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  موقف النجف االشرف

 وعزل السلطان عبد الحميد الثاني االتحاد والترقيجمعية من 

 حيدر امير الكوفي

 جامعة الكوفة  –كلية االثار 

******************************************************  

 الملخص : 

، وذلن ٌتناول البحث مولف مدٌنة النجف االشرف من جمعٌة االتحاد والترلً 

فً ومثمفٌها ، ودور هذه الجمعٌة  ها، ومولف اهالٌن خالل مولف الحوزة العلمٌة فٌهام

االحداث فً تلن الفترة الزمنٌة ، كما وٌتناول السٌاسة التً انتهجتها الجمعٌة بعد تولٌها 

شعارات التً الحكم ، وعزل السلطان عبد الحمٌد الثانً ، وانمالبها على المفاهٌم وال

بداٌة، االمر الذي ادى الى ان ٌكون مولف المدٌنة مغاٌرا لما كان فً بداٌة اطلمتها فً ال

 االمر من تلن الجمعٌة. 

Abstract:  

The study deals with AL-Najaf Al-Ashraf’s position of the 

on the Committee of Union and Progress, by the stand of 

Hawza and AL-Najaf population on it and the role of this 

Committee in the events of that period of time, as well as the 

policy that the association adopted after it took power, the 

dismissal of Sultan Abdul Hamid II, and its coup On the 

concepts and slogans that it launched at the beginning, which 

led to the city's position being different from what was at the 

beginning of that association. 

  



 مقدمة : 

مدٌنة النجف االشرف وال زالت تشكل ثمال سٌاسٌا كبٌرا، لما لها من اهمٌة كانت 

دٌنٌة وثمافٌة وعلمٌة ، وكونها عاصمة التشٌع االسالمً ، ومركزا لصنع المرار والعبا 

مهما فً االحداث التارٌخٌة ، فمنذ ان كانت مصرا من امصار الدولة المهمة فعاصمة 

لتشٌع االسالمً ، وحتى االن تظهر موالفها على العٌان للخالفة االسالمٌة ، فمركز ثمل ا

 ، ولم تكن خالٌة الوفاق من اي حدث ٌحدث فً العالم االسالمً . 

لدولة الصفوٌة والدولة تنازع حكم العراق فً المرون السابمة دولتان كبٌرتنا هما ا

والذي لم نٌة ، وانتهى المطاف بان ٌكون العراق محكوما من لبل الدولة العثماالعثمانٌة

ٌخرج من سلطتها اال بعد االحتالل البرٌطانً الذي تماسم هو وفرنسا ممتلكات الدولة 

 العثمانٌة فً المنطمة . 

وكانت مدٌنة النجف على الرغم من كونها والعة تحت سلطة الدولة العثمانٌة 

ٌت تمود السنٌة المذهب ، اال ان النجف كانت غٌر راضخة تماما للحكم العثمانً ، بل بم

 التشٌع وتإثر فً المجتمع وفً السٌاسة تاثٌرا مهما . 

النجف كبالً مدن العراق كانت ترزح تحت سلطة الدولة وعلى الرغم من كون 

كونها  -الند الكبٌر للدولة العثمانٌة –اٌران فً كانت مإثرة على المرار اال انها ، العثمانٌة

 .  فً العالم تمثل المرجعٌة الدٌنٌة للشٌعة

مكانت النجف االشرف الدٌنٌة والعربٌة مكنتها من ان تفرض موالفها على ان 

السلطة العثمانٌة حتى ان السلطة العثمانٌة فً بعض االحٌان كانت تتنازل وتحاول التودد 

 الرضاء هذه المدٌنة . 

وبغض النظر عن الموالف التً مرت فً التارٌخ من جفاء وتمارب بٌن السلطة 

النجف اال اننا فً هذا البحث سنحاول التركٌز على مولف من موالف  العثمانٌة وبٌن

النجف االشرف ، وهو مولفها من جمعٌة االتحاد والترلً التً وصلت الى الحكم عام 

م ، واستطاعت من عزل السلطان عبد الحمٌد ، ثم استطاعت فً نهاٌة المطاف  9191

سلطانً )الملكً( الى النظام الجمهوري من تحوٌل النظام فً الدولة العثمانٌة من نظام ال

 م. 9191وتاسٌس الجمهورٌة التركٌة الحدٌثة عام 



لذلن سٌمسم البحث الى ثالثة مباحث ، االول نتناول فٌه نشؤة جمعٌة االتحاد 

والترلً ، وتاثٌرها على الحكم فً الدولة العثمانٌة ، وفً الثانً سنتطرق الى مولف 

شرف من الدولة العثمانٌة بشكل عام ومن جمعٌة االتحاد الحوزة العلمٌة فً النجف اال

والترلً بشكل خاص ، اما المبحث الثالث ، فسنتطرق الى مولف اهالً ومثمفً النجف 

 لً ومن الدولة العثمانٌة. جمعٌة االتحاد والترمن 

 المبحث االول

 نشأة جمعية االتحاد والترقي وتاثيرها على الحكم في الدولة العثمانية

حكم السالطٌن العثمانٌون الدولة العثمانٌة لمدة تناهز ستة مائة عام ، ورث الحكم 

، واسسوا دولة مترامٌة االطراف تمتد من السلطان العثمانً عثمان بن ارطغلفٌها ساللة 

اسٌا الى اوربا فافرٌمٌا ، وتعد تارٌخٌا من اكبر الدول التً مرت بالتارٌخ مساحة 

وعمرا
(9)

 . 

الدولة وضعف السلطة فٌها وتامر الدول علٌها ، وكثرة الحروب وجراء توسع 

التً تخوضها ، وكثرة االضطرابات السٌاسٌة الداخلٌة سواء على مستوى الخالفات 

داخل السلطة الحاكمة او االضطرابات فً االلالٌم والحركات الثورٌة واالنفصالٌة ، فمد 

جدٌدة تطالب باالصالحات فً تآكلت الدولة شٌئا فشٌئا، وظهرت تٌارات سٌاسٌة 

الحكم
(9)

  . 

