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�صوابط الّن�صر يف جمّلة )تراث الب�صرة(
يرسُّ جمّلة )تراث البرصة( أْن تستقبَل البحوث والّدراسات الّرصينة عىل وفق 

الّضوابط اآلتية:
1- أْن يقَع موضوع البحث ضمن اهتاممات املجّلة وأهدافها )ُتعنى بقضايا 

الرتاث البرصّي(.
العلمّي  البحث  منهجّية  وفق  عىل  والّدراسات  البحوث  تكون  أْن   -2

وخطواته املتعارف عليها عاملّيًا.
3- أْن ُيقّدم البحث مطبوعًا عىل ورق بحجم(A4)، وبثالث نسخ، مع قرص 
مدمج(CD)، عىل أن يكوَن عدُد كلامِت البحث بحدود )5000-1000( كلمة، 

ومكتوبًا بخّط(Simplified Arabic)، وأْن ترّقم الّصفحات ترقياًم متسلِساًل.
4- أْن ُيقّدَم عنواُن البحِث وملّخص البحث باللُّغتني: العربّية واإلنجليزّية، 

وبحدود )350( كلمة. 
الباحث/ واسم  عنوان  عىل  البحث  ِمن  األوىل  الّصفحة  حتتوَي  أْن   -5
الباحثني، وجهة العمل، والعنوان الوظيفّي، ورقم اهلاتف األريّض أو املحمول، 
والربيد اإللكرتويّن، مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث، أو الباحثني، يف صلب 

البحث، أو أّي إشارة إىل ذلك. 
6- أْن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث، وُتراعى األصول العلمّية املتعارفة 

يف التوثيق، واإلشارة بأن تتضّمن: )اسم الكتاب، رقم الّصفحة(.



ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ أْن   -7
حالة وجود مصادر ومراجع أجنبّية ُتضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة 
األلفبائّي  الرتتيب  إعدادمها  يف  وُيراعى  العربّية،  واملصادر  املراجع  قائمة  عن 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجاّلت، أو أسامء املؤّلفنَي.
يف  وُيشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللَّوحات  ور  والصُّ اجلداول  ُتطبع  أْن   -8

أسفل الّشكل إىل مصدرها أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
9- أْن ُترفق نسخة من الّسرية العلمّية للباحِث إذا كان ينرُش يف املجّلة للمّرة 
األوىل، وأْن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قْد قّدم إىل مؤمتٍر أو ندوٍة، وأّنه مل ُينرش 
بتمويل  قامْت  علمّية  غري  أو  علمّية  جهة  أّية  اسم  إىل  ُيشار  كام  أعامهلا،  ضمن 

البحث أو ساعدت يف إعداده.
10- أْن ال يكون البحث منشورًا، وال مقّدمًا إىل أّية وسيلة نرش أخرى.

تعرّب  وال  كاتبيها،  آراء  عن  املجّلة  يف  املنشورة  األفكار  مجيع  تعرّب   -11
املنشورة  األبحاث  ترتيب  وخيضع  اإلصدار،  جهة  نظر  وجهة  عن  بالّضورة 

ملوجبات فنّّية.
12- ختضع البحوث لتقويم علمّي رّسي لبيان صالحيتها للنرش، وال ُتعاد 

البحوث إىل أصحاهبا، سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللّية اآلتية:
أ- يبّلغ الباحث بتسّلم املاّدة املرسلة للنرش خالل مّدٍة أقصاها أسبوعان من 

تاريخ التسّلم.
ب- خُيَطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها 

وموعد نرشها املتوّقع.



ج- البحوث التي يرى املقّوموَن وجوَب إجراء تعديالت أو إضافات عليها 
ُتعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحّددة كي يعملوا عىل إعدادها  قبل نرشها 

هنائّيًا للنرّش.
ُيبّلغ أصحاهبا بذلَك مْن دون رضورة إبداء أسباب  البحوث املرفوضة  د- 

الرفض.
#- يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ُنرِش فيه بحُثه، ومكافأة 

مالّية.
13- ُيراعى يف أسبقّية النرش:

أ- البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب- تاريخ تسّلم رئيس التحرير للبحث.

ج- تاريخ تقديم البحوث كّلام يتِمُّ تعديُلها.

د- تنويع جماالت البحوث كّلام أمكن ذلك.
14- ُترسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز:

(Basrah@alkafeel.net)، أو ُتسّلم مبارشة إىل مقّر املركز عىل العنوان اآليت: 

)العراق/البرصة/الرباضعّية/شارع سّيد أمني/مركز تراث البرصة(. 
وّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.





كلمُة العدد

ِحْيِم مْحَِن الرَّ بِْسِم اهللِ الرَّ
احلمُد هللِ عىل مجيِل عطائه، وتواتر آالئه، وصلواُته وسالُمه عىل حبيبه وأكمل 
أوليائه، املصطفى حمّمد، وعىل آله عرتته وأوّدائه، صالًة وسالمًا ُينمياِن القليَل، 

وُيسيالِن النّاضَب امُلحيل، ويربآن املدنَف والعليَل، وبعُد: 
مْن  اكتسبتها  التي  املعهودة  سمرُتا  علْتهام  قْد  مفرتشتنِي،  ذراعاها  تزاُل  فام 
الذي  ماءها  اليدين  هباتني  لتغرَف  نني،  السِّ عناِء  من  جَمٌَل  وغّطامها  ا،  رهبِّ عطاِء 
اهلادُر  الّصوُت  ر  ويتكرَّ وَخَوِرها،  اهِلَمم  وتراجع  وجورها،  األّيام  هزال  غرّيه 
ورمادًا،  سوادًا  أكسبتها  قد  األسف-  -ومع  ولكنّها  الرّشارة،  وتنطلُق  منها، 

أرادمُها هلا األعداء.
الكرام- من برصتنا،  واملتابعني  القّراء  ننطلُق -أعّزاءنا  الَومضات  من هذه 
ِف جهِدنا العلمّي، املتوائم مع هذه املدينة  لنطلَّ عليكم من رُشفتنا الرابعة من رُشَ
املعطاء؛ ليجلَو عن تراثِها شيئًا ممّا حلقه من تراكامٍت  خمتلفة األبعاد. لقد امتلكْت 
هذه املدينة قلبًا ُرحبًا فسيحًا، احتوى اجلميع، وأعطى اجلميع، ورعى اجلميع، 
بأّن  آمن  القلب  التي اخرتقْته وخترتُقه، ولكّن هذا  هام  السِّ َكثرة  غم من  الرُّ عىل 
يد القدرة هي التي ترعاُه، ومتّدُه بالتحّمِل واحلياة، يقول الّشاعر كاظم احلّجاج 



مواسيًا:
باألمِس حلمُت بأّن البرصَة قد ماتْت

فهلعُت وملْ ُأكِمْل ُحلمي .. 
عُت معي بعَض الُعّشاق .. وفزعُت، وفزَّ

رحنا نتحّسُس جدراَن العّشاِر ..
نقيُس النّبَض..

حّتى أبرْصَنا كفَّ اهللِ ُتدّلُك قلَب البرصة ..
وجماالٍت  مستوياٍت  عىل  ياٍت  حتدِّ من  اليوَم  البرصُة  تلقى  ما  فمَع  َنَعم... 
يدهيا  قلَبها، ومتسَح عن  لتدّلك  اإلهلّية؛  الُقدرِة  بنوايص  فأمُلها معقوٌد  خمتلفة،  

ى بامٍء عْذٍب فراٍت بعد أْن غمرها األُجاج.. امَلَجل، وتروي كبَدها احلرَّ
اث ثيمة خاّصة ال ُيدركها إاّل من وقَف عىل حقيقة املعرفة، ومقدار  إّن للرتُّ
أّما غري ذلك،  التي واجهتها،  يات  التحدِّ فيها، ومقدار  املبذول  اجلهد اإلنسايّن 
واآلثار،  الكتب  تعلو  التي  الغبار  من  كونه كومة  ُياوز  الرتاث عندهم ال  فإّن 
وُييل دائاًم عىل اليشء القديم، الذي قىض نفعه، وانتهت مهّمته، وترّجل عن داّبة 
سريه، وركَن إىل عجِزِه. وهذا املفهوم يف حقيقته  قارُص الرؤية، حمدوُد اجلانب، 
اِث ألجيالنا الواعدة، والرتغيِب  وكم بنا -اليوم- مْن حاجٍة إىل تقريِب فهم الرتُّ
بة لتعاطيه، واملرّغبة يف النظر فيه وتدارسه، واإليامن  فيه، وابتكار الوسائل املقرِّ
تهم وجمتمعهم،  أمَّ لُيعلوا من شأِن واقع  بذلوا جواهَر أعامرهم؛  بأّنه جهُد قوٍم 

ليكوَن موقعهم الدّرة من الّتاج يف املجتمع، وبني األمم. 
ونأمُل أْن تكوَن جمّلتنا )تراُث البرصة(، حلقة فاعلة يف إيصال هذا الّصوت 



ا  اث، والنظر فيه، فها نحن -أهيُّ الرتاثّي البرصّي، مستعينًة هبمِم أهِل الَبرَصَ بالرتُّ
وقْد  هذا،  طّياِت عددنا  توّزعْت يف  األبحاث،  من  طّيبٍة  ثّلٍة  يَدي  بنَي  الكرام- 
حرصنا عىل أْن تتنّوع مشارهُبا ضمَن آفاٍق شّتى، من النّصِّ الرتاثّي املخطوط، 
ؤى التأرخيّية التي ُأفرزْت  إىل الظواهر الرتاثّية واستكناه دالالتا حداثّيًا، إىل الرُّ
يف البرصة، مرورًا بالشخصّيات العلمّية، وما تكتنُفه من مالمح وأبعاد استقْتها 
من أرضها؛ لُتعيدها فكرًا ورؤًى ومناهج، إىل غري ذلك...، وقْد جاءْت متناغمًة 
الباحثني واألكاديمّيني  مع ُسبِل البحِث العلميِّ احلديث، وبأيدي جمموعٍة من 
موائد  عىل  مستساغًة  مائدًة  وتضَعه  البرصّي،  الرّتاِث  مكامَن  لُتثرَي  والعلامء، 
، الذي ال ينقطُع وال يفرُت عىل مّر الزمان واختالف املكان. ومن  النََّهم العلميِّ
هنا، هنيُب بجميِع اإلخوة الذين لدهيم اهتاممات بالرّتاث البرصّي، أْن يرفدوا 
اث  ينابيع هذه املجّلة؛ لتزداَد عطاًء، وتفيَض جداوَل لرفِد املعلومة، وإحياء الرتُّ
وتروهيم.  ناظرهيا،  تسحُر  مدرارًة،  ناصعًة  جذوُتا  لتبقى  املغّيب،  أو  املدفون، 

واحلمُد هلل وحده والّصالة عىل حمّمد املصطفى وآله، الطّيبنَي الطاهريَن.





املحتويات

قصيدٌة يف احلمسِة لعلويِّ البرصِة )عيلِّ بن حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن عيلِّ 
بن احلسني بن عيلِّ بن أيب طالب (، حتقيٌق ودراسٌة

25 م.د. فارس نايف فايز/جامعة سومر/كّلّية الرتبية األساسّية 

 باخلالفة، وَفْضلِه،  يَّة اإلمام عيلٍّ بالغُة اإلقناِع يف رسالَتي اجلاحظ عْن أحقِّ
وتفضيِل بني هاشم عىل غريهم

أ.د. عبد اإلله عبد الوّهاب العرداوّي
63 جامعة الكوفة/كّلّية الرّتبية األساسّية/قسم الّلغة العربّية 

اسرتاتيجّيُة املراقبِة، وفاعلّيُة النِّظاِم الّرقايبِّ يف فِْكِر أمرِي املؤمننَي / دراسٌة يف 
كتابِه إىل واليِه عىل البرصِة )عثمن بن ُحنيف(

أ. د. شكري نارص عبد احلسن
111 جامعة البرصة/ كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية/ قسم التاريخ 

، وجهوُدُه يف دْفِع الّتعارِض بنَي النّصوِص الرّشعّية، دراسٌة  أبو احُلسنِي البرصيُّ
ُأصولّيٌة

أ.م.د. كامران أورمحان جميد
149 ين  يَّة العلوم اإلسالمّية/ قسم ُأصول الدِّ جامعة الّسليامنية/كلِّ

املوقُف الّشعبيُّ يف البرصِة مْن عهد امللك )فيصل األّول( )1921-1933م(

م. انتصار حممود عبد اخلض الّدربندّي
187 ّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية/قسم الّتاريخ  جامعة البرصة/كلِّ



ناعاُت احلرفّيُة يف قضائي الُقْرنة واملَدْينَة، دراسٌة جغرافّيٌة الصِّ
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ملّخ�ُص البحث

هلذه املخطوطة أمّهّية واضحة، تنبع من كون القصيدة املكتوبة فيها غري واردة 
التي روْت أشعار صاحبها، وال يف شعره املجموع مؤّخرًا  القديمة  املصادر  يف 
ز االطمئنان هبا، أّن اسم الشاعر ُكتب بالتفصيل،  عىل يد بعض الباحثني، وما يعزِّ
معضودًا بذكر األلقاب واألوصاف التعريفّية، فهي إضافة جديدة ُيدَرُك هبا جزٌء 
ل أداة ووسيلة إضافّية ملعرفة املستويات  ممّا ضاع من نتاجه، فضاًل عن أهّنا ستشكِّ
يغ التعبريّية التي يتمّيز هبا الشاعر، فهي قطعة جديدة من تراثه  األسلوبّية، والصِّ
املتناثر، الذي ضاع معظمه، تساعدنا يف ختفيف بعض حاالت الّشك والتوّجس 
التي يمكن أْن حتيط به؛ لذا فإّن حتقيقها ينطوي عىل اكتشاٍف ُيسهم يف مراكمة 
النصوص الواردة عنه، وعن تلك احلقبة الزمنّية التي عاش فيها، ويمكن عّدها 
من  وعدد  أهله،  وأفكار  ُصَوِرِه،  من  جّسدته  بام  عرصها،  عىل  جديدًا  شاهدًا 

أنساق حياتم املتوارية بني الّسطور.
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Abstract

    This manuscript has a clear importance stemming from 
the fact that the poem is not mentioned in the old sources 
that included the poet's poetry, nor in his poetry recently 
collected by some scholars. It is reassuring that the name 
of the poet is written in detail together with the related 
titles and descriptions. This manuscript is a new addition to 
compensate some of the poet's lost poetry. Also, it will be 
a tool and an additional means to know the stylistic levels 
and expressive formulas that characterize the poet. It is a 
new piece of the poet's scattered poems, many of which 
were lost. This poem could help us to reduce some cases 
of doubt and suspicion surrounding him. Investigating this 
poem therefore aims at promoting his poetic heritage and 
studying the period of time in which he lived.
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مقّدمُة الّتحقيق

ال خيفى مدى التداخل والتامزج بني األدب والتاريخ، ومقدار الّدور الذي 
ت عن روح  مه كّل منهام خدمة لآلخر، فام أكثر النصوص األدبّية التي عربَّ يقدِّ
مرحلتها التارخيّية، وسّجلت ودّونت أحداثها، وتفاصيل جمرياتا، وهذا األمر 
قديم ِقَدم النصوص األدبّية والتارخيّية األوىل، وما ملحمة كلكامش، وملحمتا 
احلال،  التوثيقّي لألدب، وهكذا  املعطى  ببعيدتني عن هذا  اإللياذة واألوديسة 
حّتى يومنا هذا، خصوصًا مع ظهور أجناس أدبّية جديدة، تنطوي عىل مساحات 
تعبريّية كربى أوسع من الّشعر، وأكثر رحابة منه يف تضمني األحداث التارخيّية، 

ومَتَثُِّلها، مثل: القّصة واملرسحّية والّرواية، والنصوص املفتوحة)1(، وغريها.
ومثلام خدم األدُب التاريَخ يف جوانب عديدة، فإّن النصوص التارخيّية كثريًا 
لة بأهبى الّصور األدبّية، وأروعها، وأمجل امُلَلح والنّوادر، بأجزل  ما جاءت حممَّ

املفردات، وأمتع األساليب.
من هنا تأيت هذه املخطوطة دافعًا فّعاالً ملعرفة الكثري من القضايا التارخيّية؛ 
وأكثرها  املراحل،  أعقد  من  تارخيّية  مرحلة  ُيمّثُل  باسمه  املوّقعة  شاعرها  ألّن 
حساسّية واضطرابًا يف العرص العّبايّس، فهو قائد ثورة، ُحكيت عنه وعن ثورته 
عىل  واخلروج  واملروق)2(،  بالفتنة  املؤّرخني  بعض  وصفها  فقْد  شّتى،  قصص 
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املّلة، بينام وصفها آخرون بأهّنا ثورة تندرج ضمن احلركات الّساعية إىل تأسيس 
العدل االجتامعّي)3(، وإنصاف رشية العبيد املضطهدة املسحوقة التي أنصفها 
الثراء  عن  والباحثني  واالنتهازّيني  الطغاة  من  املسلمني  بعض  لكّن  اإلسالم، 
املستضعفني،  من  الطبقة  هذه  فظلموا  الّسمحة،  الرشيعة  عن  حادوا  واملتعة، 

وامتهنوها، وجعلوا حياتا شبيهة بحياة احليوانات، بل أسوأ منها.
الّشاعر، تقود  إّن القصيدة )املخطوطة( من أّول سطر حيث ُكتب فيه اسم 
الباحث عنوة إىل التفتيش يف طّيات التاريخ، وتفرض عليه العمل بدّقة وحيادّية، 
وحذر شديد؛ للوقوف عند أّي بصيص يمكن أن ُتلَتمس منه احلقيقة، بال غبار، 
وراء  من  واهلل  والتحقيق،  الّدراسة  مّدة  طول  إليه  سعينا  ما  وهذا  تضبيب،  أو 

القصد، فهو نعم املوىل، ونعم املعني. 

اأواًّل: �صرية ال�صاعر

1- ا�صُمه ون�صُبه 

وهو كام ُذِكَر يف أعىل املخطوطة: علوّي البرصة، الّسّيد اهلامم، عّل بن حمّمد 
ابن أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالب، واالسم 
أو  الّزنج،  يّتفق مع اسم صاحب  إْذ  أمام إشكالّية كبرية؛  الّسلسلة يضعنا  هبذه 
ومَؤّدى  العّباسّية،  الّدولة  عىل  الثائر  البرصة  علوّي  أو  البرصّي،  العلوّي 
الزنج،  صاحب  نسب  يف  طعنوا  القدماء  والنّسابني  املؤّرخني  أّن  اإلشكالّية 
وعّدوه مّدعيًا كاذبًا، ويف ذلك يقول الطربّي املعارص له: زعم أّنه عّل بن حمّمد 
وكان  أعاله،  يف  املذكور  النسب  آخر  إىل  زيد،  بن  عيسى  بن  عّل  بن  أمحد  ابن 
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اسمه -فيام ذكر- عّل بن حمّمد بن عبد الّرحيم، ونسبه يف عبد القيس، وأّمه قّرة 
ابنة عّل بن رحيب بن حمّمد بن حكيم، من بني أسد بن خزيمة من ساكني قرية 
من قرى الّري، يقال هلا: )وْرزنني()4(، ويف البحرين اّدعى أّنه عّل بن حمّمد بن 
العّباس بن عّل بن أيب طالب، وحني هرب  الفضل بن حسن بن عبيد اهلل بن 
انتسب فيها إىل حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد)5(، وبعد متّكنه من  إىل بغداد، 
البرصة وختريبها، انتسب إىل ييى بن زيد بن عّل؛ إذ صار إليه مجاعة من العلوّية 
الذين كانوا يف البرصة، وكان فيَمن أتاه منهم عّل بن حمّمد بن أمحد الذي ادّعى 
بن زيد)6(، وعنه  إىل ييى  وانتسب  بن عيسى،  أمحد  إىل  االنتساب  نسبه، فرتك 
النّاس  طالب،وأكثر  أيب  آل  َدعيُّ  »إّنه  املسعودّي)ت346هـ/957م(:  يقول 
ُينكرونه«)7(، ويتّج عىل بطالن دعواه يف االنتساب إىل آل أيب طالب، بام ظهر 
من فعله الّداّل عىل أّنه كان يرى رأي األزارقة من اخلوارج؛ إذ كان ييز مثلهم 
قتل النساء واألطفال، وغريهم من الّشيخ الفاين، وغريه ممّن ال يستحّق القتل)8(، 
وأّنه كان يقول: »أال ال حكم إاّل هلل، وكان يرى الذنوب كّلها رشكًا«)9(، ويقطع 

صاحب اجلمهرة )ت456#(، بأّن علوّية صاحب الزنج اّدعاء حمض)10(.
عّمن  ويذكر  بنسبه،  الطعن  يف  فيشّكك  )ت#421(،  مسكويه  ابن  أّما 
اجلوزّي)12(  ابن  نسبه  يف  وشّكك  النسب)11(،  صحيح  أّنه  بخربه  يرتاب  ال 
)ت597#(، وابن أيب احلديد )ت 656#( الذي يذكر أّن أكثر الناس يقدحون 
يف نسبه، وخصوصًا الطالبّيني، ومجهور النّسابني اتفقوا عىل أّنه من عبد القيس، 
وأّنه عّل بن حمّمد بن عبد الّرحيم)13(، وهذا املوقف من ابن أيب احلديد، الذي 
خني الّسابقني عليه، يناقض فيه موقفًا آخر له؛ إْذ يروي فيه  ُيَسّلم فيه آلراء املؤرِّ



32

ق�سيدٌة يف �حلما�سِة لعلويِّ �لب�سرِة )عليِّ بن حمّمد بن �أحمد بن عي�سى...

جمّلة ف�سلّية حمّكمةتر�ث �لب�سرة

عن اهلاشمّيني فخرهم بصاحب الّزنج حني تفاخروا عىل األموّيني، بَمن لدهيم 
من الفصحاء والّشعراء، فقْد عّدوه من بني شعرائهم وفصحائهم امُلجيدين)14(، 
وال أدري ملاذا فات ابن أيب احلديد الوقوف عند هذا األمر، وتقليبه عىل الّرغم ممّا 
ُعرف عنه من موسوعّيته، وَجَلده يف البحث، وتكاد رواية ابن األثري)ت#630( 
تكون صورة عن رواية الطربّي يف الطعن بنسبه)15(، وابن خلدون )ت #808(، 
بل وأكثر املؤّرخني، يكاد يستند يف قضّية النسب إىل ما قاله الطربّي يف تارخيه)16(.
تصحيح  إىل  تقود  أْن  يمكن  أخبارًا  النّسابني  بعض  عند  وجدُت  ولكنّي 
نسبه، فقد جاء يف عمدة الطالب: أّن عيسى موتِّم األشبال)17(، ويكنّى أبا ييى، 
ويّص إبراهيم بن عبد اهلل املحض، وحامل رايته، قتيل بامخرى، فلاّم ُقتل إبراهيم 
فقيهًا،  عاملًا،  وكان  املختفي،  أمحد  أعقابه  وِمن  مات)18(،  أْن  إىل  عيسى  اختفى 
كبريًا، زاهدًا، قد بقي يف دار اخلالفة حّتى جميء هارون العّبايّس، فلاّم كرب أمحد 
بالبرصة، ولذلك  أْن مات  إىل  فُأخذ وُحبس، فخلص واختفى  املختفي خرج، 
املختفي من  بن أمحد  املكفل، وأعقب حمّمد  أعقب حمّمد  باملختفي، وقد  ي  ُسمِّ
العمدة )ت 828#( حتت عنوان )أخبار عّل  ابنه عّل)19(، وهنا ُيشري صاحب 
ابن حمّمد صاحب الّزنج(، أّن املتقّدم هو ما ذكره النّسابون، أمثال: شيخ الرّشف 
العمرّي،  العبيديّل، وأيب احلسن، عّل بن حمّمد  أيب احلسن، حمّمد بن أيب جعفر 
والرّشيف أيب عبد اهلل، احلسني بن طباطبا احلسنّي، وغريهم، وزعم قوم آخرون 
منهم -أي: النّسابة - بريه اهلاشمّي، وهو إبراهيم بن حمّمد بن إسامعيل بن جعفر 
ابن سليامن اهلاشمّي النّسابة، وأبو احلسن، زيد بن كتيلة احلسينّي النّسابة: أّن عّل 
ابن حمّمد صاحب الّزنج صحيح النّسب يف آل أيب طالب، وُيشري بعد ذلك إىل 
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مقولة صاحب جتارب األمم التي ذكرناها يف الّصفحة الّسابقة)20(.
ويف املجدي يروي املؤّلف )ت459#( عن شيخه: أّنه كان يصّحح نسبه؛ إْذ 
الّشيخ أيب احلسني زيد بن حمّمد بن  النقيب  أّنه قال: »قلُت للرّشيف  يذكر عنه 
كتيلة، وكان زيدّيًا يف مذهبه ونسبه عند قراءيت عليه نسب  بن  بن عّل  القاسم 
يدفعه  الذي  البرصة  صاحب  حمّمد  بن  عّل  يف  تقول  ما  وبنيه:  زيد  بن  احلسني 
الناس؟ فقال: هو علوّي، كذلك وجدت شيوخي يقولون، وينفيه َمن ال بصرية 

له«)21(.
وهؤالء أغلبهم من العلوّيني، وقوهلم يدحض ما ذكره ابن أيب احلديد يف أّن 
أكثرهم ُينكرونه، وللّصفدّي )ت746#( رواية يتفّرد هبا، يمكن أْن ُيمسك منها 
الباحث خيوطًا تدعم صّحة نسب شاعرنا؛ إْذ يروي عن قّرة بنت عبد الواحد 
ابن حمّمد الّشامي -وهي أّم صاحب الزّنج- ما ملّخصه: أّن أباها كان خيتلف 
أثناء حّجه كّل عام إىل شيخ من آل أيب طالب، وله ولد ُيدعى حمّمد، وقد تويّف 
عنه أبوه، ثّم أّمه وأخته، فجاء به أبوها، وزّوجها إّياه، فولدْت له علّيًا، فأخذه 
الولد لوفاة  إليها  البرصة، وبعد مّدة رجع  أْن هجرها، وعاد إىل موطنه يف  بعد 
أبيه، فأقام معها ال يدع أحدًا عنده أدٌب، وال روايٌة، إال وأخذها، وغاب عنها 

عّدة مّرات، كانت آخرها الغيبة التي خرج فيها بالبرصة)22(. 
أّما املحّدثون، فمنهم َمن تابع القدماء عىل أقواهلم يف اسمه ونسبه، وعّدوه 
بموضوعّية  األمر  يعالج  املحايد،  املتأيّن  وقفة  وقف  َمن  ومنهم  مّدعيًا)23(، 
يقطعوا  مل  الذي  الوقت  يف  عنه،  النسب  بنفي  يقطعوا  فلم  علمّية،  وأدوات 
أيضًا بأّنه صحيح النسب نقّي الّسلسلة؛ وذلك لصعوبة اجلزم هبذا األمر، وفقًا 
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نسبه)25(،  تثبيت صّحة  إىل  مياًل  نلمس عنده  َمن  املتوافرة)24(، وفيهم  للمصادر 
فهادي العلوّي مثاًل يعتقد أّن دالئل التثبيت يف النسب أقوى من دالئل النفي، 
املختفي،  أمحد  تضّم:  التي  أجداده  سلسلة  يف  االختفاء  قضّية  أظهرها  لعّل 
وعيسى والده موتِّم األشبال، وانتقال أمحد جّده إىل البرصة، ويف خمتفاه ُولد له 
ولدان مها: عّل وحمّمد، وينتسب صاحب الّزنج إىل حمّمد، الذي تقول مصادر 
النسب: إّنه ولد له ولد اسمه عّل، وتساعد حالة االختفاء، وكتامن األصل عىل 

االلتباس يف سلسلة النسب، إاّل أّن بعض النّسابة صّححوه)26(.
أثر  يقتفي   ،)املهدّي اإلمام  )موسوعة  صاحب  أِجَد  أن  الغريب  ومن 
نقاش  يف  وطريقته  يّتسق  ال  ما  وهو  الّزنج،  صاحب  عن  أقواهلم  يف  القدماء 
الّروايات، ومنهجه الّصارم الذي اختّطه يف الكتاب ِمن تنقيب وتدقيق وتفريع 
خ لصاحب الّزنج بوصفه معارصًا  مسهب لألوجه التي يتناوهلا، إاّل أّنه عندما يؤرِّ
لإلمام )العسكرّي(، ال يغاير طريقة القدماء يف القول فيه متَّبعًا أثَر الطربّي 
وابن األثري)27(، وال يد حرجًا كبريًا يف نفيه عن أهل البيت، مستندًا بذلك 
إىل رواية ذكرها ابن شهر آشوب )ت588#( عن حمّمد بن صالح اخلثعمّي تأيت 
يف سياق الّداللة عىل معجزات اإلمام العسكرّي، قائاًل فيها: »عزمُت أْن أسأل 
نج، فُأنسيت  يق، وعن صاحب الزِّ يف كتايب إىل أيب حمّمد، عن البّطيخ عىل الرِّ
وصاحب  الفالج،  ُيورث  فإّنه  يق،  الرِّ عىل  البّطيخ  ُيؤَكل  ال  جوابه:  علَّ  فورد 
نج ليس منّا أهل البيت«)28(، وهي رواية مل ترد عند غري )ابن شهر آشوب(،  الزِّ
وكّل الذين ذكروها بعده نقلوها عنه)29(، وحني بحثُت عن وثاقة الّراوي مل أجد 
عنه شيئًا،غري اإلشارة إىل أّنه من أصحاب العسكرّي، جاء ذلك يف رجال 
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الطويّس )ت460#()30(، ومل يذكر هذا الّراوي ال يف رجال الكيّشّ )ت#350(، 
وال النجايّش )ت450#(، واملصادر األَُخر التي ذكرته أخذت عبارة الطويّس، 
القابل  الّدليل  إىل هذا  املوسوعة  تزد عليها حرفًا)31(، فكيف ركن صاحب  ومل 
للنّقاش من عّدة وجوه، وتقبَّل تمة اّدعاء النسب يف صاحب الّزنج، اعتامدًا عىل 

مقولة غيبّية راوهيا يف عداد املجهولني. 
ومع أّن هناك شاعريِن علوّينِي يمالن االسم نفسه - عّل بن حمّمد- إاّل أّننا 
ننفي نسبة القصيدة إىل أيٍّ منهام، وذلك اعتامدًا عىل ورود سلسلة نسب الّشاعر 
يف املخطوطة بالتفصيل، وهو ما ال ينطبق عىل سلسلة نسبي الّشاعرين اآلخرين؛ 
إذ األّول منهام هو: عّل بن حمّمد بن جعفر بن حمّمد بن زيد بن عّل بن احلسني 
بن عّل بن أيب طالب، ويلّقب بـ )احلاّمين(، أو )الكويّف()32(، والثاين اسمه: عّل 
بن حمّمد بن الفضل بن حسن بن عبيد اهلل بن العّباس بن عّل بن أيب طالب)33(، 
وقد ذكرْت مصادر النسب املتقّدمة سلسلة نسب الّشاعر كام يف املخطوطة، ومل 
ولذا  نسبه؛  صّحة  يف  امُلختَلف  الّزنج  صاحب  غري  االسم  هبذا  شاعر  إىل  ُترش 
ينسب الباحث القصيدة التي يف املخطوطة إليه، وهو مطمئن، ويرتك أمر نسبه 
خني. والقصيدة ِمن شعِرِه اّلذي مل ُيذكر يف  ألهل االختصاص من النّسابة واملؤرِّ
مجيع املصادر القديمة التي روته، وال يف شعره الذي مجعه الّدكتور أمحد جاسم 

النجدّي ونرشه يف جمّلة املورد العراقّية)34(.

2- ن�صاأُته و�صريُته

قدياًم  البرصة(،  )علوّي  الّزنج  صاحب  وأخبار  سرية  عن  الكثريون  كتب 
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وهو:  واحد،  عنوان  حتت  كاملة  كتبًا  ذلك  يف  ألََّف  َمن  أوائل  فِمن  وحديثًا، 
وأبو  العّمّي،  أسد  بن  معىّل  بن  إبراهيم  بن  أمحد  نج()35(:  الزِّ صاحب  )أخبار 

الّطّيب الوّشاء، وحمّمد بن احلسن بن سهل املعروف بـ)شيلمة(.
فقرة )اسمه ونسبه( من ذكر  التي ذكرناها يف  املصادر  وال خيلو مصدر من 
طرف من أخباره، أو رواية بعٍض من أشعاره، وقد فّصل بعضهم تفصياًل مسهبًا 
وابن مسكويه،  واملسعودّي،  كالطربّي،  دولته،  وتأسيس  ثورته، وحروبه،  عن 
وابن األثري، وابن خلدون، وتكاد تتفق معظم رواياتم فيه سوى بعض الفوارق 
وُيمع  األساس،  مصدرهم  الطربّي  جرير  ابن  وُيعّد  هناك،  أو  هنا،  الطفيفة 
اّتصل يف  السيايّس  يبدأ نشاطه  أْن  قبل  وأّنه  نشأ يف )وْرزنني(،  أّنه  أكثرهم عىل 
سامّراء بجامعٍة من أصحاب الّسلطان وكّتابه، يمدحهم ويستميحهم بشعره)36(، 
ويعّلم الصبيان اخلّط والنّحو والنّجوم، وكان حسن الّشعر مطبوعًا عليه، فصيح 
ثّم  إليها سبياًل)37(،  األمور وال يد  إىل معايل  نفسه  اهلّمة، تسمو  بعيد  الّلهجة، 
ينجح هناك  أّنه مل  َهَجر إىل طاعته، ومع  الناس يف  البحرين، ودعا  إىل  َشَخَص 
النّبّي حّتى ُجبَي له اخلراج، ونفذ  إال أّن أهل البحرين أحّلوه من أنفسهم حمّل 
حكمه بينهم، وقاتلوا أسباب الّسلطان بسببه، وكّون منهم مجاعة أصبحوا فيام 
، وأّنه كان  بعد من خّلص أصحابه)38(، ثّم كان يتنقل يف البادية من حيٍّ إىل حيٍّ
أيّن  منها:  للناس،  إمامتي، ظاهرة  آيات  آيات من  األّيام  تلك  أوتيت يف  يقول: 
يُت ُسَوَرًا من القرآن ال أحفظها، فجرى هبا لساين يف ساعة واحدة، وأّنه أظّلته  ُلقِّ
اقِصْد البرصة)39(، وكانت حركته  الّرعد:  سحابة، فربقْت ورعدْت، وسمع يف 
كون به وأطاعوه، وال يرتكون شيئًا من فضالته  الثانية يف األحساء، وأهلها يتربَّ
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يسقط إىل األرض)40(، وبعد ذلك ذهب إىل البرصة، ونزل يف بني ضبيعة، فاتبعه 
هبا مجاعة، منهم: عّل بن أبان، وأخواه حمّمد واخلليل.

يف  فطمع   ،)#254( سنة  والّسعدّية)41(  الباللّية  فتنة  البرصة  إىل  جميؤه  وافق 
أحد الفريقني أْن يميل إليه، لكنّه مل يظفر بيشء، وخرج هاربًا من البرصة، وحبس 
خلَفُه ابن رجاء: ابنه وزوجته، وجاريته، وواىف بغداد، وأقام فيها حوالً كاماًل، 
وزعم أّنه: ظهرت له هبا آيات ُأَخر، وعرف ما يف ضامئر أصحابه، وأّنه سأل رّبه 
هبا آية أن يعلم حقيقة أمره، فرأى كاتبًا يكتب له، وهو ينظر إليه عىل حائط، وال 
يرى شخص كاتبه)42(، ويف بغداد استامل مجاعة إليه، ومّلا وثب الباللّية والّسعدّية 
َشَخَص  أهله؛  خالص  وبلغه  فيها،  كان  َمن  وأطلقوا  ففتحوها،  املحابس  عىل 
َمن  أّول  كان  البرصة  إىل  عاد  فكان رجوعه سنة )255#(، وحني  البرصة،  إىل 
اّتصل به ريان بن صالح أحد غلامن الّشورجّيني)43(، ينقل الّدقيق لغلامن مواله، 
فسأل ريان عن أخبار غلامن الّشورجّيني، ما ُيرى لكّل غالم منهم من الدقيق 
والّسويق والتمر)44(، وعّمن يعمل يف الّشورج من األحرار والعبيد، وأوصاه بأن 
ُيقبل عليه فيَمن قدر عليه من الغلامن، وقْد كان أهل البرصة يشرتون الّزنوج، 
أهنار  الطّيبة، وكان يف  الرتبة  يصلوا  فيكسحوهنا حّتى  الّسباخ،  إىل  وخيرجوهنم 
البرصة منهم عرشات األلوف يغدون هبذه اخلدمة، وُيرى عليهم أقواتم من 
الّتمر والدقيق)45(، فأقبل هبم إليه، واجتمع إليه برش كثري من غلامن الّشورجّيني، 
ثّم مجعهم، وقام فيهم خطيبًا، فمنّاهم ووعدهم أْن يقودهم، ويرأسهم ويمّلكهم 
األموال، وحلف هلم األيامن املغلظة أال يغدر هبم، وال خيذهلم وال يدع شيئًا من 
اإلحسان إاّل أتى به إليهم، ثّم دعا مواليهم، وعنَّفهم عىل استضعافهم للعبيد، 
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أْن  املوايل:  اهلل عليهم، وقْد عرض عليه هؤالء  ما حّرمه  وقهرهم وفعلهم هبم 
يدفعوا له األموال، ويرّد هلم عبيدهم، ولكنّه رفض، عىل الّرغم ِمن كثرة تلك 
األموال، وجعل العبيد يضبوهنم عىل فعلتهم تلك، فاطمأّنوا له ووثقوا به)46(.

القدامى  خون  املؤرِّ يه  يسمِّ كام  والنّاجم،  والفاسق  اخلبيث  البرصة  واحتلَّ 
مقربة  دولته عىل  عّبادان واألحواز، ووصلت  بعدها:  سنة )256#()47(، ومن 
)املختارة(،  تسّمى  دولته  عاصمة  وكانْت  واسط،  عىل  استيالئه  بعد  بغداد  من 
إْذ بنى مدينة املوّفقّية يف مواجهة  أبا أمحد املوّفق لقتاله؛  ثّم انتدب اخلليفة أخاه 
عاصمته املختارة، وبعد حروب طويلة يكون النرص فيها مّرة لصاحب الزنج، 
ثورته،  ُينهي  أْن  املطاف  هناية  يف  أمحد  أبو  واستطاع  املوّفق،  أمحد  أليب  وأخرى 
معظم  عنه  تفّرق  أْن  بعد  بغداد)48(،  إىل  الّرمح  عىل  مرفوعًا  رأسه  وأخذ  فقتله 
من  نخبة  وكانوا  منهم،  اخللَّص  بعض  عدا  املوّفق،  استأمنهم  الذين  أصحابه 

أرباب البصائر)49(. 

3- ما يراه املُحَدثون يف ثورته

نظرات  الّزنج  صاحب  إىل  القدماء  والكّتاب  خني  املؤرِّ أغلب  نظر  وبينام 
الغضب والتشنيع واالتام وبصنوٍف شّتى من الطعن يف: نسبه، ودينه، ومذهبه، 
خني والكّتاب  وأفعاله، ووصفوه بـ: اخلبيث والفاسق والناجم، حاول بعض املؤرِّ
املحدثني تكوين وجهة نظر مغايرة ومفارقة للّصورة الغائمة املضّببة عنه، وهم 
بحقائق  تسعفهم  أوهناك،  هنا  شاحبة  ظالل  عن  وحذر  بموضوعّية  يفّتشون 
خمتلفة عن الّسائد؛ إذ ينطلق أغلبهم من حّس أكاديمّي يسعى أصحابه إىل عدم 
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التسليم باملروّيات عىل عاّلتا، خصوصًا وأّن أغلب املصادر التي تناولت تارخيه 
متّثل وجهة النّظر الرسمّية، وحتكي لسان أرباب السلطان، فنجد أّن )طه حسني( 
مثاًل يرى يف حركته: مظهرًا من مظاهر املطالبة بالعدل االجتامعّي، فيقرن ثورته 
بثورة الّرقيق الّرومان بقيادة سبارتاكوس)50(، ويصف صاحب الّزنج بأّنه: »ذكيُّ 
إلرادته،  مالكًا  ألمره،  ضابطًا  املزاج،  حاّد  احلّس،  دقيق  األمل،  بعيد  القلب، 
وه:  ُيصربِّ نفسه عىل املكروه يف غري مشّقٍة وال جهٍد«)51(، وإّن املؤّرخني الذين سمَّ
اخلبيث والّلعني، ويصفونه بأّنه عدّو اهلل، وعدّو املسلمني، كانوا سيقولون عنه 
املؤّرخون - من وجهة نظره  الفوز، فهم -  له  انترص، وُأتيح  أّنه  ُأَخر لو  أشياء 
إّنام تكّلفوا االّدعاءات التي رموه هبا؛ غضبًا منه وزراية عليه، وتشهريًا به؛ ألّن 

النجاح مل ُيكتب له)52(.
إّن عّل بن حمّمد كان رجل حزم وَجلد، وكّل يشء يف سريته يدّل عىل صالبة 
الرأي، ومضاء العزم، والثبات عىل املبدأ، والّشجاعة التي ال تعرف ضعفًا وال 
ما  قاوم  وقْد  املشكالت،  أمام  حرية  وال  ترّددًا  تعرف  ال  التي  واملرونة  فتورًا، 
وسعته املقاومة، ودافع كأعنف ما يكون الّدفاع، ال تفّل عزمه خيانة الّصديق، 
وال يثبط مّهته قتل األنصار، مل يستسلم، ومل ُيلِق سالحه حّتى احُتّز رأسه، وقد 
وىف بوعده وثبت، فال يستأمن حني يعرض عليه األمان، وال ييأس، وال ياول 

أْن ينجو بنفسه حني فقد األمل)53(.
بمثل هذه املفردات قّدم )طه حسني( صورة جديدة لصاحب الّزنج، ختتلف 

متامًا عن الّصورة النمطّية التي شاعْت يف كتب الرّتاث.
وُيوجز )حمّمد عامرة( أهداف ثورته بمجموعة من املطالب النبيلة، فقد أراد 
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عىل رأيه حترير الّرقيق من العبودّية، وإعطاءهم حّق امتالك األموال، وتكوين 
نظام اجتامعّي أقرب إىل النظم اجلامعّية التي يتكافل ويتضامن فيها جمموع األّمة، 
بيد  أسرية  أصبحت  التي  العّباس  لبني  الوراثّية  اخلالفة  يرفض  سيايّس  ونظام 

القادة واجلند األتراك)54(.
أّما الّدكتور )أمحد علبي(، فقْد كتب يف ثورة الّزنج كتابني)55(، عرض فيهام 
صاحب  ثورة  ُيصنِّف  إْذ  والعرب؛  األجانب  الباحثني  من  غريه  وآراء  آلرائه، 
حّد  عىل  اجلسور(  )املحنّك  وقائدها  االجتامعّية،  العدالة  ثورات  ضمن  الّزنج 
تعبريه، والرجل األبيض الذي تبنّى عذابات العبيد، فبدأ يف بحر الّزنج الثائرين، 
كقنديل من الّرجاء يف ليل هبيم)56(، فهي ثورة تكمن مآثرها الكربى يف حيلولتها 

دون تطّور نمط إنتاج ُعبودّي يرتّد باملجتمع اإلسالمّي خطوات إىل الوراء)57(.
ضاعت،  تكون:  أن  إّما  الرجل  أنصفت  التي  املصادر  أّن  )علبي(  ويعتقد 
أو متّزقت، أو احرتقت، أو أهّنا ما تزال خمطوطة تنتظر َمْن يبعثها)58(؛ لذا يدعو 
هذين  بغري  ُينَعْت  مل  الّزنج  ثورة  قائد  أّن  يد  حني  يستغرب  ال  أْن  إىل  القارئ 
النّعتني: اخلبيث، الفاجر، فكّل متمّرد وإْن كان عىل احلّق ملء ُبرَديه، والعدالة 
رسباله وفيض يديه، هو يف نظر الّسلطة القائمة قمنٌي بكّل النعوت، ابتداء من 
اخليانة حّتى الفجور واإلحلاد؛ ألّن اإليامن يغدو عندها حكرًا عىل الّسلطان، أّيًا 
كانت سريته، ومهام كان ممشاه بعيدًا عن جاّدة اإلسالم)59(. وال خيفى ما يف هذه 
الّسطور من خلجات شكٍّ أطلقها الدكتور )علبي( بصوت عاٍل، يستبطن مدى 
التشويه والتضليل الذي حلق بسرية الرجل التي أحاطوها بالغموض والكتامن، 
د من إحساسه بمظلومّيته، فُيعلُن أّن عّل بن حمّمد علوّي نسبًا، أو  فها هو ُيصعِّ
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ادعاًء، ففي شعره نربة علوّية واضحة، فهو القائل)60(:
هِر إْن مل الِعراِصَلْسُت بابِن الفواطِم الزُّ تلَك  بنَي  اخليَل  ُأقحِم 

وخيلص إىل أّن عّل بن حمّمد من طينة املغامرين التّواقني للّسلطة، وأّن هذا 
يف  يرسفون  التي  العبودّية  من  التحّرر  إىل  الزنوج  توق  مع  التقى  عنده  التوق 

أغالهلا)61(. 
الّزنج  ثورة  األفكار عن  هذه  بمعظم  القول  إىل  الّسامر(  )فيصل  سبق  وقد 
م يف دينه، وُرمي بالزندقة واإلحلاد، وهي تمة  وصاحبها، فقد بنّي أّن الرجل اتُّ
غامضة ُألصقت بكّل خارج عىل النظام القائم؛ لذا علينا أْن ننظر إىل التُّهم التي 
أو  إْذ مل يكن معقوالً،  الّزنج نظرة شكٍّ وحذر؛  املؤّرخون عىل صاحب  ساقها 
الّسائد،  النظام  الّزنج، مادام خارجًا عىل  أْن يشيد املعارصون بصاحب  متوّقعًا 
عنه  ذكروا  -املؤّرخون-  أهّنم  علاًم  والقّوة،  احلول  صاحبة  الدولة  عىل  وثائرًا 

أمورًا تدّل عىل النبل والرتّفع، وُتناقض ما ألصقوه به من العبث والفساد)62(.
ويؤّكد الّسامر أّن الذي يصل إليه الباحث يف حركة صاحب الّزنج: أّنه كان 
خملصًا للّدعوة التي تبنّاها، وقد ُعرضْت له فرص عديدة، كان يستطيع أْن يثري 
الّسود،  العبيد  يف  تكمن  التي  القّوة  أدرك  وقد  عنها،  عزف  لكنّه  طريقها،  عن 
العمل، فنّمى فيهم شعورهم باالضطهاد، وصنع  ينقلها إىل جمال  أْن  واستطاع 

منهم قّوة جّبارة أرعبت الدولة العّباسّية)63(.
ويدفع عنه )صالح أمحد العل( تمة اّدعاء النبّوة، أو احللولّية، أو املهدوّية، 

أو اخلالفة، بل حتّدى سلطاهنا، وأراد أْن يكم دون احلصول عىل موافقتها)64(.
بغداد  تضاهي  عظيمة  مدينة  وهي  )املختارة(  الّزنج  صاحب  أّسس  لقْد 
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وسامّراء، وتزيد عليهام، وفقًا هلادي العلوي، وإْن كانْت ثورته انتهْت، فهي مل 
تسقط؛ إْذ مل تعد بعدها حالة االستعباد اجلامعّي، والّزنوج الذين كانوا يعملون 
يف كسح الّسباخ مل يعودوا إىل ذلك العمل، وتوّقف هذا النّمط من اإلنتاج ذو 

الطابع العبودّي يف العراق)65(.
ويأخذ العلوّي عىل الطربّي أّنه عىل الّرغم ِمن متّتعه بقسٍط من حّرّية الرأي 
فعل مؤّسسة  أهّنا من  لو  بدْت كام  الّزنج،  لثورة  أّنه يف معاجلته  إاّل  واالجتهاد، 
هت لدعم حرب العّباسّيني ضّد قائدها الذي يرجع تلقيبه باخلبيث  إعالمّية، ُوجِّ

إىل الطربّي نفسه)66(.
الطربّي  موقف  يف  ذلك  من  أبعد  إىل  ناجي(  اجلّبار  )عبد  الدكتور  ويذهب 
الثورة  الّزنج  أّنه مل هيدف من وراء كتابته عن ثورة  الّزنج، فهو يعتقد  من ثورة 
ذاتا، وإّنام متثَّل هدفه بإظهار تلك الثورة عىل أهّنا حركة انفصالّية، وخروج عىل 
الّسلطة العّباسية؛ لذا فإّن مصريها االنتهاء، وهي مكلَّلة باخلزي، وأّن زعيمها 

يستحّق اللَّعنة)67(.
فيها  معلوماته  أّن  إاّل  الثورة،  أخبار  يف  مهاّمً  مصدرًا  ُيعّد  الطربّي  أّن  ومع 
مصدر  بأّنه:  القول  ُيمكنه  املعلومات  تلك  تّفحص  وَمن  ضّدها،  وحتّيز  حتامل 
التشويه،  ُيراد منها  التي  أم اإلشارات  املعلومات،  انتقاء  للثورة، سواء يف  معاٍد 

وإظهارها بمظهر الفتنة واخلروج، بل املروق عن الّدين)68(. 

4- �صعُرُه وجتربُته ال�صعرّيُة

ناضجًا،  فنّّيًا  حّسًا  وامتالكه  الّزنج،  صاحب  شاعرّية  يف  القدماء  خيتلف  مل 
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الّلغة، ورسوخ  من  متّكنه  ُتبنّي  نقدّية  بآراء  وأدلوا  وامتدحوها،  أشادوا هبا،  بل 
فهذا  األَُخر،  حياته  جوانب  يف  اختالفهم  من  الّرغم  عىل  الّشعرّية،  موهبته 
نفسه،  وقّوة  قلبه،  شّدة  مع  الّزنج  صاحب  »وكان  عنه:  يقول  العمدة  صاحب 
فصيح الّلسان شاعرًا، وأّن له ديوانًا مفردًا، رأيُت كثريًا من نسخه، وقد أنشدين 

له النقيب تاج الّدين)69(:
بدا لو  يعلُم  يل َخْلُقه ما ِهبُت َخْلَقْهاملوُت 
أّنني يعلُم  يُف  ْهوالسَّ حقَّ وِع  الرَّ يوَم  ُأعطيه 
الُكم َكِرَه  ٍج  ُعنَْقْهومدجَّ فرضبُت  نِزاَلُه  ُة 
بِه أوىص  ما  جّدي أيب وَسَلْكُت ُطْرَقْهوقبلُت 
ليــ املجَد  أّن  ْه«وعلمُت  باملشقَّ إالّ  ُيناُل  ـَس 

استامل  لبيبًا،  بليغًا،  الطقطقا: »كان رجاًل فاضاًل، فصيحًا،  ابن  يقول  وعنه 
قلوب العبيد من الّزنج بالبرصة ونواحيها«)70(.

أشعار  له  ُتروى  الّزنج  »صاحب  قائاًل:  شعرائه،  يف معجم  املرزبايّن  وذكره 
كثرية يف البسالة والفتك«)71(، وعىل رأي احلرصّي: »شعره حسن مطبوع، وال 
ويّل؛  يصحُّ ما زعمه ابن ُدريد يف أّنه ُعِمَل له أكثُر ِشعِره، نقاًل عن أيب بكٍر الصُّ
أّن  ومكانتها،  ته  شاعريَّ شيوع  د  يؤكِّ وممّا  دريد)72(«،  ابن  طريق  ُيشاكل  ال  ألّنه 
وا بمناقضته)73(، وينقل له احلرصّي  الّشعراء البغدادّيني احتفلوا بشعره، واهتمُّ
أبياتًا كثرية يف كتابيه: زهر اآلداب، ومجع اجلواهر، منها هذه األبيات التي ُيعلن 
فيها عن هاشمّيته وعلوّيته، وهي أبيات تعربِّ عن رفضه للظلم واالنحراف)74(: 

ببغدا قصوٍر  عىل  نفيس  عايصهلَف  كلِّ  ِمن  َحَوْتُه  قْد  وما  د 
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َجْهرًا ُترشُب  هناك  ِحراِصومخوٍر  املعايص  عىل  ورجاٍل 

ملْ إْن  هر  الزُّ الفواطِم  بابِن  الِعراِص لسُت  تلَك  بني  اخليل  ُأقِحِم 
وخياطب العّباسّيني)75(:

أنامٌل وأنتم  إّنا  عّمنا  عقودهابني  راحتيها  ِمن  تضّمنها 
أمَرنا الرتَك  وّليُتم  عّمنا  وعموُدهابني  أصُلها  قديًم  ونحُن 
فيَئنا تقسُم  الرُتِك  ُعجم  بال  شهوُدهافم  البالِد  يف  لدهيا  ونحن 
عميُدها فُأقِسُم ال ُذْقُت الَقراَح وإْن أُذْق ُيباَد  أو  عيٍش  فُبلغُة 

وُيثني عليه ابن أيب احلديد، قائاًل: »كان حسن الّشعر مطبوعًا عليه، فصيح 
الّلسان، بعيد اهلّمة،...، ومن شعره القصيدة املشهورة التي أّوهلا)76(:

االقتصاِد عىل  املقاَم  العباِدرأيُت  يف  ذّلًة  بِه  ُقنوعًا 
ومن مجلتها:

َزْنُدها هبا  ضاق  النّار  ناِدإذا  الزِّ فِراِق  يف  ففسحُتها 
غمده يف  قرَّ  صارم  بَق يوَم اجِلالِدإذا  حوى غرُيُه السَّ

ويف النهج هذه األبيات التي جعلها من الّشعر املنسوب إليه أيضًا)77(:
أسيافنا َلتصبُح  سفوكوإّنا  ليوٍم  انُتضنَي  ما  إذا 
األكفِّ بطوُن  امللوكمنابرهنَّ  رؤوُس  وأغمُدُهنَّ 

وقد رّجح الدكتور األعرجّي األبيات ملحّمد بن عّل احلاّميّن)78(، اعتامدًا عىل 
الّزنج، وَأختِلف  نسبتها لصاحب  التي  املصادر  قبال  له يف  نسبتها  ُأَخر  مصادر 
ينطوي  بام  فيها  األسلويّب  َس  النَّفَ ألّن  الرتجيح؛  هذا  يف  األعرجّي  الدكتور  مع 
العلوّي  الشعر عند  إىل روح  أقرب  عليه من: احلامسة، وذكر احلرب واجلالد، 
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البرصّي، وإىل طبيعة حياته القائمة عىل القتال، ومنازلة األعداء.
الفنّية  الناحيتني  لعرِصِه من  أمينًا  يمثِّل صدًى  كثرٌي،  الّزنج شعٌر  ولصاحب 
والتارخيّية، يّتصف باملتانة والقّوة، يدور معظمه عىل الفخر والفروسّية، والتعبري 
عن النزعات الشخصّيِة، ومطاحمه يف نيل الّزعامة، والتطّلع إىل الثورة، وإظهار 
الّشجاعة والبطولة، والتغنّي بالكرم والّسامحة وقرى األضياف)79(، والقصيدة 
واجتاهه  الدينّية،  عقيدته  عن  ويكي  شعره،  من  الباب  هذا  يف  تدخل  املحّققة 
السيايّس، واحلقد عىل كّل ما يري يف بالط اخلليفة من مساوئ أخالقّية وهلو 

وتّتك)80(: 
جمرب بال  نيا  الدُّ أرى  ناصِب متى  وال  حروّريٍّ  وال 
عىل دلياًل  الّسيَف  أرى  طالِب متى  أيب  بن  عيلِّ  حبِّ 

بأهلّيته  ويعتقد  املنكر،  وتغيري  الظلم،  إلزالة  القيام  وجوب  يرى  فهو 
للخالفة)81(.

الّرقة الغزلّية،  لِه من  وينامز شعره بغلبة الطابع اجلّدّي؛ إذ خيلو حّتى يف تغزِّ
مراجعة  ُيمِكُن  شعره  عىل  ولالّطالع  عاطفّية)82(،  ليسْت  الغزل  يف  وتصويراته 

ُه يف جمّلة املورد العراقّية)83(.  ما مجعه له الدكتور) أمحد جاسم النجدّي(، وَنرَشَ

ثانياً: و�صف املخطوطة 
اعتمدنا ملخطوطة )قصيدة يف احلامسة( عىل النّسخ املصّورة لدى مركز مكتبة 

ودار خمطوطات العتبة العّباسّية املطّهرة، واملحفوظة حتت التسلسالت: 
الرقم )7/11( يف مكتبة  )23113(، وهي مأخوذة عن أصل حتت  أّوالً: 
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طاووس الياميّن يف اليمن.
ثانيًا: )21940(، مأخوذة عن أصل رقمه )بال(، مذكور أّنه يف اليمن.

ثالثًا: )5893(، مأخوذة عن أصل قيل عنه يف مكتبات اليمن، ورقمه أيضًا 
)بال(.

عن  رتان  مصوَّ والثالثة  الثانية  النسختني  إّن  أي  متشاهبة،  الثالث  والنّسخ 
والنقط  األمحر،  بالّلون  فيها  كلمتني  أّول  بأّن  عنهام،  األوىل  وختتلف  األوىل، 
ييط  إطار  كأهّنا  األبيات  من  وهنايته  شطر  بداية  كّل  قرب  املوضوعة  الدائرّية 
رت عنها بجهاز تصوير غري  بالقصيدة بالّلون األمحر أيضًا، ما يعني أّن البقّية ُصوِّ

ن، فجميع النسخ طبق األصل، عدا فارق الّلون املذكور. ملوَّ
واملخطوطة صفحة واحدة، ُكتِب يف أّوهلا: )هذه القصيدة يف احلامسة، لعلوّي 
البرصة، وهو الّسّيد اهلامم العايل: عّل بن حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل 
بن احلسني بن عّل بن أيب طالب عليهم ]الّسالم[(. وتتكّون القصيدة من مخسة 
أْن  أبياتا بصورة متقابلة عىل سطٍر واحٍد، وقبل  بيتًا، ُرصفْت أشطر  وعرشين 
وبعد  القصيدة،  بشاعر  فيهام  ف  األبيات، كتب سطرين عرَّ بكتابة  النّاسخ  يبدأ 
االنتهاء من القصيدة كتب سطرًا واحدًا، ذكر فيه إمتام كتابتها، ومن األمور التي 
جتب اإلشارة إليها أّن النّاسخ وعىل طريقة القدماء مل يكتب مهزة القطع أينام ترد؛ 

لذا أضفناها يف املواضع التي أمهلها.
أي:   ،)A4( بـ  املعروف  الطباعة  ورق  بقياس  شبيهة  املخطوطة  قياسات 
)21×29(، وخّطها واضح مقروء، استخدم فيه النّاسخ خّط الرقعة، واملخطوطة 
خالية من ذكر اسم ناسخها، وتاريخ النّسخ، والقصيدة وردْت ضمن جمموعة 
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من املخطوطات التجميعّية التي ال صلة بينها؛ ولذا نرى قصيدة جديدة تتلوها 
لشاعر آخر ال عالقة له بشاعرها. 

ثالثاً: مو�صوع املخطوطة 
)قصيدة يف احلامسة(، تدور أبياتا حول متجيد الفروسّية، والقّوة والّصالبة 
البطولة  ووصف  املؤثَّل،  املجد  وتشييد  األمور،  بمعايل  واالنشغال  القتال،  يف 
قيم  إىل كلِّ  التطّرق  ثّم  الفرسان،  األقران، وجندلة  الوغى، ومقارعة  يف سوح 
وإعانة  وقراهم،  الّضيوف،  وخدمة  والبذل،  الكرم،  فيها  بام  األَُخر،  الفروسّية 
تبنى  كام  واملعرفة،  بالعلم  الّذات  وبناء  والظلمة،  الظلم  ومناهضة  الّضعيف، 
املعاين،  تلك  كلِّ  عن  الّشاعر  عرّب  وقْد  الّشجاعة،  وتوطيد  القتال،  عىل  باملران 
شعرّية  عن  تنمُّ  ناصعة  وصور  سلسة،  ولغة  واضح،  بأسلوب  العليا،  والقيم 

عالية، وإمكانات فنّّية مقتدرة.

رابعاً: عملنا يف التحقيق 
سلكُت يف حتقيق املخطوطة لألسس اجلارية؛ فقْد ابتدأُت بالتعريف بشاعر 
القصيدة من خالل أكثر عدٍد ممكٍن من املصادر التي تناولْت سريته، وحاولت 
الّشاعر،  بسرية  التعريف  وبعد  ذلك،  يل  ُيتاح  ما  بمقدار  واملوضوعّية  الّدّقة 
ووصف املخطوطة، قمُت بتصحيح املفردات عىل وفق الّرسم الكتايّب املتعارف 
كام  املاّدة  بقاء  عىل  احلرص  مع  اإلمالئّي  التصحيح  مواضع  إىل  وأرشُت  اآلن، 
وقمُت  املخطوطة،  وصف  يف  أرشُت  كام  املهملة  القطع  مهزات  وأثبتُّ  هي، 
بإيضاح املعاين الغامضة عن طريق االستعانة بمعاجم الّلغة لتسهيل الفهم عىل 
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املتلّقي، وحني وجدُت أبياتًا من القصيدة منسوبة إىل شاعٍر آخر، نّبهُت إىل ذلك 
باالعتامد عىل املصادر املوثوقة، وتّم تثبيت كّل ذلك يف اهلامش.

�صورة املخطوطة
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خام�صاً: التحقيق
بن  العايل، علُّ  اهلامُم  يُِّد  السَّ البرصِة، وهو  لعلويِّ  احلامسِة  القصيدُة يف  هذه 
حمّمد بن أمحد بن عيسى بن زيد بن عّل بن احلسني بن عّل بن أيب طالٍب عليهم 

الم[)84( ]السَّ
)القصيدة من البسيط(

ِمي ِهَ ِمْن  بالتَّْسِدْيِد)85(  القناعُة  َليَس 
َواَل اخلموُل عن العليا]ِء[)86( ِمْن ِشَيِمي)87(

يل َتصُلُح  األوباِش)88(  جمالسُة  َواَل 
َخِم)89( الرَّ إىل  يأِوي  اَل  الباُز  كذلَك 

وُتعِجُبني ُترِضيني  الَفتاكة)90(  إنَّ 
ُب يف الّلّباب)91( والِقَمِم)92( والطَّعُن والرضَّ

ويف الطِّعان  يف  إاّل  الَفتاكة  وما 
اِق ]و[)93(الَقَدِم  السَّ ُق بنَي  ُيفرِّ رضٍب 

َكم املارقنَي  بنَي  َتلَمُع  والبيُض 
ُجِم)95( مَلـِْع البوارِق بنَي العارِض)94( السُّ

طائشٌة)96( واألرواُح  تفزُع  واخليُل 
اخُلُذِم)98( ِة  باهلنِديَّ ُتقر]ع[)97(  واهلنُد 

مهٍل)99( عىل  نيا  الدُّ من  شفاين  وما 
بالتُّهِم  النّاِس  نفوَس  استباَح  إاّل 
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مودَُّتم تصُفوا  ال  النّاُس  وإنَّم 
َقِم)100( السَّ ِمن  كأَسًا  تذيَقُهُم  حّتى 

مقتِحًم باإلقداِم  فيعرفوَنَك 
سلَب النّفوِس بال)101( رفٍق وال ِذَمِم)102(

َدى يا نفُس واجتنِبِي ُردِّي حياَض الرَّ
والَغنَِم اة  للشَّ َدى)103(  الرَّ حياَض غرِي 

ثالثًة اهلل  ثمَّ  واهللِ  واهللِ 
ربِّ الّصفا]ة[)104( وربِّ البيِت واحلرِم

أعظمها األهواِل  من  ألرَكَبنَّ 
وُأبلغ النّفس أقىص)105( ]غاية[)106( اهِلَمِم

بَِم رضيُت  إْن  َعيني  اهللُ  أرقَد  ال 
يرىض)107( احلسود وال أوقظت)108( ِمن ُحُلِم 

منازهلم يف  ُأناٍس  عيوُن  نامْت 
ِ َتنَم  مل  املجِد  ومقلتِي)109( عن طاِلِب 

قلًم ماِسكًا  إاّل  ْهُر  الدَّ يلقنِي  ملْ 
أو خائضًا)110( يف الوَغا)111( أو طالبًا بدِم 

ومن للّزائرين  رفده)112(  باذالً  أو 
يسم[)113( مل  املجهود  اثره  ]بذل 

فرِس سوى  نيا  الدُّ من  ادَّخرُت  وما 
الظُّلِم يف   )114( َينَْقضُّ كوكٌب  ُه  كأنَّ
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مِس صْقَلُتُه)115( أو صارم كُشعاِع الشَّ
يرِم)116( مل  يِه  حدَّ يف  املوُت  كأنَّم 

أكثُرُهم َباَن  لقوٍم   )117( جتىلَّ إذا 
بال)118( رؤوٍس)119( وال شعٍر وال لِـَمِم)120(

يُف ]ناداين[)121( وأيقظني)122( إينِّ إذا الضَّ
مل خيُب)123( عن صوتِِه ُرْحبِي َواَل َكَرِمي

وأخِدُمُه داِري  يف  يَف  الضَّ ُم  ُأحكِّ
اخَلَدِم  أصَغِر  ِمْن  لُه  أكوَن  حتَّى 

منازلِنَا يف  َطْرفًا)124(  يُف  الضَّ يرفُع  ال 
وُمْبَتِسِم)125( منَّا  ضاحٍك  إىل  إاّل 

هبا ُعرفُت  وأخالِقي  فَِعايل  َهذي 
واهَلَرِم يِب  الشَّ وبعَد  باِب  الشَّ وْقَت 

إينِّ وإْن كاَن َقوِمي يف الَوَرى)126( َعَلًم
الَعَلِم)127( ذلَك  يف  َعَلٌم  فإنَّني 

نطقْت ما  املختاِر  عىل  لوُة  الصَّ ُثمَّ 
لَِساُن ]قائَل[)128( ِمْن ُعرٍب وِمْن َعَجِم 

الطّيّبنَي  وآله  حمّمد  سّيدنا  عىل  اهلل  وصىّل  العاملنَي،  ربِّ  هلل  واحلمُد  انتهْت، 
الّطاهرين.



52

ق�سيدٌة يف �حلما�سِة لعلويِّ �لب�سرِة )عليِّ بن حمّمد بن �أحمد بن عي�سى...

جمّلة ف�سلّية حمّكمةتر�ث �لب�سرة

الهوام�ُص

تامٌّ  انقطاع  الّشعرّي، هو:  العقل  كتابه  املاجدّي يف  فه خزعل  يعرِّ املفتوح كام  النّصُّ   -1
لنمٍط جديٍد هو  وبداية  القصيدة،  تاريخ  أو شكلها، وإعالن عن هناية  القصيدة  عن مفهوم 
عر، وهو نصٌّ ال يسوده قانون واحد يف األداء، ويمكن أْن ينقسم عىل  شعر النّصِّ أو نّص الشِّ
الكتاب  الّشعرّي،  العقل  ُينظر:   ،)... ريبورتاج،  قّصة، مرسحّية،  األنواع: )سرية،  عرشات 

الثاين، خزعل املاجدّي: ص185-184.
2- معظم القدماء، مثل: الطربّي، املسعودّي، ابن األثري، ابن اجلوزّي.

3- مجاعة من املحدثني، مثل: طه حسني، وحمّمد عامرة، وفيصل الّسامر، وأمحد علبي، 
وهادي العلوّي.

4- تاريخ الّرسل وامللوك: 543/7.
5- م. ن: ص543.
6- م. ن: ص543.

7- مروج الذهب ومعادن اجلوهر: 156/4.
8- ُيراجع: م. ن: ص156

9- م. ن: ص156.
10- مجهرة أنساب العرب: ص58-56.

11- يراجع: جتارب األمم وتعاقب اهلمم: 223/4.
12- يراجع: املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم: 101/12، وما بعدها.

13- يراجع: رشح هنج البالغة: 277/8.
14- يراجع: رشح هنج البالغة:  174/15.

15- يراجع: الكامل يف التاريخ: 263/6.
16- يراجع: العرب وديوان املبتدأ واخلرب: ص767؛ وزهر اآلداب: 330/1، وما بعدها، 
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معجم الّشعراء: ص185-186، والوايف بالوفيات: 256-249/21.
عمدة  يراجع:  يتامى،  أشباهلا  وترك  لبوة،  يومًا  قتل  ألّنه  األشبال؛  موتِّم  ي  ُسمِّ  -17

الطالب يف أنساب آل أيب طالب: ص264.
18- يراجع: م. ن: ص266.

19- م. ن: ص266.

20- م. ن: ص268.
21- املجدي يف أنساب الطالبّيني: ص392-391.

22- الوايف بالوفيات: 269-268/21.
23- يراجع: التاريخ اإلسالمّي العاّم: ص426؛ والعامل اإلسالمّي يف العرص العّبايّس: 

ص351؛ تاريخ اإلسالم الّسيايّس والّدينّي والثقايّف واالجتامعّي: ص216.
24- يراجع: ألوان: ص166، وما بعدها؛ وثورة الّزنج وقائدها عّل بن حمّمد: ص94؛ 
نج: ص49،  وعّل بن حمّمد صاحب الّزنج ودولته املهزوزة: ص39، وما بعدها؛ وثورة الزِّ

وما بعدها؛ وثورة العبيد يف اإلسالم: ص56، وما بعدها. 
25- يراجع: اإلسالم والثورة: ص262.

26- شخصّيات غري قلقة يف اإلسالم: ص213.
27- يراجع: موسوعة اإلمام املهدّي، تاريخ الغيبة الّصغرى: ص186-183.

28- مناقب آل أيب طالب: 462-461/4.
29- يراجع: كشف الغّمة يف معرفة األئّمة: 224/2، ومدينة املعاجز- معاجز آل البيت: 

ص644، وبحار األنوار: 197/66.
30- يراجع: رجال الطويّس: ص402.

31- يراجع: جامع الّرواة: 131/2، ونقد الّرجال: 231/4، وجممع الّرجال: 235/5، 
ومعجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الّرواة: 196/17.

أنساب آل أيب طالب: ص301، وديوان عّل بن حمّمد  الطالب يف  32- يراجع: عمدة 
احلاّميّن العلوّي الكويّف، جمّلة املورد، املجّلد)3(، العدد)2(، سنة 1974م: ص199.

33- يراجع: عمدة الطالب: ص324؛ واملجدي يف أنساب الطالبّيني: ص 436، وما 
بعدها.
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34- يراجع: جمّلة املورد، املجّلد)3(، العدد)3(، 1974م: ص167، وما بعدها.
35- يراجع: معجم األدباء، إرشاد األريب إىل معرفة األديب: ص174، وص2034، 

وص2499 عىل الرتتيب.
36- تاريخ الطربّي: ص545.

37- رشح هنج البالغة: 277/8.
38- يراجع: الطربّي: 544/7؛ والكامل يف التاريخ: 264/6.

39- يراجع: الطربّي: 545/7؛ وجتارب األمم: ص223، ومابعدها.
40- يراجع: الوايف: 269/21.

41- ومها طائفتان من جند أهل البرصة، يراجع: الطربّي: ص544- 546.
42- الطربّي: 545/7.

تنقية لألرض كي تصبح صاحلة  الّسباخ واألمالح؛ وذلك  الذين يقومون بكسح   -43
للزراعة عن طريق استعباد اآلالف من الّزنوج، يراجع:املصدر نفسه. 

44- الطربّي: 412/9.
45- م. ن: ص 414.
46- م. ن: ص414.

47- يراجع: الطربّي: ص602؛ واملسعودّي: ص124-123.
ص338؛  اهلمم:  وتعاقب  األمم  وجتارب  659/9-660؛  الطربّي:  يراجع:   -48

واملنتظم: 228/12.
49- الكامل يف التاريخ: 408-402/6.

50- ألوان: ص166-165.
51- ألوان: ص175.

52- م. ن: ص176، وما بعدها. 
53- م. ن: ص186-182.

54- يراجع: اإلسالم والثورة: ص264-263.
55- الكتابان مها: ثورة الزّنج وقائدها عّل بن حمّمد؛ وثورة العبيد يف اإلسالم.

56- يراجع: ثورة الّزنج وقائدها عّل بن حمّمد: ص19.
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57- م. ن: ص36 .
58- يراجع: ثورة الّزنج وقائدها عّل بن حمّمد: ص48.

59- يراجع: ثورة العبيد يف اإلسالم: ص16.
60- يراجع: زهر اآلداب: 288/1؛ وثورة العبيد يف اإلسالم: ص55. 

61- يراجع: ثورة العبيد يف اإلسالم: ص147.
62- يراجع: ثورة الّزنج، فيصل الّسامر: ص58.

63- م. ن: ص57-55.
64- يراجع: صاحب الّزنج ودولته املهزوزة: ص54.

65- شخصّيات غري قلقة يف اإلسالم: ص221.
66- يراجع: م. ن: ص224.

67- جمّلة املورد: ص45.
68- م. ن: ص86.

69- يراجع: عمدة الطالب يف أنساب آل أيب طالب: ص269.
70- الفخري يف اآلداب الّسلطانّية والّدول اإلسالمّية: ص250.

71- معجم الّشعراء: ص148.
72- مجع اجلواهر: ص 136.

73- م. ن: ص136.
74- يراجع: زهر اآلداب: 330/1؛ ومجع اجلواهر: ص138.

75- م. ن.
76- رشح هنج البالغة: 277/8.
77- رشح هنج البالغة: 278/8.

78- يراجع: ديوان عّل بن حمّمد احلاّميّن العلوّي الكويّف، جمّلة املورد، جمّلد)3(، عدد)2(، 
ص217.

جمّلد)1(،  العراقّية،  املورد  جمّلة  الّشاعر،  الثائر  الّزنج  صاحب  يراجع:   -79
العددان)3-4(، ص14.

80- يراجع: م. ن: ص15-16، والوايف: 172/20.
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81- يراجع: الّروض املعطار يف خرب األقطار: ص108.
 ،)4-3( العددان   ،)1( جمّلد  املورد،  جمّلة  الّشاعر،  الثائر  الّزنج  صاحب  يراجع:   -82

ص16
83- يراجع: أشعار صاحب الّزنج، جمّلة املورد، جمّلد)3(، عدد)3(، 1974م، ص167، 

وما بعدها.
84- سقطْت مَن األصل، وما أثبتناه زيادة يقتضيها الّسياق.
داِد، لسان العرب، ماّدة )سدد(. 85- التَّسِديُد: التَّوفيُق للسَّ

86- يف األصل العليا، ومع إضافة اهلمزة يستقيم الوزن؛ إْذ من عادة النّساخ واملؤّلفني 
سابقًا عدم كتابة اهلمزة واالكتفاء باملقصور. 

يمُة: الطَّبيعُة. لسان العرب، ماّدة )شيم(. يمُة: اخلُُلُق، والشِّ 87- الشِّ
النّاس:  من  األوباُش  مهموزة،  غري  ترد  الكلامت  وأكثر  )األوباش(،  األصل  يف   -88

األخالُط، ُينظر: لسان العرب، ماّدة )وبش(.
َخم: نوع من الطَّري، واحدته َرمَخٌَة، وهو موصوف بالَقَذِر. لسان العرب، ماّدة  89- الرَّ

)رخم(. 
العرب،  َجَرَحُه. لسان  أو  فَقَتَلُه،  ًة  ِغرَّ منه  انتهَز  وُفتكًا، وفِتكًا:  َفتكًا  ُجِل  بالرَّ َفَتَك   -90

ماّدة )فتك (.
دِر وامَلنَحِر. لسان العرب، ماّدة )لبب(.  بَُّة: وسط الصَّ 91- اللَّ

92- الِقمُة: أعىل الّرأِس وأعىل كلِّ يشء. لسان العرب، ماّدة )قمم(.
93- الواو مل ترد يف األصل. 

حاُب. لسان العرب، ماّدة )عرض(. 94- العاِرُض: السَّ
حابُة: داَم مَطُرها. لسان العرب، ماّدة )سجم(. ُجم: أْسَجَمت السَّ 95- السُّ

96- الطائش: الّزالُّ عن اهلدف. لسان العرب، ماّدة )طيش(.
97- يف األصل )تقر(، ويف ذلك خلل عرويّض وعدم استقامة يف املعنى. 

ي الّسيُف خِمَْذمًا. لسان العرب، ماّدة )خذم(. 98- اخلذم: الرّسيع، ومنه ُسمِّ
فُق. لسان العرب، ماّدة )مهل(. كينة والتَّؤَدُة والرِّ 99- امَلَهُل: السَّ

َقم: املرض، لسان العرب، ماّدة )سقم(. 100- السَّ
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101- يف األصل )بىل(.
مة: األمان. لسان العرب، ماّدة) ذمم(. 102- الّذمم: الذِّ

َدى: اهلالك. لسان العرب، ماّدة )ردى(، يف األصل: الّردا، والّصواب ماثّبتناه. 103- الرَّ
104- يف األصل: ) الّصفا(، وفيه خلل عرويّض. 

105- يف األصل: )أقصا(.
106- يف األصل: )غايات(، ويف ذلك خلل عرويّض.

107- يف األصل: )يرضا(.
108- يف األصل. )أوقضت(.

109- امُلْقَلُة: العني. لسان العرب، ماّدة )مقل(.
110- اخلائض: خاض يف األمر دخل فيه. لسان العرب، ماّدة )خوض(.

111- الوغى: احلَْرُب. لسان العرب، ماّدة )وغى(.
َلُة. لسان العرب، ماّدة )رفد(. فُد: العطاء والصِّ 112- الرِّ

113- يف الّشطر خلل عرويّض واضح ال يمكن إصالحه بتخمني حرف سقط يف النَّسخ. 
114- النَّقُض: اهلَْدُم والّسقوط برسعة. لسان العرب، ماّدة )نقض(.

كل ليصحَّ البيت عروضّيًا. 115- وردت غري مشكولة، وأجريُت عليها الشَّ
وم: احلَرَكة. لسان العرب، ماّدة )روم(. 116- الرَّ

117- يف األصل: )جتال(.
118- يف األصل: )بىل(. 

119- وردت يف األصل: )رءوس(.
أِس، إذا كان فوق الَوْفرة. لسان العرب، ماّدة )ملم(. ة: شعُر الرَّ 120- اللِّمَّ

121- يف األصل: )نادى(، ويف ذلك خلل عرويّض. 
122- يف األصل: )أيقضني(.

123- خبا: ضعف وسكن. لسان العرب، ماّدة )خبو(.
نحوّيًا،  خلاًل  فيه  ألنَّ  النَّسخ؛  أغالط  من  وهو  )طرف(،  األصل:  يف  وردت   -124

والطْرُف: حتريك اجلُّفوِن يف النََّظِر. لسان العرب، ماّدة )طرف(.
125- ورد هذا البيت يف مصدرين آخرين باسم شاعر آخر، هو: حمّمد بن جراح البكرّي، 
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وأشعارهم:  الّشعراء  من  املحّمدون  ص57؛  العرص:  أهل  وعرصة  القرص  دمية  يراجع: 
ص299 

126- الَوَرى: اخلَْلُق. لسان العرب، ماّدة )خلق(.
املكان نفسه، من  املذكور يف اهلامش)33(، يف  للّشاعر  البيت -أيضًا-  127- ورد هذا 

املصادر نفسها.
الم  بفتح  إال  يستقيم  وال   ، عرويضٌّ خلل  فيه  البيت  وشطر  )قايل(،  األصل  يف   -128
)قائل(، وذلك من الغريب؛ ألّنه يف الّشائع يف الّشعر رصف املمنوع، أّما منُع املرصوف، ففيه 

ُقبٌح.
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م�سادُر الّدرا�سة والّتحقيق ومراجُعهما

1- ابن أيب احلديد )ت 656#(، رشح هنج البالغة، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار 
الكتاب العريّب، بغداد، دار األمرية، بريوت، ط1، 2007 م.

2- ابن األثري، عّز الّدين، أبو احلسن، عّل بن أيب الكرم حمّمد بن حمّمد )630#(، الكامل 
يف التاريخ، حتقيق: د. عمر عبد الّسالم تدمري، دار الكتاب العريّب، بريوت، 2012م.

3- ابن اجلوزّي، أبو الفرج، عبد الّرمحن بن عّل بن حمّمد )ت597#(، املنتظم يف تاريخ 
نعيم  مراجعة:  عطا،  القادر  عبد  مصطفى  عطا،  القادر  عبد  حمّمد  حتقيق:  واألمم،  امللوك 

زرزور، دار الكتب العلمّية، بريوت، )د.ط(، )د.ت(. 
هارون،  حمّمد  الّسالم  عبد  حتقيق:  العرب،  أنساب  مجهرة   ،)#456 )ت  حزم  ابن   -4

سلسلة ذخائر العرب )2(، دار املعارف، القاهرة، ط4، 1977م.
العرب   ،)#808( األشبيّل  حمّمد  بن  الّرمحن  عبد  الّدين،  ويّل  زيد،  أبو  خلدون،  ابن   -5
األفكار  بيت  الكرمّي،  صهيب  أبو  به:  اعتنى  خلدون،  ابن  تاريخ  واخلرب،  املبتدأ  وديوان 

الدولّية، الّسعودّية، )د. ط(، )د.ت(. 
6- ابن الطقطقا، حمّمد بن عّل بن طباطبا )ت 709#(، الفخرّي يف اآلداب الّسلطانّية 

والدول اإلسالمّية، دار صادر، بريوت، )د.ط(، 1966م.
7- ابن عنبة، مجال الّدين، أمحد بن عّل احلسينّي )ت828#(،عمدة الطالب يف أنساب آل 

أيب طالب، مركز حتقيقات كامبوتري، علوم إسالمي، )د.ط(، )د.ت(.
8- ابن منظور، مجال الّدين، أبو الفضل، حمّمد بن مكّرم بن عّل بن أمحد بن أيب القاسم بن 
حقبة )ت 711#(، معجم لسان العرب، حتقيق: عبد اهلل عّل الكبري، حمّمد أمحد حسب اهلل، 

هاشم حمّمد الّشاذيل، دار املعارف، القاهرة، )د.ط(، )د.ت(. 
واإلسناد،  الطرق  عن  االشتباهات  وإزاحة  الّرواة  جامع  عّل،  بن  حمّمد  األردبيّل،   -9

مكتبة آية اهلل املرعيش، قم، )د.ط(، #1403.



60

ق�سيدٌة يف �حلما�سِة لعلويِّ �لب�سرِة )عليِّ بن حمّمد بن �أحمد بن عي�سى...

جمّلة ف�سلّية حمّكمةتر�ث �لب�سرة

املورد،  جمّلة  الكويّف،  العلوّي  حمّمد  بن  عّل  ديوان  حمّمد،  حسني  األعرجي،   -10
املجّلد)3(، العدد )2(، 1974م.

إلحياء  البيت  آل  مؤّسسة  حتقيق:  الّرجال،  نقد  احلسني،  بن  مصطفى  التفريش،   -11
الرّتاث، قم املقّدسة، ط1، #1418. 

12- حسن عّل إبراهيم، التاريخ اإلسالمّي العاّم، مكتبة النّهضة املرصّية، القاهرة، ط3، 
1963م.

