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 كلمة الناشر
 

 
 

تعد املذكرات الشخصية من الوثائق التارخيية املهمة، ملـا وويـم مـن أسـرار وا ـايا 
ا ألهـــــوائهم رمبـــــا ر يتعـــــرو  ـــــا املمررـــــون بســـــبب  ـــــدم معـــــر تهم  ـــــا أو معار ـــــته

ومعتقــدا م الشخصــية  يع  ــون  ــن ذكرهــا، كــذلت  ــان املــذكرات أحيا ــا   يهــا مــن 
 الطرا ة ما ي حت الثكاىل أو املآسي ما يبكي الصم اجلالد.

وهي حبق تستطيع أن تعكس وودد صورة ومالمح الفرتة أو العهد الذي  ايشـم 
 يا  راصـا  مـن صـاحبها صاحب املذكرات، كما تتطلب كتابـة املـذكرات دـردا  مو ـو 

يف ســردل لدحــداا كمــا هــي،  ــال تعظــيم للحقــري ور وقــري للعظــيم  ي ــفي صــورا  
 بعيدة  ن الوااع وهي  ملية صعبة  و ا  ما.

هنــاإ اعــاه شــبم  ــام  لــا  ــرورة كتابــة املــذكرات الشخصــية مــن ابــ  األ ــراد 
ارت اجملتمــع الــذين ســايفوا يف صــنع األحــداا والقــرارات مــن ساســة ومفكــرين ور ــ

وغـريهم، كمـا أن هنـاإ اا و ـا  معمـور  بـم يف بعـا البلـدان بظـر  شـر بعـا الوثــائق 
ار بعـــد مـــرور ثالثـــن  امـــا  مـــن تـــدوينها،  لـــا أن املرا ـــع لعـــا  الكتـــب  ـــد الكـــم 

 ا ائ   ذل املذكرات  لا ارتالف أ وا ها ك  حبسبم.
املــذكرات اجملــردة وايــا هــي ان املــادة الــ  صــن بصــدد  شــرها لــيس هــي مــن ســن  

 ملية تدوين وتأري  لفرتة  صيبة مرت  لا تاري  العـراق، بلـد املقدسـات واتـريات 



 

 4 

مـــن ابـــ  شـــرذمة اليلـــة تر ـــع يف أصـــو ا اىل حفـــدة اتنـــا ير و بـــدة الطـــاغوت، واـــد 
 اصر هذل الفرتة و ايش تفاصيلها بك  داـة ااحـة اإلمـام الراحـ  ايـة اهلل العظمـا 

د احلسيين الشريا ي )أ لا اهلل مقامم(  كتب  نها مبا ميليم  ليـم الوا ـب السيد حمم
 وكشخص لم أثرل الوا ح يف جمريات األحداا وصياغتها.

 منــذ  ــ و العفالقــة احلااــدين  لــا ســدة احلكــم يف العــراق وذلــت  ــرب ار قــالب 
م والــــذي أحكمــــص رطتــــم وصــــاغص  صــــولم دوائــــر 1591متــــو   12العســــكري يف 

وشركات النفط، وكما اال حردان التكري  ما  صم: )ولو أين ُسئلص اآلن  املخابرات
متو  ملا ترددت يف اإلشارة اىل واشنطن   30متو ، وا قالب  12 ن أسباب ا قالب 

 كجـــــــــــــواب  لـــــــــــــا الســـــــــــــمال األول، واىل بريطا يـــــــــــــا كجـــــــــــــواب  لـــــــــــــا الســـــــــــــمال 
لكـــــواليس ، مث يشـــــره بســـــرد تفاصـــــي  ار قـــــالب ومـــــا   ا ـــــدادل رلـــــ  ا(1)الثـــــاين(

 للسيطرة  لا  مام السلطة.
منــذ ذلــت احلــن  قــد ســاد العــراق  ــو مفعــم باإلرهــاب والكبــص وت ــريت صــورة 
العراق، وب داد بالذات، تلت الصورة الواد ة ال  تبدو  ليها مالمح اإلميان وسيماء 

 العلم ودماثة اتلق.
 يقول  بادة بن  قي  بن  الل بن  رير بن اتطفي:

 متتتأل ا وا وال تتترا أعانيتتتي طتتت   تتت  
 

  
 كبغتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدا   اوا   ن تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  نتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة ا وا   

 صتتتفا ال تتتيغ طتتت  ضغتتتدا  وأ  تتتر عتتت  ه 
 

  
 وعتتتتتتتتتتيغ ستتتتتتتتتت ا ا  يتتتتتتتتتتر صتتتتتتتتتتا  و   تتتتتتتتتت    

 تطتتتت   ض تتتتا ا عمتتتتاو  ء  تتتت ا  ا متتتتر   
 

  
 (1)وض تتتتتتتتتتتتتتت  ا وا امتتتتتتتتتتتتتتتر  متتتتتتتتتتتتتتتأل ض تتتتتتتتتتتتتتت    

دل  ب داد دار السالم يموي اليها ال ريب واتائ  ليجـد  يهـا السـالم الـذي ا تقـ 
                                                           

 ، اصدار دار الثقا ة اجلديدة ـ بريوت.11مذكرات حردان التكري : ص (1)
 شر: دار الكتب العلمية ـ بريوت.هـ، النا 1412 ام  1، ط15ص 1تاري  ب داد: ج (1)
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يف بــالدل  يطمــئن البــم وتســكن  فســم وذلــت أل ــا صــفوة األرو ووســط العــراق، ر 
يلحــق َمــْن  يــم  يــب ســرف ور تقصــري واــد ا تمعــص يف أهــ  العــراق حماســن عيــع 

 أه  األاطار كما لطفوا يف الفطنة والتمست بالعلم واألدب وحماسن األمور.
وا لـــــم: بل نـــــا أن األشـــــياء يـــــرو  بـــــأن أحـــــد احلكـــــام أراد أن خيتـــــار منـــــ ر ،  كتبـــــ

ا تمعص،  قال السخاء: أريـد الـيمن،  قـال ُحسـن اتلـق: أ ـا معـت، واـال اجلفـاء: 
أريــد احلجــا ،  قــال الفقــر: أ ــا معــت، واــال العلــم: أريــد العــراق،  قــال العقــ : وأ ــا 
معــت...  ــأررت لنفســت، اــال الــراوي:  لمــا ورد الكتــاب  ليــم، اــال:  ــالعراق اذا ، 

 .(3)  العراق اذا  
ولقــد شــرف اهلل  ــ   اللــم العــراق بــأن ذكــرل يف القــران،  عــن أ   عفــر البــاار 

  :يف اولـم تعــاىل َِوآَويْتَناُ َمتتا َ لَتتى وَضْتتتَ ِت َقاَر قَتتتَراِو َوَمَ تتيأل
اــال »أ ــم اــال:  (4)

 .(5)«: الربوة الكو ة والقرار املسجد واملعن الفراتأمري املممنن 
: ان اال رسول اهلل » ن ابائم اال:   احلسن موسا بن  عفر و ن أ 

َو ُتت َو َستتيَنيأَل  َوالتِّتتيأَل َوالي يْتتُتت َء اهلل ارتــار مــن البلــدان أربعــة،  قــال   و ــ : 
  ََوَ َ ا اْلبَتَلَد ا َميأل

التن املدينة وال يتون بيص املقدس وطور سـينن الكو ـة  (6)
 .(7)«وهذا البلد األمن مكة

ان العـراق بلـد لـم أيفيتـم اتاصـة  مــن الناحيـة اجل را يـة تـرال يـربط الشـرق بــال رب 
حيث بت  مرك  القلـب مـن الشـرق اإلسـالمي باإل ـا ة اىل متتعـم باألرا ـي اتصـبة 
الــ  قرتاهــا  ــرا د لــة والفــرات، وأمــا مــن الناحيــة اراتصــادية  ــان العــراق خيتــ ن يف 

                                                           

 هـ، دار الكتب العلمية ـ بريوت. 1412 ام  1، ط91ص 1تاري  ب داد: ج (3)
 .90سورة املممنون:  (4)
 .15350ح 19ب 391 – 391ص 14وسائ  الشيعة: ج (9)
 .3-1سورة التن:  (9)
 .15315ح 19ب 391ص 14وسائ  الشيعة: ج (2)



 

 9 

والكربيص وال ا ات الطبيعية والفحم احلجري غريها    أرا يم ثروة معد ية من النفط
تســتثمر بعــد بالشــك  الكامــ ، وأمــا مــن الناحيــة الدينيــة  يكفــي العــراق وأهلــم  خــرا  

ُ ر ص  لا أه  األمصار  قبلها أهـ  الكو ـة كمـا يـرو   بأن ورية أه  البيص 
ن بلـدة مـن مـا مـ: »، كما يرو   نم أي ـا  اولـم  (8)ذلت  ن اإلمام الصادق

ولـذلت أوىل أهـ   (9)«البلدان أكثر حمبا  لنا مـن أهـ  الكو ـة ور سـيما هـذل العصـابة
حيـث اقـذها  الكو ة وأهلها  ناية راصة بدأ من أمري املـممنن  لـي  البيص 

ـــم و اصـــمة لدولتـــم و  ي ادرهـــا حـــت يـــوم استشـــهادل وا تهـــاء  باإلمـــام املنتظـــر  مقـــرا  ل
ون مقرا  لم و اصمة لدولة اإلسـالم العامليـة بـاذن اهلل حيث ستك صاحب ال مان 

 تعاىل.
ان اائمنا اذا اـام »أ م اال:   عن املف   بن  مر  ن أ   بد اهلل الصادق 

يُبـ  لـم يف ظهـر مســجد الكو ـة مسـجد، لــم ألـ  بـاب، وتتصــ  بيـوت الكو ـة بنهــر  
جلمعـــــة  ـــــال يريــــد ا (10)كــــربالء حـــــت خيــــرج الر ـــــ  يــــوم اجلمعـــــة  لـــــا ب لــــة ســـــفواء

 .(11)«يدركها
 ـــذا كلـــم ول ـــريل مـــن األســـباب أصـــبح العـــراق وأهلـــم مطمعـــا  لل اصـــبن وغر ـــا  
للنـــاامن حيـــث رططـــوا بكـــ  ربـــث ود ـــاءة للســـيطرة  لـــا العـــراق و ـــب ررياتـــم 
وسلب حرية أبنائم ووطيم شخصيتم حيث  عـيش تفاصـي  هـذل املـمامرة اليـوم  صـال  

 بفص .
األمس،  هو راٍو  لا  روشم،  قد وولص أرا يم اىل ان  راق اليوم غري  راق 

يبــاب ر  ره  يهــا ور  را ــة، بعــدما كــان العــراق يســما اــدميا  بــأرو الســواد لكثــرة 

                                                           

 .10ح 39ب 105ص 92، والبحار: ج19ح 19ب 111ص 13را ع حبار األ وار: ج (1)
 .31ح ألمري املممنن  وصية النيب  11ص 1الكايف: ج (5)
 مادة سفو(. 311ص 14ب لة سفواء: رفيفة سريعة مقتدرة اتلق مل  ة الظهر )لسان العرب: ج (10)
 .3ح 9ب 319ص 52حبار األ وار: ج (11)
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ال را ــة  يــم، وب ــداد بعــد أن كا ــص حا ــرة الــد يا ودار الســالم ومــأو  ال ريــب  قــد  
اايون يف كدر  يشها ويبس  ودها، و  ب ماؤها و شب غذاؤها، كما أصبح العر 

ظ  هـذا النظـام الفاشـي غربـاء يف بالدهـم بعـد أن كـا وا سـادة، و قـراء بعـد ان كـا وا 
أغنياء، واد ا تشروا يف شت بقاه العا  يبحثون  ـن مـأو   ـم. لقـد ت ـري كـ  شـيء 
يف العراق  الشعب يعيش يف دوامة من البمس والشقاء، وتلوثص أ واءل برائحة الـدم 

مة ومشـــاهد ار ـــدامات اجلما يـــة يف الســـاحات العامـــة، والرصـــاص وال ـــا ات الســـا
باإل ــا ة اىل أشــالء املعــذبن وصــرارات املظلــومن مــن األرامــ  واليتــاما وكمــا  ــرب 

 : نم الشهيد السعيد السيد حسن الشريا ي 
 قتتتتد لطكتتتت ا ُكتتتترت التتتتترا  ووو عتتتت ا

 
 حتتتتتتتتتتتتى الجنتتتتتتتتتتتتيأل ض ضشتتتتتتتتتتتت  ا  تتتتتتتتتتتترا  
 طتتتتت  كتتتتتا شتتتتتبر للر تتتتتا  مجتتتتتا و 

 
 صتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ة ا يتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا وضكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا  اِو  
ـــأن الـــذين تســـلموا  مـــام   وهـــذا كلـــم لـــيس بال ريـــب ور بالعجيـــب اذا مـــا  ر نـــا ب

الســـلطة هـــم أحفـــاد  بـــد الســـطيح، ســـلي  أحـــد ســـبايا امللـــت اآلشـــوري ســـنحاريب 
ابــــ  املــــيالد( الــــذي احتــــ  الســــامرة و لــــب أســــر  اليهــــود  211وســــر ون الثــــاين )

لطوا مـع أهلهـا مث ا تنقـوا اإلسـالم  يمــا وأسـكنهم يف املنطقـة ال ربيـة مـن العـراق  ـارت
بعد ملا رأوا أ م ربد من ذلت، لكن بقـص األحقـاد كامنـة يف الصـدور اىل أن حا ـص 

م وكمـا   راـم  ـم مـن ابـ  1591/ متـو  /  12 رصة ار تقام من العراق وأهلم يف 
م ورر نـا ثأرا  أل دادهم  لا أ ا لـو أرد ـا اسـتعراو اائمـة الثـأر هـذل لشـط بنـا املقـا

 ـــن القصــــد  قــــد أصــــبحص معرو ــــة ومكشــــو ة مــــن ابــــ  اجلميــــع: العــــدو والصــــديق 
 والص ري والكبري.

ــــاب  ــــة اهلل العظمــــا الســــيد حممــــد  )كفاحنتتتتا(ان كت لســــماحة اإلمــــام الراحــــ  اي
ـــاة الشـــعب  احلســـيين الشـــريا ي )أ لـــا اهلل در اتـــم( بكـــي بعـــا اصـــة كفـــاح ومعا 

 صول املمامرة اتبيثة والد يئة للق ـاء  لـا  العرااي مع همرء األد ياء ويكش   ن
، واـد أحلقنــا اإلسـالم يف بلـد املقدسـات ورــ ائن العلـم والرمحـة األئمــة املعصـومن 
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بــم بعــا الصــور والوثــائق والــرتا م حســب مــا تيســر لنــا تعميمــا  للفائــدة،  لمــا  بــأن 
حليــاة )أمــد بعــا الو هــاء واألريــار مــن الــذين  ــاء ذكــرهم ر الــوا أحيــاء  لــا ايــد ا

 اهلل يف أ مارهم(.
ومما يمس  لم أن ت ـيع الـد اتر الثالثـة األوىل السـابقة  ـذا الـد رت وذلـت  تيجـة 
ا جـــرات املتعـــددة لســـماحة اإلمـــام )ر ـــوان اهلل  ليـــم( وال ـــ وطات املختلفـــة الـــ  
رااها من حكام اجلور، والذي  أم  أن يعثر  ليهـا يف املسـتقب  وتنشـر يف حينـم ان 

 اهلل. شاء
كمــــا ينب ــــي اإلشــــارة اىل أن ااحتــــم اــــد تطــــرق اىل أحــــداا العــــراق السياســــية 

 1وار تما ية يف العديد من الكتب ال  سطر ا يرا ـم مثـ : كتـاب )تلـت األيـام ج
( و)بقايــا ح ــارة اإلســالم كمــا رأيــص( و)حياتنــا ابــ   صــ  اــرن( و) شــص يف  1و

كتب األرر  مبناسبة أو أرر  هذا كربالء( باإل ا ة اىل تعر م لذلت يف طيات ال
 غري ما ذكرل يف كتابم املسما بـ: )املذكرات(.

لقد  اىن ال الشريا ي الكـرام الكثـري ممـن تـواىل  لـا حكـم العـراق، وباتصـوص 
ااحة اإلمام الراح  )أ لا اهلل مقامم( ولكن   مينعم ذلت من أن ميـنح حبـم وورءل 

كا ة احملا   و لا الدوام، كما ظ  البم ينبا   للعراق وأهلم ويدا ع  ن ظالمتهم يف
يف أوارـر حياتـم: )لقـد اشـتقص اىل كـربالء وأد ـو  حبب كربالء املقدسـة  قـد اـال

(، وابــ  ر  أن يــريين يومــا  أ ــود  يــم للصــالة مــن  ديــد يف حــرم  ــدي احلســن 
 ـن صـدر  أن يسلم روحم الطاهرة اىل بارئها بداائق د ا اهلل أن ي ي  صداما  وأ وا م

وذلـت رـالل ارـر  العراق احلبيب كي يتمكن املممنون من  يارة األئمـة األطهـار 
 .(12)هـ 1411حديث لم مع الو د النسوي الذي استقبلم ليلة  يد الفطر املبارإ 

ان مأساة العـراق مـا  الـص مسـتمرة حـت يومنـا هـذا وهـي كمـا  ـرب  نهـا الشـهيد 
                                                           

 1اصـدار ممسسـة اجملتـل للتحقيـق والنشـر ـ بـريوت، ط مـن 39املرأة املسـلمة والوصـايا األرـرية: ص (11)
 م.1001هـ / 1411 ام 
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 اصائدل اائال : يف احد  السعيد السيد حسن الشريا ي 
 ويتتتتتتتتتا ال تتتتتتتتترا  طليلتتتتتتتتت    ينق تتتتتتتتت 

 
 حتتتتتتتتتتتى تقتتتتتتتتتت   حك متتتتتتتتتتة ا ستتتتتتتتتت   
 عم ان مأساة العراق ر تنق ـي مـا   ير ـع اجلميـع اىل اإلسـالم والعمـ  مببادئـم  

 والسعي اىل تطبيقها رن  يها سعادة الدارين.
 ان ممسسة اجملتل اذ تقوم بطبع و شـر كتـاب )كفاحنـا( لسـماحة اإلمـام ايـة اهلل

العظما السيد حممد احلسـيين الشـريا ي )اـدس سـرل الشـري ( سـعيا  منهـا يف كشـ  
صــفحة مــن تــاري  الشــعب العرااــي ومعا اتــم مــع الطــاغوت اجلــامث  لــا صــدر العــراق 
منـــذ أكثـــر منـــذ ثالثـــة  قـــود وحلـــد اآلن، ســـائلة املـــوىل القـــدير أن ي يـــ  الطـــاغوت يف 

بلــــد املقدســــات ووــــص رايــــة شــــور   القريــــب العا ــــ  لتقــــام بدلــــم دولــــة اإلســــالم يف
الفقهــاء املرا ــع وتعــدد األحــ اب وحريــة ار تخابــات ويف ظــ  األمــن واألمــان، ا ــم 

 يرو م بعيدا  و رال اريبا  ان شاء اهلل.
ويف اتتـــام ر يســـعنا ار أن  شـــكر عيـــع مـــن أوفنـــا بالصـــور وأمـــد ا باملعلومـــات 

 امللحقة.
 واحلمد هلل اور  واررا .

 
 لمجتبى للتحقيق والنشرمؤسسة ا
   13/  5951ضيرور لبناء  ص. :                      
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 طترت ا  تفا 
 

...كــــوين يف دارــــ  كــــربالء املقدســــة، أو رار هــــا يف العشــــائر، أو يف النجــــ  
األشــرف، أو ب ــداد، أو اــال العــراق، أو الســعودية، أو لبنــان، أو ايــران، أو اتلــي ، 

 .(13)أو حم  ارر جمهول
وحيــث ان اثــار  عالياتنــا كا ــص ظــاهرة، يف الــدار  واتــارج، وكــان حملنــا وطريقــة 
اتصالنا باجلماهري، غام ا   دا ، لذا  قد كان األمر مثار است راب احلكومة والناس، 

  لا حد سواء.
واــد كنــا  لــح و  ــ ط  لــا احلكومــة أشــد اإلحلــاح وال ــ ط بواســطة اجلمــاهري، 

، لكــن احلكومــة كا ــص  ا مــة  لــا شــرب الكــأس اىل (14) لــا اطــالق ســراح األ 
                                                           

العبـارة  ااصــة، وذلــت لفقــدان الــد اتر اتطيــة الــثالا األوىل، والظــاهر أن الســيد يتحــدا  ــن  ــرتة  (13)
ارتفائــم يف العــراق، حيــث كا ــص احلكومــة تالحقــم لتق ــي  ليــم، و  تكــن تعــرف مكا ــم، وهــ  هــو 

، أن هــذل العبــارة هــي تتمــة 23رار ــم. كمــا يعــرف مــن الفقــرة الالحقــة املرامــة بـــ  دارــ  العــراق أم
والـــ   قـــدت مـــن  ـــراء ا جـــرات  21-1، وكـــم مـــن معلومـــات ايمـــة كا ـــص يف الفقـــرات 21الفقـــرة 

 .)رمحم اهلل(املتعددة وامل ايقات الكثرية ال  وا هها اإلمام الشريا ي 
ي ، ينحـــدر مـــن أســـرة مشـــهورة بالعــــلم والف ـــيلة ايـــة اهلل السيــــد حســـن بـــن الســـيد مهـــدي الشـــريا   (14)

م(. درس الســـطوح 1539هــــ )1394والتقـــو  ومكا حـــة ارســـتعمار . ُولـــد يف مدينـــة النجـــ   ـــام 
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الثمالـــة، واـــد كنـــص اثـــرت اررتفـــاء مـــدة حـــا  لمنـــا مبكـــان األ ، اذ كـــان مكا ـــم 
جمهــور  أي ــا ، باإل ــا ة اىل  ــدم  لمنــا حبياتــم أو استشــهادل،  ــان بعــا اإلذا ــات 

 والصح  أ لنص  ن استشهادل.
، و لمنــا بأ ــم حكــم  ليــم (15)وملــا  ر نــا مكا ــم يف شــهر شــعبان مــن  فــس الســنة

بالسجن  شر سنوات وأ م  ق  اىل سجن )بعقوبـة(، رأيـص أن مـن الصـالح اتـروج 
مــن اررتفــاء، واــد طالــص  ــرتة اررتفــاء، مــن شــهر ربيــع األول، اىل شــهر شــعبان، 

يف شـاره اإلمـام  (16)وحن ذاإ ا تقلص وص  ـنح الظـالم اىل دار املرحـوم الوالـد

                                                                                                                                                                      

وايـــة اهلل  العليـــا  لـــا يـــد العلمـــاء الكبـــار أمثـــال والـــدل ايـــة اهلل العظمـــا السيــــد مهـــدي الشـــريا ي 
. اشـتهر لعظمـا الشـي  حممـد ر ـا ارصـفهاين وايـة اهلل ا العظما السيد حممد هادي امليالين 

يف األوســـــاط العلميــــة بــــالعلم والفقاهــــة والـــــذوق األد  والعمــــ  الــــدؤوب. كــــان مــــن طليعــــة احملــــاربن 
للحكومات اجلائرة الـ  تعاابـص  لـا العـراق بفكـرل والمـم ولسـا م، لـذا تعـرَّو لال تقـال والتعـذيب. 

