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املرشف العا ّم

الصايف
الس ّيد أمحد ّ
العلمي
املرشف
ّ
ّ
اهلاليل
عمر
ّ
الشيخ ّ
رئيس التّحرير

املوسوي
أ.د .عالء
ّ

ّنفيذي
رئيس التّحرير الت
ّ
ّ
دي
الشيخ شاكر
املحم ّ
ّ

مدير مركز تراث البرصة
اهل ْيأة االستشار ّية

الزبيدي/جامعة نزوى/سلطنة عامن.
أ.د .سعيد جاسم
ّ
اليارسي/بيت احلكمة/بغداد.
أ.د .عبد اجل ّبار ناجي
ّ

احلمدانـي /ك ّل ّية الرتبية /جامعة بغداد.
أ.د .طارق نافع
ّ

أ.د .حسن عيسى احلكيم/الك ّل ّية اإلسالم ّية اجلامعة/النجف األرشف.

اليارسي/ك ّلية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
أ .د .فاخر هاشم سعد
ّ
أ.د .جميد محيد جاسم/ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.

أ.د .جواد كاظم النرص اهلل /ك ّل ّية اآلداب /جامعة البرصة.

حممد جايد العيداين/عضو اهليئة العلم ّية يف جامعة املصطفى/
أ.م.د .حممود ّ
قم املقدّ سة.

مدير التحرير
السعد /ك ّل ّية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عامر عبد حمسن ّ
سكرتري التحرير
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
ه ْيأة التحرير
أ.د .حسني عيل املصطفى/ك ّل ّية الرتبية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
حممد/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.د رحيم حلو ّ
أ.د .شكري نارص عبد احلسن/كل ّية الرتب ّية للعلوم اإلنسان ّية/جامعة البرصة.
احللفي/ك ّل ّية اإلدارة واالقتصاد/جامعة البرصة.
أ.م.د .عبد اجل ّبار عبود
ّ
حممد قاسم نعمة/ك ّل ّية الرتبية -بنات/جامعة البرصة.
أ.م.دّ .
أ.م.د .عامد جغ ّيم عو ّيد/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .نجم عبد اهلل املوسوي/ك ّل ّية الرتبية/جامعة ميسان.
العبادي /ك ّلية الرتبية/جامعة ميسان.
أ.م.د .صباح عيدان
ّ
البديري/كلية اآلداب/جامعة البرصة.
أ.م.د .عيل جميد
ّ
تدقيق ال ّلغة العرب ّية
حممد حسن مطر
د .طارق ّ
اإلدارة املال ّية
سعد صالح بشري
اإللكرتوين
املوقع
ّ
أمحد ُحسني ُ
سيني
احل ّ
الطباعي
التصميم واإلخراج
ّ
العيل
ّ
حممد شهاب ّ

�ضوابط الن�شر يف جم ّلة تراث الب�صرة
َ
يرس جم ّلة تراث البرصة ْ
الرصينة عىل وفق
أن
تستقبل البحوث والدّ راسات ّ
ُّ

الضوابط اآلتية:
ّ

ْ -1
يقع موضوع البحث ضمن اهتاممات املج ّلة وأهدافها (تُعنى بقضايا
أن َ

البرصي).
الرتاث
ّ

ْ -2
العلمي وخطواته
أن تكون البحوث والدّ راسات عىل وفق منهج ّية البحث
ّ

املتعارف عليها عامل ّي ًا.

ْ -3
أن ُيقدّ م البحث مطبوع ًا عىل ورق) ،(A4وبثالث نسخ ،مع قرص

ّ
وبخط (Simplified Arabic)،عىل
مدمج) ،(CDبحدود ( )1000-5000كلمة،
ِ
ْ
متسلسالً.
أن تر ّقم الصفحات ترقي ًام
ْ -4
أن ُيقدّ م ّ
ملخص للبحث بال ُّلغتني :العرب ّية واإلنجليز ّية ،مع عنوان

البحث ،وبحدود ( )350كلمة.

ْ -5
الصفحة األوىل ِمن البحث عىل عنوان واسم الباحث/
أن
حتتوي ّ
َ

الوظيفي ،ورقم اهلاتف أو املحمول ،والربيد
الباحثني ،وجهة العمل ،والعنوان
ّ

اإللكرتوين ،مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث ،أو الباحثني ،يف صلب البحث،
ّ
أي إشارة إىل ذلك.
أو ّ

ْ -6
أن ُيشار إىل اهلوامش يف آخر البحث ،وتُراعى األصول العلم ّية املتعارفة

الصفحة).
يف التوثيق ،واإلشارة بأن
تتضمن( :اسم الكتاب ،رقم ّ
ّ

ْ -7
يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة
أن َّ

وجود مصادر ومراجع أجنب ّية تُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن

األلفبائي ألسامء
قائمة املراجع واملصادر العرب ّية ،و ُيراعى يف إعدادمها الرتتيب
ّ
ّ
فني.
الكتب أو البحوث يف
املجلت ،أو أسامء املؤ ّل َ

ْ -8
والصور وال َّلوحات عىل أوراق مستق ّلة ،و ُيشار يف
أن تُطبع اجلداول
ُّ

أسفل ّ
الشكل إىل مصدرها أو مصادرها ،مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.

ْ -9
للمرة
السرية العلم ّية إذا كان الباحث ينرش يف املج ّلة ّ
أن تُرفق نسخة من ّ
ٍ
ٍ
األوىلْ ،
ندوة ،وأنّه مل ُينرش
مؤمتر أو
وأن ُيشار إىل ما إذا كان البحث قدْ قدّ م إىل

قامت بتمويل
ضمن أعامهلا ،كام ُيشار إىل اسم أ ّية جهة علم ّية أو غري علم ّية
ْ
البحث أو ساعدت يف إعداده.

ْ -10
أن ال يكون البحث منشور ًا ،وال مقدّ م ًا إىل أ ّية وسيلة نرش أخرى.

بالضورة
تعب ّ
تعب مجيع األفكار املنشورة يف املج ّلة عن آراء كاتبيها ،وال ّ
ّ -11

عن وجهة نظر جهة اإلصدار ،وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنّ ّية.
رسي لبيان صالحيتها للنرش ،وال تُعاد
 -12ختضع البحوث لتقويم
ّ
علمي ّ

البحوث إىل أصحاهبا ،سواء قبلت للنرش أم مل تقبل ،وعىل وفق اآلل ّية اآلتية:
أ -يب ّلغ الباحث بتس ّلم املا ّدة املرسلة للنرش خالل مدّ ٍة أقصاها أسبوعان من
تاريخ التس ّلم.

بُ -ي َطر أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها

وموعد نرشها املتو ّقع.

املقو َ
وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها
مون
َ
ج -البحوث التي يرى ّ

قبل نرشها تُعاد إىل أصحاهبا مع املالحظات املحدّ دة كي يعملوا عىل إعدادها
هنائ ّي ًا للنّرش.

د -البحوث املرفوضة ُيب ّلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.
 -#يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي ن ُِش فيه بح ُثه ،ومكافأة

مال ّية.

ُ -13يراعى يف أسبق ّية النرش:

أ -البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب -تاريخ تس ّلم رئيس التحرير للبحث.
ج -تاريخ تقديم البحوث ك ّلام يتِ ُّم تعدي ُلها.
د -تنويع جماالت البحوث ك ّلام أمكن ذلك.

 -14تُرسل البحوث عىل الربيد اإللكرتوين للمركز)،(Basrah@alkafeel.net

مقر املركز عىل العنوان اآليت( :العراق/البرصة/شارع
أو تُس ّلم مبارشة إىل ّ
بغداد/حي الغدير/مركز تراث البرصة).
ّ

و ّفقكم اهللُ خلدمة برصتنا العزيزة وعراقنا الغايل.

ُ
كلمة العددِ
الر ِ
الر ِحي ِم
محن ّ
بِ ْس ِم اهللِ َّ

ِ
ني،
رب
ي ،وخاتم النب ّي َ
املر َس ِل ْ َ
َ
العاملنيَّ ،
احلمدُ هللِ ِّ
والسال ُم عىل س ّيد ْ
والصال ُة ّ
ْ
ِ
ِ
وسادة األم ِم ...
مصابيح ال ُّظ َل ِم،
بني الطاهري َن،
حمم ٍد ،وعىل آلِ ِه الط ّي َ
ّ
ِ
رفد األم ِم بال ُق ِ
الرتاث منْبع ًا حيوي ًا من مناب ِع ِ
واهلم ِة،
واإلرادة
درة
ُيشك ُِّل
ُ َ ََ ََ ّ
ّ
حمط ٍ
تكون َّ
ُ
بني األم ِم،
فاأل ّم ُة التي تُطالع تأرخيَها وتُعاي ُن آثارها
فخر واعتزاز َ

ِ
ٍ
ٍ
َّ
والت ُ
بوصف ِه ُمفرد ًة لغو ّي ًةُ -ي ُيل عىلاث
إكبار
وحمل
وإجالل َمل ْن يرنُو إليهاّ ،
ِ
والسريورة.
اإلرث ،وهو(البق ّية من األصل) ،وهو ما َي ْع ُ
كس االمتدا َد ّ
بوصف ِه ترك ًة مادي ًة ألم ٍة ِمن األم ِم ،أو لس ٍ
ِ
ِ
اللة برش ّي ٍة ما
الرتاث
نظر إىل
ُ
ّّ ّ
قدْ ُي ُ
ٍ
ٍ
مكان ّ ٍ
زمان ُم ّ ٍ
معي ،ولك ّن احلقيقة هي ّ
أن الرتاث هو حرك ُة أ ّم ٍة ِمن
عي أو
يف
ٍ
ٍ
ِ
األم ِم ِّ
وبقعة من املكان ،بام
الزمان
حقبة من
بكل إمكاناهتا املا ّد ّية واملعنو ّية يف
ِ
يكشف عن جتربتِها َعرب ذلك الزمان أو املكان ،ويكون ِ
املنبثق
لفر ِعها
ُ
مله َ ًم ْ
فالت ُ
جتارب األمم التي تكون زمخ ًا وطاق ًة ألجياهلا ،بام
اث هو
عنها ،من هناُّ ،
ُ

يؤكِّد وجو َدها ،وحي ِّقق استمرار ّيتَها.

ِ
تأكيد تلك
لتسري سري ًا ت َْو َأم ًا معه يف
التاث
من هنا -أيض ًا -تأيت دراس ُة ُّ
َ

ِِ
ِ
الزمن؛ لتقدِّ م هو ّيتها ناصع ًة
مر عليها ّ
حل ْفر يف مكنوناته ،التي َّ
اهلو ّية وإبرازها ،وا َ

مرصع ًة بالعطاء ،جاري ًة يف هنْج اخللود.
ّ

ِ
مهيته ،كام ُع ِر َف ْت
والبرص ُة هي تلك املدين ُة التي ُع ِر َف ْت بتأرخيها وتراثها وأ ّ
ِ
ِ
ِ
بعطائها ّ
املعرفة شتّى ،بل هي ِمن احلوارض
ميادين من
الزخار ،ورجاالهتا يف

املؤس ِ
ٍ
كانت االنطالق ُة إىل
لكثري ِمن العلوم والفنون اإلنسان ّية ،وعليه،
سة
ْ
ِّ
ِ
ِ
ُ
تكون َنْج ًا و َعطا ًء
وتثوير كنوزها؛ لتُقدِّ م مائد ًة
تقص تراث هذه املدينة
رضورة ِّ

ألوهلا.
وإهلام ًا آلخرها ،كام كانت حرك ًة وسعي ًا ومنهج ًا ّ
ِ
وقدْ َ
اجلود املمتدّ ِة من أيب الفضل الع ّباس بن أمري املؤمنني
لكف
كان
ِّ

الرشعي سامحة الس ّيد أمحد
املطهرة ،متم ِّثل ًة بمتو ّليها
ونعني العتبة الع ّباس ّيةّ
ّ
ِ
كان هلا اليدُ ال ّطوىل يف دعم ِ
عزه)َ -
املدينة الزاخر بتأسيس
تراث هذه
الصايف(دام ُّ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
املتخصصة (تراث البرصة) ضمن
البرصة) ،الذي جاءت جم ّل ُت ُه
تراث
(مركز
ِّ

ٍ
ِ
َ
مجلة ط ّي ٍبة ِمن الكفاءات
لتأخذ عىل عاتقها -مع
سلسلة أنشطتِ ِه الرئيسة؛
ِ
ِ
الكريمة ،ولِت ِ
واألقالم ّ
ُسهم يف
املدينة
تسطري مدادها يف تراث هذه
الفذة-
َ
ِ
ِ
الرتاثي الذي ُيعدُّ القناة الرئيسة لنرش
وذخائرها؛ ب ّث ًا للوعي
بكنوزها
التعريف
ّ
دون الوعي بأ ِ
ِ
ِ
والبحث فيه؛ إ ْذ ِمن ِ
السريور ُة إىل
الرتاث
مهية املوضو ِع ال يمكن ّ
ّ
تطبيقاتِ ِه.
فها هي جم ّلة (تراث البرصة) تأيت اليوم لتفتح أبواهبا لألقال ِم الر ِ
صينة
َ
ّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
مدينة حاف ً
واملحامد ،وهي
ال بالكنوز
تأريخ
األمينة ال َع ِل ْي َم ِة؛ لتس ّطر
والكتابات

إ ْذ ت ِِ
يرضب
األو ُل
ُعل ُن ع ْن ذلك -تتبنّى
حمورين أساسني عن ُّ
ُ
التاث ،املحور ّ

التاث؛ إ ْذ ُ
حتيل عىل
يف البعد
الزمني القديم ،وهو ما تعارف عند التبادر ملفردة ُّ
ّ

ُ
سيكون تراث ًا لألجيال م ْن
تقص ما
ما له ُل ْص َق ٌة باملايض ،أ ّما
املحور الثاين ،فهو ِّ
ُ
ِ
أبعاد هذه املدينة ،وتوثيقه وتدوينه وتقديم الدّ راسات عنه بام يدعمه ويث ّبته،
ُ
التاث
السليمة يف التعامل مع ُّ
والرؤية ّ
فاألمل معقو ٌد عىل ذوي ال َب َص والبصرية ّ
يف رفد مسرية جم ّلتنا إىل األمام؛ خدم ًة لإلنساني ِة مجعاء ،وبرصتِنا الفيحاءِ ،
ومن
ّ
ِ
التوفيق.
اهلل

ٌ
ق�صيدة ت�ؤ ِّرخ �سنة �صدور جم ّلة (تراث الب�صرة) املحكّمة

الفيحاء ِس ْم ُط ن ِ
ُضار
البرص ُة
ُ
حترس جيدها
َجذىل
الكواكب وهي ُ
ُ

ِ
األمصـار
زادت به ُحسن ًا عىل
ْ
ِ
ِ
ِ
األنوار
قالئد
بالفاتنات
ِ
األطهــــــــــار
ِمن َهدي س ّيدنا أيب

فأسس مركز ًا
قدْ
أعلن ّ
َ
(الصـايف) َّ
ِ
ِ
عصـرنا
املهديُ ،ح ّج ِة
مولد
يف
ِّ
ِ
ّ
ِّ
سخاء ُه
اهلالل
كف
سأخط يف
َ
ألوان الع ِ
ِ
ِ
طاء جم ّل ٌة
بني
ِم ْن
َ
ِ
َت هلا
ص ِت َوت َُراثِ َها َصاغ ْ
م ْن َب ْ َ
ِ ِ
ؤر َخ ًا:
فاكت ْ
ُب عىل َس َعف النَّخـ ْي ِل ُم ِّ

ِ
ِ
َ
اآلثـار
مدينة
تراث
ُييي
العقيدةِ ،
ِ
ِ
ـــــــــار
قاص ِم الك ّف
ُميي

للو َرى
يكتب
كي
الدؤيل نحو ًا َ
َ
ُّ
َ
مؤسـس ًا
بقري
ويروح
ذاك ال َع ُّ
َ
ِّ
بأن ربـو َعنا
ولِتشهدَ الدّ نـيا
ّ
ِ
َ
بجود ِه
النفوس
ولذاك قدْ غ ََمر
َ

			
		

			

النخيل م ِ
ِ
األشعـار
راق َص
حتت
َ
ِ ُ
ِ
ِمن ذي ُ
األفكـار
اخلريبة َمولدُ
ِ
ِ
ِ
قرار
بخري
فاستبشي خري ًا

ِ
يب ُم َسائ ً
بثامر
ال
َر ْو ٌض ُي ُ
ِ
األنظار
َانت ُمنى
علم ّي ٌة ك ْ
َــان َت َز ُّين ًا بِ َو َق ِ
ــار
إس ًام ،فك َ
ْ
( َقمر ي ِ
راق ُص أن ُْج َم ال َع َّش ِ
ار)
ٌَ ُ
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السعد
شعر :د.عامر ّ

املحتويات
ِ
نامذج من ِّ
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ّ الس ّي ُد (أمري
ِ دراس ٌة يف
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االجتامعي
دور ِه
ِّ
ِّ
ِ
ِ
البرصة
مدينة
Sayywd Ameer Mohammed Al-Kizweeni
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A Study in His Social & Reformative Role in
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ملخّ �ص البحث
القزويني أحد أبرز علامء الدّ ين يف مدينة
الكاظمي
حممد
ّ
ّ
ُي َعدُّ الس ّيد أمري ّ

البرصة خالل عقدَ ي اخلمسين ّيات والستين ّيات من القرن العرشين؛ إ ْذ كان له

البرصي،
اجتامعي بارز ،وحركة إصالح ّية اجتامع ّية مم ّيزة داخل املجتمع
دور
ّ
ّ

تستحق الدّ راسة ُبغية االستفادة منها يف يومنا هذا.
ّ

مهمته اإلصالح ّية،
هت ّيأت للس ّيد
القزويني عوامل عديدة ساعدت عىل تسهيل ّ
ّ

(حممد مهدي) ،الذي كان يتمتّع بمكانة دين ّية وعلم ّية عاليتني يف
فوالده الس ّيد ّ
مدينة البرصة ،وهو نفسه كان يتمتّع بشخص ّية علم ّية موثوق هبا معرتف هبا من

قبل أبرز علامء احلوزة العلم ّية يف النجف األرشف ،هذا فض ً
ال عن ما تتمتّع به
البرصة نفسها من مكانة علم ّية وثقاف ّية مت ّيزها عن املحافظات العراق ّية األُ َخر.

