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الكتاب الحادي عشر
جهاد
السٌد البؽدادي
د ارس ػ حكاري ػ نقدي ػ كثائقي ػ خػ ػ ؿ نصػػؼ قػػرف لمسػػيرة اإلمػػاـ المجاهػػد السػػيد محمػػد الحسػػن
البغدادم هذا الحكار الحضارم الذم دار بين كبيف سماح آي ا﵀ المفكر أحمد الحسن البغدادم ػ
داـ ظم ػ

ػ كاسػػرغرؽ أعػػداد كرسػػجيم عػػدة لقػػاتات اعربػػر مػػف أدؽ األحاديػػث الفاحص ػ الناقػػدة ف ػ

راريخنا المعاصر الر رسرهدؼ شخصي رسالي عاشت مآس الجماهير الكادح .
فقػ ػػد كضػ ػػعت لحيار ػ ػ الفكري ػ ػ كالجهادي ػ ػ الكثيػ ػػر مػ ػػف الررجمػ ػػات عم ػ ػ شػ ػػكؿ كرػ ػػب كمقػ ػػا ت
كدراسات()1

( )47نظر :الكتب التالٌة:
 -1آٌة هللا السٌد البؽدادي ..حٌاة جهاد ونضال ،عبد الجبار الزهٌري ،ط :كربالء .1971
2ـ ارجوزة فً الصوم واالعتكاؾ والخمس ،محمد الحسنً البؽدادي ،مقدمة :عبد الهادي العصامً ،ص 7 :ط :النجؾ.1969 ،
3ـ آٌة هللا البؽدادي ،مجلة التراث الشعبً ،ع  ،8 :/س1964 ،1 :
4ـ اعٌان الشٌعة  ،محسن االمٌن العاملً ،ج ،10 :ص  11ج 21 :ص ،91 :ط :دمشك ـ سورٌا.
5ـ ادب الطؾ ،جواد علً محمد شبر الحسٌنً ،ج 6 :ص ،270 ،245 ،190 :ط :بٌروتـ لبنان
6ـ أحسن الودٌعة فً تراجم مشاهٌر مجتهدي الشٌعة ،محمد مهدي الكاظمً ،ج ،1 :ص ،4 :ط :النجؾ
7ـ انساب العشابر العربٌة فً النجؾ االشرؾ ،ناجً وداعة الشرٌس ،ج ،1 :ص 19 :وما بعدها ،327 ،149 ،ط :النجؾ1975 ،
8ـ انساب القبابل العراقٌة ،محمد مهدي القزوٌنً ،تقدٌم :عبد المولى الطرٌحً ص ،112 :ط.1944 :
9ـ االمام البؽدادي والقق االسالمً ،عبد الحسٌن الدخٌلً ،مجلة العدل النجقٌة ،ع ،13 :س ،1970 ،4 :ص2 :
10ـ االمام البؽدادي  ،عبد الجبار الحكٌم ،مجلة العمل الشعبً البؽدادٌة ع ،15 :س ،1969 ،1 :ص48 ،1 :
11ـ االمام البؽدادي فقٌ عصره  ،عبد الهادي العصامً ،مجلة العدل النجقٌة ،ع ،10 :س ،1970 ،4 :ص7 ،1 :
12ـ االمام الثابر السٌد مهدي الحٌدري ،أحمد الحسٌنً (االشكوري) ،ص ،10 :ط :النجؾ 1386
13ـ االحواز ،على نعمة الحلو ،ج ،6 :ص ،140 ،127 :ط.1972 :
14ـ التارٌخ والمإرخون العراقٌون فً العصر العثمانً ،الدكتور عماد عبد السالم رإوؾ ،ص ،157 ،40 :ط :بؽداد.
15ـ بحوث فً االجتهاد ،أحمد الحسنً البؽدادي ،ص( 174 :الهامش) ط :بؽداد مطبعة اسعد  1411هجرٌة.
16ـ تراث النجؾ تارٌخ ما اهمل التارٌخ  ،حٌدر المرجانً ،ج ،1 :ص 65 :وما بعدها ،ط :النجؾ.1970 ،
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17ـ تؤمٌم شركة نقط العراك حدث وطنً هام ،جماعة الحوزة العلمٌة فً النجؾ االشرؾ ،مجلة صوت االسالم الكربالبٌة ،ع3 :
س ،1970 ،1 :ص113 ،86 :
18ـ ثورة االمام الحسٌن مصباح على دروب االنسانٌة كما ٌرٌدها االسالم ،ابراهٌم أحمد القاضلً ،ص ،6 ،4 :ط :النجؾ .1390
19ـ جقل القلب وجمدت االنامل  ،ابراهٌم أحمد القاضلً ،مجلة العدل ،ع 6 :س1973 ،7 :
20ـ حك على المسلمٌن الجهاد بارواحهم واموالهم ،ابراهٌم أحمد القاضلً ،ص ،18 ،17 :ط :النجؾ.1968 ،
21ـ حرب العراك  1914ـ  1915ووثابق التً لم تنشر ،كامل سلمان ،مجلة افاك عربٌة البؽدادٌة ،ع 10 :س ،1978 ،3 :ص:
.35
22ـ الحقٌقة عن احوال الشٌعة فً العراك ،طالل سلمان ،مجلة الصٌاد البٌروتٌة ،ع 1305 :س ،1969 :ص20 :
23ـ خطباء المنبر الحسٌنً ،حٌدر المرجانً ،ج ،2 :ص( 89 :الهامش) ،ط.1979 :
24ـ الذرٌعة الى تصانٌؾ الشٌعة ،اؼا بزرك الطهرانً ،ج 1 :ص ،473 :ج ،3 :ص ،480 ،23 :ج ،10 :ص ،129 ،52 :ج:
 ،18ص ،78 :ط :النجؾ وطهران1936 ،ـ.1972
25ـ رٌحانة االدب ،محمد علً الخٌابانً ،ج ،3 :ص ،91 :ط :تبرٌز بـ (اللؽة القارسٌة) .1372
26ـ رإوس اقالم من المقكرة ،عبد الهادي القابك ،مجلة العدل النجقٌة ،ع 7 :س ،1972 ،6 :ص2 :
27ـ السٌد محمد البؽدادي من علماء النجؾ االعالم ،مجلة ندى حك بـ (اللؽة القارسٌة) ،ع ،67 :س ،1371 ،2 :ص50 :
28ـ شخصٌة الشٌخ االنصاري ،مرتضى االنصاري ،ص ،385 :ط :االحواز بـ (اللؽة القارسٌة).1380 ،
29ـ شعراء الؽري  ..او النجقٌات ،على الخاقانً ،ج 1 :ص  351 ،253 ،220 : ،،ج 3 :ص ،40 :ج ،10 :ص ،235 :ط:
النجؾ .1954
30ـ شجب واستنكار علماء المسلمٌن ،اصدار دار الثقافة االسالمٌة ،ص ،13 :ط :بال تارٌخ.
31ـ طبقات اعالم الشٌعة ،اؼا بزرك الطهرانً ،ج ،1 :ص ،875 :ط.1954 :
32ـ عنوان الشرؾ فً وشً النجؾ ،محمد السماوي ،ص ،54 :ط.1941 :
33ـ العوامل التً جعلت من النجؾ بٌبة شعرٌة ،جعقر الخلٌلً ،محاضرة فً المهرجان الشعري االول
عام  ،1390ص ،27 :ط.1971 :
34ـ العالمة االمام السٌد أحمد الحسنً البؽدادي الشهٌر بالعطار من كبار علماء اإلمامٌة فً عصره ،عبد الهادي العصامً ،مجلة
العدل ،ع ،15 :س ،1966 ،1 :ص 33 :وما بعدها.
35ـ فهرست المطبوعات العراقٌة 1856ـ ،1972عبد الجبار عبد الرحمن ،ج ،1 :ص،271 ،254 ،229 ،225 ،202 ،57 :
ط.1978 :
36ـ فتوى االمام البؽدادي ،مقدمة الحركة الثورٌة لتحرٌر عربستان ـ االحوازـ مجلة اصداء الثورة ،ع ،3 :س  ،1969 ،1ص.1 :
37ـ القبابل والبٌوتات الهاشمٌة فً العراكٌ ،ونس ابراهٌم السامرابً ،ج ،1 :ص ،140 ،134 ،24 :ط :بؽداد1986 ،
38ـ الكتاب والمإلقون ،ابراهٌم أحمد القاضلً ،مجلة العدل ،ع ،1 :س ،1965 ،1 :ص.45 :
39ـ لمحات اجتماعٌة من تارٌخ العراك الحدٌث ،الدكتور علً الوردي ،ج ،4 :ص ،134 :ملحك  6قصة االشراؾ ،ص ،24 :ط:
بؽداد.1979 ،
40ـ لمحات من تارٌخ النجؾ ،ناجً وداعة الشرٌس ،ج ،1 :ص ،225 :ط :النجؾ.1973 ،
41ـ الجل ان نكسب المعركة القاصلة ،ابراهٌم أحمد القاضلً ،ص ،33 ،26 ،25 :ط :النجؾ.1969 ،
42ـ لقطات ،هاء ،مجلة الؾ باء البؽدادٌة ،ع ،29 :س ،1969 :ص.4 :
43ـ لقاء مع االمامٌن البؽدادي والخوبً .مجلة وعً العمال البؽدادٌة ،ع ،20 :س ، 1969 ،1 :ص31
44ـ اللقاء االخٌر ،خضر عباس الصالحً ،مجلة العدل ،ع ،12 :س  ،1973 ،7ص.3 :
45ـ موقؾ االمام البؽدادي حول قضٌة تحرٌر فلسطٌن ..اللهم اشهد انً قد قلت ،عبد المهدي القابك / ،مجلة العدل ،ع ،12 :س،4:
ص.1970 ،8 :
46ـ موقؾ علماء االسالم من الٌهود ،عٌسى مهدي الزبٌدي ،7 ،ص ،9 :ط.1967 :
47ـ موقؾ االمام البؽدادي حول قضٌة تحرٌر فلسطٌن( نشر بتوقٌع مستعار :جماعة الحوزة العلمٌة فً النجؾ االشرؾ) وهو بقلم:
أحمد الحسنً البؽدادي ،ط :النجؾ ،1969 ،بؽداد.1970 ،
48ـ المجاهد االمام آٌة هللا البؽدادي فً ذمة الخلود ،عبد الجبار الزهٌري ،مجلة العدل النجقٌة ،ع ،8 :س ،1973 ،7 :ص2 :
49ـ منشورات جماعة العلماء فً النجؾ االشرؾ 1ـ  ،5ص ،57 :ط.1378 :
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50ـ مراجع التقلٌد والقتٌا ٌإججون نٌران ثورة العشرٌن برهان الحاج سعد راضً ،مجلة العدل ،ع ،6 :س ،3 :ص46 ،27 ،
51ـ ماذا أكتب ..وماذا اقول؟ ،ابراهٌم أحمد القاضلً ،مجلة العدل ،العدد  ،9ص.1973 ،1393 ،...
52ـ المرجع االعلى السٌد محمد الحسنً البؽدادي ،خضر عباس الصالحً ،مجلة العدل النجقٌة ،ع ،5 :ص ،2 :س.1972 :
53ـ مات ٌجاهد ،محمد الشٌخ علً البازي ،مجلة العدل ع ،6 :س 973 ،7 :ص.9 :
54ـ مخطوطات مكتبة آٌة هللا السٌد محمد البؽدادي الحسنً ،محمد هادي االمٌنً ،ص ،22:وما بعدها ص ،139 :ط :النجؾ
.1383
55ـ المخطوطات العربٌة ،عبد الكرٌم ابراهٌم االمٌن واخرون ..ص ،55 :ط :بؽداد.1986 ،
56ـ معجم المطبوعات النجقٌة ،محمد هادي االمٌنً ،ص ،352 ،312 ،290 ،161 ،71 :ط :النجؾ.
57ـ معجم رجال االدب والقكر فً النجؾ ،محمد هادي االمٌنً ،ص 68 :وما بعدها ،ط :النجؾ .1964
58ـ معجم المإلقٌن عمر رضا كحالة ،ج ،2 :ص ،131 :ج ،3 :ص ،208 :ج ،9 :9 :ص128 :
59ـ مصادر الدراسة عن الشٌخ الطوسً والنجؾ ،محمد هادي االمٌنً وعبد الرحٌم محمد علً (التبرٌزي) ،ص ،89 :ط :النجؾ،
.1382
60ـ موسوعة العتبات المقدسة ،جعقر الخلٌلً ،ج ،2 :ك :النجؾ ،ص ،314 :ط.1966 :
61ـ مشهد االمام .او مدٌنة النجؾ ،محمد علً جعقر التمٌمً ،ج ،2 :ص ،84 :وما بعدها ج ،4 :ص ،43 ،ط :النجؾ.
62ـ من دوحة االمام الحسن (ع) ارجوزة فً النسب ،عبد الحمٌد الراضً ،ص  3وما بعدها ،ط :استنساخ بال تارٌخ ،مكتبة السٌد
البؽدادي العامة.
63ـ مدرسة النجؾ وتطور الحركة االصالحٌة فٌها ،محمد مهدي االصقً (البروجردي) ،29 ،ط :النجؾ .1384
64ـ المصلح المجاهد الشٌخ محمد كاظم الخراسانً ،عبد الرحٌم محمد علً ،62 ،ط.1978 :
65ـ من اعالم القرن الثانً عشر الهجري ـ الثامن عشر المٌالدي السٌد أحمد الحسنً البؽدادي الشهٌر بالعطار ،عبد الحمٌد الراضً،
مجلة البالغ الكاظمٌة ،ع ،10 ،9 :س1401 ،8 :هجرٌة ،ص ،84 :وما بعدها.
66ـ من اٌام ثورة النجؾ كرٌم وحٌد صالح ،ص ،65 :ط.1980 :
67ـ مقدمة تقسٌمات الجهاد ،عبد اللطٌؾ الدارمً التمٌمً ،مجلة صوت االسالم ،ع ،3 :س ،1 :ص.12:
68ـ النجؾ االشرؾ قدٌما ً وحدٌثاً ،حٌدر المرجانً ،ج ،1 :ص ،109 :وما بعدها ،ج ،2 :ص ،182 ،50 :ط :بؽداد
1986ـ.1988
69ـ النجؾ االشرؾ مركز القٌادة الدٌنٌة ،عبد الحسٌن الدخٌلً ،مجلة العدل ،ع ،10 :س ،1970 ،4 :ص.3 :
.70ـ هل االسالم قام بالسٌؾ ام بالدعوة ،شعالن القٌاض العامري ،ص ،2 :ط.1971 :
71ـ وجوب النهضة ،محمد الحسنً البؽدادي ،ص( 63 :الهامش) ط :النجؾ.1967 ،
72ـ وجوب النهضة ،محمد هادي االمٌنً (ابو علً) مجلة العدل ،ع ،9 :س ،1388 :ص.44 :
73ـ وجوب النهضة ،عبد الجبار الزهٌري ،مجلة العدل ،ع ،16 :س ،1969 ،3 :ص.32 :
74ـ ولٌس فقٌدا من تدوم مقاخره ،عبد الهادي القابك ،مجلة العدل ،ع ،8 :س ،1973 ،7 :ص.4 ،2 :
75ـ وردت كتب جدٌدة تنوه عن شخصٌة المترجم وهً كما ٌلً:
 .1السلطة والمإسسة الدٌنٌة الشٌعٌة فً العراك ،حوار صرٌح مع سماحة آٌة هللا أحمد الحسنً البؽدادي ،حامد القرٌشً ،ص17 :
وما بعدها ص 30 :وما بعدها ص ،50 :اصدار المركز العراقً لالعالم والدراسات 2002م سورٌا ـ دمشك.
 .2العمل االسالمً فً العراك بٌن المرجعٌة والحزبٌة ،قراءة نقدٌة لمسٌرة نصؾ قرن (1950ـ ،)2000عادل رإوؾ ،ط:
1421ـ 2000بٌروت ،ص 35 :و  38و  382وما بعدها ،وفً عدة صقحات متقرقة فلتراجع.
 .3محمد باقر الصدر بٌن دكتاتورٌتٌن ،عادل رإوؾ ،ص :وما بعدها وفً عدة صقحا ت متقرقة هنا وهناك ط ،المركز العراقً
لالعالم والدراسات.
 .4عراك بال قٌادة ،فً أزمة القٌادة االسالمٌة الشٌعٌة فً العراك الحدٌث ،عادل رإوؾ ،ط1423 :ـ 2002بٌروت ص180 :
وما بعدها وفً عدة صقحات متقرقة فلتراجع.
 .5تارٌخ النجؾ السٌاسً 1941ـ ،1958مقدم عبد الحسن باقر القٌاض ،ص ،212:ط 2002 :بٌروت.
 .6المإتلؾ والمختلؾ فً ارهاط النجؾ المإتلقة فً االلقاب والمختلقة فً االنساب ،كاظم محمد علً شكر ،ص 12 :وما بعدها
ط :النجؾ ،بال تارٌخ.
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 .7الجهاد االسالمً ،علً الحسنً البؽدادي ،ص( 7 :الهامش) الكتاب الثانً والعشرون من منشورات مكتبة االمام المجاهد السٌد
البؽدادي العامة ،ط :بٌروت 1421هــ2001م.
 .8موسوعة اعالم العراك فً القرن العشرٌن ،حمٌد المطبعً ،ج ،1 :ص ،0 :ج ،2 :ص ،0 :ج ،3 :ص ،220 :ط :بؽداد
.1998
 .9مع علماء النجؾ االشرؾ ،محمد الؽروي ،ج 2 :ص 77 :ط :لبنان.
 .10معجم رجال القكر واالدب فً النجؾ االشرؾ خالل الؾ عام ،د .محمد هادي االمٌنً ،ج ،1 :ص 248 :وما بعدها ،ط:
بٌروت .1992
 .11موسوعة النجؾ االشرؾ  /المراجع فً النجؾ ،اعداد :جعقر الدجٌلً ،ص 78 :ط :االولى بٌروت .1422
 .12الخطاب االخر مع آٌة هللا أحمد الحسنً البؽدادي ،أعداد حركة االسالمٌٌن االحرار ص 115 ،100 ،96 :وما بعدها ،ط:
مإسسة الباقرـ بٌروت 1423ـ.2002
 .13السقٌر الخامس ..استعراض لحٌاة االمام الصدر والعالقة بٌن الحوزة والجماهٌر ،عباس الزٌدي ،ص 329 ،98 :ط :بال
تارٌخ.
 .14شذرات من حٌاة السٌد البؽدادي ،علً سمٌسم ،ص 33 :وما بعدها ،ط2000 :م ،بٌروت.
 .15فً رحاب الحك رداً على أبً القتوح عبد هللا التلٌدي صاحب كتاب( :أهل السنة والشٌعة) ،اسامة آل شٌخ بالل النجقً ،ص:
 ،472ط :مإسسة المعرفة للطباعة والنشر والتوزٌع النجؾ االشرؾ 1424هـ.
 .16فلسطٌن فً فتاوى العلماء ،صالح مهدي الحمامً ،مجلة الكوثر النجقٌة ،ع ،21 :ص 15 ،3 :شعبان 1421
 .17مجلس المرجع الدٌنً الكبٌر االمام السٌد محمد الحسنً البؽدادي ،كاظم محمد علً شكر ،مجلة الكوثر ،ص ،5 :ع،22 :
 15أٌار .2001
 .18من فقهاء العرب والمسلمٌن األواخر ،العالمة السٌد محمد الحسنً البؽدادي ،دور جهادي بارز ،وداعٌة للوحدة االسالمٌة ،عبد
الرضا فرهود ،مجلة القرات ـ القسم االول ـ ع ،137 :ص2003 ،5 :ـ القسم الثانً ـ ص ،5 :ع.2003 ،183 :
 .19موقؾ علماء الدٌن فً النجؾ االشرؾ من العدوان الثالثً على مصر العام  ،1956عبد الرضا فرهود الشبالوي مجلة
الكوثر ،ص ،25 :ع 1422 ،42 :هـ.
 .20المرجع الوحٌد الذي إنقرد ببرقٌات الشدٌدة اللهجة لالنظمة البابدة ،محمد عباس الدراجً ،مجلة الكوثر ،ص ،4 :ع ،4 :س:
.1999 / 11 / 25 ،1م
 .21الشٌخ المجاهد محمد حسن ال سمٌسم ،حمل لواء الشعر والقق والجهاد ،مجلة الكوثر ،ص ،6 :ع ،15 :س2000 ،2 :م.
 .22هكذا وققت النجؾ بوج العدوان الثالثً على مصر العام  ،1956عبد الرضا الشبالوي ،مجلة القرات ،ص ،4 :ع ،87 :س:
.2002
 .23المال محمد كاظم أبو االحرار رمز الوحدة االسالمٌة فً توحٌد كلماتها ،عبد الرضا فرهود ،مجلة الكوثر ،ص ،12 :ع،62 :
س 2002 :م.
24ـ حصارات علً ،النجؾ مدٌنة تعتاش على الموتى ،عادل رإوؾ ،ص 422ومابعدها ،ط:الرسمٌة األولى2009،م.
25ـ الحٌاة القكرٌة فً النجؾ األشرؾ ،د .محمد باقر أحمد البهادلً ،ص ،70:ط:الطبعة األولى مطبعة ستاره.
26ـ المنتخب فً أعالم القكر واالدب ،كاظم عبود القتالوي ،ص.526 :
27ـ األنوار الساطعة من سٌرة علماء العصر ،رشٌد قسام ومثنى الشرع ،ص 51 :ومابعدها ،ص199 :ومابعدها ،ص202:
ومابعدها  ،الطبعة االولى ،مإسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزٌع النجؾ األشرؾ.
28ـ بٌن النجؾ وبؽداد صالت ثقافٌة وجسور فكرٌة/ ،د.حسن عٌسى الحكٌم ،ص 39 :ومابعدها و 55ومابعدها ،الطبعة االولى
المكتبة العصرٌة ،بؽداد.
28ـ الصحافة النحقٌة فً عهد االحتالل االمٌركً للعراك2003ـ ،2006جهاد هادي أبو صٌبع ،ص142 ،65 :ومابعدها.
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كعم اسػس مرعػددة كمرباينػ مػف المنػاه الخاصػ بالررجمػ لحيػاة الفقهػات كالف سػف كالمفكػريف
العمالقػ عم ػ الػػر ـ مػػف اف لنػػا الكثيػػر مػػف الم حظػػات عمػ بعػػض مػػا كرػػب عػػف حيار ػ مػػف رػػاري
حاف ػػؿ ب ػ ػ «ا نرص ػػارات اك ا نركاس ػػات» ،ا اف المق ػػاـ ال ػػذم نح ػػف بص ػػدد  ..ل ػػيس مق ػػاـ الررجمػ ػ
المسرفيض ػ لحيار ػ الش ػريف  ..كالغني ػ بالػػدركس كالعبػػر كانمػػا ا مػػر الػػذم نحػػف في ػ هػػك رقػػديـ سػػيرة
مكجزة لحيار الكاقعي  ..كمف خ ؿ حكارم مع حفيد كخري مدرسر آيػ ا﵀ المجاهػد أحمػد الحسػن
البغدادم ػ حفظ ا﵀ ػ
اف ا سػػئم الر ػ طرحرهػػا لػػـ ركػػف عم ػ مسػػركل المجػػام ت الدبمكماسػػي اط قػػا ..كلػػذلؾ فػػنحف
نعط ػ هػػذا الح ػكار قيم ػ مكضػػكعي كاهمي ػ رحقيقي ػ ف ػ رػػاري بعػػض ا حػػداث..ككشػػؼ كثيػػر مػػف
الحقائؽ الر لـ رطرح عف معطيات حيار الفكري كالعممي  ..ا بعض رأشيرات عابرة ..اما لجهؿ..
اك رساهؿ ..أك خكؼ.
كفػ كػػؿ ذلػؾ ..نحػػف نشػػكر آيػ ا﵀ الفقيػ

ػ بػارؾ ا﵀ عمػػر المديػد ػ الػػذم رميػز حديثػ بثقافػ

مكسكعي كدق مرناهي كف اخريار الكممات الر رميز بها ف الرعبير عف اطركحار  ..بحيث كانت
اجابر عف ا سئم الر كجهرها الي حاضرة ف ذهن كمسرندة ال معمكمات رقمي كبالرال اراح لنا
رصحيح العديد مف الكقائع الراريخي الر شهدرها حيار اك الر أخطأ ف جمم منهػا مػف كربػكا عنػ
بعض الررجمات العربي بالصيغ الرقميدي .

عبد الحميد الراضي

بغداد ػ الكرادة الشرقية
 6كانوف األوؿ 3791ـ

29ـ موسوعة النجؾ األشرؾ/المراجع ،جمع بحوثها جعقر الدجٌلً ،ج ،2ص ،12:ط1418 ،1 :هـ ،دار االضواء ،بٌروت ـ
لبنان.
 31ػ انبيات كاصناـ «حوزة« االرض والوطن «حوزة« الوافدٌن الى الوطن ،عادل رإوؾ ،ص ،127 :الطبعة الرسمٌة الثانٌة
2119م
 31ـــ حصارات علً النجؾ مدٌنة تعتاش على الموتى ،عادل رإوؾ ،ص 422 :وما بعدها ،الطبعة الرسمٌة الثانٌة . 2119
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مولد
ونسب مشرق
قبؿ اف ندخؿ ف صمب ا حاديث الهادف يجب اف رعرؼ ا مػ فػ أم مكػاف كلػد سػماح آيػ
أم قبيم ينرمػ
ا﵀ العظم ا ماـ المجاهد السيد محمد الحسن البغدادم ػ رضكاف ا﵀ عمي ػ كال ِّ
كهؿ هك مف أسرة عممي عبر قركف مرطاكل ف الراري ..
** كلد ف يكـ الجمع السابع كالعشريف مف شهر رجب المعظـ عاـ 1298هجري فػ النجػؼ
ا شرؼ ..كأرخ ك درػ جماعػ مػف شػعرات عصػر فػ مقػدمرهـ السػيد حيػدر الحمػ (ت  )1314كهػك
ينرم ػ ال ػ عائم ػ حجازي ػ حسػػني النسػػب قطنػػت الع ػراؽ ،احرفظػػت بمقبهػػا القػػديـ الػػذم أكػػد ا ميػػر
الشػريؼ عػػز الػػديف ابػ محمػػد حميضػ بػػف ابػ نمػ ا كؿ مػػف امػرات مكػ المكرمػ فػ هجررػ مػػف
الحجاز قبؿ  681سن فقد الق عصا الررحاؿ كاسرقر ب المقاـ ف بغػداد سػن 713هجريػ كرفرعػت
مف صمب اسر عربي منرشرة حاليا ف مدين النجؼ ا شرؼ ككرب ت كالهاشمي كالكاظمي كبغداد.
كمف هنا ..راح السيد البغدادم ف ارجكزر النسبي يقكؿ:
نجؿ امير مك الشريػؼ حميض ذم ا ثر المنيػؼ
كذاؾ عز الديف خير سيد قػد ركن بأب محمػػد
اكؿ مف هاجر مف ابائػنا

مف مك كحؿ ف ع ارقػنا

نجؿ الشريؼ مك محمػد اب نم ذم الع كالسؤدد
ككاف كالد السيد صادؽ (ت )1336فقيها كزعيما دينيا مػف كبػار مجاهػدم العػراؽ ،قػاد جماعػ
مف اهال بغداد كضكاحيها لمقاكم الغزك ا نكميزم ،كاشربؾ مع الغزاة المسركبريف ف البصرة ككاف
ج ػػد ا عمػ ػ الس ػػيد أحم ػػد العط ػػار البغ ػػدادم (ت )1215مرج ػػع ا مػ ػ كم ػػف اع ػػاظـ فقه ػػات النج ػػؼ
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ا شرؼ ككذا سائر آبائ كأجداد عبر قركف مررالي ف العراؽ فقهات ..كشعرات ..كأدبػات ..كأمػرات..
كقادة مصمحكف..

المدرس األوحد
* ومف المعروؼ اف االماـ المجاهد السيد البغػدادي قػر دروس الخػارج عمػ يػد كبػار فقهػا
المدرسػػة االصػػولية الجديػػدة وبالتػػالي اخػػتص (تيمنػػا) بالشػػي النػػانيني (ت )3111فػػمزـ ابحاث ػ
الفقهية عشريف عاما ممزمة الظؿ ..وعد في حساب رجاؿ الحوزة النػابهيف فػي الرعيػؿ االوؿ مػف
طمب  ..فهؿ استقؿ بالتدريس بعد رحيم ؟ ..ومف ابرز َمف حضروا دروس ؟..
** نعػػـ رصػػدل لمرػػدريس كالرػػؼ حكل ػ الكثيػػر مػػف ركاد العمػػـ ل سػػرفادة مػػف فقه ػ كاصػػكل ..
كيفضػػم العديػػد مػػف ط ب ػ عم ػ

يػػر مػػف كبػػار مدرس ػ الحػػكزة العممي ػ  ..كػػالعراق (ت..،)1361

كا صفهان (ت ،)1361كذلؾ لنهج الذم يرميز بػالحكار المباشػر فػ اثنػات محاضػرر القيمػ  ،كاف
كاف قاسيا ف حكار كهك ف ذلؾ يسػكؽ الػدليؿ بغيػر ركمػؼ ،يكشػؼ عنصػر الدقػ كا قرػدار كالعمػؽ
ف مباني العممي  ،كا حاط الكاسع بالفركع الفقهي كحؿ المشك ت كا سرار الخفي .
كاما ط ب فهـ كثيركف مف مخرمؼ الجنسيات ا س مي ..

فً
رحاب الندوة
* كتب الكثير عف الندوة العممية الكبرى التي تعقد في مجمس  ،وعف اإلشادة بها ..إ َّؿ ََا اني
اسأؿ :مت بد ت؟..ما البحوث التي كانت تثػار فيهػا؟ ..وكيػؼ كانػت اسػاليب المطارحػات؟ ..ومػف
هـ األ كثر حضورا؟..
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** رمػػؾ النػػدكة بػػدأت ف ػ العقػػد الثالػػث كيجرمػػع فيهػػا رجػػاؿ الحػػكزة صػػباح كػػؿ خمػػيس كجمع ػ
كرثػػار فيهػػا المسػػائؿ الفكري ػ مػػف فق ػ كاصػػكؿ كحػػديث كرفسػػير كأدب ..كبعػػد رفكيػػر عميػػؽ ا

ػكار

يعررض احد عمالقػ الحضػكر ل جابػ عػف السػؤاؿ فيػرد عميػ السػائؿ اك يػر مػف الحضػكر فيحػدث
الصراع الطكيؿ بينهـ كيشررؾ ا خركف في كيحردـ النػزاع ..كفػ جػؿ ا حػكاؿ ينقسػـ الجالسػكف الػ
رجمعػات مرعػددة رمثػؿ كػػؿ جماعػ منهػا كجهػا مػػف الػرأم ،كفػ بعػض ا حيػػاف يخمػك رضػارب هػػذ
أف السيد
ا رات مف ا نحياز ال مكضكع  ..كذلؾ بسبب الصداق اك ير ذلؾ ..ا اننا كنا ن حظ ٍ
البغدادم (رضكاف ا﵀ عمي )

ينحاز ال جه مف الجهات ..فرارة رجد مع هذا الرجمع كاخػرل مػع

ذاؾ ..فكنت رشاهد هذا الصراع العمم بيف مف ضمهـ مجمس مف رجػا ت العمػـ فرػ ار صػريحا الػ
ابعد حدكد الصراح فيها إذا شذ احد الحضكر عف ا داب المرعي ف المجمس.
كلهػػذ النػػدكة العممي ػ أثػػر بمي ػ ف ػ شػػحف الػػذهف ،كرفػػرح أيذين ػات القمػػب لفهػػـ الحقػػائؽ العممي ػ ..
كالسػػيد البغػػدادم هػػك لكلػػب النػػدكة الػػذم يػػدكر عمي ػ مػػا اسرعص ػ مػػف المشػػاكؿ العممي ػ ف ػ مخرمػػؼ
العمكـ فر ار ينصب كالمات مف أعال الجباؿ ف رقرير المسائؿ كبياف ادلرها ..سكات كانت مف القرآف
اك السن اك العقؿ..
كف اخريات اياـ رمؾ الندكة حضرها رجؿ يدع اف ل باعا طكي ف العمػـ ...مػف بػيف الشػي
الج ازئػػرم كالشػػي حبيػػب الػػدجيم ككػػاف السػػيد البغػػدادم قػػد شػػرح ف ػ بيػػاف مسػػأل فقهي ػ مػػف اعقػػد
المسائؿ كأخذ يشرح كجك المسأل كأرباب العمـ مصغكف ال رقرير  ..فحز ذلؾ ف قمب مػدع العمػـ
فقاؿ مدمػدما :هػذ المسػأل

رسػرحؽ كػؿ ذلػؾ ،فقػاؿ الج ازئػرم :هػذا ميػداف لمجيػاد

لمخنػافس..كرد

عمي الشي الدجيم  :انت لـ رع مما قرر السيد حرفا كاحدا.
كمجمػػؿ القػػكؿ :ف ػ هػػذا الجػػك عػػامر بػػالرفكير كالرعبيػػر كالح ػكار كرضػػارب الطركحػػات ..يربمػػكر
الكج ػ الحػػؽ مػػف ال ػرأم ،كررعػػادؿ الطركحػػات ،كررقػػارب كجهػػات ال ػرأم ،كيصػػحح بعضػػها بعضػػا ف ػ
حمب ػ الخ ػ ؼ ،كيهػػدأ الجػػك الصػػاخب كيسػػرجيب الجالسػػكف لألطركح ػ العممي ػ الحاسػػم الر ػ انره ػكا
اليها بعد هذا المشهد المشرؽ كيسرجيب الجالسكف كػذلؾ لػدعكة الكػرـ الحػارم المعػد لهػـ بعػد انرهػات
الجمس .
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فكاف مف ابػرز ركاد هػذ النػدكة الفكريػ الرائعػ  :الشػي عبػد الهػادم شػميم البغػدادم (ت)1333
كالسيد محمد سعيد الحسن الحبكب (ت )1333كالشي محمػد حسػف كبػ (ت )1333كالشػي عمػ
الخاقػ ػػان ( )1334كالش ػ ػ عم ػ ػ رفػ ػػيش (ت )1334كالسػ ػػيد عبػ ػػد الػ ػػرزاؽ الحمػ ػػك (ت )1337كشػ ػػي
الش ػريع ا صػػفهان (ت )1334كالشػػي عم ػ بػػاقر آؿ صػػاحب الج ػكاهر (ت )1341كالسػػيد ياسػػيف
الحسػػن السػػعبرم (ت )1314كالشػػي أحمػػد كاشػػؼ الغطػػات (ت )1344كالسػػيد محمػػد رق ػ الحسػػن
ػ ػ ػ (ت )1352كالش ػ ػػي محم ػ ػػد حس ػ ػػيف الن ػ ػػائين

البغ ػ ػػدادم (ت )1346كالش ػ ػػي محم ػ ػػد جػ ػ ػكاد الب

(ت )1355كالسيد صػالح الحمػ (ت )1359كالشػي ضػيات الػديف الع ارقػ (ت )1361كالشػي هػادم
كاشؼ الغطات (ت )1361كالشي محمد حسيف ا صفهان (ت )1361كالسيد ابك الحسػف المكسػكم
ا صفهان (ت )1365كالشي جعفر البديرم (ت )1369كالشي محمػد رضػا اؿ ياسػيف (ت)1371
كالشػػي محمػػد حسػػيف كاشػػؼ الغطػػات (ت )1373كالشػػي محمػػد حسػػف المظفػػر (ت )1375كالشػػي
قاسـ محػ الػديف (ت )1376كالسػيد جعفػر الطباطبػائ بحػر العمػكـ (ت )1377كالشػي محمػد جػكاد
الج ازئػ ػ ػ ػػرم (ت )1378كالسػ ػ ػ ػػيد عبػ ػ ػ ػػد الحسػ ػ ػ ػػيف شػ ػ ػ ػػرؼ الػ ػ ػ ػػديف (ت )1378كالشػ ػ ػ ػػي عبػ ػ ػ ػػد الك ػ ػ ػ ػريـ
الجزائرم(ت )1381كالسيد حسيف البركجردم (ت )1382كالسػيد عمػ شػبر الحسػين كالشػي حسػيف
الحم كالسيد أحمد الخكنسارم كالشي مررض اؿ ياسيف ككثير يرهـ.

نضال
مع الدستورٌٌن
* مف المعروؼ اف االماـ المجاهد السيد البغدادي ل مواقؼ فػي ميػداف السياسػة القطريػة..
مت بد ت بالتحديد؟..
** بدأت بعد ظهكر الحرك «المشركطي » عاـ 1324ػ  1916الر رطالب بػ «الدسركر» ضد
الحكـ ا سربدادم القاجارم بقيادة الشي محمد كاظـ الخراسان الهركم (ت.)1329
* وهؿ انخرط في تنظيمها؟
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** أج ػ ػػؿ ..ك ػ ػػاف عض ػ ػػكنا ع ػ ػػام ن فػ ػ ػ الحركػ ػ ػ  ..كك ػ ػػاف يجرم ػ ػػع م ػ ػػع الرف ػ ػػاؽ بص ػ ػػكرة سػ ػ ػري
ف «سراديب» النجؼ خشي مف السكاد ا عظـ كحاشي السيد محمد كػاظـ اليػزدم (ت )1337ككػاف
ل دكر مرميػز فػ رػدبير ا عمػاؿ الرعبكيػ كرسػـ الخطػط السػرراريجي اهمهػا :باشػارة مػف اسػراذ قائػد
الحرك ػ  :اقرػػرح عم ػ كالػػد السػػيد الصػػادؽ ضػػركرة رػػرؾ النجػػؼ كالػػذهاب ال ػ بغػػداد لكسػػب المكقػػؼ
لصالح الدسركرييف.
مف هنا ..بدأ الرػآمر المػدركس مػف قبػؿ حاشػي اليػزدم حينمػا أحسػكا بنشػاط الخطػر ..كحػاكلكا
اكثر مف مرة ا نرقاص مف كرامر كبعد اليأس مف ذلؾ صدرت الرهديدات السافرة بػ (قرم ).
كمػ ػػف هنػ ػػا ..أنقػ ػػؿ اليػ ػػؾ نمكذجػ ػػا كعم ػ ػ مػ ػػا في ػ ػ مػ ػػف ط ارف ػ ػ

يخمػ ػػك مػ ػػف رمػ ػػؾ الممارسػ ػػات

ال مشركع ..
كاف يذهب ال الككف ف العطؿ الدراسي ل سرجماـ كال ارحػ  ..كهنػاؾ يغػدك ضػيفا عنػد السػيد
ياسيف الحسن السػعبرم ،كفػ ذلػؾ الكقػت كػاف لمبهبهانيػ مركػز اجرمػاع كاقرصػادم مرمػكؽ ،كفػ
العشرة ا كل مف محرـ الحراـ لهػـ مجمػس ضػخـ فػ سػكؽ البمػد الكبيػر فاررػأل السػيد البغػدادم قبػؿ
الػػذهاب ال ػ السػػيد السػػعبرم اف يسػػرمع ال ػ ع ػزات الحسػػيف سػػيد الشػػهدات (ع) قصػػد ا جػػر كالث ػكاب
ككاف قارلت الرعزي كقرها الشي محمد عم قساـ (ت )1373كهك مف حزب اليزدم ..كعندما انره
خطاب ػ كنػػزؿ مػػف عم ػ المنبػػر الحسػػين ركج ػ ال ػ صػػدر المجمػػس ينظػػر ال ػ كجػػك الجالسػػيف فػػردا
فردا ..كحينما كصؿ ال السيد البغدادم كقؼ عم رأس يخاطب بػ (المهج عامي )« :رحـ ا﵀ بغداد
كيف ما اركح اشكؼ بغداد» ..كحينما اسرقر ب المجمس بادر السيد البغدادم:
ػ مف ايف انت يا شي !!.
= فرد عمي قائ  :مف عشيرة خفاج .
ػ ثـ ماذا ! ..مف ركف خفاج ياشي ! ..ما هـ ا عبيد لنا ..فنحف مف ابنات الرسػال المحمديػ
الخارم  ..خدـ ف بيكرنا جبرائيؿ (ع).
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مف هنا ..حاكؿ كجك (البهبهاني ) رهدئ المكقؼ المرأزـ بينهما ..كقػالكا :ياسػيدنا مػا صػدر منػ
مناؼ ..كما ينبغ اف يرطكر الحديث بهذا الشكؿ..
فرد عميهـ (رضكاف ا﵀ عمي ) لك فرضنا كاف السيد اليزدم بمكان  ..ماذا كنرـ رقكلكف .
طبيع اهان لكرامر

رغرفر بكصف مرجع الشيع كحام الشريع !!.

اما انا (كنعكذ با﵀ مف كمم انا) فاشرؼ من مف خ ؿ النقاط الرالي :
فخر عم ى مف حيث اف الماؿ يكجد ف قبض الساقطيف
 1ػ اليزدم اكثر من ما كهذا لـ يكف نا
كالمنبكذيف.
 2ػ اليزدم يػزعـ انػ مػف ذريػ النبػ العربػ (ص) ا اف امػ فارسػي انرسػب اليهػا ..كانػا اقػكؿ
كبكؿ فخر كاعرزاز ان مف شرفات مك كلـ رطأ قدم كاقداـ ابائ ب د فارس ..فأنا اذف اشػرؼ منػ
نسبا كحسبا.
 3ػ امػػا مػػف جه ػ الرفػػكؽ العمم ػ عم ػ ى فػػانرظركا ايامػػا معػػدكدات سػػأككف اعمػػـ من ػ انشػػات ا﵀
رعال .
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ماذا قال
للشٌخ الخالصً الكبٌر؟..
* عػػاـ  3731ميمديػػة زار النجػػؼ االشػػرؼ الشػػي محمػػد مهػػدي الخالصػػي الكبيػػر بمهمػػة
سياسػة مصػػيرية صػػعبة ..والهػا لػ مػػمتمر الكاظميػة بخصػػوص اقنػػاع السػيد محمػػد كػػاظـ اليػػزدي
باالنضػػماـ الػ حركػػة الجهػػاد الػػدفاعي ضػػد القيصػػرية الروسػػية مػػف جػ ار القصػػؼ المػػدفعي عمػ
مرقد االماـ الرضا (ع)!! ..وفي يوـ مف االياـ بينما كاف الخالصي جالسا في مجمس الشي محمد
آؿ حسيف النجـ وكاف السيد البغدادي جالسا ال جنب مع العمما مف رجاؿ الحوزة..فحرر الشي
ضيا الديف العراقي مسألة فقهية شانكة ..فكاف لمسيد البغدادي القدح المعمػ فػي حػوار فاحتػدـ
النػزاع وتعالػػت االصػوات بينػ وبػػيف العراقػػي ..فكػػاف االنتصػػار العممػػي لػ البتػ  .وهنػػا نسػػأؿ :هػػؿ
لمشي الخالصي موقؼ عممي ..و توجيهي في هذا الحوار؟..
** لػـ يكػػف لػ مكقػػؼ عممػ بػؿ اخػػذ الصػمت المطبػػؽ فػ هػذ ا مسػػي  ..بسػبب الرػػآمر الػػذم
كاجه مف قبؿ حاشي اليزدم ..ا اف هناؾ مكقفا ركجيهيا ل ع ق كثيق برمؾ ا مسي  ..كهك:
اف الس ػػيد البغ ػػدادم ػػادر النج ػػؼ ا ش ػػرؼ م ػػدة ليس ػػت بقص ػػيرة مركجه ػػا الػ ػ الكاظميػ ػ لزي ػػارة
ا ماميف (ع) كنزؿ ضيفا لدل ابنات عم هناؾ كحيف مككث زار الشي الخالص (ت )1343كبعد
فر ػرة ا سػػرراح كربػػادؿ الكممػػات الكدي ػ الص ػػادق  ..خاطب ػ الشػػي (رحم ػ ا﵀) بأعجػػاب عم ػ ذل ػػؾ
الح ػكار كالنقػػاش الفقه ػ ال ارئػػع الػػذم جػػرل بين ػ كبػػيف المحقػػؽ الع ارق ػ  ..ثػػـ بعػػد ذلػػؾ اقرػػرح عمي ػ بػ ػ
(الهجػرة) مػػف النجػػؼ كا قامػ فػ الكاظميػ كرعهػػد برأييػػد كمسػػاندر كررشػػيح (مػػف بعػػد ) لممرجعيػ
الشيعي ا س مي كالسيد البغدادم يبرسـ عم هذ المشاعر الرسالي الصادق  ..كلـ يجب..
ثـ اردؼ مرسائ  :ررل اررصكر ا يرانييف مف الفرس كالمشاهدة بالذات يرجعػكف اليػؾ فػ الفريػا
كالرقميد.
اذف ..يجب عميؾ المغادرة كا قام بيف عشيررؾ كأبنات جمدرؾ..
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بيد اف السيد البغدادم قاؿ ل بكؿ هدكت:
آمػػؿ يػػا شػػيخنا اف ا﵀ الكاحػػد القهػػار ينػػرقـ مػػف كػػؿ عنصػػرم أك اقميمػ
كمف ثـ ا دك حج ا﵀ عم ارض .

كس ػن ..
يطيػػع الحػػؽ ي

فرعجب الشي  ..كالجالسكف معا ..مف هذا الحس ا يمان العميؽ.
ػ لنركقؼ قمي عند هذ النقط ا خيرة مف هـ هؤ ت الجالسكف ف هذا ا جرماع المغمؽ ..
= ًم ػػف أبرزالحض ػػكر فػ ػ رم ػػؾ الجمسػ ػ  :الش ػػي عب ػػد الحس ػػيف الخالصػ ػ كالش ػػي عمػ ػ الكمي ػػدار
كالشي عباس الجمال كالسيد عبد ا مير اؿ السيد حيدر كالشي مهدم ا زرم كالحاج عبد الحسػيف
الجمب كم سمماف ا نبارم.
كمهما يكف مف ذلؾ كم  ..فقد قدر ا﵀ ػ سبحان كرعال ػ اف يحقؽ ما نطػؽ بػ السػيد البغػدادم
(رضكاف ا﵀ عمي ) كما رصبك الي ا م كذلؾ عاـ 1949ـ ير ِّش ىح لمنصب المرجعي الصالح ك ػدا
بحمد ا﵀ رعال زعيما دينيا يؤثر عم مسيرة ا حداث عام  ..مدافعا عف كرام ا مػ ككبريائهػا فػ

كؿ المسركيات.

فً
معارك الشعٌبة
* حيف نشبت الحرب العالمية االول عاـ  3111هجرية ػ 3731ميمدية ..هؿ خػاض االمػاـ
المجاهػد السػػيد البغػدادي فيهػػا معػارؾ الشػػرؼ والكرامػة ضػػد االحػتمؿ االنكميػػزي فػي العػراؽ؟ وبعػػد
سقوط بغداد العاصمة ...وهؿ اشترؾ في ثورة الثمثيف مف حزيراف عاـ 3711ميمدية؟..
** نعـ ..خاض معارؾ الشرؼ كالكرام ف جبه الشعيب كالكػكت ضػد المحرمػيف الغػزاة ككػاف
ف ػ صػػحبر السػػيد هػػادم مكػػكطر الػػذم كػػاف م زمػػا ل ػ ف ػ جميػػع مكاقف ػ

يكػػاد يفارق ػ ف ػ سػػائر

شؤكن  ..كاخذ ينرقؿ ف جبهات القرػاؿ ..بػيف القػذائؼ كالنيػراف ..حرػ اجرمػع بالقيػادة السياسػي الرػ
كانت حينذاؾ بزعام الحاج محمد فاضؿ باشا الدا سران .
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كبعد اندحار ا رراؾ حضر جمسات مؤرمر كرب ت ل عداد لمثكرة مف جديػد بقيػادة الشػي محمػد
رق الحػائرم (ت )1339كيحمػؿ المجاهػدكف المضػابط الرػ رمثػؿ ارادة الشػعب الع ارقػ فػ الرحريػر
الكطن كرسػرنكر بشػدة ا حػر ؿ ا نكميػزم كيطػكؼ رجػاؿ الجهػاد عمػ العممػات المجرهػديف كالزعمػات
العشػػائرييف المكجػػكديف فػ المػػؤرمر ليحممػػكهـ عمػ الركقيػػع عميهػػا ككػػاف هػػك (رضػكاف ا﵀ عميػ ) مػػف
الس ػباقيف ال ػ الركقيػػع مػػف يػػر ر ػكاف أك كجػػؿ ..كف ػ كرػػاب (الحقػػائؽ الناصػػع ) صػػكرة كثيق ػ فيهػػا
ركقيع البارز بيف ركاقيع كبار زعمات قبائؿ الفرات ا كسط.

احباط
المجلس التأسٌسً العراقً
* شاد الشي الطهراني (ت )3137في موسوعت الشهيرة (الذريعة ال تصانيؼ الشيعة) ج
 33ص 93 :ط  3791ميمديػػػة ..الػػػ اف الوفػػػد البغػػػدادي اجتمػػػع مػػػع االمػػػاـ المجاهػػػد السػػػيد
البغػػدادي فػػي دار فػػي محمػػة العمػػارة (القديمػػة) ..اال ان ػ لػػـ يػػذكر سػػبب زيػػارة الوفػػد ال ػ النجػػؼ
االشرؼ وماذا دار مف و ار الكواليس مف احاديث خطيرة ..ومف ثـ لفها الكثيػر مػف الغمػوض كمػا
قيػػػؿ عنهػػػا الكثيػػػر؟ ..فهػػػؿ تسػػػتطيع اف ترفػػػدنا بػػػبعض االيضػػػاحات التػػػي عرفتهػػػا بحكػػػـ صػػػمتؾ
بسماحت ؟..
** عػػاـ  1341هجري ػ 1922مي ديػ اعرقػػد الممػػؾ فيصػػؿ (ت )1353كمػػف ك ارئػ قػػكل الثػػكرة
الرجعي ػ ػ المضػ ػػادة اف المعارض ػ ػ الكطني ػ ػ كاإلس ػ ػ مي قػ ػػد ذابػ ػػت كانػ ػػدثرت ال ػ ػ ابػ ػػد ا بػ ػػديف ..كاف
المؤسسات الدسركري سرجرم ف العراؽ عم حسب ما يراـ كفؽ مخطط اسرغ ل بشع رهيب.
بي ػػد اف الرص ػػكرات كالحس ػػابات الكهميػ ػ انكش ػػفت خػ ػ ؿ فرػ ػرة كجيػ ػزة فمق ػػد اس ػػرأنفت م ػػف جدي ػػد
معارض الجماهير الر يقكد مسيررها عممات النجؼ كالكاظمي بجرأة كثبات كصبر ف كج صيا
ككرابػ الدسػػركر فػ المجمػػس الراسيسػ المقرػػرح ..كالرػ
ا س م األصيم .
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رػػرـ إ عمػ ضػػكت مػػف مصػػادر الرشػريع

كمػػف هنػػا ..اصػػبح الممػػؾ كالقػػكل الرجعي ػ المضػػادة ف ػ ارربػػاؾ كحي ػرة ..كحسػػبكا لهػػكؿ المشػػكم
الػؼ حسػػاب كحسػػاب !! ..كبعػػث كفػػدان عمػ مسػػركل رفيػػع مػػف القيػػادة السياسػػي برئاسػ الحػػاج محمػػد
جعفػػر ابػػك الػػرمف مػػف اجػػؿ اف يكضػػحكا سياسػ الممػػؾ الداخميػ كالخارجيػ بصػػيغرها النهائيػ كيحػػددكا
اهػػدافها ف ػ الممارس ػ كالرطبيػػؽ بصػػي مرحمي ػ

منػػات المرجعي ػ الديني ػ ف ػ النجػػؼ كقبػػؿ ا جرمػػاع

بهؤ ت ا منات ..كمنهـ :الشي محمد حسيف النائين كالسيد ابك الحسف المكسكم ا صفهان  ..ادرؾ
الكفػػد اف هنػػاؾ عقبػػات رعرقػػؿ مسػػيرر ف ػ هػػذ المهػػاـ اكؿ مػػا بػػدا لهػػـ ا جرمػػاع مػػف كرات ا ب ػكاب
المغمق بأبرز مسرشاريهـ ..كهما :السيد البغدادم كالشي الجزائرم (بما انهما مف قادة الثكرة كيفهماف
م بسات البيئ النجفيػ ككاقػع الرسػال الرػ رحممهػا النجػؼ ك سػيما مػا يرصػؿ منهػا بقضػايا السػاع
محفكف ف كثير مف ا حياف بم بسات ير كاضح

يريسػر لممػرجعيف اف يحػددا مكقػؼ الشػريع

منها بمنظكر سريع كقرار مررجؿ) مػف اجػؿ اف يمهػدكا لهػـ الرفػاكض كالرشػاكر مػع المػرجعيف ..كمػف
خػ ؿ هػذ المبػادرة الذكيػ رػرمخض لهػـ المػردكدات ا يجابيػ  ..كهػ السػبيؿ الكحيػد لمعمػؿ المثمػر..
كعم هذا ا ساس يغدك السيد البغدادم مف ابرز المفاكضيف مع النائين ككذلؾ الشي الجزائرم مع
المكسكم ا صفهان .
كمف هنا ..انقمبت الحسابات كالرصكرات كمها بيف عشي كضحاها مػرة ثانيػ  ..كيمػرحف العممػات
عػػاممكف امرحانػػا عسػػي ار فػ ايمػػانهـ لحرمػ هػػذا الػػكطف ا سػ م العزيػػز ..بعػػد اف انفػػض ا جرمػػاع
المغمػػؽ بػػادر الكفػػد دات م ارسػػيـ زيػػارة ا مػػاـ اميػػر المػػؤمنيف عم ػ

(ع) كقػػدر ا﵀ لمشػػي كػػاظـ ابػػك

الرمف الذم يرسـ بالمهج الصادق اف يرخمؼ عف صحب الكفد كبق معركفا ف بيت السيد البغدادم
الذم عقد في ا جرماع.
كمػػف هنػػا ..ررحقػػؽ المعجػزة فػ هػػذ الفرػرة العصػػيب مػػف رػػاري العػراؽ الحػػديث ..كينبػػرم السػػيد
البغدادم يسأل مخاطبا بصراح لما فيها مف م اررة كجرأة ..ياشي انت رعمـ العػ ج فػ هػذ الرجربػ
الجديدة عكض النف كالرفض ايجاد مسار جديد كدسركر جديد يكاكب الحاجات المرطكرة عم ضػكت
مفاهيـ الشريع ا س مي العممي  ..كخ ص القكؿ الحاسـ :بد اف يككف رشكيؿ المجمس الرأسيس
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رحػػت قيػػادة اسػ مي كطنيػ مخمصػ  ..كهػػؿ اف الممػػؾ يطبػػؽ هػػذ الشػػركط الرئيسػػي المرفػػؽ عميهػػا اـ
يجهضها كيعمؿ لصالح الخطط البريطاني !..
فأجاب بهدكت« :اف ج لػ الممػؾ المفػدل

يسػرطيع بػأم حػاؿ مػف ا حػكاؿ كفػ هػذ الظػركؼ

الراهن عدـ مجاراة ا نجميز ف خططهـ المرسكم «!!..
فقاؿ السيد البغدادم :اذف ليس لفيصؿ ف اعناقنا كاعناؽ القكل ا س مي بيع .
كعم هذا ا ساس ..نهض السيد البغدادم قاصدا الشي النائين  ..كقدـ ل رقري ار مفص  ..ندد
في برخطيط الممؾ مػف خػ ؿ مػا جػرل مػف حػكار كنقػاش فكانػت النريجػ سػمبي كمػف جػرات ذلػؾ كلػ
الكفػػد أرسػػا عم ػ عقػػب راجعػػا ال ػ الممػػؾ كلػػـ يحصػػؿ عم ػ الغاي ػ بػػؿ فش ػا الرنػػاقض كالمضػػاعفات
السياس ػػي فيمػ ػػا بيػ ػػنهـ فػ ػ هػ ػػذا الطريػ ػػؽ الطكي ػػؿ المفػ ػػركش با ش ػ ػكاؾ كالمطب ػػات كالكحش ػ ػ كالظ ػ ػ ـ
الدامس..
كمف هنػا ..راح رئػيس الكفػد بايمػاف اقػكل كنفػس مطمئنػ كارادة فك ذيػ

رعػرؼ الكمػؿ ك رفهػـ

الفشؿ ال معسكر المعارض ا س مي كمع بعض رفاق ا شدات.
كالعكػػس بػػالعكس حػػيف فشػػمت المفاكضػػات ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ حػػكؿ دعػػـ كمسػػاندة المجمػػس
الرأسيسػ  ..خاطػػب رئػػيس الكفػػد السػػيد البغػػدادم بحػػزف عميػػؽ :يػػا سػػيدنا كػػاف اعرمادنػػا عمػػيكـ كاممنػػا
الكطيد بكـ ..فكيػؼ رعرقػؿ مسػيررنا كػاف مػف المفػركض اف رنسػحب مػف المهمػ المكمػؼ بهػا ..حرػ
نػػنجح فيمػػا نصػػبك اليػ  ..كاليػػكـ كيػػؼ أكاجػ ج لػ الممػػؾ المعظػػـ بعػػد اف اكػػدت لػ هنػػاؾ اف عنػػدم
السيد البغدادم الصديؽ الصدكؽ كالفقي الجسكر !..
ػ هذا كم صحيح ..أيف المجاهد الجزائرم ما هك دكر المكمؼ ب ..
= اف الفقيػ الج ازئػػرم لػػـ يكجػػد ف ػ هػػذا ا جرمػػاع ا نفػرادم بػػيف البغػػدادم كابػػك الػػرمف بػػؿ كػػاف
ذاهبا ال منزؿ السيد اب الحسف المكسكم ا صفهان لمرشاكر كالرنسيؽ العمم عم ايجاد صػيا
كحػػد ادنػ مػػع الممػػؾ بيػػد اف السػػيد البغػػدادم كشػػؼ ا كراؽ الخاسػرة عمػ حقيقرهػػا لمنػػائين  ..كعػػان
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بنفس هذ الرجرب الثكري ك جػدكل فػ المػكـ كالعرػاب بمػا فيػ مػف مػ اررة كقسػكة مػف قبػؿ اخيػ الشػي
الج ازئػػرم ف ػ فشػػؿ هػػذ الخط ػ المكمػػؼ بهػػا مػػف قبػػؿ الكفػػد البغػػدادم الرسػػم لػػذلؾ عمػػد الممػػؾ ال ػ
رسفير النائين كا صفهان خارج الحدكد ( )1كالذم جرل ف سن  1923مي دي .
كالشػ ت بالش ػ ت يػػذكر :حػػيف رسػػفيرهما قػػد كدعػػا ف ػ حشػػد مػػف العممػػات ال ػ ك ػرب ت المقدس ػ ..
كبعػػد منرصػػؼ الميػػؿ اثػػار السػػيد البغػػدادم عم ػ مجمكعر ػ مسػػأل فقهي ػ معقػػدة قػػد رعالػػت ا ص ػكات
الهادرة ف رفنيدها.
كاف هناؾ عم مساف خمسمائ مرر اك اكثر مجمكع اخرل رسمع صدل هػذ ا صػكات كػاف
ف ضمف هذ المجمكع السيد سػعيد الحكػيـ يهمػس فػ آذاف السػيد محسػف الحكػيـ (ت :)1391الػـ
يكف هذا صكت السيد البغدادم !..
قػ ػػاؿ :نعػ ػػـ بالرأكيػ ػػد نحػ ػػف (بيػ ػػا حػ ػػاؿ) ا ف النػ ػػاس نيػ ػػاـ بالطػ ػػابؽ ا عم ػ ػ المكشػ ػػكؼ لمفضػ ػػات
الخارج  ..قـ حا لنذهب الي نعارب .
فجات الحكيـ كهك ليس عم حالر الطبيعي مكجها عرابا رقيقا:
«ارجكؾ يا ابك كاظـ مك كقر ا ف ..نحف بيا ضيـ« فبادر السيد البغدادم قائ :
هؿ رريد منا ررؾ المذاكرات العممي !..
يػػا ابػػا يكسػػؼ انرب ػ إل ػ

مػػا اقػػكؿ لػػؾ مػػف اكرشػػاؼ رنب ػؤار المسػػرقبمي  :اف المؤسس ػ الفارسػػي

الديني سينره دكرهػا الفاعػؿ بػالنجؼ ا شػرؼ ..ألف شػعب العػراؽ كػاف بػا مس مرخمفػا اجرماعيػنا..
كاقرصػػاديا ..ككػػاف بحاجػ ضػػركري ممحػ ل مػكاؿ الرػ رجبػ اليػ بأسػػـ (الحقػػكؽ الشػػرعي ) كرشػػييد
العربػػات المقدس ػ  ،امػػا اليػػكـ فقػػد انقمبػػت كػػؿ الحسػػابات السياسػػي بػػيف عشػػي كضػػحاها ك ػػدا الع ػراؽ
دكلػ  ،كفػ المسػػرقبؿ القريػػب سػػكؼ يممػػؾ مػكارد ضػػخم  ..كبالرػػال يكظػػؼ طاقػػات بشػري هائمػ فػ
المؤسسات الحككمي كشب الحككمي  ..كبالنريج  .يرحرر مف هيمن المؤسس الحكزكي الفارسي الر
رؤثر بشكؿ مباشر اك ير مباشر عم سيادة الكجػكد الع ارقػ كاسػرقطاب شػيعر  ،كقػد أشػرت لمميػر از
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النائين قبؿ سن رقريبا :اف الحكزة ف يكـ ما سرطرد ك يعكد لها كجكد عمػ السػاح النجفيػ ..كلػيس
لهػػا مػػف يػػدافع عنهػػا بعػػد اف يغػػدك العػراؽ حككمػ كشػػعبا لػػيس بحاجػ الػ المسػػاعدات ا يرانيػ الرػ
رأر الي بػ «العممػ الصػعب « باسػـ دعػـ العربػات كالحػكزة..حرػ اسػره أز المقربػكف اليػ بكجهػ نظػرم
المسرقبمي بؿ قاؿ احدهـ هذ رخي ت عنصري !!..
قمت ل  :لماذا (يا شي ) رزعـ رخي ت عنصري !..
أليس المرصدكف

يقدمكف لمبيكرات العممي العربي ا النزر القميؿ مف الدراهـ المعدكدات كهـ

يصػػطدمكف بصػػعكب الحيػػاة اليكمي ػ كالمرطمبػػات المعيشػػي الكثي ػرة كالمرراكم ػ  ،كسػػكؼ ركػػكف النريج ػ
ررؾ رحصيمهـ العمم كيغدكف مف ط ب الكظائؼ كالمناصب الحككمي !.
كفػ البارحػ أريػػت بػػاـ عينيػػؾ حينمػػا صػػاح صػػالح حمامػ (احػػد رمػػكز النظػػاـ) بسػػخري « :ايػػف
حسػػيف ..ايػػف ابػػك الحسػػف)!! ..كلػػـ يحػػرؾ سػػاكنا مػػف كػػاف ف ػ ركديعهمػػا ف ػ رمػػؾ المحظػػات ككػػاف
ا حرل بهـ اف يردك عم ا قؿ ك دا هذا ا جرات المهيف ف خبر كاف ..ككأن لـ يحػدث شػ ت فػ
الساح النجفي  ..كا مر يحدث بعد ا مر.

صراع
مع المعارضة
* يقوؿ صحاب فيمػا يقولػوف كػاف االمػاـ المجاهػد السػيد البغػدادي إمامػا لمجماعػة فػي حػد
مساجد النجؼ ..وبعد ذلؾ غدا اماما لمجماعة في الصحف الحيدري الشريؼ عاـ 3717ميمديػة..
بيد اف هذ النقمة النوعية انتابتها معارضة ما كانت مرتقبة ..لماذا وكيؼ؟!..
** هػػذ المعارض ػ مػػف بعػػض المر ػزلفيف لػػبعض العممػػات المرصػػديف طمعػػا ف ػ الجػػا كحبػػا ف ػ
المػػاؿ ..كمػػف كرائهػػـ عناصػػر كقػػكل ضػػالع كطامع ػ كمرربطػ بمؤسس ػ الرحقيقػػات الجنائي ػ العراقي ػ
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كالسافاؾ الشاهنشاهي  ،كعم هػذا لػـ ركػف مفاجئػ فػ حسػابارنا ف السػيد البغػدادم مكاقفػ

رنسػ

ضد الثكرة الرجعي المضادة.
كمػػف هنػػا رحػػرؾ الشػػي مغػػيض بػػف الحػػاج سػػعد ارض ػ (ت )1372بالرنسػػيؽ مػػع حمفائ ػ مػػف
العشػػائر النجفي ػ  ..كطمػػب مػػف سػػماحر ممرمسػػا اف يرصػػدل إلمام ػ الجماع ػ ف ػ الصػػحف الحيػػدرم
الشريؼ بكصف مف مراجع الفريا كالرقميد ..كمف الضركرم اف يكجد ف هذا المكقع المقدس.
ض هػػذا ا لرمػػاس ،كذلػػؾ عمػ نهػ السػػمؼ الصػػالح مػػف فقهائنػػا ا عػػاظـ (ا ماشػػذ)
إ ًإنػ ىرىفػ ى

مف ا عراض عف مثؿ هذ ا مػكر ..كبعػد اإلصػرار عميػ الػذم داـ مػدة عشػر ليػاؿ مرراليػات (كبعػد

الرػ كالمريػا) امرثػؿ لهػذ الر بػ الممحػ  ،ك ف الكاجػب الشػرع يحػرـ عميػ اف يشػمر عػف سػاعد الجػػد
كينهض بهذ المسؤكلي الراريخي الممقاة عم عارق .
كمػػف هنػػا ..رجمػػع الشػػباب كالشػػيكخ مػػف العممػػات عػػامميف كالمػػؤمنيف الخي ػريف ف ػ دار الكاسػػع
المركاضع عم شكؿ رظاهرة جماهيري لـ ركف هذ الظاهرة ا جرماعي مألكفػ فػ النجػؼ األىشػرؼ
حينذاؾ ..فقدمك لص ة المغرب كالعشات كائرمكا ب  ،كمف شدة رعمقهـ الرسال ب كانشدادهـ العاطف
الي  ..كانكا يرسابقكف ف ا ئرماـ خمف كهـ يطرحكف ما عميهـ مف ا ردي  ..بد مػف السػجاد الكثيػر
المخصػص لمصػ ة ،حرػ

ػدت جماعػ مرراميػ ا طػراؼ يحسػػب لهػػا الػؼ حسػػاب كحسػػاب ..كمػػف

حيث يحرشد فيها رجاؿ الفكر النابهكف كرجاؿ البمد المردينكف.
كمػػف هنػػا ..بػػاتت بالفشػػؿ الػػذريع رحركػػات قػػكل الثػػكرة المضػػادة ..كبخاص ػ رحركػػات جمعي ػ
منردل النشر بمحاك رها العديدة لرقديـ المرحكـ الشي محمد حسف المظفر ف هذا المكاف المقػدس..
اقكؿ (مع ا سؼ الشديد) :ف ذلؾ اليكـ المشهكد الذم صمـ في زعيـ الشمرت كحمفائ عمػ خػركج
السيد البغدادم ألدات الفريض اخذت جمعي منردل النشػر رمػارس اسػاليب مرنكعػ لرحقيػؽ ا ارضػها
كرنفيذ مخططها ا خير ..كمف بيف رمؾ ا ساليب:
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1ػ ػ انبػػرل السػػيد محمػػد رق ػ الحكػػيـ (حاليػػا عميػػد كمي ػ الفق ػ ) كارصػػؿ هارفيػػا بقائممقػػاـ النجػػؼ
ا شرؼ السيد ضيات شكارة كركمـ مع بانفعاؿ مف اجؿ اف يقكـ بػاجرات زـ لر فػ ا مػر ضػد هػذا
الرجمع الرسال

ن عم زعم يثير الق قؿ كالفرف.

فرد عمي صارخا:
أررجاهػػؿ هػػذ الشخصػػي ! ..الػػـ يكػػف هػػك ا عمػػـ كا رق ػ كاألص ػيؿ حسػػبا كنسػػبا ! ..أحػػس
الحكيـ بألمأزؽ الذم كقع في  ..مما دفع ال اف يقكؿ ل  :اف البغػدادم عػدك النظػاـ الممكػ  ..الػيس
كػػذلؾ  ..قػػاؿ لػ  :ثػػـ مػػاذا  ..انػ بمثابػ كالػػدم ..كانػ أبػك ذر الغفػػارم فػ هػػذا الػػزمف الرعػػيس ..ثػػـ
ا مؽ الهارؼ ف كجه .
كنريج ػ هػػذا الػػرد الصػػارـ ارهػػـ بػ ػ «الماركسػػي »..كبعػػد فر ػرة نقػػؿ ابػػك عم ػ ال ػ ن ػكاح البص ػرة
بكظيف معمـ ف المدارس ا بردائي !!
2ػ ذهب ياث الديف بحر العمكـ (المحام ) ال صديق مدير ناحي الحيػرة السػيد ضػيات الػديف
الحيدرم نقاذ ما يمكف انقاذ كقبؿ اف يفارح بالمهم المكمؼ بها ..بادر مدير الناحيػ سػائ  :هػؿ
مف جديد ف النجؼ األشرؼ ..
طبيع كاف سؤال باعربار مقرض الحاؿ (كما يقكؿ عممات الب

) ..فقاؿ ل  :مرأسفا بالمهج

عامي «:رالي يمعب بي البغدادم»!!..
بدت ع مات الرعجب كا سرغراب عم كجه  ..كرد عمي بامرعاض:
ػ لماذا ررهجـ عم هذا السيد المجاهد ! ..أليس ل صك ت ف الفق كا صكؿ ! ..ألـ يكف مف
رجا ت الثكرة العراقي الكبرل !..
مػػا هػػذا كانػػت يػػا ابػػا ج ػ ؿ  ..كأم صػػم رربطػػؾ ب ػ ! ..كانػػت صػػديق القػػديـ كانػػا جئرػػؾ ف ػ
الحقيقػ بمهمػ الخػ ص مػػف جماعرػ (فسػػق الشػػمرت) بشػػكؿ اك بػػآخر !! ..كالركسػػط لػػدل قائممقػػاـ
النجؼ ن مف مدينرؾ كلؾ خكل مع كصحب كمكدة كذلؾ.
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ػ انت رطمػب المسػرحيؿ ..فالسػيد البغػدادم ابػف عمػ كقريػب منػ ك قيمػ لمرسػميات كاخػر ؼ
ا لقاب ..فهك مف اسرة لها شػأف عظػيـ عبػر قػركف مرطاكلػ ثػـ هػك ابػف النجػؼ البػار مكلػدان كمسػكنان
كمدفنان هك ككالد كجد ا عم السيد أحمد العطار البغدادم كهك أىحؽ بهذا ا عربار.
فسكت كلـ يف بأم ك ـ ،كفشؿ بمهمر كخرج من يجر أذياؿ الخيبػ كالخسػراف! ..كنريجػ هػذا
المكقؼ المشرؼ ..كجهت الي رمفيقات ما انزؿ ا﵀ بها مف سمطاف..
ثػػـ انرقػػؿ بعػػد ذلػػؾ ال ػ الشػػي أحمػػد الطريحػ (ت )1379حينمػػا بم ػ السػػيد محسػػف الحكػػيـ مػػا
حدث مف مفاجئ جديدة عم السػاح النجفيػ  ..فاسػرغرب بػ ارادة شػعكري بهػذا الحػدث الرػاريخ ..
ثـ اسردرؾ ا مر بذكات ..كقاؿ:
رصكرت الشي عبد الكريـ الزنجان (ت )1388هك الذم حؿ ف هذا المكاف الحساس ..كلكػف
الحؽ يقاؿ :السيد البغػدادم كجػ مػف كجػك اإلماميػ ككانػت لػ صػحب كمػكدة معػ فجػزاهـ ا﵀ خيػر
ج ػزات المحسػػنيف عم ػ هػػذ المبػػادرة ا س ػ مي  ..كلكػػف لألسػػؼ ا سػػيؼ كػػاف صػػهر السػػيد اب ػراهيـ
الطباطبػػائ حفيػػد السػػيد اليػػزدم مكجػػكدنا فػػرد عمي ػ  :اف هػػذا الرجػػؿ (يقصػػد البغػػدادم) مػػف ايػػف خػػرج
كنحف الذيف كفنا كدفنا بأيدينا !..
بي ػػد اف الحك ػػيـ عمػ ػ م ازجػ ػ اله ػػادمت ككممارػ ػ البطيئػ ػ فق ػػد اعص ػػاب كمه ػػا مػ ػرة كاح ػػدة كك ػػؿ
عض ت كجه مشدكدة با نفعاؿ! ..كرد بما يسرحق ..

صرخة
ضد الملكٌة
* المشهور بػيف قػوى المعارضػة فػي العػراؽ َ َّف اإلمػاـ المجاهػد السػيد البغػدادي ..بعػث يػوـ
السابع مف ربيع االوؿ عاـ 3196ػ  3716برقية استنكارية شديدة المهجة ال الطبقة الحاكمة في
العراؽ لوقوفها موقؼ المتفرج مف العدواف الثمثي عم مصر ..وقد كتػب عنهػا الممرخػوف العػرب
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صفحات مشرقة النها تستهدؼ بصراحة متناهية اسقاط حكومة نوري السعيد ،وعم اثرها فوج
سػػماحت بزيػػارة الػػدكتور محمػػد فاضػػؿ الجمػػالي احػػد اركػػاف النظػػاـ لتهدنػػة الموقػػؼ المتػػأزـ فػػي
النجؼ ..وهنا اسأؿ :ما الحوار الذي دار بينهما؟..
** حيف دخكؿ الجمال ال الدار صػباحا ..كػاف برفقرػ السػيد محمػد عمػ كمكنػ رئػيس بمديػ
النجؼ ا شرؼ ..ككنت انا كاب ف المكرب  ..فأخبرنا الخادـ قائ ن:
الدكركر جات لمقابم السيد ...فرحب ب اب كسػالم ثػـ أدخمػ الػ المكربػ  ..كخػرج مسػرعا الػ
بيػػت العائم ػ ليخبػػر بهػػذ الزيػػارة المفاجئ ػ  ..فجػػات سػػماحر كأسػػرقبؿ الجمػػال مرحبػػا ب ػ  ..ثػػـ جمػػس
سماحر فجمس إل جانب ا يسر.
كفػ بدايػ ا جرمػاع بػدأ الجمػال  :يعػرض رطػػكرات الحػكادث المؤسػف الرػ جػرت عمػ السػػاح
النجفي  ..بسبب الرظاهرات الجماهيري الغاضب .
ثػـ بػػدأ يعػرض كجهػػات نظػػر الحككمػ حػػكؿ العػػدكاف الث ثػ عمػ مصػػر كاسػرمر الحػكار ثػ ث
ساعات.
ثػػـ خػػرـ حديثػ بػػالحرؼ الكاحػػد «كا﵀ يػػا سػػماح العػػـ ..إف ج لػ الممػػؾ المفػػدل يعرػػز بمػكاقفكـ
الكطني ا س مي كمرأسؼ مف مكقؼ الحككم رجػا العػدكاف ..سيضػع العػراؽ امػاـ امرحػاف صػعب
كسألرق بالممؾ المفدل كسأكشؼ ل ما دار مف حديث بأمان راريخي كاف يرل ما يمكف عممػ عمػ
الطبيع ػ  ..كأن ػ اناشػػدكـ اف ررعػػاكنكا مع ػ ال ػ اقص ػ حػػد ممكػػف ..كلمػػا فػػرغ مػػف ك م ػ  ..رد عمي ػ
قائ ن:
لماذا اخرارؾ الممؾ ..لهذ المهم الصعب مف دكف البقي مف اركاف نظام .
هؿ رعمـ سبب  ..كاف كالدؾ الشي عبػاس (رحمػ ا﵀) صػديق كيكػف الػك ت لػ  ..كيعمػـ الممػؾ
اف أىركاف نظام لـ كلف اقابمهـ بؿ ا مؽ الباب ف كجكههـ ..اما انت فقبمػت مكاجهرػؾ عمػ حسػاب
كالػػدؾ ف المػػرت يحف ػظ بكلػػد  ..كاف مجيئػػؾ نريج ػ الخطػػاب المكرػػكب الػػذم كجهر ػ الي ػ ال ارم ػ ال ػ
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اسقاط هذا النظاـ ال شرع كاقامػ نظػاـ عػادؿ يحػؿ مكانػ  ..بعػد اف لمسػنا نحػف الرػداع كالرػدهكر
كا سرغ ؿ كا نحراؼ عف خط ثكرة الث ثيف مف حزيراف ..كلمسرـ انػرـ كػذلؾ فػ هػذ ا يػاـ انفجػا انر
جماهيريا هائ ن بدأ اك ن ف النجؼ ا شرؼ كبعد قميؿ (كبدكف رنسػيؽ) انفجػر فػ بغػداد كبقيػ المػدف
ا خػػرل ..انػػدفعت ال ػ الش ػكارع ف ػ كػػؿ مكػػاف كرػػؿ بش ػري مػػف عش ػرات ألػػكؼ الرجػػاؿ كالنسػػات ف ػ
رظاهرات مسرنكرة صاخب كصارخ رعمف معارضرها لممكقؼ المرفرج نحك العدكاف الث ث الطا كر
عم مصر كاليكـ رريدكف منا الرعامؿ معكػـ ..لػـ نكػف عمػ اسػرعداد لمقفػز فػكؽ حركػ الرػاري  ..كلػـ
يكف لدينا ما يحفزنا عم نسياف كؿ ا سباب الحقيقي لمصراع ..كفرح صفح جديػدة منقطعػ الصػم
بمػػا كػػاف ..ك يػزاؿ قائمػػا نً مػػف اسػػباب هػػذا الصػراع ..نحػػف

نصػػافحكـ بعػػد خػراب البصػرة ..كمػػا

يقكؿ المثؿ المشهكر.

(ثورة) 3713م
وجماعة العلماء ..الى اٌن؟..
* عندما انتصػرت ثػورة الرابػع عشػر مػف تمػوز عػاـ  3713ميمديػة ضػد النظػاـ الممكػي فػي
العراؽ ..حدثت مفاجنات عم السػاحة النجفيػة ..مػا موقػؼ االمػاـ المجاهػد السػيد البغػدادي تجػا
هذ المفاجنات؟..
** جات كفد عسػكرم عمػ مسػركل رفيػع بقيػادة المػكات فػؤاد عػارؼ الػ النجػؼ ا شػرؼ يمثمػكف
قيادة الثكرة كطمبكا مقابم سماحر لمرعرؼ عم مكقف الصريح مػف اسػقاط النظػاـ الممكػ  ..فقػدـ لهػـ
رسػػال رهنئ ػ ال ػ الػػزعيـ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ رئػػيس مجمػػس الػػكزرات كحػػيف كصػػكلها رد عميهػػا برسػػال
رحريري بكؿ اعرزاز كاررياح.
ا اننا نجد الساح النجفي

قد برزت عميها مفاجئات خطيرة مف اظهرها:
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 1ػ انحػراؼ قاسػـ عػف خػط الثػكرة القائمػ عمػ اسػاس كفػاح الصػهيكني كالعمػ ت كالمسػركبريف..
كارخاذ الشيكعييف ركيزة ارهابي مػف اجػؿ رثبيػت نهجػ ا سػربدادم فػ الػب د ..كقػد بمػ السػيؿ الزبػ
فكاف بد لمسيد البغدادم اف يكاج ا رهاب الماركس كيعان بنفس كفاح الثكرة المضادة.
2ػ ػ ظهػػكر جماع ػ العممػػات المفػػاج ت ..ككنػػا نرسػػاتؿ كقرهػػا قبػػؿ كػػؿ ش ػ ت ..مػػا هػػك المكقػػؼ
الرسال الػذم سػيفعم السػيد البغػدادم بعػد اف ظهػرت عمػ السػاح النجفيػ هػذ الجماعػ  ..كهػك فػ
الكقػػت نفس ػ عم ػ رنػػاقض أي ػدلكج مػػع مرشػػدها الػػذم يكج ػ رئيسػػها كاعضػػائها مػػف خمػػؼ ا ب ػكاب
المغمق .
ػ لماذا مف خمؼ االبواب المغمقة؟..
ف عمي ػ الػػؼ ع م ػ اسػػرفهاـ ..ك يهػػرـ بش ػ ت ابػػدا ..مادامػػت مصػػالح حاشػػير  ..كاك د ..
كاحفاد عم حسب ما يراـ !..
ػ اذف ..هػؿ يقػيـ عمقػة تنسػيقية مػع (جماعػة العممػا ) سػوا كانػت عمػ صػعيد التكتيػؾ او
عم صعيد االستراتيجية او اف الظروؼ السياسية الغامضة او الضاغطة تحوؿ بين وبينهما؟..
فػ ػ الحقيقػ ػ  ..مهم ػػا رك ػػف طبيعػ ػ الصػ ػراع الفك ػػرم م ػػع ه ػػذا ا نس ػػاف الرض ػػميم  ..كلك ػػف الس ػػيد
البغدادم يعربر ا سس كالمبادمت الكبرل فكؽ كؿ هذا اك ذاؾ.
كمف هنا ..صدرت المنشكرات ا ربع عم فرػرات مرقاربػ حينػنا كمرباعػدة احيانػنا بأسػـ (جماعػ
العممػػات) رسػػرهدؼ فػ خطكطهػػا الرئيسػػي مكافحػ الفسػػاد كا نحػراؼ عػػف نهػ الشػريع ا سػ مي ..
ا انؾ ر حظ م مح الضعؼ ف المنشكرات حيث يعبركف عػف قاسػـ العػراؽ ب ػ (نصػير ا سػ ـ)..
كسػػبحاف مػػف

يخط ػ ت ك جػػدكل ف ػ العرػػاب الهػػادمت ف ركجهارهػػا مػػف حيػػث المبػػدأ اص ػ حي

كليست ثكري حاسم ..
كمف هنا ..ظهرت ا شاعات القاسي ف سبيؿ رحجيـ رحركها كارهمت بالعمال لجهػاز السػافاؾ
الشاهنشاه مف قبؿ «رجاؿ الديف ا حرار» كقكل الثكرة المضادة.
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كمػػف هنػػا ..بػػادرت الجماع ػ بسػػرع خاطف ػ ل رصػػاؿ المباشػػر مػػع كبػػار م ارجػػع الػػديف لػػدعـ
مسيررها الرسالي الممقاة عم عارقها ..فكاف الرجاكب بشكؿ اك باخر مع ركجهارها بػ (اسرثنات) السيد
حسيف الحمام كالشي فاضؿ القاين كالشي عبد الكريـ الزنجان !!..
كمف هنا ..اصدر السيد البغدادم فركا الشهيرة بخط رمميذ الشي عبد الهادم العصام كركقيع
سماحر الشريؼ.
كعم ػ هػػذا ا سػػاس ..بػػادر الشػػي مررض ػ اؿ ياسػػيف رئػػيس الجماع ػ مػػع اعضػػائ إل ػ عقػػد
اجرماعيف سرييف ف دار عامرة يرداكلكف فيما بيػنهـ عػف رغمغػؿ الحػزب الشػيكع الع ارقػ فػ الحكػـ
كخطكرر عم عراؽ ا س ـ ..كما قاـ مف مجػازر رهيبػ ضػد القػكل الخيػرة كالشػريف  ..فػاقررح عميػ
إصدار فركل صريح بػ (كفر الحزب الشيكع العراق ) كا شرراؾ مع رفاق عممات النجؼ ا شرؼ.
بيػد أىف السػػيد البغػػدادم (رضػكاف ا﵀ عميػ ) لػػـ يرجػاكب معػ مػػف حيػث الصػػغرل ..ا انػ ارفػػؽ
مع مف حيث الكبرل نها مف الضركريات ا س مي  ..كلكف لـ يسرجب شي الجماع لذلؾ.
واالماـ المجاهد السيد البغدادي ماذا كاف موقف ؟!!..
أخذ مكقؼ الصمت المطبػؽ مػف جهػ ا عػ ـ الرسػال

ف اليػد الكاحػدة

رصػفؽ .كفػ عػاـ

 1383هجريػ  ..كبأشػػارة مػػف الشػػي عبػػد الحسػػيف ا مينػ صػػاحب مكسػػكع الغػػدير اإلماميػ نهػػض
كلد الشي محمد الهادم بررجمػ السػيد البغػدادم بعػد د ارسػ مػكجزة عػف مخطكطػات مكربرػ النفيسػ
كف فصؿ جهاد نشر فركل ركفير الشيكعي المقبكرة ككانت ف عقيدر كثيق رسالي رأريخي كشفت
قضي ن كحدثان لـ يكف ف الحسباف.
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كفاح
ضد الشاه الطاغٌة
* المشهور عف االماـ المجاهد السيد البغدادي ان العدو المدود لمسرة البهموية منذ مجينها
إل عرش ايراف ..وفي بداية انتفاضة خرداد عاـ 3761ـ ضد الشا محمد رضا بهموي ..لػـ يكػف
االماـ المجاهد سباقا ًَ فػي هػذا الحػدث التػاريخي الحضػاري ..فػي نفػس الوقػت نمحػظ كػؿ القػوى
المعارضة مف مراجع واحزاب استنكروا فو ار الممارسات الوحشية ضد تطمعات الشعب االيراني الذي
شجب قانوف (كابتيو السيوف) ما هو ريكـ في ذلؾ؟!.
** كػاف السػيد البغػدادم (رضػكاف ا﵀ عميػ ) مػف كرات المنظػار يػػدرس حقيقػ ا كضػاع الجاريػ
ف ايراف كابعادها كرأثيرارهػا عمػ السػاح ا سػ مي بدقػ مكضػكعي كعق نيػ  ..كشػاتت ا قػدار اف
يكػػكف السػػيد البغػػدادم مريضػػا ف ػ بغػػداد ..كبعػػد ا حػػداث المؤسػػف ف ػ اي ػراف جػػات عم ػ الفػػكر ال ػ
النجػػؼ ا شػػرؼ كحضػػر مجػػالس الفارح ػ المقام ػ عم ػ أركاح الشػػهدات .كهنػػا اجرمعػػت مع ػ القػػكل
المعارض كرداكلكا فيما بينهـ ما يجرم عم الساح ا يراني مف احداث خطيرة ..ثـ عقب ذلػؾ لقػات
اخػػر (يعربػػر هػػذا ا جرمػػاع بمثابػ مػػؤرمر رمهيػػدم) فػ دار عػػامرة حضػػر السػػيد عبػػد ا﵀ الطػػاهرم
كالشػي محمػد ال هيجػ كالشػي نصػر ا﵀ الخمخػػال كالسػيد عبػد العزيػز الطباطبػائ  ..ك يػرهـ.فكػػاف
حصػػيم هػػذا المقػػات المكفػػؽ اف اسػػرجاب السػػيد البغػػدادم ..كبعػػث البرقيػ الثكريػ الشػػديدة المهجػ الػ
طا ي ايػراف محمػد رضػا بهمػكم ،فكػاف لهػذ المبػادرة العظيمػ اثرهػا الفاعػؿ فػ السػاح ا سػ مي ..
كحيف اصدراها بمنشكرات مكزع ف كاف انحات القطر ..بادرت إل إذاعرها صػكت العػرب القاهريػ
فػ رعميقهػػا الػػذم يمثػػؿ كجهػ نظػػر الحككمػ المصػري مػػف خػ ؿ معمقهػػا السياسػ المعػػركؼ (أحمػػد
سػػعيد) كنش ػررها صػػحؼ العربي ػ المرحػػدة كررجمرهػػا قػػكل المعارض ػ ا س ػ مي ال ػ المغػػات ا جنبي ػ
كطبعت مشفكع بصكرر الكريم ف منشكرارهـ السري داخؿ سجنهـ الكبير ..كف النجػؼ ا شػرؼ
بػػادرت الحػػكزة العممي ػ المعارض ػ يرقػػدمهـ الشػػي الخمخػػال بزيػػارة السػػيد البغػػدادم ف ػ دار عػػامرة..
يعبركف عف مشاعرهـ الصادق رجا هذا المنعطؼ الراريخ الكبير.
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ػ هؿ مف حوادث هامة لفتت نظركـ؟..
نعـ ..نقطراف:
ا كل ػ  :حينمػػا اككمػػت إل ػ مهم ػ ركزيػػع البرقي ػ ف ػ بغػػداد كض ػكاحيها ..كػػاف بصػػحبر السػػيد
اب ػراهيـ أحمػػد الفاضػػم كالشػػي محمػػد سػػعيد الغبين ػ  ..كقػػد احرجزكنػػا ف ػ مقػػر الحػػرس القػػكم ف ػ
الكاظمي ككاف الفاضم يهرؼ :الـ رركا ا جازة الممنكح فػ المنشػكر ! فمػـ يمرفػت مسػؤكؿ الحػرس
القػػكم الي ػ كاسػػرمر ف ػ مهمر ػ يسرفسػػر الجهػػات المخرص ػ لمرأكػػد مػػف السياس ػ الخارجي ػ لمحػػزب
كالدكلػ رجػػا هػػذ البرقيػ الثكريػ  ..فكػػاف الجػكاب عمػ الفػػكر ارركػػكهـ كشػػأنهـ كمػػا نحػػف كالشػػا عػػدك
العرب.
كالثاني :جندت المعارض ا س مي ا يراني ف الػداخؿ كفػ الخػارج كػؿ طاقارهػا فػ دعػـ هػذا
المكقؼ الثكرم الذم رصدل ل السيد البغدادم ..كعامؿ ا ساس ف ذلؾ اف السيد محسف الحكيـ لـ
يسػػرنكر اعمػػاؿ الشػػا الكحشػػي مباش ػرة كانمػػا ابػػرؽ ف ػ حينهػػا ألحػػد (عممػػات طه ػراف) السػػيد عبػػد ا﵀
البهبهان المرعاطؼ مع شا ايراف الطا ي مرأسفنا بشكؿ عاـ ل حداث الجاري ف ايراف..
ػ قالوا :بعد فترة ليست بطويمػة اخػذت الممسسػة الدينيػة فػي النجػؼ االشػرؼ موقػؼ الصػمت
المطبؽ حوؿ ما يجري في ايراف ..ماذا كاف موقؼ االماـ المجاهد السيد البغدادي(قدس سر )؟!..
 قػػد رسػربت اخبػػار مػػف ايػراف ..مفادهػػا :أىف الشػػا اعرقػػؿ الخطبػػات ا سػ مييف فػ كػػؿ مكػػاف،كف ػ مقػػدمرهـ آي ػ ا﵀ الشػػهيد الس ػػيد محمػػد سػػعيد السػػعيدم ..كهن ػػا بػػادر الػػدكركر محمػػد الص ػػادق
الطهران كالشػي مهػدم الكركبػ  ..ككػاف برفقرهمػا الشػي محمػد هػادم ا مينػ كالسػيد ابػراهيـ أحمػد
الفاضػم كالشػي محمػد ابػراهيـ الشػاهركدم الجنػار  ..يمرمسػكف مػف السػيد البغػدادم اف يسػرنكر هػػذ
ا عمػػاؿ ال انسػػاني الر ػ يقػػكـ بهػػا الشػػا الطا ي ػ  ..ا اف سػػماحر امرنػػع ف ػ البداي ػ  ..ق ػػائ نً:

«اذف ..ايف المرصدكف با مس ! ..لماذا لـ يسرنكركا اعماؿ الشا مباشػرة كيبرقػكا اليػ شخصػيان بػد ن
مف اف يبرقكا إل العممات هناؾ !.»..
فرد عمي الصادقي هاتفا :انت يا موالي رابعهـ باالجماع ما نحف وهمال !!..
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 اذف ..مف هنا سأبرؽ ضد الشا العميؿ طالبنا اط ؽ سراحهـ.كمػػف خػ ؿ هػػذ المكاقػػؼ الرسػػالي الثكري ػ الجريئػ ف ػ محاربػ شػػا اي ػراف الطا يػ  ....حاكلػػت
الزمػػر الشاهنشػػاهي اف رسػػمؾ كػػؿ مػػا رسػػرطيع لرمفيػػؽ شػػر الػػرهـ كالصػػاؽ النعػػكت الر ػ رطفػػح بهػػا
مخػػي رهـ المريض ػ با مػػاـ المجاهػػد السػػيد البغػػدادم ..بػػؿ كقػػد رعػػرض م ػ ار انر لحم ػ ت مضػػادة مػػف
جانب اجهزة ا ع ـ الشاهنشاهي  ..بؿ كصػؿ ا مػر الػ مػا هػك اكبػر مػف ذلػؾ ..كصػؿ ا مػر الػ
حد ندد ب اعضات المجمس النياب الصكرم الشاهنشاه ف ايراف ..كسمك بػ «المهرج ا رهاب آي
ا﵀ البغدادم»..كلكف ف حينها كانت رمؾ الزكبع المثقم بالسػمكـ كبرمػاؿ ا حقػاد الصػفرات كا رربػ
السكدات الر هبت عم فقي ا سػ ـ السػيد البغػدادم (قػدس ا﵀ ركحػ الطػاهرة) فػ محاكلػ لرغطيػ
كج الشمس ..زكبع ف فنجاف ..فمـ رضعؼ عزيمرػ كلػـ رمػف قنارػ  ،كاسػرمر فػ جهػاد ا سػ م
المركاصؿ بأيماف كيقيف ك يسرسمـ حر النفس ا خير.

الى
بٌت هللا الحرام
* هػػػؿ غػػػادر االمػػػاـ المجاهػػػد السػػػيد البغػػػدادي القطػػػر؟ ..ومتػػػ ؟ ..والػػػ ايػػػف؟ ..ولمػػػاذا؟.
وكيؼ؟ ..المفاجنات التي حدثت؟..
** كجهت إل السيد البغدادم دعكات مررالي مف مؤرمرات اس مي  ..كاقميمي  ..كعالمي  ..ا
ان رفضها بالمرة بدتنا مف المؤرمر ا س م ف باكسراف ،كمرك ار بالمؤرمر ا س م المسيح فػ
بحمػػدكف ككصػػك ن إلػ المػػؤرمر ا سػ م ا كؿ فػ بغػػداد ..كذلػػؾ لسػػبب كاضػػح اف هػػذ المػػؤرمرات
م ػػف كجهػ ػ نظ ػػر اداة طيعػ ػ لمس ػػمطات الرجعيػ ػ المعاديػ ػ لرطمع ػػات ش ػػعكبها .كلك ػػف الس ػػيد البغ ػػدادم
اسرجاب لدعكة فريض الح عاـ  1384هجري .
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كعمػ هػػذا الضػػكت ..اقػػكؿ بػػاخرزاؿ :حػػيف عػػرؼ المسػػممكف مػػف خػ ؿ ككالػ ا نبػػات العراقيػ اف
السيد البغدادم كالكفد المرافؽ ل سيغادر بطريؽ الجك مركجها ال بيت ا﵀ الحراـ ..ظهرت ع مػات
الرعجب كا سرغراب عم كجك الجماهير المؤمنػ  ..اذ لػـ يغػادر السػيد البغػدادم الػ خػارج القطػر..
بسبب شيخكخر الر رجػاكزت العقػد الثػامف مػف عمػر المديػد كمػف الصػعكب بمكػاف اف يرحمػؿ عنػات
السفر الطكيؿ.
كمػػف هنػػا ..رهيػػأت الحػػكزة العمميػ  ..كالجمػػاهير المؤمنػ لركديػػع مككػػب الحػػاج الػ مطػػار بغػػداد
الػػدكل  ..ا اننػػا نجػػد السػػيد البغػػدادم ي ػرفض ف ػ البداي ػ هػػذ المبػػادرة الكريم ػ كشػػات اف يخػػرج مػػف
النجؼ ا شرؼ دكف اف رشعر الحكزة كالجماهير بمغادرر لك

رقع ف رجشـ عنات الركديع.

بيػػد اف الشػػي نصػػر ا﵀ الخمخػػال اب ػ اف يرحػػرؾ مككػػب السػػيد البغػػدادم بهػػذا الشػػكؿ ..فػػألح
ػاتعم ر ب ػ المعارض ػ ا س ػ مي ا يراني ػ الممح ػ  ..قػػائ ن« :اذا لػػـ رسػػرجب لهػػذ الر ب ػ ..
عمي ػ بنػ ن
فسكؼ يغدك مصير المعارض ف النجؼ ف

اي الخطكرة ..بسبب رهديػدات حاشػي السػيد محسػف

الحكيـ المركررة بطردهـ أك رصفيرهـ كاف الحكيـ شخصيان يخشاؾ بشكؿ اك بآخر ..فالدعـ كالمساندة
مف سماحركـ كبخاص ف هذ الظركؼ العصيب الر رمر بها المعارض ا س مي مف خ ؿ هذ
ا سرجاب خير دليؿ لدعمكـ المباشر».
كعم هذا الضكت ..اسرجاب السيد البغػدادم لهػذا الطمػب الرسػال كفػ ذلػؾ اليػكـ المشػهكد مػف
رػػاري النجػػؼ المصػػادؼ ف ػ السػػابع كالعش ػريف مػػف ذم القعػػدة عػػاـ 1384هجري ػ جنػػدت المعارض ػ
ا س مي كؿ طاقارها كامكانيارها لنجاح عممي الركديع ..فهيأت مئات السيارات الصغيرة كالكبيرة ف
ركديع كحيف رحرؾ مككب المبارؾ مػف بعػد الظهػر مػف النجػؼ الػ الككفػ  ..رهيػأت المػدف الرػ فػ
طريػػؽ سػػماحر ل سػػرقباؿ كأبػػدات المشػػاعر ا س ػ مي الصػػادق رجػػا زعػػيمهـ الركح ػ الػػذم يشػ ِّػرؼ
مدينرهـ ف طريق ال بيت ا﵀ الحراـ ..كصؿ ركب الحاج مدين الكاظمي فخرجت ألكؼ مؤلف مف
اهػػال المدين ػ المقدس ػ ل سػػرقباؿ كالربػػرؾ بمقػػات قائػػدهـ ا س ػ م  ..ككانػػت ال فرػػات الررحيبي ػ ف ػ
الش ػكارع الرئيسػػي  ،كصػػادؼ دخكل ػ ق ارب ػ

ػػركب الشػػمس فرشػػرؼ بزيػػارة ا مػػاميف (ع) ثػػـ صػػم

المغرب كالعشات ف الصحف الكاظم الشريؼ كائرـ خمف المكدعكف كالمسرقبمكف معا فكانت جماعػ
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منقطعػ النظيػػر فػ رػػاري العػراؽ الحػػديث كبعػػد انرهػػات فريضػ الصػ ة ركجػ مككػػب المػػكدعيف الػ
المطار ررقدمهـ سيارة السيد البغدادم رشؽ طريقها ببط ت ف بعض ا مكن بيف الجماهير البغدادي
المحرشدة ..كعند كصكؿ سيارر ال المطار حيث كاف عممات ا س ـ مػف سػن كشػيع فػ اسػرقبال
ف القاع كبعد اسرراح قصيرة صعد سماحر سمـ الطائرة كبعد بمك

مدخؿ الطائرة الرفػت الػ أمػ

القرآف المجيدة رافعا يدي الكريمريف ال السمات داعيا ا﵀ سبحان اف يحفظهـ كيرعاهـ كيسدد خطاهـ
لخدم ػ الػػديف القػػكيـ كصػػيان ش ػريع سػػيد المرسػػميف ..كحػػيف كصػػكؿ سػػماحر مطػػار بغػػداد الػػدكل
اسػػرقبؿ اسػػرقبا ن شػػعبيا مثيػ ار ،كمػػف ثػػـ خػػؼ إليػ رؤسػػات البعثػػات ا سػ مي حيػػث كػػاف مجمسػ عػػاـ
الكاقع ف ح (الفمؽ) يزدحـ بكبار عممات ا س ـ.
كاكمػػؿ لمػػا السػػيد البغػػدادم كالكفػػد الم ارفػػؽ ل ػ

برنػػام مناسػػؾ الح ػ ركج ػ ال ػ المدين ػ المنػػكرة

حيػػث زيػػارة النبػ محمػػد (ص) ،فنػػزؿ ضػػيفا فػ ديػكاف السػػيد عمػ عمػراف الحبػػكب  ..كبالرػػال اعمػػف
المعنيػكف ل مػ مػف خػ ؿ عشػرات السػيارات الرػ رحمػؿ مكبػرات الصػكت اف السػيد البغػدادم سػكؼ
يعقػػد مػػؤرم نار عام ػنامع عممػػات ا س ػ ـ ف ػ مسػػجد الرسػػكؿ ا عظػػـ محمػػد (ص) ..كذلػػؾ ف ػ السػػاع
السػ ػػابع كالنصػ ػػؼ مػ ػػف مسػ ػػات يػ ػػكـ الخمػ ػػيس المصػ ػػادؼ ف ػ ػ السػ ػػابع عشػ ػػر مػ ػػف ذم الحج ػ ػ عػ ػػاـ
1384هجري ل جاب عم كاف ا سئم كا سرفسارات الر ررد عمي حكؿ قضايا الساع .
كحػيف انعقػد المػػؤرمر ا سػ م فػ الكقػت المحػػدد كجهػت مخرمػػؼ ا سػئم إلػ السػيد البغػػدادم
حػػكؿ أئػػر ؼ المػػذاهب ا س ػ مي  ..كمػػف ثػػـ حػػدثت مناقش ػ حػػادة بين ػ كبػػيف احػػد المرػػزمريف حػػيف
رعػػرض ذاؾ المرزمػػت بػػالرهجـ ال ػ ذع ضػػد ضػػركرة ا ئػػر ؼ الجبهػػكم بػػيف كاف ػ المػػذاهب ..ناقػػدا
اإلمامي بالنككص عف اهداؼ الديف القكيـ ..كقد دت مناقش السيد البغدادم ف اطار المكضكعي
كالعق ني بمسركل جعؿ هذا المرزمػت يقػؼ مكقػؼ المػرمجم الػذم

يعػرؼ كيػؼ الخػ ص مػف هػذا

الحكار الهادؼ كبعد اف افحم كسد كؿ السبؿ ف كجه انكشؼ امر ان مف مررزق الشا الطا ي .
كهنا« ..كانت بقي الجماهير كمها رررقػب عػكدة السػيد البغػدادم ..كبخاصػ اكلئػؾ الػذيف رخمفػكا
عػػف شػػرؼ المشػػارك الفعميػ فػ رشػػييع  ،بيػػد انهػػـ فكجئ ػكا بنبػػأ نشػرر الصػػحاف العراقيػ مػػؤدا عػػدـ
رحديد عكدر

عفات ا م مف اسػرقبال  ..كمػا اف اعمنػت ككالػ أبنػات الشػرؽ ا كسػط نبػأ مجيئػ الػ
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بغػػداد حر ػ هػػرع النػػاس مػػف اهػػال بغػػداد كظم ػكا يررقبػػكف ذلػػؾ المسػػات يػػكـ مكعػػد كصػػكل  ..ا ان ػ
(رضكاف ا﵀ عمي ) رخمؼ عفات ام القرآف مف هذا الركميؼ حر كصؿ فػ الصػباح البػاكر برػاري
الخػػامس كالعشػريف مػػف ذم الحجػ عػػاـ 1384هجريػ » ..كبالرػػال ربعػ الكثيػػر مػػف ابنػػات بغػػداد ال ػ
كرب ت المقدس  ..كما اف كصؿ دار عامرة ف النجؼ ..حر انهالت عمي مئات الكفكد مف مخرمؼ
المدف العراقي  ..كف طميعرهـ عمماؤهػا عػاممكف كرجالهػا المفكػركف كشػعراؤها المجاهػدكف ...كا﵀ مػع
المؤمنيف الممرزميف.

ال
طائفٌة ..وال استعمار
* عػاـ 3761ميمديػػة وجػ االمػػاـ المجاهػد السػػيد البغػػدادي بيانػاً خطيػ ارً ينػدد فيػ بػالنعرات
الطانفية التػي يثيرهػا النظػاـ العػارفي الرجعػي المتخمػؼ بػيف ابنػا الشػعب العراقػي الواحػد ...كيػؼ
تمت عممية تحريف واستغمل ؟ ..وماذا كانت المردودات السمبية بعد ذلؾ؟..
** اف البيػاف ا سػ م الثػكرم فػ كاقػع الحقيقػ كػاف خطػكة رسػالي يكػاد يكػكف هػك ا كؿ مػػف
نكع ػ ف ػ رػػاري الع ػراؽ الحػػديث ..ف السػػيد البغػػدادم كجػػد الطائفي ػ مرجسػػدة ..يثيرهػػا عبػػد الس ػ ـ
محمد عارؼ كاجهزر  ..كالسيد محسف الحكيـ كحاشير  ..سكات بسكات..
كمف الطبيع هذ الكرق الصفرات يسػرفيد منهػا ا سػركبار كالكفػر العػالم كعمػ ؤ فػ المنطقػ
لرصفي طمكحات هذا الشعب المسمـ كآمال المسرقبمي الحضاري الرأريخي .
كعمػ ػ ه ػػذا ا س ػػاس ..ارس ػػؿ البي ػػاف الث ػػكرم ا سػ ػ م الػ ػ مطبعػ ػ الغ ػػرم الحديث ػ ػ  ..ا اف
المنرسبيف لمعائم العارفي هددكا صاحب المطبع كأمرك بعدـ طبع البياف ..حر لػك كػاف مجػا انز مػف
قبؿ كزير الثقاف كا رشاد ،كمف رابع المسرحي ت اف رجيز الدكلػ مثػؿ هػذ الممارسػات ال مشػركع
ف ػ القػػانكف (عم ػ حػػد زعمهػػـ) بػػؿ بػػادرت ا جه ػزة المخرص ػ ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ بسػػرع مذهم ػ
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برحريفػ  ،بػػؿ كنشػػر فػ اجهػزة كسػػائؿ ا عػ ـ المخرمفػ  ..مػػع نشػػر البيانػػات كالبرقيػػات الصػػادرة مػػف
رجاؿ الديف المعمميف المكاليف لمعائم العارفي !..
كمػػف هنػػا ..رحػػرؾ السػػيد البغػػدادم بسػػرع دكف أم رػػردد أك كجػػؿ ..كبػػادر باصػػدار بيػػاف يحمػػؿ
صيحات احرجاج عم هذ الرصرفات ال شرعي  ..فأمرن (رضػكاف ا﵀ عميػ ) اف اقػكـ بهػذ المهمػ
الصعب كيككف بأسم شخصيا فمبيت الطمب بكػؿ اعرػزاز كشػرؼ ..فػذهبت الػ بغػداد ككػاف برفقرػ
السػػيد محمػػد صػػادؽ الحسػػن (ابػػك كسػػاـ) ..فػػذهبنا معػػا ال ػ مطبع ػ النجػػكـ ف ص ػاحبها كمػػديرها
صديؽ ابف العـ ..كطرحنا عمي امر السيد البغدادم فأمرثؿ لهذا ا مر الكاجب ..شريط اف ينفذ بعد
انصراؼ العماؿ حر

ينكشؼ ا مر ل جهزة ا منيػ المخرصػ  ..كبالفعػؿ طبػع البيػاف يػكـ الثػامف

كالعشريف مف شهر رمضاف المبارؾ كجئنػا بػ الػ النجػؼ ا شػرؼ ككزعنػا عمػ عممائهػا كرجالهػا..
كقد ادل هذا البياف ال انعطاف رأريخي كثكرة مشرعم ف صفكؼ الشرائح ا جرماعي المعارض .
كعم اثر هذا ا سريات عاـ ف القطر الع ارقػ  ...كبخاصػ الحػكزة العمميػ الممرزمػ فػ النجػؼ
ا شرؼ ...بد اف نذكر بذينؾ المقائيف المثيريف المذيف حدثا بػيف الشػي عمػ كاشػؼ الغطػات رػارة..
كبيف ممثؿ رئيس الجمهكري عبد الس ـ محمد عارؼ رارة اخرل:
1ػ ػ طمػػب الشػػي عم ػ كاشػػؼ الغطػػات مقابم ػ السػػيد البغػػدادم (ليم ػ اصػػدار البيػػاف) ف ػ محاكل ػ
يائس لرهدئ سماحر  ..كبمجرد اف اسرقر قمي ن ف مجمس  ..بدأ يركمـ فقاطع السيد البغدادم مكجها
إلي عرابا أخكيا ك جدكل مػف ربريػرات الشػي ال مكضػكعي

نػ هػك مػف جممػ الػذيف اصػدركا بيانػنا

يهاجـ مف طرؼ كاحد مثيرم الطائفي كيساند نه السمط العارفي صراح ..
كبيف ليمػ كضػحاها كجػدت عمػ السػاح النجفيػ اشػاعات مػا انػزؿ ا﵀ بهػا مػف سػمطاف ررناقمهػا
ا لسػػف ف ػ كػػؿ مكػػاف كف ػ كػػؿ زمػػاف ..مفادهػػا :اف السػػيد البغػػدادم شػػرم  ..ثػػـ بالرػػال طػػرد مػػف
مجمس شر طردة!!..
كلكف ..اقكؿ كالحؽ يقاؿ :كاف ابرز ما حدث ف رمؾ الجمس اف خاطب بهدكت كاحرراـ:
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يا شي عم ارؽ ا﵀ مف ضب كسخط ككف عم سيرة ابائؾ ا كليف الذيف كانكا عم بصيرة
مف ديػنهـ ..فػ ركػف مػف المخػدكعيف ..كانػت خارمػ اجػدادؾ عػامميف الػذيف لػـ يضػعكا (عبػر نصػؼ
قرف حينما كانت دف الزعام المطمق بأيديهـ) حج ار عم حجر عم حساب العممات عامميف كالفقرات
المحركميف باسـ الشريع كالديف.
 2ػ اكفػػد الػرئيس عبػػد السػ ـ محمػػد عػػارؼ فػ اليػػكـ الثػػان مػػف اصػػدار البيػػاف الثػػكرم مسرشػػار
الخاص لمشؤكف الداخمي عبد الجميؿ أحمد العبيدم ..كبرفقر الدكركر محمد بديع شريؼ رئيس ديكاف
رئاسػ الجمهكريػ كالشػػي عبػػد الكهػػاب ا عظم ػ ا مػػيف عػػاـ لممػػؤرمر ا سػ م ا كؿ فػ بغػػداد..
يقدـ ا عرذار عم هذ الممارسات ال اخ قي فكاف حديث سػماحر حػادان فػ سػبيؿ الكحػدة الكطنيػ
أف خػرـ حديثػ الشػجاع سػارع بػالخركج دكف اسػرئذاف مػف رفػ ا سػرقباؿ ..راركػان
ف الػب د ..كبعػد ٍ
كرات هؤ ت الذيف همهـ ف الحياة ا سرحكاذ كالرفكؽ كالرحكـ كحب السمط .

