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 تنبذ  عن مركز الرافةين للحوار
 

ي  
ي العراق الت 

 
 مركُز الرافةين للحوار من المراكز الةوعية ف

ُّ
ُيَعة

 واالقفصادية واألكاديمية 
َ
ها الةاَب السياسية تجمُع عىل مةبر

ي توجيه الرؤى والمؤثر 
 
ي فةاعة القرار والرأي العام الةاشطة ف

 
فهو  .ف

شِجيِع (THINK TANK) مركز فكري مسفقل
َ
، يعمل عىل ت

قافـــيـة واالقفصـادية بيـن الةاـب 
َ
ي الشؤون الِسياِسّيِة والث

 
الِحوارات ف

ـم 
ْ
العـراقــيـة؛ بهةف تعــزيـز الفجـــربـة الةيمقـراطية، وتحقيـق الِسل

، ومسـاعة  مؤسسات الة ي تطوير ذاتها، من خالل المجفمعي
 
ولة ف

 للحوار 
ً
اتيجية؛ لذا يمثل المركز فالوتنا ات والرؤى اإلسب  تقةيم الابر

ـِسـم بالموةوعية والحيـاد ويـوظف مارجاته للضغط عىل فةاع 
ّ
يف

ي 
 
لةظام ا إطار القرار وتوجيه الرأي العام تنحو بةاء دولة المؤسـســات، ف

ام ، وسياد  القاتنون، واحب   .حقوق االنسان الةيمقراطي

اير(  ي االول من شباط )فبر
 
ي مةيةة  4102تأسس المركز ف

 
ف

ي 
ون  ي الاضاء االلكب 

 
اةية ف ف عىل شكل مجموعة افب  الةجف األشر

، وقة   من السياسيي   واألكاديميي   والمثقاي  
ً
تضم عةدا محةودا

، ليفم إكسابها الصاة القاتنوتنية عن طريق 
ً
تطورت الاكر  الحقا

ي 
 
الفابعة  NGO دائر  المةظمات غب  الحكومية تسجيل المركز ف

ي 
 
 .لألماتنة العامة لمجلس الوزراء العراف

ي جةباته الحوارية أكبر 
 
يضم "مركز الرافةين للحوار" اليوم ف

ي من الفوجهات السياسية واالخفصافات 
 
من سبعمائة عضو عراف

األكاديمية والمذاهب الةينية كافة، إذ يمكن تشبيهه بـ "عراق 
اق فيه الجميع عىل اعفماد الحوار ركب    أساسية لمواجهة مصغر" ات

ي بةاء 
 
اتيجية، تتةاغم ورؤية المركز ف المشاكل، وإتنفاج حلول اسب 

ي أقسام المركز اإلدارية 
 
موظاا من  01الوطن المزدهر. كما يعمل ف

 .مافلف االخفصافات
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وقة اسفطاع المركز خالل مة  وجب    تحقيق مجموعة من 
تساب  الطاقاِت المافلاِة وتوظيف مارجاتها لصالح اإلتنجازات عبر 

ي الفوافِل 
 
 بذلك من الفقةيات الحةيثة ف

ً
القضية العراقية، مسفايةا

ي مركز القرار ومفجاوزا حواجز الجغرافيا 
 
ي مع الةاب ف

ون  االلكب 
 . ي لربما تعيق الحوار المباشر

ورات األمةية، الت   والزمن والض 
، بل أقام مجموعة منلم يكفِف المركز بالفوافل اال ي

ون   لكب 
 من الةةوات والمؤتمرات 

ً
النشاطات عىل أرض الواقع شملت عةدا

ي مجاالت مفعةد  
 
وورش العمل والجلسات الحوارية الفاصصية وف

ي وسوق 
 
مةها عىل سبيل المثال ال الحض: تطوير القطاع المضف

 األوراق المالية، إتنضاج مشاريــــع المصالحة الوطةية والتسوية بي   
ي المركز واإلقليم، تحسي   

ي األزمات بي   حكومت 
 
الارقاء والفوسط ف

 ، وقراطية اإلدارية والروتي   القطاعات الاةمية والفالص من البب 
، إةافة إىل اسفقراء العةية من الملاات  ي

ي والغذان 
تحقيق األمن المان 

ي  ول والعالقات الاارجية والحشة الشعتر الشائكة كالةسفور والبب 
هاوالمةافذ   .الحةودية واالستثمار والرعاية االجفماعية وغب 

فيما يعة ملفق  الرافةين للحوار معلما بارزا ةمن انشطة 
ي العراق، واالكبر سعة وتةظيما، 

 
المركز والذي يعة االول من تنوعه ف

ي تهم البلة، 
ي القضايا الت 

 
ويــهةف اىل اثراء الحوار بي   فةاع القرار ف

اء واألكاديميي   وتعزيز الةقاشات بشأتنها، وت ات مع الابر  .بادل الابر
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 رؤية المركز

ي تفالقح عةةها آراء الةاب وفةاع 
المركز هو المحطة الت 

القرار بجميع أطيافها السياسية والةينية والقومية، وِبَما يوفر من 
كة بي   تلك  ُن إيجاد الاضاءات المشب  ْحسِّ

ُ
بيئة حوارّية إيجابية ت
ي بةاء 

 
 .بلٍة مزدهراآلراء، وتسهم ف

 رسالة المركز 

تشجيع وتةمية الحوارات الموةوعية والجاد  بي   الةاب  
العراقية وفةاع، القرار بما يعزز الفجربة الةيمقراطية، ويحقق السلم 

ي العراق
 
، والفةمية المسفةامة ف  .المجفمعي

 

  أهةاف المركز  
 يسع المركز اىل تحقيق جملة من االهةاف مةها: 

  االجفماعي والعمل عىل ادامفه، عن طريق تحقيق السلم

تشجيع الحوار البةاء والفبادل الاكري بي   الةاب العراقية، 

 ةمن قواعة واطر وطةية شاملة. 

  ي المجفمع، عن طريق
 
تعزيز الشعور بالمسؤولية الوطةية ف

فةاعة رأي عام باتجاه ادامة الفجربة الةيمقراطية، والحااظ 

ادلة بي   الةاب من جهة، وبي   عىل عالقة مفوازتنة، وثقة مفب

 اجهز  الةولة ومؤسساتها من جهة أخرى. 

  ي وةع حلول للمشكالت
 
مساعة  مؤسسات الةولة وهيئاتها ف

ي تواجه عملها، من خالل تقةيم الةراسات واالستشارات 
الت 

 . اتيجية من قبل باحثي   مفاصصي    والرؤى االسب 

  كات بي   الكياتنات السياسية و جفماعية، اال توسيع قاعة  المشب 

عن طريق توفب  بيئة حوارية محاية  وموةوعية، توجه الحوار 

ي 
 
 الصالح العام للوطن والمواطن.  بما يصب ف
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 الوسائل
ه يفوسل الوسائل االتية:  

َّ
 من أجل تحقيق أهةاف المركز فإتن

  ي
 
إقامة المؤتمرات والةةوات والملفقيات الفاصصية ف

ة، ادية والثقافيالمجاالت السياسية واالجفماعية واالقفص

 وتوفب  الفغطية اإلعالمية المةاسبة لها ومفابعة مارجاتها. 

  جمة والمجالت والصحف إفةار الكفب المؤلاة والمب 

والمنشورات والبحوث باللغة العربية او باللغات األخرى، 

 .
ً
وتنيا ، أو الكب 

ً
ها ورقيا  ونشر

  اكات للفعاون وتوقيع مذكرات تااهـم مع  اتااقاٍت وشر
ُ
عقة

ي ا
لمؤسسـات والمةظمـات والمراكز المحلية والةولية الت 

ك مع توجهـات المركز.   تشب 
ً
 تحمُل توجهـاٍت وأهةافا

  ي
 
عقة اتااقيات مع الجامعات والكليات رفيعة المسفوى ف

ي 
 
كة تسهم ف العراق وخارجه؛ إلقامة فعاليات علمية مشب 

 تحقيق اهةاف المركز. 

 مية والاكرية إنشاُء دوائر البحوث والةراسات العل

والثقافية، وتشكيل اللجان المفاصصة الةائمة او المؤقفة، 

ي تحقيق أهةاف 
 
ي تعزز حركة البحث العلمي بما يسهم ف

الت 

ق  ي تاص العراق ومةطقة الشر
ي القضايا الت 

 
المركز ف

 األوسط. 

  سواء أكان ، عقة حلقات الحوار والفااهم بي   المافلاي  

 أم 
ً
؛ لفطوير آليات فهم االخاخفالفهم إثنيا أم عرقيا

ً
ر  سياسيا

كات الوطةية، وجعلها قاعة   كمقةمة الكتشاف المشب 

 . ق لفحقيق االتنةماج االجفماعي
ّ
ي حوار بةاء خّل

 
 االتنطالق ف
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)اآلثار السياسية والحركية النتفاضة صفر الخالدة سنة 

ن ـ عليه السالم ـ، قراءة  ٧٧١١ ي ذكرى أربعينية االمام الحسي 
ن
ف

 وثائقية ألحداثها(

ون د الحسُّ  الشيخ محمَّ

 السير  الذاتية لألسفاذ المحاضر 

ون  سماحة الشيخ دمحم الحسُّ

ف وأكمل دراسفه فيها، ودخل جامعة  ي الةجف االشر
ر
ولة ف

رته الحكومة البعثية إىل إيران مع  بغةاد كلية الهةةسة، ثمَّ هجَّ

سة، وحضر األبحاث 
َّ
ي قم المقة

ر
ي الحوز  العلمية ف

ر
عائلفه، فةرس ف

اث ال ي إحياء الير
ر
ص ف  طي االعالية عةة كبار المراجع فيها، ففاصَّ

ي مجاىلي الفأليف والفحقيق، مةها: 
ر
  آثار ف

َّ
 له عة

ةا 
َّ
ي عشر مجل

ي اثنر
ر
، ف ق الكركي

ِّ
 موسوعة المحق

ةات 
َّ
ي عشر  مجل

ر
 موسوعة الشعائر الحسيةية ف

ات وحضور  ي الفبليغ وإلقاء المحاضر
ر
له عمل واسع ف

ين  ي كثير من دول العالم، وقة زار سبعا وعشر
ر
المؤتمرات العلمية ف

 دولة

آلن مركز األبحاث العقائةية الفابع لمكفب المرجع يرأس ا

ي قم المقةسة. 
ر
ي ف
 السية السيسفانر
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 األساتذ  األفاةل/ األسفاذات الااةالت 

ب  ي هذه األمسية المباركة أن أرحِّ
ر
ي ف

فنر ِّ ي ويشر
يسعةنر

ي 
ر
مة ف ون؛ إللقاء محاضر  قيِّ بسماحة الشيخ الةكفور دمحم الحسُّ

ي ٧٧١١اةة فار الاالة  سةة األثر السياسي والحركي التنفا
ر
، ف

ل مشكورا. 
َّ
ر عليه السالم، فليفاض  ذكرى أربعينية اإلمام الحسير

 الشيخ دمحم الحسون: 

 بسم اميحرلا نمحرلا هلل والصال  والسالم عىل دمحم وآل دمحم. 

ها األخو  واألخوات.   السالم عليكم جميعا أيُّ

ي 
ر
ي هذه المحاضر  عن اتنفااةة فار ف

ر
حةيثةا اآلن ف

ف  يفها بـ)اتنفااةة الةجف األشر ، وقة سمَّ ر أربعينية اإلمام الحسير

 ـه. 7971ـ  م7711الصارية سةة 

ي تنظر  مافض  عىل هذه االتنفااةة لعلَّ بعض 
لقر
ُ
 ا
ً
بةاية

لعوا عليها. 
َّ
ر لم يط ين والمسفمعير  الحاضر

ي سةة  قام 
ر
ي ف

بمةع أهاىلي الةجف  7711الةظام البعن 

ف من الذهاب إىل كربال  ء المقةسة مشيا عىل األقةام؛ لييار  االشر

ي كلِّ سةة
ر
ر )ع(، كما هو مفعارف عليه ف ر األمام الحسير ، فقرَّ

ي السلطة 
ِّ
ي )أفحاب المواكب والهيآت( تحة

الشباب الحسينر

دت السلطة 
َّ
والاروج بموكب عزاء إىل كربالء المقةسة. وقة هة
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ي هذه المس
ر
ك ف ها سفعاقب بالسجن كلَّ َمن يشير

َّ
وتاعل   ير ،بأتن

كذا وكذا...، ولكنَّ الشباب خرجوا؛ فحصل ما حصل من أحةاث 

ي الطريق إىل كربالء. 
ر
 ف

 ٧٧١١األثر السياسي والحركي التنفااةة فار الاالة  سةة 

ر عليه السالم، قراء  وثائقية  ي ذكرى أربعينية اإلمام الحسير
ر
ف

 ألحةاثها. 