13- حسني طه، ألوان، دار املعارف، القاهرة، )د.ط(، 1958م.
14- احلرصي القريواين، أبو إسحاق، إبراهيم بن عّل )ت453#(، زهر اآلداب وثمر 

األلباب، حتقيق: حمّمد حمي الّدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت، ط4، 1972م.
15- احلرصي القريوايّن، أبو إسحق إبراهيم بن عّل )ت453#(، مجع اجلواهر يف امللح 

والنّوادر. 
16- احلموي ياقوت، معجم األدباء، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، حتقيق: د.إحسان 

عّباس، دار الَغْرب اإلسالمّي، بريوت، ط1، 1993م.
17- احلمريي، حمّمد بن عبد املنعم )ت727#(، الّروض املعطار يف خرب األقطار، حتقيق: 

إحسان عّباس، مؤّسسة نارص للثقافة، بريوت، 1980م. 
الّسيايّس والّدينّي والثقايّف واالجتامعّي،   إبراهيم حسن، تاريخ اإلسالم  18- د. حسن 
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19- اخلوئّي، أبو القاسم، معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الّرواة، مؤّسسة اإلمام 
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الكتاب  دار  مؤّسسة   ،املهدّي اإلمام  موسوعة  صادق،  حمّمد  حمّمد  الّصدر،   -21
اإلسالمّي، إيران، ط1، 2003م.
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يَّة  بالغُة اإلقناِع يف رسالَتي اجلاحظ عْن أحقِّ
 باخلالفة، وَفْضلِه، وتفضيِل بني  اإلمام عيلٍّ
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ملّخ�ُص البحِث

  ُيسلِّط هذا البحث الّضوَء عىل دراسة رسالتني مهّمتني للجاحظ عن أحّقّية 
اإلمام عّل وفضله، وتفضيل بني هاشم عىل غريهم، وتربز أمّهّيتهام يف أهّنام 
أم يف  السياسّية،  أم  األدبّية  أم  الكالمّية  ُتدرجا ضمن رسائل اجلاحظ، سواء  مل 
كتبه األَُخر التي ُحّققت ِمن لدن اخلرُباء، وإّنام وردتا ضمن كتاب )كشف الغّمة 
يف معرفة األئّمة(، لعّل بن عيسى اإلربّل )ت 692هـ(، ونقل عنه الّسّيد هاشم 
البحراينُّ )ت1107هـ( يف كتابه )غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام مْن 
(، وقد ارتأينا دراستهام ضمن معطيات بالغة اإلقناع، أو  طريِق اخلاصِّ والعامِّ
بالغة احِلجاج، التي غدْت من املالمح البارزة للدرس البالغّي احلديث،  هبدف 
استكناه طريقة اجلاحظ يف االستدالل والتوظيف للوصول إىل املجهول يف هذه 
اللتني  واإلمتاعّية  اإلقناعّية  اخلطاب  وظيفتي  بني  واملزاوجة  احلّساسة،  القضّية 

يّتكئ عليهام.
 ، مٍة وحمورين، األّوُل: اإلطاُر النّظريُّ م البحث عىل مقدِّ ويف ضوِء ذلك، ُقسِّ
الواردة يف  باملقوالت واملصطلحات  الّتعريف  األوىل:  فقرتني،  م عىل  ُقسِّ اّلذي 
العربّية  الّثقافة  يف  اإلقناع  بالغة  والّثانية:  واصطالحًا،  لغًة  كاحِلجاج  البحث، 
اخلطوات  كانْت  وفيه  الّتطبيقّي:  اإلطار  الّثاين:  املحور  ثّم  اختيارًا(،  )اجلاحظ 
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غري  والرباهني  األدّلة  خالل  مْن  اإلقناع  بالغة  ببيان  ممّثلًة  للبحث،  اإلجرائية 
دالالته،  تشكيل  إلكامل  النصِّ  خارج  من  املقتنصة  أو  )اجلاهزة(،  الّصناعّية 
عر،  والشِّ  ، األئّمة  وأقوال  الرّشيف،  النبوّي  واحلديث  الكريم،  )كالقرآن 
املصادر  ثْبت  ثّم  إليها،  ل  َتوصَّ التي  بنتائجه  البحُث  واحِلَكم واألمثال(، وُختَِم 

واملراجع. 
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Abstract

This research paper sheds light on two important letters 

by Al-Jahidh on the right of Imam Ali in the Caliphate 

and his merits. It is also about how Bani Hashim are 

preferred to others. These two letters are not listed within 

his oral, literary or political letters, or his books that were 

investigated by scholars. They are only included in the 

book entitled Disclosing Grief in Knowing Imams (in 

Arabic) by Ali bin Essa Al-Erbily (died 692 of Hijra). The two 

letters have been studied from the rhetoric of persuasion 

viewpoint to recognize Al-Jahidh's approach in inferences 

and application. The paper includes an introduction and 

the theoretical part which introduces definitions of the 

expressions used and an explanation of the rhetoric 

of persuasion. The practical part which contains the 

procedural steps spotlighting the rhetoric of persuasion 
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through ready evidence drawn from outside the text 

such as the holy Qur'an, Prophet Mohammad traditions, 

Imams sayings, poetry, proverbs, and maxims. The paper is 

rounded off with conclusions and a bibliography.
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مقّدمة

بيته  وأهل   حمّمد األمني  ادق  الصَّ بنبيِّه  علينا  َمنَّ  الذي  هلل  احلمُد 
ته، أئّمة اهلدى،  الّطاهرين، والّصالة والّسالم عىل أفضل خلقه، وأرشف بريَّ

وسفن النّجاة، آل البيت املنتجبني، وبعد: 
بالغة  من  انبثقْت  إذ  العربّية؛  البالغة  ركائز  من  ركيزة  اإلقناع  بالغة  ُتَعدُّ 
-كذلك-  وإهّنا  وقدسّية،  سلطة  القول  فمنحْت  الّسفسطائّيني،  عند  اليونان 
مصدر انبعاث البالغة احلديثة بعد عصور طويلة انحرص فيها اهتامم البالغة يف 
الّصورة واحِلْلية واملحّسنات األسلوبّية، حّتى غدْت بالغة »خمتزلة« بحسب قول 

)جريار جنيت(، أو »مّيتة« بحسب قول )روالن بارت(.
وبني املوّلد القديم واالنبعاث احلديث تربز حركة عربّية إسالمّية شّكلت فيها 
والّشعرّي،  اخلطايّب  القطبني  بني  للتأليف  خصبًا  أساسًا  املقامّية  اجلاحظ  بالغة 
وجهة  اخّتذت  احلركة  إّن  إاّل  واإلمتاعّية،  اإلقناعّية  الوظيفتني  بني  واملزاوجة 

جديدة، فقْد هيمنت بالغة البديع ألسباب ثقافّية ودينّية وسياسّية...  . 
 باخلالفة وفضله  ّية اإلمام علٍّ أّما اختيارنا للجاحظ ولرسالتيه عن أحقِّ
رجال  من  اجلاحظ  أّن  أّوهلا:  فألسباب،  غريهم،  عىل  هاشم  بني  وتفضيل 
اإلسالم املعروفني بالعلم والفضل واالطالع عىل حقائق العلوم واملعرفة بكّل 
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جليل ودقيق، وثانيها: أّنه مل يكن شيعّيًا فُيتَّهم، وإّنام كان عثامنّيًا مروانّيًا، وله يف 
ذلك كتب مصنَّفة، وإّن انتامءه العقدّي معروف، فهو منخرط يف نحلة املعتزلة 
نرصة  يرومون  الذين  واملجادلني،  املتناظرين  سالح  والبالغة  الّلغة  تعّد  التي 
مذهبهم وإقناع اآلخرين به، ثالثها: أّن الّرسالتني مل تردا يف رسائل اجلاحظ التي 
قها عبد الّسالم حمّمد هارون، أو يف كتبه األَُخر، كالبيان والتبيني، واحليوان،  حقَّ
كتاب  اختصارًا يف  وردتا  وقْد  وثقافّية وسياسّية،  مذهبّية  العتبارات  وغريمها، 
)كشف الغّمة يف معرفة األئّمة(، لعّل بن عيسى األربّل، ونقل عنه الّسّيد هاشم 
البحرايّن يف كتابه غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق اخلاصِّ 

. والعامِّ
م البحث عىل مقّدمة وحمورين، األّول: اإلطار النظرّي  ويف ضوء ذلك، ُقسِّ
الواردة يف  باملقوالت واملصطلحات  التعريف  األوىل:  فقرتني،  م عىل  ُقسِّ الذي 
العربّية  الثقافة  يف  اإلقناع  بالغة  والثانية:  واصطالحًا،  لغة  كاحِلجاج  البحث، 
اخلطوات  كانت  وفيه  التطبيقّي،  اإلطار  الثاين:  املحور  ثّم  اختيارًا(،  )اجلاحظ 
غري  والرباهني  األدّلة  خالل  من  اإلقناع  بالغة  ببيان  ممثَّلة  للبحث  اإلجرائّية 
الّصناعّية التي جتّسدْت يف عّدة فقرات، األوىل: القرآن الكريم، الثانية: احلديث 
احلكم  اخلامسة:  الّشعر،  الرابعة:   ،األئّمة أقوال  الثالثة:  الرّشيف،  النبوّي 
واألمثال، وُختم البحث بخامتة عرضت أهّم النتائج التي توّصل إليها، ثّم ثبت 

املصادرواملراجع. 
اإلقناع  بالغة  مواطن  عن  الكشف  يف  إليه  تعاىل  اهلل  وفَّقنا  ما  هذا  وأخريًا، 
بكّل  ُأحيط  أْن  أستطع  ومل  قرّصُت،  إْن  الغفران  اهلل  فنسأل  الّرسالتني،  نصِّ  يف 
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املوضوع، أو فاتني يشء منه، وآخر دعوانا أِن احلمُد هلل ربِّ العاملنَي. 

االإطار النظري: التعريف بامل�صطلحات واملقوالت الواردة يف البحث

اأّواًل: احِلجاج لغًة وا�صطالحاً
نتيجة لتفاعل الّذوات احلجاجّية يف بنية املقوالت احِلجاجّية، وما يكتيس هذا 
التفاعل من جدال وإقناع وتأثري، تسعى الّذوات إىل الربهنة وإثبات الفاعلّية، 
فإّن النّّص احِلجاجّي ُيصبح مدارًا لدالالت كثرية، ما يعل النّّص )غري مغلق 

عىل جهازه الّلغوّي واملعنوّي()1(، الذي سنحاول بيانه بام يأيت:

احِلجاج لغًة:

م املعجمّية العربّية رؤيتها للِحجاج؛ إْذ تدور معاين اجلذر الّلغوّي لكلمة  ُتقدِّ
الّرأي أو ما شابه،  )حجاج( )ح ج ج( عىل املجادلة بسبب خالف الوجهة أو 
وفيه الّدليل عىل الرأي املرغوب إثباته، وهذا ما نجده واردًا يف بعض املعجامت 
العربّية، فمنها َمْن أورد معنى احِلجاج »غلبه باحلّجة، أو حاّجة حماّجة، وِحجاجًا 
وحتاّجوا:  فعله،  مستنكرًا  وعارضه  احلّجة،  عليه  أقام  عليه،  واحتّج  جادله، 

جتادلوا، واحلّجة الّدليل والربهان«)2(.
يظهر ِمن هذا القول أنَّ احِلجاج يكون خلصومة، وهذا ما دّلت عليه كلمة 
عىل  والربهان  احلّجة  ُيقيم  الذي  واخلطاب  الكالم  يف  الغلبة  وتكون  )غلبه(، 
د صورة  عى، وما دام هناك خصومة، فاجلدال هو املظهر الذي يسِّ صّحة ما ُيدَّ
ه، وفالن  اخلطاب احِلجاجّي، وقْد ورد يف أساس البالغة: »حاّج خصمه فَحجَّ
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خصمه حمجوج«)3(، ومعنى حمجوج، أي: مغلوب، والّشخص املتكلِّم الغالب 
امع امُلحاَجُج املغلوب، أي: إّنه اقتنع بحّجة املتكلِّم. امُلحاِجُج، والسَّ

به  ُدوفع  ما  »فاحلجة  العرب:  لسان  يف  قيل  ما  قّوة،  املعنى  هذا  يزيد  وممّا 
اختذه  باليشء  واحتج  التخاصم،  والتحاج  َجدٌل،  أي  حمَْجاج  ورجل  اخلصم، 

عي صّحة رأيه عليه إثبات ذلك. حجة«)4(، ولذلك، فَمن يدَّ
وقْد ورد مفهوم احِلجاج يف عّدة آيات يف القرآن الكريم، منها:

وَن فِيَم َلْيَس  آجُّ قال تعاىل: َهاَأنُتْم َهُؤالء َحاَجْجُتْم فِيَم َلُكم بِِه ِعْلٌم َفلَِم حُتَ
.)5(َلُكم بِِه ِعْلٌم َواهللُ َيْعَلُم َوَأنُتْم الَ َتْعَلُموَن

َما  َأَخاُف  َوالَ  َهَداِن  َوَقْد  اهللِ  يِف  وينِّ  اجُّ َأحُتَ َقاَل  َقْوُمُه  ُه  َوَحآجَّ تعاىل:  قال 
.)6(ُروَن ٍء ِعْلًم َأَفاَل َتَتَذكَّ ُكوَن بِِه إاِلَّ َأن َيَشاء َريبِّ َشْيًئا َوِسَع َريبِّ ُكلَّ َشْ ُترْشِ

ُتُهْم َداِحَضٌة  وَن يِف اهللِ ِمن َبْعِد َما اْسُتِجيَب َلُه ُحجَّ قال تعاىل: َوالَِّذيَن ُيَاجُّ
.)7(ْم َعَذاٌب َشِديٌد ِْم َوَعَلْيِهْم َغَضٌب َوهَلُ ِعنَد َرهبِّ

ُكنَّا  ا  إِنَّ وا  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  لِلَّ َعَفاء  َفَيُقوُل الضُّ النَّاِر  وَن يِف  َيَتَحاجُّ َوإِْذ  قال تعاىل: 
.)8(َن النَّاِر ْغنُوَن َعنَّا َنِصيًبا مِّ َلُكْم َتَبًعا َفَهْل َأنُتم مُّ

احِلجاج ا�صطالحاً:

صنا املقوالت املعجمّية)9(، والبالغة العربّية)10(، وكذلك البالغة  إذا ما تفحَّ
بوصفه  احِلجاج  ُتدرك  أهّنا  نلحظ  فإّننا  احِلجاجّي)11(،  اخلطاب  يف  األرسطّية 
»ُحججًا منطقّية إقناعّية دفاعّية توظَّف من قبل املجادل بغية إقناع اجلامهري«)12(.
املعارصة  البالغة  ضوء  يف  اصطالحًا  احِلجاج  يّد  فإّنه  )بريملان(،  وأّما 
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عىل  املتلّقي  ز  حتفِّ بوظيفة  اخلطاب  يف  تضطلع  األساليب  من  »مجلة  بوصفه: 
»ُيعدُّ  وبذلك  اإلقتناع«)13(.  هذا  حجم  يف  الّزيادة  أو  عليه،  تعرضه  بام  االقتناع 
ثقافة  وتبني  اعتقاداته،  تغيري  إىل  املتلّقي  دفع  تروم  إقناعّية  ذا  خطابًا  احِلجاج 
املتلّقي  لثقافة  مالئمة  حجج  من  انطالقًا  منشودة،  وترّصفات  وسلوكات 
املفرتض ومتّثالته«)14(. واحلجاجّية وهي املصطلح املفّضل لدى )إريك كراب( 
منها  ينسج  التي  والفرضّيات  واملقّدمات  التصّورات  من  مجلة  »عىل  تبتني 
املحاجج خططه الربهانّية، فبهذه املقّدمات ُيستامل املعنّيون، كام أّن هلم احلّق يف 
رفضها إذا مل تنسجم مع تصّوراتم، أو كانت من البساطة أو الّسطحّية بحيث 
بالنظر  للِحجاج  تعريفًا آخر  اب«)15(. ونرصد-كذلك-  أّي عنرص جذَّ متثِّل  ال 
يتقّبل آراءه واجّتاهاته، وانتقاداته  املتلّقي  املتكلِّم يف جعل  أّنه: »وسيلة  إليه عىل 

وتوجيهاته«)16(.
ق بني معنيني للِحجاج: املعنى العادي،  أّما احِلجاج عند )ديكرو(، فهو يفرِّ
واملعنى الفنِّي أو االصطالحّي، واحلجاج موضوع النظر يف التداولّية املدجمة هو 

باملعنى الثاين.
عىل  يدلُّ  الذي  الفنِّّي  باملعنى  احلجاج  هو  البحث  هذا  يف  يعنينا  والذي 
صنف خمصوص من العالقات املودعة يف اخلطاب، واملدرجة يف اللِّسان ضمن 
املحتويات الّداللّية)17(. وصفوة القول ممّا تقّدم، أّن احلجاج عند )ديكرو( وزميله 
)انسكومري( يرتّكز عىل أديم لسايّن بحت، فهو ِحجاج يقوم عىل الّلغة باألساس، 
بل يكمن فيها، بينام احِلجاج عند )بريملان( و)تيتكاه( مثَّل نظرة منطقّية، وهذا ما 

ُينزل احِلجاج يف صميم التفاعل بني اخلطيب ومجهوره.
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ل إملامًا  وال بّد من القول هنا، إّن هذه العجالة الّلغوّية واالصطالحّية ال تشكِّ
له يف  تبقى إضاءة رسيعة  فيه، لكنّها  املعرفّية  احِلجاج واملقوالت  بمصطلحات 

حدود صفحات البحث.

ثانياً: بالغة االإقناع يف الثقافة العربّية/اجلاحظ اختياراً
يس البالغة العربّية وواضعي خصائصها، وله قصب  ُيعدُّ اجلاحظ من مؤسِّ
سبق يف بالغة اإلقناع العتبارين أساسني: أّوهلام: إمجاع الباحثني والنّقاد العرب 
البالغة  تشّكل  يف  اجلاحظ  به  اضطلع  الذي  والّريادّي  التأسييّس  الّدور  عىل 
عارف  ومتكلِّم  ومناظرة،  حماّجة  اجلاحظ»رجل  أّن  وثانيهام:  العربّية)18(، 

بتصاريف الكالم ووجوه االحتجاج«)19(.
عها تّياران بارزان، مها: تيار اإلمتاع  وإذا كانت البالغة العربّية القديمة قْد توزَّ
باملناسبة  املرتبط  اإلقناع  وتّيار  وغريها،  والغرابة،  واالنزياح  بالبديع  املرتبط 
س التّيار الثاين وواضع خصائصه)20(،  املقامّية الّتداولّية، فقْد ُعّد اجلاحظ مؤسِّ
فهو  والتبيني«،  »البيان  مؤّلفه  خالل  من  اجلاحظ  لدى  اإلقناع  بالغة  وتّتضح 

»هناية اجتهادات اجلاحظ البيانّية«)21(.
كان  »فقْد  العقدّي  االنتامء  هو  ومنطلقاتا  اجلاحظ  مؤّلفات  أسس  أهّم  إّن 
املتناظرين  سالح  مها  والبالغة  الّلغة  تعترب  التي  نحلة)املعتزلة(،  يف  منخرطًا 
البعد  هلذا  فكان  به«)22(،  واإلقناع  مذهبهم  نرصة  ون  يتوخَّ الذين  واملجادلني 
املذهبّي الّدور الكبري يف ربطه للبالغة باإلقناع يف تضاعيف كتابه البيان والتبيني.
  ّية اإلمام علٍّ ونحن هنا نحاول بيان بالغة اإلقناع يف رسالتيه عن أحقِّ
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كتابه  األربّل يف  بن عيسى  نقلهام عّل  الّرسالتان  يف اخلالفة وأفضلّيته، وهاتان 
ّيد  سالتني السَّ )كشف الغّمة يف معرفة األئّمة(؛ إْذ أثبتهام اختصارًا، ونقل عنه الرِّ
هاشم البحرايّن يف كتابه )غاية املرام وحّجة اخلصام يف تعيني اإلمام من طريق 

.) اخلاصِّ والعامِّ
األربّل يف كشف  بن عيسى  بقول عّل  املقام  أْن نستشهد يف هذا  والبّد من 
اإلسالم  رجال  من  عثامن  أبا  »إّن  قال:  سالتني،  الرِّ هاتني  ذكره  عقيب  الغّمة 
عىل  واالّطالع  الفهم  وحسن  هن  الذِّ وصّحة  والعلم  الفضل  يف  الّزمان  وأفراد 
حقائق العلوم، واملعرفة بكّل جليل ودقيق، ومل يكن شيعّيًا، فُيتَّهم، وكان عثامنّيًا 
سالتني من فضل بني  مروانّيًا، وله يف ذلك كتب مصنّفة، وقْد شهد يف هاتني الرِّ
 وتقديمه بام ال شكَّ فيه وال شبهة، وهو أشهر  هاشم وتقديمهم وفضل علٍّ
إْن كان مذهبه، فذاك، وليس بمذهبه، وإاّل فقْد أنطقه  الّصباح، وهذا  من فلق 
الّدنيا  يف  عليه  حّجة  يكون  ما  وقال  دق،  بالصِّ لسانه  وأجرى   ، باحلقِّ تعاىل  اهلل 
فإّن اهلل عند لسان  اعتقد غريه لكان خصمه يف حمرشه،  لو  بام  واآلخرة، ونطق 
ها أْن يذكر اإلنسان شيئًا  كلِّ قائل، فلينظر قائل ما يقول، وأصعب األمور وأشقِّ

يستحقُّ به اجلنّة، ثمَّ يكون ذلك موجبًا لدخوله النّار، نعوذ باهلل من ذلك«)23(.
ّيد هاشم البحرايّن بعد أْن ختم كتابه )غاية املرام وحّجة اخلصام(:  وبقول السَّ
»وأختم كتايب هذا برساَلَتي أيب عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ، وهو من أعيان 
بن  علَّ  املؤمنني  أمري  أّن  عىل  واستدّل  فيهام  ذكر  ممّا  العاّمة  من  املخالفني  علامء 
أيب طالٍب هو اإلمام بعد رسول اهلل دون أيب بكر بأدّلة قطعّية وبراهني بيِّنة، 
بإمامة أيب  القائلني  الفرق  ة عليه وعىل مجيع  ُيتَّهم يف ذلك، بل هو حجَّ وهو ال 
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هو  بل   ،املؤمنني أمري  عن  املنحرفني  بني  املتعصِّ من  هذا  واجلاحظ  بكر، 
سالتني -أيضًا- تفضيل بني هاشم عىل غريهم، وهاتان  ، ويف الرِّ عثامينٌّ مرواينٌّ
ده اهلل  سالتان أوردمها الّشيخ الفاضل الّثقة الورع الّشيخ عّل بن عيسى تغمَّ الرِّ

تعاىل برمحته يف أّول كتاب كشف الغّمة«)24(.
سالتني، التي سنحاول يف هذه الوريقات البحثّية  ومن هنا تربز أمّهّية هاتني الرِّ
ًا.  بيان بالغة اإلقناع فيهام من خالل األدّلة والرباهني غري الّصناعّية اختيارًا قصديَّ

االإطار التطبيقّي
يقول أرسطو عن األدّلة والرباهني:» وأّما األدّلة والرباهني، فبعضها مستقلٌّ 
عن الفنِّ ليس ِمن ُصنعنا، وبعضها اآلخر تابٌع له، أي: ِمن عملنا واختيارنا«)25(، 
من  )ليسْت  صناعّية  غري  أدّلة  قسمني:  عىل  واألدّلة  الرباهني  قّسم  فأرسطو 
أو  اجلاهزة،  أو  الّصناعّية،  غري  التصديقات  -أيضًا-  عليها  وُيطلق  صنعنا(، 
ى  وُتسمَّ واختيارنا(،  )أي: من عملنا  وأدّلة صناعّية  الفّن،  اخلارجة عن  األدّلة 

.)26( -أيضًا- التصديقات الّصناعّية، أو غري اجلاهزة، أو األدّلة داخل الفنِّ
وبعد ذلك فّصل أرسطو كلَّ قسم من القسمني، فِمن األدّلة غري الّصناعّية: 
االعرتافات حتت التعذيب، والّشهود، والقوانني، وأقوال احلكامء،...، وهي أدّلة 
وبراهني ال يستطيع اخلطيب الترّصف فيها، ويقترص عمله عىل حسن توظيفها 

برتتيبها وإبرازها وتنظيمها)27(.
باملقام،  ترتبط  نفسّية  ذاتّية  أدّلة  عىل  بدورها  فتنقسم  الّصناعّية،  األدّلة  أّما 
أي:  و)الباتوس(،  وشخصّيته،  اخلطيب  أخالق  أي:  )اإليتوس(،  يف  حّددها 



77 �سّوال 1439ه - حزيران 2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

اأ.د. عبد الإله عبد الوّهاب العرداوّي

ع  أحوال املستمعني ومشاعرهم، وأدّلة موضوعّية تتعّلق بالعبارة نفسها، وتتفرَّ
بدورها إىل القياس املضمر، ويكون: إّما استداللّيًا أو تفنيدّيًا، واملثل، ويكون: 

إّما تارخيّيًا ميتولوجّيًا، أو مبتدعًا خرافّيًا)28(.

ناعّية  االأدلة والرباهني غري ال�صّ

الّشاهد  توظيف  خالل  من  األدبّية  الّرسائل  يف  احلجج  من  النّوع  هذا  يربز 
يف  وُيدرج  األصّل،  سياقه  من  ُيؤخذ  نصٍّ  ِمن  »مقطع  وهو  األديّب،  أو  الّدينّي 
ني خمتلفني...،  سياق آخر بطريقٍة ما، لتحقيق وظيفٍة ما، فهو نقطة تقاطع بني نصَّ

كإدراج األمثال يف اخلطب والّرسائل، أو اقتباس القرآن الكريم...«)29(.
التكرار  أّن هذا  إاّل  تكرارًا هلا،  أو  تمَّ طرحها  لفكرٍة  تلخيصًا  الّشاهد  وُيعّد 
مفيد، »فإلعادة نصٍّ قديم يف سياق جديد أثر يف توجيه القارئ العارف بالّسياق 
ختتفي  أخرى  نصوص  عىل  وحتيله  ذاكرته  ط  تنشِّ فهي  الّشاهد،  منه  أخذ  الذي 

وراء الّشاهد«)30(.
واألمثال  الّشعرّية  واألبيات  النبوّية  واألحاديث  القرآنّية  اآليات  إّن 
واحلكم...متتلك سلطة مرجعّية جتعلها قادرة عىل إقناع املتلّقي وإفحام اخلصم، 
عليها  النّاس  مصادقة  وِمن  مصدرها،  من  تا  قوَّ تكتسب  جاهزة  »حجج  فهي 
الكريم  فالقرآن  يتفاوت،  )الّشواهد/احلجج(  هذه  نفوذ  أّن  إاّل  وتواترها«)31( 
بوصفه كالم اهلل سبحانه وتعاىل ال تضاهيه حّجة يف الثقافة العربّية اإلسالمّية، 
 ثّم أقوال األئّمة ،يليه احلديث الرّشيف، فهو كالم َمن ال ينطق عن اهلوى
باإلمام  املبتدئة  املقّدسة  الّسلسلة  فهم   ،لكالمه طبيعّي  امتداد  وكالمهم 
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، واملنتهية بالقائم املهدّي، ثّم الّشعر ديوان العرب وجامع أخبارها  علٍّ
شأن  أّن  عىل  هبا  املهتّمون  يمع  »يكاد  إْذ  العربّية؛  احلضارة  وأساس  وسريها، 

عر فيها، ال يوجد يف حضارة سواها«)32(. الشِّ
أّنه  الّثقافة العربّية اإلسالمّية،  ولعّل خري دليل عىل مكانة الّشعر وأمّهّيته يف 
ين لفهم كتاب اهلل وكشف مقاصده، ما أكسبه »حجّية قوّية  كان ملجأ املفرسِّ
وفّعالة يف حتقيق الرتجيح، ويف قطع الّشغب، ويف إيقاع التصديق«)33(، ثّم يأيت 

دور األمثال واحلكم بعد الّشعر.
هذه  إلدراج  )ديكرو(  عند  احلجاجّي  الّسلَّم  مفاهيم  توظيف  أردنا  وإذا 

)الّشواهد/احلجج(، فستظهر لنا الرتسيمة اآلتية:

)ن( نتيجة

ق1            القرآن الكريم

ق2            احلديث النبوّي الرّشيف

 ق3            أقوال األئّمة

ق4            الّشعر

ق5            األمثال واحلكم
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1/ القراآن الكرمي

القول  يدعم  ما  بارز،  بشكل  القرآيّن  الّشاهد  رسالتيه  يف  اجلاحظ  وّظف 
ال  التي  والربهان  احلّجة  مقام  يف  املتلّقي  يف  ويؤّثر  اإلقناع  خ  ويرسِّ اإلبالغّي 
م لنا جمموعة من اآليات القرآنّية ليناقش  يعرتهيا الّشّك والبطالن، فاجلاحظ يقدِّ
يف  ويمعهم  بعض،  من  بعضهم  »يربأ  فيها  خمتلفني  النّاس  وَجَد  قضّية  فيها 
أحدًا،  يستخلف  ومل  مات   ّالنّبّي إّن  قالوا:  أحدمها  فريقان:  اختالفهم  حال 
إّن  قالوا:  واآلخرون  بكر،  أبا  فاختاروا  خيتارونه،  املسلمني  إىل  ذلك  وجعل 
فريق  كّل  واّدعى  بعده،  للمسلمني  إمامًا  فجعله   ،علّيًا استخلف   النّبّي
النظر العقّل واملحاججة املنطقّية،  «)34(. وبام ُعرف عن اجلاحظ من  منهم احلقَّ
من  األسئلة  فكانت  املبطل،  من  املحّق  وليعلم  للبحث،  الفريقني  استوقف 
اجلاحظ واإلجابة منهم، واحلّجة والربهان الّشاهد القرآيّن هي الفيصل إلماطة 
  علٍّ اإلمام  بأحّقّية  واليقني  احلّق  إىل  والوصول  واهلوى،  الّزيغ  عن  الّلثام 

باإلمامة مّلا اجتمعت عليه األّمة، ولداللة كتاب اهلل والّسنّة عليه.
ويبي  أعيادهم  ُيقيم  واٍل  ِمن  للنّاس  بقوله:»هل  هلم  سؤاله  اجلاحظ  يبدأ 
أْن  ألحٍد  فقلنا:هل  ذلك،  من  بدَّ  ال  فقالوا:  اهلل؟  حدود  زكاتم...وُيقيم 
ذلك  يوز  ال  فقالوا:  نبيِّه،  وسنّة  اهلل  كتاب  يف  نظر  غري  من  يه  فيولِّ أحدًا  خيتار 
يسأل:  حّتى  الفريقان،  وييب  باألسئلة  اجلاحظ  يسرتسل  ثّم  بالنظر«)35(،  إاّل 
ٌة من خلقه اصطفاهم واختارهم، فقالوا: نعم، فقلنا:ما برهانكم،  »هل هللِ ِخرَيَ
عن  »سأهلم  ثّم   ،)37(َتاُر َوخَيْ َيَشاُء  َما  ُلُق  خَيْ تعاىل:َوَربَُّك  قوله  قالوا:«)36(، 
اخلرية، فقالوا: هم املّتقون، قلنا:ما برهانكم؟قالوا«)38(، قوله تعاىل:إِنَّ َأْكَرَمُكْم 



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 80

...  يَّة الإمام عليٍّ بالغُة الإقناِع يف ر�سالَتي اجلاحظ عْن اأحقِّ

نعم،  قالوا:  املتقني؟  من  خرية  هلل  »فقلنا:هل  يقول:  ثّم   ،)39(َأْتَقاُكْم اهللِ  ِعنَْد 
َوَأْنُفِسِهْم  ْم  بَِأْمَواهِلِ امْلَُجاِهِديَن  اهللُ  َل  َفضَّ تعاىل:  قوله  بدليل«)40(،  املجاهدون 
َعىَل اْلَقاِعِديَن َدَرَجًة)41(، وبعد أْن يستويف اجلاحظ األسئلة واإلجابة فيام يتعّلق 
بموضوعة)اخلرية( خيلص إىل نتيجة»أّن خرية اخلرية أكثرهم يف اجلهاد وأبذهلم 
العقدّي:  بالّسؤال  الفريقني  ُيفحم  ثّم  ه«)42(،  لعدوِّ وأقتلهم  اهلل  لنفسه يف طاعة 
جلني عّل بن أيب طالب وأيب بكر، أهّيام كان أكثر  »فسألناهم عن هذين الرَّ
أمري  عىل  الفريقان  »أمجع  فـ  اهلل«)43(،  سبيل  يف  بالء  وأحسن  احلرب  يف  عناء 
املؤمنني عّل بن أيب طالب أّنه كان أكثر طعنًا ورضبًا وأشّد قتاالً وأذّب يف 
دين اهلل ورسوله«)44(، وثبت بام ذكره من إمجاع الفريقني وداللة الكتاب والّسنّة 

أّن اإلمام علّيًا أفضل وأحّق باخلالفة. 
عن  والربهان  احلّجة  إلقامة  سالتني  الرِّ يف  كثرية  قرآنّية  شواهد  وردْت  وقد 

 باخلالفة وأفضلّيته)45(. أحّقّية اإلمام علٍّ

2/ احلديث النبوّي ال�ّصريف

الّدليل  وإقامة  احلّجة  إثبات  يف  الرّشيف  النبوّي  احلديث  اجلاحظ  وّظف 
والربهان حّتى يصل إىل احلقيقة/أحقية اإلمام عّل باخلالفة وأفضليَّته، فقْد 
عنهم  يؤخذ  الذين   اهلل رسول  أصحاب  من  العلامء  أّن  عىل  األّمة  »أمجعت 
وابن   ،العّباس بن  اهلل  وعبد   ،طالب أيب  بن  عّل  أربعة:  كانوا  العلم 
مسعود، وزيد بن ثابت، ريَض اهللُ عنهم، وقالت طائفة: عمر بن اخلّطاب، فسألنا 
األّمة: َمن أوىل بالتقديم إذا حضت الّصالة، فقالوا:)46( إّن النّبّي قال:»يؤّم 
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من  تعاىل  اهلل  لكتاب  أقرأ  كانوا  األربعة  أّن  أمجعوا عىل  ثّم  أقرأهم«)47(،  بالقوم 
عمر، فسقط عمر)48(، ثّم سألنا األّمة: أّي هؤالء األربعة أقرأ لكتاب اهلل وأفقه 
م أوىل باإلمامة، فأمجعوا  لدينه؟ فاختلفوا، فوقفناهم حّتى نعلم، ثّم سألناهم: أهيُّ
عىل أّن النّبّي)49(، قال: إّن»األئّمة ِمن قريش«)50(، فسقط ابن مسعود وزيد بن 
ام أوىل باإلمامة؟ فقالوا:  ثابت، وبقي عّل بن أيب طالب وابن عّباس، فسألنا: أهيُّ
إّن النّبّي، قال: إذا كانا عاملني فقيهني قرشّيني، فأكربمها سنًّا وأقدمهام هجرة، 
فسقط عبد اهلل بن عّباس، وبقي أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب صلوات اهلل 
نّة  عليه)51(، فيكون أحّق باإلمامة؛ ملا اجتمعْت عليه األّمة، ولداللة الكتاب والسُّ

عليه«)52(.
أبان  فيام   الّثقلني، فيقول:»وقال وُيثبت اجلاحظ يف موضٍع آخر حديث 
به أهل بيته: »إينِّ تارك فيكم اخلليفتني، أحدها أكرب من اآلخر: كتاب اهلل حبل 
لن  أّنم  اخلبري  الّلطيف  نبَّأين  بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  الّسمء  من  ممدود 
قال عمر  ملا  يقول: »ولو كانوا كغريهم  ثّم  يردا عيلَّ احلوض«)53(،  يفرتقا حّتى 
: إيّن سمعُت رسول اهلل، يقول: »كلُّ سبٍب ونسٍب  حني طلب مصاهرة علٍّ

منقطٌع يوم القيامة إاّل سببي ونسبي«)54(.
ثّم ينتقل اجلاحظ إىل اإلمامني احلسن واحلسني، فيقول فيهام يف معرض 
الّدليل والربهان العقّل والّشاهد احلديثّي:»وأّما احلسن واحلسني، فَمَثُلهام 
َمَثُل الّشمس والقمر، فَمن أعطى ما يف الّشمس والقمر من املنافع العاّمة والنِّعم 
 من فاطمة، ورفعَت ِمن ومهَك  ابني علٍّ الّتاّمة، ولو مل يكونا  الّشاملة 
كلَّ رواية، وكلَّ سبٍب توجبه القرابة، لكنَت ال تقرُن هبام أحدًا من أجّلة أوالد 
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: »إّنم  املهاجرين والّصحابة، إاّل أراك فيهام اإلنصاف من تصديق قول النّبيِّ
مها  َمن  »ومجيع  النتيجة/احلقيقة:  إىل  خيلص  ثّم  اجلنّة«)55(،  أهل  شباب  سيِّدا 
باحِللم والِعلم، وإاّل  دق والّصرب، وإاّل  بالصِّ إاّل  سادته سادة، واجلنّة ال ُتدخل 
واالجتهاد  الرّشيفة  واألعامل  الكثرية  والّطاعة  بالعبادة  وإاّل  هد،  والزُّ بالطَّهارة 
واألثرة واإلخالص يف النِّّية، فدلَّ عىل أنَّ حظَّهام يف األعامل املرضّية واملذاهب 

.)56(» كّية فوق كلِّ حظٍّ الزَّ
ّية  سالتني إلقامة احلّجة والربهان عن أحقِّ وقْد وردت شواهد حديثّية يف الرِّ

.)57(باخلالفة وأفضليَّته ويف ولده  اإلمام علٍّ

3/ اأقوال االأئّمة

من  دامغة  منطقّية  حججًا  بوصفها  اجلاحظ  رسالتي  يف  األئّمة  أقوال  وترد 
ُيقاس هبم أحد، يقول  البيت ال  أجل الوصول إىل احلقيقة/النتيجة، فأهل 
وفاطمة،  عّل  واألطيبان:   ،اهلل رسول  منهم  بقوٍم  ُيقاس  اجلاحظ:»كيف 
هيدان: أسد اهلل محزة، وذو اجلناحني جعفر،  بطان: احلسن واحلسني، والشَّ والسِّ
وسّيد الوادي: عبد املطَّلب، وساقي احلجيج: العّباس، وحليم البطحاء والنّجدة 
يق  دِّ واخلري فيهم، واألنصار أنصارهم، واملهاجر َمن هاجر إليهم ومعهم، والصِّ
ق بني احلقِّ والباطل فيهم، واحلوارّي حوارهيم،  قهم، والفاروق َمن فرَّ َمن صدَّ
ومعهم«)58(.  ومنهم  وهلم  فيهم  إاّل  خري  وال  هلم،  شهَد  ألّنه  الّشهادتني؛  وذو 
: »نحُن أهل بيت  ومصداق هذه النتيجة/احلقيقة يدها يف قول اإلمام علٍّ

ال ُيقاس بنا أحٌد«)59(.
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ومنه قول اجلاحظ يف معرض حديثه عن منازعة اليهود للنّصارى يف املسيح 
لغري رشده،  وإّنه  النّّجار،  يوسف  ابن  إّنه  اليهود:  قالت  القول حّتى»  فلّج هبام 
ك، وصّياد سمك، وصاحب  وإّنه صاحب نرينج وخدع وخماريق، وناصب رَشَ
شصٍّ وَشَبك، فام يبلغ ِمن عقل صّياد وربيب نّجار؟ وزعمت النّصارى أّنه ربُّ 
وجدت  فلو  واآلخريَن،  األّولني  وإله  واألرضنَي،  الّساموات  وخالق  العاملنَي، 
ذلك  أرفع من  النّصارى  ولو وجدت  فيه،  لقالته  القول  ذلك  أسوأ من  اليهود 
مفرط،  حمبٌّ  رجالن:  يّف  »هيلك   : علٌّ قال  هذا  وعىل  فيه،  لقالته  القول 

ط«)60(. ومبغٌض مفرِّ
 حني ُسئل عن بني هاشم  ومن حججه بأقوال األئّمة، قول اإلمام علٍّ
 وبني أمّية: »نحُن أنجد وأجمد وأجود، وهم أنكر وأمكر وأغدر«)61(، وقوله
أيضًا: »نحن أطعم للّطعام، وأرضب للهام«)62(، ليصل بعدها بنظره العقّل إىل 
النتيجة/احلقيقة بعد مناقشة مستفيضة للحجج والرباهني، فيقول: »وقْد عرفت 
ّيني، وطيش املدنيِّني، وأعراق بني هاشم مّكّية، ومناسبهم مدنّية، ثّم  جفاء املكِّ
ليس يف األرض أظهر أخالقًا، وال أطهر برشًا، وال أدوم دماثًة، وال ألني عريكًة، 
احلجازّي  يعدمها  يكاد  ال  واحلّدة  منهم.  كرُب  َمن  أبعد،  وال  عشريًة  أطيب  وال 
عىل  واجلمهور   ، اخلاصِّ يف  وذلك  غباره،  ُيشقُّ  ال  حليمهم  أّن  إاّل  والتِّهامّي، 
خالف ذلك، حّتى تصري إىل بني هاشم، فاحِللم يف مجهورهم، وذلك يوجد يف 
النّاس كاّفة، ولكنّا نضمن أهّنم أتمُّ النّاس فضاًل، وأقلُّهم نقصًا، وحسن اخللق 
هم من  ليل أوجد، وفيهم مع فرط جودهم وظهور عزِّ يف البخيل أرسع، ويف الذَّ
ليل  البرِش احلسن واالحتامل وكرم التفاضل، ما ال يوجد مع البخيل املورِس والذَّ



جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة 84

...  يَّة الإمام عليٍّ بالغُة الإقناِع يف ر�سالَتي اجلاحظ عْن اأحقِّ

املكثِر، اللَّذين يعالن البرِش وقاية دون املال، وليس يف األرض خصلة تدعو إىل 
كر، إاّل وهي تعرتهيم  الطغيان والتهاون باألمور، وُتفسد العقول، وُتورث السُّ
ف العايل واملغرس الكريم والعّز  وتعرض هلم دون غريهم؛ إْذ قْد مجعوا مع الرشَّ
واملنعة، مع إبقاء البأس عليهم، واهليئة هلم، وهم يف كلِّ أوقاتم ومجيع أعصارهم 
واألخالق  الظاهرة  واملروءة  احلسنة  اهليئة  يف  ميالدهم  ِمثل  عىل  هم  َمن  فوق 
املرضّية، وقْد عرف احلَدث العزيز من فتياهنم وذوي الغرامة من شبَّاهنم أّنه إْن 
افرتى مل ُيفرَت عليه، وإْن رضب مل ُيضب، ثّم ال جتده إاّل قويَّ القلب، بعيد اهلّمة، 
ة ذات اليد، وتعّذر األمور، ثّم ال جتد عند أفسدهم شيئًا من  كثري املعرفة، مع خفَّ
املنكر إاّل رأيت يف غريه من النّاس أكثر منه من مشايخ القبائل ومجهور العشائر، 
وإذا كان فاضلهم فوق كلِّ فاضل، وناقصهم أنقص نقصانًا من كلِّ ناقص، فأيُّ 

، وأيُّ برهاٍن أوضح ممّا قلناه؟«)63(. دليٍل أدلُّ

عر 4/ ال�صِّ

سلطة  من  عر  الشِّ يمتلكه  ملا  حماججته  يف  عرّي  الشِّ الّشاهد  اجلاحظ  وظَّف 
املنافرة  خالل  عْدل،  وكشاهد  حة،  مرجِّ كحّجة  ُيستدعى  عر  »فالشِّ مرجعّية، 
بأّن األعامل»التي ُيستحّق هبا اخلري  بيان احلّجة  إليه يف  واملخاصمة«)64(، وُيلجأ 
ين، والِفقه يف احلالل  بُّ عن رسول اهلل وعن الدِّ أربعة: التقّدم يف اإلسالم، والذَّ
قة يف  متفرِّ  ،بن أيب طالب الّدنيا، وهي جمتمعة يف علِّ  هد يف  والزُّ واحلرام، 
ض عليه قريشًا، وأّنه قْد بلغ منه   يقول أسد بن رقيم يرِّ الّصحابة، ويف علٍّ

عىل حداثة ِسنِّه ما مل يبلغه ذوو األسنان:
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أخزاُكُم غايٍة  جممِع  كلِّ  ِحيف  الـــُقرَّ املذاكي  عىل  أبّر  جْذٌع 
تـُـنـكـُروا ألـّمـا  ُكــُم  َدرُّ يَم الكريُم ويستِحيهللِ  قْد ُينكُر الضَّ
أفناُكُم الذي  فاطمَة  ابُن  ذبحًا ويمــــيش آمــــنًا مل يـُـــجرِحهذا 
دعامٍة كلُّ  وأيَن  الكهوُل،  للمعضالِت، وأيَن زيُن األبطِحأيَن 
مـــهنـَّــٍد بكــلِّ  ضـربًا  َصْلٍت، وحدُّ غـــزاره مل يصـفِح«)65(.أفنــاُهُم 

، وال عريبٌّ  وأّما اجلود، »فليس عىل ظهر األرض جواد جاهلٌّ وال إسالميٌّ
 ،إاّل وُجوده يكاد يصري بخاًل إذا ُذِكر جود علِّ بن أيب طالب ، وال عجميٌّ
وعبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل بن العّباس، املذكورون باجلود منهم، لكنّا اقترصنا، 
ب  ثمَّ ليس يف األرض قوم أنطق خطيبًا وال أكثر بليغًا ِمن غري تكّلف وال تكسُّ

من بني هاشم، وقال أبو سفيان بن احلرث:
حصانالقْد علمْت قريٌش غرَي فخٍر أجوُدُهم  نحن  بأّنا 
سابغاٍت دروعًا  سناناوأكثُرُهم  طعنوا  إذا  وأمضاُهم 
فيهم اء  الرّضّ عن  جنانا«)66(.وأدفُعُهم  نطُقوا  إذا  وأثبُتُهم 

وأّما النِّجدة، »فقْد علم أصحاب األخبار ومّحالوا اآلثار أهّنم مل يسمعوا بِمثل 
اهلل  رضوان  الطيَّار  جعفٍر  بصرِب  وال   ،ومحزة  طالب أيب  بن  علِّ  نِجدة 
عليه، وليس يف األرض قوم أثبت جنانًا، وال أكثر مقتوالً حتت ظالل الّسيوف، 
وال أجدر أْن يقاتلوا، وقْد فّرت األخيار وذهبت الّصنائع، وخام ذو البصرية، 

وجاد أهل النِّجدة، من رجاالت بني هشام، وهم كام قيل:
الّلوى وطاَح  الكِميُّ  سمينا«)67(.وخاَم  إاّل  احلرُب  تأكُل  وال 
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5/ احلكم واالأمثال

اجلاحظ  استعمله  الذي  اإلقناعّي  التوظيف  يف  بارز  دور  واحلكم  لألمثال 
قوله:  األمثال  فِمن  وأفضلّيته،  باخلالفة    علٍّ اإلمام  ّية  أحقِّ عن  رسالتيه  يف 
»شنشنة أعرفها من أخزم«)68(، يف معرض حديثه عن األوصاف التي قاهلا عمر 
اص«)69(. وقوله يف  بن اخلّطاب لعبد اهلل بن عّباس. ومثله: »ُغص يا غوَّ

حديثه عن خصائص اإلمامة:»َقلب عقوٌل، ولساٌن قؤوٌل«)70(.
أو األوصاف التي قيلت يف عبد اهلل بن عّباس:»احلرب والبحر«)71(، وهي 

.حجج تدلُّ عىل اإلمكان املعريّف لرتمجان القرآن وحرب األّمة ابن عّباس
ابة،  النّسَّ حنظلة  بن  كدغفل  تارخيّيًا،  معروفة  شخصّيات  إىل  ُنِسب  قول  أو 
اإلمام  ّية  أحقِّ وألسنة حداد«)72(، عن  أجماد،  »أجواد  قوله:  بني شيبان، يف  أحد 

 باخلالفة، وأفضلّيته، ويف ولده ، وكذلك يف بني هاشم.  علٍّ
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اخلامتة

أْن نظرنا يف بالغة اإلقناع  بعد  أْن نختم بحثنا  لنا  آن  بعد محد اهلل وتوفيقه، 
بوصفه منهجًا لتحليل اخلطاب َعرب بنيته وأساليبه ووسائله الّلغوّية، وأْن نرشع 

ببيان نتائج بحثنا، وهي كاآليت:
والتخاصم  التنازع  معاين  حول  اللُّغة  معاجم  يف  احلجاج  معاين  دارْت   -
يكون  بذلك  وهو  طرفني،  بني  واحلجج  والرباهني  األدّلة  بواسطة  والتغالب 

مرادفًا للجدل الذي يقابل احلّجة باحلّجة.
وسائل  َعرب  تواصلّية  دالالٍت  االصطالحّية  االحتجاج  معاين  وّظفْت   -
خالل  من  واإلقناع  والتوجيه  الّتأثري  بإحداث  كفيلة  وبالغّية  منطقّية  وأدوات 

ٍف أو إكراٍه. عم، من دون تعسُّ التفنيد أو احلثِّ أو الدَّ
تنبثق من رحم  تداولّية خطابّية عربّية  لبالغة  سني  املؤسِّ اجلاحظ من  ُعّد   -
دة  بالغة العبارة، لكّن جهده وألسباب ثقافّية ودينّية وسياسّية أخذ وجهة حمدَّ

عرّي، واخلطايّب. ومميَّزة من حيث التوازن بني املسلكني: الشِّ
غري  والرباهني  األدّلة  خالل  من  اإلقناع  بالغة  استكناه  البحث  حاول   -
ناعّية يف رسالتني للجاحظ مل تردا يف رسائله التي حّققها عبد الّسالم حمّمد  الصِّ

هارون، أو يف كتبه األَُخر، كالبيان والتبيني، واحليوان، وغريمها.
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خالل  من  احلجاجّية  الوسائل  من  جمموعة  توظيف  إىل  البحث  سعى   -
سالتني،  الرِّ يف  اإلقناعّية  وقدرتا  ناعّية  الصِّ غري  والرباهني  احلجج  طبيعة  إبراز 
عر،  ممثَّلة بالقرآن الكريم، واحلديث النّبوّي الرّشيف، وأقوال األئّمة، والشِّ

واحِلكم واألمثال.
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ملحق 

ارتأينا أْن ندرج يف آخر الّدراسة نصَّ رسالتي اجلاحظ؛ لتكونا أنفع للّدارسني. 

معرفة  يف  الغّمة  )ك�صف  كتاب  من  منقولة  اجلاحظ  ر�صالتا 
 : االأئّمة(:29/1-41، قال االإربليُّ

»قبل الرّشوع يف ذكر علٍّ وأوالده نذكر شيئًا ممّا يتعّلق بفضل بني هاشم 
ورشفهم، وما هلم من املزايا التي فضلوا هبا النّاس.

ومن ذلك رسالة وقعْت إيلَّ من كالم أيب عثامن، عمرو بن بحر، اجلاحظ، 
معروفة  اخلصومات  أصول  أّن  اهلل،  حفظك  إعلم  قال:  هلا،  خمترِصًا  أذكرها 
بيِّنة، وأبواهبا مشهورة، كاخلصومة بني الشعوبّية والعرب، والكويّف والبرصّي، 
وأفسد  الّسليمة،  للعقول  أنقض  الثالثة  األبواب  فهذه  والقحطايّن،  والعدنايّن 
ويف  الوعيد،  و  الوعد  ويف  والتشبيه،  القدر  يف  املنازعة  من  احلسنة،  لألخالق 
للعقول  هذه  من  وأنقض  األخبار،  وتصحيح  اآلثار  ويف  واألحكام،  األسامء 
متييز الّرجال، وترتيب الطبقات، وِذكر تقديم علٍّ وأيب بكر، فأوىل األشياء بك 
القول،  املسيح، فلجَّ هبام  النّصارى يف  اليهود نازعت  فإّن  القصد وترك اهلوى، 
حّتى قالت اليهود: إّنه ابن يوسف النّّجار، وإّنه لغري ُرشده، وإّنه صاحُب نرينج 
فام  وشبك،  شصٍّ  وصاحب  سمك،  وصيَّاد  ك،  رَشَ وناِصب  وخماريق،  وخدع 
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يبلغ من عقل صيَّاد وربيب نّجار. وزعمت النّصارى أّنه ربُّ العاملنَي، وخالق 
من  أسوأ  اليهود  وجدت  فلو  واآلخريَن.  لنَي  األوَّ وإله  واألرضنَي،  الّساموات 
ذلك القول لقالته فيه، ولو وجدت النّصارى أرفع من ذلك القول لقالته فيه، 
ط، والّرأي  : هيلك يفَّ رجالن: حمبٌّ ُمفرط، ومبغٌض ُمفرِّ وعىل هذا قال علٌّ
الّرسول حقوقهم  عرتة  بخس  إىل  حابة  الصَّ حبُّ  يدعوك  ال  أْن  الّرأي  كّل 
موا ذكره أنكر ذلك، وقال: ابدؤوا  وحظوظهم، فإنَّ عمر ملا كتبوا الدواوين وقدَّ
بطريف رسول اهلل، وضُعوا آل اخلّطاب حيث وضعهم اهلل، قالوا: فأنت أمري 
بوا  املؤمنني، فأبى إاّل تقديم بنى هاشم وتأّخر نفسه، فلم ُينكر عليه منكر، وصوَّ

وا ذلك من مناقبه. رأيه، وعدُّ
ي بني بني هاشم وبني النّاس ملا أباهنم بسهم  واعلم، أّن اهلل لو أراد أْن يسوِّ
َلِذْكٌر  ُه  تعاىل:َوإِنَّ وقال   ،اأْلَْقَربنَِي َعِشرَيَتَك  َوَأْنِذْر  قال:  وملا  القربى،  ذوي 
َلَك َولَِقْوِمَك، وإذا كان لقومه يف ذلك ما ليس لغريهم، فكلُّ َمن كان أقرب 
إاّل  التحريم  هذا  وما  دقة،  الصَّ عليهم  م  حرَّ ملا  بالنّاس  اهم  سوَّ ولو  أرفع،  كان 
دقات: ال أَولِّيك  إلكرامهم عىل اهلل؛ ولذلك قال للعّباس حيث طلب والية الصَّ
ار  ، واإلنفاق عىل زوَّ غساالت خطايا النّاس وأوزارهم، بل أَولِّيك سقاية احلاجِّ
اهلل، وهلذا كان رباه أّول ربا ُوضع، ودم ربيعة ابن حارث أّول دٍم ُأهدر؛ ألهّنام 
بيت   عىل منرب اجلامعة: نحن أهل  قال علٌّ النّفس واملال؛ وهلذا  القدوة يف 
رسول  منهم  بقوٍم  ُيقاس  كيف  عليه،  اهلل  صلوات  وصدق  أحد،  بنا  ُيقاس  ال 
والّشهيدان:  واحلسني،  احلسن  بطان:  والسِّ وفاطمة،  عّل  واألطيبان:   ،اهلل
وساقي  املّطلب،  عبد  الوادي:  وسّيد  جعفر،  اجلناحني  وذو  محزة،  اهلل  أسد 



91 �سّوال 1439ه - حزيران 2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

اأ.د. عبد الإله عبد الوّهاب العرداوّي

احلجيج: العّباس، وحليم البطحاء والنِّجدة واخلري فيهم، واألنصار أنصارهم 
ق  قهم، والفاروق َمن فرَّ يق َمن صدَّ دِّ إليهم ومعهم، والصِّ واملهاجر َمن هاجر 
بني احلقِّ والباطل فيهم، واحلواري حوارهيم، وذو الّشهادتني ألّنه شهد هلم، وال 

خري إاّل فيهم وهلم ومنهم ومعهم.
أكرب من  اخلليفتني، أحدمها  فيكم  تارٌك  إينِّ  بيته:  أهل  به  أبان  فيام   وقال
اآلخر: كتاب اهلل، حبل ممدود من الّسامء إىل األرض، وعرتيت أهل بيتي. نبَّأين 
ام لن يفرتقا حّتى يردا علَّ احلوض، ولو كانوا كغريهم ملا قال  اللَّطيف اخلبري أهنَّ
سبٍب  كلُّ  يقول:   ،اهلل رسول  سمعُت  إينِّ   : علٍّ مصاهرة  طلب  حني  عمر 

ونسٍب منقطٌع يوَم القيامة، إاّل سببي ونسبي.
مل  فإْن  الفرات،  ماء  عىل  دجلة  ماء  تفضيل  يف  ُينازع  قْد  جل  الرَّ أنَّ  واعلم 
قلبه  ووجد يف  يكن يدها،  مل  ة  رقَّ ماء دجلة  قلبه عىل شارب  وجد يف  يتحفَّظ 
ق بني  غلظة عىل شارب ماء الفرات مل يكن يدها، فاحلمد هلل الذي جعلنا ال نفرِّ
أبناء نبيِّنا ورسلنا، لنحكم جلميع املرسلني بالتصديق، وجلميع الّسلف بالوالية،

ونخصُّ بني هاشم باملحبَّة، ونعطي كلَّ امرئ قسطه من املنزلة.
الكريمة،  يفة، ومقاماته  امه الرشَّ أفردنا أليَّ فأّما علُّ بن أيب طالب، فلو 
ومناقبه الّسنّية، كاًلما، ألفنينا يف ذلك الطوامري الّطوال. الِعرق صحيح، واملنشأ 
كريم، والّشأن عظيم، والعمل جسيم، والعلم كثري، والبيان عجيب، واللِّسان 

در رحيب، فأخالقه َوفق أعراِقه، وحديثه يشهد لقديمه. خطيب، والصَّ
ه،  حقِّ مجيع  واستقصاء  قدره،  مجل  ِذكر  إاّل  مثله  وصف  يف  التدبري  وليس 
فإذا كان كتابنا ال يتمل تفسري مجيع أمره، ففي هذه اجلملة بالغ ملن أراد معرفة 
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مس والقمر، فَمن أعطى ما  فضله. وأّما احلسن واحلسني، فَمَثُلهام َمَثُل الشَّ
املة الّتاّمة، ولو مل يكونا ابني علٍّ  مس والقمر من املنافِع العاّمة والنِّعم الشَّ يف الشَّ
من فاطمة، ورفعَت ِمن ومهَك كلَّ رواية، وكلَّ سبٍب توجبه القرابة، لكنَت 
حابة، إاّل أراك فيهام اإلنصاف  ال تقرن هبام أحدًا من أجلَّة أوالد املهاجرين والصَّ
إهّنام سيِّدًا شباب أهل اجلنّة، ومجيع من مها سادته   : النّبيِّ من تصديق قول 
رب، وإاّل باحِللم والِعلم، وإاّل بالطَّهارة  دق والصَّ سادة، واجلنّة ال ُتدخل إاّل بالصِّ
هد، وإاّل بالعبادة والّطاعة الكثرية، واألعامل الرّشيفة، واالجتهاد واإلثرة،  والزُّ
كّية  الزَّ النِّيَّة، فدلَّ عىل أنَّ حظَّهام يف األعامل املرضّية واملذاهب  واإلخالص يف 

. فوق كلِّ حظٍّ
وأّما حمّمد بن احلنفّية، فقْد أقرَّ الّصادر والوارد، واحلارض والبادي، أّنه كان 

واحد دهره، ورجل عرصه، وكان أتمَّ النّاس متامًا وكامالً.
عليه، جممعون  مذاهبهم  اختالف  عىل  فالنّاس   ،احلسني بن  علُّ   وأّما 
ال يمرتي أحٌد يف تدبريه، وال يشكُّ أحٌد يف تقديمه، وكان أهل احلجاز يقولون: 
يصلح  وكلُّهم  علّيًا،  ى  ُيسمَّ كلُّهم  قريٍب،  أب  إىل  يرجعون  دهر  يف  ثالثة  نَر  مل 
، وعلَّ  للخالفة لتكامل خصال اخلري فيهم، يعنون: علَّ بن احلسني بن علٍّ
ابن عبد اهلل بن جعفر، وعلَّ بن عبد اهلل بن العّباس، ريض اهللُ عنهم، ولو عزونا 
بن  وعّل  احلسني،  وولد  لُصلبه،  علٍّ  أوالد  رجال  لذكرنا  ترتيبهم  هذا  لكتابنا 
احلسني، وحمّمد بن عبد اهلل بن جعفر، وحمّمد بن عّل بن عبد اهلل بن العّباس، إاّل 

أّنا ذكرنا مجلة من القول فيهم، فاقترصنا من الكثري عىل القليل.
يسمعوا  مل  أهّنم  اآلثار،  ومحَّالوا  األخبار،  أصحاب  علم  فقْد  النِّجدة،  ا  فأمَّ
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بِمثل نِجدة علِّ بن أيب طالب ومحزة، وال بصرب جعفٍر الطيَّار رضوان اهلل 
يوف،  عليه، وليس يف األرض قوم أثبت جنانًا، وال أكثر مقتوالً حتت ظالل السِّ
نائع، وخاَم ذو البصرية،  ِت األخيار، وذهبِت الصَّ وال أجدر أْن يقاتلوا، وقْد فرَّ

وجاَد أهُل النِّجدة، ِمن رجاالِت بني هاشٍم، وهم كام قيل:
الّلوى وطاَح  الكِميُّ  سميناوخاَم  إاّل  احلرُب  تأكُل  وال 

وكذلك قال دغفل حني وصفهم: أنجاد أجماد، ذووا ألسنة حداد، وكذلك 
وأجود،  وأجمد  أنجد  نحن  ُأمّية:  وبني  هاشم  بني  عن  ُسئل  حني    علٌّ قال 
للهام.  وأرضب  للّطعام  أطعم  نحن  أيضًا:  وقال  وأغدر،  وأمكر  أنكر  وهم 
وقْد عرفت جفاء املّكّيني وطيش املدنّيني، وأعراق بني هاشم مّكّية، ومناسبهم 
مدنّية، ثّم ليس يف األرض أحسن أخالقًا، وال أطهر برشًا، وال أدوم دماثًة، وال 

ألني عريكًة، وال أطيب عشريًة، وال أبعد من كرب منهم.
، إاّل أّن حليمهم ال ُيشقُّ غباره،  واحلّدة ال يكاد يعدمها احلجازيُّ والتِّهاميُّ
، واجلمهور عىل خالف ذلك، حّتى تصري إىل بني هاشم، فاحِللم  وذلك يف اخلاصِّ
م أتمُّ النّاس فضاًل،  يف مجهورهم، وذلك يوجد يف النّاس كاّفة، ولكنّا نضمن أهنَّ
مع  وفيهم  أوجد،  ليل  الذَّ ويف  أرسع،  البخيل  يف  اخللق  وحسن  نقصًا،  وأقلُّهم 
هم من البرش احلسن واالحتامل وكرم التفاضل، ما ال  َفرط جودهم، وظهور عزِّ
ليل املكثِر، الّلذين يعالن البرش وقاية دون املال،  يوجد مع البخيل املورِس، والذَّ
وليس يف األرض خصلة تدعو إىل الّطغيان والّتهاون باألمور، وُتفسد العقول، 
كر، إاّل وهي تعرتهيم، وتعرض هلم دون غريهم؛ إذ قْد مجعوا من  وُتورث السُّ
الرّشف العايل، واملغرس الكريم، والعّز واملنعة، مع إبقاء النّاس عليهم، واهليبة 
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َمن هم عىل مثل ميالدهم يف  فوَق  أوقاتم ومجيع أعصارهم  هلم، وهم يف كلِّ 
العزيز  احلدث  وقْد عرفَت  املرضّية،  واألخالق  الظاهرة،  واملرّوة  احلسنة  اهليئة 
من فتياهنم، وذوي الغرامة من شبَّاهنم، أّنه إن افرتى مل ُيفرَت عليه، وإْن رضب 
ة ذات  ة، كثري املعرفة، مع خفَّ مل ُيضب، ثّم ال جتده إاّل قويَّ القلب، بعيد اهلمَّ
اليد، وتعّذر األمور، ثّم ال جتُد عند أفسدهم شيئًا من املنكر، إاّل رأيت يف غريه 
من النّاس أكثر منه من مشايخ القبائل ومجهور العشائر، وإذا كان فاضلهم فوق 
كلِّ فاضل، وناقصهم أنقص نقصانًا من كلِّ ناقص، فأّي دليل أدّل، وأّي برهان 
أوضح ممّا قلته، وقْد علمَت أّن الّرجل منهم ُينعت بالتعظيم والّرواية يف دخول 
اجلنّة بغري حساب، وُيتأّول القرآن له، وُيزاد يف طمعه بكلِّ حيلة، وُينقص من 
ه، وأّنه َليشفع يف مثل ربيعة ومض، وأنت جتد  خوفه، وُيتّج له بأنَّ النّار ال متسُّ
ام واملصلِّني والتالني، الذين ال ُيارهيم أحد  هلم مع ذلك العدد الكثري من الّصوَّ

وال ُيقارهبم.
ركعة،  ألف  ليلة  كلِّ  يف  ُيصلِّ  املّطلب  عبد  بن  احلارث  بن  سفيان  أبو  كان 
اهلل  عبد  بن  وعّل  جعفر،  بن  اهلل  عبد  بن  وعّل  عّل،  بن  احلسني  بن  عّل  وكذا 
فح اجلميل، واالجتهاد  ابن العّباس، مع احِللم والِعلم، وكظم الغيظ، والصَّ
عرضت  الدواعي،  هذه  من  داعية  أو  اخلصال،  هذه  من  خصلة  أنَّ  فلو  ز،  املربَّ
هذه  لوا  يتحمَّ ومل  املحن،  هبذه  ُيمتحنوا  مل  أهّنم  اعلم  وأهلك.  هللك  لغريهم، 
موا من العزائم التاّمة، واألدوات املمكنة، ومل يكن اهلل ليزيدهم  البلوى، إاّل ملا قدَّ

ة املحن خربًا، وعىل التكّشف تذيبًا. يف املحنة إاّل وهم يزدادون عىل شدَّ
واجلدُّ  طالب،  أبو  األب  خاّصة:   طالٍب أيب  بن  لعلِّ  ممّا  أخرى  ومجلة 
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وجة فاطمة بنت  عبد املّطلب بن هاشم، واألمُّ فاطمة بنت أسد بن هاشم، والزَّ
شباب  سيِّدا  واحلسني،  احلسن  والولد  اجلنّة،  أهل  نساء  سيِّدة   اهلل رسول 
هداء يف  أهل اجلنّة، واألخ جعفر الطيَّار يف اجلنّة، والعمُّ العّباس ومحزة سّيد الشُّ
ل هاشميٍّ  ة صفيَّة بنت عبد املّطلب، وابن العمِّ رسول اهلل، وأوَّ اجلنّة، والعمَّ
ُيستحقُّ هبا اخلري  التي  بني هاشميَّني كان يف األرض ولد أيب طالب، واألعامل 
يف  والِفقه  ين،  الدِّ وعن   اهلل رسول  عن  والّذبُّ  اإلسالم،  يف  م  التقدُّ أربعة: 
قة يف  نيا، وهي جمتمعة يف علِّ بن أيب طالب، متفرِّ هد يف الدُّ احلالل واحلرام، والزُّ
ض عليه قريشًا، وأّنه قْد بلغ منهم عىل  حابة، ويف علٍّ يقول أسد بن رقيم يرِّ الصَّ

حداثة سنِّه ما مل يبلغه ذووا األسنان:
أخزاُكُم غايٍة  جممِع  كلِّ  ِحيف  الـــُقرَّ املذاكي  عىل  أبّر  جْذٌع 
تـُـنـكـُروا ألـّمـا  ُكــُم  َدرُّ يَم الكريُم ويستِحيهللِ  قْد ُينكُر الضَّ
أفناُكُم الذي  فاطمَة  ابُن  ذبحًا ويمــــيش آمــــنًا مل يـُـــجرِحهذا 
دعامٍة كلُّ  وأيَن  الكهوُل،  للمعضالِت، وأيَن زيُن األبطِحأيَن 
مـــهنـَّــٍد بكــلِّ  ضـربًا  َصْلٍت، وحدُّ غـــزاره مل يصـفِحأفنــاُهُم 

، وال عريبٌّ  وأّما اجلود، فليس عىل ظهر األرض جواد جاهلٌّ وال إسالميٌّ
 ،إاّل وُجوده يكاد يصري بخاًل إذا ُذِكر ُجود علِّ بن أيب طالٍب ، وال عجميٌّ
وعبد اهلل بن جعفر، وعبد اهلل بن عّباس، واملذكورون باجلود منهم كثري، لكنّا 
اقترصنا، ثّم ليس يف األرض قوم أنطق خطيبًا، وال أكثر بليغًا، من غري تكلٍُّف 

ٍب من بني هاشم، وقال أبو سفيان بن احلرث: وال تكسُّ
حصانالقْد علمْت قريٌش غرَي فخٍر أجوُدُهم  نحن  بأّنا 
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سابغاٍت ُدروعًا  سناناوأكثُرُهم  طعنُوا  إذا  وأمضاُهم 
فيهم اء  َّ الرضَّ عن  جناناوأدفُعُهم  نطُقوا  إذا  وأثبُتُهم 

قبلهم  أطاع  أّنه   ،طالٍب أيب  بن  علِّ  فضل  يف  القول  مجلة  إىل  يضمُّ  ممّا 
ومعهم وبعدهم، وامُتحن بام مل ُيمتحن به ذو عزم، وابُتل بام مل ُيبتَل به ذو صرب.

النّاس  من  أحدًا  يعظِّمون  النّاس ال  فإّن   ، ولد علٍّ القول يف  وأّما مجلة 
أْن تظهر قدرتم، وهم  أْن ُيصيبوا منهم وينالوا من فضلهم، وإاّل بعد  إاّل بعد 
معظَّمون قبل االختبار، وهم بذلك واثقون، وبه موقنون، فلوال أّن هناك رّسًا 
ومل  التعظيم،  بذلك  الكتفوا  ناميًا،  وعرقًا  مبينًا،  وفضاًل  عجيبًا،  وخياًم  كرياًم، 

داد، واملَِحن الِغاَلظ. يعانوا تلك التكاليف الشِّ
عند  طالب  أيب  بن  علُّ  كان  كيف  النّاُس  علَم  فقْد  واخلطُب،  املنطُق  وأّما 
التفكري والتحبري، وعند االرجتال والبدأة، وعند اإلطناب واإلياز يف وقتيهام، 
باألحكام،  قاعدًا وقائاًم، ويف اجلامعات ومنفردًا، مع اخلربة  وكيف كان كالُمه 
والِعلم باحلالل واحلرام، وكيف كان عبد اهلل بن العّباس رضوان اهلل عليه الذي 
اص،  كان يقال له: احلرَب والبحر، ومثل عمر بن اخلّطاب، يقول له: ُغص يا غوَّ
وشنشنة أعرفها من أخزم، قلب عقول ولسان قؤول، ولو مل يكن جلامعتهم إاّل 
لسان زيد بن عّل بن احلسني، وعبد اهلل بن معاوية بن جعفر، لَقرعوا هبام مجيع 
البلغاء، وعَلوا هبام عىل مجيع اخلطباء؛ ولذلك قالوا: أجواد أجماد، وألسنة ِحداد، 
الكثري،  عىل  منها  بالقليل  ُيستَدلُّ  الرسول،  آل  ِذكر  ِمن  مجلة  إليك  ألقيُت  وقْد 
ومنازل  منازهلم،  عرفَت  متى  أّنك  ذكرهم  يف  والُبغية   ، الكلِّ عىل  وبالبعض 
إىل  ذلك  وأضفَت  حمنتهم،  وشّدة  أفعاهلم،  وأقدار  أعامهلم،  ومراتب  طاعاتم، 
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بدَل  وجعلَت  هلم،  االحتجاج  وعليك  علينا  يُب  ما  أدنى  كان  القرابة،  حقِّ 
م ِمن قولنا  ّد عىل َمن أضاف إليهم ما ال يليُق هبم، وقْد تقدَّ التوقُّف يف أمرهم الرَّ

قًا وجمماًل ما أغنى عن االستقصاء يف هذا الكتاب. فيهم متفرِّ
سالة، وهي بخطِّ عبد اهلل بن احلسن الطربّي(. )متّت الرِّ

خمترِصًا  أيضًا  ُأثبتها  التفضيل،  يف  أيضًا  كالمه  ِمْن  أخرى  رسالة  إيلَّ  ووقع 
ألفاَظها وترمجتها:

من  ُنسخ  والتفضيل،  الرتجيح  يف  اجلاحظ  بحر  بن  عمرو  عثامن  أيب  رسالة 
َمن  كتاب  هذا  قال:  باهلل،  املقتدر  عيسى  بن  احلسن  حمّمد،  أيب  لألمري  جمموع 
اهلل  طاعة  ِمن  والثِّقة  باليقني  وأخذ  واألهواء،  عوى  والدَّ والظَّنَّ  ّك  الشَّ اعتزل 
نّة،  والسُّ الكتاب  نه  تضمَّ ممّا   ،نبيِّها بعد  ة  األمَّ وإمجاع   ،رسوله وطاعة 
 شاور  وتْرك القوِل باآلراء، فإهّنا خُتطئ وُتصيب؛ ألنَّ األُّمة أمجعْت أّن النّبيَّ
أصحابه يف األرسى ببدر، واّتفق رأهُيم عىل قبول الفداء منهم، فأنزل اهلل تعاىل: 
ى اآلية. فقْد باَن لَك أّن الّرأي خُيطُئ وُيصيُب،  َما كاَن لنَبيٍّ أْن يكوَن َلُه َأرْسَ
وال ُيعطي اليقني، وإّنام احلّجة هلل ولرسوله، وما أمجعْت عليه األّمة من كتاب اهلل 
وسنّة نبيِّها، ونحن مل ُندرك النّبيَّ وال أحدًا من أصحابه الذين اختلفت األّمة يف 
  اِدِقنْيَ م أوىل، ونكون معهم، كام قال تعاىل: َوُكْوُنوا َمَع الصَّ هم، فنعلَم أهيُّ أحقِّ
ُبُطْوِن  ِمْن  َأْخَرَجُكْم  َواهللُ  تعاىل:  قال  فنجتنبهم، وكام  الباطل  م عىل  أهيُّ ونعلم 
ين وأهله، وأهل  َهاتُِكْم اَل َتْعَلُمْوَن َشْيئًا، حّتى أدركنا الِعلم، فطلبنا معرفة الدِّ ُأمَّ
بعض، ويمعهم يف  بعضهم من  يربأ  النّاس خمتلفني،  فوجدنا  واحلّق،  دق  الصِّ
 مات ومل يستخلف أحدًا،  النّبيَّ إّن  قالوا:  فريقان: أحدمها  حال اختالفهم 
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وجعل ذلك إىل املسلمني، خيتارونه، فاختاروا أبا بكر.
 استخلف علّيًا، فجعله إمامًا للمسلمني بعده،  واآلخرون قالوا: إّن النّبيَّ
ونعلم  لنبحث  الفريقني،  وقفنا  ذلك،  رأينا  فلاّم  احلّق،  منهم  فريق  كلُّ  وادَّعى 

املحّق من املبطل.
زكواتم  ويبي  أعيادهم،  ُيقيم  واٍل  ِمن  ُبدٌّ  للنّاس  هل  مجيعًا:  فسألناهم 
وُيقيم  م،  قوهيِّ ِمن  لضعيفهم  ويأخذ  بينهم،  ويقيض  يها،  مستحقِّ عىل  قها  ويفرِّ
يه بغري نظر  حدودهم، فقالوا: البدَّ من ذلك، فقلنا: هل ألحٍد أْن خيتار أحدًا فيولِّ
يف كتاب اهلل وُسنَّة نبيِّه؟ فقالوا: ال يوز ذلك إاّل بالنّظر، فسألناهم مجيعًا عن 
اإلسالم الذي أمر اهلل به، فقالوا: إّنه الّشهادتان، واإلقرار بام جاء من عند اهلل، 
م  وم واحلّج برشط االستطاعة، والعمل بالقرآن، ُيلُّ حالله وُيرِّ الة والصَّ والصَّ
حرامه، فقبلنا ذلك منهم، ثمَّ سألناهم مجيعًا: هل هلل خرية ِمن خلقه اصطفاهم 
واختارهم؟ فقالوا: نعم، فقلنا: ما برهانكم؟ فقالوا: قوله تعاىل: َوَربَُّك َيْخُلُق 
هم  فقالوا:  اخلرية؟  َمن  فسألناهم:   ،اْلِخَيَرُة َلُهُم  َكاَن  َما  َوَيْخَتاُر  َيَشاُء  َما 
 ،أْتَقاُكْم اهللِ  ِعنَْد  أْكَرَمُكْم  إنَّ  تعاىل:  قوله  قالوا:  برهانكم؟  ما  قلنا:  املتَّقون، 
قوله  بدليل  بأمواهلم،  املجاهدون  َنَعم،  قالوا:  املّتقني؟  من  خرية  هلل  هل  فقلنا: 
َل اهللُ املَجاِهِدْيَن بِأْمَواهِلم َوأْنُفِسِهم َعىَل الَقاِعِديَن َدَرَجًة، فقلنا: هل  تعاىل: َفضَّ
ابقون من املهاجرين إىل اجلهاد،  هلل خرية من املجاهدين؟ قالوا مجيعًا: نعم، السَّ
بدليل قوله تعاىل: اَل َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل اْلَفْتِح َوَقاَتَل اآلية، فقبلنا 
ذلك منهم؛ إلمجاعهم عليه، وعلمنا أّن خرية اهلل من خلقه املجاهدون الّسابقون 
إىل اجلهاد، ثّم قلنا: هل هلل منهم خرية؟ قالوا: نعم، قلنا: َمن هم؟ قالوا: أكثرهم 
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عناًء يف اجلهاد، وطعنًا ورضبًا وقتاًل يف سبيل اهلل، بدليل قوله تعاىل: َفَمْن َيْعَمْل 
فقبلنا   ،َِّاهلل ِعنَْد  جَتُِدوُه  َخرْيٍ  ِمْن  أِلَْنُفِسُكْم  ُموا  ُتَقدِّ َوَما   ،َيَرْه ٍة خريًا  َذرَّ ِمْثَقاَل 
أكثرهم يف اجلهاد عناًء، وأبذهلم  أّن خرية اخلرية  ذلك منهم، وعلمناه، وعرفنا 
ه، فسألناهم عن هذين الّرجلني: عّل بن أيب  لنفسه يف طاعة اهلل، وأقتلهم لعدوِّ
اهلل؟  سبيل  يف  بالًء  وأحسن  احلرب،  يف  عناًء  أكثر  ام  أهيُّ بكر،  وأيب   ،طالب
فأمجع الفريقان عىل أمري املؤمنني علِّ بن أيب طالب أّنه كان أكثر طعنًا ورضبًا، 
وأشّد قتاالً، وأذبَّ عن دين اهلل ورسوله، فثبت بام ذكرناه من إمجاع الفريقني 
نّة أّن علّيًا أفضل، وسألناهم ثانيًا عن خريته من املّتقني،  وداللة الكتاب والسُّ
 َبِعْيٍد َغرْيَ  لِْلُمتَِّقنْيَ  اجلنَُّة  َوُأْزلَِفِت  تعاىل:  قوله  بدليل  اخلاشعون،  فقالوا: هم 
الَِّذْيَن  لِْلُمتَِّقنْيَ  ْت  ُأِعدَّ تعاىل:  وقال   ،بِاْلَغْيِب َن  مْحَ الرَّ َخيِشَ  َمْن  قوله:  إىل 
تعاىل:  لقوله  العلامء،  هم  قالوا:  اخلاشعوَن؟  َمن  سألناهم:  ُثّم   ،ُم َرهبَّ خَيَْشْوَن 
إنَّم خَيَْشى اهللَ ِمْن ِعَباِدِه الُعَلَمُء، ُثّم سألناهم مجيعًا: َمن أعلُم النّاس؟ قالوا: 
هم أْن يكون متبوعًا، وال يكون تابعًا،  ، وأحقُّ أعلمهم بالقول، وأهداهم إىل احلقِّ
بدليل قوله تعاىل: َيُْكُم بِِه َذَوا َعْدٍل ِمنُْكم، َفَجَعل احلكومة إىل أهل العدل، 
م  أدهلُّ قالوا:  هو؟  َمن  بالعدل  النّاس  أعلم  عن  سألناهم  ثمَّ  منهم،  ذلك  فقبلنا 
أْن يكوَن  ، وأحّقهم  النّاِس عليه، قالوا: أهداهم إىل احلقِّ أدلُّ  َفَمن  قلنا:  عليه، 
 اآلية، فدلَّ  هَيِْدي إىل احَلقِّ أَفَمْن  متبوعًا وال يكون تابعًا، بدليل قوله تعاىل: 
ة بعد نبيِّها أمري املؤمنني علُّ بن  كتاب اهلل وسنَّة نبيِّه واإلمجاع أنَّ أفضل األمَّ
أيب طالب؛ ألّنه إذا كان أكثرهم جهادًا كان أتقاهم، وإذا كان أتقاهم، كان 
عىل  أدّل  كان  أعلمهم،  كان  وإذا  أعلمهم،  كان  أخشاهم،  كان  وإذا  أخشاهم، 
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، وإذا كان أهدى كان  ة إىل احلقِّ العدل، وإذا كان أدّل عىل العدل، كان أهدى األمَّ
أوىل أْن يكون متبوعًا، وأْن يكون حاكاًم، ال تابعًا وال حمكومًا عليه.

وأمجعت األّمة بعد نبيِّها أّنه خلَّف كتاب اهلل تعاىل ذكره، وأمرهم بالّرجوع 
نبيِّه، فيتدبَّروهنا، ويستنبطون منهام ما يزول به  إليه إذا ناهبم أمر، وإىل سنَّة 
أثبتها،  له:  فيقال   ،َتاُر َوخَيْ َيَشاُء  َما  ُلُق  خَيْ َوَربَُّك  قارئهم:  قرأ  فإذا  االشتباه، 
ُكم  َخرْيَ إنَّ  مسعود:  ابِن  قراءة  ويف   ،َأْتَقاُكم اهللِ  ِعنَْد  أْكَرَمُكْم  إنَّ  يقرأ:  ثّم 
ُتْوَعُدْوَن  َما  َهَذا  َبِعْيٍد  َغرْيَ  لِْلُمتَِّقنَي  اجلنَُّة  َوُأْزلَِفِت  يقرأ:  ثّم   ،أْتَقاُكم اهللِ  ِعنَْد 
املّتقنَي  أنَّ  بِالَغْيِب، فدلَّت هذه اآلية عىل  َن  مْحَ الرَّ َمْن َخيِشَ  َحِفْيٍظ  اٍب  َأوَّ لُِكلِّ 
ِعَباِدِه  ِمْن  اهللَ  خَيَْشى  إنَّم  تعاىل:  قوله  إىل  بلغ  إذا  يقرأ حّتى  ثمَّ  هم اخلاشعوَن، 
أم ال؟ حّتى  ِمن غريهم  أفضل  العلامء  ننظر هل  إقرأ حّتى  له:  فُيقال   ،الُعَلَمُء
ُعلم   َيْعَلُموَن اَل  َوالَِّذْيَن  َيْعَلُموَن  الَِّذْيَن  َيْسَتِوي  َهْل  تعاىل:  قوله  إىل  بلغ  إذا 
أّن العلامء أفضل من غريهم، ثّم يقال: اقرأ، فإذا بلغ إىل قوله تعاىل: َيْرَفِع اهللُ 
َدَرَجاٍت، قيل: قْد دلَّت هذه اآلية عىل  الِعْلَم  ُأْوُتْوا  َوالَِّذْيَن  ِمنُْكم  آمنُوا  الَِّذيَن 
لهم ورفعهم درجات، وقْد أمجعت األّمة عىل  أّن اهلل تعاىل قْد اختار العلامء وفضَّ
أربعة:  كانوا  العلم  عنهم  يؤخذ  الذين   اهلل رسول  أصحاب  من  العلامء  أّن 
ثابت،  بن  وزيد  مسعود،  وابن  العّباس،  بن  اهلل  وعبد   ،طالب أيب  بن  علُّ 
ريض اهلل عنهم، وقالت طائفة عمر بن اخلّطاب، فسألنا األّمة: َمن أوىل النّاس 
، قال: يؤمُّ بالقوم أقرؤهم،  بالّتقديم إذا حضت الّصالة؟ فقالوا: إّن النّبيَّ
ثّم أمجعوا أّن األربعة كانوا أقرأ لكتاب اهلل تعاىل ِمن ُعمر، فَسَقَط عمر. ثّم سألنا 
األّمة: أّي هؤالء األربعة أقرأ لكتاب اهلل وأفقه لدينه؟ فاختلفوا، فوقفناهم حّتى 
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م أوىل باإلمامة، فأمجعوا عىل أّن النّبّي، قال: إّن األئّمة  نعلم، ثّم سألناهم: أهيُّ
وابن  أيب طالب  بن  عّل  وبقي  ثابت،  بن  وزيد  مسعود  ابن  فسقط  قريش،  ِمن 
عاملني  كانا  إذا  قال:   ،النّبّي إّن  فقالوا:  باإلمامة؟  أوىل  ام  أهيُّ فسألنا:  عّباس، 
 ،فقيهني قرشّيني، فأكربمها سنًّا، وأقدمهام هجرة، فسقط عبد اهلل بن عّباس
وبقي أمري املؤمنني عّل بن أيب طالب صلوات اهلل عليه، فيكون أحّق باإلمامة؛ ملا 

نّة عليه. اجتمعْت عليه األّمة، ولداللة الكتاب والسُّ
 هذا آخر رسالة أيب عثامن عمرو بن بحٍر اجلاحظ«.
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إىل الّشاعر يف: االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب)ت463#(، حتقيق: عل حمّمد 
وزهر   ،378/2 النّاس:  سيِّد  ابن  األثر(،  )عيون  النّبوّية  والّسرية   ،1676/4 البجاوي: 
اآلداب وثمر األلباب، احلرصي القريوايّن)ت453#(، حتقيق: حمّمد حمي الّدين عبد احلميد: 

65/1، وقد ورد الشطر الثاين من البيت األخري: وأبينهم إذا نطقوا لسانا. 
67- كشف الغّمة:33/1، وغاية املرام وحّجة اخلصام: 159/7.

