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  إقرار المشرف العلمي
ة١٩٥٨ـ١٩٣٩الصحافة النجفیة (االطروحةھذه  إعداداشھد أّن  د  )،دراسة تاریخی ق

ت  رى تح رافيج ة اآلداب إش ي كلی ة،/ ف ة الكوف ة جامع حھابمراحلھا كاف  وأرش

ة وراه.للمناقش ة دكت ل درج ات نی ن متطلب زء م ي ج فة وھ ي  فلس دیث ف اریخ الح الت

  .والمعاصر
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  قرار لجنة المناقشة

تنا ى داس ً إل رارا س  ق ة مجل رقمالكلی ي)        (الم د ف ة  ١٢/٢٠٠٩/  ١٨ المنعق ة لمناقش كیل لجن أن تش بش

ومة الة الموس ـ  الرس ة (ب حافة النجفی ة ١٩٥٨ـ١٩٣٩الص ة تاریخی ب)  دراس ادي (للطال د الھ د عب محم
ا على الرسالة،وناقشنا الطالب في  وأعضاءھا نقّر رئیس لجنة المناقشة) عبود ا اطلعن ھ أنن محتویاتھا وفیما ل

القبول لنیل درجة م٢٠٠٩/ ٤/٢عالقة بھا،بتاریخ  دكتوراه،ووجدناھا جدیرة ب دیر التاریخ في فلسفة ال           (، بتق
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المشرف الدكتور جاسب عبد الحسین  ستاذيأل أزكى كالم الشكر وأكرمھأوجھ 
صیھود الخفاجي، لما بذلھ من توجیھات وجھود مخلصة، ولما غمرني بھ من سعة 

  .بصورتھا الحالیة االطروحةفي اعداد ھذه  أسھمتصدره وروحھ العملیة التي 
ي وأود أن  ة حصیفة ف ذلوه من جھود علمی ا ب اء ألساتذتي لم أسجل طیب الثن

د الجواھري،  األستاذ: السنة التحضیریة وھم اد أحم دكتور عم دكتور  واألستاذال ال
ار،  ل النج تاذجمی وائلي،  واألس اھر ال دكتور ط ة  .د.م.أال دنان محبوب ي  د.م.،أع عل
د ،  م محم أن  .د.م.أعظ ر ب ّي أن أذك ق عل ن الح د م اجي، وأج د ن الء  .د.م.أأحم ع

ي بموضوع ھذه  ذي عرفن اریخ ،وھو ال  االطروحةحسین الرھیمي ـ رئیس قسم الت
  .ورجاحة رأیھ ،فاشكر لھ فضلھ وأمدني بالعون الكریم

ل،و م د ھلی دكتور محم اء. د.كما ال یفوتني شكر الخبیرین االستاذ ال اس  ھن عب
زة ا المتمی ا لجھودھم ا ولغوی ة علمی ین االطروح ي ترص ائق و.ف دم بف انأتق  العرف

ة ملخص  ي ترجم ى  األطروحةواالحترام إلى االستاذ زید تایھ لما بذلھ من جھد ف إل
ودات  ة مس باح جاسم لمراجع ة، واالستاذ ص ة االنكلیزی ةاللغ ة  األطروح ن الناحی م

الحسن  اإلمامالعاملین في مكتبة عتراف بفضل اللغویة، ویحتم علّي واجب الوفاء اال

 نھم و ص م وري، وأخ ار الجب یخ عم ي  الش ة ف اممكتب ؤمنین  اإلم ر الم  أمی

ود  اني، وجھ اد الحس ین جھ نھم األخ حس تاذ،وم د األس د عب لھ  محم ادة لتفض الس
دي  دادابتزوی ھ  أع ا بذل ة، ولم حف والمجالت النجفی ن الص رة م تاذكثی ان  األس توم

ازي ن غ ع  م كر جمی ق، وأش كل الالئ ا بالش ا وإخراجھ ي طباعتھ رة ف ود كبی جھ
  .األصدقاء الذین لم یألوا جھدا عن تقدیم المساعدة لي علمیا ومعنویا

ة، و ائلتي الكریم راد ع ان ألف ان والعرف ائق االمتن یسرني أن أعرب أیضا عن ف
الى أن ی ى هللا تع دة الدراسة، وأبتھل إل ة م ا طیل ي عون ي ولكل من قدم ل جزیھم عن

  .إنھ نعم المولى ونعم النصیرخیر الجزاء،
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  املقدمة

ا  فرضت مدینة النجف االشرف نفسھا، عندما دفن فیھ ا أن ی امشاء القدر لھ ي  اإلم عل

ب  ي طال ن أب ا ب ي لھ یخ الطوس ال الش رى بانتق ة كب ة علمی ى جامع ا إل ي ، وتحولھ  ف

اعيالفكري ، واحتفظت بمكانتھا الدینیة والعلمیة لیبزغ بریقھا )ھـ٤٤٨(عام ي  االجتم واألدب

  .والسیاسي

الثقافي الذي أصاب العراقیین إبان  الجمود مرحلةالنجف االشرف بمعزل عن  لم تكن

رة اني فت م العثم ى )١٩١٨ـ١٥٣٤(الحك ة ، حت ادة كتاب اني اع تور العثم ي الدس وز  ٢٤ف تم

ة. م١٩٠٨ بالد یقظة فكری ت ال ات، ودخل ت الحری دة أطلق ذه الم ا  وفي مستھل ھ ت فیھ تجل

  .یاتكثرة الصحف والمجالت واألندیة والجمع

ة  دن العراقی ین الم ن ب ولیس من المبالغة في القول بأن مدینة النجف االشرف كانت م

ت  إلیھا، فقد دخلت األولى التي بدأ معھا طور جدید من التجدید واالصالح ي وق الصحافة ف

ى األخرىمع المدن العراقیة  موازنةمبكر  ، مما شجع دخول المطابع الیھا ، ومن ثّم أدى إل

رن العشرینتطور صحافتھ ن الق ى م ة األول تند .ا اعدادا وتنظیما خالل العقود الثالث د اس وق

ن  ))دراسة تاریخیة ١٩٥٨ـ١٩٣٩الصحافة النجفیة (( موضوع ھذه االطروحة إلى جملة م

  :المسوغات أھمھا

ة ـ ١ ة مكان حافة النجفی ت الص ةاحتل راق  جلیل ي الع ة، ال ف اة الفكری اریخ الحی ي ت ف

ك  ،یة مجاورة فضال عن ایرانفحسب، بل في دول عرب وم أسھم ذل یا تق ا أساس ون دافع لیك

  .علیھ دراسة تاریخیة اكادیمیة

یتناسب مع مكانة المدینة،الدینیة والعلمیة  شھدت الصحافة النجفیة ازدھارا ملحوظاـ ٢

ة حافة  واألدبی ن رواد الص ل م ن جی ال ع ة وثقافیة،فض ات فكری ا اتجاھ رزت فیھ د ب ، فق

ھمتواألدب،  ابتھم  أس ھاماكت ة إس ي معالج اعال ف ى  ف وعات عل ایا وموض تویات قض المس

ن المختلفة د م ا، فتع ن االستغناء عنھ ي ال یمك ، لتصبح میدانا واسعا للدراسات التاریخیة الت

  .المصادر المھمة في دراسة تاریخ ھذه المدینة

اأكثر من مسوغ ، الھ تفقد كان)١٩٥٨ـ١٩٣٩(مدة البحث تحدید أما  ة اإن : منھ لحقب

ى تطورات  ة :سیاسیة تشیر إل ة ودولی ي ،محلی ت ف ة تمثل دالع : شھدتھا الصحافة النجفی ان



 ٢

داعیات االحتالل ١٩٤١الحرب العالمیة الثانیة وأحداث الحركة الوطنیة العراقیة عام  م، وت

ار،  أحزابالبریطاني الثاني للعراق، أدت إلى انبثاق ووالدة  رؤى واألفك ة ال سیاسیة مختلف

ن ظھرت  رب، فضال ع د الح راق بع ي الع ي ف اح السیاس ان االنفت ة إب ة وقوی بصورة فاعل

  .تماعیة واقتصادیة وفكریة وأدبیةرات اجوتط

ام  األكادیمیةومن الدراسات  ي ق ة ھي الت اة الصحافة النجفی ن حی التي غطت جزءا م

ومي (الموسومةبھا الباحث كاظم مسلم العامري في اطروحتھ  للصحافة االتجاه الوطني والق

ة لتغطي الجزء )١٩٣٢ـ١٩١٠النجفیة  ددت للدراس ي ُح ة الت دة الزمنی ، في حین جاءت الم

  .الملكي العھدحتى نھایة  ١٩٣٩الصحافة النجفیة الممتد من عام  الحیوي من عمر

ي وھدفت االطر ى البحث ف ة إل ةح دى  أروق ى م ة، وعل تسعة عشر الصحافة النجفی

ة بظاللھا على مواقف و ألقتعاما،  كتابات علماء ورجال الدین، فضال عن شخصیات أدبی

ة، أسھمت  ارھمومثقف وعات  أفك ذه الموض ة ومن خالل ھ ة أحداث وقضایا تاریخی بمعالج

ع  ة للمجتم والمواقف لتشكل وثیقة تاریخیة في االستدالل على مسار الحركة الفكریة والثقافی

  .النجفي

ة  تقسیمھاوقد اقتضت  ى مقدم منھجیة االطروح ة دوّ عل ن ة، وخمسة فصول وخاتم

ة، واردفالباحث فیھا  تنتاجات عن دراستھ للصحافة النجفی ا ھخالصة ما توصل الیھ من اس

بمالحق متنوعة وأھمھا الصفحات األولى من الصحف والمجالت الصادرة في مدة البحث، 

  .االطروحة إعدادأعقبھا ثبت بأھم المصادر والمراجع المعتمدة في 

د الفصل األ ىانعق ى نشوء ((ول عل اتھا عل ة وانعكاس ة والفكری ة الثقافی الصحافة البیئ

موضحا فیھ مفھوم الصحافة لغة واصطالحا، وُعرض فیھ استقراء  ،))١٩٥٨ـ١٩٣٩النجفیة

وانین الصحفیة للعوامل المحركة لظھور الصحافة، وأوجز الباحث فیھ أھم التشریع ات والق

شمل عرضا موجزا  ثم،، ١٩٥٨شأتھا حتى عام حركة الصحافة العراقیة منذ نالتي حددت 

  .عن الصحافة النجفیة الصادرة في مدینة النجف االشرف خالل مدة البحث

ة  الموضوعات((وقدم الفصل الثاني ، ))١٩٥٨ـ١٩٣٩االجتماعیة في الصحافة النجفی

ة الباحث  عالج فیھا ا من موضوعات مختلف ة ما نشر فیھ ین التربی ازج الفكري ب تمس التم

یم اإلصالحیةالمشاریع  التي تدعم، اإلرشادي األخالقيلتعلیم، والجانب وا ي التعل الج ف ، وع

رأة،  ؤون الم ق بش ا یتعل لحین والمحافظین فیم ن آراء المص رتھ الصحافة م ا نش م م ھ أھ فی
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حة ایا الص ا لقض ن معالجاتھ ال ع الفقر  فض ة ك واھر االجتماعی ض الظ د بع ونق

  .یة الفالح،والجریمة،والمطالبة برفع مظلوم

ث ل الثال یره:((ودرس الفص ھ وتفس اریخ ومنھج وعات الت ي  موض حافة ف الص

ة ین ))١٩٥٨ـ١٩٣٩النجفی ة ب داء العالق ث ابت الج الباح ة، ع ات التاریخی ا بالدراس ، معنی

الصحافة والتاریخ من خالل وجھة نظر الصحافة النجفیة، في حین اھتم بدراسة ما نشر من 

ف  ي مختل ة ف وعات تاریخی اموض ادین منھ فة: المی دان فلس ار ،می اریخ، واآلث وكتابة الت

اریخ ، فضال عن اإلسالميوالتاریخ القدیم، وتاریخ العرب  دان الت ي می ا ف ياھتمامھ  األورب

  .وتاریخ العراق الحدیث والمعاصر

ة  السیاسیة القضایا:((في  الفصل الرابع حفلو ي الصحافة النجفی ، ))١٩٥٨ـ١٩٣٩ف

ا درس فیھ الباحث وقد  ن توجھاتھ ةاھتمام الصحافة بالقضایا السیاسیة على الرغم م  المختلف

ة واال ة والجتماعی ة والفكری ا، األتاریخی رت فیھ ي نش یع الت ة المواض ملت الدراس ة، وش دبی

ت ة  فعنی ة العراقی ة الوطنی ة، والحرك ة، ١٩٤١بالدیمقراطی ة القومی یوعیة، ، والحرك والش

د سیاسیة متفرقة  والقضیة الفلسطینیة، فضال عن مواقف ة عالجت،فق ا( مجل ل العلی ـ  )المث

ذاك وھي  ن المجالت الصادرة آن ن  التطوراتـ،م ة م ة الثانی ي الحرب العالمی العسكریة ف

ة ةملحوظ عنایةمع االتحاد السوفیتي ، وأولت  متوائمةوجھة نظر   وإسالمیة بقضایا عربی

ذه الصحافة،  ن قضایا عاصرتھا ھ ا م ثال مع تباین في مواقفھ ذابح : م ان، والم حوادث لبن

وغیرھا  ١٩٤٨ كانون الثاني انتفاضة نة النجف االشرف منوموقف مدیالطائفیة في الھند، 

  .من المواقف

امسو ل الخ اء الفص ب:((ج ة الجوان ادیة واألدبی ي االقتص ة ف حافة النجفی  الص

مین))١٩٥٨ـ١٩٣٩ ى قس ا عل ي: ،أولھما، متوزع ات االقتصادیة  عن ة المعالج يبدراس  الت

الل  راق خ ي الع ت ف ي تفاقم ادیة الت اع االقتص أثرت باالوض نینت رب  س یة الح قض

ال والمصارف اھیم اقتصادیة تشمل قضایا الم  :،وثانیھماالتموین،ودراسة موضوعات ومف

ي ة،  عن ات األدبی ة المعالج ادیبدراس ة واالقتص اة االجتماعی ي الحی عر ف ر الش ان اث ة وبی

  .والسیاسیة

ت  دادكون ادرة  أع حف الص ارة،((الص اتف ،والحض وزة الھ  ،))والح

الت المي، ((والمج دل االس ا، والع ل العلی دة، والمث یة، والعقی ري، والقادس دال، والغ االعت
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ن  ال ع ھ، فض ف، والتوجی افي، والنج اط الثق ذرة، والنش عاع، والب دلیل، والش ان، وال والبی

ر یةانش ادة ))ت مدرس یةاألس، الم ي  اس ث، الت مون البح متلمض االت  ض ن المق را م كثی

  .والمواضیع التي واكبت كل ما یتصل بموضوع االطروحة

دت  ةاعتم ة  االطروح ادر متنوع ى مص انعل دمتھا ك ي مق ة  :ف ات االكادیمی الدراس

ة  ابالمتخصصة في تاریخ الصحافة العراقیة عامة، والصحافة النجفی ة : خاصة، ومنھ دراس

ة سیاسیة((الموسومةمة ادریس الیاسري الباحث فاھم نع ة فكری ة العرب، دراس ة لغ )) مجل

اجي  یھود الخف ین ص د الحس ب عب ث جاس ة الباح تیر، واطروح الة ماجس ي رس وھ

ھیوني ((مةوالموس ي الص راع العرب ن الص ة م حافة العراقی ف الص ، ))١٩٦٧ـ١٩٤٨موق

مرتي  م الش یف جاس ول نص ث رس الة الباح ةورس ة االعت((المعنون ة مجل دال النجفی

ي ))١٩٤٨ـ١٩٣٣ ة ف ات قیم ت البحث بمعلوم ي أغن ، وغیرھا من الرسائل واالطاریح الت

  .األطروحةمواضع متعددة من 

دوین وأ فاد الباحث من كتب المخطوطات ذات العالقة بمضامین متنوعة اسھمت في ت

ا ة، منھ ات قیم كر: معلوم ي ش د عل اظم محم وط ك ي ((مخط ومي ف باب الق ة الش حرك

ذي ))النجف ق  أسھم،ال ي توثی یة ال حداثاألف يسیاس اریخ النجف االشرف، ومخطوط  ف ت

ا((االستاذ الدكتور حسن عیسى الحكیم راجم اعالمھ إذ انطوت )) تاریخ الصحافة النجفیة وت

  .من كتب فیھا وأشھر أصحابھا على معلومات دقیقة عن تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم

ائقُ ، االطروحةمادة  وأغنت ائق  الوث ب والوث ي دار الكت ر المنشورة ف المنشورة وغی

ة،  ات وزارة الداخلی ي وملف بالط الملك ات ال یما ملف ث ووالس واب البح س الن ر مجل محاض

  .من المعلومات بالكثیر

د  راجم فق وعات والت ب الموس ا كت ادتأم ة  أف ون الزال ر ع ت خی را وكان ث كثی الباح

ة : ومنھا بحثالمصاعب عن تراجم الشخصیات التي وردت في ال ات المقدس موسوعة العتب

لالستاذ جعفر الخلیلي، وكتابا معجم رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام ومعجم 

يؤلفالمطبوعات العراقیة لم ادي األمین د ھ ا محم د ھم ارف الرجال للشیخ محم اب مع ، وكت

  .حرز الدین

ة ملحوظة ف اء البحث وكان للمذكرات المطبوعة العربیة والمعربة أھمی ي دعم وإغن

اكتابھابمعلومات تعّبر عن وجھة نظر  ا بحذر، ومنھ ل معھ ذكرات : ، لذا استوجب التعام م
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ة، ناجي شوكت، وعلي محمود الشیخ علي، وتوفیق السویدي، یة العراقی من رجاالت السیاس

ة  ة الوطنی ة حول الحرك ة نظر بریطانی رت عن وجھ ي عّب ومذكرات ونستون تشرشل الت

  .١٩٤١العراقیة 

ب  ة وكت ة المعرب ب األجنبی ة والكت ادر العربی ن المص ال ع ن االغف م یك ین ل ي ح ف

د  ید عب ؤرخ  الس ات الم ت مؤلف د كان ث ، فق ت البح ات أغن ن معلوم ھ م ا قدمت الصحافة بم

،والسیما تاریخ الوزارة العراقیة ، وكتاب الرزاق الحسني، رافدا مھما في اغناء مادة البحث

ا إحداث نة عاصرتھا، وكت ة الس ي حرك ة ف رار الخفی ب  ١٩٤١ب االس ا كت ة، وأم التحرری

اب  ا كت حافة فمنھ ة، الص الت العراقی د والمج اف الجرائ راھیمكش دة اب وعة لزاھ ، الموس

الصحافة العراقیة واتجاھاتھا السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة و،لفائق بطيالصحفیة العراقیة، 

ن ي)١٩٢١ـ١٨٦٩(م ر التكریت ر بك راق تطو،  لمنی ي الع حفي ف ام الص ور النظ

ريم،١٩٨٠ـ١٩٥٨ زت البك ل ع رة و لوائ لة المباش ورة ذات الص وث المنش افت البح أض

  .ملحوظة اھمیة بموضوعات البحث

یة ابالت الشخص ن المق ة م ُل الدراس م تخ ة(ول واء ) العلمی ف الشخصیات س ع مختل م

م  أكانوا ت لھ ي  سھاماتإمعاصرین ألحداث تاریخیة مر ذكرھا، أم مؤرخین كان ة ف متنوع

  .االطروحةالمضامین منشورة في الصحافة النجفیة خالل مدة 

ب  ت االطروحةواعتمد ة المنشورة أوضحت جوان ب الوثائقی ن الكت ة م على مجموع

كتاب العراق في : ومنھافیھا تاریخیة وتطورات سیاسیة خالل المدة المبحوثة  لحوادثمھمة 

داوي، واعداد ، ترجمة ١٩٥٨ـ١٩٤٤ التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة الدكتور مؤید الون

  .بقلم نجدت فتحي صفوت األجانبوكتاب العراق في مذكرات الدبلوماسیین 

ب  اإلشارةومما تجدر  اب عرب وأجان الیھ أن مصادر ومراجع أخرى لمؤرخین وكت

ي  والتي االطروحة،ھذه  إعداد إثناءذللت كثیرا من العقبات التي جابھت الباحث في  یس ف ل

على ذكرھا جمیعا في ھذه المقدمة المقتضبة ویجدھا القارئ مدرجة في قائمة  اإلتیانوسعنا 

  .األطروحةالمصادر آخر 

ة  نولما كا ا االجتماعی ة ومعالجتھ ة للصحافة النجفی ة تاریخی الموضوع یتصل بدراس

ى ر یقتضي الرجوع إل إن األم ة ،ف ع  والتاریخیة والسیاسیة واالقتصادیة واألدبی  أعدادجمی

ا إال أن االطروحةالصحف والمجالت النجفیة الصادرة خالل مدة  ، فال یملك الباحث إزاءھ
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یبذل جھدا استثنائیا أرھقت كاھلھ وتطلب جھدا مضافا لجمعھا في ظروف قاسیة، والبد من 

ان التوسع  راف ب ة واإلحاطةاالعت ي مدین ذا الموضوع وبصحافة صدرت ف ل ھ ة  بمث غنی

  .مدى عشرین عاما لیست سھلة كما نحسب الثقافة على

ال ت الكم أني بلغ ول ب ي الق ي وال یمكنن ي اطروحت ل ، ف ز وج ال  ع ا الكم إنم

ة وحده، ذه الدراس ون ھ دي لتك ة جھ ذلت غای عیت وب ي س عة إضافةوحسبي أن ى  متواض إل

رح الدراس ةات ص ن وراء  األكادیمی ة وهللا م ة التاریخی ة للحقیق حفیة خدم ة الص التاریخی

  .القصد

  

  

  

  

  

  الباحث                                                                



  
  

  الفصل األول
تها على االبيئة الثقافية والفكرية وانعكاس

  )١٩٥٨ـ١٩٣٩(لنجفيةاالصحافة نشوء 
  

 طالحاصالصحافة لغة وا.  

 الصحافة النجفیة بیئة الفكر والثقافة وانعكاسھا على. 

  راق ي الع حفیة ف ریعات الص ة التش حافة النجفی ور الص ى تط ھا عل وانعكاس

 .١٩٥٨حتى عام 

  ١٩٥٨ـ١٩٣٩فیة حافة النجصتطور ال. 
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  :الصحافة لغة واصطالحا

ً (جرت العادة أن یبدأ الباحثون بالبحث عن ما وضع لھ اللفظ ى العنھ، ولو رجعنا )لفظا

دناھا حیفة، لوج ث الص دى بح وي یتع ى اللغ ن المعن ا ع ا فیھ ة وبحثن ب اللغ حیفة ((كت الص

ءة الصحیفة، كة من یخطئ في قراحرَّ صحائف وصحف ككتب نادرة، والصحفي مُ الكتاب، 

حف ھ الص ت فی حف، أي جعل ن أص یم م ة الم حف مثلث د أن . )١())والمص ذلك نج وك

ن ((معنى أخوذ م ھ م الصحیفة الكتاب والجمع صحف وصحائف، والمصحف بضم المیم ألن

  .)٢())أصحف،أي جمعت فیھ الصحف

د  :صحیفةلإذن ا د والقرطاس، وق ھي اسم للمكتوب ،ألي شيء صالح للكتابة كقطعة الجل

دما ذ الق تعملت من ى ب ،س ر أو المعن الن أو االخب االع ات أو غیرھ دعوة معلوم ،وفي أول ال

ة ي وھي ، )٣(اإلسالمیة سمى العرب الصحیفة بالوثیق ة الرسولالت ریش مقاطع ا ق  kفرضت بھ

  .)٤(،وكتبوا مطالیبھم في صحیفة وعلقوھا في جوف الكعبة، لیعلم ما فیھا جمیع القوم

ریم إلیھبنا وخیر ما یدل على ما ذھ رآن الك دما  ،في معنى الصحیفة ما ورد في الق عن

نظم السماویة،)٥(نزل على األنبیاء والمرسلین م والشرائع وال ار األم ور ،أخب ن أم وغیرھا م

ھ م كتاب ي محك الى ف بحانھ تع ال س اة، ق :الحی

                                                
 .١٦١،ص٣مجد الدین الفیروزآبادي، القاموس المحیط، مصر، مطبعة السعادة،ج )١(
  .٣٥٧، ص١٩٨٣محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، الكویت، دار الرسالة،  )٢(
ول  )٣( ر الرس ة للھجرة ام نة الخامس ي الس الھجرة إ kف ھ ب ون بأتباع انوا یلحق ذین ك ن ال ادا ع ة ابتع ى الحبش ل

د  kباألذى، وھي أول ھجرة من مكة وكان عددھم عشرة رجال وخمسة نساء، وحاول رجال قریش قتل النبي  بع
ي  دما دخل النب اد عدد المسلمین، وغضبوا عن ا  kازدی ة وفیھ ة الوثیق رروا كتاب ب وق ي طال ھ أب ة عم ي حمای ف

ي  وعدم kمقاطعة الرسول  م النب ّ ـ وا الصلح إال أن یسل ل وأب البیع والشراء معھ ومع أصحابھ ومنعوھم من العم
 .٤١،ص٢ھـ،جـ١٣٠١أبو الحسن علي بن األثیر، تاریخ الكامل، مصر، : للمزید انظر. ویقتلونھ kمحمد 

ر )٤( د انظ المي،ط: للمزی دن االس اریخ التم دان، ت ي زی ر،٤جرج ـ١٩٣٥، مص اد٣٠،ص١م،ج د ج د احم  ؛ محم
 .٨٥م،ص١٩٦١، مصر، مطبعة محمد علي صبیح وأوالده،٥المثل الكامل،ط kالمولى، محمد

ال )٥( ي ذر ق ا رسول هللا: عن أب ت ی ال: قل راھیم، ق ا كانت صحف إب ا: فم اال كلھ ت أمث لط :كان ك المس ا المل أیھ
إني ال إني لم أبعثك لتجمع الدنیا بعضھا على بعض، ولكني بعثتك لترد عني دع: المبتلى المغرور وم، ف وة المظل

ر : وكان فیھا أمثال. أردھا ولو كانت من فم كافر ھ، وساعة یفك ا رب اجي فیھ ھ ساعة ین وعلى العاقل أن یكون ل
رب م والمش ھ من المطع ا لحاجت و فیھ اعة یخل ل وس نع هللا عز وج ي ص ا ف ر... فیھ د انظ دین : وللمزی ي ال محی

  .٢٩١ـ٢٩٠، ص١٤٢٥، قم، ١الثامن، طالدرویش، اعراب القرآن الكریم وبیانھ، المجلد 
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)١( .  

اروأ ر ش رو الق كآمفس ى ذل ریم إل اب ،ن الك احب كت ال ص زان(ق یر  المی ي تفس ف

ي  قال أبو عبد هللا: عن أبي بصیر، قال هبإسنادبصائر الوفي :(()القرآن عندنا الصحف الت

م: أللواح؟ قالاصحف ھي لا: وموسى ـ قلت إبراھیمقال هللا تعالى ـ صحف   أضافو، ))نع

واح  عنھ عن أبي بصیر إلیھمؤكدا ما ذھبنا  ون الصحف ھي األل ، والظاھر أن المراد بك

 :تعالىلواح كقولھ األكونھا ھي التوراة المعبر عنھا في مواضع من القرآن ب

)٢(وقولھ ،:)٣(وقولھ،:)ذكر)٤ م ی ھ ل  ، وقال إن

  .)٥())التوراةل بلموسى عشر صحف ق صحف آدم، وذكر

ى فوأوضح م سر آخر في تفسیره إلى عدد الصحف التي أنزلھا هللا سبحانھ وتعالى عل

اء ألا الفنبی ول هللا:((ق أل رس ي ذر س ن أب ال: kروي ع اب؟ فق ن كت زل هللا م م أن ة : ك مائ

 إبراھیمین صفحة، ثكتب، على آدم عشرة صحف، شیت خمسین صفحة، ادریس ثال وأربعة

وراة  لعشر صحائف، والت ان واإلنجی ور والفرق ھ صحف  زاد،و))والزب ا تحوی موضحا م

ى  ینبغي للعاقل أن یكون حافظا للسانھ((إبراھیم بال عل ھ مق ا بزمان أنھ، وهللا سبحانعارف  ھش

م الى أعل ة. )٦())وتع ة القرآنی ا تفسیره لآلی د صحف  ھبأن )٧(:وأم یری

ال حیفة  األعم وى ص انتط ر إ االنس م تنش ھ ث د موت ب، ذاعن روحوس ین  یمكن أن تنش ب

فھا فشرھا ینو األعمالأن صحف :ھ مفسر آخرحوما وض.)٨(ھمأي فرقت بین اصحابھ، ید كش

                                                
 .)١٨و  ١٧(سورة االعلى، اآلیة  )١(
 )١٤٥(سورة األعراف، اآلیة )٢(
  ).١٥٠(سورة األعراف، اآلیة )٣(
  ).١٥٤(سورة األعراف، اآلیة )٤(
رآن، ط )٥( یر الق ي تفس زان ف ائي، المی ین الطباطب د حس ى ٢محم ة األعل روت، مؤسس رون، بی د العش ، المجل

 .٢٧٢ـ٢٧١،ص) م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤(للمطبوعات
 .١٥٠ص ،٢١ـ،ج)م١٩٣٨/ھـ١٣٥٧(، مصر، المطبعة البھیة المصریة،١الفخر الرازي،التفسیر الكبیر،ط )٦(
 ).١٠(سورة التكویر،اآلیة )٧(
 . ٧٠الفخر الرازي،المصدر السابق،ص )٨(



 ١٠

وس واومعرفتھا،فال تعود خافیة وال غامضة، ى النف ن كىنوھذه العلنیة اشد عل ور،فكم م  أم

ل ھ  یخج احبھا ذات فھامص ن كش اف م ا ویخ وم ،ن ذكرھ ك الی ي ذل ا ف ي جمیعھ وكیف وھ

ن شالنورة وھذا شمن وانر لون م ھ  أل ا ان ث یكشف  سمةالھول،كم الب حی من سمات االنق

ا  التاریخیة واضحة للجذور ةوھذه دالل. )١(المستور ي تحملھ ي النصوص الت ردة ف ذه المف ھ

  .القرآنیة

  :الصحافة اصطالحاً 

ي  لكتبفیمكن أن نلتمسھ في عدة موارد منھا ا االصطالحي أما المعنى التخصصیة ف

ذا المصطلح،الصحافة ھ ھ ا یعنی ا م ي الصحافة،لتعطي لن االت نشرت ف ي مق ،وعرفت أو ف

ات  الرأيوظیفة اجتماعیة تھدف إلى توجیھ (( بأنھاالصحافة  العام عن طریق نشر المعلوم

   .)٢())في خالل صحف دوریةلقراء سابة إلى مشاعر انمفعمة ومواألفكار الخیرة والناضجة 

ً أو  األخبارتنشر  التي اسم یطلق على الصحفوبمعنى آخر،ھي  أو كل  أسبوعیایومیا

دعو ً وت ھریا ھر أو ش ف ش ى نص رویج ((إل ة اآلراءت ة  وإعان ات االجتماعی النھض

م ذلك أن الصحیفة )٣(.))لألم ي ((وك رآةھ ة م ا األم ي  وإنھ ا ھ ا كم وم ترین مالی ي  اآلن،ث ھ

  .)٤())تكون في المستقبلترینا نفسھا كما یجب أن وفي الغد، آتھامر

دّ  ول ((بعضھم الصحافة  وع م الوص ن ث ق الھدف وم ى خل وم عل ي تق ن الت ن المھ م

ھ اك )٥())إلی ات ،وھن د ومقوم یةقواع ر أساس ة ح ا كمھن ا ال ةلھ ة بواقعھ وس ذي ملتزم ملم

ع ع المجتم رة م ة المباش دع إحدىالصحافة  وعّدت.العالق دى ال ر ل ج الفك ة لنض امات القوی

  .)٦( الفرد،ویعد من العوامل المھمة في تطور المجتمع

ة للصحیفة ارف البریطانی رة المع  ومن المفید أن نشیر إلى التعریف الذي وضعتھ دائ

ار، :((بأنھا ل األخب نشرة دوریة غیر مغلقة تصدر في فصول منتظمة وتقوم بمھمة اولیة بنق

                                                
  .٦٤ص ٣٠،ج) م١٩٦٧/ـھ١٣٨٦(،بیروت،٥سید قطب،في ظالل القرآن،ط )١(
 .   ٢٢ت،ص.لدرع،معلم الصحافة واإلنشاء،دمشق،منشورات المكتبة األمویة دمحمد خیر ا )٢(
،مصر ،مطبعة دار المعارف ٤العشرین،المجلد الثالث ،ط-محمد فرید وجدي،دائرة المعارف القرن الرابع عشر )٣(

 .  ٥٣،ص)م١٩٦٧/ھـ١٣٨٦(القرن العشرین، 
    .م١٩٥٨القاھرة، سالمة موسى،الصحافة حرفة ورسالة، )٤(
 .١٠،ص١٩٦١، الصحافة العراقیة، میالدھا ـ تطورھا، بغداد،بطيفائق  )٥(
 .٨٨،ص١،جـ)م١٩٧٣/ھـ١٣٩٣(ناجي وداعة، لمحات من تاریخ النجف، النجف، مطبعة القضاء، )٦(



 ١١

م ا ا لومعظ در یومی حف تص بوعیاص ة ...أو اس عب خاص ة ص ین المجل ا وب ل بینھ والفص

ل  ي تصدر ك نأسبوعالصحف الت ً  ، ولك ا ان مغلف ة إذا ك ة یسمى المنشور مجل  بصفة عام

ول)). بغالفین ة فیق دل االسالمي النجفی ة الع ر مجل ا  وأما سكرتیر تحری عن الصحافة بأنھ

ة و ا الثقافی ا أن ال ((دیوان األمة وسجل حیاتھ االواجب علین رض طریقھ دت))نعت ى عل وأك

ذا .)١())صاحبة الجاللة((اسمب تسمیتھا اطق المعّب((الصحافة عّدتول ة الن ر وھي لسان األم

ال ن اآلالم واآلم ا م ق بھ ا یحی ار .)٢())عم ل األخب ا نق ب منھ ة یتطل حافة مھن إذن الص

ھ وإ كلھا الوسائلبوالحوادث، فھي لیست فكرة تتملك الشخص وینفذھا  ا ھي التي بین یدی نم

  .والسیاسیة  وسیلة غیر عادیة لتحقیق ارفع األغراض االجتماعیة والتربویة واالقتصادیة

                                                
صاحبة الجاللة لقب أطلقھ الفرنسیون على الصحافة بعدما أطیح بظلم الملك لویس السادس عشر وتحررھم  )١(

 .ستیل، وبذلك وجدوا في الصحافة متنفسھم وصوتھم المقھورمن سجن البا
ى،)٢( دد األول، السنة األول المي،مجلة، الع دل االس ي، الع ي األدب العرب رة ف د الرسول الجشي، نظ ع ١٥(عب ربی

 .٢١،ص)ھـ١٣٦٥(الثاني،



 ١٢

   :النجفية الصحافة بيئة الفكر والثقافة وانعكاسها علىـ 

،وأشھر اسماء )١(ةیدعد أسماءالمدینة التي ھي موضوع البحث في صحافتھا فیھا  هلھذ

ةتبع. )٢(االشرف) النجف(ھذه المدینة اسم ة عن الكوف م ١٠(د المدین داد )ك  ١٦٠(،وعن بغ

ي خفض بحر النجف االشرف،أما وتشرف حافتھا الغربیة على من)كم ا فتف عجنوبھ ة  ق مدین

اء ورجال الحیرة ور العلم ا قب ي ثراھ ، ومن الشمال والشرق تطل على مقبرة كبیرة تضم ف

ة وصیفھا حصحراویة  :بیئتھا وأما. )٣(الدین ومشاھیر الرجال ى قاحل ون إل أ النجفی ار ویلج

  .)٤(السرادیب التقاء الحر قبل تطور وسائل التبرید

  :املكانة الدينية والعلمية: اوال

ي ط ن أب ي ب ام عل د استشھاد االم ا  بالنشأت مدینة النجف االشرف بع ن فیھ ، ودف

 ً ـ١٧٠(حتى عامفقط،من اقرب أصحابھ الذین یعرفون مكان دفنھ  وكان یزار سرا  )م٧٨٦/ھ

  .)٥(بدأ ھارون الرشید بتشیید أول بناء على قبر اإلمام،حین 

 لتقوفي القرن الثاني للھجرة، بدأت العمارة والسكن في النجف االشرف تدریجیا، فانت

                                                
ماء )١( ذه االس ن ھ ف(وم ري(و )النج ھد(و)الغ وة(و)المش ة(و)الرب ر الكوف ان(و)ظھ د (و)اللس خ

یض(و)الجودي(و)الطور(و)وادي السالم(و) بانیقیا(و)براثا(و)راءالعذ ذكوات الب ة واحدة )ال ذه األسماء لبقع فھ

رب،مج  مجمال الدین محمد بن مكر:للمزید انظر. تشرفت بمرقد اإلمام علي بن ابي طالب بن منظور،لسان الع

ابن طاووس،فرحة الغري ؛غیاث الدین الحسني ٣٥٨، ٣٢٣، ٢٤١م،ص ١٩٥٦/ھـ١٣٧٥ادر،مب،بیروت،دار ٩

ب ي طال ن اب ي اب ؤمنین عل ر الم ر امی ین قب ي تعی ف،ط ف ي النج ة ٢ف رف، المطبع ف االش ،النج

ة، د الصاحب ٣٨،ص١٣٦٨الحیدری ة ،؛محسن عب ا اإلقلیمی ي نشأتھا وعالقتھ رى ،دراسة ف ف الكب ة النج مدین
 . ٣٢-٢٥،ص١٩٨٢،بغداد،دار الحریة للطباعة ،

لتصبح النجف  أسبغ على المدینة قدسیة،مما  شرف بقبر االمام علي بن أبي طالبفت مدینة النجف االرتش )٢(

ر د انظ رف وللمزی ة :االش دن العربی ور الم أة وتط ة لنش وي،العوامل التاریخی اس الموس طفى عب مص
المیة،بغداد، فرنامھ١٨٣،ص١٩٨٢اإلس ب الملك،س ك؛أدی ران،  ،أدیب المل ات، طھ ش، ١٢٧٣بعتب

في  المؤرخ الشیخ باقر شریف القریشي،النجف،مكتبة اإلمام الحسن) شخصیةمقابلة (؛١١٤-١١٣،ص١٩٨٥

٢٤/٤/٢٠٠٦  . 
جعفر باقر :؛للمزید انظر٢٦٦-٢٦٤ص٢،ج،١٩٤٥الھندیة،بغداد، احمد سوسة ،وادي الفرات ومشروع سدة )٣(

 .١٣ـ١٢،ص١ھـ،جـ١٣٥٣محبوبة، ماضي النجف وحاضرھا،صیدا، مطبعة العرفان،
    .٩- ٧م،ص١٩٧١عوامل التي جعلت من النجف بیئة شعریة،النجف االشرف،مطبعة اآلداب،جعفر الخلیلي،ال )٤(
  .٢٤٣و ٩٤ھـ،ص١٣٦١محمد حسین المظفر، تاریخ الشیعة، قم، منشورات مكتبة بصیري،  )٥(



 ١٣

ا ت علومھ ا، وبقی ة الیھ ن الكوف ة م ب المدرس ف تص ر النج ي بح ذلك)١(ف ھ ، وب ت  كل تمتع

ا فضلت على بقیة المدن العراقیة، ف خاصة بمزایاالمدینة  ھي مرقد إمام العلم والفضیلة وفیھ

ى لتربة قاب اجر إل ذي ھ ة للنمو العلمي، وذلك بوجود األعالم الذین سبقوا الشیخ الطوسي ال

ي النجف االشرف٤٤٨النجف االشرف عام  ھ ف دة حول ي )٢(ھـ ،وأنشأ حوزة علمیة جدی ،الت

  .نواة للجامعة العلمیة كانتنفسھ كانت فتحا كبیرا وفي الوقت 

  :الدراسة يف النجف االشرف: ثانيا

ة تكاملت ة النجفی ة، فالمدرس اة الفكری أة الحی ي نش  تعد الدراسة والتعلیم عامال مھما ف

وي الوث الترب ا الث ق علیھ ا یطل ة او م ة التربوی ان العملی ا أرك : فیھ

د طوى )٣()المنھج(،)المتعلم(،)المعلم( ى النجف االشرف، وق بعد مجيء الشیخ الطوسي إل

ي  م ف تالعل ة بی ب مائ تطاعت أن تنج رون اس ر ق رف عش ف االش م  النج ات العل ن بیوت م

نجد أن  )٤()١(رقم جدولمتابعة  األفاضل والمثقفین، ومن خالل منوالفضل وتخرج اآلالف 

ة ا مدرس ي مرت بھ ت قاعدة  النجف القرون الطویلة الت فارتسمت  إسالمیةاالشرف، كون

ى صفحا ة عل ة العلمی ك المدرس م صور خریجي تل ة العل دین وحمل ل رجال ال دھر تمث ت ال

  .الذین قاموا بعبئھ وبرعوا في كل فن من فنونھ

                                                
ي النجف االشرف ق: ھناك نظریتان )١( ة ف ة علمی ل مجيء الشیخ الطوسي،والنظریة باألولى تثبت وجود حرك

ن المرجح أن النجف االشرف الثانیة ت ة، ولك ا جذور قنفي ذلك ولكال الفریقین أدل ت فیھ ل ھجرة الطوسي كان ب
م د . علمیة تضم بعض رجاالت الفضل والعل ر : نظراللمزی دجیليجعف ان، دار ال ، موسوعة النجف االشرف، لبن

ا القیادي، بیروت، ؛ علي أحمد البھادلي، النجف جامعتھا ودورھ٥٧ـ٤١، ص٦،جـ)م١٩٩٥/ھـ١٤١٥(األضواء،
ي مدرسة النجف ٢٨ـ٢٧،ص)م١٩٩٣/ھـ١٤١٠(مؤسسة الوفاء، ھ الدستوري ف د، الفق اظم زاھ ر ك د األمی ؛ عب

اھمة رف، مس ھ،/االش ة الفق ي كلی ود ف ي األول المعق ؤتمر العلم ي الم ور ف ث منش راء، بح  ١٧ـ١٦وإث
 .٩٨ـ٩٥،ص٢٠٠٦، النجف االشرف، مطبعة الضیاء، ٢٠٠٦نیسان،

روت، مؤسسة األعلمي، جعفر الخ )٢( ات المقدسة، قسم النجف، بی ، )م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧(لیلي، موسوعة العتب
  .١٨،ص٧جـ

ي النجف، بحث منشور : وللمزید انظر. ھذا ما یشمل دراسة الحوزة )٣( محمد بحر العلوم، الدراسة وتاریخھا ف
 .٣٨،ص١٩٩٤ضمن موسوعة النجف االشرف، الجزء الثاني، بیروت، دار األضواء، 

ات المقدسة، : لالطالع على المصادر التي جمع الباحث منھا المعلومات، انظر )٤( جعفر الخلیلي، موسوعة العتب
ارف،٢جـ داد، دار التع ي مدرسة ٨٣ـ٤٦،ص)م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦(، بغ ة ف ة التعلیمی ي خضیر حجي، العملی ؛ عل

 .٣٣٩ھ، المصدر السابق،صالنجف العلمیة، بحث منشور في المؤتمر العلمي األول المعقود في كلیة الفق



 ١٤

عدد العلماء والفضالء   القرن الھجري
  والمصلحین

  المدینة  أشھر المراجع

  الخامس

  السادس

  السابع

  الثامن

  التاسع

  العاشر

  الحادي عشر

  الثاني عشر

  الثالث عشر

  الرابع عشر

٤٨  

٣٠  

٩  

١١  

٢٤  

٤٤  

٣١  

٣٥  

٢١٠  

  ٥٠٠٠ـ٥٠٠

  الشیخ الطوسي

  إدریسابن 

  الحلي

  االردبیلي

  محمد بن علي الموسوي

  جمال الدین زین الدین الشھید الثاني

  محمد امین االستربادي

  د الحليفھاحمد بن 
  االنصاري ،ومرتضىمحمد مھدي بحر العلوم

  )ھـ١٣٢٧(سانيامحمد كاظم الخر

  النجف

  النجف

  الحلة

  الحلة

  الحلة

  الحلة

  النجف

  ءكربال

  النجف

  النجف

  )١(رقم جدول
، وعندما نطلق علیھا بیئة )بیئة علمیة دینیة(النجف االشرف أصبحتومما تقدم 

ز  ىیعني احتوائھا عل ل مراك ي تمث ائط الت ز والوس عاعالعدید من المراك ري،  إش فك

ارةوبث تعلیمي لكل من یدرس فیھا، ویمكن لنا بیان ذلك  ن  باإلش ات م ع فئ ى أرب إل

  .المساجد، والمدارس، والمكتبات، والمطابع:وھي،ز العلمیة التعلیمیة ھذه المراك

  :ـ املساجد١

لم تتقید الدراسة في النجف االشرف في مكان معین، بل انطلقت من الصحن الحیدري 

ق حول الشریف ددة تتحل ات متع ة حلق ي المساجد المعروف درس، وف ات ال ج بحلق ان یع ، فك

ر ،وقد أحصى المؤرخ جع)١(االساتذة ةف اقر محبوب ة ب ي  مساجد النجف االشرف المعروف ف

                                                
ي )١( ون ھ ا المؤرخ ي ذكرھ اجد الت م المس ن أھ جد : وم ة(مس اھین(و،)الحنان ن ش ران ب یخ (و،)عم الش

). الجواھري(و،)الطریحي(و، )األنصاري(و، )آل كاشف الغطاء(و،) الھندي(و،)الرأس(و،)الخضراء(و،)الطوسي
؛ محمد باقر أحمد ١٠٩ـ١٠٧،ص٢بات المقدسة، جـجعفر الخلیلي، موسوعة العت: ولالطالع على تفاصیلھا انظر

ف ي النج ة ف اة الفكری ادلي، الحی   =  البھ
رف  =  تار)١٩٤٥ـ١٩٢١(االش ة س روت، مطبع ـ١٤٢٥(،ق،بی ماعیل ١٨٠ـ١٧٨،ص)م٢٠٠٤/ھ عید اس ؛ س

نة  ادس، الس دد الس ة، الع ة، مجل رف،آفاق نجفی ف االش اریة للنج یرة الحض ة للمس اد التربوی ي، االبع عل
 .٣٤،ص)م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨(الثانیة



 ١٥

و  أثرفكان لھا . )١(الثالثینات من القرن العشرین فوجدھا سبعة وسبعین مسجدا ي نم متمیز ف

  .الوعي الفكري من خالل نشر التوعیة من قبل الخطباء

  :ـ املدارس الدينية٢

ین، وكانت تسمى بعض علماء الد على یدأنشئت المدارس الدینیة في النجف االشرف 

یھا،  ماء مؤسس دبأس ت فق ة و بنی كانللدراس الب،  إلس یماالط ف  والس ى النج دین إل الواف

دارس  ا االشرف ، وكان من أبرز السمات المرتبطة بتأسیس وادامة ھذه الم ى أنھ د عل تعتم

وق الشرعیة أو التبرعات  ق الحق ماألموال التي تصل عن طری ن ث ى  وم ادرین عل انوا ق ك

  .)٢(سھم الخاصةتأسیس مدار

د أن ضمنوا  ة، بع عزز رجال الدین بتأسیسھم المدارس مواقعھم داخل الحوزة العلمی

رلھذه المدارس االستقالل المالي والسیاسي والفكري، وقد تجسد ذلك من خالل  ر  األث الكبی

د المتواصل في توجیھ الح ى التجدی لقات الدراسیة للنجف االشرف،والسیما من كان یدعو إل

ولى اعداد رجال )٣(االسالمي في مدارسھ للفكر دارس النجف االشرف تت ن م ،وبذلك لم تك

ؤھلھم  ن ت داردی ام  إلص ایا األحك ي القض ل ف ب، ب ة فحس رعیة الدینی تالش ً  أنجب یال ن  ج م

 ً زءا ت ج ي تلق ة الت ة واألدبی ي الشخصیات الدینی ل ف ة  األق ة النجفی ي المدرس ا ف ن تعلیمھ م

  .لنھضة الفكریة واألدبیة في النجف االشرفانطلقوا فیما بعد في بناء ا

                                                
راق)مسجدا وعشرون واحد(حلة الحویشم، و)مسجدا وعشرون ةخمس(في محلة العمارة )١( ة الب ة (،ومحل أربع

 .٨٤ـ٦٨المصدر السابق،ص).مسجدا سبعة عشر(،ومحلة المشراق)مسجدا عشر
د هللا(و،)المقداد السیوري(ومن ھذه المدارس )٢( ة(و،)الشیخ عب دالمعت(،و )الصدر(و،)الغروی ة(و ،)م  ،)المھدی
وام(و رى(و،)الق ي الكب ربیاني(و،)الخلیل د(و،) الش ي(و، )اآلخون ادكوبي(و،)القزوین اظم (و،)الب د ك محم

ل النجف االشرف، : لالطالع على التفاصیل انظر). البخاراني(و ،)الھندي(و،)الیزدي ادي الفضلي، دلی د الھ عب
ة ؛ محمد رضا المظفر، ج٧٥ھـ،ص١٣٨٥مطبعة اآلداب، النجف، رویین، مجل ة الق ة النجف االشرف وجامع امع

داد، ي، بغ د سا٢٩٧،ص١١، مج)م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤(المجمع العلمي العراق  طھران،لي، تركستان،ر؛ آراز محم
ق٨٤ـ٨٠م،ص١٩٨٦دار تاریخ،   رزاده، تحقی رزاده، سفرنامھ حاجي بی ان،: ؛ حاجي بی ان ـ فرمای افظ فرم  ح

ران،   ,Great Britain, Administration Reports for 1918, Najaf؛ ٥٩٧،ص١م،جـ١٩١٨طھ

Co.696 یعة العراق اش، ش حاق نق ن اس ال م ران،نق م، ،طھ ر، ق ة أمی ، مطبع
  .٣٣٧،ص)م١٩٩٨/ھـ١٤١٩/ش١٣٣٧(
ھید  )٣( ید الش وي للس روع النھض اري، المش وار الحض ي الح رف ف ف االش ة النج ھام مدرس تار االعرجي،إس س

  .٢٩٢في المؤتمر العلمي األول في كلیة الفقھ، المصدر السابق،صمحمد باقر الصدر انموذجا، بحث منشور 



 ١٦

  :ـ النهضة األدبية النجفية٣

نھم ومساجال نخبة كان تجمع ا بی رائحھم األدباء والمثقفین فیم ھ ق ا توحی ة بم تھم األدبی

ق )١(العربي والوطنالخصبة من آثار أدبیة ،ظھرت كتحف فنیة اتحف بھا العراق  د أطل ،وق

ة  ،وأسھمت)٢()النجفیةس لاالمج(ندیة األدبیةعلى ھذه األ ة العربی ظ اللغ ي حف س ف ھذه المجل

ة  یطرة العثمانی ة الس ي حقب دھا األخیر،ف ي عھ اوالتھمف ت مح ر وعرف ن خط ك ((م تتری

ً  في مجلس ، فإنھم ال یجتمعون)٣())العرب ً  إال خلقوا فیھ جوا ا ً  أدبی را ي نظم القصائد  زاخ ف

وعاتھا اج ت موض ا كان ف مھم وادر والطرائ راح الن ی ةتماعیواط ذا  )٤(ةأو سیاس ،وھك

 ً ا وا أدبی ك الوضع ج ن ذل ق م ة أن تخل ة النجفی الس األدبی تطاعت المج ً  اس ا ً  وفكری عا ،  واس

  .)٥(تستطیع أن تستظل بھ طبقة مثقفة لتصبح نھضة أدبیة مؤثرة في المجتمع

  :ـ املكتبات واملطابع النجفية٤

ـ٤٤٨في  إلى النجف االشرف بعد ھجرة الشیخ الطوسي ن ، اھ اج الفكري م ل النت نتق

دن  ا  اإلسالمیةالم ات جمیعھ ون ثقاف م یحمل ة، وھ اتھم المختلف م بقومی ة العل ق طلب عن طری

افي واالتصال الحضاري  ّیأقبل ،مما ھمن النجفیون  جدیدة لم یعھدھا اك الثق فرصة لالحتك

  .أثرھا االیجابي المتمثل في توسیع الدائرة المعرفیة تالتي ترك

                                                
 .٤٨ـ٤٥م،ص١٩٦٧أنیس الخوري المقدسي،التیارات األدبیة في العالم العربي المعاصر، بیروت،  )١(
ي أو مجلس علمي وأشھر ھذه  )٢( دى أدب ا منت ون لھ ال تخلو أسرة علمیة في مدینة النجف االشرف من أن یك

وبي(و،)الجزائري مجلس آل(المجالس مجلس آل بحر (و،)مجلس آل شیخ راضي( و،)مجلس محمد سعید الحب
وم س (و،)العل يآل مجل ي(و،)الطریح س البحران دادي(و،)مجل د البغ س محم ا آل (و،)مجل د رض س محم مجل
بر(و،)یاسین ى ش س عل رقي(و،)مجل س آل الش س آل (و،)مجل واھريمجل ذه ل). الج ن ھ یل ع ن التفاص د م مزی

د سعید ٣٧١و،٣١٧ ـ٣١٦،ص ١م،جـ١٩٦٣، ،بغداد، ھكذا عرفتھميجعفر الخلیل: المجالس انظر وان محم ؛ دی
م عبد الزھرة، النجف االشرف حات؛ عدي ٢٢م، ص١٩٨٠الحبوبي، جمع وتقدیم عبد الغفار الحبوبي، الكویت، 

 .٢٤م،ص٢٠٠٤، بیروت، المواھب للطباعة، )١٩٣٢ـ١٩٠٨(وحركة التیار االصالحي
اني تعدیلستعالء العنصري التركي بعد ولبوادر اال )٣( د عزة دروزة، نشأة : ، انظرم١٩٠٨ الدستور العثم محم

  .٣٠٨ـ٢٩٥م،ص١٩٧١، بیروت، منشورات المكتبة العصریة، ٢الحركة العربیة الحدیثة، ط
ق )٤( ة، تحقی ات الجعفری ي الطبق ة ف ات العنبری ف الغطاء،العبق ین كاش د الحس ي، لب. د:محم ودة القزوین ان، ج ن

 .١١ـ٩م،ص١٩٩٨بیسان للنشر والتوزیع،
 ١٢/ھـ١٣٦٠رجب  ١٩(،السنة الثانیة،) ٧٦و  ٧٥(مھدي المخزومي، شخصیات أدبیة، الغري، مجلة، العدد )٥(

 .١٢٦٢ـ١٢٥٩، ص)م١٩٤١آب 



 ١٧

ر طبیعأصبح  ة  يأم ب المطبوع م الكت ات تض وي مكتب ة أن تح ذه المدین ل ھ ي مث ف

ة، عوتحافظ  دارس الدینی ي الم ا ف لیھا، فقامت جھود شخصیة في تأسیسھا وألحق بعض منھ

ة تفكتب رف  مجل ي النجف االش ة ف ة الدراس االت عن طبیع ن المق لة م ة سلس ان النجفی البی

ة، ات المدین ن ((واصفة مكتب ي یستقي م ابیع الت ا الطالببالین ا ))مناھلھ یش فیھ ة یع ،ولمدین

  .)١(من كبار العلماء البد من وجود الكتب والمكتبات وأساتذتھمطلبة العلوم الدینیة  من آالف

اء ومط ات، اقتن ب والمكتب ى حب الكت ون بظاھرتین األول ةاانفرد النجفی ا لع ، وتأسیس

ى ))إن النجفیین صرعى الكتب والمكتبات((ذلك قیل عنھملو دل،حت ول المشھور واأب  إن((الق

،والثانیة خصص في المدینة سوق )٢())أن زكاة الكتاب رعایتھ((،إلى ))اعارتھ زكاة الكتاب

  .)٣(خاص لبیع وعرض الكتب عن طریق المزایدة ویقام في كل یوم خمیس وجمعة

ر ) الحاضرة(،و)البائدة:(حاولت مجلة البیان تقسیم المكتبات على قسمین على حد تعبی

  .)٤(قت صدورھاالمجلة و

  :ـ املكتبات البائدة

ة، أول مكتبة  :)٥(ـ المكتبة الحیدریة١ ي الحضرة العلوی أنشئت في النجف االشرف ف

ب ي طال ن أب ي ب ام عل  وكانت مخزنا للكتب النادرة والمخطوطة وفیھا مصحف بخط االم

  .بالخط الكوفي، على حد قول مجلة البیان

                                                
دد )١( ة، الع ان، مجل ي النجف، البی د عیسى، الدراسة ف ة،) ٤٣و ٤٢(أحمد مجی ادى األول  ١٠(السنة الثانی جم

  .١١٣٦،ص)م١٩٤٨آذار  ٢٢/ھـ ١٣٦٧
دد )٢( روت، الع ة، بی الم، مجل ور اإلس ف، ن ي النج ات ف ب والمكتب ادلي، الكت ي البھ ع األول (، )٣٢و ٣١(عل ربی

 .١١،ص)ھـ١٤١٣ني اوربیع الث
 .١٢٩،ص٤ت،جـ.جرجي زیدان، تاریخ آداب اللغة العربیة، القاھرة،دار الھالل،د )٣(
  .١١٣٧ـ١١٣٦أحمد مجید عیسى، المصدر السابق،ص )٤(
حن،  )٥( ة الص ة، مكتب ة، الغروی ة العلوی مى بالمكتب التس رقي ق ي الش ى :عل ابطین عل رواد الھ ات وال إن الجالی

انوا ی ا ك ن خارجھ ة م ة النجفی ة، وأفالمدرس ة واألدبی رواتھم المادی ف بث ى النج ب ھدون عل ات الكت ا أمھ مھ
فة ب الفلس ن كت ة م ة ان. المخطوط ات المكتب ى مخطوط الع عل رولالط الم، : ظ رقي، االح ي الش عل

 .٦٣ـ٥٧م،ص١٩٦٣بغداد،



 ١٨

  .لى نفائس المخطوطات المحالت بالذھبوتحوي ع :)١(ـ مكتبة آل بحر العلوم٢

ر٣ ة الشیخ جعف د  :)٢(ـ مكتب نتع ب  م ى كت وت عل ا، واحت ي وقتھ ة ف ات الثمین المكتب

  .نفیسة لم توجد في غیرھا من المكتبات

  .انتقلت إلى ورثتھ ولم یبَق منھا شيء یعتد بھ: )٣(ـ مكتبة الشیخ فخر الدین٤

ز الصافي٥ د العزی ى فھ: )٤(ـ مكتبة السید عب ھ عل د موت ا بع ب، ووقفھ ة بالكت ي حافل

  .أوالده فتفرقت بینھم

ھ(ـ مكتبة السید أحمد الشھیر٦ ا إال :)٥()بھالل ب وجمعھ ن الكت را م ى صاحبھا كثی اقتن

  .أنھا تفرقت بعد وفاتھ

  .تفرقت بعد وفاتھ: )٦(ـ مكتبة الشیخ محمد بن یوسف آل محیي الدین٧

ل  ثیرا من الكتب وكانجلب صاحبھا ك: )٧(ـ مكتبة نظام الدولة٨ ن ك ب م یشتري الكت

ى د عل ا یزی د  عشرین مناطق العراق وبلغت كتبھ م ن بیعت بع اب ولك ف كت أل

  .وفاتھ

                                                
د ) ١٧٩٧ـ١٧٤٢(ھي مكتبة السید محمد مھدي بحر العلوم )١( وم، للمزی ھ بحر العل وجرى لقب األسرة من لقب

وم محمد صادق بحر العلوم: محمد مھدي بحر العلوم، الفوائد الرجالیة، تحقیق وتقدیم: انظر ، وحسین بحر العل
 .١٨ـ١٧،ص١م،جـ١٩٦٥اب،النجف ، مطبعة اآلد

ر )٢( ر الكبی و الشیخ جعف ھ)١٨١٣ـ١٧٤٣(ھ اء وجاءت تسمیتھا من كتاب و اسرة كاشف الغط و أب ف (،وھ كش
ي )الغطاء عن مبھمات الشریعة الغراء ، كان من أعالم الشیعة ولھ الید الطولى في الدفاع عن النجف االشرف ف

قمحمد حرز ال: للمزید انظر) الوھابیة(غارات األعراب ال، تحقی ارف الرج دین، : دین، مع د حسین حرز ال محم
  .١٥٧ـ١٥٠،ص١م،جـ١٩٦٤النجف، مطبعة اآلداب، 

ین )٣( ا ب ب م غ عدد الكت ات الكتب ویبل ف ) ١٢ـ١٠(ھي مكتبة عبد الزھرة فخر الدین، وتجمع طائفة من امھ أل
 .٣٠٨،ص١ـجعفر الخلیلي، موسوعة العتبات المقدسة، ج. كتاب، ومن ضمنھا مخطوطات

دة  )٤( ات المجل أنفس المخطوط رة ب ة زاخ ت مكتب رف ،وكان ف االش ي النج ة ف افي المعروف رة الص د أس و ج ھ
 .١٤٧جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص. والمذھبة

اء الكتب وضمت مكتب )٥( ھ اقتن ل وھوایت ھمن وجھاء سادات القبائ ادرة ت ب المخطوطة الن ي، . الكت ر الخلیل جعف
 .٢٧٤،ص١دسة،جـموسوعة العتبات المق

تأسست أواخر القرن الثاني .من المكتبات المھمة وتحوي آالف الكتب  تھأحد علماء ھذه االسرة، وكانت مكتب )٦(
 .١٤٧جعفر محبوبة، المصدر السابق،ص. عشر الھجري، وانتقلت إلى أخیھ قاسم محیي الدین

اء السور  )٧( ي بن ة جد األسرة، أسھم ف ام الدول د خان نظ ى ھو علي محم ة النجف االشرف وبن یط بمدین المح
 .٢٧٧،ص٢جعفر الخلیلي، موسوعة العتبات المقدسة،جـ. ھـ١٢٧٦مدرسة الصدر وتوفي سنة 



 ١٩

كانت مكتبة عامرة ولكن صاحبھا باع جملة : )١(ـ مكتبة الشیخ محمد باقر االصفھاني٩

  .أصفھانمنھا وحمل الباقي عند عودتھ إلى 

مخطوطات ثمینة ولكن بیعت بعد  أكثرھاتحوي :  )٢(ـ مكتبة السید علي بحر العلوم١٠

  .وفاتھ

وم١١ د بحر العل وع : )٣(ـ مكتبة السید محم ین المخطوط والمطب ة ب ة جامع فھي مكتب

  .وبعد وفاتھ باع ولده السید جعفر جملة منھا

وري١٢ ة الن ا : )٤(ـ مكتب ات وفیھ ر المكتب ن اكب ر م ال كثی دیث والرج ب الح ن كت م

  .ونفائس المخطوطات

زدي١٣ د الی ید محم ة الس ب :)٥(ـ مكتب یة والكت ة وفارس ات عربی ائر المؤلف ة لس حاوی

  .التاریخیة المترجمة الى الفارسیة وبیعت بعد وفاتھ

  .وإن لم تكن بتلك الكثرة إال أنھا تحوي الكتب النادرة:)٦(ـ مكتبة شیخ الشریعة١٤

  

  

  .لمخطوطات القدیمةاحتوت على جملة من ا: )١(ـ مكتبة السید میرزا االصفھاني١٥

                                                
ى  )١( ھو ابن السید أسد هللا االصفھاني الرشتي، المدفون بباب القبلة من الصحن الشریف، وأنفق من أموالھ عل

اء  ف بالم د النج ذب ،م ب والع ل الكت ھ أج مت مكتبت درھا ووض ھا وان د أنفس عق رن الراب ي الق ت ف ر تأسس  عش
 .٢٩٢المصدر نفسھ،ص. الھجري

ھو حفید السید محمد مھدي بحر العلوم، احتوت مكتبتھ جل مكتبة جده وأضاف الیھا ولكن بعد وفاتھ اشترى  )٢(
 .٢٧٧ـ٢٧٦منھا الشیخ علي كاشف الغطاء، المصدر نفسھ،ص

را من المخطوطات النفیسة ده السید محجنواة المكتبة من كتب  )٣( مد مھدي بحر العلوم وأضاف الیھا عددا كبی
 .١٢٨جرجي زیدان، المصدر السابق،ص. عھد المؤلف فيوفیھا دیوان الشریف الرضي كتب 

ان  )٤( ال ك م الرج ا بالحدیث وعل ا وأوسعھم اطالع رھم نتاج رن الثالث عشر الھجري، وأكث اء الق من ابرز علم
دیو ستنسخھاییقتني الكتب و ران والھن ر . جمعھا من مختلف األقطار وكان لھ ثالث مكتبات في النجف وطھ جعف

 .٢٨٣ـ٢٨٠ص،٢موسوعة العتبات المقدسة، جـالخلیلي، 
و من الكتب، مدرسة واحتوت النفائس تالمكتبة أسس زد عن ان )٥( ة المرجع السید أب ھ العالم واشترى من كتب

 .٣١٢المصدر نفسھ،ص. الحسن االصفھاني
ا من تھو المرجع الدیني الذي  )٦( ولى زعامة الثورة العراقیة الكبرى بعد وفاة الشیرازي، اعتنى بالكتب وجلبھ

 .٢٨٥ـ٢٨٤المصدر نفسھ،ص. مختلف الدول االسالمیة وحوت عددا كبیرا من المخطوطات النادرة



 ٢٠

  :ـ املكتبات احلاضرة

اء١ ف الغط ي كاش یخ عل ة الش ى : )٢(ـ مكتب ت عل عھا قام ات وأوس ھر المكتب ن اش م

ا  ة وأكثرھ ب القدیم ات الكت ا أمھ ت فیھ ة وجمع ات النجفی ھر المكتب ات اش مخلف

  .مخطوط

اء٢ ف الغط ادي كاش یخ ھ ة الش ف : )٣(ـ مكتب ي النج ة ف ات النفیس ن المكتب ي م وھ

  .ف وتحوي الكتب النادرة والمخطوطةاالشر

ماوي٣ ة الشیخ الس ة : )٤(ـ مكتب ائس المخطوطة والمطبوع ن النف ة م ة جلیل د خزان تع

  .وفیھا كثیر من كتب الفلك والریاضیات

ن : )٥(ـ مكتبة السید جعفر بحر العلوم٤ ة والمخطوطة وم فھي جامعة الكتب المطبوع

  .نفائس األسفار

ا : )٦(لخونساريـ مكتبة الشیخ محمد علي ا٥ د كتبھ ا وتزی ي غیرھ وفیھا ما ال یوجد ف

  .بینھا نسخ قدیمة مجلدى ألفي عل

ي النجف : )٧(ـ مكتبة آل القزویني٦ أغلب كتبھا مخطوطة وتناقلت بین أفراد االسرة ف

                                                                                                                                          
ة )١( ات مدرس ن موقوف ھ م ن كتب ة م ب وجمل اق الكت ن عش ان م اغ(ك ار ب فھان ) جھ ي اص موتف ن  ض ة م جمل

 .١٠٦جعفر محبوبة، المصدر السابق،ص. المخطوطات القدیمة وعلیھا اجازة من مؤلفیھا
ري،  )٢( ر الھج ع عش رن الراب ن الق ع األول م ي الرب متأسست ف ین وتض وط ثم اب ومخط رة آالف كت د . عش عب

  .٨٥ـ٨٢الھادي الفضلي، المصدر السابق،ص
ده الشیخ ولما تحویھ ھذه المكتبة من كتب نادرة با )٣( ى ول ت إل دة، وانتقل تت تسمى باسم الشیخ كمؤسسة جدی

 . ١٢٨جرجي زیدان، المصدر السابق،ص. محمد رضا، ومن ثم إلى حفیده الشیخ علي كاشف الغطاء
ألیف والبحث ) ١٩٥٠ـ١٨٧٥( )٤( ي الت تغل ف رف واش ف االش داد والنج ي بغ رعي ف اء الش ولى منصب القض ت

ت ،وحصر المخطوطات النادرةوجمع النوادر وشراء المطبوعات  ھ ) ٤٥٠(وبعد وفاتھ انتقل مخطوطة من مكتبت
یم ید الحك ة الس ى مكتب ر. إل د انظ ؤلفین العراقیین،: للمزی م الم واد، معج وركیس ع داد،ك اد،  بغ ة االرش مطبع

  .١٨٠،ص٤م،جـ١٩٦٩
ثم انتقلت إلى ابنھ السید وقتھا في وھي من المكتبات المنسوبة إلى  أسرة بحر العلوم وتعد رابع مكتبة مھمة  )٥(

 .١٤٧جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص. ھاشم بحر العلوم
ائس المخطوطات  تأسس )٦( ر من نف ى عدد كبی رن الثالث عشر الھجري، وتحوي عل ر من الق في الثلث األخی

  .٢٨٠ص،٢جـ،المقدسة جعفر الخلیلي، موسوعة العتبات. وانتقلت إلى أوالده
ھر المكتب )٧( ن اش دد م أة ع ي نش ر ف ا األث ي ولھ آل القزوین ة ب تات الخاص ذا البی اء ھ ن علم در .م المص

 .٢٧١نفسھ،ص
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  .والحلة

ینیة٧ ا : )١()الشوشتریة(ـ مكتبة الحس ة وفیھ ة عام ر وھي مكتب ب كثی ن الكت ةم  األدبی

التاریخ باللغة العربیة والفارسیة مع قلیل من المخطوطات بقلم  المطبوعة وكتب

  .مؤسسھا

ى ھذه ب  باإلضافة إل ي تضم آالف الكت ة الت ات العام ة الالمكتب صار ،ھي األخرىمختلف

ات واآلالاألفراد واألسر ینشئون في بی ع  ،ف من الكتبوتھم مكتبات خاصة تضم المئ كان ینتف

  .في النھضة الفكریة في المجتمع النجفي هربھا غیرھم أیضا، مما كان لھ أث

، كانت )٢(أما حركة الطباعة العربیة التي رافقت أولیات مظاھر نشاط النھضة الفكریة

ن لوسیلة من وسائل اتساع نطاق الوعي الفكري في ا ا م ان یصدر عنھ ا ك ة مم بالد العربی

ة، وصحف ومجالت ات األجنبی ة عن اللغ ورة كا،كتب عربیة األصل أو مترجم ّد بل ت تع ن

  .الفكري النضج

راق بصورة خاصة  ة والع ة بصورة عام بالد العربی كان تأخر ظھور الطباعة في ال

أخرة  بالد مت ى ال ى تبق ة، حت بالد العربی ى ال ة عل ة العثمانی نتیجة العزلة التي فرضتھا الدول

 ً   .الرغم من انتشارھا في معظم األقطار األجنبیةعلى الطباعة  منخالیة  ثقافیا

ام  أما في العراق فقد دخلتھ أول مطبعة في منتصف القرن التاسع عشر في كربالء ع

افي  تتواءمالتي ة ومن المدن العراقیة التي دخلتھا الطباعة مبكر،)٣(م١٨٥٦ ا الثق مع مركزھ

ن  دة ویمك ا أسباب عدی ف وراءھ ي تق رف ،الت ة النجف االش ي مدین والفكري والسیاسي ھ

  :ایجازھا

                                                
ر من المخطوطات الحسینینقلت إلى  )١( ى عدد كبی ة بوصیة صاحبھا الحاج محمد رضا الشوشتري،وتحوي عل
 .٢٥٠ـ٢٤٩المصدر نفسھ،ص. كتاب) ١٠٠٠(
ھي مطبعة في االستانة  ،م، واشھر مطبعة عربیة١٦١٠عام في لبنان ) دیر قزحیا(تعد أول مطبعة عربیة ھي )٢(

ام  ئت ع ة١٨١٦انش ة١٨٢٢)والقب(م، ومطبع ا لغای ة فیھم ب المطبوع دد الكت ل ع ام  م، ووص ى ١٨٥٠ع م إل
اب ة كت ي ثالثمائ ات ف ف االختصاص ر. مختل د انظ ي، : للمزی رق العرب ي الش ة ف اریخ الطباع ابات، ت ل ص خلی

  .٢٨٤ـ٢٨٠م،ص١٩٥٨مصر،
  : تاریخ دخول المطابع للعراق انظرعن  )٣(

Abdual-Wahab AL- QAisi, the Beginning of printing press and Journalism in 

Iraq,(The Historical Journal) vol.1, Baghdad ,1970, p.18-49; 

. ٢٢،ص٢م،جـ١٩٨٣مطبعة األمة، بغداد،شھاب أحمد الحمید، تاریخ الطباعة في العراق،  
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ال الدین وطالبھم في النجف االشرف وتمتعھم بنفوذ دیني واسع في ـ تمركز فئة رج١

ي فحسب،  ع النجف الشؤون الدینیة واالجتماعیة والسیاسیة، اصبحوا فئة مؤثرة ال في المجتم

  .بل في العالم االسالمي

الحیةـ أثر الدعوات ٢ ادت  اإلص ي ن رورالت وم  ةبض ر العل ة،نش والحث الحدیث

ة  ب الحدیث ة الكت ى دراس اب عل ة بأقط الح، والمتمثل المیین اإلص   اإلس

نھم  اني(:م دین األفغ ال ال ده(،و)١()جم د عب رحمن (،و)٢()محم د ال عب

  .)٤()رشید رضا(،و)٣()الكواكبي

ى  ـ االحتكاك٣ الثقافي واالتصال الحضاري من خالل ما یحملھ طلبة العلم الوافدین إل

رف  ف االش اتالنج ة ثقاف رض دراس یع لغ ى توس دة، أدت إل دم  جدی ة وع دائرة المعرفی ال

  .االنغالق على الذات واالستفادة مما عند اآلخرین من معطیات ایجابیة

في األحداث السیاسیة والدینیة  امؤثر اركزمبوصفھا ـ برزت مدینة النجف االشرف ٤

اورة،  المیة المج دول االس راق وال ا الع ّر بھ ي م ة الت یماواالجتماعی دھا والس ة  تأیی للحرك

روطةا(الدستوریة ران) لمش ي ای ف االشرف عل )٥(ف اح النج ق انفت ى عم الم  ى،ودّل عل الع
                                                

ة اإلسالمیة المسلمین من ابرز المصلحین) ١٨٩٧ـ١٨٣٩(دین األفغانيجمال ال )١( د من مؤسسي الجامع ، ویع
ُ وم،١٨٧١عام  ام أ د عن مصر ع راق، ١٨٧٦بع ة ،)م١٨٥٤ـ١٨٥٠(وزار الع وثقى(أصدر مجل روة ال ي ) الع ف

ھ وآر: للمزید من التفاصیل انظر. م١٨٨٤باریس  اني حیات ة محمد طاھر الجیالوي،جمال الدین األفغ ھ، المكتب ائ
  .٣٤ـ٣م،ص١٩٧١، الھیئة العامة للتألیف والنشر، )٢٥٩(الثقافیة

ده )٢( د عب تعمل، )م١٩٠٥ـ١٨٤٩(محم الحي اس ھ اإلص ى طریق ریعة و عل ى الش ز عل وفیقي یرتك نھج ت ق م ف
وثقى(اإلسالمیة والتحق مع األفغاني في باریس وأنشأ االثنان روة ال ة الع ي سنة ) جمعی ا ١٨٨٣ف ان داعی م، وك

، األعمال الكاملة لإلمام محمد )االمام(محمد عبده: للمزید انظر. والجامعة اإلسالمیة ومحاربة االستعمار لالصالح
  .٤٥ـ١٥،ص١م،جـ١٩٧٢وت، رمحمد عمارة، بی: عبده، دراسة وتحقیق

ة ) م١٩٠٢ـ١٨٤٨(عبد الرحمن الكواكبي )٣( ة العربی اء القومی ي بن اعي شارك ف ي واجتم مصلح سیاسي ودین
رى(،و)طبائع االستبداد(في حلب اشتھر بكتابیھ) االعتدال(و) الشھباء(شأ جریدةأن د انظر). أم الق ان : للمزی عثم

  .١٠٠ـ٨٦م،ص١٩٦١دار القلم،  القاھرة،أمین، رواد الوعي اإلنساني في الشرق اإلسالمي،
ا )٤( دة)م١٩٣٥ـ١٨٦٥(رشید رض در جری حافة واص ة الص د واإلصالح وحری ى التجدی دعو إل ار(، ی ام ) المن ع

دا، ١٨٩٨ ین مجل ة وثالث مت ثمانی یة  ض الحیة والسیاس المیة واإلص دعوة اإلس الم ال ي ع زا ف غل حی وش
  .١٢٣ـ١٢٠محمد عزة دروزة، المصدر السابق،ص: للمزید انظر. واالجتماعیة

ذو السلطة محب ،إن المقصود بجماعة المشروطة أي مؤیدي الحكم الدستوري ـ الدیمقراطي، أما المستبدة فھم )٥(
ة ة المطلق الع . الفردی ة : لالط ة الحدیث ة العراقی ة المثقف أة الفئ رف  ونش ف االش ي النج دین ف ال ال ف رج مواق
ا، انظر ي العراق،: ودورھ ر الحدیث ف دین، تطور الفك داد،یوسف عز ال ة أسد،   بغ د  ؛٣٣،ص١٩٧٦مطبع عب
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  .الخارجي ال من النواحي السیاسیة فحسب بل من النواحي األدبیة والثقافیة والفكریة

نھم م،ومیل ال )١(حركة التألیف ـ نشاط٥ ة م اطق قریب ي من اتھم ف ع مؤلف ؤلفین إلى طب

ا یش ھ، مم ل ومراقبت ة العم ة ملسھولة متابع ى تھیئ رین عل ق عجع الناش ابع لتحقی دات ومط

  .ي واالقتصاديلكسب المعرفا

ر الیھا ة تفتق ى مدین ب المطابع إل وي لجل دافع الق ا ،كان لھذه العوامل وغیرھا ال ولكنھ

  :أھم ھذه المطابعمن غنیة بإشعاعھا الحضاري وقیمھا الفكریة و

 الدین ، أرسلھا السید جاللجلبت من الھند إلى النجف االشرف :ـ مطبعة حبل المتین١

ین ل المت ي حب د عل ھ محم ى أخی یني إل ب  ،الحس ض الكت ع بع رت طب وباش

ّد أول )م١٩٠٧/ھـ١٣٢٥(عام ى، وتع ة األول وع الحرب العالمی د وق ة عن ، واندثرت المطبع

  .)٢(مطبعة دخلت النجف االشرف

ة وھي أح :العلویةـ المطبعة ٢ ذه المطبع ن اشترك بعض التجار في استیراد ھ دث م

ة  ى مطابع حدیدی ین وتشتمل عل ل المت فمطبعة حب ان  بمختل ة ك ة حجری األحجام، ومطبع

ام ھا ع ـ١٣٢٩(تأسیس ف) م١٩١١/ھ ار النج ي حص ن ف ـ١٣٣٦(ولك ت،)م١٩١٦/ھ  تحطم

ل  احروفھا وصنعت منھبعض  ى العم دت إل ى أن أعی ة إل ادق وتركت المطبع خراطیش بن

  .)٣()م١٩٢٢/ھـ١٣٤١(عام

ن  :یةـ المطبعة الحیدر٣ راھیم م د اب اشتراھا الشیخ صادق الكتبي وأخوه الشیخ محم

ا يءسلطات االحتالل البریطاني ج ا  بھ ا الخاصة وطبعت فیھ ع منشوراتھا واعالناتھ لطب

  .)٤(كتب دینیة وعلمیة كثیرة

أسسھا محمد علي الصحاف، وكانت )م١٩٢٠/ھـ١٣٣٩(أنشئت عام :ـ مطبعة الغري٤

،وسمیت )م١٩٣٦/ھـ١٣٥٥(صغیرة وأدخل علیھا تحسینات عاممن المطابع المعدة للكتب ال

                                                                                                                                          
ة والسیا ة الفكری ي الحرك راقالرزاق أحمد النصیري، دور المجددین ف ي الع اطروحة ، )م١٩٣٢ـ١٩٠٨(سیة ف

داد،  ة بغ ة اآلداب، جامع ورة، كلی ر منش وراه غی ي  ؛م١٩٩٠دكت ف ف ن الموق ائق ع ي، حق ین الرھیم الء حس ع
ة)م١٩١١ـ١٩٠٥(النجف من الثورة الدستوریة االیرانیة ز دراسات الكوف ة، بحث منشور، مرك ة الكوف ، ، جامع

 .م٢٠٠١النجف،
 .٨ـ١م،ص١٩١٣، العراقیات، لبنان، احمد رضا وظاھر الزین )١(
  .١١٨جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )٢(
  .المصدر نفسھ )٣(
  .٤٦م،ص١٩٦٦محمد ھادي األمیني، معجم المطبوعات العراقیة، النجف، مطبعة اآلداب، )٤(



 ٢٤

  .)١(مطبعة الغري الحدیثة

ي  أسسھا) م١٩٢١/ھـ١٣٤٠(عام أنشئت :ـ المطبعة المرتضویة٥ الشیخ صادق الكتب

  .)٢(وأخوه، طبع فیھا بعض كتب الزیارات واألدعیة

لمطابع الخلیلي، وھي من اأسد م، أسسھا جعفر ١٩٣٠أنشئت عام  :ـ مطبعة الراعي٦

  .)٣(ة الكبیرة أسھمت في طباعة الصحف الصادرة في النجف االشرفدیالحدی

ة ٧ ةـ المطبع ام: العلمی ئت ع ـ١٣٥٢(أنش راھیم ) م١٩٣٣/ھ د اب یخ محم ھا الش أسس

ة  الكتبي، وھي من المطابع الحجریة وبعد وفاتھ نقلھا أوالده إلى بغداد ولم تطبع الكتب القیم

  .)٤(الثمینة

د الرضا  ١٩٤٢أنشئت عام  :نشر والتألیفـ مطبعة دار ال٨ راقین عب أسسھا شیخ الع

  .)٥(في طباعة الكتب ومجلة الغري كاشف الغطاء، أسھمت

ي،  :ـ مطبعة الزھراء٩ ى ووھي من المطابع الحدیثة صاحبھا الخلیل ا صاحبھا إل نقلھ

  .)٦(بغداد وأسھمت في طباعة الكتب وبعض من الصحافة النجفیة

ام  :ـ مطبعة النجف١٠ ة ،أنشئت ع د أسسھا م، ١٩٥٥من المطابع المتقن صاحبھا عب

  .)٧(الھادي األسدي ،أسھمت في طباعة الكتب ومجلة الدلیل

ة تعد من المطابع الجیدة الكبیرة المجھزة :ـ مطبعة النعمان١١ ائل الطباع  بأحدث وس

  .)٨()م١٩٥٦/ھـ١٣٧٦(أسسھا صاحبھا حسن الشیخ ابراھیم الكتبي في سنة والتصحیف

اء١٢ ة القض ة ، :ـ مطبع ابع الحدیث ن المط ھام لي  أسس راھیم الفاض ید اب الس

  .)٩(كتب باختالف انواعھالفي طبع ا أسھمت، )م١٩٥٦/ھـ١٣٧٦(عام

                                                
  .٤٨كاظم مسلم العامري، المصدر السابق،ص )١(
وم )٢( وطني والق اه ال ةكاظم مسلم العامري، االتج ر )م١٩٣٢ـ١٩١٠(ي للصحافة النجفی وراه غی ، اطروحة دكت

  .٤٧،ص٢٠٠٠منشورة، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة،
  .١١٩جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )٣(
  .١١٩جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )٤(
 .٤٤محمد ھادي األمیني، المصدر السابق،ص )٥(
  .٤٨ق،صالمصدر الساب كاظم مسلم العامري،  )٦(
  .٤٤المصدر السابق،ص محمد ھادي األمیني، )٧(
  .٤٤المصدر السابق،ص محمد ھادي األمیني،)٨(
  .المصدر نفسھ )٩(
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وت  ١٩٥٨إنشئت عام : ـ مطبعة اآلداب١٣ دادي، احت ز البغ صاحبھا السید عبد العزی

  .)١(على أحدث المكائن واستوعبت أكثر المطبوعات النجفیة

ة ملجرد لوھذا ا ر مطبع ى آخ ت وحت طابع النجف االشرف ومن أول مطبعة تأسس

ا ھ بحثن دث عن ي تح دة الت ي الم ودة ف ت موج ذه كان ھ، أن ھ ارة الی در االش ا تج ، ومم

اھزة  ابع ج ى أضحت  المط ة، حت المطابع أسھمت وبشكل فاعل في دعم الحركة الفكری

ي ازد ا یعن رى، مم ة أخ دن عراقی ألیف الستقبال المطبوعات من م ة الت اط حرك ار نش ھ

اھمتھا  ومن ثموالنشر فیھا،  ا مس افي، ومنھ اط الثق م النش ي دع ر ف أثیره المباش ة ت الفعال

ف  ي النج در ف ت تص ي كان الت الت حف والمج ن الص ر م ع الكثی ي طب   ف

  .االشرف

  :العربيةالعراقية والصحف : ثالثا

رن ربع الالوطن العربي، في  أرجاءكانت آثار التطور الفكري في  ن الق ر م األخی

الل  ن خ ك م راق، وذل ي الع تعمالالتاسع عشر، واضحة على نمو الحركة الفكریة ف  اس

  .مصر وسوریا ولبنان ووصول نتاجاتھا إلى العراقمثل  عربیة  أقطارباعة في الط

ة قاءارت: ن أسھما في ھذا التطور أولھماان مھموھناك عامال م  طبق رین وھ ن المفك م

ورت )٢()العروة الوثقى(السید جمال الدین االفغاني في مجلتھ امتداد لدعوى المصلح د تبل ،وق

أفكارھم االصالحیة نتیجة الصراع الفكري واالجتماعي والدیني بین فئتین من رجال الدین، 

ورة االتحا١٩١١ـ١٩٠٥خالل الثورة الدستوریة في ایران  ین یدم، والعامل الثاني، اعالن ث

ى الرغم من نتعلى ،و) م١٩٠٨(عام ي ظھرت عل لبیة الت ا الس ائجھا المبكرة في كل جوانبھ

ف  ي مختل بالساحة، ساعدت على تعمیق منطلقات المثقفین الفكریة ف  المستویات،والى جان

دم )٣(كبیر دة تق االت وقصائد عدی ن مق ة م ة، فضال عن العراقی د الصحف العربی قاموا برف

                                                
نة  )١( ة لس ة العراقی ل الجمھوری رون، دلی ش وآخ ي دروی ود فھم ة ١٩٦٠محم م،بغداد،مطبع

  .٦٥٢م،ص١٩٦٠التمدن،
راقیین  )٢( ین الع ى المثقف أثیر المصلحین اإلسالمیین عل ك لت ي تل ةف ي، : ، انظر الحقب ر نظم ال عم یض جم وم

ة، ة العربی ة القومی ة للحرك ة واالجتماعی یة والفكری ذور السیاس تقاللیة(الج ز ) االس روت، مرك راق، بی ي الع ف
 .٧٢ـ٦٦م،ص١٩٨٤دراسات الوحدة العربیة، 

ر )٣( ورة انظ ائج الث ى نت الع عل بابھا، نتا: لالط دماتھا، اس رب، مق ورة الع ر، ث عد داغ اھرة،ئجھا،اس ة  الق مطبع
  ؛١٣٠ـ٩٠م،ص١٩١٦المقطم، 
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ةأ ة متنوع ا تنشره ال)١(طروحات فكری ك م ى ذل ة ،وساعدت عل ي المرحل ة ف صحف العربی

جمیع المثقفین العرب الواعین، وعن طریقھا لالجدیدة من أفكار نوعیة كانت تمثل نقلة مھمة 

  .أیضا عرفت أعمال أدباء عراقیین

ا أثر مثقفوھ ي ت ة الت دن العراقی ن الم رف م ف االش ة النج ت مدین ي  كان ا ف وادباؤھ

الشعوب والسلطات سمو  بإفھامعالمي اال أثرھاالصحف العربیة والعراقیة، وكان للصحافة 

  .وأوضحت للمأل الدعوة إلى تحریر الشعوب واسترداد الحقوق ،المبدأ الدیني االسالمي

راءة  ى تحریم ق دعو إل ى ت ة األول ین، الفئ ومن نتائج الصراع الفكري والدیني بین فئت

تبداد وتقیی ى االس ات، الصحف وتدعو إل د من والسیماد الحری والة ال عبع انیین دخول ال عثم

ذه أالخارج سواء  منالصحف  ن ھ ھ صحیفة م دة، ومن وجد بحوزت كانت معارضة أم مؤی

  .)٢(الصحف الممنوعة كان مصیره السجن أو النفي

ة  تبداد والمطالب ة االس ل محارب ن أج اد م ؤولیة الجھ ت مس ي تول ة الت ة الثانی والفئ

ذه ا وا ھ ذین تول ال ال رز الرج تور واب ة والدس اظم بالدیمقراطی د ك د محم ؤولیة المجتھ لمس

  .،ومدرستھ التي خرجت مئات األعالم)٣(اآلخوند

كثیرا من الصحف العربیة فضال عن العراقیة كانت تصل سرا  أنّ  هومن الجدیر ذكر

رف،وی ف االش ى النج ن خإل ذه الصحف ع راء ھ ارتفي ق وانھم األنظ ض أخ ن بع ى ع ، حت

راءة ور بق ھ الجمھ ن جاب ن أول م ائھم، ولك حن ال وآب ات الص دى ایوان ي إح ا ف حف علن ص

بعض ) السید سعید كمال الدین(الحیدري  ھ إذ حاول ال ھ لحمایت ف حول ع الشباب المثق وتجم

ھ ى ، و)٤(االعتداء علی ة اعل ج النخب ع نھ ذه الصعوبات وانسجاما م ن ھ رغم م ن لال ة م مثقف

                                                                                                                                          
Francis Mccullagh, The Fall of Abdul Hamid, London: Methuen, 1910,p. 218-220. 

اني،  )١( اھرة،،١٩١٤ـ١٩٠٨توفیق علي برو، العرب والترك في العھد الدستوري العثم ؛ ٢٢٥م، ص١٩٦٠الق
 .١٥م،ص١٩٧٢وت،عبد الرزاق الھاللي، دراسات وتراجم عرقیة، بیر

ن )٢( ة م ة والثقافی یة واالجتماعی ا السیاس ة واتجاھاتھ حافة العراقی ي، الص ر التكریت ر بك ، )١٩٢١ـ١٨٦٩(منی
  .٥٧ـ٥٦،ص١٩٦٩بغداد، مطبعة االرشاد،

ھو ابن المال حسین النجفي، تلقى علومھ في النجف وكان مجتھدا حامل ) ١٩١١ـ١٨٣٩(محمد كاظم اآلخوند )٣(
د انظرقد وومؤیدھا،ستوریة لواء الثورة الد ى  الدستور، للمزی د عل اوى تؤك ي : أصدر العدید من الفت د عل محم

 .٢٧ـ٢٣م،ص١٩٦٠والطباعة، كمال الدین، التطور الفكري في العراق، بغداد، شركة التجارة
اني، )٤( ي الخاق ة،عل ة دار الجمھوری داد، مطبع ي النجف،بغ حافة ف اریخ الص ین  ؛٦م،ص١٩٦٩ت الء حس ع

م بي، المجالت والصحافة النجفیة، الرھیم ة، سلسلة رق ي الكوف ر ف حث مقدم إلى موسوعة سلسلة اإلعالم والفك
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ة ال،العراق رواد حرك أثروا ب ة انبرى العدید من المثقفین النجفیین الذین ت ي المؤسس د ف تجدی

ي معني ،ولما كان البحث الدینیة في النجف االشرف كان منھا اصدار الصحف والمجالت ف

ذ دخول النجف االشرف ) ١٩٥٨ـ١٩٣٩(الصحافة النجفیة فسیقتصر ذكر ما صدر منھا من

  .بدایة البحث، من دون التفصیل في موضوعاتھا ومعالجاتھا الىالمعترك الصحفي 

  :الصحف: اوال

فـ ص١ رف(حیفة نج نة): اش ي س درت ف ان /ـھ١٣٢٨(ص دیریھا )م١٩١٠نیس م

د الحسین الرشتيلا ا الشیخ عب ن واشرف علیھ لم آل زوی ریم مسؤول مس د الك ، والشیخ عب

دم  م ت بوعیة ول رف ،اس ف االش ي النج ت ف یة طبع ة الفارس درت باللغ یرازي، وص الش

  .)١(طویال

رات٢ حیفة الف ي :ـ ص درت ف دةذي  ٢١(ص ـ١٣٣٩ القع رین األول /ھ ) م١٩٢٠تش

انباء  وغطتأصدرھا محمد باقر الشبیبي، سیاسیة واخباریة كانت لسان حال ثورة العشرین 

  .)٢(اعداد وتوقفت ةالثورة وصدر منھا خمس

تقالل٣ حیفة االس ي :ـ ص درت ف رین االول  ٣(ص د ) م١٩٢٠تش د عب درھا محم أص

ة و)٣(الحسین الكاظمي ة اجتماعی دّ ،وھي سیاسیة أدبی ا تع ان شعارھالس ورة، ك  ال(ن حال الث

  .)٤(اعداد یةصدر منھا ثمان) حیاة بال استقالل

ي: ـ صحیفة النجف٤ ـ١٣٤٤رمضان  ٢٣(صدرت ف ف ) م١٩٢٥/ھ أصدرھا یوس

ة  ة ثقافی ة ادبی ب،وھي اجتماعی رأة ،رجی بب ج ي وبس ي البالغ د عل ا محم یس تحریرھ رئ

                                                                                                                                          
ة،١ ات الكوف ز دراس ة، ، مرك ة الكوف ـ١٤٢٠(جامع در ١،ص)م١٩٩٩/ھ امري، المص لم الع اظم مس ؛ ك

 .٣٨السابق،ص
 .١٢١جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )١(
  .٧ق،صعلي الخاقاني، المصدر الساب )٢(
، في بغداد، ولكن الحكومة رفضت طلبھ وتوجھ ) االستقالل( حاول المحامي محمد عبد الحسین اصدار جریدة )٣(

ام النجف ى قائمق ب إل دم بطل رى من خالل الصحافة وتق الثورة الكب ور السید (إلى النجف االشرف للمشاركة ب ن
دار بغداد،راجي، صحافة النجف تاریخ وابداع، محمد عباس الد: ووافق على طلبھ، للمزید انظر) عزیز الیاسري

ةالشؤون  ز ؛١٩ـ١٨،ص/١٩٨٩،الثقافی ور السید عزی ید ن ین الس ر تعی ھید الیاسري خب د الش ي السید عب وینف
ورة العشرین،: الیاسري قائمقام النجف آنذاك، وللمزید انظر ة  النجف،عبد الشھید الیاسري، البطولة في ث مطبع

 .٢٦٤ـ٢٥٩،ص)م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦(النعمان، 
  .٤٧؛ كاظم مسلم، المصدر السابق،ص٩٠ناجي وداعة، المصدر السابق،ص )٤(
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ران / ھـ١٣٤٦محرم  ١٦(فيمقاالتھا وانتقاداتھا احتجبت بعد نحو سنتین من صدورھا  حزی

  .)١()م١٩٢٧

ادق٥ ر الص حیفة الفج درت: ـ ص ة (ص وال  ٦الجمع ـ١٣٤٨ش ) م١٩٣٠آذار  ٧/ ھ

ي ر الخلیل درھا جعف ي )٢(أص ة ف ة الفكری ال النھض ان ح ت لس ا، وكان ا ادبی ت نھج ، وانتھج

  . )٣(الفرات، احتجبت بعد سنة من صدورھا

اصدرھا ) م١٩٣٤تموز  ١٣/ ھـ١٣٥٣ربیع الثاني  ١( صدرت :ـ صحیفة الراعي٦

تجعفر الخلیلي دعت إلى تطویر الدراسات الدینیة و ة وعالجت شؤونا  عنی بالشؤون األدبی

  .)٤(أغلقت المجلةقد و،صناعیة 

، اصدرھا جعفر )م١٩٣٥مایس  ٣/ ھـ١٣٥٤محرم  ٢٩(صدرت :ـ صحیفة الھاتف٧

ةال في یوم اسبوعیا الخلیلي وكانت تصدر ا  رواستمرت بالصدو ،جمع عشرین سنة، ولكنھ

اریخ) ١٤٩(السنة الرابعة في العدد دخلت مدة البحث ضمن  دة  ١٤(بت ـ١٣٥٧ذي القع  ٦/ھ

دد ) م١٩٣٩كانون الثاني  ي الع ت عامو ٥٢٧وانتھت في السنة الثالثة عشر ف ) م١٩٤٨(نقل

اك إلى بغداد ى ھن ت الصحیفة عامو، النتقال صاحبھا ال د تاریخ)٥()م١٩٥٤(اغلق ا ذا ی،وتع

  .أن في دراسة األدب والحیاة االجتماعیة والسیاسیة للعراق فضال عن النجف االشرفش

الشیخ محمد  أصدرھاوالثقافة العامة،  لآلدابصحیفة اسبوعیة : ـ صحیفة الحضارة٨

وري  ن الص درحس يوأص ا ف رین األول  ١٥(العدد األول منھ ن )م١٩٣٧تش ت ع ، وتوقف

، ثم عادت للصدور السنة الثانیة )م١٩٣٨تموز  ١٥(انتھاء السنة األولى منھا في الصدور ب
                                                

 .١٢١جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )١(
ة بشغفھا العلمي ) م١٩٨٥ـ ١٩٠٤(جعفر الخلیلي )٢( ة المعروف ات النجفی ي النجف االشرف ومن البیوت د ف ول

الفرنسیة والتركیة، وكما اسھمت مكتبة والده الشیخ أسد الخلیلي واألدبي ، دخل المدرسة العلویة وتعلم اللغتین 
دة ات عدی . في بنائھ الفكري ونشأتھ، زاول الكتابة والعمل الصحفي واصدر ثالث صحف وأنشأ مطبعة وذو مؤلف

 .١٠ـ٧م،ص١٩٧١دار المعارف،   بغدادمشكور األسدي، رؤوس أقالم عابرة عن جعفر الخلیلي،: للمزید انظر
دد األول،الف )٣( ى، الع نة األول حیفة، الس ادق، ص ر الص وال  ٦(ج ـ١٣٤٨ش اظم ١، ص)م١٩٣٠آذار  ٧/ھ ؛ ك

  .٤٠٧مسلم، المصدر السابق،ص
ى، )٤( افي، السنة األول ران  ١٠(حمید المطبعي، موجز تاریخ الصحافة النجفیة، الكلمة، مجلة، الملحق الثق حزی

ة٢،ص)م١٩٦٩ دد العاشر،؛ عبد الرحیم محمد علي، الصحافة النجفی ة، السنة الخامسة، الع دل، مجل  ٢٥(، الع
  .٦،ص)م٢٠/٦/١٩٧١/ھـ١٣٩١ربیع الثاني 

ر  )٥( ة عش نة الثالث ى الس ة وحت نة الرابع ن الس ث م من البح ت ض نة ودخل رة س ت عش ف س ي النج درت ف ص
 .وسنتناولھا في المبحث القادم بتفصیل أكثر
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دد اریخ) ٢١(بالع ب  ١( بت ـ١٣٦٠رج وز  ٢٤/ھ ت )م١٩٤١تم داد وأكمل ى بغ ت إل م نقل ، ث

  .)١()م١٩٤٤(اصدار السنة الثالثة عام

  .وبھذا فقد دخلت صحیفة الحضارة مدة البحث خالل اصدراھا في السنة الثانیة

  :االت: ثانيا

ري١ ة الغ د :ـ مجل ي ص یة ف ة الفارس رف وباللغ ف االش ي النج رت ف

ي(صاحبھا ومدیرھا الشیخ حسین االصفھاني) م١٩٠٩/ھـ١٣٢٧(عام ا ) النجف ا آغ ومحررھ

  .)٢(صدر منھا عددین فقطقد ، ومحمد المحالتي

ا  :ـ مجلة درة النجف٢ مجلة دینیة أدبیة صاحبھا الشیخ حسین االصفھاني ومحررھ

دین  في أربعالتي، كانت تصدر حآغا محمد الم ة عن ال وستین صفحة وتضمنت ابحاث قیم

  .)٣()ھـ١٣٢٩(صدرت عامقد و ،والتمدن

م٣ ة العل دین  :ـ مجل ة ال ید ھب درھا الس ة اص ة عربی ة دینی ة علمی یني مجل الحس

تاني راق)٤(الشھرس ي الع درت ف ة ص د أول مجل دد األول  ،،وتع در الع ص

  .)٥(وصدر منھا إحدى وعشرون عددا) م١٩١٠/ھـ١٣٢٨(منھا

رة٤ ة الحی ولى  :ـ مجل د الم یخ عب درھا الش ة، اص ھریة اجتماعی ة ش ة أدبی مجل

ي وم )٦(الطریح ب  ٢٤(ی ـ١٣٤٥رج اني  ٢٩/ ھ انون الث د و، )م١٩٢٧ك ا ق در منھ   ص
                                                

ف، الراب )١( ي النج الت ف حف والمج ؤمن، الص ن الم ة،محس نة الثانی ة، الس ة، مجل ة األدبی دة  ٣(ط ذي القع
  .٣٦،ص٨٢، جـ٤مج ) م١٩٣٨ینایر  ٥/ھـ١٣٥٦

  .٦؛ عبد الرحیم محمد علي، المصدر السابق،ص١٢١ـ١٢٠المصدر السابق،ص/ جعفر باقر محبوبة )٢(
  .٨٩؛ ناجي وداعة، المصدر السابق،ص٧علي الخاقاني، المصدر السابق،ص )٣(
ال االصالح ) م١٩٦٧ـ١٨٨٤(الحسنيین ھو محمد علي بن حس )٤( داد، من رج ي بغ وفي ف ولد في سامراء ،وت

ى، ة األول وزارة النقیبی ي ال ارف ف ى  ١٩٢٠/ ٢ت٢(الدیني ومن زعماء ثورة العشرین ونصب وزیر للمع  ١٠ال
ات،١٩٢١أیلول  ھ عدة مؤلف ري ول ز الشرعي الجعف یس مجلس التمیی د انظر. ورئ ر بصري، اعالم : للمزی می

دیث، الیق راق الح ي الع ة ف ة الفكری الم ،دبغداد،ظ ورات وزارة االع د ١٥٩ـ١٥٧ص.ت.منش اقر احم د ب ؛ محم
ھ السیاسیة، ة ومواقف تاني،آثاره الفكری دین الشھرس ة ال ید ھب ادلي، الس ر بیروت،البھ ة الفك مؤسس

 ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٣(االسالمي،
  .م٢٠٠٠ركز دراسات الكوفة، مكتب المناھل،النجفیة، النجف االشرف، م عالء حسین الرھیمي، مجلة العلم )٥(
العلم واالدب  دول) م١٩٧٥ـ١٨٩٩(الشیخ عبد المولى الطریحي )٦( من أسرة عربیة في النجف االشرف اشتھر ب

ات د من المؤلف رك العدی ة، ت ة الرابطة األدبی ي جمعی . كان كثیر البحث، مؤرخا ادیبا كان عضوا بارزا وناشطا ف
  .٨٣٦،ص٤، مج١٩٩٢،بیروت، ٢م رجال الفكر واألدب في النجف خالل ألف عام، طمحمد ھادي األمیني، معج



 ٣٠

  .)١(اعداد ةثالث

دیرھا المسؤول ،مجلة علمیة  :ـ مجلة االعتدال٥ ادبیة، تاریخیة، شھریة صاحبھا وم

واستمرت ) م١٩٣٣شباط / ھـ١٣٥٢شوال ( عدد األول منھا،صدر ال )٢(محمد علي البالغي

ا  سنینفي الصدور ست  دد األول منھ ذي صدر الع ودخلت مدة البحث في السنة السادسة ال

ـ١٣٦٧رجب (وانتھت السنة السادسة بالعدد العاشر) م١٩٤٦/ھـ١٣٦٥الثاني  عربی( في / ھ

   ).م١٩٤٨یس ام

يمجلة تاریخیة، أدبیة، ع :ـ مجلة المصباح٦ ا ف دد األول منھ رجب (لمیة، صدر الع

ول االمتیاز إلى تحعد خمسة اعداد ب، و)٣(، صاحبھا محمد رضا الحساني)م١٩٣٥/ھـ١٣٥٣

  .)٤()م١٩٣٧/ـھ١٣٥٥(إلى عام إصدارھاالسید محمد صالح بحر العلوم، استمر 

یةمـ ٧ ة القادس ي :جل ا ف دد األول منھ در الع ة، ص ة، أدبی ة عام ة ثقافی  مجل

اني ٢/ھـ١٣٥٦ذي القعدة  ١٨(الكوفة یس تحری) م١٩٣٨كانون الث احبھا ورئ ارص  ھ

الرغم من التوقف في على محمد رضا الحساني،دخلت مدة البحث في السنة الثانیة ،و

د انتھاء العدد عولكنھا عادت تصدر باستمرار في السنة الرابعة وتوقفت ب ،اصدارھا

  .األخیر من السنة، وسنعرض لھا بتفصیل فیما بعد

ا یظھر ما تقدم وم ف وراءھ ة، تق حافة النجفی أن العوامل المحركة لظھور الص

اسباب عدیدة ومشتركة، ابتداء من العمق التاریخي والحضاري والدیني لمدینة النجف 

ري  وعي الفك امي ال ي تن ح ف ت تتض زة كان ة متمی االشرف مما ولد فیھا حركة فكری

الدولة العثمانیة وایران، فضال  فيفي قیام الحركات الدستوریة  واالصالحي، متأثرة

                                                
  .٦؛ عبد الرحیم محمد علي، الصحافة النجفیة، المصدر السابق،ص٣٦ن المؤمن،المصدر السابق،صسمح )١(
ي مناصب ) م١٩٧٦ـ١٩٠٧(محمد علي البالغي )٢( درج ف ة، وت ة واألدبی ولد في النجف، من الشخصیات العلمی

رإدار د انظ دال النجفیة،للمزی ة االعت در مجل دة واص ة عدی دال: ی ة االعت م، مجل یف جاس ول نص  رس
ة، ) ١٩٤٨ـ١٩٣٣(النجفیة ة الكوف دراسة تاریخیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة مقدمة إلى كلیة اآلداب، جامع
 .٥٩ـ٢م،ص٢٠٠٥

كاتب كثیر التألیف والنشر، ولد في النجف،المناذرة، )م١٩٨٥/ھـ١٤٠٣ـ١٣٢٣/١٩٠٥(محمد رضا الحساني )٣(
ھ أسس في النجف االشرف جمعیة القرآن الكریم ولھ نشاط  وطني وحكم علیھ باالعدام وخفف د  حكم ى المؤب إل

ةامص توتم ة والمطبع ھد االمام،. درة المجل ي، مش ر التمیم ي جعف د عل ة، النجف،محم ة الحیدری المطبع
 .١١٠،ص٣جـ

  .٢، حمید المطبعي، المصدر السابق،ص١٢٢جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )٤(



 ٣١

لحین  أثیر المص ن ت المیینع ة  اإلس ة الطباع اق حرك اع نط ة واتس ة الفكری ي البیئ ف

مختلفة المضامین ورافقتھا النھضة المن الكتب العربیة  اتسنى طبع كثیراذ العربیة، 

ف  ى النج ا إل ض منھ ل بع ت تص الصحافیة العربیة ، فضال عن العراقیة، والتي كان

من بشكل فعال في دعم الحركة الفكریة والنشاط الثقافي و شرف ،فال غرو أن تسھماال

نخبة مثقفة ترفد ھذه الصحافة بموضوعات  وجودافة نجفیة دلت على حصظھور  ثمّ 

   .المستویات جمیعھاعلى 



 ٣٢

وانعكاسها على تطور الصحافة النجفية  ـ التشريعات الصحفية يف العراق 

  :م١٩٥٨حىت عام 

ة لغرض ا ان تجرب ن تبی د م راق، الب ي الع لوقوف على طبیعة التشریعات الصحفیة ف

ام  ى ع ا حت ن میالدھ دة م دة الممت ي الم ا ف راق ومراحل تطورھ ي الع م، ١٩٥٨الصحافة ف

واالنحطاط تعانیھ والیات العراق من الفوضى كانت ما  بشكل موجز، كي یتسنى لنا معرفة

  .العثمانیة السلطاتلذي مارستھ وتدھور االوضاع العامة بسبب االضطھاد ا

ي مح ة اوف الحول والي إلص ین ال ة بتعی ة العثمانی ت الحكوم داد، قام ة بغ دحت (والی م

ام ) باشا داد ع ى بغ والي ١٨٦٩والیا عل ذا ال ام ھ ى  بإصالحات، وق ة القضاء عل ة بغی مھم

ران حزی ١٥یوم ) الزوراء(إصدار جریدة عوامل التذمر والشكوى ، ومن أعمال ھذا الوالي

دة موصل(وأصدرت،)١(ع من االخبار والحوادثانوم، وھي حاویة أل١٨٦٩ دة ) جری الجری

راق الرسمیة ي الع ة ف ة العثمانی ة للحكوم ي  ،الثانی ي  ١٥/٦/١٨٨٥صدر عددھا االول ف ف

ة ) جریدة بصرة(،وأما الجریدة الرسمیة الثالثة فھي)٢(مدینة الموصل ي مدین ي صدرت ف الت

م  الجرائدت ھذه وكان. )٣(م١٨٨٩البصرة  ة، ول ل یتعبر عن لسان حال السلطات العثمانی تمث

  .النعدام حریة التعبیر في الصحافة ؛فیھا الحس الوطني

إلى ساحة الحریة ودخلت  المفكرونم، خرج ١٩٠٨ثاق الدستور العثماني عام انبوبعد 

سیاسیة الصحافة في العراق مرحلة جدیدة، حیث ظھرت العشرات من الجرائد والمجالت ال

رزاق الحسني ،  ى أن  أحد مؤرخيوالفكریة واالدبیة، ویشیر عبد ال ة، إل الصحافة العراقی

  .)٤(مجلة) ٢٠(صحیفة و) ٦٩(ھذه الحقبة شھدت میالد

                                                
ي : انظر) ١٨٧١ـ١٨٦٩(ت باشا في العراقحلالطالع على انجازات مد )١( دایات التحدیث ف ر طھ یاسین، ب نمی

داد، ١٩١٤ـ١٨٦٩العراق  ة المستنصریة، بغ ر منشورة، الجامع محمد عصفور م؛١٩٨٤، رسالة ماجستیر غی
داد، ١٨٧١ـ١٨٦٩عراق سلمان، مدحت باشا ودوره االصالحي في ال ة بغ ة اآلداب، جامع ، رسالة ماجستیر، كلی

، الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر، ١٩١٦ـ١٥١٦سیار كوكب علي الجمیل، تكوین العرب الحدیث  م؛١٩٨٩
 .٣٦٨م،ص١٩٩١

 .٣٨م،ص١٩٨٢ابراھیم خلیل احمد، نشأة الصحافة العربیة في الموصل، الموصل،  )٢(
ح )٣( ن ص ات، م ب برك امي رج ین ع ریة ب حافة البص ي، الص یج العرب م، ١٩٧٣ـ١٨٨٩افة الخل

 .٥م،ص١٩٧٧البصرة،
 .٢،ص١م،جـ١٩٥٧مطبعة الزھراء،بغداد،، تاریخ الصحافة العراقیة، الحسنيعبد الرزاق  )٤(
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ال  إن ھذا االزدیاد باعداد الصحف والمجالت نتیجة لمنح االمتیاز الفردي الخاص عم

اني،  تور العثم ھ الدس ا أعلن مّ بم ن ث ى ظھ وم ر أدى إل ؤثرة غی یة م حافة سیاس   ور ص

  .)١(مرتبطة بالسلطة

ودا دوأما الصحافة العراقیة في عھد االحتالل البریطاني، فشھدت ھذه الحقبة عددا مح

وات البریطان راقیمن الصحف والمجالت، بعد أن سیطرت الق ى الع مستغلة ظروف  ة عل

رة  ت البص ى، واحتل ة األول رب العالمی اني،  ٢٢(الح رین الث ت) م١٩١٤تش تالل وأنھ  اح

،وأصدرت أول جریدة مطبوعاتھا بإصدار، شرعت )٢()م١٩١٨تشرین الثاني  ١٠(الموصل

،اذ قامت السلطة المحتلة بمصادرة )٣(بعد أن سیطرت على المطابع ،٢٩/١١/١٩١٤لھا في 

ة ابع األھلی راء المط میة وش ابع الرس ي.المط ة ھ ذه الحقب ي ھ در ف ا ص رز م ات(وأب  األوق

  .)٤(لبعض منھا وباللغة االنكلیزیة) البغدادیةو، األوقاتورب، العوالبصریة، 

راق شك ي الع ة ف الیبھافت االدارة البریطانی تھا  أس ة سیاس ك لخدم فیة وذل التعس

رى عبیة الكب الثورة الش وا ب م یرضخوا لالحتالل وتوجھ  ٣٠(ومصالحھا، إال أن العراقیین ل

ف خاصة بھم تعبر حعلى اصدار ص الثوار صبعد اندالع الثورة حرو، )٥()م١٩٢٠حزیران

ف جر ي النج درت ف تقالل، ص ل االس ن أج الھم م تھم ونض ن سیاس رات(دتيیع  ،)الف

تقالل(و داد) االس ي بغ دة وف درت جری تقالل( ص ي ) االس ول  ٢٨ف ت،)٦(م١٩٢٠أیل  مثل

سمت كتاباتھا تالصحافة بعد ثورة العشرین عالمة مضیئة في تاریخ الصحافة العراقیة، لما ا

                                                
ي الصحافة العراقی )١( ره ف ر وأسالیب تحری و السعد، تطور الخب ام ةعدنان عبد المنعم أب ى ع ذ نشأتھا حت ، من

؛ فاھم نعمة إدریس الیاسري، مجلة لغة ٥٧ـ٥٥،ص١٩٨٣ منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ، ،بغداد م،١٩١٧
 .١٠ـ٤م،ص١٩٨٩، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، )دراسة فكریة ـ سیاسیة(العرب،

؛ غانم محمد صالح، ٦٣ـ٣٨،ص١م، جـ١٩٧٥، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، لبنان، الحسنيعبد الرزاق  )٢(
 .١٦٤جامعة بغداد، قسم السیاسة، ص بغداد،التطور السیاسي المعاصر في العراق،

ؤون  )٣( ر ش ارك ونش یر المع ى س ا عل اس وجنودھ الع الن ابع الط ع المط ة جمی لطات البریطانی تخدمت الس اس
  .١٠٦،ص١٩٨٤ة العراقیة، بغداد، ھادي طعمة، االحتالل البریطاني والصحاف: للمزید انظر. االحتالل ومتطلباتھ

  .٦٤ـ٦٢، تاریخ الصحافة العراقیة، صالحسنيعبد الرزاق  )٤(
راق السیاسي الحدیث، ط )٥( ي تطور الع ذات السالسل للطباعة الكویت،،٢عبد هللا فھد النفیسي، دور الشیعة ف

  ؛١٣٨ـ١٣٦م،ص١٩٩٠/ھـ١٤١٠والنشر،  
Phebs Mare, The Modern History of Iraq, London, West view press, 1985,p.33.  

داد،  )٦( رین، بغ ورة العش حافة ث ا، ص ف كوری وب یوس راق ـ ١٩٧٠یعق ارة الع د، حض ل احم راھیم خلی م؛ إب
 .٢٧٠ـ٢٠٩،ص١٣م،جـ١٩٨٥، بغداد، دار الحریة للطباعة، )م١٩٥٨ـ١٩١٤(الصحافة العراقیة



 ٣٤

   .أة ونصرة الثورة ومقاومة المحتلینبالجر

آب  ٢٣في ،االنتداب  ظل في العراق تحت ملكي حكم وطنيإقامة بریطانیا  قراربعد 

ة١٩٢١ ي )١(م، تم تنصیب األمیر فیصل ملكا على العراق واعالن قیام الدولة العراقی  ٣،وف

راق عضوا م، تم إلغاء االنتداب البریطاني بصورة رسمیة ودخل ال١٩٣٢ األولتشرین  ع

  .في عصبة األمم

ة  ي الحقب راق ف ھد الع دادا، ١٩٥٨ـ١٩٢١ش ن  أع رة م داراتكبی حف  إص الص

ام  ي ع ددھا ف ل ع ى وص ة حت ا والمتخصص یة منھ الت السیاس ى ١٩٥٤والمج ) ١٣١(إل

  .)٢(مجلة) ٦٢(صحیفة و

ي  ة الت زت الحقب ا تمی تكم ور  أعقب ة بتط ة الثانی رب العالمی اط مالح ي النش وس ف لم

، للصحف الیومیة الرئیسة مطابع خاصة )١٩٥٨ـ١٩٥٣(خالل الحقبة وأصبحت،الصحفي 

  . )٣())الحریة،والشعبوالبالد،والزمان، و،األخبار((تحریرھا واخراجھا ومنھا نفتحس

ن الصحف  امتازت د م ر العدی الصحافة في ھذه المدة بعدم االستقرار، وقصر عم

رة  والمجالت وذلك ألسباب سیاسیة وعوامل مادیة، وقد ذه الفت ھدت ھ ور ش ف حصظھ

ام  عمل،وقد قامت ھذه الصحف ب)٤(حزبیة واخرى غیر حزبیة رأي الع وین ال مھم في تك

م، لالوطني في العراق بما دأبت علیھ من مناقشة لألحداث ونقد للحكومات واستثارة  لھم

رّ  ا ج ل مم دة للتعطی ت الجری ال وعرض ى االعتق ا إل   ت محرریھ

  .والمصادرة
                                                

ینجرى استفتاء عام في العراق من خالل توزیع مضابط عد )١( م اجراء االستفتاء ب د ت  ٢٢ـ١٥ة للتصویت، وق
  :                                   للمزید انظر.من األصوات% ٩٧تموز وحصل الملك فیصل على 

Special Report by his Majesty's Government in the United Kingdom of Great 

Britain to the Council of the League of Nation on the progress of Iraq during the 

period 1920-1931, London, 1931,p.12-13. 
ماء ا )٢( ى اس الع عل راقلالط ي الع ادرة ف الت الص حف والمج ر.لص راق، : نظ ي الع حافة ف ي، الص ل بط رفائی

 .بقالحسني، تاریخ الصحافة العراقیة،المصدر السام؛عبد الرزاق ١٩٥٥مصر،معھد الدراسات العربیة العالمیة،
ر )٣( ا انظ حافة ومواقفھ ذه الص ى ھ الع عل ة : ولالط ة والحرك حافة العراقی ري، الص ین الیاس د الحس یس عب ق

  .م١٩٧٨م، بغداد،١٩٥٨تموز  ١٤الوطنیة من نھایة الحرب العالمیة الثانیة حتى ثورة 
ل بطي، المصدر السابق،ص: لالطالع على صحافة األحزاب في العراق انظر )٤( ل ؛ ا١١٩ـ٩٣رفائی راھیم خلی ب

ة حافة العراقی د، الص ة ٢٤٢ـ٢٣٠، ص)م١٩٥٨ـ١٩١٤(احم داد، مطبع راق، بغ حافة الع ي، ص ائق بط ؛ ف
 .ت.األدیب،د
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ي طرأت طاألومن خالل ھذه  رات الت ة، والتغی ا الصحافة العراقی ي مرت بھ وار الت

ود اجراءات في  النظر یمكنناعلیھا خالل ھذه الحقبة،  ي فرضت القی ة الت السلطات العثمانی

د ی، غیر أن ھذا التشدعموما الحكومیة على العمل الصحفي ن عن ل  مستوىد لم یك ین، ب مع

ذه متأثرا بنضج الوعي الش مر بتطور تدریجي ن ھ ل دور م ان لك عبي والیقظة الفكریة، وك

  .وار اطار تشریعي خاص بھطاأل

د  إن التشریع العثماني الذي صدر د األولفي عھد السلطان عب ، )١(١٨٥٧سنة  المجی

ل  ة لعم ة المنظم ث حدد األطر العام كان االول من نوعھ في تاریخ الصحافة العثمانیة، حی

د )٢(یھا الرقابة القانونیةر الطباعة، اذ فرضت علأثالصحافة، و م یعتم ة ل ذه الالئح ، اال أن ھ

ا  ا علیھ ویال، وقت ریعا إذ أط انیون تش در العثم رص ام  آخ ة لع حافة العثمانی انون الص و ق ھ

د یطول االنتظار شھورا . )٣(١٨٦٥ وأصبح من یرید أن ینشر شیئا یعرض على لجان، وق

  .لحصول على الموافقةل

د د الحمی لطان عب رض الس ة  )١٩٠٩ـ١٨٧٦(انيالث ف ام العرفی ي االحك ف

ي )٤()م١٨٧٧(عام ة الصحف، وف ام نظام المطبوعات وحدد نظام مراقب ،وقام بتعطیل احك

د یتشدالمع  اصدر قانونا جدیدا لدعم نظام الرقابة على الصحافة والمطبوعات) م١٨٨٨(عام

   .)٥(نفسھ غرضلل) م١٨٩٤(في عامآخر في فرض العقوبات على المخالفین، واتبعھ بقانون  

ن العھد العثماني األخیربوضع الصحافة في العراق خالل  وما یتعلق ا م ت وجھ ، كان

                                                
د االول )١( د المجی لطان عب م الس ات وأص، )م١٨٦١ـ١٨٣٩(حك الم والمطبوع ة الك ن حری رارات ع در ق

ى شعارا د عل ة والمساواةواالجتماعات والعفو العام عن السجناء السیاسیین والتأكی ة والعدال د . ت الحری للمزی
  :انظر

Berrnrd Lewis, The Emergence of Modern Turky, London ,1968,p.207. 
(2) Khalid Omer, Reolamentacja Prawna Prasy Systemie Politycznym Surll, 

Warszawa, 1984,p.56. 
ز )٣( د العزی لطان عب د الس ي عھ انون ف ذا الق ریع ھ م تش اریخ ). م١٨٧٦ـ١٨٦١(ت اعي، ت دین الرف مس ال ش

 .٧٥،ص١م،جـ١٩٦٩الصحافة السوریة،القاھرة، 
الفرصة لوضع الثاني اتخذ السلطان عبد الحمید  ١٨٧٧نیسان  ٢٤في  العثمانیةعقب اندالع الحرب الروسیة  )٤(

د. القیود على الصحافة وتعلیق الدستور وحل البرلمان د الحمی ي، السلطان عب د عل ھ  اورخان محم اني، حیات الث
 .١٣٥ـ١٢٤م، ص١٩٨٧مطبعة الخلود، بغداد،واحداث عھده، 

ام )٥( ة ع ي مائ وریة ف حافة الس ور الص اس، تط ف الی ة ،)م١٩٦٥ـ١٨٦٥(جوزی ال للطباع روت، دار النض بی
  .٣٠ـ٢٩،ص١م،جـ١٩٨٣، والنشر
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ة  اك أی ن ھن م یك ذا ل والة ولھ ار ال ل اخب ا، وتنق ة وھي المشرفة علیھ وجوه السلطة العثمانی

  .مشاكل بینھا وبین الحكومة

اني الب العثم ت االنق تور) م١٩٠٨(وفي المدة التي اعقب الن الدس درت )١(واع ،اص

حافة دا للص ا جدی ة قانون لطات العثمانی ة(الس ات العثمانی انون المطبوع ي ) ق وز  ١٦ف تم

انون )٢(م١٩٠٩ ذا الق الل ھ ن خ ة م ة العثمانی ت الحكوم ت ، وحاول ة تثبی س الرئیس األس

ض  ھ بع خت مع كل ترس دوده، وبش روطھ وح ل ش حفي بك ل الص   للعم

ر، حتالمفاھی انون آلخ ن ق ل م ا ال م التي اخذت تنتق ة قانون ة العثمانی ّرعت الحكوم ى ش

ھ  مح فی اریخ بیس د ت الت بع حف والمج از للص نح امتی   م

  .)٣()م١٩١١آذار ٥(

ا  ي تعاملھ ة ف انون المطبوعات العثمانی ام ق لم تلتزم سلطات االحتالل البریطاني بأحك

حافة،  ع الص اتفم دة للعقوب وانین جدی نت ق ة وس وانین العثمانی م الق اء معظ ت بإلغ ، )٤(قام

لطات البر ت الس ھایوتول حافة بنفس دار الص ة اص ة عملی حف .)٥(طانی ذه الص ت ھ ، وكرس

لخدمة السیاسة االستعماریة في العراق، وخالل ھذه المدة القصیرة عمرا والطویلة ظلما، لم 

  .تشھد أي قانون خاص بالصحافة العراقیة

ون تعا ة، أن یك ة العراقی ررت الحكوم ة ق ة العراقی ام الدول د قی حافة بع ع الص ا م ملھ

ة ي سنة  الصادر بموجب قانون المطبوعات العثمانی تنادا لتشریعات)م١٩٠٨(ف ك اس  ، وذل

                                                
ھ من  الثاني تم تنصیب السلطان محمد الخامس على الدولة العثمانیة خلفا للسلطان عبد الحمید )١( م خلع ذي ت ال

 .٣٣١اورخان محمد علي، المصدر السابق،ص). م١٩٠٩نیسان  ٢٧/ھـ١٣٢٧ربیع األول  ٦(السلطة في
واد شتى ةمادة جاءت في أربع) ٣٨(اشتمل القانون على )٢( ات والسب وم . فصول في االحكام الخاصة والعقوب

 .واعتمد القانون على المبادئ االولیة في تنظیم احكامھ
 .١٢فاھم نعمة إدریس، المصدر السابق،ص )٣(
 .١١٦عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، ص )٤(
ا  )٥( د أن احتلھ رة بع ي البص ة ف ة واالنكلیزی اللغتین العربی ة ب رات یومی اني نش لطة االحتالل البریط درت س أص

ي  اني ف یش البریط اني  ٢٢الج رین الث ام  ١٩١٤تش ي أول ع رات درت م، ص١٩١٥وف يالنش ات ھ أربع لغ : ب
م، اصدر ١٩١٧آذار  ١١الفارسیة، والتركیة، وعندما احتل الجیش البریطاني بغداد في واالنكلیزیة، والعربیة ، 

  ).صدى الحقیقة(نشرة مصورة باسم
 .٦٢،ص ةتاریخ الصحافة العراقی ،عبد الرزاق الحسني
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اع ((أنأكد  ، الذي)١(القانون األساسي العراقي رأي والنشر واالجتم داء ال ة اب للعراقیین حری

انون ا ضمن حدود الق ات واالنضمام الیھ ألیف الجمعی ی)٢())وت ع الصحافة یش ر ، إال أن واق

تعرضت العدید من الصحف والمجالت آنذاك للتعطیل  فقدخالفا لما ھو مكتوب في القانون، 

الرغم من ذلك أقبل العدید من الصحفیین على و.)٣(أمام القضاء أصحابھاوالغرامة ومحاسبة 

إصدار القوانین  أبدت انتعاشھا خالل ھذه المدة حتىفصحف ومجالت  إصدارواألدباء على 

  .صة بالمطبوعات وإلغاء قانون المطبوعات العثمانيالعراقیة الخا

م  قانون المطبوعات((أصدر المشرع العراقي أول قانون خاص بالصحافة ھو  ٨٢رق

اني لسنة )٤())م١٩٣١لسنة  ذا ١٩٠٨،الذي قرر إلغاء قانون المطبوعات العثم م، واشتمل ھ

ل منھا في االجازات ، ادرجت في اربعة فصول، بحث الفصل األو)٥(مادة) ٤٣(القانون على

ى األجانب نح االجازة إل ي م ث ف اء، والثال ل وااللغ ،والفصل وشروطھا، والثاني في التعطی

ي .الرابع في المخالفات والمعاقبات ولكن اعتمد ھذا القانون على بعض المبادئ واألسس الت

  .)٦(وردت في قانون المطبوعات العثماني الملغى

ھ حجدیدة، حیث منح لوزیر الداخلیة ال وأضاف ھذا التشریع قیودا قانونیة ي توجی ق ف

                                                
ي ١١٢م، وجاء في المادة ١٩٢٥آذار  ٢١صدر القانون االساسي العراقي بتاریخ  )١( ة الت ،إن القوانین العثمانی

ھ الظروف ا تسمح ب در م ا بق ذة فیھ ى ناف راق تبق ل احتالل الع ار. نشرت قب رزاق الحسني، ت د ال راق عب یخ الع
 .٢٤٠ـ٢٢٠صالسیاسي الحدیث،

 .المصدر نفسھ. المادة العاشرة من القانون األساسي)٢(
ي، )٣( ل بط ة روفائی ى محاكم الع عل ر لالط داد، : انظ راق، بغ ي الع حفیة ف ات الص ھر المحاكم وزي، اش د ف احم

  .١٣م، ص١٩٨٥
عید )٤( وري الس انون وزارة ن ذا الق در ھ اریخ ) ١٩٥٨ـ١٨٨٨(اص ت بت ي تألف ى والت م ١٩٣٠آذار  ٢٣(األول

تقالت  رین األول  ١٩واس ر). م١٩٣١تش د انظ ة،ط: للمزی وزارات العراقی اریخ ال ني، ت رزاق الحس د ال ، ٤عب
  .١١،ص٣م،جـ١٩٧٤بعة دار الكتب، بیروت، مطیروت،،ب

انون )٥( ص الق ة ن ر: لمراجع دوی: انظ رة الت ة، دائ نة  نوزارة العدلی ة لس وانین واألنظم ة الق انوني، مجموع الق
 .٧٤٤م،ص١٩٣٢م، بغداد، ١٩٣١

  :المبادئ واألسس التي اعتمد علیھا القانون الجدید ھي )٦(
ازة، وللصحیفة،  الشروط الواجبة في المدیر المسؤول ب األج أمین النقدي،وطل داع، والت ل االدارواالی ، يالتعطی

  .التتابع في تقریر المسؤولیة عما ینشر في الصحیفةوجرائم النشر، و
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ھالحق ومنح لمجلس الوزراء االنذار،  ك )١(في تعطیل المطبوع وإلغائ ن ذل ھ ،وم نجد أن كل

  .اعتمد على بعض المبادئ واألسس التي وردت في القانون العثماني الملغىھذا القانون 

ى و انونعل دیل ق ن تع رغم م م ال ات رق انون )٨٢(المطبوع ات عت، بق دیل المطبوع

انون المطبوعات١٩٣٢لسنة ) ٥٦(رقم ا بق ى إلغی راق حت ي الع ین ف ا مطبق ا بقی  م، إال أنھم

م انون.م١٩٣٣لسنة ) ٥٧(رق ى ق د أدخل عل م وق بعض  ١٩٣٣لسنة ) ٥٧(المطبوعات رق

  .)٢(م١٩٣٤لسنة ) ٣٣(التعدیالت بقانون تعدیل المطبوعات رقم

ھ عرضناوإذا  انون،نرى أن ذا الق ھ  نصوص ھ ل إن ة، ب ة حری م یضمن للصحافة أی ل

جعلھا في قبضة االدارة، فلم یحدث ھذا القانون أي تغییر جوھري في النظام القانوني، وأما 

وزیر  وع ل ل المطب انون حق تعطی نح الق د م التعدیل فكان على بعض المواد في التعطیل وق

ق القضاء فق ان من ح اء فك ي اإللغ ا ف وزراء، وأم س ال ة ومجل انون )٣(طالداخلی ن الق ، ولك

ي) ٣٣(المعدل وع أدب علمي یخرج عن أو  أعطى وزیر الداخلیة حق إلغاء اجازة أي مطب

ة الصحافة  تھبواسط تستطیعحدود اجازتھ، وبذلك تزودت السلطة بسالح  القضاء على حری

  .بصورة مباشرة أو غیر مباشرة خدمة ألغراضھا وسیاستھا العامة

انون ح ذا الق ل بھ تمر العم وواس ات ھ د للمطبوع انون جدی در ق ى ص وم((ت  مرس

، واستمر العمل بھذا المرسوم )٥(م١٠/١١/١٩٥٤في )٤())م١٩٥٤لسنة  ٢٤المطبوعات رقم 

  .م١٩٦٣حتى عام 

وانین المطبوعات ن ق بقھ م ىألغى ھذا القانون ما س د عل انون الجدی ) ٤٦(،واشتمل الق

                                                
وع ت حّول )١( ل المطب أمن عالقانون القدیم  مجلس الوزراء سلطة تعطی ورا تخل ب ة نشره أم ي حال ا ف طیال مؤقت

عبد الرزاق الحسني، تاریخ العراق السیاسي الحدیث، . من القانون) ٢٣(المادة: ظران. الدولة الداخلي والخارجي
راق٢٤٠ـ٢٢٠ص ي الع داد، ةدراسة تحلیلی) ١٩٨٠ـ١٩٥٨(؛ وائل عزت البكري، تطور النظام الصحفي ف ، بغ

 . ٣٥م،ص١٩٩٤دار الشؤون الثقافیة العامة،
  .١٠ـ٩،ص.ت.مطبعة الراعي،د بغداد،،عبد هللا اسماعیل البستاني، حریة الصحافة في العراق )٢(
ر )٣( انون انظ ص الق ة ن نة : لمراجع ة لس وانین واألنظم ة الق انوني، مجموع دوین الق رة الت ة، دائ وزارة العدلی

 .٥٥٢ـ٥٣٨م،ص١٩٣٤م، بغداد،١٩٣٣
ر )٤( انون، انظ ص الق ة ن ة لس: لمراجع وانین واألنظم ة الق انوني، مجموع دوین الق رة الت ة، دائ نة وزارة العدلی

 .٢١١ـ١٩٣م،ص١٩٥٥، بغداد، ١٩٥٤
ر تألفت )٥( ة عش عیدیة الثانی وزارة الس د ال ي عھ ذا المرسوم ف تقالت ١٩٥٤آب  ٣(اصدر ھ انون  ١٧م، واس ك

 .١٣٥،ص٩تاریخ الوزارات العراقیة ، جـ ،عبد الرزاق الحسني .)م١٩٥٥الثاني 
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وع: مادة توزعت على ثمانیة محاور ھي اء إجازة ،الح)١(شروط المطب ات، إلغ وق والوجب ق

ة  حیفة وأالمجل حیفةو،)٢(الص ة أو ص ب مجل دار األجان رھا، و،)٣(إص وع نش واد الممن الم

  .،وأحكام عامة )٤(الجرائم والعقوباتومسؤولیة المطبوع، و

را في)٥(من مرسوم المطبوعات) ٤١(وتنفیذا للمادة ة أم  ١٢(،اصدرت وزارة الداخلی

انون األول  اء إ)م١٩٥٤ك انون ،بإلغ ب ق ة بموج الت الممنوح حف والمج ازات الص ج

ى  ١٩٣٣لسنة ) ٥٧(المطبوعات رقم دة للحصول عل ات جدی دم أصحابھا بطلب ى أن یتق عل

دة  ازات جدی ى امتی حافة عل دت الص ي قی وم الت ددھا المرس ي ح دة الت روط الجدی ق الش وف

  .وحجب العدید من الصحف والمجالت بموجب ھذا المرسوم

ح لن دم یتض ا تق ا ومم ات ، باعتبارھ ي المجتمع ا ف یا مھم حافة دورا أساس ا أن للص

ا  راق فرضت علیھ ى الع ي مرت عل السلطة الرابعة، ولھذا السبب فإننا نرى الحكومات الت

د  ا تؤك تشریعات وقیود بوصفھا المرآة التي تعكس واقع الحیاة، وأن القوانین التي مر ذكرھ

الفكري والوطني في  أثرھاعوبات لتحجم حمایة الصحافة من جانب واحد، وفرض قیود وص

و(عن أثر الصحافة وقوتھا أشار و. المجتمع ورة الفرنسیة میراب ب الث الم ) خطی ا الك موجھ

یة ورة الفرنس ر الث ي فج یة ف ة الفرنس ة الوطنی واب الجمعی ى ن ن ((إل انون م یعلن أول ق فل

ة قوانینكم إلى االبد حریة الصحافة ، الحریة التي یجب إال تمس ، وال  یصح أن تحد، الحری

  .)٦())التي ال یمكن التمتع بالحریات األخرى بدونھا

                                                
ھ، اسم صاحب الطلب وشھرتھ و(ومن الشروط تتضمن المعلومات اآلتیة )١( عمره ومحل اقامتھ وجنسیتھ ومھنت
 ).أوقات نشرھاو ،نوعھاو ،اسم رئیس التحریر واسم المجلةو
 .مخالفة للقانونفقرات ھو عبارة عن منع االدارة والصحیفة عن الصدور لمدة مؤقتة أو دائمة وذلك لنشرھا  )٢(
از )٣( راق بإج ي الع ة أو صحیفة ف ب أن یصدروا مجل ة سمح المرسوم لرعایا أجان ة وموافق ر الداخلی ة من وزی

 .مجلس الوزراء
تالف  )٤( ى اخ ادئ عل ذاھب والمب د والم ار والعقائ ق باألفك ي تتعل ن الجرائم الت وع م ك الن ر ھي ذل ة النش جریم

 .وأما العقوبات تضمنت اإلنذار والمصادرة والغرامة المالیة والحبس. أنواعھا
صحف والمجالت كافة الممنوحة بمقتضى قانون المطبوعات تلغى اجازات ال:((من المرسوم) ٤١(نص المادة )٥(

م  نة  ٥٧رق م ١٩٣٣لس ھ رق نة  ٣٣م، وتعدیل ي ١٩٣٤لس د مض وم  ٣٠م، بع ذا المرس اذ ھ اریخ نف ن ت ا م یوم
  )).ویشمل االلغاء اجازات الصحف والمجالت المعطلة والمتوقفة عن النشر ألي سبب كان

  .١٥٣،ص٩یة، جـعبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراق
  .٣عبد هللا اسماعیل البستاني، المصدر السابق،ص )٦(



 ٤٠

  ):١٩٥٨ـ١٩٣٩(طور الصحافة النجفيةتـ 

ة الن ا شھدت مدین ة، وم ة للصحافة النجفی ل المحرك ى العوام جف أشرنا فیما سبق إل

ر تاریخھا، داث عب ن أح فھا االشرف م زبوص ؤثر امرك ة  ام یة والدینی داث السیاس ي األح ف

ااالجتماعیة والفكریة، ولمكانتھا العلمیة وو ي مرت  أثرھ ي األحداث الحاسمة الت ادي ف القی

ة على المدینة  ءبالمنطقة، األمر الذي عمق انفتاح مثقفي وأدبا التطورات الحضاریة العالمی

ة  واحي السیاسیة والدینی ن الن ولھم ، ال م ة بأنفسھم وبعق ر ثق البة وأكث ر ص م أكث ا جعلھ مم

دارس والمطابع  فحسب، بل ام، فأنشئت الم ة بوجھ ع ة والفكری من النواحي األدبیة والثقافی

  . وصدرت الصحف والمجالت،حركة النشر وازدھرت 

 يثالث صحف واثنتاصدار ) ١٩٥٨ـ١٩٣٩(شھدت النجف االشرف خالل مدة البحث

ومجموعة من النشرات المدرسیة، ظھرت فیھا المواھب الصحفیة فضال عن ،عشرة مجلة 

ا عدت االمعالجاتھا  ت ذاك ـجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة والفكریة، مم ة  ـ وق ي طلیع ف

  .الصحافة العراقیة فضال عن العربیة

  :الصحف: أوال

  :ـ جريدة اهلاتف١

دأ ر أس اتف صدر جعف دة الھ ي جری دد األول في)١(الخلیل ـ١٣٥٤محرم  ٢٩(،الع  ٣/ھ

دیرھا المسؤ)٢()م١٩٣٥ایار  ي(ول، حرص صاحبھا وم ى صدورھا، )٣()الخلیل بانتظام  عل

  .)٤(كل اسبوع في یوم الجمعة
                                                

دة )١( ن صاحب الجری ا باسم اب اتف تیمن اتف(سمیت الھ ذي ) ھ ھ یوسمي الشارع ال ع فی دة ق ب الجری باسم مكت
دة اتف(الجری ارع الھ ا،) ش یة(حالی ة شخص ث) مقابل اریخ  الباح یم بت ة الحك ي مكتب ل ف م دعبی امي قاس المح

  .م٢٠/٥/٢٠٠٦
ة عشر )٢( ى السنة الثالث ة وحت ى  ةدخلت ضمن مدة البحث من السنة الرابع د إل ا بع ت فیم من اصدراھا وانتقل

 .بغداد
ة من  )٣( ي الصفحة االمامی دیرھا المسؤول ف دة وم من شروط قانون المطبوعات یجب كتابة اسم صاحب الجری

 .٣٢،المادة الثالثة،ص١٩٣٤لسنة  ٣٣رقموالمعدل  ١٩٣٣لسنة  ٥٧قانون المطبوعات رقم :نظرا.المطبوع
  :ھناك ثالثة عوامل جعلت الجریدة تصدر بانتظام وھي )٤(

  =    .امتالك صاحبھا مطبعة الراعي وھي من المطابع الكبیرة، وبذلك ترفع عنھ  عناء الطباعة .١
 .الخبرة الصحفیة التي یمتلكھا صاحب الجریدة. ٢ = 



 ٤١

ا غالب یكون في ال،و)١(امتازت الجریدة عن غیرھا آنذاك بتلون غالفھا الخارجي ورقھ

ذي لون أحمر، طبع علیھ في الثلث العلوي اسم الجریدة وبشكل بارز  ذا ،وبقي نوع الخط ال

ا.نھایة اصدار الجریدة كتب فیھ العنوان ثابتا ،ولم یستبدل حتى ذكر  وأم فل ف ث االس ي الثل ف

د المسجل م البری دد )٢(فیھ العدد والسنة والتاریخ والمطبعة ورق ات الع ا محتوی فتتصدر ،وأم

  .واجھة العنوان للجریدة

 افي الصفحة الثانیة منھا، تنشر فیھ) أخبار وحوادث(أفردت جریدة الھاتف بابا بعنوان

حرصت الجریدة بنقل اخبار الحج  :مثالاریة في النجف االشرف ،االخبار االجتماعیة واالد

ى  النجف االشرف من مدینة حین انطالقھ منوالحجاج الذین یغادرون عن طریق الحج  حت

ھالمدینة  راق وخارج ن الع لكھ الحجیج م ي . )٣(المنورة ویعد أفضل طریق آنذاك یس ا ف وأم

ن دیباجة الصفحة الثالثة فقسم الثلث األعلى من ا لصفحة إلى ثالثة أقسام، احتوى القسم األیم

، الھاتف،وأما المنتصف فكتب فیھ اسم الجریدة وعنوانھا ورقم )٤(ومنھجھا الجریدةخط على 

مقداره نصف دینار داخل وخارج ووأما القسم االخر فحدد فیھ قیمة اشتراك الجریدة السنوي 

  .القطر

ً )٥(ھحرص الخلیلي على كتابة افتتاحیة الجریدة بنفس ا ن القضایا  ، معالج ر م ا الكثی فیھ

ة،  الحیة الھادف ثالاالص وان :م احي بعن ال افتت ي مق ي ف ا الخلیل ذیب (دع ل التھ عام

                                                                                                                                          
 .الذكر اآلنفةة الراعي جرید أعقاببنیت الجریدة على .٣        

عصمت شنبور، المجالت : للمزید انظر. یحقق تقدما وانتشارا واسعالر معبِّ  فھویعد الغالف واجھة المطبوع  )١(
 .١٠٧م،ص١٩٨١االسبوعیة، سكرتیر التحریر، بغداد،

، ١٩٣٣نة لس ٥٧قانون المطبوعات رقم : للمزید انظر. من شروط قانون المطبوعات تدوین ھذه المعلومات )٢(
ي أول عددین ٣٦ـ٣٥، المادة التاسعة والعاشرة،ص١٩٣٤لسنة  ٣٣والمعدل رقم  د المسجل ف م البری ان رق ؛ ك

  ).٦٨(وفیما بعد كانت االعداد مسجلة بالرقم) ٦٧(خالل مدة البحث برقم
 )٢(جدول رقم: انظر. تفاوت اعداد الحجاج سالكي طریق النجف ـ المدینة متأثرة بعوامل عدة )٣(
قد :((یقول صنف ھاشم احمد نغیمش الزوبعي الھاتف بأنھا مجلة وما یؤكد أنھا جریدة ما نشر في ھذا الحقل )٤(

ي، : لالطالع انظر)) نشرت الجریدة لبعض الكتاب رأیا فال یعني ذلك موافقتھا علیھا یش الزوبع د نغم ھاشم احم
ف  حافة النج ال١٩٦٨ـ١٩١٠ص م االع ورة، قس ر منش تیر غی الة ماجس داد، ، رس ة بغ ة اآلداب، جامع م، كلی

دد ٧٦م،ص١٩٩٥ دة، الع اتف، جری ة،١٥٣؛ الھ نة الرابع ة  ١٣(، الس ـ١٣٥٧ذي الحج باط  ٣/ ھ ش
 .٣،ص)م١٩٣٩

ار المحررفاالفتتاحیة ھي مفتاح الجریدة  دّ تع )٥( د انظر. من المقالة االفتتاحیة یأخذ القارئ فكرة عن أفك : للمزی
 .١٨١م،ص١٩٨٣دار الشروق للنشر،  جدة،،٢فیة، طفاروق أبو زید، فن الكتابة الصح



 ٤٢

ترویض لومطالبا فیھا تھذیب وصقل النفس ،تھ عومستغال شھر رمضان لد) الروحي

  .)١(النفس نحو الخیر

  
 

السنة 
  الھجریة

حجاج ال  عدد السیارات
غیر 

  عراقیینال

ج حجاال
  عراقیونال

 داریوناإل
  سواقالو

المجموع 
  باص  خصوصي  لوري  الكلي

٢١١٦  ٣٦٨  ١٧٤٨    ١٢  ٨٢  ١٢١  ١٣٥٧  

١٤١٥  ٣٠٦  ١١٠٩    ١٠  ٧٥  ١١٢  ١٣٥٨  

١٢٦٣  ٢٧٤  ٩٨٩    ٨  ٦٦  ٩٨  ١٣٥٩  

٨٦٨  ١٤٨  ٧٢٠    ٥  ٤٥  ٦٥  ١٣٦٠  

٩٨٠  ١٦٠  ٨٢٠    ٧  ٤٨  ٧٥  ١٣٦١  

٩٥٢  ١٤٩  ٨٠٣    ٧  ٤٠  ٦٩  ١٣٦٢  

١١٠٠  ١٩٠  ٩١٠    ٨  ٤٩  ٧٢  ١٣٦٣  

١١٤٠  ٢١٠  ٩٣٠  ٢٨٠  ٩  ٤٥  ٨٠  ١٣٦٤  

١١٨٠  ٢٠٨  ٩٨٠  ٣١٠  ٨  ٥٥  ٨٥  ١٣٦٥  

١٢٣٥  ٢١٥  ١٠٢٠  ٤٠٠  ٩  ٥٨  ٨٩  ١٣٦٦  

١٤٢٥  ٣١٢  ١١١٢  ٦٢٥  ١٠  ٧٥  ١١١  ١٣٦٧  

  )٢(رقمجدول 
  المدینة الىنجف من المسافرین عن طریق الحج الیبین فیھ عدد الحجاج العراقیین واألجانب 

  جریدة الھاتفالمعلومات من اعداد  تنقل
  

ارج  افر خ دما یس دة عن ة الجری ة افتتاحی ي كتاب اء ف ین واألدب ن المثقف دد م ھم ع اس

ف روة)٢(النج ین م نھم حس رارة)١(وم د ش ر)٢(، ومحم ا المظف د رض ق )٣(، ومحم ، وتوفی

                                                
تشرین  ٢٠/ ھـ١٣٥٨رمضان  ٦(، السنة الخامسة،١٨٩جعفر الخلیلي، عامل تھذیب الروح، الھاتف، العدد  )١(

  .٣،ص)م١٩٣٩األول 
دة ) اخبار وحوادث(ینشر الخلیلي خبرا ضمن باب )٢( ة الجری راء متابع ى الق ا تصدر ؛عن سفره ویشدد عل ألنھ

  .الكیفیة زاخرة بالمواضیع األدبیة العالیة التي اعتاد علیھا القراءبنفس 



 ٤٣

  .)٥(،ومحمد حسین كاشف الغطاء)٤(الفكیكي

 ً اتف عرضا ً  قدم صاحب جریدة الھ وجزا ي الساحة  لنشاط م دة ف ة خالل االجری ألدبی

ى أسواق  األدب صدورھا في السنة الرابعة من عمرھا واستطاعت دار الھاتف أن تخرج إل

 ً ى  ومن ضمنھا أربعة مجلدات للجریدة ثالثة وسبعین كتابا اتف وعل وتسعة كتب لمحرر الھ

  .)٦(حد تعبیره

ر  ب اآلخ ي الجان افوف ا ثابت أض ي باب ي ل االخلیل راج الفن ي االخ ر ف دةآخ ي (لجری ف
                                                                                                                                          

 .٢،ص)م١٩٣٩تموز  ١٤/ھـ١٣٥٨جمادى األولى ٢٦(،السنة الخامسة،١٧٥الھاتف، الھاتف یمشي، العدد 
ي ):١٩٦٨ـ١٩٠٣(حسین مروة )١( ھ ف ب ،نشر مقاالت ي النجف االشرف وكات ة ف د األدبی ي المعاھ أدیب درس ف

 .قیة والنجفیةالحصافة العرا
ة، شاعر وكاتب) م١٩٧٦ـ١٩٠٦(محمد شرارة )٢( ي ،ولد في النجف درس في المعاھد األدبی دریس ف ارس الت م

ة  ة والعربی ي الصحافة العراقی روت المدارس الثانویة ،ونشر قصائده ومقاالتھ ف داد وبی ي بغ وقف مع قضایا ف
ام مجلسا  ،وانتقل سكنھ إلى بغداد ،والشعریة العلمیة النجفیةالمصیر العربي وأسھم في مساجالت المجالس  وأق

  .أدبیا في بیتھ
رین رن العش ي الق راق ف الم الع وعة اع ي، موس د المطبع ة،  ،بغدادحمی ة العام ؤون الثقافی ، دار الش

  .٢٠٨،ص٢م،جـ١٩٩٦
ر )٣( ا المظف د رض ى ) م١٩٦٤ـ١٩٠٤(الشیخ محم وم عل دمات العل رأ مق ف وق ي النج د ف ضول ل  بع ل الفض أھ

ام ،لم والع ي المجمع العلمي ع ذاك، انتخب عضوا ف اء آن ر العلم د أكب م، ١٩٦٣وحضر الدراسات العالیة على ی
  .وكان أمینا لسر جمعیة منتدى النشر، ولھ مؤلفات عدیدة

ي،  یخ الطوس ف والش ي النج ة ف ادر الدراس ي، مص د عل رحیم محم د ال ي وعب ادي األمین د ھ محم
 .٨٩،وص٢٠م،ص١٩٦٣النجف،

ق ال )٤( يتوفی ین )م١٩٦٩ـ١٩٠٣(فكیك ي دار المعلم تھ ف ل دراس ة، وأكم ة البارودی ي المدرس داد درس ف ي بغ د ف ول
رة  ي دائ ا ف ان موظف ھ، وك ول والفق م االص ل دراسة عل اة وواص ة المحام ارس مھن ة الحقوق،وم ل كلی ة، ودخ العالی

  .شتغل بالصحافةالتفتیش المالي،وأصبح عضوا في مجلس النواب العراقي،وشغل مناصب عدة بالقضاء وا
راق الحدیث ورد،اعالم الع ین ال اقر أم دادب اء، ،بغ ة المین وركیس عواد، معجم ١٨٣،ص١م،جـ١٩٧٨، مطبع ؛ ك

  .٥١٢،ص٢م،جـ١٩٦٩، بغداد، مطبعة االرشاد،٢المؤلفین العراقیین، ط
ال ) ١٩٥٤ـ١٨٧٦(محمد حسین كاشف الغطاء )٥( أثیر فع رار مجتھد وفقیھ، ولد في النجف االشرف كان لھ ت في الق

ولى أمور  ین المسلمین، ت ات والوحدة ب ذ العنف واطالق الحری ى نب ار االصالحي، ودعا إل ادة التی ولى قی السیاسي ت
  .مؤلفا ٩٠م للجھاد ولھ ١٩٤١م، واصدر فتوى في الحرب العراقیة البریطانیة ١٩٢٦المرجعیة عام 

زار ا١١٦ـ١١٠،ص١میر بصري، اعالم الیقظة الفكریة، جـ د حسین كاشف ؛ حیدر ن لسید سلمان، الشیخ محم
  .٥١ـ٣٣م،ص٢٠٠٧الغطاء ودوره الوطني والقومي،معھد العلمین للدراسات العلیا، النجف االشرف،

دد )٦( دة، الع اتف، جری ة، الھ ة،١٦٣جعفر الخلیلي، نھایة السنة الرابع  ١٤/ھـ١٣٥٨صفر  ٢٣(، السنة الرابع
  .٢٥،ص)م١٩٣٩نیسان 



 ٤٤

اتف رض الھ د أن )١()مع ق، بع ار  اتف دث األخب ر أح ة لنش ور العالمی ركة الص ع ش م

ة تضاف )٢(العلمیة د خطوة جریئ دة، وتع ،محاوال في ذلك نقل معالم الغرب إلى قراء الجری

  .إلى مكانة الجریدة وتأثیرھا في المجتمع

ي ا)٣(رالجریدة بنشر االعالن المصوّ  عنیت ي نشرت ف دة، كما في االعالنات الت لجری

ثال كائر: م ازي(س اعات ) غ ائیة، والس ة النس ة، واألحذی ائن الخیاط ت، ومك و زینی الرادی

ة ري. الیدویة، واالطارات والعالجات الطبی دة )٤(،والتحری ع محاسب الجری اق م تم االتف ،وی

  .)٥(على مقدار مساحة االعالن

از  بإصدار، وانفردت )٦(في أدب القصة عنایة خاصة) الھاتف(اولت جریدة  عدد ممت

اشفي بدایة كل سنة من أجل  دأت  أدب القصة إنع راق وب ي الع ل  األعدادف القصصیة تفع

ر  إلیھاء روح الفن القصصي، ھذا ما أشار ممفعولھا في ان دد األخی ي الع صاحب الجریدة ف

  .)٧(من السنة الرابعة

وانجدیدا بابا ) الھاتف(واستحدثت جریدة ي(بعن تفتاء أدب ي ) اس ھ الخلیل ھ وّج من خالل

ة  ئلةثالث ى أس وّ  إل اء یع اب واألدب ض الكت اكل بع ول المش ي حل م ف ى رأیھ ل عل

                                                
  .صفحة في بدایة السنة الخامسة ٢٨الجریدة لتصبح اضاف اربع صفحات على  )١(

 .٢٨ـ١،ص)م١٩٣٩مایس  ٥/ ھـ١٣٥٨ربیع األول  ١٥( ، السنة الخامسة،١٦٥الھاتف، جریدة، العدد 
 .٢،ص)م١٩٣٩نیسان  ٢٨/ھـ١٣٥٨ربیع األول  ٨(، السنة الخامسة،١٦٤الھاتف،جریدة، العدد  )٢(
د . من خالل االیرادات المالیة ةفااالعالن دیمومة الصح دّ ویعاالعالن ھو ترویج عن سلعة ھدفھا الربح  )٣( للمزی

خضر عبد المحسن سلیمان الشافعي، االعالن في الصحافة العراقیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم : انظر
 .٣٢ـ١٨م، ص١٩٨٨اب، جامعة بغداد، االعالم، كلیة اآلد

ي االعالن ما یخصف) أھلي وحكومي(لىعأما االعالن التحریري فقسم  )٤( رویج لبضاعة أو شھرة  ،األھل و ت ھ
 .البلدیةوالمالیة، والدفاع، التموین،  اتطبیب أو محامي، أما الحكومي فیخص اعالنات وزار

ت )٥( ات الرسمیة فكان ا االعالن ة وأم ات التجاری ي االعالن فلس ) ١٠٠(یتفق مع المحاسب عبد الكریم المعمار ف
د اللطیفھذا ما . سعر األنج الواحد دة؛ ویصف عب ي ترویسة الجری ي ف ر الخلیل زة اشار الیھ جعف بالد  حم أن ال

زة، : ،للمزید انظرمن الدول الدیمقراطیة االشتراكیةبحاجة إلى االعالن الرأسمالیة الدیمقراطیة  د اللطیف حم عب
  .٧٨ـ٧٧م،ص١٩٦٣المؤسسة المصریة العامة، مصر،،)٧٨(الصحافة والمجتمع، سلسلة المكتبة الثقافیة

ا لقصة في المفھوم الصحفي حكایة مثیرة ومسلا )٦( ة  قضایایة تعالج من خاللھ جم القصة یخضع حو،اجتماعی
حیفة ات الص ر. لمتطلب د انظ حافة،ط: للمزی ین األدب والص ید، ب اروق خورش عودیة،،٣ف ي،  الس ر العرب دار الفك

 .٢٢م،ص١٩٧٧
  )٣(جدول رقم:؛ انظر٢٥لمصدر السابق،صابعة، الھاتف، اجعفر الخلیلي، نھایة السنة الر )٧(
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  :ھي واألسئلة،)١(األدبیة

  لمستوى نھضتھ االجتماعیة؟ متأخر بالنسبة العراقي أصحیح أن مستوى األدب .١

ا  .٢ دم فم ا تق ح م بابإذا ص أخر األس ة لت عف الموجب ة وض ة األدبی اج  الحرك اإلنت

 األدبي عندنا؟

عما ا .٣ ا لرف رون وجوب األخذ بھ ي ت ة الت ائل الفعال ي  لوس ى شأن األدب العراق إل

 المقام الالئق؟

ة تحت )٢(الصلة الوثیقة بین األدب والصحافة) الھاتف(أدركت جریدة ،ولذلك أفرد بابا ثابت

م عر(اس ل الش ا ) حق ھا ولغتھ ث غرض ن حی یدة م ي القص الغ ف ر الب حافة األث دة أن  للص معتق

  .)٣(نشر فیھا كثیر من األدباء والشعراء من داخل النجف االشرف وخارجھ، حتى وأسلوبھا

                                                
دین  )١( ومن األدباء احمد الصافي النجفي، محمد رضا المظفر، الشیخ عبد الحسین الحلي، انور شاؤل، صدر ال

دین  ال ال روة، جم شرف الدین، توفیق الفكیكي، عبد الحق فاضل، ذو النون ایوب، عبد الوھاب األمین، حسین م
ى اجاب الع عل ي، ولالط داداآللوس ر االع دد : اتھم انظ اتف، الع ع األول  ٢٩(،١٦٧الھ ـ،١٣٥٨ربی ایس  ١٩ھ م

دد ١٦ـ١٢ص،)م١٩٣٩ ع األول  ٦(،١٦٨؛ الع ـ١٣٥٨ربی ایس  ٢٦/ھ دد٦،ص)م١٩٣٩م  ١٧( ،١٧٨؛ الع
 .١١،ص)م١٩٣٩آب  ٤/ھـ١٣٥٨جمادى الثانیة 

دعوة  )٢( م وال اظ الھم ي ایق ن خالل الصحافةاللمساھمة الشعراء ف ر. ى االصالح م ي، : انظ ر التكریت ر بك منی
 .٢٢٩ـ٢٢٠صحافة العراقیة، صلا
عراء )٣( م الش د ح: ومن اھ در، سمحم مي، ون حی ال الھاش د جم وي، ومحم د الرض ي وسید احم د عل سید محم

ي وحسین قسام، وسید میر علي أبو طبیخ، ومرتضى فرج هللا، وعلي البازي، وابراھیم الوائلي، والیعقوبي، عل
  .د صالح بحر العلوم،وسید محمود الحبوبيد محمالسیوالشرقي، 
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  عدد االعداد  تاریخ االصدار  السنة

  ١٤  ١٩٣٩  السنة الرابعة
  ٥١  ١٩٤٠  السنة الخامسة
  ٤٦  ١٩٤١  السنة السادسة
  ٣٧  ١٩٤٢  السنة السابعة
  ٢٩  ١٩٤٣  السنة الثامنة

  ٢٦  ١٩٤٤  السنة التاسعة
  ٢٥  ١٩٤٥  السنة العاشرة

  ٥٠  ١٩٤٦  السنة الحادیة عشرة
  ٥١  ١٩٤٧  السنة الثانیة عشرة
  ٥٠  ١٩٤٨  السنة الثالثة عشرة

  ٣٧٩  األعدادمجموع   عشر سنوات
  )٣(رقمجدول 

  خالل مدة البحث ةاالعداد الصادرة من الجرید یتضمن
  المترجمة  القصص العربیة  السنة
  ٨  ١٣  السنة الخامسة
  ٨  ١٢  السنة السادسة

  ١٠  ٩  السابعةالسنة 
  ٩  ١٠  السنة الثامنة

  ٨  ٨  السنة التاسعة
  ٦  ١٢  السنة العاشرة

  ٨  ١٠  السنة الحادیة عشرة
  ٤  ٨  السنة الثانیة عشرة
  ٢  ١٠  السنة الثالثة عشرة

  )٤(جدول رقم
 یوضح فیھ اعداد القصص في كل عدد قصصي في بدایة كل سنة من الجریدة

ة النجف االشرف، صقلت المواھب یبدو واضحا أن التالقح الفكري والمع رفي لمدین

ي اصدار صحیفتي السیماوالفكریة واألدبیة لدى جعفر الخلیلي،  ) الفجر الصادق(مسعاه ف

دة)الراعي(و ي اصدار جری ا ف اتف(، وتوجھم ي ) الھ ام ف ى عام ١٩٣٥ع م، ١٩٥٤م، وحت



 ٤٧

صادیة حتى قتاالسیاسیة والزمات بعض األمن اعترض طریقھ  مارغم معلى الواستمرارھا 

  .أن الخلیلي باع مكتبتھ الضخمة من أجل دعم الجریدة واستمرارھا

ى اصدار في أثناءالخلیلي  ىسع دة البحث ـ عل ي م دة ـ ف  دداع) ٣٧٩(مدة صدور الجری

ي النجف االشرف) ٥٢٧(من أصل ا اصالحیا )١(عدد صدرت ف ا فكری را أدبی ون منب ، أن یك

وعاتھا، الت ا وموض رض نتاجھ ي ع دال ف عیدینمعت ى الص را عل ا كبی ت نجاح ي  :ي حقق األدب

ي  :مثالوالصحفي، من خالل اھتماماتھا بالقضایا االجتماعیة والفكریة واالقتصادیة والسیاسیة، ف

ة  ة البریطانی رب العراقی اء ١٩٤١الح ال ج ي مق طراب ف ذا االض ن ھ ي ع ر الخلیل د عّب ، وق

وعدنا الیوم جاعلین ... األدوار التاریخیة لقد مّر على العراق دور لم نَر لھ شبیھا في جمیع((فیھ

  ")).ما تھدمھ السیاسیة یبنیھ األدب"الحكمة المأثورة

ة النجف و) الھاتف(كشفت جریدة  ي مدین ین ف ت أن تنشر عن تعدد وجوه المثقف حاول

دارس من خالل نشر ى اصالح الم ة ودعت إل واة  المشاكل التي واجھت المدرسة النجفی  ن

  .داعین إلى ھذا االصالحأفكار المثقفین ال

  :صحيفة احلضارة ـ٢
، صدر العدد األول )٢(صحیفة اسبوعیة صاحبھا ورئیس تحریرھا محمد حسن الصوري

ة)م١٩٣٧تشرین األول ١٥/ ھـ١٣٥٦شعبان  ٩(في منھا ي ترویستھا الداخلی صحیفة (، وجاء ف

  .األولى، توقفت عن الصدور بعد انتھاء السنة )اسبوعیة لآلداب والثقافة العامة

ى  حیفةحت اودت ص ارة(ع دد) الحض ة بالع نة الثانی دور للس اریخ) ٢١(الص فر  ٧(وبت ص

ھ تیعود معھا العمل واالخالص وسو، )م١٩٤١تموز  ٢٤/ھـ١٣٦٠ برھن على ذلك بما ستقوم ب

صاحب  بتعبیررضى عنھا الضمیر ویقدسھا الوجدان،ی من معالجة للنواحي االجتماعیة معالجة

  .)٣(ل افتتاحيالصحیفة في أول مقا

                                                
 .)٣(انظر الشكل رقم )١(
االجتماعیة  والمضوعات ،درس اللغة العربیة) ١٩٩٨ـ١٩٠٥(ولد في النجف االشرف:صوريلمحمد حسن ا )٢(

ھ م ،في مدارس بغداد داد  نووصفھ میر بصري ان ة، وسكن بغ دوا المالبس الحدیث ائمھم وارت وا عم ذین خلع ال
  .قل إلى برلین وتوفي ھناكومن ثم انت

میر بصري، النھضة االدبیة الحدیثة في النجف، بحث في وقائع الندوة العلمیة، مركز كربالء للبحوث في لندن،  
 .١٧٢،ص٢، جـ٢٠٠٠لندن،

دد  )٣( ة، ٢١محمد حسن الصوري،، رأي الحضارة في كفاحھا األدبي، الحضارة، صحیفة، الع  ٧(، السنة الثانی
  .٢ـ١،ص)م١٩٤١تموز  ٢٤/ھـ١٣٦٠صفر



 ٤٨

ة  ي مطبع ة ف نة الثانی ن الس دادھا م ت اع د الطبع دائرة بری جلت ب ري، وس ف غ النج

الورق )١٠٧(برقم ة من شحة ب ة الثانی ، تأثرت الصحیفة بما شھدتھ سنوات الحرب العالمی

ى ل، جعل سعر اأثمانھوارتفاع  ي السنة األول صحیفة یرتفع من خمسة فلوس للعدد الواحد ف

  .)١(س في سنتھا الثانیةإلى ثمانیة فلو

السنوي نصف دینار في النجف االشرف  ھاقیمة اشتراك ایضا حدد صاحب الصحیفةو

  .وخارجھ

راء ) الحضارة(وحرصت صحیفة ن الق ا م ى المشتركین فیھ ى ایصال اعدادھا إل عل

ذكر  حسب مابفإن تقبلوھا عدوا مشتركین  ،دون اشتراكمن وغیرھم ممن تصلھم الصحیفة 

  .)٢()من قبل عددین عّد مشتركا(جاء فیھاالتي الصحیفة في ترویسة 

الت إزاء  حف والمج ف الص ت مواق ةتباین ة العراقی ة الوطنی دة ١٩٤١ الحرك م، المؤی

ومن خالل مقاالتھ ) الحضارة( ،ومن المعارضین لھذه االنتفاضة صاحب صحیفة)٣(والمعارضة

د األمین؛ بعض الصور والمآسي والكوارث ال تالصادرة في الصحیفة عرض ذا البل تي حلت بھ

  .)٥()الفئة الباغیة(مطالبا بمحاسبة بتعبیره )٤()االشرار(واصفا قیادة االنتفاضة بـ

ع ھو كان رئیس التحریر  ي جمی ب ف د كت األكثر مشاركة في كتابات الصحیفة، فق

اب  یة اعق داث السیاس ا األح ي أغلبھ الج ف االت ع ات ومق واءاعداد الصحیفة افتتاحی  احت

                                                
ذاك   )١( اع أسعار الصحف والمجالت الصادرة آن ي ارتف كان الرتفاع الورق خالل الحرب العالمیة الثانیة سببا ف

ازدادت  عافف رة اض عار عش ر. األس د انظ ي : للمزی ادیة ف اع االقتص ن، االوض د محس د عوی محم
راق ورة)١٩٤٥ـ١٩٣٩(الع ر منش تیر غی الة ماجس ة، رس ة تاریخی ة ، دراس ة، جامع ة التربی ، كلی

  .١٥٣ـ١٤٦م،ص١٩٨٨بغداد،
ي النجف االشرف  )٢( ر من المشتركین ف دد األكب ب الع ھناك طریقة متبعة آنذاك لنشر الصحف والمجالت ولجل

الیین  وخارجھ حیث ترسل اإلدارة أعداد من المطبوع إلى شخصیات معروفة وإن تقبلت ھذا المطبوع لعددین متت
م یقعد مشتركا وتجبى منھ  دفعھا، وإن ل اد بقیمة االشتراك فیكون ملزما ب ھ مرفوض ویع وع یكتب علی ل المطب

ن ،) مقابلة شخصیة.(بالبرید إلى ادارة المطبوع ي  وباحثالشیخ محمد حسین الساعدي، رجل دی ات ف ھ كتاب ول
  .م١٥/٧/٢٠٠٦الصحافة النجفیة بتاریخ 

  .٤٥ـ٣٥،ص.ت.غداد، دخالد حبیب الراوي، من تاریخ الصحافة العراقیة، ب )٣(
 .٢،ص)٢١(اعددمحمد حسن الصوري، الحضارة،  )٤(
  .٣،ص)م١٩٤١آب  ٧/ھـ١٣٦٠رجب،  ١٤(،٢٣،العدد الحضارةمحمد حسن الصوري، ساعة الحساب،  )٥(
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ي .)١(١٩٤١ة الوطنیة العراقیة عام الحرك ة ف ن الكتاب ویدل ھذا على عزوف المثقفین ع

  .الصحیفة وربما لموقفھا السیاسي

واب  ب االب دد بحس ب مح ا بتبوی ان ملتزم ي فك ا الفن یم الصحیفة واخراجھ أما تنظ

ي ارة ھ حیفة الحض ا ص ي افردتھ ة الت وادث (الثابت م الح أھ

ار ار(و،)٢()واالخب وا(و،)٣()األفك دددی ق(و،)٤()ن الع ات طری رة (و،)لقط ثرث

ون دد(و،)مجن ة الع یس(و،)قص دیث الخم حیفة)ح ت الص ارة(،انھ ة ) الحض نتھا الثانی س

ن  ت م ال صاحبھا وتحول د انتق داد بع ي بغ اودت الصدور ف دور، وع ن الص ت ع وتوقف

تھا مجلةصحیفة إلى  ي ترویس ھ الصوري ف ار الی ا اش ب م آلداب (حس بوعیة ل ة اس مجل

ا )٥()فنونوالعلوم وال ى أنھ ن ادع ل بم ي الفیص ، ونشرنا في الملحق صورا لھا لتكون ھ

  .، وھو األمر الذي اختلف حولھ مؤرخو الصحافة النجفیة)٦(صحیفة أو مجلة

                                                
ر )١( ال انظ بیل المث ى س اطن: عل ي الب ون ف اھر، مجرم ي الظ وري،وطنیون ف ن الص د حس ارة،  ،محم الحض

  .٤ـ٣،ص)م١٩٤١آب  ١٤/ھـ١٣٦٠رجب، ٢١(،٢٤العدد
ة  )٢( ة واداری ثالنشرت فیھ أخبارا اجتماعی وم والشیخ  :،م ع القاضیین السید ضیاء بحر العل ر ترفی نشرت خب

 .، الغالف٢١الحضارة، صحیفة، العدد: انظر. مھدي سمیسم
ھ ھویبدو من كتابتھ أن) م(تضمن فیھ نقدا وتوجیھا وكتب باسم مستعار )٣( د  صاحب الصحیفة لما عرف عن بالنق

دد ، لماذا فشلت حركة رشید؟، الحضارة، )م(:مثالالالذع  ة المنطقیة)م(؛٤ـ٣،ص)١(الع دد ،صحیفة، التربی ، الع
ألن االیمان :((باسمھ قائال عدم التصریح ؛ ویدافع عن سبب٦ـ٥،ص)م١٩٤١تموز  ٣١/ھـ١٣٦٠رجب  ٧(،٢٢

ام بالقوي بالوطنیة دعتھ أل اءن یعمل بكل ما یستطیع علیھ من القی ز تحت الخف ھ العزی اه وطن ھ تج ...)). واجبات
 ١٤،ص)م١٩٤١آب  ١٤/ھـ١٣٦٠رجب ٢١(٢٤الحضارة، صحیفة، العدد

والتي تندد برجال االنتفاضة ) المآسي المحزنة(اسھم فیھ الشعراء الذین كتبوا قصائدھم یعرضون فیھا صور  )٤(
  :، جاء فیھا)م١٩٨٨ـ١٩١٤(ومنھم الشاعر ابراھیم الوئلي

ت  ة آب نھمفئ مائر م ود الض   س
م بالد ألنھ در ال اھلوا ق   وتج
ة ر جنای اریخ ش ى الت وا عل   وجن

  

عورا   دأ وش ور مب   إال التھ
را یة اوال وأخی وا السیاس   جھل
را ران والتكفی ل الغف   ال تقب

  
  
 .٣،ص)م١٩٤٥كنون األول  ١/ھـ١٣٦٤ذي الحجة ٢٦(، السنة الثالثة،٤٥الحضارة، مجلة، العدد )٥(
اھینكان اختالف الب )٦( ي اتج اجي وداعة، المصدر  ،األول: احثین ف نھم ن اریخ صدور الصحیفة وم اختالف بت

ابق،ص ذكره٩١الس عبان  ٩(، ی ـ١٣٥٦ش رین األول  ٥/ ھ اني) م١٩٢٧تش اه الث ا االتج اختلف  ،وأم   = ف
د : ومن یجعلھا مجلة.بأنھا صحیفة أو مجلة =  یمشھاشم محم د ٧٦، المصدر السابق،صنغ اقر احم د ب ؛ محم
 .١١٨بھادلي، الحیاة الفكریة في النجف االشرف، صال



 ٥٠

  :ـ جريدة احلوزة٣
اریخ دة بت ن الجری دد األول م در الع ة  ٦(ص ادى الثانی ـ١٣٧٧جم انون  ٢١/ھ ك

يصاحبھا ورئیس تحریرھا ریل،)١()م١٩٥٧األول  یر عل زة ش ي)٢(اض حم صحیفة (،فھ

بوعیة ة اس ي ت) دینی اء ف ا ج ى م ة رعل ر الداخلی دورھا وزی ى ص رض عل تھا، اعت ویس

  .من االسواقأعدادھا ھا غیر قانونیة وسحبت دّ ، وع)٣()سامي فتاح(آنذاك

ن  الحصولحاول صاحب الجریدة  دة وتمك ى اصدار الجری على موافقة أخرى عل

دد األ دورھا بالع ادة ص ن اع اریخم ة  ١٥(ول بت ادى الثانی ـ١٣٧٧جم انون ٦/ھ   ك

اني  دة )٤()م١٩٥٨الث م الجری ار اس ي اختی بب ف دد الس ذا الع ي ھ حا ف   ، موض

  .ركا بالحوزة الروحانیة في النجف االشرفبنا وت،تیمّ )٥()الحوزة(

ا صاحبھا بیّ  فقدوأما أھداف الجریدة  ات الحوزة نّ بأنھ ن ارشادات وتوجیھ ق م ا تنبث ھ

ة بوأوجَ  )٦(الروحانی ي طال ي أب ام عل ین اإلم ید المتكلم ول س ا بق ك : زھ دنیاك كأن ل ل اعم

  .تعیش أبدا واعمل آلخرتك كأنك تموت غدا

                                                
اجي وداعة، المصدر ١١علي الخاقاني، المصدر السابق،ص: اشار إلى صدورھا بھذا التاریخ، انظرمن  )١( ؛ ن

ابق،ص ابق،ص٩٢الس در الس دراجي، المص اس ال د عب ي، ال٢٨؛ محم الء الرھیم حافة ؛ ع الت والص مج
  .٣٩٣؛ انظر الملحق،ص١النجفیة،ص

 اوأصبح صحفیا وكاتب، ھامدارس في درس ،ولد في النجف االشرف) ١٩٨٨ـ١٩٢٢(ریاض حمزة شیر علي )٢(
واو الجماعة یستغل (و،)على ألسن الحیوانات(و،)مختارات أدبیة(و،)كلمات عابرة(:عدة منھا لھ مؤلفات اساخر

اعالم العراق في القرن د المطبعي، موسوعة یحم). جولة صحفیة في ایران(و،)نون النسوة في مؤامرة رخیصة
 .٨٧،ص٢م،جـ١٩٩٦دار الشؤون الثقافیة العامة،بغداد،العشرین، 

أحیل على التقاعد العسكري لمرضھ بالعجز الكلوي واصبح ،)١٩٦٤ـ١٩٠٩(طیار في الجیش العراقيضابط  )٣(
ي الوزارة م، وكان من ابرز وانشط الوزراء ف١٥/١٢/١٩٥٧وزیرا ضمن وزارة عبد الوھاب المرجان، بتاریخ 

 .المرجانیة ثم اصبح وزیر الدولة لشؤون الدفاع
د )٤( بح للجری دد ةاص دد األولاع ل الع ى: ن تحم نة االول دد األول، الس دة، الع وزة، جری ة  ١٥(الح ادى الثانی جم

ـ١٣٧٧ اني  ٦/ھ انون الث دد ٦،ص)م١٩٥٨ك ات ـ الع بارة المطبوع راق، اض ي الع ة ف ائق وزارة الداخلی ؛ وث
 .٢٥/١٢/١٩٥٧في  ١٤٦٨٦

ة،اصطالح یراد بھ المؤسسة العلمیة التي تقام لغایة الدراسات العلمیة الشرعیة : الحوزة )٥( ن والفقھی التي تمك
د انظر ةطالب الحوز ة، للمزی ھ العلمی یم، : من معرفة االحكام الشرعیة في مختلف مجاالت حیات اقر الحك د ب محم

 .ھـ١٤٢٤دار الحكمة، ،قمأدوارھا، زة العلمیة، شؤونھا مراحل تطورھاالحو
 ٦/ھـ١٣٧٧جمادى الثانیة  ١٥(ریاض حمزة شیر علي، اھدافنا، الحوزة، جریدة، العدد األول، السنة األولى، )٦(
  .١،ص)م١٩٥٨نون الثاني اك



 ٥١

ان  اء وك ة القض دة بمطبع ن الجری دد األول م ع الع ا طب ددلھ اص ع یش (خ وم الج بی

ھ، وأوج)١()العراقي ذة ت نبز، ونشرت صورتین كبیرتین للملك فیصل الثاني والوصي عبد االل

  .)٢(مذكراتھفي نشر ما من خالل  نوري السعید في الجیش أثرتاریخیة عن الجیش العراقي ، و

ان ة النعم ي مطبع ان عدد خاص)٣(طبع العدد الثاني ف ة ((بمناسبة ،وك ارة الملكی بالزی

 بالعلماء االعالم وتحدث مع الشیخ عبد الكریمالملك ،الى النجف االشرف واجتمع  ))السامیة

  .)٤(مدة خمس عشرة دقیقة في الكوفةالزنجاني ل

دة راق وخمسة وحدد شیر علي قیمة االشتراك السنوي للجری انیر داخل الع ة دن  اربع

ھ انیر خارج ة مجان دن ع ھدی ع توزی ةم ری یس التحری ات رئ من مؤلف ة تتض ت الھدی  ، وكان

  .)٥(جمیعھا

 لمتمثلةافي النجف االشرف خالل مدة البحث، الصادرة الرغم من قلة الصحف على و

اریخ الصحافة النجفیة،كانت بثالث صحف، إال أنھا  ي ت ة  ھاعاصرتلمشموع مضیئة ف حقب

اني عالمیةالحرب الزمنیة من تاریخ العراق، زامنت احداث   الثانیة واالحتالل البریطاني الث

ى ا عل ة،  للعراق، فضال عن تداعیات سیاسیة واقتصادیة تركت اعباءھ ة العام اة النجفی الحی

  .والصحافة خاصة

دمو ا تق ین  مم ذه یتب دور ھ ي ص حا ف أثیرا واض رت ت ة اث ة النجفی ة المعرفی أن البیئ

                                                
: انظر: الجیش العراقي مؤسسة م تأسس الجیش لعراقي، للمزید من التفاصیل عن١٩٢١كنون الثاني  ٦في  )١(

ي وتطوره ودوره السیاسي رجاء حسین حسني ا داد، ٢م، ط١٩٤١ـ١٩٢١لخطاب، تأسیس الجیش العراق ، بغ
 .م١٩٨٢

  .٧ـ٦،ص ،العدد االولالحوزة،جریدة )٢(
 .١،ص)م١٩٥٨كنون الثاني  ١٣/ ھـ١٣٧٧جمادى الثاني  ٢١(جریدة،العدد الثاني، السنة األولى،الحوزة، )٣(
والتقى وجھاء وعلماء النجف االشرف وكان  ٧/١/١٩٥٨م زار الملك فیصل الثاني مدینة النجف االشرف یو )٤(

اكم القضاء ي وح ي القزوین ام النجف السید تق یخ وقائمق و طب راجي . باستقبال الوفد متصرف اللواء مشكور أب
  .٣الھداوي، المصدر نفسھ،ص

ھ،قال ١٩/٥/٢٠٠٧مع الشاعر عبد الرسول السھالني، )مقابلة شخصیة( )٥( دما سد: في محل اقامت دل عن دت ب
دة واصفا الشاعر ب ((االشتراك عن الجریدة نظمت لھ بیتین من الشعر وقد نشرھما صاحب الجری بالشاعر اللبی

  :والبیتین ھما)) وھو األمر العجیب
انا ا ولس وزة قلب كر الح   أش
ا میم فھم ن ص ى م   اتمن

  

ا   اح أخان ا ص ر ی اض الفك   وری
مانا اح وض ر ونج ل خی   ك

   



 ٥٢

ي جودة موضمالصحف، ال ا  عاتھاوتباینة في استمراریتھا المتوسمة ف ب فیھ ن كت ة م وھوی

  .واستمرار  صدورھا بانتظام

باینة االتجاھات واالغراض، عالجت صحف النجف االشرف موضوعات متعددة ومت

ي  یة الت وكان فیھا معالجات اجتماعیة وفكریة أدبیة وتاریخیة واقتصادیة، فضال عن السیاس

  .وسنذكر ھذه المعالجات بین طیات الفصول القادمة .نالت الجزء األقل

  :االت: ثانيا
ي  ة الت ائل المھم ن الوس دة م ا المجالت واح ن بینھ د الصحافة، وم ن خاللھتع ظم  ا یحف

ف  ة النج ت مدین ال، وكان الل االجی ي خ جھ العقل ھ نض ل الی ا وص ره وم ھ وفك ان تراث االنس

ون ا تك ا االشرف أحوج م ا الیھ ي وقال، نظرا لمركزھ ا السیاسيعلم ة وتفكیرھ ا الروحی ، یادتھ

ـ، ١٢٥٥(وكان المصلح الكبیر المجاھد محمد كاظم الخراساني ـ، ١٣٢٩/م١٨٣٩ھ  )م١٩١١ھ

ن زعیم الحوزة ال ھ م وم ب ا تق دى م ذه السلطة، وم ة ھ ر بأھمی ن أول من فك م یك ة، وإن ل علمی

مؤكد ـ أنھ أول من أمر بأن تكون في النجف االشرف من الالخدمات في حدود رسالتھا، لكن ـ و

ي تبناھا  صحافة وعلى مستواھا العالي لتحمل رسالتھا الى العالم وتبشر بدعواتھا االصالحیة الت

  .والمثقفینالعلماء واألدباء 

أتي لفیما سبق عرضنا الصحف ا ا ی دة البحث وفیم ي النجف االشرف خالل م صادرة ف

  .عرض ألھم المجالت التي صدرت وحسب تاریخ صدورھا

  :ـ جملة االعتدال١
ة  العدد األول) االعتدال(أصدر محمد علي البالغي، مدیر ورئیس تحریر مجلة من المجل

م واألدب واالجتماع ( ،وھي)١()م١٩٣٣شباط/ھـ١٣٥١شوال ( في ي العل ة شھریة تبحث ف مجل

رقم)والتاریخ د ب دة البحث ،)٣٦(، سجل البالغي مجلتھ في دائرة البری ت م ة دخل ا أن المجل وبم

اریخ في سنتھا السادسة فسیكون تركیزنا على اعداد المجلة التي صدر العدد األول منھا ع (بت ربی

ة السنة بعددھا واستمرت بالصدو) م١٩٤٦مارت / ھـ١٣٦٥الثاني  ة نھای ت المجل ى توقف ر حت

  ).م١٩٤٨مایس / ھـ١٣٦٧رجب(العاشر بتاریخ

دال(حددت  ى التوقف عن اصدارھا واھمھا) االعت ي ادت إل دالع الحرب ،العوامل الت ان

ى بلمیة الثانیة وتأثیراتھا النفسیة على الكتاب ،وقد منعتھم من العنایة االع ت تعن ي كان البحوث الت
                                                

ي، ال )١( د عل رحیم محم د ال ة، العدل،عب ة،صحافة النجفی ة، مجل نة الخامس دد العاشر، الس اني  ٢٥(الع ع الث ربی
 .٥٩؛ رسول نصیف جاسم، المصدر السابق،ص٦، ص)م٦/١٩٧١/ ٢٠/ھـ١٣٩١



 ٥٣

ع،  زد عنبالمجلة،ھذا  اندرة الورق وارتفاع اجور الطب ى نحو م ا أشار عل ة  إلیھ صاحب مجل

ي  االعتدال، وطالب ا جاء ف المثقفین واألدباء أن یوافوا المجلة بنتاجاتھم الفكریة واألدبیة، ھذا م

  .)١(افتتاحیة العدد األول من السنة السادسة

دا(آزر الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء، صاحب المجلة ة  بإعادة) لاالعت صدور المجل

ف دام د توق ن بع س س ن خم ر م اء ینأكث ف الغط ا كاش اس ، ودع   الن

اـ بكلمة نشرتھا المجلة ـ  ة وأنھ القبول ((إلى مؤازرة ومناصرة المجل الجدیرة ب ، وختم ))واإلقب

