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ملخص البحث :
وإنسانياً  اإلمام عيل بوصفه رمزاً حضارياً  أمهيته من شخصية  البحث  يستمد 
واملستويات  األبعاد  خمتلف  يف  وجتسيدها  الروحية  اإلسالم  معاين  أسمى  عن  يعرب 
حظيت  العظيمة  الشخصية  هذه  أن  عن  فضال  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
مبحثني،  من  البحث  يتكون  وحديثاً.  قديامً  املسلمني  وغري  املسلمني  العلامء  باهتامم 
املبحث األول: العواصم اإلسالمية... جغرافية األمكنة والذي حيتوي عىل حمورين، 
التكوين  يف  قراءة  الكوفة  الثاين:  املحور  و  اجلغرافية  يف  قراءة  الكوفة  األول:  املحور 
للخالفة  عاصمة  الكوفة  الختيار  االسرتاتيجية  األبعاد  الثاين  املبحث  أما  التارخيي، 
االسالمية، فيتضمن املحور األول: األبعاد االسرتاتيجية للعوامل العسكرية، واملحور 
الثاين: البعد االسرتاتيجي للعوامل االقتصادية، ثم نتائج البحث و املصادر واملراجع. 
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Abstract: 
The research derives its importance from the personality of 

Imam Ali as a cultural and human symbol that expresses the highest 
spiritual meaning of Islam and its embodiment in various dimen-
sions, levels, poli�cal, economic and social aspects. This great per-
sonality has also a�racted the a�en�on of Muslim and  non-Muslim 
scholars of old and recent �mes. There are two sec�ons: the first 
tackles Islamic capitals... conquests and transfers of government 
and includes two axes, the first is about Kufa as geography and the 
second about the historical existence of Kufa. The second does the 
strategic and objec�ve dimensions of the selec�on of Kufa as a cap-
ital of the Islamic Caliphate and also includes two axes, the first is 
about the strategic dimensions and the second about the objec�ve 
dimensions. Finally, the study terminates with the conclusion, the 
results of the search, sources and references.
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املقدمـــة
يستمد البحث أمهيته من شخصية اإلمام عيل بوصفه رمزاً حضارياً وإنسانياً 
واملستويات  االبعاد  الروحية وجتسيدها يف خمتلف  يعرب عن أسمى معاين االسالم 
عىل  خافية  أبعاد  هناك  زالت  وما  والفكرية.  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية 
وأعالم  السياسة  وأساطني  العقيدة  وجهابذة  الفكر،  عاملقة  العلامء،  أن  من  الرغم 
أبعاد  فهناك  اليم،  هذا  غامر  خاضوا  طويلة   عصور  منذ  الكبار،  واالدباء  القانون 
استقراء  ومنظومة  اإلنسانية  للعلوم  واملستقبلية  العلمية  التطورات   مستو عىل 
والعسكرية  واالقتصادية  السياسية  العلوم  يف  والتنظري   املد بعيدة  االسرتاتيجية 
شملت  التي  العظيمة  الشخصية  هذه  عن  أكتب  ماذا  لكن  املعارصة.  واجلغرافية 
فقد  الرشف؟  وباذخ  احلسب  وسناء  واالخالق  الشامئل  وحممود  الكامل،  صفات 
 فكان ابن عمه، وزوج ابنته فاطمة الزهراء اختص بقرابته من الرسول حممد

سيدة نساء العاملني. وكان كاتب الوحي وأحفظ الصحابة حلديثه، أسلم عىل يديه 
صبياً، والزمه يف احلرب والسلم. 

العلامء املسلمني وغري  التي حظيت باهتامم  هذا هو عيل الشخصية العظيمة 
املسلمني قديامً وحديثاً. اهنا حماولة ومغامرة جتاوزت قدري فيها بحق هلذا اإلنسان 
بكل ما للكلمة من أبعاد، املثال احلي واألنموذج األمثل، إسالم يتجسد عىل األرض 

بكل ما حيمله من قيم ومبادئ ومثل عليا وعبودية خالصة لوجه اهللا عزّ وجل. 
وقد قسمنا البحث عىل مبحثني: 

عىل  حيتوي  والذي  األمكنة.  جغرافية  اإلسالمية...  العواصم  األول:  املبحث 
حمورين: 

يف  قراءة  الكوفة  الثاين:  واملحور  اجلغرافية.  يف  قراءة  الكوفة  األول:  املحور 
التكوين التارخيي. 
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 اما املبحث الثاين: األبعاد االسرتاتيجية الختيار الكوفة عاصمة للخالفة اإلسالمية 
والذي حيتوي عىل حمورين: املحور األول: األبعاد االسرتاتيجية للعوامل العسكرية. 

املحور الثاين: البعد االسرتاتيجي للعوامل االقتصادية. ثم اخلامتة التي تستخلص 
فيها اهم النقاط الرئيسة للبحث والنتائج التي حصلنا عليها من هذين املبحثني ثم 

قائمة باملصادر واملراجع التي اعتمد عليها يف هذا البحث. 

املبحث األول: العواصم اإلسالمية....جغرافية األمكنة 

املحور األول: الكوفة قراءة يف اجلغرافية

اىل  تأثرت  املدينة االسالمية وتطورها بمعايري حضارية اسالمية  ارتبطت نشأة 
أسباب  والتأثري  االرتباط  هذا  يعكس  حضارته،  وتطور  االسالم  بتاريخ  كبري  حد 

عوامل تطورها. 
اما دار اإلسالم فهي البالد التي يسودها احلكم اإلسالمي من دون قيد، وحتفظ  
فيها للكتابيني امواهلم وارواحهم، ويشرتط بعضهم أن تتمتع بأكثرية مسلمة، وتعد 
رشطاً مهام يف تقرير بعض االحكام الرشعية، وغاية اجلهاد يف اإلسالم ردّ دار احلرب 
اىل دار اسالم. وبدهيي أن دار االسالم يمكن ان تطلق عىل الدولة االسالمية، والتي 
تأيت  التي  االسالمية  احلكومة  او  االمة،   لد واجتامعي  نفيس  تغيري  نتيجة  جاءت 

نتيجة تغيري االمة(١). 
وعند ظهور االسالم وهنوض املسلمني للفتح، فإهنم إذا ارسلوا قائداً اىل فتح 
ا عليه.  بلد ولوه عليه قبل خروجه لفتحه. او رشطوا عليه اذا فتحه أن يكون أمريً

 .وكان ذلك شأهنم من أيام النبي
وكانت والية األعامل يف بادئ الرأي أشبه باالحتالل العسكري منه بالتملك. 
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بام  املفتوحة  البالد  بضواحي  املقيم  اجلند  قادة  عن  عبارة  الوالة،  أو  العامل،  وكان 
يعربون عنه بالرابطة او احلامية. وكانت اجلنود االسالمية تنقسم اىل قوات تقيم يف 

قواعد عسكرية ومكاهنا أقرب اىل طريق الصحراء منها اىل السواحل. 
وجاءت تسمية اجلند من القادة واجليوش التي أرسلت لبالد الشام، والتسميةُ 
خاصة لبالد الشام فقد سمي جنداً (ألنه مجع كوراً) والتجنيد يطلق عىل هذا التجمع، 
األردن،  وجند  قنرسين  وجند  دمشق  جند  فيقال  مجعاً،  مجعت  أي  جنداً  وجندت 
البيزنطية التي  وكان سلطاهنا يشمل زماماً واسعاً يعادل زمام الوالية الرومانية أو 
تقع فيها القاعدة، ومن هنا فقد أطلق عىل هذه الواليات التي حيكمها قائد اجلند، 
العسكرية، وكان أكثر ما تكون عىل احلدود.  الوالية  فاجلند عىل هذا االعتبار هي 
فكانت عساكر الشام أربعة أجناد تقيم يف دمشق ومحص واألردن وفلسطني، ومنها 

تسمية هذه االقاليم باألجناد وقوات العراق كانت تقيم يف الكوفة والبرصة(٢). 
اعتمدت املدن االسالمية يف ختطيطها عىل عدة عنارص أساسية تؤثر يف تكوينها 
و(دار  اجلامع)  (املسجد  كان  البدء  فمنذ  املدن،  من  غريها  عن  ختطيطها  وميزت 
 .االمارة) و(اخلطة). ومع تطور مدن العامل اإلسالمي تطورت عوامل وسامت أخر
والتقارب  والدولة  الدين  مبدأ  عىل  البدء  يف  اإلسالمية  املدينة  ختطيط  اعتمد 
بني الدولة واملسلمني، فلام انتقل مقر اخلالفة يف مدن اإلسالم بتوسع رقعة الدولة 
أسست العواصم اجلديدة لتكون مقر اخلالفة، األمر الذي كان له األثر يف التعايش 

عن قرب مع احلضارات املتامخة للحضارة اجلديدة(٣). 
كانت هناك عوامل وراء اقامة املدن االسالمية تتمثل بام ييل: 

١) العوامل الثابتة: مثل العوامل الطبيعية (اجلغرافية). 
الظاهر،  والنظام  الكامل  النظام  يف  احلركة  حتدث  التي  املتغرية،  العوامل   (٢
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والتقاليد  والعادات  االجتامعية  واجلوانب  التارخيية  واخللفية  والعقيدة  الدين  مثل 
والعوامل االقتصادية. 

اندفاعهم يف  قوة  يظهروا  أن  أرادوا  فقد  العسكري  العامل  هو  األهم  والعامل 
الفتوحات جلرياهنم، فضالً عن خوفهم من العيش بال محاية يف مدن مل تكن سابقا 
حتت محايتهم. وقد ترجم هذا العامل لبناء قواعد للجند وقالع وقد حولت بمرور 

الزمن اىل مدن عظيمة مثل البرصة والكوفة وتونس ودمشق وصعدة وصنعاء(٤). 
التي  االسالمية  غري  االمصار  تدفعها  اجلزية  إن  إذ  االقتصادي  العامل  وهناك 
يف  حصل  الذي  التوسع  عن  فضالً  املسلمني،  مع  احلرب  دخول  يف  ترغب  ال 
االمرباطورية اإلسالمية، فكانت هذه املدن مراكز لنرش الدعوة اىل الدين اإلسالمي، 

هذا فضال عن نشاط حركة التجارة بني االقاليم واملدن اإلسالمية(٥). 
اإلسالمية،  االمرباطورية  توسع  خالل  من  أيضا  االجتامعي  العامل  وظهر 
الناس مهتامً بطريقة احلياة اإلسالمية، وقد عمد احلاكم اىل انشاء  فأصبح كثري من 
مدن جديدة وذلك إليامنه برضورة عدم البقاء يف املدن التي أنشئت قبل اإلسالم، 
وأهنا تتطور بمرور الوقت اىل مركز حرضي صغري وبعدها اىل مدينة. كام أهنم فضلوا 

انشاء مدن جديدة إلسكان اجليوش وتوطينها(٦). 
بدأت نشأة املدينة اإلسالمية من يثرب بعد هجرة الرسول إليها والتي حولتها 
اىل مدينة بمفهوم حضاري واضح، انسحب عىل تسميتها، فأصبحت تسمى املدينة. 
فبعد اهلجرة حدث تغيري واضح، سعى اىل حتقيقه الرسول حممد، أساسه الدعوة 
اىل اإلسالم، ذلك الدين الذي بدأت يف ضوء قيمه وتعاليمه عملية هتيئة املجتمع 
للمدينة  املادي  بالكيان  اهتاممه  اإلسالمي اجلديد حلياة حضارية تالزمت متاماً مع 

فأد ذلك تدرجييا اىل تكامل املراكز احلضارية اإلسالمية. 
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خلق  نحو  اهدافها  حتقيق  يف   حممد للنبي  املختلفة  السياسات  هذه  أثمرت 
تعاليم  املتعصبة، متجه نحو تطبيق  القبلية  النزعة  بعيد عن  جمتمع إسالمي مرتابط 
سياسياً  مركزاً  اصبحت  ثم  ومن  والوطن(٧).  باألرض  مرتبط  اإلسالمي،  الدين 
الرسول هبا  نزل  التي  للمنطقة  وتوفرت  املدنية.  الصفة  بذلك  فاكتسبت  وإدارياً 