ّ
القزويني ،املفاهيم واألطروحات
االجتامعي للس ّيد
أهم مم ّيزات الدور
ّ
ّ
إن من ّ

البرصي ،من
االجتامع ّية التي دعا إليها من خالل حركته اإلصالح ّية يف املجتمع
ّ

الطائفي يف األ ّمة ،ومعاجلة
قبيل :عمله عىل اإلصالح ،وإهناء حاالت اخلالف
ّ
الرشعي
األمور اخلالف ّية البسيطة التي يمكن جتاوزها بسهولة ،وكذا بيان املوقف
ّ
العراقي عموم ًا واملجتمع
من بعض العادات والتقاليد املوروثة ،ومحاية املجتمع
ّ
البرصي خصوص ًا من األفكار الرشق ّية والغرب ّية التي غزت البالد حينذاك.
ّ

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

القزويني يؤمن ّ
االجتامعي
بأن عىل علامء الدّ ين النزول إىل الواقع
كان السيد
ّ
ّ

املتحركة
والعمل يف داخل األ ّمة بجميع مفاصلها ،فابتكر فكرة (املدرسة
ّ
الس ّيارة) منهج ًا للدعوة إىل اإلسالم.
استمر (رضوان اهلل تعاىل عليه) بعمله اإلصالحي حتّى مغادرته البرصة إىل
ّ

يت احلاكم آنذاك.
الكويت عام (1971م) بسبب مضايقات النظام الطاغو ّ

تراث الب�صرة
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Abstract
Sayyed Ameer Mohammad Al-Kadimi Al-Kizweeni is
considered to be one of the most prominent clergymen in
Basrah during 1950s and 1960s. He had a prominent social
role and a remarkable socio-reformative movement inside
Basrah community. The present study seeks to shed light
on such a role for its benefits for present-day studies.
A number of factors helped him in his socio-reformative
task: his father had a very considerable religious and
scientific position in Basrah city. He himself had been a
reliable scholar authorized by the top religious organization
(Hawza) In Nejef Al-Ashraf. Furthermore, Basrah itself has an
intellectual and cultural position which gives it a ditinctive
character.
The most important features of Al-Kizweeni's social role
are the concepts and principles he called for through his
reformative role in Basrah, such as his efforts in the reforms
and stopping the sectarian conflicts in the nation and
treating simple problems, disclosing the religious attitude
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
)القزويني
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
towards some inherited traditions and conventions and
protecting Iraqi society generally and Basrah community in
partiular from Eastern and Western thoughts that invaded
the country at that time.
Al-Kizweeni believed that clergymen must keep in
touch with society and work inside the community with
all its components. So, he invented the mobile school
as an approach to call to Islam. He continued his reform
work until he left Basrah to Kuwait in 1971 because of the
harassment of the tyrant regime at that time.
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املقدمة
ّ
حممد
يتطرق هذا البحث إىل الدور
االجتامعي الذي قام به الس ّيد (أمري ّ
ّ
ّ

الكاظمي
القزويني )يف مدينة البرصة؛ إذ ُي َعدُّ أحد أبرز علامء الدّ ين فيها
ّ
خالل عقدَ ي اخلمسين ّيات والستين ّيات من القرن املنرصم؛ فقدْ كانت له حركة

جسدها من خالل حمارضاته
إصالح ّية اجتامع ّية مم ّيزة داخل املجتمع
ّ
البرصيّ ،

القزويني) ،ويف جامع (ا َمل ْعريف) ،ويف ديوانه
التي كان ُيلقيها يف جامع (الس ّيد
ّ

اخلاص ،وقدْ كان جلوالته امليدان ّية يف البرصة ،التي ُعرفت عند البرص ّيني باسم
ّ

(املدرسة الس ّيارة) ،الدور الكبري يف إيصال صوته إىل أغلب مناطق املدينة،
القريبة منها والبعيدة.

كان الس ّيد يسعى من خالل حركته اإلصالح ّية االجتامع ّية هذه إىل نرش

تعاليم اإلسالم بصفته داعي ًة إسالم ّي ًا ،وتعليم النّاس ضوابط الرشع احلنيف،
وإبعادهم عن ّ
السليمة ،ومحايتهم من األفكار
كل العادات والتقاليد غري ّ
بقوة خالل تلك املدة.
والت ّيارات
املتطرفة التي ظهرت ّ
ّ

ّ
القزويني تُعدُّ من التجارب الناضجة اإلبداع ّية يف العمل
إن جتربة الس ّيد
ّ

تستحق التقدير والدراسة ُبغية االستفادة منها يف يومنا هذا.
الدَّ عوي ،التي
ّ

األول منها بالعوامل التي ساعدت
سيتناول هذا البحث ثالثة أمور ،يتع ّلق ّ

ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

القزويني عىل القيام بحركته اإلصالح ّية داخل مدينة البرصة ،وأ ّما األمر
الس ّيد
ّ

القزويني االجتامع ّية ،التي اعتمدها
الثاين ،فيتع ّلق بمفاهيم وأطروحات الس ّيد
ّ

يف عمله وحركته ،ليتع ّلق األمر األخري باألسلوب اجلديد الذي استخدمه 
جتسد بام ُيعرف بـ(املدرسة الس ّيارة).
يف حركته االجتامع ّية يف البرصة ،وهو الذي ّ

القزويني على القيام بحركته
الأمر الأوّل :العوامل التي �ساعدت ال�سيد
ّ
الإ�صالح ّية يف الب�صرة
بالتطورات
كانت البرصة-حاهلا حال املدن العراق ّية األُخر -قدْ تأ ّثرت
ّ

العثامين
السياس ّية الكبرية التي حدثت يف العراق بعد انتهاء االحتالل
والتغيات ّ
ُّ
ّ
وحلول االحتالل الربيطاين حم َّله ،وما تال ذلك بسنوات ،من تأسيس الدولة
ُ
املهمة بداي َة تأريخ
العراق ّية احلديثة يف عام (1921م)؛ إ ْذ كانت تلك
األحداث ّ
جديد دخلته البرصة(.)1

مت ّيزت البرصة عن باقي املدن العراق ّية بمم ّيزات كثرية جعلتها يف مقدّ مة هذه

املهم
اجلغرايف
مه ّية()2؛ فموقعها
واالسرتاتيجي ّ
ّ
ّ
املدن بعد العاصمة بغداد يف األ ّ
يب جعلها رئة العراق االقتصاد ّية؛ إ ْذ كان ميناؤها يستقبل
عىل رأس اخلليج العر ّ
العرشات بل املئات من السفن التجار ّية من الدول العامل ّية املختلفة ،التي كان

ال عن ّ
مقرات جتار ّية عديدة منذ زمن بعيد ،فض ً
أن بعض الدول
هلا يف البرصة ّ
التجاري
مقرات دبلوماس ّية يف املدينة؛ فقدْ أ ّثر ذلك التبادل
ّ
الكربى كان هلا ّ

السيايس ألبناء
والثقايف وزيادة الوعي
االقتصادي
نمو املستوى
ّ
والدبلومايس يف ّ
ّ
ّ

وترك الكثري منهم احلياة الريف ّية
البرصة ،ويف رسعة ّ
حتوهلم إىل احلياة املدن ّيةَ ،
تراث الب�صرة
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الصعبة(.)3
ّ

َّ
إن عقدَ ي الثالثين ّيات واألربعين ّيات من القرن العرشين ُي َعدّ ان من العقود

غض النظر عن األحداث السياس ّية اجلسام
مرت عىل العراق()4؛ فمع ّ
املهمة التي ّ
ّ
التي حدثت خالهلام ،التي كادت ْ
أن تؤدي إىل أوضاع غري حمسوبة العواقب

عىل مستقبل البالد(ّ ،)5
فإن العراق يف العقدين املذكورين قدْ انفتح عىل حميطه
وطور عالقاته الدول ّية كثري ًا ،ما فسح املجال
اإلقليمي
والعاملي بشكل كبريّ ،
ّ
ّ

واملؤسسات التي آمنت بنظر ّيات
لتأسيس ووالدة الكثري من الت ّيارات واملن ّظامت
ّ
فكر ّية وثقاف ّية مل تكن معروفة ومعهودة لدى العراق ّيني خالل العقود السابقة،

فظهرت بعض اجلامعات الفكر ّية( )6والنوادي الثقاف ّية(،)7
ونشطت يف إطارها،
ْ
وتفاوتت يف
عت األحزاب بأشكاهلا املختلفة،
ْ
وتنو ْ
الصحف(ّ ،)8
وازداد عدد ُّ

ّ
واملجلت األجنب ّية ،وكثرت
والصحف
نشاطاهتا السياس ّية ،ودخلت الكتب
ُّ
الزيارات املتبادلة بينه وبني دول العامل املختلفة ،وكانت البرصة من املدن التي

واالسرتاتيجي،
اجلغرايف
أصاهبا ذلك التغيري بنسبة كبرية؛ بسبب موقعها
ّ
ّ
وإمكاناهتا االقتصاد ّية والبرش ّية اهلائلة التي تتمتّع هبا(.)9

يف ّ
الكاظمي
حممد
ّ
احلساسة كانت بدايات عمل الس ّيد (أمري ّ
ظل هذه الظروف ّ
القزويني)؛ إ ْذ هو عامل من علامء الدّ ين يف البرصة ،عامل ٌ تقع عليه مسؤول ّية دين ّية
ّ
مهمته الدّ ين ّية.
واجتامع ّية جتاه املجتمع
ّ
البرصي تفرضها عليه ّ

حممد) ُمنك ّب ًا عىل الدراسة احلوزو ّية يف النجف األرشف
كان الس ّيد (أمري ّ

حممد مهدي) يف البرصة هناية عام
حني وصله نبأ وفاة والده الس ّيد( ّ

(1939/#1358م) ،فشعر بمسؤول ّيته العظيمة تناديه ،فعاد إىل املدينة إلكامل
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

مهمته أيض ًا-يف نرش تعاليم الدعوة اإلسالم ّية وأحكام
مهمة والده-التي هي ّ
الرشع احلنيف(.)10

مهمته الدّ عوية
حممد) عوامل عديدة ساعدت يف تسهيل ّ
هت ّيأت للس ّيد (أمري ّ

االجتامعي
املهم عىل املستوى
الرتبو ّية يف البرصة ،عوامل ّ
ّ
مهدت له ممارسة دوره ّ
املهمة.
والفكري
ّ
والسيايس يف هذه املدينة ّ
ّ

ويمكن استعراض تلك العوامل املساعدة من خالل النقاط اآلتية:

 -1مكانة الوالد العلم ّية وشخص ّيته االجتامع ّية

ّ
(حممد مهدي) ،والد
إن املكانة الدّ ين ّية والعلم ّية العالية التي متتّع هبا الس ّيد ّ

مهمته يف مدينة البرصة؛
أهم العوامل التي ّ
سهلت ّ
حممد) ،كانت من ّ
الس ّيد (أمري ّ
(حممد مهدي) شهادات علم ّية من مراجع الدّ ين الكبار يف النجف
إ ْذ كان للس ّيد ّ

األرشف( ،)11فض ً
املرشف يف مواجهة االحتالل الربيطاين للعراق؛
ال عن املايض ّ
إ ْذ عُدّ من املجاهدين الوطن ّيني( ،)12وكذلك كثرة عالقاته االجتامع ّية الداخل ّية
واخلارج ّية ،العالقات التي أعطت خل َل ِفه القدرة واخلربة الالزمتني يف ما بعد
واالجتامعي يف املدينة(.)13
الديني
إلنجاح أدائه
ّ
ّ

ّ
حممد) يف خالفة والده،
إن هذه األرض ّية ّ
املهمة ساعدت الس ّيد (أمري ّ
املمهدة ّ

يبق أمامه إال ْ
أن يتسنّم املهام
فوجد أجواء العمل
اإلسالمي ك ّلها مه ّيأة ،ومل َ
ّ
مهمته الدّ ين ّية واالجتامع ّية عىل أساس من تلك األرض ّية.
وينطلق يف ّ
القزويني ومكانته العلم ّية
 -2ثبوت أهل ّية الس ّيد
ّ

بعد استالم مهام والده بسنني قليلة ،بانت مكانة االبن العلم ّية وشخص ّيته

املؤهلة ،من خالل أحاديث علامء احلوزة العلم ّية يف النجف األرشف ورسائلهم،
َّ
تراث الب�صرة
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مؤه ٌل علم ّي ًاّ ،
وحمل ثقة
ما زاد من ثقة النّاس به؛ إ ْذ ب ّينت هلم تلك الرسائل أنّه ّ
علامء الدين الكبار(.)14

 -3أرض ّية البرصة العلم ّية والثقاف ّية اخلصبة

حممد) ،ومن ُ
ّ
(حممد
قبل عمل والده الس ّيد
ّ
إن بدايات عمل الس ّيد(أمري ّ
مهدي) ،قدْ تركّزت يف مدينة البرصة ،وحتديد ًا يف منطقة (البرصة القديمة) ،التي

املؤسسات
مقرات ّ
مت ّثل مركز املدينة الرئيس منذ قرون؛ إ ْذ كانت يف هذه املنطقة ّ
السلطة العثامن ّية( ،)15وكانت منطقة حيو ّية ،وفيها عدد ال
احلكوم ّية منذ عهد ّ

حممد) انتباه
يستهان به من النخب الفكر ّية والثقاف ّية ،وقد لفت الس ّيد (أمري ّ
تلك النخب ،خصوص ًا مع بدء صدور مؤ ّلفاته العديدة واملتالحقة يف بداية

بتنوعها الفكري ،وقدْ وصل
عقد اخلمسين ّيات من القرن العرشين؛ فقد مت ّيزت ّ

عددها قبل وفاته إىل العرشات؛ إ ْذ مل تعرف البرصة يف ذلك الوقت عامل ًا برص ّي ًا
لديه اإلمكان ّية والقدرة الكتاب ّية يف جماالت الفكر املختلفة كام كان للس ّيد (أمري
(حممد مهدي)(.)16
حممد
القزويني) ،ومن قبله والده الس ّيد ّ
ّ
ّ
 -4اإلمكانات املا ّد ّية واملعنو ّية املناسبة

مهته العالية يف اإلصالح والتصدّ ي
حممد)القو ّية و ّ
كانت شخص ّية الس ّيد (أمري ّ

لالنحراف املوجود يف املجتمع بشجاعة وإقدام قدْ نالت إعجاب عدد كبري من
أهايل مدينة البرصة ،وقدْ ساعدت تلك الصفات عىل التفاف الناس حوله ،وعىل
حرصهم عىل القدوم إليهْ ،
وإن كانوا يف مناطق بعيدة(.)17

ترصفه مسجدان يف منطقة (البرصة القديمة) ،استخدمهام
وقدْ كان حتت ّ

األول يقع يف حم ّلة
يف حركته اإلصالح ّية بصفته داعية إسالم ّي ًا ،فكان املسجد ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

(السيمر) ،التي هي من ّ
ويسمى (مسجد
حملت منطقة البرصة القديمة،
ّ
ّ
القزويني)؛ إ ْذ كان الس ّيد (أمري
(حممد مهدي
ّ
القزويني)؛ نسبة إىل والده الس ّيد ّ
ّ

حممد) ُيقيم فيه صالة الظهر والعرص من ّ
كل يوم مجعة( ،)18وتأيت الناس ألداء
ّ

ّ
وشط العرب ،وأبو
الصالة خلفه من مناطق البرصة املختلفة ،مثل :املعقل،
اخلصيب ،والگرمة ،واجلمهور ّية( ،)19بل حتّى من املناطق البعيدة ،كالقرنة،

وا ْملدَ ْينة ،واهلوير ،وغريها(.)20

أ ّما املسجد اآلخر ،فهو (مسجد املعريف)( ،)21الذي يقع يف منطقة (التحسين ّية)

يف البرصة القديمة عىل الشارع الرئيس (الشارع الشاميل) مقابل ّ
شط ّ
العشار،
وكان الس ّيد يتواجد يف هذا املسجد أثناء شهر رمضان؛ إ ْذ يتوافد النّاس إىل
املسجد من مناطق البرصة املختلفة بعد اإلفطار( ،)22ليقوم الس ّيد  بإلقاء

حمارضاته خالل ليايل شهر رمضان.