  .)٢())االعتدال أیھا الناس إلى االعتدال وعلى االعتدال یا صاحب االعتدال فإلى:((كلمتھ قائال

ات  )عشرة اعداد(،مجمل اعداد السنة السادسة  نكا ا اوق تظم فیھ ط، ان ة اصدور ثمالفق نی

اریخ عدادأ امن بت دد الث د الع ذي (، وفي كل شھر عدد وبثمانین صفحة ، وتوقفت تسعة اشھر بع

دة  ـ١٣٦٥القع رین األول /ھ ع )م١٩٤٦تش دد التاس دور بالع اودت للص ، وع

ة فصدر وأم). م١٩٤٧آب /ھـ١٣٦٦رمضان(وبتاریخ ر من عمر المجل دد العاشر واألخی ا الع

  ).م١٩٤٨مایس /ھـ١٣٦٧رجب (بتاریخ

ھ بكش ي  أسماءف یتضمن ااختتم البالغي مجلت ارھم ف ذین نشرت آث اب والشعراء ال الكت

ة ة  المجل نة السادس دللس ي  فق ین ف ا مب ة وكم د المجل ي رف یة ف بعون شخص دى وس ھم اح اس

ة إحدى وخمسین)٥(الجدول دال ،نشرت المجل ة االعت ة مجل وت مكتب ا ) ٢٩(قصیدة واحت كتاب

  .وترجمت خمسة مواضیع من لغات اجنبیة ونشرتھا باللغة العربیة

  
  المساھمین أسماء  عدد المساھمات  المشاركات

  أمین الھاللي  ١  ١٠

  محمود الحبوبي، میر بصري  ٢  ٩

  محمد علي البالغي  ١  ٨

  عقوب سركیس،یوسف رجیب، یحمید الدجیلي، مصطفى جواد  ٤  ٧

د   ٤  ٦ ي شوقي، عب د الغن ي، جواد الشبیبي، عب احمد الصافي النجف

                                                
دد األول،السنة  )١( ة، الع دال، مجل د، االعت اني (السادسةمحمد علي البالغي، االعتدال في عھدھا الجدی ع الث ربی

  .٤ـ١،ص)م١٩٤٦مارت / ھـ١٣٦٥
  . ٦ـ٥محمد حسین كاشف الغطاء، إلى االعتدال أیھا الناس، المصدر نفسھ،ص )٢(



 ٥٤

  المنعم الفرطوسي

  محمد علي الیعقوبي  ١  ٥

  حسن الكواز،علي كاشف الغطاء، مھدي المخزومي  ٣  ٤

د   ٩  ٣ د الحمی واز، عب اح، صالح الك د الفت توفیق الفكیكي، سعید عب
رزاق الھال د ال اني، عب ي الخاق ي، عل ا الكلین د رض لي،محم
  .الشبیبي، محمد علي الطریحي، محمد شرارة

ي   ١٤  ٢ م، عل ین األعس د الحس د، عب س زائ ل، روك ن كام حس
ول  د الرس ین األزدي، عب د الحس ي، عب ي ول غیر،عبد الغن الص
ارس، فاضل  ار ف د الجب ي الدین،عب الحشبي،ـ عبد الرزاق محی
وري  دین، ن ال ال ي كم د عل ؤاد طرازي،محم د الطاشي، ف احم

  كاشف الغطاء، ھادي حجي الخفاجي

ادي   ٣٢  ١ اء، حم ف الغط ن كاش ار، حس و العط وب، أب راھیم یعق اب
زاوي،  ي،خلف الع ر العباس ي، خض د عل ن محم واز، حس الك

دي ا الھن دنان  ،رض ري، ع الح الجعف یران، ص ریف عس ش
ن  د المحس تار المالك،عب د الس كر، عب د هللا ش اردیني، عب الم

ة، عب خطي،رشید، عبد الحمید  ود، غرائب طعم د المجید محم
ف  ن كاش د حس وركیس عواد،محم ة، سید قطب، ك فاضل معل
ي،محمد  ال الھامش د جم ي، محم طفى عل اء، مص الغط
عبان،  د ش واھري، محم د الج دین، محم ن ال السماوي،محمد زی
د  یر، محم دي البص د مھ وس، محم ود دم اوي، محم د حی محم

  .الخضري، ھاشم عطیة

  )٥(جدول رقم
  ساھمات الكتاب في السنة السادسة من مجلة االعتدالیمثل عدد م



 ٥٦

  :ـ القادسية٢

مجلة أدبیة صدرت في النجف االشرف، صاحبھا ومدیرھا المسؤول محمد رضا 

اني اك ٢/ھـ١٣٥٦ذي القعدة  ١٨(، صدر العدد األول منھا بتاریخ)١(الحساني نون الث

الصدور  الى وعادت ١٩٤١وتوقفت عام  سنینفي الكوفة واستمرت ثالث ) م١٩٣٨

  .١٩٤٦مفي النجف االشرف في سنتھا الرابعة عا

ي دالحی ات مطبعتبتناو ري ف ة والغ ة أری نتھا طباع ي س ة ف داد المجل ع

ة ) القادسیة(،وأفردت مجلة)٢(الرابعة ة ورابط اھدافھا ھي رسالة تحریر الثقافة الدینی

دوة األدب الل ل ن ة وتمث عوب العربی عارھا سلش ا ش امي، وأم

  .)٣(مجلةتعبیر الب) تكوین الشعور االجتماعي(و،)اإلخالص(،و)العمل(فھو

اني  اول الحس مح ط اس ة  رب م بالمجل ار اس الل اختی ن خ ة م ذور التاریخی الج

  .)٤()القادسیة(المجلة

ى  ا عل ل علم رى یحم د االخ الحا والی ل س ارس یحم ورة ف اني ص ار الحس اخت

  .)٥(الغالف الخارجي مما اثار حفیظة بعض ممثلي الحكومات األجنبیة في النجف

                                                
ى ) م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣م ـ ١٩٠٥/ھـ١٣٢٣(محمد رضا الحساني )١( اجر إل ا وھ م فیھ ي النجف ونشأ وتعل د ف ول

بغداد ودخل جامعة آل البیت وتخرج منھا ،عین مدرسا في ثانویة البصرة، أصدر مجلة المصباح وأسس جمعیة 
م باالع ریم ، حك رآن الك دةالق ات عدی ھ مؤلف د ول جن المؤب ى الس م إل ھ الحك ف عن   .دام وخف

 .١١٠،ص٣محمد علي التمیمي، مشھد االمام، المصدر السابق،جـ
طبعت المجلة في بدایة صدورھا في مطبعة القادسیة ولكنھا ُصودرت المطبعة، وطبعت االعداد من األول إلى  )٢(

ددالعدد الرابع في مطبعة الحیدریة وأما األعداد من  ى الع ي ) ٢٠و ١٩(الخامس وحت ة ف ر المجل ر من عم أألخی
دد ة،)٤و ٣(مطبعة الغري، القادسیة، مجلة، الع ،الغالف؛ المصدر )م١٩٤٦آب /ھـ١٣٦٥شوال (، السنة الرابع

 .، الغالف)م١٩٤٦كانون األول / ھـ١٣٦٦محرم (نفسھ، العدد الخامس،
  .، الغالف األخیر)م١٩٤٦تموز / ھـ١٣٦٥شعبان ( المصدر نفسھ، العدد الثاني )٣(
القادسیة موضع على الطریق الذي یصل العراق بالجزیرة العربیة، دارت فیھا معركة بین المسلمین والفرس  )٤(

ادن )ھـ٣٤٦ت(أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي: وللمزید انظر) ھـ١٥(سنة ذھب ومع روج ال ، م
اریخ، ٢٠٦ـ٢٠٤،ص٢ھـ،جـ١٩٣٨الجوھر،القاھرة، دار الرجاء،  ي الت راق ف ف الحدیثي، الع د اللطی زار عب ؛ ن

 .٣٠٥م،ص١٩٨٣تحریر العراق،بغداد، دار الحریة للطباعة، 
ھ  )٥( ي النجف دفعت ل ة ف ار  ٤٠٠قال محمد رضا الحساني في جمعیة التحریر الثقافي أن القنصلیة اإلیرانی دین

  =   یعلم القنصلفق الحساني لھذا العرض ولم على أن یرفع صورة الخّیال العربي على غالف المجلة، فلم یوا



 ٥٧

ع م و حاول الحساني اصالح المجتم الم ھ المیة،ألن االس الیم االس الل التع ن خ

ّ ة ویعلیر المبادئ السامشالذي ین ة ـ ھ الفتتاحی الل كتابات ن خ م الناس الحكمة، وذلك م

  .)١(اغلب االعداد

ا ردت باب ث أف یة حی ة القادس واب مجل ت اب وان تنوع اء (بعن اوى العلم فت

رّ )٢()والقراء ین الق ة ب ة رابط اء وأصبحت المجلة حلق ئلتھم اء والعلم ن اس ة ع لالجاب

ویة لفیھ أخبار وحوادث األ ورد) أخبار الشھر(الدینیة والشرعیة، ومن األبواب الثابتة

ى كربالءوالبصرة،والمنتفك، واخبار لواء الدیوانیة،  مثال،)٣(العراقیة ،وھذه داللة عل

  .ان للمجلة مراسلین في بعض األلویة العراقیة

ا  وزخرت القادسیة بالعدید من المقاالت زءا حیوی األدبیة واالجتماعیة غطت ج

  .من اعداد المجلة عالجت موضوعاتھا قضایا متنوعة الرؤى وعلى مختلف الصعد

  :ـ جملة الغري٣

صاحبھا شیخ ل، )٤()م١٩٣٩آب  ٢٢/ھـ١٣٥٨رجب  ٦(صدر العدد األول بتاریخ

                                                                                                                                          
ر=   ة ، انظ دة النجفی ة العقی ول مجل د ق ى ح ة، عل ة ال عربی ي رومانی ال ھ ورة الخی ة، : أن ص دة، مجل العقی

  ).م١٩٤٩آب  ١٠/ھـ١٣٦٨شوال  ١٥(، السنة األولى،)١٥و ١٤(العدد
ة،) ٤و ٣(مجلة ،العدد محمد رضا الحساني، االسالم دین وحكم وارشاد، القادسیة،: مثال )١( شوال (السنة الرابع

  .١٦٥ـ١٦٣، ص)م١٩٤٦آب /ھـ١٣٦٥
ة )م١٩٣٦ـ١٨٥٧(یعد المیرزا محمد حسین النائیني )٢( ا االجاب ،أول من أنشأ مجالس االستفتاء والغرض منھ

ي تخص المسلمین ھ المل: عن االستفتاءات واالسئلة الشرعیة الت ة وتنزی ھ األم ائیني، تنبی د حسین الن ة، محم
م،  د حسین ٣٢ـ٣١ھـ،ص١٤١٩ترجمة عبد الحسن آل نجف وعبد الكریم آل نجف، ق ؛ أمجد سعد شالل، محم

 .م٢٠٠٦النائیني، دراسة تاریخیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، قسم التاریخ، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة،
 .١٥٨ـ١٥١،ص) ٤و ٣(اخبار الشھر، القادسیة، مجلة، العدد )٣(
ة  )٤( د مجل متع ھ اس ق علی وع یطل ث مطب ري ثال ري(الغ رف، ) الغ ف االش ة النج ماء مدین دى أس ى إح بة إل نس

ي : للمزید انظر. واتفق مؤرخو الصحافة النجفیة على تاریخ صدورھا ). مجلة الغري(،)جریدة الغري(فكانت عل
ابق،ص در الس اني، المص ابق،ص٩الخاق در الس ة، المص اجي وداع ي، ت٩١؛ ن د عل رحیم محم د ال اریخ ؛ عب

ة نة الثالث امس، الس دد الخ ة، الع بالغ، مجل ة، ال حافة النجفی ة(الص ـ١٣٩٠ذي الحج انون / ھ ك
راق خالل الحرب ٥٥،ص)م١٩٧١الثاني ي الع افي ـ السیاسي ف ا الثق ري ودورھ ؛ ھالل كاظم حمیري، مجلة الغ

  .٣٤،،ص٢٠٠٥ادسیة،،رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة الق) ١٩٤٥ـ١٩٣٩(العالمیة الثانیة
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ة)١(شف الغطاءاالعراقین عبد الرضا ك تھا الخارجی بوعی(،وجاء في ترویس ة أس ة مجل

انوأما ) أدبیة ثقافیة جامعة داخلي فك ا ال ة، (عنوانھ فیة، فنی ة، فلس ة، أدبی ة علمی مجل

  .)٢()١٤٤(، وسجلت بدائرة البرید رقم)اقتصادیة، اجتماعیة عامة

تراك )٣(سعى شیخ العراقین بتحدید السیاسة المالیة للمجلة ،ومن خالل بدل االش

ة رب العالمی داعیات الح ع ت زامن م ذي ت نوي وال ورق  الس درة ال بب ن ة ،وبس الثانی

تمر،  اع مس ي ارتف ة ف تراك المجل وارتفاع اسعاره وأجور العمال المرتفعة، جعل اش

  ).٦(وكما مبین في الجدول

  .المجلة مدة صدورھا یظھر فیھ االشتراكات السنویة وسعرو

                                                
ولد في النجف االشرف، تعلم مبادئ القراءة والكتابة عند الكتاتیب ) ١٩٦٨ـ١٨٩٦(عبد الرضا كاشف الغطاء )١(

د سعید  ق السید محم ھ واالصول وراف ي الفق وأكمل دراستھ على ید علماء في النجف االشرف وأكمل دراستھ ف
وبي ي ) ١٩١٥ـ١٨٥٨(الحب اركة ف ادللمش د االنك الجھ امض عبیة ع ة الش ي معرك ز ف یخ ) ١٩١٥(لی ب بش ولق

دة ات عدی ھ مؤلف ة ول ین البصرة والكوف د انظر.العراقین لكثرة سفره ب اریخ العشائر : للمزی زاوي، ت اس الع عب
ارة المحدودة،  ة، النجف، ١٤٢ـ١٤١،ص٤م،جـ١٩٥٦العراقیة،بغداد، شركة التج اھي، دراسات أدبی ب ن ؛ غال

 .٢٠ـ١٦؛ ھالل كاظم حمیري، المصدر السابق،ص٥٤ـ٥٣،ص١٩٥٤مطبعة دار التألیف،
الغري ، مجلة، العدد األول، : انظر. لم یظھر رقم البرید في العدد األول من المجلة وثبت في العدد الثاني منھ )٢(

 .السنة االولى،الغالف
عر المجل  )٣( دد س احبھا وح وارد ص ى م ات وعل تراك واإلعالن دل االش ى ب ة عل ة المجل دت مالی دد اعتم ة للع

  .فلوس، وكما نشرھا في العدد الرابع وتزاید سعرھا تدریجیا) ٥(الواحد
ري ى، ،الغ نة األول ع، الس دد الراب ة، الع ب ٢٧(مجل ـ١٣٥٨رج ول  ١٢/ھ ادي )م١٩٣٩ایل لمان ھ الف؛ س ، الغ

ة، یة((الطعم ة شخص ة))مقابل ربالء المقدس ة ك ة، مدین حافة النجفی ي الص ب ف ث وكات ؤرخ وباح اریخ : ، م بت
  .م١/٨/٢٠٠٧
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  )٦(جدول رقم 
سعر   )فلس(االشتراك السنوي  السنة  العدد

  المجلة
  اإلعالنات

داخل 
  نجفال

خارج 
  النجف

خارج 
  القطر

  التالمیذ

  اتفاق مع االدارة  فلوس ٥  ــ  ٧٥٠  ــ  ٥٠٠  األولى  ١

  ــ  فلوس٥  ٣٠٠  ١٠٠٠  ــ  ٥٠٠  األولى  ٤

  فلس لكل انج ١٠٠  فلوس ٥  ٣٠٠  ١٠٠٠  ــ  ٥٠٠  األولى  ٥

ة   فلوس٥  ٤٠٠  ١٠٠٠  ٧٥٠  ٥٠٠  األولى  ٦ ات التجاری االعالن

  مع االدارة

ة   فلوس٥  ٥٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  ٥٠٠  الثانیة  ٤١ ات التجاری واالعالن

  مع االدارة

ة   فلوس ٥  ٥٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  ٧٥٠  الثانیة  ٥٩ ات التجاری االعالن

  مع االدارة

ة   فلوس١٠  ٥٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  ٧٥٠  الثانیة  ٧٦-٧٥-٧٤ ات التجاری االعالن

  مع االدارة

  ــ  فلس ١٥  ٧٥٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  ٧٥٠  الثانیة  ٨٠-٧٩

  ــ  ــ  ٧٥٠  ٢٥٠٠  ١٥٠٠  ١٠٠٠  الخامسة  ١٣٨ـ)٣ـ٢(

  ١٥٠  ــ  ٧٥٠  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  الخامسة  ١٤٣-)٨-٧(

  ١٥٠  ــ  ٧٥٠  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠  السادسة  ١٦٢-٦

  رفعت جمیع المعلومات من ترویسة المجلة ونقلت إلى داخلھا  السادسة  ١٦٣-٧

ة   ٢١ الثامن
ى  حت
ة  الثامن

  عشرة

  ــ  ــ  ــ  ٣٠٠٠  ٢٠٠٠  ١٠٠٠

  :مور اآلتیةاأل أن نبینومن قراءة الجدول یمكن 

ة  .١ ى مالی را عل أثیرا مباش ة ت ة الثانی رب العالمی نوات الح رت س دو الأث ة ویب مجل

  .واضحا من خالل قیمة االشتراك السنوي من السنة الثانیة وحتى السنة السادسة

 .سعار االشتراك السنوي للمجلة من السنة السادسة وحتى السنة الثامنة عشرةأاستقرت  .٢

 .یة مساعدة ملحوظة من حیث االسعار بل شملتھم زیادة االسعارلم تتلَق فئة التالمیذ أ .٣

 واضحاالتجاریة والحكومیة رافدا مھما لمالیة المجلة وكان ذلك  اإلعالناتشكلت  .٤

 .اإلعالناتمن خالل اسعار أجور 



 ٦٠

ة دة البحث) الغري(استمرت مجل ي السنة )١(بالصدور خالل م ، تراوحت اعدادھا ف

ث )٢(اربعین عددا، بغض النظر عن االعداد المشتركةلى اربعة وعشرین ا منالواحدة  ، حی

ا امشترك اعدد) ٨٩(ھامنعدد و) ٣٦١(صدرت ثمان عشرة سنة إذ بلغت اعداد المجلة ، وم

  :عاملتجدر الیھ االشارة صدور االعداد المشتركة لھا أكثر من 

أخیر صد :أوال ت محدد متجاوزا ت ي وق ورھا التزام صاحب المجلة بإنھاء أعدادھا ف

  .في أوقاتھا وباختالف االسباب

دد  :ثانیا ا بع د فرق الجانب االقتصادي یتدخل في ھذا األمر ألن األعداد المشتركة تول

اح  ن اإلرب د م روفات ویزی ل المص ا یقل ون، مم الف المل ة الغ ن طباع ال ع فحات فض الص

  .قة المالیة التي كانت تمر بھا المجلةائوتستخدم في حالة الض

ددمتزامنة مع صدور اللمناسبات ا السیماالمجلة وبأعداد ممتازة و عالجت :ثالثا  ،الع

رة  ھاماتولكث االت  االس واردةوالمق ى  ال احبإدارة إل طر ص ة اض دد المجل ا بع ھا إلخراجھ

  .ظرفھ الخاص ھمساھمة في صدور اإلعداد المشتركة لال العواملویبدو أن جمیع .مشترك

                                                
ام )١( ن ع ة م درت المجل ة  ١٩٣٩ص ة  ١٩٥٨ولغای حافة النجفی ي الص اھمة ف الت مس ر المج ن أكث د م وتع

  .والعراقیة
 ).٧(الجدول رقم:للمزید انظر. لوجود االعداد المشتركة في المجلة كانت سببا في تغیر مجموع اعداد المجلة )٢(
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  )١()٧(جدول رقم
االعداد   السنة

  فردةالمن
االعداد 
  المشتركة

االعداد   السنة  المجموع  المجموع
  المنفردة

االعداد 
  المشتركة

  ٧  ١٠  العاشرة  ١٧  ٣٤  ٥  ٢٩  األولى

  ٦  ١٢  الحادي عشرة  ١٨  ٣٣  ٦  ٢٧  الثانیة

  ٦  ١٢  الثانیة عشرة  ١٨  ٢٥  ١١  ١٤  الثالثة

  ٥  ١٤  الثالثة عشرة  ١٩  ٩  ٣  ٦  الرابعة

  ٤  ١٦  الرابعة عشرة  ٢٠  ١٥  ٤  ١١  الخامسة

  ٤  ١٦  الخامسة عشرة  ٢٠  ٢٢  ٢  ٢٠  السادسة

  ٤  ١٦  السادسة عشرة  ٢٠  ٢٠  ٤  ١٦  السابعة

  ٥  ١٤  السابعة عشرة  ١٩  ١٨  ٣  ١٥  الثامنة

  ٥  ١٤  الثامنة عشرة  ١٩  ١٥  ٥  ١٠  التاسعة

ة ن مطبع ر م ي أكث دة صدورھا ف ة دار )٢(طبعت مجلة الغري وخالل م د مطبع ،وتع

یخ ا ھا ش ي أسس ألیف الت ر والت ة النش داد المجل ت اع ي طبع ابع الت ة المط ي مقدم راقین ف لع

  .من السنة الرابعة وحتى السنة الثامنة عشرة) ١٢٤، ٨(واعتبارا من العدد

راقین حرص ى شیخ الع ة ال ورھا الفنی ة بأحسن ص ى المجل اة )٣(ان تبق ن خالل مراع م

یر اصدار المجلة یقوم صاحب المجلة بتأخ مثالظروف عمال المطبعة االجتماعیة واالقتصادیة، 

یماو م  الس ان وھ ھر رمض اء ش م أثن ة عملھ ال المطبع ة عم د مزاول اد، بع بات االعی ي مناس ف

                                                
  .بیانات الجدول من خالل جرد جمیع أعداد المجلة )١(
لغایة ) العلمیة(ومن ثم طبعت في مطبعة) ٩٣(ولغایة العدد) الغري(طبعت المجلة في أول صدورھا في مطبعة )٢(

دد ة) ١١٦(الع ى مطبع ت إل دھا نقل ن بع ةالح(وم دد) یدری ة الع ت لغای ر لقون) ١٢٣(طبع ة دار النش ى مطبع ت إل
ة دور المجل ة ص ى نھای ألیف إل دد. والت ة، الع ري، مجل نة)٢ـ١(الغ ع  ٢٠(،١٨ ، الس ربی

 .١٧،ص)م١٤/١٠/١٩٥٧/ھـ١٣٧٧األول،
یقوم مدیر التحریر أو المسؤول عن المطبوع اتقان عملیة تنظیم وتبویب وتصحیحھ لغویا حتى یعدھا اعداده  )٣(

  :للمزید انظر. نھائیا للقارئ بأحسن الصور
 .٩٣،ص١٩٧٣فیلیب غایار، تقنیة الصحافة، ترجمة فادي الحسیني،بیروت، منشورات عویدات، 
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اب.)١(صائمون راء والكت راقین نظر الق ل یلفت شیخ الع ى وفي المقاب ذا التوقف، ال عل سواء بھ

  .)٢(صدور المجلة بعد عطلة العید ویستأنف

د  منأسھم العدید  ي رف ة االدباء والمؤرخین ف ة وتاریخی یع أدبی ة بمواض المجل

داد  من اع ات ض كل حلق رھا وبش ة بنش ى إدارة المجل ت عل عة حتم موس

ة )٣(المجلة یات ادبی ،وبفضل مشاركة النخب األدبیة، حاول بعض منھم ترجمة شخص

ة،  ة وادبی ثالوعلمی س اول :م ة لمؤس ة خاص ري ترجم ة الغ رت مجل نش

ا )٤()جعفریة(مدرسة د العثم دادي(نيفي بغداد في العھ كر البغ یخ ش ى )الش یرا ال ،مش

ة ،و،ومن ابرز أعمالھ)٥(والدتھ ووفاتھ وخدماتھ االصالحیة مساعیھ في إقناع الحكوم

دفن وم ال اء رس ة بإلغ ف  )٦(العثمانی ي النج دفن ف ي ت راقیین الت ائز الع ن جن   ع
                                                

وس ) الحرم(یعد شھر رمضان من األشھر )١( ى ھذه الطق ة ولالطالع عل وممیز في طقوسھ العبادیة واالجتماعی
رف،انظر ف االش ة النج ي مدین ات،ط: ف ل، نجفی ي دخی د عل ي محم ات، ٥عل ارف للمطبوع ة الع ،بیروت،مؤسس

 .٧،ص٢٠٠٤لمكتبة العصریة،؛ محمد رضا القاموسي، في األدب النجفي قضایا ورجال، بغداد، ا٣٥،ص٢٠٠٠
د،  )٢( ثالتقوم المجلة بنشر موضوعاتھا عن العید بعد استئناف صدورھا بعد عطلة العی یوسف سلمان : انظر م

ة نة الثامن دد األول، الس ة، الع ري، مجل اد، الغ ائص االعی ة، خص وال  ٦(كب ـ١٣٦٥ش ول  ٣/ ھ ایل
د،الغري، ا٢٣ـ٢٢،ص)١٩٤٦ ي العی ین، ف ول آل یاس د الرس اني،؛ عب دد الث وال  ٢٢(لع ـ١٣٦٥ش  ١٧/ھ

 .٣٣،ص)م١٩٤٦ایلول
ر من موضوع  )٣( رزاق الحسني أكث د ال ي عب ؤرخ العراق ة للم ثالنشرت المجل ا السیاسیة:(م ري، )أحزابن ، الغ

، المصدر نفسھ، )الحكومة المؤقتة(؛ )م١٩٤٦شباط  ١٤/ ھـ١٣٦٥ربیع األول  ١٦(،٧، السنة ١١مجلة، العدد
ادى ا ٧(،١٥العدد  ى جم ي ظل المعاھدات(؛١٧ـ١٤،ص)م١٩٤٦نیسان  ٦/ ھـ١٣٦٥ألول راق ف ري، )الع ، الغ
دد نة ٢الع وال  ٢٢(،٨، الس ـ١٣٦٥ش ول  ١٧/ ھ راق ١٥ـ١٣،ص)م١٩٤٦ایل عراء الع واد، ش طفى ج ؛ مص

دد  ة، الع ادس، الغري،مجل رن الس ي الق اؤه ف نة١٧وادب اني  ٦(،٧، الس ادى الث ـ١٣٦٥جم ایس  ٧/ھ م
 .٦ـ٤،ص)م١٩٤٦

ااتخذ )٤( ة احدى زوای امع المصلوب(ت ھذه المدرس ة) ج ي محل ة ) صبابیغ اآلل(ف وم العقلی دریس العل ا لت مكان
ا انظر ة، ولالطالع علیھ ا قصة ظریف ذه المدرسة فلھ ة بھ راف السلطة العثمانی ا اعت ة أم رزاق : والنقلی د ال عب

 .٨٢ـ٨٠م،ص١٩٥٩لیة،، شركة الطبع والنشر األھ١، ط١٩١٧ـ١٦٣٨الھاللي، تاریخ التعلیم في العراق 
م ) ھـ١٣٥٧ھـ ـ ١٢٧٢(الشیخ شكر البغدادي )٥( ة، ث ولد في بغداد ، تعلم القراءة والكتابة ومبادئ العلوم العربی

ام  رف ع ف االش ى النج زح إل رعیة ١٢٩٢ن اكم الش یس المح د تأس ري عن اء الجعف ب القض غل منص ـ، واش ھ
دد توف:للمزید انظر.الجعفریة وترك بعد وفاتھ مكتبة قیمة ة، الع ري، مجل دادي، الغ یق الفكیكي، الشیخ شكر البغ

 .١١ـ١٠،ص)م١٩٤٦مایس  ٧/ ھـ١٣٦٥جمادى الثاني  ٦(،٧،السنة  ١٧
وردت اخبار كثیرة في فضل الدفن في المشاھد المشرفة ومنھا مدینة النجف في مقبرة وادي السالم وفرضت  )٦(

اآلتي ا ك دفن فیھ ى ال وما عل ة رس ة العثمانی ي: الحكوم رواق ف ذھب)٥٠٠٠(ال وان ال ر )٢٥٠٠(، ای ،حج
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  .االشرف

  :ـ جملة املثل العليا٤

ة، ،وأدبیة، وعلمیة، اسبوعیة مجلة  احبھالاجتماعی اظم  ص ا ك یس تحریرھ ورئ

وان ي)١(الكیش ا ف دد األول منھ در الع ان  ٢٣(، ص ـ١٣٦٠رمض رین األول  ١٥/ھ تش

در )م١٩٤١ ت تص بوعین(، وكان ل اس ي ك رة ف ة . )٢()م ي مطبع ة ف ت المجل وطبع

  ).١٧٣(الغري، ومسجلة بدائرة البرید برقم

ا(اختار كاظم الكیشوان ن ورا)المثل العلی ان م ھ وك ا لمجلت دالعھ ئعنوان ن  دی م

دد ال ة الع ي افتتاحی ة ف رت المجل د نش ا، فق طالحا ومفھوم ة ،اص ددتھا المجل دوافع ح

ھ أن ا(األول مقاال بالعنوان نفسھ، بینت فی ل العلی د )المث ى ح ریحا إل وال ص ول ق ، تق

تعبیر صاحب ب)٣()داال على سمو القصد(القسوة، وما كان اسم المجلة إال لیكون عنوانا

  .المجلة

مجلة استجابة عدد من اصحاب الرأي والعلم إلى مطلب صاحب حظي عنوان ال

ددھا  ب بع ث كت اء، حی ف الغط ین كاش المجلة ومن بینھم المجتھد المصلح محمد حس

ا  ل عنوان اال حم ا(األول مق ل العلی موات واالرض المث ي الس ا ف ل العلی ھ المث ) ول

بھا عظمة  أن أقول كلمة تعرف أنت((وأوصى صاحب المجلة عدة توصیات جاء منھا

ع  ال یق ره، ف ا تنش ھ فیم ى تطبیق ھذا العنوان الذي اخترتھ وان تؤدیھ حقھ وتحافظ عل

ى ... العنوان والمعنون شيء آخر دعوة إل مى ال دفك االس واعظم وصیتي أن یكون ھ

                                                                                                                                          
حن الم)٢٥٠(الص ة تركیة) ٥٠(، وادي الس زة ذھبی واب بی س الن ر مجل ي محاض ة ف ات طویل ذت نقاش د أخ ،وق

اش، شیعة :للمزید انظر. عن رسوم ضریبة الدفن ١٩٢٨ـ١٩٢٥العراقي في الدورة االنتخابیة األولى  اسحق نق
 .٣٣٩م،ص١٩٩٨ة،العراق، قم، انتشارات المكتبة الحیدری

ر )١( درت  ذك د ص ا ق ل العلی ة المث ى أن مجل ة إل ة والنجفی حافة العراقی اریخ الص ي ت احثین ف ن الب ر م كثی
اریخ صدورھا، )م١٩٤٠(عام ى ت م یشر إل ثال، ومنھم لم  یشر الیھا واآلخر ل ائق بطي، الموسوعة : انظر م ف

ة، ب البغدادی ة األدی ة، مطبع حفیة العراقی الت ؛ زا٤٨١م،ص١٩٧٦الص د والمج اف بالجرائ راھیم، كش دة اب ھ
؛ علي الخاقاني، ٨٧؛ ھاشم نغمیش، المصدر السابق،ص٣٢١م،ص١٩٧٦العراقیة، دار الحریة للطباعة، بغداد، 

 .١١ـ٦المصدر السابق،ص
دراجي، المصدر السابق،ص )٢( اس ال ة،ص٢٥محمد عب ل ٣؛ عالء الرھیمي، الصحف والمجالت النجفی ؛ المث

 .٣،ص)م١٩٤١تشرین األول  ١٥/ھـ١٣٦٠رمضان  ٢٣(عدد األول، السنة األولىالعلیا، مجلة، ال
 .كما جاء في ترویستھا الداخلیة وتصدر مؤقتا )٣(
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ي  وم ف ي الی ة وھ التمسك بالدین والتحلي باالخالق الفاضلة فقد فسدت االخالق العام

اة اال ى دع ة إل د الحاج نةأش ة الحس د الموعظ ذین بوكائ الح اآلخ ذین . )١()ص ن ال وم

ة احب المجل دعوة ص تجابوا ل دد )٢(اس د ح اني وق ریم الزنج د الك لح عب یخ المص ، الش

ان  الق واألدب واالدی ي االخ ا ف ل العلی ق المث ي تحقی ة ف داف للمجل انوااالھ  ،النس

لقرآن وغایتھا استنقاذ علمیة دعامتھا اودینیة وفالمجتمع بحاجة إلى اعداد ثقافة ادبیة 

ة  حف األدبی ن الص د م ى المزی ة إل ة وبحاج وھن والفتن ن ال ابھم م ا اص باب مم الش

وس  ذب النف ى تھ المیة حت ة االس ائقووالثقافی ى حق دیھم ال ا(تھ ل العلی ر ب)٣()المث تعبی

  .الشیخ الزنجاني

ر  أصدرت المجلة عددا خاصا بمناسبة زیارة الوصي على عرش العراق األمی

ومعبد اال رف ی ف االش ة النج ى مدین ان  ٢٥(لھ ال ـ١٣٦٠رمض رین االول  ١٧/ھ تش

  .)٤(وأقیم لھ احتفال رسمي) م١٩٤١

حافة على و ھدتھا الص ي ش ادیة الت ة االقتص ن األزم ي أالرغم م رب ف اء الح ثن

دد  ة ح احب المجل ة إال أن ص ورق والطباع عار ال اع اس ن ارتف ة م ة الثانی العالمی

ي  ا ف نوي كم تراكھا الس مااش دول رق ھ)٥()٨(لج ین فی   :،ویتب

  
  العمال/ الطالب  الطالبات/الطالب  خارج القطر  خارج النجف  داخل النجف  السنة  االعداد

  ــ  ــ  ١٠٠٠  ٧٥٠  ٥٠٠  األولى  ٧- ١

  ــ  ٤٥٠  ٦٥٠  ــ  ٥٠٠  االولى  ٩- ٨

  ٤٥٠  ــ  ٦٠٠  ٥٠٠  ٥٠٠  االولى  ١٢- ١٠

                                                
اء، )١( ف الغط ین كاش د حس موات واالرض(محم ي الس ى ف ل األعل ھ المث دد األول، )ول ا، مجلة،الع ل العلی ،المث

 .٥ـ٤ص
ل من حسن االسدي )٢( االت ك ة مق اع واالقتصادمثل(نشرت المجل ي السیاسة واالجتم ا ف ا العلی د )ن ة عب ، ومقال

 .٩ـ٨،وص٦المثل  العلیا، العدد األول،ص: ، ولالطالع على ما نشر)المثل العلیا(المحسن شالش،
/ ھـ١٣٦٠شوال  ٢٤(عبد الكریم الزنجاني، و المثل العلیا، المثل العلیا، مجلة، العدد الثالث، السنة األولى )٣(

 .٨ـ٥،ص)م١٩٤١الثاني تشرین  ١٥
ات من الشعر ونسخة  )٤( ا ست أبی اب نھج البالغة،وكتب علیھ ى الوصي نسخة من كت وخالل االحتفال قدم إل

ى الوصي د انظر.خطیة قدیمة من الصحیفة السجادیة وقد دونت علیھ أبیات شعریة وقدمت ھدیة إل ل :للمزی المث
  .١٢ـ٢،ص)م١٩٤١تشرین الثاني٣١/ھـ١٣٦٠لشوا١٠(العلیا، مجلة، العدد الثاني، السنة األولى،

 .ھذه االعداد من جرد اعداد المجلة للسنة األولى من صدورھا )٥(
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  )٨(جدول رقم
  علیایبین فیھ االشتراكات السنویة لمجلة المثل ال

خارج النجف،  والسیماتداعیات الحرب من رغم على المعدل االشتراك السنوي انخفض 

دعم المجلة ات ل ى معون د عل ھ اعتم دو ان ا یب دمم ة  أسھمت ،وق وات فكری ةقن ة  وأدبی واجتماعی

ف  ة اختل ة المضمون إال أن توجھ المجل ة بموضوعاتھا وكانت معتدل واقتصادیة في رفد المجل

، وطغت )م١٩٤٢حزیران ٧/ھـ١٣٦١جمادى األولى  ٢١(الثامن الصادر بتاریخیسارا من العدد 

ا یخص  ار وحوادث الحرب ـ م ام، وأخذت تنشر اخب ة الع المقاالت السیاسیة على طابع المجل

الثورات التحریریة التي شھدھا العالم آنذاك ھي نتائج طبیعیة للنظام المسیطر والدول االشتراكیة ـ 

الذي (نشرت المجلة المنشور اوكذ.)١(جاء في افتتاحیة العدد الثامن من المجلة ھذا ما. االستبدادي

وم  وبر  ٢٥وزعھ الحزب البولشفیكي في لننغراد ی دد )٢()م١٩١٧اكت ي الع  ١٥(الصادر) ١٢(ف

  .ویبدو ان محرر المجلة غّیر أفكاره متأثرا بأفكار الحزب الشیوعي.)م١٩٤٢تشرین الثاني 

  :يةاإلسالمجملة العدل ـ ٥

یساصدر صاحبھا وقد ثقافیة جامعة،،أدبیھ  ،أسبوعیة ،لة علمیةجم د  ورئ تحریرھا محم

ي عددھارضا الك اریخ األول تب اني  ١٥(بت ع الث رقم  )٣()ھـ١٣٦٥ربی د ب دائرة البری ،ومسجل ب

 )٤(المجلة بدل االشتراك السنوي دینار ونصف في داخل النجف االشرف وخارجھ تد،حد)١٩٧(

.  

ة طبعت اعداد ا ة العدل،ومما اعدد)٢٤(لمجلة والبالغ ي مطبع تجدر ،على مدى سنتین ف
                                                

 .١كاظم الكیشوان، الحرب نتیجة وسبب، المثل العلیا، مجلة، العدد الثامن،السنة األولى،ص )١(
د، الثورات الثالث ـ الشیوعیة ـ مصطفى كمال فای: ولالطالع على الثورات الشیوعیة والفاشیة والنازیة، انظر )٢(

اد،  دد ١٩٤٥الفاشیة ـ النازیة، مصر،مطبعة االعتم ة، الع ا، مجل ل العلی ى،١٢م؛ المث تشرین  ١٥(، السنة األول
  .٢،ص)م١٩٤٥الثاني 

دورھا  )٣( اریخ ص ة ت دوین المجل ول ت دورھا،ولكن االختالف ح اریخ ص ى ت ة عل و الصحافة النجفی ق مؤرخ اتف
الل  ري،ومن خ ريالھج اریخ الھج ذكر الت ة ت ذت المجل دد األول أخ ن الع داًء م ة وابت داد المجل رد أع د .ج للمزی

ر ابق ،ص:انظ در الس اني، المص ى الخاق ابق ،ص١٠عل در الس ة ،المص اجي وداع اس ٩١؛ن د عب ؛محم
ابق،ص در الس اریخ ٢٥الدراجي،المص ا أي ت ذكر لھ م ی نھم ل ثال؛وم ر م   =   :انظ

در الس =  د نغیمش،المص م احم دل ٨٩ابق،صھاش ذكر المجلة؛الع م ت ة فل حافة العراقی وعات الص ا موس ؛وأم
 .         الغالف) ١٣٦٥ربیع الثاني١٥(االسالمي،مجلة، العدد االول،السنة األولى،

ة )٤( ة من صدور المجل ي السنة الثانی ارین ف دل :انظر.زاد اشتراك المجلة خارج النجف االشرف لیصبح دین الع
 . ٤٥ص،)م١٩٤٧تموز ١/ھـ١٣٦٦شعبان ١٢(السنة الثانیة ، ٣اإلسالمي ،مجلة،العدد 
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دد  ةاالشار وى ع درتھا س ي اص نتین الت ة الس دد مشترك طیل در أي ع م تص ة ل ھ  أن المجل إلی

تخرجھا إخراجا صحیحا جامعا بین تطور الفكر اإلسالمي  أنالمجلة  إدارة،حاولت فیھا )١(واحد

  . )٢(تحریر المجلة ئیستعبیر ربفي كافة نواحي الحیاة  نیةاإلنساونظامھ العلمي الذي خدم 

مضامین اسما للمجلة لھ دالالت واضحة ومھمة تنطوي على ) العدل االسالمي(اختیار  إنّ 

رآن الكریم  األركان دینیة بوصف العدل الذي مأل وفرضھ هللا سبحانھ تعالى في الق

)ومن .)٣

ول و ذا الق ام لھ وم الع الص المفھ ي اخ ل ف عار المتمث ن ش ة م ھ المجل ا  تحمل دق و،النیةلم ص

المجلة لتحقیق مجموعة اھداف انسانیة  ارةإد،وراء )٤(لألمةالعمل والخدمة النافعة  دسداوالقول،

افع مشروع شاس بأنھحسین كاشف الغطاء  المجتھد المصلح محمد ار عنھعبّ  ،واسالمیة   األكن

استطعت ان توفیھ ولو بعض حقھ فقد منحك التوفیق صفایاه وكنت رائدا  وإذا(( اإلطرافواسع 

  .منھا األولدد مخاطبا فیھ صاحب المجلة في مقال نشر في الع،)٥())المتك

م تك ذلك ، فِ تول ة ب االمجل ة إنم رت كلم الم  نش الحيالع ریم  اإلص د الك یخ عب الش

ع  دافالزنجاني،والتي جاءت منسجمة م ا  أشارالمجلة، أھ ىفیھ د إل ةي المستویات نت  األخالقی

ان،وال ب اآلثاروالفكریة والعقائدیة في المجتمع نتیجة  ان العالمیت ا الحرب د من السلبیة التي تركتھ

ات وتصبح  واألدبیةبھذه الصحف الدینیة  األمورمعالجة ھذه  مجاال لفحول ((حتى تھذب الثقاف

  .)٦())اإلسالميي العالم الناضجة وان یذھب صیتھا ف لآلراءاالقالم ومسرحا 

ة من صدورھا،ابتداءً ظھرت المجلة بعد اجراء ال ة  متغیرات في السنة الثانی وان المجل من عن

اطار غالفھا الخارجي ،وجاءت رسم الخطوط االسالمیة منسجما مع اھداف المجلة رفة خوز ئیسالر

                                                
 .  ٣،ص)م١٩٤٧حزیران  ١٥/ھـ١٣٦٦رجب ٢٥(،السنة الثانیة،)٢، ١(العدل اإلسالمي،مجلة ،العدد )١(
ھ )عبد الھادي العصامي(انیطت مھمة رئیس التحریر الى  )٢( ذي سنذكر ترجمت ي ال ة الشعاع النجف صاحب مجل

 .   ٥ـ٣،ص٢، ١صامي ،فاتحھ السنة الثانیة،العدل االسالمي،مجلة ،العددفیما بعد،عبد الھادي الع
 .٩٠النحل ، اآلیة  سورة )٣(
  .١محمد رضا الكتبي، تصدیر،العدل االسالمي،مجلة ،العدد االول،ص )٤(
 .٣ـ٢محمد حسین كاشف الغطاء،العدل،العدل االسالمي،العدد االول،ص )٥(
 .٦ـ٤لدیني، العدل االسالمي، مجلة،العدد االول،صعبد الكریم الزنجاني، االصالح ا )٦(
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  .)١(مما اضفى علیھا طابعا من الجمال والقبول عند القراء والمساھمین بموضوعاتھا

  :اھمھاعدة وكانت ھذه التغیرات التي اجراھا صاحب المجلة من ورائھا اسباب 

ة جللمیكون  شرفاألئي لمدینة النجف ان التكوین المعرفي والدیني والمحیط البی .١ ال ال قب

 .)٢(من صدورھا األولىواسع بعد ان حققت نجاحھا خالل السنة 

تصدر فال بد من وجود صحف ) الغري(لم یكن في مدینة النجف االشرف سوى مجلة  .٢

 وقت صدور المجلة   فياخرى او مجالت تستوعب المساھمات 

ىزرة االدباء والمثقفین والمؤرخین براؤم .٣ د كان، فد موضوعات المجلة للسنة االول  تفق

ر المساھمات ھي  ،امشارك) ٦٣(مشاركة من قبل ) ١٣٣(عدد المشاركات  ت أكث وكان

زادت نسب المشاركات في السنة الثانیة وكما مبین في  في حین،)٣٨(لمرة واحدة وبلغت 

 .)٣()١٠(و)٩(ینالجدول

العدل (مع العدد الخامس من مجلة )٤(،من مجلة البیان النجفیة األولتزامن صدور العدد  .٤

 .والقراءت المنافسة بین المجالت في استقطاب المساھمات دأوبذلك ب،)٥()االسالمي

                                                
أثیر الخط فیھا انظر )١( الصحافة رسالة واستعداد وفن ، خلیل صابات:ولالطالع على كیفیة إعداد الصحف والمجالت  وت

  .م١٩٨٥م؛ حسن قاسم حبش،جمالیة خط التعلیق،بغداد،دار الثقافة،١٩٦٧،دار التعارف ، مصر، وعلم 
ددمحمد رضا الك )٢( دل االسالمي، مجلة،الع ي مجلتنا،الع ة ف ى،١٢تبي،التطورات الحدیث ع ١٥(، السنة األول ربی

 .٣٤٠ـ٣٣٩،ص)ھـ١٣٦٦الثاني
 .جمعت المعلومات من خالل جرد اعداد المجلة  )٣(
 .مجلة نجفیة سنقوم بترجمتھا بالصفحات القادمة  )٤(
 . ،الغالف األخیر)ھـ١٣٦٥عبان ش١٥(العدل االسالمي،مجلة ،العدد الخامس،السنة االولى  )٥(



 ٦٨

 ٩ جدول



 ٦٩

  ١٠جدول
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ات المجل ت معالج ادیة،واالجتماعیة، ةتنوع ة ،والدینیة ،واالقتص یة والفكری السیاس

ة  ا الثابت ن ابوابھ ال ع فیة فض الت الخا(والفلس ي المج رة ف ةنظ ار (و،)رجی اخب

دة(و،)ثالثمثاٍن وم(و،)وحوادث ب الجدی ة ،)الكت د الحرك ن رواف دا م ة راف ن المجل ت م جعل

  .الفكریة والصحفیة في النجف االشرف

   :ـ جملة البيان٦

د ،اجتماعیة جامعةو أدبیةو أسبوعیةمجلة  دیرھا أوق ا وم یس تحریرھ در رئ ص

ؤول اني المس ي الخاق اریخ)١(عل ددھا االول بت عب١(،ع ان ش

احب )٢()م١٩٤٦حزیران٢٩/ھـ١٣٦٥ ،وكانت تصدر مرتین في الشھر،وحدد فیھا ص

ة ت المجل نوي وكان تراك الس ة االش س)١٥٠٠(قیم ف  فل ل النج داخ

،واما فلس)١٠٠٠(فلس خارجھا،واضعا تخفیضات للتالمیذ وبسعر)٢٠٠٠(االشرف،و

قَ  ولكنفلس للعقد الواحد، )١٢٠(االعالنات الرسمیة ویال اذ لم یب ذا ط د ھ ادارة  تعم

ة  ة المجل دول ،المجلة لتغییر االسعار من اجل سد العجز في مالی ي ج ح ف ا موض كم

  ).١١(رقم

                                                
ا )م١٩٧٩- ١٩٠٩(علي الخاقاني )١( بح كاتب ي معاھدھا،واص رف،وتعلم ودرس ف ف االش ي النج ،ولد ف

عراء  وباحثا وصحفیا شارك في تأسیس نقابة الصحفیین العراقیین وعرف بأبحاثھ الموسوعیة عن ش
بغداد، ولھ تحقیقات كثیرة في  موسوعة شعراءوشعراء الحلة،والمدن في العراق منھا شعراء الغري،

؛ ١٤٤حمید المطبعي،المصدر السابق،ص:للمزید انظر.المخطوطات ونشرھا في بعض الصحف النجفیة 
ى نة األول دد األول،الس نة ٦٠ـ٥٧،ص)م١٩٣٨(االعتدال،مجلة،الع ھ،العدد الثاني،الس در نفس ؛المص

 .             ١٥٧ـ١٥٥،ص) م١٩٤٦نیسان (السادسة،
للمزید .و الصحافة على تاریخ صدور المجلة ولكن البعض منھم اغفل التاریخ الھجرياتفق مؤرخ )٢(

ر ابق،ص:انظ در الس حیفة العراقیة،المص وعة الص ي، الموس ائق بط در ١٧٨ف ي الخاقاني،المص ؛عل
ابق،ص ة،ص١٠الس حافة النجفی د علي،الص رحیم محم د ال نة ٦؛عب دد االول،الس ان ،مجلة،الع ؛البی

  .١،ص)م١٩٤٦حزیران ٢٩/ـھ١٣٦٥شعبان ١(االولى،
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اجرة االعالنات   )فلس(االشتراك السنوي  السنة  العدد

  للعقد الواحد
  المالحظات

ل  داخ
  النجف

ارج  خ
  النجف

  التالمیذ  خارج العراق

    ١٢٠  ١٠٠٠  ـــ  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١  ١
  
  

  ١٥٠  ١٠٠٠  ـــ  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١  ٤.٣

١٥٠  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١  ٩  

٢٠٠  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ١  ١٠  

  ١٥٠  ١٠٠٠  ـــ  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ٢  ٢٦.٢٥

  ٢٠٠  ١٠٠٠  ـــ  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ٢  ٤٣.٤٢

٢٠٠  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ٢  ٤٨  

من قبل عددا   ٢٥٠  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ٣  ٥٥
تركا  ّد مش ع
رة  ألول م

  ظھر

٢٥٠  ١٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٠٠٠  ١٥٠٠  ٣  ٦٤  

٢٥٠  ٠٠٠٠  ٢٥٠٠  ٢٠٠٠  ٥٠٠  ٤  ٧٩.٧٨  

  یوضح فیھ مالیة المجلة) ١١( جدول رقم
ن  رغم م ى ال ان ذ أنوعل ة ك احب المجل م  اص ى دع اعده عل ة تس درة مالی مق

ي  وأداخل القطر  ءاالشتراكات التي ترد من المشتركین سوافالمجلة، ت تسھم ف ھ كان خارج

  .)٢(فیھا تحقیق ارباح ھذا التباین في أسعار المجلة حاول صاحبھان م،و)١(المجلة دعم مالیة

ة اسباب وضحھا  )البیان(تولدت فكرة اصدار مجلة  ي من مجموع ة ف صاحب المجل

ً عندما كان أ:العدد االول منھا  منن جذور الفكرة تغلغلت في صدره طوال خمسة عشر عاما

                                                
ي سنورد  )١( دة الت ة العقی ر مجل یس تحری د حسین المحتصر رئ وفي مقابلة شخصیة مع الشاعر واألدیب محم

ال ة ق ي الصفحات القادم ا ف تعد :((ترجمتھ ھ ومس ل اناقت اني بكام ى الخاق یخ عل اھدنا الش ام ش ن األی وم م ي ی ف
ادان للسفر،و من خالل السؤال والجواب معھ اصبح واضح ى البصرة وعب ا ان الشیخ الخاقاني مستعدا للسفر ال

والمحمرة، لجمع االشتراكات السنویة من ھناك أرغمت الشیخ فاضل الخاقاني صاحب مجلة العقیدة ان یصطحب 
ي )المؤامرة(شیخ على الخاقاني الى بغداد النجاز عمل معین وبالفعل تمت  ة ك اطق الجنوبی ى المن ا ال ،وذھبت ان

  )).اكات المجلةاجبي اشتر
ة النجف االشرف،في )مقابلة شخصیة( ة العقیدة،مدین ر مجل یس تحری ،محمد حسین المحتصر،كاتب وشاعر رئ
 .  م٢٠٠٧/ ١٩/٥،
انیة،مجلة،العدد  )٢( وم االنس یة للعل ور في،القادس ة،بحث منش ة تاریخی ة البیان،دراس د هللا ،مجل ى عب ن عل حس

  .   ١٢٦،ص٢٠٠٠االول،المجلد السابع،جامعة القادسیة،
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ا رسم األمانيخاللھا یعلل النفس بطیبات  ذ الصغرمستھدفا م ھ النفسیة من ان ،)١(تھ میول وك

ً وراء تحقیق تلك األحالمدجا ان ) البیان(لمجلة اواما اختیار اسم .ا ةلالسباب فقد ك ا  اآلتی كم

  :تھاصنفھا صاحب المجلة في افتتاحی

دخل  اآللةھي )البیان( .١ التي تظھر الحقیقة وتقربھا الى الذھن وتفرضھا على السمع وت

 .على القلب بدون استئذان

 .وتصقل بھ الفنون االدبیة العلمیة رھو القالب الذي تفرغ فیھ الخواط)البیان( .٢

  .ازرة الكتاب واالدباء بمعالجة المشاكل االجتماعیةمؤاالعتصام با و)انیالب( .٣

والبیان وھو رسول النجف جاء ،)البیان(النجف وھو مصدر ((:فقالھدف المجلة  وأما

اطقین بالضالیؤدي رسالتھ وافی األساسعلى ھذا  والمتمسكین بعرى  دة لخدمة العراق والن

  .)٢())حقالفضیلة والداعین لل

عصدرت المجلة  ر سن سنین أرب ة عب ي طبعت المجل ا المطابع الت ددت خاللھ  نیوتع

طبع العدد االول في المطبعة العلمیة وغالف  فقدصدورھا مما زاد في اناقة طباعة المجلة،

ین المجلة طبع في مطبعة الغري،وت ناوبت المطابع في النجف االشرف في طباعاتھا كما مب

   )٣()١٢(في الجدول رقم

                                                
نة األولى )١( ة الس ي الخاقاني،فاتح ان، عل ى،البی نة األول دد األول،الس ة، الع عبان ١(مجل ـ١٣٦٥ش  ٢٩/ھ

 ١،ص)م١٩٤٦حزیران
 .٢علي الخاقاني،فاتحة السنة األولى، مجلة، العدد األول،السنة األولى،ص)٢(
  .اعداد المجلة عددا وجمعت المعلومات من جرد المعلومات في)٨٥(اصدرت مجلة البیان )٣(
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  اتظالمالح  اسم المطبعة  السنة  العدد

الف   العلمیة  األولى  األول ة الغ ة أن طباع یر المجل رة تش ألول م
  .في مطبعة الغري

    الغري  األولى  )٩ـ٢(

دار التألیف   األولى  ١٠
  والنشر

  

ع   يالغر  األولى  )١٥ـ١١( دد التاس ي الع ذكر ف رة ی ألول م
  .٣جلة في صماسم ال أعلى)علمیة(مجلة

 التألیفدار   األولى  )٢٤ـ١٦(
  والنشر

  

    الزھراء  الثانیة  ٤٨ـ)٢٦و٢٥(

    الزھراء  الثالثة  ٦٨ـ)٥٣ـ٤٩(

    العلمیة  الثالثة  )٧٠و٦٩(

    الغري  الثالثة  )٧٢و٧١(

    الغري  الرابعة  ٨٥ـ)٧٦ـ٧٣(

  )١٢(جدول رقم
  فیھ أھم المطابع التي طبعت فیھا مجلة البیانیوضح 

ا  إلصدارالسھل  باألمرویبدو من الجدول أعاله أن تغییر المطبعة لیس  المجلة اال انھ

ً أ ي  امملن تقف حاجزا ي اإلخراج الفن دة صاحب المجلة بإصدار مجلتھ بأفضل حاالتھا ف لم

  .صدورھا

دین واال من قبل القت مجلة البیان ترحیبا اء والمثقفین،رجال ال د  رعّبدب ا المجتھ عنھ

اني ف ریم الزنج د الك الالمصلح عب ة أن  ي مق رتھ المجل ان(نش و ) البی ین ھ ل ب الحد الفاص

ا  ظھرومن ا اإلنسانیةمن ابرز آثار النفس الناطقة  ألنھ، االنسان والحیوان . أسباب معرفتھ

ذا االسم عن نی  ولكي((:لزنجانيا ،فقالللجملة  أسما) البیان( لفظ اختیاره ماأو دافھام ھ  أھ

ة م، الجلیل ي العل ي ھ اع ، واآلداب، الت ین وواالجتم ق ب   التوفی

  .)١())الدین والعلم

                                                
  .٣ـ٢عبد الكریم الزنجاني،المثل االعلى للبیان،البیان،مجلة،العدد االول،السنة االولى ،ص )١(



 ٧٤

ة ترتقي  ة وفنی ة ذوقی ة،وما یشكلھ من قیم ھ المختلف اھتمت المجلة بضروب األدب وفنون

داة  فھي ا )للقصة(خصصت عددا خاصا نجدھا قد  نفال غرو ال مواھبھ ،قك المثقف وتصربمدا

ة  طدقیق میر،وھي واس ات الض نفس وخلج عور ال ن ش ر ع ةف ةللتعبی ي  عال ع الح رض الواق لع

اتھم وولھذا درجت القصة تعلو صع، )١(وتصویر االحداث ى حی ً في مدارج االدب وتطغى عل دا

ة  ي افتتاحی االدبیة وقد اصبحت من مستلزمات التطور الحدیث،على حد تعبیر صاحب المجلة ف

  ).١٣(الجدولكما في :عالجت القصة قضایا متنوعةإذ  ،صدور المجلة العام الثالث من
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   )١٣(الجدول
  یوضح كشاف لمعالجات مجلة البیان

ة اني(وظف صاحب المجل ھ ) الخاق ةخبرت وده المضنیة  األدبی ق وجھ بیل تحقی ي س ف

ن  واألدباءمن خالل مساھمات كثیر من الكتاب ، لمجلةاھا تاالھداف التي رسم والمثقفین مم

لمجلة لم والبیان،وكان رئیس تحریر اقال أربابكانت تزخر بھم النجف االشرف وسواھم من 

ع  ت  إعدادھافي مقدمة من كتب فیھا فقد خص جمی ات وكان قاال،عالجت م )٢()٥٢(بافتتاحی

  . المستویات جمیعھاموضوعاتھا قضایا متنوعة وعلى 

ي  ام الحسین (مناسبة ذكرىجرت عادة مجلة البیان ان تفرد عددا خاصا ف ورة االم ث

                                                
ر )١( راق انظ ي الع ة ف ى ادوار القص الع عل ي :لالط ة ف أة القص ھ احمد،نش د اإلل عب

 ٣٢ـ١٨م،ص١٩٦٩العراق،بغداد،
ردا ،)٣٣(عددا مشتركا و) ١٩(صدرت من المجلة  )٢( ا عددا منف غ مجموعھم ا )٥٢(وبل یس تحریرھ ،وكتب رئ

 ). ١٤(الجدولكما في .جمیع افتتاحیات األعداد



 ٧٥

(  تھل ھر مس امش ل ع ن ك رم م ا)١(مح الم الكت ون أق زائمھم حذب ویش،فیستنھض ون ع

ي أال تحصى الن نھضة الحسین ((لتحبیر المقاالت، ا وال تنتھ ي أنوارھ سرارھا وال تنطف

ال مال ،ذكر ذلك)٢())عجائبھا ي مق ي رجع الدیني محمد حسین كاشف الغطاء ف دد نشر ف الع

  .الخاص من مجلة البیان

داركھم )یوم الحسین (وفي ھذا الیوم  ي اختالف م اس ف ف الن االعراب عن ،یختل ب

ویین الخاسرة ((فبعض ینحو نحو المنطق الرزین فیمثل عقیدتھم نحو الحسین  صفقة األم

ین  ام الحس ورین االم ویین ومص ت االم ي انھ باب الت ن االس وه واالیضاح ع ا بن ار م وانھی

اب ور لب جةغ الص رة والع ،الناض رین العب ن ،اتظناش ان م ة واالیم توحین البطول یة قدمس س

و اریخيال مذلك الی ھ المصلح ،)٣())ت ا الی ا دع ذا م تاني السید ھ دین الحسیني الشھرس ة ال ھب

ة  ة وآباقام ة الكاظمی ي مدین نوي ف ان س ة مھرج احب المجل ر ص وث بث ع البح ر جمی نش

  .والقصائد الشعریة التي تلقى في المھرجانوالمقاالت 

ً في ھذه     .نشرھاو الخاصة اإلعدادویبدو أن صاحب المجلة أولى اھتماما ملحوظا
  العدد  السنة

  المشترك
االعداد   النسبة  النسبة

  المنفردة
االعداد الخاصة 
  باالمام الحسین 

عدد 
  المساھمات

  النسبة

  االولى

  الثانیة

  الثالثة

  الرابعة

٢  

٧  

٦  

٤  

٢.٣%  

٨.٢%  

٧.٠%  

٤.٧%  

٢١%  

٥.٨%  

٨.٢%  

٣.٥%  

١٨  

٥  

٧  

٣  

١٤.١٣.١٢.١١  

٣٩.٣٨.٣٧.٣٦.٣٥  

٥٨.٥٧  

  ـــ

٤٧  

٩٦  

٣٥  

  ـــ

١٥.٢٥%  

٢١.٦%  

  ـــ  ٩.٠٩

  %١٣.٢  ١٧٨  ٣  ٣٣  %٣٨.٨  %٢٢.٣  ١٩  المجموع

  )٤()١٤(الجدول 
  باإلمام الحسین  ةعداد الخاصاألكشاف 

ان  وأشار ة البی رتھا مجل ىعلي الخاقاني في كلمة نش عوب أن إل ض الش د  بع ق

ً في مجال اإلصالح ینیة ؛قطعت شوطا كبیرا ة الھ ألنھا فھمت اسرار الثورة الحس ادف

                                                
ام الحسین  )١( دد الخاص باإلم دد البیان،مجلة ،الع ى ،١٤ـ١١،الع انون ١٤/ھـ١٣٦٦صفر ٢٠(السنة األول ك

  . ٣٥٣ـ٢٧٣،ص)م١٩٤٧الثاني 
 . ٢٧٦ـ٢٧٥ر نفسھ،صمحمد حسین كاشف الغطاء،الحسین كتاب هللا التكویني، المصد )٢(
 .   ٢٧٨ـ٢٧٧في الكاظمیة،المصدر نفسھ ،صھبة الدین الحسیني الشھرستاني،االحتفال بیوم الحسین  )٣(
  .جمعت المعلومات من جرد اعداد المجلة كاملة )٤(



 ٧٦

  .)١())اإلنسان من براثن الجھل والظلم واالستبداد((نقاذ الى إ

ا فجھا الفني اتنظیم المجلة واخر أما یس تحریرھ ى رئ كانت مقترنة بما یرد عل

ى  أھمیتھامن موضوعات تفرض  ة ال ات المجل نیف محتوی د تص وحسب اعتقاده،وبع

ة،و،دینیةو تاریخیة،:المخطوطات ،وجمعأدبیةبمعالجات معنیة مقاالت متنوعة   فكری

  .سیاسیة واقتصادیةو فلسفیة،و

  :ـ جملة الدليل٧

صاحبھا موسى االسدي،ورئیس تحریرھا لاجتماعیة جامعة،وادبیة ومجلة علمیة 

لمان)٢(عبد الھادي االسدي ید س در )٣(،ومدیرھا المسؤول المحامي محمد رضا الس ص

  .)٤()م١٩٤٦تشرین االول/ھـ١٣٦٥ذي القعدة (العدد االول بتاریخ

راء ات مطبعتتناوب ري والزھ ن  )٥(الغ نتین م الل س دادھا خ ة اع ي طباع ف

ىھت المجلة سنتھا ا وبمعدل عشر اعداد في كل سنة،انصدورھ ر  األول دد العاش بالع

دد )٦()م١٩٤٧تموز /ھـ١٣٦٦شعبان( بتاریخ ي الع ،في حین انھت المجلة صدورھا ف

  ).م١٩٤٨تموز/ھـ١٣٦٧رمضان(من السنة الثانیة الصادر بتاریخ األخیر

ار رةاإدحددت  ف  االمجلة،بدل االشتراك السنوي في الداخل والخارج دین ونص

                                                
انون االول ٢٢/ھـ١٣٦٨صفر ٢٠(،السنة الثالثة )٥٨، ٥٧(علي الخاقاني،درس األجیال،البیان،مجلة،العدد )١( ك

 .  ٢٠٧ص،)م١٩٤٨
ة النجف)م١٩٧٨/ھـ١٣٧٦م ـ١٩١٧/ھـ١٣٣٥(عبد الھادي االسدي  )٢( . خطیب وكاتب وأدیب وصاحب مطبع

 .٣١،ص١محمد ھادي األمیني، معجم رجال الفكر واألدب، جـ
ي النجف االشرف تخرج )م١٩٧٦ـ١٩٠٨(محمد رضا السید سلمان )٣( ل دراستھ ف ياكم وق،عین  ف ة الحق كلی

ا اء الرف ا لقض ام حاكم ة ع اء الھندی یاً لقض كر وقاض ة س ة قلع ة .م١٩٤٥عي ومحكم از مجل ؤول امتی ان مس ك
دة صدورھا)١٩٤١ـ١٩٣٧(االعتدال النجفیة للمدة  ً مسؤوال عن مجلة الدلیل طول م د رضا .واستمر مدیرا محم

لمان ید س ا الس د رض لمان،مذكرات محم ید س وط(الس ید )مخط ا الس د رض اض محم ة ری ،مكتب
 .   ٣ـ٢صت،.سلمان،النجف،د

د انظر.اتفق مؤرخو الصحافة العراقیة والنجفیة على تاریخ صدورھا )٤( ائق بطي،الموسوعة الصحفیة :للمزی ف
ة، ،ص١٧٨،ص حافة النجفی اني الص ي الخاق ى١٠؛عل نة األول دد األول الس ذي (؛الدلیل،مجلة،الع

  . ١،ص)م١٩٤٦تشرین االول /ھـ١٣٦٥القعدة
 .من صدور المجلة وتبنت طباعتھا في مطبعة الزھراء السنة الثانیة من المجلة طبعت مطبعة الغري السنة االولى )٥(
 .٤٨٩،ص) ١٩٤٧تموز /ھـ١٣٦٦شعبان(الدلیل،مجلة،العدد العاشر،السنة االولى )٦(



 ٧٧

م العلوم وأولت االساتذة وطالب ،سواءالعلى  تراك لھ عنایة خاصة وجعلت بدل االش

  .اواحد ادینار

دد االول كما ھو واضح في .سعت ادارة المجلة الى تحقیق اھدافھا ة الع افتتاحی

  .)١(يأتویمكن ایجازھا بما ی

 .ضوء التعالیم االسالمیة المقدسة فياالصالح االجتماعي  .١

 .خدمة الثقافة العربیة بجمیع الوانھا وصورھا .٢

 .الشباب إلى ما فیھ خیر البالدتوجیھ  .٣

 .واآلداببسائر الفنون الرفیعة العنایة  .٤

اء ؤلمالخطط التي اتخذھا صاحب المجلة  واما ین واالدب اعدھم لازرة المثقف یس

 :ھذه الخطط ھي وغ تلك االھداف واھم  لاالصالحیة لب الھمأمعلى تحقیق 

رد إلیھ .١ ا ی ل م ر ك ن  اأن تقوم المجلة بنش داف م من االھ اب ض الم الكت اع

 .تقدمةمال

 . ةأن ال یخضع فیما ینشر للحدود الجغرافیة فھي للبالد العربیة عام .٢

 .أن یساند من أرباب الصحف كل من یسعى إلى تحقیق ما یصبو إلیھ .٣

 .جع الشباب على الكتابة والنزول إلى ھذا المیدانأن یش .٤

 .أن یشجع التألیف والمؤلفین في العراق .٥

 .ان یوثق  الصلة بین القارئ والكتاب .٦

وھكذا تبدو االھداف والخطط التي رسمھا رئیس تحریر المجلة،التي كان یسعى 

ً على ، إصالحیةلجعلھا وسیلة  ااعندما ط)االصالح االجتماعي(مركزا ب الكت ب ان ل

و  فإنھا ،یعالجوا المشاكل االجتماعیة قبل كل شيء تنخر جسم المجتمع وتسیر بھ نح

  .رئیس التحریر ھذا ما أومأ إلیھ،)٢(الھاویة

                                                
ى، )١( نة االول دد االول،الس دي،اھداف الدلیل،الدلیل،مجلة،الع ادي االس د الھ دة (عب ـ١٣٦٥ذي القع رین /ھ تش

 . ٢ـ١،ص)م١٩٤٦االول
  . ٥٨ـ٥٧،ص)م١٩٤٦ األولتشرین ٢٦/ھـ١٣٦٥ذي الحجة (،األولىالدلیل،العدد الثاني،السنة  )٢(



 ٧٨

یس  ان رئ وعاتھم وك ر موض ي نش ة ف تجاوب الكتاب مع مطالب صاحب المجل

ال أعدادھا التحریر اكثر المساھمین في المجلة من خالل ما كتب في افتتاحیات ج وع

ن  ال ع داففیھا اھداف المجلة االجتماعیة فض رى أھ اھمة .)١(أخ ت مس اءتنوع  األدب

  .بتةالمجلة الثا أبوابال عن ضف )١٥(والمثقفین في رفد المجلة كما مبین في الجدول

                                                
ثال )١( ر م دد:انظ رین،الدلیل،مجلة ،الع رن العش دي،مجد الق ادي االس د الھ ى،)٤ـ٣(عب نة االول رم (،الس مح

دد الخامس ،السنة ؛التضامن یكفل حیاة المجتمع،الدلیل،مجلة؛الع١١٦ـ١١٣،ص)م١٩٤٧كانون الثاني/ھـ١٣٦٦
ة، ع االول (الثانی ـ١٣٦٧ربی اني/ھ انون الث نة ٢٢٧-٢٢٥،ص)م١٩٤٨ك دد السابع،الس اة االجتماعیة،الع ؛الحی
 .  ٣٥٢-٣٥١،ص)م١٩٤٨اذار/ھـ١٣٦٧جمادى االول(الثانیة،



 ٧٩

  ١٥/١٦ جدول



 ٨٠

  : جملة الشعاع ـ٨

ادي )١(مجلة اسبوعیة علمیة ثقافیة عامة د الھ ا المسؤول عب ،صاحبھا ورئیس تحریرھ

اميا اریخ)٢(لعص ا بت دد االول فیھ در الع ب ١٥(،ص ـ١٣٦٧رج ار/ھ ا )م١٩٤٨ای دد فیھ ،ح

ة  احب المجل نويقص تراك الس ة االش د(یم ار واح رف و )دین ف االش ل النج ار (داخ دین

  .ابراھیم الفاضلي خارجھ،وكانت المراجعة المالیة مع محاسب المجلة)ونصف

جلت ة الزھراء،وس ي مطبع دادھا ف ع اع ة جمی ت المجل د  طبع رة البری ي دائ ف

فل الغالف الخارجي الیضع تاریخ المجلة ان  ر،اكتفى رئیس تحری)٢٥٩(برقم مجلة في اس

ً في وسطھ مواضیع العدد   .الملون مثبتا

ا صدر ي صدورھا وانم ا لم تدم المجلة طویال ف ً،ووعشر ةتسع منھ احتوت ون عددا

ً،و ةسنتھا االولى على اربع ة بصدور عددین فقط،كتفت في السنة الثااوعشرین عددا ان نی ك

  . )٣()بالشؤون واألحوال االقتصادیة(عددا مشتركا خاصا األول

عاع  ة الش مت مجل دافھارس ل  أھ ل لتص ة وص ون حلق ي تك ا ك ن اجلھ اءت م ي ج الت

رئیس تحریر  بحسب ما ذكرهالرأي العام غذاء القلب والروح، إلىالحاضر بالماضي وتقدم 

ھ على قیع،بل عنایتھا بالمواضیع ابالتو المجلة ال تعنى أن وأضاف.المجلة ا تسعى الی وفق م

الیم شریعة القر اھا سوغن،وتطورات الزمان،وآسیاسة المجلة،من توفیق بین تع الیم  بأنھ تع

ن تتفق مع كل عصر  دد االول م ي الع ر ف یس التحری ھ رئ تجاري التطور،وھذا ما اشار الی

  .)٤(مجلةال

ي تطویر م ادي العصامي ف ة واصل عبد الھ ة المجل ي افتتاحی ھ ف ھ فجاءت مقاالت جلت

                                                
ة  )١( ة من المجل ثال.لم تشر المجلة الى ترویستھا في صفحاتھا االولى وانما نشرتھا ضمن الصفحات الداخلی  م

  . ٤٥،ص)١٩٤٦آیار/ھـ١٣٦٧رجب٣٠(الشعاع،مجلة،العددالثاني،السنة االولى،:انظر
راءة  منولد في النجف االشرف بعد ان نزح والده ) م١٩٨٢ـ١٩٠٨(عبد الھادي العصامي )٢( م ق الناصریة تعل

ً  سنین يالقران وعمره ثمان ر من شاعرا ا اكث ى اساتذة أكفاء،واصبح كاتب ة عل از  واكمل دراستھ الحوزوی وتمت
محمد علي جعفر التمیمي، مشھد  .كتابتھ بقوة المعارضة ودقة المعاني ویظھر على اسلوبھ الشعري مسحة األلم

 .٢٥٠ـ٢٤٨،ص٤م،جـ١٩٥٧النجف، المطبعة الحیدریة،
  . ،الغالف الخارجي)م١٥/٨/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨شوال  ١٨(،السنة الثانیة،)٤ـ١(الشعاع،مجلة،العدد الخاص )٣(
اد )٤( د الھ ى،عب نة االول دد االول،الس ى ،الع نة األول امي،فاتحة الس ب ١٥(ي العص ـ١٣٦٧رج  /ھ

  . ٣،ص)م١٩٤٨ایار
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ر س عش وعاتھ ةخم ت موض ددت وتنوع ة تع رین مقال دى وعش ل اح ن اص ة م  امقال

مشكلة (من المجلة افتتاحیة بعنوان األخیركتب في العدد و،)١(االدبیة والسیاسیةواالجتماعیة،

ة القالمعو فیھا امبین)الصحافة ر ات التي تواجھ الصحافة ومن بینھا وصول موج صحف غی

مة  ي المحتش ن شالت عینھا تجرأم ق رفی ل خل ن ك باب م ك )٢(د الش ر ذل ا ذك یس  كم رئ

  .مجلةالمن  األخیروكان العدد .المجلة عن میعاد صدورھا تأخرواعلن عن .التحریر

ي  اروف ة  إط ة والفكری وعاتھا االجتماعی ة بموض ام المجل ةاھتم یة  واألدبی والسیاس

ھ  باألحوالصة أولت المجلة عنایة خا. المختلفة االقتصادیة،ونشرت عددا خاصا عالجت فی

  ).١٧(في العراق كما مبین في الجدول رقمالشؤون االقتصادیة 

ة الجانبعند ھذا )الشعاع( أثرلم یقف  ة معرفی ا بموضوعات متنوع دت قرائھ ل رف ،ب

الل  ن خ ة م اوثقافی و بتالثا أبوابھ ى النح ية وعل ار( األت ة  األخب ةالمحلی  اإلداری

ةواال یطان(و،)جتماعی ي الش ن وح عاع(و،)م دیث الش ات(و،)وح حائف (و،)رباعی ص

  .)مكتبة الشعاع(و،)مطویة

                                                
ا)٢١(نشرت في مجلة )١( ً من بینھ ر و)١٥(مقاال افتتاحیا یس التحری اال رئ ویؤخذ ) الشعاع(مقالت باسم )٦(مق

ي،الشعور بالنقص،الشعاع،مجلة عبد الھادي العصام:مثال.بنظر االعتبار اإلعداد المشتركة التي أصدرتھا المجلة
 .  ٥٠١،ص)٢٠/٤/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨جمادي االخر ١٩(،السنة األولى ،)٢٢-٢١(،العدد

ة )٢( ة المجل دد نھای ذا الع ر ھ ر.اعتب عاع،مجلة،العدد :انظ حافة، الش كلة الص ادي العصامي،مش د الھ عب
  ؛٩٣،)١٩/١/١٩٥٠/ھـ١٣٦٩ربیع الثاني١(الخامس،السنة الثانیة

ة ـ مق)مقابلة شخصیة( ع إعداد المجل ة،زود الباحث جمی بالت ا،محمد عبد الھادي العصامي ،نجل صاحب المجل
  .    متعددة
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  كشاف معالجات مجلة الشعاع)١٧(الجدول رقم 



 ٨٣

  :ـ جملة العقيدة٩

ة  بوعیةمجل وم  أس ة والعل ل ل،واآلدابللسیاس ا فاض یس تحریرھ احبھا ورئ ص

محمد  اإلدارة،ومدیر )٢(یخ راضي،ومدیرھا المسؤول المحامي عیسى الش)١(الخاقاني

ر ین المحتص دد )٣(حس در الع اریخ  األول،ص ا بت ة  ١(فیھ ـ١٣٦٧ذي الحج  ١٠/ھ

رین االول ة)٤()١٩٤٨تش ة الدیوانی ي مدین ة واد. )٥(،ف ت المجل میا ارانقل ا رس ىتھ  إل

دور ة بالص تمرت المجل ف االشرف،واس بح،)٦(النج امي  وأص ؤول المح دیرھا المس م

  .)٨(في العدد الثامن من صدورھا)٧(احمد رشید البھاش 

ة  ى طباع ابع عل الث مط ت ث دادتناوب ت  أع دورھا وكان دة ص الل م ة خ المجل

ً وكما )٢٥(   )١٨(بین في الجدولمعددا
  اسم المطبعة  االعداد المشتركة  اعداد المجلة  السنة

  الزھراء  )١٨و١٧(،)١٥و١٤(،)١٣و١٢(،)١١و١٠(،)٩و٨(  ٢٠  االولى

  العلمیة  )٢٠و١٩(،

  الغري  )٤و٣(،)٢و١(  ٥  الثانیة

  یوضح فیھ اعداد المجلة والمشتركة منھا والمطابع لمجلة العقیدة) ١٨(جدول رقم

% ٣٢بنسبة ، عدادثمانیة أالمشتركة كانت  اإلعداد أن السابق ویبدو من الجدول
                                                

 (     ).فاضل الخاقاني )١(
  (     ).عیسى الشیخ راضي  )٢(
  (    ).محمد حسین المحتصر )٣(
ام  )٤( ة ع اریخ صدور المجل ى ت ف ال١٩٤٨اتفق مؤرخو الصحافة عل ن اختل ة ولك ي الدیوانی ي ف نھم ف بعض م

ھ درت فی ي ص ھر الت وم والش د الی ر.تحدی الع انظ حفیة، ص:ولالط وعة الص ائق بطي،الموس دة ١٨٦ف ؛زاھ
ابق،ص در الس ابق ،ص٢٨٢إبراھیم،المص در الس ي ألخاقاني،المص نة ١٠؛عل دد األول، الس ة، الع ؛العقیدة،مجل

 .  ٣،ص)١٩٤٨تشرین األول ١٠/ھـ١٣٦٧ذي الحجة  ١(األولى، 
ان من شروط ال )٥( ي مك یم ف ا مق واجبة في منح االجازة لمجلة،ان یكون صاحب المجلة او المدیر المسؤول عنھ

ة.الصدور ي الدیوانی ھ ف ة شخصیة.((وكان المحامي عیسى الشیخ راضي مكتب د حسین المحتصر)):مقابل ، محم
 ،١٩/٥/٢٠٠٧بتاریخ، النجف االشرف

ة و )٦( ي الدیوانی داد ف ة اع ة خمس ى انھت المجل رغم عل ف ال ي النج وزع ف ع وت ت تطب اك كان دورھا ھن ن ص م
ا  ادس منھ دد الس در الع رف وص رفاالش ف األش ي النج ر.ف د انظ نة :للمزی دد السادس،الس دة ،مجلة،الع العقی

  .  ١٣٩،ص)م١٩٤٩آذار  ١٦/ھـ١٣٦٨جمادي االول ١٦(األولى،
 (   ).احمد رشید البھاش  )٧(
  . ١٩٩،ص)١٩٤٩مایس ٥/ھـ١٣٦٨جب ر ٧(،السنة األولى،)٩-٨(العقیدة،مجلة،العدد )٨(



 ٨٤

ة  اإلعدادمن مجموع  ة للمجل االكلی داد وإم ت  اإلع ردة كان عةالمنف دادأ تس بة ، ع بنس

اوإ% ٣٦ ري  م ي الغ ن مطبعت ة م داد المجل ة إلع ر طباع ي أكث راء فھ ة الزھ مطبع

  .)١(والعلمیة،واألخیرة كما مبین لم تطبع سوى عدد واحد فقط

ا  ن غیرھ دة ع ة العقی ردت مجل الت انف ن المج ر م ة بنش حافة النجفی ي الص ف

د الالذع،ماالخبار السیاسیة وال لوبھا بالنق از اس ة وامت ة والدولی ثالحلی ب ر:م یس كت ئ

،عرض فیھا ))العراق بقرة حلوب((التحریر مقالین افتتاحین لعددین متتالین بعنوان 

ي العراق،و تثمرة ف ة المس ركات األجنبی تغالل الش یمااس د  الس خم ظبع ور تض ي ھ ف

ةال ات الدول تمرار نفق ة واس ات العام ة )٢(نفق ي معالج ة ف عت الحكوم ل س ي المقاب وف

ل الموظفین والمستخدمین رغبة منھا في تقلیص بفص النقدياالزمة المالیة والتضخم 

  .)٣(المالك االداري في الدولة 

ب  ن جان روم یم  آخ ن تحج اجزة ع ا ع ة واعتبرھ د الحكوم وعانتق ین ظفدد الم

ة  ب الباھظ ب ذوي الروات ھماالجان ره ،وتقلیص ا ذك ا  فیم یس التحریر،ومطالب رئ

تنوعت .)٤(اقتصاد العراقالمسؤولین بحملة اصالحیة اقتصادیة شاملة للسیطرة على 

ة  الھاالمضامین والفكر التي نشرت في المجلة،وحاول رئیس تحریر المجل ى  إیص ال

ادرة دادھا الص ع إع یماو،)٥(القراء،عن طریق المقاالت االفتتاحیة وكتب في جمی  الس

طینیة یة الفلس أن  )٦(القض ة بش دول العربی ف ال ض مواق دا بع ة منتق ن مقال أكثر م ب

                                                
 . لغالف١،ص)١٩٤٩تشرین الثاني  ١٠/ھـ١٣٦٩محرم  ١٨(،السنة األولى،)٢٠-١٩(العقیدة،المجلة،العدد )١(
ة  ١٩٤١بدأت أعراض التضخم في العراق منذ أوائل سنة  )٢( وبدأ یزداد واستمر حتى بعد انتھاء الحرب العالمی

راق، النجف االشرف،مطبعة سع:للمزید انظر.  سنینالثانیة بثالث  ي الع ة ف ود السامرائي،السیاسة المالی ید عب
  .    ٦٠-٤٤م،ص١٩٧٦القضاء،

ى، )٣( ادي االول٣٠(فاضل الخاقاني،العراق بقرة حلوب،العقیدة،مجلة،العدد السابع،السنة االول  ٣٠/ھـ١٣٦٨جم
 .   ١٧١،ص)١٩٤٩اذار

 .١٩٩،ص)١٩٤٩مایس ٥/ھـ١٣٦٨رجب  ٧(،)٩-٨(فاضل الخاقاني،المصدر نفسھ،العدد )٤(
اة األعداد المشتركة  )٥( ع األعداد،مع مراع ي جمی اني كتب ف ر ان فاضل الخاق من خالل جرد اعداد المجلة ،ظھ

  . فیھا
ي شھر  المدةوصل الصراع العربي الصھیوني ذروتھ في  )٦( ما بین قرار األمم المتحدة بشأن تقسیم فلسطین ف

ان الصھیوني وقیام دولة الك١٩٤٧تشرین الثاني  د انظر.١٩٤٨اسرائیلی د یاسین،الثورة :وللمزی صبحي محم
؛حسن ألبدري،الحرب في ارض ١٩٥٩، بیروت ،دار النھار للنشر،،)١٩٣٩-١٩٣٦(العربیة الكبرى في فلسطین

الم ى:الس رائیلیة األول ة اإلس ة العربی ات )١٩٤٨-١٩٤٧(الجول ة للدراس ة العربی روت ،المؤسس ، بی
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  .رئیس التحریر وھذا ما جاء في قول، )١(للیھود)) لقمة سائغة((قدموهالتقسیم، الذي 

دة تصدت و وعات متمجلة العقی ایا وموض راق نلقض اع الع ھدتھا أوض ة، ش وع

ة ، ایا اجتماعی ت قض د عالج ي، فق وطن العرب ادیة، ووال ة، واقتص ة، ودینی علمی

  .)٢( واألدبیة ةیالسیاسوتاریخیة،وفلسفیة،و

واب من اب ھا ض ر بعض ا  ونش ة ومنھ ة الثابت ار(المجل ة األخب ار (و،)المحلی أخب

حف(و،)في المكتبة(و،)رائفظطرائف و(و،)وعلمیة أدبیة ي الص ت ).جوالت ف وكان

  .الحكومیة والتجاریة اإلعالناتتنشر بعض 

                                                                                                                                          
ي الصھیوني ؛جاسب عبد ١٩٧٦ونشر، ة من الصراع العرب اجي،موقف الصحافة العراقی الحسین صیھود الخف
  .       ٢٠٠١دراسة تحلیلیة،أطروحة دكتوراه مقدمھ إلى كلیة اآلداب،جامعة الكوفة، ١٩٦٧-١٩٤٨

دد)١( ة، الع دة، مجل ائغة، العقی ة س اني، لقم ل الخاق نة )١١و١٠(فاض ، الس
   ). م١٩٤٩مایس٣٠/ھـ١٣٦٨شعبان٢(األولى،

ي جدول،المجلة  من ٢٤٥صفي  المشاركینجردت جمیع  )٢( دة) ١٩(كما موضح ف ة العقی وجدول .كشاف مجل
    ).٢٠(رقم
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  )١٩/٢٠(جدول
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  :ـ البذرة ١٠

ھریة  یة ش رة مدرس درتھانش ة (أص آخياللجن ف )١()ت ي النج ر ف دى النش الب منت لط

ة وجھود األسات أفكارستھا،توحدت یجاء في تروو،االشرف ة التابع ذة المصلحین في المدرس

ر دى النش ة منت دة  )٢(لجمعی ا واح فیة وجعلھ رات الص دمج النش قب ا  وأطل علیھ

  .)٤()١٩٤٨شباط١٢/ھـ١٣٦٧ربیع الثاني ١(منھا بتاریخ األول،وصدر العدد )٣()البذرة(اسم

رقماسجلة بدطبعت النشرة في مطبعة الزھراء،وكانت م د ب وت )٢٥١(ئرة البری ،واحت

  . السنة االولى من صدورھا تسعة اعداد

وث  ة البح ي كتاب ر ف دى النش الب منت اتذة وط ن االس الحیین م ار االص دمجت أفك ان

ةبموضوعات وعلى  ةتي رفدت النشرالوالمقاالت  ة،  :المستویات كاف اصالحیة، واجتماعی

ة،  فیة، ودینی راوتاریخیة،وفلس ة، وت م)٥(جم الشخصیاتفكری ي الجدول رق ح ف ا موض   ، كم
                                                

ة  )١( ة الرابع ل صفوف الكلی ة من الطالب تمث دى ،لجنة التآخي ھي لجن ة المنت رین من من كلی والصفین األخی
  ).لجنة تآخي الطالب(ف على إصدار النشرة المتوسطة،ترعى شؤون الطلبة ومن المھام التي تقوم بھا اإلشرا

  . ٤٦٨،ص)١٩٤٨كانون االول٣/ھـ١٣٦٨صفر١(البذرة،النشرة،العدد الثامن،السنة األولى،
حین عقدت االجتماعات السریة للتفكیر )١٩٢٤/ھـ١٣٤٣(إلى))جمعیة منتدى النشر((فكرة إنشاء  ةتعود بذر )٢(

ن في طریق اإلصالح واكتساب الشعور التام وكان ھ دفھا األساسي ھو إصالح النظام الدراسي الحوزوي ، واعل
د ).١٩٣٥/ھـ١٣٥٤(عن المنتدى كجمعیة رسمیة عام ي الفصول القادمة،وللمزی ر ف ا بتفاصیل اكث وسنتكلم عنھ

ر رف،مطبعة :انظ ا،النجف االش الحیة فیھ ة االص ور الحرك ف وتط ة النج في، مدرس دي االص د مھ محم
ا ؛ عل١٢٨-١٢٦ھـ،ص ١٣٨٤النعمان، ا وحركتھ ي النجف االشرف معالمھ ة ف ادلي،الحوزة العلمی د البھ ي احم

  .    ٣١٥-٣١٢،ص١٩٩٣،لبنان،دار الزھراء للطباعة والنشر،) ١٩٨٠-١٩٢٠(االصالحیة 
وان )٣( ة نشرة بعن ت للمدرسة االبتدائی ھ(اصدر طالب منتدى النشر كثیر من النشرات فكان ا طالب ) التوجی وام

رة بعن رة(وان االول متوسط نش وان)الثم رة بعن ط نش اني متوس ل(،وطالب الث رة )االم ط نش ث المتوس ا الثال ،ام
واما الصفوف االربعة من الكلیة فكانت تصدر  )المستقبل(،وطالب الصف الرابع عام نشرة بعنوان)العمل(بعنوان 

ت ما عدا نشرت وجمیع ھذه النشرات صدرت مكتوبة بالید، وتوحدت جمیع النشرا) شذى المنتدى(واحدة بعنوان
 . ٤٦٨البذرة،النشرة، العدد الثامن، ص:التوجیھ لالبتدائیة،لمزید من التفاصیل انظر

ا )٤( ة منھ ى .اتفق مؤرخو الصحافة على تاریخ صدورھا، ولكن اختلف بعضھم في تثبیت صدور السنة الثانی عل
ر ال انظ حفیة،ص: سبیل المث وعة الص ي، الموس ائق بط در١٨٨ف ة، المص اجي وداع ابق،ص ؛ ن ي ٩١الس ؛ عل

ي النجف،ص اریخ الصحافة ف یمش، المصدر السابق،ص١٠الخاقاني، ت دد ٩٢؛ ھاشم نغ ذرة، النشرة، الع ؛ الب
 .١،ص)م١٩٤٨شباط١٢/ھـ١٣٦٧ربیع االول١(األول، السنة األولى،

ثال )٥( ى،: م نة األول اني، الس دد الث رة، الع ذرة، نش ة، الب نا االجتماعی ي، نواقص د الفالح ادى ١(زی األول  جم
ـ١٣٦٧ ى،) م١٩٨٤آذار  ١٣/ھ نة األول دد الثالث،الس دیني، الع الح ال اض ،االص ادي فی ادى  ١(؛ھ جم
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فِ تك مول). ٢١( ذا  ت د ھ رة عن بالنش یة الجان ت القض وعات خص رت موض ل نش ، ب

طینیة ة،)١(الفلس ا الثابت ن ابوابھ ال ع یال(، فض حكوا قل ة(و،)فلیض ي المكتب ز ( و،)ف مرك

  ).لجنة التألیف(و،)الجمعیة

اریخصدورھا في السنة الثانیة، وص) البذرة( عاودت نشرة ا بت  ١(در العدد األول منھ

اني ادى الث ـ١٣٦٨جم احي )م١٩٤٩آذار  ٣١/ھ ال افتت ي مق آخي ف ة الت د لجن ى مرش ، وأثن

ذین ) البذرة بعد عام(بعنوان دوھا بالمواضیع على القراء الذین تابعوا النشر، والكتاب ال أرف

  .)٢(النشرةوالبحوث الرصینة المؤثرة في المجتمع، وشكر العاملین على اخراج وطباعة 

تراك دل االش آخي ب ة الت ددت لجن س، )٦٠٠(وح درت فل افیاملحقوأص  ا اض

وان فى(بعن ي)٣()المستش رة (، فھ ةنش وس أخالقی اء النف ة أطب درھا لجن ن ) تص وثم

  .افلس) ١٥٠(اشتراكھا

                                                                                                                                          
دد السابع، السنة )م١٩٤٨نیسان ١١/ھـ١٣٦٧الثاني ؛ محمد رضا المظفر، واجب رجل الدین، البذرة،نشرة، الع

دد ؛ عبد الحلیم البغدادي، كیف )م١٩٤٨تشرین الثاني ٢/ھـ١٣٦٨محرم  ١(األولى، نربي المواھب النفسیة، الع
ى، نة األول ع، الس دد الراب ول، الع ة الرس ي، دیمقراطی ي الخزرج ین فھم ابق؛ حس در الس ب  ١(األول، المص رج

 ).م١٩٤٨مایس  ١١/ھـ١٣٦٧
ار داود البصري، رسالة من : مثال )١( د الجب ع، المصدر السابق؛ عب دد الراب فؤاد الشماع، مشكلة فلسطین، الع

 ).م١٩٤٩كانون الثاني  ١/ھـ١٣٦٨ربیع األول  ١(التاسع، السنة األولى فلسطین، العدد
ة، )٢( نة الثانی دد األول، الس رة، الع ام، نش د ع ذرة بع ة، الب د اللجن اني  ١(مرش ادى الث ـ١٣٦٨جم آذار  ٣١/ھ

  .٣ـ٢،ص)م١٩٤٩
ا مستقال )٣( ا عنوان ام صفحاتھا مستقلة،وھي محاول ،اضیف ملحق إلى النشرة وجعلت لھ ى وارق ول إل ة ـ والق

شفى ـ لتعالج في كل جزء بعض النواحي ستوضع االجتماعي ـ الملمرشد اللجنة ـ أن یستوحي عنوانھ من حاجة ا
ار  ا الشفاء باختی ل لھ ا یجع رف اسبابھا وتوصف دواًء ناجح ا وتع االخالقیة العامة بعد أن تفحصھا فحصا دقیق

دى النشر د انظر. اطباء من كلیة منت ى،المست: وللمزی دد األول، السنة األول اني  ١(شفى، نشرة، الع ادى الث جم
 .٨ـ١، ص)ھـ١٣٦٨
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  ٢١جدول 
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،ولمدة اربعة شھور من )١(حجبت النشرة بعد صدور العدد األول منھا في السنة الثانیة

ا ینشر قبل ـ لج دیر مسؤول عم ین م آخي بضرورة تعی ة الت ى لجن ة ـ وحتمت عل نة الرقاب

ن  فیھا، ا م  الموضوعاتوان یكون من المحامین ویعین لھا صاحب امتیاز،ألن ما نشر فیھ

ا  ،)٢(عالجت معالجة البحوث األدبیة واالجتماعیة تجاوزت نطاق النشرات المدرسیة وھذا م

  .)٢١(،كما مبین في الجدول رقمةرئیس لجنة الرقابة الصحفی قالھ

مجلة مدرسیة (لكنھا اصبحت نفسھ، تحمل االسم والترقیموھي  الصدورالبذرة عاودت 

اض) شھریة ادي فی نجم)٣(صاحبھا ھ ر ال ؤول المحامي وزی دیرھا المس ف .)٤(،وم م تختل ول

ى) البذرة(المجلة ي السنة األول ت صدورھا ف ت وق وصدر . في االدارة واالخراج عما كان

ة)٥(منھا تسعة اعداد في السنة الثانیة نة الثالث ي الس ة عن . )٦(،وعددا واحدا ف ت المجل وتوقف

اف  ى ایق ي أدت إل ور الت ن األم ة م ى جمل ر إل صدورھا، واشارت المجلة في عددھا األخی

ة لصحافة، فضال عن لون الشعب وتشجیعھ المجلة ومن اھمھا، عدم تعا ة قل وارد المالی الم

  .بھا المجلةدار التي كانت ت

  :ـ جملة النجف١١

ادي  إسالمیةو أدبیةوعلمیة  أسبوعیةمجلة  ا السید ھ یس تحریرھ عامة، صاحبھا ورئ

اض د ،)٧(فی اریخوق ا بت دد األول منھ در الع ع األول  ٢٧(ص ـ١٣٧٦ربی اني  ١/ھ رین الث تش
                                                

 .١،ص)م١٩٤٩آذار ٣١/ھـ١٣٦٨جمادى الثاني١(البذرة، نشرة، العدد األول، السنة الثانیة، )١(
  .٢،ص)م١٩٤٩تشرین األول  ٢٤/ھـ١٣٦٩محرم  ١(البذرة، مجلة، العدد الثاني، السنة الثانیة )٢(
  .ي الصفحات القادمة في مجلة النجفسنورد ترجمتھ ف )٣(
  ولد في النجف) م١٩٧٨ـ١٩٠٤(وزیر النجم )٤(
 .١،ص)م١٩٥٠تشرین االول ١٣/ھـ١٣٧٠محرم  ١(البذرة،مجلة، العدد التاسع، السنة األولى، )٥(
دد ا: صدر العدد األول من السنة الثالثة وكان عددا خاصا عن أبن سینا، للمزید انظر )٦( ة، الع ألول، البذرة، مجل

 .١،ص)م١٩٥٠تشرین الثاني  ١٢/ھـ١٣٧٠صفر  ١(السنة الثالثة،
ادئ علمي )م١٩٩٢ـ١٩٠٢(ھادي فیاض )٧( رأ مب ة، ق ة والعقلی وم العربی ي النجف االشرف ودرس العل ، ولد ف

ي تأسیس  معالفقھ واألصول وحضر  ھ وأسھم ف جملة من اساتذة النجف ذوي الخبرة ودرس الفقھ واصول الفق
ھ  منتدى النشر د رضا ١٩٧٧ـ١٩٧٠وأصبح عمید كلیة الفق ة محم اة العالم د وف دى بع ة المنت یس جمعی م، ورئ

ر ھ ). م١٩٧٦ـ١٩٦٤(المظف ذرة، ول ة الب ر مجل یس تحری نرئ د م حفال العدی ي الص االت ف   مق
ورة  ر منش ورة وغی ائد منش ھ قص درس األدب ول ان ی یخ . وك ط الش ھ بخ ت حیات   =     ترجم

في مكتبتھ الخاصة ) مخطوط(ھادي فیاض، صور وافكار: للمزید انظر. تاب مخطوطمحمد رضا المظفر في ك=  
  .عند حفیده خالد رجاء فیاض
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دام،صدرت المجلة بعد أن كانت فكرة فرغبة ثم عزم )١()م١٩٥٦ تحفإق ارة افت ذه العب  ، وبھ

  .صاحب المجلة المقال االفتتاحي األول

ة ، فضال وادبیة، وخدمات علمیة،(أما أھدف المجلة ،التي یتوخى تحقیقھا فیھ اجتماعی

ن  ارع لمین إظھ اقرة المس رب وعب اء الع آثر علم ذا )م ار، وھ ة  اإلظھ م وخدم افا لھ انص

كللل د وتصویرھا بش ل الجدی ى الجی م عرضھا عل ق حقیقھ ومن ث واقعي یخل یھم روح ھا ال ف

  .رئیس التحریر وھذا ما ذكره، )٢(االعتزاز بالقومیة

احثین والكتلوطا اض الب ادي فی ّ ب ھ اف ـ ي مص ع ف ة تق ارة علمی اء حض اب لبن

ى الحضارات العلمیة الراقیة، ویعتقد صاحب المجلة ھناك تأخر في ھذه الناحیة،  رغم عل ال

ا م التي ،من توفر الطاقات والمؤھالت العلمیة م األخرى یجدھا تقاس مع م ي األم وجود ف

  .)٣(أقل

م الرغم من تعدد المطابع على طبعت المجلة في ثالثة مطابع في النجف االشرف، و ل

ة، ودخل إخراجھا یتأثر ا الصحافة النجفی ة بھ ل الصور المعروف ، بل ظھرت طبعتھا بأجم

  .)٤(اآلتي وكما مبین في الجدولأكثر من لون في طباعة الغالف الخارجي للمجلة، 
  االعداد المشتركة  اسم المطبعة  االعداد  االعداد الكلیة  السنة

  )١٥و١٤)(٩و٨) (٦و٥(  مطبعة النعمان  ١٢ـ١  ٢٠  االولى

  )٢٠و١٩)(١٨و١٧(  مطبعة الحیدریة  ١٦ـ١٣    

    مطبعة اآلداب  ٢٠ـ١٨و١٧    

    مطبعة اآلداب  ٩ـ١  ٩  الثانیة

  والمطابع لمجلة النجفیوضح فیھ اعداد المجلة والمشتركة منھا ) ٢٢(جدول رقم
اران ونصف(داخل العراق،) دیناران(حدد صاحب المجلة بدل االشتراك السنوي ) دین

م ا دع ان لھ الب فك ا الط میة، وأم دوائر الرس راق وال ارج الع ف(خ ار ونص ا ) دین وأم

                                                
رقم  )١( ة الم ازة المجل ھ اج ة وفی اب وزارة الداخلی ى كت اض إل ي ١٦٦٩اشار الفی ف وزارة . ١٠/٥/١٩٥٦ف مل

  .م٥/٤/١٩٥٦لة بتاریخ الداخلیة ، مدیریة المطبوعات العربیة، طلب ھادي فیاض لمنحھ اجازة المج
ى، )٢( نة األول دد األول، الس ة، الع ف، مجل اح، النج اض، افتت ادي فی ع األول  ٢٧(ھ ـ١٣٧٦ربی رین  ١/ ھ تش

 .٢ـ١،ص)م١٩٥٦الثاني
  .١المصدر نفسھ،ص )٣(
 .ضمن مدة البحث وجمعت المعلومات فیھافي جمیع اعداد المجلة الصادرة  تردجُ )٤(
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  .)١(للعقد الواحد )ربع دینار(اإلعالنات

ال ي الغ راء ف اركین والق ة ست مالحظات للمش ن أوضح صاحب المجل ر م ف األخی

  :)٢(المجلة وھي

  .ال تتقید المجلة بتقدیم ذوي الشخصیات البارزة .١

 .اآلراء التي یطرقھا الكتاب في مقاالتھم ال تمثل رأي المجلة .٢

 .المواضیع التي ترسل إلى المجلة یجب أن تكون خاصة بھا .٣

 .نشرت أم لم تنشر الموضوعاتال تعاد  .٤

 .من قِبَل عددین من المجلة ُعّد مشتركا .٥

 .سنة المجلة عشرة شھور .٦

د ة  وویب ة حاول وضع اللمسات الفنی ذه المالحظات أن صاحب المجل ن ھ واضحا م

ي  ة، والت ي المجل ي نشرھا ف االت الت واألدبیة على المجلة فضال عن اختیاره البحوث والمق

ة من النخب تتطابق في أغلب األحیان مع األھداف التي رسمھا للمجلة، واسھم فیھا مجموع

  .یة والعلمیة واألدبیة في النجف االشرف وخارجھالدین

اركاتھ  الل مش ن خ داف م ذه األھ ق ھ وده لتحقی اض جھ ادي فی ید ھ رس الس وك

دین . بافتتاحیات عالجت موضوعاتھا االصالحیة قضایا متنوعة اب ورجال ال فضال عن كت

ي الجدول)٣(وأدباء ا ف ھ  ،)٢٣(،كم ر فی ة یظھ ي المجل ة ف وع موضوعات االفتتاحی ي  تن الت

  .سیاسة المجلة تشیر الى

  

                                                
ةلم یذكر صاحب المجلة قیمة  )١( ي صفحات المجل . بدل قیمة االشتراك السنوي في ترویسة المجلة، بل ذكرھا ف

  .١٦النجف، مجلة، العدد األول، السنة األولى،ص
ى ،المصدر نفسھ )٢( ادى األول  ١٥(العدد الثالث، السنة األول انون األول  ٢٠/ھـ١٣٦٧جم ، الغالف )م١٩٥٦ك

  .األخیر
افتتاحیة االعداد األولى من كل سنة ،فضال عن نشر  بما فیھاوأخذنا مقاال افتتاحیا )١٦(كتب صاحب المجلة  )٣(

ثالاحد المواضیع تحت اسم مستعار،  امن والتاسع، )أحدھم:(انظر م دد الث ة، الع ریم، النجف، مجل ر ك ق غی ،خل
 .١،ص)م١٩٥٧أیار  ٢٣/ھـ١٣٧٦شوال ٢٣(السنة األولى
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عدد   اسم الكاتب
  المشاركات

  االعداد  عنوان المواضیع

ادي  ھ

  فیاض

ات   ١٦ د الدراس المیةمعھ ن اإلس ، م

ى  ام، مت المسؤول عن تردي الذوق الع

ة  نقرأ كتاب ف عام،حرك ي أل النجف ف

ین  الحیة جدیدة،الحس حایا اص ،ض

ة،  وم المثالی راق، مفھ ي الع ل ف الس

ة ات المثالی ا،بعض المطبوع ، أیض

  .الفطرة مصدر التعالیم األدبیة

١٣، ١٢، ١١، ٧، ٤، ٣ ،

نة  ٢، ١٦،)١٥و١٤( الس

  .٢السنة  ٥، ٢

ي  د تق محم

  الحكیم

ن الحرك  ٣ ا م ف وموقفھ  اتالنج

ي  ث ف اھج البح الیة، من النض

اریخ ان .الت وق االنس ین حق ة ب الحری

  .ودفاع االمام علي عع 

  .العدد الثاني

  .السنة الثانیة العدد الثالث،

  .العدد التاسع السنة الثانیة

محمد رضا 

  الشبیبي

  ١ـ  العاملي بھاء الدین اإلمام  ٢

  ٢ـ  االمام العاملي بھاء الدین

  )١٨و١٧(العدد

  )٢٠و١٩(العدد

محمد جواد 

  مغنیة

  .العدد العاشر  مناھج مدرسة النجف  ١

  
  )٢٣(جدول رقم

  كشاف موضوعات افتتاحیة مجلة النجف
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رعت م ةش ف(جل د ) النج وف عن الحیة الوق تھا االص دافھا وسیاس ع اھ جاما م   وانس

ة ا االجتماعی ة منھ ایا متنوع ات لقض ن المعالج ة م ةو،)١(جمل   ، )٢(األدبی

ةالو ةو،)٣(دینی فیة،)٤(التاریخی راجم )٥(والفلس ن ت ال ع ض ، فض یات ابع ة اللشخص دینی

  .مدینة النجف االشرف ابأقالم كانت تزخر بھ )٦(تاریخیة،الو

اوأما السنة الثانیة من المجلة، فقد دخلت تسعة اعداد من دة البحث، وصدر  ھ ضمن م

اریخ ا بت دد األول منھ ب  ٦(الع ـ١٣٧٧رج اني  ٢٦/ ھ ون الث رو أن )٧()م١٩٥٨كن ال غ ، ف

صاحب المجلة أن السنة  ب المجلة عن السنة األولى، وأقرّ ینجدھا مختلفة في اخراجھا وتبو

ألبواب الثابتة وأوعد قراءه أن السنة الثانیة ستكون فیھا ابواب ثابتة األولى كانت خالیة من ا

ة ي المجل ا)٨(ف م واألدب( :،ومنھ اق العل ي آف طور(و،)ف ي س ف ف دیما (و،)النج عر ق الش

  ).قصة العدد(و،)ما جّد من المطبوعات(و،)نوادر وفكاھات(و،)منبر النجف(و،)وحدیثا

  )٩(كشاف معالجات مجلة النجف) ٢٤(جدول رقم 

  
                                                

راح: مثالانظر  )١( ازیج األف ى،صجعفر الخلیلي، صفحة من اھ دد األول، السنة األول ة، الع ؛ ٧ـ٥، النجف، مجل
ى، دد العاشر، السنة األول ة، الع دة  ١٢(یعقوب الحمداني، الوأد االجتماعي، النجف، مجل  ١١/ھـ١٣٧٦ذي القع

 .٢٤ـ٢٣،ص)م١٩٥٧حزیران 
ة، العدد الثالث، ،ص: مثال )٢( یم، مشكلة األدب النجفي، النجف، مجل ر، ؛ محمد رض٢٠ـ١٧محمد تقي الحك ا المظف

  .٤ـ٢ص ،)م٢٤/٢/١٩٥٨/ھـ١٣٧٧شعبان  ٥(صناعة الخطابة، النجف، مجلة، العدد الثالث، السنة الثانیة،
ة،: مثال )٣(  ٢٥/ھـ١٣٧٦رجب  ٢٤(مزاحم الطائي، المعتزلة والفقھ، النجف، مجلة، العدد الرابع، السنة الرابع

، السنة ١٢خالدة، النجف، مجلة، العدد ، عوامل نھضتھ ال؛ ھادي فیاض، الحسین ١٨ـ١٥،ص)م١٩٥٧شباط 

  .٢ـ١،ص)م١٩٥٧آب  ١٨/ھـ١٣٧٧محرم  ٢٠(األولى،
ى،: مثال )٤( دد السابع، السنة األول  ٢٣/ھـ١٣٧٦رمضان  ٢٢(محمد العید،قنبلة ھیروشیما، النجف، مجلة، الع

ة، ا٢٨ـ٢٧،ص)م١٩٥٧نیسان  اریخ اإلسالمي، النجف ، مجل دد األول، ؛  عبد الحسین الحجار، صور من الت لع
  .١٤،ص)١٩٥٨كنون الثاني ٦/ھـ١٣٧٧رجب  ٦(السنة الثانیة،

ر آل یاسین، بحث ٥ـ٢محمد رضا المظفر، حریة الفكر واإلسالم، النجف، مجلة، العدد األول،ص: مثال )٥( ؛ جعف
 .١٤ـ١١جدید في المعرفة اإلنسانیة، النجف، مجلة، المصدر نفسھ،ص

؛ ترجمة مقتبسة من ٢٥ـ٢٤إلسالم الشھید األول، النجف، مجلة، العدد الرابع، ،صاحمد الوائلي، من أعالم ا: مثال )٦(
 .٢٧ـ٢٦للشیخ مرتضى األنصاري، النجف، مجلة، العدد العاشر،ص) المحاسن في اإلنشاء(كتاب مخطوط

 )).م١٩٥٨تموز  ١٠/ھـ١٣٧٧ذي الحجة  ٢٢(صدر العدد األخیر ضمن مدة البحث بتاریخ )٧(
  .عددا) ٢٩(یوضح فیھ معالجات المجلة من خالل ما نشر في اعدادھا الصادرة والبالغة)٢٤(ل رقمومن خالل الجدو )٨(
 .جمع المعلومات من جرد اعداد المجلة التي دخلت ضمن مدة البحث )٩(



 ٩٥

  

  



 ٩٦

  :ـ جملة النشاط الثقايف١٤

ا )١(مجلة شھریة اصدرتھا جمعیة التحریر الثقافي في النجف االشرف ،رئیس تحریرھ

يالمسؤول ،ومدیرھا )٢(عبد الغني الخضري د ،)٣(مرتضى الحكم ا فق دد األول منھ صدر الع

  ).م١٠/١١/١٩٥٧/ھـ١٣٧٧ربیع الثاني  ١٧(بتاریخ

دوافع ور م ال ر أھ رة التحری ت اس الحیة بین التھم االص ون رس ة لتك دور المجل اء ص

التي أنشئت ) الثقافي جمعیة التحریر(ة والعزیمة وكانت خلیة ھذه الفكرة ھيظمنبعثة من الیق

  .على أساس النھضة الثقافیة وخدمة الدین وتعمیم التربیة والتوجیھ

  :)٤(فكانت كما یأتيعلیھا حرصت ادارتھا  التيوأما أھداف المجلة 

  .بید المفكرین وبید القادة من العلماء والموجھین إصالحیةجلة أن تكون م .١

 .مجلة من كتاب وقراء على محاربة الجھلالأن یقوم رواد ھذه  .٢

 .أن تسعى ادارة المجلة لمقاومة االنحطاط .٣

 .الجدیدة إلى الدین والخلق واالنسانیة والعمل على توجیھ الناشئة األعمالتوحید  .٤

ون .٥ ر أن تك ت ادارة التحری رون  حرص ا المفك داول فیھ الق یت ز انط ة مرك المجل

 .الرأي في االصالح ومعالجة الحقائق بالبحث واالستقصاء

د ك .٦ أن یج ارئ ب رویح الق ي مواھب لت ا ینم التھ  ھم ا ض د فیھ ة ویج الثقافی

 .اعداد ةالمجلة عشر سنةوسعت إدارتھا على أن تكون .األدبیة

دیر الط ة الكتتب م ر المجل ّ حری رین وـ ة اب والمفك داف المجل وا أھ ین أن یلب المثقف

ما فلو قاطع المعلمین مدرستھم زال التعلیم بھا على ،نجاح المشروع بالمدرسة  ویبادروا في

                                                
ي النجف االشرف سنة )١( ي أسست ف ات الرسمیة الت  ،)م١٩٤٥/ھـ١٣٦٤(جمعیة التحریر الثقافي من الجمعی

وأصبحت مدرسة أكثر من (سي للجمعیة، اصدار مجلة ثقافیة جامعة وتم التدریس بھذه الجمعیةومن النظام األسا
 .لتخرج رجال مجتھدین بالعلوم الدینیة) كونھا جمعیة

شاعر وأدیب تولى عمادة جمعیة التحریر الثقافي ومدرستھا وأسھم في  )١٩٨٣ـ١٩٠٧(غني الخضريلعبد ا )٢(
 .٤٩٨،ص٢محمد ھادي األمیني، معجم رجال الفكر واألدب،جـ. بیةأغلب المھرجانات والمؤتمرات األد

ي )٣( ى الحكم ھ)١٩٨٧ـ١٩٢٨(مرتض ة الفق ي كلی رج ف ب، تخ ب وكات ل وادی الم فاض ھ، . ع در نفس المص
 .٤١٩،ص١جـ

ى )٤( نة األول دد األول، الس ة، الع افي، مجل اط الثق ر، النش ة التحری ي، كلم ى الحكم اني  ١٧(مرتض ع الث ربی
 .٣ـ١،ص)م١٠/١١/١٩٥٧/ھـ١٣٧٧



 ٩٧

  .)١(فریضة اجتماعیة ورسالة اصالحیةجاعال الصحافة  ،ذكره

دل االشتراك السنوي ـ حددت ادارة التحریر ب ع(ب ار ورب دینار دین راق، ) ال داخل الع

، وكانت مسجلة )دینار واحد(فقد ُحدد بـ طالب العلوملوأما  ،)الدینار ونصف دینار(وخارجھ

  .)٢()٥١(بدائرة البرید برقم

السادس (العدد ومن المجلة في مطبعة الحیدریة، األول طبعت االعداد الخمسة 

اریخ الذي صدر،)٣(طبعة اآلدابمفي )والسابع ة  ٢٠(بت ـ١٣٧٧ذي الحج وز  ٨/ ھ تم

تھنا دخومن ، )م١٩٥٨ ط، و ل داد فق بعة اع ث بس دة البح ة م ى المجل ن عل رغم م ال

إال ) ٢٥(مشتركان، وكما مبین في الجدول صدر منھا عددان فقدصدور سبعة اعداد 

ان  ات، وك ة االتجاھ امین ومختلف أن المجلة سعت إلى نشر موضوعات متباینة المض

بع ب دادھا الس وعات في مقدمة من كتب فیھا مدیر التحریر، فقد خص جمیع اع موض

أسھم علماء ورجال دین وأدباء في  وقد.)٤(شملت الفكریة منھا واالخالقیة واالجتماعیة

  ).٢٥(البناء المعرفي للمجلة كما ھو موضح في الجدول رقم

                                                
  .٣مرتضى الحكمي،العدد االول،ص )١(
دد )٢( ة، الع اط الثقافي،مجل دد األول،) ٤و٣(النش نة األولى،الع عبان  ١(، الس ـ١٣٧٧ش ، )م١٩٥٨آذار  ٣/ ھ

  .الغالف
 .،الغالف)٧و٦(النشاط الثقافي،مجلة، العدد)٣(
ثال )٤( ة، ا: م اط الثقافي،مجل ب، النش ور المرتق ي، التط ى الحكم اني،مرتض دد الث ادى  ١٧(لع جم

ى، ـ١٣٧٧األول دد)م٩/١٢/١٩٥٧/ھ یلة، الع ب الفض ن نكس ي،من ای ى الحكم ؛ ١٣١ـ١٢٨، ص)٤و٣(؛مرتض
  .٣٠٧ـ٣٠٥،ص)٧و٦(المصدر نفسھ،مرتضى الحكمي، كبت أم اباحیة في الشریرات، العدد



 ٩٨

  
  اھم المشتركین  عدد المساھمات  األعداد

ف الغطاء،  ٢٣  األول ي كاش یخ عل ابزرك، ش وئي، أغ ة هللا الخ طفى آی مص

نعم الشمیساوي، جواد، علي الوردي ، عبد الغني الخضري، عبد الم

  .مرتضى فرج هللا، حسین الصغیر، روكس بن زائد العزیزي

ابزرك  ١٩  الثاني وئي، أغ ة هللا الخ واد  ،آی د ج ة هللا محم واد، آی طفى ج مص

ي  د الغن زي، عب س العزی دین، روك ن ال ین زی د أم زي، محم التبری

ا ي خ د عل ي، محم د عل اظمالخضري، عبد الرحیم محم د ك  ن، محم

  .شمشاد

ث  الثال

  والرابع

ادي مآیة هللا الخوئي، أغابزرك،   ٢٥ د الھ عصامي، الصطفى جواد، عب

اظم  د  شمشاد،محمد ك اظمي، عب ي الك د عل زي، محم روكس العزی

ي  د عل تاني، محم ود البس غیر، محم ین الص ري، حس ي الخض الغن

رج  ي، مرتضى ف د عل رحیم محم د ال خان، محمد االزیرجاوي، عب

  .، حسن الجواھري، محمد جمال الھاشميهللا

واعظ، رأغابز  ٢٢  الخامس راھیم ال ي، اب د الخلیل ال الھاشمي، محم ك، محمد جم

زي س العزی ي، روك اقر القرش د ب ري،ال، عب ي الخض ین  غن حس

ید ي، س یخ راض اھر آل ش د ط غیر، محم ر  الص ین بح حس

  .العلوم،طاھر الخضري

ادس  الس

  والسابع

تنب  ٢٧ ر هللا المس ابزنص ا رط، أغ د رض في، محم ي االص د عل ك، محم

ازجي،  ل الی ي، خلی د زك اجي، أحم نعم الخف د الم فرج هللا، محمد عب

رزاق  د ال اني، عب د حسین الطالق كاظم معلة، جعفر آل یاسین، محم

زي ادي العصامي، روكس العزی ة،  ،األعسم، عبد الھ دي محبوب مھ

اوي د االزیرج غیر، محم ین الص ري، حس ي الخض د الغن د عب ، عب

  .االمیر األعسم، سلمان ھادي طعمة

  )٢٥(جدول
  كثر من مرة في اعداد المجلةیوضح عدد المساھمات واسماء المشركین أل



 ٩٩

  .النشرات املدرسية: ثالثا
ن الا ھأثرلنشرات المدرسیة ل بارز في استقطاب االقالم الشابة المبدعة، حیث برزت الكثیر م

ماء ة  األس ة الموھوب ياألدبی ذه ال ف ة، ھ حافة النجفی د الص ن رواف ا م دا ثالث ت راف ي مثل رات الت نش

رف،  ف االش ي النج درت ف ي ص رات الت ض النش ت بع ا وكان ى حجبھ ا أدى إل ا مم تخطت حجمھ

  واعتبارھا مجلة ـ كنشرة البذرة ـ

ة  والقى الباحث صعوبة في الحصول على بعض اعداد ھذه النشرات، وتعد أول نشر ة خطی

ة النجف ي عام   اصدرتھا ثانوی ا،١٩٣٩ف اتف بقولھ دة الھ ا جری إن طالب مدرسة : واشارت الیھ

ى ادارة المدرسة ة  ،ثانویة النجف صمموا على اخراج نشرة مدرسیة وقدموا طلبا إل ووافقت مدیری

الب  ى الط رھا عل ر نش ة ویقتص ر مطبوع ة غی رة خطی ذه النش ون ھ رط أن تك ى ش ارف عل المع

  .)١(أنفسھم

را عن وفي االطار ذاتھ نشرت م ة النجف(جلة الغري خب ادت ) نشرة ثانوی ة اعت أن الثانوی ب

ي كل اسبوع وشكلت ادارة  ا ف ي قاعتھ ى ف ي تلق أن تصدر نشرة تضم االبحاث االدبیة والعلمیة الت

یكون ري وس الح الجعف ي ص تاذ األدب العرب راف اس ت اش ة تح ة خاص ة لجن دارھا  المدرس اص

  ).اقالم الطلبة(وبعنوان)٢(منتظما

ن ا رات المدوم یةرلنش رة س ق نش طة الخورن درت متوس ة( اص ار الطلب ام )افك ة الع ي بدای ف

ا مج) ١٩٥١ـ١٩٥٠(الدراسي  ة الغري مشیدة بواشارت الیھ ي دعم ھؤالء  أثرل ادارة المدرسة ف

  .)٣(الطلبة وافكارھم االبداعیة

ب مدرسة دینیة، یحررھا طائفة من طالواجتماعیة وفھي نشرة مدرسیة ادبیة ) توجیھال(وأما

د أن وافقت متصرفیة  إدارة وبإشرافكاشف الغطاء،  اإلمام ا بع دد األول منھ المدرسة، صدر الع

اني ١(كربالء بطبعھا بتاریخ ادى الث ي ). م١٤/١/١٩٥٦/ھـ١٣٧٥جم شھرین كل وكانت تصدر ف

ددا مشتركا واحدمرة،وقد  داد ومن ضمنھا ع دة البحث ستة اع ت زاخرة اصدر منھا في م ، وكان

  .)٤(واالجتماعیة والدینیة األدبیةحوث والمقاالت بالب

                                                
  .٢،ص)م١٩٣٩كانون األول  ٨/ ھـ١٣٥٨شوال  ٢٦(، السنة الخامسة،١٩٥الھاتف،جریدة، العدد )١(
دد )٢( ة، الع ة النجف،الغري،مجل رة ثانوی ة،٤٥نش نة الثانی وال  ١٨(،الس ـ١٣٥٩ش رین  ١٩/ھ تش

 .،الغالف)م١٩٤٠الثاني،
  .، الغالف)م١٩٥٠كانون األول  ٥/ھـ١٣٧٠صفر ٢٤(،١١الغري،مجلة،العدد الخامس، السنة  )٣(
  ).م١٩٥٨الثاني كانون/ھـ١٣٧٧جمادى اآلخر(، السنة الثالثة،٦التوجیھ، نشرة، العدد )٤(



  
  

  
  الثانيالفصل 

 النجفية لصحافةيف ااالجتماعية  املوضوعات
  )١٩٥٨ـ١٩٣٩(

  
 لیمیةعتوال التربویةالصحافة النجفیة  كتابات.  

 والطفل مرأةلنجفیة لقضایا الالصحافة ا اھتمام.  

 الصحیة في الصحافة النجفیة الموضوعات.  

 لصحافة النجفیةفي ا األخالقیة االھتمامات.  

 رىمعالجات اجتماعیة أخ.  



 ١٠١

  :الصحافة النجفية الرتبوية والتعليمية  كتابات ــ

رت یمات أظھ ھ  تقس ون فی ذین یعیش كان ال ات الس ي فئ ع العراق ة عالمجتم ى ثالث ل

السكان جراء الھجرة  كثافة ،وتغیرت نسب)١( )البدو(و،)سكان المدن(و،)سكان القرى(أقسام

  .سكان العراق ب،وتباینت في تركی )٢(من الریف إلى المدینة

يمعرفة األصول االجتماعیة وسبر غورھا  وأما ة ال ف ةالحقب فتعطي صورة  ،تاریخی

تكشف وقد واضحة لما ألفھ المجتمع من مختلف شؤون الحیاة االجتماعیة والفكریة والدینیة، 

ك  اتھم إزاء تل ّاب ونزع ـ ات الكت ث اتجاھ ادات والتقالللباح یم والع داق ن )٣(لی ب اب ،ألن الكات

ھ، ھ ومجتمع اك محیط تطیع االنفك ذلك ال یس ن  ول ة م ل االجتماعی و العوام ھ وھ ؤثر فی إذ ت

ذ  العدید منبدوره یؤثر فیھا من خالل  ون الصحافة ھي أوسع المناف منافذ، فال غرو أن تك

االتملترجمة ھذه التأثیرات في ال ذلكجتمع، من خالل تحریر البحوث والمق ھ ، ل تسارع  كل

كافة وھم یشعرون  المستویاتعالجة األمور الحیاتیة على العلماء واألدباء والمصلحون في م

ي المجتم)٤(تجاه القراء أن علیھم واجبا را ف ل خی ، ع،وان منصبھ وثقافتھ تتطلب منھ أن یعم

ةوالمجتمع إذن البد من أن یكون ھناك تفاعال دائما بین الفرد  ة والثقافی  في الحركات الفكری

  .)٥(كلھا

ّ ت كلمة الكتقاتف ذا إال أي  في ساساألتھذیب األخالق ھي  اب على أنـ تم ھ ة ،وال ی أم

راد  ة، شعر األف ول العاجل ا الحل ل وأوجدوا لھ إذا وعى المصلحون وقادة الرأي أسباب العل

اتف ألعالم  الثالثة ةومنھا األسئل ،تواألمة بضرورة ھذه المعالجا دة الھ ا جری ي وجھتھ الت

                                                
، )١٩٥٨ـ١٨٦٤(جیة والتطور االقتصاديمحمد سلمان حسن، التطور االقتصادي في العراق، التجارة الخار )١(

 .٥١،ص١م،جـ١٩٦٥بیروت، 
ا )٢( ة:أما علماء االجتماع في الغرب فاعتادوا على تصنیف السكان إلى فئتین مختلفتین ھم ف والمدین ل الری . أھ

ي، ط ،علي الوردي: للمزید انظر ة المجتمع العراق ي طبیع ة ١دراسة ف ران، مطبع امن الحجج، ای  ۴٢ء،     ث

 .٨١ق،ص.ھـ١
ة  )٣( داد، مطبع ة، بغ حافة العراقی دیث والص ي الح ي األدب العراق ا ف ة وتطورھ الیب المقال ر، أس ر بك منی

 .١٧٩،ص١٩٧٦٧االرشاد،
)٤(  ً ا ا حرام ت قراءتھ د أن كان رن العشرین، بع ة الق ي بدای حف ف ى الص راء عل ال الق ض عظم إقب ان بع ذا ك ، ول

د تجمعھ ا بع ي مطالعتھ را ف ون س باب یلتجئ وتالش د البی ي أح ر. م ف د انظ در : للمزی وردي ، المص ي ال عل
 .٣٤٢السابق،ص

 .١٤٤،ص.ت.خیمر،دممطبعة  ،محمد قطب، في النفس والمجتمع، مصر )٥(
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  :)١(ما یأتيھي العراق وأرباب الرأي و

ا اعتقادكم بمستوى النھضة االجتماعیة في العراق، فھل ھي متأثرة بروح التقلید، ـ م١

  أم تسیر بدافع التطورات العصریة الحدیثة؟

  لنھضات الشرقیة والغربیة في نھضة العراق االجتماعیة؟اـ ما تأثیر ٢

س٣ ا األس تعادة  ـ م ن اس ة م ا نھضتنا االجتماعی ز علیھ ن أن ترتك ي یمك االت  أمجادن

  اریخیة؟الت

ذه  ن ھ تنتج م ئلةنس ھ  األس ي تاریخ راق ف تعداد الع ى اس حة عل ة واض اك دالل أن ھن

  .الفكریة واالجتماعیة وارطاألثر بھ في مختلف تأالحدیث لتقبل النھضة االجتماعیة، ما 

دة  ل عدد، إونشرت الجری ي ك دة ف ة واح ثالجاب ة:م رت إجاب د رضا  نش یخ محم الش

ا أن وضع ال راق الشبیبي موضحا فیھ م لع ى األل ھ یبعث عل ة فی مستوى النھضة االجتماعی

ل  أولىاآلن  زاجتالشدید إذ ی أثرا بعوام ة ومراحلھ في ھذا السبیل مت ةخارجی ن .)٢(داخلی وم

ي  رقیة ف ار الش ر األقط ن أث ر م راق أكث ى الع ة عل ارة الغربی ر الحض ل أن أث ذه العوام ھ

وفي مقدمتھا الثقافة العامة ثم التربیة الشؤون االجتماعیة وأن لكل نھضة اجتماعیة مقومات 

  .واألخالق الصحیحة

ي بشكل أوسع  ذھبو ق الفكیك ن ذالحقوقي توفی ك،م دّ  ل ن  فع ة م القضایا االجتماعی

ع رة واس ى خب اج إل ي تحت ة الت ھ،والمباحث الدقیق ع وأخالق طبقات اة المجتم أن نھضة ة بحی

اطتزال في  االجتماعیة ال العراق د واالقتب ھ س، ور التقلی ذا كل م وبھ ي أھ د وضع الفكیك فق

ي  س الت زاراألس ة تتك ة االجتماعی ا النھض س.)٣(علیھ ذه األس ن ھ ر ١:وم ام بنش ـ االھتم

یم، ة،٢التعل محاربة األمی رأة،٣ـ ف الم راد ٤ـ تثقی ین األف ة ب ة االجتماعی د الثق ـ توطی

  .تابـ تعزیز كیان األدباء والك٦ـ تبدیل طریقة التدریس في المدارس،٥والطبقات،

مظاھر في العدید من الاالجتماعیة  وقد حدد كاشف الغطاء مواطن الضعف في الناحیة

ي : ھي ل الضعف ف ة واإلخالص، وأرجع عوام قلة الصبر ،وعدم المثابرة، وفقدان النزاھ

                                                
  .٢،ص)م١٩٤٠مایس١٠/ھـ١٣٥٩ربیع الثاني  ٢(، السنة السادسة،٢١٥الھاتف، جریدة، العدد   )١(
دد محمد رضا الشبیبي، نھضة العراق ا: للمزید انظر )٢( دة، الع اتف، جری ة، الھ اني  ٩(،٢١٦الجتماعی ع الث ربی

  .٤،ص)م١٩٤٠مایس  ١٧/ھـ١٣٥٩
ر )٣( د انظ دد: للمزی دة، الع اتف، جری ة، الھ راق االجتماعی ة الع ي، نھض ق الفكیك ع  ١٦(، ٢١٧توفی ربی

 .٦ـ٣،ص)م١٩٤٠مایس  ٢٤/ھـ١٣٥٩الثاني
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ببین، األولال)نھضة العراق االجتماعیة(مقال نشرتھ جریدة الھاتف تحت عنوان د : ى س تقلی

روح  الكسل:الغرب،والثاني دت ال ذلك فق رد، وب اء بصالح الف والجمود والبطالة وعدم االعتن

  .)١(االجتماعیة

وعلى ھذا أخذ المصلحون في كتابة موضوعاتھم االجتماعیة یبثون الوعي االجتماعي 

ي  رد العراق ،ویظھرون معالم التضامن والوحدة،وبث الفضیلة ،وذلك من خالل استعداد الف

ي )٢(المیة بتفھم ومرونةلتلقي المؤثرات الفكریة الع راقین ف ھ دعا شیخ الع ،وفي االتجاه نفس

ة اء) الغري(مقال نشرتھ مجل ة والبصیرة للنھوض  أبن ة عن  باإلصالحاتالثقاف االجتماعی

  .)٣(طریق اإللفة واالتحاد

في القرن التي جرت في أوربا  اإلصالحیةبین الحركة الدینیة ) الغري(مجلة ووازنت

ر ادس عش ع )٤(الس الحاتاإل،م ذاك ص ا آن ب قیامھ ال  ،الواج احب المق ار ص ىوأش  أن إل

ة  أصحابلم تدم طویال،ألن  اإلصالحیةمعطیات الحركة  دخلوا  اإلصالحیةالحرك م ی م ل لھ

ال سبیل اال  إذا أیضا زادو، األساسیةمناھجھم في صمیم التربیة  حاول المصلحون النجاح ف

اة العلمي بصح اإلذعانبإنشاء التربیة على أساس  واحي الحی ة ن ي كاف ة ف ات الدینی ة التعلیم

  .)٥(االجتماعیة

نفس نحو  ل اتجاھات ال الفضیلة الواجب ووفي مقال نشره عبد الھادي العصامي جع

حیحین یم الص ة والتعل ن التربی ھ إال م أ ل ر ال منش ل الخی د  ،وعم ة عن زت التربی إذا ارتك ف

مركزه في الحیاة االجتماعیة ،كما المصلح والمثقف على روح العلم الصحیح، یشعر بأھمیة 
                                                

ق اال )١( اب والسنة تكفل اصالح ھذین األمرین عند كاشف الغطاء عن  طری الیم االسالم من الكت ور تع داء بن ھت
الص الق واإلخ ارم األخ زام بمك ر. وااللت د انظ ة : للمزی راق االجتماعی ة الع اء، نھض ف الغط ین كاش د حس محم

  .٤ـ٣،ص)م١٩٤٠مایس  ٣١/ھـ١٣٥٩ربیع الثاني  ٢٣(،٢١٨،الھاتف، جریدة، العدد 
: للمزید انظر. بیة البیئیة واالجتماعیة بوسائل التلقي والتلقینھذا االستعداد فطري تھبھ البیئة والمناخ والتر )٢(

 .٦١ـ٥٩م،ص١٩٦٠طبع شركة التجارة والطباعة، بغداد،محمد علي كمال الدین،التطور الفكري في العراق، 
 ٣/ھـ١٣٥٨شعبان  ١٩(،السنة األولى العدد السابع،، متى تكون اإللفة واالتحاد، الغري، مجلة،العراقینشیخ  )٣(
  .١٣٦ـ١٣٥،)م١٩٣٩شرین االولت
رن من  شھدت اوربا خالل المدة من الثلث األخیر )٤( ى النصف األول من الق رن الخامس عشر حت  السادسالق

وثر ارتن ل ا م رز دعاتھ ان أب ي وك ة إصالح دین نج عشر، حرك د انظر. وكلفن)١٥٤٦ـ١٤٨٣(كی ت : للمزی ھرب
ة األ ن النھض دیث م ي الح اریخ االورب ول الت ب منشر، اص ة، زین ى العربی ھ إل یة، نقل ورة الفرنس ى الث ة إل وربی

 .١٠٨ـ٩٥م،ص١٩٧٠، القاھرة، دار المعارف،٣عصمت راشد وأحمد عبد الرحیم مصطفى،ط
  .١٤٥ـ١٥٣محمد جعفر الحسیني، التربیة الدینیة وأثرھا في الحیاة العامة، الغري، المصدر السابق،ص )٥(
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  .)١(یشعر بضرورة أداء رسالتھ

ة ت مجل ر طالب ال آخ ي مق عاع(وف ال ) الش الحرج ارع اإلص ویم أن یس ى تق وا إل

ة،و األخالقياالعوجاج  ا النبیل ال زادوجعلھ صالحا ،بعد أن فقدت التربیة مزایاھ ب المق  كات

اك تإ:فقال ة یجب أن ن التثقیف وحده ال یكفي إذا لم تكن ھن ذه التربی ة صالحة عامة،وھ ربی

نشء )٢(اإلحساس والوازع الدیني قبل كل شيء أساسھایكون  ة ال ،وحذر من النقص في تربی

ة ة الجدید وعدم االھتمام بإصالح ھذا النقص من خالل األسس القویم ي  لتربی نشء العرب ال

  .)٣(اإلسالمي

ة ت مجل الميدل عال(حاول وان) اإلس رتھ بعن ال نش ي مق ا یا(ف ر أیھم ر والش  ودسلخی

وت،أن )المجتمع ع وھ ب ،) الشر(جد العالج للداء االجتماعي الذي یسود المجتم وأوضح كات

،ھو غلبة الجوھر النفسي ـ كما یعتقدـ المقالة أن السبب المباشر في تدني الخیر في المجتمع 

ارة  نفس أم إن ال ي، ف ر والصالح،لسوء باعلى الجوھر العقل ل مرشد للخی ب ،والعق وال یغل

ولما ضعف ھذا العامل قویت النفس ) بتقویة العامل التربوي الدیني(على معارضة النفي إال

ھ،العالج األساسي  األمارة بالسوء فحدث ھذا الداء المنذر باالنھیار االجتماعي،وقد حدد كاتب

اة المدر: قسمین، األول علىلھذا الداء  : سیة،والثانيیتمثل بالتدابیر البیئیة التمھیدیة قبل الحی

ى األالتدابیر الموحدة المتخذة من المراجع العلیا وتشریع القوانین و ة بالوصول إل ة كفیل نظم

  .)٤(األخالقیةالتربیة  بإنماءالھدف، فضال عن سن مناھج جدیدة للمدارس على أساس دقیق 

ة ا مجل دال(وأم واع) االعت الث أن ة ث رأت أن التربی ة :(ف التربی

ھا، دیرره إلى النتیجة التي یوتصیّ  الجیلومنھا تخلق صورة ) العامة(،و)المدرسیة(و،)البیتیة

ا أعظموعبّ  ؤمن بأنھ ھ ت ائم بذات م ق ق  ر كاتب المقال عن التربیة الحدیثة بأنھا عل ق طری لخل

                                                
ة والتعل )١( امي، التربی ادي العص د الھ ددعب ة، الع ى١٨یم،الغري،مجل نة األول دة ٢١(، الس ـ١٣٥٨ذي القع  ٢/ھ

  .٣٥٨ـ٣٥٦،ص) م١٩٤٠كانون الثاني،
ة  احتوىإن منھاج اإلسالم  )٢( اس قواعد بین مجموعة ضخمة من التعالیم الروحیة والعملیة والتربویة وقدم للن

ر د انظ ة، للمزی ع والدول رد والمجتم ؤون الف ب ش ن قری س م ام تم الح الع ا  :لإلص ن ھن ي، م د الغزال محم
 .١٩ـ١٨م،ص١٩٥٤،مصر، مطابع دار الكتاب العربي،٤نعلم،ط

ى )٣( نة األول ابع، الس دد الس ة، الع عاع، مجل الق، الش م األخ ا األم ة، إنم لیم بودی وال  ١٥(س ش
  .١٧٧،ص)م٢٠/٨/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧

المي، مجل )٤( دل اإلس ود المجتمع،الع ا یس ر أیھم ر والش یني، الخی ر الحس د جعف نة محم دد العاشر،الس ة، الع
  .١٩٥،ص)ھـ١٣٦٧ربیع األول ١٥(ةنیالثا
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ى ،جدیدة ع ئطبا ة عل ر الطرق القائم ة وتنك ؤمن بالحری ة ت وتھذیب ما قدم منھا،وھذه التربی

ھتضییق الالتھذیب بالعصا و وین ذات ة . )١(على الطالب فال یترك لھ أي طریق لتك ذه دالل وھ

  .اإلصالحوعاطفتھ ومنھا یمكن  اإلنسانعلى أن التربیة وحدھا تستطیع أن توازن بین عقل 

ة ردت مجل دلیل(انف وان) ال رتھ بعن ال نش ي مق ة(ف ة الحدیث دین والتربی ة )ال ، أن التربی

ال أن وأكد صاحب ال) التربیة الدینیة(تعتمد على  دینمق ق ض الت اس  ،روريخل ة الن وحاج

والتربیة التي ال تتضمن فكرة دینیة ،الفعلي للتربیة األساسالملحة لھ، جعلتھ یمكن أن یكون 

د  تند تربیتع ي تس س الت دد األس س، وح ة األس ر قوی ة وغی ةإة ناقص ة الدینی ا التربی  لیھ

ذه األسس الضروریة .)٢()للناس إن األدیان ترید الخیر والسعادة(و،)با اإلیمان(:باآلتي وھ

دفع  ع ی ي المجتم انیةللتدین الحق وللتربیة الدینیة الحدیثة وھي التي تخلق جیال ف ى  باإلنس إل

  .الالكم

ة ا مجل دة(وأم وان) العقی ال بعن اال مفص رت مق د نش ي (فق ین الماض ة ب التربی

ر ي)والحاض ة ھ ي اللغ ة ف ال أن التربی ب المق ح كات ذیب(أوض ئة والتھ  ،)التنش

ى  ،)٣()التأدیب(واصطالحا وقد تطورت مذاھب التربیة وغایاتھا من فكرة ضیقة الحدود، إل

ة، يبأفكرة عام وم العلم ي المفھ ي ف ة تعن نفس(ن التربی ر وال ة الجسم والفك ي ،وقسم )تنمی ف

ال  ھ،المق ىالتربیة نفس واع إل ة(أن م التربی ة(و،)٤()ةیالجس ة العقلی ة (و،)٥()التربی التربی

نفس  فیتطلب دراسة شاملة ،،وأما علم التربیة)٦()النفسیة احي ال املمن ات الجسم  واإللم برغب

ً لھناكان والفكر،وھذه الدراسة ال تظھر نتائجھا إال إذا  ً  ك ھدفا على وغایة تحفزه للسیر  سامیا

فقد أولى التربیة عنایة فائقة دعا إلى تھذیب  اإلسالميوأما الدین خلقي اجتماعي، وفق منھج

ً النفس وتج ال )٧(مكارم األخالق علة الرسالة میلھا بمحاسن الصفات جاعال ب المق ،وحدد كات

                                                
دد العاشر، السنة  )١( ة، الع دال، مجل ھ المجتمع البشري، االعت فؤاد طرزي،أثر التربیة في خلق اإلنسان وتوجی

  .٧٨٦ـ٧٨٤،ص)م١٩٤٨مایس /ھـ١٣٦٧رجب (السادسة،
مایس /ھـ١٣٦٧رجب (ة، العدد التاسع، السنة الثانیة،غزي، الدین والتربیة الحدیثة، الدلیل، مجللعبد العالي ا )٢(

  .٥٠٤ـ٥٠٢،ص)م١٩٤٨
 .))أدبني ربي فأحسن تأدیبي((: kقال الرسولفي الحدیث النبوي الشریف، )٣(
 .ساب الجسم صحة وقوة ویحصل علیھا بممارستھ الدائمة للریاضةویقصد بھا اكت )٤(
 .یعني بھا توسیع دائرة العقل بالعلم والثقافةو )٥(
 .بالمساوئ والرذائل ھایراد بذلك تمرین النفس عل الفضائل والمكارم وتجنبھا ما یلوث )٦(
  )).إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق:(( kقال  ففي الحدیث النبوي الشریف، )٧(
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ة ینظر  م مرحل المراحل التي تمر بھا التربیة الحدیثة بالبیت والمدرسة والمجتمع ، ولكن أھ

ت إلیھا د)١(المربون ھي البی ذه  ،وعن ل ھ ة، تستطیع الناشئة  المراحلتكام ي التربی ة ف الثالث

  .لق المتینة بسالح العلم النافع والخُ الحیامعركة خوض 

ال  لتقدم األمم، وإن واجب ك فيل التعلیم مكانة بارزة حتی أمة السعي نحو طلب الكم

ي  المعنى العلم یم ب ة والتعل وم التربی ن مفھ ة م ى الغای ل إل ى تص ا حت ى بمعارفھ وأن تعن

  :)٢(، وتلك الغایة ال یمكن تحقیقھا إال بالمطالیب اآلتیةالحدیث

  .العقل وتثقیفھ وتوجیھھ نحو المعلومات الصحیحة ةیترب .١

 .الناحیتین الدینیة والقومیةمن تقویم األخالق  .٢

 .تربیة صحیحة الجسم ةیترب .٣

ل  ومن الجانب اآلخر البد من تحدید عوامل التعلیم لتلتقي مع التربیة وأھم ھذه العوام

  :ھي

  .ھدافھیجب أن یكون ھنالك معلم صالح متخذ التعلیم غایة لتحقیق أ .١

 .سیاسیةالجتماعیة واال الناحیةتأثیرا كبیرا في التعلیم من  مناھج التعلیم تؤثر .٢

 .المكانة الالئقة للمعلم إحاللالرعایة العامة للتعلیم والمعرفة بما في ذلك  .٣

ق  أولت الصحافة النجفیة اھتماما ملحوظا بالتعلیم وعالجت موضوعاتھا أغلب ما یتعل

ت مما ال ش،وبشؤون التعلیم  ي ،وكان دن والحضارة وأساس الرق ك فیھ أن العلم أساس التم

ا  اولین فیھ یم مح ى التعل ب عل اء تنص لحون واألدب رھا المص ي نش االت الت وث والمق البح

ا  هوربطو،الجھل  آفةاستئصال  ة واقتصادیة  أسبابباألمیة المتفشیة وكانت وراءھ اجتماعی

  .)٣(وسیاسیة

باء بسبب لمجتمع العراقي ومنھم فئة اآللب فئات اأثرت األمیة والجھل المنتشر في أغ

دم  اقع ھ  إلح تالف التوجی ة اخ ة نتیج ن االزدواجی ة م ود حال ع وج دارس م م بالم أوالدھ

                                                
انون  ١٠/ھـ١٣٦٨صفر  ٨(العقیدة، مجلة، العدد الثالث،السنة األولى،،عبد الرسول الشریف: للمزید انظر )١( ك
  .٨٣ـ٨٢،ص)م١٩٤٨الولا
، نظرات في معارف العراقین آرائي في شؤون معارف العراق، بحث منشور ضمن كتاب، شیخ علي، تحسین )٢(

  .٩٣ـ٨٩،ص.ت.العراق، النجف االشرف، مطبعة دار التألیف والترجمة والنشر ،د
،دراسة )م١٩٤٥ـ١٩٣٢(ق،غازي دحام فھد المرسومي، التعلیم في العرا: وللتعرف على ھذه األسباب انظر )٣(

  .٤٧ـ٤٦م،ص١٩٨٦تاریخیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، مقدمة إلى كلیة اآلداب، جامعة بغداد،



 ١٠٧

  .)١(التربوي بین المدرسة والبیت

ة  ى مكافح ا إل دعو فیھ ومن ھذا المنطلق نشرت الصحافة النجفیة عددا من المقاالت ت

ع دّ ع نشرت مقاال التي) الغري(مجلة األمیة،ومنھا ي المجتم اك ف داء الفت ت فیھ األمیة ھي ال

ال التي  ف األعم ي اإلصالحیةتعمل على وق اء المعرف ة للبن ري الداعی أن أسس و، )٢(والفك

  .)٣(ال یتم بناؤھا إال بمكافحة األمیة قبل كل شيء اإلصالح

ة رتھ مجل ر نش ال آخ ي مق ذرة(وف ة ) الب ھ األمی فت فی اوص م المش بأنھ ن أعظ اكل م

الًء  ا ب را وأكبرھ ة خط دمیرھا،)٤(االجتماعی ة وت راب األم ببا لخ ة  وس ن الناحی م

ى  أیضاوأشار االقتصادیة،والصحیة،واألخالقیة،  ن  إحصاءاتإل ر م ة أن أكث % ٦٠تقریبی

ون م أمی راق ھ ىو،)٥(من سكان الع ال اكتف ب المق ى  كات دل عل ا ی ھ مم بنشر اسم مستعار ل

  .خطورة المواجھة

راقویبدو أن ت ي الع ي أخر التعلیم وانتشار األمیة ف ة الت ة الخاطئ ة للسیاس ان نتیج ، ك

اتبعھا االتحادیون في التعلیم وتأكیدھم على أن یكون التعلیم باللغة التركیة فقط، لتنفیذ سیاسة 

ذه) الغري(التتریك،وقد شخصت مجلة یم محدودا  األسباب بمقال نشرتھ ھ ت التعل ي جعل الت

ي ورة الت ب وضیقا بالص ل المواھ د، إذ  تقت دى بعی ى م ات إل ؤخر القابلی د وت ي المھ ان ف ك

بتعلیم القراءة والكتابة ) المال(الواسطة الوحیدة لتأدیة رسالة التعلیم، وفیھا یقوم مالكتاتیب، ھ

                                                
م بعض رجال الدین الدخول إلى م، بتأسیس وزارة المعارف حرّ ١٩٢١عام  في عندما بدأت الحكومة العراقیة )١(

عیف ذاك ض دارس آن ى الم ال عل بح اإلقب ذلك أص دارس وب ذه الم ر. اھ د انظ در : للمزی وردي، المص ي ال عل
ابق،ص راق٣٤٦الس ي الع وطني ف یم ال ور التعل د، تط ل أحم راھیم خلی ة )م١٩٣٢ـ١٨٦٩(؛ إب رة، مطبع ، البص

  .١٢١م،ص١٩٨٢جامعة البصرة،
م، ھي المدرسة الرشدیة العسكریة، كانت ١٨٦٩تم إنشاء أول مدرسة في عھد الوالي مدحت باشا في بغداد  )٢(

ع مدة الدراس ا أرب د انظر. سنینة فیھ ل : للمزی راھیم خلی دأإب ي العراق ،حم وطني ف یم ال منشورات ،تطور التعل
 .٣٦م،ص١٩٨٢، ٦٢مركز دراسات الخلیج العربي بجامعة البصرة، العدد 

دد )٣( ري، مجلة،الع ل شيء، الغ ل ك ى)٤٠و ٣٩(یوسف  سلمان كبة، مكافحة األمیة قب شعبان  ٧(، السنة األول
  .٧٢٧،ص)م١٩٤٠یلول أ ١٠/ھـ١٣٥٩

ى عام%) ٩٠(كانت نسبة األمیة في العراق تزید على )٤( د انظر١٩٤٦من مجموع السكان حت ر : م، للمزی مظف
ة  داد، دار الحری اریخ، بغ ي الت راق ف اب الع من كت كلي، ض تقالل الش د االس ین، عھ د هللا أم عب

 .٧١٢م،ص١٩٨٣للطباعة،
تعار )٥( م مس ر )ك.م(اس عا،أث ى المجتم ة عل ذرة، ألمی رة، الب ة،نش نة الثانی دد األول، الس ة ١(، الع ادى الثانی جم

 .٤١ـ٤٠،ص)م١٩٤٩آذار٣١/ھـ١٣٦٨



 ١٠٨

  .)١(مبادئ علوم الدین والنحوو

ا  ن بینھ ة، وم ة األمی ل مكافح ن أج وات م ض الخط ة بع حافة النجفی ذت الص اتخ

ر شوحملتھا المسؤولیة في ن )٢(،حیث نشرت مقاال خاطبت بھ وزارة المعارف)ريالغ(مجلة

داءً  یم ابت اءً  التعل ة وانتھ ن القری ى م ة ال ب ؛المدین ار الجان ي ازدھ ببا ف یم سیكون س ألن التعل

  .سواءالعلى )٣(االقتصادي والفكري 

ارف  ھ وزارة المع وم ب ا تق ة عم ري غافل ة الغ ن مجل م تك ةل وا العراقی ن خط ت م

ف ة النج ي مدین ا ف ة والقضاء علیھ كل عام ومطاردة األمی راقیین بش ف الع  اصالحیة لتثقی

رف  دداالش اد ع الل ازدی ن خ ة م ة الناھض دن العراقی ن الم ا م ث جعلتھ دارس  ،حی  إذالم

ي ) ٤٠٠(تضمان اصبحت فیھا مدرسة ثانویة كاملة الصفوف ومتوسطة ب وقسم داخل طال

وي ان ) ٣٠(یح ن ثم ال ع ریرا، فض دارس س میة أولیةرم ین ،س ال الجنس ة لك ابتدائی

  .)٤(طالبا وطالبة) ١٠٧٣(وتضم

داد  ذه االع ن ھ م تك يل وح  تلب توى الطم دىمس دت  ل دارس وج لحین،ألن الم المص

للقضاء على الجھل واألمیة المنتشرة بین الناس، فھي الموجھ االصالحي الحقیقي للمجتمع، 

ق فإن وفقت المدارس في اداء مھمتھا ورسالتھ ذا المنطل ا االنسانیة حققت االصالح، ومن ھ

ة وزارة  ن میزانی د م ة أن تزی ت الحكوم ة السنویة وطالب ة الدول تدخلت مجلة البیان بمیزانی

وزارات األخرى ع ال ق )٥(المعارف مقارنة م ا وتطب وزارة أن تسد حاجاتھ ي تستطیع ال ،لك

  .)٦())كثیرا من الصعوبات تالقي كثیرا من العناء وتواجھ((التي فیھ اإلصالحيمنھاجھا 
                                                

  .١٥ـ١٤حسن الجواھري،النجف الجدیدة،الغري، مجلة، العدد األول، المصدر السابق،ص )١(
وم )٢( ي ی د مھ١٩٢٠تشرین األول  ٢٧أول وزارة للمعارف في عھد االنتداب تشكلت ف ان السید محم دي م، وك

اك  ارف   ٣٣الطباطبائي الكربالئي أول وزیر لھا،وأما في مدة البحث فكان ھن ر للمع ارف وآخر وزی را للمع وزی
 ١٤ـ١٩٥٨مایس  ١٩(من وفترة الوزارة امتدت) ١٩٧٦ـ١٩٠١(عبد الحمید كاظم في وزارة أحمد مختار بابان

وز  ر. )١٩٥٨تم د انظ وزارات العر: للمزی اریخ ال ني، ت رزاق الحس د ال ة،طعب ة دار ٥اقی روت، مطبع ، بی
  .٢٩٣ـ٢٤٨،ص١٠م،جـ١٩٧٨الكتب،

 .٧٣٨یوسف سلمان كبة، مكافحة األمیة قبل كل شيء،ص )٣(
  .١٥،الغري،مجلة،صحسن الجواھري، النجف الجدیدة )٤(
رة )٥( ة للفت ة العام ى المیزانی ررة بالنسبة إل ارف المق ة وزارة المع ة میزانی دول ) ١٩٥٨ـ١٩٣٩(متابع ي الج ف

 ).٢٥(رقم
ایلول  ٢٨/ھـ١٣٦٥ذي القعدة  ١(علي الخاقاني، مدارسنا والتعلیم، البیان، مجلة، العدد السابع،السنة األولى )٦(

  .١٦٠،ص)م١٩٤٦



 ١٠٩

ي االتجاهذو دل االسالمي ف ي  نفسھ ھبت مجلة الع ة الت ة حجم الصعوبات المالی مبین

ة  خالفتواجھ وزارة المعارف األمر الذي  وزارة الجھ ت ال ا كان ا، ولم ة واجباتھ سلبا طبیع

ا ا ك ن المسؤولة المباشرة عن توجیھ الشعب وتثقیفھ عن طریق المدارس والمطبوعات، ولم

وزارة  ،الشعب في نمو ذكورة، لیتسنى لل وزارة الم ة ال ن میزانی د م ة أن تزی د للحكوم فال ب

  . )١(مواجھة التوسطات الطبیعیة وتحقق رسالتھا

ي  ح ف و واض ا ھ الل وكم ة خ ة العام ن المیزانی ارف م ة وزارة المع بة میزانی نس

  .)٢()١٩٥٨ـ١٩٣٩(المدة

                                                
جمادى األول ١٥(محمد جواد الطباطبائي، تمھید لدراسات، العدل االسالمي، مجلة، العدد الثاني، السنة األولى )١(

  .١٩،ص)ھـ١٣٦٥
ة العراقیلا )٢( نة حكوم ارف لس یر المع نوي لس ر الس یط، التقری ر١٩٥٨ـ١٩٥٧ة، وزارة التخط د ال زاق ؛ عب

 .١٣٥ـ٩٢؛ سعید عبود السامرائي، السیاسة المالیة في العراق،ص١٠الحسني، تاریخ الوزارات،جـ



 ١١٠

  

المیزانیة   السنة المالیة
  العامة

وزارة  میزانیة
  المعارف

النسبة 
  المئویة

  اسم وزیر المعارف

  صالح جبر  %١٢.٩  ٧٠٨.٠٥٦  ٥.٤٦٩.٨١٣  ١٩٣٩ـ١٩٣٨

  صادق البصام/سامي شوكت  %١٢.٧  ٨١٠.٤٤٧  ٦.٣٦١.١٤٨  ١٩٤٠ـ١٩٣٩

  صادق البصام  %١١.٨  ٨٤٨.١٦٨  ٧.١٤٤.٩١٠  ١٩٤١ـ١٩٤٠

لمان  %١١.١  ٨٥٥.٥٤٠  ٧.٧٠١.١٨٧  ١٩٤٢ـ١٩٤١ ن س د حس د رضا /محم محم

  شبیبي ال

  تحسین علي  %١٠.٦  ١.١٣١.٠٧٤  ١٠.٦٢٠.١٢٢  ١٩٤٣ـ١٩٤٢

  عبد االلھ حافظ  %١١.٠٠  ١.٥١٥.٥٤٢  ١٣.٧٤٩.٣٢١  ١٩٤٤ـ١٩٤٣

  ابراھیم عاكف اآللوسي  %٨.٦  ١.٣٣٥.٤٧٥  ١٥.٤٨٤.٧٥٢  ١٩٤٥ـ١٩٤٤

  نجیب الراوي  %٩.٤  ١.٦٣٢.٠٣٨  ١٧.٣٦٢.١١١  ١٩٤٦ـ١٩٤٥

ور  %٩.٨  ١.٨٠٣.٢٠٠  ١٨.٤٠٠.٠٠٠  ١٩٤٧ـ١٩٤٦ ين ادق /ي القاض ص

  جمیل عبد الوھاب/البصام

  توفیق وھبي  %٩.٢  ١.٧٨٠.٨٧٠  ١٩.٣٥٧.٢٨٨  ١٩٤٨ـ١٩٤٧

بیبي  %٩.٨  ٢.٠٤٢.٨٣٩  ٢٠.٨٤٥.٣٠٠  ١٩٤٩ـ١٩٤٨ ا الش د رض ب /محم نجی

  الرواي

  نجیب الراوي  %١٢.٦  ٢.٩٥١.٤٨٧  ٢٣.٤٢٤.٥٠٠  ١٩٥٠ـ١٩٤٩

  خلیل كنھ  %١٤.٣  ٣.٦١٨.١٥٠  ٢٥.٣٠١.٧٥٠  ١٩٥١ـ١٩٥٠

  خلیل كنھ  %١٥.٢  ٤.٥٨٣.٥٩٠  ٣٠.١٥٥.٢٠٠  ١٩٥٢ـ١٩٥١

  خلیل كنھ  %١٢.٣  ٧.٠٩١.٢٠٣  ٤٤.٥٥٠.٨٥٠  ١٩٥٣ـ١٩٥٢

  جمیل االورفلي/عبد الحمید القصاب  %١٤.٠  ٧.٠٩١.٢٠٣  ٥٠.٦٥١.٤٥٠  ١٩٥٤ـ١٩٥٣

  خلیل كنھ)/ وكالة(فاضل الجمالي  %١٤.٢  ٧.٦٤٦.٨٢٨  ٥٣.٨٥٠.٩٠٠  ١٩٥٥ـ١٩٥٤

  منیر القاضي/خلیل كنھ  %١٥.٤  ٨.٥٢٣.٩٩٢  ٥٥.٣٥٠.٦٠٠  ١٩٥٦ـ١٩٥٥

  )وكالة(أحمد مختار/خلیل كنھ  %١٤.٣  ١٠.١٣١.١٥٥  ٧٠.٨٥٠.٠٠٠  ١٩٥٧ـ١٩٥٦

  عبد الحمید كاظم  %١٨.٢  ١٤.٤٢٣.٥٥٥  ٧٩.٢٥٠.٣٠٠  ١٩٥٨ـ١٩٥٧

  )١٩٥٨ـ١٩٣٩(یمثل میزانیة وزارة المعارف) ٢٥(جدول رقم



 ١١١

راق من دارس الع ا م ي تعانیھ ة  ورصدت جریدة الھاتف المشاكل الت ي األبنی نقص ف

ة الصحة  ن ناحی ة م ر مالئم ة واحدة غی دارس تستعمل بنای الث م الجیدة، فما تزال ھناك ث

كاتب المقال ،وفي االطار ذاتھ ،نشرت مجلة المثل العلیا مقاال تبین  ما ذكره،على )١(والكفاءة

ة وفیر  فیھ أن المدارس خالیة من المختبرات وناقصة في مالكھا وأثاثھا، وطالبت الحكوم بت

راء و،)٢(بعض ھذه المطالیب ام الق ة أم لم یغب عن بال االصالحیین توضیح صورة المدرس

ثالففي الصحافة،  قد نشرت مجلة الغري مقاال،وصفت فیھ المدرسة بأنھا مجتمع صغیر مم

بعض،  ا ال ا یفھمھ ة كم ر،ولیس المدرس ع األكب اة المجتم ة (لحی ادئ الثقاف یم مب ة لتعل مؤسس

اة نما ،وإ)العامة فقط ة الحی د لممارس نشء الجدی داد ال من خالل المعلم في المدرسة یمكن اع

اة  األساسیةالحرة، وأكد صاحب المقال في الوقت نفسھ على مھمة المعلم  في نقل نظام الحی

  .)٣(،وال تقتصر على نقل الحقائق العلمیة من الكتب إلى الطالبإلى نواة المجتمع الكبیر

ي توضیح  صحافة النجفیةللم تأُل ا دا ف رجھ ع،  أث ي المجتم م وفضائلھ ف ة فالمعل مكان

عالمعلم في الحیاة ھي مثا ة المجتم ي ترقی ة اساسیة ف ھ من خدم ا یقدم الم وم  ،ر اعجاب الع

ّ ولواله لمث   .)٤(مجلة الغري لسان كاتب مقالفي القرون الوسطى،على  األثر نفسھل الجھل ـ

علم في أداء رسالتھ التعلیمیة والتربویة الم أثروأكدت مجلة الغري في مقال آخر على 

نشء وتھ وین ال ل تك ن أج ا م ى بھ ي یعن ةذالت ار العقیم ن االفك ع م د ، یب المجتم والتقالی

  .)٥(بالعلوم ذا قدرة على رفد قادة الفكر ،لیصبحالبالیة

ي  م ف ى عاتق المعل وفي االطار نفسھ ،حددت جریدة الھاتف المسؤولیات التي تقع عل

ن اطار واجبھ،  ذ، ولك لیة التالمی درس وتس ي ساعة ال فمن السھل أن یبدي المعلم تقصیره ف

ھ  من الصعب علیھ أن یھذب ا یفق ا مثقف دارك وینشئ جیال متعلم ول ویوسع الم ویثقف العق

                                                
دد )١( دة، الع اتف، جری ة، الھ ة التعلیمی دباغ، النھض د هللا ال انم عب ة،١٩٣غ نة الخامس وال  ١٢(، الس ش

 .١٤،ص)م١٩٣٩تشرین الثاني  ٢٤/ھـ١٣٥٨
 .٣ـ١،ص)م١٩٤٢ایلول ٣١(المثقف،المثل العلیا، مجلة، العدد التاسع، السنة األولى، الشبابواجبات  )٢(
دد )٣( ة، الع ة،الغري، مجل اة الدیمقراطی ة والحی لطان، المدرس ن الس د حس ة،١٨أحم نة السادس عبان ١(، الس ش

 .٣١٥،ص)م١٩٤٥تموز ١٠/ھـ١٣٦٤
ر عیس )٤( ى،أزھ نة األول امن، الس دد الث ة، الع ري، مجل ع، الغ ي المجتم م ف ة المعل ف، مكان  ٢٦(ى الخل

  .١٧٢ـ١٧١،ص)م١٩٣٩تشرین األول  ١٠/ھـ١٣٥٨شعبان،
 .٢٠صاحب الدجیلي،التعلیم والمعلمون، الغري،مجلة، العدد األول، السنة األولى،ص )٥(



 ١١٢

  .)١()مؤھال تربویا وعلمیا ودینیا(دون أن یكون المعلم نفسھ من مسؤولیاتھ 

ي یجب أن النشاط الثقافي فقد بینت في مقا وأما مجلة م الت ل نشرتھ أھم صفات المعل

اریتحلى بھا،ألنھ منبع  ن  األفك ع وم ده مصیر المجتم الرشیدة ومشید صروح الفضیلة وبی

انبالعلم ((إال من تسلح الحساسةیضطلع بھذه الوظیفة  دة الصحیحة واألخالق  واإلیم والعقی

  .)٢())الفاضلة والنضج الصحیح باألخالق واالستقامة وتزود

ي لرغم على او ھ من خدمات ف من كل ذلك، لم تعَط للمعلم أیة فضائل تمیزه لما یقدم

دمت شریحة  فيوالوظیفیة، و اإلداریةمجتمع ،بل عانى المعلم قسوة المعاملة لا ضوء ذلك ق

ة  ى مجل ا إل ة واقتصادیة، طلب ن صعوبات اجتماعی ا أصابھم م ذمرین لم ین المت ن المعلم م

فحات ى ص ره عل ل نش ن أج دة م ار الالعقی ام انظ ك أم ع ذل تجابة حھا وأن تض ة لالس كوم

  .)٣(لمطالبھم

ر ومن ھذا المنطلق طالبت مجلة الغري رئیس الوزراء ذاك صالح جب ، أن یسن )٤(آن

ھ المتعبمن في سعة  ھجعلیقانونا خاصا لخدمة المعلم و یش تتناسب وعمل سبق أن ،و)٥(الع

ة  أكدت جریدة الھاتف ھذا المطلب وناشدت المسؤولین عن بالد بدراس ي ال یم ف ة التعل حرك

وس  أسباب،وأن ال یألوا جھدا في تعّرف )٦(النفسیةالعوامل  ى نف ان إل ذمر وبعث االطمئن الت

ى  ا إل ا ومطمئن م مرتاح ل المعل ات لتجع وانین والتعلیم ة والق الل األنظم ن خ ین م المعلم

                                                
دد  )١( دة، الع اتف، جری ا، الھ ف، معلمون احب یوس ن١٦١ص ة،، الس فر ٩(ة الرابع ـ١٣٥٨ص ارت  ٣١/ھ م

  .١٧،ص)م١٩٣٩
ربیع  ١٧(عبد  المنعم الشمیساوي، المعلم وتوجیھ النشء،النشاط الثقافي، مجلة، العدد األول، السنة األولى، )٢(

  .٤٠،ص)م١٠/١١/١٩٥٧/ھـ١٣٧٧الثاني،
دد )٣( ة، الع دة، مجل ذمر، العقی م یت ر، المعل ز خض ى،)١٥و١٤(عزی نة األول وا ١٥(، الس ـ١٣٦٨لش  ١٠/ھ

  .٣٧٨،ص)م١٩٤٩آب
ي  ١٩٤٧آذار /٢٩الذي ألف وزارتھ بتاریخ )  م١٩٥٧ـ١٨٩٨(رئیس الوزراء آنذاك صالح جبر )٤( واستقالت ف

 .٣٤٥،ص١٠م، عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة،جـ١٩٤٨كانون الثاني  ٢٧
دد  )٥( ة، الع ري، مجل م، الغ اص بھ ة الخ انون الخدم ون وق ة، ،١٩المعلم نة الثامن ب  ٦(الس ـ١٣٦٦رج  ٣/ھ

 .ص الغالف،)م١٩٤٧حزیران
از )٦( م وھي بإیج د المعل ات عن ة ضعف المعنوی ل إلزال انون ١:اقترحت الجریدة اربعة عوام امالت ق از مع ـ انج

ھ، یم وتطبیق ة التعل ین، ٢خدم ة للمعلم ة العام ین المعامل اف٣ـ تحس رى واألری ي الق راك معلم   =  ـ إش
الشعور : للمزید انظر. وأتعابھم المضنیة یتواءمـ تقدیر جھود البارزین من المعلمین تقدیرا ٤،بدورات اداریة = 

 .٧،ص)م١٩٤٥كنون الثاني  ١٩/ھـ١٣٦٤صفر  ٤(، السنة العاشرة،٣٧٢بالمسؤولیة، الھاتف، جریدة، العدد 



 ١١٣

  .مستقبلھ

وان نشرتجانب آخر  منو اال بعن ام دع(إحدى اعداد مجلة الغري مق وة صارخة للقی

راق بإصالح ي الع دائي ف یم االبت ة ) التعل واحي كرستھ لمعالج ي قطاع ن ل والقصور ف الخل

ى  ذا القطاع حت ي ھ املین ف ن اجل انصاف الع ود م ذل الجھ ى ب التربیة والتعلیم، ودعت إل

  .)١())وعزیمة الشباب والجد المتواصل والطمأنینة والطموح((تأمل فیھم روح العملت

لت ال ة واص بحت حلق ة، وأص ة والتعلیمی یرة التربوی ا المس ة مواكبتھ حافة النجفی ص

وزارة المعارف من جانب آخر، وقد نقلت ،والوصل بین آراء ومتطلبات المجتمع من جانب 

ة  ور الطلب اء أم ن أولی ة م ا مجموع دم بھ كوى تق دادھا ش دى اع ي إح ري ف ة الغ أنمجل  بش

مختلفة في ثانویة النجف ومما سیؤدي إلى  بأعداد المدرسین وباختصاصاتالحاصل نقص ال

  .)٣(،ومطالبة الحكومة برفع األجور الدراسیة التي فاقت حدھا)٢(تدني المستوى العلمي للطلبة

ا رفع ان طلب ھ  ھوفي االتجاه نفسھ نشرت مجلة البی ون فی ن الطالب یطلب ة م مجموع

ة الث والسیماانصافھم ومساعدتھم  ةعندما وضعت الحرب العالمی ا  انی ا شھدتھا ،أوزارھ وم

وزارة أن  ن ال ة م ت المجل ة خالل الحرب، وطالب من تردٍ  واضح في األوضاع االجتماعی

یتسنى ل) مدارس مسائیة(وافتحیتحقق رغبات الشباب الطموحة في استمرارھم في الدراسة و

دلی)٤())التفرغ للدراسة لیال((لكسب العیش نھارا و ؛لھم مواصلة العمل ة ال ل ،وشاركت مجل

  .)٥(زمیلتھا البیان في المطلب نفسھ

د الحرب  ا بع ي اطلقتھ ن الوعود الت ت بعضا م وزارة وحقق وفي المقابل استجابت ال

ي  ة ف ة الثانی الحالعالمی ة إص ة وثانوی ة ابتدائی ت مدرس یم، وفتح ف  التعل ي النج ائیة ف مس

                                                
نة  )١( دد األول، الس ة، الع ري، مجل ارخة، الغ وة ص ي، دع ین الھالل رم  ١٥(،١٥أم ـ١٣٧٣مح ول  ٢٥/ھ ایل

  .١٧ـ٤،ص)م١٩٥٣
عة، )٢( نة التاس دد الرابع،الس ة، الع ري، مجل طة، الغ ة والمتوس الك الثانوی ي م واغر ف دة  ٢٩(الش ذي القع

  .،الغالف)م١٩٤٧تشرین االول ١٤/ھـ١٣٦٦
ى، )٣( دد التاسع، السنة األول ة، الع ري، مجل ة، الغ تشرین  ١٧/ھـ١٣٥٨رمضان٣(شؤون المدارس في الثانوی

  .،الغالف)م١٩٣٩االول
تشرین  ١١/ھـ١٣٦٥ذي القعدة ٥(الطالب یطلبون فھل من مجیب، البیان، مجلة، العدد الثامن، السنة األولى، )٤(

 .،الغالف)م١٩٤٦االول
ى )٥( نة األول ر، الس دد العاش ة، الع دلیل، مجل ة، ال ارف الجلیل ار وزارة المع ى أنظ ان (إل رمض

 .،الغالف)م١٩٤٨تموز/ھـ١٣٦٧



 ١١٤

  .)١(االشرف

ة  د أصدرت مج )٢(اإلصالحونظرا ألھمی ة، فق دى الصحافة النجفی ة الغري عددا ل ل

ا  ایا باخاص الحیةلقض ا اإلص ن بینھ الح، وم ریم لا إص د الك یخ عب ب الش د طال یم، فق تعل

الثقافة والعلماء الذي قدم من بغداد بمناسبة اسبوع المعارف في  )٣(وفد الزنجاني عند مقابلتھ

  .بالتعلیم على الصعیدین المحلي والعربي العنایة) م١٣/٢/١٩٤٣(النجف االشرف بتاریخ

ال ا) الدكتور ملر(وكان مع الوفد ة، وق ارف الحل ي مع ة ف ة االنكلیزی شیخ لمفتش اللغ

د ) ملر(زنجاني ردا على طلب الدكتورلا ة عن بتعلم اللغة االنكلیزیة عند العرب وتعلم العربی

إن ما تعانیھ مدارس العراق في تدریس مادة االنكلیزیة وتعلمھا وھذا التعلم  :((االنكلیز، قائال

زاجھم وإن ك ین وامت اتذة اللغت وم اس ان احد العوامل الموصلة إلى الروابط ولكن األھم أن یق

ن  بنفسیة التالمیذ عن طریق الفضیلة واألخالق، بل یجب أن یتوسع منھاج الدراسة فیتخذ م

درس الشيء الواسع  ا یجب أن یعطي الم اللغة أداة لترسیخ الحقیقة االسالمیة الناصعة، كم

ھ )٤())یة التي احتفظ بھا التاریخ االسالميعن الصور الحقیق دو أن الشیخ الزنجاني وج ،ویب

ة االنكلیزی ي اللغ ة ف ب المنھجی ات  ةانتقاده إلى الوزارة حول الكت ار قابلی ذا بنظر االعتب آخ

   .ن لھ اتقان اللغة االنكلیزیةیؤمّ  الذي ه بالمستوىالطالب العراقي، وارتقاء

ل  دة خطر الجھ ة العقی ي أدركت مجل یم ف ع مستوى التعل ن أجل رف ال وم د االطف عن

دیھیات  أھمیةالعراق، دعت إلى  ن ب البدء بتطبیق التعلیم االلزامي في العراق، فقد اصبح م

ور  ا التط ارفین وم ق ع تقیمي الخل ول مس ي العق واطنین مثقف وین م ى تك ة إل ھ الحاج تحتم

دول طالب كاتب المقال بین  ووازنلواجباتھم،  راق وبعض ال ةالع م العربی راق ل إن الع ، ف

                                                
  .، الغالفالتاسعةة المسائیة في النجف، الغري، مجلة، العدد التاسع، السنة الثانوی )١(
ع  )٢( اإلصالح فعل حضاري محرك في الحیاة االجتماعیة ولھ مجاالتھ المتنوعة التي تحدد على أساس من الواق

ا ، ا، وسیاسیا، واالجتماعي، فقد یفرض الواقع في بعض الفترات أن یكون مجال اإلصالح فكری أتي ثوری ا ی وھن
ر ار المناسب أث د الخی ي تحدی ھ ف دد وقدرت لح المج ز المص ر.الرم د انظ ة : للمزی امي، المرجعی ة الش ین برك حس

 .٩٥م،ص٢٠٠٦، بغداد، دار السالم،٣الشیعیة من الذات إلى المؤسسة،ط
اص )٣( دد الخ ة، الع ري، مجل ف، الغ ي النج اء ف ة والعلم د الثقاف ة،)٨، ٧، ٦(وف نة الرابع ف٢٤(، الس ر ص

  .٥٤٤ـ٤٥٠، ص)م١٩٤٣آذار ٢/ھـ١٣٦٢
 .المصدر نفسھ )٤(



 ١١٥

  .)١(من األطفال الذین ھم في سن التحصیل االبتدائي%) ٢٠(یدخل في المدارس إال

انتقدت جریدة الھاتف وزارة المعارف وما أصیبت بھ من شلل وتراجع، وحددت السبب 

  :ا یأتيمفي المقال المنشور ك )٢(أمور كما أوردھا جعفر حمندي خمسةمن وراء ذلك إلى 

ونرو(اح المجال التخاذ أي طریقة مقترحة من قبل لجنةعدم افس .١ دمت )٣()م ي ق الت

  .قریریھا، وربما وقف البعض في وضع القیود والعراقیل فحد من توسع التعلیمت

ع  .٢ ق إال م ا ال یتف یم توجیھ ھ التعل ور فیوج یلة للظھ ارف وس ن المع بعض م أخذ ال

 .ي تتعارض مع الثقافة والتعلیمذمیولھ الخاصة ال

ا أدى تأثر  .٣ ي اتجاھات المدرسین مم ى تحول ف ا أدى إل الطالب بأفكار أخرى مم

 .إلى ضعف التدریس

 .من السرقة األسئلةقادرة على ضبط االمتحانات العامة والمحافظة على  لم تعد المعارف .٤

 .)٤(توقف فتح المدارس الجدیدة وربما أغلق الكثیر منھا بحجة قلة عدد الطالب .٥

تلك المدة مركزا  فياتجاه التعلیم  ظلد الطالب والمدارس وعلى الرغم من ارتفاع عد

ة  ت مجل ق خاطب ذا المنطل على الدراسات االنسانیة وأھملت الكوادر العلمیة والفنیة، ومن ھ

وان رتھ بعن ال نش ري بمق ي(الغ یم الزراع ش ) التعل ال دروی ب المق ھ كات د فی وناش

                                                
ثال )١( رب  :م ا یق ر وسوریا م ت فلسطین%) ٤٠(ادخلت مص ال ،وأدخل د %) ٥٠(من األطف ا یزی ان م ا لبن وأم

ى نوات%)٧٥(عل ر س الل عش راق خ بح نسبة الع ال أن تص ب المق وح كات ان طم ذا ك ال%) ٥٠(،ول ن األطف . م
دداحمد رشید البھا: للمزید انظر ة، الع دة، مجل ین، العقی ى،) ٢٠، ١٩(ش، توجیھ المعلم محرم  ١٨(السنة األول

  .٤٦٥،ص)م١٩٤٩تشرین الثاني  ١٠/ھـ١٣٦٩
دي )٢( ر حمن ام)  م١٩٥١ـ١٨٩٤(جعف وق ع ة الحق ن كلی رج م داد وتخ ي بغ د ف ین )م١٩٢٥(ول ا، وع  قائمقام

ام)م١٩٢٧(لقضاء الكاظمیة عام ور الح)م١٩٢٨(،وفي ع دیرا لألم د ، عین م م تقل ة، ث ي وزارة الداخلی ة ف قوقی
، ودخل مجلس )م١٩٤٨(، ومن ثم انتخب نقیبا للمحامین عام)١٩٣٧ـ١٩٣٦المناصب وأصبح وزیرا للمعارف

 .٤٢،ص٢حمید المطبعي، موسوعة أعالم العراق في القرن العشرین،جـ.النواب
اء لتقدم تق ١٩٣١لجنة من الخبراء األمریكان دعتھم وزارة المعارف عام  )٣( راق وإعط ي الع ریرا عن التعلیم ف

ة  ة برئاس راق واللجن ي الع ي ف توى التعلیم وض بالمس ة للنھ ات الالزم ونرو(المقترح ول م یم (و)ب ول
اركلي ت(و)ب ر)اورغارنای د انظ ة : ، للمزی داد، مطبع راق، بغ ي الع الي ف یم الع د م التعل دجیلي، تق د ال ن مجی حس

بالط .م.ك.؛د٧٧م،ص١٩٦٣رشاد،اال ات ال ي،، ملف م ١٩٠٨الملك ة رق ة، )٩(ـ وع، الملف ونزو االمریكی ة م ، لجن
 ).٦ـ٣(وثیقة رقم

دد )٤( دة، الع اتف، جری ع االول ٩(السنة السابعة،،) ٢٩٤(جعفر حمندي، التعلیم والثقافة، الھ  ٢٧/ھـ١٣٦١ربی
  .٦،ص)م١٩٤٢مارت



 ١١٦

دارس الزرا)١(الحیدري ة وزارة المعارف بضرورة تأسیس الم اوعی ین  غایتھ اعداد زراعی

  .)٢(عملیین لھم القدرة على استخدام اآللیات والطرق الحدیثة في زیادة االنتاج الزراعي

دائي  د مستواھا االبت لم تقف دعوى الصحافة النجفیة في تطویر المؤسسة التعلیمیة عن

اء راقیین بإنش وح الع ق طم ان بتحقی ة البی ت مجل ل طالب انوي، ب روع الجام(والث ة مش ع

  .)٤(لكي یستطیع كل عراقي أن یشق طریقھ ویرسم ھدفھ المستقبلي،وانجازه  )٣()العراقیة

الوزارات التي تعاقبت ) في الجامعة العراقیة(انتقدت مجلة الغري بمقال نشر بعنوانو

ة وقالحكم والتي قامت بأعمال ت دفةعلى  اء أثل أھمیتھا بكثیر عن أھمیة الجامع ي البن ا ف رھ

  .)٥(داري للعراقالفكري واال

َق شأن من شؤونھ م یب ھ، ول ة ألھمیت ة العراقی  إال  وكثر الحدیث عن مشروع الجامع

ة  ات ثانوی ن طالب وبحث على وجھ الدقة والتفصیل، حیث نشرت مجلة الغري باسم طالبة م

ة  ة عراقی ارف بإنشاء جامع ات تناشد وزارة المع ا (البصرة للبن ن توجھاتن ى ال نحرم م حت

وزارة ،)العلمیة ّت ال الم  ولكتھا حملـ ن ع ا م رة لینقلھ ذه الفك ل ھ تحمس لمث مسؤولیة عدم ال

  .،حسبما جاء في المقال)٦(التنظیر إلى عالم الوجود

ي  اروف ن  اإلط راق م ا الع ي یجنیھ رورات الت م الض عاع أھ ة الش جلت مجل ھ س نفس

ذا المشروع ال ّدعون أن ھ ذین ی ى ال ال عل ب المق ھ تأسیس ھذا المشروع ورد كات دة من  فائ

                                                
ال شھادة)م١٩٦٩ـ١٩٠٧(درویش الحیدري )١( م ن ي دراستھ ث درج ف داد وت ي بغ د ف دكتوراه ، ول ة  ال ي جامع ف

ات بالزراعة  ھ مؤلف راق ول تكساس الزراعیة في أمریكا وعاد إلى بغداد وشغل مناصب إداریة داخل وخارج الع
  .٩،ص)م١٩٥٤آذار ٢٣/ھـ١٣٧٣رجب  ١٧(،١٥عربیة وأجنبیة، الغري، مجلة، العدد الرابع، السنة 

دد )٢( ة، الع ري، مجل ي، الغ یم الزراع دري ، التعل ش الحی نة ) ٣و٢(دروی ان  ١٢(،١١الس ـ١٣٦٩رمض  ٢٧/ھ
 .٥٧ـ٥٤،ص)م١٩٥٠حزیران

ام  )٣( ي ع ین  ١٩٤٣ف وق ودار المعلم ات الطب والحق داء كلی ارف وعم ار وزار ة المع ن مستش ة م ت لجن تألف
ذكرة ) السیر دواورد(العالیة ومدیر الري وقد اشترك في مناقشات ھذه اللجنة د كتب م دل وق مستشار وزارة الع

  .أرض الواقععلى دئ األساسیة إلنشاء الجامعة ولكنھا لم تطبق تضمنت المبا
دد  )٤( ة، الع ان، مجل ة، البی ة العراقی روع الجامع اني ،مش ي الخاق ى،عل نة األول امن ،الس ذي  ١٥(الث

  .١،ص)م١٩٤٦تشرین األول  ١١/ھـ١٣٦٥دةالقع
ابع )٥( دد الس ة، الع ري، مجل ة، الغ ة العراقی ي الجامع دري، ف ادي الحی اظم ھ عة،ك نة التاس ة ٢٨(، الس ذي الحج

  .١٣،ص)م١٩٤٧تشرین الثاني ١١/ھـ١٣٦٦
دد )٦( ة، الع ري، مجل ة، الغ ة العراقی ي، الجامع رج رزوق میة ف ة،١٩س نة الثامن ب  ١٦(، الس رج

 .٣،ص)م١٩٤٧حزیران٣/ھـ١٣٦٦



 ١١٧

رالجامعة، موضحا  إدارةسوى استقالل مجلس  ى  أث ا تسیر عل د استقاللھا فإنھ ة بع الجامع

  .)١(الكلیات بعیدة عن األھواء السیاسیة والتقلبات الحزبیة أمورخطة ثابتة في توجیھ 

ار المشروع الجامعي  ة الغريلوانسجاما مع أفك ابع من  خصت مجل ي عددھا الس ف

ة نة الثامن ةأھ الس ھ الحكوم ي توج ات الت ب م المعوق م الس عة لھ ذه  لواض دي ھ ة لتح الكفیل

ت عوبات، إن كان ة(الص ع (،) مالی ة تجم كیل لجن نین وتش تعین بالمحس ا أن تس فعلیھ

ات ص )التبرع ان نق ا إذا ك یةب،وأم ي ف(الكوادر التدریس ب وھ تعانة باألجان یمكن االس

  .)٢(كیل لجنة لدراسة الموضوعالضغوطات سعت الوزارة إلى تش ، وبفعل ھذه)الضرورة

ردي  ن ت ھ م ى نھایت اني وحت  األوضاععانى المجتمع العراقي منذ بدایة العصر العثم

ان  تقلة إب ة شبھ مس إدارة ذاتی ة النجف االشرف ب ت مدین د حظی االجتماعیة ومنھا التعلیم،فق

ة نالسیطرة العثمانی م ، وم ى  ث ة أدى إل ة العلمی ة والمكان یة المدین دماج قدس ة ان اق حرك انبث

ي  ة ف ات الفكری ن الحرك زت ع ة تمی اتفكری ل  أمھ رة والموص ل البص ة مث دن العراقی الم

  .)٣(وبغداد

رین ال ن المفك ة م رت مجموع ارةذظھ ین الحض ة ب اولوا المزاوج ة  ین ح الغربی

ارة  المیةوالحض ذ ل،وحث ااإلس ى األخ لمین عل بابمس ى  باألس رب إل ادت الغ ي ق الت

المثقفة في النجف االشرف باألفكار المجتمع،وقد تأثرت النخب  حإصالإلى  الدعوةالتفوق،و

