ضد البريطانيين
مرور مائة عام على ثورة النجف
َّ
(2018 - 1918م)
والعبرة والدروس
االستذكار
ِ

أ.د .عبد الستار شنين الجنابي

م��ع ن��زول الق��وات البريطانية ف��ي (الفاو)
تقرر رس��م سياس��ة معيَّن��ة لإلدارة
ل��م يك��ن قد َّ
البريطاني��ة في الع��راق في المس��تقبل؛ َّ
ألن من
الس��ابق ألوان ِه التك ُّهن بنتيجة الحرب وبتس��وي ٍة
س��لمية ،لذلك كانت إدارة المناطق ال ُمحتلة تُدار
من قبل البريطانيين مباشرة ً وبدون َّ
خط ٍة ُمسبقة،
عدا مناطق الفرات األوسط ،ومنها النجف حيث
تُركت تُدار من قبل شيوخها وزعمائها المحليين.
بعد احتالل بغداد ودخول القوات البريطانية
ف��ي /11آذار1917/م واالطمئن��ان إلى نتيجة
س�� ِ ّميت
الح��رب ،ش�� َّكلت حكومة الحرب لجنة ُ
بـ(لجنة إدارة ما بين النهرين) للنظر في مستقبل
العراق السياسي ،وعقدت اللجنة أولى جلساتها
مسودة
في /19آذار1917/م وأرسلت خالصة َّ
النتائج التي توصلت لها إلى نائب الملك في /29
آذار1917/م ،وم َّما جاء فيها :ال تُدار األراضي
ال ُمحتلة م��ن قبل حكومة الهند ،بل تُدار من قبل
حكومة صاحب الجاللة ،تُش�� ِ ّكل األماكن الدينيَّة

(*)

في كربالء والنج��ف جيبا ً منفصالً غير خاضع
للسيطرة البريطانية المباشرة(.)1
لك��ن الس��ير برس��ي كوك��س Sir Percy
1937-1864( Z. Coxم) اعت��رض ف��ي /7
نيس��ان1917/م على اعتب��ار النجف وكربالء
جيب��ا ً منفصالً ع��ن اإلدارة البريطانية ال ُمحتلة؛
َّ
لذلك تقرر ْ
موظفين محليين تابعين
أن يتم تعيين
لإلدارة البريطانية ويكونوا وكالء وممثلين لها،
فكان��ت هذ ِه الخط��وة األولى إلخض��اع النجف
ل�لإدارة البريطانية ال ُمحتلة المباش��رة ،وكتنفي ٍذ
عمل��ي له��ذ ِه الخطوة ،ت�� َّم ف��ي /1آب1917/م
تعيين (حميد خان بن أسد خان)( )2ممثال ً للحاكم
السياس��ي في النجف ،و (س��ركيس أفندي) في
الكوفة ،و (نديم الطبقجلي) في أبي صخير(.)3
ب��دأت متاعب اإلنكلي��ز في مدين��ة النجف
م��ع نهاية ش��هر تش��رين األول1917/م حينما
قَدِم ش��يخ م��ن قبيلة (عنِزة) إل��ى النجف يحمل

(*) جامعة الكوفة  /كلية اآلثار والتراث.
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رسالةً من الكولونيل ليتش��مان Lieutenant-
Colonel Gerard Evelyn Leachman
(1920-1880م) مو َّجهةً إلى حميد خان ممثل
الحاكم السياس��ي البريطاني الع��ام في النجف،
تأمره بمس��اعدت ِه في الحصول على كمي ٍة كبيرة
من الحبوب ،ف��ي الوقت الذي كانت فيه النجف
تُعاني وتش��كو من قلَّة الطعام بسبب القيود التي
كانت الحرب تفرضها على التجارة ،فضالً عن
أنَّها كانت تعتمد أصالً على استيراد الحبوب من
المناطق ال ُمجاورة لها.
وفي اليوم التالي بعث الش��يخ فهد الهذَّال
بقافل�� ٍة قوامه��ا ( )1200جمل لحم��ل الحبوب
إل��ى قبيلت ِه ،ولم يكن في وس��ع النجف ْ
أن توفر
له ه��ذ ِه الكمي��ة( .)5فث��ار أهل المدينة س��خطاً،
وقام��ت مظاهرة ف��ي الي��وم األول والثاني من
شهر تشرين الثاني ،وس��ارت إلى ال ُمخيم الذي
نزلت في��ه قافلة (عن��زة) وحاصرتها ،فنش��ب
قتال ونهب ،ولم يك��ن في مقدور حميد خان ْ
أن
يعمل ش��يئا ً إلعادة النظام( .)6ونتيج��ةً لذلك قَدِم
إلى النجف ضابط االرتباط السياسي البريطاني
الكابت��ن بلفور ، captain f. c. balfourالذي
ت َّم تعيينه هذا الش��هر لمنطقة النجف والش��اميَّة
لتدب��ر األمر ومعالج��ة القضية ،لك��ن يبدو أنَّه
ل��م ينجح في مس��عاه ألنَّه غ��ادر النجف قاصدا ً
الس��ماوة ،ث�� َّم عاد بع��د أيام ليجد بنود التس��وية
الت��ي اقترحها لم تطبق ،فحاول ْ
أن يضغط على
عطي��ة أبو كلل وكاظ��م صبي طالب��ا ً منهما ْ
أن
يقبال بتنفيذ بنود التس��وية التي اقترحها( .)7فأدت
محاولت��ه للضغ��ط عليهم��ا إلى هي��اج األهالي
ووقوع المواجهة ،فهوجم س��راي الحكومة في
الميدان ثالث مرات من قبل الجمهور ،وت َّم نهب
م��ا فيه ،فكان لهذا الح��دث أثر في نفوس الناس
فامت��دَّ لهيب المواجهة إل��ى مدينة الكوفة ،وأبي
()4
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صخير ،حيث هاجم األهالي الس��راي ومكاتب
الحكومة ونهبوها(.)8
أ َّم��ا الكابت��ن (بلف��ور) فم��ا كان من��ه أمام
ه��ذ ِه األح��داث المتس��ارعة إلاَّ ْ
أن التج��أ إل��ى
دار المرج��ع األعل��ى الس��يد كاظ��م الي��زدي
(1337-1247ه��ـ1919-1831/م) ،طالب��ا ً
من��ه التدخل إلعادة الهدوء والنظام إلى المدينة،
فنصح��ه ْ
أن يعف��و عن الزعيمي��ن ،فنزل بلفور
عند طلب ِه ،فعادت األمور في النجف وما حولها
إلى سابق عهدها من الهدوء والسكينة(.)9
إن هذ ِه الحادثة قد أوضحت َّ
َّ
أن البريطانيين
ال يبال��ون وال يهتم��ون إلاَّ بمصالحهم الخاصة
أوالً ،وبمصال��ح حلفائه��م ثاني��اً .ف��أدرك أهل
النج��ف ْ
أن ال س��بيل إلى الخ�لاص إلاَّ بتحدي
الس��لطة البريطاني��ة ألج��ل حملها عل��ى إقرار
وض��ع النج��ف الس��ابق بالتمت��ع بن��وعٍ م��ن
االس��تقالل الذاتي لكي يدبِّروا أمورهم بأنفسهم؛
لذلك تأسَّس��ت في النجف َّ
منظمة س��رية باس��م
ع ِملت بنشاط
(جمعية النهضة اإلس�لامية)(َ ،)10
لط��رد البريطانيين ال ُمحتلين م��ن البالد ،وكان
عل��ى رأس ه��ذ ِه الجمعي��ة الس��يد ُمح َّم��د علي
بح��ر العلوم ،والش��يخ ُمح َّمد ج��واد الجزائري
(1378-1298ه��ـ1959-1881/م) ،كم��ا
ض َّمت عناصر أخرى مثل ُمح َّمد علي الدمشقي،
وإبراهي��م باقر ،و ُمح َّمد حس��ن ش��ليلة ،و ُمح َّمد
علي ش��حاته ،وحس��ين الصراف( )11وآخرون
غيرهم ،وانتُخب عباس الخليلي ليكون سكرتيرا ً
لها ،ولُ ِقّب بـ(فتى اإلسالم)( ،)12انتهى قرار هذ ِه
ال ُم َّ
نظمة السرية إلى ْ
أن تبقى سريةً وتعمل بحذر
إلى ْ
أن يتم تسليح أعضائها وتنظيم ماليتها ،ومن
ث َّم تدعو القبائل ال ُمجاورة للثورة.
ازداد نشاط الجمعية حينما انظ َّم إليها معظم