ي الطريق بالهجوم عىل الزوَّ 
ر
ر اقامت السلطة البعثية ف

طة،   بالجيش والشر
ً
( واعفقالهم، مسفعيةة ي

)الشباب الحسينر

ي سجن رقم )
ر
ي تاصيل ذلك، وقة سجةوا ف

ي معسكر 7وسيأنر
ر
( ف

موا إىل المحكمة، فُحكم باإلعةام عىل عشر  مةهم، 
ِّ
ة
ُ
الرشية، ثمَّ ق

ة  طلق شاح بقيَّ
ُ
ة عىل خمسة عشر شاصا، وأ وبالسجن المؤبَّ

. وهةاك أحةاث مهمَّ  ر ي هذه االتنفااةة، مةها المعفقلير
ر
ة حةثت ف

ة؛  اعفقال السية دمحم باقر الحكيم، والحكم عليه بالسجن المؤبَّ

ي وفةا ورسالة اىل 
فأرسل مرجع الطائاة السية أبو القاسم الاون 

 . ر ي أحمة حسن البكر لفاايف األحكام عن المعفقلير
ر
الرئيس العراف

والعلماء وبعة فةور )أحكام اإلعةام( استةكر عةد من المراجع 

هذه األحكام، وهةاك موقف ُمغيب لموس الصةر )وسنشير لهذه 

ي موقف 
ر
ي من القول(. وللحزب الشيوعي العراف

المواقف فيما يأنر

ي ذلك الوقت ومعارض لهذه المسير  واالتنفااةة، 
ر
ر ف ة للبعثيير

مؤيِّ
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م فيها عىل  ت جرية  طريق الشعب مقاالت تفهجَّ وقة نشر

، االتنفااةة وتصاها بالرجعي ر ة، وطلبت من الرفاق الشيوعيير

، وهذا الموقف  ر هم، بالفعاون مع الرفاق البعثيير بحسب تعبير

ق. 
َّ
 موث

ها كاتنت أولَّ حركة 
َّ
ي أهمية هذه االتنفااةة من أتن

وتأنر

، بعة  ي
ية شعبية تنزلت اىل الشارع لمعارةة الةظام البعن  جماهير

 االتنفااة
َّ
ية، وأن ةثت ة حأن كاتنت المعارةة عىل شكل حلقات شِّ

ي الوقت الذي بلغ فيه البعثيون أوج قةرتهم، إذ  7711سةة 
ر
ف

ي الةاخل والاارج، وسيطروا عىل العراق 
ر
ر ف قضوا عىل المعارةير

هيب، لكلِّ  غيب والير وحكموه بالةار والحةية، واتبعوا سياسة الير

ض أو يمفلك القوَّ  عىل أن يقول )ال( لهم، وإذا بالشباب  َمن يعير

ي قة تنزل
وا قرارات السلطة؛ ليقولوا )ال( الحسينر

َّ
وا إىل الشارع وتحة

 .  بصوٍت مةوٍّ

ي زعيم الطائاة الشيعية السية محسن 
وكان المرجع الةينر

ي سةة 
ر
ف وِّ
ُ
؛ فأفاب الحوز  العلمية تنوعا من 7711الحكيم قة ت

 الحكومة البعثية عملت عىل إةعاف الحوز  ما 
َّ
الضعف ألن

ٍة ان فرغوا من بعض اسفطاعت إىل ذلك سبيال، وباافَّ 

المشكالت، بعة أن عقةوا األكراد اتااقية الحادي عشر من آذار، 
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، وعقةوا مع شاه إيران اتااقية الجزائر الشهير ، ثمَّ 7711سةة 

ر عير ما يسَّمَّ بـ)الجبهة الوطةية(؛  وا مشكلفهم مع الشيوعيير
ُّ
حل

ا من روا كثير
هجِّ غوا للحركة اإلسالمية ويعفقلوا ويــُ لشباب ا ليفارَّ

ن هرب من بطشهم، وقة أعةموا مجموعة من  المؤمن، فضال عمَّ

المجاهةين، مثل الشيخ عارف البضي وزمالئه، لُيصبح حزب 

ب المواكب الحسيةية.  ةفه من ضر
َّ
ي مك

ي موقع القوَّ  النر
ر
 البعث ف

ين خارج   لم تكن هذه االتنفااةة المباركة معروفة عةة كثير

 عةة كثير 
ما الشباب مةهم،العراق، بل وحنرَّ ، والسيَّ ر  من العراقيير

هم قة سمعوا بها من دون معرفة أسبابها وطبيعفها وما حلَّ 
َّ
أو أتن

سيت لسةوات ليست بالقليلة، ولم 
ُ
ها ن
َّ
فيها وآثارها...، حنرَّ أتن

ي بعض 
ر
فب عةها عةد من المقاالت ف

ُ
ق توثيقا علميا، وإن ك

َّ
وث
ُ
ت

ا ت بعض الير
َّ
عة
ُ
ت، وأ

َّ
مج الفلاييوتنية الصحف والمجَّل

ا شهةه من أحةاث، أو أن  ث كلُّ شاص عمَّ
َّ
المافض ، إذ يفحة

ر مةها، من دون أن تكون هذه  ي جاتنب معيرَّ
ر
ث ف

ِّ
ُيعنر بالفحة

قة. 
َّ
 األحاديث شاملة ألحةاثها وموث

ين بهذه     ي عةم معرفة كثير
ر
ا ف ة سبٌب، أراه مهمَّ وثمَّ

 اإلعالم، سواٌء أكان م
َّ
سموعا أم مرئيا أو مكفوبا، االتنفااةة، وهو أن

ي العراق، مع 
ر
ط الضوء عليها، حنرَّ بعة سقوط الةظام ف

ِّ
لم يسل

وجود كثير من القةوات الاضائية الشيعية. وربما يرجع ذلك إىل 
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ةة  حسب عىل جهة سياسية معيَّ

ُ
 هذه االتنفااةة مسفقلة، ولم ت

َّ
أن

 .! 

ر عة ثير
ِّ
ل بمحاولة بعض المفحة

َّ
ة سبب آخر يفمث ا هوثمَّ

 
َّ
هم أن

ُ
عي بعض

َّ
، كأن ية ر مصادرتها ونسبفها إىل غير أهلها الحقيقيير

ةة، ويزعم بعضهم  هذه االتنفااةة تنفَّمي إىل جهة إسالمية معيَّ

ها تابعة إىل رجل دين مثال أو إىل الحوز  العلمية، أو ارتباطها 
َّ
اآلخر أتن

ه هو فاحب 
َّ
ةة، وقة شاهةت شاصا يزعم أتن بأش تنجاية معيَّ

ي االتنفا
ر
ها قة أسهمت ف  هذه األسباب وغير

َّ
ال وآخرا !. إن اةة أوَّ

ر بهذه االتنفااةة.  ر وغير العراقيير  عةم معرفة كثير من العراقيير

وقة وفقةا هللا عزَّ وجلَّ بفأليف كفاب عن هذه االتنفااةة،   

ي ثماتنمائة فاحة، بعة أن جمعةا 
ر
بع قبل شهرين أو ثالثة، ويقع ف

ُ
ط

فب عةها من مقاالت  الوثائق المفعلقة بهذه
ُ
االتنفااةة، وما ك

ا حصلةا  ذيع من برامج تلاييوتنية، وإن كاتنت قليلة، فضال عمَّ
ُ
وأ

عليه من وثائق تفصل بها لمةيرية األمن العامة ومةيرية أمن 

الةجف، والفقرير الذي كفبه الةكفور عزَّ  مصطقر رئيس المحكمة 

، إىل غير ذلك من ر ات لمحاكمة المةفاضير
ِّ
ي أل
ي  الوثائق ا النر

لنر

بت بحسب التسلسل 
ِّ
ا من وقائع االتنفااةة، وقة ُرت كشات لةا كثير

 هذه االتنفااةة لم تكن تابعة 
َّ
 لةا أيضا أن

ُ
ي لوقوعها، بما يثبت

الزمنر
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ة، بعة أن مةعت  ما هي اتنفااةة شعبية عامَّ
َّ
إىل أيِّ جهة أو حزٍب، إتن

ي من السير إىل كربالء لي 
ار  اإلمام يسلطة البعث الجمهور الحسينر

ي الةجف 
ر
، إذ أبلغوا أفحاب المواكب ف ر ي ذكرى األربعير

ر
ر ف الحسير

م الحرام من سةة ) ي بةاية شهر محرَّ
ر
ف بذلك ف ـه ـ 7971األشر

ي كياية الذهاب مشيا إىل كربالء برغم 7711
ر
رون ف

ِّ
م(؛ فراحوا ياك

أوا مسفلزمات هذه  المةع، ومن ثمَّ حةث ما حةث، بعة أن هيَّ

 كبير  كفب عليها قوله االتنفااةة، وم
ً
وا حيث راية

ُّ
هم أعة

َّ
ةها أتن

ِديِهْم تعاىل: ))
ْ
ي
َ
 أ
َ
ْوق

َ
ِ ف

ه
 اَّلل

ُ
د
َ
ية شَّ ي ا ((، وبةأوا بالفعبئة الجماهير

ي هذه المسير  الحسيةية. 
ر
 للمشاركة ف

ي آتنف الذكر التنطالق  ي كفانر
ر
صت فصال ف وقة خصَّ

ي يوم الجمعة، العاشر من شباط 
ر
فق م، الموا7711االتنفااةة ف

ر فيها، إذ 7971للاامس عشر من فار  ـه، وكةت من المشاركير

يف، ثمَّ بةأت أعةاد  توجهةا ـ أوال ـ إىل الصحن الحيةري الشر

ي 
ر
 توجهةا تنحو ساحة اإلمام عىلي ف

اية، ومن ثمَّ ر ر تير المشاركير

ي 
ر
 السائرون ليلفهم األوىل ف

الميةان، ومةها إىل طريق كربالء. وقّضرَّ

ا )خان الربــع(، كما هو  ي هذه المسير  الحسيةية. أمَّ
ر
مفعارف عليه ف

ي )خان الةايلة(، 
ر
ي )خان الةصف(، والثالثة ف

ر
الليلة الثاتنية ففكون ف

ي اليوم الرابع. 
ر
سة ف

َّ
 ثمَّ الةخول إىل كربالء المقة
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ي أثةاء ذلك حسيةية خالصة، 

ر
ي ُرفعت ف

وكاتنت الشعارات النر

بما يتةاسب مع طبيعة المةاسبة، ومةها: )لو قطعوا أرجلةا واليةين 

اق المسير  
(. وقة حاول البعثيون اخير ر تنأتيك زحاا سيةي يا حسير

زوا لذلك بأن اتاقوا  ر احير  المةفاضير
َّ
ةوا؛ ذلك بأن

َّ
هم لم يفمك

َّ
 أتن
َ
بية

ي  عىل كلمة شٍّ 
ر
ر بيةهم. وف ي حال وجود بعثيير

ر
بيةهم )برغش( ف

، قبل الوفول اىل خان الةصف، حاولت أطلق  ي
اليوم الثانر

ي 
ر
ل؛ إلرجاعهم إىل الةجف. وف البعثيون الةار عىل السائرين العزَّ

اليوم الثالث الذي فادف األحة، السادس من شباط، وبعة 

  أ
َّ
حةاث الاروج من خان الةصف إىل خان الةايلة، جرت عة

ف عةةها، إذ قامت قوات البعث بإطالق 
ُّ
 من الفوق

َّ
ة، ال بة مهمَّ

ي الرابعة عشر  
ر
ٍّ ف ي ى إىل استشهاد فنر

َّ
الرفاص أيضا، األمر الذي أد

، واستشهاد امرأ  لبةاتنية،  من عمره، اسمه عبة االمير المياىلي

 بحسب ما ذكره السية الشهية دمحم باقر الحكيم )رحمة هللا عليه(. 

م ويفااقم، بعة إطالق الرفاص عىل إذن، ب
َّ
ةأ الوةع يفأز

ر  ل ال يحملون سالحا، وهو ما حمل المةفاضير
الشباب وهم عزَّ

عىل الهفاف بشعارات سياسية. وقة أرسلت السلطة وفةا من 

محافظة كربالء عةةما وفلت المسير  إىل خان الةايلة، ولكنَّ 

ي رفضوا االلفقاء بهم، ثمَّ أرسلت
فةا من إليهم و  الشباب الحسينر



                                                     01           7711تنفااةة فار الاالة  سةة االثار السياسية والحركية ال 
 

محافظة الةجف؛ إلقةاعهم بالرجوع إىل الةجف وعةم دخول  

كربالء، وقة باءت مهمة هذا الوفة بالاشل أيضا. ثمَّ طلبت 

ي تكليف أحة  الحكومة العراقية من محافظ الةجف جاسم الركانر

ي القاسم  ة أنر
ي هذا األمر عةة المرجع السيِّ

ر
ط ف األشااص بالفوسُّ

ي والسية الشهي
ة الاون  ة  دمحم باقر الصةر؛ فلم يوافق السيِّ

ف السية دمحم باقر 
َّ
، بيةما اقفةع السية الصةر بذلك، وكل ي

الاون 

ث إىل الشباب 
ُّ
الحكيم بالذهاب إىل خان الةايلة، والفحة

 الحكومة 
َّ
 محافظ الةجف أخير السية بأن

َّ
ي وتهةئفهم؛ ألن

الحسينر

ىل كربالء، قة تراجعت عن قرارها بمةع الشباب من الذهاب إ

 الةولة، 
َّ
ويمكةهم موافلة المسير عىل أن ال يهفاوا بهفافات ةة

 
َّ
 هذا العرض الحكومي إن هو إَّل

َّ
 السية الحكيم كان يرى أن

َّ
مع أن

ر الذين اعفقل  مةاور  لكسب الوقت واالتنقضاض عىل المةفاضير

ي سجن رقم )
ر
بوا بشنرَّ وسائل 7أغلبهم ف

ِّ
ي معسكر الرشية، وُعذ

ر
( ف

، فقة لفعذي ر ر المعفقلير ب. وكان السية دمحم باقر الحكيم من بير

ي يوم الاميس العاشر من شباط، الموافق للحادي 
ر
اعفقل ف

ل الشاعر الةكفور السية مصطقر جمال  ر ي مير
ر
ين من فار ف والعشر

ي   محافظ الةجف جاسم الركانر
َّ
الةين. ويقول السية جمال الةين إن

ة يم اىل بيفه لعققة اتصل به وطلب مةه إحضار السية الحك

ر وفل السية الحكيم اقفحم  جلسة تشاورية بشأن األوةاع، وحير
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عةد من رجال األمن دار السية جمال الةين واعفقلوا السية دمحم 

ي بغةاد، ثمَّ فةر حكٌم عليه 
ر
باقر وأخذوه إىل مةيرية األمن العامة ف

ي مةيرية األمن العامة
ر
بلغ بالحكم وهو ف

ُ
ة، وقة أ أي  ؛بالسجن المؤبَّ

ي السية محمود الاطيب 
ثنر
َّ
من دون أن يشهة )المحكمة(. وحة

ة الشهية دمحم باقر  اك اسفةع السيِّ  مةير األمن العام فاةل الير
َّ
بأن

ر من اعفقال  ي بغةاد السفجوابه، بعة يومير
ر
الصةر إىل مكفبه ف

ين من  ي أو الثالث والعشر
ي اليوم الثانر

ر
السية دمحم باقر الحكيم؛ أي ف

 فار. 