  .)٤()محمد جمال الدین األفغاني(ومنھم اإلصالح التي جاء بھا دعاة اإلصالحیة

                                                
دد )١( ة، الع عاع، مجل ة وضرورة تأسیسھا،الش ة العراقی ة، الجامع اظم معل ى،)٢٠ـ١٩(ك ادى ١(،السنة األول جم

  .٤٨١ص)م،١/٣/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨األول 
ام ) السرشالسي داروین(و)موركان(استقدمت وزارة المعارف الخبیرین البریطانیین )٢( لدراسة الموضوع والقی

 ،)م١٩٤٨شباط٣ /ھـ١٣٦٧ربیع األول  ٢٢(، السنة التاسعة،١٥الغري، مجلة، العدد  .بوضع مشروع تفصیلي
  .الغالف

 ٢١/ھـ١٣٦٦ذي العقدة ١٦(السنة الثانیة،) ٢٧(دراسة في النجف، البیان، مجلة، العدداحمد مجید عیسى،ال )٣(
  ،)م١٩٤٧تشرین األول 

ده )٤( د عب نھم محم ة وم ب العربی ن النخ ر م ى كثی را عل أثیره كبی ان ت رحمن )م١٩٠٥ـ١٨٤٩(ك د ال ، عب
واكبي ي النجف اال)م١٩٠٢ـ١٨٤٨(الك اره اإلصالحیة ف ث أفك ي ب ارز ف ر الب ھ األث ا ،ول ھ فیھ دة اقامت الل م شرف خ

ى اإلصالح في دول أخرى) ١٨٥٦ـ١٨٥٢(للمدة د انظر. ودعا إل اني موقظ : للمزی دین االفغ ال ال محمد عمارة، جم
م ٣٠ـ٢٠م،ص١٩٨٤المشرف وفیلسوف اإلسالم، بیروت، دار الوحدة، اني نموذج ل ؛ مختار االسدي،جمال الدین األفغ

؛ یوسف سلمان كبة، النجف والدراسة فیھا وفكرة الجامعة ھل آن ٣٥ـ٣٠م،ص١٩٩٩یتكرر، بیروت، مطبعة الھادي،
  .  ١٠٣٩،ص)م١٩٤١شباط ١١/ھـ١٣٦٠محرم  ١٤(، السنة الثانیة،٥٩أن تتحقق، الغري، مجلة،العدد



 ١١٨

ا  الدراسي، اإلصالحموانع لتحقیق لأھم ا اإلسالمي حددت مجلة العدل ن ایجازھ ویمك

  :)١(ا یأتيمب

  .واجھ المصلحینجھل من أول الصعوبات التي تالاألمیة و .١

 .األمیة والجھل یحتم ندرة المفكرین انتشار  .٢

 .تناقص الطبقة المثقفة المسؤولة عن تربیة المجتمع .٣

ة  .٤ ى جھ نھم إل ل واحد م ل یتجھ ك ي أسلوب واحد، ب دینیین ف دعاة ال عدم توحد ال

 .معینة

  )).األغنیاء((،و))الحیاد((ان في المجتمع تعارض االصالح ھمیوجود طبقت .٥

انة النجف االشرف العلمیة ومنذ قرون غیر قلیلة تعد ھي المدرسة الكبرى ونظرا لمك

ى ل ة العظم رن والجامع ول الق ن بحل وم، ولك تى العل رینش اء العال العش ن اقتف ات م، یمك

ات شھدت )٢(الواضحة على بدایة تدھور المدرسة الشیعیة في العراق ة الثالثین ،وبحلول بدای

اغ ((النجف  اإلصالح،وقد عّد دعاة )٣(اإلصالحلى النجف االشرف نھضة فكریة تدعو إ دم

ادیق  م مص ى أھ دعو إل ة وت ة الروحی ز الحرك راق ومرك الحالع الح  اإلص و االص ھ

  .مجلة الشعاع وھذا ما ذكرتھ)٤())الدیني

ال  ي مق دت ف رأي، وأك ذا ال ي ھ عاع ف ا الش افي زمیلتھ اط الثق ة النش اطرت مجل وش

بكبار العلماء والمصلحین  اإلسالميشرف في رفد العالم النجف االمدینة  أثرتحدثت فیھ عن 

لمین اإلصالح ألویةالذین نشروا (( ذیب أخالق المس  وعملوا على رفع مستوى االسالم وتھ

                                                
  .٢٣ـ٢٢، السنة الثانیة،ص)٢و١(عوائق المصلح، العدل االسالمي، مجلة،العدد )١(
ى فحدد اسحاق نقاش في كتابھ شیعة العر )٢( راق إل ي الع ران تاق، بدایة التدھور ف ي ای ورة الدستوریة ف رة الث

ال ال ام رج ى انقس انیون دأدت إل دد العثم دما ش ى عن ة األول رب العالمی ل الح ى قب ارض، وحت د ومع ین مؤی ین ب
ام ذضغوطھم على ھ یم نظ دما أق دھا عن ا بع ه المؤسسة، وفقدت المدرسة ما تبقى لدیھا من قوة خالل الحرب وم

 .٣٥٣ـ٣٤٣اسحق نقاش، المصدر السابق،ص: للمزید انظر. لیمي علماني خاضع لسیطرة الدولةتع
دل االس )٣( دیني، الع الح ال اني، اإلص ریم الزنج د الك ى،العب نة األول دد األول، الس ع  ١٥(مي ،مجلة،الع ربی

 .٦ـ٤،ص)ھـ١٣٦٥الثاني
دم الحدیث، ال جوادمحمد  )٤( ي مضمار التق دد خضر، القیم الروحیة ف ى،١٢شعاع ،مجلة،الع  ٣٠(، السنة األول

 .٣٢٠ـ٣١٩، ص)م٢/١١/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧ذي الحجة



 ١١٩

  .)١())وجمع شملھم وتوجیھھم نحو الخیر

رةوتذكّ  ذه الفك واء ھ ل ل دیني اإلصالح(ر مجلة الشعاع قراءھا بان حام ید ) ال و الس ھ

ة  فغانيجمال الدین األ ة نص مقول د عبده،ونشرت المجل ومن تبعھ من أعوانھ كاالمام محم

ا دعلى قواعد  نانضنا وتمدوإننا معشر المسلمین إذا لم یؤسس نھ:((السید االفغاني یننا وقرآنن

ألھ ف، ))انحطاطنا وتأخرنا إال عن ھذا الطریق وصمةفال خیر فیھ وال یمكن التخلص من  س

في تمدننا ھذا إننا :((ین حالتنا الیوم وحالتنا باألمس، فقال األفغانيال ترى ھناك فرقا بأسائل 

م  ب واالستكانة لھ ى االعجاب باألجان ھ إل ا بطبیعت د یجرن و  تقلی ة وھ مقلدون لألمم االوربی

ذلك تتحول صبغة  ا وب لطتھم علین لطة  اإلسالموالرضى بس ة الس ع رای أنھا رف ن ش ي م الت

  )).والتغلب على صبغة الخمول

م  الث ن :((ق ى حس رنج إل ر االف ت نظ ي لف ائل ف ر الوس ن أكب رآن م المالق و اإلس  فھ

  )٢())ھم بلسان حالھ الیومیدعو

وقد (الحركة الفكریة في النجف االشرف الممثلة بالحوزة العلمیة كبت جریدة الھاتفاو

م كلھ ال یعني انعدا ، إال أن ذلك)شيء من االنكماش واالنطواء على الذات أدوارھاظھر في 

ا ـ )٣(الحركة الفكریة فیھا،بل حافظت على حوزة محدودة ن ھن ول و،وم ريلالق ة الغ ، ـ مجل

د  ن  أدركفق ع م المجم اد إع ى ایج ل عل رف ضرورة العم ف االش ي النج ر ف ول  الفك الحل

الحوزة، وتطویر الدراسة على نحو في المناسبة لتالفي الضعف والنقص في مناھج الدراسة 

ة ة المدین ة، یتناسب ومكان ي ((الدینی م أن تكون ھ ة العل ن مدین ب م ة أن تطل ومن حق األم

   .)٤())ویكون لعلمائھا الربانیین األثر األكبر فیھ باإلصالحالقائمة 

ع  أثروتطرقت مجلة الغري أیضا إلى  ي النھوض بواق ریم الزنجاني ف الشیخ عبد الك

ات ددا واجب ة مح ة الدینی ي المؤسس یم ف ین التعل دین المخلص ال ال مار  رج ذا المض ي ھ ف

                                                
نة  )١( امس، الس دد الخ ة، الع افي، مجل اط الثق رھا، النش ف وحاض ي النج ي ماض رة ف ي، نظ ریف القرش اقر ش ب

  .٢٦٣ـ٢٦٢،ص)م١٩٥٨نیسان ١/ھـ١٣٧٧رمضان ١(األولى،
ف، الھ )٢( ي النج ود األدب ف ي، رك ر الخلیل ددجعف دة، الع نة٣٨٤اتف، جری ، ١١، الس
 .٢ـ١،ص)م١٩٤٥تموز١٣/ھـ١٣٦٤شعبان٤(
دد  )٣( عاع ،مجلة،الع الم، الش ي اإلس رة ف ن، األس د حس دي محم ى،)٢٠و١٩(مھ نة األول ادى األول  ١(، الس جم

 .٤٨٠،ص)م١/٣/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨
ذي القعدة  ١٢(، السنة السابعة،عبد الكریم الزنجاني، واجب األمة وواجب العلماء،الغري ،مجلة،العدد الثاني )٤(

  .٢٣ـ٢١،ص)م١٩٤٥تشرین األول ٢٣/ھـ١٣٦٤



 ١٢٠

  :فأوجزھا بالنقاط اآلتیة

  .اعادة تنظیم معاھد النجف االشرف .١

 .تبدیل أسلوب التعلیم العقیم واستدراك ما یوجد في منھاج الدراسة الدینیة .٢

 .التخصص في العلوم التي تعنى بھا معاھدنا الدینیة إنشاء أقسام .٣

ذاھب لیة وتقریب وجھات امنشر األغراض االسالمیة المعنویة والع .٤ ي الم لنظر ف

 .االسالمیة

رك  العللإزاحة  .٥ اس وت التي حالت دون تأثیر الشعور الدیني في تقریب ما بین الن

 .المستنیرة مقاومة الطبقات

اقناع األجیال الحاضرة بأن رجال الدین ال یطمحون إلى رغبات مادیة أو سیطرة  .٦

 .الناس إلسعادوإنما رسالة 

ة ومن ھذا المنطلق ومن أجل أن تكون  ة دینی ة وأخالقی مھمة المدارس والتعلیم تربوی

ذا أدركت  لتواكب التطور الحاصل في المدارس الحكومیة ـ وفیھ تقصیر بالجانب الدیني ـ ل

ة،  ة الدینی الح المدرس رورة اص ف بض دیني المثق باب ال ن الش ة م دة مجموع رت جری ونش

ي )١(الشخصیاتھذه أسماء  بعضالھاتف  د ف ت االجتماعات تعق وت بشكل ،وكان إحدى البی

  .األول ة، استعدادا الطالق مشروع النھض)٢(سري

اریخ ة بت ى وزارة الداخلی ا إل ة طلب دمت المجموع وال  ٤(ق ـ١٣٥٣ش انون  ١٠/ھ ك

دى النشر(لتأسیس جمعیة دینیة في النجف االشرف باسم)م١٩٣٥الثاني ان قطب )٣()منت ،وك

ر ا المظف د رض یخ محم ة الش ازت) م١٩٦٣ـ١٩٠١(المجموع ا  ،واج ي كتابھ وزارة ف ال
                                                

ر)م١٩٥٦ـ١٨٩٤(محمد جواد الحجامي: والشخصیات ھي )١( ي )م١٩٦١ـ١٨٩٦(،محمد حسین المظف ،سید عل
وم ر العل یم،)م١٩٦٠ـ١٨٩٦(بح ف الحك ید یوس یم، س ي الحك د عل ید محم وم(،س ر العل ى بح   موس

 .قسام،ھادي فیاض، محمد رضا المظفر،عبد الھادي حموزي،محمد جواد 
ة )٢( ة العراقی درت الحكوم انون(أص زاب و ق اتاألح ي)الجمعی دة٧(ف ـ١٣٤٠ذي القع وز ٢/ھ ت ) ١٩٢٢تم ومنع

اھم اع والتف ة االجتم دا لحری ا مقی ان قانون ازة رسمیة فك ھ اج م تصدر ب اع ل د أي اجتم . بموجب ھذا القانون عق
  .١٠١،ص١م،جـ١٩٧٤، بیروت، دار الكتب،٤خ الوزارات العراقیة،طعبد الرزاق الحسني، تاری: للمزید انظر

دى وعلق الشیعة العر )٣( م  دّ عاقیون آماال عریضة على المنت اء العل ي إحی ى ف ون تأسیسھا الخطوة األول المثقف
رف ف االش ي النج ي ف ر. واألدب العرب د انظ ة : للمزی ور الحرك ف وتط ة النج في، مدرس دي اآلص د مھ محم

روت،دار األضواء،االشرفحث منشور ضمن موسوعة النجف االصالحیة، ب ؛ اسحاق ٢٦،ص٩م،جـ١٩٩٧، بی
ق اإلصالح، النجف ٣٦٢نقاش، المصدر السابق،ص ى طری دى النشر شعلة عل اض، منت ؛ مقدام عبد الحسن فی

 .٢٥،ص)م٢٠٠٣تشرین االول ٤/ھـ١٤٢٤شعبان  ٨(،مجلة، العدد الثاني، السنة الثانیة عشر،
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اة )م١٩٣٥مایس  ٨/ ھـ١٣٥٤صفر  ٥(والمؤرخ في ٩٠٧٧المرقم ا  اإلصالح، فقام دع ھن

د ار االستعماري الجدی ة التی ى مقاوم دارس الرسمیة وال ة الم ى مقاطع ، )١(وھناك یدعون إل

  .البدیل المناسب بتھیئة ولكن

ا ئمون بالنھضة أن وما إن انتھى عام واحد حتى أصبحت مؤسسة للنشر واستطاع الق

م  ن سبعة  أشھریشركوا معھ ألف م ة تت ة عامل وا ھیئ ى انتخب ا حت رجاالت النجف وعلمائھ

ال  مجتھدین وھیئة علیا من ثالثة أشخاص اكورة األعم ع ب ة طب ومن ذلك استطاعت الجمعی

  .)٢(محمد جواد البالغيالشیخ تفسیر موجز للقرآن الكریم لمؤلفھ 

ھو تنظیم ((ومن أجلھ الذي خلقت  أثرھان تقتحم أت ألومن بعدھا وجدت نفسھا قد تھی

  .)٣())الدراسة الدینیة ففتحت الصف االول الذي كانت فیھ اربعة علوم وبمعلمین اثنین فقط

غ  فوف وبل ة ص ھا ثالث ن تأسیس ة م نة الثانی ي الس ة ف ت الجمعی افتتح

وا)١٥٠(طالبھا ال نشرتھ تحت عن ي مق اتف ف ت (نطالبا،ھذا ما أكدتھ جریدة الھ اذا دخل لم

ب األسباب )٤()منتدى النشر؟ ة  بّین الكات ذه الدراس ي لھ ھ ینتم ي جعلت ن الت دارس م دون الم

  :فأوجزھا باآلتي. عندما بدأ اعداد طالبھا باالزدیاد لكسب العلوم الدینیة واألدبیةالرسمیة 

  .االسلوب الغامض للدراسة .١

 .وضع الكتب الدراسیة وضعا معقدا .٢

 .دریستلاالساتذة با أسلوب .٣

 .وتحاسب المقصرین الدراسةلم تكن ھناك ھیئة مشرفة على سیر  .٤
                                                

دي  )١( د مھ فيمحم ة  ،اآلص رف، مطبع ف االش ا، النج الحیة فیھ ة اإلص ور الحرك ف وتط ة النج مدرس
  .١٠٣ـ١٠١م،ص١٩٦٤النعمان،

ھ ) ١٩٣٥ـ١٨٦٥(محمد جواد البالغي )٢( اد ول ة االجتھ غ مرحل ى بل ة حت ل دراستھ الدینی ي النجف وأكم د ف ول
ة تفسیر ھ العلمی م  العدید من المؤلفات والرسائل في كلیة العلوم وأخر نتاجات رآن ول ي تفسیر الق رحمن ف آالء ال

ر دى النش ھ منت ة وطبعت ھ المنی ى وافت ھ حت ر. یكمل د انظ ة: للمزی المي للعالم ؤتمر الع االت، الم ة مق  مجموع
  .م٢٠٠٨البالغي،قم، مطبعة النكارش،

م االصول،) ٣(التفسیر،) ٢(الفقھ االستداللي،) ١:(ھي مواد الدراسة )٣( ى شكل محاضرات) ٤(عل  الفلسفة عل
من ) ٤و٣(من العلوم والشیخ عبد الحسین الرشتي یقوم بتدریس) ٢و١(یقوم الشیخ عبد الحسین الحلي بتدریس

دد : للمزید انظر. العلوم ان ،مجلة،الع ي النجف، البی د عیسى، الدراسة ف ة،٥٤احمد مجی ذي  ٢٠(، السنة الثالث
  .١٢٩،ص)م١٩٤٨تشر ین األول  ٢٣/ھـ ١٣٦٧الحجة

دى النشر، بد الزھراء الصغیرع: للمزید انظر  )٤( ت منت اذا دخل اتف،لم دة،الھ داد،جری ة، ١٦٢الع ، السنة الرابع
 .)١٤،ص)م١٩٣٩نیسان  ٧/ھـ١٣٥٨صفر١٦(
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 .الدیني في المدارس الحكومیة اإلصالحغیاب  .٥

ارف  اإلشارةجدر تو إلى أن المنتدى المذكور آنفا قد حصل على اعتراف وزارة المع

ة ة دینی ى مدرس وزارة إل ھ ال مي تعطی راف رس د أول اعت ة، ویع دت،)١(العراقی ا أك ذا م  اهوھ

  .)٢(جریدة الھاتف ومجلة البذرة

د تأسیسھا واجھت منتدى النشر صعوبات ة عن دد)٣(جم ي الع د جاء ف ن ) ١٦٠(،فق م

جریدة الھاتف عن جماعة من أبناء النجف لم یرق لھم المنتدى ونجاحھ بھذا الشكل فأشاعوا 

ا ب آ)٤(بین الناس عدم رضا المرجع الدیني آیة هللا السید أبو الحسن عنھ ن جان دم ،وم خر تق

دیني  ى المرجع ال تفتاء إل ل البصرة باس ن أھ ةجماعة م و الحسن،بخصوص  آی ید أب هللا الس

                                                
بعد خمسة اشھر عدلت الوزارة فألغت اعترافھا فكاد ھذا اإللغاء یقضي على المشروع لوال أنھم حصلوا على  )١(

نة د س ا بع راف ثانی ادلي .االعت د البھ ي أحم ا عل ا وحركتھ ف معالمھ ي النج ة ف ،الحوزة العلمی
 .٣٢٠،ص١٩٩٣، بیروت، دار الزھراء للطباعة،)م١٩٨٠ـ١٩٢٠(اإلصالحیة

رقم )٢( دفاع الم ائھم من ١٩٣٨لسنة) ٤٠(وقد تم شمولھا بقانون وزارة ال انون واعف ذا الق ا بھ ،وشمول طالبھ
كریة ة العس دد . الخدم دة، الع اتف، جری ة،١٥٣الھ نة الرابع ة١٣(، الس ـ١٣٥٧ذي الحج  ٣/ھ

باط ة،٢٣،ص)م١٩٣٩ش نة الثانی امن، الس دد الث ذرة ،مجلة،الع ان (؛ الب ـ١٣٦٩رمض ران/ھ  ،)م١٩٥٠حزی
  .٤٨٢ـ٤٧٦ص

زین )٣( د عارف ال ى الشیخ احم ة )م١٩٦٠ـ١٨٨٤(في رسالة بعثھا الشیخ محمد رضا المظفر إل ، صاحب مجل
ق فرعال دى النشر لیحق ي ان اللبنانیة یعرض فیھا مشروع منت ا مدى الصعوبات الت ّین فیھ ة اإلصالحیة وب الغای

النجف ى ب الح الفوض م إص روق لھ ذین ال ی ن ال ا م انى فیھ ى . ع الع عل ر صّ نلالط الة انظ ا : الرس د رض محم
د ان ،مجلة،المجل دة(،٩و٨، الجزء٢٩المظفر، منتدى النشر، العرف انون األول/ ھـ١٣٥٨ذي الحجة /ذي القع / ك

 .٨٥٧ـ٨٥٦ص،)م١٩٤٠ـ١٩٣٩كانون الثاني
ة حاولت الھیئة االداریة  )٤( ق المرجع ) الفلس(بتأسیس مشروعللجمعی م یواف ا، ل ا ومعنوی دى مادی دعم المنت ل

ذه ) بعض الحاقدین((الدیني آیة هللا السید أبو الحسن على ھذا المشروع فأستغل ون بھ دأوا یطعن رفض وب ذا ال ھ
ت ادارة ك حاول ى  الجمعیة والمدرسة التابعة لھا، ومن ذل ة إل ھ عن الحقیق ا یستفسرون ب دم طلب ة أن تق الجمعی

دة  المھديالطلب الشیخ عبد  مالمرجع الدیني فقد ب ونشرت جری ذا الطل ى ھ دیني عل المظفر، وأجاب المرجع ال
ى :((نصھ ماالھاتف ھذا الجواب  ر عل د رضا المظف ل الفاضل الشیخ محم الم الجلی ز الع دنا العزی ي ول د اطلعن لق

ن ذلك أمر ال صحة لھ إلذي یتضمن ما ینسب الینا من السخط على منتدى النشر والقائمین بشؤونھ،فكتابكم الیھ ا
ھ  ام ب ا ق ا م م، أم ل العل ة أھ ھ یحط بكرام ال بصورة جمع الفلس ألن رجیح جمع الم أبدا، وإنما صدر منا عدم ت

ك ع إن ذل أس اصحاب المنتدى من التدریس وحفظ طلبة العلم وتشویقھم على التحصیل ف دنا،وال ب رٍض عن ل م م
ر املین للخی ا الع ع أخوانن ى جمی ،ولالطالع ))بإعانتھم وفقھم هللا تعالى ووفقكم لخدمة الدین والسالم علیكم وعل

نص انظر ة هللا ا: عل ال ددلرأي سماحة آی دة، الع دى النشر، الھاتف،جری ي منت و الحسن ف ، السنة ١٦٠سید أب
 .٢٣،ص)١٩٣٩مارت ٢٤/ھـ١٣٥٨صفر (الرابعة
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  :مدرسة منتدى النشر في النجف االشرف وكان السؤال بشطرین

ا؟  اعدة لھ دیم المس وز تق ل یج حیحة؟ وھ ة ص ي مدرس ر ھ دى النش ة منت ل مدرس ھ

  :نصھ ماعلى ھذا االستفتاء،المرجع الدیني  وردّ ،،ونشرت جریدة الھاتف االستفتاء 

  بسم هللا الرحمن الرحیم
دینیة ومساعدتھا في محلھا بال شبھة وال اشكال وفقكم هللا تعالى  نعم ھي مدرسة((

  )١())لكل خیر
مسؤولیة  ولیس وظیفة تشریفیة تمنح لشخص معین، إنما ھ اإلصالحيإذن فالمشروع 

ذا  ات النھوضكبیرة ال یتحملھا إال من یؤمن بھا، ویمتلك مواصف ھ،وعلى ھ ال ب ن أن ف یمك

ر  ات الفك ك مقوم و امتل ى ل ام بمشروع إصالحي، حت نتصور أن لكل انسان قدرة على القی

ة (أربع مدارس منتدى النشرأصبح قد واإلرادة والعقلیة الناضجة، و ابتدائیة ،متوسطة، ثانوی

ي المج )وكلیة ع ،لتخرج نخب من رجال الفكر والمعرفة تركوا بصماتھم ف ،فقد اإلسالميتم

  .كان تأثیر االستفتاء واضحا في نشاط المنتدى السیما أنھ حظي برضى المرجعیة الدینیة

ة  وقد ادرك د حسین كاشف الغطاء أھمی دیني الشیخ محم ھ  اإلصالحالمرجع ال ومن

دة ،وحمّ )٢(الدیني ى اإلسالمیةل مسؤولیة ما لحق بالعقی ا أصابھا من ضعف ووھن عل ، وم

األمة ومصلحوھا، بإھمالھم التعلیم الحدیث، وجرأتھ الصریحة في االندفاع نحو عاتق علماء 

دین اإلصالح ھ رجال ال  والمیل إلى التطویر والتجدید،ذلك ما جعلھ على خالف ما عرف ب

  .)٣(المحافظین

ري  ة الغ ت مجل بابوبین روعھ  األس ي مش ى تبن اء إل ف الغط یخ كاش ت الش ي دع الت

ھ :((نالشأبھذا  فقالت اإلصالحي  اإلصالحیةلقد تأثر الشیخ كاشف الغطاء من خالل دعوت

ا  واإلصالحالتي یدعو بھا إلى تحریر العقل  اني، وعرفن دین األفغ ال ال دأه جم الدیني الذي ب

ر یذلك الف لسوف العظیم والعالمة الجلیل الذي أمضى مدة طویلة بدرسھ وتلقى الشطر األوف

ا  اإلسالمیةب األقطار وعلومھ في النجف االشرف وجا من ثقافتھ ك داعی د ذل  لإلصالحبع

                                                
 .المصدر نفسھ )١(
الم أو )٢( دین واإلس اء، ال ف الغط ین كاش د حس المیة(محم دعوة اإلس ة )ال ة للطباع روت، دار المعرف ، بی

  .٨٣، ص١جـ.ت.والنشر،د
دد )٣( ة، الع ة، الغري،مجل ة الدینی ف والدراس ة، النج لمان كب ف س ة)٥٩(یوس نة الثانی رم  ١٤(، الس مح

  .٦١ـ٥٩الشامي، المصدر السابق،ص ؛ حسین بركة١٠٣٩،ص)م١٩٤١شباط ١١/ھـ١٣٦٠
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دین  سیما الدینیةوال اإلسالمیةحیاة لوكان لرحلتھ أثر في شتى نواحي ا ي ال ره ف ّد أث ث ع حی

  .)١())في اصالحھ) م١٥٤٦ـ١٤٨٣(أشبھ باالنقالب شأنھ شأن مارتن لوثر

ة الع ود أن الحرك ك الجھ ن تل ة أثنت جریدة الھاتف على جھود كاشف الغطاء وم لمی

نشء لبخطى واسعة، فكشفت غطاء ا األمامإلى  ھاأظھرت تقدم ذا ال ل والخمول عن ھ جھ

ة د ولمؤسس اء(الجدی ف الغط ادرة )٢()كاش ة ن ا مكتب ق بھ م والح ذا االس ا ھ ق علیھ ي اطل الت

  .)٣(بموضوعاتھا

ل  ده العام ان یع یم فك اء للتعل ف الغط ور كاش ا منظ يوأم یة  األساس اء شخص ي بن ف

ن ھوسلوك االنسان یم یمك ة  إعداد، ومن خالل مؤسسات التعل األخالق الدینی ل متمسك ب جی

مبتعدا عن التأثیرات األجنبیة، وكان لھ اتھامات متكررة إلى مدارس الحكومة بأنھا مقصرة 

  .)٤(سواءالفي شؤون المدرسة والمنھج على 

وترى جریدة الھاتف أن لھذه االسباب فضال عن اسباب غیرھا،أسس كاشف الغطاء 

ق  )٥())على غرار الجامعات الدینیة الراقیة الحدیثة((مدرسة ،ولكن مع المحافظة على الرون

اء متطوعین بنفسھ،االسالمي، وكان یشرف على سیر التدریسات  ار مدرسین اكف ویتم اختی

ة  وم الدینی ھ شتى العل ن خالل درس م دریس وی ھ الت ري علی ا یج ا نظام ل لھ دریس، وجع للت

  .)٦(والفلسفیةواألدبیة واألخالقیة 

وبعد حصول مؤسسة كاشف الغطاء على اعتراف وزارة المعارف أمضت سنة كاملة 

                                                
  .١٠٣٩ـ١٠٣٨یوسف سلمان كبة، المصدر السابق،ص )١(
دد )٢( دة، الع اتف، جری دیث، الھ دریس الح ام الت غیر، نظ د الص د الحمی ة،١٥٦عب نة الرابع رم ٤(، الس مح

 .١١،ص)م١٩٣٩شباط ٢٤/ھـ١٣٥٨
دد )٣( ة، الع ري، مجل ف، الغ ي النج ة ف وادر المخطوط اني، الن ي الخاق نة ) ٧٨و ٧٧(عل ،الس

  .١٢٩٧،ص)م١٩٤١آب  ١٩/ھـ١٣٦٠رجب٢١(الثانیة،
ة  )٤( ف، مطبع ري، النج ي الخض د الغن ق عب وطني، تعلی ي ال اق العرب اء، المیث ف الغط ین كاش د حس محم

  .٧٠م،ص١٩٣٨الغري،
ا  )٥( دما زارھ ك عن ي النجف االشرف وذل ة ف ة الدینی ي تأسیس الجامع یعد الملك فیصل األول، أول من رغب ف

أبلغھم رغبتھ وقد روج وللمرة الثانیة وعرف قابلیتھا العلمیة وتفوقھا الثقافي عندما اجتمع مع العلماء واألدباء 
اف، )٥٠٠(لھذه الفكرة وغذاھا وزیر المعارف محمد رضا الشبیبي وارتأى تخصیص مبلغ ة من االوق ألف روبی

 .١٠٣٨و١٠٣٤یوسف سلمان كبة، المصدر السابق،ص. ولكن المشروع لم یر النور
دد )٦( دة، الع ، السنة ١٧٣عبد الحمید الصغیر، مؤسسة كاشف الغطاء وأثرھا في النھضة العلمیة، الھاتف، جری

  .٢٢ـ٢١،ص)م١٩٣٩حزیران ٣/ھـ١٣٥٨جمادى االول٢(الخامسة،



 ١٢٥

ا بیّ  دى النشر كم وزارة منت م ألغت ال ت  اّنمن الدراسة سویة مع منتدى النشر ث ابقا واكتف س

ارف لصادق البصام)١(بمدرسة كاشف الغطاء ام وزارة المع د زم ن تقلی ل وردّ )٢(،ولك ة الفع

ت وراء  ألوساطاالعنیفة في  ي النجف االشرف كان ة ف ادةالدینی راف  إع دى النشر باعت منت

  .)٤(دینارا سنویا)٥٠(الوزارة بتقدیم مساعدة مالیة لھما قدرھا وأوصت، )٣(ثانیة

اش  بیل انع ي س ة ف وة مھم د خط تین یع اتین المدرس ة بھ ة العراقی ام الحكوم إن اھتم

ة النجف اال ي مدین ذا الحركة العلمیة والفكریة ف ي  الشأنشرف، وبھ ة الغري ف ت مجل كتب

لقد اصبحت المدرستان تعمالن في حقل الثقافة الدینیة والعلمیة في عاصمة ((:إحدى مقاالتھا

ذا )٥())طالبا)٢٥٠(األدب في العراق، وبلغ عدد الطالب في المدرستین ما یقارب ر ھ ،ویعتب

كوین جامعة دینیة أدبیة یرنو الیھا أمل كبیر في التقدم وتطبیق المنھاج ویؤكد قابلیة النجف لت

  .تحقیقھا النفوس الىالفكر وتصبو 

ي  ة ف ة العلمی امي الحرك ى تن ذا المجال إل وأما جریدة الھاتف فقد لفتت االنظار في ھ

ي  مدینة النجف االشرف، وعن ھذه المكانة التي تبوأتھا المدینة والتي اصبحت ثالث مدینة ف

ؤسسات من الواجھات الثقافیة في العراق والنجف ملتقى العالم االسالمي، حیث اصبحت الم

، فقد ذكرت الجریدة أن وزارة المعارف انتدبت التمثیلاألدباء والوفود الثقافیة ،وعلى سبیل 

وم  ربالء والنجف االشرف، ی ارة ك م، ١٦/٢/١٩٤٣بعض الشخصیات العلمیة واألدبیة لزی

وض ار للنھ د األفك ادل اآلراء وتوحی ا تب رض منھ ا  الغ ا علمی ل لھبم ات  ایكف ق الغای تحقی

                                                
 .١٠٨٩،ص)م١٩٤١آذار ١١/ھـ١٣٦٠صفر ١٢(،٦٢یوسف سلمان كبة، المصدر السابق،العدد )١(
د انظر.١٩٤٦، ١٩٤١، ١٩٤٠، ١٩٣٥عام ىم وزیرا للمعارف في اربع وزارات األولاصبح صادق البصا )٢( : للمزی

ألیف، د در طالب حسین ٨٥ـ٨٢،ص.ت.شیخ العراقین ، نظرات في معارف العراق،النجف، مطبعة دار النشر والت ؛حی
 .م٢٠٠٠ة بغداد، عطیة الھاشمي، صادق البصام ودوره السیاسي في العراق،رسالة ماجستیر،كلیة التربیة، جامع

اوفدت وزارة المعارف احد مفتشیھا من بغداد ومفتش معارف الحلة إلى النجف االشرف وأجروا تفتیشا دقیقا  )٣(
ر و دى النش ي منت یم االدارة ف ة وتنظ ات الدراس ى مجری يعل ا  ف وزارة اعترافھ ادت ال یش اع ذا التفت وء ھ ض

 .٢٣،ص)م١٩٣٩شباط ٣/ھـ١٣٥٧ذي الحجة ١٣(،، السنة الرابعة١٥٣الھاتف، جریدة، العدد. بالمنتدى
ي النجف االشرف وقت وصول المساعدة) بالفلس(نشرت جریدة الھاتف أسعار العملة وتصریفھا )٤( ،لمعرفة ف

دفوع غ الم ة المبل أتي قیم ا ی ة:(كم رة الذھبی س١.٩٣٥اللی ذھبي ( ،)فل اون ال س٢.٠٦٥الب لایر (،)فل ال
ي س٧٦القرش عودي(،)فل لایر الس س٧٨ال ددا). فل دة، الع اتف، جری ة،٢٠١لھ نة الخامس ذي  ٩(، الس

  .١٥،ص)م١٩٤٠كانون الثاني ١٩/ھـ١٣٥٨الحجة
 .١٠٨٩؛ یوسف سلمان كبة، المصدر السابق،ص١٦حسن الجواھري، المصدر السابق،ص )٥(



 ١٢٦

  .)١(المنشودة من التعلیم والثقافة

ام  أوردتوفي السیاق ذاتھ  ارف ق ن وزارة المع دا م اده أن وف را مف ة الغري خب مجل

وم السبت ة النجف االشرف ی ادلوا )م٢٦/٢/١٩٤٤(بزیارة مدین ث، وتب ع  األحادی ة م األدبی

  :)٢(مثقفي وأدباء النجف وكان الوفد مؤلفا من

  .المستر ریتش، المستشار الفني في وزارة المعارف .١

 .عبد الجبار الجلبي، مدیر المعارف العامة .٢

 .عبد الوھاب الركابي، مدیر معارف كربالء .٣

ىوقد  ى  ألق ي إل ار الجلب د الجب ا عب ة وترجمھ ة ادبی د الرسول الجشي قطع الشیخ عب

إننا ما جئنا لنقل الثقافة :((قائال االنكلیزیة ونالت استحسان الضیوف،وقد رد علیھا المستشار

ائج  اتي نت ى معلوم الغربیة من بیئتھا إلى بیئة غریبة عنھا، وأنا قدمت إلى العراق أضیف إل

ھ  ھ وأخالق تجاربي وتجوالتي في ھذا القطر ویجب على الشرق أن یبقى محافظا على عادات

  .)٣())وثقافتھ عدا ما یالئمھ من الثقافة الغربیة

ارتھم كما زار وفد  د زی الثقافة والعلماء العالمة الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء بع

  .)٤(المجتھد آیة هللا السید أبو الحسن وقصدوا المصلح الشیخ عبد الكریم الزنجاني

ثقافیة  أخرىأصبحت القاعدة مھیئة في النجف االشرف النطالق مؤسسات وجمعیات 

ة و ىوعلمی اء عل ة، وبن ة و دینی دأت األندی ك ب روع االمجذل ن مش دث ع ة تتح لس النجفی

ة نھض جماع دیني، ف یم ال ة والتعل الج التربی ذي ع الح ال احة  االص دخول س باب ل ن الش م

ع من كثار اإل وااالبداع،وحاول ة م ة والعربی عدد المدارس التي جمعت العلوم الدینیة والثقافی

افيجمعی(،وتقدموا بطلب إذن تأسیس جمعیة باسم)٥(العلوم العصریة الحدیثة ر الثق ) ة التحری

                                                
دد  )١( دة، الع ة،٣٢٢الھاتف،جری نة الثامن فر١٣(، الس ـ١٣٦٢ص باط١٩/ھ ي ٤،ص)م١٩٤٣ش ارف ف بوع المع ؛ اس

  .٥٣١ـ٥٢١، ص) م١٩٤٣آذار٢/ھـ ١٣٦٢صفر٢٤(، السنة الرابعة،)٨و٧و٦(غري، مجلة، العددالنجف، ال
  .،الغالف)م١٩٤٤شباط  ٨/ھـ١٣٦٣صفر  ١٣(، السنة الخامسة،)١١و١٠و٩(الغري، مجلة، العدد )٢(
  .،الغالف)م١٩٤٤شباط  ٨/ھـ١٣٦٣صفر  ١٣(، السنة الخامسة،)١١و١٠و٩(الغري، مجلة، العدد)٣(
أالتي ھ المجلة أن العلماء عرفوا بقیامھم بالدعوات العامة وما ذكرت )٤( ا لف تت وب والمشاعر واألھداف فیھ القل

ة،  االدینی رب د، انظ اء الوف ت بلق ي تلی ائد الت ب والقص ات والخط ى الكلم ة، : الطالع عل ري، مجل الغ
  .٥٤٤ـ٥٤٠،ص)٨و٧و٦(العدد

 .١٨٦ـ١٨٥ق،صجعفر الخلیلي، موسوعة العتبات المقدسة، المصدر الساب )٥(
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إذن بتأسیس جمعیة علمیة أدبیة )١(ومنحت وزارة الداخلیة الشیخ عبد الغني الخضري ورفاقھ

  .)٢()م١٩٤٥حزیران/ھـ١٣٦٤رجب(في النجف االشرف بتاریخ

ذه  اح ھ ة افتت ات لحفل ف الطبق ن مختل رة م ة كبی ة، جماع د الجمعی ا معتم ودع

ا ،)م٤/٩/١٩٤٥ء المصادفایوم الثالث(المؤسسة ین فیھ ات والقصائد لتب ا الكلم ت فیھ  وألقی

  .)٣(وھذا ما أوردتھ مجلة الغريؤسسة السامیة وأغراضھا النافعة المفیدة، مأھداف ال

وتحدثت مجلة الغري عن ابرز النشاطات التي اضطلعت بھا جمعیة التحریر الثقافي، 

ة العل:((صھما نفكتبت  راغبین بدراس ا یخص ال ةلقد أصدرت الجمعیة بیان ة األدبی  وم الدینی

ین المصادف   ١٠فإن الجمعیة فتحت ابوابھا لقبول الطالب والمنتسبین اعتبارا من یوم االثن

  .)٤())م١٩٤٥ایلول ٧/ھـ١٣٦٤شوال

ة  ب وإقام ة الكت ة وطباع الت األدبی ة الحف ة بإقام وقد مارست الجمعیة أنشطتھا الثقافی

  .)٥(الفواتح للعلماء واألعالم

دل اال ة الع ا مجل ف أم ول كاش د الرس یخ عب ھ الش ال كتب ي مق ت ف د بین المي فق س

اء د )٦(الغط یم وتحدی الیب التعل یاغة اس ي ص مات ف ائق والس یات والحق زات والمقتض الممی

ي درس ھ ة،فمادة ال ة والحدیث ة القدیم ي المدرس ري ف ان یج ا ك داف وم ا (األھ ل م د عك ن

إلى فتح أحد  األنظارتوجھت  باألسباولم تنطبع في نفوسھم حریة الدرس، ولھذه ) المعلمین

ا عة، ففتحن ة الواس ة العالی واب الثقاف ي (أب افي ف ر الثق ة التحری ي جمعی ة ف ة دینی مدرس

ف یة، ،)النج وازم المدرس اث والل ل األث ا بأفض د تجھیزھ دوام بع ي ال ة ف تمرت المدرس واس
                                                

دي )١( ي الخال یخ عل ة(اصبح الش د الجمعی ري )معتم ي الخض د الغن یخ عب ة(، الش كرتیر الجمعی د )س یخ عب ،الش
اء ف الغط ول كاش ة(الرس ب الجمعی م)محاس ي سمیس د عل یخ عب دیر االدارة(، الش د)م یخ محم ا  ،الش رض

اني ة(الحس ال الجمعی ین م دد مجلة،الغري،).أم ة،٢٤ـ٢٣الع نة السادس ان  ٢٧(،الس ـ١٣٦٤رمض  ٤/ھ
 .،الغالف األخیر)م١٩٤٥ایلول

  .،الغالف األخیر)م١٩٤٥حزیران ١٩/ھـ١٣٦٤رجب ٩(، السنة السادسة،١٥الغري، مجلة، العدد )٢(
  .، السنة السادسة،الغالف األخیر٢٤ـ٢٣، العدد الغري، مجلة )٣(
  .،الغالف األخیر)م١٩٤٥نيتشرین الثا ٢/ھـ١٣٦٤شوال ٢٦(، العدد االول، السنة السابعة،المصدر نفسھ )٤(
  .،الغالف)م١٩٤٥تشرین الثاني ٢٧/ھـ١٣٦٤ذي الحجة٢٢(، العدد الرابع، السنة السابعةالمصدر نفسھ )٥(
اریخ )٦( ة بت د )م١٢/٢/١٩٤٦/ھـ١٣٦٦محرم ١٥(جرت انتخابات الھیئة األساسیة للجمعی ، واصبح الشیخ عب

ي الخضري سكرتیرا ،والشیخ محمد رضا الحساني أمینا الرسول كاشف الغطاء معتمدا للجمعیة،والشیخ عبد الغن
ا للمال،والشیخ حسن القرشي  نعم الشمیساوي أمین د الم ي خان محاسبا، والشیخ عب للجمعیة، وسید محمد عل

 .٢١٤،ص)ھـ١٣٦٦محرم(القادسیة، مجلة، العدد الخامس، السنة الرابعة،. مدیرا لالدارة



 ١٢٨

ت اتذة  ةووسائل االیضاح واصبحت تضم س ة أفضل االس ارت ادارة الجمعی صفوف، واخت

ر ا.)١(أكفئھمو اه آخر فك ان  لوفي اتج ة البی اني صاحب مجل ي الخاق ة  بإنشاءشیخ عل جمعی

ط ) لمقرابطة ال(باسم ة ورب وحددت أھداف الجمعیة بإحیاء النوادر المخطوطة واآلثار األدبی

ي  ي واألدب راق العلم د الع ي مج المیة، لتحم دن االس اقي الم رف بب ف االش ة النج مدین

ت الراوالتاریخي، ةوطالب ادب بط الم إیج ات الع ع مكتب رتبط م ي ت ائل الت ن وزارة  ،الوس ولك

  .)٢(الداخلیة رفضت الطلب

ریم(وفي االطار ذاتھ قدمت جمعیة روم) القرآن الك ا ت ھ طلب رآن  فی ة الق تأسیس جمعی

ز افیھ اھم غ ةالكریم ،موضح ة وتجھی ة العربی یات الجمعیة المتمثلة بتقویة الثقافة بعلوم اللغ

لم معلو ة وتوجیھیالمس ة حدیث ات عام یر  ھم ن التفاس م أحس ریم وفھ رآن الك ة الق ى دراس إل

ي الشؤون السیاسیة  ،وتوحید الصفوف،لتبلیغھ بالدین االسالمي دخل ف ة أن تت یس للجمعی ول

  .)٣()ھـ١٣٦٧ربیع األول  ١٧(مطلقا، واحتفلت الجمعیة بافتتاحھا بتاریخ

دمو ا تق ین مم ذھ یتب ي اتخ ات الت رة الجمعی ا أن فك ا اساس ئت لجعلھ لحون انش ا المص

دارس ل الدین وتعمیملللنھضة الثقافیة وخدمة  تح م دافھا بف ق أھ دأت تحق ة والتوجیھ،وب لتربی

ة ونشرت محاضرات تتصل  ا ثقافی ا، واصدرت كتب ة والعلی دینیة بفروعھا األولیة والثانوی

  .بشؤون الفكر واالصالح بشكل عام واالصالح الدیني بوجھ خاص

ي النجف االشرف تلك المقاالت الضوء على طبیعة الدراسة  حیث سلطت الرسمیة ف

ة اھج إ موازن مل المن یم لیش ي التعل الح ف ى االص ة إل ة داعی دارس األھلی ة الم ا بدراس یاھ

  .الدراسیة ونظام التدریس باختیار األكفاء لكل اختصاص

                                                
اء، مدرسة جمع )١( ول كاشف الغط د الرس دد عب ة، الع المي، مجل دل االس ا، الع ة منھ افي والغای ر الثق ة التحری ی

  .٢٨ـ٢٧،ص)ھـ١٣٦٥جمادى الثاني ١٥(الثالث، السنة األولى،
دد )٢( ة، الع ان، مجل م، البی ة رابطة القل اني، جمعی ي الخاق ة،٥٥عل رین  ٨/ھـ١٣٦٨محرم  ٥(، السنة الثالث تش

  .١٤٣،ص)م١٩٤٨الثاني
ام )٣( اني، نظ ا الحس د رض دد محم ة، الع یة، مجل ریم ،القادس رآن الك ة الق ة،)١٠و٩(جمعی نة الرابع ع (، الس ربی

  ).ھـ١٣٦٧االول



 ١٢٩

  :والطفل الصحافة النجفية لقضايا املرأةاهتمام ــ 

ف ارض مققبل الشروع في ع ى مختل ّاب التي نشرتھا الصحافة النجفیة وعل الت الكتـ

ورین والمصلحین  ة بعض المتن الصعد في شؤون المرأة، البد من اعطاء لمحة عن معالج

  .ضمن المجتمع الذي تعیش فیھفي وحقوقھا  وأثرھاالمرأة  لقضیة

اعيالعانت المرأة من القیود والمظالم و ي وضعھا االجتم ردي ف را ت ك ب كثی سبب ذل

ذین  ورین والمصلحین ال وق  أصبحواظھر بعض من المتن دافعین عن حق اة م د دع ا بع فیم

 التقدمألن المرأة ھي نصف المجتمع، فال یمكن ؛غرو في ذلك المرأة ومطالبین بإنصافھا وال

ل فمن بفئة  ي بك و نھوض كل ع ھ ھدون فئة أخرى، فنھوض المجتم ادین  ئات ع می ي جمی وف

  .)١(الحیاة

ا  المجددینناك مواجھة بین كانت ھ رأة مم ر الم ى تحری دعو إل والمحافظین، األول ی

ا فھي فیھ من تخلف  ف الحجاب عنھ یم وتخفی ي التعل ا ف اطالبوا بحقھ ي  وإعطائھ ا ف حقوقھ

ة ا االجتماعی الق وحقوقھ زواج والط ن )٢(ال ا ع ك خروج روا ذل د اعتب افظون فق ا المح ،وأم

  .)٣(بیغرتتباس من ال، ودعوة إلى االقاإلسالمیةالشریعة 

رأة  إصالحیةنفسھ كانت ھناك دعوات  اإلطاروفي  اه الم اتخذھا بعض المصلحین تج

ومن منطلقات محافظة بقیاسات روح العصر  أخالقیةاعتبرت مواقف نابعة من زاویة دینیة 

  .)٤(امرأة مسلمةبوصفھا أن تمس  ذلك وضعھا  متجدد من دون إسالميوفق منظور على 

ا ان ن ھن ة وم ات اجتماعی ل وآف ن عل ع م ي المجتم ا رأوه ف رون عم اب یعب رى الكت ب

ن  اد م ى لیك ذاك، حت ة آن مطالبین باالصالح ،وكانت آراؤھم تمثل حیزا في الصحافة النجفی

ا أن  و إذا قلن ا ال نغل رأة، ولعلن ع الم ا یصور واق ھ مم ال أدب ا خ ا أو أدیب د مثقف ادر أن تج الن

                                                
رأة )١( وق الم وا عن حق ذین دافع ي ال وطن العرب ي ال ل ف ان رفاعة الطھطاوي من االوائ د انظر. ك ن : للمزی مع

  .١٩٩ـ١٩٧م،ص١٩٨٧زیادة، معالم على طریق تحدیث الفكر العربي، بغداد، مطابع الرسالة،
ي، د )٢( اب العرب د قطب، ٢٤٦ـ٢٤٤ص.ت.كاظم حطیط، اعالم ورواد في األدب العربي، بیروت، دار الكت ؛ محم

 .١٦٠ـ١٥٢،ص.ت.في النفس والمجتمع، مطبعة مخیمر،د
ام )٣( ى الع ري حت ي والفك بیبي ودوره السیاس ا الش د رض ناوة، محم د ش ي عب ت ١٩٦٥عل داد، بی م، بغ

  .٣٣٨ـ٣٣٦م،ص٢٠٠٣الحكمة،
روت،١٩٧٦ـ١٨٨٤محمد باقر البھادلي، ھبة الدین الحسیني،آثاره الفكریة ومواقفھ السیاسیة )٤( م، ٢٠٠١، بی

  .٩٥ـ٩٣ص



 ١٣٠

اعیین ل اب االجتم دفاعات الكت ایا ان ن القض ا ع وة وعنف ل ق دة ال تق ذه الم ي ھ الح ف الص

ب ي أغل ل ف یة، ب ا السیاس اعيییاألح الح االجتم ل االص ت عوام ا، إذ واكب ت علیھ  ن تفوق

  .أحداث سیاسیة

ر أن ا ت النظ ا یلف ددھا لومم ام یح ار ع ا اط بح لھ ورت واص الحیة تبل دعوات االص

 اءیبإحھاتف أن یعمل في حقل التوجیھ وقد تمكن جعفر الخلیلي في جریدة ال،ویبین معالمھا 

ا االنسان  األفكار ھ فیھ العملیة في اسلوب التربیة من خالل االسلوب القصصي، حیث یواج

واطن  وحي باكتشاف م ي ت ة الت وم بمناقشتھا بالطریق م یق احة ث ي الس ة ف ار المطروح األفك

ى ضرورة د عل ى التأكی اج إل ذا االسلوب ال یحت و بھ ة المستوى د الضعف والخلل، فھ راس

ن  ھ م اه، وأمكن ذا االتج دلولھا  اءیإحالعقلي والروحي للناس من أجل تركیز ھ ي م القصة ف

  .الرسالي

يومن ھذا االسلوب سلطت جریدة الھاتف الضوء  ي  ف ة الت اھیم االجتماعی یم والمف الق

بیل  ى س ة، وعل اة المختلف واحي الحی ي ن رأة ف ین الرجل والم ة ب اد العالق  لالتمثیحددت ابع

وان ت(نشرت الجریدة قصة بعن رأة إذا وف ا بأسلوب قصص) الم ا كاتبھ الج فیھ ع  يع مجتم

 تعاملھسرة ـ مبینا فیھا مدى تحمل الزوجة افراط زوجھا في أطبقیة الحیاة االجتماعیة، ـ في 

  .)١(الظالم لھا وتقابلھ بالوفاء وھو على فراش الموت

ة  اركت مجل فش د النج ھ، عن أن ذات ي الش ا ف وانزمیلتھ ة بعن رت قص اة (ما نش مأس

اة ا)فت ر كاتبھ داثھاأن  ،وذك ادة أح ھ ع تفحلت فی راق اس ة ، ألن الع ار(واقعی ل الع ) غس

ا مخال )٢(مألوفة في المجتمع العراقي وأصبحت ا جرم ا الرتكابھ ل أخیھ ن قب ،فقتلت الفتاة م

،فقتلھا بسبب )٣(الفحوصات علیھا فظھر أن الفتاة لم یعتَد علیھا أجریتلشرف وبعد وفاتھا با

  .الوشایة،وذھبت ضحایا كثیرة نتیجة الشائعات 

ا الثاب ن ابوابھ ا م وانتافردت جریدة الھاتف باب ة(ة، بعن ل آراء ) مشاكل اجتماعی تحم
                                                

ایلول  ١/ھـ١٣٥٨رجب  ١٦(، السنة الخامسة،١٨٢حسن الجواھري، المرأة إذا وفت، الھاتف، جریدة، العدد )١(
  .٢٤ـ٢٢،ص)م١٩٣٩

زم )٢( د المت إنھم یعد علي الوردي، أن ھذه الظاھرة عن ار ف ادة غسل الع دھم ع د ضعفت عن ي الحجاب وق تین ف
ي، : للمزید انظر. استعاضوا بالحجاب الشدید عن ھذه الظاھرة ة المجتمع العراق ي طبیع وردي، دراسة ف ي ال عل

 .٣٣٤ـ٣٣٣ص
ین ا )٣( د الحس ى،لعب نة األول ث، الس دد الثال ة، الع ف، مجل اة، النج اة فت اتي، مأس یخ ع ادى ١٥(ش جم

 .٢٩ـ٢٨،ص)م١٩٥٦كانون األول٢/ھـ١٣٧٦االول



 ١٣١

دو فیھا  د تب كثیر من المعالجات وربط االسباب بالمسببات وتعلیالت للظواھر االجتماعیة،وق

د أول یر عن ھل یس كلة س الج أي مش راء أن ع ا للق ل فیھ د التأم ی لمحة،وبع ل ب ا تحم  نفإنھ

ثنایاھا مفاھیم وقیما جدیدة من حیث عالقات األفراد، ومن ھذا الباب عرضت الھاتف مشكلة 

المرأة عرضا مسھبا، مستخلصا من صمیم الواقع، ومنتزعا من صور الحوادث والشواھد 

رة  رأة  الكثی ا الم ي واجھتھ اوذاقتالت یة،وع ھ روف القاس ك الظ ي تل ا ف ب بر عنھ الكات  المق

  .)١(الذي اغتصب حقھا،وقسرھا على البقاء في البیت) الجنس اللطیف(بـ

ر  ة أول األم وفي ظل ذلك الوضع االجتماعي المنحط للمرأة، حاولت الصحافة النجفی

ذكیرھم من خالل  تھدئة خواطر المحافظین وتنبیھھم إلى خطر االنسیاق وراء العواطف وت

ة رأة قب موازن ین الم ده ل االسالمب اال وبع دل االسالمي بنشرھا مق ة الع د اسھمت مجل ، وق

وان رأة(بعن اه الم المي تج دل االس ع  وازن، )الع ي المجتم رأة ف ة الم ال مكان ب المق ھ كات فی

ن ات(البشري إذ عانت المرأة م ن أقسى درجات السلوك البشري، )٢()وأد البن د عدھا م ،فق

وواجباتھا المرأة  حقوقاإلسالمیة قد نظمت الشریعة و). بدافع الغیرة(ھذه القسوة  واستعملت

ة الرابطة البشریة ((وفق انظمة عادلة كاملةعلى  ا لرعای دیرا موافق رأة تق ف الم لتقدیر موق

  .)٣())العامة

ة  قالمشر األثروأكدت جریدة الھاتف المعنى نفسھ في اظھار  للمرأة من خالل دراس

اء العصور التاریخ ي أثن ة، موضحتاریخیة لوضعھا ف ام  ةی ا مق رأةفیھ ل  الم اعي قب االجتم

ا )١(وضعھا في عصر حضارة االسالم وموازنا،)٤(االسالم ي ارتقائھ ة ف ،وحدد السبل الكفیل

                                                
دد )١( دة، الع اتف، جری ة، الھ كلة اجتماعی ورس، مش اظم ن ى ك ة،١٦٧موس نة الخامس ع األول  ٢٩(، الس ربی

  .٨ـ٧،ص)م١٩٣٩مایس  ١٩/ھـ١٣٥٨
يبُ  )٢( ة  kعث النب ة المخالف ذه الظاھرة االجتماعی ل، ولمحق ھ بعض القبائ ادة ل ھ ع ات فی ان وأد البن ت ك ي وق ف

، ٥،المثل الكامل،ط kمحمد جاد المولى، محمد: للمزید انظر. ریعة اإلسالمیة جاء تحریمھا في الشریعةلتعالیم الش
رب، ٢٦٠ـ٢٥٩م،ص١٩٦١القاھرة، مطبعة محمد علي صبیح،  اریخ الع ي ت ي، محاضرات ف د العل ؛ صالح أحم

 .١٤٥ـ١٣٩،ص.ت.طیف للطباعة والنشر،دلالقاھرة، مؤسسة دار الت
ی )٣( ر الحس د جعف نة محم دد الثاني،الس ة، الع المي، مجل دل اإلس رأة، الع اه الم المي، تج دل اإلس ني، الع

  .٩ـ٧،ص)ھـ١٣٦٥جماى األول ١٥(األولى،
ي  )٤( ین ف ین األخت رب یجمع ب ض الع ان بع ا ك الم منھ ا اإلس د حرمھ ادات وتقالی اك ع ات ھن ن وأد البن فضال ع

دة ال اء م ل انقض ا قب ودة الیھ اء والع ق النس زواج وتطلی دةال ر. ع د انظ الم : للمزی ي، االس رد عل د ك محم
 .١٣١،ص٣م،جـ١٩٦٨، القاھرة، مطبعة لجنة التألیف والنشر،٣والحضارة،ط



 ١٣٢

  .كاتب المقال ھذا ما ذكره،)٢(إلى المقامات العلیا في الھیئة االجتماعیة

ر ا ألثرھامنھا  تثمیناجریدة الھاتف على موضوع األسرة بصورة خاصة  ركزت لكبی

زز  ي تتع ل الت ا بالرج رأة وارتباطھ ة الم ن مكان ت ع ع فكتب رد والمجتم اة الف ي حی ف

ھ  ةكاتب تواعتمد) بالعالقة المتبادلة(دعائمھا ي وج ة ف دالئل التاریخی ةالمقال ال ین  الموازن ب

  .)٣(وإسالمھاالمرأة في جاھلیتھا 

وان رتھ بعن ال نش ي مق اتف ف دة الھ ت جری رأة األدب(حاول یة عال) والم ھ قض ت فی ج

وع )٤(اھمال تربیة المرأة ،وعدت الجریدة أن التربیة من أفضل الوسائل التي بوسعھا ایجاد ن

ن  أن م ا ش رأة لھ تكن الم اط، ول ة االنحط ن مقاوم رأة م ة الم انة لحمای ن الحص م

،فضال )٥())دارة البیتإویتوقف علیھا نظام األسرة وتربیة الطفل وعارفة بأصول ((االحترام

ن األسر عن ذلك ھ ر م ي الكثی ي شاعت ف اجمت الصحافة النجفیة، ظاھرة تحدید النسل الت

كوالعراقیة  ا، وعدت ذل ة منھ ا(السیما المثقف ان ) وأدا اجتماعی ذي ك وأد ال ف عن ال ال یختل

ة النجفسائد ت مجل ة، وقال و السبب((ا في زمن الجاھلی ب االقتصادي ھ المباشر  إن الجان

  .)٦())الذي یقف وراء ھذه الظاھرة

ة عن من  لم تقف الصحافة النجفیة موقف المتفرج بعض ما ینشر في الصحف العربی

                                                                                                                                          
ادم، حضارة االسالم، : للمزید انظر .في العبادات المساھمات المرأة في المجتمع واشتراكھ )١( جوستاف جرونیب

 .٢٤٤م،ص١٩٥٦مصر، دار مصر للطباعة،،٢ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید وعبد الحمید العبادي،ط
 ٥/ھـ١٣٥٩صفر ٢٥(، السنة الخامسة،٢١١محمد جمال الھاشمي، المرأة واالسالم، الھاتف، جریدة، العدد )٢(

 .٦ـ٤،ص)م١٩٤٠نیسان
دد  )٣( دة، الع اتف، جری المھا، الھ ا واس ي جاھلیتھ ة ف رأة العربی دور، الم ة م ة،٢٣٨غازی نة السادس  ١٦(، الس

  .١٣،ص)م١٩٤٠تشرین االول ١٨/ھـ١٣٥٩رمضان
اء  )٤( ى اآلب ع عل ؤولیة تق اك مس ات ھن رعیة واالمھ ؤولیتھم الش ن مس ال ع يفض ذور :وھ ة ب وا بتنمی أن یھتم

: للمزید انظر. وإن القیام بھذا الواجب ال یكون إال في ظل استقامة الوالدین. االیمان واألخالق في نفوس األطفال
اني،محمد تقي فلسفي، الطفل بین الوراث ي، القسم الث  النجف،ة والتربیة، تعریب وتعلیق فاضل الحسیني المیالن

 .١٠م،ص١٩٦٨مطبعة اآلداب،
ر  )٥( رأة، اھمجعف ددلدر، األدب والم دة، الع اتف، جری ة،١٨٣ھ نة الخامس ب  ٢٣(، الس ـ١٣٥٨رج ول  ٨ھ ایل

  .٢١،ص)م١٩٣٩
 ١١/ھـ١٣٧٦ذي القعدة ١٢(ر، السنة األولى،النجف، مجلة، العدد العاش ،یعقوب الحمداني، الوأد االجتماعي )٦(

  .٢٤ـ٢٣، ص)م١٩٥٧حزیران



 ١٣٣

ة د جواد مغنی یخ محم ى الش د أغن رأة فق وان)١(حجاب الم اال بعن ف مق ة النج اب (،مجل الحج

رعي ة)الش ي مجل ر ف ا نش ى م ف(ردا عل دد )(روز الیوس وز  ٢٢الع تم

وان)٢()م١٩٥٧ ي (،بعن ة ف المالفتن ا ج) اإلس ل م ة ،ومجم ي المجل ذكور ف ال الم ي المق اء ف

س السباحة للنساء بعض شیوخ تتالمصریة أن المجلة استف بس مالب ي ل ر ف أفتوا األزھ ، ف

ولبوجوب الحجاب ا ا((شرعي، وھ ا وكفیھ ا عدا وجھھ ھ م رأة كل د )٣())حجب جسم الم ،وق

ن  الیبسخر الكاتب في المجلة المصریة من ھذه الفتوى بكل ما لدیھ م ول السخریة،  أس فیق

م :((المصریة مغنیة ردا على المجلة دون سواه  اإلسالمأرادت روز الیوسف أن تعرف حك

ا  ا، وھن ا وال نجفی ألت أزھری ا س رى لم ة أخ ن جھ ھ م و أردت معرفت وع، ول ذا الموض بھ

لماذا أنكرت؟  وكل واحد  ةمؤمن كانتنت ال تؤمن لماذا سألت؟، وإن اموضع الغرابة فإن ك

  .)٤())لدین ومقدساتھمنھا انكار وجحود ل

المرأة في األدب العربي واألدب الغربي، لقد عد كاتب  أثرجریدة الھاتف بین  وازنت

المقال أن المرأة ھي دعامة االستقالل وبھا تقدر درجة االمة سیاسیا وأدبیا، ویمضي الكاتب 

راقیین  درك أن الع ة لماضي العرب لی دم إن في سرد الحقائق التاریخی یھم عأرادوا التق أن ل

  .،على حد تعبیر الجریدة)٥(یعیدوا للمرأة مكانتھا بمزاولة األدب في الشعر والقصة والفلسفة

ة ) دنیا المرأة(أفردت مجلة البیان بابا من ابوابھا الثابتة وسمي ة تجرب وطرحت المجل

ة  حافة النجفی اریخ الص ي ت ا ف ن نوعھ دة م اء وفری اب واألدب ى الكت وة إل ھ دع ي توجی ھ

                                                
ي، وتخرج من ) م١٩٨٢ـ١٩٠٤(محمد جواد مغنیة )١( ت دین ي بی ل ونشأ ف ل عام ي جب ي قضاء صور ف ولد ف

ا  ام فیھ ي النجف واق ة  ١١مدرسة دینیة، واكمل دراستھ ف ي محكم ل وعین قاضیا ف ل عام ى جب اد إل ا وع عام
ة عام١٩٤٨ام بیروت الجعفریة ع م مستشارا ورئیسا للمحكم ي ١٩٥١م، ومن ث دة وكتب ف ات عدی ھ مؤلف م، ل

ة وریة واللبنانی ة والس حافة العراقی ر. الص د انظ اة: للمزی ع الحی الم م ة، االس واد مغنی د ج ة ( محم ترجم
 .٢٦٩ـ٢٣٩م،ص١٩٥٩،بیروت، دار االندلس،)المؤلف

د انظر ،الساخر الصحف المصریة المتخصصة في النقد السیاسي من )٢( دي، تطور الصحافة : للمزی ور الجن ان
 .٣٠٨ـ٣٠٤،ص١٩٦٧العربیة في مصر، مطبعة الرسالة، 

ام السی )٣( ي النظ ة (.ھـ١٤٢٨، النجف ،٤اسي االسالمي، طالشیخ محمد اسحق الفیاض، موضع المرأة ف مقابل
 ).م٢٠٠٨آذار٧/ھـ١٤٢٦ولربیع اال ٩(مدینة النجف االشرف، : ، المرجع الشیخ محمد اسحق فیاض)شخصیة

ى،١٢محمد جواد مغنیة، الحجاب الشرعي، النجف، مجلة، العدد  )٤( آب  ١٨/ھـ١٣٧٦محرم، ٢٠(، السنة األول
  .١٠و٧ـ٦،ص)م١٩٥٧

دد )٥( دة، الع اتف، جری المي، الھ ي األدب الع رأة ف ة،٣٠٢صفاء خلوصي، عبقریة الم ادي ١٣(، السنة الثامن جم
 .٢،ص)م١٩٤٧تشرین الثاني ١٥/ھـ١٣٦١االول



 ١٣٤

في المدارس العالیة واالبتدائیة الذین یشعرون والسیما المعلمات،) تبات األدیباتالكا(والسیما

ا،بتأخر المرأة  ا وتثقیفھ ي تعلیمھ اك ضرورة ف د )١(وھن ي ترف ة الموضوعات الت ،لنشر كاف

  .لمجلةا

وقد حاولت المرأة أن تخوض بنفسھا غمار البحث عن حقوقھا وواجباتھا وموقفھا من 

اة ع والحی ة)٢(المجتم احب المجل دعوة ص تجیب ل ذا اس اني(،ل اال ) الخاق ة مق رت المجل ونش

ة )المرأة والمجتمع(بعنوان حیث طالبت فیھ كاتبة المقال أن تنال قسطا من الحریة االجتماعی

ة  ة واألدبی رأة الفكری التي تعید للمرأة مكانتھا فتبني على الحریة الثقافیة عرض مواھب الم

  .)٣(رام وتقدیرتنال ما تستحقھ من احت لكي

ة  اة الحری ة دع رأة مخاطب راحة وج أكثر ص ا ب ن رأیھ ات ع دى الكاتب رت إح وعب

ة اصالحیة ) صلیبیة(اإلصالحیة الذین یعانون من وجود طائفة تشن حمالت ل حرك ى ك عل

ة إنھاضمن شأنھا  ل والرذیل ود الجھ ن قی ا م رأة وتحریرھ ة الم ل  ،البالد وتحسین حال وتأم

اه ما ی بأعباءیة جبارة تقوم ئلعراق نھضة نساالكاتبة أن تحدث في ا ام تج ن المھ لقى علیھا م

  .)٤(الوطن

رأة و ى اصالح وضع الم ة إل ھ دعوة ھادف ین طیات ل ب اال یحم ان مق نشرت مجلة البی

رر  ،ولكن بجرأة أكثر ع مستعار، لتم ف توقی ولم تظھر كاتبة المقال شخصھا واستترت خل

ن ت ى یمك ل حت ا ،مطالیب التحرر من الجھ ا وعلمی ي ثقافی ي ((وربطترتق رأةرق ي  الم برق

  .)٥())المجتمع

وان نشاركت مجلة الغري زمیلتھا البیا ة بعن ي المجل ا ف ا ثابت ا (بتخصیص باب ي دنی ف

رأة یع ) الم رؤى والمواض ت ال ھتنوع بیل فی ل،وعلى س اال  التمثی ة مق رت المجل نش

                                                
دد )١( ة، الع ان، مجل رأة، البی ا الم اني، دنی ي الخاق ة،)٣٢و٣١(عل رین  ١٥/ھـ١٣٦٧محرم ١(، السنة الثانی تش

 .٨٤٢،ص)م١٩٤٧الثاني،
روح إنسانیة خالصة )٢( ل الضمانات ب ا ك ر لھ رأة ووف د انظر. ضمن اإلسالم حق الم ة :للمزی سید قطب، العدال

 .٥٩ـ٥٧م،ص١٩٥٤احیاء الكتب العربیة، دار ،، مصر٤االجتماعیة في اإلسالم،ط
دد  )٣( ة، الع ع، البیان،مجل رأة والمجتم ا، الم ة مھن ة،٤٨ندیم نة الثانی عبان  ١٠(، الس ـ١٣٦٧ش  ٢٠/ھ

  .١٣٠٠ـ١٢٩٩،ص)م١٩٤٨حزیران
دد )٤( ة، الع ان، مجل ة، البی رأة العراقی ة،٤٥زكیة علي، الم ة، ٢(، السنة الثانی ادى الثانی ایس  ١/ھـ١٣٦٧جم م

  .١٢٠١ص،)م١٩٤٨
  .١٢٠١، السنة الثانیة،ص٤٥، المرأة العراقیة،البیان، مجلة، العدد )مقیدة(اسم مستعار،  )٥(



 ١٣٥

وان وم(بعن س والی ین األم رقیة ب رأة الش ب) الم ھ كات ض آراء  وحاول فی ال اقتطاف بع المق

ي  في مختاراتھ )١(المؤرخین العرب ومنھم جرجي زیدان ا ف عن المرأة الشرقیة وما حل بھ

تؤثر في  أنھا منزویة في مطبخھا((واصفا المرأة ،حالھا في الوقت الحاضرموازنة باألمس 

م ر ا أعظ وى علیھ دة وال یق ود المجن تطیعھ الجن أثیرا ال تس ة ت ة االجتماعی م الھیئ ال العل ج

. ، فال بد من العنایة بالمرأة وترقیة مداركھا بالعلم واألدب واألخالق الفاضلة)٢())والسیاسة

دما  د تق ذا یع رأة، وھ لمین بشأن الم ومن المالح أن مجلة الغري كانت تنشر لكتاب غیر مس

  .ملحوظا للحصافة النجفیة

رت بة انب ون مكتس أن تك ة ب رأة المتعلم ف الم عاع بوص ة الش ض اآلداب  مجل بع

، ولم یشترط كاتب المقال بان تكون المرأة والتعلیم الحسن ألطفالھااالجتماعیة وحسن الخلق 

  :متعلمة في المدرسة ولكنھ حدد نواحي التعلیم بثالث نواحي

ي الناحیة العلمیة و .١ عد فیھا المرأة المتعلمة ھي الحجر االساس لبناء المجتمع الراق

  .وبالعلم تصلح النفوس

على االخالق الفاضلة  األبناءیة األخالقیة تعتمد على دور األبوین في تربیة الناح .٢

 .وتبعدھم عن الرذیلة فال بد أن یكون األبوین متعلمان

ة الع .٣ ا مالناحی ّود بنتھ ب األم أن تع ن واج ة یكم یمالی ر  والس ة غی ال الجزئی األعم

اة الشاقة وتدرجھا تدریجیا حتى تعودھا على األعمال المنزلیة وتكو ن جاھزة للحی

 .)٣(الزوجیة في المستقبل

اندة الجنس  ا مس ن بینھ رأة وم ى الم وعددت مجلة البیان أھم الواجبات المفروضة عل

ع  وض المجتم ي نھ ر ف ھ ،اآلخ ي ورقی ركن االساس د ال ھ تع رأة فی ھ،ألن الم یش فی ذي تع ال

ى  ع، عل ذا المجتم ھملمقوماتھ ولوالھا النھارت ھذه االسس واندثرت عالئم ھ  ةكاتب ا ذكرت

  :ویمكن ایجاز أھم الواجبات بما یأتي. المقال

رب وأن .١ اھر الغ ر بمظ ة أن ال تغت رأة المھذب ى الم ي  ال عل رجھن ف رج كتب تتب

                                                
  )م١٩٤١ـ١٨٦١(جرجي زیدان )١(
دد )٢( ري، مجلة،الع وم، الغ س والی ین األم رقیة ب رأة الش كوني، الم وب مس ف یعق نة )٤و٣(یوس ، الس

  .٣٧ـ٣٦،ص)م١٩٤٨تموز٦/ھـ١٣٦٧شعبان٢٨(العاشرة،
ىنصی )٣( اني، السنة األول دد الث / ھـ١٣٦٧رجب٣٠(ف كبون، المرأة ومكانتھا في المجتمع، الشعاع، مجلة، الع

  .٢٠ـ١٩،ص)م١٩٤٨أیار 



 ١٣٦

  .حیاتھن العملیة

ریعة  .٢ د الش ن تقالی رج ع مة واآلداب وال تخ ود الحش د بقی رأة أن تتقی ى الم عل

 .والمجتمع

ن ا .٣ بق م ن س ذو م ذو ح رأة أن تح ن الم د م تھرت الب واتي اش ات الل اء العربی لنس

 .في التاریخ أسماؤھن

ئ األ .٤ دة وتھی د الع رأة أن تع ى الم ارات عل دتھ التی ا أفس افح م ارب وتك س لتح س

 .األجنبیة والمبادئ الھدامة التي أخذت في جسم ھذه األمة

ان  رأة بنی ت الم ات كون ذه الواجب ت ھ ان وإذا تحقق اعي كی ي واالجتم رح األدب الص

تكون المرأة جزء فعال مھم ((أیضا من أنالكاتبة وطالبت  ،خالقي في المجتمعوالثقافي واأل

ادئ  ي مب ي سبیل نھضة صحیحة ف ة ف في المجتمع وتكّون من أنفسنا سلطة اصالحیة فعال

  .)١())األدب واالجتماع والتربیة

اس  نوم رأة یمكن أن تق راء الصحافة، حول شؤون الم ین ق ي ظھرت ب المساجالت الت

دى األث ك م ي تل ر ف ا ینش الل م ن خ ي، م ع النجف ي المجتم ة ف ھ الصحافة النجفی ذي تركت ر ال

لبا أو  ھ س رد علی حف وال االص بیل . إیجاب ى س لوعل اتف التمثی دة الھ رت جری اال  نش مق

اریخ(بعنوان ا الت ان أ)المرأة كما عرفھ ة وبی ال الحوادث التاریخی ة المق ھ كاتب وار طعرضت فی

ثبت فیھا علمیا أن المرأة أھم عامل من عوامل الرقي  ،ب تاریخیةخالل حق خاضتھاالمرأة التي 

ة  والتقدم، ووجھت كاتبة المقال ـ وتحت اسم مستعار ـ نقدا الذعا إلى المحافظین ورجال الحكوم

ورد علیھا في . )٢(مع الرجل المساواةفي البالد العربیة بأنھم أھملوا حقوق المرأة وأھمھا حقوق 

ة العدد نفسھ من قبل ا ال لیست باألدل ة المق دارة الجریدة بأن األمثلة التاریخیة التي طرحتھا كاتب

م تكن  التي یمكن االعتماد علیھا في قابلیة المرأة، وأما عن الحقوق فعبر عنھا رئیس التحریر فل

رأة قاسیة املتھم تجاه الم ین تكون مع نحن ((مغتصبة وإنما ھناك بعض الرجال من غیر المثقف ف

  .)٣())صالح لمثل ھذه األمورنتفق مع اال

                                                
دد )١( ة، الع ان، مجل رأة، البی ات الم دي، واجب د المھ ید عب عاد الس ة،) ٦٦و٦٥(س نة الثالث عبان  ١٣(الس ش

  .٤٧٤ـ٤٧٣،ص)م١٩٤٩حزیران ١٠/ھـ١٣٦٨
تعار) ع.ح( )٢( م مس دداس دة، الع اتف، جری اریخ، الھ ا الت ا عرفھ رأة كم ة،١٥٨، الم نة الرابع  ١٨(، الس

 .٢٢ـ٢١،ص)م١٩٣٩مارت ١٠/ھـ١٣٥٨محرم
 .٢٢،صنفسھالمصدر  )٣(



 ١٣٧

ال ورَّ  د شامل الحاج داود وھو أحد المعنیین في شؤون المرأة ـ المحافظین ـ على ذلك بمق

ي تصویر ) حول المرأة(عنوانھ رواتھمھا بالمبالغة ف ة  أث ي األحداث التاریخی ا ف المرأة وحقوقھ

تھا و ي عرض ا العمر وازنالت ت بحقوقھ ي طالب ة الت رأة الغربی ین الم ة ب ة واالجتماعی انی

ى یة والسیاسیة، والمرأة الشرقیة فھيواالقتصاد ى  ال ة عل م تحسن ادارة الشؤون المنزلی اآلن ل

  .)١()الترجل(وأخیرا وصف المساواة مع الرجل ھي مظھر من مظاھر. تعبیره وفق

وان اال بعن دة مق ة العقی ان تحت(وفي االتجاه نفسھ، نشرت مجل ، استغل كاتب )سماء لبن

ة وبحث معھا ) أمینة السعید(وجوده في لبنان ملتقیا الكاتبة الصحفیة المصریة مقاللا ،ونقل وجھ

ي  ا ف ي نظرھ رأة ف ایا الم وطنقض ادیة  ال یة واالقتص واحي السیاس ن الن ي م ي  والغرب العرب

ت  ة ،وطالب رك السیاس رأة معت ول الم ب دخ ن الواج رى أن م ت ت ة، وكان ة والثقافی واالجتماعی

ا یتماشى ) كتعدد الزوجات ،والطالق( مواضیع عدیدة تخص شؤون المرأة النظر في بإعادة بم

اقي  وأشارتمع المدنیة الحاضرة،  ر من ب ا أكث رأة المصریة بحقوقھ ع الم ى تمت ي حدیثھا إل ف

  .)٢(البلدان العربیة

دة وردّ  ة العقی ي مجل ر ف ا نش ى م ان عل ة البی وانبت مجل ع (عن ة م اواة والحری المس

ي  لمجلة على ھذا المقال مؤكدة أنّ وجاء رد ا) الرجل ا ف رأة واجب ن الرجل والم على كل م

ك تضطرب شؤون المجتمع نھم، وبخالف ذل ة . الحیاة یجب ال یتجاوزه كل م ت كاتب وطلب

الكف عن نشر من  المقال دة ب ذهرئیس تحریر مجلة العقی ل ھ أن ال مث اه ب ذكرة إی االت م مق

یاء،وأن من حق  ذه االش ل ھ ة بشرط أن ال المجلة تكافح مث تعلم وتكتسب الثقاف رأة أن ت الم

  .)٣(تخرج عن التقالید واألعراف االجتماعیة

ا ومن المعالجات التي قدّ  ي فیھ االت عن ر لصحافة النجف االشرف آنذاك أن تنشر مق

اصحابھا عنایة فائقة باللون األدبي واتجھوا بھا إلى البساطة في االسلوب، والدقة في المعنى 

                                                
دد )١( دة، الع اتف، جری رأة، الھ ول الم اج داود، ح امل الح ة،١٦٠ش نة الرابع فر  ٢(، الس ـ١٣٥٨ص  ٢٤/ھ

  .٢٢،ص)م١٩٣٩مارت
أتيعرض كاتب المقال اسئلة  )٢( ا ی ت االسلئة كم ة والصحفیة وكان ي : على األدیب ة ف رأة العربی ر الم و أث ا ھ م

محسن جمال الدین، : للمزید انظر. توجیھ األمة؟ ما ھو رأیك في وجود األحزاب النسویة كما ظھر منھا في مصر
دد ة، الع دة، مجل ان، العقی ماء لبن ت س ى،)٩و٨(تح نة األول ب  ٧(، الس ـ١٣٦٨رج  ٥/ھ

  .٢١٦ـ٢١٥،ص)م١٩٤٩مایس
دد )٣( ة، الع ان، مجل ة مع الرجل، البی اتي، المساواة والحری ة،)٦٨و٦٧(عواطف البی رمضان ٢٤(،السنة الثالث

 .٥٥٠ـ٥٤٩،ص)م١٩٤٩تموز ١٨/ھـ١٣٦٨



 ١٣٨

ز الفكر ي قصدوھاوتركی دت  ،ة الت د وج ة، وق راء ومستویاتھم الفكری دارك الق رفتھم م لمع

ونشرت  األخرى،مقاالتھم تصب بقوالب مختلفة، واغراض متعددة، كالقصة وتجارب األمم 

ة ة المحكم ل أروق وم داخ ین الخص زاع ب ا الن دخل فیھ ي ی رة  ؛بعض القضایا الت ون عب لتك

  .اجتماعیة داخل المجتمع عن طریق الصحافة

دة  د منوتأسیا على ذلك ،نشرت العقی دن ال العدی ي لن اة ف ات عن مظاھر الحی امنوحلق  ھ

ة وكیف تعامل  أثربّین فیھ ) المرأة في لندن(مقال بعنوان ي المجتمعات الغربی ة ف رأة الغربی الم

ال في العمل والزواج والبیت، وسجّ  أثرھا، محددا )١(مجلس العموم البرطانيمعھا  ب المق ل كات

  .)٢(المآخذ على واقع المرأة في لندن مفیدا من آراء العلماء وما قالوه في المرأةبعض 

وان االت بعن ن المق لة م اتف سلس ت قاضیا((نشرت جریدة الھ دما كن تحت اسم )) عن

ى  ة ـ وعل ة المحكم ة ـ داخل أروق وب والمشاكل االجتماعی ا بعض العی مستعار، ونشر فیھ

ا د، كثرتھا واختالف ألوانھ ي یمھ ا لك ذه المشاكل ومعالجتھ ن یحاول اصالح ھ ق لم  الطری

اعي بأسلوب ب. ال یخالف تعالیم الشریعة والعرف االجتم ان )٣(.)م.ع(وسعى الكات ى كتم ،إل

  .)٤(تي كانت تصیب مكونات األسرةالفي الحوادث  اسماء الذین أتى ذكرھم

ن العقالء ف ّدهوأما مفھوم الطالق وما یحملھ من مفاھیم اعتباریة، واع ة ودی ل مل ي ك

                                                
ة  )١( ة الكامل نح الحری ات ویم وق والواجب ي الحق النظام االنجلیزي یعطي المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة ف

نح أاشدین منھم سواء ألفراد العائلة الر كانوا ذكورا أم إناثا فیجیز لكل منھم أن یكون ھو مسؤوال عن نفسھ وتم
 .الفتاة بعد بلوغ سن الرشد التمتع بالحریة الشخصیة والعزلة في السكن

ا  عندما أن المرأة البریطانیة ومن آراء العلماء  )٢( شاركت الرجل في جمیع اإلعمال تغیرت صفاتھا النفسیة عم
ةكان ا العالم ة، وأم ر من ) كیون(ت علیھ في الھیئة االجتماعی رأة نفسیا أكث ة الم ول إن ال شيء یضر بطبیع فیق

ا ) كیون(قیامھا بأعمال الرجل، ویقرر ي حیاتھ ى وعي أوسع مدى ف ي حاجة ماسة إل ة ھي ف رأة الحدیث أن الم
أنثى دفھا ك رف ھ رة، لتع ر. الحاض د انظ ي: للمزی رأة ف ة، الم لمان كب ف س ة،  یوس دة، مجل دن، العقی لن

  .٢٥٧ـ٢٥٤،ص)م١٩٤٩مایس ٣٠/ھـ١٣٦٨رمضان ٢(، السنة األولى،)١١و١٠(العدد
ة من  )٣( ة إن فضیلة العالم ذا التصرف قائل اتف ھ استخدم اسما مستعارا لنشر مقاالتھ وقد بررت لھ جریدة الھ

ھ من سعة القضاة الذین زاولوا القضاء الشرعي ردحا من الزمن فكان مثاال للنزاھة وا رف ب ا ُع لعفة فضال عم
اطالع في الفقھ واألدب وطلبا منھ أن یبقى اسمھ مكتوما ھنا لیكون ما یكتبھ لوجھ الحق أكثر مما یكون من أجل 

ھرة ر. الش د انظ دد: للمزی دة، الع ة،٢٢٢الھاتف،جری نة السادس ادى األول  ٢٢((، الس ـ١٣٥٩جم  ٢٨/ھ
 .٣،ص)م١٩٤٠حزیران

دة، م )٤( االت ع رت مق رنش دد .م.ع: ثال انظ اتف، الع یا، الھ ت قاض دما كن ادى األول  ٢٩(،٢٢٣، عن جم
 .٣،ص)م١٩٤٠/ھـ١٣٥٩جمادى الثانیة ٥(،٢٢٤؛ المصدر نفسھ، العدد٣،ص)م١٩٤٠تموز ٥/ھـ١٣٥٩



 ١٣٩

ظ ھ حف ھ أو  بأن ع زوجت ھ م اءت أخالق ن س رى أن م انیة ت ة االنس للنظام االجتماعي،والعدال

ا)١(، فإن نظام االجتماع البشري یقضي بحل العلقة بینھمابخالف ذلك تقتضیھ الصفات  ،ولم

  .)٢(النفسیة جاء التشریع االسالمي یؤكد كراھیة الطالق كراھة شدیدة

 معرفة))من مشاكل الطالق((بھذا الموضوع ونشرت مقاال بعنواناھتمت مجلة البیان 

ذا النظام الصالح  اإلسالمھو انفصام الرابطة المقدسة بین الزوجین وجاء ((فیھ الطالق بھ

ھذه ((، وشّخص الكاتب السبل الكفیلة في القضاء على))اإلسالمالحالة التي كانت سائدة قبل 

  .)٣())قافة الصحیحة بین الناسنشر الثالتي ھي  المساوئ في المجتمع

ة ،ویستغرب  توفي اإلطار ذاتھ نشر ن الغراب وع م ا ن اتف قضیة طالق فیھ جریدة الھ

داعی ف المت دما وق ن قضیة الطالق ھذه،عن ال م ان  ناالقاضي كاتب المق أي الزوجان یطلب

جھما ،الن زوا)ولم یكن سبب الطالق سوى عدم الرغبة فیما بینھما(الطالق وكالھما باكیان 

ل  ن قب ا م ً علیھم اءاآلكان مفروضا ام،ب دوء ت م الطالق بھ د صدر حك د أیضا أن .)٤(وق وأك

  .ر من حاالت الطالق وراءھا أسباب تافھة یمكن تالفیھا بوقت مبكریثالك

ة،حیث ظھرت بعض  ام الصحافة النجفی وأخیرا لم ینل الطفل الجزء الكافي من اھتم

ة ا وانالمقاالت في مجلة البذرة تخص تربی ل عن ذي حم ال ال ا المق ل ومنھ ي (لطف ف أرب كی

ل (وضع فیھ الكاتب منھجا مفصال لتربیة األطفال حیث)طفلي ر الطف ل سنة من عم اعد لك

 ً ذرة السابعة واستمر منھاجھ التربوي لغایة السنة )منھجا خاصا ر الطفل،وأضافت الب من عم

ً ال ئخیر سبیل لتربیة الطفل إال نفعل أمامھ شی((ن إقائلة    . )٥())نحب أن ینشأ علیھا

وان ً بعن اال رت مق وع ونش ذا الموض ي ھ ا ف ان زمیلتھ ة البی اركت مجل ل (ش الطف

                                                
د طاھر آل بشیر )١( ى الشیخ محم محمود محسني، تحریر االستدالل في كتاب الطالق، تقریر بحث آیة هللا العظم

 .١٣،ص١٩٧٣بنان،دار الزھراء،الخاقاني، ل
رة والنساء)٢( رآن :للتفاصیل انظر. ورد في القرآن الكریم سورة عن الطالق فضال عن آیات في سورتي البق الق

 ..١٣٠؛ سورة النساء، اآلیة )٢٤٢(،)٢٣٧ـ٢٣٥(،)٢٣٢ـ٢٢٦(الكریم ،سورة الطالق، سورة البقرة، اآلیة
ان، )٣( الق، البی اكل الط ن مش ة ، م اظم معل دد ك ة، الع ة،)٢٨و ٢٧(مجل نة الثانی ذي ١٦(، الس

 ..٧٢٣،ص)م١٩٤٧تشرین االول١/ھـ١٣٦٦القعدة
ً ،)م.ع( )٤( یا ت قاض دما كن اتف،عن دة،الھ دد،جری ة،٢٣٠الع نة السادس ب ١٨(،الس ـ١٣٥٩رج / ھ

  .٣،ص)م١٩٤٠ایلول٢٧/ھـ١٣٥٩شعبان ٢٤(،٢٣٥؛المصدر نفسھ،العدد٤-٣،ص)١٩٤٠آب٢٣
بر )٥( ن ش ي،حس ي طفل ف أرب ذرةا،كی ة،لب اني،مجل دد الث ة ،الع نة الثانی رم ١(الس ـ١٣٦٩مح رین ٢٤/ھ تش

  .٨٤-٨٠ص،)م١٩٤٩االول



 ١٤٠

ھا وما ھو تأثیر تجارب فیر األبوین أثحل التي یمر بھا الطفل واوأوضحت فیھ المر)والتربیة

ة أن ة ال تم((الحیاة على مرحلة االنتقال من الطفولة إلى المراھقة وأضافت المجل ل الطفول ث

ة للتغی أخرة أو متقدم ً وإنما توجد مراحل مت ً مستقرا ً ثابتا ب وشخّ )ر والتحولینموا ص الكات

  .  )١(فراد الذین یتربون تربیة جافة قاسیة عن طریق التشجیع في الوسط االجتماعيعالج األ

دم و   ا تق ین مم ةیتب حافة النجفی ایا ،أن الص ن القض د م ا العدی ر مقاالتھ ت عب د تناول ق

ادئ الشریعة اإلسالمیة مومنطلقة ، تھا بھذا الخصوص جادةاوجاءت دعو،عیةاالجتما ن مب

ت شتى القضایا ضالتي أعطت المرأة حقوقھا كاملة وغیر منقوصة ف ا تناول ك أنھ ً عن ذل ال

ة ، ترتقي بالمرأة الى مكانة سامیةأن وأرادت ،بصورة شاملة من خالل بیانھا مساوئ الناحی

  .معان آمظاھر التخلف بأسلوب جرئ وھادئ في حیث نددت بكل ،االجتماعیة

                                                
ي )١( ار الزقزوق د مخت ة،محم ل والتربی ان،الطف ة، البی دد، مجل ة،)٢٨-٢٧(الع نة الثانی دة  ١٦(،الس ذي العق

  .٧٠٨-٧٠٣ص،)م١٩٤٧تشرین االول ١/ھـ١٣٦٦



 ١٤١

  .الصحية يف الصحافة النجفية املوضوعاتـ ـ

ر  ة ١٩١٤ـ١٨٦٩عانى العراق في ظل فترة الحكم العثماني األخی ،والظروف الناجم

ذي آبین الحربین العالمیتین األولى والثانیة، ً خطرة على وضع االقتصادي ال دوره  أدىثارا ب

ى اع ال ال ردي األوض د وقت بالد وق ي ال حیة ف ل فص دة عوام ك ع   ت وراء ذل

  :یأتيویمكن إیجازھا بما  

دوا إلصالح الوضع   .١ م یعم اني ول ھیمنة األتراك على إدارة الدولة في العھد العثم

ي أواخر .الصحي في العراق إال بالنزر الیسیر  دمت الخدمات الصحیة ف ذا انع ل

  .)١(القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین

بعض اإلصالحات ح .٢ ام ب راق القی د االحتالل األول للع اولت القوات البریطانیة بع

ي  تقرار السیاس ق االس ا خل دف منھ ان الھ ریعة ك ة الس ن اإلداری ات م دون االلتف

ةدیبصور ج ة االجتماعی ور الحال ى تط ام والوضع الصحي  ة إل كل ع كل بش بش

د خاص ان ع،فق اوز عدد األصابع  ددك اء ال یتج دن والم،األطب ي الم فیات ف ستش

 .)٢(الكبرى فقط

اع  .٣ ة وارتف درة األدوی ى ن ا أدى إل ة مم راق باألوضاع االقتصادیة العالمی تأثر الع

 .)٣(معالجة أنفسھمتمكن الناس دون  حال منأسعارھا مما 

وء التغذی .٤ ي األ ةلس راض الموتفش اع سم ردي األوض ي ت غ ف ر البلی توطنة األث

 .الصحیة

من % ٦میزانیة الدولة العراقیة التي لم تتجاوز ة الصحة في حضآلة حصة مصل .٥

                                                
راق ،انظ )١( ي الع ي نصف :رلالطالع على االوضاع الصحیة ف راق الصحیة ف ة الع ا كوبیان،حال موسیس دیرھ

  .١٣-٨م،ص١٩٨١قرن،بغداد، دار الحریة للطباعة ،
ام  )٢( ة ع وات البریطانی ة  ١٩١٨اسست الق ة المدنی حة العام ادارة الص میت ب راق س ي الع حیة ف اول ادارة ص

عدنان :أنظر،اریة الصحیة للمزید من التنظیمات االد.لتسمى مدیریة مصلحة الصحة العامة ١٩٢١وغیرت عام 
وحي رح فت اء ف وري وھن راق،الجب ي الع ة ف اریع الخدمی ور المش اق(،تط ع واالف داد،) الواق یط،بغ ، وزارة التخط

  .١٩-١٧ص،م١٩٨٣
  .٩٢-٨٧م،ص١٩٨٧كمال مظھر احمد،صفحات من تاریخ العراق المعاصر،دراسة تحلیلیة،بغداد  )٣(



 ١٤٢

 .)١(مجموع المیزانیة العامة

ع األوضاع والظروف  ام واق تمثل الخدمات الصحیة وخصائصھا األساسیة بشكل ع

راق ي الع ائدة ف یة الس ذا،االقتصادیة والحالة السیاس رة موضوعة إف ول ن الصحة خالل الفت

ث ور  ،البح ةتص رات االجتماعی ع التغی ادیة واق ى و.واالقتص ور عل وء وتط ن نش رغم م ال

حیة  دمات الص ي الخ ن بالت م تك ة الل حیة المتردی ة األوضاع الص وب لمعالج توى المطل مس

  .فر الخدمات الطبیةاوعدم  تو

دیم شومن ھذا المنطلق ضاعفت الصحافة النجفیة جھودھا في ن ة الصحیة وتق ر الثقاف

ع ھموم وصورت، النصائح الطبیة إلى القراء من جانب ھ المجتم ة ، ومعانات لتسرع الحكوم

  .   آخر، من جانب بأجراء اإلصالحات الصحیة المطلوبة

وقد صنفت مجلة الغري ، وحاولت الصحافة النجفیة الرجوع إلى الجذور التاریخیة للطب

ھا  ع أساس ي وض وم الت ن العل ب م ل(الط ة باب دان كھن الج  )الكل ي ع ث ف ن بح م أول م وھ

 ةثم تعاطى الطب جماع،الكھنة من فقد كان األطباء أول األمر،ة انتقال الطبما كیفیأو،مراضاأل

روم یم(من العرب ممن خالطوا الفرس وال دمھم لقمان الحك ال تطور  ،)وأق ب المق وعرض كات

  .تعبیره حد،على )٣(ارتبطت الحیاة مع الطب لكولذ،)٢(الطب في األدوار التاریخیة اإلسالمیة

ا شاركت مجلة الدلیل زمیل  اریخ الطب ولكنھ د ت تتھا الغري بتحدی ین الطب  وازن ب

ر  اني،حتى ظھ ریین والیون ریین والعب د المص راط(عن ود ) ابق ب المول و الط ب أب ذي لق ال

  .)٤(م.ق٤٦٠عام

ن للصحة أھمیتھا الكبیرة في حیاة الشعوب،لذا حاولت مجلة النشاط الثقافي في مقال إ 

ھ  ا(عنوان ب والحی ر)ةالط اة ب نأن تق رف الحی وم ع رض ی ان الم حة،وعرف اإلنس الص

                                                
ا،اول میزانیة للصحة ف١٩٢٠-١٩١٩شھد عام )١( ذ تع ة )٢٠٠(لدكانت عندئ ذه المیزانی ار واصبحت ھ ف دین أل

ة عام ١٩٤٥عام ار)٥.٣(واليحكانت  ١٩٥٨بما یقدر ملیوني دینار،واما آخر میزانی ون دین د انظر.ملی  :للمزی
  . ٩٥-٨٧ص،المصدر السابق،عدنان الجبوري 

،بغداد،الشركة ٢والطب الحدیث،طعبد العزیز اسماعیل،االسالم ::لمزید من المعلومات التاریخیة للطب انظر )٢(
  . ٢٥-١٣،ص١٩٥٩العربیة للطباعة والنشر،

دد )٣( رب وأشھر األطباء،الغري،مجلة،الع د الع  ٢٧(،السنة التاسعة،)١٨و١٧(سالم رضوان العبیدي، الطب عن
  . ٢٠-١٩،ص)١٩٤٨اذار  ٩/ ھـ١٣٦٧ربیع الثاني

تشرین  ٢٦/ ھـ١٣٦٥ذي الحجة (الثاني،السنة االولى،محمد الخلیلي،نبذة من تاریخ الطب،الدلیل،مجلھ،العدد  )٤(
  .   ١٠٠-٩٦،ص)١٩٤٦االول 



 ٤٣

ن من الحیاة،ولكنھ سعى للقضاء علیھ یوم تحسس ضرره،و دون الصحة تفقد الحیاة الكثیر م

  .)١(مزایاھا

ة،مما   ي الخدمات الطبی ردي األوضاع الصحیة ونقص ف ن ت راق م عانى سكان الع

،ومن ھذا  )٢(یاتھناك زیادة في معدل الوف من ثمجعل الكثیر من السكان ضحیة األمراض و

كیف تعیش مائة (تقدم النصائح الطبیة للقراء،في مقال بعنوان أنالمنطق سعت مجلة الغري 

عدم ((حتى تضمن لھم السالمة،وان یتمتعوا بالصحة الجیدة إذا اتبعوا التعلیمات ھي )٣()عام

ي وأخ واء النق اق الھ ن النوم،واستنش افي م ت الك م الوق اء الجس ل وإعط راط باألك را اإلف ی

  .تعبیر كاتب المقال  وفقعلى )٤())االبتعاد عن المشروبات الكحولیة

وان ال نشر بعن ي مق ات ، )اإلصالح(وأكدت مجلة القادسیة ف المفروضة  أول الواجب

اج الصحة  ووصفتالعنایة بجسمھ وحفظھ في صحة جیدة، ھي على كل إنسان ا ت ى بأنھ عل

ن  اة وال یمك وام الحی ي ق حاء وھ خ أيرؤوس األص ن ش رورة م ن ض تغني ع ص أن یس

  .)٥(ضروریات الحیاة

ة  حافة النجفی ت الص ي المجتمع،حاول توطنة ف راض المس ي األم ة لتفش داد إونتیج م

ده  ى صحة أسرتھ وتزوی راض والمحافظة عل القارئ بالمعلومات التي تمكنھ من اتقاء األم

اء أن یك ض األطب ن بع ان م ة البی احب مجل ب ص د طال ادات األولیة،وق ي باإلرش وا ف تب

ض  ي بع رة ف راض المنتش ال عن األم اة الناس،فض لة بحی الموضوعات الصحیة ذات الص

  .إلى العراق االدول وانتقالھ

وان اال بعن ر مق دعوة ونش ذه ال اء لھ د األطب تجاب اح امن (اس رن الث ذ الق ولیرا من الك

راء ب)عشر ھ الق أن فی د أخذتأطم ة ق ذاك،وان الحكوم ذا المرض آن ن ھ اِل م راق خ  ن الع

دول العربیة،و ن ال رض م ذا الم ال ھ ة النتق ة أاإلجراءات االحترازی ال كیفی ي المق ضاف ف

                                                
 .٤٩ـ٤٨عبد األمیر الكافي، الطب والحیاة، النشاط الثقافي، مجلة، العدد األول، السنة األولى،ص )١(
ثال )٢( اآلتي م ة ك دن عراقی الث م ي ث ات ف بة الوفی ت نس ام:بلغ داد١٩٣٩ع ي بغ ل ،)٢١٣١(ف  ،)٧٣٠(الموص

رةالب ام  ،)٤١٥(ص ام )٤٩١(،)٧٣٣(،)٢٤٣٧(١٩٤٠ع ر)٣٠١(، )٦١١(، )٢١٤٢(١٩٤١،ع د انظ : ،للمزی
 .٢٥م،ص١٩٤٦،المعارفھاشم جواد،مقدمة في كیان العراق االجتماعیة،بغداد،مطبعة 

  . قالاعتمد كاتب المقال اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة أدلة على ما  )٣(
یش  )٤( ددمحمد كاشف الغطاء،كیف تع ة عام،الغري،مجلة،الع ى،١٩مائ دة ٢٨(،السنة األول  ٩/ھـ١٣٥٨ذي القع

 .٣٧٧-٣٧٥،ص)م١٩٤٠كانون الثاني
 .٢٧٧،ص)ھـ١٣٦٧رجب (،السنة الرابعة،)٨و٧(بدوي احمد طبانھ،اإلصالح،القادسیة،مجلة،العدد )٥(



 ١٤٤

  .)١(انتقال المرض وأعراضھ وطرق الوقایة منھ

وصفھ بأنھ مرض حاد وواسع االنتشار )الجدري(وفي االتجاه نفسھ نشر مقاال بعنوان 

و اح ال یم باللق ة العالج وأكد على أعراض المرض وطرق المناعة بواسطة التطع اقي وكیفی

  . )٢(والخالص منھ

ھ ) الكولیرا أو الھیضة(وفي السیاق ذاتھ استجاب طبیب آخر فكتب مقاال عن تحدث فی

ة مصر،وھذافي عن انتشار مرض الكولیرا  ھ، مست((دول ى التحدث عن ا إل ا حد بن دفین ھم

ددنا ذي یھ دى الخطر ال ى م ذا ض،وا))توجیھ األذھان ال ً عن ھ ً تفصیلیا المرض اف شرحا

ام  الج ع رب الع د ج الج وق ب للع ل المناس اف المص ن اكتش ال ع ان  ١٩٠٧فض ي الیاب ف

  .المقالما جاء في حسب ب،)٣(نسمة وتمت  بنجاح)٧٨٠٠٠(بمعالجة

انإ ة البی دأھا صاحب مجل راء ونشر ، ن التجربة التي ب ول الق ویر عق ى تن ت عل عمل

ب الصحافة  بعنایةا الموضوع خر أستأثر ھذومن الجانب اآل، ة الصحیة من جانبالثقاف أغل

ؤدي  ي ت ة وھ االنجفی ان  واجبھ ة البی روع مجل اح مش تلزمات نج تكمال مس عي الس ي الس ف

  .النجفیة

في  ومن ھذا المنطلق سعت مجلة الغري إلى تنبیھ القراء إلى اخطر األمراض الفتاكة

ذه سھم الطبیب المركزي في مدینة النجف االشرأ،و)السل الرئوي( وھو المجتمع ف بنشر ھ

ذا المرض  )السل الرئوي(الثقافة الصحیة بمقال بعنوان ى ھ ؤدي إل ً األسباب التي ت مشخصا

  :في النجف االشرف،ویمكن إیجازھا بما یأتي

  .الدور ھناك ألغلباالزدحام الشدید في المدینة القدیمة وعدم دخول الشمس  .١

 .انتشار العدوى .٢

 .ء بالصحة والنظافةوجود السرادیب الرطبة المظلمة وعدم االعتنا .٣

ر اودع ي ، الطبیب الى الوقایة من ھذا المرض الخطی ات الت ذي یسبب سدس الوفی ال

                                                
ر،البیان،مجلة،العدد )١( امن عش رن الث ذ الق كاره،الكولیرا من ى ش د عل ن)٣٢و٣١(محم ة،،الس رم  ١(ة الثانی مح

  .٨٤١-٨٤٠،ص)م ١٩٤٧تشرین الثاني ١٥/ھـ١٣٦٧
  .٨٨٣-٨٨٢،ص)م١٩٤٧كانون االول ١/ ھـ١٣٦٧محرم ١٥(،)٣٤و٣٣(المصدر نفسھ،الجدري،العدد )٢(
ماع،الك )٣( راھیم الش ة،البیان،مجلة،العدد یرالواب اني  ١٠(،)٤٢و٤١(او الھیض ع الث ـ١٣٦٧ربی باط  ٢١/ھ ش

  .  ١٠٩٣-١٠٩١،ص)م١٩٤٨



 ١٤٥

  .)٢(،بأتباع جملة من التوصیات كما وضحھا الطبیب)١(تحدث في العالم

د  ة بع حي خاص رف الص ف االش ع النج ام بواق ذرة االھتم ة الب اركت مجل وش

من أبناء النجف قد طالھم % ٢٠حوالي في المدینة،اذ ان السل الرئوي انتشار مرض 

التدابیر الالزمة ((ھذا المرض،ولھذا خاطب صاحب المقال الجھات المختصة التخاذ

اك  رض الفت ذا  الم ن ھ ة م افللوقای اره وایق ذه  ،انتش اء ھ حة أبن ى ص افظ عل لتح

  . )٣())المدینة

ھ  ار نفس ي اإلط حة المجتوف ؤون ص ة بش حافة النجفی ام الص ى اھتم دال عل د ال مع،فق

ر وان تنش اال بعن ف مق ة النج ل(مجل ة الس ذا  تعرض)قص ة لھ ذور التاریخی ھ الج فی

  .)٤(ي مدن العراق والسبل الكفیلة لعالجھه فنت فیھ كیفیة انتشارالمرض،وبیّ 

ا  ن أم ر م رت أكث د نش رض وق ذا الم رى بھ ي األخ ت ھ د اھتم ري فق ة الغ مجل

درنال(ت في مقال عنوانھعالج التمثیلمقال،وعلى سبیل  و أ)سل أو الت عراض المرض وھ

  .تعبیره وفقعلى  ،)٥(یمر بثالثة ادوار عند المصابین من الكھول والشیوخ

ذا  د ھ ة عن حافة النجفی ف الص م تق ر،الجانبل ى نش عت إل ل س حیة  ب ات الص المعلوم

ن األ ة م بیل لمجموع ع،وعلى س ي المجتم رة ف راض المنتش لم ري  التمثی ة الغ رت مجل نش

اریخمحاضرة ألقاھا طب ة النجف بت عن الجدري ) ١٩٤١نیسان ١٠(یب المعارف في ثانوی

ة فیھا أھمیة وكیفیة الوقایة من األن ، بیّ )٦(واألمراض الساریة مراض الساریة وسبیل مكافح

ي انتشارھا والذي أصبح  ي ف ا ف اس رقیھ ر البشریة ومقی ى خی ؤدي ال ي ت وم الت ة العل مقدم
                                                

  .٣٤٠-٣٣٨،ص٢م١٩٣٢سلمون،الصحة والحیاة،القدس،مطبعة دار االیام السوریة،.س.أ )١(
ر )٢( یات انظ ى التوص الع عل دد:لالط ل الرئوي،الغري،مجلة،الع ید احمد،الس فیق الس د ش نة ١١محم ،الس

  . ٢٥٨-٢٥٧،ص)م١٩٣٩تشرین الثاني  ٧/ ھـ١٣٥٨رمضان ٢٤(االولى،
ا وتیفوس،البذرة )٣( ل ومالری ن شبر،س ة،حس نة الثانی دد السابع،الس ب ١٠(،مجلة،الع ـ١٣٦٩رج  ٢٨/ھ

  . ٤٣١-٤٢٩،ص)م١٩٥٠نیسان
ى، )٤( نة االول ل،النجف،مجلة،العدد الثالث،الس ة الس زة العبیدي،قص د ع ادى االول  ١٥(محم ـ١٣٧٦جم  ٢٠/ھ

  .١٤-١٣،ص)م١٩٥٦كانون االول 
دد )٥( ل او التدرن،الغري،مجلة،الع م زھر،الس ین قاس نة )٢٤و٢٣(ام ابعة،،الس ان  ٢(الس ـ١٣٦٥رمض  ٣٠/ھ

  .٢٤-٢٣، )م١٩٤٦تموز
ي )م٩٢٥-٨٦٥(میز العالم العربي الرازي  )٦( ھذا المرض عن مرض الحصبة من خالل دراستھ وتخصصھ ف

اء :للمزید انظر.الطب في القرن التاسع المیالدي اء الطب مع اعتن اس ملیحة،موسوعة علم ة هللا والی ل نعم ھیك
  .٣٢٩،صم١٩٩١،،دار الكتب العلمیة خاص باالطباء العرب،بیروت



 ١٤٦

  .           )١(ار الحضارةممض

ت انتشار )المالریا(مجلة الدلیل مقاال بعنوان تطار نفسھ نشروفي اإل  الذي زامن وق

ذي اشتق اسمھ المرض بسبب تردي األوضاع الصحیة،وعرّ  راء بجذور المرض،ال ف الق

،وینتشر في األماكن الحارة،وأشار أیضا إلى أھم طرق )الھواء العفن(من الالتینیة وھو یعني

دة البعوض الحامل لطفیلیات المالریا،والحمیة اثناء ارتفاع مكافحة ھذا المرض ابتداًء من ابا

  .كما شخصھ كاتب المقال،)٢(درجات الحرارة واستخدام العالج المناسب

جاء فیھا تقاریر الصحة السنویة التي )المالریا في العراق(نشرت مجلة الغري بعنوان

في مناطق العراق موضوع المالریا  :تصدرھا مدیریة الصحة العامة عن مختلف االمراض

ن مكافحة المالیا مھما كانت انواعھا وتعدد بأال یجوز االعتقاد ((اآلتيالمقطع ومنھ ،مفصال 

ة  ـ الكنین ـ مواطنھا تتحقق باستعمال داف المكافح دین عن اھ ... فاننا بعملنا ھذا سنبقى بعی

د سجلت في االشھر االخیرة في المؤسسات  التي ارقام االصابات بالمالریا إن الحكومیة تؤی

داواة بعض قیا التي استولت على الران المال:نظریة طر العراقي اقتصرت مكافحتھا على م

واشار مفتش الصحة العامة ـ )).مصابا٢٣١٣٠لواء كربالء ت إصاباتالمصابین فقط ـ وكان

  :یأتي ھي ماكاتب المقال ـ الى اھم التدابیر التي أعدتھا الحكومة للوقایة من ھذا المرض و

ا  مرسوماأصدرت وزارة الداخلیة  ة المالری بتألیف لجنة خاصة لدراسة أساس مكافح

راق ي الع طرین )٣(ف ى ش ة ال وع المكافح ة موض طرت اللجن ا  :،األول،وش ة المالری مكافح

ل المص ن قب ة م ة طبی ة ةحلمكافح اني ،العام ة  :والث ع اإلداری د المراج ا بتعاض مكافحتھ

  .)٤(العامة

ة باتخاذ اإلجراءات عملستافما جریدة الھاتف أو ت الحكوم ت اسلوبھا الجريء وطالب

من % ٦٠وفي الكوفة،من سكانھا % ٢٠الالزمة بعد ان أصبحت نسبة المالریا في النجف 

                                                
اریة،الغري،مجلة،العدد )١( راض الس دري واالم د العید،الج ة،)٦٥و٦٤(محم نة الثانی ع االول  ١٨(،الس ربی

  .١١٢٦-١١٢٤،ص)م١٩٤١نیسان ١٥/ھـ١٣٦٠
ى، )٢( نة االول امس، الس دد الخ زرا ترزي،المالریا،الدلیل،مجلة،الع ع االول(ع ـ١٣٦٦ربی باط /ھ  ،)م١٩٤٧ش

 .٢٥٥ -٢٥٢ص
  .بتألیف لجنة لمتابعة مرض المالریا ١٩٣٧/اذار/١٣بتاریخ ١٦٥٢أصدرت وزارة الداخلیة المرسوم المرقم )٣(
ى، )٤( نة االول دد العاشر،الس ي العراق،الغري،مجلة،الع ا ف ا خیاط،المالری ان ١٠(حن ـ١٣٥٨رمض رین  ٢٤/ھ تش

  .٢١٨-٢١٥،ص)م١٩٣٩االول



 ١٤٧

  .)١(ت أن أھم طریقة للعالج ھو مكافحة ناقل المرضزادسكانھا أیضا،و

ي مصح ىآزرت الصحافة النجفیة مطالب المرض دین ف راقیین الراق ي ) سنبح(الع ف

ان (ورئیس الوزراء ورئیس مجلس األمة، والتي رفعوھا الى شخص الوصي، )٢(لبنان االعی

اءأوالمتضمنة ت) والنواب راء واألغنی ة الفق وم بمعالج راق تق ي الع ى ، سیس مصحات ف عل

واء ال ال الم((س ة إرس ھل للحكوم اتاذ یس ئیل ئ دد الض ى الع ار عل دل االقتص ً ب نویا )). س

وان تدرس .تف على أن تكون األلویة الشمالیة ھي األمكنة المالئمة لھاواقترحت جریدة الھا

  .)٣(الجھات المعینة ھذا المقترح بأسرع وقت ممكن

ة الصحیة،بل  الجانبلم تقف الصحافة النجفیة عند ھذا  ة الثقافی ر أوضحتبالتوعی  أث

ي تصب فومواقفھا الصحیة  األمورالمرجعیة الدینیة في النجف االشرف من  ي الصالح الت

ام ذا وا، الع ان ھ دینضحوك د المرجع ال تفحل  يا عن دما اس ف الغطاء،عن د حسین كاش محم

ً فاال استعمال وى  ،واجتماعیة،صحیة آثارایون عند الناس تاركا لذا اصدر كاشف الغطاء فت

ریم األ دلتح ة الع رتھا مجل المي  لفیون،ونش ا،اإلس اء فیھ ا ج ا ((:ومم ا ذكرن رام كم ي ح ف

ً ال ب .المطبوعة قبل ثالثین سنة تقریبا حواشي التبصرة ا داوي اتفاق ھأنعم استعمالھ للت  ،س ب

ة ة المعروف ى الطریق ربھ عل ن ش افور(ولك ي(و)ب رامأو)جراغ ف ح رام وأل ا ح و  ،مثالھ وھ

وقد حرمتھ بعض الحكومات ،ضرر في النفوس واالموال ،مخرب الدیار وقاصف االعمار 

  .)٤())یة لعظم ضرره وكثرة مفاسدهالمدنیة فكیف ال تحرمھ االحكام الدین

یم محسن السید ((بعث كل من المراجع  آخروفي موقف   ریم ،الحك د الك والشیخ عب

ري ري ،الجزائ واد الجزائ د ج یخ محم یس ))والش ى رئ ائل ال وزراءرس ؤون  ال ر الش ووزی

ر إلغاءاالجتماعیة ومدیر الصحة ومتصرف لواء كربالء، یطالبون فیھا  الصادر بحق  األم

ف( فى النج تقلة النّ )مستش فى مس ة،وبقائھا مستش فى الكوف ع مستش دمجھا م داعي ب ة  ال مدین

                                                
  . ٦،ص)م١٩٤٤حزیران ٢٣/ ھـ١٣٦٣رجب ٢(اشرة،،السنة الع٣٥٧الھاتف ،جریدة،العدد  )١(
مصح في لبنان كانت الدولة العراقیة ترسل المرضى الى ھذا المصح على حساب نفقتھا الخاصة لحین اكمال  )٢(

. أدیب ورئیس تحریر مجلة العقیدة النجفیة.محمد حسین المحتصر )مقابلة شخصیة( .عالجھ وشفائھ من المرض
  .١٩/٥/٢٠٠٧خ بتاری، احد نزالء المصح 

راق )٣( ي الع اتف، فتح مصح للسل ف دة، الھ دد ،جری انون ٢١/ھـ١٣٦٣محرم ٢٤(،السنة التاسعة ، ٣٤٦الع ك
  .٩،ص)م١٩٤٤الثاني 

اء  )٤( ف الغط ام كاش وى االم ون(فت ة االفی المي،مجلة،العدد )حرم دل االس ة،)٢-١(،الع نة الثانی ب  ٢٥(،الس رج
 .٨-٧،ص)م١٩٤٧حزیران  ١٥/ھـ١٣٦٦



 ١٤٨

ر وحقھا ان تكون فیھا مستشفى امن غیر الزو )على ثمانین الف نسمة(النجف تربو نفوسھا 

ؤولة لطلب المراجع سوفي المقابل استجابت الجھات الم.)١(فضال عن العنایة بھا،خاصة بھا 

  .)٢(وإعادة تأھیل مستشفى النجفإلغاء األمر  مّ تو

اتفو دة الھ ت جری عاع طالب ة الش ف الصحیة  ومجل ات النج ة بمؤسس ة العنای الحكوم

ى مشاكل ،)٣(مطالبین وزیر الشؤون االجتماعیة زیارة مدینة النجف االشرف واالطالع عل

ذه المشكلة  ا حدثت ھ اإلمراض الساریة وم المدینة الصحیة ویرى مشكلة عزل المصابین ب

وزیر م تجاب ال د اس ي الجریدة،وق اء ف بما ج عوبات حس یط ن ص ر بتخط دعوة وأم ذه ال لھ

راض الساریة(العرصة الواقعة الى جانب المستشفى التخاذھا  وعین ،)مستشفى عزل لإلم

ر فى الكبی ع المستش اني جال(موق ض ام ن بع یده م ان تش ذي ك ي ال ل االول ف ك فیص ة المل ل

  .)٤(االطباء في المستشفىواغر من شسعى أیضا لسد ال،و)الكوفة

ددت  فى وح ار االرض للمستش ر اختی اتف خب دة الھ رت جری ھ نش اه نفس ي االتج وف

احتھا ف٤٠(س ع ) أل ر مرب غ ،مت فى مبل اء المستش ة لبن ؤون االجتماعی دت وزارة الش ورص

ى .)٥(دینار) ألف٨٠( راجعین ال داد المرضى الم تیعاب اع ة اس جاء ھذا االھتمام لعدم امكانی

فى ال فھ مستش ف ومستوص ثال،نج داد المرض :م اتف اع دة الھ رت جری راجعین  ىنش الم

ا االمراض ولمستشفى النجف  ن عامجمیعھ وز م ان  ١٩٣٩خالل شھر تم ن  )٣٣٠٠(ك م

ذكور و اث )٣٠٣١(ال ن االن وم ا مراجع ف  ،وام اث )٣٧٨٤(المستوص ذكور واالن ن ال م

  .اوردتھ الجریدة ما على وفق.)٦(لمختلف االمراض

ى  ثرألواستكماال  اتف ال دة الھ وعي الصحي سعت جری ي نشر ال الصحافة النجفیة ف

                                                
ص  )١( ددن ة الغري،الع ي مجل ور ف الة منش رة،)٢٠-١٩(الرس نة العاش وال  ١(،الس ـ١٣٦٨ش وز  ٢٦/ھ تم

  .،الغالف)م١٩٤٩
دد )٢( واء كربالء،الغري،مجلة،الع رف ل رة ،)٢٤-٢١(متص نة العاش ة٢٥(، الس ـ١٣٦٨ذي الحج رین  ١٨/ھ تش

  .،الغالف)م١٩٤٩االول 
ي وزارة  )٣( ة ف ؤون االجتماعی ر الش ة وزی ن كب د حس ديمحم ي  ھالباج حم ت ف ى، تألف ي األول ران  ٣ج حزی

  . ٣٤٤ص ،١٠جـ، تاریخ الوزارات العراقیة، عبد الرزاق الحسني. ١٩٤٤آب ٢٨واستقالت في ١٩٤٤
دد )٤( وز ٢١/ ھـ١٣٦٣رجب  ٢٩(،السنة العاشرة،٣٥٩الھاتف،جریدة،الع ة، ٦،ص)م١٩٤٤تم ، الشعاع، مجل

  .٢٧، السنة األولى،ص١١العدد
 .٦،ص)م١٩٤٤ایلول  ١٥/ھـ١٣٦٣رمضان  ٢٦(،السنة العاشرة،٣٦٣عددال،جریدة،الھاتف  )٥(
  . ٢٧،ص)م١٩٣٩اب  ١١/ ھـ١٣٥٨جمادي الثاني  ٢٤(،السنة الخامسة،١٧٩،العددالمصدر نفسھ )٦(



 ١٤٩

وضع النتشال البشر من ھوة االمراض (،فان الطبةوالعلمی ةتنبیھ االطباء بأھمیتھم االخالقی

وعرض كاتب المقال قول االمام جعفر بن محمد ).واستخراج االدواء المتسربة الى االجسام

)ت((الطبیب بقولھ ألھمیة،)١ اھم ال یس ر دنی ي ام یھم ف زع ال ة یف د عن ثالث ل بل غنى اھل ك

ر خّیآو الم ورع،وامی ھ ع ً،فقی انوا ھمجا ك ك دموا ذل ان ع رتھم ف یر خ ب بص ر مطاع،وطبی

ة ا العفة،))ثق ال اھمھ ب بخص ى الطبی ر و،األخالقو،وان یتحل ع والبص دم الطم ع

ً ناجحا في )٢(والمعرفة   .نیةاإلنسارسالتھ  أداء،حتى یتمكن ان یكون طبیبا

ل ة العم ي حلق ب ف ات الطبی دما حددت واجب  ،وشاركت مجلة الشعاع الرأي نفسھ عن

انونو،الصیدليو،المضمدو،من المریض(فضال عن الذین یتعامل معھم كل  رك إ،ف)الق ذا ت

  .)٣(الطبیب  ھذه الواجبات كان نصیبھ الفشل

ال  ي مق روف ض  آخ ان بع ة البی دت مجل عین(انتق اء الجش د)االطب ى م ةمؤك ة عل كان

تھم ))األرضفي  األرواحاعوان السماء على حفظ ((ألنھم،االطباء م ومھن مبینة طبیعة عملھ

  .تعبیر كاتب المقال وفقعلى )٤()الصغرى اإللوھیة(ت بـصفحیث و

ا لوضع  ر م ل وام مریضة،وال ینك ة أب علی و نتیج قیم ھ ال مشاحة في ان الطفل الس

یّ  األثرمن  واألخالقيالصحي  األبوین ذین یشكلون األبناءي صحة ن فالب م ال انوا ھ ا ك ،ولم

ر ، األبوینمن جھة  باإلرث إلیھمنواة المجتمع ویتأثرون بما ینتقل  فضال عن الوضع الخطی

ن النصائح  أثناءفي  مألل ة م دیم مجموع الحمل،ومن ھذا المنطلق سعت مجلة الغري الى تق

ىالطبیة  ل  ماأل إل رة لط اإذالحام رة نظی ون الثم ا تك ة جذابطبقتھ ً  ةیف ا ونشیطة لتكون عون

                                                
د لنفسھا لان  )١( ي وتمھ ي تنشر الرق م الت اة األم ي حی رى ف ة كب لحكم واالقوال التي ینطق بھا المصلحون اھمی

عا ى الس ق ال ادقالطری ام الص وال االم ى اق الع عل ـ١٤٨-٨٢(    دة ولالط ر)ھ ادق :انظ در،االمام الص د حی اس

  . ١٣٢-١٠٥،ص٤م، ج١٩٦٠والمذاھب االربعة،النجف،مطبعة النعمان،
دد  )٢( ب والطبیب،الھاتف،جریدة،الع د الرؤوف،الط ة،٢٣٠عب نة السادس ب ١٨(،الس ـ١٣٥٩رج  ٢٣/ھ

  .٩-٨،ص)م١٩٤٠آب
ا )٣( م زھر،واجب ین قاس عاع،مجلة،العددام ى،١١ت االطباء،الش نة االول ة  ١٥(،الس ـ١٣٦٧ذي الحج / ھ

دد ؛المصدر١٦-١٥،ص)م١٨/١٠/١٩٤٨ -٢٨،ص)م١/١٢/١٩٤٨/ ھـ١٣٦٨محرم ٣٠(،)١٤-١٣(نفسھ، الع
  .١٦-١٥ص ،)م١٥/١/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨ربیع االول ١٥(،١٧و١٦المصدر نفسھ،العدد ؛٢٩

ع االطباء،البیان،مجلة،ال )٤( دین احمد،جش در ال ددص دة  ١٦(،٢٨و٢٧ع ـ١٣٦٦ذي القع رین االول  ١/ھ تش
 . ٧٢٩،ص)م١٩٤٧



 ١٥٠

  .     )١(للمجتمع

ي مدارسھم  أدى ا البسیطة ف ىمعالجة الطالب المصابین بالتراخوم ف انتشار  إل توق

ا،المرض  ل العلی ة المث ل  ،ھذا ما بینتھ مجل ن قب ة م ود المبذول ى الجھ ة عل ت المجل د اثن وق

لون  بإصابةالمصابین  أن إلى وأشارتطبابة مدینة النجف، ادة یرس ىح ز الصحي  إل المرك

ة ل ي المدین د غف ھ وق ارترض عالج ى أش داد إل ةالط إع ام  ذینال لب الل الع ھم خ م فحص ت

ً و)٨٢(كان )١٩٤٠-١٩٣٩(الدراسي  .   حسب ما ذكرتھ المجلةب،)٢(ةطالب)١٧(طالبا

ة  یتبین أنمما  تقدم و ة العلمی ھناك تفاوت في مدنیة النجف االشرف بین مكانة المدین

ین  تكون حلقة الربط أنوالدینیة، والجانب الصحي المھمل، ولذلك سعت الصحافة النجفیة  ب

دھور على تحقق بعض االنجازات  أنواستطاعت ،المجتمع بأطیافھ والحكومة ن الت الرغم م

  .الصحي في المدینة

                                                
دد )١( رأة حامل،الغري،مجلة،الع ل ام ى ك ب إل ائح الطبی م الزھر،نص ین قاس ة،١١ام نة الثامن ع ١(،الس ربی

ـ١٣٦٦االول اني  ٢١/ھ انون الث ھ،العدد ٢١-٢٠،ص)م١٩٤٧ك در نفس ع االول  ٢٢(،١٢؛المص ربی
   .٢٣-٢٢ص،) م١٩٤٧شباط ١١/ھـ١٣٦٦

ى، )٢( نة االول دد الثالث،الس دارس،المثل العلیا،مجلة،الع ي الم ا ف ة التراخوم وال  ٢٤(مكافح ـ١٣٦٠ش  ١٥/ھ
  . ،الغالف)م١٩٤١تشرین الثاني



 ١٥١

  .فة النجفيةحالصيف ااألخالقية  االهتمامات ــ

 ىاألولالبریطاني إبان الحربین العالمیتین  الوجودأصبحت أبواب العراق مشرعة بعد 

اقض منوالثانیة،ونتیجة لذلك تغلغلت العدید من القیم والعادات األجنبیة التي كان قسما  ا یتن ھ

ول  لمین،مما تح ة للمس رقیة،والقیم الروحی ادات الش ع الع ىم اط  إل ى بس ار عل وع مث موض

الصحافة النجفیة ومن جانبھا العمل ،فقد تولت وعلى المستویات جمیعھاالبحث لتلك المرحلة 

دعوة  ھ ال ىعلى تھذیب األخالق في المجتمع،فحاولت توجی ع  إل ات المجتم ة لطبق لكاف  حلتس

ى  ،باألخالق الفاضلة ةلكي یقوي المجتمع عل ي االنحراف مقارع ن ذال األخالق ھ م ي ورثت

  .تركات اجتماعیة

د  والعنایةالق والعادات توجھ كتاب الصحافة النجفیة باتجاھات متعددة تمس األخ بالنق

ة  األخالقي د رضا الشب اإلصالحلتقویم المعوج في محاول د وصفھ محم  یبياالجتماعي،وق

ل  الب الھائ ار العظیم واالنق ھ التی ري بأن ة الغ ة ،في مجل ً الحكوم ھمحذرا ا  ألن سیھدم كیانن

ا  اعي النن ا ((االجتم ة جاءتن اھر فارغ ور ومظ اس قش ین باقتب الت اصبحنا منھمك ن فض م

  .)١())الغرب بدون ان ننظر الى اللباب

لحین ا يوف ن المص ة الغري م ت مجل اه نفسھ طالب دالتج ى  التأكی الق  إصالحعل اخ

لم یبدأ  ع بأداء رسالتھ مادمصلح ان یصلح من اخالق االمة ویص أيالشباب،فلیس في وسع 

  .)٢(عبیر كاتب المقالت وفق على.باصالح اخالق الشباب وھم الذین سیكونون االمة بكاملھا

ت  داثدل ع األح ات الواق ى ومجری ة أ عل رن مرحل رن  أواخ ن الق ث االول م الثل

ن اص رین،كانت م راق عالعش ا الع ي اجتازھ ل الت یط ،ب المراح ة التخط ت مرحل ا كان النھ

و  ةالدقیق لبذر بذور االصالح لتھیئ ا ھ ى مفاسد الوضع االجتماعي،ومم االذھان للثورة عل

دیر لاه باالنتب ج رب العال والتأم الن الح ة ان اع ة الثانی ا وانتھاء) ١٩٤٥ -١٩٣٩(می ھ

ة  ا المحزن ن ،بفواجعھ ث ع اول البح دة تح ة جدی اھیم اجتماعی یالد مف ً بم ذانا ت ای ي كان وع

 جمیعھا نواحيالالتي تركتھا الحرب في الناس وھزت المجتمع من  اآلثارأخالقي،تعالج فیھ 

راق من  صورة توضحواإلصالحیین فصارت مقاالت الكتاب واألدباء  ي الع ا اضطرم ف م
                                                

تشرین ٢٦/ھـ١٣٥٩شوال  ٢٥(،السنة الثانیة،٥٠محمد رضا الشبیبي،كیاننا االجتماعي،الغري،مجلة،العدد  )١(
 .٨٩٨،ص)م١٩٤٠الثاني 

 ١٣(،السنة الثامنة ،) ٤-٣(آل یاسین،مستوانا االخالقي بحاجة الى التقویم ،الغري ،مجلة،العددعبد الرسول  )٢(
 .٩٢-٩١،ص )م١٩٤٦تشرین االول٨/ھـ١٣٦٥ذي القعدة 



 ١٥٢

ً أساسیا ،كفاح اجتماعي   .ونشاط فكري تمثل فیھ األخالق ركنا

االتھم لمعالجة موضوعات  حالى الوضو اإلشارةوالبد من  ي مق الذي نھجھ الكتاب ف

موضوع بحسب  أیةوبذلك یكون تقویم  األمة،عینة ذات قیمة أخالقیة اجتماعیة تمس واقع م

ى وتأثیرھا  ةاالجتماعی ةجھالو ول عل ق عق ة قوف ي مجل ان واضحا ف ا ك ا وثقافاتھم،كم رائھ

ري ا((...الغ ائر  إنن ا س ا تمثلھ ر مم م أكث ل األم الق تمث الق الن خ ى األخ ة إل بحاج

ذل بأخالق ود أو ت قط ،وتس ي او تس ا ترتق ة إنم االمواھب،واألم ذكائھا ھ ذي ی...ال ب ا ھوال من

ي تال الق الت راد م عراقنئاألخ ي اإلف ا لرق د منھ ي الب ام الت دادنا العظ الق أج ب أخ ا وتعقی

ي  ات وھ الح الجماع ات(وإص دق والثب ب(و،)ةألمانا(و،)الص عور بالواج اد (و،)الش االعتم

  )١())على النفس

ارة تتحدث  ة الضافیة،وكانت ت االت االجتماعی ى نشر المق وقد اتجھت مجلة الدلیل إل

ن ا ىع ا عل لوك وأثرھم ن الس دق وحس اة األ لص ي الحی ات ف راد والجماع ةف ى  العام وعل

ا  ي إحدى مقاالتھ ا جاء ف ى نحو م ھ عل ى مجتمع ع بن رد ومصلح م ل ف المجتمع وعالقة ك

ً فیھ الصفات الحسنة لحسن السلوك  ،)حاجتنا إلى حسن السلوك(عنوانب لالزمة لنجاح امحددا

رم  الصدق واإلخالص(بـوتمثلت  ،الفرد في أخالقھ لبناء ھذا المجتمع اء والحب والك والوف

ي  ،)والتضحیة والشھامة ویم المعوج وإصالح الفاسد ف ال مسؤولیة تق ب المق وقد حمل كات

ین ب الم والمثقف ة األق ع،إلى حمل الق المجتم و أنأخ بھم  ایتول راتھم وكت ر بنش ذا األم ھ

حافتھم ا وت،.)٢(وص ام بھ ي ق الحیة الت ة االص ن الحرك دث ع رى تتح   ارة اخ

ً لبعثتھ كان مثال،تمھی kالرسول  ً لقبول حركتھ وتصدیقا   .)٣(خالق السامیةلیا لألاع دا

ّ نادى كت كلھا األمورومع ھذه   واإلخوة المحبةاب مجلة الدلیل بالتآخي والتعاون لتحل ـ

ا الضعف وال عة وتقضي ضمحل التجافي والتباغض ،وان االمة التي تستطیع ان تكافح فیھ

یسئالخالق سان اسیكوّ  ان،على حیاة الذل والھو ك رئ د ذل د اك ا ،وق ً في افرادھ ا  دا تحریرھ
                                                

دد )١( ن الزمن،الغري،الع رة م ذه الفت ي ھ ا ف یخ العراقین،واجبن ابعة،١٥ش نة الس ادى االول ٧(،الس جم
 . ٢٨١،ص)م١٩٤٦نیسان ٩/ھـ١٣٦٥

ى،حس )٢( نة االول دد الثامن،الس لوك،الدلیل ،مجلة،الع ن الس ى حس ا ال ادى (ن الجواھري،حاجتن جم
  . ٤١٩-٤١٨،ص)م١٩٤٧نیسان/ھـ١٣٦٦الثاني

ى، )٣( نة  االول دد السادس،الس امیة،الدلیل ،مجلة،الع الق الس ا لألخ ل علی د مث ادي االمیني،محم د ھ ع (محم ربی
،كربالء ٥،طلشیرازي،السیاسة من واقع االسالمیني ا؛صادق الحس٣٠٩-٣٠٨،ص)م١٩٤٧اذار /ھـ١٣٦٦الثاني

  .٧٥-٣٠م،ص٢٠٠٥،منشورات دار صادق للطباعة والنشر، 



 ١٥٣

ابنائھا التبلبل الفكري  بینالنظام االجتماعي ویشیع  دعدم الشعور بالمسؤولیة یفس أن((:وزاد

  .)١())والتفسخ االخالقي

ّ وقد اتفقت كلمة الكت ذیب األخالقـ ى أن تھ ا أعوج،اب عل ویم م ي  وتق ا اساس رق ھم

ل واوجدیتم  االمة وفالحھا،وال رأي اسباب العل ادة ال ا وھذا اال اذا وعى المصلحون وق ا لھ

وان  ال بعن ي مق ان ف ة البی دت مجل ول العاجلة،وانتق ا(الحل د اخالقن ذین  )نق اب ال ض الكت بع

ن االنصاف ان  األخالقفتدني ...نا االخالقیةبذكر عیو((بالغوا في ً وم را عندنا مبالغ فیھ كثی

د  ا علینا،فاعتق ا وم ذكر مالن ھ الن ر  ان زال اث القی وس  األخ ي النف ً ف ا دة باقی ة الحمی العربی

رم  دق والك جاعة والص اءكالش ة واإلب حیة والقناع اء والتض ى ،))والوف ة ال ت المجل ومض

ربیة الحسنة واالبتعاد في غاالحتفاظ بأخالقنا الحمیدة مع اقتباس بعض االخالق ال إنّ ((القول

ي المدنعن روح القلق والطمع والتھانفسھ الوقت  ائدة ف ة الس ة یلك على الرفاه والمتع المادی

  .)٢())الغربیة امر لھ خطورتھ واھمیتھ

ي الآفة  الستئصالوعرضت مجلة الشعاع بعض الحلول التي یجب توافرھا  فساد األخالق

ذین وطا،))امةفالتثقیف وحده ال یكفي اذا لم تكن ھنالك تربیة صالحة ع((في المجتمع، لبت من ال

ة األانیطت بھم  وا حداث تربی ي االخالق لیقوّ أن یفیق نقص ف ي ھذا ال وتھم لتالف د موا أوَ من غف

   )٣(األمة فناءن ما وراء تفسخ األخالق ء بالتربیة الصحیحة ،ألأخالق النش

في مقال نشرتھ بقلم المرجع الشیخ وفي االتجاه نفسھ شخصت مجلة العدل االسالمي 

اني، ریم الزنج د الك باب المبعب ي بعض االس ى ف ن الفوض ون م ل متك ق جی ي خل رة ف اش

فضال ،التي تركتھا الحربان العالمیتان  اآلثارواھم ھذه االسباب ،،)والفكر والعقائد األخالق(

رن العشرین ة الق ي بدای أن  زادو ،عن ضعف الصلة بین رجال الدین وسائر طبقات المسلمین ف

و موجود ا یجب ،اإلصالح ال یفرض من قوه خارجة عما ھ ة صنیع وإنم د الحقیق ون ولی إن یك

  .)٤(المؤثرات االجتماعیة والفكریة
                                                

  . ٣٧٩-٣٧٧، ص،السنة االولى،العمل سر نجاح االمة،الدلیل،مجلة،العدد الثامنيعبد الھادي االسد )١(
دد )٢( د اخالقنا،البیان،مجلة،الع ف الغطاء،نق یم كاش د الحل نة الثا٥٥عب ة،،الس رم  ٥(لث ـ١٣٦٨مح رین  ٨/ھ تش

 .١٥٤-١٥٢،ص)م١٩٤٨الثاني
ى ، )٣( نة االول عاع،العدد السابع،الس الق ،الش م االخ ة،انما االم لیم بودی وال  ١٥(س ش

 . ١٧٧،ص)م٢٠/٨/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧
ى، )٤( نة األول دد األول،الس المي،مجلة ،الع دل االس الح الدیني،الع ریم الزنجاني،االص د الك ع  ١٥(عب ربی

 .٥-٤،ص)ھـ١٣٦٥الثاني



 ١٥٤

احثین  اءومن خالل تصفح مقاالت الب دة البحث نجدھم واألدب ین خالل م وا  والمثقف اختلف

ة بفي طریقة التعبیر بالقیاس الى ما یعالجون من موضوعات متباینة  ةتفاوت الملك منھم ف،األدبی

ّ من یؤث مجلة  تنشر التمثیل،وعلى سبیل آخر بلغ مما ینقلھ الیھ كاتواب ىاقور في ذھن القارئ ـ

املین )جیل جدید لحیاة جدیدة(الغري مقاال بعنوان  دي الع جاء فیھا ان االخالق السامیة تحرك أی

ان ھعلى بناء المجد وتشیید عروش دل واالحس ن ...ونشر لواء الع ا م ة اجترمت واتسمت أوم م

اد األخالق إالبال الذّل والخنوع ،والتصق بھا العار،وذاقت وبالمعایب و الباعث  وفس دھا وھ قائ

  .)١(فسخھا وانحاللھاتل

اب م االت لكت ة الغري مق أثروا رحرتوعلى ھذا المنوال نشرت مجل ن ت ین مصلحین مم

ي  د،وقد استمأوربیةعربیة ام  أكانتالجدیدة سواء  باآلراء ن الرق الكتاب افكارھم وخواطرھم م

ي والع اعي والعلم اد الغرب،االجتم ذي س ي ال بحقل ؤون  فأص ف ش ً لمختل ا ً وھام ا د الزم التجدی

  .)٢(الحیاة بما ترجم من نتاج فكري وأخالقي

یس  يء مول ي ش ة ف ا  إذان المبالغ ّ الكت إناقلن ھ ـ ة بحقوق تمعھم للمطالب وا مج اب واكب

موواجباتھ  وا ألنھ ب  أدرك ي اغل داء ف وطن ال وا م م وعرف ایینواقعھ اتجھوا األح ى معا ف ة ال لج

ى دالتي تبین م،ة یمظاھر التأخر االخالقي،ورسموا لھا بعض الحلول،في حدود االمكانات الثقاف

ث دة البح الل م ي خ اعي ف ال االجتم انة المق دنا الكت، رص ّ ووج ارف ـ ن الزخ دون م اب یبتع

ا،انھم وا الیھ اھرة اتجھ ة،وابرز ظ اتھم  والمحسنات اللفظی اتھم وكتاب ب اتجاھ ي اغل حرصوا ف

  .واإلسالمیةالروح العربیة  فياالخالق  بمعالجة

  .أخرىمعاجلات اجتماعية  ــ

ات  اءكانت معالجات المصلحین وكتاب راض ،والمثقفین األدب ة االم ي معالج تنصب ف

                                                
دد )١( دة،الغري ،مجلة،الع اة جدی د لحی دقي،جیل جدی ر ص وني بك رة، ١٦ع نة العاش ،الس
  .٣٧٠-٣٦٨،ص) م١٩٤٩مایس٢٤/ھـ١٣٦٨رجب٢٥(
ددةیوسف سلمان كبھ،مظاھر الحیاة في لندن ـ الحیاة االجتماعی )٢( ، العاشرة،السنة )٢٠و١٩(،الغري،مجلة،الع
ل، الغري٤٣١-٤٢٩ص)م١٩٤٩تموز ٢٦/ھـ١٣٦٨شوال١( ق العم ي طری ،  ؛عبد الصاحب المختار، الشباب ف

دد ة، الع عة،٢٠-١٩مجل نة التاس ادى االول ٢٧( ، الس ـ١٣٦٧جم ان ٦/ھ ادي  ؛٣٤٤ـ٣٤٣ص ،)م١٩٤٨نیس ھ
دد ولھا األولى،الغري،مجلة،الع ھا وأص امي،التربیة خصائص عة، )١٥(العص نة التاس ع االول  ٢٢(،الس ربی

 .٣٦٣-٣٦١، ص)م١٩٤٨شباط ٣/ھـ١٣٦٧



 ١٥٥

ى  ع والقضاء عل ي المجتم ھاالجتماعیة ف ا آالم ر(ومنھ ت دعوتھ)١()الفق ً  م،وكان ا ذه انقالب ھ

ً لم تقف  ل شملت جمیع النواحي االجتماعیة األخرى،التي حدوده عند جھة معینة، باجتماعیا

ّ صیحات المصلحین ومختلف الكتزخرت بھا الحیاة وعلت  ً الـ في بھ بأس  اب واحتلت مكانا

ن  أنء االصحافة النجفیة،تناشد القر ع م ي المجتم دور ف ا ی یمعنوا النظر لیروا ما یحدث وم

 .یررشالھا من واقعھا الممشكالت اجتماعیة ومنھا اصالح حال الطبقات الفقیرة وانت

ان  ر والحرم تأثر الفق ةاس ّ كت بعنای بھم ـ د اغل اراب الصحافة،وحش ات  األفك والكتاب

ولین ؤوحملوا المسالبؤس ،واتجھوا بكل امكاناتھم الى نقد كل مظھر من مظاھر ،لمعالجتھ 

ة كالت االجتماعی ذه المش ول لھ ي ایجاد حل اونھم ف یما، تھ د أن ب والس ت آبع ران ار الح ب ث

ذه المشكلة من خالل أ فقد، االجتماعیة ةالعالمیة الثانی اتف بإیجاد حل لھ سھمت جریدة الھ

ً بالتعالیم ، )كیف یعالج االسالم الفقر(،وذلك في مقال عنوانھ اإلسالمیةلیم االقتداء بالتعا تیمنا

الالدینیة من الواجبات التي ھي ر یلفقا إعانة  فيیة رآنالق ى فریضة اذ جعل هللا سبحانھ وتع

ال وفقعلى . قدسھاأومن اوجب الواجبات )٢(الزكاة ب المق ال غرو إن هللا  ،تعبیر كات ز عف

  .)٣(كلھا األقطارفي بھ  ممعالجة الفقر یمكن القیاأن ت للمجتمع ل ثبّ وجّ 

ً في  إنسانیةظھرت خالل الحرب العالمیة الثانیة وما بعدھا قیم  ً خصبا وجدت لھا مكانا

رجال الدین كالرحمة بالفقراء وتذكیر الناس بالمثوبة یوم الحساب وقفین والمث األدباءعقول 

أوامر اعد وب ى مس دین ال دین تھمال ع ال ع المرج ذا الواق رجم ھ ید  ي،وت ة هللا الس وآی   أب

  

الحرب  أثناءعلى الفقراء عندما وصلت كمیات من الحنطة  األزمةمحاوال تخفیف ،الحسن  

ن االسوق االحنطة نھائی دوصولھا نفا الى مدینة لنجف االشرف وصادف وقت اطر، م  قف

ھقلیال ثم رفع  ال رأس ي (:(وق دو ل ھیب ن  أن ر م ر الفقی ر وغی وم الفقی ذا الی ي ھ د تساوى ف ق

وا بعضھا یھذه الحنطة الى جمیع الخبازین وب فاحملواالمال لخلو البلد من الحبوب  أرباب ع
                                                

ة  )١( ي اللغ ر ف الى:الفقی ھ  تع ي بقول يء،وھو المعن ل ش ى ك اج إل و المحت ى  :ھ َ ل ِ َراُء إ َق ُ ُتْم اْلف ْن َ اُس أ ا النَّ َھ یُّ َ َیاأ
 ِ  .، سورة فاطر١٥اآلیة هللاَّ

ام  ةمعنى الزكاة في اللغة وفي الشرع اسم للصدقة الواجب )٢( وع خاص من االنع ي ن اة ف من المال،وتجب الزك
زرع والن دوال ر. ق د انظ م :للمزی ادق،بیروت،دار العل ر الص ام جعف ھ االم واد مغنیة،فق د ج محم

  .٦٥-٥٩،ص٢،جـ١٩٦٥للمالیین،
دد )٣( ر ،الھاتف،جریدة،الع الم الفق الج االس ف یع رارة ،كی ى ش ة،٣٠١مرتض نة الثامن ادى ٦(،الس جم

  .٣،ص)م١٩٤٢مایس ٢٢/ھـ١٣٦١االول



 ١٥٦

عر المقرر،وامنحوا بع اس بسعر دون الس ى الن ً عل زا ف خب ى تنكش راء حت ا للفق ھا مجان ض

ة وب الت األزم ل حب فموتص ى النج دیني ،ف))وین ال ع ال ن المرج ت معالجة واضحة م كان

ة  كالت االجتماعی ن المش كلة م وان ،لمش ة بعن ي افتتاحی اتف ف دة الھ رتھا جری ل (ونش المث

 .)١()االعلى للزعامة الدینیة

ال ،بل شالجانبلم تقف الدعوات لمساعدة الفقیر عند ھذا  رأيغلت ب ي  ال ام العراق الع

ر اعلى مختلف فئ ھتھ،وقد وصفت مجلة الدلیل الفق مسي البشریة وسبب آسر م بأن ن  مھ م

اوانحطاط القیم النفسیة  األخالقاسباب تدھور  ن داء الجرائم  دوازدی ة،وما م  إالاالجتماعی

ذا الم :كاتب المقال وزاد،وعاملھ الفقر  ن ھ تخلص م رض وھو البد من وجود مساعي لل

ُ المصدر الرئیس لالنحالل االجتماعي والتدھور الخ   .)٢(العمراني والتأخرلقي ـ

ع غائلوفي االطار ذاتھ،نبّ  راء وطالبھم دف اة  الفق  ةھ كاتب المقال المسؤولین الى معان

دل دخل  ومي، الفقر عن الفقراء في المجتمع العراقي ومعترضا على مع رد الی راوح  الف یت

ً )٣١-٢٠(بین  ة ئحجاء في تقریر لجنة الشؤون المالیة عن ال في حین ،للیوم الواحد  )٣(فلسا

نة  ة لس ة العام انون المیزانی ین ،)٤(١٩٤٥ق راوح ب نوي یت رد الس دل الف -٧.٦٠٠(أي مع

ار ،و)١١.٤٠٠ رى  وازندین ي دول اخ رد ف ل الف ب دخ ع نس بة م ذه النس ال ھ ب المق كات

ثال رد ا(:،م انيالف ار ٢٣٢لبریط رد ا(و،)دین يالف ار ٢٥٦المریك ري (و،)دین رد المص الف

رد السوري(و،)دینار١٢ ار ١٣الف رد الفلسطیني (و،)دین ار ٢٦الف رد التركي(و،)دین  ١٩الف

ن )دینار ة م روات المحلی ى عدم استغالل الث ة ال ي راجع رد العراق ،وھذه القلة في دخل الف

تثمار االرا تح المصانع واس ة بف ي الضي ونباتیة ومعدنیة وحیوانیة،وطالب الحكوم توسع ف

  .)٥()ن تعالج الفقر في ھذا المجتمعیمكن أحتى (مشاریع الري ،

                                                
ة الدی )١( ى للزعام ل االعل ریعة ،المث د الش ددمحم دة ،الع ة،الھاتف ،جری ة،٣١٥نی نة الثامن دة ٣(،الس ذي القع

 . ١،ص)م١٩٤٢تشرین الثاني ١٣/ھـ١٣٦١
تشرین االول ٢٦/ھـ١٣٦٥ذي الحجة (رشید جواد،الفقر ابو الخبائث،الدلیل،مجلة،العدد الثاني،السنة االولى، )٢(

 .١١٢-١٠٨،ص)م١٩٤٦
 .١١٣المصدر نفسھ، ص )٣(
واب )٤( س الن ر مجل اعاالج، محاض نة  تم اني، لس ادي الث ي ، ١٩٤٤االعتی رة ف ة العاش الجلس

 .٣٢٥،ص١١/١/١٩٤٥
  .١١٠-١٠٩رشد جواد،المصدر السابق،ص )٥(



 ١٥٧

رب  روف الح اوبسبب ظ ذاك أیض ة آن رف الحل عى متص د س روع ، )١(فق رح مش بط

ر أسبوع(اسماه اع  )الفقی ة ارتف واد ، األسعارنتیج ى الم راء الحصول عل ى الفق فصعب عل

ار الم ة كب ة ) أخاكاعن (وظفین وتحت شعار الغذائیة،فسعى الى تشكیل لجان برئاس بحمل

  .)٢(ا على المحتاجینھتبرعات وتوزیع

د عّم ر وق رات ،ونش اطق الف ى من روع عل ذا المش امم ھ رف  قائمق ف االش النج

المواقف ھثیر في السكان حمیتترقیقة عاطفیة  متشورات(( ودعاھم ،))لةیاألصم وتذكرھم ب

یدة الھاتف اسماء المتبرعین ومقدار ما ونشرت جر.للحضور في ھذه االحتفالیة لدعم الفقر 

ب  األسماءوكان نشر .)٣(واألموالتبرعوا بھ من الحبوب  ي  آخرھو جان دعوى  إیصالف ال

  .لكافة طبقات المجتمع من اجل اعانة الفقیر

ى صفحات بعض  خطوطھا في بعض ما ترسم،تلك ھي حالة الفقیر والفقر نشر عل

ع اال ورة الواق ة مص حف النجفی داد الص اعياع ك  ،جتم ن ذل ال ع ض الكت أنوفض ّ بع اب ـ

ى قواعد  ي عل شاركوا الفقراء شعورھم وإحساسھم لینبروا للمطالبة باالصالح الشامل المبن

  .إسالمیة وأسس اجتماعیة سلیمة

ع أخرىوعالجت الصحافة النجفیة في موضوعات  ،واحدة من اخطر مشكالت المجتم

ن ا أو،فھي كل فعل )الجریمة(وھي رك یصدر م ا ت ر بھ ي ام ات الت النسان إخالال بالواجب

ا ى عنھ انون او نھ ادیة .الق ات االقتص عف العالق وة او ض دى ق ى م ة عل ذى الجریم وتتغ

ان  ة البی والسیاسیة واإلقلیمیة والدینیة والشخصیة بین أبناء المجتمع الواحد،كما حددتھا مجل

ال البواعث ا)بواعث الجریمة(في مقال بعنوان  ب المق ة لھواعتبر كات ا مالقتصادیة والمالی

ة واحدةاإلجرام،والعامل اآل في المباشر تأثیرال اش الخاص بطبق و الرخاء واالنتع  )٤(خر ھ

  .تعبیره وفق،على 

                                                
ي )١( ة ف واء الحل رفیة ل ى متص و ال الح جری عد ص د س اني٢٠(اعی رین الث ر).١٩٤١تش د انظ ار :للمزی تار جب س

 .٧٦م،ص١٩٩٧الجابري،سعد صالح ودوره السیاسي في العراق،بغداد،مطبعة الشرق،
دد )٢( ي الفرات،الھاتف،جریدة،الع ر ف بوع الفقی ابعة ،٢٨٧اس نة الس رم  ١٩(،الس ـ١٣٦١مح باط  ٦/ھ ش

  .٦،ص)م١٩٤٢
دد )٣( ي الفرات،الھاتف،جریدة،الع ر ف بوع الفقی ابعة ،٢٨٨اس نة الس رم  ٢٦(،الس ـ١٣٦١مح باط  ١٣/ھ ش

  .٤،ص)م١٩٤٢
دد )٤( ان ،مجلة،الع ة ،البی ث الجریم دي المالك،بواع ة،٦٠ مھ نة الثالث اني  ٣٠(،الس ع الث ـ١٣٦٨ربی آذار  ١/ھ

  .٣١٤-٣١٢،ص)م١٩٤٩



 ١٥٨

ة  كلة االجتماعی ذه المش ت بھ یطارتبط ط تح ا  رواب د منھا،ومنھ ي الح دخل ف ا وتت بھ

ي ھالقضاء وھو حق شرع انون األساسي العراق ة النشنی،وب)١(الق ى ت مجل افي معن اط الثق

ھ ة بأن ر قانونی ة نظ ن وجھ اء م ي ((القض دعوى ھ در حقھ،وال ن ھ ل م ر لك ع األخی المرج

ھ ى حق ا صنفت ،))الوسیلة القانونیة التي یتوجھ بھا الشخص إلى القضاء للحصول عل وكم

  .)٢(وھما مفصوالن عن بعضھما ،المجلة القضاء إلى صنفین األول إداري والثاني مدني

ي ومما ال شك فی راد وف ین اإلف ھ انھ البد من وجود قواعد تنظم الروابط االجتماعیة ب

رت لنطمومن ھذا ال،بعض األحیان یجبر الناس على إتباعھا  اب،إذ عب انون والعق أ الق ق نش

ائي(عنھ مجلة النشاط الثقافي  ي تصفھا  ،)بالقانون الجن د الت ن القواع ة م ھ مجموع راد ب وی

والتي تعرف بالجرائم والعقوبات التي تطبق ،منھا بأاھا مخلة الدولة لمعرفة األفعال التي تر

بالعلوم  وجد كاتب المقال ھنالك عالقةأتعبیر المجلة،و وفقعلى مرتكب ھذه الجرائم، على 

ة و ةاالجتماعی رى الناحی ادیة  االخ بق ،االقتص ا  أنس ص  أنذكرن ي نق ؤثر ف اء ی الرخ

اطوالبطالة، واالجرام، م  قلة األجور، وارتب اععل نفس ، االجتم م ال ائع بعل ھ طب ین فی ھ یب ألن

  .)٣(بعوامل الفساد وقواعد األخالق ھمومدى تأثر مالبشر ونفسیاتھ

عاع األنظار  ة الش ت مجل ىولفت و إل ة وھ ع الجریم ھ م ق (موضوع آخر ربطت التحقی

ة،نوعھا  اإلجراءات((فتھ بأنھوقد عرّ ، )الجنائي اب جریم ة ارتك ا،الموصلة لمعرف  ،مرتكبھ

اقبتھموكیف دل لمع احة الع ى س وقھم ال ل س ولھا ألج ة حص ة ))ی ال طریق ب المق د كات ،وانتق

راف ى االعت ھ عل تھم لحمل ذیب الم ى تع دة عل ق المعتم ق  ،التحقی ة التحقی دت أھمی ذلك غ ل

انونمن  إذ، الجنائي ن ق دة م ات  :يدونھ ال فائ ات وأصول المحاكم ب أو،العقوب ن جان ا م م

ال على علماء التحقیق في اختیار المحقق الجید وان یكون شدد كاتب المقفشخصیة المحقق 

  .)٤(مواصفات أخالقیة واجتماعیة وعلمیة اذ

وان اال بعن دال مق ة االعت ردت مجل ریع (أف ي التش اب ف ة والعق ؤولیة الجنائی المس
                                                

  .م١٩٢٧ ،مطبعة السالم، بغداد، القانون االساسي العراقي، المادة التاسعة،وزارة الداخلیة،الحكومة العراقیة )١(
دد  )٢( اط الثقافي،مجلة،الع ي السكافي،القضاء،النش د عل ى،)٤-٣(حمی نة األول عبان  ١(،الس ـ١٣٧٧ش اذار  ٣/ھ

  .١٥٩-١٥٨،ص)م١٩٥٨
دد )٣( اط الثقافي،مجلة،الع العلوم ،النش ھ ب ائي وعالقت م،القانون الجن رزاق االعس د ال نة )٧-٦(عب ،الس

  . ٣٥٣-٣٥١،ص)م١٩٩٨تموز ٨/ھـ١٣٧٧ذي الحجة ٢٠(األولى،
ى، )٤( نة األول عاع،مجلة،العدد األول،الس ائي وأھمیتھ،الش ة،التحقیق الجن اظم معل ب  ١٥(ك ـ١٣٦٧رج ار /ھ ای

 .٢٢-٢١،ص)م١٩٤٨



 ١٥٩

المي المي بن)اإلس ریع اإلس ي التش ؤولیة ف ھ ان المس دت فی د  يأك س قواع ى خم ن عل یمك

  :)١(إیجازھا بما یأتي

  . لیة عن الجرائماالتعویضات المـ ١

  .دیةممسؤولیة الجرائم الع ـ٢

  .            المشـوقات للجرائـم متحریـ ٣

  .دیدمالمسؤولیة بین االتساع والتـ ٤

  . سقوط المسؤولیة في حالة الدفاع -٥

ة  ة والجنائی ریعات القانونی رم والتش ین المج ربط ب ة ال دال حلق ة االعت ت مجل وانھ

رةھ وإیداعھ في ھذه الحلقة لمحاسبت و  األخی ى  وأشارت،)اإلصالحيالسجن (وھ ة ال المجل

ة  ة العربی ي  أول إذ،األصلالجذور التاریخی ر ف ن فك ى  تأسیسم رة  أساسالسجن عل الفك

السجن  بإنشاء،قام ففي خالفة االمام علي بن ابي طالب ،االسالم  فيالجزائیة االصالحیة 

ماه، )النافع(في الكوفة وسماه  اإلصالحي ره وس ال  ووازن،)المخیس(ثم بنى غی ب المق كات

ین السجون  الحیةب ي  اإلص ھاالت ام أسس وي ، اإلم د االم ي العھ ي احدثت ف والسجون الت

  .)٢(لم تؤسس لبني االنسان بل قبور لالحیاءفوالعباسي، فكانت على الضد تماما 

ت  د،بل حاول ذا الح د ھ ة عن حافة النجفی ف الص م تق ارشنل ي  ر اخب ة الت ع الجریم تق

ببین  ي ردع الجرم من خالل ،احداثھا في مدینة النجف االشرف لس ا ف ة منھ االول محاول

ً  ،تحفیز روح االنتباه عند المواطنین واآلخر،التشھیر بھ في المجتمع  ً منیعا  ضدلیكونوا سدا

  .)٣(الفتاكة في المجتمع األمراضھذه 

                                                
قرر التشریع،االسالمي بوضوح حق الدفاع الشرعي وانھ اسقط المسؤولیة عن المدافعین مالم یتجاوزوا الحد  )١(

یة والعقاب في التشریع اإلسالمي ئالجنا ةعبد الغني شوقي ،المسؤولی: للمزید انظر.المعین فأن تجاوزوه عوقبوا
  .٥٥٥-٥٤٩،ص)١٩٤٦ایلول /ھـ١٣٦٥شوال (سنة السادسة،االعتدال،مجلة،العدد السابع، ال

توفیق الفكیكي،تاریخ السجن اإلصالحي في اإلسالم وفي التشریعات الحدیثة،االعتدال،مجلة،العدد االول،السنة  )٢(
ة، اني(السادس ع الث ـ١٣٦٥ربی ارت /ھ اني،١٨-١٣،ص)م١٩٤٦م دد الث ھ، الع در نفس ادى (؛ المص جم

  .١٠١ـ٩٧،ص)م١٩٤٦نیسان/ھـ١٣٦٥االول
ثال )٣( دد: م دة، الع اتف، جری ف، الھ ي النج ف ف داد تكتش ي بغ رقة ف ة،١٥١س نة الرابع ذي ٢٨(،الس

دة ـ١٣٥٧القع اني ٢٠/ھ انون الث دد )م١٩٣٩ك اتف، الع ة، الھ ة،١٨٩؛ الجریم نة الخامس  ٦(، الس
ان ـ١٣٥٨رمض اني ٢٠/ھ رین الث دد)م١٩٣٩تش اتف، الع فة، الھ رقات مكتش نة ٣٥٧؛ س ، الس
ـ١٣٦٣جبر٢(العاشرة، ران ٢٣/ھ دد)م١٩٤٤حزی اتف، الع ب السرقات، الھ رة،٣٦٢؛ غرائ نة العاش  ١٢(،الس



 ١٦٠

ال عن  عنیت ة ال(مجلة الشعاع بنشر مق ي ،)رشوةجریم ة ف ذه الجریم الن انتشار ھ

ع  دھا إالمجتم ا بع ة وم ة الثانی رب العالمی ان الح مّ ،ب د ع ض  وق ر بع ة دوائ داء الجریم

ت  رت وبحث ا ذك ذكورة الالموظفین،حینم ة الم ن آمجل ة م ً الجریم ا ة النف ة القانونی ناحی

انون ھھا الكاتب الى المسؤولین لتضال عن الدعوة التي وجّ فوخطورتھا االجتماعیة  شریع ق

  .)١(بمحاسبة الموظفین والتحقیق معھم

ة الناشئة عن الحرب أعندما شعرت الحكومة ب د استغلوا االزم ن بعض الموظفین ق

انون خاص  ة ق ة اصدار الئح ت الحكوم لمصالحھم الخاصة،وأساءوا القیام بواجباتھم،حاول

ل بمباد رفاتئیكف ذه التص ل ھ ال مث ى أن إال، )٢(ھ استئص ل ال ك می ن  ھنال ف یمك العط

ى  ھ عل اممالحظت تالس  األحك رائم االخ ین بج واطنین المتھم ق الم ادرة بح الص

ي ى التغاض وة،ینطوي عل وس .)٣(والرش ذوي النف جیع ل ذا تش د ھ ةویع اب  اآلثم ى ارتك عل

  .   الجرائم خالفا للغایة التي تمخض عنھا العقاب

ة عن مشكالت شرائ ا  حكتبت الصحافة النجفی ة ،كم ع كاف اأالمجتم ي  ثارتھ ً ف رارا م

دقع،وعوز اوضع الفالح،وما كان یع احتلمقاالتھا الصحفیة،وكما ھو متوقع  ر م ن فق ھ م نی

ر ارض اآل ى ھج ھ ال دید یدفعان ن ش ب م ذا الجان ي ھ زا ف زا متمی داد، حی اء واألج ةب  عنای

حافة النجفیة یماو،الص بة  الس ف نس ة تؤل ائر المزارع ة والعش ائر الرحال ان العش

دارھا بة  %)٨٠(مق ون نس دن یؤلف كان الم ا س ً،بینم راق جمیعا كان الع ن س م

                                                                                                                                          
ان ـ١٣٦٣رمض ول١/ ھ دد)م١٩٤٤ایل اتف، الع یحة، الھ ة فض رة،٣٧٥؛ جریم نة العاش ع  ١٧(، الس ربی

ـ١٣٦٤األول ارت  ٢/ھ دد)م١٩٤٥م ة، الع ان، مجل رم، البی راف مج ى٢١؛ اعت نة األول ادى ١١(،الس جم
اني ـ١٣٦٦الث ا١/ھ ھ ، )م١٩٤٧یسم در نفس ان، المص وص، البی رقات ولص ؛ س

ران٢٠/ھـ١٣٦٦شعبان٤(،٢٤العدد دد)  م١٩٤٧حزی ان، الع ق، البی ارة الرقی ى مجرم تج بض عل ، السنة ٦٠؛ق
؛ )م١٩٤٩حزیران ١٠/ھـ١٣٦٨شعبان ١٣(،٦٦و ٦٥؛ العدد )م١٩٤٩آذار ١/ھـ١٣٦٨ربیع الثاني ٣٠(الثالثة،
  ).م١٩٤٩تموز  ١٨/ھـ١٣٦٨رمضان  ٢٤( ٦٨و٦٧العدد 

ى، )١( نة االول دد السابع،الس عاع ،مجلة،الع ة الرشوة،الش دي المالك،جریم وال  ١٥(مھ ش
  .١١٧-١١٦،ص)م٢٠/٨/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧

ة العاشرة  )٢( دورة االنتخابی ھ ال تح ب ذي افت ة العرش ال د، من خالل خطب ر زی ب الوصي األمی اشار الى ھذا نائ
س النواب،اال ر مجل واب،انظر محاض س الن نة لمجل ادي األول، لس اع االعتی ي ١٩٤٣جتم ى ف ة االول ،الجلس

 .٣ -١م،ص١/١١/١٩٤٣
-١٩٦،ص )م٤/٩/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧شوال  ٣٠(مھدي المالك،جریمة الرشوة،المصدر السابق، العدد الثامن، )٣(

١٩٧. 
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رن العشرین ظ،وا)١(%)٢٠(مقدارھا ن الق ات م ي الثالثین ھرت احصائیة تفصیلیة للسكان ف

ّ ان المشتغلین بالزراعة وجل وطـ ون حوالي نصفي السكان المت ین نھم من ابناء العشائر یمثل

  .)٢(في المدن

ي ق حاولت مجلة االعتلطنومن ھذا الم رق الت ازدال ان تبحث عن الف ة  تمت ھ المدین ب

ً بعد ((عن القریة  رى  اآلخرواحدا ي ن وّ  أنالت ا یك ً مجموعھ ا ً وتعریف ً واضحا ا ا مفھوم ن لن

ً الھل المدن والقرى ً شامال ا موقد صنفت المجلة الفرق بینھ ،قول المجلةوفق على ،))مركبا

  :)٣(يأتوبایجاز كما ی

  حجم المجتمع.٣  فروق الناشئة عن المحیط   ال.٢  الفروق المھنیة     .١
  قابلیة الحركة والتنقل.٦  انسجام السكان             .٥  كثافة السكان       .٤
    الفروق االجتماعیة.٨  الھجرة.٧

ن  ومنھ، )٤(١٩٣٢))قانون التسویة عام  ((عت الحكومة العراقیةشرّ  تحویل الشیوخ م

سطة امالكین منفردین على االراضي الو إلىیة فعرحسب القوانین البأوصیاء على االرض 

ً أوإو، عشائرھم إلىالعائد  تحسینا على  ن ما نجم عن قوانین التسویة ال یمكن ان یعد تغییرا

  .حالة الفالح العراقي

 ً زراع(( آخرواضافت الحكومة تشریعا ات ال دت ، )٥())الئحة قانون حقوق وواجب واك

ع بصالح المالك،فضال فیھ الموقع االجتماعي للمالكین و قیدت الفالحین بشروط جمیعھا تق

                                                
راق  )١( كان الع رین س رن العش ن الق رینیات م ل العش ي أوائ ة ف لطات البریطانی درت الس ق
؛ محمد سلمان حسن ١٠ھاشم جواد،مقدمة في كیان العراق االجتماعي،ص: للمزید انظر.مةنس)٢.٨٤٩.٢٨٢(بـ

  . ١٢م،ص١٩٥٨،طالئع الثورة العراقیة،العامل االقتصادي في الثورة العراقیة االولى،بغداد،
ھاشم جواد ،المصدر :نسمة،للمزید انظر) ٣.٢١٤.١٨٣(حوالي ١٩٣٥-١٩٣٤بلغ سكان العراق في تسجیل  )٢(

ا ا١٠بق،صالس راق د؛عم ي الع ي ف كلة االراض اریخ مش د الجواھري،ت داد ،دار ١٩٣٢-١٩١٤احم ،بغ
  . ٣٢٦م،ص١٩٧٨الحریة،

ة، )٣( نة السادس دد الرابع،الس دال، مجلة،الع ة والمدینة،االعت ي القری ود،بین مجتمع د محم د المجی ب (عب رج
  .  ٢٥٦-٢٤٦،ص)م١٩٤٦حزیران / ھـ١٣٦٥

ي ب )٤( ویة لألراض انون التس در ق وق ص ویة حق ي تس ھ ف ن ،مھمت اني ارنست داوس ر البریط ز الخبی د ان انج ع
ران الزراعي وأصدرت ،االراضي في العراق  ى العم وعین داوسن الھدف األساسي للتسویة بقولھ إنھا ترمي إل

احمد الجواھري  دعما:للمزید انظر.مھمة التسویة  ١٩٣٢لسنة  ٥٠الحكومة قانون تسویة حقوق األراضي رقم 
 .  ٢٦٦-٢٦٤در السابق ،ص ،المص

               .٣٥٠ـ٣٤٧المصدر نفسھ،ص  )٥(
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الح اه الف یة تج یوخ القاس لطة الش ة س ن ممارس الح  ،ع د الف ا عن عورا عمیق دت ش د ول فق

ً  من ثموال یعرف مصیر االرض التي یزرعھا  ،ألنھخالصتھ انھ یكد لغیره  اصبح واضحا

 أنھاحیة باتت سیئة للغایة،لدرجة الفالحین االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والص أحوالان 

العطف لدى الكثیر من طبقات المجتمع،وقد عبرت عن ھذه الحقیقة جریدة الھاتف،اذ  أثارت

 اإلقطاعيوجدناھا تتناول تصویر كدح الفالح وحرمانھ من ثمرات ما یتعب فیھ،واستغالل 

وده وسرق ھزأر ةجھ م  ھوقنوع اق ده ظل یش وتجل ن الع تبد صاحب الم اإلقطاعبالیسیر م س

  .تعبیر الجریدة وفق،على )١(السلطة الثانیة في البالد

ي  وازل الت ذه الن اب ھ تآلمت الكت ا  أحاق تج م ذي ین و ال ن جوع،وھ الفالح م دهب  افتق

زرع ،وبسواعده یرعاه  ا ی ھ، انم فیده تعمل وبطنھ ال تشبع،فالفالح ال یملك ارضا خاصة ب

م ال یخ لھ،ویقس ھا الش ن االرض یخصص ة م ي بقع الث ف ى ث ل ال حاص

ة(،)الشیخ(اقسام الح(و)الحكوم ھ ،)حصة الف اش عائلت ھ لمعاشھ ومع ة جدا ال تكفی ي قلیل فھ

ة والشیخ  نألھو مضطر و ا )٢(یسرق من حصة الحكوم ھ،وم ر أكدت ي كث ان ف ة البی  ةمجل

 ةالدیوانیدلت االحصائیات ان لواء ((:االجرام المتفشي بین الفالحین والمزارعین،وجاء فیھا

ى  واإلقطاعالجنوبیة  األلویةاحد وھو  ھ عل ھ  أشدهفی الح فی ة الف ز وحال تحكم والترك ي ال ف

اقي  أكى واسونا ي ب ةمما ھي ف ین ...األلوی راوح ب ط تت ل والسرقة فق ان نسبة حوادث القت

 ً   .)٣())الثالثة واالربعة یومیا

ھ  ذكرتو ا یتخبط ب ل المجلة وضع الفالح المزري وم قاء ومرض ومن جھ ؤس وش ب

دكاكین و،صبیة قبلیة وع ي ((السیماوما وقع علیھ من ظلم المرابین والشیوخ واصحاب ال ف

 إلىحالة اشتداد االزمات االقتصادیة المتولدة في ھبوط االسعار للحاصالت الزراعیة یؤدي 

ھ ضیتعابھ وتأالدیون المتراكمة وضیاع ثمرة  ادعن سد هاشتداد الفتك وعجز اق علی یق الخن

  .)٤())االسباب ھینتقم التفویندفع ولیأس امما یولد عنده 

ھ  إذا،وال لوم علیھ ّن أوھكذا ظل الفالح یئن وال لوم علیھ اذا  وم مضج  وتضور الن كل
                                                

دد )١( دباغ،في الریف،الھاتف،جریدة،الع د هللا ال انم عب ة ،١٩٩غ نة الخامس دة  ٢٤(،الس ـ١٣٥٨ذي العق   ٥/ھ
 .١٣-١٢،ص)م١٩٤٠كانون الثاني 

  .٢٠٣علي الوردي،دراسة في طبیعة المجتمع العراقي،المصدر السابق ،ص )٢(
دد م )٣( ة، الع ة ،البیان،مجل ة٦٠ھدي المالك ،بواعث الجریم ة٣٠(،،السنة الثانی ع الثانی آذار  ٣١/ھـ١٣٦٨ربی

  ٣١٣،ص)م١٩٤٩
 .المصدر نفسھ )٤(
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و فأضعفتھوصاب انھكت قواه أمثقل الكاھل ب متألمنھ ألو ى صیرتھ ھزیال ال یق ى  ىحت عل

 األیديالصماء تتقاذفھا  ةلآلكا((الفالح ا حدثتنا مجلة المثل العلیا ،وواصفةوفي ھذ ،النھوض

  . )١())الصعاب األمورفي مقاومة 

ھذه ھي الحیاة الواقعیة للفالح العراقي التي صورتھا بعض الصحف النجفیة، وفي بلد 

ت ،وكان من المفروض ان تنعم حیاتھ بالرفاه والرزق ولكنھا عجزت ایزخر بالمواد والخیر

دم  ت تق ل كان ةعنھا،وبالمقاب ائغة لقم رّ  س ودھم لس تغلي جھ ابھم ومس رم ولاق اتع ذلك ح

و ین ص نالفالح رض ب ر والم اع الفق ة وفوش ة المتحكم اكتةوفھم،بینما الفئ ت س ن  قف ع

  .االستغالل الذي كان یمارس ضد الفالحین

اھد  الح بمش ف الف ي وص عراء ف ارك الش ةوش اعي  محزن م اجتم ع ظل ة بأبش ناطق

ا فظل ود من مصاعب سكنیة وضائقة مالدیعانیھ،انسان مك ع كربتھ ى دف ھ احد عل م یعن یة ل

  :ر الدارس على لسان الفالح المسكینبي كالقثیعاني ازماتھا في كوخھ المترا

و ق ویرف زل یش م ی ر ل   آب
  

تقندم االرض أ   ھ م ي فنون   ف
   

ي عي ورع ین س وح ب نظم الل   ی
رى و أخ كة تل رب االرض س   ض
ى ة حت ر الطبیع و س   راح ینش
اع اجیر فانص ھ االھ بغت وجھ   ص

ھوق قاء علی ى هللا بالش   ض
  

ھ   ي تدوین روق ف اب ی   ككت
ھ ح یمین اّن االرزاق رش   فك
ھ ن طین طأه م زرع ش رج ال   أخ
ھ ي تلوین راب ف كل الغ   كش

ھ ن تأبین ل ع ت نج و می   )٢(فھ
  

دعاة  أنیتبین مما تقدم و  ر الحر ل ي احتضنت الصیحات،فكانت المنب الصحافة ھي الت

ي  إلیجاداء الذین عملوا جاھدین على تشخیص الد اإلصالح الدواء للمشكالت االجتماعیة الت

ا ان الكت ي شيء اذا قلن ة ف ن المبالغ ً،ولیس م ّ عانى منھا العراق كثیرا وا مجتمعھم ـ اب واكب

ھ ھ وواجبات ة بحقوق م ،للمطالب وا ألنھ ة  أدرك تھم الفكری ارب ام انوا تج واقعھم،وع

ي حدود التأخر االجتماعي ورس ظاھرةمعالجة  إلىواالجتماعیة،واتجھوا  ول ف ا الحل موا لھ

                                                
امي ال )١( ىدس نة االول دد التاسع،الس ا ،مجلة،الع ل العلی تاني،أراجیف وأباطیل،المث ول  ٣١(،اغس ایل

  . ١٩-١٨،ص)م١٩٤٢
ي  )٢( ر عل و می ددطبیخ،الفأب ة،٢٣٨الح،الھاتف،جریدة،الع نة السادس ان  ١٦(،الس ـ١٣٥٩رمض رین  ١٨/ھ تش

  .٨،ص)م١٩٤٠االول
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ى  ة حت ة والدینی ة والعلمی اتھم الثقافی نامكان ن آراء  یمك ھ م ا احتوت االت وم ك المق ار تل اعتب

  .    مراجع مھمة ال یمكن للباحث ان یستغني عنھا من الوجھة االجتماعیة في تاریخ مدة البحث

 



  

  
  ثالثال الفصل

يف ومنهجه وتفسريه  التاريخ موضوعات
   ١٩٥٨ـ١٩٣٩ لصحافة النجفيةا

  

  .نظر الصحافة النجفیة .بین الصحافة والتاریخ من وجھة ةالعالقـ 

  . الصحافة النجفیة في میدان الفلسفة وكتابة التاریخ مقاالتـ 

  .اآلثار والتاریخ القدیم اختصاصفي  الصحافة النجفیة اھتماماتـ 

  .الصحافة النجفیة في میدان التاریخ العربي االسالمي كتاباتـ 

  .التاریخ االوربيوالتاریخ العراق المعاصر الصحافة النجفیة في میدان  موضوعاتـ 
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  .ـ العالقة بني الصحافة والتاريخ من وجهة نظر الصحافة النجفية

انیةیدخل كل من التاریخ والصحافة في دائرة العلوم  اریخ، فیاإلنس ة  )١(شكل الت تجرب

وفق قوانین وسنن اجتماعیة على وقعت في الماضي  وأحداثوصیغة تشكیلیة لوقائع  إنسانیة

تم  اإلنسانتكشف عن وضع  د اھ ظ أحداث  اإلنسانومستواه الفكري والحضاري، وق بحف

اریخالماضي وتدوینھا م الت دون عل ن (( ،ونقلھا إلى أجیال الحاضر والمستقبل،وعّد ابن خل م

ھ السوقة  إلیھوتشد  واألجیالالتي تتداولھ األمم  الفنون ى معرفت الركائب والرحال وتسمو إل

   .)٢())وتتنافس فیھ الملوك واالقیال وتتساوى في فھمھ العلماء والجھال واإلغفال

ة والموعظة صسان وواعظھ النانالتاریخ معلم االف رة والتجرب ھ الخب ح الذي یحمل الی

ة  زداد قیم ة الحیة، وت ي تصعید حرك ا ف ا استطاع االنسان توظیفھ ة كلم ة اھمی ذه التجرب ھ

  .التاریخ وتطویر مسیرة الحیاة

ك ن ذل ح وم ال یتض ى االجی رت عل ي م ارب الت ت أن التج ت وتناقل ن  ودون الل م خ

إن الملوك ومن :((الرواة بسلبھا وایجابھا تكون مؤثرة ،وعن ھذا الموضوع یقول ابن األثیر

ر والنھ یھم األم ور ال ل الج یرة أھ ن س اریخ م ائع الت ي وق ى ماض وا عل ي، إذا وقف

ا اس فیرویھ ا الن ب ، یتناقلھ ي الكت ة ف دوان،ورأوھا مدون تقبحو والع ن سلف، اس ف ع ا ھخل

ھ  وا فی ك ورغب نوا ذل نھا واستحس ادلین وحس والة الع یرة ال ا، وإذا رأوا س وا عنھ وأعرض

  .)٣())وثابروا علیھ

ن  ا م ب وأما الصحافة فتمثل جانب ة جوان ي حقب اة الشعوب ،وف ھ حی ة وجدت فی زمنی

ذھا  ،صحافتھ ك الشخص وینف رة تتمل ائلبفھي لیست فك ا الوس ا  كلھ ل إنھ ھ، ب ین یدی ي ب الت

  .االجتماعیة وسیلة ال غایة، لتحقیق ارفع األغراض

بق  و أس ا مؤرخ ي أوردھ ات الصحافة الت م تعریف ى أھ ل األول إل ي الفص رنا ف ن أش
                                                

وم  )١( اریخ من العل نھم الت بعض م د صنف ال اریخ فق وم الت ؤرخین لمفھ ة بعض الم ي رؤی این ف ھناك جدل وتب
ھاملتون كب، علم التاریخ، تعریب : للمزید انظر. الطبیعیة، أو اإلنسانیة في الوقت الذي نفى بعضھم ھذه الصفة

ي تطور ٣٥ـ٢٥م،ص١٩٨١م خورشید ، بیروت،إبراھی ؛ مصطفى شاكر، التاریخ العربي والمؤرخون، دراسة ف
 .١٥،ص١م،جـ١٩٧٨علم التاریخ ومعرفة رجالھ في اإلسالم، بیروت،دار النشر،

 .٢،ص.ت.عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، مقدمة العالمة ابن خلدون، مصر، مطبعة مصطفى محمد،د )٢(
  .٥،ص١ھـ،جـ١٣٠١ي بن محمد بن األثیر، الكامل في التاریخ، مصر، المطبعة األزھریة،ابن الحسن عل )٣(



 ١٦٨

ات ي مؤلف ا الصحافة الصحافة ف ي أوردتھ ات الت م التعریف ذكر أھ ا أن ن ن یجب علین ھم، ولك

ة((النجفیة، فقد اعتبرت مجلة البیان الصحافة ھي ا  لسان األم ق بھ ا یحی ر عم اطق المعب الن

ال ن آالم وآم ھ اع.)١())م اه نفس ري اتوباالتج ة الغ رت مجل يلب حافة ھ ائل ((ص دى الوس إح

،فلذلك ما من أمة اھتدت إلى سبیل صالحھا وكشف )٢())الفعالة لتنظیم الرأي ورفع مستواه

ان نقصھا إال ة ((أرك رآة لحال راس یرشدھا، وھي أصدق م ت متمسكة بصحافتھا كنب وكان

تعبیر مجلة الدلیل،ألنھا تعبر عن آراء الجماھیر ومنھا یطلع  وفقعلى )٣())الشعوب وكمالھا

دا اذ تلتق الحكام على وجھة نظر الرعیة ورغباتھم واآلراء  ون تأیی ى صفحاتھا،فقد تك ي عل

  .)٤(لالستمرار في النھج القویم، او تكون ردعا عن ارتكاب خطأ ما

ّاب ألالصحافة عنوان الثقافة، أصحبتومن ذلك  نھا تعرض فیھا طائفة من عقول الكتـ

وصور فنیة من تفكیرھم وخیالھم األدبي، وتعتمد قیمتھا بقیمة معروضھا،وقد وصفتھا مجلة 

ا ((ھاالغري بأن ي نفوسھم ولھ ا الوضعي ف رسول الفكر بشتى نواحیھ إلى القراء، ولھا اثرھ

  .)٥())قیمتھا في سوق التربیة والتعلیم

ضرورات الحیاة، لشدة حاجة أألفراد إلى معرفة ما  نالصحافة ضرورة م ُعّدتولذا 

جعل دورھا  الفكر وتزید في المعرفة، مما یھمھم وما تقدمھ للمجتمع من المعارف التي تنّور

تعبیر  وفقعلى )٦())فكار التي تتفاعل بھا النظریات العلمیة واآلراء االجتماعیةاألربط ((في

  .اإلسالميمجلة العدل 

                                                
ى، )١( دد السادس، السنة األول ة، الع ول  ١٣/ھـ١٣٦٥شوال  ١٥(خلیل رشید، الصحافة الحرة، البیان، مجل ایل

  .١٥٠،ص)م١٩٤٦
دد )٢( ة، الع ري، مجل حافة، الغ الم الص ي ع رة ف یني، نظ ادي الحس ادق ھ ابعة،، الس٢١ص عبان  ٣(نة الس ش

 .٤٣٤ـ٤٣٣،ص)م١٩٤٦تموز ٢/ھـ١٣٦٥
ى، )٣( دد الخامس، السنة األول ع االول(فؤاد الونداوي، صحافتنا والتوجیھ العام، الدلیل،مجلة، الع / ھـ١٣٦٦ربی

 .٣٠٢ـ٣٠١،)م١٩٤٧شباط 
یة الثانیة حتى ثورة قیس عبد الحسین الیاسري، الصحافة العراقیة والحركة الوطنیة، من نھایة الحرب العالم )٤(

  .٣٥ـ١٥م،ص١٩٧٨م، بغداد، وزارة الثقافة والفنون،١٩٥٨تموز ١٤
ى، )٥( نة األول دد األول، الس ة، الع ري، مجل حافة، الغ ادق، الص ي ص د تق ب ٦(محم ـ١٣٥٨رج  ٢٢/ھ

  .٨،ص)م١٩٣٩آب
دد الخامس،ال )٦( ة، الع دل اإلسالمي، مجل ا، الع ا علیھ ا وم ا لھ ة،محمد رضا الكتبي،الصحافة م  ١٨(سنة الثانی

 .٩٤ـ٩٣،ص)م١٩٤٧تموز  ٣٠/ھـ١٣٦٦رمضان 
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راد  فال غرو أن الصحافة ھي إحدى ین األف الوسائل المھمة في المواصالت الفكریة ب

عوب ام((أي  والش رأي الع ري، )١())ال ة الغ وم مجل ك المفھ دت ذل د أك فت ،وق دما وص عن

ا راد ((الصحافة انھ ة لألف ى استخالص االرادة العام ي تساعد عل ة الت ائل الفعال إحدى الوس

ولھذا الصحافة .)٢())والجماعات لتطالب السلطات القائمة بالسیر بموجبھا لصالح الرأي العام

ا إال  وب ألداء وظیفتھ ع والمطل غ المستوى الرفی وال یمكن أن تبل املیاإذا ت ن فر اشخاص ع