، وهي منازل أخواله من بني النجار، ميزات أمنية مهمة لتقارب منازهلا، وهي 
ميزات مل تكن تتوفر يف منازل األنصار األخر، ويف هذه املنطقة كانت بداية العمل 
أنشئت  حوله  ومن  اجلامع،  املسجد  نواهتا  وكانت  املعامرية،  للتكوينات  االنشائي 
منازل للمهاجرين واملوزعني يف احياء االنصار، ويف هذا جتميع للمسلمني ليكونوا 

كتلة واحدة يف جماهبة االخطار املحدقة هبم(٨). 
مما سبق يتضح أن مسؤولية توزيع اخلطط كانت يف يد الرسول باعتباره القائد، 
وان منهجه يف توزيع اخلطط هدف اىل جتميع كل قبيلة يف خطة خاصة هبا، وتركت 
 ومد والتعمري،  االنشاء  يف  وإمكاناهتا  لظروفها  وفقاً  للقبيلة  اخلطة  تقسيم  حرية 
هذا  وعىل  العمران.  المتداد  املستقبلية  النظرة  روعيت  فكأنام  ذلك،  اىل  احلاجة 
األساس سار اقطاع اخلطط واملنازل يف املدن اإلسالمية الناشئة، ومن أمثلة ذلك ما 

حدث يف البرصة سنة ١٤هـ/ ٦٤١ م، والكوفة سنة ١٧هـ / ٦٣٨ م. 
وبذلك اصبح نظام تقسيم املدينة اىل خطط تربط بني سكان كل خطة منها صالت 
معينة حموراً اساسياً بني املحاور التي قامت عليها أسس املدينة االسالمية الناشئة(٩). 
الوارث  اصبحت  والزهاد،  واملتقني  الفقهاء  إمام  الكوفة  ربوع  يف  حل  ويوم 

الرشعي للمدينة املنورة، وعاصمة كرب للخالفة االسالمية. 
واحلديث عن عنفواهنا وشموخها يرتبط باحلديث عن إمام املوحدين وقائد الغر 
املحجلني وويص رسول رب العاملني وعرصه الذهبي الذي بربكة ذكراه احتلت كوفان 
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منزلة سامية يف نفوس املسلمني، ونالت قصب السبق بني البقاع االسالمية يف مرويات 
الصحابة وأهل البيت. دخل اإلمام الكوفة يوم االثنني الثنتي عرشة ليلة خلت 
مراجل  تأثري  حتت  الكوفة  تزل  وملا  املباركة،  للهجرة  وثالثني  ست  سنة  رجب  من 
االحداث الدامية التي عصفت بخالفة عثامن بن عفان، والشك ان دخوله عىل الرغم 
من هيبته والتأييد العارم الذي لقيه فيها مل حيسم االحداث ملصلحته، فلم يرق هلم مبدأ 
العدالة واملساواة الذي مثله خطاب بيعته وسلوكه املتجسد عىل الواقع املعيش، فكان 
يعد سبباً مبارشاً يف انحياز عدد قليل من كبار الشخصيات آنذاك اىل املعسكر اآلخر. 

شهدت  إذ  سنوات،  مخس  مدة  االسالمية  الدولة  عاصمة  الكوفة  غدت  وهبذا 
الكوفة مرحلة جديدة اتسمت بالنمو واالنتاج يف النواحي السياسية واالقتصادية 
والعسكرية والفكرية كافة، وللجهود العلمية خلليفة املسلمني امري املؤمنني، بام 
اشتملت عليه من خطب ومواعظ وحلقات تعليم يف االختصاصات املختلفة ونرش 
احلكم بني الناس، من خالل التجوال يف االسواق، وازالة القيود والصعوبات التي 
عيل اإلمام  صحابة  خواص  من  طيبة  بنخبة  واالهتامم  والرعية،  الراعي  بني  تفرق 
التامر وحجر بن عدي  امثال كميل بن زياد وميثم   والرتكيز عىل تأهيلهم، من 
هلذه  الرصينة  العلمية  القواعد  بذلك  أرسى  امجعني.  عليهم  اهللا  رضوان  وغريهم 
تقلبات  مع  والتواصل  النجاح  ورشوط  والتجديد  احلياة  بعنارص  الفتية  العاصمة 
مر  عىل  االسالمية  احلوارض  اهم  من  بحق  فكانت  الظروف.  وحتوالت  الدهر 
التاريخ، والتي انجبت الكثري من العلامء والعظامء والقادة واملفكرين واالدباء، وقد 

امتألت هبم كتب الرجال تسطر مآثرهم وتفخر بنتاجهم. 
ر } ( سورة هود: ٤٠) كان موضع  فَار التنُوُ قال املفرسون يف قوله تعاىل: { وَ
الرابع  اهلجري  الثامن  القرن  يف  احلمريي  عرص  يف  (اي  اليوم  الكوفة  مسجد  يف 
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عرش امليالدي)، قال املفرسون يف ذلك. واشار الدكتور احسان عباس حمقق كتاب 
الروض املعطار للحمريي يف هامش الصفحة نفسها ( ص١٣٧ هامش (١) مادة: 
ابن اجلوزي يف كتابه زاد املسري ١٠٥/٤، بام نصه: ((واختلفوا يف  تنور) نقالً عن 
مكان  الكوفة  مسجد  من  فار  انه  احدها:  ثالثة:  عىل  التنور،  منه  فار  الذي  املكان 

التنور إال يف ناحية الكوفة))(١٠). 
إن اإلرث الذي قدمه جورج سمث لألجيال الالحقة، كان وثوقه أنّ طوفاناً 
بعده.  قبله وما  ما  اىل  البرشي  التاريخ  انه قسم  اىل درجة  قد حدث فعالً، عارماً 
حقيقة نشأة قصة الطوفان يف بالد ما بني النهرين أملت عليه أن يتوجه اىل هناك 

للبحث عن دليل مادي. 
قام سمث بإصالح لوح يذكر واحداً من ملوك ما قبل الطوفان باالسم، وهو 
الكتابة  وحتدد  سفينة).  ويبني  منزله  (هيدم  بأن  إبالغه  تم  الذي  رشوباك)  (رجل 
املنقوشة موقع مدينته عىل (ضفاف هنر الفرات)، يف املكان الذي عرفه علامء اآلثار 
باسم تل فاره، الواقع يف منتصف الطريق تقريبا بني بابل ورأس اخلليج العريب(١١). 

وظهر  وكربالء  النجف  وهضبة  للفرات  الغريب  للشاطئ  اجلغرايف  املوقع  ان 
الكوفة يثبت صحة قول ابن الكلبي ان يف بابل والكوفة جباالً متواضعة، هذا القول 
املنطقة  الباحثون املتخصصون املعارصون لعدم اطالعهم عىل جغرافية  نفاه  الذي 
تفصيالً، وأثبت البحث ان (كوفان) و(النجف) و (ساتيدما) الواردة يف كتب اللغة 
والبلدانيات العربية و (رسيون) الواردة يف الرتجوم السامري والتوراة العربية هي 
بمعنى واحد تعرب عن الوظيفة الطبيعية لطار النجف وطار كربالء (يبلغ ارتفاعهام 
عن سطح البحر ١٠٠ اىل ١٥٠م) إزاء كربالء والكوفة وهي محاية سكان الشاطئ 
الغريب للفرات من السيول السنوية التي من جهة الغرب حيث ترتفع ارضها اىل ما 
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٢٩م. وهبذا يكون امهية الشاطئ  – يقرب من (٥٠٠م) عن سطح البحر بني ٢٥
بعد  واحلضارة  احلياة  ومنطلق  األول  احلضاري  اجلرف  وكونه  للفرات  الغريب 
الطوفان انطلق نوح النبي املعمر وارث لغة ومدينة ما قبل الطوفان، ومؤسس ملدينة 
ذلك  يف  تعاىل  اهللا  انزل  وقد  الطوفان،  بعد  إهلي  وترشيعي  فكري  وتراث  جديدة 
كتاباً ودونه نوح عىل مسلة نصها عىل النجف وصارت املحور املركزي لثقافة ذريته 
واالكاديني  كالسومريني  اجلبل  هذا  اسم  حتمل  اجلامعات  انطلقت  وقد  بعده.  من 
واالموريني (االريني) والبابليني واآلشوريني وهي اجلامعات التي سكنت العراق 
العراق وخارجه حتمل  القديم وعمرته وانطلقت اىل رشق األرض وغرهبا داخل 

رسالة نوح ولكنها حرفتها يف كثري من جوانبها ومل يبق إال النزر القليل. 
 ،البيت اهل  وتراث  الكريم  القرآن  ضوء  يف  اجلديدة  الدراسة  اكدته  ما  هذا 
والرتاث  اآلرامي  والرتاث  االغريقي  والرتاث  العربي  والرتاث  املسامري  والرتاث 
املندائي  والرتاث  السنسكريتي  والرتاث  الالتيني  والرتاث  والغريب  الرشقي  الرسياين 
والواقع اجلغرايف للنجف وكربالء، والتي تثبت ان النجف هو املوضع الذي رستْ عليه 
سفينة نوح، وان الكوفة أول مدينة بعد الطوفان استقر فيها نوح والتي انطلقت 

منها احلياة الدينية والفكرية واالجتامعية والسياسية يف العراق بل يف أرجاء العامل(١٢). 
شكلت منطقة (الظهر) بقعة جغرافية واحدة ذات مساحة شاسعة بنيت عليها 
عصور  اىل  تارخيها  ويعود  وغريها،  واحلصون،  والقالع  واالديرة  والقصور  املقابر 
قديمة سبقت االسالم والحقتها يف العصور االسالمية فإن اقدم نص يشري اىل قدم 
-٦٢٦ (بختنرص  البابيل  امللك  ان  إذ  امليالد  قبل  ما  عرص  اىل  يعود  النجف  أرض 
٥٣٩ ق. م) بني حريا عىل النجف وحصنه ثم ضم القبائل العربية فيه واصبحت 
الظهر؛ ولذا قيل عنها ظهر احلرية  النجف االرشف احلارضة جزءاً من هذا  مدينة 
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النجف تارخيياً  ارتبطت  الكوفة أو ظاهرها. وهكذا  او ظاهرها، كام قيل هلا: ظهر 
هباتني املدينتني وكان ارتباطها باحلرية يف العصور التي سبقت االسالم، وارتبطت 
بالكوفة يف العصور االسالمية؛ ولذا اطلق عىل ارض النجف لفظ (نجف احلرية) 
بتاريخ  املعنيني  املناذرة بدراسات  الكوفة). حظيت مدينة احلرية، ودولة  و (نجف 
فضالً  األوىل،  عهوده  ويف  االسالمي  التاريخ  يف  ثم  ومن  االسالم،  قبل  العرب 
يشمل  الذي  احلضاري  باملثلث  وصلتها  احلرية  تاريخ  عىل  اجلوانب  بعض  عن 
(احلرية والكوفة والنجف) فقد كانت املنطقة التي احتضنت هذا املثلث قد ربطتها 
االحداث التارخيية حتى اصبحت تشكل وحدة جغرافية، وقد برز مصطلح (ظهر 
البادية،  اعامق  اىل  متتد  األرض  من  واسعة  مساحة  ليخترص  الكوفة)  وظهر  احلرية 
التارخيية واجلغرافية واالقتصادية والفكرية، فقد كانت  تاريخ احلرية وابعادها  من 
قصور احلرية ومعابدها وقالعها قد احتلت مساحة يف التاريخ، وقد وصفها الرحالة 
العرب واملسلمون واالجانب بدقة وان املعارك العسكرية التي دارت رحاها عىل 

أرضها ذات امهية تارخيية(١٣). 
منذ  واجلنوبية  الوسطى  الفرات  مناطق  يف  بالظهور  العربية  املاملك  استمرت 
العرص السلوقي، وكانت آخرها مملكة احلرية التي قامت يف منطقة بابل وعىل مقربة 
من املدينة، وكانت حدود هذه اململكة متتد من بالد بابل عىل الفرات وحتى اخلليج 
العريب وساعدت بذلك عىل اقامة رأس اجلرس الغريب للموجات العربية االسالمية 