هــــ واســـتمر يف  شـــاطم السياســـي وتعريـــ  ظالمـــة 1350ام تـــرإ العـــراق مهـــا را  اىل لبنـــان وســـوريا  ـــ
الشــعب العرااـــي للعــا . كــذلت اســتمر يف  شــاطم العلمــي يف أرو املهجــر،  أســس املــدارس واملراكــ  

هــ بتو يـم مـن أريـم اإلمـام الراحـ  1353واحلسينيات، وأسس احلو ة العلمية ال ينبية   ـي سوريا  ام 
ث رـارج الفقـم واألصـول، وأسـس مكتـب عا ـة العلمـاء يف لبنـان )ادس سرل( وكـان يـدرسس  يهــا حبـ

هــ. ورلفـ  اثـارا  1400هـ. اغتيـ  برصاصـات  مـالء  ظـام البعـث العرااـي يف لبنـان  ـام 1352 ام 
جملــدا  تت ــمن: كلمــة اهلل، وكلمــة اإلســالم، وكلمــة  19مطبو ــة ووطوطــة منهــا: موســو ة الكلمــة يف 

املهــــدي، كمــــا رلــــ  )رواطـــــري  ــــن القــــران( يف ثالثــــة جملــــدات الرســــول األ ظــــم، وكلمــــة اإلمــــام 
واراتصــاد اإلســالمي ودواويــن شــعرية، والعمــ  األد ، واألدب املو ــم، والشــعائر احلســينية، وغريهــا، 
للتفصــي  را ــع كتــاب )ح ــارة يف ر ــ ( للســيد  بــد اهلل ا ــااي ، وكتــاب )أســرة اجملــدد الشــريا ي( 

 راح  احلا ر( ملمسسة املستقب  للثقا ة واإل الم.لنور الدين الشاهرودي، و)ال
 هـ ق.1315أي  ام  (19)
ايــة اهلل العظمــا الســيد مــري ا مهــدي احلســيين الشــريا ي )اــدس ســرل( ولــد يف كــربالء املقدســة  ــام  (19)

هـ، كان  املا  تقيا ، ور ا   ابدا ،  اهدا  كثري احلفـ   يـد اتـط، وكـان صـاحب كرامـات، يعتـرب 1304
 11، اائــد ثــورة العشــرين يف العــراق، تــويف بتــاري  ة تالمــذة الشــي  حممــد تقــي الشــريا ي مــن رــري 

 هـ ود ن يف احلرم احلسيين الشري .1310شعبان  ام 
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 اىل الناس، بأين سوف أح ر ليلة كذا لصالة اجلما ـة، و  وأرسلص اترب  لي 
أرد أن أرربهم  ن حم  ا طالاي رشية ا دحام الناس وهيا هم املو ـب لالصـطدام 
باحلكومـــــة، و جـــــأة راين النـــــاس املتجمهـــــرون يف الصـــــحن،  لـــــا ســـــجادة الصـــــالة، 

 وا تهص مدة اررتفاء بسالم.
 ضرنامج  أثنا  طترت ا  تفا 

  هذل الفرتة، مشت ال  بثالثة أمور: واد كنص يف
 األول: تربية النفس بالطا ة والعبادة وال هد وارست ناء  ما سو  اهلل.

الثاين: ارستطاله  لا األو ـاه العامليـة مـن طريـق أ هـ ة اإل ـالم، وارسـت راق 
يف التفكري يف كيفية ا قاذ املسلمن وسط هذل ال حام ا ائـ ، واـد تكوف ـص يف ذهـين 

 وط ومناه  راصة  ذل املهمة، وأسأل اهلل سبحا م أن يو قين إلجنا ها.رط
الثالث: تألي  الكتب، واد و قص أن أؤل  يف هذل الفرتة ثالثن كتابـا ، اثنتـان 

 منها يف تفسري القران احلكيم: 
 .(19)وجممع البيان (18)تفسري البي اوي (17)أحديفا: تلخيص

 .(20)والثاين: تفسري تبين القران
و الــــص: ا ــــم مــــرف  لــــيَّ يف ذلــــت الظــــرف، أســــعد احلــــارت الروحيــــة، وأشــــقا ولــــ

 احلارت النفسية ِلما كنص يف أ مة حادة َلما كنص مبال ا .
 

                                                           

وـــــص  نـــــوان )تو ـــــيح القـــــران( وطـــــوط يقـــــع يف جســـــة جملـــــدات، واـــــد  قـــــدت النســـــخة  تيجـــــة  (12)
 مات اجلائرة.من اب  احلكو  م اهلل()رمحامل ايقات ال  وا هها اإلمام الشريا ي 

 هـ يقع يف جسة جملدات.251تفسري البي اوي، للبي اوي املتوىف  (11)
جممــع البيــان يف تفســري القــران، ألمــن اإلســالم أ   لــي الف ــ  بــن احلســن الطربســي، مــن أ ــالم  (15)

 هـ، ويقع يف  شرة جملدات.941القرن السادس ا جري، تويف 
م، 1000هــ/ 1411: ممسسـة اجملتـل للتحقيـق والنشـر  ـام يقع يف ثالثة جملدات، اإلصـدار األول (10)

 م يف جملد واحد  ين.1001هـ/ 1413واإلصدار الثاين: دار العلوم، بريوت لبنان  ام 
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 قراو الحك مة ضا عتقا ر
مث ان احلكومة بعد غيا  اررت ا تقال جسن شخصا  من أصـداائي، مـن أهـ  

لعـــــص  لـــــا ذلـــــت بواســـــطة بعـــــا العلـــــم واتطابـــــة، ومـــــن األاربـــــاء واملنســـــوبن، واط
أصــــــداائي يف  هــــــا  األمــــــن،  أســــــر ص اىل اربــــــارهم بقــــــرار احلكومــــــة و صــــــحهم 
باررتفــاء أو الســفر ريثمــا  ــدأ العاصــفة،  بع ــهم اــع  صــحي  ــارتفا أو ســا ر، 

 وبع هم   يأبم باألمر،  واعص  ليم الوااعة.
 .(21) ويينوكان من علة األصدااء الذين سا روا: صهر ا السيد كاظم الق

 .(22)ومن الذين ارتفوا: أ  ال و ة احلاج  بد الر اق معاش
                                                           

السيد حممد كاظم بن السيد حممـد ابـراهيم بـن السـيد هاشـم بـن السـيد حممـد  لـي ابـن السـيد  بـد  (11)
هـ وتر ـره يف كنـ  أسـرة  لميـة 1345ربالء املقدسة  ام الكرمي املوسوي الق ويين احلائري، ولد يف ك

 ليلـــة حـــت أصـــبح مـــن أهـــم رطبـــاء كـــربالء، وكـــان املشـــرف  لـــا )رابطـــة النشـــر اإلســـالمي( الـــ  
تأسسص يف مدرسة ابن  هد احللي بكربالء وكا ص تنشر املفاهيم اإلسالمية ملختل  بالد العـا ، لـم 

ا عـــة الطـــ ، اإلســـالم والتعـــاليم الرتبويـــة، ســـرية الرســـول تصـــا ي  ايمـــة منهـــا: شـــرح  ـــ  البالغـــة،  
،  لي من املهد اىل اللحد،  اطمة ال هراء من املهـد اىل اللحـد، اإلمـام اجلـواد مـن املهـد األ ظم 

، اإلمـام املهـدي مـن املهـد اىل الظهـور، و... لـم جسـة أبنـاء اىل اللحد، موسـو ة اإلمـام الصـادق
د ابــراهيم القــ ويين، ايــة اهلل الســيد حممــد  لــي القــ ويين، والعالمــة احلجــة  لمــاء، مــنهم: ايــة اهلل الســي

هـــــ ود ــــن بقــــم املقدســــة يف 1419عــــاد  الثا يــــة  1يف  )رمحــــم اهلل(الســــيد مصــــطفا القــــ ويين، تويف
 احلسينية ال ينبية ألهايل كربالء وص املنرب الشري .

هـــ 1345ربالء املقدســة  ــام يف مدينــة كــ ، ولــدمعــاش محممــد صــاد  بــد الــرحي قاحلــاج  بــد الــر ا (11)
 م  يف أسرة دينية  ر ص حببها للخري والصالح .1530

مــن الثقــاة املعتمــدين يف األمــور احلســبية لــد  بعــا املرا ــع و مــن التجــار املعــرو ن يف كــربالء كــان و 
واإلمــام الراحــ  ايــة اهلل  )رمحــم اهلل(مــنهم: ايــة اهلل العظمــا الســيد مهــدي احلســيين الشــريا ي  العظــام،

تعرفو للم ايقة واملالحقـة بسـبب  شـاطم الـديين  .)رمحم اهلل(سيد حممد احلسيين الشريا يالعظما ال
مـــن ابـــ  األ هـــ ة األمنيـــة،  ـــتم اســـتد اؤل أكثـــر مـــن  شـــرين مـــرفة كـــان يتعـــرفو رال ـــا لشـــت أ ـــواه 

وابـ  ررو ـم مـن العـراق   اسـتد اؤل مـن  يب، لكنم   يستجب لل ـ ط والتهديـد.هارستف ا  والرت 
، واـد دار التحقيـق 1510و 1525مدير األمن العام يف ب ـداد ا ـذاإ بـن  ـام  (اإ ا   الرب )اب  
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 ، وأوردل.(23)وصهر ا اآلرر: السيد كاظم املدرسي
 .(24)واحلاج تقي حممود

وأغلــب أ  ــاء املشــاريع اإلســالمية يف كــربالء املقدســة الــذين كنــا  ــدير املشــاريع 
 معا .

 .(25)أما الذين ألقي  ليهم القبا:  السيد سعيد  يين
                                                                                                                                                                      

: لـم مـن األبنـاء راصـة. )رمحـم اهلل(معم حـول  الاتم بعلماء الـدين  امـة، وباإلمـام الشـريا ي الراحـ  
م وحلـد اآلن 1510 ف ا تقالم يف العراق منـذ سـنة الذي عال معاش ، و اتطيب الشي  كمال معاش

الشـــي  ، و الشـــي  حممــد  لـــا معــاش، و اتطيـــب الشــي   ـــالل معــاش، و ل شــيء  يعــرف  ــن مصـــري 
يقــيم حاليــا يف اجلمهوريــة العربيــة الســورية جمــاورا  . الر ــا معــاش اتطيــب الشــي   بــد، و ابــراهيم معــاش

بــالقرب مــن دمشــق، واــد  ــاه   مــرل  لــا الثا يــة والســبعن  حلــرم  قيلــة بــين هاشــم الســيدة  ينــب
 مدف يف  مرل. اما ، حفظم اهلل وأ

ايــة اهلل الســيد كــاظم املدرســي، ولــد يف مدينــة مشــهد املقدســة بــايران،  ــا   ا ــ  ومــدرس اــدير،  (13)
هــــ تتلمـــذ  لـــا كبـــار  لمـــاء النجـــ  األشـــرف وكـــربالء املقدســـة ورراســـان، اشـــت   1315ولـــد  ـــام 

لــم  ـدة مملفــات بالتـدريس يف  لـوم التفســري واحلـديث والفلســفة اإلسـالمية، كمـا اشــت   بالتـألي ، و 
ر تــ ال وطوطــة، لــم ســبعة أبنــاء   ــالء مــنهم: ايــة اهلل العظمــا الســيد حممــد تقــي املدرســي، ايــة اهلل 

هــ ود ـن يف 1419السيد هـادي املدرسـي، ايـة اهلل السـيد  بـاس املدرسـي. تـويف يف اـم املقدسـة  ـام 
 يف مقربة الشي      اهلل النوري. حرم السيدة معصومة 

ي حممــود الكربالئــي، مــن الو هــاء األريــار يف كــربالء املقدســة، ســاهم يف تأســيس الكثــري احلــاج تقــ (14)
من املشاريع اتريية كاملدارس واحلسـينيات واملستوصـفات يف العـراق والكويـص وايـران، كمـا سـاهم يف 

نوي ا ــداد ارحتفــارت الدينيــة وااامــة اجملــالس احلســينية، ويعتــرب مــن أهــم الــذين أ ــدوا املهر ــان الســ
يف كــربالء املقدســة، كمــا يعتــرب مــن املمسســن حلســينية  مبناســبة مولــد اإلمــام أمــري املــممنن  لــي 

 )رمحــم اهلل(يف الكويــص، وكـان معتمـدا  للمرا ــع العظـام كالسـيد حســن القمـي  الرسـول األ ظـم 
 امــا  ويقــيم  19،  ــاه   مــرل )رمحــم اهلل(والســيد حممــد الشــريا ي  )رمحــم اهلل(واملــري ا مهــدي الشــريا ي 

 بن الكويص وطهران ور  ال ميارس  شاطاتم اتريية، حفظم اهلل وأمد يف  مرل. حاليا  متنقال  
الســيد ســعيد بــن أمحــد بــن  عفــر بــن حســن بــن أمحــد بــن  يــن الــدين احلســين احلــائري ، ينتمــي اىل  (19)

، كتــيب مشـــهور، لـــم أســرة )ال  يـــين(، يعــود  ســـبها اىل احلســن املثـــ  بـــن اإلمــام احلســـن بــن  لـــي
وروح لطيفـــة، حممـــود الســرية، وكـــان سياســـيا  وا يـــا  ولــم  الاـــات مـــع بعـــا السياســـين مشــا ر طيبـــة 
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 .(26)والشي   بد ال هراء الكعيب
 .(27)والشي  مح ة ال بيدي

   و املشاريع. (28)واحلاج حبيب
 واررون.

 .(29)كما ُسففر بعا أ  اء املشاريع، كالشي  حممد الشي  هاشم

                                                                                                                                                                      

يف  )رمحــم اهلل(ومــن مث وكــيال  للســيد اتــوئي  )رمحــم اهلل(وكــان يف  فــس الواــص وكــيال  للســيد احلكــيم 
 م.11/10/1551هـ 1411 ام  1ج 9مدينة كربالء املقدسة، تويف مساء األربعاء 

لشــي   بــاس بــن الشــي  وادي الكعــيب، ينتمــي اىل أســرة  الشــي   بــد ال هــراء بــن الشــي   ــالح بــن ا (19)
كرميـــة ُ ر ـــص بالف ـــ  والشـــرف ينتهـــي  ســـبها اىل ابيلـــة بـــين كعـــب املنتهيـــة اىل كعـــب بـــن لـــمي بـــن 

، والــ   ه1312غالــب، اســتوطنص كــربالء يف القــرن الثــاين  شــر ا جــري. ولــد يف مدينــة كــربالء  ــام 
مث ا ته  العلوم واملعارف اإلسالمية مـن معـن  ل هراء صاد ص يوم وردة الصديقة الطاهرة  اطمة ا

مـــدارس كـــربالء الدينيـــة. درس  نـــد الشـــي  الرمفـــاحي والشـــي  حممـــد اتطيـــب والشـــي   عفـــر الرشـــ  
والشـــي  الـــوا  . بلـــا مكا ـــة  اليـــة يف اتطابـــة احلســـينية وكـــان ســـلس البيـــان شـــري  الـــنفس واســـع 

ــــم ملقتــــ  اإلمــــام احلســــن الصــــدر يتفصــــ  بــــالكرم واألرــــالق النبيلــــة. ا  ـــــي يــــوم  شــــتهر يف اراءت
 املصــادف يــوم شــهادة ال هــراء   ه1354/ 1/ج14 اشــوراء. تــويف مســموما  مســاء يــوم اتمــيس 

 «.اتي  العربة احلسن »ود ن يف وادي كربالء، من مملفاتم: 
ال بيـدي، ولـد يف اتطيب الشي  مح ة بن الشي  طاهر بن الشي  مح ة بن املال ياس بن ر ر اغـا  (12)

هـــ لــم مقــارت ايمــة يف جملــة )األرــالق واآلداب( و)صــوت املبل ــن(، 1312ا نديـة )طــويري ( ســنة 
 هـ ود ن  يها.1410املوا ق  1/5/1515تويف يف كربالء املقدسة يوم اتميس 

 احلاج حبيب القهوايت: من الو هاء األريار يف كربالء املقدسة، وصاحب مقها هناإ. (11)
هــــ يف مدينـــة كـــربالء املقدســـة وتر ـــره يف 1390حلـــاج حممـــد الشـــي  هاشـــم الكربالئـــي، ولـــد  ـــام ا (15)

أح ــــان  ائلــــة متدينــــة و ريقــــة  ر ــــص بأ مــــال اتــــري، ســــاهم يف تأســــيس الكثــــري مــــن املمسســــات 
واملشـــاريع اترييـــة، كـــان مـــن معتمـــدي ااحـــة املر ـــع الـــديين ايـــة اهلل املـــري ا مهـــدي الشـــريا ي )اـــدس 

ملر ــع الــديين األ لــا ايــة اهلل العظمــا الســيد حممــد احلســيين الشــريا ي )أ لــا اهلل مقامــم(،  ســرل(، وا
كمــا شــارإ يف تأســيس الكثــري مــن احلســينيات يف ايــران، وهــو مــن أ  ــاء هيئــة أمنــاء العديــد منهــا، 

 هـ، أمد اهلل يف  مرل.1350يقيم حاليا  يف مدينة ام املقدسة، أُبعد  ن العراق اىل ايران سنة 
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 .(30)واررين أي ا  
واد ارتفا  ن األ ظار أكثر من أل  ا سان رو ا ، وان   يكن  ليهم شـيء، 

 ص تعم.لكن املشكلة اذا حدث
 

 (31) قاعة ا   ا 
واــد كا ــص إلذا ــة األهــوا  يف تلــت الظــروف واــع الصــا قة  لــا حــ ب البعــث، 
ـــاة( البريوتيـــة الـــدور األهـــم يف   ـــح البعـــث وط ـــاة العـــراق،  وكـــان  ـــا وجلريـــدة )احلي

   يحة   يتمكنوا أن يطهروا أ فسهم منها واىل هذا اليوم.
ري مــن ار تقــارت والتعــذيب ومــا حيــث كا ــص تنشــر تفاصــي  األربــار الــ  دــ

أشبم، وكا ص هذل األربار تصـلهم مـن دارـ  العـراق، وكنـص أ ـرف الوسـائط، واـد 
حاولــص احلكومــة البعثيــة أن تعــرف املــدير  ــذل احلركــة بكــ  مــا أوتيــص مــن الوســائ ، 
حيــث ا تقلــص أ اســا  أبريــاء كثــريين، و علــص أمــوار  ملــن يرشــدها  ليــم، لكــن بائــص 

 فش .اما ا بال
وأشــــد مــــا كا ــــص تدهشــــها، حــــن مــــا تــــر  أن اذا ــــة األهــــوا  مســــتمرة يف  قــــ  
ون مــن  األربــار الصــحيحة والدايقــة حــول كــ  املوا ــيع، وان الــذين يُعتقلــون ر ي ــريف

 األربار شيئا  حيث كا ص مستمرة.
و بثـا  كا ـص احلكومــة وـاول معر ـة املــدير للحركـة،  ا ـم وأ وا ــم كـا وا مـن الربا ــة 

احلذر واحل م  لا  ا ب كبري، واىل يومنا هذا   تتعرف احلكومة  لا أولئت،  واوة 
                                                           

والــد العالمــة الشــي  عــال الوكيــ  األمــن العــام حلركــة  كــان مــنهم: املرحــوم احلــاج حســن الوكيــ    (30)
ــــالري  ، ، واملرحــــوم احلــــاج كــــاظم الرمحــــاين الو ــــاق اإلســــالمي، واملرحــــوم احلــــاج حبيــــب اهلل ال

 ، وغريهم.واملرحوم الشي   واد اتطاط 
ال ــر  مــن ايــران، تقــع  لــا  ــر كــارون وســط كثبــان  اصــمة مقاطعــة رو ســتان يف اجلــ ء اجلنــو   (31)

 رملية رفي ة، وهي مدينة مشهورة بكثرة اآلبار النفطية.
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كمــا أن معر ــة املــديرين للحركــة، يف ذلــت الواــص كــان رليقــا  ألن يوصــلهم اىل حبــ  
 املشنقة بعد سا ات من القاء القبا  ليهم من اب  احلكومة. 