محاورة
السفٌر األمٌركً
* تهػػػتـ الواليػػػات المتحػػػدة االميركيػػػة تهػػػتـ بمنطقػػػة الشػػػرؽ االوسػػػط ألَ َّنهػػػا مػػػف المنػػػاطؽ
السػتراتيجية فػي العػالـ ،وبعػض اهتماماتهػا يتركػػز عمػ النجػؼ بأعتبارهػا منطمػؽ المرجعيػة العميػػا
لمشيعة ..لذا نرى بيف فترة واخرى مسمولي الدبموماسية االميركية يزوروف العمما المراجع ..ففػي
العهد الممكي عاـ 3711ميمدية زار السػفير االميركػي (برتػوف بػري) الشػي محمػد حسػيف كاشػؼ
الغطػػػػػا فػػػػػي مدرسػػػػػت الدينيػػػػػة ..وفػػػػػي عػػػػػاـ 3761ميمديػػػػػة زار السػػػػػفير االميركػػػػػي وبرفقتػػػػػ
الدكتورمشايخي سفير ايراف في العراؽ السيد محسف الحكػيـ فػي مصػيف بالكوفػة ،وهنػا مػف حقنػا
اف نسػػأؿ :هػػؿ حصػػمت زيػػارة مػػف هػػذا القبيػػؿ إل ػ اإلمػػاـ المجاهػػد السػػيد البغػػدادي بعػػد مرجعيت ػ
الصالحة؟! ..واذا حصمت بالفعؿ ..فما هي صفة الزيارة؟! ..وبأي تجا دارت االحاديث؟!..
** عػػاـ 1387ػ ػ  1967حينمػػا كػػاف المرحػػكـ السػػيد البغػػدادم ضػػيفا لػػدل الحػػاج عبػػد البػػاق
الطيػػار فػ بغػػداد فػػكج ت ابػػك هاشػػـ كابنػػاؤ كمػػف كجػػد فػ مجمسػ عػػامر امثػػاؿ السػػيد حسػػاـ الػػديف
الهادم الحسن كالسيد هاشـ السيد عم كالحاج عبد المجيد عكرة كالحاج كػاظـ عبػد العزيػز الصػفار
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الرميمػ  .بزيػػارة السػػفير ا ميركػ كلػػـ أرػػذكر اسػػم ا أنػ كػػاف آخػػر سػػفير بػػالعراؽ بسػػبب الرحػػالؼ
الكثيػػؽ مػػع اس ػرائيؿ ف ػ حػػرب ا يػػاـ السػػر عػػاـ 1967مي دي ػ فممػػا جمػػس كمػػف برفقر ػ ف ػ

رف ػ

ا سػػرقباؿ المطم ػ عم ػ نهػػر دجم ػ قػػرب الجسػػر المعمػػؽ ..طمػػب مقابم ػ سػػماحر ككػػاف كقرهػػا نائم ػان
فأيقظ ابك طالب بكؿ هدكت كفاجأ بهذ الزيارة الر لـ ركف مررقب .
كهنا ..رفض السيد البغدادم (رضكاف ا﵀ عمي ) مقابم ممثؿ زعيم ا سركبار العالم (اميركا)
عػػدكة المسرضػػعفيف ف ػ العػػالـ مسرشػػهدان بقكل ػ سػػبحان كرعػػال  :قػػؿ يػػا ايهػػا الكػػافركف

اعبػػد مػػا

رعبدكف)2( .....
كلكػػف ..نظ ػ نار لر ب ػ مسرشػػاري كالحػػاحهـ عمي ػ بكجػػكب الرعػػاليـ ا س ػ مي الر ػ رػػأمر بػػأكراـ
الضيؼ مهما يكف.
كمػػف هػػذا المنطمػػؽ ..اذف بػػدخكؿ السػػفير الي ػ كهػػك عم ػ س ػرير يحػػرؾ سػػاكنان ..كحػػيف دخكل ػ
عم ػ سػػماحر بػػادر ررجمان ػ ككارب ػ الخػػاص ..كهػػك مػػف اهػػال مدين ػ ك ػرب ت المقدس ػ مػػف أس ػرة اؿ
النكاب لـ اذكر اسم  :إف (سيادة) السفير جات ل سرفسار عف صح سماحركـ بأسـ المسرر (لينػدكف
جكنسكف) رئيس ادارة الك يات المرحدة ا ميركي .
طبيعػ رد عميػ  :مػاذا رطمبػكف منػا انػرـ فػ اميركػا ..مػاذا يطمػب منػا (جكنسػكف) ...كهػك يػػدعـ
الصػػهيكني العالمي ػ  ..كيسػػاند احػػر ؿ اس ػرائيؿ ب ػ د العػػرب المسػػمميف بكػػؿ مػػا يممػػؾ مػػف ا دمغ ػ ..
كا مكاؿ ..كا سمح ..

رحاكؿ اقناع بػأف (جكنسػكف) يريػد السػ ـ حقػا بػؿ يريػد ا سرسػ ـ قهػ انر..

عم حساب الشعب الفمسطين المشرد ..كانا

اسػرغرب مػف رصػريحات( :جكنسػكف) ا خيػرة ..كمػا

يقكـ ب مف دعـ كمساندة ألن مرأكد اف البيت ا بيض خاضع لنفكذ المؤسس العسػكري الصػهيكني
ألسػػباب كثي ػرة ابرزهػػا :ا عربػػارات العاطفي ػ كالرػػأثير الصػػهيكن ف ػ الحيػػاة ا ميركي ػ كمػػا يرصػػكر
مخططك السياس فػ البيػت ا بػيض مػف اف مفرػاح ا سػرقرار الػدائـ فػ الهيمنػ عمػ منطقػ الشػرؽ
ا كسطي هك :كجكد دكيم اسرائيؿ ..فكيؼ نركقع مف هذا البيت ا بيض اف يسرنكر عم ا قؿ هذ
الحشكد المريب عم حدكد الجمهكري العربي المرحدة !..
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كهذا نمكذج مف حديث الثكرم ..كسكؼ رخرج ا حاديث الخطيرة ف رسال مسرقم (.)3
انشات ا﵀ رعال كذلؾ هميرها ا س مي الراريخي .

مساندة
فلسطٌن الثورة
* االمػػاـ المجاهػػد السػػيد البغػػدادي اصػػدر كثػػر مػػف بيػػاف وفتػػوى ومقابمػػة صػػحفية عربيػػة
واسممية واجنبية بوجوب مساندة الجيش العربي الػرابض عمػ خػط النػار ،ودعػـ منظمػة التحريػر
الفمسػػطينية بػػالنفس والنفػػيس الح ػراز النصػػر المػػمزر االخيػػر ،وتحريػػر الثػػرى الػػوطني الفمسػػطيني
السػػميب ،والقضػػا عم ػ المعتػػديف مػػف صػػهاينة وعمػػم ومسػػتكبريف...مػػف خػػمؿ هػػذ المواقػػؼ
البطولية ..فهؿ كاف عمي تنسيؽ مباشر مع قادة فصانؿ المقاومة الفمسطينية؟..
** بعػػد نكس ػ حزي ػراف عػػاـ  1967كػػاف لمسػػيد البغػػدادم مكقػػؼ مرميػػز عػػف رفاق ػ الفقهػػات ف ػ
النجؼ ا شرؼ ..حيث كاف يدعك ال مسػاندة الثػكرة الفمسػطيني ب ػ «الجنػد كالسػ ح ك المػاؿ »..بػ
كصايا كب قيكد ..حر ان اذكر أف رئيس رحرير مجم «الؼ بات» العراقي  ..نشػر خبػ نار فػ العػدد
 29عػاـ 1969مي ديػ رسركشػؼ مػف خ لػ الرناقضػات المكجػكدة فػ السػاح الحكزكيػ النجفيػ اذا
كرب قائ ن:
بعػػد فرػػكل آي ػ ا﵀ السػػيد محسػػف الحكػػيـ المرجػػع الػػدين بنص ػرة العمػػؿ الفػػدائ  ..يػػأر ا مػػاـ
المجاهػػد محمػػد الحسػػن البغػػدادم ليصػػدر فرػػكل بػػالرطكع ف ػ ق ػكات فػػرح بػػادة الصػػهاين المجػػرميف
«كقؿ اعممكا فسيرل ا﵀ عممكـ كرسكل كالمؤمنكف».
ر حػػظ مػػف خػ ؿ هػػذا الػػنص (الخبػػرم) اف رئػػيس الرحريػػر حينمػػا قػ أر فرػػكل الحكػػيـ ..كجػػد فيهػػا
القيكد الشرعي مف قبيؿ ..اف رككف قيادة حكيم كاف يككف الضرر أقؿ عم المسمميف اما عنػدما قػ أر
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فركل البغدادم لـ يجد فيها كصايا بؿ يجب المبادرة لمرطكع ف العمؿ الفدائ ب قيػكد كشػركط فمػف
قرؿ ف رأي كاف مف الشهدات المجاهديف ف سبيؿ ا﵀ رعال .
كمف خ ؿ هذا المكقؼ الرسال الثػكرم الحاسػـ ..كقبمػ المكاقػؼ الثكريػ الجريئػ  ..بػدأت الثػكرة
الفمسطيني رفكر بكسب زعمات مدرس النجؼ الحديثػ اكثػر فػأكثر ..فبػدأت الكفػكد رنهػاؿ بأسػـ :قػادة
المقاكم الفمسطيني عم سماحر لمرنسيؽ مع  ..فكانت المقابم ا كل مف خ ؿ ا خ يحيػ نصػر
ا﵀ كالكفد المرافؽ ل منردبان عف قيادة حرك الرحرير الكطن الفمسطين (فرح) كقكارها العاصف .
ثػػـ اعقبػ كفػػد آخػػر بقيػػادة الػػدكركر ابػػك بكػػر امػػيف سػػر قيػػادة اقمػػيـ العػراؽ كبرفقرػ الشػػاعر خالػػد
عم مصطف عضك قيادة ا قميـ كعبد الرسكؿ القرش (ابك العم ) كالسػيد عمػ نعمػ الحمػك ..كفػ
هذا ا جرماع اجرت اذاع صكت العاصف كقرها مقابمػ صػكري حػكؿ زكػاة الفطػر كالرطػكع كنشػررها
مجم (:فمسطيف الثكرة) ف عددها ...عاـ 1969مي دي .
كبعد فررة ليست بطكيمػ الرقػت الجبهػ الشػعبي لرحريػر فمسػطيف ..برئاسػ ممثمهػا فػ بغػداد (لػـ
ارذكر اسم ا ف) عم رأس كفد كبير رجػاكز عػددهـ عشػريف عضػكا ككػاف دلػيمهـ الحػاج محمػد طػ
بشيبش كعبد الرزاؽ ا سدم (مف اهال النجؼ) بما ان كاف سػماحر كقرهػا فػ دارم طػريح الفػراش
كلػػـ يجػػدك ف ػ ديكان ػ عػػامر كحػػيف ا جرمػػاع ب ػ طمػػب رئػػيس الكفػػد من ػ دعػػـ الجبه ػ ماديػػا كبالفعػػؿ
اسرجاب لذلؾ كربرع لهـ بما رجمع ف حكزر مف زكاة الفطر.
كمف هنا ..ربادؿ سماحر كالسيد ياسرعرفات كالدكركر جكرج حبش كممات الكد كالمحب كا خات
كالرفاعػػؿ كالرنسػػيؽ ..لمػػا لػػذلؾ مػػف اهمي ػ ف ػ رعزيػػز النضػػاؿ المشػػررؾ ضػػد الرجعي ػ كالصػػهيكني
كا سركبار كالكفر العالم ..كف إحدل زيارات األخ ياسرعرفات إل بغداد ،جاتإل المسرشػف حيػث
كاف السيد البغدادم يرقد مريضان ف مسرشف مدين الطب ،ليطمئف عمػ السػيد البغػدادم ،كيسرفسػر
ع ػػف ص ػػحر  ،كيرح ػػدث معػ ػ ح ػػكؿ قض ػػايا الس ػػاع  ،إ ًإف الق ػػدر ش ػػات أف يك ػػكف س ػػماحر  ،لألس ػػؼ
األسػػيؼ ف ػ

يبكب ػ فمػػـ يجػ ًػر مع ػ أىم حػػديث ،فغػػادر السػػيد عرفػػات المسرشػػف مكدع ػان مػػف مرافق ػ
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سػػماح السػػيد بمثػػؿ مػػا اسػػرقبمك ب ػ مػػف حفػػاكة كرك ػريـ ،مركجه ػنا مػػف إل ػ قصػػر بغػػداد مقػػر إقامر ػ ..
كحينما سمع اب بهذ الزيارة المفاجئ ذهب الي يقدـ ل الشكر الجزيؿ عم هذ المشاعر الجياش .
ػ ػ س ػماؿ فرعػػي يتبػػادر إل ػ الػػذهف بعػػد االجابػػة عم ػ هػػذا الس ػماؿ االوؿ :مػػاذا كسػػب االمػػاـ
المجاهد السيد البغدادي لمنجؼ االشرؼ؟!...
ػ طالمػػا كسػػب المكقػػؼ لصػػالحها ..كنسػػرطيع رمخيصػ فػ أنهػا :ػػدت بحمػػد ا﵀ رمػ انز لمصػػمكد
كالرصدم ضػد الكجػكد الصػهيكن ا سػريطان ا سػركبارم ،كلػـ رعػد النجػؼ ا شػرؼ كمػا كانػت مػف
قبؿ كمي مهمم عم حاف الصراع كحركرػ عامػ  ..اسػرطاعت اف ربنػ الع قػ الجدليػ مػع ط ئػع
الثكرة الفمسطيني عم اسس مرين كسميم .

دعم
(الشعائر) الحسٌنٌة
* لمشعانر الحسينية تأري  ،وبيف فترة واخرى ينهض المصمحوف الرساليوف لتصفية الشوانب
والبػػدع والخرافػػات المتعمقػػة بهػػا ..والمعػػروؼ بػػيف الش ػران االجتماعيػػة َّف االمػػاـ المجاهػػد السػػيد
البغدادي ل مواقؼ ال تنس  ..إ َّف لمتاري حقاً عميؾ بأف تكشؼ لنا تمؾ المواقػؼ ،ومػا طػر عميهػا
مف مردودات ايجابية وسمبية؟!..
** عندما حكلػت الشػعائر الحسػيني الػ قضػي سياسػي فػ سػياؽ صػراعات مخبػكتة رسػرهدؼ
العمؿ اإلس م كجد حشد مف الفقهات أنفسهـ ف مكقع جدؿ هذ الشعائر كمف ثـ الرمسؾ بها مر
أسرخدمها السمطاف ف سبيؿ مآرب كلذا صار السيد البغدادم مدافعان عف هذ الشعائر مر أحس أف
الس ػػمطاف يس ػػرخدمها فػ ػ س ػػبيؿ رحقي ػػؽ أهدافػ ػ المناهضػ ػ لمث ػػكرة الحس ػػيني كمنجزاره ػػا الحقيقيػ ػ ك
الشعائر المشبكه الدخيم عم مسارات هذ الثكرة الرػ رسػرهدؼ رحقيػؽ المجرمػع اإلسػ م كالدكلػ
اإلس مي  .كفيما يم رمؾ المكاقؼ الر صدرت من :
أك  :شػجب السػػيد محسػػف ا مػيف عػػامم (ت )1371فػ رسػالر الرنزيهيػ عػػاـ  1344هجريػ
بعض الشعائر الر رقاـ فعاليرها بمناسب ذكرل اسرشهاد ا ماـ الحسيف(ع).
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كهنػػا ..قامػػت القيامػ عميػ  ..ككاجػ معارضػ

ك ائيػ عنيػػدة عمػ السػػاح الشػػيعي فػ سػػكريا

كلبناف ..فانقسـ الجمهكر ال حزبيف :حزب يؤيد رمؾ الفعاليات كا خر يعارضها ..حر رسربت رمؾ
الفرن المشرعم ال ربكع العراؽ ..كبخاص مدين النجؼ.
فالسػيد ابػك الحسػف المكسػكم ا صػفهان ارخػذ مكقػؼ الصػمت المطبػؽ بيػد أىف الشػريح المثقفػ
فػ العػراؽ رؤكػػد بأنػ  :يسػػاند مكقػػؼ عػامم مػػف طػػرؼ خفػ خشػػي مػػف السػكاد ا عظػػـ !! ..كالشػػي
محمػ ػػد حسػ ػػيف النػ ػػائين عم ػ ػ النقػ ػػيض مػ ػػف ذلػ ػػؾ ..فقػ ػػد افر ػ ػ بج ػ ػكاز رمػ ػػؾ الفعاليػ ػػات عم ػ ػ نحػ ػػك
(ا سرحباب)!!!..
اف الػدافع كالمحػرؾ ا سػاس باصػػدار رمػؾ الفرػكل الصػريح هػػك :السػيد البغػدادم ...فقػد كانػػت
بأنشائ كبخط كذلؾ كحينما فرغ النائين مف ركقيع عميها ..بادر السيد البغدادم قائ :
شيخنا اصدارؾ لهذ الفرػكل (الرشػجيعي ) يػدخمؾ (الفػردكس ا عمػ ) كاف رضػمعؾ بفقػ الشػريع
العممي ا س مي كردريسؾ ل السنيف الطػكاؿ

يكصػمؾ الػ المبرغػ ا خػركم انمػا عامػؿ ا سػاس

هذ الفركل الصريح كه الر حقا ركصمؾ ال نعيـ ا خرة ا زل !!..
كلكػف الشػػي النػػائين لػػـ يسػػمع هػػذ المقكلػ الحاسػػم بكصػػف ثقيػػؿ السػػمع ..ا اف الشػػي جػكاد
الجكاهرم (ت )1325كاف مكجكدا ف ا جرماع المغمؽ ككاف ل صػكت جهػكرم ..فصػرخ هارفػا بمػا
ص ػػرح بػ ػ الس ػػيد البغ ػػدادم ب ػػالحرؼ الكاح ػػد ..كبمج ػػرد اف س ػػمع الش ػػي الن ػػائين  :ارك ػػأ عمػ ػ كس ػػادر
ضاحكان مرراح الضمير !!..
كهنا زعيـ المعارض السػيد عػامم يعػيش المأسػاة كالكحشػ القارمػ  ..يشػكك مػف هػذ المعارضػ
الشػديدة العريضػ كيحمػػؿ المسػؤكلي عمػ عػػارؽ السػيد البغػدادم كبخاصػ انػ كػاف يصػػرح اكثػر مػػف
مرة مخاطبا بالخصكص ابػف عمػ كهػك :السػيد محمػد السػيد حسػف (الػذم كػاف مقيمػنا فػ ربػكع الشػاـ
كدفػػف فيهػػا) لقػػد قصػػـ ظهػػرم ابػػف عمػػؾ فػ العػراؽ كهػػك الػػذم كهػػرب ا جػكات العراقيػ (ضػػدم) مػػف
خػ ؿ فرػػكل الشػػي النػػائين كخطابػػات السػػيد صػػالح الحمػ  ..كلكػػف اقػػكؿ كالحػػؽ يقػػاؿ :سػػمعت مػ ار نار
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كرك ار نار السيد البغدادم يررحـ عمي كيقكؿ صراح «:كاف عالمنا رقينا نزيهنا سميـ الني ف رصػرفار كا﵀
يرغمد برحمر الكاسع ».
كثانيان ( :)5فقد كاف الشي محمد رضا المظفر (ت )1383عميد كمي الفق ف النجؼ ا شرؼ
«يػػؤمف بػػاف الخطابػ ػ الحسػػيني رعربػػر م ػػف اهػػـ الكس ػػائؿ الدعائي ػ كالخطاب ػ الحس ػػيني ف ػ كض ػػعها
الحاضر

ركاد رف بمهامها الرسالي  ،ك بد مف العمؿ نقاذ الخطاب مف كضعها الحاضر كرربي

نػػش وت م ػػف الخطب ػػات يممك ػػكف الكف ػػاتات الرػ ػ ر ػػؤهمهـ لمخطابػ ػ ا سػ ػ مي كر ػػدريس العم ػػكـ الرػ ػ يم ػػزـ
الخطيب ا لماـ بها كالر ررصؿ برسالر بكج مف الكجك  ..ككاف فرح معهد بهذا المسركل مف اكبػر
آماؿ الشي محمد رضا المظفر الرنكيري ا س مي .
ففػ الرقريػػر السػنكم الػػذم رفعػ الػ الهيئػ عامػ سػػن 1363هجريػ رصػريح بهػذ الفكػرة ..فقػػد
جػػات فيػ «كميػ الػػكعظ كا رشػػاد رخػػكؿ المرخػػرج اف يعػػظ بأسػػـ الػػديف كاف يكػػكف ذاكػ انر لمحسػػيف (ع)
كالمنكم السع ف فرحها ف فرص قريب اذا سهؿ ا﵀ رعال ».
كرألفػت هػػذ المجنػ عػاـ 1363هجريػ برئاسػ الشػػي محمػد عمػ قسػػاـ ،كذلػؾ عمػ اثػػر الحػػس
عاـ الذم ظهر ف جميع ا كساط المثقف ف العراؽ بضركرة رهذيب ناشػئ خطابػ المنبػر الحسػين
كرثقػػيفهـ ثقاف ػ عالي ػ رميػػؽ برسػػال ا مػػاـ الشػػهيد (ع) ،باشػػرت هػػذ المجن ػ اعمالهػػا كشػػرعت بالفعػػؿ
(قبؿ اف يرـ منهاج المدرس كافرراحها رسميان) ف فرح صؼ بمثاب رجرب لعممها لدراس الفق كالعمكـ
العربي ػ كاصػػكؿ الػػديف كاصػػكؿ الحػػديث ..يػػر ان ػ لػػـ يمػػض عم ػ فػػرح هػػذا الصػػؼ الرجريب ػ ق ارب ػ
شهر كاحد حر ثارت عم

ير انرظار زكبع عنيف عم هذ المجن بحج انها رسػع لرحديػد نػكع

خطاب ػ المنبػػر الحسػػين كرحديػػد اشػػخاص الخطبػػات ...كانهػػا رريػػد الرقمػػيص مػػف ذكػػرل ثػػكرة الحسػػيف
(ع) ك يرها مف ا رهامات الر ركاؿ عم هذ المجن  ...كقد ركهرب جك النجؼ بهذ الرهـ !..
ػ كؿ هذا صحي  ..ولكف مف هو زعيـ المعارضة الحسينية ضد هذ االطروحة التصحيحية؟..
كػػاف زعػػيـ المعارض ػ هػػك السػػيد البغػػدادم ..حيػػث كػػاف يسػػاهـ بنفس ػ ف ػ رحريػػؾ المكقػػؼ..
كيجرمع مع العممات كالخطبات كالزعمات مف العنصر المشهدم ..ف دار المركاضع اك ف
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ير دار

ليدرس ا طركح الجديدة ..دراس مكضكعي دقيق ليسػع

نقػاذ المنبػر الحسػين مػف هػذ المجنػ ..

ككاف يؤكد دائما كف كؿ اجرماع يعقػد اف هػذ ا طركحػ الجديػدة مػف حيػث المبػدأ سرقضػ بالرػال
ػات ..نكعػا ككمػان ..الػػذيف يعربػركف هػػـ القاعػػدة
عمػ المئػػات مػف خطبػػات المنبػػر الحسػين  ..رجػػا ن كنسػ ن
الفكري لمركعي كالرثقيؼ الرسال عم صعيد ا مرداد ا فق بأم صكرة مف الصكر.

كمف هنا ..كاف ا جرماع الحسين المكسع ف دار عامرة ..كالرمسكا مػف قائػد المعارضػ السػيد
البغدادم القات خطب ركجيهي مررجم  ..رعقبها فركل فقهي صريح ف الصحف الحيدرم الشريؼ مف
اجؿ اف يحث ابنات هذ البمدة المقدس عم احباط خطط هذ المجن .
بيد اف السيد البغدادم قاؿ لهـ :كانت النجؼ ف يكـ رعيش ف محنػ

رطػاؽ ..فهػرع ابناؤهػا

ا كفيات بمخرمؼ شرائحهـ ا جرماعي كارجاهارهـ السياسي  ..ال الشي محمد ط نجؼ (ت)1323
يمرمسػػكف من ػ الخ ػ ص مػػف هػػذ المحن ػ الجديػػدة الر ػ امػػرحف ا﵀ بهػػا ابنػػات هػػذا البمػػد ا مػػيف كلكن ػ
(رضكاف ا﵀ عمي ) قاؿ لهـ بالحرؼ الكاحد(:اذهبكا ال مشايخنا اؿ كاشؼ الغطػات) فػ الكقػت الػذم
كاف هك في مرجعا دينيان كزعيمان مطاعان.
كػػذلؾ ًإِّنػ اقػػكؿ لكػػـ (كمػػا قػػاؿ الشػػي نجػػؼ بػػائكـ مػػف قبػػؿ) اذهبػكا إلػ الشػػي محمػػد حسػػيف
كاشػػؼ الغطػػات ..هػػك السػػبيؿ الكحيػػد ألحبػػاط (مػػآرب) هػػذ المجن ػ  .كفع ػ ن اسػػرجابكا لهػػذا الرخطػػيط
الم ػػدركس فكان ػػت ق ػػكل المعارضػ ػ (منرصػ ػرة) ض ػػد م ػػف ق ػػاؿ ب ػ ػ «رط ػػكير كرجدي ػػد المنب ػػر الحس ػػين »
كبالرػػال اخرفػ اصػػحاب المجنػ خػػارج مدينػ النجػػؼ ا شػػرؼ ق اربػ شػػهر رفاديػػا لكقػػكع مػػا

رحمػػد

عقبا مف الضكضات كالغك ائي .
كثالثػان :بمناسػػب مػػركر ذكػػرل السػػن الثانيػ عمػ سػػقكط النظػػاـ الممكػ فػ العػراؽ ..بعػػث برقيػ
اسرنكار ال عبد الكريـ قاسـ رئيس مجمس الكزرات عم المهرجانات ير المشػركع الرػ قامػت بهػا
الدكائر كالنقابات كالجمعيات الرسػمي كشػب الرسػمي بالرصػفيؽ كالػرقص فػ شػكارع القطػر فػ ذكػرل
اسرشهاد الحسيف (ع) فػ العاشػر مػف محػرـ الحػراـ ..كمػف جػرات ذلػؾ حػدثت مصػادمات داميػ فػ
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المسػػيب ك الديكانيػ ك الحػ ككسػػط العػراؽ كجنكبػ ك يرهػػا ...راح ضػػحيرها عػػدد

يسػػرهاف بػ مػػف

ك الطرفيف.
كعم اثػر ذلػؾ ..بعػث عبػد الكػريـ قاسػـ الػزعيـ السػيد حميػد حصػكن قائػد الفرقػ ا كلػ برػاري
 23رمػػكز 1959مي ديػ لينقػػؿ اليػ رسػػال شػػفاهي  ..كػػاف السػػيد البغػػدادم كقرهػػا ف ػ الككفػ كبرفقر ػ
السيد حساـ الػديف الهػادم الحسػن  ..كقيػؿ لسػماحر اف قائػد الفرقػ ا كلػ ير ػب فػ مقابمػ سػماح
ا ماـ المجاهػد لينقػؿ اليػ رسػال هامػ ررعمػؽ بالمفارقػ الفادحػ يػكـ عاشػكرات ..كهػك المكضػكع الػذم
يعرؼ عبد الكريـ قاسـ حساسير

لدل السيد البغدادم ..كبعد الحاح شديد قبؿ سماحر مقابم السػيد

حميد حسيف كلكن اعرذر ل بأن مػريض يػر قػادر عمػ الحػديث فػ مػا حػدث مػف قبػؿ الشػيكعييف
ف ػ يػػكـ عاشػػكرات مػػف جػػرح عميػػؽ كرحػ وػد صػػارخ لرقاليػػدنا كشػػعائرنا ..فػػاذا كػػاف لدي ػ مػػا يقكل ػ مػػف
مفارقات شرعي كاخ قي حدثت عم الساح العراقي فمف الخير اف يقكل لمسرشاري .
كهكػػذا ..رمنػ قائػػد الفرقػ ا كلػ لمسػػيد البغػػدادم الشػػفات العاجػػؿ كنقػػؿ اليػ رحيػػات عبػػد الكػريـ
قاسـ كرمنيار .
ثػـ اردؼ يقػػكؿ« :اف سػػيادة الػػزعيـ الػػركف يقػػدـ مخصصػػات شػػهري لسػػماح السػػيد ليسػػرعيف بهػػا
ف شؤكن الخاص كعام »..
ًإ أىف الس ػػيد حس ػػاـ ال ػػديف اله ػػادم ب ػػادر بجف ػػات ق ػػائ ن« :كم ػػف العجي ػػب ل ػػـ رك ػػف ل ػػديكـ خبػ ػرة
مكضكعي عف قدسي هذا ا ماـ المجاهد بمكاقفػ المشػهكرة بعػدـ قػبض مخصصػات مػف أم سػمطاف
مهما كانت هكير ».
كهنػػا ..اسػػرغرب ممثػػؿ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ مػػف هػػذ المقكل ػ الرسػػالي الثكري ػ  ..ثػػـ ركمػػـ بصػػكت
خافت:
«الـ يكف بعض زم ئ مف عممػات النجػؼ يسػرممكف مخصصػات الػزعيـ!! ..بػؿ الػبعض طالػب
شخصيان بذلؾ كيبدك اف سماحر عم سيرة السمؼ الصالح !.»..
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كرابعنا :ف العاشر مف محرـ الحراـ عاـ1385هجري افر السيد محسف الحكيـ برحػريـ الػدخكؿ
ف النار الر رقاـ مراسيمها ف مدين كرب ت المقدس ف السنريف ا خيرريف بأسػـ عػزات سػيد شػباب
اهؿ الجن ا ماـ الحسيف (ع) فدخؿ فيها مف دخؿ كاصطم بها مف اصطم بيف مظاهر الرقػديس
كالربرؾ بمخمفات النار كرمادها.
قالكا :فركل الحكيـ كانت ركجهارها رقدمي رسالي ضد احيات السنف المجكسي لدل عباد النػار..
لكػػف زيفهػػا انكشػػؼ ألف المحػػركيف صػػدار هػػذ الفرػػكل يقصػػدكف مػػف كرائهػػا رحجػػيـ المخصصػػات
ا ري مف ا كقاؼ الحسيني الهندي الر خصصت لهذا الغرض ف رمؾ النقكد الزرقات لـ رأت عػف
ط ػريقهـ كرػػدخؿ ف ػ حسػػابهـ الخػػاص ،كبػػا مس افر ػ الحكػػيـ بج ػكاز الػػدخكؿ ف ػ رمػػؾ النػػار الر ػ
اض ػػرمت فػ ػ الهن ػػد كباكس ػػراف باي ػػدم الجه ػػاؿ كبرػ ػزييف م ػػف بع ػػض ال ػػذيف ارخ ػػذكا دي ػػف ا﵀ (س ػػبحان
كرعال )رجارة رابح  ..كرجدها ف كػراس صػدر فػ هػذا الشػأف رحػت عنػكاف «فرػاكل العممػات ا عػ ـ
ف رشجيع الشعائر الحسيني »!!..
ػ اذف .ما اشب الميمة بالبارحة؟!..
كمهمػػا يكػػف مػػف هػػذ الفرػػكل الرقدمي ػ  ..اك رمػػؾ الفرػػكل الرجعي ػ  ..انبػػرل السػػيد البغػػدادم ليم ػ
الخامس عشر مف محػرـ الحػراـ عػاـ 1385هجريػ ليصػدر فرػكا (الفقهيػ ) بأحيػات الشػعائر الحسػيني
بشػػكؿ (مطمػػؽ) ..كنشػػرت بشػػكؿ مكثػػؼ بمناسػػب يحرشػػد فيهػػا نصػػؼ مميػػكف مسػػمـ كمسػػمم رمػػؾ هػ
زيارة اربعيف الحسيف (ع).
بيد اننا نرل حاشي السيد محسف الحكيـ ..كبرنسيؽ مع ا جهزة المخرص كف مقدمرهـ سمطاف
اميف كرماش مرصرؼ المكات كقرها ..قامكا بمطاردة جماع السيد البغدادم كارخػذكا اجػراتات رعسػفي
ابرزها:
 1ػ اعرقػػاؿ مقمديػ كانصػػار  ..اذكػػر بمغػػت ا حصػػائي بعػػدد المعرقمػػيف فػ جميػػع انحػػات القطػػر
كبخاص ػ م ػػدينر النج ػػؼ ا ش ػػرؼ كك ػرب ت المقدسػ ػ م ػػا يرج ػػاكز ث ثمائ ػ يمثم ػػكف مخرم ػػؼ طبق ػػات
الشعب مف رجاؿ ديف ..ككسب  ..كمثقفيف.
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 2ػ ازال آ ؼ الصكر فجأة مف المح ت الرجاري كالشكارع الرئيسي .
 3ػ محاكلػ كامػؿ جاسػـ العػػان قائممقػاـ النجػؼ بأعرقػػاؿ ابنائػ  ..بسػبب نشػػاطهـ الػدؤكب فػ
ركزيػػع المناشػػير ..كبسػػبب رهجمهػػـ ال ػ ذع عم ػ رمػػكز النظػػاـ ف ػ الش ػكارع عام ػ  ..كلكػػف مسػػؤكؿ
ا رحاد العرب ا شرراك عبد ا مير مديد البازم نصح كحذر سكت العاقب .
4ػ ارسمت حاشي الحكيـ مجمكعات عديدة ال المدف الرئيسي الر يكجد فيها مقمدك كانصار ..
كمف ابرز رمؾ المجمكعػات مجمكعػ الشػي الخطيػب محمػد عمػ اليعقػكب كانػت مهمرػ منكطػ فػ
سػ ػػكؽ الشػ ػػكرج  ..كبداي ػ ػ رحرك ػ ػ عم ػ ػ رجارهػ ػػا كاج ػ ػ معارض ػ ػ قاسػ ػػي ادت ال ػ ػ سػ ػػقكط عمامر ػ ػ
البيضات..كلـ يهب لنجدر خ رجؿ كاحد هك محمد حسيف الد ؿ (المحػام ) كأخػذ يصػرخ كينػادم:
(كآدينا ) لك يثير عكاطؼ الناس فمـ ينفع ذلؾ شيئان..
كهنا اقكؿ لمراري  :بدا لسنكات طكيم  ..ككػأف حاشػي الحكػيـ لهػا ثػأر لػدل السػيد البغػدادم رريػد
اف رقرص من  ..كارخذت حممرها عمػ السػيد البغػدادم فػ بعػض ا حيػاف شػكؿ حػرب مقدسػ  ..كقػد
رحػػدثت بنفسػ اكثػػر مػػف مػرة الػ اقػػرب المقػربيف لمسػػيد محسػػف الحكػػيـ كهػػك ..الشػػي محمػػد الرشػػر
كقمػػت ..لػ فػ احػػداها اف السػػيد البغػػدادم ارركػػب بالرأكيػػد خطػػأ مػػف منظػػكرهـ فػ فرػػكل الػػدخكؿ فػ
النار كاف كاف

يناقش ف دين كاجرهاد بؿ كحر ف اعممير  ..كربمػا كػاف ضػركريا رصػحيح هػذا

الخطأ لكف ا دان الكامم لشخصير الرسالي عم هذا النحك ظالم لـ ركف ممارس اخ قي بؿ مػف
كرائهـ بػ «الرأكيد» عناصر كقكل ظالم كطامع كمرربط بمؤسس السافاؾ ا يراني (.)6
ػ ولكف مف حقنا اف نسأؿ :ما هو منشػأ الخػمؼ بػيف السػيد البغػدادي والسػيد الحكػيـ (قػدس
اهلل سرهما)؟!.
لـ يكف هناؾ خ ؼ بينهما ..بؿ كانت بينهمػا ع قػ صػداق حينػان ككحشػ حينػان آخػر..كسػبب
الكحش عم ما يبدك اخر ؼ مزاجهما ..فقد كاف البغدادم صريحان يخش اف يقكؿ ما يعرقػد حرػ
ف المسائؿ السياسي الخطرة ..ككاف الحكيـ مغمقنا يرحرج اف يقكؿ ما يؤاخذ عمي !..
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كقػػد بػػدأت الكحشػ بػ انقطػػاع فػ اكاخػػر العقػػد الخػػامس ،كذلػػؾ بعػػد كفػػاة الشػػي محمػػد حسػػيف
النائين المركف 1355هجري .
كالسبب ا ساس ف ذلػؾ ..طمػب السػيد الحكػيـ مػف السػيد البغػدادم الرنسػيؽ كالرعػاكف مػف اجػؿ
انرزاع المرجعي مف الحكزة الفارسي فػ النجػؼ ا شػرؼ بكصػفها ظممػت الحػكزة العربيػ بكػؿ الطػرؽ
كا ساليب ال شرعي !..
بيػػد اف السػػيد البغػػدادم لػػـ يرجػػاكب مع ػ  ..ألسػػباب يمكػػف فهمهػػا لمخبيػػر ف ػ شػػؤكف المرجعي ػ
(الديني )...
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رفض
المخصصات المشبوهة
* المشهور بيف الحوزات العممية والواجهات السياسػيةَّ َ ..ف االمػاـ المجاهػد السػيد البغػدادي
كػػاف يػػػرفض مخصصػػات السػػػمطات وهػػداياها بػػػأي شػػكؿ كانػػػت ..وبػػأي طريقػػػة قػػدمت ..لمػػػاذا..
وكيؼ...؟!..
** السيد البغدادم (رضكاف ا﵀ عمي ) لـ يقبض طيم حيارػ النبيمػ مػا ن مشػربهنا ..كقػد ضػرب
ف حيار عشرات ا مثم النادرة ..ككيؼ

يككف كذلؾ  ..كهك الذم زهد ف الح ؿ المبػاح ..كهػك

الذم مات مديننا لمناس عم الر ـ مف الحقكؽ الشػرعي الرػ رجبػ اليػ مػف مقمديػ كانصػار  ..فكػاف
ينفقها ف سبيؿ مساعدة الفقرات كالمحركميف ..حر انػ ليمػ كفارػ  ..لػـ يكػف عنػد مػا يصػرف لع ازئػ
اك يقػػكـ بكفالػ عائمرػ الكبيػرة الرػ رركهػػا مػػف بعػػد فػ الريػ المظمػػـ بػ دليػػؿ..كلػػك أف المحسػػنيف
الممرزميف مف عشيرر فرحػكا مػف ديكانػ الكاقػع عمػ الشػارع عػاـ محػ ت اجركهػا ليكرسػبكا منهػا لقمػ
العيش الزهيد.
كعم هذا الضكت ..اكشؼ اليؾ ا سرار الكامن مف خ ؿ اهـ النقاط الرئيسي الرالي :
اك ن ػ قبػػؿ نشػػكب الحػػرب العالميػ ا كلػ عػػاـ 1333هجريػ اجرمػػع فػ ندكرػ العمميػ الكبػػرل
خ ػ ؿ انعقادهػػا صػػباحنا الحػػاج محمػػكد ا ػػا الهنػػدم (ت )1343مػػف اجػػؿ اف يقػػكـ بأقناع ػ كا لحػػاح
عمي ػ بقبػػكؿ ال اررػػب الشػػهرم الصػػادر مػػف عائػػدات ا كقػػاؼ الهندي ػ المشػػهكرة بػ ػ «خيػػرل اكد » ..أك
«ب ػػفمكس الهنػػد» اسػػكة بػ ػ «بعػػض العممػػات كالط ػ ب الػػدينييف» ..ا اف السػػيد البغػػدادم رفػػض رفض ػان
صارمان اسر ـ هذ المخصصػات الشػهري المشػبكه  ..الرػ مػف خ لهػا ػدا ل نجميػز صػ ت كثيقػ
كع قات كدي مع بعض مف قبضكها مف ضعاؼ النفكس الدنيئ  ..كبخاص مػف رػرأس رقسػيمها فػ
النجؼ ا شرؼ ككرب ت ! ..ك ػدكا فػ نظػر النػاس البسػطات فػ مكقػع الهمػز كالممػز ..كالحػر ركفيػ
ا شارة!!..
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كيجب اف رعرؼ :اف محمكد ا ا الهندم كاف ضابط اررباط بيف السيد محمد كػاظـ اليػزدم..
كحككم ا حر ؿ ،ككاف مف ابرز «عممات الحفيز» ..كما كانت النجؼ ا شرؼ رعرؼ عن شيئان ا
انػ ظهػػر عمػ السػػاح النجفيػ بعػػد أف رقػػدـ اإلنجميػػز مػػف البصػرة الػ بغػػداد ك ػػدا فػ كاقػػع الحقيقػ
مرجع طػ ب المناصػب كالزعامػات (الديما ك يػ ) كاصػحاب المصػالح الشخصػي مػف ابنػات النجػؼ،
كحينما انرصر الثكار العراقيكف عم العدك المحرؿ ف الث ثيف مف حزيراف عػاـ 1921مي ديػ هػرب
ال ايراف ..كقيؿ بق صهر (السيد) ابك القاسـ الخكئ يرع مصالح الخاص !!..
كثانينا ػ قد اكرشفت اسرار مكقف الرسال الثكرم ف المقابم السابق كذلؾ ف اجابرنا عف مكقف
ف مسأل الشعائر مع عبد الكريـ قاسـ ككيؼ رفض مخصصات الزعيـ !..
كثالثان ػ فػكج ت السػيد البغػدادم فػ شػهر رمضػاف المبػارؾ عػاـ 1385هجريػ بزيػارة احػد اركػاف
النظاـ العارف المدعك :السيد نجـ الديف النعيم ككاف برفقر الشي عبد الكهاب ا عظم يرقدمهما
السػيد الحمػػك كا خيػػر طمػب مػػف سػػماحر اف يجرمػػع هػذاف الشخصػػاف معػ فػ جمسػ مغمقػ  ..بسػػبب
كجكد ط ب ف مجمس كقرها ..فاسرجاب السيد البغػدادم لػذلؾ ..اقػكؿ ذلػؾ كقػد كنػت بنفسػ كاحػدان
مف شهكد هذا ا جرمػاع ..كاذا كانػت ذاكررػ مػا رػزاؿ دقيقػ فػأف النعيمػ بػدأ يػركمـ بم ازجػ الهػادمت
كنبرات صكر البطيئ .
ق ػػاؿ« :اف الس ػػيد الػ ػرئيس ػ ػ يقص ػػد عب ػػد السػ ػ ـ محم ػػد ع ػػارؼ

ػ فػ ػ حاجػ ػ اف يرع ػػاكف م ػػع

سماحركـ ..كبخاص اف الػب د رمػر عبػر ظػركؼ صػعب كمعقػدة ..ككمػا انػرـ رعممػكف لقػد حػرؾ شػا
ايػ ػراف :م ػػف هن ػػا الش ػػي محس ػػف الحك ػػيـ ..كم ػػف هن ػػاؾ مػ ػ مص ػػطف الب ػػارزان  ..كيق ػػدـ لس ػػماحركـ
مخصصات شهري قدرها عشرة ا ؼ دينار ( )7مف اجؿ ادارة شؤكف حكزركـ العربي كرغطي نفقات
نشاطكـ ..يرجػك سػيادة الػرئيس قبكلهػا مػع فػائؽ الرقػدير كا حرػراـ.»..ا اف المرحػكـ السػيد البغػدادم
رفض هذا الطرح الطا كر ب حكار كنقاش ..كخػرج مػف الجمسػ الخاصػ مركجهػان الػ داخػؿ الػدار
كهك يقكؿ «:حكؿ ك قكة ا با﵀ العم العظيـ ..انا ﵀ كانا الي راجعكف ..كال ا﵀ المشرك كمن
نرمسؾ بدين القكيـ».
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فخػرج هػػؤ ت كذهػب سػػعيهـ كضػاعت هبػػات كربػػددت فػ الهػكات ..كلػـ كلػػف رػنجح عمميػ اخرػراؽ
السيد البغدادم ف العمؿ لصالح قكل الثكرة الرجعي المضادة ..كهؤ ت نسكا أكرناسكا اف هناؾ اشيات
كثي ػرة رفػػكؽ ا

ػرات كمهػػاكم الكقػػكع ف ػ حبػػائمهـ ..ه ػ  :قػػكة ا نرمػػات لممثػػؿ كالمبػػادمت الكبػػرل كقػػكة

الك ت لمرسال الر يحممها كقكة الشخصي ف رجاكز الحصار ا قرصادم ا خير.
ا اف هؤ ت بالرال ارصمكا مع ضعاؼ النفكس مف رجاؿ الديف مف عرب كفرس المكاليف منهـ
كالمعارضيف سكات بسكات ..كلـ اشر ال اسمائهـ سباب يمكف فهمها.
كرابعان ػ اجرمػػع الػػدكركر عبػػد المجيػػد الرافعػ كالكفػػد الم ارفػػؽ لػ مػػع السػػيد البغػػدادم فػ دار عػػاـ
1389هجريػ ككػػاف الحػػديث بخصػػكص مػػا يجػػرم عمػ السػػاح المبنانيػ مػػف ارهاصػػات حػػرب اهميػ
ظالم فكاف ا جرماع ف كاقع الحقيق عم مسركل رفيع لما يجرم مف مناقشػات هامػ حػكؿ قضػايا
الساع كخ ؿ هذ الجمس الر دامت قراب الساع كاف حشد جماهيرم كاقفان عم باب الػدار يهرػؼ
بحياة امرنا المجيدة ف كؿ المياديف.
كمف هنا ..جرت احاديث هام ف بهك البمدي حكؿ اهمي هذ الشخصي ا س مي الثائرة بين
كبيف السيد شبيب زـ المالك الذم كاف برفقر بكصف مرصرفان لكرب ت المقدس كقرها بادر قائ ن:
«قد رأيت ظاهرة ريب

كؿ مرة ف حيػار رمػؾ هػ الحيػاة الرقشػفي الرػ يعيشػها سػماح هػذا

ا مػػاـ المجاهػػد ف ػ ممبس ػ كمسػػكن  ..كهػػذا مػػا نجػػد ف ػ رجػػاؿ الػػديف بمبنػػاف فهػػـ يعيشػػكف حيػػاة
(ارسرقراطي ) ف نفس الكقت نجد لهذ الشخصي مكاقؼ بطكلي

رنس فػ مسػاندة حركػ الرحػرر

العربي ».
فرد عمي المالك قائ ن« :اف هذ الشخصي بعيدة عف الماؿ كالجػا كزهػد ا مػاـ عمػ

(ع) ك

اخف عميؾ س نار :اف الممفات المكجكدة لدل ا جهزة المخرص حاليا اكثر مف مرة اف السيد البغػدادم
يرفض الهدايا الر رقدـ ال سماحر ».
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لت ذمر من اماـ الراري سمعت انا شخصينا مف الحاج خير ا﵀ طمفاح
كش ت اخر اكد اف أىبر ى

ككػاف كقرهػا رئػيس مجمػس الخدمػ عامػ  ..حينمػا قػدـ الرعزيػ لػ بمناسػب رحيمػ الػ الرفيػؽ ا عمػ
المصادؼ اكاخر ذم القعدة عاـ 1392هجري  ..يقكؿ:

«قػػد كجهػػت إلػ الػرئيس أحمػػد حسػػف البكػػر عرابػان مفػػاد اف الشػػي محسػػف الحكػػيـ يقػػدـ لػ شػػا
ايراف مميكف دينار كمخصصات شهري بأسـ (ا كقاؼ) ا يراني كلـ يقدـ الشا منها مميما كاحدا ال
المرحكـ الشي المجاهد البغدادم بكصف مرجعا شيعيان»!!..
فرد عم الرئيس قائ ن:
«المرحػ ػػكـ الشػ ػػي البغػ ػػدادم رفػ ػػض المػ ػػاؿ من ػ ػ شخصػ ػػيان ..فكيػ ػػؼ رركقػ ػػع اف يأخػ ػػذ مػ ػػف رمػ ػػؾ
المخصصات ..كهك الخصـ العنيد لشا ايراف .»..
كمهما يكف مف هذا كم  ..فهناؾ اجماع بػيف السياسػييف كالمفكػريف عمػ انػ  :كػاف نزيهػا مررفعػان
عف الدنايا كقد كاف بأمكان مف خ ؿ مكقع المرجع الحساس اف يكسب الم ييف ..سكات كاف مػف
شػػرك اكد (الخيري ػ ) ..اك مػػف (اكقػػاؼ) شػػا اي ػراف الطا ي ػ اك مػػف السػػمطات الرجعي ػ  ..كمػػا فعػػؿ
البعض مف رفاقػ ؛ كلكنػ فػارؽ الحيػاة الفانيػ الزائمػ كهػك

دار كاحػدة..
نا
يممػؾ مػف حطػاـ الػدنيا ا

كالكاقع ان افضؿ كاقدس مف اكلئؾ الذيف كسػبكا الم يػيف باسػـ الػديف اذ هػـ ررككهػا بنػائهـ ينعمػكف
بها كيرحممكف اكزارها!!..

األطروحة
الجهادٌة الفقهٌة
* واالف اتركوا لي اف اقوؿ بعض ما اريد قول لكي ال ينقطع بيني وبينكـ الحوار ..وانػا اريػد
إ َّف يطوؿ اف االماـ المجاهد السيد البغدادي ..خمؼ لنا نتاجػاً فكريػاً اذ تػرؾ موسػوعت االسػممية:
(التحصيؿ)عس اهلل اف يكتب لها النجاح في طباعػة انيقػة وتػرؾ لنػا مملفػات فقهيػة تعميقػ عمػ
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رسالة (العروة الوثق ) ..ورسالتيف عمميتيف «هداية االناـ» و«مختصر الهداية» كاف اسمها فيمػا
سػػبؽ«خيػػر ال ػزاد» و«مناسػػؾ الح ػ » و«ارجػػوزة فػػي الصػػوـ واالعتكػػاؼ والخمػػس» ومنظومػػة فػػي
العربيػػة اسػػمها«بغيػػة الطػػمب» لػػـ تكػػف مطبوعػػة ..شػػرحها الشػػي عبػػد الهػػادي العصػػامي (حفظػ
ا﵀) ..وهذا واض ال يحتاج ال بياف ..بيػد انػي سػأؿ :هػؿ يعتبػر المفكػروف الرسػاليوف اطروحػة
«وجػػوب النهضػػة» المطبوعػػة عػػاـ3769ميمديػػة ورقػػة عمػػؿ سياسػػية فػػي الجهػػاد الػػدفاعي وانػػت
بوصػػػفؾ مػػػف فقهػػػا النجػػػؼ الممتػػػزميف ..مػػػاذا تقػػػوؿ فػػػي هػػػذ االطروحػػػة الجهاديػػػة الفقهيػػػة
االستداللية؟..
** يسعدن ػ حقان ػ أف أبذؿ قصارل جهدم ف رقريظ هذا الكراب الفقه الذم بق فػ خزانرػ
نصػػؼ قػػرف بخطػ الشػريؼ ..كشػػاتت ا قػػدار اف يخػػرج الػ مكربرنػػا الفقهيػ فػ حػػرب ا يػػاـ السػػر
الر اشرعمت بيف ام القرآف المجيدة كالمؤسس العسكري الصهيكني .
كمػػف هنػػا أقػػكؿ :هػػذا الكرػػاب يعربػػر مصػػد انر رئيسػػيان لممػػدارس الفقهي ػ عم ػ اخػػر ؼ انرماتاره ػا
المذهبيػ كاحسػػف مػػف كرػػب ف ػ الجهػػاد الػػدفاع مػػف حيػػث السػػع  ..كالرفريػػع ..كالرحقيػػؽ ..كالكجػػداف
السميـ يشهد بذلؾ حيف مقارنر بدق كامعاف مع جهاد الجكاهر.
هػػذا ..كلكػػف،

نغفػػؿ م حظ ػ مكضػػكعي هام ػ  :اف فقهػػات المدرس ػ اإلمامي ػ ا صػػكلي ف ػ

ا زمنػ ػ المر ػػأخرة ح ػػذفكا كر ػػاب الجه ػػاد م ػػف كر ػػبهـ الفقهيػ ػ المكس ػػع ك ػ ػ«الم ػػدارؾ» ك«كش ػػؼ المث ػػاـ»
يغد هػذا المبحػث
ك«الحدائؽ» ك«مفراح الكرام » ك«المسرند» ك«شركح العركة الكثق » ك يرها ..كلـ ي
محػ ػػك انر لمد ارسػ ػػات الفقهي ػ ػ ا سػ ػػرد لي المعمق ػ ػ  ..بعكػ ػػس سػ ػػائر المباحػ ػػث ا خػ ػػرل

سػ ػػيما كرػ ػػاب

«الطهارة ..كالص ة » ..ك«البيع كالخيارات» ..لذلؾ رجدها رميػزت بكضػكح بػالعمؽ كالدقػ كالرحقيػؽ
كالشمكلي ..
ك منأل ل  ،كانا ف سياؽ ا جاب  ،عػف الرنبيػ الػ انػ قػد حققػت هػذا الكرػاب القػيـ ..رحقيقػان
عمميػان ..كقػػدمت لػ مقدمػ كررجمػ مخرزلػ عػف حيػػاة مؤلفػ  ..آمػؿ اف يػػكفقن ا﵀ (سػػبحان ) خػراج
مسكدار ال عالـ الكجكد(.)8
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ػ مف خمؿ هذ االجوبػة الفكريػة الممتعػة عمػ

هميػة هػذ األطروحػة اإلسػممية يتبػادر إلػ

وثم َف جهود مملفها الجميؿ؟...
ذهني السماؿ التالي :مف الذي قيمها و طراها َّ
بمجرد اف ارحؼ مكربرنا الفقهي بمطبكع الجديد ..رقاطرت عمي طائف مف الرسائؿ الرقريظيػ
مػ ػػف كبػ ػػار الشخصػ ػػيات اإلس ػ ػ مي  ..كعمػ ػػا قريػ ػػب (انشػ ػػات ا﵀ رعػ ػػال ) سػ ػػيحاكؿ احػ ػػد ا خػ ػػكة نشػ ػػر
نصكص ػػها رخمي ػػدنا كرق ػػدي نار لعكاط ػػؼ اص ػػحابها كحس ػػب ررري ػػب اس ػػمائهـ الهجائيػ ػ ..

عمػ ػ س ػػبيؿ

ا عربػػارات ا جرماعيػ  ..كمػػف ابػػرز هػػؤ ت :الشػػي عمػػر الرممسػػان  ..كالػػدكركر عمػػر عبػػد الػػرحمف..
كالشػػي حسػػف خالػػد ..كالشػػي رقػ الػػديف النبهػػان  ..كالسػػيد محمػػد هػػادم المي نػ  ..كالشػػي عبػػد ا﵀
القمقيم  ..كالشي امجد الزهاكم ..كالسيد ابػك الحسػف النػدكم ..كالشػي حسػف مػأمكف ..كالشػي محمػد
سركر الصباف ...ككثير يرهـ..

وداع
البطل التارٌخً
* مت التحؽ االماـ المجاهد السيد البغدادي بالرفيؽ االعمػ واتصػمت روحػ الطػاهرة الزكيػة
مع ارواح الشهدا السعدا ؟..
** ف الساع السادس كالنصؼ مف مسات الث ثات المصادؼ الراسع كالعشريف مف ذم القعدة
ع ػػاـ 1392هجريػ ػ  ،المكاف ػػؽ الثال ػػث م ػػف ك ػػانكف الث ػػان ع ػػاـ 1973مي ديػ ػ ر ػػكف المرح ػػكـ الس ػػيد
البغدادم ف النجؼ ا شرؼ عف اربع كرسعيف عامنا ..عف حياة فكري خصب فػ الجهػاد كالثػكرة..
فمقد كاف اسراذم (رضكاف ا﵀ عمي ) مفك انر مف اعظـ المفكريف الرسالييف ف عالمنػا المعاصػر ..كقػد
شيع صػباحنا رشػيعنا حكزكيػنا كشػعبينا منقطػع النظيػر ..عمػ شػكؿ رظػاهرات كمكاكػب جماهيريػ كبػرل
رندد بسقكط قكل الثكرة المضادة ..كانطمؽ المككب بػالنعش مػف خػارج المدينػ ثػـ سػمؾ طريػؽ السػكر
فالميػػداف فسػػكؽ الكبيػػر ..قاصػػدا الصػػحف الحيػػدرم الشػريؼ ..كصػػميت عم ػ جثمانػ الطػػاهر حسػػب
كصػير كدفػف فػ مقبررػ الخاصػ الرػ هيأهػػا لنفسػ كهػ بجانػب مسػجد المشػهكر بأسػم  ..كالكاقػػع
ف بداي شػارع ا مػاـ زيػف العابػديف (ع) ..كقػد أقيمػت لػ الفػكارح بعػد ذلػؾ فػ العػراؽ كخارجػ مػف
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قبؿ مقمدي كعارف منزلر كداـ عزاؤ سن رقريبنا كرثػا كأرخ كفارػ طائفػ كبيػرة مػف الشػعرات مػف ذلػؾ
هاراف المقطكعراف:
قاؿ السيد عبد الحميد الراض :
كيؼ طكاؾ المكت يا ناش نار الكي الجه ػاد كا جرػػهاد
العمـ كالجهاد ف مأر ػ ػـ قد لبس عميؾ ثكب الػحػداد
مدارس لمعمـ قػ ػد اقفػرت كاظممت منائر لمػػرشػ ػاد
محمد كانت ذاؾ الفر ػ ػ

الحس ػن النجػف

كانت مف بغداد فػ معشر
ارادؾ الجهػ ػاد ياسيفػ ػ

الػك د

بيرهـ فيها رفيػع العم ػػاد

ذخ انر ألياـ صػعاب ش ػداد

اراد كا قدار ف ػ مرصػد اذ بها رحكؿ دكف المػ ػراد
فصاح اذ نعاؾ راريخ ػ ػ

(يا أسفان أ مد سيؼ الجهاد)

كقاؿ محمد الشي عم البازم:
قد هد ركف الديف كانهارت لػ

حر القكاعد

كمضت رنكح بمكع من المدارس كالمساجػد
عند افرقاد محمد الحسػن مػػف بالعمـ كاحػد
المرجػع ا عم الذم اثار نعػـ الشػكاه ػد
رزت ب قػد فت مػف اكطاننا عضد كساعػػد
أفن الحياة عػف العركب كالهػدل بالعزـ ذائد
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قػد قارع المسرعمريف ككػؿ مأجػكر كحاق ػد
لػـ يثن عػف رأي الدخػ ت أرباب المكائ ػػد
قػد قارع ػك رجنيان لكنػ ق ػد ظؿ صامػ ػد
حاك ابا ذر فعاش عم صريح القكؿ زاهػد
لػـ يغر مػاؿ الغن كعاش لمفق ار مساعػ ػد
فغدت رنكح بحسرة فػ فقد الصيد ا ماجػد
بط ػؿ أبػ ى هً هً عيم ػـ كمحنػؾ عمػـ مجاهػ ػد
يا نادبان اف خان ػؾ الرعبيػر مف حزف ركاب ػد
فاندب ث ثا حينما قد ارخػكا (مات يجاهػ ػد)
 1392 = 3× 464هجري
ػ قد ذكرت اف رثا وارخ وفات طانفة كبيرة مف الشع ار  ..مف ذلؾ هاتاف المقطوعتاف ..وهذا
اليكفػػي (واف كػػاف حوارنػػا قػػانـ عم ػ اسػػاس االخت ػزاؿ) فمػػف الضػػروري التعػػرؼ عم ػ هػػويتهـ او
االطمع عم مراثيهـ ولو باستعراض قانمة اسمانهـ ومطالع هذ المراثي؟..
مف اشهر هؤ ت الشعرات مف كجه نظرم:ػ
السيد أحمد الصاف النجف  ..كمسرهؿ قصيدر :
ابك كاظـ مكل ػ يفيض براتة كطه نار كرنزيهنا عػ ػ ػف الهفػكات
كف الحؽ

يخش م م

مقاـ ل ف ػ العمـ كالفق شام

ئـ

كيخش ال العرش ف الخمػكات
بعيد ع ػف ا هكات كالشبه ػػات
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فيالؾ بغدادم ق ػكـ كمعشػ ػر ل ػ منزؿ ساـ بشط ف ػ ػرات
كمنهـ الشي عبد المنعـ الفرطكس  ..كمطمع قصيدر
المجد يقبس مف هداؾ كيكبر يا صادؽ ا يماف ذكرؾ نيػ ػر
طاهػر كمجاهد كثائر

شهدت لؾ الرق ػكل بأنػ ػؾ

يقهػر

جاهدت بأسـ ا﵀ جؿ ج ل

ربغ انرصار الحؽ كهك مظفػر

كالعمـ ف كؼ المجاهد قػكة

امض مف السيؼ الرهيؼ كاقدر

كمنهـ الدكركر مهدم محبكب  ..ف اكؿ مرثير :
لمف الذكرل اجاريها كارس
لم ػف الدنيا كأحص ػ

خطرات العقؿ ف عزة أمس
فمقد ضاقت عم مفهكـ حدس
مطمع ا ياـ ف انكار قبس ػ

كنت اهػكل أف ا ار كأرل
كمنها:

ايه ػا الفقي قػ ػ ػد كنت لػنا صحكة ا يماف ف صحكة نفس
ف ج ؿ العمـ ف بعث الهدل ف سرل ا ياـ ف افضؿ طػرس
ف ػ مسير عمػكم مجرب ػ
ككف ػاح رسال ػ منرقػ ػ ػ
اف بكرؾ العيف

كاجرهاد كاضح ف خير درس ػ
فمهذا كنت رسركل كررس ػ ػ ػ

ربك س ػكل معطيات العقؿ ف ػ انبؿ حسػ

يالذكراؾ كما كنت س ػ ػكل

سيد ا ياـ ف ػ اشرؼ ػػرس
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كمنهـ عبد ا مير الحصرم ..كمطمع قصيدر :
محمد ياقبم الثائري ػ ػف بعينؾ الؼ ضح يمم ػع
بؾ الديف مسرمهـ ركح

كف

ير نهجؾ

ير ػبع

كمنهـ :الدكركر الشي حسف الصغير ..كمسرهؿ مرثير :
نع فقمت هكل مف مجدنا عم ػـ كجمجـ الخطب في فانطكل اصـ
كرمرمت باسمؾ ا قكاـ صارخ

كلك ارادكا بيانان خانت الكمػ ػـ

كمنها:
نعش رهاكل عم ا عناؽ مررفعان قد شيعر نفكس كمها ضرـ
ضػاؽ الغرم بجمع راح مزدحمان كالن ػعش مررفع ما بين عمـ
كانت مف دكح الم ػجد الرػ انرش ػرت حيث احرم ف ذراها العرب كالعجـ
كمنهـ الشي عبد ا ميرالحسيناكم ..كمطمع قصيدر :
ل خطب حؿ ف

فقد اماـ زاه ػ ػد

فقدر شرع جد

خير رق ماجػ ػػد

فردنا مض رأريػ

مف مرشد كمجاهد

لذلؾ قمت منش ػدنا ل بقمب كاجػ ػ ػد
ارخ «فها بمحمػد اثكؿ شرع محمػد»
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1392هػ
كمنهـ شعرات كثيركف..

اريد اف امض اكثر مف هذا لرمؾ القصػائد الشػعري  ..فػا مر يطػكؿ

ك طائؿ رحت ذلؾ ..فنقنع بهذ القصائد ف المقابم كما اشرت قائم عم اساس ا خرزاؿ ..كمػف
ثػػـ معػػذرة لشػػعرائنا البػػاقيف كا﵀ يحفظهػػـ كيرعػػاهـ مبػػره ن الي ػ سػػبحان اف يرقبػػؿ منػػا كاف يجعػػؿ ذلػػؾ
خالصنا لكجه الكريـ كهك حسبنا كنعـ الككيؿ.

حدٌث الوثائق
بعػػض الكثػػائؽ عػػف كػػؿ مػػا كرد ف ػ هػػذا الكرػػاب الح ػكارم مػػف اطركحػػات كمشػػاريع كاحػػداث..
كبعػ ػػض مػ ػػا قيػ ػػؿ عػ ػػف مرجعي ػ ػ السػ ػػيد البغػ ػػدادم كجهػ ػػاد كفكػ ػػر  ،كمػ ػػا صػ ػػدر من ػ ػ (ر ) مػ ػػف فرػ ػػاكل
كرصريحات كأطركحات.

وثٌقة رقم ()3
نسب
مشرق وبٌت أصٌل
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
شهدت ب د الحجاز ف نهايات القػرف السػادس لمهجػرة رغيػ انر سياسػيان مهمػان حينمػا اسػرطاع زعػيـ
قكم مف زعمائها ينرم ال الدكح النبكي هك ا مير قرادة بف ادريس بف مطاعف بف عبد الكريـ بف
عيس بػف الحسػيف بػف سػمماف بػف عمػ بػف عبػد ا﵀ بػف ثعمػب بػف عبػد ا﵀ بػف محمػد بػف مكسػ بػف
عبد ا﵀ الرضا بف مكس بف عبد ا﵀ المحض بف الحسػف المثنػ بػف الحسػف السػبط بػف ا مػاـ عمػ
بف أب طالػب (عميػ السػ ـ) أف يػدخؿ مكػ مؤسػس إمػارة جديػدة فيهػا سػن 79ه ػ .كحاكلػت الخ فػ
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العباسي ف بغداد اف رخطب كد إمارر بينما فضػؿ هػك رأكيػد اسػرق ؿ الحجػاز عػف القػكل السياسػي
المرنافس حكل .
أعقب قرادة هذا رسع رجاؿ عرفكا بالقرادات نسب الي كرمكنكا مف المحافظ عم حكـ اسػررهـ
بؿ كركسيع فركل أحدهـ كهك ا مير حسف (ت 623هػ) امارة مكػ بعػد كفػاة ابيػ كاعقبػ فيهػا اخػكة
ا مير راجح (ت654هػ) فا مير الحسف بف عم بف قرادة كف ا خير كعقب انحصػر حكػـ الحجػاز
نحػػك سػػبع قػػركف كقػػاد ابػػف فػػذ ل ميػػر الحسػػف عػػرؼ بػػأب نم ػ رػػكل حرك ػ لضػػـ ب ػ د الشػػاـ ال ػ
الحجاز ف دكل كاحدة سابقنا بذلؾ محاكل حفيد مرأخر ل هك الشػريؼ حسػيف بػف عمػ لضػمها اليػ
بعدة قركف ككاف ل ف ابنائ رميث كحميض كاب الغيث كعطيف خيػر عػكف فػ السػع لرنفيػذ هػذا
المسع الطمكح.
بيد اف كفاة اب نم سن 711هػ ادت ال اف نشكب الخ ؼ بيف ا خكة ا شراؼ فقدـ احػدهـ
كهك ا مير حميض ال العراؽ مسرمدنا مف حكام ما يسرعيد ب حكػـ مكػ  ..بينمػا كػاف اخػك رميثػ
قد حكمها فع ن مظهػ انر ميمػ إلػ حكػاـ مصػر كالشػاـ ..كهكػذا بػدت اكلػ صػ ت ا سػرة بػالعراؽ فقػد
اسرقرت ذري حميض فػ بعػض مػدف العػراؽ كمػا رػكطف ابنػات آخػركف بػ نمػ فػ مػدف أخػرل..
كبرز مف عقب حميضػ ابنػ الشػريؼ محمػد (ت788ه ػ) كمػف ذريرػ السػيد عطيفػ بػف رضػات الػديف
بػف عػ ت الػديف بػف مررضػ بػف الشػريؼ محمػد (ت934ه ػ) الػػذم أسػند اليػ سػدان مشػهد الكػػاظميف
كزعام قصب المشهد نفس فض ن عف إمارة الحػ  ..كقػد اعقػب كلػدان شػاع انر ..هػك السػيد محمػد عمػ
(ت991هػ) كأعقب ا خير رضات الديف الذم اعقػب رميثػ  ..ككػاف لرميثػ سػيؼ الػديف كل خيػر مػف
ا بنػػات رضػػا الػػديف كقػػد أعقػػب هػػذا كلػػديف همػػا جمػػاؿ الػػديف كسػػيؼ الػػديف ككػػاف ألكلهمػػا ابنػػاف همػػا
عيس الذم اخرص عقب باسـ اؿ عطيف كاليهـ نسبت ارض العطيفي جنكب الكاظميػ  ،كمصػطف
الػػذم عرفػػت ذريرػ بػػآؿ الحبػػكب كبػػرز مػػنهـ الشػػاعر المجاهػػد محمػػد سػػعيد الحبػػكب قائػػد المجاهػػديف
العراقييف ضد المحرميف ا نكميز أثنات الحرب العالمي ا كل .
كاما سيؼ الديف بف رضات الديف شقيؽ جماؿ الػديف المػذككر (ت1111ه ػ) فقػد اعقػب كلػدان هػك
السيد عم (ت1119هػ) ،كاعقب هذا بدكر كلديف هما :زيف الديف الذم عرفت ذرير بآؿ زينػ كمػف
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اع مهـ الشاعر المؤلؼ جكاد (السياهبكش) بف محمد بف احمد بف زيػف الػديف (ت1247ه ػ) كمحمػد
بف زيف الديف ابف عم بف سيؼ الديف (ت1316هػ) ككاف اديبان شاع انر ايضان.
كا بػف ا خػػر لعمػ بػػف سػػيؼ الػػديف هػػك السػيد محمػػد الػػذم اشػػرهر بالعطػػار كبػ عرفػػت اسػرر ،
ككػػاف عالم ػان شػػاع انر فقيه ػان جمػػع ال ػ جانػػب ثقافر ػ ا دبي ػ رجػػارة كاسػػع (ت1171هػ ػ) ،كاعقػػب ث ث ػ
اك د ..كػػؿ مػػنهـ كػػاف شػػاع نار نابه ػنا كأديب ػنا مؤلف ػنا هػػـ السػػيد احمػػد المعػػركؼ بالبغػػدادم (ت1215هػ ػ)
كالسيد ابراهيـ (ت1236هػ) كالسيد مصطف (ت1195هػ) كالسيد حسف (ت1187هػ) ك كثرهـ عقػب
فمصػطف اعقػػب السػيد عيسػ (ت1234ه ػ) ككػػاف رػاج نار اديبػنا مثقفػنا عرفػػت ذريرػ بػػآؿ السػيد عيسػ
كاعقػػب احمػػد أربع ػ ابنػػات كمهػػـ مػػف العممػػات البػػارزيف كهػػـ السػػيد هػػادم (ت1257هػ ػ) جػػد اس ػرة اؿ
الهادم كالسيد محمد (ت1261هػ) جد اؿ السيد محمد كالسيد مكس كالسيد حسيف (1283ه ػ) ،كمػف
ا خير رفرعت اسررا الراض كالبغدادم.
كامػػا السػػيد اب ػراهيـ بػػف محمػػد العطػػار فقػػد اعقػػب ث ث ػ اك د هػػـ الع م ػ الشػػاعر السػػيد بػػاقر
(ت1218ه ػ) جػد السػػادة اؿ حمنػدم ،كالسػيد هاشػػـ ،كالع مػ الفقيػ السػػيد حيػدر (ت1265ه ػ) الػػذم
عرؼ عقب باؿ السيد حيػدر كبػاؿ الحيػدرم كاك د هػـ :الع مػ السػيد ابػراهيـ (ت1318ه ػ) كا ديػب
السػػيد عيسػ ػ (ت1292هػ ػ) كالع مػ ػ السػػيد أحم ػػد (ت1292هػ ػ) كالع مػ ػ السػػيد ب ػػاقر(ت1291ه ػ ػ)
كالسيد جكاد (1321هػ) كالسيد عبد الرسكؿ (ت1322ه ػ) كأىكثػر هػؤ ت كػاف عالمػنا اديبػنا مصػنفنا ككػذا
كػػاف ابنػػاؤهـ .فمػػف ذريػ السػػيد ابػراهيـ المػػذككر بػػف حيػػدر :العػػالـ السػػيد مصػػطف كالسػػيد جعفػػر كقػػد
شارؾ ا خير ف الجهػاد ضػد ا نكميػز فػ أثنػات احػر لهـ العػراؽ سػن 1914ـ (1333ه ػ) كالع مػ
السػػيد عبػػاس كالع مػ السػػيد محمػػد رقػ (ت1361هػ ػ) ك يػػرهـ ..كمػػف ذري ػ السػػيد احمػػد بػػف حيػػدر:
الع م الحج السيد محمد (ت1315هػ) كالع م السيد محسف ابف عم بف احمد كأبنا السيد احمد
كالسيد راض كجميعهـ شارؾ مشارك فعمي ف الجهاد ضد ا نكميز اثنات الحرب العالمي ا كل .
يظهر مما رقدـ اف قدكـ أصؿ هذ الدكح المبارك مف الحجاز ال العراؽ كاف ف أكائؿ القرف
الثامف لمهجرة أم قبؿ اكثر مف سر قركف ،ك خ ؿ هذا المدة برز مف ابنائها عدد كبير مػف الرجػاؿ
الذيف عرفكا بالرأليؼ كالردريس كالنظـ كالنثر ككقؼ الكرب كالعمؿ الكطن  ،كككف بعضهـ ػ فيما بعد ػ

63

اس ػ نار نسػػبت ال ػ أسػػمائهـ أك ألقػػابهـ كنظ ػ نار شػػرهار أمػػرهـ ف ػ عصػػرهـ فمػػيس مػػف الصػػعب رحديػػد
اماكف ركطنهـ بدق  ،فػآؿ عطيفػ كآؿ العطػار كآؿ السػيد عيسػ كآؿ حمنػدم كآؿ زينػ كآؿ الحيػدرم
كآؿ البغ ػػدادم كال ارضػ ػ عراقي ػػكف ر ػػرد أخب ػػارهـ بكص ػػفهـ بع ػػض عمم ػػات العػ ػراؽ كادبائػ ػ فػ ػ مص ػػادر
القركف المرأخرة كمعظـ كلد ػ كما رصرح المصادر المذككرة ػ ف مدف عراقي كنسب اليها كركف فيها
كما زاؿ احفادهـ يعيشكف فيها.
مثػاؿ ذلػػؾ :مػػا أكردرػ مجمػ المرشػػد البغداديػ الصػػادرة سػػن  1927عػف احػػد فػػركع رمػػؾ الدكحػ
كهػػـ آؿ الحيػػدرم كنصػ «آؿ السػػيد حيػػدر بيػػت عمػػـ سػػابؽ مػػف اسػػر العػراؽ الشػريف العريقػ الشػػهيرة
بػالعمـ كالفضػػؿ كا دب خمفػان عػػف سػمؼ ..كناهيػػؾ عػف فضػػمهـ كنبػك هـ أنهػػـ بمغػكا مػػف ا شػرهار فػ
سائر ا قطار ما

يحراج الي بياف».

فضػ ن عػػف حقػػكؿ كرػػب الرػراجـ كالسػػير بر ػراجـ كاخبػػار عممػػات رمػػؾ الدكح ػ كادبائهػػا فقػػد رنػػاثرت
مؤلفػػارهـ العممي ػ كدكاكيػػنهـ كمجػػاميعهـ ا دبي ػ كالشػػرعي كرسػػائمهـ الكثي ػرة ف ػ خ ػزائف الكرػػب عام ػ
كالخاص حر بات مف المرعذر عم الباحث دراس راري الحرك ا دبي كالثقافيػ فػ العػراؽ خػ ؿ
القركف ا خيرة دكف اف يرناكؿ بالكصؼ كا سرشهاد كالرحميؿ اعماؿ ادبات كشعرات امثاؿ السيد محمد
العطار كالسيد حسف العطار كالسػيد احمػد العطػار البغػدادم كالسػيد جػكاد (السػياهبكش) مػف آؿ زينػ
كابراهيـ بف محمد العطار كالسيد حيدر كالسيد هادم بف احمد ك يرهـ كثير.
ػ عمػ رعػػدد اسػػمات اسػػرها المرفرعػ عنهػػا ػ فػ

كعمػ صػػعيد آخػػر شػػارؾ اعػ ـ هػػذ الدكحػ

الحرك ػ الكطني ػ الر ػ اسػػرهدفت اسػػرق ؿ الع ػراؽ ككحػػدة أ ارضػػي  ،فقػػاد الشػػاعر السػػيد محمػػد سػػعيد
الحب ػػكب جم ػػكع المجاه ػػديف العػ ػراقييف فػ ػ حػ ػربهـ عمػ ػ المحرم ػػيف ا نكمي ػػز س ػػنكات الح ػػرب العالميػ ػ
ا كلػ  ،كشػػارؾ آخػػركف فػ حركػ الجهػػاد رمػػؾ كفػ ثػػكرة العشػريف الكطنيػ امثػػاؿ السػػادة :جعفػػر بػػف
ابراهيـ الحيدرم كمحسف بف عم الحيدرم كراض الحيدرم كاحمػد الحيػدرم كاسػد ا﵀ الحيػدرم كعبػد
ا مير الحيدرم ك يػرهـ ،كمػنهـ مػف اسرشػهد فػ سػبيؿ قضػي ا سػرق ؿ كالسػيادة مثػؿ المرحػكـ عبػد
الحسيف الحيدرم ،كمنهـ مف دعا ال اسػرق ؿ العػراؽ كرأسػيس حكػـ عربػ مقيػد بدسػركر مثػؿ السػيد
عبػػد الك ػريـ بػػف حسػػيف الحيػػدرم ك يػػر ممػػا هػػك مسػػطكر ف ػ مطػػاكم الكثػػائؽ كرػػزداف ب ػ صػػفحات
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الرػػأري  .كمػػف الجػػدير بالم حظ ػ اف اصػػكؿ ا سػػر العربي ػ كفركعهػػا المشػػار اليهػػا ف ػ هػػذ الكثيق ػ
فصمت ف شجرة النسب المسماة (الدكح الهاشمي ) الر قدمت ال المقاـ الرئاس الرفيػع ،كقػد نظػـ
هذ الشجرة السيد عادؿ الهادم معرمدان عم عمػكد النسػب الػذم أثبررػ الكثػائؽ كالطػكامير كالصػككؾ
كالكقفيات القديم الر رحرفظ بها ا سر المذككرة ،كعم العديد مف المصادر المطبكع كالمخطكطػ
كالنقػكؿ المركػػررة عػػف الكرػػب الخاصػ بالنسػػب كبػػا خص مؤلفػػات نسػاب العػػرب ا خيػػر السػػيد جعفػػر
ا عرج الكػاظم البغػدادم المرػكف 1332ه ػ كمنهػا «ريػاض ا قحػكاف» ك«الػدر المنػرظـ» ك«الػدر
المنثكر»ك«الصراط ا بم » ك«ا ساس ف انساب الناس» ك«الكراب المشجر ف ا نساب» ك«البمد
ا ميف ف انساب العررة ا كرميف» ككذلؾ المصػادر العديػدة المدكنػ فػ ذيػؿ الشػجرة المػذككرة عممػنا
باف نسب السادة الحسني مما ذكرر كؿ كرب النسب المرقدم كالمرأخرة ب اسرثنات كمف اجنح هذ
الشػػجرة اشػراؼ مكػ كسػػادارها كممػػكؾ المغػػرب ك يػػرهـ ،كقػػد كثػػؽ هػػذ الشػػجرة مػػؤرخ السػػادة الحسػػني
المرحػكـ السػيد عبػد الحميػد ال ارضػ (1991ـ) كا سػػراذ الػدكركر حسػيف عمػ محفػكظ ككػذلؾ الكثيقػ
الر رربها كرسمها كخطها بيد نساب العراؽ المرحكـ السيد عم ابف السيد رضا الصائ النساب فػ
الثمػػث ا كؿ مػػف القػػرف ال اربػػع عشػػر الهجػػرم كهػػك الػػذم ررػػب العديػػد مػػف أنسػػاب كمشػػجرات ا سػػر
الهاشمي ف العراؽ.
د .عماد عبد الس ـ رؤكؼ /اسراذ راري العرب الحديث
جامع بغداد /بغداد 1996 / 6 / 27
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وثٌقة رقم ()1
الدكتور حسٌن محفوظ
ٌتحدث عن بقاٌا البٌوتات الحسنٌة
فً العراق وفً العالم
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
البيكرػػات السػػر اؿ الحيػػدرم كاؿ الهػػادم كاؿ السػػيد عيس ػ كاؿ حمنػػدم كاؿ ال ارض ػ كالبغػػدادم
كاؿ السيد محمػد (بيػت الم اريػار )؛ المعػركؼ بالعطػار كالحسػن ؛ هػـ مػف أسػر بغػداد العراقيػ العربيػ
العممي ا دبي العريق النبيم المجيدة.
كهػػـ بقيػ ػ مػػف بقاي ػػا البيكرػػات العدنانيػ ػ المض ػري القرش ػػي الهاشػػمي المطمبيػ ػ الطالبي ػ العمكيػ ػ
الحسني المشهكرة ف بغداد كالعراؽ كالكطف العرب كالعالـ ا س م كالعالـ.
فػػارؽ سػػمؼ السػػادة الحسػػني الحجػػاز ف ػ بػػدايات الثمػػث الثػػان مػػف القػػرف ا كؿ ..كم ػكاقفهـ ف ػ
راري مدين الس ـ ػ بغداد ػ معركف منذ عصر الرأسيس ف زمف المنصكر.
كقػد انرشػر اسػ فهـ فػ العػراؽ كا فػاؽ كمػػألكا الػدنيا كشػغمت آثػػارهـ كمػآثرهـ النػػاس فػ العػراؽ
كالحجاز كالشرؽ كالغرب ..ف العصريف ا مكم كالعباس كف سائر ا مصار كا عصار.
قامػ ػػت لهػ ػػـ دكؿ ف ػ ػ المغػ ػػرب كالمشػ ػػرؽ ف ػ ػ ط ػ ػرابمس كالجبػ ػػاؿ ..بن ػ ػكا الممػ ػػؾ كالحكػ ػػـ العرب ػ ػ
كا س م كأيدك كشدكا قكا ف ب د الخ ف كب د الغرب  ..كسػارت أعقػابهـ فػ ا رض كمشػكا فػ
مناكبهػا كسػػار ذكػػرهـ مسػير الشػػمس فػ الشػرؽ كالغػػرب كهػػب صػيرهـ هبػػكب الػريح فػ البػػر كالبحػػر
كاسرقركا ف الحجاز ككطدكا ا مر ف الحرميف منذ القديـ.
اسردع الخميف الناصر جدهـ ا قدـ ا مير الشريؼ قرادة ممؾ الحجاز ف أكاخر العقػد الثػان
مػػف القػػرف السػػابع كهػػك جػػد القرػػادات كأبػػك الممػػكؾ الحسػػني ش ػرفات مك ػ  ،كقػػد قصػػد جػػدهـ الشػػجاع
المحارب ا مير حميض ػ الػذم حكػـ مكػ شػرفها ا﵀ ػ العػراؽ فػ أيػاـ السػمطاف أكلجػايرك كهػك الػذم
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قاؿ في ا مير طالب ا فطس « :مازلت أسمع بحمػ ت عمػ بػف أبػ طالػب (ع) حرػ رأيرهػا مػف
السيد حميض معاين ».
يجمػػع عمػػكد النسػػب الحسػػن الش ػريؼ العديػػد مػػف ا سػػر الش ػريف كالبيكرػػات المنيف ػ ف ػ الع ػراؽ
كا ف ػػاؽ ،ك س ػػيما المغ ػػرب كا ردف كال ػػيمف كالحج ػػاز رم ػػأل أس ػػماؤهـ كس س ػػمها كحمقاره ػػا كركاريخه ػػا
كأخبارها كأثارها كرب الراري كالنسب.
كيضػػـ هػػذا النسػػب المبػػارؾ جناحيػ عمػ بنػ عمهػػـ كعمػػكمرهـ بيػػت الحبػػكب كبيػػت زينػ فػ
العػراؽ ..كمػػف صػػكن السػػادة بنػػك طباطبػػا سػػادات السػكاد كاشػراؼ العػراؽ القػػدمات فػ هػػذ النػكاح
كا رجات كهـ أصحاب (ديكاف النسب) المعركؼ ف الب د كالعباد.
كمف صكف هذا العمكد ا دارس ممكؾ بػ د المغػرب ،كامػرات الحجػاز منػذ عهػد المسػرنجد بػا﵀
ف أكاسط القرف السادس كممكك أعقاب الشريؼ ا مير قرػادة مؤسػس حكػـ ا مػرات الػذم زار العػراؽ
ف زمف الخميف الناصر سن 618هػ 1221 /ـ.كمف صكن ايضان ػ ممكؾ اليمف كأئمرها قديمان.
سػػكف اس ػ ؼ السػػادة الحسػػني  ،أجػػداد البيػػكت السػػر هػػؤ ت مػػف آؿ العطػػار ،الع ػراؽ منػػذ مئػػات
الس ػػنيف ..كه ػػك مس ػػرقرهـ من ػػذ الق ػػرف العاش ػػر ..كرد ج ػػدهـ الشػ ػريؼ حميضػ ػ العػ ػراؽ س ػػن 713ه ػ ػ /
1313ـ كركف سن 721هػ 1321 /ـ.
ككػاف جػػدهـ (عطيفػ ) أميػػر الحػػاج كنقيػب السػػادة سػادف الحضػرة الكاظميػ فػ القػػرف العاشػػر..
ركف سن 934هػ 1527/ـ ..كهك جد آؿ عطيف ف العراؽ عامػ  ..ك(العطيفيػ ) فػ بغػداد منسػكب
الي ػ  ،كهػػـ كمهػػـ جميع ػان ذريػػات كلػػد السػػيد محمػػد عم ػ العػػالـ الشػػاعر ال ػرئيس الكجي ػ المرػػكف سػػن
991هػ 1582/ـ.
كالسادة الحسني آؿ العطار كهـ بيت الحيدرم كبيػت السػيد عيسػ كبيػت الهػادم كبيػت حمنػدم
(السادة) كبيت الراض كالبغدادم كبيت السيد محمد (بيت المرايار السادة) ينرهكف جميعنا ال السيد
محمد العطار زعيـ بغداد ذم الرئاسريف (ا مام كالرجارة) المركف سن 1171هػ 1757/ـ ابف السيد
عم المركف سن 1119هػ 1717 /ـ أبػف السػيد سػيؼ الػديف المرػكف سػن 1111ه ػ 1698 /ـ أبػف
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السيد رضات الديف بف السيد سيؼ الديف بف السيد رميث بف السيد رضات الديف أبف السيد محمد عم
(المركف سن 991هػ 1582 /ـ) المذككر .كهك ابف السيد عطيف (جد آؿ عطيف المشػهكر المرػكف
سػػن 934ه ػ 1527 /ـ ابػػف السػػيد رضػػات الػػديف بػػف السػػيد عػ ت الػػديف بػػف السػػيد مررضػ بػػف السػػيد
محمد (788هػ 1386 /ـ) بف ا مير الشريؼ حميض (721هػ 1321 /ـ) بػف ا ميػر الشػريؼ نجػـ
الديف أب نم محمد شريؼ مك (711هػ) بف ا مير الشريؼ أب سعد الحسف (651هػ 1253 /ـ)
أبف ا مير الشريؼ عم ا كبػر شػريؼ مكػ بػف ا ميػر الشػريؼ قرػادة أميػر مكػ ممػؾ الحجػاز حكػـ
سن 598هػ 1212 /ـ كرػكف سػن 618ه ػ 1221 /ـ ابػف السػيد ادريػس بػف مطػاعف بػف عبػد الكػريـ
بف عيس بف الحسيف (كالد ا مرات بالحجػاز) ابػف أبػ عبػد ا﵀ سػميماف بػف عمػ (أبػف السػميم ) ابػف
عبد ا﵀ بف ثعمب بػف عبػد ا﵀ ا كبػر بػف محمػد ا كبػر بػف مكسػ بػف عبػد ا﵀ (الشػي الصػالح) بػف
مكسػ الجػػكف بػػف عبػػد ا﵀ المحػػض بػػف الحسػػف المثنػ بػػف ا مػػاـ الحسػػف السػػبط بػػف أميػػر المػػؤمنيف
عم بف اب طالب (عميهـ الس ـ) مألت مؤلفات السادة الحسػني كأعمػالهـ العمميػ كا دبيػ المكربػ
العربي ػ كا س ػ مي ف ػ عمػػكـ الػػديف كعمػػكـ الق ػرآف كعمػػكـ الحػػديث كعمػػكـ المغ ػ العربي ػ كعمػػكـ ا دب
كالحكم كالمعقكؿ كالمنقكؿ..
كفيهـ مف عمد الحرك العممي كا دبي كأقطابها مف دارت عميهـ المعارؼ كالمػدارس كالمجػالس
كالمكاس ػػـ ..كق ػػد أحيػ ػكا المغػ ػ العربيػ ػ كح ػػافظكا عميه ػػا فػ ػ أعص ػػر الحك ػػـ ا جنبػ ػ  ،كل ػػك دركس ػػهـ
كمدارس ػػهـ كأم ػػالهـ كمجالس ػػهـ كأعػ ػرافهـ كمع ػػارفهـ كجه ػػدهـ كمس ػػاعيهـ لض ػػاع المس ػػاف ككئ ػػد البي ػػاف
كلك هـ لفقد ير قميؿ مف معطيات الرراث كمهمار .
كيؤكد سجؿ آثارهـ كمآثرهـ دكرهـ البارز ف خدمػ العمػـ كاألدب كالرػاري كالرػراث كأثػرهـ البنػات
ف المجرمع الفاضؿ قديمان كحديثان.
الدكتور حسيف عمي محفوظ
سبط هؿ البيت (ع)
(عفا اهلل تعال عن )
بغداد 3776/1/31
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وثٌقة رقم

()1

أعود بذاكرتً
عندما كنت فً النجف االشرف
ىح ىك ػ ىػـ ا شػ ػراؼ الحس ػػنيكف فػ ػ الحج ػػاز م ػػا يق ػػرب م ػػف رس ػػع ق ػػركف ،كح ػػافظكا عمػ ػ الح ػػرميف
سكت مف قريب أك مف بعيػد الػ أف انرػزع
الكريميف ،كصدكا عنهما كؿ رطاكؿ كعدكاف ،فمـ يمسسهما ه

ا سرعمار ك يرهـ كاماررهـ عنها كأكدع ا رض المقدس بأيدم العابثيف كا ك اد كالمناكير المرجرديف

عػف كػؿ القػيـ كالمثػؿ كالشػرؼ كالطهػارة عكػس مػا كانػت عميػ الشػرفات كا شػراؼ فػ القػركف الغػػابرة،
ألنهـ ينرمكف ال الشجرة المبارك الر أصػمها ثابػت كفرعهػا فػ السػمات ..رجػاؿ

رمهػيهـ رجػارة ك

بيع عف ذكر ا﵀ كاقاـ الص ة كايرات الزكاة يخافكف يكمان ررقمب في القمكب كاألبصار.
كما زالت فػركع رمػؾ األسػرة العريقػ كالشػجرة الميمكنػ رسػكف العػراؽ كسػائر ا مصػار ا سػ مي
بعد أف مزقرهـ العصاب الصدامي الحقيرة ..كفػرقرهـ أيػادم العمالػ البعثيػ الدفينػ  ..كجعمػرهـ ط ارئػؽ
قددان كفرقرهـ ف الب د كقصاصػات الػكرؽ كهػـ السػادة آؿ العطيفػ الػذيف يقطنػكف مدينػ الكاظميػ ..
كآؿ السػػيد عيسػ الحسػػن  ..كآؿ السػػيد حيػػدر ..كآؿ الحبػػكب الحسػػن  ..كآؿ السػػيد زينػ الحسػػن ..
كآؿ السيد حمندم الحسن  ..كآؿ السيد أحمػد العطػار الحسػن البغػدادم ..كآؿ شػرفات مكػ المكرمػ .
كهذ البيكرات مف األسر كالعكائؿ الكريم العريق فػ الرػاري كالمسػرحق الرقػدير كاإلكبػار كاإلعجػاب
كالخمكد فمنهـ شاعر محكـ النس مرخير المفظ مصقكؿ العبارة أنيؽ الديباج قد خمعػت عمػ اسػمكب
الب

ػ زخرفهػػا ككسػػر الفصػػاح بجميػػؿ كشػػيها كمػػنهـ فقيػ أجمعػػت أصػػحاب السػػير كالرػػأري عم ػ

إمامر ف الب

ػ كبراعرػ فػ الررسػؿ كطػكؿ نفسػ فػ العبػارة كافررانػ فػ رمكينهػا كابػداع رصػكيرها

عم مدل العصكر نجد ف مطاكل كرب كك م قبسان مف الحكم مف أقكل أداة الكارب كالشاعر.
كمف هذا البيت مف هػـ أسػارذة مدرسػ خاصػ فػ ا دب كالكرابػ  ،ككػانكا فػ ا خػ ؽ الكريمػ
كالرمسػػؾ بػػآداب اإلسػ ـ كمجػػد العػػرب امػ كحػػدهـ

يعنػػيهـ شػ ت فػ الحيػػاة ..ا أف يحرسػكا لغػ

القرآف ،كيحػافظكا عمػ الرشػريع كالسػن ا سػ مي كأسػاليبها ،ثػـ كػانكا ك يفرػأكف يعممػكف عمػ إحيػات
اآلداب ا س ػ ػ مي كا خ ػ ػ ؽ الديني ػ ػ لينشػ ػػأ كػ ػػؿ جيػ ػػؿ عم ػ ػ محن ػ ػ لغر ػ ػ كدركس فنكنهػ ػػا كالرمػ ػػرس
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بآدابهػػا ...ثػػـ يأخػػذ بػػأخ ؽ دينػ كصػػالح عادارػ اذ أنهػػـ عمػ عمػػـ أف ا مػ

برمسػ ًكهىا
رػػنهض ا ى

بأصكؿ لغرها ككريـ أخ قها ،ثـ لها بعد ذلؾ أف رأخذ مف العمكـ كالفنكف اليافع ف الحياة ما شاتت
كشات لها نظاـ العمراف.
كمنػ رجػػاؿ جيػػكش كحػػركب كساس ػ رشػػيدة افرخػػركا بشػػجاعرهـ كبسػػالرهـ كب ئهػػـ ف ػ الحػػركب
كالمعػػارؾ ..سػػيكفهـ فػ كػػؿ كقػػت صػػاحبهـ كخمهػػـ الكحيػػد فاصػػبحكا مكضػػع الرقػػدير كحفػػاكة ا بطػػاؿ
كالشجعاف يفدكنهـ بأنفسهـ ألنهـ كجدكهـ قكاليف كفعاليف ككانكا عم حد قكؿ الشاعر:
كأن لمقداـ عم الهكل كالردل

بنفس كف ً
ماي ٍرًدم
اإلقداـ بالنفس ي

كان لقكاؿ اذا الربس الهػدل

كجارت حمكؿ القكـ عف سنف القصد

فإف صمت فدان الكمػ بنفس

كاف قمت لبان الكليد مػ ػف المهد
فعال ك يرم قد ينير ك ييسػًدم

كذلؾ إن ػ قائؿ ثـ فاعػؿ

كمنهـ ،كما أكثرهـ! شي كقكر ف بير حمقات الذكر ،رهب لدي النفحات الصافي ثػـ هػك عػالـ
مرفق ػ ف ػ دين ػ يعػػظ النػػاس كػػؿ عشػػي كضػػحاها بمػػا كعػػا مػػف الكرػػاب كالسػػن فيهػػز أكرػػار القمػػكب،
كيأخذ بمجامع العقكؿ هذا ال عربير الخالص كنسب الكاضح الصريح الشريؼ.
إف الكثيريف مف هذ البيكرات العريق ف العراؽ قادكا جيكشنا عرمرم  ،كخاضكا بأنفسهـ مياديف
القرػػاؿ ضػػد ا نكميػػز كالمسػػرعمريف لمػػذكد عػػف الػػكطف كالشػػعب كالػػديف كالمغػ  ،ككقفػكا فػ كجػ الطغػػاة
كالعمػ ت كأعػػدات الشػػعكب المسػػمم كرب ػكا كألف ػكا كدفع ػكا الشػػعب ككجهػػك نحػػك كاجب ػ الػػدين مػػف طػػرد
الكفػػار ..كاليهػػكد ..مػػف ب دهػػـ كأ ارضػػيهـ المقدسػ الرػ ركالبػػت عميهػػا شػػرذم حقيػرة مػػف حثالػ بنػ
إسرائيؿ المجرميف األك اد فا رصبكها كنهبػكا خيرارهػا كمنابعهػا الحيػ كجعمػكا أعػزة أهمهػا أذلػ ككػذلؾ
يفعمكف.
كقد كقفت هاريؾ البيكرات ا س مي العربي ا صيم إل جانػب الشػعب ا ي ارنػ  ،كشػاركك فػ
إنرصارار كطفرر الرحريري كف جهاد كنضال سػن 1382ه ػ ػ  1341ش بكػؿ صػراح كقػكة كارادة
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مػػف يػػر خػػكؼ أك كجػػؿ أك اكر ػراث كهكػػذا هػػك المػػؤمف الحقيق ػ  ..إف المػػؤمف الحػػؽ المرغمغػػؿ ف ػ
عركق كشرايين طبيع اإليماف با﵀ الكاحد األحد..