املندفعة لتحرير بالد الرافدين عموما(١٤). 
إن اخلارج من الكوفة اىل النجف ال يشعر بأن األرض ترتفع شيئا فشيئاً من حتت 
قدميه حتى يصل اىل مرقد أمري املؤمنني عليه السالم، وما أن يتجاوزه اىل غربه امتاراً 
ال تصل اىل األلف حتى جيد نفسه عىل شفري أو جرف يطل عىل أرض منبسطة بعمق 
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فيها  النظر  يسافر  املواضع  اىل مخسني يف بعض  ما بني مخسة وعرشين مرتاً  يرتاوح 
وقد تكونت هبا بحرية هائلة من فائض مياه هنر الفرات يف غابر الزمان اطلق عليها 
بني  الفارق  الناظر  يدرك  هنا  للعيان.  ماثلة  بقاياها  زالت  وما  النجف)  (بحر  اسم 
املوضعني، ويستطيع أن يقدر ايضا بسبب اختاذ بقعة منه بني كري سعدة الذي مثل 
احلدود اإلدارية للكوفة احلديثة من جهتها الغربية وساحة ثورة العرشين بالنجف 
االرشف من جهتها الرشقية مدفناً خالل القرون الثالثة من اهلجرة النبوية املباركة. 
هذا املدفن الفسيح الذي هو جزء من (ظهر الكوفة) لوقوعه يف جانبها الغريب 
أو جزء من (اللسان)؛ ألن الطربي قال: (واللسان: لسان الرب الذي أدلعه يف الريف 
وعليه الكوفة اليوم، واحلرية قبل اليوم) هو ايضا جزء من (الثوية)، وقد اختلفت 
اآلراء يف سبب تسميتها وأرادوا ربطها باملعنى اللغوي، فقالوا (الثوية) سجن بناه 

النعامن بن املنذر الذي عرف بطغيانه وجربوته، فمن دخله ثو به. 
وعندما سميت (بقيع الكوفة) مل تبتعد عن الصواب؛ ألهنا ال ختتلف كثرياً عن 
(بقيع املدينة املنـورة) والشك فـي أن من ثو هبـا من الصحابــة والتابعني يعدل من 

ثو منهم ببقيع املدينــة املنورة مـرات(١٥). 
تقع الكوفة (وقد سميت الكوفة الستدارهتا أو خد العذراء حسبام يذكر ياقوت) 
الرشقية من   – الشاملية  اجلهة  اميال من  بضعة  الفرات، عىل  من  الغريب  اجلانب  يف 
مدينة احلرية القديمة، يف السهل املحصور ما بني الفرات رشقاً والبادية املطلة عىل 
مشارف الشام وعامن غرباً. لقد أمر بتمصريها عام ١٧هـ / ٦٣٨م عمر بن اخلطاب، 

ذ العمل القائد العسكري سعد بن ايب وقاص.  بعد معركة القادسية، ونفّ
وكانت الغاية من بنائها أن تكون قاعدة عسكرية للقسم االوسط للمسلمني بدل 
املدائن، ومن ثم مقراً للجند ودار هجرة املسلمني، ثم تطورت اىل مدينة. هذا كام 
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اهنا كانت حممية من الفيضانات ومغذاة تغذية جيدة باملياه وذات مناخ صحي(١٦). 
وقد وصفها االسطخري يف ٤٠٠هـ/١٠٠٠م فقال: ( إهنا قريبة من البرصة يف 

الكرب وهواؤها اصح وبناؤها مثل بناء البرصة)(١٧). 
طّت قبلها بقرابة ثالثة اعوام  وختطيط الكوفة وبناؤها هو عىل غرار البرصة التي خُ
ت يف السنة التي مرصت فيها البرصة أو بعدها بعام او  (يف حني يذكر ياقوت اهنا مرصّ
عامني). لقد كان املسجد اجلامع ودار االمارة أوىل أبنيتها. عىل أثر نزول القبائل فيها 
فيام  الكوفة  الناس من كل حدب وصوب. نمت  توافد عليها  العمران، بحيث  بدأ 
ت وازدهر فيها العمران حتى اصبحت قبلة انظار العرب وزعامئهم(١٨). بعد وحترضّ
الواقع انه ليس باألمر السهل حتديد الرقعة التي شغلتها الكوفة عند انشائها؛ ألن 
الكثري من معاملها قد اندثر. لقد كانت مبنية من اللبن واآلجر، مما يسهل هدمه وقلعه 

 .من اجل نقله اىل أماكن سكنية أخر
كام ان الكتب التارخيية ال تشري اىل ارقام عن املساحة التي شغلتها الكوفة يف بادئ 
األمر؛ لذلك باإلمكان القول إن الكوفة قد أقيمت يف رقعة صغرية من الفرات ال 
يتجاوز قطرها الكيلو مرتين، عىل اعتبار ان املسجد اجلامع ودار االمارة ال يتجاوز 

بعدمها حاليا عن النهر إال قرابة كيلو مرت وربع تقريبا(١٩). 
وعندما تغلب سعد بن ايب وقاص عىل الفرس ونزل عاصمتهم املدائن، بعث اىل 
عمر بن اخلطاب خيربه هبذا الفتح، فلام وصل وفده اىل االخري رأ الواهنم قد تغريت 
يرتادوا  ان  البلد غريتنا، فأمر  تبدلت، فسأهلم عن ذلك، فقالوا وخومة  وحاهلم قد 
منزالً ينزلُ فيه املسلمون؛ ألن العرب ال يوافقهم من البالد إال ما وافق إبلهم. وكتب 
بيني  ليس  برياً بحرياً  منزالً  فلريتادوا  رائدين  ((ابعث سليامن وحذيفة  أن  اىل سعد 
وبينكم فيه بحر وال جرس)) ففعل سعد ذلك، فاختاروا مكاناً وراء الفرات بينه وبني 
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احلرية، وبنوها اوالً بالقصب، كام بنوا البرصة، لتكون املنازل قريبة من اخليام، فلام 
خافوا احلريق استأذنوا البناء بالطني فأذن هلم، وكان ذلك يف عام ١٧هـ/ ٦٣٨م(٢٠). 
عندما كانت البرصة منزالً للجيش يف اول ظهورها فإن األمر خمتلف يف ما يتعلق 
بالكوفة التي ظهرت نتيجة عمل وقرار مصمم ومسرتسل من لدن السلطة، إذ كانت 
الكوفة مركزاً للجيش املحرر يف معارك القادسية واملدائن وجلوالء وحسم موضوع 
حترير العراق، فكان البد ان حتظى هذه املنطقة برعاية خاصة من لدن السلطة من 
حيث اختيار املوقع والتصميم والتخطيط الالحق، وهذا ما حصل فعالً، فقد حتدد 
فلم  االسالم،  صدر  يف  املدن  بناء  يف  العرب  واسرتاتيجية  يتسق  بام  الكوفة  مكان 
تتخذ احلرية وال املدائن، ومها مدينتان قديمتان، مركزاً الستقرار العرب املحررين، 
ن هذا  بل اختري موقع آخر للمدينة اجلديدة، عىل مقربة من هنر الفرات؛ ولذلك أمّ
 .(٢١)املوقع اهم عنرص من عنارص احلياة يف املدينة، وهو املاء، فضالً عن املزايا األخر
اما (خطط الكوفة) فقد حرص مؤلفه وقبل ما يقرب من نصف قرن عىل أن جيوب 
أطالل الكوفة القديمة بنفسه وأن يدرس وحيقق ما حتت تلك األكامت بام أفادته به 

املصادر التارخيية، ثم رسم خارطة للكوفة مطابقة للقرنني األولني من اهلجرة. 
وعرض لنا صورة واضحة رصينة للكوفة، وذلك يف التمصري وتثبيت القبائل 
البدوية الفاحتة املنترصةـ واستقرارها عىل حافة الصحراء، يف ريف مماس اىل لسان 
من الرمل يابس النافذ يف منطقة ترو بمياه شط عظيم (الفرات) ويف جزء من ذلك 

القطر الذي كانت له مدينة زاهرة يف األزمنة الغابرة. 
فالكوفة تقع أمام احلرية حيث يوجد لسان من الرمل الذي يقرتب عمودياً اىل 
الفرات بني سهل مسقى من اجلهة الرشقية وبطن من اجلهة الغربية، وهنا عىل حافة 
والذي  الفرات  عىل  املنصوب  الزوارق  جرس  حلراسة  مسلحة  توجد  كانت  البادية 
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كان يؤدي للجادة املنتهية اىل طيسفون كام اهنا اليوم تصل اىل بغداد. 
فالكوفة متقدمة نحو الشط اكثر من احلرية، وكانت تسيطر عىل اجلرس الذي كان 
ينبغي ان يظل منصوباً عىل الدوام ألجل العبور اىل الطريق التجاري الكبري الذي 

يربط اهايل آسيا بأقىص اليمن(٢٢). 
يف  للفرات  الرئيس  للفرع  الفيضان  شاطئ  فوق  سطح  عىل  تقع  الكوفة  كانت 
املوضع فوق  البحر. ويرتفع   يناهز ٢٢ مرتاً من مستو ارتفاع  العرص، عىل  ذلك 
عند  نظر  حمل  اصله  كان  وقد  املالح،  احلوض  بمنزلة  كان  الذي  غرباً،  النجف 
اجلغرافيني العرب وكذلك فوق البطائح جنوباً التي كانت متتد حتى البرصة، وهذه 
الكوفة  وأرض  واحللفاء.  القصب  ينبت  املاء  يف  غارقة  مساحة  عن  عبارة  البطائح 
مزيج من احلصباء والرمل األمحر، فأما مصدر احلصباء فهو الرسوبات النهرية وأما 
الرمل األمحر فهو متأتّ من الغرب. هذا ما جيعل هذا املوضع مكتسباً قيمة استثنائية 
بالنسبة للسكن البرشي، كونه حماطاً من كل جانب بمناظر جغرافية ختتلف شديد 
االختالف: الصحراء والنهر والبطائح والبحرية املاحلة، دون التأثر بمساوئها. ويف 
إمكان هذه الصلة املمتازة بني الصحراء واألرض الزراعية املستقرة املائية ان تنشئ 

نوعاً من التكامل ينبغي التعمق والتمعن فيه(٢٣). 
بعد موافقة احلاكم عىل انشائها، ووفقاً لتوجيهاته التخطيطية التي حددت اتساع 
تليها  والتي  ذراعاً،  بثالثني  الثانوية  والشوارع  ذراعاً،  بأربعني  الرئيس  شارعها 
بعرشين ذراعاً، وحدد اتساع االزقة والسكك الفرعية بسبعة أذرع. وانشئ املسجد 
يف وسط املدينة وبجواره دار اإلمارة، ومن هذه املنطقة التي متثل مركز املدينة امتدت 
الرشق،  اجتاه  يف  وثالثة  اجلنوب،  اجتاه  يف  واربعة  الشامل،  اجتاه  يف  مخسة  الشوارع 
ومثلها يف اجتاه الغرب وقد اطلق الطربي عىل هذه الشوارع (مناهج اهل العزم). ثم 
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يصف الطربي املحالت السكنية للقبائل وصفاً يدل عىل توزيعها يف خطط، عرفت 
بالقبائل التي تكون النسيج البرشي للمدينة. 

ويستشف من الرواية التارخيية ان سوق املدينة كانت يف منطقة الوسط، وكانت 
عبارة عن ساحة فضاء كام هو احلال يف سوق املدينة املنورة. وهبذا يتضح ان ختطيط 

الكوفة سار عىل املنهج نفسه الذي وضع يف املدينة املنورة ثم يف البرصة(٢٤). 