ه، مات ابنه، وكان أخزم  68- شطر بيت أليب أخزم الطائّي، وهو جّد حاتم، أو جّد جدِّ
إيّن  عمر:  ومراد  ذلك.  فقال  وأدموه،  ورضبوه  هم  جدَّ عّقوا  بنني  وترك  فامت،  ألبيه،  عاّقًا 

أعرف فيك مشابِه ِمن أبيك يف رأيه وحزمه، فقال :
ْم بالدَّ لوين  رمَّ بنيَّ  ُيكَلْمإّن  جاِل  الرِّ آساَد  َيْلَق  َمْن 
ْم يقوَّ به  درٌء  يكْن  أْخَزْموَمن  ِمن  أعرُفَها  ِشنِشنٌة 

النّاس  أكرم  من  أخزم  وكان  أباه،  ُيشبه  الذي  جل  للرَّ واملثل ُيضب  الّطبيعة،  نِشنة:  الشِّ
ومجهرة   ،375/1 امليدايّن)ت#581(:  األمثال،  جممع  ته:  وقصَّ املثل  يف  ُينظر  وأجودهم. 
املجيد  وعبد  إبراهيم  الفضل  أبو  حمّمد  حتقيق:  العسكرّي)ت#395(،  هالل  أبو  األمثال، 

قطامش: 541/1.
69- رشح هنج البالغة: 79/12، والفصول يف األصول، اجلّصاص)ت370#(، حتقيق: 

د.عجيل جاسم النشمي: 287/3، ويريد به: أّنه درب باألمور، عارف بدقيقها وجليلها.
70- عيون احلكم واملواعظ، عّل بن حمّمد الّليثّي الواسطّي )ت القرن الّسادس اهلجرّي(، 
حتقيق: حسني احلسينّي: ص556، وفيه: »يتاج اإلمام إىل قلب عقول، ولسان قؤول، وجنان 

عىل إقامة احلقِّ صؤول«.
التهذيب، ابن حجر العسقاليّن)ت852#(: 242/5، والنِّهاية يف غريب  71- تذيب 
احلديث واألثر، ابن األثري)ت606#(، حتقيق: طاهر حممد الزاوي، وحممود حممد الطناحي: 
328/1، والبداية والنهاية، ابن كثري)ت774#(، حتقيق: عّل شريي: 325/8. وهذا القول 

يدلُّ عىل كثرة علمه وسعته.
البخالء:  ويف   .159/7 اخلصام:  وحّجة  املرام  وغاية  الغّمة:33/1،  كشف   -72

ص208، وذكرها بعض العلامء، فقالوا :»أجواد جمّاد، ذوو ألسنة حداد«.
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امل�سادُر واملراجُع

- القرآن الكريم.
حيم  - أساس البالغة، الّزخمرشّي، جار اهلل، أبو القاسم، حممود بن عمر، حتقيق: عبد الرَّ

حممود، ط1، دار املعرفة، بريوت، لبنان، 1998م.
- اإلرشاد، الّشيخ املفيد)ت413#(، ط2، دار املفيد للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 

لبنان 1414#-1993م.
- االستيعاب يف معرفة األصحاب، ابن عبد الرب)ت463#(، حتقيق: عّل حمّمد البّجاوّي، 

ط1، دار اجليل،بريوت،1412#-1992م.
حابة، ابن األثري)630#(، دار الكتاب العريّب، بريوت، لبنان  - ُأسد الغابة يف معرفة الصَّ

)د.ت(.
- اإلصابة يف متييز الّصحابة، ابن حجر العسقاليّن )ت852#(، حتقيق: الّشيخ عادل عبد 

املوجود، والّشيخ عّل حمّمد معوض، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت،#1415.
- أهّم نظرّيات احلجاج يف التقاليد الغربّية من أرسطو إىل اليوم، د. مّحادي صمود، ط1، 

منشورات كّلّية اآلداب، منوبة، تونس 1998م.
املجليّس  باقر  حمّمد  الّشيخ  األطهار،  األئّمة  أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار   -

)ت1111#(، مؤّسسة الوفاء، بريوت، لبنان، 1403# -1983م 
- البخالء، اجلاحظ )ت255#(، حتقيق: عّباس عبد الّساتر، دار ومكتبة اهلالل، بريوت 

2004م. 
الرّتاث  إحياء  دار  ط1،  شريي،  عّل  حتقيق:  كثري)ت#774(،  ابن  والنّهاية  البداية   -

العريّب، بريوت)د.ت(. 
د. يوسف حممود  نموذجًا،  النمريّي  الّراعي  دالّية  الّشعرّي،  النّّص  - بالغة احلجاج يف 

عليامت، بحث منشور يف جمّلة جامعة دمشق، املجّلد )29(.
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لبنان  بريوت،  الرّشق،  إفريقيا  العمرّي،  د.حمّمد  وامتداداتا،  ُأصوهلا  العربّية  البالغة   -
1999م.

- التداولّية واحلجاج مداخلة ونصوص، صابر احلباشة، ط1، دار صفحات للّدراسات 
والنرش دمشق، سوريا، 2008م. 

بريوت،  الفكر،  دار  ط1،  العسقاليّن)ت#852(،  حجر  ابن  الّتهذيب،  تذيب   -
1404#- 1984م.

إبراهيم،  الفضل  أبو  حمّمد  حتقيق:  العسكرّي)ت#395(،  هالل  أبو  األمثال،  مجهرة   -
وعبد املجيد قطامش، ط2، دار اجليل، بريوت، 1384# -1964م. 

- احلجاج يف الّشعر العريّب القديم من اجلاهلّية إىل القرن الثاين للهجرة، بنيته وأساليبه، 
سامية الّدريدّي، ط1، عامل الكتب احلديث، أربد، األردن، 2001م.

- احلجاج يف رسائل ابن عّباد الّرندّي، يمينة تابتي، بحث منشور يف خمرب حتليل اخلطاب، 
جامعة تيزي وزو، اجلزائر، العدد )2(، 2007م.

- احلجاج مفهومه وجماالته، حافظ إسامعيل علوي وآخرون، ط1، عامل الكتب احلديث 
أربد، األردن، 2010م.

مكتبة  بدوي،  محن  الرَّ عبد  له:  م  وقدَّ ورشحه  اليونانّية  عن  ترمجه  أرسطو،  اخلطابة،   -
النهضة املرصّية، القاهرة 1980م.

- خطاب املناظرة يف الرّتاث العريّب )مقاربات آللّيات بالغة اإلقناع(، أطروحة دكتوراه، 
كّلّية اآلداب والعلوم اإلنسانّية، مراكش، 2003-2004م. 

- الّرسائل األدبّية من القرن الّثالث إىل القرن الّسادس للهجرة )مرشوع قراءة إنشائّية( 
صالح بن رمضان، رسالة ماجستري، كّلّية اآلداب، منوبة، تونس، 2001م.

- رسائل الرّشيف املرتىض، الرّشيف املرتىض)ت436#(، إعداد: أمحد احلسينّي، ط1، 
مطبعة اخليام، قم، #1410.

األيدلوجّي  الّزمن  حركّية  للنّّص،  األيدلوجّية  الوحدة  وتفكيك  الّزمن  النّّص:  زمن   -
املعريّف، مجال الّدين اخلضور، ط1، دار احلصاد للنرش والتوزيع، دمشق، سوريا، 1995م.

- زهر اآلداب وثمر األلباب، احلرصّي القريوايّن)ت453#(، حتقيق: حمّمد حمي الّدين 
عبد احلميد، ط4، دار اجليل للنرش والتوزيع، بريوت.
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- الّسنن الكربى، البيهقّي، أمحد بن احلسني)458#(، دار الفكر، بريوت )د.ت(.
والنرش،  للطباعة  الّدين  عّز  مؤّسسة  الناس،  سّيد  ابن  األثر(،  النبوّية)عيون  الّسرية   -

بريوت، 1406# -1986م. 
محن بن قدامة)ت682#(، دار الكتاب العريّب للنرش والتوزيع،  - الرّشح الكبري، عبد الرَّ

بريوت، لبنان )د.ت(.
- رشح هنج البالغة، ابن أيب احلديد)ت656#(، حتقيق: حمّمد أبو الفضل إبراهيم، دار 

إحياء الرّتاث العريّب/عيسى البايب احللبّي ورشكاه، 1962م.
ضا، الّشيخ الّصدوق)ت381#(، تصحيح وتعليق وتقديم: الّشيخ  - عيون أخبار الرِّ

حسني األعلمّي، مطابع مؤّسسة األعلمّي، بريوت، لبنان، 1404# -1984م.
- عيون احلكم واملواعظ، عّل بن حمّمد، الّليثّي الواسطّي )ت القرن الّسادس اهلجرّي(، 

حتقيق: حسني احلسينّي، ط1،دار احلديث )د.ت(.
هاشم  يِّد  السَّ  ، والعامِّ اخلاصِّ  طريق  من  اإلمام  تعيني  يف  اخلصام  وحّجة  املرام  غاية   -
البحرايّن)ت1107#(، حتقيق: عّل عاشور، الكتاب خال من ذكر املطبعة والطبعة، ومكان 

الطبع وتارخيه.
- الفصول يف األصول، اجلّصاص)ت370#(، حتقيق: د.عجيل جاسم النشمّي، ط1، 

.#1405
- يف بالغة اخلطاب اإلقناعّي، مدخل نظري وتطبيقي لدراسة اخلطابة العربّية، اخلطابة 
الثقافة،  دار  ط1،  النقدّية،  الّدراسات  سلسلة  العمرّي،  د.حمّمد  نموذجًا،  األّول  القرن  يف 

1406# -1986م.
- كشف الغّمة يف معرفة األئّمة، عّل بن أيب الفتح األربّل)ت693#(، ط2، دار األضواء، 

بريوت، لبنان، 1405#- 1985م
- لسان العرب، ابن منظور)ت711#(، نرش أدب احلوزة، #1405.

الرضوّية  لألستانة  التابعة  والنرش  الطبع  مؤّسسة  امليدايّن)ت#581(،  األمثال،  جممع   -
املقّدسة)د.ت(.

- مسند أمحد، أمحد بن حنبل)ت241#(، دار صادر، بريوت )د.ت(.
- املصنّف، ابن أيب شيبة الكويّف، حتقيق وتعليق: سعيد اللَّّحام، ط1، دار الفكر للطباعة 
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والنرش والتوزيع، بريوت، لبنان، 1409#- 1989م.
ّيات، حامد عبد القادر، حمّمد عّل  - املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أمحد حسن الزَّ

النّجار، ط2، املكتبة اإلسالمّية، )د. م( )د. ت(.
الكتب  دار  البيهقّي، حتقيق: كرسوي حسن،  بن احلسني  الّسنن واآلثار، أمحد  - معرفة 

العلمّية، بريوت، لبنان)د.ت(.
- مناقب آل أيب طالب،ابن شهر آشوب )ت588#(، املطبعة احليدرّية، النّجف األرشف، 

1376#- 1956م. 
بن  احلبيب  حمّمد  وحتقيق:  تقديم  القرطاجني،  حازم  األدباء،  ورساج  البلغاء  منهاج   -

خوجة، دار الكتب الرشقّية، تونس، 1966م.
- النّهاية يف غريب احلديث واألثر، جمد الّدين ابن األثري)ت606#(، حتقيق: طاهر حمّمد 

الّزاوي، وحممود حمّمد الطناحي، ط4، مؤّسسة إسامعيليان، قم )د.ت(.
بريوت،  ط1،  الّصالح،  د.صبحي  حتقيق:   ،) علٍّ اإلمام  البالغة)خطب  هنج   -

1387# -1967م.
القندوزّي)ت1294#(، حتقيق: عّل مجال أرشف، ط1،  القربى،  املوّدة لذوي  ينابيع   -

مطبعة أسوة، #1416.
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ملّخ�ُص البحِث

الذي  العمل اإلدارّي  النّجاح يف  املراقبة واملتابعة من أساسّيات  ُتعدُّ عملّية 
بموجبِِه تّتضح شخصّيُة الّدولة، وتفرض هيبتها وسلطتها؛ ألهّنا وسيلة لكشف 
ثالث  من  عادًة  واملتابعُة  املراقبُة  وتنشأ  مسريتا،  تعرتض  التي  االنحرافات 

حاالت: 
1- وجود جهاٍز رقايبٍّ فاعٍل ومتطّوٍر.

2- وجود الّشعور والوعي املجتمعّي باملسؤولّية الرّشعّية والوطنّية. 
3- ثنائّية اجلهاز الّرقايّب احلكومّي والوعي املجتمعّي. 

ومن أجِل فهم طبيعة وفاعلّية اجلهاز الّرقايّب واسرتاتيجّية املراقبة عند أمري 
املؤمننَي ، التي أظهرها يف التعامل مع حاالت الفساد اإلدارّي، أو َمواطن 
طبيعة  إىل  للوصول  البحث  هذا  جاء  استطالعها،  أجل  ومن  اإلدارّي،  اخللل 

املنهج واألسلوب الذي اعتمده اإلمام يف عملّية املراقبة واملتابعة. 
ويأيت البحث يف جمموعٍة من املحاور: 

1- مصدرّيُة املعلومة االستخبارّية. 
2- دّقُة املعلومة االستخبارّية. 

3- توصيُف حالة التفاعل واالستجابة. 
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4- طبيعُة املجتمع وأثره يف البعد الّرقايّب. 
5- طبيعُة اخلطاب بياٌن لفاعلّية الّرقابة. 
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Abstract

Observation and follow-up are two basic procedures in 

administrative work. Through these two aspects, the state 

can improve its prestige and authority as they can be a tool 

to disclose any deviations. Observation and follow-up can 

be effective through the existence of the following:

1. An effective and developed monitoring system.

2. Societal awareness and feeling of religious and 

national responsibility.

3. Duality of state monitoring system and societal 

awareness.

    This research paper is an attempt to understand the 

nature of efficacy of the monitoring system and observation 

strategy of Imam Ali bin abi Taleb. It highlights those two 

aspects in dealing with cases of administrative corruption 

or defects. The paper has a number of components, namely 
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(1) the origin of intelligence information; (2) accuracy of 

intelligence information; (3) defining both interaction and 

response; (4) nature of society and its effect on monitoring 

dimension; (5) nature of discourse as a manifestation of 

efficient observation. 
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مقّدمة

ُتعدُّ عملّية املراقبة واملتابعة من أساسّيات النّجاح والتقّدم يف العمل اإلدارّي، 
ويرى  وسلطتها،  هيبتها  وفرض  الّدولة  شخصّية  حقيقة  تّتضح  بموجبه  الذي 
االنحرافات...  لكشف  اإلدارة  »وسيلة  تعني:  املراقبة  أّن  الباحثني  بعض 
قبل وقوعها،  املشكلة  لعالج  ُيستخدم  ما  فمنها  األنواع،  وللّرقابة جمموعة من 
ومنها ما ُيستخدم لعالج املشكلة أثناء وقوع املشكلة، ومنها ما ُيستخدم لعالج 
الوضعّية، وهو  اإلدارة  غري موجود يف  آخر  نوع  وهناك  وقوعها،  بعد  املشكلة 

يتمّثل يف الّرقابة الذاتّية، التي متّيز اإلدارة اإلسالمّية عن غريها«)1(.
وتنشأ املراقبة واملتابعة عادة مْن ثالِث حاالٍت:

1- وجود جهاز رقايّب حكومّي فاعل. 
2- وجود الّشعور والوعي املجتمعّي باملسؤولّية الرّشعّية والوطنّية. 

3- ثنائّية اجلهاز الّرقايّب احلكومّي والوعي املجتمعّي. 
وُتعدُّ املراقبة عىل نشاطات اجلهاز اإلدارّي وظيفة حيوّية يف الّدول احلديثة، 
ويتلّخص اهلدف األساس من الّرقابة يف التأّكد من أّن األعامل تسري يف االجتاه 
املرسومة هلا، وإّن هذه األهداف تتحّقق عىل مستوى  الّصحيح وفق األهداف 

ليمة)2(.  عاٍل من الفاعلّية والكفاءة والعالقات اإلنسانّية السَّ
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وفقًا  ويتمُّ  تمَّ  يشٍء  كلُّ  كان  إذا  ما  »اكتشاف  عملّية  بأهّنا  الّرقابة  ف  وُتعرَّ
إىل  تدف  وأهّنا  ارية،  السَّ واملبادئ  الّصادرة،  والتعليامت  املوضوعة،  للخطط 
ومنع  عالجها،  عىل  العمل  َثمَّ  وِمن  واألخطاء،  الّضعف  نواحي  عىل  الوقوف 
أو  أشياء،  أو  أعامالً  كانت  سواء  يشٍء،  كلِّ  عىل  تكون  الّرقابة  وإّن  تكرارها، 

أفرادًا، أو مواقف«)3(. 
واحلفاظ  اليشء  »مراقبة  بأهّنا:  لغًة  الّرقابة  ف  فتعرَّ اإلسالمّي،  الفكر  يف  أّما 
ف الّرقابة اإلسالمّية بأهّنا: »متابعة ومالحظة وتقييم الترّصفات  عليه«)4(، وُتعرَّ
ا تتمُّ  واألشياء بواسطة الفرد ذاته، أو بواسطة الغري، وذلك هبدف التأّكد من أهنَّ
حسب قواعد وأحكام الرّشيعة اإلسالمّية، وبيان االنحرافات واألخطاء، متهيدًا 

لعالجها أّوالً بأّوٍل«)5(. 
واالسرتاتيجّية  الّرقايّب  اجلهاز  وفاعلّية  طبيعة  واستطالع  فهم  أجل  ومن 
الرقابّية التي أظهرها أمري املؤمنني يف تعامله مع حاالت الفساد اإلدارّي، أو 
مواطن اخللل اإلدارّي التي يتعّرض هلا هذا اجلهاز، البّد من وقفة عىل كلِّ مظهٍر 
من مظاهر الّرقابة الّثالثة، وِمن َثّم الوصول إىل ماهّية وطبيعة املنهج واألسلوب 

الذي اعتمده أمري املؤمنني يف عملّية املراقبة واملتابعة.

اأّواًل: وجود جهاز رقابّي حكومّي فاعل ومتطّور 
قياس  يف  فارقًة  عالمًة  ومتطّور  فاعل  حكومّي  رقايّب  جهاز  وجود  ُيعّد 
واستشعار قّوة الّدولة من عدمها، فهو يعل للّدولة اليد الطوىل يف إدامة سلطتها 
ساتا اإلدارّية، وُيعطيها القدرة عىل  وسيطرتا عىل كلِّ مفصل من مفاصل مؤسَّ
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التواصل مع مشكالت جمتمعها، ومتابعة مواطن اخللل واخلطر التي تدامهها عىل 
مستويات خمتلفة.

األمور  من  مجلة  ن  يتضمَّ احلاكم  من  املفروضة  الّرقابة  مزاولة  وأسلوب 
واخلطوات، يمكن تلخيصها بام يأيت)6(:

1- حسن اختيار الوالة.
2- مراقبة احلاكم للوالة ومتابعة أعامهلم.

3- تقّبل احلاكم والوالة لنقد الّرعّية ونصيحتهم.

4- دراسة شكاوى الّرعّية يف والتم ورؤسائهم.
لذلك، فإّن املسؤولّية الرشعّية فضاًل عن األخالقّية توجب عىل احلاكم أْن 
ُيبارش أساليب الّرقابة كاّفة بنفسه، ليكون عىل اّطالع عن كثب ملدى قيام العاّمل 
: »كلُّكم  بواجباتم يف إدارة شؤون الّرعّية، ورد يف احلديث املروي عن النّبيِّ
جل راع  راٍع وكلُّكم مسؤوٌل عن رعيَّته، اإلمام راٍع ومسؤول عن رعيَّته، والرَّ
عن  ومسؤولة  زوجها  بيت  يف  راعية  واملرأة  رعّيته،  عن  ومسؤول  بيته  أهل  يف 
رعيَّتها، واخلادم راٍع يف مال سيِّده ومسؤول عن رعيَّته، وكلُّكم راٍع ومسؤول 

عن رعيَّته«)7(. 
والذي يمكن استنتاجه من قدرة الّدولة عىل إياد اجلهاز الّرقايّب وتفعيله ما 

يأيت:
لها ألْن تكون عىل مستوى الّثقة لدى مواطنيها. 1- إّنه يؤهِّ

العنارص  نفوس  يف  والّرعب  واخلشية  اخلوف  تزرع  أْن  من  تتّمكن  إهّنا   -2
املفسدة، أو أؤلئك الذين يمتهنون العبث بمنعهم من حتقيق أهدافهم. 
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3- إهّنا تتّمكن من زرع الّثقة يف نفوس مواطنيها بوصفها قادرة عىل الوصول 
إىل مواطن الفساد وإصالحها.

من  نها  متكِّ سلطة  بوصفها  وكياهنا  وجودها  عىل  املحافظة  عىل  قدرتا   -4
تنفيذ سياساتا وإجراءاتا إلدارة ُأمور الّرعّية.

ثانياً: وجود ال�صعور والوعي املجتمعّي بامل�صوؤولّية ال�صرعّية واالأخالقّية

ُتعّد حالة وجود الّشعور والوعي املجتمعّي باملسؤولّية الرّشعّية واألخالقّية 
يف عملّية املراقبة عنرص مهم من العنارص الّرقابّية التي متنح الّدولة جانب القّوة، 
النّظام، وذلك  ثقافة  نها من إشاعة  الّرقابّية، ويمكِّ نها من حتقيق سياساتا  ومتكِّ
النّظام  حفظ  يف  واألخالقّي  الرشعّي  دوره  من  ن  ومتمكِّ واٍع  جمتمع  بوجود 

وإقامة احلدود والقوانني، بعيدًا عن املصالح الذاتّية والشخصّية.
التفكري، يعني وجود قّوة برشّية  إّن وجود جمتمع كهذا، وهبذا املستوى من 
املعلومة  توفري  مسؤولّية  عاتقها  عىل  تأخذ  متمّيزة  فكرّية  وطاقات  هائلة، 
االستخبارّية للّدولة، وتشخيص حاالت الفساد، األمر الذي يوافر عىل الّدولة 

الوقت واجلهد، وُيعطيها األفضلّية يف رسعة املبادرة يف معاجلة هذه احلاالت. 
الّرقابة الّشعبّية تعني: »متابعة  الّرقابة اإلدارّية أّن  ويرى املختّصون يف شأن 
من  ن  املكوَّ احلكومّي  باجلهاز  املتمثِّلة  التنفيذّية  الّسلطة  لنشاطات  األّمة  أفراد 
احلّكام ووالة األمر وأعامهلم، يف جماالت احلياة كلِّها، ومناصحتهم عن طريق 
منهم  الواقعة  ملعاجلة األخطاء واملخالفات  املنكر،  والنّهي عن  باملعروف  األمر 

والقضاء عليها«)8(.
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قوله  منها  القرآنّية،  اآليات  ببعض  الشعبّية  الّرقابة  مرشوعّية  عىل  وُيستدّل 
تعاىل: َوامْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض َيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن 
ُهُم اهللُ  مَحُ َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللَ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسرَيْ اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ امْلُنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ

.)9(إِنَّ اهللَ َعِزيٌز َحكِيٌم
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن  وقوله تعاىل: ُكنُْتْم َخرْيَ ُأمَّ

 .)10(ِامْلُنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهلل
رْيِ َوَيْأُمُروَن بِامْلَْعُروِف َوَينَْهْوَن  ٌة َيْدُعوَن إىَِل اخْلَ وقوله تعاىل: َوْلَتُكْن ِمنُْكْم ُأمَّ

 .)11(َعِن امْلُنَْكِر َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُْفلُِحوَن
باملعروف  لتأُمُرنَّ  »واهلل،  قال:  أّنه    النّبيِّ عن  الرّشيف  احلديث  يف  وجاء 
ه  نَّ ولتنُهنَّ عن املنكر، ولتأُخُذنَّ عىل يدي الّظامل، ولتأطُِرنَّه عىل احلقِّ أطرًا، ولتقرُصُ

عىل احلقِّ قرصًا«)12(.
وروي عنه أّنه قال: »والذي نفيس بيده، لتأُمُرنَّ باملعروف، ولتنُهون عن 
يستجيُب  فال  تدعونه،  ثمَّ  منه،  عقابًا  عليكم  يبعَث  أْن  اهلل  لُيوشكنَّ  أو  املنكر، 

لكم«)13(. 
، قْد أعطْت املرشوعّية  إذن، فاآليات القرآنّية واألحاديث املروّية عن النّبيِّ
لألّمة، ومنحْتها الّصالحّية يف مراقبة عمل العاّمل من خالل الفريضة الواجبة، 
وهي فريضة األمر باملعروف والنّهي عن املنكر، ولعلَّ اإلشارة القرآنّية يف هذا 
الفريضة  هذه  تطبيق  نحو  اإلسالمّي  املجتمع  توجيه  يف  شديدة  كانْت  اجلانب 
الّظلم واسترشائه  لتسّلط  يمثِّل مدعاة  الّتهاون هبا؛ ألّن ذلك  أو  تركها،  وعدم 

واتِّساعه، وانتشار الفساد يف األرض، وضياع احلقوق.



122

... ظاِم الّرقابيِّ يف ِفْكِر اأمرِي املوؤمننَي ا�سرتاتيجّيُة املراقبِة، وفاعلّيُة النِّ

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة

يناها )وجود الّشعور والوعي املجتمعّي  إذن، وجود الّرقابة الشعبّية التي سمَّ
باملسؤولّية الرّشعّية واألخالقّية(، يعني عّدة ُأمور نبيِّنها يف النقاط اآلتية:

1- قيام املجتمع بواجباته الّرقابّية يف متابعة العاّمل.

2- انتشار ثقافة األمر باملعروف والنّهي عن املنكر.
3- انتفاع الّدولة من القوى املجتمعّية املختلفة يف بناء كيان إدارّي رصني.

4- رسعة نقل املعلومة االستخبارّية، ما يؤدِّي إىل تقليل األرضار النّاجتة عن 
االنحراف والفساد يف املسارات اإلدارّية.

ثالثاً: ثنائّية اجلهاز الرقابّي احلكومّي والوعي املجتمعّي 
دة جتمع بني تفعيل عمل اجلهاز الّرقايّب  إّن قيام الّدولة باياد آلّية عمل موحَّ
احلكومّي، وتوظيف الوعي املجتمعّي للنهوض بمسؤولّيته األخالقّية والرّشعّية، 
ن الّدولة من تطبيق سياساتا  ُيعدُّ يف حدِّ ذاته تطّورًا يف العمل الّرقايّب؛ ألّنه ُيمكِّ
األمنّية وفرض سلطة النّظام، فاستجابة املجتمع ووقوفه عىل اسرتاتيجّية الّدولة 
اهلادفة ملحاربة الفساد واخللل اإلدارّي، وتفاعله مع هذه االسرتاتيجّية، ُيعطي 
التعاون معها، ليكون املجتمع بذلك جزءًا من هذه  دافعًا قوّيًا ورغبة كبرية يف 
العدالة،  فيه  تتحّقق  متكامل  جمتمع  بناء  عملّية  تكتمل  َثمَّ  ومن  االسرتاتيجّية، 

وُتضمن فيه احلقوق للّراعي والّرعّية. 
الّشكاوى  مع  الّدولة  تفاعل  هو  الثنائّية،  هذه  يف  املميَّزة  املظاهر  من  ولعلَّ 
الواصلة من أبناء املجتمع ضّد العاّمل )املوّظفني( بصورة بالغات، أو تظلُّامت، 
تتعلَّق عادة بمخالفات هؤالء العاّمل لألسس والقواعد التي رسمتها الّدولة هلم 
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يف أداء واجباتم؛ لذلك، فإّن اهتامم الّدولة بتلك الّشكاوى ُيعدُّ من أرقى وسائل 
املتابعة واملراقبة الفّعالة التي جتعل من مجيع األفراد رقباء عىل أعامل اإلدارة)14(. 
مّدة  خالل    علٍّ اإلمام  عند  الّرقابّية  األبعاد  عىل  نتوقَّف  أْن  أردنا  ولو 
حكمه للّدولة اإلسالمّية )من 35 إىل40#(، وباعتامد كتابه إىل عثامن بن حنيف 
األنصارّي واليه عىل البرصة، فإّننا نلحظ هذا اجلانب واضحًا يف الفقرة األوىل 
ا َبْعُد َيا اْبَن ُحنَْيٍف، َفَقْد َبَلَغنِي َأنَّ َرُجاًل ِمْن  من هذا الكتاب، التي تنصُّ عىل: »َأمَّ
ْعَت إَِلْيَها، ُتْسَتَطاُب َلَك اأْلَْلَواُن، َوُتنَْقُل  ِة َدَعاَك إىَِل َمْأُدَبٍة، َفَأرْسَ فِْتَيِة َأْهِل اْلَبرْصَ
 ، ، َوَغنِيُُّهْم َمْدُعوٌّ َفاُن، َوَما َظنَنُْت َأنََّك جُتِيُب إىَِل َطَعاِم َقْوٍم َعائُِلُهْم جَمُْفوٌّ إَِلْيَك اجْلِ
َفاْنُظْر إىَِل َما َتْقَضُمُه ِمْن َهَذا امْلَْقَضِم، َفَم اْشَتَبَه َعَلْيَك ِعْلُمُه، َفاْلِفْظُه، َوَما َأْيَقنَْت 

بِطِيِب ُوُجوِهِه، َفنَْل ِمنُْه«)15(.
من خالل هذا النصِّ سنحاول أْن نقرأ أهّم معامل اسرتاتيجّية املراقبة واملتابعة 
وفاعلّية النّظام الّرقايّب عند أمري املؤمنني، ونرى أهّنا تتمّثل يف اجلوانب اآلتية: 

اأّواًل: م�صدرّية املعلومة اال�صتخبارّية 

ُنِقلْت إىل  التي  إّننا إذا ما أردنا الوقوف عىل مصدرّية املعلومة االستخبارّية 
من  أكثر  احتامل  من  لنا  البدَّ  »َبَلَغنِي«،  بكلمة  عنها  واملعربَّ   املؤمنني أمري 
مصدر يف أّنه كان سببًا يف وصوهلا إىل اإلمام، مع تأكيد أّن هذه املفردة حتمل 
ّقة، ما ُيشري إىل أّن هناك حكمًة دفعته إىل اختيارها دون غريها  كثريًا من الدِّ

من األلفاظ. 
إْذ مل يتبنيَّ لنا من كالمه اجلهة التي تبنّت عملّية التبليغ، وعدم البيان هذا 



124

... ظاِم الّرقابيِّ يف ِفْكِر اأمرِي املوؤمننَي ا�سرتاتيجّيُة املراقبِة، وفاعلّيُة النِّ

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة

ُيعدُّ يف حدِّ ذاته أمرًا غاية يف األمّهّية؛ إْذ إّن استحكام فرض سلطة الّدولة وقدرتا 
ة يف  يَّ ِّ ي أعىل درجات الرسِّ عىل وضع اليد عىل مواطن الفساد يتطّلب منها توخِّ
تها، وفيه داللة عىل  ة املعلومة ومصدريَّ يَّ العمل االستخبارايّت، واملحافظة عىل رسِّ

نجاح الّدولة يف اسرتاتيجيَّتها األمنّية. 
:»بلغني«، قائمة  لذلك، فإّن مصدرّية اخلرب املفرتضة من قول اإلمام علٍّ
وقيام  نشوء  أهّنا سبٌب يف  مرَّ ذكرها، يف  التي  الثالث  احلاالت  عىل واحدة من 
وهذا  هلا،  مصدرًا  احلكومّي  الّرقايّب  اجلهاز  يكون  فقْد  الّرقابّية،  االسرتاتيجّية 
رة تعمل عىل   أجهزة حكومّية رقابّية فاعلة ومتطوِّ أّن لإلمام علٍّ يدلُّ عىل 
بنقل  وتقوم  والفساد،  اخللل  مواطن  وتتّبع  االستخبارّية،  املعلومة  استقصاء 
ختدم  مصلحة  ذلك  عىل  ترتتَّب  طاملا  عة،  والرسُّ قَّة  بالدِّ االستخبارّية  املعلومة 
نفسه  الوايل  املعلومة  هذه  يف  املعني  كان  وإْن  مساراتا،  م  وتقوِّ ولة  الدَّ مرشوع 
الذي ُيعدُّ يف قّمة اهلرم احلكومّي، وهو ما يعطي انطباعًا عىل أّن اإلمام قْد 
أوجد سلطة رقابّية تعمل عىل متابعة املسؤول؛ كونه األقرب إىل الفساد، واألكثر 

تأثريًا وإرضارًا باملصالح العاّمة. 
الت التي يشرتطها أمري املؤمنني يف  فات واملؤهِّ إّن الذي يقف عىل الصِّ
بتوافرها يف  يكون احلرص  ما  أشدَّ  أّنه كان شديدًا جّدًا، وحريصًا  العاّمل، يد 
الّشخصّية التي يقع عليها االختيار؛ وذلك خلطورة مركزه والّسلطة التي يتمّتع 

هبا. 
فاإلمام يشرتط يف الوايل أْن يكون من أهل التجربة واخلربة يف اإلدارة، 
وال مكان مَلن ال خربة له يف املناصب اإلدارّية، ويشرتط فيه أْن يكون من أهل 
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احلياء والّسابقة، ومن بيٍت صالٍح)16(.
وملزيد من املعرفة يف الرّشوط الواجب توافرها يف شخصّية العامل )املوّظف(، 
نقرأ مقطعًا من عهده ملالٍك األشرت، قال: »ُثمَّ اْخرَتْ لِْلُحْكِم َبنْيَ النَّاِس َأْفَضَل 
يِف  َيَتَمَدى  واَل  ُصوُم،  اخْلُ ُكه  مُتَحِّ واَل  األُُموُر  بِه  َتِضيُق  اَل  َّْن  مِم َنْفِسَك،  يِف  َرِعيَّتَِك 
ُف َنْفُسه َعىَل َطَمٍع، واَل  قِّ إَِذا َعَرَفه، واَل ُترْشِ لَِّة، واَل َيْرَصُ ِمَن اْلَفْيِء إىَِل احْلَ الزَّ
ُهْم  َجِج، وَأَقلَّ ُبَهاِت، وآَخَذُهْم بِاحْلُ َيْكَتِفي بَِأْدَنى َفْهٍم ُدوَن َأْقَصاه، وَأْوَقَفُهْم يِف الشُّ
اتَِّضاِح  ِعنَْد  َمُهْم  ِف األُُموِر، وَأرْصَ َتَكشُّ ُهْم َعىَل  ْصِم، وَأْصرَبَ اخْلَ بُِمَراَجَعِة  مًا  َترَبُّ

َّْن اَل َيْزَدِهيه إِْطَراٌء واَل َيْسَتِميُله إِْغَراٌء، وُأوَلئَِك َقلِيٌل«)17(. ْكِم، مِم احْلُ
يف   املؤمنني ألمري  العميقة  الّرؤية  ُيظهر  الذي  النصِّ  هذا  خالل  ومن 
املعرفة  يف  الطوىل  اليد  له  كانت  قْد   أّنه عىل  نستدلُّ  اإلدارّية،  اسرتاتيجّيته 
واحلّث  النظري-،  منقطعة  وبفاعلّية  ممارستها-فعلّيًا  وأساليب  الّرقابة  بأمّهّية 
ّيتها، وإعطاء أساليب وطرق بعضها من وحي القرآن، وبعضها  عليها، وبيان أمهِّ

ين احلنيف)18(.  مبتكرة، ولكنّها متَّسقة مع تعاليم الدِّ
ال  أّنه  يرى  إّنه  إْذ  ذلك؛  من  أبعد  إىل  اإلدارّية  رؤيته  يف   اإلمام وذهب 
فإّن  انتخاهبم،  يف  قَّة  الدِّ مراعاة  إليهم،  كون  والرُّ بالعاّمل  الّظنِّ  حسن  يف  يكفي 
ة، وحني يري هذا  الوجدان الطبقّي هلؤالء ينزع هبم نحو التسّلط وإظهار القوَّ
الوجدان يف غري مواضعه يكون خطرًا عىل الّرعّية؛ ألّنه يدفع صاحبه حينئٍذ إىل 

االنحراف والّزيغ)19(. 
ويضيف شمس الّدين يف معرض كالمه عن املنهج الرقايّب للحاكم يف منظور 
ر اإلسالم أّن عىل احلاكم أاّل يغفل عن تعّقب  : » ألجل هذا يقرِّ اإلمام علٍّ
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ين واملعرفة واألمانة،  هذه الّطبقة ومراقبتها، فُيلزمه بانتخاب رقباء من أهل الدِّ
أعامهلم،  يف  ُيراقبوهنم  عاّمله،  عىل  له  عيونًا  ويعلهم  البالد،  أطراف  يف  يبثُّهم 
ذلك  يرفعون  ثّم  اإلدارة...،  يف  خربة  من  هؤالء  به  يتمّتع  ما  مبلغ  ويرصدون 
ل باملنحرف الذي خان أمانته، ويستأديه ما حاز من أموال  كلَّه إىل احلاكم، فُينكِّ
عمله،  يف  الّصالح  نفسه،  يف  الّصالح  ع  ويشجِّ لغريه،  عربة  ويعله  املسلمني، 

واب«)20(.  وُيرشد املخطئ إىل وجه الصَّ
غم من أّن اإلمام أمري املؤمنني قْد أعطى لبعض عاّمله صالحّيات  وعىل الرُّ
ه  واسعة يف إدارة شؤون والياتم، إاّل أّنه ارتأى أّن الّضورة تقيض عليه أْن يوجِّ
يت  اه هو الصِّ العامل نحو االبتعاد عن التأّثر باملنصب واملال، وإنَّ أهمَّ ما يتوخَّ
كر احلميد، وِمن احِلكمة أْن يتأثَّر َمن بيده مقاليد األمور باملؤثِّرات  احلسن والذِّ
من  اإلنصاف  هو  العدالة  ومنتهى  اخلصم،  من  أظلم  عندئٍذ  فيكون  النفسّية، 

النفس)21(. 
أّما الفرضّية الثانية للجهة التي تبنّْت عملّية إيصال املعلومة االستخباراتّية، 
فهي املجتمع، فيكون بذلك مصدرًا من مصادر الّرقابة عىل عمل احلكومة وأداء 
ساتا، وذلك انطالقًا -كام اسلفنا- من الوعي والّشعور باملسؤولّية الرّشعّية  مؤسَّ

واألخالقّية.
بل  العدالة،  سياسة  تبنيِّ  إهّنا  إْذ  بمكان؛  األمّهّية  من  املصدرّية  هذه  وُتعّد 
من  انطالقًا  بمسؤولّيته   املؤمنني أمري  هنض  الذي  العادلة  الّدولة  مرشوع 
تكليفه الرّشعّي واألخالقّي جتاه األُّمة يف كونه إمامًا هلا أّوالً، وحاكمها الّسيايّس 
ثانيًا، وهو األوىل بإصالح ما فسد من ُأمورها وأحواهلا، فإّنه قْد أرسى يف نفوس 
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والّساعي  املصلح  بمنظور  إليه  والنّظر  باحلاكم،  الّثقة  ثقافة  املجتمع  هذا  أفراد 
يف شؤوهنا، وليس جمّرد اجللوس عىل عرش الّسلطة، دون النظر وااللتفات إىل 

حقوق الّرعّية ومصاحلها، واستطالع مشكالتا.
قال حمّمد مهدي شمس الّدين يف معرض كالمه عن مبدأ التعاون بني احلاكم 
واملحكومني: »ال يمكن أْن يصلح يشء من ُأمور الّدولة إاّل إذا وجد جّو صالح 
يف  واملحكومني  احلاكم  بني  املشرتكة  الّرغبة  بتحّقق  اجلّو  هذا  ويوجد  للعمل، 
إصالح ما يفتقر إىل اإلصالح، وتقويم ما يتاج إىل التقويم من شؤون البالد، 
القيام  عىل  الّرعّية  مع  الوايل  تعاون  هو  املشرتكة  الرغبة  هذه  عن  يعربِّ  والذي 
بذلك كلِّه...، وعىل الوايل إذا حصل عىل ذلك كلِّه أْن يستغلَّه يف إصالح شؤون 

رعيَّته«)22(.
وعندما نجد أّن املجتمع قْد وصل إىل هذا املستوى من ثقافة سيادة النظام، 
فإّننا نلمس أنَّ هناك قيادة حكيمة واعية، استطاعت بحكمتها ووعيها وحنكتها 
الّسياسّية استجالب أفراد املجتمع إليها، وربطهم هبا، من خالل إياد وترسيخ 

عالقة احلبِّ املتبادل بني احلاكم واملحكوم، وفق وسائل فاعلة ومؤثِّرة. 
التي  باملجتمع،  وعالقته   املؤمنني أمري  سياسة  يف  املنهج  هذا  ونلمس 
ا عالقة حبٍّ وإيامٍن وعمٍل قائٍم من أجل خريها واستقرارها،  يمكن وصفها بأهنَّ
؛ ألّن رؤية احلّق والعمل  وسعيه لعقلنة حضورها يف ميدان اإلصالح وإقامة احلقِّ
احلارض  يف  ومجاعة،  أفرادًا  واملحكومني،  احلاكم  بني  الرابطة  د  توحِّ أجلها  من 
ّية هي التي تعني أمري  واملستقبل، ومع هذا كلِّه، فقْد كانت النّوعّية، وليس الكمِّ
 :ح املعنى املراد، قال املؤمنني)23(. ولعّل ما يؤَثر عنه يف هذا اجلانب يوضِّ
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، واهلل مع  قهم عنِّي وحشة؛ ألينِّ حمقٌّ ة، وال تفرُّ »ال يزيُديِن كثرُة النّاس حويل عزَّ
كان  ملن  إاّل  املوت  بعد  كلُّه  اخلري  وما   ، احلقِّ عىل  املوت  أكرُه  ما  وواهلل،   ، احلقِّ

ًا«)24(. حمقَّ
بناء  عملّية  يف  ودوره   املؤمنني أمري  عند  املجتمع  قيمة  يلحظ  والذي 
املجتمع  يستطيع  مدًى  أيِّ  وإىل  احليثّية،  هذه  ز  يركِّ  اإلمام أّن  يد  الّدولة، 
ذلك  يف  الحظ   ، واحلقِّ العدل  إلقامة  سعيه  يف  للحاكم  وسندًا  عونًا  يكوَن  أْن 
ِعيَِّة  ُقوِق، َحقُّ اْلَوايِل َعىَل الرَّ َض ُسْبَحاَنه ِمْن تِْلَك احْلُ قوله: » وَأْعَظُم َما اْفرَتَ
، َفَجَعَلَها نَِظامًا  ِعيَِّة َعىَل اْلَوايِل، َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللُ ُسْبَحاَنه لُِكلٍّ َعىَل ُكلٍّ وَحقُّ الرَّ
َتْصُلُح  واَل  اْلُواَلِة،  بَِصاَلِح  إاِلَّ  ِعيَُّة  الرَّ َتْصُلُح  َفَلْيَسْت  لِِدينِِهْم،  وِعّزًا  ألُْلَفتِِهْم، 
إَِلْيَها  اْلَوايِل  وَأدَّى  ه،  َحقَّ اْلَوايِل  إىَِل  ِعيَُّة  الرَّ ْت  َأدَّ َفإَِذا  ِعيَِّة،  الرَّ بِاْستَِقاَمِة  إاِلَّ  اْلُواَلُة 
وَجَرْت  اْلَعْدِل،  َمَعامِلُ  واْعَتَدَلْت  يِن،  الدِّ َمنَاِهُج  وَقاَمْت  َبْينَُهْم،  قُّ  احْلَ َعزَّ  َها،  َحقَّ
ْوَلِة، وَيئَِسْت َمَطاِمُع  َماُن، وُطِمَع يِف َبَقاِء الدَّ نَُن، َفَصَلَح بَِذلَِك الزَّ ا السُّ َعىَل َأْذاَلهِلَ
ُهنَالَِك  اْخَتَلَفْت  بَِرِعيَّتِه،  اْلَوايِل  َأْجَحَف  َأْو  َوالَِيَها،  ِعيَُّة  الرَّ َغَلَبِت  األَْعَداِء،  وإَِذا 
نَِن،  السُّ حَمَاجُّ  وُتِرَكْت  يِن،  الدِّ يِف  اإِلْدَغاُل  وَكُثَر  ْوِر،  اجْلَ َمَعامِلُ  وَظَهَرْت  اْلَكلَِمُة، 
َوى، وُعطَِّلِت األَْحَكاُم، وَكُثَرْت ِعَلُل النُُّفوِس، َفاَل ُيْسَتْوَحُش لَِعظِيِم  َفُعِمَل بِاهْلَ
اُر، وَتْعُظُم  َحقٍّ ُعطَِّل، واَل لَِعظِيِم َباطٍِل ُفِعَل، َفُهنَالَِك َتِذلُّ األَْبَراُر، وَتِعزُّ األرَْشَ
التََّعاُوِن  وُحْسِن  َذلَِك،  يِف  بِالتَّنَاُصِح  َفَعَلْيُكْم  اْلِعَباِد،  ِعنَْد  ُسْبَحاَنه  اهللِ  َتبَِعاُت 

َعَلْيه«)25(.
َعَلى  اللَّه  ُحُقوِق  َواِجِب  ِمْن  الّراعي والّرعّية: »وَلكِْن  التعاون بني  وقال يف 
َبْينَُهْم. وَلْيَس اْمُرٌؤ  ِعَباِدِه، النَِّصيَحُة بَِمْبَلِغ ُجْهِدِهْم، والتََّعاُوُن َعَلى إَِقاَمِة اْلَحقِّ 
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يِن َفِضيَلُته، بَِفْوِق َأْن ُيَعاَن َعَلى  َمْت فِي الدِّ وإِْن َعُظَمْت فِي اْلَحقِّ َمنِْزَلُته، وَتَقدَّ
َرْته النُُّفوُس، واْقَتَحَمْته اْلُعُيوُن، بُِدوِن  ه، واَل اْمُرٌؤ وإِْن َصغَّ ه ِمْن َحقِّ َله اللَّ َما َحمَّ
َأْن ُيِعيَن َعَلى َذلَِك َأْو ُيَعاَن َعَلْيه«)26(. أّما يف خالف ذلك، فإّن اإلمام يّتجه 
نحو نقد اخلمول والنكوص والتثاقل الذي يظهر عليه املجتمع يف فرتات معيَّنة، 
إىل  يسعى  كان  الذي  احلضارّي  املرشوع  عرقلة  يف  الكبري  أثرها  ترتك  وكانت 
َلْياًل  اْلَقْوِم،  َهُؤاَلِء  ِقَتاِل  إىَِل  َدَعْوُتُكْم  َقْد  البالغة: »َأاَل وإيِنِّ  حتقيقه، جاء يف هنج 
ُيِميُت  واهللِ  َعَجبًا  َعَجبًا،  َفَيا   ... اَذْلُتْم،  وَتَ َفَتَواَكْلُتْم  وإِْعاَلنًا...  ًا  ورِسّ وَنَارًا، 
ُكْم،  ِقُكْم َعْن َحقِّ ، ِمَن اْجتَِمِع َهُؤاَلِء اْلَقْوِم َعىَل َباطِلِِهْم، وَتَفرُّ مَّ اْلَقْلَب، وَيْلُِب اهْلَ
ِرَجاَل،  واَل  َجاِل  الرِّ َأْشَباه  َيا  ُيْرَمى،...  َغَرضًا  ُتْم  رِصْ ِحنَي  وَتَرحًا،  َلُكْم  َفُقْبحًا 
وَشَحنُْتْم  َقْيحًا،  َقْلبِي  َمأْلُتْم  َلَقْد  َجاِل،...  احْلِ اِت  َربَّ وُعُقوُل  األَْطَفاِل،  ُحُلوُم 
بِاْلِعْصَياِن  َرْأيِي  َأْنَفاسًا، وَأْفَسْدُتْم َعيَلَّ  التَّْهَمِم  ُنَغَب  ْعُتُمويِن  َصْدِري َغْيظًا، وَجرَّ

ْذاَلِن«)27(. واخْلِ
املجتمع  قيام  رضورة  يف  القائد  إرادة  بني  مقارنة  صورة  النّّص  هذا  ُيعطينا 
بدوره  القيام  عن  وختاَذل  تواَكل  جمتمٍع  وبني  جهة،  من  اإلصالحّي  بدوره 
التغيريّي اإلصالحّي، بل إّنه مل ُيساند املرشوع اإلصالحّي الذي هنض به أمري 
أخَذ  بل  واألزمات،  للمشكالت  ُعرضة  املجتمع  هذا  جعل  ما   ،املؤمنني
ومن  والّطلقاء  الّطغاة  إلرادة  تابعًا  وُيصبح  إرادته،  ويفقد  مواقفه،  يف  يتسافل 
 ،هم اهلل تعاىل بأْن جعلهم أنصارًا ألمري املؤمنني عىل شاكلتهم، بعد أْن أعزَّ

وجعل مرصهم )الكوفة( عاصمة لدولة اإلسالم. 
لقْد كان هذا املوقف -كام يبدو- من أشدِّ املواقف عىل أمري املؤمنني؛ إذ 
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مل نعهده يتكلَّم هبذه اللُّغة التي ملؤها األمل واحلرسة، مع كثرة املواقف املؤملة التي 
مّر هبا ومّرت عليه، وهذا ما ُيشعرنا إىل أيِّ مدًى عرقلْت هذه املواقف مرشوعه 
احلضارّي واألهداف الكبرية التي كان ينتظر حتّققها بعد أْن توىّل حكم الّدولة 
اإلسالمّية، ولكن، وكام يبدو من واقع األحداث، أّن األّمة مل تكن مستعّدة لتقّبل 
ياسات الّسابقة.  مرشوع هبذا املستوى؛ ألهّنا -كام يظهر- قْد تقولبْت يف قالب السِّ
لقد ابتعد موقف املجتمع هذا عن دعوة النّبّي التي نصَّ عليها يف احلديث 
مل  فإْن  فبلسانِِه،  يستطِع  مل  فإْن  بيِدِه،  ه  فْلُيغريِّ منكرًا  رأى  :»َمن  عنه  املرويِّ 

يستطِع فبقلبِِه، وذلك أضعُف اإليمن«)28(.
وبطبيعة احلال، فإنَّ تقييم املجتمع عند أمري املؤمنني يقوم عىل مستويات 
الفاحصة،  العميقة  النّظرة  تلك  نجد  عليها  االطالع  عند  )ستأيت(،  ثالثة 
والتشخيص الّدقيق الجتاهات املجتمع ومستوياته، وهذا يدفعنا إىل االعتقاد ثمَّ 
ن صاحبه ِمن وضع االسرتاتيجّيات الفاعلة  القول بأّن تقيياًم هبذا املستوى ُيمكِّ

التي تتناسب وكلَّ مستوًى من هذه املستويات.
أّما تلك املستويات، فهي كام جاء يف هنج البالغة، قال: » النّاُس ثالثٌة: 
، ومتعلٌِّم عىل سبيِل نجاة، ومهٌج رعاٌع أتباُع كلِّ ناعٍق، يميلوَن مَع كلِّ  فعاملٌ رّباينٌّ

ريٍح، مل يستضيئوا بنور الِعلم، ومل يلجؤوا إىل ركٍن وثيٍق«)29(. 
ز يف بعدين، مها: الِعلم،  والواضح من هذا التقييم والتقسيم أّن التاكيد تركَّ
واجلهل، فجعلهام املعيارين اللَّذيِن ُتقاس عليهام قيمة اإلنسان ومدى فاعليَّته يف 

املجتمع.
كتلة  يكن  مل  املجتمع  أّن  النافذة  بالبصرية  ُيدرك  كان   املؤمنني أمري  إّن 
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واحدة من حيث النوعّية ومن حيث اجلنس، وكان يعلم قيمة العلم وتأثريه 
يف صياغة مواقف األفراد اإليابّية منها والّسلبّية، ولعّله عدَّ تلك اجلامعات غري 
عملّية  وعرقلْت  بوجهه  وقفْت  التي  تلك  أو  التغيريّي،  مرشوعه  مع  املتفاعلة 
اإلرادة،  يملكون  ال  الذين  عاع،  الرُّ اهلمج  مستوى  أو  صنف  من  به،  النّهوض 

ويفتقدون أدوات الّتشخيص والّتمحيص، فأصبحوا ينعقون مع كلِّ ناعٍق.
املجاميع )اهلمج  ، لكون تلك  يعني اإلطالق، بل هو نسبيٌّ القول ال  وهذا 
ل جوهر املجتمع، وليست هي اجلامهري بتاممها، بل هي رشائح  الّرعاع (، ال تشكِّ
اجتامعّية رهينة رشوطها الفكرّية والذاتّية، وُأولئك اهلمج الّرعاع أعداء كّل تقّدم 
وتطّور واستقرار، يعاكسون إرادة احلّق، ومسار العلم، واجتاه العدل، ويكونون 

َخَدمة للظاملني، وأداة لتنفيذ إراداتم)30(. 
إذن، فالنوعّية التي يبحث عنها أمري املؤمنني من بني املجتمع، هي تلك 
النوعّية التي ُتدرك حقيقة دورها يف بناء الّدولة، وُتسهُم إسهامًا فاعاًل يف إقامة 
إّن وجود  املجتمع من مشكالت.  ما يطرأ عىل  الظلم، وكشف  العدل وحماربة 
مثل هكذا نوعّية من أفراد األّمة سيكون عامل قّوة للّدولة، يزيد من فاعلّيتها، 

ويضمن هلا حتّقق اسرتاتيجّياتا املستقبلّية يف خمتلف املستويات.
الرّشعّي  لدورها  املدركة  الواعية  النوعّية  هذه  وجود  ر  نتصوَّ أْن  ولنا 
واألخالقّي، إىل جانب قيادة عمالقة حتمل من الفكر ما يعجز عنه اآلخرون، 
األهداف  مجيع  تتحّقق  سوف  شكٍّ  أدنى  بال  فإّنه   ،املؤمنني أمري  كقيادة 
املرسومة يف بناء الّدولة، ومتتّد سلطتها يف حماربة مواطن اخللل والفساد اإلدارّي، 

وتظهر مالمح الّدولة العادلة بأجىل صورها. 
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ويف ضوء مجيع ما تقّدم، نجُد أّن املجتمَع الواعي بدوره الرّشعّي واألخالقّي 
يكون مصدرًا أساسّيًا من مصادر املعلومة االستخبارّية، بل قْد يكون األقرب 
ومتكني  احلدود  وإقامة  الرّشعّية  األحكام  وتطبيق  العدل  منهج  إّن  إذ  للواقع؛ 
ما  أين  الفساد  حماربة  يف  توانيه  وعدم   املؤمنني أمري  عن  عرف  الذي  احلّق 
األمور  اإلهلّي، هذه  املرشوع  الّدولة واستدامة  قيام  حّل، والبحث عن عوامل 
إىل  املرشوع  هبذا  عميقًا  وإدراكًا  وعيًا  يملكوَن  الذين  األفراد  زْت  حفَّ مجيعها 

إيصال املعلومة االستخبارّية.
ها من هذه  ولعّل من النّقاط املهّمة واإلشارات الّلطيفة التي ُيمكن أْن نستشفَّ
املصدرّية، هو انعدام احلواجز واحلواجب الّسلطوّية التي حتجز وحتجب املجتمع 
الواعي عن قيادته للوصول إىل مركز احلكم، أو إهّنا تقف حائاًل أمامهم إليصال 
من  جاءْت  املعلومة  مصدرّية  بأنَّ  القول  ز  يعزِّ ما  وهذا  االستخبارّية،  املعلومة 

املجتمع الواعي. 

ثانياً: دّقة املعلومة اال�صتخبارتّية 

املعلومة  طبيعة  يف  متناهية  ال  دّقة  هناك  أّن  الكتاب  نصِّ  من  ُيالحظ  الذي 
يمل  خرب  أو  إشارة  د  جمرَّ ال   ،املؤمنني أمري  إىل  وصلت  التي  االستخبارّية 
صفة العموم، ويتمل الّصواب واخلطأ يف الوقت ذاته، أو أّنه حالة طبيعّية اعتاد 
عميقة،  وإشارات  دقيقة،  تفاصيل  هناك  أّن  نجد  بل  مالحظتها،  عىل  املجتمع 
زة ومكثَّفة لكلِّ حركات وترّصفات  توحي بأّن عملّية املراقبة واملتابعة كانْت مركَّ

الوالة والعاّمل.
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إّن مثل هكذا اسرتاتيجّية تفرض علينا القول بأّن العنارص التي أخذْت عىل 
عاتقها هذه املسؤولّية، كانْت عارفة بخطورة هذه املسؤولّية التي يمكن أْن ترتّتب 
عىل اخلوض يف غامرها، ليس فقط من احتاملّية انكشاف أمرها من اجلهات التي 
لها عواقب إيصال املعلومة إىل اجلهاز  خرقت القانون والنِّظام، بل من جهة حتمُّ
قْد  واملصداقّية،  الّدّقة  فيها رشوط  تتوافر  ال  معلومة  أّي  إيصال  إّن  إْذ  احلاكم؛ 
خُيلِّف نتائج غري مرضية، خصوصًا أّنه يتعامل مع جهاز حكوميٍّ فطٍن يّتصف 
باحللم والتأيّن وعدم الترّسع يف اختاذ القرارات إاّل مع اكتامل الّصورة، فضاًل عن 

عة يف الوصول إىل حقيقة األمور. كون هذا اجلهاز له أساليبه اخلاّصة واملتنوِّ
ومن هنا نجد أّن هذه العنارص قْد حرصْت حرصًا شديدًا عىل نقل الّصورة 
بأدقِّ تفاصيلها، وهذا ما ُيمكن فهمه من األلفاظ واملفردات التي وردْت يف نصِّ 

هذا الكتاب. 
ولكي نفهم طبيعة املعلومة االستخبارّية ودّقتها البّد من الوقوف عىل بعض 
املفردات التي وردْت يف هذا النصِّ الداّلة عىل ذلك، وبعدها يتبنيَّ لنا احلكمة 

التي من أجلها استعمل اإلمام هذه املفردات. 

اأ- املعنى الّلغوّي واال�صطالحّي ملفردة )بلغني( 

الّلغوّية  املعاجم  قّدمته  الذي  التفصيّل  العرض  من  مالحظته  يمكن  الذي 
للمعاين والّدالالت التي محلتها وتضّمنتها مفردة )بلغني(، هو أّن اختيار هذه 
املفردة من قبل اإلمام أمري املؤمنني دون غريها من املفردات إّنام يمل فلسفة 
عميقة ودقيقة تتناسب واالسرتاتيجّية الّرقابّية التي انتهجها، وهذا ما يمكن 
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االستدالل عليه وبيانه من عّدة وجوه، نبيِّنها بالّشكل اآليت: 
1- لقْد دلَّْت هذه املفردة بمعناها الّلغوّي واالصطالحّي عىل عّدة دالالت 
املكان،  إىل  الوصول  اجلهد،  قصارى  بذل  اجليِّد،  اليْش  الكفاية،  منها:  نذكر 
الّزيادة،  التبنّي،  الوضوح،  القناعة،  واهلدف،  املراد  بلوغ  الغاية،  إىل  الوصول 
االشتداد، املبالغة يف اليشء، التامم، نفوذ األمر، اإليصال، االجتهاد، االستقصاء، 

الّظهور، النّضج، املنتهى، الّتناهي، التكّلف، حسن البيان، االنتهاء)31(. 
2- إّن مجيع هذه املعاين تدلُّ عىل الكامل يف اليشء ومتامه ووصوله إىل أعىل 
إىل  يدفعنا  ما  وهذا  كالمّيًا،  أو  نفسّيًا  أو  ماّدّيًا  اليشء  هذا  كان  مهام  مراحله، 
االعتقاد بأّن عملّية اختيار هذه املفردة دون غريها إّنام ينطلق من قاعدة رصينة 

س ألهداف هلا قيمتها يف بيان قّوة الّدولة وفاعلّية جهازها الّرقايّب. تكرِّ
3- إّن استعامل هذه املفردة ُيشري إىل أّن عملّية املراقبة وتتّبع احلدث )اخللل، 
أو اخلرق، أو الفساد( اإلدارّي، قْد مرَّ بمراحل عديدة يمكن توصيفها بمرحلة 
التشخيص، ثّم مرحلة الغربلة، ثّم مرحلة التدقيق، ثّم مرحلة التمحيص، حّتى 
نحو  إطارها  بعد ذلك  لتأخذ  والتيّقن،  التكامل واالستواء  إىل مرحلة  وصلت 

طريق اإلجراء اإلدارّي املناسب )العقوبة(.
4- إّن جمموع هذه املعاين يدّل عىل أّن الّدولة )اجلهاز احلاكم( قْد أوجدْت 
هذه  تطبيق  يف  عليه  االعتامد  يمكن  ّقة،  الدِّ منتهى  يف  بل  دقيقًا،  رقابّيًا  جهازًا 

االسرتاتيجّية الّرقابّية.
5- إّن املعاين التي دلَّت عليها هذه املفردة ُتعطينا حقيقة إدارّية مهّمة جّدًا، 
أّن اجلهاز اإلدارّي كان عىل درجة عالية من احلكمة واحللم والّرشد،  مفادها: 
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 وأبعد ما يكون عن الترّسع أو اّتباع األهواء والّرغبات؛ إْذ كان بإمكان اإلمام 
طرق  يل،  قيل  سمعُت،  وصلني،  »أخربين،  مثل:  ُأَخر،  مفردات  يستعمل  أن 
ي، ولكّن  ثني...«، فلها من املعاين ما يوصل املعنى إىل املتلقِّ سمعي، نقل يل، حدَّ
هذه املفردات حتتمل وحتمل وتتحّمل أكثر من معنى وداللة يف وقت واحد، فهي 
دق والكذب، واحلّق والباطل، والّشّك واليقني، وهذا ماال يّتفق  جتمع بني الصِّ
مع جوهر شخصّية أمري املؤمنني، الذي ُعرف عنه الّصرب والتأينِّ والتعّقل 
ياسّية واإلدارّية، ولعّلنا  والقدرة عىل حسم األمور بمستوى عاٍل من احلرفّية السِّ
صورها.  وأجلِّ  معانيها  بأدقِّ  احلرفّية  هذه  نلمس  املفردة  هذه  عن  حديثنا  يف 
أْن  إىل  األخبار  ملعرفة  أولّية  خطوات  هي  إّنام  املعاين  هذه  أّن  ذلك،  إىل  ُيضاف 
تصل إىل مرحلة النُّضج، معنى ذلك: أّن بلوغ األمر إّنام هو املرحلة النّهائّية من 

مراحل انتقال اخلرب.
ولعّل معنى البالغة اصطالحًا ال خيتلف عن هذه التعريفات، ويمل املعاين 
ذاتا، قال الرّشيف اجلرجايّن)32(: »البالغة يف املتكلِّم: مَلَكة ُيقتدر هبا إىل تأليف 
كالم بليغ، فُعِلم أنَّ ُكلَّ بليغ كالمًا كان أو متكلِّاًم فصيح؛ ألّن الفصاحة مأخوذة 

يف تعريف البالغة، وليس ُكلُّ فصيٍح بليغًا«)33(.
- ويف الكالم: مطابقته مُلقتىض احلال، واملراد باحلال: األمر الّداعي إىل التكّلم 

عىل وجٍه خمصوٍص مع فصاحته، أي: فصاحة الكالم)34(.
- وقيل البالغة: ُتنبئ عن الوصول أو االنتهاء، ُيوصف هبا الكالم واملتكلِّم 

فقط، دون املفرد)35(.
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ب - املعنى القراآيّن 

اتا يف  إذا ما رجعنا إىل القرآن الكريم، نجده قد استعمل لفظة )بلغ( ومشتقَّ
القرآنّية، ومحل هذا االستعامل معاين عديدة، وفقًا  دة من اآليات  مواضع متعدِّ

لسياق اآليات القرآنّية.
1- بلوغ املبتغى 

مفردة  فاستعامل   ،)36(َعابِِديَن لَِقْوٍم  َلَباَلًغا  َهَذا  يِف  إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  كام 
ما  عىل  باحلصول  مبتغاه  يبلغ  العبد  أنَّ  عىل  اللة  للدَّ اآلية  هذه  يف  جاء  )بالغًا( 
ملا  الكريم؛  بالقرآن  تعاىل  اهلل  رضوان  إىل  والوصول  الّثواب)37(،  من  يرجو 
احتواه من ُأمور عبادّية تنتظم بموجبها عالقة اإلنسان بالترشيعات واألحكام 

الرشعّية«)38(.
2- ختام األمر 

ٍء َأْكرَبُ َشَهاَدًة ُقِل اهللُ َشِهيٌد َبْينِي َوَبْينَُكْم َوُأوِحَي  كام يف قوله تعاىل: ُقْل َأيُّ َشْ
ًة ُأْخَرى ُقْل اَل  إيَِلَّ َهَذا اْلُقْرَآُن أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن َبَلَغ َأئِنَُّكْم َلَتْشَهُدوَن َأنَّ َمَع اهللِ َآهِلَ

.)39(ُكوَن َّا ُترْشِ نِي َبِريٌء مِم َم ُهَو إَِلٌه َواِحٌد َوإِنَّ َأْشَهُد ُقْل إِنَّ
ه:  ذكر الّشيخ نارص مكارم الشريازّي يف إشارته إىل مفردة )َوَمْن َبَلغ(، ما نصُّ
ح رسالة القرآن ونبيِّ اإلسالم العاملّية  »فإّن سعة مفهوم تعبري )َوَمْن َبَلغ( توضِّ

من جهة، ومسألة اخلامتّية من جهٍة ُأخرى«)40(.
والذي ُيمكن فهمه من هذا التفسري: أّن من املعاين اخلفّية ملفردة )بلغ( الواردة 
يف هذه اآلية أّن رسالة اإلسالم التي محلها رسول اهلل رسالٌة عاملّيٌة، ومل تكن 
خاّصة باملنطقة اجلغرافّية التي ظهرْت هبا، وأّن الّرساالت الساموّية قْد وصلْت 
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ما  تساؤل، هو:  ُيطرح  قْد  برسالة اإلسالم، وهنا  ُختمت  البلوغ عندما  مرحلة 
أهّنا مل تتجاوز حدود شبه اجلزيرة  سالة عاملّية مع  الرِّ أّن هذه  القائم عىل  الّدليل 

العربّية يف زمن النّبّي ؟ 
 مل تتجاوز  يف جواب ذلك، نقول: نعم، إّن رسالة اإلسالم يف زمن النّبيِّ
رحيل  مع  أّنه  يعني  ال  هذا  ولكن  العربّية،  اجلزيرة  لشبه  اجلغرافّية  احلدود 
 قْد فقدْت هذه الّرسالة ُبعدها العاملّي، بل إّنه قْد وضع إكامل املسرية  النبيِّ
سالة بأيدي اخللفاء من بعده، عندما دعا  اإلسالمّية وحتقيق مبدأ العاملّية هلذه الرِّ
األّمة إىل اتِّباعهم، كام ورد يف احلديث املرويِّ عنه : »يكوُن هلذه األّمة اثنا عرش 

خليفة«)41(.
ُز هذا، أّن األئّمة من آل حمّمد قْد ذهبوا يف تفسريهم هلذه اآلية إىل  وما يعزِّ
 تأكيد هذا املعنى، من ذلك ما روي عن اإلمامني حمّمد الباقر وجعفر الّصادق
ُينِذرون  وهم  بعده،  ِمن  األئّمة  »يعني:  قال:   ،َبَلَغ َوَمْن  تعاىل  قوله  معنى  يف 

النّاس«)42(.
اْلُقْرَآُن  َهَذا  إيَِلَّ  »َوُأوِحَي  ُسئل:  أّنه   الباقر جعفر  أيب  اإلمام  وعن 
)الّراوي(:  َبَلَغ؟ قال  َبَلَغ، حقيقة أيِّ يشٍء عنى بقوله وَمْن  َوَمْن  بِِه  أِلُْنِذَرُكْم 
ّية األوصياء، فهو ُينذر بالقرآن كم أنذر به  فقال: َمْن َبَلَغ أْن يكون إمامًا من ذرِّ
رسول اهلل«)43(. وعن أيب جعفر الباقر »يف قول اهلل: أِلُْنِذَرُكْم بِِه َوَمْن 

 ممَّن َبَلغ«)44(.  َبَلَغ، قال: عيلٌّ
أّن   عنهم »وروي  بقوله:  املعنى،  هذا  عىل  يدلُّ  حديثًا  الطربيّس  وذكر 
ٍد، فهو ُينذر -أيضًا- بالقرآن«)45(. املعنى: َوَمْن َبَلَغ أْن يكوَن إمامًا من آل حممَّ
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وخالصة القول يف هذا الّشاهد القرآيّن، أّن احلّجة اإلهلّية عىل البرش يف اإلنذار 
سالة اإلهلّية إّنام تبلغهم عن طريق االئّمة اهلداة من آل حمّمد، وهذه احلّجة  بالرِّ
اإلهلّية تتمّثل بالقرآن الكريم، ومنه يّتضح عموم رسالة النّبيِّ اخلاتم  لكلِّ من 

سمعه منه، أو سمعه ِمن غرِيِه إىل يوم القيامة)46(.
3- كمل اليشء

َنْجِزي  َوَكَذلَِك  َوِعْلًم  ُحْكًم  َآَتْينَاُه  ُه  َأُشدَّ َبَلَغ  َومَلَّا  تعاىل:  قوله  يف  كام 
 .)47(امْلُْحِسننَِي

كامل  وهو  ه،  أشدَّ بلغ  مّلا  يوسف  أنَّ  تعاىل  اهلل  »أخرب  الطويّس:  الّشيخ  قال 
العقيدة والقّوة)48(، فإّن اإلنسان إذا ما ظهرْت عليه عالمات الّشّدة والقّوة سواء 
بلوغًا،  ى  ُيسمَّ ذلك  مجيع  فإّن  اجلسدّية،  أو  العقلّية  القوى  مستوى  عىل  كانت 

ها ونشاطها«)49(. بمعنى أّن البلوغ إّنام هو تكامل تلك القوى يف نموِّ
ولعّل الّسلمّي التفت إىل هذه احليثّية عندما فرسَّ هذه اآلية؛ إْذ قال: »... مّلا 
تكامل عقله، وصحت بصريته، وحصلت نحريته، وآن أوان خطابه، آتيناه حكاًم 

د عنده من موارد الّزوائد عليه من ربِّه«)50(. بيانًا يف نفسه، وعلاًم بام يتجدَّ
أن: »بلوغ  نته اآليات القرآنّية من معاين هبذا الشَّ ويمكن أْن نخرج بأهمِّ ما تضمَّ
ة،  ة والقوَّ دَّ الشِّ املبتغى، الوصول، الكفاية، اخلتام واخلامتّية، متام احلّجة، منتهى 

احلكمة، العلم، التكامل، اإلصابة يف القول، العقل، الفهم، االنتقال،...«. 
وهنا البدَّ من توضيح أمرين فيام يتعلَّق باعتامد النَّصِّ القرآين هبذا التفصيل 

ومها:
األمر األّول: قْد ُيطرح تساؤل: أّنه ملاذا هذا التأكيد عىل اعتامد النّصِّ القرآيّن 
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وتفسرياته يف توضيح معنى هذه املفردة.
القرآنّية، وبني  الثاين: ماهو وجه االرتباط )احليثّيات( بني اإلشارات  األمر 

مفردة )بلغني( التي استعملها أمري املؤمنني؟
وجواب ذلك:

1- ال خيتلف اثنان يف أّن الّدليل القرآيّن ُيعدُّ من أقوى األدّلة إلثبات حقيقة 
معيَّنة أو نفيها، فعدم تدّخل األيدي البرشّية يف صياغة هذه النّصوص قْد أعطاها 

كون إىل ملجأ آمن. العصمة، ما يعل عملّية اعتامدها بمنزلة الرُّ
، ُيعطي مساحة للباحث  ياق الوارد يف النّصِّ ة املعنى بام يناسب السِّ 2- إّن دقَّ
ز األفكار التي يبحث فيها. وإّن التوّسع يف ذكر  يف الوقوف عىل املعنى الذي يعزِّ
تأّمل  عملّية  إىل  يتاج  لالنتباه  ملفت  بشكل  القرآيّن  النّصِّ  يف  املفردات  بعض 
يف الغايات واملقاصد التي ُيراد هلا أْن تقوم، والِعلل التي تنشأ منها، واألهداف 
التي ُيراد هلا أْن تتحّقق، ومثل هكذا أمر ُيمكن وصفه بأّنه كنز من كنوز املعرفة، 
ومنهل من مناهل العلم، فتأيت هذه اخلاّصّية خلدمة األفكار املطروحة، وتفتح هلا 

آفاقًا رحبة، وخُترجها من ضيق اللَّفظ إىل فسحة املعنى. 
3- إّن بيان وجه االرتباط بني النَّصِّ القرآيّن وكالم أمري املؤمنني ال يتاج 
إىل كثري أدّلة، فال خالف يف موضوع التالزم بني كالمهم وفعلهم، والقرآن 
الكريم، واحلديُث مشهوٌر عن النّبّي: »إينِّ تارٌك فيكم الثَّقلني، أحدها أكرب 
بيتي،  أهل  وعرتيت  األرض،  إىل  مء  السَّ من  ممدود  حبل  اهلل،  كتاب  اآلخر:  من 

م لن َيفرتقا حّتى يردا عيلَّ احلوض«)51(. وإنَّ
ومنها -أيضًا- قول أمري املؤمنني: »َسُلوين قبل أْن تفقدوين، َسُلوين عن 
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كتاِب اهلل، فإنَّه ليس ِمن آيٍة إاّل وقْد عرفُت بليٍل نزلْت أم بنهار، أو يف سهٍل أو 
يف جبل...«)52(.

املرشق  بني  َمن  مات  »لو  قوله:   ،احلسني بن  علِّ  اإلمام  عن  وروي 
واملغرب ملا استوحشُت بعد أْن يكوَن القرآُن معي...«)53(.

 البيت أهل  بني  العالقة  ماهّية  إىل  قطعيٍّ  بشكل  ُتشري  األحاديث  هذه 
والقرآن الكريم؛ لذا ليس من الغريب أْن نجد األثر القرآيّن واضحًا يف كالمهم، 
وعليه، فإّن أّية قراءة أو دراسة لكالمهم عاّمة، وأمري املؤمنني حتديدًا، البدَّ 

من أْن ُتدرس -ابتداًء- وفقًا لآليات القرآنّية. 
وإّن كالَمهم فيه من املعاين واألرسار ما ال ُيدرك كنهها عقُل برٍش، إاّل 
كالمه  ويف  البلغاء«،  وسّيد  الفصحاء،  »إمام   :فيه قيل  ولذا  ذاته؛  املعصوم 

قيل: إّنه فوق كالم املخلوقني، ودون كالم اخلالق«)54(. 
4- إّن املقياس لبيان جودة أيِّ كالم أّنه ُيقاس بَمن هو أعىل منه بالغة، وليس 
ه  بَمن دونه؛ لذلك وجدنا أّننا إذا ما أردنا أْن ُنعطي لكالم أمري املؤمنني حقَّ

من البحث املوضوعّي، البدَّ من اعتامد النّصِّ القرآيّن يف ذلك. 
يف  القرآيّن  النّّص  استدعاء  منهج  نّتبع  أْن  حاولنا  فإّننا  ذلك،  عن  5-فضاًل 

ّقة والّتأصيل.  دراسة النّّص التارخيّي، ابتعادًا عن التقليد، وابتغاًء للدِّ
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اخلامتة

ل جمموعة من النتائج التي أظهرتا: راسة، ُنسجِّ يف هناية هذه الدِّ
َد  رًا ومتعدِّ 1- إّن اإلمام أمري املؤمنني أوجد جهازًا رقابّيًا فاعاًل ومتطوِّ

األطراف؛ بغية استحكام املنظومة الرقابّية.
2- إّن اعتامده عىل العنرص الّشعبّي قْد أوجد حالة من الفاعلّية يف اجلانب 

الّرقايّب، وتنمية الّشعور املجتمعّي باملسؤولّية الرشعّية واألخالقّية.
أّن  يدلُّ عىل  الّدولة  أداء وعمل  تقويم  إىل مستوى  املجتمع  إّن وصول   -3
استجالب  ووعيها  بحكمتها  استطاعْت  واعية  حكيمة  قيادة  تقف  ذلك  وراء 

أفراد املجتمع إليها وربطهم هبا.
النظرة  تلك  خالهلا  من  نجُد  دة  حمدَّ مستويات   املؤمنني أمري  وضع   -4
نه ِمن وضع اسرتاتيجّيات فاعلة تناسب كّل  العميقة والتشخيص الّدقيق، ما مكَّ

مستوى من مستويات التقويم.
5- إّن استعامل أمري املؤمننَي مفردة: )بلغني( يدلُّ عىل أّن عملّية املراقبة 
ْت بعّدة مراحل: غربلة، تدقيق، متحيص، حّتى وصلت إىل مرحلة التكامل  قْد مرَّ

واالستواء.
6-كثرة املعاين التي دلَّْت عليها مفردة )بلغني( الواردة يف النّصوص القرآنّية 
ّقة العالية والال متناهية عند أمري املؤمنني يف اختياره هلذه املفردة  تدلُّ عىل الدِّ

دون غريها. 
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الهوام�ُص

1- اهلايل، املرصّي، أثر تطبيق مبدأ الّرقابة اإلسالمّية يف إنجاح البنوك اإلسالمّية يف قطاع 
غّزة: ص1102.

2- ُينظر: املطريّي، خاشقجّي، الّرقابة اإلدارّية بني املفهوم الوضعّي واملفهوم اإلسالمّي: 
ص66.

اإلسالمّي:  واملفهوم  الوضعّي  املفهوم  بني  اإلدارّية  الّرقابة  خاشقجّي،  املطريّي،   -3
ص67.

4- الفراهيدّي، العني، )ماّدة رقب(؛ ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة: ص396 )ماّدة 
رقب(.

5- املطريّي، خاشقجّي، الّرقابة اإلدارّية: ص75. 
6- ُينظر: أنس املختار، الّرقابة اإلدارّية يف اإلسالم: ص557-556. 

حزم،  ابن  215/1؛  الّصحيح:  اجلامع  البخارّي،  5/2؛  املسند:  حنبل،  بن  أمحد   -7
املحىّل: 347/11.

8- أوزدمري، محزة، الّرقابة الشعبّية يف ميزان الفقه اإلسالمّي: ص653.
9- سورة التوبة، اآلية )71(.

10- سورة آل عمران، اآلية )110(.
11- سورة آل عمران، اآلية )104(. 

12- الّسجستايّن، الّسنن: 323/2. 
13- الرتمذي، الّسنن: 317/3؛ البيهقّي، الّسنن الكربى: 93/1.

14- ُينظر: حمّمد طي، اإلمام عّل ومشكلة نظام احلكم: ص186. 
15- هنج البالغة، الكتاب رقم )45(.

16- ُينظر: حمّمد طي، اإلمام عّل ومشكلة نظام احلكم: ص176. 
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17- هنج البالغة، الكتاب رقم )53(
 :عّل اإلمام  فكر  يف  واإلدارة  التنظيم  نظرّية  اهلل،  عبد  مّكي  عيسى  ُينظر:   -18 

ص314- 314.
19- ُينظر: شمس الّدين، دراسات يف هنج البالغة: ص96.

20- ُينظر: شمس الّدين، دراسات يف هنج البالغة: ص96 - 97.
21- ُينظر: توفيق الفكيكي، الّراعي والرعّية: ص 57- 58.

22- دراسات يف هنج البالغة: ص97.
23- ُينظر: عزيز السّيد جاسم، عّل سلطة احلّق: ص381 - 382. 

24- الثقفّي، الغارات: 433/2. 
25- هنج البالغة، اخلطبة )214(.
26- هنج البالغة، اخلطبة )214(.

27- هنج البالغة، اخلطبة )27( 
نن الكربى، للبيهقّي: 90/10.  28- الرّسخيّس، املبسوط: 27/2، والسُّ

29- هنج البالغة، احلكمة رقم )137(.
30- ُينظر: عزيز السّيد جاسم، عّل سلطة احلّق: ص385.

31- الفراهيدّي، كتاب العني: ص88، ماّدة )بلغ(؛ ابن فارس، معجم مقاييس الّلغة: 
ص137، ماّدة )بلغ(؛ إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط: ص70-69.

32- كتاب التعريفات: ص37 - 38. 
33- كتاب التعريفات: ص37 - 38.
34- كتاب التعريفات: ص37 - 38.
35- كتاب التعريفات: ص37 - 38.

36- سورة األنبياء، اآلية )106(.
37- ُينظر: تفسري الثعلبّي: 313/6.

38- الطربّي: 139/17؛ الشيخ الطويّس، التبيان: 285-284/7.
39- سورة األنعام، اآلية )19(.
40- تفسري األمثل: 279/13.
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41- أمحد بن حنبل، املسند: 106/5.
42- العّيايّش، تفسري العّيايّش: 356/1.

التفسري  الكاشايّن،  الفيض  كذلك:  ُينظر  356/1؛  العّيايّش:  تفسري  العّيايّش،   -43
الّصايف: 112/2.

44- العّيايّش، تفسري العّيايّش: 356/1.
أيب  آل  مناقب  آشوب،  شهر  ابن  كذلك:  ُينظر  558/1؛  اجلامع:  جوامع  تفسري   -45

طالب: 486/3.
46- ُينظر: الطباطبائّي، امليزان: 39/7. 

47- سورة يوسف، اآلية )22(.
48- ُينظر: البيان: 117/6. 
49- معاين القرآن: 409/3.

50- تفسري الّسلمّي: 101/2.
نيل  الّشوكايّن،   ،69/16 املبسوط:  الرسخيّس،  14/3؛  املسند:  حنبل،  بن  أمحد   -51

األوطار: 328/2. 
الّليث  أبو  ص99؛  األرشاف:  أنساب  البالذرّي،  283/2؛  تفسري:  العّيايّش،   -52

الّسمرقندّي، تفسري: 324/3.
53- الكلينّي، الكايف: 602/2.

54- كاشف الغطاء، جعفر، كشف الغطاء: 16/1.
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امل�سادُر واملراجُع

- إبراهيم مصطفى وآخرون، املعجم الوسيط، ط6، مؤّسسة الّصادق، إيران، طهران 
.#1429

- أمحد بن حنبل )ت241#(، مسند أمحد، النّارش: دار صادر، بريوت، لبنان.
وتعليق: سعيد حمّمد  داود، حتقيق  أيب  ابن األشعث )ت 275#(، سنن  السجستايّن،   -
الّلّحام، ط1، أخرجه وراجعه ووضع فهارسه: مكتب الّدراسات والبحوث يف دار الفكر، 

دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع، 1410#- 1990م. 
الّشعبّية يف ميزان الفقه اإلسالمّي، جمّلة جامعة  الّرقابة  - أوزدمري، صالح؛ محزة، محزة، 

دمشق للعلوم االقتصادّية والقانونّية، املجّلد )28(، العدد الثاين، 2012م.
الطاهرة،  العرتة  أحكام  يف  النّارضة  احلدائق  يوسف)ت#1186(،  الّشيخ  البحرايّن،   -
سني بقم املرّشفة، قام بنرشه: الّشيخ عّل  املطبعة: مؤّسسة النرش اإلسالمّي التابعة جلامعة املدرِّ

اآلخوندّي.
- البالذرّي، أمحد بن ييى بن جابر)ت279#(، أنساب األرشاف، حتقيق وتعليق: الشيخ 

حمّمد باقر املحمودّي، ط1، مّؤسسة األعلمّي للمطبوعات، بريوت، لبنان، 1974م.
- البيهقّي، أبو بكر، أمحد بن احلسني )ت458#(، الّسنن الكربى، دار الفكر، بريوت.

- الرتمذّي، أبو عيسى، حمّمد بن عيسى )ت279#(، الّسنن، حتقيق: عبد الوهاب عبد 
الّلطيف، ط2، دار الفكر للطباعة والنرش، بريوت، 1983م. 

الّثعلبّي، )ت427#(، حتقيق: اإلمام أيب حمّمد بن عاشور، مراجعة وتدقيق: األستاذ   -
نظري الساعدّي، ط1، دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، لبنان، 1422#- 2002م.

مطبعة  ط1،  الّروازق،  جعفر  صادق  حتقيق:   ، احلقِّ سلطة  عّل  الّسّيد،  عزيز  جاسم،   -
الغدير، قم، 2007م.

انتشارات  النّارش:  )ط.ق(،  الغطاء  كشف  )ت#1228(،  جعفر  الغطاء،  كاشف   -
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مهدوي - اصفهان، طبعة حجرّية. 
- الّزخمرشّي، جار اهلل، أبو القاسم، حممود بن عمر )ت 538#(، أساس البالغة، ط1، 

دار إحياء الرتاث العريّب، بريوت، 1422# - 2001م. 
- الرسخيّس، شمس الّدين )ت483#(، املبسوط،، النّارش: دار املعرفة للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت، لبنان، 1406#- 1986م.
- الّسلمّي)ت412#(، تفسري الّسلمّي، حتقيق: سّيد عمران، ط1، دار الكتب العلمّية،  

بريوت، لبنان، 1421#- 2001م.
- الرّشيف اجلرجايّن، عّل بن حمّمد، كتاب التعريفات، ط1، دار إحياء الرّتاث، بريوت 

2003م. 
سامي  عليه:  وعّلق  حّققه  البالغة،  هنج  يف  دراسات  مهدي،  حمّمد  الّدين،  شمس   -

الغريرّي، ط1، مؤّسسة دار الكتاب العريّب، قم، #1428. 
- الشوكايّن )ت 1255#(، نيل األوطار، النارش: دار اجليل، بريوت، لبنان، 1973م.