يكرػرث فػ يػكـ مػا بػأمر لػيس لػ مػف ديػف ا﵀

سناد ،كهك ف إقدام كجرأر عم المعركؼ كالرقاليد سػكؼ ي قػ العنػت كاإلضػطهاد كالحػر كالجػكع
كالرشريد كالنف  ،بيد أن

ينبغ أف يخش ف ا﵀ لكمػ

ئػـ كأف يمضػ الػ

ايرػ

رعنيػ قسػكة

النقد ك جراحات األلسن ك أبكاؽ الدعايات الفاشم كاسفافهـ الهزيؿ.
كأسرم كلك أف الظ ـ جحافؿ

سأمض كلك أف الصباح صكارـ

كنصؿ يم ػاف أ مفر الصياقؿ

كان جػكاد ل ػـ يحؿ لجام

عم أنن بيف السماكيف نازؿ

كل منطؽ لـ يرض ل كن منزل

فعم ضكت الخطػكط نجػد الكثيػر مػف رجػا ت كشخصػيات عمميػ مػف هػذ البيكرػات يجاهػدكف
ب ػػأق مهـ كيػ ػراعهـ ،كيض ػػعكف الر ػػآليؼ كيجعمكنه ػػا طريقػ ػان الػ ػ الخي ػػر المنش ػػكد كالصػ ػراط المس ػػرقيـ،
كبض ػػعكف الع ق ػػات كاإلعرب ػػارات العرفيػ ػ كالش ػػهكات جانبػ ػنا فػ ػ س ػػبيؿ ا﵀ كاس ػػعاد المجرم ػػع ك ػػرس
الفضائؿ كرعهدها حر رؤر ثمارهػا ..كحػيف يقرػرب كقػت العمػؿ كالجهػاد ينهضػكف ككثبػ األسػد مػف
عرين كيقكلكف بمؿت أفكاههـ :اآلف

بد أف يمعب السيؼ دكر  ..كاذا ركمـ السػيؼ فاسػكت أنػت أيهػا

القمـ ..كسننرصر ..كما النصر ا مف عند ا﵀.
أعكد بذاكرر ال عاـ 1383هػ ػ 1341ش حيف كنت ف النجؼ ا شرؼ كقد عهدت الحرك
المناهض المقاكم كيكمذاؾ ضد العهد الممك ا يران المباد فيها رجاكبنا نرفاض الشعب ا ي ارنػ
المسمـ المثابر الصامد الذم كاف يقدـ الضحايا كالقرابيف ف سبيؿ عقيدرػ كرسػالر فػ إيػراف بعػد أف
سػػاهمت فيهػػا النجػػؼ ا شػػرؼ مسػػاهم فعالػ ككقفػػت الػ جنػػب الشػػعب ا ي ارنػ المكػػافح ألف نجػػاح
الثػػكرات كالنضػػا ت الشػػعبي الرحرري ػ فػ الػػكطف ا س ػ م منػػكط برأييػػد النجػػؼ الكامػػؿ كمسػػاندرها
ماديان كمعنكيان كهكذا الحاؿ ف بقي الحركػات العمميػ كالفكريػ  ..كهػذ المعػالـ كاضػح فػ كػؿ زمػاف
كقد ظهرت الشخصي النجفي عم صعيد العمـ كا دب كالكفاح الشعب ككاف المجا ت بكج عاـ..
فكن ػػت عمػ ػ ارصػ ػػاؿ كثي ػػؽ بزعمػ ػػات الح ػػكزة الديني ػ ػ كق ػػادة الحركػ ػػات العمميػ ػ أكقفهػ ػػـ عمػ ػ الرغمغػ ػػؿ
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الصهيكن فػ إيػراف ،كأحػثهـ عمػ اسػرنكار الجػرائـ كالحػكادث الداميػ المرراليػ الرػ رجرػاح الشػعب،
كفػ ػ خػ ػ ؿ رم ػػؾ الفرػ ػرة أص ػػدرت ع ػػدة بيان ػػات ح ػػادة قارصػ ػ ض ػػد الحك ػػـ الممكػ ػ المب ػػاد كاإلعر ػػدات
الصهيكن الغاشـ كردخم السافر ف قضايا الشعب الداخمي  ..كالمجزرة األثيم الر كقعػت بالشػعب
اإلي ارنػ ػ م ػػف ل ػػدف جػ ػ كزة (ب ػػف كري ػػكف) الطبقػ ػ الحاكمػ ػ عمػ ػ أكر ػػاؼ الش ػػعب كالقر ػػاؿ كالرص ػػادـ
كاألهكاؿ كالنكبات الر حمت بساحرهـ ..كاعرقاؿ زعمػات الػديف كالسياسػ كالخطابػ كا قرصػاد كزجهػـ
فػ

ياهػػب السػػجكف ك ذنػػب لهػػـ يحرسػػب يػػر كفػػاحهـ فػ سػػبيؿ مػػثمهـ العميػػا كالػػدفاع عػػف حكم ػ

الديف كعف حري الكطف الشهيد المذبكح بسكاكيف هؤ ت األك اد ..الذيف أيدكا باألمس اعرػراؼ ممكهػـ
القزـ ..بالدكل المقيط إسرائيؿ.
أجػػؿ ،أعػػكد ال ػ كرات ،إل ػ السػػنيف الغػػابرة فأرػػذكر جيػػدان أف الفقي ػ ا مػػاـ المجاهػػد السػػيد محمػػد
الحسن البغدادم المركف 1392هػ كهػك مػف أحفػاد أميػر الحجػاز الشػريؼ قرػادة بػف إدريػس كػاف مػف
بػػيف الفقهػػات كالمجرهػػديف الػػذيف رجنػػدكا ضػػد الحكػػـ الممكػ الفاسػػد فػ إيػراف ككنػػت عمػ ارصػػاؿ دائػػـ
مع  ،فحدثر ذات يكـ عف الظركؼ كالحكادث ا يراني كالريار الصػهيكن المقيػت كأذنابػ مػف القػركد
كاألك اد الذيف ما برحكا ينهشكف بأنيابهـ الدامي عركؽ ا س ـ كيفككػكف عػرل القػكة العربيػ كا خػكة
ا س مي كقد بم السيؿ الزب  ،فكاف

بد لمسيد أف يثكر ،كبالفعؿ إسرجاب لصيح القرآف ..كاندفع

عم صداها يذكد عف شرؼ ا س ـ كحرمار ليجعؿ الحػد الفاصػؿ لمهػاررات شػرذم إسػرحكذ عمػيهـ
الشيطاف الصهيكن فأنساهـ ذكر ا﵀.
فكقػػؼ ف ػ مجمس ػ الغػػاص بػػالجمكع الثػػائرة الغاضػػب عم ػ الحكػػـ الممك ػ الفاسػػد كررػػؿ الخطب ػ
العربيػ المػأثكرة ػ يػا معشػر المسػمميف ..هالػؾ معػذكر خيػر مػف نػاج فػركر ..إف الجػزع

يػرد القػدر،

كاف الصبر مف أسباب الظفر ..المني ك الدني كاسرقباؿ المكت خير مف إسردبار  ..فالجػد الجػد فمػا
مف المكت بد..
كعم اثر النكبات ،كف كسط ا هكاؿ كالرنكيؿ بالشعب ا يران بعث السيد إسرنكار كاحرجاج
الشديد ف برقي قارص قرأنا ف سطكرها آيات المجد كالبطكلػ  ..كسػكر الخيػر كالمحبػ كالػدعكة الػ
ا﵀ كجمع الشمؿ كنصها:
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عاهؿ المممك ا يراني محمد رضا بهمكم ػ طهراف ػ
انخداعكـ عدات ا س ـ الذيف كاف مقصدهـ الكقيع ف شريع سيد المرسميف (ص) كالقضػات
عمػ ا سػ ـ كالمسػػمميف ..هػػك الػػذم أدل الػ سػػكت صػػنيعكـ بالشػػعب ا ي ارنػ كعممائػ ا بػرار قػػر ن
كارهابان كحبسان كربعيدان ،كأعظـ مف ذلؾ بغيكـ عم عممات الديف كعم أرسػهـ ا مػاـ آيػ ا﵀ الخمينػ
الذيف بهـ رقاـ الدكل كرنرظـ الرعي  ،كيؼ

كهـ حج ا﵀ كآيار كاع ـ الديف كدعار  ..كقد يؤدل

سػػكت صػػنيعكـ ال ػ سػػكت عػػاقبركـ ف ػ الػػداريف هكان ػان كخسػرانان كصػريح الق ػرآف فػ كثيػػر مػػف آيارػ هػػك
البطش كا نرقاـ مف الجبابرة كالطا يف كاف فاجع ايراف لـ ركف خاص بهـ بؿ عمت كافػ المسػمميف
فانهـ منكـ ناقمكف كعميكـ ساخطكف كا مر يحدث بعد ا مر.
محمد الحسني البغدادي النجفي
كق ػد كػػاف لهػػذ البرقي ػ الديني ػ السياسػػي أثرهػػا الفاعػػؿ ف ػ الػػب د ا س ػ مي  ،فبػػادرت الصػػحؼ
العراقي ال نشرها ،كأذاعرها محط إذاع (صػكت العػرب) القاهريػ  ،كفػ ايػراف نقمػت فػ حينػ الػ
الفارسي كطبعت مشفكع بصكرة السيد الحسن  ...كالغريب المؤسؼ أف بعضػنا ممػف أرخػكا إنرفاضػ
الشعب ا يران كدكنكا مراحؿ إنق ب المظفر نسكا أك رناسكا ،لعكامؿ هـ أدرل بهػا ،اإلشػارة كلػك مػف
طرؼ خف ال المكقؼ البطكل الرائع الذم لعبر الشخصي النجفيػ بصػكرة خاصػ فػ هػذا الحقػؿ
كجهكدها كاجرهادها المركاصؿ ف نجاح ا نرفاض كدفعها ال الرطكر كالرقدـ كا زدهػار ..كمػا انهػـ
لـ يذكركا مئات البرقيات كالنشرات كالمقا ت الصادرة ف كقر هناؾ ،ككمها كانػت لهػا آثارهػا البالغػ
كرأثيرها العميؽ ف نضكج الثكرة كرمهيد قاعدرها الشعبي كالدكلي .
كمهما يكف مف أمر ،فبعد أياـ ركالػت الكػكارث كالمحػف فػ إيػراف ...رػزداد بطشػان ،كشػدة كأذنػاب
ب ػػف كري ػػكف ...ركاص ػػؿ بطش ػػهـ كفػ ػػركهـ بالش ػػعب ا ي ارنػ ػ األع ػػزؿ م ػ ػف ك ػػؿ سػ ػ ح س ػػكل س ػ ػ ح
ا يماف ...كس ح العقيدة المنرصر بإذف ا﵀ رعال ً ..إذاؾ بعث السيد البغدادم ببرقي اخرل يسرنكر
فيها أيضان بطش الطبق الحاكم الدكراركري ف إيراف كعبثهـ ك يهـ كهذا نصها:
عاهؿ المممك ا يراني محمد رضا بهمكم ػ طهراف
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ابرقنا لكـ كما ابرؽ العممات صيان لمقامكـ كشعبكـ ،فمـ نجد منكـ جكابنا ك هػدل ك صػكابا نً
كأنػػا مػػف أعػػدائكـ كلػػـ نكػػف مػػف أكليػػائكـ ،كمػػا أدرم أكػػاف ذلػػؾ جه ػ ن كنقصػػانان ،أك رمػػردنا كطغيان ػان،
عصمنا ا﵀ كاياكـ ،فرمسككا بالقرآف ر كة كاسرماعان رنالكا ب نجاحػان كاررفاعػان ،فاحػذركا رخكيفػ رهديػد
ككعيد كبطش  ..فا﵀ ..ا﵀ ..ف حماي الديف ا﵀ ..ا﵀ ..ف دمات المسمميف كالس ـ عمػ مػف اربػع
الهدل .محمد الحسني البغدادي
كليت مهاررات هؤ ت المناكير ..كقفت عند هػذا الحػد مػف رعػذيب رجػاؿ الػديف كرشػريدهـ كقػرمهـ
كالرنكيؿ بهـ كايداعهـ السجكف كالمعرق ت بؿ رمادكا فػ

ػيهـ فأصػدر عمػ ت الصػهاين  ..كالبهائيػ

أم انر بالقضات عم رجاؿ الديف كقرمهـ رحت كؿ شجر كمدر ،فبم عدد الضحايا مف الشعب ا ي ارنػ
المسمـ  11/111آ ؼ ..كيحمـ الممؾ ف الكقت نفس باسرمرار عرش سنيف عدة ...كلكف هػؿ مػف
المعقػػكؿ إسػػرمرار حػػاكـ م ارهػػؽ كهػػذا إعرمػػد عم ػ أسػػياد المسػػرعمريف مػػف مصاص ػ الػػدمات كأعػػدات
الشعكب إلسناد كرسي المحطـ الجكانب ،الذم جعؿ الشعب بضربار الفك ذي من رابكران لمدكراركريػ
المقبكرة ال أف يأر أمر ا﵀ ككاف أمر ا﵀ حرمنا مقضيا...
مكة
د.الشي محمد هادي االميني
ص 366 :ط3733 :ـ

وثٌقة رقم ()1
حفلة
شائقة تارٌخٌة فً النجف
كرحت عنكاف «حفم شائق راريخي ف النجؼ» نشرت جريدة «العػرب» البغداديػ الضػالع فػ
ركاب ا نكميز ما يم :
يخف عم الجميع ما حصؿ بالنجؼ ا شرؼ مؤخ انر مف المشا ب الر دفعت الحككم ال
اسػػرعماؿ السػػمط العسػػكري

خمادهػػا ..كقػػد رأل حضػرات عممػػات النجػػؼ ا شػػرؼ كمشػػايخ كاعيانػ
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كرجػػار كاهم ػ ان ػ مػػف الكاجػػب المقػػدس عمػػيهـ اف يعبػػركا عػػف شػػكرهـ الخػػالص لمحككم ػ  ...فارفقػػت
آ ارؤهـ عم اقام حفم شائق فػ النجػؼ ...فعقػدكا حفمػ بػاهرة فػ بيػت جنػاب السػيد عبػاس كميػدار
الركض الحيدري فػ السػاع الراسػع فػ اليػكـ الث ثػيف مػف آيػار 1918ـ دعػكا اليهػا جنػاب الحػاكـ
عػػاـ كقائػػد جيػػكش الحمػ  ..كلمػػا أزفػػت السػػاع الراسػػع أقبػػؿ جنػػاب الكػػابرف كلسػػف نائػػب الحػػاكـ عػػاـ
بصحب الكابرف بمفكر حاكـ الشامي كالكابرف بركرػكر حػاكـ أبػ صػخير كالكػابرف كػريف هػاكس حػاكـ
النجػػؼ كالكػػابرف فيشػػر حػػاكـ الككف ػ  ...فاسػػرقبمهـ خػػارج البمػػدة حض ػرة السػػيد هػػادم نقيػػب ا ش ػراؼ
كحضرة السيد عباس الكميدار كأريا بهـ الػ محػؿ الحفمػ حيػث كػاف بانرظػارهـ جميػع عممػات كمشػاي
النجؼ كالمندكبيف مف رجارها كسكانها ..كلما اسرقركا قابؿ حضرة المجرهد الحاج محمكد ا ا الهندم
رحيات جناب نائب الحاكـ عاـ كالكابرف بمفكر كسائر المدعكيف يرد الس ـ كقاؿ :لما كنت نائبػا عػف
حضرة آي ا﵀ السيد كاظـ اليزدم ابمغكـ رشكرار كاعرذار عف حضكر هذا الحفؿ الكريـ كعدـ رمكن
مف المج ت مف الككف ال النجؼ ا شرؼ ..ثـ عبر حضرة المجرهد الشي جػكاد صػاحب الجػكاهر
عػػف رشػػكرار القمبي ػ كقػػاؿ :ينبغ ػ عمينػػا جميعػػا اف نشػػكر البػػارم ...ثػػـ كمػػؼ حض ػرة المجرهػػد ا ػػا
محمكد حضرة الراجر المهـ كالثرم الشهير الحاج محسف ش ش بأف يق أر خطابا كاف قد اعد عممػات
كمشاي كاعياف كرجار بمدة النجؼ .ثـ اررجػؿ الحػاج محسػف خطابػا كػاف لػ احسػف كقػع بػالنفكس...
ثػػـ رقػػدـ حض ػرات المجرهػػد ا ػػا محمػػكد كالمجرهػػد الشػػي ج ػكاد صػػاحب الج ػكاهر كالسػػيد هػػادم نقيػػب
ا شراؼ كالسيد عباس الكميدار كالحاج محسف ش ش كالسيد مهدم السيد سػمماف كالسػيد محسػف ابػك
طبػػي كالشػػي عم ػكاف الحػػاج سػػعدكف كالشػػي عبػػادم كاخػػذكا بيػػد جنػػاب الكػػابرف بمفػػكر كاكقفػػك كسػػط
الرده كقمدك سػيفان مػف ذهػب (ع مػ لمنصػر!! )..الػذم احرزرػ كرحػرز ا مػ البريطانيػ فػ جميػع
ميادينها...
كبعد ذلؾ قاـ حضرة الكابرف بمفكر كر خطابان كاف ل اشد رأثير عم القمػكب .كلمػا انرهػ مػف
ر كرػ  ...قػاـ حضػرة السػيد عبػػاس الكميػدار كالقػ كممػ  ...،كقػػد دؿ ذلػؾ عمػ اف سػبب الرشكيشػػات
المارة الذكر كاف مجرد حج ؛ كاف المحاك ت مسرمرة ضعاؼ سيطرة الحككم  .كالحؽ اف مكنػكل
كػػاف مكفق ػنا ف ػ معرف ػ السػػر ف ػ كػػؿ هػػذ الرشكيشػػات نهػػا ف ػ الحقيق ػ كانػػت ردكد فعػػؿ لمحاكل ػ
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ا نكميػػز حكػػـ الع ػراؽ حكمػػا مباش ػ ار مػػف قػػبمهـ كرعيػػيف الحػػاكـ ا نكميػػزم لهػػذا الغػػرض .كقػػد كانػػت
المؤرمرات السري كا جرماعات السياسػي مسػرمرة ضػد الثػكرة عمػ ا نكميػز كمقاكمػ حكمهػـ فػ كػؿ
مكاف مف العراؽ ،لذلؾ قػرر ا نكميػز رعزيػز حػاميرهـ فػ هػذ المنطقػ كفػ النجػؼ ا شػرؼ بصػكرة
خاص .
كف أكاخر عاـ  1917كف كانكف ا كؿ بالذات رجكؿ السير برس كككس ف منطق الفرات
ا كسط لرقرير ما يجب بخصكص رعييف المكاقع الر يجب اف ركضع فيها القػكات العسػكري لرػأميف
حاجػ ا دارة السياسػػي  ،ففػ عصػػر الث ثػػات  19صػػفر 1336ه ػ المصػػادؼ  4كػػانكف ا كؿ 1917
كصػػؿ النجػػؼ برس ػ كػػككس كمع ػ جماع ػ مػػف ضػػباط ا نكميػػز عػػف طريػػؽ الف ػرات ،كقبػػؿ كصػػكل
ظهػػرت فػ سػػمات النجػػؼ طيػػارة انكميزيػ كاطئػ حامػػت حػػكؿ النجػػؼ كعػػادت حػكال السػػاع الثامنػ
ركبي أم بعد الظهر كقد زار كػككس السػيد اليػزدم فػ الككفػ كاخرمػ بػ قبػؿ مجيئػ الػ النجػؼ،
كمكػػث فػ النجػػؼ سػػاعريف قابػػؿ خ لهمػػا جماعػ مػػف المعممػػيف فػ بيػػت حميػػد خػػاف كفػ مقػػدمرهـ
مكزعػػك (فمػػكس الهنػػد ػ خيري ػ أكدة) ،ككمهػػـ عم ػ ت ،ثػػـ عػػاد ال ػ الككف ػ بعػػد اف طمػػب ال ػ رؤسػػات
النجؼ الحربييف اف يقابمك فيها ،ككاف يحاكؿ اف يمق القبض عم عطي ابػك كمػؿ هنػاؾ كمػا اعرقػد
الحػػاج عطي ػ نفس ػ كظػػف ا خػػركف فحضػػر جميػػع الرؤسػػات عػػدا عطي ػ ككػػاظـ صػػب ففشػػمت خط ػ
كككس ..كبالرال فشمت مهمر ف الفرات لذلؾ اسر لمسيد اليزدم عم مػا اشػيع بانػ سػيجهز حممػ
عسػػكري الػ النجػػؼ كالفػرات كفعػ كصػػمت ط ئػػع جػػيش اإلنكميػػز الػ الكفػػؿ فػ اكائػػؿ ربيػػع ا كؿ
1336هػ أم :ف ا سبكع الثالث مف كانكف ا كؿ 1917ـ.
ثورة النجؼ
حسف االسدي
ص 11:ط:النجؼ

وثٌقة رقم ()1
اسباب عودة
النائٌنً واالصفهانً الى العراق
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وتارٌخ قرارهما
كانط قا مف الصكرة المرقدم كمف الفقرة ا خيرة بد مف الكقػكع عمػ معرفػ ا سػباب الحقيقيػ
لهذ العكدة المشركط بعدـ الردخؿ ف السياس  ،اذ اف معرف هذ ا سباب ربق مهم كجكهري ف
فهػػـ الرػػاري كاسػػقاطار عم ػ الحاضػػر كرسػػـ م مػػح المػػنه السػػميـ لمعالج ػ أزم ػ القيػػادة ا س ػ مي
شػؾ أف محمػد الخالصػ (ا بػف) هػك األكثػر قػدرة

الشيعي ف العراؽ منذ رمؾ المحطػ حرػ ا ف

عمػ بمػػكرة هػػذ ا سػػباب ألنػ عػػاش الرفاصػػيؿ كيعربػػر المعن ػ ا كبػػر بهػػا ممػػا ي ِّ
مك ين ػ الػ فهػػـ هػػذا
«العناد» عم العكدة بالصكرة الر حصمت ،فماذا يقكؿ الخالص (ا بف) بهذا الصدد ..يقكؿ:

«أك ن :اف المجرهديف كانكا سيئ الظف با يرانييف ،ك سيما السيد ابك الحسف ا صػفهان اذ هػك
لـ يذكر ايراف بخير.
ثاني ػنا :إف المجرهػػديف كػػانكا يظنػػكف أف الرئاس ػ

رػػرـ ا ف ػ النجػػؼ!! ..كقػػد عمم ػكا اف السػػيد

محم ػػد الفيركزآب ػػادم ب ػػدأ يعم ػػؿ ل نفػ ػراد بالرئاسػ ػ فيه ػػا ،فأخ ػػذ يكر ػػب الرس ػػائؿ الػ ػ ايػ ػراف فػ ػ ش ػػأف
المجرهديف المبعديف كيذكر اف الحكزة العممي فػ النجػؼ مشػغكل بالبحػث كالد ارسػ كاف العممػات فيهػا
عم أحسف حاؿ.
ثالثػ ػان :اف الش ػػي عب ػػد الكػ ػريـ الي ػػزدم ال ػػذم ك ػػاف كبي ػػر المجره ػػديف فػ ػ ق ػػـ

ير ػػب فػ ػ بق ػػات

المجرهديف فيها ألنهـ يزاحمكن عم الرئاس فهك كاف يعارضهـ مف كرات سرار»(.)9
«كمما يجدر ذكر ف هذا الصدد اف السر برس لكريف أشػار الػ مثػؿ هػذا الرعميػؿ فػ رسػالر
ال ػ المػػكرد كػػرزف المؤرخ ػ ف ػ  31آب  1923حيػػث قػػاؿ :اف المجرهػػديف يممكػػكف ف ػ الع ػراؽ دك نار
كأم كان كأمكا ن خيري لمركزيػع كثيػرة ،كلهػذا فػأف مػف مصػمحرهـ العػكدة الػ مػرارعهـ بأسػرع مػا يمكػف،
يضػػاؼ ال ػ ذلػػؾ أف كبػػار المجرهػػديف ف ػ ايػراف كاف كػػانكا مضػػطريف لمررحيػػب بالمجرهػػديف المنفيػػيف
كاحررامهـ ير أنهـ يعربركنهـ مرطفميف عميهـ يزاحمكنهـ عم مقامارهـ كامريازارهـ» (.)11
كهذ ا سباب الر جاتت مرطابق رقريبان بيف ما رآ الخالص (ا بف) كالكثائؽ البريطاني ربدك
منطقي ال درج كبيرة ،كه اذا ما قارنا مضامينها مع الكاقػع الحػال السػائد فيمػا يسػم بالمؤسسػ
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الدينيػ نجػد أىف ا سػرحكاذ عمػ الزعامػ كالمرجعيػ اك الصػراعات القائمػ بصػددها ػ كهػذا مػا سػنأر
عمي ضمنان ف سياؽ هذا الكراب ػ يككف سػببان فػ أحيػاف كثيػرة لرضػييع القضػي ا سػ مي المركزيػ
اك القضي الكطني المركزيػ ا مػر الػذم يقػكد الػ أعػادة النظػر فػ الكثيػر مػف المنطمقػات الراريخيػ
كالعاطفي كالمذهبي الر عالجت ممؼ المرجعيػ مػف خػ ؿ الخطػاب الرمجيػدم
كهذا ما سنقؼ عمي

الخطػاب الرقمػ ،

حقان بالرفصيؿ أيضان.

نعكد لنقكؿ إف رمؾ األسباب عم الػر ـ مػف منطقيرهػا الكبيػرة ..ا إنهػا قػد رحرػاج الػ ركضػيح
أكبر ،أك قد ربدك ير كافي ل حاط بالصكرة الكمي لما حدث كهذا ما دفع بنا ال الرنقيب اكثر ف
زكايا هذا الممؼ كالعكدة ال قراتة بعض الكثائؽ الراريخي  ،أك بعض الكرابػات الصػحفي المهمػ فػ
هذا الصدد.
كف ػ خضػػـ هػػذا الرنقيػػب اررأينػػا اف ننشػػر نػػص مقػػاؿ صػػحف ينطػػكم عم ػ درج ػ كبي ػرة مػػف
ا هميػ فػ هػػذا ا طػػار نظػ نار ألف كاربػ كػػاف أيضػنا أحػػد المبعػػديف كنشػرر احػػدل الصػػحؼ ا يرانيػ
آنذاؾ كهك ػ أم المقاؿ أك الرقرير ػ يض ت ال درج كبيرة الصكرة الكمي لألحداث كيشير ال بعض
الم بسات فيها كنص الرقرير (المقاؿ) الذم كربػ أحمػد الخرسػان نجػؿ المرحػكـ ا خكنػد الخ ارسػان
فػ جريػػدة «اقػػداـ» الفارسػػي الرػ كػػاف يصػػدرها «عبػػاس الخميمػ » كهػ محفكظػ ضػػمف مجمكعػػات
الصحؼ ا يراني القديم ف المكرب الكطني ف طهراف ،كالمقاؿ ف مجمم جػات عمػ صػكرة رقريػر
مكج برقيا ال كبار عممات ايراف نص هذا الرقرير ػ المقػاؿ ػ كمػا يمػ « :كيػؼ جػرل ابعادنػا» برقيػ
مف كرمنشا
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
ال السادة العظاـ كحج ا س ـ دامت بركارهـ
نظػ ار لضػػركرة اطػ ع ذكاركػػـ المقدسػ بصػػكرة رفصػػيمي عمػ مػا جػػرل اصػػبح مػػف الضػػركرم اف
اعرض (عم حضػراركـ) ا مػر رفصػي  ،انػ منػذ ثمانيػ أشػهر مضػت اخػذت ا سرفسػارات رػرد مػف
جمهكر األهال سائم عف المكقؼ مػف انرخابػات العػراؽ ،كقػد حكػـ ا يػات العظػاـ ػ داـ ظمهػـ ػ كفقػان
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لمركميؼ الشرع كالكاجػب الػدين بحرمرهػا ،كعميػ فػاف الحككمػ لػـ رسػرطع بأيػ حػاؿ اجراتهػا طكعػا
فممػػا يئسػػت مػػف ذلػػؾ قػػررت منػػذ آكائػػؿ شػػهر شػكاؿ اف رجريهػػا بػػالقكة كا كػ ار مسػػرعمم منرهػ الشػػدة
كمخرمػػؼ اسػػاليب الرهديػػد بػػالنف كا بعػػاد ،كقامػػت فع ػ ن بابعػػاد عػػدد مػػف الزعمػػات المحرػػرميف كالقػػادة
الميػػاميف ال ػ الشػػاـ كفمسػػطيف عم ػ اثػػر اج ػراتات الحككم ػ الشػػديدة كرهديػػدارها ..ركالػػت اسرفسػػارات
األهػال كرراكمػت المطالبػ ببيػاف المكقػؼ الشػرع مػف حضػرة اآليرػيف ػ داـ ظمهمػا ػ بحيػث كقعػا فػ
كضع شديد الحرج ،فمـ يكف بامكاف ايهما شرعنا اعطات الررخيص بالمشارك ف ا نرخابات مع بقػات
الحكػػـ الصػػادر بحرمرهمػػا ف ػ الحال ػ القائم ػ ك حر ػ الر ػزاـ جانػػب السػػككت ،فاصػػبح الػػرخمص مػػف
جميع هذ المحاذير منحص نار ف السػفر الػ ا رض المقدسػ فػ خ ارسػاف خػ ؿ الشػهريف اك الث ثػ
مف بدت ا نرخابات ككاف مف المقرر ا رفاؽ مع الحككم اف رجرم األمكركفقان لذلؾ ف الهػدؼ مػف
السفر كاف حفظ ا عربارات الظاهرة (مات الكج ) كلكػف الحػادث المفجػع بابعػاد حضػرة حجػ ا سػ ـ
الشي الخالص أدل الػ مسػارع األحػداث كا رربػاؾ (اذ كػاف مػف المرفػؽ عميػ ) عنػد الكصػكؿ الػ
الكاظمي عم مشرفها الس ـ اف رجرم مذاكرات مع الحككم بحثان عف حمكؿ ألصػؿ المشػكم  ،كفػ
حػاؿ عػػدـ مسػػاعدة األكضػػاع لمكصػكؿ الػ الغػػات الفرػػاكل برحػريـ ا نرخابػػات كضػػركرة رحيػػؿ العممػػات
اثنات فررة اجرات ا نرخابػات بػا ك ار كالقػكة كم ارعػاة لألمػر الكاقػع اف ررفػع الحككمػ الحظػر كا عرقػاؿ
عف الشي الخالص كأن أيضنا قد اخرػار الرحيػؿ بارادرػ  ،كبػذلؾ يمكػف أجرنػاب المضػاعفات الكبيػرة
الحاليػ كالمسػرقبمي مػػف جميػع الكجػػك  .يػر انػ بعػد مغػادرة اآليرػػيف (السػيد كالشػػي ) النجػؼ ا شػػرؼ
اضطربت أكضػاع الحػكزة العمميػ  ،حيػث بػادر العممػات مػف العػرب كالعجػـ الػ اعػ ف عػزيمرهـ عمػ
مرافق الراحميف ف سفر الزيارة هذ كبعضهـ (أبدل الر ب ) ف المشايع كالركديع الػ الكاظميػ كقػد
جػػرت عمػ هػػذا النحػػك الػ كػرب ت المقدسػ بصػػكرة حػرة ،أم مػػف دكف مػػداخ ت السػػمط كلكػػف بعػػد
ذلؾ (كبشكؿ مفاج ت) ردخمت الحككم ب سؤاؿ أك جكاب ،كمف دكف مراعاة اف الهػدؼ مػف السػفر
انما هك حفظ حال الحياد فقامت الحككم بفػرض حالػ مػف الحصػار كالعػزؿ (فػردكف) عمػ السػيديف
الشػ ػريفيف ث ػػـ منع ػػت العمم ػػات الع ػػرب (العػ ػراقييف) بص ػػكرة رس ػػمي م ػػف ادامػ ػ الس ػػفر كطالب ػػت بررحي ػػؿ
ا يرانييف مف العممات ،فمما يئست مف رمق ذلؾ عمدت ال منع الجميع مف السفر كاعدت فقط رسػع
سيارات لسفر اآليريف كالسيد الفيركزآبادم كالشي الجكاهرم كعممات كرب ت كأنا كأخ  ،كما عدا السيد
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الفيركزآبػػادم الػػذم لػػـ يكػػف مكجػػكدا كقػػت السػػفر كضػػعكا البقي ػ فػ ثمػػان سػػيارات بشػػكؿ يػػر ئػػؽ
كمنعكا الناس مف المشارك ف ركديعهـ ،ثـ حرككا السيارات مف كرب ت المقدس مف دكف اف يسمحكا
لمقافم

بالركج ال الكاظمي  ،كبذلؾ فرطت ف المصائب العظيم الرػ كػاف مػف المقػرر اف ررررػب

عم مذاكرات الكاظمي كعم بعد فرس مف بغداد عبركا بالقافم ال الضف ا خرل مف نهر دجمػ ،
كمف طريؽ بعيد جدان ير مسمكؾ أكصمكنا ال السك الحديدي  ،كبالقطػار الخػاص الػذم اعػدك لهػذا
الغرض خ فا لمكاعيد المعرادة نقمكنػا عمػ عجػؿ ،كاكصػمكنا الػ الحػدكد ا يرانيػ مػع الغػركب .أمػا
الس ػػيد الفيركزآب ػػادم كآق ػػا ض ػػيات ال ػػديف الع ارقػ ػ فق ػػد رحمكهم ػػا فػ ػ الي ػػكـ الر ػػال حي ػػث ادخمكهم ػػا الػ ػ
الكاظمي كبعد رعريضهما لمرحقير كا هان رـ جمبهما ال مركز الشرط كلـ يسػمحكا لهمػا با لرحػاؽ
بالمككػػب المػػكقر ،كحسػػب عممنػػا

از فػ الكاظميػ ممنػػكعيف مػػف السػػفر ك نػػدرم هػػؿ سػػمح لهمػػا

بالعكدة ال النجؼ ا شرؼ أك الركج ال سامرات اـ

!..

ركضػػيح مػػف الجريػػدة «اقػػداـ» :المقصػػكد مػػف السػػادة الزعمػػات المبعػػديف السػػيد محسػػف أبػػك طبػػي
كهػػك أحػػد كبػػار قػػادة الثػػكرة كمػػف مشػػاي الفػرات كالسػػيد الفيركزآبػػادم أيضػنا مػػف م ارجػػع الرقميػػد كالشػػي
ضيات الديف العراق أيضان مف العممات الذيف درسكا عم يد المرحكـ آي ا﵀ الخراسان (.)11
كمم ػ (فػػردكف) الر ػ كردت ف ػ البرقي ػ كمم ػ رركي ػ كمػػف مصػػطمحات الحككم ػ العثماني ػ الر ػ
كانت ف العراؽ.
كصاحب الركقيع هك نجؿ المرحكـ آي ا﵀ الخراسان .
كلمرعميؽ عم هذ الكثيق نقكؿ:
 1ػ ًإف نصػكص هػػذ الكثيقػ عمػ درجػ كبيػرة مػف ا هميػ كالخطػػكرة ،حيػث ركضػػح فعػ ن فػ
سياؽ مفردارها معن «الركرط» أك «الكرطػ » الرػ كجػد ا صػفهان كالنػائين نفسػيهما فيهػا اذ انهمػا
لػػـ يككنػػا اط قػان بصػػدد الػػدخكؿ فػ هػػذا المػػدخؿ «الػػكطن » كم بسػػات المجمػػس الرأسيسػ كشػػرعي
انرخابار بارادرهما كبق اررات مسرقم كاثق مف نفسها كمسرعدة ألف ررحمؿ نرائجها منذ المحظ األكل ،
انما جات دخكلهمػا كدكرهمػا فػ ذلػؾ انط قػان مػف ضػغط النػاس كانط قػان مػف الرضػامف «المفػركض»
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عمػػيهـ مػػف رحركػػات الشػػي الخالص ػ الكبيػػر كعنػػدما اصػػبحا رحػػت ضػػغط ق ػرار السػػعدكف كرهديدار ػ
بالرسفير فك ار بالرخمص مف هذ الكرط عبر اقناع الشي مهدم بالسفر الطكع الػ ايػراف احرجاجػا
لك ررـ ا نرخابات ف ظؿ يابهـ ثـ يراح لهـ العكدة بعد ذلؾ.
 2ػ اف العبارة الر جاتت ف الرقرير «فأصبح الرخمص مػف جميػع هػذ المحػاذير منحصػ انر فػ
السػػفر ال ػ ا رض المقدس ػ ف ػ خ ارسػػاف خ ػ ؿ الشػػهريف أك الث ث ػ مػػف بػػدت ا نرخابػػات ككػػاف مػػف
المقرر ا رفاؽ مع الحككم اف رجرم ا مكر كفقان لذلؾ ألف الهدؼ مف السفر كػاف حفػظ ا عربػارات
الظاهرة «مات الكجػ » .هػذ العبػارة بحػد ذارهػا رحسػـ كػؿ الجػدؿ كا لربػاس كالغمػكض حػكؿ األحػداث
الر حصمت فه عبارة صريح بكجكد ارفاؽ مسبؽ أك السع نحك ايجاد هػذا ا رفػاؽ مػع الحككمػ
لحؿ ا شكاليات عبر سفر طكع ال ايراف.
 3ػ كانط ق ػان مػػف هػػذا ا رفػػاؽ أك الرفكيػػر في ػ يمكػػف فهػػـ ق ػرار العػػكدة المشػػركط المسػػرعجم
كا ػ ؽ كػػؿ ا بػكاب بشػػكؿ عنيػػد أمػػاـ مػػا أسػػمينا البػػدائؿ المرصػػكرة المراحػ الرػ جػػاتت فػ سػػياؽ
ا حداث كالر اسهبنا ف شرحها ،فػاألمر يرعػدل الصػكرريف الصػكرة األكلػ هػ كجػكد ارفػاؽ مسػبؽ
مع الحككم العراقي كف ظؿ هذا ا رفاؽ يكػكف ا صػرار عمػ العػكدة المشػركط مفهكمػا .الصػكرة
الثاني كجكد ني ارفاؽ اكيدة مع الحككم كالرفكير ف ذلؾ ػ كما ينص الرقرير ػ كف مثؿ هذ الحال
يبدك ا مر هك ا خر مفهكمنا ،فالمراجع المعنيكف ليسكا بصدد أي مكاجه مف أم نكع كعمي فانهـ
لػػـ يككن ػكا بصػػدد رصػػد الرطػػكرات كالرفكيػػر ف ػ اسػػرثمارها كمػػف ثػػـ ادارة المكاجه ػ  ..انمػػا هػػـ بصػػدد
العػكدة السػريع لألسػباب الرػ ذكرهػا الخالصػ (ا بػف) كلألسػباب الرػ ادرجرهػا الكثيقػ البريطانيػ ػ
كمػا مػرت ػ فالقضػي كمهػا

رػرربط فػ رفكيػرهـ فػ الػكطف كشػؤكن كاحػكاؿ مجرمعػ كمسػرقبم كالػ

ماذا سرؤكؿ أمكر القضي ً ،إف الزعام الركحي المركفرة لهـ ف العراؽ لـ ركف مركفرة لهـ ف ايراف.

نتابج القرار
هكذا كبهذ «البساط » يراح لرئيس الكزرات عبد المحسف السعدكف اف ينجح ال حػد مػذهؿ فػ
مخططػ ػ كاصػ ػرار !! كهك ػػذا ير ػػاح لممم ػػؾ «المر ػػردد» أك «الح ػػائر» اف يفم ػػت م ػػف اس ػػرحقاقات رم ػػؾ
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األحػػداث كهكػػذا يػػرخمص ا نكميػػز مػػف المػػأزؽ الجديػػد الػػذم كقعػكا في ػ كاربكهػػـ سياسػػينا كدبمكماسػػيا!!
كهكػػذا كبهػػذ «القسػػكة» رقبػػر كػػؿ البػػدائؿ المرصػػكرة كالمراحػ الرػ كفررهػػا طػكارلت ا حػػداث الشػػعبي
ا نفجاري ػ العاطفي ػ العفكي كالمخطط !!..
ككما سرضيع حقان طػكارئ انفجاريػ شػعبي كالطػارئ ا نػؼ الػذكر فػ حػكادث العػراؽ ال حقػ
كعممػ ا سػ م المحػػرقف !! ..هكػػذا يخػػرج الجميػػع مػػف المػػأزؽ القارػػؿ ا العػراؽ كدكلػ أريػػد لهػػا أف
رؤسس عم هذا األساس القمػؽ ،كا شػعب الػذم سػيبق هائمػان عمػ كجهػ كباحثػا عمػف يحركيػ مػف
ريػػارات فكري ػ ػ ػ اجرماعي ػ  ،كا بطم ػ ٍ المعارض ػ «الخالص ػ الكبيػػر» ،ك«الخالص ػ ا بػػف» فػػاألكؿ
دفف ف أكراؽ الرػاري كعنيػد كطنػ فػ طريقػ اداررػ ألحػداث المعارضػ فػ الػداخؿ ،فالكاضػح مػف
عبارار المارة الذكر ان خذؿ مف محيط فػ المكقػؼ مػف اجػراتات السػمط ضػد  ،كهػذا الخػذ ف لػـ
يع ػػرؼ بالض ػػبط اذا ك ػػاف الخالصػ ػ الكبي ػػر ق ػػد شخصػ ػ مس ػػبقان كه ػػك ي ػػدير المكاجهػ ػ م ػػع الس ػػمط ،
فالمكاجه مثمما ررطمب رصد أكضاع الخصـ كرصد أكضاع األم فه ررطمب أيضا رصػد أكضػاع
الجبه ػ الداخمي ػ كرقييمهػػا كمعرف ػ األكراؽ كاألدكات فيهػػا معرف ػ دقيق ػ  ،كمػػف ثػػـ ادارة المكاجه ػ عم ػ
ض ػػكت ك ػػؿ ذل ػػؾ .ب ػػدا الخالصػ ػ الكبي ػػر كعني ػػد كطنػ ػ ككطنػ ػ ص ػػادؽ بغ ػػض النظ ػػر ع ػػف أم خم ػػؿ
«افر ارضػ » فػ األدات الػػداخم  ،كبغػػض النظػػر عػػف أدائػ الخػػارج «فػ ايػراف» لألحػػداث ،كبغػػض
النظر ايضا عف اخريار خراساف ممجأ ابديا ل  ،ربما لطمئن عبد الكريـ الحائرم عم زعامر  ،كربمػا
ألسباب أخرل راركا العراؽ مضػط ار لقػدر الػذم كصػفنا سػمفنا ،كراركػا ابنػ «محمػد» فػ لجػ البحػث
عف مخرج بقات العراؽ حاض انر ف المكاجهػ عبػر اجرهادارػ  ،لكنػ هػك اآلخػر انػدم بػالهـ ا ي ارنػ
مضػػط ار مكاص ػ مػػا اسػػرطاع أف يحضػػر الع ػراؽ ف ػ رحركار ػ  ..فيمػػا هػػذا الع ػراؽ اسػػرقر عم ػ ر ب ػ
زعمائ كك تا نكميز ليقطع مشكار القادـ كفؽ:
أك ن :رأسيس قاس لغياب المرجعيػ الرػ سػميت فيمػا بعػد انهػا مرجعيػ عميػا هاربػ عػف الميػداف
كالسياس ػ كالمجرم ػػع ..كحر ػ ا رش ػػاد فبػػدت ككأنه ػػا مطمكب ػ ل ػػذارها كزعام ػ «ركحيػ ػ » ..ذات هالػ ػ
قدسي مكرفي بامريازات هذ الهال مف حقكؽ شرعي كبساريف كام ؾ ..ب حاج لممجرمع كمشػاكم
فالمجرمع ( ادر) ك(مرمك ت) ك( يكثؽ ب ) !! ..كما هك (شػأن ) عبػر الرػاري اذ
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يكجػد بعػد ذلػؾ

سكل المجكت ال مثؿ هذ الربريرات ك(الرقي كاجب ) ك جداؿ ف ذلؾ ف الفكر الشيع !! ك«الحفاظ
عمػ الكيػػاف» بط سػػم كمناهجػ كطػػرؽ د ارسػػر هػػك ا صػػؿ مهمػػا كانػػت الرحػػديات !! ..يػػا لهػػا مػػف
افر ارضػػات كربري ػرات مػػاذا انرجػػت فيمػػا بعػػد ! ..كال ػ ايػػف رمػػت بهػػذا الع ػراؽ كقػػذفت ب ػ مػػف محػػف
كمصائب !..
ثانيػنا :لقػد أسسػت رمػؾ ا حػداث الػ شػكؿ «القائػد ػ ا صػؿ» فػ المرجعيػ اذ ينبغػ اف ركػكف
معادلر كفؽ رمؾ المكاصفات ،كا يعد (مارقا) اك (خارجا) عف الدكل كالكياف معا ،كسرشكؿ معادلػ
هذا «القائد ػ ا صؿ» ارضي أزم القيادة ا س مي ػ الشيعي ف العراؽ منذ الرأسيس كحر ا ف.
ثالث ػنا :أسسػػت رمػػؾ ا حػػداث لػػنمط معػػيف مػػف الع ق ػ بػػيف الفقي ػ كالسػػمط هػػك نمػػط خضػػكع
يرج ػػاكز قض ػػايا ادارة الم ػػدارس الدينيػ ػ كالرجني ػػد

ينط ػػكم عمػ ػ حي ػػز مح ػػدد م ػػف الصػ ػ حيات الرػ ػ
كالرسفير كما شاب ذلؾ !!..

رابعػان :كجػ ق ػرار العػػكدة المشػػركط بعػػدـ الرػػدخؿ فػ السياسػ ض ػرب قاصػػم مادي ػ كنفسػػي لمػػا
ربق مف اشكالي العمؿ المعارض ف الساح العراقيػ  ،فقػد اصػبح رحصػيؿ حاصػؿ امػاـ السػمط اف
ررف ػػرغ ل ػ ػ (رنظي ػػؼ) ال ػػداخؿ م ػػف «الفم ػػكؿ» الباقيػ ػ الرافضػ ػ المعارضػ ػ له ػػا !! ..ف ػػاذا ره ػػاكل الػ ػرأس
«المرجع » األعم رهاكت األم كيمكت الثكار الباقكف قه نار أك ككمدنا أك قػر ن عمػ يػد الجػ د بقطػع
األعن ػ ػػاؽ مػ ػ ػرة ،أك بقط ػ ػػع ا رزاؽ كرنش ػ ػػيؼ المػ ػ ػكارد ا خ ػ ػػرل اف ل ػ ػػـ ينف ػ ػػع ا

ػ ػ ػرات بالمناص ػ ػػب اك

ا قطاعيات الر ف قبض الج د ازمرها.
خامسان :منذ رمؾ المحظ بات المرجػع ال عربػ الػذم

يرػدخؿ فػ السياسػ هػك المطمػكب مػف

قب ػػؿ الحككمػ ػ ألنػ ػ اس ػػرطاع اف يكج ػػد الح ػػؿ له ػػا فيم ػػا المرج ػػع العربػ ػ ال ػػذم ي ػػؤمف بالسياسػ ػ ه ػػك
المسػػرهدؼ مػػف الحككمػ ألف هػػاجس الخالصػ الكبيػػر«الػػكطن العنيػػد» بقػ فػ عقمهػػا البػػاطف فيمػػا
هػػك بالضػػركرة سػػيككف منافسػنا لمزعامػػات الخضػػكعي لمسػػمط  ،كالغريػػب أف «إيرانيػ المرجػػع» ا عمػ
الر افرزت مثؿ هذا الكاقع الر كضحت أف المرجع ا يران يبقػ دائمػان مقيػدان أمػاـ السػمط العراقيػ

ت فػ الػػكع الع ارقػ عػػاـ ،كلػػـ يصػػر الػ محاكلػ
أه ًمىمػ ٍ
كمهػػددا بالرسػػفير ..الغريػػب أف هػػذ القضػػي ٍ
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رصحيحها ف أم مف الفررات ال حق كلـ ررحكؿ ال ثقاف راريخي ف العقػؿ الع ارقػ عػاـ أك العقػؿ
الحركػ  ،اذ بعػػد مػػركر مػػا يقػػارب سػػبعيف عامػػا يرجػ العراقيػػكف الػ المرجػػع األعمػ ا ي ارنػ «السػػيد
الخػػكئ » لرخميصػػهـ مػػف السػػمط كلػػـ يضػػعكا ف ػ حسػػابارهـ هػػذ القيػػكد الراريخي ػ المرربط ػ بايراني ػ
المرجع اك افغانير أك رركير كالفارض عدـ ردخم ف السياس ا بالشكؿ الخضكع لمسمط .
كف حيف رحكمت هذ المعادل ال حد ما بػادارة العمػؿ ا سػ م فػ العػراؽ مػف قبػؿ السػمط
كرحكل ػػت الػ ػ كرقػ ػ كأداة خطيػ ػرة بي ػػدها ،إ أف العم ػػؿ ا سػ ػ م فػ ػ ايػ ػراف ل ػػـ يخض ػػع لمث ػػؿ ه ػػذ
معادلػ  ،ا مػػر الػػذم أضػػعؼ مػػف منػػاكرات السػػمط ا يراني ػ ازات كدفػػع بهػػا ال ػ الرفرػػيش عػػف أكراؽ
أخرل حر اضػطرت فػ فرػرة مػف الفرػرات إلػ أف رسػرعيف بػالعراؽ ككرقػ أك أداة ضػا ط فػ كجػ
العمؿ ا س م ف ايراف.
كبهذا رككف الكرق األكل كرقػ المرجعيػ ا يرانيػ فػ العػراؽ جػرت كبػا ن آخػر عميػ كهػك كبػاؿ
المجكت ال هذ المرجعي كرعزيزها كردعيمها عم أنها المرجعي األصػؿ كممػا دعػت ظػركؼ السػمط
ا يراني الداخمي ال ذلؾ.
كبهذا ننره ال نريج قاسي أخرل مف نرائ هذا الكاقع ،كه اف المرجعي ا يراني ف العراؽ
ليسػػت مطمكب ػ مػػف السػػمط العراقي ػ كحػػدها ،بػػؿ مػػف السػػمط ا يراني ػ أيضػػا ف ػ كثيػػر مػػف ا كقػػات
ا مػػر الػػذم أعطػ هػػذ المرجعي ػ

البػػا «حصػػان » السػػمطريف العراقيػ كا يراني ػ ألنهػػا ػ حسػػب مػػا

يرضح حقا ػ مرجعي خضكعي لمسمط

رردخؿ ف السياس  ،فاسرمدت قكرها فػ العػراؽ مػف هػذ

«الحصػػان » ،فبارػػت قػػادرة عم ػ أف رػػدحر الخػػط الرجديػػدم داخػػؿ المؤسس ػ الديني ػ عم ػ خ ػ ؼ مػػا
حصؿ ف ايراف ػ كما سنأر عم رفصي ت ذلؾ أيضا .كهذا الردخؿ عم األرض كف النرػائ حػدا
بنا ال أف نق أر مسار العمؿ ا س م ف العراؽ عم ضكت رجرب العمؿ ا س م ف ايػراف اذ أف
هذ القراتة يبررها الرداخؿ المذككر بشكؿ كبير.
عادؿ رموؼ
عراؽ بم قيادة
الطبعة الثانية 3111هػ
صفحة 11 :وما بعدها
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وثٌقة رقم ()6
برقٌة إستنكار من اإلمام
المجاهد الى الملك فٌصل الثانً
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
عاهؿ المممك العراقي فيصؿ الثان ػ بغداد ػ
إف المكقؼ المرفػرج رجػا العػدكاف الث ثػ المسػمح عمػ مصػر مخالفػ لمشػريع ا سػ مي  ،كانػ
الغات لحيثي اسرق ؿ المسمميف مف سمط المشركيف ،كليس لهذ الػك ازرة برئاسػ نػكرم السػعيد مفعػكؿ
قانكن  ..نناشدكـ باقالرها ..ف الكقت الذم نؤيد لكـ قيامكـ لهذا الكاجػب فانػ يجمػع كممػ المسػمميف
كيقطػػع طمػػع الكػػافريف كا﵀ سػػبحان كل ػ النصػػر كهػػك حسػػبنا كنعػػـ الككيػػؿ كالس ػ ـ عم ػ مػػف اربػػع
الهدل.
محمد الحسني البغدادي
 9ربيع االوؿ 3196هػ

وثٌقة رقم ()9
موقف علماء الدٌن
فً النجف االشرف
من العدوان الثالثً على مصر عام 3716
حيف كقػع العػدكاف الث ثػ عمػ مصػر فػ  1956/11/29ذلػؾ ا عرػدات الػذم رككنػت فيػ
 ...ى

جبه الكفر مف اسرائيؿ كفرنسا كبريطانيا هب الشعب العرب ككانت النجؼ ا شرؼ ه السباق إذ
ثػػارت برظػػاهرات ط بي ػ كجماهيري ػ ف ػ  23ك  1956/11 /24اسرشػػهد عم ػ اثرهػػا( )...بعػػد ذلػػؾ
خرجت رظاهرات ف الديكاني كالشامي كالحم ككرب ت كالناصري كالبصرة كالعمارة كالككت.
كقػػد أثػػارت هػػذ ا عمػػاؿ القمعي ػ الر ػ مارسػػرها الحككم ػ

ضػػب العممػػات كالمثقفػػيف كالمحػػاميف

حيث رفعكا برقيات مرعددة ال المقاـ ا عم ف بغداد ال ج ل الممؾ المعظـ هذا نصها:
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«اف المكقؼ المرفرج رجا العػدكاف الث ثػ المسػمح عمػ مصػر مخالفػ لمشػريع ا سػ مي كانػ
الغات لحيثي اسرق ؿ المسمميف مػف سػمط المشػركيف كلػيس لهػذ الػك ازرة برئآسػ نػكرم السػعيد مفعػكؿ
قػػانكن نناشػػدكـ بإقالرهػػا ف ػ الكقػػت الػػذم نؤكػػد لكػػـ اف قيػػامكـ لهػػذا الكاجػػب يجمػػع كمم ػ المسػػمميف
كيقطػػع طمػػع الكػػافريف كا﵀ سػػبحان كل ػ النصػػر كهػػك حسػػبنا كنعػػـ الككيػػؿ كالس ػ ـ عم ػ مػػف اربػػع
الهدل».
محمد الحسني البغدادي
كعم أثر هذ البرقي اكفد الممؾ فيصؿ الثان الدكركر محمد فاضؿ الجمال (رئيس
الكزراتا سبؽ) ال السيد البغدادم لرهدئ الخكاطر المرأزم ف النجؼ ا شرؼ.
فقرات مف مقاؿ في مجمة الكوثر
العدد 11 :التاري 3111
عبد الرضا فرهود

وثٌقة رقم ()3
موقف
حكومة المملكة العراقٌة المتفرج
على العدوان الثالثً على مصر
ج ػػات الع ػػدكاف الث ثػ ػ عمػ ػ مص ػػر فػ ػ  31رشػ ػريف الث ػػان  1956ردان عمػ ػ ا جػ ػراتات الرػ ػ
ارخذرها مصر برأميـ قناة السكيس لمحيمكل دكف رنفيذ قرارهػا الرػأريخ بهػذا الخصػكص ،األمػر الػذم
كلد انعكاسات سريع كاضح

عم الساح المصري كحدها ،بؿ عم الساح العربي  ،كحر عم

الساح النجفي رحديدان.
ارصػؼ مكقػؼ الحككمػ العراقيػ بالميكعػ كا سػرخفاؼ عنػػد بػدت العػػدكاف ،كسػادت ركح الرشػػف
لدل البعض مف أفراد الفئ الحاكم الذيف كانكا مسركريف لمهجكـ الغادر عم مصر منرظريف سقكط
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عبػػد الناصػػر فػ أيػ لحظػ  ،كظهػػرت آثػػار الشػػمار كا سػػرهزات عمػ اذاعػ بغػػداد كمػػذيعها فػ حػػيف
كاف الشعب العراق يغم كالبركاف.
لػػـ ربرعػػد المؤسس ػ الديني ػ ف ػ النجػػؼ عػػف المشػػارك ف ػ الرصػػدم ل عرػػدات ا سػػرعمارم عم ػ
مصر فقد اعرب لفيؼ مف العممات ا ع ـ عف اسرنكارهـ ل عرػدات ا ثػيـ مطػالبيف الحككمػ بالعمػؿ
عم ػ ايقاف ػ كمحػػذريف الػػدكؿ ا سػػرعماري مػػف عكاقب ػ الكخيم ػ  ..ككػػاف ف ػ مقػػدمرهـ المجرهػػد محمػػد
الحسػػن البغػػدادم (كهػػك مػػف كبػػار الفقهػػات كزعػػيـ دين ػ شػػهير ...ررممػػذ عم ػ مشػػاهير العممػػات ف ػ
عصر كأصبح بعدئػذ مرجعػنا مػف م ارجػع الرقميػد كالفريػا )...فقػد كانػت المهجػ الشػديدة كالنبػرات الحػادة
رسػػكداف برقير ػ ا حرجاجي ػ الر ػ رفعهػػا ال ػ السػػمطات الحاكم ػ منػػددان بمكقفهػػا السػػمب ازات العػػدكاف
الغاشـ عم الشعب العرب ف مصر...
تاري النجؼ السياسي  3731ػ 3713
رسالة ماجستير تقدـ بها مقدـ الفياض
ال مجمس كمية االداب ػ جامعة الكوفة
ص 131:ػ 131
ط :دار االضوا بيروت 3111
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وثٌقة رقم ()7
برقٌة تهنئة الى
الزعٌم عبد الكرٌم قاسم وشكره علٌها
سيادة الزعيـ الركف عبد الكريـ قاسـ المحررـ
بطؿ الثكرة العراقي
الس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار .
نبرهؿ ال ا﵀ رعال بنهضركـ رفع اعػ ـ الػديف كاعػزاز ا سػ ـ كالمسػمميف ..قاضػي فػك ار عمػ
كؿ قكة اسرعماري ف جميع اكطاننا العربي كا س مي .
السيد محمد البغدادي
 6محرـ 3193هػ

فكاف الجواب عم هذ الرسالة المباركة:
سماح الفقي ا كبر السيد البغدادم ػ دامت بركار ػ كاف لكرابكـ اطيب ا ثر فػ نفكسػنا نرجػك
مف ا﵀ اف يكفقنا ال خدم دين كحماي شريعر كالقضات عم الظمـ كالظالميف.
الزعيـ الركف عبد الكريـ قاسـ
رنيس الوز ار
 3محرـ 3193هػ
جريدة البمد  /العدد  / 1196السنة  16 / 17تموز 3713
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وثٌقة رقم ()31
تهنئة شٌخ جماعة العلماء
الى الزعٌم عبد الكرٌم قاسم
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
نب بعد  ،كعم آل الطاهريف كصحب الراشديف.

الحمد ﵀ كحد  ،كالص ة كالس ـ عم مف

كبعػػد ف ػ يخف ػ عم ػ اخكاننػػا المػػؤمنيف بػػا﵀ أف الػػدعكة ا لهي ػ العميػػا الر ػ أفصػػح عنهػػا الق ػرآف
الحكػػيـ بقكل ػ عػػز مػػف قػػاؿ كٍلػػرى يكف ًمػ ٍػن يكـ أيم ػ ه يػ ٍػدعكف ًإلى ػ اٍل ىخ ٍيػ ًػر كي ػأٍمركف بًػػاٍلمعر ً
كؼ ىكىي ٍنهىػ ٍػك ىف ىعػ ًػف
ى ٍ
ى ي ى
ى ى يي ى ى ٍي
ٍ
اٍل يم ٍن ىك ًر كالر اكدها كأيدها زعيـ الب د المكهكب سيادة الزعيـ الركف عبد الكريـ قاسـ حيف كفد عميػ
رجاؿ الديف فأهاب بهـ ال النهكض بكاجب الركجي كا رشاد الذم هك مف صػميـ كظيفػرهـ بصػفرهـ
سػػدن لهػػذ الش ػريع الغ ػرات كه ػ عامػػؿ الكحيػػد الػػذم حفػػز جماع ػ العممػػات ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ ال ػ
اصدار نشرارهـ الركجيهي الداعي ال الرمسؾ بمبدأ ا س ـ كنبذ ما عدا مف المبادمت المررجم .
كليس مف شؾ ف اف الدعكة الديني الخالص كالدعكة الر قاـ بها العممات ف النجؼ ا شػرؼ
رحرمؿ ا صطباغ بمكف ير لكنها الدين المنز عف جميع ا لكاف فمف الخطأ كالخطأ الفاحش اف
ركصـ هذ الدعكة بما

يرفؽ كخطرها الكاضح الصريح البعيدة عف جميػع الميػكؿ كا رجاهػات اذا

كاف الرهجـ عميها ام انر مقصكدان عم أم حاؿ فأف ذلؾ لف يقؼ عقب ف طريػؽ الػداعيف الػ ا﵀ ك
يحد مف نشاطهـ ف سبيؿ اعػ ت كممػ ا﵀ كحسػب الػدعكة اف ركػكف مصػكن بعنآيػ ا﵀ أك كبرعايػ
زعيـ الب د ثانيا.
كاف جماع ػ العممػػات رقػػدـ م ارسػػيـ شػػكرها كرقػػديرها ال ػ سػػيادة الػػزعيـ الك ػريـ عم ػ هدير ػ الغالي ػ
المرمثمػ بصػكرة شخصػ المػكقر كالمزينػ بكممػ ا هػػدات المحػررة بخػػط يػد ػ ربرهػؿ الػ المػكل جػػؿ
شػأن مخمصػ فػ اف يديمػ لهػذ ا مػ ذخػ ار كفخػ ار كمػ ذا كمعػاذا كاف يعيػد ا سػ ـ عمػ عهػد مػػا
خسر العهد الغابر مف مجد ان عم كؿ ش ت قدير.
مرتض اؿ ياسيف عف جماعة العمما
 31رجب سنة  3193هػ
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منشورات جماعة العمما في النجؼ االشرؼ
 3ػ  1ص 1 :و  19ط3193:

وثٌقة رقم ()33
جماعة العلماء
تساند قٌادة الزعٌم عبد الكرٌم قاسم
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
أيرها الجماهير المسمم  ...أيرها الجماهير الكادح  ..أيها الشػعب الع ارقػ المجاهػد  ...اآلف ػ
كألكؿ م ػرة ػ منػػذ مئػػات السػػنيف رشػػرؽ ف ػ بمػػدنا الحبيػػب أض ػكات الحري ػ كا سػػرق ؿ بفضػػؿ الثػػكرة
الرحريري الكبرل كالمعرك الفاصم الر كقػؼ فيهػا الػزعيـ األكحػد كالبطػؿ المنقػذ سػيادة الػزعيـ الػركف
عبد الكريـ قاسـ حفظ ا﵀ رائدان ل س ـ كالمسمميف.
كاآلف ػ كألكؿ مرة أيضان ػ منذ قركف يشهد العراؽ زعام حاكم منبثق مف صػميـ الشػعب رسػهر
عم مصالح كعم رحقيؽ آمال كأح م كررجػاكب مػع عكاطفػ كر بارػ كرسػرمد منػ قكرهػا الجبػارة
كسياسرها الرشيدة.
فيا أيرهػا الجمػاهير المؤمنػ بربهػا المخمصػ لػدينها الكاثقػ بزعيمهػا الػ رفػع اريػ ا سػ ـ بقيػادة
الزعيـ ا كحد كا لرفاؼ حكل رحت هذ الراي المقدس راي السمات الر رفعها أجدادكـ ف ظؿ قيادة
مخمصػ فقفػػزكا قفػزرهـ الراريخيػ الجبػػارة كاذا بأمػ مرهالكػ فقيػرة كػػاف يسػػكدها ا سػػرعمار كالجهػػؿ ػ
رضػػح بعػػد أف عاشػػت ربػػع قػػرف ف ػ ظ ػ ؿ ال اري ػ المقدس ػ

ػ أرق ػ أمػػـ ا رض كأعظمهػػا حضػػارة

كسياس ككرام رحمؿ بيدها مشعؿ النكر كالهداي لمعالـ كم كررسػـ لجميػع الشػعكب طريػؽ الخػ ص
مف الظمـ كا سرعباد.
هيا ال راي الس ـ راي الكرام ا نساني كالعزة راي الحري كالسعادة راي ا نعراؽ كالرحرير مف
القكل الطا ي فاف ا س ـ اليكـ هك ا س ـ الذم ساد با مس ف طاقر الجبارة ف مبادئ الرشػيدة
فػ ػ اهداف ػ ػ الضػ ػػخم ف ػ ػ

ايرػ ػ الخي ػ ػرة .كهػ ػػاهك حاضػ ػػر يمب ػ ػ ك ػػؿ ار ػ ػػب ف ػ ػ المسػ ػػاكاة كالعدال ػ ػ
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ا جرماعي ككؿ محارب لمظمـ كالطبقي كا سرغ ؿ الفظيػع ككػؿ طالػب لمسػيادة كالعػزة كالك ارمػ ككػؿ
مف يؤمف بنفس كب د كامر .
اف ا س ـ هك المحرر ا كبر ل نساني  ..مف شر الكاف الظمـ كالطغياف ..كمف نظػاـ الطبقيػ
الفاجر ..كمف ا ثرة البغيضػ  ..كمػف سػيادة الهيػا كػؿ ا جرماعيػ الرػ رخمقهػا ا نانيػ فػ مجرمعهػا
كثكررنا المبارك ه الثكرة الكبرل لشعب العراؽ المسمـ فمػف الطبيعػ أف ررفػع اريػ ا سػ ـ باعربػار
الطاق ػ السػػماكي الر ػ ف ػ امكانهػػا اف رمػػكف ثػػكرات الرحريػػر بكػػؿ مػػا رصػػبك الي ػ مػػف عدال ػ كس ػ ـ
كمساكاة كرحقيؽ أهدافها النضالي العالي .
أيها المسممكف:
اف ا س ػ ـ ثػػركة ف ػ رخسػػركها .ان ػ ديػػف ا نسػػاني الخالػػد الػػذم صػػاحبنا كعشػػنا مع ػ قركن ػان
كقركنػان فمػػـ نجػػد الك ارمػ المرعاليػ كالسػػيادة الصػػحيح ا فػ ظمػ كلػػـ نػػذؽ ألػكاف الشػػقات ا جرمػػاع
كالسياس كا قرصادم ..ا ألننا لـ ننصف مف أنفسنا كلـ نشيد عمي أسس حيارنا.
كالنزعات ال أرسػمالي اعػرؼ مػا ركػكف بمػا فػ ا سػ ـ مػف قػكة كامنػ فػ النفػكس كنظػاـ يقضػ
عم ػ جبركرهػػا كلػػذا فه ػ

رحػػارب شػػيئنا كمػػا رحػػارب ا س ػ ـ ك رخش ػ شػػيئنا كمػػا رخش ػ سػػيادة

ا س ـ نصير الضعفات كمحرر الشعكب كلهػذا حاربرػ بكػؿ كسػائمها كحاكلػت أف رقصػي عػف جميػع
المجػػا ت ليرسػػع لهػػا المجػػاؿ ل سػػرغ ؿ بحقػػكؽ الضػػعفات كخػػدرت عكاطػػؼ المسػػمميف رجػػا ديػػنهـ
كاسػ مهـ كحاكلػػت أف رجعػػؿ مػػف ا سػ ـ فػ نظػػر المسػػمميف ع قػ اسػػمي بػػيف المسػػمـ كربػ كرنػػزع
عن ا لكاف الزاهي الر رخيفها كؿ الخكؼ كرهددها ف مصالحها كأعراضها.
أم ػػا اآلف كق ػػد رح ػػرر البم ػػد م ػػف ني ػػر ا س ػػرعمار كالنف ػػكذ السياسػ ػ لممعس ػػكر ا نره ػػازم ككج ػػدت
السفين ربانها ا فضؿ ف شخص الزعيـ المحبػكب فػ بػد أف يبػرز ا سػ ـ مػف جديػد الػ المجرمػع
لينشر مفاهيم الر شكهها المسرعمركف كيشع بأضكائ الر حجبها المسرغمكف كيحمؿ بيد مصػباح
الهداي كالسعادة كيمد الثكرة المبارك بقبس مف ركح ا ص حي الرائع كيثبت لهذ ا م الرػ رأت
النكر مف جديد أف ف رراثها الخالد كف جكانبها الحي كف صميـ كيانها دينان يطهر النفس ا نساني
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مػػف نزعارهػػا الشػريرة كيطهػػر المجرمػػع ا نسػػان مػػف مظالمػ كيخمصػ مػػف آ مػ كيعمػػف مبػػدأ ا خػػكة
عام بيف جميع المسمميف كيحارب الفقر كالررؼ كيضمف لرفقائ النصر كالعزة كيعدهـ بسعادة الػدنيا
كسعادة ا خرة.
هذا هك الطريؽ فسيركا عم أسـ ا﵀ كال الممرق القريب...
جماعة العمما في النجؼ االشرؼ
 11جمادى االول 3193هػ
منشورات جماعة العمما في النجؼ االشرؼ  3ػ 1
ص  11مطبعة النعماف ػ النجؼ

وثٌقة رقم ()31
االمام المجاهد
ٌؤٌد نشاطات جماعة العلماء فً النجف االشرف
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الحمد ﵀ رب العالميف كالص ة كالس ـ عم سيدنا كمنقذ ا نساني ا عظـ مف الظمـ ال النكر
محمػػد بػػف عبػػد ا﵀ كالػ الطػػاهريف كبعػػد :اف مػػا صػػدر مػػف المنشػػكرات الداعيػ الػ الػػديف كالػ كحػػدة
ا مػ ككحػػدة الكممػ بأسػػـ جماعػ العممػػات فانػ عمػػؿ مشػػككر كنحػػف نؤيػػد

نػ لػػـ يخػػرج عػػف الحػػؽ

كالكاقع كفؽ ا﵀ الجميع لخدم ا س ـ كا م ان كل الركفيؽ.
محمد الحسني البغدادي

وثٌقة رقم ()31
االمام المجاهد
ٌفتً بكفر الشٌوعٌة والحادها
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بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الشيكعي فئ ممحدة صريح ا لحػاد فػ كرػبهـ المنشػكرة كسػائر كممػارهـ الشػائع الرػ

يمكػف

رأكيمها كيكف ف ذلؾ هجر اسـ الج ل كرعقيب مف نطؽ ب بػانكاع ا ذل ..حرػ انهػـ بهػذا المبػدأ
قد قضكا عم عبادة ا﵀ ف اديانهـ بؿ حجزكا عميهـ ف جميع ما يعكد الػيهـ خػدائع كثيػرة قػد اشػرنا
ال جمم منها كقد سرت هذ الفرن ال ب دنا كقد ا رػر بهػا انػاس كثيػركف حرػ اصػبحكا مػف اكبػر
دعارها كهـ

يشعركف !!..

فاشػرد ا خػػر ؼ كعمػت الفكضػ كاريقػػت الػدمات كهركػػت ا عػراض كاسػرهيف بالحرمػػات كركسػػع
الفسػاد بانكاعػ ككػاف لهػػؤ ت اعظػـ رػػأثير عمػ المسرضػػعفيف كقػد ابرمػ ا بريػات مػػف المػؤمنيف بػػانكاع
القذؼ كالركفير كنحكهما بذلؾ نسأل رعال رحسيف الحاؿ .اف الشيكعي فرن كقعت ف زماننا جاترنػا
مػػف اعػػدائنا كه ػ اكبػػر فرن ػ قاضػػي عم ػ الػػديف كالنظػػاـ فالكاجػػب عم ػ جميػػع المسػػمميف ك سػػيما
حككمػػارهـ مقاكمرهػػا كالقضػػات عميهػػا فعمػػيكـ ايهػػا المسػػممكف اخػػذ رمػػاـ الحػػزـ لهػػذا ا مػػر بكػػؿ طريػػؽ
حاسـ لها.
نشرت هذ الفتوى في كتاب
«مخطوطات مكتبة آية اهلل السيد البغدادي»
لمملف الشي االميني في النجؼ االشرؼ عاـ 3761ـ
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وثٌقة رقم ()31
فتوى
( الشٌوعٌة كفر والحاد )
وما نتج منها من مردودات سلبٌة
فقرات حكؿ فركل «الشيكعي كفر كالحاد» كما نر عنها مف مردكدات سػمبي كقػد عػال ا سػراذ
عػػادؿ رؤكؼ ،فػ كرابػ «محمػػد باقرالصػػدر بػػيف دكرػػاركريريف» أسػػبابها كركقيرهػػا كنرائجهػػا ص256 :
كما بعدها.

توقٌت القتوى:
كد ارسػ ركقيػػت الفرػػكل فػ اطػػار هػػذ المكاجهػ يضػػع الباحػػث أمػػاـ اشػػكالي كاضػػح  ..اشػػكالي
مقارن بيف مكاقؼ رمكز اس مي اخرل ف رمؾ المرحم مف الشيكعي  ،كمكقؼ آي ا﵀ السيد محسػف
الحكػػيـ الػػذم رمثػػؿ بػػالفركل المرػػأخرة ف ػ سػػياؽ هػػذ المكاجه ػ  ..رمػػكز مثػػؿ :آي ػ ا﵀ محمػػد حسػػيف
كاشؼ الغطات كالفيمسكؼ عبد الكريـ الزنجان كآي ا﵀ محمد الخالص  ..كانكا قد خاضػكا المكاجهػ
مع الشيكعييف مف خ ؿ الخطاب الفكرم كالسياس حر قبؿ حمػكؿ عقػد الخمسػينيات ،ككاصػمكا هػذا
الخطاب بيف الحيف كا خر لحكال عقديف مف الزمف ف حيف اف فركل آيػ ا﵀ السػيد محسػف الحكػيـ
ج ػػاتت فػ ػ ع ػػاـ  1961كل ػػـ يس ػػبقها بخط ػػاب مكاجهػ ػ م ػػع الش ػػيكعييف م ػػف أم ن ػػكع كخطاب ػػات رم ػػؾ
الرمكز ،كلك أنها

رررق ال مسركل المشركع المركامؿ الذم يؤسس لنقد بعض ا فكػار الماركسػي

بطريق عممي كما فعؿ فيما بعد الشهيد الصدر ا كؿً ..إ ًإنها عم أم حػاؿ أدت دك نار راريخيػنا فػ
هػػذا ا طػػار ،كاذا مػػا كػػاف هػػذا الػػدكر محػػدكدان فهػػذا ي ػرربط بالكاقعي ػ الرقميدي ػ الرػ رسػػرقر ف ػ الػػكع
الشيع  ...كمهما يكف مف أمر فان بعد مركر سن كامم عم بدت المكاجه الميداني بيف الخالص
كالشيكعييف كرطكرارها ال حق جػات خطػاب عبػد الكػريـ قاسػـ الػذم يهػاجـ فيػ الشػيكعييف فػ خطابػ
المعػػركؼ ف ػ كنيس ػ ماريكسػػؼ ف ػ الشػػهر الخػػامس مػػف عػػاـ 1959ـ كقػػد أدل هػػذا الخطػػاب ال ػ
حصػػكؿ اخػػر ؿ كاضػػح فػ مػكازيف القػػكل بػػيف الريػػارات السياسػػي ا جرماعيػ فػ العػراؽ أنػػذاؾ ضػػد
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الش ػػيكعييف كلص ػػالح ا سػ ػ مييف ،فبع ػػد ا خ ػػر ؿ ،كبع ػػد اكث ػػر م ػػف س ػػبع اش ػػهر م ػػف خط ػػاب قاس ػػـ
(المذككر) صدرت فركل آي ا﵀ السيد محسف الحكيـ الر رعربر«الشيكعي كفر كالحاد».
كمػػف خػ ؿ كػػؿ مػػا رقػػدـ رركػػرس مفارقػ ثانيػ  ،أك مػػا أسػػمينا الجانػػب ا خػػر كاشػػكالي الركقيػػت
ف ػػاذا ك ػػاف الجان ػػب ا كؿ يرمث ػػؿ ب ػػالخط ع ػػاـ ال ػػذم جع ػػؿ م ػػف الفر ػػكل عمػ ػ ن مر ػػأخ انر بالنس ػػب لرم ػػكز
ا ص ح ا خرل الر رسمت خطابنا يً حركينا ػ اص حينا ػ سياسينا ازات الشيكعييف فإ ٌف الجانب الثػان

رمثؿ ف أف الفركل لـ رأت حر ف ذركة المكاجه مع الشيكعييف مف قبؿ الريار الخالص كما أرت

ب الشػيكعيكف مػف قبػؿ عبػد الكػريـ قاسػـ ،كبالرػال فأنهػا ػ أم الفرػكل ػ لػـ رصػدر فػ
ضػ ًر ى
ا بعػد اف ي

ذركة النفكذ الشيكع كذركة رحالف مع قاسـ كلـ رصدر ا بعػدما أف اصػبحكا فػ مكقػع أضػعؼ مػف
مكقعهـ السياس السابؽ داخؿ الب د..
اذف ..كمػػف خ ػ ؿ انقطػػاع الفرػػكل عػػف أم جػػذكر اك مقػػدمات نظري ػ ف ػ اطػػار المكاجه ػ مػػع
الشػػيكعييف ربطػػت بعػػض ا رات اصػػدار الفرػػكل بالخػػارج ،كبالرحديػػد بمعطيػػات سياسػػي اقميميػ جديػػدة

اريػػد لهػػا أىف رػػنعكس داخػػؿ السػػاح العراقي ػ ف ػ مكاجه ػ حكػػـ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ الػػذم ارفػػؽ الجميػػع
(انذاؾ) عم محاربر  ،عبد الناصر مف جهػ كشػا ايػراف مػف جهػ ثانيػ  ،كبريطانيػا مػف جهػ ثالثػ ،
كقػكل دكليػ كأقميميػ اخػػرل اصػػطفت معهػػـ مػػف جهػ رابعػ ك ف ع قػ الحكػػيـ مػػع شػػا ايػراف كانػػت
جيدة كجدت هذا الربط مبر نار ف رفسير فجائي الفركل كانقطاعها عف أم جذكر أك مقدمات.

مبدأ القتوى:
عم الر ـ مف اف دراس ركقيت الفركل ردخؿ ضمنان مع مبدأ أصدار الفركل ..ا اف هذا المبدأ
كمػػع مػػركر أكثػػر مػػف اربعػػيف عامػنا عمػ مػػركر لػػـ يػػدرس هػػك ا خػػر د ارسػ محايػػدة يػػر (مرعاطفػ )
ك (منحػػازة) ك يػػر (مرػػرددة) عػػف المسػػأل الر ػ

ابػػت عػػف كاقػػع الد ارسػػات ،س ػكات رمػػؾ الر ػ رناكلػػت

العمػػؿ ا سػ ػ م فػ ػ العػ ػراؽ كرأريخ ػ  ،أك رم ػػؾ الرػ ػ

ط ػػت رمػػكز العم ػػؿ ا صػ ػ ح الرغيي ػػرم أك

اقطاب المرجعي الرقميدي  ..فف ظؿ هذ ا ساليب كا ليات سيبرر اكثػر مػف رأم ازات فرػكل آيػ ا﵀
السػػيد محسػػف الحكػػيـ فػ ركفيػػر الشػػيكعي  ،كهػػذا مػػا بقػ طػ الكرمػػاف طػكاؿ رمػػؾ الفرػرة ،ففػ حػػيف،
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م ارجػع اخػريف أصػدركا فرػاكل مماثمػ كمرزامنػ مػػع فرػكل الحكػيـ ،ضػد الشػيكعي كآيػ ا﵀ عبػد الكػريـ
الجزائرم كآي ا﵀ ابك القاسـ الخكئ كآيػ ا﵀ عبػد الهػادم الشػيرازم فػاف بعػض الم ارجػع ا خػريف أمػا
أنهـ اضطركا ال اصدار مثؿ هذ الفراكل كاما انهـ امرنعكا عف اصدار مثؿ هػذ الفرػاكل ككػاف آيػ
ا﵀ محمػػد الحسػػن البغػػدادم مػػف الػػذيف رفضػكا أصػػدار الفرػػكل بػػالرزامف مػػع فرػػاكل الم ارجػػع (ا ربعػ )
المذككريف الذيف اصػدركا الفرػاكل فػ هػذا الجانػب كعمػ أرسػهـ بػالطبع آيػ ا﵀ السػيد محسػف الحكػيـ
ككػاف رأم السػػيد البغػدادم الػرافض يقػكـ عمػ افرػراض مهػـ مفػػاد بػًإف هػػذ الفرػاكل سػػيككف ضػػحيرها
ا كلػ كا خيػرة شػػيع العػراؽ ف الشػػيكعييف العػراقييف كػػانكا ا مػػبهـ مػػف الطائفػ الشػػيعي  ،كلػػذا فإنػ
أقررح ػ أم آي ا﵀ السيد محمد الحسن البغدادم ػ أن اذا كػاف بػد مػف اصػدار فرػكل ضػد الشػيكعي
ص ٍر ال اقناع عممات اهؿ السن باصدار مثؿ هذ الفركل أيضان.
اذف ىفٍم يي ى
يقػػكؿ آيػ ا﵀ السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم فػ هػػذا ا طػػار :عنػػدما زار كفػػد مػػف ث ثػ عممػػات
ألقنػػاع السػػيد البغػػدادم إلقناع ػ بإصػػدار فرػػكل ضػػد الشػػيكعي بػػالرزامف مػػع رمػػؾ الفرػػكل ،ككػػاف الكفػػد
يرألؼ مف الشي مررض اؿ ياسيف كالسيد أسماعيؿ الصػدر كمحمػد جمػاؿ الهاشػم كبحضػكر عبػد
الهػػادم العصػػام قػػالكا لػ ًإف خطػػر اإللحػػاد أصػػبح كاضػػحان كأف الشػػيكعييف يسػػحمكف النػػاس بالحبػػاؿ
كانهػػـ يػػدعكف الػ ا باحيػ ك بػػد مػػف اصػػدار فرػػكل ضػػدهـ ...أجػػابهـ آيػ ا﵀ السػػيد محمػػد الحسػػن
البغدادمً :إف الفركل بالعنكاف األكل صحيح ا انها بالعنكاف الثانكم سرؤدم ال ذبػح الشػيع كهػذا
خطأ فادح يجب أ ننساؽ إلي  ..ثـ أيف كنرـ عف الشيكعي طكاؿ هذ السنيف !.»..
كيضيؼ آي ا﵀ السيد أحمد الحسن البغدادم ف حكار خاص مع حكؿ هذا المكضكع قائ ن:
«بعػػد اف أصػػر آي ػ ا﵀ محمػػد الحسػػن البغػػدادم عم ػ رفػػض قبػػكؿ طمػػب الكفػػد باصػػدار فرػػكل ضػػد
الشػيكعي بػػالرزامف مػع الفرػػاكل ا ربعػ المشػهكرة قػػاؿ لػ محمػد جمػػاؿ الهاشػػم فػ محاكلػ اسػػرمالر
كاقناع  :سيدنا سرككف صكررؾ كفرػكاؾ مقدمػ عمػ صػكرة كفرػكل السػيد الحكػيـ !! ..كقبػؿ اف يكمػؿ
ك م نهر السيد البغدادم قائ ن ل  :ما هذا الك ـ هؿ نحف اطفاؿ !»..
 ...بالطبع اف آي ا﵀ محمد الحسػن البغػدادم الػذم رفػض اصػدار فرػكل بػالرزامف مػع الم ارجػع
ا ربع ػ اضػػطر مرػػأخ نار ال ػ اف يصػػدر فرػػكل ضػػد الشػػيكعي ا اف فر ػكا كانػػت أكثػػر حيط ػ كحػػذ نار
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كرحاكؿ اف رفرؽ بيف المؤمنيف الحقيقييف بالشيكعي كبيف القكاعد الر انخرطت ف الحزب الشػيكع
ألسباب مرعددة ،كمع اف المذابح الر ارركبت فػ حػؽ الشػيكعييف فيمػا بعػد كعنػدما أصػدر البعثيػكف
بيػػاف رقػػـ ( )13كدعػػك في ػ ال ػ ابػػادة الشػػيكعييف ..مػػع اف الفرػػاكل ا ربع ػ كظفػػت ف ػ هػػذ المػػذابح
عندما اظهركها مصكرة عبػر الرمفزيػكف كػأجرات رػكظيف لرنفيػذها ...كمهمػا يكػف مػف أمػر فػاف م ارجػع
آخريف رفضكا اصدار فراكل ضد الشيكعي رفضان رامان كآيػ ا﵀ حسػيف الحمػام كآيػ ا﵀ عبػد الكػريـ
الزنجان كآي ا﵀ الشي محمد فاضؿ القػائين  ..ا اف ثمػف هػذا الػرفض كػاف قاسػينا عنػدما رػـ ارهػاـ
ا كؿ بأنػ شػػيكع كارهػاـ الثػػان بأنػ عميػػؿ بريطػان كارهػػاـ الثالػث بأنػ مجنػكف كاف جهػػاز مرجعيػ
آي ا﵀ السيد محسف الحكػيـ هػك الػذم كػاف يقػكد ا شػاعات كيكجػ ا رهامػات كيركجهػا ضػدهـ ،كقػد
رجػػاكز هػػذا الجهػػاز الرهم ػ السياسػػي ضػػد هػػؤ ت ك يػػرهـ ال ػ رهم ػ اخػػرل يمكػػف ذكرهػػا هنػػا ...اف
رفػػض الزنجػػان كالحمػػام كالبغػػدادم (ألكؿ كهمػ ) كالخالص ػ لرحكيػػؿ المكاجهػ مػػع الشػػيكعييف ال ػ
مكاجه فراكل كاف يشير الػ شػؾ فػ مبػدأ الفرػكل مػف جهػ كشػؾ فػ ركقيرهػا مػف جهػ ثانيػ كشػؾ
حكؿ اصرار مرجعي الحكيـ عميها مف جه ثالث  ..ا فػأف المكاجهػ كانػت مكاجهػ خطابػات فكريػ
سياسي كما أرضح سابقنا»...

نتابج القتوى
كما حصؿ ف النهاي هك ما يم :
أك  :مسػػاهم مرجعيػ آيػ ا﵀ محسػػف الحكػػيـ فػ اسػػقاط حككمػ عبػػد الكػريـ قاسػػـ ،سػكات عبػػر
الفرػػاكل أك عبػػر أم اجػرات مرشػػدد أخػػر ،أك عبػػر أسػػمكب مقاطعػ قاسػػـ الػػذم انرهجػ آيػ ا﵀ الحكػػيـ
كا صرار عمػ عػدـ (اسػرقبال ) فػ النجػؼ ا شػرؼ ،كمػا أكػ ىد ذلػؾ السػيد محمػد بػاقر الحكػيـ حيػث

قاؿ :اف لهذا ا سمكب مف المقاطع دك نار ف اسقاط حككم عبد الكريـ قاسـ كمهما ركف أسػباب هػذا
الرشػدد كهػذا الػدكر ا أف هنػػاؾ حقيقػ يجػب اف رقػػاؿ لمرػاري كهػ  :إف ع قػ آيػ ا﵀ السػيد محسػػف
الحكػػيـ مػػع العهػػكد الممكي ػ كانػػت اقػػؿ رػػكر نار كأقػػؿ رشػػددنا ،كهػػذا ا مػػر هػػك ا خػػر سػػاهـ ف ػ رك ػريس
الشػػككؾ حػػكؿ هػػذا الرحػػكؿ

سػػيما ف ػ ظػػؿ اسػػرهداؼ قاسػػـ مػػف شػػا اي ػراف كمػػف بريطانيػػا كالعربي ػ
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السعكدي كمصر بزعام جماؿ عبد الناصر ،ك سيما فػ ظػؿ ع قػ مرجعيػ الحكػيـ ا يجابيػ مػع
شا ايراف.
ثانيان :كف ظؿ كؿ ما رقدـ قد يكف القكؿ ًإف سبب ابرعاد المرجعي عف عبد الكريـ قاسـ كاف
بسػػبب الشػػيكعييف كيػػرل الػػدكركر بحػػر العمػػكـ أف الحػػزب الشػػيكع لػ دكر فػ الرباعػػد بػػيف المرجعيػ
كالسمط حيث يقكؿ :كساهـ الحزب الشيكع برعميؽ الهكة بيف المرجعي كقاسـ كحاكؿ ا ماـ الحكيـ
الطمب مف قاسـ أف يعكد ال كاقع ا سػ م كرػرؾ ا حكػاـ كالقػكانيف المنافيػ ل سػ ـ ،كلكػف قاسػـ
ارخذ مكقفنا جافنا رجا المرجع مما ادل ال القطيع لػذا الرفػت القػكل ا سػ مي كالقكميػ حػكؿ ا مػاـ
ضد الريار الشيكع مف جه كضد قاسـ مف جه أخرل» ،هػذا السػبب قػد

يكػكف كافيػان كحػد ألف

الريار الشيكع كاف الشارع الع ارقػ قبػؿ مجػ ت قاسػـ ،كاذا كػاف قاسػـ قػرب الشػيكعييف كرحػكؿ ذلػؾ
الػ ػ س ػػبب فػ ػ ع ػػدات المرجعيػ ػ لػ ػ فك ػػاف ينبغػ ػ أف يركق ػػؼ ه ػػذا الع ػػدات بع ػػد أف رخمػ ػ قاس ػػـ ع ػػف
الشيكعييف ،لكف الممفت أن بعد هذا الرخم ازداد عدات مرجعيػ الحكػيـ ضػد قاسػـ ..كهػذا ا مػر هػك
ا خر كاف منبعػنا لمشػؾ عػف السػر الػذم يكمػف كرات اصػرار المرجعيػ (الحكػيـ) عمػ عػدات قاسػـ فػ
ظؿ جك جامع مف العدات الخارج ل .
ثالثان :كا ده مف كؿ ذلؾ أف الرقارب القكم ػ ا س م ف رمؾ المرحم ضد الشيكعييف كاف
برخطيط قكم ػ بعث رجم عبر الدكر الذم مارس الريار القكم ػ البعث ف ركظيؼ الفراكل كحث
المراجع عم اصدارها ...كلـ يرجػؿ بالمقابػؿ برخطػيط اسػ م مركػاف ت كمرػكازف كمػا فائػدة أف يقػاؿ
بعد كؿ ذلؾ أك أف يصار ال ا عرراؼ بأف «المرجعي انرصرت عم قاسـ كلكف القػكمييف اسػرفادكا
مف ذلؾ كصعدكا عم أكرافنا كنحف (أم ا س مييف) لـ نمرفت ال ا مر ا بعػد بضػع أشػهر بعػد
فكات ا كاف» هذ الشككؾ جميعان ه الر أدت ال القكؿ فػ نهايػ المطػاؼ كبعػد مػركر أكثػر مػف
ث ثػػيف سػػن عم ػ رحيػػؿ آي ػ ا﵀ الحكػػيـ كمػػف ثػػـ اعػػادة ق ػراتة رمػػؾ الفر ػرة أدت ال ػ القػػكؿ ف ػ بعػػض
ا كساط بأف آي ا﵀ السيد محسف الحكيـ «أسقط عبد الكريـ قاسـ كجات بالبعثييف لمسمط !! .»..آية
اهلل حمد الحسني البغدادي في حوار خاص.

وثٌقة رقم ()31
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محاربة الفٌلسوف
الزنجانً ظلما ً وعدوانا ً
حكرب الزنجان حر بعد اف رحكؿ ال جث هامدة اذ عندما زار آيػ ا﵀ السػيد أحمػد الحسػن
البغػػدادم كبصػػحبر الػػدكركر مكسػ المكسػػكم كالسػػيد ابػراهيـ الفاضػػم صػػاحب مجمػ العػػدؿ النجفيػ
كالسيد عباس الحج كالسػيد عمػاد الػديف البح ارنػ (خػط الخالصػ ) السػيد محمػد ك نرػر سػن 1971
ف مؤسس (جامع النجؼ الديني ) فركمـ بمضض كانفعػاؿ ..قػاؿ :كنػت جالسػان فػ بيرػ فرفػع عمػ ى
السماع السيد محمد جماؿ الهاشم كقاؿ (ما معنا )« :سيدنا سيد محمد ك نرر آخر حيارػؾ رضػع
جثماف الجاسكس (البريطان ) الزنجان ف مسجد الجامع !!»..
فقمت ل  :إف مؤسس الجامع المحسف المعركؼ الحاج محمد رق ارفاؽ هك رركػ كالشػي عبػد
الكػريـ الزنجػان كػػذلؾ رركػ فمػػيس مػف حقػ أف اصػطدـ مػػع ا رػراؾ ..بعػػد ذلػؾ رحػػدث معػ السػػيد
مهدم الحكيـ قائ ن :اسرجب لرأم السيد الهاشم كأخرج الجثماف مف مسجد الجامع  ..فقمت ل  :ارؽ
ا﵀ ! ..كأضاؼ يقكؿ :كمضت ا ياـ كالسنكف كاذا بسػيد مهػدم أصػبح يػرهـ بػنفس الرهمػ (الظالمػ )
الر كجهكها ال المرحكـ الزنجان  ..ثـ يخرـ ك نرر حديث  :انها كاحدة بكاحدة.

محمد باقر الصدر بيف دكتاتوريتيف
عادؿ رموؼ
ص 191:ط1113 :ـ
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وثٌقة رقم ()36
محاربة المرجع
الحمامً ( األب ) ظلما ً وعدوانا ً
السيد الحمام (الحسيف بف عم ) رميز بحب ا صيؿ لكطن كلػذلؾ جاهػد المسػرعمريف كانخػرط
ف صفكؼ المجاهديف ككاف ضمف قاطع الشعيب فػ البصػرة ..رحػت قيػادة المجاهػد المجرهػد السػيد
صادؽ الحسن البغدادم (كالد السيد محمد الحسػن البغػدادم) كقػد أبمػ بػ نت حسػننا فػ هػذا القػاطع

ككذلؾ كاف ضمف مجمس العممات الذيف افركا كساندكا ثكرة العشريف كقد حيػا المجاهػديف بكممارػ ككػؿ
ما ف كسع ككاف السيد يحارب مف قبؿ بعض العناصر الحاقدة عم الديف كالكطف كارهـ بأرهامات
هك برمت منها حيث نافؽ عمي بعض عممات السكت حسدان كحقدان لمكاهب كزهد كصفات نيار .

فقرات مف مقاؿ ف مجم الككثر النجفي
العدد 11 :الرأري 1421 :هػ
محمد عباس الدراج

وثٌقة رقم ()39
برقٌة االمام المجاهد
إلى الشاه الطاغٌة
عاهؿ المممك ا يراني محمد رضا بهمكم ػ طهراف ػ
انخداعكـ عدات ا س ـ الذيف كاف مقصدهـ الكقيع ف شريع سيد المرسميف (ص) كالقضػات
عمػ ا سػ ـ كالمسػػمميف ..هػػك الػػذم أدل الػ سػػكت صػػنيعكـ بالشػػعب ا ي ارنػ كعممائػ ا بػرار قػػر ن
كارهابان كحبسان كربعيدان ،كأعظـ مف ذلؾ بغيكـ عم عممات الديف كعم أرسػهـ ا مػاـ آيػ ا﵀ الخمينػ
الػػذيف بهػػـ رقػػاـ الدكلػ  ،كرنػػرظـ الرعيػ  ،كيػػؼ

كهػػـ حجػ ا﵀ كآيارػ  ،كاعػ ـ الػػديف كدعارػ  ..كقػػد

يؤدل سكت صنيعكـ ال سكت عاقبركـ ف الداريف هكانػان كخسػرانان ،كصػريح القػرآف فػ كثيػر مػف آيارػ
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هػػك الػػبطش كا نرقػػاـ مػػف الجبػػابرة كالطػػا يف ،كاف فاجع ػ اي ػراف لػػـ ركػػف خاص ػ بهػػـ بػػؿ عمػػت كاف ػ
المسمميف فانهـ منكـ ناقمكف كعميكـ ساخطكف كا مر يحدث بعد ا مر.
محمد الحسني البغدادي

وثٌقة رقم ()33
برقٌة االمام المجاهد الثانٌة
إلى الشاه الطاغٌة
عاهؿ المممك ا يراني محمد رضا بهمكم – طهراف
ابرقنػا لكػـ كمػا ابػرؽ العممػات صػيان لمقػػامكـ كشػعبكـ فمػـ نجػد مػنكـ جكابػنا ك هػدل ك صػكابنا،
كأنػػا مػػف أعػػدائكـ كلػػـ نكػػف مػػف أكليػػائكـ ،كمػػا أدرم أكػػاف ذلػػؾ جه ػ ن كنقصػػانان أك رمػػردان كطغيان ػان
عصمنا ا﵀ كاياكـ ،فرمسككا بالقرآف ر كة كاسرماعنا رنالكا ب نجاحنا كاررفاعػنا فاحػذركا رخكيفػ كرهديػد
ككعيد كبطش  ..فا﵀ ..ا﵀ ..ف حماي الديف ا﵀ ..ا﵀ ..ف دمات المسمميف كالس ـ عمػ مػف اربػع
الهدل.
محمد الحسني البغدادي

وثٌقة رقم ()37
برقٌة تهدئة
من قبل السٌد محسن الحكٌم
الى (المرجع) محمد البهبهانً
حول انتفاضة خرداد ضد الشاه الطاغٌة
مسات امس بعث سماح آي ا﵀ ا ماـ السيد محسف الحكيـ برقي ال المرجع الدين الكبير ف
ايراف سماح آي ا﵀ الحاج السيد محمد البهبهان هذا نصها:
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اف اص ػرار المسػػؤكليف عم ػ رش ػريع الق ػكانيف يػػر المشػػركع  ..مكجػػب ل رربػػاؾ كالرطػػاكؿ عم ػ
مقػػاـ الركحػػانييف ..بسػػبب نقم ػ الشػػعب المسػػمـ كاسػػرفزاز كحيػػث اف المػػؤمنيف يسػػرفركنن ف ػ كاجػػبهـ
رأيت لزاما عميكـ كعم العممات ا ع ـ اف ربمغكا المسؤكليف :اف الشعب ا يران المسػمـ انمػا انرخػب
اكليػػات ا مػػكر لمقيػػادة فػ سػػبيؿ رنفيػػذ قػكانيف ا سػ ـ المقدسػ كالػػدفاع عػػف نػكاميس الػػديف كايضػػا اف
اكليات ا مكر اقسػمكا لمشػعب اف ينفػذكا فػ الدكلػ احكػاـ ا سػ ـ المقدسػ كالقػكانيف المرعيػ لممػذهب
الجعف ػػرم الح ػػؽ كايض ػػا يم ػػزـ اف ر ػػذكركهـ اف قػ ػكانيف ا سػ ػ ـ المقدسػ ػ لمشػ ػريع الغػ ػرات الرػ ػ ير ػػكل
حمايرهػا شػخص ا مػاـ كلػ العصػر ػ اركاحنػا فػدا كعجػؿ ا﵀ رعػال فرجػ ػ كاجبػ ا ربػاع كالقػكانيف
ير المشركع

رصبح مشركع بارفاؽ ا رات ككؿ حكيـ يخػالؼ ا سػ ـ يكػكف منػ كرنفيػذ ح ارمػا

كيجب عم المسمميف حماي احكاـ ا س ـ مػع رعايػ ا سػرقرار كا نرظػاـ مهمػا امكػف كبشػركنا عػف
صح العممات ا ع ـ سريعا كا﵀ سبحان كل النصر كالعصم كالسداد.
مجمة صوت المبمغيف الكربمنية
العدد الرابع السنة الثانية 3131هػ

وثٌقة رقم ()11
من إنتفاضة اإلمام الخمٌنً إلى ثورته
ف ػ صػػيؼ  1969فػػكج السػػيد البغػػدادم بزيػػارة عبػػد الفرػػاح الياسػػيف (الركرير ػ ) احػػد أعضػػات
مكرب الع قات عام (المخابرات عام حالينا) بنفس عم

ير مكعد ،كعم

ير سػابق  ،كقػد احرػؿ

أعمػ المناصػػب الحككميػ كالحزبيػ أبرزهػػا :كزيػػر شػػؤكف الحكػػـ المحمػ كعضػػك قيػػادة قطػػر العػراؽ،
كجمػػس كبرفقر ػ عبػػد الحسػػيف الرفيع ػ مسػػؤكؿ فرق ػ حػػزب السػػمط بػػالنجؼ األشػػرؼ كالسػػيد حسػػيف
عباس الكميدار سادف الركض الحيدري كرحدث األخير بصكت منخفض قائ ن :حصؿ بعػض الرػكرر
بػػيف (القيػػادة السياسػػي لمحػػزب كالثػػكرة) كبػػيف السػػيد ركح ا﵀ المكسػػكم الخمين ػ  ..بسػػبب مكقف ػ

يػػر

رنبػ الم ارجػع المرصػديف كفػ
الكاضح ف أزم شط العرب بيف العراؽ كايراف ،لذلؾ اررأت القيػادة اف ٌ
مقدمرهـ سماحركـ أف

رقفكا مكقفان سمبيان حيف ابعاد ف الكقت المناسب خػارج القطػر بمكجػب قػرار

ارخذ األسبكع الماض بكصف

جئنا سياسينا ير مر كب في .
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فأجاب السيد البغدادم مرسائ ن بامرعاض :مف هـ المراجع الذم ارصمرـ أك سررصمكف بهـ أليس
البعض ػ ككما أنرـ رعممكف ػ دت برانيارهـ (يقصد مكػاربهـ) ممثميػات سػفارات بػ سػفير عػف طريػؽ
جه ػػازهـ اإلدارم لمس ػػاندة سياسػ ػ الش ػػا الطا يػ ػ !! أل ػػـ يك ػػف ال ػػبعض م ػػنهـ يب ػػارككف ه ػػذ الخط ػػكة
ال شرعي لمخ ص مف كجكد الجهادم كالمرجع !! أكليس رنفيذ هذا القرار الرسم المررقب سكؼ
ييحدث انرفاض (عم ما أعرقد)

رقهر ف طكؿ الب د كعرضػها !! أـ ر ارنػا نسػكت

نرحػرؾ

،

أنا أكؿ مف يساندها قك ن كفع ن مهما كمؼ األمر مف رضحيات ف سبيم !!
كف اليكـ الثان ذهبت الػ منػزؿ السػيد الخمينػ كبصػحبر الشػي نصػر ا﵀ الخمخػال كالسػيد
محمػػد رضػػا األشػػككرم صػػديق الػػذم أحب ػ عم ػ طػػكؿ الخػػط منػػذ اف عرفر ػ كهػػك سػػبط السػػيد أب ػ
الحسف األصفهان  ..كعندما الرقيت السيد الخمين كأخبرر بما جرل مف حديث المؤامرة كأنػا أشػعر
بحػزف ثقيػػؿ يررسػػب فػ أعمػػاؽ ركحػ كنفسػ لمػػا كصػػمت إليػ المؤسسػ الدينيػ مػػف رسػػيب كضػػياع
كاخرػراؽ كلكػػف الػػذم ادهشػػن هػػك أف مػػا رأيرػ منػ (رضػكاف ا﵀ عميػ ) لػػـ يكرػػرث كلػػـ يضػػطرب بمػػا
سمع بيد أن أشار عم كلد السيد مصطف لزيارة السيد البغدادم يقدـ ل الشكر الجزيؿ عم مكقف
ككاف بصحبر الشي حبيب آراك كالسيد كاظـ كريم كالشي الدكركر محمد صادق طهران .
كمف هذا المنطمؽ كمف باب الشػ ت بالشػ ت يػذكر :اف الشػي صػادق عػرض عميػ عمػ رضػا
المػػدير عػػاـ لمكرػػب الع قػػات عام ػ إدارة إذاع ػ مكجه ػ بػ ػ(المغ ػ الفارسػػي ) رنطػػؽ باسػػـ المعارض ػ
ا سػ ػ مي ر ػػدمر الش ػػا إع ميػ ػان :كرقارعػ ػ عب ػػر األثي ػػر بي ػػد أنػ ػ رف ػػض الرنس ػػيؽ كالرع ػػاكف رادان عميػ ػ
برصريح جرمت مفاد « :أنرـ عفالق صميبيكف كالشا كحزب بهائيكف كالكفر كم مم كاحدة».
كزعت لػ منشػك انر باسػـ( :جماعػ
كبعد ذلؾ هيأت ل مجمسان جماهيريان ف مسجد الككف بعد أف ٌ

الحػػكزة العمميػ فػ النجػػؼ األشػػرؼ) يحػػث أبنػػات مدينػ النجػػؼ الغيػػارل لحضػػكر هػػذا المجمػػس كألقػ
كممػ اررجاليػ حماسػػي ثكريػ فػ حػػرب ا سػػرعمار كالصػػهيكني كالجاسكسػػي العالميػ بقيػػادة شػػرط

الخمي محمػد رضػا بهمػكم المقبػكر .كبعػد فرػرة زمنيػ ليسػت بطكيمػ  ..نسػقنا مػع الشػي محمػد مهػدم
الخالص الذم كاد أف يدفع حيار عمػ يػد العمػ ت فػ الغربػ كرخمػص بالعنايػ اإللهيػ كهػك مػثخف
بالجراح ليعاف كيرشاف كليدخؿ الحياة مف جديد كيعاكد العمؿ إلسقاط النظاـ الحاكـ.
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المهػـ هيػػأ لمشػي صػػادق طه ارنػ مجمسػنا حاشػػدنا مػف النػػاس فػ الصػػحف الكػاظم كألقػ كممػ
منقطع النظير كشؼ فيها خطكرة قانكف (كابريك سيكف) الػ إسػ م الػذم أصػدر شػا ايػراف عػاـ
 1963باسػـ« :الثػكرة البيضػات» كعمػ أثػر حػدثت انرفاضػ خػرداد اإلسػ مي بقيػادة السػيد الخمينػ .
فقرة مف كراب السمط كالمؤسس الديني الشيعي ف العراؽ.
السمطة والممسسة الدينية الشيعية في العراؽ
حوار صري مع سماحة آية اهلل حمد الحسني البغدادي
ص 13 :وما بعدها

وثٌقة رقم ()13
نقد الذع
لمرجعٌة االمام الخمٌنً
نص الرسال الر بعثها السيد محمد باقر الحكيـ ال المرحكـ الشي محمد مهػدم شػمس الػديف
قبؿ انرصار الثكرة ا س مي ف ايراف كررضمف رقييمنا لمرجعي ا ماـ الخمين (ر ).
هذا كأرجك أف ربمغكا السيد أبك عم بأف الضرب كجهت لمسيد مهدم كأنشط عنصر ..أك كقمػ
مف قمـ العمؿ (كػابف المرجػع) كرػ ذلػؾ ضػرب لكػؿ مػف نشػط فػ ا سػريات( ..هرػؼ فػ مظػاهرة..
بػارز فػ مجػا ت عامػ ) لػذا فػاف أبعػاد الضػرب كفيمػا أفهػـ هػ لسػماح السػيد المرجػع ػ داـ ظمػ ػ
بشخص كلد ككجكد هاـ يحسػب لػ العػدك الحسػاب العسػير ..هػذا هػك جػكاب لمسػيد ابػ عمػ حػكؿ
السؤاؿ الذم كمفن بأف اكصم  ..هذا كانن هنا اسرعرضت ما جرل لديكـ هناؾ..
س م كرحيار لمسيد أبك عم كالس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار .
بالنسب ال السيد الخكئ  :هك رجؿ مرجاكب ركحيا كلكن ضعيؼ الشخصػي كليسػت عنػد أم
مبادرة ك ير قادر عم مكاجه المشاكؿ بص ب أك بصمكد كالظاهر اف الحكم مف جماعرػ يحػب
الهدن مع الحككم كل دكر ف ع ق الخكئ مع الحككم .
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كبالنسب ال الخمين فاف مكقػؼ جماعرػ مضػر بالعمػؿ فعػ ضػر ار بميغػنا فهػـ يسػيركف بارجػا
الجبهػ الكطنيػ ا يرانيػ كمقررارهػا فعػ ن كهػ رػرل أنػ

يجػكز معارضػ العػراؽ أك الطعػف فيػ

ف

ذلػػؾ يػػؤدم ال ػ راييػػد الشػػا مػػف ناحي ػ كاضػػعاؼ الجبه ػ الش ػرقي مػػف ناحي ػ أخػػرل اذ يعرقػػدكف اك
يرظػػاهركف با عرقػػاد اف العنصػػر الرئيس ػ بالجبه ػ الش ػرقي هػػك الع ػراؽ كهػػذا المكقػػؼ كاضػػح مػػنهـ
كمشبك أيضان لعدة قرائف منها :اجرماع نجؿ الخمين بالبكر اياـ شدة المحن كهـ مصركف عمي كلػك
أدل ال القضات عم حكزة النجؼ فقط !!..
كبالنسب ال السػيد مهػدم فمػف الكاضػح اف المقصػكد بػ هػك السػيد كيكفينػا فػ ذلػؾ فهػـ جميػع
الكاعيف بؿ ك يرهـ لمقضي عم هذا األساس ف اليكـ ا كؿ لممشكم مف دكف رنبي اك ركعي كيبذؿ
حػػزب البعػػث جهػػكدنا نً كبيػرة لفصػػمها عػػف السػػيد فمػػـ يػػرمكف حرػ اآلف كهػػذا العمػػؿ منػ كمرحمػ كهػػذا
الفهـ لمنػاس نريجػ لكػؿ المقػدمات كا رهاصػات الرػ يعجػز ا نسػاف عػف شػرحها كرشخيصػها كالمهػـ
ف ا مر ا نعكاس لممكضكع كالبعثيكف قصدكا هذا أيضان لعدة قػرائف كرصػريحات ..حرػ أف أحػدهـ
كػػاف يعرقػػد اف السػػيد مهػػدم النجػػؿ ا كبػػر لمسػػيد ينرظػػر اف يخمفػ ف ػ المرجعيػ لعػػدـ فهػػـ المرجعي ػ
كأسبابها عند الشيع .
مػف األخبػػار اف صػراعان مسػػمحان منرظػ انر فػ القريػػب العاجػػؿ كمػا رػػدؿ عمػ ذلػؾ بػكادر العصػػياف
كضرب القطار ف منطق رمرد مف الحمزة الشرق حر الخضر قرب الناصري ككما يدؿ عمػ ذلػؾ
ارساؿ الحككم لعدد معرد ب مػف الػدبابات كنػاق ت الجنػكد با ضػاف الػ حشػد جميػع قػكل الشػرط
المحمي كالسيارة كقكل األمػف كا سػرخبارات كالحػزب ..يػدؿ عمػ ذلػؾ مبػادرة العشػائر لرصػفي بعػض
خ فارها كا سباب المعمن لمصراع فع شخصػي بسػبب اعرقػاؿ بعػض رؤسػات العشػائر كرخػرمط بهػا
اسباب ديني أك يرها كالمكقؼ حر ا ف ير كاضح كالحال مركررة منذ شهر رقريبان حر اآلف كما
ارجك العذر مف ناحي رػأخر الجػكاب كعجمػ كرابرػ كلكػـ مزيػد شػكرم كاحر ارمػ كدعػائ لكػـ بالرأييػد
كالرسديد كدمرـ.
المخمص محمد باقر الحكيـ

115

وثٌقة رقم ()11
السٌد محسن الحكٌم
ٌجٌب على برقٌة الشاه الطاغٌة
ررجم الخبر المنشكر ف صحيف كيهاف براري (السبت ق فركرديف ما ػ  1341عدد )5324
سماح آي ا﵀ الحكيـ يجيب عم برقي الشا
نصب ضريح عم مزار المرحكـ آي ا﵀ البركجردم ف كػؿ مسػاجد كركايػا المػدف رقػاـ مجػالس
رعزي كرأبيف
كصػػؿ ال ػ طه ػراف ج ػكاب سػػماح آي ػ ا﵀ الحكػػيـ عم ػ برقي ػ الرعزي ػ الر ػ أرسػػمها الشػػا ال ػ
سماحر بمناسب كفاة المرحكـ آي ا﵀ البركجردم فيما يم نصها:
مف النجؼ ا شرؼ براري 1341/ 1/ 15
المقاـ الرفيع لحضرة الشاهنشاهي المعظـ برقي رعزيػ الػذات الممكيػ بالمصػاب الػذم حػؿ عمػ
العػالـ ا سػ م بكفػاة آيػ ا﵀ البركجػردم ػ قػدس سػر ػ كػاف باعثػا عمػ اطمئنػاف خكاطرنػا كا هرمػاـ
كالعناي الممكي بسماحر ف أياـ مرض ربعث عم شكرنا كشكر المجرمع العممائ عمكمان.
اهرماـ الشاهنشا المعظـ برجميؿ المقاـ السام لمعممات يبعث عم افرخار المجرمع الذم يفرخر
بالػػدعات الػ ا﵀ بطمػػب الركفيػػؽ كالرأييػػد لمػػذات الممككيػ المباركػ فػ رقكيػ الػػديف ا سػ م المقػػدس
كنشر مذهب الرشػيع الحػؽ ،سػائميف المػكل ذلػؾ بػدعكات كلػ العصػر عجػؿ ا﵀ رعػال فرجػ كجعػؿ
اركاحنا فدا .
محسف الطباطبائ الحكيـ
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ركضيح :هذ البرقي أرسمت سن  1963بعيد كفاة آي ا﵀ البركجػردم كبرقيػ الشػا الػ الحكػيـ
فػ النجػػؼ ..كانػػت رػػدعك الػ ركجيػ المرجعيػ الػ خػػارج ايػراف كبشػػخص السػػيد الحكػػيـ الػػذم كػػاف
كجػػكد كع قرػ مػػع الشػػا يشػػكؿ طػػات اك محاكلػ لمرصػػدم لركجيهػػات الحركػ ا سػ مي فػ ايػراف
بقيادة ا ماـ الخمين (ر ).
محمد باقر الصدر بيف دكتاتوريتيف
عادؿ رموؼ ،ص  191ط 3

وثٌقة رقم ()11
مالبسات عالقة الحكٌم
مع شاه اٌران
نػػص مقػػاؿ لسػػام فػػرج عم ػ نشػػر ف ػ صػػحيف المسػػار الخمػػيس  1986/1/31عػػف م بسػػات
ع ق آي ا﵀ الحكيـ مع شا ايراف كامكر أخرل:
ف كؿ زماف الناس ف الميزاف !!..
ضربنا كاياكـ عم القرب فمـ رطربكا ..كحزنا معكـ فمـ ربككا !!..
ان ػ أعػػرؼ الشػػاب الػػدكركر صػػاحب كأعػػرؼ أن ػ شػػاب نظيػػؼ كبػػرمت ،ا اف الػػك ت العػػائم
العاطف أكقع ف رناقض ظاهر ،فال جانب ارصال بالسيد محمد باقر الحكيـ كمجمس ا عم ف
طهػراف فهػػك مػػف الممرصػػقيف بالسػػيد مهػػدم الحكػػيـ كرابطر ػ الشػػيعي ف ػ لنػػدف .السػػيد بػػاقر كمػػا يعمػػـ
الجميع مف (خط ا ماـ) كهك مكضع رزكير مع القيادات ا يراني ا خػرل .كفػ مقػاؿ (خػط الفػرض
أـ خط البيع ) كه المقػاؿ الرػ يػرد عميهػا الػدكركر صػاحب أشػدنا برمػكز كأعػ ـ الحركػ ا سػ مي
بأن ػ نظيػػؼ كمػػف ر مػػذة الشػػهيد محمػػد بػػاقر الصػػدر كابػػف ا مػػاـ ال ارحػػؿ محسػػف الحكػػيـ ثػػـ أكػػدنا
عركبر ػ كاسػ ػ م  .كم ػػف ايػ ػراف رد عمينػػا ،كلك ػػف ب ػػأدب كاض ػػح ،بػػأف عركبػ ػ الحك ػػيـ هػ ػ اش ػػربا كأف
الطباطبائي ه ذات أصكؿ ايراني  ،كأف عممات الحكزة العممي ف قـ هـ أعرؼ منا بذلؾ مع الرسميـ
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بأف أكرمكـ عند ا﵀ ارقاكـ .كف نفس المقال أشػدنا با مػاـ الخمينػ (كيعمػـ ا﵀ حجػـ الغضػب الػذم
نزؿ عمينا كخاص قكلنػا بانػ مكسػكم كمػف سػ ل الرسػكؿ) ،كػذلؾ أشػدنا بقائػد الثػكرة العراقيػ الشػهيد
الصدر كالشهيد حسف الشيرازم ،كقيمنا آي ا﵀ محمد الحسين الشيرازم (كرعرضػنا بسػبب أيضػا الػ
نقد شػديد كخاصػ مػف خصػكم الشخصػييف أك السياسػييف) ،كذكرنػا بػا طرات الشػاب آيػ ا﵀ محمػكد
الهاش ػػم  ،فمم ػػاذا ه ػػذ الث ػػكرة العارمػ ػ كالغض ػػب الش ػػديد م ػػف مقالػ ػ أط ػػرت كأش ػػادت برم ػػكز الحركػ ػ
ا س مي داخػؿ العػراؽ كخارجػ ! ..السػبب كاضػح كمحػدد كهػك قكلنػا بػأف ا مػاـ الحكػيـ ػ رحمػ ا﵀
عمي ػ كاف مف ارباع خط ا ماـ الحسف (عمي الس ـ) كمف مؤيدم محمد رضا بهمكم ف ايراف ،كلـ
نقؿ أكثر مف ذلؾ ،فا شارة الػ (خػط الحسػف) هػ كنايػ عػف الظػركؼ السياسػي كا جرماعيػ الرػ
فيهػػا مي ػزاف القػػكل ال ػ جانػػب الحػػاكـ الظػػالـ كبالرػػال انعػػداـ مػػا نسػػمي بالمصػػطمح الحػػديث (شػػركط
الثػػكرة) ،كلػػـ يكػػف في ػ أم مػػس بالشخصػػي الر ػ رعبػػر عػػف هػػذا الخػػط ،فاإلس ػ ـ ،مهمػػا يكػػف قػػدر
كمكانر مهم  ،هك ابف زمان كظركف كلك ذلؾ لقامت الثػكرات فػ كػؿ مكػاف كبقيػادة أم كػاف كهػذا
مف المسرحي ت.
كأحب أف ِّ
أذك ىر الدكركر صاحب بمقال كربها ف (الريار) عاـ  1983رحت عنكاف( :مف ا ماـ

المصػمح الػ ا مػػاـ الثػػائر) عقػػدت فيهػػا مقارنػ بالزمػػاف كالمكػػاف بػػيف ا مػػاـ الخمينػ كا مػػاـ الحكػػيـ
كفيها كصفت الحكػيـ بالمصػمح ف ظركفػ السػابق ررطمػب هػذا مػع أف ظػركؼ ا مػاـ الخمينػ هػ
ظركؼ مرفجرة.
كأرذكر انن سألت السيد مهدم ػ حفظ ا﵀ ػ عف انجازات كالد آنذاؾ فحددها بث ث نقاط كه
أك ن :بناؤ مدرس ن لمقرات ك الدعاة كثانيان :ان مارس الضغكط عم شيكخ العشائر مف النكاب كاألعياف
فػ العهػػد الممكػ ليسػػرثمركا أمػكالهـ فػ المػػدف العراقيػ المقدسػ كػػالنجؼ مػػث ن بػػد ن مػػف ربػػذيرها فػ
م ه بغداد .كثالثنا :ان عقد الص ت كالركابط مع بعض البارزيف ف ذلؾ العهد كبعضهـ قد مات
كبعضهـ ا خر ما زاؿ حيان يرزؽ ..كال جانب ذلؾ فػاف بعػض األكػراد يقكلػكف إف ا مػاـ الحكػيـ قػد
حرـ الحرب مع ا كراد ..ا اننا ف الكاقع لـ نعثر عمػ أيػ كرقػ أك فرػكل رؤكػد هػذا القػكؿ ،ككػذلؾ
لـ ررررب عم هذا الرحريـ نرائ حاسم أك معركف كما حصؿ مػث ن فػ ايػراف أثنػات ثػكرة الرنبػاؾ ثػـ
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إننػػا نسػػمع بعػػض الػػكطنييف كالرقػػدمييف العػراقييف انرقػػادنا ل مػػاـ الحكػػيـ ػ أحيػػا ا﵀ ذكػػر ػ بػػأف الفرػػكل
الكحيػػدة الر ػ اصػػدرها ف ػ حيار ػ ه ػ ركفيػػر الشػػيكعي ف ػ الع ػراؽ ،ككانػػت هػػذ الفرػػكل (ف ػ نظػػر
البعض) خدم كبيرة ل ميركييف كأربػاعهـ مػف البعثيػيف كضػرب ن مكجعػ لمػزعيـ عبػد الكػريـ قاسػـ كانػ
الحاكـ العراق الكحيد الذم زار ا مػاـ الحكػيـ فػ المسرشػف كقبػؿ يػد  ،ثػـ يقػارف هػؤ ت بػيف معاممػ
قاسـ لمسيد الحكيـ كمعامم البعثييف ل كهـ الذيف ارهمكا ابن مهدم الحكيـ بالجاسكسي  ،كهك ما زاؿ
حينا يسمع كيرل كيرألـ.
لقػػد قابمػػت ا مػػاـ الحكػػيـ مػرة كاحػػدة فػ حيػػار كلمػػا كػػاف ا مػػاـ يعمػػـ أننػ صػػحف انطمػػؽ فػ
شػػككا أمػػام حػػكؿ صػػمت أجه ػزة ا ع ػ ـ مػػف جهػػكد ازات دعػػـ أبنػػات فمسػػطيف كقػػاؿ ًإف ا ي ػرانييف
يبعثكف الي المساعدات كا عانات كهك بدكر يرسمها ال ا ردف لرعط لممهجريف أك المطركديف مف
فمسػطيف ثػـ حثنػ اإلمػاـ ػ رحمػ ا﵀ عميػ ػ عمػ الجهػر بالحقػائؽ الرػ ذكرهػا ،كفػ الكاقػع رفضػت
صحيفر أف رنشر ما كربر ككانت آنذاؾ ه (المنار).
ًإف ع ق ػ الس ػػيد الحكػػيـ بش ػػا اي ػراف الس ػػابؽ مسػػأل

رقب ػػؿ الشػػؾ أك الطع ػػف ،كهػػذ المس ػػأل

مرركك ػ لمبػػاحثيف الػػذيف يدرسػػكف م ارحػػؿ الرػػاري المخرمف ػ  ،كرعمػػؿ األسػػباب بمسػػببارها ككانػػت ()...
مصػػمح ف ػ مثػػؿ هػػذ الع ق ػ ك( )...لمكاجه ػ حرك ػ عممػػات الػػديف المجاهػػديف كعم ػ أرسػػهـ ا مػػاـ
الخمين ػ  ،حفظ ػ ا﵀ ،كذكػػر لنػػا احػػد رجػػاؿ الػػديف ممػػف كػػانكا يعرفػػكف الشػػا بان ػ كػػاف يعظِّ ػـ اإلمػػاـ
الحكيـ كيطري كثي انر ك اير ه ضرب الحرك

ا س مي فػ ايػراف كلػيس ذلػؾ فقػط ،فالسػيد مهػدم

الحكػػيـ ػػادر العػراؽ هاربػػا كاسػػرقر بػ المقػػاـ فػ عاصػػم الشػػا  ،كنػػزؿ فػ كاحػػد مػػف قصػػكر كرمرػػع
بأمكال  ،كنسؽ مع رئيس جهاز السافاؾ نصيرم ،ككاف مع مجمكع مف السياسييف العراقييف

نريد

ذكػػر اسػػمائهـ كا ٍف قمنػػا إف سػػعد صػػالح جبػػر هػػك أحػػدهـ ،كحر ػ الػػدكركر خميػػؿ الطباطبػػائ صػػاحب

الدكر البارز ف رابط السيد مهدم الشيعي العالمي كاف مف عامميف ف المسرشف ا ي ارنػ الممكػ
ف دب  ،كلك كاف السيد خميؿ مف المعاديف لمشا لما سمح ل بالعمؿ ف هذا المسرشف .
إف ع ق ػ ػ اإلمػ ػػاـ الحكػ ػػيـ بشػ ػػا اي ػ ػراف مػ ػػف ا مػ ػػكر الر ػ ػ

رنكػ ػػر ،كف ػ ػ حػ ػػكزة كزيػ ػػر ا مػ ػػف

كالمعمكمػػات ا يرانيػ حجػ ا سػ ـ رم شػػهرم كثػػائؽ كصػػكر كرسػػائؿ رثبػػت هػػذا ك يػػر لمػػف يريػػدكف
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ا طػ ع أك معرفػ حقػػائؽ ا مػكر كحرػ السػػيد مررضػ العسػػكرم (مػػف أقطػاب حػػزب الػػدعكة سػػابقنا)
لجأ ال ايراف بعد هركب مػف العػراؽ ،كمػا زاؿ يعػيش فيهػا ،كبعػد الثػكرة ا سػ مي سػمعنا أف ا قامػ
الجبري قد فرضت عمي ف بير كاف مجيئ لمع ج ف لندف دليؿ عم أف هذا الحظر قد أزيؿ عن ،
الدكركر عباس مهاجران هك الذم اقاـ مراسيـ العػزات عمػ ركح الحكػيـ ،كقػد حضػر رضػا بهمػكم قػد
حضػػر بنفس ػ هػػذ الم ارسػػيـ ،ككػػذلؾ هػػك الػػذم اقػػاـ م ارسػػيـ الع ػزات عم ػ ركح كالػػد السػػيد محمػػد بحػػر
العمكـ ،كف عممنا أىف ا ماـ ال ارحػؿ لػـ رصػدر عنػ أيػ فرػكل أك رسػال أك كممػ رػديف الشػا كنظامػ
أك يؤك ػػد فيه ػػا رأيي ػػد أك عطفػ ػ عمػ ػ العمم ػػات المجاه ػػديف فػ ػ ايػ ػراف أك ا نرص ػػاؼ لمش ػػعب ا ي ارنػ ػ
المظمكـ .اننا نقكؿ هذا ليس مف باب الهجكـ أك الرحريض كانما نقكؿ مف باب رثبيػت الشػ ت الثابػت
كهػػك أمػػر

ينكػػر حر ػ الػػدكركر صػػاحب الػػذم لػػـ يرطػػرؽ الي ػ ف ػ رد  ،كف ػ احػػدل الم ػرات سػػألت
ػ ع قػ با مػػاـ الخمينػ فػ العػراؽ فكػػاف جكابػ

السػػيد مهػػدم هػػؿ كانػػت لكالػػدؾ ػ رحمػ ا﵀ عميػ

بالنف  ،كف مرة أخرل سألر عف صح مػا يقػاؿ عػف رعاكنػ هػك ك يػر مػف بعػض المحسػكبيف عمػ
الشيع مع نظاـ الشا ف ايراف فأكد ذلؾ بقكل «:لقد رعاكنا مع حككم الشا ضد حككم البعث فػ
العػ ػراؽ ،كذل ػػؾ مثمم ػػا رع ػػاكف الس ػػيد الخمينػ ػ فػ ػ العػ ػراؽ م ػػع حككمػ ػ حس ػػف البك ػػر ض ػػد الش ػػا فػ ػ
ايراف»!!!.
فػ البدايػ كنػػت اعرقػػد أف القػػكؿ بمثػػؿ هػػذا مجػػرد دعايػػات مغرضػ يرددهػػا الخصػػكـ أك أعػكاف
السمط ال أف جات يكـ رعرفت في عم أبطاؿ هذ المكاقؼ كمنهـ..