-9191وانمسمت هذه التٌارات الى ثالثة تٌارات ، االول وٌمثله فإاد باشا )

م( وهذا االتجاه ٌرى ان البد من التباس النظم 9111-9199( و مدحت باشا )9181

واالسالٌب الغربٌة فً الحكم واالدارة والثمافة واالجتماع ، دون لٌد او شرط ودون النظر 

-9189التجاه الثانً الذي كان ٌمثله نامك كمال )الى ماي الدولة العثمانٌة ، اما ا

م( احد اعالم الفكر والثمافة الملمب بشاعر الحرٌة وعضو جمعٌة تركٌا الفتاة ، 9111

وكان ٌرى هذا االتجاه بالعودة الى الجذور االسالمٌة وتطبٌك مبادئها ، وتطبٌك النظم 

نادى بالوحدة االسالمٌة تحت الغربٌة وجعلها تتماشى مع المبادي والعمٌدة االسالمٌة و

م( 9111-9199لٌادة الدولة العثمانٌة، ولد برز اٌضا فً هذا االتجاه احمد جودت )

م(،اما االتجاه الثالث فكان اتجاه توفٌك ٌرى 9111-9111وجمال الدٌن االفغانً )

م( 9119-9191بالتدرج باالخذ من الغرب ومن مفكري هذا االتجاه ضٌا باشا )
(1)

  . 



استطاعت هذه التٌارات ان تإثر على الثمافة والوعً السٌاسً لدى  وفعال

المجتمعات االسالمٌة داخل الدولة العثمانٌة وخارجها ما دفع السلطان عبد الحمٌد الى 

تبنً فكرة الجامعة االسالمٌة والتً استطاع من خاللها ان ٌحتفظ بوالء العناصر غٌر 

مٌع المسلمٌن خارج حدودها ، وعلى الرغم من التركٌة فً دولته وان ٌكسب الى جانبه ج

ان السلطان عبد الحمٌد وعد باصالحات دستورٌة كان على راسها اعالن الدستور عام 

م ، 9111م، اال ان ذلن لم ٌدم طوٌال اذ حل البرلمان واٌماف العمل بالدستور عام 9118

ما اثار نممة التٌارات السٌاسٌة فً الدولة 
(8)

 . 

رات السٌاسٌة جمعٌة االتحاد والترلً التً ظهرت وسط حركة ومن هذه التٌا

التً كان مإسسٌها نامك كمال وعلً سعاوي وضٌا باشا  م9181)االتران الجدد( عام 

وآكاه افندي وآٌة هللا بن ونوري بن ومصطفى فاضل باشا
(1)

، وكانت تدعو الى مواجهة 

 9118من ثالثٌن سنة من عام  السلطان عبد الحمٌد الثانً الذي امتدت فترة حكمه اكثر

م، وكان اساس تلن الجمعٌة ضباط الجٌش الشباب الذٌن احبطوا من تداعً 9191 –

وانهٌار لوة السلطنة العثمانٌة والذٌن كانوا ٌرون ان سبب ذلن االنهٌار هو غٌاب روح 

فً وبذرتهم كانت طلبة المدرسة الطبٌة العسكرٌة السلطانٌة  التجدٌد والتطور فً الدولة

 االستانة
(8)

 . 

م، اشترن فٌه كل معارض 9118دعت الجمعٌة الى عمد مإتمر فً فٌٌنا عام 

لحكم السلطان ، من ارمن وٌونان وممدونٌٌن وعرب وٌهود، وغٌرهم من االللٌات 

المومٌة وتمرر فً هذا المإتمر للب نظام الحكم وخلع السلطان عبد الحمٌد الثانً 
(1)

، اال  

واستطاع من استئصال الجهات المعارضة المطالبة بالدستور، اال ان  ان السلطان جابههم

الجمعٌة عاد نشاطها من جدٌد وحصلت على دعم غٌر متولع من صهر السلطان محمود 

باشا داماد وابنٌه صباح الدٌن ولطف هللا ولامت الجمعٌة باستمطاب اعضاء الجٌش 

باعتبارهم الموة المهمة التً تستطٌع التغٌٌر
(1)

  . 

وبالفعل استطاع المطالبون بالدستور من تحمٌك اهدافهم باعالن وحدات من 

تموز  98الجٌش بالتمرد ما دفع السلطان فً نهاٌة االمر الى اعادة العمل بالدستور فً 

، ما جعل جمعٌة االتحاد والترلً تمثل لوة هائلة فً نظر الشعب، وهذه الحركة 9191

االتحادٌون السلطة اال ان فشلهم فً عدة مفاصل  تسمى المشروطٌة الثانٌة، ولد مارس



لوى من سلطة السلطان ، ما حدى به الى محاولة تحجٌم دورهم فعٌن وزٌرٌن من 

انصاره اال ان حركته فشلت وادت الى عزله 
(1)

  . 