- ابن شهر آشوب )ت588#(، مناقب آل أيب طالب، تصحيح ورشح ومقابلة: جلنة من 
أساتذة النجف األرشف، املطبعة احليدرّية، النجف األرشف، 1376#- 1956م.

مجاعة  منشورات  النّارش:  امليزان،  تفسري  )ت#1412(،  حسني  حمّمد  الطباطبائّي،   -
سني يف احلوزة العلمّية، قم املقّدسة. املدرِّ

- الطربيّس، أبو عّل، الفضل بن احلسن )ت548#(، تفسري جوامع اجلامع، ط1، حتقيق: 
مؤّسسة النرش اإلسالمّي، بقم املرّشفة، سنة #1418.

للّدراسات  الغدير  مركز  ط2،  احلكم،  نظام  ومشكلة   عّل اإلمام  حمّمد،  طي،   -
اإلسالمّية، 1997م.

مكتبة  ط1،   ، علٍّ اإلمام  فكر  يف  واإلدارة  التنظيم  نظرّية  عّل،  عيسى  اهلل،  عبد   -
فخراوي، املنامة، 2009م.

- ابن عريّب )ت 638#(، تفسري ابن عريب، ضبطه وصّححه وقّدم له: الّشيخ عبد الوارث 
حمّمد عّل، ط1، دار الكتب العلمّية، بريوت، لبنان، 1422#- 2001م. 

- ابن فارس، أبو احلسني، أمحد بن فارس بن زكرّيا )ت 395#(، معجم مقاييس الّلغة، 
دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، 2008م.
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- فخر الّدين الرازّي، أبو عبد اهلل، حمّمد بن عمر بن احلسني )ت 606#(، التفسري الكبري 
)مفاتيح الغيب(، الطبعة الثالثة، )د.ت(. 

- الفراهيدّي، أبو عبد الّرمحن، اخلليل بن أمحد )ت 175#(، كتاب العني، ط2، دار إحياء 
الرّتاث العريّب، بريوت، 2005م. 

- الفكيكّي، توفيق، الّراعي والّرعّية، ط1، مطبعة رشيعت،قم املقّدسة، 2004م. 
ه:  أعدَّ املحيط،  القاموس  )ت#817(،  يعقوب  بن  حمّمد  ين،  الدِّ جمد  الفريوزآبادّي،   -

محن املرعشّل، ط2، دار إحياء الرّتاث العريّب، بريوت، 1424#- 2003م.  حمّمد عبد الرَّ
املقّدسة،  قم  اهلادي،  مؤّسسة  ط2،  الّصايف)ت#1091(،  التفسري  الكاشايّن،  -الفيض 

مكتبة الّصدر، طهران، #1416.
- الكلينّي، أبو جعفر، حمّمد بن يعقوب )ت329#(، الكايف، تصحيح وتعليق: عّل أكرب 

الغفاري، ط5، النّارش: دار الكتب اإلسالمّية، طهران، 1363 ش.
الّسمرقندّي،  تفسري  إبراهيم )ت#383(،  بن  بن حمّمد  السمرقندّي، نرص  الّليث  أبو   -

حتقيق: د.حممود مطرجي، بريوت، دار الفكر.
- جماهد بن جرب )ت104#(، تفسري جماهد، حتقيق: عبد الّرمحن الطاهر بن حممد السوريّت،  

جممع البحوث اإلسالمّية، إسالم آباد.
العدد  األزهر،  جامعة  العلمّية،  املجّلة  اإلسالم،  يف  اإلدارّية  الّرقابة  أنس،  املختار،   -

)19(، الّسنة 1994م.
واملفهوم  الوضعّي  املفهوم  بني  اإلدارّية  الّرقابة  خاشقجّي،  هاين  حزام؛  املطريّي،   -

اإلسالمّي، جمّلة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد واإلدارة، جمّلد )10(، 1997م.
- نارص مكارم الشريازّي )معارص(، األمثل يف تفسري كتاب اهلل املنزل، )د.ت(. 

- النّّحاس، أبو جعفر، )ت338#(، معاين القرآن، حتقيق: الشيخ حمّمد عّل الّصابويّن، 
ط1، النارش: جامعة أّم القرى، اململكة العربّية الّسعودّية، #1409.

بن  احلسني  بن  حمّمد  الّريّض،  الرّشيف  مجع:   ،املؤمنني أمري  خطب  البالغة،  هنج   -
موسى )ت 406#(، حتقيق: هاشم املياليّن، العتبة العلوّية املقّدسة، ط2، النّجف األرشف، 
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ملّخ�ُص البحِث

ممّا هو معروف لدى الكّتاب والباحثنَي أّن موضوع الّتعارض بني النّصوص 
له أمّهّيُته عند العلامء، وقْد بذلوا جهوَدهم لبيان املوضوع وأسباب وقوعه عنَد 

القّراء واملشتغلنَي باستنباِط األحكام.
وِمْن بني هؤالء األعالم )أبو احلُسني البرصّي، حمّمد بن الطّيب، املعتزيّل(، 
أحد أئّمة املعتزلة يف وقته، وله تصانيف، ومنها كتاُبه )املعتمُد يف أصوِل الفقه(، 
بـ)العهد،  املعروف  املعتزيل،  عبداجلّبار  القايض  ُأستاِذه  كتاب  فيه  َح  رَشَ فقْد 
يف  كَتَب  َمْن  عىل  اّطلع  ألّنه  الّتعارض؛  دفع  طرق  يف  باٌع  له  وكان  الُعمد(، 
املوضوع قبله، واستوعب ما قيل فيه، فضاًل عْن مهارتِِه يف املباحث األصولّية 
بصورٍة عاّمٍة، هذا مْن جهٍة، وِمْن جهٍة أخرى، رأيُت أّن كتاَبه ملْ يَض باالهتامم، 
املسائل األصولّية، كام  جُتاه  نظره  ُتدرس وجهات  فلْم  العلمّي،  بموقعه  مقارنًة 
ِمْن  بعضًا  أعرَض  أْن  فأحببُت  اإلسالم،  لعلامء  ُأَخر  أصولّية  مؤّلفاٌت  ُدرسْت 
آرائه، خصوصًا جتاه الّتعارض، عسى أْن يكوَن عمل هذا ممّا يفتُح للباحثني ِمْن 

بعدي، ليرشعوا يف دراسة كتابه )املعتمد(، وآرائه املروّية يف الكتب األُصولّية. 
مُت البحث عىل ثالثة مباحث، ففي املبحث األّول، تّم احلديث عن  وقْد قسَّ

حياة أيب احلُسني باختصار، وما يتعّلق به مْن مكان والدتِه وغريه.
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ويف املبحث الّثاين، كاَن الكالم عن حقيقة الّتعارض وماهّيته، وما دفع النّاس 
َص للكالِم عن  إىل تصوير وقوعه بني النّصوص. أّما املبحُث الّثالُث، فقْد ُخصِّ

ُطرق دفع الّتعارض عند أيب احلُسني، مع نامذج تطبيقّية.
ل إليها الباحث. وأخريًا، جاءْت اخلامتة لُيذكر فيها أهّم النّتائج التي توصَّ
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Abstract

Abu Hussein- al basri and his efforts in pushing the ways 

of contradiction between texts. Fundamental study

book “The Principles of Jurisprudence”، in which he 

explained his teacher’s book، Because he has read about 

who wrote the subject before him and understood what he 

said، in addition to his skill in the fundamentalist mullahs in 

general، on the one hand، and on the other hand I saw that 

his book did not pay attention to its scientific location، did 

not study his views on fundamentalist issues also studied 

fundamentalist writings Other scholars of Islam، I liked to 

introduce some of his views، especially Jah conflict This 

work may be open to the researchers after me، so that 

they can study his book and his opinions in the books of 

fundamentalism.

Search Plan:
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The research is divided into three topics. In the first topic، 

the life of the Suri is summarized in terms of the place of his 

birth and others.

In the second topic: it will be talking about the reality of 

contradiction and what it was and what prompted people 

to imagine it occurred between texts. The third topic was 

devoted to talk about ways to push the conflict at Abu 

Hussein with application models.

Finally comes the conclusion and the most important 

findings of the researcher.
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مة مقدَّ

آله  وعىل  األمني،  رسوله  عىل  الم  والسَّ الة  والصَّ العاملني،  ربِّ  هلل  احلمُد 
الطّيبني، وأصحابه الغرِّ امليامني من األنصار واملهاجرين، وَمن سار عىل درهبم 

ين، وبعد:  إىل يوم الدِّ
فعلم أصول الفقه من العلوم التي هلا مكانتها بني العلوم اإلسالمّية؛ وذلك 
الفقه-؛  بل هو أصله، ويتجىّل هذا من اسمه- أصول  الفقه،  بعلم  يتعّلق  ألّنه 

وألّنه قواعد يتاج إليها أهل التفسري واحلديث، وغريمها.
نًا يف هذا العلم، وكتابه )املعتمد(،  وأبو احلسني البرصّي املعتزيّل كان متمكِّ
فيه،  قه  وتعمُّ بَحَذِقه  العلامء  اعرتَف  وقْد  الّدعوى،  هذه  صدق  عىل  دليل  خري 
نات األصولّية، فوجدُت أهّنم يعتمدون عىل أقواله  لُت كثريًا يف املدوَّ وإنَّني تأمَّ
األصولّية، ونقلوها بكثرة، بل جتد َمن ألَّف يف العلم من فحول العلامء معتمدًا 
كتابه  أخذ  ين  الدِّ فخر  اإلمام  »إّن  خّلكان:  ابن  قال  كام  )املعتمد(،  كتابه  عىل 

املحصول يف )أصول الفقه( من كتاب )املعتمد( أليب احلسني«)1(.
وقْد وقع نظري عىل أْن أدرس زاوية من جهوده من خالل كتابه )املعتمد(، 
فرأيُت مبحث التعارض يستحّق الوقوف عليه، فتّم اختيار: أبو احلسني البرصّي 

وجهوده يف دفع التعارض بني النّصوص الرّشعّية.
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�صبب اختيار املو�صوع: 

كام قلُت: ما رأيُت كتابًا أصولّيًا خاليًا من حكاية آراء أيب احلسني، ومع ذلك 
الّتعارض،  يف  األصولّية  آرائه  عن  البحث  فأحببُت  القليل،  إاّل  عنه  ُيعرف  مل 

وأنفض الغبار عن جهوده يف املوضوع.

اأهّمّية البحث: 

تعود أمّهّية البحث إىل أّنه يتناول موضوعًا أصولّيًا يتعاطاه العلامء حلاجتهم 
إليه يف استنباط األحكام الرشعّية؛ وألّن مبحث التعارض له صلة بالتطبيقات 
الفقهّية، ويرفع النزاع واالضطراب، وهذا ما يتاج إليه املسلمون يف كلِّ زماٍن 

ومكاٍن.

م�صكلة البحث:

 ياول البحث اإلجابة عىل املسائل اآلتية:
أبو احلسني البرصّي ونظرته جتاه التعارض بني النصوص الرّشعّية، ومنهجه 

يف التعامل مع التعارض، واختالف منهِجه عن غريه من العلامء.

منهج البحث:

اّتبعُت يف هذه الّدراسة املنهج االستقرائّي التحليّل، الذي يقوم عىل استقراء 
حتليلها  ثمَّ  ومن  األصلّية،  مصادرها  من  البحث  بموضوع  املتعلِّقة  النصوص 

وعرضها للقارئ الكريم.
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خّطة البحث:

املبحث األّول: نبذة عن حياته، مع موجز عن مدينة البرصة.
املبحث الثاين: ماهّية التعارض وتصوير وقوعه بني النّصوص.

املبحث الثالث: طرق دفع الّتعارض عند البرصّي مع نامذج تطبيقّية.
اخلامتة.
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املبحثُ الأوّلُ

نبذٌة عن حياة اأبي احل�سني الب�سرّي، مع موجز عن مدينة الب�سرة

ا�صُمه ومولُدُه ون�صاأُتُه 
ر أنَّ عاملًا كأيب احلسني صاحب التصانيف والّشهرة، مل ُيعرف  بداية مل أتصوَّ
واألعالم  الرتاجم  لكتب  تصّفحي  من  الّرغم  فعىل  اليسري،  إاّل  حياته  عن 
واألنساب وغريها، مل أقف عىل يشء عنه سوى بعض املعلومات البدائّية القليلة، 
قوا حلياته، علاًم أّن من  حّتى الذين كتبوا مقّدمات لكتبه، وحّققوا آثاره، مل يتطرَّ
بينهم َمن هو من أهل العلم واخلربة يف التحقيق، كخليل امليس، وغريه من الذين 
قا  حّققوا كتابه )املعتمد(، وكذلك ويلفرد مادلنغ، وزانيينا اشميتكه، الّلذان حقَّ

كتابه )تصّفح األدّلة()2(.
أّما بالنّسبة إىل اسمه، فكلُّ ماورد عنه هو: حمّمد بن عّل بن الطيَّب، البرصّي، 

ُكنيُتُه: أبو احلسني املعتزيّل)3(. 

مولُدُه: 
ولد أبو احلسني بمدينة البرصة، ونشأ هبا، إاّل أّنه مل يقف أهل الرتاجم عىل 
تأريخ مولده، ومل ُيعرف عن كيفّية نشأته، وبداية ولوجه يف سلك العلوم، ومل 
ُيذكر أكثر شيوخه)4(، ثّم سكن أبو احلسني بغداد، ودّرس هبا، إىل أْن انتهْت إليه 
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رئاسة املعتزلة يف عهده، فصار رئيسهم وكبريهم، وعاش فيها إىل أْن تويّف هبا يوم 
الثالثاء خامس ربيع اآلخر، سنة ستٍّ وثالثني وأربعامئة)436 #= 1044 م(، 

وصىّل عليه القايض أبو عبداهلل الّصيمرّي)5(، وُدفِن يف مقربة الُشْونِيزي)6(. 

 : مذهُبُه العقديُّ والفقهيُّ
واألصول،  العقيدة  يف  معتزيلُّ  فهو  باملعتزيّل،  احلسني  أبو  يلّقب  سبق  كام 
وقْد ظهرْت فكرة االعتزال)7( يف بداية القرن الثاين، وهناك روايات وحكايات 
لتكرارها  حاجة  وال  والباحثني،  القّراء  لدى  معروفة  وهي  نشأتا)8(،  كيفّية  يف 
وضعفًا،  قّوة  خمتلفة  بمراحل  الفرقة  هذه  مّرْت  وقْد  أخرى،  مّرة  هنا  ورسدها 
إىل أْن وصلْت ذروة تطّورها وازدهارها يف القرن الّرابع اهلجرّي أواخر العهد 

العّبايّس)9(.
: فقد اشتهر عىل األلسنة أّنه يف الفقه شافعيُّ املذهب، ومل  أّما مذهُبه الفقهيُّ
يف  مشاركات  له  والتوجد  الرتاجم،  أهل  من  الفقهّي  بمذهبه  ح  يرصِّ َمن  أجد 

الفقه، ومل يؤلِّف يف الفقه، بل اشتغل بعلم الكالم والعقيدة أكثر)10(.

�صيوُخُه واأ�صاتذُتُه:
علامء  من  جمموعة  عند  وتتلمذوا  درسوا  العلامء  مجيع  أّن  فيه  الريب  ممّا 
عرصهم، ومل خيرج أبو احلسني عن هذا العرف العاّم، لكن مل يذكر أهل الرتاجم 
نات املختّصة هبذا املجال، ماوجدت  غم من تتّبعي للمدوَّ أسامء شيوخه، فعىل الرُّ

سوه: إاّل نزرًا، وِمن أشهر الَّذين درَّ
- القايض عبداجلّبار، أبو احلسن: وهو: أمحد بن عبد اجلّبار اهلمدايّن املعتزيّل، 
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الفروع مذهب  األشعرّية، ويف  يذهب يف األصول مذهب  ابتداء حاله  كان يف 
الّشافعّي، وطال عمره مواظبًا عىل التدريس واإلمالء، حّتى طبق األرض بكتبه 
ّي، فبقي  وأصحابه، وانتهْت إليه الرئاسة يف املعتزلة، واستدعاه الّصاحب إىل الرَّ
أْن تويّف سنة مخس عرشة أو سّت عرشة وأربع  التدريس، إىل  فيها مواظبًا عىل 
، ومصنّفاته أنواع)11(. مائة، ويقال: إّن له أربع مائة ألف ورقة ممّا صنّف يف كلِّ فنٍّ

من اأ�صهر تالميذه: 
ذكرنا أّنه انتهْت إليه رئاسة املعتزلة يف بغداد، وهي عاصمة املسلمني، وقلب 
الّدولة، فال شّك يف أّنه كان له تالميذ كثرية، ونحن نذكر ما ذكره أهل الرتاجم 

والطبقات: 
1( حمّمد بن أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن الوليد، الكرخّي، أبو عّل بُن الوليِد 
املعتزيّل، شيخ املعتزلة، ولد سنة ستٍّ وتسعني وثالثامئة، وكان ذا زاهد وورع 
وقناعة وتعّبد، وله عّدة تصانيف، تويّف سنة سبع وثامنني وأربعامئة اهلجرّية)12(. 

2( أبو القاسم، عبدالواحد بن عّل بن برهان، العكربّي، النحوّي، صاحب 
والّلغة،  النحو،  منها:  كثرية،  بعلوم  مضطلعًا  كان  اخلطيب:  قال  التصانيف. 
علم  أخذ  احلديث،  بعلم  شديد  ُأنس  وله  مني،  واملتقدِّ العرب  وأّيام  والنّسب، 
الثامنني،  وقْد جاوز  اآلخرة،  البرصّي، مات يف مجادى  أيب احلسني  الكالم عن 

تويّف سنة اثنتني وأربعني وأربعامئة)13(. 
3( أبو القاسِم ابُن التَّبَّان املعقول)14(. 

4( حممود بن املالمحي، مصنّف )املعتمد األكرب()15(.
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وقد أثنى العلامء عىل أيب احلسني بعبارات خمتلفة، فأبو احلسني -كام قلنا- كان 
رئيس املعتزلة يف وقته، وهو من فحول املعتزلة، فصيحًا، متفنِّنًا، حلو العبارة، 
الفضالء  تنّبه  والتأليف،  ببغداد،  الّدرس  وحلقات  التدريس  صاحب  بليغًا، 

ري املعتزلة. بعلمه وكتبه، واعرتفوا بحذقه وذكائه، وكان أفضل متأخِّ
كتاب  من  املحصول..  كتابه  أخذ  ين  الدِّ فخر  اإلمام  »إّن  خّلكان:  ابن  قال 
املاّدة  العبارة غزير  الكالم مليح  أيضًا: »كان جيِّد  املعتمد أليب احلسني«، وقال 
إمام وقته، وانتفع الناس بكتبه«)16(. قال ابن العامد يف الثناء عليه أيضًا: »شيخ 
يف  وقيل  الكثرية«)17(.  بالتصانيف  هم  ذمِّ عن  واملحامي  هلم،  واملنترص  املعتزلة 
وصفه: »وكان من أذكياء زمانه، وكان ُيقرئ االعتزال ببغداد، وله حلقة كبرية، 

وسكن بغداد، واعرتف العلامء بحذقه وذكائه«)18(. 

من اآثاره:
ألَّف أبو احلسني مؤلَّفات كثرية، إاّل أّن أكثرها بقيت أسامؤها يف كتب الرتاجم 

فقط، فِمن كتبه:
تني، أحدمها طبعه املعهد  1( املعتمد يف أصول الفقه، وهو كبري، ومطبوع مرَّ
الفرنيّس بدمشق، وذلك يف سنة )1384#/1964م(، بتحقيق: حمّمد محيد اهلل، 
ومن اجلدير بالّذكر، أّن حمّمد محيد اهلل نرش اجلزء األّول منه ببريوت )1964م(، 

وأّما اجلزء الثاين، فقْد نرشه سنة )1965م(.
واملّرة الثانية: ُطبع يف دار الكتب العلمّية، بريوت- لبنان، يف سنة )#1403-
م له خليل امليس، وهذا الكتاب أضخم مرشوع أليب احلسني يف  1983م(، قدَّ
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أصول الفقه، ويبنيِّ ذلك هو بنفسه، فيذكر أّنه اختصار ورشح لكتاب القايض 
تأليف  إىل  دعاين  الذي  بقوله:»ثّم  الّسفر  هذا  كتابته  بنيَّ سبب  وقْد  عبداجلّبار، 
هذا الكتاب يف أصول الفقه بعد رشحي كتاب العمد، واستقصاء القول فيه...، 
بة أبوابه، غري مكّررة، وأعِدل فيه عن ذكر ما ال يليق  فأحببُت أْن أؤلِّف كتابًا مرتَّ
ذكرُته،  ما  الكتاب  تأليف هذا  إىل  الكالم....، فحداين  دقيق  الفقه من  بأصول 

م هذا الكتاب أيضًا زيادات ال توجد يف الرّشح«)19(. وأْن يقدِّ
سنة  بدمشق  الفرنيّس  العلمّي  املعهد  طبعه  الرشعّي،  القياس   )2

)1384#/1964م(، ووضع يف آخر كتاب املعتمد للبرصّي. 
املعتمد(، ويوجد  بعنوان )جتريد  الكتاب)املعتمد( تلخيص ملجهول،  وهلذا 
رشح لسليامن بن نارص بن سعيد، ألَّفه سنة)571#(، واختصار املعتمد للبرصّي 

حه جمهول)20(. نفسه، ثّم رَشَ
3( كتاب تصّفح األدّلة يف جمّلدين، يف علم الكالم، يبدو أّنه قْد ضاع بعضه، 

وُطبع ما بقي منه سنة )2006م(، بتحقيق: ويلفرد مادلنغ، و زانيينا اشميتكه.
وهذه الكتب اآلتية َذَكَرها أكثر أهل الرتاجم، ومل أجد أحدًا أشار إىل كوهنا 

مطبوعة، أو مكاهنا بوصفها خمطوطات:
4( ُغرر األدّلة يف جمّلد. 

5( رشح األصول اخلمسة.
6( كتاٌب يف أصول الّدين )اعتزاالً(.

7( االنتصار يف الّرّد )نقض الّشايف يف اإلمامة(.
الّراوندّي)21(، هذه املؤّلفات كّلها يف علم الكالم،  8( نقض املقنع عىل ابن 
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وما يتعّلق به.
9( فائت العني عىل كتاب العني للخليل يف الّلغة)22(.

10( رشح الّسامع الطبيعّي- خ)23(.

اأبو احل�صني ورواية احلديث:
بن  هالل  أنا  حفظه:  ِمن  ثنيه  حدَّ واحدًا  حديثًا  يروي  »كان  اخلطيب:  قال 
حمّمد، أنا الغاليّب، وأبو مسلم الكجّي، وحمّمد بن أمحد بن خالد الزريقّي، وحمّمد 
القعنبّي، عن شعبة، عن منصور،  قالوا: حّدثنا  املازيّن، وأبو خليفة،  بن حيانم 
عن ربعي، عن أيب مسعود البدرّي، قال: قال رسول اهلل: »إّن ممّا أدرك النّاس 
ة األوىل، إذا مل تستِح، فاصنْع ما شئَت«)24(، قال اخلطيب: »وهذا  ِمن كالم النّبوَّ
احلديث كأّنه من خواصِّ املعتزلة، فإّن مجاعة من كبارهم مل يكن عندهم رواية 
من  سمع  أّنه  البرصّي  احلسني  أبو  يل  »وذكر  اخلطيب:  قال  غريه«)25(،  حديث 

طاهر بن لبؤة وغريه«)26(.

مدينة الب�صرة:
يرى أهل املعاجم أّن لفظة البرصة جاءت بمعنى حجارة رخوة إىل البياض، 
َيت البرصة )27(، وقال احلموّي:»إنَّ البرصة يف كالم العرب، هي األرض  مِّ وهبا سُّ
الغليظة، ونقل عن قطرب قوله: البرصة هي: األرض الغليظة التي فيها حجارة 
تا«)28(،  وشدَّ لغلظها  )برصة(؛  يت  ُسمِّ وإّنام  الّدواّب...،  حوافر  وتقطع  تقلع 
الرشقّي يف بالد  للجزء اجلنويّب  املسلمون عقب فتحهم  أنشأها  والبرصة مدينة 
العراق، وقد تمَّ ذلك يف أرجح الروايات سنة)14# = 536م(، عىل يد عتبة بن 
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غزوان، بأمر من عمر بن اخلّطاب)29(. 
بن  عمران  ومنهم:  والتابعني،  الّصحابة  من  جمموعة  البرصة  سكن  وقد 
احلصني، وابن عّباس، وأنس بن مالك، آخر الّصحابة موتًا، وقْد تويّف بالبرصة، 
وعمرو بن سلمة، وقْد زار البرصة خليفة املسلمني عّل بن أيب طالب، ومن 

الّتابعني احلسن البرصّي، وابن سريين، وغريمها)30(.
ومن الناحية العلمّية، مل يطّل القرن الثاين حّتى صارت البرصة رصحًا علمّيًا 
واألدب  والّلغة  العلم  لطاّلب  ومقصدًا  الّدارسني،  قبل  من  مطلوبًا  مرموقًا 

والعرفان، فقْد ظهرت فيها مدارس علمّية، منها:
مدرسة للّزهد والعرفان رئيسها احلسن البرصّي.

وأخرى لعلم النّجوم ورائدها ابن سريين، وأبو عّل اجلبائّي.
ومدرسة يف علم الّلغة واألدب برئاسة اخلليل الفراهيدّي.

وكانت يف البرصة أقوى مدرسة يف علم الكالم يف التأريخ اإلسالمّي)31(.
هم، وقد  أخبار البرصة كثرية، واملنسوبون إليها من أهل العلوم اليمكن عدُّ
ضْت هذه املدينة إىل  صنّف بعض الكّتاب كتبًا يف جمّلدات يف فضائلها)32(. وتعرَّ
أحداث ونكبات متتالية، خصوصًا يف مّدة حكم البوهيّيني، ففي سنة)#376-
فارس،  صاحب  الّدولة  رشف  بقيادة  أخرى  مّرة  القرامطة  دامهها  976م( 
ماء، وهنبوا األموال، ويف سنة)419#- 1028م( هاجم جنود أيب  وسفكوا الدِّ

كاليجار البوهيّي مدينة البرصة وهنبوا أسواقها)33(.
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املبحث الثاين 

ماهّية الّتعار�ص وت�سوير وقوعه بني الّن�سو�ص

التعارض من الناحية الّلغوّية يعود إىل ماّدة )عرض يعرض(، إذا ظهر وبرز، 
وهلذه املاّدة معاٍن يف الّلغة، واليّتسع املجال لذكرها كلَّها، ومن أبرزها: التعارض 

هو: التقابل، فيقال: عارض اليشء باليشء معارضة، أي: قابله)34(. 
تعريف التعارض يف اصطالح األصولّيني:

يد املستقريء عّدة تعريفات للتعارض عند األصولّيني، وال خيلو أغلبها من 
اعرتاض ونظر، ومن هذه التعريفات:

فه الزركيّش بأّنه: »تقابل الدليلني عىل سبيل املامنعة«)35(. 1( عرَّ
تني«)36(. 2( وعبدالشكور: »تدافع احلجَّ

وجه  عىل  الّدليلني  مدلويل  »تنايف  هو:  اإلمامّية،  الّشيعة  تعريفات  وِمن 
التناقض والّتضاد، ومنهم َمن قال يف تعريفه هو: تنايف الّدليلني أو األدّلة بحسب 

الّداللة ومقام اإلثبات عىل وجه التناقض أو الّتضاد، حقيقة أو عرضًا«)37(.

وهناك تعريفات ُأَخر باملفهوم نفسه مع اختالف يف املباين واأللفاظ)38(.
عدم  دليلني  من  كلٍّ  وهو:»اقتضاء  اهلامم،  ابن  تعريف  أجودها  ولعّل   )3
مقتىض اآلخر«)39(؛ ألّن هذا التعريف خمترص مفيد من جهة، وبعيد عن احلشو 

والتكرار من جهٍة أخرى؛ وألّنه صادق عىل ماهّية التعارض.
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راأي العلماء جتاه التعار�ص بني الن�صو�ص ال�صرعّية
ذهب الّسواد األعظم من العلامء إىل نفي التعارض بني النصوص الرشعّية، 
ذهن  منشؤوه  ظاهرّي،  تعارض  هو  إّنام  التعارض،  عليه  ُيطلق  ما  أّن  وأّكدوا 
ألّن  تعارض؛  أّي  األمر  واقع  يف  وليس  النّاظر،  قبل  من  وتقصري  املجتهد، 
والتناقض)40(،  التعارض  من  بعيدة  فهي  الّشارع،  قبل  من  إّنام جاءت  الرشيعة 
حديثان  أبدًا   النّبّي عن  يصّح  »ال  قوله:  الشافعّي  عن  حاكيًا  الّصرييّف  قال 
اخلصوص  جهة  غري  من  اآلخر  يثبته  ما  أحدمها  ينفي  ان  متضادَّ صحيحان 

والعموم، واإلمجال والتفسري، إاّل عىل وجه النّسخ..«)41(. 
تكاد  ال  عنده  فأدّلتها  الرشيعة  بأصول  حتّقق  َمن  كّل  »إّن  الشاطبّي:  وقال 

تتعارض...، ولذلك ال جتد ألبّتة دليلني أمجع املسلمون عىل تعارضهام...«)42(.
ويروى عن بعٍض إقرارهم للتعارض مطلقًا، لكن بإمعان النظر يتبنيَّ أهّنم 

من حيث التطبيق الخيتلفون مع اجلمهور)43(.

موقف اأبي احل�صني جتاه التعار�ص
النصوص  بني  بوجوده  واقتنع  التعارض،  موضوع  إىل  احلسني  أبو  ق  تطرَّ
الرشعّية، وكان له منهج يف التعامل مع التعارض، ورّبام نرى اختالفًا يف منهجه 

دفعه عن غريه من العلامء.
األمور  فوجدُت  البرصّي،  احلسني  أيب  عند  التعارض  مباحث  تصّفحُت 

اآلتية:
كام  مبحث،  من  أكثر  يف  وذكره  التعارض،  موضوع  يف  خاض  أّنه  أّوالً: 
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دًا)45(، فلم أجد ما يطلق عليه  سيأيت بيانه)44(، لكنّه مل يذكر للتعارض تعريفًا حمدَّ
التعريف مع إقراره بوجود التعارض بني بعض األدّلة، ورّبام الّسبب يف عدم ذكر 

تعريفه؛ ألّنه اعتمد عىل املفهوم الّلغوّي للتعارض.
ثانيًا: أّنه أورد موضوع التعارض وتكّلم فيه بالتفصيل، لكنّه ينفي التعارض 
»ال  البرصّي:  فيقول  العلامء)46(،  عاّمة  مذهب  هو  كام  النصوص،  بني  احلقيقّي 
يصحُّ الرتجيح بني األدّلة؛ ألهّنا ال تتعارض؛ ألّن تعارضها موقوف عىل تنايف 
تقتيض  األدّلة ال  تنافيها؛ وألّن  مدلوالتا عىل  ثبوت  تعارضها  مدلوالتا، ويف 
الظّن، فال يمكن القول بأّن أحد الظنَّني يقوى؛ وألّن الرتجيح يقتيض التمّسك 

بام ثبت فيه الرتجيح، واّطراح ما مل يثبت فيه، والّدليل ال يوز اّطراحه«)47(. 
أّنه ضمن  إاّل  القطعّيات،  لتعارض  عنوانًا  مل يضع  أّنه  من  الّرغم  ثالثًا: عىل 
هو  واملعلوم  املعلومني،  بني  التعارض  إمكان  إىل  ُيشري  العمومني  عن  حديثه 
، فهو يقول: »وال خيلو العمومان املتعارضان  قطعّي؛ ألّنه أورده يف مقابل الظنِّ
معلومًا  أحدمها  يكون  أو  مظنونني،  أو  معلومني  يكونا  أْن  إّما  وجه،  كلِّ  من 
واآلخر مظنونًا، فإْن كانا معلومني، مل خيل إّما أْن ُيعلم تقّدم أحدمها عىل اآلخر، 
أو ُيعلم اقرتان أحدمها باآلخر، أو ال ُيعلم يشء من ذلك، فإْن ُعلم تقّدم أحدمها 

م...«)48(. ر املتقدِّ عىل اآلخر نسخ املتأخِّ
ز عند حديثه  ق إىل موضوع التعارض يف أكثر من َموطن، وركَّ رابعًا: أّنه تطرَّ
منها:  أبوابًا،  للتعارض  األخبار، ووضع  العموم يف  تعارض  التعارض عىل  يف 

باب يف أفعاله إذا تعارضْت)49(.
ثّم عند الكالم عن العام: باب العمومني إذا تعارضا)50(.
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وكذلك يف احلديث عن اإلمجاع: باب يف اإلمجاع إذا عارضته األدّلة)51(، ويف 
تعّرضه للعلل: 

باب يف تعارض العلل والقول يف تنافيها)52(. 
وهذا بخالف املؤلِّفني؛ إْذ وضعوا يف هناية كتبهم للتعارض مبحثًا أو فصاًل 

أو بابًا مستقاّل)53(. 
خامسًا: أّما منهجه يف التعامل مع التعارض، فهو مّرة يتعامل مع التعارض 
إىل  يأِت  بينهام،  الرتجيج  يمكن  مل  فإْن  الرتجيح،  عىل  النسخ  م  فيقدِّ كاحلنفّية، 
اجلمع بني الّدليلني املتعارضني)54(، ومّرة أخرى نرى أّن منهجه كمنهج اجلمهور 

القائلني باجلمع، ثّم الرتجيح، فالنّسخ)55(. 
فبالنظر إىل الكالم الّسابق للبرصّي، نستطيع أْن نجيب عىل األسئلة الّسابقة: 
املنهجني  بني  ومنهجه  لدفعه،  حلوله  وله  التعارض،  بوجود  مقتنعًا  كان  بأّنه 

اجلمهور واحلنفّية)56(.
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املبحث الّثالث 

طرُق دفع الّتعار�ص عند الب�سرّي مع مناذج تطبيقّية

عند  وقوعه  عند  منه  والتخّلص  التعارض  دفع  يف  العلامء  مناهج  اختلفْت 
القائلني به، فكان هناك عّدة مذاهب، وُيمكن حرصها يف ثالثة مناهج رئيسة:

املعارصين  بعض  ألسنة  وقْد شاع عىل  اجلمهور،  منهج  وهو  األّول:  املنهج 
النّّصني،  بني  اجلمع  اآليت:  الرتتيب  هو  التعارض  عند  اجلمهور  منهج  أّن 
عىل  النّسخ  م  قدَّ َمن  منهم  أّن  إاّل  صحيح،  وهذا  النّسخ،  ثّم  فالرّتجيح،  وإاّل 

الرّتجيح)57(.
املنهج الثاين: هو منهج الفقهاء - احلنفّية-، فقْد اشتهر أهّنم خالفوا اجلمهور 

يف دفع التعارض، فرتتيبهم هو: النّسخ، ثّم الرّتجيح، وبعدمها اجلمع)58(.
املنهج الثالث: منهج علمء اإلمامّية اجلعفرّية: 

يف  ورد  ذلك  ويف  كاجلمهور)59(،  القطعّيات،  بني  التعارض  ينفوَن  فهم 
ناتم كام يقولون: »ثمَّ إْن ُفرض التعارض الذي هو حمّل الكالم، والفرض  مدوَّ
بني أكثر من دليلني إّنام يتمُّ لو مل يكن أحدها قطعّيًا، وإاّل كان التعارض خمتّصًا 

بغريه، حلّجيَّته عىل كلِّ حال«)60(. 
وه  وأّما يف الظنّّيات، كأخبار اآلحاد، كام ورد يف مؤلَّفاتم، فأثبتوه، لكنّهم سمَّ

الّتعادل والرّتاجيح)61(.
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ه التعارض)62(. وأّما منهجهم يف دفع التعارض عند وقوعه،  ومنهم َمن سامَّ
(، وهو ما ُيمكن اجلمع فيه -ُعرفًا- بني  فهو تقسيمهم التعارض إىل )غري مستقرٍّ

(، ال ُيمكن فيه ذلك. املتعارضني، وإىل )مستقرٍّ
عىل  العامِّ  محل  ِمن  به،  اخلاّصة  قواعده  إعامل  هو  فاملنهج   ، املستقرِّ غري  أّما 

، أو املطلق عىل املقيَّد، مثاًل. اخلاصِّ
حات  (، فاملنهج املشهور هو أنَّ املرحلة األوىل هي إعامل املرجِّ وأّما )املستقرُّ
ندّية(، واخلارجّية )غري الداللّية(، والداخلّية من قبيل:  بنوعيها، الداخلّية )السَّ
واة، وأّما اخلارجّية،  الرتجيح باألوثقّية، واألعدلّية، واألفقهّية، واألعدلّية يف الرُّ
من  االستفادة  إمكان  عدم  ومع  مثاًل.  الكتاب  ُموافق  ترجيح  هبا  فاملقصود 
حات بنوعيها، تصل النَّوبة إىل املرحلة الثانية من العالج، حيث البناء عىل  املرجِّ
التوّقف مثاًل، وهذا ما  املتعارضني، أو  التخيري يف العمل بأيٍّ من  التساقط، أو 

خيتلف فيه األصوليُّون. 
األئّمة  بروايات  واألخذ  التخيري،  ثّم  النّسخ،  ثّم  اجلمع،  م  قدَّ َمن  وِمنهم 
أحوط إْن وجدت، وبعدها التوّقف، هذا إْن وقع بني النّصوص)63(، ومنهم َمن 

يذكر غري ذلك)64(.
وهلذه الرتتيبات آثار فقهيَّة كثرية عند كلِّ فريق من الفقهاء مع غريه، الُيمكن 

احلديث عنها هنا.

مذهُب اأبي احل�صني الب�صرّي فيما يخ�صُّ الّتعار�ص
ذكرها  التي  املقّدمات  وذكر  التعارض،  موضوع  يف  احلسني  أبو  خاض 
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أو  يكونا عامَّني،  كأْن  املتعارَضني يف مستوى واحد،  بعده، ككون  األصولّيون 
خاّصني، ظنِّيني، أو معلومني، وغري ذلك ممّا هو معلوم لدى الّدارسني)65(.

النّسخ  م  فيقدِّ احلنفّية،  كمنهج  أحيانًا  فهو  د،  حمدَّ منهج  له  ليس  سبق،  وكام 
كمذهب  وأحيانًا  فالتخيري،  يمكن،  مل  فإْن  فاجلمع،  ر،  تعذَّ فإْن  فالرتجيح، 
م اجلمع، ثّم النّسخ، ثّم الرتجيح، وقْد أرشت إىل ذلك من قبل،  اجلمهور، فيقدِّ

لكن سأنقل كالمه هنا لزيادة اإليضاح)66(.
مل  »فإْن  اخلربين:  بني  التعارض  وقوع  عن  حديثه  معرض  يف  البرصّي  قال 
ر، رّجح بينهام، وعمل بالرتجيح«)67(. وهذا منهج  يمكن اجلمع، وال يعلم املتأخِّ

قريب من اجلمهور: اجلمع، ثّم النسخ، ثّم الرتجيح.
ني عىل اإلطالق، أو عامَّني  أّما مساواته للحنفّية، فهو يقول: »وإْن كانا خاصَّ
م، فإْن مل  ر منهام للمتقدِّ عىل اإلطالق، وُعرف التأريخ فيهام، قضينا بنسخ املتأخِّ
التخيري  التخيري فيهام فعل ذلك، وإْن مل ُيمكن  التأريخ فيهام، فإْن أمكن  ُيعرف 
فيهام، أو أمكن ذلك لكّن األّمة منعْت منه، حكمنا بأّن التعّبد فيهام بالنَّسخ عند 
َمن َعرف التأريخ، وأّن التعّبد علينا هو بالّرجوع إىل مقتىض العقل؛ ألّنه ليس 

أحدمها أوىل ِمن اآلخر، وال يوز ترجيح أحدمها عىل اآلخر«)68(.
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النماذُج التطبيقّية للتعار�ص
املثال األّول: مثَّل أبو احلسني للتعارض بني النّّصني، أحدمها: الّسنّة القولّية 
وجه:  دون  وجه  من  وفعله   الّرسول قول  من  روي  بام  الفعلّية،  والثاين: 
 :أّنه مع  والبول«)69(،  للغائط  واستدبارها  القبلة  استقبال  عن   بـ:»هنيه
»جلس  لقضاء احلاجة يف البيوت مستقبل بيت املقدس«)70(، ثّم أورد احللول 

املقرتحة لدفع هذا التعارض)71(: 
أّوالً: يتمل أْن يكوَن مباحًا يف البيوت لكلِّ أحد.

. ثانيًا: يتمل أْن تكوَن إباحته خاّصة بالنّبيِّ
ته يف  ثالثًا: يتمل أْن يكوَن هنيه  عن استقبال القبلة واستدبارها عاّمًا ألمَّ

البيوت والّصحارى.
رابعًا: يتمل أْن يكوَن خاّصًا يف الّصحارى، ثّم قال بعد ذلك، وقْد اختلف 

النّاس يف ذلك)72(.
املثال الثاين: تعارض العمومني:

قال أبو احلسني: »فأّما إذا كان كّل واحٍد من العمومني عاّمًا من وجه، خاّصًا 
من وجه، -ومثَّل بقول النّبّي- :»َمْن ناَم عن صالٍة، أو نسيها، فلُيَصلِّها إذا 
العرص،  صالة  وبعد  الظهرية،  قيام  عند  الّصالة  عن   و:»هنيه ذكرها«)73(، 
وعند طلوع الّشمس«)74(؛ ألّن اخلرب األّول عاّم يف األوقات، خاصٌّ يف القضاء، 
واخلرب الثاين خاصٌّ يف األوقات، عامٌّ يف القضاء، ويف غريه من الّصلوات التي 
مثل  خيلو  وليس  فيه،  خاصٌّ  اآلخر  فيام   ، عامٌّ منهام  واحد  وكّل  هلا،  أسباب  ال 
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هذين العمومني، إّما أْن ُيعلم تقّدم أحدمها عىل اآلخر، أو ال ُيعلم ذلك، فإْن مل 
ُيعلم ذلك، مل خيُل إّما أْن يكونا معلومني أو مظنونني، أو أحدمها معلومًا واآلخر 
مظنونًا، فإْن كانا معلومني، مل يز ترجيح أحدمها عىل اآلخر بقّوة اإلسناد، ويوز 
معلومًا  أحدمها  كان  وإْن  مظنونني.  كانا  إْن  بذلك  اآلخر  عىل  أحدمها  ترجيح 
فأّما  معلومًا،  بكونه  التعارض  عند  منهام  املعلوم  ترجيح  جاز  مظنونًا،  واآلخر 
نه أحدمها من كونه حمظورًا، أو حكاًم رشعّيًا، فإّنه يوز ذلك،  الرتجيح بام تضمَّ
سواء كانا معلومني أو مظنونني، أو أحدمها معلومًا واآلخر مظنونًا؛ ألّن احلكم 
اّطراح اآلخر،  بأحدمها طريقة االجتهاد، وليس يف ترجيح أحدمها عىل اآلخر 
ح أحدمها عىل اآلخر، فالتعّبد  وليس كذلك إذا تعارضا من كلِّ وجه، فإْن مل يرتجَّ

فيهام بالتخيري«)75(.
املثال الّثالث: مثال تعارض اخلربين اللَّذين اليمكن اجلمع بينهام:

وذلك كرواية ابن عّباس، قال:»ال ربا إاّل يف النّسيئة«)76(.
ِمثاًل  رهم،  بالدِّ رهم  والدِّ ينار،  بالدِّ ينار  اخلدري:»الدِّ سعيد  أيب  حديث  مع 
بمثٍل، َمن زاد أو ازداد، فقْد أربى«)77(. ومفهوم احلديث واضح، األّول حرص 
با فقط يف النَّسيئة، وأّما الثاين، فهو نصٌّ يف ربا الفضل، فهو يذكر طرق دفع  الرِّ
سعيد،  أيب  بخرب  املختلفني  اجلنسني  يف  ختصيصه  »ُيمكن  بقوله:  هنا  التعارض 
لف عىل قولني، أكثرهم تركه، وصار إىل رواية أيب سعيد، واألقّل أخذ  لكن السَّ
أمثلة  أورد  فقْد  وإاّل  لالختصار،  طلبًا  األمثلة  من  القدر  هبذا  وأكتفي  به«)78(. 

كثرية.
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اخلامتة 

بعد دراسة موضوع التعارض عند أيب احلسني، وصلُت إىل النتائج اآلتية:
الً: صحيح أّن البرصّي كان معتزلّيًا، وقْد ألَّف عىل منهجهم العقدّي كتبًا،  أوَّ
إسالمّي  أدب  وهذا  واحرتام،  أدب  بكلِّ  الِفكر  يف  املخالفني  مع  يتعامل  لكنّه 

رصني نحن بحاجة إليه يف أّيامنا هذه.
ثانيًا: ال ريب يف أّن االختالف يف كيفّية دفع التعارض بني العلامء نظرّيًا عند 

األصولّيني سبب الختالف الفقهاء يف األحكام الفقهّية التطبيقّية.
اد علم األصول، لكنّه مل يَض باهتامم  ثالثًا: كان أبو احلسني البرصّي من روَّ

من قديم الّزمان، البحياته، وال بآثاره العلمّية يف هذا املجال.
فقْد  الفقه،  أصول  يف  بعده  ألَّف  َمن  عىل  جل  أثر  احلسني  أليب  كان  رابعًا: 
فًا  زوا عىل وجهات نظره جتاه املسائل األصولّية، ونقلوها بكثرة، فلم أجد مؤلِّ ركَّ

مل ُيرش إىل آرائه، وهذا يدلُّ عىل علوِّ شأنه، ورفعة مكانته، ورسوخه يف العلم.
راسة أّن منهج أيب احلسني يف كيفّية دفع  خامسًا: تبنيَّ يل من خالل هذه الدِّ

دًا بني اجلمهور واحلنفّية. التعارض كان منهجًا مرتدِّ
وأّما توصيايت:

أويص الباحثني باالهتامم برتاث العلامء خصوصًا األعالم، مثل أيب احلسني 
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أنَّ كثريًا ممّن جاؤوا  املسائل األصولّية موقعه ومكانته، بدليل  الذي لكالمه يف 
وا بكالمه. بعده اهتمُّ

وصىّل اهلل وسّلم وبارك عىل نبّي الّرمحة حمّمد وعىل آله وصحبه املنتجبني.
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الهوام�ُص

 ،292/5 عّباس:  د.إحسان  حتقيق:  خّلكان،  ابن  الّزمان،  وأنباء  األعيان  وفيات   -1
والوايف بالوفيات، الّصفدّي، باب حمّمد: 493/3. 

القادر عطا:  البغدادّي، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد  ُينظر: تاريخ بغداد، اخلطيب   -2
الّدين:  شمس  إبراهيم  عليه،  عّلق  القفطّي،  احلكامء،  بأخيار  العلامء  وإخبار   ،100/3
ص221- 222، والفتح املبني يف طبقات األصولّيني، عبداهلل مصطفى املراغي: 237/1، 
وطبقات املعتزلة، أمحد بن ييى بن املرتىض املهدي لدين اهلل، حتقيق: ُسوَسنّة ِديَفْلد - فِْلَزر: 
ص118-119؛ شذرات الذهب يف أخبار َمن ذهب، لعبد احلّي بن أمحد العكري الّدمشقّي: 

.252/3
يف  املبني  الفتح  ُينظر:  يشء.  وأوالده  أهله  عن  يعرف  ال  ولكن  احلسني،  أبو  كنيته:   -3
طبقات األصولّيني، عبداهلل مصطفى املراغي: 237/1، وطبقات املعتزلة، أمحد بن ييى بن 

املرتىض: ص118-119، وإخبار العلامء بأخيار احلكامء، القفطّي: ص221- 222.
4- ُتنظر: املصادر نفسها.

َمن كتب:  فهناك  ريم(،  لفظة)الصَّ يّتفقوا عىل  مل  الرتاجم  أهل  له؛ ألّن  ترمجة  أجد  مل   -5
الزمان:  وأنباء  األعيان  وفيات  ُينظر:  الّصيمرّي،  والثالث:  الّصمريّي،  وآخر:  الّصريمّي، 
واملنتظم   ،138/7 كثري:  بن  ال  والنهاية،  والبداية   ،258/5 الّذهب:  وشذرات   ،292/5
البغدادّي: 8/  يف تاريخ امللوك واألمم، البن اجلوزي: 126/8، وتاريخ بغداد، للخطيب 
208، وتاريخ دمشق، البن عساكر: 189/10، والوايف بالوفيات، للّصفدّي، باب: حمّمد: 

.493/2
ص222-221،  احلكامء:  بأخيار  العلامء  وإخبار   ،100/3 بغداد:  تاريخ  ُينظر:   -6
والفتح املبني يف طبقات األصولّيني: 237/1، وطبقات املعتزلة: ص118-119، وشذرات 

الّذهب: 252/3.
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الثاين، وسلكت منهجًا  القرن  أوائل  املعتزلة عىل فرقة ظهرت يف اإلسالم يف  ُتطلق   -7
د.رشيد  وبغداد،  البرصة  ومعتزلة  ص118،  الفرق:  بني  الفرق  العقائد.  بحث  يف  عقلّيًا 

اخلّيون: ص113.
8- ُينظر: طبقات املعتزلة: ص3-4، ومعتزلة البرصة وبغداد: ص113.

9- ُينظر: تأريخ املعتزلة فكرهم وعقائدهم، د.فالح الربيعّي: ص23-19.
ابن  امليزان،  ولسان   ،493/24 بالوفيات:  الوايف   ،300/3 بغداد:  تاريخ  ُينظر:   -10
ركّل: 275/6، وشذرات الّذهب: 258/5، وسري أعالم  298، واألعالم للزِّ حجر: 5/ 

النبالء: 587/17.
11- ُينظر: طبقات املعتزلة: ص112-113، وإخبار العلامء بأخيار احلكامء: ص221- 

.222
12- ُينظر: العرب يف خرب َمن غرب: 291/3-292، وشذرات الّذهب: 392/3، وسري 

أعالم النّبالء: 488/18، وتاريخ اإلسالم، للّذهبّي: 244/32.
13- ُينظر: شذرات الّذهب: 296/5، وسري أعالم النّبالء: 125/18.

14- ُينظر: سري أعالم النّبالء: 92/34، مل أجد ترمجته عدا ماذكرتا.
15- ُينظر: طبقات املعتزلة: ص119،  وإخبار العلامء بأخيار احلكامء: ص222-221.

16- نقاًل عن شذرات الّذهب: 258/5، وُينظر: تاريخ بغداد: 100/3.
17- شذرات الّذهب: 258/5.

18 - شذرات الّذهب: 258/5، وتاريخ اإلسالم، للذهبّي: 76/46.
19 - املعتمد أليب احلسني، املقّدمة.

20 - ُينظر: النّسخ اخلطّية لكتاب)املعتمد( وتلخيصه، ورشح خمترصه، وله كتاب آخر 
هو: )رشح الّسامع الطبيعّي(، ُذكر يف تاريخ الرتاث العريّب، لسزكني: 415/2.

العلامء:  وإخبار  ص119،  املعتزلة:  وطبقات   ،20/11 املؤلِّفني:  معجم  ُينظر:   -21
ص221- 222.

22- ُينظر: هدّية العارفني أسامء املؤلِّفني وآثار املصنِّفني، إسامعيل باشا البغدادّي: 3/ 
.76

ركّل: 275/6. 23- ُينظر: األعالم، للزِّ
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24- أصل هذا احلديث صحيح خمرج يف صحيح البخارّي، باب إذا مل تستِح، ِمن حديث 
ابن مسعود، الّرقم )5769(، )2268/5(، وأمحد يف مسنده )383/5، الّرقم 23300(.

باب:  الّصفدّي،  بالوفيات  والوايف   ،100/3 البغدادّي:  اخلطيب  بغداد،  تاريخ   -25
حمّمد: 493/2.

26- تاريخ بغداد، اخلطيب البغدادّي: 300/3.
ولسان   ،359/3 عطار:  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق:  للجوهرّي،  الّصحاح،  ُينظر:   -27
جفال:  إبراهم  خليل  حتقيق:  سيده،   البن  ص،  واملخصَّ  ،64/4 منظور:  البن  العرب، 
ين الطريّي:  37/5، ومعجم البلدان، لياقوت احلموّي: 430/1، وجممع البحرين، فخر الدِّ

.275/1
28- املصادر نفسها.

29- ُينظر: تاريخ األمم وامللوك، للطربّي: 438/2، والبداية والنهاية: 57/7. 
 ،70/5 واألعالم:   ،125/8 التهذيب:  وتذيب   ،29/1 احلّفاظ:  تذكرة  ُينظر:   -30

واالستيعاب: 109/1-111، ومن مشاهري أعالم البرصة: ص22- 25.
31- ُينظر: معتزلة البرصة وبغداد: ص24.

32- ُينظر: تأريخ مدينة البرصة: ص51.
33- ُينظر: البرصة العظمى، سليامن فييض: ص18.

الفراهيدّي:  العني،  وكتاب  )عرض(،  ماّدة    ،165/7 العرب:  لسان  ُينظر:   -34
274/1، واملعجم الوسيط، إلبراهيم مصطفى، وآخرين: 593/2.

35- ُينظر: البحر املحيط، للزركيّش: 109/6، ورشح الكوكب املنري، البن النّجار: 4/ 
.605

احلنفّي:  الفقيه  البهاري  الدين  ملحّب  الثبوت،  مسلم  برشح  الّرمحوت  فواتح   -36
.408/3

يادة واحلشو، ُينظر لالطالع عىل  37- وقد اعرتض عىل هذين التعريف الشتامهلام عىل الزِّ
التعريفني واالعرتاض الوارد عليهام: املحكم يف أصول الفقه، الّسّيد حمّمد سعيد الطباطبائّي 

احلكيم: 7-6/7.
الّرمحوت:  املحيط: 407/4، وفواتح  والبحر  البزدوي: ص200،  ُينظر: أصول   -38
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408/3، وأصول الفقه، حمّمد رضا املظّفر: 2/ 186، واصطالحات األصول، الّشيخ عّل 
املشكينّي: 112/1.

39- تيسري التحرير: 136/3.
عزيز  عبداهلل  بن  عبدالّلطيف  الرشعّية،  األدّلة  بني  والرتجيح  التعارض  ُينظر:   -40

الربزنجّي: ص60.
41- نقل كالمه الزركيّش يف البحر املحيط: 411/4.

42- املوافقات يف أصول الفقه، إبراهيم بن موسى الّلخمّي: 294/4.
رشح  الّسؤل  وهناية   ،275/1 الفحول:  وإرشاد   ،2/3 والتحبري:  التقرير  ُينظر:   -43

منهاج الوصول، عبد الّرحيم اإلسنوي: 157/3- 158.
44- ُينظر: املعتمد: 359/1- 418، و 55/2- 154- 162- 169- 176- 297- 

.428
الطريقني عىل اآلخر«.  أّنه ذكر تعريفًا للرتجيح، هو:»الرشوع يف تقوية أحد  45- علاًم 

املعتمد: 299/2.
ص364،  عبدالّشايف:  حمّمد  حتقيق:  الغزايّل،  حمّمد  بن  حمّمد  املستصفى،  ُينظر:   -46
والبحر املحيط، للّزركيّش: 408/4، وأصل الّشيعة وُأصوهلا، حمّمد حسني كاشف الغطاء، 

حتقيق: َعالء آل جعفر: ص87.
47- املعتمد: 419/1.
48- املعتمد: 300/2.

49- ُينظر: نفسه: 359/1.

50- ُينظر: نفسه: 418/1.
51- ُينظر: نفسه: 55/2.

52- ُينظر: نفسه: 297/2.
53- ُينظر: املستصفى يف علم األصول، الغزايل: 375/1، املوافقات: 294/4، وهناية 

الّسؤل: 268/2.
54- ُينظر: املعتمد: 420-419/1.

55- ُينظر: نفسه: 178-177/2.
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فهو  آخر،  وبعض  احلسني  أيب  عند  وغريه  القطعّي  حتديد  يف  مشكلة  هناك  أّنه  إاّل   -56
يرى أّن األدّلة الّسمعّية كلَّها ظنِّّية، خمالفًا بذلك أكثر العلامء. والقطعّي عنده هو دليل العقل، 
منها:  بأمور،  قوله  عىل  استدلَّ  وقْد  عنده.  الّسمعّية  األدّلة  مجيع  تتعارض  أْن  يمكن  هنا  من 
كتابّية، وإمجاعّية، ومعنوّية، يطول ذكرها هنا. ُينظر: املعتمد، أبو احلسني البرصّي: 222/2، 

واآلمدّي، األحكام: 28/4.
الفحول:  وإرشاد   ،158-157/3 الّسؤل:  وهناية   ،2/3 للجوينّي:  الربهان   -57

.275/1
58- أصول الرسخيّس: 13/2، والتقرير والتحبري: 137/4، وهناية الّسؤل: 157/3- 

.158
59- وإْن كان ظاهر كالم بعضهم يوهم وقوع التعارض بني القطعّيني، كام قال الفاضل 
التويّن بعد تعريفه للتعادل:»أّن التعارض الواقع يف األدّلة الرّشعّية، يكون بحسب االحتامالت 
إطالق  إحدامها  يف  كان  فإْن  الكتاب،  من  اآليتني  بني  األّول:  أقسام:  يف  منحرصًا  العقلّية 
لزوم ذلك. وإاّل  فاملشهور:  أو نحو ذلك:  أو ختصيصها،  تقييدها،  أو عموم، بحيث يمكن 
ر ناسخ، إْن ُعلَم التأريخ... . الوافية يف أصول الفقه، للفاضل التويّن، حتقيق: السّيد  فاملتأخِّ
حمّمد حسني الرضوّي الكشمريّي: 15/2، ُأنظر: األُصول العاّمة للفقه املقارن، السّيد حمّمد 
تقي احلكيم: 277/1، والّرافد يف علم األصول، حمارضات للّسّيد الّسيستايّن بقلم الّسّيد منري 

اخلّباز: 35/1، واملحكم يف ُأصول الفقه: 9-8/7.
60- املحكم يف ُأصول الفقه، الّسّيد حمّمد سعيد الطباطبائّي احلكيم: 8/7-9، ومعامل 
نجل  احلسن  الّدين  مجال  الّسعيد  الّشيخ  الفقه،  أصول  يف  املقّدمة  املجتهدين  ومالذ  الدين 

الّشهيد الثاين زين الّدين العامّل: 446/1.
املعارصين،  وكذلك  القدامى،  لدى  خصوصًا  اصطالحهم،  يف  املشهور  هو  هذا   -61
الفقه،  للتربيزّي: ص18، والقوانني املحكمة: 276/2، وُأصول  املصابيح،  راجع: مشكاة 
آية  الفوائد، للمرحوم  العوائد تعليق عىل درر  املظّفر: 285/2، وإفاضة  للّشيخ حمّمد رضا 
اهلل احلاج الّشيخ عبدالكريم احلائرّي اليزدّي، بقلم سامحة احلاج الّسّيد حمّمد رضا: 45/1، 
والّرافد   ،124/1 املشكينّي:  عّل  املريزا  للحاج  أبحاثها،  ومعظم  األُصول  واصطالحات 

للّسّيد الّسيستايّن: 34/1، واملعامل، جلامل الّدين: 446/1.
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62- استعمل لفظة التعارض وفّضلها عىل التعادل، الّسّيد حمّمد الطباطبائّي، املحكم يف 
ُأصول الفقه: 5/7.

63- الوافية يف ُأصول الفقه، للفاضل التويّن اخلراسايّن: 16/2.
ين العامّل: 446/1. 64- املعامل، مجال الدِّ

65- ُينظر: املعتمد: 359/1.
66- املعتمد: 420-419/1.

67- املعتمد: 178/2.
68- نفسه: 177-176/2.

أحدكم  أتى  إذا   :اهلل رسول  وهو:»قال  البخارّي،  عند  ورد  احلديث  أصل   -69
ال  باب  البخارّي،  صحيح  بوا«،  غرِّ أو  قوا  رشِّ ظهره،  ا  ُيوهلِّ وال  القبلة،  يستقبل  فال  الغائط، 

تستقبل القبلة... من حديث أيب أّيوب األنصارّي، الرقم)144(، )41/1(.
ذات  ظهرت  لقْد  قال:  أخربه،  عمر  بن  اهلل  عبد  إّن   « ورد:  هكذا  احلديث  أصل   -70
يوم عىل ظهر بيتنا، فرأيُت رسول اهلل قاعدًا عىل لبنتني، مستقبل بيت املقدس«، أخرجه 

البخارّي يف صحيحه، باب ال تستقبل القبلة..، الّرقم)149(، )42/1(.
71- هذا املثال ذكره أبواحلسني.

72- املعتمد: 361/1.
73- أخرجه البخارّي: املواقيت، الّرقم )597( )48/2(، ومسلم، املساجد )477/1( 

بنحوه.
يقول:  اجلهنّي،  عامر  بن  عقبة  سمعُت  »قال:  مسلم:  عند  هكذا  احلديث  نّص   -  74
، أو أْن نقرب فيهنَّ موتانا، حني تطلع  ثالث ساعات كان رسول اهلل ينهانا أْن نصلِّ فيهنَّ
تضيف  وحني  الّشمس،  متيل  حّتى  الظهرية  قائم  يقوم  وحني  ترتفع،  حّتى  بازغة  الّشمس 
فيها،  الّصالة  التي هنى عن  األوقات  باب  تغرب«. صحيح مسلم،  للغروب حّتى  الّشمس 

الّرقم)1966(، )208/2(.

75- املعتمد: 420/1.
الّرقم)2178(،  نساء،  ينار  بالدِّ ينار  الدِّ بيع  باب  صحيحه،  يف  البخارّي  أخرجه   -76

.)74/3(
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نساء،  بالّدينار  الّدينار  بيع  باب  البخارّي  الّصحيح،  يف  ومسلم  البخارّي  أخرجه   -77
ِمثاًل بمثٍل، الرقم)4172(، )49/5(،  الّطعام  الرقم)2178(، )74/3(، ومسلم باب بيع 

والّلفظ له.
78- املعتمد: 178-177/2.



183

�أ.م.د. كامر�ن �أورحمان جميد

 �سّو�ل 1439ه - حزير�ن2018م�ل�سنة �لّثانية - �ملجلد �لثاين - �لعدد �لر�بع

امل�سادُر واملراجُع

سّيد  د.  حتقيق:  اآلمدّي،  حمّمد  بن  عّل  احلسن،  أبو  األحكام،  أصول  يف  اإلحكام   -1
اجلميّل، دار الكتاب العريّب، بريوت، ط1، #1404.

يوسف  بن  عّل  احلسن،  أبو  الّدين،  مجال  الوزير  احلكامء،  بأخيار  العلامء  إخبار   -2
ين، دار الكتب العلمّية، لبنان- بريوت،  القفطّي)ت646#(، علَّق عليه: إبراهيم شمس الدِّ

ط1، 2005م.
3- إرشاد الفحول إيل حتقيق احلقِّ من علم األصول، حمّمد بن عّل بن حمّمد، الّشوكايّن 
خليل  الّشيخ  له:  م  قدَّ بطنا،  كفر   - دمشق  عناية،  عزو  أمحد  الّشيخ  املحّقق:  )ت#1250(، 

امليس، والّدكتور ويّل الّدين صالح فرفو، دار الكتاب العريّب، ط1، 1419#- 1999م. 
عبد  بن  حمّمد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر،  أبو  األصحاب،  معرفة  يف  االستيعاب   -4
النّمرّي، القرطبّي )ت463#(، حتقيق: عّل حمّمد البجاوّي، دار اجليل، بريوت، ط1،   ، الربِّ

.#1412
5- اصطالحات األصول ومعظم أبحاثها، احلاج املريزا عّل املشكينّي، املطبعة: اهلادي، 

النارش: دفرت نرش اهلادي، قم، ط5، #1413.
6- أصل الّشيعة وأصوهلا، حمّمد حسني كاشف الغطاء، حتقيق: عالء آل جعفر، مؤّسسة 

.اإلمام عّل
7- أصول البزدوي، مطبعة جاويد بريس- كراتيش. 

8- األصول العاّمة للفقه ملقارن، الّسّيد حمّمد تقي احلكيم.
9- ُأصول الفقه، الّشيخ حمّمد رضا املظّفر، مركز انتشارات دفرت تبليغات إسالمي حوزة 

علمّية، قم، ط4، #1370.
ركّل، دار العلم للماليني، ط5، 1980م. ين الزِّ 10- األعالم، خري الدِّ

الكريم  الّشيخ عبد  آية اهلل احلاج  املرحوم  الفوائد،  تعليق عىل درر  العوائد  إفاضة   -11
القرآن الكريم، ط1، املطبعة:  الّسّيد حمّمد رضا، دار  اليزدّي، بقلم: سامحة احلاّج  احلائرّي، 
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مهر، إيران- قم، #1410. 
الّزركيّش بن هبادر،  اهلل  عبد  بن  الّدين، حمّمد  بدر  الفقه،  املحيط يف أصول  البحر   -12 
لبنان، ط1، #1421- العلمّية، بريوت،  الكتب  تامر، دار  )ت794#(، حتقيق: حمّمد حمّمد 

2000م.
13- البداية والنّهاية، لإلمام احلافظ أيب الفداء، إسامعيل بن كثري الّدمشقّي)ت774 #(، 

حّققه وعّلق حواشيه: عل شريي، دار إحياء الرتاث العريّب، ط1، 1408#- 1988م. 
14- تأريخ اإلسالم، الذهبّي، حتقيق: د. عمر عبد السالم تدمري، دار الكتاب العريّب،  

بريوت، لبنان، ط1، 1407#- 1987م.
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ملّخ�ُص البحث

االنتداب  إعالن  بعد  عام )1920م(  املؤّقتة  العراقّية  احلكومة  تشكيل  كان 
الربيطايّن عىل العراق، خطوة لتأسيس الّدولة العراقّية احلديثة ونظامها امللكّي. 
د البحث بالتجربة الربملانّية يف العراق أواخر العهد العثاميّن لتوضيح اجلذور  مهَّ
والية  اب  نوَّ ودور  العثاميّن،  العهد  خالل  البرصة  يف  الربملانّية  للحياة  التارخيّية 
قيام  بعد  التأسييّس  املجلس  يف  دوِرهم  عن  فضاًل  املبعوثان،  جملس  يف  البرصة 
يف  الديمقراطّية  التجربة  ومفاصل  جوانب  أهّم  مع  العراق،  يف  الوطنّي  احلكم 
آب   23( يف:  العراق  عرش  األّول(  )فيصل  امللك  تويلِّ  وهي  امللكّي،  العهد 
1921م(، وأهّم مهاّمت امللك الديمقراطّية، وهي إنشاء حكومة عرصّية بكامل 
عرض  مع  السيايّس،  النظام  شكل  د  يدِّ دستور  ووضع  وإدارتا،  تشكيالتا 
للجمعّيات واألحزاب السياسّية يف البرصة خالل عهد امللك )فيصل األّول(؛ إْذ 
برزْت يف البرصة حركة سياسّية صاحبْت تطّور األوضاع السياسّية يف العراق من 
خالل موقفها الّسيايّس املتمثِّل باملوقف الشعبّي جتاه الّسلطة احلاكمة واالنتداب 
عمل  كيفّية  عىل  الّضوء  تسليط  مع  )1932م(.  عام  حّتى  املمتّد  الربيطايّن 
وانتخاب  األّول(،  )فيصل  امللك  عهد  خالل  البرصة  يف  الربملانّية  االنتخابات 
أعضاء جملس النّواب، ودور نّواب البرصة يف املجلس. وبام أّن املوضوع خمتصٌّ 
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برزْت  التي  البرصّية  الشخصّيات  إبراز دور  بدَّ من  الديمقراطّية، فال  بالتجربة 
الدور  اتساع  عىل  يدلُّ  بروزها  وإّن  البرصّي،  املجتمع  يف  امللك  عهد  خالل 

السيايّس للبرصة خالل تلك احلقبة.

املخترصات
م. ل. ب: مترّصفّية لواء البرصة.
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Abstract

The formation of the Iraqi temporary government in 1920, 

following the British Mandate of Iraq, was a step towards 

the foundation of the Iraqi state and its royal system. This 

paper sheds light on the parliamentary experience in Iraq 

at the final years of the Ottoman period. Importance is also 

given to the role of the representatives of Basra Province in 

the House of Notables, and also their role in the constituent 

assembly after the establishment of the national rule in 

Iraq. Other aspects are also highlighted including King 

Faisal I's ascending the throne of Iraq in 23 August 1921, 

King Faisal I's most important missions, namely setting up 

a modern government and adopting a constitution that 

decides the nature of the political system. The study sheds 

light on associations and political parties in Basra during 

King Faisal I's period. Of special interest is the people's 
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attitude towards the government and the British Mandate 

that extended up to 1932, how parliamentary elections in 

Basra were carried out, together with the election of the 

parliament and the role of Basra representatives in the 

Council. The role of Basra outstanding personalities during 

King Faisal I's period was also spotlighted.
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الّتمهيد/ التجربة الربملانّية يف العراق اأواخر العهد العثمايّن

الّسادس  القرن  من  األّول  النصف  يف  العثامنّية  للّسيطرة  العراق  خضع 
األخري  بع  الرُّ يف  إاّل  البرصة  لوالية  اإلدارّي  الوضع  يستقّر  ومل  امليالدّي،  عرش 
التاسع عرش، عندما هنضت بوصفها والية قائمة بذاتا، واستمّرْت  القرن  من 
واألحساء،  واملنتفك،  العامرة،   : تضمُّ كانت  فقْد  العثاميّن،  العهد  هناية  حّتى 
أو  بشكٍل  والبرصة،  واملوصل،  بغداد،  بوالياته:  العراق  تأّثر  وقْد  والبرصة)1(، 
بآخر، بحركة التنظيامت العثامنّية التي كانْت تدف إىل إجراء حالة التحديث يف 
عهد  يف  جلّيًا  هذا  انعكس  وقد  واالجتامعّية،  واالقتصادّية  السياسّية  املجاالت 
املّدة )1869-1872م(، وبمشاركة  العراق خالل  باشا)2( عىل  والية مدحت 
العراقّيني يف جملس املبعوثان)3( يف انتخابات )1876م(، مثَّل والية البرصة كلٌّ 
دستور  أّول  ُوضع  إْذ  العامر؛  أفندي  وحمّمد  الّزهري،  أفندي  الّرمحن  عبد  من: 

للّدولة العثامنّية)4(. 
األّول  ترشين  ويف)7  املّدة،  تلك  يف  األعظم  الّصدر  باشا  مدحت  كان 
القانون األساس- بتشكيل جلنة مرشوع  السلطانّية  اإلرادة  1876م( صدرت 
الدستور-، برئاسته وثامنية وعرشين عضوًا، وصدر الدستور، وُنرش يف: )23/
واليات  يف  املبعوثان  جملس  أعضاء  انتخاب  وجرى  األّول/1876م(،  كانون 
أفندي  وحمّمد  الّزهري،  أفندي  الّرمحن  عبد  هبا:  البرصة  مثَّل  العثامنّية)5(،  الدولة 

العامر)6(. 
العثامنّية،  الّدولة  يف  املطلق  احلكم  وفرض  بالدستور،  العمل  إيقاف  إّن  إال 
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دفع إىل تشكيل مجعّيات رّسّية هبدف قلب نظام الّسلطة، ومن بينها مجعّية االحتاد 
والرتّقي)7(، التي متّكنت من القيام بانقالب عسكرّي أجرب الّسلطان عبد احلميد 
الثاين عىل إعادة العمل بالّدستور يف: )23/متّوز/1908م()8(، الذي ُعدَّ حدثًا 
مهاّمً عىل مستوى الدولة العثامنّية؛ إْذ تكمن أمّهّيته يف عودة الّدستور ثانية، األمر 
مطالبهم  عن  خالله  من  وعرّبوا  كاّفة،  أوطاهنم  يف  العرب  املثّقفني  أيقظ  الذي 
ياق أحدث الدستور تغرّيات عديدة يف واليات العراق،  وآماهلم. وضمن هذا السِّ
حف واملجاّلت الّسياسّية، فعادْت احلياة الربملانّية)9(،  وكان أبرزها صدور الصُّ
وُأجريت انتخابات جملس املبعوثان يف ترشين الثاين )1908م(، فاز عن البرصة 

عضوين يف مجعّية االحتاد والرتّقي، مها: طالب النقيب)10(، وأمحد الّزهري)11(. 
العرب  السياسّيني  دفعت  العنرصّي)12(،  الترتيك  سياسة  حدثْت  وعندما 
احلّرّية  حزب  اجلديد،  املعارضة  حزب  إىل  واالنضامم  االحتادّيني  ترك  عىل 
ي دفع العراقّيني إىل تشكيل فروع حلزب املعارضة،  واالئتالف)13(. إّن هذا التحدِّ
ل طالب النقيب نائب البرصة فروعًا حلزب  ففي الّسابع من آب )1911م(، شكَّ
وحض  لندائه،  شخصّية  مائة  واستجابت  قيادته،  حتت  فيها  واالئتالف  احلّرّية 
حركة  البرصة  والية  شهدت  وبذلك  الناس،  من  كبري  حشد  االفتتاح  حفل 
هم،  ضدَّ الغضب  يف  تصاعدًا  سياستهم  وجدت  الذين  لالحتادّيني  مناهضة 
السياسّيني)14(.  التهديد والقتل ضّد معارضيهم  بأهّنم يامرسون سياسة  موا  فاتُّ
وذلك دليل واضح عىل وجود موقف شعبّي كبري ومناهض للّسياسة العثامنّية 

يف لواء البرصة.
إّن اخلطوات األوىل لتأسيس فرع حزب احلّرّية االئتالف يف البرصة كانت قد 
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َعَقَد يف: )6/حزيران/1911م( اجتامعًا  إْذ  اختذْت من قبل سليامن فييض)15(؛ 
ضّم ثالثة أعيان، هم: عبد الوهاب الطباطبائّي، وعبد العزيز الطباطبائّي، وعبد 
واتفقوا عىل وجود  السيايّس،  الوضع  املجتمعون  وناقش  الطباطبائّي،  املحسن 
البرصة  أهايل  من  بارز  شخص  عن  البحث  روا  وقرَّ حزٍب،  تأسيس  إىل  حاجة 
نقيب  رجب  الّسّيد  بن  طالب  الّسّيد  إىل  الرئاسة  ُتعهد  أْن  وا  واستقرُّ لرئاسته، 
البرصة، الذي كان من أكثر الوجهاء نفوذًا يف حياة البرصة اجتامعّيًا وسياسّيًا، 
فتوىلَّ رئاسة أّول هيئة إدارّية حلزب احلّرّية واالئتالف، الذي كان معظم أفراده 
كون  املالَّ احلزب:  أعضاء  ومن  والرتّقي)16(.  االحتاد  حزب  يف  سابقني  أعضاء 
النّعمة، وأمحد باشا الّصايغ، وضمَّ  عبد اهلل باشا أعيان، واحلاج حممود معتوق 
املنديل،  اللَّطيف  وعبد  الواحد،  عبد  باشا  حممود  التاجريِن:  احلزب-أيضًا- 

حفّي عبد الوهاب الطباطبائّي)17(.  والصُّ
الكردّية  العراق، عدا  دة من  الّرسائل والوفود إىل أرجاء متعدِّ ُأرسلْت  وقْد 
منها؛ لغرض ترغيبهم يف االنضامم إىل احلزب اجلديد، وهناك رسائل ُأَخر ُبعثْت 
تلك  إّن  دمشق.  يف  العروبة  قادة  من  اثنني  وإىل  بريوت،  يف  بارزين  وجهاء  إىل 
أّن احلزب كان حريصًا عىل  أّوهلام:  بارزتني:  االتصاالت كشفْت عن عالمتني 
مصالح العرب داخل العراق وخارجه، وثانيهام: أّن احلزب أمهل حقوق األكراد 
وبقّية العنارص والقومّيات. وهبذا فإّن احلركة القومّية يف العراق ابتدأْت بوصفها 
حركة للعرب وحدهم دون االلتفات إىل حقوق القومّيات األَُخر. وعىل الرغم 
س يف البرصة، إاّل أّن طالبًا النقيب أراد أْن يمدَّ  من أّن احلزب اجلديد كان قْد ُأسِّ
سلطته ونفوذه إىل بقّية أنحاء العراق، فبعث برسائل ووفود إىل مناطق ُأَخر بغية 
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افتتاح فروع للحزب فيها، وأراد لنفسه أْن يظهر ممثِّاًل للنّاس يف بغداد والبرصة، 
س  أسَّ وقْد  بمشاكلهم.  تتعّلق  استانبول،  إىل  وبرقيات  عديدة  رسائل  فبعث 

صحيفة الّدستور يف آب )1911م( لتكون صحيفة حزبه)18(.
يف:  االحتادّيني  قبل  من  الربملان  حلِّ  بعد  املبعوثان  جملس  انتخابات  بدأت 
)18/كانون الثاين/1912م(، فبدأت فعاًل أواخر الّشهر نفسه، وأعلن حزب 
االنتخابات،  خلوض  الزهري  وأمحد  النقيب  طالب  ترشيح  واالئتالف  احلّرّية 
نعيم  القرطاس وأمحد  الوّهاب  وأعلن حزب االحتاد والرتقِّي عن ترشيح عبد 
تنافَس حزبني عىل  العثامنّية تشهد  الدولة  انتخابات يف  أّول  كحالة)19(. فكانت 

مقاعد جملس النّواب.
وال بّد من اإلشارة إىل أّن الّسلطات العثامنّية تدّخلت باالنتخابات، ووقفْت 
ملجلس  الزهري  وأمحد  النقيب  طالب  البرصة  نائبي  ترشيح  من  سلبّيًا  موقفًا 
املبعوثان؛ وذلك للتشكيك يف والئهام، وعىل الّرغم من إعادة االنتخابات ثالث 
مّرات، فقْد فازا، وذلك يف حدِّ ذاته يعكس حالة رفٍض للّسيطرة العثامنّية، وأّن 

ألهايل البرصة حّسًا من الوعي واملعرفة.
الّسلطات  ي  حتدِّ أجل  من  علنّية  بصورة  النقيب  طالب  الّسّيد  عمل  لقد 
الرتكّية، ويف كانون الثاين )1913م(، كان العثامنّيون حتت ضغط سيايسٍّ داخلٍّ 
وباملقابل  البرصة،  عىل  النقيب  لطالب  الكاملة  بالّسلطة  فاعرتفوا   ، وخارجيٍّ
أعلن طالب عن والئه للحكومة الرتكّية يف شباط )1913م(. ويف أواخر عام 
وفاز  املبعوثان،  جملس  انتخابات  جرْت  )1914م(،  عام  وأوائل  )1913م(، 
فييض،  وسليامن  صائب،  اهلل  وعبد  كحالة،  نعيم  وأمحد  النقيب،  طالب  فيها: 
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واحلاج عيسى روحي، وعبد الرّزاق النّعمة، وعبد احلميد الشاوي، ومعروف 
الرصايّف، ومحزة بك أفندي، وعبد اهلل الزهري، وعبد الوهاب القرطاس)20(. أّما 
ّية عسكرّية من الضّباط األتراك  عن نظاٍم االحتادّيني، فقد حتّولْت قيادته إىل أقلِّ
، بالّرغم من استمرار العمل بالّدستور، ذلك النظام الذي انتهى  نِّ من صغار السِّ

بسقوط الدولة العثامنّية عام )1918م(.
اع من  خالصة القول: إّن التجربة الربملانّية يف الدولة العثامنّية أظهرت الرصِّ
أجل حكومة برملانّية بني الّسلطان من جهة، وضّباط اجليش واملوّظفني الّلذين 
كانوا ال يكنُّون احرتامًا للدستور من جهة أخرى، أّما الّشعب، فكان ال يعرف 
؛ لذا حّلت السلطة العسكرّية حمّل  معنى الدستور الذي ُفرض بانقالب عسكريٍّ
سلطة السلطان التقليدّية املطلقة. أّما بالنسبة إىل تأثري هذه التجربة الربملانّية عىل 
سّكان البرصة الذين كان أكثرهم غري متعلِّمني وُأّمّيني، فقْد اختري النّواب عىل 
غم من ذلك، فقد كان ألهايل البرصة  أساس العالقات العائلّية والقبلّية. وبالرُّ
الدولة  حكم  من  األخري  العهد  خالل  السياسّية  العملّية  من  واضح  موقف 

العثامنّية.
ياق نفسه، انطوت التجربة االنتخابّية يف زمن االحتادّيني عىل العديد  ويف السِّ
من الدروس التي أغنت بدورها الفكر السيايّس العراقّي احلديث يف عهد امللك 

فيصل األّول فيام بعد. 

تتويج امللك )في�سل الأّول(

الثالث يف: )ترشين  للعراق بوالياته  الربيطانّية احتالهلا  القّوات  إكامل  بعد 
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األّول 1918م(، ويف أواخر ذلك العام، بدأت سلطة االحتالل الربيطايّن بعملّية 
االستفتاء العام يف العراق ملعرفة رأي العراقّيني عن شكل احلكومة التي يتطّلعون 
باالقرتاع  الّتصويت  يِر  ومل  )1919م(.  عام  مطلع  االستفتاء  وانتهى  إليها، 
ي، وإّنام أجاب قادة العوائل والعشائر يف املدن واألرياف بتوقيع املضابط  ّ الرسِّ
رعاية  حتت  بالعراق  دول  عّدة  أو  دولة  تأسيس  يف  برأهيم  املتعلِّق  الّسؤال  عىل 
االستفتاء  وقْد جرى  املبارشة،  الربيطانّية  الّسيطرة  أْن يصبح حتت  أو  بريطانيا، 
بإدارة احلاكم املديّن العاّم يف العراق )أ. يت ولسن(، وبتوجيه من حكومته التي 
نتيجة  كانت  العراق.  عىل  املبارشة  سيطرتم  لصالح  االستفتاء  نتيجة  أرادت 
االستفتاء تشكيل حكومة عربّية مستقّلة يف العراق)21(، وبذلك نجح العراقّيون 

يف خلق الدولة العراقّية اجلديدة بعد الغضب الّشعبّي يف ثورة العرشين)22(.
إىل  يدعو  بعضها  تّيارات خمتلفة،  نفسه، ويف وسط جوٍّ جتاذبته  ياق  السِّ ويف 
ح  ، وبعضها ُينادي ملرشَّ ح عراقيٍّ ج إىل مرشَّ ، وبعضها يروِّ ح عريبٍّ هاشميٍّ مرشَّ
حسني)23(،  الرّشيف  بن  فيصل  األمري  زوا  برَّ قْد  حني  املرشَّ أكثر  كان   ، عثامينٍّ
وزارة  منصب  يتوىّل  وكان  النقيب،  طالب  والّسّيد  اهلل،  عبد  األمري  وشقيقه 
آل  العزيز  وعبد  النقيب،  الّرمحن  وعبد  املؤّقتة،  العراقّية  احلكومة  يف  الداخلّية 
سعود، وهادي العمرّي)24(، وغريهم. وكان طالب النقيب من أقوى املنافسني 
لفيصل عىل عرش العراق؛ إْذ كان يتمّتع بنفوذ قويٍّ يف بغداد والبرصة، وكان له 
أنصار يعرضون عىل األهايل يف بغداد والبرصة مضابط تدعو إىل املطالبة به حاكاًم، 
فضاًل عن أّن طالبًا النقيب سافر إىل البرصة بصحبة عّبود املاّلك)25(، وعبد الّرّزاق 
األمري، وشاكر النّعمة، وأمحد الّسامل، والّشيخ سامل اخلّيون رئيس قبائل بني أسد، 
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ووصل إىل الكوت والعامرة واملنتفك والنجف، فُأجريت له استقباالت فخمة، 
وُأقيمت عىل رشفه املآدب، ما يدلُّ عىل كونه شخصًا مقبوالً)26(.