ش��يوخ محلاَّ ت النجف والكثير من ش��بابها من
ع ِملت الجمعي��ة من أجل
َح َمل�� ِة البن��ادق( ،)13و َ
تحقيق أهدافها( )14في نش��ر دعوتها بين العشائر
ال ُمحيط��ة بالنج��ف ،والكوف��ة ،وأب��ي صخير،
والش��امية ،فانظ��م إليها م��رزوق العواد رئيس
مشايخ العوابد ،ورايح العطية رئيس الحميدات،
وس��لمان الفاضل رئيس الحواتم ،وودَّاي رئيس
آل علي( ،)15والحاج كاظم من رؤساء ال ُكرد في
الشامية ،و ُمح َّمد الحاج حمود من الحيرة ،ونجم
عبود العامري من الكوف��ة( .)16وبدأت الجمعية
بنش��اطها بإص��دار النش��رات التي تُكت��ب باليد
َّ
وت��وزع ف��ي النجف ،حيث يُلص��ق الكثير منها
على أبواب الصحن الش��ريف وجدران البيوت
إلثارة الناس ضدَّ ال ُمحتلين(.)17
كان الجمي��ع يعم��ل بدافع الش��عور الوطني
ض��دَّ ال ُمحتلين اإلنكليز ،لكن الحس اإلس�لامي
كان ه��و الغالب عل��ى الجمعية ،والس��يَّما عند
األعض��اء البارزي��ن فيه��ا؛ لذلك ت�� َّم االتصال
باألت��راك الذين ما زالوا يحارب��ون في مناطق
الفرات األعلى ولما ينس��حبوا بعد ،فتم مراسلة
الحاكم العسكري التركي في مدينة (عنه) (أحمد
بك أوراق) بواس��طة أحد ُمعتمديها وهو عباس
عل��ي ابن الحاج نجم البقَّال( ،)18والذي كان ينقل
رس��ائل الجمعية إل��ى مدينة (عن��ه) وبالعكس،
لغرض تنسيق المواقف والحصول على السالح
إلعالن الثورة ضدَّ اإلنكليز ،وعندما اس��تولت
الفرقة الخامس��ة عشرة البريطانية على (هيت)
و (عنه) في /26آذار1918/م( ،)19ألقت القبض
عل��ى ضاب��ط االرتب��اط األلمان��ي (بروس��ير)
وكانت معه جميع أوراقه وبضمنها ال ُمس��تندات
التي دلَّت على وجود «لجنة للثورة اإلس�لامية
في النجف»(.)20