بعد وصول جمعٌة االتحاد والترلً الى هذه الموة ، استطاعت ان تهٌمن على 

،  9191ولد اعلنت عن برنامجها السٌاسً فً عام  المرار السٌاسً فً الحكومة ،

وصدر بٌان ترجمته جرٌدة االتحاد العثمانً الصادرة باللغة العربٌة فً بٌروت فً 

، ولد جاء فٌه ما 9191/ تشرٌن االول 99هـ، 9198رمضان  91بتارٌخ  91عددها 

عوثان فً ٌرمً الى المسإولٌة الوزارٌة امام البرلمان ، وحك مجلس االعٌان والمب

تشرٌع الموانٌن وانتخاب ثلثً اعضاء مجلس االعٌان من لبل مجلس المبعوثان ، 

ومساواة جمٌع المواطنٌن امام المانون فً الحموق والواجبات دون النظر الى الدٌن او 

الجنس، وحرٌة التعلم وتالٌف جماعات وادارة الوالٌات على اصول توسٌع الماذونٌة 

توهٌن الرابطة التً تربطها بالدولة ، وتبمى اللغة التركٌة اللغة  على ان ال ٌإدي ذلن الى

 .  (10)الرسمٌة وتكون لغة التعلٌم بالمدارس ووسٌلة المراسالت والمخاطبات الرسمٌة 

وعلى الرغم مما ورد من افكار تمدمٌة لجمعٌة االتحاد والترلً تدعو الى الحرٌة 

والمساواة والدٌممراطٌة ، اال انها كانت غطاء لسٌاسة عنصرٌة لائمة على التترٌن ولهر 

، وهكذا ظهرت للعٌان السٌاسة الحمٌمٌة والوجه  (11)الشعوب من غٌر العنصر التركً 

ٌما سٌاسة التنكٌل والتحمٌر والبطش لغٌر االتران ، ما ساعد الحمٌمً لالتحادٌٌن ، ال س

وظهرت  (12)على تخلً الشعوب غٌر التركٌة عن الدولة والتعاطف معها شٌئا فشٌئا 

 تطلعات هذه الشعوب الى التحرر ومنها الشعوب العربٌة. 

 المبحث الثاني

 موقف الحوزة العلمية في النجف

 عزل السلطان عبد الحميد الثانيمن جمعية االتحاد والترقي ومن 

حاولت الدولة العثمانٌة تحجٌم دور الحوزة العلمٌة فً النجف فً اغلب االحٌان كونها 

تمثل مركز ثمل فً المرار الدٌنً بشكل عام والشٌعً بشكل خاص ، ال سٌما وان نشاط 

الحوزة العلمٌة السٌاسٌة والدٌنٌة كانت فً تزاٌد فً الربع االخٌر من المرن التاسع عشر 



ٌن ، فضال عن تاثٌرها فً اٌران وعلى حوزة لم ، والحران السٌاسً وبداٌة المرن العشر

 فً اٌران. 

وكانت اسالٌب الدولة العثمانٌة عدٌدة فً ذلن ، ما اثار سخط رجاالت الدٌن من موالف 

السلطان عبد الحمٌد، واالمر الذي زاد من تلن الفجوة ، حركات التحرر لدى كثٌر من 

باالصالحات وولفوا مع التٌارات السٌاسٌة كتٌار جمال  رجاالت الحوزة ، الذٌن طالبوا

 الدٌن االفغانً او تٌارات العروبٌة كتٌارات التً لادت الى الثورة العربٌة الكبرى. 

ولو رجعنا الى الوراء للٌال فً التارٌخ نرى ان نمو الحركة السٌاسٌة فً الحوزة العلمٌة 

فتى بها دمحم حسن الشٌرازي فً سامراء م ، من خالل الفتوى التً ا9119ٌرجع الى عام 

والتً تعرف بفتوى التبغ التً حرم من خاللها امتٌاز التبغ فً اٌران والتً جاءت كرد 

على التدخل والنفوذ البرٌطانً فً البالد االسالمٌة 
(91)

، ثم االنمسام الذي ساد الحوزة  

اذ انمسم رجال  م ، حول لضٌة المشروطة والمستبدة ، 9199-9191العلمٌة من عام 

الدٌن الى من ٌإٌد المشروطة )نظام دستوري فً اٌران( ومن ٌإٌد المستبدة برفض اي 

نوع من الدساتٌر فً اٌران، وهذه الصراع ادى الى تنامً الوعً السٌاسً بٌن رجاالت 

الحوزة بشكل كبٌر ساعد فً تاثٌرها على الوالع السٌاسً انذان 
(98)

  . 

ن للمستبدة فً النجف الذٌن ٌرون ان تكون السلطة مطلمة بٌد لمد كان العلماء المإٌدو

الشاه فً اٌران وحتى فً الدولة العثمانٌة فزعامتهم معمودة لإلمام السٌّد دمحم كاظم 

الطباطبائً الٌزدي، و كان الثمل فً هذا الحزب الذي ٌرٌد إبماء المدٌم على لدمه ألّن 

السلطة عند هإالء ممّدسة 
(91)

المشروطة من المراجع فهم المٌرزا الشٌخ  ، اما انصار 

حسٌن الخلٌلً، و الشٌخ مالّ كاظم اآلخوند الخراسانً، و الشٌخ مالّ عبد ّللّا المازندرانً 

الذٌن افتوا بتطبٌك الحكومة الدستورٌة فً اٌران ، كما تم ارسال الفتاوى وبرلٌات الى 

ً بوجوب التخلً عن عروشهم وتم كل من الشاه دمحم علً شاه والسلطان عبد الحمٌد الثان

نشرها فً جرٌدة )حبل المتٌن( التً ٌصدرها السٌد جالل الدٌن الحسٌنً الكاشانً فً 

كلكتا باللغة الفارسٌة 
(98)

  

ان الوعً السٌاسً الجدٌد فً العراق اخذ ٌتنامى عبر موالف سٌاسٌة جرٌئة ، واصبحت 

الدٌن فً الحوزة العلمٌة الشرٌفة ، ما مواجهة االستبداد من المبادئ االساسٌة لدى رجال 



لاد بعض رجاالتها الى التعاون مع جمعٌة االتحاد والترلً التركٌة ضد استبداد السلطان 

عبد الحمٌد الثانً
(91)

  . 