وبناء عىل تطّورات دولّية، ُعقد مؤمتر سان ريمو يومي )24-25/نيسان/ 
1920م( قّرر احللفاء به فرض االنتداب الربيطايّن عىل العراق)27(، بعدها ُعقد 
)12-24/آذار/1921م(،  املّدة  يف  القاهرة  مؤمتر  باسم  ُعرف  الذي  املؤمتر 
الّسامي  املندوب  مثل:  العراق،  يف  الربيطانّية  الّسلطة  عن  ممثِّلون  وحضه 
الّسامي  املندوب  لدائرة  الرشقّية  والّسكرتريه  كوكس(،  )بريس  الربيطايّن 
وزير  حض  املؤّقتة  العراقّية  احلكومة  وعن  بيل()28(،  )مس  ببغداد  الربيطايّن 
بن احلسني( ملكًا  فيه األمري )فيصل  ُأختري  العسكرّي وآخرون.  الّدفاع جعفر 
يكون  وأْن  العراق،  بتأسيس مملكة عربّية يف  قرارًا  املؤمتر  اختذ  العراق)29(.  عىل 
فيصل بن احلسني ملكًا هلا، وأْن تكون اململكة اجلديدة دستورّية ديمقراطّية)30(. 
الّرمحن  عبد  املؤّقتة)31(  العراقّية  احلكومة  رئيس  أوضح  حزيران(،   16( ويف: 
فيصل،  األمري  الستقبال  املالئمة  االستعدادات  تيئة  حكومته  عىل  أّن  النقيب 
لت جلنة هلذا الغرض، ويف: )22 حزيران(، أرسل األمري فيصل برقّية إىل  وُشكِّ
عبد الّرمحن النقيب أبلغه فيها بموعد وصوله إىل البرصة. ويف )29( من الّشهر 

نفسه، وصل األمري فيصل بغداد.
أشكال  من  بشكٍل  العراق  عىل  ملكًا  فيصل  األمري  اختيار  موضوع  كان 
االنتخاب، وقْد جعل احلركة الوطنّية ترضخ لألمر- ماعدا البرصة-، لكنّها مل 
العراق  يكون  أْن  رشط  التأسييّس  املجلس  وعقد  بانتخاب  مطلبها  عن  تتنازل 
التأسييّس خالل ثالثة أشهر  ُيعقد املجلس  مستقاّل عن أيِّ سلطة أجنبّية، وأن 
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من تاريخ تسّلم االمري فيصل زمام األمور)32(.
ري بالعملّية الديمقراطّية، أصدرت احلكومة  ومن اجلدير ذكره، ومن أجل السَّ
العراقّية املؤّقتة أمرها إىل وزير الداخلّية باختاذ اخلطوات اإلدارّية الاّلزمة إلجراء 
يف  مترصِّ من  الداخلّية  وزارة  طلبت  ذلك،  ضوء  ويف  العاّم.  التصويت  عملّية 
والقرى  املدن  يف  واملحاّلت  النواحي  مجيع  ان  سكَّ متثِّل  جلان  تشكيل  األلوية 
العراق،  عىل  ملكًا  فيصل  األمري  ترشيح  احلكومة،  قرار  بشأن  آرائهم  بتسجيل 
برشط أْن تكون حكومته دستورّية نيابّية ديمقراطّية، وأْن يكون تسجيل اآلراء 
يف مضبطة حتتوي قرار احلكومة العراقّية املؤّقتة باملناداة بفيصل ملكًا عىل العراق، 
قضاء/  من  ناحية/حمّلة..  سّكان  أدناه،  املوّقعني  »نحن  التصويت:  وصيغة 
الوزراء املدرج أعاله، وفهمناه،  بلغنا خرب قرار جملس  قْد  مدينة...عن لواء... 
لناه بأمعان، وكانت النتيجة موافقة للّرأي.....)يدرج عدد النفوس املوافقة  وتأمَّ
عليه(. ومبايعتهم لألمري فيصل، وعارضهم يف ذلك من النفوس... )ُيدرج عدد 
يف األلوية تقديم هذه الّصيغة إىل اللِّجان  النفوس املعارضة(«. وكان عىل مترصِّ
التي تّم تشكيلها إلجراء التصويت، ومن ثّم إعادتا إىل بغداد بعد انتهاء تلك 
لت وزارة الداخّلية جلانا ُأَخر لإلرشاف عىل عملّية التصويت،  العملّية. وقْد شكَّ
وأوفدت كّل جلنة إىل أحد األلوية، وقْد قامت جلنة خاّصة يف الوزارة باإلرشاف 
إىل  األهايل  تدعو  الّلجنة  فكانت  االستفتاء،  عملّية  وتنظيم  اللِّجان،  عمل  عىل 
الّلجنة،  مهّمة  عن  خطابًا  الّلجنة  أعضاء  أحد  فيقرأ   ، ٍ معنيَّ مكاٍن  يف  االجتامع 
د فضائل األمري اهلاشمّي، فتتعاىل األصوات: »موافق، موافق«، بعد ذلك  وُيعدِّ
تها، وينفضُّ  انتهاء مهمَّ الفارغة من املضابط، وُتعلن عن  الّلجنة املحاّلت  متأل 
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االجتامع، وكان هذا هو اإلطار اإلدارّي املزيَّف لعملّية التصويت)33(.
كانت نتيجة التصويت العاّم لصالح األمري فيصل بنسبة )97%(، وهذه النّسبة 
حني كان أكثرهم شعبّية طالب النقيب)34(،  خيالية مع وجود عدد كبري من املرشَّ
كانت  احلسم  نتيجة  لكن  باالستفتاء،  الّشاملّية  األلوية  إرشاك  عدم  عن  فضاًل 
بتدّخٍل من بريطانيا عن طريق)مس بيل(، وبمساعدة )نوري الّسعيد()35(. وهذا 
يدخل  فيصل  األمري  نجد  لذلك  بعد)36(؛  فيام  العمرّي(  أمني  )خريي  ذكره  ما 

العراق بعد انتخابه عن طريق البرصة، وعىل بارجة بريطانّية! 
العثاميّن  يوان  الدِّ ساحة  يف  )23/آب/1921م(  يف:  التتويج  حفلة  ُأقيمْت 
)القشلة(، واختتم امللك فيصل خطابه بتأكيد الوعود بانتخاب وانعقاد املجلس 

التأسييّس؛ إذ قال)37(: 
التأسييّس،  املجلس  ومجع  االنتخاب،  مبارشة  هو  به  أقوم  عمٍل  أّوَل  »إّن 
استقالهلا  دستور  بمشوريت  سيضع  الذي  هو  هذا  جملسها  أّن  األّمة  وْلتعلم 
السياسّية  حياتا  أسس  ويعني  الديمقراطّية،  السياسّية  احلكومات  قواعد  عىل 
الت  واالجتامعّية، وُيصادق هنائّيًا عىل املعاهدة التي سأودعها له فيام يتعّلق بالصِّ
والعبادات،  األديان  ة  يَّ حرِّ ر  وُيقرِّ العظمى،  الربيطانّية  واحلكومة  حكومتنا  بني 
تضمن  عدلّية  قوانني  ويبنيِّ  العمومّية،  واألخالق  باألمن  ختلَّ  ال  أْن  برشط 
ين واجلنس واللُّغة، وتكفل  منافع األجانب ومصاحلهم، ومتنع كلَّ تعّرٍض بالدِّ

التساوي باملعامالت التجارّية مع كاّفة البالد األجنبّية«.
مت احلكومة العراقّية املؤّقتة استقالتها، ويف: )1/أيلول(  ويف يوم التتويج، قدَّ
صدرت اإلرادة امللكّية بتكليف عبد الّرمحن النقيب بتشكيل أّول وزارة عراقّية 
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يف العهد امللكّي، كخطوة عىل طريق قيام الدولة العراقّية احلديثة)38(. 
زار )مس  فقْد  فيصل،  امللك  تتويج  البرصة من  الّشعبّي يف  املوقف  أّما عن 
بيل( وفٌد كبرٌي من أهايل اللِّواء يف دار االعتامد يف بغداد، وطلب مقابلة املعتمد 
ص يف أْن يكون امللك فيصل  الّسامي الربيطايّن ليعرض عليه مطالبهم، وهي تتلخَّ
ملكًا مشرتكًا للعراق والبرصة، وأْن يكون لألخرية جملس ترشيعّي خاّص مع 
ِقَبِلها، عىل أْن ُتسهم  جيش وإدارة ورشطة، وأْن جُتبى الّضائب، وُترصف ِمن 
يف مساعدة اإلدارة املركزّية يف بغداد مساعدة مالّية معقولة. فقّدمت )بيل( الوفد 

البرصّي للمعتمد.
ة حكم امللك فيصل مّدة تأسيِس دولٍة وبنائها، ومن أهمِّ خصائص  ْت مدَّ ُعدَّ
ياسة التي اّتبعها امللك فيصل املطالبة باالستقالل تدريّيًا من بريطانيا، التي  السِّ
ق  عربَّ عنها بقوله: »ُخْذ وطالب«؛ إْذ اعتقد أّن تطوير اململكة ال يمكن أْن يتحقَّ

-ولو مرحلّيًا- من دون إسناد من بريطانيا)39(.
يديه،  العليا يف  ياسة  السِّ بزمام  امللك فيصل ُيمسك  نفسه، كان  ياق  السِّ ويف 
فقْد كان زعياًم فّذًا يتمّتع بسلطة سياسّية واسعة، جعلت منه شخصّية ذات شأن، 

ته مركز الثقل وحمور النّشاط والفعالّية يف الّدولة العراقّية النّاشئة)40(.  وصريَّ

فروع الأحزاب ال�سيا�سّية يف الب�سرة خالل عهد امللك )في�سل الأّول(

يف  الّسياسّية  األوضاع  تطّور  صاحبت  سياسّية  حركة  البرصة  يف  برزْت 
العراق، فقد أعطى التفاعل الذي عاشْته البرصة مع الواقع الداخّل واخلارجّي 
الوطنّي  احلكم  تشكيل  قبل  السيايّس  الوضع  موقفه جتاه  ذْت يف  اختُّ فعل  ردود 
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وخالل مّدة االنتداب)41(.
سبقْت  التي  املّدة  يف  ياسّية  السِّ اجلمعّيات  برزْت  قْد  أّنه  ذكره،  اجلدير  ومن 
ّي، استهدفْت حتّرر البالد العربّية  احلرب العاملّية األوىل، وكانت ذات طابٍع رسِّ
من احلكم العثاميّن، ويف مّدة االحتالل الربيطايّن للبرصة ضعفت اجلمعّيات)42(؛ 
االنتداب  بعد  حّتى  احلالة  هذه  واستمّرْت  عليها،  الّسيايّس  الّضغط  بسبب 
الّسياسّية؛  احلياة  بارز يف  أثر  اجلمعّيات  لتلك  يكن  فلم  العراق،  الربيطايّن عىل 
البرصة؛ لذا  الّسياسّية يف  البديل هلا، وهو نشاط فروع األحزاب  بسبب وجود 
تأثريها  والّدينّي واألديّب، وكان  الطابع االجتامعّي  برزْت مجعّيات غلب عليها 

ضعيفًا يف القضايا الّسياسّية)43(.
ياسيَّة بعد تتويج  وممّا ينبغي اإلشارة إليه، أّنه قْد ُسِمَح بتأليف األحزاب السِّ
امللك )فيصل األّول( وفق قانون اجلمعّيات العراقّي يف: )2/متّوز/1922م()44(.

ياسّية، شعرت املعارضة يف هذه  ويف خضمِّ تطّور األحداث عىل الّساحة السِّ
املرحلة بضورة تنظيم صفوفها وتوجيه جهودها، فطالبت املعارضُة احلكومَة 
ياسيَّة بصورة رسمّية، فتألَّف يف بغداد حزبان،  بمنحها حّق تأليف األحزاب السِّ
يف  فروٌع  هلام  وُأنِشئْت  العراقّي)46(،  النّهضة  وحزب  الوطنّي)45(،  احلزب  مها: 
باهليئة اإلدارّية  الداخّل للحزب، ومرتبطة بشكل مبارش  النّظام  متَّبعة  البرصة، 
املركزّية يف بغداد، وقْد ترأَّس فرع احلزب الوطنّي العراقّي يف البرصة )عبد اجلّبار 
املاّلك()47(، يف حني مثَّل فرع حزب النّهضة كلٌّ من: )حسني آل عطّية، وعّبود 

املاّلك، وصالح احلّجاج، وحمّمد خان عل()48(.
عارات للمطالبة بإقامة  وال بدَّ من اإلشارة إىل أّن احلزبني املعارضني أثارا الشِّ
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حكومة دستورّية نيابّية، وانتخاب املجلس التأسييّس لسنِّ دستور دائم يضمن 
، وتكون احلكومة مسؤولة وفق القواعد املّتبعة يف  تأليف جملس ترشيعيٍّ مستقلٍّ

احلكومات الدستورّية. 
انتقد احلزبان أساليب املامطلة والوعود التي تّتبعها احلكومة بشأن هذا األمر 
املستظلَّة  البالد خمتلف األرضار؛ بسبب سوء اإلدارة  نتائجه  الذي كابدت من 
بقّوة،  الربيطانّية  الّسلطات  حّرك  شعبّيًا  يًا  حتدِّ احلزبان  وأثار  الربيطايّن.  بالنفوذ 
املعارضة  عضد  تفتيت  استهدفْت  إجراءات  سلسلة  اختاذ  إىل  احلكومة  دفع  ما 
ّية، فأمرْت بإغالق احلزبني، وتعطيل جريدتام: )املفيد، والرافدان(.  بصورة جدِّ
ويف الوقت نفسه، ساندت الّسلطات الربيطانّية تأليف حزٍب مواٍل باسم )احلزب 
احلّر العراقّي(، يف:)3/أيلول/1922م(، ضمَّ عددًا من وجوه البلد البارزين، 

لكن مل ُيفتح له فرع يف البرصة)49(.
؛ بسبب  البرصة حراٌك شعبيٌّ ياسيَّة يف  السِّ فتِح فروٍع لألحزاب  رافق حقبَة 
زيارة )ألفريد موند( إىل العراق عام )1928م()50(، وكان ألحداث فلسطني عام 
)1929م()51(، واإلرضاب العاّم عام )1931م()52(، تأثري يف الّساحة البرصّية.

الذي  املتمثِّل بموقف األهايل والطلبة  الّشعبّي  إّن احلراك  القول:  ونستطيع 
الّساحة  يف  يري  بام  وعيهم  عىل  يدلُّ  املّدة  هذه  يف  ياسيَّة  السِّ األحزاب  قادته 
التقليدّية  الطريقة  عن  خيتلف  بشكل  ياسيَّة  السِّ احلركة  قيادة  وحماولة  ياسيَّة  السِّ
إىل  اإلساءة  عدم  حاولوا  الذين  اب  النوَّ وبعض  واملاّلك  ار  التجَّ اعتمدها  التي 

سمعتهم الوطنّية بأهّنم غري موالني لربيطانيا.
عام  نشاطه  أعاد  الديمقراطّي  الوطنّي  احلزب  أّن  ذكره،  اجلدير  ومن 
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سة  مؤسَّ تكن  مل  جلمعّية  أعضاء  بصفة  االجتامعات  بعقد  واستمّر  )1932م(، 
بإذن من احلكومة، وهذا خمالف ملنطق املاّدة )45( من قانون تأليف اجلمعّيات، 
يَّة  . وألمهِّ قانوينٍّ اجتامع غري  النّاس حلضور  لدعوة  ووجدْت بحوزتم نرشات 
فّية لواء البرصة إىل مديرّية رشطة اللِّواء للقيام  املوضوع -آنذاك- كتبْت مترصِّ
القانونّية  العقوبات  إلجراء  ة  املختصَّ املحاكم  إىل  وسوقهم  معهم  بالتحقيق 

هم)53(.  بحقِّ
أّما إعادة نشاط احلزب بعد إجازته الثانية بصورة رسمّية حسب ختويل وزارة 
س احلزب فرع أيب  ياسيَّة، فْق أسَّ السِّ الداخلّية، والّسامح بفتح فروع لألحزاب 
ار طريق أنس)55(، ومن أعضائه: عبد القادر  اخلصيب)54(، واخّتذ مركزه يف العشَّ
ّياب)56(، واحلاج عمر احلاج يوسف، وغايل الزوّيد، وعبد احلافظ اخلصيبّي،  السَّ
ّياب، وكان املراد منه إرشاد الرأي العاّم وتثقيفه وإحاطته علاًم  الم السَّ وعبد السَّ
عبد  وانُتخب  كبريًا)57(،  عليه  األهايل  إقبال  فكان  -آنذاك-،  احلارضة  بأحواله 
إليه ما يقارب اخلمسني  املنتمني  الّسّياب معتمدًا للحزب، ووصل عدد  القادر 
)16/نيسان/1933م()58(،  يف:  حفلة  بإقامة  نشاطه  الفرع  وافتتح  شخصًا، 
ين املحامي  بحضور مراقب مقرِّ احلزب الّرئيس، وألقى فيه الّسّيد أمحد مجال الدِّ
خطابًا بعنوان: )هنضة الّشباب(، وألقى الّسّيد حمّمد صالح بحر العلوم قصيدة 
القادر  عبد  احلزب  فرع  معتمد  خطاب  عن  فضاًل  ل(،  سجِّ شعُب  )يا  بعنوان: 
العمرانّية واالجتامعّية، بعده  الفرع وغايته  ّياب، الذي رشح أسس تشكيل  السَّ
ألقى عبد احلافظ اخلصيبّي، وأخريًا قام املحامي سليامن فييض وألقى خطبة بعدم 

التفرقة بني سّكان أهل العراق)59(. 
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س بعدها فرع البرصة يف: )15/متّوز/1933م()60( بتكليف عبد القادر  ُأسِّ
عىل  أمينًا  شويش  احلاج  وصالح  الّسواد،  القادر  )عبد  وعضوّية:  ّياب،  السَّ
وأقامت  النّجار عضوًا(،  كاتبًا، وأسطة جواد  احلاج كاظم  الّصندوق، وجعفر 
احلزب  بناية  يف  البرصة  فرع  افتتاح  حفلة  البرصة  يف  الوطنّي  احلزب  فرع  هيئة 
نشاط  إىل  ُيشري  وممّا  بتاريخ:)10/آب/1933م()61(.  أنس،  طريق  العّشار  يف 
عىل  ُطبِع  االفتتاحّية  احلفلة  يف  ُألقَي  ما  فإّن  األحزاب،  جتاه  الّشعبّي  املوقف 
شكل كّراسة يف مطبعة الكاظمّية يف العّشار طريق أخوان الّصفا، ووصلت تلك 
مدير  إىل  املنتفك  لواء  رشطة  مديرّية  فكتبت  البرصة،  لواء  خارج  إىل  الكّراسة 
إدارة التحقيقات اجلنائّية املركزّية يف بغداد، وإىل مدير رشطة لواء البرصة، عن 

األمر)62(. 
عام  إىل  البرصة  يف  ي  ورسِّ حمدود  نشاط  للشيوعّية  كان  نفسه،  ياق  السِّ ويف 
)1929م(، بعدما أخذت األفكار املاركسّية طريقها إىل العامل بعد نجاح الثورة 
 -1929( عام  االقتصادّية  األزمة  انتشارها  ع  وشجَّ )1917م(،  عام  البلشفّية 
األفكار  بدأت  عندما  البرصة،  هي  العراق  يف  حمطَّاتا  ُأوىل  وكانْت  1933م(، 
يف  العاملني  الّروس  طريق  عن  الشباب  إىل  طريقها  تأخذ  واليسارّية  املاركسّية 
وكان  )1929م(،  عام  واكتملت  )1927م(،  عام  خلّية  أّول  وظهرْت  إيران، 
البرصة بوصفه  منها موقع  قْد ساعدت عليه عوامل عديدة،  بالبرصة  ظهورها 
الّسيِّئ،  االقتصادّي  الوضع  عن  فضاًل  اجلديدة،  األفكار  دخول  يسهل  ميناء 
واألزمة االقتصادّية التي عانت منها الّدولة، وانعكسْت عىل مراكز التجّمعات 
كك،  سات التابعة لإلدارة الربيطانّية، مثل: السِّ العاّملّية، خاّصة العاملني يف املؤسَّ
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لنشاط  )فهد(  يوسف  يوسف سلامن  قيادة  إىل  اإلشارة  من  بّد  وامليناء)63(. وال 
احلزب، الذي اقترص عىل التثقيف املاركيّس، ومقاالت ُأَخر تصل إىل البرصة عن 

ارة األورّبّيني)64(. طريق البحَّ
سه عبد  ومن اجلدير ذكره، أّن حزب التقّدم أّول حزب برملايّن حكومّي، أسَّ
ل من داخل جملس  املحسن الّسعدون يف: )آب/1925م( إلسناد وزارته؛ إْذ ُشكِّ
انتخبوا  نائبًا  ن احلزب من مخسني  املؤيِّدة له. وتكوَّ النّواب  أكثرّية  لتنظيم  األّمة 
ت اهليئة اإلدارّية  عبد املحسن الّسعدون رئيسًا، وأرشد العمرّي معتمدًا، وضمَّ
وأمني زكي،  يوسف،  وإبراهيم  أبو طبيخ،  وحمسن  العّوادي،  )كاطع  من:  كاّل 
عشائريٍّ  بنفوذ  يتمّتع  وكان  الواحد(،  العبد  سعيد  وحمّمد  مجيل،  آل  وفخري 
كبري، وتأييد دار االعتامد الربيطايّن، وضمَّ يف صفوفه أكثرّية من نّواب املجلس، 
كان ِمن بينهم نّواب البرصة، وهم: )حمّمد سعيد العبد الواحد، ومصطفى الطه، 

محن النِّعمة()65(. وعبد الرَّ
األّول/  )3/كانون  يف:  اهلاشمّي  حسني  له  شكَّ الذي  الّشعب  حزب  أّما 
1925م(، وُعدَّ أّول حزب برملايّن معارض حلزب التقّدم، وبقدر تعّلق املوضوع 
بالتجربة الديمقراطّية يف البرصة، فقْد ُوجدْت إشارة يف الوثائق الربيطانّية إىل أّن 
حزب الّشعب كتب إىل نائب البرصة عبد الكاظم الّشمخايّن)66( أْن يبذل جهوده 
لغرض إعادة انتخابه نائبًا عن البرصة، وهذا يعني أّن نائب البرصة املذكور كان 

حمسوبًا عىل حزب الّشعب من خالل هذه الوثيقة يف بداية حياته الربملانّية)67(. 
)25/ترشين  يف:  اهلاشمّي  ياسني  له  شكَّ الذي  الوطنّي  اإلخاء  وحزب 
الثاين/1930م(، كان نائب البرصة فيه حمّمد زكي)68(، أحد أقطاب هذا احلزب، 
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لكنّه مل ُيفتح له فروع يف البرصة)69(.
ممّا سبق يمكن القول بأّن نّواب البرصة مل ُيبدوا اهتاممًا بتعّدد التنظيم احلزيّب 
غم من ظهور أحزاٍب سياسّيٍة، وتعليل ذلك: أّن بعضًا  داخل املجلس، عىل الرُّ
من نّواب البرصة كانوا ضمن األحزاب العلنّية، والبعض اآلخر مل ُيعِط اهتاممًا 
هبذا املوضوع، وذلك للرتكيبة االجتامعّية لنّواب البرصة؛ كوهنم جّتارًا وماّلكني، 
وهلم مصالح ومنافع آنذاك، ما دفعهم إىل عدم اخلوض يف هذا املوضوع خالل 

هذه املّدة)70(.
ياسّية يف البرصة مارسْت دورها  كر، أّن فروع األحزاب السِّ ومن اجلديربالذِّ
وكانت  وصعوباتا،  فيها،  ظهرْت  التي  املّدة  حراجة  من  غم  الرُّ عىل  الّسيايّس 
العاّم  الّسيايّس  الوعي  تبلور  يف  أسهمت  إْذ  البالد؛  يف  الّسيايّس  التحّول  متثِّل 
بني صفوف املجتمع. أّما بالنّسبة إىل فشل األحزاب الّسياسّية يف مّدة االنتداب 
الربيطايّن، فُيعزى إىل عّدة أسباب، فقْد كانت شخصّيات األحزاب متثِّل الطبقة 
الغنّية، كأصحاب األمالك والتّجار، وأّن هذه األحزاب اّتسمت بقرص النظر، 
الّضغط  وأّن  ياسّية،  السِّ جتربتها  ضعف  عن  فضاًل  األيديولوجي،  وبالتخّلف 
الّسيايّس الذي استخدمته بريطانيا لفرض سيطرتا متّثل يف كبت أنفاس الروح 
الوطنّية، كّل هذه األسباب أّدت إىل حمدودّية النشاط احلزيّب وضعفه، فضاًل عن 
املعاهدات،  وتعديل  االستقالل،  قضّية  مثل:  بقضايا سياسّية خطرية،  انشغاهلا 
من  ُتناضل  التي  القضّية  بانتهاء  تنتهي  مرحلّية،  األحزاب  جعل  الذي  األمر 

أجلها)71(.
ياسّية يف عهد امللك فيصل األّول كانت ضعيفة التكوين،  إّن األحزاب السِّ
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غامضة الغايات، حمدودة املجال، ال تستند إىل قاعدة واسعة منّظمة من اجلامهري؛ 
يكن  مل  معظمها  وإّن  األعضاء؛  بني  الشخصّية  الرابطة  عىل  قائاًم  أكثرها  وكان 
وأهداف  واضحة،  واجتامعّية  واقتصادّية  سياسّية  مناهج  ذات  عقائدّية  أحزابًا 

إصالحّية بعيدة املدى. 

النتخاباُت الربملانّيُة يف الب�سرة يف عهد امللك )في�سل الأّول(

ج امللك فيصل األّول يف: )23/آب/1921م( يف ساحة الّديوان  عندما ُتوِّ
احلكومّي العثاميّن، ألقى خطابًا أخذ عىل عاتقه فيه الّدعوة إىل انتخاب املجلس 
التأسييّس، فقال: »إّن أّول عمل أقوم به هو مبارشة االنتخاب، ومجع املجلس 
دستور  بمشوريت  سيضع  الذي  هو  هذا  جملسها  أّن  األّمة  ولتعلم  التأسييّس، 
حياتا  ُأسس  ويعني  الديمقراطّية،  ياسّية  السِّ احلكومات  قواعد  عىل  استقالهلا 
ياسّية واالجتامعّية، ويصادق هنائّيًا عىل املعاهدة التي سأودعها له فيام يتعّلق  السِّ
األديان  ّية  حرِّ ر  ويقرِّ العظمى،  الربيطانّية  واحلكومة  حكومتنا  بني  الت  بالصِّ
والعبادات، برشط أْن ال ختلَّ باألمن واألخالق العمومّية، ويبنيِّ قوانني عدلّية 
تضمن منافع األجانب ومصاحلهم، ومتنع كّل تعّرض بالّدين واجلنس واللُّغة، 

وتكفل التساوي باملعامالت التجارّية مع كاّفة البالد األجنبّية«)72(. 
قانون  صدر  التأسييّس،  املجلس  انتخاب  أجل  وِمن  كر،  بالذِّ اجلدير  ومن 
يف  كبري  دور  البرصة  اب  لنوَّ كان  وقْد  )4/آذار/1922م(،  يف:  االنتخابات 
العراقّية  االنتخابات  جلنة  يف  البرصة  مثَّل  إْذ  الوجود؛  حيِّز  إىل  املجلس  إخراج 
كلٌّ من: )طالب النقيب رئيسًا هلا، وسليامن فييض، وعبد الّرمحن النّعمة، وعبد 
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جلنة  جلسات  يف  ومتمّيز  واضح  إسهام  فييض  لسليامن  كان  وقد  الزهري(.  اهلل 
األّول  كانون  شهر  ولغاية  أيلول  شهر  من  استمّرْت  التي  العراقّية  االنتخابات 
من العام نفسه. ومن َثمَّ كان قانون االنتخابات الذي يتكّون من سبعة فصول، 
د  انتخابّية)73(، وحدَّ لواء وثالث مناطق  اثني عرش  العراق إىل  فيه  م  ُقسِّ والذي 
الرتكيبة  حسب  األلوية  عىل  عني  موزَّ نائب،  مائة  وهو  النّواب،  عدد  املجلس 
الّدينّية،  لألقّلّيات  نسبة  صت  ُخصِّ كام  للعشائر،  نسبة  صْت  وُخصِّ الّسّكانّية، 
فكانت نسبة البرصة يف املجلس أحد عرش نائبًا، وللمسيحّيني واحد، ولليهود 

واحد)74(.
الّسعدون  املحسن  عبد  البرصة  نائب  انُتخب  قْد  أّنه  ذكره،  املهّم  ومن 
للمجلس، من )1925-1928م(،  االنتخابّية األوىل  للّدورة  للمجلس  رئيسًا 
اللَّطيف  وعبد  النّعمة،  محن  الرَّ وعبد  املاّلك،  عّبود  هم:  البرصّيني،  والنّّواب 
أعيان،  باش  أمني  وحمّمد  الّشمخايّن،  الكاظم  وعبد  الغزالة،  وسليامن  املنديل، 
وحمّمد سعيد العبد الواحد، ومصطفى الطه، وروبني سوميخ، وأمحد نوري باش 

أعيان)75(.
عملّية  صاحبْت  التي  املساوئ  كلِّ  من  الّرغم  عىل  أّنه  إليه،  ُيشار  وممّا 
الّسامي  املندوب  مارسها  التي  التدّخل  وسياسة  واملناقشات  االنتخابات 
املرحلة  تلك  يف  العراقّيني  إىل  بالنِّسبة  يمثِّل  التأسييّس  املجلس  فإّن  الربيطايّن، 
يف  دستورّية  مؤّسسة  أّول  فهو  واالجتامعّية،  ياسّية  السِّ حياتم  يف  جذرّيًا  حتّوالً 
العراق، ما أشعرهم بوجود كياٍن خاصٍّ هبم بعد أْن كانوا أجزاء من إمرباطورّية 
ووضع  احلديث،  العراق  تاريخ  يف  دستور  أّول  ع  رشَّ وأّنه  األطراف،  مرتامية 
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ُأسس احلياة الربملانّية فيه)76(.
)18/كانون  يف:  الربملان  الّسعدون  املحسن  عبد  حّل  أْن  وبعد 
الثاين/1928م( )22/كانون  يف:  الداخلّية  وزارة  أصدرت  الثاين/1928م(، 
ف لواء البرصة مع ألوية العراق كاّفة استعدادًا خلوض  التعليامت الفورّية ملترصِّ
االنتخابات اجلديدة، التي تراجعت قياسًا بانتخابات املجلس التأسييّس وجملس 
النّواب يف دورته األوىل، فقْد مارست الّسلطة كّل أساليب الرتغيب والرتهيب 
بني  الّسافرة  الّسلطة  تدّخالت  عت  توزَّ وقْد  احلكومة،  مؤيِّدي  نجاح  لضامن 
العديد  يف  الثبوتّية  األدّلة  توافر  مع  ذلك  وحصل  االنتخابّية،  اهليئات  تشكيل 
إىل  والّلجوء  االنتخابّية  املراكز  يف  الرشطة  رجال  حشد  وبني  املناطق،  من 
بأسامء  سلفًا  معّدة  أوراق  عىل  وإجبارهم  االقرتاع،  موعد  قبل  الناخبني  حجز 
أيب  أهايل  برقّية  جاءت  وقْد  اخلصيب،  أيب  يف  البرصة  يف  حدث  كام  حني،  املرشَّ
اخلصيب يف: )2/آيار/1928م( املوجودة يف ملّفات البالط امللكّي، وقْد خلَّص 
أدّلة قوّية  بالقول: »هناك  الّرّزاق احلسنّي، وهو شاهد عيان،  خ عبد  املؤرِّ ذلك 
عىل أّن االنتخابات التي أجرتا الوزارة الّسعدونّية الثالثة كانت قْد جرْت بشكل 
غري طبيعّي، وأّنه رافقتها أحداث شاّذة وخمالفات رصية«. وأبدى أهايل البرصة 
امتعاضهم الّشديد من ذلك؛ إْذ توالت الربقّيات عىل البالط امللكّي بخصوص 
التدّخالت يف العملّية االنتخابّية، وإزاء هذه الّضغوطات، اّتصل امللك فيصل 

ّية االنتخابات)77(. بحكومة الّسعدون وحثَّها عىل صيانة حرِّ
وأخريًا، كانت نتائج االنتخابات لصالح حزب التقّدم، فنجح من البرصة: 
محن النّعمة، ومصطفى الطه،  عدون، وهاشم النقيب، وعبد الرَّ )عبد املحسن السَّ
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وحسني العطّية، وحمّمد سعيد العبد الواحد، وحمّمد زكي، وحمّمد جعفر، وعبد 
النّبّي مري معلم، ويوسف عبد األحد()78(.

وأوىل النّواب اهتاممًا كبريًا لسياسة الوزارات ومناهجها، ومنحوها األولوّية 
ضمن برنامج أعامهلم؛ إْذ شغل هذا املوضوع حيِّزًا كبريًا أثناء مناقشات املجلس 
ى العديد من النّواب لسياسة هذه الوزارة أو  النيايّب خالل العهد امللكّي، فقْد تصدَّ
ياسّية  لت انتامءاتم السِّ دين املعاجلات، وقْد شكَّ صني األخطاء، وحمدِّ تلك، مشخِّ
واالقتصادّية واالجتامعّية حافزًا لتوجيه الوزارات للقيام بأعامل اخلدمة للصالح 
العاّم، وتوجيه االنتقاد يف حاالت اإلخفاق، ومل يكن نّواب البرصة ببعيدين عن 

هذا االجتاه)79(.
أي   ، حكوميٌّ األّول:  فريقني:  عىل  انقسموا  البرصة  نّواب  أّن  ُيذكر  وممّا 
الوزارة  للتعبري عن هنج  الوزارة، مّتخذ من نفسه وسيلة  إّنه مؤيِّد كّل قرارات 
عىل  واضح  بشكل  انعكس  ما  وهذا  هلا،  معارٌض  الثاين:  والقسم  وسياستها، 

مناقشاتم واطروحاتم من خالل دورات املجلس النيايّب)80(.



213

م. انت�سار حممود عبد اخل�سر الّدربندّي

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

اخلامتة

وسقوط  األوىل،  العاملّية  باحلرب  احلديثة  العراقّية  الّدولة  تأسيس  يرتبُط 
الدولة العثامنّية. ومل يكن هناك تفكري بقيام دولة خاّصة يف العراق، وإّنام يكون 
وبالد  العراق  يف  قيامها  العرب  اشرتط  التي  العربّية  الدولة  من  جزءًا  العراق 
اتفاقهم مع  العثاميّن، يف ضوء  العربّية، بعد ختلُّصهم من احلكم  الشام واجلزيرة 
عام  العربّية  الثورة  وقيام  مكامهون(  )حسني  مراسالت  خالل  من  الربيطانّيني 
يف  العراقّيون  الضّباط  أصبح  التي  العربّية،  الدولة  نواة  وتأسيس  )1916م(، 
حتت  الدولة  هلذه  الفقرّي  العمود  العربّية،  الثورة  يف  ثّم  وِمن  العثاميّن،  اجليش 
قيادة األمري فيصل بن احلسني. لكّن ختّل الربيطانّيني عن هذه الوعود يف ضوء 
اتفاقّية )سايكس-بيكو( و)وعد بلفور(، وفرض نظام االنتداب، بوصفه وسيلة 
لتأسيس كيانات سياسّية يف العراق وبالد الشام بدالً من قيام دولة موّحدة، قْد 
بريطانيا  العربّية يف دمشق، كجزء صفقة تقاسم باحلصص بني  أسقط احلكومة 
وفرنسا، وانتهى بذلك املرشوع العريّب ليصبح حلاًم ُيراود أذهان هؤالء الضّباط 

ياسّيني. والسِّ
وقْد أسهمت هذه النُّخبة بتأسيس دولة العراق احلديثة، وعىل رأسهم األمري 

فيصل بن احلسني، الذي أصبح ملكًا عىل العراق. 
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وبعد خوض التجربة الربملانّية، كانت هناك مظاهر عديدة أثبتْت أّن الربملان 
ياسّية  يف العراق قْد فشل يف ممارسة حقوقه بشكٍل صحيٍح وكامٍل يف احلياة السِّ
العراقّية خالل مّدة االنتداب الربيطايّن، فقْد تّم التالعب باالنتخابات، وتّم حّل 
سنوات،  أربع  أمدها  التي  الترشيعّية،  دورتا  ُتكمل  أْن  قبل  الثالثة  الربملانات 
فقْد استمّر الربملان األّول لسنتني ونصف، والثاين ألقّل من سنتني، والثالث مل 
ّحة؛  يتجاوز الّسنتني إاّل قلياًل. وعليه، كان الربملان غري مستقّر، ويفتقد إىل الصِّ
الربملان بشكل عاّم  فقْد كان  ل سلطة رقابّية حقيقّية عىل احلكومة،  ألّنه مل يشكِّ
واإلجراءات  الربيطانّية،  العراقّية  للمعاهدات  رشعّيًا  غطاًء  أوجدْت  وسيلة 
الّسياسّية، فكان مرسحًا يتحّرك فيه بشكل خفيٍّ كلٌّ من امللك فيصل واملندوب 
الّسامي الربيطايّن، فهذا األخري عليه أْن يضمن مصالح بريطانيا، وتنفيذ تعليامت 
حكومتها يف العراق، بينام بذل امللك فيصل جهودًا كبريًة للحصول عىل استقالل 
العراق، وإلغاء االنتداب، ودخول العراق عضوًا يف عصبة األمم بوصفه دولة 

مستقّلة، وقْد اشرتك يف هذا اخلالف رؤساء الوزارات والوزراء واألعيان.
ومهام يكن من أمر، فإّن احلياة الربملانّية يف عهد امللك فيصل األّول استمّرت 
عن  قيل  ممّا  الّرغم  وعىل  بسقوطه،  وانتهت  العراق،  يف  امللكّي  العهد  هناية  إىل 
العراقّيون  عاشها  جديدة  دستورّية  ديمقراطّية  جتربة  كانت  فإهّنا  التجربة،  هذه 

ملّدة حمّددة.



215

م. انت�سار حممود عبد اخل�سر الّدربندّي

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع



216

املوقُف ال�ّسعبيُّ يف الب�سرِة مْن عهد امللك )في�سل الأّول( )1921-1933م(

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة



217

م. انت�سار حممود عبد اخل�سر الّدربندّي

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع



218

املوقُف ال�ّسعبيُّ يف الب�سرِة مْن عهد امللك )في�سل الأّول( )1921-1933م(

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة



219

م. انت�سار حممود عبد اخل�سر الّدربندّي

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع



220

املوقُف ال�ّسعبيُّ يف الب�سرِة مْن عهد امللك )في�سل الأّول( )1921-1933م(

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة



221

م. انت�سار حممود عبد اخل�سر الّدربندّي

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

الهوام�ُص

جعفر  ترمجة:  احلديث،  العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  مهسل،  ستيفن  لونكريك،   -1
هاشم  ترمجة:  وحارضها،  ماضيها  البرصة  والية  أداموف،  وألكسندر،  ص210،  اخلّياط: 

صالح التكريتي: ص55.
ضًا  2- مدحت باشا: ُعنيِّ واليًا عىل العراق يف بغداد )1869-1872(، ثّم وزيرًا مفوَّ
حّتى عام )1877(، فشهدت هذه املرحلة تقّدمًا حّتى مطلع القرن العرشين. تّم أثناء حكمه 
واملواصالت،  والنقل  األرايض،  تسجيل  مثل:  اإلدارة،  يف  جديدة  ووسائل  خطوات  اختاذ 
العراق،  يف  صحيفة  أّول  س  أسَّ والثقافة.  ّية،  حِّ الصِّ واخلدمات  القبائلّية،  املشاكل  ومواجهة 
يف  دراسة  التّمن،  أبو  جعفر  حمّمد  خالد،  التميمّي،  ُينظر:  )1869م(،  عام  الزوراء،  وهي 

الزعامة السياسّية العراقّية: ص27.
3- جملس املبعوثان: هو جملس األّمة ومنتخبيها الذي ختتارهم ليقوموا عنها لدى احلكومة 
مقامها، وهو املجلس الذي من خالله تقوم األّمة بقضاء أمورها، وإصالح شوؤهنا، وُحكم 

نفسها بنفسها، ُينظر:البازي، حامد، البرصة يف الفرتة املظلمة: ص44. 
4- العّزاوي، عّباس، تاريخ العراق بني احتاللني: 37/3.

5- املصدر نفسه.
6- املوسوّي، محيد رّزاق نعمة، دور نّواب البرصة يف املجلس النيايّب )1925- 1958(، 

ّية اآلداب جامعة البرصة، 1997م: ص1. أطروحة دكتوراه غري منشورة، كلِّ
7- مجيل، أحالم حسني، األفكار الّسياسّية لألحزاب العراقّية يف عهد االنتداب )1922 

- 1932م(: ص14.
8- العّزاوي، املصدر الّسابق: ص32.

9- املصدر نفسه: ص37.
الربيطانّيون  أراد  عندما  النقيب  طالب  شخصّية  برزْت  العرشين  القرن  مطلع  يف   -10
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تأسيس حكومة عراقّية مؤّقتة، فاختري وزيرًا للّداخلّية، وقد واجه الربيطانّيون مشكلة إقناعه، 
بعد  الّضعف،  إىل  راتبه  الوزراء، وزاد  رئيس  بعد  مبارشة  وا موقعه  أْن عدُّ بعد  إاّل  يقتنع  ومل 
أْن طمع يف حكم العراق، فعند انعقاد مؤمتر القاهرة )1920م(، الذي كان من أهّم أهدافه 
تنصيب ملٍك عىل العراق يظى برىض األغلبّية، وقع االختيار عىل أحد أبناء احلسني رشيف 
مّكة، أّما طالب النقيب، فقْد واجه هذه األزمة بعّدة أساليب، منها: أّنه بّث دعاية أْن يكون 
اجلواسيس  فبّث  ياسة،  بالسِّ املشتغلني  من  الكثري  توقيف  يف  منصبه  واستغلَّ  عراقّيًا،  امللك 
يف  للعراقّيني  العراق  شعار  رفع  وقْد  صحيفة،  أّية  إصدار  وأوقف  التقارير،  له  موا  ليقدِّ
أّنه استنجد  باملدن، ومن حماوالته  القبائل ويف خطبة  العشائر ومشايخ  اجتامعاته مع رؤساء 
بالفرنسّيني واإليرانّيني إليقاف ترشيح فيصل، وخّطط الغتيال فيصل عن طريق مؤيِّديه عند 
وصوله إىل بغداد، وعند فشله أقام وليمًة دعا إليها مؤيِّديه من رؤساء العشائر ووجهاء بغداد، 
د بريطانيا برؤساء العشائر املؤيِّدة له،  وخالل الّدعوة أشار إىل أّن العراق يرفض فيصاًل، وهدَّ
يَّة الختيار شكل احلكومة العراقّية. وال بدَّ  واّتم بريطانيا بأهّنا مل تِف بوعدها يف إعطاء احلرِّ
من اإلشارة إىل موقف الربيطانّيني منه، فقْد متثَّل باعتقاله يف: )16/نيسان/1921م(، ونفيه 
إىل اهلند. أّما موقف البرصة من نفيه، فقد كان شديدًا جّدًا، فقْد قّدم أشخاص منها عريضة 
إىل املندوب الّسامي يطلبون فيها فصل البرصة عن العراق، وإقامة نوع من النظام االحتادّي. 
أّما هناية طالب النقيب، فإّنه ظلَّ معتقاًل حّتى ُأطلق رساحه يف )1925م(، وبقي يف داره يف 
الّسبيلّيات قضاء أيب اخلصيب، متجنِّبًا مواجهة الناس، قاضيًا بقّية عمره فيها، حّتى تويّف يف 
ميونخ بعد سفره للمعاجلة يف: )16/حزيران/1929م(، ُينظر: حسني، حمّمد توفيق، عندما 
يثور العراق، دراسة يف تاريخ العراق احلديث: ص39، والوردّي، عّل، ملحات اجتامعّية من 

تاريخ العراق: 10/6، واهلارون، املصدر السابق: ص28.
11- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص1.

تهم القومّية،  12- وكانت تدف إىل إجبار غري األتراك من العثامنّيني عىل التخلِّ عن هويَّ
وإجبارهم عىل ترك لغتهم، واستخدام الّلغة الرتكّية يف اإلدارة والتعليم.

ّية  13- كان طالب النقيب ينتمي إىل احلزب احلّر املعتدل، ثّم كان عضوًا يف حزب احلرِّ
واالئتالف الرتكّي، الذي دعا إىل الالمركزّية، أي: منح الواليات العثامنّية شيئًا من االستقالل 

اإلدارّي، أو نوعًا من احلكم الذايّت. 
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ياسّية بني  14- اهلارون، ياسني طه ياسني، البرصة دراسة يف األحوال االقتصادّية والسِّ
البرصة،  جامعة  اآلداب،  ّية  كلِّ منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  1939م(،   -1932( عامي 

1990م: ص26.
15- وهو مسلم عريّب من املوصل، جاء إىل البرصة وسكن فيها مع عائلته، وكان ذكّيًا 
القنصلّية  يف  ثّم  الربيطانّية،  القنصلّية  يف  مرتمجًا  األمر  أّول  اشتغل  اخلربات،  د  متعدِّ مثّقفًا 
سًا للمرحلة الثانوّية، ثّم مساعد حماٍم، وعمل يف  اإليرانّية يف البرصة، واشتغل يف التعليم مدرِّ
الّصحافة، ومنها دخل عامل الّسياسة. عارض الوجود الربيطايّن وسياسة االنتداب، فانضّم إىل 
ي ضّد الربيطانّيني من أجل استقالل  ِّ مجعّية أخوان األدبّية )1921م(، واشتغل بالعمل الرسِّ
إىل  انضّم  )1922م(.  عام  للمعارف  وزيرًا  بصفته  احلكومة  يف  الدخول  فرفض  العراق، 
املعهد العلمّي رّسًا من أجل االستقالل، وكان معارضًا للمعاهدة العراقّية الربيطانّية يف عام 
)1923م(، واعتقل بسبب موقفه املعارض يف معاهدة )1930م(، وكان له دور يف إرضاب 
هذا  عن  نجمْت  التي  األوضاع  تدئة  يف  البرصة  ف  مترصِّ فيه  استنجد  إْذ  )1931م(؛  عام 
اإلرضاب، لكنّه اعُتقل من قبل نوري الّسعيد إثر ذلك، ثّم ُأطلق رساحه يف: )22/ترشين 
األّول/1931م(، ُينظر: العمر، املصدر الّسابق: ص63، ولفتة، خولة طالب، سليامن فييض 

ودوره السيايّس والثقايّف واالجتامعّي يف العراق )1885-1951م(: ص28.
16- فييض، سليامن، يف غمرة النضال: ص101.

ياسّية يف العراق: ص23. 17- التكوين االجتامعّي لألحزاب واجلمعّيات السِّ
18- العّزاوي، املصدر الّسابق: ص38.

19- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص2.
20- املصدر نفسه: ص2

21- املصدر نفسه: ص4.
حتت  الربملانّية  وجتربته  امللكّي،  النظام  تأسيس  العراق  مظّفر،  حمّمد  األدمهّي،   -22

االنتداب الربيطايّن )1920- 1932م(: ص23.
23- احلسنّي، عبد الّرّزاق، الثورة العراقّية الكربى)بغداد:1992م(.

أرسته،  مع  األستانة  إىل  سافر  ثّم  طفولته،  قىض  وفيها  )1883م(،  مّكة  يف  ولد   -24
النّواب  ة يف جملس  لواء جدَّ نائبًا عن  انُتخب يف عام )1909م(  فيها عرش سنوات،  ومكث 
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ب ملكًا دستورّيًا عىل سوريا، ثّم استلم عرش العراق  العثاميّن، يف: )8/آذار/1920م(، ُنصِّ
يف: )23/آب/1921م(، ُينظر: حسني، حمّمد توفيق، عندما يثور العراق، دراسة يف تاريخ 

العراق احلديث: ص27.
25- زكي، مأمون أمني، ازدهار العراق حتت احلكم امللكّي )1921-1958م(، دراسة 

تارخيّية سياسّية اجتامعّية مقارنة: ص31. 
26- عّبود املاّلك: من الشخصّيات ذات الوزن السيايّس، كان له دور يف املجلس النيايّب 
شخصّيات  وبرزت  )1930م(،  ومعاهدة  )1922م(،  ملعاهدة  معارضًا  وقوفه  خالل  من 
سياسّية، منها: عبد اجلّبار املاّلك، وعبد القادر الّسّياب، وكاظم الّشمخايّن، فضاًل عن أرسة 
البرصة،  نائبًا عن  مّرات  انُتخب عّدة  الذي  أعيان،  باش  فيها: صالح  برز  التي  أعيان،  باش 
قضّية  بحث  دعم  الذي  أعيان،  باش  الواحد  عبد  أمحد  شخصّية  نفسها  األرسة  يف  وبرزت 
تشكيل احلكومة العراقّية يف )1921م( يف القاهرة، ُينظر: اهلارون، املصدر الّسابق: ص37، 

واملوسوّي، املصدر الّسابق: ص269. 
يايّس احلديث: 215/1. 27- احلسنّي، تاريخ العراق السِّ

ثورة  التاريخ حّتى  منذ فجر  العراق  لونكريك، ستيفن مهسل وفرانك ستوكس،   -28
متّوز 1958م: ص85.

29- بيل، املس كريترود، فصول من تاريخ العراق القريب: ص42.
يف  السيايّس  الوضع  تطّور  عىل  وتأثريها  القاهرة  مؤمتر  حسني،  رجاء  اخلّطاب،   -30
العراق: ص 74؛ العمرّي، خريي أمني، اخلالف بني البالط امللكّي ونوري الّسعيد )1921-

1958م(: ص17.
31- لونكريك، املصدر الّسابق: ص86.

محن الكياليّن رئيسًا ملجلس إدارة الّدولة الذي  32- احلكومة العراقّية املؤّقتة: ُعنيِّ عبد الرَّ
يتكّون من )8( أعضاء، يرتأَّس كّل منهم إحدى إدارات الّدولة، هبدف إبراز واجهة عراقّية 

للحكومة، ُينظر: احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية: 65/1.
33- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية: 32/2.

34- األدمهّي، املصدر الّسابق: ص64.
35- وبصفته وزيرًا للداخلّية، وكونه من أقوى الّرجال، وأشّدهم تأثريًا يف العراق، وله 
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شعبّية واسعة، اخُتذت التدابري الربيطانّية الرّسيعة إلخراجه من العراق، عندما أقامت اللِّيدي 
الربيطايّن  الطريق مسدودًا، واجلند  اخلروج وجد  أراد  ومّلا  دارها،  له يف  كوكس حفلة شاي 
ييط به، فُأبعد إىل البرصة مساء )16/نيسان/1921م(، ومنها إىل أورّبا، ومل يعد إىل العراق 
حّتى عام )1925م(، ُينظر: احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ العراق السيايّس احلديث: ص214.
36- ولد يف بغداد )1888م(، أكمل دراسته العالية يف مدرسة استانبول احلربّية، وختّرج 
ّية، كان من أوائل الّضّباط الرشيفّيني  ِّ منها عام )1906م(، أسهم بتأسيس مجعّية العهد الرسِّ
العائدين إىل العراق عام )1921م(، استلم أكثر من وزارة، وأصبح رئيس وزراء لعّدة مّرات، 

ياسة العراقّية حّتى عام )1932م(: ص31. ُينظر: النصريّي، نوري الّسعيد ودوره يف السِّ
البالط  بني  اخلالف  أمني،  خريي  والعمرّي،  ص104،  الّسابق:  املصدر  حسني،   -37

امللكّي ونوري الّسعيد)1921- 1958م(: ص17.
38- احلسنّي، تاريخ العراق الّسيايّس احلديث: 235/1.

يف  السيايّس  الوضع  تطّور  عىل  وتاثريها  القاهرة  مؤمتر  حسني،  رجاء  اخلّطاب،   -39
العراق: ص86.

والّضغوط  الوطنّية  املطالب  بني  األّول  فيصل  امللك  احلميد،  عبد  نوري  خليل،   -40
اإلنكليزّية، جمّلة آفاق عربّية، العدد الثالث، الّسنة اخلامسة عرش، آذار 1990م: ص70.

يايّس احلديث: 190/1. 41- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ العراق السِّ
42- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية: 78/1.

من  الغاية  أّن  منهاجها:  يف  جاء  )1923م(،  يف  ست  ُأسِّ األليانس،  يي  خرِّ مجعّية   -43
يي املدارس اليهودّية يف بناية اجلمعّية، ومساعدة مدرسة األليانس بمنحها  تأسيسها مجع خرِّ
اإلعانات لتعزيز مرشوعها احليوي، وعقد االجتامعات إللقاء املحارضات األدبّية والعلمّية، 
أفراين  اإلدارّية:  هيئتها  ضّمت  1929م(،  عام  س  )ُأسِّ اإلرسائيّل  بيبة  الشَّ نادي  عن  فضاًل 
العثاميّن سابقًا(، مويش  الياهو حاخام )تاجر(، يعقوب خّضوري وايل )موّظف يف املرصف 
الربيد(، وكرجي  دائرة  الياهو حايك )موّظف يف  الوكيل(،  بيت  صدقي )موّظف يف رشكة 
سْت عام )1930م(،  كك احلديدّية(. ومجعّية الشّبان املسلمني التي ُأسِّ صوف )موّظف يف السِّ
وكانت دينّية، قّدمت خدمات وطنّية وقومّية. وال بّد من اإلشارة إىل بعض اجلمعّيات التي 
ست  ُأسِّ البرصة،  النهرين يف  الّصهيونّية يف بالد ما بني  انتهى نشاطها برسعة، منها: اجلمعّية 
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يف آذار )1922م( بتوجيه من اجلمعّية الّصهيونّية يف القدس، كانت تدف إىل مجع األموال 
البرصة؛  يف  اجلمعّية  نشاط  انتهى  ما  ورسعان  العامل،  أرجاء  من  اليهود  املهاجرين  ملساعدة 
املدينة  التي ظهرْت يف  الّصهيونّية  التنظيامت  العراقّية عىل منح  وذلك لعدم موافقة احلكومة 
التكوين االجتامعّي لألحزاب  ُينظر:  -ومنها هذه اجلمعّية- ترخيصًا رسمّيًا ملزاولة أعامهلا، 
األحزاب  موسوعة  لطيف،  حسن  والّزبيدّي،  ص21،  العراق:  يف  ياسّية  السِّ واجلمعّيات 
يف  ينّية  والدِّ والقومّية  ياسّية  السِّ والّشخصّيات  واحلركات  واجلمعّيات  األحزاب  العراقّية، 

العراق: ص291-285.
44- احلسنّي، الوزارات: 119/1.

ّيات االجتامع والتفاهم، وكان  القانون املذكور كان قانونًا مقيِّدًا حلرِّ أّن  العلم  45- مع 
الوزارات: 119/1، واألزرّي، عبد  ُينظر: احلسنّي،  العراق،  الوطنّية يف  رضبة عىل احلركة 

الكريم، مشكلة احلكم يف العراق من فيصل األّول إىل صّدام: ص57.
46- التكوين االجتامعّي: ص21.

47- املصدر نفسه: ص23.
يج املدرسة األمريكّية، كان  48- عبد اجلّبار املاّلك: ولد يف البرصة عام )1897م(، خرِّ
املصدر  املوسوّي،  ُينظر:  تويّف عام )1969م(،  انتخابّية،  دورة  أكثر من  البرصة يف  نائبًا عن 

الّسابق: ص266.
ياسّية يف العراق)1921-1932م(: ص85،  49- العمر، فاروق صالح، األحزاب السِّ

وهلارون، املصدر الّسابق: ص33.
50- الرهيمّي، املصدر الّسابق: ص63.

الفلسطينّية  القضّية  من  البرصة  يف  الشعبّي  املوقف  حممود،  انتصار  الّدربندّي،   -51
)1928-1933م(،بحث مقّدم للنرّش يف جمّلة تراث البرصة.

52- املصدر نفسه.
53- الّدربندّي، انتصار حممود، اإلرضاب العاّم يف لواء البرصة عام )1931م(، بحث 

مقّدم للنرش يف جمّلة كّلّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية. 
اللِّواء،  رشطة  مديرّية  إىل  البرصة  لواء  فية  مترصِّ من  البرصة،  لواء  فّية  مترصِّ  -54
بتاريخ: 8/كانون  العدد س/6،  الوثيقة 14-4/12،  رقم  قانونّية،  اجتامعات غري  بعنوان 
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الثاين/1933م: ص10.
البرصة،  لواء  فّية  مترصِّ إىل  العشائر  قضايا  مديرّية  الداخلّية  وزارة  من  م.ل.ب،   -55
18/نيسان/  بتاريخ:   ،6408 رقم  اخلارج،  يف  ياسّية  السِّ لألحزاب  الفروع  فتح  بعنوان 

/1933م: ص41.
56- م.ل.ب، من احلزب الوطنّي العراقّي إىل وزارة الداخلّية، بدون عنوان، رقم الوثيقة 

9/20، العدد140، بتاريخ: 21/متّوز/1933م: ص18.
الناس،  الّصحافة، وأصدر جريدة  البرصة، عمل يف  ولد يف  ّياب:  السَّ القادر  عبد   -57
االنتخابّية  الدورة  البرصة يف  نائبًا عن  انُتخب  البرصة،  فرع  االستقالل  رئيسًا حلزب  أصبح 
التاسعة، ُينظر: بركات، رجب، من تاريخ الّصحافة العراقّية، جرائد البرصة خالل مائة عام: 

ص26.
وزارة  إىل  الديمقراطّي  الوطنّي  للحزب  املركزّية  اإلدارّية  اهليئة  من  م.ل.ب،   -58
معتمد  إىل  الديمقراطّي  الوطنّي  للحزب  املركزّية  اإلدارّية  اهليئة  من  م.ل.ب،  الداخلّية؛ 
اهليئة اإلدارّية لفرع احلزب الوطنّي العراقّي أيب اخلصيب، العدد 627، بتاريخ: 26/آذار/ 

1933م: ص 13.
59- م.ل.ب، مديرّية رشطة لواء البرصة إىل مترّصف لواء البرصة، بعنوان فرع احلزب 

الوطنّي، رقمها 235، 14/12، العدد 311، التاريخ:  29/نيسان/1933م. 
احلزب  بعنوان  الرّشطة،  مديرّية  إىل  بالبرصة  الرّشطة  مدير  معاون  من  م.ل.ب،   -60

الوطنّي يف أيب اخلصيب، دون رقم، العدد 4508، بتاريخ: 22/نيسان/1933م: ص 9.
فّية لواء البرصة، عنوان تأسيس فرع  61- م.ل.ب، من احلزب الوطنّي العراقّي إىل مترصِّ

للحزب يف البرصة، رقم الوثيقة 11831، بتاريخ: 22/متّوز/ 1933م: ص18.
فّية لواء البرصة إىل مديرّية رشطة اللِّواء، بعنوان احلزب الوطنّي،  62- م.ل.ب، من مترصِّ

رقم 12/س، العدد 27814، بتاريخ: 9/آب/1933م.
ف لواء املنتفك، دون رقم، العدد  63- م.ل.ب، من مديرّية رشطة لواء املنتفك إىل مترصِّ

384، بتاريخ: 16/مجادى األوىل/ #1352.
64- عبد الكريم، سمري، أضواء عىل احلركة الشيوعّية يف العراق )1934- 1958م(: 

.25/1
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65- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص20، ومجيل، أحالم حسني، املصدر الّسابق: ص50. 
66- احلسنّي، تاريخ األحزاب: ص86.

سني  67- عبد الكاظم الّشمخايّن: ولد يف البرصة عام )1891م(، درس عىل أيدي مدرِّ
خصوصّيني يف علوم القرآن والعربّية، واشتغل يف التجارة. أصبح نائبًا عن البرصة يف الدورة 
االنتخابّية األوىل، ُيعّد من أبرز جّتار البرصة والعراق، كان رئيسًا لغرفة جتارة البرصة، ُينظر: 

املوسوّي، املصدر الّسابق: ص266.
68- املصدر نفسه: ص20.

69- ولد عام )1894م( يف البرصة، أيب اخلصيب، من أرسة بسيطة، تويّف أبوه، فكفله 
ُأّمه، فأنجبْت أخاه عبد الوهاب حممود. أتّم دراسته اإلعدادّية يف البرصة، ثمَّ  عّمه، وتزّوج 
احتياط،  ضّباط  دورة  ودخل  احلقوق،  مدرسة  إىل  فانتمى  )1911م(،  عام  بغداد  إىل  انتقل 
وُجرح يف ساحة املعركة، وُنقل إىل استانبول، وهبا أتّم دراسته القانونّية، فنال إجازة احلقوق، 
ثمَّ انُتخب نائبًا عن البرصة يف املجلس التأسييّس يف آذار )1924م(، وانتخب عن البرصة يف 
د انتخابه يف الدورة الرابعة آذار  الدورة االنتخابّية الثانية، )آيار1928م- متّوز1930م(، وُجدِّ
يف:  النّواب  ملجلس  رئيسا  كان  والّسادسة  )1934م(،  األّول  كانون  واخلامسة  )1933م(، 
)8/آب/1935م(، إىل )31/ترشين األّول/1936م(، وكان أحد أقطاب املعارضة، فضاًل 
عها أثناء  عن أّنه ُعرف بثقافته القانونّية الواسعة، ودأبه عىل العمل، وكثرة القوانني التي رشَّ

ياسة يف العراق احلديث: ص203. يه وزارة العدلّية، ُينظر: برصي، مري، أعالم السِّ تولِّ
70- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص123.

71- املصدر الّسابق: ص41.
72- األدمهّي، املصدر الّسابق: ص68.

73- جريدة الوقائع العراقّية، العدد 138، يف: )14/شباط/1924م(. 
74- املصدر نفسه.

75- الّرهيمّي، املصدر الّسابق: ص127.
76- مجيل، حسني، احلياة النيابّية يف العراق )1925- 1946م(، وموقف مجاعة األهايل 

منها: ص82.
77- احلسنّي، الوزارات: 171/2.
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78- املصدر نفسه، واألدمهّي، املصدر الّسابق: ص249.
79- املوسوّي، املصدر الّسابق: ص92.

80- اهلارون، املصدر الّسابق: ص37، وبركات، رجب، من تاريخ الّصحافة العراقّية، 
جرائد البرصة خالل مائة عام: ص28.
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امل�سادُر واملراجُع

ُحف  اأ- ال�صُّ
1- جريدة الوقائع العراقّية، العدد 138، يف: )14/شباط/1924م(.

ب- الر�صائل واالأطاريح اجلامعّية 
1- املوسوّي، محيد رّزاق نعمة، دور نّواب البرصة يف املجلس النيايّب )1925- 1958م(، 

أطروحة دكتوراه غري منشورة، كّلّية اآلداب، جامعة البرصة، 1997م.
بني  ياسّية  والسِّ االقتصادّية  األحوال  يف  دراسة  البرصة  ياسني،  طه  ياسني  اهلارون،   -2
البرصة،  جامعة  اآلداب،  كّلّية  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة  1939م(،   -1932( عامي 

1990م.

بة  ج- الكتب العربّية واملعرَّ
1- األدمهي، حمّمد مظّفر، العراق تأسيس النظام امللكّي، وجتربته الربملانّية حتت االنتداب 

الربيطايّن )1920- 1932م(، بغداد، 2009م.
2- األزرّي، عبد الكريم، مشكلة احلكم يف العراق من فيصل األّول إىل صّدام، )د.ت(، 

)د.م(.
ياسّية العراقّية، دمشق،  3- التميمّي، خالد، حمّمد جعفر أبو التّمن، دراسة يف الّزعامة السِّ

1996م.
ياسّية لألحزاب العراقّية يف عهد االنتداب )1922  4- مجيل، أحالم حسني، األفكار السِّ

-1932م(، بغداد، )د.ت(.
5- مجيل، حسني، احلياة النيابّية يف العراق )1925- 1946م(، وموقف مجاعة األهايل 
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منها، بغداد، 1983م.
6- احلسنّي، عبد الّرّزاق، تاريخ الوزارات العراقّية، بغداد، 1988م.

يايّس احلديث، بريوت، 2008م. 7-....، تاريخ العراق السِّ
يايّس يف العراق،  8- اخلّطاب، رجاء حسني، مؤمتر القاهرة وتأثريه عىل تطّور الوضع السِّ

بغداد، 2001م.
9- األدمهّي، حمّمد مظّفر، العراق تأسيس النظام امللكّي، وجتربته الربملانّية حتت االنتداب 

الربيطايّن)1920-1932م(، بغداد، 2009م.
واجلمعّيات  األحزاب  العراقّية،  األحزاب  موسوعة  لطيف،  حسن  الزبيدّي،   -10

ينّية يف العراق، بريوت، 2007م. ياسّية والقومّية والدِّ واحلركات والّشخصّيات السِّ
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ملّخ�ُص البحث

ناعات  ّية الصِّ ناعة إحدى القطاعات االقتصادّية املهّمة، وتظهر أمهِّ ُتعدُّ الصِّ
احلرفّية من خالل عملّية تغيري النّمط االجتامعّي واالقتصادّي واحلضارّي ألّي 
املهن،  وتركيب  العاملة  األيدي  هيكلة  يف  تغيري  إحداث  خالل  ومن  جمتمع، 
وتعمل عىل تقليل التفاوت االقتصادّي بني الوحدات اإلدارّية من خالل حتسني 
الُقرنة  قضائي  يف  احلرفّية  الّصناعات  دراسة  تّم  إْذ  للّسّكان؛  املعييّش  املستوى 
قضائي  يف  الّصغرية  ناعات  للصِّ بالتطّورالتارخيّي  ابتداء  حماور،  بعّدة  واملَدْينَة  
استقالل   بدايات  مع  غرية  الصَّ ناعات  الصِّ تطّور  ارتبط  فقْد  واملَدْينَة،  الُقرنة 
العراق عام )1921م(، أّما املحوُر الثاين، فقْد تناول عوامل التوّطن الّصناعّي 
غرية يف القضائني، واملحور  ناعات الصَّ وبيان أثر كّل عامل عىل نشأة وتطّور الصِّ
ناعات احلرفّية يف القضائني، ويأيت املحور  ناعّية للصِّ الّثالث تناول العملّيات الصِّ
ناعات احلرفّية فيهام، يف حني تناول املحور  الرابع ليتناول التوزيع اجلغرايّف للصِّ
السادس أهم املشكالت التي تواجه الصناعات احلرفية يف القضائني، منها: املادة 
األولّية، اختالف أسعارها، ومعظمها من خارج العراق. والتسويق حيث تعاين 
ناعات احلرفّية من منافسة املنتجات األجنبّية هلا ما يؤثِّريف تسويقها، فضاًل  الصِّ
عن اليد العاملة التي تعاين من ضعف القدرة الفنّّية، وضعف البنى االرتكازّية 
يف  احلكومة  هبا  تقوم  التي  االرتكازّية  البنى  مشاريع  تلّكؤ  خالل  من  وذلك 

القضائني، ما يؤثِّر يف عملّية نقل منتجات هذه  املنشآت.
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Abstract

Industries are considered to be one of the important 

economic sectors. The importance of handicraft industries 

stems from the process of changing the social, economic, 

and cultural patterns of any society through changes in 

the structure of the labor force and professions. Industries 

reduce the economic disparity of various administrative 

units by improving the living standard of the population. 

The present paper studies the handicraft industries of both 

Qurna and Mdaina provinces from different aspects. It 

starts with the historical development of small industries 

at the beginning of Iraq's independence in 1921. The 

second part tackles factors of industrial settling showing 

the influence of each factor on the development of small 

industries in the two provinces. The third section is about 

the industrial operations of the handicraft industries in 
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these two provinces. The fourth section deals with the 

geographical distribution of the handicraft industries 

there.  The sixth section deals with the most outstanding 

problems that face handicraft industries including raw 

materials and marketing where these industries are subject 

to the competition of foreign products, in addition to the 

labor force that lack sufficient technical competence. The 

two provinces finally suffer from weakness of infrastructure 

projects, which leaves a negative effect on these industries.
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مة املقدَّ

ناعات احلرفّية دورًا مهاّمً يف حياة بعض األرس بوصفها موردًا من  تؤدِّي الصِّ
ناعات احلرفّية ُتسهم بشكل مبارش  موارد الّدخل، وتشغيل األيدي العاملة، فالصِّ
لع  يف الّدخل القومّي، ويف النواتج املصنَّعة للّدول، وتؤدِّي إىل توفري بعض السِّ
اليومّية التي يتاجها الّسّكان يف حياتم، وقّلة االعتامد عىل املوادِّ املستوردة من 
ّيًا، التي تعتمد عليها  اخلارج، وتعمل-أيضًا- عىل استثامر املواّد اخلام املتوافرة حملِّ
ناعات احلرفّية واحدة  ناعات الكبرية. ويف حمافظة البرصة ُتعدُّ الصِّ كثري من الصِّ
من النشاطات املهّمة التي تؤدِّي دورًا مهاّمً يف االقتصاد واستثامر املواّد املتوافرة 
أو  البيتّية،  الّصناعات  )الُقرنة واملَدْينة( بشكل خاصٍّ  بشكل عاّم، ويف قضائي 
الّصغرية، التي تتميَّز منتوجاتا بصفة مشّتتة، وتتطلَّب مهارة مهنّية، وتتألَّف من: 
اللُّعب  اخلشبّي،  النّحت  ياغة،  الصِّ اليدوّية،  احلياكة  الّتطريز،  اليدوّي،  )الغزل 
ونصبها،  التامثيل  نحت  الفوتوغرايّف،  التصوير  واملراوح،  الل  السِّ الطينّية، 

إطارات الّصور، واملرايا الروافة......الخ)*((. 
ناعات التي يرجع  ُتعّد الّصناعات احلرفّية يف قضائي الُقرنة واملَدْينة من الصِّ
ناعات بالتناقص التدريّي  وجودها إىل فرتات زمنّية بعيدة، وقد أخذْت هذه الصِّ
مقارنة بالّسنوات املاضية، إاّل أّن هناك صناعات استمّر وجودها عىل الّرغم من 
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ناعات احلرفّية الغذائّية،  ناعات احلديثة، كان منها الصِّ ناعة، وظهور الصِّ تطّور الصِّ
)كاألجبان(؛ الستمرار الطلب عليها؛ إْذ يستهلكها الّسّكان بصورة دائمة، وأّن 
بعضها انقرض يف الوقت احلارض، منها: )الكاروك، والكاري، وقفص الطيور، 
ناعات متيَّزت بقّلة  والفروند، والفالة، والبله، والطبكّية)**((. وهناك بعض الصِّ
إنتاجها، كصناعة املهاف، التي كان يشتغل فيها العديد من العوائل، إاّل أّن قّلة 
ناعة، وانخفض إنتاجها بشكل  املردود املادِّي هلا أّدى إىل عدم ممارسة هذه الصِّ
التربيد  وسائل  تطّور  بسبب  رشائها؛  عىل  النّاس  إقبال  لقّلة  وذلك  جّدًا؛  كبري 

والتكييف التي أغنْت عن احلاجة إليها.
ناعات احلرفّية يف قضائي )الُقرنة  وجاء هذا البحث ليسلِّط الّضوء عىل الصِّ

واملَدْينَة(، وبيان طبيعتها. 

م�صكلة الدرا�صة
ناعات احلرفّية جاء وفقًا ملا يتاجه القضاءان؟  1- هل التوزيع اجلغرايّف للصِّ
ّيتها  عت حسب أمهِّ ناعات احلرفّية يف قضائي الُقرنة واملَدْينة توزَّ 2- هل الصِّ

ونوعها وملا يتاجه الّسّكان؟ 
3- هل لدخل الفرد اليومّي والشهرّي يف القضائني أثٌر يف التوزيع؟ 

فر�صية الدرا�صة
 تفرتض الّدراسة: 

الوحدات  بني  احلرفّية  ناعات  للصِّ اجلغرايّف  التوزيع  يف  تباين  هناك   -1
ّية.  اإلدارّية يف قضائي الُقرنة واملَدْينَة من حيث النوعّية والكمِّ
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2- إّن توزيع الّسّكان املتباين ومقدار دخوهلم يؤثِّر تأثريًا مبارشًا عىل مقدار 
ناعات احلرفّية. الطلب عىل منتجات الصِّ

هدف الدرا�صة
احلرفّية  ناعات  الصِّ دراسة  أّوهلا:  جوانب،  عّدة  حتقيق  إىل  الّدراسة  تدف 
خالل  من  فيها  االقتصادّي  الواقع  معرفة  أجل  من  واملَدْينَة  الُقرنة  قضائي  يف 
ناعّية ضمن احلدود اإلدارّية، ومعرفة توزيعها اجلغرايّف  ّيتها االقتصادية والصِّ أمهِّ
الُقرنة  احلرفّية يف قضائي  ناعات  للصِّ ناعّية  الصِّ العملّيات  وتنّوعها، فضاًل عن 

واملَدْينَة، واملشكالت التي تواجهها يف القضائني.

احلدود املكانّية والزمانّية 
اجلزء  الُقرنة يف  يقع قضاء  إْذ  البرصة؛  الّدراسة يف شامل حمافظة  منطقة  تقع 
عرض  دائريت  بني  وينحرص  البرصة،  حمافظة  من  الرّشقّي  والّشاميّل  الّشاميّل 
رشقًا   )42ْ،47َ-42ْ،27َ  ( طول  خطَّي  وبني  شامالً،   )31ْ.18َ  -  30ْ.35َ(
قضاء  الغرب  ومن  ميسان،  حمافظة  الّشامل  من  ه  يدُّ  ،))1( خريطة  )الحظ 
ه من اجلنوب واجلنوب الغريّب قضاء البرصة، وقضاء الّزبري، أّما من  املَدْينة، ويدُّ
الرشق واجلنوب الرّشقّي، فحدوده الدولّية مع إيران وقضاء شّط العرب)1(. أّما 
قضاء املَدْينَة، فيقع يف اجلزء الّشاميل الغريّب من حمافظة البرصة، بني دائريت عرض 
) 30ْ.42َ - 16َ .31ْ( شامالً، وضمن قوس طول ) 47ْ.5َ - 47ْ.24َ( رشقًا؛ 
إْذ يّده من الّشامل والّشامل الغريّب حمافظة ميسان، وغربًا حمافظة ذي قار، ومن 
الُقرنة)2(،  قضاء  ورشقًا  الّدير،  وناحية  الّزبري  قضاء  الرشقّي  واجلنوب  اجلنوب 
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ناعات  أّما حدودها الزمانّية، فتمّثلْت بعام )2015م(؛ وذلك بدراسة واقع الصِّ
غرية يف قضائي الُقرنة واملَدْينَة.  الصَّ

هيكلّية الّدرا�صة 
راسة أّوالً التطّور التارخيّي للّصناعة احلرفّية يف القضائني، ومن ثّم   تناولت الدِّ
بيان بعض خصائصها، ثّم بيان عوامل توّطنها، وتّم تسليط الّضوء عىل التوزيع 
ناعات احلرفّية يف القضائني حسب الوحدات اإلدارّية ومن ثّم بيان  اجلغرايّف للصِّ
باملواّد األولّية  ناعات احلرفّية يف القضائني متمّثلة  التي تعرتض الصِّ املشكالت 

واأليدي العاملة، والتسويق، وضعف البنى االرتكازّية، ... ألخ(. 
وانتهت الّدراسة بمجموعة من االستنتاجات، التي من خالهلا متّْت صياغة 
بعض املقرتحات التي يمكن االستفادة منها من قبل اجلهات املسؤولة لتطوير 

الواقع االقتصادّي يف القضائني، التي تنعكس عىل الواقع الّصناعّي فيهام. 
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اإلدارّية،  البرصة  حمافظة  خريطة  للمساحة،  العاّمة  اهليأة  العراق،  مجهورّية  املصدر:   -
مقياس الّرسم ) 1: 500000(، بغداد، )2008م(.
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غرية يف ق�صائي الُقرنة واملَدْيَنة ناعات ال�صّ اأّواَل: التطّور التاريخّي لل�صِّ

ناعات احلرفّية باستيطان اإلنسان واستقراره يف املكان الذي  ترتبط نشأة الصِّ
يعيش فيه، معتمدًا عىل خصائصه ومقّوماته اجلغرافّية، من خالل تأمني احتياجاته 
املتمّثل  وامللبس  احلبوب،  وطحن  الفواكه  بعرص  املتمثِّل  واملرشب،  املأكل  من 
بمنشآت اخلياطة، والتنّقل واحلركة املتمثِّلة بوسائط النقل املائّي، واحتياجاته إىل 

األدوات الزراعّية لغرض القيام بالعملّيات الّزراعّية ابتداء. 
تينّيات من القرن املايض العديد من  وقد نشأْت يف قضاء الُقرنة يف فرتة السِّ
ناعات، منها: صناعة األدوات الزراعّية، التي يعمل عىل إنتاجها )مزهر أبو  الصِّ
كريم، وكليكل(؛ إذ يعمل عىل صناعة: املسحاة، والكرك، واملنجل، والفروند، 
حريب،  وبيت  مهّجر،  بيت  منهم:  فيها،  العوائل  بعض  اشتغال  عن  فضاًل 
بعينّيات  وبيت كّمون، واحلاج عبد، واحلاج عبد الّساّمج، وبيت غازي. ويف السَّ
ُأنشئت منشآت النجارة، منها: منشأة كروط،  منشأة نجارة حمّمد رايض جعفر، 
احلاج  منشأة  منها:  الرجالّية،  العباءة  خياطة  منشآت  ظهرت  الثامنينّيات  ويف 
صناعة  حني  يف  احلارض،  الوقت  يف  ناعة  الصِّ هذه  تزال  وال  واهلليجّية  حرية، 
يط كانت ُتنتج يف منشأة )عبد الفتاح أبو ميثاق(، وظهرْت منشآت اخلياطة  اخلرِّ
نجارة  منشأة  أنشئت  كام  الّصادق(،  )كريم  منشأة  ومنها:  والّرجالّية،  النسائّية 
الغدير، ونجارة احلمزة، ومنشأة حدادة املصطفى، ومنشأة ندافة الّرمحن. أّما 
انفتاح  نتيجة  املنشآت  أعداد  وازدادت  ناعة،  الصِّ رْت  تطوَّ فقْد  بعد)2003م(، 
وظهرت  اإلنتاج،  ومستلزمات  ناعة  الصِّ متطّلبات  ودخول   ، املحلِّ الّسوق 
الضوئّي،  واإلعالن  والطباعة  اهلندسّية،  الّصناعات  منها:  جديدة،  صناعة 
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وتغرّيت جمريات احلياة االقتصادّية؛ إْذ ُأنِشئ فيها الكثري من املنشآت، منها: منشأة 
ومنشأة  الصويلح،  ومنشأة  الشايف،  بلوك  ومنشأة   ،الزهراء بركات  بلوك 
بركات احلسني. ومن منشآت النجارة، منشأة نجارة أبو عّل، والّصناعات 
اهلندسّية، منها: منشأة حسن حامد، ومن املخابز خمبز الزهراء، وخمبز اإلمام 
عّل، وخمبز احلسني، وخمبز األنصار، ومن منشآت اخلياطة: منشأة الثغر 

 .)3(جالّية، وصناعة وسائط النقل املائي، منها: منشأة الزهراء لأللبسة الرِّ
األربعينّيات  فرتة  منذ  فاشتهرت  املَدْينَة،  قضاء  يف  احلرفّية  ناعات  الصِّ أّما 
كاظم  منشأة  أشهرها:  ومن  املائّي،  النقل  وسائط  بصناعة  املايض  القرن  من 
محيد  احلاج  ومنشأة  والبلم(،  واملشحوف،  )الطرادة،  ُينتج:  الذي  خالطي، 
سعودي، ومنشأة احلاج عبد اهلل، و منشأة جبري، ومنشأة عبد احلسن، و منشأة 
احلاج بارود، و منشأة احلاج حسن، و منشأة نعيمة لعيبي حسني، و منشأة عبد 
ومنشأة  خلف،  جودة  منشأة  و  علوان،  احلاج  مزاهر  ومنشأة  ماهود،  الرسول 
شنّون حمّمد، ومنشأة عبد احلسني طاهر، ومنشأة كاطع سمحاق، ومنشأة الزم 
يد، مثل: الفالة، والكرفة،  سمحاق. وإّن بعض هذه املنشآت تنتج أدوات الصَّ
واملنجل،  والكرك،  املسحاة،  مثل:  الزراعّية،  األدوات  وصناعة  واملجداف، 
ثلج  منشأة  منها:  ُأخر،  صناعات  فظهرت  السبعينّيات،  مّدة  أّما  والفروند. 
صناعة  فظهرت  الثامنينّيات،  فرتة  يف  أّما  غزوان،  أبو  نجارة  ومنشأة  الفرات، 
وانترشت  والشبابيك،  األبواب  وتنتج  منشآت،   )6( منشآتا  وبلغت  احلدادة، 
يف هذه املّدة املخابز واألفران، منها: خمبز سّيد سعيد، وفرن صّمون كاظم قاسم، 
كذلك صناعة العباءة الرجالّية التي تعتمد عىل الغزل الذي تنتجه النساء، منهم: 
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أم عبد النّبّي، ثّم ينقلونه إىل احلائك الذي يصنع العباءة الّرجالّية، احلاج لعيبي 
جالّية،  مبارك الذي يقوم بصناعتها، ومن ثّم تطّورْت صناعة خياطة العباءة الرِّ
وازدادت أعدادها، فظهر اخلّياط احلاج عاشور أبو حسنني، واحلاج عل داخل 
كّطان،  ورسور  علوان،  وريمة  شنّون،  حنتوشة  النسائّية  واخلّياطة  حتسني،  أبو 
الّلطيف  عبد  والنّداف  الّصاحب،  عبد  النّداف  منها:  النّدافة،  منشآت  ونشأت 
وصناعة  عبادة،  سلامن  احلاج  ثلج  منشأة  منها:  الثلج،  وصناعة  الّسادة،  عبد 
الطباكة  اهلادي، وصناعة  ربية عبد عّل، ومحدّية عبد  منشأة  منها:  الطني،  تنّور 
الّلبن،  صناعة  املّدة  هذه  يف  وظهرت  حمسن.  أمل  منهم:  والبساط،  واملكانس 
الذي يقوم بإنتاجه معظم الّسّكان، منهم: معمل شوكي عالوي، ويف هذه املّدة 
عبد  جّبار  ومنشأة  زعيبل،  نعمة  منشأة  منها:  البلوك،  صناعة  ظهرت  -أيضًا- 
صادق  بإنتاجها  يقوم  التي  املرّطبات  صناعة  وكذلك  األمل،  ومنشأة  العايل، 
ناعة ونشأت العديد من املنشآت  كاظم. أّما بعد )2003م(، فقْد تطّورت الصِّ
حّتى باتت تشتهر منتجاتا وتنترش يف أسواق مركز قضاء البرصة واملحافظات 
الوسطى، السيَّام منتجات احلدادة والنجارة؛ بسبب حتّسن الظروف االقتصادّية. 

ناعات احلرفّية)4( بـ: وتتمّيز الصِّ
الّصناعات احلرفّية، مل تكن مستندة إىل نظرّيات علمّية تطبيقّية، بل  إّن   -1
ناعات تتطّور تارخيّيًا، ويناهلا  إهّنا تعتمد عىل تقليد الطبيعة، ثّم أخذت تلك الصِّ
، ومعنى ذلك، أّن وجود تلك  التهذيب، تبعًا للتطّور احلضارّي والنموِّ الذوقيِّ
رت حياة  أْن تطوَّ بعد  به  اختلطْت  الفّن، ولكنّها  ُيعدُّ سابقًا لوجود  ناعات  الصِّ

اإلنسان، وصار الفنُّ األثر الواضح فيها. 
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ناعات احلرفّية بضوهبا ال ختلو من التشابك، فاستعامل ألوان معّينة  2- الصِّ
الرسوم  من  معنيَّ  )بمعتقٍد(  أو  )بالتفكري(،  يرتبط  األنسجة  يف  سواها  وجتنّب 
أو  املعدنّية،  األواين  أو  اجلدران،  عىل  اليدوّي  العامل  خيّطها  التي  والنقوش 
، ونموذج تفكرييٍّ تتداخل  األبواب، أو الشبابيك، كّلها منبعثة عن نمٍط عقلٍّ

فيه الرتّسبات املتباينة. 
ناعات يتّم القيام هبا داخل املنازل والبيوت، وال توجد  3-إّن أغلب هذه الصِّ

ورش أومعامل خاّصة هبا)5(.
4- اعتامدها عىل اإلمكانات الذاتّية )من حيث التمويل واإلدارة(.