بع��د زيارة الس��ير برس��ي كوك��س الحاكم
الملك��ي العام ف��ي العراق إل��ى الكوفة والنجف
ف��ي /4كان��ون األول1917/م ،رف��ع مذ َّك��رة
توصي��ة إلى حكومت ِه بإنش��اء حامية عس��كرية
ف��ي الكوف��ة ،والتي أُرس��لت في أوائ��ل كانون
الثان��ي1918/م( .)21بذلك ت َّم تجاهل التوصيات
الس��ابقة لحكومت�� ِه الصادرة بموجب المنش��ور
الم��ؤرخ ف��ي /1تش��رين الثان��ي1914/م،
َّ
والقاض��ي بعدم وض��ع حاميا ٍ
ت عس��كرية في
()22
المدن المقدسة ،والذي غدا حبرا ً على ورق ،
كما ت َّم أيضا ً العمل عل��ى تقليص نفوذ الزعماء
المحليي��ن المتن ِفّذي��ن الذي��ن اعتمدته��م اإلدارة
ال ُمحتل��ة مث��ل عطية أب��و كلل ف��ي النجف(،)23
واألخوي��ن فخ��ري و ُمح َّم��د عل��ي كمون��ة في
كربالء(« .)24ومن الغريب َّ
أن ع َّمال البريطانيين
قربوا للس��ير برس��ي كوكس [في
ف��ي النج��ف َّ
زيارت ِه للنجف] القرابي��ن وذبحوا الذبائح تحت
أقدام�� ِه»( .)25وق��د التقى كوكس خ�لال زيارت ِه
بك ٍّل من حميد خان ،وشيخ الشريعة األصفهاني
(1339-1266ه��ـ1921-1850/م) ،والتقى
أيضا ً بالس��يد كاظم اليزدي في الكوفة وخال ب ِه،
وأس��ره َّ
بأن بعض القوات البريطانية ستُرس��ل
َّ
إل��ى بع��ض م��دن الف��رات األوس��ط لتُعس��كر
فيه��ا( .)26وبع��د ُمض��ي بضع��ة أيام ت�� َّم وضع
الحاميات العس��كرية في أنحاء الفرات األوسط
وكان��ت إحداه��ا في الكوفة حيث عس��كرت في
(ش��ريعة أم التب��ن) .وأخذت ه��ذ ِه الحامية تقوم
بتمريناته��ا اليومية في الصح��راء التي تقع بين
الكوفة والنجف(.)27
ف��ي صباح يوم /12كان��ون الثاني1918/م
أُطل��ق الن��ار من س��ور النج��ف عل��ى الخيَّالة
الهندية الواصلة حديثا ً إلى الكوفة أثناء إجرائها
التمرينات العس��كرية خارج النجف ،فقُتل ثالثة
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م��ن أفرادها( )28و ُجرح آخ��ر( .)29كما تعرضت
طائ��رة بريطانية حلَّقت ف��وق البلدة إلى إطالق
الني��ران وبش��دَّة ،وهوجمت دوائ��ر الحكومة،
َّ
الموظفين
فاضط��ر حميد خان ومرؤوس��يه من
إل��ى الف��رار إل��ى الكوف��ة( .)30فكان��ت العقوبة
الت��ي فرضه��ا البريطانيون على ه��ذ ِه األعمال
هي :غرامة مقداره��ا ( )50.000ربيه( ،)31و
( ) 500بندقية ،وتس��ليم عطية أبو ككل وكريم
الح��اج س��عد( .)32وق��د ت��رك األول النجف إلى
الصح��راء( ،)33واختف��ى الثاني مدَّة ً ث�� َّم التحق
��لّم في
س ِ
باألول( .)34وت َّم جمع مبلغ الغرامتين و ُ
مقر إدارة االحتالل في الكوفة(.)35
وصل الكابتن مارشال W. M. Marshall
 captainإل��ى النج��ف في /1ش��باط1918/م
بصفت ِه معاونا ً للحاكم السياس��ي في النجف بدالً
من حميد خ��ان( ،)36واتخذ من خان عطية الذي
يقع خارج السور مقرا ً له(.)37
أدَّت اإلجراءات التي اتخذها الكابتن (بلفور)
حاكم لواء النجف والشامية إلى زيادة حالة التوتر
فيها ،الذي كان من ش��أن ِه ْ
أن هيَّأ األجواء لنشوب
ثورةٍ عامة فيها تكون بدايةً لثورةٍ عراقية كبرى
وهو ما كانت ت ُ ِ ّ
خطط له جمعية النهضة اإلسالمية،
ولك��ن بع��د ْ
أن تنضج الفك��رة في جمي��ع أنحاء
الع��راق ،وبص��ورةٍ خاصة في عش��ائر الفرات
األوسط التي مارست القتال وامتلكت الكثير من
الس�لاح ،غير َّ
أن ال ُمتحمس��ين من األعضاء في
الجمعية ،والذين كانوا برئاس��ة الحاج نجم البقَّال
استعجلوا األمر وقدموا ساعة الصفر في الوقت
الذي لم يتم هذا التفاهم مع العش��ائر بالشكل الذي
يجعل االس��تعدادات كامل��ةً ،وكان تبريرهم هو
أن ش��رارة الث��ورة يجب ْ
َّ
أن تنطل��ق قبل اندحار
األتراك وخروجهم من العراق بشك ٍل نهائي(.)38
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عق��د األعض��اء المتحمس��ون م��ن جمعي ِة
النهضة اإلسالمية اجتماعا ً في دار (عبد حميمة)
ال��ذي يق��ع بين محلَّت��ي الحوي��ش والعمارة في
الساعة التاسعة مسا ًء من يوم /18آذار1918/م
تح��ت س��تار إقام��ة حفل��ة زواج ،كان عددهم
يزيد على المائة وأكثرهم من الش��باب .في هذا
االجتماع تق��رر الهجوم على س��راي الحكومة
الذي يقع خارج الس��ور فج��ر اليوم التالي وقتل
من فيه واالستيالء عليه ،ووثَّقوا قرارهم بأغلظ
األيمان ،وت َّم تقسيم األعمال فيما بينهم(.)39
قاد الح��اج نجم البقَّ��ال المجموع��ة ال ُمكلَّفة
بالهجوم بعد منتصف الليل ،وكان عددهم يقرب
من العش��رين فرداً ،وعند الفج��ر من يوم /19
آذار1918/م تق��دم الحاج نج��م البقَّال إلى باب
السراي الجديد القتحام ِه ومعه شخص واحد أو
اثن��ان من المجموعة ال ُمن ِفّ��ذة( )40وهم متنكرون
ب��زي (الش��بَّانة) ،منتحالً صفة ُمعتم��د البريد،
وعندم��ا فتح الحرس الب��اب ع َّجلوا بقتل�� ِه ،فت َّم
الدخول إلى فناء الس��راي حي��ث جرت معركة
بي��ن الثوار ال ُمهاجمين وبين منتس��بي الس��راي
وحراس�� ِه اس��تمرت حوالي ( )15دقيقة وكانت
النتيج��ة مقتل الكابتن مارش��ال م��ن قبل الحاج
نج��م البقَّ��ال وج��رح الطبيب اإليرلن��دي وقتل
عدد من الحراس ،أ َّما الثوار فقد استُش��هد منهم
(حس��ن جوري) أثناء المعركة ،و ُجرح ك ٌّل من
صادق األديب الذي استشهد بعد يومين – بعض
المص��ادر ثالثة أيام  ،-وحميد عيس��ى حبيبان،
وحميد بن جاسم( ،)41وعبد الحمامي(.)42
صعِ��قَ الكابت��ن بلف��ور حاكم ل��واء النجف
ُ
والش��امية لمص��رع زميل��ه الكابتن مارش��ال،
فحضر إلى النجف فور س��ماع الخبر ،فوصلها
في الساعة التاسعة صباحا ً من يوم الحادث َّ
ليطلع

