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 عبد االله الصائػ المرعبً الحسٌنً 

 

 (الحضارٌة)النجؾ عاصمة الثقافة 

 

وكنت اتمنى ان تكون جمٌع كتب علً نعمه الحلو هً موضوع رسالتً للدكتوراه اال ان استاذي المشرؾ ).. 
ًَّ ان ادرس كل اعمال علً الحلو فً اطروحة واحدة  وهكذا اختار لً مشرفً الجزء الثالث  فقط من  استكثر عل
 . ( جاك سترنك . د / االحواز كً أحققه وٌكون رسالتً للدكتوراه 

 
 

 

 

 

ٌُْطلَُب ظلّ َمْن َهلََكا    أٌَن الشبا  ُب واًٌة سلكا   بلْ أٌَن 

 َسْلُم ِمْن رُجٍل َضحَك المشٌُب برأِسِه َفَبَكى  َتْعَجبًِ ٌا ال

 ِدْعبِل الخزاعً                                                             

 

علً نعمة الحلو امضى الشباب و الكهولة و الشٌخوخة فً البحث والتنقٌر (2012عاصمة ثقافٌة )ابن النجؾ 
 تذكره المدٌنة؟عن القضٌة العربٌة فهل ست

 

   

 

   

   

 

 



 

 

 

 

 

 

  ------اولى  توطئة

) وال على حملة الدرجات العلمٌة (  ماجستٌر دكتوراه) العلمٌة صفًة لٌست مقصورة على حملة الشهادات العلٌا 

فجٌمس فرٌزر لم ٌحمل شهادات جامعٌة علٌا ( استاذ كرسً / استاذ / استاذ مشارك / استاذ مساعد / مدرس 

التً قدمت فً امرٌكا عن كتابه الؽصن الذهبً جاوزت الخمسٌن ( الماجستٌر  والدكتوراه ) لكن عدد االطروحات 

ط حق ذوي الشهادات العلٌا والدرجات العلمٌة العلٌا من النعت العلمً  ولكن الذي وهذا الٌعنً ان نؽم! اطروحة 

بمعنى !! ٌعنٌه هو لٌس كل حامل شهادة ودرجة عالما  ولٌس كل محروم منهما  ممنوع علٌه ان ٌكون عالما 

ذه الطرٌقة فٌمكن ان ثان ان العلمٌة  تعنً الطرٌقة الموضوعٌة  فً التفكٌر  والتدبٌر فالتنفٌذ واذا لم تتوفر ه

وفً القرآن الكرٌم  (! ادارٌا)جامعٌا او رئٌس جامعة ( حرفٌا ) ٌكون حامل الشهادة والدرجة الُعْلٌٌن مدرسا 

والتوراة اشارة لما فٌها من ( مثل الذٌن حملوا التوراة ثم لم ٌحملوها كمثل الحمار ٌحمل أسفارا ) قوله تعالى 

عصبٌة فهً ربما كذلك ولكنها كما ازعم الحقة بالجوهر  ولٌس العرض حتى  علم عهد ذاك وقولً هذا إن احتمل

 –ٌكون توصٌفً  لجل كتب المؤرخ علً نعمة الحلو توصٌفا  مقبوال وإال ما معنى ان ٌنجز فً عنوان واحد 

اسب القول واذا كانت العلمٌة هً بؤرة األكادٌمٌة فمن المن. وهللا من وراء قصدي ! ستة اجزاء ؟ –االحواز مثال 

ان المؤرخ االمرٌكً  جاك سترنك ذكرنً فً اطروحته العلمٌة للدكتوراه وهً فً الشٌخ خزعل الكعبً  ومما 

وكنت اتمنى ان تكون جمٌع كتب علً نعمه الحلو هً موضوع ) ... قاله فً اطروحته وقد اصبحت كتابا متداوال 

ًَّ ا ن ادرس كل اعمال علً الحلو فً اطروحة واحدة  رسالتً للدكتوراه اال ان استاذي المشرؾ استكثر عل

 ( .وهكذا اختار لً مشرفً الجزء الثالث  فقط من االحواز كً أحققه وٌكون رسالتً للدكتوراه 

 

   ---------توطئة ثانٌة

و السجن او قطع  األرزاق  كم هو مؤلم ان ٌنافح المبدعون النجفٌون عن الحق العربً ؼٌر مبالٌن بالمالحقة ا
ٌُْنَظُر الٌهم من   المؤرخٌن (  بعض)او  التؽرب  فً قارات  الدنٌا لٌذوبوا وجدا وحنٌنا للوطن ؟ ثم ما معنى أن 

وعمقها !  العرب والمثقفٌن العرب نظرة ؼٌر منصفة  طولها  االستعالء وعرضها  الطفح الطائفً االصولً 
لهالكة ترمً المثقفٌن والمبدعٌن من النجفٌٌن بالتعصب المذهبً االعمى وكانت الحكومات ا! عمى البصٌرة 



وال ادري ولسُت إخال إدري من اٌن جاء هؤالء ! والوالء المزدوج بٌن العراق وبٌن الدول التً تتبع المذهب اٌاه
د ثوراتهم المتعددة  ؟ ما نحن والوالء المزدوج ؟ فحٌن تناخى الفراتٌون  الى اختٌار ملك للعراق بع! بانطباعاتهم 

ما معنى انهم ( الشكلً ) التً هزت عرش برٌطانٌا العظمى  واستجابة برٌطانٌا  لمطالبهم فً  االستقالل 
ٌَّة ) اختاروا فٌصال مع انه كان ملكا فاشال فً سورٌا وكان والده صادقا ؼٌر حاذق   بحٌث مرر البرٌطانٌون ( ن

فراتٌون تجاوزوا زعٌما ٌعرفونه وٌعرفهم وكم انجد النجؾ فً سنً الزعماء ال! بوساطته مشروعهم التشطٌري 
تجاوزوا   خزعال  امٌر والٌة  المحمرة الناجح المحبوب وكان مؤهال لملوكٌة ! القحط والطواعٌن والحصارات 