يتطرق يف هذه املحارضات إىل مواضيع خمتلفة تتع ّلق باجلوانب
كان الس ّيد ّ

مكبات
الدين ّية واالجتامع ّية والفكر ّية والسياس ّية ،وكانت تُلقى من خالل ّ

َ
املار َ
املوجودون يف البيوت
ون يف الشوارع ،أو
ّ
الصوت؛ إ ْذ يستمع إليها الناس ّ
القريبة من املسجد.

َ
فض ً
املجال واسع ًا لطرح
ال عن ذلك ،كان الس ّيد يفسح يف هذه املحارضات

أي
أي سؤال ،ومن دون ّ
أنواع األسئلة كا ّفة ،من دون أ ّية خشية من اإلجابة عن ّ
خوف من انتقاد ّ
أي حت ّفظ.
كل الظواهر الس ّيئة علن ًا ،ومن دون ّ

كذلك ،كان املسجد مكان ًا لالحتفاالت واملناسبات الدين ّية؛ إ ْذ يرعى الس ّيد

القزويني تلك املناسبات ويوليها اهتامم ًا كبري ًا.
ّ
تراث الب�صرة
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وفض ً
ال عن نشاطات املسجدين املذكورين ،كان للس ّيد نشاط آخر؛ إ ْذ كان

القزويني)(،)23
يستقبل النّاس ويلتقي هبم يف داره الذي ُيعرف بـ(ديوان الس ّيد
ّ

وتقع تلك الدار يف منطقة (التحسين ّية) يف البرصة القديمة خلف جامع (املعريف)،
وييب الس ّيد يف هذا النشاط
حممد)ُ ،
يف الشارع الذي ُيعرف اليوم بشارع (أمري ّ

املوجهة إليه بالطريقة نفسها التي كانت تُطرح يف مسجد (املعريف)
عن األسئلة ّ
()24
أهم جلسات ذلك الديوان ما كان منها عند صباح يوم اجلمعة
 ،وكانت ّ

املتجمعون يف الديوان بعد ذلك يتقدّ مهم الس ّيد
حتى قبل أذان الظهر؛ إ ْذ يذهب
ّ

حممد)
الذي كان ُيعرف باسم آخر حم ّبب لدى أبناء املجتمعّ
البرصي وهو (مري ّ

القزويني) سري ًا عىل
البحراين) (جامع
( -)25إىل الصالة يف جامع (الس ّيد نارص
ّ
ّ
األقدام.

الأمرُ الثاين :مفاهيم و�أطروحات ال�س ّيد
القزويني االجتماع ّية
ّ
ّ
القزويني ،هي تلك املفاهيم
االجتامعي للس ّيد
أهم مم ّيزات الدّ ور
ّ
ّ
إن م ْن ّ

واألطروحات االجتامع ّية التي دعا إليها من خالل حركته اإلصالح ّية يف

البرصي ،التي يمكن ْ
أن ُي َّ
شخص منها ما يأيت:
املجتمع
ّ
 -1املنهج

القزويني) هو العمل عىل اإلصالح،
حممد
ّ
لقد كان منهج الس ّيد (أمري ّ

ولذلك ،تراه يقتفي أثر سائر العلامء املصلحني ،فهو ُيظهر إعجابه بحركة (مجال

()26
حلسني
الدّ ين
حممد ا ُ
األفغاين)  ،والعلامء الذين جاؤوا من بعده ،أمثال :الشيخ ّ
ّ

كاشف الغطاء( ،)27وغريه من خالل حمارضاته ،فقدْ كان ذلك ّ
اخلط اإلصالحي
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

الطائفي فيها ،لكي
يسعى إىل إصالح األ ّمة اإلسالم ّية ،وإهناء حاالت اخلالف
ّ
تعود هذه األ ّمة إىل مكانتها املعروفة واملرموقة بني أمم العامل املختلفة(.)28
 -2معاجلة األمور اخلالف ّية البسيطة وجتاوزها

القزويني يف نشاطه معاجلة األمور اخلالف ّية البسيطة التي يمكن
حاول الس ّيد
ّ

توحدها يف مسألة
جتاوزها بسهولة ،ومنها :خالف األ ّمة اإلسالم ّية وعدم ّ
رؤية هالل عيدَ ي الفطر األضحى املباركني( ،)29ومن ذلك :أنّه عقد اجتامع ًا
ضم عدد ًا من وكالء مراجع الدّ ين من علامء البرصة ومعتمدهيم( ،)30يف جامع
ّ
شوال يف إحدى
شب)( )31من أجل االستهالل ،لرؤية هالل شهر ّ
الس ّيد (ع ّباس ّ

السنني ،وملعرفة موعد ّأول أ ّيام عيد الفطر ،وجاء عد ٌد من النّاس وشهدوا أمام
شوال ،وبعد
بأنم قدْ رأوا هالل شهر ّ
علامء البرصة املجتمعني يف ذلك اجلامع ّ
التأكّد من أقوال الشهود حسب الضوابط الرشع ّية ،وبحضوره وحضور عدد

فقرروا االتصال بعلامء احلوزة
من علامء البرصة ،ثبتت رؤية اهلالل لدى اجلميعّ ،
العلم ّية يف النجف األرشف وأعلموهم ّ
أن علامء البرصة املجتمعني قدْ ثبتت

لدهيم رؤية اهلالل.

أن يقولّ :
القزويني) بعمله هذا ،كان يريد ْ
ّ
إن مسألة
حممد
ّ
إن الس ّيد (أمري ّ

هي سهل جدّ ًا ،ولكنّه حيتاج إىل إرادة
أمر ّ
إهناء اخلالف عىل رؤية هالل العيد ٌ
ٍ
ٍ
وإيثار؛ ّ
واحد يستمعون فيه إىل أقوال الشهود،
مكان
فإن اجتامع علامء الدّ ين يف
موحد ًا يف ضوء تلك األقوال ،سوف ُيرج األ ّمة من هذا
يقررون موقف ًا َّ
ثم ّ
ّ
االختالف القائم منذ ٍ
زمن.

ّ
القزويني كان يرى مسألة رؤية اهلالل حك ًام رشع ّي ًا يثبت بشهادة
إن الس ّيد
ّ
تراث الب�صرة
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الشهود حسب الضوابط الرشع ّية املعروفة يف ما يتع ّلق برؤية اهلاللّ ،
وإن هذا
احلكم إذا ثبت رشع ًا ،فعىل اجلميع العمل به ْ
وإن كانوا مراجع دين أو جمتهدين،

ّ
وإن جمموعة العلامء الذين أعلنوا ذلك اليوم عيد ًا بنا ًء عىل استامعهم إىل شهادات
الشهود ،كانت أهدافهم نبيلة ووحدو ّيةّ ،
وإن احلكم بثبوت رؤية اهلالل كان من

علامء هم وكالء مراجع الدّ ين ومعتمدون من قبلهم ،ولو ُأخذ بذلك احلكم،

ُعمم
ثم ت ّ
لكانت له نتائج إجياب ّية عىل مستوى توحيد قرار الطائفة الواحدة ،ومن ّ
هذه البادرة عىل مستوى أكرب ،من أجل توحيد قرار األ ّمة اإلسالم ّية مجعاء،

فلو كان يف ّ
مقر الجتامع علامء الدّ ين يف تلك ال ّليلة- ،ولو ّ
أن
كل حمافظة عراق ّية ّ

هؤالء العلامء من الطائفتني الشيع ّية والسن ّية ،لكان أفضل -أل ّدى ذلك إىل إهناء
ٍ
املسلمون بيوم ٍ
َ
واحد يف تلك
عيد
ولتوحد
واحدة من اخلالفات بني املسلمني،
ّ
املناسبات الدين ّية العظيمة.

 -3الشجاعة يف التصدّ ي للعادات والتقاليد الفاسدة وحماربتها

للقزويني أطروحات اجتامع ّية شجاعة وجريئة ،منها :بيان املوقف
كانت
ّ

ظهرت يف الطقوس
الرشعي املختار من بعض العادات والتقاليد املوروثة التي
ْ
ّ
والشعائر الدّ ين ّية يف ُمدد ّ
متأخرة عن عرص الرسالة اإلسالم ّية؛ إ ْذ كان يصعب

التعصب
عىل علامء الدّ ين الذين يذهبون إىل عدم رشع ّيتها انتقادها؛ بسبب
ّ
املروجني لتلك الظواهر(.)34
املفرط املوجود عند بعض النّاس ِّ

القزويني َي ُعدُّ هذه الظواهر من نقاط الضعف؛ إ ْذ كانت جماالً
كان الس ّيد
ّ

القزويني
واسع ًا النتقاد العقائد الشي ّعية من قبل اآلخرين()35؛ لذلك ،بقي
ّ
ٍ
ٍ
يستغل ّ
ّ
عرف الناس باستمرار
كل فرصة ممكنة من خالل حمارضاته وجمالسه ُي ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

الصحيحة(.)36
بعقائد دينهم ّ
 -4النظرة التقريب ّية

حممد) يقتدي ّ
بخط العلامء املصلحني الذين يسعون إىل إهناء
كان الس ّيد (أمري ّ

املسلمني،
الطائفي داخل األ ّمة اإلسالم ّية ،وتقريب وجهات النظر بني
اخلالف
َ
ّ

ولكنّه مع ذلك ،كان خيتلف يف طريقة إهناء ذلك اخلالف؛ فقد كان يعتقد ّ
أهم
أن ّ
املتطرفة يف داخل ّ
كل
أسباب تعميق هذا اخلالف هو وجود الفرق اإلسالم ّية
ّ

التطرف وتأجيجه بني
طائفة إسالم ّية من الطوائف املختلفة ،تعمل عىل تغذية
ّ
املسلمني؛ لذا ،نجده يتصدّ ى من خالل حمارضاته وأجوبته وقلمه لتلك الفرق
والسن ّية ،وقدْ استخدم إمكاناته
املتطرفة املوجودة يف كلتا الطائفتني :الشيع ّية ّ
ّ

العلم ّية ك َّلها يف مواجهة تلك األفكار الغريبة اهلدّ امة؛ إ ْذ كانت لديه قدرة متم ّيزة

ني امتاز هبا عن غريه( ،)37وقدْ شهدت له رسائل
عىل الر ّد عىل اخلصوم الفكر ّي َ
علامء الدّ ين هبذه اخلصال(.)38

 -5اعتامد احلكمة واملوعظة احلسنة

ّ
البرصي،
القزويني) يف املجتمع
الكاظمي
حممد
ّ
ّ
ّ
إن حركة الس ّيد (أمري ّ

وإجاباته اجلريئة عىل األسئلة التي تُطرح عليه ،وزياراته وجوالته امليدان ّية،

أثارت حفيظة بعض َمن يدّ َ
عون ّأنم علامء دين؛ إ ْذ وجدوا أنفسهم قارصي َن عن
ْ

جماراته يف حركته ونشاطه داخل املجتمع؛ فقدْ أ ّثر يف قلوب الكثري من النّاس
َ
حيرصون عىل التوافد عليه واالستامع إىل األفكار والرؤى
وعقوهلم ،وجعلهم

َ
املعرتضني
يرجون فيها جواب ًا رشع ّي ًا واضح ًا ،لذلك ،عمد أحد
التي كانوا
َ
من هؤالء املدّ عني يف البرصة إىل القول بعدم رشع ّية حركة
القزويني(،)39
ّ
تراث الب�صرة
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ِ
ين َآمنُو ْا َع َل ْيك ُْم
وحاول االستشهاد باآلية القرآن ّية التي تقولَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
َ
ضكُم َّمن َض َّل إِ َذا ْاهتَدَ ْيت ُْم إِ َل اهللِ َم ْر ِج ُعك ُْم َجِي ًعا َف ُينَ ِّب ُئكُم بِ َم كُنت ُْم
أن ُف َسك ُْم الَ َي ُ ُّ

أن يرتك النّاس وشأهنم؛ ّ
القزويني ْ
ون ،)40(مدّ عي ًا ّ
ألن اهلل يقول:
أن عىل
َت ْع َم ُل َ
ّ
وأن ال عالقة لكم بالذين ض ّلوا بعد ْ
َ ع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْمْ ،
أن اهتديتُم أنتُم.
القزويني ،ر ّد عليه يف إحدى حمارضاتهّ ،
حمذر ًا
وعند وصول اخلرب إىل الس ّيد
ّ

ثم
النّاس من خماطر هذه األقوال التي تسعى إىل إضعاف اإلسالم واملسلمنيّ ،
ٍ
ٍ
ٍ
وطريفة يف الوقت نفسه؛ حني قال وهو خياطب أتباعه
مقنعة
بطريقة
أنّه أجابه
ِ
ما معناه :نعمّ ،
ين َآمنُو ْا َع َل ْيك ُْم َأن ُف َسك ُْم:
إن معنى قوله تعاىلَ  :يا َأ ُّ َيا ا َّلذ َ
القاعدون؛ إ ْذ ّ
َ
إن هؤالء
ُمروا باملعروف ،واهنَوا عن املنكر ،وال تتأ ّثروا بام يقوله
َ
الرشعي(ّ ،)41
ريدون إبعادكم عن واجبكم
ُي
وأن املقصود من تلك اآلية القرآن ّية
ّ

واضح ال لبس فيه(.)42
بي
الكريمة ّ ٌ
ٌ

 -6حماربة األفكار الرشق ّية والغرب ّية اهلدّ امة ومحاية املجتمع من رشورها

البرصي خصوص ًا
العراقي عموم ًا واملجتمع
القزويني محاية املجتمع
حاول
ّ
ّ
ّ

من األفكار الرشق ّية والغرب ّية اهلدّ امة التي دخلت البالد ،وبالذات بعد عقد
الثالثين ّيات من القرن العرشين.