مف يرهـ رأكيدات أف ذلؾ

ل أساس مف الصػح كعميػ لػيس مػف السػهؿ عمػ المػرت أف ينػزع جمػد فػ ليمػ كضػحاها كاف ينكػر
كػػؿ ش ػ ت قػػاـ ب ػ  ،كانمػػا نقػػكؿ أف السياس ػ كالشػػاعر رػػرحكـ في ػ ظػػركؼ معين ػ كعمينػػا بد ارس ػ هػػذ
الظركؼ قبؿ الحكـ عمي بالرال فبامكاننا اف ننس أك نغفر ،كلكف ليس بامكاننا أف نكذب كأف نقمب
ػار أك مكاقػؼ أك أعمػا ن
طبيع ا لػكاف .كنقػكؿ لمشػاب صػاحب لػيس فػ عممنػا أف ل مػاـ الحكػيـ أفك ان
بطكلي لإلطاح بالنظاـ البعث ف بغداد ،كاف كنا نعرؼ أف النظاـ الظالـ ف العراؽ قػد ركسػؿ بكػؿ
الطػػرؽ لمنيػػؿ مػػف المرجعي ػ ف ػ الع ػراؽ كالقضػػات عميهػػا معنكي ػان كمادي ػان .كقػػد اخبرن ػ بعػػض الشػػباب
العراق بأف بعض رؤسات العشائر العراقي

راجعكا ا ماـ محسف ف مسرشػف الكاظميػ كطمبػكا منػ
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ا ذف بالرصدم لمنظاـ ..إ ان رفض ذلؾ كاعرقد ان كاف محقنا ف ذلؾ ألف ظركؼ الثػكرة لػـ ركػف
مرػػكفرة ف ػ الع ػراؽ ككػػاف النظػػاـ قكي ػان إ أف ظػػركؼ اليػػكـ اخرمفػػت عػػف ظػػركؼ األمػػس كا مػػاـ ف ػ
رحاب ا﵀ كأك د هـ ا حيات.
إف أك د ا ماـ الحكيـ كأحفاد ينرمكف الػ ا جيػاؿ الجديػدة ،اجيػاؿ مػا بعػد ثػكرة  14رمػكز عػاـ
 1958بحكـ العمر كالرجرب كهـ سياسينا كدينينا

ينرمكف ال مرحم كالػدهـ قػدس ا﵀ سػر كانمػا هػـ

يدينكف بالفضؿ ال عنصريف :ا كؿ هك ا ماـ الخمين ػ حفظ ا﵀ ػ كثكرر ا س مي المبارك فػ
ايراف اذ ه الر أعطت الحرك الدينيػ  ،كبالرػال الكجػك الدينيػ  ،الممعػاف السياسػ  ،كالرحػاؽ بعػض
أفراد هذ ا سرة بالحككم ا س مي ف ايراف كالسيديف باقر كعبد العزيز الحكيـ هك الػذم اظهرهمػا
عم المسرح السياس العالم .
كالعنصػػر الثػػان  :هػػك حػػاكـ الع ػراؽ صػػداـ حسػػيف (الػػذم يأخػػذ البػػرمت بالمس ػ ت كيكػػرر قص ػ
حجػػر كأصػػحاب الشػػهيرة) ،فحجػػاج العػراؽ المعاصػػر هػػك كحجاجػ القػػديـ

يقبػػؿ مػػف أم انسػػاف اف

ييػ ىذ ِّكري بمػػا جػػات فػ كرػػاب ا﵀ الكػريـ ،كبالرػػال فػإف حػػاكـ العػراؽ الػػذم أعػػدـ كككبػ مػػف أسػرة الحكػػيـ

المباركػ ػ ه ػػك فػ ػ الحقيقػ ػ كالكاق ػػع ق ػػد خ ػػدـ ه ػػذ ا سػ ػرة كأعمػ ػ م ػػف مقامه ػػا فػ ػ ص ػػفكؼ العػ ػراقييف
كالمسمميف مف حيث يدرم أك

يدرم اف شػهدات اؿ الحكػيـ هػـ مػف النػاس ا بريػات الػذيف أخػذكا مػف

بيػػكرهـ ظمم ػنا كعػػدكاننا ،كزجهػػـ الظػػالـ ف ػ سػػجكن المظمم ػ ثػػـ اعػػدـ بعضػػهـ رشػػفينا ك يم ػ بحج ػ أف
السيديف يقفاف كرات بعض الرفجيرات الر كقعت ف العراؽ ،أك ألن طالبهما بررؾ ما يسمي (بالعدك
ا يران ) ..أ يعمـ صداـ حسيف قارم ا﵀ اف دمات ا بريات لف رذهب هد انر  ..ا يعمـ حجاج العراؽ
أف هؤ ت الشهدات لـ يككنكا قػادة ثػكرة أك امػرات جهػاد كاف كػؿ ذنػبهـ أنهػـ جمسػكا فػ بيػكرهـ عػازفيف
عف السياسي أك الرطمع لممناصب كلك كانكا كذلؾ لغادركا العراؽ ال ايراف أك الرحقكا ب مؤيديف أك
م ػؤازريف ا انهػػـ فضػػمكا ا نػػزكات منرظ ػريف حكػػـ ا﵀ ..فممػػاذا يػػاررل اعػػدمهـ كمػػف ه ػ الجه ػ أك
الجهػػات الرػ أكعػػزت إليػ بػػذلؾ فػػاف كػػاف ذلػػؾ هػػك حكمػ كنزكرػ فبػػئس الحكػػـ كالنػػزكة ،كاف كانػػت
رنفيذنا لمشكرة أك نصيح فاف هذا كدس السـ فػ الدسػـ بالنسػب لػ كلنظامػ كعميػ أف ينربػ لعصػاب
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كيقطػػع رؤكس أصػػحابها

ألف العػراقييف (مػػف العػػرب كالكػػرد كالسػػن كالشػػيع ) سػػيبنكف ركػػف المسػػجد

عم قبكر الشهدات ف الكقت الذم

يعرؼ في الناس أيف قبر صداـ حسيف نفس ! .

كنأر ل بف الثالث ل ماـ الحكػيـ كهػك السػيد مهػدم الػذم يقػيـ فػ لنػدف كنقػكؿ لػ  :مرػ رررفػع
ال دـ ا بريات مف شهدات عائمرؾ الكريم

كمر ردرؾ أف الرهاف

يقكـ عم حثا ت حمػؼ بغػداد

كأذناب اسرائيؿ كانما الرهاف هػك عمػ ا جيػاؿ الجديػدة كعطائهػا المبركػر ..الرهػاف الحقيقػ هػك عمػ
الصحكة ا س مي كالكطني المبارك كرمكزها مف رنظيمات كأحػزاب كجماعػات ،كمػف ثػـ فػاف رهػانكـ
عم الرابط الطائفي الر رمكلها الدكائر( )...كمػف يرربطػكف بهػا مػف ا سػر الماليػ هػ قصػ باليػ
كاذا كانت ه اليكـ مربحػ مػف الناحيػ الماليػ فانهػا خدمػ جميمػ ألعػدات ا سػ ـ كالشػعب الع ارقػ ،
كذلػػؾ ألنهػػا رػػؤدم عممي ػان ال ػ رعميػػؽ ا نقسػػاـ ف ػ صػػفكؼ المسػػمميف ،كرس ػ ت ال ػ كحػػدة الشػػعب
العراق الكطني كه عم كج الرحديد ما يريد النظاـ الع ارقػ الحػال كحمارػ فػ العػالـ الخػارج ،
كال جانب ذلؾ فاننا نقكؿ لمسيد مهدم كمف مع لقػد جعمػرـ المقيػاس المػال هػك ا سػاس لػيس فقػط
فػ رعريػػؼ الشػػيع كانمػػا ف ػ رحديػػد المعػػارض ...إف بعػػض مػػف يػػدفعكف لكػػـ المػػاؿ هػػـ مػػف أذنػػاب
النظػػاـ الع ارقػ كأف بعضػػهـ ا خػػر مػػف اربػػاع ا جنبػ كدكائػػر الجاسكسػػي كبعضػػهـ الثالػػث مػػف ذكم
الع قات مع أعدات ا س ـ كالكطني فكيؼ رحممكف أمكالهـ المحرم !..

بؿ كيػؼ رسػبغكف عمػيهـ

الحماي كررسرركف عم ع قػارهـ كماضػيهـ كخيػكطهـ كمصػادر ثػركارهـ ! ..نقػكؿ لمسػيد مهػدم الػ
مر يسرغمؾ هؤ ت ممف رربكا ف رعاي الدكائر ا جنبي كرصاهركا مع الدكائر ا سرائيمي ! ..اننا
نريد أف نقكؿ أنؾ ضالع مع هؤ ت كانما نقكؿ انؾ صاحب قمب ابيض كاف الصداق رؤثرعميػؾ ،كفػ
المبادئ كالمكاقؼ عام رصػبح الصػداقات الممكثػ خطػ انر عمػ ا نسػاف كمبادئػ كقيمػ  ..يعمػـ ا﵀ كػـ
كنػػا مػػف المػػؤمنيف بػػؾ كالسػػير مػػف ك ارئػػؾ إ إف انشػػدادؾ لمحثال ػ الضػػال جعمنػػا ننبهػػؾ بطريق ػ أك
بأخرل (.)...
اف النقػػد المكج ػ إل ػ السػػيد بػػاقر مػػف النػػكع البسػػيط الثػػانكم كهػػك ينصػػب حػػكؿ السػػمكؾ الفػػردم
كعدـ ا كرراث بما ركاجه القاعدة العراقي ف ايػراف ..ا اف النقػد المكجػ إلػ السػيد مهػدم ػ حفظػ
ا﵀ ػ هك مف النكع الذم يمس عقيدر كدين ككطنير  ،كهذا هك ف الكاقع سر ضب .

112

لقػد نشػػرت مطبكعػ حػػزب ا مػ الصػػهيكن مقالػ نقػ ن عػػف مجمػ اميركيػ جػات فيهػػا :أف السػػيد
مهدم ال جانب المكات فاضؿ عساؼ كسعد صالح جبر قد ارصمكا عقب الثػكرة ا سػ مي فػ ايػراف
بمسرشار ريجػاف لشػؤكف ا مػف القػكم (أم بالمسػؤكؿ عػف المخػابرات ا ميركيػ ) كاف الػنص العربػ
ؼ بعػػض الشػ ت عػػف الػػنص ا نكميػػزم كحػػذفت منػ المقػػاطع الرػ ررعمػػؽ بالسػػيد مهػػدم ،كقػػاـ
يحػ ِّر ىً ى
بعض الشباب المػرربط بالسػيد مهػدم بررجمػ الػنص حرفيػان لػ كسػألك  :هػؿ يمػزـ الصػمت عمػ ذلػؾ

فقاؿ:

أن ف الكاقع قد لزـ الصمت كلـ يكذب عمي ..
كرفسير هػذا كاحػد مػف أمػريف :أمػا أف الكاقعػ صػحيح (كهػذ لطخػ فػ رػاري السػيد) ،كأمػا أف

الكاقعػ كاذبػ كبالرػػال عػػدـ ركػػذيبها هػػك نقطػ ضػػعؼ فػ شخصػػي السػػيد ..اننػػا نسػػأؿ مهػػدم أيهمػػا
أخطػػر عمي ػ  :أف رنشػػر (الشػػرؽ الجديػػد) لصػػاحبها عبػػد الكهػػاب فرػػاؿ أف سػػام فػػرج عم ػ هػػك احػػد
مؤسس صػحيفر (ال ارفػديف) فيكػذب هػذا الخبػر بخػط كبيػر كعػريض أـ رنشػر مطبكعػ حػزب ا مػ
بأن ارصؿ بالمخابرات ا ميركي مع ير مف ا فػراد كاألحػزاب كلػـ يصػدر عنػ كعػف صػحيفر الرػ
كانت رصدر آنػذاؾ أم ركػذيب كهػؿ الع قػ بسػام عمػ ا خطػر ..أـ أف الع قػ بأعػدات ا سػ ـ
كالكطني ه الخطر الفعم !.
لقد رفعرـ شعار

رعاكف مع سام ألن ابدل مجرد رأي كلـ ررفعكا نفػس الشػعار بالنسػب

بػف

جبر مع ان كظفكـ جميعنا لخدم المخابرات العراقي كفرض عميكـ عبد السرار جكاد كاظـ رجؿ هذ
المخػػابرات ،كمػػا رعرفػػكف ع قرػ جيػػدان مػػع بعػػض ا سػرائيمييف مػػف المػرربطيف بالمكسػػاد !! اننػػا نػػذكر
السيد مهدم بأف ا ماـ الخمين قد صفح عن ك فر ل ع قرػ السػابق بجهػاز السػافاؾ كنظػاـ رضػا
بهمكم بعد اسرشهاد كككب افراد أسرر ف العراؽ ،ككاف شعار ا ماـ هك عفا ا﵀ عمػا سػمؼ ،إ أف
السػػيد مهػػدم كمػػع ا سػػؼ الشػػديد لػػـ يقطػػع ص ػ ر باربػػاع ذلػػؾ الجهػػاز الػػذم أشػػرؼ عمي ػ المكسػػاد
كالمخابرات األميركي (كنقد بعض العراقييف عمػ كجػ الرحديػد) فهػك معهػـ كيرسػرر عمػيهـ كيقػدـ لهػـ
عناصر عندما أسسكا حزبهـ المزعكـ.
السيد مهدم الحكيـ بكجكد رجؿ المخابرات العراقي عم رأس ذلؾ الحزب كمطبكعر
أخ ىب ٍرنا
كقد ٍ
ى

المعركف  ..إ أف السيد لـ يرحرؾ كلـ يرأثر مع اف عبد السرار جكاد كاظـ لعب دك نار رخريبيػنا ،ككػاف
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ل ضحايا داخؿ العػراؽ كفػ السػكيد فػ الكقػت الػذم لػـ يهرػز جفػف كاحػد لمشػم الرػ ررحػرؾ باسػـ
هذا الحزب.
اف القػػكؿ بػػاف اؿ الحكػػيـ مػػف ذريػ ا مػػاـ الحسػػف عميػ السػ ـ فهػػذ مسػػأل

نخػػكض فيهػػا ك

نؤكدها أك ننفيها ،نها ليس فػ مرنػاكؿ أيػدينا كانمػا هػ فػ مرنػاكؿ عممػات الػديف كخبػرات ا نسػاب،
كمع هذا فاننا نذكر أنفسنا كقراتنا بأف عممات السكت نسبكا السػمطاف عبػد الحميػد كالػداعر فػاركؽ ممػؾ
مصػػر (السػػابؽ) الػ الرسػػكؿ (ص) كينسػػبكف الحسػػف الثػػان الػ فاطمػ الزهػرات (ع) كصػػداـ حسػػيف
ال ػ ا مػػاـ الحسػػيف (ع) كأف عبػػد المطيػػؼ أ ػػا جعفػػر صػػديؽ الكص ػ عبػػد ا ل ػ ككميػػؿ ش ػػمعكف
كشػريؾ سػػعد فػ حػػزب ا مػ الجديػػد ..قػد نسػػب رمػكز العهػػد الممكػ المبػػاد كأفػراد أسػػرهـ الػ ا مػػاـ
الحسيف ػ عمي الس ـ ػ كذلؾ ف مطبكع الحزب (العدد الخامس).
كلك سألرن يا دكركر صاحب عف رأي ف ا مر لقمت لؾ أف الشيع كقفت عند ا ماـ الغائب
كهػك ا مػػاـ الثػان عشػػر عجػؿ ا﵀ فػ ظهػكر كبغيبػ ا مػاـ انقطعػػت ذريرػ كأثػػار كظػؿ الشػػيع منػػذ
ذلؾ الراري يحممكف بعكدر  ،كينرظركف ظهكر  ،كحر ا ماـ الخمين صاحب الثكرة العظيم لـ يقؿ
أن اإلماـ الثالث عشر كانما قاؿ ان ككيؿ ا ماـ الغائب ،كعمي فان أكمف بػأف عائمػ الحكػيـ عائمػ
كريم ػ يػػؤدم بعػػض أفرادهػػا دكرهػػـ الجهػػادم الػػدين كالسياس ػ مػػع أبنػػات الشػػعب الع ارق ػ كاف ػ  .كاف
شهدات هػذ العائمػ ا بريػات هػـ مػف شػهدات الشػعب كالػكطف كلػيس هػـ شػهدات لمعائمػ فقػط ..كبالرػال
فاننا مع ركظيؼ فكرة مأساة الشػهدات بمػا يخػدـ قضػي الثػكرة العراقيػ الكطنيػ كا سػ مي  ،كلسػنا مػع
ركظيؼ فكرة الشهدات لخدم امجػاد فرديػ كنحمػد ا﵀ كنشػكر عمػ أف شػهدات آؿ الحكػيـ يجػدكف مػف
يذكرهـ كيقيـ الفكارح لهـ ،كرنشر الصحؼ صكرهـ !! ..مع أف هناؾ آ ؼ الشهدات مػف العػراقييف
يعرؼ المرت عنهـ أم ش ت.
كهناؾ فرؽ كاضح بيف أف يككف الشهدات هـ الجسر الذم رعبر عمي ط ئع الرحرير كالعكدة أك
أف يككف هؤ ت الشهدات هـ البكؽ الذم ينف في البعض لبنات مجد الخاص ،كنرل أف ا ررفاع الػ
مسركل قضي هؤ ت الشهدات هك المطمكب.
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إف قكلكـ إف السيد باقر ليس هدفػ الحكػـ كانمػا رحريػر العػراؽ فػأف هػذا أمػر حسػف ،كلكننػا نريػد
السيد اف يعمن كأف يثبر بنفس لك يككف حج عمي فيما بعد.
إف المسمميف (الشيع ) العرب ف العراؽ يحاكلكف أف يػدفعكا عػنهـ رهمرػيف كهمػا :أك ن (العجمػ )
كمعناها ا ررباط بايراف ،كهذ رهم

رسرند عم أم أساس ،ك البان مػا يقػؼ كراتهػا أنػاس مػف ذكم

اصكؿ ير عربي ككأنهـ يدفعكف عنهـ الرهم برميها عم

يرهـ ،ا أف ما كاف يعزز هػذ الرهمػ

ه رصرفات بعض ا فراد أك الجماعات الذيف جعمكا مف قضي الطائفي كسيم مف كسػائؿ عيشػهـ،
كبحج ػ أف محمػػد رضػػا بهمػػكم هػػك الممػػؾ الشػػيع الكحيػػد ف ػ العػػالـ فػػأنهـ ارربط ػكا ب ػ كبػػرركا هػػذا
ا رربػ ػػاط ككػ ػػانكا بػ ػػذلؾ يقفػ ػػكف ضػ ػػد ارادة الشػ ػػعبيف الع ارق ػ ػ كا ي ارن ػ ػ  ،ككػ ػػذلؾ ضػ ػػد عممػ ػػات الػ ػػديف
كالمجرهديف ،ثـ جاتت الثكرة ا س مي ف ايراف فرظاهر هػؤ ت بػأنهـ مػف جنػكد ا سػ ـ كمػف اربػاع
ا مػػاـ دكف أف ي ارفػػؽ ذلػػؾ ربػػدؿ ف ػ السػػمكؾ أك العقمي ػ  ،كبالرػػال لػػـ يفرق ػكا بػػيف دكل ػ يقكدهػػا رضػػا
بهمػػكم كدكل ػ يقكدهػػا ا مػػاـ الخمين ػ كمػػع هػػذا فػػاف ا رربػػاط بػػايراف اليػػكـ ل ػ مػػا يبػػرر كهػػك بخ ػ ؼ
ا ررباط السابؽ ،ذلؾ ألف ف ايراف ثكرة كفيها حككم اس مي كأف المرجعي ه المسيطرة.
كالرهم ػ الثاني ػ ه ػ دفػػاع بعػػض العناصػػر اك الجماعػػات المحسػػكب عم ػ الشػػيع عػػف النظػػاـ
الممك المقبكر ف العراؽ كلك كاف الشيع هـ حكاـ ذلؾ الزماف لقمنا أف هنػاؾ مػا يبػرر هػذا الػدفاع،
ا أف الكقػػائع رقػػكؿ ًإف الشػػيع كػػانكا مػػف المغبػػكنيف أك المحػػركميف ..كبالرػػال

اسػػاس لهػػذا الػػدفاع

عف ذلؾ العهد المباد ،فقد ركزعت شيع العراؽ عم ا حزاب العقائدي الحديث كلعبكا الدكر الرئيسػ
فػ كثبػػات الشػػعب الع ارق ػ كانرفاضػػر كثك ارر ػ ف ػ كػػؿ الحقػػب ،كفػ مرحم ػ الصػػحكة الحالي ػ حػػدثت
انعطاف ػ نحػػك الحركػػات ا س ػ مي كه ػ حركػػات جمهكري ػ معادي ػ ل سػػرعمار كالصػػهيكني كالحكػػـ
ا جنب  ..ا مف بعػض ا سػر الشػيعي القميمػ الرػ حافظػت عمػ ك تارهػا القديمػ بحكػـ مصػالحها
الماليػ ػ كالرجاريػ ػ كا جرماعيػ ػ  ..ا أف ه ػػذ الفئػ ػ القميمػ ػ

رمث ػػؿ السػ ػكاد ا عظ ػػـ م ػػف الش ػػيع كأف

حاكلػػت بأمكالهػػا كربرعارهػػا لػػبعض رجػػاؿ الػػديف أمثػػاؿ السػػيديف مهػػدم الحكػػيـ كبحػػر العمػػكـ أف رمػػد
أصابعها الممكث إل صفكؼ الحرك ا س مي ف محاكل لطمس الطػابع الجبهػكم كسػمب المحرػكل
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الجذرم المعادم لسيطرة ا جانب كرحكيؿ مسار هذ الحركػ الشػعب الػ مسػار طبقػ رسػمط يقػيـ
الدكراركري بد ن مف رحقيؽ الحكـ الشعب ا س م .
كف اعرقادنا اف القكاعد الشعبي كاعي لمثؿ هذ المحاك ت كهػ رعكػس كعيهػا بكسػيم الرعبيػر
المراحػ  ،كهػػذا الػػكع يػػنعكس عمينػػا بػػدكر مػػف خػ ؿ الرسػػائؿ الرػ رصػػمنا كبعضػػها منشػػكر فػ هػػذا
العدد.
سامي الفرج
صحيفة المسار
الخميس 3736 / 3/ 11
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وثٌقة رقم ()11
رسالة تارٌخٌة
من السٌد مهدي الحكٌم الى شاه اٌران
نػص رسػػال راريخيػ بعػػث بهػا السػػيد مهػدم الحكػػيـ الػ شػػا ايػراف رنشػػر ألكؿ مػرة :فػ كرػػاب:
«محمد باقر الصدر بيف دكراركريريف»
المقب :حكيـ ،ا سـ :محمد مهدم ،رقـ الممؼ2/67 :
المكضكع :طمب منزؿ لمسكف ف طهراف
 11ريرما  1351هػ .ش طهراف
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
حضرة صاحب الج ل الشاهنشا آريامهر المعظـ أسعد ا﵀ ا م برأييد ممك كنفكذ سمطان .
الس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار .
أما بعد فأسمحكا ل يا صاحب الج ل اف أ رنـ فرص كجكدم فػ ظػؿ اريػركـ المباركػ ألرفػع
لج ل ػػركـ أس ػػم آي ػػات الش ػػكر كا مرن ػػاف عمػ ػ الرعايػ ػ الس ػػامي الرػ ػ

زل ػػت أنع ػػـ فػ ػ ظ له ػػا من ػػذ

ا حداث المريرة الر جرت ف العراؽ كالر أكجبت بعدم عف أهؿ بير ( )...كالػ ا ف ..كانػ يػا
صػػاحب الج ل ػ اف أمكػػف ل ػ أف أنس ػ كػػؿ حػػدث ف ػ حيػػار ف ػ يمكنن ػ اف انس ػ رمػػؾ ا لطػػاؼ
الفياض الر

مررمكن بها كاحدة بعد ا خرل ،ككاف آخرها

أخيرها أمر ج لػركـ السػام السػفير

الشاهنشػػاه فػ لنػػدف أف يرػػكل صػػرؼ نفقػػات السػػفر كا قامػ حينمػػا اضػػطررن الظػػركؼ الصػػحي
لمسػػفر ال ػ رمػػؾ الػػب د النائي ػ  .كا ف يػػا صػػاحب الج ل ػ قػػد عزمػػت بعػػد الرككػػؿ عم ػ ا﵀ سػػبحان
كرعػػال عم ػ الركج ػ ال ػ ( )...لمقيػػاـ بالكاجبػػات الديني ػ هنػػاؾ بعػػد أف عرضػػت هػػذا المكضػػكع عم ػ
ج ل ػػركـ بكاس ػػط الس ػػفير الشاهنش ػػاه فػ ػ برككس ػػؿ ال ػػدكركر س ػػيد مه ػػدم ( )...ا ذف كالرض ػػا م ػػف
ج لػػركـ .كان ػ يػػا صػػاحب الج ل ػ أرل أف مػػف حق ػ أف أعػػرض بخػػدمركـ كضػػع المعاش ػ بعػػد
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رفضػػؿ ج لػػركـ عم ػ باسػػرمرار رعػػايركـ ل ػ كشػػمكل لكػػؿ جكانػػب حيػػار بعػػد فقػػدم سػػماح سػػيدنا
المغفكر ل آي ا﵀ العظمػ السػيد الكالػد ػ طػاب ثػ ار ػ حيػث كرػب لػ شػرؼ الحظػكة بمقابمػ ج لػركـ
بعد رحم الفقيد ف عاـ الماض لرفع آيات الشكر كا مرناف عم المكقؼ الشريؼ الذم كقفر ايػراف
بركجيهات صاحب الج ل رجا الحدث المؤلـ.
ي ػػا ص ػػاحب الج لػ ػ اننػ ػ
ا جرماعي

أمم ػػؾ م ػػف دني ػػام أم شػ ػ ت م ػػا ن كاف الرربيػ ػ النفس ػػي كالظ ػػركؼ

رسمح ل باسرثمار ك ت المحبيف كالمؤمنيف مف أجؿ ركفير معيش صالح ل كلعيال

كلقسػػـ مػػف اخػػكر الصػػغار الػػذيف أرل اننػ مسػػؤكؿ أدبيػنا رجػػاههـ كاف لصػػاحب الج لػ مقػػاـ ا بػػكة
الحان لذلؾ

أجد حرجان اذا أظهرت ل حاجر كرفعت ل طمب دا انر رككف سكنان ل كممجأ ألك دم

كحبذا لك كانت ف طهراف ألشعر دائمان بأنن

زلت أعيش رحت حماير كف ظؿ رعايرػ فػاف رأل

صاحب الج ل أف يأمر برحقيؽ هذا الرجات فع ن جمي ن كأنػ لػ لمػف الشػاكريف كاف لػـ يػر مصػمح
ف ذلؾ( )...كخرامان اسمحك ل يا صاحب الج ل (.)...
محمد مهدي الحكيـ

وثٌقة رقم ()11
صورتان
ضد نهج اإلمام الخمٌنً
صورتاف
ا كل  :صػادرة عػف ا مػاـ السػيد الخمينػ حػكؿ هديػ ارسػالها السػيد الخػكئ الػ شػا ايػراف..
كرسال شكر بعثها شا ايراف ال السيد الخكئ .
كالثانيػ  :صػػكرة رقريػػر بعنػكاف« :قص ػ المرجعي ػ مػػف العمػػؽ» حػػكؿ م بسػػات ررشػػيح مرجعي ػ
عرؽ ب قيادة»
السيسران كما سبقها ف شأف مرجعي الركحان رنشراف ألكؿ مرة ف كراب « ا
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 ...كحسػػب ركاي ػ اب ػراهيـ الفاضػػم صػػاحب كرئػػيس رحريػػر مجم ػ «العػػدؿ» النجفي ػ ف ػ اطػػار
مكقؼ السمط ا يجاب مف صعكد الخكئ ال هذا المنصب يقكؿ:
«عندما اجرمعت مع صداـ حسيف ف القصر الجمهكرم سألر  :لماذا بعد صعكد السػيد الحكػيـ
ال ػ المػػأل األعم ػ دعمػػرـ مرجعي ػ الخػػكئ ف ػ الكقػػت الػػذم هنػػاؾ مرجعػػاف كبي ػراف السػػيد البغػػدادم
كالسػػيد الخمين ػ  ،كهمػػا العػػدكاف المػػدكداف لشػػا اي ػراف كبخاص ػ انػػرـ ررعرضػػكف لرحرشػػار باسػػـ شػػط
العرب ! ..فأجابن صداـ حسيف :اف الشي الخكئ فيػ عيػكب يمكػف اف يرحػرؾ مػف خ لهػا ضػد
(الحػػزب كالثػػكرة) منهػػا :ان ػ ررك ػ

فارس ػ  ،فالشػػا ينظػػر لمعنصػػر الررك ػ بػ ػ (الدكني ػ ) كمنهػػا :ان ػ

يخػػاؼ مػػف اقػػؿ كاحػػد ل ػ صػػم بالدكل ػ  ،فكيػػؼ اذا الرق ػ مع ػ أعم ػ سػػمـ بالقيػػادة ( )..كهػػذ العيػػكب
لصػػالح مسػػيررنا الرقدمي ػ الرغييري ػ  ،كلهػػذا يمكػػف رحجيم ػ ف ػ أم كقػػت اذا رحػػرؾ ضػػدنا كالشػػا
يرحمس ل ك يدخؿ معنا ف صراعات جانبي عم حساب مصالح ف المنطق » .
حكار صريح مع سماح آي ا﵀ احمد الحسن البغدادم
حاكر حامد القريش
«السمط كالمؤسس الديني الشيعي ف العراؽ»
اصدار المركز العراق ل ع ـ كالدراسات
ص  19كما بعد ط 1422 1هػ ػ 2111ـ.

أمػػا مػػا يخػػص مكقػػؼ شػػا ايػراف مػػف ررشػػيح الخػػكئ لممرجعيػ العميػػا فمقػػد كػػاف مكقفػان مؤيػػدان بػ
رػػردد ..كقػػد دلػػت ا حػػداث فيمػػا بعػػد عمػ طبيعػ الع قػ «الطيبػ » بػػيف الشػػا كالخػػكئ كلعػػؿ قص ػ
اسرقباؿ الخكئ فرىح زكج شا ايراف ف ذركة ا حػداث الثكريػ يػدلؿ عمػ ذلػؾ كمػا اف قصػ الخػارـ

الذم أهدا الخكئ إل شا ايراف كرد الشا عبر رسال شػكر مكجهػ إلػ الخػكئ بػالرزامف مػع قيػادة
ا م ػػاـ الخمينػ ػ األح ػػداث الثكريػ ػ فػ ػ ايػ ػراف يعب ػػر ع ػػف الرن ػػاقض المرع ػػب فػ ػ ارجاه ػػات المرجعيػ ػ
السياسػػي كالثكري ػ ف ػ كػػؿ مػػف اي ػراف كالع ػراؽ ،كقػػد عبػػر ا مػػاـ الخمين ػ عػػف انزعاج ػ مػػف رصػػرؼ
الخكئ (ا نؼ الذكر) كجات ف احدل الكثائؽ المدكن ك ـ ا ماـ الخمين ف هذا ا طار ما يم :
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«ك ػ ـ ا مػػاـ الخمين ػ حػػكؿ خػػارـ العقيػػؽ الشػػهير :ف ػ رمػػؾ الفر ػرة كف ػ أكؿ الثػػكرة كػػاف أحػػد
ا شخاص المشهكريف يقكؿ اف ا يرانييف اصبحكا مجانيف يقصد ثكررهـ ف كج الشا فاسرعمؿ هذ
العبارة «اصبحكا مجانيف» لمرعبير عػف أريػ مػف كقػكؼ الشػعب ا ي ارنػ ضػد ظمػـ الشػا  ..ألػيس هػذا
مف الظمـ أف يعبر عف هذا المكقؼ بالجنكف مف قبؿ أشخاص بارزيف ! ..كاف هناؾ رػاجر فػ بيػت
ذلؾ الشخص سمع هذا الك ـ ،فقاؿ لذلؾ الرجؿ اف هؤ ت الرجاؿ كانكا كذا ككػذا (لعمػ مػدحهـ!!)..
كأىف بعضهـ قد اسرشهد فقاؿ ذلؾ الشخص المشهكر اف هذا يدلؿ عم انهـ مف الحمير ألف ا نساف
العاقؿ

يذهب ليقؼ اماـ المدافع الرشاش ف الشػكارع ...هػذا الشػخص المشػهكر نفسػ أي ٍخػ ًرىج ممفػ

مف (أرشيؼ) السافاؾ كظهػر انػ خػ ؿ فرػرة الثػكرة كسػقكط شػبابنا شػهدات فػ الشػكارع كػاف قػد ارسػؿ
ال الشا خارمان (مف عقيؽ) بشرل لس مر ..»..
أما نص رسال شكر شا ايراف ال الخكئ فجاتت حسب كثيق رسمي خاص كا ر :
«حضرة آي ا﵀ العظم السيد الحاج ابك القاسـ الخكئ ارمن برأييد ا﵀ سبحان كرحت العناي
الخاصػ لػكل العصػر امػاـ الزمػاف ػ عجػؿ ا﵀ رعػال فرجػ الشػريؼ ػ اف رككنػكا بصػح كعافيػ فقػد
رشرفنا برمق خارـ مف عقيؽ مكركب عمي «يػد ا﵀ فػكؽ أيػديهـ» ممػا أكجػب عمينػا ا مرنػاف كالشػكر،
ككػػاف ذلػػؾ بشػػارة كبػػرل لنػػا كنشػػكر ربنػػا المرعػػاؿ ككػػؿ مؤيػػدم الحػػؽ انػ كػػاف ط ػكاؿ حيارنػػا كسػػمطرنا
حافظػنا كحاميػنا كمكجهػنا لنػػا فػ طريػػؽ صػػيان كنشػػر مػػذهب الحػػؽ الجعفػػرم ،انػ سػػبحان كػػاف حاميػنا
لبمدنا ايراف كشعبها مػف سػيئات الحػكادث ،كنأمػؿ اف يكػكف ذلػؾ فػ المسػرقبؿ اف شػات ا﵀ مػرة اخػرل
نػػدعك البػػارم اف يحفػػظ كجػػكدكـ الشػريؼ مػػف اجػػؿ كػػؿ شػػيع العػػالـ ..خاصػ شػػعب ايػراف آممػػيف اف
نحظ كما كنا دائمان بدعكاركـ المبارك .
محمد رضا بهمكم
قصر يناكراف براري الرابع مف ذم 1357شمس
ازدادت خطػػكرة المنعطػػؼ الكبيػػر ف ػ خطػػكط المرجعي ػ ف ػ كػػؿ مػػف اي ػراف كالع ػراؽ ف ػ ظػػؿ
مرجعيرػ ا مػػاـ الخمينػ كالخػػكئ  ..كبػػات كاضػػحان حجػػـ هيمن ػ الخػػط الرجديػػدم فػ مؤسس ػ اي ػراف
الدينيػ فػ حػيف لػـ يبػؽ امػػاـ الخػط الرجديػدم فػ مؤسسػ العػراؽ ككليػدها الحزبػ إقػرار الصػداـ مػػع
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السمط رحت أم ثمف بعد نجاح الثكرة ا س مي ف ايراف ليعكس ذلؾ انفراد خط المرجعي الرقميػدم
ف ساح العراؽ ،كلررركز ا نظار الخارجي اكثر عم ساح العراؽ لضبطها كفؽ ايقاعات ممنهج
نارج عف حسابات رجػا ايػراف ا سػ مي  ،فػزاد الرمسػؾ بشػكؿ اكبػر مػف قبػؿ الجميػع ػ مػا عػدا ايػراف
الثكرة ػ بالخط الرقميدم لممرجعي ف النجؼ.
كلعػؿ مػا يكضػح رجميػات هػذا الرركيػز الػدكل كالمحمػ كيكضػح أبعػاد رصػاعد ػ اذا مػا رجاكزنػا
دكر الخػكئ فػ ا نرفاضػ الشػعباني ػ يرمثػؿ بالخمفيػات الرػ سػبقت مػكت الخػكئ اعػداد لممرجعيػ
البديم ػ ف ػ النجػػؼ الر ػ رحرػػؿ مكقػػع الخػػكئ فقػػد رضػػمنت هػػذ الخمفيػػات رفاصػػيؿ كبي ػرة كمعمكمػػات
مرضػػارب كركايػػات مخرمفػ كاسػػمات عديػػدة ..حرػ كصػػؿ الخيػػار الػ ايػ ا﵀ السيسػػران كمػػف خ ػ ؿ
قراتة كرحقيؽ مرهؽ أجرينا ف حيثيات هذا الخيار.
كجدنا اف رقري انر صدر مف لندف باسـ «ندات الحؽ» يشرح هذ الخمفيات يكػاد يرطػابؽ فػ الجػزت
ا كبر مف معمكمار مع الكاقع الذم سارت عمي ا مكر فػ هػذا ا طػار مػف خػ ؿ رطػابؽ الركايػات
الر ػ ركيػػت لنػػا مػػف اكثػػر مػػف مصػػدر ،كلػػذا اررأينػػا اف ننػػزؿ نص ػ كأ ٍف نبػػدم م حظارنػػا عمي ػ  ،أمػػا
النص فهك كالرال :

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
قصة المرجعية مف العمؽ
لمج ػ ػكاب عم ػ ػ كجػ ػػكد رنػ ػػافس بػ ػػيف مرجعير ػ ػ النجػ ػػؼ كقػ ػػـ ،كردا عم ػ ػ ا دعػ ػػاتات القائم ػ ػ إف
الجمهكري ا س مي اخرارت لمشيع مقمديف كم ارجػع نقػكؿ :هػؿ اف المرجػع الجديػد فػ النجػؼ الػذم
عيف خمفا لمسيد الخكئ (ر ) كاف ام ار طبيعيا اـ اف أكثر مف جهػ نسػقت كسػاهمت فػ هػذا الرعيػيف
اسػػرباقا لمجمهكريػ ا سػ مي كمحاصػررها لمعرفػ حقيقػ المكضػػكع الػػيكـ الرقريػػر ا رػ كباخرصػػار
مف شاهد عمم ببعض الحيثيات:
مف الكاضح أن كبعد اند ع الثكرة ا س مي ف ايراف بقيادة العممات قامت القكل الكبػرل كعمػ
رأسها الشيطاف ا كبر بدراس دقيق لمكقع المقمد كالمرجع عند الطائف الشيعي  ،كأجػرت رقييمػنا كػام ن
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عػػف مػػدل رػػأثير عم ػ أبنػػات الطائف ػ كعم ػ ضػػكت ذلكػػـ رمػػت اخر ارقػػات كاقام ػ ع قػػات كدي ػ بػػبعض
عممات الديف المكجكديف ف أكربا ،كبالخصكص لندف كايراف ،ررق ا مر ال عقد لقاتات مػع انجػاؿ
المرجػع الػدين السػيد الخػػكئ الػذيف يرػرددكف عمػ لنػدف بانرظػاـ كهػـ مػػدججكف بالمػاؿ الػكفير ،ككػػاف
النقاش يدكر فيها لمعرف أفكار مرجعي النجؼ كنقاط اخر فها مع مرجعي ايراف كخمص الغرب الػ
نريج اسػرراريجي هػ اف مرجعيػ النجػؼ يجػب اف ربقػ بعيػدان عػف السياسػ كرأكػد لػ بقناعػ سػمكؾ
مرجعي النجؼ بهذا ا رجا كلمح الغرب مف خ ؿ رمؾ ا جرماعات (الر كانػت رعقػد كرات السػرار)
طمكحػ ػ فػ ػ اف يض ػػرب حجػ ػ انر ك ػػام ن عمػ ػ ايػ ػراف الث ػػكرة م ػػف المداخمػ ػ كالر ػػأثير فػ ػ أم ػػكر الش ػػيع
المكجكديف ف العالـ ،بؿ كحر بعض فصائؿ الشيع داخؿ ايراف ذارها .اذف ف بػد مػف خيػار كاحػد
كهك رعزيز مرجعي النجؼ كف هذا ا طار كانت كفكد مف الدكؿ الغربي ررساتؿ مف بعض قيػادات
ا ح ػزاب ا س ػ مي الػػذيف كػػانكا يرػػرددكف عم ػ مبػػان ك ازرات الخارجي ػ ف ػ هػػذ الػػدكؿ حػػكؿ قضػػي
الع ػراؽ بأن ػ مػػف هػػك البػػديؿ لمسػػيد الخػػكئ الػػذم أصػػبح مسػػنا ثػػـ مػػا هػػك مػػدل الرعػػاطؼ بػػيف شػػيع
العراؽ كايراف ك يرها !..
مػػف جه ػ أخػػرل سػػع بعػػض المعممػػيف المكجػػكديف ف ػ الهنػػد كدمشػػؽ كلنػػدف ..ممػػف يكصػػفكف
بالمعارضػ العراقيػ كهػـ طبعػنا مػف المسػرفيديف جػػدا مػف مرجعيػ النجػؼ المعػركفيف بكػراهيرهـ يػراف
! ..اف يقدمكا رقارير ال مكظف الدكؿ الغربي كبعض سفارارها مؤكديف لهـ بأدل عديػدة عػدـ كجػكد
أم صم بيف مرجعي النجؼ كايراف ،كاف مرجعي النجؼ ررفض مبدأ ك ي الفقي  ،بػؿ أكثػر مػف هػذا
كػػاف بعػػض هػػؤ ت المعممػػيف يػػرددكف السػػخري كا سػػرهزات بػػايراف كمراجعهػػا أمػػاـ هػػؤ ت خ ػ ؿ رمػػؾ
ا جرماعات!!..
بػػدأت رمػػؾ المقػػاتات رقريب ػان عػػاـ (1985ـ) كاسػػرمرت عػػدة سػػنكات كانػػت رػػرـ ف ػ البداي ػ عبػػر
كساطات يقكـ بها بعض أثريات الشيع المكجكديف ف لندف أك يرها ،ثـ رحكلت ال لقاتات مباشػرة
يشعر فيها أبنات المرجعي  ..كمنرسبكها بالسعادة لمرع ا سفار كالرنقؿ عبر العكاصـ الكبيرة كالفنادؽ
البهيجػ كالسػػيارات الفخمػ الرػ يسػػرقمكنها ..سػكات فػ عمػػاف أك لنػػدف أك كاشػػنطف أك بػػاريس أحيانػنا.
كاجما ن نقكؿ إف السؤاؿ المهـ هك مف هك البديؿ لمسيد الخكئ (ر ) كمقمد لمشيع يحفظ هػذ المظمػ

122

كيسربؽ ا يرانييف مر كها  .ثـ اف أك د السيد الخكئ كذكيػ كحاشػير يطمحػكف الػ اسػرمرار بقػات
المرجعيػ فػ قبضػرهـ لمظفػر بػدخمها الكبيػر ك نائمهػا المعنكيػ كالماديػ  ،ثػـ هنػاؾ عامػؿ آخػر يػػدعـ
هذا المشركع كهك مكقؼ الزعام العراقيػ فالقيػادة فػ العػراؽ ر ػـ سػعيها لرقػكيض المرجعيػ كالكجػكد
الحكزكم ف النجؼ ،لكنها ررفػؽ فػ الػرأم مػع الػدكؿ الكبػرل كمػع كػؿ ا طػراؼ ذات الصػم بػا مر
عم ابقات مرجعي النجؼ (بشكؿ رمػزم كمحػدكد) أخػذان فػ نظػر ا عربػار الرخػكؼ مػف انرقالهػا إلػ
الجمهكري ا س مي  .كقد عبر سفير العراؽ ف بريطانيا آنػذاؾ محمػد المشػاط فػ كثيػر مػف لقاتارػ
مع مسؤكليف ربييف ،كمع سفرات سابقيف لشا ايراف كمعارضيف ايػرانييف (يقيمػكف فػ لنػدف كبػاريس)
عف رضامف العراؽ معهـ ف انعػاش مرجعيػ النجػؼ كرحييػدها ،كافػ س ا يػرانييف مػف اخرراقهػا ،ك
نخكض ف الرفاصيؿ كالمفردات فه عميق الغكر ،كاخرصا انر نخمص جميعان ال القكؿ :مف سيخمؼ
ا ماـ الخكئ ! ..كمف هك الخبير الذم يخطط بنجاح كبشكؿ حكزكم لذلؾ !..
تنفيذ العممية:
كانػػت ا جرماعػػات سػػاخن فػ لنػػدف كهػ رضػػـ معممػػيف مػػف الهنػػد كايػراف كدمشػػؽ كلنػػدف ازئػػدان
ابنات المرجع القادميف مف النجؼ كعم المسػرح رمػكح ث ثػ اسػمات لمرشػحيف يػرـ اخريػار احػدهـ كهػـ
مف المرفكقيف (عمميان) بيف ر ميذ السيد الخػكئ (ر ) كرػرؾ المجػاؿ ا كسػع بػف المرجػع فػ النجػؼ
(المرحكـ) السيد محمد رق الخكئ كهك بطؿ المشركع كرائد ا كؿ.
بطبيعػ ػ الح ػػاؿ ك ػػاف المرش ػػح ا كؿ الس ػػيد عمػ ػ البهش ػػر كالمع ػػركؼ ببراعرػ ػ (العمميػ ػ ) كخمقػ ػ
الع ػػال كلك ػػف عكائ ػػؽ س ػػمخر عػ ػف الررش ػػيح كأهمه ػػا :ع ػػدـ اس ػػرقرار ص ػػحر ككب ػػر س ػػن ث ػػـ ص ػػعكب
(اسردراج كاسرغ ل ) مف قبؿ الحاشي كطاقـ المرجعي كهذا عامؿ مهـ جدان لذا ألغ ررشيح .
كعقيب فررة طكيم لمع اسـ الرجؿ الثان ف القائم هذ كهك السػيد محمػد الركحػان (مقػيـ فػ
قـ ممنكع مف السػفر بسػبب مػا يقػاؿ عػف ع قػات كثيقػ كانػت لػ مػع شػا ايػراف ال ارحػؿ) ،كبػدت أك ن
عمميػ نقمػ مػػف ايػراف الػ الخػػارج ..ككانػػت عمميػ صػػعب كررطمػػب كقرػان كلكػػف الفكػرة نجحػػت حينمػػا
ردخؿ ابف عم ال يمقرب مف القيادة ا يراني باسرحصاؿ اذف لسفر ال لندف لمعػ ج ..كنقمػت جػكازات
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سفر مع ذكي كأفراد أسرر كلصقائ بكاسط فرد منردب ال دب  ،كخ ؿ ساع كضعت الرأشيرة مف
القنصمي البريطاني عم الجكازات بنات عم رعميمات مف لندف ..كلمعمـ رـ ذلؾ ف ظركؼ

يمكف

لحام ػػؿ الجػ ػكاز ا ي ارنػ ػ أف يحص ػػؿ عمػ ػ الرأش ػػيرة البريطانيػ ػ لمعػ ػ ج أك ي ػػر ا بع ػػد اس ػػرجكابات
كرعقيػػدات رمرػػد ربمػػا لعػػدة أشػػهر ..فػػأفهـ!!  ،هػػذا كسػػافر السػػيد الركحػػان مػػف طه ػراف مػػع أس ػرر
كبعػػض مرافقيػ مصػػطحبيف معهػػـ أمرعػ كحقائػػب لفرػػت انربػػا رجػػاؿ الجمػػارؾ فػ المطػػار كحػػؿ فػ
لندف كسط ررحيب مف عممائها المحمييف.
كرـ عرض لمجمهكر لمكهم ا كل ف احرفاؿ كاف يقاـ بمندف باسـ «مهرجاف الغدير» ..رقيم
مرجعيػ النجػػؼ سػػرعراض كجكدهػػا كقكرهػا ..ككانػػت طريقػ اشػػرراك فػ المهرجػػاف رػػرـ بصػػكرة فنيػ
كمثيػ ػرة ..فيقر ػػرف دخكلػ ػ بض ػػج كص ػػخب كرردي ػػد الصػ ػ ة عمػ ػ النبػ ػ (ص) مم ػػا يس ػػردع انرب ػػا
الشخصػػيات الشػػيعي الر ػ حضػػرت ال ػ المػػؤرمر مػػف انحػػات مخرمف ػ مػػف العػػالـ كالر ػ كانػػت رسػػرقبؿ
بشكؿ سميـ كبفطرة بريئ .
كشػاعت ا خبػػار بشػػكؿ قػػكم بأنػ سيسػػافر لمنجػػؼ ليسػرقر هنػػاؾ بػػدعكة مػػف السػػيد الخػػكئ لكػػف
أبنات السيد الخكئ كانكا يناكركف ،احدهـ كػاف يجيػب بأنػ  :اسرشػاركنا كرحبنػا بػالفكرة لػيس ا (،كػاف
ذلػػؾ لػػدفع الشػػككؾ) ،أمػػا السػػيد الركحػػان فعنػػدما يسػئ يؿ كػػاف يسػػرند الػ رسػػال فػ جيبػ مكقعػ مػػف
السػػيد الخػػكئ يػػأمر فيهػػا بالركجػ الػ النجػػؼ لشػػغؿ مكانػ فػ الرػػدريس كامامػ الجماعػ كا فرػػات..
كنعبر فصػ ن لنخرصػر الرقريػر فقػد خرمػت الرأشػيرات العراقيػ فػ جػكازات السػيد الركحػان كمػف معػ
بمكج ػػب أم ػػر مس ػػبؽ م ػػف الخارجيػ ػ العراقيػ ػ ث ػػـ م ػػف جهػ ػ أخ ػػرل رك ػػكف فري ػػؽ م ػػف الطمبػ ػ ال ػػدينييف
المكجكديف ف قـ (ايػراف) بحػدكد ث ثػيف شخصػان لمنػزكؿ الػ النجػؼ بمعيػ السػيد الركحػان عمػ أف
يمػػركا برركيػػا سػػر ـ الرأشػػيرات العراقي ػ حيػػث أيعطي ػت الرعميمػػات مػػف بغػػداد ال ػ السػػفارة العراقي ػ
بمػػنحهـ السػػم  ..ثػػـ يركجهػػكف الػ دمشػػؽ ..حيػػث يصػػؿ السػػيد الركحػػان الػ دمشػػؽ لزيػػارة الحػػكرات
زينب (ع) كمف ثـ الركج جميعان ال النجؼ عف طريؽ ا ردف اذ
ال بغداد.
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يكجد طريػؽ سػالؾ مػف دمشػؽ

أما كيفي دخكلهـ ال ا ردف فكاف ضػمف الررريبػات المسػبق بػيف العكاصػـ السػالف الػذكر ،كهنػا
نؤكد بأف القيادة ا ردني كانت ررعامؿ باحرراـ كبير مع ابنات السيد الخكئ (ر ) كيسرقبمكف دائمان ف
ا ردف ض ػػيكفان عمػ ػ مم ػػؾ ا ردف (مم ػػؾ ا ردف ال ػػذم زار مؤسسػ ػ الس ػػيد الخ ػػكئ بمن ػػدف أكث ػػر م ػػف
مرة !! ..الممؾ الذم اطمؽ أكؿ قذيف مدفع عم ايراف عند اند ع الحػرب ..الممػؾ الصػديؽ الحمػيـ
لشػػا اي ػراف ال ارحػػؿ ..الممػػؾ الػػذم رػػردد عم ػ الع ػراؽ أكثػػر مػػف عش ػرات الم ػرات ابػػاف الحػػرب دكف أف
يزكر مرة كاحدة السيد الخكئ أك يعكد ف مرض حينما كاف يرقد ف مسرشف ابػف النفػيس ببغػداد،
لكن ا ف يدلؿ ابنات السيد الخكئ كيرردد عم مؤسسر بمندف !! فأفهـ).
كػػاف كػػؿ ش ػ ت قػػد ررر ػػب كاكرممػػت الم ارحػػؿ كالرمهيػػدات ..لكػػف الق ػػدر بػػدد كػػؿ ش ػ ت كي ػػؼ !
كلمػػاذا ! ..فقػػد حكمػػت الصػػدف ان ػ كبػػنفس ذلػػؾ اليػػكـ المعػػيف لسػػفر السػػيد الركحػػان مػػف لنػػدف ال ػ
دمشؽ ثـ العػراؽ قػاـ الػرئيس الع ارقػ بغػزك دكلػ الككيػت كاحر لهػا ،كاخػرمط الحابػؿ بالنابػؿ كفػكج ت
الع ػػالـ به ػػذا الح ػػدث المه ػػـ ..كرأم ػػؿ الس ػػيد الركح ػػان أيامػ ػان لررض ػػح لػ ػ الرؤيػ ػ  ..لك ػػف رف ػػاقـ ا مػ ػكر
كا شارات الكاردة مف النجؼ حممر عم العػكدة الػ ايػراف ففشػمت الخطػ  ..كعػاد الػ ايػراف لػي حظ
رجاؿ ا مف ا يرانييف بريب كدهش كجكد الرأشيرات العراقي ف جكازات سفر كأسرر عم الر ـ مػف
العدات القائـ بيف البمديف !!
كهكػػذا رفػػاقـ الكضػػع الػػدكل كانػػدلعت حػػرب الخمػػي كمػػا لحقهػػا مػػف هزيم ػ الع ػراؽ ثػػـ اشػػرعاؿ
ا نرفاض ف العػراؽ ،كأخػذت المطالػب الدكليػ كا قميميػ كالمصػالح الذاريػ لمحاشػي رمػح عمػ ابنػات
السػػيد الخػػكئ (ر ) با سػػرعجاؿ ف ػ رثبيػػت خميف ػ لمرجعي ػ النجػػؼ ..خصكص ػان كالسػػيد الخػػكئ أخػػذ
يثقؿ ف مرض حر ررـ حال الرنصيب بطريق دراماريكي هادئ رقبمها الشعكب الشيعي بقداس كيرـ
رفكيت الفرص عم ا يرانييف مف امر ؾ المبادرة.
كهنا جات دكر المرشػح الثالػث كهػك السػيد عمػ السيسػران كخميفػ مفضػؿ كبػديؿ ممرػاز ..نظػ انر
لركفر الحا ت ا ري في :
 1ػ كفاتر العممي ب شؾ !..
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 2ػ طبع الهادمت البارد ،المائؿ كثي نار ال الصمت كا نطكات !..
 3ػ رمسك الشديد بالبقات ف النجؼ بالغان ما بم ا مر!..
 4ػ رركيبر الشخصي المماثم لمسػيد الخػكئ (ر ) فػ الرهػرب كالخػكؼ مػف أم معمعػ سياسػي
أك اجرماعي ك يرها...
 5ػ صػػداقر الحميم ػ مػػع ابنػػات السػػيد الخػػكئ (ر ) كاعرمػػاد المطمػػؽ عميهػػا كاسػػرجابر القكي ػ
لمطالبهـ دكف أم رردد !!..
 6ػ سػػن المركسػػط حيػػث هػػك فػ آكاخػػر العقػػد السػػادس مػػف العمػػر كيمكػػف اف يشػػغؿ المنصػػب
ث ث عقكد مف الزمف.
 7ػ نبذ ك ي الفقي الر رشكؿ عقدة الغرب كمف يمؼ لف .
 8ػ عػدـ سػخط السػمط فػ العػراؽ عميػ حيػث سػبؽ اف ظهػر بعػد فشػؿ ا نرفاضػ عمػ شاشػ
الرمفاز كشجب ا نرفاض ككصفها بأنها عمؿ ك ائ !!..
 9ػ الصداق الحميم بيف أبنات السيد الخكئ (ر ).
كهناؾ ايجابيات كعكامؿ أخرل ربما فمنا عنها أكلـ نطمع عميها.
ككمرحم أكل دفع السيد الخكئ (ر ) بالسيد السيسران

قام الص ة نياب عف السػيد الخػكئ

(ر ) ككذلؾ شغؿ كرسي ف الردريس كالبحث كممارس ا فرات ،ممػا سػمط عميػ األضػكات شػيئان فشػيئان
!!..
كهكذا ركف السيد الخكئ (ر ) ،كعم الفػكر اصػدرت مؤسسػر بمنػدف بيانػان نعػت فيػ إلػ العػالـ
ا س م  ،كفار كف نفس الكقت ذكرت اسـ السػيد السيسػران بأنػ أجػاز المؤسسػ باسػر ـ الخمػس
الشرع  ..فكاف ف آف كاحد بياف نع كبياف رعريؼ بالمرجع الجديد ..ثـ ر ذلؾ حمم دعائي عبر
الكمم ػػات كالخط ػػب كالبرقي ػػات كالفاكس ػػات ..ب ػػأف الس ػػيد ال ارح ػػؿ أكصػ ػ ب ػػأف ير ػػكل الس ػػيد السيس ػػران
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الص ة عمي كرجهيػز كاف يكاصػؿ مهامػ العمميػ  ..كلػـ يكػف مصػدر لهػذ ا دعػاتات ا أك د فقػط
!! ثػػـ ارفػػؽ ذلػػؾ حممػ رشػػهير كرشػػكيؾ بػػالمرحكـ السػػيد عبػػد ا عمػ السػػبزكارم المكجػػكد فػ النجػػؼ
آنذاؾ بأن فقد حكاس  ،كذلؾ لسد باب المرجعي ف كجه ال ا بد !!!..
ثـ عػزز هػذا الررشػيح بضػج اع ميػ كاسػع قامػت بهػا مجمػ «النػكر» ثػـ مجػ ت« :المجمػ »
ك«الكسػػط» ك «الش ػراع» ك يرهػػا ...مػػف الج ارئػػد كالنش ػرات كه ػ رمػػكح بصػػكرة ممكن ػ كجميم ػ لمسػػيد
الخػػكئ (ر ) كيظهػػر فيهػػا ال ػ جنب ػ السػػيد السيسػػران عمم ػان بػػأف السػػيد الخػػكئ حػػرـ عم ػ أم كاحػػد
الرصكير معػ

!! ..كرػرؾ هػذا ا مريػاز فقػط لمسػيد السيسػران كبطاقػ دعايػ ضػمف حممػ رنصػيبي

كاس ػػرمرت المجػ ػ ت الم ػػذككرة (كهػ ػ رم ػػكؿ ب ػػدك رات ال ػػنفط الخميجػ ػ

!!) فػ ػ نش ػػر المق ػػا ت ع ػػف

المرجعي كالمراجع فيما رركز عم السيد السيسران بأن األلمع كالمقبكؿ ف نشر أما مجمػ «النػكر»
الر رصدرها مؤسس السيد الخكئ بمندف فقد كظفت اعدادها لمدعاي لممرجع الجديد.
كربػػع ذلػػؾ منشػػكرات رربػػت ف ػ قػػـ ،كرػػـ رصػػميمها ف ػ العػػالـ رحمػػؿ اسػػمات أكثػػر مػػف خمسػػيف
(عالمان) يشهدكف بص حير لمرقميد كالمرجعي  ،ير أنها

رحمؿ أم ركقيع ،كانما نظمهػا صػهر فػ

قػػـ بالرنسػػيؽ مػػع ابنػػات السػػيد الخػػكئ (ر ) كلػػدل ا سرفسػػار مػػف العديػػد مػػف هػػؤ ت العممػػات أبػػدكا عػػدـ
اط عهـ عم األمػر اط قػان ،لكػف الػذم بػدا أف صػهر السػيد السيسػران الػذم يػدير مرجعيرػ مػف قػـ
(كيرمرع بص حيات مرجع كامؿ) كاف قد اجرل ارصا ت هارفي مع بعضهـ سردراجهـ ليس ا .
كهكذا انرشرت الم ييف مف نس رسالر بمخرمؼ المغات كرـ رعبئ المطابع فػ باكسػراف كالهنػد
كالككيػػت كاي ػراف كلبنػػاف لنشػػرها ،كرغطي ػ كػػؿ البمػػداف بهػػا ،ثػػـ ارسػػمت ا ؼ الككػػا ت المكقع ػ مػػف
المرجع الجديد ال عممات البمداف حيث كاف ارساؿ قكائـ بأسمائهـ مػف قػـ كلنػدف يػدكنها المرجػع دكف
أم معرف ػ مػػف هػػؤ ت ..ا ان ػ اعرمػػد عم ػ رزكي ػ صػػهر ف ػ قػػـ كابنػػات السػػيد الخػػكئ رحم ػ ا﵀.
كرسػارع اثريػات الخمػػي بالػذات لرقميػد خضػػكعان عربػارات عديػػدة فػ مقػدمرها الرهػػرب مػف المحسػػكبي
عم ايراف.
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ثـ

ننس الدكر الكبير الذم قامت ب جهات خفيػ فػ الهنػد كباكسػراف لرسػكيؽ مرجعيرػ كقػد

رحدث الدكركر الريحان ف مقاؿ نشرر جريػدة «كيهػاف» العربيػ اسػرنادان إلػ المصػادر اطمػع عميهػا
بأف أكثر مف خمس م ييف دك ر صرفت ف الهند كباكسراف فقط لرثبيت مرجعي النجؼ!!!..
كاخي انر أذعف العممات المحميكف ف كاف البمداف لهذا األمر الكاقع الجديد طمعان منهـ فػ السػيكل
النقدي الضخم الر ردرها مرجعي النجؼ كقديمنا قيؿ:
اذا درت نياقؾ فاحرمبها فما ردرم الفصيؿ لمف يككف
كاخيػ نار اسػرقر المرجػع الجديػد فػ عػش المرجعيػ  ،كرحقػؽ الهػدؼ بالكامػؿ كنجحػت الخطػ كهنػػا
نؤكد بدق كأمان اننا نعربر شخص السيد السيسران ( ير ضالع) ف ماكرد ذكر ا ان اسردرج ف
ا مكر ردريجيان كبطريق فني كنحف

نقصد ب سكتان (كالعياذ با﵀) هذا رقريػر مقرضػب كعاجػؿ عػف

كاقع ا مكر كالمداخ ت مف كرات الككاليس فيا أيها المؤمنكف (الكاعكف اليقظكف) ..هؿ بق بعػد هػذا
كم ػ مجػػاؿ لمقػػكؿ بػػأف الجمهكري ػ ا س ػ مي عينػػت لمشػػيع م ارجػػع كاف مرجعي ػ النجػػؼ خالي ػ مػػف
المداخ ت  ..لمغرب كالعـ ساـ !! اما ا دعات القائؿ :اف الدكلػ عينػرهـ فالدكلػ هػ رحػت سػمط
مرجع كبقيادة العممات كالساكت عف الحؽ شيطاف اخرس.
هارؼ الحؽ  /لندف ػ 1994/3/14
نقكؿ أف أكثر المعمكمات الكاردة ف هذا الرقريػر رطابقػت مػع المعمكمػات الرػ فػ حكزرنػا كرمػؾ
جاتت نريج لرحقيقنا عف انرخاب السيد السيسران لمكقػع المرجعيػ العميػا ،كمػا اف شخصػيات بػارزة
فػ الكسػػط الػػدين ركت لنػا ،دكف سػػابؽ معرفػ بهػػذا الرقريػػر ،مػػا يطػػابؽ المقػػدار المرفػػؽ عميػ منهػػا،
كمػػف هػػؤ ت الع مػ السػػيد حسػػف الكشػػميرم الخطيػػب المعػػركؼ فػ اكسػػاط المنبػػر الحسػػين كالشػػي
رياض حبيب الناصرم كآي ا﵀ السيد أحمد الحسن البغدادم ،كنكرر لهذ ا سباب اررأينا اف ننشػر
هذا الرقرير بالكامؿ أك ثـ نبدم م حظارنا عم بعض ما كرد في كالذم نعرقد:
أك ن :اف الرقريػػر المػػذككر يرحػػدث عػػف اسػػمات لػػـ يػػذكرها كه ػ اسػػمات رنرم ػ ال ػ بمػػداف مخرمف ػ
اشرركت ف اعداد طبخ مرجعي الركحان الر رذكرها رفاصيؿ الرقرير المذككر ،كمف هذ ا سمات
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رجػػؿ اسػػم جعفػػر ا سػػككن بػػف ميػػر از عمػ (الحػػائرم) ،كاحػػد مػػف رمػػكز الشػػيخي فػ السػػرينات فػ
كمي ػ ا لهيػػات ثػػـ نػػزع العمام ػ بعػػد ذلػػؾ كعػػيف مكظف ػان ف ػ ك ازرة الخارجي ػ ثػػـ ارسػػمر الخارجي ػ ال ػ
الككيت بمنصب القائـ با عماؿ ف السفارة ا يراني الشاهنشاهي  ،كبعدها عيف سفي انر ف بغداد لمػدة
سنريف ثـ نقؿ سفي نار لطهراف فػ السػعكدي  ،كعنػدما انرهػت فرػرة رعيينػ طمبػت السػعكدي مػف الحككمػ
ا يرانيػ آنػػذاؾ رمديػػد بقائ ػ سػػفي انر لػػديها ربػػع سػػنكات أخػػرل ،يرحػػدث العربي ػ  ،كمػػف مكاليػػد ك ػرب ت،
كيمقب بجعفر رائد ،أخذ يكرب فيما بعد ف نشرة اسمها «المكجز» يصػدرها مركػز الع قػات ا يرانيػ
– العربي  ،يطرح مرجعي السيد محمد الركحان عبر مقا ت عف الكضع الشيع ف العػالـ ،كا سػـ
الثان هك السيد رضا الساعج مف أصؿ ايران كػاف فػ عػاـ  1968مقيمػنا فػ كػرب ت ،كهػك عمػ
ع ق قكي مػع العائمػ الشػي ارزي رحػكؿ الػ بغػداد ثػـ اخرفػ حرػ ظهػر فػ جػدة كرػاجر مجػكهرات،
كهػػك ا ف مقػػيـ ف ػ السػػعكدي كيحمػػؿ الجنسػػي السػػعكدي  ،كيشػػارؾ ف ػ بعػػض ا حيػػاف مػػع الكفػػكد
الرسمي السعكدي ا س مي ال بعض الدكؿ.
كمف ا سمات الر كانت رجرمع ف لندف كلها دكر ف طػرح مرجعيػ الركحػان الرػ لػـ يػذكرها
الرقريػػر المػػذككر محمػػد عمػ الشهرسػػران كمصػػطف جيرػ كككػػؿ ك«لياقػػت عمػ بكػػيـ» ابػػف اخ مػ
اصغر ،كمحمد المكسكم (الهندم) ،كمنذ عاـ 1985ػ  1986كاف هؤ ت أك بعضهـ يجرمعػكف دكريػنا
ف لندف ف فندؽ «كمبرلند» ينضـ اليهـ ايرانيكف مف المانيا كأميركا كينضـ اليهـ مف السعكدي عبد
ا﵀ الخنيزم ككاف يشارؾ فػ ا جرماعػات د .عمػ رضػا صػاحب كزيػر ا قرصػاد أيػاـ ك ازرة هكشػنؾ
كأحيانػػا يحضػػر هػػذ ا جرماعػػات محمػػد عم ػ الشػػيرازم (ابػػف السػػيد عبػػد ا﵀) كالشػػي الشػػا آبػػادم،
كفيما كاف محمد رق الخكئ مصػ انر عمػ اف يكػكف محمػد رضػا الخمخػال هػك البػديؿ لمرجعيػ ابيػ ،
فأف هؤ ت أقنعػك بخطػ جمػب الركحػان الػذم لػـ يعمػـ بكػؿ الرفاصػيؿ بدقػ مػف ايػراف عبػر لنػدف الػ
العراؽ كقد نسؽ ا مر مع شخص اسم لؤم كػاف مسػؤك لممخػابرات العراقيػ بمنػدف فيمػا ركسػط شػا
آبػػادم كالسػػيد مهػػدم الركحػػان لرفػػع منػػع سػػفر الركحػػان مػػف اي ػراف لػػدل المسػػؤكليف ا ي ػرانييف ،أمػػا
الشخص الذم حمؿ الجكازات ال السفارة البريطاني ف دب فهك السيد أحمد أخك زكج السيد حسف
الكشميرم كقد انزع الركحان الذم كاف مقيمنا ف لندف ف بيت فاضؿ المي ن عندما ابمغ السػيد
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محمد رق الخكئ عبر الهارؼ بأف مجيئ ال العراؽ بات أم نار مسرحي ن فرجع ال ايراف فيما قامػت
السمطات ا يراني بحجػز جػكازات السػفر نهػا رحمػؿ الفيػ از .العراقيػ كبعػد عػكدة الركحػان الػ ايػراف
اسػػرقر رأيهػػـ عم ػ رضػػا الخمخػػال مػػف جديػػد ،ا أف هػػذا ا خيػػر اعرقػػؿ ضػػمف ( )35شخصػػا مػػف
الحكزة (العممي ) أثر فشؿ انرفاض 1991ـ ،كف ظؿ ضعؼ ع قػات محمػد رقػ الخػكئ كجماعرػ
م ػػع السيس ػػران بخػ ػ ؼ م ػػا يفر ػػرض الرقري ػػر كلع ػػدات ر ػػاريخ لػ ػ م ػػع جػ ػكاد الكمبايك ػػان يح ػػكؿ دكف
احركػػاكهـ بمرجعي ػ الكمبايكػػان اضػػطركا اف يعػػكدكا ال ػ الركحػػان ا ان ػ طػػالبهـ هػػذ الم ػرة برقريػػر
لمكاردات المالي فيما هـ يحاذركف مف اعطات أم رقرير خكفا مف فاضؿ المي ن العارؼ بكؿ شػ ت
!! ..كهػذا رربطػ ع قػ قكيػ مػػع الركحػان بحيػث اف هػذا ا خيػر يسرشػػير بكػؿ شػ ت فاضػط ار الػ
كرق السيسران اذ لـ يبػؽ أمػامهـ يػر لحػؿ المشػكم  ،كعنػدما حسػمت المرجعيػ لمسيسػران اضػطر
الركحان اف يبم محمد مهدم شمس الديف بأف الرسال الر كصػمر مػف السيسػران با شػراؼ عمػ
مؤسسػ الخػػكئ فػ لنػػدف لػـ ركػػف حقيقيػ  ،كاف محمػػد رقػ الخػػكئ هػك الػػذم فبركهػا ،كهػػذا مػا يفسػػر
الرصػريحات الرػ أدلػ بهػا شػمس الػديف فيمػا بعػد ضػد المؤسسػ كرناقمرهػا الصػحاف  ،كسػنأر عميهػػا
ف ػ فصػػؿ حػػؽ ،كلػػـ يحصػػؿ حسػػـ المرجعي ػ لمسيسػػران دكف دكر لحػػكزة النجػػؼ حر ػ قبػػؿ كفػػاة
الخ ػػكئ  ،حي ػػث ك ػػاف هنال ػػؾ دكر لمس ػػيد رضػ ػ ال ػػديف المرعشػ ػ ب ػػف الس ػػيد جعف ػػر كالش ػػي مررضػ ػ
البركجردم كالشي اسحاؽ الفياض ..فهؤ ت شارككا ك يرهـ فيما بعد با رفػاؽ مػع محمػد رقػ بكضػع
الشركط عم السيسران مف ركقيع الككا ت المقررح ك يرها!!..
ثانيان :كما اف الرقرير المرقدـ لـ يذكر أيان مف أسمات الذيف رقرر اف يسافركا مف ايراف ال العراؽ
عبر رركيا ليرحكلكا ال جزت مف حاشي الركحان  ،كأهـ هذ ا سمات المعركفػ هػـ :عبػد ا﵀ لنك ارنػ
كمحمػػكد الخميم ػ كمحمػػد حمػػام كاسػػمات اخػػرل با مكػػاف الرعػػرؼ عميهػػا ف ػ اكسػػاط الحػػكزة القمي ػ
بشػػكؿ

يػػدع مجػػا ن ألم شػػؾ ف ػ رفاصػػيؿ المعمكمػػات ا ساسػػي الر ػ جػػاتت ف ػ الرقريػػر باسػػرثنات

الم حظػػات الر ػ نحػػاكؿ أف نكجزهػػا نحػػف عبػػر هػػذ النقػػاط ،كا فػػاف الرفاصػػيؿ عام ػ لهػػذ الركاي ػ
يعرؼ بها الكثير مف الػرؤس الكبيػرة كالصػغيرة فػ الحػكزة القميػ كالحػكزات ا خػرل كلقػد سػألنا السػيد
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حسف الكشميرم عف صح أف يككف أخك زكجر هػك الػذم نقػؿ الجػكازات الػ السػفارة البريطانيػ فػ
دب فأكد ذلؾ كما أكد كؿ المعمكمات ا خرل.
ثالثػان :جػػات فػ الرقريػػر اف شخصػػي السيسػػران كانػػت شخصػػي (هادئػ ) ،ا اف هػػذا الركصػػيؼ
يحرػػاج ال ػ دق ػ اكبػػر ،فالػػذيف عرف ػكا الرجػػؿ عػػف قػػرب كعايشػػك يقكلػػكف ان ػ كػػاف يفضػػؿ العزل ػ عػػف
ا كساط الديني كا جرماعي قبؿ رصدي لممرجعي  ،فهك لـ يمرؽ فضػ ت الحػكزة كلػـ يحرػؾ بػالمجرمع
النجف ا ناد نار ،ك يشػررؾ فػ المناسػبات ا جرماعيػ كالدينيػ ا بشػكؿ محػدكد ،ككػاف يػذهب قبػؿ
بزكغ الشمس ال الككف ل سرجماـ لمدة ساعريف عم شاط ت الفرات كعص نار يمارس رياض المش
حكؿ(سكر النجؼ) بمعي كلد محمد رضا.
رابعان :أما مف ناحي عممير المشهكدة الر يفررضها الرقرير فاف الكثير مف الخبرات ف أكسػاط
المؤسس الديني فػ النجػؼ كقػـ

يرفقػكف مػع هػذا المنحػ  ،كقػد حصػؿ مػا يشػب ا نشػقاؽ الػداخم

العمم كما بدا مػف منشػكرات الصػحاف فػ حينهػا فػ اطػار ررشػيح لممرجعيػ فػ ا كسػاط العمميػ
الديني .
هذا مف ناحي  ..كمف ناحي أخرل فاف المعركؼ عف السيد الخكئ ان لـ يعط ف حيار اجػازة
اجرهػاد سػكات عمػ صػعيد (الممكػ ) أك عمػ صػػعيد ا جرهػاد (المطمػػؽ) ألحػد باسػػرثنات الشػهيد محمػػد
باقر الصدر (شفاه ) ،كيعكد السبب ف ذلؾ ال ما ي ار البعض مف ان (عقدة) لدل السيد الخكئ ،
ع قر ػ بػػالمير از النػػائين الػػذم مػػنح بعػػض ر ميػػذ اجػػازات اجرهػػاد ا ان ػ لػػـ يمػػنح الخػػكئ ا جػػازة
عنػدما اطمػع عمػ البحػكث الرػ قػدمها ا خيػر اليػ فػ اطػار مػا يعػرؼ بػأجكد الرقريػرات الرػ كربػػت
حػػكؿ محاض ػرات النػػائين  ،فمػػـ يقػػؿ النػػائين بأجرهػػاد الخػػكئ برقريظ ػ كبخػػط يػػد كعبػػر عن ػ بالعػػالـ
الفاضػػؿ كمػػا حصػػؿ اف ا كسػػاط النجفي ػ فكجئػػت باجػػازة اجرهػػاد عم ػ صػػعيد (الممكػ ) منحهػػا السػػيد
الخكئ ال السيسػران ظهػرت بعػد كفارػ

أثنػات حيارػ  ،ا مػر الػذم دفػع بعػض هػذ ا كسػاط إلػ

الرشكيؾ فيها كالقكؿ إنها اجازة مزكرة نها لـ ركف بخط يد الخكئ كلـ رصدر فػ أيػاـ حيارػ  ،كمػف
الممك ػػف رزكي ػػر خرمػ ػ كه ػػؤ ت يرح ػػدثكف أف الركح ػػان كالش ػػي جػ ػكاد الربري ػػزم كالش ػػي الغ ػػركم ال ػػذيف
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رعربرهـ ا كساط العممي أكثر كفاتة مف السيسػران بكصػفهـ درسػكا الفقػ فػ دكرات كاممػ

خاصػ ،

إ اف السيد الخكئ لـ يمنحهـ اجازة اجرهاد !!..
كمف هنا يمكف القكؿ اف الرسال المرسم مف الخكئ المكقعػ بخرمػ الرػ كػاف السػيد الركحػان
يحممهػػا

رعن ػ بالضػػركرة اجػػازة اجرهػػاد انمػػا ه ػ رسػػال دعػػكة ،هػػذا أك ن ..كثاني ػان :لػػيس مػػف المؤكػػد

كالمعمكـ اف هذ الرسال مزكرة اك حقيقي  ،بغض النظر عف ذلؾ فػاف السػيد محمػد رقػ الخػكئ سػمـ
رسال الخكئ لكراث المرجعي ف بيت محمد عم الشهرسران ف لندف.
خامس ػان :أمػػا فيمػػا يرعمػػؽ باص ػرار السػػيد السيسػػران عم ػ البقػػات ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ كالػػذم لػػـ
يكضػح الرقريػػر أسػباب فػػا مر يعػكد – كلعػػؿ ذلػؾ مػػف الكاضػح – إلػ اف السػيد السيسػػران إذا ػػادر
النجؼ ال ايراف فان يرحكؿ ال كاحد مف مئات ا شخاص الذيف يساككن ف المرربػ العمميػ  ،كهػـ
أكبر مررب عممي منػ فػ أكسػاط قػـ المقدسػ مػف م ارجػع كمدرسػيف دينيػيف يحضػر دركسػهـ ا

ؼ

مػف الطمبػ مػف مخرمػػؼ بمػػداف العػالـ ،سػػيما فػ ظػؿ ازدهػػار كالد ارسػ الدينيػ كرنظيمهػػا فػ قػػـ بعػػد
انرصار الثكرة ا س مي ف ايراف ،فالبقات ف النجؼ ف مثؿ هذا كضع أفضػؿ لمطػامحيف أك الػذيف
يركف أنفسهـ مؤهميف لمرصدم مػف الخػركج منهػا ،ألف أم منػاخ دينػ شػيع آخػر

يعطػيهـ فرصػ

رحقيؽ طمكحارهـ ،كهذا ما يذكرنا بأسباب عكدة ا صفهان كالنائين ال العراؽ بشػرط عػدـ الرػدخؿ
ف السياس كأسباب هذ العكدة الر رطرقنا إليها ف الفصؿ ا كؿ مف الكراب.
سادسنا :أما ما يرربط بأف الخكئ أناب
عم ا خريف ،فإف هػذا

قام الص ة نيابػ عنػ كبػديؿ اك كرأشػير عمػ فضػم

يصػمد فػ ظػؿ حػا ت مشػابه حصػمت فػ هػذا المجػاؿ ،منهػا اف السػيد

الخكئ كاف قد قدـ آي ا﵀ السيد أسد ا﵀ المدن (الربريزم) قام الص ة نياب عن ألسباب ررعمػؽ
بعجػػز ف ػ بعػػض األكقػػات كانشػػغال بالرػػدريس ف ػ أكقػػات أخػػرل ..كمنهػػا أيض ػنا قػػكؿ الشػػهيد الصػػدر
الثان الذم ذهب بنفس كخاطب الخكئ قائ ن« :أصحيح أنؾ أمرت السيسران بأف يصم الجماع
نياب عنؾ » فنف السيد الخكئ ذلؾ(.)15
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سابعنا :كما جات ف الرقرير مف اف السيد السيسران ف شغؿ كرس الخػكئ بالرػدريس كالبحػث
ف حيار فهذا ما لـ يثبت مف أحد مف الذيف سألناهـ حكؿ هذا ا مر.
يحرـ عم أم أحد الرصكير معػ كرػرؾ
ثامنان :كجات ف الرقرير ما معنا اف السيد الخكئ كاف ِّ
هذا (ا مرياز) لمسيسران كبطاق دعاي ف حمم رنصيب فهذا األمر هك اآلخر

يبدك دقيقػان بػدليؿ

اف الخكئ الرقط صك نار عديدة مع آخريف كالسيد الحكيـ كالسيد الشاهركدم كالسيد عمػ الربريػزم فػ
كفػػاة السػػيد محمػػد ج ػكاد الطباطبػػائ الربريػػزم ،كهػػذ الصػػكر منشػػكرة ف ػ كرػػاب «مػػع عممػػات النجػػؼ
ا شرؼ» لمؤلف السيد محمد الغركم كيمكف مشاهدرها ف الكراب .هذا ما يرربط بالرقرير المرقدـ أما
ما يمكف اف يشكؿ اضاف عميػ ناحيػ اسػرهداف فػ محاكلػ ا ريػاؿ فاشػم  ،لػ مػف قبػؿ السػمط فػاف
البعض يرل اف هذ المحاكل انطكت عم ابعاد أخرل ف عقؿ السمط كلـ يكف الهدؼ الحقيق مف
كرائها ا ريال فع ن.
نقكؿ ،مع كؿ هذ ا حكاـ الر سارت عميها ا مكر ف المؤسس الديني فػ العػراؽ ،كمػع كػؿ
رمؾ الجهكد الر بذلت قبؿ مرجعي السيسران كبعدها( )16كمع ا مػكاؿ ال معقكلػ الرػ اسػرخدمت
بأسػػم  ..ا اف ا مػػكر ػ أمػػكر المرجعي ػ ف ػ النجػػؼ ػ اضػػطربت بشػػكؿ كاضػػح كرعػػددت أقطابهػػا
كحكمرهػػا حالػ مػػف الصػراعات بمػػا لػػـ يجعػػؿ مػػف مرجعيػ السيسػػران رمػػؾ (الهالػ ) الرػ حظيػػت بهػػا
مرجعي الخكئ  ..كثانينا ،كهذا هك ا هـ( ،مات) الخط الرجديدم ف المؤسس الديني ف العراؽ مع
مكت الصدر ا كؿ كاسرشهاد  ،كلـ يرصكر أحد مف قريب أك مف بعيػد انػ سػيكلد بالسػرع الرػ كلػد
فيهػػا اذ اف هػػذ الػػك دة لػػـ ركػػف ممكن ػ ك مرصػػكرة ف ػ ظػػؿ اج ػكات خارجي ػ كداخمي ػ

رسػػمح بهػػا

اط قان ..ا اف رج ن مثؿ الشهيد محمد صادؽ الصػدر اسػرطاع اف يخمػؽ هػذا الممكػف فػ صػيركرة
ريب سريع مذهم لـ رمثؿ رركيجان طبيعيان لمسار ا حداث السابق عميها ،أم انها جاتت بمػا يشػب
الرمرد المنظـ عم الخنؽ المنظـ لمؤسس النجؼ الديني لركرر بذلؾ صكرة اقرب الػ مػا أقػدـ عميػ
الش ػػهيد الص ػػدر ا كؿ ببع ػػد ا حرج ػػاج الػ ػرافض لكاق ػػع المؤسسػ ػ كالس ػػمط معػ ػان ،لك ػػف دكف البع ػػد
الرنظيم الكاف الذم انطكت عمي رجرب الصدر الثان .
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هكذا بػدا الريػار الرجديػدم مػف أكائػؿ عقػد السػرينيات حرػ ا ف فػ المؤسسػ الدينيػ فػ العػراؽ
ػار يمثمػ رمػزاف فقػػط همػػا :الصػػدراف األكؿ كالثػػان يرخػػذاف قػ ار انر فريػػدان عمػ مػػا يمكػػف الرعبيػػر عنػ
ريػ ان
مجا انز (المػكت ...ا سرشػهاد ...ا نرحػار) مػف اجػؿ كسػر الطػكؽ كالحصػار المفركضػيف عمػ الريػار
الرجديدم مف النظاـ مف جه كمف خط المؤسسػ الرقميػدم مػف جهػ اخػرل ..قػارف بػيف هػذ الصػكرة
لمريار الرجديدم لممؤسس ف العراؽ كبين ف ايراف خ ؿ اربعيف عامان ..ايراف بمسار ريارها الكاسح
المرصاعد ما قبؿ الدكل كما بعدها كالعراؽ بضمكر ريار ال رمزيف اسرشهادييف ،صحيح انهما رركا
أث انر ركعكيان هائ ن فػ العقػؿ الع ارقػ  ،لكننػا بمحػاظ المقارنػ مػع ريػار ايػراف الرجديػدم نجػد انفسػنا أمػاـ
كج ػ فيهػػا لمرشػػاب كالر ػكازف كالمعقكلي ػ  ،كأمػػاـ خسػػارة مفجع ػ كفادح ػ لقائػػديف نمػػكذجيف لػػـ

مفارق ػ

يسمح لهما بمكاصم المسيرة.
كعكدة المؤسس الدينيػ فػ العػراؽ بعػد الصػدريف رضػعنا امػاـ مشػهد آخػر يبقػ فيػ السيسػران
ممي انز كػ (مرجع أعم ) ا ان مشهد ررعدد في رمكز المرجعي الرقميدي مف جديد ،مشهد يرصارع في
المرصارعكف ف الداخؿ كالخارج ،ككػاف األكثػر ركاجػدنا فػ الخػارج هػك السػيد السيسػران

بشخصػ

لكف بمػف يمثمػ فػ ايػراف ك يرهػا مػف الػدكؿ ،لرشػكؿ ظاهررػ سػياقان خاصػان فػ اداررهػا هػذا الصػراع،
كف ا مكر (الخرافي ) كأداة حاضرة بقكة رميػز هػذ الظػاهرة عػف يرهػا ،فمػيس هنػاؾ مػف أحػد يسػأؿ
عف مصدر هػذا المػاؿ ..هػذا أك ن ،كثانيػان :مهمػا قيػؿ عػف طريقػ ركزيػع هػذ ا مػكاؿ كاسػرخدامها مػف
كجهات نظػر مرباينػ معارضػ كمؤيػدة دارة «زعيمهػا» كمقررهػا ا كؿ السػيد جػكاد الشهرسػران فػاف
ا شكالي

ررربط بالشخص بقدر ما ررربط بالمبدأ الذم لػـ يخضػع لضػابط أك قػانكف أك أسػاس مػف

أم نكع ،اذ قد يككف الشهرسران فع ن أفضؿ مف ير ف ادارة هػذ ا مػكاؿ كالرصػرؼ بهػا ،ا اننػا
نكرر أف ا شكالي أكبر مف ذلؾ ،كمف هنا فاف ظاهرة السيسران الماليػ بػادارة الشهرسػران أكجػدت
ظػاهرة ذات رجػؿ اجرمػاع كاضػح ،ظػاهرة رركػكف مػف ناحيػ الحػكارييف كالشػعرات كالخطبػات كالكجهػات
كالحكاشػ المعممػػيف ..الػػذيف يشػػكمكف فريقػنا مػػف المسػػرقبميف كالمػػكدعيف كالمػػدافعيف رركػػكف مػػف ناحي ػ
ثاني مف المثقفيف كأصحاب المشاريع كشريح مف المحراجيف الذيف يركف اف الصداـ العمن مع هذ
الظ ػػاهرة أك حرػ ػ الكػ ػ ـ فيه ػػا خط ػػأ حس ػػب مقكلػ ػ « :انن ػػا اذا قارن ػػا ادارة أمػ ػكاؿ السيس ػػران م ػػع ادارة
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ا مػ ػكاؿ ا خ ػػرل لممؤسسػ ػ الدينيػ ػ فالشهرس ػػران أفض ػػمهـ جميعػ ػنا كأكث ػػرهـ اس ػػرجاب لحاجػ ػ الس ػػاح
ا جرماعي ».
فيما اف الشؽ الثالث مف الناس يرنام ف داخم حقد كألـ كبغض كاررداد عم هذا الكاقع الذم
يشػػاهدكف ،كبا مكػػاف رصػػد ذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ معايش ػ الكاقػػع ا جرمػػاع  ،فهػػذا األمػػر لػػيس س ػ انر مػػف
ا سػ ػرار نح ػػاكؿ نح ػػف اف نكش ػػؼ عنػ ػ  ،ك حرػ ػ المعمكم ػػات الرػ ػ كردت ح ػػكؿ مرجعيػ ػ السيس ػػران
كالمرجعيػػات األخػػرل «العميػػا» بارػػت س ػ انر ..كهػػذا هػػك ف ػ الكاقػػع السػػبب المركػػزم الػػذم يػػدعكنا ال ػ
كرابرها كردكينها ف محاكل لطرحها عمػ جػادة الررشػيد كالعػ ج ،ألف المحصػم النهائيػ ل ػ «جػيش»
الحاقديف عم هذا الكاقع كالناقديف ل

يعرؼ أحػد بالضػبط الػ ايػف يقػذؼ بػالكاقع ا سػ م  ..فػ

المسػػرقبؿ هػػذا هػػك الػػدافع مػػف د ارس ػ هػػذ الظػػاهرة ،كهػػذا هػػك الػػدافع ممػػا أسػػمينا بضػػركرة الخطػػاب
الرقم ف الكاقع ا س م بدؿ الخطاب الرمجيدم كالرعميم كا ط ق كالمفاهيم  ..الػذم سػنأر
عمي

فإف قؿ الناطقكف كالكاربكف لهذ الظاهرة أك كثر الساكركف عميها فالرجرب أثبرت أف هػذا
حقانٍ ،

البمد «العراؽ» بحالر ا س مي هك بمد الصيركرات ال مرشابه كالصػدامات كالمفاجػآت ..كمػا دلػؿ

عمػ ذلػػؾ القػػرف الماضػ  ،كهػػذا ا حرقػػاف ا جرمػػاع حػػكؿ ظػػاهرة السيسػػران المالي ػ اك يػػر  ..قػػد
يجعؿ مسار العمؿ ا س م ف العراؽ محككمنا لصدمات حق .
اذف ..نحف لسنا ف ساح رحد أخ ق أك سػاح رحػد فػ قػكؿ الحقيقػ أك النطػؽ بهػا بقػدر مػا
اف الجميع عميهـ اف ينظركا ال رطكرات المسرقبؿ ا جرماع ػ الدين عم ضكت ما هك حاصؿ.
كنخرـ هذ الفقرة بالقكؿ أف مؤسس ديني عراقيػ بهػذ المكاصػفات دفعػت الكثيػريف الػ انرقادهػا
انرقػػادا ذعػػا حر ػ مػػف ابنائهػػا كرمكزهػػا ،ك ب ػراز صػػكرة مػػف صػػكر هػػذا النقػػد ننشػػر هنػػا نػػص رسػػال
كردرنا مف آي ا﵀ السيد أحمد الحسن البغدادم حػكؿ كرابنػا «محمػد بػاقر الصػدر بػيف دكرػاركريريف»
الر كشفت ف أحد فصكلها م بسات الصراع داخؿ هذ المؤسس .
بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
األخ الفاضؿ الباحث العراق عادؿ رؤكؼ ػ داـ عز ػ
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س ػ ما اس ػ مينا خالص ػنا ..كدع ػكات سػػرئناؼ الحيػػاة الح ػرة الكريم ػ لشػػعبنا المظمػػكـ ..بعػػد أف
ر قفر المناف  ،كابرمعر أمكاج البحار ،كمزقت جسد ألغاـ الحدكد.
كبعد ..قرأت كرابكـ القيـ« :محمد باقر الصدر بػيف دكرػاركريريف» فػ أكقػات الرعطيػؿ ..لمسػت
في اشراق ف الصيا

كالرعبير كف الرحميؿ كالركثيؽ ..كلمسػت فيػ مػف ثػكرة نشػعر فيهػا الطمأنينػ

كا مػػف كا سػػرقرار ..نشػػعر اف نػػاقكس الخطػػر قػػد انره ػ مػػف حسػػابارنا فسػػكؼ نجػػد حينئػػذ األب ػكاب
مفركح عم مصراعيها لمرعبير عف هذ المكهب العارم مقرحم جسكرةن

رمنعهػا حمػ ت الرشػهير

كالركفي ػػر الرػ ػ رش ػػف م ػػف هن ػػا كم ػػف هن ػػاؾ ،حرس ػػؾ ا﵀ كرع ػػاؾ فػ ػ مكاص ػػم مس ػػارؾ المعرفػ ػ ع ػػف
مجرمعنػػا ،كرحري ػػر د ارس ػػرؾ ع ػػف عراقنػػا فػ ػ اط ػػار النق ػػد كالنق ػػد الػػذار كالمكق ػػؼ الث ػػكرم ض ػػد الظم ػػـ
كالظػػالميف ،كضػػد الخيان ػ كالخػػائنيف ،كضػػد الرػػدلس كالمردلسػػيف فػػاف معن ػ رصػػديؾ لهػػذا أك ذاؾ أك
لهػػذ الش ػريح أك رمػػؾ ..يجعمػػؾ

رخػػاؼ شػػيئان ك رخش ػ أحػػدان كرمػػارس جهػػادؾ الػػدؤكب عم ػ كػػؿ

الجبهػػات ..أمػ انر بػػالمعركؼ كنهيػان عػػف المنكػػر كجهػػادان بالكممػ الهادفػ  ..هػػذا هػػك دكرؾ المرسػػكـ ف ػ
المؤسس الديني بؿ هذا هك كجكدؾ ف المجرمع العراق .
اف رقييمػؾ ل ارئػػد المدرسػ الرجديديػ كطرحػػؾ آليديكلكجيرػ ا سػ مي الحضػاري  ..أثػػرل المكربػ
العربي  ..يعد كرابؾ نقم نكعي ف هذا الزمف المعكلـ المركحش الضائع بمعنا الكاسع الشػامؿ ،فهػذا
هػك المسػار الثػػكرم الػذم يصػػؿ بنػا الػ الغايػ الرػ نحػػف نبرغيهػا قبػػؿ فػكات ا كاف ..كهػػذا هػك الحػػؿ
الكحيد لرحرير الفكر كالعقيدة كرحرير المثقؼ كالفقي مف الظمـ كالظ ـ ،مػف الرػأخر كا نحطػاط ،مػف
الرجعيػ كالعمػ ت ،مػػف ا نكمػػاش كا نطػكات ،مػػف سػػكت ا دراؾ ،مػػف سػػكت الفهػػـ ،مػػف سػػكت الرطبيػػؽ،
لنصنع الغد الزاهر المرجك ،ثـ لرككف لنا آيديكلكجيا ف عممي صيركرة الزمف.
اف رقييمػؾ لمؤسػس خػط رسػػال جهػادم رعبػكم أصػػيؿ كػاف يرػألؽ كيػػدكم صػدا بسػرع خاطفػ
عب ػػر محاضػ ػرار كمؤلفارػ ػ  ،كيف ػػرح فػ ػ نف ػػكس ش ػػعب آي ػػات المج ػػد كالخم ػػكد ..مهم ػػا كان ػػت حمػ ػ ت
الرحريض الر رنسب الي !! ..يعد كرابؾ صرخ مدكي عم دكراركري المؤسس الديني الر رنرسب
ػدرس فقػ الشػريع كقمبهػا عنػ بعيػد،
ال الشريع ا س مي ظممان كعدكانا ،كر ِّ

رأخػذ عقيػدة رسػالي

حركيػ  ،ك ررق ػ ا﵀ ك ررهبػ  ،كانمػػا ردرسػ لررػػأكؿ كرحرػػاؿ باسػػـ رضػػخيـ العنػػاكيف الثانكي ػ كالحيػػؿ

136

الشرعي  ،كركجه كيؼ رشات ف رمبي الر بات كا طماع حيثما انكشػؼ لهػا اف هنػاؾ مصػمح ذاريػ
رنجز ،كاف هناؾ شيئان مف أشيات هذ الدنيا يكسب.
مػػف هنػػا ػ يػػا أخػ

ػ نريػػد اف ركشػػؼ لنػػا الش ػ ت الكثيػػر عػػف هػذ الرمػػكز الحكزكي ػ المرسػػررة

كالمحررف باسـ الديف ،أكلئؾ الذيف رحكلت حيارهـ المعيشي الضيق ال قصكر شػامخ كحيػاة مررفػ
ف دكؿ الخمي كأكربا كأميركا ا سركباري كرحاسبهـ مف أيف لكـ هذا مف خ ؿ كرابارؾ المكثق .
اف رقييمؾ لهذا المفكر ا سػرثنائ

عمػ مسػركل رجػاؿ عصػر فحسػب ،لكػف عمػ مػدل زمػف

ليس بقصير ربن آليات الكحدة ف اطار الركحيد كالرسال  ،كربن آليػات الرغييػر فػ اطػار المرجعيػ
كالحركي بعيدنا عف انماط ا نهزامي كالمذهبي !! ..يعد كرابؾ اكرشػافنا جديػدنا فػ الرؤيػ كالرشػخيص
كف بمكرة المسار كالنظري كا﵀ يحفظؾ كيرعاؾ بدعات.
حمد الحسني البغدادي
دمشؽ  13صفر  3111هػ
إف هػػذ الرسػػال عنػػدما رصػػدر عػف مجرهػػد أك فقيػ مػػف فقهػػات النجػػؼ ا شػػرؼ فأنهػػا ِّ
رعبػر عػػف
درجػ هائمػ مػف ا حرقػػاف كا خرنػػاؽ الػذم بارػػت رعيشػ هػػذ المؤسسػ كرعبػر بشػػكؿ آخػر عػػف درجػ
مؤلم ػ مػػف درجػػات اليػػأس كا حبػػاط كالشػػعكر العميػػؽ الغاضػػب عم ػ مػػا يػػدكر داخمهػػا مػػف ظ ػكاهر
خطيػرة ررعمػػؽ بػػا مكاؿ كالدكراركريػ كالصػراعات كالقيػػادات المخمصػ الرػ رقرػػؿ بألسػػف بعػػض رجػػاؿ
المؤسسػ قبػػؿ أف رقرػػؿ برصاصػػات السػػمط  ،انهػػا مؤسسػ رقرػػؿ أفػػذاذها كمفكريهػػا كقادارهػػا البػػارعيف،
كرمؾ ظاهرة رحراج ال مزيد مػف الرفكيػر العميػؽ ..ألف هػذ المؤسسػ حسػب نػص البغػدادم المرقػدـ
«رنرسب ال الشريع ا س مي ظممنا كعدكاننا».
عراؽ بم قيادة
عادؿ رموؼ
 339ومابعدها ،الطبعة التاسعة 3116هػ 1111ـ
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وثٌقة رقم ()16
بٌان تأكٌد االخوة بٌن االمة
هذا نص البياف الذم يدعك ال رأكيد ا خكة بيف المسمميف العراقييف الذم كجهػ سػماح ا مػاـ
المجاهد السيد البغدادم ،كقد حذفت بعض كممار عند نشر عبر ا ثير مف ا ذاع العراقيػ كنشػرر
الصحؼ المحمي .
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الحمػػد ﵀ رب العػػالميف المػػنعـ المرفضػػؿ الػػذم برفضػػم كانعامػ بعػػث الينػػا سػػيد المرسػػميف كخػػارـ
النبييف محمد (ص) ،فأخرجنا ب مف الظممات ال النكر ،كهدانا ب الصراط المسرقيـ ،كأذهب عنا ب
عن ػػت الجاهميػ ػ العمي ػػات ،كأن ػػزؿ عميػ ػ القػ ػرآف الكػ ػريـ ،كجعمػ ػ معجزرػ ػ الخال ػػدة م ػػا دام ػػت الس ػػماكات
كا رض ،كحثنػػا عم ػ الرمسػػؾ ب ػ  ،كالرػػدبر ف ػ آيار ػ كحكم ػ المهػػـ صػ ِّػؿ عم ػ محمػػد كآل ػ الطيبػػيف
ا برار كصحب النجبات ا خيار..
كبعد ،يا ايهػا المسػممكف كيػا عممػات ا سػ ـ :ا﵀ ا﵀ فػ ا سػ ـ ،فانػ لػـ يبػؽ منػ ا صػباب
كصػػباب ا نػػات ،ير ػربص ب ػ اعػػداؤ  ،كيكيػػدكف هم ػ  ،يػػدأبكف عم ػ ذلػػؾ لػػيمهـ كنهػػارهـ ف ػ سػػرهـ
كع نيػػرهـ كنحػػف عػػف ذلػػؾ هػػكف ،قػػد شػػغمنا انفسػػنا بمػػا يكػػكف عكنػػا لهػػـ عمػ هػػدـ قكاعػػد ا س ػ ـ،
كذلؾ برأخرنا كرقاطعنا كربا ضنا كرفرقنا.
ايها المسممكف إف ا لف مف جنكد العقػؿ كالفرقػ مػف جنػكد الجهػؿ ،كالكرػاب الكػريـ يحثنػا عمػ
ِ ِ
ا رحػػاد كعػػدـ الفرق ػ  ،قػػاؿ عػػز مػػف قػػاؿ و ْ ِ
يعػػا
اعتَصػ ُػموا ِب َحْبػ ِػؿ المَّ ػ َجم ً
َ
َص َب ْحتُ ْـ ِب ِن ْع َم ِت ِ إِ ْخ َوا ًنا َو ُك ْنتُ ْـ َعمَ
َع َدا ً فَأَلَّ َ
َعمَ ْي ُك ْـ إِ ْذ ُك ْنتُ ْـ ْ
ؼ َب ْي َف ُقمُوِب ُك ْـ فَأ ْ
وف.
ِم ْن َها َك َذلِ َؾ ُي َب ِّي ُف المَّ ُ لَ ُك ْـ آ ََي ِات ِ لَ َعمَّ ُك ْـ تَ ْهتَ ُد َ

وَال تَفََّرقُ ػوا وا ْذ ُكػػروا ِنعم ػ َة المَّ ػ ِ
َ
َ ُ َْ
ػف َّ
الن ِ
ػار فَأَْنقَػ َذ ُك ْـ
َ
شفَا ُح ْف َػرٍة ِم َ

كهذ اقكاؿ نبينا ا قدس (ص) «المسمـ اخك المسمـ هك عين كمرآر كدليم

يخكن ك يخدع

ك يظممػ ػ ك يكذبػ ػ ك يغرابػ ػ » كق ػػاؿ ايض ػػا (ص) يح ػػث عمػ ػ المس ػػمميف ا جره ػػاد فػ ػ الركاص ػػؿ
كالرعاكف عم الرعاطؼ كالمؤاساة هؿ الحاجػ كرعػاطؼ بعضػهـ عمػ بعػض حرػ يككنػكا كمػا امػر
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ا﵀ عػػز كجػػؿ رحمػػات بيػػنهـ» ،فبعػػد هػػذا كم ػ هػػؿ يجػػكز لمسػػمـ اف يخػػرج عم ػ هػػذ الرعػػاليـ المقدس ػ
كيفرؽ بيف المسمميف كيهرؼ بالطائفي البغيض الر ه المعكؿ الهػداـ سػس ا سػ ـ كاكبػر مفػرؽ
لجماع المسمميف.
المهـ انزؿ نقمرؾ كسخطؾ عم مؤسس الطائفي كباعث ش اررارها «سكات كاف مرجعان دينيان ..أـ
زعيمنا سياسينا ف العراؽ» ( )17فالكاجب عم كؿ مسمـ اف يجعؿ نصب عيني رعاليـ نبيػ كيرمسػؾ
بأحكاـ كراب  ..كعم عممات المسمميف ػ رفع ا﵀ شأنهـ ػ اف ينبهكا الناس عػف فمػرهـ كيخرجػكهـ عػف
حيػررهـ ..المهػػـ ا فػػر لنػػا ك خكاننػػا الػػذيف سػػبقكنا با يمػػاف ك رجعػػؿ فػ قمكبنػػا ػ ن لمػػذيف آمنػكا انػػؾ
رؤكؼ رحيـ ،كالس ـ عم كاف اخكاننا المؤمنيف كرحم ا﵀ كبركار .
محمد الحسني البغدادي
 / 11رمضاف3131 /

وثٌقة رقم ()19
تحرٌف
بٌان تأكٌد االخوة بٌن االمة
اسرنكارحكؿ رحريؼ بياف ا ماـ المجاهد السيد البغدادم ضد الطائفي ف العراؽ 1385هػ.
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
(بياف)
قاؿ جدنا ا ماـ المجاهد السيد البغدادم ػ مد ظم ػ
يجػػكز الرفرق ػ بػػيف المسػػمميف كيجػػب ا رحػػاد بيػػنهـ بضػػركرة الػػديف هػػذ كممر ػ يجػػب رعزيزهػػا
كاحررامهػػا كنشػػرها بػػيف كافػ المسػػمميف أحيػػات لمػػديف كطػػردان لممشػػركيف ..فالكيػػؿ كػػؿ الكيػػؿ لمػػف حػػذؼ
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منها ! ..ما

يناسب مقامها كأثرها مػف أفػراد قرنػكا أنفسػهـ بمقػام كلغػك ك مهػـ بك مػ !! ..كػاف

كقضات عم ا س ـ ككطننا.
ذلؾ منهـ رضييعان لشأننا
ن
َف ي ِت َّـ ُنور ولَو َك ِر ا ْل َك ِ
ِ
ِ
وف ْ ِ
وف.
ُ ي ِر ُ
اف ُر َ
يد َ
َُ َ ْ َ
ور المَّ ِبأَف َْواه ِه ْـ َوَيأ َْب المَّ ُ إَِّال ْ ُ
َف ُي ْطف ُنوا ُن َ

حمد حفيد االماـ المجاهد السيد البغدادي
 11رمضاف المبارؾ  3131هػ

وثٌقة رقم ()13
بٌان
الشٌخ علً كاشف الغطاء
حول الفتنة الطائفٌة فً العراق
قػػاؿ سػػماحر  :بعػػد اف افرػػرح الحػػديث بحمػػد ا﵀ كالثنػػات عميػ كالصػ ة عمػ النبػ كالسػ ـ عميػ
كعم ال كصحب الطيبيف الطاهريف قاؿ:
اف الخصاـ المذهب كالرناحر الطائف الذم كر بعض ا لسف ،كسالت ب ا ق ـ المسرأجرة
بعبػػارات شػػعري ككممػػات نثريػ مكشػػاة ببميػ الخطػػاب كبػػديع البيػػاف قػػد انفجػػر بػ بركػػاف هائػػؿ يقػػذؼ
المسمميف بحميـ كأنها جمال صفر يرطاير شريرها مف هنػا كهنػاؾ كانسػاب ثعبانػ يػنهش بأنيابػ بهػـ
المسمميف كفرساف العرب ،ك مت ب مراجؿ الجدؿ الدين كأحدث حربنا شعكات بيف فريقيف اسػرفاد منػ
الخصـ كاسا ت المقم ل سد المفررس كاجرضها ف اشدات ا س ـ كالعركب .
ايهػػا المسػػممكف :ايػػـ ا﵀ قسػػمان بػػا انر

رأكيػػؿ في ػ ك رحريػػؼ ..اف هػػذ الصػػيح الر ػ ا ضػػبت

م ئك السمات ،كهذ الرفرق الر كدرت صفكة الحياة..