 عةدا من الشاصيات وممَّ 
َّ
ي هذا الشأن أن

ر
ا يجةر ذكره ف

ي أحمة حسن البكر، وتنائبه فةام 
ر
العراقية زاروا الرئيس العراف

، ومحافظ كربالء ومةير األمن؛ لُيعلةوا استةكارهم لهذا  ر حسير

الحةث وتأييةهم للةولة، ومةهم َمن أرسلوا برقيات الفأيية 

 . ر  المةفاضير
َّ
 إلجراءات السلة ةة

 الحكومة عازمة وكان 
َّ
ي قة بلغه أن

ة أبو القاسم الاون  السيِّ

ي االتنفااةة وإتنزال أقىس العقوبات 
ر
ر ف عىل إعةام كثير من المشاركير

ي أحمة 
ر
ر إرسال وفة يحمل رسالة مةه إىل الرئيس العراف بهم؛ فقرَّ

ي من الشهية السية دمحم باقر 
ة الاون  حسن البكر. وقة طلب السيِّ

أس هذا ا لوفة، ولكنَّ السية الصةر اعفذر إليه عن الصةر أن يير
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 ، ي
 تأييةا للةظام البعن 

ُّ
 مثل هذا األمر قة ُيعة

َّ
ة؛ عىل أن هذه المهمَّ

 السلطة لن تسفجيب لمطالب الوفة، وهو ما حمل بعض 
َّ
وأن

ي هذا الوفة، 
ر
فضالء الحوز  العلمية عىل االعفذار عن المشاركة ف

اسية الموقف وخطورته.   فضال عن حسَّ

ي الوفة سفة أشااص، هم: السية جمال الةين وش
ر
ارك ف

ي 
(، والشيخ دمحم جواد آل الشيخ راضر ي

ي )ابن السية الاون 
الاون 

ر بحر العلوم، والسية  (، والسية حسير ي
)والة الشيخ هادي آل راضر

، والةكفور السية  ي الجالىلي
عبة الرسول عىلي خان، والسية دمحم تقر

ي 
ابةه السية جمال  مصطقر جمال الةين. وجعل السية الاون 

الةين رئيسا للوفة. وكان للسية الشهية الصةر رأٌي بأن يكون 

ث، وإن كان السية جمال 
ِّ
السية مصطقر جمال الةين هو المفحة

ما عىل تنحٍو مقةٍع 
ِّ
ة جمال لم يكن مفكل  السيِّ

َّ
الةين رئيسا للوفة؛ ألن

ي موقف كهذا. وقة ذهب الوفة برئاسة ال
ر
ة ف ر، وباافَّ

ِّ
ة سأو مؤث يِّ

ي الساعة 
ر
ي البكر ف

ر
، والفقر بالرئيس العراف ي

جمال الةين الاون 

ين من شباط،  ي والعشر
السادسة من مساء يوم الثالثاء، الثانر

 ـه.  7971م، الموافق للرابع من ربيع األول، 7711

ي هذا 
ر
ا حصل ف ث السية مصطقر جمال الةين عمَّ

َّ
وتحة

 هذا 
َّ
ب االجفماع إىل السية الشهية الصةر، بأن ا االجفماع كان مايِّ

ي الوفة؛ فقة 
ر
رت عةم المشاركة ف ر قرَّ َ فعلت حير  خير

َّ
لآلمال، وأن



              7711االثار السياسية والحركية التنفااةة فار الاالة  سةة          11

 
هم 
َّ
ر ووفاهم بصاات سيئة ورديئة، وأتن م البكر عىل الةجايير

تهجَّ

 أعةاء الثور  وأعةاء الحكومة، وكذا وكذا... 

وأفةر مجلس قياد  الثور  فباح يوم األربعاء، الثالث 

ين من شباط  م، الموافق للاامس من ربيع األول، 7711والعشر

ي أحمة حسن 7971
ر
ـه؛ أي بعة يوم من لقاء الوفة بالرئيس العراف

ر الذين وفاهم  البكر، بياتنا بتشكيل محكمة لمحاكمة المةفاضير

ات المحكمة من ثالثة 
ِّ
ل
ُ
هم َمن قاموا بـ)أعمال الشغب(. وأ

َّ
البيان بأتن

يح لةيات رئيسا، وفلأشااص، هم: الةكفور عزَّ  مصطقر وزير الب

حسن الجاسم وزير الةولة، وحسن عىلي العامري. وقة فةرت 

األحكام بإعةام ثماتنية أشااص، والسجن عىل خمسة عشر 

شاصا آخرين، واإلفراج عن البقية، من دون إجراءات قاتنوتنية. ثمَّ 

 رئيس المحكمة عزَّ  مصطقر وفليح حسن الجاسم كاتنا 
َّ
ر أن تبيرَّ

ر عىل هذه ا ةير
صال من الحزب. معير

ُ
 ألحكام؛ لذا اعفقال وف

وأرسل بعض المراجع والعلماء برقيات استةكار لهذه ألحكام 

، تطالبه باسفاةام فالحياته إللغاء هذه  ي
ر
إىل الرئيس العراف

 األحكام. 

وأفةر المكفب السياسي للحزب الشيوعي آتنذاك بياتنا 

اها بـ)النشاط الة م فيه عىل االتنفااةة وافاا إيَّ ي تهجَّ
ي  ينر

الطائقر
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ر   من خمس وأربعير
 أكي 
ُّ
المعادي للسلطة الوطةية(. وقة أثبت

مت اإلشار  إليه. 
َّ
ي عن االتنفااةة الذي تقة ي كفانر

ر
 وثيقة ف

ر حنرَّ  ي قلوب العراقيير
ر
ا ف ات هذه االتنفااةة ألما كبير

َّ
وخل

روا بقسو  هذه األحكام، وفةرت عةهم 
َّ
ر تأث  بعض البعثيير

َّ
أن

 الذي ال بعض ردود األفعال، 
ِّ
ولكنَّ السلطة كاتنت قوية إىل الحة

يسمح ألحٍة بالفضيــــح بالرفض. وتحكم البلة بالةار والحةية ومن 

ي ذلك الوقت!يمكن ألحة قول ال 
ر
ر ال ف يسفطيع أن يقول للبعثيير

ي الحةيث عن 
ر
قت ف

ِّ
ء وبعة، فأرجو أن أكون قة وف ي

لها. هذا سر

يكم والسالم عل اتنفااةة فار المباركة، أسفغار هللا ىلي ولكم

 ورحمة هللا وبركاته. 
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مة،  شكرا جييال سماحة الشيخ عىل هذه المحاضر  القيِّ

ةات والساد   :واآلن تنافح باب االسئلة أمام السيِّ

يالشيخ عبة الحليم   الزهير

 َّ ا عير ر
َّ
اسفمعت واسفمفعت بهذه المحاضر ، وكان جهةا ممير

ون عن الوفاء ألبطال زاه االتنفااةة، فج فيه سماحة الشيخ الحسُّ

ة الشهية دمحم  ب عىل قضية اعفقال السيِّ
ِّ
 أن أعق

ُّ
ا...، وأود هللا خير

ة الفباسا   ثمَّ
َّ
ك بهذه المعلومة، وأعفقة بأن

ِّ
باقر الصةر، فأتنا أشك

ر هذا الحةث وأحةاث السابع عشر من رجب  ـه، 7977حصل بير

ي اعفقل فيها الشهية الصةر. 7717
 م، النر

ون: الشيخ الةكفور دمحم   الحسُّ

ي سةة 
ر
 اعفقال الشهية الصةر ف

َّ
ثابت، وقة ذكره   7711إن

ر الذين كفبواعن حياته، ومةهم الشهية السية  ٌ من المؤلاير كثير

 السية محمود 
َّ
، فضال عن أن ي

دمحم باقر الحكيم، والشيخ الةعمانر

 السية الصةر 
َّ
ي بأن

نر ي قم، وأخير
ر
ي شاصيا ف

الاطيب قة زارنر

فرج 
ُ
 عةه عضا أو مساًء... اعفقل فباحا وأ
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 ، االشيخ دمحم الكرباسي  السالم عليكم، جزاكم هللا خير

ما هي أسباب االتنفااةة الصارية، هل هي أسباب  .7

 سياسية أم أسباب عقائةية ؟. 

لماذا لم تمفثل المواكب الحسيةية وتذهب للييار   .2

 بالسيارات وتحضر حضورا كثياا وليس مشيا ؟. 

9.  
ِّ
ي وثمراته مفكافئة هل كاتنت تنفائج مثل هذا الفحة

 ومتساوية ؟. 

غلت االتنفااةة سياسيا ؟.  .4
ُ
 هل اسف

ط لها ؟.  .5
َّ
 هل كاتنت االتنفااةة عاوية أم ماط

ون:   الشيخ الةكفور دمحم الحسُّ

 الذين قاموا بهذه االتنفااةة هم من  .7
َّ
ت إىل أن  قة أشر

ُ
كةت

، وال ينفمون إىل جهة سياسية معيةة،  ي
الشباب الحسينر

ما هي قضية 
َّ
حسيةية عقائةية، وإن اخفلط فيها الجاتنب إتن

م ذكرها، 
َّ
ي تقة

السياسي بالجاتنب العقائةي لألسباب النر

ر فيه.  ما بعة قمع السلطة للمشاركير  والسيَّ

ي   .2
ر
لم يمةع البعثيون الشعائر بشكل كامل، وقة بحثت ف

م 
َّ
ي مراحل مةع الشعائر الحسيةية، مةذ أن تسل كفانر

ي سةة 
ر
قة مةعوا موكب طلبة ، ف7791البعثيون السلطة ف

ي سةة 
ر
 حزب الةعو  7797الجامعات ف

َّ
؛ عىل أن
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، وهو الذي كان ُيارج هذا  ٌّ االسالمية حزٌب سياسي

ف، إذ لم  ي هذا الفضُّ
ر
الموكب. وكان البعثيون أذكياء ف

ر    العراقيير
َّ
  فعل عن الجماهير الحسيةية؛ ألن

َّ
تصةر رد

ه موكٌب 
َّ
ٌّ أ  كاتنوا يةظرون إىل هذا الموكب عىل أتن كي  سياسي

ي سةة 
ر
ُمةع  7712-7717من أن يكون موكبا حسيةيا. وف

وا وتعرةوا لالعفقال. ثمَّ  ر تطيرَّ  الةجايير
الفطبير ولكنَّ

ُمةعت )المشاعل(، ومواكب العزاء شيئا فشيئا، حنرَّ 

ي ذكرى أربعينية اإلمام 
ر
ي إىل كربالء ف

شمل المةع المىسر

، ول
ٍّ
ر )ع(. فالقضية إذن قضية تحة ة وال االتنفااةالحسير

اجعون بعة  ي المةع؛ لذا تنراهم يير
ر
لفمادى البعثيون ف

ٌ من الشعائر الحسيةية. 7711أحةاث سةة   ، فعادت كثير

ط  .9
َّ
ط
ُ
 االتنفااةة كاتنت عاوية أو قة خ

َّ
ال نسفطيع القول إن

لها من بعض األحزاب السياسية، مع ما كان فيها من 

ي االجف
ر
س بعض مظاهره ف ات ماعتةظيم، يمكن أن تنفلمَّ

م بعة  ي شهر محرَّ
ر
ي عقةها أفحاب المواكب والهيآت ف

النر

، فضال عن تهيئة مسفلزمات  ي
بلغوا بقرار من المىسر

ُ
أن أ

ف مع السلطة، وتحةية  الاروج إىل كربالء وكياية الفضُّ
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ي الطريق إىل  
ر
مكان اتنطالق المسير  وزماتنها، وما شهةتناه ف

 كربالء من إدار  لبعض الشؤون الاةمية... 

ي  .4
ها أولُّ وتأنر

َّ
  أمور، مةها: أتن

َّ
 أهمية هذه االتنفااةة من عة

ية شعبية تنزلت إىل الشارع لمعارةة الةظام  حركة جماهير

ها  
َّ
. تنعم، كاتنت هةاك معارةة للةظام قبل هذا، ولكة ي

البعن 

كاتنت معارةة شية. وقة حةثت هذه االتنفااةة سةة 

تهم،  7711 ي الوقت الذي بلغ فيه البعثيون أوج قوَّ
ر
ذ إف

بعوا 
َّ
سيطروا عىل العراق وحكموه بالةار والحةية، وات

ي ذلك 
ر
غيب، ولم يقل لهم أحة )ال( ف هيب والير سياسة الير

ين قرارات السلطة 
ِّ
، مفحة ي

  الشباب الحسينر
َّ
الوقت إَّل

 الغاشمة. 

ي 
 الةكفور طورهان المانر

 الحركات واالتنفااةات الشعبية غير 
َّ
هل تعفقة بأن

ي زحزحة المجةولة وغير المنسَّ 
ر
ي بنفيجة ايجابية ف

قة يمكن أن تأنر

 من الفاطيط لها وتةظيمها؟
َّ
 أيِّ تنظام كان، أم ال بة

ون:   الشيخ الةكفور دمحم الحسُّ

 ، ي
لم يكن الهةف من هذه االتنفااةة إسقاط الةظام البعن 

ي ذكرى 
ر
ما الذهاب إىل كربالء مشيا عىل األقةام وأداء الييار  ف

َّ
إتن
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ر أربعينية اإلمام الح ي اليومير

ر
ر )ع(؛ لذا لم تكن الشعارات ف سير

ر من االتنفااةة سياسية، بل كاتنت حسيةية خالصة، ومن  األولير

ي ببعض الشعارات السياسية، بعة 
ثمَّ هفف الجمهور الحسينر

أطلق البعثيون الرفاص عليهم؛ فاخفلطت الشعارات السياسية 

 بالشعارات الحسيةية. 

ت سلاا إلسقاط الةظام، 
َّ
عة
ُ
ة قة أ

َّ
ولم تكن هةالك خط

ا  سقط تنظاما دكفاتوريا دمويَّ
ٌ
فكيف التنفااةٍة شعبية عاوية أن ت

 يحكم الشعب بالةار والحةية؟!.  

 

 دمحم الشكري
السالم عليكم، أرجو توةيح موةوع ارتباط االتنفااةة 

 و  بالشباب، وَمن هم أبرز قادتها، وهل كاتنت اتنفااةة مةروسة

ها  
َّ
مةعومة خارجيا باسفغالل مةع إقامة الشعائر الحسيةية، أم أتن

 كاتنت حسيةية خالصة ؟. 