لذلن ولف بعض رجاالت الدٌن فً النجف مع حركات االصالح الدستورٌة التً لادتها 

، على اثر 9191فرع للجمعٌة فً النجف عام  جمعٌة االتحاد والترلً ، فتم تاسٌس

زٌارة ثرٌا بٌن للنجف وكان المائمٌن بها الشٌخ علً المانع والسٌد مسلم زوٌن والشٌخ 

دمحم رضا الشبٌبً والسٌد سعٌد كمال والشٌخ جعفر بن الشٌخ علً المانع وكان ممرها فً 

خ مٌرزا حسٌن وخطب محلة العمارة فً النجف وعمدوا اجتماعهم االول فً مجلس الشٌ

فٌهم ثرٌا بٌن وندد بحكم السلطان عبد الحمٌد ومدح الدستور ولد استمرت بنشاطها الى 

بداٌة الحرب العالمٌة االولى
(91)

. 

اثر اعالن الدستور العثمانً واالنمالب على السلطان عبد الحمٌد الثانً  9191وفً عام 

ها شعراء وخطباء منها الحفل الذي ، الٌمت االحتفاالت كبٌرة فً مدٌنة النجف شارن فٌ

الٌم فً بٌت الكروري فً مجلس اعده السٌد عبد هللا ابن السٌد اسماعٌل البهبهانً 

هـ( ومما المً من لصائد لصٌدة مشتركة بٌن الشٌخ كاظم بن الشٌخ 9191المتوفى سنة )

توفى هـ( والشٌخ حسن بن الشٌخ علً الحلً النجفً الم9119طاهر السودانً المتوفى )

هـ( والتً جاء فٌها9111سنة )
(91)

 : 

 السٌف من حمّه أن ٌخــــدم الملمــــا       ٌجري مدادا و ٌبكً السٌف منه دما

 ّللّا لم ٌتّخـــذ ٌــوم الحســــاب لـــه          سٌفا ولكن أعـــّد اللوح و المـلمـــا      

 ح مــلن األرض للعلما       اطبـة       الٌوم أصــبـبالعلم لادوا ملـون األرض ل

 ّلّل أهـــل )سـالنـٌـن( فواحـدهـــم        ال ٌرهب الجمـــع إمامهم لو عزما      

 و لو تراهم على المخلوع ٌوم سطوا     فً لصر )ٌلدز( حتى فّر و انهزما      

 هـ، هذه الحادثة: 9111كما ارخ الشٌخ علً بن حسٌن الشهٌر بالبازي المتوفى سنة 

  لد نمم الشعب على نظامه        ذان الذي عبد الحمٌد نظمه

و شعبه على انمالب حكمه       ثار علٌه أّرخوا )فؤرغمه(
(99)

  

ومما ٌذكر ان جمعٌة االتحاد والترلً باعضائها ومإٌدٌها فً النجف لد تحالفت 

حٌث ٌمول :  مع جماعة العلماء االٌرانٌة واتباعها فً النجف وذلن بحسب لول الشبٌبً

و لد عمب نبؤ إعالن الدستور العثمانً ورود المندوب العثمانً ثرٌّا بن إلى النجف )



األشرف، و أنشؤ فٌها فرعا لجمعٌة االتّحاد و الترلًّ. ثّم أنشؤ الطالّب الفرس فً النجف 

و بعد للٌل الهٌئة العلمٌة الشهٌرة فً تلن السنة. ثّم اجتمعت هاتان الجمعٌتان فً النجف 

تحالفتا على اإلخالص فً العمل و التعاون و التناصر و ذلن فً احتفال حافل اتّفك فً 

مدرسة المٌرزا حسٌن الخلٌلً الكبٌرة تلن األٌام، و حضره الضبّاط و المندوبون 

و أخذت صورتهم الشمسٌّة على  .العثمانٌون، و العلماء و الطالّب المتنّورون و غٌرهم

(تلن الحال
(99)

ممال ٌظهر ان هنان تٌار كبٌر فً الحوزة العلمٌة ٌإٌد الحركة وبهذا ال 

االصالحٌة واالنمالب على السلطان العثمانً عبد الحمٌد الثانً ، اي ان حزب االتحاد 

 والترلً اللى ترحٌبا من لدن تٌار كبٌر فً الحوزة العلمٌة فً النجف االشرف . 

جماعة االتحاد والترلً بعد انمالبهم على  وعلى الرغم من ذلن اال ان االنمالبٌٌن

السلطان العثمانً واستئثارهم بالحكم لاموا بسٌاسة عنصرٌة وهً سٌاسة التترٌن ، 

فظهرت الروح المومٌة داخل الحوزة العلمٌة وروح االستمالل ما ادى الى اتخاذ السلطات 

إغالق المطابع، ا التركٌة الجدٌدة اجراءات عدٌدة ضد الحوزة والنجف االشرف كان منه

ومصادرة ومنع طباعة الصحف النجفٌة كمجلة "العلم"، إضافة إلى التضٌٌك على إلامة 

الشعائر الدٌنٌة 
(99)

  . 

وبذلن ظهر تحدي واضح وعداوة جدٌدة بٌن االتحاد والترلً من جهة والحوزة 

العلمٌة فً النجف من جهة اخرى، اال ان ذلن لم ٌدم طوٌال اذ ادت احداث االحتالل 

البرٌطانً للعراق على هدم الهوة فعاد رجال الحوزة العلمٌة بالولوف مع الدولة العثمانٌة 

 لصد الغزو البرٌطانً . 

 ث الثالثالمبح

 موقف مدينة النجف االشرف باهاليها ومثقفيها

 من جمعية االتحاد والترقي ومن عزل السلطان عبد الحميد الثاني

امتازت النجف االشرف عن غٌرها من مدن العراق باحضانها لمرلد امٌر 

المإمنٌن علً بن ابً طالب )علٌه السالم( وعدد من المزارات المهمة االخرى ، فضال 

د ممبرة وادي السالم التً تعد مدفن ال الهالً النجف وواحٌها فحسب بل تعتبر عن وجو

مدفن ألغلب العرالٌٌن وغٌر العرالٌٌن من جنسٌات وبلدان اخرى كاٌران والهند وتركٌا 

وغٌرها من البلدان، كما تمتاز باحتضانها للحوزة العلمٌة ومراجعها ومدارسها 
(91)

  . 