فيوضح خطورة تلك األفكار
مه ّية كربى،
ِّ
وكان الس ّيد يويل هذا األمر أ ّ

والنظر ّيات عىل املجتمع املسلم من خالل مواقف واضحة ورصحية ،فانتقد
النظر ّية الشيوع ّية ،والنظر ّية الرأسامل ّية ،لينتقل إىل انتقاد أحزاهبا التي تأ ّلفت يف

الشيوعي ،واألحزاب ال ّليربال ّية(.)43
العراق ،كاحلزب
ّ

فض ً
ال عن ذلك ،واجه الت ّيارات القوم ّية وأحزاهبا( ،)44وبالذات حزب
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

يب
االشرتاكي( ،)45الذي أخذ ينشط يف سنوات الستين ّيات من القرن
البعث العر ّ
ّ
العرشين ،وأكّد ّ
أن تلك األحزاب والت ّيارات منحرفة ،وحتمل أفكار ًا غري

إسالم ّيةّ ،
وحذر الناس من االنتامء إليها واالنخراط يف صفوفها(.)46
املتنورة املنفتحة
 -7العقل ّية ّ

ٍ
ٍ
ٍ
التفوق يف
ُشجع
كان الس ّيد
ّ
متنورة ومنفتحة ،ت ّ
القزويني يتم ّيز بعقل ّية ّ
ّ

ميادين العلم املختلفة ،فقدْ سأله أحد احلارضي َن يف مسجده يوم اجلمعة (11

والصور املنقولة َعرب
متّوز سنة 1969م) عن رأي اإلسالم يف األخبار العامل ّية
ّ
وسائل اإلعالم ،التي ت ِ
ُظهر هبوط رجال الفضاء األمريكان عىل سطح القمر،

حممد) من اإلجابة حني قال له
وعن مدى ّ
صحة ذلك؟ فلم يرت ّدد الس ّيد (أمري ّ
َ
املسلمون اآلن ِمن
ما معناه(ّ :)47إنم وصلوا بعقوهلم وجهودهم ،ال كام عليه
ضعف وخت ّل ٍ
ٍ
ف ،فعليكم ْ
أن تكونوا أفضل منهم يف ميادين العلم ،وأنتُم قادرون
ٍ
ٍ
و ُق ِل ا ْع َم ُلو ْا َف َس َ َيى اهللُ َع َم َلك ُْم
عىل ذلك بام حتملونه من رسالة عظيمةَ ،
ُون.)48(
َو َر ُسو ُل ُه َوا ُْل ْؤ ِمن َ
 -8تربية الدّ عاة

البرصي من خالل
القزويني توجيه وتثقيف املجتمع
لقدْ استطاع الس ّيد
ّ
ّ

حمارضاته وإجاباته عىل األسئلة املختلفة وسائر فاعل ّياته وأنشطته الرتبو ّية ،وقدْ

الصحيحة( ،)49وكان أولئك
خترج عىل يديه أشخاص حيملون عقائد اإلسالم ّ
ّ
األشخاص بدرجات علم ّية متفاوتة ،ولك ّن الغريب يف األمرّ ،
أن قس ًام من هؤالء

مل يكن يعرف القراءة والكتابة من األساس ،ولكنّه حيمل ثقاف ًة إسالم ّي ًة عالي ًة.

عمل دائرة الكهرباء يف البرصة(،)50
عىل سبيل املثال :كان (احلاج خضري) أحد ّ
تراث الب�صرة
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وكان مدير هذه الدائرة أحد مسؤويل احلزب
اإلسالمي يف تلك املدينة( ،)51وقدْ
ّ

نُقل له ولآلخرين ّ
القزويني)،
حممد
ّ
أن احلاج (خضري ًا) من أتباع الس ّيد (أمري ّ

حممد ًا ،يعرف القراءة والكتابة ،وأنّه ليس بأ ّم ٍّيّ ،
وأنّه يقول ّ
وأن هذه
النبي ّ
بأن ّ

املعلومات حصل عليها من الس ّيد ،فحاول مدير الدائرة مناقشة ذلك الرجل

األ ّم ّي يف هذا األمر ،طالب ًا منه إثبات ما يقوله بالدّ ليل ،فأجاب احلاج (خضري)
ني َر ُس ً
ه َو ا َّل ِذي َب َع َ
ول ِّمن ُْه ْم
ث ِف ْالُ ِّم ِّي َ
بآية من القرآن الكريم؛ هي قوله تعاىلُ :
ِّيهم ويع ِّلمهم ا ْلكِتَاب و ِْ
ِِ
الك َْم َة َوإِن كَانُوا ِمن َق ْب ُل َل ِفي
َ َ
َي ْت ُلو َع َل ْي ِه ْم آ َياته َو ُي َزك ِ ْ َ ُ َ ُ ُ ُ
َض َل ٍل ُّمبِ ٍ
نيّ ،)52(
ني) تعود إىل أ ِّم القرى ،واملقصود هبا مكّة
فإن كلمة (األم ّي َ
أن القراءة والكتابة ِمن صفات الكاملّ ،
املكّرمة ،مب ِّين ًا ّ
وأن اختيار اهلل سبحانه

وتعاىل األنبياء والرسل يقوم عىل كوهنم أكمل وأفضل أهل زماهنم ،لذلك ،كان

النبي حمسن ًا القراءة والكتابةْ ،
َ
البدّ من ْ
وإن كان قدْ امتنع عن أدائهام يف
أن
يكون ّ
األ ّيام األوىل من البعثة النبو ّية(.)53

َّ
غض النظر عن اآلراء والتفسريات املختلفة حوله(-)54
إن هذا اجلواب-مع ّ

يبي ّ
القزويني من ذوي الثقافة املحدودة ،أصبحوا بعد
أن قس ًام من أتباع الس ّيد
ّ
ِّ

َ
حيملون ثقاف ًة إسالم ّي ًة عالي ًة.
ني
ذلك دعاة إسالم ّي َ

 -9التصدّ ي للمعتقدات املنحرفة واألعراف االجتامع ّية اخلاطئة وحماربتها

القزويني) لكثري من املعتقدات املنحرفة
حممد
ّ
لقدْ تصدّ ى الس ّيد (أمري ّ
ٍ
ٍ
واألعراف االجتامع ّية اخلاطئة ،وكان يسعى لإلصالح يف ّ
سانحة،
فرصة
كل
ٍ
ٍ
يوجه إليه؛ فقدْ سأله
سواء أكان ذلك يف حمارضة إسالم ّية ،أم إجابة عن سؤال ّ
أحد احلارضين يف ديوانه يوم اجلمعة ( 11متّوز عام 1969م) عام اشتهر من كون
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ٌ
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درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

القزويني إال ْ
أن أجابه جواب ًا مقنع ًا،
الزواج قسم ًة ونصيب ًا( ،)55فام كان من الس ّيد
ّ

أن الزواج ليس قسم ًة ونصيب ًاّ ،
رافض ًا تلك األقوال املتخ ّلفة ،مؤكّد ًا ّ
وأن ما يقال
ٍ
بصلة؛ ّ
فإن الزواج
اإلسالمي
يمت إىل الرشع
من كونه كذلك رأي باطل ال ّ
ّ
يتحمالن مسؤول ّية ذلك االختيار ،كام
اختيار من قبل الزوج والزوجة ،ومها
ّ

هو احلال يف سائر اختياراهتام األُ َخر ،مع بقاء التسديد والتوفيق من اهلل سبحانه
وتعاىل عند صدق النوايا واإلخالص(.)56

ّ
الصارم السديد املتقدّ م من قبل الس ّيد ،يمأل اإلنسان املسلم ثق ًة
إن املوقف ّ

بالنفس ،ويزيده إرصار ًا عىل ْ
أن يكون عنرص ًا فاع ً
ال ناضج ًا يف جمتمعه ،وعىل

ْ
أن ال يكون ضعيف ًا متخاذالً مسلوب اإلرادة ،يرمي أخطاءه وتبعات فشله عىل
اآلخرين ،أو عىل أسباب غيب ّية غري صحيحة.

 -10االهتامم بخطباء املنرب ُ
سيني
احل ّ
سيني ،وتوجيههم إىل
حل ّ
حممد) عن االهتامم بخطباء املنرب ا ُ
مل يغ ُفل الس ّيد (أمري ّ

ْ
حلسين ّية
أن يكونوا بمستوى املسؤول ّية امللقاة عىل عاتقهم ،وهي إظهار النهضة ا ُ
النبي األعظم
بالطريقة املثىل ،وعىل ّأنا امتداد للرسالة اإلسالم ّية التي جاء هبا ّ

سيني ،وجعله
حممد؛ لذا ،دعا إىل رفع املستوى اخلطا ّ
حل ّ
يب خلطباء املنرب ا ُ
ّ
بمستوى التحدّ يات اجلسام التي تواجه اإلسالم؛ ففي أحد جمالسه خالل شهر

حمرم احلرام ،الحظ ّ
العاطفي
سيني كان ُيركّز عىل البكاء واجلانب
ّ
حل ّ
أن اخلطيب ا ُ
ّ
الفكري وعىل أهداف هذه النهضة
حلسين ّية أكثر ِمن تركيزه عىل اجلانب
ّ
للنهضة ا ُ
القزويني إليه ،فأخذه
توجه الس ّيد
املباركة ،وبعد انتهاء اخلطيب من حمارضتهّ ،
ّ

()57
حلسين ّية لهّ ،
وأن الرتكيز
مه ّية النهضة ا ُ
جانب ًا سائر ًا إىل جنبه  ،ليبدأ بتوضيح أ ّ

تراث الب�صرة

294

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر

عىل البكاء دون توضيح األهداف النبيلة لتلك النهضة ال خيدم تلك القض ّية
أن يعطي من ِ
بالصورة املثىلّ ،
وقت املنرب قسط ًا أكرب هلذه النهضة املح ّقة
وأن عليه ْ ُ
من خالل بيان أهدافها اإلسالم ّية والعامل ّية(.)58
 -11تعاهد املواكب ُ
احلسين ّية

حلسين ّية) واحد ًا من املشاريع التي تعاهدها الس ّيد
كان (موكب الوحدة ا ُ

البرصي عىل ضوء األهداف النبيلة لثورة
القزويني من أجل اإلصالح يف املجتمع
ّ
ّ

ثابت يف مدينة كربالء املقدّ سة( )59منذ
مقر ٌ
حلسني؛ فقدْ كان للموكب ٌّ
اإلمام ا ُ
منتصف عقد اخلمسين ّيات من القرن العرشين؛ إ ْذ تأيت مجوع الزائري َن املنضوية

املهمة ،وباخلصوص يف زيارة
حتته من مدينة البرصة يف املناسبات الدّ ين ّية
ّ
()60
حممد عيل اخلطيب) مسؤوالً عن إدارة هذا
األربعني  ،وكان احلاج (درويش ّ
ٍ
()61
حلسني من
تم حتويله إىل وقف دائ ٍم لإلمام ا ُ
املوكب وتنظيم شؤونه  ،الذي ّ
ٍ
جمموعة من املحسنني من أهايل مدينة البرصة(.)62
قبل
ّ
االجتامعي يف البرصة كان متم ّيز ًا عن
القزويني)
حممد
ّ
ّ
إن دور الس ّيد (أمري ّ

غريه من العلامء ،حتّى شاع صيته بني أهايل املدينة؛ إ ْذ عرفه وسمع به القريب
وغلبت شهرته عىل سائر علامء البرصة( ،)63لقدْ كان هذا الرجل الواعي
والبعيد،
ْ
املخلص يرى ّ
أن من واجب عامل الدين اإلصالح واحلركة داخل املجتمع(،)64

الصحيحْ ،
ْ
وأن يواجه االنحراف الذي ُيرتكب
وأن يعرض السلوك
اإلسالمي ّ
ّ
البرصي
باسم اإلسالم ،وكان لألفكار واملفاهيم التي طرحها يف داخل املجتمع
ّ

مه ّية كبرية ،وكانت جديرة باالهتامم إىل يومنا هذا ،وكانت طريقة تقديمه هلا
أ ّ

بأساليب وطرق ّ
لت حركتُه حرك ًة
قل َمن يقو ُم هبا من علامء الدّ ين ،وهكذا م ّث ْ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

إصالح ّي ًة متم ّيزةً.

القزويني ال�س ّيارة
الأمر الثالث :مدر�سة
ّ
القزويني) يؤمن ّ
بأن عىل علامء الدين النزول إىل الواقع
حممد
ّ
كان الس ّيد (أمري ّ

االجتامعي والعمل يف داخل األ ّمة بغية إصالحهاْ ،
وأن ال يكونوا يف موقع العزلة
ّ

أن عىل النّاس ْ
الديني؛ وهو ّ
أن
يؤرقه الرأي املنترش يف الوسط
ّ
عن املجتمع ،وكان ّ
تذهب إىل علامء الدين لغرض االستفتاء أو غريه.

أن اإلسالم حركة تغيري ّية يف أوساط األ ّمة(ّ ،)65
القزويني يعتقد ّ
وأن تلك
كان
ّ
احلركة هي التي توصل املفاهيم اإلسالمية إىل أكثر ٍ
ٍ
ممكن من النّاس ،وكان
عدد
ّ

تتحرك بنفسها يف ّ
الرضوري لتلك احلركة العلامئ ّية ْ
يذهب إىل ّ
كل
أن
أن من
ّ
ّ

مفاصل املجتمع ورشائحه ،ويف املدن الكبرية حتى تصل إىل القرى الصغرية،

ْ
حلسين ّيات فقط ،بل كان يرى
وأن ال يقترص دور علامء الدين عىل املساجد وا ُ
أن ال ُي َب َس يف املسجد؛ ّ
أن عىل اإلسالم ْ
ّ
ألن هذا ما ُيفرح أعداء اإلسالم و ُي ِق ّر
عيوهنم ،وعليه ْ
أن ينطلق من املسجد وينزل إىل امليدان من خالل عامل الدين
والكوادر التي حتمل الفكر والعقيدة اإلسالم ّية السليمة(.)66

القزويني ما يمكن ْ
أن
أسس الس ّيد
ّ
من أجل حتقيق األهداف املتقدّ مة الذكرّ ،

سمى (املدرسة القزوين ّية الس ّيارة) ،وهي عبارة عن جوالت ميدان ّية كان يقوم
ُي ّ
ٍ
جمموعة من أتباعه إىل مناطق البرصة كا ّفة؛ من أجل
القزويني نفسه مع
هبا الس ّيد
ّ
ّ
بث الوعي والثقافة اإلسالم ّية بني أبنائها(.)67
القزويني من
املتحركة الس ّيارة) التي ابتكرها الس ّيد
تُعدّ فكرة (املدرسة
ّ
ّ
تراث الب�صرة
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األساليب اجلديدة اإلبداع ّية يف جمال العمل الدَّ عوي والتبليغي ،وكان هو رائد

تلك الطريقة املنهج ّية يف الدعوة اإلسالم ّية عىل مستوى العراق ،بل ر ّبام كانت
عىل مستوى دول املنطقة كذلك.

ّ
معنوي من
القزويني نفسه إىل دعم
إن املدرسة الس ّيارة كانت حتتاج يف نظر
ّ
ّ

القيادي يف املجتمع،
علامء الدين اآلخرين؛ ولذا ،فقدْ دعاهم إىل ممارسة دورهم
ّ
يوجه إليه من املراجع الدين ّية العليا يف
أي نداء ّ
وكان هو نفسه مستعدّ ًا لتلبية ّ

الصدد :لو أعطتني
النجف األرشف لتعزيز املشاريع اإلصالح ّية؛ إ ْذ قال هبذا ّ
املرجع ّية قصاصة ورق ألريتها ماذا تُنجب األ ّمهات(.)68

أن هذا املوقف منه ُّ
شك ّ
وال ّ
يدل عىل روح احلامسة واالندفاع التي كان يتمتّع

هبا لكرس ما كان يعدُّ ه مجود ًا يف العالقة بني علامء الدين والنّاس بسبب ابتعاد

والسيايس كام ينبغي.
االجتامعي
البعض عن ممارسة دورهم
ّ
ّ

إن الدواعي التي أ ّد ْت إىل ْ
ّ
القزويني هبذا األسلوب الس ّيار
أن ُيفكِّر الس ّيد
ّ

وبخاصة يف
يمر هبا املجتمع،
ّ
يف االلتقاء بالنّاس ،تعود إىل الظروف التي كان ّ
أواخر عقد اخلمسين ّيات من القرن املايض؛ حني شهد العراق رصاع ًا فكر ّي ًا
الشيوعي العراقي،
شديد ًا بني الت ّيارات واملذاهب الفكر ّية املختلفة ،كاحلزب
ّ

االشرتاكي ،وحزب االستقالل( ،)69واحلزب الوطني
يب
وحزب البعث العر ّ
ّ
الديمقراطي( ،)70فض ً
ال عن مجاعات ُأ َخر كان هلا مطامح سياس ّية واقتصاد ّية ،بل
وحتى عىل مستوى الت ّيارات اإلسالم ّية.