 الشيخ الةكفور دمحم الحسون: 

لم تكن هذه االتنفااةة مةعومة ومسةود  من الاارج أبةا، 

وال يوجة أيُّ دليل عىل ذلك. وَمن هو الذي يرية أن يزحيح الةظام 

م
َّ
ي ذلك الوقت؟، إتن

ر
، وقة من الاارج ف ي

ا هو الجمهور الحسينر
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. وقة  ي ي كفانر
ر
ي أثةاء هذه المحاضر  وف

ر
ي هذا األمر ف

ر
لت القول ف فصَّ

ثوا عن كياية تهيئة مسفلزمات 
َّ
ح المةفاضون بذلك، إذ تحة ضَّ

اء بعض  االتنفااةة، وجمع ما تيشَّ من األموال بيةهم لشر

ات غير 
َّ
 المسفلزمات البسيطة، مثل قماش الرايات أو بعض المعة

 أغلب أفحاب المهن ال يفقاةون أجرا عىل ما 
َّ
المكلاة، ثمَّ أن

 
َّ
اط الذي خط

َّ
يقومون من أعمال إلحياء هذه الشعير ، كالاط

فب فيها قوله تعاىل: ))
ُ
ي ك
وْ الراية الكبير  النر

َ
ِ ف

ه
 اَّلل

ُ
د
َ
ِديِهْم ي

ْ
ي
َ
 أ
َ
((، ق

 إىل غير ذلك 

 

 الةكفور أحمة المياىلي  

د للمجفمع الةوىلي  هل كاتنت هةالك رؤية وموقف .7
َّ
محة

ي قمع االتنفااةة 
ر
والمةظمات الةولية من أساليب الةظام ف

 ؟. 

ي تجريم  .2
ر
ات قسو  الةظام لقمع االتنفااةة ف

ِّ
وهل وظ

ي 
ر
ي سةوات المعارةة أم ف

ر
الةظام دوليا، سواٌء أكان ف

ي 
ر
 ؟.  2119السةوات الت أعقبت سقوط الةظام ف

ر هذه اال  .9  هل هةاك ترابط أو ما شابهه بير
وثور   تنفااةةثمَّ

ي إيران ؟.  ٧٧١٧
ر
 ف
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 الشيخ الةكفور دمحم الحسون:   

 الةظام ةلم يكن ه .7
َّ
اك موقف دوىلي ن االتنفااةة؛ ألن

ي قام بفعفيم إعالمي قويٍّ عىل احةاثها، حنرَّ حيةما  
البعن 

هم الحكومة 
َّ
ي اإلذاعة والفلااز كان يف

ر
كان يعلن أخبارها ف

 
َّ
الحكومة  السورية بها، وقة اففعل مشحية عىل أن

، واعفقلوا شاصا  ي
السورية تحاول تاجير الحرم الحسينر

ُيةع )دمحم عىلي تنعةاع(، وعرةوا له مقابلة تلاييوتنية 

ي الثامن 
ر
ي ف
ه يرية تاجير الحرم الحسينر

َّ
ث فيها عىل أتن

َّ
تحة

ي 
ر
ي ف
من شباط ؛ أي بعة يوم من اعفقال الشباب الحسينر

ها وراء )أعمالخان الةايلة، واتهموا الحكومة السورية بأ
َّ
 تن

ر  ف والطريق الرابط بير ي مةيةة الةجف االشر
ر
الشغب( ف

ة موقف ُيذكر للمجفمع  الةجف وكربالء. لذا لم يكن ثمَّ

ي عهة 
ر
الةوىلي من االتنفااةة وقمعها، بل حنرَّ إيران ـ ف

ي وسائل 
ر
الشاه دمحم رةا بهلوي ـ لم تشر إىل االتنفااةة ف

 عالقفها كاتنت إعالمها، ال من قريب وال من بعية؛ أل
َّ
ن

ي ذلك الوقت. 
ر
ة  مع الحكومة العراقية ف  جيَّ

2.  
َّ
ي ةة

فها الةظام البعن  ي اقير
ف هذه الجرائم النر

َّ
وظ
ُ
لم ت

ي وقفةا 
ر
االتنفااةة، بل حنرَّ وسائل اإلعالم العراقية     ـ ف
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ي عةها، مع بالغ 
عَن بها، وإن كان بالم وثائقر

ُ
الحاضر ـ لم ت

 األسف. 

ي  .9
ر
، بيةما اتنةلعت 7711 سةة حةثت هذه االتنفااةة ف

ي إيران سةة 
ر
؛ أي بعة مرور سةة 7711الثور  االسالمية ف

عليها. أما موةوع التشابه بيةهما فأتنا ال أرى ذلك؛ 

فاتنفااةتةا كاتنت عاوية حسيةية خالصة؛ ابفغاء إحياء 

ي 
ر
ا الثور  االسالمية ف . أمَّ ر ذكرى أربعينية اإلمام الحسير

 الةظام وإسقاط سلطة إيران فقة كاتنت من أجل تغيير 

ي ذلك الوقت. 
ر
 الشاه ف

 

 السالم عليكمد. أسعة شبيب، 

ي الفجربة 
ر
ما هي حةود االسفااد  من اتنفااةة فار ف

 ؟2119الشيعية بعة عام 

 الشيخ الةكفور دمحم الحسون: 

 من االسفااد  من هذه االتنفااةة واالعفبار بها، إذ 
َّ
ال بة

ال من دون  ي الجائر، ُعزَّ
 الةظام البعن 

َّ
ي ةة

خرج الجمهور الحسينر

ر  وا بةمائهم إحياًء لذكرى أربعينية اإلمام الحسير
سالح، وقة ةحَّ

ي سلطان. وما نشهةه اليوم من 
ر
 ف
ً
ي مال أو رغبة

ر
)ع(، وليس طمعا ف
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ي  زيارات مليوتنية إن

 ثمر  من ثمار تلك الةماء الطاهر  النر
َّ
هي إَّل

ي تلك االتنفااةة المباركة... 
ر
 جرت ف

 رافع عبة الجبار

 
َّ
ي كفابه )سةوات الجمر( أن

ر
ذكر الةكفور عىلي المؤمن ف

ه وراء هذه االتنفااةة، فهل بالاعل  
َّ
الةولة اتهمت حزب الةعو  بأتن

ي هذه اال 
ر
 ف
ٌ
ٌّ أو الحق ةكان لحزب الةعو  دور أوىلي  تنفااةة، وباافَّ

ها وساتنةها، وأرسل السية   السية الشهية دمحم باقر الصةر قة أيَّ
َّ
أن

 هذه 
َّ
ال عةه، أم أن

ِّ
الشهية دمحم باقر الحكيم إىل المفظاهرين ممث

الاطو  من السية الشهية دمحم باقر الصةر قة جاءت الحفوائها، 

 من دون أن يكون لحزب الةعو  دور فيها. 

 

ون: الشيخ الةكفور   دمحم الحسُّ

ه وراء ما 
َّ
اتهمت الةولة الةظام السوري بالةرجة األوىل بأتن

ي 
ي الةجف. وهةالك بعض الفقارير النر

ر
اه بـ)أعمال الشغب( ف سمَّ

ي 
ون فيها إىل حزب الةعو ، ولكنرِّ ر يشير فةرت عن بعض البعثيير

 حزب الةعو  
َّ
لم أجة ـ من خالل البحث ـ دليال واةحا عىل أن

م لها...، وقة يكون االسالمية ور 
ِّ
ه كان المةظ

َّ
اء هذه االتنفااةة، أو أتن

 عةدا من الةعا  شاركوا فيها، بصااتهم 
َّ
ةا لها وأن الحزب مؤيِّ
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الشاصية، كما يشير إىل ذلك المرحوم السية رعة الارسان حيةما  

ه لم 
َّ
؛ بمعنر أتن ه شارك فيها بشكل شاّضي

َّ
كفب عن االتنفااةة بأتن

ي جهة تكن هةاك قياد  لحزب ا
ِّ
لةعو  لهذه االتنفااةة، وال أل

عةموا وُسجةوا كاتنوا 
ُ
قلوا وأ

ُ
 الذين اعف

َّ
سياسية إسالمية أخرى، وأن

اة أو أفحاب 
َّ
من الطبقة البسيطة، ولم يكوتنوا من الطبقة المثق

لت بالسؤال عةه. 
َّ
ر دليل عىل ما تاض  الشهادات؛ لذا ليس بير

ةا   عليه(وكان الشهية السية دمحم باقر الصةر )رحمة هللا مؤيِّ

ف عىل  ه أشر
َّ
 الةظام، ولكن ال يوجة أيُّ دليل عىل أتن

َّ
ٍك ةة لكلِّ تحرُّ

كها أو أسهم فيها.   هذه االتنفااةة أو حرَّ

 د. يحنر الكبيىسي 

ي ترسيخ فكر  
ر
 )اتنفااةة فار( أسهمت ف

َّ
اق أن

َّ
هل تف

ي العراق المسكوت عةها قشا طوال العهود 
ر
ي ف

الضاع الطائقر

ن تاريــــخ العراق الحةيث؛ بسبب طبيعة الةولة السنية، السابقة م

ي الفةظير لهذا الاكر 
ر
اب إليها ف

َّ
ف
ُ
ة بعة أن استةة بعض الك وباافَّ

ي عقة التسعيةات، وفوال إىل 
ر
ي ظهرت ف

ي الكفابات النر
ر
ي ف
الطائقر

 )إعالن شيعة العراق( ؟. 

ون:   الشيخ الةكفور دمحم الحسُّ

قياد  حزب البعث  ال نسفطيع أن تنصف القرار الصادر عن

ٌّ مئة من مئة، بل هو قراٌر  ي
ه قراٌر طائقر

َّ
بمةع الشعائر الحسيةية بأتن
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ما يرية 

َّ
ع مةافسفه، إتن  البعث ال يرية أليِّ حركٍة أو تجمُّ

َّ
؛ ألن ٌّ سياسي

أن يكون العراق بأكمله تابعا له. وبعة أن سيطر الحزب بالةار 

، وحلَّ مشاكله مع ي
ر
ي  والحةية عىل الشعب العراف

الجهات النر

 أمامه من حركٍة غير تابعة له وخارجة عن 
َ
اخفلف معها، لم يبق

سيطرته سوى الشعائر الحسيةية. تنعم كان هةاك وجود للةاس 

هللا طلااح الذي   ي عةة بعض قيادات حزب البعث، مثل خير
الطائقر

ي الحكومة 
ر
ر ف ح بآرائه الطائاية، فضال بعض المسؤولير كان يضِّ

ي ذلك الوقت العراقية الذين كا
ر
ن لهم الفأثير عىل قيادات البعث ف

ي هذا القرار ولكن هذه مجرد نسبة 
ر
وكاتنت هةالك نسبة طائاية ف

 وليست مئة بالمئة. 

 

زا  ر مير  هالسالم عليكم ورحمة هللا وبركات ،الةكفور دمحم حسير

ف  سؤاىلي لسماحفكم هو: هل كاتنت لمرجعية الةجف االشر

ي تةظيم و هذه االتنفااةة ودعوالشهية دمحم باقر الحكيم دوٌر 
ر
مها ف

 ؟. 
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ون:   الشيخ الةكفور دمحم الحسُّ

ذكرت ذلك من قبل، فلم يكن للمرجعية والحوز  العلمية 

اف عليها. المرجعية  ها واإلشر ي تةظيم هذه االتنفااةة وتسيير
ر
دوٌر ف

ة للشعائر الحسيةية؛ وقة مرَّ  والحوز  هي الراعي والةاعم والمؤيِّ

قيات إىل الحكومة عةةما  ها بادرت إىل إرسال الوفود والير
َّ
بةا أتن

 عةد كبير 
ِّ
أفةرت السلطة الغاشمة أحكام اإلعةام والسجن بحق

ي االتنفااةة... 
ر
ر ف  من المشاركير

ا الشهية السية دمحم باقر الحكيم فهو جزٌء من الحوز   أمَّ

يَّ دليل أ العلمية، وكان يرع الشعائر الحسيةية ويةعمها، ولم أجة 

اف عليها...  ها أو اإلشر ي تةظيم هذه االتنفااةة وتسيير
ر
 عىل دوره ف

م بوافر الشكر إىل جميع األساتذ  الذين شاركوا 
َّ
ا، أتقة أخير

ي الجلسة الحوارية، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته... 
ر
 ف

 

س/ هل أنر موقف الحكومة من اتنفااةة فار مااجئا ام 

 عيةةاتنه كان ةمن سياسية م

ي سياق 
ر
ي ف
ر ومةعها يأنر ج/ موقف الحكومة من زيار  األربعير

ي اتنفهجها حزب البعث ويمكن ايجاز ذلك 
سياسة معادا  الةين النر

 بمجموعة تنقاط: 
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: تعود  -7 العةاء المبكر من حزب البعث للفيار اإلسالمي

ي 
ر
ر السلطة ف جذور هذا العةاء اىل ما قبل تسلم البعثيير

جذور موجود  مةذ ، وقة تكون تلك ال7791عام 

عةةما شن البعثيون هجوما عىل مجلة األةواء  7791

ي 
وترويــــج فكر  ان من يصةر تلك المجلة هو تةظيم دينر

 شي . 

ي  -2
ر
اتنفهازية حزب البعث، امفاز هذا الحزب باالتنفهازية ف

ي فير  معيةة دعم الحركات 
سبيل تحقيق أهةافه فقر

 عامي 
ر -7751اإلسالمية للحة من الةاوذ لشيوعي بير

، وبعة ةعف الشيوعية واتنكسارها عاد 7791

، وبعة شباط  ر  7799البعثيون لتسقيط اإلسالميير

ر وبقايا حزب االسفقالل وبعض  تحالاوا مع القوميير

عادو للفحالف مع  7791الجمعيات  ومن ثم وبعة عام 

 . ر ر ةة اإلسالميير  الشيوعيير

علماتنية حزب البعث وارتباطه باجةةات غربية، تبنر  -9

ث القومية وهي حركة علماتنية بعية  عن حزب البع

الةين، من جهة ثاتنية فاتنه ذلك الحزب مرتبط 

يطاتنية واألمريكية كما يشير  باجةةات الماابرات الير
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ي  7791احة ابرز قاد  اتنقالب 
ر
ي ف
وهو حردان الفكرينر

 مذكراته. 