وتــأيت األ بــاء  جمهــول املكــان واملصــري، (32)ويف أثنــاء مــا كــان الســيد األ  حســن
املوحشة بأ م وص التعذيب القاسي وأ ـم اريـب مـن املـوت، وأ ـم يف املستشـفا،  قـد 
ذكرت بعا اإلذا ات، بأ م التحق بالر يق األ لا واستشهد!، وه ف هذا اترب البلد 
مــن أاصــال اىل أاصــال، لكــين   أكــن أصــدق هــذا اتــرب مــن أ مــااي، لــذا الــص يف 

داا  لل م أن  علم بم  ن طريق األمن واحلكومة ر  ن طريق  فسي: اذا كان اترب صا
 اإلذا ات اتار ية.

 
    عما  ال نف

واتصــ    الشــخص الــرابط والــذي كنــص ارتــبط بــم  ــرتة اررتفــاء وأرــربين بــأن 
النـــاس مســـتعدون لو ـــراب ولـــ ره املتفجـــرات يف املبـــاين احلكوميـــة، ورغتيـــال أ ـــراد 

م، اـال: وان بعـا األصـدااء بالـذات دبـر تـدبريا  منهم، وارتطاف بعا شخصـيا 
راصا  لقت  بعا املسمولن،  نهيص  ن ذلت أشد النهي، وأظن أ م لور مـا اقذتـم 
مــن التــدابري أل ــ  احليلولــة دون واــوه شــيء منهــا حلــدا بعــا احلــوادا املــرة،  ا ــم 

هــذل م ــا ا  اىل أن أ مــال العنــ  غــري  ــائ ة شــر ا ، وحــت مــع  ــرو  ــوا  بعــا 
األمــــور يف مواردهــــا اتاصــــة،   يكــــن مــــن الصــــالح القيــــام  ــــا، ألن الــــذين ســــوف 
يــذهبون  ـــحية األحـــداا يكو ـــوا أ ـــعاف ذلـــت، اذ مـــن املعلـــوم أن  راـــة ارغتيـــال 
واإلرهاب، ربد وأن ت ود بأدق املعلومات، وأحسن اآلرت، وأن تكـون مدربـة رـري 

اب الذي تعا يم شرا  من الواوف يف تدريب، وار كان الفش   صيبها، وكان ار سح
 مكا ا، و لا ك   قد ذهب األمر بسالم.

                                                           

 مرت ترعتم. (31)
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 ال غط لإلطراج عأل السيد حسأل

احد  مدن  (33)وملا  ر نا مكان ا تقال السيد حسن، وأ م سجن يف )بعقوبم(
العــراق، أرــذ ا صـــرو النــاس  لــا  يارتـــم وري ــا  رفيــا ، حيـــث ان احلكومــة كا ـــص 

أي شـخص لــم ار ذوول  قـط،  أرـذت الو ـود تـذهب ل يارتــم   ا مـة  لـا منـع  يـارة
بأ ــداد كبــرية مــن كــ  حــدب وصــوب، حــت كــان يــذهب ل يارتــم يف بعــا األواــات 

ا سان وأكثر، مما  ع  احلكومة ت  ط  لينا كثريا  حول هذا املو وه واالوا:  900
 ان هذا األمر سوف يسبب تأرري اإل راج  نم!.

ىل العكـــس، وتـــدل  لــا أن احلكومـــة ربـــد  ـــا وأن لكــن الظـــواهر كا ـــص تشــري ا
تستجيب  ذا ال  ط ا ائ ، يف اإل راج  نم، ولذا   ينع اجلماهري من  يارتم ب    

  توا   ن وري هم  لا ذلت.
ومن  ا ب ارر  قد أرذ ا    ط  لا املسمولن بواسـطة بعـا الشخصـيات 

، إلل ــاء حكــم الســجن الصــادر والو هــاء مــن العلمــاء واتطبــاء والشــيو  ومــا أشــبم
  ليم  شر سنوات.

 واد صر نا شيئا  كبريا  من اجلهد أل   ا اد هذا ال  ط.
يف  هذا كلم باإل ا ة اىل كثرة الد اء والت ره اىل اهلل والتوسـ  بأهـ  البيـص 

 اإل راج  نم.
 

 ال د  مأل اعتقا  السيد حسأل 
عة اإلصـالحية، وار تقـام ان ا تقال السيد حسن كان أل   اجاد حركات الشـي

                                                           

  سمة تقريبا . 49000مرك  ا اء يف حما ظة دياىل اال ب داد،  دد  فوسها  (33)
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الــ  ألقاهــا يف حفــ  اإلمــام  (35)، وكا ــص اصــيدتم(34)مــن ذوي اــادة ثــورة العشــرين
                                                           

حيـث اصـدر اإلمـام م، 1510هــ /1331هي ثورة  ارمة  د ارستعمار اإلجنليـ ي يف العـراق  ـام  (34)
ـــد الثـــورة والـــذي كـــان املر ـــع األ لـــا للطائفـــة يف  ما ـــم،  تـــوال  الشـــي  حممـــد تقـــي الشـــريا ي  اائ

الشــهرية  ــد التوا ــد اإلجنليــ ي يف العــراق ممــا ا ــطروا للخــروج بعــد اتيبــة وار كســار، وهــذا  ـــص 
هم ر ايــــة الســــلم الفتــــو : )مطالبــــة احلقــــوق وا بــــة  لــــا العــــرااين و ــــب  لــــيهم يف  ــــمن مطــــالبت

 واألمن، و و   م التوس  بالقوة الد ا ية اذا امتنع اإلجنلي   ن ابول مطالبهم(.
 وهذل القصيدة: (39)

ـــــــــــــــــــــــــــ  أصـــــــــــــــــــــــــــابنا ال ـــــــــــــــــــــــــــراء  اـــــــــــــــــــــــــــ  للع ي
 

  حياتنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا داء وأ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص دواء 
 أرو العـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ر ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــآ  

 
 

 والرا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدان مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدامع ودمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 والشــــــــــعب ارــــــــــر مــــــــــا يفكــــــــــر  يــــــــــم مســــــــــئول 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــور  أ   هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواءوأهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف ال

 والشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعب ان يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذكر 
 

  للت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلي  ر ليســـــــــــــــــــــــــــــــــــــودل احلكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
 والشــــــــــــــــــعب للحكــــــــــــــــــام ملحمــــــــــــــــــة ا ــــــــــــــــــو  

 
 ووليمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يرتادهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا األمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

 ر ذل ار للشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعوب وايـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
 

 للحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكمن الكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب وال لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
  مــــــــــــن الــــــــــــذي يف الكــــــــــــو  أبصــــــــــــر حاكمــــــــــــا   

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــم حشاشــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســــــــــــــــــــــــــــــــــ باء  ــــــــــــــــــــــــــــــــــد أرات  ا

ـــــــــــــا   أو هـــــــــــــ   ـــــــــــــر تم حاكمـــــــــــــا يطـــــــــــــوي  ل
 

 الفقــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ــــــــــــــــــــــــــــــــــوه ليأكــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اوتــــــــــــــــــــــــــــــــــم  
 أو هـــــــــــــــــــ  اعـــــــــــــــــــتم أن مســـــــــــــــــــمور  كســـــــــــــــــــْتمُ  

 
 اطيفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة  نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 أو مـــــــــــــــــــــــن يواســـــــــــــــــــــــي املســـــــــــــــــــــــلمن  ـــــــــــــــــــــــال 
 

 بيـــــــــــــــــــــ  بـــــــــــــــــــــم العطـــــــــــــــــــــاء ور ـــــــــــــــــــــور ا ــــــــــــــــــــــاء 
 ار  ليــــــــــــــــــــــــــــا  َمــــــــــــــــــــــــــــن تعــــــــــــــــــــــــــــاىل اــــــــــــــــــــــــــــدرل 

 
 وتقدســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــص بســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمائم األاـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 ســــــــــــــلب الر ــــــــــــــاق ثــــــــــــــر  الــــــــــــــور  وثــــــــــــــراءهم 
 

   ـــــــــــــــــــــــــــــــدوا حيـــــــــــــــــــــــــــــــار  ر ثـــــــــــــــــــــــــــــــر  وثـــــــــــــــــــــــــــــــراء 
ـــــــــــــــــــــــــع  قـــــــــــــــــــــــــرهم   لكنمـــــــــــــــــــــــــا الفقـــــــــــــــــــــــــراء ادا

 
 واألغنيـــــــــــــــــــــــــــــــــاء غـــــــــــــــــــــــــــــــــدوا وهـــــــــــــــــــــــــــــــــم  قـــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

 وارشــــــــــــــــــــــــــــــرتاكيون أ ــــــــــــــــــــــــــــــحوا بور ــــــــــــــــــــــــــــــوا 
 

  يــــــــــــــــــــــــــــــــــن يف عــــــــــــــــــــــــــــــــــع الثــــــــــــــــــــــــــــــــــراء ســـــــــــــــــــــــــــــــــــواء 
 داســـــــــــــــــــــوا  فـــــــــــــــــــــاف احملصـــــــــــــــــــــنات أل ـــــــــــــــــــــم 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   لقطــــــــــــــــــــــــــــــــــاء   يعــــــــــــــــــــــــــــــــــرف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــم اب

 والنـــــــــــــــــــــــاس  نـــــــــــــــــــــــدهم شـــــــــــــــــــــــعوبيون اـــــــــــــــــــــــد 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداء   ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد م الر عي
 وهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيو يون ار أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم 

 
  اد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم األمويـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة النكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء 

 ملــــــــــــــــا ر ــــــــــــــــوا لــــــــــــــــو   يكو ــــــــــــــــوا ملحــــــــــــــــدين 
 
 

 باملشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــركن و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيهم درــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالء 
 لكـــــــــــــــــــــــــــنهم رامـــــــــــــــــــــــــــوا ايـــــــــــــــــــــــــــادة  فلـــــــــــــــــــــــــــق 

 
ــــــــــــــــــــــــــــــــم أكفــــــــــــــــــــــــــــــــاء  ــــــــــــــــــــــــــــــــيهم ل  اذ   يكــــــــــــــــــــــــــــــــن  

 أو لـــــــــــــــــيس اـــــــــــــــــد اـــــــــــــــــال يعـــــــــــــــــرب  فلقـــــــــــــــــا 
 

 ولديـــــــــــــــــــــــــــــــم أحقـــــــــــــــــــــــــــــــاد الصـــــــــــــــــــــــــــــــليب دمـــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــــــــــــول  ــــــــــــــــــــــــاء لســــــــــــــــــــــــوريا مســــــــــــــــــــــــتعمرا     وأب

 
 واألم باريســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية  جمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 



 

 10 

 (37)وها م  يها البعث، سببا  أظهرل البكر  (36)أمري املممنن  لي بن أ  طالب
ور ااــم أمــام أ  ــاء احلــ ب ر تقالــم وســجنم، لكنهــا حيــث   تكــن مــربرا  كا يــا  أمــام 

الــذي كــان مســجو ا بتهمــة التجســس  (38)، لــذا  ــذفبوا )رشــيد مصــلح( الــرأي العــام

                                                                                                                                                                      

ـــــــــــــــــــــة مســـــــــــــــــــــلمٍ  ـــــــــــــــــــــة ر  روب  هـــــــــــــــــــــذي العروب
 

 محلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــص بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم وطنيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 
ــــــــــــــــــــوا يف ا  ــــــــــــــــــــا مكــــــــــــــــــــم  رب  لشــــــــــــــــــــعب حري

 
 وا صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبص احلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء والصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفراء 

ــــــــــــــــــــــــاء وهــــــــــــــــــــــــم  ــــــــــــــــــــــــاس أحي ــــــــــــــــــــــــوا والن  مث ا ثن
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاء   أمـــــــــــــــــــــــــــــــوات أو د نـــــــــــــــــــــــــــــــوا وهـــــــــــــــــــــــــــــــم أحي
 د نـــــــــــــــــــــوا بأيــــــــــــــــــــــديهم وأيـــــــــــــــــــــدي شــــــــــــــــــــــعبهم 

 
 واحلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ب ان دواءل اإل نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء 

 حكمـــــــــــوا  لـــــــــــم ي ـــــــــــحت  ـــــــــــم ث ـــــــــــر واـــــــــــد 
 

 ســـــــــــــــــــــقطوا  لــــــــــــــــــــــم تنحـــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــم ررســــــــــــــــــــــاء 
  ــــــــــــــــــــــــــاءوا  كا ــــــــــــــــــــــــــص لعنــــــــــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــــــــراء 

 
 وم ــــــــــــــــــــــــــــــوا  كا ــــــــــــــــــــــــــــــص  رحــــــــــــــــــــــــــــــة بي ــــــــــــــــــــــــــــــاء 

ـــــــــــــــــــــــم ر ينق ـــــــــــــــــــــــي  ـــــــــــــــــــــــ  العـــــــــــــــــــــــراق  ليل  وي
 

 حـــــــــــــــــــــــــــــــت تقـــــــــــــــــــــــــــــــوم حكومـــــــــــــــــــــــــــــــة اإلســـــــــــــــــــــــــــــــالم 
 للتفصي  را ع كتاب )اية اهلل الشهيد السيد حسن الشريا ي  كرة و هاد( للسيد  بد اهلل ا ااي. 

 هـ.1313م ـ1593 ام  (39)
م( يف تكريـــص، تقلفـــد منصـــب رئاســـة الـــو راء  ــــي 1514/  ه1333أمحـــد حســـن البكـــر ، مواليـــد ) (32)

 12/ ه1311مثف منصــب رئــيس اجلمهوريــة يف العشــرين مــن ربيــع الثــاين ) بــد الســالم  ــارف، حكومــة 
اثر ا قالب دبرل  لـا  بـد الـرمحن  ـارف، ومـنح  فســم رتبـة مهيـب )مشـري( بعـد  م(1591متو   ام 

ار قالب، منح أاربـاءل وأصـهارل وأبنـاء  شـريتم وبلدتـم رتبـا   اليـة دون اسـتحقاق. وكمـص الطائفيـة 
لعصــبية يف  ما ــم وتــدهورت ال را ــة وتــردفت الصــنا ة وملئــص الســجون باجملاهــدين واألحــرار.  ــرف وا

بلممــم وغــدرل حــت بأصــداائم وكــان يفــم وقيــق هد ــم ب ــا النظــر  ــن الوســيلة، صــي  ــن احلكــم اثــر 
م( بعــد أن حكــم 1525متفــو   ــام  19ا قــالب دبــرل  ليــم  ميلــم يف اإل ــرام صــدام التكــري  بتــاري  )

 امــا ، اتلـم صــدام حبقنـة تر ــع  سـبة الســكر لديـم بواســطة الـدكتور صــادق  لـوش، وذلــت  11العـراق 
 م.1511 ام 

م، أ ــا دراســتم األوليــة يف مســقط رأســم مث ا تقــ  1513ولــد رشــيد مصــلح يف مدينــة تكريــص ســنة  (31)
ات واإلدارات اىل ب داد ودر  املدرسة العسكرية ليتخـرج منهـا  ـابطا  وظـ  يعمـ  يف وتلـ  الوحـد

العســكرية حــت رُاــي يف ارــر حياتــم اىل مرتبــة )لــواء(.   ميــ  رشــيد مصــلح اىل العمــ  السياســي ار 
م حيـث تعـرو للم ـايقة  ا  ـم اىل اجلما ـات القوميـة الـ  كا ـص تعمـ   لـا اسـقاط 1595بعد 

ي العـام م  ُـن مبنصـب احلـاكم العسـكر 1593شـباط  1 ظام  بد الكـرمي ااسـم و نـدما   ذلـت يف 
ورـــالل أيـــام اصـــطدم بـــالبعثين الـــذين أغراـــوا العـــراق حبمـــام مـــن الـــدم، ورـــاو حربـــا   ـــد امليليشـــيا 
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وأ ــم اــبا جســمائة دينــار مــن أمريكــا أل ــ  التجســس، حــت يعــرتف  لــا الســيد 
 حسن بأمر تا م.

 قــال رشــيد مصــلح يف  ــدوة تلف يو يــة ـ واثــار التعــذيب بــاٍد  لــا  ســمم ـ ان 
 السيد حسن  اءل ذات مرة، واال لم: أر تعم ؟ 

 رشيد: ان األمر بتاج اىل املال. قال 
  قال لم السيد حسن: ليس ك  شيء باملال.

 هذا  قط كان ار ام املو م  د السيد حسن.
   حت الناس من األمرين مبد أشدااهم.

وهو  (39) ه  من املعقول أن رشيد يف حال كو م اليد اليم  لعبد السالم  ارف
                                                                                                                                                                      

املســماة بـــ )احلــرس القــومي(  أ ــمروا لــم العــداء وشــارإ يف ار قــالب الــذي اــادل  بــد الســالم حممــد 
ــــة و ارة الدارليــــة و ظــــرا  رشــــتداد ال1593تشــــرين الثــــاين  11 ــــارف يف  ــــن م  تســــلم حقيب صــــراه ب

أطراف احلكم القومي اثر اربتعاد  ن السلطة ملمارسة العم  التجاري. ويف مساء أحد األيـام التجـأ 
اليـم صـدام بعـد مطــاردة السـلطات لـم بعــد هروبـم مـن الســجن  ـآوال يف بيتـم )دريــ ( وبعـد طـردل مــن 

م اــاموا 1591و  البيــص أل ــم حــاول ار تــداء  لــا شــرف بنتــم وبعــد  ــودة البعثيــن اىل احلكــم يف متــ
با تقالــم و ــذب تعــذيبا  شرســا  يف اصــر النهايــة مــن ابــ   ــالو ة صــدام، ويف مســاء أحــد أيــام كــا ون 

م  ــرو التلف يــون العرااــي رشــيد مصــلح وكــان شــاحب الو ــم لــيعلن: أ ــم يعــرتف بأ ــم 1520الثــاين 
ثـة صـباحا  مـن يـوم دسس حلساب العدو  ـد بـالدل، وبعـدل   أ ـدم رميـا  بالرصـاص يف السـا ة الثال

 م.1520كا ون الثاين   11
م( يف مدينــة الرمــادي، كــان مـــن 1511ـ   ه1335 بــد الســالم حممــد  ــارف ، مــن مواليــد  ــام ) (35)

م(  ــــي 1591 هــــ ـ 1322أ  ــــاء تنظـــيم ال ـــباط األحـــرار، اشتــــرإ مـــع  بـــد الكـــرمي ااســـم  ـــام )
ن مناصـــبم،  ـــنف ســـفريا   ــــي العاصمــــة اإلطاحـــة بالنظـــام امللكـــي، وبعـــد ارتال ـــم مـــع ااســـم أاصـــي مـــ

األملا يـــة، ألقـــي القـــبا  ليـــم وأوده الســـجن وصــــدر حكـــم اإل ـــدام  ليـــم و فـــي  نـــم بعـــد أن ا ــــا 
رم ــان  14أكثـــر مـــن ســنتن يف الســجن. أصــبح رئيســا  للجمهوريــة بعــد اإلطاحــة بنظــام ااســم يف )

حكمــم: بـــالكبص واإلرهــاب  م( ومــنح  فســم رتبــة مشــري. اتفســم1593شــباط  ــام  1ـ    ه1311
والعنصرية وأهتم بتعين األاارب وأبناء العشرية والبلدة يف اسناد املناصب ب ـا النظـر  ـن املمهــالت 
والكفــاءات. اشــتهر بالتعصــب املــذهيب، يقــول الــدكتور ســعيد الســامرائي  ــن  بــد الســالم مــا  صــم:  
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ـــار  قـــط مـــن حـــاكم  ســـكري  ـــام، ووـــص يـــدل املاليـــن، أن  يقـــبا جســـمائة دين
 أمريكا، أل   أن يتجسس لصاحلها؟ 

 مث أي ربط بن السيد حسن وبن رشيد مصلح؟!.
 مث أي ربط بن السيد حسن وبن ار قالب؟!. 

 مث ه  الكلمات السابقة تدل  لا أن السيد حسن طلب منم ار قالب؟ 
فارة الربيطا يــــة يف لكــــن البعــــث    ــــمل اىل احلكــــم بــــاملنطق، وايــــا بواســــطة الســــ

 ب داد، وكان منطقهم هو منطق ارحتالل ر أكثر.
 