على الوضع ،ترافقه قوة من الخيَّالة( .)43ويُذكر
أنَّه عندما شاهد جثَّة الكابتن مارشال ملقاة ً وهي
ُم َّ
لطخة بالدماء ،قالَّ :
«إن ك َّل قطرةٍ من هذا الدم
الغالي تس��اوي أربعمائة نجفي»( .)44وعند لقائ ِه
رؤساء البلدة في السراي القديم في الميدان داخل
َّ
المدين��ة ،أ َّكدوا له
ب��أن هذ ِه العملي��ة دُبِّرت من
()45
عناص��ر من خارج النج��ف  ،فتظاهر بلفور
بقناعت�� ِه بنفي التهمة عن أبن��اء النجف( .)46لكن
مواجهة جديدة جرت بين بعض أفراد الش��رطة
وبين أحمد ومحس��ن أوالد الشيخ سعد راضي،
أدت إل��ى مقتل ش��رطيين( ،)47غيَّ��رت مجرى
األمور .زيادة ً على تعرض الكابتن بلفور نفسه
إلى إطالق النار من قبل أوالد الشيخ سعد ،لكنه
نج��ى بأعجوبة( ،)48فغادر المدينة إلى الس��راي
صن فيه مع من كان
الذي يقع خارج السور وتح َّ
معه من الجنود والش��رطة ،وفي الوقت نفس ِه ت َّم
إلقاء القبض على بقية أفراد الشرطة ال ُمنتشرين
داخل المدين��ة حيث ُجردوا من أس��لحتهم ،وت َّم
جمعهم في دار مهدي الس��يد سلمان ومعهم َمن
َّ
الموظفين وأسرهم( ،)49وهاجم
كان موجودا ً من
األهالي دار الحكومة وأشعلوا النار فيها(.)50
وهكذا اش��تعلت نار الث��ورة في النجف ضدَّ
البريطانيي��ن ،فحاول بعض العلم��اء والوجهاء
التوسط لإلصالح بين الفريقين ،فلم يُج ِد التوسط
نفع��اً ،وازدادت الث��ورة اتس��اعا ً حينم��ا تناخى
زعماء البلدة فيما بينه��م لمواجهة البريطانيين،
ول��م يبقَ بعيدا ً عنها س��وى ع��دد قليل ،كان من
بينهم من محلَّة الحويش مهدي الس��يد س��لمان،
وحس��ون ش��ربة ،وس��لمان أبو ش��بع ،وغيدان
ع��دوة  ،وم��ن محلَّ��ة الب��راق آل جري��و ،وآل
الش َّمرتي(.)51
كان��ت َّ
خط��ة البريطانيي��ن للقض��اء عل��ى