العراق اهلٌة كاملة لما ٌتمتع به من مروءة ودهاء وصالبة وتقوى ففضل زعماُء الفراِت االمٌَر فٌصل بن 
ربما شاءوا فً ( !!  وهو شٌعً ) ملكا على العراق واختزلوا االمٌر الكفوء خزعل ( وهو سنً  ) لحسٌن  ا

فهم شٌعة وخزعل شٌعً وفً ! سرٌرتهم الصافٌة  َقْهَر المٌل المذهبً عندهم  والوهم المذهبً عند ؼٌرهم 
ٌُبنى بالوطنٌة ولٌس بالطائفٌة  لتاج على راس فٌصل االول كملك للعراق ونجحوا فً وضع ا!! ٌقٌنهم ان العراق 

وقد أعاد انتاج  هذه السٌاسة الطوائفٌة !   الوطنٌة  فً حامٌة القشلة فكان بٌانه األول  طائفٌا مخٌبا للحسابات
فعمل على ان توثٌق كون   2003بما هو اسوأ حاكم بؽداد االمرٌكً بول  برٌمر الذي اسس عراق ما بعد نٌسان 

والٌدري احد منا الى كم من العقود ستستمر اللعنة الطائفٌة ؟ مبدعو النجؾ ومثقفوها !  ٌة العراق دولة طائف
هذا هو الشاعر !! وزعماؤها  العرب مٌالون لتوكٌد عروبة النجؾ رؼم دراٌتهم  بتوجس كثٌر من االشقاء منهم 

( الشٌعً ) ي شاه اٌران ٌقبض علٌه محمد رضا بهلو(  آل جوٌبر ) النجفً والعربً ضٌاء الدٌن الخاقانً 
وهو الفتى  ! وٌعذبه تعذٌب الحانق البائق تعذٌبا  فوق طاقة احتماله  !  بمكٌدة كمٌنٌة  فٌختطؾ دون علم احد  

ولعل ابسط ما فعله شاه اٌران بهذا الخاقانً الجوٌبري االصٌل انه وضع ! الرقٌق الذي نشأ فً بٌت عز ونعمة 
مستحدث من التعذٌب فماتت االعصاب فً واحدة من رجلٌه وظل ٌعرج صابرا  رجلٌه تحت كتلة  من الثلج كنمط

! حتى اختاره  هللا الى جواره دون ان تلتفت له الحكومات على توالٌها والمؤسسات الخٌرة الموسرة على كثرتها 
ٌسٌح قلمه  وجاء دور هذا المؤرخ النجفً علً الحلو لٌنفق عمره فً الكتابة عن عروبة المحمرة وعراقٌتها ثم

! العبق لٌؤرخ للتراب العراقً المهدور بٌن جٌران الٌشبعون ٌسٌل لعابهم كلما نظروا الٌه عبر الحدود   
مساحات التراب العراقً المتنازع علٌها  ؟ نحن لسنا متشائمٌن او متشاكٌن  ولن ندفع عن اصالتنا وعروبتنا 

ٌَّة  عهد  خمسٌنات القرن ( فلسطٌن فً الشعر النجفً ) الصؽٌر ألم ٌأتك نبأ كتاب الشٌخ محمد حسٌن !!  القُِح
ألم  تقرأ كتاب الدكتور عثمان سعدي سفٌر الجزائر فً العراق سبعٌنات القرن الماضً الذي قدمه !! العشرٌن ؟

وقد احصٌُت فً هذا ( ثورة الجزائر فً الشعر العراقً ) بهٌئة اطروحة نوقشت فً  جامعة بؽداد وعنوانه 
الكادٌمً عدد الشعراء النجفٌٌن الذٌن ؼنوا للثورة الجزائرٌة  فوجدتهم ٌشكلون وحدهم الثلثٌن وبقٌة الكتاب ا

بل وهل نسٌت صرخة شاعر العرب الشٌخ عبد المنعم الفرطوسً سنة ! شعراء العراق  ٌشكلون  الثلث فقط 
 : متحدٌا حلؾ بؽداد وؼضب  نوري السعٌد مما سبب له مشكالت عدٌدة 1956

 

 ر ٌا ام الصقور    ثوري على العدوان ثوري مص ٌا

ـــــــج فهو كالصبح المنٌر   ثوري لحقك قد تبلَـّ

 اجمال وادي النٌل ٌالؽة العواطؾ والسرور 

 انشودة الشٌخ الكبٌر ولهجة الطفل الصؽٌر 

 حلم العرائس والعذارى فً الحجال وفً الخدور 
 



كبار الزعماء المستقلٌن وكبار الزعماء الشٌوعٌٌن كما حضنت  !! النجؾ حضنت  كبار علماء المسلمٌن 
الزعماء الوطنٌون مثل سعد صالح جرٌو  والحاج محسن شالش والحاج عطٌة ابو !! والقومٌٌن وكبار المفكرٌن 
الزعماء االسالمٌون المفكرون  مثل  جمال الدٌن االفؽانً ومحمد عبدة  ومحمد !! كلل و الحاج كاظم صبً 

الزعماء الشٌوعٌٌن مثل حسٌن الرضً وحسن عوٌنة !  ومحمد  الشبٌبً  وحسٌن مروة   حسٌن كاشؾ الؽطاء
كما حضنت  كبار القادة القومٌٌن مثل عبد االله  النصراوي    زعٌم ! ومحمد موسى التتنجً وعلً الصفار 

كل هؤالء !!!! لحلو الحركة االشتراكٌة العربٌة  فً الوطن العربً  وعالء البرمكً واحمد هادي الحبوبً وامٌر ا
بما فٌهم قادة البعثٌون المعتدلون مثل عبد الحسٌن الرفٌعً ومدلول المحنة وصدقً ابو طبٌخ  ومهدي الشوكتً 

وكانت النجؾ وما زالت  ! هؤالء  الدٌنٌون  والدنٌوٌون  لم تكن الطائفٌة لتشكل فً فكرهم ادنى هاجس  !! 
سً واالفؽانً والفارسً والهندي والتركً  واالفرنجً للدراسة عاصمة أممٌة بامتٌاز ٌأتٌها الصٌنً والرو