لعربً ، ومع ذلن ٌسكنها عدد من المومٌات المختلفة كما تمتاز بطابعها البدوي ا

غٌر العربٌة كالمومٌة الفارسٌة والتركٌة والهندٌة واالفغانٌة وغٌرها من المومٌات التً 

لدمت الى النجف لمكانتها العلمٌة كونها تحوي مدارس الحوزة العلمٌة، ومكانتها الدٌنٌة 

وسبمت النجف غٌرها من المدن بوجود كونها تحوي مرلد امٌر المإمنٌن علٌه السالم. 

الصحف والمجالت والمطابع والمكتبات ، فكانت حاضرة للعلم والثمافة والمعرفة 
(98)

  . 

عانى المجتمع النجفً لفترة طوٌلة من االنمسام بسبب المشاكل االجتماعٌة التً 

كان ٌشجعها العثمانٌون للسٌطرة على اهالً المدٌنة وهً السٌاسة التً تتبعها الدول فً 

اغلب االحٌان للسٌطرة على المجتمعات ببث الفرلة بٌن ابنائها 
(91)

  . 

الحرمان بسبب مإازرته للحوزة كما عانى المجتمع النجفً من االضطهاد و

العلمٌة وعلمائها الذٌن لم ٌرضخوا للسلطة العثمانٌة بشكل كامل، بل كانت اراإهم 

وموالفهم ال تصب فً اغلب االحٌان مع توجهات وارادة الدولة العثمانٌة، وكان التاٌٌد 

 للمراجع منبثك من مإازرة اهالً المدٌنة لهم. 

م تاثٌر كبٌر على المجتمع االٌرانً ٌإثرون فً كما كان علماء النجف الذٌن له

الحركة السٌاسٌة فً اٌران، ومن ثم كانت االتجاهات الفكرٌة فً اٌران تنتمل بشكل 

 .  (26) تلمائً وتتداول داخل المجتمع النجفً

كما تاثر المجتمع النجفً باالراء االصالحٌة التً ظهرت فً نهاٌة المرن التاسع 

العروبٌة التً ظهرت  واآلراءعشرٌن كاراء جمال الدٌن االفغانً، عشر وبداٌات المرن ال

فً مصر وبالد الشام 
(91)

  . 

انمسم المجتمع النجفً فً بداٌة المرن العشرٌن مع انمسام علماء الحوزة العلمٌة 

م ، واصبح 9191فً لضٌة المشروطة والمستبدة التً بدأت حركتها فً اٌران عام 

هنان من ٌإٌد علماء المشروطة وهنان من ٌإٌد علماء المستبدة ، وبهذا االنمسام الذي 

الشدٌد ، اال انه حرن فً نفوس المجتمع وعمولهم  ادى الى مشاكل اجتماعٌة مع االسف

 بداٌات الحركة الفكرٌة التنوٌرٌة والسٌاسٌة الحدٌثة التً ظهرت نتائجها فٌما بعد. 

التحررٌة التً كانت  باآلراءووسط كل ذلن كان المجتمع النجفً على اطالع 

هو الحاكم ، وان تبثها جمعٌة االتحاد والترلً، فً وجوب ان ٌكون الدستور فً الدولة 



تمٌد سلطات السلطان العثمانً ، وفً ان ٌكون المانون هو الحاكم لجمٌع افراد المجتمع 

فً الدولة العثمانٌة دون تمٌٌز بٌن افراده سواء على مستوى المومٌة او الدٌانة او غٌرها 

 من انواع التمٌٌز. 

كٌة ، وكان ذلن فكانت النجف سبالة الى فتح فرع لجمعٌة االتحاد والترلً التر

بعد زٌارة ثرٌا بٌن الى النجف وكان افرادها من اهالً النجف وهم رجال دٌن ووجهاء 

والسٌد مسلم زوٌن والشٌخ دمحم رضا الشبٌبً والسٌد كان على راسهم الشٌخ علً مانع 

سعٌد كمال والشٌخ جعفر ، كما اسلفنا ، وكان هذا االفتتاح سابمة مهمة للنجف سبمت 

لمدن العرالٌة بعد بغداد فً فتح ممر للجمعٌة، كما وٌعتبر تطور ونمو للعمل غٌرها من ا

 السٌاسً فً المدٌنة . 

ادى تنامً التاٌٌد لهذه الخطوة الى ان ٌبتهج اهالً النجف، وٌساندوها ، فعمدوا 

المعروف -البغدادي النجفً الندوات وانشدوا الشعر ومن ذلن ما لاله السٌّد مهدي الكّرادي

فً لصٌدة هجا فٌها االستبداد و أصحابه، ومدح ثرٌّا -فً النجف بالسٌّد مهدي أبو الطاپو

رجل الدستور
(91)

: 

لل للذٌن اســـــــــــــــــــــــــــــــــتبّدوا فً زمانهم       العدل جاءكـــــــــــــم و 

  الموت سٌّان

ــــــــــــت كواكبـــــــــــــه       وهً الثوالب تردي كّل هذا ثرٌّا و لد شمّــــــــ

  شٌطان

 وفً لصٌدة اخرى له: 

 خاب الذٌن استبّدوا و انتهى األمل        لكن لهم زٌّن الشٌطان ما عملوا

لــو ٌعــــــملــــــــــون الذي لالـــــــوا أبتــــــه إذا        عمولهم غٌر أّن الموم ما 

 عملوا

ألٌس لولهـــــم مــــــــا شـــــــــاء حــــــــــاكمهم         وما ٌراه و هل هذا 