الث��ورة ترم��ي أوالً إلى حصار مدين��ة النجف
وقطع االتصال الخارجي معها أيَّا ً كان ش��كله،
ث�� َّم إثارة روح الفرقة والتنازع بين رجال الدين
وزعماء البلدة من جهة ،وبين الزعماء أنفس��هم
من جه ٍة أخرى ،وصوالً إلى الهدف الثاني وهو
ض��م المدينة إل��ى اإلدارة العس��كرية ال ُمحتلة،
الث��وار ،ليكون ذل��ك ِعبرة ً
واالقتص��اص م��ن
َّ
َّ
للنجفيي��ن أوالً ،وللعراقيين ثانياًَّ .
الخطة
إن هذ ِه
الت��ي ح��رص البريطانيون عل��ى تنفيذها كانت
ُمحصلةً لوضعهم بين خيارين صعبين ،األول:
هو َّ
أن النجف مدينة مقدس��ة عند الش��يعة بوج ٍه
ع َمد
خاص ،ولدى المس��لمين بوج ٍه ع��ام ،وإذا َ
البريطانيون إلى ضرب النجف وتسليط الجنود
والمداف��ع عليها ،أت��اح ذلك لألت��راك واأللمان
لبث الدعاية السيئة ضدَّ البريطانيين في
فرصةً ّ ِ
إيران والبالد اإلس�لامية األخ��رى .أ َّما الثاني:
فإنَّه إذا اتخذ البريطانيون سياسة اللين والتسامح
مع النجف َّ
فإن ذلك سيؤدي إلى تشجيع العشائر
والم��دن األخ��رى إل��ى االقتداء بث��ورة النجف
والقي��ام بوج��ه البريطانيين وإدارته��م ال ُمحتلة.
ونس��تطيع ْ
أن نُدرك خطورة األمر إذا ما علمنا
َّ
أن األت��راك م��ا زالوا يقاتل��ون البريطانيين في
العراق.
َّ
الخط��ة ف��ي /25
ب��دأ البريطاني��ون
آذار1918/م ،إذ أعل��ن الكابت��ن بلف��ور َّ
أن
الحصار الش��ديد سيس��تمر على المدينة إلى ْ
أن
تستجيب للشروط التالية:
 تس��ليم «القتل��ة» وم��ن أش��ترك معه��مبـ»الفتنة» ،بال قي ٍد أو شرط.
 دف��ع غرام��ة مقداره��ا ( )1000بندقية،و ( )50.000روبي��ة ،يجمعه��ا الرؤس��اء من
المحلاَّ ت التي كانت لها يد في “الفتنة”.
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 تسليم ( )100شخص من المحلاَّ ت الثائرةإل��ى حكوم��ة االحت�لال إلبعادهم ع��ن النجف
بصفتهم أسرى حرب(.)52
الم��س غيرت��رود بي��ل Gertrude
كان��ت ِ
-1868( Margaret Lowthian Bell
1926م) ق��د كتب��ت ف��ي رس��ال ٍة له��ا في /25
آذار1918/م ،تق��ولَّ :
«إن قضية النجف تنتهي
تس��رب الخ�لاف بين
اآلن بالموفقي��ة لن��ا ،فقد
َّ
العُصاة وأخذ أصدقاؤنا من النجفيين يتش��جعون
��لّم لن��ا اآلن م��ن قتل��ة الكابتن
س ِ
ف��ي العم��ل ،ف ُ
مارش��ال الفعليين ،ومن المؤمل أو المنتظر ْ
أن
نقوم بإعدامهم»(.)53
ل��م يُب��ا ِل النجفي��ون بالحص��ار ف��ي األيام
األول��ى ،ولم يكترثوا لش��روط رف��ع الحصار،
وقاموا ببعض المح��اوالت ِّ
لفك طوق الحصار
ع��ن البل��دة عل��ى مس��توى حرب��ي ،كان أولها
ي��وم /11آذار1918/م ،لكنه��م ل��م يفلح��وا في
محاوالتهم ،األمر الذي دعا البريطانيين لتشديد
الحصار( )54الذي اس��تمر م��ن /19آذار إلى /4
أيار1918/م ،حينما رفعت األسالك عن مدخل
المدين��ة باتجاه الكوف��ة إيذانا ً برفع الحصار عن
النجف نهائيا ً(.)55
وق��د س��مح البريطاني��ون ب��دءا ً م��ن /12
نيس��ان1918/م بخ��روج بع��ض األش��خاص
وبعض األُسر من الموالين لهم من النجف تحت
حراس ٍة عسكرية ،وبموجب رخص ٍة خاصة من
ق��وات االحتالل( .)56لقد أح��دث حصار النجف
والشروط التي وضعها البريطانيون لرفع ِه عن
المدينة المقدس��ة ردود فع ٍل واضحة في العراق
وفي إيران ،إذ انهالت الرسائل التي ال حصر لها
َّ
موظف��ي الحكومة البريطانية من الزعماء
على
الدينيي��ن يطالب��ون فيه��ا بإص��دار العف��و عن
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النجف ،ويعرضون وس��اطتهم في الموضوع.
أ َّما على الصعيد الرسمي َّ
فإن الحكومة اإليرانية
نقلت إلى السفير البريطاني في طهران مخاوفها
م��ن ْ
أن يُثي��ر خب��ر حص��ار النج��ف الش��عور
أمر ال تُحمد عقباه( ،)57فضالً عن
الدين��ي ،وهو ٌ
َّ
أن حكوم��ة الهن��د البريطاني��ة The British
 Rajومكت��ب الهن��د بعثا ببرقيتي��ن إلى اإلدارة
البريطاني��ة المدنيَّة في الع��راق ،تُعبِّران فيهما
عن قلقهما من احتمال وقوع نتائج وخيمة بسبب
بحق
اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها اإلدارة ّ ِ
َّ
الموظفون البريطانيون
النجف( ،)58كذل��ك تلقَّى
العامل��ون في مختل��ف مناطق العراق رس��ائل
مغلقة تهدد باالغتيال دون تمييز(.)59
أم��ا لماذا بقيت العش��ائر ال ُمج��اورة للنجف
مس��تكينةً و ُمحافظ��ة عل��ى هدوئه��ا ،ول��م تقم
بالتحرك والثورة إسنادا ً للنجف ،فإن ذلك يرجع
في تقديرنا إلى سببين رئيسين ،هما:
األول :تف��وق البريطانيي��ن الواض��ح ف��ي
الجان��ب العس��كري من حي��ث نوعية التس��ليح
وعدد القوات المقاتلة.
الثان��ي :التغيي��ر ال ُمفاجئ لسياس��ة اإلدارة
المدني��ة البريطاني��ة اتج��اه عش��ائر الف��رات
األوس��ط وعلى األخص ال ُمجاورة للنجف ،في
سِ��لف ،وفي إلغاء
تقديم المعونات الزراعية وال ّ
الضرائ��ب المفروض��ة عل��ى األراضي وعلى
محاصيله��ا ،األمر الذي حمل ش��يوخ العش��ائر
عل��ى التفكير والتأني قبل اتخ��اذ القرار بالثورة
والخروج على السلطة ال ُمحتلة.
لق��د أصب��ح البريطانيون يعرف��ون مواطن
الضعف ف��ي التنظيم القبلي؛ لذل��ك عملوا على
اس��تغالل ِه واالنتفاع منه ،إذ إنَّه��م رفعوا الكثير

من القيود عن كاهل ش��يوخ العش��ائر ،وخففوا
من وطأةِ اإلجراءات الحكومية عن عش��ائرهم
الت��ي كان يُض��ن أنَّه��ا أفضل حلي��ف للنجف،
بغية استمالتهم وكس��ب ودَّهم ،وقد أثمرت هذ ِه
السياسة الجديدة التي اتَّبعتها اإلدارة البريطانية
فوفَّرت لها أمر تهدئة العشائر.
ُ
ش�� ِ ّكلت في الكوفة محكمةً عسكرية خاصة
ل ُمحاكم��ة الث��وار ،تألَّفت م��ن الكولونيل لجمن
 Leachmanرئيس��اً ،وم��ن الميج��ر إي��دي
 ،Eadieوالميج��ر روث Routhعضوي��ن،
وقد مثَّل االدعاء العام الكابتن بلفور ،Balfour
فأص��درت المحكمة العس��كرية قرارها بإعدام
أربعة عش��ر رجالً من الث��وار ،وت َّم تنفيذ الحكم
بأحد عش��ر منهم في خان عبد المحس��ن شالش
في الكوف��ة فجر يوم /30أيار1918/م( ،)60هم:
كريم الحــاج سـعد ،أحمد الحــاج سـعد ،محسن
الحـ��اج س��عـد ،س��ــعيد العـبد ،كاظ��م صـبي،
محس��ن حبيب أبو غنيم ،عباس علي الر َّماحي،
عل��وان عل��ي الر َّماحي ،الح��اج نج��م البقَّـال،
جودي ناجي ،مجيد الحاج دعيبل( .)61كما صدر
حكم على تس��ع ٍة آخرين بالس��جن ل ُمد ٍد تتراوح
بين الست س��نوات والسجن المؤبد .كما حكمت
المحكمة على ( )132ش��خصا ًبالنفي إلى الهند
بصف ِة أسرى حرب(.)62
بع��د ه��ذا «االنتص��ار» ال��ذي أح��رزه
البريطاني��ون ،ظن��وا أنَّهم تغلَّب��وا على أخطر
ما جابهه��م من ظروفٍ ُمحرج��ة في العراق،
َّ
الم��س بيل:
وأن األم��ر ق��د انته��ى ،إذ تق��ول ِ
«عل��ى هذ ِه الش��اكلة انتهى م��ا كان يُعتبر أدق
موق��ف لنا منذ احتالل بغ��داد ،وقد اعترف لنا
الجمي��ع في الع��راق بأننا خرجنا م��ن المأزق
منتصرين»(.)63