والتحصٌل العلمً او التبرك بجوار امٌر المؤمنٌن علً بن ابً طالب كرم هللا وجهه فٌتعاٌشون بسالم آمنٌن على 
حباء ارواحهم واموالهم  واهدافهم فٌجدون لهم المأوى  والطعام والكساء واالساتذة والزمالء بل واالصدقاء واال

و النجؾ ! فكما ان  لالفراد طبائعهم المفطورٌن علٌها فكذلك للمدن طبائعها  !!  بل واألنسباء  اذا شاءوا !! 
هً  ام رؤوم ترضع ابناءها وما فضل ترضع ! مطبوعة او مفطورة على احتضان الجمٌع دون سؤال عن الهوٌة 

لعل المثل األجمل هو مبتدأ التسعٌنات حٌن اشتد قصؾ و!!! به ابناء سواها وقد تؤثر ابناء سواها على ابنائها 
الحلؾ االطلسً وامرٌكا وبعض االشقاء العرب هرع العراقٌون لالحتماء بالنجؾ ومسوؼهم قداستها بحٌث تمنع 
القصؾ على قاطنٌها فجاءها السنً والشٌعً والمسٌحً والٌهودي وكنت فً النجؾ عهد ذاك استاذا جامعٌا 

عة الكوفة الثقافً االجتماعً  وكنت سعٌدا ان صدٌقً الشاعر والمحقق والدبلوماسً المهم  ورئٌسا لمنتدى جام
!! االستاذ هالل ناجً زٌن الدٌن المصرؾ حل فٌها وعائلته الكبٌرة جدا وهو رجل سنً المذهب عروبً المنهج 

ًُ المصريَّ السنً اقرب الٌه  من الشٌشانً  الشٌعً شئت هذا ام اب ٌت والقول الٌضطرد  فثمة وقد ٌجد النجف
الكثٌر الذٌن  ال ٌرون  التعاطؾ المذهبً مروقا عن الدٌن وال خٌانة للوطنٌة اذا كانت الحدود بٌنة وهً بٌنة 

فً النجؾ ثمة المرجعٌة  الدٌنٌة المحترمة  وثمة المرجعٌات السٌاسٌة والحزبٌة وهً محترمة ! والحمد هلل 
ؾ بمحبة طاؼٌة ووحدة راقٌة دون ان ٌفرقهم ان هذا ٌلبس العمة والجبة   اٌضا ومنذ القدم تعاٌش جمهور النج

حقا زد علٌه ان لدٌنا شارعٌن !!وهذا حسن !  وذلك ٌلبس الجاكٌت والبنطلون وثالث ٌضع الٌشماغ والعقال 
باسل   النجفٌة وشهٌدها رجل  1918بل ان زعٌم ثورة ! االول مهمٌن وهما شارع االكراد والثانً شارع الٌهود 

 فماذا بعد ؟ !! من الدلٌم اسمه الحاج نجم البقال 

 

---- اوال / الموضوع 

علً نعمة الحلو مؤرخ نجفً منصؾ معاصر إهتم بتورٌخ القضٌة العربٌة تورٌخا موضوعٌاً بعٌداً عن اإلحن 
ولو متأخراً  –وقد اخترت الكتابة عنه . ص من ؼٌره شٌئاً كرهه  والترات فالٌضٌؾ من عنده شٌئا احبه وال ٌنق

قامة  لم تنل حظها من التقوٌم ! بوصفه  شخصٌة نجفٌة مرموقة وهادئة ومحبوبة  ومؽبونة اٌضا واٌضا جداً  -
ة اذن نحن مع السٌد علً نعم! لكنها تحظى باالحترام اٌنما حلت ومتى حلت والحمد هلل ! والتكرٌم حتى اآلن 

وقد اضطرت  ظروؾ العمل ! نجل العالمة السٌد نعمة المولود فً النجؾ ! هادي نعمة علً حسن فرج هللا الحلو 
الدٌنً والده الى اإلقامة  فً البصرة مكرما مبجال  مع ابنة عمه ورفٌقة حله وترحاله العلوٌة صدٌقة ابنة السٌد 

ان ٌولد فً (  صاحب الترجمة ) ٌكون قدر ولده علً ل! عبد الحسٌن محمد رضا محمد حسن بن فرج هللا الحلو 
فإذا انتهت مسوؼات السٌد نعمة للبوث فً البصرة عاد   1939عام ! البصرة ( محافظة)ناحٌة المدٌنة من لواء 

وشًء من قدر السٌد علً الحلو ان الٌكون له ! وعائلته الى النجؾ لٌقٌم فً بٌت جد علً فً محلة الحوٌش 
تاذ الٌه لكن شقٌقته العلوٌة هٌبت عوضته مقام الشقٌق بله الشقٌقة وكان الود بٌنهما مثاال  شقٌق ٌؤنسه وٌل



فإن جهة امه العلوٌة ! واذا كانت جهة ابٌه شذًٌة بالعلماء والوجهاء بٌد انه لم ٌرزق اعماما! نادرا فً األلفة 
ومن ٌجحد فضل ! وضع فخر العائلة صدٌقة  جعلته ٌنعم بخؤولة فذة هً موضع فخر النجفٌٌن  قبل ان تكون م

ابو سمٌر ) االستاذ السٌد جواد الحلو 2سماحة السٌد ٌوسؾ عبد الحسٌن الحلو 1:اخواله رحمهم هللا جمٌعا 
ثمة فرق ضئٌل بٌن . االستاذ السٌد جعفر الحلو  5. االستاذ السٌد محمد الحلو 4. السٌد شاكر الحلو 3( . وامٌر 

فلم نتزامل او نتجالس فضال عن اننً درست فً مدرسة ؼازي االبتدائٌة (  اتبها صاحب الترجمة وك) عمرٌنا 
فً النجؾ والمركزٌة فً الناصرٌة واالمٌر عبد االله فً الكاظمٌة وابن حٌان فً الكوفة واخٌرا مدرسة الؽري 