  هــــــــو الخبل

و كٌف ٌحصر أمر الخلك فً رجـــــــــل          و فً دمحم تّمت 

  عندنـــــــــــــــا الرسل



طول الغواٌة ضالت   رّدوا إلى الحــــــك ال ٌجدٌكـــــــم أبــــــــــــــــــدا      

  فٌكم السبل

إّن الـــــــذٌن زعـــمـــتــــــهـــــــــم أولٌاء لكم         صاروا هباء و فٌهم 

  ٌضرب المثل

إّن الخــــــــٌانة تمحــــــــــــو ذكـــــــــــر فاعلها          و ال ٌجازى الورى إالّ 

 بما فعلوا

  إلى الثرٌّا و هذا النجح و األمل        و الصدق ٌرفع بٌن الناس صاحبه   

هذا من الفئة الالئٌن لـــــــد بذلــــــــــــوا           نفوسهم كً تراح الناس و 

  الملل

كم جّرعوه و مـــــــــا زلّت له لـــــــــــــدم           طعــــــــــــــــم المنٌّة هل 

  إالّ هو الرجل

  بممدمه           فالعدل جاء و ولّى الباطل الزلل بشرى بنً النجف األعلى

 أصبحتم الٌوم أحـــــــــرارا بما فعلوا           فالموم شكرهم فرض بما فضلوا

  ـر دولتهـــــــــــــم          حتى لمد خضعت للدولة الدولّللّا أٌّدهم فً نصــ

هـ،  9188وفى سنة و نظم الشٌخ دمحم رضا بن الشٌخ هادي كاشف الغطاء المت

لصٌدة بعنوان"حّب الترلًّ"، منها 
(91)

 : 

 ّر و من مؤمورــــحّب الترلًّ شــؤن كــــــّل غٌور       مـــــــــــــن آمر ح

 فانهض بعزمن ما استطعت فإنّه        ال ٌترن المٌسور بالمعــــــــــــسور

 تورــــوم للدســــالٌ كم هذاـــــو الح        ماذا ٌصّدن عن نهوضن للعال  

ًّ المــوصـــــــــــوف بالذكـــــرــــأبوهــم الكّرار مـ  ـولى الورى        عل

كما نظم بعض شعراء النجف الشعر وارخ لخلع السلطان عبد الحمٌد 
(19)

  : 

 عـــبد الحــــمٌد مذ هـــــوى نجمه       و نال مــــــــــــــــــنه شعبه ما ٌرٌد

 دــــدٌــــد جـــــد لعهــــهـبالرشــــــــــــــاد من بعده       و انملب الع ء و جً

 مٌد(ــأضداده لد ارتؤت أّرخـــــــــــــــوا       )بؤنّه تخلــــع عــــــــــــــبد الح

كما نظم الشٌخ عبد العزٌز بن الشٌخ عبد الحسٌن الجواهري، لصٌدة عنوانها"ملن 

 :السجن" منها



 ورـــــم ترنو بطرفن للمصـو ك    شن كم تحّن إلى الســــــــــرٌر      بعٌ

 لة البدورــأما تشفــــــــــــٌن آف       هاللٌا أران نحـــــــلت جسمــــــا     

 و أحٌتن المنى لـــبل النشور             طوان الرعب لبل الموت مٌتا   

لمد لاد الحركة الثمافٌة االصالحٌة عدد من المثمفٌن المصلحٌن اعتبروا رواد الحركة 

االصالحٌة فً النجف بشكل خاص والعراق بشكل عام وكانت هذه الحركة االصالحٌة 

تتطلع الى ان ٌحدث فجر جدٌد فً الدولة العثمانٌة فمد لال احد هإالء الرواد المصلح دمحم 

رضا الشبٌبً
(19)

مغتبطا بالحرٌة الغالٌة التً كنا نجاهد من اجلها مع جمهرة من  : "كنت 

شباب الدولة العثمانٌة للتخلص من فساد العهد الحمٌدي "
(19)

 .  

كانت شعارات )الحرٌة، االخاء، المساواة( االسس الثالثة التً نادى بها تٌار االنمالب 

طى حافزا لدى رواد العثمانً، وهً الشعارات التً نادى بها اصحاب الجمعٌة ما اع

ولادة الوعً السٌاسً فً النجف الدافع لالصالح والتغٌٌر، وكان الهدف لدى 

االصالحٌٌن ال للب نظام الحكم فمط بل للب النظام االجتماعً السائد والتوجه باتجاه 

نظام اجتماعً ٌرلى بالمجتمع من حالة التخلف واالنحطاط ٌمول الشبٌبً فً وصف 

مالب : " ثورة عامة على سائر نظم البالد غاٌتها للب " النظم حركة االصالح واالن

االجتماعٌة " لبل النظم السٌاسٌة "
(11)

   . 

لمد عمل االتحادٌون ومنذ البداٌة الى تشجٌع االتجاه االصالحً االجتماعً فكان من بٌن 

بٌن  بشإون التعلٌم ونشرهوتشجٌعهم االهتمام بناء المدارس الحدٌثة المتطورة، مطالبهم 

، إال ان (34)االتحادٌٌن تحمٌك نشر الطورانٌةكان الهدف الذي ٌهدف الٌه  الناس، و

ادركوا غاٌة االتحادٌٌن الطورانٌة منذ ولوع فمد فً النجف لم ٌفوتوا ذلن المصلحون 

عملوا على اثارة الوعً المومً العربً منذ ولوع االنمالب ف 9191االنمالب عام 

بعث وواحٌاء تراث العرب الثمافً وخاصة " اللغة العربٌة " تجدٌد من خالل "العثمانً 

"كٌانهم السٌاسً فً تطبٌك النظم الدستورٌة فً البالد
(11)

  .  