  )).الصحفي((وامتالكھم ثقافة متینة عامة ھو

دون قصة ھناك ویبدو واضحا أن  ا ی اریخ والصحافة فكالھم ین الت صفات مشتركة ب

ریة وتسج ة البش وادث التاریخی ا الح ن تناولھم ال ع انیة، فض وارث االنس داث والك الن االح

  .دراسة والنقد والتحلیلوالظواھر االجتماعیة واالعمال الفردیة المؤثرة في حیاة المجتمع بال

ا دوینات ھم ذه الت ف وراء ھ ن یق اك م ؤرخ((:وھن و ی)) الم ي دفھ ار الماض رس آث

االنفعالي حتى یقترب بقدر المستطاع من الحقائق  اإلراديومخالفاتھ ویفسر العامل البشري 

د على و)) الصحفي((،و)٣(خیةیالتار ا تصب عن ا إال أنھ ات واختالفھ الرغم من تعدد التعریف

اتك ذه التعریف ا سھال ((ل من یعمل في الصحافة، ومن بین ھ ھ تكییف ف فكرت ذي یكی ھ ال بأن

ت  ك بوق د ذل قصیر بحیث تذھب مباشرة إلى قلوب القراء وتداعب احساساتھم ثم تطرق بع

  .)٤())أو طویل ابواب عقولھم حتى تجدھا مفتوحة أو نصف مفتوحة

ول ن یق ھ وھناك م ھ المنظر نشیط((إن ف وجی ھ وسائل  شخص مثق أت ل ة تھی الحرك

ات و اص المعلوم ااقتن ن اربابھ ورة م ر))الص ف آخ ي تعری اء ذوو ((، وف ال ونس م رج أنھ

ى أن  زم عل ة، وذوو ع ة الملون ر المعرف ى نش رة عل م، ذوو غی ة بھ ات خاص ول وملك عق

ا  ھ م وا ل ور لیقول ى الجمھ ھ عل ون من ذ یطل ا منف ون فیھ حیفة، یلتمس ة الص وا طاحون یقتحم

ا یعتقدون أ م عسیرة غالب وب ،ظروف عملھ ن من حقھ أن یعرفھ وھم مثالیون أصالب القل

                                                
وللمزید . ھو ثمرة تفاعل أألفكار في أي وضع من أوضاع الجماعة التي تصدر عنھا ھذه األفكار: الرأي العام )١(

ر ام انظ رأي الع حافة وال ن الص ة، : ع ة األموی ق، المكتب اء، دمش حافة واالنش م الص درع، معل ر ال د خی محم
 .٥٥ـ٤٩،ص.ت.د
  .٤٣٣،ص٢١صادق ھادي الحسیني، نظرة في عالم الصحافة، الغري، العدد )٢(
 .١٢م،ص١٩٣٨،ھرنشو، علم التاریخ، ترجمة وتعلیق واضافة عبد الحمید العبادي، القاھرة، .ج.ف )٣(
  .١٣ـ١٠،ص.ت.محمد حسین عبد العزیز، لغة الصحافة المعارضة، بیروت، المركز العربي للثقافة والعلوم،د )٤(
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  .)١())وواجبھم ال ینتھي أبدا

و اریخ اھناك صفات یجب أن تت ي الت ة ف ى یحاول الكتاب ي شخصیة المؤرخ حت فر ف

  .)٢(ویصبح مؤرخا

و ي یجب أن تت ور  ھفر فیاوھذه الصفات تتشابھ مع ممیزات وصفات الصحفي الت أم

دیھم ل ضروریة ذه الصفات ل ون ھ اد تك كي یؤدي رسالتھ كاملة وینال اللقب باستحقاق، وتك

  .واحدة، مع اختالف یسیر في منھج الكتابة

ان،  ل الزم ى عام نھج إل فات والم ي الص ین ف ین االثن تالف ب رد االخ ان م ا ك وربم

تقب)٣(فالمؤرخ یعمل في دائرة الماضي ل ،بینما یعمل الصحفي في دائرة الحاضر والمس ل، ب

ل المؤرخون تسجیل بعض ویتجا زھما احیانا ویعمل في دائرة الماضي كالمؤرخ حینما یغف

  .االحداث ویكتشفھا الصحفي

ھ  ي علم المؤرخ متحرر ف ین، ف ل االثن ي عم ومن وجھة أخرى یتحكم عامل الزمن ف

ق الحر)٤(، فلدیھ ما یشاء من الوقت النجاز عملھواألغاللمن كل القیود  ھ أیضا مطل ة ،ول ی

، ویراجع نفسھ كثیرا في كل ما یكتب، ولھذا تتسم واألفعال األشیاءعلى  األحكام إصدارفي 

  .)٥(اقةبكتابتھ بالحرص والل

ھ  ھ بانجاز عمل ت محدد ل ؤثرا فالوق وأما الصحفي فیتحكم فیھ عنصر الزمن تحكما م

ھ الصحفیة الت ن مادت ل م ذا یجع دمھا بل فیھ سبق إذا كان یعمل في صحیفة یومیة، وھ ي یق

ض ل بع ر تحم ة  للنش ؤرخ حادث ت لی ن الوق ع م ؤرخ بمتس نعم الم ا ی اء، بینم االخط

                                                
  .٨٠ـ٧٩محمد خیر الدرع، المصدر السابق،ص )١(
ذب وال ینتحل شخصیة وأن  )٢( ومن ھذه الصفات أن یكون محبا للدرس جلدا صبورا أمینا شجاعا مخلصا ال یك

ز وأن اتتو نظم وال یتحی ل واٍع ومرتب وم دا عن حب الشھرة والظھور وذا عق ون بعی د وأن یك فر لھ ملكة النق
اس رؤوف وع احب احس ون ص ر. اطفيیك د انظ اریخي، ط: للمزی ث الت نھج البح ان، م ن عثم اھرة، ٣حس ، الق

؛ مصطفى شاكر، التاریخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاریخ ومعرفة رجالھ ٢٠ـ١٨م،ص١٩٧٠
 .١٧ـ٩،ص١م،جـ١٩٧٨في االسالم،بیروت،

 .٥ـ٣،ص.ت.عبد العزیز الدوري وآخرون، تفسیر التاریخ، بغداد،د )٣(
؛ ٣٥ـ٨م،ص١٩٨٤احمد بدر، أصول البحث العلمي ومناھجھ، الكویت،: ن تدوین الحدث التاریخي، انظرع )٤(

 .٥١ـ١٣ص ،١جـ م،١٩٨٧ھاري المربارنز، تاریخ الكتابة التاریخیة، ترجمة محمد عبد الرحمن برج، القاھرة،
 .٢١حسن عثمان، المصدر السابق،ص )٥(
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  .یناألحای،وتكون خالیة من االخطاء في أغلب )١(تاریخیة

ى  ھ عل ي علم وثمة فارق اساسي آخر بین المؤرخ والصحفي وھو أن األخیر یعتمد ف

ن ،والق )٢(المالحظة الشخصیة أو عن طریق المراسلین الصحفیین اجلیل م ا  النت الصحفي م

  .كثیرا ، وھي المصادر التي یعتمد علیھا المؤرخ في كتاباتھ)٣(یعتمد على الوثائق أو اآلثار

ة  اھر االجتماعی ھ المظ ي كتابات اول ف ؤرخ یتن و أن الم ا ھ ر بینھم ارق آخ اك ف وھن

ي  رة الت یات الكبی ة والشخص داث التاریخی مواألح ر مھ ا أث ي لھ اة  ف رح الحی مس

اول ،)٤(انیةاإلنس حافة تتن ا الص داثبینم ة  األح الطوائف المختلف تم ب غیرة وتھ رة والص الكبی

دم واألخبار ة  االجتماعیة، ویبدو من ذلك أن الصحافة تستطیع أن تق ادة تاریخی للمؤرخین م

ّاب الصحفیون  ـ ة، إذا تحرى الكت ة العلمی ن الوجھ ي البحث  األسلوبذات قیمة م ي ف العلم

  .ةوالكتاب

ون الصحافة بمواد علمیة تضیف أن المؤرخین أنفسھم اصبحوا یمدّ  هدیر ذكرومن الج

د  ندعامة أكثر وتجعل میھا إل ذلك یجب أن یع ة، ل ة وتاریخی ة علمی الصحیفة سجال ذا قیم

  .)٥(اصبح بمثابة السلطة الرابعة الصحفي اعدادا كامال یتناسب مع عملھ الصحفي،الذي

ذى بھا، عبارة عن معلومات وصور تصدیقیة الصحافة التي تتغ مصدروبذلك تكون 

                                                
  .٢٠٥ـ٢٠٤م،١٩٦٠، القاھرة،٢اریخ،طحسنین عبد القادر، الصحافة كمصدر للت )١(
طریقة في اإلعالم وأصبحت فیما بعد مصدرا جوھریا ) التایمز(ابتكر جون والتر مدیر جریدة) ١٨٠٣(في عام )٢(

د انظر ي الخارج، للمزی دة ف ر : من مصادر الحصول على االنباء وھي تعیین مراسلین خاصین للجری د خی محم
  .٢٠٦الدرع، المصدر السابق،ص

ر م )٣( ات والنش ة للدراس ة الجامعی روت، المؤسس ر، بی الم الح ة االع ماك، تبعی د الس حم
 .٢٠٦؛ حسنین عبد القادر، المصدر السابق،ص٥٧ـ٥٥م،ص١٩٩١والتوزیع،

ورك  )٤( ة، نیوی و حاكم طفى أب د مص ارف وأحم لیمان ع دة س ة عائ اریخ، ترجم م الت ویس جوتشلك،كیف نفھ ل
  .١٥٥ـ١٥٣م،ص١٩٦٦،مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، 

ثالث التشریعیة والقضائیة )٥( ا ھذه التسمیة مع السلطات ال ق علیھ ي المجتمع أطل لمكانة الصحافة وتأثیرھا ف
قاسم یاغي، الخبر : للمزید انظر)). صاحبة الجاللة((،و))جاللة الملكة((والتنفیذیة فضال عن تسمیات أخرى مثل

اب سكر روت، الصحفي وأھمیتھ االعالمیة، بحث ضمن كت ر، بی درع، ٦٦م،ص١٩٨١تیر التحری ر ال د خی ؛ محم
  .٤٤المصدر السابق،ص
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ا وتصویریة ة )١())المفسد والمصلح((وخیال وتفكیر وفیھ د الصحافة مھن راء أن تع ال م ، ف

ل مسؤولیتھا  ،وال یقتحم أخطارھا)٢(في العقل والمال)) مجھودا كبیرا((شاقة وتتطلب ویتحم

  .تعبیر مجلة الغري وفق، على )٣())والمواھب السامیة ذوو الكفاءات الراجحة((اال

اتف دة الھ ي جری ائم  أكد الشیخ محمد رضا المظفر ف الث دع ى ث ة عل اساسیة ومقوم

ا ا وھم ي نجاحھ ى اآلخر ف د أحدھما عل راء((للصحافة ،ویعتم ادة ((،و))المال((،)٤())الق الم

ھ أن  واألخیرة)٥())األدبیة تعتمد علیھا نجاح الصحیفة أو المجلة ألنھا تخص الصحفي، وعلی

ة  من بالثقافة العامة وأدیبا صحفیا بارعا لیتمكن ن مثقفایكو رفد المطبوع بموضوعات علمی

  .،فال بد لھ من أن یأخذ من كل علم بطرف)٦(وأدبیة وتاریخیة وسیاسیة

ب  ي أغل اریخ والصحافة وف ة الت  یناألحایومن ذلك اتصلت العلوم المساعدة في كتاب

رین یلزم دارسي التاریخ والصحافة االستعانة  انیة ، وأن بعض المفك وم االنس ف العل بمختل

ة )٧(وجدوا ضرورة االطالع على العلوم المساعدة ادة التاریخی ة الم ا لخدم ا ،وتوظیفھ ،ومنھ

                                                
ا الصحافة )) الجادة والمنحرفة((ھناك نوعین من الصحافة )١( فاألخیرة تعني مجتمعا منحرفا في أفكاره وذوقھ العام،أم

ذي  الجادة فتعني شعبا جادا وأمة بناءة ومجتمعا متماسكا في أفراده، ومن خالل الصحافة یمكن اني ال رسم الخط البی
د انظر ین األدب والصحافة،ط: یمثل حركة المجتمع في تطوره وانتكاسھ، للمزی اروق خورشید، ب ، الریاض، دار ٣ف

 .٨؛ محمد تقي صادق، الصحافة، الغري،العدد االول،ص١١٢م،ص١٩٧٧الفكر العربي، 
الستعمال في انتاج الثروة أم كان غیر معد كان معدا لأیعرف رأس المال بأنھ جزء من الثروة المدخرة سواء  )٢(

وق : للمزید انظر. لذلك ولكنھ یبقى زمنا طویال ویكفل لصاحبھ النفع والثروة ل وحق اقر شریف القریشي، العم ب
 .٨١م،ص١٩٨٢، ایران، مطبعة فروغ دانش،٢العامل في االسالم، ط

ري، ا )٣( ى،حسن الجواھري، الصحافة والصحفیون في العراق، مجلة الغ امن، السنة األول دد الث شعبان  ٢٦(لع
 .١٧٦ـ١٧٤،ص)م١٩٣٩تشرین االول ١٠/ھـ١٣٥٨

ى نحوین، األول )٤( ا عل ارئ لغوی رأة(یجمع الق ارئ ـ ق ل) الق اني: مث رة، والث افر كف راء(ك ارئ ـ الق د ).الق للمزی
 .٥٢٦محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، ص:انظر

ح )٥( ریم الص ر، تك ا المظف د رض ددمحم دة، الع اتف، جری ة، الھ ة،٢١٢ف األدبی نة الخامس ع األول  ٣(، الس ربی
 .٤ـ٣،ص)م١٩٤٠نیسان ١٢/ھـ١٣٥٩

ة، )٦( نة الثانی دد الثاني،الس ذرة ،مجلة،الع حفنا، الب رم، ص ین المق د حس رم  ١(محم ـ١٣٦٩مح رین  ٢٤/ھ تش
 .١٢١،ص)م١٩٤٩االول

ي )٧( احثین ف د الب ا عن ي طبیعتھ اعدة ف وم المس ي  اختلفت العل احثین ف دى الب ا ل ان عم ان والروم واریخ الیون ت
ة ر النھض ي عص المي، أو ف ي اإلس اریخ العرب ر. الت د انظ اریخي، : للمزی ث الت ول البح ون، اص د ذن د الواح عب

 .٢٠م،ص٢٠٠٤؛ احمد ناجي الغریري، منھج بحث وفلسفة التاریخ،النجف االشرف ،٢٦م،ص١٩٩٠الموصل،



 ١٧٣

  .)١(التاریخ فھو الصلة بین الماضي والحاضر ومنھ تؤخذ الصور،وتقاس الحوادث التاریخیة

بالدفیفید منھا لدراسة الطبیعة ومظاھر ال الجغرافیة وأما ا )٢(كون وعمران ال ،واسھم علم

  .في معرفة طبائع الشعوب وحقیقة الجماھیر ورغباتھم فیكتب ما یناسبھم )٣(النفس واالجتماع

انون م الق اعد عل ي )٤(وس ق بعلم ا یتعل ا، وفیم حفي والصحیفة قانونی ة الص ى حمای عل

واستغالل  اإلنتاجیادة الصحیفة أو المجلة بتوفیر التكالیف وز إدارةاالقتصاد والمالیة یفیدان 

  .)٥(وتقویة رأس المال األرباح

ن أف ر ع و تعبی حافة فھ اریخ والص ین األدب والت لة ب ة ذات ص ة وثیق اك عالق ار وھن ك

ق واالبتكاراالنسان وعواطفھ ة الخل د ،)٦(، فال بد للصحافي أن یتذوق الشعر لكي یفھم ملك وال ب

ابع الفلس ة ذات الط ار القوی تعانة باالفك ن االس ة م ى الحقیق ول إل تھا للوص   في ومناقش

   .)٧(وادراكھا

ان ي ج ان ابوف ة البی ذرت مجل الق، ح ة واالخ ن لي التربی حفیین م الص ر إھم  أث

ى  األخالق ة، عل ة وطنی قفي المجتمع وطالبتھم من صیانة االخالق ألنھا مھن ر  وف تعبی
                                                

ار الماضیین أن ما أراه أمس أو أي فرق بی:((یقول ابن األثیر )١( ب المتضمنة أخب ي الكت سمعھ وبین ما أقرأه ف
ھ حاضرھم ا فكأن و الحسن عل...)).وحوادث المتقدمین فإذا طالعھا فكأنھ عاصرھم وإذا علمھ ن  ياب د ب ن محم ب

  .٥،ص١ھـ،جـ١٣٠١، مصر، المطبعة األزھریة، ١األثیر، الكامل في التاریخ،ط
ن إن كل معجم لیس جفر )٢( ي یمك فیا فقط وإنما ھو أیضا كتاب تاریخ وادب، ویعد مرجعا من أفضل المراجع الت

ا اد علیھ ر. االعتم د انظ د األول، : للمزی دان، المجل م البل وي، معج د هللا الحم ي عب دین أب ھاب ال ش
 .٦م،ص١٩٥٥بیروت،

ان، فصول في الحیاة والمجتمع علي أدھم، لماذا یشقى االنس: لمعرفة العالقة بین علم النفس والمجتمع، انظر )٣(
ر، د اریخ، مص در ٣٢ـ٨،ص.ت.واألدب والت ي، المص ع العراق ة المجتم ي طبیع ة ف وردي، دراس ي ال ؛ عل

 .٢٨٢ـ٢٥٨السابق،ص
ت  )٤( ي نظم ریعاتھا الت حافة وتش ي الص ة ف ب القانونی ة الجوان وع دراس احب المطب حفي أو ص ى الص یجب عل

 .١٥م،ص١٩٨٥حافة العراق، تاریخھا وكفاح اجیالھا، بغداد،الصحفیة بموجبھا،فائق بطي، ص العملیة
د انظر )٥( ة الصحف، للمزی ر جزءا اساسیا من میزانی و االعالن ویعتب سلوى : من الموارد المالیة للمطبوع ھ

   .٨-٦م،ص١٩٦٩زكو، العالقات التاریخیة بین الصحافة والسلطة في العراق، لجنة البحوث، بغداد، 
الیس كل أدیب صح )٦( د انظر.فیا، ولكن ینبغي أن یكون كل صحفي أدیب ة : للمزی سالمة موسى، الصحافة حرف

  .٤١م،ص١٩٥٨ورسالة، القاھرة،
ر )٧( اریخ انظ ة الت اعھا لدراس ة فلسفة الحضارة واتس ى مھم اریخ، : لالطالع عل فة الت ي فلس بحي، ف احمد ص

  .١٢٣ـ١٢١م،ص١٩٧٥القاھرة،
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ال،  ب المق د الش((زادوكات ھم أح اروا ألنفس حفیین أن یخت ي للص ة ن ئییینبغ ا الخیان إم

الص لھ ا االخ ة، وإم الق االم دمیر أخ ى بت ي  االعظم وائھم، ف اعھم واھ حیة اطم بتض

تقیمبس ا )١())یلھا المس راء، ومم ى الق ر إل ة النظ ال وجھ حفي ایص تطیع الص ي یس ، لك

، وھي الحد األدنى )٢(الشك فیھ یتطلب من الصحفي الناجح أن یجید لغة اجنبیة مشھورة

ل الیوس ة أفض ي لة لترجم رھا ف ة ونش ات االجنبی االت والتعلیق   مق

  .الصحافة

ي  ب العمل ل بالجان روریة تتص رى ض وم أخ اك عل ب آخر،ھن ن جان   وم

حافة،و ة الص ي مھن ةتف ون)٣(تعلق بالطباع ورق وفن واع ال ن أن   ،م

  .)٧(نواالعال )٦(التصویرو،)٥(الخط،و)٤(الرسم 

ال أن الصحافة مھنة ھدفھا األول السعي نحویتبین ومما تقدم  ن ألن النبسي الكم ، وف

الة  نجاحھا وفشلھا یتوقفان على نوع االسلوب الذي یعالج ار وآراء ورس ن أخب ا م ا فیھ بھ م

                                                
حافة )١( ي الص ل تجن د، ھ دین احم در ال دد  ص ة، الع ان، مجل الق، البی ى االخ ى،٢٤عل نة األول عبان  ٤(، الس ش

 .٦٢٩ـ٦٢٨، ص)م١٩٤٧حزیران ٢٠/ھـ١٣٦٦
ة،  )٢( ورات العربی ان ،بیروت،المنش د هللا نعم ة عب حافة، ترجم اریخ الص ر، ت ار البی رو وبی وا تی فرنس

 .١١٣-١١٠م،ص١٩٧٩
ورق، مرات، ویمن ال العدیدالطباعة ھي تكرار نص أو صورة ما  )٣( ى ال ر عل تم ذلك بنقل االلوان بواسطة الحب

  :وھناك اربعة طرق رئیسة للطباعة ھي
ة،) ٣(االوفسیت،) ٢(الطباعة البارزة،) ١(  د انظر. الشبك) ٤(العمیق واع الطباعة : للمزی زین، أن ي ال عل

 .١١٥م،ص١٩٨١، بغداد،)سكرتیر التحریر(وخصائص كل منھا، 
العصور جمیعھا التي مرت، والفنان وحده صاحب الحق في أن یتصرف في وصف الفن ھو تعبیر عن الحیاة في  )٤(

محمد خیر الدرع، . مظاھر الطبیعة، التي تقع علیھا عینھ أو أذنھ فیرسم لنفسھ وللناس صورة یمألھا إحساسھ وشعوره
 .٢٣٩المصدر السابق،ص

ة، حسن قاسم حبش، ج: لالطالع على انواع الخط وامتیازات كل نوع انظر )٥( داد،دار الثقاف مالیة خط التعلیق،بغ
  .٢٥-٣م،ص١٩٨٥

ابلیون )٦( ول ن ر ویق ة للخب را من ((تعتبر الصورة في الخطاب االعالمي وثیقة وھي مكمل ر تعبی رّب صورة أكث
 .٣ـ٢م،ص٢٠٠٧خلیل الطیار، الجمال في الفن ـ جمالیات التصویر ،كربالء،: للمزید انظر)). تقریر طویل

ة  دّ عة ھدفھا الربح، ویعلالدعایة واالعالن ،فاألخیر ترویج عن سھناك فرق بین  )٧( دیمومة الصحف من الناحی
ة ة . د.المالی ي اذاع ة ف دورة االعالمی ي ال ث ف ى الباح ت عل رات القی ان، محاض د فیح د عب   محم
 .م٨/٨/٢٠٠٦كربالء، 
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و  ھ نح یر ب وھج للس ھ المت ي اندفاع ھ وف وق وطن ھ بحق ي ایمان ص ف حفي المخل ،ألن الص

نیر سعادة أمتھ وسراجا ی ىعل وقفا االصالح أشبھ بالمصلح الروحي الذي یجعل قلبھ وفكره

  .لھا طریق الحیاة
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  :فة النجفية يف ميدان الفلسفة وكتابة التاريخاصحلا مقاالتـ 

رین عرب  ة، لمفك فیة ـ التاریخی ة عن حجم الدراسات الفلس كشفت الصحافة النجفی

 أمام، جاءت من دوافعھا الفكریة والثقافیة، فشكلت مقدمات ضروریة مھدت السبیل وأجانب

ي الت ین ف احثین والمثقف ین الب فیة، لتع وثھم الفلس االتھم وبح عوا مق ي یض ر لك اریخ المعاص

ذا  ى ھ ف، وتجل ة السكون والتخل ادرة حال ي ومغ القراء على امتالك شروط النھضة والرق

ال ل، عا)ما ھي الفلسفة(في مجلة الغري وضمن مقال نشرتھ بعنوان األثر ب المق ا كات ج فیھ

فالسفة الحكماء االقدمون والفالسفة الوضعیون بعض المواضیع الفلسفیة مقارنا بین ما قالھ ال

دى ظالفلسفة فیھ كال:((، وبّین رأیھ قائال)١()الفلسفة(حول تعریف غ الم اد وتبل باء تطوي االبع

  )).العمیق الذي ال یستطیعھ غیرھا ألنھا العلم الذي ینطلق من النفس فیتصل با

المنطق فال یمكن للخطیب  ومنھاالعلوم  بقیةأنھ ال یمكن للفلسفة أن تستغني عن  زادو

اع سامعیھ ي اقن ب آخر أ. االستغناء عنھ ، وھو یرغب ف ن جان ال أن وم ب المق وضح كات

ھ لموضوعات اتذة  معالجت یس لالس ین ول ن المتعلم ة الوسطى م ى الطبق فة ستتوجھ إل الفلس

ان ن االذھ ب م ى االختصاصیین في ھذا العلم، ویجب أن تكون باسلوب سھل وقری ال ((حت

تكون الحكمة وقفا على أقطابھا، بل موردا عذبا یرتاده كل من أحس بظمأ إلى المعرفة فینال 

ھ ین یدی ذي ب اء ال در االن ى ق ھ عل رة،)). من ا كبی ر مھمتھ ل ((واعتب دھا تحم ي وح ا ھ ألنھ

  .)٢())المشاكل الخطیرة

ت دل االس غنی ة الع ا مجل ة ومنھ حف النجفی ض الص حفیة البع االت ص ر مق مي بنش

ي(الفلسفة االسالمیة، واعتمدت في الغالب على النظر((صّ تخ ن ) العقل م یك ا، فل ي نظریتھ ف

،إلى حقائق  )٣(اإلسالمیةن، فقد توصل الفالسفة المسلمون في عھد ازدھار الفلسفة عملھا ھیّ 
                                                

  : لالطالع على المزید من تعاریف الفلسفة انظر )١(
Durant Danke, Invitation to philosophy, Boston, 1933,p551-560; 

ة،  ة دار الحكم داد، مطبع ى ١٠٠-٨٥م،ص١٩٩٠حسام اآللوسي، الفلسفة واإلنسان، بغ داوي، عل ؛ حسین الھن
  .٧٣ـ٦٩م،ص٢٠٠٥ضفاف الفلسفة، منشورات بیت الحكمة، بغداد، مطبعة النھار الجدیدة، 

د )٢( ة، الع ري، مجل فة، الغ ي الفلس ا ھ المة، م ولس س نة ب ابع ، الس ة  ٢٥(،١١د الس ذي الحج
  .١٥٤-١٥٢،ص)م٢٧/٩/١٩٥١/ھـ١٣٧٠

ل على  )٣( الرغم من ظھور الحركة القدریة في عھد الدولة األمویة، ومن مسلمات الفلسفیة اإلسالمیة اتخاذ العق
م رف باس ة وع ده الفكری م وتقالی ى االس ة عل ي المحافظ رف ف ة، وع ائق الكونی ال الحق ي استحص ادا ف م (عم عل
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بالنظر التجریدي لھذه الحقائق والذي تشكل  أدركت،و)بالمجھر(یة لم یكن لھا أن تدرك ففلس

  .معارفنصف دائرة ال

تنبطھا  زادو ي اس فیة الت ات الفلس ي النظری ككین ف ض المش ول بع ال، ح ب المق كات

فة )الكون وقدمھ وحدوثھ من حیث الموضوعات أصل(:،مثالالمسلمون  اریخ الفلس ، ولكن ت

ي قیم ل شك ف ل ك ل أن یزی فة (ةالحدیثة كفی ة)اإلسالمیةموضوع الفلس ات ((، وقیم النظری

  .راستھا وظھور نتائجھا، التي تمت د)١())الفلسفیة

ة الغري موضوعا  فیاوفي االتجاه ذاتھ نشرت مجل وان فلس فة ((بعن امفلس ر  اإلم جعف

ویمكن ایجازھا للفلسفة ،وتتبع كاتب المقال جملة من األمور واعتبرھا مدخال )) الصادق 

  :بما یأتي

ین لالفلسفة الباحثة عن أحوال ا .١ ا ب ق واسعة النطاق متصلة م وجود المطل

  ).المعرفة(واسماھا دات الطبیعة وما وراء الطبیعةوجوم

النظر  إن الفلسفة ساریة في جمیع العلوم، وكانت السبیل الوحید إلى استقامة .٢

 .ضوء البراھین فيوصحة الفكر وجودة الحكم واستخراجھا 

فة االس .٣ ة الإن الفلس ارف العقلی بیل المع ائر س ي البص ت ألول میة شخص

 .معرفة المبدأ والمعادالروحانیة وعنیت ب واالوساط

ھ  .٤ رك الحق وال تصل الی ة البشر تت ى حدود طاق ي تسیر عل إن الفلسفة الت

 .)٢())القیاس ،واالستقراء،والتمثیل((أنواع ةجة العقلیة بثالثلحوحدھا إال با

                                                                                                                                          
د انظر. ، ووصلت الحیاة العقلیة والفكریة في عھد الدولة العباسیة)الكالم دة : للمزی د تسھیر، العقی اس جول أجن

ھ ق علی ة وعل ى العربی ھ إل الم، نقل ي اإلس ریعة ف اب : والش اھرة، دار الكت رین، الق ى وآخ ف موس د یوس محم
رن الرا٩٠ـ٨٥م،ص١٩٤٦المصري،  ي ؛ آدم ھتز، الحضارة اإلسالمیة في الق ع الھجري، أو عصر النھضة ف ب

دة، ط ي، ٤االسالم، نقلھ إلى العربیة احمد عبد الھادي أبو ری اب العرب روت، دار الكت -٨٠،ص١م،جـ١٩٦٧، بی
١٠٠. 

دد )١( ة ، الع المي، مجل المیة،العدل اإلس فة الس ب، الفلس د الطی ین محم ى،١١حس نة األول فر  ١٥(، الس ص
  .٣١٢-٣٠٩،ص)ھـ١٣٦٦

واد الجز )٢( د ج ادق محم ر الص ام جعف فة االم ري، فلس نة  ائ دد األول، الس ة، الع ري، مجل  ٢٨(،١٣، الغ

  .٦-٣،ص)م١٩٥٢مایس  ٣/ ھـ١٣٧٠شعبان
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اموعرض كاتب المقال الناحیة العلمیة من حیاة  ر الصادق  اإلم ، فضال عن  جعف

فیة ة منھا في یناحیة الفلسفال ائل الفلس ات المس ضوء خالف أولي الرأي من الحكماء في امھ

تندا  اإلسالميحتى دخلت الفلسفة في دورھا  ام إمس ول االم ى ق ن أن ل ة الشيء ((م حقیق

فة ))بصورتھ ال بمادتھ ي الفلس ،وھذه المسألة بعیدة الغور ال یصل الیھا من لیس لھ تضلع ف

  .أسرارھاواطالع على 

  :ال إلى مجموعة من النتائج ومن أھمھاوقد توصل كاتب المق

ث ا .١ فلبح ل فالس ل بالفع و حاص ا ھ دوھا م ة فوج ة النوعی ة المركب ن الحقیق ة ع

  ).مادة(قوة شيء سمي ألنھوما ھو منھم ال تحصل لھ،) صورة(ميوس

ن إذا اتجھ عن طریق النوع إن النظر العلمي إلى حقیقة  .٢ البرھان إلى منطویاتھا م

 .)١(قوى وصور المعاني المختلفة یجدھا

ن )٢(وفي السیاق ذاتھ، عللت مجلة الغري اسباب اقتباس الفالسفة العرب االسالمیین م

فة ات الفلس ف درج انیین مختل ود والیون رس والھن دماء الف اق إال  ،الق ع اآلف ا ال تتس ألنھ

اون  تراك وتع ود باالش فة جھ رك الفالس د ت ر، وق ربالبش ر  الع اریخ الفك ي ت دا ف را خال أث

ائج ((، لعدم اقتصارھم على)٣(البشري ن نت ھ م ا وصلوا الی تعداد العناصر الفكریة واھمال م

                                                
ام الصادق : لالطالع على المزید من ھذه النتائج انظر )١( اظرات االم ، القسم  محمد صالح الشیخ راضي، من

ة اآلداب،  م والفلسفة، ؛ عم٥٠ـ٣٠م،ص٢٠٠٤األول، النجف االشرف، مطبع ي العل رب ف ة الع روخ، عبقری ر ف
ة ٨٠ـ٣٠م،ص١٩٥٢بیروت،  ألیف والترجم ة الت اریخ الفلسفة اإلسالمیة، لجن ؛ مصطفى عبد الرزاق، تمھید لت

اھرة، ر، الق ادق ١٣٥ـ١٢٥م،ص١٩٥٩والنش ر الص ام جعف فة االم ري، فلس واد الجزائ د ج دد  ؛ محم ، الع

  .٦،ص١٣األول،السنة 
ة ھم ومن الفالسفة  )٢( ارابي، ((التي نشرت عنھم المجل ن سینا، والف ن رشد، واب ي،واب ثم،  والبیرون ن الھی اب
 )).فخر الدین الرازي وابن خلدونوابن طفیل، والغزالي، وابن مسكویھ، و
ت أن )٣( د أثبت المیة وق فة اإلس ن الفلس رت ع ي ظھ ات الت ن الدراس ورھا ((وم ي تص لة الت ة الفاض المدین

ارابي ـ٣٢٩ت(الف نفس)م٩٥٠/ھ ي ال ینا ف ن س ة اب ون، وأن نظری ة افالط ن جمھوری ف ع   =  ، تختل
ي  = ثم والبیرون ن الھی دى اب ي نجدھا ل ة الت ي الفلسفة العلمی ال یمكن ارجاعھا إلى ارسطو ،والمباحث القیمة ف

دیین وأخ ي من أفضل الفالسفة النق ي اسالیب البحث العلمي ـ الوضعي ،وأن الغزال را ویمكن اعتبارھا فتحا ف ی
محمد عزیز الحبابي، من المنغلق إلى المنفتح، : یكفي ابن خلدون أول من سعى لجعل التاریخ علما، للمزید انظر

و المصریة، ة االنجل اھرة، مكتب رادة، الق د ب ؛ الموسوعة الفلسفیة المختصرة، ٣٥ـ٣٣م،ص١٩٧١ترجمة محم
 .٤٥م،ص١٩٧٣لمصریة،نقلھا إلى العربیة فؤاد كامل وآخرون، القاھرة، مكتبة االنجلو ا



 ١٧٩

عھا  ي وض ة الت طلحات العلمی ال بعض المص ب المق رجم كات ون، وت ي اسرار الك البحث ف

فیة  ابیر الفلس اني والتع ل المع ل ك ي نق ة ، العرب ف ى العربی ة إل طالحات الیونانی ن االص م

  .)١(طرت أن تبقي ھذه المصطلحات كما ھياضالتي غربیة لاألمم ا بخالف

ال عوقامت مجلة الغري بدراسة مقارنة بین ال ب المق ول كات ین ویق ین :لم والیق إن الیق

و ین ھ د المنطقی اه عن ر (( معن س األم ي نف و ف ا ھ ى م يء عل ازم بالش ت الج اد الثاب االعتق

ع ا أن))والواق د أیض م(،وأك ي ) العل بما اوت ین حس ن الیق م م و أع مھ ن العل ف وإن  م تعری

ان ورة((ك ول الص و حص دھم ھ م عن ور((أو))العل نفس للص ول ال ون ))قب ا المتكلم ، وأم

ى ) فرق متخاصمة(فھم وم إل بة العم رى نس ین، واآلخر ی رادف الیق ل ی رى العق ن ی نھم م م

  .)٢(الخصوص

ي  موازنةوفي دراسة  ثانیة قامت بھا مجلة الغري مبنیة على دراسة فلسفة األخالق ف

كل فكرة  نتبیّ مع التعرف على مذاھب الفالسفة البارزین وخصائص كل منھما، مع  اإلسالم

  .)٣(اإلغریقیة متمثلة في أعالمھا الظاھرین تأساسیة من أفكار أصحاب الثقافا

التي ھي من ((وفي تجاه نفسھ وضعت مجلة الدلیل دراسة مقارنة بین الفلسفة الیونانیة

،والفلسفة االسالمیة التي تأثرت ))من الفلسفات بما سبقتھاأنشط الفلسفات العالمیة وقد تأثرت 

 الفلسفیة األبحاثواعتمدوا علیھا في  األفكارولكنھم اقتبسوا وترجموا ((بما قبلھا من فلسفات

ذر فھ ن المتع فة  مفأصبح م ن  اإلسالمیةالفلس الفكر م داء ب يدون االھت ن . )٤())اإلغریق وم

                                                
ارھم، :لالطالع على المصطلحات والمفاھیم الفلسفیة انظر )١( محمد علي الكاتب، أھم الفالسفة العرب ـ اإلسالمیین وآث

  .٧١،ص)م١٩٤٥تشرین الثاني  ٢٧ھـم١٣٦٤ذي الحجة ٢٢(الغري، مجلة، العدد الرابع، السنة السابعة،
مسلم الحلي، مراتب الیقین : للمزید انظر. فیة إسالمیة وغربیة ویونانیةكاتب المقال بین مجموعة نظریات فلس وازن )٢(

؛ المصدر ٢،ص)م١٩٤٤ایلول  ١٩/ھـ١٣٦٣شوال  ١(عند علماء األخالق، الغري، مجلة، العدد األول، السنة السادسة،
امس، دد الخ ھ، الع ة  ٢٦(نفس ـ١٣٦٣ذي الحج انون األول  ١٢/ھ دد ٥٥ـ٥٤،ص)م١٩٤٤ك ھ، الع در نفس ؛ المص

  .٩٨ـ٩٧،ص)م١٩٤٥شباط ١٣/ھـ١٣٦٤صفر  ٣٠(السابع،
یلتقي اإلسالم ببعض النظریات الفلسفیة الغربیة أو یختلف عنھا في التفصیالت والفروع ولكن بقیت نظریاتھ  )٣(

ھ ة ب تقلة وخاص ر. مس د انظ ب : للمزی اء الكت اھرة، دار إحی المیة، الق ة واإلس ین المادی ان ب ب، اإلنس د قط محم
دد ٩٦ـ٧٨ص،.ت.العربیة،د ة، الع ري، مجل ق والمسلمین، الغ ؛ محمد یوسف موسى، فلسفة األخالق بین اإلغری

  .٤٤٣-٤٤٠،ص)م١٩٤٢تشرین الثاني ٢٤/ھـ١٣٦١ذي الحجة ١٥(األول، السنة الرابعة،
 :للمزید من االطالع على البحث في المسائل الرئیسة التي تبلورت في الفكر الفلسفي الدیني في اإلسالم، انظر )٤(

ة، ط فة الرواقی ین، الفلس ان أم ر، ٢عثم المیة، ٦٠-٢٠م،ص١٩٥٩، مص فة اإلس د، الفلس د الحمی ان عب ؛ عرف



 ١٨٠

قراط(انیة قبلنتأثر الفالسفة المسلمین بالفلسفة الیوخالل ما طرحھ الكاتبین تبین واضحا  ) س

  .مع عقیدة المسلمین قفا، وھذا ما یتو)١(ألنھ كثیرا ما تكلم عن الخالق وصفاتھ وخلقھ

حاولت الصحافة النجفیة نشر بعض المقاالت التي ترجمت فیھا حیاة ونظریات بعض 

ب لالتمثیالفالسفة العرب واالجانب، ومن بینھم وعلى سبیل  الم واألدی دي ((الع ـ١٨٥الكن  ھ

، وكان لوالدتھ في الكوفة ونشأتھ في بغداد األثر الواضح على حیاتھ الفكریة فقد )٢()ھـ٢٥٢ـ

د  ة،اشتھر في فنون الحكمة الیونانیة والفارسیة والھندی یس عن ة ل ة عظیم ر بمنزل ولذلك ظف

ى ،وإنماعلماء العرب فحسب رنج((تجاوز إل اء االف ا)٣())علم د حددھا  ،وأم سبب شھرتھ فق

م المر ي عل د ئكاتب المقال لما دونھ ف ة الوجود، وق ي وجوبی رأي خاص ف ات واشتھاره ب ی

  .)٤(خالفھ المتشددون من أھل عصره

و ة الغري ھ ي((ومن الشخصیات الفلسفیة التي ترجمتھا مجل و الریحاني البیرون )) أب

ي د الخوارزمي البیرون ن احم د ب ـ ـ٣٦٢(وھو محم ـ٤٤٠ھ ن )٥()ھ ا فیلسوفا م ان باحث ، وك
                                                                                                                                          

ع،د ر والتوزی ة والنش ة للطباع داد، دار التربی د، بغ ة ونق فة ٢٢٠-١٦٥،ص.ت.دراس مي، الفالس ي الھاش ؛ عل
ى نة األول ع، الس دد التاس ة، الع دلیل، مجل المي، ال الم اإلس قراط والع ابقون س ب(الس ـ١٣٦٦رج ایس / ھ م

 .٤٤٦-٤٤٢،ص)م١٩٤٧
أبو الفتح محمد :للمزید انظر. من الذین ادركوا الصلة الوثیقة بین العقیدة اإلسالمیة واألفكار الفلسفیة القدیمة )١(

ر الشھرستاني ي بك ن أب ة مصر، )ھـ٥٤٨ت(بن عبد الكریم ب ل، طبع ز الوكی د العزی ق عب ل والنحل، تحقی ، المل
 .٥١٦ـ٥١١،ص)م١٩٤٧تموز/ ھـ١٣٦٦شعبان (، الدلیل، العدد العاشر،م؛ علي الھاشمي١٩٦٨

ذكور أعاله، ولالطالع  )٢( اریخ الم و الت ة ھ ى الدق رب إل ن األق ھناك اختالف في تحدید والدة ووفاة الكندي، ولك
ة لجن: عن حیاتھ انظر دة، مصر، مطبع و ری ادي أب ة دي بور ،تاریخ الفلسفة في اإلسالم، ترجمة محمد عبد الھ

ة والنشر،  ة ١٢٦م،ص١٩٤٨التألیف والترجم اریخي، النجف، مطبع ب الت دي ـ الجان وم، الكن د بحر العل ؛ محم
ة شخصیة((؛ ٢٦-٢٠،ص١م،جـ١٩٦٢النجف، ب ))مقابل ادیمي ـ كات ن وباحث اك وم، رجل دی د بحر العل ، محم

 .، النجف االشرف٢٠/٦/٢٠٠٧المقال ـ ، بتاریخ 
رن السادس ١٥٧٦ت)یوم كردانوغل(فقد عده العالم االیطالي )٣( ة الق ى نھای ا حت ى عشر عبقری ین االثن م، من ب

من أھل القرن الثالث عشر المیالدي فقد ))روجر باكون((من مشاھیر القرون الوسطى البریطانيعشر،أما القس 
ة. عّده في الصف األول من الفالسفة العظماء ري، مجل دد خضیر عباس الجبوري، الكندي العالم األدیب، الغ ، الع

 .٢٧٧،ص)م١٩٤٦آذار  ٢٦/ھـ١٣٦٥ربیع الثاني  ٢٢(، السنة السابعة،١٤
  .٢٧٨،المصدر السابق،ص١٤الغري، مجلة، العدد )٤(
ي نفسھعلى  )٥( ال ومن خالل البیرون ده المق ن أك اة ولك والدة والوف اریخ ال ین ت د . الرغم من االختالف ب للمزی

 ٧/ھـ١٣٦٥جمادى الثاني ٦(، السنة السابعة،١٧وني، الغري، العددعبد الحلیم الدجیلي، أبو ریحان البیر: انظر
 .٣٣٩-٣٣٨،ص)م١٩٤٦مایس 
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السریانیة، السنسكرتیة،والفارسیة ((كمیة وكان یحسنحالثقافات الواسعة والعلوم ال أصحاب

ة  وأصبح)) والعبریة والھندیة رة اآلراء العلمی الم االسالمي، ووضع خی غ الع نابغة من نواب

ھ ا ھو معروف عن المتمالرغم معلى ، و)١())الفلك والطبیعیات والفلسفة((في ھ بعلم رجم ل

رجمین  كانتونضجھ الفلسفي وباطالعھ التاریخي،  احثین والمت الناحیة األدبیة بعیدة عن الب

  .)٢(لھ عدا القلیل منھم

وف اة الفیلس ة حی اال لترجم رت مق ا ونش دلیل زمیلتھ ة ال اركت مجل در (وش ص

أثر،ونشأتھ العلمیة واھم اساتذتھ الذین )٣()المتألھین م واتق ت ومابھ فیةاو ن العل ارف الفلس  لمع

ھ . على یدیھم م مؤلفات اوذكر كاتب المقال أھ فار((منھ اب االس ي )) كت تاذه ف ھ اس ا ب ، مخالف

  .)٤(الفلسفة أساسالتي تعد )) اصالة الوجود((مسألة

و فیة أخرى وھ ارابي((ترجمت مجلة الغري شخصیة فلس ھ ))الف ال عرض فی ي مق ف

فة((،وتواصل في)١(الفاضلة ،ونشأتھ الفلسفیة ومصنفاتھ والمدینة)٥(تھدوال اوال  علوم الفلس فتن
                                                

ة  )١( یالدي، حصل أن كف ھناك عالقة ما بین العلوم والفلسفة في العصور الماضیة حتى القرن السابع عشر الم
ي ك ف ى الضد من ذل ي  المیزان رجحت لصالح الفلسفة فتأخر العلم التطبیقي والتجریبي وعل رن العشرین وف الق

ى الفلسفة وم عل ة العل ل رجحان كف ة حص دول المتقدم ر. ال د انظ فة : للمزی دین اآللوسي، الفلس ي ال حسام محی
م، قضایا وإشكاالت ،بیت ١٩٩٧والعلوم األخرى، بحث منشور في الندوة الثانیة لقسم الدراسات الفلسفیة لسنة 

داد، ة، بغ عبان(الحكم ـ١٤١٧ش اني / ھ انون الث ري، ١٦،ص)م١٩٧٧ك دجیلي، الغ یم ال د الحل ؛ عب
 .٣٦٥-٣٦١،ص)م١٩٤٦حزیران ٤/ھـ١٣٦٥رجب  ٤(،)١٩و١٨(العدد

  .٣٦٥-٣٦٤المصدر نفسھ،ص )٢(
وضع كاتب المقال أسلوب الترجمة في سلسلة من أحالم الیقظة لترجمة الفیلسوف المتألھ الحكیم، الشیخ مال  )٣(

م السابع للشیخ صدرا الشیرازي وألقیت ھذه الكلمة في منتدى و الحل ال ھ ب  النشر، وكان ھذا المق ر، كات المظف
ال ر. المق د انظ ة، : للمزی ة الحیدری ألھین، المطبع در المت وف ص ع الفیلس ة م الم الیقظ ر، اح ا المظف د رض محم

 .٣٥٦م،ص١٩٤٧النجف، 
داماد)ھـ١٠٣١ت(ومن اساتذتھ الشیخ بھاء الدین محمد العاملي )٤( اقر ال د ب د ). ھـ١٠٤١ت(، السید محم للمزی

ى،: انظر ادى (محمد رضا المظفر، الفیلسوف العظیم صدر المتألھین، الدلیل ،مجلة،العدد الثامن، السنة األول جم
؛ محمد رضا المظفر صدر المتألھین الشیرازي، النجف، مجلة، ٣٨٤-٣٨٠،ص)م١٩٤٧نیسان / ھـ١٣٦٦الثاني

  .٥-٣،ص)م١٩٥٨موزت ١٠/ھـ١٣٧٧ذي الحجة ٢٢(العدد التاسع، السنة الثانیة
رب  سنة ٨٠، وكان عمره )ھـ٣٣٩(توفي عام )٥( ى األق ھ عل د انظر). ھـ٢٦٠(سنة، وبذلك تكون والدت : للمزی

؛ صادق ٧٧-٧٦،ص٢ھـ،جـ١٣١٠احمد بن خلكان، من وفیات االعیان وأنباء الزمان، مصر، المطبعة المیمنیة، 
ابع، الس دد الس ة، الع ارابي، الغري،مجل ني، الف ادي الحس ة،ھ رم ٢(نة الثامن ـ١٣٦٦مح رین  ٢٧/ھ تش

 .١٧٦-١٧٠،ص)م١٩٤٦الثاني
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فة ((،وقد عدّ ))كتب ارسطو فتمھر في استخراج معانیھا والوقوف على اغراضھا ر فالس اكب

  .)٢())المسلمین

ب  ي جان روف ري  آخ ة الغ ت مجل ا قأول ة بقیامھ ة خاص ا عنای ي رائھ ذه ف ة ھ ترجم

یات و ؤرخ عل زادالشخص اعر وم ب والش ب والكات ة األدی ات ترجم وان والنب م الحی

وف اني ((الفیلس وب الكن ن محب ر ب ن بح احظ ب رو الج ان عم و عثم اب

ري ـ١٥٠(البص ـ٢٥٥/ھ رق اإل)٣()ھ ره الف ي عص رت ف المیة واآلراء ،وكث س

ا ، )الفرقة الجاحظیة(المعتزلةأحد شیوخ واصبح .)٤(الفلسفیة ز بھ فیة یتم ھ آراء فلس وكانت ل

  .)٥(من الفالسفة اآلخرین من غیره

ل لم یغ ربیین ، ب فة الغ اة بعض الفالس ة حی ة ترجم ب عن بال بعض المجالت النجفی

نھم ال ن بی م وم ت لھ وففترجم تقبلي) دارون(یلس دم المس رة التق ع فك ذي وض ن )٦(ال ، وم

                                                                                                                                          
؛ صادق ھادي الحسني، الغري، ٣-٢،ص٣ھـ،جـ١٣٥٨عباس القمي، الكنى واأللقاب، صیدا، مطبعة العرفان، )١(

 .١٩٧،ص)م١٩٤٦كانون االول ١٠/ ھـ١٣٦٦محرم ١٦(العدد الثامن،
ددصا: للتعرف على جمیع صفات ومواھب الفارابي انظر )٢( ري، الع ادي الحسني، الغ ع األول  ١(،١١دق ھ ربی

دد٢٨٤-٢٨٣،ص)م١٩٤٧كانون الثاني  ٢١/ھـ١٣٦٦ ع االول ٢٢(،١٢؛ المصدر نفسھ، الع  ١١/ھـ١٣٦٦ربی
باط دد٣١٠-٣٠٩،ص)م١٩٤٧ش ھ، الع در نفس اني ٢٨(،١٤؛ المص ع الث ـ١٣٦٦ربی ، )م١٩٤٧آذار ١٨/ھ

دد٣٥٦-٣٥٥ص ھ، الع در نفس ى ١٢(،١٥؛ المص ادى االول ـ١٣٦٦جم ان ١/ ھ ؛ ٣٨٢-٣٨٠، ص)م١٩٤٧نیس
دد ھ، الع در نفس ى٢٦(،١٦المص ادى االول ـ١٣٦٦جم ان ١٥/ھ ھ، ٤٠٧-٤٠٦،ص)م١٩٤٧نیس در نفس ؛ المص

 .٤٣٤-٤٣٣،ص)م١٩٤٧مایس ١٦/ھـ١٣٦٦جمادى الثانیة  ١٧(،١٧العدد
ـ )٣( در السابق،ج ي، المص اس القم ة، ١٢٢-١٢١،ص٢عب ري، مجل احظ، الغ یمش، الج د االط ي احم ؛ عل
 .٢٢-١٩،ص)م١٢/٢/١٩٥٧/ھـ١٣٧٦رجب  ١١(السنة السابعة عشرة،) ١٠و٩(عددال
ر )٤( ا انظ رد علیھ ا وال تالف بینھ رق واالخ ى الف الع عل اھر : لالط ن ط اھر ب د الق ور عب ي منص أب

دادي ـ٤٢٩ت(البغ ة )ھ ر الثقاف ب نش اھرة، مكت نھم، الق ة م ة الناجی ان الفرق رق وبی ین الفِ رق ب ، الف
 .١٠٧-١٠٥م،ص١٩٤٨اإلسالمیة،

دة و )٥( ات عدی ھ مؤلف ة، ول زج األدب بالفلسفة والفلسفة بالفكاھ ان یم د بعضیك المي ھمعتق دین اإلس . بغضھ لل
ر د انظ ـ: للمزی اء العلوم،ج روت، دار احی وان، بی احظ، الحی ـ١الج یمش، ١٩٥٥، ٢،ج د االط ي احم م؛ عل

 .٢١-٢٠،ص)١٠و٩(العدد
وجوضع فكرة التقدم المستق) ١٨٨٢-١٨٠٩(دارون )٦( د البحث االستقرائي البیول اریخي  يبلي المتفائل قی ـ الت

ارك ي الفرنسي الم ھ )١٨٢٩-١٧٢٤(مستفیدا من جھود الفیلسوف الطبیع دارون إذ إن ق ل ئ الطری و المھی ، وھ
ھ  ھ ترك اریخ من عالج مذھب التطور واالرتقاء قبلھ ولكن ن دارون اخضع ت ة ولك راھین مقنع ھ بب دون أن یدعم
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ال ھ ق ة نظریت ات :((خالص دم والبرمائی ة ال ات الدافئ ین الحیوان بھ ب ھ الش ل وج دما نتأم عن

ات والنب((أن ، مؤكدا على ))حدوا أصلأنھا تسلسلت من  ىنر واإلنسان ع الحیوان ات اجمی ت

د ق واح ن طری اء ع وء واالرتق ق النش لة بطری وع ((أن زاد،و))متسلس ب الن اني بحس اإلنس

  .)١())نظریة التطور أنھ تسلسل من قرد ثم صار انسان

ي )٢()ھیجل(وفي االطار نفسھ نشرت مجلة المثل العلیا مقاال بعنوان م ف ،الذي أحك

م )المطلق الحتمي(بنظریة المعرفة ومطلقھ الروحي القائم علىربط الفلسفة  ا أحك ، مثلم

انون والحضارة  ة بالق ة الدول ى عالق ال، ،عملیا عل لطة باالبط دین والس ب  دّ اعووال كات

ة ) ھیجل(وصلت أوجھا عند الكالسیكیةالمقال أن الفلسفة  ھ الخاص دما أضاف نظریت عن

رف ذي ع افات المن((عن التطور ال ةباالنكش ل)) طقی تنتج ھیج ث اس م ((حی اریخ ل أن الت

ار ي لألفك اف منطق وى انكش ن س فحة  یك ى ص ة عل ة متجلی   الخالص

ون ا)٣( ))الك ادات ومنھ ض االنتق فة بع ذه الفلس د ھ رت ض د اثی ار ((،وق   اعتب

ي دل الحقیق اره التب ة وانك رة مطلق ون فك ذا الك ة ))ھ ا المجل ارت الیھ   ،وأش

  .)٤(بإسھاب

ي ولدراسة الفلسفة في  ة الغري، ف عصورھا من خالل الصحافة النجفیة، قسمت مجل

ة  )٥())فلسفة الذرائع((مقال بعنوان االفلسفة إلى ثالث مراحل، لكل مرحل  اواتجاھاتھ مزایاھ

                                                                                                                                          
وان ان للق ةاالنس ر. ین الطبیعی د انظ داد، : للمزی ر، بغ ماعیل مظھ ة اس واع، ترجم ل االن ي دارون، أص تشارلس

 .١٣٠-١١٧م،ص١٩٨٤منشورات مكتبة النھضة،
ى، )١( نة األول ر، الس دد العاش ة، الع ري، مجل ان،دارون، الغ ادل البزرك ان ١٠(ع ـ١٣٥٨رمض رین  ٢٤/ھ تش

 .٢٤٦-٢٤٥،ص)م١٩٣٩االول
ل )٢( فة ھیج ى فلس الع عل ر لالط ام، :انظ اح إم د الفت ام عب ة ام اریخ، ترجم فة الت ي فلس رات ف ل ،محاض ھیج

  ؛١٦١و ٤٢،ص١،جـ١٩٧٤القاھرة،

Encyclopedia Britnnict by: William Potton, London,1973, volII,p298-301.  
ي صوفیة الفیلسوف )٣( ا ف ا، )١٨٠٤ـ١٧٢٤كانت(وجدت فلسفة ھیجل حلیف واعفق ا من أن ل نوع ادام العق  ل م

ام د انظر. الحقیقة فإنھ یمكن التوصل إلى حقیقة أخرى بااللھ دد : للمزی ة، الع ا، مجل ل العلی اوي، المث اظم الزھ ن
  .٣٠-٢٦،ص)م١٩٤٢حزیران  ٧/ھـ١٣٦١جمادى األولى  ٢١(الثامن، السنة األولى،

  .٢٩-٢٨المصدر نفسھ،ص )٤(
ادي ال: لالطالع على المقال الذي نشرتھ المجلة انظر )٥( دد صادق ھ ة، الع ري، مجل ذرائع، الغ حسني، فلسفة ال

عة، نة التاس دة  ٣(األول، الس ـ١٣٦٦ذي القع ول  ١٦/ ھ دد ٢٦ـ٢٥،ص)م١٩٤٧ایل ھ، الع در نفس ؛ المص
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ذرائع ، وقدم كاتب المقال لمحةاومؤسساتھ ابرجاالتھ فة ال اتزم(عن فلس ى )١()البرجم د بن ،وق

وف  ا الفیلس ن أركانھ ن م ر(رك رت سبنس رى أن)٢()ھرب ة، وی ة إلحادی د ((بنزع ة ق الطبیع

ث ن الخبی ب م ھ الطی ز ب ق نمی اس دقی ون ))زودتنا بمقی ي الك ي مستقل ف ي وجود ذات ،وینف

  .للمصطلحات التي یتعامل معھا العقل

ن  وف ولك رس(الفیلس ارلس بی دأ )٣()تش م مب ر(عم ع ) سبنس مل جمی ھ یش وجعل

في ھذه الدنیا لھ وجود عمال ء یؤدي المصطلحات التي لیس لھا صور حسیة أي أنھ كل شي

  .)٤(حقیقي والسمھ أو االصطالح الذي یطلق علیھ معنى في عالم المعاني

ھ )٥()ولیم جیمس(الفیلسوف زادو اره وآرائ ن افك أن ھذه الفلسفة تجعل االنسان یتخذ م

ال((ذرائع اة نحو السمو والكم ة المق))یستعین بھا في حفظ بقائھ والسیر بالحی ي نھای ال ،وف

ذي ات)٦()جون دوي(الفیلسوف أثرطرح كاتبھ  اتزم بال ي البرجم ة ف ھ الحدیث ابقیھ بنظریت ع س

                                                                                                                                          
دة ٢٩(الرابع، دد الخامس،٦٨ـ٦٧،ص)م١٩٤٧تشرین األول ١٤/ھـ١٣٦٦ذي القع ذي  ٧(؛المصدر نفسھ ،الع
  .٨٤-٨٣،ص)م١٩٤٧تشرین االول ٢١/ھـ١٣٦٦الحجة 

رس(ویعد أول من صاغ ھذا االصطالح ھو الفیلسوف )١( ي تمكنت من أن تنحو )تشارلس بی ،وھي الفلسفة الت
 .٢٦صادق ھادي الحسني، العدد االول،ص: للمزید انظر. لذاتھ ابالفكر منحى جدید

ان  بریطانيفیلسوف ) ١٩٠٣-١٨٢٠(ھربت سبنسر )٢( ذي ك ھ ال ھ ومن أبی ورث نزعتھ اإللحادیة عن جده ألبی
وانین التطوری ة التطور وأخضع االخالق لق ھ بنظری ة وھیام وق الطبیع د انظر. أبى أن یفسر شیئا بما ف : للمزی

 .٦٨صادق ھادي الحسني، العدد الرابع،ص
اتزم(ویعد أول من صاغ مصطلح ) ١٨٩٤-١٨٣٩(تشارلس بیرس )٣( ي أو صالح لغرض ) البرجم اه عمل ومعن

صادق ھادي الحسني، : لمزید انظر. نفسھا شتق من الكلمة الیونانیةمعین أو یؤدي إلى الغرض المطلوب وھو م
 .٨٣و٦٨العدد الرابع والخامس،ص

  .٨٤صادق ھادي الحسني، العدد الخامس،ص )٤(
یس )٥( ة، ودرس )١٩١٠-١٨٤٢(ولیم جم دارس األمریكی ي الم ال شھرة واسعة، درس ف ي ن ، فیلسوف امریك

كان ) اصول علم النفس(، وأھم مؤلفاتھ)١٨٧٠(من جامعة ھارفارد علم النفس في فرنسا ونال شھادة الدكتوراه
ھ ي مؤلفات ان(مزیجا بین التشریح والتحلیل النفسي والفلسفة ثم توجھ إلى الفلسفة كلیا ف صنوف (و،)ارادة االیم

ة ة الدینی ن التجرب دد(و،)م ون المتع ة(و،)الك ى الحقیق فة(و،)معن ائل الفلس ض مس رلل). بع د انظ وان : مزی انط
اني،ال اب اللبن روت، دار الكت ارھم، بی اتھم وآث ادي ١٦٢-١٥١م،ص١٩٦٤خوري، اعالم التربیة، حی ؛ صادق ھ

 .٨٤-٨٣الحسني، العدد الخامس،ص
ون دوي )٦( ات )١٩٥٢-١٨٥٩(ج دعیم نظری ي ت انیة ف العلوم اإلنس تعان ب ن اس و أول م ي وھ وف أمریك فیلس

ة إلى العمل والحریة ،ویعد فیلسوف قوي الحجة نشر معظم الفلسفة، ویعد من أعمدة الفلسفة البراغماتیة المتجھ
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و أداة لتطویر ((والذي زعم بھا) اآللیة(والتي سماھا ا ھ أن العقل لیس اداة للمعرفة ابدا وإنم

ا اة وتنمیتھ ت))الحی ة یس ل آل ا عمل،أي أن العق اة وتنمیتھ ى الحی ة عل ي المحافظ ان ف ھا االنس

  .طرادھاوا

الفلسفة المثالیة تاریخھا (مجلة الغري مقاال نشرتھ بعنوان زادتوانسجاما مع ما تقدم، 

فھا كٌل وفیھ مھد كاتب المقال من خالل ذكره لبعض تعاریف الفلسفة التي عرّ ،)١()وتطورھا

ھ ره وزمان ي عص ي ،)٢(ف ة الت فة المثالی وع الفلس ي موض دخل ف ّت لی ـ ج تجل د نھ عن

نتتبع نظرتھ إلى الطبیعة اإللھیة واختار نظرة خاصة إلى االشیاء ((حینما )سقراط(الفیلسوف

السعادة اإللھیة  من) سقراط(وفي جانب آخر إلتفت)). التي بھا أدرك هللا أنھ المصور الخالق

ا ي تمثلھ ى السعادة الت الم اآلخر إل ي الع ا ف ي یراھ ة الت ي االخالق  األبدی ة ف فتھ المثالی بفلس

ول وبظھور المسیحیة االخالق،وھي تق ة وبشرت ب اة :((جاءت المثالی ى إن الحی ا عل ق م وف

ة ھ الطبیع ة أوحت ا األزلی ي جھودھ ة ف ع الطبیع ل م اه العم ا)٣())معن ن أنھ ین م ت  ،وتتب تثب

                                                                                                                                          
احمد فؤاد األھواني، : للمزید انظر. لیختبر عملیا آراؤه التربویة ةمؤلفاتھ في نیویورك وأنشأ أول مدرسة تطبیقی

 .٨٤؛ صادق ھادي الحسني، العدد الخامس،ص٣٨-٣م،ص١٩٦٨جون دوي، القاھرة، دار المعارف،
ى المو )١( الع عل رلالط وع انظ ة : ض ري، مجل ا، الغ ا وتطورھ ة تاریخھ فة المثالی رزاق، الفلس د ال ي عب زك

دد عة،)٢٠و١٩(،الع نة التاس ى ٢٧(، الس ادى االول ـ١٣٦٧جم ان ٦/ھ در ٤٥٣-٤٥٢،ص)م١٩٤٨نیس ؛ المص
دد ھ، الع اني  ١٧(،)٢٢و٢١(نفس ادى الث ـ١٣٦٧جم ان ٢٧/ھ ھ، ٤٩٥-٤٩٤،ص)م١٩٤٨نیس در نفس ؛المص

دد ب  ١٠(،)٢٤و٢٣(الع ـ١٣٦٧رج ار ١٨/ھ ھ،العدد٥٥٨-٥٥٧،ص)م١٩٤٨آی در نفس نة )٢و١(؛ المص ، الس
رة، عبان ٧(العاش ـ١٣٦٧ش ران ١٥/ھ دد٣٨-٣٦،ص)م١٩٤٨حزی ھ، اع در نفس  ٢٨(،)٤و٣(؛ المص

 .٩٨-٩٦،ص)م١٩٤٨تموز ٦/ھـ١٣٦٧شعبان
ى سبیل  تعریفاتومن  )٢( ال ،وعل ي المق ا ف ذي ذكرھ لالفلسفة ال د عرف الفلسفة: التمثی بشخص  افالطون فق

ائال ة :((الفیلسوف ق ى معرف ل إل ھ أن یص اده بحیات ي جھ دة ف ھ الوحی ھ وغایت ذي ھم خص ال و الش وف ھ الفیلس
ة ور األزلی ا)).األم د عرفھ ارت فق ا دیك ل:((وأم طة العق ي بواس م الحقیق ي كسب العل ا االرادة ف وي ))أنھ ا دی ،أم

ا:((فقال ا وحاالتھ ف المشھور))إنھا النظریة العامة للتربیة في أعم وجوھھ ا التعری م یبحث عن ((، وأم ھ عل إن
حقائق االشیاء على ما ھي علیھ في نفس األمر بقدر الطاقة البشریة والمعتبر في تلك الطاقة اواسط الناس الذین 

ة، النجف االشرف، : للمزید انظر)). ال ھم في غایة العلو وال في نھایة السفل انجي، الجواھر الروحی حسن القب
  .٣٧٨،ص٢م،جـ١٩٥٨مطبعة اآلداب،

يإن المذھب المثالي لھ جذور عمیقة في تاریخ الفكر اإلنساني ولفظ المثالیة من األلفاظ التي  )٣( م ف ر مھ  لھا أث
رزاق، ١١١-١١٠م،١٩٧٠، بغداد،٣محمد باقر الصدر، فلسفتنا،ط: للمزید انظر. التاریخ الفلسفي د ال ي عب ؛ زك

دد ھ، الع٥٥٨-٥٥٧،ص)٢٤و٢٣(الع در نفس ھ، ٣٩-٣٦، ص)٢و١(دد؛ المص در نفس ؛ المص
 .٩٨-٩٦،ص)٤و٣(العدد
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  .األخالقوحدانیة هللا، وھناك ثواب لمن یفعل الخیر والسالم في األرض وینشر بذور 

ان م ة البی وانومن جانب فلسفي آخر نشرت مجل اال بعن فة(ق اریخ الفلس ي ت روح ف ) ال

 ً ا)١()الروح(فیھا معنى  مبینا ن ((بشكل عام، وأطلق علیھ ات م ا الكائن ي ظھرت بھ ادة الت الم

ذكر احیاء وأموات والشعور بالقوة المسیّ  أنس وی ألم وی ا یت ي بھ القوة الت ل ب رة لتلك المادة، ب

ره و ب ویك ى ویح اینس وة الموغیرھ وع الق ى مجم أطلق عل رة، ف تلم  ظھ ة ألال ال الحیوی فع

الروح ال . )٢())ب ي المق رض ف ھ وع ينفس ة ف فة المختلف اء والفالس یر ((آراء الحكم تفس

ن إ((:قالمنھم من ،و))الروح ا ھي إال شكال م ن انسجامھا ،وم ادة وحصل م ھ مالزم للم ن

ادة لیست ا:((یقول آخر،وھناك رأي )٣())اشكال المادة والظواھر الحیویة من اعمال المادة لم

  .)٤())اال آلة لتلك القوة المجردة او الطاقة المسیرة اال وھي الروح

د عجز على و ا وق الرغم من ھذا وذاك تبقى الروح حقیقتھا مجھولة وأن عرفنا آثارھ

الل  ن خ ا، م ن كنھھ ي ع دم العلم ذا التق ع ھ م م ارةالعل رآن  اإلش ي الق حة ف الواض

  .)٥(الكریم

رغم من على ومن األمور الفلسفیة التي لم یتناولھا الفالسفة القدماء بشكل مطلق، و ال
                                                

صالح : للمزید من التفاصیل انظر)). الروح في الجسد كالمعنى في اللفظ:(( قال االمام علي بن أبي طالب  )١(

م، ١٣٣،ص٢ھـ،جـ١٢٩٠الدین الصفدي، شرح المیة العجم، مصر، ة، ق وار النعمانی ري، األن ؛ نعمت هللا الجزائ
 .٣٧٣-٢٦٧،ص١ھـ،جـ١٣٧٨جاب ،مطبعة شركة 

دد )٢( ة، الع ان، مجل اریخ الفلسفة، البی ي ت روح ف ة، ال ى،١٩عبد المھدي محبوب ادى األول  ٩(، السنة األول جم
 .٤٨٨-٤٨٥،ص)م١٩٤٧نیسان  ١/ ھـ١٣٦٦

ا ھي إال وظائف ألعضاء االنسان أ) االتجاه المادي(اطلق على ھؤالء )٣( ي ویعتقدون بأّن الظواھر الوجدانیة م
ر د انظ فراء، للمزی د الص رز الكب ا یف ر كم رز الفك ادة تف فة، : أن الم س الفلس ل، أس ق الطوی توفی

ر، ابق،ص٢٢٠م،ص١٩٥٤مص در الس د، المص د الحمی ان عب ة، ١٨٦-١٨٣؛ عرف دي محبوب د المھ ؛ عب
 .٤٨٥،ص١٩العدد

ح على البدن عند الفالسفة إن عالقة الروح مع البدن لھا نظریات وآراء متفرقة فھناك من یعتقد أسبقیة الرو )٤(
د  دن، وأشھرھم ارسطو، للمزی ق مع الب ة تخل روح حادث د أن ال الیونانیین ،وأشھرھم افالطون ،وھناك من یعتق

ة، ط: انظر د الحسیني الشیرازي، ٨٩-٧٩،ص١٩٥٤، مصر١احمد فؤاد األھواني، فجر الفلسفة الیونانی ؛ محم
المیة،ط د االس ة ١١العقائ رف، مطبع ف االش ف،، النج ة، ١١٨م،ص٢٠٠٦النج دي محبوب د المھ ؛ عب

 .٤٨٧-٤٨٦،ص١٩العدد
 .٨٥سورة االسراء، اآلیة )٥(
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در((قضیةلم یلتفتوا إلى   ،الحقیقة المطلقةولھ إلبحوثھم الواسعة عن ا د )١())القضاء والق ،وق

ال عالجت ھ ب المق افي، وأوضح كات اط الثق ة النش وع مجل فة  قضیةذا الموض ال الفلس انتق

ى  بب اول ذا الس وع، ولھ ذا الموض ن ھ ردة م ي مج المیین وھ فة االس ى الفالس ة إل الیونانی

ة  ث عنای ذا البح المیون ھ فة اإلس رةالفالس اتھم كبی ب مؤلف ي أغل دارة ف ل الص ى احت  )٢(حت

  )).قائلة ما من شيء اال وھو واقع بقضاء وقدر من هللابحكم العقیدة الدینیة ال((،وھذا

ن دوق ارة ع ھ ان القضاء عب ال نفس ي المق ّین ف ام ((ب ف األحك و مل ة وھ سجل الجمل

  .)٣())بكل واحدتختص أحكام وقوانین جزئیة مسجلة  ((،وأما القدر فھو))الكلیة

ت یاق تناول ذا الس ي ھ فیا وف وعا فلس عاع موض ة الش ر  مجل نآخ طح ((ع د الش عن

دما یستطیع الصوفي ))الصوفیة ك عن ة  )٤(وذل ھ ،أن یصل الحضرة اإللھی اك كشفت ل وھن

ت وانكشف لھ سّر واذاعھ بین الناس وفي ذلك ) أنھ ھو(الحقیقة فعرف یحدث االتصال الوق

ي  بین العبد وربھ، وأراد هللا أن یجري ھذه الحقیقة على لسانھ فكان حدیثھ دائما باسم هللا وف

تكلم التمل صیغة ة الم ى حقیق ل إل د ینتق ذه ھيك ،وإذا بھذا العب ،وھي ))ظاھرة الشطح((وھ

                                                
ار ھذه  )١( القضاء والقدر ھو أن تعرف صفات هللا كلھا على ما ینبغي لھا من كمال مطلق وأن تطبع السلوك بآث

ة السعادة، : المعرفة، للمزید انظر د مصطفى ٢٨-٢٠م،ص١٩٦٠محمد الغزالي، ھذا دیننا، مصر، مطبع ؛ محم
ي،  ابي الحلب طفى الب ة مص ر، مطبع دیث االسالم،مص ال، ح ي الع ـ١٩٥٨أب ا ٢٠٠-١٨٤،ص١م،ج د رض ؛ محم

 .٢٠-١٨م،ص١٩٥٤المظفر، عقائد الشیعة، النجف، المطبعة الحیدریة، 
در إن القضا:قالتالمجّبرة : التمثیلوبالرغم من ذلك فقد اختلف بمفھومھا فرق المسلمین وعلى سبیل  )٢( ء والق

ا من خیرا أم  شرا، وألزم العباد بھا سواء أكانت اإللھیین ھما خلق االفعال من قبل هللا  اد فیھ ون للعب دون أن یك
الوا ة فق یعة االمامی ا الش ار، أم ق: ارادة واختی ر الخل اني غی در مع اء والق   =  إن للقض

، مصر،دار ٢الغزالي، عقیدة المسلمین، ط محمد: واالجبار فمن معاني القضاء األمر واالیجاب، للمزید انظر = 
ي،  داد، ٨٥-٨٤م،ص١٩٥٢الكتاب العرب دتنا، بغ ى من ھذه عقی ة األول د الواحد االنصاري، مع هللا، الحلق ؛ عب

؛ محمد كاظم شمشاد، القضاء والقدر، النشاط الثقافي، مجلة، العدد ١١٦-١١٣م،ص١٩٦٧مطبعة دار المعارف،
 .٩١-٨٧،ص)م١٩٥٧كانون األول  ٢٩/ ھـ١٣٧٧دى االولجما ١٧(الثاني، السنة األولى،

ر )٣( د انظ ة : للمزی ف، مطبع د، النج رح التجری ي ش دید ف ول الس یرازي، الق یني الش دي الحس د مھ محم
م، ٣٠٣-٣٠١م،ص١٩٦١اآلداب، ة ق م، مطبع ب، ق م الطی اني، الكل بیر الخاق اھر آل ش د ط ؛ محم
  .٩١-٩٠ي،ص؛ محمد كاظم شمشاد ،العدد الثان٢٠٧-٢٠٣ھـ،ص١٣٨١

ي  )٤( د لقب بالصوفي ف رة،وأن أول زاھ ة أصول كثی ذه الكلم ي اصل كلمة صوفي ورشحت لھ تعددت اآلراء ف
نعم : للمزید انظر). م٧٦٧/ھـ١٥٠ت(ابا ھاشم عثمان بن شریك الكوفي الصوفي(ھوالمجتمع االسالمي، د الم عب

 .٧٤ـ٧٢م،ص١٩٨٠الحنفي، معجم مصطلحات الصوفیة، بیروت،
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ر إذن  ((عبارة عن ن غی ن م ة ولك ل المعرف كلمة علیھا مرونة ودعوة تصدر عن بعض أھ

  :وبّین كاتب المقال العناصر الضروریة التي ال بد منھا لتمام تجربة الشطح وھي. )١())إلھي

ود،(( دة الوج ة ش ون تجرب ي أن تك د ف ین هللا والعب ادل ب تم التب اد، أن ی اتح

ا))المكانة ا وعباراتھ از ألفاظھ ق، وتمت ا ((،ویحدث كل ھذا في حالة من الالشعور المطل أنھ

ترد بصیغة المتكلم، وأن ھذه العبارات ظاھرھا طبیعي وباطنھا قد یؤدي إلى الشرك، ولكن 

  )).تفسیرا صحیحا لوجدت تعني منتھى االیمان لو فسرت

ان  واجبھاالصحافة النجفیة  أدت ة البی د نشرت مجل فة وق فة والفالس ة الفلس في معالج

ت متصلة  ،عن بعض الفالسفة الذین كانت نظریاتھم تفسر األحداث والوقائع التاریخیة وكان

فة الم وع الفلس نھم الفیلسوفثاشد االتصال بمجم ة، وم دتو((الی وم )٢())كروتشى بن ذي تق ،ال

ار الت ى اعتب فتھ عل ث أو فلس د للبح دان الوحی في((اریخ المی ف الفلس ذه ))الكش مل ھ ، وتش

ى فة عل ال، ((الفلس م الجم ق، وعل ة والمنط فة العملی انالفلس ا فرع اد : ولھ االقتص

فة))التاریخ وتاریخ التاریخواالخالق،و ل((، وقد أطلق على ھذه الفلس فة العق ا ))فلس ذا م ، ھ

  .)٣())لفلسفة التاریخیةحول النظریة المعاصرة ل((جاء في مقال بعنوان

ن  ذھن وال یمك وحول موضوعیة الحادثة التاریخیة فإنھا ال تقوم على استقاللھا عن ال

                                                
ي، التصوف : انظر. الطالع على مفھوم الصوفیة، ومن غلب على تجاربھم الشخصیةلغرض ا )١( أبو العال عفیف

كندریة، الم، اإلس ي اإلس ة ف ورة الروحی ق ٢٠-١٢م،ص١٩٦٣الث وف طری ر؛ التص راھیم جعف ال إب د كم ؛ محم
لة، العدد ؛ عبد الرحمن بدوي، الشطح عند الصوفیة، الشعاع، مج٢٣-١١م،ص١٩٧٠وتجربة ومذھبا، القاھرة،

 .١٤٣-١٤٠،ص)م٥/٨/١٩٤٨ھـ،١٣٦٧رمضان ٢٩(السادس، السنة األولى،
، ولد في ایطالیا واشتغل في التاریخ والفلسفة واھتم باألدب والفنون الجمیلة وكان )١٩٥٢- ١٨٦٦(بندتو كروتشى )٢(

نظریة وتاریخ ((،))ر وكفعلالتاریخ كفك((من معارضي النظام الفاشي، وشغل منصب وزیر التعلیم في ایطالیا ومن كتاباتھ
،ولھ توصیات للمؤرخ بعدم المبالغة وعدم تقمص الشخصیة، وعدم التحیز والتجاوز على حدود الوثائق ))كتابة التاریخ

احمد أمین وزكي نجیب محمود، قصة الفلسفة الحدیثة، : والمصادر التي یستخلص منھا الحوادث التاریخیة، للمزید انظر
ألیف وا ة الت ر، لجن ر،مص ة والنش ر والترجم ـ١٩٦٧لنش فة ٣٧٨،ص١م،ج ي الفلس ات ف راھیم، دراس ي إب ؛ زك

 .١٢٠،ص١م،جـ١٩٦٨المعاصرة،القاھرة، دار مصر للطباعة، 
اط )٣( ة وحدة وارتب اة عالق اریخ بالحی ة الت رر أن عالق ي تق . المعاصرة تعني تغلغل الماضي بالحاضر، وھي الت

-٢٣م،ص١٩٧٨، بغداد، مطبعة اوفسیت المیناء،٢اإلسالمي للتاریخ،ط عماد الدین خلیل ، التفسیر: للمزید انظر
ة ال٢٨ ول النظری ان، ح و ری ي أب د عل ددم؛ محم ة، الع ان، مجل اریخ، البی رة لفلسفة الت نة )٢٨و٢٧(عاص ، الس

  .٧٠٣-٦٩٧،ص)م١٩٤٧تشرین االول ١/ھـ١٣٦٦ذي القعدة ٢٦(الثانیة،
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ا ید الت ا یش دھا م ھ؛ یخرتجری اریخ كل ي ((ألن الت اة ف و الحی ل ھ ة، ب ل الدائم اة العق و حی ھ

ل لعالق ة ، ب ذات الواقع ا ل یس موجھ اریخي ل الواقع الت ام ب ث االھتم میمھا ألن مبع ا ص تھ

أن العمل التاریخي الفني یبدأ بجمع المعلومات  وزاد)).بالمشاكل التي تعترض الحیاة القائمة

م مضاھاتھا  ة ث عالتاریخی یرھا م ة تفس م محاول ت صحتھا ث ي تثب ائق الت انید والوث ي االس  ف

ل الفیلسوف أو  ذلك من عم ي الحوادث ف ق ف ا التعم ة وأم ة المعروف ائع التاریخی ضوء الوق

ة ))لحقیقيالمؤرخ ا ي والموضوعیة التاریخی اریخ العلم دأ الت ى مب د كروتشى عل ،وقد اعتم

  .)١())التاریخ كلھ معاصر((وھو عنده

اھیم  ى مف ف عل ة النج دت مجل احاعتم اریخ منھ وض الت اریة لنھ ت ((ض ان الثاب   المك

ة العلم)٢())والزمان المتحقق ي المعرف ھ ف اریخي یأخذ مكان دأ ،وبذلك بدأ مفھوم المنھج الت ة ،وب ی

كل ى ش وعاتھم عل دوین موض ي ت اریخ ف و الت زام مؤرخ ات((الت ر((،أو))حولی ابع  ضالع المتت

د الشیعة((،ھذا ما جاء في مقال نشرتھ المجلة بعنوان)٣())لحوادثھ دم ))نشأة الفكر الفلسفي عن ، ق

وادث الدقیق من خالل استعراض الح العلميفیھ كاتبھ نقدا تاریخیا للمؤرخین في ضوء التقدیر 

فإنھ أمٌر تحتمھ ) )منھجیة الشك((التاریخیة وفكرة التدوین، واعتمد اسلوبا جدیدا في المنھجیة وھو

ث بمتولكن الشك ال((الضرورة العلمیة لتفھم التاریخ ائق من حی راف بوجود الحق ى االعت ي عل ن

ا ة)٤())ارتباطھا الوضعي والزمني في المدلول العام لھ اھج المعرف االنسانیة  ،فیعد منھج من من

  .السلیمة، وتكون نوعیتھ قائمة على كیفیة االستیعاب، ال على كمیة التدوین
                                                

ي تدرس )١( ة الت ة العالمی ن یرى كروتشى أن الحقیق رین الف ل من خالل مظھ ي للعق ھا الفلسفة ھي النشاط الكل
  .٧٠٣و٦٩٨،ص)٢٨و٢٧(محمد علي أبو ریان، العدد: للمزید انظر. والتاریخ ال ینفصالن

: ألن التاریخ فن یبحث عن وقائع الزمان من حیث توقیتھا وموضوعاتھا عند االنسان والزمان، للمزید انظر )٢(
در  ة، المص دون، المقدم ن خل ابق،صاب ي، . ل.؛أ٧الس دین حنف د ال ة محم ھ، ترجم ره وفائدت اریخ وأث راوس،الت

 .١٥-١٤؛ أحمد ناجي، المصدر السابق،ص٥٦م،ص١٩٦٨القاھرة،
ة السرد  )٣( المنھج الحولي ھو سر الحوادث التاریخیة وتدوینھا لكل عام، وأما الكتابة حسب العھود فتكون فیھا متابع

ؤرخی ض الم ة، وبع اریخي للحادث رالت د انظ ین، للمزی ین المنھج ع ب اول الجم در : ن ح اذي، المص الفیروزآب
ھ في ٣٥٢،ص٣السابق،جـ ؛ مصطفى شاكر، التاریخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاریخ ومعرفة رجال

الم،بیروت،  ـ١٩٧٨االس ة، ٤١٠،ص١م،ج ف، مجل یعة ، النج د الش في عن ر الفلس أة الفك ین، نش ر آل یاس ؛ جعف
 .١٩- ١٧، ص)م١٩٥٧كانون األول، ٢٩/ھـ١٣٧٧جمادى الثانیة  ٦(، السنة األولى،)٢٠و١٩(العدد

ف واعرّ )) دیكارت((إبان القرن السابع عشر وأول من اتخذ ھذه النظریة) بالكارتیزي(واطلق على ھذا المبدأ )٤(
اریخ الفلس: للمزید انظر. ھذا المبدأ بالتوجھ العقالني في كتابة التاریخ رم، ت اھرة، دار یوسف ك ة، الق فة الحدیث

 .١٩،ص)٢٠و١٩(؛ جعفر آل یاسین، العدد١٠٢م،ص١٩٥٧المعارف، 
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ى موضوع  لیط الضوء عل اریخ((حاولت الصحافة النجفیة تس ادة الت دریس م د ))ت وق

اریخ  رف بت ف االش ة النج ى مدین ة إل د الثقاف ارة وف أ زی ري نب ة الغ رت مجل نش

ى )١(نافععربي محمد مبروك للتاریخ ام،وكان من ضمن الوفد استاذ ا١٩٤٣شباط١٦ د ألق وق

كلمة توجیھیة في قاعة المدرسة الثانویة في المدینة، قدم فیھا بعض التوجیھات واالقتراحات 

،موضحا أھم طرق التدریس راسةدفي تدریس مادة التاریخ،وبّین اھم االسباب الداعیة لھذه ال

ادة  درس الم ى م ب عل ي یج تعمالھاالت ن اس ل أن یج م د أج ة عن اریخ محبب ة الت ل دراس ع

ة ینالطلب ي دار المعلم ة ف ة االنكلیزی تاذ اللغ ى اس ا ألق ة ذاتھ ي  ،وفي القاع ة ف العالی

داد تن((بغ تر كی وان)٢())المس رة بعن ي((،محاض اریخ المحل دریس الت ة ت ا )) أھمی ّین فیھ ب

التدرج إلى الشروع في األزمنة األولى، ثم ((الطریقة الفضلى لمعالجة دراسة التاریخ، وھي

ر ة ))الحاض الل دراس ن خ اریخ م دریس الت ي ت ة ف ة مھم امعین طریق ى الس رح عل ، واقت

ي((الحاضر، ثم التوجھ إلى الماضي القریب، والتأكید على اریخ المحل ة الت ّد ))دراس ھ یع ألن

  .تعبیره وفقاالنتقال من المعلوم إلى المجھول، على 

وا  ة والتق ي المدین دین ف اء ال د علم ن زار الوف و الحس ید أب دیني الس ع ال المرج

دوا ف االشرف،وقص ي النج  االصفھاني وتعرفوا على النبوغ األدبي والفكري والدیني ف

رین وخا د والحاض ب طأیضا بیت السید عبد الكریم الزنجاني وتحدث الزنجاني مع الوف

ام  نھم االھتم ا م ة طالب اء التربی ن علم ائیین م در((االخص ي الت فیة ف ة الفلس یس بالناحی

ج ا ن الحج ھ هللا م ا وھب یھم بم ا عل الي محتج انوي والع ةلالث اھم،))بالغ ا إی ة  ومنبھ یقظ

ة ئة العراقی ول الناش ھا(( عق ول تدریس تعدادھم لقب دث )٣())واس ر تح ب آخ ن جان وم

ة ة االنكلیزی تش اللغ ع مف ر(الزنجاني م تر مل ة ال)المس ارف الحل ة مع ي منطق ان ذف ي ك

                                                
  :بدأ محاضرتھ بقول الشاعر )١(

الم ان وال ع یس بإنس   ل
ھ ن قبل وال م ن درى أح   وم

  

دره   ي ص اریخ ف ع ِ الت م ی ن ل   م
ى ع ارا إل اف أعم   رهمأض

  
ري، محمد مبروك نافع، بعض توج: لالطالع على نص المحاضرة انظر یھات واقتراحات في تدریس التاریخ، الغ

 .٥٥٥-٥٥١،ص)م١٩٤٣آذار ٢/ھـ١٣٦٢صفر ٢٤(،السنة الرابعة،)٨و٧و٦(مجلة، العدد
ة النجف االشرف )٢( ھ انظر.كان من ضمن الوفد الثقافي الذي زار مدین ى نص كلمت ة : لالطالع عل تن، أھمی كی

  .٥٦٠-٥٥٩،ص)٨و٧و٦(تدریس التاریخ المحلي، الغري، العدد
 .٥٤١-٥٤٠وفد الثقافة والعلماء، المصدر نفسھ،ص: لالطالع على نص المقابلة انظر )٣(
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ة واالنجل((ط األدبیةضمن الوفد الثقافي، عن الرواب ةیبین األمتین العربی ى ))زی د عل وأك

ة االنجل ة یأھم عامل من العوامل الموصلة إلى الروابط الودیة ھي تعلم اللغ ة والعربی زی

ق الفضیلة  ن طری ذ ع یة التالمی زاج بنفس ین االمت تاذة اللغت اول أس عند الطرفین،وأن یح

  .)١())سیخ الحقیقة االسالمیة الناصعةیتخذوا من اللغة أداة لتر((واالخالق وعلیھم أن

را  زتوأخی وان أوع رتھ بعن ال نش ي مق ف ف ة النج اریخ ((مجل ي الت ث ف اھج البح من

ام ى  )٢())بمفھومھ الع رال ة أث ھ لألحداث التاریخی ي تدوین م،)٣(المؤرخ ف ن ث ي  وم ینصب ف

یم ،أھمیة الدراسةمن  ریس التاریخ لبلوغ الغایةدت ال  وحدد السید محمد تقي الحك ب المق كات

  :)٤(أھم واجبات المحاضر قبل اعطاء المحاضرة ویمكن ایجازھا بما یأتي

  .معرفة اسباب  التضارب والتناقض في تسجیل األحداث التاریخیة .١

ق  .٢ ا تحقی اریخي، ومنھ ع الت تخراج الواق لكھ الس ب أن یس ذي یج نھج ال د الم تحدی

 .النص أو التأكد من صحتھ

ي تفسیر یجب علیھ أن یقوم بتفسیر الن .٣ ة ف ذاھب المختلف د عرض الم ص وذلك بع

 .التاریخ ومناقشتھا

  .أن یقدم الحكم بما یستحق .٤

ى  ة عل حافة النجفی ت الص ھاآل ي نفس في المعرف مار الفلس ذا المض وض ھ ، أن تخ

راء،  فة أنفسھم والق د الفیلسوف والسیماالصعب، عند الفالس اس عن ھ(أن الن ھ ) نیتش واتباع

نفان القوة، ص غوفین ب ال:(المش فوة(،و)الجھ ي )الص ي والخلق ا العقل از برقیھ ر یمت ، واألخی

  .لذة عقلیة في كل زمان ومكان واألغلب منھم یستذوق الفلسفة مع أنھا

                                                
 .٥٤٤-٥٤٢،ص)٨و٧و٦(الغري، العدد)١(
ة  )٢( ھ محاكم یم، وطلبت من ي الحك د تق ى السید محم اولت لجنة الكلیة في منتدى النشر تدریس مادة التاریخ إل

یم ھذه المحاضرة افي  االحداث التاریخیة، وألقى الحك ي الموسم الثق دى النشر ف افي لمنت ي قاعة المجمع الثق ف
 ).م١٩٥٨/ھـ١٣٧٧(لعام

اھرة،: لالطالع على مناھج البحث العلمي انظر )٣( ل ١٩٦٨عبد الرحمن بدوي، مناھج البحث العلمي، الق م؛ خلی
 .ت.سعید ، منھج البحث التاریخي، جامعة بغداد،د

ى،محمد تقي الحكیم، مناھج البحث في ال )٤(  ٢٣(تاریخ بمفھومھ العام، النجف، مجلة، العدد الثالث، السنة األول
  ).١٢-١٠(وص)٢-١(،ص)م١١/٣/١٩٥٨/ھـ١٣٧١شعبان
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فة  ي فقد حاولت الصحافة النجفیة نشر ما توصلت الیھ الفلس ائج والت ن نت االسالمیة م

فة تكون للفلعقل عماد النظر للكون والحیاة، فال غرو أن اتخذت ال رس ع،  أث ي المجتم م ف مھ

نفس،  ود ال ا خل رة، ومنھ ن مشاكلھ الخطی ألنھا من العوامل التي تستطیع أن تنقذ المجتمع م

ة، و در ،ووالحری اء والق ا القض ات أم ق باالخالقی ب المتعل ي الجان ل فف ى العق ف أن عل یوق

  .مجتمعلسلوك االفراد في ا

ال بعض االس ا ب ا علم ةیب وأحاطت الصحافة النجفیة قراءھ ي البحث  العلمی ة ف المتبع

نھج  ق م الج وف اریخي وأن یع ّین الت ت مع نھج، ووجھ س الم ة بأس ة ملم ى دراس اج إل یحت

ا باسلوب  ازت مقاالتھ ین وامت ن المتعلم ة الوسطى م ى الطبق ا إل ا وابحاثھ الصحافة مقاالتھ

ناء الذي سھل فكانت موردا عذبا یرتاده كل من أحس بظماء المعرفة فینال منھ على قدر اال

  .بین یدیھ
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  :اآلثار والتاريخ القديم اختصاصالصحافة النجفية يف  اهتماماتـ 

راقلقد كشفت اآلثار والتنقیبات  ان الع ا  منذ أول اشراقات الحضارة البشریة، ك موطن

راق  لالنسان، وذلك عندما أخرج آدم أبي البشر من الجنة وأنزل من السماء كانت أرض الع

دم موطن زومن ھنا  أول ما وطئت قدمیھ، و أق راق ھ أن الع اس ب د الن دیم عن اد االعتقاد الق

ي  رئیس ف ا السبب ال ع بھ ي یتمت ھ الت د وممیزات ذا البل ت لخصائص ھ للبشریة األولى، وكان

  .اختیارھا والنزول فیھا

اء  اة البشریة، وبن اء الحی ى اغن درة عل راق الق وفي فترات التاریخ المتعاقبة كانت للع

اآلفاق،ألن االنسان الموغل في القدم لم یجمد على الحیاة البدائیة، وإنما عمل حضارة واسعة 

ذ  ا من ك جلی ر ذل د ظھ ي الحضارة، وق راق تعن ي الع اة ف على النمو والتقدم، فأصبحت الحی

  .)١(البیئیة في العراق المستوطناتأوائل األلف الخامس قبل المیالد، في عدد من 

حاف ت الص ق، ترجم ذا المنطل ن ھ ر وم ات عب ار وتنقیب ن آث ف م ا اكتش ة م ة النجفی

نشرت على صفحاتھا، تشرح فیھا جانبا من تاریخ العراق القدیم ومقاالت تنوعت مضامینھا 

  .هوأنھار ھوسھولالعراق وحضارتھ مشیرة إلى التكوینات التاریخیة لجبال 

ع جاما م وان وانس رتھ بعن ال نش ي مق دلیل ف ة ال ت مجل د بین ك فق را((ذل ال الع ق جب

ھ م ))ومعادن ھ ،وقس ث فی ن حی راق م ال الع ب المق افھكات ا أوص مین وھم ى قس راق :(إل الع

قسم األول في ال، فیقع )٢(، وفصل بین ھذین القسمین خط وھمي)العراق االسفل( ،و)األعلى

ة،  ان عمیق ال شاھقة وودی شمالھ، وھو عبارة عن اراضي سھلة وأخرى مرتفعة تتخللھا جب

                                                
ة  )١( م الزراع ا وتعل ورا حیوی ور تط رة فتط ا المتغی ع ظروفھ ف م ة ویتكی ع البیئ تالءم م ان أن ی تطاع االنس اس

طھ باقر، مقدمة في تاریخ : تطور االنسان، انظر ولالطالع على مراحل. واستأنس الحیوانات ألغراض اقتصادیة
ان، ورات دار البی داد، منش ة، بغ ارات القدیم ـ١٩٧٣الحض دیم، ١م،ج راق الق د، الع عید االحم امي س ؛ س

  .١م،جـ١٩٧٨بغداد،
دیم، : لمزید من التفاصیل عن جغرافیة العراق القدیم انظر )٢( الم الق اریخ الع ى ت د، المدخل إل سامي سعید األحم

ا ١٦٠-١٣٠،ص١م،جـ١٩٧٨راق القدیم، بغداد، جامعة بغداد،الع ي عصور م راق ف دباغ وآخرون، الع ي ال ؛ تق
ال ٢٦-٢٥م،ص١٩٨٣ل التاریخ، العراق في التاریخ، بغداد، دار الحریة للطباعة،بق رزاق الحسني، جب د ال ؛ عب

-٣١،ص)م١٩٤٦تشرین االول/ـھ١٣٦٥ذي القعدة (العراق ومعادنھ، الدلیل، مجلة، العدد األول، السنة األولى،
٣٢. 



 ١٩٤

  .)١(من مساحة العراق%) ٢٠(زھاء بیعیة وتشغلوكونت حدود العراق الط

رزاق الحسني د ال ة ((وفي المقال نفسھ، أكد كاتبھ عب ي  األراضيأن طبیع ھلة الت الس

ا  ت تغمرھ ي كان تحیط بھا الجبال والھضاب تكونت في قدیم الزمان من رواسب البحار الت

ي ف اریخف ر الت ة الج)) ج ز المنطق وبة وتتمی ا وخص وفرة میاھھ ة ب یھاأبلی ا  راض ا جعلھ مم

ى ((لمراعي، وانتقل االنسان بواسطة الزراعةاصالحة للزراعة و وت إل ع الق اة جم ن حی م

  .)٢(تھا كانت بسیطةالرغم من أن بدایعلى ))حیاة نتاج القوت

ا زادو ة ومنھ الشعیر ((الحسني أن العراقیین القدماء زرعوا مختلف المحاصیل الحقلی

اح والفستق ووالقمح والسمسم والذرة والتین و ان والتف ون والرم وط الزیت وز والبل فضال الل

  .)٣())حسب ما سماھا االشوریون)الصوف أشجار(زراعة القطنعن 

ة (ارتبط نشوء الحضارة وتطورھا في العراق منذ عصور ما قبل التاریخ بنھري دجل

ذلك اصبحت تسمیتھ) والفرات دین(فعلى ضفتیھما تأسست القرى ول ل ) وادي الراف ا جع مم

وب ال دى منس ا بم راق وتأثرھ كان الع ادیة لس رف االقتص م الح ن أھ ة م ي الزراع اه ف می

ابع ) خطر فیضان(األنھر،لذا سلطت جریدة الھاتف الضوء في مقال نشرتھ بعنوان ى من عل

ذ رات وال ة والف ن  ينھري دجل دأ م ة األراضيیب دین ،)٤(التركی ن راف ة م ر دجل ون نھ ویتك

ا و(ھم ان ص ووب(و)یون ان ص دخل ،وب)طم ر وی ي للنھ رى الرئیس ون المج ا یتك التقائھم

رعین أیضا  اء ف ن التق ون م رات فیتك ر الف االراضي العراقیة قرب بلدة فیشخابور، وأما نھ

دخل ) مراد صو(و)فرات صو(ھما م  ةالسوری األراضيوی ة ال األراضيث د قری ة عن عراقی

د ذكرت النصوصحصیبة اك  ، وق ة أن ھن دن أالتاریخی ة لم رین قطالل أثری ن النھ ة م ریب

ل ((وعلى امتداده من الشمال إلى الجنوب، ویظھر أن ا قب ي عصور م الفرات كان یتصل ف

                                                
  .٣١عبد الرزاق الحسني، العدد االول،ص )١(
راق )٢( ي الع ة ف وام ذوي أصول عربی . توطدت اركان الحضارة القائمة على الزراعة والمتمركزة على الري ألق

ارة احمد سوسة، حضارة العرب ومراحل تطورھا عبر العصور، بغداد، وز: لالطالع على التراث الحضاري انظر
  .٣٢؛ عبد الرزاق الحسني، العدد االول،ص١٧١-١٦٠م،ص١٩٧٩االعالم،

اریخ،ص )٣( ي الت دیم،العراق ف راق الق ارة الع ن حض ب م رون، جوان لیمان وآخ امر س رزاق ١٩٥ع د ال ؛ عب
  .٣٣الحسني، العدد االول،ص

عایدة العلي سري : رلمتابعة مجرى نھري دجلة والفرات وروافدھما في كل من تركیا وسوریا والعراق، انظ )٤(
  .١٨م،ص١٩٩٧الدین، العرب والفرات بین تركیا واسرائیل، بیروت، دار اآلفاق الجدیدة،



 ١٩٥

ن با التاریخ بمنخفض الحبانیة و د م ا یمت ة وادی و دبس وبحر النجف ومتصلة ببعضھا مكون

اه  زن می ة لخ ور القدیم ي العص تعملت ف د اس ذه المنخفضات ق وب وأن ھ ى الجن مال إل الش

وقد حذر كاتب المقال الحكومة العراقیة آنذاك )١())الفادة منھا في موسم الصیفلالفیضانات 

  .المنخفضاتمن خطر الفیضانات وان علیھا استغالل ھذه 

ت  ة وفي مقال آخر لفت دلیل امجل ب ألال م یكت ي ل ة الت دن العراقی ى إحدى الم نظار إل

ع  ث یرج دن حی دم الم ن اق ا م م أنھ ع العل یئا وم ا ش ون عنھ ور المؤرخ ى العص دھا إل عھ

ال أن) زاخو(االشوریة وھي ب المق ول كات ر الخابور، ویق تقاق اسم ((التي تقع وسط نھ اش

ن لفي اللغة العبریة زكاي ،وفي اللغة الیونانیة ا أصلھزاخو  ة م سبعینیة زالخوا، فھي محرف

ى فلسطین ل إل ع ز كلمة زالخوا وھو اسم رئیس عشیرة الیھود الذین عادوا من اسر باب ر م

د موت  األكرادوبابل، وأما سبب تحریف  ود بع د سكنھا الیھ نتھم وق لھا ألنھا ثقیلة على ألس

راق) بنوكدنصر(الملك بختنصر ائر انحاء الع ي س ر انتشارھم ف ى أث أن زاخو  زادو،))عل

  .)٢(ھجریة ٢٠فتحت من قبل العرب سنة 

راقریة اآلثار القدیمة العیمد((وأما مجلة القادسیة فقد واكبت سعي  ي الع ي )) امة ف ف

وان ،صدورھا مدة اال بعن ة(ونشرت مق ار العراقی ھ السعي للكشف عن )٣()اآلث ، تضمن فی

ي وادي  ا ف ریة وارتقائھ ارة البش ور الحض ى تط وء عل ن ض ھ م ا تلقی ان وم ود االنس جھ

ة خطوات االنسان  الرافدین،ألنھ ال توجد بالد على وجھ االرض یتمكن الباحثون فیھا متابع

اال ((كانت التيه الطویل الشاق، وعلل كاتب المقال تعاقب الحضارات في سیر كل واحدة مث

ت  ا كان سامیا للجھود االنسانیة المتواصلة في سبیل اقامة صرح دائم للحضارة االنسانیة، فم

ب  ب التنقی ذا وج رى فل ارة أخ ا حض عف وتعقبھ ى تض ر حت و وتزدھ ارة فتنم ر حض تظھ

                                                
اني ٦(، السنة التاسعة،٣٥١جعفر الخلیلي، خطر فیضان، الھاتف، جریدة، العدد )١( ع الث آذار  ٣١/ھـ١٣٦٣ربی

 .٦،ص)م١٩٤٤
دلیل، )٢( ي، ال ر العباس و والجس اریخ زاخ ي، ت ر العباس ى خض نة األول امس، الس دد الخ ة، الع ع (مجل ربی

ـ١٣٦٦االول باط / ھ امیین ٣٠١-٢٩٥،ص)م١٩٤٧ش ین الس دین ب ارة وادي الراف اریخ حض ة، ت د سوس ؛ احم
  .١٤٨-١٤٦،ص٢م،جـ١٩٨٠والسومریین، بغداد، دار الحریة للطباعة، 

حفلة افتتاح معرض اآلثار الفصلي  المقال في األصل كلمة الدكتور ناجي األصیل مدیر اآلثار العام، ألقاھا في )٣(
 .م، أمام وصي العراق١٩٤٦لعام 



 ١٩٦

  .)١())القدیمة باستخراجھا من بطون االرضوالكشف عن معالم تلك الحضارات 

ار  ة اآلث د مدیری وفي المقال نفسھ نشرت المجلة أھم التنقیبات التي ظھرت نتائجھا عن

آثار حسونة والعقیر، والدیر وعقرقوف وبعض اآلثار من ((م، وشملت١٩٤٦و١٩٤٥لعامي 

تل (العراق یعرففي موقع من المواقع القدیمة في ((،وقد كشفت عن تنقیب))واسط وسامراء

الى،الذي یقع )حرمل ة جسر دی رب منطق ا محصنا بسور ق زا اداری ان مرك ع ك ، وھو موق

اني ق ف الث ة األل ي بدای ید ف خم ش ة .ض ین دجل بة ب ة الخص ة الزراعی م الدارة المنطق

  .)٢())ودیالى

ا نتج م م ن أھ ا ع اال تعریفی اتف مق دة الھ رت جری ھ نش ار نفس ي االط ابع توف ھ المط

م نتاجاتوالقرائح  ة وھي أھ ار القدیم ن أالث ةیمد((م ة العام ار القدیم ة اآلث د قامت )) ری وق

راق ي الع ة ف ع االثری ن المواق امیع ع دار مج ذة ((باص ا نب الة فیھ ع برس ل موق ت ك فخص

ن رة م ر  مختص ي الحف ا ف ل إلیھ ي توص ائج الت ور والنت ھ بالص ھ ودعمت تاریخ

یلة ،ویعد ھذا العمل من أفضل الوسائ)٣())والتنقیب ر وس ة وخی ل لتوسیع دائرة الثقافة المحلی

  .واداة للدعایة عن حضارة العراق

ح الحضاریة  إسھاماإلى جانب ذلك اسھمت الصحافة النجفیة  ملحوظا في رسم المالم

دل  التمثیللقرائھا عن التاریخ العربي القدیم، وعلى سبیل  اال اإلسالمينشرت مجلة الع ، مق

وان ال ) ھافلسطین ماضیھا وحاضر(بعن ب المق ھ كات ّین فی ةإذ ب ة لفلسطین  األھمی التاریخی

م  إلیھاوھم سكان البالد الذین نزحوا (()٤(ابتداء من الكنعانیین ة، وھ رة العربی من قلب الجزی

ادوا من خصب  انیون واف الي نجد فسكنھا الكنع ن أع إحدى الموجات السامیة التي تدفقت م

                                                
ة،  )١( نة الرابع امس، الس دد الخ ة، الع یة، مجل ة، القادس ار العراقی یل، اآلث اجي االص رم(ن ـ١٣٦٦مح انون / ھ ك

  .١٩٤-١٩٣،ص)م١٩٤٦االول
  .١٩٥-١٩٤المصدر نفسھ،ص )٢(
اني  ١٦(، السنة السادسة،٢١٧العددجعفر الخلیلي، اآلثار القدیمة، الھاتف، جریدة،  )٣( ع الث  ٢٤/ھـ١٣٥٩ربی

 .١٨،ص)م١٩٤٠مایس 
تمكنھم  لمالكنعانیون ھم اقوام عربیة سكنوا سواحل بالد الشام ولمجاورتھم الحضارة المصریة تأثروا فیھا و )٤(

ة المصریة وا ا االمبراطوری ة منھ دول القوی ة تحت ضغوط ال ذا كانت واقع ة ولھ ة قوی ألیف دول وریة من ت الش
عامر سلیمان وأحمد مالك الفتیان، محاضرات في التاریخ القدیم، الموصل، مطابع جامعة : والحثیة، للمزید انظر

  .٣٤٤-٣٤١م،ص١٩٧٨الموصل،



 ١٩٧

تخدموھم م ریون واس اربھم المص ا، وح زو تربتھ ذ الغ ورين رجون فأ اآلش اھم س دي ت األك

وحل نبوخذ نصر محل سرجون وذھب فاتحا مصر  األعراضبجیشھ وسبى النساء واستباح 

دس  ت المق ل بی ھ سكان فلسطین فغضب وأرسل جیشا جع رىوضحى  أنقاضافأعاق  األس

  .)١())أسراھمقرابین في الضریح، ھذا فضال عن 

ى ا وء عل ري الض ة الغ لطت مجل ین س ي ح دان ف ي بل ارھا ف ماریة وانتش ة المس لكتاب

ھ ) نشأة وتطور الخط المسماري(،وذلك في مقال نشرتھ بعنوانالقدیماألدنى الشرق  ّین فی وب

في بالد  عملكاتب المقال شیوع استعمال مصطلح الكتابة المسماریة للداللة على الخط المست

ي حدود بالد وادي الر الرافدین، ومن المعروف أنھ انتشر خارج ر انتشاره ف افدین، وقد أثم

ة ة الثقافی ات األدبی ة والنتاج دات الدینی اھیم والمعتق ن المف ر م ال كثی ال  زاد،و)٢(انتق ي المق ف

اني في مستھل األ بالد آشور الى آسیا الصغرىمن  أن الخط المسماري انتشر((نفسھ لف الث

ا ف أصبح،وقد ))قبل المیالد ارف علیھ دوین المتع دان یما بعد وسیلة الت ن البل ة م ي مجموع ف

  .)٣(منھا سوریا وفلسطین

م ) تطور علم الحیاة(علیا مقاال بعنوانمجلة المثل ال وأفردت ال عل ب المق ھ كات قسم فی

ات(،و)علم الحیوان(:الحیاة إلى علمین ھما ات ،و )علم النب ة الحیوان االول یختص بدراس ، ف

ب  ص بدراسة النباتات، ومن أشھر العلماء الذینتالثاني یخ كرسوا حیاتھم في البحث والتنقی

أول ((أرسطو  دّ یع إال  أنھفجمع عدة مجلدات ،وقد درس علم الحیوان والنبات ) أرسطو(ھو

ا ات وترتیبھ واع الحیوان ھ أن ھ بجمع ھ أول من وضع اساس ا ))مؤسس لعلم الحیوان ألن ،وأم

ات ة النب ي دراس تغلوا ف ذین اش اء ال رز العلم ي (اب وف األغریق تاریوفتالفیلس -٣٧٠(سس

و أول من حاول تصنیف ید ونبغ في العلوم وتتلمذ على . م.ق)٢٨٥ افالطون وأرسطو وھ
                                                

ى، )١( شوال  ١٥(إبراھیم الكواز، فلسطین ماضیھا وحاضرھا، العدل اإلسالمي، مجلة، العدد السابع، السنة األول
 .٢٠٥-١٩٩ص)ھـ١٣٦٥

د دو )٢( ذي یع نت أغلب القوانین العراقیة القدیمة باللغة السومریة والخط المسماري، وأھمھا قانون حمورابي ال
ة ٢٨٢أكمل وانضج قانون مكتشف ویضم ما یقرب  ة والخاتم ى المقدم د انظر. مادة قانونیة باإلضافة إل : للمزی

اني، السنة احمد مجید الجبوري، قانون حمورابي والشرائع السماویة، دراسة مقارن دد الث ة، الع ة، النجف، مجل
 .٢١ـ٢٠،ص)م٢٠٠٣تشرین االول ٤/ھـ١٤٢٤شباط ٨(الثانیة عشرة،

نة  )٣( ابع، الس دد الس ة، الع ري، مجل ماري، الغ ط المس ور الخ أة وتط دي، نش بري، مھ ص
ة، رم٢(الثامن ـ١٣٦٦مح اني ٢٦/ھ رین الث دد ١٧٠-١٦٩،ص)م١٩٤٦تش ھ، الع در نفس نة ١١؛ المص ، الس
  .٢٩٠ـ٢٨١،ص)م١٩٤٧كانون الثاني ٢١/ھـ١٣٦٦ربیع االول ١(الثامنة،



 ١٩٨

  .)١(النباتات

أثر الواھمة (غري مقاال بعنوانالعالج فیھا فقد نشرت مجلة الوأما عن الصحة وطرق 

وتشخیصھا  زدواج في المعلومات الطبیة عن األمراضاالواشار فیھ كاتبھ إلى ) في الصحة

ن ومع ر م ین الكثی دماء، وب راقیین الق ى الع لت إل ي وص اقیر الت حررفتھم بالعق ال الس  أعم

راض در األم أن مص اد ب یاطین (واالعتق د  زادو) واألرواحالش ب عن در الط ھ أن مص كاتب

ب  إلیھامن اآللھة التي یرجع ((العراقیین ا ، والطبی و أی ھ الطب ھ ب، وإل فن الشفاء والتطبی

  .)٢())سوأیسمى أزو أو 

 األھمیة التاریخیة) اآلثار القدیمة في كركوك(وبینت مجلة الغري بمقال نشرتھ بعنوان

مدینة كركوك نفسھا ((لمدینة كركوك ونواحیھا الغنیة بالمواقع التاریخیة القدیمة، حیث كانت

ك) عرفا(مشیدة في محل ع المل ا م ة ))سنحاریب القدیمة التي ورد ذكرھ ار القلع ت آث ومازل

وم، ى الی ا دزاوحت ن كركوك ومنھ القرب م ة ب اطق أثری اك من ال أن ھن ب المق ین(كات  ،)تس

ى آالف )كوتاش الكبیر(و،)كوتاش الصغیر(و ،)بدوه(و ،)ترخالن(و ، التي یرجع اصلھا إل

  .)٣(السنین قبل التاریخ منذ استیطان االنسان في بالد الرافدین

فت ي اكتش ة الت واح األثری ھ االل ال نفس ي المق ة ف ت المجل وك  وعرض ي كرك ف

روض ((وھي ع والمقایضة والق ق بالشراء والبی ة تتعل ة وحقوقی تندات تجاری عبارة عن مس

ة  دعاوي الحقوقی ة ذات ووالتبني والزواج والطالق وال ى لوح ر عل د عث بضعة رسائل، وق

ا بسطوا  تبحث عن نفي االشخاص ذوي النفوذ في البالد كبیرةأھمیة  من قبل اآلشوریین لم

                                                
ى، )١(  ١٥/ ھـ١٣٦٠رمضان ٢٣(نوري مھدي، تطور علم الحیاة، المثل العلیا، مجلة، العدد األول، السنة األول

  .١٨-١٥،ص)م١٩٤١تشرین االول
دین )٢( ارة وادي الراف ارف لحض وم والمع اریخ العل ى ت الع عل ر. لالط اقر،موجز ف: انظ ھ ب وم ط اریخ العل ي ت

؛ ٨٠-٤٠م،ص١٩٨٠والمعارف في الحضارات القدیمة والحضارة العربیة اإلسالمیة،بغداد، مطبعة جامعة بغداد،
ى، دد التاسع، السنة األول ة، الع ري، مجل  ١٧/ھـ١٣٥٨رمضان  ٣(محمد الخلیلي، أثر الواھمة في الصحة، الغ

 .١٩٨-١٩٧،ص)م١٩٣٩تشرین االول
ى،تحسین العسكري، اآلث )٣( دد العشرون، السنة األول ة، الع ري، مجل وك، الغ ي كرك ة ف ة ٦(ار القدیم ذي الحج

  .٣٩٠ـ٣٨٩،ص)م١٩٤٠كانون الثاني ١٦/ھـ١٣٥٨
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  .)١())طعیةنفوذھم بصورة ق

وع  غ مجم د بل واحوق ارب األل ا یق وك م ي كرك ا ف ر علیھ ي عث ة ) ٤٠٠(الت لوح

ت ص درع من البرونز((ومنھا راق ـ وق ي الع ھ ف ر علی ور دوھو الوحید من نوعھ الذي عث

وزیین سنة أن الن درع ب ذا ال ى ھ زات  ١٥٠٠المجلة ـ ویدل عل دون ب انوا یرت یالد ك ل الم قب

وغیرھا على ثقافة األقدمین الذین كانوا یحیطون  األشیاءل ھذه ،وتد)٢())حدیدیة في الحروب

  .أنفسھم بھا والى درجة مدنیتھم العالیة

،بل إنھ من أھم العوامل المؤثرة في كان للدین أھمیة قصوى في حیاة الشعوب القدیمة 

ا  یر حیاتھ لوبس ارتھا،  وأس ور حض ارتط لوك  فاإلط ام لس انالع ددھا  اإلنس ھ تح وحیات

كبیرة في  أھمیةالدینیة فال غرو أن دراسة المعتقدات الدینیة القدیمة ذات  واألفكار اتالمعتقد

وان. فھم حیاة الشعوب اال بعن ة(ومن ھذا المنطلق نشرت مجلة العقیدة مق رجم ) البوذی د ت وق

اة ھ حی ھ كاتب وذا(فی ا ب ھ) غوتام ة والدت ا قص ل(()٣(مبین ادس قب رن الس ي أواخر الق یالد ف  م

ابن قبیلة الكیاس في الھند وانصرف في بدایة حیاتھ الى التأمل الروحاني وشھد المسیح وھو 

دموه،  ذین تق اد ال ج الزھ ك نھ ي ذل ج ف مجالس شیوخ العلماء ،وتأثر كثیرا بالتصوف وقد نھ

ھ  سنینعن العالم واستمر في ھذه الخلوة بضع  في االنقطاع بط علی وحي ھ وقد أحس بأن ال

ة  إلىواضطر . )٤())ومعناه الملھم او الموحى الیھ) بوذا(وأعلن عن نفسھ أنھ الخروج واذاع

حاذین،  اك والش ذ والنس ن التالمی دد م ھ ع التف حول ل ف ذ والرس ق التالمی ن طری ھ ع تعالیم

ان ھ ك ن م((ومذھب تخلص م الص وال ى الخ ا ال ي كلھ دة ترم ذاھب عدی ن م ا م زیج

ع ))الشھوات د أقن وس، وق ي النف أن،وقد احدث ذلك ثورة كبیرة ف اس ب یم ((الن ي جح دنیا ف ال

لمستعر فلیترك ھذه الدنیا ویطرح  ذاتھا ك ع ))مل وذي رف یم الب ب ان التعل  المستوى،وال ری

اب، وحرم ((كثیرا األخالقي الثواب والعق بإنقاذه الفكرة الدینیة من معظم الخرافات، وبشر ب

                                                
ة انظر )١( ائق التجاری ى المستندات والوث د : للمزید من االطالع عل ة محم ول دیوارنت، قصة الحضارة، ترجم

؛ تحسین ٢٦-٢٣،ص٢م،جـ١٩٦١ألیف والترجمة والنشر،، القاھرة، مطبعة لجنة الت٣بدران، الشرق األدنى، ط
  .٣٩٠العسكري، العدد عشرون،ص

 .٤٢٠-٤١٩،ص)م١٩٤٠شباط  ٦/ھـ١٣٥٨ذي الحجة  ٢٧(،٢١تحسین العسكري،الغري، العدد )٢(
 .٦٧ـ ٦٤،ص٣ول دیورانت، المصدر السابق،جـ: لالطالع على أسطورة البوذا ووالدتھ انظر )٣(
ة، )٤( دد بولس سالمة، البوذی ة، الع دة، مجل ى،) ٢٠و١٩(العقی تشرین  ١٠/ھـ١٣٦٩محرم  ١٨(، السنة األول

 .٤٦٢،ص)م١٩٤٩الثاني
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ومما ال شك فیھ أن . )١())والسرقة والكذب والمكر وما یتصل بھا من المعاصي االقتل والزن

الھند قد خطت خطوات واسعة في سبیلھا إلى الرقي المادي وكانت الدیانة البوذیة بمثابة رد 

  .فعل من جانب الدین لمقاومة االنحالل االخالقي

ذھب دة عن م ة العقی ت مجل ھ، كتب تیة(وفي االتجاه ذات ھ الشأن )الزرادش ان ل ذي ك ،ال

ذه )الدین عند الفرس(بعنوانالكبیر في بالد فارس، في مقال نشرتھ  ذھب بھ د سمي الم ، وق

ت ھ زرادش ى مؤسس بة إل میة نس ل ((التس ابع قب رن الس ي الق ادي ف ي دم ود ف المول

ة یسمونھا((،وقد))المیالد تا(وجدت ھذه التعالیم في مجموعة قدیم ة ) فیس ذه الدیان وتعرف ھ

رة ام االكاس رت أی ة وازدھ ة  بالمزدكی ن الدول انیین واصبحت دی مت الساس د س مي وق الرس

ا روح الشر؛الثنویة ر وثانیھم د ))ألنھا تدور حول عنصرین متناقضین اولھما روح الخی ،وق

ر ھ الخی زدا(تصور بعض مفكریھم أن هللا إل ید ال)أھیرام و الس ة عل، ھ الق الجن یم السامي خ

ھ یط ب ب وتح ن كواك ا م ا فیھ اء وم ة الزرق ة ((والقب یة مؤلف نحاش ت م ا آ ةس ل منھ ة لك لھ

ى اآلخراختص ى سبیل ))اصھ وتحدد الصالحیات بحیث ال یتجاوز أحدھم عل ل،وعل  التمثی

ار(یمثل االخالقیات وھوأحدھم نشر السالم والغبطة في البشر، واآلخر  وآخر ،))حارس الن

  .ولھ صفى المستشار األكبر) فوھیمانا(فھو أكبرھمایعنى باالرض ویوزع الحكمة وأما 

اك  زادو ھ أن ھن ال نفس ي المق نف رى م ة أخ یة األرواح((طبق ز تحیو) القدس ل مرك

ار واإلیمان اإللوھیةوھو عندھم رمز ) أثار(فیھا الزعامة رس ((وأنھ في السماء مثل الن والف

ھ زا الی یھم أیض))یضرمونھا رم ون، وف ة یتول وتى(ا ثالث ة الم ھ،و)دینون م اإلل ) مطرا(أھمھ

ى  یظ عل رق الحف ھ الش ھ إل القویعتبرون ى((األخ ا عل اذ وخصوص د  إنق ود والتقی العھ

اتحین))بالوعود ى األخص ((، وقد تسربت عبادتھ فیما بعد إلى الرومان الف ود عل ان الجن فك

د) مطرا(حلف أحدھم باسم یحلفون باسمھ فإذا ھ ال ینكث العق د أن م المتعاق ھ )) عل ادا من اعتق

  .یفحص القلوب والضمائر فال تخفى علیھ خافیة اإللھبأن ھذا 

الذي ) الرومانیاف(ومنھاالشریرة  األرواحالصالحة كانت ھناك  رواحاألوبجانب ھذا 

ار الشیاطین إیذاءبلغ رغبتھ في  ن كب ة . البشر ولھ ستة م ذه الدیان ي ھ ت النظر ف ا یلف ومم

ائج ((عدیدة، ولكنھما القدیمة أنھا تطلعت وھي تتالقى مع دیانة الھند في نواح ي النت ا ف افترق

                                                
 .٤٦٤-٤٦٣،ص)٢٠و١٩(بولس سالمة، العدد )١(
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اخ ان صفحة رفعت )١( ))بكم المزاج والمن اریخ االدی ي ت إن زرادشت اختط ف ك ف ن ذل ،وم

  .صاحبھا إلى مستوى الخلود في تاریخ الفكر واالدیان

راق یتبین مما تقدم و ى حضارة الع ت أن تسلط الضوء عل ة حاول أن الصحافة النجفی

ن األزمنةمنذ أقدم  ةواسع بعنایةوآثاره، الذي حظي  م والشعوب م ن األم ر م ، فاقتبست كثی

ارتھ، وجاءت عن تاریخھ معلومات تفوق ما جاء عن تاریخ أي أمة أخرى، ألنھم أولوا حض

وا بتناقلعنایة  ال ھبماضیھم الذي صنعوه وعن ر األجی االت بعض عب ، ونشرت بحوث ومق

ب  ذه جوان اح لمھ ة،وھي مفت ار القدیم رتھا الصحافة  ااآلث االت نش وث ومق ن بح یذكر م س

  .يسالمواإل يتاریخ العربالالنجفیة عن 

                                                
دد: للمزید عن الدیانة عند الفرس انظر )١( ة، الع دة، مجل ولس سالمة، العقی ة،)٤و٣(ب جادى ١٢(، السنة الثانی

 . ٥٩-٥٧،ص)م١٩٥٠مارت ٣١/ھـ١٣٦٩اآلخر
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  :اإلسالميالصحافة النجفية يف ميدان التاريخ العربي  كتاباتـ 

إن ھذا العالم بأسره، بما فیھ من نظم ثابتة وقوانین محكمة تدل داللة صریحة على أن 

ة، وإن آالف الكتعلى صانعھا عالم مدرك دقیق حكیم علیم،  وم  بوفق دساتیر دقیق ي العل ف

ر )جلّ و عزّ (لقالمادیة تدل على عظمة عدل الخا ق الخی م البشر طری ھ ألھ ن عدل ان م ، وك

عالم بالخیر والشر بصورة فطریة ولكنھ ظلوم كفار میال إلى الشھوات  فاإلنسان((،)١(والشر

ق فأرسل هللا سبحانھ وتعالى األنبیاء ال لیقوّ  اع الطری موا اعوجاجھ فقط، بل لیدربوه على اتب

دم ق  الذي یؤدي إلى التقرب إلى هللا والتق الى الطری تح سبحانھ وتع ة فف درجات العالی ى ال إل

نفس  ة ال ارس تزكی م یم ن ل ة م ذه المنزل ى ھ ن أن یصل إل ھ وال یمك للبشر على لسان أنبیائ

رجس دنس وال ن ال ب م ر القل ري )٢())وتطھی ة الغ رتھ مجل ال نش ي مق اء ف ا ج ذا م ،ھ

ن  اإلسالمیةالدیانة  كاتب المقال أیضا إلى أن أشاروفیھ ) )األنبیاء ضعلة بع((بعنوان م تك ل

د دنیوي وق ران ال ى العم ة((مقتصرة عل ا العادل ة وقوانینھ ا المتین ھ بنظمھ ن ))أدى حق ، ولك

ال تتغیر  جاء بشریعة((لقالقا وخُ وھو أكملھم خَ  kختمت النبوة بالنبي محمد  اإلسالمیةالدیانة 

  .)٣())أعمالھدى البشریة إلى طریق موصل إلى الحق بأحادیثھ وھبدین ال یتبدل ف

دة المحددة للبحث، إرساء  ان الم أسس ومن أھداف الصحافة النجفیة التي صدرت إب

ق  دین والخل ل وال الميالفض ات  اإلس ل التوجیھ ل، بفض المیةالنبی اب  اإلس ب الكت ألغل

ة  ن الطبیع ال ع االتھم، فض ا مق روا فیھ ذین نش الت ال احثین وأصحاب الصحف والمج والب

  .حیط بمدینة النجف االشرفوالمناخ الدیني الذي ی

ي كل ادواره عرضة  فأصبح))لناموس التحول الفجائي((وقد خضع التاریخ االسالمي ف

                                                
ھ  )١( یط باإلنسان ینفع ا یح ا مع محیطھ وأن م ارةكانت  حیاة اإلنسان صراعا عنیف إن  ت ارة أخرى ف ویضره ت

عبد هللا سلوم السامرائي، : للمزید انظر. عملیة المواجھة ھذه المستمرة تعمق من إحساسھ كما تعمق من إدراكھ
ة، اق عربی ار  ؛١٤٨ـ١٣١م،ص١٩٨٣هللا واإلنسان، بغداد، مطابع آف ى ألفك د، األصول األول سامي سعید األحم

  .٨٠-٢٠م،١٩٨٥ًالشر والشیطان، بغداد، 
دد )٢( ة، الع ري، مجل اء، الغ ى،)٣١-٣٠(أحمد أمین، علة بعث األنبی ع االول ٩(، السنة األول  ١٦/ ھـ١٣٥٩ربی

 .٥٧٨-٥٧٥،ص)م١٩٤٠نیسان
ر )٣( لین انظ اء والمرس ص األنبی ى قص الع عل ة هللا الجزائ: لالط اء نعم ص االنبی ي قص ین ف ور الیق ري، الن

لین، ط رف، د٦والمرس ف االش دد.ت.، النج ین، الع د أم ولى ٥٧٦،ص)٣١ـ٣٠(؛ أحم اد الم د ج د أحم ؛ محم
 .م١٩٥٤وجماعتھ، قصص القرآن،القاھرة،
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د د بعی أثر لح ریعة فت ة الس ات الزمنی ذي أم((للتقلب ر ال روح العص روف ب ام الظ ھ أحك ى علی ل

لقوة،حسبما ھدم وبناء في آن واحد بفعل المال وا أداةوأصبح بھذا التحول السریع ،)١())المتغیرة

ك الظاھرة الملحو))اإلسالمتاریخ ((وصفتھ مجلة الغري في مقال نشرتھ بعنوان  ي ظ، وتل ة الت

واریخ األمم من  اإلسالماختص بھا تاریخ  االنقالب السریع(( األخرىدون غیره من ت ،من ))ب

 في خاصة وأسباب لعواملزمنیة قصیرة ،لیست في أصلھا اال نتیجة  حقبةحالة الى حالة خالل 

ضوء الحقائق التاریخیة التي تؤدیھا المستندات من جھة، ثم الواقع والقرائن والموازین التاریخیة 

  .أخرىمن جھة  حوادثوالنتائج المنطقیة لل

ل  ي قب دام النظام،  اإلسالمفقد كان المجتمع العرب یسوده االضطراب واالنقسام وانع

دان ن فق ئ ع اعي الناش طراب االجتم ذا االض ط ھ ي وس ى  وف عوب عل قاق الش ام وانش النظ

ھا، ة ((نفس تكلم بلغ ى أرض تسكنھا شعوب ت دل عل ا ی ة اسما جغرافی رة العربی ت الجزی كان

د عب موح وطن لش ى م دة ال عل بق ))واح ذي س ر ال ان العص الم، وك را  اإلس عص

 فقد،)٢(وھي بمثابة العصور المظلمة من القرون الوسطى في تاریخ أوربا) )بالجاھلیة((نعتوه

  .)٣())یة لحیاة القبائل السیاسیة واالقتصادیةسالقاعدة االسا((الغزوكان 

ت أعظم أتي بمعجزة كان ي  وفي ظل ھذه الظروف استطاع االسالم أن ی اجز ف المع

  .)٤(،بوصفھ ثورة على الواقع وأداة للتغییرتاریخ البشریة

االت عد ة بمق دعالجت الصحافة النجفی د ی ول محم د الرس ف عل kة مول ذي اختل  ىال

                                                
دد ٣عبد الجواد الكلیدار، تاریخ اإلسالم ـ  )١( ة، الع ري، مجل  ١٩/ھـ١٣٦٤رجب ٩(، السنة السادسة،١٥ـ، الغ

 .٢٦٠،ص)م١٩٤٥انحزیر
ة  )٢( ة الغربی ة الرومانی ن سقوط الدول دأ م ف سنة تب ارب من أل ا یق ا م اریخ أورب ي ت طى ف رون الوس د الق تمت

ام ام)م٤٧٦(ع اتح ع د الف لطان محم د الس طنطینیة بی قوط القس ي بس ا )م١٤٥٣(، وتنتھ اف أمریك ، أو باكتش
رن العاشر  حقبةال، وأما العصور المظلمة من القرون الوسطى فھي )م١٤٩٢(عام ى أخر الق من سقوط روما إل

 ٢٧(، السنة السادسة،٢١ـ ، الغري، مجلة، العدد ٥عبد الجواد الكلیدار، تاریخ اإلسالم ـ : المیالدي، للمزید انظر
  .٣٦١ـ٣٦٠،ص)م١٩٤٥آب ٧/ھـ١٣٦٤شعبان، 

 .٣٦١المصدر نفسھ،ص )٣(
دیني حتى زودھا بحصانة ضد الشك والقلق،وھذه إن أسرة بني ھاشم ھي األسرة التي نضج فیھا الضمیر ال )٤(

دم المصلح أن تق د انظر. االسرة كانت مأمولة ب ام الحسین : للمزی ي، االم د هللا العالئل روت، دار ٢، ط عب ، بی

  .١٢٨و١١١م،ص١٩٧٢مكتبة التربیة، 
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ى  دعاف، )١(والدتھ مجموعة من المؤرخین تحدید تاني إل دین الحسیني الشھرس ة ال السید ھب

ات  ھ المجتمع ب فی ري، طال ة الغ رتھ مجل ال نش ي مق ات ف ذه االختالف ین ھ ب ب التقری

 األول إلى الثامن عشر عأن تقیم االفراح والمحافل من الیوم الثامن من شھر ربی((االسالمیة

ھ اطر)٢())من اني ،و ه، وش ریم الزنج د الك د عب ھ المجتھ رأي نفس ال  زادال ي  مق ف

وان ول((بعن د الرس رى مول ان ))ذك و ك رال، ل الم ینظ ھ  ع رد  kالی ف المتج رة المنص ،نظ

د والغرض((عن انیة ))الھوى والتقلی اد االنس ا اف ھ وم ار تعالیم ھ وآث ة أعمال دبر لقیم ، والمت

م ال(( kلكان مولده  ین أم المیوما عالمیا مشاعا ب ل . ع ن أھ رھم م لمون وغی ھ المس ل ب یحتف

  .)٣())الملل والمذاھب والنحل

 kة النبي محمد دوفي المقال نفسھ اتفق الشیخ عبد الھادي العصامي مع من یؤرخ وال

المثل األعلى ((في التاسع من ربیع األول مستندا على روایات ذكرھا في مقال نشره بعنوان

د هللا  ن عب د ب ن جا)٤()) kمحم ي ، وم د النب ال بمول اني أن االحتف ي الخاق د عل ر أك ب آخ ن

د  م محم ون kاألعظ ع األول((یك ن ربی طى م رة الوس الل العش ذ )٥())خ ھ منق ،ألن

  .،ودعوتھ للجمیع فال بد من االتفاق والتوحید على یوم والدتھاالنسانیة

ة kوأما نشأة النبي محمد  ین أم ت ب ة((، فكان ل واألمی ا جراثیم الجھ د فتكت فیھ ، ))ق

                                                
ختالفھم فیقع في یوم في شھر ربیع األول من عام الفیل، وأما ا kاتفق المؤرخون على أن والدة النبي محمد  )١(

ة  قالالوالدة، منھم من قال یوم الثامن والبعض  ق األغلبی یوم التاسع،وجزم البعض اآلخر یوم الثاني عشر واتف
ھ ا یدعی ھ صحة م ى ھذه . من اإلمامیة على یوم السابع عشر واعتمد كل منھم على روایات تحقق ل لالطالع عل

ي  أبي عبد هللا الزنجاني، في: الروایات انظر ة،  ٩مولد النبي العربي، ھل ولد محمد ف ري، مجل ع األول؟ الغ ربی
دد ى،)٣١-٣٠(الع نة األول ع االول ٩(، الس ـ١٣٥٩ربی ان ١٦/ھ اء ٥٧٥-٥٧٣،ص)م١٩٤٠نیس ر علم ؛ وأكث

د انظر ١٧یوم  kالشیعة اإلمامیة اتفقوا على والدة النبي  ل، للمزی ام الفی ن : ربیع األول من ع اقر ب ن ب د ب محم
ي د تق ي، محم ـ١١١١ـ١٠٣٧(المجلس حیح )ھ ران، دار التص وار، إی ار األن ، بح

ة النھضة ٣؛ حسن إبراھیم حسن، تاریخ اإلسالم السیاسي، ط٢٨٧،ص١٥ھـ،جـ١٣٧٩والترجمة، ، مصر، مكتب
 .٧٩،ص١م،جـ١٩٥٣المصریة،

 .٥٦٧- ٥٦٦،ص)٣١ـ٣١(ھبة الدین الحسیني الشھرستاني،البشرى بمولد سید الكائنات،الغري،مجلة،العدد )٢(
  .٥٧٠-٥٦٨،ص)٣١ـ٣١(، الغري، العدد kعبد الكریم الزنجاني، ذكرى مولد الرسول  )٣(
 .٥٨٩ـ٥٨٧،ص)٣١ـ٣١(،الغري، العدد kعبد الھادي العصامي، المثل األعلى محمد بن عبد هللا  )٤(
  .٥٨٣ـ٥٧٩،ص)٣١ـ٣٠(، الغري، العدد kعلي الخاقاني، محمد العربي الخالد  )٥(
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ق)١(طسوعاش في و ا((، ال یبحث إال عن امتصاص دم الضعیف عن طری ي )٢())الرب ،وف

د )٣())ثیل وھیاكل وانصاباالتم((مجتمع مشرك یعبد ا بع ع المشركین فیم الفوا م ود تح ،ویھ

وفي تلك الظروف العصیبة والعصور المظلمة تحطمت أمام .)٤(اإلسالميللقضاء على الدین 

  .ھارت لوحي رسالتھ أسس الجاھلیة وأركان الشركوان األوثانقدرتھ ھذه 

ا  دلیل وأم ة ال حمجل كل واض ت بش د عنی د ب فق ي محم ات النب ع  kعالق م

ود ا ونتائجھ(،)٥(الیھ ار  )اتطورھ ى أن انتش رتھا عل ي نش االت الت ض المق ي بع دت ف ، وأك

ق الصالت بتوثی kولھذا سعى النبي  ؛))بقرون(( kالیھودیة في بالد العرب قبل ظھور النبي 

الرغم من حسن المعاملة، على ، و))إلى رؤسائھم ویتصل بكبارھم فكان یتحدث((بینھ وبینھم

دأوا د، وب ن جدی وقفھم م ة((إال أنھم أخذوا یفكرون في م الحرب الكالمی ر )٦())ب ت أكب ، فكان

ى الحرب  م تقتصر عل ریش، ول ن ق ا م ة مكرا من التي كان یلقاھ ىالكالمی ل تطورت إل  ب

ى ((الرغم من معاھدة اتفقوا علیھا ونصت وعلى ،)٧(ةحروب دموی ا عل بعدم تعدي كل منھم

                                                
ار  kمد نشأ النبي مح )١( ا آث ین فیھ واع من الصحاري یب في جزیرة العرب والتي قسمھا أحمد أمین إلى ثالث ان

د  ي محم ا النب ن بینھ أ م ت آنذاك،ونش ي عاش ات الت ر.  kالمجتمع د انظ الم، ط:للمزی ر االس ین، فج د أم ، ٧أحم
رب، الغري، مجلة، ؛أمین محمد طلیع، محمد سید الع٦٨-١م،ص١٩٥٥القاھرة، لجنة التألیف والترجمة والنشر،

 .١١٥٦ـ١١٥٣،ص)م١٩٤١نیسان  ٢٩/ھـ١٣٦٠ربیع الثاني  ٢(، السنة الثانیة،٦٧العدد
ا  )٢( ي احدھما،والثاني م الربا قسمان، األول ما یكون في المعاملة في بیع أحد المثلین باآلخر مع زیادة عینیة ف

رب، یكون في القرض،وقد حّرم القرآن الكریم الربا بنص صریح یدل على و د الع ذا المرض المتفشي عن جود ھ
ة رة، اآلی ورة البق دد)٢٧٦و٢٧٥(س ري، الع ي، الغ ول العرب رى والدة الرس راقین، ذك یخ الع ، )٣١-٣٠(؛ ش

 .٥٦٦-٥٦٥ص
 .٥٨٨،ص)٣١ـ٣٠(،العدد kعبد الھادي العصامي، المثل األعلى محمد بن عبد هللا  )٣(
ى التواجد الیھودي  باشرة وغیر مباشرة نشأت بینمكان ھناك عالقات  )٤( ود ، ولالطالع عل تجار قریش والیھ

  .٣٥٠-٣٤٥م،ص١٩٦٩محمد عزة دروزة، تاریخ بني إسرائیل من أسفارھم، صیدا، : في مكة انظر
ة  )٥( رلمعرف ر األث ة انظ رة العربی ي الجزی ودي ف ة : الیھ ي الدول ودي ف دور الیھ ي، ال ي التمیم د النب ادي عب ھ

 .٣٠ـ١٧م،ص٢٠٠٦سول، النجف االشرف، مطبعة العالم،االسالمیة حتى نھایة عصر الر
النبوة )٦( ا التشكیك ب ا والغرض منھ ة عنھ . قام الیھود بإلقاء أسئلة تعجیزیة فكریة یحسبونھ عاجزا عن اإلجاب

دد  kعبد الجبار اآللوسي، العالقات بین النبي محمد : للمزید انظر ة، الع والیھود، تطورھا ونتائجھا، الدلیل، مجل
 .٢٨٦-٢٨١،ص)م١٩٤٧آذار/ھـ١٣٦٦ربیع الثاني(دس، السنة األولى،السا

د وصل الرسول  )٧( راع  kبع ئ نفسھا للص ھ تھی ة ل ع االطراف المعادی دأت جمی ا ب ة واستقراره فیھ ى المدین إل
یھم kمعھ،لذلك بدا الرسول  ى ھذه اإلجراءات انظر. بعدد من اإلجراءات العسكریة والرد عل ادي : لالطالع عل ھ

د  ابق،صعب در الس ي، المص ي التمیم ع،١٧٧ـ١٣٨النب دد التاس دلیل، الع ي، ال ار اآللوس د الجب ب (؛ عب رج
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دین رى( عدت، ))اآلخر وحالفوه على حریة ال در الكب ي  )غزوة ب ن الحروب الفاصلة ف م

المي اریخ االس اكرا)١(الت ي  ش جد النب ل وس ا جھ ا اب ل فیھ دة )٢(،وقت ھ جری بما ذكرت ، حس

ان  kت النبي محمد وبعد أن ثبّ .میةباالعتماد على مصادر اسال،الھاتف ى ألرك دعائم األول ال

دول األخرى  والغرض ،)٣(الدولة االسالمیة، قام بأول عمل دبلوماسي ، بإیفاد الرسل إلى ال

 سفارات بمثابة ،وھي)٤())العھد ذلك في k الرسول الیھا یرغب كان التي الصالت ایجاد((منھا

  .المسلمین كیان إظھار في سیاسیة نتائج لھا وكانت رسمیة، وعالقات

لطت حافة س ة الص وء النجفی ى الض اریخ عل دن ت ي الم رت الت ي مص د ف ة عھ  الدول

دمت )الفیحاء البصرة(بعنوان مقاال الغري مجلة رتشن ومنھا االسالمیة ھ ق  مفصلة دراسة فی

ن ذه ع ة ھ دأ)٥(المدین ن أوال ،ابت ى م رة معن ي البص ة ف ي((اللغ ارة ذات األرض وھ  الحج

ـ،)١٤(سنة ومصرت ،))البیضاء الرخوة الحجارة ،وقیلالصلبة ال كاتب ووازن ھ ین المق  ب

الة ة األص ذه التاریخی ة لھ رة المدین ة والبص ت ـ الحالی ة وق ال كتاب ا ـ المق ادي ودورھ  الری

  .)٦(واألدبي والعلمي واالجتماعي االقتصادي

                                                                                                                                          
ـ١٣٦٦ ایس /ھ ر ،٤٨٣ـ٤٧٩،ص )م١٩٤٧م دد العاش ھ ، الع در نفس عبان (؛ المص ـ١٣٦٦ش وز /ھ تم
  .٥٤٨ـ٥٤٦،ص)م١٩٤٧

كبة، فلسفة غزوة بدر،  یوسف سلمان: للمزید ینظر.رمضان في السنة الثانیة للھجرة ١٧وقعت المعركة یوم  )١(
دد٥٩١ـ٥٩٠،ص)٣١ـ٣٠(الغري، مجلة، العدد اني  ٧(، ٣٢؛ المصدر نفسھ، الع ع الث ایس  ١٤/ھـ١٣٥٩ربی م

 .٦١٢ـ٦١١،ص)م١٩٤٠
دد  )٢( دة، الع اتف، جری ل، الھ ي جھ رع أب دباغ، مص د هللا ال انم عب ة،٢٤٨غ نة السادس ة ٥(،الس ذي الحج

 .١٦،ص)م١٩٤٠كانون الثاني ٣/ھـ١٣٥٩
إلى الملوك واألمراء فبعث إلى ھرقل إمبراطور الروم،وكتب إلى المقوقس عظیم القبط، وكتب  kب الرسول كت )٣(

ر د انظ رس، للمزی ك الف رى مل ة، وكس ك الحبش ي مل ى النجاش در : ال ن، المص راھیم حس ن إب حس
 .١٧٠ـ١٦٥السابق،ص

ة، ا )٤( ري، مجل ي االسالم، الغ ددیوسف سلمان كبة، العالقات الدبلوماسیة ف ة،)٤-٣(لع ذي  ١٣(، السنة الثامن
  .٩٨ـ٩٧،ص)م١٩٤٦تشرین االول ٨/ھـ١٣٦٥القعدة 

ا انظر )٥( د عنھ ن الخطاب، وللمزی ر ب ة عم اقوت : مصرت البصرة في عھد الخلیف د هللا ی ي عب دین أب شھاب ال
ر، ة والنش ادر للطباع روت، دار ص دان، بی م البل وي، معج ـ١٩٥٠الحم ح ٤٤٠-٤٣٠،ص١م،ج ن واض د ب ؛ احم

 .٨٠م،ص١٩٥٧، النجف االشرف، المطبعة الحیدریة،٣، البلدان،ط)ھـ٢٨٤ت(لیعقوبيا
دد )٦( ري، مجلة،الع اء، الغ رة الفیح مي، البص ي الھاش ة،)١٤-١٣-١٢(عل نة الرابع ادى ٧(، الس ج

  .٦٤٤-٦٤٣،ص)م١٩٤٣مایس  ١١/ھـ١٣٦٢االول
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ة أشارت نفسھ االتجاه وفي ان مجل ى البی تمرار إل ر اس ذه الحضاري األث ة لھ  المدین

بح ا فأص الس((فیھ ة مج ا مفتوح دین أبوابھ واء للواف تأ س ا كان ة بیوت ر مأ دینی  غی

ة م))دینی ذه ،وأھ الس ھ ي المج وان:((ھ ا آل دی ان، شب سو أعی ید مجل اس الس بر، عب  ش

ید مجلسوالمظفر، حسن محمد الشیخ مجلسو الحكیم، سعید السید مجلسو ر الس د می  محم

ي، سو القزوین ید مجل ر الس اس زامی ال عب دین، جم سو ال ید مجل د الس وي، هللا عب  الموس

لمان، طھ مصطفى الحاج مجلسو بو الس امي مكت لمان المح راھیم، س سو االب ید مجل  الس

د الشیخ مجلسو الدین، كمال عیسى اظم عب مخاوي، الك سو الش رزة الشیخ مجل ن م  محس

د االستاذ مجلسو،الفضلي ماعیل، حسین محم سو اس د مجل رزاق عب ا ال سو یش،الع  مجل

تاذ ر االس ذر ناص س الش ید ومجل د الس ن محم    حس

  .)١())الصافي

 العظیم الرجل حیاة تكن ولم الغامضة، الطبیعة أسرار من سر إلى اإلشارة من بد وال

 الحیاة بأطوار تصرفاتھم ببیان المتكفلة العظماء، سیر مجموعة إال العالم تاریخ ولیس عبثا،

 یالئم بما نفسھ یصورف،)٢(بھ المحیطة الظروف حسب یمالعظ البطل وتطور مشاكلھا، وحل

 وإمامنا ،)٣(الحروب في محنكا وقائدا الكامل بالخلق یتصف عبقریا بطال فنراه الحیاة، صور

                                                
ة،٥٤مجلة، العددعلي الخاقاني، في البصرة، البیان،:للتفاصیل عن ھذه المجالس انظر )١( ذي ٢٠(، السنة الثالث

ة ـ١٣٦٧الحج رین االول٢٣/ھ دد١١٠،ص)م١٩٤٨تش ھ، الع در نفس فر٥(،٥٦؛ المص ـ١٣٦٨ص انون ٧/ھ ك
دد١٩٥،ص)م١٩٤٨االول ھ، الع در نفس اني١٥(،٥٩؛ المص ع الث ـ١٣٦٨ربی باط ١٣/ھ ش

دد٢٩٦،ص٢٦٦،ص)م١٩٤٩ ھ، الع در نفس اني٣٠(،٦٠؛ المص ع الث ـ١٣٦٨ربی ؛ ٢٩٨،ص)م١٩٤٩آذار ١/ھ
؛ المصدر نفسھ، ٣٨٠-٣٧٩،ص)م١٩٤٩نیسان١٠/ھـ١٣٦٨جمادي الثاني١١(،)٦٢و٦١(المصدر نفسھ، العدد

دد عبان ١٣(،)٦٦و٦٥(الع ـ١٣٦٨ش ران ١٠/ھ ھ، ٥٠١ـ٤٩٩،ص)م١٩٤٩حزی در نفس ؛ المص
دد ان  ٢٤(،)٦٨و٦٧(الع ـ١٣٦٨رمض وز ١٨/ھ   =  ؛ ٥٥٢-٥٥٠،ص)م١٩٤٩تم

؛ المصدر نفسھ، ٦٠٣-٦٠٢،ص)م١٩٤٩ایلول  ١٥/ھـ١٣٦٨ذي القعدة٢١(،)٧٠و٦٩(المصدر نفسھ، العدد= 
  . ٦٤٣،ص)م١٩٤٩تشرین االول٢٠/ھـ١٣٦٨ذي الحجة٢٦(،)٧٢و٧١(العدد

ل )٢( اس كارلی ّد توم ي، )م١٨٨١-١٧٩٥(ع رى ف ازات الكب اریخ إال  االنج ا الت اء، وم نع العظم ن ص اریخ م الت
د السباعي،طتوماس كارلیل، األبطال، ت:للمزید انظر. وأعمالھم ترجمة لحیاتھم ة ٣عریب محم اھرة، المطبع ، الق

  .٥٠-٣٠م،ص١٩٣٠المصریة باألزھر،
ي  kھناك عالقة وثیقة بین األخالق التي نادى بھا القرآن مفصال وبینھا النبي محمد  )٣( في سنتھ، واالخالق الت

ي ام عل ا اإلم زم بھ رب     الت ي الح ر. ف د النظ د: للمزی رب عن ادي،أخالق الح دان العب د عی ام  محم   اإلم

 .٥٠-٨م،ص٢٠٠٥، بیروت،دار األمین،     علي
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 یوجب إماما یكون ألن أھلتھ التي الشروط فیھ تجمعت قد الكامل اإلنساني خلقلبا اتصف

  .تھطاع

 الطبیعة سر  علي اإلمام(بعنوان مقاال الشعاع مجلة نشرت المنطلق ھذا ومن

 حتى الغامض الطبیعة سر ،ألنھابالغموض  علي اإلمام شخصیة توصف ،)١()الغامض

 وإذا الغموض، حجاب عنھ ویرفع السر ذلك عن فیكشف علیھ یسمو أو یماثلھ عقل یوجد

 أنا إال هللا یعرف ال :علي یا:(( k محمد النبي فقول السر ذلك بمكنون أحاط بأنھ انسان تحدث

  .كذبھ لدینا ،یثبت))وأنا هللا إال یعرفك وال وأنت، هللا إال یعرفني وال وأنت،

 والعبادات العقائد طغیان وتصاعد الجاھلي العصر ظلمات أعماق ومن

 جل هللا توحید ورأسھ الكامل الخلق من بھ یسمو ما إلى  علي اإلمام ینصرف((الوثنیة

 األعظم النبي بعد  اإلمام قلب إلى أسرع )اإلیمان نور(هللا إشعاع كان ذلك ،ومن)٢())جاللھ

k دمھب واختالطا بھ امتزاجا وأشد.  

 مقاال ومنھا البیان مجلة عالجتھا التي ،اإلسالمي التاریخ في االجتماعیة المعالجات ومن

 دلالع فیھا قام التي الدواوین أشھر من ،وھو)٣()االسالم تاریخ في لمامظال یوم(بعنوان نشرتھ

 التي الشرع ونظم القرآن، أحكام فیھ وطبقت الالئقة صبغتھ اكتسب((و المظلوم وإنصاف

 یقتص التي االیام من العرب تاریخ في المظالم یوم كان أن بعد ،))اإلسالمي الدین أوجدھا

 ملوك الیوم ھذا أوجد وقد للمظلوم المعتدین من العادل الحاكم ینتقم((و الظالم من المظلوم

 جاھلیتھم في العرب ،وكان)٤())المتأخرة العصور حتى التاریخ فجر منذ القدیمة األزمنة

                                                
ي  )١( ام عل امي، اإلم ادي العص د الھ نة  عب ادس، الس دد الس ة، الع عاع، مجل امض، الش ة الغ ر الطبیع س

 .١٤٦-١٤٥،ص)م٥/٨/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧رمضان ٢٩(األولى،
  .١٤٦المصدر نفسھ،ص )٢(
ناف، والغرض فیھ استماع ظالمات الناس من القضاء وھو من توابع القضاء ویشبھ ما یسمى بمجلس االستئ )٣(

رھم ر. أو غی د انظ المي،ط: للمزی دن اإلس اریخ التم دان، ت ي زی ة ٤جرج روت، مطبع ، بی
الل، ـ١٩٣٥الھ دد٢٠٩-٢٠٧،ص١م،ج كوني، البیان،الع وب مس ف یعق ى،٢٤؛ یوس نة األول عبان  ٤(،الس ش
 .٦١٦-٦١٤،ص)م١٩٤٧حزیران ٢٠/ھـ١٣٦٦

رد المظالم وكما فعلت قریش قبل االسالم وعقدوا حلفا على رد المظالم وانصاف المظلوم  تحالفت العرب على )٤(
مي الم، وس ول(من الظ ف الفض د ) حل ي محم ره النب ة وحض ي مك د ف نة kوعق رین س س وعش ر خم و بعم . وھ
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 األربعة الخلفاء من أحد للمظالم یجلس ولم .المظالم رد على فیتحالفون األمر ھذا إلى یلتفتون

  .)١(  علي االمام إال

 التاریخ في السیاسي القتل((عن عدیدة حلقات وفي موضوعال بنشر الغري مجلة عنیت

 في واثرھا العربیة، الجزیرة في القبلي المجتمع طبیعة المقال كاتب فیھ ،عرض)٢())االسالمي

 وبعضھ ،علیھ ومعاقب مدان بعضھ االسالمي األدب في والعنف ،اإلسالمیة الدعوة نشر

، )٣(لشروره دفعا والعد كإخافة مشروع 

  )التاریخیة والشخصیات الحوادث من كثیر إلى المقال في وأشار، )٤ 

  .اإلسالمي المجتمع في ومؤثَرة مؤِثرة

 نشرت التمثیل سبیل وعلى اسالمیة، تاریخیة شخصیات بترجمة الغري مجلة عنیت

 الجلیل الصحابي اةیح على الضوء سلطت ،)٥()االشتر مالك ـ طولةالب من صفحة(بعنوان مقاال

 لنا كان مصر أمر ولیتھ كنت الذي الرجل إن:(( مصر واله عندما  علي اإلمام فیھ قال الذي

 عنھ هللا فرضي راضون ونحن حمامھ والقى ایامھ استكمل وقد شدیدا عدونا وعلى نصیحا

                                                                                                                                          
ر ف انظ ود الحل ى بن الع عل ؤنس، : لالط ین م ھ حس ق علی الم، عل ل االس رب قب دان، الع ي زی جرج

 .٦١٤،ص٢٤؛ یوسف یعقوب مسكوني، البیان، العدد٨٠-٧٨،ص.ت.القاھرة،د
  .٦١٥،ص٢٤یعقوب مسكوني، البیان،العدد )١(
ذي  )٢( اریخ، ال ة الت ري، بإضافة كلم ة الغ ذي نشرتھ مجل ال ال وان المق ى عن ق الفكیكي عل علق المحامي توفی

ي االسالم((كان ر عنو)) القتل السیاسي ف ة بتغیی ال والمجل ب المق ھ، وأضاف مالحظات أخرىواستجاب كات . ان
ر د انظ نة : للمزی ث، الس دد الثال ة، الع ري، مجل الم، الغ ي االس ي ف ل السیاس ال القت ول مق ي، ح ق الفكیك توفی

 .٥١-٤٨،ص)م١٩٤٥تشرین الثاني  ١٣/ھـ١٣٦٤ذي الحجة ٨(السابعة،
ة، الكویت، مؤسسة محمد حسن السید عز الدین بحر العلوم، مجتمع الالعنف، دراسة في واقع االمة االسالمی )٣(

 .٥٢م،ص٢٠٠٤رفیع حسین معرفي،
 .٦٠األنفال،اآلیة  )٤(
ة مذحج،  )٥( ن النخع من قبیل ھو مالك بن الحارث بن یغوث بن مسلمة بن ربیعة بن خزیمة بن سعد بن مالك ب

ان  وأول من بایع االمام علي  kأسلم على عھد الرسول  ل وصفین، وك فصیحا ،وكان القائد في معركتي الجم

د واله مصر ھـ، عندما سمع أن االمام علي  ٣٩بلیغا قتلھ معاویة سنة  د انظر. ق د مھدي شمس : للمزی محم

تر، ط د االش دین، عھ ر،٢ال ات والنش ة للدراس ة الدولی روت، المؤسس ي، ٤٢-١٠،ص٢٠٠٠، بی ق الفكیك ؛ توفی
 .٩٧ـ٣٧،ص٢م،جـ١٩٤٠الراعي والرعیة، النجف االشرف، مطبعة الغري،
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ُتل عندما اآلخر الجانب وفي ،))الثواب لھ وضاعف  معاویة خطب معاویة من بتدبیر االشتر قـ

 یاسر بن عمار یقصد ـ بصفین أحداھما فقطعت یانیمنّ  لعلي كان فإنھ بعد أما:((فقال الشام بأھل

  .)١())ـاالشتر یعني ـ الیوم االخرى وقطعت ـ

 باألسطول العرب اھتمام عن تاریخیة معلومات نشر في البیان مجلة اسھمت

 أھم فیھ الكاتب ،أوجز)لقبرص اإلسالمي الغزو(بعنوان نشرتھ مقال في ك،وذل)٢(البحري

 في وامتدادھا ،اإلسالمیة العربیة الدولة اتساع بعد والسیما الغزو وراء كانت التي األسباب

 الى وبوصولھم المتوسط، البحر على المطلة البالد من كثیرا شملت حتى مختلفة، جھات

 بأھل الشام والي معاویة فاستعان،)٣(البحري الوضع كذل خطورة العرب ادرك، الشواطئ

 فكر االسالمیة الدولة أطراف ولتأمین البحري، العربي االسطول بناء في الشامیة السواحل

 االولى البحریة الغزوة ھذه وعّدت ،)م٦٤٨/ھـ٢٨(سنة قبرص جزیرة على غزوة بأول

  .)٤(االسالمي بالتاریخ

 الصحافة في نشرت التاریخیة،التي العلمیة اتھبموضوع الفكیكي المحامي عرف وما

 الدعایة اتجاه((بعنوان الغري مجلة نشرتھ موضوع على المرة ھذه في الضوء فسلط النجفیة،

 األموي العصر في العربیة العسكریة الدعایة تجاه إلى فیھ وأشار))األموي العھد في العسكریة

                                                
ى،ت )١( نة األول دد األول، الس ة، الع ري، مجل تر، الغ ك االش ة ـ مال ن البطول فحة م ي، ص ق الفكیك ب ٦(وفی رج

اني،٧-٦،ص)م١٩٣٩آب ٢٢/ھـ١٣٥٨ -٧،ص)م١٩٣٩آب ٢٩/ھـ١٣٥٨رجب  ١٤(؛ المصدر نفسھ، العدد الث
٨. 
م  )٢( ھ ل اء االسطول البحري، لكن ي ألح معاویة في زمانھ على الخلیفة عمر بن الخطاب في بن ھ، وف ق علی یواف

ق  ٢٨سنة  ان فواف ن عف ان ب ة عثم اء األسطول البحريیلعھـ، أعاد الطلب من الخلیف ى بن ل عل د .ھ وعم للمزی
ر تقامة، :ینظ ة االس اھرة، مطبع وك، الق م والمل اریخ األم ري، ت ر الطب ن جری د ب ر محم و جعف ،اب
 .٣١٩-٣١٥،ص٣م،جـ١٩٣٩

محرم  ١٥(السنة الثانیة، ) ٣٤و٣٣(قبرص، البیان، مجلة، العددسعید عبد الفتاح عاشور، الغزو اإلسالمي ل )٣(
  .٨٦٣،ص)م١٩٤٧كانون االول ١/ھـ،١٣٦٧

دارھا سبعة آالف  ،استأذن معاویة الخلیفة في غزو البحر )٤( ة مق ى جزی م صالحوھم عل رة، ث ل الجزی ل أھ وقات
نة ل س ار ك ر. دین د انظ در السابق: للمزی ر الطبري،المص و جعف ـأب و ؛ ع٣١٨،ص٣،ج ماعیل أب دین إس اد ال م

ـ.ت.، المختصر في اخبار البشر،مصر، المطبعة الحسینیة، د)ھـ٧٣٢ت(الفداء اح ١٦٧،ص١،ج د الفت ؛ سعید عب
 .٧٦٣،ص)٣٤و٣٣(عاشور، العدد
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 نظام محل وحل الغربي الوسط في ساد ،الذي )١())االرستقراطیة((نظام مقاومة إلى

 األحزاب تطاحن جراء من شتى بنزعات تأثرت قد العربیة النفسیة((وكانت الدیمقراطیة

 اختالط من االسالمي العربي المجتمع في تفشت التي المتباینة المبادئ وتناصر المختلفة

 تغییرا األمر ھذا احدث وقد فسادال روح تشجیع العوامل ھذه ،وسببت)٢())والشعوب االجناس

 إلى یرشدنا الذي ،))الدیمقراطي القرآني المبدأ بفضل القوم((ألفھ الذي الیومیة الحیاة نظام في

 إلى ارسلھ ،الذي)٣()) الحسین اإلمام كتاب((وقتئذ العسكریة الدعایة بھا قامت التي المھمة

 بالطال صاحب بھا  الحسین جاھر وفیھ معاویة زمن في الشام في األموي البالط

 التي والخدمات العملیة الفوائد بعض ایجاز ،ویمكن)٤())وجبروتھ قوتھ بدء في وھو((األموي

  :وھي  العسكریة الدعایة بھا قامت

  .العربي الكیان زعزعة على الخفاء في تعمل كانت التي الشعوبیة، النزعة بةرمحا .١

 .السلیمة عقائده حفظ على والسھر الشعب حریة سبیل في الدفاع .٢

 .یاتاوالغو البدع من الصحیحة الشعوب تقالید صیانة .٣

 .األمة أفراد وتحرر العرفیة واألحكام االرھاب من الخالص .٤

 الرسالي وجھاده الكفاحي وتیاره  طالب ابي بن علي بن الحسین االمام مدرسة كانت

 ةمحرك فعةاد قوة كان فقد وعظیما، كبیرا أثره كان لذلك ،اإلسالم تاریخ في فرید ،والسیاسي

 ،األجیال مدى على منھ الجھادي والسیماوالمعاصر، والحدیث اإلسالمي التاریخ أحداث في

                                                
ي  )١( ون ف ى افالط ا إل ود تكوینھ یة تع رة سیاس اس، وكفك واص الن لطة خ اه س ة معن تقراطیة بالیونانی االرس

ى جمھوریتھ، وكان یسمیھم  الطبقة الذھبیة وحدد ارسطو سلطة الحكماء، وأما تاریخنا فیرتكز االستقراطیات عل
الي، :ینظر. األراضي المملوكة وعلى مبدأ الوراثة ومبدأ الدیمقراطي عدو المبدأ االرستقراطي اب الكی د الوھ عب

  .١٤٨-١٤٧،ص١م،جـ١٩٨٦، بیروت،٣موسعة السیاسة، ط
ة ا)٢( اه الدعای ي، اتج ق الفكیك ددتوفی ة، الع وي،الغري، مجل د األم ي العھ كریة ف نة ٦١لعس ، الس

 .١٠٦٨ـ١٠٦٥، ص)م١٩٤١آذار٤/ھـ١٣٦٠صفر١٥(الثانیة
انظر لنفسك ولدینك وألمة محمد واتق ِ شق عصا ھذه األمة وأن تردھم إلى الفتنة،وإني ال : وجاء في الكتاب )٣(

ا وال أ رار علیھ ة األش ن والی ة م ذه األم ى ھ م عل ة اعظ م فتن دیني أعل ي ول را لنفس م نظ   =  عظ
دیني وأسألھ  kوألمة محمد =  إني استغفر هللا ل ھ ف ى هللا وإن تركت ة إل ھ قرب ت فإن إن فعل أفضل من أجاھرك، ف

 .٢٨٤،ص١االمامة والسیاسة،جـ: للمزید انظر. توفیقھ إلرشاد أمري
 .١٠٦٨،ص٦١توفیق الفكیكي، اتجاه الدعایة العسكریة في العھد األموي،العدد )٤(
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  .ووعیھا األمة ضمیر في وتؤثر تتفاعل ومبادئھ وحركتھ نھضتھ تزل ولم عدیدة، ولقرون

 الغالبة الصفة تكون أن مراء فال واألدبیة، الدینیة بالصفة شرفاأل النجف مدینة ولتمتع

 والمثقفین واألدباء الدین رجال اشتغل حیث واألدبي، الدیني الطابع ھي نجفیةال الصحافة على

 عبر الفكري الغزو ومعالجة المجتمع، لبناء والدعوة اإلسالم تعالیم نشر على،اإلصالحیین

  .النجفیة الصحافة قنوات

 سنة  الحسین اإلمام ثورة ھي َعبرة،و ِعبرة كانت التي المعالجات ھذه ومن

  اإلمام استشھاد ذكرى في خاصة أعدادا والمجالت الصحف بعض خصصت ذا،ول)ھـ٦١(

 محرم، شھر في یصدر الذي العدد في افتتاحي مقال بكتابة اكتفى اآلخر والبعض سنة، كل في

 مدة خالل النجفیة الصحافة في كتب ما جمع ولو القصائد، كتابة في الشعراء أثر عن فضال

 جمیع یحصوا ولم الحسین ثورة مزایا بكل یحیطوا لم الكتاب أن بید مستقال، مؤلفا لجاء البحث

 تزال ال ومزایاھا الشھادة تلك أسرار نأل ؟أسرارھا كنھ إلى صلوای لمو وخفایاھا خصائصھا

  .واإلصالح نھضةلا تنشد التي اإلنسانیة المجتمعات في الیوم حتى تؤثر

 ما تنشر أن النجفیة صحافةال سعت فقد الحسینیة، للنھضة المفھوم ھذا من نطالقااو

 عزت حین عنده الحیاة ھانت رجل أمام ـ قالت كما ـ نفسھا وجدت الشأن،ألنھا بھذا یتعلق

 والظالمین، الظلم على األول الثائر فھو الغایة، سمت حین نظره في الدنیا وصغرت العقیدة،

 سعادة إال الموت رىأ ال فإني وجل عز هللا لقاء في المؤمن یرغب((أیامھ آخر في القائل وھو

  .)١())برما إال الظالمین مع والحیاة

 ولیدة بأنھا الثورة ھذه وصفت )نیةیالحس الثورة(بعنوان الغري مجلة نشرتھ مقال ففي

 الحاكمة الھیئة استبداد على فعل كردة جاءت ،وقداالجتماعي والوعي العقلي النضوج

 والباطل الرذیلة على والتھافت الذات وحب كاألثرة((المرضي غیر وتصرفھا واستغاللھا

  .)٢())الفضیلة ونبذ بالحق والتھاون بالملذات واالنغماس

                                                
عبد : للمزید انظر. منذ أن كان في المدینة للمسلمین جمیعا بأن مثلھ ال یبایع مثل یزیدأعلن االمام الحسین  )١(

؛ محمد تقي المدرسي، رسالة ٩٦ـ٩٤م،ص١٩٧٢، بیروت، دار مكتبة التربیة،  هللا العالیلي، اإلمام الحسین 

  .١٩-١٨م،ص٢٠٠٦، ، قم، انتشارات محبان الحسین ٢عاشوراء،ط
ابعة، )٢( نة الس ابع، الس دد الس ة، الع ري، مجل ینیة، الغ ورة الحس ید، الث ل رش فر ٤(خلی ـ١٣٦٥ص انون ٨/ھ ك

  .١٣٩،ص)م١٩٤٦الثاني
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 الدمویة وثورتھ الفكریة بحملتھ قام  الحسین أن نفسھ، الشأن في الغري مجلة وتؤكد

 أن ،وبعد عظیم خطر في والدینیة االجتماعیة الحالة أن رأى((أن بعد والجور، الطغیان على

  .)١())االسالمي الدین على القضاء معناه الشاذة األوضاع ھذه بقاء بأن جازما ااعتقاد اعتقد

 االصالحي منھاجھ بسط  الحسین أن فیھ أوضحت الغري مجلة نشرتھ آخر مقال وفي

 منكم كان من أال((خالدة بكلمة نھضتھ منھاج وضع األمة،وقد لنجاة االسالم تجدید سبیل في

 .)٢())هللا شاء إن مصبحا راحل فإني معنا، فلیرحل نفسھ هللا لقاء على موطنا مھجتھ، باذال

 التي الحسینیة النھضة بآیات االحاطة والمحققین الباحثین البیان، مجلة في المقال كاتب وطالب

 النفس علم علماء من المفكرین كبار عنایة تستحق التي الكافي التحلیل یتناولھا لم

 سیاسیة أم دینیة أكانت سواء،التاریخیة الثورات أسباب فسھن المقال في عالج ،وقد)٣(واالجتماع

 الوراثة علم إطار ضمن األوالد في األمھات أجناس وتأثیر االجتماعي النفس علم طارإ ضمن

  .)٤(  الحسین اإلمام طبائع في المحمدیة التربیة وأثر

 نشرتھ ،))ومرامیھا الحسین حركة((بعنوان مقاال الوردي علي االجتماع عالم وكتب

 ابعادھا موضحا فلسفیة موضوعیة دراسة الحسینیة الحركة ھفی درس وقد، الغري مجلة

 الغرب مفكرو بحثھا كما((الصالحة الثورات فلسفة في الوردي بحث كما الجھادیة،

 الحكم أن((ھي اآلخرین الفالسفة ،وبعض)٦())روسو جاك جان((بمقولة ،واستشھد)٥())حدیثا

 لھ حریاتھم من شيء عن األفراد تنازل فقد واألمیر، الشعب بین علیھ فاقاالت تم عقد إال ھو ما

                                                
  .١٣٨علي اطیمش،ذكرى وعبرة، الغري، العدد السابع،ص )١(
دد )٢( ة، الع ري، مجل ف، الغ ة الط ي حوم وة ف ق والق ین الح راع ب ق الفكیكي،الص نة )١٤-١١(توفی ، الس

 .٢٤٤،ص)م١٩٤٧كانون االول ٣٠/ھـ١٣٦٧صفر  ١٩(التاسعة،
دد )٣( ة، الع ان، مجل ة، البی ین التحرری ورة الحس ي ث یة ف ائع النفس ي، الطب ق الفكیك نة )٣٩ـ٣٥(توفی ، الس

 .٩٨٧-٩٧٩،ص)م١٩٤٧كانون االول ٢٩/ھـ١٣٦٧صفر ١٥(الثانیة،
  .٩٨٧ـ٩٨٦،صالسابقالبیان، مجلة،المصدر )٤(
وردي، حرك )٥( ي ال ددعل ة، الع ري، مجل ا، الغ ین ومرامیھ ة،)١١، ١٠، ٩(ة الحس نة الخامس  ١٣(، الس

 .٨٠٢ـ٧٩٨،ص)م١٩٤٤شباط ٨/ھـ١٣٦٣صفر
و )٦( اك روس ان ج اعریة ) ١٧٧٨ـ١٧١٢(ج ة ش ك طبیع یرا ویمل ي سوس د ف ھ  وازنول ال ل ي أول مق ف

وان ون((بعن وم والفن ي العل ث ف ام))البح رور اال)١٧٤٩(ع دائي وش ان الب ل االنس ین نب دنيب ان الم د . نس للمزی
، بغداد،مطبعة )م١٧٨٩ـ١٥٠٠(محمد محمد صالح، تاریخ أوربا من عصر النھضة وحتى الثورة الفرنسیة:انظر

 .٦٠٠-٥٩٧م،ص١٩٨٢دار الجاحظ للطباعة والنشر،



 ٢١٤

 ،وھذه))حقوقھم ورعایة العامة مصالحھم خدمة من نحوھم علیھ یجب ما ھو یقوم أن على

 خالل العربي المجتمع في صدى لھا كانت ،والتي)١())االجتماعي العقد((نظریة أیضا تسمى

  .عشر التاسع القرن

 الفخار من((والحكومة،و الشعب بین العالقة بوضوح، لنا تفسر العقد یةنظر أن والواقع

 المجتمع وانقاذ الثورات فلسفة في النظریة وأما ،))الرأي ھذا مثل یرى نفسھ االسالم نجد أن

 سمىاأل الحب یتخذ الذي المصلح الثائر ان((ومفادھا المشھورة)٢())تولستوي((ریةظن يھ

 ھذه إلى یدعو ،ومن)٣())…الھجوم سبیل یتبع ال ان یجب الحیاة ھذه في لھ نبراسا واإلیثار

 االجتماعیة، بغیتھ نال وبذا نفسھ، على وطبقھا عملیا بمثلھا جاء  الحسین أن یعلم النظریة

  .الطیب األثر ذلك األمة في بعث ،إذ بعده من تولستوي تنبأ كما

 اإلمام أجلھا من ضنھ التي األھداف ایضاح عن االسالمي العدل مجلة تتخلف ولم

 ما منھ نقتبس ))الخالدة النھضة((بعنوان القرشي شریف باقر الشیخ كتبھ مقال ،ففي  الحسین

 والغیرة، واالیمان الحق إال الخالدة، النھضة تلك على یحفز لم  الحسین اإلمام إن:((یأتي

 واضمحالل عھاواوضا أعمالھا جمیع على الفوضى وسادت االنحالل فیھا دبّ  وقد الیھا ونظر

ّ الخل اصحابھ من وجمع فتیة مع نھض لذا الدین،  في ویسجل العمیق سباتھا من وایقاضھا صـ

 فقط أنفسھم الرجال تخص لم والحمیة النخوة وأن .بعده للمصلحین درسا یخطوھا خطوة كل

 صالحةلا والقدوة الكریمة واالنسانیة الفضیلة نسائھم من امرأة كل فمثلت النساء عّمت بل

  .)٤())االنسانیة ونصرة الحق سبیل في حواء لبنات

                                                
نة )١( ره س ذي نش اعي ال د االجتم ھ العق ا كتاب ن)م١٧٦١(أم ھ م ي غالبیت بس ف ھ مقت فة ،فإن ون  فلس ج

اب دّ ، واع)١٧٠٤ـ١٦٣٢(لوك ة الكت ة والمساواة وبدای د ((فیھ أن المجتمع البدائي مجتمع اإلحساسات البریئ ول
 .٦٠٠ـ٥٩٩، المصدر نفسھ،ص))الناس أحرار متساوون في الحقوق

مفكر وأدیب روسي من رواد الفكر االشتراكي العالمي، كان یحلم بتنظیم المجتمع ) ١٩١٠ـ١٨٢٨(تولستوي )٢(
ى اتمام ذلك بدون عنف،وفي النھایة وجد خالص روحھ في الدین شریطة أن تكون خالصة بال ملكیة كان یدعو إل

ة،ط.  وعة السیاس الي، موس اب الكی د الوھ ات ٣عب ة للدراس ة العربی روت، المؤسس ، بی
 .٨١٢،ص١م،جـ١٩٨٦والنشر،

 .٨٠١ـ٨٠٠،ص)١١و١٠و٩(علي الوردي، حركة الحسین ومرامیھا، العدد )٣(
ریف القر )٤( اقر ش ة،ب نة الثانی ع، الس دد التاس ة، الع المي، مجل دل االس دة، الع ة الخال ي، النھض  ١٥(ش

  .١٨٤،ص)م٢٩/١١/١٩٤٧/ھـ١٣٦٧محرم



 ٢١٥

 المصلح المجدد أسسھ الذي التاریخي االحتفال اقامت الصدد ھذا في ذكره الجدیر ومن

ة وسعت ))الكاظمیة في  الحسین بیوم((الشھرستاني، الدین ھبة السید العالمة ان مجل  أن البی

الل تنشر دة خ دورھا م توت ص الت ثّب ة الحف يال التاریخی ام اقیمت ت ـ١٣٦٦(ع  ،)م١٩٤٧/ھ

ـ١٣٦٧(وعام ـ١٣٦٨(وعام ،)م١٩٤٨/ھ ل أن دون من)م١٩٤٩/ھ ا تغف یئا منھ  وبمشاركة ش

  .)١(والمثقفین واألدباء الدین رجال وبمساھمة واسعة جماھیریة

 قطعت قد الشعوب بعض أن إلى البیان مجلة نشرتھا كلمة في الخاقاني علي راواش

 إلى الھادفة الحسینیة الثورة اسرار بعض فھمت ألنھا االصالح مجال في كبیرا شوطا

  .)٢())واالستبداد والظلم لالجھ براثن من االنسان((انقاذ

 على یحفزھم ال((و كلھا الحسین االمام بثورة یتعلق امّ ع الكتابة في وافر حظ للشعراء نوكا

 وحسن البالغة بقوة مقصائدھ فتمیزت ))إمامھم تجاه بالمسؤولیة وشعورھم ضمیرھم نداء غیر ذلك

 الحبوبي محمود كتب ـ التمثیل سبیل وعلى ،  الحسین االمام لنھضة ترجم ما خیر فكانت السبك

 الحسین مكانة فیھا بیّن الشعر من بیتا )١١٣(على احتوت ))النھضة واسباب الحسین((بعنوان قصیدتھ

 االمام وخروج لھ الكوفیین وخطابات المنورة المدینة في  اصحابھ تضحیة واصفا لمدینةا من 

  .)٣(  االمام استشھاد حتى المعركة وأجواء

                                                
ى،  سنیننشرت مجلة البیان ثالثة اعداد خاصة بالمناسبة خالل  )١( ي السنة األول دد ف وى الع  ٤٧صدورھا، احت

ة، ال: للمزید انظر. قصیدة ١٦مقاال من بینھا  ددالبیان، مجل ى،) ١٤ـ١١(ع  ١٤/ھـ١٣٦٦صفر٢٠(،السنة األول
اني انون الث دد )م١٩٤٧ك وى الع ة احت نة الثانی ي الس ا ف ا  ٩٦؛ وام ن بینھ اال م یدة ١٦مق ر. قص : انظ

دد )م١٩٤٧تشرین االول٢٩/ھـ١٣٦٧صفر١٥(، السنة الثانیة،)٣٩ـ٣٥(العدد احتوى الع ة ف ا السنة الثالث ؛ وأم
  ).م١٩٤٨كانون الثاني/ ھـ١٣٦٨صفر٢٠(،)٥٨و٥٧(العدد :انظر. قصیدة ١٣مقاال من بینھا  ٣٥

  .٢٠٧، المصدر السابق،ص)٥٨و٥٧(علي الخاقاني، درس االجیال، البیان، مجلة، العدد )٢(
ام  )٣( ھاد االم ذكرى استش رف ب ف االش ي النج ة ف ة األدبی ة الرابط ز جمعی ي مرك یدة ف اعر القص ى الش   ألق

اء ف. ١٣٦٠محرم  ٩بتاریخ     الحسین اوج ان قصیدة تحوي: ي بعض منھ ة البی بیت ) ١٠٤(ونشرت مجل

  .٢١٥ـ٢١٢، ص)٥٨و٥٧(في العددنفسھ لشاعر ل



 ٢١٦

 الشاعر لدى الفكري الجانب تعمق أن استطاعت كربالء، فاجعة أن القول ویمكن

 الحسیني الشعر اصبح ،حتى آخر إلى عصر من طابعا یأخذ الشعر بدأ فقد والعراقي العربي

 القیم موضوعاتھ تشكل التي ،ونوعیتھ الشعر اھذ محتوى تحلیل خالل من میزة ذو عصرنا في

 مدرسة((دّ ویع األدب من النوع ھذا علیھا احتوى التي األساسیة األغراض اضاءة في المعتمدة

  .)١())الشعراء أكابر لوائھا تحت انضوت الشعر في خاصة

 في جرى لما استقرائھا خالل من التربویة والدروس العبر البیان مجلة واستخلصت

 جبین لطخت التي الوصمة تلك سحمی أن دافأر  الحسین ثار وھكذا:((فقالت بالءكر أرض

 وضیم ذل في یعیش أن األبیة الحرة نفسھ قبلت وما كیزید، فاسق ماجن رجل بتولیة المؤمنین

 لدعوة استجابة الكوفة إلى ثم مكة إلى المدینة من هللا إلى مھاجرا فخرج یزید، كنف في وشقاء

 وكانت ،المسلمین من المالیین قلوب لھا انفطرت التي الكبرى الفاجعة كانتو لھ، دیناالمن

 التي االجرامیة والطریقة الوحشیة الصورة بھذه هللا رسول بیت على الغاشم االعتداء مأساة

  .)٢())والشنار والعار الخزي سجل في التاریخ ھاسجل

 ضحى ولئن((:وقالت )ھـ٦١(عام ئیةالالكرب الثورة عن الحدیث البیان مجلة وختمت

 وأن علیھ نبكي أن ذلك فلیس والمثل، والمبادئ العقیدة أجل من وروحھ نفسھ الحسین اإلمام
                                                                                                                                          

جع ا المض ض لھ جون یق   ش
ات ك الھاجس ت تؤرق   فب
ك رى علی ائل تت   إذا بالرس
ود ل تع يء ورس ل تج   فرس
رب ن یث ك م ت بظعن   خرج
ھ ى أم زز عل ك أع   وطفل

  

ع ین ال تھج ھ الع م ل   وھ
ع ا مطم ي دفعھ ك ف ا ل   وم

عكم زن إذ تھم ة الم   نھل
فع عافھا تش ب باض   وكت
ع ّیعك األدم رت تش   وس
ع ھ یرض ن دم اد م د ع   وق

دد)الحسین واسباب نھضتھ(محمود الحبوبي، فاجعة الطف: لالطالع على القصیدة انظر   ، ٥٩، الغري، مجلة، الع
  .١٠٣٧ـ١٠٣٥،ص)م١٩٤١شباط  ١١/ھـ١٣٦٠محرم ١٤(السنة الثانیة،

ي محاولة  ،یقین البصري )١( ر الحسیني، بحث منشور ضمن دراسات ف وى شعر المنب الستكشاف وتحلیل محت
؛ علي الھاشمي، األراجیز في ١٨٦ھـ،ص١٤٢٠الشأن الشیعي العراقي، لجنة الدفاع عن الشعائر الحسینیة، قم ،

 ؛ محمد السماوي االرجوزة الثانیة، الھاتف، جریدة،٢٤٤ـ٢٤٢،ص) ٥٨و٥٧(حرب الطف، البیان، مجلة، العدد
 .٨ـ٧،ص)م١٩٣٩مارت ٣١/ھـ١٣٥٨صفر٩(، السنة الرابعة،١٦١العدد

؛ عبد الھادي العصامي، عبرة لم ١٠٥١، ص)٣٩ـ٣٥(مھدي القزاز، العبرة في فاجعة الحسین، البیان، مجلة، العدد )٢(
ن ؛ نور الدی٣٢٩،ص)م٣١/١٢/١٩٤٨/ ھـ١٣٦٨محرم ٣٠(، السنة األولى،)١٤ـ١٣(نعتبر بھا، الشعاع، مجلة، العدد

  . ٣١١ـ٣١٠، ص)١٤ـ١١(داود، عبرة مأساة الحسین،البیان، مجلة، العدد



 ٢١٧

 نجود وكیف نضحي كیف یعلمنا أن ألجل ضحى ولكن وعویال، وبكاء ونحیبا نواحا الدنیا نمأل

  .)١())السامیة المبادئ أجل من والنفیس بالنفس

 نھضات((عنوانب الدلیل مجلة إلیھا أشارت التي ةالتاریخی والثورات األحداث ومن

  الحسین االمام استشھاد بعد نھضت التي والعلنیة السریة الدعوات السیما،و)٢())العلویین

 یتطلع كان ،الذي)٣())الزكیة النفس ذو محمد نھضة((اختیار التمثیل سبیل وعلى ،)ھـ٦١(سنة

 نأ◌َ  یرض لم لھ، العباسیین ءاسترضا من الرغم علىو العلویین بین من للخالفة

  .غاصبھ من قالح وانتزاع للثورة ویستعد أمره یحكم ،وظل))جعفر أبي وال السفاح((یبایع

 وازھاق بھم والتنكیل علیھم التضییق على فعمل القادم الخطر المنصور ادرك فقد

 أھلھا معھ فنھض بالمدینة نھضتھ كیةزال النفس محمد واعلن ،)ھـ١٤٤(سنة أبیھ وسجن اتباعھ

 الیوم في بالبصرة یخرج ان ابراھیم اخیھ مع واتفق وبایعوه واالنصار المھاجرین أبناء من

 ان تعلم وقد:((إجابتھ وكانت ویؤمنھ یدعوه المنصور الیھ وكتب بالمدینة، ھو فیھ یخرج الذي

 السالم ھعلی علیا أبانا وأن بفضلنا وخطبتموه بشیعتنا فیھ ھضتمنو بنا طلبتموه وأنكم حقنا الحق

 ھاشم بني من أحد لیس أنھ علمت وقد أحیاء ونحن دوننا ورثتموه فكیف واإلمام، الوصي كان

 النفس محمد حوصر ثم ،)٤())وسببنا نسبنا وحدیثنا قدیمنا بمثل یفخر او فضلنا بمثل یمت

                                                
  .٣٣٢ـ٣٣٠،ص)١٤ـ١١(ابراھیم سالمة، الحسین فكرة سامیة، البیان، العدد )١(
ھ  توحدت صفوف الشیعة لألخذ بثأر االمام الحسین  )٢( د الثقفي، وانضم الی فقد تھیأت الفرصة للمختار بن أبي عبی

خلفوا عن نصرة االمام في معركة كربالء وقد حاربوا عبید هللا بن زیاد وقتلوه في عھد مروان بن مجموعة من الذین ت
ي بن الحسین )ھـ١٢٥ـ١٠٥(وأما في عھد ھشام بن عبد الملك). ھـ٦٥(الحكم سنة د بن عل ار زی دما تجمع  ، ث عن