محاربة الحوز  العلمية: وةع البعثيون مةذ مجيئهم  -4

محاربة الحوز  العلمية كاحة أهةافهم، وان هذا الهةف 

ي لها القةر  عىل 
يرتبط برغبفهم بفصاية القوى النر

مواجهفهم، فالمعلوم ان الحوز  العلمية هي الجهة 

ر بالوالء  ر من العراقيير ي يةين لها الماليير
الوحية  النر

ي ذلك وتفمكن من ان ت
ر
رفض قرارات السلطة الجائر  ف

الوقت، وهكذا كاتنت رغبة الةظام بفصاية الحوز ، وقة 

ي ذلك المجال مةها تساير الطلبة 
ر
قام بعة  خطوات ف

األجاتنب من الحوز  لغرض اةعافها، وعةم اعااء طلبة 

الحوز  من الاةمة العسكرية واتهام طلبة الحوز  

ها من  ي العلمية بالعمالة إليران وغير
اإلجراءات النر

 تهةف الةعاف هذا الكيان العلَّمي المهم. 

محاربة الشعائر الحسيةية، عمة البعثيون مةذ وفولهم  -5

للسلطة عىل محاربة الشعائر الحسيةية وإقامة مجالس 

ي حاربوها 
العزاء بصور مافلاة، ومن أوائل الشعائر النر

ير ذلك عة  حجج  ، واسفاةمو لفير ر هي زيار  األربعير

ب الشعائر او ان الييار  تؤدي اىل اغالق مةها تشذي
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ها من الحجج  الطرقات او تسبب حوادث سير وغير

 الواهية. 

 

ر خالل االتنفااةة  س/ كم بلغ عةد المعفقلير

، هةاك من  ر ج/ال يوجة هةاك تحةية دقيق لعةد المعفقلير

شاص وهةاك من يعفقة باتنهم بضعة  911قةر عةدهم ب 

 ثالثون الف، وهةا نشير االالف او حنر يصل تقةيرهم اىل 

اىل ان االعفقال لم يشمل فقط المشا  واتنما من قةم المؤتنة 

هم، فضال عن ذلك فقة شمل االعفقال  لهم خالل مسير

اشااص ال عالقة لهم من قريب وال بعية باالتنفااةة 

 ومةهم زوار أجاتنب. 

 س/ ما هي تنفائج االتااةة 

ي عام للسلطة البعث -7 ي جماهير ي ياتنها اول تحةي شعنر
ر
ة ف

العرا، فهي اذن حولت المواجهة مع الةظام من العمل 

ي 
ر
ي، لذلك فاتنها الماصل ف الةابوي اىل العمل الجماهير

 .  عملية الفحةي والفغيير

ي  -2
ر
ي مواجهة شعبية ف

ر
اتنها اول دماء تراق عىل األرض ف

وةح الةهار، وبذلك تكون هذه االتنفااةة قة تنقلت 
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 المظلمة اىل وقود الثور  وعملية الفغيير من السجون

 الشارع، وامام مرأى ومسمع الراي العام. 

ي مةى حجم الرفض  -9
ألول مر  يكشف الةظام البعن 

ي تعفمة عىل تكميم االفواه 
ي لسياسفه الرعةاء، النر الشعنر

ر اىل حجم الظلم الواقع  والفظليل. فيما تنبهت العراقيير

 عليهم، ليسفعةو للمواجهفه. 

ي فاوف حز  -4
ر
، اذ ب البعثكاتنت سببا لوقوع الاالف ف

ي  
رفضت بعض قيادته الفصةيق عىل احكام اإلعةام، النر

كاتنت مكفوبة مسبقا من قبل مجلس قياد  الثور . هذا 

الموقف الذي ثمةه تلك الثيادات اجال بالقفل، بعة ان 

 تمت تصايفهم من قياد  الحزب والةولة عاجال. 

، من  -5 كشت هذه االتنفااةة حاجر الاوف للجماهير

ي 
ر
 معركة حاسمة مع فلول الةظام خالل دخولهم ف

ي عىل طريق الةجف
ي اسفمرت عة -البعن 

 كربالء ، والنر

 أيام من فار وتةمير فلول الةظام الجائر. 

كشات القةاع اإلسالمي المييف الذي كان يفقةع به  -9

 حزب البعث. 

ي  -1
ر
بيةت هذه االتنفااةة تالحم االمة مع مرجعيفها ف

 اتااذ القرار. 
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ا عىل الواقع ا -1 ، فبعة اثرت كثير ي

ر
ي للشباب العراف

 لةينر

هذه االتنفااةة المباركة توجه الكثير من الشباب اىل 

الشعائر الحسيةية وزيار  المراقة الطاهر  الهل البيت 

 عليهم السالم. 

ولةت هذه االتنفااةة حالة الفذمر واالستياء عةة بعض  -7

طة.  ر لقوات الجيش والشر  المةتسبير

ي بغةاد  -71
ر
 -ةتنفااةبعة اال –اةطر الةظام الحاكم ف

اىل رفع يةه عن الشعائر الحسيةية ولو مؤقفا والسماح 

 ، ي
ر
 بممارسفها، كي يمفص تنقمة الشارع العراف

ر للمؤمةير

ي قمعها. 
ر
ي تولةت تنتيجة ممارسات تنظام العةف ف

 النر

ر البكر ر الوفة وبير  س/ ما الذي جرى بير

ي احمة 
ر
ر أعضاء الوفة والرئيس العراف الحةيث الذي جرى بير

له السية مصطقر جمال الةين للشهية حسن البكر، تنق

ي مكفبه، فباح يوم األربعاء 
ر
 29السية دمحم باقر الصةر ف

، بحضور 7971الاامس من ربيع األول  7711شباط 

 السية محمود الاطيب، الذي تنقله لةا مشكورا، اذ قال

، قام السية  ي
ر
" عةةما اسفقر بةا المجلس مع الرئيس العراف

ي بإبالغ سالم 
( للبكر جمال الاون  ي

والةه )المرجع الاون 
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وسلمه رسالفه له، فافحها البكر ولم يقراها وسلمها لمرافقه 

 الااص طارق حمة العبة هللا. 

ثم خاطب السية جمال البكر قائال: هؤالء ابةاؤك، وتننفظر 

ي 
ر
ر ف ا اىل شباب االتنفااةة المعفقلير مةك الرأفة بهم مشير

 سجون الحكومة. 

ثم بةا كالمه مستشهةا  وسكت السية جمال عة  ثوان،

 بالبيت الشعري المعروف

 ملكةا فكان العاو مةا سجية .... 

ولم يكمل عجز البيت وسكت، مما أدى اىل استثار  البكر 

وغضبه، فوجه كالمه للسية جمال قائال اكمل اكمل، فلم 

ي أعضاء الوفة. 
ر
 يفكلم السية وسكت وسكت باف

، كان يظن  ي
ا اتنه ياعل خير والمظةون ان السية جمال الاون 

 باالستشهاد بذلك البيت الشعري. 

ف عموما  وبةا البكر بالفهجم عىل أهاىلي الةجف االشر

اق واعةاء الحزب والثور  ووفف شباب  ووفاهم ب الشر

ي األرض. 
ر
ر ع بالماسةين ف  االتنفااةة زوار االمام الحسير

هةا تةخل السية مصطقر جمال الةين لفلطيف الجو 

ي ، فامسك بزمام  واسفةراك ما قاله السية 
جمال الاون 

ا الحةيث ، محاوال توجيه مقصود السية  الكالم ، مغير
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عجا  ر ي مير

ي بقر
ر
ي  االبن رئيس الوفة، لكن الرئيس العراف

الاون 

 . ر ي حةير
 جةا وخرج الوفة باقر

ي 
ر
س/ هل كاتنت هةاك عةم قةاعة من قبل بعض من ف

 السلطة بقرار الحكومة

ر من أعضاء المحكمة  وهما عز  مصطقر ج/ يبةو ان اثةير

ر عن  رئيسها والعضو فليح حسن الجاسم، كاتنا غير راةيير

ةا عىل تلك القرارات  قراراتها، ويران باتنها جائر . وربما اعير

قبل اتنعقاد المحكمة، اذ كاتنت عالمات عةم الرضر تبةو 

عليهما اثةاء المحكمة. وما يؤية هذا ان قرارات المحكمة قة 

يس من رئيسها كما هو قرات من قبل احة أعضائها ول

ي كل المحاكمات
ر
الذي كان مطاطئا راسه، وعىل -مفعارف ف

يساره العضو االخر للمحكمة فليح حسن الجاسم، موليا 

 بوجهه فوب الجةار ويعبث بشعر راسه. 

اض عىل  وبعة اتنفهاء المحكمة تم اعفقالهما بةعوى االعير

قرارات المحكمة ومن ثم تم فصلهما من قياد  الحزب 

. واقا ر  لفهما من مةصبيهما الرسميير
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ندوة )اآلثار السياسية والحركية النتفاضة صفر 

ن ـ عليه  ٧٧١١الخالدة سنة  ي ذكرى أربعينية االمام الحسي 
ن
ف

 السالم ـ ، قراءة وثائقية ألحداثها(

ي  الشيخ عبد الحليم الزهي 

 

الســــــــــــــــالم عليكم أيها األخو ...، شــــــــــــــــكرا إلدار  هذه الةةو  

ة للحةيث عن اتنفااةــة فــار، االتنفااةــة الشــعبية إلتاحة الارفــ

ي اتنطلقـت من الةجف عـام 
، والحـةيث عن 7711الحســــــــــــــــيةيـة النر

ي 
ر
هذه االتنفااةــــــــة يجرتنا للحةيث عن جذورها. تنحن لن تناوض ف

ي محاضر  يوم 
ر
 وتمحيصــــــــــــــــا ف

ض
شــــــــــــــــبعت بحثا

ُ
ي أ
االمور الفـارياية النر

ث بمــــا يقفضــــــــــــــــيــــه عةوان الةــــةو  "
َّ
ي ســــــــــــــــــــأتحـــــة

ر اآلثــــاامس، ولكنرِّ

ي  ٧٧١١الســــــــياســــــــية والحركية النتفاضــــــــة صــــــــفر الخالدة عام 
ن
ف

ن )عليه الســــــالم(، قراءة ألحداثها  ذكرى أربعينية االمام الحســــــي 

 من معرفــة جــذورهــا؛ فمثال عةــةمــا  وثــائقيــا   
َّ
ولمعرفــة آثــارهــا البــة

ي معرفــــة الجـــــذور 
ر ينب ر ي ثور  االمــــام الحســــــــــــــــير

ر
تنريــــة أن تنبحــــث ف

 عضـ االسالم واتنتشاره، ثمَّ عض واألسـباب لهذه الثور  من بةاية 

الاالفـــة ومـــا آل اليـــه األمر من حكم معـــاويـــة ويييـــة، إىل غير ذلـــك 

، دراســــــــــة وتحليل(  ر  كفاب )ثور  االمام الحســــــــــير
ُّ
من أحةاث. وُيعة
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مة  ر المرحوم شيخ دمحم مهةي شمس الةين من الكفب القيِّ

ِّ
للماك

ه أرج
َّ
ر عليه الســـــالم؛ ألتن فبت عن ثور  الحســـــير

ُ
ي ك
الثور   ع هذهالنر

العظيمة إىل أفــــولها وجذورها من جاتنب وآثارها من جاتنب آخر، 

ث عن 
َّ
 لةا، وتنحن تنفحة

ٌ
لها تحليال ســــــياســــــيا واعيا. وهذا ماية

َّ
وحل

ث عةها، بوفاها وقائع 
َّ
ي ال تنرية أن تنفحة

االتنفااةة الشعباتنية النر

 من أن تنفلمَّ 
َّ
مــا ال بــة

َّ
، إتن ر ي مكــان وزمــان معيةير

ر
 سأو أحــةاثــا جرت ف

ر أســـبابها وتنفائجها وآثارها؛ لذا ســــنفحةث فيما  جذورها وتنصـــَل بير

ي االتنفااةـــة، ثمَّ ما بعة االتنفااةـــة ان شـــاء هللا 
ر
قبل االتنفااةـــة وف

 تعاىل. 