النتائج والدروس:
َّ
إن من أهم أس��باب فش��ل ث��ورة النجف في
تقديرن��ا هو ع��دم توفر الدعم الدين��ي لها ،إذ ال
ي ِ حرك ٍة في النجف في حين ِه ْ
أن تنجح
يمك��ن أل ّ
ً
دون دع��م ال ُمجتهدين لها ،وخصوصا إذا علمنا
زعي��م دين��ي ْ
أن يتجاهل إرادة
ي
ٍ
أنَّ��ه ال يس��ع أ َّ
أتباع ِه ،والذي ترجع س��لطته جزئيا ً إلى والئهم
له .أ َّما اإلجراءات ال ُمشدَّدة والقوية التي اتخذتها
س��لطات االحتالل بما في ذلك الحصار الفعَّال،
فتبقى في المرتب ِة الثانية ،والس��يَّما إذا علمنا َّ
أن
موق��ف البريطانيين في العراق لم يكن مس��تقرا ً
بشك ٍل تام.
ومن األسباب المهمة لفشل الثورة ،محدودية
الفعل الث��وري ،وعدم وجود قاع��دة جماهيرية
وتنس��يق واضح إلدامة الحدث وتوسيعه ،ال في
المدن العراقية الرئيس��ة بش��ك ٍل عام ،أو القريبة
من النجف في أق ِّل تقدير ،وال في الريف ال ُمحيط
بها أو الريف العراقي ،بالش��كل الذي يجعل من
الحدث ش��رارة ً محلية لثور ٍة عراقية شاملة ضدَّ
ال ُمحتل .وقد اس��توعب العراقيون بش��ك ٍل عام،
والنجفيي��ن منه��م عل��ى وجه الخص��وص هذا
ال��درس ،فتجاوزوه وبش��ك ٍل رائع في التخطيط
للثورة العراقية الكبرى سنة 1920م.
َّ
إن أق��ل م��ا يُق��ال عن ه��ذا الح��دث الكبير
رغم فش��ل ِه ،أنَّه كان مج��رد بداية لعه ٍد جديد من
العالقات المتوترة بين النجف وسلطات االحتالل
ِّ
بالش��ك والحذر والتأهب
البريطاني��ة ،عهدٌ تميَّز
ل ُمجابه�� ٍة كبيرة كان موعدها في الثورة العراقية
الكبرى س��نة (1920م) ،الت��ي أجبرت اإلنكليز
عل��ى تبديل سياس��تهم في الع��راق والتفكير في
إنش��اء حكوم ٍة وطنيةْ ،
وإن كانت ش��كلية وتُدار
بواسطة ال ُمستشارين البريطانيين في الظل.
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الهوامش:
( )1غسَّ��ان العطي��ة ،العراق ..نش���أة الدولة (-1908
1921م) ،ترجمة :عطا عب��د الوهاب( ،لندن ،دار
الالم1988 ،م) ،ص ص.208-206
( )2حميد خان بن أس��د خان ،ال ُملق��ب بـ(نظام العلماء):
ول��د ف��ي النج��ف س��نة 1890م ،بع��د ْ
أن هاجرت
عائلت��ه ذات الج��اه والث��راء من إيران إل��ى النجف
س��نة 1840م ،كانت له صالت حس��نة م��ع الكثير
من العلماء والوجهاء في النجف ،وفي الوقت نفس�� ِه
كان موض��ع ثقة اإلنكليز وأحد أعوانهم المخلصين،
عُي��ن مع��اون للحاكم السياس��ي في النج��ف في /1
آب1917/م ،ث�� َّم متصرف��ا ً للــ��واء كرب�لاء في /7
شباط1921/م ،ث َّم انتُخب نائبا ً عن لواء كربالء سنة
1943م حتَّ��ى وفات ِه في /23كانون الثاني1943/م.
أ .و .د ،.ملفَّة ترتيب���ات اإلدارة العامة في كربالء،
رقم (/12ك) ،و.34
( )3عبد الرزاق الحسني ،ثورة النجف بعد مقتل حاكمها
الكابتن مارش���ال ،ط( ،4صيدا ،مطبع��ة العرفان،
1982م) ،ص.12
( )4فه��د ب��ك بن الدغي��م ،ال ُملقَّ��ب بـ(ابن هذال) ،ش��يخ
مش��ايخ قبيلة عنزة ،حليف قوي لإلنكليز ،كان يستلم
راتبا ً س��نويا ً م��ن اإلنكليز مق��داره ( )17ألف جنيه.
عبد هللا فهد النفيس��ي ،دور الشيعة في تطور العراق
السياسي الحديث( ،بال1976 ،م) ،ص.54
( )5علي ال��وردي ،لمحات اجتماعية من تاريخ العراق
الحدي���ث( ،بغ��داد1974 ،م) ،ج ،6ص209؛
حس��ن األس��دي ،ثورة النجف( ،بغداد ،دار الحرية
للطباع��ة1975 ،م) ،ص167؛ ومي��ض جم��ال
عمر نظم��ي ،ثورة 1920م ..الجذور السياس���ية
والفكري���ة واالجتماعية للحرك���ة القومية العربية
«االس���تقاللية» في العراق ،ط( ،2بيروت ،مركز
دراسات الوحدة العربية1985 ،م) ،ص.343
( )6المِ ��س غيرت��رود بي��ل ،فصول من تاري���خ العراق
القري���ب ،ترجم��ة :جعف��ر الخي��اط ،ط( ،2بيروت،
مطبعة دار الكتب1971 ،م) ،ص118؛ آرنولد .تي.
ويلس��ون ،بالد ما بين النهرين بين والئين ،ترجمة:
فؤاد جميل ،ط( ،2بغداد1992 ،م) ،ج ،2ص.88
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( )7المِ ��س بي��ل ،مرج��ع س��ابق ،ص119؛ للتفاصيل،
يُنظ��ر :مجي��د الموس��وي ،الحاج عطي���ة أبو كلل،
(بغداد1957 ،م) ،ص ص.126-125
( )8ويلس��ون ،مرجع س��ابق ،ج ،2ص89؛ المِ س بيل،
مرجع سابق ،ص.119
( )9النفيسي ،مرجع سابق ،ص ص.55-54
( )10يُش��ير عبد هللا فياض في كتابهِ :الثورة العراقية،...
ص ص ،193-192إلى َّ
أن هذ ِه الجمعية قد تأسَّست
ً
في عهد الكابتن مارش��ال حاكم النجف اس��تنادا إلى
عب��اس عل��ي .والصحي��ح ه��و َّ
أن ه��ذ ِه الجمعية قد
عقِب دخول القوات البريطاني��ة إلى بغداد
تأسَّس��ت َ
في /11آذار1917/م .وتُش��ير إلى ذل��ك الكثير من
المص��ادر ،منها :حس��ن األس��دي ،ث���ورة النجف،
(بغ��داد ،دار الحرية للطباعة1975 ،م) ،ص،169
ص218؛ عل��ي ال��وردي ،مرج��ع س��ابق ،ج،6
ص .214في حين َّ
أن األس��تاذ الحس��ني يذهب إلى
أبعد من ذلك حينما يُش��ير في كتابهِ :ثورة النجف،...
ص ،24إلى أنَّها تأسَّست قبل احتالل بغداد.
( )11األسدي ،مرجع سابق ،ص.169
( )12جعف��ر الخليلي ،هك���ذا عرفتهم( ،بيروت ،مطبعة
دار الكتب1972 ،م) ،ج ،4ص.92
( )13أنظ��ر :محم��د علي كمال الدين ،ثورة العش���رين
في ذكراها الخمس���ين ..معلومات ومش���اهدات في
الثورة العراقية الكبرى( ،النجف ،مطبعة التضامن،
1971م) ،ص ص .65-63قائم��ة بـ( )125أس��ما ً
من أعضاء الجمعية.
( )14لالطالع على برنام��ج الجمعية وأهدافها ونظامها
الداخلي ،يُنظر :مرجع نفسه ،ص ص.69-66
( )15الحس��ني ،مرجع س��ابق ،ص25؛ جعفر الخليلي،
مرجع سابق ،ج ،4ص.93
( )16محمد علي كمال الدين ،مرجع سابق ،ص ص-65
.66
( )17األسدي ،مرجع سابق ،ص.269
( )18جعفر الخليلي ،مرجع سابق ،ج ،4ص.92
( )19ش��كري محم��ود نديم ،حرب الع���راق (–1914
1918م) ،ط( ،4بغداد1964 ،م) ،ص.16