املحور الثاين: الكوفة قراءة يف التكوين التارخيي 

وفانا  وفانا وكَ كُ العرب: رأيت  أخذاً من قول  بذلك؛ الستدارهتا  الكوفة  سميت 
بضم الكاف وفتحها: الرميلة املستديرة، وقيل سميت الكوفة كوفة؛ الجتامع الناس هبا 
من قوهلم تكوف الرمل..يتكوف تكوفا إذا ركب بعضه بعضا. ويقال أخذت الكوفة 
من الكوفان. يقال: هم يف كوفان اي يف بالء ورش. وقيل سميت كوفة؛ ألهنا قطعة من 
البالد، من قول العرب: قد أعطيت فالنا كيفة اي قطعة. ويقال كف أكيف كيفا اذا 

أقطعت. فالكوفة قطعت من هذا، انقلبت الياء فيه واوا لسكوهنا وانضامم ما قبلها. 
قد  القاسم:  ابو  وقال  جيمعهم.  أمر  يف  اي  كوفان  يف  القوم  يقال:  قطرب:  قال 
ذهب مجاعة إىل اهنا سميت كوفة بموضعها من األرض. وذلك كل رملة ختالطها 

حصباء تسمى كوفة. 
ومن هذه األقوال املتضاربة، نستطيع القول إهنا كلمة غري عربية واهنا اعجمية 
حتريفاً لكلمة آرمية؛ إذ ان الكوفة كانت تسمى (العاقول) قبل بنائها، واذا رجعنا اىل 
كلمة (عاقوال) الكلدانية نجد معناها آرميا، هو عوجة، فتلة الطريق. وأن الكوفة 
كان يقال هلا (كوبا): كب، شوكة، كوبا و كمال (بتشديد الباء): هو نبات من نوع 
العربية،  الكب  التي معناها  اآلرامية  الفصيح وبني كوبا  باملعنى  العاقول  احلمض، 

وهبذا تكون لفظة كوفة هي حتريف لكلمة (كوبا) اآلرمية(٢٥). 
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ند؛ وقال ابو احلسن: بابل الكوفة؛ وقال ابو معرش:  نباوَ قيل بابل العراق، وقيل بابل دُ
الكلدانيون هم الذين كانوا ينزلون بابل يف الزمن األول؛ ويقال ان أول من سكنها نوح
، وهو أول من عمرها، وكان قد نزهلا بعقب الطوفان فسار هو ومن خرج معه من 
وملّكوا  نوح،  بعد  من  وكثروا  فيها  وتناسلوا  هبا  فأقاموا  فء،  الدّ لطلب  إليها  السفينة 
عليهم ملوكاً، وابتنوا هبا املدائن، واتصلت مساكنهم بدجلة والفرات، إىل أن بلغوا من 
گر، ومن الفرات اىل ما وراء الكوفة، وموضعهم هو الذي يقال له  دجلة اىل اسفل گسْ
السواد، وكانت ملكوهم تنزل بابل؛ وكان الكلدانيون جنودهم، فلم تزل مملكتهم قائمة 

لكهم.  تل منهم خلق كثري فذلوا وانقطع مُ إىل أن قُتل دارا آخر ملوكهم، ثم قُ
ومدينة بابل بناها بيُوراسب اجلبار، واشتق اسمها من اسم املشرتي، ألن بابل 
البابيل األول اسم املشرتي، وملا استتمّ بناؤها مجع إليها كل من قدر عليه  باللسان 
من العلامء وبنى هلم اثني عرش قرصاً، عىل عدد الربوج، وسامها بأسامئهم، فلم تزل 

هبا(٢٦).  عامرة حتى كان االسكندر، وهو الذي خرَّ
اهل  فصالح  املدائن  اىل  توجه  القادسية،  وقعة  من  ايب وقاص  بن  فرغ سعد  ملا 
املدائن، واخذ اسبانرب، وكردينداد عنوة، فأنزهلا جنده  افتتح  الرومية وهبرسري، ثم 
فأصاهبم   ، حكمتْ سوق  اىل  هلم  فحوّ حوهلم،  أن  سعد  اىل  عمر  فكتب  فاحتووا، 
ووىل  بذلك.  وتأذوا  بعضوا  قد  الناس  أن  يعلمه  عمر  اىل  سعد  كتب  البعوض 
يشء  وأول  جنادة.  بن  مالك  بن  عمرو  االسدي،  اهليجاء  ابا  للناس  االختطاط 
الصابون  اصحاب  موضع  ووضعه  اجلامع  املسجد  بالكوفة،  اهليجاء  ابو  اختطه 
ثم حفر خندقاً عليه وبنى  النزول.  اختطه سعد حني  الذي  املوضع  والتامرين غري 
يف مقدمته صفة عىل رخام لألكارسة جيء به من احلرية، وكان قدرها مائتي ذراع 
بنى اساطينها بغري جمنبات وال مواخري ومل  ثم  يزدمحوا  فيها كي ال  الناس  الجتامع 
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يكن للمسجد جدران- ثم إن عبد املسيح بن يقيلة اتى سعداً وقال له: أدلك عىل 
أرض انحدرت عن الغالت وارتفعت عن املباق فدله عىل موضع الكوفة اليوم، ثم 
وضع مسجدها ودار أمارهتا يف املقام العايل وما حوله، وكان تأريخ عسكرة سعد يف 

الكوفة يف حمرم سنة ١٧هـ واختطت الكوفة يف التاريخ نفسه. 
وملا مترصت الكوفة وقسمت اىل أرباعها املعروفة، كل ربع اىل جانب من اجلامع 
ختتص به عدة قبائل، ثم قسمت اىل حمالهتا السبع فمرت بأدوار عديدة من العمران، 
واطوار كثرية من التقدم العمراين من مضارب وخيم ثم اىل دور من الطني، وبعدها 
من اللبن النيء، فأنشئت السكك والطرق والشوارع، ثم القصور املبنية من اآلجر(٢٧). 
وسكن الكوفة بعد إنشائها املجاهدون املسلمون ثم فرقة فارسية من فرق القائد 
رستم عدهتا أربعة آالف كانت تعرف باسم جند شاهنشاه، فاستأمنوا عىل أن ينزلوا 
حيث أحبوا، وحيالفوا من أحبوا ويفرض هلم العطاء، فأعطاهم سعد ما سألوه، كام 
نزهلا مجاعة من هيود نجران ونصاراها عندما أجالهم عمر عن شبه اجلزيرة فأقاموا 

بمحلة عرفت بالنجرانية يف الكوفة. 
واصبح هلام شهرة  امرمها،  وعظم  متصريمها  بعد  والكوفة  البرصة  وارتفع شأن 
بل  كله،  االسالمي  العامل  يف  واألدب  العلم  لواء  ومحل  اجليوش  قيادة  يف  عظيمة 
خلالفته  اً  مقرّ طالبالكوفة  ايب  بن  عيل  فاختذ  احلجاز،  من  القوة  إليهام  انتقلت 

بعدها انتقل مركز الثقل اإلسالمي اىل االمصار عىل وجه االمجال(٢٨). 

املبحث الثاين: األبعاد االسرتاتيجية الختيار الكوفة عاصمة للخالفة االسالمية 

بعد االنتهاء من معركة اجلمل ١٣ رجب سنة ٣٦هـ/ املوافق ٤/ كانون الثاين 
ليلة  الكوفة يوم االثنني الثنتي عرشة  اىل  البرصة  / ٦٥٨م قدم اإلمام عيل من 
الناس وأهل البرصة وكان يف  مضت من رجب سنة ست وثالثني، ومعه أرشاف 
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القبائل، فدعوا  قراؤهم وارشافهم، وزعامء  الكوفة ورجاهلا، وفيهم  أهل  استقباله 
له بالربكة، فأنّبهم، وقال هلم: ((ما أبطأكم عني وأنتم أرشاف قومكم ؟ واهللا لئن 
كان من ضعف النية وتقصري البصرية، إنكم لبور واهللا لئن كان من شك يف فضيل، 

ومظاهرة عيلّ أنكم لعدو))
القوم،  يا أمري املؤمنني، نحن سلمك، وحرب عدوك، ثم اعتذر  قالوا: حاشا هللا، 
األعظم  املسجد  دخل  حتى  وأقبل  بمرض...  اعتل  من  ومنهم  عذره،  ذكر  من  منهم 
يا أمري املؤمنني اي القصور  فصىل ركعتني ثم صعد املنرب وبعد امتام اخلطبة. قالوا له، 
ننزلك؟ فقال: ال ننزل قرص اإلمارة ملا وقع فيه من قبله من أمراء اجلور وعامل النفاق(٢٩). 
فمكث مدة يف دار أخته أم هاين، ريثام بنى كوخاً يف جانب امليدان فانتقل إليه 
فبذلك سمي هذا امليدان برحبة عيل، ثم أقام يف الكوفة واختذها عاصمة خلالفته، 
واستعمل العامل ووزعهم عىل االمصار. وهبذا احلدث التأرخيي الكبري، اصبحت 
والقايض،  األعىل،  والقائد  احلاكم،  فهو   عيل لإلمام  االسالمية  االمة  قيادة 
ورئيس الدولة، ورئيس اإلدارة كلها منذ مقدمه الرشيف عىل عتبات الكوفة الغراء 

واألحداث التي جرت آنذاك، يف مواطن ومواقع كثرية. 
يتضح لنا بروز القائد السيايس، ال يمكن أن يكون بعيداً عن تأثري البيئات املحيطة 
ابتداء بالبيئة التي تؤثر يف سلوك الفرد القائد مروراً بالبيئة االجتامعية والسياسية، 
ومن خالل هذه البيئات التي جتعل منه عنرصاً فاعالً يتحدد سلوكه وترصفاته إزاء 

املواقف واالحداث. 
إن مقومات القيادة، التي متثلت باألمانة والعدل التي اتصف هبا امري املؤمنني يف تنظيم 
العالقة بني احلاكم واملحكوم، أدت اىل متيز يف قيادة اإلمام عيل فجمعت التناقض 
بني شمولية االهداف واتساعها وبني حمدودية الوسائل واإلمكانيات وفقر البيئة. لكن 
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رغم ذلك سطرت حكومة اإلمام عيلأعظم االنجازات وعىل املستويات كافة. ومن 
الصحيح  الطريق  اختاذ  عىل  القدرة  هي   اإلمام شخصية  يف  القيادية  الصفات  اهم 
املسؤولية،  وحتمل  الثابتة،  القوية  واإلرادة  الشخصية،  الشجاعة  املناسب،  الوقت  يف 
ثابتة يف كل االحوال، وبعد  ملبادئ احلرب والقتال، ونفسية مستقرة  الكاملة  واملعرفة 
وجنوده،  القائد  بني  املتبادلة  والثقة  وخربهتم،  اجلنود  لنفسية  السابقة  واملعرفة  النظر، 
وشخصية قوية مهيبة، واللياقة البدنية فضال عن ذلك االمتداد الطبيعي واملرشق لبيت 
النبوة والطهارة والنسب إليه والتاريخ املرشف لسريته العظيمة، إذ قال له الرسول حممد

: ((عيلّ مني وأنا منه وهو ويل كل مؤمن بعدي)) (٣٠). 

املحور األول: البعد االسرتاتيجي للعوامل العسكرية 

واإلرادي  اهلادف  البرشي  العمل  يف  والفن  العلم  بأهنا  االسرتاتيجيا  رفِّتْ  عُ
تصبح  التصور  وهبذا  بدقة.  حمددة  غايات  اىل  أو  اهداف  اىل  الرامي  والصعب، 
االسرتاتيجيا يف صميم علم العمل (praxeologie). إذاً فهي هتتم بكل جماالت 

العمل، وخاصة الفعاليات العسكرية والفعاليات االقتصادية. 
لكي حتل  موارد  تستخدم  إرادات  فن جدل  االسرتاتيجيا هي  إن  قال  يُ وهكذا 
موارد  استثامر  عىل  ضغوطات  خيلق  وذلك  القرار،  اىل  الوصول  وهدفها  نزاعاهتا؛ 

اخلصم، كافية إلجباره عىل تقبل الرشوط التي يراد فرضها عليه(٣١). 
وهبذا التعريف جيب أن تفهم كلمة موارد بمعناها الواسع: موارد برشية، وموارد 
طبيعية، وأرض، ومعدات. إن أصل مصطلح اسرتاتيجية يرجع اىل األصل اليوناين 
التكتيك  ان  مثلام   (GENERAL) العام  ويعني   (TRATEGOS) اسرتاتيجوس 
Arrange. وإذا  يرجع يف اصله اىل اليونانية: تاسو(Tasso) ويعني يعالج أو يدير
ف االسرتاتيجية بأهنا ((نظرية استخدام املعارك لتحقيق  كان (كالو سيفتز) قد عرّ
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املعركة))،  يف  القوات  قيادة  فن  هو  التكتيك  ((أن  عرفّت  لكنها  احلرب)).  هدف 
هي  فاالسرتاتيجية  احلملة.  عن  واالرشاف  التخطيط  فن  فهي  االسرتاتيجية  أما 
األسلوب الذي حياول القائد من طريقه جذب عدو اىل املعركة، بينام التكتيك هو 