      سراح السيد حسأل
وكيـــــ  كـــــان األمـــــر  بعـــــد  هـــــود م ـــــنية وبألطـــــاف ا يـــــة وتو ـــــم مـــــن األئمـــــة 

اُطلق سراح السيد حسن وأل ي احلكم الصادر حبقم، و اء اىل كربالء  املعصومن
، وا دمحـص الـدار بـالو ود الـذين  ارول مـن كـ  املقدسة، وكان يوم جميئم يومـا  مشـهودا  

 أصاء العراق..
لكنم كـان مري ـا  ومصـابا  مـن  ـراء التعـذيب الوحشـي، كمـا كـان القـا   ـدا  مـن 
احتمال ا تقالم جمـددا ، حيـث ان البعثيـن العـرااين   يكـن يـممن مـنهم ال ـدر،  ـان 

 ان القصر اجلمهوري كا ص طبيعتهم طبيعة اليهود، حيث ان املسريف  م كان منهم، 
وارــر  ــن شــركة  (41)وممثــ   ــن ميشــي   فلــق الصــلييب (40)ايادتــم العليــا بيــد البكــر

                                                                                                                                                                      

لشـركة التـأمن الوطنيـة يومـا  أل ـم و ـد  كان هذا الر   ر يتحم  رؤية الشيعي، حت أ م اطـع  يارتـم
أن مــدراءها ورؤســاء أاســامها وشــعبها هــم امــا مــن الشــيعة أو املســيحين. ا قلــب  لــا ر ااــم البعثيــن 

م( وأاصاهم من و ارتم وأصدر كتابا   دفهم افال )املنحر ون(، ووصـمهم بكـ ف ابـيح 1593يف  ام )
/   ه1319، اُتـــ  مـــع  ـــدٍد مـــن الـــو راء يف  ـــام )مـــن ابيـــ  الشـــذوذ اجلنســـي والســـراة ومـــا اىل ذلـــت

 م( اثر سقوط طائرتم ارب البصرة، وكان موتم  ملية مدبفرة  تيجة و ع انبلة يف الطائرة.1599
 مرت ترعتم. (40)
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الــذي اشــتهر صــيتم  (42)ريــ  اإلجنلي يــة اليهوديــة، أمــا ســائر األشــخاص حــت صــدام
يف العراق، وظن بعا من النـاس ا ـم الر ـ  القـوي وا ـم الر ـ  األول،  لـم يكـن ار 

 ا الثالوا احلقيقي.وا هة يسترت رلفه
 

 السفر  لى ضيرور
ولــذا  قــد درلنــا صــن يف دور ثالــث بالنســبة اىل الســيد حســن، وذلــت بعــد دورة 
ا تقالم واجلهـ  مبصـريل، ودور ظهـور احلكـم  ليـم بالسـجن مـدة  شـر سـنوات، وهـو 

 دور ما بعد رالصم من السجن.
ة أور ، والـتخلص مـن  اهتممنا اهتماما  بال ا  أل   أن خيرج من العـراق، للمعاجلـ

                                                                                                                                                                      

م ( مســيحي ولــد يف دمشــق واــرب بب ــداد أحــد ممسســي حــ ب 1515ـ  1510ميشــي   فلــق )  (41)
 ملية الثا ية.البعث، قرج من  ر سا بعد احلرب العا

صـدام التكـري ، الطـاغوت الـذي صـاغم ال ـرب و ـق متطلبـات املنطقـة وظرو هـا السياسـية، وحــا    (41)
م( يف اريـــة العو ـــة 1535 لــــا أمنــــم الشخصـــي  ــــي أدق الظـــروف وأحلـــت اللحظـــات، ولـــد  ـــام )

يطا يـة، كا ـص أمـم  نوب تكريص تبعـد مائـة مي  اال ب داد، والدل كان يعم   راشا  يف السـفارة الرب 
صــبيحة )صــبحة( طلفــاح تســتلم وصفصــات تقا ــد  و هــا مــن الســفارة، ت و ــص صــبيحة مــن أربعــة 
أ واج ثــالثهم ابــراهيم احلســن ورابعهــم  بــن احلســن، وكــان صــدام يتنقــ  معهــا مــن بيــص  وج اىل بيــص 

لديــم روح ار تقــام،  وج ارـر ـ هـذا  ـدا  الاا ـا املشـبوهة املعرو ـة لكـ  مـن ابتلـا مبعر تهـا ـ تنامـص 
ابتدأ  مليات القت  وهو يف السابعة  شر من  مرل، اشرتإ مع بعا  ناصر البعث يف اغتيـال  بـد 

متــــــو   12اشــــــرتإ يف ا قــــــالب )هــــــرب اىل ســــــوريا ومنهــــــا اىل مصــــــر، م( 1595الكـــــرمي ااســــــم  ــــــام )
حــال غيــاب البكــر م(  ائبــا  جمللــس ايــادة الثــورة ورئاســة اجلمهوريــة يف 1520م(. أصــبح  ــام )1591

م( أصـــبح رئيســـا  للجمهوريـــة بعـــد أن أاصـــا البكـــر  ـــن احلكـــم ومـــنح 1525 ـــن الـــبالد. ويف  ـــام )
م(  ا ــدلعص حــرب اتلــي  األوىل واســتمرت تــان ســنوات، 1510 فســم مهيــب ركــن، هــا م ايــران )

 م(  ا ـــدلعص حــــرب اتلــــي  الثا يـــة وارــــرج اجلــــيش العرااـــي منهــــا منكســــرا ،1550احتـــ  الكويــــص )
واامص اوات احللفاء بقيـادة أمريكـا بتـدمري العـراق وو ـع العـراق وـص حصـار طويـ  األمـد، ا ـتفا 
الشـــعب  قمـــع صـــدام ا تفا ـــة الشـــعب العرااـــي بوحشـــية ر مثيـــ   ـــا،  قـــد اـــدرت أ ـــداد مـــن اتلـــوا 

 أل   رااي. 300وأ دموا وارتفوا ما ي يد  لا 
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ـــا ، واـــد بـــذلص  هـــود م ـــنية حـــت ااتنعـــص احلكومـــة  القلـــق ومـــن ط ـــاة العـــراق ثا ي
ومبجـــرد أن  (43)با طـــاء اجلـــوا  لـــم، ودامـــص اجلهـــود منـــذ ذي احلجـــة اىل ربيـــع الثـــاين

حصــ   لــا  ــوا  الســفر أســر نا صــن غايــة اإلســراه يف مســألة امل ــادرة ابــ  أن ينــدم 
ان بــدا ي املعاجلــة و  يكــن الفاصــ  بــن حصــولم  لــا اجلــوا  البعــث،  ســا ر اىل لبنــ

 وم ادرتم ار بعا يوم.
ومبجرد أن غادر  اء األمر املستعج  مبنعـم مـن السـفر، لكـن األمـر  ـاء متـأررا  

 .(44)وتنفس هو وصن وأصدااؤل الصعداء

                                                           

 هـ.1350 ام  هـ  اىل ربيع الثاين1315شهر ذي احلجة  ام  (43)
 يف مقال لم واصفا  اللحظات احلساسة حال م ادرتم العراق: ( يقول الشهيد44)

وكا ـــص الســـا ة تشـــري اىل الثا يـــة بعـــد الظهـــر،  نـــدما  ـــاء بعـــا الـــ مالء األ ـــ اء اىل البيـــص، »... 
وبيــدل موا قــة  لــا ســفري مشــفو ة ببطااــة الطــائرة، ويف  فــس اليــوم مــا كا ــص  قــارب الســا ة تشــري 
اىل السادسـة بعـد الظهــر ار وكا ـص الطـائرة قــرتق بـن أ ـواء العــراق هاربـة مـن كــ  األشـباح املخيفــة 
يف الد يا اجملتمعـة يف ب ـداد، ولكـن  ب ـات الـيب اتا تـة ) قـد كـان  ـ طي هابطـا  اىل سـبع در ـات 

 اجلـو، لشدة املرو بعد ذلت التعذيب الوحشي( كا ـص تـنفا الكارثـة حبـذر،  مـا دامـص الطـائرة يف
 أ ــــا يف الكارثــــة،  كــــم اُ يــــدت الطــــائرات املقلعــــة مــــن ب ــــداد، ألن البعثيــــن يعيــــدون  حــــص أاــــاء 
املســا رين بعــد ااــاله الطــائرات،  ــاذا أبــد  أحــدهم مالحظــة حــول أحــد املســا رين اُ يــدت الطــائرة 

حظـة..  كيـ    وأوا  املسا رون ريثما يتخذ البعثيون ارارا  بشأن املسـا ر الـذي اُبـديص حولـم املال
وأ ــا الــذي اُثــريت حولــم  ــجة كبــرية وكتبــص صــح  بــريوت: أ ــم سيصــ  اىل بــريوت إل ــراء  مليــة 

  راحية، ور يتواع أن يعود اىل العراق يف واص اريب؟
وما كادت الشمس تسبح يف البحر لت س   نهـا رهـق  ولتهـا  ـرب اليـوم الطويـ ، ار وكا ـص الطـائرة 

بريوت رئذة  ا  سا أن تسرق أ فاسا  تكـدرها النظـرات الشـ ر، وِرْلـُص  وي  لا أرو املطار يف 
 أ ا ت غرد بدوفيها أل ا ار أت اىل شاطمل السالم بعد اشتباإ مريٍر مع اآل ال املعلقفة.

ولكــن  ب ــات الــيب ر  الــص داكنــة، رغــم بشــارة امل ــيففة بــأن الطــائرة وصــلص اىل املينــاء اجلــوي يف 
 الطـــائرة، ومـــن املمكـــن أن تواصـــ  اـــوَس النـــ ول اىل ب ـــداد ابـــ  أن تفـــتح  لـــا بـــريوت،  أ ـــا بعـــُد يف

 مسا ريها أبواب احلياة.
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و ندما وصلُص اىل مفتش اجلمرإ  تح حقيب  اليدوية ليجد  يها مع املالبـس العاديـة سـكفينة صـ رية 
 حقـــائبهم؟ للفواكـــم  ـــأراد ان يبـــدأ  ـــتح حقيبـــ  بنكتـــة،  قـــال: هـــ  املشـــاي  بملـــون الســـكاكن يف

 قلص: طبعا .. أو لسَص تعلم أ ين اـادم مـن ب ـداد..  قـال: اذن احلمـد هلل  لـا السـالمة.. و  يعلـم 
 أن لكلمتم مع  أكرب من الكالسيكية ال   ناها.

وحينمـــا يفمـــص بـــالركوب يف ســـيارة رـــارج املطـــار، شـــعرت بَكـــٍ  تو ـــع بر ـــق  لـــا كتفـــي،  التفـــصف 
وهـو يقـول يل: لقــد كنـص معـت، ولكــن اآلن أسـتطيع أن أاـول لــت:  ألر  أحـد اصـداائي العــرااين،

 احلمد هلل  لا السالمة.
ــرق اىل أرــي أ ــين وصــلص بالســالمة، مث  ــاءين يف ال ــد مســا ر يقــول:  ودرلــص اىل دائــرة الربيــد ألُب
وصــــلص برايتــــت، واَبلهــــا وصــــلص برايــــة متنعــــت مــــن الســــفر، واتصــــلص اجلهــــات املختصــــة رســــلكيا  

عود بت اىل ب داد، ولكن ربفان الطائرة أ اب بأن املسا رين رر ـوا منهـا اىل اجلمـرإ،  ـال بالطائرة لت
 ميكنم ا اد م اىل الطائرة.

ودرلص مستشفا من مستشفيات بـريوت يف ال ر ـة احملتجـ ة يل، وأطللـص مـن ُشـر تها  لـا بـريوت، 
 ــات الكئيبــة، الــ   هــذا الصــدر ال ــيق الــذي  ــيش باملنتاا ــات،  و ــدت الــيب يــنفا  فــس النب

كــــان ينف ــــها يف ب ــــداد،  قــــد رر ــــص مــــن صــــراه مــــن أ ــــ  احليــــاة اىل صــــراه مــــن أ ــــ  الرســــالة، 
 ستكون بريوت سنوات اادمة اا دة  ملي، وربـد أن أ مـ   يهـا شـيئا ، وكيـ  ميكنـين ذلـت؟  هنـا 

ن حكومـة معاديـة، ملتقا التيارات املو هة بامكا ات دول، وأ ا لسُص ار  ردا  واحـدا  يوا ـم أكثـر مـ
وأكثر من ح ب ُمعاٍد، وليس وراءل ار الب واحد خيفق باحلرارة، ولعلم القلـب الوحيـد الـذي و دتـم 
خيفــق  ــذل الدر ــة مــن حــرارة اإلميــان، هــو الــب أرــي الــذي يظــن   رــريا ، ويأمــ  مــين كثــريا ، ولكنــم 

عــاين صــرا ا  مريــرا  مــن أ ــ  احليــاة هــو بــدورل ر ميلــت ار حــرارة اإلميــان، وهــو بــدورل بــاق يف العــراق ي
والرســالة معـــا ،  ـــال أســـتطيع أن أمــدف اليـــم يـــدا  إل قـــاذل أو قفيــ  ال ـــ ط  نـــم، ور أســـتطيع أن أاـــوم 

 بعم  رسايل يروي بعا ظمئم اىل األ مال الرسالية.
ــون منــم  لــا كــ   ولعــ  كــ  اــدم أر عهــا هنــا أ ــع  واابهــا  ليــم هنــاإ،  أ ــا أ لــم أن البعثيــن يقتصف

 مــ  أاــوم بــم أ ــا،  ــا م يعــاابون القريــب بالبعيــد، ويشــدفدون ال ــ ط  لــا َمــن يف اب ــتهم بــذ ب 
الـــذي ر تطالــــم أيــــديهم، اذن  مـــاذا ا عــــ  أ ــــا... يـــا اهلل... أ ــــص و فهــــين وأيـفــدين..  ليســــص هنــــاإ 

 ماء.حكومة تو فهين وتميدين.. ولن أر ا أن أسري يف ركاب اوة من األرو،  أ ا بِعُص كلفي للس
( ور أريــد ان 111)ســورة التوبــة:   َاْسَتْبِشــُروا بِبَـــْيِعُكُم الَّــِذي بَــايـَْعُتْم بِــمِ واــال القــران يل وألمثــايل: 

هم القران بقولم:  أََتْسـَتْبِدُلوَن الَـِّذي ُهـَو أَْدىَن أ س  صفقة السماء، ور أريد أن أكون من الذين وّبف
(.. يا اهلل.. أ ص وليي.. وويلف املممنن.. تـورين  قـد استسـلمص 91: )سورة البقرة بِالَِّذي ُهَو َررْي 
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وبعــد ذلــت  ــود يف احــد  مستشــفيات بــريوت الراايــة، حــت شــويف مــن غالــب 
 .(45)مر م
اـــد حاولـــص احلكومـــة العراايـــة مبختلـــ  صـــنوف الكيـــد والـــد   أن تر عـــم اىل و 

العـــراق، لكـــن معر تنـــا ب ـــدرهم حـــال دون ذلـــت، وملـــا يئســـص احلكومـــة مـــن  ودتـــم 
أصــدرت أمــرا  مبصــادرة أموالــم، و ممــص  ســخا  مــن األمــر اىل البنــوإ ودائــرة تســجي  

يكن ميلت السيد حسـن  العقارات وغرييفا، ولكن كان ذلت مثارا  للسخرية حيث  
حت  لسا  واحدا  ور شربا  من األرو،  عم كان ميلت بعـا األثـاا العاديـة واللـوا م 

                                                                                                                                                                      

لت.. يا رب ُدلفين يف صعاب الرسالة كما أ قذتين أ ص ر غريإ من والـب املـوت والـُذل ابـ  أيـام.. 
 دلفين يا ا ي  ليسص هنالت اوة أطمئن اليها إل قاذي..

مشــاك  لتهــرس مــا تبقفــا مــن أشــالئي..   قــد مت اــُص يف الســجن ووــص التعــذيب، واآلن أحاطــص  
ــِق  لــيف يــا رب ور  ملــين هكــذا حصــريا  يف الريــاح املتوحشــة.. يــا اهلل.. أ ــب  ب ــات الــيب الــ   اَب

  ت  بت، وامسح  ن و هي كآبة احلرية، كما مسحَص  نم كآبة اتوف والقلق.
كـين كنـص شـاردا  ُمبـدفدا  ر أسـتطيع لقد كان ال ائرون يتوا دون  ليف، وكنُص أباد م سالما  بسـالم، ول

دميــع اــويت وتركيــ   ظــرايت وكــا وا ي فــرون ا ــاكي  أ ــا مــريا هــارب مــن  حــيم الــد يا، ولكــين حــت 
اليــوم   أ ــرأ  لــا غفــران ذلــت، ر مــن أ ــ  ال ائــرين، وايــا مــن أ ــ   ــعفي يف أداء رســالة أشــعر 

ُت األطبـاء بأ ا ملقاة  لا  اتقي.. صرت  اتبا   لا  فسي، اَ ل ت أ صا ، وامتص  ـا ي ، وحـريف
الــذين كــا وا يشــر ون  لــا  ال ــي: ملــاذا تتــدهور صــح ؟  تصــوروا أن ال يــارات والقــراءة تــمثر  لــيف، 
 ــأرادوا منــع ال يــارات والكتــب  ــين،  قلــص  ــم: امنعــوا شــالل التكفــري أن بفــر يف ُصــدغي.. ذاــُص 

ت وهـم يـرون احلـوا   تطـرق رسـار م، حاولـص أن بعا املـرارة الـ  كا ـص تنهـب أصـحاب الرسـار
أســـلفي  فســـي ب ـــعفي،  لـــم أ ـــدل مقبـــور  ر أمـــام اهلل ور أمـــام  ـــمريي... وبقيـــْص  ـــربات الـــيب 
اتا تــة الكئيبــة يفســا  راشــعا  يطــوف  لــا أبــواب رمحــة اهلل، وهــي تقــول بأ ينهــا املكبــوت: يــا رب ان 

-1ا ظــر كتــاب ) ــراق البعــث( ص: «. تــت..رمحتــت وســعص كــ  شــيء، وأ ــا شــيء،  لتســعين رمح
 .133-115. وكتاب )اية اهلل الشهيد السيد حسن الشريا ي  كرة و هاد( ص: 13

هـــ يف بــريوت،  لــا 1400مــن  ــام  1ج 19وبقيــص بعــا اثــار التعــذيب اىل يــوم استشــهادل يف  (49)
 أيدي ط اة العراق و الو  م.
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، ولقــد صــادروها احملتلــون يف مــا صــادروا مــن (46)الشخصــية يف مدرســة ابــن  هــد
أثاا سائر الطالب وأثاا املدرسة واملكتبة ال  ادفرت عيع ذلـت مبـا يقـارب  شـرة 

 با ، و  يكن لد   يها ار الشيء البسيط منها.ارف دينار تقري
ولعـــ  القـــارإ يـــر  ا ـــا ا  يف مـــا ذكر ـــال حـــول هـــذل احلقبـــة وحـــول ا ـــايا الســـيد 
حســن بالــذات، لكــن الكتــاب ر يتحمــ  أكثــر مــن ذلــت، وار  ق ــايال وحــدها اذا 
 صــلص تفصــيال  كا ــص رليقــة بــأن متــد )ألــ  صــفحة( أو أكثــر، أمــا ا ــايا العــراق 

 رة  امة  ا ا وتاج اىل جملدات  خام.بصو 
 

                                                           

هـــ، مــن أكــابر  قهـــاء 292ســـدي احللــي، ولــد يف ســنة عــال الــدين أبــو العبــاس أمحــد بــن  هــد األ (49)
و لمــاء اإلماميــة يف القــرن التاســع ا جــري. كــان ابــن  هــد متبحــرا  يف البحــث وبار ــا  يف املنــاظرة ولــم 
اــدرة كبــرية يف ذلــت، واــد حــاور بعــا أتبــاه  قــم أهــ  الســنة ورصوصــا  يف مســألة اإلمامــة واتال ــة 

واد غري حاكم العراق مذهبـم بعـد أن أذ ـن ألدلـة ابـن  هـد وت لب  لا  لماء مذاهب أه  السنة، 
وأصـبح يف  ـداد شـيعة أمـري  وأوردل الطـاهرين املعصـومن  املتينة ورطـب باسـم أمـري املـممنن 

 .املممنن 
من أساتذتم: الفا   املقداد السيوري، والشـي   لـي بـن اتـا ن الفقيـم، والسـيد  ـاء الـدين  لـي بـن 

لي و لي بن هالل اجل ائري وابن متوج البحراين و لي بن حممد بن مكي ابن الشـهيد  بد الكرمي الني
 األول.

مــــن تالمذتــــم: الشــــي   لــــي بــــن هــــالل اجل ائــــري، والفقيــــم الشــــيعي املعــــروف بــــابن العشــــرة الكــــرواين 
العــاملي، والشــي   لــي بــن  بــد العــايل الكركــي، والشــي   بــد الســميع احللــي، صــاحب كتــاب وفــة 

يف أصول الدين، والسـيد حممـد بـن  ـالح املوسـوي، والشـي  حممـد بـن طـي العـاملي، مملـ    الطالبن
 كتاب مسائ  ابن طي.