رسمع مف كرات حدكدكـ حر رسرحيؿ ال

ررنيم عذب يطرب لها العدك ،كيرقص عم نغمرها الطامع الجشع.
ايها المؤمنكف :هذا ا س ـ بأنظمر المقدس كآيار الكريم كرعاليم القيم كارشادار الركحي ..
قد جات لجمع شمؿ المسمميف كركحيػد كممػرهـ كحػدة مر ارصػ
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رمسػها لفحػ ا نحػ ؿ ك رنفػؾ ع ارهػا

مش ػػك ت ا حػ ػكاؿ ،قه ػػرت ال ػػدهر بقكره ػػا ،كجابه ػػت ا ح ػػداث بعظمره ػػا ،كانرص ػػرت عمػ ػ ا ع ػػدات
ببطكلرها ،كصػانت المقدسػات الدينيػ كالحرمػات ا هميػ مػف الغػارات كالغػزكات كعاشػت قركنػا عديػدة
رخرػػاؿ بمشػػيرها ا حقػػاب كا عقػػاب فػػكؽ جميػػع الميػػكؿ كا عربػػارات ،قػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ صػػم ا﵀ عمي ػ
كآل كسمـ «اما كالذم نفس محمد بيد انكـ

ردخمكف الجن حر رؤمنػكا ،كلػف رؤمنػكا حرػ رجرمعػكا

كلف رجرمعكا حر ررحابكا».
كقاؿ امير المؤمنيف ا مػاـ عمػ بػف ابػ طالػب اسػد ا﵀ الغالػب (ع) «اف يػد ا﵀ مػع الجماعػ
كاياكـ كالفرق  ،كاف الشاذ مف الناس لمشيطاف كما اف الشاذ مف الغػنـ لمػذئب ،ا كمػف دعػ الػ هػذا
الشعار (شعار الرفرق ) فاقرمك كلك كاف رحت عمامر ».
كقاؿ عمي الس ـ« :اف ربنا كاحد كنبينا كاحد كدعكرنا ل سػ ـ كاحػدة» ثػـ قػاؿ«:رعػالكا نػداك مػا
يدرؾ اليكـ ا بأطفات النػائرة كرسػكيف عامػ حرػ يشػرد ا مػر كيسػرجمع فنقػكل عمػ كضػع الحػؽ
ف مكاضع ».
فعميكـ بكمم الجمع كجمع الكمم  ،فإف يد ا﵀ مع الجماع  ،كًاِّن لضميف لكـ عم ا﵀ النصػر
المبيف كالفكز العظيـ.
الشي عمي كاشؼ الغطا
مجمة العدؿ النجفية
العدد 31 :التاري 3131هػ
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وثٌقة رقم ()17
برقٌة استنكارٌة ضد الطائفٌة موجهة
الى الرئٌس العراقً عبد السالم محمد عارف
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
السيد رئيس الجمهكري المشير الركف عبد الس ـ محمد عارؼ المحررـ.
الحمػػد ﵀ رب العػػالميف كالصػ ة كالسػ ـ عمػ محمػػد العربػ خػػارـ النبيػػيف كسػػيد المرسػػميف كآلػ
الطيبػػيف كصػػحب الغػػر الميػػاميف ..لقػػد اررفعػػت ف ػ ا كن ػ ا خي ػرة اص ػكات بعػػض المرسػػرريف ،رجػػار
الطائفي البغيض  ،عامميف عم بث الفرقػ بػيف المسػمميف ،كالكيػد لشػريع سػيد المرسػميف ،كاف الهيئػ
ا داري ػ لجمعيرنػػا (جمعي ػ الركجي ػ الػػدين ) ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ ككاف ػ منرسػػبيها اذ يسػػرنكركف اشػػد
ا سرنكار لرمؾ الفرق  ،كيدعكف المسمميف كاف ال جمع الكمم ككحدة الصؼ رباعان لقكل رعال َ وَال

ػاوُنوا َعمَ ػ ا ْل ِبػ ِّػر
ػع َّ
تََنػ َ
ػاز ُعوا فَتَ ْف َ
ش ػمُوا َوتَػذ َ
الصػػا ِب ِر َ
ب ِر ُ
ْه َ
اص ػ ِب ُروا إِ َّف المَّ ػ َ َمػ َ
يح ُكػ ْػـ َو ْ
يف ،وقول ػ تعػػال َ وتَ َعػ َ
يد ا ْل ِعقَ ِ
َوالتَّ ْق َوى َوَال تَ َع َاوُنوا َعمَ ِْ
اإل ثِْـ َوا ْل ُع ْد َو ِ
اب.
اف َواتَّقُوا المَّ َ إِ َّف المَّ َ َ
ش ِد ُ

سائميف ا﵀ العم القدير النصر الحاسـ ،كالفػكز المبػيف عمػ اعػدات الػديف ،كاف يكفقنػا لمػا يحػب
كيرض  ،ان سميع مجيب.
السيد ابراهيـ السيد حمد الفاضمي
رنيس جمعية التوجي الديني في النجؼ االشرؼ
مجمة العدؿ ،الجز الثالث عشر 3766ـ ،النجؼ االشرؼ
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وثٌقة رقم ()11
قٌادة
تحفظٌة ازاء السلطة
الشكؿ الثالث ما بيف هذيف الشكميف لمع ق مع السمط  :كاف هنالؾ شكؿ ثالث ربمػا يكػكف أقػؿ
م اررة منهما ،ا ان اكثر رعبي انر عػف حالػ المحنػ الرػ عاناهػا اقطػاب المؤسسػ الرجديػدييف فػ ظػؿ
الكاقع السائد ا كؿ لممؤسس كالمرجعي العميا ،فهذا الكاقع رحكؿ ال خناؽ عم ا خػريف الػذيف كعػكا
ا زمػ  ،بكػػؿ جكانبهػػا كربمػػا لػػديهـ رصػػكرات جكهريػ لمخػػركج مػػف هػػذ ا زمػ  ،ا انهػػـ كػػانكا حػػذريف
مرحفظيف خائفيف مف نرائ أم مبادرة بارجا رطبيؽ رصكرارهـ ،كلذلؾ اسمينا هذا الشكؿ مػف اشػكاؿ
الع قػ اك الرعػاط مػع السػمط بالشػكؿ الرحفظػ ػ الرخػكف الحػذر ،كيمكػف اف رنػدرج اسػمات بعػض
الرمكز الرجديدي الفقهي الر يمخص دكرها الرػاري الحيػكم لمعمػؿ ا سػ م كػالعراؽ فػ اطػار هػذا
الشكؿ مف الع ق ،

بؿ إف أهـ رمكز هذا العمؿ فػ العػراؽ الحػديث يمكػف اف يشػممهـ هػذا الشػكؿ

مف الرعاط مع السمط  ..اذ عم الر ـ مف رجديد كؿ مف محمد حسيف كاشؼ الغطات كعبد الكػريـ
الجزائرم كمحمد الحسن البغدادم كمحمد باقر الصدر كمحمد الخالص كعبد الكريـ الزنجان  ..ا
اف هؤ ت جميعا كاخريف يرهـ لـ يسرطيعكا كلـ يجرؤا عم الخركج عم الشػكؿ ا كؿ لع قػ الفقيػ
مػػع السػػمط الػػذم اسػػمينا الشػػكؿ الخضػػكع «ا صػػؿ» فهػػـ لػػـ يفرحػكا هػػذا الممػػؼ بشػػكؿ عمنػ كلػػـ
يرحػػدثكا بػ كإشػػكالي امػػاـ األمػ  ،كلػػـ يطرحػكا مكضػػكعا لمرفكيػػر الحػػر خػػارج حيػػز المغػ الفقهيػ كلػػـ
يبػػادركا مبػػادرات جزئي ػ بارجاه ػ ر ػػـ انهػػـ كػػانكا ركادان رأسيسػػييف لكػػؿ حصػػيم العمػػؿ ا س ػ م ف ػ
العػ ػراؽ عمػ ػ الػ ػر ـ م ػػف انه ػػـ يخرص ػػركف باس ػػماتهـ معظ ػػـ مفاص ػػؿ رػ ػراث ه ػػذا العم ػػؿ فػ ػ جانبػ ػ
الرأسيس  ،ا انهـ لـ يجػرؤا جميعػا اف يفرحػكا ممػؼ هػذا المكضػكع عمنػا بمػا يخػرج العمػؿ ا سػ م
ف العراؽ مف دكامر  ،اك اف يعطي مركن سياسي  ،كربما بما يخرج العراؽ ،كؿ العراؽ ،مف محنر ،
ك ش ػػؾ اف كػ ػ م ػػف ه ػػؤ ت لػ ػ ممفػ ػ الخ ػػاص فػ ػ ه ػػذا الجان ػػب بم ػػا يرض ػػمن ه ػػذا المم ػػؼ م ػػف فه ػػـ
كمعطيػػات ككقػػائع كظػػركؼ لممرحمػ الرػ عاشػػها ..ا انهػػـ يشػػررككف فػ المبػػدأ فػ هػػذا الشػػكؿ مػػف
الع ق كيقعكف رحت سقؼ عنكان عم الر ـ مف اف بعضهـ قػد يرضػمف ممفػ اشػكا ن اخػرل لمنظػرة
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ال السمط كخيارات الرعامؿ معهػا ،فعبػد الكػريـ الج ازئػرم يػرفض عػرض حقيبػ ك ازرة المعػارؼ عميػ
كيررض دكر الرنسيؽ مع آي ا﵀ أب الحسف ا صفهان مر ما اسردعت ظركؼ هذا ا خيػر دكر
الج ازئػػرم المػػؤثر عمػ السػػمط  ،ككاشػػؼ الغطػػات يػرفض اكثػػر مػػف عػػرض ،كمحمػػد بػػاقر الصػػدر هػػك
ا خػر رفػػض عػركض السػػمط  ،ككػذلؾ محمػػد الحسػن البغػػدادم كمحمػد الخالصػ كلػيس الهػػدؼ اف
ندخؿ هنا ف طبيع هذ العركض اك خطأ هذ المكاقػؼ أك صػحرها..مػا نريػد اف نشػير إليػ هػك اف
هذا المكقؼ الرافض ينطمؽ ف اساس اك عم ا قؿ فػ احػد ابعػاد ا كثػر اهميػ مػف سػمط رمػكز
(المرجعي العميا) الر رسمت شكمها الرعامم الخاص مع السمط  ،كبات كؿ مػف يبػادر اك يقرػرح اك
يقرحـ شك ن اخر عرض لمرشهير كالرسقيط.
عم ػ ال ػر ـ م ػف بعػػض اقطػػاب هػػذ المرجعي ػ العميػػا يعطػػكف أنفسػػهـ الحػػؽ ف ػ ا رصػػاؿ مػػع
السمط  ،اك لقات مع ممككها كرؤسائها ف بعػض ا حيػاف ،كمػا فعػؿ السػيد محسػف الحكػيـ مػع الحكػـ
الممك ككما فعؿ ير !!..
لعؿ هذا (الرخكؼ) المفرط لدل رمكز ا ص ح هك ما دفع ببعض ابنائهـ ال ا فراط فػ نفػ
بعػػض المقػػاتات اك الزيػػارات الرػ حصػػمت مػػف بعػػض رؤسػػات العػراؽ الػػيهـ ،أك الركػػرـ كالرسػػرر عميهػػا
كانما يثير الدهش ف هذا ا طار ،كف سياؽ الرحرم عػف دقػ المعمكمػات الرػ يرطمبهػا هػذا البحػث
رفض آي ا﵀ السيد أحمد الحسن البغدادم بقػكة فػ بدايػ ا مػر اف يسػرجيب لشػرح كيفيػ لقػات جػد
آي ا﵀ محمد الحسن البغدادم مع عبد الس ـ عارؼ بعد ما يقارب اربع عقكد عم هػذا المقػات ا
ان بعد ذلؾ اسرجاب قائ ن:
«ا سباب الر دفعت باجرماع السيد البغدادم مع الرئيس عارؼ ه :
 1ػ الحكيـ كاف يؤكد اف المراجع كالحكزة الديني كانكا يأرمركف بأمر .
الػرئيس عػػارؼ قبػػؿ زياررػ النجػػؼ بعػػث كفػػدان الػ السػػيد البغػػدادم برئاسػ الػػدكركر محمػػد بػػديع
شػريؼ رئػيس ديػكاف رئاسػ الجمهكريػ كبصػحبر الشػػي عبػد الكهػػاب ا عظمػ ا مػػيف عػاـ لممػػؤرمر
ا س ػ م المنعقػػد ف ػ بغػػداد عػػاـ  1965كالػػدكركر عبػػد الػػرزاؽ مح ػ الػػديف ممثػػؿ القيػػادة السياسػػي
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المكحدة بيف العراؽ كالجمهكري العربي المرحدة ،ككاف ا جرماع بعد منرصؼ الميؿ (كالػرئيس عػارؼ
سيصػػؿ صػػباحا لزيػػارة النجػػؼ) ككػػاف مفػػاد حػػديث ممثػػؿ ال ػرئيس بػػاف شػػا اي ػراف يرػػدخؿ ف ػ شػػؤكف
العراؽ كيطالػب بحقػكؽ الشػيع  ..كيحػرؾ مػف هنػا (الشػي ) محسػف الحكػيـ كمػف هنػاؾ مػ مصػطف
البارزان كالسيد الرئيس ل ر ب بمقات سماحركـ بكصف يدعك ال الكحػدة كا رحػاد بػيف ابنػات الشػعب
العراق  ،كهذ الحم ت ضد بانػ يثيػر الطائفيػ بػيف الشػيع كالسػن ليسػت صػحيح  ،لػذا ير ػب فػ
لقات سماحركـ مف اجؿ رحقيؽ الكحدة الكطني .
كالجدير بالذكر :أىف السيد البغدادم اصدر بياننا يديف كؿ مػف يثيػر الطائفيػ فػ العػراؽ ،ككػاف
ذاؾ البياف شديد المهج كيفهـ من ان يسػرهدؼ الحكػـ العػارف  ،كمػا أف هػذا البيػاف اذيػع مػع بيانػات
رجػػاؿ الػػديف المػكاليف لمحكػػـ الػػذيف يؤيػػدكف فيهػػا ع نيػ الػرئيس عػػارؼ ..مػػع أف البيػػاف الػػذم اصػػدر
البغػػدادم لػػـ يػػذكر في ػ شػػخص ال ػرئيس عػػارؼ( ..كهنػػاؾ كثيق ػ رثبػػت ذلػػؾ) ا مػػر الػػذم دفػػع حفيػػد
السيد أحمد الحسن البغدادم ال اصدار بياف ضد هذا الر عب با لفػاظ كاشػراؾ اسػـ البغػدادم مػع
بعض رجاؿ الديف المكاليف لمسمط ( .هناؾ كثيق رثبت ذلؾ).
كف اثنات هذا ا جرماع بيف السيد البغدادم كممثؿ الرئيس عارؼ ..كاف حديث السيد البغدادم
كحػػدكيا كقػػاؿ لهػػـ مػػا معنػػا  :نحػػف نريػػد اف ينشػػر اسػػـ محمػػد (ص) كنبرعػػد عػػف الخ فػػات الراريخي ػ
كالمذهبي كنكرس العناصر المشررك بيننا كبيف اخكاننا أهؿ السن ألف العدك الكافر يريد الكقيع بنا،
كنحف ف حاج ال حكـ كطن اس م ظاهرم ف هذا الزماف .كقػد أكػد ممثػؿ الػرئيس اف المشػير
الركف عبد الس ـ عارؼ مشررؾ معكـ ف هذا الهدؼ لذا يريد المقات مع سماحركـ ألف الحكيـ يأرمر
بػأمر الشػػا ك يريػد ا سػػرقرار لهػػذا البمػد ا مػػيف ،كلكػػف السػيد البغػػدادم لػـ ً
يعطهػػـ جكابػػا كلػـ يبػػد أريػػا
أثنات ا جرماع ،كبعد خػركج الكفػد مػف الجمسػ المغمقػ  ..بػادر جهػاز السػيد البغػدادم باقنػاع سػماحر
بالشكؿ ا ر :
أررذكر يا سماح السيد اف محمد حسف الصػكرم صػاحب جريػدة (الحضػارة) نشػر رحػت عنػكاف
بػارز (الحمػػار الحكػػيـ) ككػاف يقصػػد بهػػا المرجػع الحكػػيـ كلػػيس مػذكرات قصػ (كاريكاركريػ ) لركفيػػؽ
الحكػيـ باسػػـ« :حمػػار الحكػػيـ» عنػػدما كػاف قاضػػيا فػ مصػػر فثػػارت ضػج مفرعمػ ضػػد قاسػػـ كضػػد
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الشػػيكعي بكصػػفهـ يؤيػػدكف الجمهكري ػ العراقي ػ الفري ػ  ،كعم ػ اسػػاس ذلػػؾ رحركػػت جماع ػ العممػػات
كبػادركا إلػ زيػارركـ كقػػالكا :لقػد أسػػات الصػكرم كمػػف ك ارئػ الشػػيكعيكف لمقػاـ المرجعيػ الدينيػ كنرجػػك
مػػف سػػماحركـ ا ضػراب عػػف ادات صػ ة الجماعػ  .كقػػد اسػػرجبت لػذلؾ كلكػػف فكجئنػػا بالسػػيد يكسػػؼ
الحكػػيـ (ا بػػف) يصػػم جماعػ فػ مكػػاف كالػػد  ...كبيػػت القصػػيد اف الحكػػيـ يرظػػاهر بعػػدـ اسػػرعداد
لمقات الرئيس عارؼ ا اف هذا ا مر ير مؤكد كيحرمؿ اف يجرمع مع عبد الس ـ ألف سياسر قمق
كما اجرمع مع الممؾ كنكرم السعيد ف مقاـ ا ماـ عم

(ع) كانت رفضت ا جرماع ف حينها مػع

الممػػؾ كحاشػػير كانػػت رعمػػـ عمػػـ اليقػػيف اف الحكػػيـ يػػأرمر بػػأمر عمػ ت الشػػا فػ النجػػؼ كانػػت العػػدك
المدكد لمشا .
بعد هذا الحكار اقرنع السيد البغدادم بزيارة السيد الرئيس ل كبعد حصػكؿ المقػات رمخػص حػديث
السػػيد مػػع الػرئيس بعػػدـ اثػػارة الطائفيػ كاعطػػات ركػػافؤ الفػػرص لكافػ شػرائح المجرمػػع الع ارقػ كرطبيػػؽ
احكاـ ا س ـ ،ككاف الرئيس مرجاكبا ال ابعد الحدكد مع هذ الركصيات.
لنػػا عػػكدة فػ اطػػار هػػذ الفقػرة الػ اشػػكالي عبػػد السػ ـ عػػارؼ ا انػ فػ هػػذا ا طػػار شػػعرت
ككػػأف أحمػػد الحسػػن البغػػدادم يحػػاكؿ الهػػركب مػػف ا عر ػراؼ بحصػػكؿ المقػػات بػػيف جػػد كبػػيف عبػػد
الس ـ عارؼ.
كما اف نص المرقدـ يحاكؿ أف يسهب ف شرح ا سباب الر دفعت جد ال لقات عارؼ ككأف
المقات ف حد ذار دكف رقديـ ا سباب (جريم ).
هذا نمكذج يكضح ال حد بعيد هذا الشػكؿ الرخػكف ػ الرحفظػ الحػذر مػف الع قػ مػع السػمط
لماذا (خكفان) مف (المرجعي العميا) كمػا يكضػح جػكاب البغػدادم ضػمنان كخكفػان مػف الػرهـ الرػ يمكػف
اف رطمقهػػا حكاشػػيها مػػع اف ا مػػاـ البغػػدادم الكبيػػر ك يػػر يػػدرككف ع قػ الحكػػيـ مػػع شػػا ايػراف مػػف
جه كع قر بػالحكـ الممكػ مػف جهػ اخػرل ،كاسػرقبال عبػد الكػريـ قاسػـ ،كمػع اف الكاجػب فػ هػذ
الحال اف يقدـ البغدادم عم اسرقكات داخم مضاد كهك اسرقكات مشركع بسمط عراقيػ عنػدما ركػكف
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القضػػي عم ػ هػػذ الدرج ػ مػػف الخطػػكرة عم ػ المؤسس ػ الديني ػ كعم ػ شػػيع الع ػراؽ كعم ػ المسػػمميف
جميعا نً.
اذف لمػػاذا ف ػ ظػػؿ مثػػؿ هػػذا الكاقػػع اف يصػػبح ا رربػػاط بنظػػاـ خػػارج أم ػ انر طبيعي ػان ك يشػػكؿ
(رهمػ ) ! ..فػ حػػيف اف المقػػات بحػػاكـ البمػػد يرحػػكؿ فػػك انر الػ رهمػ يرهػػرب منهػػا أك د كأحفػػاد حرػ
بعد ما يقارب ( )41عاما عم هذا المقات !!..
انهػا معادلػ مقمكبػ رمامػنا سػارت عميهػا معادلػ الفقيػ مػع السػمط فػ العػراؽ ..معادلػ ضػػاعت
فػ ظمهػا فػرص كبيػرة لرصػحيح كاقػع العمػؿ ا سػ م كمسػيرر  ،كمػا انهػا معادلػ لػـ رػدرس بمػا فيػ
الكفاي ػ مػػف قبػػؿ آي ػ ا﵀ السػػيد البغػػدادم ك يػػر مػػف الرمػػكز الػػذيف أبػػدعكا ف ػ ميػػداف الفق ػ كسػػاحات
الجهػػاد ا انه ػػـ لػػـ يقرحمػ ػكا هػػذا الكاق ػػع السياسػ ػ بشػػجاع  ..ام ػػا (خكف ػان) م ػػف الػػرهـ كالرش ػػهير كام ػػا
(حرصػان) عمػ (كحػػدة) المؤسسػ الدينيػ الكهميػ  ،كامػػا رػػأث انر بثقافػ فقػ المقاطعػ الشػػيع المػػكركث،
كاما شعك نار بالعجز عف مكاجه الخط ا خر ف المؤسس ادراكنا لقكر .
عراؽ بم قيادة
عادؿ رموؼ
ص  331وما بعدها ط :الثانية 3

وثٌقة رقم ()13
أراء
حول الحوزوٌٌن المقدسٌن المتحجرٌن
نص ػػكص ا م ػػاـ القائ ػػد الس ػػيد الخمينػ ػ ح ػػكؿ الح ػػكزكييف المقدس ػػيف المرحجػ ػريف بك ػػؿ رجمي ػػات
ممارسارهـ المقصكدة ك ير المقصكدة:
«هناؾ نمػط مػف ا فكػار البمهػات مكجػكدة فػ أذهػاف الػبعض ،كالرػ رسػاعد المسػرعمريف كالػدكؿ
الجائرة عم بقات كضع الب د ا س مي بهذ الصكرة كمنػع النهضػ ا سػ مي  ..هػذ افكػار جماعػ
مشهكرة بأسـ (المقدسيف) بينما هـ ف الحقيق (:مرصنعك القداس ) مقدسػكف .يجػب عمينػا أف نصػمح
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افك ػػار ه ػػؤ ت كنكض ػػح مكقفن ػػا م ػػنهـ ألنه ػػـ يعيق ػػكف نهض ػػرنا كعممن ػػا ا صػ ػ ح  ،كق ػػد كبمػ ػكا اي ػػدينا»
الحككم ا س مي ط 2 :ص.195 :
«انن ػػا

ن ػػدع اب ػػدان اف ه ػػذ الفئػ ػ (الح ػػكزة) كان ػػت كمه ػػا جي ػػدة كرقدميػ ػ  ،كانػ ػ

داعػ ػ لمقي ػػاـ

بأص ػ حها ف ػ اكسػػاطها الحسػػف كالس ػ ت كسػػائر الفئػػات ..كالس ػ ت مػػنهـ أسػػكأي مػػف كػػؿ ش ػ ت كأكثػػر
ضػر نار ،كمػا أف الحسػف مػنهـ أكثػػر نفعػنا مػف الفئػات كنفعهػـ لمنػػاس كلمػب د كل سػرق ؿ أكثػر كاسػػم .
اسػػرمدت هػػذ ا زمػػات جػػذكرها مػػف نفػػكذ ا جانػػب كا سػػرعمار ال ػ الحػػكزات كاخر ػراقهـ ،كمػػا سػػاهـ
ضػػغط الحككمػػات الجػػائرة ككهػػف الحػػكزات كبعػػض العممػػات فػ اسػػرفحاؿ المشػػكم فػ السػػع الػػدؤكب
الذم ربنرػ دكلػ ا سػرعمار كالحككمػات البائػدة فػ طمػس حقيقػ الحػكزات ،كاضػعاؼ دكرهػا ،كرهديػد
اع مهػػا ،كا ػرات العناصػػر المشػػبكه  ،كدسػػها داخػػؿ الحػػكزات بغي ػ عػػزؿ العممػػات كمحاص ػررهـ ف ػ
البيكت كالمساجد رحت شعار فصؿ الديف عف السياس  ،هذا اضاف الػ كجػكد فئػ مػف طػ ب الػدنيا
كالمرمبسػػيف بمبػػكس العمػػـ كالقداس ػ الػػذيف انبػػركا لرفسػػير بعػػض الركايػػات عم ػ ه ػكاهـ كرمسػػككا بالرقي ػ
طمبػنا لمعافيػ كذمػكا المكاجهػ السياسػػي مػػع الجػػائريف ،بػؿ انهػػـ ارهمػكا العممػػات ا صػػمييف بػػأنكاع الػػرهـ
كمارسكا مخرمؼ انكاع الضغكط عميهـ.
إف البحػػث عػػف عمػػؿ الجمػػكد فػ الحػػكزات العمميػ كآثػػار السياسػ يرطمػػب مجػػا ن اكسػػع مػػف هػػذ
المقال لهذا نكرف

با شارة إل بعضها:

ػ عدـ اهرمػاـ الفقهػات بالشػكؿ المطمػكب بمكضػكع الحككمػ ا سػ مي فػ زمػاف الغيبػ  ،كيأسػهـ
مف احرماؿ رشكيمها عم الر ـ مف ا يػات كالركايػات الػكاردة اكثػر مػف اف رحصػ فػ بػاب القضػايا
السياسػػي كا جرماعيػ ػ الرػ ػ

رعػػد ،حي ػػث اف معظ ػػـ الكرػػب الفقهيػ ػ الش ػػيعي لػػـ يف ػػرد بابػ ػان مس ػػرق ن

لمكضكع الحككم ف زمف الغيب كاسسها العممي كالفقهي ف حيف انها صت بمئات الفركع الفقهي
ف باب العبادات كالمعام ت ك ير ذلؾ ،مف اسباب ذلؾ يأس الفقهات مػف امكانيػ رشػكيؿ الحككمػ
ا س مي كقد سرل هذا اليأس منذ القدـ كحر انرصار الثكرة ا س مي ال كثير مف العممات فكػانكا
اما أنهـ يمرنعكف أ ٍف يرصدكا قام الحككم ا سػ مي
اقامرها مطمقا.
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سػباب قػاهرة أك أنهػـ يػأممكف فػ إمكانيػ

ػ كجػػكد ررسػػبات افكػػار اخباريػ بػػيف بعػػض العممػػات اضػػاف الػ الجمػػكد الفكػػرم كقػػد سػػيطر هػػذا
الرفكير عم ساح الفكػر ا سػ م خػ ؿ الفرػرات الماضػي  ،ممػا ادل الػ ايجػاد رحجػر فكػرم لػدل
بعض العممات ،كلهذا رغيرت الع ق بيف المقمد كمرجع الرقميػد الػ ع قػ المحػدث كالمسػرمع ،كا مػؽ
المجػػاؿ امػػاـ أم اسػػرنباط جديػػد يرطػػابؽ مػػع حاجػػات العصػػر كف ػ النريجػ امرنػػع الكثيػػر عػف اقرحػػاـ
الساح السياسي كا جرماعي  ،كعف الكقكؼ ف كج الحككمات الجائرة مرأثريف بذلؾ الفكر.
ػ ػ رقمػػيص حػػدكد الفػػركع الد ارسػػي ف ػ مػػادة العمػػكـ الديني ػ مػػع رحجػػيـ كبيػػر لمفق ػ  ،ممػػا ادل ال ػ
جمكد  ..يعبر الشهيد مطهرم عف ذلؾ عاـ 1961ـ فيقكؿ:
«اف فػػركع د ارس ػ العمػػكـ الديني ػ اصػػبحت عم ػ حػػاؿ ظمػػت ر ػراكح ف ػ مكانهػػا منػػذ مائ ػ عػػاـ»
كخ ؿ العقكد الماضي عندما كانت رطرح مباحث الحككم ا س مي كانت رعال ف قالب

يمكف

رحديد ا فاؽ الكاسع لمحككم ا س مي كابعادها مػف خػ ؿ اسػرنراجات الفقػ كحػدها دكف ا سػرفادة
مػػف سػرياف شػػعار «رنظػػيـ الحػػكزات فػ عػػدـ انرظامهػػا» ،فقػػد كػػاف هػػذا الشػػعار مهيمنػنا بشػػكؿ عممػ
عم الحكزات ،ككانت ربعار السمبي رمق بظ لها عم الحكزات عف قصد اك بدكف قصد.
كيرحدث عف ذلؾ الع م محمد رق الجعفرم فيقكؿ:
«ف زماف المرحكـ آي ا﵀ اب الحسف ا صفهان ف النجؼ كاف المرحكـ آي ا﵀ السػيد عمػ
يػػرل ضػػركرة اجػرات رغييػػر فػ الحػػكزات فػ مجػػاؿ الد ارسػ العمميػ كالمعاشػػات كلكػػف اقر ارحػ ذلػػؾ لػػـ
يمؽ رأييدان ككانت ا كثري رعرقد اف الحكزات اذا انرظمت فمف رثمر ،كسرخسر حالػ النقػات كا نقطػاع
ال ا﵀ ،ككاف المرجع انذاؾ يعرقد اف النظاـ ف الحكزة

يطرح اهدافان كاضح مما يؤثر سمبا عمػ

رحصػػيؿ العمػػكـ ،كرحقيػػؽ درجػػات ا خ ػ ص كالرقػػكل كا خ ػ ؽ العالي ػ  ،كاف الرػػدخؿ المضػػر يسػػهؿ
بشكؿ اكبر ف المجمكعات المنظم «مجم الحياة الطيب » العدد  ،4ص.212 ،
«اجرمع ف منزل يكمان ما آي ا﵀ البركجردم كآي ا﵀ حجت كآيػ ا﵀ الخكنسػارم (رضػكاف ا﵀
عمػػيهـ اجمع ػػيف) ج ػػؿ البح ػػث فػ ػ امػػر سياسػ ػ فقم ػػت له ػػـ :قب ػػؿ كػػؿ شػ ػ ت احس ػػمكا كض ػػع ه ػػؤ ت
المرقدسػػيف فػػاف كجػػكد هػػؤ ت بمثابػ رقييػػد لكػػـ مػػف الػػداخؿ كمػػع هجػػكـ العػػدك مػػف الخػػارج ..اف هػػؤ ت
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اسمهـ مقدسكف ا انهـ ليسكا مقدسيف كاقعا كليسكا مػدركيف لممصػالح كالمفاسػد كقػد كبمػكا ايػديكـ كاذا
اردرـ القياـ بعمؿ ما مف اسر ـ الحكـ اك السػيطرة عمػ المجمػس لمنػع كقػكع هػذ المفاسػد فػأف هػؤ ت
يقضكف عم جهكدكـ ف المجرمع فعميكـ ايجاد حؿ لهؤ ت قبؿ كؿ ش ت.
اضػػح كضػػع المجرمػػع ا س ػ م هػػذ ا يػػاـ بنحػػك بػػاع في ػ مرصػػنعك القداس ػ يعيقػػكف رػػأثير
ا س ـ كالمسمميف كيعيقكف ا س ـ باسـ ا س ـ كهـ الذيف يعارضكف كؿ صكت يدعك لمحياة الحرة
كا سػػرق ؿ مػػف رحػػت هيمن ػ ا خ ػريف ،كال ػ منػػع ا نكميػػز كا ميركػػاف مػػف الهيمن ػ عمينػػا ال ػ هػػذ
الدرج ػ  ،كال ػ مكاجه ػ اس ػرائيؿ مػػف قرػػؿ كرهجيػػر كال ػ دعػػـ ا نكميػػز كاميركػػا لهػػا بينمػػا هػػـ يرفرجػػكف
كنمفػػرهـ ال ػ ض ػػركرة اليقظ ػ اخػػر ا م ػػر كحممهػػـ مش ػػاكؿ النػػاس كحاجػػارهـ كالػ ػ اف الػػدرس كبي ػػاف
ا حكاـ كحدهما

يكفياف» الحككم ا س مي  ،ص .196

كيرحدث ا ماـ القائد عف اع ـ رضا خاف المعادم لمعممات فيقكؿ:
«كاف ا ع ـ مكجهان بحيث اف الناس كػانكا

يقمػكف المعمػـ بسػيارارهـ ،ا﵀ يشػهد اف المرحػكـ

الشي عباس الطهران (رض) قاؿ :كنت انكم اف اسرقؿ السيارة ذهب ال (آراؾ) فقاؿ ل السائؽ
ننقؿ فئريف :المعمـ كالعاهرة !!..ال هذا الحد كاف يبم كضع المعمػـ انػذاؾ أم :هكػذا جعمػك

اننا

منعز ن عف الشعب !! ..لقد فعؿ رضا خاف ما اراد » درجسرجكم ار از ك ـ اماـ ،ج 6ص.413
« ادرم م ػػاذا افع ػػؿ بج ػػك النج ػػؼ ه ػػذا كمم ػػا قم ػػت بخط ػػكة يػ ػكاجهن بع ػػض معممػ ػ النج ػػؼ
بالمعارض ككضع العقبات فإف انا ارخذت مكقفان حازمان كشديدان ارجا الحكاـ البعثييف رفعػكا اصػكارهـ
ف النجؼ فك انر ان  :يريد اف ردب الفكض ف حكزة النجؼ !! ..كاف انا سكت عف البعثييف يقكلكف:
هك انسجـ معهـ !!..
كا ٍف عاممت البعثييف بمغ النصح يقكلكا ماالذم جرل حر يرعامؿ مع نظػاـ الشػا برمػؾ الصػكرة

كعامؿ نظاـ العراؽ بالميف ،كحر عنػدما اقػكـ بعمػؿ مػا لمصػمح السػيادة فػ النجػؼ فمػف يقمعػكا عػف
معارضػػر ككضػػع العقبػػات ف ػ طريق ػ » حميػػد ركحػػان نهضػػت امػػاـ خمين ػ ج 2 :ص 392 :ػ
.393
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وثٌقة رقم ()11
آراء
حول المرجع والمرجعٌة الدٌنٌة
مف نصكص ا ماـ المجاهد السيد البغدادم حكؿ المرجع كالمرجعي الديني .
كاف اإلمامي قديمنا ف رعييف المرجع ل حكاـ الشرعي عم أحسف طريػؽ كأحكطػ  ،فػانهـ بعػد
مكت المرجع رجرمع العممات كأهؿ الػديف مػنهـ بػؿ مػف كػاف عارفػان ممرػا انز فػ المعػارؼ فرقػع المنػاظرة
بينهـ ف مجالس مرعددة مع بذؿ الجهد كرماـ النظر ف رعييف المرجع مف سائر جهار عممينا كدينينا
بؿ هناؾ أشيات كاف السمؼ يهردكف بها كمػا أشػرنا الػ جممػ منهػا فػ كرابنػا ...كفػ زماننػا سػقطت
هػػذ الطريق ػ مػػف أصػػمها !! ..فأصػػبح المرجػػع يرعػػيف بالقاص ػريف كالرفػػاؼ أصػػا ر الط ػ ب كجهػػاؿ
العباد !! ..فيككف رئيسان مرنفذان بمم مرحصنان بأخرل ،ثـ هـ ا مػر عميػ كػذلؾ زمانػان طػكي ن كيكسػب
بذلؾ شهرة كبيرة كالعممات كاهؿ الديف بمعزؿ عنهـ ،ثـ هـ بعد حيف يجرم عميهـ ا نقياد القهرم رقي
كمجامم كمداراة!!..
كهذا ..عندنا معاشر اإلمامي كعقد البيع لمخ ف عنػد يرنػا فأنهػا رنعقػد أك ن بجماعػ ناقصػيف
كفاسقيف ثـ يجرم الحكـ عم باق ا م بالقهر كالرغمب.
كالخ صػ  :يجػػب فػ رعيػػيف المرجػع الػػدين بػذؿ ا هرمػػاـ كزيػادة ا حريػػاط ،كاهمػاؿ هػػذا ا مػػر
يػؤدم الػ مػا

يمكػف الػػدين أف يػردع الجهػػاؿ عنػ لمحػػاذير فػ

ينبغػ بعػد كسػػب الشػهرة عامػ

نظػػر  ،بػػؿ ك يسػػرطيع المحرمػػؿ أف يػػدخؿ ا نكػػار لمنافارػ لمرحمػػؿ ،هػػذا كالجهػػاؿ كالمسػػرفيدكف كذكك
ا

راض الفاسدة محدقكف مقكمكف ل .
كقاؿ بعض ا سارذة األىجػ ت :كػاف عمػؿ اإلماميػ كطػريقرهـ فػ المرجػع الػدين كهػك المقمػد أف

يككف مف أهؿ الكرامات الر كانت ل كليات كالصالحيف ثـ رسافؿ ا مر بانسداد هذا الباب مف أصم
فأضطركا ال ا كرفات بالكرع العادؿ مف العممػات ..كقػد شػاهدنا ذلػؾ فػ أكائػؿ ايامنػا عمػ نحػك كػاف
شائعنا فاشينا بؿ كاف ا قردات بأم كاحد أم نار ميسك نار نقبؿ عمي ب عػركض أدنػ ركقػؼ كرػردد ،كلكػف
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هذا ا مر أصبح اليكـ مرعس نار كالمرعذر كنسأل رعال أف

يبرمينا بما هك أشد كأشنع كهك :أف يأر

زماف رشرد المحن في يككف رحقؽ اس ـ المرجع كايمان كالمرعذر .الذم عمي اإلمامي قديمان كحديثان
كهك :الرثبت الراـ ف الفركل مف جهات شر
ففقي  :أجرنبها مف أصمها.
كآخر :لـ يعد نفس مف أهمها.
كثالث :ابرم بها مع كراهيرها.
كرابع :ارخذ ا حرياط أكبر كسيم لمرخمص منها.
كخامس :بذؿ الجهد كأفن العمر ف طمب كؿ ما يحرمؿ ركقفها عمي .
ػدات
كسادس :لـ يزؿ مررددان كمسرشك ن فػ جممػ مػف الفػركع ..ارهامػان لنفسػ أك نظػر رػارة ..كاقر ن

با ساطيف رارة أخرل.

كهكػػذا زاؿ دأبهػػـ عم ػ ا هرمػػاـ كا حريػػاط الرػػاـ جمهػػا ..كهػػذا أمػػر ارركػػازم ظػػاهر لجميػػع
اإلمامي .
فمف العجيب الغريب ما ن ار ف زماننا مف الرسػامح كالرسػارع اليهػا !! ..بػؿ مػف البػديه سػقكط
جمم مف رشح نفس لها قديمان كحديثان !! ..بؿ مجرد أف يرل نفس أه ن لها كعرؼ بذلؾ!!..
كهذا ..كم

يناف ما دؿ عم سماح المم كما قيؿ مف سهكل أمر ا جرهاد سيما قػد ثبػت

حصكل بأقؿ مدة ..اذ

ػاهر
نمنع هذا كانما نقكؿ :اف أخذ المػرت عهػدة الفرػكل عمػ عارقػ ركمػؼ ظ نا

ينػػاف الػػكرع ف ػ الػػديف ،كمػػا هػػك ظػػاهر جػػدان هػػذا مػػع اقررانهػػا بأشػػيات عظيم ػ كالجباي ػ كالحرمػػاف
كالركثيؽ كالرفسيؽ ككأقام ا مكر الحسبي  ،كهكذا مما يعجز ا نساف عػف اقامرػ !!..ا مػف أدركرػ
العناي ككاف مسددنا بأنكاع الرسديد.
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فالكاجب جعؿ ما كربنا بيف عينيؾ .كأعجب ش ت ما كجدنا ف زماننا ركمؼ بعض القاصريف
ك ينظػػر الػ ذلػػؾ كمػ  ،بػػؿ ك الػ

يػػر ذلػػؾ مػػف كػػؿ المحػػاذير؛ ك سػػيما اذا لػػـ يكػػف مهيئػان لػ مػػا

رهيئ لغير مف ا مكر العادي الر بها يسرعيف عم طمب هذا ا مر كيشرد حرص عمي .
كأعجػػب مػػف هػػذا كم ػ أرخػػاذ الفرػػكل عنكان ػان اعرباري ػان أك رعيشػػيان كمػػا كقػػع قػػديمان كحػػديثان ..نسػػأل
رعال المعافاة ف ا دياف كما نسأل رعال المعافاة ف ا بداف.

الموسوعة االسممية الكبرى
«التحصيؿ في اوقات التعطيؿ»

وثٌقة رقم ()11
االمام المجاهد
ٌدعو االمة الى الجهاد لتحرٌر فلسطٌن
ا مػاـ المجاهػد آيػ ا﵀ العظمػ السػيد البغػدادم ػ داـ ظمػ ػ يػدعك ا مػ ا سػ مي الػ الجهػاد
كالكفاح كيحذر المسػمميف جميعػان مػف مخططػات ا سػرعمار كالصػهيكني عاممػ لمسػيطرة عمػ الػكطف
ا س م  ،كيكجب الرعاكف كالرعاضد مع كؿ مف يدعك ال محارب اسرائيؿ الكافرة.
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
المهػػـ كحصػػف ثغػػكر المسػػمميف بعزرػػؾ كأيػػد حمارهػػا بقكرػػؾ كاسػػب عطايػػاهـ مػػف جػػدرؾ ...ككثػػر
عػػدرهـ كاشػػحذ اسػػمحرهـ كاحػػرس حػػكزرهـ كامنػػع حػػكمرهـ كالػػؼ جمعهػػـ كدبػػر امػػرهـ كاكرػػر بػػيف ميػػرهـ
كركحد بكفاي مؤنهـ كاعضدهـ بالنصر كاعنهـ بالصبر كأيلطؼ لهـ ف المكر...
المهـ افمؿ بذلؾ عدكهـ ،كأقمـ عػنهـ أظػافرهـ ،كفػرؽ بيػنهـ كبػيف اسػمحرهـ ،كاخمػع كثػائؽ افئػدرهـ
كباعد بينهـ كبيف ازكدرهـ كحيرهـ ف سبمهـ كضػممهـ عػف كجههػـ ،كاقطػع عػنهـ المػدد كانقػص مػنهـ
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العػػدد ،كامػػأل افئػػدرهـ الرعػػب ،كاقػػبض ايػػديهـ عػػف البسػػط ،كخػػزـ السػػنرهـ عػػف النطػػؽ ،كشػػرد بهػػـ مػػف
خمفهـ كنكؿ بهـ مف كرائهـ ،كاقطع بخزيهـ اطماع مف بعدهـ.
المهـ عقِّـ ارحاـ نسائهـ ،كيبس اص ب رجالهـ ،كاقطع نسؿ دكابهـ كانعامهـ،

رأذف لسػمائهـ

ف قطر ،ك ألرضهـ ف نبات.
المهـ كقك بذلؾ محاؿ اهؿ ا س ـ ،كحصف ب ديارهـ ،كثِّمر ب أمػكالهـ كفػرِّ هـ عػف محػاربرهـ
لعبادرؾ ،كعف منابذرهـ لمخمكة بؾ حر

يعبػد فػ بقػاع ا رض يػرؾ ،ك رعفػر حػد مػنهـ جبهػ

دكنؾ.
المهـ اعز بكؿ ناحي مف المسمميف عم ىم ٍف بأزائهـ مف المشركيف...
المهػػـ اشػػغؿ المشػػركيف بالمشػػركيف عػػف رنػػاكؿ اطػراؼ المسػػمميف ،كخػػذهـ بػػالنقص عػػف رنقصػػهـ
كثػػبطهـ بالفرق ػ عػػف ا حرشػػاد عمػػيهـ ...كاكهػػف اركػػانهـ عػػف منازل ػ الرجػػاؿ ،كجبػ ِّػنهـ عػػف مقارع ػ
ا بطػػاؿ ،كًابعػػث عمػػيهـ جنػػدنا مػػف م ئكرػػؾ ببػػأس مػػف بأسػػؾ ،كفعمػػؾ يػػكـ بػػدر ،رقطػػع ب ػ دابػػرهـ،
كرحصد ب شككرهـ كرفرؽ ب عددهـ.
المهػػـ انػػت ضػػمنت لنبيػػؾ (ص) النصػػر لػػدينؾ كهػػذ الحػػرب المقدس ػ ه ػ امػػداد لحػػركب نبيػػؾ
الك ػريـ ف اعػػدات ا س ػ ـ مػػا انػػدفعكا مػػف هػػذ الحػػرب ا بغضػػا ل س ػ ـ كل م ػ المرحكم ػ الر ػ
اطاحت بعرش الكفر كا لحاد ،كامارت عباد العجؿ ،فأعز المسمميف بنصر منؾ يا رب العالميف.
المه ػػـ ص ػػكب رصاصػ ػ المس ػػمـ فػ ػ ص ػػدر ش ػػذاذ ا ف ػػاؽ عب ػػاد العج ػػؿ ،كاجع ػػؿ الظف ػػر حمي ػػؼ
المسمميف مف هذ المعرك الحاسم الفاصم بيف ا يماف كالكفر.
كمػػف الكاجػػب عم ػ كػػؿ مسػػمـ يحمػػؿ الس ػ ح ..اف يبػػادر ال ػ سػػاح المعرك ػ  ..مرضػػامنا مػػع
اخكان العرب المسمميف لنرجػع قبمرنػا ا كلػ مكضػع اسػرات نبينػا الكػريـ ،كنجعػؿ فمسػطيف اسػ مي
يهكدي .
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كلػػك أنػ ممػػف يسػػرطيع حمػػؿ السػ ح لكنػػت فػ الصػػفكؼ اإلماميػ فػ هػػذ الحػػرب المقدسػ ..
ير اف المرض اقعدن عف رمبي ندات هذا الكاجب المقدس.
كالنصر مف ا﵀ العم القدير ،كاف ا س ـ ينرصر بػالنب حبيبػ كالمسػممكف ينرصػركف لمرابعرػ
كرمسكهـ بشريعر .
محمد الحسني البغدادي النجفي
 13صفر 3139هػ

وثٌقة رقم ()11
مقابلة
االمام المجاهد
حول قضٌة تحرٌر فلسطٌن
طم ػػب اح ػػد دع ػػاة ا سػ ػ ـ الباكس ػػرانييف المرحمس ػػيف لقض ػػي رحري ػػر فمس ػػطيف ..مقابمػ ػ ا م ػػاـ
البغدادم المرجع ا س م الكبير لمفريا كالرقميػد فػ النجػؼ ا شػرؼ ل طػ ع عمػ أريػ كمكقفػ مػف
ا حر ؿ الصهيكن  ،كف معرض ا جاب عف اسئم الباكسران المسمـ:
أنطمػؽ ا مػاـ المعظػـ بحماسػ ضػد ا سػرعمار كالصػهيكني  ،ككػاف المجمػس حػاف ن بجمػع فيػر
مف رجاؿ الديف كرجاؿ السياس .
كفيما يم نص ما كرد ف رمؾ المقابم :
س :ما هو ريكـ الصري في حؿ مشكمة فمسطيف؟.
ج :أنظ ػػر فػ ػ ر ػػاري المس ػػمميف الف ػػارحيف كمكاق ػػؼ المجاه ػػديف ا كل ػػيف ..فػ ػ رحم ػػؿ المراع ػػب
كالمشاؽ كمكافح ا عدات نهض كارحادا نًكرحذ نار كاهرمامنا بهذا يككف ظهكرهـ عم العدك.
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فالكاجب عمينا اف نسير سيررهـ رمسكنا با س ـ ،كأخذنا بالقرآف ،كنبذنا ل هػكات ،كرفضػنا لمخػ ؼ
كالفرق  ..بهذا رحؿ مشكم فمسطيف ..المهـ اجمع كممرنا ..كانصرنا عم عدكنا بحػؽ المصػطف كآلػ
الطاهريف.
س :ػػ تعممػوف ػ يػا سػيدنا ػ اف الصػهاينة اغتصػبوا االراضػي االسػممية ،وعبثػوا بالمقدسػات،
وانتهكوا الحرمات ،وقتمػوا النسػا واالطفػاؿ ،وقػد سػاعدهـ عمػ ذلػؾ بعػض الػدوؿ ،فهػؿ تجػوزوف
سماحتكـ ابقا عمقتنا مع تمؾ الػدوؿ التػي سػاندت اسػرانيؿ وسػاعدتهـ ..اـ يجػب قطػع العمقػات
معهـ وعدهـ محاربيف لنا ايضاً ومسانديف لمف حاربنا؟..
ج :يجب مقاطع هؤ ت المساعديف لمصهاين المجرميف كاف كانكا ل س ـ منرميف.
س :ما هو ريكـ الشريؼ في االستعانة بالدوؿ االجنبية التي تساعدنا وتساندنا ضد اسػرانيؿ
المعتدية؟..
ج :لق ػػد افرين ػػا بجػ ػكاز مث ػػؿ ه ػػذ ا س ػػرعان م ػػف قب ػػؿ فػ ػ كرابن ػػا «كج ػػكب النهضػ ػ » ،ب ػػؿ رج ػػب
ا سرعان بها اذا ركقؼ انرصارنا عميها.
س :ما ري سماحتكـ بالحموؿ السػممية بػيف الػدوؿ العربيػة المسػممة ..واسػرانيؿ؟ ..وبقػ اررات
الجمعيػػػة عامػػػة لهينػػػة االمػػػـ المتحػػػدة ومجمػػػس االمػػػف الػػػدولي لعػػػاـ  3769ـ الخاصػػػة بقضػػػية
فمسطيف؟..
ج:

يجكز ذلؾ كم  ،بؿ يجب اف نقؼ بنحك الشػدة كرمػاـ الحػزـ ..بكػؿ اصػرار كرصػميـ فػ ار انر

كرخمصنا مف كؿ المخادعات الكاذب المرداكل عند اعدائنا كما هػ سػيررهـ قػديمنا كحػديثا معنػا كبهػذا
الحػػزـ كا ص ػرار كالرصػػميـ ..نسػػرطيع اف نسػػررجع ا رض المقدس ػ المغرصػػب بأجمعهػػا كنعيػػد اليهػػا
اهمها الشرعييف.
س :لقد افتيتـ بوجوب التطوع مع حركة «فت » ..فهػؿ يجػب التطػوع مػع المنظمػات الفدانيػة
الفمسطينية االخرى؟..
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ج:

فرؽ بيف حرك (فرح) ك يرهػا ف جميػع هػذ المنظمػات رهػدؼ الػ

ػرض مقػدس كاحػد

هك :انقاذ فمسطيف ..لهذا فنحف ندعك المسمميف كاف لمرطكع كالجهاد ف هذ المنظمات المخمص .
س :قمتـ ػ ياسيدي ػ يجب التطوع مع كؿ المنظمات الفمسطينية المخمصة ..فما هو ريكـ في
العمؿ الموحد فيما بينهـ ضد دويمة اسرانيؿ المقيطة؟..
ج :مف أهـ ا مكر ..بؿ مػف أهػـ الكاجبػات ا سػ مي الرعػاكف بػيف هػذ المنظمػات ،سػكات كػاف
هذا الرعاكف عف طريؽ ركحيدها ،اك بطريق اخرل حسبما رقرضي المصمح ا س مي العميا لرحريػر
فمسطيف.
س :هؿ يجوز اعطا الحقوؽ الشرعية ال المنظمات الفدانية؟..
ج :نعـ يجكز ،بؿ يجب مع الضركرة عمػ كػؿ مسػمـ كمسػمم اعطػات الحقػكؽ الشػرعي  ..سػكات
سػيما زكػاة الفطػرة بػؿ لػك ركقػؼ ا مػر عمػ اخػذ

كاف مف حؽ ا ماـ اـ مف الخمس اـ مػف الزكػاة
امكاؿ المسمميف كجب عميهـ ذلؾ.

س :مػػػا هػػػو انطباعػػػاتكـ عػػػف حكومػػػة باكسػػػتاف وشػػػعبها المسػػػمـ لمػػػوقفهـ الحاسػػػـ ضػػػد
الصهيونية؟..
ج :اف لمشعب الباكسران المسمـ كحككمر المحررم  ..اث انر عظيمػا حػكؿ فمسػطيف كاهمهػا ركجعػا
كرػػأث ار نً كرأسػػفا..ن حر ػ نشػػرت ذلػػؾ ف ػ صػػحفها كآذاعارهػػا كرض ػاعفت رظاهرارهػػا كاحرجاجارهػػا ف ػ
محافمه ػػا كشػ ػكارعها ،كاب ػػرزت مناصػ ػررها ب ػػالنفس كب ػػالنفيس ،كظه ػػر ذل ػػؾ لك ػػؿ أح ػػد حرػ ػ الص ػػهاين
كالمسرعمريف ..فميت بقي الدكؿ ا س مي رحذك حذكها كرسير سيررها.
المهـ أهػدهـ لمػا رحػب كررضػ  ..ككفقهػـ لصػالحهـ فػ سػعادة الػدنيا كنعػيـ ا خػرة ...كأنصػرهـ
نص انر عزي انز ..كأفرح لهـ فرحان مبينان.
موقؼ االماـ البغدادي
حوؿ قضية تحرير فمسطيف
ص 31 :ط3171 :هػ
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وثٌقة رقم ()11
فتوى االمام المجاهد
بوجوب التطوع مع الفدائٌٌن الفلسطٌنٌٌن
بال شروط والقٌود.
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
سماح زعيـ ا م ا س مي كمرجعها ا ماـ المجاهد السيد محمد الحسن البغدادم ػ داـ ظمػ
ػ عم رؤكس المسمميف.
ما هك رأم سماحركـ ف الرطكع ف صفكؼ حرك الرحريػر الػكطن الفمسػطين (فػرح) كقكارهػا ػ
العاصػػف

ػ مػػف أجػػؿ أرجػػاع فمسػػطيف ا سػ مي العربيػ الػ اهمهػػا الشػػرعييف الرػ أ رصػػبها عمػ ت

ا سرعمار شذاذ ا فاؽ عباد العجؿ الصهاين المعردكف ..افركنا مأجكريف كا﵀ مف كرات القصد.
محمود عز الديف الكركي
النجؼ االشرؼ
 37شواؿ 3133هػ

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الرط ػػكع فػ ػ حركػ ػ الرحري ػػر ال ػػكطن الفمس ػػطين (ف ػػرح) كقكاره ػػا العاص ػػف م ػػف أه ػػـ الكاجب ػػات
ا س مي كاعظمها كهذا هك الجهاد لنصر ا س ـ كالمسمميف كابادة الصهاين المجرميف ..فمف قرػؿ
حينئذ كاف مف الشهدات المجاهديف ف سبيؿ ا﵀ كا﵀ كل الركفيؽ.
محمد الحسني البغدادي
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وثٌقة رقم ()16
فتوى آٌة هللا الحكٌم
بوجوب التطوع مع حركة فتح
بشروط وقٌود
سماح سيدنا المفدل المرجع الدين ا عم فقي العصر آي ا﵀ العظم ا ماـ المجاهػد السػيد
محسف الحكيـ الطباطبائ دامت بركار
بعد لثـ أناممكـ الطاهرة ،ما هك رأيكـ الشريؼ ف الرطكع بسمؾ الفدائ كا نخراط فيػ مػف أجػؿ
انقػػاذ القػػدس الش ػريف كا ارض ػ المقدس ػ الر ػ ا رصػػبها الصػػهاين المجرمػػكف حفظكػػـ ا﵀ لممسػػمميف
م ذنا كسدنا منيعنا.
النجؼ االشرؼ
 7ربيع االوؿ 3133هػ
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الرطكع المذككر مف أفضؿ ا عماؿ بػؿ مػف اهػـ الكاجبػات الدينيػ اذا كػاف جاريػنا عمػ المػكازيف
ال زم عف قيادة حكيم ككاف بحيث

يمػزـ منػ ضػرر عمػ المسػمميف أعظػـ مػف ا ضػرار بالعػدك

المجرـ خذل ا﵀ رعال كا﵀ كاف هك المكفؽ.
النجؼ االشرؼ
السيد محسف الحكيـ الطباطباني

161

وثٌقة رقم ()19
الطاغوت ٌحكم
نص مقػاؿ كربػ سػماح السػيد البغػدادم (الحفيػد) فػ كرابػ « :الطػا كت يحكػـ» الحمقػ ا كلػ
ع ػػاـ 1996ح ػػكؿ خط ػػكرة رقيي ػػد فر ػػكل الرط ػػكع فػ ػ منظمػ ػ فمس ػػطيني اف يك ػػكف الض ػػرر أق ػػؿ عمػ ػ
المسمميف ..فحينئذ يجب الرطكع !! ..خ فان ط قات ا دل القرآني كالحديثي كعمكمارها.
يحػػاكؿ الكيػػاف الصػػهيكن السػػيطرة عم ػ الثػػرل الفمسػػطين كالعرب ػ كا س ػ م  ،كرصػػفي األم ػ
جسديا كنسؼ بنيرها الرحري عم األصعدة كاف .
فالمجػ ػػازر الرهيب ػ ػ الر ػ ػ مارسػ ػػها الطػ ػػا كت الصػ ػػهيكن ف ػ ػ األرض الفمسػ ػػطيني عػ ػػاـ 1948
كالمذابح الر أعقبرها بعد ذلؾ ،ثـ المذابح الر رعرض لها الشعب المبنان لسنكات طكاؿ ..كؿ هػذ
الممارسػػات رشػػير إلػ أف المؤسس ػ العسػػكري الصػػهيكني رػػنهض عم ػ أسػػرراريجي مكحػػدة بػ ه ػكادة
كبػ ػ ر ارج ػػع ،فع قػ ػ األره ػػاب كاألس ػػرغ ؿ كالرص ػػفي هػ ػ الع قػ ػ الفري ػػدة الرػ ػ مارس ػػرها المؤسسػ ػ
العسكري الصهيكني مع أم القرآف المجيدة.
فالمنطمقػػات السياسػػي كالجغرافي ػ الرػ رحػػرؾ الصػػهيكني ررحقػػؽ بػ أنقطػػاع بممارس ػ الرر يػػب
كالررهيػػب حيػػاؿ األمػ مػػع حرصػػها الرػػاـ أف يػػرـ ذلػػؾ عمػ أسػػاس خطػػكة خطػػكة كبصػػكرة أنفراديػ مػػع
قطر مف األقطار ا س مي  ..له أخطر مؤامرة ظمت األم ردفع ثمنها عم أمرداد رأريخها.
هكذا رحرز أسرراريجي ميزاف القكل عػاـ ليغػدك لصػالحها كبخاصػ أف قػكل األسػركبار الصػميب
رقؼ إل جانب مصالحها السياسي .
يمكػػف فػ حسػػابارنا الدقيق ػ أف المجػػازر الفمسػػطيني كالمبنانيػ قػػد حػػدثت لمجػػرد صػػدف طارئ ػ
فهذا مف رابع المسرحي ت.
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فكػػؿ ماحػػدث رحػػت مظم ػ مخطػػط صػػهيكن طػػا كر رهيػػب ،فػػإذا أحرػػؿ الطػػا كت الصػػهيكن
العػراؽ (مػػث ن) سػػيهدؼ بطبيعػ الحػاؿ فيػ  ،الرصػػفي الجسػػدي الجماعيػ بػ رحمػ كبػ شػػرؼ ،كهػػك
سيحصؿ ف أم قطر إس م آخر يمر بنفس الظركؼ.
كمػػا سػػيكرمؿ مخطط ػ الكحش ػ ف ػ طػػرد الشػػعب الفمسػػطين مػػف الضػػف الغربي ػ المحرم ػ حر ػ
ربق المنطق بأجمعها مفركح ل حسبما يراـ.
كسػػرنطمؽ اليهكدي ػ الر ػ رقػػدر بػ ػ «خمس ػ كعش ػريف مميػػكف» نسػػم الػػذيف رحػػرفظ بهػػـ المؤسس ػ
العسكري الصهيكني ف األقطػار الرػ يعيشػكف فيهػا فعػ ن فػ أقطػار أكركبػا األسػركباري  ،سػينطمقكف
بػػالهجرة الجماعيػ فػػكر مػػا رسػػنح لهػػـ الفرصػ الذهبيػ باألسػػريطاف فػ األمػػاكف الرػ رػػـ رشػريد األمػ
منها ،كمعن هذا أنػ إذا أسػرمر الرعامػؿ مػع مخطػط الطػا كت الصػهيكن كمػا هػك حاصػؿ بالفعػؿ،
أم دكف صحكة ،كدكف رحرؾ كرنظيـ األم  ،كاألعرماد عمػ الػنفس كاأليمػاف بعدالػ القضػي كألرفافهػا
حكؿ شعارارها ا سػ مي الميدانيػ الداعيػ لمرحريػر كالعػكدة ..فػذلؾ يعنػ أف األمػ كمهػا عمػ أبػكاب
الرداع كاألنهزاـ الداخم كالسقكط الحرم  ..فالمخطط الذم يسرهدؼ مسيرة األم فػك ذم يرزحػزح
ينبغ ب ريب أف يقابم بالمثؿ مكقؼ إس م مف الرصدم كالصػمكد كاليقظػ كالطمػكح نفسػ  ..ذلػؾ
أف رحدم مجابه خطط إسركباري مدركس كالخط الر يركجها الطا كت مف قبيؿ أف هنػاؾ فرػكل
فقهيػ لمرجػػع دينػ مشػػهكر ..جػػات فػ فرػكا بهػػدؼ الرطػػكع فػ منظمػ فمسػػطيني أنػ يػػرل أف ركػػكف
القيادة حكيم كأف يككف الضرر أقؿ عم المسػمميف فحينئػذ يجػب الرطػكع!! معنػ هػذا أف اليهػكد إذا
كانكا أكثر قكة كمنع كاألم لـ رقدر عم ذلؾ كيؤدم إلػ ضػررها فػ يصػح مقػارمرهـ!! كأم رخػاذؿ
كمهانػ ػ لمعق ػػؿ ا سػ ػ م كالرص ػػكر ا سػ ػ م كالفك ػػر ا سػ ػ م ! ..كأم أحب ػػاط لمجه ػػاد ال ػػدفاع
بمفهكم الفقه الشامؿ لطرد األسركبار العالم كربيبر أسرائيؿ عف المنطق !..
الطا كت يحكـ
أحمد الحسن البغدادم
الحمق األكل  ،الطبع األكل 1996 ،ـ
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وثٌقة رقم ()13
مقابلة االمام المجاهد
مع مجلة «وعً العمال» العراقٌة
اجػػرل منػػدكب مجم ػ كع ػ العمػػاؿ العراقي ػ مقابم ػ صػػحافي مػػع زعػػيـ ا س ػ ـ العظػػيـ ا مػػاـ
المجاهد السيد البغدادم ..كنشرت رمؾ المقابم ف العدد العشريف مف السػن ا كلػ الصػادر فػ 19
جمادم الثان 1389هػ ػ أيمكؿ 1969ـ .كفيما يم نص ما جات ف العدد المذككر:
ِ
يف عمَ ا ْلقَ ِ
ِِ
يما سكرة النسات اآلي 95
بسم رعال َ وفَ َّ
اع ِد َ
يف ْ
ض َؿ المَّ ُ ا ْل ُم َجاهد َ َ
َج ًار َعظ ً

كػػاف لمجريم ػ البشػػع الر ػ ارركبرهػػا اس ػرائيؿ بػػاحراؽ المسػػجد ا قص ػ الش ػريؼ أكبػػر ا ثػػر ف ػ
زيادة الحقد العرب بشكؿ خاص كا س م بشكؿ عاـ عم ا حػر ؿ الصػهيكن ل ارضػ العربيػ ،
كخاص ػ مدين ػ القػػدس الر ػ رضػػـ المقدسػػات ا س ػ مي كالمسػػيحي  ،لػػذلؾ فػػاف ردكد الفعػػؿ كانػػت ذا
شقيف الشؽ ا كؿ :ازدياد كرصػاعد اعمػاؿ المقاكمػ داخػؿ ا رض المحرمػ كالثػان هػك ازديػاد النقمػ
فػ ػ الع ػػالميف العربػ ػ كا سػ ػ م

عمػ ػ ا ح ػػر ؿ .كم ػػف ث ػػـ الرص ػػميـ عمػ ػ الكف ػػاح نه ػػات الكج ػػكد

الصهيكن  ،كاذا كاف أثر الجريمػ فػ نفػس كػؿ عربػ كمسػمـ فػاف هػذا ا ثػر اعمػؽ كاشػد اي مػنا فػ
نفكس عممات الديف األع ـ.

وحدوا صقوفكم
قمت لممرجع الدين ا عم السيد البغدادم:
بمػػػاذا تشػػػيروف عمػػػ المسػػػمميف اف يفعمػػػو ا از جريمػػػة اسػػػرانيؿ بحػػػرؽ المسػػػجد االقصػػػ
الشريؼ؟..
قػػاؿ كقػػد اررسػػمت كػػؿ ا

ـ عمػ رقػػاطيع كجهػ  :ان ػ فػ الحقيقػ

أجػػد كبيػػر فػػرؽ بػػيف قرػػؿ

المئػػات مػػف المسػػمميف عم ػ أيػػدم الصػػهاين كبػػيف حػػرؽ المسػػجد الش ػريؼ ،كاذا كانػػت جريم ػ حػػرؽ
المسجد قد زادت مف حقدنا عم ا حر ؿ الصهيكن  ..ا انها لـ رخمؽ هػذا الحقػد ألنػ مكجػكد منػذ
ا حر ؿ الصهيكن لفمسطيف ،كقد بق هػذا الحقػد يػزداد كممػا رمػادل الصػهاين فػ بطشػهـ كظممهػـ
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كاحر لهـ ل راض العربي كردنيسهـ لممقدسات ا سػ مي كالمسػيحي  ..انػ عمػ كػؿ مسػمـ اف يرفػع
اريػ ػ الجه ػػاد المق ػػدس ض ػػد ا ح ػػر ؿ كض ػػد جريمػ ػ ح ػػرؽ المس ػػجد الشػ ػريؼ .كرخميصػ ػ م ػػف اي ػػدم
الصػػهاين الكفرة ..كانػػا أقػػكؿ لكػػؿ مسػػمـ :كا﵀ لػػك اسػػرطيع الحركػ لكنػػت أكؿ مػػف يحمػػؿ السػ ح لطػػرد
الغزاة المحرميف لرحرير كطننا كصيان مقدسارنا.
ًإف عم العرب خاص كعم المسمميف عام اف يكحدكا صفكفهـ ،كيممكا شممهـ فان يكف هػذ
ا م ػ مػػا مػػر بهػػا كمػػا عانر ػ مػػف الفرق ػ كا نقسػػاـ ،كاف يجعم ػكا مصػػمح أكطػػانهـ كديػػنهـ قبػػؿ أي ػ
مصمح .
إف المسمـ

يصح ل اف يرض بالحياة الذليم كبانرهاؾ حرمار كمقدسار أماـ عينيػ كبصػر ،

كعم ػ المسػػمميف جميع ػان اف يجاهػػدكا لرحريػػر ا رض المحرم ػ كرخمػػيص المسػػجد الش ػريؼ مػػف دنػػس
الصهاين كآثمهـ.

التارٌخ ال ٌرحم احداً
قمت لإلماـ البغدادم:
هناؾ بعػض الجهػات العالميػة لػـ تسػتنكر جريمػة حػرؽ المسػجد الشػريؼ ..بينمػا اسػتنكرت
نفس الجهات االج ار ات التػي اتخػذت لمػدفاع عػف اسػتقمؿ بمػدنا وسػيادت فمػا هػو ريكػـ مػف هػذا
السكوت عف جرانـ الصهاينة؟.
قػػاؿ :اننػ

اسػػرغرب سػػككت بعػػض حككمػػات أكربػػا كالك يػػات المرحػػدة ا ميركيػ عمػ جريمػ

حػػرؽ المسػػجد الش ػريؼ عم ػ الػػر ـ مػػف ر ػػـ اف هػػذ الحككمػػات رمثػػؿ شػػعكبا مسػػيحي رقػػدس مدين ػ
القدس برمرها كرسرنكر جريم حرؽ أم معبد مقدس لدل المسمميف كالمسيحييف عم حد سكات.
أنا

اسرغرب هػذا السػككت ألننػ كاثػؽ اف الحككمػ ا ميركيػ خاضػع لمنفػكذ الصػهيكن كمػا

ه الحػاؿ بالنسػب لحككمػات معظػـ الػدكؿ ا كركبيػ  ..فكيػؼ نركقػع مػف هػذ الحككمػات اف رسػرنكر
جرائـ الصهاين  ..اف اميركا دكل ب شرؼ ،نها فقػدت كػؿ اعربارهػا لػدل شػعكب العػالـ مػف خػ ؿ
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مكاقفها المخزي مف هذ الشعكب ..عمينا اف نعرمد عم انفسنا ،كاف نسررد حقكقنا بأيدينا فأف الراري
يرحـ أحدان !!..
حيف كدعت ا ماـ البغدادم كنت عم ثق أف ا م الرػ فيهػا أمثػاؿ هػذا الرجػؿ الػدين الكبيػر
يمكف اف رغمب ك يمكف لرراثها اف يندثر.
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وثٌقة رقم ()17
مقابلة االمام المجاهد
مع صحٌفة «الصٌاد» البٌروتٌة
تحت عنوان :الحقٌقة عن أحوال الشٌعة فً العراق
يرضػػين حيػػث اف سػػماح حجػ ا سػ ـ آيػ ا﵀

فػ الزيػػارة ا خيػرة كػػاف عمػ ى اف اسػػمع مػػا
العظم السيد محمد الحسن البغدادم ..يجامؿ ك يدارم !..
بادرن سماحر هارفان:
ماذا رريدكف منا ..انرـ ف لبناف !..

مػػاذا رريػػد منػػا صػػحفكـ رمػػؾ الر ػ رػػردد مػػا يقكل ػ راديػػك ا ح ػكاز مػػف افر ػراتات كمحػػاك ت لمػػدس
كالفرن !..
رح ػػاكؿ اقن ػػاع ب ػػأف رم ػػؾ الص ػػحؼ انم ػػا ر ػػدافع ع ػػف ال ػػديف كع ػػف رجالػ ػ  ..انه ػػا ر ػػدافع ع ػػف
ا سرعمار كمصالح ف المنطق ..
رجيػػب ! ..هػػؿ بكسػػعؾ اف رػػدافع عػػف

لػػـ اعمػػؽ ،فهرػػؼ بػ  :لمػػاذا رػػرد عمػ ى ىً ىً ! ..لمػػاذا
مكقؼ هذ الصحؼ اك عف مكقؼ السمطات الرسمي ف لبناف منها !..
اررفع صكت سماحر أكثر فأكثر كهك يقكؿ:

لقد عرفت أف بعض مف سمع ك م  :قد ذهب ال حد ارهامنا بمماألة السمطات الحاكم !!..
رصكر اف اهػرـ ..أنػا بػأف يرضػ عنػ هػذا الحػاكـ أك ذاؾ ! .كمػاذا ر ارنػ أريػد مػف الحكػاـ انػا
المنصرؼ لخدم رب كدين !..
ظممت ساكرا أرأمؿ الكج السمح ر ـ الرجاعيد ك ضكف الثمانيف أك يزيػد ..بينمػا أكمػؿ سػماحر
فقاؿ:انهـ

يريدكف لهذ ا م الخير
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انه ػػـ يش ػػيعكف ب ػػيف ابنائه ػػا عكام ػػؿ الفرنػ ػ لص ػػرؼ انظاره ػػا ع ػػف معركرن ػػا ا ساس ػػي عمػ ػ أرض
فمسطيف..
ألـ رر بعينيؾ قب الركض الحسيني المطهرة سميم مف أم اذل !..
ألـ رمرؽ برجاؿ الديف فرريقف بنفسؾ مف انهـ يرابعكف مجهكدارهـ كأعمالهـ كالمعراد !..
أـ انػ ػػؾ أريػ ػػت عش ػ ػرات القرم ػ ػ كالجرح ػ ػ ف ػ ػ الش ػ ػكارع كالميػ ػػاديف ..كحر ػ ػ داخػ ػػؿ الركضػ ػػات
المقدس !..
حراـ ..هذا الكذب ..كخركج عم ديف ا﵀ ..كؿ هذا بينما القدس رحررؽ..
ررل ماذا أصابنا حر ضممنا طريقنا فمـ نعد قادريف عم الرمييز بيف العدك كالصديؽ !..
كقمنا نكدع حج ا س ـ السيد البغدادم فقاؿ:
طمئنهـ ف لبناف اننا بالؼ خير ..كعس اف يهديهـ ا﵀ ..حر يميزكا بيف ما ينفع العباد كبيف
ما ينفع فقط العدك الصهيكن الدخيؿ كالمسرعمر المرربص بنا.

طمؿ سمماف
مجمة الصياد البيروتية
 11يموؿ 3767
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وثٌقة رقم ()11
مأتم الدخول فً النار فً كربالء المقدسة
أقاـ أهال كػرب ت المقدسػ فػ ليمػ الحػادم عشػر مػف المحػرـ (مػأرـ الػدخكؿ فػ النػار) اظهػا انر
لما أكرـ ا﵀ رعال ب سيدالشهدات الحسيف بف عم عميهما الس ـ مف خرؽ العادة بعدـ احػراؽ النػار
أرجؿ الداخميف كما لـ رحرؽ النار مف ذل قبؿ ابراهيـ (ع) جد الحسيف (ع)ُ  :ق ْم َنا َيا َن ُار ُكوِني َب ْرًدا
ِ ِ
يـ ككما لـ رحرؽ النار مف ذم قبؿ حفيد الحسيف ػ عمي الس ـ ػ ا مػاـ الصػادؽ
َو َ
س َم ًما َع َم إ ْب َراه َ
ػ ػ عمي ػ الس ػ ـ ػ حيػػث اشػػعمت السػػمط ف ػ دار النػػار ،كقػػد حضػػر المػػأرـ جمػػع فيػػر مػػف العممػػات
كالخطبات كخدم الركضػريف كالمػكاطنيف كال ازئػريف ..كفػ مقػدمرهـ آيػ ا﵀ العظمػ الحػاج السػيد عبػد
ا﵀ الشيرازم ػ داـ ظم ػ
مجمة «صوت المبمغيف»
العدد التاسع التأري  3131صفحة .17

وثٌقة رقم ()13
حول تشجٌع الشعائر الحسٌنٌة
نػػص فرػػكل زعػػيـ الطائف ػ الجعفري ػ ا مػػاـ البغػػدادم ػ اداـ ا﵀ ظم ػ عم ػ رؤكس المسػػمميف ػ
برشجيع الشعائر الحسيني .
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
قامػت ضػػركرة اإلماميػ عمػ مزيػػد اعرنائػ رعػػال كانبيائػ كم ئكرػ بكاقعػ الطػؼ قبػػؿ كقكعهػػا،
ف ػ ريػػب ف ػ ج ػكاز كػػؿ مػػا يصػػنع ف ػ ع ػزات الحسػػيف (ع) ممػػا في ػ رهيػػي العب ػرة كالبكػػات كالدمع ػ
كالصراخ كالعكيؿ ،كما في الحزف كالجزع اظها نار كرشػديدنا كنحكهمػا ،بػؿ كػؿ مػا يكجػب مزيػد ا هرمػاـ
كا جرمػػاع ،ك سػػيما ف ػ الش ػكارع عام ػ  ،بػػؿ كػػؿ مايكجػػب رعظػػيـ الشػػعائر الحسػػيني كرشػػجيعها ،ك
سػػيما مػػا يكجػػب زيػػادة الرشػػنيع عم ػ أعػػدائهـ كمػػف كػػاف مػػف اربػػاعهـ ،بػػؿ

ريػػب ف ػ رجحػػاف ذلػػؾ

كاسػػرحباب اسػػرحبابان مؤكػػدان ،بػػؿ كجػػب ذلػػؾ مػػع خػػكؼ ا همػػاؿ كخشػػي ا نػػدراس ،ك سػػيما ف ػ هػػذا
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الزمػاف الػذم ارسػع فيػ الجهػؿ كالشػبه كانػكاع الضػ ؿ كالفرنػ  ،هػذا كقػد شػاهدنا العممػات ػ مػد ظمهػـ ػ
فرات عم رشييد الشعائر الحسيني كرقكيمهػا بػ انكػار عمػ مقارنارهػا مػف المنافيػات
جميعا إ
مضات كا ن
ن

ف زعـ بعض المفركنيف ،كما أنا شاهدنا قبػؿ سػبعيف سػن عمػ مسػاعدة القػائميف بهػا كركػريمهـ هػذا
كلشػيخنا ا عظػـ المامقػان

ػ قػػدس سػر ػ كممػ «لػػك افرػ فقيػ مربحػر بكجكبهػػا كفايػ فػ مثػؿ هػػذ

ا زمن ػ الر ػ صػػمـ جمػػع عم ػ اطفػػات نػػكر أهػػؿ البيػػت (ع) يمكػػف رخطئر ػ » هػػذا ك زاؿ ا مػػر
كػذلؾ ..حرػ جػػات هػذا الزمػػاف كشػػاع بػيف اهمػ الجهػػؿ كا فررػاف بػػادر بعػػض المفرػكنيف الػ الشػػعائر
كالقضػػات عميهػػا بػػدعكل رنزيههػػا عػػف المنافػػاة كنحػػف نػػرهـ مثػػؿ هػػذا بانح ارف ػ عػػف الػػديف كاند ارج ػ ف ػ
المفرػػكنيف ،كالػػدليؿ عم ػ ذلػػؾ هػػك :ان ػ لػػك كػػاف هم ػ الػػديف كانكػػار المنكػػر نكػػر المنك ػرات الشػػنيع
الشائع ف زماننا ..ا ررل ا رض قد امر ت منها ..فما كج ا نصراؼ عنها مع كضكح شناعرها
كشيكع ارركابها ! .بؿ كثب هذا المفركف عم الشعائر منره انز الفرص لمقضات عميها ،كقػد صػمـ اهػؿ
الفرنػ رمكيهػا كرنفيػ انر كرشػنيعان عمػ ذلػؾ !! ..حرػ قػاؿ قػػائمهـ :انػا اصػػبحنا فػ انظػػار اعػدائنا كاهػػؿ
الضػ ؿ مسػػخرة يهػ أز بهػػا ..كالجػكاب :اف كفػػار قػريش اسػػرخفكا برسػػكؿ ا﵀ (ص) فػ دعكرػ لمركحيػػد
كص ر ف البيت ،هذا مع ان لـ يزؿ مسرم نار عم عممػ  ،كلػـ يكػف منصػرفنا عمػا دعػا اليػ هػذا مػع
اف لمشعائر أث انر ف الديف لـ يكف ف

يرها كهذا هك الكج ف انرقادها.

كأما اقرحاـ النار فقد افر جمم مف عممات العصر بالجكاز كالقكاعد العممي رناصرهـ ،كهذا لػـ
يكف ف العراؽ كانما فػ افريقيػا ،كاهرػدل بػذلؾ جمػع كثيػر ػ كمػا نقػؿ ػ هػذا كًلػ ىـ لػـ يكػف اقرحػاـ النػار
معج ػزة لسػػيد الشػػهدات كمػػا كػػاف ا مػػر كػػذلؾ ب ػراهيـ (ع) كانكػػار معػػاجزهـ (ع) كأنكػػار معػػاجز
ا نبيات ! ..فمف الغريب الرشنيع عم ذلؾ مف بعضهـ كا﵀ الهادم لعباد كالمكفؽ.
محمد الحسني البغدادي النجفي
 31محرـ 3131هػ
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وثٌقة رقم ()11
برقٌة استنكار
من اإلمام المجاهد
إلى الزعٌم عبد الكرٌم قاسم
بمناسب مركر ذكرل السن الثاني لثكرة  14رمكز بعث ا ماـ البغدادم برقي اسػرنكار الػ عبػد
الكريـ قاسـ عم المهرجانات ير المشركع الر قامت بها الحككم العراقي بالرصفيؽ كالرقص ف
شكارع القطر ف العاشر مف محرـ الحراـ الذم اسرشهد في الحسيف (ع) ..كهذا نصها:
«صػيان جمهكريرنػا كاعػ ت شػأنها يؤكػداف عمينػا بػذؿ كػؿ جهكدنػا فػ إقامػ الشػعائر ا سػ مي
كالحسػػيني  ،ف ػ ريػػب ف ػ أف مظػػاهر ا فػراح ف ػ أيػػاـ عاشػػكرات مػػف أكبػػر منافيارهػػا كمػػا

ريػػب ف ػ

كجػػكب اقامػ شػػأف الرسػػكؿ ا عظػػـ محمػػد (ص) فػ سػػبط كريحانرػ كفقنػػا ا﵀ رعػػال كايػػاكـ كجميػػع
المسمميف لنشر الديف كشريع سيد المرسميف».
محمد الحسني البغدادي

وثٌقة رقم ()11
اسرار وفاة اإلمام المجاهد
س :هنالؾ نبا تنقؿ عنكـ بأف وفاة جدكـ آية اهلل العظمػ السػيد محمػد الحسػني البغػدادي
لػـ تحصػػؿ فػػي ظػروؼ عاديػػة انمػػا كػػاف لمسػمطة الحاكمػػة دور فيهػػا ..مػػع انػ يوجػػد انطبػػاع لػػدى
الػػبعض حينػػذاؾ بػػأف عمقػػة اإلمػػاـ البغػػدادي مػػع السػػمطة كانػػت فضػػؿ مػػف عمقػػة السػػيد محسػػف
الحكيـ معها؟!..
ج :ف ػ صػػيؼ  1971أصػػابت السػػيد البغػػدادم كعك ػ صػػحي كعم ػ أثرهػػا نقػػؿ ال ػ مسرشػػف
اليرمكؾ ف بغداد ..كبق

في قراب شهر كنيؼ ف
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يبكب رارة كيقظ رارة أخرل.

كبسبب هذا المرض العضاؿ صممنا عم نقم ال مسرشفيات لندف ..كعم هذا األساس قدمنا
طمبان ال الجهات المخرص لحصكؿ الرخص  ،بذلؾ ،كبعد انرهات المعامم األصكلي كالحصكؿ عم
(الفي از) ادرنا النجؼ األشرؼ فػ الكقػت المقػرر مرجهػيف إلػ المطػار الػدكل  ،كبعػد أف اسػرقر بنػا
المقاـ ف صال ا سرراح قبؿ اق ع الطائرة بساع كنصؼ صدرت األكامر مف ضابط امف المطار
بػ(المنع) ألسباب

يمكف فهمها ف رمؾ المحظ الحرج !..

كعمػ أثػػر ذلػػؾ ..بعثنػػا كفػػدان عمػ الفػػكر برئاسػ السػػيد حسػػاـ الػػديف الهػػادم الػ شػػبيب المػػالك
محػػافظ ك ػرب ت المقدس ػ يسرفسػػر عػػف األسػػباب الرئيسػػي لمسػػأل المنػػع مػػف المغػػادرة بيػػد أف المػػالك
اسرغرب هذا النبأ المفاج الػذم لػـ يكػف فػ الحسػباف ،كأعطػ مكعػدان ل جرمػاع ب ػ(القيػادة) ليسرفسػر
عف ذلؾ.
كمهما يكف مف أمر فقػد فكجئنػا فػ اليػكـ الرػال بزيػارة المحػافظ كبرفقرػ خيػر ا﵀ طمفػاح كفريػؽ
مػػف األطبػػات ا خرصاصػػييف برئاسػ الػػدكركر محسػػف العػػان (الطبيػػب الخػػاص لمػرئيس الع ارقػ أحمػػد
حسػػف البكػػر) كبعػػد إجػرات الفحػػكص الطبيػ الدقيقػ عميػ بادرنػػا قػػائ ن :اطمئنػكا السػػيد لػػـ يكػػف مصػػابا
بػ ػ(مػػرض البركسػػرات) كانمػػا هػػك ف ػ حاج ػ إل ػ إج ػرات عممي ػ جراحي ػ بسػػيط ف ػ المجػػارم البكلي ػ .
كبالفعؿ اسرجبنا لقكلػ كأدخمنػا سػماح السػيد البغػدادم مسرشػف مدينػ الطػب فػ بغػداد ،كأجريػت لػ
العمميػ عمػ حسػػب مػػا يػراـ ،كبعػػد سػػن كنيػػؼ عػػاد المػػرض اليػ  ،كدخػػؿ عػػدة مػرات الػ مسرشػػفيات
بغػ ػػداد كي ػ ػئ ىس األطبػ ػػات ذكك ا خرصاصػ ػػات العممي ػ ػ المخرمف ػ ػ  ..بسػ ػػبب ركمسػ ػػات المجػ ػػارم البكلي ػ ػ

كالمضاعفات األخرل الر أصابر نريج هذا المرض المزمف.

كلقػػد فكرنػػا م ػرة أخػػرل ف ػ أخػػذ الرخص ػ مػػف الجهػػات المخرص ػ لمغػػادرة القطػػر فػػاجرمع السػػيد
حس ػػاـ ال ػػديف اله ػػادم بالس ػػيد عب ػػد ال ػػرزاؽ الحب ػػكب مح ػػافظ كػ ػرب ت كاقر ػػرح عميػ ػ فكػ ػرة الر ػػداكم فػ ػ
مسرشػػفيات أكركبػػا ،فرحػ ػب بفك ػرة المغ ػػادرة أحسػػف ررحي ػػب ،ككعػػد بإنج ػػاز المهم ػ بع ػػد الرشػػاكر م ػػع
(القيادة) كبالفعؿ ازرنا كقدـ لنا الكراب الرسم بالمغادرة خارج القطر.
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كفػ صػػباح الخػػامس مػػف رشػريف األكؿ  1972ذهبنػػا الػ المطػػار الػػدكل كفكجئنػػا مػرة ثانيػ بػ ػ
«المنع مف السػفر» فكانػت هػذ المفاجػأة فػ الحقيقػ صػدم فػ حيارنػا! كرحػت أنػا شخصػيان أرحػدث
ف سرم :عجيب ألـ يغادر قبمػ السػيد محسػف الحكػيـ (ت  )1971ككانػت بينػ كبػيف حػزب السػمط
مقاطع بسبب ارهاـ كلد بالرجسس لصالح الك يات المرحدة األميركي !!
إذف صػدؽ مػا قالػ لػ بػػاألمس القريػب الشػهيد السػيد ابػراهيـ الفاضػم صػاحب مجمػ «العػػدؿ»
النجفي أف صدامان يكف حقدان دفينان عم جدؾ ،حينما اجرمعػت معػ بالقصػر الجمهػكرم سػألر  :لمػاذا
بعػػد صػػعكد السػػيد الحكػػيـ ال ػ المػػأل األعم ػ دعمػػرـ مرجعي ػ السػػيد الخػػكئ ف ػ الكقػػت الػػذم هنػػاؾ
مرجعػػاف كبي ػراف السػػيد البغػػدادم كالسػػيد الخمين ػ كهمػػا العػػدكاف المػػدكداف لشػػا اي ػراف كبخاص ػ أنػػرـ
ررعرضكف لرحرشار باسـ شط العرب !..
فأجػػابن صػػداـ حسػػيف :إف الشػػي الخػػكئ في ػ عيػػكب
(الحزب كالثكرة) ..منها :ان رركػ

يمكػػف أف يرحػػرؾ مػػف خ لهػػا ضػػد

فارسػ  ،فالشػا ينظػر إلػ العنصػر الرركػ ب ػ(الدكنيػ ) .كمنهػا:

ان يخاؼ مػف اقػؿ كاحػد لػ صػم بالدكلػ  ،فكيػؼ إذا الرقػ معػ أعمػ سػمـ فػ (القيػادة) ! ..كمنهػا:
( )...كهذ العيكب لصالح مسيررنا الرقدميػ الرغييريػ يمكػف رحجيمػ فػ أم كقػت إذا رحػرؾ ضػدنا،
كالشا

يرحمس ل  ،ك يدخؿ معنا ف صراعات جانبي عم حساب مصالح ف المنطق .
كأما الشي البغدادم فمرعصب برأييد كمساندة ممارس طقكس الشعائر الحسيني كرجمعات هػذ

المراسيـ ليست لصالحنا ،كأما الشي الخمين  :فيسع إلسقاط الشػا كاقامػ الدكلػ الدينيػ فػ ايػراف،
كه خطر عمينا كعم األمف القكم العرب بشكؿ عاـ.
س :ما الذي حصؿ بعد ذلؾ بعد خطوة المنع الثانية مف السفر بهدؼ العمج في الخارج؟
ج :مهما يكف مف خطكرة هذا الحديث كمصػداقير  ،ففػ مسػات األكؿ مػف رشػريف الثػان 1972
فكجئنا بزيارة ير مررقب مف السيد عبد الرزاؽ الحبكب محافظ كػرب ت كبرفقرػ حشػد مػف المسػؤكليف
أذكر منهـ :العقيد فاركؽ مسؤكؿ حزب السمط كمدير أمنها ف المحافظػ  ،كخضػير البسػران مػدير
مصمح نقؿ الركاب ف النجؼ الشرؼ كعبد الحسيف الرفيع عضك قيادة فرع بغداد لحزب السمط ،
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كعنػػدما اسػػرقر بػ المجمػػس خاطػػب سػػماح السػػيد البغػػدادم قػػائ ن :السػػيد الػرئيس (يقصػػد أحمػػد حسػػف
البكػػر) يسرفسػػر عػػف صػػحركـ كيػػدعك لكػػـ بالصػػح كالشػػفات العاجػػؿ كهنػػا لػػـ أسػػرطع السػػيطرة عم ػ
أعصاب فقاطعر بانفعاؿ:
فخيمػػت عمػ المجمػػس برهػ
لمػػاذا هػػذا الضػػحؾ عمػ الػػذقكف اخرجػكا مػػف هنػػا بػ قػػاؿ ك قيػػؿ! ٌ

صػػمت مطبػػؽ كالسػػيد

ينطػػؽ بمػػا جػػرل مػػف حػػديث بيػػد أنػ فكجئػػت بػػرد لػػـ يكػػف فػ الحسػػباف مػػف

الشي عبد الهػادم العصػام قمػت لػ  :كػاف مػف المفػركض أف سػماح السػيد يبػادر بردنػا كلػيس أنػت
(يا شيخنا) كهذا الرصرؼ ير ئػؽ بشػأنؾ كلقػد دهػش الحبػكب مػف هػذا المكقػؼ المفػاج الػذم لػـ
يكف ف الحسباف ألف لػ معػ صػم ق اربػ كلحمػ فػ النسػب كعمػت كجهػ مسػح مػف اصػفرار ،كلػـ
يجب عم مكقف ! ..كلما خرج هك كحاشير كأنا أحاسػب نفسػ عمػ هػذ الخطيئػ السػمككي كرحػت
أرساتؿ ف داخم ما الذم دفعن ال ذلؾ ،كلـ أكػف أصػ ن قػد فكػرت

فيػ ك بػالرد عميػ كمػا هػك

ذنب هك ذنب الطا ي صداـ حسيف يريد عف قصد كعمد رصػفي الحػكزة العمميػ كرمكزهػا المرصػديف
بطريقر الخاص !..
ككاف ف المجمس رهط مف رجاؿ الحػكزة العمميػ مػنهـ :السػيد عبػد األميػر محػ الػديف الػذم
زاؿ حيان كمف أئم الجماع كالجمع ف قضات نبؿ الرابع لمحافظ حمب الشهبات ككاف أيضان السػيد
صادؽ نجؼ الحسين كالشي جعفر آؿ ارضػ كالسػيد عمػ األعرجػ كالشػي حسػف الخفػاؼ كالسػيد
هادم كفاي كالشي عم عبكد سميسـ ك رحضرن أسمات اآلخريف.
كمف جرات ذلؾ ..الرق كالدم ف مسات اليكـ الثان عبػد المطيػؼ الػدارم الرميمػ عضػك فرقػ
حزب السمط ف كرب ت كهك يهدد كيركعد بػ(ا عرقاؿ رارة كا بعاد خارج القطػر رػارة أخػرل) ثػـ خػرـ
حديث بكقاح ( :اف أبا حسنيف طا ي ف رصرفار كهك ف خػط م و
ػنحف كعميػ ألػؼ ع مػ اسػرفهاـ)
فػػرد كالػػدم بمػػا يسػػرحؽ مػػف اهانػ كازدرات عمػ مػػا رفػػك بػ  .كقػػد أخبػػرت جػػدم بمػػا حػػدث بػػيف الكالػػد
كالػػدارم كهػػك يصػػغ ل ػ بكػػؿ إمعػػاف كانربػػا (ر ػػـ مرض ػ ) ،لكن ػ لػػـ يعمػػؽ بػػأم رعميػػؽ بػػؿ الرػػزـ
الصمت كلـ رظهر عم كجه إ مسح باهر فيها نكع مف ا سرنكار كلكف ليس فيها أم اسرغراب.
كما أف جدم كاف يركقع مثؿ هذ الرصرفات مف رجاؿ السمط .
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كف أكاخر شهر ذم القعدة عػاـ  1392لمهجػرة المصػادؼ ليمػ السػادس مػف كػانكف الثػان عػاـ
 1973لممي د رػكف اإلمػاـ المجاهػد المظمػكـ السػيد البغػدادم ألسػباب امضػ بسػبب اجػرات العمميػ
الجراحي المكضعي ف منزلػ مف قبؿ الطبيػب األخصػائ (فكػرت) ،ك أرػذكر كنيرػ أك لقبػ إ انػ
مػػف أصػػؿ رركمػػان كمهمػػا يكػػف كنػػا نطمػػئف إلي ػ باعربػػار كالػػد معػػرق ن ألسػػباب سياسػػي كعمػ أثرهػػا
صػػدر الحكػػـ عميػ بالسػػجف لمػػدة عشػػر سػػنكات إ انػ اطمػػؽ سػراح بعػػد فرػرة ليسػػت بطكيمػ كاعرقػػد
(كا﵀ العالـ) ان كمؼ مف قبؿ األجهزة األمني

رركاب هذ الجريم الر

يف
س َب َّف الَّ ِذ َ
رغرفرَ وَال تَ ْح َ

ِ ِ
س ِب ِ
ػوف صػدؽ ا﵀ العمػ العظػيـ ك حػكؿ ك قػكة إ
َح َيا ٌ ِع ْن َػد َرِّب ِه ْػـ ُي ْرَزقُ َ
يؿ المَّ ِ َْم َواتًا َب ْؿ ْ
قُتمُوا في َ

با﵀ العم العظيـ كال ا﵀ المشرك كمن نرمسؾ بدين القكيـ.

السمطة والممسسة الدينية الشيعية في العراؽ
حوار صري مع سماحة آية اهلل حمد الحسني البغدادي
ص 39 :ط وما بعدها 3111 :هػ ػ  1111ـ
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وثٌقة رقم ()11
ترجمة االمام المجاهد
عالـ مجرهد فقيػ مربحػر فػ العمػكـ العقميػ كالنقميػ هػك :السػيد محمػد بػف صػادؽ بػف محمػد بػف
راض  ...ثـ يركاش نسب بالحسف المثن بف ا ماـ الحسف السبط بف عم بف اب طالػب (ع) كلػد
فػ النجػػؼ مػػف اسػرة حػػاز بعػػض زعمائهػػا مكاقػػع سياسػػي كاجرماعيػ فػ بمػػداف عربيػ ررممػػذ عمػ يػػد
(أب ا حرار) اآلخكند كشي الشريع كأجيز منهما باجازة ا جرهاد المطمؽ ،كبػرز فػ أكاسػاط عمػر
قائدنا ركحينا ..عرب الركج  ..اس م الحرك  ،فشاع ذكر ف أكساط العالـ ا س م مدرسنا كفقيهنا،
كانعقد ف بير مجمس فقه أدب حضر أع ـ الحكزة النجفي كأع ـ مػف المحػيط العربػ أثمػر عػف
مجا ت فكري منفرح عم ريارات الحضارة الجديدة ،ككاف ل دكر جهادم ف أحػداث ا مػ كدائمػان
مع الجمهكر ا عػـ كالرطػكر كالرقػدـ كدائمػنا ضػد ا سػر ب كالهيمنػ ا سػرعماري كلػ فػ ذلػؾ فرػاكل
مكثق ػ  ،حػػارب ا نكميػػز ف ػ الشػػعيب كالكػػكت سػػن  1914كقػػاكمهـ بشػػدة ف ػ الثػػكرة العراقي ػ الكبػػرل
 ،1921كلـ رمف قنار ثـ كاصؿ ركفير الصهاين كدعا ال انقاذ فمسطيف ،ككاف يمزج العمـ كالسياس
اي ف ا رقاف الدين كرخرج عم يدي أك عم هذا الػنه جمػع مػف ا فاضػؿ كاسػارذة العمػـ ككػاف
عم ػ درج ػ عالي ػ مػػف الزهػػد مرقشػػفنا ف ػ لباس ػ كمأكم ػ عم ػ ركاي ػ كاصػػفي  ،كاخرػػار خشػػكن العػػيش
كخشكن الممبس لك يرحسس األلـ كالفقر كالحرماف لػدل عامػ المسػمميف عمػ ركايػ مؤرخيػ  ،دمػث
ا خ ؽ عال الهم كمػا أررػ العامػ  ،سػديد الػرأم حكيمػ كمػا أررػ العممػات ،ألػؼ اكثػر مػف خمسػيف
كرابنا المطبكع منهػا«:خيػر الػزاد ليػكـ المعػاد» طبعرػاف 1952ك 1963ك«مناسػؾ الحػ »  1955كهػك
ثػ ث طبعػػات ك«حاشػػي عمػ العػػركة الػػكثق »  ،1955ك«ارجػػكزة فػ الصػػكـ كا عركػػاؼ كالخمػػس»
 ،1964ك«هداي ػ ا نػػاـ لش ػريع ا س ػ ـ»ث ثػ ػ اج ػزات  ،1964ك«كجػػكب النهض ػ » ...1967كم ػػا
ذكرر كرب مشاهير ا ع ـ كمخطكطات الرجاؿ.
العرؽ.
موسوعة اعمـ ا
حميد المطبعي
ص ،111ج  1ط بغداد.