ي أيِّ زمــان أو مكــان ســــــــــــــــفظهر ردود 
ر
وعةــةمــا يحــلُّ الظلم ف

أفعال، وهذه الردود تكون دينية أو ســــياســــية أو انســــاتنية، وطبيعة 

 الةين جاء إلســـــــعاد الةاس ونـشــــــر العةل، الةين ترفض الظ
َّ
لم؛ ألن

عيـــــة  وهللا عزَّ وجـــــلَّ عـــــادل، ويـــــأمر بـــــالعـــــةل، وهةـــــالـــــك أحكـــــام شر

عيــة بــالشــــــــــــــــهــاد  والةقــل والروايــة...،  تــب عليهــا آثــار شر
للعــةالــة تيرَّ

 
ُّ
 أفضــــــــَل الجهاد عةة هللا كلمة

َّ
يف: "إن ي الحةيث الـشـــــــر

ر
وكما جاء ف

ي دعاء اإلمام زين العابةين: حقٍّ عةة ســــــــــــــلطان جائر"، وكما جاء 
ر
ف

ه".  ي فلم أتنـضـــــــــــــــ 
نر لم بحضــــــــــــــــر

ُ
ي أعفذر إليك من مظلوم ظ

"اللهمَّ إنرِّ

ي 
ٌ من الروايات والفعاليم الةينية كلها ةة الظلم وتقّضر وهةاك كثير
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بوجوب تنـضـــــــــــــــ  المظلوم، وأفــــــــــــــــــــل الجهـــــاد هو ثور  عىل الظلم 

ر وعلماء   لــــــــــــــــــــــــــــوعا  الســــــــــــالطير
والطغيان وتنحو ذلك، وهةالك ذمٌّ

ي يســــ  ا
ي الةين والمبادئ الســــامية النر

ر
هم، وكلِّ ما يةاف لبالط وغير

ة ردود أفعال  ي المجفمع. لذا ليس غريبا إن تكون ثمَّ
ر
إىل ترسياها ف

 األخير خالف فطر  االنســـــــــــــــان وســـــــــــــــجيفه، وكلُّ 
َّ
 الظلم؛ ألن

َّ
ةـــــــــــــــة

يعات الوةـعية  األديان ال ترضر بالظلم، بل حنرَّ المذاهب والتشـر

ي والالســــــــــــاات الما
ر
ة ال تقول بالظلم، وإن كان هةالك اخفالف ف ديَّ

ي اىل الظلم، وقــــــة قــــــامــــــت االعالتنــــــات العــــــالميــــــة 
ِّ
ي تؤد

األمور النر

ي 
لحقوق االنسـان عىل أسـاس رفض الظلم، وكذلك المةظمات النر

ها تةادي برفع الظلم عن االنســـــــــاتنية. 
ُّ
ســـــــــت عىل هذا الةحو، كل ســـــــــِّ

ُ
أ

 
ِّ
 الظلم يوف

َّ
ر األرةـــــــــــية للاصـــــــــــم وهةاك ردود فعل ســـــــــــياســـــــــــية ألن

ر   شــاٍص معيرَّ
َّ
ك ةــة ؛ أي عةةما يرية الشــاص أن يفحرَّ الســياسي

ه يســــــــــــــــفغــل قضــــــــــــــــيــة ظلم ذلــك الةظــام أو 
َّ
أو حزٍب أو كيــاٍن...، فــ تنــ

ه. 
َّ
 الحاكم أو الحزب أو الشاص؛ إلثار  الةاس ةة

وعةــــــةمــــــا جــــــاء البعثيون اىل الســــــــــــــــلطــــــة بــــــةأوا بمحــــــاربــــــة 

ما ةــــــــة الحوز   ة، والســــــــيَّ ر مةهم خافــــــــَّ ة والةينيير
خصــــــــومهم عامَّ

العلمية والمرجعية، محاربة ديكفاتورية مقيفة، وعةةما افطةموا 

ر    الواقعة بير
َّ
ي المة

ر
ي قضــية الســـية  7711 – 7797بالمرجعية ف

ر
ف

ي 
ر
س ف  قضــــــــية معروفة مع عبة مهةي الحكيم، إذ اتهموه بالفجســــــــُّ
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ي البـضــــ ، 

ر
ــــــــــــــــــــ وأمثاله ف ــــــــــــــــــــ وهو أحة تجار الشـــــيعة ـ ر جيفه ـ الحســـــير

عـــةموا بقضــــــــــــــــيـــة معروفـــة وبمحـــاكمـــة فــــــــــــــــوريـــة، وبـــةأ الفثقيف 
ُ
وأ

 الةين، وهو ما تنفج عةه قيام 
َّ
ي لحزب البعث ةـــــــــة الةاخىلي الـشــــــــِّ

، ومن ةــــمةهم الحاج فــــاحب  ر البعث باعفقاالت بعض المفةيةير

ل )أبو عصـــــام(، و  هو من العوائل الةجاية المعروفة، وقة كان دخيِّ

، وهو رفيق للعلماء والمرجعية  ر ير ي حزب الـةعو  المهمِّ أحـة قيـادني

وقريب من مرجعية الســـــــــــــية محســـــــــــــن الحكيم والســـــــــــــية دمحم باقر 

ي قـضــــــــــ الةهاية عىل ية 
ر
اب( ف ر ي الفير

ر
عةم )بفذويبه ف

ُ
الصـــــــــــةر، وقة أ

عةامات، وبعة المجرم )تناظم كزار( الذي كان مسؤوال عن هذه اال 

ي ســـــــــــةة 
ر
، وهم: الشـــــــــــيخ 7714ذلك أعةموا الشـــــــــــهةاء الامســـــــــــة ف

 ، ي يزي، والسية عز الةين القباتنجر عارف البضي والسية عماد الفير

ت هذه 
َّ
ر جلوخان؛ فُعة والســـــــــــــــية تنوري طعمة، والســـــــــــــــية حســـــــــــــــير

 الةين 
َّ
ر باكور  العمل ةـــة ي قام بها البعث للمفةيةير

االعةامات النر

 رجعية. والحوز  العلمية والم

ر لاصــــــــــــــــومهم عىل محـاربة  ولم تقفـضـــــــــــــــ محـاربـة البعثيير

ةــة الــذين  ت إىل األكراد وبعض علمــاء الســــــــــــــــُ
َّ
مــا امفــة

َّ
، وإتن ر المفــةيةير

عةموا، من أمثال الشــــــــيخ عبة العييز البةري وأخيه دمحم البةري، 
ُ
أ
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  ، بــــــــل وحنرَّ بعض القيــــــــادات البعثيــــــــة الــــــــذين قفلوا بفهٍم شــــــــــــــــنرَّ

 فآمر عليه... كاالنشقاق عن الةظام وال

ة 
َّ
ٍ من الةــاس ولــ ي الــذي كــان جليــا لكثير

 هــذا القمع البعن 
َّ
إن

 هذه الحكومة ليســـــت حكومة 
َّ
شـــــعورا فطريا عةة الةاس مااده أن

ة، وتجير 
 الحريات العامَّ

َّ
 الةين وةــــــــــــة

َّ
ها كاتنت ةــــــــــــة

َّ
الشــــــــــــعب؛ ألتن

ي االتحـــــادات والةقــــابـــــات الفـــــابعــــة للبعـــــث، 
ر
الةــــاس عىل الـــــةخول ف

ي 
ر
ر  والمشــــــــــــــــــاركـــة ف مهـــا الحزب، ومةح البعثيير

ِّ
ي يةظ

االتنفاـــابـــات النر

 مزايا كثير . 

ق عىل أداء الشــــــــعائر الحســــــــيةية  ثمَّ بةأ تنظام البعث يضــــــــيِّ

ر لم يجـــــــة الةظـــــــام  ي، وحير ي يغلـــــــب عليهـــــــا الطـــــــابع الجمـــــــاهير
النر

ه ألصــــــــــــــــق بهم تهمــة 
َّ
وتنهــا، فــ تنــ

ِّ
غــا لقمع َمن ُيقيموتنهــا أو يؤد مســــــــــــــــوِّ

لســــياسي أو الفآمر...، إىل غير ذلك من معارةــــة الةظام أو االتنفماء ا

ي يمكن أن تسوِّغ للةظام اعفقالهم أو إعةامهم، 
الفهم المافلقة النر

ض لهذه  ــــــــــــــــــــ الفعرُّ ــــــــــــــــــــان ـ ي بعض األحيـ
ر
ــــــــــــــــــــ ف ر تحاشـــــوا ـ  البعثيير

َّ
مع أن

الشــــــــــعائر، بحســــــــــب ما تقفضــــــــــيه مصــــــــــالحهم؛ ويضــــــــــمن لهم عةم 

هم. 
َّ
 اتنفااض السواد األعظم من الجماهير ةة

ي اتنفااةـــــــــــة وكان للحرك
ر
، وأتنا ال 7711ة االســـــــــــالمية دوٌر ف

، وهذا  ك االســـــالمي
ما أقصـــــة الفحرُّ

َّ
اقصـــــة حيبا إســـــالميا بعيةه، وإتن

ي عــام 
  مراحــل، فقر

َّ
ك مرَّ بعــة س حزب الــةعو   7751الفحرُّ ســــــــــــــــِّ

ُ
أ
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امن مع امفةاد مرجعية  ر ، بالير االســــــــــــــــالميـة وبـةأت حلقاته تةتـشـــــــــــــــر

ي المحافظات، من خال
ر
 ل ففح المكفباتالســــية محســـــن الحكيم ف

وإرســــــــــال الوكالء إىل مافلف المةاطق، وقة ُعرف الســــــــــية الحكيم 

بـــــاتنافـــــاحـــــه عىل المجفمع، وهو من أش  تنجايـــــة معروفـــــة، وكـــــان 

ي 
ر
ي ف
وعه الفبلي ر ي حوز  الةجف، وتةايذ مـشـــــــــــــــر

ر
ألبةـائـه دوٌر فاعل ف

ة الحكيم إىل  ت مرجعية السيِّ
َّ
داخل العراق وخارجه، بعة أن امفة

اكم للفجربة العالم االســـــ  . وبعة مرور ســـــةوات أتنفج العمل المير المي

االســالمية وعيا إســالميا، بةأ يةتـشـر شــيئا فشــيئا بوســائل مافلاة، 

ات الشــــــــــــــــيخ  ي ذلــــك اإلذاعــــة والفلاييون، من خالل محــــاضر
ر
بمــــا ف

، وكــــــــذلــــــــك دور عــــــــةد من أدبــــــــاء الحوز  العلميــــــــة  أحمــــــــة الوائىلي

ي إ
ر
ة مصــــــــطقر جمال الةين، ف قامة المهرجاتنات وشــــــــعرائها، كالســــــــيِّ

ى، كــاالحفاــال بمولــة اإلمــام عىلي واإلمــام  وإحيــاء االحفاــاالت الكير

ي 
ر
ر عليهما الســـالم، فضـــال عن برز دور الحركة االســـالمية ف الحســـير

م، فمةير الشــيخ 
َّ
ي أوســاط األمة، عىل الةحو الذي تقة

ر
 الوعي ف

نـشـر

ا يمةح ا ه كان مةير
َّ
 أتن
َّ
ا ثوريا، إَّل شــــارع زخما لالوائىلي وإن لم يكن مةير

ي المجفمع، 
ر
عقــائــةيــا ودينيــا وثقــافيــا، ويشــــــــــــــــيع  أجواًء إســــــــــــــــالميــة ف

 ، ي ومســجة الهاشــَّمي
ي جامع الاالنر

ر
 إىل بغةاد ف

َّ
ٍة بعة امفة وباافــَّ

ي مةـــاطق أخرى، مثـــل 
ر
ين ف ر فضــــــــــــــــال عن عـــةٍد من الاطبـــاء المفمير
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الشــــــــيخ الهالىلي والشــــــــيخ مجية الصــــــــيمري، ومن الشــــــــباب الســــــــية 

هم من العلمـــــاء واألدبـــــاء  القـــــاموسي والســــــــــــــــيـــــة عـــــامر  الحلو، وغير

 الوعي 
ي نـشـــــر
ر
ي ف
وا بنشــــــاطهم الرســــــاىلي الفبلي ر

ر َّ والاطباء الذين تمير

والثقافة االســـــــــالمية، ومةهم الاطيب المعروف الســـــــــية الشـــــــــهية 

 الشــــــــــــــــباب عىل الةهوض 
ُّ
جواد شــــــــــــــــير الـذي كـان جريئـا، وهو يحـث

ي واتنفااةـــــــــــــــة ذلك الع
ك إبان ســـــــــــــــبعيةات القرن الماضر ة، قوالفحرُّ

ر  ر الواعير وإظهــــار المشــــــــــــــــــــاعر الحســــــــــــــــيةيـــــة، هو وأبةـــــاؤه المفـــــةيةير

ي الحركة االســــالمية، وبعضــــهم من الةعا  الذين كان له 
ر
ر ف العاملير

ي هذا الشأن. 
ر
 دور فاعٌل ف

م مرجعية الســــــــــية الشــــــــــهية دمحم باقر 
َّ
وُيضــــــــــاف إىل ما تقة

ي أةــــــــحت مرجعية الســــــــية 
ي ســــــــبعيةات القرن الماضر

الصــــــــةر، فقر

عة،  ي أوســــــــــاط كثير  ومفةوِّ
ر
 عىل تنطاق واســـــــــع، وف

ً
الصـــــــــةر معروفة

ون، مثل:  ر ون أماكن مافلاة، وهم طلبة مفميرِّ وبةأ طلبفه يةتـشــــــــــــر

لك وعيا تناةــــــــــــــــجا الســـــــــــــــية دمحم باقر الحكيم، وهو ابن مرجع ويمف

وعمقا معرفيا، والســــــــية محمود الهاشــــــــَّمي الشــــــــاهرودي، وهو من 

ي المعفمةين، والسية كاظم الحائري، وهو اآلن 
وكالء السية الاون 

ي الةاضية، 
ر
ة باقر الةاضي ف ، والشيخ محمَّ ر من المراجع المعروفير

ي 
ي الســـــماو ، والســـــية مير دمحم القزوينر

ر
والشـــــيخ مهةي الســـــماوي ف

ي البـضـــــ . 
ر
ي المةاطق  ف

ر
ة الشــــــهية الصــــــةر ف وهؤالء كاتنوا أذرع الســــــيِّ
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والمحافظات، تناهيك عن حوز  الةجف وما فيها من علماء ودعا  

 
َ
ة ، األمر الــــــــذي مهــــــــَّ ي والـحركي

ر
هـم الـمـعـرف ر قـهـم وتـمـيرِّ

رفـوا بـفـاـوُّ عـُ

 التنفااةة فار المباركة. 