من مملفاتم: اداب الدا ي، األد يـة واتتـوم، اسـتخراج احلـوادا وبعـا الواـائع املسـتقبلية مـن كـالم 
ن يف صـــــفات ، التحريـــــر يف الفقـــــم، التحصـــــ، أســـــرار الصـــــالة، تـــــاري  األئمـــــة أمـــــري املـــــممنن 

 العار ن.
هـــ يف كــربالء املقدســة وكــان  مــرل جســا  وتــا ن ســنة 141و اتــم: تــويف ابــن  هــد احللــي )اــدس ســرل( ســنة 

 واربل يف املدرسة العلمية املعرو ة باام جبا ب املخيم.
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 مشاوي  ط  لبناء
مث ان اهلل ســـبحا م و ـــق الســـيد حســـن أن يفـــتح يف لبنـــان مركـــ ا  للتعلـــيم الـــديين، 

 وكا ص لبنة أل   قري  العلماء واتطباء. (47)( وافال )مدرسة اإلمام املهدي 
تـــب أل ـــ  طبـــع و شـــر ك (48)(كمـــا و قـــم ابـــ  ذلـــت لفـــتح )دار الصـــادق 

الشـــيعة، واـــد اـــدفمص الـــدار رـــدمات  ليفـــة اىل العـــا  اإلســـالمي والشـــيعي بصـــورة 
 راصة.

وبعــد تلــت الــدار،  تحــص دور أرــر  لــنفس املهمــة أي ــا ، وكــان منهــا مــا أســس 
الـــذي أرـــرج مـــن كـــربالء املقدســـة يف  مـــن ) بـــد  (49) مـــة الشـــي  حســـن األ لمـــي

ن وــص وا هــة ار ــام أي ــا ، أل ــ  كو ــم مــن ردمــة الشــيعة، وان كــا (50)الســالم( 
واــد كــان  ــتح ابــ  ذلــت دارا  يف كــربالء املقدســة لطبــع و شــر الكتــب الدينيــة، واــد 

 أدت دار  شرل ردمات  ليلة أي ا .
ودور النشـــر الشـــيعية يف لبنـــان  ـــتم بطبـــع و شـــر الكتـــب الدينيـــة وتبـــث صـــوت 

                                                           

هــ كنـواة أوليـة لتأسـيس حـو ة  لميـة يف لبنـان مـن ابـ  الشـهيد السـعيد السـيد 1351تأسسص  ـام  (42)
بنايــة ذات طوابـق متعـددة يف منطقـة بــرج الربا نـة و نـد مـا أ لــن  ن الشـريا ي،  قـد اسـتأ ر حسـ

 ن ا تتاح هذل املدرسة، أسره الكثري من الشباب اللبنا ين لتسجي  ااائهم واد   ارتيـار جممو ـة 
 منهم وو رت  م اإلدارة املسكن واملطعم يف القسم الدارلي من املدرسة.

هـــذل املمسســـة لطبـــع و شـــر وتو يـــع الكتـــب اإلســـالمية ا اد ـــة  )رمحـــم اهلل(الســـعيد  أســـس الشـــهيد (41)
واد استطا ص هذل الدار ويف مـدة اصـرية مـن طبـع الكثـري مـن الكتـب  إلحياء تراا أه  البيص 

 و شرها وتو يعها يف الشرق وال رب وبأكثر من  شر ل ات.
ــــــــــوم الدينيــــــــــة يف كــــــــــربالء املقدســــــــــة، (45)  لــــــــــم  شــــــــــاطات ثقا يــــــــــة  مــــــــــن الف ــــــــــالء الــــــــــذين درس العل

أســـس دار  شـــر يف العـــراق، مث  قـــ   شـــاطم اىل  يف  شـــر الـــو ي اإلســـالمي و لـــوم أهـــ  البيـــص 
بريوت وأسـس )ممسسـة األ لمـي للمطبو ـات( الـ  سـايفص يف  شـر العديـد مـن الكتـب اإلسـالمية 

 يف العا ، يقيم حاليا  يف لبنان، حفظم اهلل تعاىل ور ال.
 مرت ترعتم. (90)
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 (91)قصر الن اية

ان األ  السيد حسن كان مـأروذا   ليـم أن ر يـتكلم حـول أي شـيء رال، واـد 
امتنع  ن الكالم غالبا ، ملا كان خياف أن يص  رربل اىل  الو ة البعث  يمذول حت 

يف الكويص، واد هددل البعث  (52)وهو رارج العراق، كما اغتالوا )حردان التكري (
                                                           

 1511واام احلقيقي )اصر الرحاب( وكا ص األسرة امللكية ا ااية ال  حكمص العـراق بـن  ـام  (91)
متــو   14م تســكن  يــم، واــد شــهد هــذا القصــر، النهايــة الدمويــة حليــاة هــذل األســرة صــبيحة 1591ـــ 

م اســتقبلم  ــدد مــن أصــداائم ممــن اقــذوا 1593م. و نــدما  ــاد صــدام مــن القــاهرة يف ربيــع 1591
م  ـاد اصـر الرحـاب اىل 1591ـ  1594القصـر مقـرا  للتعـذيب وتصـفية املعار ـن. وبـن  ـام  ذلـت

الدولــة،  قامــص باســتثمارل مصــلحة الســياحة بعــا الواــص، مث شــ لتم مصــلحة املعــارو واتــا  ارــر. 
م كـان مـن مهمـات صـدام ارسـرتاتيجية اسـتعادة القصـر  أصـدر اـرارا  1591متـو   12وبعد ا قالب 

ريا   ـذا األمـر ومتكـن مـن اسـتعادتم، وهكـذا راح يق ـي  اراتـم يف القصـر اجلمهـوري ولياليــم رئاسـيا  سـ
 يف اصر النهاية بتعذيب وتصفية املعتقلن.

أ ـــيفص اىل هـــذا القصـــر )املعتقـــ ( ردهـــات وأابيـــة  حفـــص يف كـــ  ارداهـــات وأتـــص  لـــا مســـاحة 
رــر ، كمــا  ود بــأدوات وأ هــ ة مهمــة مــن معــرو ب ــداد الــدويل مــن طــرف، وانــاة اتــر مــن  هــة أ

باشــــراف  ــــدد مــــن رــــرباء  هــــا  ال ســــتابو األملــــاين واملوســــاد اإلســــرائيلي. ان كــــ  هــــذل التوســــعات 
و)املنج ات!( اامص بتنفيذها شركات  املية متخصصة كا ـص حصـة األملـان  يهـا متميـ ة. وظـ  هـذا 

العرااــــي ومــــن وتلــــ   القصــــر )املعتقــــ ( و لــــا مــــد  ربــــع اــــرن يســــتقب  اآلرف مــــن أبنــــاء الشــــعب
ارداهـــات والطبقـــات والفئـــات ار تما يـــة واأل مـــار والعناصـــر، مـــن مـــد ين و ســـكرين وغـــريهم 
حيـــث تعر ـــوا اىل أشـــد أ ـــواه التعـــذيب وار ـــطهاد الوحشـــين وصـــفي الكثـــريون مـــنهم يف أحـــواو 

دم اصــر النهايــة التيــ اب )األســيد( وغريهــا   ــا ص شــهادات كثــرية واىل األبــد. وأرــريا  اــام صــدام  ــ
بعــدما أاــام مكا ــم مبــ  يتــأل  مــن تا يــة طوابــق، ثالثــة منهــا وــص األرو جمهــ ة بــأدوات التعــذيب 

م 1523/ ح يــران/ 30اتاصــة وذلــت بعــد ســيناريو احملاولــة ار قالبيــة الفاشــلة الــ  دبرهــا صــدام يف 
  د  اظم ك ار من أ   تصفيتم.

ســـكري  رااـــي  ـــرف بصـــرامتم العســـكرية وبتعلقـــم بـــاتمرة حـــردان  بـــد ال فـــار التكـــري ،  ـــابط   (91)
والنســاء، أكمــ  دراســتم الثا ويــة يف مدينــة ســامراء مث واصــ  دراســتم اجلامعيــة يف ب ــداد، اســتلم بعـــد 
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 ان تكلم.بذلت 
لكــن أربــار )اصــر النهايــة( تســربص اىل اتــارج بواســطة  شــرات النــ رء، وهــذا 

، مث وــــول اىل (53)القصــــر كــــان يســــما بـــــ )اصــــر الرحــــاب( يف  مــــن  ــــوري الســــعيد
، مث وــــــول اىل دار التعــــــذيب يف  مــــــن (54)مستشــــــفا يف  مــــــن  بــــــد الكــــــرمي ااســــــم

                                                                                                                                                                      

م منصــب  ائــب القائــد العــام للقــوات املســلحة، اشــرتإ مــع أمحــد حســن 1593/ تشــرين الثــاين/ 11
م، ووـــالفهم مـــع  بـــد الســـالم 1593قـــومي  ـــام البكـــر وصـــاد مهـــدي  مـــاش يف  ـــرب احلـــرس ال

 ــارف رئــيس اجلمهوريــة يف حينــم  عينــم األرــري و يــرا  للــد اه. بعــد اســتالم حــ ب البعــث للســلطة يف 
م حيـــث اـــاد  مليـــة ارغتيـــال محـــودي 19/10/1521م   اغتيالـــم يف الكويـــص بتـــاري  1591 ـــام 

يــــص. كمــــا اــــام صــــدام بارســــال  بــــد الكــــرمي العــــ اوي املستشــــار الســــابق يف الســــفارة العراايــــة يف الكو 
 الشيخلي و ير اتار ية بطائرة راصة لتهريب اتلة حردان.

م( ، أصـبح رئيسـا  للـو راء بـن 1111/  ه1309 وري سعيد صاد السـعيد مـن مواليـد ب ـداد  ـام ) (93)
 م( ألربـع  شـرة دورة، وو يـرا  للـد اه يف جـس  شـرة دورة،1530/1591ـ   ه1345/1322 ـام )

وو يــرا  للخار يــة يف احــد   شــرة دورة، وو يــرا  للدارليــة يف دورتــن. أحــد أكــرب  مــالء بريطا يــا  ـــي 
العــا  العــر ، و ــع امكا ــات العــراق وادراتــم وــص تصــرف الربيطــا ين، وكا ــص سياســتم مبنيــة  لــا 

ة والتبعيــة  ظريــة )رــذ وطالــب( و لــا التحــال  مــع اإلجنليـــ ،  عـــ  العـــراق  ــمن التكــتالت الدوليــ
اراتصادية لالستعمار، و ع  العراق سواا  ملنتجات الدول ارستعمارية ومصدرا  ملـوادل اتـام. أسـس 
يف اتمســــينيات حـــــ ب اروــــاد الدســـــتوري لــــد م و ارتـــــم. ا تحـــــر بــــاطالق النـــــار  لــــا  فســـــم  ـــــام 

 م( واي  ات ، من مملفاتم: استقالل العرب ووحد م.1591/  ه1322)
التحــق بالكليــة العســكرية يف م(  ب ــداد، 1514مي ااســم حممــد بكــر ال بيــدي مــن مواليــد ) بــد الكــر  (94)

م( يف  بهــة األردن، ا تمــا لتنظــيم ال ــباط 1541. شــارإ يف حــرب  لســطن  ــام )م(1531 ــام )
م( وأطـاح بـاحلكم امللكـي، 1591ـ   ه1322م(. اـام بـا قالب  سـكري  ـام )1599األحـرار  ـام )

أل ـــا املظـــاهر ائلـــة امللكيـــة مبـــا  ـــيهم امللـــت  يصـــ  الثـــاين، أ لـــن احلكـــم اجلمهـــوري. اتـــ  أغلـــب أ ـــراد الع
الدميقراطية كالربملان والتعددية احل بية ما  دا احل ب الشـيو ي الـذي أ ـحا احلـ ب احملبـب للسـلطة، 

م( 1593وأل ــا احلكــم املــدين. اســتمر حكمــم ارابــة أربــع ســنوات و صــ  تقريبــا  . تعــرو يف  ــام )
ب  ســكري دبــرل  بــد الســالم  ــارف مــع جممو ــة مــن ال بفـــاط البعثيــن أمثــال أمحـــد حســن ر قــال

ــاش وغــريهم، أ ــدم رميــا بالرصــاص مــع بعــا ر ااــم يف  البكــر و بــد الكــرمي  رحــان وصــاد مهــدي  مف
 م.1593دار اإلذا ة يف التاسع من شباط 
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 لا املسلمن وباألرص  حيث كان يصب  يم حقد الصليبية والصهيو ية (55)البكر
الشـــيعة الـــذين اـــاوموا ارحـــتالل اإلجنليـــ ي يف ثـــورة العشـــرين، واـــد مـــات  يـــم مئـــات 
األبريــاء، وأحراــص  ثــثهم أو د نــوا يف حمــالت جمهولــة، و   ــرأ حــت أهــاليهم مبطالبــة 
 ثثهم، ب  وحـت أن يبوحـوا بـذلت، حـت ان اظهـار األمـر كـان  رميـة  كـراء  ـذا ا 

 عذيب.السجن والت
 

 الت  يب ط  قصر الن اية
أما أ واه التعذيب  يم،  قد كا ص تربو  لا مائة  وه، ذكـرت احـد  الصـح  

 اللبنا ية سبع وجسن منها والبااي اعنال من بعا املشاهدين.
واد درس وتعلم  الو ة البعث رصيصا  لذلت أربع وستن أسلوبا  من التعذيب 

لتعذيب البدائي الـ  كا ـص معرو ـة لـد   ـالو ة  ن روسيا، باإل ا ة اىل أساليب ا
 البعث و الديم.

وايا اي )اصر النهاية( مبع   اية التحقيق كما االوا هم، ومبع   اية اإل سـان  
 كما يقولم الناس.

وذكر أصناف التعذيب  يم شيء تتق   منم النفوس، لكن أر  ان مـن ال ـروري 
الصـــا د، كيـــ  كا ـــص اليهـــود والنصـــار  أن أذكرهـــا، حـــت يعلـــم اجليـــ  اإلســـالمي 

يصـــبفون  ـــام غ ـــبهم  لـــا املســـلمن،  ـــال يتخـــذوهم  يمـــا بعـــد أوليـــاء، بـــ  يعملـــوا 
  تتك وا الي    والنصاوى أوليا  ض   م أوليا  حسب ما أراد القران احلكيم: 

ض  
(56). 

 أما الذين كا وا يشر ون  لا تعذيب الشخصيات،  كبارهم، وكان منهم: 

                                                           

 مرت ترعتم. (99)
 .91سورة املائدة:  (99)
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 .(57)البكر
 .(58)و فلق
 .(59)وصدفام

 .(60)و لي ر ا 
 .(61)ومرت ا احلديثي

 .(62)و بد الكرمي الشيخلي

                                                           

 مرت ترعتم. (92)
 ت ترعتم.مر  (91)
 مرت ترعتم. (95)
 لـــي ر ـــا بـــاوة: معلـــم وطالـــب يف كليـــة احلقـــوق ومســـمول يف  هـــا  ارســـتخبارات مث املـــدير العـــام  (90)

مبكتب العالاات العامة )املخابرات العامـة( اشـرتإ مـع ) ـاظم كـ ار( يف   ـوية احملكمـة اتاصـة الـ  
ص بــاملوت  لـــا العشـــرات مـــن م حيـــث حكمـــ1520ترأســها )طـــم ياســـن اجلـــ راوي( يف مطلــع  ـــام 

السياســن والشخصــيات ار تما يــة والدينيــة،   تنفيــذ حكــم ا دامــم رميــا  بالرصــاص يف شــهر اب 
ح يــران  30م  ــاظم كــ ار يف ســيناريو احملاولــة ار قالبيــة الفاشــلة  ــد أمحــد حســن البكــر يف 1523
 وال  دبرها صدام للتخلص من  اظم ك ار وأ وا م. 1523

عيد  بـــد البـــااي احلــديثي، واحلـــديثي  ســـبة اىل حديثـــة   يــرة تتوســـط الفـــرات  لـــا بعـــد مرت ــا ســـ (91)
سبعن ميال  من درولم احلدود السورية العرااية، اروتم: كردي وتركي و جمـي. أ ـا دراسـتم الثا ويـة 

م ولعــدم حصــولم  لــا  المــات تمهلــم لــدرول اجلامعــة اــرر والــدل ارســالم اىل 1595 – 1591 ــام 
م كـــان 1591تركيـــا لدراســـة الريا ـــيات.  نـــدما اســـتوىل حـــ ب البعـــث  لـــا الســـلطة  ـــام معهـــد يف 

مرت ــا مــن الكــوادر األساســية ولكــن يف اتطــوط الثا يــة. اســتلم مرت ــا احلــديثي و ارة اراتصــاد مث 
م يف املفاو ـــات مــع شــركات الـــنفط الــ  ا تهــص بتـــأميم 1521اتار يــة وتــرأس الو ـــد العرااــي  ــام 

 ـرتة  ملـم اسـتد ا أبنـاء )حديثـة( وأسـند  ـم موااـع اداريـة وح بيـة  ليـا. أرسـ  سـفريا   النفط. رالل
يف أكثـــر مـــن  اصـــمة واســـتد ي اىل مـــممتر الســـفراء يف ب ـــداد ومنـــم اُاتيـــد اىل الســـجن حمكومـــا   ليـــم 

م 1511م. مث ســــلمص  ثتــــم يف  ــــام 1525ّبمســــة  شــــر  امــــا  يف اليــــوم اتــــامس مــــن اب  ــــام 
 بدارلم جممو ة  ظام.ملفو ة بقماش و 
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 .(63)وصاد مهدي  ماش
 .(64)ودا يال

 .(65)و اظم ك ار

                                                                                                                                                                      

 بـد الكــرمي الشـيخلي يعــد الصــديق الشخصـي لصــدام وشــريكم لفـرتة ت يــد  لــا  شـرين  امــا ، واــد  (91)
 فذ رال ا  ـددا  مـن املهـام اتاصـة. درس يف كليـة الطـب وكـان يسـتخدم معلوماتـم الطبيـة يف ا ـايا 

لن. ش   منصـب و يـر اتار يـة التعذيب كأن يأمر املريا املصاب بالس  بأن يبصق يف أ وال املعتق
مث منصب ممث  العـراق يف األمـم املتحـدة. اـام بتهريـب اتلـة حـردان التكـري  مـن الكويـص  لـا طـائرة 
راصة  ندما كان و يرا  للخار ية. تـرو   نـم اصـص تعـذيب يف املعتقلـن بقصـر النهايـة تبعـث  لـا 

 م وكان حمار   لا التقا د.1510 /  يسان/1التق   وتشمئ  منها النفوس. اغتي  بالرصاص يف 
ــــد صــــاد مهــــدي  مــــاش يف ب ــــداد ســــنة  (93) م يف أســــرة متوا ــــعة و ــــاش صــــبال و توتــــم يف 1514ول

األ ظميــة ودرــ  الكليــة العســكرية ليتخــرج منهــا  ــابطا   ســكريا . ا  ــم اىل حركــة ال ــباط األحــرار 
م 1595ا  مهمـــا . يف  ـــام م   يتقلـــد منصـــب1591/ متـــو / 14يف اتمســـينات و نـــدما اامـــص ثـــورة 

ا طهد ويف أحد املعتقالت اخنرط يف صفوف )ح ب البعث( مع ر يقم أمحد حسن البكـر وجممو ـة 
م وكــان لــم دور بــار   يــم، 1593/ شــباط/ 1مــن العســكرين القــومين. شــارإ يف اإل ــداد ر قــالب 

تينات وبعـد  كسـة البعـث ويف صبيحة ار قالب ررج من املعتق  ليتـوىل حقيبـة و ارة الـد اه. يف السـ
/ متـو / 12العرااي ارتري   وا  يف القيادة السـرية للبعـث وكـان لـم الـدور الفا ـ  يف التهيئـة ر قـالب 

م والـــــذي أ ـــــاد البعثيـــــن للســـــلطة.  مـــــ  كســـــفرٍي لـــــبالدل يف بـــــاريس وموســـــكو وهلســـــنكي، 1591
لن يف ال رب  ا تذر أي ـا  وبعـد استد تم و ارة اتار ية للتشاور  ا تذر وأايمص  دوة للسفراء العام

شـهور تكــرر ارســتد اء وتكــرر ار تــذار لعلمــم بالنوايــا الســيئة للســلطة احلاكمــة، وأرــريا  طلبــص و ارة 
اتار ية من ك  سفراء العراق للتطـوه يف احلـرب  لـم تـنجح اتطـة كـذلت.  قـام صـدام بـد وة عيـع 

 لــا مــن يــر ا مســبقا  بأ ــم  بــان  اســتجاب  ســفراء العــراق بالتو ــم اىل اجلبهــة )للمعايشــة( وحكــم
 ندها  ماش  لم يتخل   ن هذل الد وة  دس لم السم يف اـدح الشـاي الـذي ادمـم لـم اائـد أحـد 

/ كــا ون الثــاين/ 30الفيــالق وســط حفــ   ــخم وموائــد  ليهــا مــا لــذ وطــاب. يف  جــر يــوم األربعــاء 
رو ميتا  متأثرا  بالسم الـذي دسـول لـم م وبينما كان يهم بالتو م اىل مقر  ملم سقط  لا األ1519

 يف الشاي.
    عثر  لا ترعتم. (94)
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 .(66)وغريهم

                                                                                                                                                                      

م طالـب يف املعهـد 1523/  1591 اظم ك ار املعروف بأ  حـرب، مـدير األمـن العـام للفـرتة متـو   (99)
م  جيء بم اىل معتق   سكري  لا احلدود العرااية اإليرا يـة، أ ـرج  نـم 1591الصنا ي، ا تق  يف 