( )20المِ ��س بي��ل ،مرجع س��ابق ،ص ص.124-123
ادعت المصادر البريطانية بكون الجمعية قد تأسَّست
بإيع��از من األت��راك واأللمان بدلي��ل األوراق التي
ٍ
عثروا عليها عند ضابط االرتباط األلماني في (عنه).
ب الشيخ ُمح َّمد جواد الجزائري هذا االدعاء،
وقد َكذَّ َ
حيث ق��ال ما معناه :إنَّه بعد تأس��يس الجمعية ،وبعد
ْ
أن يئست من استنفار العشائر القريبة لدعم الحركة،
ت َّم إرس��ال رس��و ٍل إلى األتراك ومعه رسائل عسى
ْ
أن يمدوه بالس�لاح والعتاد ،وعند وصول الرس��ول
إل��ى القائد الترك��ي تُرجمت الرس��ائل التي معه إلى
األلماني��ة لكي َّ
يطلع عليها الضابط األلماني ،وعندما
احتل البريطانيون (عنه) وقعت الرس��ائل ال ُمترجمة
في أيديهم ،فربطوا بينها وبين ثورة النجف ،وادعوا
أنَّها كانت بتدبير األلمان وحلفائهم األتراك.
( )21ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.296
( )22المرجع نفسه ،ج ،2ص.295
( )23لالطالع على الوثائق الخاصة بال ُمراسالت السرية
بي��ن عطية أبو كلل والبريطانيي��ن ،يُنظر :أ .و .د،.
مديرية المخابرات الس��رية ،الملفة رقم ( )26/4في
(1918م) ،تحت��وي الملفة عل��ى ( )92وثيقة تتعلَّق
بالموضوع.
( )24لنفس الغرض أعاله فيما يخص محمد علي كمونه،
يُنظ��ر :أ .و .د ،.مديرية المخابرات الس��رية ،الملفة
رق��م ( )24/4في (1917م) ،تحت��وي الملفة على
( )88وثيقة تتعلَّق بالموضوع ،يعود بعض منها إلى
سنة 1915م.
( )25محم��د رضا الش��بيبي“ ،وثيقة خطيرة حول ثورة
النجف ضدَّ االس���تعمار البريطان���ي» ،مجلَّة الثقافة
الجديدة ،ع1969 ،3م ،ص.288
( )26الحسني ،مرجع سابق ،ص.17
( )27ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص296؛ المِ س بيل،
مرجع سابق ،ص.121
( )28الشبيبي ،مرجع سابق ،ص.291
( )29المِ س بيل ،مرجع سابق ،ص.121
( )30األسدي ،مرجع سابق ،ص224؛ الشبيبي ،مرجع
سابق ،ص.291