الوسائل التي بواسطتها يسعى إلنزال اهلزيمة بالعدو يف املعركة. 
بفن  اقرتن  فإنه  االسرتاتيجية  مصطلح  فيه  استخدم  الذي  السيايس  املعنى  ويف 
لدحر  باالسرتاتيجية (هي خطة عمل  يقصد  ما  فأن  وبذلك  القيادة.  فن  او  القائد 
عدو او لتحقيق هدف ما، وتشري االسرتاتيجية اىل خطة شاملة اىل أمد طويل تتألف 
من سلسلة من احلركات من اجل هدف عام) ويف الواقع إن لكل دولة اسرتاتيجيتها 
اخلاصة النابعة من أيديولوجيتها وسياستها واملستندة اىل قدرهتا املادية واملعنوية(٣٢). 
التفكري يُعد مقوماً أساسياً للسلوك االنساين، فإذا تأملنا سلوكنا يف كل موقف 
من املواقف التي تواجهنا يف احلياة سنجد أننا يف ضوء تفكرينا، هبذا املوقف نتمكن 
واختيار  اخلطة  ووضع  الغاية  وحتديد  عنارصها،  وإدراك  باملشكلة  اإلحساس  من 
نجد  لذلك  لإلنسانية؛  التفكري  أمهية  اإلسالم  أكد  األساس  هذا  وعىل  الوسيلة. 
خطاً  يوجه  القرآين  فالسياق  املسلم،  عىل  أساسية  فريضة  يُعد  اإلسالم  يف  التفكري 
وعددت  الرشيد.  الرأي  صفوة  تفكريه  من  ويستخلص  يفكر  الذي  للعقل  خاصاً 
التفكري  امهها  من  أن  غري  االسرتاتيجية  للصياغة  الالزمة  واالدوات  االساليب 
االحتاميل واملعلومات والتنبؤ االسرتاتيجي. وعند دراسة اهم املتغريات املؤرشة يف 
صياغة االسرتاتيجية يف مراحلها كافة. بدءاً بمرحلة التحليل االسرتاتيجي ومروراً 
االسرتاتيجي.  والتقييم  التنفيذ  بمرحلة  وانتهاءً  االسرتاتيجية  الصياغة  بمرحلة 
وهبذا يعد التفكري االحتاميل من املواضيع املهمة واحلساسة ذات املساس بإمكانيات 

وقدرات صانع القرار عىل املستو االسرتاتيجي، يف اهليئات القيادية العليا(٣٣). 
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واملنظور التارخيي العميق، يرسم صورة ملختلف االمرباطوريات التي شهدهتا 
البرشية منذ العصور القديمة، ليستخلص منها خصائص املنطق الذي حدد مسريهتا. 
إن االمرباطورية ال هي دولة متساوية مع الدول األخر يف احلقوق والواجبات وال 
متساوية من  دوالً  أن يضم  به  يُفرتض  متميزة يف حلف  مكانة  ذات  قوة  هي جمرد 
حيث السيادة، فهي تُريد أن تكون املركز السيايس الذي يدور حوله العامل، وتأمتر 
بأمره الدول األخر. لقد كان مفهوم العامل يعني املنطقة التابعة هلذه االمرباطورية 
او تلك، فتزامن االمرباطوريتني الرومانية والصينية مل يسبب تداخل عواملهام قط، 

فكل منهام كان هلا عاملها اخلاص. 
تنفيذ  يف  يكمن  االمرباطوريات  قيام  يف  النجاح  لدوام  االسايس  املعيار  إن 
قد  كان  الذي  بأوكتافيوس  االقتداء  اي  شباهبا،  لتجديد  الرضورية  اإلصالحات 
جدد شباب االمرباطورية الرومانية، حينام نفذ فيها إصالحات جذرية نقلتها من قوة 
بتوفرها عىل  تتميز  امرباطورية  قوة  اىل  املستعمرات  استغاللية تستحوذ عىل خريات 
بنية سياسية واقتصادية واجتامعية ال تضمن للمركز االمرباطوري قطف ثامر التقدم 
واالزدهار فحسب، بل تضمن للمناطق التابعة ايضا املشاركة يف التمتع هبذه الثامر(٣٤). 
العسكريني  القادة  بعظامء  حظيت  التي  الشعوب،  متكنت  الزمن،  امتداد  عىل 
واملبدعني يف املجال احلريب، من حتقيق االزدهار والسيطرة عىل أراضيها واهليمنة عىل 
نفسها  االقوياء  العسكريني  القادة  افتقدت  التي  احلضارات  وجدت  وقد  جرياهنا. 
مقهورة وخاضعة لغريها او معرضة لإلبادة التامة؛ اولئك القادة العسكريون الذين 
سادوا أزماهنم وفرضوا قدراً هائالً من النفوذ والتأثري يف املستقبل، وهؤالء القادة 
الذي تركه يف حياة الشعوب  املبارش واملستمر  حيكم كل واحد منهم بمقدار األثر 
التي وقع عليها ذلك األثر، ثم اجتاه التطور العسكري واملدين الذي تبع ذلك التأثري. 
The) أمام الفرق  Gauls) كتب نابليون ذات مرة يقول: ( مل تنهزم قبائل الغال
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القرطاجني،  أمام اجلنود  ترتعد روما  الذي قهرهم هو قيرص. ومل  الرومانية ولكن 
هي  املقدونية  الكتيبة  تكن  ومل  هنيبل.  القائد  هو  خوفاً  ترتعد  جعلها  الذي  ولكن 
التي وصلت اىل اهلند، وإنام هو القائد اإلسكندر. ومل يكن اجليش الفرنيس هو الذي 
اىل هناك هو  قاد ذلك اجليش  فيزر(weser)  وإن (Inn) ولكن  اىل هنري  وصل 
بروسيا طيلة سبع  الدفاع عن  تولوا  الذين  فقط هم  بروسيا  يكن جنود  تورين ومل 
سنوات ضد القو األوربية الثالث األشد بأساً، ولكنه القائد فريدريك األكرب وكام 

يقول ( هلموت فون مولتكه) القائد العسكري هو قدر األمة(٣٥). 
إذا كان السلوك السيايس يعني ذلك النشاط االنساين املتعلق باملجال السيايس 
اإلشباع  حتقيق  مسؤوليتها  مجاعة  او  فرد  وجود  يفرتض  املجال  هذا  تنظيم  فإن 
للمجموعة املنظمة داخل هذا اإلطار، ومن ثم ال يوجد يف الكون تنظيم إنساين ال 
ترتبع عىل قمته قيادة من فرد او جمموعة، فالقادة والزعامء هم من يضعون األحداث 
يف العامل، حقيقة البد من التسليم هبا، حيث من يضع القرار هو الفرد القائد سواء يف 
وقت السلم او احلرب، وإن توفرت الظروف السياسية واالقتصادية هلذه القرارات 

إال أن من يتخذها هو القائد(٣٦). 
عىل  اجلامعة  ملصلحة  ووظائف  ومسؤوليات  مهامت  بل  فرداً،  ليست  فالقيادة 
أساس عملية سلوكية وتفاعل اجتامعي فيه نشاط موجه ومؤثر، وليست جمرد مركز 
ومكانة وقوة، فهي خدمة إنسانية للجامعة وتنبع منها تلقائياً، وحني تسمح معايري 

اجلامعة ألحد اعضائها باستخدام قدراته اخلاصة خلدمة املصلحة العامة(٣٧)، 
ان اخلضوع للقائد كان أحد االسباب املهمة التي أدت اىل ظهور السلطة، فهذه 
احلاجة متأصلة يف االنسان، فقد قال العالمة العريب عبد الرمحن بن خلدون (امللك 
باجتامعهم  إال  ووجودهم  حياهتم  يمكن  ال  البرش  ألن  لإلنسان،  طبيعي  منصب 
اىل  الرضورة  دعت  اجتمعوا  وإذا  ورضورياهتم،  قوهتم  حتصيل  عىل  وتعاوهنم 
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املعاملة واقتفاء احلاجات، ومد كل واحد منهم يده اىل حاجته يأخذها من صاحبه 
ملا يف الطبيعة احليوانية من الظلم والعدوان)، ثم يقول ( فاستحال بقاؤهم فوىض 

دون حاكم وازع بعضهم عن بعض)(٣٨). 
نجد أن القيادة السياسية يف الرتاث اإلسالمي عالقة تفاعلية من منطق استخالف 
اهللا اإلنسان يف األرض، هي صاحبة السلطة املقيدة زمنياً باحلياة الدنيا وموضوعياً 
بمراعاة رشيعة اهللا، ويؤكد هذا املبدأ من ناحية أخر أن القيادة يف الرتاث اإلسالمي 
واجب والتزام ال حق وامتياز (كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته)، لكون القيادة 
الفكر  يف  إمجاع  ثمة  ولذلك  احلق(٣٩)؛  اىل  وتقرب  امللكية  نظري  وهي  القدرة  تعني 

اإلسالمي عىل وجوب وجود قائد يقود الدولة والسلطة السياسية(٤٠). 
إن املتمعن يف الفكر اإلسالمي يدرك أن حكمة القيادة بمسامها اللفظي مل تذكر 
يف القرآن الكريم، ولكن عىل مستو املعنى ملفهوم القيادة نجد ان هناك العديد من 
النصوص القرآنية التي أوردته مثل كلمة اإلمامة ومشتقاهتا، ومن ذلك قوله تعاىل 
يتم  مل  الرشيف  احلديث  ويف   ،٧٤ آية  الفرقان،  سورة  إماما}  للمتقني  وجعلنا   }
استعامل كلمة القيادة بلفظها ولكن بمشتقاهتا استخدمت استخداما كبريا يف السياق 
نفسه، ومنذ بداية القيادة اإلسالمية للرسول منذ تأسيس الدولة اإلسالمية يف 
املدينة املنورة، إذ إن دوره مل يكن يقترص عىل امور حمددة او تنفيذية فحسب، بل 
كانت سيادته كاملة يف حكمه للجامعة اإلسالمية، فهو النبي، والرسول، واحلاكم، 
والقائد األعىل، والقايض، ورئيس الدولة، ورئيس اإلدارة كلها، وقد كانت حكومته 

دينية ودنيوية يف الوقت نفسه(٤١). 
(معركة  يف  الفرس  عىل  املسلمني  انتصار  فبعد  الكوفة،  مدينة  تكونت  وهبذا 
القادسية) أخذ سعد بن ايب وقاص بتعقب اجليوش الفارسية املنهزمة حتى وصل 
اىل (املدائن) وبعد أنْ تم حترير العراق هنائيا من السيطرة الفارسية، استقر سعد يف 
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املدائن ثم أوعز اىل بعض من اصحابه للبحث عن مكان آخر يكون مقراً جليشه عىل 
أن تراعى فيه املواصفات التي ذكرها عمر، فاختريت الكوفة(٤٢). عندها أمر سعد 

جيشه أن يعسكروا فيها، وينصبوا اخليام واملضارب(٤٣). 
مل يكن الصحابة (رض) يف املدينة يؤيدون خروج امري املؤمنني عيل بن ايب طالب
من املدينة، فقد تبني ذلك حينام همّ عيلّ بالنهوض اىل الشام، ليزور أهلها وينظر 
د متتلك املقومات  ما هو رأي معاوية وما هو صانع، فقد كان ير ان املدينة مل تعُ
التي متلكها بعض األمصار يف تلك املرحلة فقال: إن الرجال واألموال بالعراق، فلام 
علم أبو أيوب األنصاري (رض) هبذا امليل قال للخليفة: يا أمري املؤمنني، لو أقمت 
ومادة  ومنربه  قربه  احلصينة، ومهاجرة رسول اهللا وهبا  الدرع  البالد ألهنا  هبذه 
االسالم، فإن استقامت لك العرب كنت كمن كان، وإن تشعب عليك قوم رميتهم 
بأعدائهم، وإن أجلئت حينئذٍ اىل السري رست وقد أعذرت... فأخذ احلاكم بام أشار 

به ابو ايوب وعزم املقامة باملدينة وبعث العامل عىل األمصار(٤٤). 
ا من املستجدات السياسية أرغمت احلاكم عىل مغادرة املدينة،  ولكنّ حدثاً كبريً
وقرر اخلروج للتوجه اىل الكوفة ليكون قريباً من اهل الشام(٤٥). ويف اثناء استعداده 
املدينة  اهل  فاستنفر  البرصة،  اىل  والزبري  وطلحة  عائشة  خروج  بلغه  للخروج، 
مازالت  الفتنة  ان  يرون  املدينة  أهل  بعض  من  تثاقل  وحدث  نرصته،  اىل  ودعاهم 
مستمرة، فالبد من الرتوي حتى تنجيل األمور اكثر، وخرج اإلمام عيل يف تعبئته 
اىل الشام وخرج معه من نشط من الكوفيني والبرصيني يف سبعامئة رجل(٤٦). وعندما 
بلغ امري املؤمنني (الربذة) والتي تقع رشق املدينة املنورة وتبعد ٢٠٤ كيلومرتات، 