م لينتق  اىل هيئة التحقيق الـ  اقـذت مكا ـا يف اصـر النهايـة.  ـرف 1593شباط  1ب بعد ا قال
ـــة 1593بـــاإل رام وتلـــذذل بتعـــذيب املعتقلـــن والتفـــنن بـــذلت  فـــي شـــهر اب مـــن  ـــام  م طلـــب  يئ

وا داد تابوتا  و ندما أح ر لم مشا بم  ص  سا ة بن املعتقلن اب  أن يـدل  اىل غر تـم اتاصـة 
تحقيق مث استد ا من يعتقد أ ـم كـان أصـلب معتقـ  سياسـي بـن ر ااـم ولـ  احلبـ  حـول يف هيئة ال

ر ليم ويديم وأدرلم يف التابوت مث أغلق ال طاء باملسامري واطعم مـن وسـطم باملنشـار  لـا مـرأ  مـن 
املواــو ن عيعــا ، مث أمــر مســا ديم حبمــ  التــابوت واــد ا شــطر اىل  صــفن يف كــ   صــ  منــم  ثــة، 

ار هـــذا املشـــهد الدهشـــة يف صـــفوف املعتقلـــن  خر ـــوا بعـــد أاـــ  مـــن ســـا ة اىل باحـــة املبـــ   لقـــد أثـــ
 ار ـــن تفريـــا ا رتا ـــا م  لـــا أ هـــ ة التســـجي  بعـــد أن اـــاوموا ر ـــال التعـــذيب ألكثـــر مـــن ثالثـــة 

 أسابيع.
  كمــا اــام  ــاظم كــ ار بتنفيــذ حكــم اإل ــدام رنقــا  بكلتــا يديــم  لــا رابــة أحــد احملكــومن اىل أن لفــ

أ فاسم، كذلت اام بتشكي  حمكمة يف اصر النهايـة مـع كـ  مـن حممـد  ا ـ  و بـد اجلبـار الكـردي، 
وكا ص تعقد  لسا ا ليليـا  واـد أصـدرت مـرة أحكامـا  بـاملوت  لـا الكـالب السـائبة الـ  تتسـل  اىل 

 القصر.
م 1523ان/ / ح يـــر 30دبــر لــم صــدام رطـــة للــتخلص منــم وذلــت يف احملاولـــة ار قالبيــة الفاشــلة يف 

 م.1523 د الرئيس أمحد حسن البكر  ألقي القبا  ليم و  ا دامم يف شهر اب  ام 

 كان منهم:   (99)
 :   مار  لوش: املسمول يف مكتب التحقيق اتامس وأوامر التعذيب.1
 : رالد طربة: املسمول يف مكتب التحقيق اتامس بعد  مار  لوش.1
وكـــان يعمـــ  كمـــرت م يف القســـم الكـــردي يف مديريـــة اإلذا ـــة  : شـــاهن الطالبـــاين: مـــن أ  ـــاء املكتـــب3

 وهو شيو ي معروف. 1593/ تشرين الثاين/ 11والتلف يون العامة حت 
 :  ماد حممد: شيو ي يقوم بتعذيب املعتقلن.4
م 1593/ تشـــرين الثـــاين/ 11: مهــدي  بـــد األمـــري: أحـــد الشـــيو ين اتطـــرين، طــرد مـــن الوظيفـــة بعـــد 9

 واطنن و مع الرشوات.وكان يعذب امل
 : أمحد الع اوي )ابن أبو اجلنب(: كان يقوم بالتعذيب وار تداء  لا النساء وعع الرشوات.9
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:  ا ـــ  أمحـــد ) ا ـــ  األ ـــور(:  امـــ  يف مصـــلحة  قـــ  الركـــاب كـــان يقـــوم بتعـــذيب املعتقلـــن وعـــع 2
 الرشوات.

قــة الكــر  والكاظميــة وكــان يعمــ  يف :  ــائق أمحــد: مســمول يف  هــا  اســتخبارات املكتــب اتــاص ملنط1
 مصلحة الكهرباء الوطنية ويقوم بالتعذيب.

 :  باس اتفا ي: شيو ي كان يقوم بتعذيب املواطنن.5
 : هادي: مهندس يف مصلحة الكهرباء الوطنية كان يقوم بالتعذيب.10
 : أمن  بد اهلل: شيو ي كان يقوم بتعذيب املواو ن القومين.11
 ر: طالب مدرسة ويسكن األ ظمية ارب  امع اإلمام األ ظم وكان يقوم بالتعذيب.:  د ان ثام11
 : كنعان أمحد: كان يعم  يف استعالمات املكتب اتاص ويعذب املواو ن.13
: ســـعدون شـــاكر: يعمـــ  يف اســـتخبارات املكتـــب يف اطـــاه مدينـــة الثـــورة مث  قـــ  اىل اطـــاه الكاظميـــة 14

 ومنها اىل اطاه األ ظمية.
 مال م اتيبة اآللوسي: كان   وا  يف مكتب التحقيق اتاص واشرتإ يف التعذيب وعع الرشوات.: 19
 : يو س:  ام  يف مصلحة  ق  الركاب كان يقوم بالتعذيب.19
 : رم ي  ر يس يوس : شيو ي رطر ومسمول  ن التعذيب وار تداء  لا النساء.12
 :  هري مهدي: مسمول  ن التعذيب.11
 مسمول  ن ال رب والتعذيب. : را ح   ت:15
 : را ع  عمان: مسمول  ن التعذيب.10
 :  لي ك ار: مسمول  ن التعذيب.11
 :  شأت يعقوب: مسمول  ن ال رب والتعذيب.11
 : احطان شاكر: مسمول  ن التعذيب.13
 : أمحد رري اهلل: مسمول  ن التعذيب.14
 : غسان محد: مسمول  ن ال رب والتعذيب.19
 : مسمول  ن التعذيب.:  د ان  لي19
 : ر ا مهدي: شيو ي رطر ومسمول  ن تعذيب القومين.12
 : رالد رشيد: مسمول  ن ال رب والتعذيب.11
 : يوس  أمحد السامرائي: مسمول  ن ال رب والتعذيب.15
 : أمحد رالد: مسمول  ن التعذيب.30
 :  د ان الوكيلي: مسمول  ن ال رب والتعذيب.31
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واد كا ص وص أيديهم  رق من التعذيب تربو  لا  شـر  ـرق، كـ   راـة مملفـة 
عــذب اإل ســان طــول الليــ  مــن ثالثــة اىل  شــرة يتنــاوبون  لــا التعــذيب،  قــد كــان ي

 والنهار ملدة أسبوه مثال ، حت ميوت أو ينق  اىل املستشفا.
وكــان التعــذيب أل ــ  أن يعــرتف مبــا يلقنــم  ــالو ة البعــث مــن ار ــرتاف مــن أ ــم 
 اسوســا  لليهــود، أو  اسوســا  إليــران، أو  اسوســا  ألمريكــا، أو متــآمرا ، أو وتلســا  

كـــذا، أو يتــــا ر باملخـــدرات، أو يهــــرفب أمــــوال   ألمـــوال الدولــــة، أو   ـــوا  يف حــــ ب
الدولة، أو لم  شاط ر عي )أي ديين(، أو ررق القا ون، أو رائن أو ما أشبم،  ان 
ا ــرتف  ســوف ينشــر ا رتا ــم مــع صــورتم يف التلف يــون وبكــم  ليــم باإل ــدام أو مــا 

 اف.أشبم كالسجن ملدة سنوات طويلة، مث ر ينقطع  نم التعذيب حت بعد ار رت 
وان   يعـــرتف ُ ـــذب بأاســـا أ ـــواه العـــذاب،  يكـــون مصـــريل املـــوت أو يصـــبح 
معااا ، أو  لـيال  حبيـث يأرـذ سـبيلم اىل املـوت تـدر ا ، أو بكـم  ليـم بالسـجن مـدة  

 (67)طويلـــة، وهنـــاإ يف الســـجن ي تــــال اذا رشـــي منـــم، كمــــا اغتـــالوا ) ـــماد الركــــا (
 ا غريهم يف سجون أرر .وسبعة من أصداائم يف سجن بعقوبة، واغتالو 

                                                                                                                                                                      

 ل  ن تعذيب القومين.:  ياء أمحد: مسمو 31
 :  بد اجلبار مح ة: يعم  حمققا .33

مـــن ممسســـي حـــ ب البعـــث مـــع وســـن معلفـــة، مـــن مواليـــد الناصـــرية  نـــوب العـــراق درس يف كليـــة  (92)
م  قـد 1591/ متـو / 14ا ندسة وقرج مهندسا  منها. مث  ح بم يف أول حكومة شـكلص بعـد ثـورة 

 امـا . ا مـم صـدام حسـن بالتجسـس لصـاد الوريـات  11إ أسندت اليم و ارة اإل مار و مرل ا ذا
املتحدة األمريكية، وأوده السجن شراي ب داد مث كل  سجن متهم بقت  امرأة يـد ا  بـد اللطيـ  
السامرائي بقت  الركا  مقاب  و د باطالق سراحم واد  ودتم ادارة السجن بسكن  ذل املهمـة  قـام 

م  نقـ   لـا أثرهـا اىل املستشـفا  لـم يـتم اسـعا م بـأمر مسـبق مـن بطعنم  دة طعنـات يف صـدرل والبـ
 صدام برتكم مسجا  لا النقالة حت لف  أ فاسم.
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 أن اع الت  يب

 أما أ واه التعذيب  كثرية، منها:
 الع العن. .1
 صلم األذن. .1
  ده األ  . .3
تسمري األذ ن باحلائط، حبيث ر يقدر املعتق  من القيـام أو اجللـوس أو املنـام   .4

 كذلت واذا أراد ت يري حالم ا شقص أذ م.
 كسر اليد. .9
 كسر الر  . .9
 كسر سائر  ظام اجلسد. .2
  علم وص املكبس. .1
 الع أظا ر اليد أو الر  . .5

  ت  شعر الرأس أو اللحية. .10
شد اتصي باحلب  و رهـا  ـرا   نيفـا ، حبيـث ي مـا  لـا صـاحبها أحيا ـا ، أو  .11

 ميوت أحيا ا .
  رب اتصي حت الفتق. .11
ادرال أ بوب يف الذكر شبيم مبا يدر   يمن من أبتلـي حبصـر البـول،  يجـري  .13

 لبول.منم الدم والقيح وا
  ع  املسجون يف غر ة مظلمة ملدة أيام حت تعما  ينيم. .14
 حرق شعر الرأس واللحية. .19
 اطفاء السجائر ببدن املعتق . .19
 اغتصاب النساء. .12
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 التعدي اجلنسي  لا الر ال. .11
 اح ار  و ة املعتق  أو أمم أو أرتم واغتصا ن أمام  ينيم. .15
 كسر األصابع. .10
 الفلقة للرأس. .11
 الفلقة للر  . .11
  لا اليد أو الر   أو اإلصبع.سد الباب  .13
 ال رب ّبراطيم املاء. .14
 تشريح البدن و رحم باملوس. .19
 اطع بعا اللحم وصب الفلف  أو امللح  ليم. .19
 تعليق الر   أو املرأة منكوسا   اريا . .12
 تعليق املرأة من ثدييها. .11
 التعليق من شعر الرأس. .15
ت أحـد أصـداائنا  دم ا طاء املاء املعتق  يف احلر الشديد لعدة أيـام، واـد مـا .30

 بذلت بعد أن منعول من املاء يف حر متو  سبعة أيام.
 ا طاء الطعام احلار للمريا مث منعم من املاء. .31
 تسميم املعتق  بالسموم اتفية. .31
  ع  املعتق  يف غر ة  يقة حبيث ر يتمكن من القيام ور النوم. .33
 ر يتمكن من  ع  املعتق  يف غر ة ممتلئة ماء  اىل حد احلقو أو ما أشبم حت .34

 اجللوس أو النوم.
 طرح املعتق   اريا   لا ال  اج املكسور. .39
 غر  املسامري يف البدن. .39
الـــر س بالر ـــ  وأحيا ـــا  كـــان  تمـــع  لـــا املعتقـــ  الواحـــد جســـة أو ســـتة مـــن  .32

 اجلالو ة ير سو م ملدة سا ة أو ما أشبم.



 

 40 

 صفع الو م اىل حد تورفم اتد وأحيا ا  اىل حد العما. .31
 النرتيت )التي اب(  لا اجلسد. صب حاما .35
شـــد ر ـــ  املعتقـــ  والقــــاءل يف البئـــر  جـــأة، وبعــــا املعتقلـــن ا قطـــع  صــــب  .40

  راو م بسبب ذلت، وملا سا روا اىل لندن للعالج، االوا: ر  الج لذلت.
 اطع الذكر )اجلب(. .41
 س  األ ثين )اإلرصاء(. .41
 ا الس املعتق   لا أرو حارة أو حديدة سارنة  دا . .43
 املشي يف القري املذاب.أمرل ب .44
 غطسم يف املاء ملدة دايقة أو أكثر. .49
 غطسم يف البول والنجاسة ملدة ثوان. .49
 الصاق صفحة حديدية حارة جبسمم. .42
 الكي باملكواة الكهربائية. .41
ــــا ، ورلفــــم اجلــــالو ة  .45 ــــر رك ــــا  ســــريعا  ومتوالي ــــالركا ملــــدة ســــا ة أو أكث أمــــرل ب

 ي ربو م ّبراطيم املاء.
 شوإ.أمرل باملشي يف ال .90
 ــدم الســماح بارســتحمام حيــث ا ــواء حــار  ــدا ، حــت يتــأذ   ســمم مــن  .91

 العرق.
 التجويع لعدة أيام. .91
 ا طائم املأكورت اجملرحة للفم كالعااول وما أشبم. .93
احلمـــام البـــارد حيـــث يصـــب  ـــوق رأس املعتقـــ  مـــاء بـــارد اطـــرة اطـــرة وبشـــك   .94

 متوال.
 احلمام احلار. .99
 عتق .صب املاء احلار  دا   لا  سم امل .99
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 صب املاء البارد  دا   لا  سم املعتق . .92
 صب ال يص امل لي يف الفم ويف األذن، واد صم أحدهم من  رفاء ذلت. .91
  دم ا طائم وسائ  الدفء يف الشتاء وأحيا ا   علم  اريا  حت ي رق  سمم. .95
 حقنم بابرة طبية يصاب من  رائها بالشل  النصفي. .90
 ما أحدثول ببعا الشخصيات.س ف اللسان بكالفب حت تنقطع  صبم، ك .91
دريد املعتق  من مالبسـم، حـت ي ـطر املعتقـ  أن ينـام  اريـا   لـا األرو يف  .91

 الشتاء أو الصي .
 أمر املعتق  أن ينظف  املراحيا أو األرو بيدل وثوبم. .93
 كي أطراف األذن والرابة والفخذ والعورة مبكواة راصة. .94
لكهربــائي، حــت يظــن أن وفــم اــد ت طيــة رأس املعتقــ  ّبــوذة  ــري  يهــا التيــار ا .99

 تناثر من شدة األ .
 علم يف غر ة سقفها اريبة من األرو  دا  حت يبقا لذلت يف حالة التمـدد  .99

 لعدة أيام.
 التعذيب الروحي بسب دينم ومذهبم ومقدساتم. .92
  ع  غطاء  لا الرأس متصال  بالتيار الكهربائي حت يظن أن  ينيم تنقلعان. .91
 م.غر  األبر يف اجلس .95
 صب )التي اب(  لا املوا ع احلساسة من اجلسم. .20
 احليلولة دون  وم املعتق . .21
 شد حقويم حت ر يتمكن من الت وط. .21
 شد احليلم حت ر يتمكن من التبول. .23
 تكليفم بالواوف وص الشمس يف أيام الصي  احلارة  دا . .24
القــاء النجاســة  لــا رأســم مث  ــدم الســماح لــم بارســتحمام حــت يتــأذ  مــن  .29
 لوس  والعفو ة.ا
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  ربم بأ قاب البنادق. .29
 الصعق بالتيار الكهربائي يف موا ع راصة من  سمم وراصة التناسلية. .22
  ع  الة يف  مم حت ر يتمكن من سدف  مم. .21
  ع  القراحات الشديدة  لا اجلسم. .25
 كسر األسنان والعها. .10

م لكن بعا هذل األ واه من التعذيب كان يعـذب  ـا مـن ر يـراد اطـالق سـراح
  ائيا ، ب  يراد ا دامم.

واــد كا ــص مــن اســوة  ــالو ة البعــث و الديــم أ ــم كــا وا يــرون و ــوب ا مــال 
 التعذيب  لا الناس حت األبرياء منهم أل   اإلرهاب وا اد الر ب  قط و قط.

 
  ك ا الرعب وا  را 

: رــذ ثالثــة ارف مــن شخصــيات (68)وذكــروا أن صــدام التكــري  اــال للقــذايف
ن وتل  الطبقات وأود هم السجن و ـذ م ملـدة شـهر أشـد العـذاب، وبعـد البلد م

ذلــت أرســ  مــن يســأ م  ــن أاــائهم،  مــن  ســي ااــم مــن هــول التعــذيب وشــدتم 
 اتركم وأطلق سراحم، ومن أ اب باام أ ـر  ليـم التعـذيب مـرة ثا يـة، لكـن القـذايف 

 اال لم: صن عيعا  اروة، ور صتاج اىل هذل اجلرائم.
 

 مشا دار ط  قصر الن اية
واال من شهد اصر النهاية: ا م أحيا ا  كان يمتا با سان يـراد اتلـم،  ـريبط  لـا 
احلائط، مث يممر عا ة ممن  ندهم السالح، أن  ربوا ) لا اصطالحهم( سالحهم 

                                                           

م، اــاد حركــة ال ــباط الوحــدوين، 1543معمـر القــذايف:   ــيم  ســكري وسياســي ليبـــي/ ولــد  ــام  (91)
 م حيث أطاح بامللت ادريس السنوسي.1595ااد ا قالب أيلول  ام 
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 يم،  كا وا ي ربو م بالبنـادق واملسدسـات حـت ينهكـول  سـديا ، كسـرا  و رحـا  وهـو 
 لقون  ليم الرصاص حت ميوت.يست يث مث يط

 وأحيا ا  يرتإ بعد التعذيب يوما  أو أكثر يف حالة ال يبوبة وما أشبم، مث يقت .
 وكا وا أحيا ا  براون بدن املقتول بالقاء مواد حاراة  ليم مث اشعال النار  يم.

وأحيا ا  كا وا يثقبون بعا أ  اء  سم من يـراد ا دامـم كاليـد والر ـ  ومـا أشـبم 
 ادرال حب  غلي   يم، و رفل من الطر ن كاملنشار حت يقطع اللحم واجللد.مث 

 اال: وذات مرة مات املعذَّب بعد داائق من ا راء هذل العملية  ليم.. 
 

 كثرت مراكي الت  يب
مث ان مــن اجلـــدير بالـــذكر، أن اصــر النهايـــة   يكـــن مركــ ا  للتعـــذيب وحـــدل، بـــ   

ذلت وكا ص السجون  يهـا حمـال  للتعـذيب، واـد كا ص مراك  األمن يف ك  العراق ك
ســـــيطر البعـــــث  لـــــا أكثـــــر مـــــن مـــــأيت مركـــــ  يف ب ـــــداد، وكا ـــــص هـــــي دور الســـــجن 
والتعــذيب، وأحيا ــا  كــان يصــ   ــدد الســجناء اىل مائــة ألــ  وصــول، كمــا كتبــص  ــن 

 ذلت بعا صح  لبنان.
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74 
 ت طيا المشاوي 

 
 لـــا العـــراق و لـــا اإلســـالم  وحيـــث ان البعـــث  ـــاء اىل العـــراق أل ـــ  الق ـــاء

 امـــة و لـــا التشـــيع بصـــورة راصـــة،  قـــد أو ـــ ت ب ـــداد، ومـــن جملـــس ايـــادة الثـــورة 
بالــذات ـ كمــا  قــ  يل بعــا الثقــات الــذين كــان  ــم ارتبــاط بــاجمللس ـ اىل أ هــ ة  

 كربالء بتعطي  ك  املشاريع املو ودة يف كربالء املقدسة!.
الِصدام، لئال تتخـذ احلكومـة منـم  نصحص األصدااء بالتجنب مهما أمكن  ن 

مربرا  يف هذا التعطي ، ولو مربرا اايا ،  أرـذت احلكومـة بال ـ ط املت ايـد  لـا كا ـة 
 املشاريع، مما ر أظن أن لم مثي  ار يف روسيا والصن.

وأرذت الشرطة تراابم، لئال خيـرج  (69) أغلقوا  جأة )مستوص  القران الكرمي( 
 صبحص ملت احلكومة.شيء من أثاثم، أل ا أ

 وملاذا؟
 حت املتصرف ر يعلم السبب يف ذلت ار أن األمر من ب داد.

 وكان لنا يف املستوص  اريب ثالثة ارف دينار من األثاا واأل ه ة الطبية.