كان ّأول َمن أطلق عبارة (املدرسة الس ّيارة) عىل تلك احلركة االجتامع ّية

القزويني أحد ُمريديه واسمه (محيد ثامر)( ،)71وكان قدْ ُك ِّلف
التي تبناها الس ّيد
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

ْ
القزويني من خالل تلك املدرسة الس ّيارة بعد
بأن يقرأ جدول عمل الس ّيد
ّ
صالة الظهر والعرص من ّ
ني
كل يوم مجعة يف مسجد
(القزويني) ،بحضور املص ّل َ
ّ
()72
قرر عىل سبيل املثالّ :
أن ّأول أ ّيام
الوافدي َن من مناطق البرصة املختلفة ؛ إ ْذ ُي ّ

القزويني لزيارة أحد الوجهاء يف قضاء
األسبوع سيشهد جولة ميدان ّية للس ّيد
ّ
شط العربّ ،
ّ
وأن اليوم الثاين سيشهد جولة أخرى إىل حسين ّية (العبيد) يف حم ّلة
تتوزع جوالته عىل أ ّيام األسبوع( ،)73وقبل انطالق اجلولة
(اجلمهور ّية) ،وهكذا ّ
تتجمع أعداد من النّاس تصل إىل العرشات من
امليدان ّية (للمدرسة الس ّيارة)،
ّ
القزويني ،لتنطلق بصحبته إىل املنطقة التي ُيراد
املناطق كا ّفة ،عند ديوان الس ّيد
ّ

زيارهتا(.)74

أفلحت تلك اجلوالت امليدان ّية يف لفت انتباه أهايل البرصة ،الذين مل
وقدْ
ْ

يعتادوا مشاهدهتا من قبل؛ ففي بداية عقد الستين ّيات من القرن العرشي َن وقف

القزويني مع أصحابه يف انتظار الع ّبارة عىل جانب ّ
شط العرب يف منطقة
الس ّيد
ّ

ّ
(العشار) من أجل العبور إىل الض ّفة األخرى ،فتساءل النّاس يف ذلك املكان عن
القزويني ّ
أن أحد
التجمعات امللفتة للنظر ،وروى أحد احلارضي َن مع الس ّيد
تلك
ّ
ّ
ٍ
بعاممة سوداء،
يتوسطه عامل دين
األشخاص سأل مستغرب ًا عن هذا اجلمع الذي ّ
ٍ
واضحّ :
ٍ
إن هذا اجلمع يم ّثل اإلسالم
بصوت
القزويني
فأجابه أحد أتباع الس ّيد
ّ
القزويني؛ ِمن ّ
أن
الذي خرج ِمن املسجد( ،)75وكان يقصد ما كان يقوله الس ّيد
ّ

املسلمون يف داخل مساجدهمْ ،
َ
أعداء اإلسالم يتمنّون ْ
وأن ال يمكّنوهم
أن يبقى
ٍ
طريقة كانت من اخلروج من ذلك احلبس والنزول إىل املجتمع(.)76
بأي
ّ
املقرر زيارهتا ،كانت تستقبلهم العشائر
وعند وصول تلك اجلموع إىل املنطقة ّ
تراث الب�صرة
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املوجودة يف املنطقة استقباالً حافالً ،وترفع األعالم ،وتُطلق األهازيج فرحة
القزويني وصحبه؛ إ ْذ يلتقي أهايل املنطقة ،و ُيلقي عليهم حمارضته
بقدوم الس ّيد
ّ

توجه إليه من النّاس،
ثم ُيعطي وقت ًا لإلجابة عن األسئلة التي ّ
وتوجيهاتهّ ،
أي تر ّدد(.)77
ل ُيجيب عليها مجيع ًا م ْن دون ّ
انترشت جوالت (املدرسة القزوين ّية الس ّيارة) يف أغلب مناطق البرصة،
لقدْ
ْ

حتّى وصل احلال إىل ْ
أن يتسابق أهايل مناطق البرصة املختلفة فيام بينهم من
ٍ
موعد يف جدول جوالت الس ّيد امليدان ّية؛ وبسبب زيادة تلك
أجل احلصول عىل
ٍ
زيارة إال بعد أسابيع
الرغبة عند النّاس ،كان هناك مناطق ال حتصل عىل موعد
ّ
عديدة(.)78

القزويني يستثني من جوالته أ ّية منطقة يمكن الوصول إليها،
مل يكن الس ّيد
ّ
ٍ
أحيان ُأخر إىل أماكن أقرب منها،
وكان يذهب-أحيان ًا -إىل مناطق بعيدة ،ويف
ويمكن ْ
أن نستعرض بعض ًا منها ،فمن ذلك :أنّه ذهب يف بداية الستين ّيات من
(السليامنية) البعيدة ،الواقعة يف اجلهة الرشق ّية من ّ
شط
القرن املايض إىل قرية ّ

العرب ،قرب منطقة (البوارين) ،حيث مسكن احلاج (رمضان العطب)(،)79

بزورقني بخار ّيني(.)80

وكذا كانت للس ّيد جولة ميدان ّية إىل منطقة (اجلمهور ّية) لزيارة منزل (جار
ٍ
جولة أخرى يف املنطقة نفسها ،زار فيها حسين ّية (العبيد)،
الفرطويس) ،ويف
اهلل
ّ
وبخاصة يف أ ّيام
وكان ُي َّيأ لبعض تلك اجللسات أماكن عىل رصيف الشارع،
ّ
الصيف؛ بسبب ارتفاع درجات احلرارة(.)81

القزويني الس ّيارة قضاء (أيب اخلصيب)؛ إ ْذ زار
وشملت جوالت مدرسة
ّ
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

(حممد س ّيد مهدي) ،يف منطقة (كوت الفدّ اغ) ،وكذلك كانت له
بيت الس ّيد ّ

(حممد الزاهد) يف (حميلة الصگاروة)( ،)82ومن
جولة ميدان ّية إىل بيت احلاج
ّ
جوالته امليدان ّية األُ َخر زيارته بيت الس ّيد (قاسم س ّيد سعد الب ّطاط) يف منطقة

(اجلبيلة) ،وجولة أخرى لزيارة بيت احلاج (حسن ليلو) يف منطقة (العطري ّية)(،)83
وزار بيت احلاج (حسن ع ّبود) يف منطقة (التميم ّية)( ،)84وكانت له زيارات

متعدّ دة إىل منطقة (املعقل) ،منها :زيارة حسين ّية (امل ّياح) للحاج (غريب
امل ّياحي) ،وزار منطقة (أبو صخري) ،و(الكَرمة)( ،)85و(القرنة) ،وغريها من
مناطق البرصة(.)86

وكان من طبيعة هذه اجلوالت امليدان ّية ْ
أن تُنصب
إذا كانت اجللسة عىل رصيف الشارع أو داخل حسين ّي ٍة

مكبات الصوت
ّ
ما؛ إ ْذ يبدأ الس ّيد

توجه إليه
القزويني بتوجيهاته الدين ّية ،ليجيب بعدها عن األسئلة التي كانت ّ
ّ

من احلارضي َن ،التي كانت تشتمل عىل جوانب احلياة الدين ّية واالجتامع ّية
واالقتصاد ّية والسياس ّية كا ّفة.

وكان من األهداف األُخر لتلك الزيارات إحياء االحتفاالت الدين ّية

واألئمة
النبي األكرم،
املعصومني ،)87(وكانت هذه األمور
َ
ّ
املختلفة ،كوالدة ّ

أنتجت جي ً
ال من
تتحرك هبا املدرسة ،التي
املتنوعة مت ّثل املا ّدة الفكر ّية التي
ْ
ّ
ّ
الدّ عاة الذين أخذوا دورهم القيادي والرسا ّيل يف املجتمع يف ما بعد( ،)88وتذكر
املقابالت الشخص ّية ّ
أن هذه (املدرسة القزوين ّية الس ّيارة) قدْ بدأ نشاطها يف بداية

فت بعد استيالء حزب البعث عىل احلكم
عقد الستين ّيات من القرن املايض ،وتو ّق ْ

يف العراق يف انقالب ( 30-17متّوز) 1968م(.)89
تراث الب�صرة
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اخلامتة
البرصي،
مهم يف املجتمع
القزويني بدور
 -1لقدْ قام الس ّيد
ّ
اجتامعي ّ
ّ
ّ
االجتامعي يف هذه املدينة مل تكن معروف ًة سابق ًا ،منها:
مبتكر ًا وسائل لعمله
ّ

مهمة ملفتة؛
فكرة املدرسة الس ّيارة ،التي ح ّق ْ
قت إنجازات اجتامع ّية وفكر ّية ّ

َ
حيملون أفكار ًا
فقدْ استطاعت حتويل جمموعات من النّاس البسطاء إىل أناس
ومعتقدات إسالم ّية سليمة.

القزويني يف البرصةْ ،
ّ -2
وإن
إن احلركة اإلصالح ّية التي قام هبا الس ّيد
ّ
كانت قدْ ح ّققت نجاح ًا ّ ً
مهم ،إال إنّه يبقى جزئ ّي ًا؛ إ ْذ كان يف الغالب بني رشحية
َ
حيرصون عىل متابعة حمارضاته وندواته التي كان ُيقيمها من
الشباب الذين كانوا

خالل جوالته امليدان ّية يف مناطق البرصة املختلفةّ ،
وإن نجاحه اجلزئي هذا شمل
عدد ًا من النخب الفكر ّية املوجودة يف مدينة البرصة ،الذين وجدوا يف مفاهيمه

وأطروحاته جواب ًا شافي ًا للكثري من األسئلة التي كانت تدور يف خم ّيلتهم.

القزويني يف مواجهاته
الرغم من النجاح الكبري الذي ح ّققه الس ّيد
ّ
 -3عىل ّ

الفكر ّية مع أصحاب العقائد املنحرفة ،إال ّ
إن النجاح مل يكن باملستوى املأمول

املتطرفة؛ وذلك بسبب ّ
أن هذه
بالنسبة إىل املواجهات التي خاضها مع الت ّيارات
ّ
ّ
متجذرة يف داخل املجتمع ،وكان هناك َمن ُيدافع عنها بأساليب
العقائد كانت
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

متعدّ دة.

َّ -4
القزويني يف البرصة ما زالت بركاته باقية؛
االجتامعي للس ّيد
إن الدّور
ّ
ّ

والثقايف للمدينة،
الفكري
إ ْذ شارك الكثري من تالمذته وحاميل خ ّطه يف املشهد
ّ
ّ
اضطهاد وظلم عىل ِ
ٍ
يد البعث الصدّ امي
حتملوه من
فتحملوا يف سبيل ذلك ما ّ
ّ
الكافر.

5ـ ّ
بأنا
إن رشائح عديدة يف املجتمع
ّ
البرصي شعرت-وال تزال تشعرّ -

فقدت عامل ًا ومصلح ًا ّ
قل نظريهّ ،
وأن فقدَ ه ترك فراغ ًا كبري ًا داخل جمتمعهم مل
ْ

يستطع أحدٌ من العلامء ْ
أن يمأله -كام مأل ُه -إىل يومنا هذا.
ْ

تراث الب�صرة
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ُ
الهوام�ش
الربيطاين (1921-1914م)،
ُ -1ينظر :محيد أمحد محدان ،البرصة يف عهد االحتالل
ّ
مطبعة اإلرشاد ،بغداد1979 ،م.
يب،
 -2كانت البرصة تُعدّ يف نظر بريطانيا من ضمن حدود سياستها يف اخلليج العر ّ
وحاولت جاهدة تعزيز سيطرهتا عىل خطوط التلغراف واملكاتب الربيد ّية ورشكات
احلميدي
الوهاب ،البرصة يف العهد
السفن التجار ّيةُ .ينظر :خلود عبد ال ّلطيف عبد
ّ
ّ

(1908-1876م) ،دراسة يف األوضاع العمران ّية واإلدار ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية
والسياس ّية ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب1992 ،م :ص.241
ّ
السيايس
البرصي ،ودوره يف تاريخ العراق
 -3حسني هادي الشاله ،طالب باشا :النقيب
ّ
ّ
الربيطاين :ص.61-41
احلديث :ص52؛ ومحيد أمحد محدان ،البرصة يف عهد االحتالل
ّ
حممد أمني ،تاريخ العراق املعارص:
 -4فاضل حسني ،عبد ّ
الوهاب ع ّباس ،عبد األمري ّ
ص.103-83
األول) يف (1933/9/8م) ،ووصول امللك غازي إىل عرش
 -5بعد وفاة امللك (فيصل ّ
العراق ،زاد الرصاع عىل السلطة بصورة كبرية ،وأصبحت هناك أزمات وزارية حا ّدة ،أ ّدت
ٍ
تدخل اجليش ّ
عسكري يف البالد يف عام (1936م) ،حني ّ
تدخ ً
ال مبارش ًا يف
انقالب
إىل ّأول
ٍّ
السلطة مع النُّخب والقادة السياس ّيني ،حتّى وصل تدهور األوضاع إىل حدوث
رصا ٍع عىل ّ
حركة (1941م) ،التي ُعزل فيها الويص عىل امللك (عبد اإلله) عن احلكم آنذاكُ .ينظر:
واخلارجي
الداخيل
لطفي جعفر فرج ،امللك غازي ودوره يف سياسة العراق يف املجالني
ّ
ّ
العراقي يف حكومة
رباك ،دور اجليش
ّ
(1939-1933م) :ص175-129؛ وفاضل ال ّ
الوطني واحلرب مع بريطانيا (1941م) :ص212-188؛ وتوفيق سلطان احلسو،
الدفاع
ّ
السياس ّية.
السلطة يف العراق
امللكي-دراسة حتليل ّية يف اإلدارة ّ
ّ
الصاع عىل ّ
ّ
ُ -6ينظر :فؤاد حسني الوكيل ،مجاعة األهايل يف العراق (1937-1932م) ،دار ّ
الشؤون
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
الثقاف ّية العا ّمة ،بغداد1986 ،م.
السيايس يف العراق (1914-1908م)،
تطور الفكر
ُ -7ينظر :فاضل حسنيّ ،
ّ
التجمع القومي يف العراق
اجلواهري ،نادي املثنى وواجهات
الكويت1983 ،م؛ وعامد أمحد
ّ
ّ
(1942-1934م) ،مطبعة اجلاحظ ،بغداد1984 ،م.
احلسني ،تاريخ
الرزاق
ُ -8ينظر :فائق ب ّطي ،صحافة األحزاب ،بغداد1969 ،م؛ وعبد ّ
ّ
الصحافة العراق ّية ،ط ،3مطبعة العرفان ،لبنان1971 ،م؛ ورجب بركات ،من صحافة
ّ
الصحافة البرص ّية ،بغداد1977 ،م؛ وصالح مهدي
يب (1973-1889م)ّ ،
اخلليج العر ّ
امللكي ،دار مرص مرتىض ،بريوت2010 ،م.
وميض ،صحافة العهد
ّ
 -9كان احلزب الشيوعي العراقي يف عقد األربعين ّيات واخلمسين ّيات من أكثر األحزاب
العراق ّية نشاط ًا وخطورة ،وكان قدْ ُأ ّسس يف عقد الثالثين ّيات ،وقدْ استطاع احلزب بناء نفسه
تعرضت قيادته للتصفية؛
بناء متامسك ًا ،بالذات خالل سنوات احلرب العامل ّية الثانية ،وقدْ ّ
ِ
حممد
فقدْ ُأعدم يوسف سلامن يوسف (فهد) يف عام (1949م) ،ومعه (زكي بسيم ،وحسني ّ