،وأما یحیى ) ھـ١٢١(رقت جثتھ عامحولھ خمسة عشر ألف نفر من أھل الكوفة یبایعونھ وفي مواجھة عسكریة قتل واح
د فأصیب ومات وأحرق  اني بن یزی د الث ى الولی ورة عل بن زید فھرب إلى خراسان وبدأ یبث الدعوة سریا واستعد للث

نة ر). ١٢٥(س ا انظ بابھا ونتائجھ ورات اس ذه الث ى ھ الع عل ر : لالط و جعف ر أب ن جری د ب در محم ري، المص الطب
، الفخري في ))الطقطقي((؛ محمد بن علي بن طباطبا المعروف بابن٥٣٦،ص٥ـ؛ المصدر نفسھ،ج٤٤٠،ص٤السابق،جـ

؛ حسن ابراھیم حسن، تاریخ االسالم ٨٩ـ٨٨م،ص١٩٢٧اآلداب السلطانیة والدول االسالمیة، مصر، مطبعة الرحمانیة،
ة النھضة المصریة،٣السیاسي والثقافي واالجتماعي،ط دجیل١٢٠ـ١٠٧،ص٢م،جـ١٩٥٣، مصر، مكتب ي، ؛ احمد ال

 .ھـ١٣٧٤المختار الثقفي، النجف االشرف، مطبعة النجف،
. فلم یبایعھ ،عاصر االمام جعفر الصادق  محمد بن عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب  )٣(

ر ات انظ ن المعلوم د م نة : للمزی دد األول، الس ة، الع دلیل، مجل ویین، ال ات العل ین، نھض دین آل یاس ز ال ع
 .١٢ـ٦،ص)م١٩٤٦تشرین االول/ ھـ١٣٦٥القعدة ذي(األولى،

 .١٢ـ٩المصدر نفسھ،ص )٤(
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  .وقتل المدینة في الزكیة

 لتاریخا موضوعات من مھما موضوعا يویح )١(مقال بنشر الغري مجلة انفردت

 فیھ ،وأكد))اوربا إلى العربیة الثقافة نقل في وأثرھم صقلیة في المسلمون((بعنوان االسالمي

 التاریخیة األھمیة وبّین))العربیة المراجع في حقھ موفى غیر((الموضوع ھذا أن المقال كاتب

 والغرب رقشال بین تفصل فكانت المتوسط البحر وتوسطھا الجغرافي موقعھا بحكم للجزیرة

  .)٢(آخر جانب من واوربا وافریقیا جانب من

 انظار محط جعلھا في أثر االقتصادیة وألھمیتھا المھم التجاري الجزیرة لموقع وكان

 التي الشعوب لتجارة كبیرة تسھیالت ایجاد في اسھم المتوسط البحر وسط في فوقوعھا ،العالم

 في العرب تفكیر في أثره المھم التجاري الموقع ھذال وكان المذكور، البحر على بالدھا تقع

  .فتحھا

 التي الشعوب فذكر العربي فتحلا قبیل صقلیة لتاریخ سریعة خالصة المقال كاتب وأورد

ت ى تعاقب م عل ا الحك ن فیھ ی((م ان نالفینیقی ان والروم دال والیون وط والون رقیین والق  الش

ت .)٣())زنطیینیوالب اوالت وتناول المیة المح ى اإلس زو األول رةالج لغ ى)٤(زی دأ ،حت تح ب  الف

                                                
كان المقال اساسا محاضرة االستاذ محمد مبروك نافع، أستاذ التاریخ في دار المعلمین العالیة في بغداد، وھو  )١(

 ١٧ف بتاریخمن مثقفي مصر ونشر العدید من البحوث األدبیة والتاریخیة وألقى المحاضرة في قاعة ثانویة النج
ة ١٩٤٣شباط  م، وكان ضمن الوفد الثقافي الذي زار النجف االشرف مع مجموعة أخرى من الشخصیات العلمی

ة دد. واألدبی دة، الع اتف، جری ف، الھ ي النج افي ف د الثق ارة الوف نة ٣٢٢زی ، الس
 .٤،ص)م١٩٤٣شباط١٩/ھـ١٣٦٢صفر١٣(الثامنة،

رھ )٢( قلیة واث ي ص لمون ف افع، المس روك ن د مب ة، محم ري، مجل ا، الغ ى  اورب ة إل ة العربی ل الثقاف ي نق م ف
  .٦٦٠ـ٦٥٣،)م١٩٤٣حزیران  ١/ھـ١٣٦٢جمادى األول  ٢٧(، السنة الرابعة،)١٧، ١٦، ١٥(العدد

ا) ٢٩٢(استمر الحكم البیزنطي بما یقرب )٣( رب الیھ ل دخول الع د انظر. سنة في الجزیرة قب دین : للمزی ي ال تق
دوري، صقلیة  دول البحر المتوسط اإلسالمیةعالقتھ(عارف ال دي، ) ا ب زو النورمن ى الغ ي حت تح العرب من الف

 .٦٥٤،ص)١٧و١٦و١٥(؛ محمد مبروك نافع، العدد٧٤ـ٤١م،ص١٩٨٠بیروت، دار الطلیعة،
رب،  )٤( روم والع ین ال كانت الغارات العربیة اإلسالمیة على صقلیة مرتبطة بنمو البحریة اإلسالمیة والصراع ب

د وأول من غزا صق ي عھ ى الشام ف ھ عل ام إمارت ي سفیان أی ن أب لیة معاویة بن خدیج مرسال من قبل معاویة ب
ك د المل ن عب ة ھشام ب د الخلیف د انظر. خالفة الخلیفة الثالث،وازدادت الغارات في العصر األموي في عھ : للمزی

المیة، الق رة إس ط بحی ر المتوس ون، البح ون والبیزنطی دوي، األموی د الع راھیم احم ل إب اھرة، دار الجی
 .٦٥٥ـ٦٥٤،ص)١٧و١٦و١٥(؛ محمد مبروك نافع، العدد٤٠ـ٣٩م،ص١٩٦٣للطباعة،
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ال كاتب ،وتطرق)١()م٨١٦/ھـ٢٠١(سنة للجزیرة المنظم العربي ى المق ي األسباب إل  أدت الت

ل  مكانة عن الكالم وختم، واألجنبیة العربیة المراجع أوردتھا كما الفتح ذلك الى ي نق صقلیة ف

یمة والعصور بحكم موقعھا كانت ھمزة وصل في نقل علم العصور القد((األفكار إلى أوربا

ا  زاد،و)٢())الوسطى إلى أوربا اس فیھ تكلم الن أن اللغات الیونانیة والالتینیة والعربیة كانت ت

ة((جنبا إلى جنب وأن ة الیونانی ى اللغ ود إل ا الیھ ة ترجمھ ب العربی صول أو))كثیرا من الكت

واألدبیات، النھضة االوربیة واإلصالح الدیني في بواعثھ العربیة لم یقتصر على المعنویات 

ة ة والنھضة المعماری ائل المادی ى المس ك إل ل تجاوزت ذل دو واضحا أن . )٣(ب ك یب ن ذل وم

الرغم من قصر مدة المسلمین فیھا تعد من اھم المؤثرات العربیة في على صقلیة وموقعھا و

  .نقل الثقافة إلى أوربا

ي استمرت أك ن وفي خضم الصراع المسیحي االسالمي والحروب الصلیبیة الت ر م ث

ة رون ثالث وان)٤(ق ال بعن ي مق وء ف ة الغري الض ي ((، سلطت مجل یة ف ات الدبلوماس العالق

الم دت)) االس ي امت روب الت ذه الح ى ھ ـ١٠٩٥((عل ات )٥()م١٢٥٠م اءت العالق ا س ،وفیھ

دیني )٦(الدبلوماسیة بین الشرق والغرب، وقد تدخلت بھا البابویة ،بشكل مباشر وبتعصبھا ال

                                                
ـ )١( در السابق،ج ر، المص ن األثی رم ب ي الك ن أب ي ب روك ٣ـ٢، ص٧،ص٧عل د مب ؛ محم

 .٦٥٧ـ٦٥٥،ص)١٧و١٦و١٥(نافع،العدد
ي : انظر. لالطالع على اثر المسلمین في صقلیة وأوربا من خالل نشر الثقافیة )٢( رب ف ل، الع یوسف حسن نوف

د ٨٠ـ٢٠م،ص١٩٦٥أثرھم في نشر الثقافة اإلسالمیة، القاھرة، مطابع شركة اإلعالنات الشرقیة،،صقلیة  ؛ محم
 .٦٦٠ـ٦٥٩،ص)١٧و١٦و١٥(مبروك نافع، العدد

ل )٣( اني وعم ة المب ا لزخرف ى أورب انوا یستدعون إل انین المسلمین ك ة أن الصناع والفن  تذكر المصادر األجنبی
ة : للمزید انظر. الفسیفساء والزجاج الملون بالكناش ون الفرعی ي الفن راث اإلسالم ف كرستي وارنولد وبرجز، ت

ر،  ة والنش ألیف والترجم ة الت ة لجن اھرة، مطبع ن، الق د حس ي محم دكتور زك ة ال ارة، ترجم ویر والعم والتص
  .١٤٤ـ١٤٣م،ص١٩٣٦

د ا: للتفاصیل عن الحروب الصلیبیة انظر )٤( ة سعید عب ة لجن اھرة، مطبع ة الصلیبیة، الق اح عاشور، الحرك لفت
 .م١٩٦٣، ٢،وجـ١البیان العربي، جـ

ي االسالم ـ  )٥( ات الدبلوماسیة ف ة، العالق ة، ٥یوسف كب دد السابع، السنة الثامن ة، الع ري، مجل محرم ٢(ـ، الغ
 .١٧٩ـ١٧٧،ص)م١٩٤٦تشرین الثاني  ٢٦/ھـ١٣٦٦

ة بصفتھ ھي رتبة أسقفیة وسلط: البابویة )٦( ة الرومانی ي الكنیسة الكاثولیكی ا ف دھا أسقف روم ویة دینیة، یتقل
اب ن أقط ف م ام مؤل س ع ریعیة ومجل لطة التش ھ الس ت ل ك وانیط حیین الكاثولی مى للمس ي أألس   =  الراع
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  .)١(طالق الحمالت المسیحیة النتزاع البیت المقدس من ایدي السالجقةوبتنظیم الجیوش ال

دس  موازنةوابدى كاتب المقال  ون الق انوا یؤم ذین ك لمین للحجاج ال ة المس بین معامل

ن  رم م امح والك ة والتس روب الرعای ن ض ال ع وقھم فض ة حق ون بكاف ام ویتمتع ل ع ي ك ف

إلى بالدھم یقومون بتشویھ الحقیقة  دونیعو عندماالمسلمین، ھذا من جانب ومن جانب آخر 

  .ویحرضون على الحرب ضد المسلمین

بدعوة الجھاد النقاذ ضریح المسیح، )٢()م١٠٩٥/ھـ٤٤٨(وبدأت أول ھذه الحمالت سنة

ام د اعالن الصلح ع ـ٥٨٨(وانتھت الحمالت بع دأ القسوة . )٣()م١٢٥٩/ھ ا مب اد فیھ د س وق

  .یروتفننت من أجلھا اسالیب التخریب والتدم

لمحة ((وعن طبیعة النظام الحكومي في الدولة العباسیة، نشرت مجلة الغري مقاال بعنوان

أن))عن الوزارة في زمن العباسیین وزارة ب ى ال وزارة مأخوذة من المؤزرة ((، وعّرف معن ال

ل  ة، أو من األزر وھو الثق ة :وھي المعاون ى المعاون ھ وھو راجع إل ھ یحمل أوزاره وأثقال كأن

                                                                                                                                          
وانین =  ون الق الم یوافق ي الع ك ف دین الكاثولی ال ال ا رج یھم كلھ ا عل ي یعرضھا الباب الي،. الت اب الكی د الوھ  عب

 .٤٥٩ـ٤٥٨الموسوعة السیاسیة، المصدر السابق،ص
الیم ) م١٠٩٥(ان الثاني عام حرض البابا اورب )١( ى كسب أق اھم إل ا إی ى الصلیبیین داعی في خطبتھ الموجھة إل

لالطالع . وتملكوا ھذه األراضي) المختلسین(آسیا كلھا مع غناھا وخزائنھا وتخلیص األراضي المقدسة من ایدي 
رب: انظر على نص الخطاب ادین الصراع(قیس محمد نوري، العالقات التاریخیة بین الشرق والغ ة، )می ، الحكم

  .١٧٧؛ یوسف كبة، العدد السابع،ص٥٤م،ص٢٠٠٠، السنة الثالثة،١٥مجلة، العدد
یھم  )٢( ون شخص ف ة تضم ملی ا حمل اني، وأتبعتھ دي فرنسي وألم ف جن كانت الحملة األولى مؤلفة من مائة أل

دما فشل  ةوالمحاربون منھم ثالثمائ نساء وأوالد ذبحون السكان عن ألف، وارتكبوا فیھا أبشع الجرائم واخذوا ی
لالطالع على أحداث . المسلمون بالدفاع وما القوه من شحة وقلة في الطعام، فقد التجأوا إلى اكل اللحوم البشریة

ر الت انظ ة، ط: الحم ارة العربی الم والحض ي، االس رد عل د ك اھ٣محم ة ، الق ألیف والترجم ة الت ة لجن رة، مطبع
 .١٧٨ـ١٧٧؛ یوسف كبة، العدد السابع،ص٣١٣، ص١م،جـ١٩٦٨والنشر،

حدث الصلح األول في عھد صالح الدین االیوبي، وكان المسلمون حریصون على التقید بأحكام الصلح وما إن حلت  )٣(
فأرسل ) ریكاردوس(فتقدم بھ قائد الصلیبیین وأما الصلح الثاني. نقض المعاھدة) ریحنولد(حتى أعلن األمیر١١٨٦سنة 

ال وإعادة السلم) العادل(بعثة لمقابلة أخ السلطان سیف الدین اف القت د . وكان الغرض من المعاھدة والصلح ایق للمزی
ـ: انظر دیني والثقافي،ج اریخ االسالم السیاسي وال راھیم حسن، ت ات ٢٥٣ـ٢٤٣،ص٤حسن اب ة، العالق ؛ یوسف كب

 .١٧٩ـ١٧٧االسالم، العدد السابع،ص الدبلوماسیة في
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وك آل . )١())المطلقة دا من مل وأرجع كاتب المقال اصل الوزارة إلى عھود قدیمة وھي أقدم عھ

ة  ى مجيء الدول د األمویین حت ھ من بساطة عن ساسان، وبقي النظام الحكومي على ما ھو علی

 .)٢())التي أخذت تستعیر نظم الحكم واالدارة من الفرس((العباسیة

االستیزار ولباس الوزراء وتنصیبھ من  عرض كاتب المقال في المقال نفسھ مراسیمو

تھا الرأي نفسھ، من أن منصب الوزارة ل،وشاطرت مجلة العدل االسالمي زمی)٣(قبل الخلیفة

د نشأت )٤(كان یشغل بتعیین من الخلیفة ن العباسیین ق ي زم وزارة ف ،فالمالحظ من تاریخ ال

  .)٥())سرة البرامكةكأ((بتوالي ھذا المنصب تائالت اختصع

ة، ونت الغري حقوق وواجبات الوزارة من القال آخر بیّ وفي م ة والقانونی جھة النظری

،فاألولى تجمع ))وزارة تنفیذ((و))وزارة تفویض:((م كاتب المقال الوزارة إلى نوعینوقد قسّ 

وق  ا حق دة منھ ل واح زم، ولك الرأي والح تص ب رى تخ م، واألخ یف والقل ایتین الس ین كف ب

                                                
ومن عاصرھم من ذوي  عبد الرحمن بن خلدون،العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر )١(

 .٢٣٦،ص١،جـ.ت.، مصر، مطبعة محمد،دالسلطان األكبر
ھ ، استعمل المنصور في والیتھ واعمالھ قلیال من عمال الدولة االتمثیلعلى سبیل  )٢( ل بیت ألمویة وكثیرا من أھ

ي و فارس وزي، وھ اني الخ وب المورب ا ای رس، ووّزر اب رب والف االت الع ر. ورج د انظ لطان :للمزی ق س توفی
ة عین ٤٤٧ـ١٣٢الیوزبكي ،الوزارة نشأتھا وتطورھا في الدولة العباسیة  اھرة ،جامع ـ،رسالة ماجستیر، الق ھ

ي، المصدر السابق،جـ؛١٩٧٠الشمس،  ي ٢٠٠ص،٢محمد كرد عل وزارة ف ودي، لمحة عن ال دین حم ؛ نجم ال
دد ة، الع ري، مجل یین، الغ ن العباس رة،)١٠و٩(زم نة العاش فر ١٩(، الس ـ١٣٦٨ص انون  ٢١/ھ ك

  .٢١٦ـ٢١٥،ص)م١٩٤٨االول
ى دار  )٣( ھ، فیسیر إل ة إلی اب الخلیف راء یحمالن كت ین من أم ة اثن ھ الخلیف وزارة أرسل إلی إذا ترشح شخص لل

اب حصان الخالفة ویرتدي ا ي الب ھ  للباس الخاص ثم یمثل امام الخلیفة فیقّبل یده وینصرف فیجد ف د یمتطی فری
؛ نجم الدین حمودي، لمحة عن ٧ـ٦،ص٨ابن األثیر، المصدر السابق، جـ: للمزید انظر. ویذھب إلى دار الوزارة
 .٢١٦،ص)١٠و٩(الوزارة، الغري، العدد

ة،  )٤( المي، مجل دل اإلس ة، الع ة البرامك دددول ة،)٢و١(الع نة الثانی ب  ٢٥(، الس ـ١٣٦٦رج ران  ١٥/ھ حزی
  .٣٦ـ٣٢، ص)م١٩٤٧

ار(تدل على رتبة وراثیة خاصة برئیس الكھان بمعبد) برمك(لفظة )٥( ان، واالسرة ) نوبھ ادة األوث مخصصة لعب
ما ظھر اسلم بعضھم ل،) دین الفرس القدیم(دین بالمجوسیةی) برمك(البرمكیة ھي اسرة فارسیة، وكان جد االسرة

ة العباسیة،  ي الدول االسالم وقد تولى منھم الوزارة مثل خالد ویحیى وجعفر، لمعرفة المزید عن دور البرامكة ف
ادن الجوھر، مصر، دار )ھـ٣٤٦ت(أبو الحسن علي بن الحسین بن علي المسعودي: انظر ذھب ومع روج ال ، م

ع والنشر،د ـ.ت.الرجاء للطب ودي، ٣٠٠ـ٢٨٤،ص٣، ج دین حم دد؛ نجم ال ري، الع ة ٢٦١،ص)١٠و٩(الغ ؛ دول
 .٣٧ـ٣٦،ص)٢و١(البرامكة، العدل االسالمي، العدد
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  .)١(وشروط

دّ  ر ق ب آخ ن جان وق وم ان حق ع تبی وزارة م ب ال ور منص ن تط وجزا ع ا م م عرض

   .)٢(وواجبات الوزارة من الناحیة التطبیقیة

بنكبة البرامكة ومركز ((ولكن بدأ تدھور مركز الوزارة ،وبلغت الوزارة أوج عظمتھا

،ومن خالل )٣())ضعف الخلفاء الوزارة أخذ یزادا ضعفا بمرور الزمن ورافق ھذا الضعف

دبیر متابعة سیر وز ل بت ة القت اتوا بطریق د م ارة الدولة العباسیة وجدت أن معظم وزرائھا ق

  .من الخلیفة

 ً ً تاریخیا وخالل ))أثر الفاطمیین في الثقافة العربیة((،بعنوان)٤(سجلت مجلة الغري مقاال

ة ة الفاطمی تطاعت الدول رون اس الث ق اوز ث دة ال تتج ي )٥(م الم العرب ام الع جل أم ،أن تس

المي أنھ فة،واإلس ة والفلس م والثقاف جعت العل ث ش ة حی م والثقاف ل للعل اخر ((ا أھ ن مف وم

ة )االزھر(الفاطمیین التي تحسب في تراث الثقافة العربیة أو الجامعة اإلسالمیة االولى للثقاف

                                                
ب : لمعرفة المزید من االحكام المرعیة في تعیین الوزراء وواجباتھم انظر )١( ن حبی أبو الحسن علي بن محمد ب

اوردي ـ٤٥٠ت(الم ر، )ھ لطانیة، مص ام الس دین ٣٠ـ١٥،ص٢م،ط١٩٦٦، االحك م ال ؛ نج
  .٢٤٩ـ٢٤٨،ص)م١٩٣٩آذار ١/ھـ١٣٦٨جمادى األول  ٢(،)١٢و١١(حمودي،العدد

ر  )٢( أمره بھدم دور من خرج من الخوارج وعق ة ی ن قتیب وزیره مسلم ب ب المنصور ل ولتطبیق الواجبات، كت
د . نخلھم، فكتب لھ الوزیر بأیھم ابدأ بالدور أم النخیل؟ وقد عزلھ المنصور لعدم قدرتھ على تنفیذ الواجبات محم

ي ـكرد عل دد٢٠٠،ص٢، المصدر السابق،ج ودي، الع دین حم ادى اآلخر ٦(،)١٤و١٣(؛ نجم ال  ٥/ھـ١٣٦٨جم
  .٣٠٨ـ٣٠٦،ص)م١٩٤٩نیسان 

ر )٣( ا انظ یالت عنھ ة التفص ید ، لمتابع ارون الرش د ھ ي عھ وزارة ف غ أوج ال ر : بل اعي، عص د الرف د فری احم
ودي، ٣٠٨ـ٢٩٦م،ص١٩٨٢، القاھرة، مطبعة دار الكتب المصریة،٤المأمون، المجلد األول، ط دین حم ؛ نجم ال

 .٣٢٩ـ٣٢٨،ص)م١٩٤٩نیسان  ٢٦/ھـ١٣٦٨جمادى االخرة  ٢٤(،١٥العدد
ي دار  )٤( ي ف ةالمقال باألصل محاضر لألستاذ إبراھیم سالمة أستاذ األدب العرب ین العالی ي قاعة  المعلم ا ف ألقاھ

  .٤،ص٣٢٢،الھاتف،العدد ١٩٤٣شباط/١٧ثانویة النجف ضمن وفد الثقافة الذي زار النجف بتاریخ
ي مصر )٥( ة ف ة الفاطمی دة خالف الدول ـ ـ٣٥٨(كانت م ة ) ھـ٥٦٧ھ م الدول د هللا المھدي،ودام حك أسسھا عبی
ا )٢٧١( نة منھ نة)٦٢(س ن س رب م ي المغ نة ف ـ ـ٢٩٦(س ـ٣٥٨ھ نة )٢٠٩(و)ھ رس ي مص ـ ٣٥٨(،ف ھ
رھم ال)ھـ٥٦٧ـ رب ومق ي المغ وا ف وا قوقام فیھا أربعة عشر خلیفة ثالثة حكم روان والمھدیة،وأحد عشر حكم ی

اھرةبم رھم الق ر ومق ر.ص د انظ ابق،ج:للمزی در الس ن األثیر،المص ي ب ن عل ي الحس ك ٢٣٢،ص٨اب د ب ؛محم
؛إبراھیم سالمة،أثر ١٩٩-١٧٨،ص١٩٣٨غنیم،محاسن السلوك في تاریخ الخلفاء والملوك،مصر،مطبعة العلوم،

  .٦٣٠-٦٢٣،ص)١٤و١٣و١٢(الفاطمیین في الثقافة العربیة،الغري،العدد



 ٢٢٣

  .)١())والفكر

ة یع زادو ة التربوی ن الناحی ن أول واضعي الطرق  دّ كاتب المقال أنھ م اطمیون م الف

  :ولیدة الغرب وصنفھا الى ثالث طرق أنھادرس على التدریسیة وھي ت

ة  .١ تجوابالطریق رآن: االس ي الق ة ف ة معروف ذه الطریق الم وھ ،وأن واالس

ة  وا طریق اطمیین التزم ئلةالف دعو  األس ل أن ت یمھم قب ي تعل اف ة  إلیھ النھض

 .التعلیمیة في أوربا بزمن طویل

المعلومات والمعارف الى  م الدعاة في الطریقة الفاطمیةقسّ : الطریقة التدریجیة .٢

ن البسیطة اتسع دع ى اخرى م ن دعوة ال ل م وي وكان المعلم او الداعي ینتق

 .الفلسفیة إلى

ً للفھم و: طریقة النقد والشك .٣ ا فالفاطمیون وضعوا مبدأ الشك أساسا ل اساس للعق

 .)٢(قرون ةبسبع))دیكارت((قبل

ل أسھمت مجلة البیان في ترجمة شخصیة تاریخیة من الخلفاء  ي شمال فالفاطمیین األوائ

اطمي((أفریقیا في مقال نشرتھ بعنوان ة في شھر رمضان ،)٣())المنصور الف ع للخالف ذي بوی ال

أعمال  ةوقام بعد،)٥(رت بھ الدولة الفاطمیةمحرج األوقات التي أوتقلد الحكم في ،)٤()ھـ٣٣٤(سنة

                                                
ھـ ،وجعل لھ دار ٣٦١ھـ وأتمھ سنة٣٥٩بني األزھر بعھد الخلیفة الفاطمي المعز لدین هللا وشرع ببنائھ سنة  )١(

وم ع العل ھ جمی درس فی ة ت ار مدرس ى ص ب حت ابق،ص.كت در الس ك غنیم،المص د ب راھیم  ١٨٣محم ؛إب
  . ٦٢٦-٦٢٥،ص)١٤و١٣و١٢(سالمة،العدد

ة  )٢( ن نظری د ع ة المزی ارتلمعرف ر)١٦٥٠-١٥٩٠(دیك ة،القاھرة،دار :انظ فة الحدیث اریخ الفلس ف كرم،ت یوس
  .٦٢٨-٦٢٧،ص)١٤و١٣و١٢(؛إبراھیم سالمة،العدد ١٣٥،ص ١٩٥٧المعارف،

في القیروان )ھـ٣٤١ھـ ـ٣٠١(أبو الظاھر إسماعیل بن محمد القائم بن عبید هللا المھدي،تلقب بالمنصور ولد )٣(
ن اطمیین اب اء الف ث الخلف و ثال ة وھ ة الفاطمی س الدول ر.مؤس د انظ ن :للمزی د ب اس أحم و العب دین أب مس ال ش

ان ـ٦٨١ت(خلك والق،)ھ ة ب ات األعیان،القاھرة،مطبع ـ١٢٩٩،وفی ن،تاریخ ٧٧،ص١ھـ،ج راھیم حس ن إب ؛حس
 . ١٤٦،ص٣اإلسالم السیاسي والدیني والثقافي واالجتماعي،جـ

اً مضت من شھر شوال وقد أخفى،تولى الخالفة في الثانیة والعشرین من عمره )٤( د .موت أبیھ ثالثة عشر یوم للمزی
  . ١٨٢- ١٨١ص،المصدر السابق،؛محمد بك غنیم١٧٩ص،٨جـ،المصدر السابق،أبي الحسن ابن األثیر:أنظر

ورة )٥( د (نشبت ثورات كثیرة في أنحاء افریقیا وانتشر الخوارج فیھا وكانت أشد ھذه الثورات وأخطرھا ھي ث و یزی أب
دما ف)مخلد بن كیداد ر والسیما عن ارة الشعور القومي في نفوس البرب لم تكن ثورة لمجرد خلع الخلیفة وإنما حاول إث

نھم ،،واستطاع أن یؤلف جیشاً قویاً یقاوم الخلیفة))وبنو كمالن،ھوراه،زنانھ((انضمت إلیھ قبائل  واستمرت المعارك بی
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ى أسمھ،ومضت )١()یةالمنصور(د مدینة،فقد شیّ )ھـ٣٣٧(بعد استقراره في الحكم سنة وسماھا عل

ة جدیدة وألول مرة في تاریخ الدولة الفاطمیة القول أن المنصور الفاطمي قد سن سنّ  إلىالمجلة 

دالناشئة  د ((فق ك بع ة تصطبغ بصیغة المل ك الدول ل تل ة أجع ة ھي الغالب ت الصفة الدینی ن كان

  .سنینبعد أن قضى في الخالفة سبع )ھـ٣٤١(،وتوفي سنة)٢())علیھا

ى  ومن لیط الضوء عل ة تس ي خالل ما تقدم حاولت الصحافة النجفی ي ف ع القبل المجتم

د مكة قبل االسالم وبعده مع تبیان الصراعات التي استطاع  ت   kالنبي محم ان  أن یثب ارك

  .الدولة االسالمیة في تلك الظروف

ة دونت الصحافة و يالنجفی االت نشرتھا  ف ا الحداث باألمق ة سعت من خاللھ تاریخی

دة من وطالع القارئ على أھم موضوعات التاریخ اإلسالمي،إ تح صفحة جدی جاھدت في ف

ي  اریخ األدب صفحات التاریخ عالجت مقالتھا شتى الموضوعات التي لھا صلة في میدان الت

 .وتاریخ العراق المعاصر

  

  

                                                                                                                                          
البیان ،المنصور الفاطمي،عید  عبد الفتاح عاشورس:للمزید أنظر.تمكن من ھزیمة أبي یزید وأعوانھ)ھـ٣٣٦(حتى سنة

  .     ١١٢٢- ١١١٨ص،)م١٩٤٨آذار٢٢/ھـ١٣٦٧جمادى االول١٠(،السنة الثانیة،)٤٣و٤٢(العدد، مجلة،
واب مصفحة )١٢(مدینة مستدیرة قریبة من القیروان أحاط بھا سور ضخم یبلغ سمكھ )١( ذراعاً وفیھ  خمسة أب

 .١١٢٠سعید عبد الفتاح عاشور،المصدر نفسھ،ص.بالحدید وجعلھا اقتصادیة مزدھرة
الوراثة في الحكم من أھم المبادئ والقواعد األساسیة التي تقوم علیھا الخالفة الفاطمیة وقد جاء المنصور الفاطمي  )٢(

ى من  بما ھو جدید واستن سّنة جدیدة وھي أخذ البیعة لولي العھد في حیاة ابیھ واصبحت فیما بعد قاعدة اتبعھا من أت
محمد جمال الدین سرور،الدولة الفاطمیة في مصر،سیاستھا الداخلیة ومظاھر الحضارة في :بعده إلى الحكم،للمزید انظر

 . ١١١٩- ١١١٨،ص)٤٣و٤٢(؛سعید عبد الفتاح عاشور،العدد٣٤- ٣٢م،ص١٩٧٤عھدھا،القاھرة،مطبعة المدني،
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التـأريخ تـاريخ العـراق املعاصـر والصحافة النجفية يف ميـدان  موضوعاتـ 
  .األوربي

رت ة  آث حافة النجفی د التاریخ، أنالص ن رواف یا م ً أساس دا ون راف یما وان وتك الس

ة،وأحد الصحافة تعد من  ن على المصادر المھم رغم م ةال بالموضوعات  ةالواضح العنای

في حقب  األوربيسابقة الذكر، تصدت الى قضایا متنوعة المضامین في التاریخ الالتاریخیة 

ن جانب،وسلطت الضوء  ة م يمتباین ي تاریخھ ف ة ف احة العراقی ب  االس ن جان المعاصر م

  .آخر

ي جتناولت م التمثیلوعلى سبیل  را الحرب اریخ انكلت لة الغري صفحة من صفحات ت

ً،ابتد ةلثالث كریا را عس ت انكلت ي قاوم ة الت یات التاریخی ن الشخص اذج م ال  أنم ب المق كات

ي عھ خمھا ف دار تض ً بمق ا خم یوم م تتض ي ل بانیة الت ة االس ب بالدول ور فیلی د اإلمبراط

ً ((م،فأعلن الحرب على انكلترا١٥٥٥عن الملك في سنة  أبوهالذي تنازل لھ ،)١(الثاني منتحال

ا سحق من اال العدید تانیسباب فیھ ھ بح ةالبروتس ي العرش البریطاني واالخذ ومطالبت ھ ف ق

تبثأ ذلك الوق ر ب ذه المعرك،)٢())ر الملكة ماریا التي أعدمھا االنكلت د جیش  ((ةوأستعد لھ فق

ع االسطو ھ لیحارب م ة إلمبراطوریت ك التابع ن الممال ت م ذي  لجیشا من ھولندا لما كان ال

طو ك االس وارج ذل دد ب ان ع بانیا وك ور اس ي ثغ فنھ  ف ت س د اجتمع ت ق غ لكان  ١٣٠یبل

ب  لوسار ذلك االسطو،)٣())بارجة بالذي لق وب((بلق ر المغل ا ) )غی ر لسبون متجھ ن ثغ م

زي نحو سواحل انكلترا ا الشعب االنكلی ذي ،وأم ھ ال ى نفس ً عل ما ت منقس ك الوق ي ذل ان ف ك

ً بسبب ً دینیا ً  فانت فقد نبذ الخالتالتنافر بین الكاثولیك والبروتس((انقساما ا ً وثیق ادا واتحد اتح

داھم ر ال ھ الخط وز ،إ )٤())لیواج ھر تم ن ش ر م ع عش وم التاس ي الی طوالن ف ى األس لتق

                                                
ا ه البریطدّ ھو ابن شارل الخامس ع) ١٥٦٢-١٥٢٧(فیلیب الثاني )١( انیون مستبدا ال یحب الخیر اال لنفسھ بینم

دین المسحیي ال ال ً من ابط ة االسبانیة وبطال ً للوطنی زا ھ انظر.كان في نظر االسبان رم د عن حیات د :للمزی محم
 .٢٧٧-٢٤٧محمد صالح،المصدر السابق،ص

ي،الغري،مجلة،العدد )٢( ي الماض ذین ف ة المتنف ي شوقي،انكلترا قامع د الغن ة،،السنة ا)٤٣(عب عبان  ٢٨(لثانی ش
  .٧٨٥-٧٨٢،ص)م١٩٤٠تشرین االول  ١/ ھـ١٣٥٩

 .٧٨٣المصدر نفسھ،ص )٣(
  .كان فیلیب الثاني یرى ان اختالف المذاھب والمعتقدات في دولة ما یؤدي حتماً الى التفرقة والھدم )٤(

Green,H.The Renaissance and Reformation,Arnold,1977,p198-204; 

  .٧٨٣،ص٤٣العدددر السابق،المصعبد الغني شوقي، 
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نة فن البریطا١٥٨٨س ت الس ارب م وكان ة تق ر  ٨٠((نی فینة غی اس فن  أنھ وق الس ت تف كان

ان ،))االسبانیة خفة وسرعة ة بحوكذلك ك ارة وانحسمت المعرك ون االسبان مھ ا یفوق اروھ

  .)١(لصالح القوات البریطانیة

ن سنةاكاتب المقال مو عرضو ا )٢()م١٧١٤-١٧٠١(جھة أخرى لالنكلیز م ع فرنس م

ا د ملكھ ي عھ ر(ف ع عش ویس الراب تمرت )ل ر واس الث عش رب ث ت  ةالح نة وانتھ س

دة نة یاتر(بمعاھ ت س نة١٧١٣خ تاد س دة راس ت ، )٣()١٧١٤ومعاھ ذلك انتھ ویس آوب ال ل م

  .الرابع عشر بالتسلط على أوربا بالفشل على ید االنكلیز

ابقیھ  ن س ان أعظم وأشد م ث ك ذ ثال رة أخرى لمتنف ز م ة االنكلی وختم المقال بمحارب

ي الذي تأل)نابلیون بونابرت(وھو ورة الفرنسیة ف علتھا الث ق نجمھ على أثر الحروب التي أش

ة  ا تابع اورة لفرنس ك المج ل الممال ا وجع ي فرنس لطة ف ام الس ى زم بض عل ا فق ارة أورب ق

نة بالبریطانیینالتقى (( ،)٤(لنفوذه د )م١٨١٥(في بلجیكا في س ت  رتاف و وكان ة واترل معرك

ً القاضیة على نفوذ نابلیون وأخذ أسیر حاولت المجلة من خالل )).ة ھیالنةسة القدیإلى جزیر ا

ا أن تحرز  ة وحلفائھ وة العسكریة البریطانی ى الق ة أن تشیر إل ة التاریخی ذه األمثل عرض ھ

  .النصر خالل المعارك

دال  ة االعت عت مجل ر وض ب آخ ن جان ةوم ابلیون  موازن ي ن ین غزوت ة ب تاریخی

                                                
  .٧٨٤ص،٤٣العدد المصدر السابق،عبد الغني شوقي، )١(
ي المستعمرات  )٢( عرفت بحرب الوراثة االسبانیة وحرب الملكة آن التي اندلعت بین انكلترا وحلفائھا وفرنسا ف

 .٧٨٤،ص٤٣العدد ؛عبد الغني شوقي،٤٩٣-٤٩٢محمد محمد صالح،المصدر السابق،ص:للمزید انظر.األمریكیة
ي  )٣( ا ف ى إمبراطوریاتھ ي ال ن األراض را م را كثی مت انكلت ا ض ت وبموجبھ دة اتریخ رب بمعاھ ت الح انتھ

  :للمزید انظر.أمریكا
Mawat, A history of Europe and Modern World ,1492-1928, Oxford Britain 

,London, 1929. p240-250; 

 .  ٧٨٤،ص٤٣؛عبد الغني شوقي،العدد
ا )٤( ن ن دةأعل ا للم ى فرنس ھ إمبراطورا عل دة )١٨١٥-١٨٠٤(بلیون نفس ة قنصل للم ان لقب د أن ك -١٧٩٩(بع

ي:للمزید انظر).١٨٠٤ ورة فرنسیة ،عبد العزیز سلیمان نوار وعبد المجید نعنع ا من الث اریخ المعاصر أورب الت
  .٧٨٤ص،٤٣دالعد،؛عبد الغني شوقي١٤٢-١٣٢ص،م١٩٧٣،دار النھضة،بیروت،الى الحرب العالمیة الثانیة
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ا  أوجھ:لروسیا،وقد قسم المقال إلى قسمین،األول)١(وھتلر الشبھ بین الغزوتین ویمكن إیجازھ

  :بما یأتي

ا  .١ زعم ھتلر للعالم انھ مضطر للقضاء على روسیا في سبیل كفاحھ ضد بریطانی

ي أوانھ ال یستطیع  ؤمن الوضع ف ل أن ی ة قب ن یقوم بأعباء غزو الجزر البریطانی

ا  نوھذا یشابھ موقف نابلیون عندما اخترقت جیوشھ حدود روسیا واعل.روسیا أنھ

 .)٢(تجاھلھا الحصار الذي فرضھ على الثغور البریطانیةبم السیاسة الفرنسیة وقات

اختار ھتلر ھجومھ على روسیا في مثل الفصل والشھر الذي اختاره نابلیون في  .٢

 .)٣(ھجومھ علیھا

یا  .٣ د حشد ضد روس ددة فق ة متع ً من شعوب أوربی ساق ھتلر لقتال روسیا جنودا

ا فلندة و ایطالیا  جنودواأللمان  جنود بانیا وفرنس ن اس ً م یال ورومانیا وھنغاریا وقل

وده الفرنسیین  ى جن یا إذ حشد ضدھا عل ً ما فعلھ نابلیون في غزوتھ لروس محاكیا

ً وألمانیا ووالیات الراین وبولندا ً من ایطالیا  .جنودا

ا  ا بم ن إیجازھ رة ویمك ت كثی زوتین وكان ین الغ الف ب ھ الخ ال أوج ب المق وحدد كات

  :یأتي
                                                

ر )١( ف ھتل نة)١٩٤٥-١٨٨٩(أدول ة س ة انقالبی ام بمحاول اني ق ى الم الق ١٩٢٣سیاس د اط جن وبع لة وس فاش
اني،  ٣٠سراحھ رشح الى انتخابات الرئاسة وفشل ولكنھ تسلم منصب االستشاریةفي م، ودمج ١٩٣٣كانون الث

  . م١٩٤٥رب العالمیة الثانیة وانتحر بعد نھایة الح ١٩٣٤منصب الرئاسة مع المستشار ولقب الزعیم عام
The New Encyclopedia Britannia ,Vol.V.P 67.                                               

اریخ  )٢( ران٢٢لالطالع على تفاصیل الھجوم االلماني على روسیا بت ى ١٩٤١حزی ي اعدعل ق الخطة الت ھا توف
وھي تقضي باجتیاح الحدود الروسیة )  Operation Barbarossaبارباروسا(القیادة االلمانیة المسماة بخطة 

ات انظر.جبھاتال العدید من في أری.ج:للمزید من المعلوم الم من الحرب  خب دروزیل،الت الدبلوماسي،تاریخ الع
ان، دین حاطوم،لبن ور ال دكتور ن ب تایلور،أصول .ج.؛أ١٥٠-١٣٠،ص١٩٦٦العالمیة الثانیة الى الیوم،تعریب ال

  . ١١٠-٨٠،ص١٩٧١میة الثانیة،ترجمة مصطفى كمال خمیس،القاھرة،الحرب العال
داده )٣( غ تع ً بل را اً كبی ز جیش ا جھ ابلیون لروسیا وفیھ ى غزوة ن دي ٧٠٠(ولالطالع عل ف جن ران )أل ي حزی وف

وحاول االنسحاب من ) Bornowبورندو (بدأ غزو نابلیون لروسیا وعند ضواحي موسكو وقعت معركة ١٨١٢
  :ٍللمزید انظر.وتحول النصر الى ھزیمة في االنسحاب١٨١٢لأیلو١٤موسكو في 

William Sheridan ALLen,The NAZI SEIZURW of Power,Eyre ,& spott is 

woode,London,1966,P210-220;                 
جمادي (عبد الغني شوقي،مقارنة بین غزوتي ھتلر ونابلیون لروسیا،االعتدال،مجلة،العدد الثالث،السنة السادسة

  . ٢٢٤-٢٢٠ص)م١٩٤٦مایس/ھـ١٣٦٢الثاني
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ي ن مإ .١ ھ ف ان علی ة الیدان القتال في غزوة ھتلر أوسع بكثیر عما ك زوة النابلیونی غ

ر أالذي سلك طرقا مستقیمة عند اقتحامھ األراضي الروسیة،و ة فما غزوة ھتل دت الجبھ امت

ال ییبلغ عرضھا ما یزید على األلفي میل،و ،إذالحربیة ائل القت تطلب ھذا التوسع تطور وس

 .نود من الجانبینوآالت الحرب وكثرة عدد الج

وغ موسكو،و ھتلر وجد مالرغم مما تقدوعلى  .٢ ً عن بل د أنفسھ عاجزا ابلیون فق ما ن

 .كان على قلة وسائل النقل دخل موسكو ظافرا ًخالل ثالثة أشھر ونصف تقریبا

كان في تعیین ھدفھم األساسي المقصود بلوغھ،بینما نابلیون لم یتردد  األلمانتردد  .٣

ً في تعیین الھد  .ف األصلي وھو احتالل موسكوكثیرا

ة ةمجلة االعتدال بدراس أسھمتو ابلیون و موازن ین ن رة التشریعیة ب ي الفك ال ((ف كم

وان)١())أتاتورك ال نشرتھ بعن اتورك((،في مق ال أت ابلیون وكم ین ن رة التشریعیة ب  )٢())الفك

ین الشخصیتینأمن  موبالرغ ً ب را ً كبی ابھا اك تش ان ،ن ھن د ك اتورك ك فق ال أت م كم ابلیون ل ن

ً، یكفِ  ً عصریا ً فقط،بل طمع أن یكون مشرعا ً عسكریا مع وجود ھذا الشبھ ((وأن یكون قائدا

ھ  الذي نمّ  ا ھو مشتھر بخبرت عن رغبة كل منھما في أن یشتھر بخبرتھ التشریعیة بمقدار م

ي وانین الت ا الق ي قامت علیھ رة التشریعیة الت ي الفك  العسكریة،یوجد اختالف شدید بینھما ف

  .)٣())صدرت في عھدیھما

ة ابلیون قائم رة التشریعیة لن ال أن الفك ین ((وأوضح كاتب المق ق الشدید ب ى التوفی عل

ى  بقاء القواعدإفلیست ھي مجرد )٤())التشریع القدیم والتشریع الحدیث ة عل التشریعیة القدیم

  .یثةقدمھا،وال قطع الصلة التشریعیة مع الماضي أو إتباع القواعد التشریعیة الحد
                                                

اتورك )١( ال ات طفى كم یش )١٩٣٨-١٨٨١(مص ي الج ارك ف كریة وش تھ العس ل دراس الونیك وأكم ي س د ف ،ول
ام  ھ أول ١٩٢٠العثماني وانتخب ع ودي ب ة ن ى سلطة الخالف أنقرة، وألغ وطني المجتمع ب م، رئیسا للمجلس ال

اریخ  :للمزید انظر.رئیس للجمھوریة التركیة ال باشا وت ل ثابت،سیرة مصطفى كم ریم خلی أمین محمد سعید وك
  .٢٠-٥م،ص١٩٢٢الحركة الوطنیة في األناضول،القاھرة،

جمادى (عبد الغني شوقي،الفكرة التشریعیة بین نابلیون وكمال أتاتورك،االعتدال،العدد الثاني،السنة السادسة، )٢(
  . ١١٣-١١٢،ص)م١٩٤٦نیسان/ھـ١٣٦٥االول

رلالط )٣( اتورك انظ ال أت ابلیون وكم ریعات ن ى تش دیث :الع عل م،التاریخ الح ب ھاش د نجی م واحم د قاس محم
اء ٢١٠-١٨٠م،ص١٩٦٥والمعاصر،مصر،دار المعارف، ؛أمین شاكر وآخرون،تركیا والسیاسة العربیة من خلف

   . ١١٢؛عبد الغني شوقي،المصدر السابق،ص٣٣٥-٣٠٢ت،ص.آل عثمان إلى خلفاء أتاتورك،القاھرة،د
ر )٤( دیث والمعاص ا الح ر،تاریخ أورب رت فش ع ١٩٥٠-١٧٨٩ھرب م وودی ب ھاش د نجی ة احم ،ترجم

 .  ١١٢؛عبد الغني شوقي،العدد الثاني،ص٥٩٠-٥٧٧م،ص١٩٧٢،القاھرة،دار المعارف،٦الضبع،ط
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  :ولخص في مقال نفسھ أعمال كمال أتاتورك التشریعیة كما یأتي

 .ألغى نظام المحاكم الشرعیة .١

ة  .٢ ى اإلجراءات الجنائی ألغى القانون الجنائي العثماني واستبدلھ باالیطالي وألغ

 .العثمانیة بطرق اإلجراءات الجنائیة الفرنسیة

 .يرسألغى القانون المدني وأبدلھ بالقانون المدني السوی .٣

 .تعدد الزوجات قانون ألغى .٤

ة  .٥ رأة التركی اح للم دیانات وأب ة ال ألغى نظام المواریث اإلسالمي،وأعطى حری

اتورك )١(غیر المسلمین منالزواج  ، وقد واجھت اصالحات مصطفى كمال ات

 .انتقادات كبیرة وخاصة في الریف التركي حتى لقب بالدكتاتور

ً كن بوسع العراق أن یبقى بعیدیلم  ةعن  ا ة الثانی وعن )١٩٤٥-١٩٣٩(الحرب العالمی

ي )٢(ثارھا السیاسیة واالقتصادیة،لذا تحمس رئیس الوزراء نوري السعیدآ اء ف ،لقضیة الحلف

نین رب  س ب كثیراالح ى جان وف إل ي الوق راق تقتض لحة الع أن مص ع ب ھ مقتن ،وان

وري  ثم،منذ البدایة بانھیار ألمانیا وانتصارھم كانوا یعتقدون،ألنھ )٣(الحلفاء قررت حكومة ن

ي  ا ف ع ألمانی ول  ٥السعید قطع العالقة م ى الصحف ووسائل ١٩٣٩أیل ة عل رض الرقاب وف

  .)٤(اإلعالم

ة أحداث الحرب وفي خضم ھذه األ حداث عاصرت بعض الصحف والمجالت النجفی

ي تخص الحرب  ب بعض الموضوعات الت ة الثانیة،واستطاعت أن تكت خذة بنظر آالعالمی

  .وفي بعض األحایین تتجاوزھابة الصحفیة االعتبار الرقا

وصفت مجلة المثل العلیا الحرب بأنھا لم تكن مجرد حرب أوربیة  التمثیلوعلى سبیل 

                                                
  .١١٣؛عبد الغني شوقي، العدد الثاني،ص٢٤٠- ٢١٢أمین محمد سعید وكریم خلیل ثابت،المصدر السابق،ص )١(
ة التي سبقتھا ولكن  ١٩٣٩نیسان ٦الف نوري السعید وزارتھ الرابعة في )٢( وزارة السعیدیة الثالث ة لل وكانت مكمل

سعاد رؤوف شیر محمد،نوري السعید ودوره :للمزید انظر. كلفھ الوصي على العراق عبد اإللھ اثر وفاة الملك غازي
 .  ٧٧- ٧٦،ص١٩٨٨الثقافیة العامة، ،بغداد،مطابع دار الشؤون١٩٤٥في السیاسة العراقیة حتى عام

  .٣٨-٣٧م،ص١٩٤٣السعید،استقالل العرب ووحدتم ـ مذكرة في القضیة العربیة،بغداد، ينور )٣(
رقم  )٤( ة النشر ب ي ١٩٣٩لسنة ٥٤أصدرت وزارة نوري السعید مرسوم مراقب ا ینشر ف ة م م، لضرورة مراقب

واب وواف س الن ى مجل ل إل ائل وأحی الت والرس حف والمج دةالص تھ المنعق ي جلس ھ ف ي  ق علی رین  ١٥ف تش
نة .١٩٣٩االول ادي األول لس اع االعتی س النواب،االجتم ر مجل ة ١٩٣٩محاض ة الثانی م،الجلس

  .٢٢م،ص١٥/١٠/١٩٣٩في
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ا ة وإنم ة ((بحت دول المتحارب رة ال بقتھا بكث ي س ى الت رب األول ن الح ازت ع  ةداخلالامت

  .)١())فیھا

م ا ل ة فرنس ن  مصدرھا بواعث  وبنیت جریدة الھاتف بأن األسباب الرئیسة لھزیم یك

ردة  ن بواع،منف ة م اد مجموع ت حص ا كان ة  ثوإنم ة وفكری كریة واجتماعی یة وعس سیاس

ا ،وروحیة  وألقت جریدة الھاتف تبعة الھزیمة على القیادة الفرنسیة وحدھا وقد بنت اتھاماتھ

  :على أسس ثالثة وھي

ب للمعرك .١ دان المناس ار المی ى اختی ة عل ا المبنی ادة بخطتھ ك القی لة تمس ة الفاص

دا وانتباھھ ة اوعدم التفاتھا إلى الدروس التي تلقتھا من بولن ى طریق الحرب ((ال

 .))الخاطفة

ا خطة االنتظار  .٢ دا وإتباعھ عدولھا عن الھجوم الذي قامت بھ خالل حملة بولن

 .حتى وقعت الكارثة األولى حین عبرت القوات األلمانیة المصفحة نھر الموز

ا .٣ ر إغفالھ ي تك دروس الت رب لل ذه الح ة ھ ة الحرب الماضیة وبدای ي نھای رت ف

ا السالح  ة والطائرة ھم م األدوات وان الدباب ة ھي أھ وھوان األداة المیكانیكی

 .)٢(الذي یمكن أن یعتمد علیة

ذي )دیغول(وأشار كاتب المقال إلى التقاریر التي رفعھا .٤ للقیادة والسیما تقریره ال

ً فیھا إلى خطر السال١٩٣٩رفعھ سنة  .)٣(ح المیكانیكي وأثره في الحربمنبھا

ھ  تتساءلالحرب األربعة في مقال نشرتھ  سنینعرضت مجلة الغري لشریط حوادث و فی

)) ً ا زوال نھائی رة نمبیّ  ))ھل الخطر النازي على وشك ال ا  أث ة معھ ة والمتحالف وات البریطانی الق

رب وتن ي الح ً ف ا تھم ظاھری ان كف أورجح ة ت ب ري أنمجل وم است((الغ ب  المسی ا للجان المانی

 ً   .)٤(مكتفیة بالدالئل على مدى التحول الذي طرأ على مجرى الحرب،))البریطاني لیس بعیدا

                                                
ا )١( وجین فارك نة،ی ي س ادي ف ي والقتص المي السیاس ع الع ي الوض رات ف د ،م١٩٤٢نظ یص خال ة وتلخ ترجم

  .٣٢-٢٤ص،)م١٩٤٢ایلول٣٠(،السنة األولى،عالعدد التاس،مجلة،المثل العلیا،عزیز
ا )٢( ة فرنس رب ـ ھزیم امش الح ي ھ اتف،عل دة،الھ دد،جری ابعة،٢٦٦الع نة الس ب٢١(،الس ـ١٣٦٠رج  /ھ

  .٥ص ،)م١٩٤١آب١٥
ر )٣( د انظ ة :للمزی اب للطباع ة للكت ركة اللبنانی ق عطوي،لبنان،الش ب رفی رال دیغول،تعری ذكرات الجن م

  .٥،ص٢٦٦،الھاتف،العدد؛ھزیمة فرنسا١٥م،ص١٩٦٨والنشر،
وات ١٩٤٣ما أن حل عام )٤( دت معظم الق د أبی م حتى بدأ المد األلماني باالنحسار على طول الجبھة الشرقیة وق

  .  م١٩٤٣كانون الثاني  ٣١بید القوات الروسیة في ١٠٠.٠٠٠مقاتل واستسلم  )٣٠٠.٠٠٠(األلمانیة البالغة
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وجاء ذلك )ألمانیا الھتلریة(وشاطرت مجلة المثل العلیا زمیلتھا مجلة الغري الرأي باندحار

وان ً بعن ا ة((في مقال نشر مترجم ا الھتلری دحر ألمانی ا تن ھ أنوّض،)١())لكیم ھذه الحرب  حت فی

رة األسوف ال یقرر  ا وكث ي تعمل من أجلھا مصیرھا تعدد جبھاتھ ال الت ذه الحرب ال ((عم فھ

  )).یھا یتوقف مستقبل ومصیر كل العالملیقتصر تأثیرھا على مملكة واحدة وإنما ع

دحارات ھ إن سبب ان ال نفس ة((وأشار المق ا النازی ام ))ألمانی ي ع ة م،١٩٤١ف ي جبھ ف

ھ ((وروسیا السوفیتیة،ھ ة ولكن ً خاطف ا یا حرب ي روس ھ ف د أن تكون حملت ان یری ھتلر ألنھ ك

ً إلى الشعب األلماني بإنھاء الحرب ((أعطى  وفي الوقت نفسھ،))أخطأ في تقدیره ھتلر وعدا

ً )) الروسیة قبل حلول فصل الشتاء ً على ((ولكنھ اعترف ساخطا أن الحالة الجویة كانت شؤما

  .)٢())جیوشھ

ّ الجیش نفوأضافت المجلة أن  ذین  ھفي خطابی)٣()ستالین(ذ البرنامج الذي رسمھ لھمـ الل

ي  ا ف وز و ٣(ألقاھم وفمبر  ٦تم رب)١٩٤١ن رح أن الح ام ((وص ر ع تنتھي بالنص س

ن أجل م١٩٤٢ ا م ا وأمریك ره أورب ذي تثی اح ال ا سیمتزج بالكف ،وأن الكفاح من أجل حریتن

ي ظل نظامھم نوحریتھا الذی استقاللھا ا ف ذا النضال  یتمتعون فیھ الدیمقراطي،وسیتصل ھ

                                                                                                                                          
Rosinski, Herbert, The Germany Army ,Frederich Apraeger, London, 1966,p217-219; 

دد ة، الع ري، مجل رة، الغ ا المحتض ة وایطالی ا المذھول اوي، ألمانی وري البرق ق ن ة٣٢توفی نة الخامس  ٢٦(، الس
  .٧٠٣-٧٠٢،ص)١٩٤٣تشرین االول ٢٦/ھـ١٣٦٢شوال

بار. م )١( ین ص ى حس ة موس ا ،ترجم ة نھائی ا الھتلری دحر ألمانی ا تن ل الع، كیري،لكیم دد المث لیا،مجلة،الع
 .٩-٣ص)م١٩٤٢حزیران ٧/ھـ١٣٦١جمادى االول٢١(الثامن،السنة االولى،

ري :للمزید عن ھذه األسباب انظر )٢( رایخ الثالث،تعریب خی ة نشأة وسقوط ال ا الھتلری ولیام شرر،تاریخ ألمانی
  ؛١٩٦-١٧٦،ص١،جـم١٩٦٢حماد،بغداد،منشورات مكتبة المثنى،

WALTER GORLITZ, The German General Staff,1657-1945, HOLLis 8 

Carter,London,1953,P,304-340;   
  .  ٥كیري،المصدر السابق،ص. م
وفیتش دز  وحاشغیلي(أسمھ الحقیقي  )٣( د عام)یوسف فیسار بون دة جوري )م١٩٥٣ - ١٨٧٩(ول ةفي بل  بجمھوری

یًم الجورجیا وتلقى  ة واشتغل بالسیاالتعل ة دینی ى تربی دائي البسیط وترّب دیمقراطي بت اسة ضمن الحزب االشتراكي ال
ھ  ق علی اً واطل ین((وعرف جریئ ھ)) لین د انظر).الصلب(اشتقاقاً من كلمة))ستالین((اسمھ المعروف ب ویس :للمزی ل

  .١٢٨م،ص١٩٨٢سموحي فوق العادة،بیروت،منشورات عویدات،. د:دوللو،التاریخ الدبلوماسي،ترجمة



 ٢٣٢

 ً   .)١())يال تكون مستعبدة لنظام ھتلر الفاشالذي تثیره الشعوب األخرى لكي بالنضال أیضا

ان ترید البشریة  ا إال أذا ك ن للبشریة بلوغھ ة ال یمك ذه الغای ھ وھ یش فی السالم ،والع

،ً لم للنظر وقد السالم أبدیا ؤتمر للس د م ى عق اء عل ر عزم الحلف د شاع خب ا بع ي شؤون م ف

اس االحرب الع ة الن ى صار حدیث عام ة حت لمیة الثانیة من قبل ممثلي جمیع األمم المتحالف

  .كافة في أنحاء الدول

م  ؤتمر األم ي م ة لالشتراك ف ة العراقی ى الحكوم ة دعوة إل وجھت الحكومة األمریكی

د،رحبت مج)٢(األمریكیة)سان فرانسیسكو(المتحدة الذي تقرر عقده في مدینة ة الغري بعق  هل

 ً ً خاصا فیھ المرجع وأشار ))بمؤتمر السالم((ومشاركة العراق في ھذا المؤتمر ونشرت عددا

ى ))االسالم ومؤتمر السالم((الشیخ عبد الكریم الزنجاني في المقال االفتتاحي تحت عنوان إل

ى  ع إل ى أن تتطل سة مؤس((ویالت الحرب وما أحدثتھ من خراب ودمار ألجأت أمم العالم إل

ة ةالسالم م اإلسالمیة ،))العالمی یخ األم ب الش ة ((وطال وم بدعای ة وتق ذه الفرص نم ھ أن تغت

نشاء ھذه المؤسسة والتمتع إة في النھوض بأعباء أسالمیة واسعة النطاق وتشارك األمم الحیّ 

  .)٣())نعمة السالموالعدل من بنصیبھا 

ً یجب أن ی((مقاال بعنوانالمجلة التجاه نفسھ نشرت اوفي  كاتب حذر فیھ ،))كون السالم أبدیا

ة لآن ((الناس من التفرقة وقدالمقال ، ھ بالمؤاخاة الدینی ھم أن یوطدوا السلم والسالم ویثبتوا أركان

لھذه الشعوب التي طالما تلھفت الى أن )٤())الستثماریةاالحقیقیة والمخالصة االقتصادیة والمعاونة 

ي المؤتمر  ینغري أسماء الوفد العراقي المشاركخر نشرت مجلة الآوفي جانب ،تعیش بسالم  ف

  ).ھیئة األمم المتحدة(ویراد بھ إنشاء،)٥(٢٥/٤/١٩٤٥المزمع عقدة بتاریخ

                                                
ة الخ )١( اریخ السیاس زكین وآخرون،ت وفیتيبیری اد الس ة لالتح كو،دار )م١٩٤٥-١٩١٧(ارجی ،موس

  . ٨-٧و٥كیري،العدد الثامن،ص. ؛م١٨٠-١٦٠م،ص١٩٧٦المعارف،
ً )٤٩(عضوا یمثلون)٨٥٠(افتتح المؤتمر الرئیس األمریكي ترومان وحضره )٢( د انظر.بلدا رزاق :وللمزی د ال عب

 .٢٨٦-٢٨٤،ص٦الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،جـ 
ریم ا )٣( د الك ددعب لم العام،الغري،مجلة،الع ؤتمر الس الم وم ة،١١لزنجاني،اإلس نة السادس ادى  ١٢(،الس جم

  .١٧٦-١٧٥،ص)م١٩٤٥نیسان  ٢٤/ھـ١٣٦٤االول
)٤(  ً  . ١٧٨-١٧٦ص،١١العدد،الغري،مصطفى جواد ،یجب أن یكون السالم أبدیا
  :اآلتیةتألف الوفد العراقي من األسماء  )٥(

  ب ـ نوري السعید، عضو مجلس األعیان                   أ ـ أرشد العمري ـ وزیر الخارجیة
  جـ ـ توفیق السویدي ـ عضو مجلس االعیان   د ـ علي جودة االیوبي ـ وزیر العراق في واشنطن   
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ا  فيوفي موضوع آخر سلطت مجلة  االعتدال الضوء  مشكلة داخلیة عسیرة تواجھھ

ج في زنوال((وھي مشكلة ،الوالیات المتحدة األمریكیة والتي حاولت حكومتھا وساستھا حلھا

ات المتحدة ((ن وأكد كاتب المقال أ،))أمریكا ي الوالی الزنوج لیسوا من العناصر األساسیة ف

رنین  ي الق ة التوسع االقتصادي ف ع حرك بالد م األمریكیة ولكنھم عنصر احضر إلى تلك ال

 . )١())السادس عشر والسابع عشر لالشتغال

ي أواخر ثالث((عداد الزنوج منأكاتب المقال أن زیادة  ذكرو ون نسمة ف ة أرباع الملی

ن  ر م ى أكث رة إل نوات األخی ي الس ز ف ر یقف امن عش رن الث ون١٢الق ك )) ملی وذل

ة ة(نتیج دة ،)٢()الدیموغرافی ات المتح ي الوالی وج ف كلة الزن رة وراء مش باب كثی ز أس وأوع

ً منذ الحرب العالمیة األولى ومنھاتأ ً واضحا   :خذت شكال

اجروا إإ. ١ ذین ھ م ن الزنوج ال مالیة اشتغلوا بالصناعة ث ات المتحدة الش ى الوالی ل

ار فأأصبحت لدیھم رؤوس أموال وثروات  ع أفك زھم ال یتناسب م أن مرك خذوا یشعرون ب

  .)٣(وآراء ذلك العصر

انتشرت خالل الحرب العالمیة آراء وأفكار تنادي بتحریر الشعوب والطبقات بینھا فلما .٢

  .)٤(فسھم یعاملون نفس المعاملة التي ال تلیق بالبشروضعت الحرب أوزارھا وجد الزنوج أن

                                                                                                                                          
واب ـ ـ نصرة الفارسي ـ عضو مجلس الن ة .   ھ دیر الخارجی ر مفوض وم الي ـ وزی د فاضل الجم ـ محم و

  .ن الخبراء والسكرتاریین ورافق الوفد عدد كاف م.العامة
 . ١٩٩-١٧٥ص، السنة السادسة،١١العدد،مجلة،الغري

ور )١( اح عاش د الفت عید عب ا،س ي أمریك وج ف دال،الزن ر،االعت دد العاش ة،الع نة السادس ب(،الس ـ١٣٦٧رج  /ھ
 . ٧٧٨-٧٧٥ص، )م١٩٤٨مایس

عبد :للمزید انظر .استیرادھم من الخارج  إلى عیمثل زیادة أعداد الزنوج الزیادة الطبیعیة وسرعة التناسل، وال ترج )٢(
دین  ال ال وار ومحمد جم ة ،العزیز سلیمان ن ات المتحدة األمریكی اریخ الوالی ى القرن (ت من القرن السادس عشر حت

  .٧٧٦؛سعید عبد الفتاح عاشور،العدد العاشر،ص١٢٨- ١١٤م،ص١٩٩٩دار الفكر العربي ،القاھرة،)العشرین
العالم كلھ وھم متمدنون بشكل ظاھر وأسسوا المدارس والجامعات  في أرقى الزنوج أمریكا في یعتبر الزنوج )٣(

م ة بھ فیات الخاص ر.والمستش د أنظ دة :للمزی ات المتح اریخ الوالی اجر،موجز ت تیل كوم ري س ر وھن آالن بیف
دد ؛سعید عبد الفتاح عاشور،الع١٩٥-١٨٧م،ص١٩٨٣القاھرة،دار المعارف،،األمریكیة،ترجمة محمد بدر خلیل 

  .  ٧٧٧العاشر،ص
ي ودورو ولسن )٤( رئیس االمریك ررات ال ى مق ونكرس )١٩٢٤- ١٨٥٦(إشارة ال ى الك ا إل األربعة عشر التي وجھھ

ر ا أنظ ي،ولالطالع علیھ ر،الریاض،دار :االمریك ا المعاص اریخ أورب ماعیل یاغي،ت ھ واس و علی ن أب اح حس د الفت عب
  .١٦٩- ١٦٨جمال الدین،المصدر السابق،ص ،عبد العزیز سلیمان نوار ومحمد٤٥٧م،ص١٩٧٩المریخ،
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وج. ٣ ین الزن اعي ب توى االجتم ع المس الح أرتف دم واإلص ة للتق نھم  نتیج فأصبح م

ات المتحدة  ،المتعلمون والكتاب ي الوالی اة ف واحي الحی ي معظم ن واستطاعوا أن یتغلغلوا ف

  .)١(األمریكیة

ً وأولت الصحافة النجفیة تأریخ العراق اھتم یا ً أساس دا ً،فآثرت أن تكون راف ً ملحوظا اما

ة ائق التاریخی دوین بعض الحق ل ت االت وبحوث تمث ة ال من روافد التاریخ،بنشرھا مق متنوع

  .المضامین والمواضیع التي شھدتھا الساحة العراقیة

بیل  ى س لفعل ت التمثی رتھ  عالج ال نش ً،في مق ا ً مھم ا ً تاریخی وعا ان موض ة البی مجل

،ألن الثورات لم تقم بین الناس بسھولة ))١٩١٨الثورة النجفیة ضد االحتالل سنة عوامل ((بعنوان

  .)٢(ویسر،بل ال بد لھا من مؤھالت نفسیة ومادیة تقومھا،ومن عوامل خارجیة فعالة تدعمھا

ر مباشرة،ویمكن إیجاز  ى أسباب مباشرة وغی ورة إل وقد قسم كاتب المقال أسباب الث

  :أتياألسباب غیر المباشرة كما ی

ي ینق .١ ار الت ق األخب ن البصرة لزوال الثقة باالنكلیز عن طری ون م ا التجار النجفی ھ

 .)٣(وسوء معاملة االنكلیز للتجار)١٩١٧-١٩١٦(خالل عامي

 .البریطانیة عملت الطبقة الخاصة في النجف االشرف على مكافحة الدعایة .٢

ع كانت التجارب القاسیة مع الحكم العثماني ومشاھدة الحوادث وال .٣ معارك الحربیة م

 .)٤(االنكلیز،األثر الفعال في تكوین شعور عام إلزالة الثقة عند المجتمع النجفي

                                                
  .٧٧٨-٧٧٧سعید عبد الفتاح عاشور،العدد العاشر،ص )١(
ف اجتمعت  )٢( ة وكی دل النفسیة النجفی قد یتبادر للذھن عدة أسئلة على جانب كبیر من األھمیة تتعلق بعوامل تب

ة كلمتھم عامة على التضحیة بكل شيء ضد االنكلیز واألجوبة موجودة وواضحة في  حوادث ھذه الثورة الموجع
رزاق ٢٥٥-٢٤٩،ص١جعفر محبوبة،المصدر السابق،جـ:للمزید أنظر.في صورھا والمباركة في نتائجھا د ال ؛عب

  . م١٩٨٠،صیداً،مطبعة العرفان،٣الحسني،ثورة النجف بعد قتل حاكمھا الكابتن مارشال،ط
داد )٣( ن بغ ا م ول مجراھ د تح رف وق ف االش ي النج ارة  ف رت التج ا  ازدھ غلت مكانتھ رف وش ف االش ى النج ال

رى ضد :للمزید انظر.التجاریة كریم وحید صالح ،من أیام ثورة النجف االشرف نجم البقال قائد ثورة النجف الكب
ام زي ع تالل االنكلی ان،١٩١٨االح ة النعم ي األحداث،النجف،مطبع ھ ودوره ف د ١٣-١٢م،ص١٩٨٠م،حیات ؛محم

شعبان ١(م،البیان،مجلة،العدد االول،السنة االولى١٩١٨ضد االحتالل سنة علي كمال الدین،عوامل الثورة النجفیة
  . ٤،ص)م١٩٤٦حزیران٢٩/ھـ١٣٦٥

اریخ )٤( رف بت ف االش ن النج ة م ة التركی راج الحامی ذ اخ ھم من ھم بأنفس ون أنفس م النجفی ب  ١٠( حك رج
عبد الشھید : للمزید انظر .أمورھمالمجال ألي أجنبي إلى التدخل في ، وحاولوا أن ال یفسحوا )م١٩١٥/ھـ١٣٣٣
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النفس  .٤ داد ب النفوذ واإلمرة التي حاز علیھا النجفیون بعد زوال الحكم األجنبي واالعت

تة  رف س ف االش ي النج بح ف د أص الح والعدة،فق جاعة والس ن الش ة ع لآالمنبثق  حالف مس

دین المجددین بتأسیس األثرتیجة ،ن)١(محارب ة ((الذي قامت بھ مجموعة من رجال ال جمعی

المیة ة اإلس وم  ))النھض ر العل ي بح د عل ید محم راف الس ت إش واد ،تح د ج یخ محم والش

د ات المن ورات واإلعالن ر المنش ي بنش اطھا السیاس ت بنش ي قام ري والت ة  دةالجزائ بسیاس

 .)٢(االحتالل البریطاني وتسلیح المقاتلین

ة أال  ن زوال الثق ة م یة النجفی ومن ھذه العوامل وغیرھا یتبین لنا كیف تطورت النفس

ورة إأن ھذا ال یكفي وحده بإیقاد الثورة،فال بد من وجود عوامل مباشرة أسھمت في  یقاد الث

  :النجفیة وكما حددھا كاتب المقال ویمكن أن نوجزھا بما یأتي

ة .١ ن قبیل ة م ف االشرف مجموع ى النج ھر  وصل إل ي ش ام ف ة الش ن بادی زة م عن

رین  ام االولتش د ١٩١٧ع ن قائ یة م الة توص ون رس اني،یحمل اكم  بریط اون الح ى مع إل

السیاسي في النجف االشرف ویطلب منھ أن یسمح لھم باكتیال حاجاتھم من الحبوب ومعھم 

دبعیر)١٢٠٠( ذا أدى ،وق عار  ھ اع األس ى ارتف ع وإل ى وق ة حت اء المدین ذعر أبن اب ال أص

ة وتص الي المدین ن أھ ین متظاھرین م ل أادم ب ن اإلب ل عدد م ى قت ا أدى إل ة مم راد القبیل ف

 .)٣(وقد شاع أن عطیة أبو كلل كان من وراء ھذا الحادث.ونھب بعض البنادق واألمتعة

                                                                                                                                          
ان، ة النعم ورة العشرین، النجف االشرف، مطبع ي ث ة ف ي ١٠٩-١٠٢م،ص١٩٦٦الیاسري، البطول د عل ؛ محم

 .٥كمال الدین ،عوامل الثورة النجفیة،العدد االول،ص
 .٥محمد علي كمال الدین، عوامل الثورة النجفیة، العدد االول،ص )١(
ف قبیل احتالل بغداد من قبل القوات البریطانیة استھدفت تخلیص العراق من تألفت الجمعیة في النجف االشر )٢(

املین الشیخ :السیطرة االنكلیزیة وتألیب المسلمین على األجانب ضماناً الستقالل العراق ،وكان من أعضائھا الع
ي، ون اس الخلیل اني، والشیخ عب راھیم البھبھ ا محمد علي الدمشقي ـ سكرتیر الجمعیة ـ والسید اب شرت دعوتھ

عبد :للمزید انظر.بین القبائل المحیطة بالنجف والكوفة والشامیة وابي صخیر، وانضم بعض شیوخ القبائل الیھا
ني،ثورة النجف،ص رزاق الحس ة ٣٤-٣٠ال ة النھض زدي بجمعی اظم الی ید ك دیني الس ع ال ة دور المرج ؛ ولمعرف

ر المیة انظ ة االست:اإلس ي مواجھ اء ف ني،دور العلم لیم الحس ین س ة الثقل عمار،سوریا،مؤسس
  .                                            ١٥٠-١٤٣م،ص١٩٩٤الثقافیة،

دیث،ط )٣( ي الح راق السیاس ور الع ي تط یعة ف ي،دور الش د هللا النفیس ة ٢عب ل للطباع ت،ذات السالس ،الكوی
   .Note on Troubles in Najaf,Box,303/3,p10:؛نقال من أوراق بلفور الخاصة٥٤م،ص١٩٩٠والنشر،



 ٢٣٦

واد  .٢ ي الم انیین ف ع العثم اجرة م ل بالمت و كل ة أب م عطی ك الحادث أتھ بعد وقوع ذل

 .)١(ة تاجر من أھل كبیسةوبشھاد)القالي والزئبق(المحرمة

ي تشكیل لتمركز زعماء النجف االشرف و .٣ عدم إفساح المجال للحاكم البریطاني ف

ب  ى جل ا إل ة،مما دع وة الحكوم دةق ة زائ رطة المحلی ى الش ى ((إل ة إل رزة ھندی مف

ة يأ،و))الكوف ا ف اء تجوالھ ة  ثن ي المدین ة الرصاص ف ق جماع ام أطل ا فأحد األی ل علیھم قت

 .)٢(جندي وجرح آخر

ةبعد مرور أیام حلقت طائرة  .٤ ة النجف االشرف،فرمیت  بریطانی وق سماء مدین ف

ذا  د ومخالف،ل ین مؤی ي ب ع النجف قاق المجتم ى انش الطائرة بالرصاص وأدت ھذه العملیة إل

ة بعض طالبوا  ف عن مواجھ ة التوق ن الشیخ عطی دلین م  البریطانیینرجال النجف المعت

ً على أرواح الناس  .)٣(حفاظا

ھرینوع .٥ ب ش اني((ق اكم البریط ب الح ور(طال ة )بلف یخ عطی ن الش ل م ور ك حض

ً بقضیة القافلة  ))م بن سعد الحاج راضي لدیھیوكاظم صبي وكر ابلتھم مطالبا ،وفي أثناء مق

رعان سو،))یعمل على تحقیرھم وإغضابھم وأدى إلى الشجار مع كاظم صبي(( الحاكم أخذ

ر المس ة وتجمھ ي المدین ر ف ة وأنسحب حلما انتشر الخب ز الحكوم ون وحاولوا اقتحام مرك

 .)٤(الحاكم البریطاني إلى الكوفة بعد أن فرض غرامة مالیة على أھالي النجف االشرف

                                                                                                                                          
من جماعة فھد بن ھذال زعیم قبیلة عنزة إلى )الخاوة(وأما كاتب المقال فأوعز السبب إلى عدم تأدیة الضریبة أو

ة یخ عطی اني،.الش دد الث ورة النجفیة،البیان،الع دین،عوامل الث ال ال ى كم د عل  ١٥(محم
 .٣١،ص)م١٩٤٦تموز١٥/ھـ١٣٦٥شعبان

دین،النجف اال )١( ال ال ي كم د عل نةمحم ذ س رن من ع ق ي رب رف ف لمان ١٩٠٨ش ل س ق كام ق وتعلی ،تحقی
ع،  ر والتوزی ة والنش ارئ للطباع وري،بیروت، دار الق ل ٦٧م،ص٢٠٠٥الجب دین، عوام ال ال ي كم د عل ؛ محم

  .٣١الثورة النجفیة،البیان،العدد الثاني،ص
وا م،وعن١٩١٨دخلت فرقة الخیالة الھندیة الكوفة في الثاني عشر من كانون الثاني )٢( د اقترابھا من المدینة ظن

ة یخ عطی ى الش بض عل اء الق دون إلق أنھم یری ابق،. ب در الس د هللا النفیسي،المص ال ٥٩-٥٥عب ي كم د عل ؛محم
  .٣١الدین،عوامل الثورة النجفیة،العدد الثاني،ص

اب )٣( ف واالرھ د انظر.حلقت الطائرة العسكریة على ارتفاع منخفض بقصد التخوی عة حسن العلوي،الشی:للمزی
راق ي الع ة ف ة القومی م،٢،ط١٩٩٠-١٩١٤والدول ة القل دین ٨٨م،ص١٩٩٠،ایران،مطبع ال ال ي كم د عل ؛محم

  .٣٢-٣١عوامل الثورة النجفیة،العدد الثاني،ص
ابق،ص )٤( در الس ن االسدي،المص ابق،ص٢٣٠حس در الس د هللا النفیسي،المص ال ٥٦؛عب ي كم د عل ؛محم

  .٦،ص)م١٩٤٦آب١١/ھـ١٣٦٥مضان ر١٥(،)٤-٣(الدین،عوامل الثورة النجفیة،العدد



 ٢٣٧

الشرف حاولت جمعیة النھضة اإلسالمیة إشراك القبائل والمدن المجاورة للنجف ا .٦

ل ال((تسبیھا وأرسلت أحد من ل لجمنعباس الحاج نجم إلثارة مدینة أبو صخیر وقت  ،كولونی

ّ فلم یعثر علیھ ولكنھ ھجم على مركزه وحرقھ فانحل  .)١())ت حكومتھـ

ورة ضد  ي  البریطانیینولھذه األسباب المباشرة وغیر المباشرة،فان ث ً ف ا تندلع حتم س

بب  ة المباشر النجف االشرف،ولكن الس ھ جمعی ذي طرحت و المشروع ال ة ھ ر وجاھ األكث

ي واسع((الل البریطانيالنھضة اإلسالمیة لمواجھة االحت  من خالل مشروع إسالمي عرب

ّ وھو خالصة مخل...لحركة تحریر إسالمیة عربیة تسعى إلقامة حكومات إسالمیة صة لتلك ـ

 .)٢())الجھود العظیمة التي بذلھا االصالحیون اإلسالمیون في مدرسة جمال الدین األفغاني

ھ سیاس :وأشارت مجلة البیان إلى تشكیل جناحین للجمعیة نھض ب ي ی ي فكري إعالم

ون  اء والمثقف كريالعلم وي((،وعس اؤ ،دم دد أعض غ ع لحین بل باب المس ن الش ائتین م ه الم

الساعة الواحدة )م١٩١٨آذار١٩/ھـ١٣٣٦ةخرجمادى اآل٦(ثورة النجف االشرف فيوقادوا 

ا ً وتمكنوا من قتل الح كم بعد منتصف اللیل وقاد العملیة األولى نجم البقال مع عشرین مقاتال

  .)٣())ل وجرحوا ضابطا آخرامارش((البریطاني

ھ حاكم الشامیة  الوجودعن جریدة الھاتف  نشرتو ا إلی العسكري البریطاني الذي دع

وتجمعھ حول مدینة النجف االشرف والذي أشغل شواطئ الكوفة  ))بلفور((والنجف المیجر 

ا ز وأثرھ ف وتمرك ى النج ة إل ق الكوف ي طری ائكة ف الكھ الش ھ وأس رب خیام وة  توض الق

                                                
؛احمد ناجي الغریري،قضاء المناذرة التسمیة والتكوین ٢٠١-١٩٩عبد الشھید الیاسري،المصدر السابق،ص )١(

دیر للطباعة، وار الغ ورة ٦٢-٦١م،ص٢٠٠٣الحدیث،النجف االشرف،دار أن دین،عوامل الث ال ال ي كم د عل ؛محم
  .٦٠،ص٤-٣النجفیة،العدد

راھیم السید ((ة السري وحاولوا إدخال الكربالئیین معھم فأوفدوا احد الشخصیاتازداد نشاط الجمعی )٢( السید اب
ال :مزید انظرلقبل أیام من الثورة لكنھ فشل في مھمتھ وألقت علیھ القبض شرطة كربالء ل)) باقر ي كم محمد عل

امن  دد الث ورة النجفیة،البیان،الع دین،عوامل الث دة ١٥(ال ـ١٣٦٥ذي القع رین  ١١/ھ تش
  .٩٤-٩٣؛حسن العلوي،المصدر السابق،ص١٩٤،ص)م١٩٤٦االول

ة اوالد .٣كتلة الحاج نجم .٢كتلة كاظم صبي وعباس الرماحي،.١:((مثلت الجمعیة ثالث كتل مسلحة ھي )٣( كتل
ي عد راض ال))س م البق اج نج ع الح تركوا م ذین اش ماء ال ة أس رت المجل ر.،ونش د انظ ال :للمزی ي كم د عل محم

دین،الثورة النجفی نة ال ادس،١٩١٨ة س دد الس وال  ١٥(م،البیان،الع ـ١٣٦٥ش ول١٣/ھ -١٣٧،ص)م١٩٤٦أیل
  . ٤١-٣٥؛عبد الرزاق الحسني، الثورة النجفیة ،ص١٣٨



 ٢٣٨

اد ً )١(المحاربة في مقام الصحابي كمیل بن زی زا ھ مرك د وجعل ة المرق ك الجیش حرم ،وانتھ

  .)٢(للمدفعیة

دني نشرت مجلة البیان خطاب الحاكم الملكيفي حین  راق المؤرخ  الم ي الع ام ف الع

ى المرجع الدیني السید محمد كاظم الطباطائي الیزدي یستنكر معنون ال )م١٩١٨آذار٢١(في

د وال البل ة أح ى تھدئ ل عل ھ العم ً من ا ین ومطالب ال النجفی ا أعم ة ((فیھ اد الفتن وإخم

  .)٣(وتقدیم العون لھا))الحالیة

دیني ورجال  ھ للمرجع ال ام الموج ي الع وكما نشرت مجلة البیان خطاب الحاكم الملك

ي النجف االشر الة الدین ف ى رس ً عل ى الحاكم البریطانيرفف ردا ا إل ھ أن  ،عوھ م من ویفھ

ام  موج رھم  ھاالتھ اء وغی ى العلم ك ،إل يوذل ھ  ف ترطة ((قول روط المش ذ الش ي تنفی ف

ً أن العداء موجّ ،))علیكم ھ ھوواضح أیضا ن قول تثناء م دون اس ة ب ى المدین ي استطاعة ((إل ف

ال ا الح ن مأزقھ المة م ى ))يالنجف االشرف أن تخرج س ة،وعل ي  أی الة الت أن الرس ال ف ح

 المواطن نفسیة فيھا األثر لھل النجف االشرف كان رجع الدیني والعلماء وأخوطب بھا الم

ذا  والسیما العلماء ونخصّ  ،النجفي وجئ بھ د ف زدي فق اظم الی دیني السید ك نھم المرجع ال م

دید اب الش م وجھ.الكت اون معھ ة التع ى حرم أجمعوا عل ذلك ورف ة ا((وا ب وا أن السیاس قتنع

  .)٤())اسة العثمانیةیالبریطانیة ال تتمیز عن الس

وفي جانب آخر شاركت مجلة االعتدال زمیالتھا بنشر أكثر من مقال ومن بینھا مقاال 

ال((بعنوان ي وضعت ))من أیام ثورة النجف الحاج نجم البق ود الشروط الت ھ بن عرضت فی

  :ل وھيامارشعلى مدینة النجف االشرف بعد قتل الكابتن 

 .أن تبقى مدینة النجف االشرف محاصرة .١

                                                
من خلص أصحاب االمام علي  دّ كم ویع٢عن النجف االشرف )ھـ٨٢ھـ ـ١٢(یبعد مرقد الصحابي كمیل بن زیاد )١(

 ن الحسین:للمزید انظر.وصاحب سره وتلمیذه ي ب ة  عل اد النخعي،بغداد،مطبع ن زی ل ب الھاشمي الخطیب،كمی

    . ١٩٥م،العدد الثامن،ص١٩١٨ھـ؛محمد علي كمال الدین،الثورة النجفیة سنة١٣٨١اإلرشاد،
ة  )٢( وادث التاریخی ة الح ى(مناقش ف االول ورة النج اً )ث ف قاع وا النج دون أن یجعل ز یری ان االنكلی ل ك ،ھ

  .            ٣،ص)م١٩٥٢موزت٩(،١١٧٠صفصفاً،الھاتف،جریدة،العدد،
ة االحتالل  )٣( ة بلسان حكوم رب الناطق دة الع ي جری ي نشرت ف اعتمد كاتب المقال على نصوص المراسالت الت

دد دة العرب،الع ذاك جری ان٩(،٨٤آن نة)م١٩١٨نیس ة س دین،الثورة النجفی ال ال ي كم د عل دد ١٩١٨؛محم ،الع
  .٥٦-٥٤؛عبد الرزاق الحسني،ثورة النجف،ص١٩٥الثامن،ص

  . ٣،ص١١٩٢؛الھاتف،العدد١٩٥،العدد الثامن،ص١٩١٨محمد علي كمال الدین،الثورة النجفیة سنة  )٤(



 ٢٣٩

ً بال شرط وال قتسلیم القتلة ومن اشترك معھ .٢  .دیم بالفتنة تسلیما

ا الشیوخ المخلصأوخمسین  )تفكة(بندقیة غرامة ألف .٣ ة یجمعھ ف روبی ن ول ن م

 .ةتنمحالت البلدة التي كانت لھا ید في الف

لیم  .٤ ى الحكمتس ائرة إل الت الث ن المح خص م ة ش ن ئ وقھم م ة لس ة البریطانی وم

 .)١(النجف االشرف بصفة أسرى حرب

ل عنیف رف ردة فع ف االش ة النج ار مدین ر حص دث خب د أح ارج وق ل وخ ة داخ

راق، د مض الش((الع اس وعّموق س غب بالن ة الحنطة خم غ سعر وزن ى بل ة حت ت المجاع

 ً ن من ولم تنقطع وساطة الوسطاء ولكن ،))لیرات ذھبا ر  جومالھدون جدوى حتى أعل األخی

وم ان٧ی تمرت أ١٩١٨نیس ة وأربعم، واس ورة خمس داث الث ً یح ا كل،ن یوم ة ش ي النھای  توف

كری ة عس ة محكم دام ةالحكوم ة باع ت المحكم ة الثوار،وقض ً ١٣لمحاكم ال م ، رج ذ حك ونف

  .)٢(ونفي اآلخرین خارج العراقم،١٩١٨أیار٣٠اإلعدام صباح 

زأویبدو من سیر  ى النجف  ةحداث الثورة من حادثة قبیلة عن وحتى ضرب الحصار عل

ى  راق  رسوخاالشرف،تدل عل ي الع ذاتي ف ي االستقالل ال دة الشیعة ف رة  والسیماعقی أن نظ

ة النجف االشرفالشیعة في جمیع أنحاء العالم ینظرون  ى مدین ا  ال دیس ألنھ رام وتق نظرة احت

  .مقر المرجعیة

دّ  ب آخر ع ن جان ورة النجف االشرف أول مووم ة عسكریات ث وات جھ ع ق ة م ة ثوری

د ب ،االحتالل دین یّ وكانت القوات البریطانیة مستمرة بالقتال مع العثمانیین،وق أثیر رجال ال ت ت ن

ین  قوةو ین حصار النجف االشرف وب ربط ب ا ال ذلك توجب علین الترابط بینھم وبین النجفیین،ل

  .١٩٢٠امالنجفیون في قیادة الثورة العراقیة الكبرى ع قام بھاألساسي الذي  األثر

                                                
ع،  )١( دد الراب ة، الع د نفسھ، االعتدال،مجل اریخ یعی ال، الت ورة النجف الحاج نجم البق ام ث یوسف رجیب، من ای

ة، نة الخامس ورة الن٢٢٤-٢١٠،ص)١٩٣٩آذار  ٤(الس ام ث ن ای ب، م ف رجی ال، ؛ یوس م البق اج نج ف الح ج
دد  ة، الع ھ، الغري،مجل د نفس اریخ یعی ة،٦٨الت نة الثانی اني  ١٥(، الس ع الث ـ١٣٦٠ربی  ١٢/ھ

دد١١٧٣ـ١١٧٢،ص)م١٩٤١مایس اتف، الع د )م٢٨/٦/١٩٥٢(،١١٦٨؛ ثورة النجف أم ثورة مبدر، الھ ؛ محم
ة  ورة النجفی دین، الث ال ال ي كم دد١٩١٨عل ان ،الع ع األول  ١٠(،١٥، البی ـ١٣٦٥ربی باط ١/ھ ش

 ;Balfour's Private papers, op, cit Box 303/2,19                   ؛٣٦٦ـ٣٦٥،ص)م١٩٤٦

  .٥٧نقال عن عبد هللا النفیسي، المصدر السابق،ص
ة سنة )٢( دین،الثورة النجفی دد١٩١٨محمد علي كمال ال ان ،الع ام ٣٦٦-٣٦٥،ص١٥،البی ؛یوسف رجیب،من أی

  .٢٢٤-٢١٠ثورة النجف،االعتدال،ص



 ٢٤٠

ین  اش وجدال ب ر كانت ثورة العراق الكبرى موضوع نق راق أكث اریخ الع دارسي الت

ً یتطلب ((ل عبد الرزاق الحسنيفقا،)١(الحدیث والمعاصر فما زال موضوع البحث عنھا بكرا

الدراسة والتعمیق لإلحاطة بظروفھا وعواملھا ومقوماتھا ونتائجھا،دراسة دقیقة مجردة عن 

 .)٢())ضواألغرااألھواء 

ورة ذه الث ق ھ ة توثی حافة النجفی ت الص بیل ،وحاول ى س لوعل االت  التمثی رت مق نش

م )٣())لقومي العربيامرحلة من مراحل الكفاح ـ  الثورة العراقیة الكبرى((ة بعنوانبعمتتا بقل

ن  ومي م المؤرخ عبد الرزاق الحسني سعى فیھ إلعطاء الصورة الحقیقیة للكفاح العربي الق

  .ورة إلقامة دولة عربیةخالل ھذه الث

د ورة مبت باب الث ال أس ب المق رض كات ة  ئاع لطات البریطانی ا الس ي منحتھ الوعود الت ب

راقیین  ي للع بیل ف ى س ى وعل ة األول رب العالمی اء الح لأثن رال ((التمثی ور الجن منش

ین مصمموھي جملة من الوعود یتضح أنھم كانوا  ،)٥())البالغ االنكلیزي ـ الفرنسي((و،)٤())مود

                                                
ة )١( ة وأجنبی أقالم عربی دة ب ات عدی رى مؤلف ة الكب ورة العراقی ن الث ب ع ل،كت بیل التمثی ى س ر آل :عل ق مزھ فری

ون ة،فرع ورة العراقی ي الث عة ف ائق الناص داد،)م١٩٢٠(الحق یر١٩٥٢،بغ دي البص د مھ یة ،م؛محم اریخ القض ت
ة الفالح،بغداد،نجزأی،العراقیة ورة العراق ،م؛ألمر ھولدن١٩٢٤،مطبع ل، بغداد)١٩٢٠(ث ؤاد جمی مطبعة ،،ترجمة ف
وف.ن.ل،م١٩٥٦،الزمان ي العراق،كوتل ة ف ة التحریری ورة العشرین الوطنی د الواحد كرم،ث ة ،بغداد،ترجمة عب مطبع
ورة العشرین في االستشراق ال،م؛كمال مظھر أحمد١٩٧١،الحریة ة الزمان،بغداد،سوفیتيث م؛ عبد هللا ١٩٧٧،مطبع

  .م١٩٧٥،بغداد، مطبعة دار السالم،١٩٢٠برى سنة فیاض، الثورة العراقیة الك
  .١٥ص،ثورة العراق الكبرى،عبد الرزاق الحسني )٢(
ثال )٣( ني:م رزاق الحس د ال ي ـ،عب ومي العرب اح الق ة الكف رى ـ مرحل ة الكب ورة العراقی ان،الث ة،البی دد ،مجل الع

ذي  ١(العدد السابع؛،؛المصدر نفسھ١٤٩-١٤٦ص)م١٩٤٦أیلول١٣/ھـ١٣٦٥شوال١٥(،السنة األولى،الخامس
ایس ١ /ھـ١٣٦٦جمادي الثاني ١١(،٢١؛المصدر نفسھ،العدد١٧٧-١٧٤ص)م١٩٤٦أیلول٢٨/ھـ١٣٦٥القعدة م

 .٥٣١-٥٢٩ص)م١٩٤٧
أن جیوشنا ((م،صدر منشورا یصرح فیھ ١٩/٣/١٩١٧م،أذاع یوم١٩١٧آذار/١١عندما احتل الجنرال مود بغداد یوم )٤(

د،العراق في :للمزید انظر)).ن أو أعداء بل بمنزلة محررینلم تدخل مدنكم وأراضیكم بمنزلة قاھری فیلیب ویالرد أیرالن
رزاق الحسني،الثورة ٤١- ٤٠م،ص١٩٤٩تطوره السیاسي،ترجمة جعفر الخیاط،بیروت،دار الكشاف للطباعة، د ال ؛عب

  . ١٤٦ص)م١٩٤٦أیلول ١٣/ھـ١٣٦٥شوال  ١٥(العربیة الكبرى،البیان،العدد السادس،
ة القیصریة نشر الشیوعیو )٥( وان وزارة الخارجی ن وثائق سریة بعد نجاح الثورة البلشفیة،عثروا علیھا في دی

ي  رین االول ٣ف راقیین  ١٩١٧تش ة الع ارت حفیظ ي أث ور ،والت د بلف و ووع ایكس بیك ة س ود اتفاقی م بن م،وتض
رب  ر.والع د أنظ اط،ط:للمزی ر الخی ة جعف راق القریب،ترجم أریخ الع ن ت ول  م روت،دار ،٢غروترودبیل،فص بی

 .١٤٩-١٤٨؛عبد الرزاق الحسني،الثورة العربیة الكبرى،العدد السادس،ص٤٥٧م،ص١٩٧١الكتب،



 ٢٤١

ة تستمد سلطتھا من على من ح الشعوب العربیة الحریة التامة لتأسیس حكومات وإدارات وطنی

  .ض الواقعأر على ومحض اختیارھم،ولكن لم یتحقق ذلك أنفسھم رغبة السكان

ة  ني مرحل ابع الحس تفتاء((وت د االس ة) )عھ ئلة الثالث ن األس درھا )١(م ي أص ،الت

الحكام السیاسیین في األلویة  وطلب منم،١٩١٨لثانيتشرین ا ٣٠في )٢())الكولونیل ولسن((

  .)٣(إجراء االستفتاء

راق ))علماء الدین((أثرن فیھ خر بیّ آوفي مقال  وب الع ي وسط وجن في قیادة الثورة ف

  .)٤(للمجتھدین من علماء الشیعة امرأاء ھذه المناطق ال یخالفون نالن أب

ت السیاسیة التي مثلت عامال من التجاه نفسھ سلط الحسني الضوء على الجمعیااوفي 

ات ععوامل اندالع الثورة و ذه الجمعی م ھ ي((ھيورض أھ د العراق ة العھ تأسست ) )جمعی

ً عام) )جمعیة حرس االستقالل((م،و١٩١٩عام  ى .)٥(١٩١٩تأسست أیضا دعوان ال ا ت وكانت

                                                
  :األسئلة ھي )١(

ة الموصل  .١ ھل یرغبون في دولة عربیة واحد تحت الوصایا البریطانیة تمتد من الحدود الشمالیة لوالی
  .حتى الخلیج العربي؟

 .سم یرأس ھذه الدولة الجدیدة؟ھل یرغبون في ھذه الحالة في رئیس عربي باال .٢

ة .٣ ي ھذه الحال ھ ف ذي یریدون رئیس ال و ال د انظر .من ھ  F.O.371/5227(E7459/2719/44(:للمزی
ابق،ص. در الس ي، المص د هللا النفیس ن  عب ً ع ال ة ١١٧نق ورة العراقی ني الث رزاق الحس د ال ؛ عب

  .١٧٧الكبرى،البیان،العدد السابع،ص
اكم ،أحد ضباط الحملة البریطانیة على العراق)١٩٤٠-١٨٨٤(أرنولد تالبوت ویلسون )٢( تولى منصب وكیل الح

د انظر.الملكي العام في العراق وفي عھده اندلعت ثورة العشرین في العراق د ویلسون:للمزی ین ،آرنول ا ب الد م ب
  .٤٣٧ص،١جـ،م١٩٩١،دار الشؤون الثقافیة،بغداد،٢ط،ترجمة فؤاد جمیل،النھرین بین والتین

ى ھذه المواقف أنظر اختلفت )٣( د شناوة،محمد رضا :مواقف األلویة في اختیار الحكومة ولالطالع عل ي عب عل
ى عام ري حت ة،١٩٦٥الشبیبي ودوره السیاسي والفك ت الحكم داد بی رزاق ١١٠-١٠٦م،ص٢٠٠٣م،بغ د ال ؛عب

د ة الكبرى،البیان،الع ورة العراقی ني الث امن،الحس دة ١٥(د الث ـ١٣٦٥ذي القع رین االول١١/ھ  )م١٩٤٦تش
ع،١٩٩-١٩٧،ص ھ،العدد التاس در نفس ة  ١(؛المص ـ١٣٦٥ذي الحج رین االول٢٦/ ھ -٢٢٠،ص)م١٩٤٦تش

٢٢٢  .  
ر )٤( وى انظ ص الفت ى ن الع عل ة :لالط اریخ ،بغداد،مطبع ي الت اب،كربالء ف رزاق الوھ د ال عب

  . ١٩٨؛ عبد الرزاق الحسني الثورة العراقیة الكبرى،البیان،العدد الثامن،ص٥٣-٥٢م،ص١٩٣٥الشعب،
ر )٥( ات انظ اج الجمعی ى منھ الع عل طفى :لالط د مص ة عن رة القومی المیة والفك ة اإلس د عمارة،الجامع محم

؛تحسین العسكري،مذكراتي عن الثورة العربیة والعراقیة،النجف،مطبعة ٢٥م،ص ١٩٨٩كامل،بیروت،دار قتیبة،



 ٢٤٢

ً ضمن الوحدة العربیة وداخل حدوده الطبیعیةااستقالل العراق  ً تاما   .ستقالال

اة  ىالحسني إل ارشوأ د وف ة بع السبب األساسي في اندالع الثورة انتقال الزعامة الدینی

اریخ زدي بت اظم الی د ك ید محم ـ١٣٣٧رجب ٢٨((المرجع الس ى ) )م١٩١٩نیسان ٣٠/ھ ال

ق المقاصد  السیدالمرجع  دیني لتحقی وذه ال ذي استعان بنف ي الحائري الشیرازي ال محمد تق

  .)١())لى المطالبة باستقالل العراق بكل وسیلة ممكنةالدعوة إیبث ((خذ أالسیاسیة و

ددبد الرزاق الحسني بنشر تفاصیل األستمر عاو  ٢١حداث التي سبقت الثورة واكتفى في الع

من مجلة البیان في استعراض القرارات السیاسیة عند الحكومة البریطانیة في لندن وقرارھا 

ف  ي تكلی وكس((ف ي ك ل األ، )٢())برس ة الممث ي بوظیف ة ف ة البریطانی ى للحكوم عل

  :أمور ھي ةتنظیم مؤقت لثالثصالحیات الحكومة البریطانیة  ھ،وأعطتالعراق

  .ةأ ـ مجلس شورى تحت رئاسة عربی  

  .جمیع أھالي العراق ینتخب أعضاؤه باختیارھملب ـ مؤتمر عراقي   

راق    ن الع ا م ة تسحب قواتھ ھ أن السلطات المحتل ي ب ان ینف ھ بی ـ ـ ألحق اف ج إلیق

دادیین  ر نصّ مر أا،واصد)٣(المواطنین عن تحركاتھم ن أفاضل البغ فیھ على انتخاب ھیئة م

  .)٤(لتألیف جمعیة شورى لوالیة بغداد

ي رسمتھا في سبق لھا بت الصحافة النجفیةاستطاعت  وبھذا كلھ م األسباب الت وثیق أھ

راق األ ي الع یة ف من األوضاع السیاس ة ض نحداث التاریخی ة  م رنوجھ ؤرخ ظ دّون  م ،لت

  .أحداث ثورة النجف فضال عن ثورة العشرین

                                                                                                                                          
؛ عبد ٩٦م،ص١٩٨٥لمیة،،بغداد،المكتبة العا١٩٢٠؛ومیض جمال عمر نظمي،ثورة٣٨،ص٢م،جـ١٩٣٨الغري،

  . ٤٥٣-٤٥٢،ص١٨الرزاق الحسني الثورة العراقیة الكبرى،العدد
 .٤٥٣-٤٥٢عبد الرزاق الحسني،المصدر نفسھ،ص )١(
وكس )٢( د عام)م١٩٣٧-١٨٦١(برسي ك ة الھن اني،ألتحق بحكوم ام  ١٨٨٤،ضابط ودبلوماسي بریط ل ع وانتق
وزیر ،إلى الخلیج العربي وشغل منصب المقیم ا)م١٩١٤-١٨٩٦( لسیاسي في الخلیج العربي ثم شغل منصب ال

  :م،للمزید انظر١٩٢٣-١٩٢٠م،ثم مندوباً سامیاً للعراق١٩٢٠-١٩١٨البریطاني المفوض في طھران 
Philip Graves, The Life of Sir percy Cox,2nd, ed .London, Hutchinson ,Ltd ,N .D. 

ات انظر )٣( ذه البیان رزاق ا: لالطالع على ھ د ال ددعب ان ،الع ة الكبرى،البی ورة العراقی -٥٠٢،ص٢٠لحسني الث
 .٥٣١-٥٢٩،ص)م١٩٤٧مایس  ١/ھـ١٣٦٦جمادى الثاني  ١(٢١؛المصدر نفسھ،العدد ٢٠٣

وظیفة الجمعیة ھي تقدم المشورة لما یعرض  علیھم من مسائل،وتلبیة الحكومة إلى المسائل المتعلقة بسكان  )٤(
  .٥٣٠-٥٢٩سھ،صعبد الرزاق الحسني،المصدر نف.البالد
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 ٢٤٧

رزت  ١٩٥٨ـ١٩٣٩الممتدة بین  المدةشھدت  ادیة، إذ أف یة واقتص داثا سیاس اح

ة ال رب العالمی دا الح ا جدی یا دولی ا سیاس ة واقع دة ثانی ات المتح ادة الوالی ل بقی تمث

االت الس ي المج ل االمریكیة للعالم الرأسمالي ف كریة، مقاب ادیة والعس یة واالقتص یاس

ي  ة ف رر الوطنی ات التح ھ لحرك تراكي، ودعم كر االش وفیتي للمعس اد الس قیادة االتح

  .)١( د من الدول االفریقیة واآلسیویة وحتى بعض بلدان أمریكا الالتینیةیعدال

السیاسیة ومن خالل استقراء الصحافة النجفیة رصد الباحث العدید من القضایا 

تاریخیة وطبیعة الصحافة النجفیة ھي صحافة أدبیة عالجتھا،على الرغم من أن  التي

میم المدینة كانت ودینیة ولیست سیاسیة، و ي ص داثف ي  األح ن ف م تك یة ، ول السیاس

األحداث فلذلك نجد العدید من المقاالت السیاسیة، ھذه لة عن وتاریخھا المعاصر معز

ھا ت نفس ة فرض وعات آنی ت  موض ي عالج حف  الت الت والص حاب المج ى أص عل

ةبعون الرغبات قراء تلك الصحافة الذین كانوا یت تواستجاب حف  بعنای ره ص ا تنش م

أقالم  یة ـ وب وعات سیاس ن موض راق م ارج الع ن خ ة م حف القادم مة والص العاص

دل ثوما ت ن ـییفي بعض األحا ةعراقی يیره من ج ك  ف داثتل ى ، األح ن عل رغم م ال

  .الصحافة آنذاكالقیود المفروضة على 

عالجت الصحافة النجفیة العدید من القضایا السیاسیة المحلیة والعربیة العالمیة 

  .منھانالت الحیز األكبر  اآلتیةإال أن الموضوعات 

 

                                                
راقح )١( اورة للع ة المج ر العربی د . دث تطور  ملموس في عالقات الوالیات المتحدة االمریكیة بالبلدان غی للمزی

؛ لینوار ٩٨و٥٤و٥٢م،ص١٩٧٨كمال مظھر احمد، أضواء على قضایا دولیة في الشرق االوسط، بغداد،: انظر
ة إزاء مصر، ة ، تر١٩١٤ـ١٨٣٠تشامبرز ریت، سیاسة الوالیات المتحدة األمریكی ق فاطم ة ودراسة وتعلی جم

، والیة ف؛ الكسندر ادامو٢٤ـ١٣م،ص١٩٨٧علم الدین عبد الواحد، مراجعة الدكتور یونان لبیب رزق، القاھرة،
  .٢٣٠ـ٢٢٥،ص١م،جـ١٩٨٢مة الدكتور ھاشم صالح التكریتي، البصرة،جالبصرة في ماضیھا وحاضرھا، تر



 ٢٤٨

  :قراءة يف مناذج من الصحافة النجفيةالدميقراطية ـ         

ك  وق ال ش اك حق ي أن ھن ي واألدب ر السیاس ال الفك ول رج ي عق ت ف ي جاش ا ھ فیھ

ة  إحساسھمبادئ سامیة، یستمدھا المرء من  اة والحری ي الحی منذ القدم، وھي حق لالنسان ف

  .وفي العمل واالمتالك وإبداء الرأي والتمسك بعقیدة معینة

وء  لط الض ذاك أن تس ة آن حافة النجفی ت الص ة حاول ى الدیمقراطی ل  عل وتوص

ار  ا األفك ة بھ ى ھالخاص ر إل د النظ ا، وعن ى قرائھ ان إل ي االذھ رن ف وم ، یقت ذا المفھ

طلح ة((مص ا ))الدیمقراطی ن أنھ ائع م التعریف الش ھاد ب ا واالستش عب ((بأثین م الش حك

یم و، ) )بالشعب وللشعب م وتنظ ن االدارة والحك ة م ذه الطریق ى أن ھ احثون إل یشیر الب

  .)١(اإلغریقیة الحیاة السیاسیة قد نشأت وازدھرت في تلك المدینة

امیتبع(ري في مقال نشرتھ بعنوانأشارت مجلة الغ ي النظ م ف دیمقراطي ة الحك  )ال

ا  ایة مدینة أخرى((أثینا أو أن الدیمقراطیة نشأت في العراق قبل أن تتوصل الیھاإلى  عرفھ

 ً وأكدت المجلة أن في ))أن العراق ھو مھد الدیمقراطیة في العالم التاریخ وان الثابت تاریخیا

أت راق نش ارة((الع ر أول حض امعت نة  ))ف بھ تة آالف س ة أو س والي خمس ل ح ك قب وذل

  .)٢(قضت

تطاع د اس ور  وق ومري أن یط ع الس د ،ةً دیمقراطیالالمجتم یرو فق ان مس ك

دوات، األحرارالرجال  یستشیرون) الشیوخ(األمور ي الن دوة رجال  ف ذه  الن م تنتخب ھ ول

ناك قراءة واضحة المجلة في المقال نفسھ، أن ھ زادتحال نشوب أزمة لحلھا ، و فيواحدا 

                                                
ي سیادة أو ) توراك(ویعني الشعب،و)دیمو(من مقطعینكانت الدیمقراطیة  في أصولھا األغریقیة تتكون  )١( وتعن

م لطة أو حك ر. س د انظ روت، دار :للمزی ة، بی طلحات االجتماعی م المص ل، معج د خلی ل أحم خلی
  .٢١٨ـ٢١٥،ص٣ت،جـ.الفكر،د

دد  )٢( ة، الع ري، مجل دیمقراطي، الغ ام ال ي النظ م ف ة الحك ب، تبعی دین الخطی مس ال نة ١٧ش ، الس
ؤاد ٣٠٠ـ٢٩٩،ص)م١٩٤٥تموز ٣/ھـ١٣٦٤رجب٢٣(السادسة، ة ف اریخ، ترجم وینبي، مختصر دراسة للت ؛ ت

  .١٢٣،ص١م،جـ١٩٦٠محمد شبل، القاھرة، جامعة الدول العربیة،
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  .)١(في ملحمة كلكامش لبعض فصول الحوار الدیمقراطي

الدیمقراطیة مرت كغیرھا من األفكار في مراحل  وأما مجلة البیان فقد أكدت على ان

د رت وتب ددة فتغی رلمتع ى آخ ت إل ن وق ا م اھر . ت جوھری ار مظ ال آث ب المق ى كات واقتف

یة  ة السیاس ي ا،الدیمقراطی ذورھا ف ى ج ف عل دلماضي السحیق ووق ا وأك ى أنھ ت((عل  بقی

ى اط ا حت ا منفی ان مفھوم ذه األزم رن السابع عشرلوال ھ ول أن وی،)٢())ق ن الق ع مك المجتم

ة  ھآنذاك كان یشكو من غیاب الحریة الفردی ع تحت سیطرة  ألن ة واق ا،وتأثیرالكنیس د  ھ وق

  .یزة العقائدیةن فقھاء الدین المسیحي لھا الركوات بزمامھا ومصیرھا وأمّ بامسك البا

ي تبدادیة فھ ة االس ن الحكوم ا ع ة ذاتھ رت المجل د عب ي ال ((وق ة الت ك الحكوم تل

ي ))تخضع للقانون وال تتقید بأحكامھ وبقراراتھ طى ھ ر فإن حكومات العصور الوس خی

ل د تمثی ة فق ن الحكوم كل م ذا الش ور ((لھ ي العص ق ف م المطل فة الحك ادت فلس س

  )).الوسطى

المساواة وقد ((لوصول إلى جوھر فكرة الدیمقراطیة وھيلال في حین سعى كاتب المق

ق  ي تحول دون تحقی ات الت ل العقب ى ك ضحى الناس بكل عزیز لدیھم في سبیل القضاء عل

  .)٣())ھذه الفكرة

ل االأدّ  ة ت ھذه الظروف والعوام ورة االسیاسیة واالقتصادیة وجتماعی ى نشوب الث ل

  :ھذه األسباب ونوجزھا بما یأتي،وقد حددت مجلة الغري أھم )٤(الفرنسیة
                                                

اریخ الحضارات : للمزید انظر. تعد المدنیة السومریة أقدم المدنیات االقلیمیة )١( ھ، ت از وجان اوبوای ھ ایم اندری
روت، م اب األول، بی ام، الكت دات، الع ورات عوی در ١٣٩م،ص١٩٨٦نش ب، المص دین الخطی مس ال ؛ ش

  .٣٠٠السابق،ص
ة، لالطالع )٢( ات متباین ات صورا وتطبیق دد الثقاف ات وتع ر تطور المجتمع  الدیمقراطیة مفھوم تاریخي اتخذ عب

ى ر عل رات انظ ذه التغی روت، دار : ھ ار هللا، بی دي ج ة زھ ة، ترجم یكلس، الدیمقراطی ي ب دوث
ار، ة، ١٥ـ١١،صم١٩٧٢النھ ان، مجل ي الطاھر،البی ل عل د الجلی ة عب ة، ترجم كي، الدیمقراطی د الس ؛ ھارول

  .٨٦ـ٨٢، السنة األولى،ص٤و٣العدد
لطات )٣( ف الس ین مختل ادم ب م التص د ونج رة العق عت فك ة وض اس االقطاعی ى أس طى وعل ي العصور الوس . وف

ر د انظ یة المعاص: للمزی ارات السیاس ق، التی د البطری د الحمی ر )١٩٧٠ـ١٧٨٩(رةعب اھرة،دار الفك ، الق
  .٨٢؛ ھارلولد السكي، الدیمقراطیة، البیان،ص١٥٠ـ٨٢م،ص١٩٩٩العربي،

ورة الفرنسیة نظر )٤( اریخ : لالطالع على اسباب نشوب الث ي، الت د نعنع د المجی وار وعب ز سلیمان ن د العزی عب
 .م١٩٧٣روت ،دار النھضة،المعاصر اوربا من الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة، بی
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تنارة  .١ ة االس أت من حرك ة نش ة عقلی ا حرك ویر(إنھ ر التن رن الث)عص ي الق من اف

  .عشر

 .ثورة الطبقات المحرومة من االمتیازات ضد الطغیان االقطاعي .٢

 .)١(توطید السلطة البرجوازیة الرأسمالیة ضد نظام اقتصادي مقید وقدیم .٣

ھ أن ال نفس ي المق ة ف دت المجل ان  وأك وق االنس ة حق ي وثیق ادت ف ورة الفرنسیة ن الث

نة ھ،)م١٧٨٩(س ا نص انون(( :م ام الق اوین أم رار متس ون أح دون ویظل راد یول )) أن األف

انون  طة الق ع بواس اویة للجمی ة متس ق حمای دأ أن تحق ذا المب إعالن ھ ورة ب وأرادت الث

ذه املة((وھ ة وش اواة عام ادیة المس اواة االقتص منھا المس ن ض ورة .)٢())وم ت الث وعمل

ة ت بالدیمقراطی ة إذ انتقل وة حقیقی ة ق رة الدیمقراطی اب الفك ى اكس یة عل ن  الفرنس ار م إط

  .)٣(الفلسفة والنظریات إلى نطاق القانون الوضعي والتطبیق العملي

ال  ي مق ا ف ة ومكوناتھ ات الدیمقراطی ة الغري عن آلی ق تحدثت مجل ومن ھذا المنطل

  :)٤(ا یأتيمب إیجازھاویمكن ) دیمقراطيال ما ھو النظام(نشرتھ بعنوان

  .الحریة، أي احترام الحریات المدنیة والسیاسیة للمواطنین .١

 .المساواة في بعدیھا السیاسي واالجتماعي .٢

ة المشاركة، بمعنى أن .٣ رار السیاسي ،أو السیاس ون الق ة ھي  یك ا الدول ي تتبناھ الت

رون بھذا القرار ویقوم جمھرة المواطنین الذین سوف یتأث ةمحصلة أفكار ومن نشأ

 .الرأي في القرارات  وإبداءفي المشاركة  إنسانحق كل : على مبدأ

ن العناصر فترى أن  جریدة الھاتف أما  ألف م ةجوھر الدیمقراطیة یت رام :((اآلتی احت

                                                
ع، السنة السادسة، )١( دة  ٢٨(عبد الحمید محمود، ما ھو النظام الدیمقراطي، الغري، مجلة، العدد الراب ذي القع

 .٤٣ـ٤٢،ص)م١٩٤٤تشرین الثاني ١٤/ھـ١٣٦٣
ة االقتصادیة انظر )٢( د عن الرأسمالیة واالشتراكیة والدیمقراطی اع السیاس: المزی . ي،ترجمة دبوتومور،علم االجتم

 .٤٣؛عبد المجید محمود، ما ھو النظام الدیمقراطي، الغري،ص٣٣ـ٣١م،ص١٩٨٢ومیض نظمي، بیروت،دار الطلیعة،
ر )٣( د انظ ة،:للمزی ة الجامعی كندریة، دار المعرف ي، االس اع السیاس ول االجتم ي محمد،،اص د عل  م،١٩٨٩محم

ري،٢١٩ص دیمقراطي، الغ ام ال و النظ ا ھ ود، م د محم د المجی امس، ؛ عب دد الخ ة، الع ة  ٢٦(مجل ذي الحج
  . ٥٧،ص)م١٩٤٤كانون االول ١٢/ھـ١٣٦٣

  .٥٨عبد المجید محمود، المصدر نفسھ،ص )٤(
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  .)١())التعددیة السیاسیة، وامكانیة تداول السلطة شرعیاوحقوق االنسان، 

ل ((بأن الفكرة التي كانت سائدة ومن جانب آخر أوضحت مجلة الغري زوغ فجر بقب

إن الملك ال یمكن أن یخطأ فلذلك ال یمكن أن یسأل وھذا المبدأ سارت )) الدیمقراطي  النظام

ھ ((الدیمقراطي فـ ،وأما الملك في النظام)٢(علیھ الدول قدیما جرد من سلطتھ فلذلك درئت عن

  .)٣())یكن لھ إال األعمال الخاصة التبعة وحولت سلطتھ للوزیر أو رئیس الوزراء ولم

ك زادو د المل رة تجری ال ان فك ب المق ن  كات ع م ره ورف لطتھ لغی نح س لطة وم ل س ك

ھ ؤولیة عن رة((المس ي فك ة وھ ل ))الدیمقراطی ي توص د أليّ  اإلیھالت ون بع د  الغربی وجھ

ا ((ینطویل ن ابتكرھ ل دول الغرب وأن أول م ا العرب قب ة طبقھ ة بحت رة عربی إنما ھي فك

  .)٤())وطبقھا فعال ھم المناذرة في العراق على عھد ملكھم المنذر

دل  ة الع وان اإلسالميوأكدت مجل ال نشرتھ بعن ي مق دل (ف ي صیانة  اإلسالميالع ف

لم تكن ولیدة الثورة الفرنسیة فحسب ) )المساواة والحریة واإلخاء((مبادئ نّ إ.)الكیان الدیني

ل الیم ((ب ى تع ذورھا إل د ج انتمت دین ال األدی الیم ال ا تع ن بینھ ماویة وم الميس د )) اإلس وق

ب اإلمامترجمھا  ي طال ي     علي بن أب لوكھ،ف ال سیرتھ وس اس  كماالح:((إذ ق د والن وال

وقولھ في ) الوالة والعمال(في اختیاره اإلمامتعالیم  من انموذجا ،واختار كاتب المقال))ابناؤه

                                                
اقي المزیوھنالك مز )١( ي تعطي لب ة وھيایة أساسیة أخرى مھمة ھي الت ق الدیمقراطی ا وتحق ة :((ا قیمتھ رقاب

ام رأي الع ر)). ال د انظ ي الدكتات: للمزی ھ، ف وریس دوفرجی ورات م روت، منش ولي، بی ام مت ة ھش ة، ترجم وری
  .٥٧محمود،الدیمقراطیة والرأي العام، الغري، العدد الخامس،ص د؛ عبد المجی٩٥ـ٩٢م،ص١٩٨٩عویدات، 

الحق االلھي ولیس للرعیة أن یحاسبوا الحاكم الظالم على ما یرتكبھ من  نظریة كان الملوك یحكمون بمقتضى )٢(
: للمزید انظر. سلطاتھ مستمدة من الرب نّ ألھو أن یدعوا هللا أن یلھمھ الصواب  أعمال وكل ما یستطیعون عملھ

اب، د ة للكت ة المصریة العام ة، مصر، الھیئ نظم السیاسیة المقارن ؛ ٥٨،ص.ت.احمد سویلم العمري، أصول ال
ة، ا ري، مجل ي، الغ ر العرب ددشمس الدین الخطیب، تبعة الحكم في النظام الدیمقراطي، ولیدة التفكی ،السنة ١٧لع

 .٣٠٠ـ٢٩٩،ص١٩٤٥تموز  ٣/ھـ١٣٦٤رجب  ٢٣(السادسة،
م انظر )٣( ام الحك ي نظ ر : بعد أن سادت فلسفة الحكم المطلق، ولمتابعة ھذا التغییر ف جورج سباین، تطور الفك

ارف،  ر، دار المع ي، مص الل العروس ن ج ة حس ي، ترجم ب، ٣٢م،ص١٩٥٤السیاس دین الخطی مس ال ؛ ش
  .٣٠٠الغري،ص

نھمحا )٤( وال م ھ األم ھ وجبایت ذر لسوء معاملت ل المن د انظر. ول أھل الحیرة قت رج االصفھاني، : للمزی ي الف أب
ر، روت، دار الفك م األول، بی اني، القس د الث اني، المجل در ٣٨م،ص١٩٥٥األغ ب، المص دین الخطی مس ال ؛ ش

  .٣٠٠السابق،ص
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ا وَولِّ :((إمارة الجند اھم جیب ودك أنق ا أ،من جن اوأفضلھم ،طھرھم قلب ن یبطئ عن : حلم مم

عفاء رأف بالض ذر وی ى الع تریح إل ب ویس ى  الغض و عل اءوینب ره  األقوی ن ال یثی ومم

  .)١())العنف

المجلة ذاتھا وفي مقال آخر أن السلطان ال یكون عادال وال یتصف بالعدالة إال  زادتو

ات وح ن واجب م م ا لھ ل م ھ بك راد أمت عبھ وأف اء ش ام ألبن ةإذا ق وق مفروض رى ((ق وال ن

، )٢())الدیمقراطي السلطان والھیئة الحاكمة قائمة بالحقوق والواجبات إال إذا حققت لھم الحكم

ة دیمقراطیات الثالث ا ال دول بتحقیقھ ة ال ة عدال د حددت المجل ة، (وق االقتصادیة، واالجتماعی

ذه كاتب  دّ وع) والسیاسیة دیمقراطیات ھيالمقال أھم ھ ة (ال ي )٣()القتصادیةاالدیمقراطی ،فھ

  .األصل والبقیة فروع فإن فیھا كفالة حیاة االنسان الطبیعیة

اه ي االتج إجراء  نفسھ وذھبت مجلة العقیدة ف ة ب ات الدیمقراطی دما فكرت الحكوم عن

اختفت الفكرة ((،ولذلك)٤(الحالة الجدیدة الىتجاري والتغییرات جوھریة في نظامھا السیاسي 

دیمقراطي  مالقدیمة التي فصلت النظا ھال ین  ؛ألن نظام سیاسي ال یمت لالقتصاد بصلة، وب

ى أساس  ائم عل اجنظام الدولة االقتصادي الق ع واالستھالك اإلنت  نت أیضا أدوأك))والتوزی

ة  ة الدول یةمھم ا إال  األساس ن تحقیقھ ع ال یمك ى الوض افظ عل ادي لیح دخل االقتص بالت

                                                
ة : نظرومبادئ الثورة الفرنسیة االمقارنة بین تعالیم اإلمام علي )١( ي صوت العدال ام عل جورج جرادق، اإلم

اد، ة الج روت، مطبع ورة الفرنسیة، بی ي والث ر الحسیني، ٤٨٧،ص٢م،جـ١٩٥٨اإلنسانیة ،بین عل د جعف ؛ محم
ى، دد السادس، السنة األول ة، الع دل  اإلسالمي، مجل رمضان  ١٥(العدل االسالمي في صیانة الكیان الدیني، الع

  .١٧٢ـ١٧٠،ص)ھـ١٣٦٥
لالطالع على )) أقرب الناس إلى هللا یوم القیامة الملك العادل،وأبعدھم عنھ الملك الظالم:(( kالنبي  محمد قال  )٢(

ي الشریعة اإلسالمیة انظر وم ف ام والمحك ي الشریعة : العالقة ما بین الحك ة ف رد والدول دان، الف ریم زی د الك عب
لم الحسیني، العدل أو عدالة السلطان، العدل ؛ مس٩٤ـ٨٧م،ص١٩٦٥اإلسالمیة، بغداد، مطبعة سلمان األعظمي،

 .١٧٧ـ١٧٤اإلسالمي، مجلة، العدد السادس،ص
ي  األثركفل اإلسالم بعض الحریات ذات  )٣( اء ف ا ج ك ،وكم ة التمل ل وحری ة العم االقتصادي للمسلمین ھي حری

ریم  رآن الك والكم:((....الق م رءوس أم ة ...))فلك ات٢٧٩البقرة،اآلی ن الحری د ع ر ؛ للمزی ر :االقتصادیة انظ منی
ة،ط ة القانونی ا بالدول المي مقارن ي اإلس ام السیاس اتي، النظ د البی یر،٢حمی ان، دار البش  م،١٩٩٤، عم

 .١٧٦الحسیني، العدل أو عدالة السلطان،ص ممسل ؛١٥٠ـ١٣٥ص
دد )٤( ة، الع دة، مجل دیث، العقی دیمقراطي الح ام ال ة للنظ ات العملی اجي، التطبیق ن ن نة األ٢محس ى،، الس  ١٣(ول

 .٣٦و٣٣،ص)م١٩٤٨تشرین الثاني ١٥/ھـ١٣٦٨محرم 
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  .)١())االجتماعي واالقتصادي واألمني((

رت وتطرق ة ونش ة األھمی ي غای وع ف ى موض ري إل ة الغ ھ ت مجل اال عن مق

ة ) الدیمقراطیة المدرسة والحیاة(بعنوان وم الدیمقراطی تم نشر مفھ وطالب كاتب المقال أن ی

ا ھي  لیست مؤسسة لتعلیم مبادئ الثقافة العامة فقط((المدرسةألن  ،من المدرسة ابتداء وإنم

ا رمجتمع صغیر ممثل لحیاة المجتمع الع ة )٢())لمي األكب ى حقیق ھ إل ال نفس ي المق ،واشار ف

ي تفھم((وھ م ی عب ل ھ أن الش م  كن ادیة ول ة أم اقتص ت أم اجتماعی یة كان ة ،سیاس الدیمقراطی

ة االصادق بمبادئھا ما لم ینشأ أفراده نشأة دیمقر باإلیمانتتشرب نفوسھ  م یمارسوا وطی ا ل م

  )).بسائط أصولھا خالل حیاتھم المدرسیة

دئ خاصة اال یملي على الطالب أفكارا معینة ومب((اتب المقال من المعلم أنوطالب ك

ذا  ى ھ تسیطر على تصرفاتھم ،وإنما ھو رسول المجتمع األكبر أوكل الیھ أمر االشراف عل

ھالمجتمع الصغیر وعھد  اون  إلی ى التع دریبھم عل ة التصرف وت ر وحری ة التفكی ارة حری إث

  .)٣())المشترك

النشء الجدید لممارسة الحیاة  إعدادي ھمى غایات التربیة الحدیثة أن أسفي ریب  وال

یش  الحرة ولتفھم حقیقة ما تنطوي علیھ ھذه الحیاة من عدل سیاسي ومساواة اقتصادیة، ویع

  .عیشة دیمقراطیة 

تترجم صفحة من صفحات الدیمقراطیة بنشرھا المستمر  أنحاولت الصحافة النجفیة 

الجمعیات النجفیة، حتى توصل الفكرة إلى أروقة انت تجري داخل ألخبار االنتخابات التي ك

ارال ي االختی ة ف ذه اآللی ى سبیل  ،قراء عن ھ لوعل اتف التمثی دة الھ را عن  نشرت جری خب

س  ات مجل ة إدارةانتخاب نة الخامس ر للس دى النش ر و منت دى النش س االدارة منت ب مجل انتخ

اریخ ة بت نة الخامس ة  ١٠(للس ادى الثانی ـ١٣٥٨جم وز  ٢٨/ھ ة )م١٩٣٩تم ت نتیج ، وكان

اموامحمد رضا المظفر، :المعتمد: یأتيما االنتخاب  د جواد آل شیخ : لكاتب الع الشیخ محم

                                                
  .٣٦،صالمصدر نفسھ )١(
علي عبد الواحد وافي وآخرون، أصول التربیة ونظام : لالطالع على عالقة الطالب بالمدرسة والمجتمع انظر )٢(

اھرة،  یم، الق ري٣٤ـ١٧م،ص١٩٥٥التعل ة، الغ اة الدیمقراطی ة والحی لمان، المدرس ن الس د حس ة، ؛ احم ، مجل
 .٣١٥،ص)م١٩٤٥تموز  ١٠/ھـ١٣٦٤شعبان١(، السنة السادسة،١٨العدد

  .أحمد حسن السلمان، المصدر نفسھ )٣(



 ٢٥٤

دیر االدارةوراضي،  ام، : م واد قس د ج الومحم ین الم ادي فیاض،: أم ید ھ بوالس : المحاس

  .)١( الشیخ صالح نعمة، واعضاء االدارة الشیخ علي ثامر والشیخ عباس المظفر

ةأیضا وأسھمت مجلة العقیدة  ر عن الجمعی ھا بنشر خب ة  نفس ةالنتخاب الھیئ  اإلداری

اریخ للسنة الخامسة عشرة ي النجف بت دى النشر ف ة منت ة لجمعی ة العام  ٢٩(اجتمعت الھیئ

ل من)م١٩٤٩تموز ٢٤/ھـ١٣٦٨رمضان  ام: ،فحصل على أكثر االصوات ك د الع : المعتم

ید : مدیر االدارةوالسید محمد تقي الحكیم، : تیر العامالسكروالشیخ محمد رضا المظفر،  الس

اض،  ادي فی بوھ ي، :المحاس ادق القاموس د ص یخ محم الوالش ین الم طفى : أم ید مص الس

ي كاشف الغطاء، السید والصراف، واعضاء االدارة كل من الشیخ علي سماكة،  الشیخ عل

دي الصدر، السید محمد صادق السوالشیخ عبد الھادي مطر، وحسین زیني،  الحاج وید مھ

  .)٢(رؤوف شالش

رت ین نش ي ح افي ف ر الثق ة التحری ة لجمعی ة االداری اب الھیئ ر انتخ عاع خب د  .الش فق

ت اریخ  اجتمع رف بت ف االش ي النج افي ف ر الثق ة التحری ة لجمیع ة والمؤسس ة العام الھئی

ة٦/١/١٩٤٨ ماء اآلتی اب االس م انتخ د:م، وت ري، : المعتم ي الخض د الغن یخ عب الش

الشیخ : سباالشیخ عبد المنعم الشمیساوي، المح:أمین المالوالشیخ حسین الصغیر،:السكرتیر

اظم : دارياال والعضوسید محمد علي خان،لا: مدیر االدارةوحسن القرشي،  د ك السید محم

  .)٣(الشیخ محمد االزیرجاوي: اإلداريضو والعالكفائي، 

ظ  ك أن نلح ن ذل ن م كالھ أنویمك ي أش ة ف ادتا البالدیمقراطی یطة س ات  س المجتمع

ي صدر سائدا مبدأ الشورى  وكانھذه الفكرة  اإلسالميالقدیمة وأید النظام   ،ولكنھاإلسالمف

وانإلى ھذا التطور  تطور شیئا فشیئا،وأشارت جریدة الھاتف ال نشرتھ بعن ات ((في مق خلفی

دیمقراطي ام ال دول، )٤())النظ اریخ ال ھ ت ددت فی ة إل ح ة الحدیث ابع الدیمقراطی رن الس ى الق

ر یة،عش ادئ االساس س والمب دوین األس رة ت را أول م ي انكلت م ف ر ت ك العص  ففي ذل
                                                

ر )١( د انظ دد: للمزی دة، الع اتف، جری ة،١٧٨الھ نة الخامس ة  ١٧(، الس ادى الثانی ـ١٣٥٨جم  ٤/ھ
 .٢،ص)م١٩٣٩آب

 .٣٣٥،ص)م١٩٤٩آب  ١٠/ھـ١٣٦٨شوال  ١٥(، السنة األولى١٥و١٤العقیدة، مجلة، العدد: للمزید انظر )٢(
 .٣٢٥،ص)م٢/١١/١٩٤٨/ھـ١٣٧٦ذي الحجة٣٠(، السنة األولى،١٢الشعاع، مجلة، العدد: للمزید انظر )٣(
دد )٤( دة، الع اتف، جری دیمقراطي، الھ ام ال ات النظ ي، خلفی ؤاد بط عة،٣٤١ف نة التاس ذي  ١٣(، الس

 .١١،ص)م١٩٤٣تشرین الثاني ١٢/ھـ١٣٦٢القعدة



 ٢٥٥

ةللدیمقراطیة أت الحرك د انش دعى ،وق ة ت اك جماع ة ھن رن ((الدیمقراطی ون لیب رز ج لفل

  .)١())١٩٥٧ـ١٩١٤

ة ورة البیضاء ) ١٦٦٨ـ١٦٤٢(وفي أواخر القرن السابع عشر بعد الحرب األھلی والث

امي عب )٢()١٦٨٩ـ١٦٨٨(لع ا الش ال فیھ اني، م و ا البریط د نح دیمقراطي الجدی ام ال لنظ

  .تدریجیا،ویعد أفضل صورة للنظام الدیمقراطي

) شفیةلالدیمقراطیة الب(في مقال نشرتھ بعنوان اإلسالميمجلة العدل ھذا األمر وأكدت 

ورة  بأن نظام الحكم د ث را بع امالدیمقراطي على النمط المعاصر، ظھر في انكلت ) ١٦٨٨(ع

امى م تن الحیة ث تعمرات  االص ي المس ةف ھ األمریكی ر نظام ى نش رب عل زم الغ ذلك ع ، فل

اتیر القائم((العالم خالل الحرب العالمیة األولى، أرجاءسیاسي في كل لا دونت الدس ى  ةف عل

ة ولكن غابت))الدیمقراطیة األسس ور الشیوعیة((الدیمقراطی د ظھ م  بع تالین الحك ولي س وت

اوسیطرة ھتل ن اورب ى أجزاء م ال))ر وموسولیني عل ب المق د وصف كات ة  وق الدیمقراطی

  .)٣())تمتاز بالزیف والتضلیل والخداع((بأنھا

ین أن  دم یتب ا تق ةومم ن  التجرب م تك ي  ل د الملك ان العھ راق إب ي الع ة ف الدیمقراطی

ة األساسیةالقاعدة  الطموح بعد أن كانت بمستوى ة العراقی ا الدول ت علیھ ي اطار  التي بنی ف

ك  المشروع االستعماري ھ المل م فی البریطاني، ھي إقامة كیان سیاسي جغرافي یتصدر الحك

ام  مزدوج رضوخ أسیرةالدیمقراطیة في العراق وھي  لقد ولدت الممارسة. فیصل األول أم

تعماریة درة االس ول ((الق تراطھا قب وخا الش عبي ورض ل الش ي التمثی ا ف وخا لنموذجھ رض

                                                
ران، :د انظرللمزی )١( ود، ای ریم محم د الك ة عب اعي، ترجم ار اجتم ي من منظ اه الغرب وي، االتج د النق علي محم

  .٤٨٥ـ٤٨٤م،ص١٩٩٧رابطة الثقافة والعالقات العامة،
عصر دونت المبادئ االساسیة للدیمقراطیة تدریجیا خالل القرنین السابع عشر والثامن عشر على أیدي رواد  )٢(

ین، عن أمثال مونتسكی األنوار اس ب وك، جان جاك روسو ،وتوم ارھمو، جون ل م انظر آث زار، : وآرائھ ول ھ ب
ة  ألیف والترجم ة الت ة لجن اھرة، مطبع الب، الق د غ ة محم ر، ترجم امن عش رن الث ي الق ي ف ر االورب الفك

 .١١؛ فؤاد بطي، خلفیات النظام الدیمقراطي،الھاتف،ص٦٠ـ٢٥م،ص١٩٥٨والنشر،
ددعلي السید محمد الحلي، ا )٣( دل اإلسالمي، مجلة،الع ة،١١لدیمقراطیة البلشفیة، الع ادى  ٣٠(،السنة الثانی جم

  .٢٢٦ـ٢٢٥،ص)ھـ١٣٦٧األول 



 ٢٥٦

  .)١())فع سلفا للدیمقراطیةیدكثمن الھیمنة 

حریة التفكیر ال تولد إال في الحیاة الحرة وأن اإلنتاج ((بأن يوھذا ما أكدتھ مجلة الغر

دیمقراطي ألن  م ال ي الحك دم إال ف و ویتق ري ال ینم ةالفك م  الرقاب ي الحك ة ف المفروض

ا  یئا فإنم تج ش ر محدودا وأن أن ة األشخاص إنتاجھاالستبدادي تجعل التفكی تبدین  لخدم المس

  .)٢())القائمین على ذلك الحكم

ة إلیھا والخالصة تشیر ا أن الدیمقراطی ل العلی ة المث ى ((مجل ة عل ة القائم ھي الحكوم

ام  وحریتھااألمة  إرادة ن أحك ر م ذ أكث ة تنف دار بواسطة األم ي ت ة الت رارات الحكوم وأن ق

ن الدولة القائمة بنفسھا وأن كل فرد من أفراد األمة یملك فكرا  صحیحا وعقیدة واضحة، وم

إلى المثل العلیا والدفاع  اإلرشادمجموع ھذه األفراد تتكون حكومة عالیة ووظیفة الدولة ھي 

  .)٣())عن الشعب

                                                
دة  )١( ات الوح ز دراس روت، مرك ي، بی رق العرب ي المش ة ف ع والدول المة، المجتم ان س غس

  .١٢٢،ص١٩٨٧العربیة،
ار  )٢( د الجب ماعیلعب ددإس ة، الع ري، مجل راق، الغ ة،١٦،الدیمقراطیة والع نة السادس ب  ١٦(، الس رج

  .٢٨٢ـ٢٨١،ص)م١٩٤٥حزیران ٢٦/ھـ١٣٦٤
ى، )٣( ع، السنة األول دد الراب ة، الع ا، مجل ل العلی ة، المث امش الدیمقراطی ى ھ ر الحسیني، عل د جعف ذي ١١(محم

 .٨ـ٧،ص)م١٩٤١كانون االول ١/ھـ ١٣٦٠القعدة



 ٢٥٧

  :١٩٤١احلركة الوطنية العراقية عام صحافة النجفية من لموقف اـ 

 أحداث ،وھيالمعاصر عاصرت الصحافة النجفیة صفحة من صفحات تاریخ العراق

،وعلى الرغم مما )١(عدة تسمیات علیھا الباحثون أطلقالتي ،١٩٤١ العراقیة الوطنیة ركةالح

ات الصحافة النجفیة  اختار الباحث مقاالت منكتب عنھا ومن أوجھ مختلفة  ر عن وجھ تعّب

  .نظرھا تجاه تلك الحركة

درت ة أص عید الرابع وري الس ددا)٢(وزارة ن ن  ،ع یم م ةالمراس د  واألنظم النبع  إع

ى الصحف ((رب العالمیة الثانیة ومن بینھا الرقابة على المطبوعات إذالح فرض الرقابة عل

ر  وإیقافوالنشرات الدوریة قبل نشرھا  ن غی ذلك )٣())سابق إخطارم ة  أصبحت،وب الرقاب

  .سالحا سیاسیا

ة  التمثیلوعلى سبیل  ار الحربی ل االخب ال ونق اء القت كانت الصحافة العراقیة تنشر أنب

ار تساؤالت عن التي كان فیر البریطاني وأث ا أغاض الس ت تسیر لمصلحة دول المحور مم

ي سبیل ((فیھ أعلنتمنع الصحف العراقیة من تصریح  اد العرب ف عطف المحور على جھ

                                                
ة((نتعددت آراء الباحثین حول التسمیة، فأطلق علیھا بعض المؤرخی )١( ورة مایس التحرری وحركة رشید عالي  ))ث

ة((والبعض اآلخر اطلق علیھا الكیالني، ة البریطانی ة((،ومنھا تسمیة))الحرب العراقی ة العراقی ة الوطنی ا ))الحرك ،وأم
ك ))االنتفاضة القصیرة((فأطلق علیھا) جورج كیرك(المؤرخ البریطاني دو من ذل ھ ،ویب ة كل ة الوطنی أن تسمیة الحرك

ي توصلت العراقی ائج الت ك من خالل النت رب لھا،وذل اة ھي األق رزاق  إلیھ د ال ي وصفھا عب ة الت الدراسات التاریخی
د)). بذرة روح الثورة في البالد العربیة األخرى((الحسني بأنھا رزاق الحسني، احداث عاصرتھا،بغداد، : للمزی د ال عب

ة، ة العام ؤون الثقافی درة، الح٢٦٥م،ص١٩٩٢دار الش ود ال ة،؛ محم ة البریطانی روت، دار ١٩٤١رب العراقی م،بی
ة، رار ١٩٦٩الطلیع ني، االس رزاق الحس د ال ةم؛ عب نة الخفی ة الس ي حرك ة، ط ١٩٤١ف ة ٣التحرری روت، مطبع ، بی
ة،بیروت، ١٩٧١الوفاء، ة العراقی ة الوطنی االني، دراسة لتطور الحرك اغي، حركة رشید عالي الكی ؛ اسماعیل احمد ی

ة، و١٩٧٤دار الطلیع ھ م؛ ج لیم ط ق س ة وتعلی ة، ترجم ة الثانی اب الحرب العالمی ي أعق ط ف رق االوس رك، الش رج كی
 .١،جـ١٩٩٠التكریتي وبرھان عبد التكریتي، بغداد، مطبعة المعارف،

راق )٢( ى عرش الع ھ عل د االل م تنصیب الوصي عب ذي ت وم نفسھ ال د . تسلم نوري السعید وزارتھ في الی للمزی
 .٧٣صالمصدر السابق،،سعاد رؤوف شیر محمد: انظر

 .١١٣ـ١١٢م،ص١٩٥٠عبد هللا اسماعیل البستاني، حریة الصحافة، القاھرة، دار النیل للطباعة  )٣(



 ٢٥٨

  .)١())االستقالل

، تثبیت نفوذھا السیاسي واالقتصادياستغلت بریطانیا ظروف الحرب العالمیة الثانیة ل

ي  وعملت على فرض ادارتھا ة ف فارة البریطانی م تستطع الس المطلقة على حكام العراق، فل

عت ي، فس الي الكیالن ید ع ل وزارة رش ن قب ا م تمر لطلباتھ رفض المس ل ال داد أن تتحم  بغ

  . )٢(واتفقت مع نوري السعید الذي كان یشغل منصب وزیر الخارجیة السقاط الحكومة

تقالتھ  عید اس وري الس دم ن ھ ق ي وزارت انون األ ١٥ف یس  ١٩٤٠ول ك ى رئ إل

وزراء، )٤(،ومن بعده استقال الوزیر ناجي شوكت)٣(الوزراء ،ومن ثم توالت استقالة اغلب ال

ي  تقالتھ ف ل اس ي، وقب ھ والكیالن د االل ي عب ین الوص ة ب ت األزم اني  ٣١وتفاقم انون الث ك

ى طھ الھاشميأم، بعد ١٩٤١ وزارة إل د ال  ن ترك الوصي بغداد متوجھا إلى الدیوانیة وعھ

                                                
والتي تصل بصوت یونس بحري،تأثیر االذاعة العربیة من برلین  األمرومن تقاریر المفوضیة االمریكیة بھذا  )١(

ي صفوفالعراق وتغذي اللھیب المتزاید للمشاعر المعادیة ل الوحدات  بریطانیا ال بین السیاسیین ووحدتھم بل ف
 .USNA,R.15,1890G,00/5/4,Tel No.100,November 12.1940          :للمزید انظر.العسكریة

ن ال ع ة :نق رب العالمی نوات الح ي س ة ف ة االمریكی ات العراقی دوري، العالق رحمن ال د ال امة عب اس
ة  الخفیة؛ عبد الرزاق الحسني، االسرار ١٠٦،ص٢٠٠٦فاه، ، بغداد، مطبعة الر١٩٤٥ـ١٩٣٩الثانیة، ي حرك ف
  .٦٣التحرریة،ص ١٩٤١السنة 

م،وابلغ وزیر الخارجیة ١٩٤٠تشرین الثاني  ١٦البالط الملكي في ) السربازل نیوتن(قصد السفیر البریطاني )٢(
وزارة  ق ب ة ال تث ة البریطانی أن الحكوم ي ب ن الوص مع م عید وبمس وري الس ي ن يالعراق ر. الكیالن د انظ            :للمزی

FRUS 1940,Vol.III,pp719-720, Tel No.117, December 10,1940.               

ابق،ص  در الس دوري، المص رحمن ال د ال امة عب ن اس ال ع داث ١١٣نق ني، اح رزاق الحس د ال ؛ عب
  .٢٤٧عاصرتھا،ص

تقالتھ ظل على اتصال مباشر مع الدبلوماسي  االمریكي تحدثت تقاریر المفوضیة األمریكیة أن نوري السعید بعد اس )٣(
ھ ١٩٣٢الذي أصبح وزیرا مفوضا وقنصال عاما في بغداد منذ ) م١٩٤٥ـ ١٨٨٣(نانبشو ى وفات ھ ھمومھ . حت ل ل ینق

انون األول  ٢٦ویطلعھ على مشاكل البالد وقد زار الوزیر المفوض في مقر عملھ بتاریخ  ، سلمھ نسخة من ١٩٤٠ك
ة الرسالة ال ین وثالثمائ ا تكونت من ألف وزیر المفوض األمریكي انھ ا ال ال عنھ تي قدمھا إلى الكیالني مع استقالتھ وق

ي  ت مختلف القضایا الت بالدتكلمة تناول ا ال ى نص الرسالة انظر. مر بھ اریخ : لالطالع عل رزاق الحسني، ت د ال عب
  ؛ ١٨٨ـ١٨٤،ص٥، جـ١٩٧٤، بیروت، دار الكتب،٤الوزارات العراقیة، ط

FRUS 1940, vol III,pp725-726, From Knabenshae to S.S.,Tel.127 December 29-1940. 

  .١١٤نقال عن اسامة عبد الرحمن الدوري، المصدر السابق،ص
 .م١٩٧٧، بیروت، ٣، ط١٩٧٤ـ١٨٩٤ وذكریات ثمانین عاما ةناجي شوكت، سیر )٤(



 ٢٥٩

  .)١(قالت عسكریة للعقداء االربعةالذي تعمد اجراء تن،١٩٤١في األول من شباط 

باط تج الض یس ضورف  اح روا رئ ر وأجب ذ األوام وزراءوا تنفی ى  ال عل

تقالة ة)٢(االس میت الحكوم ة وس كلت الحكوم وطني(،وتش دفاع ال ة ال ي )حكوم ان  ٣ف نیس

  .م١٩٤١

ي  یب وص وب تنص ى وج ت اآلراء عل د اتفق ى العجدی ى عل ار عل ع االختی راق ووق

د )٣(الشریف شرف لیكن وصیا، فدعي مجلس األمة بالد بع ،للنظر في مسألتین ھي وضع ال

م وواجبات الوصایة  اإللھأن ترك الوصي عبد  تنصیب وصي جدید على عرش العراق، وت

ُبل  ـ ان عدد الحاضرین بدعوة مجلس النواب للتصویت على اختیار الوصي وق اع وك االجم

  .)٤(وصایة الشریف شرف على عرش العراق مجلس النواب نائبا،واعلن ٩٤ب من النوا

ي رفعت إلى سمو الوصي التھان((و العراقي مجلس النواببقرار رحبت مجلة الغري 

وزارة. )٥())بالخیرات والبركات الصمیمیة وأن یجعل وصایتھ حافلة  ونشرت خبر تشكیل ال

                                                
دین الصباغ،  )١( ة صالح ال داء األربع ل شبیب، كوتحول والء العق د فھميوام ى سعید محم د سلمان إل ، ومحم

ونستن تشرشل، حوادث : للمزید انظر.الكیالني بعد أن كشفوا نوایا نوري السعید وموقفھ من الحرب وبریطانیا 
د ٢٣م،ص١٩٥٤م، تعریب جعفر الخیاط، بیروت، مطابع دار الكشاف، ١٩٤١العراق في السنة  ؛ اسماعیل احم

  .٣١٨یالني، صیاغي حركة رشید عالي الك
ة  )٢( یة االمریكی اعدت المفوض ي س ي ف ل الوص ھ نق د اإلل و عب وزیر نابنش ة ال ي برقی اء ف ا ج ة كم ى الحبانی إل

  :المفوض االمریكي

USNA,R.15,890G.00-535, Tel No.54 (Confidential)April, 2,1941. 

  .١٢٦نقال عن اسامة عبد الرحمن الدوري،ص
اریخ العاشر من نیسان ) نابنشو(،بعث الوزیر المفوض االمریكي )٣( ل بت ي متنتصف اللی ھ ف تقریرا إلى حكومت

ى ) الكیالني(یذكر فیھ أن جمع اعضاء مجلس النواب بالقوة، وھدد بعضھم بالقتل أو جيء بھم تحت الحراسة إل
ر ه،أن بغداد الختیار شریف شرف وصیا على الملك فیصل الثاني، ولكن ما ذكره السید عبد الرزاق الحسني وغی

ك ذر عن ذل ن السید الصدر اعت ة رئاسة المجلس، ولك ي تولی د الصدر ف ى السید محم . الكیالني وجھ دعوة إل
  :؛ نقال عن ٢٤٦،ص٥عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات،جـ: للمزید انظر

UNSN,R. 15,980G.00/555,Tel No.72, April .10-1941-Midnight. 

  .١٢٩السابق،صاسامة عبد الرحمن الدوري، المصدر 
ي  ١٩٤١محاضر مجلس النواب،االجتماع غیر االعتیادي لسنة  )٤( د ٣ـ١م،ص١٩٤١نیسان  ١٠ف اد مجی ؛ جھ

  .٤٧م،ص١٩٨٠، بغداد، مطبعة االرشاد،)١٩٥٨ـ١٩٤١(محیي الدین، العراق والسیاسة العربیة،
 .،ص الغالف)م١٩٤١ن نیسا ١٥/ھـ١٣٦٠ربیع األول  ١٨(،السنة الثامنة،٦٥و ٦٤الغري، مجلة، العدد  )٥(



 ٢٦٠

ومن جانب آخر دعت المجلة ، قت ذاتھوفي الرئیسھا  ومھنئة )١(١٩٤١نیسان  ١٢في تاریخ 

ذه ھ ھ اب بحركت ق الوحدة ال((العرب لمساندة ھذه الحركة،ألن العراق فتح الب ةعلتحقی )) ربی

  .)٢())ال یتحقق إال بالجد والتضحیات والوثبة الجبارة((واشارت أیضا إلى االستقالل الذي

ان احداثھا، ومن  عندماانقسمت الصحافة النجفیة بین مؤید ورافض للحركة،  كانت تصدر إب

ة وعاتھا مجل ا بموض ا وآزرتھ رت عنھ ة ونش ت الحرك ي دعم حافة الت الت والص ري(المج ) الغ

دة اه رشید عالي ) الھاتف(،وجری ذي ألق دفاع الوطني ال ان رئیس حكومة ال التي نشرت صورة بی

ة  وم الجمع ي ی ا فیھما١٩٤١نیسان  ٤الكیالن ان رئاسة اركان الجیش وأعلن تحمل مسؤولیة  ، وبی

  .)٣(حفظ األمن واالستقرار وصیانة أحكام الدستور

اریخ  راق بت ي الع كریة ف ات العس ة العملی وات البریطانی دأت الق ایس / ٢ب د ، )٤(١٩٤١م وق

د أسھمت  علماءى دتص ین، وق رّد الغزاة المحتل اوى ل ة الشریعة باصدار فت دین وھم حاملي ألوی ال

فتوى (و)فتوى المرجع الدیني السید أبو الحسن االصفھاني(، وھيجریدة الھاتف بنشر فتاوى العلماء

اء ف الغط ین كاش د الحس یخ محم ن اطلب انذلال) الش دة م ذه  الجری رة لھ ؤازرة والنص وب الم وج

ة لحفظ استقالل ھالحركة، وفتوى الشیخ عبد الكریم الجزائري دعا فیھا إلى المساعدة للن ضة الدفاعی

  :وأما نص فتوى المرجع االصفھاني فھي. یھاالعراق وقطع تصرف االجانب ف

ب ا(( نھم، أن الواج راقیین م ص الع لمین وأخ ا المس ة أخوانن ى كاف الم عل دیني لالس

بالد  ذه ال تطاعتھ وھ در اس الم، بق الد االس ة االسالم، وب ظ بیض لم لحف ل مس ى ك یقضي عل

ا محئالعراقیة المشتملة على مشاھد األ ا جمعی دین یجب علین ن تسلط مة ومعاھد ال ا م افظتھ

ة  ھا الدینی ن نوامیس ة ع افر والمدافع إلىالك ة  ف اكم لخدم ا هللا وإی وكم وفقن تكم وأدع ذا اح ھ
                                                

را  )١( ویدي وزی اجي الس ة، ن ر الداخلی وزارة ووزی ا لل ي رئس الي الكیالن ید ع ن رش ل م وزارة ك كلت ال تش
علي محمود الشیخ علي وزیرا للدولة، وموسى الشابندر وزیرا للخارجیة، وناجي شوكت وزیرا للدفاع، وللمالیة،

ي وحمود وزیرا لالشغال والمواصالت، محمد علي مومحمد یونس السبعاوي وزیرا لالقتصاد، و رؤوف البحران
ارف را للمع ي، : للتفاصیل انظر. وزیرا للشؤون االجتماعیة، ومحمد حسن سلمان وزی ود الشیخ عل ي محم عل

  .٢١٢،ص.ت.محاكمتنا الوجاھیة، صیدا، المكتبة العصریة، د
  .١١١٣،ص٦٥و٦٤الغري، مجلة، العدد  )٢(
 .١٩وص٢، ص)م١٩٤١نیسان  ١١/ھـ١٣٦٠ربیع األول، ١٤(السنة السادسة،، ٢٦٠الھاتف، جریدة، العدد )٣(
راق،  )٤( ى الع ززةجردت الحكومة البریطانیة حملة عسكریة قویة تحركت من فلسطین إل ة القوات االنكلیزیب مع

ة ة المحلق ائرات المعادی داد، بصحبة الط ى بغ ررت الزحف إل د انظر. التي نزلت البصرة وق رزاق : للمزی د ال عب
 .٧٧؛ ونستون تشرشل، المصدر السابق،ص٢٦٢الحسني، احداث عاصرتھا،ص



 ٢٦١

  .)١())والمسلمین إن شاء هللا اإلسالم

ة الغري اھتماما ملحوظا  ردة التي  على الرغم منلحركة، وباأولت مجل من المقاالت المف

ةالحركة ال(نشرت فیھا اصدرت عددا خاصا بعنوان ة العراقی ة )٢()وطنی ،بعد أن وصلت إلى المجل

كثیر من الكتب والرسائل نتیجة نشر فتوى الشیخ محمد الحسین كاشف الغطاء، ومن ھذه الرسائل 

  :نص رسالة رئیس الوزراء ونقتبس منھا

ان ھذه المملكة واستقاللھا((... دفاع عن كی  عن،لقد كان للفتوى العظیمة التي اصدرتموھا بال

ة االس وس بیض ي ونف ي نفس ر ف غ األث اتھا أبل ابثین بمقدس رة الع ة الكف لمین ومقاتل الم والمس

  .)٣(..))الجمیع

وكانت ھذه الرسالة جوابا على فتوى الشیخ كاشف الغطاء الذي دعا فیھا العرب إلى اسناد 

ب  تقالل، فالواج ل االس ن اج ابرة والتضحیة م د والمث راق بالج ذو الع ذوا ح ى یح ة حت ذه الحرك ھ

  .)٤())على كل فرد من ابناء ھذا الشعب الباسل أن یمد ید المساعدة لھ((ني والدیني یحتمانالوط

ة تدعو االمثقفة في المجتمع النجفي، عقد الندوات واالحتفاالت والمج الفئة قامتلذا  لس األدبی

اء  اع موسع حضره العلم د اجتم دوات عق ذه الن ین ھ ن ب ة، وم ؤازرة الجیش والحكوم ا إلى م فیھ

في ) م١٦/٥/١٩٤١و١٥(دباء واألعیان وموظفو الحكومة في النجف االشرف واستمر یومینواأل

ى  دعو إل ا قصائد وخطب ت ت فیھ ة وألقی ة الرابطة األدبی دجمعی وطن، ون ة ال وات  ادوحمای ا بق فیھ

دعم الحمیة لدى الناس مما جعلھم  وأثارت، )٥(االحتالل البریطاني ة  الجیشیتبرعون ل وغطت مجل

                                                
 ٩/ھـ١٣٦٠ربیع الثاني  ١٢(، السنة السابعة،٢٦٢الھاتف، جریدة، العدد : لالطالع على نص الفتاوي انظر )١(

  .١،ص)م١٩٤١مایس 
 .١٢٠٤ـ١١٨٥ص ،)م١٩٤١مایس  ٢٠/ھـ١٣٦٠ربیع الثاني ٢٣(،٧٠و ٦٩الغري، مجلة، العدد الخاص )٢(
  .١١٨٥،صالمصدر نفسھ )٣(
دد: لالطالع على نص الفتوى في المجلة انظر )٤( ة، الع اني  ١٥(،٦٨الغري، مجل ع الث ایس  ١٢/ھـ١٣٦٠ربی م

  .١١٦٩،ص)م١٩٤١
وت )٥( ة احت وبي قصیدة رائع ي الیعق د عل ى الشیخ محم یدة ) ٥١(ألق وبي بقص ود الحب ا،وألقى الشاعر محم بیت

وان)ل العربلیسمعھا االنكلیز قب(عنوانھا ائر(، وشارك الشاعر عمار سمیسم بقصیدة بعن راق الث ،والشاعر )الع
وخاطب عبد الغني الخضري بقصیدتھ الشباب العربي،وأما الشاعر ) یوم الجیش(إبراھیم الوائلي بقصیدة عنوانھا

ا انظر). انصروا الشعب(علي البازي فأسھم بقصیدة عنوانھا ة، ال: لالطالع على ھذه القصائد وغیرھ ري، مجل غ
 .١٢٠٤ـ١١٨٥،ص٧٠و٦٩العدد



 ٢٦٢

  .)١(ومقدار تبرعاتھم أسماءطرح في االجتماع، فضال عن نشرھا  الغري ما

ات  اء العملی د انتھ د وبع ي عب ودة الوص كریة وع ھالعس ل )٢(اإلل كیل وزارة جمی وتش

ة)٣(المدفعي وأغلقت الصحف  ،قاموا بحملة على الصحافة التي صدرت وساندت الحركة التحرری

  .ودت الصدورومنھا مجلة الغري وجریدة الھاتف لمدة شھرین وعا

ة اسالمیة بأنھا مجلة الغري في مقال افتتاحي فتاوي العلماء التي صدرت  سوغت كانت دینی

ھ الحوادث التي مرت )) ال عالقة لھا بالسیاسة((محضة ونشرت خطاب الوصي الذي عرض فی

  .حاولت في ذلك ارضاء الحكومة واالستمرار بالصدوروقد ،)٤(على العراقیین

او ي ع حف الت ن الص ي وم ل ھ ف طوی د توق ة وبع نتھا الثانی ي س دور ف دت الص

دة ة) الحضارة(جری ة الوطنی دعوة (وقد وصفتھا  ،١٩٤١ التي وقفت بموضوعاتھا ضد الحرك بال

دة الحضارة وعرض)النازیة ال نشرتھ جری ھ ت، في مق صور بعض المآسي والكوارث التي ((فی

  .)٥())حلت بھذا البلد األمین بما قام بھ اولئك النفر االشرار

م رئیس  حاولت جریدة الحضارة بمقاالت نشرتھا أن تزیل الصفة الشرعیة لھذه الحركة، بقل

ولھم  ى عق ت عل ي طغ ات الت ا الجماع ب فیھ دة یخاط ات الجری ب افتتاحی ب أغل ذي كت تحریرھا ال

                                                
الغ انظر. نشرت المجلة اسماء المتبرعین بوجبتین ومقدار ما تبرعوه )١( ى االسماء والمب ري، : لالطالع عل الغ

  .١٢٠٤ـ١٣٠٣، ص٧٠و٦٩؛ المصدر نفسھ، العدد ١١٨٤ـ١١٨٣،ص ٦٨مجلة، العدد
مایس وانتقل  ٣٠لت القوات مشارف بغداد یوم مایس ووص١٩اكملت القوات البریطانیة احتالل الفلوجة یوم  )٢(

دري وبي وداود الحی ي جودت االی د . الوصي إلى بغداد الیوم األول من حزیران ویرافقھ نوري السعید وعل للمزی
ر ب، ط: انظ یین األجان ذكرات الدبلوماس ي م راق ف فوة، الع ي ص دة فتح ر، ٢نج ة منی داد، مطبع ، بغ

رى ٢٧ـ٢٦لسابق،ص؛ونستون تشرشل، المصدر ا١٧٣م،ص١٩٨٤ ة الكب ورة العربی راوي، من الث ؛ ابراھیم ال
 .٢٢٨م،ص١٩٦٩إلى العراق الحدیث، ذكریات، بیروت، دار الكتب، 

: للمزید انظر. سا للوزراء في العراقیم، وسبق اختیاره اربع مرات رئ١٩٤١حزیران  ٢تشكلت الوزارة في  )٣(
جمادى الثاني  ٢٥(، السنة الثانیة،٧١غري، مجلة، العدد ؛ ال٧ـ٥،ص٦عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات،جـ

 .الملحق اإلضافي)م١٩٤١تموز ٢٣/عـ١٣٦٠
دد  )٤( ري، الع الم، الغ ج اإلس اوي حج ى فت ر عل دیث خطی راقین، ح یخ الع ـ١٣٦٠رجب  ٤(،٧٢ش وز  ٢٩/ھ تم

 .١٢٢٤١ـ١٢٢٣،ص)م١٩٤١
ارة، )٥( ي، الحض ا األدب ي كفاحھ ارة ف وري، رأي الحض ن الص د حس دد محم دة، الع نة ٢١جری ، الس

  .٢ـ١،ص)م١٩٤١تموز  ٢٤/ھـ١٣٦٠جمادى الثاني٢٩(الثانیة،
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اء بتیارھا((االوھام وانجرافھم بتلك ة العمی ال آخر على الحكومة أن تحاسب )١())الفتن ،وأكد في مق

رةیھؤالء الغادر(( ،ومن جانب آخر حملھم المسؤولیة )٢())ن على فعلتھم وعقدوا المؤامرات الخطی

  .)٣())وأتھم قادة الحركة بوالئھم الخارجي ولیس لوطنھم((في الحرب 

د ھ أك ي االتجاه نفس ى  توف دة الحضارة عل ة أن جری ادة الحرك ا ق مسؤولیة الحرب یتحملھ

  .)٤(الخارجیةبسبب اساءة التصرف في السیاسة 

ر االت التي نشرت في جریدة الحضارة، وھي تحمل اسمقوأما الم م تكن أقل  رئیس التحری ل

ال آخر)٥())عصابة وقادة خائنون((فقد وصفتھم بأنھمقسوة على رجال الحركة، تحت اسم  ، وفي مق

  .)٦(التي أدت إلى فشل الحركة األسباببینت فیھ الجریدة أھم مستعار 

ة التي عاصرت ومن ذلك كلھ یتض ة أحداثح أن الصحافة النجفی ة الوطنی  الحركة التحرری

ك أو الوصي،  )، ومجلة الغريجریدتي الھاتف والحضارة(١٩٤١ لم تكن موجھة ضد شخص المل

راقیین،  ات الع ة لطموح ة المعادی ة البریطانی د السیاس ت ض ا كان دوإنم اعر  فق تفز المش ت تس كان

ي  ة، الت اني القومی بحتواألم ة فیم أص رك المعارض د مح یةا بع راق  األساس ب الع ق مطال لتحقی

  .باالستقالل والتسلیح

                                                
دد )١( دة، الع بالد المخلصین،الحضارة، جری اء ال ا أبن ة الحق ی رجب  ٧(،٢٢محمد حسن الصوري، اسمعوا كلم

 .٤ـ٣،ص)م١٩٤١تموز  ٣١/ھـ١٣٦٠
دد )٢( دة، الع ارة، جری اب، الحض اعة الحس وري، س ن الص د حس ب ١٤(،٢٣محم ـ١٣٦٠رج آب  ٧/ھ

 .٤ـ٣،ص)م١٩٤١
 ١٤/ھـ١٣٦٠رجب ٢١(٢٤محمد حسن الصوري، وطنیون في الظاھر مجرمون في الباطن، الحضارة، العدد )٣(

  .٤ـ٣،ص)١٩٤١آب 
ام  التمثیلوعلى سبیل  )٤( ة ببضعة ای وزارة الكیالنی د تشكیل ال فیما یخص السیاسة الخارجیة وموقف مصر بع

راق بصورة أبلغ وكیل الوزارة القائم  ي الع راھن ف رف بالوضع ال ة المصریة تعت أن الحكوم باالعمال العراقیة ب
ى  دایتھا حت ذ ب ة من ان عدائیا للحرك ادقیقة، وأما موقف الصحافة المصریة فك د انظر. نھایتھ المفوضیة : للمزی

ة  م الوثیق ي مصر، رق ة ف ة العراقی ي  ١٩٤الملكی دي، ال١٩/٦/١٩٤١ف اس حمی ر عب ال عن جعف ورات م، نق تط
اھرة، ي الق ة ف ات العراقی ائق الممثلی ي وث داد، ١٩٤٢ـ١٩٣٠السیاسیة في مصر ف ت الحكمة،بغ م، منشورات بی

 .٨٧٧ـ٨٧٦م،ص٢٠٠٢مطبعة الزمان،
 ٤ـ٣صالمصدر السابق،محمد حسن الصوري،  )٥(
  .٦ـ٥،ص٢٣؛ زعامة األمة، العدد٤ـ٣،ص٢١لماذا فشلت حركة رشید، العدد) م(صاحب التوقیع، )٦(



 ٢٦٤

  :لحركة القوميةرؤية الصحافة النجفية لـ 

ع رن التاس ذ الق ي من وطن العرب ھد ال ر ش یة عش رات السیاس ن المتغی ر م ، الكثی

ذاك، ا وقت ا أورب ت بھ ي حفل ل التطورات الت  واالجتماعیة واالقتصادیة، وھي تتوافق ومجم

لوكھا  صوروما أحدثتھ من  ى صعید س ة عل ة العثمانی كان بعضھا أساسا في مسارات الدول

  .السیاسي الداخلي وعالقاتھا الخارجیة

ة قومي العربيلالفكر اتنامي ولقد كان  ك الحقب ،احد أبرز الجوانب الفاعلة في صنع تل

ر ھ أوضاعا أكث ت  من تاریخ العرب الحدیث، في ظل السیطرة التي باتت تواج دا، فكان تعقی

ام رى ع ة الكب ورة العربی ل وج)م١٩١٦(الث رة عم اء ھ، ثم ن أعض رب م ومیین الع ود الق

ة )١(الجمعیات العربیة العلنیة والسریة ا وطبیع ان متوافق ي ك ،وإن تطور الفكر القومي العرب

ى الحرب  تاسعالتفاعالت الفكریة والسیاسیة التي تمیزت بھا حقبة نھایة القرن ال عشر وحت

  .)٢(عالمیة األولى، وإن انبثاقھ شكل بدایة مرحلة جدیدة ومھمة في تاریخ العرب الحدیثال

ة  المتابعة ولسنا في ھذا المبحث بصدد التفصیلیة التاریخیة لألحداث التي شكلت حرك

زات  د بعض المرتك وف عن ا الوق ي الحدیث، وإنم یةالتاریخ العرب ي  األساس ي نشرت ف الت

ي من خالل ابحوث ومقاالت  وعي العرب امي ال را عن تن ت تعبی ي كان ة، الت لصحافة النجفی

دة  ان م ة إب ة الحدیث ة العربی ة القومی الوطني والقومي حتى كونت في مجملھا صورة الحرك

  .البحث

ت مثال ي  أدخل ا ف د عرفتھ ة وق دان السیاس ي می ة ف رة القومی دلیل الفك ة ال ل نشرتھ یمثتمجل

وان فتھا(بعن ة وفلس ة القومی ابأ) الحرك تقالل ((نھ ة واالس ر والرفاھی ق الخی د تحقی ي تری رة الت الفك

ادھم  ، وفي المقال ذاتھ ردَّ ))لجماعة من الناس ینتمون إلى قومیة واحدة ذین وجھوا انتق ى ال ھ عل كاتب

                                                
اني ) م١٨٧٥(یتفق المؤرخون أن جمعیة بیروت السریة )١( م العثم ارض للحك ي مع تعد أول تنظیم سیاسي عرب

جورج انطونیوس، یقظة العرب، تاریخ حركة العرب القومیة، : للمزید انظر. دعا ببرنامجھ السیاسي إلى الثورة
د ا١٦٠ـ١٥٠م،ص١٩٦٦، بیروت،٢ترجمة ناصر الدین األسد وإحسان عباس، ط وین ؛ عب دوري، التك ز ال لعزی

دة  ات الوح ز دراس روت، مرك وعي، بی ة وال ي الھوی ة ف ة، دراس ة العربی اریخي لألم الت
 .١٥٠ـ١٤٩م،ص١٩٨٤العربیة،

  .١٦٢ـ١٦١جورج انطونیوس، المصدر السابق،ص )٢(
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نقص وھي )١(إلى الحركة القومیة اني ((، من مواضع ال ة والموضع الث ة في القومی الفكرة االعتدائی

ة القوم ام الحرك ةاھتم اكل األم ن مش ادیة م كلة االقتص ة بالمش ب))ی ا ،ویج ع عنھ ون  ،وداف أن تك

  .)٢())بین شعوب العالم واإلخاءعامال في تنمیة روح المودة ((

اس  تبالقومیة ودع ةملحوظ عنایةبعض الصحافة النجفیة  عنیت ى بعض الن دإل  تخلی

ق،)ھـ١٣٣٤شعبان٩(الثورة العربیة الكبرى ھو یومقیام الیوم الذي صادف فیھ  وم ل المواف لی

بھذا الجانب أكثر  عنیت، ووصفتھ مجلة الشعاع ـ التي ١٩١٦العاشر من شھر حزیران عام

ذا  وأثرھا وأبعادھا من زمیالتھا لتغطیة جذور القومیة أن ھ ي ب ي والعرب في المجتمع العراق

ة ومال((وكان ھذا الیوم ) عید النھضة(الیوم رة القومی ة ءنتیجة طبیعیة لتكامل الفك ا للبیئ متھ

ة ة واالجتماعی ري . )٣())الطبیعی ة الغ اركت مجل داروش ا  بإص ذكرى ذاتھ اص بال دد خ ع

  .)٤(واعتبرتھ الیوم األغر

وان ة(وأكدت ذلك مجلة الشعاع في مقال آخر بعن د النھضة العربی د ) عی  أوضحتوق

د وضربت علیھا ب القرون المظلمة الطویلة التي عتمت على البالد العربیة((فیھ أن الجران ق

دأ  ا أن یب ان لزام وار الفجر ك ذھبت بمعالم عمرانھا وعفت عن آثار عرفانھا فلما انبلجت أن

الحدیثة من أولھ لكي یتاح  المدنیةنھضتھم وأن یمضوا في طریق  أركانابناء یعرب بتشیید 

  .)٥())دمشق والقاھرة ومدینة السالم لھم اعادة ما سلف من مفاخر

                                                
رین وأن )١( رن العش ن الق ى م نوات األول روف الس اج ظ ي نت ة ھ ة العربی و أن القومی ائع ھ اع الش  إن االنطب

النفوذ الغربي المستفحل وسیاسة التتریك العثمانیة ومن ھذا االنطباع عورض من وجھتي : نھوضھا كان لسببین
ومیض جمال عمر نظمي، الجذور السیاسیة والفكریة واالجتماعیة للحركة القومیة : للمزید انظر. نظر مختلفتین

ز دراسات الوحدة ا ة،صالعربیة االستقاللیة في العراق، بیروت، مرك ة ٥٩ـ٥٨لعربی ال ناصر، الحرك د الع ؛ عب
دد الث ة، الع دلیل، مجل فتھا، ال ة وفلس ة،االقومی نة الثانی اني(من، الس ادى الث ـ١٣٦٧جم ان / ھ نیس

 .٤٤٣ـ٤٤١،ص)م١٩٤٨
  .٢٤٢عبد العال ناصر، المصدر نفسھ،ص )٢(
وم  )٣( دین، ی ال ال ي كم د عل نة ٩محم عبان س دد١٣٣٤ش ة، الع عاع، مجل ـ، الش ن٤و٣ھ ى،، الس  ٩(ة األول

 .٦٣ـ٦٢،ص)م١٩٤٨تموز ٧/ھـ١٣٦٧شعبان
اص )٤( دد الخ ري، الع ة،١٩الغ نة السادس عبان  ١٥(، الس ـ١٣٦٤ش وز ٢٤/ھ ؛ ٣٥٤ـ٣٢٧،ص)م١٩٤٥تم

  ).م١٩٤٠ایلول  ١٣/ھـ١٣٥٩شعبان  ١٠(، السنة السادسة،٢٣٣الھاتف، جریدة، العدد
دد )٥( ة، الع ة، الشعاع، مجل رى، الشعاع، ٦٥ـ٦٤ص،٤و٣میر بصري، عید النھضة العربی ورة الكب ؛ صدى الث

  .٩٢ـ٩٠،ص٤و٣شعبان األغر، الشعاع، العدد ٩؛ محمد علي البالغي، ٧١،ص٤و٣العدد
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وانوأفردت مجلة الدلیل مق ة((اال بعن ار) )القومی اریخ  تأش ى أن ت ھ إل ةفی  القومی

ذا بمدلوالتھا اع من اء االجتم دى علم ھ ل ة ب ة  لمعروف ة االوربی اریخ النھض ذي ت مي ال س

ـ ات((ب ر القومی رى )١())عص ال،وی ب المق ة كات اللة وأن ((أن القومی ى الس ت عل بنی

ة  ))امتدادھا تدرج من الفرد إلى العائلة فاالسرة فالقبیلة ى النظری ال إل ب المق ویمیل كات

ة ى أن القومی ة إل ري ((الداعی ان الفك ور االنس ا وتط األرض وامتالكھ اط ب ة االرتب نتیج

اعي ((ھا فإنھال،وأما مدلو ))واالجتماعي انھم االجتم دة كی ي وح وعي عام لدى األفراد ف

ة  ف الوطنی ة والعواط دة اللغ ندھا وح د واآلداب تس دة التقالی ن وح ئ ع د مجلالناش

ا))تاریخي ین ((، ومن ھذا المنطلق اكدت المجلة الغرض من القومیة أنھ د ب ل توحی عام

  .)٢())وعامل عدل وحریة ونظام...األفراد

ى  ارئ عل ون الق اریف لیك اھیم والتع ض المف ى ایضاح بع سعت مجلة االعتدال إل

ب  وقصد ))رسالة األمة العربیة((وقد كان واضحا في مقال نشرتھ بعنوانمنھا،بینة  كات

بالد ت((مفھوم المقال من ذه ال یتھ االعرب والعربي ذلك المولود ھو وابوه في ھ ا جنس رك

ت  ،األولى ي ال تم ة الت وال نقصد بالعربي أنھ خاضع لنظریة الدم والعنصر تلك النظری

ة)٣())إلى العلم بصلة ار((،وأكدت أیضا بعدم صحة نظری عب هللا المخت افس ) )ش ي تن الت

                                                
یشیر ساطع الحصري الى أن تسمیة ھذا العصر بھذه التسمیة وذلك بالنظر إلى االتجاھات السیاسیة االساسیة،ألن  )١(

ة أوربا السیاسیة حدثت من جراء تغلغل الفكرة القومیة في نفوس األمم األحداث السیاسیة الھامة التي غیرت معالم خارط
أبو خلدون ساطع الحصري، ما ھي القومیة؟ : للمزید انظر. في المیادین الدولیة) حقوق القومیات(االوربیة وانتصار مبدأ

ات،ط داث والنظری وء االح ى ض ات عل اث ودراس ا٢ابح ز دراس روت، مرك ومي، بی راث الق لة الت دة ، سلس ت الوح
ة، ى،٩م،ص١٩٨٥العربی نة األول اني، الس دد الث ة، الع دلیل، مجل ة، ال دین، القومی ال ال ي كم د عل ة (؛ محم ذي الحج
 .٦٨ـ٦٥،ص)م١٩٤٦تشرین االول ٢٦/ھـ١٣٦٥

  .٦٧ـ٦٦محمد علي كمال الدین، القومیة،الدلیل، العدد الثاني،ص )٢(
ا إن القبائل العربیة التي كانت تنزح من الجزیرة خ )٣( د صالتھا مع موطنھ ت تفق ل اإلسالم كان ا قب الل عصر م

م  ا ل ور اإلسالم بأنھ د ظھ ة عن رة العربی ة من الجزی ل العربی دھااالصلي، ولكن تدفق القبائ ا  یفق صالتھا بمنبعھ
ة؟ المصدر السابق،ص: للمزید انظر. األصلي ا ھي القومی ؛ محمد ٢٣٠٧ـ٢٠٦أبو خلدون ساطع الحصري، م

اني، السنة السادسة،علي كمال الدین،  دد الث ادى االول(رسالة األمة العربیة، االعتدال، مجلة، الع / ھـ١٣٦٥جم
 .١٣٩ـ١٣٣،ص)م١٩٤٦نیسان
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ا ازیون  علیھ ھاینةوالن ق أصحاب((الص ر المطل فة الفك ھ ووّض. )١())فلس ال نفس ي المق ح ف

ن ((مفھوم الوحدة وھي  بیان أنھا لیست من القضایا الطارئة ،وإنما ھي نتیجة ما یشعر بھ م

ة  ة واالقتصادیة والثقافی ائل السیاسیة واالجتماعی ع المس ي جمی ل والتعاضد ف ضرورة التكت

ر لجمیع حوا وأنھا كائن حي مستكمل فز الحیاة ومرتكزة على أقوى العوامل المباشرة  وغی

  .)٢())المباشرة

  :)٣(كما حدد كاتب المقال عوامل الوحدة المباشرة، ویمكن ایجازھا بما یأتي

  .الوعي القومي . أ

 .الوحدة الوطنیة . ب

 .وحدة اللغة . ت

 .وحدة االمجاد التاریخیة . ث

 .الوحدة االقتصادیة . ج

 .وحدة الفن . ح

 :)٤(فھي وأما العوامل غیر المباشرة

  .سیرة المتحاربین والوحدة . أ

 .االستعمار والوحدة . ب

 .المعاھدات السریة ومؤتمر فرساي والوحدة . ت

 .)١(عصبة األمم . ث

                                                
ار، انظر )١( ا أساطیر الشعب المخت ر : لالطالع على أساطیر الصھیونیة ومنھ ا الشریف، الصھیونیة غی ریجین

 عبد العزیز، عالم المعرفة،الكویت، المجلس الوطني الیھودیة، جذورھا في التاریخ الغربي، ترجمة احمد عبد هللا
 .١٣٤؛ محمد علي كمال الدین، رسالة األمة العربیة،ص٢٩ـ٢٤م،ص١٩٨٥للثقافة والفنون واآلداب، 

  .١٣٥محمد علي كمال الدین،رسالة األمة العربیة،االعتدال،ص )٢(
ر )٣( ل انظ ذه العوام ن ھ یل ع ى تفاص الع عل د: لالط ال ال ي كم د عل ة محم الة األم ین، رس

  .١٣٦ـ١٣٥العربیة،االعتدال،ص
ة  )٤( ة والسیاسیة واالجتماعی ا كانت أوضاعھم األدبی وین الوحدة ومھم إن ھذه العوامل أرغمت العرب على تك

ر یل انظ دیث،ص: وللتفص اریخ الح وعة الت المر، موس امر ١٩٤٥ـ١٧٨٩أالن ب ل الس ن فیص ة سوس ، ترجم
أ داد، دار الم ة والنشر،ویوسف محمد أمین، بغ دین، ٢٦٠ـ٢٥٣،ص٢م،جـ١٩٩٢مون  للترجم ال ال د كم ؛ محم

  .١٣٨ـ١٣٥رسالة األمة العربیة،االعتدال،ص



 ٢٦٨

م  ةویعتقد كاتب المقال أن في البالد العربی ن لھ ام بالوحدة م ى القی ة عل ة وفعالی حیوی

ان وتخدم المحافظة على حقوق كاملة ذات وحدة و((وادارة شؤونھا وأن الغایة منھا ھي  كی

  .)٢())االنسانیة والحضارة من جدید

في النجف خدماتھا الفكریة  التي أنشأھا حزب االستقالل، مت مكتبة الشباب القوميدق

 ،إذط الشباب النجفي ابارز في نشر الفكر والوعي القومي بین أوس أثروكان لھا  ،االشرف 

ومي باب الق ة والش ة المثقف ن الطبق ر م دد كبی ا ع ان یرتادھ ة  ك ة، وزودت المكتب ي المدین ف

د ،بالكتب الثقافیة والبحوث القومیة واالجتماعیة،وترد الیھا الصحف،  د ماصبحت فیوق ا بع

إلى وجھت دعوة جلة الشعاع ممن خالل و ،)٣(مركزا للنشاط القومي العربي في ھذه المدینة

وي  تفتاء یحت ھ باس راق وخارج ي الع ة ف ة العربی ال القومی ى رج ن ةمجموععل ئلة  م االس

ئلةوشاملة لمعاني القومیة وعالقتھا مع المجتمع،ال ثال ھذه االس ا م ة:((منھ ا القومی ى  ،م وعل

ي ةـ ما العالقة بین االسالم والقومیة العربی.أي شيء ترتكز؟ لكونھا ف ي تس ؟ ـ ما الطرق الت

  .)٤())محاربة االستعمار داخلیا أم خارجیا؟

ف الدكتور محمد یحیى الھاشمي، فتاء وعرّ واستجاب بعض السیاسیین القومیین لالست

افي مقال نشرتھ مجلة الشعاع،ـ األدیب والمفكر السوري ـ  اس ((القومیة بأنھ ن الن ة م جماع

ة ھدف  یعیشون تحت سماء واحدة، ولھم أسس ثقافیة واجتماعیة وعمرانیة واقتصادیة لخدم

اریخ  معین ولھم مصالح مشتركة ویتكلمون لغة واحدة، وتنتسب أغلبیتھم لعرق واحد ولھم ت

                                                                                                                                          
ت  )١( ي الحرب وكان دول المنتصرة ف ى وبتخطیط من ال ة االول اء الحرب العالمی د انتھ م بع تأسست عصبة االم

ي ، وافتتجمیعھا الغایة من تأسیسھا ضمان السلم والصلح العام بین االمم اریس ف  ١٦حت الجمعیة جلستھا في ب
د .ج.ویلز ھـ:للمزید انظر.١٩٢٠كانون االول  ة محم موجز تاریخ العالم،ترجمة عبد العزیز توفیق جاوید،مراجع

ة، ة العربی ة النھض أمون نجا،القاھرة،مكتب یة،بغداد،مكتبة ٢١٠م،ص١٩٥٨م ل،العلوم السیاس د كتی ،رایمون
،العالقات الدولیة في القرن العشرین،بیروت،المؤسسة الجامعیة  ؛ریاض الصمد٢٨٩م،ص١٩٦٣النھضة،بغداد،

  . ١٣٢م،ص١٩٨٦للدراسات والنشر والتوزیع،
  .١٣٨محمد علي كمال الدین، رسالة األمة العربیة،االعتدال،ص )٢(
ي النجف،: للمزید انظر )٣( ي ف ، النجف االشرف، )مخطوط(كاظم محمد علي شكر، حركة الشباب القومي العرب

ة،دمكتبت ف ٣٢و.ت.ھ الخاص ي النج یة ف ة والسیاس ارات الفكری ان، التی لطان عبط الوي س ؛ ج
  .٣٨م،ص٢٠٠٧م، رسالة ماجستیر غیر منشورة، معھد التاریخ العربي، بغداد،١٩٥٨ـ١٩٤٥االشرف،

 .٢١٦،ص)م١٩/٩/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧ذي القعدة ١٥(الشعاع، مجلة، العدد التاسع، السنة األولى، )٤(



 ٢٦٩

  .)١())واحد مشترك

د  جدلیة التي یجب أن یسلكھالوأما عن الطرق ا ي دحر خصومھم، فق ة ف دعاة القومی

  :)٢(حددھا كاتب المقال بما یأتي

  .المناھجتوحید  . أ

 .عة للنظم القومیةضخا األجنبیةجعل المدارس  . ب

 .القضاء على الشعوبیة . ت

 .االھتمام بالتاریخ . ث

 .في العلم األمانة . ج

 .بین الفخر القومي والغرور القومي التفریق . ح

 .عمل الجمعیات . خ

 .العربیة القومیة األخالقتقویة  . د

ة دین القومی ال ال ي كم ي وحدة كل ((ومن جانب آخر وضح محمد عل ا وعي عام ف بأنھ

  :ھيوأن ھنالك عناصر ترتكز علیھا القومیة  وزاد)) من عناصر مجتمعنا أساسيعنصر 

  .لناس بضرورة تألیف كیان سیاسي واحدوعي عام لدى مجتمع من ا . أ

 .وعي عام في أنھم یؤلفون كیانا اجتماعیا واحدا . ب

 .وأدبا عالیا یوحده أدبیا ةن لھ لغة واحدوعي المجتمع با . ت

 .ن رقعة البالد الجغرافیة متماسكةألوعي المجتمع برابطة وطنیة  . ث

 .)٣(في كیان القومیة أساسیاالتاریخیة عنصرا  األمجادتعد  . ج

ي  أنفرتیتضح ان مجلة الشعاع  ومن ذلك تفتاء ف ى االس  ١٩/٩/١٩٤٨في دعوتھا ال

ذا التوجھ،فضال  ارت ھ كانت متأثرة بما جرى في فلسطین، وأن األحداث ھناك ھي التي أث

 .عن توجھ رئیس تحریر المجلة للقضایا القومیة

دین  ة اإلسالميتنوعت الرؤى والمفاھیم عند المفكرین بین عالقة ال ق )١(والقومی ،فری
                                                

ى الھ )١( د یحی ددمحم ة، الع عاع، مجل تفتاء، الش واب اس مي، ج ى،١٢اش نة األول ذي ٣٠(، الس
 .٣٠٥ـ٣٠٣،ص)م١٢/١١/١٩٤٨/ھـ١٣٦٧الحجة