                                                           

ا املستوصــ  ل ــرو اســعاف املر ــا واــد ارتــري لــم رــرية األطبــاء وامل ــمدين كمــا  هــ  أ شــمل هــذ (95)
مقابــ  املكتبــة املرك يــة  بأحــد اآلرت الطبيــة ويقــع مقــرل يف البنايــة الكائنــة يف شــاره اإلمــام  لــي 

العامة، وهو يستقب  املر ا واملعو ين ويكون الفحص والعالج بـأ ور  هيـدة وهـو يعتمـد يف تكميـ  
 صم املادية  لا ترب ات احملسنن. واا
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 .(70)مث تلص ذلت )مدرسة احلفاظ الثا ية( للطالب
 .(71)مث )دار القران احلكيم( لنشر املطبو ات اإلسالمية

 .(72)بة القران احلكيم( للبيعمث )مكت
كما أغلقوا )مطبعـة القـران الكـرمي( وعـفدوا مو ـع املطبعـة وهـي مواو ـة، كنـا اـد 

   منا أن جنعلها )رو ة القران الكرمي( لدطفال.
 وأرذوا يطاردون هيئات الشباب مطاردة هائلة.

كمـــا ان احلفـــاظ ا ـــطروا لتجميـــد علـــة مـــن  شـــاطا م، كالكشـــا ة، والعار ـــة، 
 املناشري، وما أشبم.و 

 وب لق الدار شلفص الفروه السبعن ال  كا ص منتشرة يف كا ة أصاء العراق.
أغلقص املشـاريع الـ  كا ـص  (73)(وكذلت بارستيالء  لا مدرسة )ابن  هد 

                                                           

تأسســــص هــــذل املدرســــة بعــــد تأســــيس املدرســــة األوىل بشــــهور واــــد تســــلم ادار ــــا بعــــد أشــــهر مــــن  (20)
ا تتاحهــا   ــيلة األســتاذ الشــي   عفــر الشــي  هــادي )حفظــم اهلل( وهــي مكو ــة مــن جســة صــفوف 

وباجملـــان و ـــور ا تتاحهـــا  مـــن األول اىل اتـــامس ودراســـتها حســـب املنهـــاج الدراســـي العـــام للمـــدارس
  ا ص  ليها اسم كبري من الشباب والطلبة.

  تأسيس هذل الدار يف كربالء املقدسة  لا أساس  شر الو ي الديين وايصال الكتـب الدينيـة اىل  (21)
املناطق ال  ر ميكن وصول الكتب الدينية اليها،  هي تقـوم بتو يـع الكتـب بعـد أن يـتم ارتفـاق بـن 

مــن الــثمن اإل ــرادي لكــ  كتــاب ل ــرو  %30وبــن الــدار ملــدة ثالثــة أشــهر وباســتقطاه أصــحا ا 
 تو يعم بن الدار والبا ة.

ـــة يف اجملتمـــع وبأســـعار 1319تأسســـص  ـــام  (21) ـــرتوي  الكتـــاب اإلســـالمي و شـــر اململفـــات الديني هــــ ل
 شــر املفــاهيم  رم يــة، واــد اــام بتأسيســها عا ــة مــن معلمــي املــدارس، واــد ســايفص هــذل املكتبــة يف

 اإلسالمية الصحيحة، كما استطا ص طبع بعا الكتب يف املناسبات الدينية.
 مرت ترعتم. (23)
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 .(74)مقرها يف تلت املدرسة وهي  شرة أو أكثر
كا ـص مقرفهـا تلـت    شـاطا ا املتنو ـة، والـ  كما عفدت )مكتبـة القـران احلكـيم(

 وما أشبم. (75) املكتبة، كـ )دار اتدمات اإلسالمية(
وال   (77) باستثناء جملة )أ وبة املسائ  الدينية( (76)وكذلت أغلقوا كا ة اجملالت

أغلقوهــــا  يمــــا بعــــد أي ــــا ، وايــــا كا ــــص تصــــدر بصــــورة كتــــاب، وهــــي  ااــــدة الــــروح 
 والقالب.

 ة بثمن ّبس.وبا ص احلكومة أثاا املستوص  واملدرس
حت ا م با وا بسط الصالة، واد كا ص مواو ة ذات متول راص، وكان ذلـت 

 مكتوبا   ليها وكا ص التولية بيدي حسب املكتوب  ليها.

                                                           

مكتــــب التو يــــم الــــديين، مكتــــب الد ايــــة اإلســــالمية، دار اتــــدمات اإلســــالمية، مكتــــب سلســــلة  (24)
القـــــراين يهـــــدي، مكتـــــب جملـــــة  ـــــداء اإلســـــالم، مكتـــــب سلســـــلة أ ـــــالم الشـــــيعة، مكتـــــب صـــــندوق 

 ، النادي اإلسالمي،  ها  اإل ال ات.ترب ات، هيئة د اة الرسولال
 أ شمل هذا املكتب ل رو القيام باألمور التالية: (29)

: تو يم الصـح  واجملـالت واململفـات الـ   ـا م اإلسـالم يف أصـ  مـن أصـولم أو تنقـد  ا بـا  مـن 1
  وا ب الرتاا والتاري  اإلسالمي.

ت وا يئـات اإلسـالمية املنتشـرة يف العـا  والتعـرف  لـيهم للقيـام بـأي : ارتصال باملكاتب واجلمعيا1
مســا دة ممكنـــة  ــم وذلـــت كلـــم  ــن طريـــق املراســلة، واـــد أ ـــد  ــذا املكتـــب مقــر يف )مكتبـــة القـــران 

 احلكيم( العامة.
جملــة  ــداء اإلســالم، سلســلة أ ــالم الشــيعة، سلســلة القــران يهــدي، جملــة األرــالق واآلداب، جملــة  (29)

وت املبل ـــــن، جملـــــة مبـــــادإ اإلســـــالم بالل ـــــة ارجنلي يـــــة، جملـــــة صـــــوت اإلســـــالم، جملـــــة ذكريـــــات صـــــ
 ، سلسلة منابع الثقا ة اإلسالمية.املعصومن

جملـــة شـــهرية  ـــدف لو ابـــة  لـــا األســـئلة الدينيـــة املطروحـــة يف الســـاحة مـــن ااتصـــادية وا تما يـــة  (22)
دور   كان للشهيد السعيد السيد حسن الشريا ي وسياسية و قائدية وتربوية و سكرية وغريها.. و 

كبري يف اإل ابة  لا اسم كبري من األسئلة، وكا ص هذل اجمللة تصدر من )املدرسـة ا نديـة الكـرب ( 
 يف كربالء املقدسة.
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 لكنا حاولنا أن  شرتي منها ما أمكن.
وكــذلت أرــذت احلكومــة تطــارد املصــلن يف الصــحنن الشــريفن، ويف املســـا د 

 حت تقلفصص صلوات اجلما ة.
وكـــذلت أرـــذوا يطـــاردون ال ائـــرين وـــص ألـــ  اســـم واســـم حـــت رلـــص العتبـــات 

 املقدسة ار النادر من ال وار، اللهم ار يف ليايل اجلمعة وبعا ال يارات.
وأرذوا يطاردون اتطباء واجملالس احلسينية بصـورة غـري مسـبواة، حـت ان عا ـة 

 جمالسهم رو ا . منهم عفدوا رطابا م، كما عد أصحاب اسم من اجملالس
وباجلملـــة  قـــد وولـــص كـــربالء املقدســـة مـــن تلـــت الواحـــة ات ـــرة اىل بلقـــع، كـــ  

 ذلت وص شعار )وحدة، حرية، اشرتاكية(.
 عم كان املفهوم  ند العرااين من هذل الكلمات: وحدة القتلة، وحرية اجملـرمن، 

لـــــت، اذا  واشـــــرتاكية حـــــ ب البعـــــث يف أمـــــوال النـــــاس وأ را ـــــهم، والويـــــ  مث الويـــــ 
 تنفسص، بلم ما اذا الص: ملاذا؟ 

 الوا ــب  ليــت أن تســبفح حبمــد البعــث، والــرئيس املهيــب املنا ــ  أمحــد حســن 
ـ  ديــدا  ! ـ بعــد أن كــان مــن ســاللة  البكــر، الــذي أصــبح مــن ذريــة الرســول 

 ساسون حسقي .
 

 نماقج مأل ا ستبدا 
أن تـتكلم حـول ليس هـذا  حسـب، بـ  رنقـص األصـوات اىل حـدف ا ـت ر دـرأ 

 صــــمة كــــ   ــــرد مــــن الشــــرطة، أو أ  ــــاء حــــ ب البعــــث،  كــــ   ــــرد مــــنهم أصــــبح 
 معصوما  ر يسأل  ما يفع ، وهم يسألون.

ان هذل األحداا لعلها ر تصدق يف املستقب ، لكننـا  عيشـها اآلن، ومـا  ـذكرل 
اآلن يف هذا الكتاب لع  القارإ يف املستقب  مير  ليم مرف الكرام، لكن اجلو مكفهـر 

 حبيث يتصور اإل سان ان ك  ما يكتب  هو الي .



 

 41 

 
 لماقا ت حك؟!

أن  واــد حــدا أمامنــا يف ســوق )الفلجيــة( املشــرف  لــا شــاره اإلمــام  لــي 
طائرة مرفت يف ااء كربالء،   حت أحد اتفا ن حينما  ظر اليها ـ  حكا   قط ـ 

إ بعـد أن أ ـت  ـربا ، واذا باألمن يقب م مـن أطرا ـم وسـاام اىل مركـ  الشـرطة، وهنـا
 اي  لم: ملاذا ت حت وأ ص تنظر اىل الطائرة؟ 

 ربد أ ت  اسوس  مي  وبأل  وسيلة متكن الر   وذويم من استخالصم.
 

 وض  ال را 
ان الو ــع يف العــراق اآلن و ــع شــاذ، حــت أصــبح العــراق كلــم ســجنا  كبــريا ، بــ  

ــــم ســــبحا م:  َ  اْ َستتتتُ  ا َطيَ تتتتا َوَ  قَتتتتا هنمــــا  ينطبــــق  لــــا كــــ  مــــتكلم  يــــم، اول
ُتَكلُِّم ءَ 

(78). 
 ــال حــق ألحــد لــم أن يــتكلم، بــ  ور أن يســكص، وايــا الوا ــب  ليــم أن ميــدح 

 ويسبح، واد أ فص أ ا هذا البيص اىل شعر الرصايف:
 يتتتتتتتتتتتتتتتتتا قتتتتتتتتتتتتتتتتت     تتكلمتتتتتتتتتتتتتتتتت ا

 
  ء الكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت   محتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 واإل ا ة هذل: 
 طتتتتتتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتتتتتتا متتتتتتتتتتتتتتتا ينتتتتتتتتتتتتتتتتاضكم

 
 طالمشتتتتتتتتتتتتتتتتتتتك   تتتتتتتتتتتتتتتتتت  مجتتتتتتتتتتتتتتتتتتر  
 م متتتتتتتتتتتتا وأيتتتتتتتتتتتتتم ضتتتتتتتتتتتتا ستتتتتتتتتتتتب ح ا 

 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل أقى وترنمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ا 
 ضمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ثر الب تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت  ال تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت يم طحمتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتده متحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتم 
 أطلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتي  قا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتدكم صلتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيب  وضكتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتر ضتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيغم؟ 
 متتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتأل آ  ساستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت ء 

 
تتتتتتتتتتتتم؟   طمالتتتتتتتتتتتتك يتتتتتتتتتتتتا عتتتتتتتتتتتترا  تج  
  

                                                           

 .101سورة املممنون:  (21)
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 كتب  او القرآء الحكيم
واــــــد أرادت احلكومــــــة أن تصــــــادر كتــــــب )دار القــــــران احلكــــــيم( البال ــــــة ارف 

س، لكن شدة ال  ط الشعيب أ ربت احلكومـة اىل ا ـادة الد ا ري، وكا ص ملكا  للنا
 الكتب اىل أصحا ا.

 
 و ا   يأل مييف ء! 

واــد اامــص احلكومــة با ــداد عا ــة و ممــتهم واــتهم ر ــال الــدين، و علــتهم 
مر ع األمور لدمة، و لا يدهم و  املشاك  الدينية والعلمية، واد كا وا اب  ذلـت 

مقهــا، أو محفــال، أو ربــا ، أو معلــم يف املــدارس مــا بــن  ــرفاش البنــت، أو صــاحب 
الرايــة، أو بــن ر ــ  املباحــث )الســري(، كمــا رصصــص احلكومــة  ــم راتبــا   ــخما  
رســــتهواء  ــــعاف النفــــوس مــــن ر ــــال الــــدين، لكــــن مــــن حســــن احلــــ ، ان النــــاس 

  ر وهم  ا دادوا  نهم ابتعادا  مما أواعهم يف أشد ال يق ار تما ي.
املعممون املرت اة ر يقتصرون  لا مدح البكر واحل ب واجنا ات واد أرذ همرء 

الثــــورة!، بــــ  تعــــدفوا اىل مــــدح  فلــــق  لنــــا ، وأ ــــم الر ــــ  الوحيــــد الــــذي رلصــــنا مــــن 
ارســتعمار، ومــدح )  رايــا هــو( الــذي كــا وا يهوديــا  و  ــوا  يف جملــس ايــادة الثــورة، 

ــــدلفنا  لــــا ــــذا ي ــــدا  رطــــط الصــــهيو ية، ول ــــم يعــــرف  ي درب الكفــــاح  ــــد  حبجــــة أ 
اســرائي ، بينمــا كــان األول حلقــة ارتصــال بــن الصــليبية وبــن القــادة، والثــاين حلقــة 

 ارتصال بن الصهيو ية وبن القادة.
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  شاعة المنكرار

 
ــــم اليهــــود، وذلــــت لكســــح األديــــان  اشــــا ة املنكــــرات واآلثــــام مــــن أهــــم مــــا يعني

باهتـة، ر حـس  يهـا ور حركـة،  واألرالق من أمامهم، حت تبقا الشـعوب مهلهلـة
 يتمكنــوا مــن اســتعمارهم والســيطرة  لــيهم، واــد  ــص  لــا ذلــت كــرباء اليهــود، واــد 
اهــتم البعــث منــذ أول يــوم مــن تســلمهم احلكــم اىل تنفيــذ هــذل اتطــة، ولكــن  لــا 
مراح  حسب ما راول من السياسة واالوا: )رطوتان اىل األمام، ورطـوة اىل الـوراء 

 فية(.حت تتم التص
واـــد كـــان احلـــ ب يف بعـــا املنـــاطق يهيـــأ جمـــالس الســـهرة لتعـــاطي اتمـــر والب ـــاء 

 واللواط.
 كما  تحوا املوارري يف علة من البالد.

 و تحوا حا ات اتمور يف بع ها.
 و تحوا بعا النوادي للواط يف ب داد وص شعارات أرر.

ة يف التلف يون، اىل غريها و ادوا  رتة بث األغاين من الراديو، والصور الدا رة املثري 
 وغريها.

أمــــا مــــا خيــــص كـــــربالء املقدســــة،  قــــد ركــــ  احلـــــ ب اهتمامــــم إل ســــادها وذلـــــت 
 باتطوات التالية:

 : السماح للشيو ين مبمارسة  شاطا م ا دامة.1
 :  ع  )كا ينو كربالء( حمال  للخمر والب اء والشذوذ اجلنسي.1
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 ن كان حمرما  اا و ا .: ا ا ة القمار يف ك  كربالء، بعد أ3
 : ا ا ة ال ناء ارب الصحنن املقدسن بعد أن كان حمرما  اا و ا .4
: الســماح للنســاء الســا رات اتليعــات مـــن التوا ــد وبأ ــداد كبــرية يف كـــربالء 9

 أيام اجلمع وما أشبم وا تشارهن يف األسواق والشواره.
ة الشـباب والفتيـات العـراة، : ووي  حبرية الر فا ة ارب كـربالء اىل مسـبح لسـباح9

و صــب اتيــام هنــاإ مل اولــة القمــار واتمــر وال  ــا والشــذوذ اجلنســي، حيــث أرادوا أن 
 تكون كربالء املقدسة مدينة رار ة  لا القيم واملبادإ.

 :  ع  مقرات احل ب يف كربالء حمالت ملمارسة وتل  أ واه الفساد.2
 دارس وما أشبم، اىل غريها.:  رو األ الم السينمائية اتليعة يف امل1

 والوي  ملن تكلم ولو بشطر كلمة،  هو  اسوس و مي  ألمريكا ومتآمر.
هـذا باإل ـا ة اىل تبعيـد وتسـفري وسـجن جممو ـة مـن العلمـاء واتطبـاء والكسـبة 

 .(79)، وتنفيذا  لوصية ستالناألريار وك  ذلت تمد صوت اإلمام احلسن
 

 وصية ستاليأل
ســتوىل ح بــم  لــا الــبالد اإلســالمية التابعــة إليــران، مثــ  بادكوبــة  ــان ســتالن ملــا ا

وافقا ، وابة وما أشبم، اتلوا  شـرة ارف مـن ر ـال الـدين يف تلـت الـبالد،  ـذهب 
مسمول  ره احل ب هناإ وبشـر سـتالن باإلجنـا  الثـوري ا ائـ  مـن اتـ  ر ـال الـدين 

قد  علتم ما يفرح،  ان كربالء وهدم املسا د،  قال ستالن: لكن اذا اتلتم كربالء  

                                                           

وـاد م(: سياسي روسي،  األمـن العـام للحـ ب الشـيو ي يف ار1593/  1125 و ي  ستالن ) (25)
ــــد األ لــــا للجــــيش )1593/  1511الســــو يايت  ) م(، 1593/  1541م( رئــــيس احلكومــــة والقائ

حكم ارواد السو يايت حكما  دكتاتوريا   ق ـا  لـا مناوئيـم يف حماكمـات صـورية واسـتبد بالسـلطة، 
تعرو يف  هد رروشوف حلملـة  نيفـة كشـفص  ـن  ـورات حكمـم وأدت اىل وطـيم متاثيلـم و صـبم 

 ية.التذكار 
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ما دامص مو ودة،  ا ا تنشـر ر ـال الـدين ـ ومـرادل اتطبـاء الـذي ينشـرون اإلسـالم 
 ـ. باسم اإلمام احلسن 

 
 مأل ضركار كرض  

ان حــــ ب البعــــث يف العــــراق وان كــــان  مــــيال  إل كلــــرتا والصــــهيو ية، واصــــدهم 
بثوا بكـ   اسـد ومفسـد، لكـن وطيم اإلسالم واألرـالق، ممـا أو ـب  لـيهم أن يتشـ

هيهــات أن قبــو تلــت الشــمعة الــ  أ ــارت كــربالء،  ــان كــربالء املقدســة ســتعود بعــد 
 وال هـمرء اىل حالتهــا األوىل، ملــا  يهـا مــن اجلــذور الثابتـة الناميــة، كمــا ان تســفريهم 

د ألهايل كربالء   يمثر  لا  فسيتهم ومعنويا م ب   ع  مفعولم بالنسبة اىل أي بال
 حلوا  يها.

 مــثال  لبنــان تأسســص  يهــا  ــدة مراكــ  مــن كــربالء بواســطة األ  الســيد حســن 
 ومسا ديم.

 كما حدا ذلت يف الكويص حن ادمناها.
ويف ايــران، أرــذت مشــاريع كــربالء تظهــر  يهــا، حــت ان الكــربالئين أسســوا يف 

وهيئـات طبـع  وتل  بالد ايران، أكثر من مائة مشروه، أمثال دور النشر واملكتبات
 الكتب وهيئات الشباب وغريها.
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 مشاوي  ط  الك يي

أمــا املشــاريع الـــ  أجنــ ت يف الكويـــص اىل تــاري  كتابـــة هــذا املقـــال و  ميــا مـــن 
 ااام  يف الكويص ار ب عة أشهر،  هي  بارة  ن:

 : م تس  لت سي  املوتا.1
 : مدرسة لطالب العلوم الدينية.1
 د مع مكتبة.: دار إلمام عا ة املسج3
 : تنصيب أئمة اجلما ة يف بعا املسا د واحلسينيات.4
 : ااامة جمالس  سائية للتع ية.9
 : هيئات للشباب.9
 : صناديق للترب ات اتريية.2
 : هيئة طبع الكتب و شرها جما ا .1
 : املكتبة اإلسالمية السيفارة.5

 :  شرة اسالمية منظمة.10
 : جمالس دورية للتع ية.11
 لس دويد القران احلكيم.: جم11
 : جمالس أسبو ية للتع ية.13
 : هيئة الكتفاب الشباب.14
 : دورات دينية لالبتدائية واملتوسطة والثا وية واجلامعة.19
 : تكوين  واة حو ة  لمية كويتية.19

وهناإ مشرو ات أرر ايـد التنفيـذ بـاذن اهلل تعـاىل، ومـا أذكـر لـيس تبجحـا ، بـ  
 تعــاىل  لــا كــربالء املقدســة مــن النشــاط اإلســالمي بربكــة اإلمـــام بيا ــا  ملــا منحــم اهلل

 سواء يف دار  كربالء أو رار ها. احلسن 
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 مأل أسبا  الت طيق 

ولع  بعا الناس يتعجبون كي  أاوم أ ا  ذل األ مال الكثرية ـ حسب رأيهـم ـ 
 ؟ 

ىل مــا لكــن التعجــب  اشــمل مــن الفــة ا مــم، وار  الــذي امنــا بــم لــيس بالنســبة ا
 قـد كـان يقـول: ان   )رمحـم اهلل(ينب ي ار كقطرة يف حبر، وأ ا أتـذكر دائمـا  اـول الوالد

كثــريا  مــن النــاس تركــوا العمــ  بالوظــائ  الشــر ية، حــت يظنــين بعــا النــاس أين مــن 
 األريار!.