حٌدرٌة وفٌصل الثانً االبتدائٌة المسائٌة فً النجؾ اما صاحب الترجمة فقد اكمل االبتدائٌة من خالل مدارس  ال
ولحقت   1939والسالم وكذا الحال لم نلتق فً متوسطة الخورنق فقد جاء السٌد علً نعمة الحلو الى الدنٌا سنة 

لكن ! حتى دار المعلمٌن االبتدائٌة فقد امضاها   هو فً كربالء بٌنا امضٌتها فً االعظمٌة ! به بعد ثالث سنوات 
وعلقنا صداقة نفٌسة مازالت عبقة ! تركة فً المواسم الدٌنٌة واالدبٌة  والوطنٌة ذلك لم ٌمنعنا عن اللقاءات المش

فاذا كان صدٌقً السٌد علً الحلو معجبا بمعلمٌه  ( واألعمار بٌد هللا ) حتى الساعة ونحن فً هزٌع عمرنا االخٌر 
نصرؾ اعجابً الى معلمً االفذاذ عبد النبً ابراهٌم وكاظم كشكول وكاظم الخرسان فان هؤالء لم ٌدرسونً فا

! مدرسة الؽري االفذاذ مثل هادي مواشً والشٌخ عبد هللا الشرقً وفً الناصرٌة مثل المعلم كاصد الزٌدي 
ومحمد صالح .وكذلك الحال حٌن سالته عن احب المدرسٌن الى نفسه اجابنً  انهم االساتذة صبري محمد حسن

 !ن القزاز و برهان الدٌن العبوشً وعادل احمد زٌدا

 

 على ذكره قد عن لً ؼٌر ذكره   فال عجب والشًء بالشًء ٌذكر  

 

فاالستاذ الزعٌم العربً برهان الدٌن العبوشً واحد من شعراء العربٌة االفذاذ ومناضل فلسطٌنً صلب وكانت 
 :بعض اناشٌده مقررة على الطالب مثل 

 

 من كان ٌلتمُس الخلوْد  ففً فلسطٌن الخلودْ 

 حها الشبٌـــــــبة والجنود  ابوابها الفوالذ تفت

 

----- ثانٌا / الموضوع 

لقد ارتبط صاحب الترجمة حمٌمٌا بعدد من االعالم رؼم فارق العمر بٌنه وبٌنهم  وقد ذكر لً  صاحب السٌرة 
لخطاط  والدكتور اسماء عزٌزة على نفسً اٌضا بٌنها الدكتور عبد الرزاق محً الدٌن  ومصطفى بكري وقاسم ا

نسٌت ان اقول ان السٌد علً الحلو نشأ ! وٌبدو ان علٌا الحلو كان متماهٌاً  مع مشروعه القومً ! بدوي طبانه 
  1958تموز  14ورؼم اختالط الحابل بالنابل بعد انقال ب  ! نشأة قومٌة وكان جل اصدقائه من القومٌٌن 
جؾ ربما كانت اهدأ مدن العراق عهد ذاك فلم ٌحترب القومٌون والمهاترات التً سادت الشارع العراقً فإن الن

والشٌوعٌون فمعظم العوائل النجفٌة عهد ذاك ربما جمعت فً البٌت الواحد  اشقاء مختلفً الهوى ففٌهم المتدٌن 
جل القومٌٌن كانوا منتمٌن او متعاطفٌن مع حزب االستقالل ثم بدأ حزب االستقالل ! وفٌهم القومً والشٌوعً 

ٌشٌخ وٌتشقق فكان منه من انتمى الى الحزب العربً االشتراكً وحزب البعث وقلٌل منهم من ذهب الى الحزب 
ولعلنً !! الشٌوعً لكن الورٌث االكبر كان حركة القومٌٌن العرب التً تزعمها عبد االله النصراوي وامٌر الحلو 

سؤول الحزبً عن الزعٌم عبد االله النصراوي كان الم –صاحب الترجمة  –فهمت بالخطأ ان االستاذ علً الحلو 



وللطرفة التً احتفظ ) فإن تكن معلومتً ؼٌر دقٌقة فانا اعتذر لصدٌقً صباي علً الحلو وعبد االله النصراوي 
بها فقد كان صدٌقً امٌر الحلو مسؤال كبٌرا فً حركة القومٌٌن العرب وابلػ ان والده قدم طلبا لالنتماء الى 

ووافقت الحركة على انضمام السٌد جواد الحلو ونسب امٌر رجال كان ! ان ٌعلم والده شٌئا عنه  الحركة فلم ٌشأ
والوالد الٌعلم شٌئا ومرة اراد السٌد جواد ! لٌكون مسؤوِل ابٌه السٌد جواد الحلو ! فً الخلٌة التً ٌدٌرها امٌر 

امٌر بشًء ولم ٌصحح له بل رحب بدعوة  الحلو ان ٌكسب ولده امٌر الحلو لحركة القومٌٌن العرب فلم ٌصرح له
علً نعمة الحلو قومً الهوى اسالمً الشعائر وألنه كذلك فقد انبهر (  والده وقال له انا اٌضا انتمٌت للحركة 

بتارٌخ االندلس وما وصلت الٌه الحضارة هناك عهد ذاك ثم تلقى ضٌاع فلسطٌن بجرح ما زال نازفا حتى الساعة 
 1966صدر فً وقت مبكر من عمره الجزء االول من كتاب األحواز وقد رفضت الرقابة سنة وألنه كذلك فقد  ا! 