(صابئي من البرصة) بقيادة
الشبيب ،وشالمو دالل) ،وكان (فهد) قدْ ك ّلف (مالك يوسف)
ّ
احلزب عندما كان يف السجن ،ولك ّن الذي ّ
تولها فع ً
مدرس
ال هو (هيودا أفرايم صديق) ،وهو ّ
واستمر
هيودي ،إىل تاريخ (1948/5/17م) ،وقدْ اعتقل هذا يف (1948/10/12م)،
ّ
ثم ّ
تولها (محيد عثامن)
رس ال ّلجنة املركز ّية إىل ترشين الثاين (1948م)َّ ،
(مالك يوسف) بأمانة ّ
إىل صيف (1949م) حني اعتقل ،فخلفه (هباء الدّ ين نوري) حتّى (1953/4/13م)،
األول (1955م) حني اعتقل ،واستلم
حني اعتقل ،فخلفه (كريم أمحد الداود) إىل ترشين ّ
حممد الريض) (سالم عادل) ،الذي ُأعدم مع آخرين من أعضاء احلزب بعد
ال ّلجنة (حسني ّ
حممد (معني) حتّى ترشين
انقالب ( 8شباط 1963م) ،وقدْ آلت القيادة بعد ذلك إىل عزيز ّ
ّأول عام (1993م) وانعقاد املؤمتر اخلامس للحزب؛ إ ْذ انتخب (محيد جميد موسى البيايت)
السادة ،األوضاع السياس ّية يف البرصة
سكرتري ًا عا ّم ًا للحزبُ .ينظر :نجاة عبد الكريم عبد ّ
بعد احلرب العامل ّية الثانية (1958-1945م) :ص61؛ وصالح اخلرسان ،صفحات من
تاريخ احلركة الشيوع ّية يف العراق :ص53-51؛ وللتفاصيل راجع :مالك سيف ،للتاريخ
الشيوعي ،ط،2
احلرية ،بغداد1983 ،م؛ وعزيز سباهي ،عقود من تاريخ احلزب
ّ
لسان ،دار ّ
العراقي من إعدام فهد حتّى
الشيوعي
القييس ،احلزب
بغداد2007 ،م؛ وسيف عدنان ارحيم
ّ
ّ
ّ
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املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر
الشيوعي
وحممد عبد ناجي ،احلزب
ّ
ثورة  14متّوز 1958م ،دار احلصاد ،دمشق2012 ،م؛ ّ
العراقي ،منشورات دار الغروب ،ال مكان( ،د.ت).
السيايس النهضوي:
القزويني -قراءة يف اخلطاب
حممد كاظم
ّ
 -10ظاهر ج ّبار عبيد ،أمري ّ
ّ
ص.22
الشريازي بتاريخ
حممد تقي
حممد كاظم
ّ
اخلراساين والشيخ ّ
 -11رسالة خ ّط ّية من الشيخ ّ
ّ
اخلاصة؛ عالء
القزويني
(شوال  ،)#1327املوافق (متّوز 1909م) يف مكتبة الس ّيد حسن
ّ
ّ
ّ
القزويني ،مسائل عقائد ّية يف الغلو والتفويض :ص.25-24
الدّ ين
ّ
 -12حمسن األمني ،أعيان ّ
الشيعة.24/15 :
 -13ظاهر ج ّبار عبيد ،مصدر سابق :ص.20
القزويني:
البرصي ،مع الفضيل يف ذكرى والده ،نفحات من حياة الس ّيد
 -14حسن
ّ
ّ
ص.115-79
الوهاب ،مصدر سابق :ص66-55؛ وكاظم باقر
ُ -15ينظر :خلود عبد ال ّلطيف عبد ّ
االجتامعي يف
عيل ،األحوال االجتامع ّية يف البرصة (1914-1869م) ،دراسة يف التأريخ
ّ
ّ
سجلت املحكمة الرشع ّية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة :ص.28-20
ضوء
القزويني ،مسائل عقائد ّية،
 -16حمسن األمني ،مصدر سابق :ص24؛ وعالء الدين
ّ
مصدر سابق :ص ،30-28وص60-58؛ وظاهر ج ّبار عبيد ،مصدر سابق :ص.29
التميمي ،بتاريخ (2012/8/11م) يف داره بمنطقة
 -17مقابلة مع كاظم يوسف جاسم
ّ
(السبيل ّيات) يف قضاء (أبو اخلصيب) يف البرصة ،ولد يف البرصة عام (1943م) ،وكان من
القزويني.
حممد
ّ
املواظبني عىل حضور جمالس الس ّيد أمري ّ
ّ
املتوف
البحراين
ُ -18ش ّيد اجلامع يف عام (1879-#1289م) من قبل الس ّيد نارص أمحد
ّ
وتم إعادة بنائه عام (1998م) ،و ُيطلق عليه اليوم (جامع الس ّيد
عام (1910-#1328م)ّ ،
حممد سامل محزة الع ّباس بتاريخ (2013/5/13م) ،يف
حممد
القزويني) .مقابلة مع ّ
ّ
أمري ّ
متول املسجد ُ
القزويني ،من مواليد (1948م)ّ ،
منذ أكثر من عرش سنوات ،من
مسجد الس ّيد
ّ
القزويني.
(السيمر) ،وكان من املواظبني عىل حضور جمالس الس ّيد
ّ
سكنة منطقة ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م).
 -19مقابلة مع كاظم يوسف
ّ
السيايس ،أطروحة دكتوراه غري
عز الدّ ين سليم وفكره
 -20فرات عبد احلسن كاظمّ ،
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
عز الدّ ين سليم ،يف
حممد العبادي ،شقيق ّ
منشورة :ص ،36و-أيض ًا -مقابلة مع حييى عثامن ّ
عدي بالبرصة ،بتاريخ (2012/9/25م).
الس ّ
املركز الوطني للدراسات يف شارع ّ
أجرها
حممد رفيع حسني املعريف :تاجر كويتي ثري ،كان حمسن ًا ،بنى دور ًا عديدة ّ
ّ -21
للنّاس ٍ
بأجر رخيص ،وغدت ّ
بالصبخة الكبرية ُعرفت بـ(حم ّلة املعريف) ،وكذلك بنى يف
حملت ّ
ّ
العشار يف حدود منطقة برهية ،وكان أوالده يزمعون من بعده بناء مستشفى لألطفال ،ولك ّن

حرب الكويت (اخلليج الثانية) أهنت املرشوع ،ومكتب وكيله كان -وما يزال -بالصبخة
املهدي)ّ ،
توف يف بداية عقد الثامنين ّيات من القرن املايض .مقابلة مع
الكبرية قرب (مقام خطوة
ّ
مقر عامدة ك ّل ّية اآلداب بجامعة
الدكتور محيد أمحد محدان
التميمي بتاريخ (2012/9/5م) يف ّ
ّ
القزويني
حممد
ّ
البرصة ،ولد يف البرصة عام (1943م) ،وكان سكنه قريب ًا من دار الس ّيد أمري ّ
يف البرصة القديمة ،وكان حيرض جمالسه وحمارضاته ،وهو أستاذ التأريخ احلديث واملعارص يف
املؤرخني يف التاريخ احلديث لعام (2012م).
ك ّل ّية اآلداب ،وحاز عىل جائزة شيخ ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/8/1م) يف داره يف قضاء
 -22مقابلة مع عبد اهلل جعفر خوين
ّ
أيب اخلصيب ،ولد يف (1934م) ،وعمل مو ّظف ًا يف دائرة األنواء اجلو ّية يف مطار البرصة ،وكان
القزويني.
حممد
ّ
املقربني من الس ّيد أمري ّ
من ّ
تم البدء ببناء هذه الدار يف عام (1927م) ،و ُاكملت يف عام (1929م) ،وقبل ذلك،
ّ -23
ٍ
السيمر ،بالتحديد يف املنطقة
(حممد مهدي
القزويني) وعائلته يف بيت قدي ٍم يف حم ّلة ّ
ّ
سكن الس ّيد ّ
القزويني يف (2012/8/13م).
يمر هبا اليوم شارع املقاولني .مقابلة مع الس ّيد حسن
ّ
التي ّ
العيداين ،بتاريخ (2012/9/16م) يف داره
حممد عبود عبد الس ّيد
 -24مقابلة مع ّ
ّ
حممد
املقربني من الس ّيد (أمري ّ
بالطويسة يف حمافظة البرصة ،ولد عام (1934م) ،وهو من ّ
القزويني) ،بقي مقي ًام يف الكويت منذ بداية السبعين ّيات حتّى عاد إىل العراق يف عام (1992م).
ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م)؛ ومقابلة مع الس ّيد
 -25مقابلة مع كاظم يوسف
ّ
القزويني ،بتاريخ (2012/8/17م).
حممد
ّ
حسن أمري ّ
األفغاين :هو الس ّيد مجال الدين ،ابن السيد صفرت ،يرتبط نسبه
 -26مجال الدّ ين
ّ
حلسني بن عيل ،ولد يف قرية (أسعد آباد) من قرى كنر يف أفغانستان سنة
باإلمام ا ُ
(1839/#1254م) ،وانتقل مع أبيه إىل مدينة كابل ،بدأ دراسته يف السنة الثامنة من عمره،
مجة يف ال ّلغة العرب ّية والرشيعة
واعتنى والده به كثري ًا بسبب فطنته وذكائه ،تل ّقى علوم ًا ّ
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املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر
اإلسالم ّية والعلوم العقل ّية ،فض ً
ال عن علوم الرياض ّيات واهلندسة ،وغريمها ،أخذ مجيع تلك
ٍ
العلوم من أساتذة ماهرين يف تلك البالد ،سافر إىل بلدان كثرية ،منها :اهلند ،ومرص ،وباريس،
املكرمة ،وطهران ،وغريها ،دامهه داء الرسطان يف فكّه األسفلّ ،
فتوف يف
واسطنبول ،ومكّة ّ
املخزومي ،خاطرات مجال
حممد
(ّ 7
ّ
شوال سنة  ،)#1314املوافق ( 9آيار 1897م)ُ .ينظرّ :
سيني :ص.39-7
الدين
األفغاين احلُ ّ
ّ
ّ -27
حلسني كاشف الغطاء :ولد يف مدينة النجف عام (-#1295
حممد ا ُ
الشيخ ّ
1876م) ،جدّ ه األعىل الشيخ خرض بن حييى املالكي ،الذي هاجر إىل النجف من بلدة
(جناجة) الواقعة جنوب مدينة احل ّلة ،وقدْ درس العلوم احلوزو ّية عىل يد كبار علامء احلوزة،
اهلمداينّ ،
أمثالّ :
والشيخ
اليزدي ،واملال رضا
حممد كاظم اخلراساين ،والس ّيد كاظم
ّ
الشيخ ّ
ّ
حممد رضا النجف آبادي ،وكان ّ
غزة وصيدا
حلسني كثري األسفار؛ فقد سافر إىل ّ
حممد ا ُ
الشيخ ّ
ّ
والقاهرة ،وحرض مؤمتر ًا يف القدس عام (1932/#1350م) ،وسافر إىل إيران وسورية
ولبنان ،وأغلب البلدان اإلسالم ّية ،فتستمع اجلموع الغفرية والطوائف الكثرية إىل صوته
يدوي يف املؤمترات واملحافل اإلسالم ّيةّ ،
توف عام (1954-#1373م) ،و ُدفن
اجلهوري ّ
ّ
حلسني كاشف الغطاء ،أصل الشيعة وأصوهلا:
حممد ا ُ
يف مدينة النجف األرشف .ينظرّ :
ص.20-9
التميمي ،بتاريخ (2012/8/10م).
 -28مقابلة مع عبد اهلل جعفر
ّ
ّ -29
إن اخلالف عىل ثبوت رؤية هالل العيدين ليس خالف ًا بني الطائفتني الكبريتني
الشيع ّية والسن ّية فقط ،بل هو خالف يصل حتّى إىل داخل الطائفة الواحدة؛ نظر ًا إىل اختالف
املباين الفقه ّية للفقهاء.
البرصي ،مصدر سابق :ص.21-18
 -30حسن
ّ
شب :أحد علامء البرصة املعروفني ،كان يف البدء قاضي ًا جعفر ّي ًا يف
 -31الس ّيد ع ّباس ّ
ثم يف البرصة يف عقد اخلمسين ّيات ،صار إمام ًا للجامع الذي ُس ّمي باسمه يف حم ّلة
(العامرة)ّ ،
(حييى زكريا) يف البرصة القديمة ،وما زال اجلامع قائ ًام إىل اآلن .مقابلة مع الدكتور محيد أمحد
التميمي ،بتاريخ (2012/9/5م).
محدان
ّ
الفضيل :هو ابن ّ
األحسائي،
حممد بن عبد اهلل
 -32الشيخ مريزا حمسن
ّ
الشيخ سلطان بن ّ
ّ
استقر يف مدينة البرصة يف منطقة (صبخة العرب) قادم ًا من األحساء ،وكان أحد علامء
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
مدينة البرصةّ ،
توف يف ( 13ذي القعدة سنة  ،)#1409املوافق (1989/6/17م).

 www.alkawtharv.ir؛ http://khaleejsaihat.com

األصفهاين يف ذلك الوقت قدْ ذهب
 -33لقدْ كان املرجع األعىل الس ّيد أبو احلسن
ّ
شب عدّ ة مرات بالنجف األرشف طالب ًا منهم
للعالج يف دولة لبنان ،وقدْ اتّصل الس ّيد ع ّباس ّ
ْ
أن ُيربوه باملوقف بالنسبة إىل ثبوت اهلالل عند املوجودين من العلامء أو عدم ثبوته ،فكان