5- حتصل هذه الّصناعة عىل ماّدتا األولّية من بقايا بعض املنتجات الزراعّية، 
، فإّن املاّدة األولّية يصل عليها  أو ما يتّم زراعته من منتجات زراعّية، ومن َثمَّ

جمّانًا من خالل ما يتوافر لديه يف حقله ومزرعته وبيئته. 
وُيعتمد  أو عامالن،  واحد،  فيها عامل  يعمل  أغلبها صناعات صغرية   -6

ناعة، وإهّنا -ايضًا- موروث اآلباء واألجداد.  عىل اخلربة واملهارة يف هذه الصِّ
7- توافر مردود اقتصادّي جّيد، واعتامد بعض العوائل عىل هذا املردود يف 

معيشتهم؛ كوهنم ال يملكون موردًا آخر ملعيشتهم.
صناعات  كوهنا  وذلك  النسوّي؛  العنرص  هبا  يقوم  ناعات  الصِّ أغلب   -8
وعدم  الفراغ،  وقت  وجود  مع  كبريًا،  عضلّيًا  جهدًا  تتطّلب  ال  خفيفة  صغرية 

امتالكهنَّ وظائف حكومّية.
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ناعات احلرفّية يف ق�صائي الُقرنة  ثانياً:عوامل التوّطن اّل�صناعّي لل�صِّ
واملَدْيَنة

أو  منطقة  أّية  يف  ناعة  الصِّ لقيام  ّية  املادِّ األسس  توافر  عديدة  عوامل  هناك 
إقليم، وال شّك يف أهّنا كثرية، لكن ينبغي القول بأهّنا قْد ال تتوافر مجيعًا يف املنطقة 
ناعة يف منطقة  ويف آٍن واحد، وإّن عدم توافر عامل أو أكثر ال يول دون قيام الصِّ
ناعّي عىل الّرغم من أهّنا تفتقر إىل  ما؛ إْذ إّن هناك مناطق معروفة بتطّورها الصِّ
عامل مهمٍّ لقيام صناعة معيَّنة، مثل: منطقة لنكشاير الربيطانّية، التي ُتعّد من أهّم 
مناطق صناعة النسيج القطنّي يف العامل، يف الوقت الذي ال تسمح فيه الظروف 

الطبيعّية هلذه املنطقة بزراعة القطن)6(. 
عة وخمتلفة يف القضائني، ويف أيِّ إقليم، ومن أجل  ناعةاحلرفّية متنوِّ إّن الصِّ
القدرة عىل  هلا  موقعّية  توافر عوامل  من  فروعها، الُبدَّ  بعض  أو  ناعة  الصِّ قيام 

ناعّية)7(. اجلذب الّصناعّي إلنتاج نوٍع أو أكثر من املنتجات الصِّ
ناعات احلرفّية يف قضائي الُقرنة  ناعّي للصِّ وسوف نناقش عوامل التوّطن الصِّ
واملَدْينَة، وتشمل:- 1/املوقع اجلغرايّف. 2/املاّدة األولّية. 3/املناخ. 4/األيدي 

العاملة. 5/املياه. 6/رأس املال. 7/النقل. 8/الّسوق. 9/العامل الّشخيّص. 

1- املوقُع اجلغرايّف 
ههم نحو  دة، فله دور يف توجُّ ّكان، وبوجوه متعدِّ للموقع أثٌر مهمٌّ يف حياة السُّ
وإذا  ُأَخر.  أنشطة  قيام  أمام  قًا  معوِّ يقف  وقْد  معيَّنة،  وخدمّية  اقتصادّية  أنشطة 
وأنامطها  ناعة  الصِّ عىل  أثره  فإنَّ  مثاًل،  الزراعّي  النشاط  عىل  مبارشًا  تأثريه  كان 
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ومواقعها غري مبارش يف أكثر األحيان، فاملوقع الفلكّي له دور يف حتديد نوع املناخ 
الّسائد، ومن َثمَّ نوع املنتجات الزراعّية املنتجة، فام جتود زراعته يف املنطقة املعتدلة 
د نوع  خيتلف عن احلاّرة، ويف الباردة جتوز زراعة حماصيل ُأَخر، وهذه وتلك حتدِّ
ناعات التي تعتمد عىل املحاصيل الزراعّية التي تقوم عىل معاجلتها، واملنَتجة  الصِّ

ّيًا)8(. حملِّ
البرصة،  حمافظة  من  الرّشقّي  والّشاميّل  الّشاميّل  اجلزء  يف  الُقرنة  قضاء  يقع 
ل نسبة )%10،87(  )الحظ خريطة )2((. وتبلغ مساحته )4648( كم2، ويشكِّ
البالغة )19070(كم2، ويتكّون من ثالث  البرصة  من جمموع مساحة حمافظة 
قضاء  فمركز  الثَّغر(،  وناحية  الّدير،  وناحية  القضاء،  )مركز  إدارّية:  وحدات 
الّثغر يف شامله.  ير يف جنوب القضاء، وناحية  الدِّ الُقرنة حلقة وصل بني ناحية 
مساحته  وبلغت   ،)%50( وبنسبة  نسمة،   )137،248( انه  سكَّ عدد  يبلغ 
ناحية  أّما  ّية.  الكلِّ القضاء  قدرها )44%( من مساحة  وبنسبة  )2073( كم 2، 
اهنا )37،784(  الّثغر الواقعة يف اجلزء الّشاميّل من قضاء الُقرنة، فيبلغ عدد سكَّ
من  قدرها )%38(  وبنسبة  وبنسبة )13%(، ومساحتها )1750(كم2،  نسمة، 
اهنا  مساحة القضاء. أّما ناحية الّدير، فتقع يف اجلزء اجلنويّب منه، ويبلغ عدد سكَّ
وبنسبة  كم2،   )825( مساحتها  وتبلغ   ،)%37( وبنسبة  نسمة،   )104،903(

قدرها )18%( من مساحة القضاء. )الحظ جدول رقم )1((. 
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جدول رقم )1( الوحدات اإلدارّية وعدد سّكانا، واملساحة، يف قضاء الُقرنة لعام )2015م(

الوحدة 
امل�صاحة الن�صبة %عدد ال�صكان االإدارّية 

)كم2( 
الن�صبة 

 )%(
موقعها من 

الق�صاء 
مركز قضاء 

وسط القضاء 13724850207344الُقرنة 

جنوب القضاء 1049033782518ناحية الّدير 
شامل القضاء 3778413175038ناحية الّثغر 

2799351004648100املجموع 

املركزّي لإلحصاء،  اجلهاز  التخطيط،  باالعتمد عىل: )1( وزارة  الباحث  املصدر: من عمل 
نتائج املسح لشبكة اإلعالم لعام 2015م. )2( مديرّية بلدّية مركز قضاء الُقرنة. )3( مديرّية 

بلدّية ناحية الثغر.

وتبلغ  البرصة،  حمافظة  من  الغريّب  الّشاميّل  اجلزء  يف  فيقع  املَدْينَة،  قضاء  أّما 
ل نسبة )5،9%( من إمجايل مساحة حمافظة  ّية )989( كم2، ويشكِّ مساحته الكلِّ
ن قضاء املَدْينة من ثالث وحدات إدارّية:  البرصة البالغة )19070(كم2. يتكوَّ
 ،)الّصادق اإلمام  وناحية  سليم،  ين  الدِّ عّز  وناحية  املَدْينَة،  قضاء  )مركز 
ويبلغ عدد  املَدْينَة،  من قضاء  الغريّب  الّشاميّل  اجلزء  يقع يف  املَدْينة  فمركز قضاء 
)269(كم2،  مساحته  وتبلغ   ،)%33،6( وبنسبة  نسمة،   )77،279( انه  سكَّ
عّز  هيد  الشَّ وناحية  القضاء،  إمجايل مساحة  قدرها )27.2%( من  نسبة  ويمثِّل 
املَدْينة،  قضاء  من  الرّشقّي  اجلزء  يف  تقع  سابقًا)*(،  العز(  )اهلوير،  سليم  ين  الدِّ
اهنا )67،203( نسمة، وبنسبة )29%( واملساحة قدرها )503( ويبلغ عدد سكَّ
ناحية  وأخريًا  القضاء،  مساحة  إمجايل  من   )%  50،9( قدرها  بنسبة  أي:  كم2، 
املَدْينَة،  قضاء  من  الغريّب  اجلزء  يف  وتقع  سابقًا)*(،  )طلحة(   الّصادق اإلمام 
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مكانّيًا  حيِّزًا  وتشغل   ،)%37( وبنسبة  نسمة،   )86،120( سّكاهنا  عدد  ويبلغ 
القضاء.  مساحة  إمجايل  من   )%21،9( قدرها  وبنسبة  كم2،   )217( بمساحة 

)الحظ جدول رقم )2((. 
جدول رقم )2( الوحدات اإلدارّية وعدد سّكانا، واملساحة، يف قضاء املَدْينَة لعام )2015م( 

عدد الوحدة االإدارّية
امل�صاحة الن�صبة%ال�صكان 

)كم2( 
الن�صبة 

 )%(
موقعها من 

الق�صاء 

شاميل غريّب 7727933،626927،2مركز قضاء املَدْينَة 
القضاء 

ين سليم  رشقّي القضاء 672032950350،9ناحية عّز الدِّ
ناحية اإلمام الّصادق 


غريّب القضاء 861203721721،9

230602100989100املجموع 

نتائج  لإلحصاء،  املركزّي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة   )1( عىل:  باالعتمد  الباحث  عمل  من 
املَدْينَة دراسة  املالكّي، قضاء  املسح لشبكة اإلعالم لعام 2015م. )2( حمّمد أطخيخ ماهود 
)غري  ماجستري  رسالة   ،)GIS( اجلغرافّية  املعلومات  ُنظم  باستخدام  األقليمّية،  اجلغرافية  يف 

ّية اآلداب، جامعة البرصة، 2009م: ص14.  منشورة(، مقّدمة إىل كلِّ

اجلنوبّية،  املحافظات  ط  يتوسَّ فهو  كبرية،  ّية  أمهِّ للقضاءين  اجلغرايّف  للموقع 
وخاّصة حمافظتي )ميسان وذي قار( كذلك مع مركز حمافظة البرصة، سواء يف 
لّية الّداخلة يف صناعتها، مثل: جلب ماّدة الكوالح املستعملة يف  ة األوَّ جلب املادَّ
ناعات إىل أسواق  ى منتجات هذه الصِّ جرشها يف جمارش قضاء الُقرنة، كام تتعدَّ
املحافظات املجاورة، ومركز حمافظة البرصة. يتمّتع القضاءين بموقٍع اسرتاتيجّي 
اجلنوبّية  واملحافظات  البرصة  مركز حمافظة  بني  يمثِّالن حلقة وصل  فُهام   ، مهمٍّ
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املجاورة املتمثِّلة بمحافظتي )ميسان، وذي قار(، ما ساعد يف سهولة االرتباط 
املجاورة،  واملحافظات  القضائني  وبني  جهة،  من  البرصة  حمافظة  مركز  بني 
كمحافظة ذي قار وميسان من جهة أخرى، ومن َثمَّ سهولة ترصيف املنتجات، 

البرصة اإلدارّية، مقياس  العاّمة للمساحة، خريطة حمافظة  اهليأة  العراق،  املصدر : مجهورّية 
الرسم )1 :500000(، بغداد، )2008م(.
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وسهولة النقل، وساعد -كذلك- عىل انسيابّية نقل املواّد األولّية، والرتابط بني 
القضائني، وتبادل املنفعة بينهام.

2- املاّدة االأولّية
ناعة هو تغرّي شكل املاّدة من حالة إىل ُأخرى، لتزداد منفعتها  إّن جوهر الصِّ
تكون  أْن  إّما  اإلنسان، وهي  إشباع حاجات  قدرتا عىل  لتزداد  أي:  لإلنسان، 
خامات زراعّية، أو نباتّية، أو غابّية، أو معدنّية، أو سلعًا نصف مصنَّعة، أو تاّمة 
التصنيع)9(. وهناك مسائل عديدة مهّمة ترتبط بعامل املواّد األّولّية، كموقع املواّد 
ناعات، واعتامدها مصدرًا يف توفري املاّدة  األّولّية، وأماكن تواجدها لبعض الصِّ

األّولّية، وطبيعتها، وحجمها، ووزهنا، وقيمتها، وتكاليف نقلها)10(.
صناعة  لكلِّ  إنَّ  إْذ  ناعات؛  الصِّ يف  الداخلة  األّولّية  املاّدة  وتتعّدد  وتتنّوع 
عنه  احلارض  الوقت  يف  عليها  احلصول  طريقة  وختتلف  هبا،  خاّصة  أّولّية  ماّدة 
يف املايض؛ وذلك بسبب الظروف التي يمرُّ هبا العراق، وأّن تكاليف احلصول 
عليها اختلفت؛ إْذ أصبحْت أكثر ُكلفة عن الّسابق)11(. إّن أسعار املواّد األّولّية 
متيل إىل االرتفاع وعدم الثبات؛ إذ إّن معظم املواّد األّولّية مستوردة من خارج 
ناعة حسب إنتاجّية املعمل،  القطر، وختتلف نسبة املاّدة األّولّية الداخلة يف الصِّ
املاّدة  ّية  بإنتاجها، وختتلف كمِّ التي يقوم  املنتجات  التي تعتمد عىل الطلب عىل 
ناعة ومنتجاتا، ويعتمد ذلك عىل  ناعة حسب نوع الصِّ األّولّية الداخلة يف الصِّ
مدى الطلب من قبل الّسّكان عليها، الذي بدوره يتأّثر بمجموعة من العوامل، 
من  الفرد  دخل  ل  بمعدَّ -أيضًا-  يتأثَّر  الذي  للّسّكان،  املعايش  املستوى  ها:  أمهُّ
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متوافرة  ّية  حملِّ مواّد  هي  ناعة  الصِّ يف  املستخدمة  املواّد  وأغلب  القومّي.  الدخل 
يف القضاءين، كاحلليب لصناعة األجبان، أو الربدّي، الذي يوافر املاّدة األّولّية 
اليدوّية،  واملهاّف  املكانس  لصناعة  النّخيل  سعف  أو  وصناعته،  يط  للخرِّ

والقصب لصناعة البواري، وغريها.
أّما بالنسبة إىل الّثروة احليوانّية، فيحوي القضاءان أعدادًا ال بأس هبا، كام يف 
اجلدول)3(؛ إْذ بلغت أعدادها يف قضاء الُقرنة )72178( رأسًا من إمجايل حمافظة 
 )32247( املَدْينة  قضاء  يف  بلغت  بينام  رأسًا،   )219291( والبالغة  البرصة، 
ماّدة  متها  مقدَّ يف  األّولّية،  املواّد  من  العديد  احليوانّية  الثروة  هذه  وتوافر  رأسًا. 

احلليب الداخلة يف صناعة األجبان. 
جدول رقم )3( أعداد الثروة احليوانّية يف قضائي الُقرنة واملَدْينَة لسنة )2015م( 

اأعداد الوحدة االإدارّية
االأبقار

اأعداد 
االأغنام

اأعداد 
اجلامو�ص

اأعداد 
االإبل

اأعداد 
املجموعاملاعز

2343879663916118159572178قضاء الُقرنة
144267337102485018632247قضاء املَدْينَة

644076753370977587310501219291حمافظة البرصة

املصدر: من عمل الباحث  باالعتمد عىل مديرّية زراعة حمافظة البرصة، قسم الثروة احليوانّية، 
)بيانات غري منشورة(، )2015م(.

3- املناخ
ناعة؛ إذ إّن  للمناخ بعنارصه املختلفة تأثرياته املبارشة وغري املبارشة عىل الصِّ
ناعة بصورة مبارشة من خالل تأثري درجات احلرارة  تأثري عنارص املناخ يف الصِّ
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والرطوبة عىل درجة راحة اإلنسان وإمكاناته اجلسمّية، ويزداد الطلب عىل بعض 
الزراعّي  اإلنتاج  املناخ، ويؤثِّر بصورة غري مبارشة عىل  تأثري  نتيجة  ناعات  الصِّ
ناعة. ويؤثِّر  وبشكل مبارش عىل منتجاته النباتّية واحليوانّية التي تستعمل يف الصِّ
إليها،  الّسّكان  حاجة  وعدم  اجلوِّ  لربودة  وإيابًا  سلبًا  املعامل  عمل  عىل  املناخ 
تنّور  كصناعة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ وبعض  إنتاجها.  يف  موسمّية  بذلك  فتكون 
تتأّثر  ذلك  مع  ولكنّها  عليها،  املستمّر  للطلب  العام  طوال  إنتاجها  يتمُّ  الطني 
وذلك  الغائمة؛  واألّيام  املمطرة  األّيام  يف  اإلنتاج  يتوقَّف  إْذ  ّية؛  اجلوِّ بالظروف 
األمطار  وإّن  ومتاسكه،  املنتج  جلفاف  الاّلزم  الّشميّس  اإلشعاع  إىل  حلاجتها 

الغزيرة تؤدِّي إىل تلف املنتج وتوّقف اإلنتاج. 
 ،)60،8ْ( البرصة  الّشميّس يف مدينة  الّسقوط  لزاوية  الّسنوّي  ل  املعدَّ ويبلغ 
عىل   )83،7ْ( و   )82،7ْ( بمقدار  وآب،  حزيران  شهري  يف  أقصاها  وتصل 
التوايل، بينام تبلغ أدناها يف شهر كانون األّول لتبلغ )35،7ْ(، ويرتبط مع زاوية 
ّية اإلشعاع الّشميّس  ل العاّم لكمِّ الّسقوط مقدار اإلشعاع الّشميّس؛ إْذ يبلغ املعدَّ
)476،6( سعرة/سم2/يوم، ويصل أقصاها يف شهر حزيران ليبلغ )653،5( 
سعرة/  )272،5( األّول  كانون  شهر  يف  معّدل  وأدنى  سعرة/سم2/يوم، 

سم2/يوم، كام يف جدول رقم )4(.
مدينة  يف  احلرارة  درجات  الت  معدَّ تباين   )5( رقم  اجلدول  من  ويتبنيَّ 
ل السنوّي العاّم )26،6(ْم، وترتفع أقصاها يف شهري متّوز  البرصة؛ إْذ يبلغ املعدَّ
)38،2(ْم، وآب )37،9(ْم، وتنخفض إىل أدناها يف شهر كانون الثاين، بمقدار 
الّسنوّي  ل  املعدَّ يبلغ  بينام  )14،4(ْم،  بمقدار  األّول،  كانون  وشهر  )13،1(ْم، 
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لدرجة احلرارة العظمى )33،4(ْم، يف حني يصل أقصاها يف شهري متّوز وآب 
ل الّسنوّي لدرجة احلرارة  لتبلغ )46،4(ْم، و)46،5(ْم عىل التوايل، ويبلغ املعدَّ
األّول  وكانون  الثاين  كانون  شهري  يف  أدناها  وتصل  )19،6(ْم،  الّصغرى 

لتبلغ)7،6(ْم، و )9،3(م ْ. 
الت الّشهرّية لزوايا سقوط اإلشعاع الّشميّس، وطول النهار النظرّي  جدول رقم )4(: املعدَّ
ة  ّية اإلشعاع الّشميّس )سعره/سم2/يوم( يف مدينة البرصة، للمدَّ والفعيّل )ساعة/يوم(، وكمِّ

)1983-2015م(.

ال�صهور 
زوايا االإ�صعاع 

ال�صم�صيّ 
)الدرجة( 

�صاعات 
ال�صطوع 

النظرية)�صاعة 
/يوم(

�صاعات 
ال�صطوع 

الفعلية )�صاعة 
/يوم( 

ّية االإ�صاع  كمِّ
ال�صم�صّي 

)�صعره/�صم2/ 
يوم( 

 292،0 6،6 10،27 37،7كانون الثاين 
 412،6 7،4 11،09 46،7شباط 
 436،5 8 11،58 57،7آذار 

 528،7 8،4  12،53 69،7نيسان 
 631،2 9،6 13،40 78،7مايس 

 653،5 11،3 14،04 82،7حزيران 
 635،9 11  13،53 80،7متّوز 
 586،7 11 13،10 83،7آب 

 522،7 10،4  12،22 63،7أيلول 
 422،6 8،9  11،28 51،7ترشين األّول 
 324،6 7،5  10،39 50،7ترشين الثاين 
 272،5 6،6  10،14 35،7كانون األّول 

 476،6 9  11،9 60،8املعّدل السنوّي 
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ّية والرصد الزلزايّل، قسم املناخ، بيانات  املصدر: وزارة النقل العراقّية، اهليأة العاّمة لألنواء اجلوِّ
غري منشورة، )2015م(. 

الت الشهرّية لدرجات احلرارة االعتيادّية والّصغرى والعظمى )م( يف  جدول رقم )5(: املعدَّ
ة )1983-2015م(. مدينة البرصة، للمدَّ

معّدالت درجات  ال�صهور 
احلرارة )ْم( 

معّدالت درجات 
احلرارة ال�صغرى )ْم( 

معّدالت درجات 
احلرارة العظمى )ْم( 

 18،2 7،6 13،1كانون الثاين 
 21،3 9،8 15،6شباط 
 26،3 14 20،2آذار 

 32،9 20 26،5نيسان 
 39،8 25،9 32،9مايس 

 44،2 28،3 36،3حزيران 
 46،4 29،9 38،2متّوز
 46،5 29،3 37،9آب 

 42،8 25،6 34،6أيلول 
 36،5 21،2 28،9ترشين األّول 
 26،9 14 20،5ترشين الثاين 
 19،5 9،3 14،4كانون األّول 
 33،4 19،6 26،6املعّدل السنوّي

ّية والرصد الزلزايّل، قسم املناخ، بيانات  املصدر: وزارة النقل العراقّية، اهليأة العاّمة لألنواء اجلوِّ
غري منشورة، )2015م(.

وبذلك يكون للمناخ تأثري سلبّي وإيايّب عىل صناعات منطقة الدراسة، إّما 
ناعة  بنشاطها وحيوّيتها، أو توّقفها عن العمل، أو موسميِّتها، حسب نوع الصِّ



257

اأ.م.د. فار�ص مهدي حمّمد 

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

ناعّية.  وطبيعة عملّياتا الصِّ

4-االأيدي العاملة
عىل  تقوم  ناعة  فالصِّ ة،  املهمَّ ناعة  الصِّ قيام  عوامل  من  الّسّكان  عامل  ُيعدُّ 
ناعة  الصِّ قيام  فإّن  لذلك،  أجلهم؛  من  وُتنتج  بجهودهم،  وتعمل  خراتم،  مدَّ
وتوّطنها يتطّلب توافر األيدي العاملة ذات األجور املنخفضة نسبّيًا من جانب، 
ناعة نفسها،  عة من جانب آخر، وهذا يعتمد عىل طبيعة الصِّ وتوافر املهارات املتنوِّ
فبعضها يتاج إىل أعداد كبرية، وبعضها اآلخر هيتمُّ باملهارة الفنِّّية. عمومًا، فإّن 
العاملة،  األيدي  من  ناعّية  الصِّ املتطّلبات  تلك  توافر  بالّسّكان  املزدمحة  املناطق 
وحسب ما حتتاجه منهم، وعىل اختالف مستوياتم)12(. وترتبط القوى العاملة 
الّسّكان- بعمليتي اإلنتاج واالستهالك، وعندما يزداد حجم  -وهي جزء من 
الّسّكان، فإّن احتامل توافر القوى العاملة بأعداد كبرية يصبح قوّيًا، وإذا ازداد 
ل عنرص جذب لرتّكز  عرض األيدي العاملة يف الّسوق، فإّن هذا األزدياد يشكِّ
ناعّية بالقرب منها، وذلك لضامن تلبية حاجات املعامل من العاملني  املواقع الصِّ
بمختلف فئاتم من جهة، ولسهولة احلصول عىل العاّمل ذوي األجور املنخفضة 

من جهة ثانية)13(. 
بلغ عدد الّسّكان يف قضاء الُقرنة سنة )2009م()241490( نسمة، وقضاء 
املَدْينَة )199891( نسمة من جمموع سّكان املحافظة، والبالغة )2405434( 
نسمة،   )273312( الُقرنة  قضاء  سّكان  فبلغ  )2014م(،  عام  يف  أّما  نسمة. 
البالغ  املحافظة  سّكان  جمموع  من  نسمة،   )225413( املَدْينَة  وقضاء 
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)2744758( نسمة. 
الزيادة  بالزيادة؛ بسبب  الّسّكان يف القضائني وحمافظة البرصة آخذ  إّن عدد 
الطبيعّية واهلجرة الوافدة من املحافظات املجاورة املتمثِّلة بمحافظتي )ميسان، 
إليها؛  للمهاجرين  العمل  فرص  توافر  باعتبار  البرصة،  حمافظة  إىل  قار(  وذي 

كوهنا متثِّل عاصمة العراق االقتصادّية. )الحظ جدول رقم )6((. 
منها،  ناعّي  الصِّ النشاط  حلاجة  تبعًا  ناعة  الصِّ توّطن  يف  العاّمل  دور  ويتباين 
سواء من حيث نوعها، أم حجمها، فبعضها يتطّلب أعدادًا كبرية من العاّمل غري 
املاهرين، وأخرى تتطّلب عاّمالً ماهرين بأعداد قليلة، فيام ال تزال هناك صناعات 

متباينة يف حاجتها لكال النوعني من األيدي العاملة، املاهرة وغري املاهرة)14(. 
ة  للمدَّ البرصة،  وحمافظة  واملَدْينَة  الُقرنة  قضائي  يف  الّسّكان  أعداد  تطّور   :)6( رقم  جدول 

)2009 -2014م( 

 
الق�صاء

ال�صّكان 
ل�صنة 2009 

ال�صّكان 
ل�صنة 2010 

ال�صّكان 
ل�صنة 2011

ال�صّكان 
ل�صنة 2012 

ال�صّكان 
ل�صنة 2013 

ال�صّكان 
ل�صنة 2014

273312 241490247765254239260464266822الُقرنة

199891205071210428215327220322225413املَدْينَة 

حمافظة 
240543424683282532831260179026724252744758البرصة 

املصدر: دائرة التخطيط يف حمافظة البرصة، شعبة اإلحصاء، )بيانات غري منشورة(، )2014م(.

الدراسة  منطقة  ويف  ناعة،  الصِّ نوع  حسب  واإلناث  الذكور  عدد  وخيتلف 
)7((؛  جدول  )الحظ  له،  التابعة  والنواحي  القضاء  مركز  سّكان  عدد   يتباين 
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وتأيت يف  بنسبة )%27(،  الُقرنة  مركز قضاء  متثَّلت يف  للّذكور  نسبة  أعىل  إّن  إْذ 
 الّصادق اإلمام  ناحية  واحتّلْت   ،)%21( بنسبة  الّدير  ناحية  الثانية  املرتبة 
املَدْينَة،  قضاء  مركز  الرابعة  املرتبة  احتّل  حني  يف   ،)%17( بنسبة  الثالثة  املرتبة 
ين سليم، وبنسبة )%13(،  وبنسبة )15%(، واحتّلْت املرتبة اخلامسة ناحية عّز الدِّ

واحتّلْت املرتبة الّسادسة واألخرية ناحية الّثغر، بنسبة )%7(. 
جدول رقم )7(: أعداد الّسّكان يف قضائي الُقرنة واملَدْينَة بحسب النّوع، وبحسب الوحدات 

اإلدارّية لسنة )2015م(

الن�صبة % لالإناث الن�صبة% للذكور  اإناث  ذكور الوحدات االإدارّية 
 28% 27% 68675 68573 مركز قضاء الُقرنة

 20% 21%  5338051523ناحية الّدير

 7% 7%1934318441ناحية الّثغر
 15% 15%3919938080مركز قضاء املَدْينَة
ين  ناحية عّز الدِّ

 13% 13% 33133 34070سليم

ناحية اإلمام 
17% 17% 42593 43526الّصادق 

 100%100%258091252446املجموع

نتائج  املركزّي لإلحصاء،  التخطيط، اجلهاز  باالعتمد عىل وزارة  الباحث  املصدر: من عمل 
املسح لشبكة اإلعالم لعام )2015م(.

القطاع  يف  العمل  يف  ُتسهم  عاملة  أيدي  يوافر  املَدْينَة  قضاء  يف  الّسّكان  إّن 
ناعّي، أي ال توجد مشكلة من ناحية األيدي العاملة، وكذا نالحظ ارتفاع  الصِّ
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ناعات احلرفّية يف القضاء،  نسبة سّن الشباب وفئتهم، التي ُتعدُّ رافدًا مهاّمً للصِّ
بوصفها القوى العاملة واملقبلة يف القضاء عىل حساب الفئات األَُخر، أّما بالنِّسبة 

إىل العاّمل املشتغلني، فيختلف من صناعة إىل أخرى.

5- املياه 
ناعات، سواء يف توليد البخار  ُتعدُّ وفرة املورد املائّي رضورّية للكثري من الصِّ
ناعات؛ لذلك، فإّن توافر املياه  والتربيد، أم بوصفها ماّدة أّولّية خام لبعض الصِّ
أّولّية يف كثري من  ماّدة  املياه بوصفها  ّية)15(. تدخل  األمهِّ له جانب من  للمنشأة 
ناعات الغذائّية، مثل: صناعة اجلبن؛ إْذ تصل فيها نسبة املياه بمقدار)%45(،  الصِّ
وصاحلة  نقّية،  ناعّية  الصِّ العملّيات  يف  املستعملة  املياه  تكون  أْن  ويشرتط 
القضائني.  يف  املوجودة  التحلية  حمّطات  من  عليها  احلصول  ويتمُّ  لالستعامل، 
العرب، ما ساعد عىل  نني شّط  القرنة هنرا دجلة والفرات، مكوِّ وخيرتق قضاَء 
إقامة أعداد كبرية من حمّطات حتلية وتنقية املياه، وخيرتُق هنُر الفرات قضاء املَدْينَة، 
وقْد ُأقيمْت عليه حمّطات حتلية املياه، )الحظ خريطة )3((، ما عمل هذا عىل توفري 
ناعّية؛ إْذ إّن بعض منشآت الثلج حتتوي فيها وحدة املعاجلة  املياه للمعامل الصِّ
)R.O( )التناضح العكيّس(، فقْد بلغت معامل تصفية املياه يف قضاء الُقرنة )64( 
منشأة، وبلغْت طاقتها اإلنتاجّية )118780.25( م3/ساعة، أّما قضاء املَدْينَة، 
إْذ  إنتاجّية قدرها )96674.375( م3/ساعة؛  فبلغت )39( معماًل، وبطاقة 
خيرتق هنُر دجلة قضاَء الُقرنة من جهة الّشامل متَّجهًا نحو اجلنوب، ويلتقي بنهر 
بنهر  التقائه  حّتى  نقطة دخوله  من  ويبلغ طوله  الُقرنة،  مركز قضاء  الفرات يف 
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الفرات حدود )47كيلو مرتًا(، ويتباين عرضه بني )30 مرتًا( يف شامل منطقة 
ل منسوب  الدراسة إىل )160مرتًا( عنده نقطة التقائه بنهر الفرات، ويبلغ معدَّ
مياه هنر دجلة يف منطقة الّدراسة لعام )2014م( )26،6مرت3(، وبمعّدل ملوحة 
الغربّية  أجزائها  يف  املنطقة  فيدخل  الفرات،  هنر  أّما  ديسمنز/مرت)16(.   )2،21(
قادمًا من حمافظة ذي قار، ويري ملسافة تقرب من )42كم( يف منطقة الدراسة، 
حّتى يلتقي بنهر دجلة عند بداية مدينة الُقرنة)17(، وباتِّساٍع يرتاوح ما بني )50-
200 مرت()18(، وبعمق )3-7م()19(؛ إذ يبلغ معّدل منسوب مياه هنر الفرات يف 
ل ملوحة )3،2 ديسمنز/مرت( لعام )2014م()20(؛ إْذ  املنطقة )23مرتًا(، وبمعدَّ
إّن هنر الفرات يف الوقت احلارض يستمدُّ مياهه من هنر دجلة يف قضاء الُقرنة، أّما 
التقاء هنري دجلة والفرات، ويري باالجتاه اجلنويّب  العرب، فيتكّون من  شّط 
ل  الفاو ملسافة )195كم(، وبمعدَّ العريّب عند مدينة  الرّشقّي ليصبَّ يف اخلليج 
أّما  كم(،   60( الدراسة  منطقة  يف  طوله  يبلغ  فيام  سم/كم(،   1،5( انحدار 
)21(، أّما أعامقه، فتتغرّي  اتساعه، فيرتاوح بني )25مرت( إىل )2500 مرت( يف املصبِّ
تبعًا لتغرّي املواقع وحاالت املّد واجلزر؛ إْذ ترتاوح ما بني )8-15مرتًا(، ويبلغ 
ّفة الغربّية لنهر شّط العرب ضمن منطقة  عدد اجلداول التي تتفّرع منه من الضِّ
الدراسة، )18( جدوالً، بطوٍل إمجايلٍّ بلغ )39كم(، ُتستعمل لرّي البساتني عىل 
جانبي النهر باستغالل ظاهرة املدِّ واجلزر التي يتأّثر هبا شّط العرب إثر اتِّصاله 

باخلليج العريّب، التي تؤثِّر بدورها يف خصائص املياه كاّمً ونوعًا)22(. 
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املصدر: من عمل الباحثة باالعتمد عىل رند عدنان ديوان السعيدان، صناعة تنقية وحتليه املياه 
للعلوم  الرتبية  ّية  كلِّ منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة  املستقبلّية،  وآفاقها  البرصة  حمافظة  يف 

اإلنسانّية، جامعة البرصة، 2015م: ص186-184. 
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ناعات التي تستخدمها كوسط  ناعات، وخاّصة الصِّ ّية للصِّ ولألهوار)*( أمهِّ
األهوار  املياه يف  ارتفاع  إّن  إْذ  املائّي؛  النقل  لعملها ونشاطها، كصناعة وسائط 
انخفاض  حالة  يف  العكس  وعىل  معاملها،  إنتاج  ترصيف  زيادة  إىل  يؤدِّي 
مناسيب مياه األهوار أو جفافها، فإّنه يؤدِّي إىل قّلة الطلب عليها، وانعدام وسط 
واستخدامها  األهوار  بيئة  يف  للتنّقل  واسطة  تستخدم  كوهنا  ونشاطها؛  حتّركها 
يد، أو جني العلف للحيوانات وجلبه، مثل: القصب، والربدي،  ألغراض الصَّ
البيوت واملساكن يف  لبناء  املواّد  توفري هذه  واحلشائش. وتستخدم -أيضًا- يف 

بيئة األهوار. 

6- راأ�ص املال 
ناعة احلديثة آالت ومكائن ضخمة غالية الثمن، ووسائط نقل  تتطّلب الصِّ
املعمل،  إلقامة  األرض  من  مساحة  وكذلك  األّولّية،  واملواّد  املنتجات  لنقل 
وحتتاج أمواالً لرشاء الوقود واملواّد األّولّية، وأجوَر العاّمل، وتكاليف اخلدمات 
مها املعمل للعاملني فيها، وكّلها تستلزم توافر استثامرات عالية  العاّمة التي يقدِّ

ناعّية.  قبل البدء بالعملّية الصِّ
ويتاج أيُّ نشاط اقتصاديٍّ إىل رأس املال، سواء لرشاء املواّد اخلام التي يعتمد 
ات واآلالت الاّلزمة  عليها يف العملّية اإلنتاجّية، أم للحصول عىل املكائن واملعدَّ
ناعّية، أم لرشاء األرض التي ُيقام عليها املعمل،  إلنجاز العملّية اإلنتاجّية الصِّ
املال  ّية رأس  ناعة؛ وإّن أمهِّ املال أحد أهّم مستلزمات الصِّ وبذلك يكون رأس 
ناعّي، ال ترجع إىل النقود التي ينبغي توافرها  بوصفه أحد عوامل التوّطن الصِّ
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توفري  بالدرجة األساس إىل رضورة  ترجع  بل  فقط،  اإلنتاجّية  العملّية  إلنجاز 
ناعة)23(، وعىل هذا األساس يمكن تعريف رأس املال من حيث  احتياجات الصِّ
عالقته باإلنتاج بأّنه: الثروة الناجتة عن عمل سابق، التي ُتستخدم يف إنتاج ثروة 

أخرى، وباإلمكان تقسيم رأس املال كعنرص إنتاجّي عىل نوعني)24(: 
أ- رأس املال الثابت: ويقصد به مجيع املوجودات الثابتة )اآلالت،املعّدات، 
اإلنتاجّية  العملّية  مّرات يف  التي تستخدم عّدة  اإلنشاءات، وغريها(،  املكائن، 
من دون احلاجة إىل تغريها يف كلِّ مّرة، وهو غري قابل للنقل أو التحّرك إاّل حتت 

ضغوط هائلة.
لتمويل  الالزمة  النقدّية  املبالغ  به  ُيقصد  )املتغرّي(:  النقدّي  املال  رأس  ب- 
العملّية اإلنتاجّية، كتسديد أجور العاّمل، ورشاء املواّد األّولّية، وتسديد تكاليف 
املعمل واجته  كلَّام كرب حجم  املال  إىل رأس  ناعة  الصِّ احتياجات  النقل. وتزداد 
ويتوّقف هذا  املعمل،  الاّلزمة إلنشاء  املتطّورة  واملعّدات  استخدام اآلالت  إىل 
املائي  النقل  وسائط  فصناعة  ونوعها،  الّصناعة  طبيعة  عىل  األساس  بالّدرجة 

حتتاج )10( مليون دينار، إلنشاء معاملها. 
وإّن رأس املال املستخدم يف إنشاء املنشآت وإدارة العملّية اإلنتاجّية هو تابع 
للقطاع اخلاّص، وال دخل للّدولة يف إنشاء املنشآت وإقامتها؛ لكوهنا صناعات 
وذلك  األفراد،  من  األموال  رؤوس  لذوي  مناسبة  إنشائها  وتكاليف  صغرية، 
هلا من  ملا  ناعات؛  الصِّ أمواهلم يف هذه  األرباح، واستثامر  الكسب وحتقيق  بغية 

مردود اقتصاديٍّ مهمٍّ هلم، لتنمية أمواهلم. 
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7- النقل 
ناعة يتوّقف  إّن تطّور الصِّ إْذ  النّقل عاماًل مهاّمً ورضورّيًا أليِّ صناعة؛  ُيعّد 
للعملّية  اًل  تقنّيًا، بوصفها مكمِّ رة  الّرخيصة والّسهلة واملتطوِّ النقل  عىل وسائل 
استهالكها،  مناطق  إىل  إنتاجها  مناطق  من  نقلها  من  البّد  لع  فالسِّ اإلنتاجّية؛ 
لع منها، والعملّيات املتعلِّقة بنقلها  وإعادة املواّد املتمّثلة يف عملّيات اإلنتاج والسِّ

وتوزيعها عىل األسواق ختتلف من صناعة ألخرى)25(.
والتقنيات  والوسائط  واألساليب  الطرق  من  جمموعة  بأّنه:  النقل  ف  ويعرَّ
ومنتجاته  اإلنسان  نقل  إىل  تدف  التي  واالقتصادّية  التنظيمّية  واإلجراءات 
بقّية  عن  متيِّزه  خصوصّية  ذا  القطاع  هذا  أصبح  َثمَّ  ومن  آخر،  إىل  مكان  من 
القطاعات األَُخر)26(؛ فإّن طرق املرور املتمثِّلة بطريق )برصة - بغداد(، وطرق 
املحافظات  إىل  املرور واالنتقال  ل حركة  تسهِّ )قرنة- مدينة- جبايش(،  املرور 
املنتجات، واالرتباط  واألقضية املجاورة، وهذا ُيساعد كثريًا يف عملّية تسويق 
ناعة  مع املحافظات واألقضية املجاورة، وجلب املواّد األّولّية التي حتتاجها الصِّ
بينهام، ورسعة  االتصال  ُيساعد عىل سهولة  القضائني  وإّن جتاور  كبري.  بشكل 
ترصيف  أو  العاملة،  واأليدي  األّولّية  املواّد  تبادل  إمكان  َثمَّ  ومن  التنقل، 

املنتجات وتسويقها ما بني القضائني. 
لعة املنتجة التكون هلا قيمة  ناعة احلديثة؛ ألّن السِّ مات الصِّ ُيعدُّ النقل من مقوِّ
إاّل بعد إيصاهلا إىل األسواق االستهالكّية؛ إْذ يساعد عىل قيام صناعات جديدة 
عىل  القائمة  ناعات  الصِّ وتساعد  النقل،  تسهيالت  فيها  تتوافر  التي  املناطق  يف 
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مها هلا من حيث تزويدها باخلدمات  النموِّ وذلك بواسطة التسهيالت التي تقدِّ
الضورّية، ومن مصادر عديدة، وبتكاليف معقولة، ومن َثمَّ إيصال منتجاتا إىل 
ه،  نموِّ تعّثرًا يف  أو  اإلنتاج،  استدامة  يعني فشاًل يف  فغيابه  ّية)27(،  املحلِّ األسواق 
اإلنتاج،  يف  استمرارًا  يعني  وحضوره  القصري،  األمد  يف  كاماًل  فشاًل  َثمَّ  ومن 
بحّية خاّصة)28(؛ إْذ  وتعظياًم يف األرباح، وزيادة يف املنافع االقتصادّية عاّمة، والرِّ
ّيارات احلوضّية،  يتمُّ نقل املاّدة األّولّية واملنتجات يف منطقة الّدراسة بوساطة السَّ
سعة  حوضّية  سّيارة  بوساطة  واألملنيوم  واخلشب  احلديد  منتجات   خاّصة 
)2-4( طنًّا؛ لكوهنا كبرية الوزن واحلجم، وتوجد يف منطقة الدراسة شبكة من 
املنتجات نقل  يف  دورها  تؤدِّي  التي   ،))8( رقم  اجلدول  )الحظ  النقل،  طرق 

جدول رقم )8(: طرق النقل الرئيسة والثانوّية يف قضاء املَدْينَة لعام )2015م( 

طوله )كم( �صنفه  ا�صم الطريق ت 
22،5رئييسطريق قرنة - ناحية الّشهيد عّز الّدين سليم - اجلبايش 1
15،3رئييسطريق القرنة - ناحية اإلمام الّصادق  - املَدْينَة 2
29،9 ثانوي  طريق 3316
29،1 ثانوي طريق 4712
29،9ثانوي طريق مرشوع املاحلة )712( 5
25،5ثانوي طريق الرميلة الشاملّية 6

152،2 املجموع 

املصدر: حممد طخيخ ماهود املالكّي، قضاء املَدْينَة دراسة يف اجلغرافية اإلقليمّية باستخدام ُنظم 
املعلومات اجلغرافّية )GIS(، رسالة ماجستري )غري منشورة(، كّلّية اآلداب، جامعة البرصة، 

2009م: ص205. 
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ناعات املختلفة، خاّصة منها القابلة للكرس، التي تكلِّف كثريًا، كنقل األثاث  للصِّ
املنزيّل، )الحظ خريطة رقم )4((.

املواّد األولّية  )الرئيسة، والفرعّية( يف عملّية نقل  الطرق  لقْد ساعدت هذه 
واملحاّلت  الّسكنّية،  األحياء  داخل  تقع  أهّنا  وخاّصة  الّصغرية،  للمعامل 
إىل  املعامل  هذه  منتجات  نقل  عىل  ساعدت  نفسه،  الوقت  ويف  الّصغرية، 
ّية داخل القضاء نفسه، أو إىل سوق حمافظة البرصة أو خارجها،  األسواق املحلِّ
غم من وجود هذه الّشبكة الواسعة من طرق النقل يف منطقة الّدراسة،  عىل الرُّ
ناعات  إاّل أهّنا ال تفي بالغرض، وحتتاج إىل تطوير وإعادة تأهيل، خاّصة أّن الصِّ
ترابّية وغري  الّطرق  كنّية واألزّقة، ومعظم هذه  السَّ تنترش بني األحياء  غرية  الصَّ
مؤّهلة ورديئة، تتعّرض لألمطار، فُتصبح موحلة تعرقل سري وسائط النقل املائّي 
ري عىل  عليها، ما يؤدِّي إىل امتناع الكثري من أصحاب الوسائط من الدخول والسَّ

هذه الطرق داخل األزّقة واملحاّلت الّسكنّية، وقْد يؤدِّي إىل رفع أجور النقل. 

وق  8-ال�صُّ
ناعة،  الصِّ لتوّطن  األوىل  املراحل  خالل  مهاّمً  مًا  مقوِّ املحلِّ  الّسوق  ل  يشكِّ
ويعتمد حجم الّسوق املحلِّ عىل مؤرشِّ حجم الّسّكان ومستواهم املعايّش؛ ألّنه 
ناعّية ضمن نطاق الّسوق املحلِّ  يعطي داللة عىل إمكان ترصيف املنتجات الصِّ
ل مطلبًا رضورّيًا الستمرار  للمعامل؛ أّما الّسوق اإلقليمّي واخلارجّي، فهو يشكِّ
ف  ناعة)29(؛ وُيعرَّ ناعة وتطّورها خالل املراحل الالحقة لتوّطن الصِّ توّطن الصِّ
وق بأّنه مكان لبيع ورشاء املواّد األّولّية، واملواّد نصف املصنوعة، واملنتجات  السُّ
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نع)30(. اجلاهزة الصُّ
إىل  الوصول  عملّية  سهلت  وكّلام  اخلامات،  السترياد  رضورة  ُيعدُّ  وإّنه 
لعة بالنسبة إىل قيمتها، أثَّر  ناعة، وكّلام زاد حجم السِّ الّسوق، كّلام نجحت الصِّ
والقدرة  الّسّكان  عدد  بعامل  تتأّثر  الّسوق  سعة  إّن  إْذ  التسويق)31(؛  عملّية  يف 
ر بـ )498725( نسمة  الرشائّية؛ إْذ ترتّكز يف القضائني أعداد سّكانّية كبرية تقدَّ
التي توجد  ناعات  للصِّ استهالكّيًا جيِّدًا  متثِّل سوقًا  ما يعلها  لعام )2014م(، 
وإّن  مبارشة،  باملستهلك  لعالقتها  الّسوق  يف  ترتّكز  صناعات  هناك  وإّن  فيهام. 
واملالبس  وخياطة  صناعة  وكذا  كاألجبان،  طازجة،  وهي  تناوهلا  يبِّذ  الفرد 

جالّية والندافة؛ الرتباطها املبارش باملستهلك.  والعباءة الرِّ
ناعة بمواضع املواّد األّولّية، ويزداد ارتباطها بالّسوق؛ ألّن  ويقلُّ ارتباط الصِّ
معظمها يتّم استرياده من خارج القضائني؛ أّما تسويق املنتجات، فيكون داخل 
تسويق  فيتمُّ  واجلبن(،  والطبك،  )املكانس،  منتجات  أّما  ألغلبها،  القضائني؛ 

نسبة كبرية منها إىل مركز حمافظة البرصة)32(.
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املَدْينة دراسة  املالكّي، قضاء  الباحثة باالعتمد عىل: )1( حمّمد اطخيخ ماهود  املصدر: عمل 
)غري  ماجستري  رسالة   ،)GIS( اجلغرافّية  املعلومات  ُنظم  باستخدام  اإلقليمّية  اجلغرافية  يف 
ّية اآلداب، جامعة البرصة، 2009م: ص205. )2( مديرّية بلدّية قضاء الُقرنة.  منشورة(، كلِّ
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9- العامل ال�صخ�صّي 
ل أصحاب  ناعّية؛ إْذ يفضِّ يؤدِّي هذا العامل دورًا مهاّمً يف إقامة املنشآت الصِّ
وذلك  يقيمون؛  حيث  املعامل،  هذه  يف  أمواهلم  استثامر  واملستثمرون  األموال 
ناعّية، وهذا  ليضمنوا اإلرشاف بأنفسهم عىل سري العمل يف تلك املنشآت الصِّ

احلرص نابٌع من)33(: 
ناعّيني  الصِّ واملستثمرين  األموال  ألصحاب  املالّية  القدرات  كون   -1
املحلِّّيني حمدودة جّدًا، هلذا فهم يرصون دائاًم عىل اإلرشاف عىل جماالت استثامر 

خراتم بأنفسهم. مدَّ
ناعّية حديثة النشوء يف العراق، وهلا مشكالتا العاّمة  2- كون النهضة الصِّ
ناعة ال تتوافر إاّل يف مواقع حمدودة من العراق،  واخلاّصة، وإّن عنارص نجاح الصِّ
ناعّية،  د أصحاب األموال عىل توظيف أمواهلم، أو إنشاء املنشآت الصِّ هلذا يرتدَّ
ناعّي بشكل يضمن حقوقهم.  يف املناطق التي ال تتوافر فيها فرص االستثامر الصِّ
وخيتار صاحب رأس املال موقع منشأته بام يتناسب ورغبته الشخصّية، حّتى 
أرباح  من  يعتقده  بام  يكتفي  قْد  فهو  ناعة،  للصِّ مثايلٍّ  غري  املوقع  هذا  كان  وإْن 
له عىل مواقع ُأَخر  ناعي يف موقع معنيَّ يفضِّ معقولة-وهي نسبّية- لنشاطه الصِّ
ُيتَّخذ لدوافع شخصّية  القرار قْد  ق له ربحّية أعىل، هذا  أهّنا قْد حتقِّ حمتملة، مع 
شّتى، منها مثاًل: تفضيله اإلرشاف الشخيّص املبارش عىل املنشأة يف موقع قريب، 
أو ألسباب نفسّية واجتامعّية، وهي عمومًا اعتبارات يصعب قياسها، وتتباين يف 
أثرها من شخص آلخر)34(. ويظهر سبب التوّطن للمعامل يف منطقة الدراسة 
يف أّن بعضها تكون قريبة من سكنهم حّتى يتمّكنوا من اإلرشاف عليها، كام هو 
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جالّية؛ ولكوهنا متوارثة من  احلال يف صناعة ِشباك الّصيد، والندافة، والعباءة الرِّ
اآلباء إىل األبناء.

الُقرنة  ق�صائي  يف  احلرفّية  ناعات  لل�صِّ اجلغرايّف  ثالثاً:التوزيع 
واملَدْيَنة ح�صب الوحدات االإدارّية

الطبيعّية والبرشّية  الثروة  ناعّي يف توزيعه املكايّن بمصادر  النشاط الصِّ يتأّثر 
والظروف االقتصادّية؛ نتيجة تباين هذه املصادر والظروف من مكان إىل آخر، 
وإّن اختالف توزيع هذا النشاط من مكان آلخر قْد يظهر بشكل مدن صناعّية 

منعزلة، أو قْد يبدو بشكل امتداد إقليميٍّ كثيف. 
وخمطِّطي  األعامل  أصحاب  اختاذ  من  تبدأ  اإلقليمّية،  االختالفات  هذه  إّن 
ناعّية القرارات املوقعّية لصناعة معيَّنة يف أماكن حمدودة دون أخرى،  املواقع الصِّ
معيَّنًا  نمطًا  التوزيع  هذا  يّتخذ  وقْد  ويّتسع،  اجلغرايّف  التوزيع  يّتضح  هنا  ومن 
للرتّكز واالنتشار، ويّتخذ نمطًا أقرب إىل االنتظام منه إىل العشوائّية، أو قْد يكون 
العكس، هبذه الطريقة ختتار كّل صناعة يف توزيعها املكايّن نمطًا خاّصًا مميِّزًا هلا، 

ناعة.   ومن اجتامع هذه األنامط يّتضح واقع الرتكيب االقتصادّي ملناطق الصِّ

ناعاُت احلرفّيُة يف ق�صاء الُقرنة 1-ال�صِّ
ّية  ناعات احلرفّية يف القضاء بصورة غري متوازنة، وُتعدُّ ذات أمهِّ ع الصِّ تتوزَّ
أّن  عن  فضاًل  اليومّية،  حاجاتم  إشباع  عىل  تعمل  لكوهنا  للّسّكان؛  اقتصادّية 
كلني )1( و)2(،  معظمها يعمل فيها النّساء، نالحظ من اجلدول رقم )9(، والشَّ
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منشأة،   )155( بلغت  احلرفّية  ناعات  الصِّ من  جمموعة  عىل  يتوي  القضاء  أّن 
ويعمل فيها )190( عاماًل، احتّلْت صناعة األجبان املرتبة األوىل بواقع )43( 
ناعات احلرفّية يف القضاء، ويعمل فيها  منشأة، وبنسبة )27،7%( من جمموع الصِّ
احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%22،6( وبنسبة  عاماًل،   )43(
وبطاقة إنتاجّية )120 كغم/شهر(، وجاءت يف املرتبة الثانية صناعة تنّور الّطني 
ناعات احلرفّية يف القضاء،  بواقع )24( منشأة، وبنسبة )15،5 %( من جمموع الصِّ
ناعات  ويعمل فيها )24( عاماًل، وبنسبة )12،6%( من جمموع العاملني يف الصِّ
احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )10 تنانري/شهر(، واحتّلت املرتبة الثالثة صناعة سمكرة 
ناعات احلرفّية يف  الّسّيارات بواقع )14( منشأة، وبنسبة )9%( من جمموع الصِّ
يف  العاملني  جمموع  من   )%21،6( وبنسبة  عاماًل،   )41( فيها  ويعمل  القضاء، 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )30 سيارة(، واحتّلت املرتبة الرابعة صناعة  الصِّ
احلرفّية  ناعات  الصِّ جمموع  من   )%  8،4( وبنسبة  منشأة،   )13( بواقع  البواري 
يف القضاء، ويعمل فيها )13( عاماًل، وبنسبة )6،8%( من جمموع العاملني يف 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )60بارية/شهر(، واحتّلت املرتبة اخلامسة  الصِّ
ناعات  الصِّ وبنسبة )6،4%( من جمموع  بواقع )10( منشآت،  األلياف  صناعة 
يف  العاملني  جمموع  من   )%5،2( وبنسبة  عاّمل،   )10( فيها  ويعمل  احلرفّية، 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )180 ليفة/شهر(، واحتّلت املرتبة الّسادسة  الصِّ
صناعتا: الطبك، واملكانس، فقْد تساويتا يف عدد املنشآت والعاملني بواقع )9( 
احلرفية،  ناعات  الصِّ )5،8%( من جمموع  وبنسبة  منهام،  واحدة  كّل  منشآت يف 
ويعمل فيهام )9( عاّمل يف كلِّ واحدة منهام، وبنسبة )4،7%( من جمموع العاملني 
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طبكًا(،   15( الطبك  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف 
بينام بلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة املكانس )180 مكنسة/شهر(، بينام احتّلت 
بواقع  جالّية،  الرِّ العباءة  للّسّيارات، وخياطة  الدوشمة  الّسابعة صناعتا:  املرتبة 
ناعات احلرفّية،  )8( منشآت يف كلِّ واحدة منهام، وبنسبة )5،2 %( من جمموع الصِّ
مع تباين يف عدد العاملني؛ إْذ يعمل يف صناعة الدوشمة للّسّيارات )16( عاماًل، 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )60  وبنسبة )8،4%( من جمموع العاملني يف الصِّ
سّيارة/شهر(، أّما صناعة خياطة العباءة الّرجالية، فيعمل فيها )8( عاّمل، وبنسبة 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )10عباءة/  )4،2%( من جمموع العاملني يف الصِّ
شهر(، واحتّلت املرتبة الثامنة صناعة مقبض املنجل ونصاب املسحاة والكرك 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها  بواقع )5( منشآت، وبنسبة )3،2%( من جمموع الصِّ
ناعات احلرفّية، وبطاقة  )5( عاّمل، وبنسبة )2،6%( من جمموع العاملني يف الصِّ
إنتاجّية )150وحدة من مجيع أنواعه/شهر(، واحتّلت املرتبة التاسعة صناعات: 
يط، وِشباك الّصيد، والنّدافة؛ إْذ تساوت يف عدد املنشآت والعاملني بواقع  اخلرِّ
ناعات احلرفّية  )4( منشآت يف كّل واحدة منها، وبنسبة )2،6 %( من جمموع الصِّ
يف القضاء، ويعمل فيها )4( عاّمل يف كّل واحدة منها، وبنسبة )2،2%( من جمموع 
يط  الطاقة اإلنتاجّية لصناعة اخلرِّ ناعات احلرفّية، وبلغت  الصِّ العاملني يف  عدد 
وحدة   40( الّصيد  شباك  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  تبلغ  بينام  كغم/شهر(،   5(
من مجيع أنواعه/شهر(، وبلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة النّدافة )2مندر، و30 

وسادة، و10جودلّية/شهر(. 
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ناعات احلرفّية والعاملني فيها، وطاقتها اإلنتاجّية، يف قضاء الُقرنة  جدول رقم )9(: أعداد الصِّ
لسنة )2015م( 

عدد نوع ال�صناعة 
 عدد الن�صبة %املن�صاآت 

العاملني 
الن�صبة 

%
كّمّية االإنتاج 

)�صهريا( للمعمل 
الواحد 

 120 كغم 22،6 43 27،7 43األجبان 
 30 سيارة 21،6 41  9 14سمكرة السّيارات

 60 بارية 6،8 13 8،4 13البواري 
 15 طبكًا 4،7 9 5،8 9الطبك 

 10 تنانري 12،6 24 15،5 24تنّور الطني 
 180 ليفة 5،2 10  6،4 10األلياف 

 60 سيارة 8،4 16 5،2 8الدوشمة للسّيارات
 180 مكنسة 4،7 9 5،8 9املكانس 
يط   5 كغم 2،2 4 2،6 4اخلرِّ

40 وحدة من مجيع  2،2 4  2،6 4شباك الّصيد 
نواعه 

مقبض املنجل 
ونصاب املسحاة 

والكرك 
5 3،2 5 2،6 150 

 10 عباءة  4،2 8 5،2 8خياطة العباءة الرجالّية 

2 مندر و30 خمدة  2،2 4 2،6 4النّدافة
و10 جودلية 

155100190100املجموع 

املصدر/ الدراسة امليدانّية.
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شكل )1(
ناعات احلرفّية يف قضاء الُقرنة لسنة )2015م( نسبة املنشآت يف الصِّ

املصدر : من عمل الباحثة باالعتمد عىل جدول رقم )9(.

شكل )2(
نسبة العاملني يف الّصناعات احلرفّية يف قضاء الُقرنة لسنة )2015م(

املصدر : من عمل الباحثة باالعتمد عىل جدول رقم )9(
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ناعات احلرفّية يف مركز ق�صاء الُقرنة اأ-التوزيع اجلغرايّف لل�صّ

ناعات احلرفّية يف  نالحظ من اجلدول رقم )10( وخريطة رقم )6( أّن الصِّ
يف  جاءت  عاماًل،   )43( فيها  ويعمل  منشأة،   )33( بلغت  الُقرنة  قضاء  مركز 
املرتبة األوىل صناعة األجبان؛فقْد بلغت )10( منشآت، وبنسبة )30،4 %( من 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )10( عاّمل، وبنسبة )23،3 %(من جمموع  إمجايل الصِّ
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )1200 كغم/شهر(، واحتّلت  العاملني يف الصِّ
املرتبة الثانية صناعة خياطة العباءة الرجالّية بواقع )7( منشآت، وبنسبة )21،3 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )7( عاّمل، وبنسبة )16،3 %( من  %( من إمجايل الصِّ
إنتاجّية )70 عباءة/شهر(، يف  احلرفّية، وبطاقة  ناعات  الصِّ العاملني يف  جمموع 
حني احتّلت املرتبة الثالثة صناعة الدوشمة )4( معامل، وبنسبة )12،1%( من 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )8( عاّمل، وبنسبة )18،6%( من جمموع  إمجايل الصِّ
العاملني، وبطاقة إنتاجّية )240 سّيارة/شهر(، عىل حني احتّلت املرتبة الرابعة 
والكرك،  واملسحاة،  املنجل،  وصناعة  والنّدافة،  السّيارات،  سمكرة  صناعة 
ناعات  الصِّ إمجايل  من  وبنسبة )%9(  منها،  لكلٍّ  منشآت   )3( بواقع  واأللياف، 
السّيارات  سمكرة  صناعة  يف  يعمل  إْذ  فيها؛  العاملني  أعداد  وتباينت  احلرفّية، 
ناعات احلرفّية، وبطاقة  )9( عاّمل، وبنسبة )21%( من جمموع العاملني يف الصِّ
مقبض  وصناعة  النّدافة،  صناعة  يف  يعمل  بينام  سيارة/شهر(،   90( إنتاجّية 
املسحاة، والكرك، واأللياف، )3( عاّمل يف كلِّ واحدة منها،  املنجل، ونصاب 
الطاقة  وبلغت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%6،9( وبنسبة 
جودلّية/شهر(،  و30  وسادة،  و90  كبري،  مندر   6( النّدافة  لصناعة  اإلنتاجّية 
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بينام بلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة مقبض املنجل، ونصاب املسحاة، والكرك، 
األلياف  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  أّما  أنواعها/شهر(،  مجيع  من  وحدة   450(

)540 ليفة/شهر(. 

ير  ناعات احلرفّية يف ناحية الدَّ ب-التوزيع اجلغرايّف لل�صِّ

ناعات احلرفّية  أّن الصِّ نالحظ من اجلدول رقم )10(، وخريطة رقم )6(، 
يف  جاءت  عاماًل؛   )92( فيها  ويعمل  منشأة،   )69( بلغت  ير  الدَّ ناحية  يف 
من   )%36،3( وبنسبة  منشأة،   )25( بواقع  اإلجبان  صناعة  األوىل  املرتبة 
من   )%27( وبنسبة  عاماًل،   )25( فيها  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل 
كغم/شهر(،   3000( إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع 
الثانية صناعة سمكرة السّيارات بواقع )10( منشآت، وبنسبة  واحتّلت املرتبة 
وبنسبة  عاماًل،   )30( فيها  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%14،4(
إنتاجّية )300  احلرفّية، وبطاقة  ناعات  الصِّ العاملني يف  )32،7 %( من جمموع 
منشآت،   )7( بواقع  البواري  صناعة  الثالثة  املرتبة  احتّلت  حني  عىل  سّيارة(، 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )7( عاّمل، وبنسبة  وبنسبة )10،1%( من إمجايل الصِّ
بارية/  420( إنتاجّية  وبطاقة  ناعات،  الصِّ يف  العاملني  إمجايل  من   )%  7،7(
وبنسبة  منشآت،   )5( بواقع  الطبك  صناعة  الرابعة  املرتبة  واحتّلت  شهر(، 
وبنسبة )5،5  فيها )5( عاّمل،  احلرفّية، ويعمل  ناعات  الصِّ إمجايل  )7،3%( من 
طبكًا/  75( إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%
شهر(، واحتّلت املرتبة اخلامسة صناعتا: تنّور الطني، واأللياف؛ إذْ بلغت )4( 
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احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )% 5،8( وبنسبة  منهام،  واحدة  كّل  منشآت يف 
ويعمل يف كّل واحده منهام )4( عاّمل، وبنسبة )4،3%( من جمموع العاملني يف 
تنّورًا/ الطني )40  تنّور  اإلنتاجّية لصناعة  الطاقة  احلرفّية، وبلغت  ناعات  الصِّ
ليفة/شهر(؛   720( األلياف  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  بلغت  بينام   شهر(، 
واحتّلت املرتبة الّسادسة صناعتا: الدوشمة، واملكانس، بواقع )3( منشآت يف 
كّل واحدة منهام، وبنسبة )4،4 %( من جمموع الّصناعات احلرفّية، وتباينت يف 
أعداد العاملني فيهام؛ إْذ يعمل يف صناعة الدوشمة )6( عاّمل، وبنسبة )%6،6(، 
عاّمل،   )3( املكانس  صناعة  يف  ويعمل  سّيارة/شهر(،   180( إنتاجّية  وبطاقة 
إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%  3،3( وبنسبة 
وشباك  يط،  اخلرِّ صناعات:  الّسابعة  املرتبة  واحتّلت  مكنسة/شهر(،   540(
الّصيد، ومقبض املنجل، ونصاب املسحاة، والكرك؛ إْذ بلغت )2( منشأتني يف 
ناعات احلرفّية، ويعمل يف كلٍّ  كّل واحدة منها، وبنسبة )2،9 %( من إمجايل الصِّ
ناعات احلرفّية،  منها )2( عامالن، وبنسبة )2،2 %( من جمموع العاملني يف الصِّ
الطاقة  وبلغت  كيلو/شهر(،   10( يط  اخلرِّ لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت 
اإلنتاجّية لصناعة شباك الّصيد )80 وحدة من مجيع أنواعه/شهر(، أّما الطاقة 
فقْد بلغت )300  املنجل ونصاب املسحاة والكرك،  اإلنتاجّية لصناعة مقبض 
وحدة من مجيع أنواعها/شهر(؛ واحتّلت املرتبة الثامنة صناعتا: خياطة العباءة 
الرجالّية، والنِّدافة، بواقع )1( منشأة يف كلٍّ منهام، وبنسبة )1،4%( من إمجايل 
ناعات احلرفّية، ويعمل يف كّل واحدة منهام )1(عامل واحد، وبنسبة )%1(  الصِّ
لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من 
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خياطة العباءة الرجالّية )10 عباءة/شهر(، بينام بلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة 
النِّدافة )2 مندركبري، و30 وسادة، و10 جودلّية/شهر(.
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جدول رقم )10( 
الوحدات  حسب  الُقرنة  قضاء  يف  اإلنتاجّية  وطاقتها  احلرفّية  ناعات  للصِّ اجلغرايّف  التوزيع 

اإلدارّية لسنة )2015م( 

ناعة  نوع ال�صِّ
عدد املن�صاآت 

يف مركز 
ق�صاء 
القرنة 

الن�صبة 
%

الطاقة 
االإنتاجّية 
)�صهرّياً( 

عدد 
املن�صاآت 

يف ناحية 
ير  الدَّ

الن�صبة 
%

الطاقة 
االإنتاجّية 
)�صهرّياً(

3000 كغم 36،3 25 1200 كغم 30،4 10األجبان 

300 سيّارة 14،4 10 90 سّيارة  9 3سمكرة السيَّارات 

420 بارية10،1 7 البواري 

75 طبك 7،3 5الطبك 

40 تنّوراً 5،8 4تنّور الطني 

720 ليفة 5،8 5404 ليفة  9 3األلياف 

180 سيّارة 4،4 2403 سّيارة 12،3 4دوشمة السّيارات

540 مكنسة4،4 3املكانس 

يط   10 كيلو 2،9 2اخلرِّ

 2،980 2شباك الّصيد 

مقبض املنجل 
ونصاب املسحاة 

والكرك 
3 9  450 2 2،9300 

خياطة العباءة 
 10 عباءة 1،4 1 70 عباءة 21،3 7الرجالّية 

 9 3النِّدافة 
6 مندر كبري 
و90 وسادة 
و30 جودلّية 

1 1،4
2مندر كبير 

و30 وسادة و10 
جودليّة

100 10069 33املجموع 

املصدر: الدراسة امليدانّية.
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عدد 
املن�صاآت 
يف الثغر 

الن�صبة 
%

الطاقة 
االإنتاجّية 
)�صهرّياً(

عدد 
العاملني يف 
مركز ق�صاء 

الُقرنة 

الن�صبة 
%

عدد 
العاملني 
يف ناحية 

ير  الدَّ

الن�صبة 
%

عدد 
العاملني 
يف ناحية 

الثغر 

الن�صبة 
%

14،5 8 27 23،325 96010 كغم  15 8
3،7  32،72 30 21 9 30 سّيارة 1،8 1
10،9 7،76 2407 بارية11،4 6
7،2 5،57 605 طبكًا 7،6 4

36،3 4،320 2004 تنور 37،7 20
5،4 4،33 6،94 5403 ليفة 5،7 3
3،7 6،62 18،76 608 سّيارة 1،8 1
10،9 3،36 10803مكنسة 11،4 6
3،7 2،22 2 10 كيلو3،8 2
2 3،8 80 2 2،22 3،7

3 6،92 2،2

7 16،31 1 

3 6،91 1 

5310043 10092 10055100
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املصدر: من عمل الباحثة باالعتمد عىل: )1( مجهورّية العراق، اهليأة العاّمة للمساحة، خريطة 
جدول   )2( )2008م(،  بغداد،   ،)5  00000  :1( الرسم  مقياس  اإلدارّية،  البرصة  حمافظة 

.)31( ،)27(
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ناعات احلرفّية يف ناحية الثغر ج-التوزيع اجلغرايّف لل�صِّ

ناعات احلرفّية  أّن الصِّ نالحظ من اجلدول رقم )10(، وخريطة رقم )6(، 
يف ناحية الثغر )53( منشأة، ويعمل فيها )55( عاماًل، جاءت يف املرتبة األوىل 
إمجايل  من   )%37،7( وبنسبة  منشأة،   )20( بلغت  فقْد  الطني،  تنّور  صناعة 
جمموع  من   )%36،3( وبنسبة  عاماًل،   )20( فيها  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ
واحتّلت  تنّور/شهر(،  إنتاجّية )200  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ العاملني يف 
إمجايل  من   )%15( وبنسبة  منشآت،   )8( بواقع  األجبان  صناعة  الثانية  املرتبة 
العاملني  جمموع  من   )%14،5( وبنسبة  عاّمل،   )8( فيها  ويعمل  املعامل،  عدد 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )960 كغم/شهر(، عىل حني جاءت يف  يف الصِّ
املكانس، والبواري، فبلغت )6( منشآت يف كلِّ واحدة  الثالثة صناعتا:  املرتبة 
وبنسبة  عاّمل،   )6( منهام  واحدة  كّل  يف  ويعمل   ،)%  11،4( وبنسبة  منهام، 
ناعات احلرفّية، وبلغت الطاقة اإلنتاجّية  )10،9%( من جمموع العاملني يف الصِّ
لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  بلغت  بينام  )1080مكنسة/شهر(،  املكانس  لصناعة 
البواري )240 بارية/شهر(؛ واحتّلت املرتبة الرابعة صناعة الطبك؛ إْذ بلغْت 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )4(  )4( منشآت، وبنسبة )7،6 %( من إمجايل الصِّ
وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%7،2( وبنسبة  عاّمل، 
األلياف  صناعة  اخلامسة  املرتبة  احتّلت  حني  عىل  طبكًا/شهر(،   60( إنتاجّية 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها  بواقع )3( منشآت، وبنسبة )5،7 %( من إمجايل الصِّ
ناعات احلرفّية، وبطاقة  )3( عاّمل، وبنسبة )5،4%( من جمموع العاملني يف الصِّ
يط، وشباك  إنتاجّية )540 ليفة/شهر(، واحتّلت املرتبة الّسادسة صناعتا: اخلرِّ
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إمجايل  من   )%  3،8( وبنسبة  منهام،  واحدة  كّل  يف  منشأتني   )2( بواقع  الّصيد، 
جمموع  من   )%  3،7( وبنسبة  عامالن،   )2( فيهام  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ
يط )10  ناعات احلرفّية، وبلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة اخلرِّ العاملني يف الصِّ
الّصيد )80 من مجيع  اإلنتاجّية لصناعة شباك  الطاقة  بلغت  بينام  كيلو/شهر(، 
السّيارات، ودوشمة  الّسابعة صناعتا: سمكرة  املرتبة  أنواعه/شهر(؛ واحتّلت 
إمجايل  من   )%1،8( وبنسبة  منهام،  واحدة  كّل  يف  منشأة   )1( بواقع  السّيارات، 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيهام )2( عامالن يف كّل واحدة منهام، وبنسبة )3،7  الصِّ
ناعات احلرفّية، وبلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة  %( من جمموع العاملني يف الصِّ
لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  بلغت  بينام  سّيارة/شهر(،   30( السّيارات  سمكرة 

دوشمة السّيارات )60 سّيارة/شهر(. 

ناعاُت احلرفّية يف ق�صاء املَدْيَنة 4- ال�صِّ
ناعات احلرفّية  نالحظ من اجلدول رقم )11(، والشكلني )3( و )4(، أّن الصِّ
يف قضاء املَدْينَة بلغت )91( منشأة، ويعمل فيها )115( عاماًل، متثَّلت بجملة 
 )20( بواقع  املكانس  صناعة  األوىل  املرتبة  يف  جاءت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ من 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )20( عاماًل،  منشأة، وبنسبة )22%( من إمجايل الصِّ
إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%17،3( وبنسبة 
)180 مكنسة/شهر(، واحتّلت املرتبة الثانية صناعة الطبك بواقع )14( منشأة، 
عاماًل،   )14( فيها  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%  15،4( وبنسبة 
إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%12،1( وبنسبة 
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 )12( بواقع  الطني،  تنّور  صناعة  الثالثة  املرتبة  يف  وجاءت  )15طبكًا/شهر(، 
 )12( فيها  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%  13،2( وبنسبة  منشأة، 
وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%10،4( وبنسبة  عاماًل، 
سمكرة  صناعة  الرابعة  املرتبة  يف  جاءت  حني  عىل  )10تنّور/شهر(،  إنتاجّية 
احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%12( وبنسبة  منشأة،   )11( بواقع  السّيارات 
ناعات  ويعمل فيها )31( عاماًل، وبنسبة )26،9%( من جمموع العاملني يف الصِّ
صناعة  اخلامسة  املرتبة  واحتّلت  سّيارة/شهر(،   30( إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية، 
احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%  8،8( وبنسبة  منشآت،   )8( بواقع  البواري 
ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%6،9( وبنسبة  عاّمل،   )8( فيها  ويعمل 
الّسادسة  املرتبة  احتّلت  حني  عىل  بارية/شهر(،   60( إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية، 
صناعة دوشمة السّيارات وشباك الّصيد واأللياف؛ إْذ بلغْت يف كّل واحدة منها 
ناعات احلرفّية، وتباينت يف أعداد  )4( منشآت، وبنسبة )4،4 %( من إمجايل الصِّ
العاملني؛ إْذ يعمل يف صناعة الّدوشمة )8( عاّمل، وبنسبة )6،9%(، ويعمل يف 
الطاقة  وبلغت  وبنسبة )3،5 %(،  )4( عاّمل،  واأللياف  الّصيد  صناعتي شباك 
اإلنتاجّية لصناعة شباك الّصيد )40 من مجيع أنواعه/شهر(، بينام بلغت الطاقة 
اإلنتاجّية لصناعة األلياف )180 ليفة/شهر(؛ واحتّلت املرتبة الّسابعة صناعة 
بواقع  واألجبان،  والكرك  املسحاة  ونصاب  املنجل  ومقبض  يط  واخلرِّ النّدافة 
ناعات احلرفّية،  )3( منشآت يف كّل واحدة منها، وبنسبة )3،3 %( من إمجايل الصِّ
ويعمل يف كّل واحده منها )3( عاّمل، وبنسبة )2،7 %( من جمموع العاملني يف 
و30  مندر،   2( النّدافة  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ
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يط )5كغم  خمّدة، و10 جودلّية/شهر(، بينام بلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة اخلرِّ
املسحاة  ونصاب  املنجل  مقبض  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت  /شهر(، 
لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  أّما  أنواعها/شهر(،  مجيع  من  وحدة   150( والكرك 
األجبان )120 كغم/شهر(، يف حني جاءت باملرتبة الثامنة صناعة خياطة العباءة 
ناعات احلرفّية،  الرجالّية بواقع )2( منشأتني، وبنسبة )2،2 %( من إمجايل الصِّ
ناعات  الصِّ العاملني يف  فيها )2( عامالن، وبنسبة )1،7%( من جمموع  ويعمل 

احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )10 عباءة/شهر(.
قضاء  يف  اإلنتاجّية  وطاقتها  فيها،  والعاملني  احلرفّية  ناعات  الصِّ أعداد   :)11( رقم  جدول 

ناعة، لسنة )2015م( املَدْينَة حسب نوع الصِّ

ناعة عدد نوع الصِّ
عدد النسبة %املنشآت

النسبة %العاملني
ّية اإلنتاج  كمِّ

)شهرّيًا( للمعمل 
الواحد

120 كغم33،332،7األجبان
30 سّيارة11123126،9سمكرة السّيارات

60 بارية88،886،9البواري
15 طبكًا1415،41412،1الطبك

10 تنانري1213،21210،4تنّور الطني
180 ليفة44،443،5األلياف

60 سّيارة44،486،9دوشمة السّيارات
180 مكنسة20222017،3املكانس
يط 5 كيلو33،332،7اخلرِّ

40 من مجيع أنواعه44،443،5شباك الّصيد
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مقبض املنجل 
ونصاب املسحاة 

والكرك
150 وحدة من 33،232،7

مجيع أنواعه

خياطة العباءة 
10 عباءة22،221،7الرجالّية

2 مندر، و30 خمّدة، 33،332،7النِّدافة
و10 جودلّية

91100115100املجموع الكل

املصدر: )1( الدراسة امليدانّية. 

ناعات احلرفّية يف قضاء املَدْينَة لسنة )2015م( شكل )7(: نسبة املنشآت يف الصِّ

املصدر: من عمل الباحثة، باالعتمد عىل جدول رقم )11( 
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شكل )4(

ناعات احلرفّية يف قضاء املَدْينَة لسنة )2015م( نسبة العاملني يف الصِّ

املصدر: من عمل الباحثة، باالعتمد عىل جدول رقم )11(

ناعات احلرفّية يف مركز ق�صاء املَدْيَنة  اأ-ال�صِّ

ناعات احلرفّية  أّن الصِّ نالحظ من اجلدول رقم )12(، وخريطة رقم )6(، 
متثَّلت  عاماًل،   )33( فيها  ويعمل  منشأة،   )21( بلغت  املَدْينَة  قضاء  مركز  يف 
سمكرة  صناعة  األوىل  املرتبة  احتّلت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ من  بمجموعة 
ناعات احلرفّية،  السّيارات بواقع )5( منشآت، وبنسبة )23،8%( من إمجايل الصِّ
ناعات  ويعمل فيها )15( عاماًل، وبنسبة )45،5%( من جمموع العاملني يف الصِّ
الثانية صناعتا:  املرتبة  إنتاجّية )150 سّيارة/شهر(، واحتّلت  احلرفّية، وبطاقة 
النّدافة، واألجبان، بواقع )3( منشآت يف كّل واحدة منهام، وبنسبة )%14،2( 
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وبنسبة  عاّمل،   )3( منهام  واحدة  كّل  يف  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من 
اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%9(
لصناعة النّدافة )6 مندر، و90 وسادة، و30 جودلّية/شهر(، بينام بلغت الطاقة 
الثالثة  اإلنتاجّية لصناعة األجبان )360 كغم/شهر(؛ عىل حني احتّلت املرتبة 
املسحاة،  ونصاب  املنجل،  ومقبض  واملكانس،  السّيارات،  دوشمة  صناعة 
منها،  وحدة  لكّل  منشأتني   )2( وبلغت  الرجالّية،  العباءة  وخياطة  والكرك، 
العاملني؛  عدد  يف  وتباينت  احلرفّية،  الّصناعات  إمجايل  من   )%  9،6( وبنسبة 
وبنسبة )12،2 %(، وبطاقة  السّيارات )4( عاّمل،  يعمل يف صناعة دوشمة  إْذ 
إنتاجّية )120 سّيارة /شهر(، ويعمل يف صناعات: املكانس، ومقبض املنجل، 
ونصاب املسحاة، والكرك، وخياطة العباءة الرجالّية )2( عامالن يف كّل واحدة 
وبلغت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%6،1( وبنسبة  منها، 
الطاقة  بلغت  بينام  )360مكنسة/شهر(،  املكانس  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة 
من  وحدة   300( والكرك  املسحاة  ونصاب  املنجل  مقبض  لصناعة  اإلنتاجّية 
مجيع أنواعها/شهر(، أّما الطاقة اإلنتاجّية لصناعة خياطة العباءة الرجالّية )20 
بواقع  والطبك،  الّصيد،  شباك  صناعتا:  الرابعة  املرتبة  واحتّلت  عباءة/شهر(، 
)1( منشأة يف كّل منهام، وبنسبة )4،7%(، ويعمل يف كّل واحدة منهام )1( عامل 
ناعات احلرفّية، وبلغت الطاقة  واحد، وبنسبة )3%( من جمموع العاملني يف الصِّ
وبلغت  أنواعه/شهر(،  مجيع  من  وحدة  الّصيد)40  شباك  لصناعة  اإلنتاجّية 

الطاقة اإلنتاجّية لصناعة الطبك )15طبكًا /شهر(.
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جدول رقم )12(
ناعات احلرفّية وطاقتها اإلنتاجّية حسب الوحدات اإلدارّية يف قضاء املَدْينَة لسنة )2015م( التوزيع اجلغرايّف للصِّ

ناعة  نوع ال�صِّ

عدد 
املن�صاآت 
يف مركز 
ق�صاء 
املَدْيَنة 

الن�صبة 
%

الطاقة 
االإنتاجّية 
)�صهرّياً( 

عدد املن�صاآت 
يف ناحية عّز 
الّدين �صليم 

الن�صبة 
%

الطاقة 
االإنتاجّية 
)�صهرّياً(

عدد 
املن�صاآت 

يف ناحية 
االإمام 

ادق  ال�صّ
 

   360 كغم 14،2 3األجبان 

 4 60 سّيارة 7،7 2 150 سّيارة 23،8 5سمكرة السّيارات

 480 بارية 30،8 8البواري 
 8 75 طبكًا 19،3 5 15 طبكًا 4،7 1الطبك 

 6 60 تنّورًا 23  6  تنّور الطني 

 4 األلياف 

 1202سّيارة  120 سّيارة 9،6 2دوشمة السّيارات

 54015مكنسة 11،6 3 360 مكنسة 9،6 2املكانس 

يط   3 اخلرِّ

 2 3،840 1 4،740 1شباك الّصيد 

مقبض املنجل 
ونصاب املسحاة 

والكرك 
2 9،6300 1 3،8150 

خياطة العباءة 
 20 عباءة 9،6 2الرجالّية 

14،2 3النِّدافة 
 6 مندر، و90 
وسادة، و30 

جودلّية 
 10044 10026 21املجموع

املصدر: )1( الدراسة امليدانّية.
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الن�صبة 
%

الطاقة 
االإنتاجّية 
)�صهرّياً(

عدد 
العاملني 
يف مركز 
ق�صاء 
املَدْيَنة 

الن�صبة 
%

عدد 
العاملني 
ناحية عّز 

الّدين 
�صليم 

الن�صبة 
%

عدد 
العاملني 
يف ناحية 

االإمام 
ادق  ال�صّ

 

الن�صبة 
%

3 9 
 22،2 14،312 45،54 12015سّيارة  9

8 28،6
 14،8 17،88 5 3 1201 طبكًا 18،2
11،1 21،46  606 تنّورًا 13،7

7،5  4 720 ليفة  9
7،5 12،24 1204 سّيارة 4،6

34  2700
27،7 10،715 3 6،1 2مكنسة 

5،5 153 كغم 6،9
4،680 1 3 1 3،62 3،7

2 6،1 1 3،6

2 6،1 

3 9 

100 3310028 10054 100
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ين �صليم  ناعاُت احلرفّيُة يف ناحية ال�ّصهيد عّز الدِّ ب-ال�صِّ

ناعات احلرفّية  أّن الصِّ نالحظ من اجلدول رقم )12(، وخريطة رقم )6(، 
يف ناحية الّشهيد عّز الّدين سليم بلغت )26( منشأة، ويعمل فيها )28( عاماًل، 
صناعة  منها  األوىل  املرتبة  احتّلت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ من  بمجموعة  متّثلت 
ناعات احلرفّية،  البواري بواقع )8( منشآت، وبنسبة )30،8 %( من إمجايل الصِّ
ناعات  الصِّ العاملني يف  فيها )8( عاّمل، وبنسبة )28،6 %( من جمموع  ويعمل 
احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )480 بارية/شهر(، واحتّلت املرتبة الثانية صناعة تنّور 
ناعات احلرفّية، ويعمل  الّطني بواقع )6( منشآت، وبنسبة )23%( من إمجايل الصِّ
ناعات احلرفّية،  الصِّ العاملني يف  فيها )6( عاّمل، وبنسبة )21،4%( من جمموع 
وبطاقة إنتاجّية )60 تنّورًا/شهر(، عىل حني احتّلت املرتبة الثالثة صناعة الطبك 
ناعات احلرفّية، ويعمل  بواقع )5( منشآت، وبنسبة )19،3 %( من إمجايل الصِّ
ناعات احلرفّية،  الصِّ العاملني يف  فيها )5( عاّمل، وبنسبة )17،8%( من جمموع 
املكانس  صناعة  الرابعة  املرتبة  يف  وجاءت  طبكًا/شهر(،   75( إنتاجّية  وبطاقة 
ناعات احلرفّية، ويعمل  بواقع )3( منشآت، وبنسبة )11،6 %( من إمجايل الصِّ
ناعات احلرفّية،  الصِّ العاملني يف  فيها )3( عاّمل، وبنسبة )10،7%( من جمموع 
وبطاقة إنتاجّية )540 مكنسة/شهر(، واحتّلت املرتبة اخلامسة صناعة سمكرة 
ناعات احلرفّية،  السّيارات بواقع )2( منشأتني، وبنسبة )7،7%( من إمجايل الصِّ
ناعات  الصِّ العاملني يف  فيها )4( عاّمل، وبنسبة )14،3 %( من جمموع  ويعمل 
الّسادسة  املرتبة  احتّلت  بينام  )60سّيارة/شهر(،  إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية، 
بواقع  والكرك،  املسحاة،  ونصاب  املنجل،  ومقبض  الّصيد،  شباك  صناعات: 
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احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%3،8( وبنسبة  منها،  واحدة  لكلِّ  منشأة   )1(
جمموع  %(من   3،6( وبنسبة  واحد،  عامل   )1( منها  واحدة  كّل  يف  ويعمل 
ناعات احلرفّية، وبلغت الطاقة اإلنتاجّية لصناعة شباك الّصيد  العاملني يف الصِّ
مقبض  لصناعة  اإلنتاجّية  الطاقة  وبلغت  أنواعه/شهر(،  )40 وحدة من مجيع 

املنجل ونصاب املسحاة والكرك )150 وحدة من مجيع أنواعه/شهر(. 