عسكر فيها بمن معه، ووفد عليه عدد من املسلمني بلغوا املئتني(٤٧). 
حني وصل اإلمام اىل الكوفة سنة ٣٦هـ اختذها عاصمة للخالفة االسالمية يف 
أحرج حقبة زمنية يمر هبا اإلسالم، والبد لكل عاصمة من قوة عسكرية مكلفة أمرين: 
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األول حلاميتها؛ ألهنا مقر الدولة االسالمية والثاين إلعداد اجليوش التي حتارب 
كانت  اذا  املعسكرات  ان  واملعلوم  كبرياً،  يقتيض معسكراً  البالد، وهذا  اطراف  يف 
داخل املدن تفسد السكان واجلند فال تتحقق الغاية من إعداد اجليوش؛ لذلك نجد 
هي  النخيلة  أرض  كانت  لذلك  املدن؛  اطراف  يف  تقع  احلربية  املعسكرات  اغلب 

املعسكر الذي اختذه اإلمام عيل لتجمع اجليوش وتدريبها. 
واليوم ال  الشام،  الكوفة عىل سمت  نخلة وهو موضع قرب  والنخيلة تصغري 
خيرج عن حدود مدينة الكفل احلالية، وأمر االسباع من اهل الكوفة أن اخرجوا 
اىل معسكركم بالنخيلة بداللة اخلروج اليها وكان الناس عىل معرفة بمكان املعسكر، 
فإنه عسكر هبا وهو يف طريقه اىل صفني ومل يتحرك منها حتى قدم عليه ابن عباس 
أن  بعد  اىل صفني  للخروج  باملقاتلني وهم جمتمعون   وفيها خطب البرصة،  من 

بعث مقدمته اىل الشام. 
وهبذا تكون النخيلة هي مدخل الكوفة بالنسبة اىل القادم من الشام من طريق 
األرض املأهولة بالسكان، فمن أراد الشام او املوصل خرج منها، ولذلك ملا عاد

من صفني اىل الكوفة كان مروره عليها. 
وهذا املعسكر يكشف بوضوح خريطة الكوفة من النخيلة حتى مركزها حيث 
املسجد والقرص وإهنا كانت مأهولة بالسكان وقد توزعت القبائل العربية اإلسالمية 
واملوايل حوهلا واغلب سكاهنا قد امتدوا شامال باجتاه احللة حيث هنر الفرات، وان 

بيوت الكوفة كانت تر من النخيلة(٤٨). 
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املحور الثاين: البعد االسرتاتيجي للعوامل االقتصادية 

بعد توجه عائشة والزبري وطلحة اىل البرصة وحتريض الناس عىل مقاتلة اإلمام عيل
 وجيشه، ارتأ امري املؤمنني عيل ان ينتقل اىل العراق ألسباب اسرتاتيجية للعوامل 

العسكرية والقيادة وقد تكلمنا عليها، اما السبب الثاين هي العوامل االقتصادية.
كام  والرجال  االموال  من  عيلقريباً  اإلمام  جعل  الكوفة  اىل  االنتقال  وهبذا 
عرب بذلك بنفسه، وأفقد هذا االجراء االمهية االقتصادية للمدينة املنورة واضعف 
دورها السيايس. فكان بداية الضعف الذي دبَ يف املدينة مما جعل دورها ينحرس 
جعل  الذي  التايل  االجراء  بعد  وخاصة  والسيايس  االقتصادي  املجال  يف  تدرجيياً 
امية مسؤولني  بني  ان األخري كان قد عدّ  من دمشق عاصمة زمن معاوية. ورغم 
عن مرصع عثامن. فأنه ناوأ اإلمام عيل عاداً نفسه ويل دم عثامن وحتمل مسؤولية 
أخذ ثأره، وسعى اىل تفتيت صفوف اإلمام عيلببذل املال بني صفوف جنده(٤٩). 
االموال،  بذل  طريق  من  املهمة  الشخصيات  ببعض  يستعني  أن  معاوية  واستطاع 
ان يستأثر بخراج وجزية مرص طول حياته،  لقاء  العاص نارص معاوية  فعمرو بن 
يقدم األمن لوالة اإلمام  فأصبحت مرص طعمة لعمرو وعائلته(٥٠). وكان معاوية 
عيل املتالعبني باألموال كام حصل مع يزيد بن حجية التيمي الذي رسق اموال 
الري(٥١). وحاول أن يستميل قيس بن سعد بأن بذل له ألف درهم عىل ان يسري معه 
او ينرصف عنه فأرسل إليه باملال وقال: (( ختدعني عن ديني))(٥٢). كام ان اإلمام 
عيل تشدد مع اخيه عقيل ومنعه من التالعب بأموال األمة قد جعل عقيالً يلجأ 

اىل معاوية فاختار التيار الدنيوي(٥٣). 
يبدو ان سياسة معاوية قد جذبت اليه انصارا واضعفت تيار الزهد، ومع ان االتقياء 
قد وقفوا ضد التيار الدنيوي ونارصوا القبائل يف العراق، إال اهنم عادوا اىل الوقوف يف 
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صف معاوية ومناهضة القبائل للعالقة بني الدولة والسلطة الدينية ووحدة اجلامعة(٥٤). 
كانت سياسة اإلمام عيل يف املجال االقتصادي، من حيث مل يكن حمسوباً 
من اثرياء قريش(٥٥). فقد كان قبل أن ييل اخلالفة مستاءً من ترصفهم واتساع ثرواهتم، 
وكان يتوعدهم ويلوح بأنه سيغري اشياء كثرية إن صار األمر بيده(٥٦)، والبد أن يقف 
ضد هذا اإلجراء كبار أثرياء قريش واجلامعات التي اتسعت ثرواهتا بحكم ان قريشاً 
قد استفادت من عملية مبادلة األرض زمن عثامن ومن اطالق يدها يف الصوايف(*) 
ولذا مل يكن غريباً أن وجدنا بني صفوف املناوئني لعيل كبار األثرياء من جتار ومالكني.

االمة  اىل  واعادهتا  عثامن  اموال  مصادرة  يف   عيل اإلمام  سياسة  أن  ويظهر 
واعطاء ورثته حصتهم الطبيعية ومن ثم توزيع املال بالسوية قد آثار خماوف قريش 

واملستفيدين من التفاوت يف العطاء(٥٧). 
احد عامله:  إذ أوىص  اخلراج،  والرفق يف جباية  اإلمام عيلبعامرة األرض  عني 
((... وليكن نظرك يف عامرة األرض ابلغ من نظرك يف استجالب اخلراج ألن ذلك ال 
يدرك إال بالعامرة، ومن طلب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد... ))(٥٨). 
ورغبة يف تنظيم االقتصاد وسعياً ملنع التالعب باألموال، فقد كان يعنيّ عامالً عىل 
املرص لتدبري شؤوهنا اإلدارية، وعامالً عىل اخلراج وبيت املال، وكان يويص بإصالح 

األهنار؛ ألن ذلك اعظم فائدة يف جباية اخلراج واستقرار االحوال االقتصادية(٥٩). 
يتضح مما تقدم ان االضطراب االقتصادي يتجىل يف حالة التجزئة التي حصلت 
الشام  يف  معاوية  استقل  مثلام  واقتصاديا  سياسياً  تستقل  االمصار  بعض  وجعلت 
وكان له اقتصاده اخلاص يترصف فيه كام يشاء، فضالً عن توقف حروب التحرير، 
هذا  تطلبه  عام  فضال  الداخيل،  الرصاع  بسبب  مادية  عوائد  من  جتلبه  كانت  وما 

الرصاع من استنزاف للموارد. 
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اخلامتـــة
للدولة  عاصمة  الكوفة   عيل اإلمام  الختيار  عدة  وعوامل  اسباب  هناك 
االسالمية املباركة، بدالً من املدينة املنورة، تتفاوت امهية هذه العوامل واالسباب 
عند التأسيس وتداخل بعضها ببعض، وهذه العوامل جتمعت وتضافرت عند نشأهتا 
الكوفة  التي اقتضت اختيار  البحث، وإذا أردنا معرفة االعتبارات  وحسب سياق 
التيار الدنيوي واصحاب  وترك املدينة، فإن اإلمام كان يواجه حتدياً سافراً من 
الثروة واملستفيدين الذين كانوا حيلمون باحلصول عىل امتيازات اكرب عىل حساب 

الدين واألمة وعىل حساب الرشعية. 
والسيايس،  العسكري  النجاح  عوامل  فيها  تتوفر  ال  املدينة  اصبحت  وبذلك 
املواجهة  التحديات، ومل تكن تتوفر فيها كثافة سكانية تتحمل اعباء  ملواجهة تلك 
ن  تؤمّ ان  تستطيع  التي  االقتصادية  املوارد  املدينة  يف  تتوفر  ال  كذلك  للتحديات، 
احتياجات جيش يُعدّ بعرشات األلوف، وإنّ املدينة مل تكن شديدة الوالء للرشعية 
يكن  مل  انه  املدينة  اجلديد يف  للجيل   اخر نقطة  اإلمام عيل، وهناك  املتمثلة يف 
مؤهالً خلوض احلروب الطاحنة التي خاضها اإلمام. وعليه وقع  اختياراإلمام

 عىل الكوفة؛ ألهنا تقع يف قلب الدولة االسالمية، املوقع اجلغرايف االسرتاتيجي 
املهم، وصلتها باجلزيرة العربية، وتشابه البيئة بينهام، املناخ املعتدل الذي يالئم عرب 
املنورة  باملدينة  يوصلها  الذي  الطبيعي  وامتدادها  الفرات  هنر  من  وقرهبا  اجلزيرة، 
من  واملياه  جانب  من  الصحراء  كنفني  عىل  ترتبع  فهي  والشام،  املدينة  وتوسطها 

جانب وقرهبا اىل الشام والبرصة، وال يفصلها بحر عن املدينة. 
وكان للعامل التارخيي أثره يف االختيار، فالكوفة أول مدينة بعد الطوفان استقر 
فيها النبي نوح وانطلقت منها احلياة الدينية والفكرية واالجتامعية والسياسية يف 
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العراق بل يف العامل امجع، فهي وارثة مدينة احلرية تارخييا، وأن نشأة الكوفة عربية 
العربية  فالقبائل  وغريمها،  والفارسية  كاهلندية  االجنبية  املؤثرات  عن  بعيدة  كانت 
املسيحية  من  اختذت  والتي  االسالم  قبل  ما  عرص  يف  احلرية  يف  ساكنة  كانت  التي 
ديانة، وخالل االدوار التارخيية التي مرت هبا املنطقة وتداوهلا للحضارات االنسانية 
اىل ان اصبحت قبة االسالم واملرص االعظم والعراق األول اما العامل االسرتاتيجي 
العسكري، فكان تأسيس الكوفة جاء لرضورة عسكرية تطلبتها دواعي العمليات 
االسالمي  اجليش  يتخذ  ان  االسرتاتيجية  الناحية  فمن  العراق،  لتحرير  العسكرية 
املحارب موقعاً او معسكراً ثابتاً من ميدان القتال، حتى يسرتيح عندها اجليش من 
عناء السفر واحلرب. لذلك قيل ان الكوفة دار هجرة ومنزل جهاد، او كوفة اجلند. 
عن  املختار  املوضع  طبيعة  وتكشف  القادسية  موقعة  بعد  الكوفة  متصري  جاء  وقد 
القيمة السوقية له فقد جعلت الصحراء خط محاية للجيش االسالمي وخط دفاع 

مهم جداً إذا ما تراجع اجليش غرباً. 
اما العامل االسرتاتيجي االقتصادي فمدينة الكوفة قادرة اقتصاديا عىل التموين 
املستمر للجيوش التي سوف تواجه احلرب، ملا متلكه هي واملناطق القريبة إليها من 
االتصال  من  متكنها  ثم  الفرات،  حياذي  كان  الذي  بالسواد  متمثلة  زراعية  ثروات 
الرسيع باملناطق األخر وقت احلاجة إليها. باإلضافة اىل املوقع التجاري يف املنطقة. 
اما العامل االجتامعي والفكري، فالكوفة اختذها العرب واملسلمون مرصاً يف املدة 
بني ١٧- ٣٦هـ وعاصمة للخالفة االسالمية بني ٣٦- ٤٠هـ وقد نزلت مدينة الكوفة 
وكانت  اإلمارة.  ودار  املسجد  ختطيط  بعد  منازهلا  وخططت  املقاتلة  العربية  القبائل 
 . ن القوات الكافية يف مواجهة اي حتدِّ مدينة الكوفة متتلك الطاقات البرشية التي تؤمّ

  جاهد اإلمام طوال حكمه من اجل املحافظة عىل وحدة االمة ومتاسكها، 
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وقد اضطر من اجل ذلك اىل نقل مركز حكمه من املدينة اىل الكوفة ليكون قريبا من 
مركز االحداث. 