البرصي ،مصدر سابق :ص.19
اجلواب :مل يثبت .حسن
ّ
التميمي ،بتاريخ ( 2012/9/1م) ،يف داره يف قضاء أيب
 -34مقابلة مع عبد اهلل جعفر
ّ
اخلصيب.
والزنجيل والرضب
 -35مل ُيعرف بالضبط وقت ظهور تلك الطقوس التي منها ال ّلطم ّ
املعصومني
األئمة
بالسيوف عىل الرؤوس ،ولك ّن املؤكّد ّأنا
ْ
َ
ظهرت بعد مدّ ة من انتهاء عرص ّ
الصغرى بحدود عام
لدى الشيعة األمام ّية؛ إ ْذ انتهى ذلك العرص بانتهاء زمن الغيبة ّ
البوهيي يف العراق
(940/#329م) ،وقدْ تكون بعض تلك املامرسات قدْ ظهر إ ّبان العهد
ّ
الصفوي ،الذي حكم إيران مع هنايات القرن اخلامس عرش
وإيران ،وزادت يف عهد احلكم
ّ
واستمر حتّى اهنيار الدولة الصفو ّية يف عام (1722م) بعد احتالل
امليالدي (1500م)،
ّ
ّ
األفغان إليرانُ .ينظرّ :
حممد جواد مغنية :ص.14
الشيعة يف امليزانّ ،
ّ -36
فإن العقائد تُعدّ األساس الذي تقوم عليه األحكام واألخالق يف الرشيعة
اإلسالم ّية.
 -37لقدْ ّ
القزويني) ظاهرتني خطريتني يف املذهبني اإلسالم ّيني:
حممد
ّ
شخص (أمري ّ
وبي ّ
أن ظاهرة الغلو موجودة لدى
الغلو
ني ،أال ومها ظاهرتا:
ّ
والتطرفَّ ،
ّ
والس ّ
الشيعي ّ
ّ
َ
واألئمة  ،و ُيعطوهنم
النبي
الغالة الذين يدّ عون ّأنم من الطائفة الشيع ّية؛ إ ْذ ُي
ّ
غالون بصفات ّ
املتطرفني
التطرف واملناصبة املوجودة لدى
صفات اخلالق سبحانه وتعاىل ،وكذلك ظاهرة
ّ
ّ
من الطائفة السن ّية ،الذين ُيك ّف َ
املسلمني ألسباب غري رشع ّية ،فض ً
ال عن ّاتاذهم موقف
رون
َ
العداء من أهل البيت  وحماباة أعدائهم.
القزويني ،بتاريخ (2012/8/17م).
 -38مقابلة مع الس ّيد حسن
ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/9/1م).
 -39مقابلة مع عبد اهلل جعفر
ّ
 -40املائدة.105 :
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املؤمنني ْ
أن يلزموا أنفسهم،
حممد حسني الطباطبائي يف امليزان :اآلية تأمر
َ
 -41قال الس ّيد ّ
ضالل َمن َّ
ُ
ضل من النّاس؛ ّ
فإن اهلل سبحانه هو املرجع
ويالزموا سبيل هدايتهم ،وال يوحشهم
للمؤمنني وغريهم طريقني اثنني ينتهيان إىل اهلل
احلاكم عىل اجلميع...وباجلملة ،فاآلية تقدِّ ر
َ
املؤمنني ّ
الضالل من
سبحانه ،وتأمر
بأن يشتغلوا بأنفسهم وينرصفوا عن غريهم ،وهم أهل ّ
َ
النّاس ،وال يقعوا فيهم ،وال خيافوا ضالهلم؛ ّ
املؤمنني عن
ربمُ ...أريد به هني
َ
فإن حساهبم عىل ّ
التأ ّثر من ضالل من َّ
كأن يقولواّ :
ضل من النّاس فيحملهم ذلك عىل ترك طريق اهلداية؛ ْ
إن
الساذجة،
الدّ نيا احلارضة ال تساعد الدين ،وال تبيح ّ
السنن ّ
التنحل باملعنو ّيات ،فإنّام ذلك من ُّ
ِ
ِ
و َقا ُلوا إِ ْن َّن َّتبِ ِع ُْالدَ ى َم َع َ
ك ُنتَخَ َّط ْ
ف م ْن َأ ْرضنَا،
وقدْ مىض زمنه وانقرض أهله ،قال تعاىلَ :
سورة القصص :آية  ،57فإنّام الواجب عىل املؤمن هو الدّ عوة إىل ر ّبه واألمر باملعروف والنهي
ثم إيكال أمر املس ّببات إىل اهلل سبحانه ،فإليه
عن املنكر ،وباجلملة ،األخذ باألسباب العاد ّيةّ ،
مؤسسة املجتبى للمطبوعات ،إيران2004 ،م،
األمر ك ُّلهُ .ينظر :امليزان يف تفسري القرآنّ ،
املج ّلد السادس :ص.163-161
التميمي ،بتاريخ (2012/9/1م).
 -42مقابلة مع عبد اهلل جعفر
ّ
 -43ال ّليربال ّية :ت ّيار سيايس بورجوازي ،ظهر يف عرص صعود الطبقة
البورجواز ّية الصناع ّية ونضاهلا من أجل السلطة ضدّ األرستقراط ّية اإلقطاع ّية،
َ
يطمحون إىل متديد سلطات امللك عن طريق الربملان ،وتوسيع
وكان ال ّليربال ّيون
ٍ
حدود مع ّينة.
احلقوق االنتخاب ّية إىل حدٍّ ما ،وإطالق احلر ّيات السياس ّية يف
الرزاق الصايف،
(ب.ن .بونوماريوف) ،القاموس
السيايس ،خمتارات ،ترمجة وإعداد :عبد ّ
ّ
ط1974 ،2م :ص197؛ وملزيد من التفاصيل :حال كاظم س ّلومي ،ال ّليربالية يف الفلسفة
الغرب ّية احلديثة ،رسالة ماجستري غري منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد2007 ،م.
 -44مقابلة مع ضياء أمني هاشم ،بتاريخ (2012/9/15م) ،ولد يف البرصة عام
(1949م) ،يعمل طبيب ًا يف دائرة صحة البرصة.
أسسه ميشيل عفلق وصالح البيطار
يب
 -45حزب البعث العر ّ
االشرتاكي :حزب قومي ّ
ّ
يب) يف أيلول سنة (1940م)،
تكونت تُعرف بـ(حزب البعث العر ّ
يف سورية ،وكانت ّأول نواة ّ
أسسه أكرم
يب
ويف ترشين الثاين (1952م) ،اندمج مع (احلزب العر ّ
االشرتاكي) ،الذي ّ
ّ
االشرتاكي) ،وكانت
يب
سمى منذ ذلك احلني (حزب البعث العر ّ
ّ
احلوراين ،وصار احلزب ُي ّ
ّ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
والرمادي والبرصة
ثم امتدّ نفوذه إىل النارص ّية ّ
بداياته يف العراق عام (1949م) يف األعظم ّيةّ ،
والنجف ،وأماكن ُأخر.
كان ّأول َمن أ ّلف خل ّية يف العراق الطالب السوري من اإلسكندرونة (أدهم مصطفى) يف
سنة (1947م) ،وكان يومها طالب ًا يف دار املع ّلمني العالية ،وكان هناك أيض ًا (فائز إسامعيل)،
وهو طالب سوري آخر بك ّل ّية احلقوق العراق ّية (1948 -1947م)  ،وفشل يف دراسته،
و ُفصل من الك ّل ّيةّ ،
العراقي عبد الرمحن الضامن (ك ّل ّية احلقوق)،
الرس ّية الطالب
ّ
فتول القيادة ّ
ثم ّ
تول املسؤول ّية طالب تونيس هو
و ُيساعده (حييى ياسني) بني عامي1951-1949( :م) ّ ،
حممد كرو) يف دار املع ّلمني العالية بني عامي1952-1951( :م) ،بعده ّ
تول
(أبو القاسم ّ
مسؤول ّية احلزب (فخري قدّ وري) بني عامي1953-1952( :م) ،حتى آلت القيادة إىل
يب) يف عام (1953م) وحتّى عام (1959م).
الركا ّ
(فؤاد ّ
اشرتك احلزب يف حكومة عبد الكريم قاسم بعد ثورة ( 14متّوز عام 1958م) ،ولكنّه
الشواف) االنقالب ّية يف ( 8آذار عام
انسحب بعد ذلك ،وشارك يف حماولة (عبد الوهاب
ّ
األول عام 1959م)،
1959م) ،ون ّظم حماولة اغتيال (عبد الكريم قاسم) يف ( 7ترشين ّ
واشرتك يف انقالب ( 8شباط عام 1963م) ،ومتكّن من السيطرة عىل احلكم مع عدد من
السالم
النارص ّيني املستق ّلني ،ولك ّن االنشقاقات يف احلزب أ ّدت إىل إزاحته بانقالب (عبد ّ
عارف) يف ( 18ترشين الثاين عام 1963م) ،واستطاع احلزب إعادة السيطرة عىل احلكم
األمريكي
يف انقالب ( 30-17متّوز عام 1968م) ،وبقي يف السلطة حتّى احتالل اجليش
ّ
يب :ص،201-200
العراق يف عام (2003م)ُ .ينظر :جالل الس ّيد ،حزب البعث العر ّ
االشرتاكي يف العراق ،رسالة ماجستري
يب
وهادي حسن عليوي ،دور حزب البعث العر ّ
ّ
يبّ ،
احلل األوحد
الركا ّ
غري منشورة ،ك ّل ّية القانون والسياسة ،جامعة بغداد1978،م؛ وفؤاد ّ
الغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم ،الدار العرب ّية للموسوعات ،بريوت2010 ،م ،وفاضل
السيايس يف العراق (1958-1914م) :ص129-125؛ وهاين الفكيكي،
حسني ،الفكر
ّ
مؤسسة املنارة ،قم( ،د.ت).
أوكار اهلزيمة ،طّ ،2
العيداين ،بتاريخ (2012/9/20م).
حممد عبود
 -46مقابلة مع ّ
ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/9/5م).
 -47مقابلة مع الدكتور محيد أمحد محدان
ّ
 -48التوبة.105 :
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وداينّ ،
البرصيّ ،
 -49من أولئك األشخاصّ :
والشيخ
الشيخ عارف
ّ
والشيخ خزعل ّ
الس ّ
البرصيُ .ينظر :ظاهر ج ّبار عبيد ،مصدر سابق :ص.27
عبد اجل ّبار
ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/9/1م).
 -50مقابلة مع عبد اهلل جعفر
ّ
العراقي :يف ( 2شباط 1960م) قدَّ م عدد من زعامء اإلخوان
اإلسالمي
 -51احلزب
ّ
ّ
املسلمني وإسالم ّي َ
ون مستق ّلون طلب ًا إىل وزارة الداخل ّية العراق ّية للرتخيص هلم بتأسيس
َ
اإلسالمي بزعامة نعامن عبدالرزاق ،وقدّ م احلزب اسم الس ّيد حمسن احلكيم بوصفه
احلزب
ّ
راعي ًا للحزب ،ومل ُي َّ
رخص للحزب ،فقدّ م اعرتاض ًا إىل حمكمة التمييز التي أجازته ،فرشع
بمامرسة نشاطه ،وكان احلزب قدْ أصدر جريدة (الفيحاء البغداد ّية) ،ور ّبام يكون السبب وراء
التخوف املتزايد من نفوذ الشيوع ّيني يف الشارع أ ّيام حكم عبد الكريم قاسم،
تأسيسه هو
ّ
بخاصة بني سنتي (1959/1958م) ،وقدْ دفع علامء السنّة ّ
والشيعة إىل طلب الرتخيص
ّ
الزبيدي ،موسوعة األحزاب العراق ّية :ص.321
للحزب اإلسالميُ .ينظر :حسن لطيف
ّ
 -52اجلمعة.2 :
القزويني ،قائالًّ :
والكتابة،ألنام من
إن نب ّينا كان قادر ًا عىل القراءة
 -53كتب الس ّيد
ّ
ّ
صفات الكامل ،وهو أكمل املوجودات ،فلو مل يكن قادر ًا عليهامَ ،
كان غريه أكمل منه يف هذين
الشخص ال يكون نب ّي ًا إال ْ
الوصفني ،وقدْ ث َب َت ّ
أن ّ
الصفات،
أن يكون أكمل أهل زمانه يف مجيع ّ
ِ
وإنّام ُس ّمي أ ّم ّي ًا لنسبته إىل أ ّم القرى مكّة ،وال جيب من قدرته عليهام أال يمتنع من فعلهام
إذا اقتضت احلكمة؛ ّ
فإن اهلل قادر عىل فعل القبائح ،ولك ْن ال يفعل ذلك ملخالفته احلكمة،
وكذلك أحدُ نا يقدر عىل فعلها ولك ْن ال يفعلها ،فالقدرة عليهام يشء ،وعد ُم فعلها يش ٌء آخر
القزويني ،عقيدة املسلم :ص.66
الكاظمي
حممد
ّ
ّ
ال تالزم بينهام يف اخلارجُ .ينظر :أمري ّ
حممد حسني الطباطبائي ،مصدر سابق ،املج ّلد ( :)19ص.289 -275
ّ -54
التميمي ،بتاريخ (2012/9/12م).
 -55مقابلة مع الدكتور محيد أمحد محدان
ّ
القزويني ،أصول املعارف ،مطبعة العرفان ،صيدا،
حممد الكاظمي
ّ
ُ -56ينظر :أمري ّ
1951-#1370م :ص.64-59
السادس ،قم،
 -57نرشة الذكرى ،تصدر عن معهد اخلطابة للس ّيد
القزويني ،العدد ّ
ّ
إيران1996-#1416 ،م :ص.17
حلسين ّية وأهدافها ،وقام البعض منهم
 -58لقدْ كتب الكثري من العلامء عن النهضة ا ُ
ال�سنة الأوىل  -املجلّد الأ ّول  -العدد الأ ّول
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ٌ
إ�صالحي يف مدينة الب�صرة
االجتماعي وال
درا�سة يف دو ِر ِه
القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
سيني لقصورهم ،أو تقصريهم يف أدائهم
بتوجيه الكثري من االنتقادات لبعض خطباء املنرب احلُ ّ
حلسني،
اخلطا ّ
يب؛ وذلك بسبب اعتامدهم عىل روايات غري صحيحة عن ثورة اإلمام ا ُ
ري،
املطه ّ
سينيُ ،ينظر :مرتىض ّ
وتركيزهم عىل جوانب مع ّينة أ ّدت إىل ضعف أداء املنرب احلُ ّ
وحممد
حلسين ّية ،ط ،3منشورات املركز العاملي للدّ راسات اإلسالم ّية1992 ،م؛
ّ
امللحمة ا ُ
حممد صادق الصدر ،أضواء عىل ثورة احلُسني( ،د.ت).
ّ
القطراين ،بتاريخ (2013/5/12م) ،يف جامع (أمني
 -59مقابلة مع شهاب محيد ذياب
ّ
املال عيل الوهيب) (العرادي) يف منطقة (التحسين ّية) ،من مواليد البرصة عام (1949م)،
القزويني ،وكان من املواظبني عىل حضور جمالسه.
مع ّلم متقاعد ،يسكن قريب ًا من منزل الس ّيد
ّ
يتم بواسطة القطار يف أغلب األحيان.
 -60كان نقل الزائري َن ّ
حممد عيل اخلطيب :من سكنة منطقة (صبخة العرب) ،وكان خمتار ًا
 -61احلاج درويش ّ
للمنطقة ،وأحد ّ
القطراين ،بتاريخ (/5/12
متول الوقف .مقابلة مع شهاب محيد ذياب
ّ
2013م).
تم إيقاف العقار املر ّقم ( )140/8من املقاطعة (/6خم ّيم) ،الواقعة يف حم ّلة
ّ -62
حلسين ّية) يف كربالء املقدّ سة من قبل أصحابه :احلاج باقر بن رايض بن سلامن ،واحلاج محيد
(ا ُ
الدهان ،واحلاج جعفر ابن ّ
املل
الصاحب بن عبد اهلل ّ
ابن املال ذياب بن أمحد ،واحلاج عبد ّ
طاهر ابن ّ
حلسني أمام قايض املحكمة الرشع ّية
املل جاسم ،وقف ًا أبد ّي ًا ودائ ًام إىل اإلمام ا ُ
(حممد صادق بحر العلوم) ،بتاريخ ( 8ترشين الثاين سنة 1955م)،
اجلعفر ّية بالبرصة ،الس ّيد ّ
عىل ْ
القزويني) .كتاب رسمي يف مكتبة الس ّيد
حممد
ّ
أن يكون الوقف حتت نظارة الس ّيد (أمري ّ
اخلاصة ،بالعدد ( )744يف (1955/11/8م) ،صادر من قايض املحكمة
القزويني
حسن
ّ
ّ
اخلاصة،
القزويني)
الرشع ّية اجلعفر ّية بالبرصة؛ سند عقار مؤ ّقت يف مكتبة الس ّيد (حسن
ّ
ّ
بالعدد ( ،)111يف (متّوز سنة 1969م) ،صادر من مدير ّية طابو لواء كربالء.
العيداين ،بتاريخ (2012/9/20م).
حممد عبود
 -63مقابلة مع ّ
ّ
ّ -64
إسالمي،
البرشي إىل واقع
إن الرسالة اإلسالم ّية هتدف إىل تغيري واقع املجتمع
ّ
ٍّ
تتغي فيه املفاهيم ،والسلوك ،واألعراف ،والعالقات عىل ّ
كل املستويات عىل أساس العقيدة
ّ
اإلسالم ّية والرابطة األخالق ّية وإحالل الرشيعة ّ
حمل القوانني الوضع ّية؛ حتقيق ًا إلرادة اهلل
سبحانه يف عبادته وابتغاء مرضاته.