( )31الربي��ة  :rupeeهي عملة هندي��ة فضية ،أدخلتها
ق��وات االحت�لال البريطاني للعراق خ�لال الحرب
العالمي��ة األول��ى ،وهي تس��اوي في س��عر صرفها
( )75فلس��ا ً عراقياً .ولها أج��زاء فضية ،هي،1/2 :
 .1/8 ،1/4أ َّم��ا أجزاؤه��ا النيكلي��ة ،فه��ي :اآلنه =
 1/16منه��ا ،والبيس��ه (البي��زه) =  1/64منها ،أ َّما
مضاعفاته��ا فهي ورقية .بعد ص��دور قانون العُملة
العراقية ال ُمرقَّم ( )44لسنة 1931م وتعديالته أُلغي
التعام��ل بها اعتبارا ً من /1تش��رين األول1933/م،
عام صدر عن وزي��ر المالية العراقي
بيان ٍ
بموج��ب ٍ
في /14أيلول1933/م .عبد الرحمن الجليلي ،النظام
النقدي في الع���راق( ،القاه��رة ،مطبع��ة النهضة،
1946م) ،ص ،95ص ،97ص.140
( )32ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص296؛ المِ س بيل،
مرجع س��ابق ،ص122؛ األس��دي ،مرجع س��ابق،
ص.224
( )33األسدي ،مرجع سابق ،ص.225
( )34المرجع نفسه ،ص226؛ المِ س بيل ،مرجع سابق،
ص122؛ الوردي ،مرجع سابق ،ص.212
( )35الش��بيبي ،مرج��ع س��ابق ،ص ص292-291؛
األسدي ،مرجع سابق ،ص ص.226-225
( )36ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.296
( )37وض��ع البريطانيون يدهم على جميع أمالك عطية
أبو كلل في النجف ،وكان من جملتها خان كبير كان
ق��د بناه خارج الس��ور ألعمال ِه التجاري��ة ،وهو يقع
من جه ِة ب��اب النجف الكبيرة على يمين الذاهب إلى
الكوفة ،على بعد (500م) من السور.
( )38األسدي ،مرجع سابق ،ص ص.234-233
( )39المرجع نفسه ،ص.243
( )40هن��اك اخت�لاف في ع��دد المجموعة الت��ي قامت
بالتنفيذ وأسمائهم والمجموعة التي اقتحمت السراي،
بس��بب تعدد الرواي��ات وكثرته��ا ،وهي كم��ا يلي:
الشبيبي ،المذ َّكرات ،ص :293العدد الكلِّي عشرة أو
أكثر قليالً ،لم يذكر أسماء من اقتحم السراي؛ محمد
عل��ي كمال الدين ،معلومات ومش���اهدات ،ص:27
العدد الكلِّي عشرون ،المقتحمون للسراي هم :الحاج
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نج��م البقَّال ،ومحس��ن األديب ،ومحس��ن أبو غنيم؛
الحس��ني ،ثورة النجف ،ص :28العدد الكلِّي ثمانية
عشر ،المقتحمون هم :الحاج نجم ،ومحسن األديب؛
األس��دي ،مرجع سابق ،ص :244العدد الكلِّي سبعة
وعش��رون ،المقتحمون :الحاج نجم ،ومجيد دعيبل؛
حميد عيس��ى حبيبان ،مرجع س��ابق ،ص :71العدد
الكلِّ��ي ثالث��ة عش��ر ،المقتحمون هم :حميد عيس��ى
حبيب��ان ،وحس��ن عل��ي عيس��ى حبيب��ان ،وصادق
األدي��ب؛ محبوب��ة ،مرجع س��ابق ،ص :345العدد
الكلِّي خمس��ة عشر ،ولم يُشر إلى أسماء المهاجمين،
وكانت روايته عمومية وبخطوطٍ باهتة.
( )41محم��د عل��ي كمال الدين ،مرجع س��ابق ،ص28؛
وميض جمال عمر نظمي ،مرجع سابق ،ص.344

حاصرت النجف بكونها “جيوش جرارة بلغ تعدادها
خمس��ا ً وأربعين ألف جندي” .جعف��ر باقر محبوبة،
ماضي النجف وحاضره���ا ،ط( ،2النجف ،مطبعة
اآلداب ،)1958 ،ص .347ف��ي حي��ن َّ
أن الق��وة
التي نفَّذت الحصار كانت لواء مش��اة بقيادة الجنرال
ساندرس .ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.298
( )55الشبيبي ،مرجع سابق ،ص.335
( )56جعفر الخليلي ،مرجع سابق ،ج ،1ص .103كانت
الرخصة الت��ي تمنحها الق��وات البريطانية للخروج
من المدينة تُس�� َّمى بـ(الباص) ،وكانت تعني الش��يء
الكثي��ر للحاص��ل عليها حتَّى أنَّه��ا دخلت في كلمات
األغنية الشعبية التي كانت تتردد بكثرة على األلسن،
والتي تقول( :يو خالي ما يمشيش يو باص بيده).

( )42األسدي ،مرجع سابق ،ص.248

( )57ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.299

( )43ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص ص.298-297

( )58النفيسي ،مرجع سابق ،ص.58

( )44علي الشرقي ،األحالم ،ص.106

( )59ويلسون ،مرجع سابق ،ج ،2ص.299

( )45الحسني ،مرجع سابق ،ص.32

( )60أ َّم��ا الثالثة الباقون م��ن المحكومين باإلعدام فهم:
عب��اس الخليلي ،الذي ه��رب إلى إيران وكان حكمه
غيابياً .والسيد ُمح َّمد علي بحر العلوم ،والشيخ ُمح َّمد
جواد الجزائ��ري ،اللذان أُبدل��ت عقوبتهما في اليوم
التالي من اإلعدام إل��ى النفي ث َّم إلى اإلقامة الجبرية
ف��ي ال ُمح َّم��رة ،بع��د تدخ��ل أميرها الش��يخ خزعل
(1936-1861م) لدى البريطانيين.

( )46المرجع نفسه ،ص.33
( )47ينفرد األس��دي في القول َّ
إن من قتل الشرطيين هو
راضي الحاج سعد ،وباعتراف الموما إليه في مقابل ٍة
له معه ،ولكن نكايةً بالحاج س��عد ثبت القتل رس��ميا ً
ض��دَّ ولدي��ه أحمد ومحس��ن ألنَّه كان يحبه��ا كثيراً.
األسدي ،مرجع سابق ،ص.255
( )48محمد علي كمال الدين ،مرجع سابق ،ص.29
( )49األسدي ،مرجع سابق ،ص.256
( )50الشبيبي ،مرجع سابق ،ص.294
( )51األسدي ،مرجع سابق ،ص.298
( )52جريدة العرب ،ع/9 ،84نيسان1918/م.
( )53المِ س بيل ،العراق في رسائل المِ س بيل ،ترجمة:
جعف��ر الخي��اط( ،بغ��داد ،دار الحري��ة للطباع��ة،
1977م) ،ص ص.77-76
( )54لالطالع على يوميات الحصار وتفاصيله الجزئية،
يُنظر :الشبيبي ،مرجع سابق ،ص ص335-294؛
األس��دي ،مرجع س��ابق ،ص ص .305-260يبالغ
جعف��ر محبوبة كثيرا ً حينما يجع��ل عدد القوات التي
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( )61الحسني ،مرجع س��ابق ،ص82؛ األسدي ،مرجع
سابق ،ص ص347-346؛ محمد علي كمال الدين،
مرجع سابق ،ص.49
( )62الحس��ني ،مرج��ع س��ابق ،ص .80لالطالع على
أس��ماء المنفيين ،يُنظر :المرجع نفسه ،ص ص-87
.90
( )63المِ س بيل ،مرجع سابق ،ص.420