اما اجلانب التكويني الذي يضفي عىل كوفان امهية وقداسة فيتضح من الروايات 
 .واهل البيت الواردة عن النبي األعظم حممد

تلخص املقولة الرائعة لرئيس دولة احلكومة العلوية ((الكوفة هبا معدن العلم، 
وكنز االيامن، ومصابيح اهلد، وسيف اهللا ورحمه يصيب به من يشاء لينترصن اهللا 
هبا أهلها كام انترص باحلجارة)) (٦٠) كل االبعاد االسرتاتيجية العسكرية واالقتصادية 

والعوامل اجلغرافية والتارخيية واالجتامعية والفكرية. 
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٤)مصطفى عباس املوسوي، العوامل التأرخيية املؤثرة يف نشوء وتطور املدن اإلسالمية حتى هناية 
القرن الثالث اهلجري، (بغداد، دار الرشيد للنرش، ١٩٨٥م)، ص ٦٢-٦٥.  

٥)هاشم خضري اجلنايب، الرتكيب الداخيل ملدن املوصل، (العراق، دار الكتب للطباعة والنرش، 
جامعة املوصل، ١٩٨١م)، ص ٣٤.  

٦)اسامة حممد نوري اجلوهري، اعالم املباين اسباب التباين بني عامرة احلديث والقديم من املباين 
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  .١٤٧ – شؤون املكتبات، ١٩٨٢م)، ص ١٣٣
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عواد،  كوركيس  و  فرنسيس  بشري  وتعليق  تعريب  الرشقية،  اخلالفة  بلدان  لُسرتنج،  ١٧)غي 
(بغداد، مطبوعات املجمع العلمي العراقي، ١٩٤٥م)، ص١٠١.  

١٨)زكريا بن حممد حممود القزويني، آثار البالد وأخبار العباد، (بريوت، دار صادر)، ص ٢٥٠.  
١٩)حسن األمني، دائرة املعارف االسالمية الشيعية، (بريوت، دار املعارف للمطبوعات، ط٥، 

١٠ أجزاء، ١٩٩٨م، جزء (١٠) )، ص٣٦.  
٢٠)عبد الرزاق احلسني، العراق قديامً وحديثاً، (بغداد، دار اليقظة العربية، ط ٧، ١٩٨٢م)، ص 

  .١٣٧
٢١)عبد احلكيم غنتاب الكعبي، تاريخ مشكلة املوارد املائية يف البرصة واملدن االسالمية األوىل، 

(جملة املؤرخ العريب، العدد (٦١)، ٢٠٠٣م، بغداد)، ص ٧١.  
٢٢)املسيُو لويس ماسينيُون، خطط الكوفة ورشح خريطتها، ترمجة تقي حممد املصعبي، حتقيق د. 

كامل سلامن اجلبوري، (بريوت، دار القارئ )، ص ٧- ٢٠.  
الدراسات  مجاعة  (الكويت،  االسالمية،  العربية  املدينة  نشأة  الكوفة  جعيْط،  هشام  د.  ٢٣)أ. 

العربية يف التاريخ واملجتمع، ط ١، ١٩٨٦م)، ص ٩٧- ٩٨.  
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٢٥)معن محدان عيل، مباحث عراقية يف اجلغرافية والتأريخ واآلثار وخطط بغداد، (بغداد، دار 

الرشيد للنرش، ١٩٨١م) ص ١٣٨ -١٤٠.  
، لنــدن، (رياض الريس للكتب والنرش، ط١، ١٩٨٩م)، ص  همْ غرافيا الوَ ٢٦)حسني زينَه، جُ

  .٤٠- ٤١
٢٧)كامل سلامن اجلبوري، تاريخ الكوفة احلديثة، (النجف االرشف، مطبعة الغري احلديثة، ط 
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ص  ٢٠٠٥م)،   ،٣ ط  املعرفة،  دار  (بريوت،  اخلطاب،  بن  عمر  سرية  الصاليب،  حممد  ٢٨)عيل 

  .٢١٧
االداب،  مطبعة  االرشف،  النجف  العمري،  ضياء  اكرم  حتقيق  خليفة،  تاريخ  خياط،  ٢٩)ابن 
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  .ص٢٧٨، باب مناقب عيل ابن طالب
٣١)تريي دي مونرب يال وجان كلني، موسوعة االسرتاتيجيا، ترمجة د. عل حممود مقلد، (بريوت، 
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والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  ظبي،  (ابو  عسكري،  قائد   ١٠٠ الننج،  يل  ٣٥)مايكل 

االسرتاتيجية، ط ١، ١٩٩٩م)، ص ٩-١٠.  
٣٦)سويم العزي، علم النفس السيايس، (عامن، اثراء للنرش والتوزيع، ٢٠١٠م)، ص ٥١.  

والرتمجة،  الدراسات  مركز  (بريوت،  التسلط،  وفن  السلطة  القائد:  جهجه،  ابو  ٣٧)نجالء 
٢٠١٠م)، ص ٧١.  

٣٨)عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، (بريوت، دار العلم، ١٩٨٤م)، ص ١٨٧.  
٣٩)حممد السند، النظام السيايس عند األمامية، (غريان، مكتبة فدك)، ص٤٣.  

٤٠)هاشم املوسوي، الثقافة السياسية اإلسالمية، (طهران، مؤسسة اهلد، ٢٠٠٠م)، ص٦٦.  
دار  (القاهرة،  اإلسالمية،  الوضعية  النظم  اإلداري يف  التنظيم  اصول  بطيخ،  ٤١)رمضان حممد 

النهضة العربية، ١٩٩٣م)، ص٣٢٣.  
٤٢)ابو احلسن عيل بن ايب املكارم الشيباين املعروف بأبن االثري، الكامل يف التاريخ، حتقيق عيل 

شريي، (بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ط١، ١٩٨٩م، جزء ٤ )، ص ٤٩٠.  
٤٣)امحد بن يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقويب، (بريوت، دار صادر، جزء/٢) ص ١٢٩.  

٤٤)حممد بن حيان بن امحد، الثقات، (مكة املكرمة، مكتبة مدينة العلم، ط١، ١٣٩٣هـ، اجلزء 
/٢) ص ٢٨٣.  

تاريخ  بن عمر يف  مرويات سيف  اجلمل يف  استشهاد عثامن ووقعة  الغيث،  بن حممد  ٤٥)خالد 
الطربي، (جدة، دار االندلس اخلرضاء، ط ١، ١٤١٨ه)، ص١٨٣.  

٤٦)ايب جعفر، تاريخ الطربي، (بريوت، دار الفكر، ط١، ١٩٨٧م، اجلزء/٥ )، ص ٤٨١- ٥٠٧.  
منشورة،  غري  علمية  رسالة   ،طالب ايب  بن  عيل  خالفة  فقيهي،  نارص  عيل  احلميد  ٤٧)عبد 

(املدينة املنورة، اجلامعة االسالمية ) ارشاف د. اكرم ضياء العمري، ص ١٤٣.  
الكوفة،  الكوفة، (جملة حولية  النخيلة معسكر اإلمام عيل يف  السادة،  ٤٨)رسول كاظم عبد 



٢٧٩

( االستحضارُ التاريخيُّ لكوفةِ اإلمام عليٍّ  (دراسةٌ تاريخيَّةٌ

٢٠١٢م، تصدر عن امانة مسجد الكوفة واملزارات امللحقة به)، ص ٦٤-  – العدد الثاين، آب 
  .٦٩

٤٩)نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، حتقيق عبد السالم حممد هارون، (القاهرة، املؤسسة 
العربية احلديثة، ط ٢، ١٣٨٢ه)، ص٣٢ و ص٤٣٥.  

٥٠)ابو العباس حممد بن يزيد املربد، الكامل، حتقيق حممد ابو الفضل ابراهيم، (مرص، مكتبة هنضة 
مرص، ٤ أجزاء، ١٩٥٦م، جزء ١ ) ص ٣٢٥.  

ديوان  رئاسة  (بغداد،  العاين،  مكي  سامي  د.  حتقيق  املوفقيات،  االخبار  الزبري،  بكار  ٥١)ابن 
االوقاف، ١٩٧٢م)    ص ٥٧٥.  

٥٢)تاريخ اليعقويب، املصدر السابق، جزء ٢، ص ٢٠٣.  
االسالمية،  والدول  السلطانية  اآلداب  يف  الفخري  الطقطقا،  بن  طباطبا  بن  عيل  بن  ٥٣)حممد 

(بريوت، دار صادر، ١٩٦٦م)، ص٧١.  
٥٤)هاملتون جب، دراسات يف حضارة االسالم، ترمجة د. احسان عباس، (بريوت، دار العلم 

للماليني، ط ٣، ١٩٧٩م)، ص ١٠.  
٥٥)ابو عثامن عمرو بن بحر اجلاحظ، املحاسن واالضداد، حتقيق فوزي عطوي، (بريوت، دار 

صعب، ١٩٦٩م)، ص٢٠.  
٥٦)حممد عامرة، عيل بن ايب طالب، نظرة عرصية جديدة، (بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 

  .٢٧ – والنرش، ط ١، ١٩٧٤م)، ص٢٦
دائرة  (اهلند،  خان،  املعيد  عبد  حممد  حتقيق  الفتوح،  كتاب  الكويف،  اكثم  بن  امحد  حممد  ٥٧)ابو 

١٩٧٥م، جزء ٢ ) ص٢٤٨.   – املعارف العثامنية، االجزاء، ١٩٦٨
٥٨)اإلمام عيل هنج البالغة رشح حممد عبده، (بريوت، دار املعرفة، ٤ اجزاء، جزء ٣)، ص٩٧

٥٩)تاريخ اليعقويب، املصدر السابق، جزء /٢، ص١٩٠. 
٦٠)  حممد بن عيل بن احلسن العلوي احلسني الكويف، فضل الكوفة وفضل أهلها، حتقيق حممد 

سعيد الطرحيي، هولندا، اكاديمية الكوفة، ط٤، ٢٠١٠م، ص٦٤. 
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املصادر واملراجع: 
جواد حسن طالب، الدليل الثقايف، (بغداد، *

مطبعة اسعد، ط ١، ١٩٧٢م)، ص٥٥. 
يف * االسالمية  احلضارة  متز،  آدمز  االستاذ   

الرابع اهلجري، اسم املرتجم حممد عبد  القرن 
اهلادي ابو ريَده، ( بريوت، دار الكتاب العريب، 
ط ٤، ٢ جملد، ١٩٦٧م، املجلد الثاين، ٢٦٨). 

االسالمي، * التمدن  تاريخ  زيدان،  جرجي 
١٥٠ ص   ،( األول  اجلزء  اهلالل،  دار  (مرص، 

 .١٥٢ –
العامرة * موسوعة  غالب،  الرحيم  عبد 

ص   ،( ١٩٩٨م   ،١ ط  (بريوت،  اإلسالمية، 
 .٣٦٧

مصطفى عباس املوسوي، العوامل التأرخيية *
حتى  اإلسالمية  املدن  وتطور  نشوء  يف  املؤثرة 
دار  (بغداد،  اهلجري،  الثالث  القرن  هناية 

الرشيد للنرش، ١٩٨٥م)، ص ٦٢-٦٥. 
هاشم خضري اجلنايب، الرتكيب الداخيل ملدن *

املوصل، (العراق، دار الكتب للطباعة والنرش، 
جامعة املوصل، ١٩٨١م)، ص ٣٤. 