ان الموالٌن "علً الشرلً احد رواد التٌار االصالحً فً النجف وهو وٌذكر  

للحركة االصالحٌة النجفٌة من اعضاء فرع حزب االتحاد والترلً فً مدٌنة النجف 

وهو بمثابة ناد اصالحً لحزب االتحاد والترلً فً  ٌجتمعون فً ممر اسمه الملوبكانوا 



النجف" 
(18)

. فله الدور فً بث الفكرة االصالحٌة وتطورها . وظهرت أمام الحركة  

االصالحٌة النجفٌة ظرف اخر ساعد على اطالق حرٌتهم بنشاط واسع، فلمد الغٌت شعبة 

ظلت لابعة على صدور االحرار تحد من تحركهمفً العراق بعد ان  الجاسوسٌة
(11)

  . 

السلطان عبد الحمٌد  لبٌل خلعلمد توالت االجتماعات من لبل المثمفٌن والمصلحٌن 

الشرٌف والجوامع والمدارس الدٌنٌة، حتى انتهى االمر  وكثرت التظاهرات فً الصحن

مستبد ٌطلب االسراع كتاب الى السلطان ال بإبراقبتكلٌف المصلح دمحم كاظم الخرسانً 

بتنفٌذ الدستور
(11)

. وجاء فً البرلٌة منها " لٌت  شعري ، فهل ٌمكن لٌام االحكام 

الشرعٌة بغٌر المشروطٌة ، وهل ٌمكن االمر بالمعروف والنهً عن المنكر اال بمطع 

عرق االستبداد ومتى عارض المانون االساسً االحكام الشرعٌة ، وفً أي مادة عارض 

الخ "…وة ومتى اوجب غٌر المشروع ، وبدل اصول الدٌن والفروع الصوم والصل
(11)

 . 

احتفل اهالً النجف بشكل كبٌر  9191وفعال وبعد ان خلع السلطان عبد الحمٌد عام 

وعمت االفراح فً المدٌنة ، وانشد الشعراء الشعر بهذه المناسبة ، كما ان اهالً النجف 

 9191اول نصب للحرٌة فً العراق عام  افتتحوا نصب للحرٌة فً ساحة المٌدان وهو

افتتح على اثر خلع السلطان عبد الحمٌد الثانً وكان فً افتتاحه احتفال كبٌر حاشد من 

 اهالً النجف وكبار الشخصٌات 

 

 

 

 الصورة من ممتنٌات العتبة العلوٌة



 

 

 صورة ثانٌة لنصب الحرٌة فً النجف االشرف

 

ظهرت بوادر االتحادٌٌن لم تعكف طوٌال على ما نادت به فاال ان الحكومة الجدٌدة بمٌادة 

الطورانٌة ، التً تعد عالمة الزٌف االتحادي والوجه السلبً لالنمالب العثمانً بانتهاج 

مبدأ العنصرٌة والتعصب العثمانً المرتمً فً احضان الغرب ، فعملوا على زرع بذور 

 ( . 89الحمد ضد العرب)

بالمخطط االستعماري وهذا ما ٌإكده دمحم توفٌك حسٌن ( 89ٌمتزج مبدأ الطورانٌة)

لام به ضباط اتران فً الظاهر ، واما فً  9191لال " ان انمالب  االنمالب حٌن بغربٌة

الوالع فؤن المخطط له انما هم الٌهود والماسونٌون . وكان هدف الٌهود المباشر هو 

ٌد هو ان ٌكون لهم فً الدولة السٌطرة على الدولة العثمانٌة التصادٌا ، وهدفهم البع

العثمانٌة مركز نفوذ ٌستخدمونه لتحمٌك هدفهم األعلى اال هو انشاء دولة ٌهودٌة فً 

 ( . 89فلسطٌن او فً العراق ")

التً مجابهة النعرة العنصرٌة التٌار االصالحً فً النجف وجملة المثمفٌن حاول  

، فمد اكد المصلح دمحم االتحادٌون ظهرت فً السٌاسة العثمانٌة العنصرٌة التً جاء بها 

مواجهة عنصرٌتهم ورفضها " عن طرٌك التؤكٌد على اللغة ان السبٌل لرضا الشبٌبً 

 ( . 81العربٌة وحفظها ")



لمد كانت لتلن االحداث والتٌارات االصالحٌة فً النجف والحركة الدستورٌة فً اٌران 

لتكون العبا بارزا على الساحة وتركٌا االثر البالغ فً اعادة الدور لمدٌنة النجف 

أر . وٌنكت : " اتٌحت للنجف فرصة ممتازة الظهار السٌاسٌة والثمافٌة والفكرٌة ٌمول 

نفوذها، عندما اندلعت موجة عارمة لحركة دٌممراطٌة تبنتها الطبمة المثمفة وعمت 

الشرق لعشر سنوات خلت تلن الموجة التً اسفرت عن نجاح الحركة الدستورٌة فً 

ران وتركٌا، لد لامت لٌامة النجف فً هذه الفترة ، واصبحت مركزا للمناورات اٌ

 .  (88السٌاسٌة ")

 الخاتمة : 

ٌتضح مما تمدم ان مولف النجف االشرف كان منمسما تجاه االتحاد والترلً ، بانمسام 

المإسسة الدٌنٌة فٌها )الحوزة العلمٌة( من مإٌدي المستبدة والمشروطة، وكذلن اهلها فمد 

انمسموا الى مإٌد ومعارض لتلن الجمعٌة ، وعلى الرغم من ان السمة الغالبة كانت فً 

كر المتحرر الذي تبنته جمعٌة االتحاد والترلً ومعارتها لالستبداد الذي بداٌة االمر مع الف

كان ٌمثله السلطان عبد الحمٌد، وولوف النجف مع الجمعٌة مولف المإٌد لها ، اال انه 

حٌن ظهرت نواٌا هذه الجمعٌة بعد خلع السلطان واستاثارها بالحكم بل وتبنٌها للطورانٌة 

النجف تجاهها واصبح االعم االغلب معارضا لها ، تبدل مولف وسٌاسة التترٌن 

 ولسٌاستها بعد ان كشرت عن انٌابها. 