ث عن هــذا الــةور المرج ي والحركي لعلمــاء  
َّ
ةــا إذ تنفحــة

َّ
وإتن

 االتنفاــــاةـــــــــــــــــــة وقيــــادتهــــا قــــة الــــةين وا
َّ
ي أن
لاطبــــاء، فــــذلــــك ال يعنر

اب أرةــــــــــــــية 
ُ
لت هذه الة

َّ
ما كاتنت شــــــــــــــك

َّ
اقفـضـــــــــــــت عىل هؤالء، وإتن

ك واالتنطالق تنحو مقومــــة الظلم والطغيــــان الــــذي  فــــــــــــــــلبــــة للفحرُّ

أ األجواء لكـشــــــــــــ  مارســـــــــــــه الةظام الحاكم آتنذاك؛ فحزب الةعو  هيَّ

ي كان حـاجز الاوف من بطش الســــــــــــــــلطـة، والمرجعيـة الحرك
ية النر

يقودها الســـــــــية محســـــــــن الحكيم والصـــــــــةر األول كاتنت تعمل عىل 

ك  ، وتييـــــة من قوَّ  اإلراد  وزخم الفحرُّ االرتقــــاء بــــالوعي المجفم ي

 الةظام بةأ يبطش بالةاس بأســـــلوٍب قاٍس، 
َّ
 ف ن

َّ
 الســـــلطة، وإَّل

َّ
ةـــــة

ٍر كبير من االيمان والشــــــــــــــجاعة 
 
 من مواجهفه برجال عىل قة

َّ
وال بة

 وقوَّ  االراد  والعزم عىل المواجهـــة. وتنحن إذ ال تنريـــة فيـــه والوعي 

ــــــــــ ال  ي الوقت تناسه ـ
ر
ــــــــــ ف ةا ـ

َّ
مصادر  جهود من قاموا باالتنفااةة، ف تن

ــــــــــــ لرسم  ــــــــــــ قبل االتنفااةة ـ  أولئك الذين سعوا ـ
َّ
تنرية أن تنباس حق

كــــات؛ فعىل ســــــــــــــــبيــــل المثــــال ال  خــــارطــــة الطريق لمثــــل هــــذه الفحرُّ

ي بةاية شـــــــــــــــارع
ر
الصـــــــــــــــادق من جهة الحرم العلوي  الحـضــــــــــــــ، كان ف
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ــــــــــــــــــ)مســـجة الصـــادق(، بةاه أحة األشـــااص   فـــغير يســـَّمَّ بـ
ٌ
مســـجة

ة خةمة هذا المســــــجة  ومن ثمَّ ســــــافر إىل مكان آخر، وأوكلت مهمَّ

ر إىل )الحاج عبة فــــلوات، وهو 
َ
غ (. ومع فــــ  ي والة أبو مهةي الركانر

، ويجفمع فيه مجموعة من ي موقٍع مهمٍّ
ر
ه كان ف

َّ
 هذا المســــــــــــجة ف تن

(، وكان  ي الشـــــباب ـــــــــــــــــــــ قبل االتنفااةـــــة ـــــــــــــــــــــ، ومةهم )أبو مهةي الركانر

)الحاج عبة فـــلوات( يةعمهم ماليا؛ فأةـــج هذا المســـجة مركزا 

ي تلك المةطقة، فضــاق بهم المســجة؛ 
ر
من مراكز النشــاط الحركي ف

ي مةطقة الحويش من دكفور يســـــــــــكن 
ر
اء بيت ف ي بـشــــــــــر لذا قام الركانر

ة  عبة هللا فـــــــالح الذي كان من وكالء ايرلةةا حاليا، وهو ابن الســـــــيِّ

ة  ي الحلة، ثمَّ وكيال للســـية الصـــةر والســـيِّ
ر
الســـية محســـن الحكيم ف

 َ ي
رِّ
وف
ُ
، ومن ثمَّ ســـــــــــــــــافر لطحســـــــــــــــــاء وبعــةهــا إىل قطر حيــث ت ي

الاون 

ي ايرلةــةا، ولــه نشـــــــــــــــــاطــاتــه الــةينيــة 
ر
 ، وابةــه مــا زال ف

َّ
هةــاك قبــل مــة

م هذا البيت لنشـــــــــــــــاطات الشـــــــــــــــباب و 
ُ
الةعا  المعروفة. واســـــــــــــــفاة

ر الذين سـاعةوا، بشكٍل وآخر، عىل الفهيؤ لالتنفااةة،  واالسـالميير

ر  ، ودمحم حســــــــــــــــير ي وكـــان فيهم من الـــةعـــا  أمثـــال: أبو مهـــةي الركـــانر

، وسعة عبة الرزاق رجيب، وكرم عبة الرزاق  ي
ي الغريقر السية محنر

 ، ، وحامة شــــــيرَّ ي
ي أد الســــــية دمحم الطالقانر

رجيب، وســــــالم الطالقانر

، ودمحم ر شــــــيرَّ  عىلي الجابري وأخواتنه، والســــــية رعة الارســــــان وأمير

ي 
ر
ر ف ي اتنفاـــــاةـــــــــــــــــــــة فــــــــــــــــار، وكـــــان من الاـــــاعلير

ر
ف كفـــــابـــــا ف

َّ
الـــــذي أل
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االتنفااةـــة، والشـــيخ عىلي مرز ، وأغلب هؤالء اســـتشـــهةوا رحمهم 

 
َّ
 عملهم لم يكن بــاســــــــــــــــم الحزب؛ ذلــك بــأن

َّ
هللا وهم دعــا ، مع أن

يا، فضــــــــــــــال عن الةور الكبير لشــــــــــــــباب   ينشــــــــــــــاطهم كان شِّ ن لم كثير

ر كمــــا يزعم آخرون، وليس لةــــا أن  ة حزٍب معيرَّ
َّ
يعملوا تحــــت مظلــــ

هم أو بعيةين 
َّ
ر كاتنوا ةـــة  الحيبيير

َّ
ي الوقت تناســـه ــــــــــــــــــ إن

ر
تنقول ــــــــــــــــــ ف

ة،  ية وحســــــــــيةية عامَّ  االتنفااةــــــــــة كاتنت قضــــــــــية جماهير
َّ
عةهم؛ ألن

 والكلُّ تعاطف معها، وإن كان بنسٍب وطرائق مافلاة. 

 اتنفااةـة فار أول
ُّ
ي العراق بهذه السعة وتعة

ر
؛ اتنفااةة ف

قت الســـــلطة  إذ اتنبثقت اتنفصـــــارا للشـــــعائر الحســـــيةية، بعة أن ةـــــيَّ

البعثية ســـــــــــــبلها ومةعت إقامفها، فكان هذا المةع من أبرز عالمات 

ي للشــــــــــــــــيعـــــة ومرجعيفهم وشــــــــــــــــعـــــائرهم. من هةـــــا، جـــــاءت 
ِّ
الفحـــــة

ي وقفهــا لردع الســــــــــــــــلطــة عن القيــام بمييــٍة من القمع 
ر
االتنفاــاةـــــــــــــــــة ف

ا من أبةــــــاء واال  ةــــــــــــــــطهـــــاد. وبرغم الاوف الــــــذي كـــــان ينفــــــاب كثير

 اتنفااةــــــــــــــــة فــــــــــــــــار حملت الســــــــــــــــلطة عىل أن تعية 
َّ
الشــــــــــــــــعـب ف ن

ي 
ر
ي تقع ف

ه من الشــــؤون والقضــــايا النر ي هذا الشــــأن وغير
ر
حســــاباتها ف

ي وقفه 
ر
ا، جاء ف ةــــــــــــــمن هذا الةطاق؛ فاالتنفااةـــــــــــــــة كاتنت حةثا كبير

 الةقيق وظرفه المةاسب. 
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 آثار االنتفاضة: 

هذه االتنفااةــــــة زيف الســــــلطة الذي حاولت أن  كشــــــات .7

ها ليســــــــت ةــــــــة الةين 
َّ
ر تناســــــــها بأتن  تصــــــــوِّ

َّ
 الذين ةـــــــــة

َّ
وأن

 كشــــف الييف كان 
َّ
ي أن
ر
 ف
َّ
الةين هم الشــــيوعيون. وال شــــك

 
َّ
 البعث ليس ةة

َّ
 أن
َ
ن ن كاتنوا يرو  ين، ممَّ ا لكثير

َّ
وريا جة ضر

 الةين. 

ا  .2  كثير
َّ
ع الـذي حـةث داخـل حزب البعث؛ ألن

ُّ
من  الفصــــــــــــــــة

 الــةين، تنعم قــة 
َّ
 حيبــهم ليس ةـــــــــــــــــة

َّ
ر اعفقــةوا بــأن البعثيير

ه ال يبغض الــــةين، فكشــــــــــــــــاـــــت 
َّ
يكون حيبـــــا علمــــاتنيـــــا لكةــــ

 االتنفااةة عن خطأ اعفقادهم. 

ر باتجاه مااتحة الةاس  .9 أعطت االتنفااةـــــــــة زخما للمفةيةير

ي 
 الســـــــــــــلطة، وإذا كاتنت المرحلة ال تقفّضـــــــــــــر

َّ
ك ةـــــــــــــة بالفحرُّ

حة 
َّ
 الـضــــــــــاع والمواجهة المســـــــــــل

َّ
والفظاهرات العارمة، ف ن

 
ِّ
ك واالتنفااةــــــة، من باب رد أت للفحرُّ ر هيَّ قضــــــية الحســــــير

ر عليه السالم.   الاعل والثأر للحسير

 الســلطة  .4
َّ
أعطت االتنفااةــة إشــار  لألحزاب االســالمية بأن

ر أو  قاسية، ف ذا كاتنت تفعامل بهذه القسو  مع المةفاضير

ل الـــذين جـــاءوا بطريقـــة ســــــــــــــــلميـــة ار العزَّ وشــــــــــــــــعـــارات  الزوَّ

حســـــــــيةية خالصـــــــــة، فكيف ســـــــــيكون تعاملها مع االحزاب 
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يــة،  ة والـشـــــــــــــــِّ

َّ
ي الـةقـ

 من تو رِّ
َّ
المعـارةــــــــــــــــة؟. من هةــا، ال بـة

واســــــــــــــــتيعــــــــاب المجفمع عىل تنحٍو أكي  لفكوين رفــــــــــــــــيــــــــٍة 

. وأةــــــــــــــحت اتنفااةــــــــــــــة  ي ك الحزنر
ي لحماية الفحرُّ جماهير

ها   للةراســــــــــة، من حيث طبيعفها وتأثير
ً
 
َّ
فــــــــــار حةثا وماد

 قمع السلطة لها.  وطريقة

ي عىل االتنافاح عىل   .5
ســاعةت االتنفااةــة الشــباب الحســينر

ي 
ر طبقنر قت الاجو  بير ، وةـــيَّ ر ر الواعير العلماء والمفةيةير

ي خةةق واحة؛ فالســــــــــــلطة 
ر
الةابة والعوام، إذ أفــــــــــــبحوا ف

ف، 
َّ
م، مـثق الـغــــــــاشــــــــــــــــمــــــــة ال تـراعي الـاـروق )مـرجـع، مـعـمـَّ

، كاســــــب...، إىل غير ذلك من طبقات المجف ، مع(ســــــياسي

وقة أفـــبحت مظاهر الشـــعائر، مثل إقامة مجالس العزاء 

ى، 
َّ
ها مســــفهةفة من الســــلطة، األمر الذي أد والطبخ وغير

بمرور الوقـــت، إىل اتنـــةمـــاج طبقـــات المجفمع وتســــــــــــــــهيـــل 

 .  العمل االسالمي

ي  .9
ر
ع الذي أحةثفه اتنفااةـــــــــــــة فـــــــــــــار ف

ُّ
ومن مظاهر الفصــــــــــــة

لهـــا الة
َّ
ي شــــــــــــــــك

ض عن الجةـــة النر
َّ
ظـــام حزب البعـــث مـــا تما

السـابق من ثالثة وزراء، وهم: عزَّ  مصـطقر وفليح حسن 

الجاســـــــم وحســـــــن العامري، بعة أن لم يوافق اثةان مةهم، 
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َّ
ت ســــــــــــلاا ةــــــــــــة

َّ
عة
ُ
ي أ
وهما: عزَّ  وفليح، عىل القرارات النر

ى إىل إقالفهما من مةصـــبيهما وفصـــلهما 
َّ
ا أد االتنفااةـــة، ممَّ

هما كاتنا من قاد  الحز 
َّ
 ب. من حزب البعث، مع أتن

ي من الشــــهةاء 
ة عبة الوهاب الطالقانر وكان المرحوم الســــيِّ

عةم داخل 
ُ
ي االتنفااةــــــــــــــــة، وقة أ

ر
ٌ ف الذين كان لهم دوٌر كبير

قل عن 
ُ
ه، بحســب ما تن

ِّ
الســجن قبل أن يصــةر الحكم بحق

ي االتنفااةـــة وأحة 
ر
ر معه، وكان نشـــطا ف زمالئه المســـجوتنير

ي قائمة الذين ا
ر
ةواـ ستشهقادتها. وقة مةح هذا الفةوُّع ــــــــــــــــ ف

لالتنفااةــــــــــــــــة تنوعا من الةعم، فاضــــــــــــــــال عن الســــــــــــــــية عبة 

ر الذين أعةموا: عباس عجيةة، وكامل  الوهـاب كـان من بير

، وفــاحب رحيم أبو كلل،  ي
ر
ي مالو، ودمحم ســعية البالع تنا ر

ة كريم المشـــهةي، وعبة  ويوســـف األســـةي، وتنجاح محمَّ

هم ينفمون إىل 
ُّ
، وآخرون كل الـكريم خوير، ودمحم الميــــــــاىلي

ى هــــذا األمر إىل مييــــٍة  أش 
َّ
من طبقــــات مافلاــــة، وقــــة أد

ي والفعاطف مع مظلوميفهم،  من ذلـك الفالحم الجمـاهير

مت اإلشار  إليه ـ 
َّ
ع ـــ الذي تقة

ُّ
ي المقابل إىل الفصة

ر
ى ف

َّ
وأد

ي تناوس 
ر
ي فــاوف حزب البعث، وزعيع الثقة بالحزب ف

ر
ف

أولئــــــك الــــــذين كــــــاتنوا ُيحســــــــــــــــةون الظنَّ بــــــه، ومةهم أحــــــة 

ي العملية الســــياســــية اليوم، فقة غادر المســــؤو 
ر
ر الكبار ف لير
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ي 
ر
كت ف حزب البعث بعة قمع االتنفااةـــــة. وكةت قة اشـــــير

ي الطريق 
ر
ي ف

االتنفاـــــاةـــــــــــــــــــــة، ومن ثمَّ اتجهـــــت إىل المىســــــــــــــــر

 العلمــاء وطلبــة العلوم الــةينيــة غــالبــا مــا كــاتنوا 
َّ
؛ ألن الزراعي

ـــــــــ إىل العشائر لفبليغهم  يذهبون ــــــــــ قبل أحةاث االتنفااةة ـ

. وتعلي ر  الفحق بةا كثير من المةفاضير
مهم أمور ديةهم، ثمَّ

ا نســــــــــــــــمع أفــــــــــــــــوات الطــائرات عةــةمــا تافح 
َّ
ومن هةــاك كةــ

 حاجز الصوت بطريقة مرعبة. 