املباين * اعالم  اجلوهري،  نوري  حممد  اسامة 
اسباب التباين بني عامرة احلديث والقديم من 
العدد  البناء،  (جملة  الرياض،  مدينة  يف  املباين 

٢٨، ١٩٨٦م، الرياض)، ص ٢٥  
عرص * يف  املدينة  جمتمع  ادريس،  بن  اهللا  عبد 

امللك  جامعة  (السعودية،   ، الرسول 
سعود، عامدة شؤون املكتبات، ١٩٨٢م)، ص 

 .١٤٧ – ١٣٣

خليل السامرائي و ثائر حامد حممد، املظاهر *
النبوة،  عهد  يف  املنورة  للمدينة  احلضارية 

(املوصل، ١٩٨٤م)، ص١٦. 
* ،١ ط  (بريوت،  اإلدارية،  الرتاتيب  الكتاين، 

١٩٧١م / اجلزء ٤ )، ص ٧٧- ٧٨. 
حممد كريم ابراهيم حسني، املعجم اجلغرايف *

العدد  املصباح،  (جملة  الكريم،  القرآن  يف 
املقدسة،  كربالء  ٢٠١٣م،  صيف/   ،(١٤)
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  عن  تصدر 

املقدسة)، ص٢٩٦. 
وليم ريان و والرت بتامن، طوفان نوح، ترمجة *

فارس بطرس، (بغداد، بيت احلكمة، ٢٠٠٥) 
ص ٦٩. 

نوح* سفينة  مرسى  النجف  البدري،  سامي 
النجف،  تراث  جملة  االرشف،  (النجف   ،
النجف  مؤسسة  تصدرها  ٢٠٠٩م،   ،١ العدد 
املجلة)،  والديني، بحث مستل من  احلضاري 

ص ٦-٩. 
حسن عيسى احلكيم، احلرية جذوة احلضارة *

املكتبة  منشورات  (طهران،  الرتاث،  واصالة 
احليدرية، ط ١، ١٤٣١هـ )، ص ٩ و ص٤٣١. 

نخبة من املؤلفني، العراق يف التاريخ، (بغداد، *
دار احلرية للطباعة، ١٩٨٣م)، ص ٢٦٣. 

بقيع * الثوية  الفرطويس،  مهدي  صالح 
الكوفة، (بغداد، دار اجلواهري، ط١، ٢ جزء، 

٢٠١٣م، اجلزء (١))، ص٣٣. 
االسالم، * عواصم  موسوعة  علبي،  عاطف 

للدراسات  اجلامعية  املؤسسة  جمد  (بريوت، 



٢٨١

( االستحضارُ التاريخيُّ لكوفةِ اإلمام عليٍّ  (دراسةٌ تاريخيَّةٌ

والنرش والتوزيع، ط١، ٢٠١٠م)، ص ٢٤٧. 
غي لُسرتنج، بلدان اخلالفة الرشقية، تعريب *

عواد،  كوركيس  و  فرنسيس  بشري  وتعليق 
العراقي،  العلمي  املجمع  مطبوعات  (بغداد، 

١٩٤٥م)، ص١٠١. 
البالد * آثار  القزويني،  حممود  حممد  بن  زكريا 

وأخبار العباد، (بريوت، دار صادر)، ص ٢٥٠. 
االسالمية * املعارف  دائرة  األمني،  حسن 

للمطبوعات،  املعارف  دار  (بريوت،  الشيعية، 
ط٥، ١٠ أجزاء، ١٩٩٨م، جزء (١٠) )، ص٣٦. 

وحديثاً، * قديامً  العراق  احلسني،  الرزاق  عبد 
١٩٨٢م)،   ،٧ ط  العربية،  اليقظة  دار  (بغداد، 

ص ١٣٧. 
مشكلة * تاريخ  الكعبي،  غنتاب  احلكيم  عبد 

االسالمية  واملدن  البرصة  يف  املائية  املوارد 
 ،(٦١) العدد  العريب،  املؤرخ  (جملة  األوىل، 

٢٠٠٣م، بغداد)، ص ٧١. 
الكوفة * خطط  ماسينيُون،  لويس  املسيُو 

املصعبي،  حممد  تقي  ترمجة  خريطتها،  ورشح 
حتقيق د. كامل سلامن اجلبوري، (بريوت، دار 

القارئ )، ص ٧- ٢٠. 
أ. د. هشام جعيْط، الكوفة نشأة املدينة العربية *

الدراسات  مجاعة  (الكويت،  االسالمية، 
العربية يف التاريخ واملجتمع، ط ١، ١٩٨٦م)، 

ص ٩٧- ٩٨. 
ابو * حتقيق  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 

ص  ١٩٨٦م)،  (القاهرة،  ابراهيم،  الفضل 
 .٢٤٩١ – ٢٤٩ و ص ٢٤٨٩

معن محدان عيل، مباحث عراقية يف اجلغرافية *
دار  (بغداد،  بغداد،  وخطط  واآلثار  والتأريخ 

الرشيد للنرش، ١٩٨١م) ص ١٣٨ -١٤٠. 
، لنــدن، (رياض * همْ غرافيا الوَ حسني زينَه، جُ

ص  ١٩٨٩م)،  ط١،  والنرش،  للكتب  الريس 
 .٤٠- ٤١

كامل سلامن اجلبوري، تاريخ الكوفة احلديثة، *
ط  احلديثة،  الغري  مطبعة  االرشف،  (النجف 

١، ١٩٧٤م، اجلزء األول)، ص ١٧-١٨. 
اخلطاب، * بن  عمر  سرية  الصاليب،  حممد  عيل 

(بريوت، دار املعرفة، ط ٣، ٢٠٠٥م)، ص ٢١٧. 
كلني، * وجان  يال  مونرب  دي  تريي   (٣٠)  

حممود  عل  د.  ترمجة  االسرتاتيجيا،  موسوعة 
مقلد، (بريوت، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات 

والنرش والتوزيع، ط ١، ٢٠١١م)، ص ٨- ٩. 
موسوعة * اجلاسور،  الواحد  عبد  ناظم 

والدولية،  والفلسفية  السياسية  املصطلحات 
(بريوت، دار النهضة العربية، ط ١، ٢٠٠٨م)، 

 .٨٧ – ص ٨٦
االسرتاتيجي، * التنبؤ  مجعة،  مصطفى  حممد 

(بريوت، الدار العربية للعلوم نارشون، ط ١، 
٢٠١٢م)، ص ١١و ص١٩. 

ترمجة * االمرباطوريات،  مونكلر،  فريد  هري 
عدنان عباس عيل، (ابو ظبي، مركز االمارات 
 ،١ ط  االسرتاتيجية،  والبحوث  للدراسات 

 .٥ – ٢٠٠٨م)، ص ١٩
(ابو * عسكري،  قائد   ١٠٠ الننج،  يل  مايكل 

والبحوث  للدراسات  اإلمارات  مركز  ظبي، 
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االسرتاتيجية، ط ١، ١٩٩٩م)، ص ٩-١٠. 
سويم العزي، علم النفس السيايس، (عامن، *

اثراء للنرش والتوزيع، ٢٠١٠م)، ص ٥١. 
وفن * السلطة  القائد:  جهجه،  ابو  نجالء 

الدراسات والرتمجة،  التسلط، (بريوت، مركز 
٢٠١٠م)، ص ٧١. 

عبد الرمحن بن حممد ابن خلدون، مقدمة ابن *
العلم، ١٩٨٤م)، ص  دار  خلدون، (بريوت، 

 .١٨٧
األمامية، * عند  السيايس  النظام  السند،  حممد 

(غريان، مكتبة فدك)، ص٤٣. 
هاشم املوسوي، الثقافة السياسية اإلسالمية، *

(طهران، مؤسسة اهلد، ٢٠٠٠م)، ص٦٦. 
رمضان حممد بطيخ، اصول التنظيم اإلداري *

دار  (القاهرة،  اإلسالمية،  الوضعية  النظم  يف 
النهضة العربية، ١٩٩٣م)، ص٣٢٣. 

الشيباين * املكارم  ايب  بن  عيل  احلسن  ابو 
املعروف بأبن االثري، الكامل يف التاريخ، حتقيق 
عيل شريي، (بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، 

ط١، ١٩٨٩م، جزء ٤ )، ص ٤٩٠. 
امحد بن يعقوب بن جعفر، تاريخ اليعقويب، *

(بريوت، دار صادر، جزء/٢) ص ١٢٩. 
(مكة * الثقات،  امحد،  بن  حيان  بن  حممد 

١٣٩٣هـ،  ط١،  العلم،  مدينة  مكتبة  املكرمة، 
اجلزء /٢) ص ٢٨٣. 

خالد بن حممد الغيث، استشهاد عثامن ووقعة *
تاريخ  يف  عمر  بن  سيف  مرويات  يف  اجلمل 
الطربي، (جدة، دار االندلس اخلرضاء، ط ١، 

١٤١٨هـ)، ص١٨٣. 
ايب جعفر، تاريخ الطربي، (بريوت، دار الفكر، *

ط١، ١٩٨٧م، اجلزء/٥ )، ص ٤٨١- ٥٠٧. 
عيل * خالفة  فقيهي،  نارص  عيل  احلميد  عبد 

منشورة،  غري  علمية  رسالة   ،طالب ايب  بن 
(املدينة املنورة، اجلامعة االسالمية ) ارشاف د. 

اكرم ضياء العمري، ص ١٤٣. 
رسول كاظم عبد السادة، النخيلة معسكر اإلمام *

العدد  الكوفة،  حولية  (جملة  الكوفة،  يف   عيل
مسجد  امانة  عن  تصدر  ٢٠١٢م،  – آب  الثاين، 

الكوفة واملزارات امللحقة به)، ص ٦٤- ٦٩. 
نرص بن مزاحم املنقري، وقعة صفني، حتقيق عبد *

العربية  املؤسسة  (القاهرة،  هارون،  حممد  السالم 
احلديثة، ط ٢، ١٣٨٢ه)، ص٣٢ و ص٤٣٥. 

ابو العباس حممد بن يزيد املربد، الكامل، حتقيق *
هنضة  مكتبة  (مرص،  ابراهيم،  الفضل  ابو  حممد 

مرص، ٤ أجزاء، ١٩٥٦م، جزء ١ ) ص ٣٢٥.
حتقيق * املوفقيات،  االخبار  الزبري،  بكار  ابن 

ديوان  رئاسة  (بغداد،  العاين،  مكي  سامي  د. 
االوقاف، ١٩٧٢م)    ص ٥٧٥. 

تاريخ اليعقويب، املصدر السابق، جزء ٢، ص *
 .٢٠٣

حممد بن عيل بن طباطبا بن الطقطقا، الفخري *
االسالمية،  والدول  السلطانية  اآلداب  يف 

(بريوت، دار صادر، ١٩٦٦م)، ص٧١. 
حضارة * يف  دراسات  جب،  هاملتون 

(بريوت،  عباس،  احسان  د.  ترمجة  االسالم، 
دار العلم للماليني، ط ٣، ١٩٧٩م)، ص ١٠. 



٢٨٣

( االستحضارُ التاريخيُّ لكوفةِ اإلمام عليٍّ  (دراسةٌ تاريخيَّةٌ

املحاسن * اجلاحظ،  بحر  بن  عمرو  عثامن  ابو 
واالضداد، حتقيق فوزي عطوي، (بريوت، دار 

صعب، ١٩٦٩م)، ص٢٠. 
حممد عامرة، عيل بن ايب طالب، نظرة عرصية *

جديدة، (بريوت، املؤسسة العربية للدراسات 
 .٢٧ – والنرش، ط ١، ١٩٧٤م)، ص٢٦

كتاب * الكويف،  اكثم  بن  امحد  حممد  ابو 
(اهلند،  خان،  املعيد  عبد  حممد  حتقيق  الفتوح، 
– ١٩٦٨ االجزاء،  العثامنية،  املعارف  دائرة 

١٩٧٥م، جزء ٢ ) ص٢٤٨. 

البالغة رشح حممد عبده، * اإلمام عيل هنج 
(بريوت، دار املعرفة، ٤ اجزاء، جزء ٣)، ص٩٧

* ،٢/ جزء  السابق،  املصدر  اليعقويب،  تاريخ 
ص١٩٠. 

بيته * كانت لكرس وأهل  التي  األرايض   هي 
وأرض من قتل يف احلرب وأرض من هرب. 

احلسني * العلوي  احلسن  بن  عيل  بن  حممد 
حتقيق  أهلها،  وفضل  الكوفة  فضل  الكويف، 
اكاديمية  هولندا،  الطرحيي،  سعيد  حممد 

الكوفة، ط٤، ٢٠١٠م، ص٦٤.  