وكان مسوغ ! الموافقة على طبعه فتحداها وقدمه الى الدار القومٌة فطبعته على نفقتها وتكفلت نشره وتوزٌعه 
مع ! ب شاه اٌران علٌها رفض الرقابة العراقٌة لطبع كتاب االحواز هو خشٌة الحكومة العراقٌة العارفٌة من ؼض

وقد بحث  فً جؽرافٌة االحواز واالوضاع ! ان الكتاب ذو هاجس علمً بعٌد عن الشعارات والترات واإلحن 
فترة طوٌلة لم التق فٌها المؤرخ علً نعمة الحلو  وبخاصة اننً .! االقتصادٌة  واالجتماعٌه لعرب االحواز 

نً وانا فً والٌة مشٌؽن االمرٌكٌة احتاج احد معارفً من قبٌلة وما عدت الٌه ؼبها ولكن 1991ؼادرت العراق 
كعب ان ٌسد ثؽرات معرفٌة تارٌخٌة فً سٌرة كعب وعلً نعمة الحلو ابن بجدتها فً ذلك فاتصلت بصدٌق العمر 

 ومع ان السٌد علً! االستاذ امٌر جواد الحلو وهو ابن خال علً الحلو وطلبت الٌه رقم هاتؾ السٌد علً الحلو 
ضنٌن بهاتفه السباب خارجة عن الموضوع بٌد ان امٌرا الحلو اعطانً رقم هاتؾ علً الحلو عن طٌب خاطر 

وهكذا املى على صاحبً الكعبً ما اراده منه ! فخابرته ففوجئت بهدٌر مشاعره  وعتادة ذاكرته وؼناء علمه 
هذا الزمن المخزوزق المحزوزق حتى  ثم ؼبنا مالوة فً! وقد اعتبرت امالً علً الحلو مهمة جدا بالنسبة لً 

جاء زمن الفٌسبوك  والتوٌتر ففوجئت ان فتاة تدعى اٌام الحلو تسلم علً وتعرفنً بنفسها كتبت الً المحروسة 
رسالتها  مؤداها انها !   اٌام رسالة رقٌقة وهً مدرسة لؽة انجلٌزٌة تكمل مشوارها العلمً فً جامعة الكوفة 

 ! ٌاهلل كم كانت المفاجأة سخٌة  ومبهجة ورحٌمة   !ابنة صدٌقً علً الحلو 

 

 .. السالم علٌكم ورحمة هللا .. استاذي الكرٌم 

والذي  زرع فٌنا حبكم واحترامكم ( االستاذ علً نعمه هادي الحلو ) اود ان انقل تحٌاتً وتحٌات السٌد والدي 
االن اجلس الستمع منه لرواٌاته عنكم  وال زلت لحد.. لشدة حبه واعتزازه  بكم وبكتاباتكم وبشخصكم الكرٌم 

تحٌاتً .. حفظكم هللا لنا ٌا استاذنا الكرٌم ... واساعده فً االطالع على مقاالتكم وكتباتكم عن طرٌق االنترنٌت 
 ..لكم 

 الحلو اٌام علً نعمة 
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Ayam Al Hilo 

 

 ًَّ بهدٌة ثمٌنة خالصتها ارسال  اٌمٌل السٌد والدها   فسارعت الى الترحٌب بها والثناء علٌها متمنٌا ان تجود عل
قلت شكً ولم اقل ظنً ! مع شكً  ان السٌد علً الحلو لٌس انترنٌتً المزاج وال فٌسبوكً الهوى !! ؟؟! 

 فماذا كانت الحصٌلة ؟؟ ! والظن اقل درجة من الشك 

 



 السٌد االجل عبد االله الصائػ   

ازتً على الدهر ال انسى أٌامنا الحلوة الجمٌلة السعٌده رؼم انها كانت مره ٌا رفٌق عمري ودلٌل دربً وعك
معقدة انت شمعة دربً وحلمً القرٌب والبعٌد ما اشوقنً الٌك لٌتنً الى جانبك ألخفؾ عنك عناء الؽربه 

اوجاع االٌام أٌها الشقٌق العزٌز اتذكرك دائما واتذكر اٌامنا حٌث حملت قلوبنا ..ووحشتها وظلم االٌام وقهرها 
وسهر اللٌالً وظلم الدهر وتعسؾ الزمن فألٌك اشكو الفراق واطلب االقتراب منك أشاركك فً همك واحزانك 
وشوقك الؽزٌر الى العراق بلدنا الذي عملنا من اجله سوٌا وناضلنا ألسعاده دهرا فوا حسرتً على ما آلت الٌه 

حمل همك وحزنك وألمك ومرضك دمت لً اخاً وحبٌباً لقد االٌام حٌث تؽرب ابناؤه وتفرق عنا االحباب فأنا ا
شهدت االٌام على عناقنا فٌا من اعانقه الٌوم كما عانقته قبل نصؾ قرن حٌث تشابكت اٌدٌنا وتناؼت ضمائرنا 
وتحاكت خواطرنا وتحابت قلوبنا لٌتنً اعانقك الٌوم واقبلك كما عانقتك وقبلتك عندما كنت ازحؾ الى محلكم 

فًء نار الشوق ٌا حبٌب الزمان لٌت الزمان ٌعود ٌا ؼرٌب الدٌار لعل الذكرٌات تؤنس وحشتك وتقلل ألراك واط
مر الؽربة وعنائها وشقائها فلك منً دعاء ألن ٌمن هللا علٌك بالصحة والعافٌه وٌجمعنً بك وٌسددك فً اعمالك 

 ...السالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته انت نجمنا فً دٌار الؽربه كما كنت قمرنا وشمسنا فً العراق لك شوقً و
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 علً نعمة هادي الحلو

 

 

أؤٌد ابن عمتً ابا رعد على كل كلمة ! علً نعمة الحلو أبن عمتً وتربٌنا سوٌة وهو  باحث مهم ومؤرخ كبٌر  
 له الصائػ وسطر بحق الحبٌب عبد اال

 

 بؽداد -أمٌر الحلو

 

وبما اننً لجوج فً حاجتً البحثٌة فقد تناسٌت مؤقتا مشاعري الحمٌمة   نحوه وثنائً لمشاعره البهٌة  التً 
 –توجنً بها فقد انهمرت علٌه اسئلتً من كل حدب وصوب وٌبدو ان وضعه الصحً  والعمري وامورا اخرى 

ومع بطئه فقد كان ملتزما معً صبورا ! اسئلتً فً الوقت الذي اطمح فٌه كانت تعٌقه عن تلبٌة متطلبات  -ربتما 
علً َّ وفً كل رسالة تكون الخاتمة سطورا من االعتذار عن تباطؤه فصحته لم تعد تتبعه بل عاد هو الذي ٌتبعها 

 .والحمد هلل ! 