 .المصدر نفسھ )٢(
دد  )٣( ة، جواب استفتاء، الشعاع، مجلة،الع دین، القومی ى،١٤ـ١٣محمد علي كمال ال محرم  ٣٠(، السنة االول

  .٣٤٩ـ٣٤٨، ص)م٢/١٢/١٩٤٨/ھـ١٣٦٨



 ٢٧٠

ال  إلیھ أشارتشدیدة جدا وال یمكن الفصل بینھما، وھذا ما  منھم جعلھا مجلة الشعاع في مق

ى :((وقال كاتبھ) جواب االستفتاء(بعنوان ة قامت عل ة الحدیث االسالم،  أساسالقومیة العربی

دین  ة ال ا أن حمل الميكم دینون  اإلس ذین ی ع ال راه جمی ك اك ن ذل د م م العرب،لیس القص ھ

الروحي للقومیة العربیة  األساس اإلسالمي، بل اعتبار الدین اإلسالمة العربیة اعتناق بالقومی

  .)٢())في الدین اكراهعلى مبدأ التسامح،أي ال 

ة  وأما ربط األم القومیون العرب ـ غیر المسلمین ـ فاعتبروا القومیة مجموع روابط ت

ة الدیمقراواللغة،الحیز الجغرافي، ((وتشمل دین، والحكوم ةال ا ))طی دین(،وأم ن ) ال دوه م فع

روابط ،و تن ال عاع زادأم ة الش رتھ مجل ذي نش ال ال ب المق ن :((كات تخراج م ن اس د م ال ب

 متماثال مع النزعة، وكان الدین االسالمي ))الرابطة الدینیة بعض اصحاب الدیانات االخرى

  .)٣(القومیة العربیة في الوعي االجتماعي

يو د  ف ر أك ب آخ یخ جان د الھالش ان أن عب ة البی ي مجل امي ف ة ((ادي العص القومی

كسوغم ))نفسھا االسالمیة ھي القومیة العربیة أن ا ذل دأ اإلسالم((ب ن العرب مب یھم ه م وال

الغرب أن األمة  فقد أدركالقومیة العربیة ، دائرة من أوسع اإلسالمیة الرابطةولكن )) منتھاه

ةفعاث مفسدا ((القومیة بتلك ةزالت متمسكماالعربیة  ، ))بسموم سیاستھ وألقح فیھا نار الفرق

ثل ات ب ذه التوجھ ة وھ ن روح األم ة ع ار الغربی وى  األفك التھا بق ن ص د ع ن بعی م تك ل

ة  ،)٤(االستعمار الغربي ي مجل احي ف ال افتت في حین برھن الشیخ عبد الھادي األسدي في مق

رغم  في سبیل أعالء الدلیل ان المسلمین تمسكوا بالمبدأ اإلسالمي القویم ى ال كلمة الحق ،عل

ن  تھم ((م وا نھض ارة وینھض ورتھم الجب وروا ث قاعھم ان یث د اص تھم وتباع تالف لغ اخ

                                                                                                                                          
د انعطفت الحرك )١( ة وبخاصة بع ة الثانی د الحرب العالمی را بع ا كبی ة القومیة العربیة في النجف االشرف انعطاف

ي  ي المجتمع النجف بحتانتشار الشیوعیة ف ع  وأص ي ال تنسجم م دة الت ة الواف ذه األیدلوجی ة ھ الحاجة لمواجھ
ري،المجتمع الدیني والفكري ریم الجزائ د  الك د عب اده الشیخ احم د انظرفبرز تیار قومي ق د : ، للمزی اظم محم ك

 .١٢٩؛ جالوي سلطان عبطان، المصدر السابق،ص٤شكر، حركة الشباب القومي العربي في النجف االشرف،و
 .٣٠٣، السنة األولى،ص١٢محمد یحیى الھاشمي، جواب االستفتاء، الشعاع، مجلة، العدد )٢(
  .٣٧٠،ص)١٧/١٢/١٩٤٨/ھـ١٣٦٨صفر، ١٥(، ١٥نقوال حداد، في القومیة، الشعاع، مجلة، العدد )٣(
آب  ٢٩/ھـ١٣٦٥شوال  ١(عبد الھادي العصامي، توجیھ الفرد، البیان، مجلة، العدد الخامس، السنة األولى، )٤(

ات ١٢٨ـ١٢٧،ص)م١٩٤٦ ة والعالق ة الثقاف ران، رابط ة، طھ الم والقومی وي، االس د النق ي محم ؛ عل
  .٢٥ـ٢٢م،ص١٩٩٧االسالمیة،



 ٢٧١

  .)١())المباركة

نیة في النجف االشرف، في اتجاه قومي یالجمعیات األدبیة والثقافیة والد أغلب توجھت

ي دعم القضایا  ا السبق ف ان لھ ا فضال عن اتجاھاتھا االخرى، ومنذ تأسیسھا ك ة أدبی القومی

ود  ة للوف الت الترحیبی ت الحف ة، فأقام ي المقدم ات ف ذه الجمعی ت ھ ا، وكان ا ومعنوی ومادی

ة ة الرابطة األدبی ت لجمعی را العربیة القادمة إلى مدینة النجف االشرف، فكان ي  أث را ف كبی

ة التمثیلاحتضان ھذه الوفود، وعلى سبیل  ان(استقبلت الجمعی ن لبن لم م د الكشاف المس  )وف

وذكرت عضوا،) ٢٥(لفا منؤم، وكان الوفد م١٩٤٠الثاني من نیسان یوم الثالثاء المصادف

د أقامت ال القی مجلة الغري بأن الجمعیة المذكورة ق م حف د تلھ ھ الخطب والقصائد ت م عفی

  .)٢(القضایا القومیة التي تخص الوطن العربي

إلى مدنیة  )٣(لثقافيفیھ زیارة الوفد ا تومن جانب آخر نشرت الغري عددا خاصا غط

اریخ رف بت فر١٠(النجف االش ـ١٣٦٢ص ة )م١٦/٢/١٩٤٣/ھ ة الرابط م جمعی ت لھ ، وأقام

ة الشیخ األدبیة احتفاال كبیرا  د الجمعی ى رأسھم معتم ألقَي فیھ كلمات وخطب وقصائد، وعل

راء  د الزھ ب عب وبي ،واألدی د الحب ید محم ة الس كرتیر الجمعی وبي، وس ي الیعق د عل محم

غیر، و يالص نعم الفرطوس د الم اعر عب ف الش ة النج ي مدین افي العرب د الثق ،وكما زار الوف

  .)٤(١٦/١١/١٩٥٧االشرف بتاریخ

د  ى ابع ت إل ل ذھب لم تقف مجلة الغري  بنشر ما یحدث في مدینة النجف االشرف، ب

االسالم (من ذلك فنشرت محاضرة ألقاھا عبد الرحمن البزاز في نادي البعث العربي بعنوان
                                                

ةعبد الھادي االسدي، اعا )١( دد التاسع ،السنة الثانی ة، الع دلیل، مجل ایس /ھـ١٣٦٧رجب (دوا یوم خیبر؟، ال م
  .٤٧٩ـ٤٧٧،ص)م١٩٤٨

 .٥٤٣،ص)م١٩٤٠نیسان  ٢/ھـ١٣٥٩جمادى الثاني ٢٣(، السنة األولى،٢٨ـ٢٧الغري، مجلة، العدد )٢(
  :تینھذین البیالدین نشرت مجلة الغري عددھا الخاص وعلى غالفھا نظم األدیب ھادي محیي  )٣(

دوكم را بق ع مبش ى الربی   واف
زلتم ا ن الغريّ (لم تْ ) ب   تنفس

  

ھ   نھ وروائ م وبحس ال بك   أھ
ھ ل ھوائ ت علی اتكم فحك   نفح

دد   ة،٨، ٧، ٦الغري، مجلة، الع د ٥٧٢ـ٥٢١،ص)م١٩٤٣آذار ٢/ھـ١٣٦٢صفر٢٤(، السنة الرابع اظم محم ؛ ك
  .١٣ـ١٢شكر، حركة الشباب القومي العربي في النجف،و

: للمزید انظر. موفدا من قبل الجامعة العربیة واسندت لھ مھمة البحث عن اآلثار وتبادل المعلوماتكان الوفد  )٤(
ى، نة األول اني، الس دد الث ة، الع افي، مجل اط الثق ادى االول ١٧(النش ـ١٣٧٧جم انون  ٩/ھ ك

  .١٢٧،ص)م١٩٥٧االول



 ٢٧٢

ي  المحاضروقدم فیھا )  میة العربیةالقو و االسباب التي دعتھ إلى القاء ھذه المحاضرة والت

ى الاالسالم، وأن االس على الیھاكز الدعوى تإن القومیة العربیة یجب أن تر(أثبتت فیھا م أت

رآن دة . )١())لیجعل أمم العالم أمة واحدة یجمعھا الدین واللغة باعتبارھا لغة الق ت الجری وأثن

  .ى االسالمدلبت منھ المزید لیسترشد بھ الشباب الحائر والمنحرف عن ھاالكاتب وطعلى 

حن  ي الص ا ف اال عام یم احتف رف أن یق ف االش ة النج ي مدین ومي ف باب الق اد الش اعت

ام  ورة االم رى ث بة ذك رام بمناس رم الح ھر مح ن ش ع م وم التاس ي ی ریف ف دري الش الحی

ار  ١٩/ھـ١٣٧٣محرم  ٩(االربعاء المصادف،وقد انتظم الشباب في عصر یوم الحسین آی

ة ( ، في موكب ابتدأ في سیره،)م١٩٥٣ ي المدین رئیس ف دان ال ي المی ة المشراق ف ن محل م

ى  األعالم توكان) فسوق الكبیر العربیة تتقدم الموكب الذي كان یجتاز اآلالف المحتشدة عل

ر اء القط ن انح زوار م ین وال ن النجفی ق م ول الطری ل.ط د أن وص حن  وبع ب الص الموك

عریف ) األدیب ابراھیم الفاضلي(الحیدري الشریف استقر بھ الجلوس ورقى منصة الخطابة

  :)٢(یأتيا مالحفل وألقى كلمة قصیرة وأسھم في ھذا الحفل 

  .ـ كلمة االفتتاح لألدیب كاظم كلو

  .ـ قصیدة األدیب عبد الھادي الطعان، القاھا في النیابة عنھ عبد الرزاق تویج

  .)٣(مة األدیب السید ابراھیم الفاضليـ كل

  .ـ قصیدة السید جواد الجوفي

  .)٤(لب منذر مرزةاـ كلمة الط

  .ـ قصیدة الطالب ھادي الشرقي

  .ـ كلمة عبد الرضا المطبعي

  .ـ قصیدة الطالب عباس الجابري

  .د البستانيوـ قصیدة الطالب محم

                                                
 .١٦،ص)م١٩٥٢مایس ٢٣/ھـ١٣٧٠شعبان ٢٨(،١٣الغري، مجلة، العدد األول، السنة  )١(
 .٢٧،ص)م١٩٥٣أیلول  ٢٥/ھـ١٣٧٣محرم، ١٥(،١٥الغري، مجلة، العدد األول، السنة  )٢(
ا )٣( دد األول منھ در الع ي ص ة، الت دل النجفی ة الع احب مجل دة  ١٢(ص ـ١٣٨٢ذي القع ان  ٦/ھ ، )م١٩٦٣نیس

رف ف االش ي النج دیني ف ھ ال ة التوجی اء جمعی د أعض ا وأح یس تحریرھ یة. ((ورئ ة شخص د الس)) مقابل ید عب
  .م١٥/٧/٢٠٠٦الحسین الفاضلي، شقیقھ ـ موظف حكومي، بتاریخ

  ).مقابلة شخصیة.(نجفي ،عضو اتحاد األدباء فرع النجف،لھ مؤلفات عدة ،أدیبمنذر مرزة )٤(



 ٢٧٣

  .اب القوميـ كلمة أخیرة اختتم السید ابراھیم الفاضلي مھرجا الشب

ار  روز التی ویبدو من ذلك جلیا اھتمام الصحافة النجفیة بالقضایا القومیة ،فضال عن ب

ى النزعة  القومي في مدینة النجف االشرف على نحو كبیر، وقد أكدت الصحافة النجفیة عل

ّ وقد مث والسیماالقومیة لھذه المدینة  بل ھذا التیار رجال دین ومفكرونـ ات  ، وأدباء وأغل فئ

ع النجفيا ة ، ،ولمجتم دت الصحافة النجفی اهذات  السیماوعم دة  االتج ف وبش ومي أن تق الق

ة،  ة القومی رز القضایا الوطنی اندة ألب ت مس أمام التیارات الفكریة والسیاسیة االخرى، ووقف

  .وحاربت الشیوعیة كما سنراه في المبحث القادم



 ٢٧٤

  :الشيوعيـ موقف الصحافة النجفية من احلزب 

ارل ع ك اركس وض ل ،)١(م ر انجی ذي یعتب یوعي ال ھ الش یوعیین ((بیان الش

تراكیین ارة ك))واالش تعمل ت ان یس رھم، فك ات نظ تالف وجھ ى اخ ةلعل یوعیة(م ارة )ش وت

ا ) اشتراكیة(اخرى ألن الكلمتین كانتا في نظره مترادفتین، وانقسمت المدارس االشتراكیة م

  .)٢()الشیوعیة(و،)االشتراكیة الدیمقراطیة:(بعده إلى اقسام وأھمھا

د ال تراكیة عن یینفاالش ة وحرك((ماركس ة العامل دة الطبق ي عقی اھ ن  تھ ي ع ي ترم الت

ة االقتصادي ى نظام الجماع ة عل ة جماعی د .)٣())طریق صراع الطبقات إلى وضع رقاب وق

كلھ في قالب خاص، من حیث لون  النساناوغ صأنھا ت((السید محمد باقر الصدر اعّبر عنھ

  .)٤())نظره إلى الحیاة، وطریقتھ العملیة فیھاتفكیره ووجھة 

ور  د لتط رك الوحی ي المح ادیة ھ ل االقتص یة العوام ة الماركس ت األیدلوجی د جعل وق

أول  الرأسمالیة، ولھذه االسباب وغیرھا، كانت روسیا ھي موطن معالمجتمعات وصراعھا 

  .)٥(ةبحركتھا السیاسیة المنظمم،١٩١٧في اكتوبر عام )بلشفیة(ثورة شیوعیة

ورؤى من  بدأت الشیوعیة تتسرب إلى العراق منذ عشرینیات القرن العشرین، أفكارا

                                                
بألمانیا من ابوین ألمانیین وكانا یھودیین وتنصرا، درس ) تریر(،ولد في مدینة)١٨٨٣ـ١٨١٨(كارل ماركس )١(

ن(عةالقانون في جام اني) ی ي دراسة الفیلسوف االلم ا متخصصا ف م اشتغل محامی ھ فلسفتھ ) ھیجل(ث فأوحت ل
التي اصبحت اساس ابحاثھ العلمیة وانتقل إلى لندن، وعكف على الدراسة والتألیف ) الجبریة االقتصادیة(بنظریة

د، :ظرللمزید ان. الجانب المالي) ١٨٩٥ـ١٨٢٠)(انجلز(وتنظیم العمال، بینما حمل عن صدیقھ ال فای مصطفى كم
  . ٨ـ٧م،ص١٩٤٥الثورات الثالث، الشیوعیة ـ الفاشیة ـ النازیة، مصر، مطبعة االعتماد، 

ام )٢( یوعي ع ان الش ة البی ي كتاب اركس ف ع م ز م ترك انجل ات ) ١٨٤٧(اش ت نظری ان، وكان تراكیین االلم لالش
روت، ھارولد السكي،: للمزید انظر. ماركس في االقتصاد عن القیمة واألجور اد، بی الشیوعیة، تعریب خیري حم

 .٢٥ـ١٧م،ص١٩٦١دار الطلیعة، 
  .١١مصطفى كمال فاید، المصدر السابق،ص )٣(
ید  )٤( د الس اقروأك د ب ى  محم ائم عل تراكي الق ھرھا المذھب االش ددة واش ذاھب متع تراكیة م ي االش در أن ف الص

  .٢٦ـ٢٥م،ص١٩٧٠، ٣طمحمد باقر الصدر، فلسفتنا، : للمزید انظر. النظریة الماركسیة
م، وتبنى البالشفة تعبیر الشیوعیة رسمیا في العام ١٩١٧تأسست االحزاب الشیوعیة أعقاب الثورة الروسیة  )٥(

ر. م١٩١٨ د انظ د : للمزی ف محم امر ویوس ل الس ن فیص ة سوس دیث، ترجم اریخ الح وعة الت المر، موس اآلن ب
  .٨٨،ص٢م،جـ١٩٩٢أمین، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر، 



 ٢٧٥

ین ي مع یم سیاس ز)١(دون تنظ ة  و،ویع ل اجتماعی ى عوام بالد إل ي ال ارھا ف بب انتش س

  .الدیني بالسیما الجانوسیاسیة،واقتصادیة، و

بالد، فالنجف االشرف مدینة امتازت  ي ال ار بمركزھا الدیني والسیاسي ف ن مث ان م ك

یوعیة دین و الش ان ال ا النقیض ع فیھ تغراب أن یجتم ار  )٢(االس ار األفك ر انتش م یقتص ،ول

الدین، بید أن بعض االوساط بعض ابناء رجال على طبقة بعینھا، بل شملت حتى الشیوعیة 

ة ت جمل ة عاش ن  النجفی یة ام ر االساس ك العص كالت ذل ي لمش ین المآس ت ب ي تأرجح ت

اقضات الفكریة ومخلفات الجور واالضطھاد فضال عن البطالة المتفشیة في االقتصادیة والتن

ة الغرب )٣(المدینة وضنك العیش اس لسیاس ره الن ،وعوامل أخرى ساعدت على ذلك منھا ك

باردة بعد الحرب العالمیة الثانیة من جھة لاالستعماریة من جھة، وتصاعد تطورات الحرب ا

  .أخرى

دین والم ال ال اء ورج ف علم رون والبوق ةافك ي مدین ف االشرف حثون ف ا  النج موقف

یوعیة ن الش لبا م دین )٤(ص ن ال ة ع ة الدفاعی ذه المھم ي ھ اب ف اء والكت ن األدب ال ع ،فض

عن موقف الشیوعیة من الدین،  عدیدةبعد أن عّبر منظروھا في مناسبات  والسیمااالسالمي 

  .)٥(عل الدین شیئا خیالیاوج ))الدین أفیون الشعوب((فقال كارل ماركس جملتھ المشھورة

وقفت الصحافة النجفیة من الشیوعیة موقفا قویا مشابھا لموقف العلماء ورجال الدین، 

                                                
د ١٩١٤الذي تتلمذ في صباه في المدرسة السلطانیة في بغداد عام ) حسین الرحال(عّد حنا بطاطو،  )١( ى ی ، عل
راق، : للمزید انظر. ، مدرس مادة التاریخ أول من أدخل الفكر الشیوعي للعراق)ارسین كیدور( ا بطاطو، الع حن

م اني، ق اب الث رزاز، الكت ف ال ة عفی یوعي، ترجم زب الش ر الح ة والنش دیر للطباع ، الغ
 .٤٠ـ٣٩م،ص٢٠٠٦والتوزیع،

د الحسین المحامي  )٢( ة النجف االشرف عب ى مدین ر الشیوعي إل ت أسس الفك ي حمل من أولى الشخصیات الت
دین والسلطة البلشفیة)م١٩٢٠(صاحب جریدة االستقالل النجفیة : انظر. ، ولطبیعة العالقة بین فئة من رجال ال

  .٤٦؛ جالوي سلطان عبطان، المصدر السابق،ص٣٨٢ـ٣٨١لسابق،صحنا بطاطو، المصدر ا
م، بیروت، دار االضواء للطباعة والنشر ١٩٥٨ـ١٩٤١مقدام عبد الحسن باقر فیاض،تاریخ النجف السیاسي  )٣(

 .١٠٧؛ حیدر نزار عطیة السید سلمان، المصدر السابق،ص١١١م،ص٢٠٠٢والتوزیع،
د انظرتتعارض األفكار الشیوعیة مع جمیع ا )٤( یم االنسانیة، للمزی د حسین كاشف : الدیان السماویة والق محم

الم ال  ي االس ا ف ل العلی اء، المث ي بالغط بھر،ف ة س ران، مطبع دون، طھ ة ٤١ـ٤٠م،ص١٩٩٧حم ام العالم ؛ االم
  .٢٥ـ١٥م،ص١٩٥٠الشیخ محمد الخالصي، الرأسمالیة و الشیوعیة ،بغداد، مطبعة المعارف، 

  .٣٨ـ٣٣م،ص١٩٦٢الشتراكیة العربیة، بغداد، مطبعة العاني، عبد الرزاق شبیب، ا )٥(
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ا  ا الصحافة لتنقلھ ي احتوتھ االتھم الت اتھم وبحوثھم ومق ّاب والمثقفون في كتاب فقد سعى الكتـ

ي من  إلى أكبر عدد ع اصحاب الصحف والمجالت الصادرة ف ق جمی راء، واتف ة الق المدین

ة  ك مجل حیحة، إال أن ھنال ة الص ة واألدبی الطرق العلمی ھ ب دأ ومحاربت ذا المب اد ھ ى انتق عل

 ١٥/ھـ١٣٦٠رمضان٢٣(التي صدر العدد األول منھا بتاریخ) المثل العلیا( واحدة ھي مجلة

اریختروج ل،فقد بدأت )م١٩٤١تشرین االول  ٢٤(لفكر الشیوعي منذ العدد الثالث الصادر بت

ـ١٣٦٠شوال  اني ١٥/ھ د،)١()م١٩٤١تشرین الث ن  فق ة النظر السوفیتیة م ل وجھ ت تنق كان

  .األحداث السیاسیة والحربیة

وم ى ایضاح مفھ دل االسالمي إل ة الع ق سعت مجل  ىال) الماركسیة(ومن ھذا المنطل

ة ((جذورھاإلى ھا من خالل العودة قرأ ا أخطر التطورات االجتماعی ي اورب دت ف عندما ول

ال ة خ روالفكری ع عش رن التاس وان زادتو)) ل الق رتھ بعن ال نش ي مق ة (ف یة حرك الماركس

اج )بالجنة االشتراكیة(ماركس یبشر من ھذه الموجات الفكریة انبعثو ،)رجعیة یم االنت بتعم

ھى كاتب المقال إلى نتیجة وصل الیھا توان)) بالقضاء على رؤوس األموال((إال  وال یتم ھذا

ع  وأصبحنھ واقع تحت ضغط التطورات قد ینتھي أل((نظامالبأن ھذا  ي المجتم ا ف احتكارھ

  .)٢())، على الطبقات المحرومةاكبیر اشكل خطری

ى وفي  ي ظھرت عل السیاق ذاتھ أوضحت مجلة الدلیل بأن التطورات االقتصادیة الت

د اركس((ی مین )) م ى قس تراكیة إل ة االش ام الحرك ى انقس د ادت إل یة ((،ق ة الماركس الحرك

  :المجلة بین المفھومین وكما یلي ووازنت، ))شتراكیةوالحركة اال

فكرة غیبیة غیر علمیة وسمیت باالشتراكیة العلمیة :((امتازت الحركة الماركسیة بأنھا

ة  ا لیست دراس ا أنھ تسمیة على غیر مسمى، ألنھا نظریة یحتمل فیھا الصواب والخطأ، كم

والعمالیة، وأنھا تبدأ بفكرة  رأسمالیةالتجریبیة محدودة النتائج وتدعو إلى الفصل بین عھدي 

  )).بفكرة الثورات التي تتعاقب والعمال ھم الذین یشعلونھا التعاون وتنتھي

ة حددت في حین  االمجل ة االشتراكیة بأنھ ة ((الحرك رة علمی ام ٍ وھي فك ال ن د فع جھ

                                                
 .٢٠ـ١٧المثل العلیا، مجلة، العدد الثالث، السنة األولى،ص )١(
دد )٢( ة، الع المي، مجل دل االس ة، الع ة رجعی یة حرك رزي، الماركس ؤاد ط ة،١١ف نة الثانی ادى ٣٠(، الس جم

روت، دار ؛ مكسیم رودنسون، الماركسیة في العال٢٣٢،ص)ھـ١٣٦٧االول ل داغر، بی ة جمی م اإلسالمي، ترجم
 .٣٨ـ٢٢م،ص١٩٧٢الحقیقة، 



 ٢٧٧

ى ألنھا تنظر إلى المستقبل بل تعمل في الحاضر وال تدعو إلى الفصل بین العھود وتد عو إل

   .)١())وتسلم المقادیر للروح التعاوني ترك كل شيء إلرادات االفراد، والنوازع

سلطت مجلة القادسیة الضوء على انتشار خطر الشیوعیة في العراق وبینت في مقال 

إلى االغراض السیاسیة التي تسعى الیھا الشیوعیة من ) الشیوعیة في االسالم(نشرتھ بعنوان

مالیة وال إسعاد((الى التي تدعولوھمیة اخالل طرح الشعارات  ة الرأس راء وإزال ساواة مالفق

وتوزیع االراضي الزراعیة إلى الفالحین وتشكیل األحزاب والجمعیات المھنیة لتقوم بتنظیم 

  .)٢())الدعایة الشیوعیة 

ھ ال ذات ف وقد طالب كاتب المق ي(الشباب المثق ذی) النجف ة  نال اغرتھم مظاھر الدعای

یوعیة أ ذيالش ار ال ذا التی وا بھ ؤس ((ن ال ینجرف مل وب تیت الش ة وتش ق الكلم د تفری ول

  :)٣(أھمھا،ة للتخلص من الشیوعیةوقدم أیضا معالجات آنی))الحیاة

  .نشر العلم بین الشباب وحثھم على طلبھ .١

 .نشر الفضیلة واالخالق السامیة .٢

 .واالیدي العاملة لصناعاتلتأمین الجانب االقتصادي  .٣

شرتھ المجلة ذاتھا أكدت على أھم أھداف الشیوعیة ھي محاربة الدین وفي مقال آخر ن

. األسرة، وتدعو أیضا إلى تفكك الروابط العائلیة وانحالل ))مقاومة النصوص الشرعیة((و

ى أن  ال عل ب المق د كات وميوأك دیني والق ب ال دأ ((الواج ة المب رب مكافح ى الع تم عل یح

                                                
ة، )١( نة الثانی ادس، الس دد الس ة، الع دلیل، مجل یة، ال تراكیة والماركس ین االش رزي، ب ؤاد ط ع (ف ربی

اني ـ١٣٦٧الث باط/ھ اني، ٣٤٠ـ٢٣٥،ص)م١٩٤٨ش د عیت ة محم یة، ترجم ي الماركس ذه ھ افر، ھ ري لوف ؛ ھن
  .١٧٠ـ١٤٠م،ص١٩٥٨ار صالح للطباعة والنشر، بیروت، دار بیروت ود

عبد العزیز، الشیوعیة في اإلسالم، القادسیة، : للمزید انظر. واجھت الشیوعیة منذ نشوئھا صداما مع الدین )٢(
یم، ١٦١ـ١٥٩،ص)م١٩٤٦آب /ھـ١٣٥٦شوال (، السنة الرابعة، ٤و ٣مجلة، العدد ؛ صاحب السید جواد الحك

  .٢٠ـ١٠م،ص١٩٥٩النجف، مطبعة القضاء،  الشیوعیة والدین اإلسالمي،
ى األسباب االقتصادیة )٣( رده إل ات م اریخ من حرك ي الت ع ف ا یق ل م د . الشیوعیة مذھب مادي یزعم أن ك للمزی

؛ محمد عرفة، اإلسالم أم الشیوعیة ،القاھرة، مطابع ١٦٠عبد العزیز، الشیوعیة في االسالم،القادسیة،ص: انظر
  .١١ـ١٠،ص.ت.دار الكتاب العربي، د



 ٢٧٨

  .)١())الشیوعي

يع مجلة الشعا تتوصل في حین وان ف ال نشرتھ بعن ة(مق ى أن ،)الشیوعیة الیھودی إل

وم  ھیونیة(مفھ ة والص یوعیة والیھودی ي  )الش ا إال ف ایز بینھم د ال تم يء واح و ش ھ

ودّ ،واع))اللفظ(( وم ھ ذا المفھ ل((ت ھ د آزرت الشیوعیة ال) )استعمار العق ود وحموق  تیھ

ن ) )ةالشیوعیة الیھودی((كاتب المقال إلى أن  أشارمصالحھم، وقد  ام م تتحین الفرص لالنتق

  .)٢(اإلسالميالعرب والدین 

وان ال نشرتھ بعن ي مق فة األحزاب(وأكدت الشعاع مرة أخرى ف ود فلس ت ) الیھ ووقف

، والنظام الشعبي الجمھوري، والنظام الماسوني، الرأسماليفالنظام ((على حوادث تاریخیة

ة ة الیھودی ھ العقلی یطر علی فة الماركس)) تس ا الفلس یوعیة فھوأم ة :((يیة الش فة یھودی فلس

ن ن تقاة م ة مس وراةبمحض ي الت ال ف فة . )٣())وءة دانی ال فلس ب المق رض كات ن (وع داروی

ي ((، وتوصل إلى نتیجة ھي أن)وفروید واینشتاین ة  وجدتھاأالفلسفات الحدیثة ھي الت العقلی

ى الشعومن الیھودیة إنما كان مصدرھا نزعة لھدم كل نظام یستقر علیھ شعب  د عل ب، وأك

وشركاه ھي  الرأسمالیة الیھودیة بزعامة مؤسسھا لوب ـ كوھن((حقیقة تاریخیة ثبت فیھا أن

ت بتم ي قام طة الت ك بواس ین وذل ا لین ان یتزعمھ ي ك فیة الت ة البلش ل الحرك ل وی الكولونی

ذي نیكوالي  ھ ال و نفس یوعیة ،ھ ة الش ل الحرك ام بتموی ذي ق ،وھذا الكولونیل االلماني ال

                                                
دد )١( ة، الع یة، مجل الم، القادس ي االس یوعیة ف دي البغدادي،الش رزاق األس د ال عبان (،١٠و ٩عب ـ١٣٦٦ش ، )ھ

  .٤٠٠ـ٣٩٧ص
ھیئة األمم قرار التقسیم  تكان الحزب الشیوعي في العراق یثقف عناصره ضد الوطن القومي للیھود واصدر )٢(

ي  ام  ٢٩ف اني ع رین الث اد١٩٤٧تش ت القی فوف م، واعترف ي ص ام ف ى انقس ك إل القرار وأدى ذل وفیتیة ب ة الس
،الشیوعیة الیھودیة، )قیس بن سعد: (الشیوعیة ،واتھموا الشیوعیة باالبتعاد عن مبادئ الماركسیة، للمزید انظر

؛ عزیز سباھي، عقود ٢١ـ٢٠،ص)م١٩٤٨ایار /ھـ١٣٦٧رجب  ١٥(الشعاع، مجلة، العدد األول، السنة األولى،
دة،  من تاریخ الحزب ة الجدی ي، دمشق، منشورات الثقاف ا بطاطو، ٢٨٩،ص١م،جـ٢٠٠٢الشیوعي العراق ؛ حن

  . ١٥٥ـ١٥٤ص ؛ جالوي سلطان عبطان، المصدر السابق،٢٥٧ـ٢٥٦الحزب الشیوعي ،ص
سلیم اللوزي، الیھود : وقد ارتد على الیھود، للمزید انظرد،كان كارل ماركس ابن أحد المحامین في مدینة تری )٣(

؛ ١٣٨ـ١٣٧،ص)م١٧/١٢/١٩٤٨/ھـ١٣٦٨صفر  ١٥(السنة األولى، ١٥الخراب، الشعاع، مجلة، العددفلسفة 
، ترجمة محمد علي أبو ١٩٥٠ـ ١٧٨٩جرانت وھارولد تمبرلي، أوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین،.ج.أ

 .٣١٥ـ٢٩٥،ص٢م،جـ١٩٦٧درة، ولویس اسكندر، القاھرة، مؤسسة سجل العرب، 



 ٢٧٩

  .)١())ورمبرغن محاكمة  تمویل ھتلر بواسطة الھرفون بابن، كما ثبت من وثائققام ب

ذا  د ھ ة عن حافة النجفی ف الص م تق بل ت ، الجان ل طالب دخل ب دین بالت ال ال رج

داء، ذا ال ة ھ بیل  لمكافح ى س لوعل رتھ  التمثی ال نش ي مق یة ف ة القادس دت مجل أك

ال ((على أن ))الواجب األول على رجال الدین مكافحة الكفر((بعنوان ى رج الواجب عل

م أصعبالدین الیوم  ر،  وأعسر ألنھ ن الفك ا رصینا م دموا بنیان ون أن یھ  وأصبحملزم

ي  دة فیھااال ھو ثقیال جدا ألنھ محاربة للكفر وس ف رارات النف ن ق ر م ھ الكف ا بلغ إن م ف

  .)٢())إلیھاتوغلھ 

دین لمو ال ال ي الماعمل رج ل ف د أن تغلغ یوعي بع ر الش ة الفك ي جھ ع العراق جتم

ا، ي خصوص ا والنجف ر عموم ذا الفك ى ھ نھم عل ر م ھورّد الكثی الیم  ألن ع تع ارض م یتع

  .)٣(جمیعھا األدیان

األولى  )٤(السید جعفر بحر العلوم،من خالل اصداره الفتوى اإلسالمأكد ذلك حجة 

دل ضد الشیوعیة المي،وقد نشرتھا مجلة الع ااإلس ر فیھ ذاھب ((، اعتب ن الم یوعیة م الش

يا رة الت یة الخط دین  لسیاس ع ال افى م الميتتن ائر اإلس ل وس ان، ب ذھب األدی ،وھي م

ن نفسھ اقتصادي كما أنھ مذھب اجتماعي في الوقت م م ر حك ع أظھ ع م ي ال تجتم ، وھ

افحوا ((فالواجب))أحكام االسالم ار واألمصار أن یك على كافة المسلمین في سائر االقط

                                                
  .٣٨٧الیھود فلسفة الخراب،الشعاع،ص سلیم اللوزي، )١(
نة  )٢( امس، الس دد الخ ة، الع یة، مجل ر، القادس ة الكف دین مكافح ال ال ى رج ب األول عل واد، الواج طفى ج مص

ة،  رم(الرابع ـ١٣٦٦مح یوعیة ،ط٢٠٠ـ١٩٨،ص)ھ الم و الش اد، االس ود العق اس محم ة ٢١؛ عب داد، مطبع ، بغ
 .١٦-٣م،ص١٩٦٠سلمان االعظمي،

ال ع )٣( ة،دانی نة الثانی امن، الس دد الث ة، الع المي، مجل دل االس یوعیة  وأضالیلھا ، الع اة الش ذي  ٣٠(زرة، دع
د ١٥٤ـ١٥٣، ص)م١٤/١١/١٩٤٧/ھـ١٣٦٦الحجة  ى العقائ آمر عل ورة وت ي، الشیوعیة ث ؛ محمد ھادي األمین

ة،ط ة االجتماعی ان، ١واألنظم رف،مطبعة النعم ف االش وي ٦٠ـ٤٠م،ص١٩٦٠، النج د الموس وري، ؛ محم الن
 .٦٨ـ٦٧م،ص١٩٦٠الشیوعیة تناقض الدین،الشیوعیة ، مطبعة النعمان، 

اریخ  )٤( فھاني بت ن االص و الحس ید أب ى الس دیني األعل ع ال وفي المرج ة  ٩(ت ـ١٣٦٥ذي الحج رین  ٤/ھ تش
د ، وتولى المجتھد الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء شؤون المرجعیة الدینیة، البیان، مجلة، العد)م١٩٤٦الثاني

  .،ملحق المجلة)م١٩٤٦تشرین الثاني ١٥/ھـ١٣٦٥ذي الحجة ٢٠(العاشر، السنة األولى،



 ٢٨٠

  .)١())قتھماجھد ط الھدامھذا المذھب 

یخ  د الش د إال أن فتوى المجتھ ي محم وة ف د قس ت أش اء كان ف الغط ین كاش حس

یوعیة واع ق الش ریم بح دار التح دأدّ اص داما ھا مب ا  ھ ات والقوانین،وأم ل المقدس لك

ائر((الركون الیھا ر الكب ات وأكب ل ))من أعظم المحرم ائر والقبائ اء العش ا زعم داعی

ا ف الغط ذر كاش ر، وح ذا الفك یم ھ ة وتحط ي لمكافح ث ف داء الخبی ذا ال و ھ ن نم ء م

ف .)٢(العراق دیني كاش ع ال وى المرج أال أن من الغریب لم تنشر الصحافة النجفیة فت

  .الغطاء في صفحاتھا، وإنما اقتصر نشرھا في بعض الكتب

ف وأدبیا، وتوجھا دینینا، الرغم من توجھ الصحافة النجفیةعلى و م تق تاریخیا ل

ر  ار الفك ن انتش رج م ف المتف ل موق ت وراءه عوام ة، وكان ي المدین یوعي ف الش

أقالم  ره ب ا نش تم علیھ ا یتح اجتماعیة واقتصادیة وفكریة، فتضافرت جھودھا لنشر م

ل ا، ب ف جھودھ م تق اء، ول ین واألدب اب والمثقف ن الكت  علماء ورجال الدین، فضال ع

رى  رة أخ ت م ھیوني للتكاتف ان الص ھ الكی وف بوج ي وق ي ف ق العرب ب للح الغاص

  .نفلسطی

                                                
دد : لالطالع على نص الفتوى، انظر )١( ة، الع دل االسالمي، مجل ي المذھب الشیوعي، الع فتاوى اقطاب الدین ف

 .١٥٥،ص)م١٤/١١/١٩٤٧/ھـ١٣٦٦ذي الحجة  ٣٠(الثامن، السنة الثامنة،
اریخاصدر المجتھد الش )٢( وى بت . )م١٩٤٨آذار  ١٣/ھـ١٣٦٧مادى االولج ٣(یخ محمد حسین كاشف الغطاء الفت

ر وإلحاد، النجف االشرف،مطبعة القضاء،: للمزید انظر ؛ محمد علي محمد ٥م،ص١٩٥٩كاظم الحلفي،الشیوعیة كف
  .٢٩ھـ،ص١٣٧٩رضا الطبسي، االسالم والمبدأ الشیوعي، النجف االشرف،مطبعة النعمان،
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  :يف الصحافة النجفية الفلسطينيةصدى القضية ـ 

ى  طینیة إل یة الفلس ت القض ي أتحول ا ف د عالجتھ ة، فق حافة النجفی وم الص د ھم ح

یة ب یش القض ت تع ھا كان االت،ألن بعض وث والمق ن البح د م یالتھاأالعدی ا وتفص  بعادھ

ن الساسة العرب یم وطنیةوتقل، وجعلت الموقف فیھا المحك األول كلھا تثناء،  م دون اس

ا  طین معنوی ل فلس ن أج اد م اح والجھ ى الكف لمین عل رب والمس ث الع ا تح ت دوم وكان

  .ومادیا

ى إلى سعت جریدة الھاتف  التمثیلوعلى سبیل  رب إل راقیین والع راء الع ھ الق تنبی

اطع ةمواجھ ة، وأن یق ات الیھودی ي  واالمنتوج نع ف ي تص ھیونیة الت ائع الص ذه البض ھ

نفي ب معامل یھودیة یش م ة، ویع ة یھودی دي عامل ا ((یروت وفلسطین وبأی  آالفوراءھ

  .)١())الیھود في فلسطین

ي ((ھتمت جریدة الھاتف بنشر بیاناتاو طین ف اللجنة العلیا لجمعیة الدفاع عن فلس

عب الجریدة ،ودعت )٢())العراق ة للش اعدات المالی دیم المس في بیان نشرتھ العراقیین بتق

دة العربي في فلسطین، ولم ی رت الجری یا، ونش داه سیاس ل تع ا ،ب ة مادی ام اللجن قف اھتم

ا ر فرنس ى وزی ھا إل ة نفس ھ الجمعی ذي وجھت داء ال ا  صورة الن ھ احتجاج دمت فی ذي ق ال

ى بض عل اء الق ت بإلق ي قام وریا الت ي س یة ف لطات الفرنس ى الس   عل

طینیین واال(( ین الفلس ات الالجئ جنھمصمئ ى س ي )٣())رار عل دت ف ة ، وأك ان البمجل ی

  .سراحھم مطالبة السلطات باطالق

ول  ة الغري بمناسبة حل ھ ونشرتھ مجل ان أذاعت ي بی ومن جانب آخر طالبت اللجنة ف
                                                

  .٢٢،ص)م١٩٣٩آذار ٣١/ھـ١٣٥٨صفر  ٩(،السنة الرابعة،١٦١الیھودي،الھاتف،جریدة، العدد الخطر )١(
ادي ١٩٣٦أسست الجمعیة عام  )٢( م، عدد من المعنیین بقضیة فلسطین في بغداد،برئاسة طھ الھاشمي، واتخذت من ن

رة ، م ة وقدمت خدمات كبی ى :ثالالمثنى مقرا لھا وفتحت لھا فروعا في بعض األلویة العراقی ة رسالة ال بعثت الجمعی
جمعیة العلماء بدمشق، یخبرونھا فیھم بما یقوم بھ الجنود البریطانیین في انتھاك حرمة المسجد األقصى، فأصدر بیانا 
د  م یتحرك المسلمون وق ذي ل بعد أن استفاض صدره بالدھشة والحیرة من تعسف البریطانیین  وظلمھم،في الوقت ال

و م خمدت عزائمھم فال یعرف اھرة، ول ودان والق د المؤتمرات في القدس وبل ن سوى تنسیق الخطب والحماس ،وعق
محمد حسین كاشف الغطاء، إلى جمعیة الدفاع عن فلسطین في بغداد،الھاتف، : للمزید انظر. یحسنوا التضحیة والجھاد

 .٢٣،ص)م١٩٣٨تشرین الثاني، ١١/ھـ١٣٥٧رمضان  ١٨(، السنة الرابعة،١٤٦جریدة، العدد
دد )٣( دة، الع ة،الھاتف، جری دة القومی وم النج ان ی ة،١٨٢بی نة الخامس ب  ١٦(، الس ـ١٣٥٨رج ول  ١/ ھ ایل

  .٢،ص)م١٩٣٩
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ال طین وادخ ي فلس وانھم ف ن أخ راء ع ع الض ى دف راقیین إل ھ الع ص فی حى تخ د األض  عی

  .)١(السرور على قلوبھم بتقدیم المساعدات لھم

ھیونیة  ت الص قاطحاول یض إس اب االب نة الكت د )٢(١٩٣٩لس من تقیی رة ،المتض الھج

ات  ى الوالی ا إل ن اورب المي م ودي الع ز الیھ ي التركی ول ف طین والتح ى فلس ة إل الیھودی

دة د )٣(المتح ھیونیة أن تعق ؤون الص وارئ للش ة الط عت لجن ق س ذا المنطل ن ھ ،وم

ؤتمر ور(م رب )٤()بلتم ان الح ھیونیة إب ا الص رت بھ ي م عوبات الت ض الص ن بع ال ع ،فض

  .١٩٤٢ـ١٩٤١لمیة الثانیة بعد اشتداد الحملة العسكریة على الیھود بین عامي العا

ت ت كان ي الوق ة  ف ةالحكوم یض  األمریكی اب االب ى الكت ا عل ر موافقتھ م تظھ ل

ام  الالجئینإلى ابواب فلسطین لم تفتح و، ١٩٣٩لسنة ي ع ره ١٩٤٤الیھود إال ف ا أق ذا م ، ھ

م، تولى ھاري ترومان السلطة ال عن ١٩٤٥عام ،وبعد وفاتھ )٥(روزفلت األمریكيالرئیس 

                                                
دد )١( ة، الع ري، مجل ا، الغ ة العلی ان اللجن ى،٢٠بی نة األول ة ٦(، الس ـ١٣٥٨ذي الحج انون  ١٦/ھ ك

 .،الغالف)م١٩٤٠الثاني
یض  )٢( اب األب ة ا:الكت درتھ الحكوم ذي أص اب ال و الكت دة ھ ؤتمر المائ اب م ي اعق طین ف أن فلس ة بش لبریطانی

جورج كیرك، الشرق األوسط في اعقاب الحرب العالمیة الثانیة، : للمزید انظر.م١٩٣٩المستدیرة في لندن، عام 
 .١٩٥،ص١م،جـ١٩٩٠ترجمة وتعلیق سلیم طھ التكریتي، وبرھان عبد التكریتي، بغداد، دار واسط،

ةكان ھدف الصھیونیین خالل  )٣( . عھد الرئیس األمیركي روزفلت تأمین أغلبیة یھودیة وإنشاء فلسطین یھودی
كانون الثاني  ١٩/ھـ١٣٦٤صفر  ٤(، السنة العاشرة،٣٧٢في وقت الحرب، الھاتف، جریدة، العدد : للمزید انظر

ة ١١و ١،ص)م١٩٤٥ ة الدول ي خدم ا ف ھیونیة، امریك تعمار والص ط االس ي مخط طین ف ربین، فلس د ط ؛ احم
 .١٢ـ١١،ص.ت.، القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربیة،د١٩٤٧ـ١٩٣٩ودیة، الیھ

ي  )٤( ور ف دق بلتم ي فن ؤتمر ف د الم ةعق دة االمریكی ات المتح ن الوالی دة م ایس  ١١ـ٦( للم ن )م١٩٤٢م ، وم
ة واب فلسطین للھجرة الیھودی ة،وفتح اب وى عسكریة یھودی یض، وتشكیل ق د للمزی. مقرراتھ إلغاء الكتاب األب

؛ كامل أبو جابر، الوالیات المتحدة األمریكیة وإسرائیل، ١١،ص٣٧٢في وقت الحرب، الھاتف،جریدة، العدد:انظر
ي، ات العرب وث والدراس د البح ورات معھ اھرة، منش یھود ٦٢ـ٥٨م،ص١٩٧١الق ین ص د الحس ب عب ؛ جاس

 .٢٧ـ٢٦الخفاجي، المصدر السابق،ص
دد )٥( اتف، الع اه ؛ حس١١،ص٣٧٢في وقت الحرب، الھ ن صبري الخولي، سیاسة االستعمار والصھیونیة تج

اھرة،  د األول، الق ف السفارة . و.ك.؛د٣٧٨م،ص١٩٧٣فلسطین في النصف األول من القرن العشرین، المجل مل
نطن، ي واش ة ف ة ١٣٤، ص١٩٤٧ـ١٩٤٢العراقی ى رئاس ة إل ن وزارة الخارجی ري م اب س   =  ، كت

دوري، ١٩٤٣آب  ١٥في ١١٣/١١٣/١٣/١٩٩٢/الدیوان الملكي، برقم ش=  رحمن ال د ال ، نقال عن اسامة عب
 .٢٧٠المصدر السابق،ص
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ة الصھیونیة ع الحرك د )١(طریق انتخاب، بل ألنھ كان نائبا للرئیس الذي ابدى تعاطفا م ، وق

  .)٢(الجدیدة األمریكیة اإلدارةحظیت بامتیازات عدیدة من 

رئیس  ھ ال يوج اریخ األمریك ا بت ان خطاب ى،)م١٩٤٥آب ٣٠(تروم ة  إل الحكوم

،وفي خضم )٣(الھجرة للیھود النازحین من ألمانیا أمامفلسطین  أبوابد فیھ فتح البریطانیة یؤی

رة بشأن القضیة الفلسطینیة صرح المج األحداثھذه  د توالتطورات الخطی د الشیخ محم ھ

یم  وفد حسین كاشف الغطاء عندما زاره س التعل يتابع لمجل اریخ األمریك ھ بت ي مكتب  ١٥(ف

  .)٤()م١٩٤٥ أیلول ٢٠/ھـ١٣٦٤ذي القعدة 

ي عددھا  ومن المناسب أن تقتبس ھذا النص من التصریح الذي نشرتھ مجلة الغري ف

اني  ١٣الصادر بتاریخ  ھ١٩٤٥تشرین الث ا جاء فی م ((...م،ومم دنا حدیثا وموضوعا أھ عن

وطنوأعظم وھو حدیث فلسطین الذي ال أجد قضیة معضلة تھم  ي  ال ل واإلسالميالعرب ، ب

ة والدول كلھا مثل ھذه ال معضلة وكنا نعلق اآلمال على الوالیات المتحدة بما أنھا أعظم دول

وفي ھذه الحرب الطاحنة دخلت ...وبةلتتظاھر بالعدل وتنتصر للشعوب الضعیفة واألمم المغ

ر اعة النص ون س م یترقب اء وھ فوف الحلف ي ص لمون ف رب والمس الرئیس ...الع وإذا ب

ذلكلظالم على الاوینصر  أنیابھیكشر عن )ترومان( ذا ...مظلوم ویتجاھر ب ا فاوضتك بھ وأن

ا  ى رجاالت امریك ع إل ؤتمن فترف الحدیث راجیا أن تحمل رسالتي وتؤدي أمانتي كرسول م
                                                

، جامعة الدول العربیة ،القاھرة، معھد البحوث ١٩٥٦ـ١٩٤٥صالح العقاد، قضیة فلسطین المرحلة الحرجة،  )١(
 .٣٣ـ٣٠م،ص١٩٦٨والدراسات العربیة، 

الذي ) سان فرانسیسكو(بمشاركة المنظمات في مؤتمرومن ابرز ھذه االمتیازات فقد طالبت االدارة األمریكیة  )٢(
اریخ  د بت ھ١٩٤٥نیسان / ٢٥عق راق فی ارك الع د انظر. ، وش ة . و.ك.د:للمزی م الملف ي، رق بالط الملك ات ال ملف

، ١٩٤٥آیار  ٣، في ٤٥، مذكرة وزارة الخارجیة المصریة إلى المفوضیة العراقیة في القاھرة، الرقم٤٣٦/٣١١
  .٣٣قال عن جاسب عبد الحسین صیھود الخفاجي، المصدر السابق،ص؛ ن١٨٤،ص١٠٧وثیقة 

ة مع ) اتلي(كان لرئیس الحكومة البریطانیة )٣( رأي آخر وھو ضرورة المناورة مع العرب واتخذ إجراءات فعال
ل الحرب،  الدول المتحالفة،وإال فسوف یؤدي ذلك إلى تعریض منطقة الشرق االوسط إلى خطر یتمثل بإشعال فتی

؛كتاب وزارة الخارجیة، الشعبة الشرقیة إلى ٤٦٦٠/٣١١ملفات البالط الملكي، رقم الملفة . و.ك.د: ید انظرللمز
رقم ش ي الم دیوان الملك ي  ١٩٨/١٩٨/١٣/١٦٣٩/ال اني  ٢٨ف رین الث ة ١٩٤٥تش ؛ ١٥٩،ص١١٠م، وثیق

 .٧٥م،ص١٩٤٦نجیب صدقة، قضیة فلسطین، بیروت، دار الكتاب،
م ر )٤( ة اس ذكر المجل م ت د ولكنل یس الوف ائ ھ  ھ ق ل د المراف رجم الوف د مت م الوف رت اس ي ذك تاذ مت األس

عقراوي،وكانت غایتھم من الزیارة االطالع والسؤال  عن سیر التدریس في المدارس الدینیة في النجف االشرف 
 .وطبیعة التدریس ومنھج التعلیم
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ة  ّي رغب د رغب ال لمین وق اء المس ن علم كتابا تذكر فیھ أني قد اجتمعت في العراق بعالم م

و ث شكواه، ول ھ وب م مقالت ى شدیدة في ابالغك ا إل انتر(استطعت ابالغھ ت صنعت ) وم كن

ان...معروفا تستحق الشكر علیھ ان(وإذا ك یھم )تروم وم ویعطف عل ى الق ب إل د أن یتحب یری

فالواجب أن یضعھم في احضانھ ویخلي لھم ارضا في بالده ویرمي بھم مع الھنود الحمر ال 

  .)١(...))أن یرمي بھم إلى أرض فلسطین

ل ا ة لك وق الدینی ى الحق اء عل ف الغط یخ كاش د الش یھم وأك ا ف طین بم ي فلس ان ف ألدی

ة  شعائرھمالیھود ولھم الحق في ممارسة  م ای یس لھ الدینیة وطقوسھم عند حائط المبكى، ول

  .)٢(حقوق قومیة وتاریخیة

ؤازرة كما  لمین لم وجھ المرجع الدیني الشیخ كاشف الغطاء دعوتھ إلى العرب والمس

دعوة ف)٣(الشعب الفلسطیني ذه ال ة الغري ھ وان،وقد نشرت مجل احي بعن ال افتت ادعو (ي مق

رى، ) المسلمین وأدعوالعرب  دول الكب ى ال ا إل ل وجھھ ذا الحد، ب ولم تقتصر دعوتھ عند ھ

ات دل وصیانة الحری د، التي زعمت أنھا دخلت الحرب، لنشر الع صمت مسامعھا عن  وق

دم أي لعربیة أن تقوطالب أیضا من الحكومات والدول العربیة والجامعة ا،للعرب ظلم الیھود

ة لعرب فلسطین، وانتقد المرجع الدیني كاشف الغطاء الوزراء عمل جدي بارز  في الحكوم

ّاب،  ـ واب والكت اتاذ لوالن ات واالحتجاج وى الخطاب م س ن لھ ي م یك اوز اوراق  الت ال تتج

عشرة رجال  الصحف والجرائد، وقد طالب منھم أن یرسلوا عوض المقاالت واالحتجاجات

ال ن الم دار م كانھا فق أو مق طین لیست لس اعدة فلسطین،ألن فلس رب طلمس ة الع ل لعام ، ب

                                                
س التع )١( د مجل ع وف اء ، حول فلسطین، حدیث م د حسین كاشف الغط ري، محم ي النجف، الغ ي ف یم االمریك ل

  . ١٢ـ١١،ص)م١٩٤٥تشرین الثاني/ھـ١٣٦٤ذي الحجة٨(مجلة،العدد الثالث، السنة السابعة،
  .١١المصدر نفسھ،ص )٢(
ؤتمر (بأمر فلسطین، كما سبق أن حضر ةالجدی بعنایتھعرف المجتھد الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء  )٣( الم

ي ك) اإلسالمي ق الوحدة اإلسالمیة، ١٩٣١انون األول الذي عقد في القدس ف ة لتحقی ذل مساعي حثیث د ب م، وق
د صالة ) ٥٠(وفي حینھا أجمع المؤتمرون على أن یؤمھم في الصالة وبحضور  م بع م خطب بھ ف مصل ٍ، ث أل

طینیین ص الفلس ة تخ اء خطب ر. العش د انظ ث، ،ص: للمزی دد الثال ة، الع ري، مجل الي، ١الغ اب الكی د الوھ ؛ عب
؛ كاظم ١٢٣ـ١٢٢م،ص١٩٧٣ي تاریخ فلسطین الحدیث، بیروت،المؤسسة  العربیة للدراسات والنشر،الموجز ف

ف  اھرة، النج ي الق المیة ف وث اإلس ع البح ف ومجم ي النج اء ف ف الغط ي كاش ام عل ة اإلم ین جامع ائي، ب الكف
تعلیق عبد ؛ محمد حسین كاشف الغطاء، في السیاسة والحكمة، جمع و٦١م،ص١٩٧٤االشرف، مطبعة اآلداب، 

 .١٥م،ص١٩٨٨الحلیم كاشف الغطاء، بیروت، دار البالغ، 
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  .)١())مح هللا فما حال بقیة األعضاءاقلب البالد العربیة فإذا اعتل القلب أو عطب ال س((وھي

اء ،)م١٩٤٥تشرین األول  ١٣(قدمت بریطانیا مقترحا في األحداثوفي ضوء ھذه  بن

بتألیف  األمریكیةإلى الوالیات المتحدة  ت بیفنعلى مقترح وزیر الخارجیة البریطاني آرنسن

،وكان العالن تشكیل لجنة )٢(ـ امریكیة مشتركة للنظر في القضیة الفلسطینیة بریطانیةلجنة 

  .)٣(العربي الوطنالتحقیق ردود فعل لدى 

دي الباجھ جي وأما وزراء حم یس ال دى )٤(الموقف العراقي، فقد بادر رئ باالحتجاج ل

م، فجاء ١٩٤٥تشرین الثاني  ٢٦بتاریخ في بغداد والسفارة البریطانیة  كیةاألمریالمفوضیة 

یة  ةرد المفوض ة  األمریكی فارة البریطانی داد والس ي بغ اریخ ف انون األول  ٢٨(بت ك

اریخ ،)٥()م١٩٤٥ ة بت ة اللجن ى مقابل راق إل ا الع ة وداعی  ١٦/١٨مؤیدا شرعیة تشكیل اللجن

  . )٦(م١٩٤٦آذار 

ة ت اللجن د أن انھ ي  بع را ف عت تقری ا وض ان  ٢٠مھمتھ ي ١٩٤٦نیس رتھ ف م، ونش

ان  ن نیس ین م طین١٩٤٦الثالث ى فلس ودي إل ف یھ ة أل ال مئ ى ادخ ر عل د التقری  م، وأك

                                                
دد الثالث، ص )١( ة، الع ري، مجل رب وادعو المسلمین، الغ و الع اء، ادع د حسین كاشف الغط د ٢ـ١محم ؛ محم

ة القضاء،  اء، النجف االشرف، مطبع یم كاشف الغط د الحل ا عب اء، مجموعة  الخطب،جمعھ حسین كاشف الغط
 ..١٣،ص١٩٦٩

اه القضیة الفلسطینی )٢( دت  والسیما ةتسلمت الوالیات المتحدة ألول مرة مسؤولیة مباشرة تج ا  فق أن بریطانی
د  ة، للمزی ة الثانی د الحرب العالمی ة بع ات المتحدة األمریكی زل عن الوالی قدرتھا السیاسیة في اتخاذ قرارات بمع

 . ٤٤م،ص١٩٧٠، المطبعة الفنیة الحدیثة،في الواقع العربي ةعودة بطرس عودة، القضیة الفلسطینی: انظر
ي  )٣( اروق ف ك ف ع المل عود م ن س عودیة اب ك الس ف لمل اك موق ان ھن اني  ١٦ك انون الث ھ ١٩٤٦ك د فی م، یؤك

طین تقالل فلس ر. اس د انظ روت، : للمزی ة، بی ي القومی رق العرب یة المش راق وقض ان، الع دوح الروس مم
  .٢١٥م،ص١٩٧٩

اني  ٢٩م، وانتھت باالستقالة بتاریخ ١٩٤٤آب  ٢٩الثانیة بتاریخ  شكل حمدي الباجھ جي وزارتھ )٤( كانون الث
د انظر١٩٤٦ ي ظروف الحرب والسلم، للمزی ت ف ة مخضرمة عمل رزاق : م، فكانت اطول وزارة عراقی د ال عب

  .٢٤٨ـ ٢٢٨،ص٦الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة،جـ
ة،ت. و.ك.د )٥( م الملف ي، رق بالط الملك ات ال رقم  ٢/١١/ملف ي الم دیوان الملك ى ال ة إل اب وزارة الخارجی كت

ي  ١٩٨/١٩٨/١١٣/١٣٦٥٧/ش در ١٢/١٩٤٥/ ٣٠ف اجي، المص ین الخف د الحس ب عب ن جاس ال  ع ،نق
  .٣٥السابق،ص

د انظر )٦( : عقدت اللجنة ثالث جلسات قابلت فیھا عددا من الوزراء وممثلي االحزاب والوجھاء واالعیان، للمزی
  .١٧ـ١٦، ص٧ریخ الوزارات العراقیة، جـعبد الرزاق الحسني، تا
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ائال ) ترومان(وقد عّبر عن ذلك التقریر الرئیس،)١(فورا ول ((ق ي بقب ا سعید جدا ألن طلب أن

ة ١٠٠ ي بموافق د حظ طین ق ى فلس ودي إل ف یھ ة التحقی أل ة لجن ة ـ االمریكی ق البریطانی

اب باإلجماع اء الكت ى إلغ ؤدي إل یض، ومسرور أیضا ألن اللجنة قدمت توصیة ت لسنة  األب

ى توسیع ١٩٣٩ ك عل ، المتضمن القیود الحاضرة على الھجرة وبیع األراضي وسیساعد ذل

  .)٢())القوميالوطن 

ریم ال إلیھ اإلشارةر دومما تج ا)٣(زنجانيأن المرجع الدیني الشیخ عبد الك ان منتبھ  ،ك

ن وغایة الیھود  الصھیونیةومنبھا العرب باألھداف  م م  شراءلالھجرة لفلسطین ومن عملھ

اك،  لمین ھن رب والمس ي الع ة وأراض ود بالدول م الیھ ق حل ى تحقی ب عل ا یترت أدرك م

ة  رار اللجن الصھیونیة من اثر على اقتصادیات العرب واالسالم،وقد سبق الشیخ الزنجاني ق

وىدواص ول ر فت ري ح ة الغ رتھا مجل ي ((نش ع االراض ھاینةبی ذیرا و،))للص منت تح تض

ود ي الیھ زب السیاس داف الح ن اھ حا م ى يواض دعو إل ذي ی رق ال ي الش ة ((ف و بیض مح

ن ھو أن المجمع علیھ  ومحاولتھم القضاء على االسالم وأكد))االسالم حفظ بیضة االسالم م

ھ ونفنحي بیجب على كل مسلم أن یض((أھم الواجبات و بیلھ وال یجوزیفس ي س ھ ف دیم  س تق

د ع)) شيء علیھ م فق ا لھ ھا الشیخ دّ ،وأما بیع االراضي للصھیونیین أو المساعدة على بیعھ

  .)٤())من ذلك شيء أصال سوغوال ی jمنزلة محارب هللا ورسولھ ((الزنجاني في

ی القضیةوفي ومن جانب آخر  ، ن كاشف نفسھا بعث المرجع الدیني الشیخ محمد حس

ة لقضیة فلسطین وجاء  األصوات الیصالالغطاء برقیة إلى وزارة الخارجیة ببغداد  الداعی

                                                
د  )١( ة، للمزی ان الثالث نص التقریر ثالث مبادئ یضمن الحكم في فلسطین تحت ضمانات دولیة على مصالح األدی

م، ١٩٤٦تاریخ فلسطین السیاسي تحت االدارة البریطانیة، المذكرة التي قدمتھا الحكومة البریطانیة سنة : انظر
  .٥٨ـ٥٧م،ص١٩٥٦فاضل حسین، بغداد، مطبعة الحریة،. ة الخاصة بفلسطین، ترجمة دإلى لجنة األمم المتحد

ة . و.ك.د )٢( م الملف ي، رق بالط الملك ات ال عبة  ٤٨٨٤/٣١١ملف ة، الش دائرة العربی ة ،ال اب وزارة الخارجی كت
دیوان الملكي١٩٤٦في مایس  ٥٣/١٣/٤٨٤٤/الشرقیة، المرقم ش ال عن جا. م،الموجھة إلى رئاسة ال سب نق

  .٣٧عبد الحسین الخفاجي، المصدر السابق،ص
ي بیت )م١٩٣٦/ ھـ١٣٥٥(سبق ان اصدر فتوى عام  )٣( ة ف ة ناری ى خطب اد وألق ا المسلمین للجھ دعو فیھ ، ی

اني، اإلعداد : لمزید انظر. علماء الدین بالتصدي للیھودیة أثرالمقدس وتل أبیب تكشف مدى  ریم الزنج د الك عب
 .٤٢ـ٤م،ص١٩٦٧في فلسطین، النجف االشرف، مطبعة الغري،  الروحي للجھاد اإلسالمي

دد الشیخفتوى  )٤( ة ،الع ع األراضي للصھیونیین،الغري، مجل اني حول بی ع  ١٦(، السنة السابعة١١الزنج ربی
  .٢١٠،ص)م١٩٤٦شباط ١٩/ھـ١٣٦٥األول 
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أن فلسطین  األمریكیةبلغوا اللجنة البریطانیة ((:ما یأتيفي البرقیة التي نشرتھا مجلة الغري 

هللا،  البابلیین وتبقى عربیة لألبناء إن شاء ھدبآالف السنین من ع اإلسالميعربیة قبل الفتح 

یغضبون غضبتھم الجبارة من مطامع الصھیونیین  والعرب في مقدمتھم العلماء الروحانیون

ببالدھم ووضوح حقھم الشرعي یمنع من اعترافھم بمشروعیة أي ھیئة حاكمة بھا، فلسطین 

  .)١())لعربلللعرب وال یحكم بقضیتھا سوى العرب، بقاء الصھیونیة ھالك 

درت دل  أص ة الع الميمجل ور اإلس ـ  امنش ة االنكلو ر اللجن ھ تقری تنكرت فی اس

ة، ف أمریكی ي النج اء ف ف العلم ى مواق دت عل ة وأك رار اللجن خطھا لق ن س ھ ع أعلنت فی

عن قضیة فلسطین للدفاع الداعیة  اإلسالمیةوأثنت المجلة على المواقف  ،االشرف وخارجھ

  .)٢(قضیةالالتي ھي قضیة العرب والمسلمین ومن الواجب الوقوف مع ھذه 

ي ة ف بمقترحات تضمنت وضع ،)٣()م١٩٤٧شباط  ٧(تقدم وزیر الخارجیة البریطانی

ة . فلسطین تحت الوصایا البریطانیة لمدة خمس سنوات ى وحدات إداری یم فلسطین إل وتقس

ودي آالشبیھة بما اشتمل علیھ مشروع موریسون، مع استمرار الھجرة بمعدل اربعة  لف یھ

ذا المشروع شھریا لمدة عامین واعالن التقس ة، إال أن ھ ي النھای میم ف ِق◌َ  ل د  یل ول عن القب

الیھود الذین قبلوه، وبھذا قررت الحكومة البریطانیة عرض القضیة  بخالفالعربیة الوفود 

  .)٤(على األمم المتحدة

دول  ة ال س جامع ة السیاسیة لمجل وعقد في مدینة صوفر اللبنانیة اجتماعا موسعا للجن

                                                
دد )١( ة، الع ري، مجل  ٢٢(لسنة السابعة،، ا١٤محمد حسین كاشف الغطاء، غضبة الحق في سبیل فلسطین، الغ

  .٢٦٢،ص)م١٦٤٦آذار  ٢٦/ھـ١٣٦٥ربیع الثاني 
و ـ  )٢( ة االنكل ر الھیئ تنكر تقری الم، تس اء األع ز العلم م ومرك ة العل الم وكعب ة اإلس ة قب ف المقدس ة النج مدین

  .،ص الغالف)ھـ١٣٦٥جمادى الثاني  ١٥(أمریكیة، العدل اإلسالمي، مجلة، العدد الثالث، السنة األولى،
وم ع )٣( ي مجلس العم اه ف ي خطاب ألق رح ف ذا المقت دیم ھ ة لتق لل وزیر خارجیة بریطانیا بیفن األسباب الموجب

ارب١٩٤٧شباط  ١٨البریطاني  بتاریخ  ا یق ي فلسطین بم ي ع) ١.٢٠٠.٠٠٠(م، وحدد فیھ نفوس العرب  ف رب
ر) ٦٠٠.٠٠٠(و د انظ ودي، للمزی ة ج. و.ك.د:یھ م الملف ة، رق ات وزارة الخارجی اب وزارة  ٢/١١/ملف كت

رقم  ي  ٤/١٠٦٨٠الخارجیة، الدائرة العربیة السري، إلى دیوان البالط الملكي الم م ٢٠/٦/١٩٤٨ف ة رق م، وثیق
  .٦٣جاسب عبد الحسین الخفاجي، المصدر السابق،ص: نقال عن. ٢١٦،ص١٤١

ة،عبد المجید عباس، قضیة فلسطین ووضعھا القانوني األخیر، الغري، مجلة،العدد الثاني )٤(  ٢٢(، السنة الثامن
وال  ـ١٣٦٥ش ول  ١٧/ھ راق ٣١ـ٢٩،ص)م١٩٤٦أیل ي الع یة ف ورات السیاس دي، التط اس حمی ر عب ؛ جعف
  .٥٧٧ـ٥٧٦م،ص١٩٧٦، النجف، مطبعة النعمان،١٩٥٣ـ١٩٤١
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اریخ ة بت ول  ١٩ـ١٦ (العربی یس )١()م١٩٤٧ایل ریحات رئ ري تص ة الغ رت مجل د نش ،وق

ین  وم االثن ؤتمر ی ن الم ھ م د عودت وزراء بع س ال ي مجل  ٢٢الوزراء العراقي للصحفیین ف

ؤتمر، ١٩٤٧ایلول  ائج الم ى نت ة الغري عل ى دور وأشارم، وأثنت مجل وزراء إل یس ال  رئ

أن طینیین ب یة الفلس ل قض ي ح ة ف ة العربی ال و((الجامع ون ح ق یك دل والح ق الع ف

  .)٢())واالنصاف

اءت یات ج أن التوص اتف ب د الھ ھ جری رت عن ر عب ال آخ ي مق وق ((وف ة بحق مجحف

د  ة بع ة العربی ي الجامع ن قضیة أن فلسطین وأن واجب العرب ف ف الغرب م روا موق خب

  .)٣())الشعب الفلسطیني ویتركوا دور الكالم واالحتجاجات معفلسطین أن یتحدوا ویتعاونوا 

رة أخرى جریدة الھاتف على نتائج مؤتمر صوفر أكدت دول )٤(م ة ال ت جامع ،وطالب

ى ال ة عدم االستجابة فعل ي حال رب غالعربیة أن تقدم المزید من أجل نصرة فلسطین وأما ف

  .)٥(بلودان تنفیذ مقررات

، وشكلت )م١٩٤٧نیسان  ٢ (عرضت القضیة الفلسطینیة على ھیئة األمم المتحدة في

ة  قلجن ي للتحقی طین  ف ارة فلس ت بزی تالقضیة وقام ي وأعلن ة توصیاتھا ف آب  ٣١ (اللجن

تقلتین تینلدو إقامة، التي تضمنت )م١٩٤٧ ي فلسطین  مس اد  وإدارةف ع اتح دس م ة للق دولی

                                                
ذا  )١( د ھ ى عق ا إل ا فیھ ة داعی ات العربی ع الحكوم دة م االت عدی ر باتص الح جب وزراء ص یس ال ام رئ ق

اع د انظ.االجتم ة ت.و.ك.د: رللمزی ة المرقم ى ٢/١١/الملف ة السریة، إل دائرة العربی ة، ال اب وزارة الخارجی ، كت
رقم ع ي الم وان الملك ي  ١٣٨٨٠/دی ة ٧/٩/١٩٤٧ف ن. ٢١٤،ص٢٢٤م، وثیق ال ع ین :نق د الحس ب عب جاس

 .٦٩الخفاجي، المصدر السابق،ص
 .٢٩،ص الغالف و)م١٩٤٧أیلول  ٣٠/ھـ١٣٦٦ذي القعدة ١٧(الغري، مجلة، العدد الثاني، السنة التاسعة، )٢(
 .٦،ص)م١٩٤٧ایلول ١٦/ھـ١٣٦٦ذي القعدة٣(، السنة الثانیة عشرة،٤٦٨الھاتف، جریدة، العدد  )٣(
دد  )٤( دة، الع اتف، جری ر٤٧٠الھ ة عش نة الثانی ة ١٦(،‘، الس ـ١٣٦٦ذي الحج رین  ٣١/ھ تش

  .٦،ص)م١٩٤٧االول
د ١٩٤٦یران حز ١٢ـ٨عقد مؤتمر بلودان في سوریا للفترة من  )٥( ألف الوف ؤتمر وت ي الم م، وشارك العراق ف

العراقي من مھدي الباجھ جي، عضو مجلس األعیان، ومحمد فاضل الجمالي، وزیر الخارجیة، والعین السید عبد 
دي ر. المھ د انظ ة . و.ك.د: للمزی م الملف بالط ، رق ات ال ي  ٤٦٨٠/٣١١ملف ي ف د العراق ال الوف ن أعم ر ع تقری

ي  م مجلس الجامعة ف ة رق ر العادي،وثیق اع غی دورة االجتم ودان، ل ال عن. ٤٢،ص٧بل د الحسین :نق جاسب عب
ابق،ص در الس اجي، المص دول ٥٥الخف ة ال ة لجامع ة والدولی داف القومی زال، االھ ان غ ل الشقیري وبرھ ؛ جمی

 .٦؛ الھاتف، جریدة، المصدر السابق،ص١٠٧م،ص١٩٥٥، دمشق،٢العربیة،ط
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ة،وحین عرضت )١(اقتصادي ي اللجن م المتحدة ف ة لألم ة العام ى الجمعی  ٢٢(توصیاتھا عل

ة مشروع رفضت ،، وتمت دراسة التوصیات )م١٩٤٧ أیلول رت  ةلدوللاللجن المتحدة واق

مشروع تقسیم فلسطین إلى دولتین عربیة ویھودیة، وقد اتخذت األمم المتحدة قرارا بالتقسیم 

ھ  أن ،بعد)٢()م١٩٤٧تشرین الثاني  ٢٩(بتاریخ ع عن التصویت  ٣٣صوتت علی ة وامتن دول

  .دول ١٠

ة الغري یة الفلسطینیة ،ضبالق ةملحوظ عنایةالصحافة النجفیة  عنیت د تنبھت مجل وق

التحقیق التوصیات  ةإلى قرار التقسیم قبل أن توافق علیھ األمم المتحدة، عندما عرضت لجن

  .)٣(ستنشر عددا خاصا بفلسطینأنھا المجلة  وأعلنت، )م١٩٤٧آب  ٣١ (في

ر عن  ة لتعب ة النجفی وت العلمی ف المؤسسات والبی ي مختل أخذت االجتماعات تنعقد ف

بطبع وتوزیع منشور في  قرار التقسیم، وقام مجموعة من الشباب النجفيسخطھا ورفضھا ل

من  ة،وقد نشرت مجلة الغري في عددھا الخاص صور)م١٩٤٧/ ٤/٩ (صباح یوم الخمیس

رار  اذ ق ھ اتخ امبھذا المنشور تضمن فی وم قی ي الی ق ف ھ  نفسھ مظاھرة تنطل ذي وزع فی ال

ھا للتعبیر عن احتجاجھا على قرار اللجنة المنشور عصرا، ودعت الجماھیر إلى االشتراك ب

  .)٤()الواجب الوطني الدیني المقدس(ت المشاركة من دّ واع

دان(، من ساحة النجفھا أسواق اغلقت المدینةانطلقت الجماھیر بعد أن  القرب ) المی ب

واح  األعالمرفع المتظاھرون ) الخورنق حالیا(من المدرسة الثانویة، يواألل ا  الت ب علیھ كت

ار ریف وعب دري الش حن الحی ى الص وا إل ھاینة، وتوجھ ددة للص د ات من ن ق ض م ى بع ألق

ي استنكرت وشجبت  طالب الثانویة وغیرھم ن الخطب والقصائد الت ة م اء جمل ن الخطب م

                                                
ة. و.ك.؛د٣١المصدر السابق،ص عبد المجید عباس، الغري، )١( م الملف ي، رق بالط الملك ات ال ، ٤٦٨١/٣١١ملف

ة ١٩٤٧جامعة الدول العربیة، االمانة العامة إلى وزارة الخارجیة، مایس  ال عن جاسب ٦١،ص٣٦م، وثیق ، نق
 .٦٦عبد الحسین الخفاجي، المصدر السابق،ص

رائیل، )٢( ود إس ا وج یم علیھ ي ق س الت الن، األس ل بط ین جمی ة، ٢ط حس ة للطباع داد، دار الحری ، بغ
طینی٦٣ـ٦٠م،ص١٩٦٨ یة الفلس ل للقض د ح ل یوج وربین، ھ وف ھ ادي  ة؛ أل ة ھ رائیلیة، ترجم ف إس ـ مواق

 .١٤ـ١٣م،١٩٨٣السعدي، عمان، دار الجلیل للنشر،
 .،ص الغالف)م١٩٤٧أیلول  ١٦/ھـ١٣٦٦ذي القعدة ٣(الغري، مجلة، العدد األول، السنة التاسعة، )٣(
  .١٦،ص)م١٩٤٧ایلول  ٣٠/ھـ١٣٦٦ذي القعدة  ٧(لغري، مجلة، العدد الثاني، السنة التاسعة،ا )٤(
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  .)١(التوصیات

عبرت ) یوم فلسطین في كربالء(وفي العدد نفسھ من المجلة ذاتھا نشرت مقاال بعنوان

ة ذه المدین اركة ھ ن مش ھ ع ت  فی یات وانطلق تنكارھا للتوص خطھا واس ن س ر ع ي التعبی ف

، وقد ندد م، متوجھة إلى صحن االمام الحسین٤/٩/١٩٤٧مظاھرة أیضا في یوم الخمیس 

اء عراء بتوصیات ال الخطب ول لوالش ا ح ي بیان اھرة ألق ام المظ ي خت ة وف ةجن طین  أھمی فلس

والسوفیتیة  واألمریكیة لعراقیةنسخة إلى الحكومة ابوضرورة االحتفاظ بعروبتھا وبعث منھ 

  .)٢(وبعض حكومات الدول العربیة واإلیرانیةوالتركیة 

ات  ف طبق ن مختل ات واالحتجاجات م أرسلت مدینة النجف االشرف عشرات البرقی

فیھا  أعلنواإلى الحكومة العراقیة وممثلي الحكومات األجنبیة في العراق، ،)٣(النجف والكوفة

ونشرت . اللجنة مطالبین رفع ھذه االحتجاجات  إلى حكوماتھم تاستنكارھم توصیاشجبھم و

  .)٤(المجلة تصریحات واحتجاجات قادة الرأي العراقي تجاه قرار اللجنة

                                                
  :كان الطالب ینشدون النشید التالي )١(

طین طین فلس   فلس
ھیون ك ص دنو من   أی

  

دیك   رب تف وس الع   نف
ك رب یحمی یف الع   وس

  .١٦یوم فلسطین في مدینة النجف االشرف، الغري، مجلة، العدد الثاني، ص  
  .١٣ـ١٢یوم فلسطین في كربالء، المصدر نفسھ،ص )٢(
د جواد : السید ومنھمرجال الدین بعث بعث  )٣( علي بحر العلوم ،والشیخ محمد حسین الجواھري، والشیخ محم

مالحجامي، والسید محمد صادق الطباطبائي، فضال عن طبقات المجتمع النجفي االخرى،  و : وھ اھر أب الشیخ ظ
ر الشكري، غنیم، والشیخ كردي أبو ك وري السید سلمان، وجاسم زای د ودش،والسید سعید ن ل، والحاج حمی ل

ومھدي جاسم السعد، والحاج كنیوي العكایشي، ومعتوك بن علیوي، جواد حسون حسوة،ومھدي العبد العامري، 
ى ،    د عیس ید مجی و كلل،والس ار أب الل، وجب ل ب اج فاض ل، والح و كل ین أب اج حس   =والح

دوي الشافعي، وعبد الحمید ال=   وي وب ود، قن ان ونیار، وحمود الصراف، وعزیز أبو السبح، وحسین حم جری
ر الشام، وسعید  یض الحاج سعد،ومھدي بق زة، ومغ ریم حم ر الشام، ومھدي حبیب، وك حمزة،وعلي عزیز بق
اجي  ر غازي، والسید ب ن الحسن، وجعف اس، وشبیب ب شاكر، حمید الجممجي، وعبد أبو اصیبع، عبد حاج عب

ابر السید سلمان، فضال ا اس وج ین، عب ي ھن لسلطاني، ونوري لوتي، ویوسف وعبد رزاق السید سلمان، وغن
برقیات مدینة النجف المقدسة : لالطالع على نصوص البرقیات انظر. عن جمعیة التحریر الثقافیة لمنتدى النشر

  .٤٦ـ٤٥في االحتجاج، الغري، مجلة، العدد الثاني، ص
ر: ھمنوم )٤( وزراء(،صالح جب یس ال ةو، )رئ د مھدي كب وري السعید، و،)حزب االستقالل(محم د رضا ون محم

  .٥٣ـ٣٣المصدر نفسھ،ص: الشبیبي، مفتي الدیار الموصلیة العبیدي، وغیرھم ،للمزید انظر
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اھرةى رئیس الھیئة العربیة العلیا بوأثن ف النجف  الق ى مواق ین الحسیني عل د أم محم

ي الة ف ت رس دما بعث ك عن رف وذل یخ محم)م١٧/٩/١٩٤٧ (االش ى الش ي ، إل د عل

الذي عقد  لمظاھرة الوطنیة واالجتماعله شكرعن فیھا  نشرتھا مجلة الغري،أعربالیعقوبي،

  .)١(الصحن الحیدري تأییدا لفلسطین واستنكارا واحتجاجا لتوصیات اللجنة في

م المتحدة لبحث قضیة فلسطین  ة األم دبتھا ھیئ ي انت ة الت اتف اللجن وصفت جرید الھ

ت ) لجنة التمزیق الدولیة(بـ ا نطق ي العصر الحدیث ولكنھ ة ف ى الدیمقراطی دعو إل وكانت ت

ائر القرار الج ة  ب ن مخاطب رب م دة الع ت الجری طین، وطالب یم فلس ى تقس ي إل ذي یرم ال

ة ھیونیة بلغ دم(الص د وال ار والحدی دم والن ومي  )الھ اد الق بیل الجھ ي س فوف ف د الص بتوحی

  .)٢(المقدس

ى ال أحداثتابعت الصحافة النجفیة مجریات  رار التقسیم، وعل قضیة الفلسطینیة بعد ق

بیل  لس ي  التمثی دین ف ال ال اء ورج ان علم ة البی دت مجل النناش فحاتھا  إع ى ص رتھ عل نش

ھ راء((تطالبھم فی ویر الق لمین ))تن م المس ي تھ طینیة والت كلة الفلس ن المش دیدة ع اآلراء الس ب

  .)٣())االسالمالواجب الشرعي تجاه بغي الكفرة على بالد ((جمیعا وبما یحتمھ

ن مو روف ع و مع ا ھ اه اوكم اء تج ف الغط ین كاش د حس یخ محم د الش ف المجتھ ق

،داعیا )٥(،األولى إلى الشاه محمد رضا بھلوي)٤(برقیتین اإلیرانیةأبرق للحكومة فقد فلسطین،

م المتحدة، وأجاب  ي األم ران ف ل ای ق ممث إیاه بالوقوف إلى جانب قضیة فلسطین عن طری

 اإلیرانيالثانیة إلى رئیس الوزراء و،د فیھا الشاه وقوفھ مع القضیة الفلسطینیةالشاه ببرقیة أك
                                                

 .المصدر نفسھ )١(
ددعلي السید محمد الحلي، النار والدم والحدید كفیلة أن تدعم الحق الذي تتطلب، الھاتف، جری )٢( ، ٤٧٣دة، الع

  .٦،ص)م١٩٤٧أیلول١٨/ھـ١٣٦٦ذي القعدة٦(السنة الثانیة عشرة،
دد : لالطالع على نص االعالن،انظر )٣( ة، الع ان، مجل ة،٤٧البی ران  ٥/ھـ١٣٦٧رجب  ٢٥(، السنة الثانی حزی

  .١٢٤٤،ص)م١٩٤٨
دد  )٤( ة، الع ة، البیان،مجل ة،٣٠و ٢٩كاشف الغطاء والدولة االیرانی  ١٥/ھـ١٣٦٦ذي الحجة  ١(، السنة الثانی

  .٨٠١،ص)م١٩٤٧تشرین االول
ام ) م١٩٧٩ـ١٩١٩(محمد رضا شاه )٥( ا  ١٩٣١ولد في طھران، تلقى تعلیمھ االبتدائي فیھا وسافر ع ى اورب إل

ام  ران، ع ي طھ ة ف ة الحربی ق بالكلی را، التح دارس سویس ي م انوي ف ھ الث ي تعلیم ین ١٩٣٦لتلق م، أدى الیم
عبد السالم : للمزید انظر.م١٩٧٩م وانتھى حكمھ عام١٩٤١ایلول  ١٧ایران في الدستوریة بوصفھ شاھا على 

 .١٠٣ـ١٠١م،ص١٩٧٣عبد العزیز فھمي، تاریخ ایران السیاسي في القرن العشرین، القاھرة، 
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لطنة وام الس د ق ان  )١(أحم ة البی رت مجل د نش طیني وق عب الفلس رة الش ى مناص دعوه إل ،ی

  .)٢(البرقیتین واجابتھم علیھا مع ترجمتھا من اللغة الفارسیة إلى العربیة

ج  ث حج الموبع ا آل  اإلس د رض یخ محم ري، الش ریم الجزائ د الك یخ عب یاسین،والش

دوالسید محسن الحكیم، برقیة بواسطة وزیر  ة انتق ة االمریكی راق للحكوم ا  واداخلیة الع فیھ

نشرت مجلة البیان ذلك فقد ،، لھضم حقوق العرب والمسلمین في فلسطیناألمریكیةالسیاسة 

ي النجف  صورة البرقیة التي أرسلھا ذوو السماحة:((عنوان بارز جاء فیھاب حجج االسالم ف

ة الحقوق .. بتوسط وزارة الداخلی اظ ب وقرة االحتف ة الم ة االمریكی ي الجمھوری ل ف ان األم ك

ة عل ھیونیة الباغی ة الص اعدتھا للفئ تغراب مس د االس تغرب أش ذلك نس ا ول ة  ىألھلھ البقع

ودة  رانا للم لمین وخس رب والمس وق الع م لحق ك ھض ي ذل طین، وف ة فلس المیة المقدس االس

  .)٣())محمد رضا آل یاسین ،عبد الكریم الجزائري، محسن الطباطبائي الحكیم.والوالء

ع  كلمةالعالمة الشیخ محمد جواد الجزائري  لقىوأ ت م نشرتھا مجلة الغري التي ألقی

حاول فقد  ،)٤(م١٥/٥/١٩٤٨الوفد العربي السوري الذي زار مدینة النجف االشرف بتاریخ 

ري لا یخ الجزائ الش الم موق إیص ى الع رف إل ف االش ي النج دین ف اء ال الميف علم  اإلس

دفاع عن فلسطین خرج عن االطار والسیماوالمسیحي  ومي ودخل ضمن  أن قضیة ال الق

ار یحي،  اإلط دیني للمس الميال ى أن.واإلس د عل اء ((وأك د االفن اوزت ح طین تج ة فلس محن

                                                
ھ  )١( ان ل ة االرستقراطیة، وك ن الطبق ي اذربیجان، وم د ف لطنة، ول وام الس د ق راحم ران  أث ي سیاسة ای ارز ف ب

ي  والسیماالخارجیة الداخلیة و ران ف وات السوفیتیة من شمال ای د .م١٩٤٦آذار  ٢٤معالجتھ انسحاب الق للمزی
ر ة، : انظ لة الخاص ي، السلس یج العرب ات الخل ز دراس ورات مرك رة، منش وع، البص ران المخل اه ای ذكرات ش م

 .٤٠ـ٣٨م،ص١٩٨٠
 .٨٠١،ص٣٠و٢٩البیان، مجلة، العدد )٢(
 .١٢٧٥، ص٤٧البیان، مجلة،العدد  )٣(
ر  )٤( تألف الوفد من الشیخ محمود عبد الرحمن الشقفة، نائب حماة في المجلس السوري، والمحامي السید عم

ي  ة التأسیسیة لإلخوان ف ان وعضو الھیئ بھاء األمیري، نائب المراقب العام لإلخوان المسلمین في سوریا ولبن
ود ال د محم ارك نائب دمشق، والسید محم د المب ریم مصر، والسید محم د الك د الشیخ  عب ى الوف صراف، والتق
د، انظر ارة الوف ى نجدة : الجزائري والسید محسن الحكیم، للتفاصیل عن زی دعوة إل ري، ال د جواد الجزائ محم

ار  ١٨/ھـ١٣٦٧رجب ١٠(، السنة التاسعة،٢٤و ٢٣فلسطین، الغري، مجلة، العدد  د ٥٧٨،ص)١٩٤٨أی ؛ الوف
عاع، مج دس، الش ف المق ي النج وري ف ىالس نة األول دد األول، الس ة، الع ب  ١٥(ل ـ١٣٦٧رج ار / ھ آی

  .٩،ص)م١٩٤٨
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  .)١())بالدفاع عنھا

ة العدل وفي نداء وجھھ المجتھد الشیخ محمد حسین ك  اإلسالمياشف الغطاء ونشرتھ مجل

لمین،  وم المس دما لعم ذاھب عن اء الم اوي علم ول فت ؤاال ح ة س ألتھ ادارة المجل المیةس ورأي  اإلس

زال نقول ((الشیخ في ذلك فأجاب المرجع الدیني كاشف الغطاء قائال  ماذا تجدي الفتوى ونحن ال ن

دة أن المسلمین حتى إن محنة فلسطین من المسلمین أعظم من محنتھا با لصھیونیین وسر ھذه العق

ة  ویعلمون أن الخطر استعباد جمیع...اآلن تمر علیھم قضیة فلسطین كقصة من القصص التاریخی

م كولكنا نقول أیھا العرب أیھا المسلمون أن شعوب...والمسلمین اإلسالمالعربیة والقضاء على   البالد

  .)٢())نھضوا نھضة تحفظ كرامتكم وتصون مقدساتكمومعابدكم وجمیع مقدساتكم في خطر ھائل فا

،في مقال )ینیالخوزستان(نفسھ وجھت مجلة الشعاع نداء بلسان الدین إلى  اإلطاروفي 

وان رتھ بعن ة((نش رب المقدس ي الح د ف احة المج ى س اعدة  ))إل ى المس ھم عل ثھم وتحض تح

  .)٣(إلخوانھم العرب المسلمین في فلسطین

حملة استنكار التقسیم ونشرت في من المجالت النجفیة  تھازمیالشاركت مجلة الدلیل 

اظبینت فیھ ) ال العرب حسب اإلسالمفلسطین ملك (ا بعنوانمقاال افتتاحی ومي  إیق وعي الق ال

والمسلمین كاتب المقال العرب  وحذروالدیني في قلوب العرب وتوحید الشعور وشحذ الھمم، 

  .)٤(ھاد باألموال واألنفسمن الخطر القادم من الیھود وأكد على الج

ین العرب والصھاینة،  إعقابفي  ي فلسطین ب صدور قرار التقسیم، تفجر الوضع ف

مت ا رس ل آذار )٥(الھاغان ي أوائ كریة ف ا العس م ١٩٤٨،خطتھ ا اس ق علیھ م، وأطل
                                                

 .٥٧٨،ص٢٤و٢٣محمد جواد الجزائري، الغري، العدد )١(
ة، )٢(  ١٥(محمد حسین كاشف الغطاء، نداء لعموم المسلمین، العدل اإلسالمي، مجلة، العدد التاسع، السنة الثانی

  .١٧٢،ص)م١٩/١١/١٩٤٧/ھـ١٣٦٧محرم 
ي ا )٣( د عل نة محم امس، الس دد الخ ة، الع عاع، مجل ة، الش رب المقدس ي الح د ف احة المج ى س ري، إل لزھی

 . ١٠٧ـ١٠٦،ص)م٢٢/٧/١٩٤٨/ھـ١٩٦٧رمضان  ١٥(األولى،
ة، )٤( نة الثانی ع، الس دد الراب ة، الع دلیل، مجل ب، ال رب حس الم ال الع ك اإلس طین مل ى االسدي، فلس فر (موس ص

 .١٦٦ـ١٦٥،ص)م١٩٤٧كانون االول/ ھـ١٣٦٧
ان  )٥( ي نیس ع ١٩٢٠ف ا دف ود مم ن الیھ دد م ل ع ن قت فرت ع طین أس مال فلس ي ش طرابات ف لت اض م، حص

ودة(حزب ران ) أحدوث ھعف ي حزی ؤتمرا ف د م دفاع، ١٩٢٠أن یعق یم شؤون ال اه(لتنظ من المستوطنین ) ھاغان
ا وبل ا تحقیق بحت الھاغان ؤون الدفاع،وأص یم ش ى تنظ رفة عل ي المش د ھ ا بع بحت فیم ود وأص ر الیھ ورة للفك

ة  ي التعبئ دیث ف اس ح ى أس د عل یش موح اء ج ي بن ى ف وة األول دأت الخط ھیوني، وب كري السیاسي الص العس



 ٢٩٤

حرب تفریغ بمعلنة بدء تنفیذھا بجالء القوات البریطانیة واستكمال التعبئة والبدء )دال(الخطة

  .)١(ضي من سكانھا العرب واقامة الدولة الیھودیةاالرا

العاملة في حقل السیاسة خطورة الموقف في  األوساطبعض  أدركت، ١٩٤٨عام  أوائلوفي 

ة ھدفھا تنسیق بح لھا افلسطین فبادرت إلى تقدیم طلب إلى وزارة الداخلیة یقضي بالسم تشكیل لجن

ة نقت الوزارة على الطلب واالجھود وتكریسھا من أجل القضیة الفلسطینیة فواف ة الجمعی بثقت لجن

ة ي بعض المدن العراقی ا ف دفاع عن فلسطین وفتحت فروعا لھ ة النجف  )٢(المتحدة لل ا مدین ومنھ

  .االشرف

وكانت باكورة اعمال اللجنة فتح فروع لھا في بعض األلویة لشراء االسلحة وجمع التبرعات 

ة  التمثیلفي مدینة النجف، وعلى سبیل  وتنظیم التظاھرات، ومن ھذه المدن كان فرعا نشرت مجل

ادة الشباب المتحمس لفلسطین وواعي الالبیان خروج مظاھرة كبیرة للشباب النجفي  رت عن عّببقی

ة بایجاد حل مناسب  ة أن ھذه شعور الطالب باستیاء الوضع في فلسطین والمطالب ووصفت المجل

  . )٣())ال مثیل لھا في تاریخ النجف(( المظاھرة 

اء والشعراء من أجل  ة النجف االشرف ویتبارى فیھا الخطب وكانت تقام احتفالیات في مدین

ل، فعلى سبیل نلفلسطیجمع التبرعات  ة التمثی را عن اقامة حفل ة الشعاع خب  إشرافب نشرت مجل

ام ١٩٤٨في نادي الغري في شھر آیار  ف اللواء السید عبد المجید عالويمتصر م، وبحضور قائمق

اء والشعراءالمدین ة أن التبرعا)٤(ة لطفي علي ومجموعة من الخطب ألفین ت بلغت ،وذكرت المجل

                                                                                                                                          
ا  أثرللمزید عن . م ١٩٤٨بارز في الحرب العربیة اإلسرائیلیة  أثروالتسلیح والتنظیم والقیادة وكان لھا  الھاغان

ة، انظر دول العربی ي ال ا ف وتر، العسك: وفروعھ ة عاموس بیرلم ة مؤسس ي إسرائیل ،ترجم ریون والسیاسة ف
ة ٣٠ـ١٥م،ص١٩٧٥األرض للدراسات الفلسطینیة، دمشق،  ؛ عبد الحفیظ محارب، الھاغانا، أتسل لیحي، منظم

 .١٥٣ـ١٥٠م، ص١٩٨١التحریر الفلسطینیة، بیروت، 
اریخ،ح )١( رع الت رائیلي، ف یش اإلس ان الج ة ارك طین ررئاس ة اإلس: ١٩٤٨ـ  ١٩٤٧ب فلس رائیلیة الروای

  . ٢٢ـ٢٠م،ص١٩٨٤الرسمیة، ترجمة احمد خلیفة، نیقوسیا، مؤسسة الدراسات الفلسطینیة ،
ة عشرة،٤٧٩لجنة الدفاع عن فلسطین، الھاتف، جریدة، العدد، )٢( انون  ٢/ھـ١٣٦٧صفر  ١٩(، السنة الثالث ك

 .٦،ص)م١٩٤٨الثاني 
دد  )٣( ة، الع ان، مجل ة، البی ة، ، السنة٤٥في سبیل فلسطین العربی اني ٢٠(الثانی ادى الث ایس  ١/ھـ١٣٦٧جم م

  .١٨٠،ص)م١٩٤٨
وبي )٤( ي الیعق د عل ة، الشیخ محم ة(شارك فیھا كل من ھادي محیي القى كلم ام)كلم نعم العك د الم ) قصیدة(، عب

 ).قصیدة(،الشیخ علي البازي



 ٢٩٥

  .)١(وستمائة دینار

ة تبرعات فلسطین یوم اد)م٦/١٩٤٨ /٦(وفي حفلة أخرى دعت الیھا لجن ي الغري، ، في ن

ةبوكان  واء كربالء ألقیت فیھا الكلمات والقصائد تخص فلسطین، وشكر السید  رعای متصرف ل

د قائم ة النجف االشرف الحضور عن ةقام مدنی د بلغت مجموع تبرعاتھم نھای ة، وق اربعة  االحتفالی

  . )٢(بحسب ما ذكرتھ مجلة البیان ،آالف دینار

ة  ات العینی ع التبرع ة لجم كیل لجن اده تش را مف ان خب ة البی ردت مجل ینوأف  لالجئ

ن ة م ت اللجن لمان الم((الفلسطینیین وتألف د رضا السید س وق السید محم حامي، والسید معت

د هللا ا ھ عب ة النجف، والوجی یس بلدی ة، رئ سماعیل ضابط تجنید النجف، والحاج سعد شمس

  .)٣())الصراف

رار التقسیم وقوع الصدام  ین  المسلحومن نتائج ق والیھود، فضال عن اعالن  الفلسطینیینب

،فأعاد العرب تشكیل )٤(م، وتنھي انتدابھا١٩٤٨مایس / ١٥بریطانیا أنھا ستنسحب من فلسطین، في 

ادق  فصائل مقاتلة من عرب فلسطین ،ومواجھة التسلیح الحدیث للیھود، كان العرب یتسلحون ببن

ة كانت تجھزھم رة وحدیث  قدیمة محدودة العدد وشحیحة الذخائر، بینما حصل الیھود على اسحلة كبی

  .)٥(القوات البریطانیة في فلسطین بھا

ة الی وات البریطانی اعدت الق ومس ین ی ر یاس ي دی زرة ف ام مج ي قی ود ف ان  ٩(ھ نیس

                                                
ى، )١( نة األول اني، الس دد الث عاع، مجلة،الع طین، الش ات لفلس ع التبرع ة لجم ب  ٣٠(حفل ـ١٣٦٧رج ار /ھ آی

  .٥٨،ص)م١٩٤٨
دد )٢( ة، الع ان، مجل ة، البی ف المقدس ة النج ي مدین طین ف ات لفلس ة،٤٨التبرع نة الثانی عبان  ١٠(، الس ش

 .١٢٧٨،ص)م١٩٤٨حزیران ٢٠/ھـ١٣٦٧
دد )٣( ة، الع ان، مجل ات، البی ع التبرع ة لجم ة،٥٥لجن نة الثالث رم ٥(، الس ـ١٣٦٨مح اني  ٨/ھ رین الث تش

 .١٧١،ص)م١٩٤٨
ي العھد  ٤٨٣٧/٣١١ملفات البالط الملكي، رقم الملفة . و.ك.د )٤( ،كتاب من صاحب السمو الملكي الوصي وول

رقم  ان الجیش الم یس أرك ى رئ ي  ١٠المعظم إل ة ١٩/١٢/١٩٤٧ف ال عن٩٥،ص٤٠م، وثیق د : ؛ نق جاسب عب
ا وجود إسرائیل، ط ن؛ حسین جمیل بطال٧٩الحسین، المصدر السابق،ص داد، دار  ،٢األسس التي اقیم علیھ بغ

 .٦٣م،ص١٩٦٨الحریة للطباعة، 
ره غولي، المؤسسة العسكریة اإلسرائیلیة : التسلیح اإلسرائیلي في المعارك انظر أثرعن  )٥( فاروق توفیق الق

رائیلي، ي ـ اإلس راع العرب ي الص ا ف ة ١٩٩١ـ١٩٤٨دورھ ؤون الثقافی داد، دار الش م، بغ
 .٨٧ـ٦٨م،ص١٩٩٩العامة،
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ة )م١٩٤٨ ھ ادان ب فی ة تطال ة العراقی ى الحكوم تنكارا إل ت اس ة الغري وبعث ، وشجبت مجل

ي را ) ٢٩٢(ضحیتھا حالیھود الذین قاموا بمھاجمة القریة وبالمدافع الرشاشة والدبابات والت

بیة وبقائھا على السكوت، وطالبت ، ابریاء، ووجھت المجلة اللوم إلى الحكومات العرشھیدا 

  .)١(بالتحرك العسكري لمثل ھذه المواجھات

لیم مو ة بتس ة البریطانی ائينددت مجلة البیان بمواقف الحكوم ا(ین ا(و)حیف ود، ) یاف للیھ

  .،أي قبل الموعد الذي حددتھ النسحابھا من فلسطین)٢()م١٩٤٨في نیسان (

ر  اتف خب دة الھ رت جری ةونش ود أول  بإقام ة الیھ ي لیل ة ف ایس  ١٥ـ١٤حكوم م، ١٩٤٨م

ة(واستغربت الجریدة عن اعتراف  الوالیات المتحدة بھذه الحكومة بعد ) مضي احدى عشرة دقیق

  .)٣(تھا االتحاد السوفیتي وبریطانیا،ثم اعقب

م، وزحفت الجیوش ١٩٤٨مایس  ١٥في  )اسرائیل(العربیة الحرب ضد  اتأعلنت الحكوم

رأي والقوة  العربیة إلى فلسطین وھي في ة في ال ةجماعات  توحارب،صورة متباین نظمتھا  یھودی

ال صباحا یوم )٤(المتحدة واشرفت على تسلیحھا والوالیات ابریطانی ة بالقت دأت القوات العراقی ،وقد ب

  .)٥(وساممایس وأخذت بالتوغل باتجاه األراضي الفلسطینیة واستطاعت تحقیق تقدما عسكریا مل ١٥

ة الشعاع ح ي، نشرت مجل ب النجف اس حبی ة والمالزم السید عب ین صاحب المجل دیثا دار ب

ھ عن  د أشار في حدیث رالذي شارك في الحرب، وق ة في جمیع صنفوھا  أث التي ((القوات العراقی

ا نقف مندھشین  أبلت بالء حسنا وكادت تحرز نصرا حاسما لوال أوامر غامضة كانت تصدر وكن

 ٢٠ن الحصن بعد أن كادت المعركة تشرف على نھایتھا في باالنسحاب مالسیما من ھذه األوامر و
                                                

راقین، فلس )١( یخ الع دد ش ة، الع ري، مجل ال واآلالم، الغ ین اآلم عة،٢٤و٢٣طین ب نة التاس ب  ١٠(، الس رج
 .٥١،ص.ت.؛ عصام شریح، الصھیونیة والنازیة، بیروت، دار الفن، د٥٢١،ص)م١٩٤٨أیار  ١٨/ھـ١٣٦٧

دد )٢( ة، الع ان، مجل ة، البی طین العربی بیل فلس ي س ة،٤٥ف نة الثالث اني، ٢٠(، الس ادى الث ـ١٣٦٧ج ایس  ١/ھ م
  .٥٢١،ص٢٤و٢٣؛ شیخ العراقین، الغري، العدد١١٨٠،ص)م١٩٤٨

  .٦،ص)م١٩٤٨مایس  ١٤/ھـ١٣٦٧رجب  ٦(، السنة الثالثة عشرة،٤٨٦الھاتف، جریدة، العدد )٣(
وات  )٤( دخل الق م المتحدة بشأن ت ى األم ة، إل دول العربی ة ال ة جامع ة العام ذكرة االمان ة، م دول العربی ة ال جامع

ا طین، الق ى فلس ة إل فیق، ٤ـ٣م،ص١٩٤٨ھرة، العربی ة ش داد، مطبع ة، بغ طین المحتل ي فلس م ،ف دي ھاش ؛ مھ
 .٣٠ـ٢٧م،ص١٩٦٢

ووواجھ العراقی )٥( ى شرق األردن بسبب عدم ت ل ان صعوبات في تأمین وصول القطاعات العسكریة إل فر وسائل النق
د  وري، : انظرالعسكریة مما اضطرھم إلى استخدام وسائل النقل األھلیة عن طریق تأجیرھا، للمزی صالح صائب الجب

 .١٥٠ـ١٤٧م،ص١٩٧٠محنة فلسطین وأسرارھا السیاسیة والعسكریة، بیروت، مطابع دار الكتب، 



 ٢٩٧

  .)١())مایس

ت ي  واعلن ة ف ران  ١١الھدن ة١٩٤٨حزی غوط دولی ة لض ري ،)٢(م نتیج ة الغ رت مجل ونش

في ((ما خسره الیھود وحسبما جاء في المجلة إن من المصادر الرسمیة قدر عدد من وقع إحصاء

ة یقدر نحوھقوات ال ىاسریوش العربیة من جأیدي قوات ال وم الھدن ة حتى ی ا الیھودی  ٦٠٠٠ اغان

ى المائتین من  أسیر ن الصھیوني بینھم ما یربو عل غ  أسلحةفتیات ضبطن وھّن یحمل رة ویبل خطی

ار  الحقبةأي أن  قتیل ٦٥٠٠عدد قتلى الیھود في مختلف الجبھات نحو  التي انتھت بوقف إطالق الن

  .)٣())وقتلى ىأسربین  ١٢.٥٠٠مؤقتا تقدر على أقل تقدیر 

                                                
ار /ھـ١٣٦٧رجب  ٣٠(انتصارات العرب في األرض المقدسة، الشعاع، مجلة، العدد الثاني، السنة األولى، )١( آی

  .٣٢،ص)م١٩٤٨
تشرین  ٢٣/ھـ١٣٦٧ذي الحجة  ٢٠(، السنة الثالثة،٥٤بیان، مجلة، العدداحمد صندوق، فلسطین قبر الصھیونیة، ال )٢(

دة من طراز ١١٤- ١١٣،ص)م١٩٤٨االول ؛ وخالل الھدنة طورت إسرائیل قواتھا الجویة والحصول على قاذفات جدی
كریة للحروب ھیثم الكیالني، االستراتجیات العس: وشمل التطویر جمیع القوات المسلحة اإلسرائیلیة، للمزید انظر) ١٧ب(

  .٨٢ـ٨١م،ص١٩٩٢، بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،١العربیة ـ اإلسرائیلیة، ط
رون  )٣( ود یخس دد  ١٢.٥٠٠الیھ ة، الع ري، مجل ة، الغ ام الھدن ن أی وم م ر ی ى آخ ل حت نة ٦و ٥مقات ، الس

  .١٥٢،ص)م١٩٤٨تموز  ٢٧/ھـ١٣٦٧رمضان ٢٠(العاشرة،



 ٢٩٨

  .خرىاألسياسية القضايا الالصحافة النجفية من موقف  ـ 

ى و رغم عل ن ال ة م ي أدبی ة ھ حافة النجفی ة للص فة الغالب ة وأن الص ة واجتماعی دینی

ىیدل ع وھذاعن مواقف سیاسیة عربیة وأجنبیة، تاریخیة لم تخلُ و امي  ل وطني تن وعي ال ال

 قیادتھ الدینیة والسیاسیة والنخبسیة المنبثـقة من في مدینة النجف االشرف وتطلعاتھا السیا

رت عن عبّ ،وھا لالحداث والتطورات السیاسیةیالواعیة،لذا عدت من المدن البارزة في تصدّ 

  .الرقابة الصحفیة نییاألحاموقفھا متجاوزة في اغلب 

ن  داثم ة  األح رب العالمی ي الح ة ھ حافة النجفی رتھا الص ي عاص یة الت السیاس

ة ت تعّب،)١(الثانی الت كان ض المج وفیتي وبع اد الس ع االتح ة م ر متناغم ة نظ ن وجھ ر ع

على سبیل ،و١٩٤٢وذلك كان واضحا بعد التطورات العسكریة في عام  ،لمانیاألومعارضة 

ل د التمثی ى الت فق وء عل ا الض ل العلی ة المث لطت مجل اد حس اء واالتح ین دول الحلف الف ب

ً  ذھب تشرشل الى((ھن،فقالت ع)٢(السوفیتي دثا الم ح ا لبحث شؤون الحرب وشھد الع امریك

و ذھ ً وھ ا ز اھام ع االنكلی ھ م نطن ومباحثات دن وواش ى لن وف ال ق مولوت ب الرفی

ا )النازیة(ألمانیاانھیار  إلىدي ؤواكدت المجلة ان ھذا التحالف سی .)٣())واالمریكان ا قالھ كم

  .)٤())تاریة العالمیة الرفیق یوسف ستالینیزعیم البرول((
                                                

ة، صالح العقاد:المیة الثانیة أنظرلالطالع على التفاصیل الحرب الع )١( ة الثانی اریخ ،الحرب العالمی ي ت دراسة ف
م؛لویس شنایدر،العالم في القرن العشرین،ترجمة سعید ١٩٦٣العالقات الدولیة،القاھرة،مكتبة االنجلو ـ مصریة،

اة، ة الحی ورات مكتب ا بكري،بیروت،منش امرائي،تقدیم عط ود الس ا ١٩٥٥عب یم شرر،تاریخ ألمانی ة م؛ول الھتلری
  .  م١٩٦٢نشأت وسقوط الرایخ الثالث ،تعریب خیري حماد،بغداد،مكتبة المثنى،

ي سنة  )٢( ي واالقتصادي ف المي السیاس ي الوضع الع رات ف د عزیز،نظ دد ١٩٤٢خال ة، الع ا، مجل ل العلی ، المث
ى، نة األول ع ، الس ول  ٣١(التاس رب ٣٢ـ٢٤،ص)م١٩٤٢ایل ي، الح اھر التكریت لیم ط ؛ س

ارف،د)١٩٤٥ـ١٩٣٩(العظمى ة دار الع ي ١٩٢ـ١٨٧،ص.ت.،بغداد، مطبع ر ف نن الحرب والتغیی رت جیلی ؛ روب
  .١٦٨ـ١٦١، ص١٩٩٠السیاسة العالمیة، ترجمة باسم مفتن النصر هللا، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة،

م اال ١٩٤١في نھایة عام )٣( د عقد في موسكو مؤتمر یضم ممثلي بریطانیا وامریكا وروسیا وت ى تزوی اق عل تف
جرانت وھارولود تمبرلي ،اوربا في القرن التاسع عشر .ج.أ:للمزید انظر.روسیا باإلمدادات من بریطانیا وامریكا

رین  جل  ١٩٥٠-١٧٨٩والعش ة س ویس اسكندر،القاھرة،مؤسس و درة ول ى اب د عل ة محم ،ترجم
  . ٣١؛خالد عزیز،المثل العلیا،العدد التاسع،ص٤٧٥،ص٢،حـ١٩٦٧العرب،

،واصدر الرئیس االمركي روزفلت وتشرشل وممثل روسیا )مؤتمر دار البیضاء(١٩٤٣وعقد مؤتمر آخر عام )٤(
المصدر ، جرانت.ج.أ.تصریحا اعلنا فیھ أن ھدف الحرب ھو استسالم ألمانیا وإیطالیا والیابان بدون قید او شرط

 . ٣٢؛خالد عزیز،المثل العلیا،العدد التاسع،ص ٥٠٨ص،السابق



 ٢٩٩

وانعوا ال نشرتھ بعن ة(رضت المجلة ذاتھا في مق ان الخارجی ة الیاب ات و)سیاس العالق

ال  ب المق اول كات د ح ة الخارجیة،وق ان  أنالیابانی تخدمتھا الیاب ي اس ة الت ذه السیاس د ھ ینتق

ً ،١٩٠٥-١٩٠٤الروسیة  ـ تداًء في الحرب الیابانیةاب ))االستعماریة أھدافھالتحقیق (( دا مؤك

اني ھي ظھور طبقة جدیدة  ة((في المجتمع الیاب ة البرجوازی ي أخذت ))الطبق ي الت دخل ف تت

ة ة والخارجی ة الداخلی د .)١(السیاس دوق تھم  أك ي سیاس انیین ف ھ الیاب ى توج ال عل ب المق كات

فتح واالستعمار في الخارج بالنظر للموقف الجدید الذي وصل الیھ التطور الالى ((الخارجیة

ي الیاب ادي ف اعي واالقتص دف ))اناالجتم ین الھ ت الص ھ  األولوكان دت الی ذي اجتھ ال

  .)٢(انظارھم

ام  ي ع ت  ١٩٠٥وف یا كان ري نم((روس الحكم القیص ة ب وقراطيكوب یش ))األوت تع

تقدمت الیابان بقواتھا العسكریة واستطاعت ان تكسب الحرب ف اواجتماعی اسیاسی ااضطراب

م  یا وتفرض على روسیا معاھد قاسیة،واكد كاتب المقال على اھ ت روس ي وافق االسباب الت

ذا الحد، د ھ ي ((على ھذه المعاھدة،ولم تقف الیابان عن ا ف ى بسط نفوذھ ل اخذت تسعى ال ب

ت  األولىبعد نھایة الحرب العالمیة  عاوسمساحات  ي كان حیث استولت على ـ شانتونك ـ الت

  .)٣())بید األلمان قبل الحرب

وة اان  إلىمقال نفسھ ال أوعزو ة سبب ازدھار الق ة ،لبحری دة الیابانی دت معاھ ذلك عق ول

 یةواصبحت نسبة القوى البحریة الیابان١٩٢٢الدول التسعة عام  ةالمعروفة بمعاھد)واشنطن(

ة  ةواالنكلیزی ل)٥: ٥: ٣(نسبة واألمریكی ذه النسبة ب د ھ ف عن م تق ان تبن((ول  ياخذت الیاب

 ٥: ٣ال یرضون ان تبقى النسبة نالیابانییالبحر  أمراءن أب ھائعادابالسفن البحریة كما ترید 

                                                
م مس )١( ى،)ب.ع(تعاراس نة االول دد الثامن،الس ة،المثل العلیا،الع ان الخارجی ة الیاب ادي االول ٢١(،سیاس جم

ـ١٣٦١ ران  ٧/ھ ایلر،أي٤٦-٤٠،ص)م١٩٤٢حزی ي.؛ت ا.ج ي اورب یادة ف ى الس راع عل -١٨٤٨بي،الص
ة د١٩١٨ ة و د.،ترجم م نعم اظم ھاش ث .ك الي والبح یم الع داد،وزارة التعل ف عزیز،بغ ل یوس یوئی

  . ٣٦٥-٣٦٠،صت.العلمي،د
تعار )٢( م مس امن،ص)ب.ع(اس دد الث ل العلیا،الع ة ٤٢،المث ان ماكورماك،اإلمبراطوری داي وغام ون ھالی ؛ج

  . ١٨٥-١٨٢م،ص١٩٧٤الیابانیة،ترجمة ابراھیم العربي،بیروت،دار ابن خلدون 
يو )٣( خالین،للمز ف رة س ف جزی ن نص ر وم ورت ارث اء ب ن مین یا م د روس ا وتجری ت كوری ك احتل وء ذل ید ض

؛میشیل ھیللر،السكرتیر السابع واألخیر،نشوء وانھیار ٤٣،المثل العلیا،العدد الثامن،ص)ب.ع(اسم مستعار:انظر
ع  ات للتوزی ركة المطبوع ن الضیعة،بیروت،ش ل وحس اظر جاھ یوعیة،ترجمة ن ة الش اإلمبراطوری

  . ٩٥-٨٧م،ص١٩٩٢والنشر،



 ٣٠٠

  .)١())بل یریدون زیادة القوة البحریة الیابانیة لالفادة منھا

ام إلى)٢(المجلة ذاتھا والعدد نفسھ وأشارت ان واستیالء١٩٣١ھجوم منشوریا في ع  الیاب

ان من عصبة )من صنع الیابانیین لتنفیذ مآربھم( علیھا وتشكل فیھا حكومة ، وانسحبت الیاب

ا مصالحھا ((م، ١٩٣٣ي عام األمم ف ي علیھ ا تمل ق م لتتخلص من القیود الدولیة وتعمل وف

ة ت،))الخاص ا وأعلن ان أیض ي نیس ً  ١٩٣٤ف میا ة رس ة الیابانی دول ((الحكوم دة ال أن معاھ ب

دول  أصبحتالتسعة  ات المتحدة وال ى الوالی اة وان عل ةملغ د عن  أن األخرى األوربی تبتع

ي شؤون الصین دخل ف ن ،))الت ى وم ان عل ة الیاب ة حمای ة الیابانی ت وزارة الخارجی م اعلن ث

على عاتقنا مسؤولیة حفظ السلم والنظام في شرق أخذ نأن نبغي ی إننا: الصین فصرحت قائلة

یا آ ي شرق أس لم ف ظ الس ي حف دا الصین تستطیع ان تشاركنا ف ة ع ةسیا وال توجد دول  وأی

ة یعمل ا الدول ةة مشتركة تقوم بھ ائج باسم ال األجنبی ا نت ر لھ ة تعتب ة او المالی مساعدات الفنی

ي واشنطن عام))سیاسیة خطیرة ائال١٩٣٤،واكد ذلك السفیر الیاباني ف رر  :((ق یجب ان تق

الوان رجال ...الیابان لوحدھا ما ھو صالح للصین و  األعم ع طوكی ي ان یتشاوروا م ینبغ

  .))قبل االقدام على أي مغامرة في الصین

ان ١٩٣٦-١٩٣٥ي الى منغولیا وشمال الصین في عام وامتد النفوذ الیابان ،وجددت الیاب

ا ام  ھجومھ ي ع ین ف ى الص ا ،١٩٣٧عل ف میزانیتھ ة نص ة الیابانی ت الحكوم وخصص

  .لصرفھا للقوات المقاتلة في بالد الصین ١٩٣٩-١٩٣٨لعام

فت فدخلت اتفاقیة مع ألمانیا وایطالیا عر((وأشارت المجلة إلى مقاومة الیابان للشیوعیة 

یوعیة ة الش ة مكافح ة ،))اتفاقی ة الثانی رب العالمی ي الح ان ف ف الیاب م تتوق تغلت ((ول اذ اس

ة ))وبورما روف الدولیة فھاجمت الحلفاء وتغلغلت في الھند الصینیة والمالیوظال ولكن نتیج

ا دحارفبان((الحرب لم تكن متوقعة ة  ألمانی ة الدیمقراطی ب الجبھ ى جان ا ال ا كلھ تصبح اورب

  )).بعد ذلك قھر الیابانویسھل 

ة  أیضا مجلة المثل العلیا ونشرت ى الحكوم ھ الحزب العسكري ال ذي رفع ر ال التقری
                                                

شترابین،الشرق االقصى،ترجمة حسین الحوت،مراجعة ت ؛٤٣،المثل العلیا،العدد الثامن،ص)ب.ع(اسم مستعار )١(
  .١٧٠-١٦٠ت،ص.فرید عبد الرحمن،مصر،اشراف ادارة الثقافة العامة،د

امن،ص)ب.ع(اسم مستعار: لالطالع على سیاسة الیابان الخارجیة انظر )٢( دد الث ل العلیا،الع د ٤٦-٤٤،المث ؛فری
ف  ة عفی وس األزمات،ترجم ي ق وفیتیة ف ة الس اث ھالیدي،السیاس ة االبح الرازي،بیروت،مؤسس

اف ٤٠٦٠م،ص١٩٨٢العربیة، ابع وزارة االوق الم الثالث،عمان،مط ة والع ؛إبراھیم فضة،سیاسة الصین الخارجی
 . ١٦٨-١٦٧م،ص١٩٨٠والشؤون والمقدسات اإلسالمیة 
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ي ((قبل الدخول الى منشوریا وقد تضمن ي ان ننلك تح الصین ینبغ ا فف تح منشوریا ومنغولی

یویة  م االس أن االم ین ف ا الص ین،واذا فتحن تح الص ب ان نف الم یج تح الع ي نف ماوال ولك  وأم

ات ...آجالننا سنحارب روسیا السوفیتیة عاجال او ،وإا نالبحار تخشى بأس وسنحارب الوالی

ً ما و   )).طمھانحالمتحدة یوما

ددوأ ة ب حافة النجفی ت الص رأھا بشلول ة عاص ایا عربی ذاكھا تن قض بیل ،آن ى س  فعل

ً بعنوان التمثیل ان موقف مدینة النجف المقدسة من حوادث لبن(نشرت مجلة الغري منشورا

،وبعث الوصي ١٩٤٣آیلول ١١وبعد أن أعلن العراق اعترافھ باستقالل لبنان في ،)المؤسفة

وري  ارة الخ ة بش ة اللبنانی یس الجمھوری ى رئ ة إل ھ برقی د اإلل ذه ،عب اني بھ ا التھ دم فیھ ق

رّ  تقالل أق بة،وبعد االس اس المناس ى أس اني وعل تور اللبن دیل الدس ة تع ة اللبنانی ت الجمھوری

  .)١(استقالل لبنان العام،ورفع المواد المتعلقة باالنتداباالعتراف ب

رار  روت((أغاظ ھذا الق ي بی ر الفرنسیة ف ة التحری دوب الفرنسي ))لجن واصدر المن

اني ١٠أوامره في) ھیللو(العام یس  ١٩٤٣تشرین الث ة ورئ ة اللبنانی یس الجمھوری ال رئ اعتق

  .)٢()راشیا(وزرائھ وبعض الوزراء وابعادھم الى قلعة 

ي ذه المناسبة ،فقد عبرت مدینة النجف االشرف من موقفھا القومي العرب د رفعت بھ وق

ي  ع النجف تیاء المجتم اج واس ل احتج ات تمث ن البرقی ة م ھمجموع تالف طبقات ى اخ ى،عل  إل

راق ي الع ف ،الرموز السیاسیة والحاكمة ف ى موق ة الغري عل ت مجل روأثن ب  األمی د نائ زی

دم راق عن رش الع ى ع ي عل ائم  االوص اني والق فیر البریط ن الس ً م ال تدعى ك ال باألاس عم

وم األمریكیةالمفوضیة  داد ی اني ١٣ (في بغ ھ واحتجاج ،)١٩٤٣تشرین الث م احتجاج وأبلغھ

ي ،الحكومة واغلب طبقات المجتمع لألعمال غیر القانونیة التي اتخذھا السلطات الفرنسیة ف

                                                
ام )١( ین القنصل الع ة بتعی ومتین السوریة واللبنانی راق بإنشاء الحك دري(تمیز اعتراف الع ًً◌ ) تحسین ق را وزی

 ً ان االستقالل ناقصا ً ھناك وك د أنظر.مفوضا ان المؤسفة،: للمزی ة النجف المقدسة من حوادث لبن  موقف مدین
وزراء ،وع -٥٤٢، ٢/٢/٨/ ج.و.ك.د س ال رارات مجل ة ،م١٩٤٣آب  ٢٨ق دد ؛٣٠وثیق الغري،مجلة،الع

ة، نة الخامس دة ١٨(الرابع،الس ـ١٣٦٢ذي القع اني ١٦/ ھ رین الث لي ،ص الغ)م ١٩٤٣تش تیفن ھمس الف؛س
ك  دیث،لونكری راق الح نة،الع ى١٩٠٠س ي،١٩٥٠ال ھ التكریت لیم ط ق س ة وتعلی ة ،ترجم مطبع

ة،؛احمد سرحان٥٣٦ص،٢جـ،م١٩٨٨،حسام بالد العربی ان وال ي البن روت،النظم السیاسیة والدستوریة ف دار ،بی
  .  ٧٤-٧٢ص،م١٩٨٠،الباحث للطباعة والنشر والتوزیع

ة )٢( ف المقدس ف النج ول،ريالغ،موق رال دیغ ذكرات الجن دد الرابع؛م وي،الع ق عط ب رفی ان،تعری ركة ،لبن الش
  . ٢١٤-٢١٢ص،م١٩٦٨اللبنانیة للكتاب للطباعة والنشر والتوزیع
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ة یةواألمریكن البریطانیة اضغطت الحكومتوقد ،)١(لبنان ول((على حكوم رال دیغ م )) الجن ن

رال ،إطالق سراح رئیس الجمھوریة اللبنانیة أجل رج الجن اترو(وأف اني ع)ك رئیس اللبن ن ال

ً لقضیتھم الوطنیة دّ واع )١٩٤٣تشرین الثاني ٢١(في   .    )٢(اللبنانیون ھذا الحدث نصرا

ة الفرنسیة وعلى اثر انتھاء الحرب العالمیة الثانیة في المیادین األوربیة قر رت الحكوم

انتأن  وریا ولبن ي س دة ف وات جدی زل ق ان،ن د الیاب رب ض یر الح ة تیس دمت )٣(بحج ،فتق

انالحكوم میة  ت ذكرات رس ة بم وریة واللبنانی ى الس اإل وفیتي أمریك اد الس ا  واالتح وبریطانی

ى وفرنسا، تطالب فیھ عدم  ة إل م المتحالف ن األم وات م ة إرسال ق ل موافق ان قب سوریا ولبن

  .)٤(وریا ولبنانس

ي صرح سكرتیر وزارة الخارجیة البریطانیة في مجلس العموم ار ١٦ (البریطاني ف  أی

،أن الحكومة البریطانیة تدرس المذكرات وفي الوقت نفسھ كانت الحكومة الفرنسیة )١٩٤٥

اء بیروت، ي مین ا ف زل قواتھ دأ فتن طراب وم باالض روت ی ة بی ي مدین ت ١٩ف آیار،وخرج

ى یي دمشق وتطورت الى اصطدام مع الوحدات السنغالیة الفرنستظاھرات كبیرة ف ة،أدى إل

القوة واإل العدید منوقوع  ع أصابات ومنعت المظاھرات ب ي ورف م العرب زل العل عالم األن

  .)٥(الفرنسیة

اتف  دة الھ ت جری ذه اإلحداث فأعلن رج إزاء ھ ف المتف ة موق لم تقف الصحافة النجفی

ةاستیائھا واحتجاجھا على موقف  ة(الحكوم ذكرة احتجاج ،)الدیغولی ع م دة برف وسعت الجری

  .  )٦(عن طریق الحكومة العراقیة  األمریكیةالمفوضیة  إلى
                                                

 .العدد الرابع،ص،الغالف،الغري،موقف النجف المقدسة)١(
شبارة خلیل :للمزید انظر.الى الجزائر)ھیللو(قدم الجنرال كاترو اعتذارا باسم الحكومة الفرنسیة وقرر اعادة  )٢(

  . ٤١،ص١،جـ١٩٦٠الخوري،حقائق لبنانیة،بیروت،مطبعة باسیل اخوان،
ومتین السوریة  )٣( ى الحك ارس ضغطاً عل ت فرنسا تم ال كان ع الح ن واق كان ھذا ادعاء الحكومة الفرنسیة ولك

ان تشبھ معاھدات  واللبنانیة وتطالب البریطانیین بمساعدتھا في الحصول على  توقیع معاھدات مع سوریة ولبن
ة  ججور:للمزید انظر.بریطانیة مع مصر والعراق ة الثانیة،ترجم كیرك،الشرق االوسط في اعقاب الحرب العالمی

 .١٢٦،ص١م، جـ١٩٩٠وتعلیق سلیم طھ التكریتي وبرھان عبد التكریتي، ،بغداد،مطبعة المعارف،
  .٢٦٤-٢٦٣،ص٦عبد الرزاق الحسني،تاریخ الوزارات العراقیة،جـ )٤(
نة  )٥( اني لس اع الث س النواب،االجتم ر مجل ي ١٩٤٤محاض ون ف ة والثالث ة الخامس ،الجلس

ن أ٤٤٤،ص٢١/٥/١٩٤٥ تقالل،بیروت،المطبعة .؛محس ین االس ي خمس رن ف رة ق ورة ذاك ان الص ن، لبن یم
  .٨٧م،ص١٩٩٤العربیة،

  .٦ص،)م١٩٤٥ایسم٢٣/ھـ١٣٦٤جمادي الثانیة ١٢(،السنة الحادیة عشرة ،٣٨١العدد،جریدة،الھاتف )٦(
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ان أو ا ًلوضع سوریة ولبن ً تاریخی دمت عرضا ة  إزاءما مجلة الغري ق ورة العربی الث

داب الفرنسي١٩١٦الكبرى  ة األول بوضعھا تحت االنت د الحرب العالمی ائج بع ت النت  وبان

  .)١(١٩٢٠لسنة ) ومسان ری(بموجب مؤتمر

ھ  ا كتب استعان كاتب المقال بالقانون الدولي إلثبات استقالل سوریا ولبنان من خالل م

ادة  إلى وأشار،)استقالل سوریا ولبنان بالنظر القانون الدولي العام(في مقال بعنوان نص الم

بھ )٢٢( اق عص ن میث تقاللاالممم ذا االس ا بھ ت فرنس د اعترف ادل  ،وق ل التب ً وحص میا رس

نھم  ي بی تقالل فعّب،الدبلوماس ذا االس ت ھ ا نقض اولكنھ ال ر عنھ ب المق ائال كات ن ((ق أی

ال  ن اعم اق العصبة م ي میث واردة ف ة ال التصریحات واالعترافات الرسمیة والمواد القانونی

  .)٢())فرنسا الغاشمة التي ارتكبتھا في ھذین القطرین وعلى مرأى من العالم الدیمقراطي

ام  دولي الع انون ال ل الق ي ظ ان ف وریا ولبن تقالل س كلة اس ال مش ب المق ث كات وبح

ً ((نفسھ لقانونلفتعریف الدولة  عبارة عن وحدة سیاسیة ذات سیادة،والدولة لكي تعتبر شخصا

ا الشعب  أشخاصمن  رة منھ ا عناصر كثی یمالقانون الدولي العام یجب ان تتوافر فیھ  واإلقل

ومما .)٣())ر شؤون الشعب وسلطة سیاسیة مستقلة عن السلطات االخرىبِّ المعین وحكومة تد

فرة في الدولتین فضال عن االعتراف الرسمي اتجدر االشارة الیھ ان جمیع ھذه العناصر متو

تقالل ذا االس دعم ھ قیقة ل غرى والش رى والص دول الكب ھ ال ت ب ذي قام ق بو.ال ب المنط حس

  .ستقلتین تتمتعان بسیادةالقانوني تكون سوریا ولبنان دولتین م

المو د دّ واع ،قف الفرنسيوندد كاتب المقال ب ام وق دولي الع انون ال د الق ا لقواع ه خرق

ان((عھودھا التي قطعتھا على نفسھا فرنسا نكثت  احترام استقالل سوریا ولبن تناست و،))ب

ا ،المبادئ السامیة التي خاضت من اجلھا الدول الدیمقراطیة ذا بعمل((وقد ضربت فرنس ا ھ ھ

ذه األمبادئ ١٩٤٥بتاریخ مایس  اق األطلنطي وان ھ ة میث ى انحطاط السیاس دل عل ال ت عم

ول رجال ،الفرنسیة  ى عق ة عل وتدل كذلك على سیطرة العقلیة الفرنسیة االرتكاسیة الرجعی
                                                

یمش )١( ي اط ان،عل وریة ولبن تقالل س ري،اس ة،الغ دد،مجل ة،١٧الع نة السادس ـ١٣٦٤رجب٢٣(،الس وز ٣/ھ تم
یس ٣٠٩-٣٠٧،ص)م١٩٤٥ ة أن ى عصرنا الحاضر، ترجم ؛فیلیب حتي، لبنان في التاریخ منذ أقدم العصور حت

  .٥٩٣-٥٩١م،ص١٩٥٩فریحة، بیروت، دار الثقافة والطباعة والنشر والتوزیع ،
ي ،؛حسین حمد عبد هللا الصوالغ٣٠٨ص،الغري،استقالل سوریة ولبنان،علي اطیمش )٢( التطورات السیاسیة ف

 .٥٥-٤٧ص،م١٩٩٦،كلیة اآلداب،جامعة الكوفة،أطروحة دكتوراه،١٩٤١-١٩٢٠لبنان
یمش )٣( ي اط ان،عل وریة ولبن تقالل س ري،اس دد،الغ م ٣٠٨،ص ١٧الع نبور،جمعیة األم فیق ش ت ش ؛ رأف

 .١٩٠ـ١٨٢ت،ص.بات، طرابلس الشام،مطبعة صدى الشعب،دواالنتدا
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  )١())الحكم فیھا لتعود بھم الى القرون المظلمة

ذ العرب االعظم جاللم((وفي االتجاه نفسھ نشرت مجلة الغري مقاال بعنوان ك  ةنق المل

د)دیغول(انتقد كاتبھ سیاسة الجنرال))حسین رال مفي سوریا ولبنان عن  ھاولیف((ا أرسل الجن

ع صك ((وة والشدةسباستعمال الق وأمره))ھروج لحمل الحكومة السوریة واللبنانیة على توقی

ة ة مرغم دائھا  أن زادو،))العبودی ت باعت ا اثبت رفرنس ایس  األخی ي م وریا  ١٩٤٥ف ى س عل

بأن الشعب العربي في سوریا ولبنان یعرف حقوقھ ویعرف كیف  تبانھا عدوة العرب وتناس

  .)٢(یدافع عنھا

ان رأی وأما ً باالستعما ھالمجتھد الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء فك ى  رواضحا وعل

و السیطرة(( فكانالمسمیات الرغم من التغییر في  ن  یتخذ اسماء متعددة لمعنى واحد وھ فم

ر المرجع كاشف الغطاء ))مزیفحمایة مع استقالل  ىالانتداب استعمار الى  ،،وبذلك اعتب

ن  تخلص م اض وال ى االنتف ا ال ً ودع كلیا ً ش تقالال ان اس وریا ولبن نح لس ذي م تقالل ال االس

  .)٣(األجنبیةالسیطرة 

لم ینحصر اھتمام ومواقف المرجع الدیني الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء بقضایا 

ھ السیاسیة و ي اھتمامات ز ف د حی ان للھن ل ك دأالمشرق العربي ب ررة  تك ھ المتك ك دعوات ذل

ا ن التط اد ع بیل االبتع ي س وده ف دة وجھ ذھبي والطائفي،فحللوح ف أعن الم یخ كاش لن الش

في )نیالمسلم(و)وسدیخ والھنسال(بین الغطاء عن احتجاجھ على المذابح الطائفیة في الھند ما

سیخ من ال أغلبیتھم أصبححصل تجمع للسكان  قدالل الھند والباكستان وقبعد است ١٩٤٧م اع

ال نوا یطالبون باالستقالل ومارسوا من اجل ذلك الھدف وحینئذ بدأ شاطات متنوعة من اعم

                                                
ھ )١( در نفس رك ٣٠٩-٣٠٨،ص المص ورج كی ابق،ص،؛ج در الس ة ١٣٧-١٢٦المص عید البیضاني،السیاس ؛س

  .م٢٠٠٠،بغداد ،جامعة بغداد،١٩٤٩ -١٩٣٦االمریكیة تجاه سوریا 
دد )٢( رب االعظم،الغري،مجلة،الع وقي،منقذ الع د ش ة،١٩احم نة السادس عبان  ١٥(،الس ـ١٣٦٤ش وز ٢٤/ھ تم

ة ٣٣٥-٣٣٣،ص)١٩٤٥ یة اللبنانیة،ترجم یم ،القض ولس نج ة :؛ب ارون ،بیروت،االھلی ورج ھ ر وج ل جب جمی
ع، ر والتوزی طین،ترجمة١٨١-١٧٦م،ص١٩٩٥للنش ان وفلس وریا ولبن اریخ س ب حتي،ت ال :؛فیلی كم

  .  ٢٠٠-١٦١م،ص١٩٧٢،بیروت،دار الثقافة،٢الیازجي،ط
ددالشیخ محمد حسین كاش )٣( ة عشرة،٣٨١ف الغطاء ،االستقالل المزیف،الھاتف،جریدة،الع  ١٣(،السنة الحادی

ي االسالم ال ٦،ص)م١٩٤٥مایس٢٥/ھـ١٣٦٤جمادي الثاني  ا ف ل العلی ؛الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء،المث
  .  ١٨م،ص١٩٥٤،النجف االشرف،المطبعة االحیدریة،٣بحمدون،ط
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ا نش لذا قدم الشیخ،)١(العنف والقتل للمسلمین دل االسالمي ركاشف الغطاء بیان ة الع تھ مجل

ح  خي عملھ السیالذ الفظیعإن العمل :((جاء فیھ والھندوس من قتل المسلمین في الھند من ذب

ات  ذه الھجم النساء واألطفال قد اوجب تألم المسلمین واستنكارھم الشدید ونحن نحتج على ھ

ن واجبھم أن  ام وم ین األن ظ النظام ب ق السالم وحف د تحقی الوحشیة لدى أمم العالم الذي یری

  .)٢())حافظوا على سالمة ھذه النفوس الودیعةیضعوا حدا لھذه المعامالت العدوانیة وی

ي  د عل ى محم الة إل اء رس ف الغط دیني كاش ع ال ث المرج ھ بع اه نفس ي االتج وف

الة )٣(جناح ا نص الرس ذه األحداث وأم تیائھ لھ دل ،عبر فیھا عن اس ة الع ي نشرتھا مجل الت

ده هللا:((فھياإلسالمي  اح أی ي جن د عل أ ....إلى زعیم المسلمین في الھند محم عإن النب  الفظی

رحمن اد ال ى عب ان عل دة األوث رة وعب اجم الكف ن تھ الى أن  ع ألھ تع را فنس اءنا كثی د اس ق

وس  زة والنف دماء العزی ذه ال ظ ھ اط لحف وة والنش نحكم روح الق م ویم د أزرك ركم ویش ینص

  )).الودیعة والسالم علیكم

  .)٤(غطاءمن العراق من الناحیة المقدسة النجف االشرف، محمد حسین كاشف ال

وثبة كانون تصدت إبان فقد  ،سجلت الصحافة النجفیة موقفا آخر من المواقف الوطنیة

ام  الثاني ي والبریطاني إذ سعت ١٩٤٨ع انبین العراق ین الج دما دارت المفاوضات ب م، عن

                                                
أثرین باالسالم السیخ من الدیانات التي ظھرت في الھن )١( ود المت د احد الھن د نھایة القرن الخامس عشر على ی
اك( م )١٥٣٨-١٤٦٩نان اب، یض یم البنج بح اقل یخ%١٤واص ن الس دوس و%٣م ن الھن ن % ٥٣م م

  :للمزید انظر.المسلمین

Wilhelm Von pochhmmer, India's Road to Nathionhoad,NewDelhi,p348-352;  
داد،. ترجمة د جان بییر، الھند وأزمة السیخ، اھرة، ٥ـ٢م،ص١٩٨٥ناظم عبد الواحد، بغ ي الق د ف ؛ سفارة الھن

  .٨ـ٤،ص.ت.م، القاھرة،مكتبة النشر واالستعالمات، مكتبة االنجلو المصریة،د١٩٥٦ـ١٩٤٧مسألة كشمیر 
دد السابع )٢( ة، الع دل االسالمي، مجل د، الع ي الھن ة ف ، السنة آیة هللا كاشف الغطاء، یحتج على المذابح الطائفی

  .١٥٠،ص)م١٩٤٧ایلول  ١٥/ ھـ١٣٦٦ذي القعدة (الثالثة،
دي، )م١٩٤٨ـ١٨٧٦(محمد علي جناح )٣( من سیاسیین الھنود المعروفین، وانضم إلى عصبة الحكم األھلي الھن

د  تان بع ي الباكس یس وزراء ف ون أول رئ ھ أن یك در ل ز وق ي متمی اط سیاس ھ نش ان ل وك
  =                                                                :ظر، للمزید ان)م١٩٤٨ـ١٩٤٧(استقاللھا

Hinton .Charold Major Governments of Asia-New York, 1963,p295-300;      = 

ب  ورات المكت روت، منش امعیین، بی اتذة الج ن االس ة م ھ لجن الم، نقل اریخ الع ن ت ات م رو، لمح واھر الل نھ ج
  .٣٢٠ـ٢٩١م،ص١٩٧٥توزیع والنشر،التجاري للطباعة وال

  .١٥٠آیة هللا كاشف الغطاء، العدل االسالمي،العدد السابع،ص )٤(
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د الصفة الشرعیة  ي تجدی رة أخرى ف ا االستعماریة م ق اطماعھ ة لتحقی الحكومة البریطانی

ام للمعاھدة العراق ازات ،)١(م١٩٣٠یة ـ البریطانیة لع ى  العسكریةبتوسیع االمتی م عل د ت ،وق

  .)٢(م١٩٤٨كانون الثاني  ١٥التي وقعت بتاریخ ) بورتسموث(معاھدة 

ى  دت إل داد والنجف االشرف وامت ي بغ ة ف ة والجماھیری تأججت التظاھرات الطالبی

ر المعاھدةأغلب مدن العراق حال اعالن بنود  ة صالح جب قاط حكوم ، وطالبت بإلغائھا واس

وتساقط التي وقعتھا، ولما لم تستجب السلطة إلى مطالب الجماھیر حاولت قمع التظاھرات 

ن وراء  ان م داد، وك وارع بغ ن ش د م ي العدی حایا ف راباتالض ة  إض زاب المعارض األح

  .)٣(الساعیة إلزالة صالح جبر من منصبھ

ى سجما مع توجھات الرأي العام العراقي ،وصحافة النجفیة منلكان موقف ا رغم عل ال

ضحایا، وأكدت مجلة لالحفالت التأبینیة على أرواح ا إلقامةمن الضغط عمد الشباب النجفي 

ثالمشاركة أغلب فئات المجتمع النجفي في ھذه الحفالت،  البیان على ة : م ام السواق حفل أق

من طالب ومثقفین وسیاسیین  مي الوطنيما فعل غیرھم من الشباب القوك كبرى لثالثة أیام

 بھا ھذه المعاھدة، واشارت المجلة ذاتھا أن دانتألقیت فیھا الخطب والقصائد ولقد ،وأحزاب

  .)٤(حفلة كبرى على أرواح الشھداء أقامالشباب القومي في الشامیة 

ذ  ي أن یتخ اول الوص راءاتح اذ إج ر  إلنق ب األم و تطل ى ل ھ حت ابعرش  إغض

                                                
ایس  )١( ھر م ة ش ي بدای اني ف ر یط د الب ل الوف ان ١٩٤٧وص یر بری ن الس ال م د ك م الوف د ض م، وق

ب ال،كورتز،ودوغالس بوسك، الذي حضر نیابة عن السفیر البریطاني، .سي.بیكر،وأف د أما عن الجان ي فق عراق
ق صالح  ان الجیش الفری یس ارك وادي، ورئ دفاع شاكر ال ترأسھ الوصي وصالح جبر رئیس الوزراء ووزیر ال

  :صائب الجبوري، ورئیس البعثة العسكریة البریطانیة في وزارة الدفاع الجنرال رنتن
Report to the Chief of staff by British ministry representations on preliminary 

tarks with the Iraqis authorities ,8 to 17 May, 1947, Fo 371/61591.  
ك، المصدر السابق،ص: للمزید من التفاصیل انظر )٢( ام، ٥٧٦ـ٥٦٥استیفن ھمسلي لونكری ر العك د األمی ؛ عب

 .٢١٩م،ص١٩٨٠، بغداد، دار الحریة للطباعة ،١٩٥٨ـ١٩٤٦حزب االستقالل 
ذكراتي  )٣( ة، م دي كب د مھ داث،محم میم األح ي ص ة، ١٩٥٨ـ١٩١٨ف روت، دار الطلیع ،بی

راھیم ١٩٥٨ـ١٩٤٤؛ العراق في التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة،٢٢٩ـ٢٢٨م،ص١٩٦٥ د اب ، ترجمة مؤی
  . ٨٦ـ٨٣م،ص١٩٩٢الونداوي،بغداد، دار الشؤون الثقافیة،

شباط  ٢١/ھـ١٣٦٧ربیع الثاني ١٠(ة،، السنة الثانی٤١ـ٤٠فواتح الشھداء في النجف ، البیان، مجلة،العدد  )٤(
  .١٠٥٦،ص)م١٩٤٨
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وزراء  ،لتھافقد أرغم صالح جبر لتقدیم استق،)١(بریطانیا واختیر السید محمد الصدر رئیسا لل

وزارة)١٩٤٨كانون الثاني  ٢٩ (في ال ال ت .)٢(، فكانت إلغاء المعاھدة باكورة أعم د رحب فق

ھاالصحافة النجفیة بالوز ان جاء فی ة البی ان نشرتھ مجل ع هللا :((رة الصدریة وجاء في بی رف

د  عنا كابوس االستعمار ا عھ ھ  هللا ،ومنّ اإلرھابوأزال عن بسماحة الصدر رئیسا ووزرائ

  .)٣())الذین ال تنسى مواقفھم المشرفة في البرلمان وخارجھ

ار،بل نشرت  الجانبھذا  الىولم تقف الصحافة  ي  أخب ة للشھداء الت الت التأبینی الحف

ت بة  أقیم ةأربعینبمناس ھداء ی ري وال ش ي الغ رتھ مجلت ا نش ذا م ة ھ دة الوثب ان وجری بی

ي جامع األحرارأقام أعضاء حزب  فقد،)٤(الھاتف ة ف ة تأبینی تح ) آل شالش(حفل ل وافت الحف

سعد  األحراركلمة رئیس حزب  إبراھیماألدیب كاظم شریف القرشي، وألقى المحامي أحمد 

  .)٦(الفاضلي إبراھیمالسید  ألقاھا،وكلمة محمد رضا السید سلمان )٥(صالح

ى  رتأشاوفي العدد نفسھ  ة ال ةالمجل ي  إقام رة ف ة كبی أعضاء حزب االستقالل حفل

                                                
ي  )١( ر تصاعد موجة الغضب ف ى أث بالط عل اني  ٢١دعا الوصي إلى اجتماع في ال انون الث م، حضره ١٩٤٨ك

و األحزاب السیاسیة  ان وممثل یس مجلس األعی ھ ورئ واب ونائب یس مجلس الن اعضاء الوزارات السابقین ورئ
صریحا من الوصي بعد ابرام أیة معاھدة ال تضمن حقوق البالد، وأمانیھ الوطنیة وأصدر بیانا ھاما تضمن وعدا 

ا یس وزراء بریطانی ى رئ یفن(وأرسل الوصي رسالة إل ذه التطورات) ب ره بھ د انظر. وأخب ات . و.ك.د:للمزی ملف
ي الوصي وول١٩٤٨، وثبة ٤٤١٢/٣١١البالط الملكي، رقم الملفة  ي ، رسالة خاصة من صاحب السمو الملك
یفن، ٩،ص٥العھد إلى المستر بیفن، و ر ـ ب ؛ الحزب الوطني الدیمقراطي، سجل الحركة الوطنیة ضد معاھدة جب

 .٣٢ـ٣١م،ص١٩٦٠ودور الحزب الوطني الدیمقراطي، بغداد، مطبعة األھالي، 
ة )٢( د الصدر(عباس علي، زعیم الثورة العراقی زعیم السید محم اة ال ة النج)صفحات من حی داد، مطبع اح، ، بغ

  .١٩٠م،ص١٩٥٠
  .١١٠٢،ص)٤١ـ٤٠(الوزارة الصدریة، البیان، مجلة، العدد )٣(
دد )٤( ة، الع ري، مجل ھداء، الغ ون الش ف یؤبن رار النج عة،)١٨و١٧(اح نة التاس ع األول  ٢٧(، الس ربی

دد٤١٧،ص)م١٩٤٨آذار ١٩/ھـ١٣٦٧ دة، الع  ٢٤(،١٣، السنة ٤٨٤؛ الحفالت التأبینیة للشھداء، الھاتف،جری
ادى  ـ١٣٦٧االولجم ان ٥/ھ دد٦،ص)م١٩٤٨نیس ان ،مجلة،الع ة،)٤٣ـ٤٢(؛البی نة الثانی ادى ١٠(، الس جم

 .١١٠٤،ص)م١٩٤٨آذار٢٢/ھـ١٣٦٧االول
ب  )٥( ن المواك الكف ع ھ ب دتھ فی عب ناش ى الش داء إل ة ن زاب الثالث درت األح ھداء أص ة الش بة أربعینی وبمناس

اني الش ق أم ى تحقی ل عل م العم د انظروالمظاھرات حتى یتسنى لھ : عب بجو یسوده الھدوء واالستقالل، للمزی
ین،  م للمالی روت، دار العل راق، بی ور الع دا یث ین، عن ق حس د توفی وطني ٢٣٤م،ص١٩٥٩محم زب ال ؛ الح

 .١٢٤الدیمقراطي، المصدر السابق،ص
  .١١٠٤،ص٤٣ـ٤٢البیان، مجلة، العدد )٦(
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ھ لغرضلالجامع الھندي  ریم نفس رآن الك الوة الق د ت ى، وبع نھج  ألق ة م اظم معل المحامي ك

د  مد الحزب في النجف فاضل عباستاعقبھ معواالحتفالیة ، اظم أحم م ك ة ث معلة، فألقى كلم

ل الشیخ عضو اللجنة العلیا للحزب ثم تعاقب أعضاء الحز تم الحف اتھم واخت اء كلم ب في إلق

  .الیعقوبي بذكرى الشھداء

ام ة الصیدلة والك١٩٥٢في أواسط تشرین األول ع ادة كلی دیل یم، اجرت عم اء تع می

ى  دروس  أنّ على نظامھا الداخلي الذي نص عل ي بعض ال د ف ب المعی ي د یعالطال دا ف معی

ا بحق دیل اجحاف ذا التع الب ھ ّد الط ة ،فع دروس كاف وا ال دیل وأعلن ى التع احتجوا عل م، ف ھ

د ى ال رابھم عل ومواض ن ی داء م ام ٢٦(ام ابت رین األول ع رابات )م١٩٥٢تش دت اض ، وامت

ات أخرى و وانأالطلبة لكلی وم إضرابھم ھ ي ی اني  ١٩ (ف ة )١()م١٩٥٢تشرین الث ،ألن الكلی

  .تراجعت عن قرارھا

ررت  راباتوتك وم  اإلض ي ی وم ٢١و٢٠ف ي ی اني، وف رین الث ت  ٢٢تش ھ وقع من

دھور  ل واحد وإزاء ت اصطدامات بین المتظاھرین والشرطة، ادت إلى سقوط جرحى وقتی

االوضاع قدم مصطفى العمري استقالة حكومتھ وشكلت وزارة جدیدة برئاسة الفریق نوري 

ع المظاھرات  فقدم، ١٩٥٢تشرین الثاني،  ٢٣الدین محمود في  ة ومن ام العرفی ن األحك اعل

  .)٢(مل السالح وحّل األحزاب السیاسیة وتعطیل الصحف في بغدادوالتجمعات ومنع ح

دثت  داد وح ي بغ اھرات ف تمرت المظ د اس ك فق ن ذل رغم م ى ال ین وعل ادمات ب مص

ي  ومي، ف وطني والق ذا الشعور ال ار ھ ا أث الجیش والمتظاھرین أدت إلى سقوط ضحایا مم

ع المتظاھ ي تضامنت م د ،)٣(رینمدن أخرى ومنھا مدینة النجف االشرف الت ذا اصدر قائ ل

ة الفرقة األولى  ة الدیوانی ي مدین د التي مركزھا ف ركن عب د ال را للعقی ب ام ي غال اس عل عب

                                                
ـ؛ عبد الرزاق الحسني٣٤٣محمد مھدي كبة، المصدر السابق،ص )١( وزارات العراقیة،ج ؛ ٣٣١،ص٨، تاریخ ال

  .٢٦٦عبد األمیر العكام، المصدر السابق،ص
اني ٢١/ ھـ١٣٧٢ربیع االول ٤(، السنة الثالثة عشرة،٢١الغري، مجلة، العدد )٢( ،الغالف؛ )م١٩٥٢تشرین الث

  .٢٦٦؛ عبد األمیر العكام، المصدر السابق،ص٣٣١،ص٨عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات ،جـ
كان من دوافع خروج المتظاھرین في مدینة النجف االشرف التضامن من الثورة في مصر، إذا أعلنت القوى  )٣(

اھرة  ي الق ورة من خالل اذاعت اء الث ى أحادیث زعم السیاسیة المعارضة فیھا تأییدھا المطلق للثورة وتستمع إل
د انظر. ودمشق اریخ النجف ال: للمزی اض، ت اقر فی د الحسن ب دام عب روت، دار ١٩٥٨ـ١٩٤١سیاسي، مق ، بی

ع، ر والتوزی ة والنش واء للطباع ورة ١٨٠ـ١٧٩م،ص٢٠٠٢األض اد، ث دي حم و  ٢٣؛ مج ، ٢م، ط١٩٥٢یولی
  .١٩،ص٢٢م، سلسلة ١٩٩٤بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة،
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ي  اھرات ف ل والمظ اء القالق یھ بإنھ رف یوص ف االش ى النج ة إل واف بالحرك اب الش الوھ

م،التي تقضي ٢٦/١١/١٩٥٢في ٤٢٥٤حسب ما جاء في البرقیة المرقمة ب ٢٦/١١/١٩٥٢

  .)١(دون قید وشرطمن ر على المتظاھرین بفتح النا

ال رف وق ف االش ة النج ام مدین اء )٢(قائمق ا  اإلدالء،أثن ة العلی ام المحكم ھادتھ أم بش

سلحة بالمسدسات ممظاھرات ((تنھا كانبأالخاصة في العھد الجمھوري واصفا المظاھرات 

ن  ةروار وجّنازة وأن المظاھزوالعصي وكانوا یضعون اللثام وأن في المدینة  التي تخرج م

دودة ائق مع ي دق ة ف ائتین أو ثلثمائ ددھا م بح ع خص یص ین ش ذه .)٣())خمس م ھ ي خض وف

ة  وى بحرم األحداث تصدى المرجع الدیني الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء واصدر الفت

یش ة الج و ((محارب ربھ ھ ربوه وإن ض م أن تض وز لك ھ وال یج تم من نكم وأن یش م ألن الج

  .)٤())حرام

ى و رغعل ن ال ذهم م دور ھ وى  ص واف ،اال ان الفت تبدل الش ة اس د الفرق قائ

ي الركن نصرت القیسي الذي علل اسباب االضطرابات في مدینة النجف  )العمید(الزعیمب ف

ھ ((أثناء االدالء بشھادتھ في المحكمة العلیا بأن و فی ذي ھ م یكن راضیا بالوضع ال الشعب ل

  .)٥())من فساد واضطھاد واستعمار

ة  وبعد مرور نة الثالث ن الس ر م ة الغري عددھا األخی اكثر من شھرین اصدرت مجل

واألمن والسكینة  عشرة، ونشرت فیھا فتوى الشیخ كاشف الغطاء، ودعت المجلة إلى اإللفة

                                                
اب م قال )١( واب عبد الوھاب الشواف أثناء محاكمتھ في العھد الجمھوري إنھ وضع حضیرة جنود في كل ب ن أب

ة دخل إال بصورة متفرق دري وال تسمح ألحد ی ھ انظر.الصحن الحی ى اعترافات كریة : لالطالع عل ة العس المحكم
دفاع،  ة وزارة ال عب الخاص ة الش ا، محكم ـ١٩٥٩العلی ابجي، ٢٥٣١ـ٢٥٢٥،ص٦م،ج ود الق ى محم د عیس ؛حم
ي  ف السیاس اریخ النج ن ت ات م وط(،١٩٦٨ـ١٩٤٨ذكری رف، مكتب)مخط ف االش ھ ، النج ت

 .٢٤ـ٢٢و.ت.الشخصیة،د
د )٢( ر من )م١٩٠٦(كان قائمقام مدینة النجف لطفي علي من موالی ة ألكث ي المدین ولى المنصب ف داد وت ي بغ ،ف

نوات ر س یة.((عش ة شخص د ))مقابل دي، موالی ف العبی ا یوس اج رض ام ١٩٢٢، الح اھرات ع ي المظ ارك ف ، ش
ي ١٩٥٢ رف، ف ف االش ة، الع٥/٣/٢٠٠٧م، النج ري، مجل رة،١٠و٩دد،؛ الغ ابعة عش نة الس ب  ١١(، الس رج
 .الغالف ،ص)م١٩٥٧شباط  ١٢/ھـ١٣٧٦

 .٢٥٤٣المحكمة العسكریة العلیا، المصدر السابق،ص )٣(
داد ،ط )٤( ي بغ ي ف اني واالمریك ع السفیرین البریط لح م ام المص اورة االم اء، مح ف الغط د حسین كاش ، ٢محم

  .م١٩٥٥بوینس آیرس، المطبعة التجاریة، 
  .٢٥٣٩حكمة العسكریة العلیا، المصدر السابق،صالم )٥(
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ام اني . )١(ومطالبة الحكومة بمزید من االھتم ك فیصل الث د استقرار االوضاع زار المل وبع

  .)٢(م٢٢/٢/١٩٥٣ والوصي مدینة النجف االشرف، بتاریخ

تضامنت مدینة النجف االشرف إزاء العدوان الثالثي ومن المواقف السیاسیة األخرى 

 افكرت بریطانیو،)٣()م١٩٥٦تموز  ٢٦ (السویس في ةعلى مصر، على أثر تأمیم مصر قنا

ن  )اسرائیل(باالتفاق مع فرنسا اشتراكبالقیام بعمل عسكري فورا، وفضلت  اة م لتسترد القن

وا )إسرائیل(المصریة، وأدخلت  السیادة ا ووقع ا ثالث ول سیفر(طرف ي ) برتوك تشرین  ٢٣ف

  .)٤(م١٩٥٦األول 

نت  رائیلش ي إس ر ف ى مص دوانھا عل رین األول  ٢٩(ع ت )م١٩٥٦تش د أن تلق ، بع

دخل ر الت رض تبری ا، ولغ ا وفرنس ن بریطانی كریة م دادات عس دمت  ام د تق كري، فق العس

ال وفرنسا بطلب إل احكومتا بریطانی ى مصر وإسرائیل بسحب جیوشھا إلى مسافة عشر أمی

ي عشر ساعة ،غیر أن من قناة السویس وفي حالة الرفض ستدخل الجیوش بالقوة خالل اثن

ى  ي الجو والبحر عل ا ف دنمصر رفضت الطلب، وبذلك شنت الدول المتحاربة ھجومھ  الم

  .)٥(سعید قتاال عنیفاالمصریة، سحبت الحكومة المصریة جیوشھا من سیناء لتقاتل في بور

ى  ا عل دم احتجاجاتھ دد وتق راق تن دن الع وم م ي عم ة ف اھرات جماھیری دلعت تظ ان
                                                

دد  )١( ة، الع ري، مجل ة عشرة،٢٤و ٢٣االمام كاشف الغطاء یھدأ احداث النجف االشرف، الغ  ٥(، السنة الثالث
 .،الغالف)م١٩٥٣كانون الثاني  ٢٣/ھـ١٣٧٢جمادى األول 

ت خبر الزیارة فیما بعد، الغري، مجلة، لم تكن المجلة تصدر وقت زیارة الملك والوصي إلى المدینة ولذا نشر )٢(
  .٩،ص)م١٩٥٣آذار  ٢٧/ھـ١٣٧٢رجب  ١١(العدد األول، السنة لرابعة عشرة،

رة، )٣( ابعة عش نة الس ادس، الس دد الس ة، الع ري، مجل ع األول  ١٠(الغ ـ١٣٧٦ربی رین  ١٥/ھ تش
ورة )م١٩٥٦االول ة ث روش، قص د حم الف، احم ط،  ٢٣،الغ ة المتوس روت، مطبع و، بی م، ١٩٧٤یولی

ـ ة ٩٤ـ٨٣،ص٢ج رام للترجم ز االھ ر، مرك نة، مص ین س رب الثالث ویس، ح ات الس ل، ملف نین ھیك د حس ؛ محم
  .٢١٠ـ١٨٠م،ص١٩٨٦والنشر، 

اریس  )٤( ي ضاحیة سیفر غرب ب یس وزراء اسرائیل ف ا ورئ دوب من بریطانی إلتقى وزیر خارجیة فرنسا ومن
ى  ت عل ي طبق كریة الت ة العس ي الخط اق ھ مون االتف ةومض ر.ارض المعرك یل انظ رال : للتفاص ر الجن تقری

ان، أورده ي دی د : اإلسرائیلي موش در السابق،ص حسنینمحم ل، المص ل، ٥٢٩ـ٥٢٨ھیك نین ھیك د حس ؛ محم
 .٨م،ص١٩٨٨م، مصر ، مركز االھرام للترجمة والنشر،١٩٦٧سنوات الغلیان، حرب الثالثین عاما، 

(5) MOSHE DAYAN, DIARY OF THE SINAI CAMPAIGN, LONDON: 

WEIDNFED AND NICOLSON,1966,P3; 

رائیلیة  ة ـ اإلس روب العربی ري، الح ون دوب ز )١٩٧٤ـ١٩٤٧(تریف ق، مرك ار، دمش ل بیط ة جبرائی ، ترجم
  .٢٨٠ـ٢١٠م،ص١٩٨١الدراسات العسكریة، 
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د اصدرت وزارة  العدوان وتدون تأییدھا إلى مصر، من ابرزھا مدینة النجف االشرف، وق

ي )١(اوامرھا بقمع أي حركة أو تظاھرة تؤید انتصار مصرالداخلیة  اني  ٢٣، وف تشرین الث

اھرین م، قا١٩٥٦ ع المتظ ھم م دین أنفس ال ال ا رج ترك فیھ ة اش ي المدین اھرة ف ت مظ م

وم  ي ی دیر، ٢٤وتكررت ف ق والس ن مدرستي الخورن ي م ي تحرك طالب اني ف  تشرین الث

الھراوات  ق ب ة الخورن ل مدرس الب داخ رب الط ھ بض رطة ومجموعت اون الش ا مع وقابلھ

ا وت ون طالب ان واربع رح اثن ى ج اجر حت ات وبالخن انوالمسدس ن وفي طالب ة م ، وخمس

   .)٢(األھالي

نتیجة لھذه االحداث استمر االضطراب في المدینة اسبوعا كامال وعمدت السلطة إلى 

القوة مرة أخرى، فخرجت المدینة ترید انتزاع الجثث من المستشفى لدفنھا في احتفال شعبي 

  .)٣(إلى المستشفىقتل القادمین ھددت بفكانت قوات الشرطة، مصممة على دفنھا من قبلھا، و

انيعلى أثر ذلك  نشرتھا  اضطر علماء الدین إلى توجیھ برقیات إلى الملك فیصل الث

ري ة الغ زال)٤(مجل ا ان البین فیھ دین ، مط دیدة بالمعت ات الش باب )٥(العقوب ة أس ،وإزال

ن المؤسف،)٧(وضع قبل فوات اآلوانالتالفي و،)٦(التوتر ل  وكان م ة عن ك اغضاء الحكوم

  .)١(لجة األمر ووضع حد لھذه الحوادث المؤلمةابدلھا من مع ،فال)٨(ذلك

                                                
رار كانت الحكومة العراقیة على خالف ما یتطلع الیھ الشعب، وقد كانت أكثر الحكومات العربیة تشدد )١( ا إزاء ق

ذاك وزراء آن ا لل عید رئیس وري الس ان ن أمیم، وك ر. الت د انظ ورة :للمزی ائق ث داوي، وث راھیم الون د اب  ١٤مؤی
 .١٧ـ١٥تموز،ص

رة، )٢( ابعة عش نة الس ابع، الس دد الس ة، الع ري، مجل ادى األول  ٧(الغ ـ١٣٧٦جم انون  ١٥/ھ ك
وزارات )م١٩٥٦األول اریخ ال ني، ت رزاق الحس د ال ـ،الغالف؛ عب ة، ج كریة ١١٦،ص١٠العراقی ة العس ؛ المحكم

  .٣٣٣٥ـ٣٣٢٩،ص١٠العلیا،جـ
راق، احداث ٣٨٣ـ٣٨٢عبد الرزاق الحسني، احداث عاصرتھا،ص )٣( ي الع ي ف د الملك رزة، العھ ؛ منذر جواد م

ع، )م١٩٥٨ـ١٩١٨(ومؤلفات، راء للنشر والتوزی ة (؛ ٣٣٧م،ص٢٠٠٥، النجف االشرف، مؤسسة الزھ مقابل
 .م١٦/٦/٢٠٠٨كتاب في النجف االشرف بتاریخ لامع مؤلف )شخصیة

رة،  )٤( ابعة عش نة الس امن، الس دد الث ة، الع ري، مجل ادى األول ٢٦(الغ ـ١٣٧٦جم اني  ٣/ھ انون الث ك
  .٤ـ٣،ص)م١٩٥٧

 .من برقیة الشیخ عبد الكریم الجزائري، المصدر نفسھ )٥(
 .من برقیة السید حسین الحمامي، المصدر نفسھ )٦(
  .شیخ محمد كاظم الشیخ راضي، المصدر نفسھمن برقیة ال )٧(
 .من برقیة السید محسن الحكیم، المصدر نفسھ )٨(
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ات  وأكدت مجلة النجف على موقف النجف االشرف إزاء أحداث مصر ورفعت برقی

لالتأیید لمصر واالستنكار على المعتدین وعلى سبیل  دى النشر  التمثی ة منت د كلی ة عمی برقی

ق على الرئیس المصري،والتي بعثھا الشیخ محمد رضا المظفر إلى شیخ األزھر،وا ن طری

ھ للشعب دوان الوحشي ومؤازرت ن  السفارة المصریة ببغداد یعلن فیھا إدانة الع المصري م

  .)٢(قبل محافل النجف االشرف الدینیة

وعّبر السید العالمة محمد تقي الحكیم عن موقف مدینة النجف االشرف من حوادث 

رت وقد ضجت النجف على اخت:((سعید قائالرمصر في بو الف طبقاتھا لھذه االسالیب وعب

واء  تیائھا س دى اس ن م ت ع الم أكان رب واالس وك الع تنھاض مل ا الس ات اعالمھ ن برقی م

س مصر ولشیخ األزھر أم بما قام بھ آالف المصلین بأمر ئیوبرقیات المشاركة الوجدانیة لر

ف االشرف یقظة زعیمھم من الضجة إلى هللا بالدعاء لھا بالنصر والتأیید وھكذا ستظل النج

ارك لمصر  د المناضلین وب ھ آخذا هللا بی ن أعدائ راد باالسالم م ارة لكل ما ی ا الجب خطواتھ

   .)٣())وحقق لھا النصر على أتم صوره

اد  سجلت الصحافة النجفیة موقفا جدیدا ضمن مواقفھا العربیة، بعد االعالن عن االتح

ي  مي العرب اریخالھاش ب٢٤(بت ـ١٣٧٧رج باط١٤/ھ ك ،و)م١٩٥٨ش ین مل اق ب ّم االتف د ت ق

راق األردن  ك الع ة ومل دة السیاس ا وح امیة واھمھ داف س ى أھ وم عل اد یق اء اتح ى انش عل

ةوالتمثیل الخارجیة  ة الحواجز الكمركی ي، وإزال ي والعراق  السیاسي ووحدة الجیش االردن

  .)٤(وتوحید مناھج التعلیم

 رفعتأحوال المدینة التي وقد رحبت مجلة النشاط الثقافي بھذا االعالن، ونشرت عن 

                                                                                                                                          
  .من برقیة السید علي بحر العلوم، المصدر نفسھ )١(
ى، )٢( نة األول اني، الس دد الث ة، الع رف، مجل ف االش ر، النج دى النش ة منت د كلی ة عمی اني  ١٥(برقی ع الث ربی

  .،الغالف)م١٩٥٦تشرین الثاني  ٢٠/ھـ١٣٧٦
ذي  )٣( د ال ور سعید البل ى ب داة إل السید محمد تقي الحكیم، النجف وموقفھا من الحركات النضالیة االسالمیة مھ

 .٢٧ـ٢٥و ٢ـ١،مجلة، العدد الثاني،صالنجف. رفع رأس االسالم بصموده
ر )٤( ي انظ اد العرب ن االتح یل ع ن التفاص د م وزارات العر:لمزی اریخ ال ني، ت رزاق الحس د ال ة، عب اقی

ـ ة ٢٠٦ـ١٩٧،ص١٠ج داد، مطبع وكت، بغ اجي ش دي، أوراق ن ین الزبی د حس یس ومحم د أن ؛ محم
ـ.ت.؛ جعفر حمیدي، العراق المعاصر، بغداد، مطبعة الجامعة،د٣٥م،ص١٩٧٧الجامعة، . أ.؛ وجورج٤٢،ص٣ج

د ة وتق ّي، مراجع ـ ل، . یم دكیرك، السیاسة العربیة المعاصرة، ترجمة عبد الواحد االمیالي ومحمد الحول سید نوف
  .١٢٧ـ١١١،ص.ت.مصر، الدار القومیة للطباعة والنشر،د
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الم  ا مع ة فیھ نوالزین ة اعل اء المدین ام  أبن اد وأق ذا االتح زى ھ اجھم وشعورھم بمغ ن ابتھ ع

حفلة استقبل فیھا مختلف طبقات المھنئین،وفي الوقت  ))السید تقي القزویني((قائمقام المدینة 

یس ینفسھ أبرقت جمعیة التحریر الثقافي برق ى رئ وزراء، ة إل دوال ي، یوال س وان الملك مجل

ان،  ة واالعی واب، ودار االذاع س الن ذا مجل رھم بھ النتبش ھا اإلع ة :((ونص ات العام الھیئ

د  راق واألردن المبشر بتوحی لجمعیة التحریر الثقافي تعلن ابتھاجھا باالتحاد العربي بین الع

  .)١())واإلسالمالصفوف وجمع كلمتھم تحت ظل العاھلین الھاشمیین حماة العرب 

وانالكت مجلة النجف زمیلتھا الغري ونشرت شار ي (:(خبر بعن اد العرب صدى االتح

ك فیھ ، ورفعت ))بالنجف ة فبرقیات إلى المل د باركت المجل ك حسین وق اني والمل یصل الث

  .)٢())التحاد عربي شامل أولىأمنیة كل عربي باعتباره خطوة ((االتحاد وعدتھ

ى ، أن مدینة النجف االشرف یتبین مما تقدمو دیني والسیاسي، حتم عل بوعیھا الفكري وال

ان بالد إب ي ال یة ف ورات السیاس داث والتط ع األح ة م ون متفاعل حافتھا أن تك دة ص ث  م البح

  .االھداف التي رسمھا اصحابھا نییاألحام، وقد تجاوزت في أغلب ١٩٥٨ـ١٩٣٩

لھ اال فال غرو أن تتأثر الساحة النجفیة بخطاب الوصي على عرش العراق األمیر عبد

دء )م١٩٤٥كانون االول ٢٧(في ذانا بب راق وای ي الع ة ف اة الحزبی تئناف الحی ، مؤكدة فیھ اس

  .مرحلة جدیدة من مسیرتھا السیاسیة الدیمقراطیة

د  ھمتوق ة  أس حافة النجفی ھاماالص ا إس ؤثرا ملحوظ ي وم ورات  ف داث والتط االح

بل تعدت  الجانبھذا  الىلم تقف و ثبتت فیھ مواقفھا من ھذه التطورات،أالسیاسیة العراقیة و

رف  ف االش ة النج اص لمدین ع الخ ى الوض زة عل المیة، مرك ة واس ایا دول عربی ى قض إل

بوصفھا مركزا للقیادة الدینیة والمعارضة السیاسیة الرافضتین للظلم واالستبداد، معبرة عن 

 .عربیةالمحلیة والقضایا الاصالة ھذه المدینة وتعاملھا المبدئي مع 

                                                
ى،)٤و٣(عبد الغني الخضري،اعالن االتحاد العربي في النجف، النشاط الثقافي، مجلة، العدد )١(  ١(، السنة األول

  .٢٢٢،ص)م١٦٥٨آذار ٣/ھـ١٣٧٧شعبان 
اني، )٢( دد الث ة، الع ف، مجل النجف، النج ي ب اد العرب دى االتح ة، ص نة الثانی عبان  ٥(الس ـ١٣٧٧ش  ٢٤/ھ

  .،ص الغالف)م١٩٥٨شباط
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 ٣١٨

  :املعاجلات االقتصادية يف الصحافة النجفية :أوال

، وأفردت مقاالت وبحوث ةملحوظ عنایةالصحافة النجفیة بالقضایا االقتصادیة  عنیت

اء  أساسيمحور  ا، ألنھحیاة الشعوبھمیة االقتصاد في األعن  اوتقاریر، عبرت فیھ ي بن ف

االقتصادیة لمدینة النجف  من الجذور ةأي مجتمع، وتجلت عوامل إضافیة لھذا االھتمام نابع

رف المقترن وارد  ةاالش رف بم ف االش ة النج ت مدین ة، إذ تمتع ة والدینی ا العلمی بمكانتھ

زتاقتصادیة جعل ا متمی راق،  ةھ دن الع اقي م ا الدیوعن ب المكانتھ زوار علیھ د ال ة ، یتواف  نی

ھ راق وخارج ل الع ن داخ تمرار م ان ((،)١(باس ونوك والي  اإلیرانی كلون ح ن % ٩٠یش م

ى تأ،و)٢())الزوار األجانب في العراق ثرت ھذه النسبة بطبیعة العالقات ما بین الدولتین، فعل

ةر الذي فرضتھ الحكومة االحظعقبت مجلة العرفان اللبنانیة على ال التمثیلسبیل  ام  یرانی ع

دن المالعراق م، على زیارة ١٩٢٣ ةقلمواطنیھا مما ألحق ضررا على اقتصاد الم ث  دس حی

ً حظإن ال((قالت المجلة ً  ر سبب ركودا ً  اقتصادیا انون  شدیدا ي ك ات المقدسة وف دن العتب في م

دونذاالول من  ھ المجتھ دم ل ي النجف ق راق وف ارة الع ذكرة  لك العام قام رضا خان، بزی م

و ماح یطلب ا الس رانیینن فیھ اتین  لإلی ل ھ ربالء  ألن أھ ف وك ى النج ارة ال تئناف الزی باس

  .)٣())الزوار في رزقھم نتین یعتمدون علىیالمد

ة، یوبرزت مد ات المقدس دن العتب ن م نة النجف االشرف أكثر من أي مدینة أخرى م

ی ر قدس ي األكث ائز، وأصبحت ھ ة الجن م األعظم من حرك ا القس ھ الیھ ث یتج رفھا حی ة لتش

                                                
ي  طوالیتوافد على النجف االشرف زوار  )١( ام عل د االم ة فضال أیام السنة ألداء الزیارة لمرق ،ومسجد الكوف

ة  يطالب عل: عن طلبة العلوم الدینیة، للمزید انظر دھا، النجف ،مطبع ا وتقالی الشرقي، النجف االشرف عاداتھ
نجف في الدلیل، موسوعة العتبات المقدسة، قسم النجف، بغداد، ؛ حسین علي محفوظ، ال٤٩م،ص١٩٧٨اآلداب،

 .١٨٤،ص١م،جـ١٩٦٥دار التعارف، 
دین )٢( ین البل ات ب ة العالق ر بطبیع اش، المصدر .مثلت ھذه النسبة قبل الحرب العالمیة األولى وتتغی اسحاق النق

م، اطروحة ١٩١٧ـ١٨٣١ني ؛ ناھدة حسین علي ویسین، تاریخ النجف في أواخر العھد العثما٢٣٤السابق،ص
 .١٩م،ص١٩٩٨دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة التربیة،

  .٦١٦م،ص١٩٢٤، كانون األول ٣،جـ١٠العرفان،مجلة، لبنان، مج )٣(
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  .،لذا أضاف موردا اقتصادیا آخر للمدینة)١(أبي طالب  علي بن اإلمامبمثوى 

ة اة الھندی ت قن د أعط رف  )٢(لق ف االش دینتي النج ادي لم ع االقتص ة للموق ة قوی دفع

یتین وكربالء اللتین ظھرتا بوصفھما ت  مدینتي السوق الصحراویة الرئیس ي العراق،وتول ف

ة ا رن العشرین النجف االشرف في بدای ع فضال عن لق ة سوق صحراویة لبی ا مدین موقعھ

ور واأل رز والتم وب وال ة الحب اموقمش ود األغن وف وجل ع الص زا لتجمی ار و ،مرك الزدھ

ة  بذالزراعة في المناطق المجاورة للمدینة، فأخذت المدینة تجت رة العربی ن الجزی ل م القبائ

  .)٣())المناخة((لتضرب خیامھا في منطقة تسمى

ق الحج ومن ا ة النجف االشرف وھو طری ا مدین لموارد االقتصادیة التي حظیت فیھ

البري المؤدي الى بیت هللا الحرام في مكة، ویعد من أفضل وأقصر الطرق للحجاج القادمین 

  .)٤(من ایران والھند وباكستان وأغلب المدن التي یقطنھا المسلمین

ام الرغم من انتعاش حركة التجارة في مدینة النعلى و د ١٩١٥جف االشرف ع م، بع

تحأن  وب  ف اك الحب ى ھن ون إل ذوا یحمل رة، أخ ع البص ین م ار النجفی ارة للتج ق التج طری

د  ة من صنع الھن ا بالبضائع المختلف ودون منھ اواالسمان ویع النجف  وأصبحت، وبریطانی

ةالحرب  سنیناالشرف خالل  د العالمی ا تجار بغ د الیھ ا یتواف ا مھم زا تجاری ى مرك اد األول

ا ا ك لوغیرھم یطلبون منھ ادرة، فضال عن ذل ھ  أصبحتبضائع الن اع وتشترى فی سوقا تب

  .)٥(الناریة األسلحة

دول  ادیات ال ت اقتص ا تعرض اع، كم ى االنقط ة إل ارة العالمی رق التج ت ط تعرض
                                                

ة، )١( ة الحكوم اط، ١٨٩،ص١٩١٩انستانس ماري الكرملي، خالصة تاریخ العراق، البصرة، مطبع ر الخی ؛ جعف
وعة العت ة، موس ع الغربی ي المراج ف ف داد، دار النج ف، بغ م النج ة، قس ات المقدس ب

 .٢٤٤،ص١م،جـ١٩٦٥المعارف،
ر ٥٠٠مولت قناة الھندیة  لبنائھا بمساھمة قدرھا  )٢( ة من وزی ف روبی ي ) )ذةاو((أل األول حسن رضا خان ف

یوسف كركوش :ثمانینات القرن الثامن عشر لنقل الماء إلى النجف بعد معاناتھا من قلة في المیاه، للمزید انظر
 .٤٣؛ اسحاق النقاش، المصدر السابق،ص١٥٢،ص١م،جـ١٩٦٥تاریخ الحلة، النجف،  ،الحلي

ت تق )٣( ا عكان مى حالی ري ویس ج الب ق الح ة طری ة(بدای ارع المدین در ). ش ة، المص اقر محبوب ر ب جعف
داد، ٢٩٦السابق،ص ي ٢٥٠ـ٢٤٦م،ص١٩٥٦؛ مكي الجمیل، البدو والقبائل الرحالة في العراق، بغ ب عل ؛ طال

  .٤٧شرقي، المصدر نفسھ،صال
 .٢٩٦جعفر باقر محبوبة، المصدر السابق،ص )٤(
  .٢٢٤،ص٤م،جـ٢٠٠٥، بیروت، دار الراشد،٢علي الوردي، لمحات اجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث،ط )٥(
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ات المتحدة ((المتحاربة إلى الدمار والشلل تثناء الوالی ةباس راق )١())األمریكی د عانى الع ،وق

كان لقیام الحرب العالمیة الثانیة أثر سلبي في نمو وتطور اقتصادیات ،فغالء والمجاعةمن ال

ن  ) ١٩٤١ـ١٩٣٩(الحرب سنيمعظم دول العالم، وقد تمكن العراق خالل الفترة األولى م

مین احتیاجاتھ االستھالكیة من المواد الغذائیة والضروریة حتى أنھا فاضت في بعض تأمن 

  .)٢(ستھالكعن حاجة اال األحایین

واد  اورة لم ة المج ار العربی بعض االقط زا ل ا ومجھ رف ممون ت النجف االش د كان فق

ة،  رب العالمی دالع الح ل ان وین قب د ،التم ارتولق ة  أش ل التجاری ى القواف اتف إل دة الھ جری

عودیة، ووف ة الس ة العربی ن المملك ة م ّ القادم ل ـ ذه القواف ة لھ ة الحمای ام المدین ر قائمق

قدم ((فقد بسبب موسم الحج عن القدومأن انقطاع القوافل  الجریدة زادت، و)٣())المناخة((في

، دونما یؤثر ))الحبوب والسیما التمن إلى حایل أنواع لحمل مختلف التجارالنجف كثیر من 

م.)٤(على اسعار الحبوب وب ) ٢٦(كما مبّین في الجدول رق ھ أسعار الحب ر فی ةویظھ  موازن

  .في وقت صدور الجریدة ة في أسواق المدینةمع اسعار العملة األجنبی

                                                
) ٨.٥(اعطت الحرب العالمیة الثانیة قوة إضافیة لالقتصاد األمریكي، فقد امتصت المصانع الحربیة، والمدینة )١(

ام  ل لع ن العم ل ع ون عاط بة١٩٤١ملی ن نس ناعي م اج الص زت باالنت ام %) ١٠٠(م، وقف م، ١٩٣٧ع
ى ام %) ١٢٥(إل ر.م١٩٤٥ع د انظ ال،  :للمزی روع مارش تعماریة وراء مش داف االس یباني، االھ د الش أحم

 .٤٧م،ص١٩٤٩دمشق،
ذی )٢( ى جاء ذلك بفعل تزاید إیراداتھ العامة فضال عن القرضین المالیین الل ة األول ة البریطانی دمتھما الحكوم ن ق

غ١٩٤٠م، قدره ثالثة مالیین باون إسترلیني، والثاني في عام ١٩٣٩في عام  اون) ٣.٧(م، بل ین ب . و.ك.د.مالی
 .٧٠ـ٦٩،ص٦١، وثیقة ٧٠٢، المتفرقة، الملفة ١٩٤٠ملفات البالط الملكي، التقاریر الحكومیة، لسنة 

كانون الثاني  ٦/ھـ١٣٥٧ذي القعدة ١٤(،السنة الرابعة،١٤٩، جریدة، العددمنع التجول في المناخة، الھاتف )٣(
 .٢٣،ص)م١٩٣٩

دد )٤( دة، الع اتف، جری ف، الھ ل والنج ین حائ دة  ٢١(،١٥٠ب ـ١٣٥٧ذي القع اني  ١٣/ھ انون الث ك
  .٢٣،ص)م١٩٣٩
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السعر   الواحد طنللالحبوب 
  دیناربال

 المواد الغذائیة
  للطن الواحد

 السعر
  دیناربال

السعر بالفلس   العملة
  العراقي

  ١٦٠٠  اللیرة الجدیدة  ٨  الماش  ٩  الخضراوي

ن  راوي م الخض

  الوسط

  ١٥٩٠  اللیرة العتیقة      ٨

ن ال راوي م خض

  السایر

  ١٦٩٠  الباون الذھبي  ١٠  سمالسم  ٦

  ٦٣.٥  اللایر الفرنسي  ١١  اللوبیا البیضاء  ١١  العنبر الخضراوي

          ١٠  العنبر الوسط

٨.٥٠  العنبر السایر

٠  

      ٢.٢٥٠  التمر

١.٤٠٠  الدھن    ٢.٦٢٥الشعیر

  للطن

    

  )٢٦(جدول رقم

  أنواع الحبوب وأسعارھا مقارنة بالعملة االجنبیة

ة حافة النجفی ح أن الص الع  ویتض ام واط ل ذات اھتم ة وتعام ةبالعمل ل  األجنبی داخ

  )١()٢٦(المدینة من خالل الجدول رقم

 األسواقاألولى من الحرب العالمیة الثانیة بعض االضطرابات في  األیامحصلت في 

د استغل بعض  تجار النجف  أسواق، ومنھا )٢(التجاریة العراقیة مدینة النجف االشرف وق
                                                

دد )١( دة، الع اتف، جری وب، الھ عار ؛ أس٢٣،ص)م١٩٣٩شباط ١٠/ھـ١٣٥٧ذي الحجة  ٢٠(،١٥٤اسعار الحب
دد دة، الع اتف، جری ـ١٣٥٨محرم  ٢٥(،١٥٩النجف، الھ وق ٢،ص)م١٩٣٩آذار ١٧/ھ ي س وب ف ؛ أسعار الحب
 .٢٣،ص)م١٩٣٩آذار ٢٤/ھـ١٣٥٨صفر  ٢(،١٦٠النجف، الھاتف، جریدة، العدد

ر )٢( راق، انظ ي الع ادیة ف اع االقتص یل لالوض ن التفاص د م ن: للمزی د محس د عوی دلیمي محم اع ال ، األوض
ة )١٩٤٥ـ١٩٣٩(ي العراقاالقتصادیة ف ة، جامع ة التربی ر منشورة، كلی ، دراسة تاریخیة، رسالة ماجستیر غی

 .م١٩٨٨بغداد،
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ر مش تغالال غی ع اس وا الوض ار رفع ى أن التج اتف عل دة الھ روع،وأكدت جری

عار اتھم ((أس ن حاجی بب وال م وغدون س طراب  مس ور واض ق الجمھ ي قل ا زاد ف مم

وم  إدارةوأشارت الجریدة أیضا أن ))الناس القضاء بعثت بكتاب إلى ھیئة المجلس البلدي لتق

 بإبقاءم، قرارا ٦/٩/١٩٣٩، واتخذ المجلس البلدي في اجتماعھ بتاریخ )١())بتدابیر حاسمة((

  .)٢(سابقا وفرضت عقوبات على المتجاوزین على ما ھي علیھ األسعار

ذین استغلوا  اتف التجار الجشعین ال ة وفي االتجاه نفسھ خاطبت جریدة الھ أثر الحال ت