وثٌقة رقم ()11
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ممثل جعفر بن محمد
ُك ِت َب ْت قبؿ نعي االماـ بثمثة اياـ
عقػػؿ عرب ػ لػػـ يشػػب بهجن ػ أك رطان ػ  ..عقػػؿ مثقػػؿ بقػػكة الحج ػ كالبرهػػاف كاسػػرنباط ا حكػػاـ..
ت كصػحب لػ كػراـ بػيف يػدم ا مػاـ ا كبػر
جسـ ضعيؼ منهؾ باعبات الفريا كثقػؿ المسػؤكلي  ..ىمثىٍمػ ي

آيػ ا﵀ العظمػ السػػيد البغػدادم ،كانػؾ لػػرممس منػذ الكهمػ ا كلػ كانػت رمثػؿ بػػيف يديػ هيمنػ العقػػؿ
كج ؿ العمـ كدماث الخمؽ كالركاضع الجـ ك ازرة ا دب ككرـ الكقار.
رمثؿ بيف يدي ككأنؾ رمثؿ بيف يدم (المشرع) الثان أب عبد ا﵀ جعفر بف محمد (ع) ..أب
خمقػ الكػريـ ا اف يشػرفنا مشػػاركنا سػػهررنا مػػع حفيػػد سػػماح الع مػ أحمػػد الحسػػن البغػػدادم عمػ
الر ـ مف شيخكخر كضعف  ..اضف عم المجمس مف ركائع العمـ كنكادر ا دب ما يضيف الشريؼ
المررضػ عمػ مجمسػ مػػا طرحػػت عميػ مسػػأل بػػيف يديػ  ..ا كرأيرػ يرػػدفؽ كالسػػيؿ ليشػػبع المسػػأل
بحثان كردقيقان ..لـ يػرض سػطحي الجػكاب دكف الرعمػؽ الػ دخيمػ مػا طػرح عميػ مػف سػؤاؿ كمناقشػر
نقاش ػنا جػػدينا مشػػبعنا بػػركح ،ا س ػ ـ كرعاليم ػ ينطػػؽ كمػػا يطمب ػ العصػػر الحػػديث مػػف جدي ػ  ..يرػػدفؽ
الجكاب مف فم الكريـ كعينا ررطمعاف ف ا فؽ البعيد كالبعيد جدان كأنػ يسػركح ظػاهرة المسػأل مػا
خف منها مػف مرجعػ ا عمػ جعفػر بػف محمػد (ع) .جمسػ ممػذة كحػديث معطػر بفقػ القػرآف كالسػن
الصحيح كالمضم بأري النبكة كشرع السمات يرفجر مف ينبكع صػاؼ أمػيف لمصػب ركافػد الرسػال
ذلكـ هك سماح المجرهد ا كبر السيد محمد الحسن البغدادم .سػيدم ممثػؿ جعفػر بػف محمػد (ع):
معػذرة اف قصػر بػ القمػػـ اذ كرػب بػ الفكػر مركاضػػع بػيف يػديؾ مرعثػرة بأذيػػاؿ الخيبػ كالفشػؿ اذ لػػـ
نكفػػؽ ال ػ الكصػػكؿ ال ػ اعرابػػؾ كأن ػ لهػػا الكصػػكؿ لرأخػػذ الصػػكرة كمػػا ينبغ ػ ! كمثمػػؾ مػػف يعػػذر
المسؼ المقصر.
خميؿ رشيد
في صحيفة العدؿ النجفية
العدد 6:لعاـ 3791
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وثٌقة رقم ()16
اللقاء األخٌر
فػ صػػباح يػػكـ ا ربعػػات  1973/1/25عػػدت الػ بغػػداد مػػف رحمرػ الػ الػػديار المقدسػ  ،كلمػػا
رفر ػػت لمطالعػ الصػػحؼ الرػ كردرنػ خػ ؿ مػػدة مكػػكث خػػارج العػراؽ ..كنػػت شػػديد الشػػكؽ لقػراتة
جريدة «العدؿ» الزاهرة كلما رصفحت العدد السابع منها الصادر ف اليكـ الثان مف ذم الحج سػن
1392هجري ػ المكافؽ  1973/1/6مي ديػ كقػع نظػرم عمػ النبػأ المفجػع الػذم هزنػ فػ ا عمػاؽ
ه انز عنيفان ..نبأ كفاة آي ا﵀ العظم المفكر ا س م  ،كأحد قادة الحكزة العممي البارزيف ف النجػؼ
ا شرؼ ،فشعرت برهب الهـ رسػرم فػ اعضػات جسػم كمهػا ،كاكرسػ كجهػ بحػزف عميػؽ كسػيطر
عم ػ الكج ػػكـ كاخرمط ػػت ا فك ػػار فػ ػ ذهنػ ػ  ،كضػػاقت ال ػػدنيا فػ ػ عينػ ػ كأس ػػكدت المرئي ػػات أم ػػام ،
ك رقت ف صمت مبهـ ،كاررسمت عم كجه سحاب سػكدات كالػدمكع رقطػر مػف عينػ  ،فمػـ ارمالػؾ
نفس مف الحزف حر أجهشت ف البكات المرير كانا اعان مف ا لـ المبػرح الػذم ىهػز كيػان كانرػزع

من كؿ حكافز الصبر...

ًإف الع ػػرب كالمس ػػمميف فػ ػ مش ػػارؽ ا رض كمغاربه ػػا م ػػا ازلػ ػكا ي ػػذكركف ب ػػأعرزاز كفخ ػػر مكاقفػ ػ
الكطني المشرف الر ررركػز عمػ اسػاس مرػيف مػف ا يمػاف بالػديف كالشػريع  ،كالمسػرمدة مػف حرصػ
الػػدائـ عم ػ مقاكم ػ ا حػػر ؿ كرفض ػ كاحساس ػ باحاسػػيس الشػػعب كاسػػريعاب ظركف ػ كحاجر ػ كبػػث
الدعكة الصحيح  ..فقد كانت ل الرؤي كبعد النظر كالرجارب ما جعم منارة لمنكر كالعرفاف ،كاحر ؿ
مكضع الريادة كالقدرة ،كمثار اعجاب كرقدير كؿ فئات الشعب المخرمف  ..كػاف كاحػدنا مػف ا فػذاذ قػؿ
اف يجػػكد الػػدهر بمثمػ كنمكذجػان رائعػان ل يمػػاف بالعقيػػدة كالشػريع كجػػدك ن مرػػدفقان بػػأمكاج الخيػػر كالبػػذؿ
كالعطات ،ككعب القاصد ،كم ذ المحراج ،لزاخر عمم  ،ككافر فضم  ،كرمكنػ مػف مجابهػ معضػ ت
ا مػػكر بػػركح ايجابي ػ  ،ف ػ عجػػب اف رػػرل النجػػؼ ا شػػرؼ ف ػ رشػػييع يكم ػان مشػػهكدان عم ػ الصػػعيد
الشعب كه رػكدع ابنهػا البػار كاحػد قادرهػا الػركحييف ا حػرار الػ مقػر ا خيػر فػ مسػيرة جماهيريػ
كبػػرل منقطع ػ النظيػػر ..كقػػد ع ػ النحيبػػب مػػف كػػؿ جانػػب كسػػالت الػػدمكع مػػف كػػؿ عػػيف كاضػػرمت
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المكعػ ف ػ كػػؿ قمػػب كاررفعػػت ال اريػػات السػػكد ف ػ كػػؿ ناحي ػ  ،ككانػػت سػػاع دفن ػ مأرم ػنا شػػجينا شػػبيهنا
بألمأرـ الحسيني الر رهمع لها النفكس ،كررمزؽ فيها ا كباد ،كرفيض عندها المحاجر بالعبرات...
ت لنا رراثان فكريػان ضػخمان ررخػذ ا جيػاؿ
ايها الراحؿ العظيـ!! نـ ف قبرؾ مطمئنان هادئان فقد خم ٍف ى

المرعاقب ػ مصػػد انر ثري ػان مػػف مصػػادر الرش ػريع ا س ػ م ا صػػيم كه ػ رجاب ػ الرحػػك ت ا جرماعي ػ
الخطيرة الر رسكد المجرمعات البشري ...
ايهػػا العػػالـ النػػادر المثػػاؿ!! لقػػد احسػػنت ا خريػػار بجعػػؿ حفيػػدؾ الع م ػ السػػيد أحمػػد الحسػػن
البغدادم كريثان لمقامؾ ا س م السػامؽ ،فهػك أقػكل سػندان لمبادئػؾ السػامي  ،كافضػؿ داعيػ إسػ م

لنشػػر رعاليمػػؾ ا ص ػ حي بػػيف المسػػمميف ،كخيػػر خمػػؼ لخيػػر سػػمؼ دات الػػدكر الكبيػػر ف ػ رحقيػػؽ
قضايا النضاؿ القكم كا س م بركح الثق كا مؿ كنحف نجراز مرحم عصيب مف حيارنا السياسي
كا جرماعي ػ ررطم ػػب ديمكمػ ػ ف ػ الرض ػػحي  ،كق ػػكة ف ػ ا صػ ػرار عمػ ػ رخط ػ المص ػػاعب كا هػ ػكاؿ
كالطريؽ لبمكغ ا ماؿ مازالت شاق كطكيم ..
فقرات مف مقاؿ في صحيفة العدؿ
العدد 31:التاري 3791/1/11
خضر عباس الصالحي

وثٌقة رقم ()19
ولٌس فقٌداً من تدوم مفاخره
فقيػػدنا ..لػػيس با مكػػاف سػػد الف ػراغ الػػذم ررك ػ

ف مػػا سػػمعر كمػػا عرفر ػ كػػاف اعجػػا انز ك ف قػػد

يككف مف ق ئؿ جدنا اسرعممهـ عممهـ الكاسع كفقههـ الشامؿ ..لربط الديف بكؿ كجك الحياة.
كفقيدنا ..كاف اكؿ مرجع يقؼ بح اررة كبكؿ قكا أماـ أعدات الشعب كمع اهداؼ الشعب ..كلذلؾ
لـ يكف مف الهيف عم ا م العربي كه رخكض عدة معارؾ مع العدك ككاف يباركهػا بركحانيرػ اف
رفقد ف مثؿ هذ الرحديات المعاصرة.
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كفقيدنا ..بعػد كػؿ هػذا عػالـ جػرمت عػاش م ارحػؿ جهػاد المسػمميف فػ الػكطف العربػ كفػ

يػر

كعرؼ الكبيرة كالصغيرة مف مخططات ا سػرعمار ،كلػيس مػف السػهكل بمكػاف اف يحصػؿ عمػ مثمػ
ف ظركفنا الحاضرة.
كلكؿ هذ ا سباب اصعقن نبأ كفاة آي ا﵀ المرجع الدين العظيـ الخالد السػيد محمػد الحسػن
البغدادم ػ عطر ا﵀ مثكا كثاب ػ بقدر ما قدـ لخدم ا س ـ كالمسمميف مف جميؿ المآثر كالخدمات.
ما كنت احسبن قاد نار عم اإلمساؾ بالقمـ رثيػ فقػد أذهمنػ المصػاب ذهػك ن ،كافقػدن الػكع ،
كلكن لمرأري حؽ عم اف اكرب ما عرفر  ،كاسجؿ ما اطمقت عمي كالسيد البغدادم مف النادريف ف
سجؿ الخالديف ..اذا رحدثنا عػف فقهػ فهػك فػ رسػائم يمثػؿ الشػريع السػمح حقػنا ،كقػد رمكػف بعممػ
الغزير اف يجعؿ لكؿ ما حدث جديدان مأخذان لرحميم أك لرحريم  ،كما رمكف مف اف يربط الديف بػالعمـ
كالحضارة ،ككأنها عنصر كاحد
الذيف قالكا :إف الديف

يقبؿ الرجزئ .

يرربط بالسياس  ..كػانكا

يقصػدكف ا طمػر الكنػكز الثمينػ الرػ جػات

بها ا س ـ ،ألف ا س ـ ديف دكل كقانكف حككم  ،يصمح لكؿ زماف ككؿ مكاف.
كفقيػدنا ..ببعػػد نظػػر كسػػداد أريػ  ..رمكػػف اف يجعػػؿ لممجرهػػديف مكانػنا لػػدل ال ارعػ كالرعيػ معػػا،
كل ػ مكاقػػؼ عظيم ػ أب ػ

يػػر اف يقفهػػا ككقفهػػا ،الش ػريع ا س ػ مي معهػػا ..أعػػز فيهػػا مكػػاف الػػديف

كرجاؿ الديف عم حد سكات.
كالبغدادم بعد هذا ..لػـ يرطػرؼ لقكميرػ كمػا رطػرؼ سػكا !! ..بػؿ كػاف منصػفنا لهػا كمعهػا كبهػا
كعميها ..انصفها حيف أب ا س ـ اف يحرؿ شا ايراف بالس ح ا ميرك كخبرات القادة اليهكد الجزر
العربي .
كأيػد قكميرػ كانرصػػر لهػػا فػ مػػا ألػػؼ مػػف رسػػائؿ ،كفػ كػػؿ مػػا أصػػدر مػػف فرػػاكل ،كفػ كػػؿ مػػا
أدل مف رصاريح ..حكؿ فمسطيف ككجكب الجهاد لرحريرها مف اعدات ا س ـ كالمسمميف بكؿ ايمػاف
كبكؿ قكة كبكؿ صراح  ..مف يرمكف مف العممات ا ع ـ اف يغض النظر عف سياس الشػا كحككمػ
ايراف كهـ يقفكف مع اليهكد ضد العرب المسمميف ،كيعطػكف لهػـ الكقػكد لطػائرارهـ لقرػؿ اطفػاؿ العػرب
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المسمميف ا بريات كهـ ف مدارسهـ  ..أم عالـ ديف مخمص ل س ـ

يقكؿ بركفير الشػا كبكجػكب

الجهاد ضد الشا كالشا يعدـ المسمميف المخمصيف لػدينهـ فػ ايػراف لػذنب ا

نهػـ سػجمكا انفسػهـ

ف سجؿ الفػدائييف الفمسػطينييف ( ..البعبػع) الػذم كػاف يػر السػيد البغػدادم يخافػ كيرهػب منػ جػات
البغدادم بقكة ايمان كص ب عقيدر ليحرق كيذرك رماد بػيف الريػاح ،فشػا ايػراف لػيس مسػممنا كلػيس
كاعيان ل س ـ اذا لـ يؤيد قضايا المسمميف.
مف

يػدرؾ حقيقػ رسػال ا سػ ـ

يػرمكف اف يصػؿ القمػ الرػ

كصػؿ اليهػا ا مػاـ المجاهػد

السػػيد البغػػدادم ف ػ اجرهػػاد  ،ن ػ عمػػؿ بصػػدؽ عم ػ محػػك الخ ارفػػات الر ػ عمقػػت باذهػػاف العام ػ ،
كافهمهـ اف ليس ل س ـ كاع ير ا﵀ كالقرآف الكريـ ..أيف مف المسمميف ىم ٍػف يػدلن عمػ العمػ الرػ

ردفع البعض ال اف يؤمف بالشا ان مسمـ ع كة عم زعم راع ا س ـ كهػك يقرػؿ ث ثػيف مسػممان
ف يكـ كاحد كف صفكفهـ اإلمامي عممات الديف كطمب العمكـ ا س مي .
فقرات مف مقاؿ في صحيفة مجمة العدؿ
العدد  3التاري 3791/3/19
عبد المهدي الفانؽ الكاظمي

وثٌقة رقم ()13
من فقهاء العرب والمسلمٌن
مػػف فقهػػات العػػرب كالمسػػمميف األكاخػػر الع م ػ السػػيد محمػػد الحسػػن البغػػدادم ل ػ دكر جهػػادم
بػػارز كداعي ػ لمكحػػدة ا س ػ مي قػػد يبػػال الكارػػب عنػػدما يرحػػدث أك يكرػػب ف ػ بعػػض ا حيػػاف عػػف
شخصي ما ألمكر رككف جدي اك ربما رككف لها أ راض شخصػي !!! ..كلكػف ..عنػدما يبػدأ الكرابػ
عف زعيـ دين مرعدد المكاهب كشخصػي ا مػاـ الفقيػ السػيد محمػد الحسػن البغػدادم بػد اف يقػؼ
مذهك ن أماـ رمؾ الشخصي الر جمعت كؿ صفات رجؿ الديف الشػجاع المنصػؼ الػداع الػ الحػؽ
الرافض لكؿ انكاع الباطؿ.
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نعـ كؿ هػذا أضػاف الػ ذلػؾ كػاف (رحمػ ا﵀) جامعػنا لمعمػـ كالعمػؿ كالشػجاع النػادرة الرػ قػؿ
نظيرهػػا بػػيف أق ارن ػ مػػف عممػػات المسػػمميف،

يخػػاؼ سػػطكة سػػمطاف ،عاصػػر اربع ػ عهػػكد مػػف حكػػـ

العػراؽ :الرركػ كالبريطػان  ،الممكػ  ،الجمهػكرم ،فكػػاف صػػكر مػدكيان أمػػاـ كػؿ مثمبػ مػف مثالػػب رمػػؾ
العهكد ..لذلؾ أقكؿ:

أ ال اذا قمت اف ا ماـ البغدادم كاف رجؿ الػديف الثػكرم مػف الطػراز ا كؿ

خ ؿ القرف الرابع عشر الهجرم ،ككاف عالمان مف أع ـ العرب كالمسمميف كقطبان مف أقطابهـ كعالمان
فقيهػنا مرضػمعنا فػ أمػػكر الػديف ،كعم قػنا مػف عمالقػ الفكػر كالبيػاف ،كشػجاعنا محنكػنا شػهدت لػ سػػكح
الميػػاديف،

يجامػػؿ ك يحػػاب ك يمػػارم عم ػ حسػػاب أمػػكر الػػديف ،ك يخػػاؼ لكم ػ

ئػػـ (كهػػذا مػػا

سأذكر عند ذكر مكاقف ) فهك كبير ف دين كايمان كجهاد كعقم كآرائ ...
فقرات مف مقاؿ في مجمة الفرات ػ القسـ االوؿ ػ
العدد  319التاري  6كانوف الثاني 1111
عبد الرضا فرهود

وثٌقة رقم ()49
ترجمة االمام المجاهد
 ...أي ا﵀ المجاهد محمػد بػف صػادؽ الحسػن البغػدادم مػف كبػار الفقهػات كزعػيـ دينػ كبيػر..
ررممذ عم يد مشاهير العممات فػ عصػر  ...كقػد اجيػز با جرهػاد مػنهـ ثػـ اصػبح مػف بعػدهـ مرجعػان
م ػػف م ارجػ ػػع الرقمي ػػد كالفريػ ػػا كك ػػاف با ضػ ػػاف الػ ػ ذلػ ػػؾ م ػػف المربح ػ ػريف فػ ػ ا دب العرب ػ ػ كالرػ ػػاري
ا س م ...
لمحات مف حياة االماـ المجدد السيد الخوني
هاشـ فياض الحسيني
ص 97 :ط 3113 :هػ
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وثٌقة رقم ()11
من أهم الندوات العلمٌة
 ...كرأري هذ الندكات كما يجرم فيها مف حديث كما كاف يثار فيها مف نقاش ..رأري لمنشاط
الفكػػرم ا سػ م فػ النجػػؼ ..فكػػاف مػػف اهػػـ هػػذ المجػػالس فػ العقػػد السػػابؽ مجمػػس السػػيد محمػػد
الحسن البغدادم حيث كػاف يحضػر جماعػ مػف العممػات كالفضػ ت كمػف بيػنهـ :الشػي ضػيات الػديف
العراق كالشي محمد رق البركجردم ...كقػد كانػت المسػأل الكاحػدة رجػر الػ اثػارة مسػائؿ اخػرل أك
رمرد ال

ير هذ الندكة كرصبح حديث الجامع فػ كػؿ مكػاف ،كقػد كػاف الخػ ؼ الفكػرم يمرػد الػ

أكثر مف هذا فيخصها بأبحاث مسرقم رر قفها ا يدم بشكؽ كاررياح.

مدرسة النجؼ وتطور الحركة االصمحية فيها
محمد مهدي االصفي
ص 13:ط :النجؼ 3761

وثٌقة رقم ()51
ترجمة االمام المجاهد
محمد بف صادؽ الحسػن البغػدادم 1298ه ػ ػ  1392ـ فقيػ أصػكل مرضػمع ،كمجرهػد جميػؿ،
كمجاهػد مػػف م ارجػػع الرقميػد كالفريػػا ،مؤلػػؼ شػاعر مرربػػع ،مربحػػر فػ الفقػ كا صػػكؿ كا دب ،كيمرػػاز
بسداد الرأم كدماث ا خ ؽ كا ريحي كالرفكيػر الثاقػب ،رخػرج فػ النجػؼ ،كرصػدل لمرػدريس كاقامػ
ص ة الجماع ف الصحف الحيدرم الشريؼ...
معجـ رجاؿ الفكر واالدب خمؿ لؼ عاـ
الدكتور الشي محمد هادي االميني
ج 3 :ص 113 :ط :الثانية

 ..لسيدنا المعظـ ػ بارؾ ا﵀ ف حيار ػ مكرب عامرة رضـ خزانر نفائس الكرب
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المطبكع كنكادر المخطكطات ف فنكف كعمكـ شػر  ،كفػ الصػفحات الراليػ بعػض المعمكمػات
كالد ارس ػػات لقس ػػـ م ػػف ه ػػذ المخطكط ػػات الرػ ػ فيه ػػا رركي ػػز حركرن ػػا الفكريػ ػ كادبن ػػا ال ػػذار كرنميره ػػا
كركفيرها.
كالمكربػ هػذ فػ الكاقػع كانػت ك رػزؿ مدرسػ حيػ يجرمػع فيهػا كبػار الفقهػات كالشػعرات كا دبػات
كالبػػاحثيف كالكرػػاب الػػذيف يرركػػكف ا ب ػراج العاجي ػ كيجنػػدكف أنفسػػهـ ف ػ الحػػرب ا جرماعي ػ المعمن ػ
عم ػ الفقػػر كالجهػػؿ كالمػػرض باسػػمكب فن ػ عمم ػ ارئػػع ،كالنصػػح كا رشػػاد ،كعػػرض صػػكر الحيػػاة
كحقائؽ المجرمع كحا ت الناس ،كمف ثـ رهذيب النفػكس كدفعهػا الػ القػيـ ا خ قيػ  ،كالمثػؿ العميػا،
كانارة السبؿ امامهـ نحك مجرمع أفضؿ ،ككاف مػف بػيف هاريػؾ الفئػات العمميػ كاسػاطيف الفقاهػ الرػ
رظمها المكرب كؿ عشػي كضػحاها لمبحػث كالمناقشػ كرػداكؿ البحػكث العمميػ كالفقهيػ عامػ  ..آيػات
ا﵀ العظػ ػػاـ كحج ػ ػ ا س ػ ػ ـ ا ع ػ ػ ـ :السػ ػػيد ابػ ػػك الحسػ ػػف المكسػ ػػكم ا صػ ػػفهان  ،السػ ػػيد مصػ ػػطف
النقجكان  ،السيد محمد سعيد الحبكب كالسيد رق الحم كالسيد جماؿ الديف الكمبايكان كالسيد أحمػد
الخكنسػػارم كالسػػيد محمػػد رق ػ الحسػػن البغػػدادم كالسػػيد محسػػف الطباطبػػائ الحكػػيـ كالسػػيد ياسػػيف
الحسػػن السػػعبرم كالسػػيد عبػػاس ا صػػفهان كالسػػيد عم ػ شػػبر كالسػػيد أحمػػد كالسػػيد أسػػد إبػػف السػػيد
مهدم الحيدرم الحسن كالشي عبد ا﵀ المظفر كالشي بػاقر القامكسػ كالشػي محمػد جػكاد الب

ػ

كالشػػي عم ػ الج ػكاهرم كالشػػي محمػػد رضػػا اؿ ياسػػيف كالشػػي محمػػد حسػػف المظفػػر كالشػػي حبيػػب
الدجيم كالشي خضر الػدجيم كالشػي جػكاد الجػكاهرم كالشػي عبدالحسػيف الحمػ كالشػي محمػد اؿ
حسػػيف الػػنجـ كالشػػي عبػػد الكػريـ كالشػػي محمػػد جػكاد الج ازئػػرم كالشػػي جعفػػر البػػديرم كالشػػي محمػػد
حسػػيف ا صػػفهان كالشػػي محمػػد ج ػكاد ا عسػػـ ...بهػػذا ا جرمػػاع كانػػت المكرب ػ ررحػػكؿ ال ػ سػػكؽ
عكاظ رمثؿ أندي العرب العممي كا دبي قبؿ ا س ـ حينما كانكا يجرمعػكف نشػات الشػعر كالخطابػ
كالمدح كالرفاخر كربادؿ ا سػرل ..كفػ هػذا السػكؽ كقػؼ النبػ ا قػدس (ص) قبػؿ اربعػ عشػر قرنػان
يدعك العرب ال ا س ـ كالركحيد كالعبكدي ﵀....
مخطوطات مكتبة السيد البغدادي
د .محمد هادي االميني
ص 61 :ػ 61ط :النجؼ 3761
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وثٌقة رقم ()11
وجوب النهضة
انرقات البحكث الحيػ  ،كاخريػار المكاضػيع الرػ ررمشػ مػع الحيػاة جنبػان الػ جنػب ،كربقػ سػائرة
مادامت الحياة ،مكهب الهي  ،كنعم سرمدي يقذفها ا﵀ ف قمب مػف يشػات كيخرػار مػف عبػاد  ،فرػأر
مكاضيع عم ضكت رمؾ النفح الرباني كبيف سطكرها الهداي ال معيف الحؽ كالصراط المسرقيـ...
إف الرأليؼ كالكراب ككضع المجمػدات ..لػـ ركػف بػا مر الصػعب الشػاؽ ،كانمػا العسػير كضػع صػفح
أك كراس رككف فيها حياة ا م كسعادرها كردعيـ كيانها المادم كالمعنكم ،كرهدم البشري ال حيػث
شكاط المجػد كالخمػكد كا نسػاني كالخيػر كالحػؽ كالجمػاؿ ..فمػا أكثػر المؤلفػات الضػخم الرػ مارػت
كدفنػػت مػػع مؤلفيهػػا كاندرسػػت آثارهػػا كالعكػػس بػػالعكس ،فهنػػاؾ لرجػػاؿ الحػػؽ كالخيػػر كقػػادة ا ص ػ ح
كدعػػاة العقيػػدة ..كممػػات اك كريقػػات بقيػػت كسػػربق مادامػػت الحيػػاة كال ػ اف يػػرث ا﵀ ا رض كمػػف
عميها.
كسػماح آيػ ا﵀ العظمػ كالمرجػػع الػدين ا عمػ الحػػاج السػػيد محمػد الحسػػن البغػػدادم ..كمػػا
يبػػدك مػػف صػػفحات كرب ػ المش ػرق الحي ػ أن ػ ي :مػػف الػػذيف شػػممرهـ النفح ػ  ،كيحمػػؿ بػػيف جنبي ػ كقمب ػ

الطػػاهر ا ش ػراق ا لهي ػ  ،كأف كرب ػ صػػادرة عنهػػا كف ػ ضػػكئها ،فف ػ الكقػػت الػػذم نجػػد قػػكل الخيػػر
كالس ـ رصارع اخطبكط الشر كالشيطاف ف كؿ ارجات الػكطف الكبيػر كرصػارع ا مػ  ،كرػدم جػراثيـ
الصهاين كأذنػابهـ مػف العمػ ت كزبػانيرهـ مػف السػائريف فػ ركػاب الشػيطاف ..يخػرج لمنػاس بػؿ لمػدنيا
كمهػػا كرابػ «كجػػكب النهضػ لحفػػظ البيضػ » كيقػػكؿ فيػ كػػؿ كممػ فاعمػ و فػ الجهػػاد كالنضػػاؿ عمػ
ضػػكت الق ػرآف الك ػريـ كالسػػن الش ػريف  ،كي ػدعك ا م ػ ال ػ مهاجم ػ العػػدك ،كرفػػع ا سػػرعباد عػػف أح ػرار
العباد ،كرطهيػر اكطػانهـ مػف سػمط المسػرعمريف كعػدكانهـ كرحػذيرهـ مػف مكائػد ا عػدات الػذيف طغػكا
ف الب د فأكثركا فيها الفساد.

184

يقػػع الكرػػاب فػ  236صػػفح بػػالقطع الػػكزيرم ،طبػػع فػ مطبعػ القضػػات ،ككمػ صػػفحات حيػ
ػات
كدعكة ال الجهاد كالكفاح بصكرة اسرد لي مرركزة عم دعامريف فقط همػا :القػرآف كالسػن  ،كقػد ج ى

ف فصكؿ مرعددة.

أكض ػػح س ػػماح س ػػيدنا آيػ ػ ا﵀ الس ػػيد البغ ػػدادم مفاس ػػد الع ػػدكاف كجػ ػرائمهـ ،كاكض ػػح اس ػػاليبهـ
الجهنميػ كبػ ِّػي ىف لمشػػعب مكاقػػع النصػػر كالظفػػر كالحيػػاة كالنكسػ كالخيبػ كا نحػػدار ،كلػػيس هػػذا بغريػػب
عم سماحر  ،فهك البطؿ المغكار الذم حمؿ البندقي كخرج قبؿ نصؼ قرف رقريبان ال جبهات القراؿ
ف الشعيب ك يرها لمطاردة العدك كقرم كافنائ كردمير .
إف الكراب جدير بالمطالع كالدراس  ،ينبغػ إقرنػاؤ لنعػرؼ مكاقػع الػدات ،كنرعػرؼ عمػ ا عػدات
الذيف احاطكا بنا مف جميػع الجهػات ،كاحرمػكا بالنػار كالحديػد بقعػ مقدسػ لنػا ،كشػردكا اخكاننػا كأبنائنػا
كامهارنا كنحف مع ا سؼ صامركف رابعكف ف عقر دارنا ،كانا ﵀ كانا الي راجعكف ،ك حكؿ ك قكة
ا با﵀ العم العظيـ.
كمجم ػ «العػػدؿ» ..رهن ػ ت المكرب ػ العربي ػ بهػػذا الكرػػاب الجميػػؿ كالسػػفر الخالػػد ،كرػػدعك المػػكل
سبحان اف يطيؿ ف عمر سيدنا آي ا﵀ البغدادم ،كيمرعنا ببقائ  ،كيديـ ظم عم رؤكس المسمميف،
كيأخذ بيد كيكفق ال ما في خير ا م كسعادرها ...ان كل الركفيؽ.
هذا كعم اثر صدكر الكراب ..انهالت عم سماحر عشرات الرسائؿ مف كاف الجهػات ،ككمهػا
آيػػات رقػػدير كاكبػػار لمقػػاـ السػػيد البغػػدادم كمنهػػا :الرسػػال الكريم ػ الر ػ رفضػػؿ بهػػا سػػماح آي ػ ا﵀
الحج المجاهد السيد محمد هادم المي ن مف خرساف ػ ايراف ،كاليؾ نصها:
بسـ ا﵀ رعال شأن
حضرة الع م حج ا س ـ آي ا﵀ السيد محمد البغدادم ػ دامت بركار ػ.
الس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار
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كبعػػد ..فقػػد رسػػممنا بيػػد الرقػػدير كالشػػكر كرػػابكـ القػػيـ« :كجػػكب النهض ػ لحفػػظ البيض ػ » ككػػاف
خ ص ػ لجهػػكد جبػػارة ،كبحػػكث زي ػرة بػػذلرمكها ف ػ جمع ػ كرحقيق ػ فقػػد اقص ػررـ الطريػػؽ لممسػػرنبط
ل حكاـ الفقهي  ،فشكر ا﵀ سعيكـ ،كجزاكـ ا﵀ عف ا سػ ـ كاهمػ خيػ نار ،كارجػك مػف العمػ القػدير اف
يمف عم ا م با سػرفادة مػف ابحػاثكـ ،كيمػف عمػيكـ بمزيػد الركفيػؽ لخدمػ العمػـ كالشػريع كا﵀ كلػ
الركفيػػؽ ،كدمػػرـ كدامػػت افاضػػاركـ كأسػػئمكـ الػػدعات كالزيػػارة كمػػا

انسػػاكـ كالس ػ ـ عمػػيكـ كرحم ػ ا﵀

كبركار .
محمد الهادي الحسيني الميمني
فقرات مف مقاؿ في مجمة «العدؿ»
العدد  7التاري 3137 :هػ
بقمـ :ابو عمي (محمد هادي االميني)

وثٌقة رقم ()53
ترجمة االمام المجاهد
ا ماـ الراحؿ السيد البغدادم ..كاف مف كبار فقهات هذا العصر كالػزعيـ الػدين الكبيػر كالمرجػع
ا عم ػ لمطائف ػ الشػػيعي لمفريػػا كالرقميػػد ،حػػاز الرئاس ػ عام ػ  ،يرصػػؼ بسػػداد ال ػرأم كدماث ػ ا خ ػ ؽ،
مربحر ف ا دب العرب كالراري ا س م  ،ررممذ عم أشهر األسارذة كهـ :الشي الخراسان كشي
الشػريع

ػ قػػدس ا﵀ سػػرهما ػ كقػػد اجيػػز فػ ا جرهػػاد المطمػػؽ مػػنهـ ،كرحمػػؿ مسػػؤكلي قيػػادة ا م ػ

ا سػ مي ف ػ ظػػركؼ ركالبػػت عمػ ا م ػ اعػػدل اعػػدائها مػػف الصػػهاين المجػػرميف ،لقػػد كػػاف سػػيدنا
الراحؿ عم درج عالي مف الزهد ،مرقشفان ف لباس كمأكم  ..ثـ انػ اخرػار جشػكب العػيش كخشػكن
الممبس ..لك يرحسس اآل ـ كالفقر كالحرماف لدل عام المسمميف...
انساب العشانر العربية في النجؼ االشرؼ
ناجي وداعة الشريس
ج 3 :ص 11 :وما بعدها ط :النجؼ 3791
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وثٌقة رقم ()11
ترجمة االمام المجاهد
 ...العربػ فأنػ أديػػب بػػالفطرة

يحرػػاج الػ الجػػد كا جرهػػاد كا جهػػاد فػ رفهػػـ مفػػردات المغػ

كاشػػرقاقارها كادراؾ اس ػرارها ،فهػػك ف ػ أقػػؿ زمػػف ينػػاؿ مػػا يحراج ػ لمكصػػكؿ ال ػ اسػػرنباط ا حكػػاـ مػػف
مصدرها بينما ير عرب يجد كيجرهد مع اجهاد النفس ف دراس المغ سكات ف قكاعػدها اـ معػان
مفردارهػػا أك اشػػرقاقارها كاسػرارها ..فكػػـ مػػف فػػرؽ بػػيف العػػالـ كالمػػرعمـ ! ..فػػاذا بمػ الرجػػؿ الكامػػؿ ذرل
العمـ ،كانرهؿ مف معيف المعقكؿ كالمنقكؿ ما أنػس بػ ركحػ كطػاب ضػمير  ،كرسػنـ ذركة األدب فبمػ
الغاي المنشكدة ،كحصؿ عم الهدؼ الػذم صػكب اليػ سػهم  ،كمثػؿ هػذا

بػد أف يكرػب لػ الخمػكد

عم جبيف الدهر نظير عمـ الهدل كالسيد المررض عطر ا﵀ ركحيهما.
كاسراذنا المفدل مػف اكلئػؾ ا فػذاذ الػذيف عقػـ الػدهر فمػـ كلػف يمػد لهػـ نظيػ نار فػ الكجػكد ..سػكات
ف مكانرػ العمميػ الرفيعػ  ،فػ قممػ ذم البيػاف السػاحر ،أك فػ بسػالر كاقدامػ  ،كفػ زعامرػ عامػ
كجهػػاد المركاصػػؿ ضػػد الغػزاة المحرمػػيف ،كضػػد المبػػادمت المسػػركردة مػػف قبػػؿ طغمػ فاسػػدة ،كمػا فػ
زهد ف الحياة ككرع كنسك كعدل .
كقػػد اربػػع عمماؤنػػا نهػ أئمػػرهـ الهػػداة (ع) فػ ركجيػ ا مػ لخدمػ ا نسػػاف كهدايرػ الػ سػػبيؿ
الرشػػاد سػػعادها كدفعهػػا ال ػ عمػػؿ الخيػػر المركاصػػؿ ،كاربػػاع الحػػؽ كالسػػمكؾ ف ػ الطريػػؽ المسػػرقيـ
نقاذ النفس مف كضر الطبيع كمنهاج ائمرنا الهداة (ع) ،ا كهػك نفسػ هػدل القػرآف كهػدل القػرآف
مرشعب النكاح  ...كا ماـ المجاهد فقيػ هػذا العصػر (السػيد البغػدادم) لػـ يكػف لػ هػدؼ فػ الحيػاة
ا أف يجعؿ هدل القرآف هك األكؿ كهك اآلخػر فػ الكجػكد ،لػذا كػاف يصػارح الحػاكميف بػأمرهـ :بػأف
محمدان (ص) كالقرآف فكؽ كؿ ش ت كقبؿ كؿ ش ت ،كاذا لـ رصدكا رمػؾ الريػارات ا جنبيػ المسػركردة
ال ب د ا س ـ ف بد اف نقدـ نفكسنا قرابيف لحماي ب د ا س ـ ..حر يبق محمد (ص) كالقرآف
خالديف ما دامت الحياة ..كحر يبق لكات القرآف خفاقان ف سمات الكجكد.
كا م ػ الر ػ يكػػكف فيهػػا أمثػػاؿ :آي ػ ا﵀ العظم ػ السػػيد البغػػدادم اف ه ػ ا أم ػ مثم ػ رصػػمح
لمحيػػاة كلػػك ذلػػؾ لمػػا كرػػب لهػػا الخمػػكد ف ػ الحيػػاة مهمػػا احاطػػت بهػػا ذئػػاب خاطف ػ كك ػ ب عاكي ػ
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انرهشرها بالنػاب كالمخمػب ،فصػمدت أمػاـ كػؿ طػاغ لئػيـ كسػفاؾ أثػيـ ..فهػذ الشخصػي العمميػ الرػ
جاهػػدت جهػػاد ا بطػػاؿ لرفػػع منػػار العمػػـ بزعامرهػػا ضػػحت بم ػ ذ الحيػػاة كطيبارهػػا سػػعاد المجرمػػع
ك رس الفضيم كرعهدها حر رؤر أكمها ،كهذا هك شأف السمؼ الصالح أمثاؿ :الشي المفيد كالشي
الطكس ػ كالع م ػ الحم ػ كالسػػيد أحمػػد العطػػار الحسػػن البغػػدادم كالشػػي محمػػد كػػاظـ الخ ارسػػان
كالسيد جماؿ الديف ا فغان كاضرابهـ عطر ا﵀ مراقدهـ.
ركح مركثب زان اإلبات كعضدر الفركة كقكة العزيم  ،عركرػ ا يػاـ كعجمػت عػكدة ا حػداث فمػـ
رجد في ا الحزـ كص ب ا رادة كقكة الشكيم الر
مف مكان عممي

يمكم لها عناف قد برز عمػ اق ارنػ بمػا اؤرػ

يرسام اليها أحد منهـ ،ك يمحؽ شأن

حؽ ،فكاف نبراس عمـ يضػ ت الطريػؽ

لممنرهميف مف ينبكع عمم  ،كمصباح هداي يهردم بػ طالػب الحػؽ فػ فجػاج هػذ الحيػاة ،كمػا نقدمػ
ا ف كما يرمك خير شاهد عم مانقكؿ...
عبد الهادي العصامي
مف مقدمة ارجوزة (في الصوـ واالعتكاؼ والخمس)
لفقي العصر السيد محمد الحسني البغدادي
ص 1 :ط :النجؼ 3791

وثٌقة رقم ()11
ترجمة االمام المجاهد
 ...كاقسـ با﵀ مازالت صكرة آي ا﵀ العظم السيد محمد الحسػن البغػدادم ػ قػد ػ (ت 1392
هػ) ماثم أمام ف بساطر كركاضع كررسم كعدـ ركمف  ،مع مايرمرع ب مف عمـ كفقاهػ و  ،فهػك مػف
أج ت ر ميذ النائين (قدس سر ) ،كمف نكاب فقهات العرب كيرمرع بغيرة اس مي كعربي عمػ حمايػ
المقدسات كالحرمات ،كهك صاحب كراب «كجكب النهض » كمثاؿ عم

يرر كحمير ...

حوارات هادفة مع صاحب الفضيمة المتألقة
سماحة الشي عبد الجبار الساعدي
ص  ،9ط :بم تاري
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وثٌقة رقم ()16
ترجمة االمام المجاهد
 ...كقػد رشػرفت بزيػارة سػػماحر فػ دار  ،فكجػػدت عممػنا زيػ نار كعقػ ن كبيػ نار كنفسػنا طيبػ رحيطهػػا
شػػيئان مػػف الكرمػػاف كالغمػػكض ،ثػػـ ان ػ يرصػػؼ بسػػداد ال ػرأم كدماث ػ ا خ ػ ؽ كالكياس ػ كالرص ػرفات
الحكيم  ،كيمراز برفكير الثاقب كرجارب السديدة الثمين كصراحر المطمق  ،كهك يحمؿ مف الرقكل ما
يخالؼ النفس كالهكل ،كاف هذ الظاهرة الديني ركاد رسيطر عم عام شؤكن كاكضاع فيحجـ عػف
كثير مف المداخؿ (المشركع ) نها ررناف مع ما سمينا بالرقكل كالزهد..
مشهد االماـ و مدينة النجؼ
محمد عمي جعفر التميمي
ص ،76ج ،1 :ط  1النجؼ االشرؼ 3711ـ

وثٌقة رقم ()19
مواقف االمام البغدادي الحسنً
كمنا يعرؼ منزل ا ماـ الكبير كمشاركر ف الجهاد ضد ا نكميز عػاـ  ،1914كمناصػرر لكػؿ
قضايا الكطف العرب كا س م  ،فم مكاقؼ خالدة

رنس  ،كمكقف بالنسب لقضي ا حكاز كشعبها

كاضح فهك المرظمـ ف مجمسػ عػامر دائمػنا لشػعب ا حػكاز ..الحػاث عمػ مسػاندر كمسػاعدر  ،كقػد
رشػػرؼ بزياررػ عػػدة مػرات السػػيد ارشػػد الكعبػ ا مػػيف عػػاـ لمجبهػ الكطنيػ لرحريػػر عربسػػراف ،ككػػاف
اكلها عاـ 1964ـ ،كشرح لسماحر اكضاع الشعب كبؤس كما يعاني مف ظمػـ كرشػرد كمجاعػ  ،كقػد
كجد السيد راشد مف سماح ا ماـ الرفهـ الكامؿ لكؿ اكضاع عربسراف كا لماـ بالمعامم السيئ الر
ي قيهػػا عم ػ ايػػدم السػػمطات ا يراني ػ المسػػرعمرة ،كلػػـ يجػػد ا مػػيف عػػاـ اسػػرجاب لقضػػي شػػعب ف ػ
النجػؼ يػػر اسػػرجاب ا مػػاـ البغػػدادم ،دامػػت بركارػ  .كركػػررت زيػػارات عػػامميف لقضػػي ا حػكاز إلػ
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إمامنا الجميؿ ،كف كؿ مرة كاف يزيدهـ اص ار نار عمػ الكفػاح كدعمػنا فػ العمػؿ ،كيػدعك لهػـ بػالركفيؽ
كالنصػر المػؤزر دائمػان ،كقػد رعػددت الكفػكد لرطمػػع سػماحر عمػ الماسػ الرػ يعانيهػا شػعب ا حػكاز
كبالنضػػكج الثػػكرم الػػذم كصػػم كالمسػػاع الر ػ بػػذلت كربػػذؿ يصػػاؿ صػػكر ال ػ المحافػػؿ العربي ػ
كالدكلي .
كعنػػدما افرعمػػت الحككم ػ ا يراني ػ أزم ػ شػػط العػػرب كحشػػدت الجيػػكش عم ػ حػػدكد الع ػراؽ كػػاف
مكقؼ سماحر جريئان كاضحان حيث اصدر اكثر مف فركل ف احقي العراؽ مف ير بشط العرب كاف
شط العرب لمعرب كحدهـ..
االحواز ،عمي نعمة الحمو
ص ،319ج  ،6ط النجؼ 3793

وثٌقة رقم ()13
مقابلة االمام المجاهد
مع صحٌفة «اصداء الثورة» العربستانٌة
لقد عػرؼ العممػات ا عػ ـ ،كعمػ ارسػهـ سػماح المرجػع الػدين ا عمػ آيػ ا﵀ العظمػ السػيد
محمد الحسن البغدادم ف النجؼ ا شرؼ ،خطكرة المكقؼ العرب ا س م ف عربسػراف العربيػ
المسػػمم  ،فثػػارت ضػػمائرهـ الحيػ المؤمنػ لنصػرة هػػذا الشػػعب العربػ المسػػمـ المضػػطهد الػػذم حرمػ
ا سػرعمار الفارسػ حميػػؼ الصػهاين مػػف جميػع حقكقػ المشػركع حرػ مػػف لغرػ لغػ القػرآف الكػريـ،
كسمب حرير الر ينشدها ث ث م ييف كنصؼ عرب .
كف الشهر المنصرـ زار مدين بطؿ ا س ـ الخالد كرائد الحياة الحرة لمشػعكب ا مػاـ عمػ بػف
اب طالب (ع) كفد مػف الحركػ الثكريػ لرحريػر عربسػراف «ا حػكاز» كبعػد م ارسػـ زيػارة ضػريح أكؿ
الشػػهدات أب ػ الحسػػف (ع) ،اجرمػػع برجػػاؿ الػػديف هنػػاؾ مسػػرطمعنا رأيهػػـ ف ػ القضػػي العربسػػراني الر ػ
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ركاج ػ ا مبرياليػ ػ كالص ػػهيكني العالميػ ػ كجهػ ػنا لكجػ ػ  ،كرع ػػيش هػ ػ ا خ ػػرل محنػ ػ ش ػػقيقرها فمس ػػطيف
الحبيب .
كرش ػػرؼ بزي ػػارة المرج ػػع ال ػػدين ا م ػػاـ البغ ػػدادم ال ػػذم عرفػ ػ الش ػػعب العربػ ػ كالمس ػػممكف كافػ ػ
بنضال كجهػاد ضػد المحرمػيف فػ الشػعيب ك يرهػا ،فقػد خػاض ػ حفظػ ا﵀ ػ بنفسػ حركبهػا ،كشػاهد
كقائعه ػػا كم ػػا ع ػػرؼ ش ػػعب عربس ػػراف كثم ػػف مكافقػ ػ الحازمػ ػ ض ػػد الص ػػهيكني كا س ػػرعمار ا جنبػ ػ
المرحالؼ مع البهائي كاليهكدي عدكر ا س ـ كالمسمميف كالعرب ،فقدـ ل الكفد بمحضر مف رجػاؿ
الديف الكراـ اسئم كثيرة حكؿ القضي الفمسطيني كالعربسراني فاجاب مشكك نار عم جميع ما قػدـ اليػ
مف اسػئم اقرطفنػا منهػا ا سػئم الث ثػ  ،ككانػت ا جكبػ قانعػ قاطعػ منبثقػ مػف كحػ ايمانػ القػكم
كعزم الصادؽ.
السماؿ االوؿ :سماحة االماـ البغػدادي البػد واف بمغكػـ اف العصػابات اليهوديػة فػي عربسػتاف
عمدت ال اختطاؼ اطفاؿ عربستاف ونقؿ دمانهـ ال اسرانيؿ السعاؼ جرحاهـ فما ري سماحتكـ
في هذا؟ افتونا مأجوريف.
الجكاب :هذا ش ت محرـ قطعا ك يجكز اريان كهك جرـ عظيـ.
السػماؿ الثػػاني :لقػد افتيػػتـ سػماحتكـ مػ ار ارً بوجػوب اعطػػا الحقػوؽ الشػػرعية الػ المجاهػػديف
الفمسطينييف فهؿ تروف ذلؾ الوجوب في اعطا الحقوؽ لمساعدة ابنػا عربسػتاف الػذيف يعممػوف
لطرد الصهاينة مف بمدهـ؟.
الجكاب :عم حد سكات.
السػماؿ الثالػػث :مػواقفكـ واضػحة مػػف قضػػية عربسػتاف االقمػػيـ العربػػي المسػمـ الػػذي تسػػتعمر
سمطات ايراف العميمة ،فما هي توصياتكـ لمشعب العربي حوؿ عربستاف؟.
الجكاب :كجكب مساعدة ابنات عربسراف كمساعدة الفمسطينييف حيث
كاسرائيؿ.

191

فرؽ بيف حككمر ايػراف

العدد  1ػ التاري 3767ـ

وثٌقة رقم ()17
ماذا أكتب ..وماذا أقول؟..
 ...كالمطم ػػكب ا ف بع ػػد الرط ػػكر الكاس ػػع الفك ػػرم كا جرم ػػاع م ػػف ك ػػؿ م ػػف يرص ػػدل لمنص ػػب
المرجعيػ اف يحػػذك حػػذك السػػيد البغػػدادم ،كأف يفكػػر أكؿ مػػا يفكػػر بكسػػر قيػػكد الحاشػػي المحيطػ بػ
الر رقيد دكف أف يعرؼ يرحدث عن الناس كيأب المنرفعكف اف ينقمكا الي الحديث !! ..انا أقكؿ اف
السػػيد البغػػدادم كػػاف عبقريػان بػػيف المجرهػػديف ألف المجرهػػديف أنفسػػهـ يقػػركف هػػذا كلػػك كػػاف اقػرار نفػػر
منهـ ف دخيم نفس !!..
السيد البغدادم كاف عممنا فذنا كمفك نار كقائدنا كمجرهدنا ..اسػركعب الفقػ كا صػكؿ اسػريعابنا جعمػ
حج ف ا فرات كابدات الرأم ،كلكن عاش عيشػ الػدراكيش يحػار فػ معاشػ اليػكم كلكنػ

يػدخر

قسمها ال خصكم كانصار عم حد سكات.
الحقكؽ الشرعي الر رجب الي ا كي ِّ
ه ػػذا ه ػػك الس ػػيد البغ ػػدادم ،كه ػػذ هػ ػ س ػػيرر  ،فم ػػف أراد نش ػػر ال ػػدعكة ا سػ ػ مي  ،كب ػػث ال ػػدعكة
ا س مي كايقاظ قمػكب بعػض شػبابنا ..عميػ اف يسػير عمػ خطػا كا  ...كلسػت اعػرؼ مػاذا اكرػب
كماذا اقكؿ...
فقرات مف مقاؿ في صحيفة «العدؿ»
العدد  71التاري 3791/1/1
ابراهيـ حمد الفاضمي
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وثٌقة رقم ()61
اول معالم اإلمامة
الزهد فً األموال ورفض المشبوه منها
االمام المجاهد السٌد محمد الحسنً البغدادي (رحمه هللا) نموذجا ً
كانت بداي رعرف عم هذا المكضكع عند قراتر أحػد كرػب الػدكركر عمػ الػكردم (رحمػ ا﵀)
حيف اشار الػ (عممػات الحفيػز) كعنػدما عممػت ماهيػ هػذا المصػطمح

اعمػـ بعػدها مػا الػذم شػدن

الػ رعقػػب جػػذكر هػػؿ هػك رابرػ اـ اربػ المكضػػكع فػ حػػد ذارػ  ،كهػػك كجػكد عممػػات ديػف يقبضػػكف
مخصصػات كيسػرمٌمكف امػكا ن مشػبكه اك امضػ المصػدر!! شػ ت يػر قابػػؿ لمرصػديؽ ،كاذا اردنػػا
ألف رهضم عقكلنا اك ررقبم اخ قيارنا.
رصديق ف مجاؿ ٍ
كيؼ ذلؾ

 ...لقد شبهكا قديمان العممات كرجاؿ الػديف بػالممح كهػك المػادة األكثػر شػهرة راريخيػان

الر ػ اسػػرخدمت لممحافظ ػ عم ػ الطعػػاـ مػػف الفسػػاد كالػػرعفف ،كلكػػف الس ػؤاؿ األصػػعب هػػك مػػا الػػذم
ػداتها مػػا
يصػػمح الممػػح اذا الممػػح فسػػد  ..صػػرخ مدكيػ جهػػر بهػػا احػػدهـ قبػػؿ قػػركف طكيمػ لكػػف أصػ ى

زالت ررردد ف كؿ حيف.

نعػػـ مػػا الػػذم يصػػمح العػػالـ (ام رجػػؿ الػػديف) اذا فسػػد كاصػػبح يسػػع الػ ا مػكاؿ كهػ حطػػاـ
الدار الدنيا ف الكقت الذم يفررض اف يككف جؿ هم هك الدار اآلخرة.
عذر ألم مسمـ ف قبض أم أمكاؿ ير معمكم المصدر اك مجهكلػ المقصػد،

يمكػف اف

ينرفع بمثؿ هػذ ا مػكاؿ ك حرػ الرصػدؽ بهػا ،فالصػدق يفرػرض اف ركػكف مػف مػاؿ طيػب ،كا فػ
يؤجر عميها المسمـ.
هذا بالنسب لممسػمـ مػف العامػ  ،فمػا بالػؾ بالمسػمـ مػف الخاصػ اك مػف عممػات الػديف الػذيف كممػا
اررقكا ف العمـ الشرع يفررض اف يزيد زهدهـ ف الػدنيا كادكارهػا كشػهكارها كعمػ أرسػها ا مػكاؿ!!..
هكذا أفهـ الديف كقد اككف مخطئان كارمن حينها اف اعمـ الحقيق كاعرؼ ما هك الصكاب.
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أجػ يػد ذكػػر هػػذ المقدم ػ ضػػركرينا ك ػ نػػرل ايػػف قػػادن هػػذا البحػػث اك رمػػؾ الر ب ػ ف ػ معرف ػ

الحقيقػ  ،فبػػدأت اضػػع مقياسػان لرجػػاؿ الػػديف ،اقصػػد كضػػع معيػػار اخ قػ اك دينػ لمػػدل كرع رجػػؿ
الديف كنظاف يد  ،كهذا بالنريج يقكدنا ال حسـ مكضكع ارباعنا ف ىكري اك عمم  ،كهؿ يسرحؽ منػا اف

نقمد  ،اك اف نجعمػ مػث ن اعمػ ألخػ ؽ المسػمـ المرػديف ،ناهيػؾ عػف رجػؿ الػديف .ككممػا بحثػت اكثػر
ف ػ هػػذا المجػػاؿ بػػرزت امػػام شخصػػيات ديني ػ رسػػطع سػػيررها الناصػػع امػػاـ اعيننػػا كرخبػػك اسػػمات

آخريف كانت (حر كقت قريب) رحيط بها ها ت مف الكرع الزائؼ ،كمػا اف فقػدت السػمط اك ٌيبهػا

المكت حر بدأنا نسمع الهمز كالممز اك حر الشرـ كالمعف ف حقها .فرجؿ الػديف الحقيقػ فػ أريػ
المركاضع هك مف يقرف العمـ بالعمؿ ،بؿ إف العمؿ ل ا كلكي ف الكثير مػف المكاضػع كمنهػا (عمػ
سػػبيؿ المثػػاؿ

الحصػػر) الجهػػاد فالشػػهادة كا سرشػػهاد مػػف الػػدرجات العظيمػ يػػكـ القيامػ اكبػػر مػػف

األعممي ف عمكـ الديف الفقهي كالشرعي .
كهنا ربرز اسمات قم قميم مف الفقهػات ا جػ ت الػذيف رنبهػكا الػ هػذ المسػأل ممػف قرنػكا العمػؿ
بالعمـ امثاؿ السيد عمػ الحسػين شػبر كالشػي خضػر الػدجيم  ،كابػرزهـ بالرأكيػد هػك ا مػاـ المجاهػد
آي ا﵀ العظم السيد محمد الحسن البغدادم (رضػكاف ا﵀ عميػ ) كالػذم صػادفت قبػؿ ايػاـ الػذكرل
السنكي الرابع كالث ثكف لكفار  ،فهذا العالـ الجميؿ رحمػ ا﵀ كػاف مػف النمػاذج الرائعػ فػ طهػر يػد
مػف شػبه قػبض األمػكاؿ ،ككػاف صػارمان كحػػادان فػ رطبيػؽ هػذا المفهػػكـ القيمػ الشػرع كالمجرمعػ .
كل ػػـ رأخ ػػذ فػ ػ الح ػػؽ لكمػ ػ

ػب س ػػمطاننا فػ ػ ه ػػذا الش ػػأف ،كل ػػـ ي ػ ً
ػثف عزمػ ػ ق ػػكؿ بع ػػض
ئ ػػـ كل ػػـ ىيهى ػ ٍ

(الربريػرييف) أك (الػػذرائعييف) بقػػكلهـ بأنػ يفرػػرض بػػؿ كمػف الكاجػػب اف يكػػكف لعػالـ الػػديف أمػكاؿ رحػػت
يديػ كػ يصػرؼ منهػػا لمػػا فيػ مصػػمح كخدمػ ا سػ ـ كالمسػػمميف ،كاف مػػف المهػـ اف رصػػرؼ هػػذ
ا مػػكاؿ رصػػرؼ فػ مقاصػػد شػػرعي  ،كقػػد مػػات مػػديننا لمنػػاس ،كفػ ليم ػ كفار ػ لػػـ يكػػف عنػػد اهم ػ مػػا
يصرؼ عم عزائ  ،اك ما يساعد عم كفال عائمر الكبيرة الر رركها مف بعد .
كقد نقؿ عف السيد البغدادم (رحم ا﵀) قكل ف مجمسػ العممػ "بػأن كجميػع اصػدقائ نظيػر
السػػيد عم ػ الحسػػين ش ػبر كالشػػي خضػػر الػػدجيم (قػػد) رفضػػنا قػػبض خيري ػ أكد  ،ككػػاف كػػؿ مػػف
يقبضها يككف مكضع مز الناس كلمزهـ (.)1
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كقػػد ذكػػر ا مػػاـ المجاهػػد السػػيد البغػػدادم ف ػ رحصػػيم حػػكؿ ا م ػكاؿ المػػاخكذة مػػف الحككمػػات
الجائرة ما نص :
« نه ػ فػ ػ ا خب ػػار المعربػ ػرة ع ػػف طم ػػب الح ػكائ م ػػف الظممػ ػ كالس ػػمطاف كأم ارئػ ػ  ،فػ ػ يحس ػػف
ا سرغنات بهـ ،بؿ كػؿ ا مػكاؿ الرػ رحصػؿ بسػببهـ سػريع الػذهاب عديمػ البركػ  ،بػؿ شػاهدنا ذلػؾ
ف زماننا قد خاب المرعمقكف بهـ كأصابهـ ما ليس ف خمدهـ مف اقساـ البمكل.
كاسرشهد بقػكؿ الشػي البهػائ كهػك « :انػا جربنػا ذلػؾ كجربػ المجربػكف قبمنػا كارفقػت الكممػ منػا
كمنهـ عم عدـ البرك ف رمؾ ا مكاؿ كسرع نفاذها كاضمح لها ،كهك امر ظاهر محسكس يعرف
كؿ مف حصػؿ شػيئا مػف رمػؾ ا مػكاؿ الممعكنػ  .نسػأؿ ا﵀ اف يرزقنػا رزقػا حػ

طيبػا يكفينػا كيكػؼ

اكفنا عف مدها ال هؤ ت كامثالهـ ان سميع الدعات لطيؼ لما يشات .انره .
ك يخف عميؾ ارساع هذا ا مػر فػ هػذا العصػر فػ رػرل مػف يسػمـ منػ ا النػادر المهػـ نجنػا
مف ذلؾ كانت ارحـ الراحميف»
كلػػك عػػدنا ال ػ البداي ػ لكجػػدنا ان ػ رفػػض بشػػكؿ صػػارـ قبػػكؿ أم ش ػ ت (اسػػكة بػػبعض العممػػات
كالطػ ب الػػدينييف) ..مػػف عائػػدات ا كقػػاؼ الهنديػ المشػػهكرة ب ػ «خيػػرل اكد » (نسػػب الػ امػػارة أكد
أكض) كهػك فػ أريػ المركاضػع اقػرب
الشيعي ف شماؿ الهنػد (كرػدع ايضػان فػ بعػض المصػادر ( ى

إل ػ الص ػػح  ،كذلػػؾ إلف ح ػػرؼ (الض ػػاد) يسرعص ػ عمػ ػ الررجمػ ػ كيمفػػظ دا ن باإلنجميزيػ ػ ) .كه ػػذ

ا مػ ػكاؿ يفر ػػرض أف رص ػػرؼ عمػ ػ اه ػػؿ العم ػػـ كالفقػ ػرات فػ ػ النج ػػؼ ككػ ػرب ت رح ػػت رعايػ ػ الم ارج ػػع
كالمجرهديف ف كؿ شهر) ..أك ما عرؼ ايضان بػ «فمكس الهند»..
كمػ ػػف الثابػ ػػت اف السػ ػػيد البغػ ػػدادم رفػ ػػض رفض ػ ػان صػ ػػارمان اسػ ػػر ـ هػ ػػذ المخصصػ ػػات الشػ ػػهري
المشبكه الرػ اصػبح مػف خ لهػا ل نجميػز ع قػات كصػ ت

يمكػف اف ركػكف بريئػ المقاصػد مػع

بعض المحسكبيف عم رجاؿ الديف كمنهـ (محمد كاظـ اليزدم) ،ككاف عضك ا ررباط بيف ا نجميز
كاليزدم هك محمكد ا ا الهندم الذم هرب ال ايراف بعد انرصار الثكار ف ثػكرة العشػريف المجيػدة،
كربما يفسر هذا بعض الش ت كيؼ رسن لصػهر (ابػك القاسػـ الخػكئ ) الرصػدم لممرجعيػ بعػد ذلػؾ
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كاسري ت ابنائ بعد عم رمؾ ا مكاؿ الطائمػ لمحػكزة مػف امػكاؿ عامػ كالخاصػ  ،كرأسيسػهـ مؤسسػ
الخكئ السيئ الصيت ف لندف.
كفػ احػػدل مقا رػ ( )2يشػػير الباحػػث بػػاقر الصػراؼ إلػ هػػذا المكضػػكع بشػ ت مػػف الرفصػػيؿ
ككما يم :ػ
" قبمهػ ػػا كػ ػػاف كقػ ػػؼ «أكض» هػ ػػك الكسػ ػػيم المناسػ ػػب لرشػ ػػكة الػ ػػدينييف المثقفػ ػػيف لمقضػ ػػات عم ػ ػ
اإلمبراطكري العثماني  ،كاف ذلؾ ف أكاخر القرف الراسع عشر .رقكؿ رقارير المخابرات البريطاني ما
أف يكس ػػب بع ػػض النف ػػكذ عمػ ػ
يمػ ػ « :ك ػػاف العقي ػػد ني ػػك م ػػارش يع ػػرؼ ه ػػذ األش ػػيات ،كق ػػد أم ػػؿ فػ ػ ٍ

أف يخرػار مػف بيػنهـ مسػػرمم اإلعانػات الماليػ
المجرهديف ،كذلؾ مػف خػ ؿ السػػمط المخكلػ لػ فػ ٍ
بمقرض كقؼ أكض»

كلمزيػػد مػػف اإلط ػ ع عم ػ ذلػػؾ ينبغ ػ ق ػراتة بعػػض الػػنص الكامػػؿ لمػػا ذكرر ػ كثيق ػ بريطاني ػ
كانػػت آنػػذاؾ ررمرػػع بالس ػري الرام ػ « :كف ػ ٌإبػػاف ذلػػؾ بػػدأ العقيػػد نيػػك مػػارش ينفػػذ سياسػػر ف ػ أمػػكر

المجرهديف كهك مرأكد مف مكافق حككم الهند سمفنا ،فبعد جمع معمكمات عف المػؤه ت الدينيػ لمػف
يزعمػػكف ا ً جرهػػاد فػ األمػػاكف المقدسػ عػػيف مخصصػػات مػػف الكقػػؼ لمػػف يرمرػػع مػػف هػػؤ ت بأحسػػف

سمع  ،ككاف عػدد مػف المجرهػديف الػذيف يرمرعػكف بمنزلػ رفيعػ جػدنا يقبمػكف مثػؿ رمػؾ المخصصػات،

كف ػ مػػايك عػػاـ  3091ألغ ػ ى ركزيػػع ا ً عرمػػاد المػػال المنفصػ ػؿ إلعان ػ الهنػػكد حر ػ ف ػ الكاظمي ػ ،
كالمجرهػػدكف اآلري ػ أسػػماؤهـ كػػانكا يرمقػػكف مرربػػات شػػهري منرظم ػ مػػف الكقػػؼ كهػػذا بيػػاف بالمرربػػات

كأصحابها:
في كربم :
سيد محمد باقر «حج اإلس ـ» كهك (شػي المجرهػديف) المػكزعيف يقػبض  3099ركبيػ  ،سػيد
هاشـ القزكين  ،الشي حسيف المازندران كسيد جعفر الطباطبائ كالشي عم يازدم كسيد مررضػ
حسيف سيد حسيف  . ...يقبض ك هؿ منهـ  099ركبي .
وفي النجؼ:
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س ػػيد محم ػػد بح ػػر العم ػػكـ كه ػػك ش ػػي المجره ػػديف كالم ػػكزعيف كيق ػػبض  3099ركبيػ ػ  ،م عمػ ػ
النهاكندم ،الشي محمػد حسػف جػكاهرم ،الشػي عبػد ا﵀ المازنػدران عبػد الحسػف كسػيد محمػد هنػدم
محمد كاظـ خراسان  .يقبض يك هؿ منهـ  099ركبي .
مما يجدر ذكر إف العقيد نيك مارش قد خطط ،مف أجؿ ضماف نجاح أسمكب الجديد ،لمحصػكؿ
أف يخرػػار مػػف بيػػنهـ
«عمػ بعػػض النفػػكذ عمػ المجرهػػديف كذلػػؾ مػػف خػ ؿ السػػمط المخكلػ لػ فػ ٍ
مسرمم اإلعانات المالي بمقرضػ كقػؼ "أكض" ،كفػ يكنيػك عػاـ  3091يذ ًك ىػر فػ خطػاب رسػم
أف سيد محمد باقر ف كرب ت كسيد محمد بحر العمػكـ فػ النجػؼ أصػبحا يرربطػاف بع قػ صػداق

قكي ػ  ،كانهمػػا مػػذعناف لسػػمطر  .كقػػد كصػػؿ رقريػػر يمشػػاب لممكقػػؼ مػػف سػػي أر .هػػاردن كزيػػر صػػاحب
الج ل ػ ف ػ طه ػراف الػػذم كػػاف يعرقػػد أف نفػػكذ المجرهػػديف ف ػ ك ػرب ت كالنجػػؼ يمكػػف ًاسػػرغ ل عػػف
طريػػؽ المفكضػػي البريطاني ػ ببغػػداد ،كذلػػؾ لمنػػع الق قػػؿ كا ً ضػػطرابات ف ػ إي ػراف ،بػػؿ كف ػ إحبػػاط
السػياس ػ ػ الركس ػػي فيه ػػا» .ارج ػػع المؤل ػػؼ ا ً س ػػرخبارم الكبي ػػر ال ػػذم يرك ػػكف م ػػف أربعػ ػ عش ػػر ج ػػزتان
بعنكاف«دليؿ الخمي » بقسمي الدليؿ الراريخ كالػدليؿ الجغ ارفػ  ،رػأليؼ ج  .ج لػكريمر ،الجػزت ال اربػع
مف القسـ الراريخ  ،الطبعػ الثانيػ الجديػدة المعدلػ كالمنقحػ الرػ أعػدها قسػـ الررجمػ بمكرػب أميػر
قطر دكف راري لصدكر ف قطر ص  5130ػ .5132
كلإلطػ ع ال ػكاف عمػ المكضػػكع كم ػ يرجػ مراجع ػ الصػػفحات  5101ػ 5129مػػف الكرػػاب
المكسػػكع  ،هػػذا مػػف ناحي ػ  ،كاف العممػػات الػػدينييف كالمجرهػػديف كػػانكا يعػػدكف آنػػذاؾ الفئ ػ المثقف ػ ف ػ
مجرمػػع كانػػت رسػػكد معػػالـ األميػ الشػػامم  ،كاف كسػػب الػػبعض مػػنهـ إلػ جانػػب المكقػػؼ السياسػ
البريطان لرقاسـ ررك الرجؿ المريض كالقضات عم اإلمبراطكري اإلس مي القائم آنذاؾ كاف هػدفان
أكركبي ػان حيكي ػان مػػف ناحي ػ ثاني ػ  ،ككػػاف ذلػػؾ المسػػع ا ً سػػرراريج يرنػػاقض كمي ػان مػػع الرؤي ػ الديني ػ
اإلس مي كالرؤي الحضاري اإلس مي مف ناحي ثالث ".
كمف المحطات الر رسركقفنا ف سيرة هذا الفقي الجميؿ (رحم ا﵀) ما حصؿ ل ف حكار مع
قائد الفرق األكل الزعيـ حميد حصكن ف صيؼ 3000مي دي الذم ابمغػ رسػال شػفهي مػف عبػد
الكػ ػريـ قاس ػػـ برقديمػ ػ مخصص ػػات ش ػػهري الػ ػ الس ػػيد البغ ػػدادم (ليس ػػرعيف به ػػا فػ ػ ش ػػؤكن الخاصػ ػ
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كالعام ) لكف الجكاب جات سريعنا كقاطعنا كهك رأم السيد (رحم ا﵀) (بعدـ قػبض مخصصػات مػف
أم سمطاف مهما ركف هكير ) بؿ كعدـ قبكؿ حر الهدايا بأم شكؿ ركف كبأم طريق ريقىد يـ.
محط اخرل ،عندما بعث الي عبد الس ـ عارؼ كطمب من اف يقؼ ال جانب ضػد مػؤامرات
الشػػا المقبػػكر عػػف طريػػؽ محسػػف الحكػػيـ كالم ػ مصػػطف البػػارزان  ،كخصػػص ل ػ مبمغ ػان كبي ػ انر ف ػ
مقػػاييس ذلػػؾ الػػزمف كهػػك عشػرة آ ؼ دينػػار ،كابمغػ اف ذلػػؾ (مػػف اجػػؿ ادارة شػػؤكف حػػكزركـ العربي ػ
كرغطي نفقات نشػاطكـ  ..يرجػك سػيادة الػرئيس قبكلهػا مػع فػائؽ الرقػدير كا حرػراـ )..كركػرر الجػكاب
بشكؿ آخر لـ يخرمؼ كثي نار عما قاؿ قبؿ ذلؾ بسنكات ،بؿ ازداد رمسكنا ،ب كخرج ال دار كهك يػردد
« حكؿ ك قكة ا با﵀ العم العظيـ  ..انا ﵀ كانا الي راجعكف  ..كال ا﵀ المشرك كمنػ نرمسػؾ
بدين ػ القػػكيـ»  .رغيػػرت الزعامػػات كربػػدلت اح ػكاؿ الػػدنيا كلػػـ يرغيػػر ا مػػاـ المجاهػػد محمػػد الحسػػن
البغدادم!! كرمؾ حاؿ العظمات مف الرجاؿ.
كمحط آخرل رثير ا هرمػاـ هػ ماحػدث فػ نهايػ السػرينيات مػف القػرف العشػريف لعبػد المجيػد
الرافع ػ (كهػػك العض ػػك البػػارز فػ ػ قيػػادة ح ػػزب البعػػث الح ػػاكـ ف ػ العػ ػراؽ ف ػ حينه ػػا) اثنػػات زياررػ ػ
لسػػماحر ككيػػؼ ان ػ (ام الرافع ػ ) انرب ػ (مسػػرغربنا) لحيػػاة سػػماحر المرقشػػف كزهػػد  ،ككػػاف اسػػرغراب
نابعان مف مقارنر لحياة سػماحر كالحيػاة (ا رسػرقراطي ) لػبعض عممػات الػديف ممػف الرقػاهـ فػ لبنػاف،
ناهيؾ عف مكاقؼ ا ماـ الثكريػ فػ دعػـ حركػات الرحػرر العربيػ  .كعمػؽ شػبيب المػالك  ،ككػاف فػ
حينها مرصرؼ لكات كرب ت ،عم ذلؾ بقكل :ػ
«اف هذ الشخصي بعيدة عف الماؿ كالجا كزهد ا مػاـ عمػ

(ع) اف الممفػات المكجػكدة لػدل

ا جهػ ػزة المخرصػ ػ حالي ػػا اكث ػػر م ػػف مػ ػرة رؤك ػػد اف الس ػػيد البغ ػػدادم يػ ػرفض اله ػػدايا الرػ ػ رق ػػدـ الػ ػ
سماحر ».
كهنػػا بػػد لنػػا مػػف ذكػػر كمم ػ نافع ػ قالهػػا ا مػػاـ المجاهػػد الس ػيد البغػػدادم ف ػ رحصػػيم حػػكؿ
ا مكاؿ الماخكذة مف الحككمات الجائرة اذ يقكؿ:
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«نهػ ػ فػ ػ ا خب ػػار المعربػ ػرة ع ػػف طم ػػب الحػ ػكائ م ػػف الظممػ ػ كالس ػػمطاف كأم ارئػ ػ  ،فػ ػ يحس ػػف
ا سرغنات بهـ ،بؿ كػؿ ا مػكاؿ الرػ رحصػؿ بسػببهـ سػريع الػذهاب عديمػ البركػ  ،بػؿ شػاهدنا ذلػؾ
ف زماننا قد خاب المرعمقكف بهـ كأصابهـ ما ليس ف خمدهـ مف اقساـ البمكل.
ك يخف عميؾ ارساع هذا ا مػر فػ هػذا العصػر فػ رػرل مػف يسػمـ منػ ا النػادر ،المهػـ نجنػا
مف ذلؾ كانت ارحـ الراحميف».
كلعؿ ابم شهادة ف سماحر (رحم ا﵀) ه ما جات بعد كفار عم لساف البكر (ككػاف رئػيس
العراؽ حينها) كنقمها عن (خير ا﵀ طمفاح) حيف ابمغ بأف الحكيـ يقبض مف شا ايراف مميكف دينار
شهرينا اما البغدادم فهك طاهر الذم ك يقبض ا مكاؿ مػف الشػا فاجابػ البكػر :ػ « المرحػكـ الشػي
البغدادم رفض المػاؿ منػ شخصػيان  ..فكيػؼ رركقػع اف يأخػذ مػف رمػؾ المخصصػات ..كهػك الخصػـ
العنيد لشا ايراف »..
عنا خير جزات المحسنيف ،فقد
رحـ ا﵀ ا ماـ المجاهد السيد محمد الحسن البغدادم ،كج از ا﵀ ٌ

كاف مف النادر الذم سمـ كنجا ا﵀ كقم شاهق فيها الكثير مف قيـ السمؼ الصالح .

رعد الجبوري
موقع الوثيقة بتاري 16آذار 1117ـ
هوامش المقاؿ
( )1معالـ ا مام ف فكر السيد البغدادم ،عم الحسن البغدادم ،ص  155بيركت 2117ـ.
( )2العدك ا ميرك يفضح انصار !! المهـ

شمار  ،شبك البصرة.
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وثٌقة رقم ()63
صالح الخرسان
سخرٌة االقدار واضحوكة هذا الزمن العابس
ٌتطاول على فقهاء االسالم المجاهدٌن
ظهر عم الساح العراقي كراب ف ررجمػ الشػهيد الصػدر األكؿ بقمػـ صػ ح الخرسػاف سػما :
«اإلمػػاـ السػػيد محمػػد بػػاقر الصػػدر فػ ذاكػرة العػراؽ» ،طبػػع فػ مطبعػ الكسػػاـ بغػػداد 2114ـ .يجػػد
القارئ الكريـ ف

ضكف كراب أقاكيؿ مفرعم كأكاذيب كثيرة فميس في إ رحريؼ الحقائؽ الراريخي ،

كهػك يػػر محقػػؽ فػ النقػػؿ ،ك يعرمػد عمػ الكثػػائؽ الصػػحيح  ،بػػؿ بػاع نفسػ كضػػمير كدينػ مقابػػؿ
د ارهػػـ معػػدكدات ،كقػػد اعرمػػدت عم ػ نقػػد هػػذا الكرػػاب اعرمػػادان كمي ػان عم ػ كرػػاب «كشػػؼ ا س ػرار»
لممرجع البارز المجاهد السيد عم الحسن البغدادم(داـ ظم ) حيث يقكؿ:
ازرن الشي مهدم العطار كجرل الحديث حكل فقاؿ ف شأن ان عندما أصدر كراب «حزب
حرؼ الكمـ عف مكاضع فعاربػ السػيد حسػف شػبر أحػد رمػكز
الدعكة األس مي ػ حقائؽ ككثائؽ» فقد ٌ
حزب الدعكة القدام عف رمػؾ النسػب المفرعمػ  ،فأجابػ عػف ذلػؾ بػأف رمػكز «المجمػس األعمػ لمثػكرة

اإلس مي ف العراؽ» هـ الػذيف رصػرفكا فػ الكرػاب كأضػافكا رمػؾ المقػك ت ،كذلػؾ باعربػار أف طبػع
الكراب كاف عم نفقرهـ ،فإذا أردت إعادة طبع الكراب فميكف عم نفق حػزب الػدعكة كأنػ اكرػب مػا
رر بكف.
كقػػد حػػدثن عن ػ احػػد فض ػ ت الحػػكزة العممي ػ األخيػػار نق ػ ن عػػف رمػػكز حػػزب الػػدعكة بػػأف هػػذا
الكارب قد أدخؿ ف ممحؽ كراب «حزب الدعكة اإلس مي  »...النظػاـ الػداخم لحػزب الػدعكة مػع أف
الحزب قد نص عم عدـ مشركعي مطالع هذا النظاـ إ لمف كاف عضك مؤرمر كلكنػ خػالؼ هػذا
الشرط ثـ أضاؼ أيضا أف رمكز حزب الدعكة نعرك بأن
عم مطمؽ المسمكعات.
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يسرند عم الكثػائؽ الصػحيح بػؿ يعرمػد

ك ازرن ػ الشػػي هػػادم الخزرج ػ ف ػ مكرب ػ كجػػرل الك ػ ـ ف ػ شػػأف هػػذا الكارػػب ،ك سػػألر عن ػ
فقاؿ :إف هذا الشخص كاف مػف حػزب الػدعكة اإلسػ مي ثػـ ارصػؿ بػالمجمس األعمػ لحاجرػ الماليػ
ت إليػ بعػض الكممػات كقمػت لػ لمػاذا ركشػؼ فػ كرابػؾ عػف حػزب الػدعكة أح ىػد الػدعاة فػ
كجهػ ي
كقػد ٍ

قضي خطيرة حػدثت فػ بغػداد فػ عهػد النظػاـ البعثػ

كلمػاذا ركرػب هػذا الكرػاب فأجػابن أنػ مػف

قبيؿ الزكاج المنقطع.
كقد ازرن األخ عادؿ رؤكؼ ف دارم كجرل الحديث حكؿ هذا الكارب فقاؿ ف شأن ًإنػ ي رجػؿ

عاش معاناة الفقر ف خارج العراؽ ،لذلؾ أصبح مف بطان المجمس األعم  ،كرمراز كرابار بالركاك

األدبي ػ ك يػػر مكثق ػ بالكثػػائؽ المعرب ػرة ك نحرػػاج إل ػ ردهػػا عميهػػا ،ككراب ػ ف ػ ررجم ػ السػػيد الشػػهيد
الصدر األكؿ كرب ف الرد عم كراب «محمد باقر الصدر بيف دكراركريريف» ،كف الكاقع ًإف كراب
هذا رد عمي ألن مدعكـ بالكثائؽ كبالرحمي ت العممي .
كزرت الشي ضيات زيف الديف ف دار عندما جات مف سفر مف البحريف كسألر عف مقكلػ هػذا
الكارػػب القائػػؿ ف ػ كراب ػ المرقػػدـ صً 511إف كالػػدكـ المرحػػكـ الشػػي محمػػد أمػػيف زيػػف الػػديف (قػػد )
نصح كحذر الشهيد الصدر األكؿ عم مقاكمر لمنظاـ البعث فأجابن بأف هذ المقكلػ مفرعمػ عمػ
كالػػدم رحر ػػاج إلػ ػ إقامػ ػ البينػ ػ الش ػػرعي كاف كالػػدم أكؿ م ػػف زار الش ػػهيد الص ػػدر األكؿ فػ ػ محنرػ ػ
األخيرة ف دار كقػاؿ لػ بعػيف ا﵀

رنالػؾ ...كفػ الكاقػع إف هػذا الكارػب قػد اخػرج هػذا الكرػاب بعػد

سقكط الطا ي بعنكاف رمجيد الشهيد الصدر األكؿ ،كلكف ف كاقع أكدع فيػ حقػد الػدفيف ضػد هػذ
الشخص ػػي النض ػػالي الخال ػػدة ،كس ػػائر الشخص ػػيات العمميػ ػ المعركفػ ػ أمث ػػاؿ ،الس ػػيد الخمينػ ػ كنجمػ ػ
كالشي محمػد حسػيف كاشػؼ الغطػات كالسػيد محمػد الحسػن البغػدادم كالسػيد حسػيف الحمػام كالسػيد
الشػػهيد الصػػدر الثػػان كالشػػي محمػػد أمػػيف زيػػف الػػديف(قػػدس ا﵀ اس ػرارهـ) كحػػاكؿ جهػػد امكان ػ نقػػد
مسيررهـ الجهادي بأساليب مخرمف مما يدم القمب أسفنا.
كاليؾ أيها القارئ الكريـ بعض أقاكيم المفرعم كرهكمار كرمكيهار ف هذا الكراب:
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 )1قكل ػ ص 119:دافػػع عػػف السػػيد الحكػػيـ عنػػدما أرسػػؿ رهنئ ػ إل ػ الػػزعيـ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ
بمناسب ثكرة الرابع عشر مف رمكز عاـ 1958ـ كأن أرسمها مرأخرة عف برقيات سائر المراجع
كلكف يرد عمي :
أف مقرض األدلػ ا جرهاديػ أىنػ

يجػكز رأييػد (ثػكرة)  14رمػكز ألنهػا لػـ ركػف ثػكرة إسػ مي ،

أجػػؿ بحسػػب مقرض ػ العنػػاكيف الثانكي ػ  ،كػػاإلك ار أك ا ضػػطرار أك حػػدكث مصػػمح رخػػدـ اإلس ػ ـ
مبرر شرعينا لرأييد هذ (الثكرة) كاف حازت رأييد

كالمسمميف فحينئذ يجكز رأييدها ،كلكن اعرقد أن

البي الشعب العراق  ،كاف أكلئؾ المراجع قد اخطأكا ف رشخيص المكضكع كرحديد المصمح  ،كاما
دعػكا بػػأف إرسػػاؿ السػػيد الحكػػيـ برقيػ رأييػػد إلػ عبػػد الكػريـ قاسػػـ كػػاف مرػػأخ نار عػػف سػػائر الم ارجػػع
أساس ل مف الكاقع إذ أف برقي السيد الحكيـ كانت مؤرخ برػاري  6محػرـ  1378ه ػ ،ارجػع كرػاب
«اإلمػػاـ الحكػػيـ» لمسػػيد احمػػد الحسػػين  ،ككػػذلؾ برقي ػ السػػيد البغػػدادم كانػػت مؤرخ ػ بػػنفس الرػػاري
المرق ػػدـ ،ارج ػػع جري ػػدة «ال ػػب د» الع ػػدد ،5276الس ػػن  26 ،29رم ػػكز1958،ـ ،ارج ػػع جه ػػاد الس ػػيد
البغدادم لشقيق ا كبر أحمد الحسن البغدادم (الممحؽ).
 )2قكل ػ ص 125أرهػػـ الحػػكزة العممي ػ بأنهػػا امرػػازت بالعزل ػ السياسػػي الر ػ فرضػػرها سػػمطات
ا نرػػداب البريطػػان قبػػؿ رشػػكيؿ جماعػ العممػػات فػ عهػػد حكػػـ عبػػد الكػريـ قاسػػـ إذ يقػػكؿ« :لػػـ يكػػف
رشكيؿ جماع العممػات الرػ رعربػر أكؿ محاكلػ مػف قبػؿ الحػكزة العمميػ فػ النجػؼ ا شػرؼ لمخػركج
مف العزل السياسي الر فرضرها عميها سمطات ا نرداب البريطان إباف رشكيؿ الدكل العراقي ».
كلكف يرد عمي :
أف هذ الدعكة باط هؿ نسبها إل الحكزة العمميػ  ،ألػـ يسػمع أك يقػ أر مكاقػؼ م ارجػع العػرب العظػاـ
الجهادي ف رمؾ الفررة نذكر جهاد بعضهـ:
أ ػ مكقػػؼ الشػػي محمػػد مهػػدم الخالصػ الكبيػػر فػ رفضػ المجمػػس الرأسيسػ فػ أيػػاـ الممػػؾ
فيصؿ األكؿ ،كعدـ رراجع خ فان لمشي النائين كالسيد أب الحسػف ا صػفهان  ،حيػث أنهمػا إمرػث
شػػركط النظػػاـ الممكػ مػػف عػػدـ رػػدخمهما فػ شػػؤكف الدكلػ السياسػػي  ،ارجػػع «لمحػػات أجرماعيػ مػػف
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رػاري العػراؽ الحػػديث» لمػػدكركر عمػ الػػكردم لرفصػيؿ ذلػػؾ كرجػػدر اإلشػػارة إلػ أف الشػػي الخالصػ
الكبير ،كاف كاف مف فقهات الكاظمي  ،إ أف أعمال الجهادي مرربط مع جهاد فقهات النجؼ.
ب ػ مكقػػؼ السػػيد البغػػدادم رجػػا المجمػػس الرأسيس ػ عنػػدما زار الكفػػد البغػػدادم بقيػػادة الحػػاج
جعفر أبك الرمف ف بير  ،فكػاف السػبب ا سػاس فػ رفػض الشػي النػائين رأييػد المجمػس الرأسيسػ .
راجع الذريع  ،ج ،18ص ،78كجهاد السيد البغدادم ك يرهما ف رفصيؿ ذلؾ.
ج ػ مكاقػػؼ الشػػي محمػػد الحسػػيف كاشػػؼ الغطػػات الجهاديػ فػ مجابهرػ الحكػػـ الممكػ  ،كف ػ
حػكار مػػع السػػفير البريطػػان  ،كفػ حضػػكر المػػؤرمرات فػ بعػػض األقطػػار العربيػ كاإلسػ مي دفاعػان
عف اإلس ـ كالمذهب كمكافح القكل ا سرعماري الكافرة.
د ػ مكاقػؼ م ارجػع الػديف فػ النجػؼ رجػا الحكػـ الممكػ  ،حيػث اسػرنكركا مكاقػؼ الدكلػ المرفػرج
رجا الدمات البريئ الر سػفكت مػف قبػؿ از ـ النظػاـ الممكػ عنػدما خػرج الشػعب فػ رظػاهرات ضػد
العدكاف الث ث عم مصر.
ه ػ ػ مكقػػؼ الشػػي عبػػد الكػريـ الج ازئػػرم ك يػػر مػػف األعػ ـ فػ دعػػـ ثػػكرة مػػايس عػػاـ 1941ـ
بقيادة رشيد عال الكي ن  ،إل

ير ذلؾ مف المكاقؼ النضالي المشرف رجا الحكـ الممكػ  ،فكيػؼ

يدع هذا الكارب أف رشكيؿ جماع العممػات فػ عهػد حكػـ عبػد الكػريـ قاسػـ رعربػر أكؿ محاكلػ مػف
قبػػؿ الحػػكزة العممي ػ ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ لمخػػركج م ػف العزل ػ السياسػػي الر ػ فرضػػرها عميهػػا سػػمطات
ا نرػػداب البريطػػان  ،فػػاف هػػذ الػػدعكل رعن ػ أف الحػػكزة العممي ػ كرمكزهػػا رمرػػاز بػػالجبف كالخضػػكع
لألكامر ا سرعماري الكافرة.
 )3قكلػ ص 161ػ  161نقػػؿ مقكلػ السػػيد حسػػف شػػبر القائمػ بػػأف فرػػكل السػػيد الحكػػيـ كسػػائر
المراجع فػ كفػر الشػيكعي قػد صػدرت بعػد مجابهػ عبػد الكػريـ قاسػـ الشػيكعييف مػا يقػرب مػف سػبع
اشهر «مع أف المفركض فيهـ أف يرصدكا لكؿ فكر ضاؿ يطػرح فػ بػ د المسػمميف ،كأنػ لػيس مػف
الشجاع أف ينرظركا ما يقكل رئيس الدكل ليقكلكا مثم  ،كلعمهـ كانكا يرصػكركف أف هػذا األمػر يعربػر
منهـ ردخ ن ممنكعان بالسياس ».

213

ثػـ انػ أجػاب عػف اإلشػكاؿ ص 162ػ  163مػا هػذا نصػ « :إف اإلمػاـ السػيد الحكػيـ كالم ارجػع
اآلخريف كانكا ا عرؼ بركميفهـ الشرع كاألقدر عم رشخيص المصمح  ...أما صف الشجاع الر
يعيػػب األسػػراذ شػػبر عم ػ العممػػات فقػػدانها فػػإف الرػػاري القريػػب كالبعيػػد هػػك الفصػػؿ كالحكػػـ كهػػك خيػػر
ابردات مف حرك الجهاد عاـ
شاهد عم دكرهـ ف الرصدم لكؿ األخطات الر حاقت بالعراؽ كشعب
ن

1914ـ حيف رقدـ العممات صفكؼ المجاهديف...

ككاف مف بينهـ اإلماـ السيد محسف الحكيـ كهك أنذاؾ فػ عمػر الشػباب كلػ مكانرػ العمميػ ...
لك يصبح أميف سر القائد المجاهد آي ا﵀ السيد محمد سعيد الحبكب  ،ككاف ل مكقػؼ مشػهكد فػ
معركػ الشػػعيب الضػػاري إذ (لمػػا كقعػػت الهزيم ػ كفػػر المجاهػػدكف ...ثبػػت السػػيداف الحبػػكب كالحكػػيـ
كثم مف األبرار )...فهؿ رنقص الشجاع مف كاف هذا راريخ .»..
كلكف يرد عمي :
أك ن:ف ػ حقيق ػ الكاقػػع إف اإلشػػكاؿ الػػذم طرح ػ السػػيد حسػػف شػػبر إشػػكاؿ صػػحيح لػػـ يػػرمكف
الكارػػب مػػف ا جابػ عنػ  ،كقكلػ إف الم ارجػػع هػػـ األقػػدر عمػ رشػػخيص المصػػمح كرعيػػيف المكضػػكع
ير مقبكؿ ،كذلؾ لفقػدانهـ العصػم فقػد يخطػؤكف كقػد يصػيبكف فػ رعيػيف المصػمح كالمكضػكع،
سػػيما أف ا مػػب الم ارجػػع لػػيس لهػػـ أم خبػرة سياسػػي  ،كلػػيس لهػػـ معايشػ ميدانيػ مػػع جميػػع األحػزاب
السياسي .
كثانيناً :إف السيد الحكػيـ لمػاذا لػـ يف ً
ػت بكفػر الشػيكعي فػ أيػاـ الحكػـ الممكػ كالحػزب الشػيكع
ف هذا العهد أكثر األحزاب كثرة كقكة ،لػذا نجػد الشػي محمػد الخالصػ صػاحب المعػارؼ المحمديػ
اعررض عم السيد الحكيـ بسبب مكقف المرفرج رجػا الشػيكعي فػ أيػاـ الحكػـ الممكػ  ،كعػدـ إفرائػ
بكفرها كما قرأت هذا ا عرراض قبؿ خمسػ كعشػريف سػن فػ كريػب أصػدر فػ أيػاـ الحكػـ الممكػ ،
كلماذا السيد الحكيـ

يسرنكر عبد الكريـ قاسـ عم الممارسات الر صدرت مف قبؿ أعػكاف النظػاـ

بالرصفيؽ كالرقص فػ الشػكارع فػ ذكػرل اسرشػهاد سػيد الشػهدات الحسػيف (ع) بمناسػب مػركر ذكػرل
السن الثاني عم انقػ ب ال اربػع عشػر مػف رمػكز ،مػع العمػـ أف السػيد البغػدادم بعػث ببرقيػ اسػرنكار
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إل ػ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ عم ػ رمػػؾ الممارسػػات ،كلمػػاذا أف السػػيد الحكػػيـ

يسػػرنكر عم ػ شػػا إي ػراف

باعرقال السيد الخمين كصدر الحكـ بإعدام مع العمـ أف السيد البغدادم بعػث ببرقيػ اسػرنكار إليػ
مف اجؿ ذلؾ ثـ بعث ل برقي اسرنكار أخرل إلي .
كثالثػ ػان :أف قكلػ ػ ًإف ش ػػجاع الس ػػيد الحك ػػيـ فػ ػ جه ػػاد ض ػػد الغ ػػزك البريط ػػان كع ػػدـ فػ ػرار م ػػف
المعرك

يسرمزـ ككن شجاعنا ف إفرائ ضد الشيكعي كاف كاف بعد مدة طكيم .

كرابعنا :أف ماذكر مف ككف السيد الحكػيـ كػاف أمػيف لمسػيد الحبػكب كاف المجاهػديف قػد فػركا مػف
ساحات الجهاد ما عػدا الحبػكب كالحكػيـ كثمػ مػف األبػرار ثػـ سػرد بعػض الحكايػات يسػردؿ بهػا عمػ
شجاع السيد الحكيـ محؿ مناقش حيث ان اعرمػد عمػ هػذ المعمكمػات عمػ السػيد احمػد الحسػين
األشػككرم فػ كرابػ «اإلمػػاـ الحكػيـ السػيد محسػػف الطباطبػائ » كهػك اعرمػد عمػ الشػي محمػد رقػ
الفقيػ عػػامم فػ كرابػ «جامعػ النجػػؼ فػ عصػػرها الحاضػػر»حيػػث انػ إنفػػرد بهػػذ الحكايػػات كلػػـ
يػذكرها جميػع مػف أرخ جهػػاد السػيد الحبػكب ضػػد الغػزاة المحرمػيف مػف الػػذيف عاصػرك امثػاؿ صػػاحب
«أعي ػػاف الش ػػيع » ك«مع ػػارؼ الرج ػػاؿ» ك«طبق ػػات الش ػػيع » ك ي ػػرهـ كق ػػد انك ػػر الس ػػيد عب ػػد الحمي ػػد
الحبكب بعض هذ الحكايات بمحضر السيد البغدادم كنقؿ عف كالد كعف ابف عم السيد عم بأف
الحكيـ كاف خائفان ف المعرك كالرمس مف السيد الحبكب الرجكع إل بمد لفقداف القدرة عمػ مجابهػ
العدك الكافر مع العمـ أف السيد الحكيـ كاف شابنا عمر ( )26سن ف ذلؾ الكقت .فكيؼ يككف أمػيف
سػ ٌػر ل ػ ف ػ رمػػؾ المعرك ػ الدامي ػ مػػع كجػػكد كبػػار العممػػات كالفض ػ ت مع ػ كمػػف الطريػػؼ أف السػػيد

البغدادم كاف يرحدث باف السيد الحكيـ كاف لنا مع صداق كمكدة ككنا نرباحث مباحثات عممي فػ

دارنا ف محم العمارة لي ن فػ أيػاـ شػبابنا ،فػإذا بمػ منرصػؼ الميػؿ كأراد الػذهاب إلػ دار فػ محمػ
الحػػكيش كػػاف يمػػرمس منػ أف اذهػػب معػ إلػ دار لخكفػ فكنػػت اذهػػب معػ ثػػـ ارجػػع إلػ دارم فػ
رمؾ الميال المظمم فكاف السيد البغدادم يسردؿ عم عدـ شجاعر بذكر هذ الكاقع .
كخامسنا :ان عندما ارهـ كلد السػيد مهػدم بالرجسػس مػف قبػؿ نظػاـ البعػث أنػزكل فػ بيرػ كلػـ
يحرؾ ساكنان حر ممار  ،فمماذا لـ يقارؿ النظاـ كيقاكمهـ ! ..مع العمـ أف نظاـ البعث كػاف فػ بػدت
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أمر لـ يمرمؾ سمط قكي كهذا بخ ؼ مكقؼ السيد الصػدر األكؿ فقػد قػاكـ نظػاـ البعػث فػ عنفػكاف
قكر  ،كلك كانت مرجعير كمرجعي السيد الحكيـ ألسقط نظاـ البعث.
 )4قكل ص 164ػ ً 165إف السيد حسيف الحمام كاف مرجعان انعزاليان كحكاشي يرعاطفكف مػع
الش ػػيكعي بم ػػا ف ػػيهـ الس ػػيد يكس ػػؼ الحم ػػك ال ػػذم يعرب ػػر م ػػف أقط ػػاب أنص ػػار السػ ػ ـ كابنػ ػ أيضػ ػان م ػػف
الشػػيكعييف المعػػركفيف كقػػد سػػجف أيػػاـ نػػكرم السػػعيد ،كقػػد رػػأثر بهػػـ ممػػا أدل إل ػ عػػدـ إفرائ ػ بكفػػر
الشػػيكعي كقػػد صػػكر هػػؤ ت لمسػػيد الحمػػام بػػأف قيام ػ بإصػػدار مثػػؿ رمػػؾ الفرػػكل إنمػػا يمثػػؿ رػػدخ ن
بالشأف السياس الذم كاف حريصنا عم رجنب الدخكؿ في .
كلكف يرد عمي :
أف السيد حسيف الحمام لـ يكف مرجعان انعزاليان بؿ كاف مرجعان ميدانيان كفقيهان ناطقان يشهد بػذلؾ
اشرراك ف حرك الجهاد ضد الغػزك البريطػان عػاـ 1914ـ بصػحب جػدنا السػيد صػادؽ كالػد السػيد
البغػػدادم كمػػا نػػص عمػ ذلػػؾ السػػيد البغػػدادم ،كمػػا انػ بعػػث ببرقيػ إلػ الممػػؾ يسػػرنكر الممارسػػات
القمعي الر صدرت مف قبؿ النظاـ ضد ط ب ثانكي الخكرنؽ ف النجؼ إثنػات رظػاهرهـ مػف اجػؿ
شجب العدكاف الث ث عم مصػرعاـ 1956ـ ،كاجرماعػ مػع الم ارجػع فػ ديػكاف الشػي عبػد الكػريـ
الج ازئػػرم ف ػ أيػػاـ العهػػد الممك ػ عنػػدما حضػػر احػػد كزرات النظػػاـ مػػف اجػػؿ كقػػكع بعػػض الح ػكادث
السياسي ف النجػؼ كلػ مكقػؼ مشػرؼ فػ ذلػؾ ا جرمػاع كمػا حػدثن بعػض األعػ ـ مػف األسػارذة
حيث أفاد السيد الحمام ف ذلؾ المجمس:
ًإف معرقػد اإلماميػ يجػب أف يكػكف إدارة الدكلػ فػ عصػر الغيبػ الكبػرل رحػت رعايػ الفقهػات ػ
فمػث ن ػ فػ العػراؽ يجػب أف رقسػـ الػك ازرات بػيف الفقهػات ككمػا انػ رفػض رأييػد (ثػكرة)  14رمػكز عػاـ
1958ـ باعربارها لـ ركف ثكرة إس مي خ فان لسائر المراجع كخاصػ السػيد الحكػيـ كهػذ أهػـ مكاقفػ
الجهادي فكيؼ ينعر هذا الكارب بأن مرجع انعزال كلـ يردخؿ ف السياس فيجب عم هذا الناعت
القادح أف يركب إل ا﵀ سبحان كرعال مف هذا القكؿ الباطؿ.
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كامػػا عػػدـ إفرائ ػ بكفػػر الشػػيكعي فهػػك عرقػػاد أف هػػذا اإلفرػػات سػػكؼ يسػػرغؿ مػػف قبػػؿ األح ػزاب
األخرل إلبادة الطائف الشيعي كأما قذؼ السيد يكسؼ الحمك بأن مف أقطاب أنصار الس ـ فهك أمر
يحراج إل أقامػ الحجػ الشػرعي كهػ مفقػكدة أجػؿ كانػت لػ كحشػ شػديدة مػع السػيد الحكػيـ ،ككػاف
مف أنصار السيد الخمين كيحضر بحثػ فػ الفقػ  ،كأرجػع النػاس إلػ رقميػد كلػ مكقػؼ مشػرؼ فػ
أياـ الحرب العراقي اإليراني حيث ان رفض رأييد نظاـ البعػث ضػد الجمهكريػ اإلسػ مي فػ إيػراف،
كقػػد طمػػب منػ ػ مػػدير األكق ػػاؼ مقابم ػ إذاعيػ ػ بػػأف يص ػػرح أف قرػػاؿ الخمينػ ػ ضػػد العػ ػراؽ مػػف أه ػػـ
أمػا قكلػ بػاف نجػؿ السػيد يكسػؼ
المحرمات فنهر كطرد إماـ الناس ف الصحف الحيػدرم الشػريؼ ،ك ٌ

الحمػػك كػػاف شػػيكعينا فػ م زمػ بينػ كبػػيف نجمػ فكػػؿ يعمػػؿ عمػ شػػاكمر مػػع العمػػـ أف ا مػػب األسػػر
العممي ػ دخم ػكا مػػداخؿ الحزبي ػ بأنكاعهػػا المخرمف ػ لػػيس عم ػ نحػػك ا عرقػػاد الفمسػػف بػػؿ أف السػػبب
األساس ف ردخمهـ فيها هك أف الساح العراقي كانت فار مػف األحػزاب اإلسػ مي الشػيعي بػؿ أف
بعضهـ دخؿ هذ المداخؿ عنادان كرمردان عم المرجعي عام الر كانػت سػببان فػ اضػطهاد عػكائمهـ
العمميػ ػ بأس ػػاليب مرنكعػ ػ

س ػػيما ا ض ػػطهاد ا قرص ػػادم لع ػػدـ رفعي ػػؿ العدالػ ػ فػ ػ ركزي ػػع الحق ػػكؽ

الشرعي بيف األكساط العممي مف قبمها.
أما ارهػاـ بطانػ السػيد الحمػام بالعمالػ كلكػف هػذ البطانػ رػرهـ بطانػ السػيد الحكػيـ بالعمالػ
كٌ

أيضػان كاف لهػػا صػػم كطيػػدة مػػع نظػػاـ الممكػ فػ العػراؽ كنظػػاـ شػػا إيػراف كنظػػاـ البعػػث ،بػػؿ هنػػاؾ
د ئػػؿ قطعي ػ رػػدؿ عم ػ أف ا مػػب حكاش ػ المرجعي ػ لهػػا صػػم كطيػػدة مػػع األنظم ػ الجػػائرة

سػػيما

نظػػاـ البعػػث كنظػػاـ الشػػا كمػػا نشػػهد ب ػذلؾ الرقػػارير الس ػري األمني ػ كمػػا كشػػفت بعػػد سػػقكط هػػذيف
النظاميف المقبكريف.
 )5قكلػ ص 333:إف السػػيد الحكػػيـ أفرػ بجػكاز إنفػػاؽ األمػكاؿ الشػػرعي مػػف إ خمػػاس كالزكػػاة
عم المقاكم الفمسطيني كلكف عند مراجع ممحؽ كراب مػف الكثػائؽ (الكثيقػ رقػـ )59ص 734نجػد
أف السػػيد الحكػػيـ نػػص عمػ أف الػراجح مسػػاعدة الفػػدائييف بالزكػػاة فقػػط ،كلػػـ يػػنص عمػ جػكاز إنفػػاؽ
الخمػس ،بػػؿ إف السػػيد البغػدادم انفػػرد بجػكاز إعطػػات الحقػكؽ الشػػرعي سػكات أكػاف مػػف حػػؽ اإلمػػاـ أـ
الخمس أـ الزكاة

سيما زكػاة الفطػرة بػؿ صػرح بكجػكب ذلػؾ مػع الضػركرة بػؿ صػرح بأنػ لػك ركقػؼ
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األمر عم اخذ أمكاؿ المسمميف كجب عميهـ ذلؾ ،راجع :مكقؼ اإلماـ البغدادم حػكؿ قضػي رحريػر
فمسطيف ،ص ،13ط 2:مطبع اسعد ،بغداد 1971ـ.
 )6إدعاؤ ص 338:إف السيد الحكيـ أرسؿ برقيات إل ( )32مف كبار العممات كالمجرهديف ف
مخرمؼ أنحات إيراف دعاهـ فيها إل الهجرة إل النجؼ األشرؼ بسبب إجراتات نظاـ شا إيراف ضد
الحكزة العممي  ،ثـ قاؿ ،راجع الكثيق رقـ ( ،)66ص ،761:كلكف عند مراجع هػذ الكثيقػ نجػد أنهػا
لـ ركرب بخط السيد الحكيـ ،كلـ ركف مخركم بخرم  ،كاذا صحت هذ الكثيقػ فإنهػا رػدؿ عمػ النيػؿ
ػكف
مف كرام السيد الحكيـ ،فكيؼ يسػكغ لػ أف يجعػؿ السػاح اإليرانيػ فار ػ مػف الحػكزة العمميػ لرك ى

مسرحان ألز ـ النظاـ البهمكم العميؿ لمقضات عم اإلس ـ كالمسمميف.