 

المؤرخ علً نعمة الحلو مع انه حٌن ٌسأل عن اقرب صدٌقٌن الى نفسه ٌقول  )    الدكتور النجفً عبد االله 
الصائػ والدكتور الموصلً عماد عبد السالم ( ولكن الحلو لٌس حلوا دائما فهو مز احٌانا اي باللهجة النجفٌة 
حامض والحامض هو الصعب ! علً الحلو  ضنٌن ببعض االجوبة التً وجهتها له لكنه مشانً وفق مقولة اقبل 
القلٌل حٌن ٌفوتك الكثٌر ! فعلمت انه مقٌم مع رفٌقة عمره وصباه السٌدة احالم بنت سماحة اٌة هللا العظمى 
السٌد عبد الكرٌم المدنً وقد انجبت بنتٌن وولدٌن حرسهم هللا وهم :  ذكرى تخصصت فً علوم الحاسبات 
)البرمجة( جامعة الكوفه ثم بطلة هذه السٌرة العبقة التً اعادت شد الوشائج بٌن السٌد والدها وبٌنً وهً اٌام 



علً الحلو ! ثم المحروسان رعد وهو  خرٌج ادارة واقتصاد جامعة الكوفه مدٌر عقود فً وزارة الصناعة  
والسٌد احمد علً الحلو  وهو خرٌج كلٌة العلوم قسم الكٌمٌاء جامعة بؽداد وٌعمل مستشارا فً محافظة النجؾ ! 
  

  --------ثالثا/ الموضوع 

كانت بطاقة دخول  االستاذ علً نعمة الحلو الى  منتدى المؤرخٌن !! رأٌت ُ أن االحواز فً ؼٌاهب التارٌخ 
فهو ٌقول فً عام ! العرب واحاول تقلٌص حجم السطور دون المساس بالنقاط التً تشكل الهم المركزي للدٌباجة

التقٌت بعدد من 1953وفً عام! د الجزائري سمعت  الول مرة عن عربستان من المرحوم الشٌخ احم 1952
ابناء عربستان فً دار المرحوم الشٌخ احمد الجزائري وسمعت منهم معاناتهم وقد شاركت فً التشٌٌع المهٌب 

شاركت فً تشٌع رفات الشٌخ خزعل الكعبً فً النجؾ وكنت طالبا فً متوسطة 1954!! . لرفات  الشٌخ 
فة للمساهمة فً التشٌٌع التارٌخً رفقة وتشجٌع االستاذ المرحوم صبري الخورنق وقد خرج طالب الخورنق كا

وقد كان الجمهور المسهم فً التشٌٌع كبٌرا جدا والقى بٌننا  الشٌخ احمد الجزائري كلمة مؤثرة !! محمد حسن 
مازلت اتمثل صداها فً نفسً وكانت حول المحمرة  وعربستان ووجوب النضال من اجلهما كما هو  وجوب 

عثرت فً حدٌقة منزلً على كتاب مهم عنوانه حركة تحرٌر اٌران  1964وفً عام ! لنضال من  أجل فلسطٌن ا
وهو العام ذاته الذي ! وفً الكتاب استطراد محزن عن الدماء التً سالت فً عربستان .من براثن الصهٌونٌه

حكم االعدام  بقادة الحركة الوطنٌة فً  وحٌن نفذ! كنت اكتب فٌه مقاالت لمجلة العدل لصاحبها ابراهٌم الفاضلً  
فقررت اكمال مشوار الشهداء بمنهج علمً وذلك  فً البحث عن   1964\6\14عربستان وتحدٌدا  صباح ٌوم 

عربستان وهكذا قصدت المكتبه العامه وكان  مدٌرها المرحوم الشٌخ عبد الزهره عاتً وحدثته عن دخٌلتً 
فقال سٌدنا لعل هللا سٌزٌل الظلم الذي حاق بالمنطقة  على ٌدك ثم   ومشاعري وكشفت له رؼبتً فً التخصص

هكذا اهدر علً . هــ . إ (  زودنً بكتب كثٌرة عن عربستان وقد فتح هللا االمر امامً وهذه قصتً مع االحواز
الس الحلو فتوته وشبابه وكهولته من اجل هاجسه العلمً والوطنً وحاول خدمة مدٌنته بما اجتهد فحضر المج

التً كانت مدارس وحاضر فٌها وكان ٌشجع ذوي المواهب العلمٌة او االدبٌة او الفنٌة وحتى الرٌاضٌة بروح 
وٌمكن القاء نظرة عجلى على المحطات  الحٌاتٌة التً مر بها ! تعشق الخٌر وتسعى الٌه دون قعقعة او ضجٌج 

ولؽاٌة   1971كمشرؾ  تربوي بدأت  من عام   قطار الحٌاة الذي استقله علً الحلو فخبرته فً مارسة التعلٌم
الى 1088واصبح عضوا فً المجلس الوطنً من !  1988الى 1080ثم اختٌر نقٌبا للمعلمٌن من  1980
ومازال علً نعمة الحلو برؼم الشٌخوخة والعقوق ٌكتب وٌوثق فالسمكة التؽادر الماء النه خٌارها  2001

ولو كان باحثا سواه الكتفى بما قدمه ! خ الحلو سوى البحث العلمً االوحد ولٌس ثمة خٌار امام هذا المؤر
 :للمكتبة العربٌة من جهد مخلص نظٌر كتبه المطبوعة فقط قارن 

وباقً االجزاء طبعت فً العراق  1966اجزاء الجزء االول طبع فً الدار القومٌه بالقاهره سنة  6االحواز  1
 بٌن  بؽداد والنجؾ