تراث الب�صرة

312

جملّة ف�صل ّية حمكّمة

املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر
َيوا َما بِ َأن ُف ِس ِه ْم .الرعد :من اآلية .11
َي َما بِ َق ْو ٍم َحتَّى ُيغ ِّ ُ
 -65قال تعاىل إِ َّن اهللَ ال ُيغ ِّ ُ
معب ًا بلسان اإلسالم :فسجنوين [يعني اإلسالم]
حممد
القزويني) ّ
ّ
 -66كتب الس ّيد (أمري ّ
وشجعوا عىل تركيز تلك
بني جدران املساجد ،ومنعوين من النزول إىل ميدان الفكر والعمل،
ّ
الفكرة وتقويتها يف أذهاهنم بوساطة عمالئهم ،فكان من نتيجة ذلك اإلغراء واإلغفالْ :
أن
أصبح املسلم املعارص ال يعرفني [يعني اإلسالم] إال صورة جامدة كام أراد له االستعامر ،ال
ِ
السياسة االستعامر ّية املوبوءة .أراد الس ّيد
السياسة إال ّ
كام أردتُه أنا ،فهو ال يعرف من معنى ّ
القزويني كشف مؤامرات االستعامر يف استهداف اإلسالم وجعله حمبوس ًا يف اجلامع فقط،
ّ
حممد الكاظمي
السياسة حسب النظرة االستعامر ّيةُ .ينظر :أمري ّ
وإعطاء فكرة س ّيئة عن مفهوم ّ
القزويني ،اإلسالم وشبهات االستعامر :ص.8
ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م).
 -67مقابلة مع كاظم يوسف جاسم
ّ
 -68ج ّبار ظاهر عبيد ،مصدر سابق :ص.24
وحممد صدّ يق
الس
امرائيّ ،
ّ
 -69حزب االستقاللُ :أ ّسس عام (1946م) عىل يد (فائق ّ
(حممد مهدي ك ّبة) رئيس ًا له ،و(إبراهيم
شنشل ،وخليل كنه،
وحممد مهدي ك ّبة) ،وانتخب ّ
ّ
الراوي) نائب ًا للرئيس .هدفه املعلن حترير البالد واستقالهلا من ّ
كل سيطرة أجنب ّية ،والدّ عوة
إىل اإلصالح عىل أسس ومبادئ تقدّ م ّية اشرتاك ّية .اتسع نشاط احلزب خالل احلقبة املمتدّ ة
ما بني عامي1958-1946( :م) ،ووصل إىل ذروة نشاطه عندما شارك يف ّأول وزارة بعد
السيادة ،فيام
(حممد مهدي ك ّبة) عضو ًا يف جملس ّ
انقالب عام (1958م)؛ فقدْ ُع ِّي رئيسه ّ
ُع ِّي (صدّ يق شنشل) وزير ًا لإلرشاد ،و(ج ّبار عمر) وزير ًا للمعارف ،يف حني ُع ِّي (فائق
امرائي) سفري ًا يف القاهرةُ .ينظر :عبد األمري هادي العكام ،تاريخ حزب االستقالل
الس
ّ
ّ
(1958-1946م) :ص.320-319
وتم اختيار
 -70احلزب الوطني
الديمقراطي :أجيز احلزب يف ( 2نيسان عام 1946م)ّ ،
ّ
األزري ،وحسني مجيل،
(كامل اجلادرجي) رئيس ًا للحزب ،وكان من أعضائه (عبد الكريم
ّ
وحممد حديد).
وصادق كمونة ،وزكي عبد ّ
الوهابّ ،
العمري) ،ودخل يف جبهة االحتاد الوطني ،وكذا
عارض احلزب حكومة (مصطفى
ّ
(حممد حديد) وزير املال ّية،
شارك يف وزارة (عبد الكريم قاسم) األوىل بوزيرين ،أحدمهاّ :
واآلخر( :هديب احلاج محود) وزير الزراعة ،وحدثت مصادمات بني أنصار احلزب وأنصار
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القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
الشيوعي خالل حكم الزعيم (عبد الكريم قاسم) يف مناطق النعامن ّية واحلي وكربالء
احلزب
ّ
فقرر احلزب عام (1959م) جتميد نشاطه خالل هذه املدّ ة ،ما أثار البعض
والشام ّية ،وغريهاّ ،
البستاين ،وعبد املجيد الونداوي)،
من أعضائه ،فانش ّقوا عن احلزب ،من بينهم( :عبد اهلل
ّ
اجلبوري،
الزبيدي ،مصدر سابق :ص360-359؛ وإبراهيم
وغريمهاُ .ينظر :حسن لطيف
ّ
ّ
سنوات من تاريخ العراق :ص.338-331
القزويني ،كان من سكنة منطقة ّ
شط العرب يف البرصة،
 -71محيد ثامر :من أتباع الس ّيد
ّ
ّ
وتوف يف مدينة النجف األرشف عام (1988م) .مقابلة مع
ثم سكن منطقة اجلمهور ّية،
ّ
القزويني،
حممد
نارص فيصل
ّ
العيداين ،بتاريخ (2012/12/29م) ،يف ديوان الس ّيد أمري ّ
ّ
كان يعمل مو ّظف ًا يف رشكة النفط ،من سكنة منطقة (التحسين ّية) ،وهو من مرافقي الس ّيد يف
زياراته وجوالته.
حممد يف
 -72وكان جدول املواعيد ُيع َلن كذلك صباح يوم اجلمعة يف ديوان الس ّيد أمري ّ
التحسين ّية.
العيداين ،بتاريخ (2012/9/20م).
حممد ع ّبود
 -73مقابلة مع ّ
ّ
ٍ
بدراجاهتم اهلوائ ّية وينتقلون هبا من منطقة إىل أخرى،
 -74وكذا
يتحرك باقي النّاس ّ
ّ
وجيتمع آخرون من مناطق البرصة املختلفة يف املوعد واملكان املحدّ دين بعد معرفتهم بجدول
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م).
الزيارة .مقابلة مع كاظم يوسف
ّ
القزويني ،اإلسالم وشبهات االستعامر ،مصدر سابق :ص.8
حممد الكاظمي
ّ
 -75أمري ّ
التميمي ،بتاريخ ( 2012/9/1م).
 -76مقابلة مع عبد اهلل جعفر
ّ
العيداين ،بتاريخ (2012/9/20م).
حممد ع ّبود
 -77مقابلة مع ّ
ّ
التميمي ،بتاريخ ( 2012/8/16م).
 -78مقابلة مع كاظم يوسف
ّ
العطبي :من مواليد عام (1937م) ،كان يعمل
 -79رمضان عبد احلُسني عبد املجيد
ّ
القزوينيّ ،
توف بداية عام (2013م) .مقابلة
مع ّل ًام ،وهو من املواظبني عىل احلضور عند الس ّيد
ّ
العطبي بتاريخ (2013/5/12م) يف مدير ّية تربية أيب اخلصيب،
مع حسني عبد احلميد ثامر
ّ
من مواليد (1954م) ،مرشف اختصايص يف املدير ّية العا ّمة لرتبية البرصة.
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م).
 -80مقابلة مع كاظم يوسف
ّ
الفرطويس ،بتاريخ (2012/12/3م) يف جامع اإلمام
 -81مقابلة مع حمسن جار اهلل
ّ
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املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر
الطب يف عام (1973م).
الصادق يف اجلمع ّيات ،ولد يف البرصة عام (1949م) ،أكمل ك ّل ّية
ّ
ّ
 -82تقع (كوت الفدّ اغ) يف املنطقة املحصورة بني (الصنگر) جنوب ًا و(حمي ّلة) شامالً ،أ ّما
(حمي ّلة الصگاروة) ،فهي تقع بني (حمي ّلة) جنوب ًا ومنطقة (مهيجران) من جهة ّ
شط العرب.
 -83تقع (العطري ّية) إىل جوار منطقة التميم ّية عىل جهة هنر اخلندق الشامل ّية مقابل منطقة
ّ
العشار.
 -84تقع عىل اجلهة الشامل ّية من هنر اخلندق يف ّ
العشار.

 -85مقابلة مع الس ّيد نزار هاشم الب ّعاج ،بتاريخ (2012/12/3م) يف جامع اإلمام
الصادق يف منطقة اجلمع ّيات.
ّ
العيداين ،بتاريخ (2012/9/20م).
حممد ع ّبود
 -86مقابلة مع ّ
ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م).
 -87مقابلة مع كاظم يوسف
ّ
 -88ج ّبار ظاهر عبيد ،مصدر سابق :ص ،27ومريم حمسن ،نرشة صوت الثقلني ،العدد
املزدوج( ،الثاين والثالث) :ص.39
 -89استخدم احلكّام اجلدد الذين جاؤوا بعد انقالب ( 30-17متّوز 1968م) أسلوب
القزويني ونشاطاته،
ني ،ما أ ّدى إىل حتديد حركة الس ّيد
القوة والعنف مع معارضيهم السياس ّي َ
ّ
ّ
فت جوالته امليدان ّية التي كانت من خالل ما ُيعرف (باملدرسة الس ّيارة) .مقابلة
ثم تو ّق ْ
ومن ّ
التميمي ،بتاريخ (2012/8/16م).
مع كاظم يوسف
ّ
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القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ

واملراجع
امل�صاد ُر
ُ
 -القرآن الكريم.

اجلبوري ،سنوات من تاريخ العراق ،املكتبة العامل ّية ،بغداد( ،د.ت).
 -1إبراهيم
ّ
الصادق،
حممد الكاظمي
القزويني ،اإلسالم وشبهات االستعامر ،ط ،3دار ّ
ّ
 -2أمري ّ
بريوت( ،د.ت).
القزويني ،أصول املعارف ،مطبعة العرفان ،صيدا-#1370 ،
حممد الكاظمي
ّ
 -3أمري ّ
1951م.
القزويني ،عقيدة املسلم(،د .م)( ،د.ت).
الكاظمي
حممد
ّ
ّ
 -4أمري ّ
امللكي-دراسة حتليل ّية يف اإلدارة
السلطة يف العراق
ّ
الصاع عىل ّ
 -5توفيق سلطان احلسوّ ،
السياس ّية ،املكتبة الوطنية ،بغداد( ،د.ت).
ّ
يب ،دار النهار للنرش ،بريوت1973 ،م.
 -6جالل الس ّيد ،حزب البعث العر ّ
القزويني ،ال
الفضيل يف ذكرى والده ،نفحات من حياة الس ّيد
البرصي ،مع
 -7حسن
ّ
ّ
ّ
مكان( ،د.ت).
مؤسسة املعارف للمطبوعات،
 -8حسن لطيف
ّ
الزبيدي ،موسوعة األحزاب العراق ّيةّ ،
بريوت2007،م.
 -9حسني هادي ّ
يايس
الشاله ،طالب باشا :النقيب
ّ
البرصي ،ودوره يف تاريخ العراق ّ
الس ّ
احلديث ،الدّ ار العرب ّية للموسوعات ،لبنان2002 ،م.
 -10حال كاظم س ّلومي ،ال ّليربالية يف الفلسفة الغرب ّية احلديثة ،رسالة ماجستري غري
منشورة ،ك ّل ّية اآلداب ،جامعة بغداد2007 ،م.
الربيطاين (1921-1914م) ،مطبعة
 -11محيد أمحد محدان ،البرصة يف عهد االحتالل
ّ
اإلرشاد ،بغداد1979 ،م.
احلميدي(1908-1876م)،
الوهاب ،البرصة يف العهد
 -12خلود عبد ال ّلطيف عبد ّ
ّ
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املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر
والسياس ّية ،رسالة ماجستري
دراسة يف األوضاع العمران ّية واإلدار ّية واالقتصاد ّية واالجتامع ّية ّ
غري منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب1992 ،م.
الصحافة البرص ّية،
يب (1973-1889م)ّ ،
 -13رجب بركات ،من صحافة اخلليج العر ّ
بغداد1977 ،م.
العراقي من إعدام فهد حتّى ثورة
الشيوعي
القييس ،احلزب
 -14سيف عدنان ارحيم
ّ
ّ
ّ
 14متّوز 1958م ،دار احلصاد ،دمشق2012 ،م.
ّ -15
حممد جواد مغنية ،دار اجلواد للطباعة والتوزيع ،بريوت،
الشيعة يف امليزانّ ،
1984م.
امللكي ،دار مرص مرتىض ،بريوت2010 ،م.
 -16صالح مهدي وميض ،صحافة العهد
ّ
 -17صالح اخلرسان ،صفحات من تاريخ احلركة الشيوع ّية يف العراق ،دار الفرات،
بريوت1993 ،م.
النهضوي،
يايس
حممد كاظم
ّ
القزويني -قراءة يف اخلطاب ّ
ّ
 -18ظاهر ج ّبار عبيد ،أمري ّ
الس ّ
مطبعة رشيعت ،إيران2003،م.
 -19عبد األمري هادي العكام ،تاريخ حزب االستقالل (1958-1946م) ،دار
الشؤون الثقاف ّية العا ّمة ،بغداد1986 ،م.
الصحافة العراق ّية ،ط ،3مطبعة العرفان ،لبنان،
الرزاق
 -20عبد ّ
احلسني ،تاريخ ّ
ّ
1971م.
 -21عزيز سباهي ،عقود من تاريخ احلزب ّ
يوعي ،ط ،2بغداد2007 ،م.
الش ّ
القزويني ،مسائل عقائد ّية يف الغلو والتفويض ،بريوت2003 ،م.
 -22عالء الدّ ين
ّ
القومي يف العراق
التجمع
اجلواهري ،نادي املثنى وواجهات
 -23عامد أمحد
ّ
ّ
ّ
(1942-1934م) ،مطبعة اجلاحظ ،بغداد1984 ،م.
 -24فؤاد حسني الوكيل ،مجاعة األهايل يف العراق (1937-1932م) ،دار ّ
الشؤون
ال ّثقاف ّية العا ّمة ،بغداد1986 ،م.
يبّ ،
احلل األوحد الغتيال الزعيم عبد الكريم قاسم ،الدّ ار العرب ّية
الركا ّ
 -25فؤاد ّ
للموسوعات ،بريوت2010 ،م.
 -26فائق ب ّطي ،صحافة األحزاب ،بغداد1969 ،م.
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القزويني)
ال�س ّيد (�أمري حم ّمد
ّ
ّ
ّ
الوطني واحلرب مع بريطانيا
العراقي يف حكومة الدّ فاع
رباك ،دور اجليش
ّ
ّ
 -27فاضل ال ّ
(1941م) ،الدّ ار العرب ّية للطباعة ،بغداد1979 ،م.
حممد أمني ،تاريخ العراق املعارص،
 -28فاضل حسني ،عبد ّ
الوهاب ع ّباس ،عبد األمري ّ
مطبعة جامعة بغداد ،بغداد1980 ،م.
يايس يف العراق (1914-1908م) ،الكويت،
 -29فاضل حسنيّ ،
تطور الفكر ّ
الس ّ
1983م.
يايس ،أطروحة دكتوراه غري
 -30فرات عبد احلسن كاظمّ ،
عز الدّ ين سليم وفكره ّ
الس ّ
منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب2008 ،م.
 -31كاظم باقر عيل ،األحوال االجتامع ّية يف البرصة (1914-1869م) ،دراسة يف
ّ
سجلت املحكمة الرشع ّية ،أطروحة دكتوراه غري منشورة،
االجتامعي يف ضوء
التأريخ
ّ
جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب1995 ،م.
الداخيل
 -32لطفي جعفر فرج ،امللك غازي ودوره يف سياسة العراق يف املجالني
ّ
واخلارجي (1939-1933م) ،منشورات مكتبة اليقظان ،بغداد1978 ،م.
ّ
احلر ّية ،بغداد1983 ،م.
 -33مالك سيف ،للتاريخ لسان ،دار ّ
 -34حمسن األمني ،أعيان الشيعة ،ح ّققه :حسن األمني ،ط ،5دار التعارف للمطبوعات،
بريوت2000 ،م
مؤسسة املجتبى للمطبوعات،
حممد حسني الطباطبائي ،امليزان يف تفسري القرآنّ ،
ّ -35
إيران2004 ،م.
حممد احلُسني كاشف الغطاء ،أصل الشيعة وأصوهلا ،ط ،7دار الكتاب العريب ودار
ّ -36
املنار1963 ،م.
حممد عبد ناجي ،احلزب ّ
العراقي ،منشورات دار الغروب ،ال مكان،
يوعي
ّ
الش ّ
ّ -37
(د.ت).
سيني ،ط ،2دار الفكر ،دمشق،
املخزومي ،خاطرات مجال الدّ ين
حممد
األفغاين احلُ ّ
ّ
ّ -38
ّ
1965م.
ري ،امللحمة احلُسين ّية ،ط ،3منشورات املركز العاملي للدّ راسات
 -39مرتىض
املطه ّ
ّ
حلسني( ،د.ت).
حممد صادق الصدر ،أضواء عىل ثورة ا ُ
وحممد ّ
اإلسالم ّية1992 ،م؛ ّ

تراث الب�صرة
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املدر�س امل�ساعد جعفر عبد اهلل جعفر
 -40مريم حمسن ،نرشة صوت الثقلني ،العدد املزدوج( ،الثاين والثالث) ،حسين ّية
الثقلني ،قم2001-#1422 ،م.
السياس ّية يف البرصة بعد احلرب العامل ّية
السادة ،األوضاع ّ
 -41نجاة عبد الكريم عبد ّ
الثانية (1958-1945م) ،رسالة ماجستري غري منشورة ،جامعة البرصة ،ك ّل ّية اآلداب،
1992م.
 -42نرشة ّ
السادس ،قم،
للس ّيد
القزويني ،العدد ّ
ّ
الذكرى ،تصدر عن معهد اخلطابة ّ
إيران1996-#1416 ،م.
االشرتاكي يف العراق ،رسالة
يب
 -43هادي حسن عليوي ،دور حزب البعث العر ّ
ّ
والسياسة ،جامعة بغداد1978،م.
ماجستري غري منشورة ،ك ِّل ّية القانون ّ
مؤسسة املنارة ،قم( ،د.ت).
 -44هاين
الفكيكي ،أوكار اهلزيمة ،طّ ،2
ّ

 -وثائق

اخلاصة ،بالعدد ( )744يف
القزويني
رسمي يف مكتبة الس ّيد حسن
كتاب
ّ
ّ
ّ
(1955/11/8م) ،صادر من قايض املحكمة الرشع ّية اجلعفر ّية بالبرصة؛ سند عقار مؤ ّقت
اخلاصة ،بالعدد ( ،)111يف (متّوز سنة 1969م) ،صادر
القزويني)
يف مكتبة الس ّيد (حسن
ّ
ّ
من مدير ّية طابو لواء كربالء.

 -مواقع إلكرتون ّية
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