كمػػف الغريػػب ان ػ ذكػػر الكثػػائؽ مػػف (رقػػـ  65ك  66ك  67ك  68ك  69ك  71ك  71ك  72ك
 73ك  75ك  76ك  77ك  78ك  79ك  )81ارجػػع ص 758:ػ  791حيػػث نجػػد أف جميػػع الكثػػائؽ
المنسػػكب إل ػ جميػػع الم ارجػػع كالعممػػات

سػػيما السػػيد الحكػػيـ حػػكؿ مػػكقفهـ ضػػد نظػػاـ شػػا إي ػراف لػػـ

ركرب بخطكطهـ ك مخركم بأخرامهـ كهذا أعظـ شاهد عم أف هذا الكارػب لػيس ممػف يعرمػد عميػ
ف سرد الحكادث السياسي الخطيرة.
 )7ادعػاؤ ص 339إف السػيد الحكػػيـ أجػرل ارصػا ن بكبػػار المسػؤكليف فػ طهػراف حػكؿ مصػػير
اإلماـ الخمين كحصؿ منهـ عم كعد قاطع بضماف حيار  ،كلكف هذ الػدعكل لػـ رسػرند إلػ دليػؿ،
كلـ يسرشهد عمػ ذلػؾ بكثيقػ  ،ثػـ قػاؿ إف السػيد الحكػيـ أردؼ ارصػال ببرقيػ رحمػؿ نفػس المضػمكف
إل السيد عباس آراـ كزير خارجيػ إيػراف ،كاسرشػهد عمػ ذلػؾ بمراجعػ الكثيقػ رقػـ ( )72ص،774
كعند مراجع هذ الكثيق نجدها لـ ركرب بخط السيد الحكيـ ،كلـ ركػف مخركمػ بخرمػ  ،ك نجػد فيهػا
أف السيد الحكيـ ذكر اعرقاؿ السيد الخمينػ  ،بػؿ كانػت عامػ رشػمؿ العممػات كالكعػاظ .كهػذ الػدعكل
الم ىسػمـ بػ القطعػ أف السػػيد الحكػػيـ لػػـ يرسػػؿ رسػػال إلػ شػػا إيػراف أك
مػػف أعظػػـ مفرريارػ ألنػ مػػف ي
ير مف رمكز النظاـ أمر فيها باط ؽ سراح شخص السيد الخمين .
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 )8قكل ص 345ػ ً 346إف المراجع ف قـ نصكا عم اجرهاد السيد الخمين ككربكا كرق بذلؾ
لك

يحكـ عمي الشا باإلعداـ سن 1963ـ ،كمػف أكلئػؾ السػيد كػاظـ شػريعرمدارم ،ثػـ قػاؿ ارجػع

الكثيق رقـ ( ،)8كلكف عنػد مراجعػ هػذ الكثيقػ

ص 791نجػد أف السػيد شػريعرمدارم لػـ يسػئؿ عػف

إجرهػػاد السػػيد الخمينػ كلػػـ يػػنص عمػ اجرهػػاد بػػؿ سػػئؿ عػػف شػػخص السػػيد الخمينػ فأجػػاب السػػيد
شريعرمدارم عف ذلؾ كنص عم ككف السيد الخمين مف مراجع الرقميد فدعكا أف السيد الخمينػ لػـ
يكػػف مرجعػ ػنا ف ػ رم ػػؾ الفر ػرة الجهاديػ ػ فهػػك خػ ػ ؼ الكاق ػػع بػػؿ ك ػػاف مرجع ػنا ب ػػار ناز حيػػث انػ ػ رص ػػدل
لممرجعي بعد كفاة السيد البركجردم كما نص عم ذلؾ كؿ مف أرخ لحيار .
 )9قكل ػ صً 346إف السػػيد الخػػكئ مػػنح إجػػازة اجرهػػاد لمسػػيد عم ػ السيسػػران  ،ثػػـ قػػاؿ ارجػػع
الكثيق رقـ ( )82نص اإلجازة با جرهاد ،كلكف عند مراجع هذ الكثيق نجد السيد الخكئ لػـ يػنص
عمػ اجرهػػاد السػػيد السيسػػران عم ػ نحػػك ا جرهػػاد الفعمػ الػػذم هػػك مػػدار رجػػكع المكمفػػيف ف ػ رقميػػد
المجرهػػد ،بػػؿ نػػص السػػيد الخػػكئ عميػ بأنػ قػػد حػػاز ممكػ ا جرهػػاد كمػػف المعمػػكـ أف صػػاحب ممكػ
اإلجرهاد

يجكز رقميد أجؿ يحرـ عمي الرقميد اآلخر كما نص عمػ ذلػؾ السػيد الخػكئ فػ الرنقػيح

ك ير مف األع ـ ،بؿ ًإف اصؿ صدكر ا جازة قد ناقش في شيخنا الشهيد الغركم.
 )11قكل ػ صً 348إف جماع ػ السػػيد الخمين ػ

سػػيما كلػػد السػػيد مصػػطف لهػػـ ع ق ػ مػػع

القيادة العميا لحزب البعث ما هذا نص :
«فكػػاف هنػػاؾ رنسػػيؽ رسػػم بػػيف أشػػخاص معينػػيف مػػف حاشػػير

ػ أم السػػيد الخمينػ

ػ كأجهػزة

النظػػاـ الحػػاكـ فػ بغػػداد ..فكػػاف السػػيد محمػػكد دعػػائ  ..مسػػؤكؿ عػػف برنػػام «صػػكت العممػػات» فػ
اإلذاعػ العراقيػ المكجهػ إلػ إيػراف بالمغػ الفارسػػي كالسػػيد عمػ اكبػػر محرشػم  ..كػػاف مسػػؤك ن عػػف
ا قامػػات كالفيػػز ،أمػػا الرنسػػيؽ مػػع دكائػػر الدكل ػ العميػػا فكػػاف يرك هػػا السػػيد مصػػطف الخمين ػ ككػػاف
الكس ػػيط ب ػػيف الطػ ػرفيف فػ ػ البدايػ ػ ال ػػدكركر «مكسػ ػ المكس ػػكم» ،كقكلػ ػ بالنس ػػب إلػ ػ الش ػػهيد الس ػػيد
مصػػطف الخمين ػ

اسػػاس ل ػ مػػف الكاقػػع ،فقػػد كػػاف السػػيد مصػػطف الخمين ػ مػػف أسػػارذة البحػػث

الخػػارج فػ النجػػؼ ،كلػػيس لػ أم ارربػػاط مػػع رمػػكز النظػػاـ البعثػ فهػػذا بهرػػاف عظػػيـ ،كامػػا الػػدكركر
المكسػػكم فهػػك شخصػػي مسػػرقم عػػف السػػيد الخمينػ ضػػد الشػػا  ،كلػػيس مػػف خكاصػ كحكاشػػي  ،كهػػذ
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الرهم المكجه إل حكاش السػيد الخمينػ اكػد عميهػا أعػكاف الشػا مػف رجػاؿ الػديف فػ النجػؼ بػأف
حكاشي مف رجا ت األمف يكربكف الرقارير السري ضد الحكزة العممي .
 )11فػ ص 399أرهػػـ السػػيد البغػػدادم بأنػ امرػػدح نظػػاـ البعػػث مػػا هػػذا نصػ « :فأجريػػت معػ
مقابمػ إذاعيػ فػ دار  ..مػدح فيهػػا نظػػاـ البعػػث كطالػب قيادرػ بمسػػاعدر لبنػات مدرسػ عمميػ رابعػ
ل»
الم ىسػ ػمـ بػ ػ ل ػػدل جمي ػػع الطبق ػػات ا جرماعيػ ػ المخرمفػ ػ ًإف اإلم ػػاـ المجاه ػػد الس ػػيد
أق ػػكؿ :م ػػف ي
سػيما فػ أيػاـ نظػاـ البعػث ،سػكات كػاف
البغدادم لـ يمرػدح أم نظػاـ جػائر فػ جميػع ادكار حيارػ
ذلؾ عف طريؽ الكراب المخركم بخرم أك عف طريؽ مقابمػ إذاعيػ  ،لػذا نجػد فػ أيػاـ حككمػ عبػد
الس ـ عارؼ عندما حرفػت بعػض بيانارػ ضػد الطائفيػ مػف قبػؿ از ـ النظػاـ كجػ بيانػان خطيػ انر ضػد
النظاـ كأعكان كما سيأر بياف مكقؼ السيد البغدادم رجا النظاـ ،كأن أرحػدل هػذا الكارػب المشػبك
أف يثبػػت ك م ػ بالكثػػائؽ المعرب ػرة .أجػػؿ أف السػػيد البغػػدادم بػػارؾ (ثػػكرة)  14رمػػكز 1958ـ كسػػائر
ع ف ذلؾ كندـ مػا فعػؿ فػ عمػ مقالػ فػ هػذا الشػأف
المراجع كف طميعرهـ السيد الحكيـ كلكن يخًد ى
ف مكسكعر ا س مي الكبرل« الرحصيؿ» كلكنػ فػ السػن الثانيػ مػف (الثػكرة) كجػ رسػال خطيػرة

ضد عبػد الكػريـ قاسػـ عنػدما خرجػت دكائػر الدكلػ فػ الشػكارع فػ أيػاـ مقرػؿ سػيد الشػهدات الحسػيف
(ع) بالرقص كالرصفيؽ ،راجع جهاد السيد البغدادم
كمػػف الطريػػؼ أف المقابم ػ اإلذاعي ػ مػػع السػػيد البغػػدادم قػػد سػػجمت بآل ػ رسػػجيؿ مكجػػكدة عنػػد
بعػػض أحفػػاد كمفػػاد مػػا صػػرح ب ػ السػػيد البغػػدادم ف ػ هػػذ المقابم ػ ان ػ يجػػب عم ػ الدكل ػ ا هرمػػاـ
بالمظػػاهر اإلسػ مي كحفػػظ اسػػـ محمػػد(ص) كنشػػر فػ العػػالـ ،فػػاذا نصػررـ اإلسػ ـ فػػان مناصػػركـ
كلـ يمردح نظاـ البعث ،كلـ يطالب بالمساعدة لبنات مدرس عممي ل  ،فهذا الك ـ مف أعظـ مفرريار
عمػ السػػيد البغػػدادم .كاذا ادعػ انػ سػػمع هػػذا الرصػريح هػػك شخصػػيان أك سػػمع عػػف طريػػؽ عمػ ت
الشا

سيما عـ زكجر العسكري القابع ف طهراف.
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كهنا نرساتؿ :لماذا يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ عندما امرػدح حككمػ احمػد حسػف
البكر حينما سافر إل لندف لممعالجػ حيػث صػرح بنفسػ بػأف الحػكزة العمميػ بػالنجؼ األشػرؼ بخيػر
كلـ رحصؿ مضايقات عميها مف قبؿ الدكل رسػير سػي انر طبيعيػان ،كقػد أذيعػت هػذ المقابمػ عػف طريػؽ
بعض القنكات العالمي ! ..كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ عندما اجرمع مع صداـ

حسيف ف بغداد أياـ ا نرفاض الشعباني عاـ 1991ـ كانرقد األعماؿ الرػ قػاـ بهػا المجاهػدكف ضػد
از ـ النظاـ ! ..كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ عندما ارسؿ رسال خطيػ مخركمػ

بخرم إل الرئيس البكر أيد فيها رأميـ شرك الػنفط العراقيػ ! ..كلمػاذا

يعرػرض هػذا الكارػب عمػ

السػػيد الخػػكئ عنػػدما أفر ػ بج ػكاز ا نرمػػات إل ػ حػػزب البعػػث عنػػدما سػػأل شػػخص مػػف ك ػرب ت كمػػا
اعررؼ هك بذلؾ ص 517ػ  ،518كلكنػ دافػع عنػ بػأف هػذ الفرػكل صػدرت منػ رقيػ ! ..كلمػاذا
يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ مف عدـ مقاكمر نظاـ البعث الػذم قػاـ بإعمػاؿ كحشػي ضػد
الشيع مف رهجيرهـ كاعدامهـ،
كلماذا

سيما رمكز الحكزة العممي كف طميعرهـ الشػهيد الصػدر األكؿ !..

يهػاجر هػك كحكزرػ إلػ خػارج العػراؽ كمػا هػاجر الشػي الطكسػ إلػ النجػؼ األشػرؼ !..

الـ ركف ارض ا﵀ كاسع  ،بؿ سكت كانعزؿ عػف السػاح

الجهاديػ اإلسػ مي ! ..كهػؿ يعمػـ أف هػذ

المكاقػػؼ مػػف ابػػرز العكامػػؿ الر ػ أدت إل ػ رصػػدم الشػػهيد الصػػدر األكؿ لممرجعي ػ ف ػ حيػػاة أسػػراذ
الس ػػيد الخ ػػكئ ! ..كلم ػػاذا يعر ػػرض ه ػػذا الكار ػػب عمػ ػ الص ػػدر األكؿ عمػ ػ مث ػػؿ ه ػػذا الرص ػػدم كم ػػا
سيج ت بياف اعرراض ! ..كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ حينما ازرر زكج الشا

محمد رضا بهمكم ف دار قبؿ انرصار الثػكرة ا سػ مي فػ ايػراف بأشػهر قميمػ  ،كأهػدل إليهػا (خػارـ
العقيؽ) كاشرهر بيف الناس ان ارسؿ رسال يدعك الشعب ا يران إل الهدكت كالسػكين ! ..كلمػاذا
يعرػػرض عمػ السػػيد الخػػكئ حينمػػا رػػكف السػػيد الخمينػ انػ لػػـ يقػػـ الحػػداد عم ػ كفارػ كاسػػرمر ف ػ
ردريس ك طف صهر السيد رضا الخمخػال عمػ منبػر فضػحؾ كثيػ نار ،كلمػاذا

يعرػرض عمػ السػيد

الخكئ عندما اثبت رؤيا ه ؿ شػكاؿ المبػارؾ ليمػ  28رمضػاف مػع أهػؿ السػن بػأمر مػف مػدير أمػف
النجؼ ابراهيـ خمؼ ! ..كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الحكػيـ عنػدما امرػدح الػرئيس عبػد

الرحمف عارؼ كنعر بكلدنا المعظـ عندما أرسؿ عبد الرحمف عارؼ رسال إلي حػكؿ معركػ حزيػراف
ضػػد إسػرائيؿ ! ..كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا الكارػػب عم ػ السػػيد الحكػػيـ عنػػدما سػػافر إل ػ حػ بيػػت ا﵀
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الحػراـ بطػائرة خاصػ ربػرع بهػا الػرئيس عبػد الػرحمف محمػد عػارؼ ككػاف رئػيس الػكزرات طػاهر يحيػ
برفقر ػ ف ػ المطػػار ! ..كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا الكارػػب عم ػ السػػيد الحكػػيـ عنػػدما اجرمػػع مػػع الممػػؾ

فيصػػؿ الثػػان كعبػػد اإلل ػ كنػػكرم السػػعيد ف ػ الصػػحف العمػػكم الش ػريؼ ! ..كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا

الكارب عم السيد الحكيـ عندما زار السفير ا مريك بعد مػدة مػف إفرائػ بكفػر الشػيكعي ! ..كلمػاذا
يعررض هذا الكارب عم السيد الحكيـ عندما زار ميشيؿ عفمؽ مؤسس حزب البعث كبرفقر البكر
كرشيد مصمح ف دار ف الككف ف انق ب الثامف مف شباط عاـ 1963ـ بعػد بيػاف ( )13الصػادر
ف رصفي الشيكعييف ف العراؽ عف بكرة أبيهـ ! ..كلماذا لـ يعررض هذا الكارب عم السيد الحكيـ
حكؿ اعرراؼ النظاـ البهمكم باسرائيؿ ،حيث دافع عف هذا النظاـ كافاد باف السيد محمد البهبهان قد
ارسػػؿ جكاب ػان بػػاف صػػاحب الج لػ الشاهنشػػاه صػػرح بعػػدـ صػػدكر أم ش ػ ت مػػف النظػػاـ يػػدؿ عم ػ
ا عرراؼ بحككم اسرائيؿ ،كيشهد بذلؾ برقي السيد الحكػيـ الػ الشػي محمػكد شػمركت شػي الجػامع
ا زهػػر ف ػ هػػذا الشػػاف ،هػػذا نػػص بعضػػها «:رمقينػػا ب ػرقيركـ الكريم ػ رسػػرنكركف فيهػػا اعر ػراؼ اي ػراف
باس ػرائيؿ فشػػكرنا لكػػـ اهرمػػامكـ بػػامكر المسػػمميف كحرصػػكـ عم ػ رقكي ػ الرابط ػ ا س ػ مي بيػػنهـ ...
كرمقينا الجكاب مكضحا عدـ صدكر أم اعرراؼ مػف ايػراف باسػرائيؿ كانػ لػيس فػ نيػ الحككمػ ذلػؾ
ف الكقػت الحاضػر ،ك فػ المسػرقبؿ ،كمظهػ انر لمعطػؼ عمػ قضػايا المسػمميف فػ كػؿ مكػاف » ...
( )1كلماذا

يعررض هػذا الكارػب عمػ مكقػؼ السػيد الحكػيـ رجػا السػيد الخمينػ فػ انرفاضػر فػ

الخػػامس مػػف حزي ػراف عػػاـ  1963كال ػ
البهمػػكم كلمػػاذا

يػػر ذلػػؾ مػػف المكاقػػؼ الر ػ

مجػػاؿ لػػذكرها ضػػد النظػػاـ

يعرػػرض عم ػ رسػػال السػػيد محمػػد بػػاقر الحكػػيـ (الخطي ػ ) الػػذم كجههػػا ف ػ ايػػاـ

مضػػايق البعثيػػيف لمرجعي ػ كالػػد ال ػ الشػػي محمػػد مهػػدم شػػمس الػػديف يػػرهـ فيهػػا الشػػهيد مصػػطف
الخمين ف اجرماع مع الرئيس البكػر كاف هػك كحاشػير ككالػد يرعػاكنكف مػع حػزب السػمط كيقفػكف
عقبػ فػ طػريقهـ ! ..كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا الكارػػب عمػ رمػػكز أسػرر مػػف رجػػا ت الحػػكزة العمميػ

الذيف كانكا يحضركف احرفا ت النظػاـ البعثػ ككػاف كبػار المسػؤكليف يقكمػكف بزيػارات مركاصػم إلػ
دكاكي ػػنهـ كم ػػف اج ػػؿ مػ ػكاقفهـ رج ػػا الدكلػ ػ اطم ػػؽ سػ ػراح بع ػػض أبن ػػائهـ م ػػف الس ػػجف أي ػػاـ ا نرفاضػ ػ
الشعباني كحصمكا عم اإلعفات مف الخدم العسكري  ،كقػد جػرت هػذ السػيرة مػف قبػؿ رمػكز النظػاـ
مع حكاش جميع المراجع كأ مب رمكز الحكزة !..
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 )12قكل ف ص 399أف السػيد البغػدادم أداف السػيد مهػدم الحكػيـ بػالرهـ الرػ كجههػا البعػث
الحاكـ إلي .
كلكػػف قكلػ هػػذا مػػف جممػ األكاذيػػب القطعيػ عمػ السػػيد البغػػدادم فإنػ لػػـ يصػػدر فرػػكل بارهػػاـ
نفس السيد مهدم الحكيـ بالجاسكسي مطمقان سكات أكاف ذلؾ بركقيع كبخرم أك بمقابم صكري كأنػ
أرحدا أف يثبت ذلؾ ..أجؿ سئؿ سؤا ن عف رأم اإلس ـ حكؿ الجاسػكس لمقػكل الكػافرة فأجػاب جكابػنا
مطمق ػان مػػف دكف ذكػػر أم شػػخص معػػيف فان ػ (قػػد ) سػػئؿ ف ػ هػػذا المكضػػكع قبػػؿ ارهػػاـ السػػيد مهػػدم
الحكػػيـ بعػػدة اشػػهر ،كبعػػد ذلػػؾ نشػػرت هػػذ الفرػػكل المطمق ػ ف ػ ررجمر ػ المخرزل ػ ف ػ ك ػراس مكقػػؼ
ا ماـ البغدادم حكؿ قضي رحرير فمسطيف.
كرجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف السػػيد البغػػدادم عػػاش أيػػاـ حككم ػ احمػػد حسػػف البكػػر ث ػ ث س ػػنكات
كخمس اشهر كبضع اياـ ككاف مريضان كمسج مدة سنريف ،كمنع مػف قبػؿ نظػاـ البعػث مػف السػفر

إلػ لنػدف لممعالجػ مػػع العمػـ أف السػيد الحكػػيـ كالسػيد الخػكئ يسػ ًم ىح لهمػا بالسػفر إلػ لنػدف مػف اجػػؿ
أجػرات العػ ج ،كقبػػؿ أف يسػػافر السػػيد الخػػكئ إلػ لنػػدف ،ككػػاف ارقػػدان فػ مسرشػػف مدينػ الطػػب فػ

بغداد ،نصبت ل خيم اماـ المسرشف مف قبؿ قيػادة الحػزب سػرقباؿ الكفػكد ،ككػاف محػافظ كػرب ت
شبيب المالك يحث بعض رمكز الحكزة عم زيارة السيد الخكئ ف مسرشف مدين الطب.
صػرح شػػقيق األكبػػر ػ داـ ظمػ ػ حػػكؿ سػػفر السػػيد البغػػدادم ػ قػػدس سره ػ إلػ لنػػدف لممعالجػ
فكرب يقكؿ:
«ف ػ صػػيؼ 1971ـ أصػػابت السػػيد البغػػدادم كعك ػ صػػحي كعم ػ أثرهػػا نقػػؿ إل ػ مسرشػػف
اليرمػػكؾ ف ػ بغػػداد ..كبق ػ في ػ ق ارب ػ شػػهر كنيػػؼ ف ػ

يبكب ػ رػػارة كيقظ ػ رػػار أخػػرل ،كبسػػبب هػػذا

المرض العضاؿ صممنا عم نقم إل مسرشفيات لندف..
كعم هذا األساس قدمنا طمبان إل الجهات المخرص لمحصكؿ عم الرخص بذلؾ كبعػد انرهػات
المعاممػ األصػػكلي كالحصػػكؿ عمػ (الفيػ از) ادرنػػا فػ الكقػػت المقػػرر النجػػؼ األشػػرؼ مرجهػػيف إلػ

213

المطػػار الػػدكل  ،كبعػػد أف اسػػرقر بنػػا المقػػاـ ف ػ صػػال ا سػػرراح قبػػؿ اق ػ ع الطػػائرة بسػػاع كنصػػؼ
صدرت األكامر مف ضابط امف المطار بػ(المنع) ألسباب

يمكف فهمها ف رمؾ المحظ الحرج !..

كعم ػ اثػػر ذلػػؾ بعثنػػا كفػػدان عم ػ الفػػكر برئاس ػ السػػيد حسػػاـ الػػديف الهػػادم الحسػػن إل ػ شػػبيب
المػػالك محػػافظ كػرب ت المقدسػ يسرفسػػر عػػف األسػػباب الرئيسػػي لمسػػأل المنػػع مػػف المغػػادرة ،بيػػد أف
المالك اسرغرب لهػذا النبػأ المفػاج الػذم لػـ يكػف فػ الحسػباف كأعطػ مكعػدنا ل جرمػاع ب ػ«القيػادة»
ليسرفسر عف ذلؾ.
كمهما يكف مف أمر فقد فكجئنا ف اليكـ الرػال بزيػارة المحػافظ ،كبرفقرػ خيػر ا﵀ طمفػاح كفريػؽ
مػػف األطبػػات ا خرصاصػػيف برئاسػ الػػدكركر محسػػف العػػان ػ الطبيػػب الخػػاص لمػرئيس الع ارقػ احمػػد
حسػػف البكرػ ػ كبعػػد أج ػرات الفحػػكص الطبيػ الدقيق ػ عميػ بادرنػػا قػػائ ن :اطمئنػكا السػػيد لػػـ يكػػف مصػػابان
بػ«مرض البركسرات» كانما هك بحاج إل إجرات عممي جراحي بسيط ف المجارم البكلي  ،كبالفعؿ
اسرجبنا لقكل كأدخمنا مسرشف مدين الطب ف بغداد ،كأجريت ل العممي عم حسب ما يراـ ،كبعد
سػ ػػن كنيػ ػػؼ عػ ػػاد المػ ػػرض الي ػ ػ كدخػ ػػؿ عػ ػػدة م ػ ػرات إل ػ ػ مسرشػ ػػفيات بغػ ػػداد ،كي ػ ػئس األطبػ ػػات ذكك
ا خرصاصات العممي المخرمف بسػبب ركمسػات المجػارم البكليػ كالمضػاعفات األخػرل الرػ إصػابر
نريج هذا المرض المزمف.
فكرنا مرة أخرل ف أخذ الرخص مف الجهات المخرص لمغادرة القطػر ،كاجرمػع السػيد حسػاـ
الديف الهادم بالسيد عبد الرزاؽ الحبػكب محػافظ كػرب ت ،كاقرػرح عميػ فكػرة الرػداكم فػ مشرشػفيات
ب بفكرة المغادرة أحسف ررحيب ،ككعػد بإنجػاز المهمػ بعػد الرشػاكر مػع (القيػادة) كبالفعػؿ
أكربا ،فرح ى

ازرنا كقدـ لنا الكراب الرسم بالمغادرة خارج القطر.

كف ػ صػػباح الخػػامس مػػف رش ػريف األكؿ  1972ذهبنػػا إل ػ المطػػار الػػدكل ففكجئنػػا م ػرة ثاني ػ
بػ(المنع مف السفر) فكانت هذ المفاجئ ف الحقيق صدم ف حيارنا كرحت أنا شخصينا أرحدث ف
سػػرم :عجيػػب ألػػـ يغػػادر قبم ػ السػػيد محسػػف الحكػػيـ (ت  ،)1971ككانػػت بين ػ كبػػيف حػػزب السػػمط
مقاطع بسبب ارهاـ كلد بالرجسس لصالح الك يات المرحدة األمريكي
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كجات ف الرد أيضنا:
كالسػػبب األسػػاس لحقػػد قيػػادة النظػػاـ البعث ػ عم ػ السػػيد البغػػدادم هػػك أف السػػيد البغػػدادم كػػاف
المب ػػادر األكؿ لمس ػػاندة الش ػػعائر الحس ػػيني  ،ارج ػػع كر ػػاب «جه ػػاد الس ػػيد البغ ػػدادم» ص ،65كالنظ ػػاـ
البعثػ يعربػػركف الشػػعائر الحسػػيني مػػف أهػػـ الكسػػائؿ لمقضػػات عمػ أفكػػارهـ (العممانيػ ) ،كأنػ أرػػذكر
جيدنا عندما أصدر النظاـ البعث بياننا لمنع ممارس طقكس الشعائر الحسيني

سيما (الرطبير) فػ

أياـ حككم البكر 1971ـ ،بسبب كقكع رصادـ بيف أهال النجؼ كأجهزة الدكل لي ن حرػ أف بعػض
رمكز الحزب شهر مسدس أماـ الصحف الحيدرم الشريؼ كأطمؽ الرصاص ،كف هػذ الكاقعػ أرسػؿ
السيد البغدادم عم رمكز النظاـ ،ككػاف السػيد عبػد الػرزاؽ الحبػكب كالمرحػكـ السػيد حسػيف الكميػدار
مف جمم الكافديف ،فنصحهـ كحذرهـ مف منعهـ طقكس الشعائر الحسيني كأمرهـ بارجاعها فك نار.
فارصؿ السيد شبيب المالك محافظ كرب ت بنائب مجمس قيػادة (الثػكرة) فػ هػذا الشػأف فػامرثمكا
أكامػػر السػػيد البغػػدادم ،هػػذا مػػف جه ػ  ،كمػػف جه ػ أخػػرل أف مكاقػػؼ أحفػػاد السػػيد البغػػدادم المعادي ػ
لمنظاـ البعث معركف لدل جميع النجفييف ك يرهـ ،لذا اعرقؿ أخػ السػيد حيػدر أيػاـ الحػرب العراقيػ
اإليراني

رهام بحزب الدعكة ا س مي كذبنا ،كاعرقؿ أخ الشهيد المهنػدس السػيد فيصػؿ فػ نفػس

ذلػػؾ الكقػػت كارهػػـ بػػنفس ا رهػػاـ ثػػـ أشػػررؾ ف ػ ا نرفاض ػ الشػػعباني عػػاـ 1991ـ ،ثػػـ قػػبض عمي ػ
كاعدـ ،ككاف أخ السيد حسػيف مػف رمػكز هػذ ا نرفاضػ  ،ككػاف بيػد المػذياع كيخطػب ضػد النظػاـ
البعث ف الصحف الحيدرم الشريؼ ،ثـ ادر مع المجاهديف بعد سقكط النجؼ إل إيراف ،كاعرقمت
أنا أيضان ف أياـ الحرب العراقي اإليراني  ،كامػا مكاقػؼ شػقيق األكبػر السػيد احمػد الحسػن البغػدادم
(حفظ ا﵀ كرعا ) ضد النظاـ فمشهكرة

رحراج إلػ بيػاف ،كامػا مػكقف رجػا النظػاـ ف ارجػع «اسػألكا

أهؿ الذكر» الحمق الثاني  ،كما اعرقؿ عم السيد رق كنج

السيد عبد الكريـ كالسػيد حسػف بسػبب

هركبهمػػا مػػف الخدم ػ العسػػكري  ،يضػػاؼ إل ػ ذلػػؾ كم ػ أف الجهػػاز اإلدارم لمسػػيد الخػػكئ لػػـ يػػدرجكا
أحفػػاد السػػيد البغػػدادم ف ػ قائم ػ اإلعفػػات م ػف العسػػكري ف ػ أيػػاـ الحػػرب العراقي ػ اإليراني ػ حر ػ أن ػ
كجهت عرابنا لمشي شريؼ كاشؼ الغطات عمػ هػذ األعمػاؿ الشػنيع فقػاؿ لػ أف السػيد محمػد رقػ
الخكئ يقكؿ ف شأنكـ إف مدير األمف هػك الػذم امرنػ أف
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أدرج أسػمات بيػت السػيد البغػدادم فػ

قائم اإلعفات كهذ المقك ت مع العمـ أنهـ ادرجكا ف رمؾ القائم جميع ابنات حكاش السيد الخكئ
مػػف دكف اسػػرثنات ،بػػؿ كػػاف بعضػػهـ ليس ػكا مػػف ط ػ ب الحػػكزة!! ..كػػؿ ذلػػؾ بسػػبب أف أحفػػاد السػػيد
البغدادم مف المسانديف األشدات لمسيد الخمين حر أف ا مبهـ يرجعكف إلي ف الرقميد.
 )13ص 348دافػػع عػػف م ارجػػع الػػديف اإليػرانييف فػ النجػػؼ عنػػد زيػػارة الكفػػكد الرسػػمي ا يرانيػ
فػ أيػػاـ شػػا إي ػراف إلػػيهـ ،كاعربػػر هػػذ الزيػػارة أم ػ نار طبيعي ػنا

رػػدؿ عم ػ كػػكنهـ مػػف المؤيػػديف لمنظػػاـ

البهمكم ،لكن ص 411يعربر رردد كبػار مسػؤكل نظػاـ البعػث عمػ السػيد البغػدادم فػ منزلػ دلػي ن
عم ػ ػ أف السػ ػػيد البغػ ػػدادم مؤيػ ػػدنا لمنظػ ػػاـ !..فممػ ػػاذا هػ ػػذ الرفرق ػ ػ بػ ػػيف الم ارجػ ػػع اإلي ػ ػرانييف كالم ارجػ ػػع
العػػرب ! ..كرجػػدر اإلشػػارة إلػ أف كبػػار مسػػؤكل النظػػاـ بقيػػادة خيػػر ا﵀ طمفػػاح خػػاؿ صػػداـ حسػػيف
زاركا م ارجػػع الػػديف ف ػ النجػػؼ كهػػـ السػػيد الحكػػيـ كالسػػيد البغػػدادم كالسػػيد الخػػكئ كعنػػد زيػػارة الكفػػد
لسيد البغدادم جرل الحديث بػيف السػيد البغػدادم كخيػر ا﵀ طمفػاح كحصػمت منازعػ بينهمػا
الرسم ا ى

حػػكؿ رفسػػير قكل ػ رعػػال كنػػرـ خيػػر ام ػ اخرجػػت لمنػػاس فنهػػر السػػيد البغػػدادم بػػبعض الكممػػات
كأصػبحت ضػج بػيف األكسػػاط ا جرماعيػ المخرمفػ فػ هػذ القضػي حرػ أف الخطيػب السػيد جػػابر

أ ائ نقؿ هذ الحادث ف محافظ العمػارة (ميسػاف) عمػ المنبػر ممػا أدل إلػ إجػرات الرحقيػؽ معػ
ف مديري األمف عام ف بغداد ،كلكف هذ الحادث كاف اشرهرت إ أن لـ اسػمع هػذ الحادثػ مػف
احد مف أسرر  ،كف الكاقع أف هذ الرهـ المفرعم الر صدرت مف أكلئؾ المشبكهيف ف شاف اإلماـ
المجاهد السيد البغدادم ليست أم نار جديدنا بؿ قذفت بها جميع مراجع العػرب المجاهػديف أمثػاؿ الشػي
محمػػد حسػػيف كاشػػؼ الغطػػات كالسػػيد حسػػيف الحمػػام كالشػػي عبػػد الك ػريـ الج ازئػػرم كالشػػهيد الصػػدر
األكؿ كالشهيد الصػدر الثػان  ،ك

اربػ فػ ذلػؾ فػإف العصػبي العميػات الممقكرػ

البػان ،رطغػ عمػ

الحج كالدليؿ.
ك ادرم مر ككيؼ ينره هذا الرعصب المخزم الذم فرؽ ،الكمـ كمػزؽ الشػمؿ ،كشػرت كحػدة
األم  ،مف هك الرابح ف المعرك

أليس الرابح هػك ا سػرعمار كالصػهاين

كلكػف« :الحػؽ جػدير كاف

طالت ب األياـ كالباطؿ مخذكؿ كاف نصر أقكاـ» كما قاؿ أمير المؤمنيف (ع).
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 )14قكل ص«:411كبغض النظر عف حقيق مكقؼ أي ا﵀ البغدادم مف اإلماـ الخمين فهػك
مع ػػركؼ كمعم ػػف كيرص ػػؼ بالس ػػمبي الكاممػ ػ كه ػػك يش ػػمؿ اإلم ػػاـ الخمينػ ػ ك ي ػػر م ػػف م ارج ػػع النج ػػؼ
األشرؼ كينطمؽ مف اعرقاد راس لدل السيد البغدادم كأهؿ بير باف كػؿ مػف يرصػدل لممرجعيػ مػف
المجرهديف كخاص مف يعربر مرجعنا أعم لمطائف إنما يغرصب حقنا لهـ

نزاع في »

كلكف يرد عمي :
ات ي أف السيد البغػدادم مػف خصػكـ السػيد الخمينػ مػف أعظػـ الػدعاكم الباطمػ حيػث أف
ًإف إدع ى

اإلم ػػاـ المجاه ػػد الس ػػيد البغ ػػدادم انف ػػرد فػ ػ جه ػػاد المركاص ػػؿ ض ػػد ش ػػا إيػ ػراف محم ػػد رض ػػا بهم ػػكم
كمناصػرر لمسػػيد الخمينػ (قػػد ) أمػػر مشػػهكد

يخرمػػؼ في ػ اثنػػاف ف ػ الكقػػت الػػذم أصػػبح في ػ زعػػيـ

المعارض ػ ف ػ النجػػؼ األشػػرؼ لمقاكم ػ الحكػػـ البهمػػكم العميػػؿ ،كل ػ ف ػ ذلػػؾ فرػػاكل كرص ػريحات
مكثق  ،كبسبب رمؾ المكاقؼ الجهادي الجريئػ حػكرب السػيد البغػدادم محاربػ

هػكادة فيهػا مػف قبػؿ

عم ػ ت الشػػا المرقمصػػيف بمبػػاس الػػديف ،كأفضػػؿ مػػف كرػػب ف ػ جهػػاد السػػيد البغػػدادم ضػػد النظػػاـ
البهمػكم هػػك الػػدكركر الشػػي محمػػد هػػادم ا مينػ نجػػؿ صػػاحب كرػػاب الغػػدير إذ يقػػكؿ« :أجػػؿ أعػػكد
إل ػ ػ كرات بعػ ػػض السػ ػػنيف الغػ ػػابرة فأرػ ػػذكر جيػ ػػدنا أف الفقي ػ ػ ا مػ ػػاـ المجاهػ ػػد السػ ػػيد محمػ ػػد الحسػ ػػن
البغػػدادم(قػػد ) المرػػكف 1392ه ػ كػػاف مػػف بػػيف الفقهػػات كالمجرهػػديف الػػذيف رجنػػدكا ضػػد الحكػػـ الممكػ
الفاسػػد ف ػ إي ػراف ككنػػت عمػ ارصػػاؿ دائػػـ مع ػ مػػف أحفػػاد أميػػر الحجػػاز الشػريؼ قرػػاد بػػف إدريػػس،
فحدثر ػ ذات يػػكـ عػػف الظػػركؼ كالح ػكادث ا يراني ػ كالريػػار الصػػهيكن
ككنػػت عم ػ ارصػػاؿ دائػػـ ب ػ ٌ ،
المقيت كاذناب مف القركد كاألك اد الر ما برحت رنهش بأنيابها الدامي عركؽ اإلسػ ـ كرفكػؾ عػرل
القكة العربي كاإلخكة اإلس مي  ،كقد بم السيؿ الزب فكاف

بػد لمسػيد أف يثػكر بالفعػؿ فقػد اسػرجاب

لصيح القرآف ...كاندفع عم صداها يذكد عف شرؼ اإلس ـ كحرمارػ ليضػع حػدان فاصػ ن لمهػاررات
شرذم اسرحكذ عميهـ الشيطاف الصهيكن فأنساهـ ذكر ا﵀.
فكقػػؼ ف ػ مجمس ػ الغػػاص بػػالجمكع الثػػائرة الغاضػػب عم ػ الحكػػـ الممك ػ الفاسػػد كررػػؿ الخطب ػ
العربي المأثكرة ػ يا معشر المسمميف ...هالؾ معذكر خير مػف نػاج فػركر ...إف الجػزع
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يػرد القػدر،

كاف الصبر مف أسباب الظفر ...المني ك الدني  ،كاسرقباؿ المػكت خيػر مػف اسػردبار  ...فالجػد الجػد
فما مف المكت بد...
كعمػ ػ اث ػػر النكب ػػات كفػ ػ كس ػػط إ هػ ػكاؿ كالرنكي ػػؿ بالش ػػعب اإلي ارنػ ػ بع ػػث الس ػػيد ...اس ػػرنكار
كاحرجاج الشديد ف برقي قارص ق أرنػا فػ سػطكرها آيػات المجػد كالبطكلػ  ...كسػكر الخيػر كالمحبػ
كالدعكة إل ا﵀ كجمع الشمؿ كنصها:
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
عاهؿ المممك اإليراني محمد رضا بهمكم ػ طهراف
إنخداعكـ ألعدات اإلس ـ الذيف كاف مقصدهـ الكقيع فػ شػريع سػيد المرسػميف(ص) كالقضػات
عم ػ اإلس ػ ـ كالمسػػمميف هػػك الػػذم أدل إل ػ سػػكت صػػنيعكـ بالشػػعب اإلي ارن ػ كعممائ ػ األب ػرار قػػر ن
كارهابان كربعيدان ،كأعظـ مف ذلؾ بغيكـ عمػ عممػات الػديف كعمػ أرسػهـ اإلمػاـ آيػ ا﵀ الخمينػ الػذيف
بهـ رقاـ الدكل كرنرظـ الرعيػ  ،كيػؼ

كهػـ حجػ ا﵀ كآيارػ كأعػ ـ الػديف كدعارػ  ،كقػد يػؤدم سػكت

صنيعكـ إل سكت عاقبركـ فػ الػداريف هكانػان كخسػرانان ،كمػديح القػرآف فػ كثيػر مػف آيارػ هػك الػبطش
كا نرقاـ مف الجبابرة كالطا يف ،كاف فاجع إيراف اليكـ لـ ركػف خاصػ بهػـ بػؿ عمػت كافػ المسػمميف
فإنهـ منكـ ناقمكف كعميكـ ساخطكف كاألمر يحدث بعد األمر.
محمد الحسني البغدادي
لقد كانػت لهػذ البرقيػ الدينيػ السياسػي أثرهػا الفاعػؿ فػ الػب د اإلسػ مي فقػد بػادرت الصػحؼ
العراقي إل نشرها كاذاعرها محط إذاع «صػكت العػرب» القاهريػ  ،كفػ إيػراف نقمػت فػ حينػ إلػ
الفارسي كطبعت مشفكع بصكرة السيد الحسن  ...كالغريب المؤسؼ أف بعضػان ممػف أرخػكا انرفاضػ
الشعب اإليران كدكنكا مراحؿ انق ب المظفر نسكا أك رناسكا ،لعكامؿ هـ أدرل بهػا ،اإلشػارة كلػك مػف
طرؼ خف إل المكقؼ البطكل الرائع الذم لعبر الشخصي النجفيػ بصػكرة خاصػ فػ هػذا الحقػؿ
كجهكدها كاجرهادها المركاصؿ ف نجاح ا نرفاضػ كدفعهػا إلػ الرطػكر كالرقػدـ كا زدهػار ،كمػا أنهػـ
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لػػـ يػػذكركا مئػػات البرقيػػات كالنش ػرات كالمقػػا ت الصػػادرة ف ػ كقر ػ هنػػاؾ ،ككانػػت لهػػا جميعهػػا آثارهػػا
البالغ كراثيرها العميؽ ف نضكج الثكرة كرمهيد قاعدرها الشعبي كالدكلي .
كمهما يكف مف أمر ،فبعد أياـ ركالػت الكػكارث كالمحػف فػ إيػراف ...رػزداد بطشػان كشػدة ،كأذنػاب
ب ػػف كري ػػكف ...ركاص ػػؿ بطش ػػهـ كفػ ػػركهـ بالش ػػعب اإلي ارنػ ػ األع ػػزؿ مػ ػػف ك ػػؿ سػ ػ ح س ػػكل س ػ ػ ح
كقكر ػ  ...بعػػث الس ػػيد الحسػػن ببرقي ػ أخ ػػرل
األيمػػاف ...كس ػ ح العقي ػػدة المنرصػػر بػػإذف ا﵀ رع ػػال
ٌ
كيسرنكر أيضان بطش الطبق الحاكم الدكراركري ف إيراف كعبثهـ ك يرهـ كنصها:
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
عاهؿ المممك اإليراني محمد رضا بهمكم ػ طهراف
أبرقنػا لكػـ كمػا أبػرؽ العممػات صػيان لمقػػامكـ كشػعبكـ ،فمػـ نجػد مػنكـ جكابػان ك هػدل ك صػكابان
كأنا مف اعدائكـ كلػـ نكػف مػف أكليػائكـ ،كمػا ادرم أكػاف جهػ ن كنقصػانان ،أك رمػردان كطغيانػان ،عصػمنا
ا﵀ كاياكـ ،فرمسككا بالقرآف ر كة كاسرماعنا رنالكا ب نجاحنا كاررفاعنا ،فاحذركا رخكيفػ كرهديػد ككعيػد
كبطش ػ  ...فػػا﵀ ..ا﵀ ...ف ػ حماي ػ الػػديف ا﵀ ...ا﵀ ...ف ػ دمػػات المسػػمميف كالس ػ ـ عم ػ مػػف اربػػع
الهدل.
محمد الحسني البغدادي
كليت مهاررات هؤ ت المناكير ...كقفت عند هذا الحد مف رعذيب رجػاؿ الػديف كرشػريدهـ كقػرمهـ
كالرنكيؿ بهـ كايداعهـ السجكف كالمعرق ت بؿ رمادكا ف

يهـ فأصدر عم ت الصهاين  ...كالبهائيػ

أم انر بالقضات عم رجاؿ الديف كقرمهـ رحت كؿ شجر كمدر ،فبم عدد الضحايا مف الشعب اإلي ارنػ
عدة ...كلكف هؿ مف المعقػكؿ
المسمـ( )110111كيحمـ الممؾ ف الكقت نفس باسرمرار عرش سنيف ٌ
إسػػرمرار حػػاكـ م ارهػػؽ كهػػذا أعرمػػد عم ػ أسػػياد المسػػرعمريف مػػف مصاص ػ الػػدمات كأعػػدات الشػػعكب
إلسناد كرسي المحطـ الجكانب ،كالذم صنع الشعب بضربار الفك ذي من رابكرنا لمدكراركري المقبكرة
إل أف يأر أمر ا﵀ ككاف أمر ا﵀ حرمان مقضيا (.)3
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كصرح الشي عبد الهادم العصام ف هذا الصدد.
«ككاف السيد البغدادم إل جانب ذلؾ خشنان ف ذات ا﵀

رأخذ لكم

ئـ ف نصػرة الحػؽ..

يشػػهد لػ بػػذلؾ مكقفػ ضػػد الطا يػ شػػا إيػراف لمػػا حطػ برشاشػػار رجػػاؿ الػػديف كهػػـ معرصػػمكف فػ
بيكت ا﵀ (المساجد) ف قـ كخرساف كأصفهاف ككرماف شا  ،فاعمنها صػرخ مدكيػ ضػد حكػاـ إيػراف
الطغػػاة ،كمكقفػ أيضػنا لنصػرة اإلمػػاـ الحجػ السػػيد الخمينػ أطػػاؿ ا﵀ بقػػات لمػػا أراد الماسػػكن شػػا
إيػراف إعػداـ السػيد الخمينػ فقامػت قيامػ اإلمػاـ البغػدادم ػ مػد ا﵀ فػ عمػر ػ فػأبرؽ إلػ الماسػكن
البهائ بيف الشدة كالمػيف بػإط ؽ سػراح اإلمػاـ المجاهػد الخمينػ فػ حػيف أحجػـ الػبعض عػف نصػرة
السيد الخمين رجات فيض الماسكن كنكال الذم هك مف فيض أسياد (.)4
هػػذا هػػك جهػػاد مك نػػا اإلمػػاـ البغػػدادم الكبيػػر ف ػ مناص ػرة اإلمػػاـ القائػػد السػػيد الخمين ػ  ،كف ػ
مقاكم النظاـ البهمكم ،كأما مكقؼ السيد البغدادم رجا السيد الحكيـ فقد كانت بينهما ع قػ كطيػدة
كصػداق مؤكػػدة مػػف أيػػاـ شػػبابهما إلػ كفػػاة المحقػؽ النػػائين  ،ككػػاف السػػيد البغػػدادم ينفػػؽ عميػ لشػػدة
ً
ب عميهػا بخػط
فقر  .كمف الطريؼ إنا كجدنا بعض األكراؽ القديمػ فػ خ ازنػ السػيد البغػدادم كقػد يكرػ ى

السيد البغدادم بأن انفؽ نفق السفر مف مال الخاص عم أصدقائ كمف بينهـ السػيد الحكػيـ عنػدما
سافركا لزيارة اإلماميف العسكرييف ف العهد العثمان .
ككانت هناؾ مذاكرات عممي طكاؿ سنكات طكيم حصمت بيف السيديف البغدادم كالحكيـ رنره
ف ا مب األحياف إل منرصؼ الميػؿ ،أجػؿ حصػمت بينهمػا كحشػ شػديدة بعػد كفػاة المحقػؽ النػائين
كامردت رمؾ الكحش إل كفاة أحدهما كالسبب ف ذلػؾ أف السػيد الحكػيـ قػد رصػدل لممرجعيػ الدينيػ
بع ػػد كف ػػاة الن ػػائين (ت 1355ه ػ ػ) بكج ػػكد أس ػػراذ الش ػػي ض ػػيات ال ػػديف الع ارقػ ػ كالس ػػيد أبػ ػ الحس ػػف
ا صػػفهان ك يرهمػػا مػػف الم ارجػػع العظػػاـ ،ككػػاف الرصػػدم ف ػ زمػػف كهكلر ػ فكػػاف عمػػر لػػـ يرجػػاكز
الخمسػػيف كق ػػد اجرم ػػع الس ػػيد الحكػػيـ م ػػع الس ػػيد البغ ػػدادم ع ػػدة م ػرات كطم ػػب منػ ػ أف يرص ػػدل معػ ػ
لممرجعيػ

نرزاعهػػا مػػف الحػػكزة اإليرانيػ كركػػكف مرجعيػ عربيػ كلكػػف السػػيد البغػػدادم نهػػر عمػ هػػذ

المبػػادرة المنافيػ لمسػػيرة اإلماميػ حيػػث قػػاؿ لػ السػػيد البغػػدادم أف السػػيرة جػػرت عمػ اخريػػار المرجػػع
بأف يككف طاعننا ف السف كذلؾ ألف شهكر مير كمدة رقمص لممرجعي قميم كحذ نار مف انحراف عف
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ا سرقام إل

ير ذلؾ مف األسباب الر ذكرها السيد البغدادم فػ رحصػيم  ،مػع ذلػؾ كمػ نجػد أف

السيد البغدادم ل مكقؼ مشرؼ رجػا السػيد الحكػيـ فػ أيػاـ الحكػـ القاسػم عنػدما يهػ ِّدد نجمػ السػيد

محمػػد رضػػا الحكػػيـ مػػف قبػػؿ بعػػض الشػػيكعييف حينمػػا زار مرصػػرؼ كػرب ت ف ػؤاد عػػارؼ كنػػدد السػػيد

البغدادم بالنظاـ حكؿ مكقؼ بعض الشيكعييف رجا نجؿ السيد الحكػيـ مػف اجػؿ الحفػاظ عمػ كحػدة
المذهب.
كامػػا مكقػػؼ السػػيد البغػػدادم رجػػا سػػائر الم ارجػػع العظػػاـ كالشػػي محمػػد رضػػا آؿ ياسػػيف كالشػػي
محمد الحسيف آؿ كاشؼ الغطات كالسيد عبد الهادم الشيرازم كالسيد حسيف الحمام كالسيد عبد ا﵀
الشػػيرازم كالشػػي عبػػد الك ػريـ الزنجػػان كالسػػيد جمػػاؿ الػػديف الكمبايكػػان كالسػػيد محمػػد ج ػكاد الربريػػزم
كأخي السيد عم كاضرابهـ فقد كانت ع ق السيد البغدادم مع هػؤ ت الم ارجػع ع قػ طيبػ بػؿ نجػد
السػػيد الحكػػيـ كػػاف ل ػ خ ػ ؼ مكشػػكؼ مػػع جميػػع الم ارجػػع

سػػيما أبػػك الحسػػف ا صػػفهان كالسػػيد

حسػػيف البركجػػردم كالشػػي عبػػد الك ػريـ الج ازئػػرم كأخ ػك كالشػػي عبػػد الك ػريـ الزنجػػان كالسػػيد عبػػد
الهادم الشيرازم كالسيد الخكئ كالسيد عبد ا﵀ الشيرازم كالسيد حسيف الحمام كالشي محمد حسيف
كاشؼ الغطات ك يرهـ ،كمف الجدير بالذكر ان عندما ركف صػديق السػيد إسػماعيؿ ا صػفهان فقػد
صػػم السػػيد البغػػدادم عم ػ جثمان ػ الطػػاهر ف ػ الصػػحف الحيػػدرم الش ػريؼ ،فبػػادر ا مػػب الفقهػػات
العظػػاـ كالعممػػات األعػ ـ

سػػيما السػػيد جمػػاؿ الػػديف الكمبايكػػان رمميػػذ المحقػػؽ النػػائين إلػ الصػ ة

خمؼ السيد البغدادم ،لكف السيد الحكيـ خػرج فػك نار مػف الصػحف الشػريؼ كلػـ ييق ًػدـ عمػ هػذ المبػادرة

الجميم الر بادر إليها أكلئؾ الفقهات العظاـ بؿ نجد رمػكز إعػ ـ الحػكزة العمميػ أمثػاؿ الشػي محمػد

اآلهيجػ كالسػػيد مهػػدم المرعشػ كأخي ػ (المرجػػع حقػػا) كالشػػي نصػػر ا﵀ الخمخػػال كسػػائر الحػػكزة
العممي

سيما اإليراني فقد اشررككا ف ركديع السيد البغدادم مف النجؼ األشػرؼ إلػ مطػار بغػداد

عندما ادر بطريؽ الجك مركجهان إل بيت ا﵀ الحراـ سن 1965ـ.
ف ػػدعكل ه ػػذا الكار ػػب أىف الس ػػيد البغ ػػدادم ك ػػاف معاديػ ػان لك ػػؿ م ػػف يرص ػػدل لممرجعيػ ػ م ػػف أعظ ػػـ
المفرريات كاألكاذيب ،أجؿ ل أرات رسالي نقدي جديدة لممرجعي الديني كربها ف رحصيم .
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 )15ينًق ىؿ ص 431عف األسراذ حميد ركحان مؤرخ الثكرة اإلس مي ف إيراف أىف السيد الخكئ

صرح بأف حككم حزب البعث قد أحسنت معامم الحكزة العممي ف النجػؼ كلكننػا نجػد هػذا الكارػب
يناقش هذ المقكل مع أنهػا صػدرت مػف السػيد الخػكئ عنػدما سػافر إلػ لنػدف لممعالجػ  ،كأكػد عميهػا
السػػيد محمػػد الغػػركم ف ػ مقابم ػ ل ػ مػػع قنػػاة المنػػار الفضػػائي عنػػد مػػركر الػػذكرل السػػنكي

سرشػػهاد

الشهيد السيد محمػد بػاقر الصػدر ،كمػا نجػد فػ ص 479يػدافع عػف مقكلػ السػيد الخػكئ القائمػ ًإف
«الشيع ف العػراؽ بخيػر» الرػ نقمػت فػ بعػض الصػحؼ كصػرح بكػذبها ،كلكنػ نقػؿ فػ ص499
عف بعض الصحفييف أىن ي أجرل مقابمػ مػع السػيد البغػدادم يؤكػد عمػ صػدؽ هػذ المقابمػ كقػد سػبؽ
مناقش هذ المقكل  ...لماذا هذ الرفرق بيف هذيف المرجعيف.

 )16نجػػد فػ  431ػ  432نجػػد يػػدافع عػػف السػػيد الخػػكئ دفاعػان طػػكي ن عنػػدما امرػػدح نظػػاـ
البعػػث برسػػال خطي ػ نقػ عػػف الػػدكركر صػػادؽ طباطبػػائ نائػػب رئػػيس الػػكزرات ف ػ حككمػ الػػدكركر
مهػػدم بزركػػاف لكػػف ،إذا فرضػػنا أف مثػػؿ هػػذا الرص ػريح صػػدر مػػف مرجػػع عرب ػ فهػػؿ نجػػد أف هػػذا
الكارب يدافع عن ك كألؼ ك !!
ؼ بأف يردخؿ فػ مكضػكع الرسػفيرات
 )17صرح ف ص 432:ػ  433أف السيد الخمين قد يكمِّ ى

فػ الجكلػ األكلػ عػػاـ 1971ـ ككػػاف رد أنػ مرفػػؽ مػػع السػػمط فػ بغػػداد عمػ عػػدـ الرػػدخؿ ككػػاف
يصرح بأف عمم مخرص بالشأف اإليران  ،كلكف هذ الدعكل رحراج إلػ أقامػ الحجػ الشػرعي كهػ
مفقكدة ،فإف مف الكاضح المسمـ ب أف السيد الخمين كػاف يرػدخؿ فػ بعػض القضػايا السياسػي الرػ
كقعػػت عم ػ السػػاح العراقي ػ كمكقف ػ الشػػهير دفاع ػان عػػف اعرقػػاؿ الشػػهيد عػػارؼ البصػػرم كأصػػحاب
األبػرار ،ككػػذلؾ مكقف ػ فػ دفاع ػ عػػف رسػػفير الحػػكزة العممي ػ األخيػػر مشػػهكر كمػػع أن ػ اعرػػرؼ بهػػذا
المكقؼ ص ،452حيث قاؿ :حيث رػدخؿ فػ األمػر كألكؿ مػرة كأعمػف رعطيػؿ الحػكزة احرجاجػان عمػ
قرار رسفير الحكزة.
 )18صرح ف ص 473بأف حكاش السيد الخكئ نظير الشي محمػد إسػحاؽ الفيػاض كالشػي
فخػرم الزنجػان ك يرهمػا اجرمعػكا مػع الشػهيد الصػدر األكؿ فػ دار كنصػحك بػأف رصػدي لممرجعيػ
ف كجكد أسراذ السيد الخكئ إل أثار سمبي  ،كلكف هذ النسب المفرعم انكرها الشي محمد إسحاؽ
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الفياض حيث أن أرسمت إلي شخصيف مف ط ب الحكزة العممي األخيار ف شػاف هػذا الخبػر فقػاؿ
لهمػػا انػ

أسػػاس لػ مػػف الكاقػػع أجػػؿ أنػ ذهبػػت إلػ الشػػهيد الصػػدر األكؿ فػ يػػكـ الخمػػيس الػػذم

يعقػد فيػ السػيد مجمػس العػزات لإلمػاـ الحسػيف (ع) كأخبررػ حػكؿ ممارسػات بعػض ر ميػذ كاصػحاب
بػػأنهـ يمارسػػكف حم ػ ت إع مي ػ ضػػد السػػيد الخػػكئ فبػػادرن بأن ػ

يسػػمح ألم فػػرد مػػف أصػػحاب

بالك ـ ف حؽ السيد الخكئ ك يسمح أف يدخؿ إل مكرب مف رصدر من هذ الممارسات.
)19ق ػػاؿ ص 491إف الس ػػيد الخ ػػكئ ك ػػاف الس ػػباؽ م ػػف ب ػػيف ك ػػؿ م ارج ػػع الش ػػيع فػ ػ الرص ػػدم
لسياسات الشا قبؿ حادث المدرس الفيضي  ،كقبػؿ أحػداث الخػامس مػف حزيػراف 1963ـ رشػهد عمػ
ذلؾ الرسائؿ كالبينات الر أصدرها.
أقكؿ :أف السيد الخكئ كاف أصدر هذ البيانات ف رمؾ الفررة ،كلكن بعدها لـ يصدر أم بياف
أك رصػريح ضػػد نظػػاـ الشػػا المقبػػكر مطمقػان ،ك سػػيما بعػػدما رقمػػص المرجعيػ العميػػا بعػػد كفػػاة السػػيد
الحكيـ حر انرصار الثػكرة اإلسػ مي فػ إيػراف عػاـ 1979ـ ،كاسػرمر عمػ هػذ المسػيرة ا نعزاليػ ،
فمـ يؤيد هذ الثكرة المبارك إل أف فارؽ الحياة الدنيا .كف الكاقػع إف هػذ الرصػريحات مػف قبػؿ هػذا
الكار ػػب م ػػف أعظ ػػـ المخادع ػػات كالرمكيه ػػات الرػ ػ يس ػػرخدمها الكائ ػػدكف لرغطيػ ػ الحق ػػائؽ الراريخيػ ػ
الكاضح .
 )21قكل ص 343كاف معظـ الشعب اإليران يرجعكف ف الرقميد إل السيد الحكيـ كهذا القكؿ
خ ػ ؼ الكاقػػع كذلػػؾ لكجػػكد كبػػار الم ارجػػع ف ػ إي ػراف

سػػيما السػػيد الخكنسػػارم كالسػػيد ش ػريعرمدارم

كالسيد الكمبايكان كالسيد الخمين ك يرهـ.
كامػػا قكلػ ػ ص 345ب ػػاف الس ػػيد الخكنس ػػارم ل ػػيس مػػف طبقػ ػ الس ػػيد الحك ػػيـ فه ػػذا خػ ػ ؼ الكاق ػػع
كالكجداف بؿ هك مف طبقر كأق ارنػ بػؿ يعربػر فػ نظػر جماعػ مػف الخبػرات اعمػـ مػف السػيد الحكػيـ،
بؿ سمعت انا شخصيا شقيق ا كبر قائ ن :ف يكـ مػف ا يػاـ رظمػـ السػيد البغػدادم بأنػ هػك ا عمػـ
ف ػ هػػذا العص ػػر كاسػػردؿ بعػػدة مػ ػكارد مهم ػ أبرزهػػا :كان ػػت ل ػ مباحثػػات اثنينيػ ػ ف ػ مرػػكف الكر ػػب
ا سػػرد لي الفقهيػ

سػػاطيف الفقهػػات لمػػدة اربعػػيف عام ػنا بػ انقطػػاع مػػع فضػ ت العصػػر ذكػػر مػػنهـ
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المرحػكـ السػػيد الخكنسػػارم ..كأمػػا دعػكا بػػاف السػػيد الخكنسػارم مػػف المؤيػػديف لحكػػـ الشػػا فهػػك بهرػػاف
عظيـ بؿ انعزؿ عف الساح السياسي  ،اجػؿ قػاؿ بعػض رجػا ت الحػكزة بػاف كلػد كػاف مػف المؤيػديف
لنظاـ البهمكم ك م زم بيف ا مريف.
 )21ص 493:قاؿ «إف السيد الخكئ بعث برقي هنأ فيها اإلمػاـ الخمينػ برأسػيس الجمهكريػ
اإليراني كقد رد عمي اإلماـ الخمين ببرقي جكابيػ » ،لكنػ لػـ يػدعـ قكلػ هػذا بكثيقػ أصػ ن بػؿ نسػب
إل ػ بعػػض الكرػػاب كصػػدكر مثػػؿ هػػذ الرهنئ ػ مػػف السػػيد الخػػكئ مػػف اربػػع المسػػرحي ت ألف السػػيد
الخكئ آمف بمبدأ الرقي أيماننا مطمقنا.
 )22صػ ػػرح ص 494بػ ػػاف السػ ػػيد الخػ ػػكئ أصػ ػػدر ف ػ ػ رش ػ ػريف الثػ ػػان 1978ـ بيان ػ ػنا كاضػ ػػحنا
كصريحان ف رأييد الثكرة اإلس مي ف إيراف ،ثـ قاؿ راجع (الكثيق رقـ  )139كلكف مف الغريب عنػد
مراجعرنا لرمؾ الكثيق ف ص 897لـ نجػدها مكركبػ بخطػ ك مخركمػ بخرمػ فهػذ النسػب إليػ مػف
جمم المفرريات كا كاذيب.
 )23صػػرح صً« 494إف المرجػػع الػػدين السػػيد عبػػد األعم ػ السػػبزكارم قػػد أصػػدر بيان ػنا برأييػػد
الثكرة اإلس مي قبؿ انرصارها» كلكن لـ يسرند ف هذ الدعكل إل دليؿ بؿ ه مف أعظـ الدعاكم
الكاذبػ  ،كمػػف المعػػركؼ أف السػػيد السػػبزكارم لػػـ يرػػدخؿ فػ شػػؤكف السياسػ فػ أيػػاـ نظػػاـ البعػػث
سػػيما ف ػ عنف ػكاف قكر ػ  ،اجػػؿ قػػد أفر ػ ضػػد نظػػاـ البعػػث ف ػ أيػػاـ ا نرفاض ػ الشػػعباني فرػػكل جريئ ػ
بعػػدما عمػػـ بسػػقكط مػػع ذلػػؾ لػػـ يصػػب أم أذل هػػك ،ك أك د بعػػد القضػػات عم ػ هػػذ ا نرفاض ػ
المبارك .
أف نظػػاـ البعػػث بعػػد هػػذ ا نرفاض ػ أراد ركػػكيف حػػكزة عممي ػ ف ػ النجػػؼ األشػػرؼ حر ػ ركػػكف
رحػػت قبضػػرهـ فػ مقابػػؿ الحػػكزة العمميػ فػ قػػـ لكػ
عم الخامئن حر

يقمػػد شػػيع العػراؽ م ارجػػع قػػـ

سػػيما السػػيد

يحرككا الشعب العراق ضد نظاـ البعث.

 )24دافع عف السيد الخػكئ  ،ص 517:ػ  519عنػدما أفرػ بجػكاز ا نرمػات إلػ حػزب البعػث
باف هػذا اإلفرػات مػف السػيد كػاف رقيػ  ،ثػـ أضػاؼ بػاف إفرػات السػيد الصػدر بحرمػ ا نرمػات إلػ حػزب
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البعث كاف بعد المكاجهػ ضػد النظػاـ ،كامػا قبػؿ قػرار بالمكاجهػ مػع النظػاـ لػـ رخرمػؼ أجابرػ عنػدما
يسأؿ عف جكاز ا نرمات عف سائر المراجع ممرزمػا فػ ذلػؾ أمػا بالرقيػ أك الركريػ أك ال جػكاب ،كقػد
سأل كارب هذ السطكر عػاـ  1978عػف جػكاز ا لرحػاؽ بكميػ القػكة الجكيػ فكػاف جكابػ ال جػكاب،
كف هذ اإلجاب مف هذا الكارب ،يضحؾ الثكم  ،فالسيد الصدر قبؿ إقرار بالمكاجه ضد النظاـ لـ
ً
يفت بجكاز ا نرمػات إلػ حػزب البعػث كمػا أفرػ بػذلؾ السػيد الخػكئ بػؿ اعػرض عػف اإلجابػ  ،كبػيف
األمريف فرؽ كاضح ،فمماذا هذا الرمكي كالمخادع ف ا جاب .
 )25دافػػع ف ػ ص 511:عػػف السػػيد الخػػكئ ف ػ إفرائػ بج ػكاز ا نرمػػات إلػ الحػػزب بأن ػ أسػػراذ
الفقهات كالمرجع األعم  ،كهك أعرؼ بركميف الشرع كبالمصمح اإلس مي  ،كلكف هذ اإلجابػ

يػر

مقبكل كذلؾ لفقداف العصم ف السػيد ،فقػد يخطػ يت كقػد يصػيب فػ رعيػيف المصػمح كالمكضػكع

سػػيما ان ػ لػػيس ل ػ أم خب ػرة سياسػػي ك مخالط ػ ميداني ػ مػػع الحركػػات السياسػػي المخرمف ػ بػػؿ هػػك
مش ػػغكؿ بال ػػدرس كالر ػػدريس ككفػ ػ  ،كيش ػػهد عمػ ػ ذل ػػؾ الكق ػػائع السياس ػػي الرػ ػ ح ػػدثت عمػ ػ الس ػػاح
اإلس مي

سيما العراقي .

 )26إدع  ،ص ،511:أف السيد الصدر رفرد بمكقف مف رحريؾ الكضع فػ العػراؽ ضػد نظػاـ
البعث عف سائر المراجع كأصر عم مكقف الذم لـ يشارك في احػد ،كقػد نصػح جماعػ مػف كبػار
العممػػات كحػػذرك مػػف هػػذا المكقػػؼ المنفػػرد ،مػػنهـ آيػ ا﵀ الشػػي محمػػد امػػيف زيػػف الػػديف ،لكػػف الشػػي
ضيات نجؿ الشي محمد أميف زيف الديف أنكر هػذا القػكؿ المنسػكب إلػ كالػد أشػد اإلنكػار كمػا سػبؽ
بياف ذلػؾ فػ صػدر المكضػكع ،كأنػ ارعجػب مػف هػذا الكارػب كيػؼ ينسػب إلػ الشػي المجاهػد هػذ
النسػب المفرعمػ الرػ رسػػردع الرشػكيؾ فػ شخصػػير الجهاديػ مػع أف مصػػنفار اإلسػ مي رعػػد مػػف
اكبر المصادر لرنمي الحركات اإلس مي ف العراؽ فكريان ف العهكد السابق .
 )27دافػػع ،ص ،517:عػػف السػػيد الخػػكئ ف ػ عػػدـ سػػعي إلقام ػ الدكل ػ اإلس ػ مي ف ػ الع ػراؽ
خ فنا لرأم الصدر األكؿ بدعكل أف معظـ فقهات اإلمامي

سيما السيد الخكئ اخراركا القػكؿ بعػدـ

كجػػكب السػػع إلػ إقامػ الدكلػ اإلسػ مي فػ عصػػر الغيبػ الكبػػرل بمنػػاط عػػدـ قػػكلهـ بك يػ الفقيػ
كلكف يرد عمي .
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اك ن :إف ال ػرأم السػػائد بػػيف فقهػػات اإلمامي ػ هػػك ثبػػكت الك ي ػ عام ػ لمفقي ػ الجػػامع لمش ػرائط بػػؿ
ادع ػ جماع ػ مػػف فقهائنػػا قيػػاـ اإلجمػػاع عمي ػ كػػالمحقؽ الكرك ػ كالشػػي الن ارق ػ كالسػػيد ا شػػككرم
ك يرهـ ،راجع رفصيؿ هذ المسأل ف كرابنا «أسرار المكاسب» ج 15ص 121كما بعدها.
كثاني ػان:

م زم ػ بػػيف القػػكؿ بثبػػكت ك ي ػ الفقي ػ ككجػػكب السػػع إلقام ػ الدكل ػ اإلس ػ مي مػػف

حيث الكجكد كالعدـ ،فإف مف ينكر ثبكت ك ي الفقي يقكؿ بكجكب إقام الدكل اإلسػ مي إذا رػكفرت
الشرائط كمنها حصكؿ القدرة.
كثالث ػان :إف كجػػكب السػػع إل ػ إقام ػ الدكل ػ اإلس ػ مي ف ػ عصػػر الغيب ػ مػػف األمػػكر المسػػمم .
راجع ف رفصػيؿ ذلػؾ «كرابنػنا الجهػاد اإلسػ م » ،الفصػؿ األكؿ ،الجػزت الثػان  .كمػف المؤسػؼ حقػنا
أف يرػػدخؿ عػػام الجاهػػؿ ف ػ المػػداخؿ العممي ػ كيفر ػػرل عم ػ إع ػ ـ الفكػػر اإلمػػام ف ػ مثػػؿ ه ػػذ
المسائؿ العممي المهم معرمدان عم بعض العمائـ الجاهم العميم لألسرة البهمكي البائدة.
 )28أطنب ،ص ،521 – 518ف نقػد مسػيرة السػيد الصػدر األكؿ الجهاديػ ضػد نظػاـ البعػث
مػػف ان ػ أنفػػرد بهػػذا الرحػػرؾ لمكاجه ػ النظػػاـ ،كلػػـ يرفػػؽ مع ػ ف ػ كجػػكب هػػذا الرحػػرؾ جميػػع الفقهػػات
كالمجرهػػديف نظيػػر السػػيد السػػبزكارم كالسػػيد البهشػػر كالسػػيد نصػػر ا﵀ المسػػرنبط كالشػػي زيػػف الػػديف
ك يرهـ ،كما حصؿ األمر ف ثكرة العشريف أك الحركػ السياسػي الرػ أعقبرهػا الرػ قادرهػا المرجعيػ
الديني ػ حر ػ عػػاـ 1923ـ ،مضػػافان إل ػ أف ش ػرائط الرحػػرؾ يػػر مرػػكفرة

سػػيما القػػدرة ،كخاص ػ أف

نظاـ البعث ف رمؾ الفررة كاف ف أكج قكرػ  .كقػد أطػاؿ الكػ ـ فػ هػذا المكضػكع دفاعػنا عػف مكقػؼ
السيد الخكئ رجا جهاد السػيد الصػدر األكؿ ضػد النظػاـ الطػا كر  .كأنػ اعرقػد اعرقػادان جازمػا أنػ
لك جهاد السػيد الخمينػ كالسػيد الصػدر ضػد حػزب السػمط ألندرسػت معػالـ اإلسػ ـ كأصػبح العػراؽ
دكل عمماني .
 )29صػػرح ص ،521بػػاف السػػيد الخػػكئ بعػػث ببرقي ػ إل ػ السػػيد الخمين ػ ف ػ شػػباط 1981ـ
بمناسػػب دخػػكؿ المسرشػػف أثػػر أزمػ قمبيػ رعػػرض لهػػا ،ثػػـ قػػاؿ :ارجػػع الكثيقػ رقػػـ  ،144كلكػػف عنػػد
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مراجعػ هػػذ البرقيػ الجكابيػ الرػ أرسػػمها السػػيد الخمينػ إلػ السػػيد الخػػكئ  ،ص 918لػػـ نجػػد هػػذ
الكثيق مخركم بخرم  ،فهذ الدعكل رحراج إل حج شرعي  ،فمقرض األصؿ عدـ صدكرها.
 )31نقؿ ،ص ،543:عف السيد محمد باقر الحكيـ(ر ) ما نص :
«المعمكمات الر كانت مركفرة لدم عف كجكد مكقؼ سمب حاد مف القيادة اإلس مي فػ إيػراف
كأجهزرها الخاص رجا اثنيف مف أعضات القيادة النائب السيد مررض العسكرم كالسيد مهدم الحكيـ
كلكف هذا الكارب لـ يبيف السبب األساس لهذا المكقؼ السػمب الحػاد مػف القيػادة اإلسػ مي فػ إيػراف
رجا هذيف السيديف كالسبب كاضح لدل الجميع إ ان لـ يبين  ،لماذا !..
 )31نقؿ ،ص ،557:عف السيد محمد باقر الحكيـ (ر ) ما نص :
«كاما الع ق مع المسؤكليف اإليرانييف فقد شكمت مف خ ؿ مكقؼ اإلماـ الخمين (قد ) منػ إذ
لـ أكف اعرؼ أحدان مف المسؤكليف اإليرانييف مطمقان ،بؿ كانت لدل بعضهـ صكر مشكش عف حػزب
الدعكة اإلسػ مي  ،كعػف الشػهيد الصػدر كبػالطبع منػ أيضػنا» كلكػف هػذا الكارػب لػـ يػبف أسػباب ذلػؾ
المكقؼ السمب  ،كذلؾ مف جه أنها رسردع الطعف ف شخص السيد محمد باقر الحكيـ فقط ،كهذ
الممارس ػػات م ػػف قب ػػؿ ه ػػذا الكار ػػب م ػػف جممػ ػ خدعػ ػ كحيمػ ػ الرػ ػ يكي ػػدها المن ػػافقكف كالمس ػػرأجركف
كالمشبكهكف.
ب ،ص ،549:إل الشهيد الصػدر الثػان مقكلػ فػ شػأف مقرػؿ أسػراذ الشػهيد الصػدر
 )32ىن ىس ى

ما نص :

«إف أهمي حرك السيد الصدر ركمػف مبرػدأ كمنرهػ فػ األهػداؼ الرػ سػع إليهػا أمػا مػا دكف
ذلؾ فبحسب رعبير المرجع الدين آي ا﵀ السيد محمػد محمػد صػادؽ الصػدر (إنشػات ا﵀ هػك معػذكر
ألف المجرهػد معػػذكر) كمػػا فػ الحػػديث الشػريؼ«إف اخطػػأ فمػ اجػػر كاحػػد مػػف الثػكاب كاف أصػػاب لػ
اثناف ػ أجراف ػ»....
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كأن أرعجب مف هذا الكارب المرطفػؿ كيػؼ يجعػؿ كجػكب مقارعػ الحكػـ الصػدام مػف األمػكر
ا جرهاديػ الظنيػ لػػدل نظػػر الشػػهيد الصػػدر األكؿ كسػػائر إعػ ـ الػػديف المجاهػػديف كانػ قػػد يخطػ ت
كقػػد يصػػيب ف ػ ذلػػؾ بػػؿ كػػاف السػػيد الشػػهيد قاطع ػان ف ػ كجػػكب مقارعر ػ ألف الحكػػـ الصػػدام أراد
القضات عم اإلس ـ كمبادئ كأراد أف يجعؿ العراؽ كسائر الدكؿ العمماني كاما ما نسػب مػف المقكلػ
المرقدم لمشهيد الصدر الثان فه رحراج إل حج شرعي  ،كهيهات أف يقكلها كهك سائر عم نه
أسراذ كابف عم ف الجهاد كالرضحي .
 )33إدع  ،ص ،547،أف السيد جماؿ الخكئ زار السيد الصدر ف حصار األخير نياب عف
كالػػد السػػيد الخػػكئ الػػذم ابمغ ػ بػػأف السػػيد الكالػػد يسػػمـ عميػػؾ .كف ػ الكاقػػع هػػذ الػػدعكل مػػف جمم ػ
المسػمـ بػ أف السػيد جمػاؿ الخػكئ كػاف مػف
مفرريار رحراج إل إقامػ الحجػ الشػرعي حيػث أف مػف ي

اشد أعدات السيد الصدر ،كلـ يذكر هذ الزيارة كؿ مف أرخ حياة السيد الصدر كهنا نرسػاتؿ لمػاذا لػـ
يبادر نفس السيد الخكئ إل زيارة الصدر

 )34نجد ف قكل  ،ص ،547 – 545يرد عم الشي النعمان القائؿ بأف سبب فشػؿ مشػركع
القيادة النائب هك رفض السيد محمد باقر الخػركج مػف العػراؽ ،كأطػاؿ الكػ ـ فػ ذلػؾ دكف أف يسػرند
إل أم حج شرعي .
 )35نقػؿ ،ص ،551عػػف المػكات الػػركف كفيػؽ السػػامرائ مػدير ا سػػرخبارات العسػكري عامػ أنػ
ذهػػب إلػ السػػيد الخػػكئ فػ أحػػدل ػػرؼ ا سػػرخبارات كسػػأؿ السػػيد الخػػكئ بعػػض األسػػئم كخػ ؿ
الحػديث سػأل السػيد الخػكئ (أيػػف أبنػائ ! ..أريػد أبنػائ ) ككػاف السػػيد

يعػرؼ هػذا الضػابط كسػػأؿ

عن فأجاب ابن إن ضابط كبير ،فقاؿ ل السيد الخكئ اسأل عف أهمنا ..كنرسأتؿ لماذا يسأؿ السيد
الخػػكئ عػػف أبنائػ كأهمػ فقػػط كلػػـ يسػػأؿ عػػف مسرضػػعف أبنػػات العػراؽ كهػػك مػػرجعهـ الركحػ  ،فكػػاف
عم هذا الكارب أ يذكر هذ القص ألف فيها د ل عم الطعف شخصي السيد الخكئ .
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 )36أكػ ىػد ص ،482أف المرجعي ػ العربي ػ كانػػت مدعكم ػ مػػف قبػػؿ الحككم ػ العراقي ػ مػػف عهػػد

الممؾ ازم إل عهد الرئيس صداـ حسيف ،كاسرشهد عم ذلػؾ بػدعـ النظػاـ الممكػ مرجعيػ اإلمػاـ
الشي محمد حسيف كاشؼ الغطات إذ يقكؿ:

«كهنػػا نقرػػبس مػػا كرد ف ػ كرػػاب» مػػذكرات ط ػ الهاشػػم «رئػػيس الػػكزرات 1942 ،ػ 1955ـ)،
ص ،335قػػاؿ عبػػد ا﵀ عم ػكاف :كنػػت ف ػ النجػػؼ كمػػات المجرهػػد اإلي ارن ػ (اإلمػػاـ الشػػي النػػائين )
فكرػػب ل ػ ياسػػيف الهاشػػم بخػػط يػػد أف أسػػع بػػأف يحػػؿ محمػػد حسػػيف كاشػػؼ الغطػػات مكان ػ ألن ػ
عربػ  ،كيقػػكؿ عبػػد ا﵀ الجػػذكع ان ػ ذهػػب إل ػ إط ػراؼ الف ػرات كاجرمػػع بهػػذا كذاؾ كسػػع لػػدل رجػػاؿ
النجػػؼ كأخي ػ انر اخػػذ النػػاس يعرقػػدكف بكاشػػؼ الغطػػات بعػػد كفػػاة مجرهػػدهـ كيقػػدمكف ل ػ الزكػػاة .أقػػكؿ
(كالقكؿ لط الهاشم صاحب المذكرات) ككاف كفات كاشؼ الغطات لمهاشم أنػ حػرض القبائػؿ فػ
ثػػكرة الف ػرات األكل ػ كأرسػػؿ عم ئ ػ إل ػ كػػؿ جه ػ كظهػػر ان ػ مػػف أكؿ المحرضػػيف ف ػ حرك ػ سػػكؽ
الشيكخ ،كلكف ردخؿ الحككم ف زعام الشي محمد حسيف كاشؼ الغطات لـ رنفعػ بقػدر مػا جمبػت
ل الضرر فقد جعمت زعامر دكف زعام عام المراجع الكبار» ،هكذا يرهـ هذا الكارب الشي محمد
الحسيف كاشؼ الغطات بككن مدعكمان مف النظاـ الممك الذم كاف يعػد مػف عظمػات العػالـ كمػا نعرػ
بذلؾ شيخنا األمين ف

دير ( ،)5معرمدنا عم الطائف المعركؼ ط الهاشم  ،كهؿ رككف شهادة

هذا العميؿ حج شرعي ف النيؿ مف كرام اإلمػاـ كاشػؼ الغطػات الػذم كػاف الػدرع الحصػيف لمػدفاع
عف اإلس ـ الذم هػك كالكبريػت األحمػر النػادر بحسػب رعبيػر الشػي مغنيػ  ،كيػؼ يكػكف هػذا اإلمػاـ
مدعكمان مػف قبػؿ النظػاـ الممكػ كهػك العػدك المػدكد لهػذا النظػاـ العميػؿ ،كاسرشػهد ثانيػان عمػ ذلػؾ فػ
نفس ص 482بقكل «كقد عادت فكرة المرجعيػ العربيػ إلػ الظهػكر مػف جديػد فػ العهػد الجمهػكرم
مف خ ؿ دعـ حككم عبد الس ـ عارؼ لمرجعي آي ا﵀ السيد البغدادم»..
أقكؿ :نسب دعـ حككم عبد الس ـ محمد عارؼ لمرجعي إماـ الفقهات كزعيـ المجاهديف السيد
البغ ػػدادم ك ػػذب صػ ػريح كزكر شػ ػػنيع

ينط ػػؽ بػ ػ إ م ػػف أبر ػ ػر أك معر ػػك أك مرر ػػزؽ اك مشػ ػػبك أك

عنصػػرم!! ألػػيس السػػيد البغػػدادم هػػك صػػاحب المكاقػػؼ الخطيػرة ضػػد حككمػ عبػػد السػ ـ عػػارؼ !!
فقػػد أصػػدر بعػػض البيانػػات الجريئػ نػػدد فيهػػا بحككمػ عبػػد السػ ـ عػػارؼ
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سػػيما بيانػ الشػػهير فػ

رأييػد الشػػعائر الحسػػيني الػػذم أدل إلػ اعرقػػاؿ بعػض أصػػحاب كخكاصػ  ،كبيانػ ا خػػر ضػػد طائفيػ
النظاـ العارف كقد حرؼ هذا البياف الخطير مما ادل ال أف يأمر شقيق ا كبر بإصدار و
بياف آخر
بأسم الشريؼ ضد النظاـ كاعكان مف رجاؿ الديف ،كقد نشرت هذ البيانات ف كراب «جهػاد السػيد
البغػػدادم» المطبػػكع فميراجعػ فمػػك كػػاف مػػدعكمنا مػػف قبػػؿ النظػػاـ لممػػؾ الػػدنيا لكنػ مػػات كهػػك
كفن ػان بػػؿ ربػػرع بعػػض رجػػار الصػػا

بػػالكفف كرػػرؾ عيال ػ جياع ػان

يممػػؾ

يممكػػكف قػػكت يػػكمهـ .لقػػد صػػدؽ

المعػػرم حيػػث يقػػكؿ :كػػذب النػػاس عمػ ا﵀ ثػػـ كػػذبكا عمػ الم ئكػ ثػػـ كػػذبكا عمػ األنبيػػات ثػػـ كػػذب
بعضهـ عم بعض .كمهما يكػف ،فقػد اجمػع الفقهػات كالعممػات كاألدبػات كالمفكػركف عمػ عظمػ السػيد
كصفات ،كأن اعرقد أف كؿ مف يسع إل النيؿ مف
كنقات
البغدادم عممنا كجهادنا ككرعنا كزهدنا كنزاه
ن
ن
كرامر يقع ف ب يا عظيم ف الدنيا كما أقر بذلؾ جماع مف أهال النجؼ كبغداد القدام كرشهد

لػػذلؾ الرجرب ػ العممي ػ  ،كان ػ ارجػػك مػػف ا﵀ سػػبحان أف ينػػرقـ مػػف هػػذا الكارػػب الظػػالـ المشػػبك انرقامػػا
يسرحق بجا المصطف محمد كأهػؿ بيرػ الكػراـ إذا اصػر عمػ بغيػ كعدكانػ حيػث أننػا

نجػد بػيف

كؿ ىم ٍف أرخك الحياة اإلماـ المجاهد السيد البغدادم قديمان كحديثان حر مف قبؿ خصكم مف قػدح فػ
هذ الشخصي ا س مي الفريدة ف العمـ كالعمؿ.
 )38نقػػؿ الكثيقػ (رقػػـ  ،)149ص ،914الصػػادرة عػف مديريػ األمػػف العامػ  ،مديريػ السياسػػي
الخامس  ،مف إعداد مقدـ األمف حسف عم عباس مدير شعب  15حيث ذكػر فيهػا أف السػيد الشػهيد
الصػػدر الثػػان كػػاف مػػدعكمنا مػػف قبػػؿ نظػػاـ البعػػث كمػػا ف ػ ص 937هػػذا نصػ « :سػػرمعب المػػدارس
الدينيػ لمحػػكزة العمميػ الرػ يشػػرؼ عميهػا السػػيد محمػػد محمػد صػػادؽ الصػػدر دك انر أساسػيان ككبيػ انر فػ
دعػػـ مرجعيػ الصػػدر ككثػرة مقمديػ كخاصػ الشػػباب المثقػػؼ مػػنهـ ...كعمػ هػػذا األسػػاس فػػاف هػػدفنا
المركزم هك أف رككف المرجعي الديني ف الحكزة العممي رحت سيطرة كأشراؼ العنصر العرب كمف
هذا الباب رـ اخريار السيد محمد صادؽ الصدر كمرجػع أعمػ  ...لكػ يسػير بشػكؿ

يرعػارض مػع

ذكر كمنه الثكرة كعمينا رقديـ الدعـ ل بشكؿ مباشر ك ير مباشر مف خػ ؿ كجكدنػا المكثػؼ داخػؿ
الحػػكزة العممي ػ عػػف طريػػؽ مصػػادرنا الس ػري كالرنفيػػذ الفعم ػ لخط ػ العمػػؿ» ،كلػػـ ينػػاقش هػػذا الكارػػب
المسرأجر هذا الرقرير بؿ أمضا كالهدؼ األساس مف ذكر هذا الرقرير هك الرقريع كالرشهير بشخص

231

السيد الشهيد الصدر الثان  ،كجعؿ هذا الرقرير حج ن شرعي عم إثبػات هػذ الػدعكل كقػد أكػد رمػكز
المعارض ف الخارج قبؿ سقكط الطا ي عم هذ الدعكل ،كنشرت رصريحارهـ ف بعض الصحؼ
كالنش ػرات كبخاصػ ػ كػ ػراس «مرجعيػ ػ السػػيد محم ػػد الص ػػدر» المنس ػػكب إل ػ المجم ػػس ا عمػ ػ لمث ػػكرة
ا س ػ مي ف ػ الع ػراؽ كلكػػف رػػرد هػػذ الػػدعكل أف نظػػاـ البعػػث قػػد دعػػـ مطمػػؽ المرجعي ػ الديني ػ ف ػ
النجػػؼ س ػكات كانػػت عربي ػ أـ كانػػت أعجمي ػ بنطػػاؽ مقيػػد حر ػ ركػػكف رحػػت قبضػػر كهيمنر ػ كفػػؽ
مصالح  ،فمث ن قبؿ كقكع ا نرفاض الشػعباني  ،أكػد عمػ دعػـ المرجعيػ اإليرانيػ الرػ رػؤمف بمبػدأ
الرقي المرمثم بالسيد الخكئ حيث منح بعض الص حيات ل مثؿ منح اإلقام كاإلعفات مف الخدم
العسكري كادارة المػدارس الدينيػ كطبػع رقريػرات بحثػ كبنػات مدرسػر كمػنح جػكازات سػفر إلػ الخػارج
إلبنائ كحكاشي مف دكف قيد كف عنفكاف الحرب العدكاني عم ايراف ،ك ير ذلػؾ كػؿ ذلػؾ مػف اجػؿ
إنشػػات حػػكزة دينيػ بزعامػ السػػيد الخػػكئ فػ مكاجهػ حػػكزة قػػـ بزعامػ السػػيد الخمينػ حرػ

يرجػػع

شيع العراؽ إل مرجعي السيد الخمين الذم انشأ حككم إس مي  ،كلكف نظاـ البعث ٌير سياسػر
حكؿ المرجعي الديني ف النجؼ بعػد ا نرفاضػ الشػعباني  ،كأراد إنشػات حػكزة عمميػ فػ النجػؼ فػ

مكاجه حكزة قـ بزعام السيد الخامنئ لدعـ المرجعي الديني ف النجؼ مطمقػنا سػكات أكانػت عربيػ
أـ أعجمي  ،كلكن جعؿ الزعام الظاهري بيد المرجعي العربي المرمثم بالسيد الشهيد الصػدر الثػان
كمػنح لػ مػف قبمػ ا قامػ كادارة المػدارس كالػػدخكؿ إلػ صػػفكؼ الحػػكزة بيػد  ،كلكنػ فػ نفػػس الكقػػت
جعػػؿ المرجعي ػ عام ػ بيػػد المرجعي ػ ا يراني ػ المرمثم ػ بالسػػيد السيسػػران كرظػػاهر نظػػاـ البعػػث عمن ػان
بػػدعـ مرجعي ػ السػػيد الصػػدر بمػػنح رمػػؾ المػػنح المرقدم ػ حرػ ان ػ أرسػػؿ الكفػػكد العشػػائري مػػف جميػػع
العػراؽ إل ػ دار لمبايعر ػ باعربػػار مرجع ػان عربي ػان يجػػب دعم ػ  ،كرظػػاهر عمن ػان بمحارب ػ مرجعي ػ السػػيد
السيسران حر منع مف إقام ص ة الجماعػ فػ جػامع الخضػرات ،بػؿ أف نفػس المحػافظ كج كزرػ
ذهبكا إل المكربات كأمركا بمنع الرسال العممي لمسيد السيسران  ،بؿ ذهبكا ال ابعػد مػف ذلػؾ فقػامكا
بمسرحي ا ريال فػ منزلػ  ،كالهػدؼ األسػاس مػف هػذ المحػاك ت هػك جعػؿ المرجعيػ عامػ لممرجػع
ا يران كهرؾ المرجع العرب  ،كأن مف أعكان كأنصار حر

يقمد مف قبؿ عام الناس مف السػ ٌذج

كالبسػػطات ،كلكػػف السػػيد الشػػهيد الصػػدر الثػػان يعػػرؼ جيػػدان هػػذ المكائػػد كالدسػػائس البعثي ػ المعادي ػ
لمعركب كا س ـ فرصدل إلفشاؿ هذ المكائد كالدسائس ،ككاف أهـ مشركع قاـ بػ مػف اجػؿ القضػات
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عمػ رمػؾ المحػاك ت هػك إقامػ صػ ة الجمعػ ككاجػ النظػاـ مكاجهػ بطكليػ

سػيما طا يػ العػراؽ

ف خطب ف ص ة الجمع مما أدل إل اسرشهاد (قدس سر ).
كلكػػف هػػذا الكارػػب رجاهػػؿ هػػذ الحقػػائؽ الراريخيػ لػػيس،

لهػػدؼ إ الطعػػف فػ م ارجػػع العػػرب

كالػػدفاع عػػف الم ارجػػع اإليػرانييف حرػ أننػػا نجػػد  ،ص ،412 – 411يؤكػػد أف الطعػػف فػ المرجعيػػات
الشػػيعي (يعن ػ ا يراني ػ البعػػث كالشػػيكعي ) مػػف بأنهػػا مدعكم ػ مػػف قبػػؿ النظػػاـ البهمػػكم ليسػػت أكؿ
ظ م رمحؽ بالعممات كالمرجعيات ..ماذا قالكا عف رسػكؿ ا﵀(ص) قػالكا انػ مجنػكف كػاهف ...الػ .
بينمػػا يؤكػػد ف ػ مقك رػ السػػابق أف المرجعي ػ العربيػ مػػف عهػػد الممػػؾ ػػازم إل ػ عهػػد صػػداـ حسػػيف
كانت مدعكم مف قبػؿ الحككمػات ،لمػاذا هػذ الرفرقػ بػيف المرجعيػ العربيػ كالمرجعيػ اإليرانيػ أيهػا
العنصرم المررزؽ المشبك ! مع العمـ أننا نجد أف مراجع العرب هـ الذيف قاكمكا األنظمػ الطا كريػ
المسربدة ف العراؽ مقاكم باسم شهد بها جميع الناس ...كؿ الناس(.)6
اعداد :حيدر الحسني البغدادي
ممرخ عراقي

هوامش المقاؿ
( )1انظر  :جن الماكل ،محمد الحسيف كاشؼ الغطات ،الهامش  :ص  1411 :كمابعدها ،ط  ،2 :بيركت .
( )2السمط كالمؤسسػ الدينيػ الشػيعي فػ العػراؽ حػكار صػريح مػع آيػ ا﵀ احمػد الحسػن البغػدادم ،ص  17 :كمػا بعػدها ،ط :
 ،2112المركز ا ع م العراق ل ع ـ كالدرسات ،دمشؽ ػ سكريا .
( )3مك ػ  ،د .محمػػد هػػادم ا مين ػ  ،ص  169 :كمػػا بعػػدها ،ط  :جامع ػ طه ػراف  1988ك /انظػػر  :مخطكطػػات مكرب ػ السػػيد
البغػػدادم ،ص  61 :كمػػا بعػػدها ،كجهػػاد السػػيد البغػػدادم د ارس ػ حكاري ػ نقدي ػ كثائقي ػ خ ػ ؿ نصػػؼ قػػرف لمسػػيرة ا مػػاـ المجاهػػد السػػيد
محمػػد الحسػػن البغػػدادم «  1298هػ ػ ػ  1392هػ ػ » ،ص  46 :كمػػا بعػػدها  ،احمػػد الحسػػن البغػػدادم ،ط  :بيػػركت  ،2119كالسػػمط
كالمؤسس ػ الديني ػ الشػػيعي ف ػ الع ػراؽ ،ص  ،31 :كصػػحيف ا خبػػار المص ػري برػػاري 1963ـ رحػػت عن ػكاف  :عممػػات ا س ػ ـ يعمنػػكف
الكفػػاح المسػػمح ضػػد الشػػا  ،كاي ػ ا﵀ السػػيد البغػػدادم حيػػاة جهػػاد كنضػػاؿ ،ص  16 :كمػػا بعػػدها ،ط  ،1971 :كلمحػػات مػػف حيػػاة السػػيد
الخكئ  ،ص  91 :كما بعدها ،كديكاف السيد جكاد شبر ،رقديـ كرحقيػؽ محمػد امػيف شػبر ،ص  145 :كمػا بعػدها ،ط  ،2116 :كالجهػاد
ا س ػ م  ،عم ػ الحسػػن البغػػدادم ،118/2 ،ط  ،2114 :كمعػػالـ ا مام ػ ف ػ فكػػر السػػيد البغػػدادم ،عم ػ الحسػػن البغػػدادم ،ص :
 ،12ط  :بيركت  ،2112كقادة الفكر الدين كالسياس ف النجؼ ا شرؼ ،د .محمد حسيف عم الصغير ،ص . 235 :
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( )4مجم العدؿ النجفي  ،س  ، 4 :ع  ،11 :براري . 1971
( )5انظر  :الغدير ،عبد الحسيف ا مين  ،336/3 ،ط  ،4 :دار الكراب العرب بيركت .
( )6كشؼ ا سػرار ،الحمقػ ا كلػ  ،عمػ الحسػن البغػدادم ك /قػد نشػرت فػ جريػدة بػراتة صػكت المسرضػعفيف فػ العػراؽ ،ع :
 11ػ  ،12س . 2115 ،1 :
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وثٌقة رقم ( )61
محمد باقر الصدر بٌن الشاتمٌن والشامتٌن
جاسوسٌة مهدي الحكٌم
نقاشات مجتزأة  ..واشتباكات " مرجعٌة"
 ...كقد أثار النص المذككر بدكف مناسب كبربط مقصكد لإلساتة إل الصدر األكؿ محط مف
محطات الصراع بيف السيد محسف الحكيـ كخصكم ه المحط المرمثم بارهاـ السيد مهدم الحكيـ
بالعمال  ،كمكقؼ السيد محمد الحسن البغدادم ك«أسرر » مف هذا ا رهاـ الذم ل قص عمػ

ايػ

مػػف اإلثػػارة مرربطػ بصػراعات «الحػػكزة» كدكر نظػػاـ البكػػر ػ صػػداـ فػ ركظيفهػػا أل ارضػ كأهدافػ
الذاريػ ..فعنػػدما صػػدر ارهػػاـ ذلػػؾ النظػػاـ لمهػػدم الحكػػيـ بالعمالػ أذاع راديػػك بغػػداد «فرػػكل» الرباسػػي
عام لمسيد محمد الحسن البغدادم حكؿ«الحكـ الشرع » ف حؽ مف يرجسس عم بمػد كاسػرد ل
باآلي الكريم :
س َع ْو َف ِفي األ َْر ِ
يف ُي َح ِ
ػع
ارُب َ
إَِّن َما َج َاز الَّ ِذ َ
صػمَّ ُبواْ َْو تُقَطَّ َ
سولَ ُ َوَي ْ
ساداً َف ُيقَتَّمُواْ َْو ُي َ
ض فَ َ
وف المّ َ َو َر ُ
ِ
ِ
ػؾ لَهػػـ ِخػ ْػز ِ
ػف األَر ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
اب
ي فػػي ال ػ ُّد ْن َيا َولَ ُهػ ْػـ فػػي اِخػ َػرِة َع ػ َذ ٌ
ٌ
َْيػػدي ِه ْـ َو َْر ُجمُ ُهػػـ ِّمػ ْػف خػػمؼ َْو ُينفَػ ْػواْ مػ َ ْ
ض َذلػ َ ُ ْ
ِ
يـ.
َعظ ٌ

ككػاف كاضػحان اف نظػاـ البكػر ػ صػداـ أقػدـ عمػ بػث فرػكل السػيد محمػد الحسػن البغػدادم هػذ
مسجم بصكر بػالرزامف مػع ارهامػ مهػدم الحكػيـ بالرجسػس بغيػ ركظيفهػا لرمريػر ذلػؾ ا رهػاـ عبػر
طات دين «مرجع ػ شيع » يعد مف خصكـ محسف الحكيـ كأسرر المشػهكريف كلػ منهجػ «الثػكرم
كالفقه » المغاير رمامنا لمنه السيد محسػف«اإلصػ ح المحػدكد» ،كيحكػـ ا ثنػيف قبميػات صػراعي
كاضػػح كمعركف ػ كشػػديدة كمكثف ػ الكقػػائع كالسػػجاؿ ف ػ الكسػػط النجف ػ حػػكؿ«أحقي ػ » السػػيد محمػػد
ػرب» إ اف عركبرهمػا ررغػاير «معرفيػنا»
الحسن البغدادم ف «المكقع المرجعػ » مػع اف ا ثنػيف«ع ي

ك"انرمائيان" فالبغدادم يعد مرجعان عربيان عريقان ف النسب كأيضان مرفكقػان مػف "الناحيػ الفقهيػ " فػ حػيف

أف السػػيد محسػػف الحكػػيـ يرجػػع ال ػ "أصػػكؿ إيراني ػ – أصػػفهاني " بعيػػدة كمػػا يعربػػر ذلػػؾ بعضػػهـ،
كع قر مع شا إيراف رجعم عم خ ؼ مع البغدادم عدك شا إيراف المعركؼ ...كمػع الفػارؽ بػيف
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ا ثنػػيف ف ػ "الفكػػر الثػػكرم"  ...سيسػػرغؿ النظػػاـ آنػػذاؾ هػػذ الف ػكارؽ كأخػػرل يرهػػا ر ػرربط بسػػيرة كػػؿ
منهمػػا كطبيع ػ حيارهمػػا ف ػ مػػايرربط بالجكانػػب الخاص ػ كعام ػ كجكانػػب اإلمكانػػات المادي ػ كعامػػؿ
الكطن سيسرغؿ ذلؾ كم ف أكؿ ضرب يكجهها هذا النظاـ إل خصم آنذاؾ شا إيراف عبر ارهػاـ
ابف "المرجع األعم "بالرجسس لصالح .
كلػػـ يجػػد ػ النظػػاـ ػ قطع ػنا كرق ػ رابح ػ ف ػ رمريػػر ض ػربر رمػػؾ أفضػػؿ مػػف كرق ػ فرػػكل حػػكؿ
الجاسكسي أكثر كقعان كرأثي انر مف فركل البغدادم كهك "يرهـ" ابف "المرجع األعم " بالرجسس ،كلذا فإف
مثؿ هذ الفركل كظفرها بعض عناصر "الحكزة" ضد البغدادم باعربارها رعبر عف "اصطفاؼ" ل مع
"النظاـ" ضد "الحكزة" ...كطكرت ف مابعد مف قبؿ خصكـ البغدادم إل "مديح مف قبم لمسمط "...
كهػػذا مػػا أثػػار كثي ػ انر مػػف المغػػط المكرػػكب كالشػػفكم ،كبقيػػت آثػػار هػػذا المغػػط حاض ػرة ف ػ كراب ػ رػػاري
العراؽ المعاصر بالشكؿ الػذم يظهػر أيضػان الرعػاط المقمػكب مػع هػذا الرػاري كبالشػكؿ الػذم يظهػر
مأساة العراؽ ف ظؿ إخفات الحقائؽ حر مف قبؿ ىمف يفررض بهـ اف يكشفكها ...فبعضهـ مف أسر
الرمكز الرػ ظممػت فػ خضػـ هػذا الصػراع الحػكزكم ك رػزاؿ ررحاشػ الكشػؼ عػف هػذ الحقػائؽ –
عم األقؿ –

بدافع الدفاع عف مظمكمي هذ الرمكز ،كانما بدافع الديف كالػكطف الػذم مػا عػاد بعػد

اليػػكـ مخفي ػنا كصػػعبنا عم ػ الفػػرز بعػػد كاقػػع " الحػػكزة" الحػػال كركاطئهػػا مػػع المحرػػؿ األميرك ػ لمع ػراؽ
كحيػث لػـ يعػد مػف الصػعب الفػرز ػ فػرز الصػراعات الماضػي ػ ككشػؼ حقائقهػا لمنػاس لكػ

رػدفع

الثمف قاسينا المػرة رمػك األخػرل .فقصػ محمػد الحسػن البغػدادم رمػؾ رػزاؿ حرػ هػذا اليػكـ ركرػب أك
ي ػػكح به ػػا بالطريقػ ػ المقمكبػ ػ كم ػػا أش ػػار إليه ػػا ال ػػنص الم ػػذككر أنفػ ػان أك نص ػػكص – بع ػػض الكربػ ػ
المعراشػػيف عم ػ مهن ػ الكراب ػ المشػػركط بشػػركط الممكلػ ػ كف ػ رد لػ ػ "الفقي ػ " عم ػ الحسػػن البغػػدادم
عم أحد هؤ ت الكرب الذيف رطرقكا لرمؾ القص كالرقك ت الر أضػيفت حكلهػا كعميػ كرد مػا يكضػح
بعض م بسارها كليس كمها كسنضطر هنا إل إدراج نصكص مطكل ػ نسبيان ػ مػف هػذا الػرد ألهميػ
القص كد

رها حيث جات في :

 )11ص  399ارهـ السيد البغدادم بأن امردح نظاـ البعث ما هذا نص  :فأجريت مع مقابم
إذاعي ف دار  ..مدح فيها نظاـ البعث كطالب قيادر بمساعدر لبنات مدرس عممي رابع ل «
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المسػمٌـ بػ عميػ لػػدل جميػػع الطبقػػات ا جرماعيػ المخرمفػ أف اإلمػػاـ المجاهػػد السػػيد
أقػػكؿ :مػػف ي

البغدادم لـ يمرػدح أم نظػاـ جػائر فػ جميػع ادكار حيارػ  ،سػيما فػ أيػاـ نظػاـ البعػث ،سػكات كػاف
ذلؾ عف طريؽ الكراب المخركم بخرم أك عف طريؽ مقابمػ إذاعيػ  ،لػذا نجػد فػ أيػاـ حككمػ عبػد
الس ـ عارؼ عندما حرفت بعض بيانار ضد(الطائفيػ ) مػف قبػؿ أز ـ النظػاـ كجػ بيانػنا خطيػ نار ضػد
النظاـ كأعكان كما سيأر بياف مكقؼ السيد البغدادم رجا النظاـ ،كان أرحػدل هػذا الكارػب المشػبك
أف يثبت ك م بالكثائؽ المعربػرة .أجػؿ إف السػيد البغػدادم بػارؾ (ثػكرة)  14رمػكز 1958ـ كسػائر
الم ارجػػع كفػ طميعػػرهـ السػػيد الحكػػيـ ،كلكنػ فػ ذلػػؾ خػػدع كنػػدـ عمػ مػػا فعػػؿ..فػ مقالػ فػ هػػذا
الشأف ف مكسكعر اإلس مي الكبرل «الرحصيؿ» كف السن الثاني مف (الثكرة) كج رسػال خطيػرة
ضػػد عبػػد الكػريـ قاسػػـ عنػػدما خرجػػت دكائػػر الدكلػ فػ الشػكارع فػ ايػػاـ مقرػػؿ سػػيد الشػػهدات الحسػػيف
(ع) بالرقص كالرصفيؽ .راجع «جهاد السيد البغدادم».
" كهنػػا نرسػػاتؿ :لمػػاذا هػػذا الكارػػب يعرػػرض عم ػ السػػيد الخػػكئ عنػػدما امرػػدح حككم ػ احمػػد
حسػػف البكرحينمػػا سػػافر إلػ لنػػدف لممعالجػ حيػػث صػػرح بنفسػ بػػاف الحػػكزة العمميػ بػػالنجؼ األشػػرؼ
بخير كلـ رحصؿ مضايقات عميهػا مػف قبػؿ الدكلػ كرسػير سػي انر طبيعيػان كقػد أذيعػت هػذ المقابمػ عػف
طريؽ بعض القنكات العالمي !..
كمػػف الطريػػؼ اف المقابم ػ اإلذاعي ػ مػػع السػػيد البغػػدادم قػػد سػػجمت بآل ػ رسػػجيؿ مكجػػكدة عنػػد
بعػػض أحفػػاد كمفػػاد مػػا صػػرح ب ػ السػػيد البغػػدادم ف ػ هػػذ المقابم ػ ان ػ يجػػب عم ػ الدكل ػ ا هرمػػاـ
بالمظاهر اإلس مي كحفظ اسـ محمد (ص) كنشر ف العالـ ،فػإذا نصػررـ اإلسػ ـ فػان مناصػركـ،
فمـ يمردح نظاـ البعث ،كلـ يطالب بالمساعدة لبنات مدرس عممي ل  ،فهذا الك ـ مف أعظـ مفرريار
عمػ السػػيد البغػػدادم .كاف ادعػ انػ سػػمع هػػذا الرصػريح هػػك شخصػػيان أك سػػمع عػػف طريػػؽ عمػ ت
الشا

سيما عـ زكجر العسكرم القابع ف طهراف" (.)1
كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ عندما اجرمع مع صػداـ حسػيف فػ بغػداد فػ

اياـ ا نرفاض الشعباني عاـ1991ـ كانرقد األعماؿ الر قاـ بها المجاهدكف ضد أز ـ النظاـ !..
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كلماذا يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ عندما أرسػؿ رسػال خطيػ مخركمػ بخرمػ إلػ
الرئيس البكر أيد فيها رأميـ شرك نفط العراؽ !..
كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ عنػدما أفرػ بجػكاز ا نرمػات إلػ حػزب البعػث

عندما سأل شخص مف كرب ت كما اعرػرؼ هػك بػذلؾ ص  507ػ  ،508كلكنػ دافػع عنػ بػأف هػذ
الفركل كانت صادرة من رقي !..
كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا الكارػػب عم ػ السػػيد الخػػكئ مػػف عػػدـ مقاكمر ػ نظػػاـ البعػػث الػػذم قػػاـ

بأعماؿ كحشي ضد الشيع مف رهجيرهـ كاعدامهـ ،سيما رمكز الحكزة العممي كف طميعرهـ الشهيد
الصدر األكؿ !..
كلمػ ػػاذا

يهػ ػػاجر هػ ػػك كحكزر ػ ػ إل ػ ػ خػ ػػارج الع ػ ػراؽ كمػ ػػا هػ ػػاجر الشػ ػػي الطكس ػ ػ إل ػ ػ النجػ ػػؼ

األشرؼ ! ..الـ ركػف ارض ا﵀ كاسػع

بػؿ سػكت كانعػزؿ عػف السػاح الجهاديػ اإلسػ مي ! ..كهػؿ

يعمػػـ اف هػػذ المكاقػػؼ مػػف ابػػرز العكامػػؿ الر ػ أدت إلػ رصػػدم الشػػهيد الصػػدر األكؿ لممرجعيػ ف ػ
حياة اسراذ السيد الخكئ !..
كلمػػاذا يعرػػرض هػػذا الكارػػب عم ػ الصػػدر األكؿ عم ػ مثػػؿ هػػذا الرصػػدم كمػػا سػػيج ت بيػػاف
اعرراض ! ..كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الخكئ حينما ازرر زكج

الشا محمد رضػا

بهمكم ف دار قبؿ انرصار الثكرة اإلس مي ف إيراف بأشهر قميم كأهدل إليها(خارـ العقيؽ) كاشرهر
بيف الناس ان أرسؿ رسال يدعك الشعب اإليران إل الهدكت كالسكين !..
كلمػػاذا

يعرػػرض عم ػ السػػيد الخػػكئ عنػػدما اثبػػت رؤيػػا ه ػ ؿ ش ػكاؿ المبػػارؾ ف ػ ليم ػ 28

رمضاف مع أهؿ السن بأمر مف مدير أمف النجؼ إبراهيـ خمؼ !..
كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الحكيـ عنما أمردح الرئيس عبد الرحمف عػارؼ كنعرػ

بكلدنا المعظـ عندما أرسؿ عبد الرحمف عارؼ رسال إلي حكؿ معرك حزيراف ضد إسرائيؿ !»()2
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كيكاصؿ ك م قائ ن«كلماذا

يعررض هذا الكارب عم الحكيـ عندما سػافر إلػ حػ بيػت ا﵀

الحػراـ بطػائرة خاصػ ربػرع بهػا الػرئيس عبػد الػرحمف محمػد عػارؼ ككػاف رئػيس الػكزرات طػاهر يحيػ
برفقر ف المطار !..
كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا الكارػػب عمػ السػػيد الحكػػيـ عنػػدما اجرمػػع مػػع الممػػؾ فيصػػؿ الثػػان كعبػػد

اإلل كنكرم السعيد ف الصحف العمكم الشريؼ ! ..كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الحكيـ

عندما زار السفير األمريك بعد مدة مف إفرائ بكفر الشيكعي !..
كلماذا

يعررض هذا الكارب عم السيد الحكيـ عندما زار ميشيؿ عفمؽ مؤسس حػزب البعػث

كبرفقر البكر كرشيد مصمح ف دار ف الككف ف انق ب الثامف مػف شػباط عػاـ 1963ـ بعػد بيػاف
( )13الصادر ف رصفي الشيكعييف ف العراؽ عف بكرة أبيهـ !..
كلماذا

يعررض هذا الكارب عمػ مكقػؼ السػيد الحكػيـ رجػا السػيد الخمينػ فػ انرفاضػر فػ

الخػػامس مػػف حزي ػراف عػػاـ  1963كال ػ

يػػر ذلػػؾ مػػف المكاقػػؼ الر ػ

مجػػاؿ لػػذكرها ضػػد النظػػاـ

البهمػػكم كلمػػاذا يعرػػرض عم ػ رسػػال السػػيد محمػػد بػػاقر الحكػػيـ (الخطي ػ ) الر ػ كجههػػا ف ػ أيػػاـ
مضػػايق البعثيػػيف لمرجعي ػ كالػػد إل ػ الشػػي محمػػد مهػػدم شػػمس الػػديف يػػرهـ فيهػػا الشػػهيد مصػػطف
الخمين ف اجرماع مع الرئيس البكر كان هػك كحاشػير ككالػد يرعػاكنكف مػع حػزب السػمط كيقفػكف
عقب ف طريقهـ !..
كلمػػاذا

يعرػػرض هػػذا الكارػػب عم ػ رمػػكز أس ػرر مػػف (رجػػا ت) الحػػكزة العممي ػ الػػذيف كػػانكا

يحضػركف احرفػا ت النظػػاـ البعثػ ككػػاف كبػار المسػؤكلييف يقكمػػكف بزيػارات مركاصػػم إلػ دكاكيػػنهـ،
كمف أجؿ مكاقفهـ رجا الدكل أطمؽ سراح بعض أبنائهـ مف السجف ف أياـ ا نرفاض الشعباني كقد
حصمكا عم اإلعفات مف الخدم العسكري  ،كقد جػرت هػذ السػيرة مػف قبػؿ رمػكز النظػاـ مػع حكاشػ
جميع المراجع كأ مب رمكز الحكزة !)3(»..
« »12كف ػ نقط ػ مسػػرقم أخػػرل حػػكؿ ذات المكضػػكع جػػات ف ػ الػػرد قكل ػ ص 399إف السػػيد
البغدادم أداف السيد مهدم الحكيـ بالرهـ الر الر كجهها البعث الحاكـ إلي .
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كلكف قكل هذا مف جمم األكاذيب القطعي عم السيد البغػدادم ألف السػيد البغػدادم لػـ يصػدر
فرػػكل بارهػػاـ نفػػس السػػيد مهػػدم الحكػػيـ بالجاسكسػػي مطمق ػان ،س ػكات أكػػاف بركقيع ػ كبخرم ػ أك بمقابم ػ
صػػكري  ،كان ػ أرحػػدا أف يثبػػت ذلػػؾ  ..أجػػؿ سػػئؿ س ػؤا ن عػػف رأم اإلس ػ ـ حػػكؿ الجاسػػكس لمقػػكل
الكافرة فأجاب جكابػنا مطمقػنا مػف دكف ذكػر أم شػخص معػيف ،فإنػ (قػد ) سػئؿ فػ هػذا المكضػكع قبػؿ
ارهاـ السيد مهدم الحكيـ بعػدة أشػهر ،ثػـ نشػرت بعػد ذلػؾ هػذ الفرػكل المطمقػ فػ ررجمرػ المخرزلػ
ف كراس مكقؼ اإلماـ البغدادم حكؿ قضي رحرير فمسطيف.
كرجػػدر اإلشػػارة إل ػ أف السػػيد البغػػدادم عػػاش أيػػاـ حككم ػ احمػػد حسػػف البكػػر ث ػ ث س ػػنكات
كخمس اشهر كبضع اياـ ،ككاف مريضان كمسج مدة سنريف ،كمنع مف قبؿ نظاـ البعث مف السػفر

إلػ لنػدف لممعالجػ مػػع العمػـ أف السػيد الحكػػيـ كالسػيد الخػكئ يسػ ًم ىح لهمػا بالسػفر إلػ لنػدف مػف اجػػؿ
أجػرات العػ ج ،كقبػػؿ أف يسػػافر السػػيد الخػػكئ إلػ لنػػدف ،ككػػاف ارقػػدان فػ مسرشػػف مدينػ الطػػب فػ

بغداد ،نصبت ل خيم اماـ المسرشف مف قبؿ قيػادة الحػزب سػرقباؿ الكفػكد ،ككػاف محػافظ كػرب ت
شبيب المالك يحث بعض رمكز الحكزة عم زيارة السيد الخكئ ف مسرشف مدين الطب.
صػرح شػقيق األكبػر ػ داـ ظمػ ػ حػكؿ سػفر السػيد البغػدادم ػ قػدس سػر ػ إلػ لنػدف لممعالجػ
فكرب يقكؿ:
«ف ػ صػػيؼ 1971ـ أصػػابت السػػيد البغػػدادم كعك ػ صػػحي كعم ػ أثرهػػا نقػػؿ إل ػ مسرشػػف
اليرمػػكؾ ف ػ بغػػداد ..كبق ػ في ػ ق ارب ػ شػػهر كنيػػؼ ف ػ

يبكب ػ رػػارة كيقظ ػ رػػار أخػػرل ،كبسػػبب هػػذا

المرض العضاؿ صممنا عم نقم إل مسرشفيات لندف..
كعم ػ هػػذا األسػػاس قػػدمنا طمب ػان إل ػ الجهػػات المخرص ػ لمحصػػكؿ عم ػ الرخص ػ بػػذلؾ ،كبعػػد
انرهات المعامم األصكلي كالحصكؿ عم (الفي از) ادرنا ف الكقػت المقػرر النجػؼ األشػرؼ مرجهػيف
إل المطار الدكل  ،كبعد أف اسرقر بنا المقاـ ف صال ا سرراح قبؿ اق ع الطائرة بساع كنصػؼ
صدرت األكامر مف ضابط امف المطار بػ(المنع) ألسباب
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يمكف فهمها ف رمؾ المحظ الحرج !..