 1968طبع وزارة االعالم العراقٌه...ٌبعربستان قطر عربً سل 2

 1970طبع وزارة االعالم العراقٌه....عربستان قطر عربً اصٌل 3

 1968تارٌخ امارة كعب العربٌة طبعة العراق النجؾ 4

 1974الوجود االمرٌكً الصهٌونً فً البحر االحمر طبعة العراق النجؾ  5

 1970م العراقٌة المحمرة مدٌنة وامارة عربٌة  طبعة  وزارة االعال 6

 1970االحواز المدٌنة العربٌة الخالدة  طبعة وزارة االعالم العراقٌة  7



 1994الفاو تارٌخ وملمحمة طبعة  العراق النجؾ 8

 1972الجزر العربٌة الثالث طبعة وزارة االعالم العراقٌة  9

 1982رٌنوالقبائل العربٌة  على الساحل الشرقً للخلٌج طبع وزارة االعالم العراقٌة 10

 تارٌخ الدورق والفالحٌة  مخطوط  11

 اعالم الدورق والفالحٌة مخطوط 12

 

--------- بعٌدا عن ظاهرالموضوع قرٌبا من جوهره  

وجهت الى علً نعمة الحلو اسئلة عن عدد من اعالم النجؾ  والمعالم ثم طلبت الٌه تكثٌؾ اجابته بكلمة او ثنتٌن 
وكنت اتوقع اجابات المؤرخ علً الحلو بسبب من بٌئتنا  المشتركة ونحن اصدقاء مشتركٌن وجمعتنا ! و ثالث ا

ة ولكننً لن اكتب سوى ما ة المَّ فحٌن سألته عن مثله األعلى توقعت ان ٌجٌبنً ! ٌصلنً موثقا  مناسبات هامَّ
عن الكتاب الذي الٌفارقه فكان القرآن  وكذلك سؤالً له! النبً االمٌن محمد صلوات هللا علٌه وصح توقعً 

 !الكرٌم توقعا منً واجابة من صاحب السٌرة 

 

 :وفٌما ٌلً الفالشات السرٌعة 

 حسن عوٌنة  مناضل شرٌؾ وشاعر جٌد 

 محسن البهادلً قومً ومرب ومنا ضل

 عبد الحسٌن الرفٌعً وطنً  مستقٌم

 محمد موسى التتنجً شٌوعً مناضل وصلب 

 لو فنان تشكٌلً ومناضل صلب حبٌب الى نفوس من ٌعرفه سمٌر جواد الح

 .عبد االله النصراوي قومً مناضل نظٌؾ ومستقٌم كنت مسؤله الحزبً وهو ٌفخر بذلك  وٌذكره فً لقاءاته 

 محمد علً المقرم صدٌق وجار عزٌز وهو قومً وانسان مسالم 

 عبد الرزاق الحلً قومً عنٌد

 حبوب ألنه نزٌهعبد الرزاق الحبوبً وجه نجفً  م

 زامل مطرود ال اتذكره

 عباس حموزي زمٌلً وجاري وعزٌز علً 

 معطً جبر زمٌل عزٌز وفنان تشكٌلً ممتاز 

 عالء البرمكً قومً عنٌد وانسان خلوق 

 سعد الكعبً صدٌق عزٌز وفنان تشكٌلً كبٌر 

 صباح سلمان الكعبً  إعالمً  وصدٌق عزٌز على نفسً

 عً مستقٌم وعالقاته جٌدة مع النجفٌٌن حسٌن الرضً سالم عادل شٌو



 عاش ومات ولم ٌنصفه احد !! محسن بحر رجل قومً  

 

 احب صنوؾ االدب الى نفسً القصة والرواٌة 

 :تعلٌقً على البٌتٌن فانا مع البٌت االول وؼٌر مٌال للبٌت الثانً 

 

 وطن تشٌده الجماجم والدم              تتهدم الدنٌا وال ٌتهدم

 الجماجم والدم    تتقدم الدنٌا وال ٌتقدم وطن تشٌده

 

 مشروع النجؾ عاصمة الثقافة مشروع جمٌل ولكنه جاء متأخرا 

 مدرسة الؽري  االبتدائٌة المسائٌة تراث نجفً نتذكره ونعتز به 

 مدرسة ؼازي االبتدائٌة تارٌخ نجفً مضًء 

 مدرسة الؽفاري  االبتدائٌة فً النجؾ حبٌبة على نفسً 

 م  بمحلة العمارة جزء مهم من تارٌخ النجؾ عَكد السال

 مسجد الهندي تارٌخ نجفً شٌده النجفٌون للعراق ولالمة بعٌدا عن الطائفٌة 

 ! السوق الكبٌر تارٌخ ذهبً  للنجؾ فقد كان شاهدا على الثورات والمظاهرات والخصومات اٌضا 

 .حتالل اٌا كان جبل الحوٌش  برج طبٌعً شامخ  وهو كتاب ٌحكً  ثورة النجؾ ضد اال

 محلة الثلمة  مجد  المناضلٌن الثوار وملتقاهم 

 فضوة المشراق كانت ساحة صؽٌرة للتحرٌر والتؽٌٌر ومدرسة االبطال

 موسى كرٌدي قاص جمٌل ومبدع متمٌز 

سوق المكتبات فً  النجؾ لعله اول سوق فً تارٌخ العراق ٌختص بتجارة الكتب والوراقة وٌكون ملتقى لكبار 
 .اء العراق ومناضلٌه ادب

 عزاء مشاعل العمارة طقس ٌثٌر االهتمام وقد  اعٌد ت له الحٌاة 

 الشٌخ عبد المحمد  رجل حسٌنً مبارك ونجفً محبوب 

 عباس الترجمان قومً عربً التفكٌر وفنان رؼم اتهامه بالتبعٌة 

 مانٌنة  ابو العرك سمعت به ولكن  لم اتعرؾ علٌه

 حسٌنً كان ٌدٌر زورخانة النجؾ جنب السور عبد االمٌر المرشد شاعر 

 والزور خانة حلبة لالبطال زارها كثٌر من السواح واالجانب  

 الرادود عبد الحسٌن ابو حس الذهب ال  اتذكره مع االسؾ  

 متوسطة الخورنق مدرسة  الثوار وكانت شاهدة على انتفاضة اهل النجؾ 



سرائٌلً الفرنسً البرٌطانً  وقدمت عددا من طلبتها شهداء لنصرة الشعب المصري ضد العدوان اال 1956سنة 
 . للقضٌة الوطنٌة 