 ادق ناعات احلرفّية يف ناحية االإمام ال�صّ ج- ال�صِّ

ناعات احلرفّية يف  نالحظ من اجلدول رقم )12(، وخريطة رقم )6(، أّن الصِّ
ناحية اإلمام الّصادق بلغت )44( منشأة، ويعمل فيها )54( عاماًل، متّثلت 
ناعات احلرفّية، احتّلت املرتبة األوىل صناعة املكانس بواقع  بمجموعة من الصِّ
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )15(  )15( منشأة، وبنسبة )34%( من إمجايل الصِّ
وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%27،7( وبنسبة  عاماًل، 
بواقع  الطبك  صناعة  الثانية  املرتبة  واحتّلت  مكنسة/شهر(،   2700( إنتاجّية 
ناعات احلرفّية، ويعمل فيها )8( )8( عاّمل، وبنسبة )18،2 %( من إمجايل الصِّ
وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%14،8( وبنسبة  عاّمل، 
إنتاجّية )120 طبكًا /شهر(، عىل حني احتّلت املرتبة الثالثة صناعة تنّور الطني 
ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من   )%13،7( وبنسبة  منشآت،   )6( بواقع 
ناعات احلرفّية،  الصِّ العاملني يف  فيها )6( عاّمل، وبنسبة )11،1%( من جمموع 
وبطاقة إنتاجّية )60 تنّورًا/شهر(، بينام احتّلت املرتبة الرابعة صناعتا: سمكرة 
 )%9( وبنسبة  منهام،  واحدة  لكّل  منشآت   )4( بواقع  واأللياف،  السّيارات، 



294

ناعاُت احلرفّيُة يف ق�سائي الُقْرنة واملَدْيَنة درا�سٌة جغرافّيٌة ال�سِّ

جمّلة ف�صلّية حمّكمةتراث الب�صرة

يف  يعمل  إْذ  فيها؛  العاملني  أعداد  يف  واختلفت  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من 
إنتاجّية  وبطاقة   ،)%22،2( وبنسبة  عاماًل،   )12( السّيارات  سمكرة  صناعة 
)120سّيارة/شهر(، وصناعة األلياف يعمل فيها )4( عاّمل، وبنسبة )7،5 %( 
ناعات احلرفّية، وبطاقة إنتاجّية )720 ليفة/شهر(،  من جمموع العاملني يف الصِّ
يط، بواقع )3( منشآت، وبنسبة )6،9 %(  واحتّلت املرتبة اخلامسة صناعة اخلرِّ
من   )%5،5( وبنسبة  عاّمل،   )3( فيها  ويعمل  احلرفّية،  ناعات  الصِّ إمجايل  من 
يف  كغم/شهر(،   15( إنتاجّية  وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع 
حني احتّلت املرتبة الّسادسة صناعتا: دوشمة السّيارات، وشباك الّصيد، بواقع 
ناعات احلرفّية،  )2( منشأتني يف كّل واحدة منها، وبنسبة )4،6 %( من إمجايل الصِّ
مع تباين يف عدد العاملني بينهام؛ إْذ يعمل يف صناعة الّدوشمة )4( عاّمل، وبنسبة 
 )2( الّصيد  شباك  وصناعة  سّيارة/شهر(،   120( إنتاجّية  وبطاقة   ،)%  7،5(
وبطاقة  احلرفّية،  ناعات  الصِّ يف  العاملني  جمموع  من   )%3،7( وبنسبة  عامالن، 

إنتاجّية )80 جلميع أنواعه/شهر(. 

ناعات احلرفّية يف ق�صائي الُقرنة واملَدْيَنة خام�صاً: م�صاكل ال�صِّ
احلرفّية  ناعات  الصِّ تواجه  التي  املشاكل  أهّم  دراسة  إىل  الفصل  هذا  هيدف 
يف قضائي الُقرنة واملَدْينَة، ويواجه النشاط االقتصادّي بصورة عاّمة والّصناعي 
ناعة،  بصورة خاّصة، مشاكل كثرية، فمنها ما ينجم عن اخلطأ يف اختيار مواقع الصِّ
وتأثريه يف احلياة االقتصادّية واالجتامعّية، وما عملّيات التطّور االقتصادّي إاّل 
يف  ناعة  الصِّ وُتعدُّ  املشاكل.  لتلك  احللول  وإياد  األخطاء،  لتصحيح  عملّيات 
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زيادة  لتحقيق  الناجحة  احللول  تتطّلب  التي  االقتصادّي  النشاط  أوجه  مقّدمة 
ويتطّلب  استمراره،  وضامن  نوعّيته،  وحتسني  اإلنتاج،  كلفة  وتقليل  إنتاجها، 
-أيضًا- إيصاله بأسهل الطرق وأرخصها إىل األسواق، لالستفادة منه بالكفاية 
ناعة، هذا فضاًل  املمكنة، وابتكار أنواع جديدة تتطّلبها حاجة التطّور، ونموِّ الصِّ
ناعة يف البيئة  عن تقليل األعامل البدنّية، وختفيف اآلثار الّسلبّية التي ترتكها الصِّ
الطبيعّية، وإياد أفضل املواقع هلا، للحصول منها عىل أكرب قدر ممكن من الفوائد 

لالقتصاد الوطنّي)35(. 
ختتلف  لكنّها  املشاكل  من  جمموعة  القضائني  يف  احلرفّية  ناعات  الصِّ تواجه 
ناعات التي تؤثِّر عىل عملّياتا اإلنتاجّية، ومن َثمَّ تؤدِّي إىل  باختالف فروع الصِّ
قّلة اإلنتاج، ثمَّ إىل ظاهرة البطالة؛ وإّن معظم املنشآت غري منتظمة يف توزيعها 
وأماكن وجودها؛ ألهّنا تابعة للقطاع اخلاّص، وأغلبها تقع يف األحياء الّسكنّية، 

ومن هذه املشاكل ما يأيت: 

1- املاّدة االأّولّية
ناعة؛ إْذ تتصف املاّدة  ُتعّد من املشاكل التي تؤدِّي إىل عدم نموِّ وتطّور الصِّ
نوعّيتها،  واختالف  األسعار  بارتفاع  الّصغرية  ناعات  الصِّ يف  الداخلة  األّولّية 
تكاليف  تضاف  ما  وعادة  العراق،  خارج  من  استريادها  يتّم  املواّد  هذه  لكون 
األّولّية حسب  املاّدة  ارتفاع أسعارها. وختتلف أسعار  فتؤدِّي إىل  النقل عليها، 
عىل  القضائني  يف  الّصغرية  ناعات  الصِّ اعتامد  إّن  أي:  وجودتا،  ناعة  الصِّ نوع 
استرياد املاّدة األّولّية من خارج البلد، وإّن عدم ضامن حصوهلا، يؤدِّي إىل انعدام 
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وجودها  يف  يتحّكم  أْن  إىل  أّدى  توفريها  يف  احلكومة  دور  غياب  وإّن  اإلنتاج، 
التّجار، ويقع عاتق االرتفاع عىل املستهلك مع تقليص حجم اإلنتاج يف املعمل، 
تكون  النّدافة،  ومنتجات  األثاث،  مثل:  املنشآت،  بعض  منتجات  أسعار  وإّن 
، ومع مالحظة تغرّي رغبة املستهلك، ما يدعو ألن يعزف  أقّل من املنتج املحلِّ
السّكان عن رشائها يف بعض األحيان، وبذلك تكون املاّدة األّولّية من العقبات 
واملشاكل الكبرية يف حالة عدم توافرها، وارتفاع أسعارها، ما يؤدِّي إىل توّقف 
ناعات، وإّن تقّلب أسعارها يؤدِّي إىل رفع أسعار املنتجات النهائّية  كثري من الصِّ

ومقدار العرض والطلب يف الّسوق. 

2-راأ�ُص املال النقدّي 
ناعات الّصغرية؛ إْذ تعاين من قّلة توافر  وهو من أهّم املشاكل التي تواجه الصِّ
القدرة عىل رشاء  لدهيا  املنشآت  فيها، وليست مجيع  املستثمرة  األموال  رؤوس 
املكائن ومستلزمات اإلنتاج لتواكب التطّور التكنولوجّي الذي يؤثِّر عىل اإلنتاج 
كاّمً ونوعًا؛ إْذ ترتفع نسبة الفائدة عىل القروض يف املرصف الصناعّي لتصل إىل  
أصحاب  وإن  سنوات،  ثالث  خالل  القرض  تسديد  ومّدة   ،)%10( من  أكثر 
يف:  متمثِّلة  الّصناعّي،  املرصف  من  االقرتاض  يف  مشكلة  يواجهون  املنشآت 
الكشف  وإجراءات  القروض،  منح  عملّية  يف  الروتينّية  واإلجراءات  العرقلة، 

ره.  عىل املنشآت، ورفع التقاريرالالزمة، ما يؤثِّر يف استالم القرض ويؤخِّ
ناعات الّصغرية مع فرض  م أيَّ دعم مادِّيٍّ ألصحاب الصِّ وإّن الّدولة ال تقدِّ
إمكاناتم  عىل  الصغرية  املنشآت  أصحاب  واعتامد  عالية،  وبنسب  الضائب 
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املاّدّية املحدودة التي ال تساعد عىل تطوير وتوسيع منشآتم بام يتالئم ومستوى 
ناعة عىل اجلهد العضّل والوسائل  ناعة، واعتامد الصِّ التطّور التكنولوجّي يف الصِّ
يَّته،  وكمِّ اإلنتاج  نوعّية  يف  يؤثِّر  بدوره  وهذا  الصناعّية،  العملّيات  يف  البدائّية 

وقدرته عىل املنافسة وحتقيق األرباح. 

3- الت�صويق
الّصغرية، وإّن زيادة  ناعات  الصِّ التي تواجه  املشاكل  التسويق من أهمِّ  ُيعّد 
الطلب عىل اإلنتاج يف الّسوق يعمل عىل زيادة اإلنتاج، أي: هناك عالقة طردّية 

بني حجم اإلنتاج يف املعامل من جهة، والّسوق من جهٍة أخرى. 
مثل:  املعامل،  بعض  منتجات  لترصيف  أسواق  وجود  من  غم  الرُّ وعىل 
املعدنّية اإلنشائّية، يف حمافظات الوسط واجلنوب  منتجات األثاث، واملنتجات 
بسبب  ترصيفها؛  يتوّقف  األحيان  بعض  يف  أّنه  إاّل  البرصة،  حمافظة  ومركز 
الظروف االقتصادّية، وإّن صعوبة التنّبؤ بحجم الّسوق، وضعف وسائل النقل، 
وخاّصة املرّبدة للّصناعات الغذائّية، ما ُيضعف وصول املنتجات إىل األسواق 
األجنبّية،  لع  والسِّ املنتجات  ل  ُيفضِّ للمستهلك  النفيّس  العامل  وإّن  املجاورة، 
واحلدود  األسواق  وانفتاح  املحّلّية،  للمنتجات  واإلعالن  الّدعاية  وضعف 
بانخفاض  تتمّيز  التي  املنتجات والّسلع األجنبّية  بعد عام )2003 م(، وتدّفق 
ّيًا بسبب غياب دور احلكومة  لع املنتجة حملِّ أسعارها وجودة اإلنتاج، مقارنة بالسِّ
يف فرض الضائب عليها، أو منع استريادها، أّثر ذلك يف تسويق بعض املنتجات؛ 
ووسائد  اإلسفنجّيات،  دخول  وهي  النّدافة،  ملنتجات  املنافسة  املنتجات  أّما 
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 )250-225( بني  ما  منها  الرتكي  النوم  غرفة  مندر  سعر  يبلغ  إْذ  يباج؛  الدِّ
عراقّي،  دينار  ألف   )150-140( مابني  يرتاوح  والّصينّي  عراقّي،  دينار  ألف 
حسب  أسعارها  فتتباين  عراقّي،  دينار  ألف   )120( سعره  فيبلغ   ، العراقيُّ أّما 
يباج ترتاوح مابني )3500-2500(  املنشأ وحجم املندر وارتفاعه؛ ووسائد الدِّ
دينار عراقّي، بأسعار سنة )2015م(؛ أّما منتجات النِّدافة، فإّن سعر مندر غرفة 
النوم من القطن الّدرجة أوىل )180( ألف دينار عراقّي، والقطن األسود سعره 
)100( ألف دينار عراقّي، وسعر الوسادة من القطن درجة أوىل )9000( دينار 

عراقّي، وقطن درجة ثانية )8000( دينار عراقّي، بأسعار سنة )2015م(.

ناعيُّ  4- الغ�صُّ ال�صِّ
الغّش  ظاهرة  ملكافحة  الدائمة  )الّلجنة  قبل  من  ناعيُّ  الصِّ الغشُّ  ف  ُيعرَّ
يف  للقواعد  خمالفة  ماّدة  وتسويق  إنتاج  إىل  يؤدِّي  فعٍل  كلُّ  بأّنه:   ) الّصناعيِّ
عملّية  إّنه:  أو  وفوائدها،  ها  خواصِّ من  ينتقص  أْن  ذلك  شأن  ومن  صناعتها، 
، أو ختفيض جودته ونوعّيته باستعامل مواّد أّولّية غري  د ملنتوج معنيَّ إفساد متعمَّ
مالئمة، وغري مطابقة للمواصفات القياسّية املعتمدة، أو بإضافة مواّد رخيصة، 
بالّصورة  إلظهاره  سليمة؛  وغري  قانونّية  غري  وبصورة  إليه،  القيمة  قليلة  أو 
القضائني  يف   )36( ناعيُّ الصِّ الغشُّ  ويّتخذ  املستهلك.  لدن  من  املقبولة  التقليدّية 
فإنَّ  وصبغها،  جديدة  أخشاب  مع  قديمة  أخشاب  استعامل  منها:  صور،  عّدة 
إعادة  )يتّم  حديد  استعامل  أو  صناعتها،  يف  مغشوشة  أهّنا  يعرفون  ال  الناس 
إنتاج القديم منه يف معامل احلديد يف حمافظة بغداد( يف إنتاج املنتجات املعدنّية 
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اإلنشائّية، أو استخدام أخشاب أو حديد بعالمات جتارّية أجنبّية يوهم املشرتي 
يكون  كأْن  نفسها،  التجارّية  بالعالمة  ليسْت  هبا، وهي يف حقيقتها  واملستهلك 
حديد من منشأ إيرايّن، ويقول عنه: حديد أوكرايّن. وّإن هناك اختالفًا يف قياس 
ناعات اهلندسّية، ما يؤثِّر يف عملّية كبسها، ويف عملّية  الّروطة املستعملة يف الصِّ
ربطها مع بعضها، ومن َثمَّ تؤثِّر يف جودة اإلنتاج ومتانته. وإّن العسل املنتج يف 
مضافات  استخدام  ومنها  فيه؛  الغشُّ  يتّم  وإّنام  عسل،   )%100( ليس  املناحل 
ناعات الغذائّية، ما يؤدِّي  أو صبغات مغشوشة أو منتهية الّصالحية لبعض الصِّ
إىل إرضار باملستهلك، أو تسويق املنتج املنتهية صالحيته بعبوات جديدة حتمل 

تاريخ وإنتاج مغاير حلقيقة تاريخ وإنتاج املنتج احلقيقّي. 

ناعّية يف الن�صاط االقت�صادّي  5- �صعف البنية ال�صّ
ناعّية؛ إْذ يعتمدان  يعاين القضاءان من مشكلة عدم التوازن بني الفروع الصِّ
املعدنّية  واملنتجات  اخلشبّية،  واملنتجات  األثاث،  منتجات  صناعات  عىل 
ناعات احلرفّية،  اإلنشائّية، والبلوك، وصناعات تنقية وحتلية املياه، وبعض الصِّ
ناعات اجللدّية والكيمياوّية،  ناعّية األَُخر، مثل: منشآت الصِّ وانعدام الفروع الصِّ
ناعة  ناعات، فتكون الصِّ ناعّية يف القضائني عىل هذه الصِّ ما يعل اعتامد البنية الصِّ
أو معظم صناعات  فإّن كّل  فيها، وبذلك،  النشاط االقتصادّي  التأثري يف  قليلة 
القضائني هي صناعات صغرية متّت يف أغلبها بصورة عشوائّية، وحتت رغبات 
ّي، ومل يكن هلا أّي ثقل يف  فردّية لبعض األشخاص؛ للحصول عىل الكسب املادِّ
اجلانب االقتصادّي؛ كوهنا يف الغالب صناعات استهالكّية تلبِّي حاجة الّسوق 
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املحّلّية فقط.

يا�صُة احلكومّيُة  6- ال�صِّ
ناعات التحويلّية الّصغرية يف القضائني تعتمد عىل أصحاب املنشآت  إّن الصِّ
يف متويلها، ومل يكن للحكومة دوٌر فيها، وال يصلون عىل قروٍض من احلكومة، 
ناعات، وال توجد رقابة من  واليوجد قانون من احلكومة يعمل عىل تنظيم الصِّ
يف  تعتمد  وإّنام  والتنظيمّية،  اإلدارّية  النواحي  مجيع  ويف  املنتجات،  عىل  الّدولة 
إدارتا وتنظيمها عىل صاحب املنشأة، فهو الذي يتحّكم يف نوع اإلنتاج وجودته 
تعمل  التي  والتأهيل  التدريب  مراكز  بفتح  -كذلك-  الدولة  تقم  ومل  ّيته.  وكمِّ
يف  الرِّ من  هجرتم  عدم  إىل  تؤدِّي  التي  للعاملني،  اإلنتاجّية  كفاءة  زيادة  عىل 
، ضعف دور الصناعة التحويلّية الّصغرية يف عملّية التنمية  إىل املدينة، ومن َثمَّ
عىل  والقضاء  الفرد،  دخل  يف  ضعف  إىل  ُثمَّ  االقتصادّي،  والتوازن  ناعّية  الصِّ
الفقر والبطالة؛ وعىل العكس من ذلك، فلو القت الّدعم احلكومّي لساعدت 

ناعات.  يف عملّية االستقرار االقتصادّي للقضائني، وتطّور الصِّ

7- م�صكالت اأَُخر 
يف  املتاحة  والبرشّية  الطبيعّية  املوارد  مع  تتفق  تنموّية  خطط  وجود  عدم 
واجلهات  الّصغرية  ناعّية  الصِّ املنشآت  بني  التنسيق  عدم  عن  فضاًل  القضائني، 
اإلنتاجّية؛  الطاقة  ضعف  وكذلك  االقتصادّية،  الّدراسات  وغياب  املختّصة، 
العملّية  سري  يف  سلبًا  يؤثِّر  اإلنتاجّية  للطاقات  الكامل  االستثامر  عدم  إّن  إذ 
الرتابط  وضعف  املحتملة،  اخلسائر  وكثرة  األرباح،  قّلة  ُيسبِّب  ما  اإلنتاجّية، 
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ناعات  الصِّ وتتمّيز  التنافسّية)37(.  القدرة  ين  وتدِّ الكبرية  ناعّية  الصِّ املنشآت  مع 
الّصغرية بصغر حجم رأسامهلا، فإّن بعض املنشآت غري قادرة عىل رشاء اآلالت 
رة، فعىل سبيل املثال، يكلِّف رشاء ماكنة النّقش لصناعة األثاث  احلديثة واملتطوِّ
ألف   )165( إيطايّل(  ك  واملحرِّ والعقل  صينّي  )جسدها  اخلشبّية  واملنتجات 
دوالر، والنوع اآلخر )صيني( بسعر )120( ألف دوالر، والنوعية األخرى التي 
ناعات  تسّمى اآللّية )350( ألف دوالر، كّل ذلك يؤدِّي إىل ضعف مشاركة الصِّ
ناعّية يف القضائني، ما يؤثِّر عىل النشاط االقتصادّي فيهام. غرية يف التنمية الصِّ الصَّ
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النتائج

بالتوزيع  القضائني  يف  احلرفّية  ناعات  للصِّ اجلغرايّف  التوزيع  يتمّيز   -1
بالعامل   يتأثَّر  اآلخر   والبعض  الّسوق،  بعامل  منها  الكثري  ويتأّثر  العشوائّي، 

الشخيّص والرغبات الّشخصّية.
احلرفّية،  ناعات  الصِّ يامرسون  القضائني  يف  العوائل  من  الكثري  مازال   -2

ومنها: صناعة التنّور، واألجبان، وشباك الّصيد، والبارية، وغريها.
طة والكبرية؛ كوهنا الحتتاج  ناعات املتوسِّ 3- سهولة إنشائها مقارنة مع الصِّ
إىل رؤوس أموال كبرية إلقامة املنشآت وجتهيزها باآلالت واملكان، سوى آالت 

بسيطة ال تكلِّف كثريًا، وإهّنا مُتاَرس داخل البيوت يف الغالب.
ناعات احلرفيَّة يف القضائني مشاكل عديدة،أبرزها عدم وجود  4-تواجه الصِّ
أمام  املحلِّ  وق  السُّ وانفتاح  األجنبّية،  املنتجات  ومنافسة  هلا،  احلكومّي  عم  الدَّ

املنتجات األجنبّية. 
للمنتجات  جيِّدًا  منافسًا  جعلها  األجنبّية  املنتجات  ورخص  جودة   -5

ناعات. ّية، ومن َثمَّ انخفاض اإلنتاج وانعدامه يف كثري من الصِّ املحلِّ
يط، وغريها، ما يؤدِّي إىل  ناعات، مثل: صناعة اخلرِّ 6- موسمّية بعض الصِّ
الوارد االقتصادّي، ما يعل أصحاهبا  َثمَّ تعطُّل العمل، وانعدام  توقُّفها، ومن 
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يبحثوَن عن عمٍل آخر.
7- انحفاض تأثريها يف اجلانب االقتصادّي؛ وذلك لصغر حجمها، ولكوهنا 

هة إىل اخلارج بالّتصدير. وق املحلِّ الداخّل، وغري موجَّ هة لتغطية السُّ موجَّ
املعنّية، كدائرة  الرسمّية  الدوائر  ناعات يف  الصِّ الكثري من  7- عدم تسجيل 
الرّشوط  إىل  وافتقارها  أفراد،  قبل  من  البيوت  داخل  ُتدار  لكوهنا  اإلحصاء؛ 

ّية إلقامتها. حِّ الصِّ
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التو�سيات

إقامة  خالل  من  املبارش  وغري  املبارش  احلكومّي  الّدعم  تقديم  1-رضورة 
فارغة  واسعة  مساحات  القضائني  يف  تتوافر  أّنه  السّيام  ناعّية،  الصِّ املنشآت 
األحياء  داخل  من  املعامل  نقل  عىل  والعمل  فيها،  ناعة  الصِّ إلقامة  وصاحلة 

كنّية إىل منشآت نظامّية. السَّ
والتنمية  ناعات  الصِّ واحتاد  احلكومّية،  الدوائر  دور  تفعيل  عىل  2-العمل 
باملوادِّ األولّية واملكائن ورأس  املنشآت  ناعّية، كام كان يف السابق، يف دعم  الصِّ

املال، وغريها. 
النهوض  أجل  للعاملني من  والتدريب  التأهيل  مراكز  فتح  العمل عىل   -3

ناعّي.  بالواقع الصِّ
املواّد  معظم  ألّن  ناعة؛  للصِّ الالزمة  األولّية  املاّدة  توفري  عىل  العمل   -4
أسعار  ذات  وتكون  العراق،  خارج  من  استريادها  يتمُّ  ناعة  الصِّ يف  املستعملة 
عن  فضاًل  الّدولة،  هبا  مترُّ  التي  االقتصادّية  بالظروف  وتتأثَّر  ومتباينة،  خمتلفة 
تطوير اإلنتاج الزراعّي من خالل استعامله بوصفه مدخالت صناعّية بدالً من 

استريادها. 
للمنشآت  القروض  تقديم  تيسري  عىل  العمل  ناعّي  الصِّ املرصف  عىل   -5

ناعّية، والعمل عىل تقليل نسبة الفائدة التي تصل إىل أكثر من )%10(.  الصِّ
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ناعات  6- يتطّلب من اجلهات املسؤولة يف القضائني توفري البنى التحتّية للصِّ
التّيار  وتوفري  الطرق،  وإكساء  ّي،  حِّ الصِّ الرّصف  شبكات  إنشاء  خالل  من 

الكهربائّي. 
7- االستفادة من اإلمكانات الطبيعّية والبرشّية يف القضائني، السّيام مع توفري 

غرية يف القضائني.  ناعات الصَّ احلقول النفطّية، واالستفادة منها يف تطوير الصِّ
المة للعاملني.  8- العمل عىل توفري وسائل الراحة والسَّ

توزيعها  هبدف  القضائني  يف  الصغرية  ناعات  الصِّ ختطيط  عىل  العمل   -9
املكايّن  التوزيع  مع  يتوافق  بام  فيهام،  اإلدارّية  الوحدات  بني  منتظمة  بصورة 

الّصحيح هلا. 
ناعّية، وتبنِّي الدولة  10- العمل عىل إدخال الوسائل احلديثة يف العملّية الصِّ

ناعة ورفدهاهبذه الوسائل )اآلالت واملكائن واملعّدات احلديثة(.  دعم الصِّ
ناعات األجنبّية، وذلك عن طريق غلق  ناعة من منافسة الصِّ 11- محاية الصِّ

لع األجنبّية. احلدود، وفرض القيود، ورفع نسبة الضائب عىل السِّ
ناعات احلرفّية، ومنع أصحاهبا من  12- رقابة الدولة واملتابعة املستمّرة للصِّ

الغشِّ يف استخدام املواّد األولّية، ونوعية اإلنتاج وفق الّضوابط والرشوط. 
ناعّي. 13- العمل عىل تسجيل كلِّ املنشآت يف دائرة اإلحصاء الصِّ

ناعات احلرفّية وعاّمهلا بقانون الّضامن االجتامعّي، لضامن  14- شمول الصِّ
ناعّية.  استمرار العاّمل يف العملّية الصِّ

ّية  املحلِّ الّسوق  يف  املعروضة  لع  السِّ مع  يتالءم  بام  ناعة  الصِّ تطوير   -15
والقدرة عىل املنافسة. 
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الهوام�ُص

ناعات احلرفّية: )*( معيار حتديد الصِّ
أ- اعتامدها عىل املهارة واخلربة املرتاكمة.

ناعات األَُخر، واعتامدها عىل القّوة  ب- بساطة األدوات املستخدمة فيها مقارنة مع الصِّ
اليدوّية. 

األبناء،  إىل  اآلباء  من  وتوارثها  العائلة،  تاريخ  مع  وارتباطها  ناعات  الصِّ هذه  قدم  ج- 
واحتكارها هلذه احلرفة.

ناعّية.  ناعّية، وقّلة فقد العملّية الصِّ د- بساطة عملّياتا الصِّ
#- صغر حجم معاملها ورؤوس األموال املستثمرة فيها.

و- عدم خضوعها لرشوط املعامل وضوابطها يف إقامتها وأماكن تواجدها.
ز- عدم انتظامها يف النموِّ والتواجد.

ح- بقائها عىل األساليب التقليدّية يف تركيبها وصناعة منتجاتا. 
ط- اعتامدها عىل اجلهد العضّل وعدم استخدام اآلالت يف كثري منها.

ي- متاَرس يف املنازل والبيوت لكثري منها.
ك- إدارتا حتت إرشاف العائلة واألفراد. 

ى يف مناطق  لَّة التي ُيوضع فيها التمر أثناء تنزيله من النّخلة، وُيسمَّ )**( )الطبكّية(: السَّ
أخرى بالّزنبيل. 

1- عادل عبد األمري عّبود، تقويم كفاءة مراكز االستيطان الريفّي يف قضاء الُقرنة، رسالة 
ماجستري)غري منشورة(: ص14.

املَدْينَة دراسة يف اجلغرافية اإلقليمّية باستخدام  2- حمّمد أطخيخ ماهود املالكّي، قضاء 
نظم املعلومات اجلغرافّية )GIS(، رسالة ماجستري )غري منشورة(: ص14. 

بتاريخ:  شخصّية  مقابلة  نجم،  احلاج  ثلج  معمل  مدير  أمحد،  فاضل  الفّتاح  عبد   -3
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)2016/5/5م(، استامرة استبيان. 
ناعات احلرفّية يف قضاء سوق الشيوخ )دراسة  4- محيد عطّية عبد احلسني اجلورايّن، الصِّ

ناعة(، جمّلة آداب البرصة، العدد )49(، 2009م: ص203.  يف جغرافية الصِّ
راسة امليدانّية.  5- الدِّ

6- إبراهيم املشهدايّن، القطن ودوره يف االقتصاد العاملّي: ص15.
7- حمّمد أزهر الّسامك وآخرون، العراق دراسة إقليمّية: 373/2. 

ناعّية: ص84.  8- عبد الّزهرة عّل اجلنايّب، اجلغرافية الصِّ
بتاريخ:  املنعقد   ،)52( املرّقم  البرصة،  حمافظة  جملس  ملوافقة  استنادًا   )*(
ناحية  اسم  تغيري  عىل  العاّمة  واألشغال  البلدّيات  وزارة  صادقت  )2005/10/26م(، 
ين سليم(،  الدِّ )الّشهيد عّز  ناحية  البرصة، إىل  املَدْينة، حمافظة  العّز( سابقًا يف قضاء  )اهلوير، 

املرّقم)216م/1(، بتاريخ: )2006/1/17م(. 
بتاريخ:  املنعقد   ،)69( املرّقم  البرصة،  حمافظة  جملس  موافقة  إىل  استنادًا   )*(
ناحية  اسم  تغيري  عىل  العاّمة  واألشغال  البلدّيات  وزارة  صادقت  )2006/4/12م(، 
املرّقم  باألمر   الّصادق اإلمام  ناحية  إىل  البرصة،  حمافظة  املَدْينَة،  قضاء  يف  سابقًا  )طلحة( 

)1669(/6، بتاريخ: )2006/4/17م(.
ناعة يف مدينة الّصدر، آثارها يف تلّوث البيئة، رسالة  9- عبد اهلل عّل كاظم املّياحّي، الصِّ

ماجستري )غري منشورة(: ص151-150.
ناعّية: 57/1.  10- أمحد حبيب رسول، مبادئ اجلغرافية الصِّ

11- الّدراسة امليدانّية. 
القادسّية،  حمافظة  يف  الغذائّية  ناعات  للصِّ املكايّن  التحليل  األيدامّي،  رباط  رمحن   -12

رسالة ماجستري)غري منشورة(: ص75.
13- حسن عبد القادر، اجلغرافية االقتصادّية: ص254.

رسالة  بابل،  حمافظة  يف  الغذائّية  ناعات  للصِّ املكايّن  التحليل  مزعل،  محزة  آمال   -14
ماجستري )غري منشورة(: ص53. 

النجف،  التنمية اإلقليمّية يف حمافظة  ناعة وأثرها يف  الصِّ 15- حمّمد جواد عّباس شبع، 
رسالة ماجستري )غري منشورة(: ص45. 
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16- سها وليد مصطفى الّسلامن، مصدر سابق: ص59-58. 
17- برشى رمضان ياسني، العالقات املكانّية بني مستوى السطح والزراعة يف حمافظة 

البرصة، )ُأطروحة دكتوراه(: ص72-71. 
الزراعّية  إنتاج املحاصيل  الطبيعّية عىل  مات  املقوِّ أثر  السّجاد املوسوّي،  18- نرص عبد 
دراسات  جمّلة  قار(،  ذي  ميسان،  )البرصة،  العراق  من  اجلنوبّية  املحافظات  يف  السرتاتيجّية 

البرصة، العدد األّول، السنة الثانية، 2007م: ص347. 
البرصة،  حمافظة  يف  اإلروائّية  اخلري  مشاريع  تقييم  الزيادّي،  عريبي  مهدي  صالح   -19

)رسالة ماجستري(: ص19. 
20- سها وليد مصطفى الّسلامن، مصدر سابق: ص59. 

احلضارّية:  البرصة  موسوعة  البرصة،  حمافظة  يف  األهنار  كربل،  رزوقي  اإلله  عبد   -21
ص80. 

22- سها وليد مصطفى الّسلامن، مصدر سابق: ص60
الذي  أقسام رئيسة من األهوار، وهي: هور احلاّمر،  البرصة ثالثة  تنترش يف حمافظة   )*(
بـ)4،35-5،04( بليون/م3،  ر  يشغل مساحة )1200( كم2، وُيعدُّ خّزانًا طبيعّيًا ملياه تقدَّ
وهور احلويزة بمساحة تبلغ )550( كم2، واألهوار الوسطى التي متتّد ملساحة )500(كم2، 
من  )2993(كم2  املغمورة  األهوار  مساحة  إمجايل  وبلغت  بليون/م3،   )20( عىل  وحتتوي 
لة للغمر، البالغة )5980(كم2، لعام 2013م؛ للمزيد من املعلومات  جمموع املساحة املؤهَّ
ي عىل إنتاج املحاصيل الزراعّية يف  يراجع: هالة حممود شاكر البغدادّي، تأثري نوعّية مياه الرَّ
قضائي الُقرنة والفاو )دراسة مقارنة يف اجلغرافية الزراعّية(، رسالة ماجستري )غري منشورة(: 

ص53-51. 
ناعة: ص108.  23- حمّمد أزهر سعيد الّسامك، جغرافية الصِّ

ناعي يف حمافظتي )ذي  24- عّل كاظم هالل اخلفاجّي، حتليل وتقويم جتربة التوّطن الصِّ
قار والّديوانية(، واآلثار النامجة عنها، رسالة ماجستري)غري منشورة(: ص33. 

25- حمّمد مخيس الزوكه، جغرافية النقل: ص45.
الطابوق يف حمافظتي )واسط  املكايّن لصناعة  التحليل  العنزي،  أنور سامل رمضان   -26

وذي قار/دراسة مقارنة(، ُأطروحة دكتوراه )غري منشورة(: ص87.
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ناعّية: ص138.  27- عبد خليل فضيل، أمحد حبيب رسول، جغرفية العراق الصِّ
28- سعدي عّل غالب، جغرافية النقل والتجارة: ص48.

ناعّية يف حمافظة األنبار)دراسة يف جغرافية  29- إهياب لطيف خملف العاين، التنمية الصِّ
ناعة(، رسالة ماجستري )غري منشورة( ص89.  الصِّ

ناعّية: ص134. 30- عبد خليل فضيل، أمحد حبيب رسول، جغرافية العراق الصِّ
31- عبد اهلل عطوي، جغرافية املدن: 154/1.

راسة امليدانّية )استامرة استبيان(.  32- الدِّ
ناعّية: ص151-150.  33- عبد خليل فضيل، أمحد حبيب رسول، جغرافية العراق الصِّ

ناعّية: ص115.  34- عبد الزهرة عّل اجلنايّب، اجلغرافية الصِّ
35- انتصار حّسون رضا الّسالمّي، مصدر سابق: ص101.

ناعات الغذائّية الكبرية يف العراق:ص291.  36- فارس مهدي حمّمد، الصِّ

37- رقّية فاضل عبد اهلل احلسن، مصدر سابق: ص179.
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امل�سادُر واملراجُع

- القراآُن الكرمُي

- الكتب 
البيضاء،  الدار  املختار،  عمر  جامعة  منشورات  البيئة،  هندسة  حسن،  فاضل  1-أمحد، 

اجلامهريّية العربّية الّليبّية، 1996م.
البحوث  معهد  العراق،  يف  التصنيع  ومشاريع  ناعة  الصِّ خليل،  نوري  2-الربازّي، 

والدراسات العربّية، جامعة الدول العربّية، 1966-1967م.
ناعة، ط1، دار وائل، بريوت، 2013م. 3-اجلنايّب، عبد الزهرة عّل، جغرافية الصِّ

ناعّية، ط1، دار صفا للنرش والتوزيع، عامن،  4- اجلنايّب، عبد الزهرة عّل، اجلغرافّية الصِّ
2013م.

5- حسني، باسم، البرصة ورصاع املشاريع الفيدرالّية )ثروات النفط(، الكتاب األّول، 
النرش دار الينابيع، دمشق، سورّية، ط1، 2011م.

الّسالم،  ناعّية، اجلزء األّول، مطبعة دار  الصِّ 6- رسول، أمحد حبيب، مبادئ اجلغرافية 
بغداد، 1976م.

اإلسكندرّية،  للنرش،  اجلامعّية  املعرفة  دار  النقل،  جغرافية  مخيس،  حمّمد  7-الزوكه، 
2000م.

ناعة، ط1، اليازوري، عامن، 2011م. 8- الّساّمك، حمّمد أزهر سعيد، جغرافية الصِّ
التعليم  وزارة  الثاين،  اجلزء  إقليمّية،  دراسة  العراق  أزهر، وآخرون،  الّساّمك، حمّمد   -9

العايل والبحث العلمّي، جامع املوصل، 1985م.
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  ناعة،  الصِّ جغرافية  وآخرون،  إبراهيم،  رشيف،   -10
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العلمّي، بغداد، 1981م.
ناعة، مطبعة دار الكتب والنرش، املوصل،  11- رشيف، إبراهيم، وآخرون، جغرافية الصِّ

1981م.
للتسويق  املّتحدة  العربّية  الرشكة  االقتصادّية،  اجلغرافية  حسن،  القادر،  عبد   -12
والتوريدات، بالتعاون مع جامعة القدس املفتوحة، القاهرة، مجهورّية مرص العربّية، 2010م.
13- غالب، سعدي عّل، جغرافية النقل والتجارة، دار الكتب للطباعة والنرش، املوصل، 

1987م.
ناعّية، وزارة التعليم  14- فضيل، عبد خليل، أمحد حبيب رسول، جغرفية العراق الصِّ
العايل والبحث العلمّي، جامعة املوصل، طبع بمطابع جامعة املوصل، مديرّية مطبعة اجلامعة 

)د.ت(.
البرصة احلضارّية،  البرصة، موسوعة  15- كربل، عبد اإلله رزوقي، األهنار يف حمافظة 

1988م.

-االأطروحات والر�صائل اجلامعّية
القادسّية،  حمافظة  يف  الغذائّية  ناعات  للصِّ املكايّن  التحليل  رباط،  رمحن  االيدامّي،   -1

ّية اآلداب، جامعة القادسّية، 2001م. رسالة ماجستري، كلِّ
العراق،  جنوب  يف  التنموّية  وآثارها  النفطّية  ناعات  الصِّ عطّية،  محيد  اجلوراين،   -2

ّية اآلداب، جامعة البرصة، 2012م. ُأطروحة دكتوراه)غري منشورة(، كلِّ
ناعّي يف حمافظتي )ذي  3- اخلفاجّي، عّل كاظم هالل، حتليل وتقويم جتربة التوّطن الصِّ
ّية اإلدارة  قار، والديوانّية(، واآلثار النامجة عنها، رسالة ماجستري)غري منشورة(، مقّدمة إىل كلِّ

واالقتصاد، جامعة القادسّية، 2006م.
البرصة،  حمافظة  يف  اإلروائّية  اخلري  مشاريع  تقييم  عريبي،  مهدي  صالح  الزيادّي،   -4

ّية الرتبية، جامعة البرصة، 2001م. رسالةماجستري، كلِّ
وآفاقها  البرصة  حمافظة  يف  املياه  وحتليه  تنقية  صناعة  ديوان،  عدنان  رند  عيدان،  السِّ  -5
البرصة،  جامعة  اإلنسانّية،  للعلوم  الرتبية  ّية  كلِّ منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة  املستقبلّية، 

2015م. 
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ب الزراعّية لقضائي  ناعة النفطّية يف تلّوث الرتُّ 6- السلامن، سها وليد مصطفى، تأثري الصِّ
ّية  كلِّ منشورة(،  دكتوراه )غري  ُأطروحة  البيئّي(،  التلّوث  )دراسة يف جغرافية  واملَدْينَة  الُقرنة 

اآلداب، جامعة البرصة، 2015م.
النجف،  حمافظة  يف  اإلقليمّية  التنمية  يف  وأثرها  ناعة  الصِّ عّباس،  جواد  حمّمد  شبع،   -7

ّية اآلداب، جامعة الكوفة، 2007م.  رسالة ماجستري)غري منشورة(، مقّدمة إىل كلِّ
8- عّبود، عادل عبد األمري، تقويم كفاءة مراكز االستيطان الريفي يف قضاء الُقرنة، رسالة 

ّية اآلداب، جامعة البرصة، 2001م. ماجستري)غري منشورة(، مقّدمة إىل كلِّ
)واسط  حمافظتي  يف  الطابوق  لصناعة  املكايّن  التحليل  رمضان،  سامل  أنور  العنزي،   -9
للعلوم  الرتبية  ّية  كلِّ ُأطروحة دكتوراه )غري منشورة(، مقّدمة إىل  وذي قار/دراسة مقارنة(، 

اإلنسانّية )ابن رشد(، جامعة بغداد، 2014م.
10- املالكّي، حمّمد أطخيخ ماهود، قضاء املَدْينَة دراسة يف اجلغرافية األقليمّية، باستخدام 
ّية اآلداب،  نظم املعلومات اجلغرافّية )GIS((، رسالة ماجستري )غري منشورة(، مقّدمة إىل كلِّ

جامعة البرصة، 2009م.
ناعّي(،  الصِّ التوّطن  بغداد )دراسة يف  الغذائّية يف  ناعات  الصِّ 11- حممود، حمّمد شكر، 

ّية الرتبية األوىل، جامعة بغداد، 1989م. ُأطروحة دكتوراه )غري منشورة(، كلِّ
رسالة  بابل،  حمافظة  يف  الغذائّية  ناعات  للصِّ املكايّن  التحليل  محزة،  آمال  مزعل،   -12

ّية الرتبية للعلوم اإلنسانّية، جامعة بابل، 2012م. ماجستري )غري منشورة(، كلِّ
13- املشهدايّن، إبراهيم، القطن ودوره يف االقتصاد العاملّي، مطبعة أسعد، 1969م.

البيئة،  تلّوث  يف  آثارها  الّصدر،  مدينة  يف  ناعة  الصِّ كاظم،  عّل  اهلل  عبد  املّياحّي،   -14
ّية اآلداب، جامعة بغداد، 2008م. رسالة ماجستري )غري منشورة(، مقّدمة إىل كلِّ

طح والزراعة يف حمافظة  15- ياسني، برشى رمضان، العالقات املكانّية بني مستوى السَّ
ّية اآلداب، جامعة البرصة، 1998م. البرصة، ُأطروحة دكتوراه، كلِّ

- البحوث
ناعات احلرفّية يف قضاء سوق الشيوخ )دراسة  1- اجلورايّن، محيد عطّية عبد احلسني، الصِّ

ناعة(، جمّلة آداب البرصة، العدد )49(، 2009م. يف جغرافية الصِّ
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الزراعّية  املحاصيل  إنتاج  عىل  الطبيعّية  مات  املقوِّ أثر  السّجاد،  عبد  نرص  املوسوّي،   -2
دراسات  جمّلة  قار(،  ذي  ميسان،  )البرصة،  العراق  من  اجلنوبّية  املحافظات  يف  السرتاتيجّية 
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ملّخ�ُص البحِث

يايّس،  السِّ أو  الفكرّي،  أو  الدينّي،  الطابع  ذات  الشخصّيات  دراسُة  ُتعدُّ 
بعض  يف  الغموض  عن  الكشف  من  عليه  تنطوي  ملا  املهّمة؛  راسات  الدِّ من 
األحداث  صناعة  يف  الشخصّيات  تلك  ولدور  جهة،  من  التارخيّية  الدراسات 
من جهٍة أخرى؛ وقْد شهد التاريخ احلديث واملعارص بروز عدٍد كبرٍي من هذه 
يِّد )حمّمد  السَّ ّية دراسة شخصّية  الّدور. وتأيت أمهِّ أّدْت ذلك  التي  الشخصّيات 
مهدي الّسويج( يف اجلوانب االجتامعّية يف البرصة َعرب طروحاته التي اعتمدت 
عىل اجلُرأة يف قول احلقِّ من دون وجٍل أو حماباٍة هلذا وذاك، سواء يف العهدين: 
الشخصّية  املصالح  عىل  ترتقي  العاّمة  املصلحة  وجْعل  اجلمهورّي،  أم  امللكّي 
الذاتّية؛ ولكونه من اخلطباء املشهورين، ليس عىل مستوى العراق فحسب، وإّنام 
عىل مستوى العامل اإلسالمّي، وملا كان يتمتَّع به من نشاٍط فكريٍّ ميَّزه عن أقرانه؛ 
ينّية، والعقلّية، والنقلّية،  الدِّ ع يف خمتلف املجاالت:  املتنوِّ الفكرّي  نتاجه  برز  إْذ 
االجتامعّية،  القضايا  يف  والتأّخر  التخلُّف  حالة  معاجلة  يف  ذلك  كّل  فوظَّف 
البرصة  العراقّيني يف  والكتَّاب  املؤلِّفني  تأسيس مجعّية  كبرٌي يف  دوٌر  له  كان  فقْد 
عام )1961-1972م(، التي كان فيها عدٌد كبرٌي من رجاالت العلم واملعرفة 
يف  اإلسالمّية  املكتبات  من  العديد  فتح  يف  مشاركات  وله  واألدب،  عر  والشِّ
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  الّسّيد حمسن احلكيم البرصة يف حمّلة اجلمهورّية، بتوجيه من املرجع األعىل 
قْد  ذلك  مجيُع  -آنذاك-؛  انترشت  التي  الشيوعّية  واحلركات  األفكار  ملواجهة 
ل  تكّفل البحُث باستعراضه بام تقتضيه املناسبة، فتوّجهْت هيكلّية البحث لتتشكَّ

يف: مقّدمة، ومبحثني، وخامتة.
واألدبّية،  العلمّية  ومكانته  ونشأته،  وُأرسته،  َنَسَبه،  تناول  األّول:  املبحث 
العلمّية،  احلوزة  يف  العلامء  قبل  من  وإجازاته  وتالميذه،  وأساتذته،  وأعامله، 

فاته، ووفاته. ومؤلَّ
واملبحث الثاين: اختصَّ بدورِه االجتامعّي يف البرصة مْن خالل تأسيس مجعّية 
املؤلِّفني والكتَّاب العراقيِّني، وكذلك دوره يف إقامة املعارض، ورعايته للمرأة، 

وخطابه الّدينّي واألديّب يف البرصة.
ل إليه البحث من النتائج. وجاءت اخلامتة لتخُلص إىل ما توصَّ
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Abstract

It is important to study religious, ideological and 

political personalities for that diminishes ambiguity in 

some historical studies on one side and because of the 

role those personalities play in making events on the other 

side. Many such personalities appeared in recent and 

contemporary history. The importance of studying the role 

of said Mohammad  Mahdi Al-Sewaich in the social affairsin 

Basrah stems from his theses that were characterized by 

frankness without fear or partiality to any side whether 

during the Royal or the Republican eras. He con sidered the 

public interest as prior to his personal one. He eas also a 

well – known or ater not only in Iraq but also in the lslamic 

world.

He was intelle ctually active in a way that distinguished 

him from his counter parts in his diversified intellectual 

production in the different mentalistic and religious a 
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spects which he employed to cure backwardness in society.

He played a great role in founding the Iraqi Association 

of writers and Authors in Basrah (1961 – 1972)that gathered 

many figures of knowledge, arts and poetry. He took part 

in opening many Islamic libraries in Al-Jumhuria area in 

Basrah by direction of the Supreme Referent Sayid Muhsin 

Al-Hakeem to confront communism at that time.

The research id made of an introduction, two sections 

and a conclusion. Section one discusses Sayid Al-Sewaich’s 

Kinship, family, Scientific statue, upbringing, works, 

teachers, students, degrees from scholars in the religious a 

cademy (Hawza), writings and death. Section two discusses 

his social role in Basrah in founding Iraqi Association 

of writers and Authors, holding gallaries and caring for 

women along with his religious and artistic discourse in 

Basrah.
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املقّدمة

ُتعّد دراسة الشخصّيات البارزة يف املجتمع رافدًا مهاًم يف الدراسات التارخيّية، 
ملا هلا من تأثري يف بيان اجلوانب املخفّية من حتريك مسارات األحداث يف اجلوانب 

التي نشطت فيها تلك الشخصّيات، وتركت بصامتا يف جمتمعها.
أو  سياسّية،  آثارًا  تركْت  البرصة  مدينة  يف  الشخصّيات  من  العديد  وهناك 
اجتامعّية، أو اقتصادّية، أو ثقافّية، أو دينّية. وقْد تناولت الّرسائل اجلامعّية قساًم 

منها، ومايزال باآلخر حاجة إىل دراسات لتبيان أدوارهم يف املجتمع البرصّي.
اإلسالمّي  الّدينّي  باجتاهها  متّيزت  شخصّية  دراسة  البحث  هذا  ويتناول 
املتسامح، فضاًل عن أدوار سياسّية وثقافّية وأدبّية، وال غرابة يف ذلك؛ ألّن الّسّيد 
حمّمد مهدي الّسويج انحدر من عائلة دينّية نشطة؛ فعائلته من األب واإلخوان 
القرن  وبدايات  عرش  التاسع  القرن  منتصف  منذ  البرصة،  يف  مميَّز  دور  هلا  كان 

العرشين يف املجال الدينّي واالجتامعّي.
وياول البحث معرفة نشأة الرجل ودراسته، فضاًل عن أعامله ومهنه، وما 
الفكر  أْن يضَعه من مكانٍة دينّيٍة وأدبّيٍة، وكذلك ما تركه من تراث يف  استطاع 
االجتامعّي  نشاطه  معرفة  وكذلك  عر،  والشِّ األدب  ويف  اإلسالمّي،  الفقهّي 

واألديّب، وحّتى الفنِّّي.
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ن البحث من حمورين: ويتكوَّ
األّول: نسب الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج ومسرية حياته.

الثاين: نشاطه الفكرّي والثقايّف والدينّي يف البرصة.
وكتبه،  راته  مذكَّ ومنها  املهّمة،  املصادر  من  عدٍد  عىل  البحث  اعتمد  وقْد 
واللِّقاءات الشخصّية، وغري ذلك من املصادر، إلعطاء صورة عن نشاطاته يف 

البرصة ودوره فيها.
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املبحُث الأّوُل

 ن�سُب ال�ّسّيد حمّمد مهدي ال�ّسويج، وم�سريُة حياِتِه 

- والدُتُه 
يِّد حمّمد مهدي الّسويج يف حمّلة الفريّس التابعة للواء البرصة، يف عام  ولد السَّ
)1923م(. يرتبط نسبه باإلمام موسى بن جعفر، فهو: حمّمد ابن الّسّيد أمحد 
ابن الّسّيد إبراهيم املجاب ابن الّسّيد حمّمد العابد ابن اإلمام موسى الكاظم ابن 
اإلمام الّصادق ابن اإلمام الباقر ابن اإلمام زين العابدين ابن اإلمام احلسني ابن 

.)1(اإلمام عّل

- اأ�صرُتُه

اأ- والده

ّيد حمّمد والد الّسّيد حمّمد مهدّي يف مدينة اهلفوف عاصمة األحساء  ولد السَّ
يف عام )1854م(، ونشأ وترعرع هبا. بدأ دراسته العلمّية يف األحساء، ثّم انتقل 
يف دراسته إىل النجف األرشف، وحصل عىل درجة االجتهاد، ففّضل الرجوع 
فأصبح  الناس وهدايتهم)2(،  إرشاد  بواجبه يف  أهله وقومه  ر  ليذكِّ األحساء  إىل 
من األعالم يف تعليم الناس، وبمّدة حمّددة، ولكن ترك بلده وهاجر إىل العراق 
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ياسيَّة واالضطهاد الطائفّي الذي كانت متّر به بلدة األحساء،  بسبب الضغوط السِّ
والفروج،  األموال  وإباحة  ماء  الدِّ عىل  قامْت  التي  الوهابّية  باحلركة  املتمثِّل 

واستوطن مدينة البرصة)3(. 
ويف البرصة أصبح الّسّيد حمّمد الّسويج أحد األعالم البارزين، فقْد كان له 
دور مهّم يف هداية الناس وحّل مشاكلهم، وتذكر املصادر التارخيّية أّنه عندما كان 
 )4(يدرس يف حوزة النّجف األرشف كان من أصدقاء الّشيخ حمّمد طه نجف

بني لديه.  املقرَّ
)مدرسة  عليها  أطلق  دينّية  مدرسة  البرصة  يف  الّسويج  حمّمد  ّيد  السَّ أّسس 
العربّية،  والّلغة  الكريم،  القرآن  فيها  س  ُيدرَّ )1896م(،  عام  يف  عادة(  السَّ
والفلسفة،  والبالغة،  والعروض،  والنّحو،  والعقائد،  والفقه،  ياضّيات،  والرِّ

ينّية هناك )5(.  واملنطق، وتوارث أبناؤه الّزعامة الدِّ
)مدرسة  عليه  ُأطلق  الّسويج،  حمّمد  الّسّيد  آخر باسم  دينّي  مركز  وهناك 
مهدي  حمّمد  الّسّيد  ابنه  وتوسعته  بتشييده  قام  الّسويج(،  حمّمد  الّسّيد  ومصىّل 

الّسويج، وكـان باألصل منزل الّسّيد حمّمد الّسويج يف منطقة الّسيمر.
تعمري جامع  منها:  البرصة،  خمتلفة يف  نشاطات  الّسويج  للّسّيد حمّمد  وكان 
كان  الذي  اهلدى(،  مسجد  )حالّيًا  الفريّس  بجامع  املعروف  وهو  باشا،  سنان 
يشهد اجتامعات إسالمّية ُتقام فيه، وخاّصة أّيام ذكرى وفيات األئّمة األطهار، 
وأّسسه سنان باشا)6(، الذي كان معروفًا بأوقافه الكثرية يف سبيل اخلري، ولكن 
العراق  لشؤون  إمهاهلا  مع  اجلامع  هذا  العثامنّية  احلكومة  أمهلت  الزمن  بمرور 
األَُخر، وأصبح أنقاضًا، فتوىّل الشيخ  فارس األحسائّي بناءه، وكان أشهر الذين 
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وا إدارته الشيخ حسن، ثّم الشيخ طاهر املزيدّي، ثّم الّسّيد حمّمد الّسويج، ثّم  تولَّ
ولده الّسّيد أمحد الّسويج، وكان أبناء حمّلة الفريّس قْد جعلوا منه حماّل إلقامة مأتم 
اإلمام احلسني لتالوة القرآن الكريم واالجتامع للوعظ، إىل أْن اهندم بعضه 

لوقوعه يف مدخل شارع اجلزائر، فأعطت احلكومة للمتولِّني عليه تعويضًا)7(. 
التي  الوهابّية  ُأسلوب عقائد  استنكاره  الّسويج  الّسّيد حمّمد  نشاطات  ومن 
القبور  أثارت حفيظة املسلمني والعامل اإلسالمّي، والرتويج لفكرة إباحة هدم 
ما  وهذا   ، علٍّ اإلمام  وإىل   ، النّبيِّ إىل  نسبوها  بأحاديث  وعدوانًا  زورًا 
ل حزنًا عميقًا يف نفس الّسّيد حمّمد الّسويج،  حدث يف عام )1925م(، ما شكَّ
ناحية، ومن  من  هذا  كلِّ وقت،  باستمرار ويف  الفاجعة  تلك  يذكر  متأمّلًا  وظلَّ 
ناحيٍة أخرى كان لقّلة االتصاالت أثر يف عدم نقل هذا احلدث األليم يف العامل 
فاحتّج  واملنابر،  اجلمعة  صالة  طريق  عن  ذلك  استنكر  لذلك  اإلسالمّي؛ 

املسلمون يف البلدان اإلسالمّية، وبخاّصة يف العراق ومرص)8(.
أثرًا فكرّيًا  الّسويج كان يمتلك  الّسّيد حمّمد  فضاًل عن كلِّ ما تقّدم به، فإّن 
والعقائد،  الفقه،  أبواب:  يف  عة  املتنوِّ املؤلَّفات  من  عديدًا  ترك  فقْد  كبريًا، 
والفلسفة، واألصول، ويف الرّد والنقـد، من أبرزها: رفع االشتبـاه يف الدفـاع عن 
الّشيخ األحسائّي )1923م(، وبعض الكتب يف احلديث )خمطوطات(، وتوجد 
لدى الّسّيد رسالة عملّية خمطوطة ألَّفها يف حدود عام )1929م(، وغريها من 

املؤّلفات)9(. 
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ب- والدُتـُه

أهايل  الّسّيدة )حبيبة حمّمد عّل( من  الّسويج هي  الّسّيد حمّمد مهدي  والدة 
املتعّلامت  النّساء  من  وكانت  )1906م(،  مواليد  من  إيران،  يف  كرمان  مدينة 
واجلريئة فــي اخلطابة، وكانْت جُتيد اخلطابة يف املجالس احلسينّية؛ إْذ تقرأ العزاء 

عىل سّيد الّشهداء يف أّيام عاشوراء، وتوّفيت يف عام )1983م()10(. 

ج- اأُخوُتـُه

أمحد  سّيد  من:  كلٌّ  وهم  عديدين،  ُأخوة  الّسويج  مهدي  حمّمد  للّسّيد  كان 
وسّيد  سلامن)14(،  وسّيد  حسني)13(،  وسّيد  رضا)12(،  وسّيد  الّسويج)11(، 
الّسويج إىل األصولّية، وسّيد فاخر)16(.  هاشم)15(، ويف عهده حتّولت ُأرسة آل 
الدولة  يف  ونشاطات  احلوزوّية،  الدراسات  يف  علمّية  نشاطات  هلم  وكانت 

العراقّية يف العهد امللكّي واجلمهورّي.

د- اأبنـاوؤه

وا بعد  كان للّسّيد حمّمد مهدي الّسويج عرش أوالد وعرش بنات، وقْد استمرُّ
الفكرّية  الّدعوة والتبليغ َعرب بعض املؤّسسات  ري عىل هنجه يف  بالسَّ أبيهم  وفاة 
الصاحب،  عبد  الّسّيد  وهم:  أوالده،  من  ثالثة  الشهادة  وساَم  ونال  واخلريّية، 
 والّسّيد عّباس، والّسّيد حسني، الذي اشرتك يف انتفاضة صفر عام)1977م()17(،
والقى ابنه الّسّيد حسني -وهو أحد وكالء الّسّيد حمّمد باقر الّصدر-االعتقال 
ذْت حكم اإلعدام)18(. عند عودته من يوغسالفيا؛ إْذ تعّرضْت له الّسلطات، ونفَّ
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ه-زوجاُتُه 

أنجبْت زوجُتُه األوىل ولدين  الّسويج عّدة زوجات)19(،  الّسّيد  كانت لدى 
أّما  بنات،  وسّت  بنني  مخس  ولدًا،  عرش  أحد  الثانية  زوجته  وأنجبْت  وبنتني، 
الثالثة، فقْد أنجبْت مخسة أوالد، ابنتان وثالثة بنني، فيكون بذلك جمموع أبنائه 

من الّذكور واإلناث )عرشون(، عرشة بنون وعرش بنات)20(. 
الّسويج عّدة زوجات يف  الّسّيد  اخّتذ  آخر  بلٍد  إىل  بلٍد  ترّحل مرغاًم من  وملا 
أم  نفسه  الّسّيدة  اسمها  هندّية  آرملة  من  تزّوج  إْذ  واهلند؛  واإلمارات  سوريا 
ج  وتزوَّ طلَّقها  ثّم  نبتان،  والية  من  هندّية  من  ج  تزوَّ فارقها  أْن  وبعد  عّباس، 
أمواله  ج من هندّية رسقت مجيع  ليتزوَّ أيضًا  بومباي، وفارقها  من إحدى نساء 
بمؤامرة مع خاهلا، لُيفارقها ويغادر من اهلند إىل سوريا، ومل ُيرزق الّسّيد الّسويج 

ّية. ة ُذرِّ من أولئك النِّسوة بآيَّ
لقْد كانت فلسفة الّسّيد الّسويج من الزواج هو صيانة النفس، وزيادة أعداد 

ّية الطاهرة، وملء فراٍغ لكثري من العانسات العازبات)21(. رِّ الذُّ

ن�صاأُتُه ودرا�صُتُه
عام  يف  سنوات،  ستِّ  ابن  وهو  أباه  الّسويج  مهدي  حمّمد  الّسّيد  َفَقَد  لقْد 
)1929م(، وقْد كان هلذا الفقد األثر الكبري يف مسار حياته، وقْد أوكَل به َمن 
ورع  جليل  شيخ  وهو  ه،  ألمِّ زوجًا  ُأخوته  مع  لكفالته  فهيَّأ  به،  ويتكّفل  ُيعينه 
هم واألب احلنون هلم، أاَل وهو  هم، فكان الزوج املثايل ألُمِّ دهم مع أمِّ تقّي، تعهَّ
العربّية،  الّلغة  أعالم  من  َعَلاَمً  كان  أّنه  علاًم  اهلل)22(،  عبد  محادي  حسني  الّشيـخ 
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سًا فيها، وقْد  يج مدرسة الّسّيد حمّمد الّسويج )مدرسة الّسعادة(، ومدرِّ فهو خرِّ
استفاد الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج من علمه الّلغوّي، فكان يلس معه جلسات 
علمّية تدور فيها نقاشات كثرية عن الّلغة العربّية، ومّلا أحّس الّسّيد حمّمد مهدي 
لوَن عبئًا عىل الّشيخ ألّن مورده املايل كان ضعيفًا، مارس عمل  أّنه وأشقاءه يشكِّ

خياطة املالبس للتخفيف عنه)23(.
كانت بداية حياة الّسّيد حمّمد مهدي التعليمّية يف البرصة عىل أيدي معلِّمي 
طة يف  مدرسة والده الدينّية املعروفة بالبرصة )مدرسة الّسعادة(، التي ُتعدُّ متوسِّ
وقتها، فكان موضع اإلعجاب والّدهشة، بعد ذلك دخل مدرسة  فيصل األّول 
إْذ  فتنّقل هبا إىل ثالثة صفوف يف عاٍم واحٍد؛  االبتدائّية)24( يف عام )1936م(، 
رفعت إدارة املدرسة تقريرًا تضّمن شهادة معلِّمي املدرسة وإدارتا بأّن مستوى 
مفتِّشًا  الرتبية  مديرّية  وأوفدت  التدريسّية،  اهليئة  حّتى  يفوق  الدرايّس  الطالب 
يستمع له، وبعد االطالع عىل اختباره من قبل املدرسة، رفعت الّلجنة تقريرًا إىل 
صة؛ إْذ اجتاز الّسّيد مهدي اختباره  الوزارة، وُعرض ذلك عىل جلنة تربوّية متخصِّ
بدرجة امتياز، وعىل أثر ذلك صدر قرار وزارّي بمنحه حّق التعليم يف املدرسة 
التعليم يف  ترك  بعد ذلك  العراق)25(.  معلِّم سنًّا يف  نفسها، وبذلك كان أصغر 
املدارس احلكومّية، وانتقل إىل النجف األرشف عام )1938م( ليكمل دراسته 
الكريم  القرآن  حتفيظ  مدرسة  يف  التدريس  فالتزم  العلمّية،  حوزتا  يف  الدينّية 
عىل  احلصول  أجل  من  العلمّية)26(  احلوزة  دخل  أخرى  جهة  ومن  وجتويده، 
ق تفّوقًا ملحوظًا باجتياز املراحل الدراسّية  كاّفة بكفاءة  العلوم واملعارف، فتفوَّ
وجدارة)27(. وُعنّي أستاذًا مميَّزًا يف حوزة اإلمام كاشف الغطاء، وقّدم الكثري 
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من البحوث التي نال شهادة منحه إّياها اإلمام حمّمد حسني كاشف الغطاء)28( 
يف عام )1952م(، وسط تقدير وإعجاب من مناقشيه من العلامء، ومن جانٍب 
آخر، عمل خطيبًا ناجحًا داخل البلد وخارجه، فهو إىل جانب ذلك كان يواصل 
دت اختصاصاته، وملع قلمه،  الدرس والتأليف وحضور البحث اخلارج؛ إْذ تعدَّ
فًا، وأديبًا، وشاعرًا، يف األوساط العلمّية واألدبّية)29(.     سًا مرموقًا، ومؤلِّ فربز مدرِّ

مهُنُه واأعماُلُه
القرآن  الّصبيان  تعليم  يف  الكتاتيب  عمل  صغره  يف  مهدي  الّسّيد  امتهن 
الكريم، وعمل وهو صغري عند خّياط املالبس، وكان هذا األمر بعد وفاة والده، 
ء مورد رزٍق له وإلخوته، وعمل-أيضًا- بالتعليم  االً، ليهيِّ وبعد ذلك عمل بقَّ
امتهن  دينّيًا.  ومرشدًا  حوزوّيًا،  وأستاذًا  خطيبًا،  ثمَّ  سًا،  مدرِّ ثمَّ  والتدريس، 
عام  وبعد  هبا،  االستمرار  إىل  فدعاه  باهرًا،  نجاحًا  ونجح  فيها،  وبرع  اخلطابة 
)1941م(، عمل باجلانب التجاري، يف تصدير احلبوب والتمور إىل دول اخلليج 
واسترياد  البلدان،  تلك  يف  الدينّي  عمله  جانب  إىل  وباكستان،  واهلند  العريّب 
تسع  وملّدة  البرصة عام )1956م(،  إىل  العريّب  اخلليج  بلدان  املتيرّسة يف  لع  السِّ

سنوات)30(. 
ومن جانٍب آخر، كان الّسّيد مهدي الّسويج كثري التنّقل من حمّلة إىل ُأخرى، 
عمل  له  يكون  أْن  ين  الدِّ رجل  عىل  يب  أّنه  مفادها  خاّصة  نظرة  لديه  فكانت 
خاّص، ويكون لديه مورد يعتمد عليه يف معيشته، كي يؤدِّي واجبه الدينّي عىل 
إْذ  ترّدد؛  كلمته دون  فيقول  عليه،  الّشعب  أو  احلكومة  تأثري  أحسن وجه دون 
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ّيًا كبريًا لسدِّ بعض حاجاته،  إّن التأليف وطباعة الكتب كان ُيدرُّ عليه ربحًا مادِّ
نته ِمن طبع  لذلك استمرَّ يف بيع العقارات ورشائها، فجمع بذلك ثروة كبرية مكَّ

فاته، واإلسهام باألعامل اخلريّية والّصدقات اجلارية)31(.  مؤلَّ

مكانُتُه العلمّيُة واالأدبّيُة
وتتلمذ  األرشف،  النجف  إىل  الّسويج  مهدي  حمّمد  الّسّيد  ه  توجَّ أْن  بعد 
القاسم  أبو  الّسّيد  البحث اخلارج)32( عند  أيدي أساتذتا، وحض دروس  عىل 
اخلوئّي)33(، »متَّيز بفنِّ اخلطابة احلسينّية، ومتّكن منها، وصار يرتقي املنرب يف 
مدن خمتلفة ببلدان اخلليج العريّب حّتى ُعرف بخطابه املميَّز)34(، وكان له منهج 
خاّص به، وطريقة ُعرف هبا، سواء يف اخلطابة أم التأليف ونظم الشعر الفصيح 
والعامي، وكان ُيكثر من الكتابة والتأليف يف مجيع املوارد واألغراض، كام كان 
ُيكثر من كتابة األراجيز الشعرّية التعليمّية، وطبَّق ذلك عىل ولده عّباس، الذي 
كان ُيعاين من صعوبة تعّلم اللُّغة اإلنكليزّية، فكتب له منظومة يف طريقة حفظ 

ة بشكل سلس وبسيٍط«)35(. اللُّغة اإلنكليزيَّ
ثًا  ثّم إّن الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج ُيعدُّ رجاًل موسوعّيًا، أديبًا جلياًل، وحمدِّ
يفاجئ الّسامع بنوادره ومقوالته، فهو خزائن أدب وتاريخ وجتربة، وله يف الشعر 

الشعبّي نظم ظريف، ونوادر ال يأيت عليها احلرص)36(. 
 أّما طرق دراسته، فهي تسري عىل ثالثة ضوابط، هي: االستقراء، والتلمذة، 

والتجربة، وكان سلوكه مع الطبقات كاّفة اعتدايلٌّ حمبوب)37(.  
من  آيات  د  يوِّ كان  القراءة،  يف  مميَّز  وأسلوب  ة  خاصَّ طريقة  -أيضًا-  وله 
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َمن  ويعل  واجلامل،  بالعذوبة  امتاز  بصوٍت  حمارضاته  أّول  يف  الكريم  القرآن 
أهل  ورسالة  القويم  اط  والرصِّ اإلسالم  عن  حمارضاته  إىل  يستمع  املجلس  يف 
العراق،  يف  احلاكمة  البعث  سلطة  تعّرضات  بسبب  بنكسٍة  ُأصيب   .البيت
الّسّيد مهدي  فتوّجه يف حدود عام )1980م( إىل اإلمارات والّشام)38(. أحرز 
احلسينّية،  املجالس  يف  بارز  دور  له  وكان  وجمالسه،  خطبه  يف  نجاحًا  الّسويج 
بحكم  فهو  قراءته،  الستامع  وتسابقت  تافتت  التي  اجلامهري  من  كبري  وعدد 
ذكائه ويقظته وشعوره واتساع معلوماته، أحرز سمعة طيِّبة، ونال شهرة يف ذلك 
ثت النّاس عن خطابته يف أوائل  الوسط، مقرونًا باإلعجاب والتقدير، فقْد حتدَّ
النصف الثاين من القرن العرشين، منهم األستاذ جعفر اهلاليّل)39(، وبرز صيته 
الثقافة املعارصة؛ إذ يطرح  رًا ُيساير  يف البحرين، فقد كان خطيبًا طموحًا متطوِّ
الباقني يف نقل  أبحاثًا جديدة يألفها اجلميع يومئٍذ، وكان له منهجًا خيتلف عن 

أخبار الطفِّ الفاجعة)40(.

اأ�صاتذُتُه 
الفقه  يف  أيدهيم  عىل  ويج  السُّ مهدي  الّسّيد  درس  الذين  العلامء  أبرز 
عبد  والّسّيد  اخلوئّي،  الّسّيد  هم:  العلمّية،  العلوم  وباقي  واألصول  والعقائد 
اهلل  روح  والّسّيد  الغطاء،  كاشف  حسني  حمّمد  والشيخ  الشريازّي)41(،  اهلل 
الّسّيد حمّمد  والّسّيد عّباس شرّب)44(، وكذلك  اخلمينّي)42(، ورشيعتمداري)43(، 

باقر الّصدر)45(. 
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تالمذُتُه 
العلمّية،  احلوزات  يف  كثريون  طلبة  الّسويج  مهدي  ّيد  السَّ يد  عىل  تتلمذ 
كتبه وبحوثه وحمارضاته وأحاديثه يف  تابع  ممّن  الّساحة اإلسالمية  ومثّقفون يف 
املؤّسسات األكاديمّية والتبليغّية يف العراق، وأماكن عديدة من البرصة والنجف 
مة يف  والديوانّية، ويف البلدان التي سافر إليها؛ إذ وصل بعضهم إىل مراحل متقدِّ

العلم واملعرفة يف الدراسات احلوزوّية واألكاديمّية، ونذكر بعضًا منهم:
عام  البرصة  مدينة  يف  ولد  البرصّي:  محود  احلسني  عبد  عارف  الّشيخ   -1
وكان  سبيلهام،  والورع  التديُّن  كان  أبوين  أحضان  يف  وترعرع  )1937م(، 
دراسته  فأهنى  شخصّيته،  صقل  يف  بارز  دور  واألخالقّية  االجتامعّية  للبيئة 
الثاين من عمره، وَعرب دراسته  العقد  طة وهو يف مطلع  املتوسِّ االبتدائّية ودخل 
بدأت بواكري عمله اإلسالمّي، بعد ذلك انتقل إىل النجف األرشف حدود عام 
فرع  فتح  عىل  فوافق   ،احلكيم مهدي  الشهيد  مع  احلوار  وبدأ  )1959م(، 
حلزب التحرير)46( يف النجف األرشف، وانتمى إىل حزب الدعوة اإلسالمّي مع 

الّسّيد طالب الرفاعّي)47(، بعد ذلك دخل الدراسة احلوزوّية)48(.
ّيتها االسرتاتيجّية، وكان ذلك يف عام  انتقل يف عمله احلزيّب إىل بغداد، ألمهِّ
 احلكيم حمسن  الّسّيد  الراحل  للمرجع  وكياًل  أصبح  ذلك  بعد  )1964م(، 
ادة الرشقّية، وإمام جامع الّزوّية. ومن املهاّم التي قام هبا الشيخ  يف منطقة الكرَّ
مجعّية  مشاريع  يف  كبري  دور  له  كذلك  للّشباب،  تزويه  هو  البرصّي  عارف 
ّية  سًا يف ثانوّية اجلواد، ثّم أستاذًا يف كلِّ الّصندوق اخلريّي اإلسالمّي، ثّم عمل مدرِّ
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الفقه وأصول الّدين. له آثار علمّية وفكرّية كبرية. حصل عىل شهادة املاجستري 
بتهمة  اعتقل  متّوز 1974م(  بغداد. ويف )17  اإلسالمّية من جامعة  العلوم  يف 
 13( يف  باإلعدام  عليه  حكاًم  الثورة  حمكمة  فأصدرت  الّدعوة،  حلزب  االنتامء 
ترشين الثاين 1974م(، بعد ما رفض عقد صفقة مع النظام إلطالق رساحه، 

فُأعدم يف سجن أيب غريب)49(.
يوم )1943/3/23م( الزهراء عثامن يف  الزهراء عثمن: ولد عبد  2-عبد 
الّرمحة  نبّي  والدة  ذكرى   ،)#1362( األّول  ربيع  من  عرش  للسابع  املوافق 
حمّمد، وكانت والدته يف قرية اهلوير التابعة إدارّيًا ملدينة البرصة، الواقعة يف 
والكتابة،  القراءة  تعلَّم  األكرب ألبيه؛  الولد  الزهراء  عبد  العراق. وكان  جنوب 
تلك  يف  ابتدائّية  مدرسة  توجد  تكن  فلم  واخلامسة،  الرابعة  بني  عمره  وكان 
فدخل  االبتدائّية،  اهلوير  مدرسة  احلكومة  أّسست  )1955م(  عام  ويف  القرية، 
فيها يف الصفِّ األّول، وبعد إكامل مدرسته االبتدائّية انتقل إىل القرنة للدراسة 
املتوّسطة، وختّرج من املتوّسطة ودخل اإلعدادّية، وبعد ختّرجه مل يكن يف البرصة 
جامعة، فاضطّر للذهاب إىل بغداد، ودخل دار املعلِّمني، ثّم مارس مهنة التدريس 
يف العراق والكويت. له عّدة مؤلَّفات يف حصاد التجربة، يف اجلانب اإلسالمّي؛ 
انتمى إىل حزب الدعوة اإلسالمّي، واضطّر إىل مغادرة العراق بسبب مالحقة 
النظام له، عاد إىل العراق بعد سقوط نظام صّدام، وصار رئيس جملس احلكم يف 
حف املعادية  عام )2003م(، وانتمى إىل املجلس األعىل، وعمل يف بعض الصُّ

للنظام، اغتيل يف حادث تفجري يوم )2004/5/17م()50(.
لواء  إىل  التابعة  اهلوير  ناحية  يف  الّشيخ  ولد  البرصّي:  اهلل  خري  الشيخ   -3
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الفقه  يف  )1969م(  سنة  احلوزوّية  دراسته  أكمل  )1949م(،  سنة  البرصة 
والعقائد واألصول وعلم الكالم والفلسفة، وعمل وكياًل للمرجعّية الدينّية يف 
السابق  النظام  بعد مطاردة  إيران  إىل  الديوانّية والعامرة سنة )1975م(؛ هاجر 
له، وظلَّ ينتقل بني إيران وسوريا ولندن، عمل كأحد املسؤولني يف مركز الثقافة 
اإلسالمّية يف لندن وسويرسا، ويف عام )2003م( عاد إىل العراق، وأصبح عضوًا 

يف جملس النّواب العراقّي، تويف سنة )2014م( يف بريوت بمرض عضال)51(.  
قرية  يف  اهلل  فرج  حسن  الّشيخ  ولد  األسدّي:  اهلل  فرج  حسن  الّشيخ   -4
الرّشش التابعة لقضاء الُقرنة يف البرصة عام )1933م(، فنشأ وترعرع يف ُأرسة 
دينّية حمافِظة يف سلوكها ومواقفها، معروفة بالعلم والتقوى والّصالح، وإّن أبا 
الشيخ حمّمد ابن الّشيخ جواد كان وجيهًا دينّيًا أيضًا. بعد ذلك توّجه إىل النجف 
األرشف للدراسته يف احلوزة، فحض عند الشيخ عّباس املظّفر وغريه من العلامء؛ 
ختّرج يف كّلّية الفقه، وعمل وكياًل للمرجع الّسّيد حمسن احلكيم، بعد ذلك 
أصبح خطيبًا دينّيًا وشاعرًا. له نشاط اجتامعّي وسيايّس كبري. تويّف بعد رصاٍع 
شديٍد مع املرض عن عمر ناهز الثامنني عامًا، وكانت وفاته عام )2007م()52(.

ّيد رضا الّساعايّت: ولد الّسّيد رضا يف عام )1935م( يف مدينـة البرصة،  5-الّسّ
وهو ابن الّسّيد أمحد ابن الّسّيد حممود الفريض، من أهايل املحّمرة. هاجر أبوه 
من املحّمرة بسبب سياسة شاه إيران يف مرحلة العوز ونزع احلجاب من املرأة 
املسلمة. دخل الّسّيد رضا يف مدرسة الّساعي االبتدائّية، وبعد ختّرجه دخل إىل 
املدرسة  تلك  يف  يدرس  وكان  الّسويج،  مهدي  للّسّيد  التابعة  الّسعادة  مدرسة 
التحرير،  حزب  مع  عالقات  للّسّيد  كان  واحلوزوّية.  الدينّية  العلوم  خمتلف 
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وعالقة طّيبة مع الشهيد عبد العزيز البدرّي عند زيارة أعضاء اهليئة إىل البرصة. 
ه أبو زوجته الّسّيد جابر احللو. تويف يف سنة  سكن الّسّيد منطقة الّسيمر مع عمِّ

)1987م(، وُدفن يف النجف األرشف)53(. 

تا�صعاً: موؤلَّفـاُتُه
فقْد سّجلْت  التأليف كبريًا،  الّسويج بحركة  الّسّيد حمّمد مهدي  اهتامم  كان 
ولفتت  الكتب،  أّمهات  بني  كبريًا  رواجًا  القى  فكرّيًا  نتاجًا  مؤّلفاته  بعض 
كتبها  قْد  مصنَّفـاته  أّن  نجد  لذلك  اإلسالمّية؛  املذاهب  أصحاب  عند  األنظار 
العقائد،  يف  كتب  ثمَّ  وُأصوله،  الفقه  يف  كتب  فقْد  خمتلفة،  ومراحل  أبواب  يف 
ودخل يف مناظرات عديدة مع كثري من علامء املسلمني، ومنهم الفرقة الشيخّية 
يِّد الّسويج مؤلَّفات مطبوعة وأخرى ما زالت خمطوطة،  واألخبارّية. وكان للسَّ
واختلفت املصادر التارخيّية يف عددها، وذكر داخل الّسّيد حسن يف كتابه )معجم 
فًا)54(. يف حني  اخلطباء(: أّن مؤلَّفات الّسيِّد الّسويج تربو عىل سّتة وتسعني مؤلَّ
وثامنني  أربعة  عن  تقلُّ  ال  الّسويج  الّسّيد  مؤلَّفات  أّن  القزوينّي:  جودت  ذكر 
فًا. كذلك ذكر حمّمد األمينّي يف كتابه )معجم رجال الفكر يف النجف(: بأهّنا  مؤلَّ
فًا، منها سبع وتسعون مطبوعًا، واملخطوط منها  أكثر من مائة وسبعة وثامنني مؤلَّ

فًا)55(، وُيمكن تصنيفها عىل النحو اآليت)56(: تسعون مؤلَّ

اأ- موؤّلفاُتُه الفقهّيُة

1- ُأرجوزة األلفّية املهدّية يف الفقه )4( أجزاء، النجف، 1974م. 
2- منظومتان يف الفقه وأصوله/ اخلمسامئة يف أصول الفقه )د. م( 1972م.
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ب- موؤّلفاُتُه يف التاريخ
1- القاسم بن اإلمام احلسن)د.م( )د.ت(.

2- مفهوم االشرتاكّية يف اإلسالم، النجف األرشف، 1962م. 

جـ-موؤّلفاُتُه يف االأدب وال�صعر

1- الروضة املهدّية ، شعر شعبّي، )4( أجزاء ، بريوت، 1991م.
2- قصيدة املولد النبوّي الرّشيف، النجف األرشف، 1966م. 

د- موؤلَّفاُتُه يف العقائد واملناظرات 

1- الكلمة املرضّية، النجف األرشف، 1957م. 
2- كلامت أجوبة حول الشيعة، دمشق، 1962م.

هـ- موؤلَّفاُتُه يف التف�صري 

1- البيان يف تفسري آيات القرآن، )جزءان(، بريوت، 1995م. 
2- تفسري بني اجلدران ، )4( أجزاء، دمشق، 1991م. 

و- موؤلَّفاُتُه االأَُخر 

النجف  واحلديث،  القديم  املنطق  علم  يف  الثانية  املهدّية  اخلمسامئة   -1
األرشف، 1976م. 

والرّصفّية،  النحوّية  الدروس  يف  والتقرير  احلذف  يف  املهدّية  الّستامئة   -2
النجف األرشف.
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اإجـازاُتُه
بمنزلة  وهي  واالعتامد،  التوثيق  مستنَد  احلوزوّي  الُعرف  يف  اإلجازة  ُتعدُّ 
وثيقة ختّرج، ومنح درجة علمّية تضاهي الدرجات العلمّية يف الدراسات العليا 
والتقييد،  اإلطالق  بني  وختتلف  الدينّي،  املرجع  عادة  يمنحها  واألكاديمّية، 
ونال  والعلمّية،  ينّية  الدِّ وكفاءته  الّشخص  وثاقة  حسب  والتحديد،  والّشمول 
العليا  التقليد  الّسويج عّدة إجازات حسبّية وروائّية وعلمّية من مراجع  يِّد  السَّ

وأساتذة احلوزة العلمّية، منهم:
1- الّسّيد أبو القاسم اخلوئي.
2- الّسّيد عبد اهلل الشريازّي. 

3- الّسّيد حمّمد الشريازّي. 
4- رشيعتمداري.

5- حمّمد طاهر آل شبري اخلاقايّن.
6- سلامن الشيخ عبد املحسن اخلاقايّن.

7- الّسّيد حممد كاظم الشريازّي. 
8- الّسّيد مجال اخلوئّي.

9- حمّمد بن املهدي احلسن. 
10- الّشيخ حمّمد حسني كاشف الغطاء. 