وهذا ٌدل على ان النجف امتازت بتمبلها لالفكار التحررٌة والثورٌة وتبنٌها لمبدأ 

 االصالح فً كافة الجوانب السٌاسٌة والفكرٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة . 

سبالا فً التاثٌر على بالً مدن والالٌم العالم كما ٌدل على ان دورها كان رائدا و

 االسالمً . 

، اآلراء الجدٌدةوعلى الرغم من السمة الدٌنٌة للنجف االشرف اال انها كانت تتمبل 

 وتتطلع الى العالم المتحضر والمتمدن . 

لهذا كانت فعالة فً المحافظة على دورها المٌادي على مر العصور ، ال سٌما فً 

، ومشاركتها فً 9199الفترات الالحمة وبالذات فً الثورة ضد االحتالل البرٌطانً عام 

 صنع المرار وبناء الدولة العرالٌة . 
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ٚاٌفىو ٚاٌؼٍُ ٚا١ٌَبٍخ ال فٟ اٌؼواق ثؾَت ٚأّب فٟ اٌجالك اٌؼوث١خ ٚ٘ٛ ِٓ اٌّشبهو١ٓ فٟ عً االؽلاس ا١ٌَب١ٍخ اٌزٟ 

اٌؼب١ٍِٓ فٟ ٚظغ اٌشىً إٌٙبئٟ فٟ رأ١ٌٍ اٌؾىُ ػصفذ فٟ ِل٠ٕخ إٌغف ٚاٌزٟ رٛعذ ثؾلس صٛهح اٌؼشو٠ٓ ٚ٘ٛ ِٓ 

اٌٛغٕٟ ٚثَّبػلح عّبػخ ِٓ اٌز١به االصالؽٟ اٌّزغلك رٍَُ اٌٛىاهح ] ٚىاهح  اٌّؼبهف [ ػلح ِواد ٚافن اٌقػ 

اٌّؼبهض فٟ اٌّغٌٍ ا١ٌٕبثٟ ، ٚ٘ٛ اؽل اثوى هعبالد اٌز١به االصالؽٟ إٌغفٟ اٌنٞ هفلُ٘ ثشؼوٖ ٚافىبهٖ ؽزٝ وبْ 

. ى١ِيَ ، ٍؼ١ل هش١ل ِغ١ل ،  1965ا١ٌَبٍٟ ٌؾًّ ِطب١ٌجُٙ اٌٝ اٌؾغبى ِٚٓ صُ اٌٝ كِشك ، رٛفٟ ٍٕخ ٍف١وُ٘ 

 . 44ـ ص  41، ص  1، ط 1990هعبي اٌؼواق ٚاالؽزالي اٌجو٠طبٟٔ ، ثغلاك ، 
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 ػٍٝ اٌواثػ :  .639ص

http://arab-ency.com.sy/detail/7221 ( 10/1/2021ربه٠ـ اٌي٠بهح  ) 

[ ، ِٕشٛهاد ِووي كهاٍبد اٌق١ٍظ  1932ـ  1969(   اؽّل ، اثوا١ُ٘ ف١ًٍ ، رطٛه اٌزؼ١ٍُ اٌٛغٕٟ فٟ اٌؼواق ] 35)

 . 44، ص  1992اٌؼوثٟ ، اٌجصوح ، 

 . 191(   اٌشولٟ ، االؽالَ ، ص 36)

( ٌّوالجخ اٌؾووبد  1909ـ  1946( اٌغب١ٍٍٛخ : شؼجخ ٌٍشوغخ اٌَو٠خ اٍَٙب اٌٍَطبْ ػجل اٌؾ١ّل اٌضبٟٔ ) 34)

ٚا٢هاء اٌؾوح ٚاٌمعب٠ب اٌفىو٠خ شًّ ٔشبغٙب ٚال٠بد اٌلٌٚخ اٌؼضّب١ٔخ ثأٍو٘ب ٚلل اٌغٟ ٘نا إٌظبَ فٟ اٌؼٙل اٌلٍزٛهٞ 
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 – ١٘1905ّٟ، ؽمبئك ػٓ اٌّٛالف فٟ اٌؼواق ِٓ اٌضٛهح اٌلٍزٛه٠خ اال٠وا١ٔخ )وك. ػالء ػجل اٌؾ١َٓ اٌ(   39)

 . 5، ص  َ(، عبِؼخ اٌىٛفخ، و١ٍخ اٌزوث١خ ثٕبد، ِطجٛػخ ثبٌو١ٔٚٛ 1911

 . 159(   اٌغٕلٞ ، اٌّصله اٌَبثك ، ص 40)
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( ،          " افبق  1909ا١ٌٙٛك ٚاٌّب١١ٍٔٛٓ فٟ االٔمالة اٌؼضّبٟٔ فٟ االٔمالة ٌٍلوزٛه ؽ١َٓ ، دمحم رٛف١ك ، ) كٚه 
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( ، هٍبٌزبْ ِٓ دمحم هظب اٌشج١جٟ اٌٝ أَزبٌٔ اٌىوٍِٟ 351ٌّقطٛغبد ، ٍِفخ دمحم هظب اٌشج١جٟ ، هلُ )ا(   كاه 43)

 ( . 1912ا٠ٍٛي  29( )  1912رّٛى  6)  –(  1330شٛاي  15هعت ( )  20، ) 

 .132ـ ص 131، ص  1945،  2، غ ، ثغلاك 1920(   ٔمال ػٓ اٌف١بض ، ػجل هللا ، اٌضٛهح اٌؼوال١خ اٌىجوٜ ٍٕخ 44)
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