 اعدادٌة النجؾ صرح تربوي

 مقهى عبد مذبوب تتحدث جدرنها عن اسرارنا ولقاءاتنا 

سوق الحمٌر تراث نجفً ظرٌؾ وهو خان مختص بتجارة  الحمٌر واتمنى ان  ٌعود االن  كً  نتخلص من حمٌر 
 .االمة 

 مطبعً كاتب موسوعً منصؾ ومؤرخ  موضوعً جسور حمٌد ال

هاشم الطالقانً  الشاعر والصحفً والصدٌق والنموذج فهو وجه نجفً مشرق ولسان ابداعً عفٌؾ مات قبل 
 اوانه

 الدكتور محمد علً الصائػ حبٌب على النفس فهو شقٌقك  الصؽٌر وصدٌقً 

كانت تراثا حضارٌا اسهمت فً التوعٌة والتنوٌر واتمنى مكتبة محمد الحلو  فً راس السوق الكبٌر جهة المٌدان 
 .ان تعود الى الحٌاة ثانٌة تكرٌما لما قدمته 

االستاذ عبد الرحٌم محمد علً مؤرخ وكاتب قتل فً عهد صدام حسٌن واعتبره شهٌدا قومٌا  وقد عاش مظلوما 
 . ومات ومظلوما رحمه هللا

 .من الصور تعطً فكرة عن تارٌخ النجؾ  المصور المحترؾ ٌوسؾ شكر كان ٌحتفظ بارشٌؾ

 المصور زهٌر شكر فنان وانسان ذو نفسٌة  نجفٌة  عالٌة وطٌبة 

هـ بمطبعة حبل المتٌن فً  1319طبعت الرسالة سنة : فكرة عن  رسالة النور المبٌن للسٌد عبد الرزاق الحلو 

 .النجؾ 

؟ تراجم السٌد  عبد الرزاق كثٌرة  وللمثال فقد كتب كٌؾ للقاريء ان ٌتوفر على ترجمة السٌد عبد الرزاق الحلو 

الشٌخ اؼا بزرك الطهرانً ان بداٌة مشروعه فً موسوعته  الذرٌعة بدأت من مكتبة السٌد عبد الرزاق الحلو 

 .وكان جاره بمحلة العماره وهو  جدي المً وانا احتفظ بنسخة من رسالته العملٌة  

 

  -----محاولة لالنصاؾ 

هً من االسر العلمٌة العرٌقة فً العراق واصلها من الطائؾ فً الحجاز وٌعود نسبها الكرٌم الى االمام  آل الحلو

وجدهم االعلى السٌد فرج هللا وهو شقٌق العالم المحدث الشهٌر السٌد نعمة . موسى بن جعفر الكاظم علٌه السالم

( الجباٌش)او ( الجزائر)نسبة الى ( الجزائري)ة تلقب بـ هـ وكانت هذه االسر 1112هللا الجزائري المتوفً سنة 

وقد هاجرت هذه االسرة من الحجاز الى العراق وتوطنت فً . وهً االهوار الممتدة بٌن الناصرٌة والبصرة

منها هو جدها االكبر السٌد سلمان بن سعد بن فرج هللا وذلك لجماله وصباحة ( الحلو)جنوبه، واول من لقب بـ 

ت االسرة لقب جدها، واول من هاجر من االسرة الى النجؾ هو جدهم السٌدرفرج هللا بن عبدهللا بن وجهه واخذ



وقد برز فً هذه االسرة الكثٌر من العلماء والشعراء والخطباء باالضافة . هـ 1000محمد وذلك فً حدود سنة 

 .الى االطباء والمهندسٌن وسائر المهن االخرى

 

---------- رجاالت  انجبتهم االسرة 

وهو عالم ( 1917)هـ  1337ابرز رجاالت ال الحلو هو  اٌة هللا المجاهد السٌد عبدالرزاق الحلو المتوفى سنة 

فً الفقه ( جامع االحكام)جلٌل ومن مراجع التقلٌد وصاحب باع طوٌل فً التألٌؾ والبحث العلمً، واشهر كتبه 

ك مع اخوانه العلماء ومنهم المرحوم السٌد محمد سعٌد الحبوبً فً االسالمً وٌقع فً عشرٌن مجلدا وقد شار

لمحات اجتماعٌة )مـ وقد تحدث عن جهاده الدكتور علً الوردي فً كتابه (1914)هـ  1333حركة الجهاد عام 

المطبوع فً بٌروت سنة ( ذكرٌاتً)واالستاذ الراحل عبدالعزٌز القصاب فً كتابه ( من تارٌخ العراق الحدٌث

واسرة آل الحلو من االسر الكثٌرة التً نالها بطش نظام صدام المباد كسائر االسر الكبٌرة، وقد قدمت . مـ 1960

الكثٌر من الشهداء حٌث بلؽوا السبعٌن شهٌدا وفً مقدمتهم العالمة المجاهد حجة االسلم السٌد عباس محمد 

سٌد مسلم الحلو وولده االخر السٌد وولده المجاهد البطل المهندس ال 1983الحلو الذي اعتقل فً عام 

عبدالرزاق الحلو والعالم الفاضل السٌد كاظم عزٌز الحلو والحجة السٌد عبدالصاحب محمد الحلو وزوجته العلوٌة 

الفاضلة كاظمٌة عزٌز الحلو وابنته زهراء الحلو وولده الشاب فالح الحلو وولده السٌد نجاح والسٌد صالح، 

لمهندس البطل السٌد حسٌن مشكور الحلو والحجة السٌد جواد الحلو والحجة السٌد ا: باالضافة الى الشهداء

 . عبدالرحٌم خلؾ الحلو والحجة السٌد ؼالب جبار الحلو وؼٌره من االطباء والمحامٌن والمهندسٌن والضباط

 

 : قائمة بشهداء ال الحلو زمن صدام حسٌن 

قٌم الدٌن السمحاء ممن ؼٌبتهم السجون و لم ٌعثر لهم وهم  كوكبة من االبرار قضوا من اجل حرٌة العراق و

على خبر، و ممن اذٌبت اجسادهم باحواض األسٌد، و ممن قضوا تحت التعذٌب، او بمواجهات مسلحة ضد 
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