تعـاطف المرجعيـة مع الجمهور علةـا؛ فـالمرجعيـة حكيمة  .1

ٍع أو اتناعال، كفحشـــــــــــية  ي مواقاها، من دون تـشـــــــــُّ
ر
تنة ف ر

وميرَّ

 عىل الفظــاهرات وال
ِّ
 الجمهور والحــث

َّ
ي ةـــــــــــــــــة

اروج العلنر

السلطة خروجا اتناعاليا أو من دون تاطيط؛ وذلك يرجع 

ي ســــــــــــــــيـاقهــا العـام ووةــــــــــــــــعهــا 
ر
إىل تقــةيرهـا لجملــة ظروف ف

ي ســـــــــــــــكوتها عن االةـــــــــــــــطهاد؛ لذا 
. ولكنَّ هذا ال يعنر ي

الةينر

ف السية 
َّ
ه كل
َّ
ك السـية الشـهية الصـةر األول، وقيل أتن تحرَّ

ي الوقـــت الـــذي أرســــــــــــــــــل ف
ر
يـــه الســــــــــــــــيـــة دمحم بـــاقر الحكيم ف

ي ابةه ومجموعة من العلماء والاضــــــــــــــــالء فيما بعة؛ 
الاون 

لفاايف األحكام وإطالق شاح الســــــــــــــجةاء وإيقاف حملة 

ة دمحم باقر  ي قامت بها الســلطة. وكان للســيِّ
االعفقاالت النر
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ي 
ر
الحيكم موقٌف داعٌم لالتنفااةـــــــــة، والفقر بالمفظاهرين ف

خــــــــان الـــةـــاـــيـــلــــــــة، واحـــفـــمــــــــل ردود فـــعــــــــل الـــمـــفـــظــــــــاهـــريـــن 

ه السـية مبعوث من الســلطة؛ ال
َّ
وا بأتن

َّ
ر الذين ظة ير

مفحمسـِّ

ة دمحم بــــــاقر الحكيم  لفثبيط عزمهم، بيةمــــــا ُحكَم الســــــــــــــــيــــــِّ

ة، ومن ثمَّ خرج من السـجن بعة بضع سةوات. لذا   بالمؤبَّ

ر الــمــرجــعــيــــــــة والــجــمــهــور  ة تــعــــــــاطــٌف وتــــــــآزٌر بــير كــــــــان ثـمــــــــَّ

ك  المةفاض، وهو ما أعط دافعا للحركة االسالمية للفحرُّ

 السلطة. ع
َّ
ٍّ ةة ي

 ىل تنحٍو علنر

ي  .1
م تعــــاطف العشـــــــــــــــــــائر العراقيــــة النر

َّ
ُيضـــــــــــــــــــاف إىل مــــا تقــــة

ي 
ر
ار، قبل االتنفااةـــــــــة وف اســـــــــفقبلت الوافةين إليها من الزوَّ

ار  ي إيواء هؤالء الزوَّ
ر
 ف
َّ
 هـــذه العشــــــــــــــــــائر ترى أن

َّ
أثةــائهـــا؛ ألن

ر عليه السالم.   لقضية اإلمام الحسير
ً
 تنض 

ي 
بت عىل االتنفااةـــة ت كل هذه الةفائج واآلثار النر

َّ
صـــبُّ ترت

ي مصــــــــــــــــلحـــة الـــةين، وإن كـــاتنـــت قـــة أفرزت حـــاال من الاوف من 
ر
ف

لت بالكشـــــــف عن تنوايا الســـــــلطة  اةـــــــطهاد الســـــــلة وقمعها، إذ عجَّ

ي الفعــامــل مع 
ر
 الــةين، وطريقفهــا ف

َّ
وأهــةافهــا وســــــــــــــــيــاســــــــــــــــفهــا ةـــــــــــــــــة

، حنرَّ بلغ األمر إىل قفـــل عـــةٍد ليس بـــالقليـــل بعـــة أن  ر المعـــارةــــــــــــــــير

همهم ب
َّ
 الةظام، فوَر وفـــــــــــوله إىل رئاســـــــــــة ات

َّ
الفآمر مع ســـــــــــوريا ةـــــــــــة

 . 7717الجمهورية سةة 
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ي اتنفااةـــــة الســـــابع عـشــــر 

ر
شـــــات تنوايا الســـــلطة ف

ُ
وكذلك ك

ة الشهية الصةر، من خالل طبيعة الفعامل  من رجب بقياد  السيِّ

  تيية عىل 
َّ
ي داره لمة

ر
، فقة احفجز الســية الصــةر ف ر مع المعارةــير

عةَم مع أخفه بنت الهةى. عشر  أشهر، ومن ثمَّ 
ُ
 أ

ها كاتنت من آثار اتنفااةـــــــــــــة فـــــــــــــار   هذه األحةاث وغير
َّ
إن

. وليس عيبــا أن تنقول:  ر ي قــادهــا مجموعــة من المؤمةير
المبــاركــة النر

هم تعــــــــاوتنوا مع أخواتنهم من العلمــــــــاء والاطبــــــــاء، من دون أن 
َّ
إتن

ةة، وإن كان جميعهم قة  ُيحســــبوا عىل مرجع أو حزب أو جهة معيَّ

ا عن مشــــــــــاعر الحبِّ والوالء  شــــــــــاركوا  فيها بةرجات مفااوتة؛ تعبير

ر عليـــه الســــــــــــــــالم، وكـــذلـــك كـــاتنـــت أغلـــب الثورات  لطمـــام الحســــــــــــــــير

واالتنفاــــاةـــــــــــــــــــات الحســــــــــــــــيةيــــة عير قرون خلــــت. وســــــــــــــــتبقر الثور  

ي طريق الحق. 
ر
 الحسيةية مةارا يهفةي به الثائرون والسائرون ف
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 :  المداخالت

 : ي
ر فضــل عبة الرزاق الســلطانر هل كان لســماحة الســية دمحم حســير

ي االتنفااةة الصارية؟. 
ر
 هللا )قةس( دوٌر ف

ي:  ي الحقيقة الســــــــــية فضــــــــــل هللا كان الشــــــــــيخ عبة الحليم الزهير
ر
ف

ي هذه االتنفااةة، بل لم يكن لكلِّ 
ر
خارج العراق، ولم يكن له دوٌر ف

ي االتنفااةـــة، باســـتثةاء الســـية الشـــهية الصـــةر 
ر
العلماء دوٌر مباشر ف

لســــــية دمحم باقر الحكيم الذي كان مبعوثا للشــــــهية الصــــــةر، وقة وا

 كالمـــــه مع 
َّ
ين: األول هو أن ر تاســــــــــــــــير  لقـــــاءه بـــــالمةفاضــــــــــــــــير

ـشـــــــــــــــِّ
ُ
ف

 السية الحكيم قة جاء 
َّ
ي يقول بأن

ر ان لفهةئفهم، والثانر المةفاضـير

 الســية الحكيم  
َّ
ال للســلطة ويعمل لصــالحها. وحقيقة األمر أن

ِّ
ممث

ةا وداعمـــا، و  ار، ويزور بعض كـــان مؤيـــِّ كـــان يســــــــــــــــير مشــــــــــــــــيـــا مع الزوَّ

 المواكب ويةعمهم. 

ل الشــــــــــــــــيعـــــة بكـــــلِّ طبقـــــاتهم واتنفمـــــاءاتهم الاكريـــــة 
َّ
المرجعيـــــة تمثـــــ

ك، ســــــــــواٌء أكان عىل تنحٍو مباشر أم  ه والمحرِّ والثقافية، وهي الموجِّ

هــا 
َّ
، وهوى المرجعيــة معروف لــةى الــذوق الشــــــــــــــــي ي بــأتن

غير مبــاشر

 الظلم، وتســـ  إىل تح
َّ
ي نـشــر ةـــة

ر
قيق العةالة، فضـــال عن دورها ف

ر أبةاء العشـــــــــــــــائر، ومةهم َمن أرســـــــــــــــلوا  ة بير
، وباافــــــــــــــَّ ي

الوعي الةينر

ر  أبةــاءهم إىل العشـــــــــــــــــائر لهــذا الغرض، ودعمهم لكــلِّ حركــات الفحرُّ

 .  من الظلم والطغيان، عىل تنحٍو مباشر أو غير مباشر
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 ن: هذا الةضـــــــــاُل الذي اســـــــــفعرةـــــــــفموه تنضـــــــــاٌل ال يمكثائر الةليَّمي 

وا بحياتهم من أجل بســـــــط  إتنكاره أو نســـــــيان الشـــــــهةاء الذين ةـــــــحَّ

العـــةل، والـــذين اســــــــــــــــفلهموا مبـــادئ الثور  عىل الحـــاكم الظـــالم من 

ي 
ر
ر عليه السالم؛ إلسعاد الةاس ف ثور  سـية الشـهةاء اإلمام الحسير

لفم بالفعريــــج عىل قـضـــــــــــ 
َّ

ةــــــــــــوء تعاليم دينةا الحةيف، وقة تاضــــــــــــ

م قرب ســـــــــــماحفكم من مركز القرار الةهاية )قـضـــــــــ الرحاب(، وبحك

ي 
  ثمانر

َّ
 الســــية المال ي كان رئيســــا للوزراء لمة

َّ
اليوم، وخصــــوفــــا أن

ة العبادي ألربــع ســــــــةوات، واليوم الســــــــية  ســــــــةوات، وبعةها الســــــــيِّ

...، وتنحن نشــــــــــــــــهــة اليوم حملــة إفــــــــــــــــالح، وقــة اعفقــل مــا  الكــاظَّمي

ي قض الرحاب )قض الةها
ر
ر شاصا حنرَّ اآلن ف ة( ييقارب الامسير

ر مليــــار دوالر من موازتنــــات  عىل خلايـــة اخفاـــاء ثالثمـــائــــة وســــــــــــــــفير

ي تقريره 
ر
ي ف العراق، وهذا ما  أشار إليه الراحل الةكفور أحمة الجلنر

. فهل حملة اإلفالح هي 
ر مه للقضاء و للساد  المسؤولير

َّ
الذي قة

ي هذا الشأن؟. 
ر
 ثور  إفالح ُرسمت خطفها بةاًء عىل تقارير ف

ي: الشـــــــــيخ عبة الحليم ال ،  زهير لســـــــــت قريبا من القرار بهذا المعنر

ىلي غالبا عىل القضــايا 
ُّ
ي القضــايا اإلدارية، ويقفـضـ تةخ

ر
ل ف

َّ
وال أتةخ

ل بهـذه القضــــــــــــــــايا مطلقا، وأتنا لةيَّ 
َّ
الســــــــــــــــيـاســــــــــــــــيـة، واآلن لم أتـةخـ

 إشكاالت مثلكم، وقة تيية عىل ذلك. 
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ي د. أســــــعة شــــــبيب:  لةي ثالثة أســــــئلة للشــــــيخ عبة الحليم الزهير

م: الم  حير

 
َّ
ي دور اتنفااةة فار ةة م الشيخ الزهير

السـؤال األول: كيف يقوِّ

ي البائة؟ 
  الةظام البعن 

: هل كان القصــــة من اتنفااةــــة فــــار إحياء الشــــعائر  ي
الســــؤال الثانر

 أم كاتنت تقصة الةظام ذاته؟

ف الجهــة 
َّ
 الةظــام البــائــة وظ

َّ
الســــــــــــــــؤال الثــالــث: هــل تعفقــةون بــأن

ب خصــــو  ما الحزب الاكري اإلســــالمي لـضـــر ، والســــيَّ ر مه الســــياســــيير

، ومن ثمَّ االتنقضاض عىل الحركة اإلسالمية؟   الشيوعي

ي:    الشـــــــيخ عبة الحليم الزهير
َّ
بالنســـــــبة للســـــــؤال االول: ذكرت بأن

ي وديكفاتوريفه 
ا عن الرفض للةظـام البعن  االتنفاـاةــــــــــــــــة جـاءت تعبير

 الةين والمرجعية والشعائر الحسيةية. 
َّ
 وحربه ةة

ا اإلجاب  أمَّ
َّ
 االتنفااةــــــــــــــة لم تكن ةــــــــــــــة

َّ
ي فهي أن

ة عن الســــــــــــــؤال الثانر

ي اعفاد الةاس 
الةولة بقةر ما كاتنت إضارا عىل إحياء الشـــــــــــــــعائر النر

  الاعل 
َّ
لت بعة ذلك بحكم رد ، تنعم تحوَّ ر عليها مةذ مئات الســــةير

 الةظام. 
َّ
 ةة

 الةيكفاتورية البعثية بشكل عام هي 
َّ
وبالنسبة للسؤال الثالث: ف ن

 خصــــــــــــــــ
َّ
ومهــا، بَمن فيهم البعثيون الــذين كــاتنــت لهم مواقف ةـــــــــــــــــة
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ر ومراجع   االســــالميير

َّ
ها ةــــة

َّ
معارةــــة للةظام ورأســــه، فضــــال عن أتن

ي السلطة. 
ر
 الةين. وهذا هو ديةن حزب البعث عةةما كان ف

ر  ي اتنفااةــــــــة أحة المةاخلير
 لةا أن نســــــــَّمِّ

ُّ
الاالة   7711: هل يحق

ةت لكـشـــــــــــــــ الح ي مهَّ
 اجز الةاىســــــــــــــــي لةىبـاالتنعطـافـة الحقيقيـة النر

ي 
، أم هي رقم يضـــــــــــــــــــاف إىل الثورات واالتنفاــــاةـــــــــــــــــــات النر

ر العراقيير

ر عليها؟.  كير
 سبقفها؟. وإذا كاتنت كذلك لماذا كلُّ هذا الير

ي:  ؛ االتنفااةة لم تكش الحاجز الةاىسي  الشـيخ عبة الحليم الزهير

ف(،  ي الةجف األشر
ر
دين )ف

َّ
هـا كـاتنـت محةود  بمكان وزماٍن محة

َّ
ألتن

 قســـــو 
َّ
الةظام وعةاه، باســـــفاةامه الطائرات والةبابات لقمع  وأن

ر وقفلهم وســـــــــــجن اآلالف )قيل أكي  من عـشــــــــــر  آالف  المةفاضـــــــــــير

ي قلوب 
ر
معفقــل(، تنــاهيــك عن االعــةامــات الــذي أدخلــت الرعــب ف

ها لم تكـشـــــــــ حاجز 
َّ
 أتن
َّ
ها اعطفةا مةاعة إَّل

َّ
الةاس. وعىل الرغم من أتن

، بل بعضهم خافوا أك . الاوف بهذا المعنر  ي 

 شكرا لكم، والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

 