ة((النفسیة عند الناس وتخوفھم من الحرب ألنھا ران الحرب  عاصفة المجاع ع نی ة م الزاحف

ة الحرب وانقطاع ففتحوا أشداقھم الج اس بحج وب الن ي جی ا ف ل م ون ك ة الشرھة یلقف ھنمی

  .)٣())المواصالت التجاریة العالمیة

ة النجف االشرف  ي مدین نوھت جریدة الھاتف على أن بعض التجار االستغاللیین ف

رض  ي ف ون ف عاریتحكم ى الناس، األس دت عل ى وأك اء عل ذتادارة القض ھا  أخ ى نفس عل

  .)٤(العبین باالسعارالمتابعة لمحاسبة المت

اس  اش ال ب ونتیجة لھذه المتابعة فقد نشطت سوق الحبوب في المدینة وظھر فیھا انتع

ي  د ھبطت  األسعاربھ وتحسن ف اتف، فق دة الھ ھ جری السكر والشاي  أسعارحسبما أوردت

ة ت الحكوم ذي عنی ر ال ،وأما بإیضاحھ ھبوطا محسوسا ویستند إلى وضع االقتصادي األخی

ر  عارآخ ان أس ة فك اون ((العمل رة ١.٩٥٠الب ي ١.٧٥٠، اللی لایر الفرنس  ٧٩، ال

ا ھ .)٥())فلس ت علی ا كان وظ عم اع ملح ي ارتف عار ف ذه األس دو ھ عارھاوتب وب  أس ل نش قب
                                                

دد )١( دة، الع اتف، جری عار، الھ ع األس ة رف ة١٨٣مكافح نة الخامس ب  ٢٣(، الس ـ١٣٥٨رج ول  ٨/ھ ایل
 .٢،ص)م١٩٣٩

  .،ص األخیرة١٨٣العدد م؛ الھاتف، جریدة،٦/٩/١٩٣٩في ٤٨٣بلدیة النجف، بیان، رقم الكتاب  )٢(
دد )٣( دة، الع اتف، جری یم، الھ ع األث ي والجش میر العرب روة، الض ین م ب  ٣٠(، ١٨٤حس ـ١٣٥٨رج  ١٥/ھ

  .٩ـ٧،ص)م١٩٣٩ایلول
  .٢٧،ص١٨٤العددحول مراقبة اسعار السوق، الھاتف،  )٤(
ول ٢٢/ھـ١٣٥٨شعبان  ٧(،١٨٥حال السوق في النجف العامة، الھاتف، جریدة، العدد  )٥( ؛ ٢،ص)م١٩٣٩ ایل

ة عار التالی ري األس ة الغ افت مجل زي :(وأض اون االنكلی ي ١.٩٨٠الب ات روس ر مان و عش لایر ٢.٠٢٠، أب ، ال
ورق ي ال د  ياالیران ار واح ن دین ي  ،١٨٠ع دوالر االمریك ة ٢٠٠ال س، ورق   =  فل

). افلس ٩٩٠، الجنیھ االسترالي افلس ٩٨٠، الجنیھ المصري سفل ١١٠فلس، الورقة السوریة  ١٠٥تركیة  = 
  .١٢٨،ص)م١٩٣٩ایلول  ٢٦/ھـ١٣٥٨شعبان  ١١(الغري، مجلة، العدد السادس،السنة األولى،
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  .الحرب

د اشارت  ازداد ة النجف االشرف اسبوعیا فق ى مدین ة إل عدد القوافل التجاریة القادم

ا ((ما دخل إلى المدینة خالل اسبوع واحد مجموع وأحصتجریدة الھاتف إلى ھذا األمر  م

بعیر وقد اكتالت الحبوب الالزمة وأقفلت راجعة بینما حلت في مكانھا قوافل  ١٥٠٠یقارب 

ى أن ))جدیدة رأ، وأكدت عل م تتغی وب ل ، إال أن اللایر السعودي ازداد سعره )١(سعار الحب

ي لالفرنسي لق لزیادة الطلب علیھ في سوق النجف االشرف بینما ھبط اللایر ة الطلب علیھ ف

  .)٢(السوق ذاتھ

ا  األمطاركان لھطول  ة، مم ة عن المدین ل التجاری ى انقطاع القواف األثر الواضح عل

  .)٣(یةجالعملة الخار بأسعارالمواد الغذائیة منخفضة بعض الشيء مع ارتفاع  أسعارجعل 

قتصادي للجزیرة النجف مركز ا((ومن ھذا المنطلق نشرت مجلة الغري مقاال بعنوان

في الدین  القیمة االقتصادیة لھذه المدینة فضال عن مركزھاكاتب المقال اوضح فیھ ) العربیة

ى أن یقوموا بتأسیس المعامل ((واألدب، وطالب فیھ ابناء النجف االشرف الممولین ق عل وف

  .)٤())العاملة واألیدي األولیةاقتصادیة حدیثة لتوفیر المواد  أسس

ى الفیضان،وم،١٩٤٠وفي بدایة عام ر  ھعالمات بدأتتعرض النجف االشرف ال تظھ

ر ادي ،  اأث ب االقتص ى الجان ذت عل د اتخ ة  إدارةوق ات الالزم ض االحتیاط ة بع المدین

ى ))حفظ السداد((بمضاعفة العمل في رداد(( والمحافظة عل وغ الفیضان الحد  ))ال خشیة بل

ااألقصى،  ة  وأم و قل اني فھ ل الث بب األعشابالعام ر بس ة ب ى المحاصیل  دموج رت عل أث

                                                
 .٢،ص)م١٩٣٩تشرین االول ٢٠/ھـ١٣٥٨رمضان  ٦(،١٨٩الھاتف،جریدة، العدد  )١(
 ، وذلك لورود بعض الصیارفة وجمعوا اللایر السعودي، وأما ٦٦.٦٥بعد أن كان  افلس ٧٠اصبح سعر اللایر  )٢(

ىھبط سعره ،إذ اللایر الفرنسي  ان ) فلسا ٧٠(ال د أن ك ي السوق  ٧٤بع در وجوده ف د ن ذھب فق ا ال فلسان وأم
ع  از یمن ة الحج ي لحكوم وم الملك دور المرس بب ص ة بس دیرالنجفی دة،  تص اتف، جری ارج، الھ ى الخ ذھب ال ال

  .٢،ص)م١٩٣٩تشرین االول ٢٧/ھـ١٣٥٨رمضان  ١٣(،١٩٠العدد
ري، مجلة،ال )٣( ددالغ ى،١٢ع نة األول وال  ١(، الس ـ١٣٥٨ش اني ١٤/ھ رین الث الف)م١٩٣٩تش اتف،  ؛،الغ الھ

؛ المصدر نفسھ، ١٥،ص)م١٩٣٩تشرین الثاني ١٠/ھـ١٣٥٨رمضان  ٢٧(، السنة الخامسة،١٩٢جریدة، العدد
 .١٥و٢،ص)م١٩٣٩كانون االول ١/ھـ١٣٥٨شوال ١٩(،١٩٤العدد 

دةلذي ا ٢٨(، السنة األولى،١٨ري، مجلة، العدد النجف مركز اقتصادي للجزیرة العربیة، الغ )٤(  ٩/ھـ١٣٥٨قع
  .٣٦٨ـ٣٦٧،ص)م١٩٤٠كانون الثاني 



 ٣٢٤

في جھودھا ،فضال عن عامل آخر ھو التھریب لذا ضاعفت دائرة كمرك النجف )١(الزراعیة

  .)٢(سبیل مقاومة التھریب بین البادیة ومدینة النجف االشرف

ى و رف عل ف االش ة النج اء مدین عتھا ادارة قض ي وض دابیر الت ن الت رغم م ال

ن  یضانفامتد القد سیل الجارف و،لم تستطع أن توقف ال)٣(والكوفة لیتلف مساحات شاسعة م

د  ياألرض ة وق تالزراعی ربالء  أذن واء ك رفیة ل ف بمتص ربالء و النج ي ك ة ف ألیف لجن ت

ة . )٤(منكوبي الفیضانات إلعانة االشرف لجمع التبرعات دیر قیم ى تق ة عل ت اللجن د عمل وق

ت  ي لحق رار الت حاباألض ف والك بأص ر النج ي بح اتین ف ة البس ن الحكوم ت م ة وطالب وف

ي تعویضھم أو تأمین أراضیھم بتأسیس ا . )٥(سداد دائم ال لھ ي مق ة الغري ف د ردت مجل وق

  .)٦(لیممطالبة الحكومة بتعویض الفیضان أسوة بما حصلوا في ألویة بغداد والد

ىدنسبیا عا األوضاعوبعد تحسن  ة ال ل التجاری ف النجف االشرف  ت القواف د توق بع

ن  ر م ض دام اكث ذت بع ة اتخ ن الحكوم ة، لك ن المدین وق م ارة والتس رض التج ھرین لغ ش

الحصول على  أوجبتجریدة الھاتف إلى أن مدیریة الكمارك العامة  أشارتاالجراءات وقد 

دّ  ا یص ارك بم رة الكم ل دائ ن قب ذلك تصریح خاص م ق، وب ذا الطری ي ھ وب ف ن الحب ر م

                                                
 .٢،ص)م١٩٤٠كانون الثاني  ٥/ھـ١٣٥٨ذي القعدة ٢٤(،١٩٩الھاتف، جریدة، العدد )١(
دد )٢( دة، الع اتف، جری ة  ١(،٢٠٠الھ ـ١٣٥٨ذي الحج اني  ١٢/ھ انون الث ة، ٢،ص)م١٩٤٠ك ري، مجل ؛ الغ

  .، الغالف)١٩٤٠نیسان ٢/ھـ١٣٥٩صفر  ٢٣(، السنة األولى،)٢٨و٢٧(العدد،
ي ش )٣( رات ف ر الف اني ھابتدأت التدابیر منذ ارتفاع منسوب الماء في نھ انون الث ي أن ١٩٤٠ر ك ، ومن الطبیع

ان ھر نیس ي ش اه ف وب المی ع منس دابیر،انظر. یرتف ذه الت ى ھ الع عل دد: لالط دة، الع اتف، جری نة ٢٠١الھ ، الس
ذي الحجة  ٢٩(،٢٠٣؛ المصدر نفسھ، العدد ٢،ص)م١٩٤٠كانون الثاني ١٩/ھـ١٣٥٨ذي الحجة  ٩(الخامسة،

ـ١٣٥٨ باط ٩/ھ دد ٢،ص)م١٩٤٠ش ھ، الع در نفس رم ٢١(،٢٠٦؛ المص ـ١٣٥٩مح ؛ ٢،ص)م١٩٤٠آذار ١/ھ
صفر  ١٩(،٢١٠ر نفسھ، العددد؛ المص٢،ص)م١٩٤٠آذار  ٨/ھـ١٣٥٩محرم  ٢٨(،٢٠٦المصدر نفسھ، العدد 

 .١٩،ص)م١٩٤٠آذار ٢٩/ھـ١٣٥٩
ري، ٢،ص)م١٩٤٠حزیران ١٤/ھـ١٣٥٩جمادى االول ٨(، السنة السادسة،٢٢٠الھاتف،جریدة، العدد  )٤( ؛ الغ

 .،ص الغالف)م١٩٤٠حزیران ٢٥/ھـ١٣٥٩جمادى األول، ١٩(، السنة األولى،٣٧مجلة، العدد
دد )٥( دة، الع اتینھا، الھاتف،جری ف وبس زارع النج ي م ان ف رار الفیض ة،، الس٢٢٣اض ادى  ٢٩(نة السادس جم

 .٢،ص)م١٩٤٠تموز  ٥/ھـ١٣٥٩األول، 
ة  )٦( ري ـ اشارت إحدى الصحف المحلی ة الغ ذكر اسمھا مجل م ت ي ل ة ـ الت ة الحكوم داد أن إعان ي بغ الصادرة ف

، السنة ٤٠و٣٩حول منكوبي الفیضان، الغري، مجلة، العدد). ألویة بغداد والدلیم والعمارة والكوت فقط(ستخص
  .٧٣٨،ص)م١٩٤٠ایلول ١٠/ھـ١٣٥٩شعبان  ٧(األولى،



 ٣٢٥

 تصدیرب استحصال تصریح كمركي في تجار والقوافل بوجولألزمت دائرة كمارك النجف ا

  .)١(الكمیات

ى و ن عل رغم م اعال عار ارتف ھر آب  أس الل ش ة خ ام، ١٩٤٠الحنط  ارتفاع

إلى نقصان الحاصالت الزراعیة من جراء الفیضان  األسعاریعزى سبب صعود ،ومحسوسا

وق تقبل الس ارة بمس ن التج دم تكھ اض )٢(وع ي انخف ة ف ة االجنبی عار العمل ل اس ا جع ، مم

  .)٣(یطبس

ا  التفاع سعر الخبز ارتفاعا ھائال راأدى الى مما  یتناسب مع ارتفاع سعر الحنطة مم

ل اذ  حم دي التخ س البل ن المجل ب م رف أن یطل ف االش اء النج ام قض دابیرقائمق ذلك  الت ل

  .)٤(الخبز ومحاسبة المتجاوزین أسعارواجتمع المجلس البلدي وقرر تحدید 

ة مقرر جلس الوزراء مومما تجدر االشارة الیھ  أن  ة نتشكیل لجنة تموین مركزی تخب

ي  داد ف مة بغ ي العاص رافھ ف ول  ١٢بإش ا ١٩٣٩ایل ى لھ ة وأعط ر المالی ة وزی م، برئاس

ي دن ف اقي الم داد وب ي بغ ا ف ة لھ ة فرعی راق صالحیة تشكیل لجان تموینی  تشراوب، )٥(الع

ة  االلجن دار إعمالھ رض ت بإص ادیة لغ وانین االقتص ة والق ادیة األنظم اة االقتص یم الحی نظ

م ام رق ا نظ نة ) ٦٢(وأھمھ ي ١٩٣٩لس ول  ١٦م، الصادر ف ع ،)٦(م١٩٣٩ایل من من والمتض

  .)٧(والمنتوجات إال في الحاالت الضروریةتصدیر بعض البضائع 

 بتصدیرسماح لاقررت لجنة التموین المركزیة  أنجریدة الھاتف إلى  وأشارت
                                                

دد )١( دة، الع اتف، جری دار، الھ ة،٢٢٦إذن استص نة السادس اني  ٢٠(، الس ادى الث ـ١٣٥٩جم وز  ٢٦/ھ تم
  .١٩،ص)م١٩٤٠

 .٢،ص)م١٩٤٠آب ٢٣/ھـ١٣٥٩رجب  ١٨(، السنة السادسة،٢٣٠الھاتف، جریدة، العدد )٢(
ان)فلسا٧٥(، اللایر السعودي)فلسا٨٩(بعد ان كان) فلسا٨٦(اصبح اللایر الفرنسي  )٣( د أن ك ، )فلسا ٨٠(، بع

 .١٩المصدر نفسھ،ص . فلسا) ٧٤(دینار، الروبیة الھندیة) ٢.٨٥٠(الباون الذھب
دد )٤( دة، الع اتف، جری ة،٢٣١الھ نة السادس ب ٢٥(، الس ـ١٣٥٩رج ة، ٢،ص)م١٩٤٠آب ٣٠/ھ ري، مجل ؛ الغ

 .٧٤١،ص٤٠و ٣٩العدد
  .م١٩٣٩ایلول  ١٢، في ١٧٣٦العددالوقائع العراقیة، جریدة،  )٥(
  .٢٠٣م، بغداد،ص١٩٣٩وزارة العدل، مجموعة االنظمة والقوانین لسنة  )٦(
اللجنة بتصدیر كمیات من المواد الغذائیة لغرض تأمین تموین عشائر نجد بما ال یتجاوز عشرة آالف  سمحت )٧(

ة . خیص مدینة النجف االشرفطن من الحنطة والطحین ومن ضمن المدن العراقیة التي منح لھا التر مجلة غرف
  .٩٠٦و ٨٢٠م،ص١٩٤٠، تشرین الثاني وكانون األول،١٠و٩تجارة بغداد، الجزآن 



 ٣٢٦

ال یزید على  ااد تصدیرھرالم الكمیةیكون  الرز والشلب بموجب اجازة عامة على أن

  .)١(الواحد نوعللعشرة آالف طن 

 المدةلمدینة النجف االشرف خالل  ة یمكن القول أن الوضع االقتصاديوبصورة عام

ائض یتوف فيكان جیدا بشكل عام ) ١٩٤١نـ نیسا١٩٣٩(من ر المواد التموینیة وتصدیر الف

بیة ات مستوى االسعار النس ة االجراءات )٢(منھا وثب اذ الحكوم ك عدم اتخ ا یفسر ذل ،وربم

  .الحاسمة في السیطرة على شؤون التموین سیطرة تامة

ي  حصول إال أن ة ف ي الكوف ة ف ي الزراعی الفیضان الثاني الذي اجتاح األراض

ان  ھر نیس ة ش بب ١٩٤١بدای الفم، س رت  إت د نش ة، وق الت الزراعی ع الحاص جمی

فت ان ووص ر الفیض اتف خب دة الھ ا جری ة بأنھ ي الزراعی ت  االراض رداء وألحق ج

لطات  ، فضال عن الحصار االقتصادي)٣(بالمزارعین خسائر فادحة تھ الس ي فرض الت

  .)٤()م١٩٤١مایس  ٢٩ـ١٩٤١نیسان ١٠(البریطانیة على حكومة الدفاع الوطني

ة  إذ واد التموینی ن الم راق م تیرادات الع ى اس دیدا عل ارا ش ت حص فرض

وب الضروریة وفرضت قیود  المنع على تصدیر منتجاتھ الزراعیة من التمور والحب

عدد من  والقطن والجلود، إذ واجھت حكومة الدفاع الوطني الحصار االقتصادي بسنّ 

ي  وزراء ف س ال رر مجل ریعات فق رارات والتش ار آ/٤الق ت١٩٤١ی ة  داثحم، اس لجن

وم ة لتق وین المركزی ز وتوز التم زن وتجھی ة بخ دابیر الالزم اذ الت واد باتخ ع الم ی

روریة ة الض كر، (التموینی اي، وكالس وبوالش د ) الحب عاروتحدی بة  أس ع ومحاس البی

                                                
  .٢،ص)م١٩٤٠تشرین األول  ٤/ھـ١٣٥٩رمضان  ٢(، السنة السادسة،٢٣٦جریدة، العدد ،الھاتف )١(
ام  )٢( ة ع ة م، مت١٩٤١ارتأت الحكومة عدم التدخل في تحدید االسعار حتى نھای خذة من دروس الحرب العالمی

مظفر : للمزید،انظر. األولى لھا عبرة عندما حاولت الحكومات في تلك الحرب التشدید والتدخل في تحدید االسعار
دد لعبد هللا أمین، ا ة، الع ة، مجل اق عربی سیطرة البریطانیة على حكومة العراق خالل الحرب العالمیة الثانیة، آف

 .٦٠ـ٣٠المصدر السابق،ص؛ محمد عوید محسن الدلیمي،٩٦م،ص١٩٧٩الثالث، تشرین الثاني 
دة، العدد )٣( ؛ ٢،ص)م١٩٤١نیسان  ٤/ھـ١٣٦٠ربیع االول ٦(، السنة السادسة،٢٥٩فیضان الفرات، الھاتف، جری

 .،ص الغالف)م١٩٤١نیسان ٢٢/ھـ١٣٦٠ربیع األول  ٢٤(، السنة الثانیة،٦٦الغري، مجلة، العدد
؛ فاضل البراك، دور الجیش العراقي ٥١٨م، ص١٩٤١، حزیران وتموز ٧، جـ٦اد، جـمجلة غرفة تجارة بغد )٤(

ا سنة  وطني والحرب مع بریطانی دفاع ال ة ال ي حكوم ة للطباعة، ١٩٤١ف داد، دار الحری ؛ ٢٣٢،ص١٩٧٩، بغ
 .٧٩م،ص١٩٨٥محمد حسین الزبیدي، بغداد،. مذكرات علي محمود الشیخ علي، تحقیق وتعلیق د



 ٣٢٧

  .)١(المخالفین

 ومما تجدر االشارة الیھ أن حكومة الدفاع الوطني وعلى الرغم من الضغوطات

البریطانیة االقتصادیة فضال عن قصر المدة التي تولتھا في الحكم، أن تحقق نوعا من 

  .المواد المتیسرة من المواد الغذائیة الضروریةالتوازن وتوفر 

اني  ا الث تالل بریطانی د اح ایس وبع ھر م ة ش ي نھای راق ف خیر، ١٩٤١للع  وتس

دت صامكاناتھ اإلستراتیجیة واالقتصادیة لخدمة الم ة، وغ تعماریة البریطانی الح االس

العراقیة األول في الرأي واالستشارة وفي تشكیل وتغییر الوزارات بریطانیا المرجع 

   .)٢(على وفق رغباتھا

واد ذلك أدى  فقد دان الم ن فق اري م اط التج ة النش ي حرك اك ف إلى عودة االرب

د  ادي بتزای یق االقتص عار، وازداد الض اع االس ة وارتف الرئیسة من االسواق التجاری

واد  دخول االعداد الكبیرة من القوات البریطانیة ومن الطبیعي أن یؤدي إلى نقص م

  .)٣(وارتفاع االسعارالتموین 

ھ عدّ  ألیف وزارت ة ت ي بدای ة )٤(الخامسة جمیل المدفعي ف ا حكوم ي قامت بھ ال الت ،األعم

ى  ابقة عل ة الس تھا الحكوم ت فرض ي كان ود الت ت القی لھا، وألغ ن اص ة م وطني باطل دفاع ال ال

معالجة سواق ،ولأسعار مناسبة لذا أدى إلى فقدانھ من األبالتصرف بالمخزون من السكر وبیعھ 

ة  الفوضى ام العرفی دفعي األحك ن الم ة أعل ة العراقی ي بعض األلوی ا ف ةومنھ ة ((:األلوی الدیوانی
                                                

ذكرات توفی )١( اب م روت، دار الكت ة، بی یة العربی راق والقض اریخ الع ن ت رن م ف ق ویدي، نص ق الس
راق، ٣٥٠ـ٣٤٠م،ص١٩٦٩العربي، ة )١٩٤١ـ١٩٢١(؛ ساطع الحصري، مذكراتي في الع روت، دار الطلیع ،بی

  .٦٠٠ـ٥٩٥،ص١جـ.ت.،د
ي،  )٢( الي الكیالن ة رشید ع ة العصریةم،صی١٩٤١عثمان كمال حداد، حرك ود ت.، ددا، منشورات المكتب ؛محم

  .٢٨٠ـ٢٧١،ص١٩٦٩الدرة، الحرب العراقیة البریطانیة، بیروت، دار الطلیعة، 
دد )٣( دة، الع اتف، جری ات، الھ عیر الحاج ابعة،٢٦٢تس نة الس اني  ١٢(، الس ع الث ـ١٣٦٠ربی ایس  ٩/ھ م

اروق ٢،ص)م١٩٤١آب ٧/ھـ١٣٦٠رجب  ١٤(، السنة الثانیة،٢٣؛ الحضارة، مجلة، العدد ٢،ص)م١٩٤١ ؛ ف
ةص یة الداخلی ي السیاس ا ف ة وأثرھ ة ـ البریطانی دات العراقی ر، المعاھ ، )م١٩٤٨ـ١٩٢٢(الح العم

 .٣٧٤ـ٣٧٠م،ص١٩٧٧بغداد،
ران )٤( ي حزی ھ الخامسة ف دفعي وزارت ھ بواسطة محطة االذاعة ١٩٤١شكل جمیل الم ن أسماء وزرائ م، وأعل

داد مة بغ روف العاص وال وظ ع التج رض من بب ف لكیة بس ر. الالس د ال وزارات عب اریخ ال ني، ت زاق الحس
 .٧،ص٦العراقیة،جـ



 ٣٢٨

  .)١())والكوت وقضاء النجف

ة  ة حرك حافة النجفی ت الص ن واكب ة م واد التموینی ال الم ة الكتی ل النجدی القواف

قتصادیة ، مدینة النجف االشرف ،بعد االستقرار الملحوظ من الناحیتین العسكریة واال

ر٥٠٠((وبمعدل تمن والتم ن ال ا م ب محمولھ بوعیا بعیر أغل وقھم )٢())اس ،وازداد تس

  .)٣())العبي والفرو من غیر الحبوب((شملیل

تشرین  ٣مـ١٩٤١تشرین االول ٩(السادسة للفترة السعید نوري تشكلت حكومة

ولجمیل المدفعي،وقد  بعد استقالة وزارة) ١٩٤٢االول اتف ق ید  نقلت جریدة الھ الس

ر  دي وزی د المھ اد،اعب الء ((الذي القتص ة الغ ي معالج ھ ف ون اھتمام ن أن یك أعل

رین دي المحتك ى ای رب عل ا  زاد،و)٤())والض ي تتوخاھ ادیة الت ة االقتص أن السیاس

ة  ات كافی تیراد كمی یطرة واس ي الس ادیة ھ ائقة االقتص ة الض ي مواجھ ة ف الحكوم

  .)٥())الكلفة الحنطة الھندیة وبیعھا بسعر((من

ا  وب وھبوطھ عار الحب أثر أس ى ت اتف ال دة الھ ارت جری ة وأش ذا نتیج لھ

ة  ات الحنط حن كمی ة بش وین المركزی ة التم ت لجن ھ حتم ت نفس ریح،وفي الوق التص

وط  ساعدمیناء البصرة الى العاصمة وباقي المدن العراقیة مما  منالموجودة  في ھب

  .)٦(اسعار الحنطة

                                                
وزراء .و.ك.د )١( س ال ررات مجل ي، مق بالط الملك ات ال ي ملف ة ج٢٢/٧/١٩٤١ف م الملف ، ٢/٧/م، رق
  .١٣ـ١٢،ص٢و
 .٦،ص)م١٩٤١ایلول ١٢/ھـ١٣٦٠شعبان  ٢٠(، السنة السابعة،٢٧١٠الھاتف، جریدة،العدد )٢(
 .٦،ص)م١٩٤١تشرین االول ١٤/ھـ١٣٦٠شوال  ٢٤(،٢٧٧،العددالمصدر نفسھ )٣(
 .٦،ص)م١٩٤١تشرین االول ٧/ ھـ١٣٦٠شوال ١٧(،٢٧٦،العددالمصدر نفسھ )٤(
بّین وزیر االقتصاد في وزارة المدفعي ، نصرت الفارسي )) الحنطة العجیبة((كانت الصفقة السابقة الستیراد )٥(

ـ: مزید انظروبین الحكومة البریطانیة ردیئة وغیر صالحة لالستھالك البشري، لل ارة بغداد،ج ة تج ، ٨مجلة غرف
  .٦،ص٢٧٦؛ الھاتف، جریدة، العدد٧٢٣م،ص١٩٤١تشرین االول

ى، )٦( ث، السنة األول دد الثال ة، الع ا، مجل تشرین  ١٥/ ھـ١٣٦٠شوال  ٢٤(واجب وزارة االقتصاد، المثل العلی
اني دد  ؛٤ـ٣،ص)م١٩٤١الث دة، الع اتف، جری ابعة،٢٨١الھ نة الس دةذي الق ٢٢(، الس ـ١٣٦٠ع انون  ١٢/ ھ ك
وزراءاال؛ تمت مناقشة قانون ٦ص،)م١٩٤١االول یس ال واب بحضور رئ ر االقتصاد،  حتكار في مجلس الن وزی

ر د انظ نة. ن.م.م:للمزی ث لس ادي الثال اع االعتی ي ١٩٤١االجتم ة ف ة الثالث اني  ١٧م، الجلس رین الث تش
 .٤٥ـ٣٧م،ص١٦٤١



 ٣٢٩

استدعى رئیس الوزراء ووزیري  اإللھي عبد ر االشارة الیھ أن الوصدومما تج

ة اد والمالی دفتري، االقتص از ال ي ممت ي وعل دي المتفك د المھ م عب أھم بوتباحث معھ

  .)١(الضائقة االقتصادیة ھذه والتدابیر لمعالجة اإلجراءات

ة  وین المركزی ة التم ت لجن ا طلب د بیعھ روریة وتحدی وألجل حصر المواد الض

اتف  فيلدى التجار جیل الكمیات الموجودة ست د الھ وزارة االقتصاد، فقد نوھت جری

ودة  ات الموج جیل الكمی وب تس رف بوج ف االش ة النج ة مدین الن قائمقامی ى إع عل

ن وة((م اي والقھ كر والش د)) الس درھا  عن دة ق ددت م رد وح ة المف ار وباع  ٢٤التج

  .)٢())فأسرع الجمیع بتسجیل ما لدیھم من ھذه المواد((ساعة

رفونظرا الرتفا ف االش ة النج ي مدین جائر ف خاط والس عار الش ة ع اس  والكوف

ام  ریعة وق راءات الس ف االج رك النج أمور كم ذ م ركات فاتخ ھ الش ا حددت ر مم أكث

  .)٣(بتغریم المتالعبین باالسعار واستطاع أن یرجع االسعار كما كانت

ق سیاسة تسعیر بعض المواد الت ي كربالء لتطبی ة ف ةومسعت لجنة التموین المركزی  ینی

، لمواجھة ارتفاع اسعار مواد التموین )٤(التي اتخذتھا لجنة التموین المركزیة في العاصمة بغداد

ة  ار والباع ھ التج ت فی ري دع ة الغ اتف ومجل دة الھ رتھ جری ا نش ت بیان یعھم فأعلن جم

ز((وتطبیق التحدید المعین على سعر،اللتزامل وب والطحین والخب ى  واشارت)) الحب الھاتف إل

دة وب قائمقام المدینة الذي حدد فیھ االسعار كتا ي الجری اتخاذ العقوبات بحق المخالفین ، وجاء ف

                                                
  .٦،ص)م١٩٤١كانون االول ١٩/ھـ١٣٦٠ذي القعدة ٢٩(ة،، السنة السابع٢٨٢الھاتف، جریدة، العدد )١(
  .٦،ص)م١٩٤١كانون األول  ٢٦/ھـ١٣٦٠ذي الحجة  ٦(، السنة السابعة،٢٨٣، العددالمصدر نفسھ )٢(
ن )٣( خاط م عر الش ع س ى) ٥(ارتف وس إل دة) ١٠-٨(فل ة الواح س للعلب ھ. فل در نفس ددالمص نة ٢٨٤، الع ، الس

  .٧،ص)م١٩٤١نون الثاني كا ٩/ھـ١٣٦٠ذي الحجة  ٢١(السابعة،
ارة والقضاء نوري كومة اتبعت ح )٤( ى التج ین عل ول واخراج المتطفل ح معق السعید السادسة سیاسة ضمان رب

اء ،كافة على انواع التالعب باألسعار واد الضروریة لالستھالك وبن ف الم ات الضروریة من مختل وتوفیر الكمی
ة تسعیر بع وین المركزی ة التم ك قامت لجن ى ذل تھلك عل ین المس ق اسعار متناسبة ب ة لتحق واد التموینی ض الم

ة ي أأللوی وین ف ان التم ى رؤساء لج ة . و.ك.د.والتاجر، ومنحت صالحیة التسعیر إل ي، الملف بالط الملك ات ال ملف
 .٨و٧،ص٧و٦، وثیقة )تسعیر مواد غذائیة(،١٤٤٢رقم



 ٣٣٠

  )٢٧(، كما مبین في الجدول رقم)١(االسعار اآلتیة

  السعر  المادة  ت
  دینار  فلس

ى  ١ د عل ة ال تزی واد الغریب % ٥الحنطة العجیبة والكردیة من النوع االعلى ونسبة الم
  للطغار الواحد

٤٢  ٠٠  

  ٣٨  ٠٠  %١٠الدرجة الثانیة ال تزید المواد الغریبة على  ٢
  ٣٦  ٠٠  %١٠الحنطة العراقیة من النوع االعلى وال تزید المواد الغریبة على  ٣
  ٢٦  ٠٠  %١٠طة العراقیة من النوع الثاني تزید فیھا المواد الغریبة علىالحن  ٤
  ٠٠  ٢٥  طحین حنطة من النوع االعلى سعر الكیلو الواحد  ٥
  ٠٠  ٢٣  طحین حنطة من النوع االوسط  ٦
  ٠٠  ١٥  طحین الشعیر  ٧
  ٠٠  ٢٠  والرغیف الواحد خمسة فلوس أرغفة أربعةالخبز العجمي الجید یساوي وزنھ   ٨
  ٠٠  ٢٠  الخبز العجمي الجید یساوي وزنھ خمسة ارغفة والرغیف الواحد اربعة فلوس  ٩

  ٠٠  ٢٤  .ةخبز العرب الجید الذي وزنھ ثمانیة ارغفة او عشر  ١٠
  ٠٠  ٢٢  .خبز العرب الوسط الذي وزنھ ثمانیة ارغفة او عشرة   ١١
  ٠٠  ١٣  .الوسط الذي وزنھ ثمانیة ارغفة او عشرة خبز الشعیر  

  )٢٧(جدول رقم
  أسعار الحبوب والطحین والخبز

الطبقة  حملوإزاء تفاقم التموین وارتفاع االسعار التي أثقلت كاھل الطبقة الفقیرة مما 

ةالمیسور دعم النجف االشرف  ة والوجھاء بدعوة وجھھا قائمقام مدین ع التبرعات ل ى جم إل

لحرصھم على مؤازرة الفقیر في تلك الظروف الصعبة، ونشرت جریدة ،والفقراء في المدینة

ن یعادلالمتبرعین ومقدار تبرعھم  بأسماءالھاتف قائمة  ار) ٢٠٠٠(أكثر م ي )٢(دین ا ف ، وأم

                                                
وب )١( عیر الحب دد ،تس دة، الع اتف، جری ابعة،٢٨٦الھ نة الس رم م٥(، الس ـ١٣٦١ح انون  ٢٣/ ھ ك

اني دد ٦،ص)م١٩٤٢الث ري، الع ة،٨٤؛ الغ نة الثالث رم ٩(، الس ـ١٣٦١مح اني  ٢٧/ ھ انون الث ،ص )م١٩٤٢ك
  .الغالف

دار )٢( الش مق ن ش د المحس رع عب اوي اتب وب یس ن الحب ار، ١٠٠م عیر، ودین ن الش و م ي كیل ى ألف د من حمی
راف و طفى الص عیر،  ١٢٠مص ن الش و م نبة وكیل وري س عیر، كی ٤٠٠ن ن الش و م ة ول واد عجین د ج  ٨٠محم

: دینار، وغیرھم، لمراجعة قائمة اسماء المتبرعین انظر ٣٠دینار، صالح النصراوي  ٤٠الحاج شلتاغ ودینار، 
 .٤،ص)م١٩٤٢شباط ١٣/ھـ١٣٦١محرم  ٢٦(، السنة السابعة٢٨٨الھاتف، جریدة العدد



 ٣٣١

  .)١(ینیة أكثر منھا نقدیةالكوفة فكانت التبرعات ع

ي النجف االشرف  ة ف دن  إجراءاتاتخذت السلطة المحلی ا العاصمة والم سبقت فیھ

ضابط تجنید قضاء النجف، ومأمور ((:العراقیة االخرى، إذ شكل قائمقام المدینة لجنة تضم 

ة، و)) األعضاءالنفوس ومجموعة من  ة احصائیة لسكان المدین وم بعملی دة اشألتق رت جری

ین ال ي محلت ارة والحویش((ھاتف إلى أن اللجنة قد أنھت عملھا ف ي  مستمرةوھي ) )العم ف

ان االجراء ة االخرى، وك ي المحالت النجفی ا ف د تنفیذ مھمتھ وین  اتمھی الجراء تنظیم التم

  .)٢(الواحد نوعالمن  ومعرفة الكمیة المطلوبة

ي ا ة ف ة غومن التدابیر الوقائیة التي اتخذتھا السلطات المحلی ة لمواجھ  األسعار الءلمدین

ة  ام المدین ل قائمق د سعى وكی كر، فق ل الس ة مث واد التموینی دان بعض الم ى وفق ض وْ َسإل ق بع

ین  عارالمتالعب ر  باألس كر، وام ادة الس ع م ة لبی الت عام ة مح ص خمس ة وخص ى المحكم إل

فلسا  ٢٤لحنطة الوقیة من ا((من الخبز تحدیدا للتالعب وجعل سعر أنواعبخبز ثالثة  الخبازون

ز ١٨والمخلوط بالشعیر  ة استقرت )) فلس ١٥الشعیر  فلسا وخب ذه المتابع  األسعارونتیجة لھ

  .)٣(المدینة بعض الشيء في

ن  فياعتمدت مدینة النجف االشرف  ا م ة ومخزونھ ى المحاصیل الزراعی ذائھا عل غ

ة كبیر من الزوار  عددالحبوب والتمور، ولتوافد  ي المإلى ھذه المدین ي ف ة وف ناسبات الدینی

وین  ولذلك ألف زائر) ١٠٠(تجاوز األحایینبعض  ة التم طالب متصرف كربالء من مدیری

  .لسد الحاجة،)٤(بمقدار كاف ٍ من الحبوبفي بغداد  العامة

ات أن  ال الحلوی ن عم باب م ة ش تطاع ثالث ر اس ب آخ ن جان رواوم ي  یبتك ة ف طریق

دأ ان التمر وب كر ب ن الس ة ع م واالستعاض اتفعملھ دة الھ ھ جری اجھم وعدت روع ((ت أول مش

                                                
ر الزھدي،  ٦٠٠٠ش تبرع عبد المحسن شال الكوفة وفي احتفال عقد في مدینة )١( ة وكیلو من التم اظم عجین ك

ر كیلو اصناف  ٢٠٠٠باقر مرزةوكیلو تمر زھدي، ٤٠٠٠ ة، تم ر  ١٠٠٠سید سعید الصراف،ومختلف و تم كیل
رع  كیلو من٢٠٠٠السید شبر السید موسى وكیلو من الشعیر، ٢٠٠٠ھادي الحاج علوان وزھدي،  الشعیر، وتب
الغآخرون  ى أسما مب الع عل ة لالط رعین انظرنقدی دد: ء المتب دة، الع اتف، جری ابعة،٢٩٠الھ نة الس  ١٠(، الس

  .٤،ص)م١٩٤٢شباط ٢٧/ھـ١٣٦١صفر
  .٥ـ٤،ص)م١٩٤٢شباط  ٢٠/ھـ١٣٦١صفر ٣(، السنة السابعة،٢٨٩الھاتف، جریدة، العدد )٢(
  .٤،ص٢٩٠تنظیم التموین في السوق، الھاتف، جریدة، العدد )٣(
  .٤،ص)م١٩٤٢آذار  ٦/ھـ١٣٦١صفر١٧(، ٢٩١ریدة، العددقلة الحبوب في النجف، الھاتف، ج )٤(



 ٣٣٢

  .)٢(ووزعت التعلیمات للحصول على ھذا المنتوج.)١())وطني اقتصادي

ت واستجابت مدیریة التموین العامة،لما  ربالء فبعث اون القنصل  طلبھ متصرف ك مع

راء ))السید طاھر حسین ((البریطاني ببغداد،  اطلین والفق ى الع ز عل ن الخب لتوزیع مقدار م

ربالء و ١٦((ربالء و النجف االشرف ، فوزعتفي ك ة ك ي مدین ا ف ة  ١٦طن ي مدین ا ف طن

  . )٣())النجف االشرف

ا  ي كم كر الت ات الس اء بطاق ي احص ة ف راءات دقیق ف اج ة النج ة مالی ذت مدیری اتخ

م استالم ا اتف أن لوزعت على البیوت لیتسنى لھ دة الھ ة وأكدت جری سكر بصورة منتظم

ایس ھر م كر لش ع الس ورة منتظمة توزی ان بص صك د خص یس ٥٠٠((،وق ن ا ))ك كر لم س

  .)٤(لمدینة النجف االشرف والكوفة

یما  عارھا والس اع اس ة وارتف واد التموینی دان الم بب فق ین بس اة النجفی رت معان ظھ

ذا  ة لھ لطات المحلی ام الس ى اھتم ري إل ة الغ اتف ومجل دة الھ ارت جری د اش ة، وق الحنط

الخبازین، وطالبت السلطات باالسراع بتموین النجف واضطرت بیع الحنطة إلى  الموضوع

  .)٥(الحنطة والسیمابمقادیر كافیة من الحبوب 

أمر التموینیة وفي ضوء ھذه االحداث  ت ب ي طلب القاسیة وصلت كمیة من الحنطة الت

في سوق النجف االشرف أي كمیة المرجع الدیني آیة هللا السید أبو الحسن، في وقت لم یبَق 

دال من الحنطة  ى ب ر أن المرجع األعل لتموین الناس، فأكدت جرید الھاتف التي نشرت الخب

من أن یأمر سماحتھ بتوزیعھا على الفقراء وحدھم، فأمر بتقسیمھا على الخبازین لتباع على 

                                                
د((استمر العمال )١( د ازداد ))سید رجب، وسید عبد الرسول، وسید مجی ام وق ة ای دة ثالث ي اجراء تجارب لم ، ف

 .٥،ص نفسھالمصدر . الطلب على ھذه الحلویات من العاصمة والمدن العراقیة االخرى
لالطالع . ووزعتھا على البیوت والمقاھي للعمل بھا واالستغناء عن السكرقامت بلدیة النجف بطبع التعلیمات  )٢(

ع  ٢٢(، السنة الثامنة،٢٩٩تعلیمات لصنع عصیر التمر،الھاتف، جریدة، العدد : على التعلیمات انظر انيربی  الث
  .٥،ص)م١٩٤٢مایس  ٨/ھـ١٣٦١

  .٤،ص)م١٩٤٢آذار  ٢٧/ھـ١٣٦١االولربیع  ٩(، السنة السابعة،٢٩٤توزیع الخبز، الھاتف، جریدة، العدد )٣(
  .٤،ص)م١٩٤٢مایس  ١٥/ھـ١٣٦١ربیع الثاني ٢٩(، السنة الثامنة،٣٠٠توزیع السكر، الھاتف، جریدة، العدد  )٤(
دد )٥( دة، الع اتف، جری ف، الھ ي النج وب ف ة الحب ة،٣١٢قل نة الثامن ان ٢٠(،الس ـ١٣٦١رمض رین ١/ھ تش

ة٦،ص)م١٩٤٢االول ري، مجل ة، الغ ع الحنط دد؛ توزی ة، ١١٢ـ١١١، الع نة الثالث ، الس
  .،ص الغالف)م١٩٤٢تشرین االول٩/ھـ١٣٦١رمضان٢٨(



 ٣٣٣

  .)١())الغني والفقیر في ھذه الساعة ىباعتبار  تساو((الجمیع

ة النجف االشرف ربالء مدین واء ك ور وصولھا ، و)٢(زار متصرف ل ن ف ى أن الأعل

كمیات الحنطة الواصلة إلى المدینة ستتوفر في االسواق وسیجري تحسن في الخبز واشارت 

مجلة الغري على معاقبة الخبازین المتالعبین بغرامات مالیة مختلفة من أجل المحافظة على 

بسبب  حنطةال، والذي اثر بشكل ملحوظ في ھبوط اسعار )٣())نمّ تالطحین والخبز وال((نوع 

  .)٤(قلة الطلب

واق العراقی ع االس ر م كل مباش أثرة بش ة مت واق النجفی ت االس دول و ةكان واق ال اس

دابیر وأعطت  اذ الت ة اتخ ي المدین ة ف ق سعت السلطات المحلی ذا المنطل المجاورة ، ومن ھ

ع األوامر إلى وحدات الجیش المرابطة على الحدود مع المملكة العربیة السعودیة للتعاون م

ارك،  رة الكم ا دائ ب بموجبھ ع تھری وب((یمن ي والحب ام والموش دة وأ، ))االغن ارت جری ش

 ةحالإرأسا من الغنم بمحاولة لتھریبھا إلى السعودیة و ١٣٤٣ قاء القبض علىالھاتف إلى إل

  .)٥(القضیة إلى المحكمة لمحاسبة المخالفین

واد  ومن جانب آخر طلبت قائمقامیة القضاء من اصحاب المحالت أن تم تسعیر الم ی

بلدیة النجف بمراقبة االوزان  وعنیتالمشمولة بقانون التسعیر وتعلیقھا في واجھة المحالت،

  .)٦(جملةعند العطارین وبائعي ال

دون عالج مما جعلھا تتعقد یوما بعد آخر،فقاسى الشعب من لقد بقیت مشكلة التموین 

واق، إال أن الس طربت االس ك واض راء ذل ن ج ي م ف العراق ة النج ي مدین ة ف لطات المحلی
                                                

 .٧،ص)م١٩٤٢تشرن االول ٣٠/ھـ١٣٦١شوال ١٩(، السنة الثامنة٣١٤الھاتف، جریدة، العدد )١(
ربالء، رادصدرت اإل )٢( واء ك ى متصرفیة ل واء الناصریة إل ة الملكیة بانتقال السید وفیق حبیب من متصرفیة ل
اتف، جریدة،ا ددلھ ة،٦ص ٣١٤الع نة الرابع دد األول، الس ة، الع ري، مجل دة  ١٥(؛ الغ ـ١٣٦١ذي القع  ٢٤/ھ

 .الغالف ،ص)م١٩٤٢تشرین الثاني 
دد )٣( اتف، جریدة،الع ة، الھ ول الحنط ة٣١٦وص نة الثامن دة ١٧(، الس ـ١٣٦١ذي القع رین  ٢٧/ھ تش

 .ألخیر؛ الغري، مجلة، العدد األول، ص الغالف ا٤،ص)م١٩٤٢الثاني
عار  )٤( زول اس ةن ھ، الحنط در نفس ددالمص ة،٣١٧، الع نة الثامن ة  ١(، الس انون  ١١ /ـھ١٣٦١ذي الحج ك

 .٤،ص)م١٩٤٢االول
عار  )٥( زول اس ة ،ن ھالحنط در نفس ددالمص ة، ٣٢٣، الع نة الثامن فر  ٢٧(، الس ـ١٣٦٢ص آذار  ١٥/ھ

 .٤،ص)م١٩٤٣
  .٥،ص)م١٩٤٣تموز  ٢٣/ھـ١٣٦٢ رجب ١٩(، السنة التاسعة،٣٣٣، العددالمصدر نفسھ  )٦(



 ٣٣٤

االشرف وجھود رجال الدین والمیسورین حاولوا بقدر االمكان السیطرة على قضیة التموین 

  .باتخاذ جمیع االجراءات لتجاوز محنة الحرب العالمیة الثانیة

ة  الرغم من زوالعلى ولیات العسكریة موبعد انتھاء الع معظم مظاھر الحرب العالمی

لبیة ولكن بصورة أخف  بقیت)١٩٤٥ـ١٩٣٩(الثانیة  مشاكل التموین مستمرة بتأثیراتھا الس

ي ة مما كانت علیھ في عموم العراق، وأما ف ة الغري االشرف النجف  مدین دت مجل د اك فق

ا  وب وتوزیعھ ة خاصة لجرد مخزن الحب ذي شكل لجن ة النجف ال على جھود قائمقام مدین

وین  المقصرین ومحاسبة، )١(بانتظام ومن نوع واحد ن الموظفین المختصین بشؤون التم م

  .)٢(في المدینة

ت ة  كان ویديالحكوم ق الس ة توفی باط ٢٣(الثانی ، أول )١٩٤٦یس ام ٣٠ـ١٩٤٦ش

ّ لؤحكومة ت إلى تخفیف القیود التموینیة في ظروف الحرب فسعت ،)٣(ف عقب انتھاء الحربـ

الي ي مج راق ف ة تجارة الع ى تنمی تیراد، ل:والعمل عل رىالتصدیر واالس الصحافة أن  ذا ن

نشرت  مثالم، ١٩٤٦و١٩٤٥بنشر بیانات وزارة التموین لسنة ةواضح عنیت عنایةالنجفیة 

  .بیانا واعالنا تخص وزارة التموین) ٦٨(، حوالي)٤(مجلة الغري لسنتھا السابعة لصدورھا

ن ا ة م بالد موج ھدت ال ي لش ة ف ة الحكوم ري رئاس د العم ولى أرش دما ت الء عن   غ

ران ١( اني  ١٦ـ١٩٤٦حزی رین الث ة ،)٥()م١٩٤٦تش واد الغذائی ف الم عار مختل ملت اس وش

ذه الموجة من )٦(واالستھالكیة من الشاي والسكر والحنطة ة النجف االشرف بھ ، وتأثرت مدین

ادة وزع ھذه الم م ت ادة السكر إذ ل  الغالء، إذ أكدت مجلة البیان على معاناة النجف من نقص م

ن جشع المحتكرین إزامن مع حلول شھر رمضان المبارك، ،والذي ت١٩٤٦لشھري تموز وآب 
                                                

 .، ص الغالف)م١٩٤٥حزیران ١٩/ھـ١٣٦٤رجب  ٩(، السنة السادسة،١٥الغري، مجلة، العدد )١(
د هللا  تولى رعایة شؤون التموین )٢( وینرؤوف عب أمور التم رار فصل م د ق دوائر السابق بع اب ال . وبعض كت

 .،ص الغالف)م١٩٤٥ایلول ٤/ھـ١٣٦٤رمضان، ٢٧(السنة السادسة، ٢٣، العدد المصدر نفسھ
 .٨،ص٧عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة،جـ )٣(
دد )م١٩٤٥تشرین االول ٢/ھـ١٣٦٤شوال  ٢٦(ابتدأت السنة السابعة من العدد األول بتاریخ  )٤( ، وانتھت بالع

 ).م١٩٤٦تموز  ٣٠/ـھ١٣٦٥رمضان  ٢(بتاریخ، ٢٤و ٢٣المشترك
  .٩٤،ص٧یخ الوزارات العراقیة،جـعبد الرزاق الحسني، تار )٥(
ى منصب وزارة أرشد تأثرت اعمال وزارات التموین خالل عھد الحكومة  )٦( والي عدة شخصیات عل العمري ت

ة لسنة  :للمزید انظر.التموین بالوكالة ة العراقی داد، ١٩٦٠محمود فھمي درویش وآخرون، دلیل الجمھوری ، بغ
 .٢٣٦م،ص١٩٦٠



 ٣٣٥

تعویض ((اسھم في تفاقم ھذه األزمة فضال عن نفاذھا من االسواق وقد طالبت المجلة الحكومة 

  . )١())كمیة المدینة ومحاسبة المحتكرین

ى  ود المفروضة عل وأسھم إلى جانب ذلك نقص االستیرادات من المواد الغذائیة والقی

ة نقل المواد ین األلوی اع ،ف )٢(الغذائیة ما ب ى ارتف د أدى ال ن الحنطة ق و الواحد م سعر الكیل

ى) فلسا٢٩٠(من الدھن،وارتفع سعر الكیلو من )٣()فلسا٣٢(إلى) فلسا ٢١(من ) فلسا٤٥٠(إل

اع ال  ذا االرتف ھ مسوغوقد وصفتھ مجلة القادسیة أن ھ ى )٤(ل ازداد سعره إل ا السكر ف ،وأم

  .)٥(الشھرین السابقین م حصة شھر ایلول فضال عنالضعف بسبب عدم استال

 احاولت حكومة أرشد العمري تخفیف أعباء الغالء عن الموظفین، فاصدرت مرسوم

ن  تیاء م د االس ن استمرار الغالء وتزای ع م م یمن ك ل م، إال أن ذل ل لھ بمنح راتب شھر كام

داد ي بغ ة ف م، )٦(الحكوم ن ث ي  وم تقالتھا ف وزارة اس دمت ال ری ١٦ق اني تش م، ١٩٤٦ن الث

و ةوت ة الحكوم عید رئاس وري الس ى ن اني  ٢١((ل رین الث ، )٧())م١٩٤٧آذار  ٢٩ـ  م١٩٤٦تش

و ) )فلسا ٢٦((واتخذت عددا من االجراءات ومنھا بادرت إلى انتاج الطحین االسمر بسعر للكیل

  .)٨())غم٢٠٠((وزن كل منھاولكیلو الخبز منھ خمسة أرغفة، ل) )فلسا ٣٠((والواحد،و

ة القادسیة ))فلسا٦٠٠((ا سعر الدھن فازداد واصبح سعر الكیلو الواحدوأم ، وأعلنت مجل

                                                
اس الی )١( ة الن كر وحاج دد الس ة، الع ان، مجل ى،٤و٣ھ، البی نة األول ان  ١٥(، الس ـ١٣٦٥رمض آب  ١١/ھ

  .،ص الغالف)م١٩٤٦
 .٧٤،ص١٩٥٦محمد صدیق الجلیلي، من صمیم الواقع، القامشلي، )٢(
ى، )٣( نة األول امس، الس دد الخ ة، الع ان، مجل ي النجف، البی ز ف وال  ١(الخب ـ١٣٦٥ش ،ص )م١٩٤٦آب  ٢٩/ھ

 .٣٦،ص)م١٩٤٦حزیران/ ھـ١٣٦٥رجب (عدد األول، السنة الرابعة،الغالف؛ القادسیة، مجلة، ال
 .١٥٣،ص)م١٩٤٦آب / ھـ١٣٦٥شوال( ، السنة الربعة،٤و٣، العدد المصدر نفسھ )٤(
ى، )٥( نة االول ادس، الس دد الس ة، الع ان ، مجل ف، البی ي النج كر ف وال  ١٥(الس ـ١٣٦٥ش ول  ١٣/ ھ ایل

ان)م١٩٤٦ دد الث ة، الع ري، مجل الف؛ الغ نة ،ص الغ ةي، الس وال  ١٩(،الثامن ـ١٣٦٥ش   =   ١٧/ھ
ول =  ھ،ص الغالف؛)م١٩٤٦ایل در نفس ددالمص ة،٤و٣، الع نة الثامن دة  ١٣(، الس ـ١٣٦٥ذي القع رین  ٨/ھ تش

  .، ص الغالف)م١٩٤٦األول 
اة  )٦( ف، الحی د اللطی ل عب د كام د المجی ةعب راق، البرلمانی ي الع الة )١٩٥٣ـ١٩٤٥(ف ة، رس ة تاریخی ، دراس

 . ١٥٤م،ص١٩٨٣جامعة بغداد،  ماجستیر،
 .١٣٤ـ١٢٩،ص٧عبد الرزاق الحسني، تاریخ الوزارات العراقیة، جـ )٧(
  .٦،ص)م١٩٤٦كانون االول ٦/ھـ١٣٦٦محرم  ١٢(،١١، السنة ٤٤١الھاتف، جریدة، العدد  )٨(



 ٣٣٦

ن  ر م كر األحم ذ الس د أن نف یض بع كر األب ع الس تیراد وتوزی ى اس ة عل ة عازم أن الحكوم

  .)١(االسواق

اریخ ھ بت ر حكومت الح جب كل ص وزاري، ش دیل ال ن التب الرغم م  ٢٩(( وب

ن )٢())١٩٤٨كانون الثاني ٢٧ـ١٩٤٧آذار ة الغالء، ولك ة أزم تقوم بمكافح ا س ، وأعلنت أنھ

دوال  یة ج ة القادس درت مجل ع ،واص ل المجتم ت كاھ ا أثقل اع مم ي ارتف ت ف عار بقی االس

ران  ھر حزی ة لش ي المدین ة ف واد الغذائی عار الم دول ١٩٤٧باس ي الج ین ف ا مب ،وكم

م د  ،)٣()٢٨(رق ي تزای عار ف اتف أن االس دة الھ ك جری دت ذل ى وأك رغمعل رور  ال ن م م

  .)٤(ھاء الحرب العالمیة الثانیةتعامین على ان

                                                
  .٢١٥،ص)ھـ١٣٦٦محرم (القادسیة، مجلة، العدد الخامس، السنة الرابعة، )١(
 .١٨٠،ص٧ي، تاریخ الوزارات العراقیة،جـعبد الرزاق الحسن )٢(
 .٣٣١،ص)ھـ١٣٦٦رجب (، السنة الرابعة،٨و٧اسعار المواد الغذائیة في النجف، القادسیة، مجلة، العدد )٣(
 .٦،ص)م١٩٤٧حزیران ٢٨/ھـ١٣٦٦شعبان  ١٢(،١٢، السنة ٤٦٠الھاتف، جریدة، العدد  )٤(



 ٣٣٧

  

  بالدینار السعر  المادة  بالدینار السعر  المادة
ة ال ن الحنط ة للط عجیب

  الواحد
  ٣٥  عراقیةالحنطة ال  ٤٥

  ١٨  شعیرال  ٢٥  شبیشةال
  ٣٦  نعیمةالشلب ال  ٤٦  عنبرالشلب ال
  ٨٠  عنبرالتمن ال  ٢٦  حویزاويالشلب ال
ویزاوي التمن ال  ٥٠  نعیمةالتمن ال ح

  خامال
٣٥  

  ٧٠  مھبشالنعیمة ال  ١١٠  مھبشالعنبر ال
  ٦٥٠  دھن سعر الكیلوال  ٥٠  مھبشالحویزاوي ال
  ٤٥٠  الزبد سعر الكیلو    

  )٢٨(الجدول رقم

ام  إلیھتجدر االشارة ومما  ن ع اني م ارتفاعا  ١٩٤٧أن البالد شھدت في النصف الث

ازین )١(الحنطة والشعیر :ماوھ ینتحیوی تینغذائی تینملحوظا في أھم ماد ، إذ قام بعض الخب

طالبت مجلة والنجف یخلطون مواد أخرى مما تردت نوعیة الخبز واسوداد لونھ، في مدینة 

  .)٢(الحكومة المحلیة متابعة ھذا األمر ومحاسبة المتالعبین منالبیان 

اق  ا ال یط ز ارتفاع عار الخب ت اس د ارتفع افق رة مض ات الفقی ببت للطبق یقات س

ات ري)٣(وأزم ة الغ رتھ مجل احي نش ال افتت ي مق راقین ف یخ الع ب ش ذا طال ة ، ول ، الحكوم

دابیر  العنایةوالمسؤولین  ن الت ا ینبغي م اذ م بھذا الموضوع، وتحري اسبابھ وموجباتھ التخ

رة ،للحد من ھذا االرتفاع  ات الفقی ف الطبق اق مختل ذي أخذت بخن ولتخفیف ھذه الضائقة ال

اس من والمتوسطة ھا بصورة عامة ، وحذر شیخ العراقین الناس من المتالعبین بمقدرات الن

                                                
ر : لالطالع على ازمة الخبز في العراق انظر )١( راق،زھی ي الع وین ف د النحاس، التم ي أحم ، ١٩٤٨ـ١٩٣٩عل

 .٢٤١ـ٢٣٣م،ص١٩٨٩الموصل، كلیة اآلداب ، جامعةرسالة ماجستیر، 
دد )٢( ة، الع ان، مجل ف، البی ي النج ز ف عار ورداءة الخب الء االس ى،٢٣غ نة األول ب  ١٤(، الس ـ١٣٦٦رج  ١/ھ

 .،ص الغالف)م١٩٤٧حزیران ،
ة، الع )٣( ان، مجل ز، البی كلة الخب ة،) ٢٦و٢٥(ددمش نة الثانی دة ١(الس ـ١٣٦٦ذي القع ول  ١٦/ھ ایل

 .٦٨٩،ص)م١٩٤٧



 ٣٣٨

  .)١(بالعابثین ووصفھم

واء  رف ل ى متص رف إل ف االش ة النج الي مدین تغاثة أھ ان اس ة البی ت مجل رفع

ربالء ي(ك اھر القیس ً ) ط ال د ح ذه  أن یوج ةلھ مَّ ، األزم ن ث ة((ى الؤدي تس وم ة مزری  حال

ع ال طراب وھل ین واض ھولةووضع مش ھ بس ى علی ھ )) یقض رة من وع الفقی ذت الجم ، وأخ

ى بضع المنتصف اللیل حتى  منتلتف حول المخابز واألفران،  ظھر من أجل الحصول عل

واد الغری واع الم وط بشتى ان ة، فضال عن تصغیر بأرغفة من طحین ردیئ مغشوش مخل

  .)٢(الرغیف

ا ى معان ة الغري عل اس  ةوفي االتجاه نفسھ أكدت مجل نالن ة  م غ السیل األزم د بل وق

الزبى ألن جّل أھالي مدینة النجف االشرف كانوا یعتمدون في معیشتھم على الخبز، فأصبح 

ن خ راص م ة أق ى ثمانی ول عل تحیل الحص ن المس ازم د ب ى  واح اس عل رون الن م یجب ألنھ

  .)٣(االكتفاء بنصف ما یطلبونھ

ام  ر ع ا أواخ ى ذروتھ ت أقص ة وبلغ ت األزم د١٩٤٧تفاقم ف م، وغ ة النج ت مدین

، دعوة إلى  وجوه وأعیان وشیوخ وتجار )٤(االشرف على شفا مجاعة، لذا وجھ علماء الدین

ة، النجف أن یعدّ  و مبلغا كبیرا لشراء كمیات من الحنطة التي تحتاجھا المدینة لتخفیف األزم

ر  الوزراء وقد توجھ أحدھم إلى بغداد ھو الحاج عبد هللا شكر لمقابلة رئیس ألخذ صالح جب

نح  وزراء وم یس ال ق رئ د واف ة، وق ا المدین ي تحتاجھ ات الت ل الكمی ة لنق ازة المطلوب االج

ا تجدر االشارة . طن من لواء الكوت ١٠٠طن من لواء الدیوانیة و ١٠٠االجازة بنقل  ومم

د بعدة كتب من حجة االسالم السید محسن الحكیم، والشیخ الیھ أن الموفد إلى لواء الكوت زوّ 
                                                

نة  )١( ث، الس دد الثال ة، الع ري، مجل ا، الغ ة اتجاھھ ف الحكوم ة وموق الء الطارئ ة الغ راقین، موج یخ الع ش
  .٢٩،ص)م١٩٤٧تشرین االول ٧/ھـ١٣٦٦ذي القعدة  ٢٤(التاسعة،

دد )٢( ة، الع ان، مجل ف، البی ي النج ز ف ة،)٣٢و٣١(الخب نة الثانی رم  ١(، الس ـ١٣٦٧مح رین  ١٥/ھ تش
  .٨٥٧،ص )م١٩٤٧الثاني

عة، )٣( نة التاس امن، الس دد الث ة، الع ري، مجل ز، الغ كلة الخب رم  ٤(مش ـ١٣٦٧مح اني  ١٨/ھ رین الث تش
تشرین الثاني  ١٩/ھـ١٣٦٧محرم  ٥(،ص الغالف؛ العدل االسالمي،مجلة، العدد التاسع، السنة الثانیة،)م١٩٤٧
  .١٧٢ص ،)م١٩٤٧

شیخ السید محسن الحكیم، الشیخ عبد الكریم الجزائري، والعالمة الشیخ : من حجج االسالم  لوجھ الدعوة ك )٤(
دد :لالطالع على نص الدعوة انظر.ضا كاشف الغطاءمحمد ر ة، الع  ١٩(، السنة التاسعة،)١٤ـ١١(الغري، مجل

 .٣٢٤،ص)م١٩٤٧كانون الثاني  ٣٠/ھـ١٣٦٧صفر



 ٣٣٩

ھ المعروف عبد الكر ى الوجی یم الجزائري والشیخ علي الشیخ محمد رضا كاشف الغطاء إل

ى  ول عل رض الحص د لغ ول الموف ة الرس ھیل مھم ھ تس البین الی ین ط م آل یاس یخ بالس الش

  .)١(دون ثمنمن  لمدینةھدیة لطن  ١٠٠الشیخ بالسم  فقدمالكمیة، 

د وصول  اإلجراءاتاتخذت السلطات المحلیة في مدینة النجف االشرف  ة عن الالزم

ى  ة لالشراف عل ة لجن ام المدین ف قائمق د أل ة، فق ي المدین ة ف ذه األزم ة الحنطة لحل ھ كمی

ة، ومحمد علي البالغي، والسید نوري كمونة، (معالجة مشكلة الخبز من السادة رشاد عجین

ة وعش وأصدرتوبرئاسة القائمقام، ) حاج عبد هللا شكرالو ة وثالث ى مائ ا إل رین اللجنة كتاب

  .)٢(، على أن یشرف كل ثالثة على خباز واحد بالتناوباقبة الخبازینرشخصا لم

د عالوي  د المجی واء كربالء السید عب ة،وتوجھ إلى  ١٩٤٨ي آذار فتسلم متصرفیة ل  مدین

 الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء والسید والتقى العلماءم، ٢٦/٣/١٩٤٨النجف االشرف بتاریخ 

د الكریم الجزائري، وطالبوه محسن الحكیم والشیخ مح ادة حصة بمد رضا آل یاسین والشیخ عب زی

د  الوعود ولم تنفذالمدینة من الحنطة وقد أوعدھم خیرا،  ذمر  الناسوتعدت اسابیع مما أوجبت عن الت

 فحدثحسب عادتھم بعلى ابواب المخابز  متجمھریننیسان خرج الناس  ٢٩یوم  وفيشكوى، لوا

ر ااع ن الخب جار وأعل ىك وش اس إل رع الن دكاكین فھ ت ال ز وأغلق اذ الخب ة زون نف راي الكوف  س

م إلى تظاھرین موشارك معھم الطبقات المحرومة مما زاد في عدد ال، ة ومن ث ى البلدی  وعرجوا إل

وعاقب وحاول تخفیف حدة الناس وتھدئتھم ،متصرف اللواء الذي قابلھم  وجودالمحكمة وصادف 

  .)٣(بفتح محالتھم والعمل لسد حاجة الناسالخبازین وأمر الباقین  بعضا من

ة بمشكلة التموین التي تفاقمت في العر عنیتأن الصحافة النجفیة  ویتضح ان الحرب العالمی اق إب

ا بتخفیف الثانیة وبعدھا، ة منھ داد محاول لتكون حلقة الوصل بین مطالیب مدینة النجف والحكومة في بغ

  .على الصعدین الرسمي والشعبي بطبقاتھ تفاقمةممشكلة  العبء على المواطن بعد ان أصبحت

                                                
  .٢١٤،ص)ھـ١٣٦٧ربیع االول ١٥(العدل االسالمي، مجلة، العدد العاشر، السنة الثانیة، تقسیم الخبز، )١(
  .٣٢٥تألیف لجنة لالشراف على الخبز، الغري،المصدر نفسھ،ص )٢(
ي النج )٣( ددفأزمة الخبز ف ة، الع ان، مجل دد٤٥، البی ة٤٥ ، الع اني  ٢٠(، السنة الثانی ادى الث  ١/ھـ١٣٦٧جم

  .١٢٠٩،ص )م١٩٤٨مایس 



 ٣٤٠

  :يف الصحافة النجفيةتنمية الفكر االقتصادي ـ موضوعات 

ن  عنیت ر م اھیم الموضوعات والالصحافة النجفیة بكثی ال االمف قتصادیة وقضایا الم

االت، إذ  ي بحوث ومق ي ف ة  عدتوالمصارف وما یتعلق منھا بتطور االقتصاد العراق مجل

ات الحضارة  اإلسالمقتصاد في الشعاع اال م مقوم ن أھ ال نشرتھ  اإلسالمیةم ي مق ك ف وذل

ھ رد فی ادیون لت ھ الم ب الی ا ذھ ى م الم((عل واحي  فاإلس ن الن د ع ل البع د ك رھم بعی ي نظ ف

،وقد جمعت بین )٢(لعمل للدنیاان استھدفت آ، فتعالیم شریعة القر)١())االقتصادیة ألنھ أخالقي

ى )٣(فالنھي عن البخل وبسط الك ى نظرة االسالم إل ،وتحض على العمل، وأكدت أیضا عل

روة ال رطالث ع بش ي المجتم دارة ف ان الص ت مك ي احتل ل ((ت ة ب ا غای الم ال یعتبرھ إن االس

  .)٥(، لیتحقق بھا التعاون االقتصادي)٤())وسیلة

اھیم االقتصادیة وھو عنیت مالیة((مجلة البیان في توضیح مفھوم من المف ، )٦())الرأس

ال مجوجم ب المق ن مع كات ة م اتوع ا التعریف مالیة ومنھ ي ((للرأس مالیة ھ امالرأس  النظ

ل  اإلنتاجاالقتصادي الذي یكون فیھ  للصناعات الكبرى بصورة ال یبیع معھا صاحب المعم

ازنھم  ي مخ تري ف اج للمش ون االنت الؤه فیبیع طاؤه وعم ك وس ولى ذل ل یت رة ب ھ مباش انتاج

                                                
دد )١( ة، الع عاع، مجل الم، الش ي اإلس اد ف ة،)٤ـ١(االقتص نة الثانی وال  ١٨(، الس ش

 .٧٧ـ٦٧،ص)١٥/٨/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨
ر )٢( ب انظ ل والكس دت العم ي أك ة الت ات القرآنی ى اآلی الع عل رة: لالط ة / البق ة ١٦٤اآلی راف، اآلی  ؛١٠؛ األع

ة ٦١؛ غافر، اآلیة ١٢یة ؛ فاطر، اآل٤٦؛ الروم، اآلیة ٥٣؛ طھ ،اآلیة ٢٠ـ١٩الحجر ،اآلیة  ؛ ١٠؛ الجمعة، اآلی
 .؛ سورة قریش١١، ١٠، ٦؛ النبأ، اآلیة ٢٠؛ المزمل، اآلیة ٢٠ـ١٩؛ نوح، اآلیة ١٥الملك، اآلیة 

سن :(( kوقال النبي محمد : ومن اآلیات القرآنیة التي دعت إلى االعتدال في البذل والنھي عن اإلسراف انظر )٣(

، للمزید ))إن مع اإلسراف قلة البركة:((، وقال اإلمام الصادق ))ن الغنى مع اإلسرافالتدبیر مع العفاف خیر م

 .٥٦ـ٥٥، ص٤الكافي،جـ: انظر
 .٧٧،ص٤ـ١االقتصاد في االسالم ،الشعاع، مجلة،العدد  )٤(
ع، ال )٥( دد الراب ة، الع دل االسالمي، مجل اون االقتصادي، الع ي التع سنة محمد جعفر الحسني، العدل االسالمي ف

 .١٣ـ١٢،ص)ھـ١٣٦٥رجب  ١٥(األولى،
يالصحافة النجفیة بالرأسمالیة  عنیت )٦( ة الصادرة  ف م النجفی ة العل د عالجت مجل ة صدورھا فق م، ١٩١٠بادی

د انظر م : موضوع الرأسمالیة وحركة االنتاج واسواق التصریف، للمزی ر الرھیمي، العل د األمی عالء حسین عب
 .٣٧ـ٣٤،ص١٩١٢ـ١٩١٠في مرحلة الریادة والتأسیس النجفیة من المجالت العراقیة 



 ٣٤١

ابھموینقلون الثمن إلى المنتج بع اء أتع مالیة . )١())د حسم العمولة لق ف آخر للرأس ي تعری وف

ھ (( ل لنفس ال یشتغل العام ر ف أجورین لحساب الغی ال الم ھي النظام الذي یمتاز بوجود العم

ل ن رب العم را م ا أج بض لقاءھ ل یق ھ ب رة عمل ع ثم ال ))وال یبی ب المق ف كات د وص ، وق

ة مبدأ یمتاز بمظھرین مظھر اقتصادي یضم الرأسمالی((، ھو)٢(إلى الواقعالتعریف األقرب 

رؤوس أموال ضخمة ومظھر حقوقي یشمل الملكیة الفردیة، ویرعاھا لذا كان امتالك الفرد 

  )).ةلآللة میزة النظام الرأسمالیة الخاص

ة،  للحیاة((قال فیھ)٣(آخرتعریفا  زادوأخیرا  الرأسمالیة اتجاھات ثالثة أو عناصر ثالث

و حسن و  العنصر األول ھ اني ھ ر الث دود، والعنص ر المح وعي وغی ب الموض حسن الكس

  .)٤())المزاحمة، والعنصر الثالث ھو روح الحساب الذھني

د ))التضخم واالنكماش النقدي((ھومن مفاھیم االقتصاد ونشرت مجلة الدلیل مفھوما آخر  ،وق

ادل ا((،)٥(بینت فیھ األسس التي یعتمد علیھا التضخم فالنقود ین الناس واتخذت إال وسیلة لتب الشیاء ب

دیون والضرائب إلى اآلخرین ھ من ال دا من حتى اصبحت تستعمل ... كوسیلة لوفاء الشخص ما ب

ة ن المقایض دال م ات ب اس الحاج أداة لقی ي ،، )٦())ك ي الت ة ھ روة الحقیق ى أن الث ة إل ارت المجل اش

                                                
 ١/ھـ١٣٦٧ادى االولمج ٢٠(، السنة الثانیة،٤٤ي، في تعریف الرأسمالیة، البیان، مجلة، العددلكوكرعمر ك )١(

 .١١٥٧ـ١١٥٦،ص)م١٩٤٨نیسان 
ن في اعماقھ إن ھذا النظام ـ الرأسمالي ـ یتضم:حلل السید محمد باقر الصدر وجھة نظر كارل ماركس فیقول )٢(

ى  ازل عن منتوجھ ال ذلك یتن و ل ا، وھ عالقة معینة بین الرأسمالي یملك وسائل االنتاج وأجیر ال یملك شیئا منھ
مالي ر. الرأس د انظ ادنا،ط: للمزی در، اقتص اقر الص د ب ارف ١٦محم وریا، دار التع ، س
 .١٧٧ـ١٧٣م،ص١٩٨٢للمطبوعات،

د انظراال قوانینال العدید مناعتمدت الرأسمالیة على  )٣( : قتصادیة اھمھا الملكیة الفردیة والسوق الحرة، للمزی
 .٥١٧ـ٥١٢م،ص١٩٧٠ابراھیم كبة، دراسات في تاریخ االقتصاد والفكر االقتصادي، بغداد، مطبعة االرشاد،

  .١١٥٧،ص٤٤عمر كركوكي، في تعریف الرأسمالیة، البیان، مجلة، العدد )٤(
اعياتفق أغلب مفكرو االقتصاد على أن  )٥( ادل االقتصادي واالجتم ة للتب ة تصوریة رمزی . قیمة النقود ھي قیم

عدنان عباس علي، تاریخ الفكر االقتصادي من الفكر االغریقي إلى انتشار وتطور الفكر الكالسیكي : للمزید انظر
 .١٦٠ـ١٥٠،ص١م،جـ١٩٧٩في االقطار المختلفة، بغداد، مطبعة عصام، 

ددحسین فھمي الخزرجي، التضخم و )٦( ة، الع دلیل، مجل دي، ال ة،)٢و١(االنكماش النق دة (، السنة الثانی ذي القع
 .١٠٠ـ٩٧،ص)م١٩٤٧ایلول / ھـ١٣٦٦



 ٣٤٢

روة )١())بشكل سبائك((تستعمل یس المطبوعة ھي الث ي ،،ول ة ألن ف دة سك حال ة جدی ة ورقی عمل

وق د تف ى ح ا إل زداد نقودھ وف ی ة فس ا  حاج ا م دث فیھ لع فیح عار الس زداد أس امالت وی المع

  .)٢())التضخم النقدي((یسمى

ة)) االنكماش النقدي((المجلة أن زادتو ود المتداول ل النق دما تق اس  یتحقق عن ین الن ب

  .)٣(فیرتفع قیمتھا وتضعف حركة الشراء وتنخفض اسعار السلع

ة وم ي نشرتھا مجل دم الن الموضوعات االقتصادیة الت ھ مشاریع التق الج فی ري لتع غ

االقتصادیة التي كانت  األسبابمن  اإلفادةفیھ إلى  وأشارتاالقتصادي بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

ة االولى ر في األسس )٤(من اھم االسباب الندالع الحرب العالمی ھ التفكی ة إلى توجی ،ودعت المجل

ة عامة ورفع الحواجز االقت صادیة فیما بعد الحرب العالمیة الثانیة فنادت بتوحید العملة وجعلھا دولی

ادة أجور العمال،  ة وزی شار كاتب وأ،الكمركیة عن المنتجات الزراعیة والصناعیة ومعالجة البطال

حف  دى الص ول إح ى ق ال إل ةالمق ذاك  األجنبی الآن ا فق یس تحریرھ دافنا الحقیق((رئ ي  ةیإن أھ الت

واشارت أیضا إلى .)٥())ئھا حقھاانتوخاھا في سبیل السالم ھي معالجة النواحي االقتصادیة واعط

اء لمعالجة ((:التي قالتمجلة امریكیة  إن سبب ھذه الحرب عوامل اقتصادیة وأن ما وضعھ الحلف

د ال خمالتض الي بع رد .)٦(ربحالم اه الف ا یتمن ة م و غای ادي وھ وازن االقتص اد الت د ،وایج ي عھ ف

                                                
د انظر اتعد المعادن والسبائك نقود )١( ر : وغیر قابلة للتلف وال تنقص من قیمتھا، للمزی اریخ الفك ك رول، ت أری

 .١٢٠ـ١١٥م،ص١٩٦٨بي للطباعة والنشر،االقتصادي، ترجمة راشد البراوي، القاھرة، دار الكتاب العر
ة  )٢( ود الورقی اء النق دول الغ دي تسعى بعض ال ود واصدار المستعملة  لمعالجة التضخم النق دة نق ة جدی ورقی

نوري : للمزید انظر. ك لیحل محل المارك القدیمرشمایحینما اصدرت الرا ١٩٢٤محلھا كما حدث في المانیا سنة 
ا النا اریخ المانی ي، ت ة،األنس ة الھتلری ة ـ الحرك ة )١٩٢٨ـ١٩٢٤(زی ورات مكتب روت، منش ، بی

  .٨٥ـ٨٣م،ص١٩٦٢الطالب،
  .١٠٠،ص )٢و١(العددحسین فھمي الخزرجي، الدلیل،  )٣(
ة،  )٤( ة للطباع داد، دار الحری یة، بغ ادیة سیاس ة اقتص راق، دراس لیمان،نفط الع امي س ت س حكم

 .١٠٠ـ٩٣م،ص١٩٧٩
ار )٥( كر، مش اب العس د الوھ ول عب نة رس ر، الس دد العاش ة، الع ري، مجل رب، الغ د الح ادي بع دم االقتص یع التق

 .١٦٣ـ١٦١،ص)م١٩٤٥نیسان  ٣/ھـ١٣٦٤ربیع الثاني ٢٠(السادسة،
ا انظروعقدت مجموعة من المعاھدات  )٦( المیتین، لالطالع علیھ ین الحربین الع ا ب ؤتمرات االقتصادیة م : الم

رن ا ي الق ین الحربین ریاض الصمد، العالقات الدولیة ف ا ب روت، ١٩٤٥ـ١٩١٤لعشرین، تطور االحداث م ، بی
  .٢٥٩ـ٢٥٧،ص١جـ.ت.المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، د



 ٣٤٣

  .)١())االسالم

ى أن االن رى عل رة أخ ري م ة الغ دت مجل ین أك ھ تفي ح ادي یتبع اش االقتص ع

ي ور سیاس التط ب المق ب كات اء  ،وقد طال اتف لبن آزر والتك ع بالت ات المجتم طبق

اء)٢(االقتصاد ذا البن ي ھ اعدھا ف تد س اون وإذا اش ى التع د عل ذي یعتم مَّ  ،،ال ا  ع بنائھ

ي ي االقأل((السیاس اھر ن الرق ي والمظ ور سیاس ا تط ھ حتم م یتبع ي األم ادي ف تص

  .)٣())االقتصادیة تؤثر على االوضاع السیاسیة واالجتماعیة

ان  اتفق المؤرخون علىفقد ، )٤(تناولت مجلة االعتدال موضوعا اقتصادیا مھما

فلم تكن انبثاقا )) لثورة الصناعیةل((الربع األخیر من القرن الثامن عشر مبدأ تقریبیا 

ائیا في حركة االختراع والصناعة وإنما كانت نموا تدریجیا تمتد اصولھ إلى سنین فج

من تحول في تفكیر  سبقت القرن الثامن عشر، واشارت المجلة إلى ما أحدثتھ الثورة

دت  ة، وأك وة المحرك تخدام الق ل واآلالت واس ي المعام تعمالھ ف لوب اس ان واس االنس

و  افي بریطانیالثورة الصناعیة  نتائجأیضا أن من  ھ نح ادي یتج اط االقتص ذ النش أخ

ات  دد الوفی اض ع ة وانخف توى المعیش اع مس كاني، وارتف و الس بب النم اع بس االرتف

ل ؤون العم ي ش ن ف ول ،)٥(وتحس ات ح ام والمالحظ ض االرق ة بع د اوردت المجل وق

  .التوسع في النشاط االقتصادي في بریطانیا كما مبین في الجدول ادناه

                                                
  .١٦٢رسول عبد الوھاب العسكر، الغري، ص )١(
د التمثیلفعلى سبیل  )٢( د الجدی ھ سیاسة العھ ذ انتخاب ت من رنكلین روزفل ي ف د اتخذ الرئیس االمریك و دیل،فق  نی

اة : للمزید انظر. احدثت تغیرات في االقتصاد االمریكي ي الحی رن ف ر نصف ق ن، التطور الكبی ویس أل ك ل فردری
 .١٥٣ـ١٤٩، ص.ت.االمریكیة، ترجمة عبد المنعم البیھ، القاھرة، مطبعة مصر،د

ادي یتبع )٣( اس االقتص ب، االنعك ي الكات د عل دد ھمحم ة، الع ري، مجل ي، الغ ور سیاس نة ، الس)١٣و١٢(تط
  .٢٥٩ـ٢٥٨،ص)م١٩٤٦آذار ٥/ھـ١٣٦٥ربیع الثاني ١(السابعة،

نة  )٤( ث، الس دد الثال ة، الع دال، مجل ي، االعت ي دل د الغن ة عب ناعي، ترجم دم الص ام، التق ك بنھ فردری
 .٢٠٩ـ٢٠٢،ص)م١٩٤٦مایس / ھـ١٣٦٥جمادى الثاني (السادسة،

اطو )٥( دین ح ور ال ة ن رین، ترجم رن العش اریخ الق وفن، ت ر رون دیث، بیی ر الح روت، دار الفك م، بی
د .ھـ.؛ كارلتون ج٢٢،ص١،جـم١٩٦٥ ھیز، الثورة الصناعیة ونتائجھا السیاسیة واالجتماعیة، ترجمة احمد عب

  .١٧٨م،ص١٩٦٢، بیروت، دار العلم للمالیین، ٢الباقي،ط



 ٣٤٤
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ون  ٩  عدد النفوس ملی
  شخص

  ملیون  ٤٠  ملیون٣٥  ملیون ٣٠  ملیون ٢٨  ملیون١٦

ل  ٢١      معدل الوفیات لك
  ألف

  لكل فرد ١٢    

اعات  دد س ع
  یاسبوعا العمل

  ساعة٤٨  ساعة٥٤  ساعة  ٥٤  ساعة  ٦٠    

ون  ١٢  انتاج الفحم ملی
  طن

ون  ٥٠    ون طنملی ٤٥ ملی
  طن

ملیون ١٢٠٠
  طن

ون ١٣٠٠ ملی
  طن

ون ٢٠        النفط ملی
  طن

ون ٥٠ ملی
  طن

ون  ٢٣٠ ملی
  طن

ف  ٢٠٠  الحدید أل
  طن

ین ١٠   مالی
  طن

ون  ٤٠ ملی
  طن

ون  ٦٠ ملی
  طن

  ملیون طن ٩٠

ون  ٦٠        الفوالذ ملی
  طن

ون  ١٢٠   ملی
  طن

    ملیون ماكنة        ماكنة٢٨٩  ماكنة بخاریة
یج  ل نس معم

القو ل ب ة یعم
  الحركیة

  ملیون منسج        منسج١٢٣.٠٠٠  

  )٢٩(جدول رقم

ة من عونشأت في بریطانیا صنا ن معروف م تك تج أو تستعمل منتوجات ل ات جدیدة تن

قبل أو قلیلة األھمیة كالمطاط والبترول والسیارات واألدوات الكھربائیة واألفالم السینمائیة، 

اعد ي  وس ارھا ف واقانتش ى  األس اضعل عار انخف ة جأ أس ار المالح بب انتش ل بس ور النق

  .)٢(والسكك الحدیدیة )١(النھریة

ات  ات وضبط كمی ة للمجتمع ؤون النقدی دال الش ة االعت ت مجل ر عالج ال آخ ي مق وف

ة م ة الثانی رب العالمی د الح ا بع ود فیھ ة  ةفیدسالنق دول لمعالج ارب ال ن تج   م

                                                
ویشمل نھر دجلة  سمح لبریطانیا االفادة من التسھیالت المالحیة في شط العرب ونھر الفرات ١٨٣٤في عام  )١(

ا : للمزید عن المالحة البریطانیة في جنوب العراق انظر. ١٨٣٨في عام فؤاد قزانجي، احداث العراق كما ترویھ
 .٤٥ـ٤٣،ص١٩٧٨، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر،١٩٣٠ـ١٩٠٥ التقاریر البریطانیة

  .٢٠٩ـ٢٠٧فریدریك بنھام، التقدم الصناعي، االعتدال،ص )٢(



 ٣٤٥

ة ف وأشارت،)١(النقديتضخمھا  نظم النقدی ام ال ى انقس الم المجلة ال ىعي الع النظام :قسمین ل

ذھب كوحدة  ھو تعیین األول:الذي یتبع قاعدة الذھب ویطلب فیھ شرطین ن ال ة م كمیة معین

اني ة، والث ة : نقدی و حری دارھ ام  إص و النظ اني فھ م الث ا القس تیراده، وأم ذھب واس ال

ة وعالجت ا.)٢(تكون لكل دولة عملة تصدرھا أنالذي یتطلب )) المقید النظام((الورقي لمجل

األول ھو عدم التسرع في التخلص : التضخم النقدي الذي حصل في العراق یومئذ بمقترحین

دار  اإلنتاجمن ازدیاد العملة، ألن كثرة  یؤدي إلى انخفاض االسعار، والثاني توجیھ أكبر مق

دعم ممكن من ھذه الثروة،  دافل ائیة األھ ة اإلنش ود واإلنتاجی ا یع ة  مم ى الشعب بالمنفع عل

  .)٣(الحكومة بالواردات وعلى

ة شر ع االقتصادي بالت عومما تجدر االشارة الیھ أن الصحافة النجفی بحث عن الواق

راء ا بق تقبلیة  ةالعراقي خالل مدة البحث وتجاوزتھ احیان بیل اقتصادیة مس ى س ل،فعل  التمثی

وّ  اال تك ھ موضوع التنظیم  ةن من خمس عشرنشرت مجلة الغري مق ھ كاتب الج فی ة ع حلق

ن اال راق م ي الع ادي ف واحيالقتص ا  ن دئاجمیعھ ة مبت ي الزراع ام )٤(ف ھ نظ ان فی ذي ك ، ال

ركلة  راقالس ي الع ي ف یم الزراع واة التنظ رق، )٥(ن ال وتط ب المق ى كات ي  ال ناعة ف الص

راق و)٦(الع ي تت ر  افر فیھا،الت اجعناص ناعي اإلنت ا الص واد  جمیعھ ن م ةم  أولی

دمات یم الص)٧(وخ د للتنظ ا تفتق ى،ولكنھ دت عل ناعیة ، وأك روعات الص ي المش  ناعي ف

رض  وانین لغ ا سن الق یم وأھمھ تلزمات التنظ ن مس ة م ةمجموع یم االقتصادیة  الرقاب وتنظ
                                                

 .٢١٦ـ٢١٣كاشف الغطاء، شؤون نقدیة، االعتدال، مجلة، العدد الثالث، السنة السادسة،صنوري  )١(
روت،  )٢( ام، بی ؛ ٤٤٥ـ٤٤٠م،ص١٩٧٣عبد الكریم صادق بركات وحامد عبد المجید دراز، مبادئ االقتصاد الع

ر، دار  ة، مص بالد المتقدم ة وال بالد النامی ي ال ة ف ة المالی ھ، دور السیاس نعم البی د الم ریة، عب ر المص النش
  .٢٠ـ١٥م،ص١٩٦٥

  .٢١٥ـ٢١٤نوري كاشف الغطاء، االعتدال، العدد الثالث، ص )٣(
دد )٤( ة، الع راق، الغري،مجل ي الع ادي ف ع االقتص دي، الوض رزا االس ن م ة،٤٤حس نة الثانی ان ٦(، الس رمض

 .٧٩٩ـ٧٩٧،ص)م١٩٤٠تشرین االول٨/ھـ١٣٥٩
ین السراكیل والمالك )٥( ة ب ى العالق ي : ین، انظرلالطالع عل كلة االراضي ف اریخ مش د الجواھري، ت اد احم عم

 .٨٤ـ٨٠م،ص١٩٧٨، بغداد، دار الحریة للطباعة،١٩٣٢ـ١٩١٤العراق،
دد )٦( ة، الع راق، الغري،مجل ي الع ادي ف ع االقتص دي، الوض رزا االس ن م ة،٤٩حس نة الثانی وال  ١٨(، الس ش

 .٨٨٠ـ٨٧٨،ص)م١٩٤٠تشرین االول١٩/ھـ١٣٥٩
ى  )٧( الع عل ارة لالط ي العراق،التج ادي ف ور االقتص ن، التط لمان حس د س ي العراق،محم ناعي ف ور الص التط

 .٣٦٣ـ٢٨١،ص١م،جـ١٩٦٥، بیروت، ١٩٥٨ـ١٨٦٤الخارجیة والتطور االقتصادي ،



 ٣٤٦

ة ات التعاونی ات والجمعی ألیف الشركات والنقاب ى ت ال والتشجیع عل ل .)١(شؤون العم م انتق ث

و)٢(كاتب المقال لیعالج التجارة ى الت د عل ي تعتم ین ا، الت اجازن ب دا تمن،)٣(واالستھالك إلنت ق

تیرادھا،بل  مسوغاستیراد بعض البضائع التي لم یكن لھا  یس ھن((الس ك أي موجب أو اول

ي .)٤())للسماح بدخولھا إلى العراق ككثیر من أنواع الخمور والسكائر مسوغ ب أیضا ف وكت

ة  ة المالی وم سیاسة الدول ا أن تق بالدوعلیھ ي ال ان االقتصادي ف ، من خالل )٥(بترصین الكی

  .)٦())الصرف واالستیراد ((الوضع المالي واالدارة المالیة في العراق وسیاستھا في

دال  ةملحوظ عنایةالصحافة النجفیة  عنیت ة االعت د حددت مجل بشؤون المصارف فق

: القسم األول وھو الذي یمنح قروضا طویلة األجل، والقسم الثاني: أقسام المصارف بقسمین

ا ةقصیر یقوم بمنح قروض ة، ومنھ ا المالی  األجل، وبینت المجلة انواع المصارف ووظیفتھ

المصرف والمصرف المركزي، والتوفیر، والعقاریة، والزراعیة، والصناعیة، ((المصارف

  .)٧())الدولي

وان اال بعن ة الغري مق ھ نشرت مجل اه نفس وطني ((وفي االتج زي ال المصرف المرك

ي ح))العراق یس ا ت، أوض رة تأس ھ فك رف فی ود لمص وم تع ى ی دارإل ة  إص العمل

                                                
دد )١( ة، الع راق، الغري،مجل ي الع ادي ف ع االقتص دي، الوض رزا االس ن م ة،٥٠حس نة الثانی وال  ٢٥(، الس ش

  .٨٩٣،ص)م١٩٤٠تشرین الثاني٢٦/ھـ١٣٥٩
ھ )٢( در نفس ددالمص ة،٥٣ـ٥٢، الع نة الثانی دة  ٢٤(، الس ـ١٣٥٩ذي القع انون  ٢٤/ھ ك

 .٩٤٠ـ٩٣٨،ص)م١٩٤٠االول
راق، انظر )٣( ى تطور الع ة، : لالطالع على العوامل التي أثرت عل راق التجاری ل، سیاسة الع ر حسین جمی مظف

اھرة،  ورة٢٠ـ١٩م، ص١٩٤٩الق ع الث ن ، طالئ د سلمان حس ورة  ؛ محم ي الث ادي ف ل االقتص ة ـ العام العراقی
 .٣٠ـ٢٤،ص.ت.العراقیة األولى، بغداد، د

دي،  )٤( رزا االس ن م ھحس در نفس ددالمص ة  ١(، ٥٤، الع ـ١٣٥٩ذي الحج انون  ٣١/ھ ك
  .٩٥٥ـ٩٥٣،ص)م١٩٤١الثاني

ر )٥( ة انظ راق المالی ة الع ى سیاس الع عل ر:لالط ي الع ة ف ة المالی امرائي، السیاس ود الس عید عب ف س اق، النج
 .م١٩٧٦االشرف، مطبعة القضاء، 

 .١٠٤١ـ١٠٣٩،ص)م١٩٤١شباط  ١١/ھـ١٣٦٠محرم ١٤(، ٥٩، العددالمصدر نفسھحسن مرزا االسدي،  )٦(
/ ھـ١٣٦٥ربیع الثاني(نوري كاشف الغطاء، اعمال المصارف، االعتدال، مجلة، العدد األول، السنة السادسة، )٧(

  .٤٤ـ٤١،ص)م١٩٤٦آذار



 ٣٤٧

ة ر)١(العراقی الح جب ة ص د حكوم ي عھ ك ف ق ذل اني  ٢٧ـ١٩٤٧آذار  ٢٩(،وتحق انون الث ك

واب )١٩٤٨ ى مجلسي الن ة إل ة العراقی انون العمل ، عندما رفعت الئحة المصرف والئحة ق

الشارت المجلة إلى أوطلبت المصادقة علیھا بصورة مستعجلة، و واألعیان ف المصر أعم

رة ت الفق د نص ذكور فق ى أن) ١(الم رف عل انون المص ن ق ة م ادة الرابع ن الم ون ((م تك

دیات أاستقرارھا وخدمة مالیة الدولة وتسھیل الت مینوتأدارة العملة إاغراض المصرف ھي 

اد لصالح التجارة والصناعة والزراعة بصورة  الداخلیة والخارجیة وترویج تسھیل االعتم

  .)٢())عامة

ي  المركزي خر أكدت مجلة الغري على تأسیس المصرفوفي مقال آ وطني العراق ال

ھ النظام لیكون) ١٩٤٧لسنة  ٤٣(بالقانون دعم فی ؤمن استقرار  مصرفا مركزیا ی الي وی الم

اختالف ھذا المصرف عن  الىالمجلة  وأشارتویعد مظھرا من مظاھر سیادة الدولة ، النقد

  :یعود إلى سببین االخرى المصارف التجاریة

  .)٣(أولھما تأسیس محال الصیرفة، وثانیھما التداول باالوراق النقدیة

ت ارف، وعنی ا بالمص وء اھتمامھ ي ض ري ف ة الغ ن فمجل ة م ة مجموع قدمت المجل

،وقال كاتب المقال أن )٤())صرف الرھونم((التوصیات وجھتھا إلى الحكومة قبل سن قانون

ع رة  الحكومة ستعالج موضوعا مھما یتعلق بصمیم المجتم ة الفقی ینقذ الطبق ھ س ي ألن العراق

ة  والمتوسطة وحمایتھم من تحكم ن الحكوم ى ((المرابین، وطالب م ون المصرف عل أن یك

ف  أساس ى نص د عل ا یزی ھ بم ة فی ترك الحكوم عب تش ة والش ین الحكوم اھمة ب ركة مس ش
                                                

،الجھاز المصرفي العراقي ودوره في سعید عبود السامرائي:یة في العراق انظرلى الجذور المصرفلالطالع ع )١(
ارا من ٦٠ـ٤٠م،ص١٩٨٣التنمیة االقتصادیة، النجف، مطبعة اآلداب،  ة اعتب ة العراقی انون العمل  ١؛ وصدر ق

ان  ر. م١٩٣٣نیس د انظ ع ش: للمزی داد، طب ة، بغ ود العراقی اریخ النق زاوي، ت اس الع ارة عب ركة التج
 .٧٩م،ص١٩٥٨والطباعة،

دد )٢( ة، الع ري، مجل ي، الغ وطني العراق زي ال رف المرك اء، المص ف الغط اس كاش نة )١٨و١٧(عب ، الس
اني ٢٧(التاسعة، ع الث ـ١٣٦٧ربی رف ٣٩٩ـ٣٩٨،ص)م١٩٤٨آذار  ٩/ھ ال المص اء، اعم ف الغط اس كاش ؛ عب

  .٤٤٣ـ٤٤٢،ص)م١٩٤٨نیسان  ٦/ھـ١٣٦٧جمادى األول  ٢٧(،)٢٠و١٩(المركزي، الغري،مجلة،العدد
دد )٣( ة، الع ري، مجل ي، الغ وطني العراق رف ال ة والمص ارف المركزی ري، المص ر بص نة ) ٢٤و٢٣(می ، الس

  .٥٣٠ـ٥٢٩،ص)م١٩٤٨آیار ١٨/ھـ١٣٦٧رجب،  ١٠(التاسعة،
ھ قانون المصرف وربطت اعما وھو المصرف الذي كانت ترھن فیھ المصوغات الذھبیة والفضیة، وقد سنّ  )٤( ل

 .فیما بعد بمصرف الرافدین



 ٣٤٨

ن االسھم اقي م ا ،)١(...))األسھم بقلیل حتى تكون لھا الكلمة النافذة ویكون للشعب الب ا م وأم

رف ال المص رأس م ق ب ى  یتعل عب عل ة والش ین الحكوم ون مشتركا ب ار یك ون دین و ملی ھ

لیس من الضروري أن یدفع المبلغ مرة واحدة من قبل المساھمین،وإنما  زادأساس األسھم، و

ا  أیبتدَ  ھ فروع تمكن المصرف أن ینشئ ل الدفع بربع ملیون دینار وبعدھا یدفع الباقي حتى ی

  .لمدن في العراقفي جمیع ا

وان  ا بعن ال لھ ي مق ة الشعاع ف ت مجل وده((وتناول رف الصناعي وجھ ي )) المص دواع

د الحرب تأصناعة البالد، وذلك ل إلنھاضتأسیس المصرف الصناعي  خر الحالة االقتصادیة بع

ة  رأت الحكوم ة، ف ة الثانی رورة العالمی راعض ي  اإلس اضف ناعة إنھ رف  الص لت المص ففص

  .بشكل یوازي المصارف االخرى ھما،وقام بمھ)٢(مصرف الزراعيالصناعي عن ال

نفط الطبیعی روة ال ة ث ى ادراك أھمی ا ةحرصت الصحافة النجفیة عل م مركزھا في ظوتع

د المجاالت السیاسیة واال ة، فق ات الدولی ي قتصادیة والعالق نفط ف ا ال ل العلی ة المث عرضت مجل

ھ ال  دّ الذي عالحرب العالمیة الثانیة،  سنینالیابان خالل  ان منابع ي الیاب ردة ولكن ف ادة مف أھم م

  .)٣(تكفي لسد جزء ضئیل من حاجاتھا فقد سلطت المجلة الضوء على ھذه المنابع

ام في حین  ان ع ف طن،و) ٣٨٠(١٩٣٧كان منتج النفط في الیاب ف طن ) ٢٦٠(أل ال

ط  ل نف ن حق دت الیاب ))سخالین((م یا، واعتم ن روس ان م تأجرتھ الیاب ذي اس ا ال ى م ان عل

در ة بق ات المتحدة االمریكی ا) ٣.٨٢٥(تستورده من الوالی ون طن منھ ون ) ٢.١٧٠(ملی ملی

                                                
دد  )١( ة، الع ري، مجل ادى ٢(، السنة العاشرة،)١٢و١١(كاظم معلة، حول الئحة قانون مصرف الرھون، الغ جم

  .٢٨١و٢٤٠،ص)م١٩٤٩آذار  ١/ھـ١٣٦٨األول 
ام )٢( ي ع ة ف ة العراقی م ١٩٣٥أسست الحكوم انون رق ب الق ناعي، بموج ي الص رف الزراع نة ٥١، المص ، لس

ت قانون تأسیس مصرف صناعي واخر زراعي، رأصد ١٩٤٠دعیم كیان البالد االقتصادي وفي عام ، لت١٩٣٥
ذ ى  هإال أن تنفی رب حت روف الح أخر لظ رفین٦/٤/١٩٤٦ت ى مص ناعي إل ي الص رف الزراع ل المص م فص . ، ت

دد :للمزید من التفاصیل انظر ، ١٧و ١٦عبد الھادي العصامي، المصرف الصناعي وجھوده، الشعاع، مجلة، الع
 .٣٩٦،ص)م١٥/١/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨ربیع االول ١٥(السنة األولى،

ى، ،عزیز شریف )٣( امن، السنة األول دد الث ة، الع ادى األول  ٢١(نفط الیابان، المثل العلیا، مجل  ٧/ھـ١٣٦١جم
 .٣٤ـ٣١،ص)م١٩٤٢حزیران 



 ٣٤٩

  .)١(ملیون طن من زیت الغاز وزیت الوقود) ١.٢٠(طن من النفط الخام، و

ة أن ر نفطھا إلى الیاباندصاالوعللت المجلة عدم توقف الوالیات المتحدة  ،وھي عالم

المجلة إلى أھم االسباب  فأشارت، )٢(ھذا النفط كان یستعمل ضد الوالیات المتحدة األمریكیة

د ،و ذاك وق ھو قرب الیابان من جزر الھند الشرقیة الھولندیة، فھي تعد خامس منتج للنفط آن

انالوالیات المتحدة  نحو ثمانیة مالیین طن، فخوف ١٩٣٩انتجت عام  ى  من ھجوم الیاب عل

الوالیات المتحدة إلى  الجزر واحتاللھا ، فضال عن امتالك الجزر المطاط  والصفیح وحاجة

واد لصناع ذه الم ذه الجزر  ةھ ع االستراتیجي لھ نالسیارات، والموق ان م ي  األسباب ك الت

 .)٣(الوالیات المتحدة بتجھیز الیابان بالنفط اضطرت

راق  ي الع نفط ف وع ال ن موض م یك ن الئاغول ا ع بیل ب ة،فعلى س حافة النجفی ص

رن العشرین من  التمثیل ة الق ذ بدای نفط من ھ ال ا یحتل ألقت مجلة الشعاع الضوء على م

ي المج ة ف یةاأھمی تراتیجیة والسیاس ادیة واإلس ي )٤(الت االقتص ة ف ،واألدوار التاریخی

ور  ذي تط راق ال ي الع نفط ف تثمار ال ورا اس دت تط ً،تب ً وبطیئا دا اء أمعق اء إنم ثن

ناعت ة ص ركات االحتكاری ع الش تعماریة وجش یة االس ات السیاس ھ،جذور الموارب

  .)٥(الدولیة

اطن  فوجدنت مجلة الشعاع نظریة منشأ البترول یوقد ب  األرضالنفط الخام في ب

التي تتألف على األكثر من صخور راسبة وأخرى ناریة وأخرى متحولة،والذي یعنینا 

ات اسب حملتھوالنوع األول الذي یتكون من ر ا الكائن ا خلفتھ اح او م ار او الری ا األنھ

                                                
الحوت، مراجعة فرید عبد  ین، الشرق األقصى، ترجمة حسینیتشسترا ب: ولالطالع على اقتصاد الیابان انظر )١(

ة، د ة العام رحمن، مصر، إشراف إدارة الثقاف ا، ١٨٨ـ١٦٦،ص.ت.ال ل العلی ان، المث ط الیاب ز شریف، نف ؛ عزی
  .٣١العدد الثاني،ص

آالن بیفر، وھنري ستیل كوماجر، موجز تاریخ الوالیات المتحدة األمریكیة، ترجمة محمد بدر خلیل، القاھرة،  )٢(
 .٧٥ـ٧٢م،ص١٩٨٣دار المعارف، 

اني،ص )٣( دد الث ة، الع ا، مجل ل العلی ان، المث ؛ الصافي سعید، سنوات المتاھة، ٣٤ـ٣٢عزیز شریف، نفط الیاب
  .٣٣٢ـ٣٣٠م،ص١٩٩٤تونس، نقوش عربیة وسینصاد،

عاع،مجلة،العدد )٤( ادیاً ومالیاً،الش ق اقتص م المراف نفط أھ دي المالك،ال ة،٤-١مھ نة الثانی  ١٨(،الس
 . ٤٥-٤٤،ص)م١٥/٨/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨شوال

  .٦٠-٣٠،صم١٩٦٠قاسم احمد العباس،وثائق النفط في العراق،بغداد، )٥(



 ٣٥٠

  .الحیة في البحار

   :  )١(مقال ذاتھ إلى الشركات المستغلة لنفط العراق وھيالوأشارت في 

 .سنة)٧٥(لمدة١٩٢٥شركة نفط العراق منحت ھذه الشركة االمتیازات عام  .١

 .نفط خانقین شركة .٢

ت االم .٣ دودة منح ة المح ركة البریطانی نفط للش تثمار ال ازاس  تی

 .سنة)٧٥(لمدة١٩٣٢عام

 .سنة)٧٥(ولمدة ١٩٣٨عام نفط البصرة منحت االمتیاز شركة .٤

وة راالقتصادیة والمالیة فقد اصبحت ذات أھمیة بسبب الث األموروأكد كاتب المقال على 

ا  رى م وارد االخ ة والم راق یالنفطی ل الع رزجع ً  یح ناعیا ً ص دما ا تق ،ولكن وزراعی

ازات ى االمتی لت عل ركات حص ة  الش ي ممارس راق ف ر الع ل أن یباش قب

  .نفط العراق واحتكرت لنفسھا صناعة،)٢(سیادتھ

ام ھ،في ع ارة الی در االش ا تج دیل ت١٩٥٢ومم ى تع دعو ال دة ت ة جدی د اتفاقی م عق

ة واتساع نطاق  ادة حصة الحكوم ى زی نفط ترمي ال االمتیازات الممنوحة لشركات ال

ي،)٣(االنتاج ة المشاركة ف منت االتفاقی د ض ي األ وق ة ف ركات العامل راق والش ین الع اح ب رب

  .)٤(العراق

س اإل أ مجل رادات الحكومة،فأنش ي إی ادة ف ى زی رات إل ذه التغیی اأدت ھ  رعم

ا)٥(من ھذه اإلیرادات لغرض إنفاقھا%٧٠وخصص لھ  س االعم ل وأ ر،فقد رسم مجل

 البرنامج االول ١٩٥١لسنة)٣٥(بموجب القانون رقم١٩٥١خطة اقتصادیة خمسیة عام

                                                
نفط انظربلالطالع على التطورات  )١( اری:شأن االمتیازات بین العراق وشركات ال د خلیل،الت د الحمی وري عب  خن

ل السامرائي١٥٠-١٢١،صم١٩٨٠،بیروت ١٩٥٢-١٩٢٥السیاسي المتیازات النفط في العراق  ،القوانین ؛كام
  .٢١١-١٨١ص،م١٩٦٩،بغداد،الخاصة بالنفط

  .٤٥مھدي المالك، النفط اھم المرافق اقتصادیا ومالیاً،الشعاع،ص )٢(
  .١٤٠- ١٣٠م،ص١٩٨٠محمد أزھر السماك،البترول العراقي بین السیطرة األجنبیة والسیادة الوطنیة،الموصل، )٣(
وزارات العراقیة،ج )٤( ني،تاریخ ال رزاق الحس د ال در ٢١٢-٢١١،ص٩ـعب امي سلمان،المص ت س ؛حكم

  . ١٧٧-١٧٥السابق،ص
  .٨١سعید عبود السامرائي،السیاسة المالیة في العراق،ص )٥(



 ٣٥١

  .)١(لمشاریع مجلس االعمار

ب و نشرت مجلة الغري حدیث متصرف لواء كربالء الذي ضم دراسات ومطال

  .)٢(اللواء العمرانیة لغرض الموافقة على صرف المبالغ النجازھا

ً بمشاریع االعمارالنجف فقد صدّ  ةلما مجأو ً خاصا ة ،رت عددا ذكرت في افتتاحی

سبعة أعضاء ((مجلس االعمار الذي تألف منم الدوافع التي ادت الى تأسیس ھالعدد ا

وزراء  یس ال إجرائیین باالضافة الى عضویة وزیر المالیة ووزیر االعمار برئاسة رئ

ة واالقتصادیة وشؤون  ي الشؤون المالی نھم من االخصائیین ف ة م على ان یكون ثالث

ري ي ،))ال ة ف رت المجل ھالوذك ال نفس نواتأّن  مق ة الخمس س یم میزانی -١٩٥٥(تقس

ى )١٩٥٩ ةالعل اریع والبالغ ار و )٣٠٤(مش ون دین ـملی ت ل اریع ((خصص مش

ري اءو،١١١.٢٥٠ال ناعات والكھرب رقو،٤٣.٥٧١الص ور  الط والجس

ارات المو،٥٨.٧٠٠ ة و،٥.٠٠ط د العلمی كانو، ٨.١٥٠المعاھ اریع االس ، ٨.٧٥٠مش

حیةو ات الص دو، ١٠.٧٥٠المؤسس كك الحدی اني و،١٥.٥٠٠س المب

ة ا وإ،١٨.٦٥٠العام رالنم ةث اه الجوفی ة والمی ة والنباتی اریع  ٦.٥٠٠وة الحیوانی ومش

  .ملیون دینار)٣())١٧.١٧٨.٩٠٠أخرى

ھ ل دد ذات ي الع راقفتوف ي الع دة ف ري الجدی اریع ال ى مش ار ال ة االنظ ، ت المجل

ار على لمعالجة الفیضانات و وحددت أھم الدوافع إلنشائھا س اعم الرغم من تبني مجل

دة ضلم یِف بالغر مشروع الحبانیة ى مشاریع جدی راق إل ذه كامال واحتاج الع ،ومن ھ

  :المشاریع

                                                
غ  )١( ب  ٦٥.٧خصص مبل امج األول إال ان اغل ذ مشروعات البرن ار لتنفی ون دین د الدراسات   اریعمشالملی تفتق

رى ة أخ اریع حیوی دم إدراج مش ة وع ادیة والفنی ذ ،االقتص انون فل ب الق دیالت بموج ض التع ت بع لك أدخل
غ ، ١٩٥٢لسنة )٢٥(رقم ار١٥٥.٤وقد خصص مبل ون دین د انظر.ملی ود السامرائي، السیاسة :للمزی سعید عب

ي عبھول،مجلس األعمار تعبد هللا شا: ؛وللمزید من التفاصیل عن مجلس األعمار انظر٨١صالمالیة في العراق،
  . م١٩٩٣،كلیة اآلداب،جامعة بغداد،،رسالة ماجستیر١٩٥٨-١٩٥٠في العراق 

 ٢٥(،ةالغري،مجلة،العدد السابع،السنة الحادي عشر:یث متصرف اللواء السید مكي الجمیل انظردتفاصیل ح )٢(
  .١٦١-١٥٨،ص)م٢٧/٩/١٩٥١/ھـ١٣٧٠ذي الحجة

ا )٣( عة العم ة واس اث حرك ى، رانبع نة االول امس والسادس،الس دد الخ ف ،مجلة،الع عبا٢٢(البالد،النج ن ش
 .٧و٢-١،ص)م١٩٥٧آذار٢٣/ھـ١٣٧٦



 ٣٥٢

اي .١ د الرم ھ :)١(مشروع س ل فی ر العم د١٣/٥/١٩٥٢بوش ول الس  ٢٠٩،وط

ملیون دینار وأما القصد منھ زیادة )١.٣٩٥.٢١٣(فة المشروعلمتر وقد بلغت ك

 .سعة استیعاب بحیرة الحبانیة

ار .٢ روع الثرث روع:)٢(مش ھ االمش ا)١٦(كلفت ون دین ھ بر وملی ل فی ر العم وش

ا، ١٩٥٢ ة واحی ر دجل انات نھ ى فیض یطرة عل ھ الس ا اھداف روع  ءوام مش

 .االسحاقي وتولید طاقة كھربائیة

ان .٣ زان دوك ى :)٣(خ ان عل یق دوك ي مض غیر ف زاب الص ر ال ى نھ ع عل یق

كم من شمال غربي مدینة السلیمانیة،والفائدة منھ حجز المیاه الزائدة من ٦٠بعد

د الزاب الصغیر وإحی ة وق ة الكھربائی د الطاق ة واسعة وتولی اء اراضي زراعی

ھ عام ل فی ھ١٩٥٤بوشر العم ار وسعتھ )٢٣(وكلفت ون دین ر )٦.٨(ملی ار مت ملی

 .مكعب

دخان .٤ زان دربن عتھ:)٤(خ الى وس ر دی ى نھ ع عل ب )٣.٧(یق ر مكع ار مت ملی

ار )٢١(وكلفتھ ھملون دین ة من  :وأھداف الى،فالوقای ر دی اه ویضان نھ خزن المی

 .دة منھا في الري وتولید الطاقة الكھربائیة لالفا

 وأھمھاالطرق والجسور الحدیثة المنجزة  أھمموجز عن  بإیضاحالمجلة  زادتو

ور رقي ببغداد،((الجس ة،الباب الش ة،والكوفة،الھندی ل،وطق طق،واالعظمی  الموص

  .)٥())بعقوبة للقطار والقورنةوالسماوة،والناصریة،و العمارة،و

                                                
ام )١( ة اقس ن ثالث ة م روع الحبانی ألف مش رّ :ت دول المج ذبان وج ادي،مخرج ال د الرم ورار ةس اظم ال د .ون للمزی

ر ي العراق،النجف:انظ دة ف ري الجدی اریع ال ھ،ص،مجلة،مش در نفس ني،تاریخ ٩-٤المص رزاق الحس د ال ؛عب
  . ٢٥،ص١٠ـالوزارات العراقیة،ج

رق )كھی(ھیئة فنیة برئاسة المھندس ١٩٤٨حكومة في عاماستقدمت ال )٢( داد من الغ اذ بغ ام بالدراسة النق للقی
مشاریع الري :للتفاصیل انظر.م١٩٥٦نیسان٢تح المشروع في تووضع دراستھ وقسم  المشروع إلى قسمین واف

راق ي الع دة ف ف،الجدی ة،النج ھ، ،مجل در نفس ني٧-٦صالمص رزاق الحس د ال وزارات ،؛عب اریخ ال ت
  .  ٢٤ص،١٠ـج،العراقیة

  .٨-٧صالمصدر نفسھ، مشاریع الري الجدیدة في العراق،النجف،مجلة، )٣(
  .٨المصدر نفسھ،ص )٤(
  .١٠-٩صالمصدر نفسھ،الطرق والجسور الحدیثة،النجف،مجلة، )٥(



 ٣٥٣

ي  أھمخر آمقال وحددت المجلة في  ا قالصناعات والمشاریع الصناعیة الت ام بھ

طن  فال٦٠.٠٠٠مصفى القیر في جنوب الموصل النتاج إنشاءفقد تم  األعمارمجلس 

زل والنسیج ل للغ ن معم ال ع ً فض نویا ر س ن القی ل م ي الموص ادة .ف ب م ة لطل ونتیج

س  عماراإل حملةالسمنت في  د وجد مجل اراإلفق ادرة من الضروري الم أن عم ىب  إل

  .)١(لسمنت في سرجنار قرب السلیمانیة والثاني في الموصللمعملین  إنشاء

ذ  باستھالك ةواضح عنایة عماراإلمجلس  عنيو ةالسكر ولذلك نف مشاریع  أربع

كر، ث ((للس ربالء والثال ي ك ائل ف كر الس ل الس روع معم ل،والثاني مش ي الموص ف

ة البصرة))والرابع في السلیمانیة رت مدین ة واختی ورق  إلقام ا مشروع صناعة ال فیھ

رت .نظرا لقربھا من منطقة تجھیز القصب د اختی ت فق ا مشروع استخراج الكبری وأم

  .)٢(ضمن ضواحي كركوكمواقعھ 

اراإلوطالبت المجلة من مجلس  دن  عم ة النجف االشرف أسوة بالم شمول مدین

ف)١٢٠(سكانھا یبلغ عدد إذالعمران  إلىوذلك لحاجتھا  عمارباإل األخرىالعراقیة   أل

ة  ي بحاج ىنسمة فھ س  إل زل والنسیج، درس مجل اراإلتطویر صناعة الغ دى  عم م

  .)٣(نجاح صناعة الزجاج والسمنت في النجف االشرف

ة إلىالمجلة  وأشارت واد األولی ر الم ل آخر غی للصناعة،ھو وجود  وجود عام

ر من واإلمكانیاتخم من المواھب ضحشد  ي كثی ا ف در وجودھ دن الفنیة ین راق  م الع

ورد  صناعة تصلیح السیارات عندما مثال ى سیارات ف ةادخل اصالحات عل  األمریكی

ل دھن ،١٩٤٠، ١٩٣٩، ١٩٣٨مودی تھالك ال ي اس ة لتالف ناع طریق د الص دم اح وق

                                                
ب نجم الدین،مساھمة ١٩،ص،المصدر نفسھالصناعات التي قام بھا مجلس األعمار،النجف،مجلة،العدد )١( ؛نجی
ة ا نفط الوطنی ركة ال ي العراق،بغداد،ش ادیة ف ورات االقتص امج التط ي برن ره ف وطني وأث اد ال ي االقتص نفط ف ل

  .٦٥-٣٧،صم١٩٧٤العراقیة،مكتب اإلعالن والنشر،
  .٢١-٢٠،ص،المصدر نفسھالصناعات التي قام بھا مجلس ألعمار،النجف )٢(
ات النجف الصناعیة ومدى الى مدینة النجف اال١٩٥٤عام)المستر جزا(أوفدت الحكومة )٣( درس إمكانی شرف ل

ً یوحي فیھ بضرورة العنایة بصناعة الغزل والنسیج وتطویرھا،كما اسند  حاجتھا وبعد دراسة فاحصة رفع تقریرا
مھمة القیام بدراسة رمال النجف االشرف وإجراء التجارب أوضحت )ایتودیس ابت بجرجز(الى الشركة البلجیكیة 

ة .من رمال النجف كانت من احسن النماذج لصناعة الزجاج بأن النماذج المصنوعة ب النجفی د من المطالی للمزی
  .  ٣٢-٣٠ابن النجف،ما تنتظره النجف من مجلس االعمار،النجف،مجلة،المصدر نفسھ،ص:انظر



 ٣٥٤

وفي .الالحقة تھ الشركة وتالفت األخطاء في المودیالأتوالبانزین الى الشركة وقد كاف

وكراسي ) بدي(ث في النجف االشرف جسم سیارةالحدی ءجانب آخر صنع معمل النش

  .)١(وبأقل تكلفةااللمانیة بشكل یجاري الصناعة 

ي  ة الت ادیة المھم وعات االقتص ن الموض توم ة  عنی حافة النجفی ا الص بھ

ي ریبة(ھ د  )٢()الض دتفق دال ف أك ة االعت وان يمجل رتھ بعن ال نش ن (مق الم ع ك

ً یناسب  على الجذور التاریخیة لفكرة الضریبة)الضریبة العصور وقد تطورت تطورا

ا، ائدة فیھ ار الس ا واألفك ة  كلھ ددت المجل سوح رائب  خم ة الض د لجبای قواع

  .)٣())المالئمة واالقتصادووالیقین، التأكیدوالعدالة،((ھي

وع ت موض ا فعالج ري زمیلتھ ة الغ اركت مجل ن ((وش رب م التھ

ف ،))الضریبة التھرب من الضریبة ھو تخلص المكل ة من الوس بإحدىف ائل المختلف

ً  بدفعھاااللتزام  ت أئھا على احد سواء بدون القاء عمن نھائیا  ممشروعة ا الوسائلكان

وعین ى ن رب ال ة التھ نفت المجل ر مشروعة،فص ر ((غی رب غی روع وتھ رب مش تھ

روع د ،))مش توق ة  أدرك ارالمجل ي  اآلث ریبة ف ن الض رب م ا التھ ي تتركھ الت

ةا ي((لمیزانی ش ف رب والغ وال التھ ریبیة ل فل ات الض عر ضفخالمعلوم ة س ت الحكوم

  . )٤())الضرائب

دو م اویب ة  م حافة النجفی دم ان الص تتق ة أدرك اكل ال أھمی ى مالمش یطرة عل س

ا تك أكثرالقتصادیة ان في حیاتھ متك ،العراق زمن الحرب التي لم یتم حلھا ي ممم ن ف

ر االضطراثفقد كانت ھذه المشاكل ت ،حیاتھ السیاسیة واإلداریة زت بظواھر ی ب وتمی

                                                
ت تكل )١( یارة(ةفكان دي الس یدس)ب انع مرس ي مص اوز )٢٧٠٠(ف ف ال یتج ي النج ھ ف ار وكلفت دین
  .لمجلة صورة للسیارةونشرت ا.دینار)١١٠٠(
ر )٢( ا انظ رق جبایتھ رائب وط ن الض عید ال:ع ة نجس ى نھای اریین ال ن التج ادي م ر االقتص اریخ الفك ار،ت

  .٨٥-٨٠،صم١٩٧٣ین،بیروت،دار النھضة العربیة للطباعة والنشر،یالتقلید
ة، )٣( نة السادس ریبة،االعتدال،مجلة،العدد السادس،الس ن الض ة،كالم ع اس معل ل عب ا(فاض ن رمض

  .٤٣٨-٤٢٩،ص)م١٩٤٦آب/ھـ١٣٦٥
فار )٤( راھیم الص ریبة،اب ن الض رب م ري،التھ ة،الغ دد،مجل ة ،)٣و ٢(الع نة الحادی الس

ان١٢(،عشرة ـ١٣٦٩رمض ران٢٧/ھ د٥٩-٥٧ص،)م١٩٥٠حزی د المجی د عب ات وحام ادق برك ریم ص د الك  ؛عب
 .٤٦٥-٤٦٣م،ص١٩٧٣المبادئ االقتصادیة العامة،بیروت،مؤسسة شباب الجامعة، دراز،



 ٣٥٥

روب  اریخ الح ي ت ة ف تركة مألوف اتمش اع  واألزم ن ارتف عارم ي  األس ص ف ونق

وین ذلك.التم ا  ل د قرائھ ة رف حافة النجفی ت الص یماحرص نھم  والس ین م المحلی

اءبموضوعات اقتصادیة من شأنھا  اقالم متخصصة بالشأن  ھم االقتصاديوعی إنم ب

  .   واالقتصاد لتصنیعالت اامتطلباتھم في مج وإنعاش االقتصادي



 ٣٥٦

  :الصحافة النجفيةيف  املعاجلات األدبيةـ 

ت ة  عنی حافة النجفی ة الص حعنای ي  ةوملموس ةواض دة ف ك لع ة وذل ة األدبی الناحی

ن  ة م ھ المختلف ھ األدب وفنون ا یحمل ا م ارات أھمھ داعاعتب ل  إب ري یحم الةفك  األص

ذي  اإلحساسوالموضوعیة، فاألدیب ذو  المرھف والشعور الصادق، ھو صدى للعصر ال

  .)١(ر عصره وعاداتھ وأخالقھاعیش فیھ، یظھر نقائض المجتمع وتناقضاتھ ویعكس أفكی

ا یشحذ  ة م ف الجغرافی ة النج ي بیئ یس ف ب اآلخر، ل ي الجان ا وف عر ابناءھ ول الش لق

والتفنن فالنجف االشرف تنفرد ببیئة صحراویة قاحلة ال ماء فیھا وال زرع فكان لھا أثر في 

  .)٢(فقد ظھر ھذا األثر في سكان النجفالتكوین النفسي والمزاجي 

وأما العامل االجتماعي فكان مؤثرا قویا في البیئة األدبیة في النجف االشرف، فضال 

  .)٣(القیادة الدینیة فیھا أثر بارز في مواقفھا السیاسیة عن مكانة النجف الدینیة ووجود

دب مكانة األ((ان، في مقال نشرتھ بعنوعلى ذلك ومن ھذا المنطلق أكدت مجلة الغري

واح ((الزمنیة وھذا ال یكفي فال بد ،فالتاریخ وحده یسجل الحوادث))في التاریخ ور ن من ظھ

ة  ةمن نادرة أدبی فكم...أدبیة تكون ھذه النواحي بمثابة الروح المحركة لتلك الوقائع أو خطب

اریخ اریخ األد ،وزاد))لغویة أو قصیدة شعریة غیرت مجرى الت ا ت ال أم ب المق و كات ب فھ

ف العصورالتاریخ الذي یدّ  ر مختل ا .)٤(ون عصور األدب في مختلف مظاھره وعب ن ھن وم

  . نالحظ ان مجلة الغري قد أدركت ھذا المنھج المتداخل في الدراسات االنسانیة واالجتماعیة

ة واالقتصادیة والسیاسیة ھ االجتماعی ي  سعى ھذا البحث إلى استقراء الشعر ومواقف ف
                                                

دیث،ط )١( ي الح الم العرب ي الع ة ف ات األدبی ي، االتجاھ یس المقدس م ٤أن روت، دار العل ، بی
 .٢٥ـ٢٠م،ص١٩٦٨للمالیین،

  .٧م،ص١٩٧١جعفر الخلیلي، العوامل التي جعلت من النجف بیئة شعریة، النجف ، مطبعة اآلداب،  )٢(
ال إذا ((مھدي الجواھريیقول الشاعر محمد  )٣( ى القصاب أو البق في مدینتي النجف یرى المرء العجب العجاب، فحت

ھ  ى ب ان یتغن ا ك ل فمن أبلغ م ى األق ابر الحسینیة وعل ى المن ا یلقى عل رأ شیئا مم اء العمل ق أراد االستراحة من عن
ان ة كانت تلتقی ة واألدبی ا في مجرى اآلخرتو الشعراء الشعبیون األوائل حیث أن الظاھرتین الدینی )). صب كل منھم

  .٣٧ـ٢٩ص، ١، جـم٢٠٠٥،محمد مھدي الجواھري، مذاكراتي،قم، دار المجتبى: للمزید انظر
دد )٤( ة، الع ري، مجل اریخ، الغ ي الت ة األدب ف كوني، مكان وب مس ف یعق ة،١٩یوس نة الخامس ان ٣(، الس  رمض

ـ١٣٦٣ ور ٩٣٠ـ٩٢٩،ص)م١٩٤٤آب  ٢٢/ھ ائي، عص اظم الكف د ك ف، دار ؛ محم ي، النج األدب العرب
  .١٩ـ١٨،ص١٩٤٩النشر،



 ٣٥٧

والصحافة النجفی ا، وھ انیة وایماءاتھ االت االنس ر ة، ألن الشعر في حقیقتھ صدى االنفع  أكث

ا تجیش ب ك  ھقدرة لیعبر عن شعور وجداني على حسب م عواطف الشاعر،فضال عن ذل

دى األشیاءجوھر  إدراكیمتلك القدرة في  االت ل ذه االنفع ل ھ ات إال وسائط لنق ا الكلم ، وم

  .من غیره أكثربالغیة و إبداعیةه بطریقة المتلقي، فالشعر قدرة على تسجیل شعور

في التطور الثقافي وتتدخل في تحدید  لھا أثر مھمومما ال شك فیھ أن الصحافة النجفیة 

ن ا م ا وبقاءھ ة، واستمدت الصحافة وجودھ د المفاھیم الثقافی م العم د ھ ّاب األدب والنق ـ  ةكت

  .في بناء أي صحیفة األساسیة

  :ویمكن تقسیم الشعر إلى 

  .ھتمامات الشعر في القضایا االجتماعیةـ ا

  .ـ اھتمامات الشعر في القضایا االقتصادیة والسیاسیة

  :ـ اھتمامات الشعر في القضایا االجتماعیة
كانت المكانة الدینیة والعلمیة لمدینة النجف االشرف وراء نشوء الوازع الدیني العمیق 

رف  ف االش ال النج دت أجی ذا وج ةولھ ھا محمل اآلتی ي أنفس ة وھ المیة عظیم ة إس ة بأمان

ا أن  ى متحملیھ ا عل ان واجب ة ك ذه األمان مواصلة التفقھ في الدین ومن أجل أداء وصیانة ھ

  .)١(سوا بعلوم اللغة وآدابھامریت

ذه الظاھرة  د التصقت ھ ي، وق ي األدب العرب ة ف فقد كانت ظاھرة الشجن سمة جلیل

متأثرة وامل التي جعلت النجف بیئة شعریة أھم العمن  دّ بالشعر النجفي قدیمھ وحدیثھ،وقد ع

ا فأصبح مضرب ((الحسینیة التي بالقضیة اء لن الم الرث ي ع ینشد فیھا أرق الشعر وأجوده ف

  .)٢())المثل في التشبیھ والتصویر والجناس وسائر فنون البدیع

وتأتي البیئة عامال آخر لتوجیھات الشعراء، فقد كانت لألسر العلمیة المعروفة مجالس 

د سجلت  دیات عامرة بالشعر وقضایا النقد،وق ي منت م واألدب فھ وا العل خاصة یرتادھا أول

                                                
رن االشرف مر على النجف  )١( ي الق وین واستخفاف وف ى األدب نظرة تھ ا ینظرون إل ردح من الزمن وأعالمھ

وفى  ین الفھم ١٢١٢الثالث عشر الھجري وفي عھد السید علي بحر العلوم المت وثقى ب درك الصلة ال دأت ت ـ ب ھ
الي والعاطل، : للمزید انظر. د األدب صناعة لھا أھمیتھاالفقھي والفھم األدبي فعا دین، الح ي ال رزاق محی عبد ال

  .١٢١م،ص١٩٧١تتمة ملحق أمل اآلمل، النجف، مطبعة اآلداب،
  .٦ة شعریة،صئجعفر الخلیلي، النجف بی )٢(



 ٣٥٨

 ً   .)١(من ذلك كمعركة الخمیس الشھیرة كتب تاریخ األدب النجفي كثیرا

ك  ومدینة النجف االشرف بمجاالتھا االجتماعیة المحدودة تشعر بالضیق فتحاول توسیع تل

ً ادات ال تلبث أن تكون الدائرة االجتماعیة الضیقة بابتداع ع ا اع أعراف ة االتب ة واجب ال  اجتماعی ف

  .)٢(علمي سعلمیة في مدینة النجف االشرف من منتدى أو مجل أسرةتخلو 

ومن ھذه العادات المجالس االدبیة التي كانت تعقد في البیوتات النجفیة حیث یلقى فیھا 

ان القرّ  ة، وك اول قضایا السیرة النبوی ي تتن ي الصحافة اء قصائدھم الت ا صدى واسعا ف لھ

د التمثیلالنجفیة وعلى سبیل  ي محم د النب ي عدد زامن صدوره مول  kنشرت مجلة البیان ف

  :)٣(ومنھواستشھد علي الخاقاني في افتتاحیة العدد بقول الشاعر حسان بن ثابت 
ي ط عین َر ق م ت ك ل ن من   وأحس
ب ّ عی ل ن ك ذبا م ت مھ   خلق

 

اء  ِد النس م تل ك ل ل من   وأجم
ك ق اءكأن ا تش ت كم   د خلق

وان  ازي بعن ي الب یخ عل اعر الش یدة الش ة قص رت المجل ري (ونش د الھج عی

ھ k،الذي ربط فیھا تاریخ مولد النبي محمد)والمیالد اریخ ھجرت ا  الشریفة وت ا فنی ربطا أدبی

  .)٤(اإلسالمفي نشر  وأثرھاوجسد فیھا دوافع الھجرة 

د ا اعر الشیخ عب رت قصیدة الش ھ نش دد ذات ي الع وانوف ري بعن ي الخض درة ((لغن س

                                                
د م )١( اء والشیخ محم ر كاشف الغط وم والشیخ جعف اء كالسید بحر العل دین شارك فیھا عدید من الفقھ ي ال حی

: للمزید انظر. والشیخ محمد رضا النحوي والسید محمد زیني والسید صادق الفحام والشیخ محمد تقي الدورقي
رام ٨١م،ص١٩٦٥رجال السید بحر العلوم، المقدمة بقلم إدارة مكتبة العلمین، النجف، ؛ أغابزرك الطھراني، الك

  . ٢٠٣،ص٢،جـ١٩٦٤ف الرجال، النجف،؛ محمد حرز الدین، معار٦٤١،ص٢م،جـ١٩٥٨البررة، النجف،
اریخ مشارك  مھدي جواد البستاني، مواقف قومیة في األدب الحدیث ـ بحث )٢( ة الت منشور في مؤتمر ھیئة كتاب

  .٨م،ص١٩٨٩، كانون األول،٢٣ـ٢٠المنعقد في كلیة الفقھ، الجامعة المستنصریة،
علي . لعدم مشاركتھم بنظم قصائد المدیح بالمناسبةبعض الشعراء في العدد نفسھ انتقد الشیخ علي الخاقاني  )٣(

دد ة، الع ان، مجل د، البی ي الخال د العرب اني، محم ى،١٦الخاق نة األول ع االول ٢٤(، الس ـ١٣٦٥ربی باط  ١٥/ ھ ش
  .٣٨٥،ص)م١٩٤٦

  :احتوت القصیدة على ستة وثالثین بیتا ومنھا )٤(

الف   دان للم ھ عی ع فی ھر ربی   ش
اء   ھ ج ول محم(ب یالد الرس   )دم
ت   ھر حقق ة الش ي طلع ھ ف   وھجرت

دھا  وق جی وام ط لھما األع   بفض
ھیدھا ورى وس دي ال اء ذا مب ا ش   كم
یدھا اه ص ادت لعلی ھ وانق   أمانی

 .٣٨٧ـ٣٨٦،صالمصدر نفسھعلي البازي، عید الھجرة والمیالد، 
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ي)١())المنتھى ي صحتھا بأسلوب فن ائق ال جدال ف ي وضع فیھا أحداث وحق ن قضیة  أدب م

ق k، وصدق النبي محمد مولده ل أن یخل الى من شأن عظیم قب ،وما لھ عند هللا سبحانھ وتع

داءً  كانت األنبیاء والرسل دعاة بحیث ھ ابت ي عیسى ل ى النب یدنا آدم حت ن س یھم و(م ى عل عل

الم الة والس ا الص ات عظم)نبین م عالم ھ، ث ران  ت ي نی رى وف ر كس ي قص ھ ف دف نبوت وھ

  .)٢(المجوس لیلة مولده
را رورا وبش ى س درة المنتھ   س
ھ ارك فی وم المب ذا الی   إن ھ

ھ  ریھم بأن ك األرضیبش   مل
 

را  احین عط ون بالری مخي الك   ض
درا رة ب ي الجزی دل ف رق الع   أش
رى ع كس لطانھ فیخض   بس

د نشرت قصید ة البیان بنشر قصائد لشعراء من غیروآثرت مجل  راقیین فق ب الع ة أدی

ي)) الكون أشرق((بعنوانفرحات  ا سیرة النب ة  kوضح فیھ ھ الدول ى تكوین ھ وحت ذ والدت من

  .)٣(اإلسالمیةالعربیة 

ودروس لمواجھة الظلم  kودعا شاعر آخر إلى االقتباس من ذكرى مولد النبي األعظم

  .)٤(رحمةوالتحلي بالصبر وال

للشاعر مصطفى جمال الدین )) ذكریات الرسول((المجلة بنشر قصیدة بعنوان زادتو

تعمل ھ  اس ي الی ذي یرم الغرض ال ي ب وحي للمتلق ي ت یدتھ الت ي قص تفھامیة ف رة االس النظ

  :)٥(الشاعر إذ قال فیھا

                                                
ا وینتھي سدرة المنتھى وھي شجرة في السماء السابعة إلیھا ما ینتھي ما یعرج بھ من األرض فیق )١( بض منھ

اء )ھـ٣٤٠ت(أبي نعیم أحمد بن عبد هللا االصبھاني: للمزید انظر. ض منھاقبما یھبط من فوقھا فی ة األولی ، حلی
 .٢٥ـ٢٤م،ص١٩٦٧، المجلد الخامس، بیروت، دار الكتاب العربي،٢وطبقات األصفیاء،ط

خضري، سدرة المنتھى، البیان، مجلة، عبد الغني ال: احتوت القصیدة على خمسین بیتا ولالطالع علیھا انظر )٢(
  .٣٧ـ٣٦م،ص١٩٥٢؛ عبد الغني الخضري، دیوان، النجف، ٤٠٢،ص١٦العدد

ا، انظرقد الشاعر من بیروت و)٣( أدیب فرحات، أشرق : احتوت قصیدتھ على ستة وستین بیتا، ولالطالع علیھ
دد ة، الع ان، مجل ون، البی ة،) ٤١ـ٤٠(الك نة الثانی اني  ١٠(الس ع الث ـ١٣٦٧ربی باط  ٢١/ھ ش

  .١٠٨٢ـ١٠٨١،ص)م١٩٤٨
بع )٤( ى س یدة عل وت القص ریوعشر ةاحت ا انظ اً،لالطالع علیھ ي الشری:ن بیت د النب د فعب ھ مول د فی ي،میالد احم

  .٤٠٤،ص١٦العرب،البیان،مجلة،العدد 
ان، مصطفى جمال الدین،ذكریات الرسول، البی: لالطالع علیھا انظر .احتوت القصیدة على ستة وعشرون بیتا )٥(

 .١١٣١،ص)م١٩٤٨آذار ٢٢/ھـ١٣٦٧جادى االول١٠(، السنة الثانیة،)٤٣و٤٢(مجلة، العدد
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ي ر النب ّر ذك ن م ت لم   عجب
ة ا لیل ام لن ل ع ي ك   فف
ول ات الرس ا ذكری دنا بھ   أع

 

مع  ى س بعل م یعج م ل   ھ ث
ب دھر كالكوك ى ال ع عل   تش

ي( ات النب ا نفح اف بن   )وط
 

ن  kوالدة النبي أصدرت مجلة الغري عددا خاصا بمناسبةكما  ا م ،وأفردت المجلة باب

وان نشرت)) دیوان الغري((أبوابھا بعنوان ھ قصیدة بعن وة((فی وار النب ب الشیخ )) أن للخطی

  :)٢(بیت وجاء فیھا ١٤٠٠على  ،وھي جزء من قصیدتھ التي تربو)١(حسن سبتي
وار اطعة وآدم هأن   س

وره هللا ن ن طفى م ور المص ق ن   فش
ھ ت ل عھ أمس ان وض ین ح   وح

 

ا  ا وال منتجب ُك مخلوق م ی   ل
ا ھ اجتب ور عرش ھ ن   ومن
ھبا وافي الش ھب ت ھ الش رى ب   بش

 
وي الحائري ید الرض اعر السید حسین رش ة قصیدة للش اھیر  ونشرت المجل ن مش م

دح قصیدتھ ھـ، وافتتح ١١٦٠وائل القرن الثاني عشر المتوفى عامشعراء كربالء في أ ي م ف

فھي ضمن دیوانھ المخطوط في في وقتھ بمقاطع غرامیة وأن القصیدة لم تنشر  kالنبي محمد

  .)٣(صندوق الشیخ الیعقوبي
اء ن ذاك الوف ي أی رة الح   جی
وق ج الش ھ الع ؤاد إذا ب ي ف   ل

 

اء  ذا الجف ف ھ عري وكی ت ش   لی
یض م ن تف دماءوجف ھ ال   ن

 
 

ن ا م ل ی م المؤم ا القاس ا اب   ی
الء ت ع د رقی ین ق اب قوس   ق

  

اء  داره العظم عت القت   خض
اء( ك األنبی ى رقی ف ترق   )كی
  

وان زادتو وبي بعن ود الحب وس ((المجلة في عدد آخر قصیدة الشاعر السید محم النف

                                                
ى )ھـ١٣٧٤ھـ ـ ١٢٩٩(الشیخ حسن سبتي )١( ذ عل ، ولد في النجف االشرف وعاش وتربى في بیت أدبي وتتلم

ر)ھـ١٣٤٢ھـ ـ ١٢٥٨(ید والده الشیخ كاظم سبتي اء المنب ان من خطب ھ وك ا ل ة طریق الحسیني  ، واتخذ الخطاب
زین ر.المتمی د انظ ة  :للمزی رف، مطبع ف االش یني، النج ر الحس اء المنب اني، خطب در المرج حی

 .٢٠١ـ١٩٨،ص١م،جـ١٩٧٧القضاء،
ى القصیدة انظر. وخمسین بیتا من القصیدة ةنشرت المجلة خمس )٢( وة، : لالطالع عل وار النب حسن سبتي، أن

  .٥٨٥ـ٥٨٤،ص)م١٩٤٠نیسان  ١٦/ھـ١٣٥٩ع االولربی٩(، السنة األولى،)٣١ـ٣٠(الغري، مجلة، العدد
السید حسن الرضوي، نبویة لم تنشر، : لالطالع على القصیدة انظر. یدة على ستة وثالثین بیتاصاحتوت  الق )٣(

  .٥٨٦ـ٥٨٥،ص٣١ـ٣٠العدد الغري، مجلة، 
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  :)١(جاء فیھا ))الشاعرة
والك  ؤاد ـ ل م ف ّ وتا ـك ل اض   ھ

ا ا ألھاھ وس حطامھ   ونف
ا اد ھواھ ة فع ا یقظ   زدتھ
ا ود انتباھ ي الوج ي بن ابعثي ف   ف

 

ام  كوك واالوھ اجي الش ي دی   ف
ام ر الحط ب غی ن ح ا ع   وثناھ
الم ة االح اة فتان   بحی
ام ب ال للخص وا للح   لیعیش

 
ة  اءت الرغب د ش ي عن ا ف وا دوری عراء أن یلتق ین والش دین والمثقف ال ال ن رج دد م ع

ةما حرصوا علیھ نظم القصا وكان ،بیوتھم ي المناسبات المختلف ف  ،ئد المشتركة ف والطری

ا  ي نظم قصیدة واحدة وتنظیمھ و االشتراك ف ن الشعراء  وإشراكفي ھذه الفكرة ھ عدد م

ق  فیھا، ثم نشر ن اسمھ وأطل ل شاعر حرف م ز لك نتاجھا في الصحف النجفیة تباعا، یرم

  .)٢())مھرجان األدب الحي((على ھذا النوع من النشاط األدبي اسم

رم ثالم ي األك د النب ا بمناسبة مول د اجتماع ة الغري شیخ  kعق ت صاحب مجل ي بی ف

ال )م١٩٤٥آذار ٢/ھـ١٣٦٤ربیع األول ١٧(العراقین یوم الجمعة  ، واشترك في ذلك االحتف

بیبي، وصالح الجعفري،ومحمود الحبوبي، ومحمد علي الیعقوبي، ((كل من محمد حسین الش

بیبي، و اد الش مي، ورش ي الھاش یوعل راقین، ش اجي، وخ الع ي الخف ادي محی ي وھ د الغن عب

قصیدة  وا،وأنشد)٣())احمد اطیمشوشي، جال ولسعبد الروعبد المنعم العكام، والخضري، 

  :)٤(جاء فیھا
والم ع الع ت جمی ائر عّم   ي ـ بش
ھ وار وجھ اق أن ى اآلف عت عل   ح ـ وش
رب ریش ویع زت ق ده اعت   أ ـ بمول

 

م  ن آل ھاش رب م ذ الع یالد ف   بم
زال ب رائمف قا والج ل الش ا لی   ھ

م ر عاص ركھا خی ن ش ا م ان لھ   فك

 
ري، والحبوبي، والیعقوبي، ((واشترك الشعراء اجي، والجعف دجیلي، والخف ام، وال العك

                                                
وبي،: لالطالع على القصید انظر. احتوت القصیدة على ثمانیة وعشرین بیتا )١( وس الشاعرة،  محمود الحب النف

ى،٣٢الغري، مجلة، العدد اني  ٧(، السنة األول ع الث ایس  ١٤/ھـ١٣٥٩ربی وان السید ٦٠٥،ص)م١٩٤٠م ؛ دی
  .٣٦ھـ، ص١٣٣٠محمد سعید الحبوبي، جمع عبد العزیز الجواھري، لبنان، مطابع العرفان،

  .٣٠٦،ص٢م،جـ١٩٤٥محمد علي الحوماني، وحي الرافدین، بیروت،  )٢(
 )).ي، ح، أ ،ج، ش، ر، ع، غ، ھـ ، خ، م، ل، ط،((اآلتیةشعراء وحسب التسلسل الرموز ورمز لل )٣(
ة، : لالطالع على القصیدة انظر. ة وأربعین بیتاتاحتوت القصیدة على س )٤( ري، مجل د الرسول األعظم، الغ مول

  .١٢٧ـ١٢٦،ص)م١٩٤٥آذار ٦ھـ،١٣٦٤ربیع االول ٢١(العدد الثامن، السنة السادسة،
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اریخ ، وذلك)شیخ العراقینوالھاشمي، وشي، جالوالخضري، و دة بت ي جلستھم المنعق  ١٨(ف

ي ، في بیت الشیخ علي الخ)م١٩٤٥آذار  ٣/ھـ١٣٦٤ربیع األول  الدي في قصیدة نظمت ف

  .)١( kموضوع میالد النبي محمد

ة  االحتفاالتوقد درج الشعراء على استغالل  ن القضایا  لإلعالنالدینی ف م عن موق

ون ادوا  اآلنیة التي یفرضھا علیھم الواقع االجتماعي، فما كانوا یفوت فرصة أو مناسبة إال أف

وان  التمثیلمنھا وعلى سبیل  دمح(ألقیت قصیدة بعن دي  ) kم ور الجن ة للشاعر أن ي جمعی ف

لندوة األدب ونشرتھا مجلة الشعاع بمناسبة ذكرى المولد النبوي إذ  ن قضیة  جع الشاعر م

ي د النب ث لل kمول ذي بع ریة بال ابش افزا لخط رب  ح دالع ى التوحی وتھم إل ب  ،ودع  وطال

ي  رئیس االمریك انال ي )٢(تروم ر ف ادة النظ طی إع ى فلس عت عل ي وض ود الت اء القی ن وج

  :)٣(فیھا
د د محم ذا العی ل، فھ   تمھ

ق دى والرف ي الھ ا نب ا الخط ت بن   تاھ
  

دي  وي فیھت ب الغ ھ القل وف ب   یط
د ّ فدف ل ي ك وم ف اني الق ت أم   وھاج

رةنس   ّ غم ل ي ك داء ف   فتك باالع
رى وف ی ان(وس لط) تروم یف مس   والس

  

ورد  ّ م ل ن ك رك ع ل الش د أھ   ونبع
د ر مقص ن غی داء م ي البی رب ف   أنض

  

                                                
  :فیھا جاء )١(

زم یم وزم ف الحط د ھت وم ق   أ ـ الی
ره رة فج ى الجزی ل عل وم أط   ح ـ ی

 

م  ول األعظ د الرس د ول رى فق   بش
م اللة مظل ى الض اءھا ودج   فأض

  :لالطالع علیھا انظر. احتوت القصیدة على ثمانیة وأربعین بیتا 
  .١٢٩ـ١٢٨یا صبح میالد النبي، الغري، المصدر نفسھ،ص

ان )٢( اري تروم وري )١٩٧٢ـ١٨٨٤(ھ ي میس د ف ة ول دة األمریكی ات المتح ین للوالی ث والثالث رئیس الثال ، ال
ام یوخ ع ي الش ي مجل ا ف ا لھ بح نائب ام ١٩٣٤وأص ي ع رئیس األمریك ب ال ولى منصب نائ ف ١٩٤٤وت م، وخل

ر ر الرئیس روزفیلت بعد مماتھ ولم یكن لھ خبرة في اتخاذ القرارات القومیة والدولیة أید فكرة األمم المتحدة وق
ام ان ع ة ضد الیاب ة الذری ھیونیةاد ّیأم، و١٩٤٥استخدام القنبل ة الص د انظر.لحرك الي، :للمزی اب الكی د الوھ عب

 .٧٢٤م،ص١٩٨٦، بغداد، مطبعة الدیواني،٣الموسوعة السیاسیة،ط
ا )٣( ین بیت ى أربع یدة عل وت القص ر. احت یدة انظ ى القص الع عل د: لالط دي، محم ور الجن ة،  kان عاع ،مجل ، الش

  .٤٤٤،ص)م٣١/١/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨ربیع األول  ١(، السنة األولى،١٨ددالع



 ٣٦٣

ى هللا  إسالمیاعیدا بوصفھ ،)١())بعید الغدیر((مدینة النجف االشرف وتحتفي ا إل یقربھ

ات  ھ، ولرسوومناسبة اجتماعیة، تشدد أواصر العالق والء  جل جالل ة  لھوتجدد ال واألئم

ركن  ھالمعصومین، وموسم فرح ت د نشرت مجالن إلی ن آالمھا،وق ف م وس، لیخف دلف ة الع  ل

  :)٢(جاء فیھا)) الغدیرعید ((االسالمي قصیدة بعنوان
امي ا الظ   إال أیھ
ي ل أحالم ى منھ   إل
امي دى الن ى روض الھ   إل

 

ورد  ى ال ا إل ي ھی   مع
ھد ي الش ذا أحالم   ف
عد ة الس ى منطق   إل

 
وان وأتحف دیر((السید محمد جمال الدین مجلة البیان قصیدة بعن د الغ ا )) عی نسج فیھ

  :)٣(یوم الغدیر، وجاء فیھا المناسبة لیعطي صورة واضحة عن ة البالغة ووظفھا فيوق
ك  ن جمال رت ع ارحس   األبص

د ا الم یج وم ب الحج تال یخط   واع
اط ا فأح الوحي علم ور ب   الجمھ

ك اال  ي جالل ت ف ارعواختف   ص
وار دوج واألك ر إال الح   ب
ار كینة ووق ھ س   وعلی

ي ار عل ھ ص أمر اإلل   وب
  

ار  ھ األمص ت ل ا أذعن   ملك
  

دو ان الغ ر مھرج دى النش ة منت ت جمعی اریخأقام دة ١٣(یر بت ـ١٣٦٢ذي القع  ١١/ھ

اني رین الث ھ، و)م١٩٤٣تش ى فی د الق ة  ق یدة عذب مي قص ال الھاش د جم ید محم اعر الس الش

  :)٤(،وجاء فیھا))صوت الغدیر((أبیاتھا عشرات المرات، بعنوان كررت

                                                
بعد خلفیة للمسلمین  من االعیاد المشھورة عند الشیعة االمامیة، وفیھ تم تنصیب اإلمام علي بن أبي طالب )١(

ن: للمزید انظر. ھـ١١ذي الحجة سنة  ١٨في  من حجة الوداع في غدیر خم kرجوع النبي افظ اب داء الح  أبو الف
 .٢١٤ـ٢٠٨،ص٥م،جـ١٩٦٦، البدایة والنھایة، الریاض، مكتبة النصر،)ھـ٧٧٤ت(كثیر

ى، )٢( نة األول امن، الس دد الث ة، الع المي، مجل دل االس دیر، الع د الغ دي، عی ا الھن ي الرض ة ٢٠(عل ذي الحج
  .١١،ص)م١٩٤٦تشرین الثاني ١٥/ھـ١٣٦٥

ا ةوھي قصیدة طویلة نشرت منھا سبع )٣( ى القصیدة انظرلالطال. وعشرین بیت ال الھاشمي، : ع عل د جم محم
  .١١،ص)م١٩٤٦تشرین الثاني ١٥/ھـ١٣٦٥ذي الحجة ٢٠(البیان، مجلة، العدد العاشر، السنة األولى،

محمد جمال الھاشمي، صوت الغدیر، الھاتف، : لالطالع على القصیدة انظر. احتوت القصیدة على ثالثین بیتا )٤(
  .٣،ص)م١٩٤٣كانون االول ٢٤/ھـ١٣٦٢ذي الحجة ٢٦(، السنة التاسعة،٣٤٤مجلة، العدد



 ٣٦٤

ال اف ك ور حلمط میر العص ي ض   ف
تقبل الفجر فاس ى ك   تھوتجل

ا اخترق الت ال ف ھ األجی   رددت
أمر هللا أن ا ب یم علی   أق

 

ر  وق األثی عاع ف تال كالش   واع
ر ب التكبی اني مواك   بالتھ
دھور د ال دھور بع وي ال خ یط   ری
ر د وأمی ر قائ م خی   لك

 
دا  یم بعی ن التعل م یك وصّور لنا األدب النجفي جوانب أخرى من الحیاة االجتماعیة، ول

م خالق األ((عن أذھان الشعراء، حیث نشرت مجلة الشعاع قصیدة بعنوان ّین ))حرارالمعل ب

ع الراقیة في أي  الحضارةفیھ دور المعلم وعزیمتھ في الجھاد ومن أجل تشیید صرح  مجتم

  :)١(ینشد التقدم والعمران، ونقتطف منھا األبیات اآلتیة
اما اد حس ي الجھ ك ف ردت عزم   ج

بل  ي س یت ف اومض ة رافع   الثقاف
ھ د حیات ن یری اة لم ب الحی   تھ

 

ا  الء إمام رع الع ي ش دوت ف   وغ
م ال اعل ق األعالم ال لتخل   نض

ناما د األص راء ال تتعب   غ

 
وفي قصیدة أخرى ندد الشاعر السید میر أبو طبیخ بانتشار الجھل في أوساط الشعب 

ین  بالد ومب ي ال یھ ف روتفش ل واع أث ن الجھ ذھن م قل ال ي ص م ف ي دّ المعل ذاء الروح ه الغ

  :)٢(للمجتمع ولھ منزلة كبیرة وجاء فیھا
ف ي الص ي ف روه إن یمش دما أكب   ق

  
یح  ھ المس ّ برویت ل د ح   فلق

ل   ل جھ دى ك ن ص ذھن م قل ال   یص
ت رایا فقام م للس ید العل   ش

  

روح  ذى ال ھ تغ   وبتعلیم
روح ھ ص ماء من وق أوج الس   ف

نشء((ي الخضري قصیدتھنغالشیخ عبد الوأھدى    ا ال ة ) أیھ ى طالب مدرسة جمعی إل

رتھا افي ونش ال الثق ي المج ودھم ف افي لجھ ر الثق ة التحری ا ورد  مجل المي ومم دل االس الع

  :)٣(فیھا

                                                
ة ١٩٤٧ألقیت القصیدة في حفلة افتتاح مقر جمعیة المعلمین في البصرة سنة  )١( م، واحتوت القصیدة على اربع

السنة ) ٢٢ـ٢١(كاظم مكي حسن، المعلم خالق األحرار، الشعاع، مجلة، العدد: واربعین بیتا، لالطالع علیھا انظر
 .٥١٣ص،)م٢٠/٤/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨مادى اآلخرج ١٩(األولى،

تشرین  ١٨/ ھـ١٣٥٩رمضان  ١٦(، السنة السادسة،٢٣٨السید میر علي أبو طبیخ، الھاتف،جریدة، العدد )٢(
  .٨،ص)م١٩٤٠االول

ا )٣( ر بیت عة عش ى تس یدة عل وت القص ر. احت ا انظ الع علیھ دل : لالط نشء، الع ا ال ري، أیھ ي الخض د الغن عب
  .٢٢٦،ص)ھـ١٣٦٧جادى االول٣٠(السنة الثانیة،، ١١االسالمي، العدد



 ٣٦٥

ا ى أیھ یكم ال عل نشء عل   ال
م ي بك زمن اآلت یباھي ال   س
م ى جمعك ون هللا ترع   وعی

 

ركم  اني غی یض األم دت ب د عق   ق
ان ل الزم اجكم ك   وبإنت
د آن ا بع ام آن د األی   أب

 
ي  ان  ٢٢ف ین١٩٤٧نیس م آل یاس یخ بالس س الش ي(م،أس ة الح ة ) مدرس ي أكادیمی ف

اح  في لحضورلمجامیع من محبي العلم والدراسة  شاركتلمناسبة الكوت، وبھذه ا ة افتت حفل

ذا  د ھ ي تخلی رین ف رف الحاض ف االش عراء النج ھم ش د أس ة المذكورة،وق ة المدرس بنای

  :)١(المشروع االصالحي، وقد وصف شیخ العراقین، الشیخ بالسم بما یأتي
ت ا برح نشء م روح ال ما لج ا بلس   ی

ال مد ي لألجی ي الح یدت ف ةش   رس
 

ا  ا وإیمان ا یمن اه تغمرن   كف
ا اریخ عنوان ك للت ى وتبقی   تبق

اح كما ألقى الشاعر محمد مھدي الجواھري قصیدة في مھرجان   ر االفتت ا أث ا فیھ مبین

  :)٢(النجف االشرف في الشعر تخلیدا لھذا المشروع وجاء فیھا
دا آت معاھ ذي المنش ي ھ م حی   ق

م ق المعل ت ح دى أعطی ا ن   أوفاھ
ا ب الث ھ ح نئرین علم ورى م   ال

 

دا  وم خوال ع النج ات م   الناھض
دا ا ی یم أزكاھ ددت للتعل   وم
دا ین عقائ ّب المخلص را وح   ط

 
یم  ا تعل ا فیھ یم بقصیدة طالب كلة التعل واھري مش اعر الج الج الش یم ع ار التعل ي إط وف

  :)٣(فقالالمرأة والوقوف ضد الموجة التي ال ترید ذلك 
ناراوعلم اكم ش د كف ا فق   ھ
  

ا أن  اران وكفان م ع ب العل   حس
   

                                                
ة، )١( نة الثامن رون، الس دد عش ة، الع ري، مجل ي، الغ ان الح ي مھرج اص ف دد خ عبان  ١٤(شیخ العراقین،ع ش

  .٤٨٦، ص)م١٩٤٧تموز  ١/ھـ١٣٦٦
ى تسع )٢( ا انظر ةاحتوت القصیدة عل ا، لالطالع علیھ انین بیت م حّي ھذه المن: وثم شآت محمد مھدي الجواھري، ق

ي والحبوبي،و؛أسھم من شعراء النجف كل من الجواھري، ٥١٣ـ٥١١معاھدا، الغري،المصدر نفسھ،ص وبي عل الیعق
  .محمد رضا شرف الدین، ونشرت قصائدھم في العدد نفسھوھادي الخفاجي،والصغیر،

دد )٣( ة، الع اني  ١٧(، السنة التاسعة،)١٨و١٧(محمد مھدي الجواھري،الغري، محل ع الث آذار  ٩/ھـ١٣٦٧ربی
  .٤١٤،ص)م١٩٤٨



 ٣٦٦

ا ر أن ن التقھق ا م   وكفان
ادت  ین ك ى ح ا عل ذه حالن   ھ
رأة ب الم دا یحس رق جام ب الش   أنج

ن  ان م م البرلم متحك دنیا أم   ال
ر ع أن ت راق تمن اء الع   ونس

  

غارا  ور الص ى األم الج حت م نع   ل
دارا  بق األق رب تس م الغ   أم

ارا وأنجب اراع   ت طی
ار ل األقط اء تمث   نس

رأ األ ا أو تق م خط فاراس   س
  

ي  الذيھو خاص و: ،األولالرثاء في الشعر النجفي، نوعانوأما  یقرأ في األحزان الت

رب  انياألصدقاءتصیب العائلة الواحدة أو أق ا الث ي: ، أم ام یرث و ع ھ الرجال  فھ  اإلعالمب

ن الشعر  ذا الضرب م ة بھ اكالزعماء الدینین والسیاسیین، وقد اھتمت الصحافة النجفی  ألنھ

ىصحافة أد بیل  بیة، فعل لس ك  التمثی اة المل اء بمناسبة وف اتف قصائد رث دة الھ نشرت جری

 إبراھیم،ونشرت أبیاتا للشاعر )١(أسبابھعلى أثر حادث مؤسف ال تعرف  ١٩٣٩عام  غازي

  :)٢(صورة الملك مباشرة قال الوائلي على غالفھا الخارجي وتحت
ری ل ص ا فیص ونع أب   المن

راق د الع ك مج ت بموت   طوی
كُ  ئن ت رى ل بطن الث ت ب   غب

 

مم  ا والش ال باإلب ا راح   وی
م ھ العل دك من ف بفق   ول
م ي األم دة ف ذكراك خال   ف

 
دمعة على عاھل ((عنوانوفي االطار ذاتھ رثى الشاعر محمد جمال الھاشمي بقصیدة ب

ك ،و))العراق الراحل اة المل ى حی ى الضوء عل اعي وألق ب العكسري واالجتم السیما الجان

  :)٣(جاء فیھاقد بیة وودعوتھ للوحدة العر
ى  یالدوأعل ى الم ك أم عل   فات

ا وك إذا بھ ك المل ا تھنی   بین
ھ جون تحف عبك والش ت ش   ودع

 

وادي  افال ون راق مح ى الع   أمس
داد ة وح ك بلوع ي علی   تبك
الد م وج ین تخاص رب ب   والع

 

                                                
في مقتل الملك غازي، بغداد، منشورات مكتبة آفاق  ةرجاء حسین الخطاب، المسؤولیة التاریخی:للمزید انظر )١(

 .٥٣ـ٣٩م،ص١٩٨٥عربیة، 
  .،ص الغالف)م١٩٣٩نیسان ١٤/ھـ١٣٥٨صفر ٢٣(،السنة الرابعة،١٦٣لھاتف،جریدة،العددإبراھیم الوائلي،ا )٢(
یدة عل )٣( وت القص ااحت ین بیت ة واربع ر. ى ثالث ا انظ الع علیھ ل : لالط ى عاھ ة عل ال الھاشمي، دمع د جم محم

  .٨ـ٧،ص١٦٣الھاتف، العددالعراق الراحل، 



 ٣٦٧

  :)١(الشاعر الشیخ علي البازي قصیدة رثى فیھا الملك قال فیھا زادو
ن آل ط ود م رین االس ا ع   ھی

دس ة ق ا ككعب ا بینن رت م   ص
 

ا  اب رجاھ ود غ اك الوف ي حم   ف
ا ا ثراھ الي إذا لثمن   ال نغ

وس   ي نف وكان لوفاة المرجع الدیني آیة هللا السید أبو الحسن االصفھاني اثر بالغ ف

ة )٢(الناس في داخل النجف االشرف وخارجھا ذه الفاجع ة ھ ،وقد واكبت الصحافة النجفی

د التي ألمت بالمسلمین فطغت دادھا بالعدی ن  اع ا)٣(القصائدم ن بینھ ان م رتھ  ،وك ا نش م

اء  ا ج ري، ومم ي الخض د الغن یخ عب اعر الش یدة الش ان قص ة البی   مجل

  :)٤(فیھا
د ل مخل ین ك ن الماض ى م   أنس
ى ت عل ي نزل ة هللا الت و آی   ھ
ب ن متالع ن هللا م یظ دی   وحف

 

یال  یال ج ین ج ى اآلت ى عل   وقض
یال ون دل ي یك عوب لك رق الش   ف

ا  یالفرط افظون قل ان الح   وك

 
ى وزارة ول حادثة مقتل رستم حیدر، وزیر المالیة في العھد المالكي، الذي قتل في مبن

صدى على صفحات مجلة الغري وجریدة الھاتف ،)٥(م١٩٤٠كانون الثاني ١٨المالیة بتاریخ 

  :)٦(ففي قصیدة نشرتھا مجلة الغري للشاعر كاظم سلمان آل نوح نقتطف منھا ما یأتي،

                                                
یم، : لالطالع علیھا انظر. احتوت القصیدة على سبعة وعشرین بیتا )١( ھ العظ راق بعاھل ة الع ازي، فاجع علي الب

  .١٣ـ١٢المصدر نفسھ،ص
، )م١٩٤٦تشرین الثاني  ٤/ھـ١٣٦٥ذي الحجة ٩(آیة هللا السید أبو الحسن یوم االثنینتوفي المرجع الدیني  )٢(

ران  وحضر وفود من جمیع الطوائف إلى المدینة وبعثت رسائل تعزیة من رؤساء دول ومن بینھا رسالة شاه إی
: ان للمزید انظرالموجھة إلى المرجع الدیني الشیخ محمد حسین كاشف الغطاء واجابھ الشیخ ونشرتھا مجلة البی

تشرین  ١٥/ھـ١٣٦٥ذي الحجة ٢٠(خسارة العالم االسالمي الكبرى، البیان، مجلة، العدد العاشر، السنة األولى،
 .المجلة، ملحق مع )م١٩٤٦الثاني

ـ؛ القادسیة )م١٩٤٦تشرین الثاني٢٦/ھـ١٣٦٦محرم٢(الغري، مجلة،العدد السابع، السنة الثامنة، )٣( ،ص أ ـ ھ
 .٢٠٦ـ٢٠٢،ص)ھـ١٣٦٦محرم(الخامس، السنة الرابعة،، مجلة، العدد 

  .المصدر السابقعبد الغني الخضري، البیان، )٤(
ر )٥( د انظ داد، : للمزی راق، بغ ي الع ة ف ان العروب باغ، فرس دین الص الح ال ي ١٤م،ص١٩٥٦ص دت فتح ؛ نج

سي في العراق، م؛ عباس فرحانالزاملي، رستم حیدر ودوره السیا١٩٥٨مذكرات رستم حیدر، بیروت،  صفوت،
 .م١٩٩٦رسالة ماجستیر،كلیة التربیة، جامعة بغداد، 

السنة ،٢١كاظم آل نوح، الغري، مجلة، العدد: احتوت القصیدة على خمسة وثالثین بیتا، لالطالع علیھا انظر )٦(
  .،الغالف)١٩٤٠شباط ٦/ھـ١٣٥٨ذي الحجة ٢٧(األولى،



 ٣٦٨

ألمخ ا ف م بن ب ال   ط
  

تم  ذ المح د نف برا فق   ص

  
ة تم طلق   أودت برس
ا ة قطرن اغ ساس   ودم

  

م  الحزن مفع ا ب ي لھ   قلب
م د تھش را ق الحتف قس   ب

  
یخ رجریدة الھاتف ونش عنیت و طب ي أب ر عل ان للسید می ن القصائد فك ت مجموعة م

وان))والت مأسوف((قصیدة بعنوان ال الھاشمي بعن د جم ة ف((،وقصیدة الشاعر محم ي ذم

  .)١())قدار مصرع رستمفي ذمة األ((، والشاعر ابراھیم الوائلي قصیدة بعنوان))االجیال

ا  ف العصور تفسح مكان ومن المالحظ أن أغراض الشعر النجفي أنھا كانت في مختل

تلك المراثي التي تتناول وصف ما جرى  والسیما، kمتسعا لمراثي أھل بیت الرسول الكریم

ربالء ل ة ك ام الحسینفي واقع یدنا االم راث س ك الت م مصادر ذل ن اھ ھ وصحبھ ،وم ،وبنی

  .الضخم ما نظمھ شعراء النجف االشرف وحدھم

و ) الخاصة والعامة(،فالتفجع للفقیدفر في مراثي الحسیناخاصة تتو مزیةوھناك  یعل

ا یحب ده م د فق رتین عن رة أو م ان أو  ،فوق سطح عواطف الشاعر م ام أو عام ّر ع إذا م ف

ات  ثالثة ین كلم ن ب وطلب من الشاعر أن یرثي فقیده لم یجد في داخلھ اللوعة التي تتفجر م

ةالحسین وصحبھ فمنذ  اإلمامقصیدتھ، وأما مراثي  ز  أربع ذا تتمی ا ھ ى یومن ا وال عشر قرن

  .)٢(مأساة لدى المتلقيلباللوعة والفجیعة على نحو یلفت نظر الناقد یثیر الشعور با

ة  ول أن فاجع ن الق ريویمك ب الفك ق الجان تطاعت أن تعم ربالء اس اعر  ك دى الش ل

ى اصبح الشعر الحسیني فقد العراقي  ى آخر حت بدأ الشعر یأخذ طابعا یختلف من عصر إل

ر ذا  رنا الحاض ي عص ةف الل مزی ن خ وى ونوعی م ل محت ھتحلی كل  ت ي تش عر الت ذا الش ھ

                                                
ر )١( ائدھم انظ ى قص الع عل دة، ال: لالط اتف، جری دد الھ ة،٢٠٤ع نة الخامس رم  ٧(، الس ـ١٣٥٩مح  ١٦/ھ

  .٦ـ٢،ص)م١٩٤٠شباط
ر )٢( ة انظ حافة النجفی ي الص ینیة ف ائد الحس ن القص ر م ا نش ض م ى بع الع عل وبي، :  لالط ود الحب محم

، السنة )١٤ـ١١(؛ مجموعة الشعراء، الغري، مجلة، العدد١٣٧ـ١٣٥، السنة الثانیة،ص٥٩الغري،مجلة، العدد
ددالتاسعة؛ الغري،  دد)١٠و٩(مجلة، الع ة، الع ان، مجل ان، )١٤ـ١١(، السنة العاشرة؛ البی ى؛ البی ، السنة األول

، السنة الثانیة؛ العدل اإلسالمي، مجلة، العدد التاسع، السنة الثانیة؛ الھاتف، جریدة، العدد )٣٩ـ٣٥(مجلة، العدد
دد١٦١ ى؛ الن)١٤ـ١٣(، السنة الرابعة؛ الشعاع، مجلة، الع دد، السنة األول ة، الع ى؛ ١٢جف، مجل ، السنة األول

، السنة األولى؛ القادسیة، مجلة، العدد )٢٠و١٩(الدلیل، مجلة، العدد الثالث، السنة الثانیة؛ العقیدة، مجلة، العدد
 .الخامس، السنة األولى؛ البذرة، مجلة، العدد الثاني، السنة الثانیة



 ٣٦٩

ن التي احتو األساسیة األغراضموضوعاتھ القیم المعتمدة في اضاءة  وع م ذا الن ا ھ ى علیھ

  .،انضوى تحت لوائھا أكابر  الشعراء)١(مدرسة خاصة في الشعرّد االدب ویع

اء زن والرث الس الح ن مج ك  وم ن أولئ ع م ا الجم د فیھ ي ینعق رح الت الس الف ى مج إل

ھ  الرجال فتلقى فیھا القصائد، وقد تحولت ھذه الوسیلة الترفیھیة إلى واجب اجتماعي یلتزم ب

ي ییبعضھم،وفي بعض األحیا الشعراء نحو ھ ف ى بأفراح ة للمحتف ة االجتماعی ن تتحكم المكان

د المحافلعدد من  ا دامت  أعراساشھدت ((وسعتھا ومكانة الشعراء المساھمین، وق وأفراح

ي  ل ف ا قی عر مم وان ش ھ دی ریس وأھل ع الع ن شھر، فیجم ر م ا طوال أكث د لھ دوات تعق الن

  .)٢())عرسھ

اقتران الشیخ علي نجل بمناسبة حفلة الشیخ قاسم محیي الدین أقام  التمثیلوعلى سبیل 

ى فی د رضا كاشف الغطاء، التق ى ھالعالمة الشیخ محم نھم ألق ن بی ن الشعراء وم ع م ا جم

وان ن((الشاعر السید محمد جمال الھاشمي قصیدة بعن ة الف ت صفحتین)) آی ن  احتل ة م مجل

  :)٣(ول،وقد كانت معبرة عن ھذه المناسبة فاسمعھ یقالغري
د ن حدی اح م ن بجن ار لك   ط
ا اد الفض ع ابع ي یقط   ومض
م ر ول ة الطی ابرا مملك   ع

 

د  ر الجدی و بالنس ي الج م نحی   ق
د ل بعی ده ك ب عن   فقری

ا ل رَع حق دودری وم وح   س

 
ا  طوسيرغري في العدد ذاتھ قصیدة للشاعر عبد المنعم الفمجلة الشرت نو أجاش فیھ

  :)٤(ت اآلتیةبالفرحة ومنھا األبیا واألحاسیسالعواطف 

                                                
ددعلي الخاقاني، واقعة الطف وأثرھا في األدب العرب )١( ى،) ١٤ـ١١(ي،البیان، مجلة، الع صفر ٢٠(السنة األول

وى شعر ٣٥٣ـ٣٤٨،ص)م١٩٤٧كانون الثاني  ١٤/ھـ١٣٦٦ ل محت ؛ یقین البصري، محاولة الستكشاف وتحلی
روت،  ي، بی یعي العراق أن الش ي الش ات ف ر الحسیني،دراس ـ،ص١٤٢٠المنب م  ؛١٨٦ھ واد جاس ادي ج ھ

مقابلة ((،.م٢٠٠٧نیسان  ٢٠في النجف االشرف،   أھل البیتم، رئیس رابطة شعراء ١٩٤٠،موالید الحمامي

  .))شخصیة
  .٧٠م،ص١٩٩٥،قم، مطبعة ستارة،)دراسة نقدیة في شعره(عبد الصاحب الموسوي، الشیخ الیعقوبي )٢(
محمد جمال الھاشمي،آیة الفن، الغري، مجلة، :احتوت القصیدة على ستة وسبعین بیتا ، لالطالع علیھا انظر )٣(

  .٧٨٨ـ٧٨٧،ص)م١٩٤٠تشرین األول، ١/ھـ١٣٥٩شعبان  ٢٨(، السنة الثانیة،٤٣العدد 
عبد المنعم الفرطوسي، یقظة النفس، الغري، : احتوت القصیدة على ثمانیة وأربعین بیتا، لالطالع علیھا انظر )٤(

ة ؛ نشر من القصیدة في دیوانھ فقط ثمانی٨٠٤ـ٨٠٢،ص)م١٩٤٠تشرین االول٨/ھـ١٣٥٩رمضان  ٦(،٤٤العدد



 ٣٧٠

ي ادین أحالم ي می ي ف ت نفس   زجج
رة د قط رة بع ي قط ت قلب   وذوب

یعلم عّب وىل ي اد الھ   أن أدمع
 

امي  اطیع أنغ ا تق ت ولبتھ   فطاف
ي دي وآالم اس وج ي ك ھ ف   وأفرغت

دا ي ال ن طرف ال م ؤاد س ا ف   يمبقای
 

ن الشعر ،))موشحات منسیة((ونشرت مجلة البیان في باب من أبوابھا الثابتة ا م وفیھ

قصیدة للشاعر السید رضا الھندي قالھا بمناسبة قران صدیق لھ من  ،یر المقروء والمسموعغ

  :)١(العلماء جاء فیھا

مس ز ي ش انفھ در الحس ا ب   ھ
ران ذا الق ي ھ الع ف عد الط   س

  

عت ل   ا ش بئوبھ   الي الحب
ل االرب رى بنی ك البش   فل

اومن االمراض االجتماعیة التي    ى بھ ي ابتل ع العراق ،فشھدت )٢()رشوةال(ھي المجتم

نین ارة  س ان وحض دد كی ذي ھ اء ال ذا الوب ي ھ دھا تفش ة وبع ة الثانی رب العالمی الح

للتوقي منھا بمختلف األسالیب والطرق،فال غرابة اذا ما حفز ھذا  األمم،فقد سعت )٣(المجتمع

ن نھا لم تترك فرصة تمر بأ ))وھي الجریدة التي تفخر((الدور الخطر جریدة الھاتف دون م

  .والعلم واالجتماع بھزھا لخدمة المجتمع عن طریق األدنتأن ت

ي ، )٤(شعراء ألربعةوجھت الجریدة الدعوة  ل شاعر ف نظم ك اراة شعریة ی دخول مب

ً عن )٤٥(تزید عن قصیدة ال ً عخلف عن الموتواعتبرت الم،)الرشوة(بیتا المباراة في د داخال

ا  ً فیھ ارون أنفسھم،وفاشال ھ المتب ق علی ا اتف ارتد وق، وكم یم  اخت ة تحك دة لجن ادارة الجری

                                                                                                                                          
ا د النظر. وعشرین بیت نعم الفرطوسي،دیوان الفرطوسي،ط: للمزی د الم ري، ٢عب ة الغ ، النجف االشرف، مطبع

  .٢٢٥ـ٢٢٤،ص١م،جـ١٩٦٦
دي )١( ا الھن یة،رض حات منس ان،موش ة،البی دد،مجل ة،)٣٤-٣٣(الع نة الثانی رم١٥(،الس ـ١٣٦٧مح انون ١/ھ ك

 .٨٩٥ص،)م١٩٤٧االول
اعن اإذا ورد ،حرم االسالم الرشوة )٢( يم الم وم (( عل ھ ی اس احتجب هللا عن ا وال احتجب من حوائج الن ایم

الرشا ((   الصادقوقال االمام  ،))القیامة وعن حوائجھ،وان اخذ ھدیة كان غلوال،وان اخذ الرشوة فھو مشرك

یم ا العظ ر ب و الكف م ھ ي الحك ر.))ف د انظ وص :للمزی ي نص ادیة ف ؤون االقتص ي وآخرون،الش ى العظیم مرتض
  .٢٨٤-٢٨٢ھـ ،ص١٤٠٣تاب والسنة،تنسیق وتعلیق جعفر الھادي،قم،مطبعة الخیام،الك

ةآل )٣( ادیة العالمی ة االقتص ار األزم دى  )١٩٣٢-١٩٢٩(ث راقص وال الع ى اح ادیة :عل ة واالقتص االجتماعی
راق المعاصر،دراسة تحلیلیة،بغداد،منشوراتھكمال مظ:والسیاسیة،للمزید انظر اریخ الع  ر احمد،صفحات من ت

  .١٢٣-١١٠م،ص١٩٨٧مكتبة البدلیسي،
  )).نوري شمس الدینومحمد جمال الھاشمي،ومرتضى فرج هللا،وابراھیم الوائلي،((الشعراء ومن  )٤(



 ٣٧١

واالدیب ،الشیخ محمد طاھر الشیخ راضي و،فرظالعالمة الشیخ محمد رضا الم((مكونة من

  .)١())محمد الخلیلي

ت قصیدة السید  یم فنال ة التحك استجاب الشعراء ونظموا قصائدھم،وصدر الحكم من لجن

ي اتف وھ ائزة الھ مي ج ال الھاش د جم ات ((محم ن مؤلف دة،دوردورة م احب الجری ن  ةص م

انیر  ة خمسة دن مطبوعات مطبعة الراعي ثم مجموعة من اعداد الھاتف لسنواتھا التسع مع ھدی

  :)٢(وقال فیھا الشاعر،))من الحاج عبد الرزاق السلمان أحد وجھاء وتجار البصرة

فاء ھ ش رج من م ی ي داء ل   ھ
وة الء وللرش ھ انج ر ل ل ض   ك
ك ین جنبی ل ب ي أھ ا المرتش   ایھ

د اج اق داء ھاتفھ ت ن   اب
  

دواء   اب ال ي وخ ھ االس ار  فی   ح
الء ھ انج ر ال یعتری   ض
ماء خرة ص ؤاد،أم ص   ف
ماء یدة العص ذي القص وب ھ   المحب

  :)٣(فیما احتلت قصیدة االدیب ابراھیم الوائلي المرتبة الثانیة بالتحكیم ومما جاء فیھا  

م ز الحك دھر ورم ة ال   عظ
ارف یل ج وة س   واذا الرش

ا كل وة منھ ت الرش امح   م
  

دم    ي الق ة ف ة موغل   قص
رم یل الع اس كس ذر الن   ین
م اء محك ن بن یدتھ م   ش

ین    اریخ((ومن الشعر الذي اشتھر بھ الشعراء النجفی نھم الشاعر)٤())أدب الت ن بی  ،وم

ى  ن األدب عل وع م ذا الن ان نشر ھ ة البی ن صاحب مجل ب م ذي طل ازي ال ي الب الشیخ عل

                                                
دھم  )١( م اح د دون أن یعل ي آن واح ین ف ى محكم ا ال یدة واردة الیھ ل قص اتف ك ت الھ حول

  .٣ص،)م١٩٤٣ایلول١٧/ھـ١٣٦٢رمضان ١٦(، السنة التاسعة،٣٣٧العدد،جریدة،الھاتف.باآلخر
ى خمس )٢( یدة عل وت القص ً  ةاحت ا ین بیت ر: واربع ا انظ الع علیھ ال الھاشمي،:لالط د جم ةمحم ابقة مكافح  مس

  .  ٣،ص٣٣٧الرشوة،الھاتف،جریدة،العدد
ر )٣( ا انظ اً،لالطالع علیھ ین بیت ة واربع ى ثالث یدة عل وت القص اتف :احت وة النكراء،الھ راھیم الوائلي،الرش اب

  .٢،ص)م١٩٤٣تشرین االول ١/ھـ١٣٦٢شوال  ١(،٣٣٨دد،جریدة،الع
رون االسفن یعرف بالشعر التاریخي وھو  )٤( رة استعمالھ المن فنون األدب الذي اعتاد علیھ أدباء الق میة األخی

ویكون فیھ الشطر األخیر من البیت األخیر من . لضبط تاریخ الحوادث واختص بھ جماعة من األدباء فأبدعوا فیھ
و یكون من كلمة واحدة وفیھ تكون حروفھ من ابجد واخواتھا وكان المعتاد علیھ لكل حرف عدد خاص القصیدة أ

رب، مصر، : للمزید انظر. ن تاریخ الحادثةفتجمع اعداد الحروف یكوّ  اریخ آداب الع اعي، ت مصطفى صادق الرف
  .٤٠٣ـ٣٩٦،ص٣م،جـ١٩٤٠مطبعة االستقامة،



 ٣٧٢

  .وح بین أفراد المجتمعمحاولة منھ لنشر ھذه الر )١(صفحات مجلتھ

ك الحجاز التمثیلومنھا على سبیل  ي مل ن عل بقصیدة  )٢(أنھ أرخ وفاة الملك حسین ب

  :)٣(بعثھا الشاعر إلى الملك فیصل األول نقتطف منھا االبیات اآلتیة

لي ین التس ن الحس ي ع   بعل
ك بالد ملی ق لل ل الح   فیص

ت ین أرخ ق ح ت واألف   داج(قل
  

قیقھ    وم إذوش ا الھم   دھتن
وموب ى وتق نھض العل   ھ ت

یم وم عظ ین ی وم الحس   )آن ی
راق   ى الع ي  )٤(وللغرض نفسھ أرخت مجلة البیان تتویج الملك فیصل األول ملكا عل ف

  :)٥(م، بقصیدة أیضا ومنھا١٩٢١آب  ٢٣

یدت راق وش االت الع ت رج   تفان
  

ل   یس یجھ لھ ل دا فض رب مج   لیع
وده   نحیي وج رش س ا ع ت لن   وقال

  
ت    رش أرخ لنا للع غلوفیص   یش

  :)٦(م، وجاء فیھا١٩٣٩ نیسان ٤في وكما أرخ الشیخ علي البازي وفاة الملك غازي   

ن د م راق بفق ب الع   نك
  

ازي   داء غ ان لألع د ك   ق
   

یھ ز بوص ھ الع   فل
  

ھ   ازي(أرخت بل غ   )وبش
یة    یات السیاس بعض الشخص ان ل ة البی ي مجل ازي ف د أرخ الب ك فق ى ذل وباالضافة إل

ار م ام ال حك ا انتق رومنھ ى األمی الم الصباح إل ر الشیخ س ن األمی ت م د  ة الكوی یخ احم الش

                                                
ى ال )١( ان دعوة إل ة البی ةوجھ صاحب مجل ي المجل اتھم الشعریة لنشرھا ف دیم نتاج ة، . شعراء بتق ان، مجل البی

  .٧٩٤،ص)م١٩٤٧تشرین االول ١٥/ھـ١٣٦٦ذي الحجة ١(، السنة الثانیة،)٣٠و٢٩(العدد
ي )٢( ن عل ین ب ةو،)م١٩٣١ـ١٨٥٤(الشریف حس ورة العربی اد الث از وق ي الحج د ف ي . ل ن دوره ف یل ع للتفاص

ي، دأمی: الثورة العربیة الكبرى انظر ابي الحلب ة عیسى الب رى، مصر، مطبع ة الكب ورة العربی ، .ت.ن سعید، الث
 .٢٨٠ـ١٩٨المجلد األول،ص

  .٧٤٩البیان، المصدر السابق،ص. ھـ ١٣٥٠أرخ الشیخ علي البازي وفاة الشریف حسین عام  )٣(
را يلطف: اة الملك فیصل األول انظرحیعن  )٤( وك الع اني آخر مل ك فیصل الث دار جعفر فرج، المل روت، ال ق، بی

 .١٧ـ١١م،ص٢٠٠١العربیة للموسوعات، 
  .٧٩٤علي البازي، البیان، المصدر السابق،ص )٥(
دد )٦( ة، الع ان، مجل اریخ، البی ازي، ادب الت ي الب ة)٤١ـ٤٠(عل نة الثانی ع  ١٠(، الس ربی

 .١٠٨٥،ص)م١٩٤٨شباط٢١/ھـ١٣٦٧الثاني



 ٣٧٣

  :)٢(م، مما جاء فیھ١٩٢١،وذلك في سنة  )١(الجابر الصباح

م ت حكمھ ي الكوی باح ف   آل الص
اریخھم رتھم ت ا(إم ا بھ   یحی

  

دا   ھ مخل م أھل اد بحك   ع
دا الم ألحم اب س د غی   )بع

ھ لألثرونظرا    ام ب ذي ق و((الجھادي الكبیر ال ورة المصریة  )٣())لسعد زغل یم الث زع

ھ  ضد السیاسیة البریطانیة، فقد حظي ھذا الرجل باھتمام مجلة البیان فعملت على تخلید وفات

  : )٤(بقصیدة رائعة جاء فیھا ١٩٢٧عام

ى عد فت ل بس ر النی د خس   وق
ھ ارا ل ر من ن مص یر م   ص

  

ول   وال بمنق ق معق   طب
أمول یس بم ا ل ال م   ون

  
رو  عبھ أنال غ ھ ش ي ل   یبك

ا  وم تاریخن ى الی ال ننع   وق
  

ئول   ول بمس اء مثك   بك
ول( عد زغل دبنا لس   )بن
  

داث  ة ألح حافة النجفی ت الص رىوأرخ ي  أخ وعات الت ن الموض ة م ل أھمی ي أق ھ

  .ذكرناھا في سیاق ھذا المبحث

     