وفـاُتُه
ع يف )10/ترشين الثاين/2002م()57(،  تويّف الّسّيد الّسويج بحادث سيَّارة مروِّ
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يلتفت  ومل  سوريا،  يف  العام  الّشارع  عبور  ياول  كان  عندما  القنطارة،  قرب 
ملرور السّيارات لضعف برصه، فدهسته سّيارة مرسعة، وأردته قتياًل يف احلال، 
ومل يتوقَّف الّسائق، ووىلَّ هاربًا دون أْن يعرَفه أحد)58(، وعندما شاع اخلرب نقل 
من قبل بعض العراقّيني املقيمني هناك إلجراء املراسيم، ثمَّ ُدفِن بجوار الّسّيدة 

زينب عن عمر ناهز )82( عامًا)59(. 
ومن الشخصّيات املحّبة التي حضت التأبني، كلٌّ من: الشيخ أمحد الوائّل، 
والّسّيد أياد مجال الدين، والّشيخ جعفر اهلاليّل، والعامد مصطفى طالس وزير 
حتقيق  أّي  الّسورّية  احلكومة  ُتظهر  ومل  الوجهاء.  من  ونخبة  السورّي،  الدفاع 
الّسبب كان وراء  أنَّ  التي حدثْت حينذاك)60(، ويبدو يل  حول عملّية االغتيال 
ألسباب  هي  الّسّيد  وفاة  ذكرى  إظهار  وعدم  االغتيال  مالبسات  كشف  عدم 
احلكومة  تشأ  ومل  العراقّي،  للنظام  سياسّيًا  معارضًا  كان  ّيد  السَّ ألّن  سياسّية؛ 
الّسورّية آنذاك أْن تدخل يف مشاكل مع النظام الّسابق، وأّن خطط إغتيال العلامء 
بالّسمِّ واحلوادث واألمراض الطويلة وغري ذلك معروف ومدروس ومشهور 

يف تلك األّيام وأّيامنا هذه. 
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املبحث الثاين

ن�ساُطُه الجتماعّي والثقايّف يف الب�سرة

اع الفكرّي  مارس الّسّيد مهدي عّدة نشاطات يف البرصة، ودخل معرتك الرصِّ
والعلمّي، وجتىلَّ ذلك يف عّدِة أموٍر، منها:

اأّواًل: تعريفه للم�صطلحات العلمّية
بالتطّورات  تأثَّرت  التي  األَُخر  العراقّية  املدن  حال  حاهلا  البرصة  كانت 
العثاميّن  االحتالل  بعد  العراق  يف  حدثْت  التي  الكبرية  ياسّية  السِّ والتغرّيات 
لبغداد يف )1534م(، وكذلك االحتالل الربيطايّن يف )1914/11/22م(، وما 
تال ذلك بسنوات، من تأسيس الدولة العراقّية احلديثة يف عام )1921م(، فقْد 
كانت تلك األحداث املهّمة بداية لتاريخ جديد دخلته البرصة)61(. ويعّد عقدا 
الثالثينّيات واألربعينّيات من القرن العرشين من العقود املهّمة التي مّرْت عىل 
العراق)62(، فَمع غضِّ النظر عن األحداث غري املحسوبة العواقب عىل مستقبل 
البالد، فإّن العراق يف العقدين املذكورين انفتح عىل حميطه اإلقليمّي والعاملّي، 
معروفة  تكن  مل  وثقافّية  فكرّية  نظرّيات  إطار  يف  نشطْت  التي  عالقاته  ر  وطوَّ
اجلامعات  بعض  فظهرْت  الّسابقة،  العقود  خالل  العراقّيني  لدى  ومعهودة 
حف يف البالد، وكثرْت األحزاب  الثقافّية، وازداد عدد الصُّ الفكرّية والنوادي 
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األجنبّية،  حف  والصُّ الكتب  ودخلت  ياسّية،  السِّ نشاطاتا  يف  تفاوتت  التي 
وكثرت الزيارات املتبادلة مع دول العامل املختلفة، وكانت البرصة من املدن التي 

أصاهبا ذلك التغيري بنسبه كبرية)63(.
ويف ظلِّ هذه الظروف، كانت بدايات عمل الّسّيد الّسويج خطيبًا يف البرصة، 
فحتم عليه واجبه الدينّي واالجتامعّي جتاه املجتمع البرصّي، أْن ينشغَل بدراسته 
العلامء  من  العديد  تضمُّ  التي  الّسعادة(،  )مدرسة  أبيه  مدرسة  يف  احلوزوّية 

واخلطباء يف خمتلف العلوم)64(.
الّسّيد أمحد  يد أخيه األكرب  وبعد وفاة والده، واصل دراسته احلوزوّية عىل 
راسة، وكّل هذه الظروف  الّسويج، فأخذ يتنّقل بني البرصة والنجف من أجل الدِّ

دفعته إىل أْن ينهض بنرش تعاليم وأحكام اإلسالم)65(.
ّيد الّسويج فهاًم خاّصًا لبعض املصطلحات، منها )العوملة()66(،  وقْد كان للسَّ
»إْذ كان يراها باختصار فكرة اقتصادّية شاملة وفق أسس ومعايري خاّصة، جتّدد 
نشاط اإلنتاج االقتصادّي؛ إذ إّن عملّية اجلمع واإلفراز هي من ثامر ذلك النشاط 
الذي يقوم عىل أسس متباينة عرب عملّية االسترياد والتصدير لدى البلدان التي 

م نشاط العمل التجارّي، وتعتمد عىل الّضائب وغريها«)67(.  حتجِّ

يِّد ال�ّصويج يف جمعّية املوؤلِّفني والكتَّاب العراقّيني يف  ثانياً: دور ال�صَّ
الب�صرة بني عامي )1961-1972م( 

مع  وانسجامـًا  تينّيات،  السِّ خالل  العراق  يف  العريّب  القومّي  املّد  ظّل  يف 
أْن  وبعد  اليسارّية)68(،  األفكـار  مع  واحتدامه  والفكـرّي  يـايّس  السِّ التطّور 
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رين واخلطباء  ظهرت احلاجة إىل تنظيم يمع الكّتاب واملؤلِّفني واألدباء واملفكِّ
سْت مجعّية املؤلِّفني والكّتاب يف: )21/ ني بالّشأنني العراقّي والعريّب، ُأسِّ واملهتمِّ
سها يف البداية، إاّل إهّنا رسعان ما  ترشين األّول/1960م(، واقترصْت عىل مؤسِّ
يعملون  الذين كانوا  الكّتاب والباحثني،  املجال النضامم عدد كبري من  فتحت 
آنذاك ضمن الّساحة الثقافّية العراقّية، فكان للجمعّية حضور فّعال، سواء عىل 
ياسّية واالقتصادّية، أم عىل املستويات املهنّية  املستويات الثقافّية واالجتامعّية والسِّ
بغداد  يف  هلا  الفروع  من  العديد  افتتاح  عىل  اجلمعّية  عملْت  لذلك  والتنظيمّية؛ 
الّسويج مع  الّسّيد مهدي  واملوصل، وأصبح هلا مقّر وفروع يف البرصة، فعمل 
نخبة من الشخصّيات األدبّية والعلمّية عىل االنضامم إىل مجعّية املؤلِّفني والكّتاب 
برئاسة  العاّمة  البرصة، فاجتمعت هيأتا  التأليف والنرش يف  ُتعنى بشؤون  التي 
انتخاب  وتّم  الثاين/1961م(،  الثالثاء )2/كانون  الّسّيد عّباس شرّب يف مساء 
الّسويج  الّسّيد  واختيار  رئيسًا،  شرب  عّباس  الّسّيد  من  نت  وتكوَّ أعضائها)69(، 
يف  البلدّية  هبو  يف  اجللسة  عقد  بداية  يف  األخري  حثَّ  وقْد  رًا)70(،  وحمرِّ عضوًا 
العّشار )أسد بابل( عىل العمل عىل حتقيق بعض األهداف التي ُتعطي للجمعّية 
صورة واضحة جتاه املشاكل التي يعاين منها العراق، وباخلصوص البرصة، ويف 

املجاالت كاّفة، ومن مجلة األهداف التي حّث الّسّيد الّسويج عىل تطبيقها: 
1- اكتشاف املواهب ورعايتها من أجل إحياء جمد البرصة العلمّي واألديّب.

2- تشجيع ذوي القابليات ونرش مؤلَّفاتم.
3- النهوض باآلداب والفنون والعلوم االجتامعّية والثقافّية.

4- توجيه الناشئة وتشجيعهم.
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5- العمل عىل رفع املستوى العلمّي والثقايّف والدينّي، َعرب إصدار النرشات 
وفتح املدارس.

6- التعاون مع املؤّسسات املامثلة يف البالد العربّية الشقيقة.   
اجلمعّية  أعضاء  من  املوافقة  أخذ  -بعد  الّسويج  الّسّيد  أشار  ذلك  بعد 
اآلخرين- إىل إصدار جمّلة أدبّية فكرّية تصدر باسم مجعّية الكّتاب واملؤلِّفني يف 
البرصة ُأسوة مع باقي الفروع يف املحافظات األَُخر، وأرسى الّسّيد الّسويج خطة 
عمل اجلمعّية يف مقال له »إّن األّمة العربّية تدف إىل توحيد ذاتا، وتكوين جمتمع 
، بل عريّب أصيل، وهذه ثورة عىل كلِّ تبعّية، وعىل  حديث، ال رشقيٍّ وال غريبٍّ
كلِّ استغالل داخّل وخارجّي«، كذلك أّكد الّسّيد الّسويج رضورة العمل عىل 
تعريف النشء بتّيارات الفكر احلّي، وذلك َعرب تقديم روائع الفكر من الثقافة؛ 
بعد ذلك دأب الّسّيد الّسويج عىل أْن يكون للجمعّية نشاط َعرب منافذ عديدة، 
حف، وإقامة الّدورات الثقافّية التي كان يارض  منها: املجاّلت، والكتب، والصُّ

رهيا)71(. فيها ويناقش صفوة من أدباء البرصة ومفكِّ
من  جمموعة  فقامْت  للجمعّية،  حمارضات  تفعيل  إىل  الّسويج  الّسّيد  دعا 
ويج بعنوان:  أعضاء اجلمعّية بإلقاء حمارضاتم، ومنها حمارضة ألقاها الّسّيد السُّ
عر العريّب وأثره يف املجتمع العريّب(. وشارك الّسّيد الّسويج يف الندوة التي  )الشِّ
ها الكائن يف العّشار،  عقدتا اجلمعّية يف مساء الّسبت )6/آب/1966م( يف مقرِّ
األستاذ  النّدوة  وأدار  واالعتيادّية(،  واملثالّية  )الواقعّية  املحارضة:  عنوان  وكان 
حمّمد جواد جالل، وشارك يف النقاش العاّلمة الّسّيد عّباس شرّب، والّسّيد عّباس 
ّيد الّسويج وجهة نظره  ويج، والّسّيد طاهر التميمّي، وبنيَّ السَّ احلاين، والّسّيد السُّ
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د أّن اإلسالم مبنيٌّ عىل األخالق،  عن الواقعّية واملثالّية وربطها باإلسالم؛ إذ أكَّ
عىل  ي  التعدِّ وعدم  اآلخرين،  حقوق  واحرتام  والعفو،  والتسامح،  ة،  واملودَّ
أهل  بأخالق  يتحىّل  أْن  املسلم  عىل  ينبغي  أّنه  املناقشة  يف  بنيَّ  كذلك  حقوقهم، 
البيت. ومن الندوات كذلك ندوة ُعقدْت عن األدب العريّب، وكان يديرها 
الّسّيد عّباس شرّب، وشارك يف النقاش غالب الناهي، وطاهر التميمّي، والّسّيد 
عن  نظره  وجهة  الّسويج  الّسّيد  بنيَّ  وقْد  )صحفي(،  اخلالدّي  وفائق  الّسويج، 
األدب العريّب، وكيفّية التعامل معه، وتشجيع األدباء عىل إعطاء صورة واضحة 
ينطقوا  أْن  عىل  األدباء  وحثَّ  التفرقة،  عن  بعيدة  سياقات  ورسم  الوطن،  عن 
إعطاء  أجل  من  والفّن،  والنثر،  والشعر،  كالعقائد،  نشاط،  من  لدهيم  ما  بكلِّ 

صورة واضحة عن األدب العريّب، وخصوصًا األدب العراقّي)72(.  
ع يف الندوة التي عقدتا اجلمعّية  وكان للّسّيد -كذلك- حضور كبري ومشجِّ
الندوة،  لتلك  مديرًا  الناهي  غالب  الّسّيد  وكان  الرتبوّي،  الواقع  بخصوص 
مْت قراءات يف الشعر  وشارك يف النقاش الّسّيد الّسويج وعّباس احلمدايّن، وُقدِّ
ّيد الّسويج عىل النهوض بالواقع الرتبوّي َعرب رعاية  د السَّ والنثر أيضًا، وقْد أكَّ
وإرساهلم  الّدورات،  وإدخاهلم  الّراحة،  مستلزمات  بتوفري  والطلبة،  املعلِّمني 
عىل شكل بعثات إىل اخلارج، حّتى يتسنّى للمعلِّم أْن ُيبدع يف جمال اختصاصه، 
الركيزة األساس  املعلِّم  هو  الدول، لكون  كباقي  النهوض،  البلد من  ن  فيتمكَّ
لبناء املجتمع)73(. بعد ذلك شارك الّسّيد الّسويج بالندوة التي عقدتا اجلمعّية 
الندوة األستاذان  إدارة  املجتمع(، وكان يف  )أدب  بعنوان:  يف عام )1966م(، 
له  الّسويج، وكان  الّسّيد  النقاش  العطّية(، وشارك يف  الناهي، وطالب  )غالب 



344

.. ويج، ن�شاأُتُه، ودوُرُه االجتماعيُّ يِّد حمّمد مهدي ال�شُّ ال�شَّ

جمّلة ف�شلّية حمّكمةتراث الب�شرة

الدور األكرب َعرب طرحه بعض التساؤالت عن أدب املجتمع وتطّوره، باعتبار 
اإلسالمّي،  الدين  َوفق  مات  املحرِّ من  هو  اآلخرين  حقوق  عىل  التجاوز  أّن 
عىل  وحثَّ  اخلصوص،  هبذا  اإلسالمّية  الرشيعة  أحكام  الّسويج  الّسّيد  فبنيَّ 
احرتام حقوق اآلخرين، وعدم التفرقة؛ ثمَّ دعا الّسّيد الّسويج إىل زيارٍة ألحد 
مؤازري اجلمعّية، بعد أن اجتمع أعضاؤها، وكان ذلك يف يوم اخلميس )11/
أيلول/1966م(، وَعرب جلسة الزيارة تطّرق الّسيد إىل أحاديث عاّمة عن البلد 
األحد  اجلمعّية حمارضة يف مساء  بعد ذلك عقدت  الشعرّية،  القراءات  وبعض 
التكريتّي  الّدكتور سعد عبد اهلل  البلدّية، ألقى خالهلا  )1966م( عىل قاعة هبو 
البرصة  أبناء  من  غفري  حشد  حضها  األطفال(،  )شلل  عنواهنا:  طبِّّية  حمارضة 

وشخصيَّاتا)74(.
استهلَّ الدكتور املحارضة بنبذة خمترصة عن تاريخ املرض، وقال: إّن تارخيه 
الثامن  القرن  املألوف إىل هناية  ُيعرف بشكله  يعود إىل قرون عديدة خلت، ومل 
تعينها  التي  اإلصابة  ومواطن   ، الكلِّ بشكله  املرض  عرض  ذلك  بعد  عرش، 
إىل  ق  تطرَّ اخلتام  ويف  ووبائه،  حضانته،  ة  مدَّ إىل  ق  وتطرَّ له،  املسبِّب  الفايروس 
الوقاية منه، وأحسن الوسائل هو الّلقاح الوقائّي منه، وبعد انتهاء املحارضة بادر 
إىل اإلجابة عن أسئلة احلارضين، وكان للّسّيد الدور األكرب يف طرح األسئلة عن 
املوضوع، والوقاية من املرض وطرق معاجلته، وقْد أشار إىل هذا املرض وكيفّية 

عالجه يف كتابه )كفاية العالجات( اجلزء األّول. 
فضاًل عن ذلك، كان من نشاطه يف اجلمعّية مشاركته بإلقاء قصيدة بمناسبة 
املولد النبوّي الرّشيف )17/ربيع األّول( سنة )1966م()75(، وقْد حض احلفل 
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وخمتلف  املدينة،  يف  والعسكرّية  الدبلوماسّية  واهليئات  واإلدارة  العلم  رجال 
فكان  مصطفى)76(،  هناد  عل  اللِّواء  ف  مترصِّ مة  املقدِّ ويف  والطبقات،  الوجوه 
احلارضين)77(،  إعجاب  ونالت  أبياتا،  معظم  اسُتعيدت  وقْد  الكبري،  األثر  هلا 
هت هبا دار اإلذاعة والتلفزيون يف )9/متّوز/1966م(، وُطِلب إلقاؤها مّرة  ونوَّ
ثانية يف حفل املوفَّقّية فرع مكتبة آية اهلل الّسّيد حمسن احلكيم، وكانت القصيدة 
نت حماور عديدة، منها الوحدة الوطنّية؛ إْذ كان يدعو إىل تكاتف اجلهود  قْد تضمَّ
وتوحيد الرؤى باجتاه مجع الكلمة واالبتعاد عن الطائفّية واحلزبّية والقومّية، أي: 
وهو   ، احلقيقيِّ العدوِّ  إلـى  وااللتفات  الوطنّي،  الشعار  إاّل  الشعارات  كلِّ  نبذ 
إرسائيل، واغتصابه األرايض العربّية، والتوّجه نحو القضّية الفلسطينّية، وكان 

عنوان القصيدة )ُعوُدوا إىل املنقِذ اهلادي()78(.
للكتب  معارض  إقامة  الّسويج  الّسّيد  عليها  ز  ركَّ التي  األمور  مجلة  ومن 
العربّية يف البرصة، وكان ذلك عام )1967م(، مطالبًا بتنظيم عدد من الّسفرات 
عىل  زًا  مركِّ وخارجه،  العراق  داخل  يف  وعوائلهم  اجلمعّية  ألعضاء  السياحّية 
والعامل  العراق  يف  املنترشة  اجلمعّيات  مع  التعاون  رضورة  وهو   ، مهمٍّ جانٍب 
خدمة حلركة الفكر والثقافة، وطالب-كذلك- باالستفادة من أجهزة اإلعالم 
َعرب سنوات عملها  اجلمعّية  لذلك عملت  احلّرة؛  وآرائهم  أفكارهم  إيصال  يف 
وتأكيد  وتنّوعها،  الثقافّية  الّساحة  إحياء  عىل  )1960-1972م(،  من  املمتدة 
اهلوّية، وضامن األصالة، والتفاعل مع ما كان يشهده العامل من متغرّيات فكرّية 
ورعاية  اإلنسان،  حقوق  عن  ودافعت  واقتصادّية،  ودينّية  وسـياسّية  وثقافّية 
الرموز الفكرّية واألدبّية يف البرصة)79(. ويبدو أّن الّسّيد الّسويج كان من الرعيل 
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األّول َعرب نشاطه يف مجعّية الكّتاب واملؤلِّفني بوصفه خطيبًا ومرشدًا، له شهرة 
واسعة يف داخل املجتمع البرصّي، وأكَثر من احتكاكه باملجتمع، لضورة تنبيه 

الناس وإرشادهم نحو التفاعل مع نشاط اجلمعّية يف املجاالت كاّفة. 

ثالثاً: املراأة من وجهة نظر ال�ّصّيد ال�ّصويج يف الب�صرة
للعرب  أنَّ  واملرأة حتت عنوان  الّسويج يثُّ عىل رعاية األرسة  الّسّيد  كان 
ّية مطلقة للّزوج بفعل ما يشاء،  نظامًا معروفًا يقّيد به وهو الزواج، وكانت احلرِّ
وكانت املرأة حمرومة من كلِّ احلقوق والواجبات عىل اإلطالق، فلم يكن هلا حّق 
اإلرث ممّا ترك زوجها، أو أحد أقارهبا، وكان للوالد حّق الترّصف ببناته، يفعل 
ّيئة  هبنَّ ما يشاء، لذلك أّكد الّسيد الّسويج أّن اإلسالم أبطل تلك العادات السَّ
شيئًا فشيئًا، وهناهم عن تلك الفضائح واملنكرات التي كانوا مقتفني أثرها، وبنيَّ 
هلم أّن املرأة مساوية للّرجل، إاّل يف بعض األحوال، ملصلحتها، فقىض عىل تلك 

التقاليد والعادات واألخالق واألفكار البالية)80(. 
ا  َ  وَعرب دعوة الّسّيد الّسويج إىل املرأة والرفق هبا، أشار إىل قوله تعاىل: َيا َأهيُّ
ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمنُْهَم  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ ُقوْا َربَّ النَّاُس اتَّ
ِرَجاالً َكثرِيًا َونَِساء)81(، فبنيَّ الّسّيد الّسويج َعرب هذه اآلية أهّنم من أصٍل واحٍد، 

جال والنساء، الاّليت كانوا يقتلوهنّن خوفًا من الفقر)82(. فال تفاضل بني الرِّ
وأشار الّسيد إىل آية أخرى، كقوله تعاىل: َوالَ َتْقُتُلوْا َأْوالَدُكْم َخْشَيَة إِْمالٍق 
اُكم إنَّ َقْتَلُهْم َكاَن ِخْطءًا َكبرِيًا)83(، واملراد باألوالد هنا البنات،  ْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِيَّ نَّ
كام يف تفسري البيضاوّي، وبنيَّ أّن املراد هنا هو دفن البنات يف حالة احلياة خشيًة 
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ع اإلسالم عىل ذلك أشدَّ التقريع؛ لذلك أّكد الّسّيد الّسويج أّن  من الفقر، وقرَّ
ّية، التي غدْت  للمرأة درجة وقيمة إنسانّية يف اإلسالم مل تصل إليها املرأة األوربِّ
ر منه اإلسالم، وبنيَّ أّنه من وسائط اخلراب  ة للتلّذذ الذي حذَّ سلعة ممتهنة، ومادَّ
ن سواها يف العلوم واحلضارة،  رة عمَّ والدمار. وبنيَّ الّسّيد أّن املرأة املسلمة متأخِّ
وأوعز ذلك إىل جهل الرجل، واستبداده، وعدم االطالع عىل ما ســنَّته الرشيعة 
سة من احلقوق، فإّن الذنب يف ذلك راجع إليه، ال إىل دينه؛ ألّن الدين يأمر  املقدَّ
ّيد إىل األحاديث  السَّ إليها، وأشار  فق هبا، وتعليمها، وتذيبها، واإلحسان  بالرِّ
أيمنكم،  الّصالة، وما ملكت  منها: »الّصالة   ،واألئّمة  النّبيِّ الواردة عن 

-يعني: األرّقاء-، ال تكلِّفونم ما ال يطيقون، اهلل اهلل يف النِّساء«)84(.  
ويج أّن اإلسالم ضمن حقوق املرأة كام ضمن حقوق الرجل،  ويرى الّسّيد السُّ
فاملرأة هلا النصيب األكرب مستندًا إىل قول الرسول حمّمد: »واستوصوا بالنِّساء 
بأهّنا  يقول  إّنه  حّتى  الطبيعة،  أساس  عىل  الرجل  مع  ساواها  فاإلسالم  خريًا«، 
دقيقة الّصنع اإلهلّي، َفُكَرياتا البيضاء أكثر من الرجل، وخصائصها البايلوّجّية 
ختتلف عنه، فهي ليسْت أداة إلشباع الشهوة وتدبري املنزل، وأّكد الّسّيد الّسويج 
يه، وهي مدرسة  حّق املرأة يف املشاركة باالنتخابات، فإّن هلا دورًا البدَّ من أْن تؤدِّ

لشعبها، يرتقي هبا، وينهل من أخالقها، فعىل الّرجل احرتامها ومراعاتا)85(.

رابعاً: ن�صاُطُه يف اإقامة املعار�ص والفنون  
وخاّصة  البرصة،  يف  ُتقام  التي  الفنِّّية  املعارض  يض  الّسويج  الّسّيد  كان 
ُأقيم عام)1955م( الذي  الفنون  فقْد حض معرض  الّرسم وغريها،  معارض 
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ما  ينتقد  كان  األّيام  تلك  يف  ولكنّه  خّلويص)87(،  صفاء  الّسّيد  وبحضور   ،)86(

ُيرصف من أموال وجهود عىل تلك املعارض، واحلشد اجلامهريّي الكبري الذي 
أال وهي  الّسويج  الّسّيد  تشغل ذهن  كبرية  هناك قضّية  كانت  يضه، يف حني 
قضّية فلسطني، وما جرى عليها من احتالل، ويقول: كان من األجدر أْن ُتقام 
ل هذا الفّن نحو فلسطني، وما جرى عليها، كي  املعارض لتنفيذ فنٍّ ما، وأْن نحوِّ

ال ينسى الناس هذا احلدث اخلطري)88(.
الّلغة  وإلتقانه  والفكرّية،  والثقافّية  اخلطابّية  الّسويج  الّسّيد  ّية  وألمهِّ
اإلنجليزّيـة واستيعاهبا، ورشحه لقواعدها، ونظمه )500( بيتًا شعرّيًا للتامرين 
ياحة، كان ذلك دافعًا إلذاعة لندن عىل إرسال  من أجل تعليم الطاّلب لغة السِّ
اإلذاعة  ل  تتحمَّ وأْن  اإلذاعّية،  الربامج  بعض  لتقديم  الّسويج  الّسّيد  إىل  دعوة 
أّنه مل يذهب ألسباٍب مل  فر، وكان ذلك يف عام )1970م()89(، غري  السَّ نفقات 

يذكرها.
فضال عن ذلك، كان للّسّيد نشاط آخر بعد أْن ألحَّ عليه بعض أعضاء حزب 
سه نوري الّسعيد)90(، وحزب األّمة االشرتاكّي الذي  االحتاد الدستورّي الذي أسَّ
افتتاح معرض فنون  أّسسه صالح جرب)91(؛ إذ طلبوا منه إلقاء قصيدة يف حفل 
البرصة، فكانْت قصيدُتُه عن بعض احلّكام اجلهلة وحمدودي الّثقافة، ممّن ُيبِّب 
عبة، وكان عدد  الناس بالشيوعّية أو القومّية، وقْد نظمنت القصيدة بالّضاد الصَّ
العربّية والعراقّية،  حف واملجاّلت  الصُّ بيتًا، وُنرِشْت يف عدٍد من  أبياتا )42( 
مثل: جمّلة الفرقان الّلبنانّية، ولكنّها مل َتْسَلم من بعض احلذف ألسباٍب سياسّيٍة، 

ومطلع القصيدة :
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ومعارِضُبرشى ُتَزفُّ إىل الشباب الناهِض بمعـارٍف  نِضه  فـي 
هو يف احلضارِة كالوريِد النابِضشادْت لنا الفيحاُء أعظَم معرٍض
هو قْد حـوى ِمن رمِز رسٍّ غـامِض)92(للخطِّ والتصويـِر والنَّحِت الَّذي

وآرائه  بأفكاره  الوصول  ُأفق  يمل  كان  مهدي  يِّد  السَّ أنَّ  سبق  ممّا  يّتضح 
التبليغّية  حالت  الرِّ من  بالعديد  فتمّثلْت  بالده،  حدود  خارج  إىل  اإلسالمّية 
والتجارّية، التي كان حصيلتها دخول عدد من الشخصّيات األجنبّية واإلسالمّية 

يف البلدان التي مرَّ هبا إىل اإلسالم.
بشكل  اإلسالمّية  واألفكار  الرؤى  تثبيت  عن  يبحث  كان  أّنه  تبنيَّ  كذلك 
الداخل  يف  املكتبات  من  عددًا  إنشائه  خالل  من  املؤلَّفات  قراءة  عىل  يعتمد 
التي انترشت -آنذاك-، وكان له رأي  واخلارج ملواجهة األفكار والطروحات 

فاته)93(. فيها، وتفنيدها من خالل مجلة من مؤلَّ
وممّا ُيرصد يف حركة الّسّيد االجتامعّية تفانيه يف خدمة مرشوع الوعي والثقافة 
ذلك،  عىل  والدليل  واالنغالق،  التعّصب  عنه  ُيعرف  ومل  املوضوعّية،  بأبعادها 
ذات  شخصّيات  من  نت  تكوَّ التي  العراقيِّني،  والكتَّاب  املؤلِّفني  مجعّية  دخوله 
عليه يف  مؤاخذًا  ذلك  يكون  ورّبام  اإلسالمّية،  طبيعته  قوميٍّ خيتلف عن  توّجٍه 

عملّية تقييم الشخصّية.
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اخلامتُة

يتاج  فيه،  نشأْت  الذي  املجتمع  يف  تأثريها  وتبيان  الشخصّيات  دراسة  إنَّ 
إىل جهٍد كبرٍي يف توضيح ما قامْت به من عطاٍء لذلك املجتمع. وقد اّتضح من 
البحث أنَّ لعائلة السّيد حمّمد مهدي الّسويج األثر الكبري يف تشكيل شخصّيته، 
فضاًل عن ميزاته الشخصّية والعقلّية، ومن َثمَّ متّيزه يف اخلطاب الدينّي املتسامح 
ياسّية والثقافّية  ينّية والسِّ الدِّ املسائل  واجلريء أحيانًا، من خالل إعطاء رأيه يف 
البرصّي  الذين برزوا يف املجتمع  واألدبّية، وقْد اّتضح عطاؤه يف عدد تالميذه 
تدريسه  يف  اتضح  متمّيزًا،  والدينّي  التعليمّي  نشاطه  كان  وقد  واضٍح.  بشكٍل 
للعلوم الدينّية واخلطابة يف مدرسة والده )مدرسة الّسعادة(، وكذلك نشاطه يف 
املجال الثقايّف واألديب يف مجعّية املؤلِّفني والكتَّاب العراقّيني يف البرصة، ما جعلته 
يف  بل  بعينيَّات،  والسَّ تينّيات  والسِّ اخلمسينّيات  عقود  يف  البرصة  يف  بارزًا  معلاًم 

العراق كذلك.



351

م.م.حميد �سيالوي لفتة

 �سّوال 1439ه - حزيران2018مال�سنة الّثانية - املجلد الثاين - العدد الرابع

الهوام�ُص

ّيد درويش احلسني،  )1( للمزيد من التفاصيل عن والدته ونسبه، ُينظر: عبد الّستار السَّ
تصحيح  البالغ  وجمّلة  ص10،  )خمطوطة(:  املوسوّية،  الّسويج  آل  نسب  يف  البهّية  سالة  الرِّ

األوهام يف أنساب األعالم، العدد 8/13، الّصادر يف: )1969/4/1م(.
خص، أعالم هجر من املاضني واحلارضين: 149/3،   )2( هاشم حمّمد الشَّ

)3( املصدر نفسه: 151/3. 
)4( الّشيخ حمّمد طـه نجف )1886-1905م(: هو الّشيخ حمّمد طه ابن الّشيخ مهدي 
ابن الّشيخ حمّمد رضا ابن حمّمد ابن احلاج نجف احلكم آبادي التربيزّي النجفّي، مرجٌع كبرٌي، 
والشيخ  نجف،  جواد  الشيخ  خاله  أمثال:  العلامء،  كبار  أيدي  عىل  ودرس  النجف،  يف  ولد 
برزك  آغا   : ُينظر  للمزيد،  الرجال(،  املقال يف علم  )إتقان  فاته:  مؤلَّ األنصارّي، من  مرتىض 

الطهرايّن، طبقات أعالم الشيعة: القسم الثالث، ج1، ص965-961. 
)5( هاشم حمّمد الّشخص، املصدر الّسابق: ص250. 

)6( سنان باشا: وايل البرصة سنة )1000#(، وعزل هناية )1001#(، كان ُيدعى )جفالة 
عبد  لصاحبها  احلياة  جريدة  ُينظر:  للمزيد،  البوســـنة،  من  وهو  باشا(،  يوسف  سنان  زاده 
القادر الّسّياب، الثالثاء )13/حزيران/1967م()5 ربيع األّول 1387#(، العدد )103(، 

الّسنة الثانية: ص3-1.
)7( جريدة احلياة، البرصة، العدد )103(: ص4.

)8( الشيخ عبد اهلل النوري، تديم قبور أئّمة البقيع: ص45- 48؛ والشيخ حمّمد الّسند، 
عامرة قبور النبّي وأهل بيته: ص29.

فقد   ، الّسويج  حمّمد  الّسّيد  تركها  التي  الكتب  عدد  يف  التارخيّية  املصادر  اختلفت   )9(
ذكر الّسّيد هاشم الّشخص أن له ثالثة عرش كتابًا، ثالثة خمطوطة وعرشة مطبوعة، أّما جمّلة 
)املوسم(، فقْد ذكرت أّن له ثالث خمطوطات فقط، أّما ابنه الّسّيد فاخر الّسويج، فقْد ذكر أّن 
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لوالده العديد من الكتب الدينّية يف الفقه واألصول والعقائد. ُينظر: هاشم حمّمد الّشخص، 
املصدر الّسابق: 221/2

ّيد صادق مهدي السويج، يف: 2015/12/3م. )10( مقابة شخصّية مع السَّ
وهبا  )1317#/1900م(،  سنة  األرشف  النجف  يف  ولد  الّسويج:  أمحد  السّيد   )11(
النجف  يف  احلوزوّية  دراسته  بدأ  الّسويج.  حمّمد  الّسّيد  الفقيه  أبيه  رعاية  حتت  وترعرع  نشأ 
وحض فيها املقّدمات والسطوح عىل يد جمموعة من العلامء األفاضل، وبعد أْن أخذ قسطًا 
استقّر يف  أدري هل  هناك، وال  دراسته  إيران إلكامل  إىل  النجف  من  العلم هاجر  من  وافرًا 
غم من أهّنا كانت يف أوج  مدينة قم أم غريها؛ إذ إّننا مل نعرف سبب هجرته من النجف، عىل الرُّ
نشاطها العلمّي والفكرّي؛ بقي يف إيران حدود )7( سنوات، وبعد أْن أصبح فقيهًا جمتهدًا عاد 
إىل وطن أبيه )البرصة( بعد وفاة ابيه تصدى للزعامة الدينية إذ حتول يف تقليده من املدرسة 
السويج،  وآل  الشيخية  بني  العالقة  انقطعت  التحول  وهلذا  األصولية  املدرسة  اىل  الشيخية 
بتاريخ، )2/رمضان/هـ1380-1963م(، ونقل جثامنه  البرصة  مدينة  امحد يف  السيد  تويف 
اىل النجف االرشف ودفن يف مقربة خاصة،  كان سامحته قد ارى االرض وأوىص ان يدفن 
فيها، ومن اثاره تعليقاته عىل الكتب الفقهية، وديوان شهر والكشكول، واملحكم يف رفض 
املخضم مطبوع. للمزيد ينظر: هاشم حممد الشخص أعالم هجرة من املاضني واحلارضين، 

جملد1، ط2، شوال 1416هـ، بريوت، ص309-306.
حمّمد  احلقيقّي  واسمه  )1902م(،  عام  يف  رضا  الّسّيد  ولد  الّسويج:  رضا  الّسّيد   )12(
رضا، ولد يف البرصة وكان من املالزمني ألبيه، وهو أحد طلبة )مدرسة الّسعادة(، وكان من 
قّراء املنرب احلسينّي، تويف بحادث عام )1977م(، وُدفن قرب أبيه يف كربالء. مقابلة شخصّية 

مع الّسّيد حممود فاخر حمّمد الّسويج يف: )2016/2/22م(. 
اجي،  )13( الّسّيد حسني حمّمد الّسويج: ولد عام )1904م(، يف البصــرة يف منطقة الرسَّ
فاخر  الّسّيد  تويّف عام )1957م(. مقابلة شخصّية مع  املنرب احلسينّي،  قّراء   أيضًا من  وكان 

حمّمد أمحد الّسويج يف: )2016/2/23م(.
)14( الّسّيد سلامن حمّمد الّسويج: ولد يف البرصة، وهو من مواليد )1906م(، وهو أحد 
تالمذة )مدرسة الّسعادة(، تويّف الّسّيد عام )1993م(، وُدفن يف كربالء. مقابلة شخصّية مع 

الّسّيد فاخر حمّمد أمحدالّسويج يف: )2016/2/23م(.
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)15( الّسـّيد هاشم حمّمد الّسويج: ولد يف البرصة، من مواليد )1926م(، دخل املدرسـة 
قني، فقْد نجح الثاين عىل املنطقة اجلنوبّية عام )1948م(،  االبتدائّية، وكان من  الطلبة املتفوِّ
يف:  الّسويج  أمحد  حمّمد  فاخر  الّسّيد  مع  شخصّية  مقابلة  واملعرفة.  العلم  حمبِّي  من  وكان 

)2016/2/23م(.
)16( الّسّيد فاخر حمّمد الّسويج: ولد يف البصــرة يف منطقة الرّساجّي، سنة )1928م(، 
تويفِّ أبوه وهو يف عمر)9( أشهر، عمل يف احلدادة، وبعد ذلك يف النِّجارة، وبعد ختّرجه عمل 
القرآن  قراءة  وُييد  احلسينّي،  املنرب  قّراء  من  كان  خلدون،  وابن  الزهاوي  مدرسة  يف  معلِّاًم 

بصوٍت عذٍب، وهو اآلن عىل قيد احلياة. مقابلة شخصّية معه يف: )2016/2/23م(.
شــــباط  يف  األربعني  زيارة  بعد  حدثت  التي  االنتفاضة  وهي  صفر:  انتفاضة   )17(
إىل  النجف  من   احلسني اإلمام  ار  وزوَّ البالد  مجاهري  من  اآلالف  شارك  إذ  )1977م(؛ 
البكر وصّدام حسني، وإقامة حكومة إسالمّية،  كربالء، تتف بسقوط حكومة أمحد حسن 
ت هلا قّوات األمن، وتّم القضاء عليها بالّدّبابات والطائرات، لتخلِّف وراءها مئات  وقْد تصدَّ
جناء، ويف رجب من عام )1979م(، اندلعت االنتفاضة الثانية، عندما  الشهداء وآالف السُّ
أقبلت الوفود من حمافظات العراق كاّفة لبيعة الّسّيد حمّمد باقر الّصدر يف بيته، وذلك يف 
عشّية الثورة اإليرانّية، واستغلَّت الّسلطة هذا التحشيد والتظاهر لضب الوفود املّتجهة نحو 
ُينظر: أمحد  الّسلطة. للمزيد،  بنريان  املتظاهرين  الّصدر، فسقط مئات  باقر  الّسّيد حمّمد  بيت 
العراق  تاريخ  يايّس واالجتامعّي يف  السِّ العسكرّي ودوره  السّيد مرتىض  كاطع،  الّستار  عبد 

املعارص، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة البرصة: ص147.
)18( مقابلة شخصّية مع الّسّيد صادق حمّمد مهدي الّسويج يف: )3/24/ 2016م(.

وبقيت  األصل،  إيرانّية  فكانت  الثانية،  وأّما  األصل،  عراقّية  زوجاته  أّول  كانت   )19(
الرابعة عراقّية  الثالثة، فهي عراقّية األصل، وقْد طلَّقها، وزوجُته  أّما  ته حّتى وفاته،  ذمَّ عىل 
من قضاء الزبري من بيت احِلرز، مل ُتنجب له، فطلَّقها، أّما الزوجة اخلامسة، فإهّنا من لبنان، ومل 
ُتنجب له، والّسادسة من البحرين، ومل تُدم معه إال فرتة وجيزة من الزمن، والّسابعة كانت 
ُينظر:  له.  ُتنجب  إماراتّية األصل، ومل  والثامنة   ، تويفِّ أْن  إىل  ته  ذمَّ بقيت عىل  سورية األصل 

مقابلة شخصّية مع حكيمة حمّمد مهدي الّسويج يف: )2015/12/30م(. 
)20( مقابلة شخصّية مع الّسّيد صادق حمّمد مهدي الّسويج يف: )2016/3/24م(.
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رات مستقّل مهاجر مظلوم: 1/ 315-311. )21( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، مذكَّ
وهي  العّباس،  حمّلة  يف  يسكن  البرصة،  أهايل  من  اهلل:  عبد  محادي  حسني  الّشيخ   )22(
رجل  أبوه  وكان  )1889م(،  مواليد  من  وهو  البرصة،  يف  العّباسّية  ملحّلة  القديمة  املنطقة 
يكون  أْن  عىل  وأرصَّ  اخلمسينّيات،  يف  والكتابة  القراءة  تعّلم  احلسينّي،  للمنرب  وخطيبًا  دين 
يِّد حمّمد الّسويج والد  خطيبًا، بعد ذلك عمل يف خدمة الشيخ طاهر املزيدّي، ويف خدمة السَّ
سّيد مهدي، ُيعدُّ من الفقهاء املتميِّزين؛ ألنَّ له صوتًا عْذبًا ومجياًل يف قراءة املواليد واخلطابة 
احلسينّية، عمل أستاذًا يف )مدرسة الّسعادة(. تويّف الشيخ حسني محادي سنة )1983م(، وُدفن 
بجوار ُأستاذه الّسّيد حمّمد الّسويج. مقابلة شخصّية مع الّسّيد حممود فاخر حمّمد الّسويج يف: 

)2016/1/30م(.
)23( صالح  حمّمد مهدي الّسويج ، املصدر الّسابق: ص28.

يف  يمر  السِّ منطقة  يف  تقع  )1930م(،  عام  ـــست  ُأسِّ األّول:  فيصل  مدرسة   )24(
يمر، وبعد فرتة من الزمن ُأبدل اسمها بمدرسة أيب فراس  البرصة، ثّم ُأبدل اسمها باسم السِّ
احلميدّي،  منطقة  يف  للبنني،  االبتدائّية  دلف  بن  عاصم  باسم  ُتعرف  اآلن  وهي  احلمدايّن، 
قرب اخلضاوّية، ُأدجمت معها مدارس عديدة، ثّم انفصلت عنها، وقْد جاء يف جريدة الّثغر 
ن من )7( معلِّمني، وقال مدير املدرسة: إهّنا تعّرضْت  يمر متكوِّ البرصّية: أّن مالك مدرسة السِّ
لب والنّهب، األمر الذي أفقدها سجاّلتا األصلّية، هذا، وكان يف املدرسة فرق كّشافة  إىل السَّ
باسم  ُينظر:  للمزيد،  واألدبّية.  الرياضّية  النشاطات  يف  دور  لطلبتها  وكان  باسمها،  يت  ُسمِّ
غري  ماجستري  رسالة  )1921-1958م(،  البرصة  يف  والتعليم  الرتبية  تاريخ  عّباس،  محزة 

منشورة، جامعة البرصة: ص58.
)25( حمّمد عّل جهاد وآخرون، معجم األدباء من العرص اجلاهّل حّتى سنة )2002م(: 

ص285.
علامئها،  أيدي  عىل  الدينّية  العلوم  طاّلب  يضــّم  الذي  املكان  وهي  احلوزة:   )26(
جون يف مراتبها من مستوى إىل آخر ابتداًء بثقة اإلسالم، فحّجة اإلسالم واملسلمني،  ويتدرَّ
واألفقه،  واألعلم  األعرف  يكون  أْن  تفرتض يف شاغلها  التي  العظمى،  اهلل  آية  إىل  اهلل  فآية 
وتيِّئ صاحبها إلصدار األحكام، فضاًل عن الفتوى. ينظر: عّل أمحد البهاديّل، احلوزة العلمّية 

يف النجف األرشف معاملها وحركتها اإلصالحّية )1920-1980م(: ص95-94. 
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)27( صالح حمّمد مهدي اخلطيب، املصدر السابق: ص12. 
)28( حمّمد حسني كاشف الغطاء: ولد يف مدينة النجف األرشف عام )1876م(، جّده 
األعىل الشيخ خض بن ييى املالكّي، الذي هاجر إىل النجف من بلدة ضاحة الواقعة جنوب 
مدينة احلّلة، وقْد درس العلوم احلوزوّية عىل يد كبار علامء احلوزة، أمثال الشيخ حمّمد كاظم 
اخلرسايّن، والّسّيد كاظم اليزدّي، واملال رضا اهلندّي، والشيخ حمّمد رضا آبادي، وكان الشيخ 
)1932م(،  عام  القدس  مؤمتر  وحض  والقاهرة،  وصيدا  غّزة  إىل  سافر  فقْد  األسفار،  كثري 
ي يف املؤمترات  وسافر إىل سوريا وإيران ولبنان، وأغلب البلدان اإلسالمّية، فأخذ صوته يدوِّ
للمزيد،  األرشف.  النجف  يف  وُدفن  )1954م(،  عام  تويّف  واإلسالمّية.  الدولّية  واملحافل 

يعة وأصوهلا: ص20-9. ُينظر: حمّمد احلسني كاشف الغطاء، أصل الشِّ
)29( صالح حمّمد مهدي الّسويج اخلطيب، املصدر السابق: ص27. 

)30( املصدر نفسه: ص29.

)31( املصدر نفسه: ص42.
)32( البحث عن حمارضات األستاذ املعّدة من قبله، واملقتبسة من عّدة مصادر، للكشف 
وعادًة  الفقه،  وُأصول  الفقه  فقط،  ماّدتني  يف  الدراسة  وترتّكز  ومناقشاته،  اخلاّص  رأيه  عن 
مبيِّنًا  املوضوع  عن  اإلشكاالت  مجيع  رشح  يتّم  إذ  املوضوع؛  لبيان  حمارضاته  األستاذ  ُيلقي 
دًا أو مفنِّدًا، ويكون املجال عادًة حّرًا للمناقشة، حّتى لو كانت املناقشة رّدًا لرأي  رأيه، ومؤيِّ
األستاذ املحارض نفسه. ُينظر: عبدالرّزاق اهلاليّل، تاريخ التعليم يف العراق يف العهد العثاميّن 
العلمّية  احلوزة  الدرايّس يف  النظام  البهاديّل، ملحة عن  )1638-1917م(: ص106؛ وعّل 
يف النجف األرشف، ضمن موسوعة النجف: 363/6؛ وُأسامة البرصّي، املؤّسسة الدينّية، 
املسلم  بالفكر وقضايا  تعنى  الفكر اجلديد، جمّلة فصلّية  املايض ورضورات احلارض،  ثوابت 

املعارص، العدد )6(، السنة )2(: ص23. 
)33( الّسـّيد أبو القاسم اخلوئّي: ولد يف مدينة خوء يف عام)1899م(، وألقابه املوسوّي، 
اخلوئّي، والنجفّي، ترّبى يف أرسٍة من األرشاف ورجال العلم،  ويف بيٍت من بيوت التقوى 
العلوم  ي  لتلقِّ األرشف  النجف  إىل  )1912م(  سنة  إيران  من  هاجر  والعرفان،  والفضيلة 
وَشَغَل  الرشيف،  عمره  من  رة  مبكِّ فرتة  يف  االجتهاد  درجة  فنال  العلمّية،  احلوزة  يف  الدينّية 
الفقهاء واملجتهدين،  بُأستاذ  ب  ُلقِّ الدراسة لفرتة  متتدُّ  إىل أكثر من )70( عامًا، لذلك  منرب 
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اإلعجاز،  نفحات  البيان،  التقريرات،  أجود  منها:  الدينّية،  العلوم  خمتلف  يف  مؤلَّفات  وله 
معجم رجال احلديث. تويف الّسّيد يف عام )1992م( يف النجف األرشف عن عمر ناهز الـ 
)90( عامًا. للمزيد، ُينظر: صاحب حسني نّصار، الّسّيد اخلوئّي موسوعّيًا، جمّلة املبني، العدد 
األّول، 2005م: ص28-33؛ وهاشم  الفّياض، ملحات عن حياة الّسّيد اخلوئّي: 40-30، 

وسعيد مريزا حسني، أبو القاسم اخلوئّي مسرية نحو النجوم.
)34( جودت القزوينّي، تاريخ القزوينّي يف تراجم املنسّيني واملعروفني من أعالم العراق 

وغريهم )1900-2003(، جمّلد )29(، ص249. 
)35( جودت القزوينّي، املصدر السابق: ص250. 

)36( املصدر نفسه: ص251.

)37( املصدر نفسه: ص251.
خالل  األشـــرف  النجف  يف  واألدب  الفكر  رجال  معجم  األمينّي،  هادي  حمّمد   )38(

ألف عام: املجّلد الثاين، ص697. 
ونشأ  )1927م(،  عام  البرصة  مدينة  يف  اهلاليّل  جعفر  الشيخ  ولد  اهلاليّل:  جعفر   )39(
املدارس  اهلاليّل. درس يف  إبراهيم  بن  احلميد  عبد  الشيخ  العامل  اخلطيب  والده  يد  فيها عىل 
وشاعر  شهري،  وخطيب  فاضل،  عامل  وهو  احلسينّية،  اخلطابة  بعدها  مارس  ثمَّ  احلكومّية، 
آل  مدح  يف  كثرية  قصائد  فله  األدب،  يف  أّما  والنثر،  عر  الشِّ يف  عديدة  مؤلَّفات  له  وأديب، 

البيت. للمزيد، ُينظر: حيدر املرجايّن، خطباء املنرب احلسينّي: 261/4.  
)40( هاشم داخل حسن، املصدر الّسابق: ص158. 

حمّمد  السّيد  ابن  اهلل  عبد  السّيد  العظمى  اهلل  آية  هو  الشريازّي:  اهلل  عبد  الّسّيد   )41(
سنة  شرياز  مدينة  يف  ولد  العظام،  واملراجع  الكبار  الفقهاء  أحد  الشريازّي،  املوسوّي  طاهر 
األبرار،  كبار علامئها  النجف األرشف سنة )1333#(، وحض عند  إىل  )1309#(، هاجر 
النائينّي،  والّشيخ  العراقّي،  ين  الدِّ ضياء  آغا  والّشيخ  اإلصفهايّن،  احلسن  أيب  يِّد  السَّ أمثال: 
وغريهم، وبقي يف النجف األرشف حّتى عام )1345#(، ثّم هاجر إىل مدينة شرياز، وتوىّل 
ينّية إىل أْن اضطّرته الظروف إىل اهلجرة ثانية إىل النجف األرشف  فيها الشؤون العلمّية والدِّ
عام )1354#(، وبارش فيها سعيه الدؤوب يف تدريس بحث اخلارج، ُأصوالً وفقهًا، ورعاية 
الدارسني وتوجيههم، حّتى هاجر منها يف عام )1395#(، واستقّر يف مدينة مشهد املقّدسة 
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يف  العلمّية  احلوزة  تطوير  يف  أسهم  ما  والعلمّية،  ينّية  الدِّ وبمهاّمه  املرجعّية  بأعباء  فيها  قائاًم 
الناس  فيه يشارك  بلد يّل  ين. كانيف أيِّ  الدِّ الكثري من علامء  إْذ ختّرج عىل يديه  مشهد؛ 
املسؤولّية  من  يراه  -فيام  يتجاوب  بام  فيها  وُيسهم  املصريّية،  القضايا  عىل  ويّطلع  مهومهم، 
اخلريّية  أعامله  من  عام )#1405(،  املقّدسة  مشهد  يف   تويّف الرشعّي،  وتكليفه  ينّية-  الدِّ
ّحي للحوزة العلمّية يف مدينة مشهد، وِمن مصنّفاته وآثاره: احلاشية عىل  تأسيسه املركز الصِّ
العروة، كتاب القضاء، االحتجاجات العرشة، كتاب الّصوم، تنقيح األُصول، حمارضات يف 
النجف  يف  ــيايّس  والسِّ الدينّي  الفكر  قادة  الّصغري،  عل  حسن  حمّمد  ُينظر:  وغريها.  احلّج، 

األرشف:ص173- 175.
)42( روح اهلل اخلمينّي: ولد يف مدينة مخني يف إيران عام )1902م(، ترعرع حتت رعاية 
عقد  ويف  عمره،  من  عرش  اخلامسة  قبل  العلمّية  التحصيالت  أكمل  مصطفى،  الّسّيد  أبيه 
الثالثينّيات أصبح من كبار األساتذة يف الفلسفة واحلكمة اإلهلّية، ويف عام )1944م(، أخذ 
يطرح فكرة احلكومة اإلسالمّية، وانتقد حكومة حمّمد رضا هبلوي خصوصًا بعد اختاذه قراراته 
اإلقامة  حتت  ووضع  اعتقل،  لذلك  )1963م(،  البيضاء  بالثورة  يت  سمِّ التي  اإلصالحّية 
األرشف،  النجف  إىل  غادر  وبعدها  تركيا،  اىل  ُنفي  ثّم  )1964م(،  عام  طهران  يف  اجلربّية 
ثّم إىل فرنسا عام )1978م(، بعد ذلك توّجت ثورته باالنتصار عام )1979م(، ويف عهده 
حدثت حرب مدّمرة امتّدت لثامن سنوات مع العراق. تويّف يف الثالث من حزيران من عام 
مشهورة«.  عرفانّية  ومؤلَّفات  شعرّية،  ودواوين  ضخمة،  فقهّية  مصنَّفات  له  )1989م(، 
حسن الّسعيد، مشاعل يف العتمة وإضاءات عن رّواد الوعي اإلسالمّي احلديث: 309/1-
315؛ وفهمي هويده، إيران من الداخل: ص21؛ ونرسين إسامعيل، ملحات من حياة اإلمام 
عمر  وفاروق  92-93؛  ص   :)10( السنة   ،)59( العدد  التوحيد،  جمّلة  الراحل،  اخلمينّي 

فوزي، إيران اخلمينّي... إىل أين، جمّلة دراسات إيرانّية، جمّلد)1(، عدد )4-5(: ص18.
تربيز  يف  ولد  يعة،  الشِّ ين  الدِّ مراجع  أحد  هو  رشيعتمداري:  كاظم  حمّمد   )43(
عام)1906م(، أكمل فيها دراسته االبتدائّية والثانوّية، درس علم االجتامع، وعمل ُأستاذًا يف 
ين يف إيران ويف آذربيجان، ومن املعارضني لسياسة الشاه،  جامعة مشهد، من كبار علامء الدِّ
النقد ضّد السلطة؛ لذلك مل يد نظام  وكان يلتزم جانب احلذر واحلكمة يف ُأسلوب توجيه 
حّتى  الشاه  نظام  يواجه  بقي  الوطنّية،  اجلبهة  يس  مؤسِّ من  وُيعّد  العتقاله،  وسيلة  أّي  الشاه 
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بتطبيق الرشيعة اإلسالمّية  الشاه  إيران )1979م(، طالب نظام  الثورة اإلسالمّية يف  اندالع 
أبو  وصفي  حمّمد  بيته.  يف  وُدفن  )1986م(،  عام  يف  تويّف  )1906م(،  عام  للدستور  وفقًا 
ياسّية يف إيران )1905-1981م(: ص82؛ ونعيم جاسم  مغل، األحزاب والتجّمعات السِّ
ياسة  حمّمد، إيران يف عهد حكومة أمري عّباس هويده )1965-1977م( دراسة يف تطّور السِّ

الداخلّية، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة البرصة: ص64. 
ّيد عّباس شرّب: ولد يف مدينة البرصة سنة )1323#(، املوافق )1904م(، نشأ  )44( السَّ
ّيد حمّمد شرّب، ُعنيِّ يف سنة )1947م( قاضيًا ملدينة البرصة، ثّم  وترعرع يف أحضان والده السَّ
مدينة العامرة وجانب الكرخ، درس الفقه واألصول عىل يد والده الّسّيد حمّمد شرّب، والفلسفة 
قني لالجتهاد، له شعر رائع مطبوع،  وعلم الكالم عىل يد جمموعة من العلامء، وكان من املتفوِّ
روائع خـالدة من شعره، وأخرجْت  واملجاّلت  حف  الصُّ مؤلَّفات خمطوطة، نرشْت يف  وله 
الشخصّية  لألحوال  قاضيًا  ُعنيِّ  ذلك  بعد  وصور(،  )جواهر  اخلاّص  ديوانه  لبنـان  مطابع 
يف  اخلرييـّة   الّصادق اإلمـام  مدرسـة  يف  عضوًا  أصبح  كذلك  العمـارة،  لواء  يف  والدينيـّة 
يت )األنفاس(، تويّف عام)1971م(. جعفر اخلليّل، هكذا  البرصة، له قصائـد يف األدب ُسمِّ

عرفتهم: 192/4؛ وجريدة احلياة، العدد)114(، يف: )8/29/ 1967م(.
بتاريخ  بغـداد  يف  املقّدسة  الكاظمّية  مدينـة  يف  ولد  الّصدر:  باقر  حمّمد  يِّد  السَّ  )45(
قاموا  الذين  املراجع واملجتهدين  أنجبت كبار  )1935/2/28م(، وهو سليل أرسة علمّية 
املقّدسة،  والكاظمّية وكربالء  النجف األرشف وسامّراء  العلمّية يف  احلوزات  بالتدريس يف 
ّيد حيدر الّصدر من العلامء يف الكاظمّية، وجّده من مراجع التقليد يف كربالء  وكان الده السَّ
االبتدائّية  العرصّية  املدرسة  ّيد  السَّ الثالثة. دخل  والده وهو يف سّن  تويّف  االفتاء،  دور يف  له 
يد  عىل  واألصول  الفقه  يف  دروسًا  يأخذ  وكان  آنذاك،  الطلبة  أبرز  من  وكان  الكاظمّية،  يف 
لدراسة  األرشف  النجف  إىل  أخيه  مع  ارحتل  عرش  احلادية  سنِّ  ويف  الّصدر،  إسامعيل  أخيه 
ينّية عىل يد كبار علامء احلوزة، بدأ نبوغه منذ عام )1959م(، فوصل إىل  الدِّ خمتلف العلوم 
يِّد حمسن احلكيم، تعّرض إىل اعتقاالت  مرحلة االجتهاد، وكانت لديه عالقة محيمة مع السَّ
عديدة، ويف عام )1980م(، ُأعدم من قبل النظام املباد مع أخته العلوّية آمنة الّصدر، له عّدة 
ُينظر:  وغريها.  لالستقراء،  املنطقّية  واألُسس  واقتصادنا،  فلسفتنا،  كتاب  منها:  مؤلَّفات، 
الشهيد  حياة  من  ومنشورات  ص26-27؛  املواقف:  وسموِّ  الذات  نحو  احلائرّي،  كاظم 
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الّسّيد حمّمد باقر الصدر.  
الشيخ حمّمد  القدس عام )1952م( من قبل  ــس احلزب يف  ُأسِّ التحرير:  )46( حـزب 
تقي النبهايّن، وذلك بعد حصول االنشقاق داخل حركة اإلخوان املسلمني عام )1902م(، 
الفلسطينّيني واألردنّيني املقيمني يف  انتقل بعد ذلك إىل العراق عن طريق الطلبة واألساتذة 
العراق، تقّدم احلزب للحصول عىل ترخيص من وزارة الداخلّية عام )1954م(، إاّل إّن ذلك 
أعضائه  اعتقال  تّم  )14/متّوز/1958م(،  ثورة  بعد  الطلب  ُأعيد  ثّم  بالرفض،  ُرّد  الطلب 
بعد ذلك، وتعّرض احلزب إىل العديد من االنشقاقات بعد عزل النبهايّن عن والية العراق. 

للمزيد، ُينظر: أمحد عبدالّسّتار َكاطع، املصدر السابق: ص67.
)47( طالب الرفاعّي: ولد الّســـّيد طالب داود قنرب عام )1931م( يف منطقة الرفاعّي 
بمحافظة النارصّية، ودرس يف مدارسها االبتدائّية، انتقل إىل مدينة النجف األرشف للّدراسة 
اإلخوان  بحركة  شخصّية  عالقات  له  كانت  )1950-1951م(،  عام  العلمّية  حوزتا  يف 
يس حزب الدعوة  املسلمني وحزب التحرير يف أوائل اخلمسينّيات يف العراق. ُيعّد من مؤسِّ
اإلسالمّية، غادر إىل مرص، وأصبح وكياًل ملرجعّية الّسّيد حمسن احلكيم عام )1969م(، صىّل 
ين اإليرانّيني، انتقل إىل  ره بعض رجال الدِّ عىل جنازة شاة إيران )1980م(، األمر الذي كفَّ
الواليات املّتحدة عام )1985م(، ُينظر: رشيد اخلّيون، أمايل الّسّيد طالب الرفاعّي: ص87. 
يايّس يف حزب الدعوة  )48( حمّمد عبد الّرضا موسى، قبضة اهلدى ودورهم الفكرّي والسِّ

اإلسالمّية حّتى عام )1974م(، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة بابل: ص59-54.
)49( حسني لطفي الزبيدّي وآخرون، العراق والبحث عن املستقبل: ص241.

)50( مقابلة شخصّية مع الّسّيد ييى عثامن يف: )2016/1/12م(؛ وفرات عبد احلسني، 
يايّس واالجتامعّي يف التاريخ املعارص، ُأطروحة دكتوراه، جامعة  ين سليم ودوره السِّ عّز الدِّ

البرصة: ص27.
 alebadech@hotmail.com )51(

)52( جمّلة اخلطوة، العدد الثاين: ص13.
)53( مقابلة شخصّية مع الّسّيد مض جابر احللو يف: )2016/3/11م(.

)54( داخل الّسّيد حسن، معجم اخلطباء: 160/4.
)55( حسن عيسى احلكيم، املفّصل يف تاريخ النجف حول أعالم الفكر والعلم واألدب 
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فـي النجف األرشف: 91/27، حرف امليم. 
)56( صباح نوري املرزوك، معجم املؤلِّفني والكتَّاب العراقّيني: 481/7-

.490
)57( ُينظر: كوركيس عّواد، معجم املؤلِّفني العراقّيني يف القرنني التاسع عرش والعرشين 

من)1800-1869م(: جمّلد3، ص346-343.
 )58( ُينظر: الّسّيد مهدي الّسويج، الّدورة العلمّية املنظومة األوىل: ص9-2.

)59( جودت القزوينّي، املصدر السابق: ص323.
)60( جودت القزوينّي، املصدر نفسه.

)61( ُينظر: محيد أمحد محدان، البرصة يف عهد االحتالل الربيطايّن )1914-1921م(: 
ص61-41.

القزوينّي، ودوره االجتامعّي وأثره  التميمّي، أمري حمّمد الكاظمّي  )62( جعفر عبد اهلل 
البرصة )1918-1971م(، رسالة ماجستري غري منشورة: ص35- يايّس يف  الفكرّي والسِّ

.36
)63( جعفر عبد اهلل التميمّي، املصدر السابق: ص36-35. 

يِّد الّسويج، املصدر الّسابق: ص14.  رات السَّ )64( مذكَّ
)65( املصدر نفسه: ص7.

ف البعض العوملة بأهّنا جعل اليشء عاملّي، أو دويّل االنتشار، وجعل  )66( العوملة: يعرِّ
واألسوار  باحلدود  تعرتف  احلديثة، وهي ال  االتصال  واحدة من خالل وسائل  دولة  العامل 
العريّب  االقتصادّي  اع  الرصِّ ومستقبل  العوملة  مرزوق،  اليف  عاطف  الّدول،  بني  واحلواجز 

اإلرسائيّل: 38-37/1.
ّتة العرب: ص287. )67( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، النبوءة واألنبياء السِّ

)68( اليسارّية: هي عبارة عن مصطلح يمثِّل تّيارًا فكرّيًا وسـياسّيًا يسعى لتغيري املجتمع 
إىل حالة أكثر مساوة بني أفراده، ويرجع أصل اليسارّية إىل الثورة الفرنسّية عندما أّيد عموم َمن 
كان يلس عىل اليسار من نّواب التغيرب الذي حتّقق عن طريق الثورة الفرنسّية، ذلك التغيرب 
 https://ar.m.wikipedia.:املتمثِّل بالتحّول إىل النظام اجلمهورّي والعلامنّية .للمزيد ُينظر

ory.
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األوىل،  الّسنة   ،)29( اجلزء  العاّمة،  الثقافة  يف  تبحث  أسبوعّية  جمّلة  العدل،  جمّلة   )69(
1386هـ/1966م: ص58.

)70( تتكون اجلمعّية من أعضاء اهليأة اإلدارّية، وهم كلٌّ ِمن:
1-الّسّيد عّباس شرّب                              رئيسًا 

2-الّسّيد حمّمد جواد جالل                   نائبًا للرئيس 
3-الدكتور حسني عّباس                       مديرًا لإلدارة 

4-الّسّيد غالب الناهي                           أمني رسٍّ
رًا  5-الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج               عضوًا وحمرِّ

6-عبداحلميد الصابونجّي                     عضوًا 
7- الّسّيد حممود احلبيب                         عضوًا 
8-الّسّيد طاهر التميمّي                          عضوًا

 للمزيد، ُينظر: املصدر نفسه: ص58. 
)71( جريدة احلياة، البرصة، العدد )75(، )29/ترشين الثاين/1964م(، الّسنة الثانية.

)72( جريدة احلياة، العدد )61(، الّسنة األوىل يف: )1966/8/16م(.

)73( املصدر نفسه، العدد )76(، الّسنة األوىل يف: )1966/1/29م(.
)74( جريدة النّهار، العدد )91(، الّسنة األوىل، يف: )1966/3/13م(.

والكتَّاب  املؤلِّفني  مجعّية  النبوّي،  املولد  قصيدة  الّسويج  مهدي  حمّمد  الّسّيد   )75(
العراقّيني: ص2.

ف لواء البرصة للفرتة من)13/نيسـان /1966م(، لغاية  )76( عل هناد مصطفى: مترصِّ
)17/كانون الثاين/1967م(، جمّلة وادي الرافدين، البرصة قدياًم وحديثًا، احللقة الثانية: 1/

ص41-29.  
)77( جريدة الربيد، البرصة، العدد )59(، الّسنة األوىل، )21/آيار/1966م(.

)78( قصيدة )ُعودوا إىل املنقذ اهلادي(، مطلعها:

معضلٍة شــــــرِّ  ِمن  خُيلِّصنا  ذا  وملاَمن  أقوالنا  فـــي  جتدهـا  مل 
)79( جريدة احلياة، البرصة، العدد)72(، الّسنة الثانية، )16/آذار/1967م(.

يِّد الّسويج: ص21. )80( مذّكرات السَّ
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)81( سورة النساء، اآلية )1(.
)82( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، كفاية اخلطيب: 53/1 .

)83( سورة اإلرساء، اآلية )31(. 
)84( صحيح البخاري: 199/2.

)85( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، رسالة اخلمس والّسبعون بمناسبة يوم املرأة العاملّي، 
)8/آذار(: ص2.  

يعة والّسنّة: ص204.  )86( الّسّيد حمّمد مهدي الّسويج، مائة مسألة مهّمة حول الشِّ
ين عبد العزيز خّلويص، ولد عام )1917م( يف خانقني  )87( صـفاء خّلويص: صفاء الدِّ
خ وأديب وشاعر وصحفي، عمل والده قاضيًا، ثّم حمافظًا يف احلكومة  حمّلة اسكي خان، مؤرِّ
ف عىل  ح يف العهد امللكّي ليكون وزيرًا، وبحكم وظيفة والده استطاع أْن يتعرَّ العراقّية، ُرشِّ
واستقّر يف  باملاسونّية،  م  اتُّ أْن  بعد  العراق يف عام)1970م(  من  العراقّية، خرج  املدن  أكثر 
لندن، عمل أستاذًا لعلم العروض يف الّلغة العربّية بجامعة بغداد، وأستاذًا لألدب املقارن  يف 
جامعة أكسفورد، أصبح رئيسًا للجالية اإلسالمّية يف بريطانيا، له مؤلَّفات عديدة يف األدب 
والّشعر والتاريخ ويف الرتمجة، تويّف يف لندن )1995م(. للمزيد، ُينظر: حمّمد صالح ياسني، 

صفاء خّلويص شخصّية أدبّية ثقافّية مرموقة: ص4.  
بعون بمناسبة يوم املرأة العاملّي 8  يِّد حمّمد مهدي الّسويج، رسالة اخلمسة والسَّ )88( السَّ

آذار: ص205 .
)89( قيص الّشيخ عسكر، جمّلة األرشيف، العدد )69(، 1994م: ص2.

ّية  )90( نوري الّسعيد)1888-1958م(: ولد يف بغداد عام)1888م(، ختّرج من الكلِّ
احلربّية يف إســطنبول عام )1906م(، شارك يف الثورة العربّية ضّد الدولة العثامنّية، عاد إىل 
عىل  العراقّية  ياسة  السِّ يف  مؤثِّر  دور  له  كان  )1921م(،  عام  امللكّي  النظام  قيام  بعد  العراق 
يس  مؤسِّ من  وكان  مّرة،   )14( احلكومة  رئاسة  تسّلمه  َعرب  واخلارجّي  الداخّل  املستوى 
حلف بغداد )1955م(، وعمل عىل إعالن االحتاد العريّب اهلاشمّي بني العراق واألردن عام 
)1958م(. ُينظر: مري برصي، من أعالم املؤّسسـة يف العراق: ص82؛ وعبد الرحيم ماريني، 
موسوعة مشاهري وعظامء وشخصّيات من العامل: ص12؛ وكامل مظهر أمحد، نوري الّسعيد: 

ص24.
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)91( صالح جرب: ولد حمّمد بن صالح جرب النّجار بن عّل يف عام )1896م( يف النارصّية، 
نشأ يف حمّلة اجلامع الكبري فيها، دخل مدرسة الرشيد يف النارصّية عام )1902م(، كان حمّبًا 
للعلم واملعرفة، فتعّلم الّلغة الرتكّية، بعد ذلك دخل املدرسة اجلعفرّية، ُعنيِّ كاتبًا يف إحدى 
بتوقيع  امللكّي، وقام  العهد  ثمَّ أصبح رئيسًا للوزراء يف  العدلّية، وحماميًا بعد ذلك،  املحاكم 
إىل حدوث اضطرابات يف  أّدْت  التي  بورت سموث،  بمعاهدة  ُعرفْت  بريطانيا،  اتفاقّية مع 
عموم العراق قادْت إىل سقوط حكومته. تويّف عام )1957م(. ُينظر: فاطمة صادق عّباس 

يايّس يف العراق حّتى عام )1957م(: ص24-22.  الّسعدّي، صالح جرب ودوره السِّ
)92( مذّكرات الّسّيد الّسويج: ص11.

)93( املصدر نفسه.
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teach this profession to their sect only (74). An example of 

this is the inhabitants of Al-Hwair (75) who have excelled 

in industries such as smithery, carpentry, boat building 

especially the mashhoof (76).

Conclusion 

1. It has become clear from this research paper how 

important is the Sabians’ Map in documenting the existence 

of the Sabians in the Jaza’ir of Basra. The Map helps 

researchers to get historical information, to be added to the 

time dimension and the place and descriptive information.

2. The Sabians  preferred to live in Al-Jaza’ir area, as it 

forms a semi-secluded place which enables them to 

practice their religious rituals freely. Especially important 

for them was  flowing water and religious tolerance which 

attracted them to the area, in addition to the economic 

potentials.

3. Al-Jaza’ir Sabians represent a basic component in the 

area. They had their influence on the people around, and 

this was reflected on peaceful coexistence in the area.
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closely connected with the Sabians for a very long time. 

They were also skillful in manufacturing tools used to move 

the boats such as oars and poles-- another indicator of the 

Sabians’ intimate relationship with the marshes (65). Their 

activities revived the area as they embarked, for a long 

time, on manufacturing various products used for fishing, 

agriculture, and transportation (66). They were also proficient 

in manufacturing daggers, swords, knives, then guns. Lead 

jewelry was developed later on into gold jewelry, and so 

they became skilled goldsmiths due to the profits this 

industry provides (67). Most of the Sabians then took this as 

their main profession as has been emphasized by travelers 

who have passed by Basra in the 17th Century (68). Some of 

them went on manufacturing tools used to handle sugar 

canes and nails (69), while others, though only a minority,  

worked in dairy industry (70) and fishing (71), let alone their 

skill in setting up small bridges (72).

    It has been stated that some of these professions 

were monopolized by Sabians (73). Abdul Hameed A. Ebada 

indicates that there is no ground for the belief that they 
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place. It contained the most fertile mud plains formed by 

the tributaries of the Euphrates. As such area was rich with 

water and swamps, it had a number of crops including rice 

and canes. People who lived in the area were occupied with 

certain professions related to fishing, fish nets production, 

boats, etc (60). The Sabians carried out professions that 

were closely related to their milieu (61) which played an 

important role in the social production process. And so 

they monopolized industries such as small boats that are 

used for fishing and transportation, harvest tools,  smithery, 

and enamel goldsmithing (ornaments on lead) (62). They also 

excelled in producing agricultural tools needed by peasants 

such as spades, sickles, ploughs, etc., and fishing tools 

needed by fishermen (63). As the Sabians were influenced by 

boats industry, it has been reported that they had books 

and drawings that referred to the ‘carriers of souls’ or what 

has been known as ‘ships of planets’ (64). In this respect,  

Rasheed Al-Khayyoun maintains that the painters of the 

ships of planets were inspired by boats known as mashhoof 

which are used in the marshes and whose production was 
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considered to be “harmful heretics” by the Portuguese 

who had a commercial station in Basra. The Portuguese 

authorities on their part sought to persuade the Ottoman 

wali (ruler), encouraged by religious men,  to force the 

followers of St. John (the Sabians) to join the church and 

take the necessary steps to convert them into Christianity 

by force. Some of them were even recruited into the 

Portuguese army (56). These procedures might have pressed 

them to emigrate to the marshes in Jaza’ir Al-Basra. In fact, 

the Portuguese who arrived in Basra were the first to call 

Sabians as the Christians of John the Baptist,  and they were 

the first to inform Western Europe of this sect (57). Therefore, 

the Sabians were obliged to withdraw to the marshes due 

to religious persecution (58).Historical records indicate that 

under much persecution, the Sabians’ residence was thus 

confined to the towns located on both the Tigris and the 

Euphrates in the area extending from Qurna up to Suq Al-

Shiyukh (59).

3. Economic causes

The marshes environment was agricultural in the first 
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When the Ottomans conquered Iraq, the Sabians 

were exposed to persecution. They cowered away in the 

villages spreading in the marshes extending to the south 

of the Euphrates (Al-Jaza’ir), in addition to other areas to 

the south of Iran. Due to its geographic location,  this Al-

Jaza’ir area was away from the authority of the rulers (51).  It 

was also more secure for their religious men, their sacred 

books,  and the tributes they had to pay (52). In his records, 

the traveler Sebestiani who visited Basra in 1664, stated that 

the Sabians life under the Ottoman rule was very hard (53).

    The Ottoman-Persian conflict left its effect on Iraq as 

sectarian thoughts began to spread. During the Ottoman 

hegemony, some non-Muslim religions were persecuted, 

unfair taxes were imposed on them, and so they dispersed 

among tribes in southern Iraq (54). Added to that, they have 

become a target, since mid-sixteenth Century, for the 

pressure of the Western Christian missionaries of various 

doctrines. Those missionaries sought the help of the Sublime 

Porte to force them to succumb to the missionaries calls to 

“go back to Christianity.” (55) In this context, the Sabians were 
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(43). Besides, Mandean religion is not missionary. Therefore, 

the Sabians preferred to stay in Al-Jaza’ir area forming a 

semi-secluded area which was not welcome by those not 

familiar with it (44). Religious tolerance was an important 

factor to attract them into the marshes area where Shiites 

live, (45) taking into account the fact that the Ottoman state 

did not consider the Sabians as a sect (46). Yet, the most 

fundamentalist people against the Sabians were the Shafi’y 

religious scholars. History tells us of very cordial relationships 

between Al-Shareef Al-Radhy, the outstanding Shiite 

personality and the well-known Sabian writer Ibrahim Al-

Sabi’y (47). Also, the believers of the Sabian doctrine were in 

close contact with the Shiite doctrine in the south of Iraq(48). 

They lived hundreds of years with the Muslim Shiites in 

the marshes of southern Iraq where the tribes’ power was 

stronger than that of the central government(49). Those 

tribes respected them a great deal, and as such a number 

excelled in astrology, poetry, eloquence, and so enjoyed a 

high status at the Shaikhs’ diwan (tribal gathering) (50).

2. Political causes
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baptizing is carried out in rivers only(35) for their religious 

rituals are implemented while people are immersed in 

water(36). Their most important rituals are ablution and 

washing up in water as they believe that water is the 

element that gives life to the human body and soul(37).

    The Mandean religious books, most notable of which 

is the book of Kinza Reba, mentions the Euphrates and 

stresses its sanctity(38). Sabians reiterate the Euphrates 

river calling it the luminous river or the Euphrates of light 

(Frash Zewa). There is a hymn repeated by the bride-groom 

during marriage ceremonies. After he drinks the water of 

the religiously sacred river, he announces that he becomes 

more sublime for he drinks the Euphrates water (39). More 

than that, they consider the Euphrates (40) to be a source for 

all rivers and water (41).

    These examples emphasize the importance of Al-

Jaza’ir area formed by tributaries and rivers branching 

from the Euphrates and taking the form of an isle on both 

banks (42). The Map illustrates also that Sabians’ distribution 

is connected with the Euphrates extension and tributaries 
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included Arabs and Sabians. A large number of Sabians, he 

said,  lived in the villages of Al-Jaza’ir (29).They belonged to 

62 tribes, the tribe that settled in Al-Mdaina (Jaza’ir Al-Basra) 

is affiliated to Al-Jihailiyya tribe.(30). Their dense existence 

near the marshes influenced their mode of life. Even the 

word hor (marsh) is connected with them. In this regard, 

Jacob Serkis mentioned that the word hawara is not Arabic 

in origin but Aramaic (Sabian) (31). The Mandean language 

is still influencing the Iraqi southern dialect: the verb  

(entered) is originally the Mandean tabba; the word  

(sheila), the woman’s head cover in the marshes, is originally 

shayala, which is part of  religious clothes known as resta, 

which is used by women(32).

The most important causes that motivated the Sabians 

to settle in Al-Jaza’ir of Basra are the following:

1. Religious causes

Sabian religion is closely related to flowing water(33). They 

generally live near the banks of rivers due to the importance 

of both water and cleanliness in their religious life(34). They 

never settle in a city or a village that has no river, as their 
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outskirts of Basra (23).

The number of Sabians increased noticeably in the 17th 

Century. Al-Jaza’ir area was thus affected by this increase-- 

something noticed in the Map, the statistics, and travelers’ 

books. Some missionaries, especially Portuguese, who 

visited the area, stated in their reports that a large number 

of Sabians resided in the area surrounding Basra. The 

Portuguese believed that  they were Christian following 

the doctrine of John, the Baptist. The Italian traveler Petro 

Della Vallei, who visited Basra in 1625,  said that there were 

a number of Sabians in Basra, their biggest gatherings 

were in the areas adjacent to Basra (25). The traveler Lopoli 

Logoz, who visited Basra in 1649, estimated the number of 

Sabians in Basra and its suburbs(26) between 14-15 thousand 

persons. The French traveler Tavernier, who visited Basra in 

1652,  said that the Sabians were numerous in Basra and the 

villages nearby to it (around 25.000 families)(27). On his part, 

The traveler Sebestiani, who was in Basra in 1664, referred 

to the Sabians in the city (28). The French traveler Thevenot, 

who visited Basra in 1665, stressed that the people of Basra 
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Jaza’ir at that time was located in the area between Qurna 

and Al-Hammar.

Reasons for Sabians Settlement in Al-Jaza’ir

   Long time ago, Mandean Sabians settled in the plains(18) 

to the north of Basra(19). They settled there before the Islamic 

conquest of these places. When Muslims conquered the 

plains, they found the Sabians there, and treated them 

as non-Muslims under their protection. This has been 

mentioned in Al-Khiraj book by abu Yousif  who pointed 

out that “jizya (tribute) is compulsory for all non-Muslims 

who live in Iraq, Al-Heera, and other countries including 

Jews, Magians, and Sabians. “ It is understood therefore that 

the Sabians who live in the plains are the intended people 

who were subjected for tributes(20). Ancient Arab historians 

also mentioned in their books that the Sabians lived in 

plains(21). The area of these plains dwindled gradually to 

become later on an extensive area of swamps and marshes 

on the Euphrates known as Al-Jaza’ir, (22) a number of isles 

surrounded by the Euphrates tributaries and located at the 
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In line with the afore-mentioned references and 

historical inferences, it has become clear that the word 

‘Al-Jaza’ir’ in its general meaning may sometimes expand 

to include vast areas of marshes. Yet, the area covered 

administratively by this research paper includes the area 

between Qurna and Al-Hammar (Chibayesh). This has been 

highlighted by the manuscript of Ali Khan bin Abdulla Al-

Musawi Al-Musha’sha’y which touched on Basra annual 

revenues during the reign of Ali Pasha Afrasiab (1603-1647), 

stating that “the revenues of Ma’muriyyat Al-Basra during 

this rule amounted to 80.000 Tumans; Al-Hammar and the 

surrounding areas including Al-Gharraf 12.000 Tumans; Al-

Jaza’ir 12.000 Tumans; Shatt Al-Arab (from Basra to Qurna 

up to Suwaib and Sahab 3.000 Tumans ....”(17) Besides, 

it is concluded from the administrative classifications 

mentioned in the text (Al-Hammar,  Al-Jaza’ir, Shatt Al-

Arab and Qurna) that Al-Jaza’ir area, during the reign of 

Ali Pasha Afrasiab, did not include, from the administrative 

standpoint, Qurna and Al-Hammar which were mentioned 

as independent areas. This emphasizes the fact that Al-
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Fatehalla Al-Ka’by, who was a contemporary of the events of 

the area at that time, said that “the word ‘Al-Jaza’ir’ includes 

a number of locations such as Bani Mansour Village, Bani 

Hmaid, Antar River, Salih River, Bani Asad residence area, 

Bani Mohammad residence area, Al-Fahiyya, Al-Qila’, Al-Sab’ 

River, Al-Batina, Al-Mansouriyya, Al-Iskandariyya, and ends 

to the north at Kut Mu’ammar.”(14) Some other late writers 

including Dhareef Al-Adhamy(15) emphasized this point. Ali 

Al-Sharqi, on his part, says that “Al-Jaza’ir has many villages 

that still holds the names of rivers passing by them, or the 

tribes that reside there. The capital of Al-Jaza’ir  was Wasit, 

at first, then Basra, then Al-Huwaiza, then Al-Mdaina. Its 

most famous villages are Al-Sabbaghia and Saleh River. A 

number of scholars and men-of-letters belong to these two 

villages. Also, well-known families living in Najaf came from 

them. This is in addition to other villages including Bani 

Hmaid, Antar River, Bani Asad residence area, Al-Fathiyya, 

Bani Mohammad residence area, Al-Qila’, Al-Sab’ River, Al-

Batina, Al-Mansouriyya, Al-Iskandariyya, Al-Biltan, and Kut 

Ma’ammar.”(16) 
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The total number of Sabian families in Jaza’ir Al-Basra 

amounts to 717, out of 2400 families living in Basra stated 

by Thevenot in his Map (10). Such  number is an evidence of 

the Sabians’ condensed presence in Basra. By the way, the 

Carmeli fathers estimated the number of Sabians in Basra 

to be (50.000 - 60.000) (11) persons in 1660.

Geographic Summary of Jaza’ir Al-Basra Based on 

the Sabians’ Map

It is clear from the Map that most of the locations 

mentioned in the map fall within the administrative 

boundaries of A-Mdaina present district. Most of these 

places are still there, holding the same nominations. They 

are located on the Euphrates River between Qurna and 

Chibayesh where swamps and marshes spread forming 

many isles, hence the name given to it as Jaza’ir Al-Basra. It 

clearly refers to the present Al-Mdaina district and the places 

affiliated to it, a center for the amirs at that time.(12) This has 

been emphasized by Ottoman documents which indicated 

that “Al-Mdaina is the most fortified castle of Al-Jaza’ir.”(13) 
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supplied us with an important geographic material that 

falls within human geography(4). Besides, they referred to 

the Sabians, specified their areas in Jaza’ir Al-Basra, stated 

their numbers and places of residence(5). The Sabians’ Map 

was also reported by researcher Jacob Serqees(6), the Turkish 

Historian Salih Ozbaran(7) and the French traveler Denveal(8).

Sequence Number and Names of Areas on the Map

Name of Area No of Sabian Families
Fathiyya 20
Qila’ 20

Sabbaghia 20
Waddamiyya 10
Al-Saqiya 10

Mansuriyya (East of Euphrates) 15
Iskaderiyya 15
Teeniyya (9) 500

Mansuriyya (West of Euphrates) 15
Semariyya 15
Abdul Jabbar 2
Mahajna River 4
Saleh River 19
Mdaina 18
Antar River 30
Kerry 4
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Introduction

Historical and geographic studies are closely related. For 

example, the geographic map is looked upon as a historical 

document. As such, the historian should recognize the 

information it contains including the places where people 

gather and reside(1). The map is distinguished, among 

other documents, by having shortened, simple, and 

concentrated language easily understood by any observer. 

The information it has could be transformed into written 

information. Hence, the  historical or geographic map may 

become a document just like any other text, statistical table, 

or graph.

    The Sabians’ Map is considered to be a very important 

document due to the historical material it has as cited 

by Thevenot(2), the French traveler in his book entitled 

Numerous Unusual Travels, Paris, 1663(3). These travels 
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rituals very freely because of the flowing water availability, 

in addition to the religious tolerance which was important 

to encourage them to live in the area. There were also the 

economic potentialities of the area that provided very 

suitable environment for them to live there.
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Abstract

The study concentrates on the Sabians of Jaza’ir Al-

Basra) during the 17th Century, depending on a map set 

by a traveler in that Century.  This map is an important 

historical document due to its historical information. It  has 

pointed out the Sabians’ locations, families numbers and 

deployment. The research paper consists of an introduction, 

a geographic summary of the area, other three sections 

and a conclusion. The introduction explains the strong 

connection between the historical and geographical 

studies, while the three sections focus on the reasons 

behind the Sabians’ settlement in Jaza’ir Al-Basra. The study 

gives three reasons: religious, political and economic. The 

most important point the research paper reached is that 

the Sabians preferred to settle in Jaza’ir Al-Basra because it 

was a semi isolated area, enabling them to carry out their 
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even more profoundly, the researchers, university staff 

members, men-of-letters, and people interested in the 

heritage of Basra from various angles are all requested to 

provide us with their rigorous research work to ensure the 

continuity of this scholarly journal.

* Ashar is the city center and the main commercial and cultural area 
in Basra.



In line with the focus of our bulletin on the heritage 

of Basra, it is worth mentioning that ‘heritage’ has a 

distinctive theme that is recognizable by scholars with 

deep knowledge due primarily to the efforts made and 

challenges faced in crystallizing it. Others, conversely, look 

into heritage as no more than the dust that covers books 

and manuscripts-- something that is only old and useless! 

In the presence of such narrow-minded viewpoint, harder 

work is required to attract younger generations to the 

concept of heritage, motivate them to study it seriously 

and help them to understand its various features to realize 

how its pioneers have devoted their lives to promote their 

nations and societies.

It is hoped that Basra Heritage Bulletin would continue to 

be an effective tool in bringing the rich Basra heritage into 

the hands of researchers and interested scholars. This new 

Number includes a number of research papers of various 

topics that handle the heritage of Basra. The contributors 

are researchers and teaching staff members of universities.

As our main future aim is to fathom the heritage of Basra 



Editorial Board Note

From Basra, the city that has endured for a long time 

pains of all sorts, we are pleased to issue Number 4 of this 

refereed journal.  The contributions of this Number cover 

various aspects of the rich heritage of this openhanded 

city. Irrespective of all hardships, Basra used to be a haven 

for people of various sects, nationalities and cultures; it 

has been generous for all, showing them respect and care. 

Kadhim Al-Hajjaj, a famous Basra poet, expresses sympathy 

with his city due to some serious problems it is suffering 

from right now:

Yesterday, I dreamed that Basra has died,

Dismayed, I couldn’t complete the dream;

Scared, I sought the aid of some passionate lovers.

We started probing the walls of Ashar*,

Gauging pulsation

Until we observed Allah’s hand rubbing down the heart 

of Basra.
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