واذا اايســـين املتعجـــب، بالر ـــال الـــذين  تحـــوا صـــفحة  ديـــدة يف العـــا ، ســـواء  
ن أو اململفن أو مـن أشـبم، سـواء كـا وا مـن األريـار كا وا من السياسين أو املصلح

واملتقــن أم غــريهم، لــرأ  أين لســص ار يف ذيــ  القا لــة ـ ان صــح أن يقــال اين يف 
 القا لة ـ .

 أمــــــــــــا كيــــــــــــ  متكنــــــــــــص مــــــــــــن اجنــــــــــــا  هــــــــــــذل األ مــــــــــــال،  هنــــــــــــاإ أســــــــــــباب، 
 منها:
يفاراين : الرتكي   لا التفكري يف مو وه أو موا يع، حت ر أظن أن التفكري 1

سا ة، بـ  أحيا ـا  أ ـع القلـم والـورق  نـد رأسـي واـص النـوم،  ـاذا وصـلص اىل شـعر 
 أو  كرة أو ما أشبم، اكتبم وأ ا مستلق يف حالة ظلمة ال ر ة مبلكة اليد.

 : ارستشارة الدائمة، يف وتل  املوا يع والشمون.1
 : العربة الدائمة،  ال أده شيئا  مير ار ا تربت منم.3
 ستطاله الدائم  لا وتل  العلوم واألو اه.: ار4
: املطالعــــة الدائمــــة الســــريعة، وأحيا ــــا  الــــتهم كتابــــا  ذا مائــــة صــــفحة يف بعــــا 9

 سا ات.
 : ارهتمام بالواص حت ر أ يع ولو دايقة.9
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: ارتباه الـدائم ألاصـر الطـرق اىل النتـائ ، واليـت مـثال  لـذلت،  ـاين أسـره يف 2
كثــريا مــا ر يقــرأ ار ملــن  ــرف أســلو ، وذلــت لعــدم ا ــا ة الكتابــة، حــت ان رطــي  

الواــص يف حســن اتــط،  ــاألل  ر أ ــرفل، واحلــرف ر أمتفــم، بــ  أكتــب دائمــا  بــالقلم 
 ال عي  حت ر يأرذ اتط مين ار مبقدار ال رورة.

: التحــول مــن مو ــوه اىل مو ــوه، لــئال أمــ ف،  ــأهيمل دائمــا   ــدة أمــور أ تقــ  1
ذاإ، مــثال  أطــالع حــت اذا مللــص، أؤلــ ، حــت اذا مللــص أذهــب اىل مــن هــذا اىل 

مقابلـــة صـــديق، حـــت اذا مللـــص أستشــــري يف تأســـيس مو ـــوه، وال الـــب أن يكــــون 
أمامي  دة كتب للمطالعة، و دة كتب للتألي ، و دة مشـاريع لوجنـا ، ا تقـ  مـن 

 هذا اىل ذاإ، وهكذا.
ص اين منــذ جســة  شــر ر أ لــم اىل : الــة ارهتمــام بــاألمور الد يويــة، ولــو الــ5

واــص ال ــداء مــا هــو غــدائي؟ واىل واــص العشــاء مــا هــو  شــائي؟   أكــن بعيــدا   ــن 
الوااــــع،  قــــد  ــــرت  ــــاديت أن شخصــــا  يقــــوم بشــــراء حا يــــات البيــــص مــــن املأكــــ  
واللـــوا م، مث يف كـــ  شـــهر أو شـــهرين أ طـــي الـــثمن لـــم،  ـــال  لـــم يل بعـــد ذلـــت  ـــن 

 مللبس أو ما أشبم.املأك  أو املشرب أو ا
: اإلسراه يف اجنا  بعا األمور مثال  األك  ر يأرذ مين يف بعا الو بات 10

ار  شرة داائق، وأحيا ا  أبل  اتب  حـت ر بتـاج اىل امل ـا، أو اكـ  وأ ـا مشـ ول 
 بالتألي  أو املطالعة، ... اىل غري ذلت من األمور.

و يي،  هــم يعينــوين يف مهــامي، : مــن   ــ  اهلل ســبحا م كثــرة أصــداائي ومعــا11
ــــذا  األصــــدااء  واــــد ا تــــدت  ــــدم اســــتف ا  أي صــــديق مهمــــا كا ــــص الظــــروف، ول

 يفتحون يل ك  الو م، ويسا دوين يف ك  مهمة.
ومـا  : وأرريا ، وان كان ينب ي أن يعدف أور  لط  اهلل و  ـلم وحـدل وحـدل، 11

كنا لنهتدي لور أن هدا ا اهلل
(80). 

                                                           

 .43سورة األ راف:  (10)
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ميكــن أن يكــون مــا امــص بــم مــوردا  للعجــب، أو األحــر  أن   هــ  بعــد هــذا كلــم
يتعجب املرء كي  يكون ا تا ي  ـذل ال ـحالة، بينمـا أن تلـت األسـباب ينب ـي أن 
تــأيت بنتــائ  كثــرية، واين اىل اآلن لســص ميموســا  مــن أن أصــ  اىل مــا اصــبوا اليــم مــن 

أن بقــق ذلــت، ومــا ردمــة اإلســالم و شــرل يف الــبالد، واد ــو اهلل ســبحا م ليــ   ــار 
 هو  لا اهلل بع ي .
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76 
 كلمة اهلل    ال ليا

 
 ا ين من رالل دار  القليلة  لمص أن كلمة اهلل هي العليا دائما .

 كما و دت ان الشعوب هي صاحبة الكلمة.
وذلت ألن كلمـة اهلل هـي الكلمـة الصـحيحة، والصـحة مطابقـة للفطـرة اإل سـا ية 

 د و اليها.اذا و دت من يقو ا، وي
كما ان الشعب مبا لم من ال  ط املستمر ا ائ  ربد وأن ينتصر  لا من ليس 
لــم مثــ  هــذا ال ــ ط أ ــين احلكومــات، ولــذا  ــان احلكومــات الدينيــة تبقــا أل ــا ر 
تالاــي  ــ طا  مــن ابــ  الشــعب، وبعــدها البقــاء للحكومــات الدميقراطيــة، أل ــا هــي 

 الشعب.
 لـــا احلكومـــات الدميقراطيـــة، ـ و قصـــد  ـــا طبعـــا  وأ  ــلية احلكومـــات الدينيـــة 

الــديين الصــحيح ـ أن األوىل تعتمــد  لــا الشــعب و لــا الوااــع، بينمــا تعتمــد الثا يــة 
  لا الشعب  قط.

ولــذا  ــاين أ صــح مــن بصــدد احلكــم ان أراد لنفســم البقــاء أن يعتمــد  لــا الــدين 
 ر يدوم اىل ايام السا ة.وااعا ، ر صورة وردا ا ،  ان اتداه ان دام سا ة  ا م 

 
 م  متصر  كرض  

وا طالاا  من هـذل النظريـة  ـاين كنـص منـذ ار قـالب بـ  وابلـم حيـث أر   ـ ط 
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مطمئنــا  بــأن هــذل احلكومــات يف طريقهــا  (81)الشــعب  لــا حكومــة ) ــوري الســعيد(
 (83)كربالء )حسـن الـوداي(  (82)اىل ال وال، واد شرحص بعا هذا الشيء ملتصرف

 (.1593ىل كربالء يف  ام )الذي  اء ا
حيـــث  ـــاء البعـــث بقطـــار )ار كلـــو أمريكـــي( حســـب تعبـــري أحـــد اادتـــم، وهـــو 

الــذي صــار و يــرا  للدارليــة،  قــد  ــاءين هــذا املتصــرف  (84)) لــي صــاد الســعدي(
 لي ورين، ومعم رئيس البلدية، وبعا ر ال الدين من أصداائي.

 وا حرمتن:  قلص لم: ا كم اذا أرد  البقاء ربد وأن ترا 
 : حرمة الدين.1
 : وحرمة الشعب.1

حيث ا كـم اذا   ترا ـوا حرمـة الـدين ربـد وأن املتـدينن وهـم الكثـرة الكـاثرة يف 
العراق يقفون  دكم ور طااة لكم  م،  ـا م اـوة هائلـة مهمـا بـدوا متفككـن غـري 

 منتظمن يف مر ق من مرا ق التقدم.
ي ـــ طون وي ـــ طون اىل أن يســـببوا ا فجــــارا   واذا   ترا ـــوا حرمـــة النـــاس  ــــا م

  ليكم.
مث ذكرت لم تفشي القمار يف كـربالء مـن بعـد مـا  ـاءوا اىل احلكـم بعـد أن كـان 

 ممنو ا  يف كربالء املقدسة.
 اال: لكننا  طلق احلريات ملن أراد،  ان من مبادإ ح ب البعث احلرية؟

أي ــــا  ليفعلـــوا مــــا الـــص: وهــــ  أ كـــم مســــتعدون أن تطلقـــوا حريــــات الشـــيو ين 

                                                           

 مرت ترعتم. (11)
 املتصرف: اصطالح ادمي يراد بم احملا   اليوم. (11)
م(، وبقـــي يف منصــبم ملــدة تا يــة 1593)  ه1313حســن الــوداي،  ــنف حما ظــا  ملدينــة كــربالء  ـــام  (13)

 من بدأ تأسيس احلكومة العرااية . 31أشهر  قط، ويعدف املتصرف رام 
 م و ائب رئيس الو راء ا ذاإ.1593السعدي:   يم احل ب واملساهم يف حركة شباط   لي صاد (14)
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شــاؤوا؟ حيــث ان البعثيــن ابــ  ذلــت كــا وا  ــد الشــيو ين مائــة يف املائــة، حبكــم ان 
 أسياد األولن كان ال رب، وأسياد اآلررين كان الشرق.

 أ اب هكذا، اال: كال، أل م يهدفمون البالد.
الص:  القمار أي ا  يهدم البالد، لكن ك  هدم من  وه،  هدم القمار مـن  ـوه 

راتصــاد والصــحة، بــ  ويصــ  أحيا ــا  اىل هــدم ار تمــاه، أمــا هــدم الشــيو ية  مــن ا
 حيث السياسة أور  ويتبعها سائر أاسام ا دم.

 و   د املتصرف  وابا  ار ال حت.. 
واد صار ما تنبأت بم اذ سقط حكمهم يف أيام االئ ، كما هو معروف حيـث 

 ر حرمات األمة.ا م   يكو وا يرا ون حرمات اهلل تعاىل و 
 

 )وحم  اهلل( طاعا  عأل السيد الحكيم 
،  قـــد هاعـــص (85)ولنمثـــ  لقـــوة  ـــ ط املتـــدينن، مبثـــال حـــدا يف  مـــان ااســـم

 (19))رمحــم اهلل( ريــدة )احل ــارة( ذات الن  ــة الشــيو ية اإلمــام الســيد حمســن احلكيم
                                                           

 مرت ترعتم.(19)
( ايـــة اهلل العظمـــا املر ـــع الـــديين الكبـــري الســـيد حمســـن بـــن مهـــدي بـــن صـــاد بـــن أمحـــد الطباطبـــائي 19)

ــــد  ــــدل  ــــام 1115هـــــ / 1309يف شــــوال  احلكــــيم، ول ــــويف وال ــــان، ت ــــ  بلبن ــــص  بي ــــدة بن م يف بل
هـــ و مــرل ا ــذاإ ســص ســنوات وتركــم مــع والدتــم وأريــم األكــرب ايــة اهلل الســيد حممــود احلكــيم 1311

)اــدس ســرل( والـــذي يكــربل بعشــر ســـنوات لتتــوىل األم واأل  الكبـــري تربيتــم ور ايتــم. وكـــان أمــن ســـر 
م ابــ  أن يكــون املر ــع األ لــا، صــن  العديــد 1531القيــادة يف ثــورة العــراق  لــا الربيطــا ين ســنة 

مــن الكتــب القيمــة، ايــ  ا ــا تقــارب جســن مملفــا ، أ لهــا )مستمســت العــروة الــوثقا( و)تو ـــيح 
املســـائ ( و)حقـــائق األصـــول( و)دليـــ  الناســـت يف املناســـت(، ومـــن أ مالـــم تأســـيس املكتبـــة العامـــة 
املعرو ــة باســم )مكتبــة ايــة اهلل احلكــيم العامــة( يف النجــ  األشــرف وهــو أول مــن أســس مكتبــة  امــة 

هــا، كمــا أ شــأ  ــا  رو ــا  يف مــدن العــراق، وا دو يســيا وســورية ولبنــان. أصــدر  تــوال الشــهرية بتكفــري  ي
ــــرب أن 1590هـــــ أيــــار 1325/ شــــعبان/ 12الشــــيو ية والكشــــ   ــــن صــــب تها اإلحلاديــــة يف  م وا ت

الشيو ية كفر واحلاد و شر الفتو  يف  ريدة العراق ا ذاإ. تعرو للم ـايقة مـن ابـ  حـ ب البعـث 
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واذا ب الب املدن يف اجلنوب ت لق األسواق استنكارا ، مع أن اإلرهاب كان مسيطرا ، 
صن أي ا  احملـال التجاريـة يف كـربالء املقدسـة ممـا ظهـر للحكومـة اـوة   تكـن  وأغلقنا

تتصورها، وا طرت اىل أن تبعث الينا من يقول: ان ب داد اقـذت التـدابري الصـارمة 
  د اجلريدة املذكورة،  أؤمر أن يفتح الناس حما م.

يهم لكين كنص أ لم بكـذب الكـالم،  قلـص: ان ديـن النـاس هـو الـذي حـتم  لـ
ال لــــق، ر أ ــــا،  أ تــــذر أن أتــــدر  يف األمــــر ابــــ  أن  علــــم  لمــــا  اطعيــــا  ان ب ــــداد 

 اقذت تدابري صارمة  د  ريدة )احل ارة(.
وملــا يئســوا مــين التمســوا أ اســا  ارــرين و ملــوا  ــ وطا  وارهابــا ، حــت متكنــوا مــن 

تـــدابري  ـــتح احملـــالت التجاريـــة، ولكـــن بعـــد ذلـــت تبـــن كـــذ م وأ ـــم   يتخـــذوا أي 
 ـدها، بـ  صــدرت اجلريـدة يف يــوم غـد وكأ ـم   يكــن شـيء بــاألمس، لكـن اجلرائــد 
 ر ص أن محا ر ـال الـدين ر ميـس، وار كا ـص اجلمـاهري  لـا اسـتعداد ألن تقـ  

 منها موا  املناوإ.
ومــن ذلــت احلــن اىل حــن جمــيء البعثيــن مــرة ثا يــة اىل احلكــم يف اطــار )ا كلــو 

وأ ه ة اإل الم، تتحاشا من دربة اتطـأ مـرة ثا يـة، وحـت  امريكي( كا ص احلكومة
يف  مــن حكــم البعــث الثــاين، وا ــايا األ  الســيد حســن والســيد مهــدي احلكــيم   
يدم  جم احلكومة واإل الم  لا ر ال الدين بـ  ا سـحبص مـن امليـدان بعـد منـاورة 

 بسيطة، حيث ان األمة هاعص احلكومة بك  اواها.
 

 كلمة لل امليأل
ولكن هنا كلمة  ب أن ر تفوت السامع، وهي ان اإل سـان الـذي يريـد العمـ  
 ـــب أن ر ي ـــرت  ـــاتن القـــوتن، اـــوة األمـــة واـــوة الـــدين، اذ حكمهمـــا حكـــم مـــاء 
                                                                                                                                                                      

م ود ـــن يف النجــ  األشـــرف وكـــان يــوم و اتـــم يومـــا  1520هــــ /1350 العــراق. تـــويف بب ـــداد  ــام يف
 .مشهودا  يف تاري  العراق حيث  طلص األسواق ورر ص املدن  ن بكرة أبيها لودا م 
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الســـماء، ان   يشـــق لـــم أ ـــر ويـــ ره بســـقيم،   يـــأت بـــالثمر، ويف املثـــ : اـــرياط مـــن 
 العم  رري من انطار من الكالم.

شـكالن رتـال  رامسـا  ـ  لـا ارصـطالح ـ والرتـ  اتـامس ر يكفـي ان القـوتن ت
وحدل، ب  الال م أن يفجر اإل سان هاتن القوتن بالعم  املنظم احلا م الـذي يكـون 

  لا املستو  الالئق.
ان ااســـم تـــر م اـــوة الشـــعب  ـــد  ـــوري الســـعيد اىل الثـــورة،  اســـتفاد مـــن هـــذل 

م اوة الدين  د األموين اىل ا احة حكمهـم القوة، كما ان أبا مسلم اتراساين تر 
 واإلتيان ببين العباس.

ـــــاس  ـــــادة  ومـــــن الوا ـــــح أن ترعـــــة القـــــوتن اىل العمـــــ  صـــــعب  ـــــدا ، ألن الن
مســتعدون للكــالم وال ــ ط وليســوا مســتعدين للعمــ ، و ــذل املناســبة أذكــر حــادثتن 

كا ـص  ـواطفهم يدل كاليفا  لا أن كثـريا  مـن النـاس ليسـوا مسـتعدين للعمـ  مهمـا  
 اىل  ا ب.

 
 ط  أيا  ال  د الملك 

 قــد اتفــق يف أيــام العهــد امللكــي أن تعــدفت  هــة راصــة  لــا ر ــ  مــن ر ــال 
الدين،  ها ص وما ص كربالء للحادا، وا تمعنا صن يف احـد  املـدارس الدينيـة 
لو ع حد ملث  هذا التعدي حت ر يتكرر يف املستقب ، وارر اجملتمعون الذهاب اىل 
متصرف اللواء، وملا حا ص سا ة الذهاب أرذ املتحمسون يفـر الواحـد تلـو اآلرـر، 
حــت   يبــق مــنهم ار أ ــا وأربعــة، واســتقلينا الواســطة )الربــ ( ويف أثنــاء الطريــق  ــ ل 

 أحدهم حبجة أن لم  مال ،  لم يا اىل املتصرف ار أربعة  قط.
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 اعتقا  السيد مرت ى القيوين 

 
 .(87) تقلص السلطة يف  من ااسم )السيد مرت ا الق ويين(ويف حادا ثان، ا

 ا تمعنا يف احـد  املـدارس الدينيـة أل ـ  التفكـري يف كيفيـة ا قـاذل، وكـان اجلـو 
ملبفدا  باإلرهـاب، وكـان خيشـا  لـا السـيد مـن اإل ـدام، والنـا: ان القـرار املبـدئي أن 

أن يُذهب بم اىل ب ـداد،  ذهب اىل  فس السيد يف )السراي( ـ مرك  ار تقال ـ اب  
لعلنا  تمكن مـن اانـاه السـلطة بـاطالق سـراحم ولـو بالكفالـة، أو  ـر  مـاذا هـو رأي 

 السيد يف األمر.
 لـــم يبـــِد اجملتمعـــون املتحمســـون اســـتعدادا  بالـــذهاب اىل املتصـــرف، بـــ  تســـللوا 

 وا سان ارر. (88) لواذا ، حت   يبق ار أ ا و)السيد صادق الشهرستاين(
لينا الواســطة الــ  االتنــا اىل دار املتصــرف، ولكــن الشــخص الثالــث  ــ ل يف واســتق

أثنـــاء الطريـــق، حبجـــة تا هـــة،  لـــم  قابـــ  الســـيد واملســـمولن يف تلـــت الليلـــة ار صـــن 
 ارثنن، مع ان العواط  كلها كا ص مع السيد.

                                                           

هــ رطيـب شـهري وشـا ر 1390( اية اهلل السيد مرت ـا بـن السـيد حممـد صـادق القـ ويين، ولـد  ـام 12)
أ ــالم العلــم واألدب واتطابــة، اــاوم املــد األمحــر يف العــراق أثنــاء حكــم ااســم  ــام  أديــب و لــم مــن

م ، ا تقلتـم السـلطات الظاملـة يف العـراق  ـدة مــرات، و ـذب رال ـا و فـي اىل اـال العــراق، 1591
ها ر اىل الكويـص مث ايـران مث امريكـا، وأسـس العديـد مـن املمسسـات اإلسـالمية يف دول  ديـدة، لـم 

 اء  لماء و  الء ورطباء. دة أبن
، كـــان مــن و هـــاء مدينــة كـــربالء املقدســـة، )رمحم اهلل(( الســيد صـــادق احلســيين املر شـــي الشهرســتاين11)

، )رمحم اهلل(واملــــري ا مهــــدي الشــــريا ي )رمحــــم اهلل( اصـــر املــــر عن الشــــهريين: الســــيد حســــن القمــــي 
حمـــ  حيــث كـــان مال مــا  لدرـــري واــد را قـــم يف ســفرتم اىل الـــديار املقدســة يف مكـــة واملدينــة، كـــان لــم 

 طــارة يف أول ســوق العطــارين بكــربالء، وكــان يقــوم بتنظــيم رحــالت دينيــة اىل الــديار املقدســة ألداء 
 مناست احل . تويف بكربالء ود ن  يها.
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...(89)  . 
 

 ملحق الص و وال ثا ق
 ان ر أصا الكتا  المطب ع

                                                           

 الناشراىل هنا ا تها ما و د ال من الد رت اتطي الرابع، ويبدو أ م كان للبحث صلة.  (15)
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