                                                
ارك حكم  )١( ن مب ابر ب ت السیخ ج الحكم ، خلف)١٩١٧ـ١٩١٥(الكوی دالشیخ سالم للھ ب ، )م١٩٢١ـ١٩١٧(ةم

ابر لل د الج م الشیخ احم ي الحك ھ ف دوخلف ر). ١٩٥٠ـ١٩٢١(ةم د انظ اریخ : للمزی رون، ت ار وآخ مصطفى النج
 .١٧٠م،ص١٩٨٤الخلیج العربي الحدیث والمعاصر، البصرة، مطبعة جامعة البصرة،

دد )٢( ة، الع ان، مجل اریخ، البی ازي، ادب الت ي الب اني١١( ،)٦٢ـ٦١(عل ادى الث ـ١٣٦٨جم ان  ١٠/ھ نیس
  .٣٧٤،ص)م١٩٤٩

ورة العربیأحد سیاسي مصر، )١٩٢٧ـ١٨٦٠(سعد زغلول )٣( ي الث د المصري، اشترك ف ره  ة، زعیم الوف وعم
د انظر. ١٩٢٢ا في اعتراف بریطانیا باستقالل مصر عام بسنة فاعتقل وكان سب ٢٢ ي، مصر : للمزی ب التق ادی

ة، ان، مجل اریخ، العرف ي الت د  ف ـ٤٩المجل ادى االول(،)٥و٤(،ج اني وجم ع الث ـ١٣٥٨ربی ار /ھ آی
 .٣٦٥،ص)م١٩٣٩وحزیران

  .٤٤٣،ص)م١٩٤٩مایس  ١٨/ھـ١٣٦٨رجب  ٢٠(،٦٤علي البازي، ادب التاریخ، البیان، مجلة، العدد )٤(



 ٣٧٤

  :يف الصحافة النجفية الشعر االقتصادية والسياسية أغراضـ 

اول  رح اء التحری الت الن رؤس حف والمج اتھم الص ن إمكانی دخروا م ة،أن ال ی جفی

ى  د المستویات كافةالصحفیة في العنایة بشؤون البلد الحیویة،بما یرفع من مستواھا وعل ،فق

م  اسھم ي األدب واالقتصاد،الن عل ین علم رابط ب اء االقتصادي لوجود الت ي البن الشعراء ف

ى نظریات،وأـ االقتصاد  ز عل اة وارتك أثكما ذكرناه ـ نشأ بنشوء الحی تھم  اورصحابھا ت ببیئ

ى ((،وأن)١(االجتماعیة العقیدة االقتصادیة للناس ھي في مقدمة عقائدھم االجتماعیة تأثیرا عل

  .)٢())سلوكھم ونزعتھم السیاسیة واالجتماعیة

ن الشعر  ین م د شوقي بیت د لخص الشاعر احم روق ات  أث اء الحكوم ي بن ال ف م والم العل

  :)٣(وھما

ك  الي المل اً لمع ا طالب ً دمجتھی   ا
م اس ملكھ ي الن ال یبن العلم والم   ب

  

م    ن العل ذھا م ال وأخ ن الم ذھا م   خ
بن م ی اللمُ  ◌َ  ل ل وإف ى جھ ك عل   ل

  
ار نشرومن ھذا المنطلق تصدت مجلة الشعاع ـ ومن خالل الشعر ـ  االقتصادیة  اآلث

ن  األزمةالناجمة عن  ي بعض م ال ف نعم الفرطوسي ق د الم االقتصادیة بقصیدة للشاعر عب

  :)٤(بیاتھاأ

ر  الق بالبش لح االخ ا مص اك ی   رحم
اییس  اعت مق الحض ة إص   منظم

  

قَ    م یب ن و ل بر م وس الص ھ لق   رتفی
اد  ن اإلفس ع م ل وض   رشتنملك

ً عن معالجات الشاعر نفسھ فطالب بت     :ر فرص العمل لھ فقالیفوولم یكن العامل بعیدا

م ن ھم ال ع ز االعم ل ینج   وعام
اعده اب س ض االتع ى مض وي عل   یق

  

الفوز وا   ت ب ارة قرن رلظجب   ف
ر ال قص رى ب ى االخ تطیل ال   ویس

  
ائد و ة قص حافة النجفی رت الص دةنش ا  عدی ادیة ومنھ وعات اقتص ت موض ثال تناول م

                                                
  .١٩-١٨سعید عبود السامرائي،السیاسة المالیة في العراق،ص )١(
ة،٤-١الى الثقافة االقتصادیة،الشعاع،مجلة،العدد فاضل معلھ،بالدنا وحاجتھا الماسة )٢( شوال  ١٨(،السنة الثانی

  .٥٣،ص)م١٥/٨/١٩٤٩/ھـ١٣٦٨
  .٢١احمد شوقي،بالعلم والمال،المصدر نفسھ،ص )٣(
ر )٤( ا انظ ات،لالطالع علیھ ة ابی ة وخمس ى مئ یدة عل وت القص ة :احت ي،أثر االزم نعم الفرطوس د الم عب

  .٣٣-٣١االقتصادیة،المصدر نفسھ،ص



 ٣٧٥

،وقصیدة )١(فیھ المال أساس الحیاة للشاعر احمد الصافي النجفي أعدّ ) )المال((قصیدة بعنوان

ة  كانت أكثر أخرى واندق دلیل بعن ة ال رئمج((نشرتھا مجل ا الشاعر )) رم أم ب اوضح فیھ

وة المالحظة حال صبي السید محمود الحبوبي من خالل دقة  الوصف وحسن العرض وق

ام  رف ع ف االش ي النج ذاء ف ة الغ ام أزم ف أی ن الرغی رص م رقة ق اول س ائع ح ج

ً عن أسباب الحادثةم١٩٤٧   .)٢(،كاشفا

ا العراق،فحاولوو ر بھ ي م ا استخالص الصورة عاصر االدباء االحداث السیاسیة الت

ة ،والقضیة  ة العراقی ة الوطنی ة الثانیة،والحرك ام الحرب العالمی الحیة لھذه االحداث منھا قی

  .قومي والثاني دیني األولالفلسطینیة التي تعامل معھا الشعراء من دافعین،

ال  د جم ب محم ذا االدی ن مواقفھم،فھ ر ع ى التعبی حافة ال الل الص ن خ عوا م د س وق

ع واصفا إیاھصیدة عكتب قالھاشمي  ى المجتم  ان الحرب العالمیة الثانیة اوضح تأثیرھا عل

  :)٣(فقالحرب المطامع  باعتبارھاعلى العالم، أثرت االنسانیة التي ةبالمأسا

د ب وتوق دنیا تش ى ال ار عل   ن
تجھم ا م ف والفض   االرض ترج

ذه  ا ھ می ة األم ة رحم   القوی
ة ي جنای الحرب فھ ي ب   ال تھتف

  

دفعھا و   يء ی دُ ال ش ي تخم    ال ھ
دُ  دافع ترع رق والم ار تب   والن

رقّ  م ی عفین وك دُ  باالض   االب
م ة ال تض المین وقرح   دُ بالع

  
ّ ومث   دار حبوبل السید محمد الـ انیة ومق ي وحشیة الغرب أصدق تمثیل،وصور االنس

                                                
  :وجاء في القصیدة )١(

ى ي المن ال یبلغن ي أال م   إلھ
یلة ر وس اء خی ال للعلی   أرى الم

  

ؤالي   ات س اتي وحاج ي حاج   ألقض
یل الي ھوتحص رة أمث ودي بغ   ی

   ً ا ة عشر بیت ى ثالث دد:احتوت القصیدة عل د الصافي النجفي،البیان،مجلة،الع ى،٢٢احم ادى  ٢٧(،السنة االول جم
  .٥٥٨ص،)م١٩٤٧مایس  ١٦/ ھـ١٣٦٦الثاني 

  :وجاء فیھا )٢(
ات الم الظلم ن ع ھ م ذفت ب   ق
ھ ا كوخ ي زوای یعاً ف ا رض   فنم

  

ات   الم النكب اء لع دي القض   أی
رات ي الحش دود ف ض ال و بع   كنم

د ال    ومحم ة،حب نة الثانی دد العاشر،الس ان (بي،مجرم أم برئ،دلیل،مجلة،الع رمض
  . ٥٧٢،ص)م١٩٤٨تموز/ھـ١٣٦٧

ت )٣( ى س یدة عل وت القص ری ةاحت روعش ا انظ الع علیھ اً لالط مي،الھاتف،جریدة،العدد :ن بیت ال الھاش د جم محم
  .١٧،ص)م١٩٣٩أیلول ١٨/ ھـ١٣٥٨رجب ٢٣(،السنة الخامسة،١٨٣



 ٣٧٦

ن الدمار الذي ساق النفوس البریئة الى مجازر الموت بعصي االرھاب  ك م فقة وذل دون ش

  :)١(نشرتھا مجلة الشعاع جاء فیھا ))اإلنسانیة تستغیث((انفي قصیدة بعنو

 ً ارا الم ن زع الع دتھا تف   أوق
ار نأیّ  ىتتب د م ا أبع   ھ

ن ق م ذي تزھ الي بال   ال تب
  

دمارا    ت إال ال ا طلب م م   أم
ي  ا ف م(غیرھ رة الظل ً )ك ارا   مغ

س س طرارایأنف وت اض ى الم   قت إل
ا(الشرقي يومن جانب آخر خاطب الشاعر الشیخ عل   ا )أورب بقصیدة ینعى من خاللھ

ا راء التط ن ج ارة م انیة والحض رق الححاإلنس ذي أح ن رن ال ً م ا ل،ونقطف بعض ث والنس

  :)٢(ابیاتھا

عر ة الش ا رب   أورب
رى ة الكب أین القاع   ف
ا االول روب خطھ   ح
واء ر ش ا ھتل   بھ

  

عر   دبك الش ى ین   أت
ر وف االخض ن الرف   وأی
دور اء وال   االیھ

ل االرض تّن   وروك
 وصلت قیة،وتطور االزمة بین العراق وبریطانیااة العرحداث في السان تسارع االحإ  

ى ب،دفع االدباء م١٩٤١مایس ٢ام العسكري الذي حصل في دالى االصط نشر قصائدھم عل

ر عن ھذا الموقف االدیب یوسف رجیب بقصیدة القیت في صفحات الصحف النجفیة،وقد عبّ 

ة الرابطة  ة جمعی ةالعلمی ي النجف االشر األدبی اریخف ة م،و١٥/٥/١٩٤١ف بت نشرتھا مجل

  :)٣(الغري جاء فیھا

م ي ل ن یح ة م وا وقف دھا زَ خی قف   بع
نھم ك ع دت نفس ت باع ل أن   فھ

  

رم ال   ن یخت وائم وم ھ الل   تتبع
لم ف المیملتس ك س د ذل   ا بع

  
وبي  ي الیعق د عل یخ محم اعر الش یدة الش ا قص رى ومنھ ائد االخ ت القص وتوال

ً بالمود فیھا الحركة بشدة یّ أ ))العراق الداویة صیحة((بعنوان قف البطولي الذي نھض ،مذكرا
                                                

ى، )١( نة االول عاع،مجلة،العدد السابع،الس انیة تستغیث،الش ود الحبوبي،االنس وال  ١٥(محم ـ١٣٦٧ش آب ٢٠/ھ
  .١٨٤،ص)م١٩٤٨

ً احتوت القصیدة على أربعین بیت )٢( ا انظر.ا ي الشرقي،أوربا،الھاتف،جریدة،العدد:لالطالع علیھ ،السنة ٢٥٧عل
  .١٣-١١،ص) م١٩٤١آذار ٢١/ھـ١٣٦٠صفر  ٢٢(السادسة،

دد )٣( ین التاریخ،الغري،مجلة،الع ي جب ر ف ا الغ ف رجیب،ایامن ة،)٧٠و٦٩(یوس نة الثانی ع ٢٣(،الس ربی
  .١١٨٨،ص)م١٩٤١مایس  ٢٠/ھـ١٣٦٠الثاني



 ٣٧٧

  .)١(بھ العراقیون أیام ثورة العشرین الخالدة

د  ید محم اعر الس یدة الش ا قص وبيوام وانف الحب ت بعن ل ((كان ز قب معھا االنكلی لیس

ي جاءت .)٢(ذ بھا الھمم للدفاع عن العراقشح)) ربعال وائلي الت راھیم ال وقصیدة الشاعر اب

یس((وانبعن وم الخم وف بحزم  ))ی د الجیش والوق ى تأیی ي عل د حث الشعب العراق د ضفق

انیین مي .)٣(البریط ال الھاش د جم ید محم اعر الس ا الش ھ فوام وطني وحماس عوره ال افرغ ش

وان رات((القومي في قصیدة بعن ا شباب الف ع الجیش ))ی وف م راتیین للوق ا الف استنھض بھ

  .)٤(العراقي

عیھا  ي س اتوف ائد ال إلثب ة قص حافة النجفی رت الص طین،فقد نش ي فلس ي ف ق العرب ح

ً عن  نھا قضیة أمتعددة بھذا الشأن،الن القضیة الفلسطینیة تعد قضیة العرب المركزیة،فضال

  .برمتھ اإلسالميدینیة تھم العالم 

دفق  ب الحماسي المت ا الجان ب علیھ ذا الموضوع یغل وكانت القصائد التي كتبت في ھ

د الحبوبي بأدبھ البارع أن یجسد حق العرب الضائع في فلسطین بقصائد وحاول السید محمو

                                                
  :جاء فیھا )١(

عب ة بالش د عادی ت ی د عان   ق
ة ي وقف داء ف تقبلوا االع   واس

  

ة   ة ثانی ددوھا نھض   فج
یة ة الماض د الوقف ا نعی   فیھ

ا انظر    ا،لالطالع علیھ ین بیت ى خمس وت القصیدة عل ي الیعقوبي،ص:احت د عل در یمحم راق الداویة،المص حة الع
  .١١٩١-١١٩٠نفسھ،ص

  :جاء فیھا )٢(
ذھبي ك ال د تاریخ ر وأع عب ث ا ش   ی

ابر دنا دع المح الم تنش   واالق
  

ب   اعة الغل ذي س اك فھ حذ ظب   واش
دق أ(( یف أص بنبالس ن الكت   ))اء م
  

  .١١٩٤-١١٩٢محمود الحبوبي،المصدر نفسھ،ص:احتوت القصیدة على واحد وستین بیتا،لالطالع علیھا انظر
  :القیت القصیدة من دار االذاعة الالسلكیة واحتوت على ستة واربعین بیتاً وجاء فیھا )٣(
وطرال ی ل ال عب بنی ر الش   ظف

ال امح للع ر ط ل قط   وك
  

ر    وش الظف زز بجی م یع ا ل   م
ر ً أغ دا اریخ مج ى الت ي عل   یبن

  .١١٩٧-١١٩٦ابراھیم الوائلي،یوم الجیش،المصدر نفسھ،ص  
ر )٤( ا انظ اً،لالطالع علیھ ین بیت ى ثالث یدة عل وت القص باب :احت مي،یا ش ال الھاش د جم محم

  .٥،ص)م١٩٤١مایس ٩/ھـ١٣٦٠ربیع الثاني ١٢(السنة السابعة،،)٢٦٢(الفرات،الھاتف،جریدة،العدد



 ٣٧٨

  :)١(وجاء فیھا))الدم وسام البطولة((جاءت بعنوانات منھا

اة  ا حم دس(ی نكم)الق   ع
زنكم دما أن ت   ال
نكم ات م ن م ل م   ولیق

  

ي    أس الحم ل الب   نق
ي العمر غ ھ ف   دون
ي رب ح د الع   أن مج

ا الشاعر ان   اجم فیھ رئیس االمریكيوفي قصیدة أخرى ھ دي ال ھترومان، ور الجن  ألن

  :)٢(فقالأسھم في دعم الصھاینة بكل ما یحتاجون الیھ من مال وسالح 

م ایا د رالحق من عِ  فيعي الحق ك   ب
ا ث بحرمتھ ال تعب اة ف ي الحی   ھ

ري  طین(ق ة )فلس ي مولھ ن تبك   ل
اھرة ة االرواح س ا كعب نفس ی   وال

  

ر    م للبش یس الحك م  ل   الحك
ل  يال تأن القناب ر نج ن الخط   م

و راك بن ن ی ھیون(ول النظر)ص   ب
ر اد والبص دم واالكب اك بال   ترع

  
وانھم  رة أخ وا لنص رب أن یھب ن الع ة م حافة النجفی ھ،طالبت الص یاق نفس ي الس وف

  :)٣(فقالالفلسطینیین ومن ھذا المنطق خاطب الشاعر السید على الحلي الجیوش العربیة 

اء یمتھا االخ اد ش الد الض   ب
وب ل ص بت(وك بو) ل أبی   یص

   

ا    یس لھ د ل ر المج اءوغی   ارتق
اء ار او الفن ا االنتص   فأم

  
ك  دت ذل د سماعھم  أسرةواك ا عن ي قصیدة كتبوھ ة الشعاع ف ر مجل أتحری وم  نب ھج

  .)٤(الجیوش العربیة

وعي السیاسي  ن ال ل م در قلی اولوا القضیة الفلسطینیة بق ویبدو أن بعض الشعراء تن

                                                
ر )١( ا انظ اً،لالطالع علیھ ین بیت ى ثالث یدة عل وت القص ام :احت دم وس ود الحبوبي،ال ید محم الس

  .١٥- ١٣،ص)م١٩٣٩كانون الثاني ٢٧/ھـ١٣٥٧ذي الحجة٦(،السنة الرابعة،١٥٢البطولة،الھاتف،جریدة،العدد
  .١٩٢-١٩١،ص)ھـ١٣٦٦محرم (لقادسیة،مجلة،العدد الخامس،السنة الرابعة،ن،ااتروم ىانور الجندي،ال )٢(
ر )٣( ا انظ اً،لالطالع علیھ رین بیت د وعش ى واح یدة عل وت القص ي :احت ة ف وش للعروب ي الحلي،جی عل

  .١١٦،ص)م ١٩٤٨تموز ٢٣/ھـ١٣٦٧رمضان١٥(جھاد،الشعاع،مجلة،العدد الخامس،السنة االولى،
  :وجاء فیھا )٤(

ق  وة الح ا دع ً ی را   جھ
اءت ك ج ك لبی   لبی

  

ي   طین(حی را) فلس   ت        بش
را ر تت ب النص   =        كتائ

ر=     ا انظ اً،لالطالع علیھ ین بیت ین وثالث ى اثن یدة عل وت القص در :احت ً،المص ل نصرا ف تأم رة التحریر،فكی اس
  .  ١١٢-١١١،صالسابق
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م أو تحلیالتھم تنقصھا الدقة لما یجري من أحداث،ویتجلى ذلك من تفسیراتھ اریالذي جعل كث

ة المي والمعنون د الظ م محم اعر جاس یدة الش ي قص طین(ف یعلمن فلس ة  )ول رتھا مجل نش

  .)١(الشعاع

ا  دي عرض فیھ ور الجن ي ان وبالمقابل فأن المجلة ذاتھا نشرت قصیدة للشاعر العرب

ً بالجھاد و   :)٢(ھو عنوان قصیدتھ جاء فیھاالحل النھائي لقضیة فلسطین متمثال

الدي أاوم ا ب اھتفي ی د ف   المج
طین وت دون فلس مت ان تم   اقس

  )ترومان(خسئ الغادرون بل خسيء  
  

اد   رق للجھ م یحت ب ل   أي قل
دخیل المع دماة بال   دياالم

ادياذ ل المتم   ك المخات
ان   ك كالعقب راق حول وث الع   ولی

   
ادِ    اً و وھ ي ری ید ف   والص

ي المتتبع لالخب نّ إ   ة ف وش العربی ات الجی ة عن فعالی ار التي نشرتھا الصحافة العراقی

ة  ات الحربی ع العملی ة قواط تطیع أنكاف وق  یس رب تف ن الح ى م ة األول ذ الوھل یدرك،من

ي قصیدة و،)٣(الصھاینة على العرب في میدان المعركة ازي ف ي الب إزاء ذلك دعا الشیخ عل

ا الشعوب العرب ب فیھ ة البیان،طال تنفر نشرتھا مجل ة أن تس لی ن  ك اذ فلسطین م ا إلنق قواھ

  :)٤(مخالب الصھیونیة ومن المناسب أن نقتطف منھا األبیات االتیة

ور ار وال ن مس ال ن رق الش ا مش   ی
ا رى وقادتھ دة الكب ة الوح ا ساس   ی

  

ا ال   الم وعمتن ى الظ   جیریادطغ
اذیر دي المع ا تج   آن االوان فم

   
تھا م ساس كوا ظل طین تش ذي فلس   ھ

رروا دة وح ي معاھ دم الزاك   بال
  

ال   ا ق وى م ث س   )ورفبل(وال مغی
اریرف ك التح ھ تل د ب ر عھ   خی
  

الصحافة النجفیة بمخاطبة الشعوب العربیة وحكامھا،بل طالبت من مجلس  ولم تكتفِ  

                                                
اً  )١( ر بیت د عش ى اح وت عل ي احت یدة الت ى القص الع عل ر.لالط م :انظ المي،ولیعلمن جاس د الظ محم

  .١٥٠،ص )م١٩٤٨آب٥/ھـ١٣٦٧رمضان  ٢٩(فلسطین،الشعاع،مجلة،العدد السادس،
ا انظر )٢( اً،لالطالع علیھ ور الجندي،جھاد،الشعاع،مجلة،العدد السابع،:احتوت القصیدة على عشرین بیت  ١٥(ان

  .١٦٥،ص)م١٩٤٨آب٢٠/ھـ١٣٦٧شوال 
  .١٧٠،صجاسب عبد الحسین الخفاجي،المصدر السابق )٣(
ا انظر تیناحتوت القصیدة على ثمانیة وس )٤( ا لالطالع علیھ ة، : بیت ان، مجل ازي، مأساة الشرق، البی ي الب عل

  .١١٤ـ١١٣،ص)م١٩٤٨تشرین االول٢٣/ھـ١٣٦٧ذي الحجة٢٠(، السنة الثالثة،٥٤العدد
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 ً ً بقراراتھ وقد ینسجم األمن أن یتخذ قرارا مع الصفة التي من أجلھا تأسس وان یكون منصفا

ي ترجم ھذه المطالب الش ز الشرعي ـ ف اعر الشیخ عبد الحسین الحلي ـ رئیس مجلس التمیی

  :)١(جاء فیھاالتي نشرتھا مجلة البیان  ))مجلس االمن وفلسطین((قصیدة بعنوان

ان ك ایم ن الحیت س األم ا مجل   ی
ھ وف فتؤمن ذي خ أوى ل ك م ا فی   م
ة طین موزع دو فلس ات تغ   ھیھ
ا وان أن یقف دع األك أ مب م یش   ول

  

ي اال   ك ف ت ل انوال رس داء ارك   ن
ا ب وان كوكلم م وعن و اس   فھ

طان وق االرض س رب ف ادام للع   م
ان ب وانس د ذئ وطن واح ي م   ف

ن، ا   س األم رارات مجل ل مصباح فرحات ق ي لوفي االتجاه نفسھ ادرك الشاعر كام ت

ان أن ة البی ي قصیدة نشرتھا مجل افوا ((یراد بھا تھدید وتخویف العرب فطالب منھم ف ال یخ

  :)٢(ان ھذا عنوان القصیدة التي جاء فیھا، وك))مجلس األمن

ن ش س االم ً ھمجل ودا   دت وف
ا ن أمن س االم ن مجل ا م   وانتظرن

اه دال  فرأین اً لج   مجلس
ا وا أیھ اموا وھب رب ال تن   الع

م ن وھ س االم افوا فمجل   ال تخ
   

ا   نت نظام ان س وق االنس   لحق
ف االال اودواًء یخف   م

ا ھ الكالم وغ فی و یص ل عض   ك
وا  ار أن تكون ن الع افم   نیام

ا موا االوھام د جس ادي ق   واالع
یة    أن القض ا بش ذ موقف ة أن تتخ ة العربی ي الجامع ین الحل د الحس یخ عب ب الش وطال

  :)٣(فقالالفلسطینیة وخاطبھم 

مة ً مقس اال طین اوص حت فلس   أض
ا بوه لن رب انص م الع ي عل ا رافع   ی
ھ نھض بطاعت أمركم ن وا ب   قوم

  

ي    م ف ا تقس ھكم لب أرباب   الس
ى  دلیل عل بأن ال رات ینتص   الخی

ب ا یج تم بم ا قم وم كم ا نق   كیم
                                                  

ر )١( ا انظ اً،لالطالع علیھ ین بیت تة واربع ى س یدة عل وت القص ي،مجل:احت ني الحل د الحس ن عب س االم
  . ٢٦٩،ص)م١٩٤٩شباط١٣/ ھـ١٣٦٨ربیع الثاني  ١٥(،السنة الثالثة،٥٩وفلسطین،البیان،مجلة،العدد

ا انظر )٢( ا، لالطالع علیھ ین وعشرون بیت ى  اثن افوا مجلس : احتوت القصیدة عل ل مصباح فرحات،ال تخ كام
  .٣١٨،ص)م١٩٤٩آذار  ١/ھـ١٣٨٦ني اربع الث ٣٠(،٦٠األمن، البیان، مجلة، العدد

ر )٣( ا انظ اً،لالطالع علیھ ین بیت ة وأربع ى أربع یدة عل وت القص ة :احت ة العربی ین الحلي،الجامع د الحس عب
  . ٣٣٤،ص)م١٩٤٩نیسان ١٠/ھـ١٣٦٨جمادى الثاني  ١١(،)٦٢و٦١(وفلسطین،البیان،مجلة،العدد
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من الشعراء الذین كانوا  الصحافة النجفیة،أن حركة المجتمع لم تخلُ  یتبین في مما تقدم

عر  ي الش أكثر ف ر ف دب أكث اة ت دأت الحی ً،لقد ب یا ً وسیاس ً واقتصادیا ا ً اجتماعی را رون تفكی یفك

ي ورثائھ  بیتھ  وأھل kالنبي محمد یحمدالشعر الدیني الذي كان یتناول  والسیماالعراقي، ف

 ً ببا بحت س عریة التحرریة،فأص ة الش ة الحرك ي  أومقدم عر ف ول الش ى دخ ً ال ا مفتاح

،حتى حل القرن العشرین وجدنا الشعر بلغ اآلخرونالشعراء ،لیولجھا األخرىالموضوعات 

ا یة ومعالجتھ ة واالقتصادیة والسیاس اوئ االجتماعی ف المس ي كش حة ف ة واض ر  مرحل بنش

  .  الصحافة أروقةقصائد الشعراء في 
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  خلامتةا

اختالف  ات، فتختلف وسائل التوعیة ب ن لالبیئ ده، وم ة عن یلتھ المقبول ل محیط وس ك

، وبذلك تكون رسالة المستویات كافةتنبعث التوعیة لتوقظ المشاعر والعقول على  طریقھا

ة الشعوب،  ى توعی ات ومالصحافة إحدى ھذه الوسائل التي تساعد عل ن معلوم دم م ا تق م

ة ا توصل  واردة في ھذه الدراس ھتعطي م ن  إلی تنتاجات یمك ن اس االبحث م ي  إدراجھ ف

  :النقاط اآلتیة

ي المساجد  أسھمت .١ ة ف ة متمثل ة دینی ة علمی ي بیئ القنوات المعرفیة والفكریة ف

والمدارس والمكتبات والمطابع فضال عن علماء ورجال دین مصلحین وأدباء 

ا ومثقفین في بناء الوعي الصحفي النجفي ،في مدة زمنیة ا متدت عشرین عام

ة ، و))جریدة الھاتف((صدرت فیھا ثالث صحف البارزة فیھا اثنتا عشرة مجل

دعوة تبّن ا ال وت فیھ ة احت رف العلمی ف االش الة النج غ رس الحیةت تبلی  اإلص

  .واالجتماعیة

د  .٢ ي أي بل ع ف ة المجتم تعبر الصحافة بشكل واضح عن مستوى تطور حرك

ذه، سواء  ة التطور ھ ان كان، وتبین عملی ة أأك ا الفنی ي جوانبھ ة أ مف  مالمھنی

ذا  ن ھ حافتھ، وم ع وص ك المجتم ین ذل میمیة ب ة الص ي العالق ة ،أم ف القانونی

ن  د م ذي امت اریخي ال ا الت ة تطورھ ي عملی المنطلق غدت الصحافة النجفیة ف

 .١٩٥٨ـ١٩٣٩وجسدتھا في المعالم الحقیقة خالل المدة  ١٩٠٨عام 

ة حاولت .٣ دیم  الصحافة النجفی رأي تق ة لل دة وواعی ة صحفیة رصینة وجی خدم

ة أن الصحافة ھي إالعام،  ة  إحدىن ھذا األمر جاء من حقیق ائل  المھم الوس

رسالتھا  نلكو ،رؤى واألفكارلا فياتجاھاتھ الثقافیة  تفي بناء المجتمع ورسم

ا ان علیھ ارئ  ك احترام الق ى ب ادة تحظ حافة ج ینة وص ة رص ل بلغ أن تص

 .وتقدیره

ال  .٤ ادى رج الحان حفیون  إلص اب والص اعي والكت ياالجتم ة  ف واحي مختلف ن

ددة  ع وجوانب متع اعي وق واحي االصالح االجتم ن ن ر م ، وأن العبء االكب

ات  داث ومجری ت االح د دل اب، وق عراء والكت دین والش ال ال ل رج ى كاھ عل
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ن  مرحلة االربعینیات أنالوقائع  ت م رن العشرین ، كان ن الق والخمسینیات م

عب ال راق مراحاص ا الع ي اجتازھ ال الت ذور  ألنھ ق لب یط دقی ة تخط مرحل

لتھیئة  ةمریر یةاإلصالح السلیم المبني على أسس وقواعد علمیة وتجربة كفاح

 .االذھان للثورة على مفاسد الوضع االجتماعي

ة أن  .٥ مأدركت الصحافة النجفی ى  أھ ع والقضاء عل دم المجتم ة لتق یلة كفیل وس

ن أ اعي ال یمك ف االجتم ح التخل الوعظ والنص اح ب ا النج ب لھ تم ویكت ن ت

اد ى واإلرش رم إل ة الھ ن قم ق م ي تطل ة الت اءات الفارغ الفروض واالدع ، وب

ى سواعد ف، قاعدتھ من المسؤولین إلى الشعب تم عل ا ی ي إنم االصالح الحقیق

 .القواعد الشعبیة التي وعت مواقعھا وأدركت عظم مسؤولیاتھا

ع إن االتجاھات االجتماعیة والفكری .٦ ّاب والمثقفون منذ مطل ة التي تأثر بھا الكتـ

القرن العشرین، كان لھا صدى في تطویر مختلف النواحي االجتماعیة، وقیام 

ثورة اصالحیة شاملة تتضمن معاني التجدید ما یتصل بالحیاة الفكریة والكفاح 

ام، كلھ االجتماعي ى عاتق الحك ة عل ة المختلف ، وألقوا تبعة المفاسد االجتماعی

ن و رة م ات الفقی ر الطبق ة وتحری ة االجتماعی ق العدال طالبوا المسؤولین بتحقی

 .البطالة وضمان الرزق وتوفیر فرص العمل

ة  .٧ ة الثانی رب العالمی الن الح ل أن اع اه والتأم ق االنتب و خلی ا ھ ومم

ة ١٩٤٥ـ١٩٣٩ لبیة ، وانتھائھا بفواجعھا المحزن وانتشار بعض الظواھر الس

كانت إیذانا بمیالد مفاھیم اجتماعیة جدیدة تحاول ھا،فكالسرقة والشحاذة وغیر

دین  واءه رجال ال ل ل اعي حم ون مصلحونالالبحث عن وعي اجتم ، والمثقف

ا  ذا منطلق ان ھ ع، فك ّاب واألدباء، داعین لتطور المجتم ق  أضاءوالكتـ الطری

ٍ قاسال ھأمامھم إلى وصف مآسي الفرد في مجتمع  .من خالل ھذه الصحافة ي

ا،  والسنینمن ینكر أن حوادث الحرب العالمیة الثانیة  لیس ھنالك .٨ ي اعقبتھ الت

، إذ ھّب في النواحي كلھات المجتمع تأثیرھا الواضح في الناس وھزّ  أثرتقد 

ّ الكت ةـ ور اجتماعی ى ص ون إل ون یتطلع د  اب والمثقف ة بع ارة متقدم ذات حض

انیة  ا اإلنس یبت بھ ي أص ي الت فھا المآس الردود بوص غط  أفع للض
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راق من  صدى لماالضطھاد،فصارت مقاالتھم وقصائدھم وا ي الع اضطرم ف

 .وحسن معالجة ،كفاح اجتماعي ونشاط فكري بقوة تعبیر ولطف أداء

ات  ذكرهومن الجدیر  .٩ ّاب بالثقاف ـ أثر بعض الكت أن ھذه التطلعات كانت ثمرة ت

ازع ا ي من ا ف الم االجنبیة واغترافھم منھا، مما أوجد تباین ة االق ین حمل ر ب لفك

ة االسالمیة،  أثرین بالثقاف ممن یؤمنون بالثقافات االوربیة، والقسم اآلخر المت

ّاب الروح و نھضة والخروج عن العزلة التي عاشھا العراق دفع بقسم من الكتـ

ى حضارة الغرب،  ونھم عل تح عی ب لتف ع االجان الذین شاء لھم أن یختلطوا م

ین ع وارفعب م مبین ن آرائھ ل ع اولین نق ارة مح ك  الحض أثرھم بتل دى ت ن م

 .بعض صورھا إلى المجتمع

ة  .١٠ ادئ دیمقراطی اعي وسیاسي وشیوع مب تلك نتیجة حتمیة لظھور وعي اجتم

ا  رص لینقلھ افؤ الف ّاب من عدل ومساواة وتك وجدت لھا مكانة في نفوس الكتـ

 .ویترجمھا في أروقة الصحافة

ظ ان .١١ ن المالح ت  وم ة قام حافة النجفی راد الص اف أف ى أكت ذاكعل ان  وقت فك

وع،  الصدار افردی ابإمكان أي فرد یملك ثمن الورق والطبع یمنح امتیاز مطب

ذلك ة  وب حابھا، نتیج ت اص ي واجھ ة الت الظروف المادی حافة ب أثرت الص ت

ي  ارتفاع اسعار الورق واجور العمال، مما جعلتھم عاجزین عن االستمرار ف

ت  ة وسیاسیة، االسباب اصدار المطبوع،وتباین ین مادی ف االصدار ب ي توق ف

دا  بأنھاولذا اتصفت الصحافة النجفیة في الغالب  ا ع ر، م ة (قصیرة العم مجل

 .استمر صدورھما عشرین عاما ناتلال )الغري وجریدة الھاتف

فة  .١٢ آلت الصحافة النجفیة أن تخوض في المضمار الفلسفي المعرفي عن الفالس

فیة، والقّراء، وحاولت نشر ما توصلت ا ائج فلس ن نت فة االسالمیة م ھ الفلس لی

بعض  ا ب ت قراءھ اة، وأحاط ون والحی ر للك اد النظ ل عم ذت العق دما  اتخ عن

الیب ا  األس ت مقاالتھ ین وجھ ي ح اریخي، ف ث الت ي البح ة ف ة المتبع العلمی

االت  ازت المق ین، وامت ن المتعلم طى م ة الوس ى الطبق فیة إل ا الفلس واتجاھاتھ

ال سھل فكانت مو بأسلوب ة فین اء المعرف ن أحس بظم ل م اده ك ردا عذبا یرت

 .على قدر االناء الذي بین یدیھ
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راء أن  .١٣ ال م ة، ف ة واألدبی تمتعت مدنیة النجف االشرف بالصفة العلمیة والدینی

ث اشتغل  ي، حی دیني واألدب تكون الصفة الغالبة على صحافتھا ھي الطابع ال

دین واأل ال ال اء والمثدرج الب ر تع ى نش ون عل اء قف دعوة لبن الم وال یم االس

 .المجتمع عبر قنوات الصحف والمجالت النجفیة

ي .١٤ اریخ االسالمي واالورب ت أحداث  ،ظھور دراسات وبحوث تشمل الت ووثق

ة وصفحات  ة الثانی تاریخیة عاصرتھا الصحافة النجفیة تخص الحرب العالمی

 .من تاریخ العراق المعاصر

ت .١٥ داث وا تفاعل ع االح ة م حافة النجفی بالد الص ل ال یة داخ ورات السیاس لتط

ت  وخارجھ، فمع تحفظات علماء الدین على الصراعات السیاسیة الداخلیة وقف

اوى المراجع  رة أخرى، ونشرت فت اطع ضد االحتالل البریطاني م بشكل ق

ظ  الجھادوالعلماء بوجوب  لمین وحف الد المس ة ب وات االحتالل، وحمای ورد ق

 .بیضة االسالم

حافة الن .١٦ ت الص ى ادرك یطرت عل ي س ادیة الت اكل االقتص ة المش ة أھمی جفی

ر  ذه المشاكل تثی ت ھ د كان دھا، فق ا بع ة وم ة الثانی العراق مدة الحرب العالمی

ات  االضطراب، وتمیزت بظواھر مشتركة مألوفة في تاریخ الحروب واألزم

وین، ي التم ا  من ارتفاع االسعار ونقص ف د قراءھ ي رف واسھمت الصحافة ف

ا وعات ومف ملت بموض ادیة ش ال ھیم اقتص ایا الم ي كقض اد العراق االقتص

 .والمصارف والضریبة

ى  أوضحت .١٧ الصحافة النجفیة الصلة الوثیقة بین األدب والصحافة وفضلھا عل

و االدب ورقّی انھ، نم ة  فك ة النھض عراء طلیع ت الش واء أكان یة أم س سیاس

ل  أثرتبفضل الصحافة التي كلھ فكریة، أم اجتماعیة أم اقتصادیة، ھذا  في نق

ة ى حال ة إل ن حال اعر م یدة والش ان القص د ك وع فق ث الموض ن حی ا م ، وأم

اھرة  د ظ ا لنق یدتھ عنوان ن قص ذ م ة لیتخ بات المختلف نص المناس اعر یقت الش

ا ألنّ  ادیة، وتعلیلھ یة أو اقتص ة أو سیاس ي  اجتماعی ة ھ واھر مجتمع ذه الظ ھ

لووتحفزھم لشعراء ا قریحة توقظ ة على نظم القصائد بأس ھ عام ب سھل یفھم

 .الناس
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  اخلالصة

راقیة األولى التي بدأ معھا طور جدید من مدینة النجف االشرف من المدن الع كانت

د دخلت الح، فق د واالص االتجدی ة  ھ دن العراقی ع الم ة م ر مقارن ت مبك ي وق حافة ف الص

ا ،  ك أدىفاألخرى، مما شجع دخول المطابع الیھ ود  ذل ى تطور صحافتھا خالل العق إل

ة .الثالثة األولى من القرن العشرین ة الصحا((وقد استند موضوع ھذه االطروح فة النجفی

  :إلى جملة من المسوغات أھمھا)) ، دراسة تاریخیة١٩٥٨ـ١٩٣٩

راق ١ ي الع ة، ال ف اة الفكری ـ احتلت الصحافة النجفیة مكانة مرموقة في تاریخ الحی

  .مجاورة واسالمیة فحسب، بل في دول عربیة 

میة مكانة المدینة،الدینیة والعلوـ شھدت الصحافة النجفیة ازدھارا ملحوظا یتناسب ٢

ة ،  رتإذ واألدبی حافة  ظھ ن رواد الص ل م ن جی ال ع ة وثقافیة،فض ات فكری ا اتجاھ فیھ

ا،نتاجاتھم  واألدب،لتصبح  إذمیدانا واسعا للدراسات التاریخیة التي ال یمكن االستغناء عنھ

  .من المصادر المھمة في دراسة تاریخ ھذه المدینة تعدّ 

الحرب العالمیة الثانیة وأحداث الحركة اندالع : تمثلت في فلھا أھمیةأما مدة البحث 

ام  ة ع ة العراقی ى ١٩٤١الوطنی راق، أدت إل اني للع اني الث داعیات االحتالل البریط م، وت

ار،  رؤى واألفك ة ال یة مختلف زاب سیاس توالدة أح ي  كان ي ف اح السیاس ان االنفت ة إب فاعل

  .بیةالعراق بعد الحرب، فضال عن تطورات اجتماعیة واقتصادیة وفكریة وأد

ة  ول وخاتم ة فص ة، وخمس ذه المقدم ى ھ م عل ث أن یقس ورة البح ت ص د اقتض وق

تنتاجات،  ن اس ھ الباحث م ادونت فیھا خالصة ما توصل الی ا  تلتھ ة أعقبھ مالحق متنوع

  .ثبت بأھم المصادر والمراجع المعتمدة

اول ل األول  تن ة((الفص حافة النجفی ي الص ة ف راءة أولی وم ))١٩٥٨ـ١٩٣٩ق ، مفھ

وبیان ة لغة واصطالحا، وُعرض فیھ استقراء للعوامل المحركة لظھور الصحافة، الصحاف

ام  ى ع أتھا حت ذ نش شمل عرضا موجزا و، ١٩٥٨أھم التشریعات والقوانین الصحفیة من

  .عن الصحافة النجفیة خالل مدة البحث

انو اني ك ل الث وان الفص ة ((بعن حافة النجفی ي الص ة ف ات االجتماعی المعالج

ة الموضوعات الفیھ الباحث  درس، ))١٩٥٨ـ١٩٣٩ ي  مختلف ري الت ازج الفك تمس التم



 ٣

ادي،  ي اإلرش ب األخالق یم، والجان ة والتعل ین التربی ي التعلیم،وب الحي ف ؤون واإلص ش

  .قضایا الصحة ونقد بعض الظواھر االجتماعیةوالمرأة،

ث ل الثال ة:((ودرس الفص حافة النجفی ة الص ات التاریخی ، ))١٩٥٨ـ١٩٣٩المعالج

اتمع اریخ ، الج حافة والت ین الص ة ب اریخالعالق ة الت فة وكتاب ن فلس ال ع دیم،  فض الق

  .األوربي وتاریخ العراق الحدیث والمعاصرواإلسالمي، و

ع ي:((وتناول الفصل الراب ة  القضایا السیاسیة ف ، ))١٩٥٨ـ١٩٣٩الصحافة النجفی

یة  ایا السیاس حافة بالقض ام الص ة الوطنیكاھتم ة، والحرك ة الدیمقراطی ، ١٩٤١ة العراقی

   .أخرىوالحركة القومیة، والشیوعیة، والقضیة الفلسطینیة، فضال عن مواقف سیاسیة 

اء  امسوج ل الخ ات:((الفص ة  معالج ادیة واألدبی ة االقتص حافة النجفی الص

ة المعالجات االقتصادیة خالل سنوات : قسمین،أولھما في، ))١٩٥٨ـ١٩٣٩ تم بدراس اھ

رب وبعدھا، ن الح ال ع اماالھفض اھیم الب تم ادیة االمف صقتص ي تخ ال  الت ایا الم قض

  .اھتم بدراسة المعالجات األدبیة، وبیان اثر الشعر في الحیاة: والمصارف،وثانیھما

ن  ة م دمتھا الدراسات االكادیمی ي مق أتي ف ة ی اعتمدت الدراسة على مصادر متنوع

ي مخطوط : ذات العالقة، منھا المخطوطاتكذلك ، والرسائل واالطاریح  د عل كاظم محم

كر ف((ش ي النج ومي ف باب الق ة الش ى ))حرك ن عیس دكتور حس تاذ ال وط االس ، ومخط

د و،))تاریخ الصحافة النجفیة وتراجم اعالمھا((الحكیم ر ق ائق المنشورة وغی اسھمت الوث

في  المنشورة في دار الكتب والوثائق والسیما ملفات البالط الملكي وملفات وزارة الداخلیة

ث اء البح ن ،إغن وعات والتراجم فضال ع يالموس ر  ،الت ت خی را وكان ث كثی ادت الباح أف

  .عون الزالة المصاعب

ة، مع الشخصیات) العلمیة(ولم تخُل الدراسة من المقابالت الشخصیة سواء  المختلف

أكانوا معاصرین ألحداث تاریخیة مر ذكرھا، أم مؤرخین كانت لھم إسھامات متنوعة في 

  .حافة النجفیةالص المضامین منشورة في

  :استنتاجات یمكن ادراجھا في النقاط اآلتیةإلى الدراسة وقد توصلت 

وعي  .١ اء ال ي بن ة ف ة دینی ة علمی ي بیئ ة ف ة والفكری وات المعرفی ھمت القن اس

ي د عالصحفي النجف ع  ترّب، وق ة المجتم توى تطور حرك الصحافة عن مس



 ٤

ام حاولتو رأي الع ة لل ة صحفیة واعی دیم خدم ي ب ، اسھمتتق ع ف اء المجتم ن

اب  اإلصالحرجال ، نتیجة لدعوات وترسیم اتجاھاتھ الثقافیة االجتماعي والكت

ي ن یوالصحفی اعي ف واحي االصالح االجتم ات ،ن ت االحداث ومجری د دل وق

ن  الوقائع ان مرحلة االربعینیات ت م رن العشرین ، كان ن الق والخمسینیات م

عب ال ا مرحلاص راق لكونھ ا الع ي اجتازھ ل الت ذور مراح ق لب یط دقی ة تخط

 .لثورة على مفاسد الوضع االجتماعيوا اإلصالح السلیم

ى  .٢ ع والقضاء عل دم المجتم ة لتق یلة كفیل م وس ة أن اھ أدركت الصحافة النجفی

ح  الوعظ والنص اح ب ا النج ب لھ تم ویكت ن أن ت اعي ال یمك ف االجتم التخل

اد ة الواإلرش ن قم ق م ي تطل ة الت اءات الفارغ الفروض واالدع ى ، وب رم إل ھ

ى الشعب ى سواعد قاعدتھ من المسؤولین إل تم عل ا ی ي إنم ، االصالح الحقیق

 .القواعد الشعبیة التي وعت مواقعھا وأدركت عظم مسؤولیاتھا

ة ١٩٤٥ـ١٩٣٩الحرب العالمیة الثانیة  نّ إ .٣ ، كانت إیذانا بمیالد مفاھیم اجتماعی

اعي ة  ن حوادث الحربألشامل، جدیدة تحاول البحث عن وعي اجتم العالمی

د  ا، ق ي اعقبتھ رتالثانیة والسنوات الت زّ  أث اس وھ ي الن ا الواضح ف ت تأثیرھ

ّب الكت ھ، إذ ھ ع نواحی ن جمی ع م ّ المجتم ور ـ ى ص ون إل ون یتطلع اب والمثقف

 .ذات حضارة متقدمة بعد المآسي التي أصیبت بھا اإلنسانیة اجتماعیة

ت .٤ ات  كان الحیة التطلع ّاب باالص ـ ض الكت أثر بع رة ت ة ثم ات االجنبی الثقاف

ن  الم مم ة االق ین حمل ر ب ازع الفك ي من ا ف د تباین ا أوج ا، مم رافھم منھ واغت

لخروج ،لیؤمنون بالثقافات االوربیة، والقسم اآلخر المتأثرین بالثقافة االسالمیة

 .عن العزلة التي عاشھا العراق 

ت .٥ راد  قام اف أف ى أكت ة عل حافة النجفی ي الص ة الت الظروف المادی أثرت ب ت

تھم  ا جعل ال، مم ورق واجور العم اع اسعار ال ة ارتف واجھت اصحابھا، نتیج

 .قصیرة العمر بأنھا الذا اتصفت غالبعاجزین عن االستمرار ،

آلت الصحافة النجفیة أن تخوض في المضمار الفلسفي المعرفي عند الفالسفة  .٦

فی ائج فلس ن نت فة االسالمیة م ھ الفلس ة، والقّراء، وحاولت نشر ما توصلت الی



 ٥

اة ون والحی ر للك اد النظ ل عم ذت العق دما  اتخ ھ عن ھل موج لوب س ى  بأس إل

 .الطبقة الوسطى من المتعلمین

نشر اھتمت بتاریخیة دینیة أدبیة ،  الصحافة النجفیةالصفة الغالبة على  كانت .٧

زو الفكري  ة الغ ع ومعالج اء المجتم دعوة لبن ن ،تعالیم االسالم وال الرغم م وب

ك ر ذل االت تظھ م مق داث تش ت أح ي ووثق المي واالورب اریخ االس ل الت

 .داخل البالد وخارجھ تاریخیة عاصرتھا

ى  .٨ یطرت عل ي س ادیة الت اكل االقتص ة المش ة أھمی حافة النجفی ت الص ادرك

ر  ذه المشاكل تثی ت ھ د كان دھا، فق ا بع ة وم ة الثانی العراق مدة الحرب العالمی

ات االضطراب، وتمیزت بظواھر مشتركة مألوفة في تاریخ  الحروب واألزم

وین، ي التم ا  من ارتفاع االسعار ونقص ف د قراءھ ي رف واسھمت الصحافة ف

ریبة  ال والمصارف والض ملت قضایا الم اھیم اقتصادیة ش وعات ومف بموض

 .وكل ما یتعلق منھا بتطور االقتصاد العراقي

ى  أوضحت .٩ الصحافة النجفیة الصلة الوثیقة بین األدب والصحافة وفضلھا عل

فكان ،في نقل القصیدة والشاعر من حالة إلى حالة أثرت ،إذ دب ورقیھنمو اال

د الشاعر  ا لنق ن قصیدتھ عنوان ذ م ة لیتخ بات المختلف نص المناس واھر یقت الظ

  .المختلفة
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  املــــــالحق
  )١()١(ملحق رقم

  .م١٩١٨بعد ثورة النجف عام  اإلعداممن نفذ بھم  أسماء: أوال

  محسن الحاج سعد راضي  ٧  كاظم صبي  ١

  سعید العبد  ٨  نجم البقال  ٢

  محسن ابو غنیم  ٩  مجید دعبیل  ٣

  علوان بن علي الرماحي  ١٠  جودي ناجي  ٤

  حيعباس بن علي الرما  ١١  أحمد الحاج سعد راضي  ٥

      كریم الحاج سعد راضي  ٦

 .من توفي داخل سراي الحاكم العسكري أسماء: ثانیا

  حسین عبد علي حبیبان  ٢  صادق األدیب  ١

 :وصدر العفو عنھم باإلعداممن حكم أسماء : ثالثا

  عبود صخیلة  ٤  الحاج عطیة أبو كلل  ١

  جاسم طبار الھرة  ٥  راضي الحاج سعد راضي  ٢

      نممحمد الحاج حسین الص  ٣

 :ومنھم) شخصا١١٧(اسرى الحرب الذین ارسلوا إلى الھند: رابعا

  خضیر عباس البھاش  ٩  مغیض سعد راضي  ١

  حسین بقر الشام  ١٠  جاسم أبو كلل  ٢

  عودة الشكري  ١١  تومان عدوة  ٣

  حنتوش الرماحي  ١٢  سعد الحار  ٤

  حساني المختار  ١٣  محمد مطر العكایشي  ٥

  الرویشدي ابراھیم  ١٤  عطیة العنتاكي  ٦

  سید سلمان الفحام  ١٥  محمد أبو شبع  ٧

      كریم كرماشة  ٨

  )١()٢(ملحق رقم
                                                

دد  )١( ة، الع ان، مجل ادسالبی وال  ١٥(الس ـ١٣٦٥ش ول  ١٣/ھ ائق )م١٩٤٦ایل ان، حق ى حبیب د عیس ؛ حمی
  .٩١ـ٩٠، ص)ت.د(م، النجف١٩١٧ناصعة عن ثورة النجف الكبرى ـ ثورة 
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 .متصرفي لواء كربالء خالل مدة البحث أسماء

  تاریخ االنفكاك  تاریخ المباشرة  االسم  ت

  ٣/٥/١٩٣٩  ١٤/٢/١٩٣٩  عبد الجبار الراوي .١

  ١١/٧/١٩٤٠  ٢٤/٦/١٩٣٩  جعفر حمندي .٢

  ٢/١١/١٩٤١  ٩/٨/١٩٤٠  شاكر حمید .٣

  ١/١٢/١٩٤١  ٣/١١/١٩٤١  أشغلت وكالة .٤

  ١٠/٨/١٩٤٢  ٨/١٢/١٩٤١  أحمد مختار بابان .٥

  ٤/١١/١٩٤٢  ١١/٨/١٩٤٢  اشغلت وكالة .٦

  ٢٣/١٠/١٩٤٣  ٤/١١/١٩٤٢  وفیق حبیب .٧

  ٣٠/١٠/١٩٤٤  ٦/١١/١٩٤٣  عمر حفظي الملي .٨

  ١٦/٣/١٩٤٥  ١/١١/١٩٤٤  أمین خالص .٩

  ٢٤/٣/١٩٤٨  ٢٦/٣/١٩٤٥  طاھر القیسي .١٠

  ٧/١٠/١٩٤٨  ٢٦/٣/١٩٤٨  لمجید عالوي عبد ا .١١

  ١٣/٦/١٩٥٠  ١٢/١٠/١٩٤٨  عبد الرسول الخالصي .١٢

  ٦/١١/١٩٥٠  ٢٦/٧/١٩٥٠  أشغلت وكالة .١٣

  ١٩/٨/١٩٥٢  ٨/١١/١٩٥٠  مكي الجمیل .١٤

  ٢٢/٣/١٩٥٥  ٢٠/٨/١٩٥٢  عباس عبد اللطیف البلداوي .١٥

  ٢٢/٨/١٩٥٧  ٢٩/٣/١٩٥٥  حسین السعد .١٦

  ٢/٦/١٩٥٨  ٢٥/٨/١٩٥٧  مشكور ابو طبیخ .١٧

  ٢٢/٧/١٩٥٨  ٣/٦/١٩٥٨  نعیم ممتاز الدفتري .١٨

  

                                                                                                                                       
ى  )١( ویني، اضواء عل د الن دة البحث؛ محم ة خالل م جمعت المعلومات من اعداد الصحف والمجالت النجفی

 .١٥٦ـ١٥٥،ص١م، جـ١٩٧١معالم محافظة كربالء، النجف االشرف، مطبعة القضاء، 



 ٣٨٩

  )١()٣(ملحق رقم
 .قائمقامي قضاء النجف خالل مدة البحث أسماء
  تاریخ االنفكاك  تاریخ المباشرة  االسم  ت

  ١٩/٩/١٩٣٩  ٣٠/٨/١٩٣٨  عبد هللا علوان .١

  ١١/٧/١٩٤٠  ١٨/١٠/١٩٣٩  حسن التكریتي .٢

  ٢٤/٢/١٩٤١  ١٨/٧/١٩٤٠  عبد الرحمن جودت .٣

  ١٠/٧/١٩٤١  ٢٤/٢/١٩٤١  لت وكالةاشغ .٤

  ١١/٢/١٩٤٢  ١٠/٧/١٩٤١  شاكر محمود .٥

  ١٨/٧/١٩٤٢  ٢٢/٢/١٩٤٢  اشغلت وكالة .٦

  ١٩/٣/١٩٤٣  ٢٣/٧/١٩٤٢  ناجي جوھر .٧

  ١٠/٤/١٩٤٥  ١٩/٣/١٩٤٣  حسن الجواد .٨

  ١٨/١١/١٩٤٥  ١٩/٤/١٩٤٥  عبد الكافي محمد عارف .٩

  ٦/٦/١٩٤٦  ٢٠/١١/١٩٤٥  توفیق الحاج عذار .١٠

  ١٦/١١/١٩٤٦  ٧/٦/١٩٤٦  اويعباس البلد .١١

  ١٣/١١/١٩٤٧  ١٩/١١/١٩٤٦  ھاشم رزین .١٢

  ٩/٤/١٩٤٨  ٢١/١٢/١٩٤٧  خلیل زیدان .١٣

  ٨/٧/١٩٥٠  ١٠/٤/١٩٤٨  لطفي علي .١٤

  ٩/٤/١٩٥١  ١٧/٧/١٩٥٠  داود سلمان البیاتي .١٥

  ٢٧/٢/١٩٥٢  ١٠/٤/١٩٥١  ضیاء الدین شكارة .١٦

  ١٥/٣/١٩٥٣  ١٩/٢/١٩٥٢  لطفي علي .١٧

  ٣٠/٧/١٩٥٦  ١٩/٣/١٩٥٣  مھدي ھاشم .١٨

  ٩/١٢/١٩٥٦  ٣١/٧/١٩٥٦  محمد حسن صادق .١٩

  ٢٣/٣/١٩٥٧  ٩/١٢/١٩٥٦  لطفي علي .٢٠

  ٢٤/١/١٩٥٩  ٢٣/٣/١٩٥٧  تقي ھادي القزویني .٢١

   

  

                                                
النویني، المصدر السابق،  جمعت المعلومات من أعداد الصحف والمجالت النجفیة خالل مدة البحث؛ محمد )١(

 .١٥٩ـ١٥٨ص
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Summery 
The Najafian Press(1939-1958) 

A Historical Study 
Mohammad Abid Al-Hadi Abud 

 

    Al – Najaf Al- Ashraf city was first of Iraq cities which 

witnessed renew reformation, in comparison with other Iraqi 

cities was got in the press earlier, that encouraged entering 

machines and its press began develop through the first three 

decades of 20th century. 

This thesis has depended on: 

1. Najaf press take good and distinguished place in 

the history of the intellectual , not in Iraq only but 

on level Arab countries and neighboring Islamic 

countries. 

2. Najaf press witnessed notable prosperity  

harmonious with  rank of city in religion, scientific 

and literary. Whereas cultured and intellectual 

tendencies began to appear, besides generation of 

pathfinder in press and literature, to be thei r 

productions station for historical studies. And  

could not be neglected because they are very 

important source to know the History of this city. 

The long time of search has importance in; break out the 

second world war and events of Iraq national movement(1941) 

and totters of the  second British occupation to Iraq led to 

appear political parties had different ideas and opinions, These 
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were active through the political opining in Iraq after the war, 

as well as developments in society, economics, minted and 

literature. 

From of this thesis has led to be divided into Int roduction, 

five chapters and conclusion written in them summary of what 

the searcher had obtained of conclusions, followed by various 

appendices , then bibliographies. 

The first chapter studied(Introductory Reading in Al- 

Najaf press 1939-1958), Concept of Press in both(term and 

linguistic).Factors of appearance press were shown in this 

chapter and state legislation and press laws since their birth till 

1958; moreover, show in brief about Al- Najaf press during the 

time if search. 

The title of the second chapter was( Social Treatment in 

Najaf press 1939-1958). The searcher studied in this chapter 

different themes that related with mental att raction between 

education and teaching; moral guidance and deformational in 

teaching; women's affairs and health matters; moreover , 

criticized many of social phenomena. 

Third chapter has studied(The Historical Treatments in 

Najaf press 1939-1958), treatments relationship between press 

and history, as well as philosophy and writing the old history, 

Islamic, Europe and history of Iraq modern and contemporary. 

The firth chapter had studied(The political affairs in Al- 

Najaf press 1939-1958), interest of press in political affairs 

such as democracy, Iraq National movement(1941), 
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nationalism movement, communism and Palestine matter as 

well as other political situations. 

The five chapter has studied(Economic and literary Najaf 

press treatments 1939-1958). These treatments happened in 

tow parts: first interested with studying the economic 

t reatments during the war years and after, as well as interest in 

economic concepts that concerned with monetary matters and 

banks interested with literary t reatments and showing the 

poetry in life various of bibliographies were depended on the 

write the paper for example, the academic studied of paper and 

t reatise also manuscripts like; ( Movement of the young's 

Nationality in Najaf) by Kadhum Mohammad Ali 

Shukr;(History of Al- Najaf press and its makers) by Dr. 

Hassan Issa Al-Hakim. Publication documents and not 

publication in House of Books and documents, files of royal 

court, files of interior ministry had contributed to enrich the 

paper, as well as encyclopedias that helped the searcher to pass 

the difficulties. 

There was also meetings (sessions) with varied important 

characters , many of them were contemporary to historical 

events mentioned and others had varied contribution 

publication in Najaf press. 

The studding of paper has ar rived to conclusions can be 

mentioned as followed: 

1. The mental and knowledge channels in religion and 

scientific environment contributed in building the 
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press consciousness in Najaf. The press had expressed 

about  the development of society movement t ried to 

give conscious press service for public opinion, 

contributed in build the society and limited its cultural 

directions by social; reformation persons, writes 

(journalist at sides of reformation in society. The 

phase(forties- fifties) of twentieth century was the most 

difficult phase which Iraq passed because it was the 

first step to disperse the seeds of reformation and stand 

against the bad social; situation. 

2. Najaf press realized that there one means to make the 

society advanced and t reat the social retardation is 

depending on people capacities which became con 

scions and realized its responsibilities, with that it is 

impossible to reach to success. 

3. The second world war(1939-1945) was one of these 

social concepts which tried to create common social 

consciousness , because the war and the years that 

following it had influenced in people and shook the 

society at all writers and cultured move to look 

forward new advanced cultures after the tragedies. 

4. Result to the deformational aspiration many of writers 

influenced with foreign cultures and take from them, 

that led to difference in opinion between the influenced  

with foreign cultures and the influenced with Islamic 

cultures, to go out of unique that lived. 
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5. Because of deficit spending Al- Najaf press grew up in 

certain hands because the price of paper and workers ' 

fees were very expensive, for this reason they were 

weak to continue ; therefore, it was shortage. 

6. Najaf press reverted to enter in philosophical knowing 

field at philosophers and readers , tried to publish 

what the Islamic philosophy reached to when it 

depended on mind as major with simple style directed 

to the middle classes of educated. 

7. The distinguished property in Al- Najaf press was 

historical, literary and religious. It interested in 

publishing the Islam teachings and building the 

community and stand against the intellectual assault. 

In spite on that appeared essays included the Islamic 

and Europe history, and certified historical events in 

and out the country. 

8. Najaf press realized importance of the economic 

t roubles which was dominating on Iraq during the time 

of the second world war and after  it. These troubles 

caused disturbances, and were distinguished by shared 

points and familiar in wars and crises though rising of 

prices and deficiency in supplies. 

The press began to support its readers with 

subjects and economic concepts included issues of 

Money, banks, tax and every thing related with 

development of Iraqi economy. 



 6

9. Al- Najaf press illustrated the relation between the 

literary and press, and state its virtue on growing 

literary and how became high. It moved the poem and 

poet from condition to another, the poet looked up in 

different occasions to make his poem good to criticize 

different aspects .  

       

   

 

       

   



 ٤١١

  املصادر واملراجع

  القرآن الكریم  

  الوثائق غیر المنشورة :أوال

  :ـ البالط الملكي) و.ك.د(أ ـ ملفات دار الكتب والوثائق

نة .ك.د .١ ة لس اریر الحكومی ي التق بالط الملك ات ال ة، ١٩٤٠و ملف   م، المتفرق

  .٦١، وثیقة ٧٠٢الملفة    

وزراء.ك.د .٢ س ال ررات مجل ي  و ملفات البالط الملكي مق ة ٢٢/٧/١٩٤١ف م، الملف

  .٢/٧/رقم ج

ف .ك.د .٣ م المل ي، رق بالط الملك ات ال ة ٤٤١٢/٣١١و ملف الة ١٩٤٨، وثب م، رس

  .٥خاصة من صاحب السمو الملكي الوصي وولي العھد إلى المستر بیفن،وثیقة

  .٣٠ـ و ٥٤٢ملفات البالط الملكي، قرارات مجلس الوزراء، . و.ك.د .٤

بالط.ك.د .٥ ات ال م  و ملف ة رق ي، الملف ة،  ١٤٤٢الملك واد الغذائی عیر الم   ـ تس

  .٧و ٦وثیقة    

  .١١٠ـ و ٤٦٦٠/٣١١ملفات البالط الملكي، رقم الملفة . و.ك.د .٦

  :ب ـ ملفات وزارة الداخلیة

رقم . ١ وم الم ة ـ المرس اریخ ١٦٥٢وزارة الداخلی ة ١٣/٣/١٩٣٧بت ألیف لجن م، بت

  .لمتابعة مرض المالریا في النجف

  .م٦/٩/١٩٣٩في ٤٨٣بلدیة النجف، أسعار المواد الغذائیة،رقم الكتاب . ٢

ازة . ٣ ھ اج اض بمنح ادي فی ب ھ ة، طل ات العربی ة المطبوع ة ـ مدیری وزارة الداخلی

  .م٥/٤/١٩٥٦بتاریخ 

ة . ٤ اض اجازة مجل وزارة الداخلیة ـ مدیریة المطبوعات العربیة، كتاب منح ھادي فی

  .١٠/٥/١٩٥٦في١٦٦٩بالرقم 



 ٤١٢

دد . ٥ ات ، الع بارة المطبوع ة ـ اض ي  ١٤٦٨٦وزارة الداخلی م ـ ٢٥/١٢/١٩٥٧ف

  .جریدة الحوزة

  :ت ـ التقاریر البریطانیة

1. Special Report by his Majesty's Government in the United 

Kingdom of Great Britain to the council of the League of 

nation on the progress of Iraq during the period 1920-1931, 

London, 1931. 

2. Report to the chief of staff by British ministry representations 

on preliminary tarkes with Iraqis authorities ,8 to 17, May 

.1947. 

3. Great Britain, Administration Reports for 1918, Najaf, Co 

696/1. 

  :منشورةالوثائق ال: ثانیا

  :أ ـ محاضر مجلس النواب العراقي

ة ا١٩٣٩االجتماع االعتیادي األول، لسنة . ن.م.م .١ ي م، الجلس ة ف تشرین  ١٥لثانی

  .١٩٣٩مطبعة الحكومة،بغداد، م،١٩٣٩األول، 

ا.م.م .٢ ر االعتی اع غی نة ن، االجتم ي ١٩٤١دي لس ان  ١٠، ف ة  م،١٩٤١نیس مطبع

 .م١٩٤١الحكومة،بغداد،

اع اال.م.م .٣ نة ن، االجتم ادي لس ة ا١٩٤١عتی ي ، الجلس ة ف اني  ١٧لثالث رین الث تش

  .م١٩٤١مطبعة الحكومة،بغداد، م،١٩٤١

نة .م.م .٤ ادي األول لس اع االعتی ي١٩٤٣ن ، االجتم ى ف ة األول رین  ١، الجلس تش

  .م١٩٤٣،مطبعة الحكومة،بغداد، م١٩٤٣الثاني 

ي  مسة والثالثون،م، الجلسة الخا١٩٤٤ن، االجتماع الثاني لسنة .م.م .٥ ایس  ٢١ف م

 . م١٩٤٥م،مطبعة الحكومة،بغداد، ١٩٤٥



 ٤١٣

نة .م.م .٦ اني لس اع الث ة ١٩٤٤ن، االجتم ي م،الجلس رة ف انون  ١١العاش ك

  .م١٩٤٥م، مطبعة الحكومة،بغداد،١٩٤٥الثاني

  :ب ـ المطبوعات الحكومیة

ة دار  .١ داد، مطبع الحكومة العراقیة، وزارة الداخلیة ـ القانون االساسي العراقي، بغ

  .م١٩٢٧السالم 

، ١٩٣١ة التدوین القانوني، مجموعة القوانین واألنظمة، لسنة روزارة العدلیة، دائ .٢

  .م١٩٣٢بغداد، 

 .م١٩٣٤لسنة ) ٣٣(، والمعدل رقم١٩٣٣لسنة) ٥٧(قانون المطبوعات رقم .٣

، ١٩٣٣التدوین القانوني، مجموعة القوانین واألنظمة، لسنة  دائرةوزارة العدلیة،  .٤

  .م١٩٣٤بغداد، 

 .م١٩٤٠، بغداد، ١٩٣٩لعدل، مجموعة االنظمة والقوانین لسنة وزارة ا .٥

، ١٩٥٤التدوین القانوني، مجموعة القوانین واألنظمة، لسنة  دائرةوزارة العدلیة،  .٦

  .م١٩٥٥بغداد، 

 ١٩٥٧الحكومة العراقیة، وزارة التخطیط ـ التقریر السنوي لسیر المعارف لسنة  .٧

  .م١٩٥٨ـ

دفاع،  المحكمة العسكریة العلیا، محكمة .٨ ، ٦م،جـ١٩٥٩الشعب الخاصة، وزارة ال

  .١٠جـ

  :ت ـ الكتب الوثائقیة

و .١ وف ھ ل یوجد حأل ة ربین، ھ رائیلیة، ترجم ف اس طینیة ـ مواق ل للقضیة الفلس

  .م١٩٨٣غازي السعدي، عمان، دار الجلیل للنشر، 

  ،)١٩٤٥ـ١٩١٧( بیریزكین وآخرون، تاریخ السیاسیة الخارجیة لالتحاد السوفیتي .٢

  .م١٩٧٦، دار المعارف، موسكو

ة  .٣ دمتھا الحكوم ي ق ذكرة الت ة ـ الم تاریخ فلسطین السیاسي تحت اإلدارة البریطانی



 ٤١٤

نة  ة س ة د١٩٤٦البریطانی طین، ترجم ة بفلس دة الخاص م المتح ة األم ى لجن . م إل

  .م١٩٥٦فاضل حسین، بغداد، مطبعة الحریة، 

ة ا .٤ ة لجامع ة العام ذكرة األمان ة، م دول العربی ة ال م جامع ى األم ة إل دول العربی ل

  .م١٩٤٨المتحدة بشأن تدخل قوات الدول العربیة إلى فلسطین، القاھرة، 

ي  .٥ جعفر عباس حمیدي، التطورات السیاسیة في مصر في وثائق الممثلیات العراقیة ف

  .م٢٠٠٢، بغداد، منشورات بیت الحكمة، مطبعة الزمان، ١٩٤٢ـ١٩٣٠القاھرة 

دیمقراطي ،س .٦ وطني ال یفن، الحزب ال ر ـ ب دة جب ة ضد معاھ ة الوطنی جل الحرك

  .م١٩٦٠ودور الحزب الوطني الدیمقراطي فیھا، بغداد، مطبعة األھالي، 

اریخ، حرب فلسطین،  .٧ ، ١٩٤٨ـ١٩٤٧رئاسة أركان الجیش اإلسرائیلي، فرع الت

ات  ة الدراس یا، مؤسس ة، نیقوس د خلیف ة احم میة، ترجم رائیلیة الرس ة اإلس الروای

 .م١٩٤٨الفلسطینیة،

ألة كشمیر  .٨ اھرة ـ مس ي الق د ف فارة الھن ب النشر ١٩٥٦ـ١٩٤٧س اھرة، مكت ، الق

  ).ت.د(واالستعالمات، مكتبة االنجلو مصریة،

ة د١٩٥٨ـ١٩٤٤العراق في التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة  .٩ د . ، ترجم مؤی

  .م١٩٩٢إبراھیم الونداوي، بغداد، دار الشؤون الثقافیة ،

دا .١٠ ي، اح ؤاد قزانج داد، دار ف ة، بغ اریر البریطانی ا التق ا ترویھ راق كم ث الع

  .م١٩٧٨المأمون للترجمة والنشر،

ة ١٩٦٠محمود درویش وآخرون، دلیل الجمھوریة العراقیة لسنة  .١١ ، بغداد، مطبع

  .م١٩٦٠التمدن، 

ب، ط .١٢ ذكرات الدبلوماسیین االجان ي م راق ف داد، ٢نجدت فتحي صفوة، الع ، بغ

  .م١٩٨٤مطبعة منیر، 

  



 ٤١٥

  :الصحف والمجالت النجفیة: الثاث
  :أ ـ الصحف

  ١٩٣٩  السنة الرابعة  الھاتف.١

  ١٩٤٠  السنة الخامسة

  ١٩٤١  السنة السادسة

  ١٩٤٢  السنة السابعة

  ١٩٤٣  السنة الثامنة

  ١٩٤٤  السنة التاسعة  

  ١٩٤٥  السنة العاشرة

  ١٩٤٦  السنة الحادیة عشرة

  ١٩٤٧  السنة الثانیة عشرة

  ١٩٤٨  لثالثة عشرةالسنة ا

  ١٩٤١  السنة الثانیة  الحضارة. ٢

  ١٩٥٨  السنة األولى ـ عددین  الحوزة. ٣

 :ب ـ المجالت
  ١٩٤٦  السنة السادسة  االعتدال. ١

  ١٩٤١  السنة الثالثة  القادسیة. ٢

  ١٩٤٦  السنة الرابعة

  ١٩٤٠ـ١٩٣٩  السنة األولى  الغري. ٣

  ١٩٤١ـ١٩٤٠  السنة الثانیة 

  ١٩٤٢ـ١٩٤١  ثةالسنة الثال

  ١٩٤٣ـ١٩٤٢  السنة الرابعة



 ٤١٦

  ١٩٤٤ـ١٩٤٣  السنة الخامسة

  ١٩٤٥ـ١٩٤٤  السنة السادسة

  ١٩٤٦ـ١٩٤٥  السنة السابعة

  ١٩٤٧ـ١٩٤٦  السنة الثامنة

  ١٩٤٨ـ١٩٤٧  السنة التاسعة

  ١٩٤٩ـ١٩٤٨  السنة العاشرة

  ١٩٥١ـ١٩٥٠  السنة الحادیة عشرة

  ١٩٥٢ـ١٩٥١  السنة الثانیة عشرة

  ١٩٥٣ـ١٩٥٢  السنة الثالثة عشرة

  ١٩٥٣ـ١٩٥٣  السنة الرابعة عشرة

  ١٩٥٤ـ١٩٥٣  السنة الخامسة عشرة

  ١٩٥٥ـ١٩٥٤  السنة السادسة عشرة  

  ١٩٥٧ـ١٩٥٦  السنة السابعة عسرة

  ١٩٥٨ـ١٩٥٧  السنة الثامنة عشرة

  ١٩٤٢ـ١٩٤١  السنة األولى  المثل العلیا. ٤

  ھـ١٣٦٥  لىالسنة األو  العدل االسالمي. ٥

  ١٩٤٧/ھـ ١٣٦٦  السنة الثانیة

  ١٩٤٧ـ١٩٤٦  السنة األولى  البیان. ٦

  ١٩٤٨ـ١٩٤٧  السنة الثانیة 

  ١٩٤٩ـ١٩٤٨  السنة الثالثة

  ١٩٥٠ـ١٩٤٩  السنة الرابعة



 ٤١٧

  ١٩٤٧ـ١٩٤٦  السنة األولى  الدلیل. ٧

  ١٩٤٨ـ١٩٤٧  السنة الثانیة 

  ١٩٤٩ـ١٩٤٨  السنة األولى  ، الشعاع٨

  ١٩٤٩  لثانیة السنة ا

  ١٩٤٩ـ١٩٤٨  السنة األولى  العقیدة. ٩

  ١٩٤٩  السنة الثانیة 

  ١٩٤٩ـ١٩٤٨  السنة األولى  البذرة. ١٠

  ١٩٥٠ـ١٩٤٩  السنة الثانیة 

  ١٩٥٠  السنة الثالثة

  ١٩٥٧ـ١٩٥٦  السنة األولى  النجف. ١١

  ١٩٥٨ـ١٩٥٧  السنة الثانیة 

  ١٩٥٨ـ١٩٥٧  السنة األولى  النشاط الثقافي. ١٢

  :المخطوطات: رابعا

ا، .١ راجم أعالمھ ة وت حافة النجفی اریخ الص یم، ت ى الحك ن عیس وط((حس ، ))مخط

  ). ت.د(مكتبتھ الشخصیة، : النجف االشرف

ي،  .٢ ف السیاس اریخ النج ن ت ات م ابجي، ذكری ود الق ى محم د عیس حم

  ). ت.د(مكتبتھ الشخصیة، : ،النجف االشرف)) مخطوط((،١٩٨٦ـ١٩٤٨

ي النجف،كاظم محمد علي شكر .٣ ي ف ومي العرب ، ))مخطوط((، حركة الشباب الق

  ).ت.د(مكتبتھ الشخصیة، : النجف االشرف

ة،  .٤ اجالت األدبی ر، المس ین المحتص د حس وط((محم رف))مخط ف االش : ، النج

  ). ت.د(مكتبتھ الشخصیة، 

لمان .٥ د رضا السید س ، النجف ))مخطوط((محمد ضا السید سلمان، مذكرات محم



 ٤١٨

  ). ت.د(ض محمد رضا السید سلمان، النجف ،مكتبة ریا: االشرف

ار .٦ ور وأفك اض، ص ادي فی وط((ھ رف))مخط ف االش د : ، النج ده خال ة حفی مكتب

  ). ت.د(رجاء فیاض، 

  :المذكراتكتب :خامسا

ب،  .١ روت، دار الكت ات، بی دیث وذكری ة ح ورة العربی ن الث راوي، م راھیم ال اب

  .م١٩٦٩

را .٢ ي الع ذكراتي ف ري، م اطع الحص دون س و خل ة، أب روت، دار الطلیع ق، بی

  .٢م،جـ١٩٦٨

ة  .٣ اریخ الحرك ا وت ال باش ت، سیرة مصطفى كم ل ثاب أمین محمد سعید وكریم خلی

  .م١٩٢٢والوطنیة في االناضول، القاھرة، 

تحسین العسكري، مذكراتي عن الثورة العربیة والعراقیة، النجف، مطبعة الغري،  .٤

  .٢م،جـ١٩٣٨

ي .٥ یوعي العراق زب الش و الح د، عض ي، أو  رائ یوعي عراق ذكرات ش ابق، م الس

  ). ت.د(اعترافات رائد، القاھرة، الدار العالمیة للطباعة والنشر، 

ري،  .٦ راقمساطع الحص ي الع ة، )١٩٤١ـ١٩٢١(ذاكرتي ف روت، دار الطلیع ، بی

  .١، جـ)ت.د(

، )صفحات من حیاة الزعیم السید محمد الصدر(عباس علي، زعیم الثورة العراقیة .٧

  .م١٩٥٥النجاح، بغداد، مطبعة 

ة،  .٨ ة العام ؤون الثقافی داد، دار الش رتھا، بغ داث عاص ني، اح رزاق الحس د ال عب

  .م١٩٩٢

رى  .٩ ورة النجف الكب د ث ال قائ كریم وحید صالح، من ایام ثورة النجف، نجم البق

ة ١٩١٨ضد االحتالل االنكلیزي عام  ، حیاتھ ودوره في األحداث، النجف، مطبع

  .م١٩٨٠النعمان، 

ن .١٠ روت، .أ.محس تقالل، بی ین االس ي خمس رن ف رة ق ورة ذاك ان الص ین، لبن یم



 ٤١٩

  .م١٩٩٤المطبعة العربیة، 

ة  .١١ داد، مطبع وكت، بغ اجي ش دي، أوراق ن ین الزبی د حس یس ومحم د أن محم

  .م١٩٧٧الجامعة، 

  .١، جـ٢٠٠٥محمد مھدي الجواھري، مذكراتي، قم، دار المجتبى، .١٢

د .١٣ دي محم داث  مھ میم االح ي ص ذكراتي ف ة، م روت، ١٩٥٨ـ١٩١٨كب ، بی

  .م١٩٦٦

اب  .١٤ ة للكت ان، الشركة اللبنانی مذكرات الجنرال دیغول، تعریب رفیق عطوي، لبن

  .م١٩٦٨والطباعة والنشر والتوزیع، 

ة،  .١٥ یة العربی راق والقض اریخ الع ن ت رن م ف ق ویدي، نص ق الس ذكرات توفی م

  .م١٩٦٩بیروت، دار الكاتب العربي، 

،منشورات مركز دراسات الخلیج العربي ـ مذكرات شاه إیران المخلوع،البصرة .١٦

  .م١٩٨٠السلسلة الخاصة، 

ق د .١٧ ق وتعلی ي، تحقی یخ عل ود الش ي محم ذكرات عل دي، . م ین الزبی د حس محم

  .م١٩٨٥بغداد، 

ود،  .١٨ ة الخل داد، مطبع ا، بغ انین عام ات ـ ثم یرة وذكری وكت، س اجي ش ن

  .١،جـ)ت.د(

  .م١٩٥٨نجدت فتحي صفوت، مذكرات رستم حیدر، بیروت،  .١٩

داد،  .٢٠ ي، بغ ي القضیة العرب ذكرة ف نوري السعید، استقالل العرب ووحدتھم ـ م

  .م١٩٤٣

  :مصادر التراث العربي: سادسا

، وفیات األعیان وأنباء ابناء الزمان، المطبعة المیمنیة، )ھـ٨٠٨ت(أحمد بن خلكان .١

  .ھـ١٣١٠

وبي .٢ ح الیعق ن واض د ب ـ٢٨٤ت(احم دان،ط)ھ رف، المطبع٣، البل ة ن النجف االش



 ٤٢٠

  .م١٩٥٧الحیدریة، 

  .٢، جـ١م،جـ١٩٥٥، الحیوان، بیروت، درا إحیاء العلوم، )ھـ٢٥٥ت(الجاحظ .٣

ريأبو  .٤ ر الطب ن جری ـ٣١٠ت(جعفر محمد ب اھرة، )ھ وك، الق م والمل اریخ األم ، ت

  .٨، جـ٣م، جـ١٩٣٩مطبعة االستقامة، 

ور .٥ ن منظ رم ب ن مك د ب دین محم ال ال ـ٧١١ت(جم د)ھ رب، ملج ان الع ، ٩، لس

  ).م١٩٥٦/ھـ١٣٧٥(، دار صادربیروت

و  .٦ رأب ن األثی ي ب ن عل ـ٦٣٠ت(الحس ل، ط)ھ اریخ الكام ر، ١، ت ـ، ١٣٠١، مص ھ

  .٢، جـ١جـ

، مروج الذھب ومعادن )ھـ٦٤٣ت(الحسن علي بن الحسین بن علي المسعوديأبو  .٧

  .٣، جـ٢، جـ)ت.د(الجوھر، القاھرة، دار الرجاء للطبع والنشر، 

ن حبأبو  .٨ د ب ن محم ي ب اورديالحسن عل ب الم ـ٤٥٠ت(ی لطانیة، )ھ ام الس ، االحك

  .م١٩٦٦، مصر، ٢ط

ان .٩ ن خلك د ب اس احم و العب دین أب مس ال ـ٦٨١ت(ش اھرة، )ھ ات االعیان،الق ، وفی

  .١،جـ)ت.د(مطبعة بوالق، 

وي .١٠ د هللا الحم و عب دین، أب ھاب ال ـ٦٢٦ت(ش د األول، )ھ دان، الملج م البل ، معج

  .م١٩٥٥بیروت، دار صادر للطباعة والنشر، 

  .٢ھـ، جـ١٢٩٠صالح الدین الصفدي، شرح المیة العجم، مصر،  .١١

وان المبتدأ والخبر في ایام العرب ی، العبر ود)ھـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن خلدون .١٢

  .١، جـ)ت.د(والعجم والبربر، مصر، مطبعة محمد، 

، مقدمة العالمة ابن خلدون، مصر، )ھـ٨٠٨ت(عبد الرحمن بن محمد بن خلدون .١٣

  ). ت.د(د، مطبعة مصطفى محم

ار البشر، مصر، )ھـ٧٣٢ت(عماد الدین اسماعیل أبو الفداء .١٤ ، المختصر في اخب

  .١، جـ)ت.د(نیة، یالمطبعة الحس



 ٤٢١

و  .١٥ تانيأب ر الشھرس ي بك ن أب ریم ب د الك ن عب د ب تح محم ـ٥٤٨ت(الف ل )ھ ، المل

  .م١٩٦٨والنحل، تحقیق عبد العزیز الوكیل، مصر، 

رازي .١٦ ر ال ـ٦٠٦ت(الفخ یر ال )ھ ة ، التفس ة البھی ر، المطبع ر، مص كبی

 .١،جـ)م١٩٣٨/ھـ١٣٥٧(المصریة

ر  .١٧ ن كثی افظ ب داء الح و الف ـ٧٧٤ت(أب ة )ھ اض، مكتب ة، الری ة والنھای ،البدای

  .٥م،جـ١٩٦٦النصر،

ة السعادة، )ھـ٨١٧ت(مجد الدین الفیروزأباذي .١٨ ، القاموس المحیط، مصر، مطبع

  .٢، جـ)ت.د(

، بحار األنوار، ایران، دار )ھـ١١١١ـ١٠٣٧(محمد باقر بن محمد تقي المجلسي .١٩

  .١٥ھـ، جـ١٣٧٩التصحیح، 

، مختار الصحاح، الكویت، دار )ھـ٦٦٦ت(محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي .٢٠

  .م١٩٨٣الرسالة، 

ـ .٢١ روف ب ا المع ن طباطب ي ب ن عل د ب ي(محم ن الطقطق ي اآلداب )اب ري ف ، الفخ

  .م١٩٢٧السلطانیة والدول االسالمیة، مصر، مطبعة الرحمانیة، 

رآن، ط .٢٢ یر الق ي تفس زان ف ائي، المی ین الطباطب د حس رون، ٢محم د العش ، المجل

  ).م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤(بیروت، مؤسسة االعلى للمطبوعات،

ان )ھـ٤٢٩ت(منصور عبد القاھر بن طاھر البغداديابن  .٢٣ ، الفرق بین الفرق وبی

  .م١٩٤٨الفرقة الناجیة منھم، القاھرة، مكتب نشر الثقافة االسالمیة، 

و  .٢٤ بھانيأب د هللا االص ن عب د ب یم احم ـ٣٤٠ت(نع ات )ھ اء وطبق ة االولی ، حلی

  .م١٩٦٧، المجلد الخامس، بیروت، دار الكتاب العربي، ٢االصفیاء، ط

  :غیر المنشورة الرسائل واالطاریح الجامعیة: سابعا

تیر ، قسم  .١ الة ماجس ة، رس ة تاریخی أمجد سعد شالل، محمد حسین النائیني ـ دراس

  .م٢٠٠٦، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، التاریخ

ة العباسیة،  .٢ ي الدول ا ف أتھا وتطورھ وزارة نش وزبكي، ال ـ، ٤٤٧ـ١٣٢توفیق الی ھ



 ٤٢٢

  .م١٩٧٠رسالة ماجستیر،القاھرة، جامعة عین الشمس،

راع  .٣ ن الص ة م حافة العراقی ف الص اجي، موق یھود الخف ین ص د الحس ب عب جاس

ھیوني  ي الص ة تاریخی١٩٦٧ـ١٩٤٨العرب م ، دراس وراه ، قس ة دكت ة، أطروح

  .م٢٠٠١التاریخ، كلیة اآلداب، جامعة الكوفة، 

راق،  .٤ ي الع حیدر طالب حسین عطیة الھاشمي، صادق البصام ودوره السیاسي ف

  .م٢٠٠٠رسالة ماجستیر، كلیة التربیة، جامعة بغداد، 

رف  .٥ ف االش ي النج یة ف ة والسیاس ارات الفكری ان، التی لطان عبط الوي س ج

  .م٢٠٠٧، رسالة ماجستیر ، معد التاریخ العربي، بغداد، ) ١٩٥٨ـ١٩٤٥(

الة  .٦ ة، رس حافة العراقی ي الص الن ف افعي، اإلع لیمان الش ن س د المحس یر عب خض

  .م١٩٨٨ماجستیر ، قسم االعالم، كلیة اآلداب ،جامعة بغداد، 

ة .٧ دال النجفی ة االعت ، دراسة )١٩٤٨ـ١٩٣٣(رسول نصیف جاسم الشمرتي، مجل

  .م٢٠٠٥ة ماجستیر ، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة، تاریخیة، رسال

راق  .٨ الة ماجستیر ، ١٩٤٨ـ١٩٣٩زھیر علي أحمد النحاس، التموین في الع ، رس

  .م١٩٨٩كلیة اآلداب، جامعة الموصل، 

عباس فرحان الزاملي، رستم حیدر ودوره السیاسي في العراق، رسالة ماجستیر،  .٩

  .م١٩٩٦كلیة التربیة، جامعة بغداد، 

ي ع .١٠ ة والسیاسیة ف ة الفكری بد الرزاق احمد النصیري، دور المجددین في الحرك

 .م١٩٩٠كلیة اآلداب، جامعة بغداد، ،دكتوراه  أطروحة، ١٩٣٢ـ١٩٨٠العراق 

  

، دراسة )١٩٥٣ـ١٩٤٥(عبد المجید كامل عبد اللطیف، الحیاة البرلمانیة في العراق .١١

  .م١٩٨٣بغداد، تاریخیة، رسالة ماجستیر ، كلیة التربیة، جامعة 

، رسالة ماجستیر، ١٩٥٨ـ١٩٥٠عبد هللا شاتي عبھول، مجلس االعمار في العراق، .١٢

  .م١٩٩٠كلیة أآلداب، جامعة بغداد،

راق .١٣ ي الع یم ف ومي، التعل د المرس ام فھ ازي دح ة )١٩٤٥ـ١٩٣٢(غ ،دراس



 ٤٢٣

  .م١٩٨٦تاریخیة، رسالة ماجستیر ، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

امري، ا .١٤ لم الع اظم مس حافة ك ومي للص وطني والق اه ال التج

ة ة )١٩٣٢ـ١٩١٠(النجفی ة اآلداب، جامع ورة، كلی ر منش وراه غی ة دكت ، أطروح

  .م٢٠٠٠الكوفة، 

راق  .١٥ ي الع الحي ف ا ودوره االص دحت باش لمان، م فور س د عص محم

  .م١٩٨٩، رسالة ماجستیر، كلیة اآلداب، جامعة بغداد،١٨٧١ـ١٨٦٩

د محسن، األوضاع االقتصاد .١٦ راق محمد عوی ي الع ، دراسة ١٩٤٥ـ١٩٣٩یة ف

  .م١٩٨٨، كلیة التربیة، جامعة بغداد، تاریخیة، رسالة ماجستیر

راق .١٧ الة ماجستیر )١٩١٤ـ١٨٦٩(نمیر طھ یاسین، بدایات التحدیث في الع ، رس

  .م١٩٨٤غیر منشورة، الجامعة المستنصریة، بغداد، 

اني  .١٨ د العثم ر العھ ي أواخ ف ف اریخ النج ین، ت ي ویس دة عل ، ١٩١٧ـ١٨٣١ناھ

  .م١٩٩٩اطروحة دكتوراه، جامعة بغداد، 

الة ماجستیر١٩٦٨ـ١٩١٠النجف  ھاشم أحمد نغیمش الزوبعي، صحافة .١٩ ، ، رس

  .م١٩٨٥قسم االعالم، كلیة اآلداب، جامعة بغداد، 

راق خالل  .٢٠ ي الع ھالل كاظم حمیري، مجلة الغري ودورھا الثقافي ـ السیاسي ف

ة  ة الثانی رب العالمی م ١٩٤٥ـ١٩٣٩الح ورة، قس ر منش تیر غی الة ماجس ، رس

  .م٢٠٠٥التاریخ، كلیة التربیة، جامعة القادسیة، 

  :المراجع العربیة والمعربة: ثامنا

  :أ ـ المراجع العربیة

  .م١٩٣٢سلمون، الصحة والحیاة، القدس، مطبعة دار األیتام السوریة، . س.أ .١

توسط بحیرة اسالمیة، ن والبیزنطیون ، البحر المالعدوي، األمویوابراھیم أحمد  .٢

  .م١٩٦٣القاھرة، دار الجیل للطباعة، 

  .م١٩٦٩ابراھیم الراوي، من الثورة العربیة حدیث وذكریات، بیروت، دار الكتب،  .٣



 ٤٢٤

 .خرونابراھیم خلیل احمد وآ .٤

ة،  ...........ـ  ة ١٩٥٨ـ١٩١٤حضارة العراق، الصحافة العراقی داد، دار الحری ، بغ

  .١٣م،جـ١٩٨٥للطباعة، 

یج   ...........ـ   ز دراسات الخل راق، منشورات مرك ي الع وطني ف یم ال تطور التعل

  .م١٩٨٢، ٦٢العربي، جامعة البصرة، العدد

راق، ...........ـ  ي الع وطني ف یم ال ور التعل ة )١٩٣٢ـ١٨٦٩(تط رة، مطبع ، البص

  .م١٩٨٢جامعة البصرة، 

  .م١٩٨٢ل، نشأة الصحافة العربیة في الموصل، الموص   ...........ـ 

ابع وزارة  .٥ ان، مط ث، عم الم الثال ة والع ین الخارجی ة الص ة، سیاس راھیم فض اب

  .م١٩٨٠االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمیة، 

ة  .٦ داد، مطبع ر االقتصادي، بغ اریخ االقتصاد والفك ي ت ة، دراسات ف راھیم كب اب

  .م١٩٧٠االرشاد، 

  .م١٩٦٣الم، اإلسكندریة ،أبو العال عفیفي، التصوف الثورة الروحیة في اإلس .٧

  .م١٩٤٩أحمد الشیباني، االھداف االستعماریة وراء مشروع مارشال، دمشق،  .٨

ألیف  .٩ ة الت ة، مصر، للجن فة الحدیث ود، قصة الفلس ب محم أحمد أمین وزكي نجی

  .١م،جـ١٩٦٧والنشر والترجمة، 

الم، ط .١٠ ر االس ین، فج د ام ر، ٧أحم ة والنش ألیف والترجم ة الت اھرة، لجن ، الق

  .م١٩٥٥

  .م١٩٨٤أحمد بدر، أصول البحث العلمي ومناھجھ، الكویت،  .١١

ورة  .١٢ ة ث روش، قص د حم ط،  ٢٣أحم ة المتوس روت، مطبع و، بی م، ١٩٧٤یولی

  .٢جـ

  .م١٩٨٣أحمد رضا وظاھر الزین، العراقیات، لبنان،  .١٣

روت،  .١٤ ة، بی بالد العربی ان وال ي لبن نظم السیاسیة والدستوریة ف أحمد سرحان، ال



 ٤٢٥

  .م١٩٨٠للطباعة والنشر والتوزیع، دار الباحث

 .أحمد سوسة .١٥

داد، دار   ...........ـ  ومریین، بغ امیین والس ین الس دین ب اریخ حضارة وادي الراف ت

  .٢م،جـ١٩٨٠الحریة للطباعة، 

داد، وزارة اإلعالم،    ...........ـ  ر العصور، بغ حضارة العرب ومراحل تطورھا عب

  .م١٩٧٩

  .٢م،جـ١٩٤٥افدین ومشروع سدة الھندیة، بغداد، وادي الر  ...........ـ 

ة المصریة  .١٦ ة، مصر، الھیئ یة المقارن نظم السیاس أحمد سویلم العمري، أصول ال

  ). ت.د(العامة للكتاب،

  .م١٩٧٥أحمد صبحي، في فلسفة التاریخ، القاھرة،  .١٧

ة  .١٨ ا ضد الدول ي مخطط االستعمار والصھیونیة، امریك أحمد طربین، فلسطین ف

  ). ت.د(، القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربي، ١٩٤٧ـ١٩٣٩ة الیھودی

 .أحمد فؤاد األھواني .١٩

  .م١٩٦٨جون دیوي، القاھرة، دار المعارف،   ...........ـ 

  .م١٩٥٤فجر الفلسفة الیونانیة، مصر،   ...........ـ 

أمون،ط .٢٠ اعي، عصر الم د الرف ة دار ٤أحمد فری اھرة، مطبع د األول، الق ، المجل

  .م١٩٢٨لكتاب المصریة، ا

  .م١٩٨٥أحمد فوزي، اشھر المحاكمات الصحفیة في العراق، بغداد،  .٢١

 .أحمد ناجي الغریري .٢٢

اذرة  ...........ـ  اء المن دیث( قض وین الح میة والتك رف، دار )التس ف االش ، النج

  .م٢٠٠٣أنوار الغدیر للطباعة، 

  .م٢٠٠٤رف، منھج بحث وفلسفة التاریخ، النجف االش  ...........ـ 

ي سنوات  .٢٣ ة ف ة ـ االمریكی ات العراقی دوري، العالق ان ال اسامة عبد الرحمن نعم



 ٤٢٦

  .م٢٠٠٦،بغداد، مطبعة الرفاه، ١٩٤٥ـ١٩٣٩الحرب العالمیة الثانیة 

ة  .٢٤ م، مطبع ران، ق راق، طھ یعة الع اش، ش حق نق اس

  ).م١٩٩٨/ھـ١٤١٩./ش١٣٧٧(أمیر،

النجف االشرف، مطبعة النعمان، اسد حیدر، االمام الصادق والمذاھب األربعة،  .٢٥

  .٤م،جـ١٩٦٠

أسعد داغر، ثورة العرب، مقدماتھا ـ اسبابھا ـ نتائجھا، القاھرة، مطبعة المقطم،  .٢٦

  .م١٩١٦

ة  .٢٧ ي تطور الحرك ة ف ي، دراس الي الكیالن ة رشید ع اغي، حرك اسماعیل أحمد ی

  .م١٩٧٤الوطنیة، بیروت، دار الطلیعة، 

  ).ت.د(رى، مصر، مطبعة عیسى البابي،أمین سعید، الثورة العربي الكب .٢٨

اء  .٢٩ ى خلف ان إل اء آل عثم ن الخلف أمین شاكر وآخرون، تركیا والسیاسة العربیة م

  ). ت.د(أتاتورك، القاھرة، 

روت،  .٣٠ اب األول، بی ام، الكت اریخ الحضارات الع ھ، ت از وجان اوبوای ھ ایم اندری

  .م١٩٨٦منشورات عویدات، 

ة ت .٣١ ي، خالص اري الكرمل تانس م ة، أنس ة الحكوم رة، مطبع راق، البص اریخ الع

  .م١٩١٩

الة،  .٣٢ ة الرس ر، مطبع ر، مص ي مص ة ف حافة العربی ور الص دي، تط ور الجن أن

  .م١٩٦٧

روت،  .٣٣ ي المعاصر، بی الم العرب أنیس الخوري المقدسي، التیارات األدبیة في الع

  .م١٩٦٧

روت، دار ، بی٤أنیس المقدسي، االتجاھات االدبیة في العالم العربي الحدیث، ط .٣٤

  .م١٩٦٨العلم للمالیین، 

داد،  .٣٥ ده، بغ ھ وأحداث عھ اني، حیات د الث أورخان محمد علي، السلطان عبد الحمی



 ٤٢٧

  .م١٩٨٧مطبعة الخلود، 

ي االسالم، ط .٣٦ ل ف وق العام ل وحق ة ٢باقر شریف القرشي، العم ران، مطبع ، ای

  .م١٩٨٢فروغ دانش، 

ة .٣٧ روت، مطبع ة، بی ائق لبنانی وري، حق ل الخ ارة خلی وان،  بش یل اخ باس

  .١م،جـ١٩٦٠

ي  .٣٨ راق ف اریخ، الع ل الت ا قب ور م ي عص راق ف رون، الع دباغ وآخ ي ال تق

  .م١٩٨٣التاریخ،بغداد، دار الحریة للطباعة ،

دول البحر المتوسط االسالمیة  .٣٩ ا ب دوري، صیقلیة وعالقاتھ تقي الدین عارف ال

  .م١٩٨٠من الفتح العربي حتى الغزو النورمندي، بیروت، دار الطلیعة، 

  .م١٩٥٤توفیق الطویل، أسس الفلسفة، مصر،  .٤٠

ة الغري،  .٤١ ة، النجف االشرف، مطبع ي، الراعي والرعی م، ١٩٤٠توفیق الفكیك

  .٢جـ

اني،  .٤٢ د العثم ي العھ توري ف د الدس ي العھ رك ف رب والت رو، الع ي ب ق عل توفی

  .م١٩٦٠، القاھرة، ١٩١٤ـ١٩٠٨

 .جرجي زیدان .٤٣

  ). ت.د(علق علیھ حسین تونس، القاھرة،  العرب قبل االسالم،  ...........ـ 

  .٤،جـ)ت.د(تاریخ آداب اللغة العربیة، القاھرة، دار الھالل،  ...........ـ 

  .١م،جـ١٩٣٥، بیروت، مطبعة الھالل، ٤تاریخ التمدن االسالمي، ط  ...........ـ 

ة شعریة، النجف االشرف،  .٤٤ ن النجف بیئ ت م جعفر الخلیلي، العوامل التي جعل

 .م١٩٧١بعة اآلداب،مط

 .جعفر عباس حمیدي .٤٥

راق ...........ـ  ي الع یة ف ورات السیاس رف،مطبعة ١٩٥٣ـ١٩٤١التط ف االش ،النج

   ).ت.د(النعمان،



 ٤٢٨

التطورات السیاسیة في مصر في وثائق الممثلیات العراقیة في القاھرة   ...........ـ 

  .م٢٠٠٢، بغداد، منشورات بیت الحكمة، مطبعة الزمان، ١٩٤٢ـ١٩٣٠

  ).ت.د(لعراق المعاصر، بغداد، مطبعة الجامعة، ا  ...........ـ 

جمیل الشقیري وبرھان غزال، االھداف القومیة والدولیة لجامعة الدول العربیة،  .٤٦

  .م١٩٥٥، دمشق، ٢ط

ة .٤٧ ة العربی راق والسیاس دین، الع ي ال د محی اد مجی داد، )١٩٥٨ـ١٩٤١(جھ ، بغ

  .م١٩٨٠مطبعة االرشاد، 

ردا .٤٨ ورج ج ي ج ام عل ورة  ق، االم ي والث ین عل انیة ـ ب ة االنس وت العدال ص

  .٢م،جـ١٩٥٨الفرنسیة، بیروت، مطبعة، الجھاد، 

، بیروت، )١٩٦٥ـ١٨٦٥(جوزیف الیاس، تطور الصحافة السوریة في مائة عام .٤٩

  .١م،جـ١٩٨٣دار النضال للطباعة والنشر، 

ة ضد معاھ .٥٠ ة الوطنی دیمقراطي ، سجل الحرك وطني ال یفن الحزب ال ر ـ ب دة جب

  .م١٩٦٠ودور الحزب الوطني الدیمقراطي فیھا، بغداد، مطبعة األھالي، 

  .م١٩٩٠حسام اآللوسي، الفلسفة واإلنسان، بغداد، مطبعة دار الحكمة،  .٥١

راھیم حس .٥٢ ن اب ي،طنحس الم السیاس اریخ االس ة ٣، ت ة النھض ر، مكتب ، مص

  .١م، جـ١٩٥٣المصریة، 

ال .٥٣ ي أرض الس رب ف دري، الح ن الب رائیلیة : محس ة اإلس ة العربی الجول

  ).ت.د(،بیروت، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،)١٩٤٨ـ١٩٤٧(األولى

ة  .٥٤ ع األم ي واق ة ف ف، دراس ع الالعن وم، مجتم ر العل دین بح ز ال ید ع ن الس حس

  .م٢٠٠٤االسالمیة، الكویت، مؤسسة محمد رفیع حسین معرفي، 

ران، ٢، ط١٩٩٠ـ١٩١٤العراق، حسن العلوي ، الشیعة والدولة القومیة في  .٥٥ ، ای

  .م١٩٩٠مطبعة القلم، 

ة  اآلداب،  .٥٦ رف، مطبع ف االش ة، النج واھر الروحی انجي، الج ن القب حس



 ٤٢٩

  .٢م،جـ١٩٥٨

  .م١٩٧٠، القاھرة،٣حسن عثمان، منھج البحث التاریخي، ط .٥٧

  .م١٩٨٥حسن قاسم حبش، جمالیة خط التعلیق، بغداد، دار الثقافة،  .٥٨

  .م١٩٦٣دم التعلیم العالي في العراق، بغداد،مطبعة االرشاد، حسن مجید الدجیلي، تق .٥٩

  .م١٩٦٠، القاھرة، ٢حسنین عبد القادر، الصحافة كمصدر للتاریخ، ط .٦٠

رائیل،ط .٦١ ود اس ا وج یم علیھ ي أق س الت الن األس ل ،بط داد، دار ٢حسین جمی ، بغ

  .م١٩٨٦الحریة للطباعة، 

داد، دار ٣لى المؤسسة، طحسین بركة الشامي، المرجعیة الشیعیة من الذات إ .٦٢ ،بغ

  .م٢٠٠٦السالم، 

ة  .٦٣ داد، مطبع ة، بغ ت الحكم فة، منشورات بی ى ضفاف الفلس حسین الھنداوي، عل

  .م٢٠٠٥النھار الجدید، 

حكمت سامي سلیمان، نفط العراق ـ دراسة اقتصادیة سیاسیة، بغداد، دار الحریة  .٦٤

 .م١٩٧٩للطباعة، 

ورة .٦٥ ن ث عة ع ائق ناص ان، حق ى حبیب د عیس ورة  حمی رى ـ ث ف الكب النج

  ).ت.د(م،النجف١٩١٧

اء،  .٦٦ رف،مطبعة القض یني،النجف االش ر الحس اء المنب در المرجاني،خطب حی

  .١م،جـ١٩٧٧

وطني  .٦٧ اء ودوره ال ف الغط ین كاش د حس یخ محم لمان، الش ید س زار الس در ن حی

  .م٢٠٠٧والقومي، النجف االشرف، معھد العلمین للدراسات العلیا،

  ).ت.د(من تاریخ الصحافة العراقیة، بغداد،خالد حبیب الراوي،  .٦٨

خلدون ساطع الحصري، ماھیة القومیة؟ أبحاث ودراسات على ضوء االحداث أبو  .٦٩

ات،ط دة ٢والنظری ات الوح ومي،بیروت،مركز دراس راث الق لة الت ،سلس

  .م١٩٨٥العربیة،



 ٤٣٠

  .م٢٠٠٧خلیل الطیار، الجمال في الفن، كربالء،  .٧٠

  ). ت.د(خي، جامعة بغداد، خلیل سعید، منھج البحث التاری .٧١

 .خلیل صابات .٧٢

  .م١٩٦٧الصحافة رسالة واستعداد وفن وعلم،مصر،دار التعارف، ...........ـ 

  .م١٩٥٨تاریخ الطباعة في الشرق العربي، مصر،  ...........ـ 

ورة  .٧٣ اد، ث ري حم و  ٢٣خی دة ٢، ط١٩٥٢یولی ات الوح ز دراس روت، مرك ، بی

  .م١٩٩٤العربیة، 

  .م١٩٩٤في مواجھة االستعمار،سوریا، مؤسسة الثقلین الثقافیة، دور العلماء  .٧٤

ة صدى  .٧٥ دابات، طرابلس الشام، مطبع م واالنت ة األم رأفت شفیق شنبور، جمعی

  ). ت.د(الشعب،

  .م١٩٦٣رایمو ندكیتل، العلوم السیاسیة، بغداد، مكتبة النھضة ،  .٧٦

 .رجاء حسین الخطاب .٧٧

ي  ...........ـ  ة ف ة  المسؤولیة التاریخی ك غازي، بغداد،منشورات مكتب ل المل مقت

  .م١٩٨٥آفاق عربیة،

، ٢، ط)١٩٤١ـ١٩٢١(تأسیس الجیش العراقي وتطور دوره السیاسي،   ...........ـ 

  .م١٩٨٢بغداد، 

  .م١٩٦٥رجال السید بحر العلوم ،المقدمة، بقلم ادارة مكتبة العلمین، النجف،  .٧٨

ي ـ الص .٧٩ یج العرب ات، من صحافة الخل ین عامي رجب برك حافة البصریة ب

  .م١٩٧٧، البصرة، ١٩٧٣ـ١٨٨٩

  .م١٩٥٥رفائیل بطي،الصحافة في العراق،مصر،معھد الدراسات العربیة العالمیة، .٨٠

ة  .٨١ روت، المؤسس رین، بی رن العش ي الق ة ف ات الدولی مد، العالق اض الص ری

  .١م،جـ١٩٨٦الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

ي الف .٨٢ اھرة، دار مصر للطباعة زكي إبراھیم، دراسات ف فة المعاصرة، الق لس



 ٤٣١

  .١م،جـ١٩٦٨،

 .سامي سعید األحمد .٨٣

  .م١٩٨٥األصول األولى ألفكار الشر والشیطان، بغداد،   ...........ـ 

  .١م،جـ١٩٧٨العراق القدیم، بغداد،   ...........ـ 

داد،   ...........ـ  ة المدخل إلى تاریخ العالم القدیم ، العراق القدیم، بغ ة جامع مطبع

  .١م،جـ١٩٧٨بغداد، 

ة  .٨٤ داد، مطبع راق، بغ ي الع ستار جبار الجابري، سعد صالح ودروه السیاسي ف

  .م١٩٩٧المشرق، 

ة  .٨٥ ة العراقی ي السیاس عید ودوره ف وري الس د، ن یر محم عاد رؤوف ش س

  .م١٩٨٨، بغداد، مكتبة الیقظة العربیة، ١٩٤٥ـ١٩٣٢

اه .٨٦ ة تج ة االمریكی اني، السیاس عید البیض وریا  س داد، ١٩٤٩ـ١٩٣٦س ، بغ

  .م٢٠٠٠جامعة بغداد، 

دیین،  .٨٧ ة التقلی ى نھای اریین إل ن التج ادي م ر االقتص اریخ الفك ار، ت عید النج س

  .م١٩٧٣بیروت، دار النھضة  العربیة للطباعة والنشر، 

ألیف  .٨٨ ة الت ة لجن اھرة، مطبع لیبیة، الق ة الص ور، الحرك اح عاش د الفت عید عب س

  .١م،جـ١٩٦٣الغربي، 

 .عید عبود السامرائيس .٨٩

اء،   ...........ـ  ة القض رف، مطبع ف االش راق، النج ي الع ة ف یة المالی السیاس

  .م١٩٧٦

ف   ...........ـ  ادیة، النج ة االقتص ي التنمی ي ودوره ف ي العراق از المعرف الجھ

  .م١٩٨٣االشرف، مطبعة اآلداب، 

  .م١٩٥٨سالمة موسى، الصحافة حرفة ورسالة، القاھرة،  .٩٠

لوى .٩١ ة  س راق، لجن ي الع لطة ف حافة الس ین الص ة ب ات التاریخی و، العالق زك



 ٤٣٢

  .م١٩٦٩البحوث، بغداد، 

ة دار )١٩٤٥ـ١٩٣٩(سلیم طاھر التكریتي، الحرب العظمى .٩٢ داد، مطبع ، بغ

  ). ت.د(المعارف، 

وین العرب الحدیث، .٩٣ ، الموصل، ١٩١٦ـ١٥١٦سیار كوكب علي الجمیل، تك

  .م١٩٩١دار الكتب للطباعة والنشر، 

الم، ط .٩٤ ي اإلس ة ف ة االجتماعی ب، العدال ید قط ب ٤س اء الكت ر، دار احی ، مص

  .م١٩٥٤العربیة، 

  .١م،جـ١٩٦٩شمس الدین الرفاعي، تاریخ الصحافة السوریة، القاھرة،  .٩٥

ھا .٩٦ ة،  بش ة األم داد، مطبع راق، بغ ي الع ة ف اریخ الطباع د، ت د الحمی أحم

  .٢م،جـ١٩٨٣

راق .٩٧ ارف الع ي مع رات ف راقین، نظ یخ الع ة دار ش رف، مطبع ف االش ، النج

  ).ت.د(التألیف والترجمة والنشر،

اء،  .٩٨ ة القض المي، مطبع دین اإلس یوعیة وال یم، الش واد الحك ید ج احب الس ص

  .م١٩٥٩

الم، ط .٩٩ ع اإلس ي واق ة ف یرازي، السیاس یني الش ادق الحس ربالء، ٥ص ، ك

  .م٢٠٠٥منشورات دار صادق للطباعة والنشر،

  .م١٩٩٤، تونس، نقوش عربیة وستنصاد، الصافي سعید، سنوات المتاھة .١٠٠

كریة،  .١٠١ یة والعس رارھا السیاس طین واس ة فلس وري، محن ائب الجب الح ص ص

  .م١٩٧٠بیروت، مطابع دار الكتب، 

ي فلسطین .١٠٢ رى ف ، )١٩٣٩ـ١٩٣٦(صبحي محمد یاسین، الثورة العربیة الكب

  .م١٩٥٩بیروت، دار النھار للنشر، 

 .صالح العقاد .١٠٣

اھرة، الحرب   ...........ـ  ة، الق ات الدولی اریخ العالق ي ت ة ف العالمیة الثانیة، دراس



 ٤٣٣

  .م١٩٦٣مكتبة االنجلو ـ مصریة، 

، جامعة الدول العربیة، ١٩٥٦ـ١٩٤٥قضیة فلسطین المرحلة الحرجة   ...........ـ 

  .م١٩٦٨القاھرة، معھد البحوث والدراسات العربیة، 

ا وتقلی .١٠٤ رف عاداتھ ف االش رقي، النج ي الش ب عل ة طال ف، مطبع دھا، النج

  .م١٩٧٨، اآلداب

 .طھ باقر .١٠٥

ان،   ...........ـ  ورات دار البی داد، منش ة، بغ اریخ الحضارات القدیم ي ت ة ف مقدم

  .١م،جـ١٩٧٣

موجز في تاریخ العلوم والمعارف في الحضارات القدیمة والحضارات   ...........ـ 

  .م١٩٨٠العربیة اإلسالمیة، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، 

عامر سلیمان، وأحمد مالك الفتیان، محاضرات في التاریخ القدیم، الموصل،  .١٠٦

  .م١٩٧٨مطابع جامعة الموصل، 

عایدة العلي سرى الدین، العرب والفرات بین تركیا وإسرائیل، بیروت، دار  .١٠٧

 .م١٩٩٧اآلفاق الجدیدة، 

 .عباس العزاوي .١٠٨  

 ٤م،جـ١٩٥٦ودة، تاریخ العشائر العراقیة، بغداد، شركة التجارة المحد.  

  ،م١٩٥٨تاریخ النقود العراقیة، بغداد، طبع شركة التجارة والطباعة.  

زعیم العظیم السید  .١٠٩ اة ال ن حی ة صفحات م عباس علي، زعیم الثورة العراقی

  .م١٩٥٠محمد الصدر، بغداد، مطبعة النجاح، 

ي،  .١١٠ لمان األعظم ة س داد، مطبع عباس محمود العقاد، االسالم والشیوعیة، بغ

  .م١٩٦٠

  .م١٩٦٩عبد اإللھ أحمد، نشأة القصة في العراق، بغداد،  .١١١

 .عبد األمیر العكام .١١٢



 ٤٣٤

تقالل   ...........ـ  زب االس اریخ ح ة ١٩٥٨ـ١٩٤٦ت داد، دار الحری ، بغ

  .م١٩٨٠للطباعة، 

نة  .١١٣ رى س ة الكب ورة العراقی اض، الث د هللا فی ة دار ١٩٢٠عب داد، مطبع ، بغ

  .م١٩٧٥السالم، 

  .م١٩٧٥الحركة الوطنیة في العراق، النجف، مطبعة اآلداب،   ...........ـ 

طینیة،  .١١٤ ر الفلس ة التحری ل، لیحي، منظم ا، اتس یظ محارب، الھاغان د الحف عب

  .م١٩٨١بیروت، 

رة .١١٥ یة المعاص ارات السیاس ق، التی د البطری د الحمی ، )١٩٧٠ـ١٧٨٩( عب

  .م١٩٩٩القاھرة، دار الفكر العربي، 

  .م١٩٦٨بحث العلمي، القاھرة، عبد الرحمن بدوي، منھج ال .١١٦

 .عبد الرزاق الحسني .١١٧

  .م١٩٩٢أحداث عاصرتھا، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة،  ...........ـ 

ة، ط ١٩٤١االسرار الخفیة في حركة السنة   ...........ـ  روت، ٣التحرری ، بی

  .م١٩٧٤دار الطلیعة، 

  .١م،جـ١٩٥٧مطبعة الزھراء، تاریخ الصحافة العراقیة، بغداد،  ...........ـ 

  .١م،جـ١٩٥٧تاریخ العراق السیاسي الحدیث، لبنان،   ...........ـ 

ال، ط  ...........ـ  ابتن مارش ا الك ل حاكمھ د مقت ف بع ورة النج یدا، ٣ث ، ص

  .م١٩٨٠مطبعة العرفان،

ة، ط  ...........ـ  وزارات العراقی اریخ ال ب، ٤ت ة دار الكت ، بیروت،مطبع

  . ١٠، جـ٩،جـ٨،جـ٧،جـ٦،جـ٥،جـ٣، جـ١ ، جـم١٩٧٤

، بغداد، ١، ط١٩٧١ـ١٦٣٨عبد الرزاق الھاللي، تاریخ التعلیم في العراق،  .١١٨

  .م١٩٥٩شركة الطبع والنشر األھلیة، 

  .م١٩٣٥عبد الرزاق الوھاب، كربالء في التاریخ، بغداد، مطبعة الشعب،  .١١٩



 ٤٣٥

  .م١٩٦٢لعاني، عبد الرزاق شبیب، االشتراكیة العربیة، بغداد، مطبعة ا .١٢٠

ل، النجف  .١٢١ ل اآلم ة ملحق أم دین، الحالي والعاطل تتم عبد الرزاق محیي ال

  .م١٩٧١االشرف، مطبعة اآلداب، 

رن العشرین،  .١٢٢ ي الق ران السیاسي ف اریخ ای ي، ت عبد السالم عبد العزیز فھم

  .م١٩٧٣القاھرة، 

ة  .١٢٣ ف، مطبع رین، النج ورة العش ي ث ة ف ري، البطول ھید الیاس د الش عب

  ).م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦(انالنعم

ة ٢عبد العزیز إسماعیل، اإلسالم والطب الحدیث، ط .١٢٤ ، بغداد، الشركة العربی

  .م١٩٥٩للطباعة والنشر، 

 .عبد العزیز الدوري وآخرون .١٢٥

  ). ت.د(تفسیر التاریخ، بغداد،   ...........ـ 

وعي،   ...........ـ  ة وال ي الھوی ة ف ة، دراس ة العربی اریخي لألم وین الت التك

  .م١٩٨٤روت، مركز دراسات الوحدة العربیة، بی

دة  .١٢٦   ات المتح اریخ الوالی دین، ت ال ال د جم وار ومحم لیمان ن ز س د العزی عب

ة رین(االمریكی رن العش ى الق ر حت ادس عش رن الس ن الق اھرة، دار )م ، الق

  .م١٩٩٩الفكر العربي، 

اریخ المعاصر،اوربا م .١٢٧ ي، الت د نعنع ن عبد العزیز سلیمان نوار،وعبد المجی

  .م١٩٧٣الثورة الفرنسیة إلى الحرب العالمیة الثانیة،بیروت،دار النھضة، 

ر،  .١٢٨ ا المعاص اریخ أورب اغي، ت ماعیل ی ة واس و علی ن أب اح حس د الفت عب

  .م١٩٧٩الریاض، دار المریخ، 

عبد الكریم الزنجاني، االعداد الروحي للجھاد االسالمي في فلسطین، النجف  .١٢٩

  .م١٩٦٧االشرف، مطبعة الغري، 

لمان  .١٣٠ ة س داد، مطبع ریعة بغ ي الش ة ف رد والدول دان، الف ریم زی د الك عب



 ٤٣٦

  .م١٩٦٥األعظمي، 

ام،  .١٣١ ادئ االقتصاد الع عبد الكریم صادق بركات وحامد عبد المجید دراز، مب

  .م١٩٧٣بیروت، 

، مصر، )٧٨(عبد اللطیف حمزة، الصحافة والمجتمع، سلسلة المكتبة الثقافیة .١٣٢

  .م١٩٦٣المؤسسة المصریة العامة، 

 .عبد هللا إسماعیل البستاني .١٣٣

  ).ت.د(حریة الصحافة في العراق، بغداد، مطبعة الراعي،   ...........ـ 

  .م١٩٥٠حریة الصحافة، القاھرة، دار النیل للطباعة،   ...........ـ 

  .م١٩٧٢دار مكتبة التربیة،بیروت،،٢،ط عبد هللا العالئلي،االمام الحسین  .١٣٤

، الكویت، ٢، دور الشیعة في تطور العراق السیاسي، طعبد هللا فھد النفیسي .١٣٥

  ).م١٩٩٠/ھـ١٤١٠(ذات السالسل للطباعة والنشر،

ة،  .١٣٦ بالد والمتقدم بالد الشامیة وال ي ال عبد المنعم البیھ، دور السیاسة المالیة ف

  .م١٩٦٥مصر، دار النشر المصریة، 

دت .١٣٧ ذه عقی ن ھ ى م ة األول ع هللا، الحلق اري، م د األنص د الواح داد، عب نا، بغ

  .م١٩٦٧مطبعة دار المعارف، 

  .م١٩٩٠عبد الواحد ذنون، أصول البحث التاریخي، الموصل،  .١٣٨

ة  .١٣٩ اریخ فلسطین الحدیث،بیروت، المؤسس ي ت الي، موجز ف عبد الوھاب الكی

  .م١٩٧٣العربیة للدراسات والنشر، 

  .م١٩٨٣عبد سلوم السامرائي، هللا واإلنسان، بغداد، مطابع آفاق عربیة،  .١٤٠

 .عثمان أمین .١٤١

  .م١٩٥٩، مصر، ٢الفلسفة الرواقیة، ط  ...........ـ 

م،  ...........ـ  اھرة، دار القل المي، الق رق االس ي الش اني ف وعي االنس رواد ال

  .م١٩٦١



 ٤٣٧

ي  .١٤٢ الي الكیالن ة رشید ع ، صیدا، منشورات ١٩٤١عثمان كمال حداد، حرك

  ). ت.د(المكتبة العصریة، 

رح فت .١٤٣ اء ف راق عدنان الجبوري وھن ي الع ة ف وحي، تطور المشاریع الخدمی

  .م١٩٨٣الواقع واآلفاق، بغداد، وزارة التخطیط، 

ى انتشار وتطور  .١٤٤ عدنان عباس علي،تاریخ الفكر االقتصادي من الفكر االغریقي إل

  .١م،جـ١٩٧٩مطبعة عصام، بغداد،الفكر الكالسیكي في االقطار المختلفة،

و السعد، تطور ال .١٤٥ نعم أب ي الصحافة عدنان عبد الم ره ف الیب تحری ر وأس خب

ام  ى ع أتھا حت ذ نش ة من ة ١٩١٧العراقی ورات وزارة الثقاف م،بغداد،منش

  .م١٩٨٣واإلعالم،

الحي،  .١٤٦ ار االص ة التی رف وحرك ف االش رة، النج د الزھ اتم عب دي ح ع

  .م٢٠٠٤، بیروت، المواھب للطباعة، ١٩٣٢ـ١٩٠٨

المیة، .١٤٧ فة اإلس د، الفلس د الحمی ان عب د(عرف ة ونق ة )دراس داد، دار التربی ، بغ

  ). ت.د(للطباعة والنشر والتوزیع،

عزیز سباھي، عقود من تاریخ الحزب الشیوعي العراقي، دمشق، منشورات  .١٤٨

  .١م،جـ٢٠٠٢الثقافة الجدیدة، 

  ). ت.د(، الصھیونیة والنازیة، بیروت، دار الفن، فعصام شری .١٤٩

  .م١٩٨١د، عصمت شنبور، المجالت االسبوعیة ـ سكرتیر التحریر، بغدا .١٥٠

ي  .١٥١ ة ف ن المجالت العراقی ة م م النجفی ي، العل عالء حسین عبد االمیر الرھیم

  ١٩١٢ـ١٩١٠مرحلة الریادة والتأسیس 

 .علي أحمد البھادلي .١٥٢

الحیة  ...........ـ  ا االص ا وحركتھ ف، معالمھ ي النج ة ف وزة العلمی  الح

  .م١٩٣٣، لبنان، دار الزھراء للطباعة والنشر، )م١٩٨٠ـ١٩٢٠(

ة   ...........ـ  روت، مؤسس ادي، بی ا القی ا ودورھ ف جامعتھ النج

  ).م١٩٩٣/ھـ١٤١٠(الوفاء



 ٤٣٨

  

ع واألدب  .١٥٣ اة والمجتم ي الحی ول ف ان فص قى اإلنس اذا یش م، لم ي أدھ عل

  ). ت.د(والتاریخ، مصر،

  .م١٩٦٩علي الخاقاني، تاریخ الصحافة في النجف، بغداد، مطبعة الجمھوریة، .١٥٤

  .م١٩٨١خصائص كل منھا،سكرتیر التحریر،بغداد،  علي الزین،أنواع الطباعة.١٥٥

  .م١٩٦٣علي الشرقي، االحالم، بغداد،  .١٥٦

 .علي الوردي .١٥٧

دراسة في طبیعة المجتمع العراقي، إیران، قم، مطبعة ثامن الحجج  ...........ـ 

 ،ق.ھـ١٤٢٦.  

دیث، ط........... ـ  راق الح اریخ الع ن ت ة م ات اجتماعی روت، دار ٢لمح ، بی

  .٢م،جـ٢٠٠٥ الراشد،

ة  .١٥٨ داد، مطبع ي، بغ اد النخع ن زی ل ب ب، كمی علي بن الحسین الھاشمي الخطی

  .ھـ١٣٨١االرشاد، 

  .م١٩٥٥اصول التربیة ونظام التعلیم،القاھرة، علي عبد الواحد وافي وآخرون، .١٥٩

ام  .١٦٠ ى ع بیبي ودوره السیاسي والفكري حت د رضا الش علي عبد شناوة، محم

  .م٢٠٠٣م، بغداد، بیت الحكمة، ١٩٦٥

ات  .١٦١ ة والعالق ة الثقاف ران، رابط ة، طھ الم والقومی وي، االس د النق ي محم عل

  .م١٩٩٧االسالمیة، 

ات، ط .١٦٢ دخیل، نجفی ي ال د عل ي محم ارف ٥عل ة الع روت، مؤسس ، بی

  .م٢٠٠٠للمطبوعات،

، ١٩٣٢ـ١٩١٤عماد أحمد الجواھري، تاریخ مشكلة األراضي في العراق،  .١٦٣

  .م١٩٧٨بغداد، دار الحریة، 

اریخ، ط .١٦٤ ة اوفسیت ٢عماد الدین خلیل، التفسیر االسالمي للت داد، مطبع ، بغ



 ٤٣٩

  .م١٩٧٨المیناء، 

  .م١٩٥٢عمر فروخ، عبقریة العرب في العلم والفلسفة، بیروت،  .١٦٥

ة  .١٦٦ روت،  المطبع ي، بی ع العرب ي الواق طینیة ف یة الفلس رس، القض ودة بط ع

  .م١٩٧٠الفنیة الحدیثة، 

  .م١٩٥٤جف، مطبعة دار التألیف والنشر،غالب ناھي، دراسات أدبیة، الن .١٦٧

ة  .١٦٨ داد، جامع راق، بغ ي الع د صالح، التطور السیاسي المعاصر ف غانم محم

  ).ت.د(بغداد، قسم السیاسة،

ز  .١٦٩ روت، مرك ي، بی رق العرب ي المش ة ف ع والدول المة، المجتم ان س غس

  .م١٩٨٧دراسات الوحدة العربیة، 

  .م١٩٦١رھا ، بغداد، فائق بطي، الصحافة العراقیة میالدھا ـ تطو .١٧٠

  .م١٩٨٥صحافة العراق ـ تاریخھا وكفاح أجیالھا، بغداد، .............ـ 

  ).ت.د(صحافة العراق، بغداد، مطبعة األدیب،  ...........ـ 

حفیة، ط .١٧١ ة الص ن الكتاب د، ف و زی اروق أب ر، ٢ف روق للنش دة، دار الش ، ج

  .م١٩٨٣

ره  .١٧٢ ق الق اروق توفی كریة وغف ة العس ي لي،المؤسس ا ف رائیلیة، دورھ اإلس

رائیلي  ي اإلس راع العرب ة ١٩٩١ـ ١٩٤٨الص ؤون الثقافی داد، دار الش ، بغ

  .م١٩٩٩العامة، 

  .م١٩٧٧،الریاض،دار الفكر العربي، ٣فاروق خورشید،بین األدب والصحافة، ط.١٧٣

ة  .١٧٤ ي السیاس ا ف ة وأثرھ ة ـ البریطانی دات العراقی ر، المعاھ فاروق صالح العم

  .م١٩٧٧، بغداد، )١٩٤٨ـ١٩٢٢(الداخلیة

ع  .١٧٥ فاضل البراك، دور الجیش العراقي في حكومة الدفاع الوطني والحرب م

  .م١٩٧٩، بغداد، دار الحریة للطباعة، ١٩٤١بریطانیا سنة 

  .م١٩٦٣،بغداد،١٩٥٨ـ١٩٤٦فاضل حسین،تاریخ الحزب الوطني الدیمقراطي.١٧٦



 ٤٤٠

ة  .١٧٧ ورة العراقی ي الث عة ف ائق الناص ون، الحق ر آل فرع ق مزھ ، ١٩٢٠فری

  .م١٩٥٢بغداد، 

  .١٩٦٠قاسم أحمد العباس، وثائق النفط في العراق، بغداد،  .١٧٨

  .م١٩٨١قاسم یاغي، الخبر الصحفي وأھمیتھ االعالمیة، بیروت،  .١٧٩

ة  .١٨٠ ن نھای ة م ة الوطنی ة والحرك قیس عبد الحسین الیاسري، الصحافة العراقی

  .م١٩٧٨م، بغداد، ١٩٥٨تموز  ١٤الحرب العالمیة الثانیة حتى ثورة 

  .م١٩٥٩كاظم الحلفي، الشیوعیة كفر وإلحاد،النجف االشرف،مطبعة القضاء، .١٨١

ع البحوث  .١٨٢ ي النجف وجم ام كاشف الغطاء ف كاظم الكفائي، بین جامعة االم

  .م١٩٧٤االسالمیة في القاھرة، النجف االشرف، مطبعة اآلداب، 

اھرة،  .١٨٣ ة واسرائیل، الق منشورات كامل أبو جابر، الوالیات المتحدة االمریكی

  .م١٩٧١معھد البحوث والدراسات العربیة، 

  .م١٩٦٩كامل السامرائي، القوانین الخاصة بالنفط، بغداد،  .١٨٤

كریم وحید صالح، من ایام ثورة النجف نجم البقال قائد ثورة النجف الكبرى  .١٨٥

زي عام  ي االحداث، النجف، ١٩١٨ضد االحتالل االنكلی ھ ودوره ف ، حیات

  .م١٩٨٠مطبعة النعمان، 

 .كمال مظھر أحمد .١٨٦

  .م١٩٧٨اضواء على قضایا دولیة في الشرق األوسط، بغداد،  ...........ـ 

ان،  ...........ـ  ة الزم داد، مطبع ي االستشراق السوفیتي، بغ ورة العشرین ف ث

  .م١٩٧٧

داد،  ...........ـ  ة، بغ ة تحلیلی ر ـ دراس راق المعاص اریخ الع ن ت فحات م ص

  .م١٩٨٧مطبعة البدلیسي، 

دار  .١٨٧ راق، بیروت،ال وك الع ر مل اني آخ ل الث ك فیص رج، المل ر ف ي جعف لطف

  .م٢٠٠١العربیة للموسعات،



 ٤٤١

ا  .١٨٨ أتھا وعالقاتھ ي نش ة ف رى، دراس ة النجف الكب محسن عبد الصاحب، مدین

  .م١٩٨٢اإلقلیمیة، بغداد، دار الحریة للطباعة، 

رو. محسن .١٨٩ ي خمسین االستقالل، بی رن ف رة ق ت، ایمین، لبنان الصورة ذاك

  .م١٩٩٤المطبعة العربیة، 

د .١٩٠ ولى، محم اد الم ل، ط jمحمد أحمد ج ل الكام د ٥المث ة محم ، مصر، مطبع

  .م١٩٦١علي صبیح وأوالده، 

یادة  .١٩١ ة والس یطرة األجنبی ین الس ي ب رول العراق ماك، البت ر الس د أزھ محم

 .م١٩٨٠الوطنیة، الموصل، 

یخ .١٩٢ ة هللا الش ي النظ آی رأة ف ع الم اض، موق حق الفی د اس ي محم ام السیاس

  .ھـ١٤٢٨، النجف، ٤اإلسالمي، ط

ة  .١٩٣ رف، مطبع ف االش المیة، النج د اإلس یرازي، العقائ یني الش د الحس محم

  .م٢٠٠٦القضاء،

ة اإلمام العالمة الشیخ  .١٩٤ محمد الخالصي، الرأسمالیة والشیوعیة، بغداد، مطبع

  .م١٩٥٠المعارف، 

ة الج .١٩٥ روت، المؤسس ة للدراسات محمد السماك، تبعیة االعالم الحر، بی امعی

  .م١٩٩١والنشر والتوزیع، 

 .محمد الغزالي .١٩٦

  .م١٩٥٤، مصر، مطابع دار الكتاب العربي، ٤من ھنا نعلم، ط  ...........ـ 

  .م١٩٦٠دیننا، مصر، مطبعة السعادة، .... ھذا  ...........ـ 

  .م١٩٥٢، مصر، دار الكتاب العربي، ٢عقیدة المسلم، ط  ...........ـ 

د، النجف، محمد المھ .١٩٧ رح التجری ي م دي الحسني الشیرازي، القول السدید ف

  .م١٩٦١مطبعة اآلداب، 

ة  .١٩٨ دین، النجف االشرف، مطبع محمد الموسوي النوري، الشیوعیة تناقض ال



 ٤٤٢

  .م١٩٦٠النعمان، 

 .محمد باقر أحمد البھادلي .١٩٩

رف،   ...........ـ  ف االش ي النج ة ف اة الفكری روت، ١٩٤٥ـ١٩٢١الحی ، بی

  ).م٢٠٠٤/ھـ١٤٢٥(ارة،مطبعة ست

یة،   ...........ـ  ھ السیاس ة ومواقف اره الفكری تاني، آث دین الشھرس ة ال ید ھب الس

  ).م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣(بیروت، مؤسسة الفكر االسالمي،

ا،  .٢٠٠ ا ـ أدوارھ ة ـ شؤونھا ـ مراحل تطورھ محمد باقر الحكیم، الحوزة العلمی

  .ھـ١٤٢٤قم، دار الحكمة، 

 .محمد باقر الصدر .٢٠١

  .م١٩٧٠، بغداد، ٣فلسفتنا، ط  ...........ـ 

  .م١٩٨٢،سوریا، دار التعارف للمطبوعات، ١٦اقتصادنا ،ط  ...........ـ 

ف،  .٢٠٢ ة النج ف، مطبع اریخي، النج ب الت دي ـ الجان وم، الكن ر العل د بح محم

  .١م،جـ١٩٦٢

ة  .٢٠٣ وك، مصر، مطبع محمد بك غنیم، محاسن السلوك في تاریخ الخلفاء والمل

  .م١٩٣٨العلوم، 

  .م٢٠٠٦، قم،انتشارات محبان الحسین،٢محمد تقي المدرسي،رسالة عاشوراء،ط .٢٠٤

ة  .٢٠٥ تھا الداخلی ر ، سیاس ي مص ة ف ة الفاطمی رور، الدول دین س ال ال د جم محم

  .م١٩٧٤ومظاھر الحضارة في عھدھا، القاھرة، مطبعة المدني، 

 .محمد جواد مغنیة .٢٠٦

  .م١٩٥٩االسالم مع الحیاة، دار األندلس،  ...........ـ 

  ،٢م،جـ١٩٦٥فقھ اإلمام جعفر الصادق، بیروت، دار العلم للمالیین.  

ي  .٢٠٧ ز العرب محمد حسن عبد العزیز، لغة الصحافة المعاصرة، بیروت، المرك

  ). ت.د(للثقافة والعلوم،



 ٤٤٣

 .محمد حسنین ھیكل .٢٠٨

رام ١٩٦٧سنوات الغلیان حرب الثالثین عاما   ...........ـ  ز االھ ، مصر مرك

  .م١٩٨٨والنشر، للترجمة 

ملفات السویس حرب الثالثین سنة، مصر، مركز االھرام للترجمة   ...........ـ 

  .م١٩٨٦والنشر، 

  .ھـ١٣٦١محمد حسین المظفر، تاریخ الشیعة، قم، منشورات بصیري،  .٢٠٩

 .محمد حسین كاشف الغطاء .٢١٠

الم،  ...........ـ  دین واالس دعوة االسالمیة(ال ة ل)ال روت، دار المعرف ة ،بی لطباع

 .١،جـ)ت.د(والنشر، 

جودة القزویني، . العبقات العنبریة في الطبقات الجعفریة، تحقیق د  ...........ـ 

 .م١٩٩٨لبنان، بیسان للنشر والتوزیع، 

بھر، ...........ـ  ة س دون، طھران،مطبع ي بحم الم ال ف ي االس ا ف ل العلی المث

  .م١٩٩٧

وطني، تع  ...........ـ  ي ال اق العرب ف، المیث ري، النج ي الخض د الغن ق عب لی

  .م١٩٣٨مطبعة الغري، 

ف   ...........ـ  اء، النج ف الغط یم كاش د الحل ا عب ب، جمعھ ة الخط مجموع

  .م١٩٦٩االشرف، مطبعة القضاء، 

  

ي   ...........ـ  ي ف فیرین البریطاني واالمریك ع الس ام المصلح م محاورة االم

  .م١٩٥٥ة، ، بوینس ایرس، المطبعة  التجاری٢بغداد، ط

اء،   ...........ـ  ف الغط یم كاش د الحل ق عب ع وتعلی ة، جم ة والحكم ي السیاس ف

  .م١٩٨٨بیروت، دار ابداع، 

ة  .٢١١ ورات المكتب ق، منش اء، دمش حافة واإلنش م الص درع، معل ر ال د خی محم

  ).ت. د(األمویة،



 ٤٤٤

ة  .٢١٢ داد، المكتب ال، بغ ایا ورج ي قض ي األدب النجف ي، ف ا القاموس د رض محم

  .م٢٠٠٤ العصریة،

ألھین، النجف،  .٢١٣ ع الفیلسوف صدر المت محمد رضا المظفر، أحالم الیقظة م

  .م١٩٤٧المطبعة الحیدریة، 

 .محمد سلمان حسن .٢١٤

ور   ...........ـ  ة والتط ارة الخارجی راق، التج ي الع ادي ف ور االقتص التط

  .١م،جـ١٩٦٥، بیروت، )١٩٥٨ـ١٨٦٤(االقتصادي

ورة العر  ...........ـ  ع الث ة طالئ ورة العراقی ي الث ادي ف ل االقتص ة العام اقی

  .م١٩٥٨األولى، بغداد، 

ادق  .٢١٥ ام الص اظرات اإلم ي، من یخ راض الح ش د ص م األول،  محم ، القس

  .م٢٠٠٤النجف االشرف، مطبعة اآلداب، 

  .م١٩٥٦محمد صدیق الجلیلي، من صمیم الواقع، القامشلي،  .٢١٦

  .ھـ١٣٨١، مطبعة قم، محمد طاھر آل شبیر الخاقاني، الكالم الطیب، قم .٢١٧

ة  .٢١٨ ھ وآراؤه، المكتب اني حیات دین األفغ ال ال یالوي، جم اھر الج د ط محم

 .م١٩٧١، الھیئة العامة للتألیف والنشر، )٢٥٩(الثقافیة،

  

داد، دار الشؤون  .٢١٩ داع، بغ اریخ واب دراجي، صحافة النجف ت محمد عباس ال

  .م١٩٨٩الثقافیة، 

ده، .٢٢٠ ام(محمد عب ة ل)اإلم ال الكامل ق ، االعم ة وتحقی ده، دراس د عب ام محم إلم

  .١،جـ١٩٧٢محمد عمارة، بیروت، 

ي،  .٢٢١ اب العرب ابع دار الكت اھرة، مط یوعیة، الق الم أم الش ة، االس د عرف محم

  ). ت.د(

 .زةومحمد عزة در .٢٢٢



 ٤٤٥

ة، ط  ...........ـ  ة الحدیث ة العربی أة الحرك ة ٢نش ورات المكتب روت، منش ، بی

  .م١٩٧١العصریة، 

  .م١٩٦٩ریخ بني اسرائیل من اسفارھم، صیدا، تا  ...........ـ 

  .٢م،جـ١٩٤٥محمد علي الحوماني، وحي الرافدین، بیروت،  .٢٢٣

 .محمد علي كمال الدین .٢٢٤

ارة   ...........ـ  ركة التج داد، ش راق، بغ ي الع ري ف ور الفك التط

  .م١٩٦٠والطباعة،

نة   ...........ـ  ذ س رن من ع ق ي رب رف ف ف االش ق وتعلی١٩٠٨النج ق ، تحقی

  .م٢٠٠٥دار القارئ للطباعة والنشر والتوزیع،بیروت،كامل سلمان الجبوري،

ف  .٢٢٥ یوعي، النج دأ الش الم والمب ي، االس ا الطبس د رض ي محم د عل محم

  .ھـ١٣٧٩االشرف، مطبعة النعمان، 

ة،  .٢٢٦ ة الجامعی محمد علي، اصول االجتماع السیاسي، االسنكدریة دار المعرف

  .٢م،جـ١٩٨٩

 .محمد عمارة .٢٢٧

روت،دار   ...........ـ  الجامعة اإلسالمیة والفكرة القومیة عند مصطفى كامل، بی

  .م١٩٨٩قتیبة، 

روت،   ...........ـ  وقظ المشرق وفیلسوف االسالم، بی جمال الدین االفغاني م

  .م١٩٨٤دار الوحدة، 

ي  .٢٢٨ ام عل د االم رب عن الق الح ادي، اخ دان العب د عی روت، دار  محم ، بی

  .م٢٠٠٥األمین،

د  .٢٢٩ نة محم ة لس ة العراقی ل الجمھوری رون، دلی ش وآخ ي دروی ، ١٩٦٠فھم

  .م١٩٦٠بغداد، 

ر، دار  .٢٣٠ ر، مص دیث والمعاص م،التاریخ الح ب ھاش د نجی م وأحم د قاس محم

  .م١٩٦٥المعارف، 



 ٤٤٦

 .محمد قطب .٢٣١

   ).ت.د(اإلنسان بین المادیة واإلسالمیة، القاھرة،دار احیاء الكتب العربي، .........ـ 

  ).ت.د(ي النفس والمجتمع مصر، مطبعة میخمر،ف  ...........ـ 

  .م١٩٤٩محمد كاظم الكفائي، عصور األدب العربي، النجف، دار النشر،  .٢٣٢

ة، ط .٢٣٣ ي، اإلسالم والحضارة العربی رد عل ة ٣محمد ك ة لجن اھرة، مطبع ، الق

  .١م،جـ١٩٦٨التألیف والنشر، 

  .م١٩٧٠، محمد كمال إبراھیم جعفر،التصوف طریقا وتجربة ومذھبا، القاھرة .٢٣٤

ة هللا  .٢٣٥ ث آی ر بح الق، تقری اب الط ي كت تدالل ف ر االس ني، تحری د محس محم

  .م١٩٧٣الشیخ محمد طاھر آل شبیر الخاقاني، لبنان، دار الزھراء، 

ورة  .٢٣٦ ى الث ة وحت ر النھض ن عص ا م اریخ اورب الح ت د ص د محم محم

  .م١٩٨٢، مطبعة دار الجاحظ للطباعة، )م١٧٨٩ـ١٥٠٠(الفرنسیة

ابي محمد مصطفى أ .٢٣٧ ة مصطفى الب بو العال، حدیث اإلسالم، مصر، مطبع

 .١م،جـ١٩٥٨الحلبي، 

  

ا،  .٢٣٨ الحیة فیھ ة اإلص ور الحرك ف وتط ة النج في، مدرس دي اآلص د مھ محم

  .ھـ١٣٨٤النجف االشرف، مطبعة النعمان، 

  .م١٩٢٤محمد مھدي البصیر، تاریخ القضیة العراقیة، بغداد، مطبعة الفالح،  .٢٣٩

  .١، جـ٢٠٠٥مذكراتي، قم، دار المجتبى، محمد مھدي الجواھري،  .٢٤٠

تر، ط .٢٤١ د األش دین ، عھ مس ال دي ش د مھ ة ٢محم ة الدولی روت، المؤسس ، بی

 .م٢٠٠٠للدراسات والنشر، 

محمد النویني، أضواء على معالم محافظة كربالء، النجف االشرف، مطبعة  .٢٤٢

  .١م، جـ١٩٧١القضاء،

د علي،مصادر الد .٢٤٣ رحیم محم د ال ي النجف محمد ھادي األمیني وعب ة ف راس



 ٤٤٧

  .م١٩٦٣والشیخ الطوسي، النجف، 

ة  .٢٤٤ د واالنظم ى العقائ آمر عل ورة وت یوعیة ث ي، الش ادي األمین د ھ محم

  .م١٩٦٠االجتماعیة، النجف االشرف، مطبعة النعمان، 

  .م١٩٦٩محمود الدرة، الحرب العراقیة البریطانیة، بیروت، دار الطلیعة،  .٢٤٥

، قم، ١كریم وبیانھ، المجلد الثامن، طمحیي الدین الدرویش، اعراب القرآن ال .٢٤٦

  .ھـ١٤٢٥

ة  .٢٤٧ رر، بیروت،مطبع م یتك وذج ل اني نم دین االفغ ال ال دي، جم ار االس مخت

  .م١٩٩٩الھادي، 

اب  .٢٤٨ وص الكت ي نص ادیة ف ؤون االقتص رون، الش ي وآخ ى العظیم مرتض

  .ھـ١٤٠٣والسنة، تنسیق وتعلیق جعفر الھادي، قم، مطبعة الخیام، 

دي، رؤو .٢٤٩ كور االس داد، دار مش ي، بغ ر الخلیل ن جعف ابرة ع الم ع س أق

 .م١٩٧١المعارف، 

  

ر،  .٢٥٠ دیث والمعاص ي الح یج العرب اریخ الخل رون، ت ار وآخ طفى النج مص

  .م١٩٨٤البصرة، مطبعة جامعة البصرة، 

مصطفى شاكر ، التاریخ العربي والمؤرخون، دراسة في تطور علم التاریخ  .٢٥١

  .١،جـم١٩٧٨ومعرفة رجالھ في االسالم، بیروت، 

ة  .٢٥٢ ر، مطبع رب، مص اریخ آداب الع ي، ت ادق الرافع طفى ص مص

  .٣م،جـ١٩٤٠االستقامة،

ة  .٢٥٣ دن العربی أة وتطور الم ة لنش ل التاریخی مصطفى عباس الموسوي، العوام

  .م١٩٨٢اإلسالمیة، بغداد، 

ة  .٢٥٤ اھرة، لجن المیة، الق فة اإلس اریخ الفلس د لت رزاق، تمھی د ال طفى عب مص

  .م١٩٥٩ التألیف والترجمة والنشر،



 ٤٤٨

ة، مصر،  .٢٥٥ یة ـ النازی ة الشیوعیة ـ الفاش ورات الثالث د، الث مصطفى كمال فای

  .م١٩٤٥مطبعة االعتماد، 

  .م١٩٤٩مظفر حسین جمیل، سیاسة العراق التجاریة، القاھرة،  .٢٥٦

  .م١٩٨٣مظفر عبد هللا أمین،عھد االستقالل الشكلي،بغداد، دار الحریة للطباعة،  .٢٥٧

ق تحدیث الفكر العربي، بغداد، مطابع الرسالة، معن زیادة، معالم على طری .٢٥٨

  .م١٩٨٧

ي  .٢٥٩ ف السیاس اریخ النج اض، ت اقر الفی ن ب د الحس دام عب ، ١٩٥٨ـ١٩٤١مق

  .م٢٠٠٢بیروت، دار االضواء للطباعة والنشر والتوزیع،

  .م١٩٥٦مكي الجمیل، البدو والقبائل الراحلة في العراق، بغداد،  .٢٦٠

  .م١٩٧٩رق العربي القومیة،بیروت،ممدوح الروسان،العراق وقضایا المش .٢٦١

ؤامرات .٢٦٢ داث وم ي العراق،اح ي ف د الملك واد مرزة،العھ ذر ج  من

  .م٢٠٠٥،النجف االشرف،مؤسسة الزھراء للنشر والتوزیع، )١٩٥٨ـ١٩١٨(

ة  .٢٦٣ یة واالجتماعی ا السیاس ة واتجاھاتھ حافة العراقی ي، الص ر التكریت ر بك منی

  .م١٩٦٩الرشاد، ، بغداد، مطبعة ا)١٩٢١ـ١٨٦٩(والثقافیة من 

ي الحدیث والصحافة .............ـ ي األدب العراق ا ف ة وتطورھ ، أسالیب المقال

  .م١٩٧٦العراقیة، بغداد، مطبعة االرشاد، 

ة،ط .٢٦٤ ة القانونی ا بالدول ، ٢منیر حمید البیاتي، النظام السیاسي االسالمي مقارن

  .م١٩٩٤عمان، دار البشیر، 

  .م١٩٦٢بغداد، مطبعة شفیق، مھدي ھاشم، في فلسطین المحتلة،  .٢٦٥

داد، دار  .٢٦٦ رن، بغ ي نصف ق راق الصحیة ف ة الع ان، حال موریس دیرھاكوبی

  .م١٩٨١الحریة لطباعة، 

اء،  .٢٦٧ ة القض اریخ النجف،النجف،مطبع ن ت ریس،لمحات م ة الش اجي وداع ن

  .١م،جـ١٩٧٣



 ٤٤٩

، بغداد، ٢نجدت فتحي صفوة، العراق في مذكرات الدبلوماسیین االجانب، ط .٢٦٨

  .م١٩٨٤یر، مطبعة من

  .م١٩٤٦نجیب صدفة، قضیة فلسطین، بیروت، دار الكتاب،  .٢٦٩

رامج  .٢٧٠ ي ب ره ف وطني واث اد ال ي االقتص نفط ف اھمة ال دین مس م ال ب نج نجی

التطور االقتصادي في العراق، بغداد، شركة النفط الوطنیة العراقیة، مكتب 

  .م١٩٧٤االعالن والنشر، 

العراق في التاریخ، بغداد، دار ) تحریر العراق(نزار عبد اللطیف الحدیثي،  .٢٧١

  .م١٩٨٣الحریة للطباعة،

،النجف ٦نعمة هللا الجزائري، النور المبین في قصص األنبیاء والمرسلین،ط .٢٧٢

  ). ت.د(االشرف، 

ة .٢٧٣ ة الھتلری ة ـ الحرك ا النازی اریخ المانی ي، ت وري االنس ، )١٩٢٨ـ١٩٢٤(ن

  .م١٩٦٢بیروت، منشورات مكتبة الطالب، 

داد، نوري السعید،اس .٢٧٤ ة، بغ تقالل العرب ووحدتھم، مذكرة في القضیة العربی

  .م١٩٤٣

ي  .٢٧٥ نفط ف ازات ال ي المتی اریخ السیاس ل، الت د خلی د الحمی وري عی ن

  .م١٩٨٠، بیروت، ١٩٥٢ـ١٩٢٥العراق

  .م١٩٨٤ھادي طعمة، االحتالل البریطاني والصحافة العراقیة، بغداد،  .٢٧٦

ي ا .٢٧٧ ودي ف دور الیھ ي، ال ي التمیم ة ھادي عبد النب ى نھای ة االسالمیة حت لدول

  .م٢٠٠٦،النجف االشرف، مطبعة العالم،  jعصر الرسول

  .م١٩٤٦ھاشم جواد، مقدمة في كیان العراق االجتماعي،بغداد،مطبعة النجاح،  .٢٧٨

رائیلیة،  .٢٧٩ ة ـ االس روب العربی كریة للح تراتجیات العس ي، االس ثم الكیالن ھی

  .م١٩٩٢بیروت، مركز دراسات الوحدة العربیة، 

راقو .٢٨٠ ي الع حفي ف ام الص ور النظ ري، تط زة البك ل ع ، )١٩٨٠ـ١٩٥٨(ائ



 ٤٥٠

  .م١٩٩٤دراسة تحلیلیة، بغداد، دار الشؤون الثقافیة،

 .ومیض جمال عمر نظمي .٢٨١

ة ا....... .ـ  ة القومی ة للحرك ة واالجتماعی یة والفكری ذور السیاس لج

  .م١٩٨٤مركز دراسات الوحدة العربیة،بیروت،في العراق،) االستقاللیة(العربیة

  .م١٩٨٥، بغداد، المكتبة العالمیة، ١٩٢٠ثورة   ...........ـ 

  .م١٩٧٠یعقوب یوسف كوریا، صحافة ثورة العشرین، بغداد،  .٢٨٢

یقین البصري، محاولة الستكشاف وتحلیل محتوى شعر المنبر الحسیني، دراسات  .٢٨٣

  .ھـ١٤٢٠في الشأن الشعر العراقي،لجنة الدفاع عن الشعائر الحسینیة،قم، 

وسف حسن نوفل، العرب في صقلیة وأثرھم في الثقافة االسالمیة، القاھرة، ی .٢٨٤

  .م١٩٦٥مطابع شركة االعالنات الشرقیة، 

د،  .٢٨٥ ة أس داد، مطبع راق، بغ ي الع دیث ف ر الح ور الفك دین، تط ز ال ف ع یوس

  .م١٩٧٦

  .١م،جـ١٩٦٥یوسف كركوش الحلي، تاریخ الحلة، النجف،  .٢٨٦

  .م١٩٥٧، القاھرة، دار المعارف، یوسف كرم، تاریخ الفلسفة الحدیثة .٢٨٧

  :ب ـ المراجع المعربة

رین، .أ .١ ر والعش ع عش رنین التاس ي الق ا ف ي، اورب د تمبرل ت وھارول جران

ة ١٩٥٠ـ١٧٨٩ اھرة، مؤسس كندر، الق ویس اس و درة، ول ي أب د عل ة محم ، ترجم

  .٢م،جـ١٩٦٧سجل العرب، 

  .م١٩٦٨ي، القاھرة، أثره وفائدتھ، ترجمة محیي الدین حنف،راوس، التاریخ . ل.أ .٢

ھ  .٣ ق علی ة وعل ى العربی ھ إل أجناس جول تسھیر، العقیدة والشریعة في االسالم، نقل

  .م١٩٤٦محمد یوسف موسى وآخرون، القاھرة، دار الكتاب المصري، 

ي  .٤ آدم ھیتز، الحضارة االسالمیة في القرن الرابع  الھجري، أو عصر النھضة ف

د د عب دة، ط االسالم، نقلھ إلى العربیة احم و ری ادي أب اب ٤الھ روت، دار الكت ، بی



 ٤٥١

  .م١٩٦٧العربي، 

داد، ٢آرنولد ویلسون، بالد ما بین النھرین بین والئین، ترجمة فؤاد جمیل، ط .٥ ، بغ

  .م٢٠٠٣بیت الحكمة، 

ب  .٦ اھرة، دار الكات أریك رول، تاریخ الفكر االقتصادي، ترجمة راشد البراوي، الق

  .م١٩٦٨العربي للطباعة والنشر، 

دیث، آ .٧ اریخ الح وعة الت المر، موس ل ١٩٤٥ـ١٧٨٩الن ب ن فیص ة سوس ، ترجم

  .م١٩٩٢السامر، ویوسف محمد أمین، بغداد، دار المأمون للترجمة والنشر، 

ة،  .٨ دة االمریكی ات المتح اریخ الوالی وجز ت اجر، م تیل كوم ري س ر وھن آالن بیف

  .م١٩٨٣ترجمة محمد بدر خلیل، القاھرة، دار المعارف، 

  .م١٩٥٦،ترجمة فؤاد جمیل،بغداد،مطبعة الزمان، ١٩٢٠دن، ثورة العراق لاآلمر ھ .٩

ة د .١٠ ي، ترجم اع السیاس م االجتم ور، عل روت، دار . بوتوم ي، بی یض نظم وم

  .م١٩٦٨الطلیعة، 

الب،  .١١ د غ ة محم ر، ترجم امن عش رن الث ي الق ي ف ر االورب زار، الفك ول ھ ب

  .م١٩٥٨القاھرة، مطبعة الحمیة للتألیف والنشر والترجمة، 

ولیس نج .١٢ روت، یب ارون، بی ورج ھ ر وج ل جب ة جمی ة، ترجم یة اللبنانی م، القض

  .م١٩٩٥االھلیة للنشر والتوزیع، 

روت، دار  .١٣ دین حاطوم، بی ور ال ة ن بییر رونوفن، تاریخ القرن العشرین، ترجم

  .م١٩٦٥الفكر الحدیث، 

دمتھا .١٤ ي ق ذكرة الت ة  تاریخ فلسطین السیاسي تحت االدارة البریطانیة، الم الحكوم

فاضل . الى لجنة األمم المتحدة الخاصة بفلسطین، ترجمة د ١٩٤٦البریطانیة سنة 

  .م١٩٥٦حسین، بغداد، مطبعة الحریة، 

ا .جي.تایلر ،أي .١٥ ي أورب یادة ف ى الس ي، الصراع عل ة د١٩١٨ـ١٨٤٨ب . ، ترجم

ة، د م نعم اظم ھاش ث .ك الي والبح یم الع داد، وزارة التعل ز، بغ ف عزی ل یوس یوئی

  ).ت.د(مي،العل



 ٤٥٢

رائلیة .١٦ ة ـ االس روب العربی وي، الح ورن دوب ة )١٩٧٤ـ١٩٤٧(تریف ، ترجم

  .م١٩٨١جبرائیل بیطار، دمشق، مركز الدراسات العسكریة، 

دارون، اصل االنواع، ترجمة اسماعیل مظھر، بغداد، منشورات مكتبة  ستشارل .١٧

  .م١٩٨٤النھضة، 

وت، مر .١٨ ین الح ة حس ى ، ترجم رق االقص ین، الش ترا بی د تش د عب ة فری اجع

  ).ت.د(الرحمن، مصر، اشراف ادارة الثقافة العامة، 

باعي، ط .١٩ د الس ب محم ال، تعری ل، االبط اس كارلی ة ٣توم اھرة، المطبع ، الق

  .م١٩٣٠المصریة باالزھر، 

توینبي، مختصر دراسة التاریخ، ترجمة فؤاد محمد شبل، القاھرة، جامعة الدول  .٢٠

  .١م،جـ١٩٦٠العربیة، 

التاریخ الدبلوماسي، تاریخ العالم من الحرب العالمیة الثانیة إلى  دروزیل،. ب.ج .٢١

  .م١٩٦٦نور الدین حاطوم، لبنان، . د: الیوم، تعریب

  .م١٩٨٥ناظم عبد الواحد، بغداد، . جان بییر، الھند وأزمة السیخ، ترجمة د .٢٢

اتذة الجامعیین،  .٢٣ ن االس ة م ھ لجن الم، نقل جواھر الل نھرو، لمحات من تاریخ الع

  .م١٩٧٥یروت، منشورات المكتب التجاري للطباعة والتوزیع والنشر،ب

كیرك،السیاسیة العربیة المعاصرة،ترجمة عبد الواحد االمبالي، ومحمد .أ.جورج  .٢٤

  ).ت.د(الدار القومیة للطباعة والنشر،مصر،سید نوفل،. المولى، مراجعة وتقدیم د

ة العرب القوم .٢٥ اریخ حرك وس، یقظة العرب ت ة ناصر جورج انطونی ة، ترجم ی

  .م١٩٦٦، بیروت، ٢الدین االسد، واحسان عباس، ط

جورج سباین، تطور الفكر السیاسي، ترجمة حسن جالل العروسي، مصر، دار  .٢٦

  .م١٩٥٤المعارف، 

جورج كیرك، الشرق االوسط في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، ترجمة وتعلیق سلیم  .٢٧

  .١م،جـ١٩٩٠مطبعة المعارف،  طھ التكریتي وبرھان عبد التكریتي، بغداد،

د  .٢٨ د، وعب ق جاوی جوستاف جرونیبادم، حضارة االسالم، ترجمة عبد العزیز توفی



 ٥٣

  .م١٩٥٦، مصر، دار مصر للطباعة، ٢الحمید العبادي، ط

راھیم  .٢٩ ة اب ة، ترجم ة الیابانی اك، اإلمبراطوری ان ماكورم داي وغام ون ھالی ج

  .م١٩٧٤الغربي، بیروت، دار ابن خلدون، 

اني، حنا ب .٣٠ اب الث رزاز، الكت ف ال طاطو، العراق ـ الحزب الشیوعي، ترجمة عفی

 .م٢٠٠٦قم، الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع،

  

و ریدة،مصر،  .٣١ ادي أب دي بور، تاریخ الفلسفة في االسالم، ترجمة محمد عبد الھ

  .م١٩٤٨مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

یاسیة العالمیة، ترجمة باسم مفتن النظر روبرت جیلین، الحرب والتغییر في الس .٣٢

  .م١٩٩٠، بغداد، دار الشؤون الثقافیة العامة، 

ة  .٣٣ ي، ترجم ریجینیا شریف، الصھیونیة غیر الیھودیة، جذورھا في التاریخ العرب

احمد عبد هللا عبد العزیز، عالم المعرفة، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون 

  .م١٩٨٥واألدب، 

، ترجمة وتعلیق ١٩٥٠ـ١٩٠٠ھمسلي لونكریك، العراق الحدیث من سنة ستیفن  .٣٤

  .٢م،جـ١٩٨٨سلیم طھ التكریتي، بغداد، مطبعة حسام، 

عاموس بیر لموتر، العسكریون والسیاسة في إسرائیل ، ترجمة مؤسسة األرض  .٣٥

  .م١٩٧٥للدراسات الفلسطینیة، دمشق، 

مؤید . ، ترجمة د١٩٥٨ـ١٩٤٤، العراق في التقاریر السنویة للسفارة البریطانیة .٣٦

  .م١٩٩٢ابراھیم الونداوي، بغداد، دار الشؤون الثقافیة ،

اط، ط .٣٧ ر الخی ة جعف ب، ترجم راق القری اریخ الع ي ت ل، فصول ف رد بی ، ٢غروت

  .م١٩٧١بیروت، دار الكتب، 

ادي، .ج.ف .٣٨ د العب د الحمی افة عب ق واض ة وتعلی اریخ، ترجم م الت و، عل ھرنش

  .م١٩٣٨القاھرة، 

روت، فران .٣٩ ان، بی د هللا نعم ة عب اریخ الصحافة، ترجم ر، ت ار آلبی سوا میترو وبی



 ٤٥٤

  .م١٩٧٩المنشورات العربیة،

فردریك لویس ألن، التطور الكبیر نصف قرن من الحیاة االمریكیة، ترجمة عبد  .٤٠

  )ت.د(المنعم البیھ، القاھرة، مطبعة مصر،

ة .٤١ ان، ترجم وس االزم ي ق وفیتیة ف یة الس دي، السیاس د ھالی رزاز،  فری ف ال منی

  .م١٩٨٢بیروت، مؤسسة االبحاث العربیة، 

فیلیب حتي، تاریخ سوریا ولبنان وفلسطین، ترجمة كمال الیازجي، بیروت، دار  .٤٢

  .٢م،جـ١٩٧٢الثقافة، 

لبنان في التاریخ منذ اقدم العصور حتى عصرنا الحاضر، ترجمة انیس  ............ـ 

  .م١٩٥٩لنشر والتوزیع، فریحة، بیروت، دار الثقافة للطباعة وا

ورات  .٤٣ روت، منش یني، بی ادي الحس ة ف حافة، ترجم ة الص ار، تقنی ب غاب فیلی

  .م١٩٧٣عویدات، 

ر  .٤٤ ة جعف ي، ترجم وره السیاس ي تط ة ف راق ـ دراس د، الع الرذ ایرالن ب وی فیلی

  .م١٩٤٩الخیاط، بیروت، دار الكشاف للطباعة، 

ارلتن ج .٤٥ ـ.ك ا الس. ھ ناعیة نتائجھ ورة الص ز، الث ة ھی ة، ترجم یة واالجتماعی یاس

  .م١٩٦٢، بیروت، دار العلم للمالیین، ٢احمد عبد الباقي، ط

ویر  .٤٦ ة والتص ون الفرعی ي الفن الم ف راث االس د وبرجیز،ت تي وارنول كرس

ة ن.د:والعمارة،ترجم د حس ي محم ة زك ألیف والترجم ة الت ،القاھرة،مطبعة لجن

  .م١٩٣٦والنشر،

ھاشم صالح . اضیھا وحاضرھا، ترجمة دالكسندر أداموف، والیة البصرة في م .٤٧

  .١،جـ١٩٨٢التكریتي، البصرة، 

كوتلوف، ثورة العشرین الوطنیة التحرریة في العراق، ترجمة عبد الواحد . ن.ل .٤٨

  .م١٩٧١كرم، بغداد، مطبعة الحریة ،

د  .٤٩ ارف، وأحم لیمان ع دة س ة عائ اریخ، ترجم م الت ف نفھ لك، كی ویس جوتش ل

  .م١٩٨١ؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، مصطفى أبو حاكم، نیویورك، م

دیم  .٥٠ ود السامرائي، تق ة سعید عب لویس شنایدر، العالم في القرن العشرین، ترجم



 ٤٥٥

  .م١٩٥٥عطا بكري، بیروت، منشورات مكتبة الحیاة، 

ر  .٥١ ة إزاء مص دة االمریكی ات المتح یة الوالی ت، سیاس امبرن رای وار تش لین

ة١٩١٤ـ١٨٣٠ ق فاطم ة وتعلی ة ودراس ة  ، ترجم د الواحد، مراجع دین عب م ال عل

  .م١٩٧٨ان لبیب رزق، القاھرة، نالدكتورة یو

ق فاضل الحسیني  .٥٢ ب وتعلی محمد تقي فلسفي، الطفل بین الوراثة والتربیة، تعری

  .م١٩٦٨المیالني، القسم الثاني، النجف، مطبعة اآلداب، 

د الحسی .٥٣ ة عب ة، ترجم ل المل ة وتنزی ھ األم ن آل نجف محمد حسین النائیني، تنبی

  .ھـ١٤١٩، قم، ١وعبد الكریم آل نجف، ط

اھرة،  .٥٤ رادة، الق د ب ة محم تح، ترجم ى المنف ق إل ن المنغل اني، م محمد عزیز الحب

  .م١٩٧١مكتبة االنجلو المصریة، 

اب  .٥٥ ة للكت ان، الشركة اللبنانی مذكرات الجنرال دیغول، تعریب رفیق عطوي، لبن

  .م١٩٦٨والطباعة والنشر، 

روت،  مكسیم رودنسون، .٥٦ ل داغر، بی ة كمی الم االسالمي، ترجم الماركسیة والع

  .م١٩٧٢دار الحقیقة، 

، بیروت، منشورات ٣موریس دفرجیھ، في الدكتاتوریة، ترجمة ھشام متولي، ط .٥٧

  .م١٩٨٩عویدات، 

اھرة،  .٥٨ ل وآخرون، الق الموسوعة الفلسفیة المختصرة، نقلھا إلى العربیة فؤاد كام

  .  م١٩٧٣مكتبة االنجلو المصریة،

میشیل ھیللر، السكرتیر السابع واألخیر، نشوء وانھیار اإلمبراطوریة الشیوعیة،  .٥٩

ع والنشر،  ترجمة ناظر جاھل وحسین الطیعة، بیروت، شركة المطبوعات للتوزی

  .م١٩٩٢

  .م١٩٦١تعریب خیري حماد، بیروت، دار الطلیعة، الشیوعیة،ھارولد السكي، .٦٠

ة الت .٦١ اریخ الكتاب ارنز، ت اري ألمرب رج ھ رحمن، ب د ال د عب ة محم ة، ترجم اریخی

  .١م، جـ١٩٨٧القاھرة، 

  .م١٩٨١ھاملتون جب، علم التاریخ، تعریب ابراھیم خورشید، بیروت،  .٦٢



 ٤٥٦

ورة  .٦٣ ى الث ة إل ن النھضة األدبی ي الحدیث م ھربرت فشر، أصول التاریخ االورب

رحیم مصطفى،  د ال د عب الفرنسیة، نقلھ الى العربیة، زینب عصمت راشد، وأحم

  .م١٩٧٠، القاھرة، دار المعارف، ٣ط

ر  .٦٤ دیث والمعاص ا الح اریخ اورب ر، ت رت فش د ١٩٥٠ـ١٧٨٩ھرب ة أحم ، ترجم

  .م١٩٧٢، القاھرة، دار المعارف، ٦نجیب ھاشم وودیع الضبع، ط

روت  .٦٥ روت، دار بی اني، بی د عیت ة محم ھنیر لوفامز، ھذه ھي الماركسیة، ترجم

  .م١٩٥٨ودار صادر للطباعة والنشر، 

اھرة، ھیجل .٦٦ ام، الق اح إم د الفت ام عب ة إم اریخ ،ترجم فة الت ي فلس ، محاضرات ف

  .١م،جـ١٩٧٤

دران، ط .٦٧ د ب ة محم ارة، ترجم ة الحض ت، قص ي، ٣ول دیوران رق األدن ، الش

  .٢م، جـ١٩٦١القاھرة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، 

ب .٦٨ ث، تعری رایخ الثال أة ال ة، نش ا الھتلری اریخ المانی اد،  ولیام شرر، ت ري حم خی

  .م١٩٦٢بغداد، منشورات مكتبة المثنى، 

ـ .٦٩ ز ھ ة .ج.ولی د، مراجع ق جاوی ز توفی د العزی ة عب الم، ترجم اریخ الع ، موجز ت

  .م١٩٥٨محمد مأمون نجا، القاھرة، مكتبة النھضة العربیة، 

نة  .٧٠ ي س راق ف وادث الع ل، ح تون تشرش اط، ١٩٤١ونس ر الخی ب جعف ، تعری

  .م١٩٥٤بیروت، مطابع دار الكشاف، 
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  .م١٩٨٥ق، .ش١٢٧٣أدیب الملك، سفرنامة أدیب الملك بعتبات ،طھران،  .١٦



 ٤٥٨

  .م١٩٨٦آراز محمد سارلي، تركستان دار تاریخ، طھران،  .١٧

وفیتي،  .١٨ اد الس ة لالتح یة الخارجی اریخ السیاس رون، ت ف وآخ ز كی بیری

  .م١٩٧٦، موسكو، دار المعارف،١٩٤٥ـ١٩١٧

ان،  .١٩ ان ـ فرمای افظ فرح ق ح رزاده، تحقی احي بی فرنامھ ج ر زادة، س اجي بی ج

  .١م، جـ١٩١٨طھران، 

  :البحوث والمقاالت المنشورة: عاشرا

ورابي .١ انون حم وري، ق د الجب د مجی ة،  احم ة مقارن ماویة ـ دراس رائع الس والش

ة عشرة،  ـ١٤٢٤شعبان ٨(النجف، مجلة، العدد الثاني، السنة الثانی ن  ٤/ھ تشر ی

  ).م٢٠٠٣االول

دوة  .٢ ي الن ور ف وم األخرى، بحث منش فة والعل دین اآللوسي، الفلس ي ال حسام محی

فیة لسنة  ة لقسم الدراسات الفلس فة ـ قضایا وإشكاالت١٩٩٧الثانی ت م، الفلس ، بی

  ).م١٩٩٧كانون الثاني / ھـ١٤١٧شعبان (الحكمة، بغداد

وم  .٣ ة للعل یة، مجل ة، القادس ة تاریخی ان، دراس ة البی ماك، مجل د هللا الس ن عب حس

  .م٢٠٠٠اإلنسانیة، العدد األول، المجلد السابع، جامعة القادسیة، 

ى،حمید المطبعي، موجز تاریخ الصحافة النجفیة، الكلمة، مجلة، السنة األو .٤  ١٠(ل

  ).م١٩٦٩حزیران 

ستار االعرجي، إسھام مدرسة النجف االشرف في الحوار الحضاري ـ المشروع  .٥

ؤتمر  ي الم ور ف در انموذجا، بحث منش اقر الص د ب ھید محم ید الش النھضوي للس

ھ، ة الفق ي كلی ود ف ي األول المعق رف، ٢٠٠٦نیسان ، ١٧ـ١٦العلم ف االش ، النج

  .م٢٠٠٦مطبعة الضیاء، 

اق سعید اسما .٦ ة للمسیرة الحضاریة للنجف االشرف، آف عیل علي، االبعاد التربوی

  ).م٢٠٠٧/ھـ١٤٢٨(نجفیة، مجلة، العدد السادس، السنة الثانیة

اھمة  .٧ ة النجف االشرف ـ مس ي مدین ھ الدستوري ف د، الفق اظم زاھ ر ك د األمی عب

ھ، ة الفق ي كلی ود ف ي األول المعق ؤتمر العلم ي الم  ١٧ـ١٦وإثراء، بحث منشور ف



 ٤٥٩

  .م٢٠٠٦، النجف االشرف، مطبعة الضیاء، ٢٠٠٦نیسان ،

نة  .٨ ر، الس دد العاش دل، مجلة،الع ة، الع حافة النجفی ي، الص د عل رحیم محم د ال عب

  ).م١٩٧١حزیران  ٢٠/ھـ١٣٩١ربیع الثاني  ٢٥(الخامسة،

نة ................  ـ امس، الس دد الخ ة، الع بالغ، مجل ة، ال حافة النجفی اریخ الص ت

  ).م١٩٧٠كانون الثاني / ھـ١٣٩٠ي الحجة ذ(الثالثة،

توریة  .٩ ورة الدس ن الث ي النجف م ف ف ائق عن الموق ي، حق عالء حسین الرھیم

ة ١٩١١ـ١٩٠٥االیرانیة ز دراسات جامع ، بحث منشور، النجف االشرف، مرك

  .م٢٠٠١الكوفة، جامعة الكوفة،

رو .١٠ ة، بی دد علي البھادلي، الكتب والمكتبات في النجف، نور السالم، مجل ت، الع

 .ھـ١٤١٣، )ربیع األول وربیع الثاني(، ٣٢و٣١

  

ة، بحث منشور  .١١ ة النجف العلمی ي مدرس علي خضیر حجي، العملیة التعلیمیة ف

ھ، ، النجف ٢٠٠٦نیسان ، ١٧ـ١٦في المؤتمر العلمي األول المعقود في كلیة الفق

  .م٢٠٠٦االشرف، مطبعة الضیاء، 

ادین الصراع(ن الشرق والغرب،قیس محمد نوري، العالقات التاریخیة بی .١٢ ، )می

  .م٢٠٠٠، السنة الثالثة، ١٥الحكمة، مجلة، العدد 

  .م٢٠٠٨مجموعة مقاالت المؤتمر العالمي للعالمة البالغي، قم، مطبعة النكارش،  .١٣

ة، السنة  .١٤ ة، مجل محسن المؤمن، الصحف والمجالت في النجف، الرابطة األدبی

  ).م١٩٣٨ینایر  ٥/ھـ١٣٥٦ذي القعدة  ٣(،٤الثانیة، مجلد 

ي موسوعة  .١٥ ي النجف، بحث منشور ف ا ف ة وتاریخھ وم، الدراس محمد بحر العل

  .٢م، جـ١٩٩٤النجف االشرف، بیروت، دار األضواء، 

 .محمد رضا المظفر .١٦

جامعة النجف االشرف وجامعة القرویین، مجلة المجمع العلمي العراقي،   ...........ـ 



 ٤٦٠

  ).م١٩٦٤/ھـ١٣٨٤(، بغداد١١مجلد 

د  ........... ـ ة، المجل ان، مجل ر، العرف دى النش ـ ٢٩منت دة(،٩و٨، ج ذو /ذو القع

  ).م١٩٤٠ـ١٩٣٩كانون األول وكانون الثاني / ھـ١٣٥٨الحجة

محمد مھدي اآلصفي، مدرسة النجف وتطور الحركة االصالحیة،بحث منشور  .١٧

  .٩م،جـ١٩٩٧ضمن موسوعة النجف االشرف،بیروت، دار األضواء، 

د ا .١٨ دام عب الح،النجف، مق ق اإلص ى طری علة عل ر ش دى النش اض، منت ن فی لحس

رة، ة عش نة الثانی دد الثاني،الس ة، الع عبان،  ٨(مجل ـ١٤٢٤ش رین  ٤/ھ تش

  ).م٢٠٠٣االول

ي الحدیث، بحث منشور  .١٩ ي األدب النجف ة ف ف قومی مھدي جواد البستاني، مواق

ة ال ھ ،الجامع ة الفق ي كلی د ف اریخ المنعق  ٢٠مستنصریة، في مؤتمر ھیئة كتابة الت

  .م١٩٨٩كانون األول  ٣٠ـ

دوة  .٢٠ ائع الن ي وق میر بصري، النھضة األدبیة الحدیثة في النجف، بحث منشور ف

  .٢، جـ٢٠٠٠العلمیة، مركز كربالء للبحوث في لندن، لندن، 

  :احد عشر
  :المعاجم والموسوعات

1. Encyclopedia Britancict by:William Potton, London, 1973, 

Vol-II. 

2. The New Encyclopedia Britancict by:William Potton, London, 

1973, Vol-V. 

  .٢م،جـ١٩٥٨أغابزرك الطھراني، الكرام البررة، النجف،  .٣

  .م١٩٦٤انطوان الخوري،أعالم التربیة حیاتھم وآثارھم،بیروت،دار الكتاب اللبناني،  .٤

 .جعفر الخلیلي .٥

ة ـ  ...........ـ  ات المقدس وعة العتب ارف،  موس داد، دار التع ف، بغ م النج قس

  .٢م،جـ١٩٦٦



 ٤٦١

ي،   ...........ـ  ة االعلم روت، مؤسس ف، بی ة ـ قسم النج ات المقدس موسوعة العتب

  .٧م،جـ١٩٨٧

  .١م،جـ١٩٦٣ھكذا عرفتھم، بغداد،   ...........ـ 

  .٦م،جـ١٩٩٥جعفر الدجیلي، موسوعة النجف االشرف، لبنان، دار االضواء،  .٦

  .ھـ١٣٥٣ویة،ماضي النجف وحاضرھا،صیدا،مطبعة العرفان،جعفر باقر محب .٧

حمید المطبعي، موسوعة أعالم العراق في القرن العشرین، بغداد، دار الشؤون  .٨

  .٢م، جـ١٩٩٦الثقافیة العامة، 

زاھدة ابراھیم، كشاف بالجرائد والمجالت العراقیة، بغداد، دار الحریة للطباعة  .٩

  .م١٩٧٦والنشر، 

  .٣ھـ،جـ١٣٥٨نى واأللقاب، صیدا، مطبعة العرفان، عباس القمي، الك .١٠

  .م١٩٧٢عبد الرزاق الھاللي، دراسات وتراجم عراقیة، بیروت،  .١١

  .م١٩٨٠عبد المنعم الحفني، معجم المصطلحات الصوفیة، بیروت،  .١٢

  .ھـ١٣٨٥عبد الھادي الفضلي، دلیل النجف االشرف،النجف،مطبعة اآلداب،  .١٣

  .١م،جت١٩٨٦، بیروت، ٣لسیاسیة، طعبد الوھاب الكیالي، موسوعة ا .١٤

ى موسوعة  .١٥ دم إل ة، بحث مق ي، المجالت والصحف النجفی عالء حسین الرھیم

  .م١٩٩٩، مركز دراسات الكوفة، ١االعالم والفكر في الكوفة، سلسلة رقم

ة،  .١٦ ب البغدادی ة األدی حفیة العراقیة،بغداد،مطبع وعة الص ائق بطي،الموس ف

  .م١٩٧٦

الم ورواد .١٧ یط، اع اظم حط اب  ك روت، دار الكت ي، بی ي االدب العرب ف

  ).ت.د(العربي،

واد .١٨ وركیس ع اد، .ك ة االرش داد، مطبع راقیین، بغ ؤلفین الع م الم ، معج

  .٤جـ، ٢جـم،١٩٦٩

دین، النجف،  .١٩ د حسین حرز ال ق محم محمد حرز الدین، معارف الرجال، تحقی



 ٤٦٢

  .١م، جـ١٩٦٤مطبعة اآلداب، 

ام،  .٢٠ ھد االم ي، مش ر التمیم ي جعف د عل ة، محم ة الحیدری ف، المطبع النج

  .٤،جـ٣م،جـ١٩٥٧

د  .٢١ رین، المجل ر ـ العش ع عش رن الراب ارف، الق رة المع دي، دائ د وج د فری محم

  .م١٩٦٧، مصر، مطبعة دار المعارف القرن العشرین، ٤الثالث، ط

ر  .٢٢ ادق بح د ص دیم محم ق تق ة، تحقی د الرجالی وم، الفوائ ر العل دي بح د مھ محم

  .١م،جـ١٩٦٥النجف، مطبعة اآلداب،  العلوم، وحسین بحر العلوم،

 .محمد ھادي األمیني .٢٣

  .م١٩٦٦معجم المطبوعات العراقیة، النجف، مطبعة اآلداب،   ...........ـ 

ف عام، ط  ...........ـ  ي النجف خالل أل ر واألدب ف د٢معجم رجال الفك ، ٤، مجل

  .م١٩٩٢بیروت، 

، بغداد، منشورات وزارة میر بصري، اعالم الیقظة الفكریة في العراق الحدیث .٢٤

  ).ت.د(االعالم،

ھیكل نعمة هللا، والیاس ملیحة، موسوعة علماء الطب مع اعتناء خاص باألطباء  .٢٥

  .م١٩٩١العرب، بیروت، دار الكتب العلمیة، 

  :دواوین الشعر العراقي:اثنا عشر

  .م١٩٥٢دیوان عبد الغني الخضري، النجف،  .١

د ال .٢ ع عب وبي، جم عید الحب د س وان محم ابع دی ان، مط واھري، لبن ز الج عزی

  .ھـ١٣٣٠العرفان،

 .م١٩٨٠دیوان محمد سعید الحبوبي، جمع وتقدیم عبد الغفار الحبوبي، الكویت، .٣

  

وبي .٤ د الصاحب الموسوي، الشیخ الیعق ي شعره(عب ة ف ة نقدی ة )دراس م، مطبع ، ق

  .م١٩٩٥ستارة، 



 ٤٦٣

بعة الغري، ، النجف االشرف، مط٢عبد المنعم الفرطوسي، دیوان الفرطوسي، ط .٥

  .١م،جـ١٩٦٦

ة،  .٦ ب البغدادی ة األدی داد، مطبع واھري، بغ وان الج واھري، دی دي الج د مھ محم

  .١م،جـ١٩٧٣

  :المقابالت الشخصیة:ثالثة عشر

في النجف  باقر شریف القرشي، باحث ومؤرخ وأمین عام مكتبة اإلمام الحسن  .١

  .االشرف، النجف االشرف

  .أكادیمي، لھ كتابات في الصحافة النجفیة محمد بحر العلوم، رجل دین وباحث. د .٢

ام  .٣ ي تظاھرات ع ي، مشارك ف اجر نجف م، النجف ١٩٥٢رضا یوسف العبیدي، ت

  .االشرف

ة،  .٤ ي الشؤون الصحافة الكربالئی ة، شاعر ومؤرخ وباحث ف ادي الطعم سلمان ھ

  .وكاتب ضمة صحافة النجف االشرف، ضمن مدة البحث، كربالء

ق السید إبراھیم الفاضلي، صاحب مجلة العدل النجفیة، عبد الحسین الفاضلي، شقی .٥

  .وأحد أعضاء جمعیة التوجیھ الدیني ومؤسس مطبعة القضاء

ھالني، .٦ ول الس د الرس الت   عب حف والمج بعض الص ر ل ي ومعاص اعر نجف ش

  .النجفیة، ومشترك في أعدادھا، النجف االشرف

ر ا .٧ ام أمی ة االم ؤمنین علي جھاد ظاھر الحساني، أمین عام مكتب ي   لم ة ف العام

  .النجف االشرف، النجف االشرف

  .قاسم عطیة دعیبل، محام وباحث في تاریخ النجف االشرف، النجف االشرف .٨

ة، النجف آیة هللا الشیخ  .٩ ي الحوزة العلمی دیني ف اض، المرجع ال د اسحق الفی محم

  .االشرف

یخ  .١٠ اعديالش ین الس د حس ي  ،محم ات ف ھ كتاب ؤرخ، ل ث وم ن، باح ل دی رج

  .الصحافة النجفیة، ضمن مدة البحث، النجف االشرف



 ٤٦٤

ب وصحفي،  .١١ دة، أدی ة العقی ر مجل محمد حسین منصور المحتصر، رئیس تحری

  .النجف االشرف

ة، وزد الباحث  .١٢ ة الشعاع النجفی محمد عبد الھادي العصامي، نجل صاحب مجل

  .جمیع اعداد مجلة الشعاع، النجف االشرف

  .النجف االشرف منذر جواد مرزة، باحث ومؤرخ، .١٣

ت  .١٤ ل البی عراء أھ ة ش یس رابط امي، رئ م الحم واد جاس ادي ج ف  ھ ي النج ف

  .االشرف

  :المجالت:عشر أربعة

  .السنة الثالثةلة،العدد الخامس،،مج)كربالء(البالغ، .١

  .،المجلد الرابع،السنة الثانیة)النجف(الرابطة األدبیة،  .٢

  .، العدد العاشر، السنة الخامسة)النجف(العدل، .٣

  ).٥و٤(،الجزء)٢٩(، مجلة، المجلد)لبنان(العرفان،  .٤

  ).٩و٨(،الجزء)٢٩(، مجلة، المجلد)لبنان(العرفان،  .٥

دد .٦ داد، مجلة،الع ارة بغ ة تج انون األول،)١٠و٩(غرف دد١٩٤٠، ك ، )٧و٦(م،والع

  .م١٩٤١، تشرین األول،)٨(م،والعدد١٩٤١حزیران وتموز، 

  .، العدد الثامن، السنة األولى)النجف(الكلمة، .٧

  ).٣٢و٣١(، العدد)بیروت(نور اإلسالم،  .٨

  