كعم ػ اثػػر ذلػػؾ بعثنػػا كفػػدنا عم ػ الفػػكر برئاس ػ السػػيد حسػػاـ الػػديف الهػػادم الحسػػن إل ػ شػػبيب
المػػالك محػػافظ كػرب ت المقدسػ يسرفسػػر عػػف األسػػباب الرئيسػػي لمسػػأل المنػػع مػػف المغػػادرة ،بيػػد أف
المالك اسرغرب لهػذا النبػأ المفػاج الػذم لػـ يكػف فػ الحسػباف كأعطػ مكعػدان ل جرمػاع ب ػ«القيػادة»
ليسرفسر عف ذلؾ.
كمهما يكف مف أمر فقد فكجئنا ف اليكـ الرػال بزيػارة المحػافظ ،كبرفقرػ خيػر ا﵀ طمفػاح كفريػؽ
مػػف األطبػػات ا خرصاصػػيف برئاسػ الػػدكركر محسػػف العػػان ػ الطبيػػب الخػػاص لمػرئيس الع ارقػ احمػػد
حسػػف البكرػ ػ كبعػػد أج ػرات الفحػػكص الطبيػ الدقيق ػ عميػ بادرنػػا قػػائ ن :اطمئنػكا السػػيد لػػـ يكػػف مصػػابنا
بػ«مرض البركسرات» كانما هك بحاج إل إجرات عممي جراحي بسيط ف المجارم البكلي  ،كبالفعؿ
اسرجبنا لقكل كأدخمنا مسرشف مدين الطب ف بغداد ،كأجريت ل العممي عم حسب ما يراـ .كبعد
سػ ػػن كنيػ ػػؼ عػ ػػاد المػ ػػرض الي ػ ػ كدخػ ػػؿ عػ ػػدة م ػ ػرات إل ػ ػ مسرشػ ػػفيات بغػ ػػداد ،كي ػ ػئس األطبػ ػػات ذكك
ا خرصاصات العممي المخرمف بسػبب ركمسػات المجػارم البكليػ كالمضػاعفات األخػرل الرػ إصػابر
نريج هذا المرض المزمف.
كقػػد فكرنػػا مػرة أخػػرل فػ أخػػذ الرخصػ مػػف الجهػػات المخرصػ لمغػػادرة القطػػر ،كاجرمػػع السػػيد
حسػػاـ الػػديف الهػػادم بالسػػيد عبػػد الػػرزاؽ الحبػػكب محػػافظ ك ػرب ت ،كاقرػػرح عمي ػ فك ػرة الرػػداكم ف ػ
ب بفكػ ػرة المغ ػػادرة أحس ػػف ررحي ػػب ،ككع ػػد بإنج ػػاز المهمػ ػ بع ػػد الرش ػػاكر م ػػع
مشرش ػػفيات أكرب ػػا ،فرحػ ػ ى

(القيادة) كبالفعؿ ازرنا كقدـ لنا الكراب الرسم بالمغادرة خارج القطر.

كف ػ صػػباح الخػػامس مػػف رش ػريف األكؿ  1972ذهبنػػا إل ػ المطػػار الػػدكل ففكجئنػػا م ػرة ثاني ػ
بػ(المنع مف السفر) فكانت هػذ المفاجئػ فػ الحقيقػ صػدم فػ حيارنػا ،كرحػت أنػا شخصػيان أرحػدث
ف سرم :عجيب ألـ يغادر قبم السيد محسف الحكيـ (ت  ،)1971ككانػت بينػ كبػيف حػزب السػمط
مقاطع بسبب ارهاـ كلد بالرجسس لصالح الك يات المرحدة األمريكي

!!)2(»..

كجػػات فػ الػػرد أيضػان :كالسػػبب األسػػاس لحقػػد قيػػادة النظػػاـ البعثػ عمػ السػػيد البغػػدادم هػػك أف
السيد البغدادم كػاف المبػادر األكؿ لمسػاندة الشػعائر الحسػيني  ،ارجػع كرػاب «جهػاد السػيد البغػدادم»
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ص ،65كأز ـ هذا النظاـ البعث يعربركف الشػعائر الحسػيني مػف أهػـ الكسػائؿ لمقضػات عمػ أفكػارهـ
(العممانيػ ػ ) ،كأنػ ػ أر ػػذكر جي ػػدان عن ػػدما أص ػػدر النظ ػػاـ البعثػ ػ بيانػ ػان لمن ػػع ممارسػ ػ طق ػػكس الش ػػعائر
الحسيني

سيما (الرطبير) فػ أيػاـ حككمػ البكػر 1971ـ ،بسػبب كقػكع رصػادـ بػيف أهػال النجػؼ

كأجهزة الدكل لي ن حر أف بعض رمكز الحزب شهر مسدس أمػاـ الصػحف الحيػدرم الشػريؼ كأطمػؽ
الرصػػاص ،كف ػ هػػذ الكاقع ػ أرسػػؿ السػػيد البغػػدادم عم ػ رمػػكز النظػػاـ ،ككػػاف السػػيد عبػػد الػػرزاؽ
الحبػػكب كالمرحػػكـ السػػيد حسػػيف الكميػػدار مػػف جمم ػ الكافػػديف ،فنصػػحهـ كحػػذرهـ مػػف مػػنعهـ طقػػكس
الشعائر الحسيني كأمرهـ بارجاعها فك نار.
فارصؿ السيد شبيب المالك محافظ كرب ت بنائب مجمس قيػادة (الثػكرة) فػ هػذا الشػأف فػامرثمكا
أكامػػر السػػيد البغػػدادم ،هػػذا مػػف جه ػ  ،كمػػف جه ػ أخػػرل أف مكاقػػؼ أحفػػاد السػػيد البغػػدادم المعادي ػ
لمنظاـ البعث معركف لدل جميع النجفييف ك يرهـ ،لذا اعرقؿ أخػ السػيد حيػدر أيػاـ الحػرب العراقيػ
اإليراني

رهام بحزب الدعكة ا س مي كذبان ،كاعرقؿ أخ الشهيد المهنػدس السػيد فيصػؿ فػ نفػس

ذلػػؾ الكقػػت كارهػػـ بػػنفس ا رهػػاـ ثػػـ أشػػررؾ ف ػ ا نرفاض ػ الشػػعباني عػػاـ 1991ـ ،ثػػـ قػػبض عمي ػ
كاعدـ ،ككاف أخ السيد حسػيف مػف رمػكز هػذ ا نرفاضػ  ،ككػاف بيػد المػذياع كيخطػب ضػد النظػاـ
البعث ف الصحف الحيدرم الشريؼ ،ثـ ادر مع المجاهديف بعد سقكط النجؼ إل إيراف ،كاعرقمت
أنا أيضان ف أياـ الحرب العراقي اإليراني  ،كامػا مكاقػؼ شػقيق األكبػر السػيد احمػد الحسػن البغػدادم
(حفظ ا﵀ كرعا ) ضد النظاـ فمشهكرة

رحراج إلػ بيػاف ،كامػا مػكقف رجػا النظػاـ ف ارجػع «اسػألكا

أهؿ الذكر» الحمق الثاني  ،كما اعرقؿ عم السيد رق كنج

السيد عبد الكريـ كالسػيد حسػف بسػبب

هركبهمػػا مػػف الخدم ػ العسػػكري  ،يضػػاؼ إل ػ ذلػػؾ كم ػ أف الجهػػاز اإلدارم لمسػػيد الخػػكئ لػػـ يػػدرجكا
أحفػػاد السػػيد البغػػدادم ف ػ قائم ػ اإلعفػػات م ػف العسػػكري ف ػ أيػػاـ الحػػرب العراقي ػ اإليراني ػ حر ػ أن ػ
كجهت عرابان لمشي شريؼ كاشؼ الغطات عمػ هػذ األعمػاؿ الشػنيع فقػاؿ لػ أف السػيد محمػد رقػ
الخكئ يقكؿ ف شأنكـ إف مدير األمف هػك الػذم امرنػ أف

أدرج أسػمات بيػت السػيد البغػدادم فػ

قائم اإلعفات ،كأمثاؿ هذ المقك ت مع العمـ أنهـ ادرجػكا فػ رمػؾ القائمػ جميػع ابنػات حكاشػ السػيد
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الخػػكئ مػػف دكف اسػػرثنات ،بػػؿ كػػاف بعضػػهـ ليس ػكا مػػف طػ ب الحػػكزة!! ..كػػؿ ذلػػؾ بسػػبب أف أحفػػاد
السيد البغدادم مف المسانديف األشدات لمسيد الخمين حر أف ا مبهـ يرجعكف إلي ف الرقميد.)5(.

االسباب الشارحة المغٌبة
البغدادي وجاسوسٌة مهدي الحكٌم
إننا ف الكاقع عندما نسرد هذ النصكص المطكل كمها الر قطعان رثير قطعان رساؤ ت القارئ..
فإننا ننشرها،

دفاعان عف اسػـ السػيد محمػد الحسػن البغػدادم ،بػؿ دفاعػان عػف مقػدار جهػد كجهػكد

رحػػت عنػ ػكاف اإلس ػ ـ كالعػ ػراؽ ،ك نثيرهػػا ألنه ػػا كانػػت إجاب ػػات «شػػافي ككافيػ ػ » حػػكؿ ذات «فر ػػكل
البغػدادم» الرػ «كجهػت» صػراعينا ضػػد السػيد محسػػف الحكػػيـ ..بػؿ ألنهػػا نصػػكص مرشػابك بمػػا لػ
ع قػ ػ ،

بالصػ ػراع المرجعػ ػ الح ػػاد آن ػػذاؾ فحس ػػب ،ب ػػؿ بم ػػا يق ػػدـ ركص ػػيفان مس ػػهبان ل ػػدكر «المرج ػػع

األعم » كأثر عم مصير األم  ،سكات مأل هذا المكقع السيد محسف الحكػيـ أـ السػيد الخػكئ كحػاؿ
الش ػػهيد محم ػػد ب ػػاقر الص ػػدر فػ ػ ظ ػػؿ كػ ػ ا س ػػميف أك «الم ػػرجعيريف» ،فالص ػػدر انرق ػػؿ م ػػف قس ػػكة
«الحكيـ» اإلقصائي لمشركع اإلس م الرأسيس إل قسكة أكثر إي منا كاسرهدافنا كطعننا ،فهك كمف
أيػػف مػػا نظػػرت ل ػ نظ ػرة مقارن ػ مػػع «المرجعيػػات» ،أك مػػع حػػزب الػػدعكة اإلس ػ مي  ،أك مػػع خصػػكـ
الحكيـ ،أك ف ظؿ م بسات ع قر مع الثكرة اإلس مي الر مررنا عميها ،ر حظ م اررة هذ القسكة
رصب عميها صبنا ب انقطػاع ..كفػ م ارحػؿ حيارػ كمػف الجهػات كمهػا مػع رفػاكت درجارهػا كدكافعهػا
كنكاياها ...كنعيد القكؿ باف «شمار » خصكـ الحكيـ ب كػنمط مػف أنمػاط هػذ القسػكة الرػ عاناهػا..
لـ يكف بدافع اإليذات ،بؿ كاف نابعنا مف «الرصنيؼ السطح ل عم أن انسجـ مع محسف الحكػيـ»
كنابعان مف ياب المعيار المعرف الذم عالجنا سابقان ف النظر إلي .
كمهما يكف مف أمر فإف مف يعيد النظر ف الرساؤ ت الر أثاررها النصكص المطكل رمؾ بد
أن يركقؼ عم الحشد المكقف الكثػائق الهائػؿ( )6لمكاقػؼ السػيد الخػكئ الرػ دفػع ثمنهػا المػرة رمػك
األخػػرل الشػػهيد محمػػد بػػاقر الصػػدر .كعػػكدة إل ػ الرباسػػات قص ػ «الفرػػكل» ذارهػػا لمحمػػد الحسػػن
البغػػدادم المرزامن ػ مػػع ارهػػاـ مهػػدم الحكػػيـ بالعمال ػ  ،فػػإف رمػػؾ النصػػكص بإسػػهابها إ أنهػػا جػػاتت
«دفاعيػ » اعرمػػد اإلسػػهاب فيهػػا أدكات دفاعيػ مشػػركع كمفيػػدة كمهمػ ككاشػػف لمكثيػػر مػػف المخبػػكت
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لكننا نرل أنها «رهرب» ربما عف دفاع يرركز إل أدكات أكثر فاعمي ف ما يرربط بالرباسػات الفرػكل
ذارهػػا ،فالنصػػكص المطكل ػ المػػذككرة ر ػػـ «رح ػديارها المكػػركرة» لمكارػػب ػ الخرسػػاف ػ الػػذم عػػال
المكضكع بطريق مشكه كربما قصػدي إ أنهػا رحاشػت المباشػرة «الهاجمػ » عمػ المكضػكع بأدكارػ
ذارها

األدكات األخػرل ،فػأدكات القصػ ػ الفرػكل ػ ربقػ أكثػر مػف فرديػ لػدحض «قصػدي الكارػب»

ف رزكير الراري  ...ك نعرقد أف «الهركب» مف أدكات القص ذارهػا كػاف هركبػان «عفكيػا»...

بػؿ

هك هركب يقع ف سياؽ الرردد مف المنه ا قرحام لمرد ف ظؿ مرحمػ سػقط فػ ظمهػا كػؿ رػردد،
كهػ ػ رف ػػرض فرضػ ػان ش ػػرعيان الكش ػػؼ الفاض ػػح لم ػػا دار فػ ػ الماضػ ػ م ػػف رزكي ػػر لر ػػاري «الح ػػكزة»

المعاصػػر ف ػ النجػػؼ ..ف ػ ظػػؿ حاضػػر عمن ػ كص ػارخ كمػػداف ف ػ رعػ و
ػاط الرمػػكز «المرجعي ػ لهػػذ

الحكزة» مع ا حر ؿ األميرك  ..كهك رعاط دفع الشعب العراق ثمن ك يزاؿ يدفع أنها انر مف دمات
األبريات ،فرمكز «الحكزة» العميا كنهر الدـ العراق الجارم ف الفرػرة الرػ نرحػدث عنهػا بارػا لصػيقيف
كسػػبب كنريج ػ  ..كسػػبب أكؿ ف ػ قائم ػ األسػػباب األخػػرل كمهػػا ككنريج ػ عراقي ػ رفػػرض ذارهػػا س ػؤا ن
مخج ن ليس ف العراؽ فحسب ..بؿ ف العالـ العرب كاإلس م كم .
ًفمـ يرردد إذف كارب هذ ً النصكص ف اخريار أدكات الرد كال مر يبق هػذا الشػعب الع ارقػ
مشركعنا لدكرات المكت كالذبح المرنكع ف ظؿ ياب ما أسمينا المنه ا قرحام بأدكات المكضكع
المباشػرة إف أكؿ مػا يجػب قكلػ فػ فػؾ الرباسػات رمػؾ الفرػكل ػ كفػؽ أدكات مكضػكعها ػ هػك سػككت
السػػيد محمػػد الحسػػن البغػػدادم ف ػ حينهػػا عػػف ركظيػػؼ السػػمط لهػػا كثػػان مػػا يثػػار ف ػ فػػؾ رم ػػؾ
ا لرباسات هك عدـ اسرقكائ ف حين بخمفيات فركا .
 ...كمػػف الكاضػػح أك مػػف المقطػػكع ب ػ كفػػؽ الػػنص الػػذم قال ػ البغػػدادم كخمفيار ػ

ػ نحػػرفظ ب ػ

مسػج ن ػ هػك أنػ سػئؿ مػف قبػؿ كفػد مػف عػامميف فػ اإلذاعػ العراقيػ آنػذاؾ زار إلػ بيرػ قبػؿ ارهػاـ
الس ػػيد مه ػػدم الحك ػػيـ بالرجس ػػس م ػػف قب ػػؿ الس ػػمط  .بث ثػ ػ أش ػػهر ،س ػػئؿ ع ػػف المكق ػػؼ اإلسػ ػ م أك
«الحكـ اإلس م » بحؽ مف يقكـ بالرجسس عم بمد .
فأجاب جكاب المعركؼ:

243

ِ
ِ
األر ِ
يف ُي َح ِ
ػع
صمّ ُب َواْ و تُقَ ّ
ارُب َ
﴿ا ّن َما َج َزآ ُ الّ ِذ َ
طَ
سولَ ُ َوَي ْ
ساداً َف ُيقَتّمُ َواْ و ُي َ
ض فَ َ
وف اهللَ َو َر ُ
س َع ْو َف في ْ
ِ
ِ
ػؾ لَهػػـ ِخػ ْػز ِ
ػف األر ِ ِ
ِ
ِ ٍ
ِ
اب
ي فػػي الػ ّػد ْن َيا َولَ ُهػ ْػـ فػػي االَخػ َػرِة َع ػ َذ ٌ
ٌ
َْيػػدي ِه ْـ َو َْر ُجمُ ُهػػـ ّمػ ْػف خػػمؼ و ُينفَػ ْػواْ مػ َ ْ
ض َذلػ َ ُ ْ
ِ
يـ﴾.
َعظ ٌ

كقطعان أف السؤاؿ كاف عامان عػف الجاسكسػي  ،كمػا أنػ أجػرم قبػؿ ث ثػ أشػهر مػف ارهػاـ النظػاـ
مهدم الحكيـ بالرجسس كالسيد البغدادم لػـ يعػرؼ فػ حينهػا أف السػمط إنمػا أجػرت معػ هػذا المقػات
كه ػ رنػػكم كربيػػت اسػػرخدام

حق ػان ضػػد أحػػد ،س ػكات كػػاف مهػػدم الحكػػيـ أـ يػػر  .كلػػذا فػػإف الس ػؤاؿ

المركػػزم الػػذم يطػػرح ذار ػ بقػػكة كلػػـ رجػػب عن ػ أك رعالج ػ رمػػؾ النصػػكص المطكل ػ هػػك لمػػاذا سػػكت
محمد الحسن البغدادم إزات ركظيؼ السمط لمقات عاـ أجرر مع قبؿ ث ثػ أشػهر كبمػا يدخمػ ػ أم
البغدادم ػ ف المحػاذير الرػ كػاف يرحاشػاها كالمركقػع فػ مثػؿ هػذ الحالػ ككفػؽ السػياؽ الصػراع
الػػذم حكػػـ «الحػػكزة» قبػػؿ رمػػؾ الفرػػكل كمػػنه رعاطي ػ مػػع هػػذ الص ػراعات الر ػ يمحػػظ دارس حيار ػ
كدكر أن ىحًذر ف مثؿ األمكر ...المركقع أف يصدر البغدادم بيانان ركضيحيان لخمفيات هذ «الفركل»

كطبيع ػ ركظيػػؼ السػػمط لهػػا لم ػرأم عػػاـ الع ارق ػ كاإلس ػ م  ..إ أف هػػذا المركقػػع لػػـ يحصػػؿ ،كلػػـ

يصػػدر البغػػدادم بيان ػان ركضػػيحيان إزات ذلػػؾ بمػػا «يكػػرس» ارهامػػارهـ «المعركف ػ » ل ػ بأن ػ كػػاف عم ػ
«رفاهـ مع األنظم » كهك كاحد مف ا رهامات العديدة الر اعرادت «الحكزة» أف رقذؼ بها أم مكقع
رمػكزم ثػػكرم حقيقػ خػػارج دائػرة ا رربػػاط بالخػارج ...فهػػذ «الحػػكزة» كبػػاعرراؼ أبػػرز رمكزهػػا اإلمػػاـ
الخمين الذم قض ث ث عشر عامان ف العػراؽ رفبػرؾ الػرهـ الجػاهزة كركزعهػا كرشػيعها عبػر أجهػزة
إشػػاع معػػدة كحاضػرة لػػذلؾ فرقػػذؼ أحػػدهـ ػ الرمػػكز الثكريػ

ػ برهمػ اإللحػػاد كرقػػذؼ الثػػان برهمػ

الكهابي كالثالث برهم «الرسنف» كالرابع برهم «الرعاكف مع السمط »...ال مف ا رهامػات كلػـ يسػمـ
ط ػكاؿ أكثػػر مػػف قػػرف ثػػائر أك مفكػػر «حػػكزكم» مػػف رهم ػ أك أكثػػر مػػف هػػذ الػػرهـ القاسػػي الممفق ػ
ك«الرسقيطي » لهال هذ الرمكز لـ يسمـ مف ذلؾ عبد الكريـ الزنجػان ك محمػد الخالصػ ك السػيد
البغػػدادم ك الشػػهيد محمػػد بػػاقر الصػػدر ك الشػػهيد محمػػد محمػػد صػػادؽ الصػػدر ك أم رمػػز ثػػكرم
آخر.
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ككػػاف كاضػػحنا أف الرهم ػ الر ػ حػػكرب بهػػا محمػػد الحسػػن البغػػدادم ه ػ رهم ػ «الرعامػػؿ مػػع
األنظم الحاكم » كه رهم نقيض لمكاقع رمامان ،كما أف الػرهـ األخػرل إزات اآلخػريف مخالفػ لمكاقػع
حيػػث أف «المكاقػػع المرجعيػ العميػػا» هػ الرػ ررعامػػؿ مػػع هػػذ األنظمػ كػػؿ عمػ طريقرػ  ،كبالرػػال
رقمب الرهم كررم عم مف يراد اسػرهداف فػ سػياؽ هػذ الصػراعات مػف الرمػكز الثكريػ «الفقهيػ »
النظيفػ الرػ أثبرػػت الكقػػائع أنهػػا عاشػػت حيارهػػا ركابػػد كرعػػان حرػ فػ كاقعهػػا المعاشػ

ػ المػػال (

 ....)7كررفض عركض األنظم المالي ..
نعػكد لنقػكؿ لمػػاذا لػـ يصػػدر البغػدادم بيانػنا ركضػػيحينا حػكؿ خمفيػػات فرػكا رمػؾ كهػػك الػذم عػػرؼ
عن أن لـ يخش أي سمط إذا ما ارربط األمر بمثؿ ما ارربط ف ركظيؼ السمط لهذا «الف » الػذم
أكقعػت البغػدادم فيػ ػ حسػب رأيهػا ػ بينمػا كانػت السػمط رػرل أنهػا أدت دكرهػا كنجحػت فػ نصػب
«الف » فإف البغدادم الذم لـ يكف يخش الركضيح ما كاف يرل بما حصؿ «فخان» كما كاف يػرل أف
المكق ػػؼ كمػ ػ يحر ػػاج إلػ ػ إيض ػػاح خمفي ػػات ه ػػذا «الفػ ػ » كه ػػذ «الفر ػػكل»!!
النصػػكص المػػارة الػػذكر يػػر مكجهػ ضػػد مهػػدم الحكػػيـ كبأنهػػا فرػػكل عامػ ...

ألنه ػػا كم ػػا كرد فػ ػ
لػػيس لهػػذا السػػبب

كحد كانما البغدادم كجد نفس فػ رمػؾ المحظػ أمػاـ خيػاريف ػ فػ أكثػر ا حرمػا ت ػ خيػار ركضػيح
الخمفيػػات ػ خمفيػػات الفرػػكل ػ كخيػػار السػػككت حػػكؿ ركظيػػؼ السػػمط لهػػا .كاذا مػػا أخػػذنا األمػػر مػػف
الناحيػ الشػرعي فػػإف خيػار ركضػػيح الخمفيػات سػػيفهـ عمػ أنػ ربرئػ لسػػاح مهػدم الحكػػيـ مػف رهمػ
الرجسس ..كهذا ما يخالؼ الكاقع الػذم كػاف معركفػنا لمجميػع فػ رمػؾ المرحمػ كأكثػر العػارفيف بػ هػك
السػػيد البغػػدادم ،فقػػد يكػػكف هنالػػؾ ك ػ ـ حػػكؿ كمم ػ أك مفػػردة «الرجسػػس» إ أف المسػػأل أكبػػر مػػف
مسػأل الكػ ـ حػكؿ المفػردة فػ ظػؿ كاقػع معػركؼ كمعػاش لمقاصػ كالػدان حػكؿ ارربػاط «مرجعيػ »
محسف الحكيـ بشا إيراف كاررباط بعض أك د ب  ،سيما السيد مهدم الحكيـ ف رمؾ المرحم .
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السكوت من الرضا
البغدادي ـ الخمٌنً
جاسوسٌة مهدي الحكٌم
عاش ػػت «ح ػػكزة النج ػػؼ» فػ ػ ظ ػػؿ ج ػػدؿ رم ػػؾ المرحمػ ػ ككج ػػكد اإلم ػػاـ الخمينػ ػ فيه ػػا ،كمكق ػػؼ
«المرجعيات» من كثائر ضد شا إيراف .ككاف البغدادم يكاد يككف الكحيد ف النجؼ الذم لـ يخش
أيػ سػػمط ،

سػػمط العػارفيف* ك سػػمط البكػػر ػ صػػداـ حسػيف فػ إبػػدات كقكفػ العمنػ إلػ جانػػب

اإلماـ الخمين الثكرم كالدفاع عن ،

بما ينسجـ مع ركجهات هذ األنظم السياسي الر أرادت أف

رجعؿ مف اإلماـ الخمين كرقػ ضػد الشػا  ،فػاف اإلمػاـ الخمينػ لػـ يسػمح ألم مػف هػذ األنظمػ أف
يسػػرخدم كرقػ فػ صػراع مػػع شػػا إيػراف ،بقػػدر مػػا هػػك اسػػرخدـ األنظمػ ككرقػ لرمريػػر أهدافػ فػ
محارب ػ الشػػا  ،كالسػػيد البغػػدادم لػػـ يكػػف دعم ػ كاحرضػػان اإلمػػاـ الخمين ػ مػػف الط ػراز الػػذم يمب ػ
حاجػػات سػػمط مػػا بقػػدر مػػا كػػاف هػػذا الػػدعـ كا حرضػػاف مؤذي ػنا كمزعج ػنا لهػػذ السػػمط كمنسػػجمنا مػػع
منهج ػ «الفقه ػ

ػزكر هػػذ الحقػػائؽ سػػيما بعػػد نجػػاح ثػػكرة اإلمػػاـ
ػ الثػػكرم» ،ك أحػػد بإمكان ػ أف يػ ِّ

الخمين .
إف دعـ البغدادم «المنفرد» اإلماـ الخمين لـ ينطمؽ أيضنا مف خصكمر مع الحكيـ الذم كاف
ضد الخمين كحميؼ شا إيراف ..كانما كاف نابعان مف قناعار الشرعي كمنهج الخاص ب  ..كا فإف
أبكاب الشا الر كانت مفركح ليس فقط لمحسف الحكيـ كانما لغير مف «المراجع» ...كانت مفركح
أماـ البغدادم أيضان لك أراد ذلؾ ،كالدليؿ األقػكل الػذم يجعػؿ مػف مػنه السػيد البغػدادم منسػجما مػع
المسؤكلي الشرعي ..

مف منطمؽ «الصراعات المرجعيػ » هػك أف أبػكاب األنظمػ العراقيػ بمػا فيهػا

بػاب نظػاـ البكػر ػ صػداـ كػاف مفركحػنا أمػاـ البغػدادم لكػ يكاجػ محسػف الحكػيـ بعقميػ «الصػراعات
الحكزكي ػ » كالرحالفػػات القصػػدي  ...لكػػف ،بمػػا أن ػ رفػػض الػػدخكؿ مػػف أب ػكاب شػػا إي ػراف كمػػف أب ػكاب
األنظمػ العراقيػ بكجػ محسػػف الحكػػيـ المػػدعكـ مػػف شػػا إيػراف ،فػػإف كقكفػ مػػع اإلمػػاـ الخمينػ كػػاف
بالرأكيد ينطمؽ مف المسؤكلي الشرعي

ير.
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يمكف ألحد أف يزكر ممف عاشكا رمؾ المرحم بما

إف راري البغدادم هذا مع اإلماـ الخمين

فيهـ خصكم الػذيف «ارهمػك بالعمػؿ مػع األنظمػ » ظممػان كعػدكانان فهػـ يغمػزكف كيممػزكف فػ كرػابرهـ
هذا الراري  ،لكنهـ لـ يجرؤكا إط قان عم فرح ممفارػ ألنهػا ممفػات أصػبحت أكبػر مػف الرزكيػر بعػدما
حفظها ،كراري مكركب ،رجاؿ الثكرة اإلس مي بزعام اإلماـ الخمين .
إذف ،كفػػؽ ه ػػذ الخمفيػػات كمه ػػا الر ػ حكم ػػت ع ق ػ البغ ػػدادم بػػالخمين عمػ ػ أسػػاس الكاج ػػب
الشرع كمنه البغدادم «الثكرم»

المنه الصراع «الحكزكم» ..كاف كاضحان أماـ البغدادم أف

عمي أ يرعامؿ مع قضي «فركا » بطريق «الف » الذم رسمر السمط ل حسب اعرقاد مف الناحي
الشرعي أيضان حر كأف اسرغمها خصكم فهك إذا ما أصدر ركضػيحان حػكؿ خمفيػات هػذ الفرػكل فػإف
ركضيح يفهـ مف قبؿ الرأم عاـ بأن «ربرئػ » لمسػيد مهػدم الحكػيـ ..كهػذا مػا يخػالؼ الكاقػع الشػائع
المعػػركؼ ف ػ الكسػػط «الحػػكزكم» كيخػػالؼ الكاجػػب الشػػرع الممق ػ عمي ػ  .إذ كيػػؼ يعط ػ «صػػؾ
بػراتة» إلنسػاف يعػػرؼ البغػدادم ع قارػ مػع شػػا إيػراف الػػذم كػاف عػػدكان لػدكدان لإلسػ ـ كرمػكز كثػكار
آنذاؾ هؿ يكضح الخمفيات ك«الف » السمطكم لك

يسات فهـ فركا كركضيحها كركظيفها حر لك

أدل ذلؾ ب إل مخالف شػرعي قػد رػنعكس عمػ مسػار الحركػ اإلسػ مي فػ إيػراف ،كقػد رفهػـ عمػ
أنها إعطات شرعي لع قات شا إيراف مع رمكز «الحكزة» النجفي المرربط مع  ،كقد رررؾ أث نار حر
عم المعارض اإليراني اإلس مي بزعام اإلماـ الخمين المقيم آنذاؾ ف العراؽ.
إف أم ركضػيح مػػف السػيد محمػػد الحسػػن البغػدادم آنػػذاؾ إزات خمفيػػات رمػؾ الفرػػكل كاسػػرغ لها
كركظيفها كاف ل آثار خطيرة فض ن عف جانبها «الشرع » ...كعمي فإف إرباع خيار السػككت كػاف
يرػػرجـ مسػػؤكلير الشػػرعي كينسػػجـ مػػع منهجػ «الثػػكرم الجهػػادم» ككػػاف يػػنـ عػػف كعػ حساسػػي أم
ك ـ «ركضيح » ل ػ «فرػكا » كانعكاسػار عمػ كاقػع الحركػ اإلسػ مي فػ إيػراف كزعامارهػا المكجػكدة
ف العػراؽ كمػا أنػ يػنـ عػف دقػ فػ رشػخيص ا سػرفادة أك عػدمها بالنسػب لمػا يقػكؿ سػكات كػاف شػا
إيراف أـ مف هك عم اررباط مع ف العراؽ.
 ...ف ػ ظػػؿ هػػذيف الخيػػاريف لمحمػػد الحسػػن البغػػدادم أمػػاـ «ف ػ » السػػمط ألخػػذ الفرػػكل من ػ
كركظيفها ف ما بعد ..خيار السككت عم ركظيؼ السمط هذ الفركل كبالرػال إشػكاليارها ل سػرفادة

247

منها ..كخيار ركضيح خمفيات هػذ ً الفرػكل الرػ أسػهبنا فػ إشػكاليارها كػاف بػد لمبغػدادم أف يفضػؿ
خيار السككت عم خيار الركضيح ،فباإلضاف إل مضار كمحاذير الر مررنػا عميهػا ...فإنػ يبػدك
خيا انر يػر ذم منطػؽ ألسػباب عديػدة أيضػان ..فػإذا مػا كػاف المرجػع األعمػ نفسػ كالػد مهػدم الحكػيـ
حيػنا فمػف األكلػ أف يمػارس هػذا «المرجػع األعمػ » دكر كسػمطر كهالرػ «الدينيػ » فػ كجػ السػمط
سيما كأف ركجي الضرب ل مف خ ؿ ارهاـ كلد بالرجسس لـ يأت مف فراغ ف مثؿ رمؾ المرحم ..
كانمػػا جػػات بعػػد أحػػداث مشػػهكرة مركج ػ بسػػفر السػػيد محسػػف الحكػػيـ إل ػ بغػػداد لقيػػادة فعػػؿ مػػا ضػػد
السمط آنذاؾ..
 ...ككػاف جػػزت مػػف األمػ حاضػ انر إلػ جانػػب هػػذ «المرجعيػ » كالػػدفاع عنهػػا ...كعنػػدما انرهػػت
رمػؾ األحػداث المعركفػ بنكسػ كبػرل ل ػ «مرجعيػ الحكػيـ» ،كانعكسػت إحباطػان لػدل شػرائح مػف األمػ
كجد النظاـ الحاكـ ف حينها الفرص سانح لك يكج ضربر األقسػ لهػذ «المرجعيػ » مػف خػ ؿ
ارهاـ مهدم الحكػيـ بالرجسػس ...كقطعػان أف السػيد محمػد الحسػن البغػدادم كاإلمػاـ الخمينػ ك يػرهـ
كانكا سيقفكف بكج السمط لك رراجع السيد الحكيـ ...قطعنا إنهـ سػيطككف ممػؼ الماضػ الصػراع
مع السيد محسف الحكيـ كسيقفكف إل جانب لك كاف األخير اسرغؿ حضكر األم مف جانب كضعؼ
السمط مف جانب آخر ،لكف ألف شخصي السيد محسف الحكيـ ،كما كصفناها فػ أكثػر مػف مكػاف،
شخصي مررددة ،فكاف الرهاف عميها صعبان لك رسرغؿ مثؿ رمؾ الفرص  ،فه مرجعي ضيعت قبػؿ
ذلؾ فرصنا أكبػر ككػاف رحركهػا السياسػ مشػركطنا كمرربطػنا بالخػارج الشاهنشػاه قبػؿ رمػؾ السػمط ..
كبالرال فإن

محمػد الحسػن البغػدادم كػاف يػرل بػأف السػيد محسػف الحكػيـ سيسػرثمر رمػؾ الفرصػ

ف ػ ظػػؿ معرفر ػ الدقيق ػ لشخصػػير كصػػداقر الشػػبابي القديم ػ ل ػ ك اإلمػػاـ الخمين ػ كػػاف يػػرل في ػ
مػؤه ن لمكاصػم المشػكار ...كلػػذا فػإف ا ثنػيف ،البغػػدادم كالخمينػ  ،كانػا يػػدركاف رمامػنا بػأف شخصػػي
السيد الحكػيـ يػر قػادرة عمػ اسػرثمار أيػ فرصػ  ...فمثممػا أف لمبغػدادم قصصػان كرجػارب معػ فػإف
لإلمػػاـ الخمين ػ قص ػ كرجرب ػ مري ػرة مع ػ أيض ػنا ..كعمي ػ كػػاف قػػدرهما أف يرجرعػػا ألم ػنا جديػػدنا كهمػػا
شاهداف عم مرحم رجر العراؽ إل كيػ ت ككيػ ت حقػ  ...كلػذا فػإف سػككت البغػدادم عمػ رمػؾ
الفرػػكل ا لرباسػػي الػػذم كػػاف يػػرل في ػ أيض ػنا درس ػنا لمػػف يػػرعظ حق ػنا لمػػف رحػػدثهـ أنفسػػهـ بمكاصػػم
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ا رربػػاط بالخػػارج عبػػر شػػا إي ػراف رػػكج بسػػككت ثػػاف يػػر الرباس ػ كمغػػاير عػػف السػػككت األكؿ كهػػك
سػككت اإلمػاـ الخمينػ عمػ ارهػػاـ السػمط مهػػدم الحكػيـ بالرجسػػس ..كعػدـ الػػدفاع عنػ  ...فسػػككت
الخمين ل د

ت خطيرة كه األخرل ير نابع مف مكقؼ الحكيـ منػ فػ العػراؽ ك مػف ع قػ

األخير بشا إيراف ...كانما ه نابع أيضنا مف مكقف الشرع الذم قدر عم ضكت فهم هك اآلخر
لطابع الرردد ف شخصي السيد محسػف الحكػيـ الػذم أدل إلػ مػا أدل إليػ مػف رػأثيرات مرعبػ عمػ
مسار الحرك اإلس مي ف كؿ مف العراؽ كايراف.

البغدادي قٌد المساءلة
 ...نعـ إف الك ـ النقدم عف السيد محمد الحسن البغدادم

يندرج ف إطػار فرػكا رمػؾ الرػ

كػػاف السػػككت فيهػػا هػػك السػػككت الصػػح الػػذم يعبػػر عػػف منهج ػ «الثػػكرم» كمػػا عبػػر عن ػ بكقكف ػ
المشػػهكد مػػع اإلمػػاـ الخمين ػ  ،كبسػػيرر الذاري ػ الشخصػػي  ،كبػػبعض كرابار ػ

سػػيما كراب ػ المشػػهكر

«كجػػكب النهضػ » ...إ أف مػػا يمكػػف أف يثػػار مػػف نقػػد حػػكؿ هػػذا «المػػنه الثػػكرم» هػػك «السػػككت
النقػػيض» أك «السػػككت األصػػؿ» فػ مسػػار حيػػاة السػػيد محمػػد الحسػػن البغػػدادم ،كهػ حيػػاة حافمػ
كطكيم عايشت عهكدنا سياسي مرعددة ف العراؽ كما عايشت أنماطنا مف أطكار «المرجعيات العميا»
ثػػـ عاشػػت صػػخب «الحػػكزة النجفيػ » .ك«ثكريػ » البغػػدادم الرػ رحػػدثنا عنهػػا ،الرػ عكسػػرها مجمػػؿ
ػرثنات «ميػػدانيان» ...فقػػد طغ ػ عم ػ حيار ػ كاقػػع العزل ػ
كرابار ػ كمكاقف ػ كج أرر ػ كنظافر ػ ررجمػػت اسػ ن

«النسػػبي » إزات ا نح ارفػػات الرػ عايشػػها «حكزكيػنا» ك«سياسػػينا» أك «العزلػ ا جرماعيػ » الممزكج ػ
بصراحر ( )8ف كشؼ هػذا الكاقػع إ أنهػا «صػراح ديػكاف»

صػراح «درس حػكزكم» أك «درس

فقه » أك «بحث خارج» يعطيها صف الشمكلي كيحكلها إل «صراع فقه » ايجاب مقابؿ «دركس
كبح ػػكث اآلخػ ػريف» لكػ ػ رش ػػكؿ ظ ػػاهرة له ػػا امر ػػدادها ال ػػكطن  ،فالبغ ػػدادم بحك ػػـ صػ ػراحر المعركفػ ػ
ككطنير الر

بار عميها كككن ضميعنا ف «الفق الرقميدم» كاف قاد نار عم كسر طػكؽ الحصػار

المفركض عمي  ،كأف يكاجػ الػرهـ الكاذبػ الرػ رطعنػ كرطعػف كػؿ الخػط الرمػكزم الثػكرم المعرفػ ..
البغدادم بحكـ هذ العكامؿ كالصفات كأخرل يرها كاف قاد انر عم إيجاد ظاهرة لػ «البحػث الخػارج»
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ذات الجدؿ الذم يكازف كثي نار مف جدؿ «الدركس الفقهي » الرقميدي السطحي  ...فهك يممؾ كؿ أدكات
هذ الظاهرة الر كاف بإمكانها أف رحد مف سمبيات «حكزة النجؼ» عم أكثر مف صعيد...
 ...إ أف عدـ رصدي لهذ الظاهرة

يعكد فقط إل عامؿ األمكاؿ الذم حاصر «المرجعيػات

الثكريػ » كمهػػا ...بػػؿ إل ػ عكامػػؿ إحبػػاط أخػػرل ...كربمػػا عكامػػؿ «معرفي ػ

ػ فقهيػ » إشػػكالي جعمر ػ

مررددنا ف اإلقداـ عم ذلؾ ..كقد مررنا ف كرابنا «صػناع العقػكؿ» عمػ رأم البغػدادم الػذم يػرل
أف
فػ «الرقميػػد» ٍ

دليػػؿ عمػ «كجكبػ الشػػرع » أك أنػ « أصػػؿ لػ » ػ حسػػب عباررػ

ػ كمبنػ

معرف ساد عبر الراري ف سياؽ نظاـ إس م معرف بشرم مكركث ،كاذا ما أضيؼ إل رأي هذا

آرات أخرل حػكؿ «عمػـ أصػكؿ الفقػ » ..ك«الفقػ » كال ػ «األعمميػ » كمجػا ت أخػرل يمكػف القػكؿ بأنػ
كػاف يعػػيش صػراعان معرفيػان داخميػان سػػيرحكؿ إلػ عكامػػؿ إحبػاط لػ يدفعػ إلػ عػدـ ا هرمػػاـ ب ػ «طبػػع
رسػال عمميػ » جػػادة أك الرصػدم لمثػػؿ رمػػؾ الظػاهرة ػ «البحػػث الخػػارج» ػ الػذم يمكػػف لػ أف يػكازف
بعمق «المعرف الك سيك » بحكثان سطحي كانت رمأل مساجد النجؼ...
إف السيد محمد الحسن البغدادم كػاف «مػدركان» خمػؿ النظػاـ المعرفػ البشػرم الػدين المػكركث
كصراع الذار انره ب إل ذلؾ «اإلدراؾ» ..ككاقع أبقا ف مكقع «المراكح » الميدانيػ  ،فػ هػك
كاف مهيأن نفسيان ف يكظؼ صراحر كشجاعر كرقكا ف كج «أمراض الحكزة» ..ك كاف ف مكقػع
العزلػ الرامػ السػمبي فاخرػار «الممكػف» ػ مػف كجهػ نظػر ػ مػف مكقػع «مرجعػ » لػ «رسػال عمميػ
رمزي ػ » ..كمػػنه «رفري ػ » ص ػراحر كألم ػ كنظافر ػ كػػآمر بػػالمعركؼ كنػػا عػػف المنكػػر عبػػر «ندكر ػ
العمميػ الشػػهيرة» كمػػا رشػػهد مػػف «نقاشػػات عاليػ المسػػركل» لكنهػػا «ضػػيق الػػدائرة» مكازنػان ذلػػؾ بمػػا
يكرب عف «الفق الجهادم» كبمساندر لما ي ار صحيحان كيصب فػ خدمػ اإلسػ ـ ككقكفػ المشػهكر
مع اإلماـ الخمين ف النجؼ األشرؼ ف كقت كاف في األخير يعيش عزل قاسي كحربا شعكات.
كاف مف الممكف لمبغػدادم أف

يقضػ حيارػ فػ هػذا المكقػع «الممكػف» الػذم اررػآ أك اسػرقر

عميػ ػ ككان ػػت صػ ػراحر كش ػػجاعر كنظافرػ ػ ك«أعمميرػ ػ » رؤهمػ ػ لمرفكي ػػر فػ ػ انرػ ػزاع ف ػػرص أك ايج ػػاد
ممكنات رؤثر فػ مسػار «الحػكزة النجفيػ » كرقػرحـ الكاقػع السياسػ لمسػمط كاألمػ  ..لػك انػ اسػرطاع
أف يرجاكز رراب المكركث المسرقر ف عقم حكؿ «ع ق الفقي بالسمط » ،إذ لـ يكف قد نار لمبغػدادم
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أف «يقػػاطع» األنظمػ السياسػػي أك يرعػػاط معهػػا ب ػ «حػػذر» فػ بعػػض المنعطفػػات الرػ يػػرل ل ازمػنا
عميػ أف يرػػدخؿ فيهػػا ..كمػػا لػػـ يكػػف قػػد انر عميػ أف يقػػكد مكاجهػ عمنيػ ضػػد هػػذ األنظمػ الرػ ارهػػـ
ظمم ػان كع ػػدكانان بأنػ ػ يرعامػػؿ معه ػػا ،كالرػ ػ شػػكمت قي ػػدان نفس ػػيان إضػػافيان عميػ ػ فػ ػ هػػذا المج ػػاؿ .كك ػػاف
مفركضنا ل أف يكظؼ صراحر كشجاعر ك«أعممير » كيكسر األطكاؽ الر فرضػت عميػ كأف يفكػر
بإيجاد مؤثر سياس محم عم «الحػكزة» النجفيػ كأف

يرركهػا رحػت رػأثير شػا إيػراف ،كينػزؿ إلػ

العمػػؿ ف ػ الميػػداف كينرػػزع فرصػػا ،كهػػذا مػػا لػػـ يفعم ػ  ،كمػػا يمكػػف أف يكػػكف مجػػا ن لنقػػد السػػيد محمػػد
الحسن البغدادم فقد ضاعت صراحر كشجاعر ك«أعممير » كدفعت األم ثمف ضياعها اليان.
أف يػػؤثركا الرػػأثير المطمػػكب ،فػػإف «عركبػ » أك
كاذا كػػاف آخػػركف يػػر قػػد اقرحمػكا الميػػداف دكف ٍ

بػاألحرل «عراقيػ » البغػدادم المحضػ كػاف بإمكانهػا أف رضػاؼ إلػ مككنػات شخصػير كرجعػؿ مػػف
نمط رأثير ف الكاقع أكبر مف رأثير اآلخريف ،كمػا أف مكقعػ النجفػ يمكػف أف يضػاؼ إلػ مككنػات
شخصػير رمػػؾ كعامػػؿ آخػر ،كيمكػػف أف يكػػكف عامػؿ قػػكة لػ

عامػؿ ضػػعؼ ،إذ إف مكقعيػ النجػػؼ

كجػ ػػدلها «الحػ ػػكزكم» يغ ػ ػػاير كاقػ ػػع ك ػ ػرب ت ككاق ػ ػػع الكاظمي ػ ػ كأمػ ػػاكف مقدسػ ػ ػ كحكاضػ ػػف ثانكي ػ ػ ل ػ ػ ػ
«المرجعي ».
إذ بخ ؼ ما كاف يرل مف أف كجكد ف النجؼ األشرؼ كاف يشكؿ قيػدان عمػ رحركػ انط قػان
مف كعي الحاد باسرهداؼ النجؼ الخارج كالداخم ا سرثنائ الر رجعؿ مف مهم الرصدم لػدكر
مػػا «أم ػ انر مسػػرحي ن» ..كانػػت كجه ػ نظػػر كلػػد السػػيد كػػاظـ الحسػػن البغػػدادم بإمكاني ػ كسػػر كالػػد
األطكاؽ المفركض عمي كعم النجؼ األشرؼ كامكاني قيام بدكر ما ...كربما اسرس ـ البغػدادم ػ
الكبيػر ػ بقناعرػ المػػارة الػذكر هػػك مػف كضػع السػػيد كػاظـ الحسػػن البغػدادم فػ مكقػع «ردة الفعػػؿ»
عم الكاقع «الحكزكم» السائد ك«الرمرد» عمي لكف أيضان دكف رخطيط ...ألىف عدـ اسرجاب كالد ل
رجعم فاقدنا عناصر هذا الرخطيط ...كمهما يكف مف أمر فمع كجهػ نظػر برحريػؾ كالػد فػ النجػؼ
األشرؼ بغض النظر عف آليات هذا الرحريؾ الر أشرنا إليها فإف البغدادم (ا بف) انرهت ب الحاؿ
إل أف يعمؿ بػ «ردة فعؿ» ف أحياف كثيرة كبما يجعؿ مف هذ اآلليات مرفكض كأكؿ رافضػيها هػك
البغدادم ػ الكبير ػ.
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مقتطفات مف كتاب
نبيا و صناـ
حوزة األرض والوطف
حوزة الوافديف ال الوطف
عادؿ رموؼ
ص 319:ط :المركز العراقي لإلعمـ والدراسات 1117ـ
هوامش الكتاب
(*) العارفاف:عبد الس ـ عارؼ كشقيق عبد الرحمف عارؼ المذاف ررابعا عم رئاس العراؽ بيف عام 1963ك.1968
()1عم ػ الحسػػن البغػػدادم (كشػػؼ األس ػرار) إعػػداد حيػػدر الحسػػن البغػػدادم صػػحيف ب ػراتة :صػػكت المسرضػػعفيف ف ػ الع ػراؽ
العدد 11السن األكل

2005ـ.

( )2المصدر نفس
( )3المصدر نفس
( )4المصدر نفس
( )5المصدر نفس .
( )6إف كرػػاب ص ػ ح الخرسػػاف حػػكؿ «حػػزب الػػدعكة اإلس ػ مي » الػػذم رػػرد عمي ػ رمػػؾ النصػػكص المطكل ػ لػ ػ «المرجػػع» عم ػ
البغدادم ..هك كراب جات صدكر ف سياؽ الصراع ال معمف بيف حزب الدعكة اإلس مي كالمجمس األعم لمثػكرة اإلسػ مي فػ العػراؽ،
كلػذا فػػاف بعػػض «مػكظف » صػػحيف «نػػدات ال ارفػديف» الرابعػ لممجمػػس ػ مكرػب دمشػػؽ ػ قػػامكا بمػا يشػػب «حممػ عمػؿ شػػعب » مػػف أجػػؿ
مسػاعدة الكارػب كرسػريع صػدكر الكرػاب الػذم كػاف بيػاف جبػر «بػاقر صػك غ» مسػؤكؿ مكرػب دمشػؽ مرحمسػان لصػدكر بأسػرع كقػت فػأمر
بعض مكظفي بهذ «الحممػ » ...ككقػع عقػدان مػع المحػرر الػذم يعمػؿ فػ صػحيفر حػكؿ «حقػكؽ الرػأليؼ» .كلػـ يػدرؾ فػ حينػ

بػاقر

صك غ ك المحرر نفس بأن قدـ «خدم » كبرل لحػزب الػدعكة بػذلؾ الكرػاب األمػر الػذم دفػع هػذا األخيػر إلػ شػرات مجمكعػ نسػ منػ
كركزيع مجانا ،كانرب صك غ ف كقت مرأخر إل خطئ الفػادح ..كثػـ دفعػ هػذا الخطػأ الػذم حكلػ حػزب الػدعكة إلػ «نغػاز» اسػرفزازم
ل  ..دفع إل المماطم مف اجػؿ عػدـ إعػادة طبػع الكرػاب كمػا يقضػ ارفاقػ مػع الكارػب كدخكلػ خ فػان حػادان معػ ممػا دفػع بالكارػب إلػ
أف يعػرض إعػادة طبػع الكرػاب كاجػرات الرعػدي ت المطمكبػ مػف قبػؿ حػػزب الػدعكة عميػ كحسػب مػا يركنػ  ،كاجرمػع بعػدها مػع حسػف شػػبر
كنكرم المالك عارضان عميهـ اسرعداد لذلؾ نكاي بباقر صك غ ..إ أف حزب الػدعكة رفػض اسػرعداد الخرسػاف نكايػ بػ كببػاقر صػك غ
كالمجم ػػس األعمػ ػ لمث ػػكرة اإلسػ ػ مي فػ ػ العػ ػراؽ ...كأث ػػر ه ػػذا الخػ ػ ؼ ازرنػ ػ الخرس ػػاف مؤل ػػؼ الكر ػػاب فػ ػ «المرك ػػز الع ارقػ ػ لإلعػ ػ ـ
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كالد ارسػػات» عارض ػان عم ػ ٌ العمػػؿ ف ػ المركػػز كف ػ مجم ػ «د ارسػػات عراقي ػ » إ أنن ػ كجهػػت الحػػديث إلي ػ بارجػػا «الصػػمح» مػػع بػػاقر
صك غ كالعكدة إل العمؿ مع .
( )7إف الفػػرؽ الكبيػػر كالهائػػؿ ف ػ اإلمكانػػات المادي ػ لػ ػ «المرجػػع األعم ػ » كاآلخ ػريف مػػف «خصػػكم » الث ػكار هػػك أمػػر كاضػػح
كمعػػركؼ مػػف قبػػؿ كػػؿ أكسػػاط «الحػػكزة النجفيػ »...كفػ مػػا يخػػص السػػيد محسػػف الحكػػيـ فكػػاف األمػػر أكضػػح بعػػد رصػػدي ل ػ «المرجعيػ »
لممػرة األكلػ  ...كبعػػد رصػػدي ل ػ «اإلصػ ح المحػػدكد» فػ نهايػ الخمسػػينات كبعػػدها ...ألف دعػػـ شػػا إيػراف لػ كػػاف

يخفػ عمػ أحػػد

كيعررؼ ب حر السيد محسف الحكيـ ذار ػ كهذا ما ل قص أخرل ػ كلعؿ النجفييف يعرفكف أف عدد البيكت الخاصػ بأسػرة السػيد محسػف
الحكيـ كانػت بعػدد أك د  ...كهػذا عامػؿ المػادم الػذم كػاف يسػـ إلػ جكانػب عكامػؿ أخػرل حيػاة «المرجعيػات» بمػا يػرربط بكاقعهػا الثػكرم
كالسياس كػاف قػد «ضػغط» بشػدة عمػ السػيد محمػد بػاقر الحكػيـ «الثػكرم» أثنػات إقامرػ فػ إيػراف ،فحػاكؿ أف «يعالجػ » بصػكرة خالطػ
لممراحؿ :خالط بيف مراحؿ الفقر كالعكز قبؿ رصدم كالد لػ «المرجعي » ليسػحبها عمػ م ارحػؿ حقػ بعػد رصػدي  ،كلػذا فإنػ كػاف يركػز
عم «حياة الفقر» لمسيد الحكيـ كمما قال ف هذا الصدد ف كراس باسػـ «(لمحػات عػف مرجعيػ السػيد الحكػيـ) ص 11ػ  12ػ  13قسػـ
اإلعػ ـ فػ مكرػب السػيد الحكػيـ  1454ه ػ ؽ ط »1بقممػ هػك ػ أم السػيد محمػد بػاقر الحكػيـ ػ عنػدما كػاف ناطقػان لممجمػس األعمػ لمثػكرة
اإلسػ مي فػ العػراؽ ػ ككػاف هػذا الكػراس فػ األصػؿ محاضػرة ألقاهػا فػ صػ ة الكحػدة بمؤسسػ الشػهيد الصػدر برػاري 1363/ 3 / 3
ه ػ.ؽ .جػػات فيهػػا مػػا يمػ « :الحيػػاة الخاصػ لمسػػيد الحكػػيـ :فقػػد كػػاف السػيد الحكػػيـ كلعػػؿ الكثيػػر

يعػػرؼ ذلػػؾ يعػػيش فػ عائمػ فقيػرة فقػػد

رػكف أبػك كعمػر سػت سػنكات ك ػاب عنػ أبػػك كعمػر ثػ ث سػنكات حيػث رػكف فػ المهجػر فػ لبنػاف ككػاف يعػيش فػ أسػرة فقيػرة ايػ
الفقػر ،كػاف يحػػدثنا فػ بعػػض األحيػاف عػػف حيارػ المعيشػػي الخاصػ كيقػػكؿ انػ كانػت رمػػر عمينػا عػػدة أيػاـ يكػػكف ػذائنا الكحيػػد فيهػا هػػك
الخبز كالمبف كنكرف بهػذا الغػذات كالفقػر لػيس عيبػان كمػا رعرفػكف ،كانمػا هػك ك ارمػ لإلنسػاف اذا رحمػؿ هػذا اإلنسػاف ظػركؼ الفقػر كأكضػاع
الفقػػر ،كاألسػرة عامػ لمسػػيد الحكػػيـ لػػـ ركػػف مػػف األسػػر العمميػ بػػالمعن عػػاـ .نعػػـ فػ راريخهػػا يكجػػد الكثيػػر مػػف العممػػات لكػػف بشػػكؿ عػػاـ
كانػػت هػػذ األس ػرة ررعاهػػد خدم ػ الحػػرـ الحيػػدرم كانمػػا كػػاف يكجػػد فيهػػا القميػػؿ مػػف العممػػات مػػف جممػػرهـ كالػػد السػػيد الحكػػيـ كجػػد كانػػا مػػف
العممػػات كبعػػض أرحام ػ الػػذيف

يرجػػاكزكف الكاحػػد أك ا ثنػػيف فمػػـ ركػػف أس ػرة عممي ػ  .ككػػاف يعػػيش هػػذ الظػػركؼ الفقي ػرة كقػػد ظمػػت هػػذ

الظركؼ رحكـ حياة السيد الحكيـ حر األياـ القريب كه الر عرفػت الحيػاة فيهػا ،فقػد كنػا نعػيش هػذا الكضػع الفقيػر يعنػ كضػع الفقػر.
أنا أرذكر ان ف بداي أيامنا بعد الحرب العالميػ الثانيػ بعػد سػنكات كنػا فػ الصػباح نرنػاكؿ الخبػز البائػت الػذم ينقػع فػ الشػام كالسػكر
األحمػػر ألن ػ رخػػيص جػػدان ،ككػػاف ػػذاؤنا ف ػ كثيػػر مػػف األحيػػاف الرمػػر كال ارش ػ كالخبػػز بػػالر ـ مػػف ركسػػع مرجعير ػ  ،كبػػالر ـ مػػف كجػػكد
األمكاؿ الطائم رحت يد كيرمكف أف يصنع األشيات الكثيرة .أنا أرذكر أنػ عنػدما كػاف فػ الككفػ كهػك مقػر األخيػر الػذم كػاف يسػرقر فيػ
كيعػػيش في ػ أكثػػر أكقار ػ ألن ػ عنػػدما كػػاف يػػأر إل ػ النجػػؼ كػػاف يػػأر لمعمػػؿ فقػػد كػػاف هػػذا المقػػر مفركشػان بقطع ػ سػػجاد ه ػ اقػػرب إل ػ
البسػػاط منهػػا إل ػ السػػجاد كانػػت ممك ػان لكالػػدر حصػػمت عميهػػا بمناسػػب زكاجهػػا مػػف السػػيد الحكػػيـ أيض ػان ،ككانػػت هػػذ الزكلي ػ

يػػرمكف

اإلنساف أف يميز بينها كبيف البسػاط مػف كثػرة رآكمهػا لكػف كػاف هػذا هػك ف ارشػ الػذم يسػرعمم بػالر ـ مػف هػذ الظػركؼ نجػد السػيد الحكػيـ
أن يرل أف قضي الحكزة العممي كقضي خط المرجعي ه القضي األصمي ف كجكد كف حيار !!!».
( )8مف الممكف ا ط ع عم مقابم كاحدة مع السيد محمد الحسن البغدادم أف ركضح الفػارؽ فػ الصػراح كالجػرأة بينػ كبػيف
يػػر مػػف «الم ارجػػع» الػػذيف عاصػػرك لكػػف بػ ػ «شػػرط» أف ركػػكف هػػذ المقابم ػ لػػيس مػػع صػػحيف «عراقي ػ » قػػد رقػػكد لمقيػػؿ كالقػػاؿ كالرشػػكة
كالماؿ ،بؿ مع صحيف «عربي » بحيث يجب كضع «شرط» آخر عميها ك«الشرط» هك أف ركػكف المقابمػ معػ ضػمف مجمكعػ مقػاب ت
مػػع أمثال ػ مػػف «المرجعيػػات» لك ػ يأخػػذ الك ػ ـ طابع ػ العفػػكم كالمصػػداق  ،كيعط ػ الفرص ػ المقارن ػ بػػيف مػػا يمكػػف أف ينفػػرد ب ػ مػػف
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الصػػفات «الص ػراح كالج ػرأة هنػػا» عػػف يػػر  .كبنػػات عم ػ ذلػػؾ يمكػػف أف نػػدرج هنػػا نػػص مقابم ػ مػػف هػػذا القبيػػؿ أجررهػػا مجم ػ «الصػػياد»
األسػبكعي المبنانيػ الصػادرة فػ  88ػ  / 52سػبرمبر  8191 /مػع عػػدد مػف «المرجعيػات» النجفيػ كهنػا جػزت مػف هػػذ المقابمػ  « :ػ عبػػر
األزق ذارها انرقمنا لزيارة بعض أبنات المرجع األعم لػ (الطائف الشػيع ) آيػ ا﵀ العظمػ كحجػ اإلسػ ـ سػماح الع مػ المجرهػد األكبػر
السيد محسف الحكيـ .سألنا السيد محمػد رضػا السػيد محسػف الحكػيـ عػف لبنػاف الػذم يحبػ كالػذم جػات سػبع مػرات مػف قبػؿ كعػرؼ سػائر
نكاحي  ..كسألنا عف الحككم الر عز عمينا رشكيمها ...ثـ انطمؽ يػركم لنػا بعػض ذكريارػ المبنانيػ الرػ رعػكد براريخهػا إلػ عػاـ 8191
أيػاـ كانػػت فمسػطيف مػػا رػزاؿ فمسػػطيف .قمػت لمسػػيد محمػد رضػػا :ػ رػرل هػػؿ يسػعدنا حظنػػا بالسػ ـ عمػ سػماح المرجػػع األعمػ  ..قػػاؿ :ػ
كا﵀ (السيد) محرجب .إن ممرنع عف مقابم أم كاف عدانا نحف أك د  .لقد جات الكثير لمقابمر كلكن ظؿ عم قرار .
ػ ككيؼ صحر
ػ الحمد ﵀ إن بخير حاؿ..
ػ عسا مرراحا..
ػ الحمػد ﵀ ك حمػد ك شػكر لغيػر ا﵀ ..كنسػأل رعػال أف يهػدينا سػكات السػبيؿ لمقارمػ عػدكنا كعػدك كمػدنس حرمارنػا كالمعرػدم
عم ديارنا المقدس كالمشرد نسائنا كأطفالنا ف فمسطيف كحارؽ المسجد األقصػ هػذا الػدخيؿ الصػهيكن األثػيـ .طرقنػا عمػ أحػد البػابيف
الخشػػبييف الػػذيف كرػػب عميهمػػا بالطبشػػكر أك بػػبعض أنػكاع الػػدهاف اسػػـ (الخػػكئ ) ففػػرح لنػػا كدخمنػػا لنغػػرؽ كسػػط مجمكعػ مػػف طمب ػ العمػػـ
بينهـ كهكؿ كشباف كفري لـ رنبت ذقكنهـ بعد .كاف آي ا﵀ العظم كحج اإلس ـ المرجػع الػدين سػماح السػيد أبػك القاسػـ الخػكئ فػكؽ
فراش ف زاكي الحجرة عم يسار الداخؿ .سممنا كجمسنا مأخكذيف بهيب هذا الع م الذم رجاكز الثمػانيف مػف عمػر كالػذم يعربػر الرػال
بعد السيد محسف الحكيـ ف األهمي كالفضؿ كالعمػـ .سػألنا عػف حالػ كعػف صػحر فحمػد ا﵀ كشػكر بينمػا رػكل طمبرػ الكػ ـ نيابػ عنػ
إذ يرعبػ الكػ ـ ..كسػألنا عػػف األحػكاؿ عامػ فمػػـ يػزد عمػ شػػكر ا﵀ كرمنػ الهدايػ كالخيػر لممسػػمميف كالصػػمكد لمحػاك ت اإليقػػاع بهػػـ..
ف الزيارة األخيرة كاف عم أف اسمع ما

يرضين  ..ذلؾ أف حجػ اإلسػ ـ آيػ ا﵀ العظمػ سػماح السػيد محمػد الحسػن البغػدادم

يجامؿ ك يدارم ..بادرن سماحر هارفا :ػ ماذا رريدكف منا انرـ ف لبناف ماذا رريػد منػا صػحفهـ رمػؾ الرػ رػردد مػا يقكلػ راديػك األهػكاز
مف افرراتات كمحاك ت لمدس كالفرن

رحاكؿ إقناع باف رمؾ الصحؼ إنما ردافع عػف الػديف كعػف رجالػ  ..إنهػا رػدافع عػف ا سػرعمار

كمصالح ف المنطق  ..لـ اعمؽ فهرؼ ب  :ػ لماذا

ررد عم

لماذا

رجيب هؿ بكسعؾ أف ردافع عػف مكقػؼ هػذ الصػحؼ أك عػف

مكقؼ السمطات الرسمي ف لبناف منها
اررفع صكر أكثر فأكثر كهك يقكؿ :ػ لقد عرفت أف بعػض مػف سػمع ك مػ حػاكؿ ارهػام بممػا ة السػمطات الحاكمػ  .رصػكر أف
اهرـ انا باف يرض عن هذا الحاكـ أك ذاؾ! .كماذا رران أريد مف الحكػاـ أنػا المنصػرؼ لخدمػ ربػ كدينػ

ظممػت سػاكرا أرامػؿ الكجػ

السمح ر ـ الرجاعيد ك ضكف الثمانيف سن أك يزيد حينما أكمؿ سماحر فقاؿ:
ػ إنهػػـ

يريػػدكف لهػػذ األم ػ الخيػػر إنهػػـ يشػػيعكف بػػيف أبنائهػػا عكامػػؿ الفرن ػ كصػػرؼ أنظارهػػا عػػف معركرهػػا األساسػػي عم ػ ارض

فمسطيف الـ رر يمينؾ قب الركض الحسيني المطهرة سميم مف أم أذل الـ رمرػؽ برجػاؿ الػديف فررػيقف بنفسػؾ بػأنهـ يرػابعكف مجهػكدارهـ
كأعمالهـ كالمعراد أـ انؾ رأيت عشرات القرم كالجرح ف الشكارع كالميػاديف كحرػ داخػؿ المقامػات المقدسػ ! حػراـ هػذا الكػذب .ككفػر
كخػػركج عم ػ ديػػف ا﵀ .كػػؿ هػػذا بينمػػا القػػدس رحرػػرؽ! رػػرل مػػاذا أصػػابنا حر ػ ضػػممنا طريقنػػا فمػػـ نعػػد قػػادريف عم ػ الرمييػػز بػػيف العػػدك
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كالصديؽ كقمنا نكدع حج اإلس ـ السيد البغدادم فقاؿ :ػ طمئػنهـ فػ لبنػاف أننػا بػألؼ خيػر كعسػ أف يهػديهـ ا﵀ حرػ يميػزكا بػيف مػا
ينفع عباد كبيف ما ينفع فقط العدك الدخيؿ كالمسرعمر المرربص بنا .ف طريؽ العكدة كنا نسرعيد رمؾ (النكادر) الطريفػ الرػ رفضػؿ بهػا
راديػػك األه ػكاز عم ػ العػػرب كالمسػػمميف كأهػػؿ الع ػراؽ خاص ػ كمنهػػا :حكاي ػ (القصػػاب) أك (المحػػاـ) الػػذم رحػػكؿ بقػػدرة قػػادر إل ػ (حج ػ
إس ػ ـ) ك(مجرهػػد أكبػػر) ..ثػػـ حكاي ػ (رشػػيد السػػائؿ ببػػاب الركض ػ الحيدري ػ المطه ػرة) كلقػػد صػػار فجػػأة آي ػ ا﵀ العظم ػ كصػػار مرض ػ
رجسيد ا عرداتات (الحكـ الغاشـ ف العراؽ) عم الشيع كعم العربات المقدس  .كيبدك أننا يجػب أف نحػاكـ كػؿ رمػؾ األقػكاؿ عمػ أنهػا
ن ػكادر كط ارئػػؼ كأعمػػاؿ سػػحرة ...فعنػػدها فقػػط رسػػرقيـ األمػػكر كنصػػبح قػػادريف عم ػ إصػػدار األحكػػاـ الصػػحيح حر ػ لػػك أ ررنػػا بعكسػػها
مناشير الميؿ ككرابات النهار كاذاعات ما بينهما!».
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وثٌقة رقم ()61
صراع من جدٌد
«الحوزة العربٌة ..الحوزة الفارسٌة»
كقد ظػؿ المشػاهدة ك«الحػكزة» بعػد رمػؾ المرحمػ  ،عمػ حػالهـ ،كالرعػايش مػف جديػد مػع مػا
آلػػت الي ػ األمػػكر ،لكػػف ا حسػػاس بأزم ػ «الحػػكزة العربي ػ كالفارسػػي » ف ػ النجػػؼ رحػػرؾ مػػف جديػػد،
كشعر الجميع انهـ خسركا فػ هػذا «الصػراع» الػداخم ػ المحمػ  ،حػكؿ «هكيػ الحػكزة القكميػ » مػف
جديد ،كمف الناحي ا خرل كانػت عيػكف ا نكميػز كالسػمط الممكيػ مفركحػ لقػراتة هػذا الكاقػع النفسػ
ل ػػديهـ ،ككان ػػا فػ ػ مكق ػػع أدارة ه ػػذا الكاق ػػع م ػػف جدي ػػد ،بأس ػػاليب مغ ػػايرة ،يبقػ ػ دائم ػػا العق ػػؿ السياسػ ػ
«المشهدم» أك «الحكزكم العركب » أك العقؿ العراق عاـ ،كحر العقؿ «المرجع » العرب  ،قاص ار
عػف إدراكهػا بالكامػؿ ،ألنػ عقػؿ ػ عمػ الصػعيديف الشػعب «كالمرجعػ العركبػ » كالصػعد األخػرل ػ
يفرقر ال مككنات مثؿ هذا اإلدراؾ ،كال ثقاف سياسي رؤهم لقراتة فعؿ ا خر ػ ا نكميػزم الممكػ ػ
عم ػ اي ػ حػػاؿ ،رحػػكؿ الع ػراؽ ،كبػػاألخص النجػػؼ ا شػػرؼ بعػػد ذلػػؾ ال ػ سػػاح مفركح ػ لمحػػاك ت
رصحيح الخطػأ المرمثػؿ بإيجػاد «عمػ ا عجمػ » عبػر النػاطؽ الرسػم باسػم ػ «كمرجعيػ الرقميػد»
المشهكرة ػ الر أجهزت عم منجز ثكرة العشريف ،كمف ثـ إيجاد «عم العرب » الذم ما كاف لػ اف
يككف ،لك رحكيم ال أحكاـ هذا الحصار ػ «عم المنػاطق » ػ بالرفاصػيؿ الرػ مررنػا عميهػا ،احكػـ
الحصار ال حؽ «عم ا عجم » أك «عم الفارس »سم ماشئت ،الذم اجهز عم ثكرة العشريف،
كقػد اشػرنا لمرػك الػ اف الفػريقيف ،كانػا فػ مكقػع الصػراع «ال معنػػكف» حػكؿ الحصػار الجديػػد ،اذ اف
فريػػؽ ا نكميػػز كسػػمطرهـ الممكي ػ أصػػبحكا ف ػ مكقػػع الرقاب ػ الدائم ػ  ،بمػػا يعػػزز منجػػزهـ الجديػػد ف ػ
رحكيؿ عم (ع) ال «عم الفارس » ،كاسريعاب ردات الفعؿ «المفررض » لمفريؽ الثػان الػرافض ل ػ
«الحػػكزة ال عربيػ » ،فهػػذا الفريػػؽ الثػػان صػػار فػ مكقػػع الباحػػث مػػف جديػػد عػػف معالجػ «الهزيمػ »
الر ػ انره ػ اليهػػا عم ػ ارض الكاقػػع ،كف ػ مكقػػع الباحػػث الػػدائـ عػػف «المرجعي ػ العربي ػ » مػػع ان ػ
يمرمؾ أدكات الكصكؿ ال هدف ك يمرمؾ ا محػاك ت دائمػ مركاصػم ل ػ «عسػ » اف رخرجػ مػف
هػػذا المػػأزؽ ،فهػػك ػ بعػػد اف اجرػػاز محطارػ «الثكريػ » الث ثػ  ،كرعاطاهػػا كػػأرث أك رػػاري «ثػػكرم ػ
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رفاخرم» ػ كاف يكركم بنار الكاقع ،ينظر ال «حكزة يػر عربيػ » فػ زعامرهػا كالكثيػر مػف عمائمهػا
الجاثم ف حاضنر النجفي .
كلرطكيػػؽ رمػػؾ النػػار المكبكر ػ  ،كػػاف الفريػػؽ ا كؿ ،ا نكميػػز كالممكي ػ  ،يحػػاكؿ اإليحػػات الي ػ بان ػ
يرحسس هذا المطمب العركب  ،فمارس سياس إيحائي مف جه  ،كركازني مف جه ثانيػ  ،بمعنػ انػ
سػػع الػ الظهػػكر بانػ هػػك ذارػ يريػػد «حػػكزة» عربيػ  ،ك «يسػػع » اليهػػا رػػدريجيا ،!!.كقػػد عبػػر هػػذا
الفريؽ عف سياسر رمؾ بجمم مف اإلجراتات منها  :ان كاف يكح مف خ ؿ صػحافر ب ػ «مسػعا »
هػػذا ،فيعمػػد الػ رفػػع األلقػػاب الفارسػػي ك يرهػػا عنػػدما يغطػ نشػػاطات «الحػػكزة» ،أك أم أمػػر مػرربط
بها ،كيركز ف مقابؿ ذلؾ عم رركي أك أبراز األلقاب العربي لرجا ت «الحكزة» حر لك كانكا مف
أصػػكؿ يػػر عربي ػ  ،كمػػا عػػزز سياسػػر هػػذ بع قػػات معركف ػ ككاضػػح مػػع «المرجعيػػات» العربي ػ
المبعػػدة عػػف زعامػ «الحػػكزة» ،كالشػػي محمػػد حسػػيف كاشػػؼ الغطػػات ،كالشػػي عبػػد الكػريـ الج ازئػػرم،
كحسػػيف الحمػػام  ،كمحمػػد الحسػػن البغػػدادم ،بعضػػهـ قبػػؿ هػػذ الع قػػات ككػػاف عم ػ ركاصػػؿ مػػع
السمط الممكي  ،كبعضهـ رفضها ..كما اف النظاـ الممك كاف يحاكؿ قدر المسرطاع اف يكظؼ دكر
هؤ ت الذيف اررضكا الع ق مع كمحمد حسيف كاشؼ الغطػات ،كعبػد الكػريـ الج ازئػرم إع ميػا ،امػاـ
الجمهػػكر ،كط ػ ب «الحػػكزة» العػػرب ،كامػػاـ الع ػراقييف جميعػػا ،،كبعػػض البيكرػػات النجفي ػ كالعراقي ػ
الساعي ال هذ «الحكزة العربي » ،كبما يعال امرصاص ردات الفعؿ الر قد رحصؿ ،كيػكح بأنػ
بصػػدد احرضػػاف «حػػكزة عربي ػ » ك «رأهيمهػػا» رػػدريجينا كبػػديؿ لػ ػ «الحػػكزة الفارسػػي » ،كلكن ػ ف ػ كاقػػع
الحاؿ لـ يررجـ ع قار مع هؤ ت «المراجع» العرب ،ك إيحاتار  ،ال فعػؿ ،انػ كػاف يخبػ ت خطػ
لئيم طكيم األمد سرجعؿ عم المسركل البعيد مطمب «المرجعي » العربيػ لمعػراؽ لعنػ عميػ ككفيػؿ
بقرم ال األبد ،ك بد لمثؿ هذ الخط لك ررحكؿ الػ لعنػ عمػ المػدل البعيػد اف رحػرر بالمطمػب
ذار

ػ مطمب «المرجعي » العربي ػ اذ سيسع  ..ال «مرجع» مفصؿ عم مزاج  ،ككما يريد هػك،

بحيث يشكؿ خط نار ،أك احرما

م خطر عمي  ،ف حيف اف شخصيات مثؿ محمد حسيف كاشػؼ

الغطات ،كعبد الكريـ الجزائرم بمػا لهػـ مػف نفػكذ ككطنيػ كرمزيػ كمعرفػ

يمكػف اف يككنػكا هػـ بػديؿ

السمط الممكي لػ «مرجع عرب » ،كلقد عرؼ هػؤ ت «الم ارجػع» العػرب بػذلؾ ،ف ع قػرهـ بالسػمط
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الر اررضكها ،لـ رررجـ ال دعـ حقيق «مال ك ير مال » مقابؿ إمكانيػات «الحػكزة األصػفهاني »
ػ أم بزعامػ األصػفهان

ػ المدعكمػ ماليػان مػف السػمطات اإليرانيػ آنػذاؾ  .كاذا كػاف هػؤ ت قػد عرفػكا

نكايػػا الس ػػمط الممكي ػ  ،فه ػػذ المعرف ػ ل ػػيس بالض ػػركرة اف ررػػرجـ ل ػػدل الش ػرائح ا جرماعيػ ػ العراقيػ ػ ،
كالحاضن النجفي فاف الكثير مػف زعمػات العشػائر «العربيػ » الرػ عمػدت السػمط الممكيػ ايضػنا الػ
بنات ع قات معهػـ ،كجعمػت مػنهـ كسػطان ايضػان إليحاتارهػا بأنهػا «رريػد مرجعيػ عربيػ » ..لػـ يككنػكا
ف مكقع الكع  ،الذم يػؤهمهـ لخطػط السػمط السػري فػ هػذا اإلطػار ،كمػا الحػاؿ مػع طبقػ نخبكيػ
كعمائمي نجفي قمنا سمفنا اف عقمها السياس اصغر مف يسركعب ذلؾ .
كف ػ مثػػؿ هػػذا الكاقػػع لػػـ يكػػف سػػه عم ػ «المرجعيػػات العربي ػ » الر ػ قبمػػت الع ق ػ بالسػػمط
الممكي ػ  ،كعرفػػت نكاياهػػا ،اف ركصػػؿ هػػذ المعرف ػ ال ػ العقػػؿ العشػػائرم المػػذككر ،كالعقػػؿ البيكرػػار
النجفػ كالع ارقػ  ،كالعقػؿ النخبػكم ػ العمػائم النجفػ  ،فهػذا ا خيػر كفػ حيػز المنػاطق النجفػ لػـ
يركقؼ عف محاك ر ف ا لرفػاؼ حػكؿ «مرجػع مػا» ازات الكاقػع الجديػد الػذم ضػعؼ فػ ظمػ  ،فمجػأ
بعد كفاة محمد حسيف الكاظم كقبؿ رأسيس دكل العراؽ البريطاني ال الشي احمػد كاشػؼ الغطػات
صػاحب «سػفين النجػاة» ،ا اف كفارػ المكبػرة أكقعػرهـ فػ مكقػع المراكحػ حرػ ا نرقػاؿ الػ الدكلػ
العراقيػ الحديثػ بمحطارهػػا «الثكريػ  ،الرفاخريػ » ،كا صػػطداـ بػػالكاقع الجديػػد لهػػذ الدكلػ  ،كسياسػػرها
الر رطرقنا إليها  .اذ بعد ذلؾ كم بق العنصر المشهدم ضائعا ،كهك لـ يمرؼ حكؿ محمػد حسػيف
كاشػػؼ الغطػػات ،ف هػػذا ا خيػػر الػػذم اررض ػ الع ق ػ بالسػػمط  ،لػػـ رػػزكد السػػمط بػػأدكات المػػاؿ
ك يػػر  ،الػػذم يؤهم ػ لمكاجه ػ األح ػكاؿ «الحػػكزة ال عربي ػ » ،فهػػك يعػػرؼ اف أدارة العنصػػر المشػػهدم
رحراج ال الماؿ ،كلعم يعرقد انها ير كافي لمرفكير بمشركع نهضكم عم مسركل العراؽ ،فهػك قػد
يممؾ الماؿ حركات المشاهدة كعنصػر مميشػاكم ،كهػك قػد

يػرل اف هػذا العنصػر فػ حػاؿ رأمينػ

كاؼ لمنهػكض بمشػركع نهضػكم عمػ مسػركل العػراؽ ،كقػد كػاف بعػض المشػاهدة ينظػركف اليػ نظػرة
«بخؿ» ،رؤهم لمزعام بما يحقػؽ طمػكحهـ «النجفػ ػ الحػكزكم» .فهػـ ػ المشػاهدة ػ

يفكػركف فػ

كاقع العراؽ كم  ،كالشي محمد حسيف كاشؼ الغطات ،الذم يفكر فػ العػراؽ مػف خػ ؿ «الحػكزة» .
ك ف عب ػػد الكػ ػريـ الج ازئ ػػرم ل ػػـ يرص ػػد ل ػ ػ «المرجعيػ ػ » ب ػػالمعن المرع ػػارؼ عميػ ػ  ،كل ػػـ يطب ػػع «رس ػػال
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عمميػ ػ » ر ػػـ حض ػػكر «الفرػ ػكائ » أك السياسػ ػ فػ ػ ج ػػدؿ الحي ػػاة السياس ػػي آن ػػذاؾ ،فم ػػـ يركجػ ػ اليػ ػ
المشاهدة ل لرفاؼ حكل  ،مف هنا بقػ العنصػر المشػهدم فػ حالػ مػف الرعػايش القمػؽ مػع اإلحػداث
القائمػ انػذاؾ ،كبصػدد معالجػ ضػعف «المحمػ

ػ النجفػ » ،كرأهيػؿ نفسػ مػف جديػد سػرعادة هيبػ

الزعامػ  ،ألنػ لػػـ يرحػرر ػ ر ػػـ رطػكرات محطػػات «المجػػد» الثػػكرم «الرفػاخرم» الع ارقػ الرػ مررنػػا
عميها ػ مف عقدة المناطقي  ،كلـ يررؽ برفكير ال مسركل الكطف كم  ،كبق يعيش صراعات «رراث »
المنػػاطق  ،كلػػـ يسػػرطيع اف يػػؤدم دك نار كبي ػ نار فر ػنا بعػػد دكر ا كؿ الػػذم جعم ػ ف ػ مكقػػع «الزعام ػ
النجفي » بالقكة عندما اسػردع لطػرد الكهػابييف ،كدكر الثػان فػ ثػكرة النجػؼ كاداررهػا محميػان بصػكرة
ناجح قبؿ «الثكرة» ،فقد بق بشقي اسير العنصر المال كالزعامار النجف  ،كلـ يرحرر منهػا عمػ
الػػر ـ مػػف الصػػدمات الرػ مػػر بهػػا كعايشػػها ،فهػػك لػػـ يبػػادر الػ ا لرفػػاؼ حػػكؿ زعامػػات «حكزكيػ »
عربيػ دكف اف ياخػػذ بنظػػر ا عربػػار هػػذيف العنصػريف ،كا كػػاف هنالػػؾ زعامػػات عركبيػ «مرجعيػ »
ا اف ه ػػذا العنص ػػر ل ػػـ ي ػػرد إعطاته ػػا كس ػػاـ النجفيػ ػ  ،كبالرأكي ػػد اف ذل ػػؾ

يمغػ ػ مكاقفػ ػ ا لرفافيػ ػ

كالدفاعيػ عػػف محمػػد حسػػيف الكػػاظم أك بعػػض محطػػات دكر ا يجػػاب المحػػدكد ،الرػ مررنػػا عمػ
قسػـ منهػا ،لكنػ ػ كمػا قمنػا ػ لػـ يكػرر دكر الرػاريخ ا كؿ الػذم كضػع فػ مكقػع الزعامػ النجفيػ ،
كالثان المرمثؿ بثكرة النجؼ ،كحر اكاخر فررة«مرجعيػ » ا صػفهان كػاف المػكف الطػا

عمػ دكر

يمث ػػؿ امر ػػدادنا ل ػػدكر الق ػػديـ ،الس ػػجيف لع ػػامم الم ػػاؿ كالمناطقيػ ػ النجفيػ ػ الرػ ػ فص ػػمها عمػ ػ مقاسػ ػ ،
كال فظ أك المررددة ازات أم رمز «مرجع » عربػ حرػ لػك كػاف أبػك مػف سػكن النجػؼ ،لكنػ كػاف
كافدان مف أم مدين عراقي أخرل ،كلذا فهك لـ يمعب دك انر اكبر مف ادكار الريػار الكليػد «عمػائـ عربيػ
 +بيكرات نجفي عربي محػدكدة  +رمػكز عشػائر محػدكدة » المطالػب ب ػ «مرجعيػ عربيػ » ك «حػكزة
عربي » ،فهذا الريار العمائم العرب كبعض البيكرات النجفي مػف أمثػاؿ آؿ زينػ  ،آؿ الحبػكب  ،آؿ
الطريح  ،كبعض البيكرات العراقي كالعنصر المشهدم كاف ف حال مف القمؽ ،كمع ذلؾ فاف رحػك
ما احضر هذا العنصر ا خير ،بما جعؿ من منحا از ال «الحكزة العربي » بشرطها النجف  ،كهذا ما
حصػؿ فػ حػػادث لسػفر األصػػفهان  ،خػارج العػراؽ ،كقبػؿ رجكعػ اليػ  ،فأثنػات سػػفر األصػفهان الػ
إيراف لمع ج لفررة زمني  ،برزت دعاي ف الساح النجفي بار ػ أم ابك الحسف األصفهان ػ قد جف،
فاجرمع عم اثر هذ الدعاي بعض العمائـ مف حاشير ف مدرس اليزدم الكبرل ،كابرقكا ال إيػراف
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بػػاف ا صػػفهان قػػد جػػف ،كيجػػب «رقميػػد» حسػػيف القمػ المقػػيـ آنػػذاؾ فػ كػرب ت ،ككػػاف مػػكقفهـ،
عمائـ خط األصفهان هذا ػ ناجمان عف رأخير مرربهـ الشهرم الذم يرقاضكن «خبػ انز»

ػ

نقػدان ،كهػذ

عػػادة سػػار عميهػػا بعػػض «الم ارجػػع» حرػ قيػػاـ الجمهكريػ اإلسػ مي فػ إيػراف ،حيػػث كػػاف المرحػػكـ
المرعش النجفػ يعطػ مرربػ الشػهرم لمطمبػ « »60ر يفػنا مػف الخبػز ،كلػـ يعػط المػاؿ  .عمػ آيػ
حػػاؿ  :قبػػؿ عػػكدة األصػػفهان مػػف سػػفرة ع ج ػ «أفر ػ » مػػف خػػارج الع ػراؽ اف يػػكـ «السػػبت» لػػيس
عيدنا ،حيث صادؼ زمف العيد كهػك هنػاؾ خػارج العػراؽ ،فخالفػ فػ ذلػؾ فػ النجػؼ ا شػرؼ السػيد
محسػػف الحكػػيـ ،كاصػػدر «فرػػكل» بػػاف العيػػد هػػك فػ يػػكـ «السػػبت» مسػػرغ فػ ذلػػؾ «الفػراغ» الػػذم
خمف األصفهان  ،كما ررب مف دعايات ارهم بالجنكف ،مع اف السيد محسػف الحكػيـ آنػذاؾ ،لػـ يكػف
فػ ػ مكق ػػع «المرجعيػ ػ » العمي ػػا ،كل ػػـ يك ػػف م ػػف طبقػ ػ األص ػػفهان «الفقهيػ ػ »!! انػ ػ اح ػػد «الم ارج ػػع»
المرصديف لمرك ،كالمعركؼ اف الناس ربق مطاعمها ككازينكهارها مسدكدة أياـ رمضاف الكػريـ إذا لػـ
يثبػػت يػػكـ العيػػد  ..هنػػا حضػػر ،كف ػ هػػذا الجػػك القمػػؽ المضػػطرب ،العنصػػر«الشػػمرر »ػ ػ المشػػهدم،
حيث صعد الحاج «شباد  ،سػعد ارضػ » زعػيـ الشػمرت آنػذاؾ عمػ احػد المخػابر الرابعػ ل ػ «حبيػب
ب ػػكش» ،كردد بهرافػ ػ المش ػػهكر«اف أب ػػا الحس ػػف األص ػػفهان فارسػ ػ » «كيج ػػب اف يك ػػكف العي ػػد ي ػػكـ
السػػبت» كمػػا حػػدد محسػػف الحكػػيـ المحسػػكب «نجفي ػان» ،كرحػػكؿ األمػػر ال ػ رظػػاهرة هجمػػت عم ػ
المطاعـ كالمقاه إلجبار أصحابها عم فرحها ،ر ـ اف هذ المطاعـ كالمقػاه

رفػرح بالعػادة فػ

يكـ العيد ايضان كلكف حصؿ ذلؾ إلظهار «ا حرجاج» عم األصفهان  ،كابدات الرضامف مع محسف
الحكػػيـ «النجف ػ »  ..كعمي ػ «انحػػاز» المشػػاهدة ال ػ الحكػػيـ «النجف ػ » الػػذم كػػاف عم ػ ع ق ػ هػػك
ا خػػر مػػع الدكل ػ مػػع كجػػكد رمػػكز عربي ػ «فقهي ػ » مشػػهكد لهػػا بػ ػ «ا عممي ػ » ،ا أنهػػا لػػـ رخػػرـ بػ ػ
«الخرـ النجف المشهدم»!!! كركاصؿ هذا «ا نحياز» الحذر ال «المرجعي العربي » النجفي معبػ انر
ع ػػف نفسػ ػ عب ػػر «الصػ ػراع الجن ػػائزم» ،كحي ػػث ك ػػاف ه ػػذا الصػ ػراع يطف ػػك عمػ ػ الس ػػطح كيظه ػػر فيػ ػ
العنصر المشهدم ف جنػائز «الرمػكز» السياسػي أك الرجػار أك ا قطػاعيف فيمارسػكف الضػغط كالقػكة
لك يؤـ محسف الحكيـ الص ة عم جنائز هؤ ت الرمػكز ،حرػ لػك كػانكا مػف مقمػدم األصػفهان أك
يػر  ...كهكػذا «انحػاز» المشػاهدة الػ «المرجػع» العربػ النجفػ  ،كشػكمكا عنصػ ار مػف عناصػر مػػا
أسمينا الريار المنادم بػ «حكزة عربي » مف عمائـ كرمكز كبيكرات نجفي ك ير نجفي .
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الدٌموغرافٌة النجفٌة ودهالٌز السٌاسة
اإلطاحة بمطلب «المرجع العربً» بـ «مرجع عربً»
كمع مركر الزمف ،كبعدما أصبح الحكيـ «مرجعا عربيا اعم » ررعاط معػ الدكلػ الممكيػ مػف
هذا المكقع ،كأحس بعض اقطاب هذا الريار باف الدكلػ الرػ كانػت رػكح بأنهػا رريػد «حػكزة عربيػ »
فأنها

رريد زعيما مثؿ كاشؼ الغطات ػ محمد حسيف ػ ك مثؿ الجزائرم ،ك أم رمز عركب رشـ

من ػ رائح ػ الػػكطف كالثكري ػ  ،بػػؿ اسػػرقر خيارهػػا عم ػ محسػػف الحكػػيـ الػػذم ينػػا ـ الطمػػكح المشػػهدم
المنػػاطق  ،كحينئػػذ كػػاف اإلحبػػاط ،إحبػػاط هػػذا الريػػار ،سػػيد المكقػػؼ سػػيما اف السػػيد محسػػف الحكػػيـ
الػػذم كصػػؿ ال ػ مكقػػع «المرجعي ػ » بأيػػاد عربي ػ  ،افػػرغ «الحػػكزة» مػػف عنصػػرها العرب ػ العم ػػائم
بمساعدة ير مرئي مف الدكل  ،كالرزـ «الربت» الذيف كثرت أعدادهـ ف «الحكزة» األمر الذم خيب
آماؿ هذا الريار الطامح لػ «حكزة عربي » كزاد إحباطا ،فالذيف هرفكا ل ػ «مرجعيػ » الحكػيـ «العربػ »
ك «النجف بالخصكص» ،عػادكا أدراجهػـ منركسػيف ،بمػا فػيهـ العنصػر المشػهدم الػذم حػاكؿ بعػض
عناصر اف يفكركا بالسيد محمد الحسن البغدادم ،فذهبكا ال بير ف «المشراؽ»،كلكف ذهابهـ الي
كػػاف مرػػأخرا ،كمرػػأخ ار جػػدان ،ف السػػيد محسػػف الحكػػيـ بػػرز عم ػ السػػاح كػ ػ «مرشػػح يػػر معمػػف»
لمسػػمط الممكي ػ  ،ر ػػـ عػػدـ أهمير ػ «الفقهي ػ » بالنسػػب لرمػػؾ األسػػمات «العممي ػ الكبػػرل» ،كاف السػػمط
الممكيػ أجػػادت رمريػػر ػ الحكػػيـ ا ب ػ قبػػؿ ذهػػابهـ هػػذا الػ البغػػدادم بسػػنكات ،كأسسػػر كطمػػكح
«مرجع » عرب بديؿ ف العقؿ المشهدم «المناطق » الذم كاف منحا از ل .
كالػػذيف ذهب ػكا ال ػ السػػيد البغػػدادم،
الحكيـ ،كما اف البغدادم كغير

يعرفػػكف «الخ فػػات» بشػػكؿ رفصػػيم بين ػ كبػػيف محسػػف

يممؾ ادكات المشػركع النهضػكم عمػ مسػركل العػراؽ ،ك يػرل اف

رأميف هذا العنصر المشهدم المحم النجف كاؼ م مشركع نهضكم ،كان كاف «مرجعػا» معررفػا
ل بػ «ا عممي » كمف «المقمديف» منذ كفاة أسراذ النائين  ،لػذا فهػك لػـ يرفاعػؿ أيضػا معهػـ ،كرفػض
طرحهـ ،ف مناطقيرهـ العميات جعمرهـ

يمرفركف الي حػيف كػاف ا لرفػات مجػديا ،يضػاؼ الػ ذلػؾ

اف هذ المحاكل ركررت عبر مجمكع كجهات يررأسهـ زعيـ الشمرت «مغيض الحاج سػعد ارضػ »،
كمف الكجهات كاف «الحاج ناج كعكيؿ ػ الر ؿ» ك «إبراهيـ جكجكؾ» ك «صالح الجد».
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بقػ ػ البغ ػػدادم مصػ ػ نار عمػ ػ رفضػ ػ مط ػػالبرهـ بإقامػ ػ صػ ػ ة الجماعػ ػ فػ ػ الص ػػحف الحي ػػدرم
الشريؼ ،ا اف هذ المجمكعػ الرجػأت الػ الضػغط عميػ مػف خػ ؿ حشػد مجػاميع كبيػرة مػف سػكن
ح (المشراؽ) ،كمف ثـ ركجههـ جميعان ال بير عم شكؿ رظاهرة مطمبي «مػا يشػب البيعػ » لرمبيػ
طمػبهـ ،فاضػػطر البغػدادم آنػػذاؾ الػ رنفيػػذ ذلػؾ المطمػػب ،كنزلػكا معػ جميعػنا ليػػؤمهـ فػ اكؿ صػ ة
جماع ل ف الصحف الحيدرم ،كعم اساس خمفي الكاقع الديمغراف النجف  ،فاف كؿ هذ المحاكل
كانت رفرقػر الػ ايػ فاعميػ عمػ مسػركل الػكطف ،ك رعبػر عػف قػرار كاع ،بقػدر مػا رعبػر عػف دكامػ
العنصر المشهدم بحال  ،كعدـ قدرر عم الخركج مف سجن المػال كالمنػاطق  ،فهػك لػـ يػذهب الػ
البغ ػػدادم فػ ػ ال ػػزمف المطم ػػكب ألنػ ػ «بغ ػػدادم»!! كه ػػذا م ػػا يفس ػػر رف ػػض البغ ػػدادم ا كؿ مطم ػػبهـ،
با ضػػاف ال ػ إد ارك ػ اف المحاكل ػ برمرهػػا

فاعمي ػ لهػػا عم ػ مسػػركل الػػكطف كمػػا أش ػرنا ،اذ لػػك اف

المشػػاهدة رجػػاكزكا سػػجنهـ «المنػػاطق » لػػذهبكا ال ػ البغػػدادم العرب ػ ك «انحػػازكا» الي ػ بعػػد رصػػدم
ا ثنػػيف ،الحكػػيـ كالبغػػدادم ،لػ ػ «المرجعي ػ » فهػػـ اخرػػاركا الحكػػيـ كانحػػازكا الي ػ بمػػا يػػدلؿ بػػاف ذهػػابهـ
المرأخر ال البغدادم ف أكاخر األربعينيات ،يعبر عف خركج العنصر المشهدم عف رحفظ عمػ
أم مرجػػع يػػر نجفػ حرػ لػػك كػػاف

ػ كمػػا قمنػػا اكثػػر مػػف مػرة مػػف ك دة النجػػؼ

ػ بػػؿ هػػك ذهػػاب

«مجمكعػ » مشػػهدي عمػ خمفيػ الديمغرافيػ النجفيػ ك «مناكفارهػػا» الداخميػ  ،فػػالمعركؼ اف النجػؼ
فػ السػػابؽ كانػػت لهػػا أربػػع أطػراؼ ػ محػ ت ػ طػرؼ العمػػارة ،كطػػرؼ المشػراؽ ،كطػػرؼ الحػػكيش،
كطرؼ البراؽ ،ككاف «زعمات الحكزة

يسكنكف طرؼ المشراؽ ،ا القميمػيف مػنهـ  :آؿ بحػر العمػكـ،

كآؿ البػػديرم ،كآؿ الحسػػن البغػػدادم ،ف الشػػائع بػػأف هػػذا الطػػرؼ اك الحػ

ػ المشػراؽ ػ يكثػػر فيػ

«الفسدة كالساقطيف كالشقاكات»،كالحقيق الر يعرفها نجفيك رمؾ المرحم أنهـ أصحاب قػيـ كالر ازمػات
ل ػ «الفقهػػات» الػػذيف يسػػكنكف حػػيهـ ،ككػػاف الػػبعض مػػف أهػػال المشػراؽ ينظػػر الػ البغػػدادم عمػ انػ
«عػػالـ المش ػراؽ» ،بعػػد كف ػاة البػػديرم ،كمػػف هنػػا جػػات ذهػػاب بعػػض سػػكن المش ػراؽ ،الػػذيف

يعػػرؼ

بعضهـ البعض مكقؼ البغدادم «المرحفظ» عم «مرجعي » الحكػيـ ،اليػ ا لرفػاؼ حكلػ  ،لكػف هػذا
الػػبعض الػػذم

يعػػرؼ الخػ ؼ الحكيم ػ البغػػدادم ر ارجػػع هػػك ا خػػر عػػف ا لرفػػاؼ حػػكؿ البغػػدادم

( ،)1فيما اف الذيف بقػكا مرمسػكيف بػ كػاف رمسػكهـ نابعػان فػ حقيقػ ا مػر مػف عقميػ «عناديػ » مػع
محسف الحكيـ ،كاحرجاجي

ير معمن ازات هيمنر عم الساح الر رحكلت «ال أمر كاقع».
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كمػػف الط ارئػػؼ كالظ ارئػػؼ ،كه ػ ف ػ الحقيق ػ

مصػػائب «الديمغرافي ػ النجفي ػ » ،اف عػػدـ سػػكف

«الفقهات» ف المشراؽ ،لـ يكف ف الكاقع بسبب «كثرة الفاسديف فيها» ،فهـ يسػكقكف هػذا سػببان حػكؿ
المشراؽ الذم يسكن خميط «قكم » حال حاؿ األحيات الث ث األخرل ،كيسكقكف مع اسبابان اخػرل،
مثػػؿ اف السػػكف فػ طػػرؼ حػ العمػػارة مسػػرحب نػ بػػيف الحػػرميف ،كمثػػؿ اف طػػرؼ العمػػارة يحرػػرـ
سػػكنر « ،الفقهػػات» ك ف عام ػ الزكػػرت فيهػػا بيػػد «آلبػػك كمػػؿ» ك «آؿ سػػيد سػػمماف» ،كهػػـ لػػـ يككن ػكا
زعامات سيئ ررجاكز عم «أعراض» الناس ،كعم اساس ما شاع كمػا اشػرنا اليػ سػابقا مػف مقكلػ
«فسػػق الشػػمرت ،كجبػػابرة الزكػػرت » اف هػػذ األسػػباب كاف صػػح بعضػػها ،ا اف بعضػػها ا خػػر
ينػػدرج ا فػ أطػػار الصػراع الػػديمغراف كالمحمػ  ،كا  ،فػػاف مػػا أشػػيع حػػكؿ المشػراؽ يصػػح الػ حػػد
كبيػػر عمػ أحيػػات النجػػؼ كأطرافهػػا كمهػػا ،كلػػـ يكػػف سػػبب كثػرة الفاسػػديف فػ المشػراؽ ا ذريعػ  ،كاف
«قابمي » الدفاع عف «الفقهات» الذيف يسػكنكف حػيهـ،

يمكػف اعربارهػا كمهػا ردة فعػؿ عمػ مػا اشػيع

إزات .
كهنالػػؾ قص ػ معركف ػ ف ػ األكسػػاط النجفي ػ حػػكؿ هػػذ القابمي ػ  ،اذ عنػػدما حػػاكؿ بعػػض عمػػائـ
الفػرس ،الػذيف يصػمكف كرات المػ كػاظـ ػ ا خكنػد الخ ارسػان فػ طارمػ اإلمػاـ عمػ (ع) ػ ذات مػرة،
أنهـ يضايقكف الشي جعفر البديرم ػ مػف سػكن المشػراؽ ػ كاف ينػدفعكا نحػك مكػاف صػ ر  ،كمػف ثػـ
رطكيق كالرشػكيش عميهػا ،كا سػري ت عمػ مكانػ بقصػد إقصػائ عػف أدات الصػ ة ،كالرػركي لصػ ة
الخ ارسػػان كصػ ة مركزي ػ  ،باعربػػار «مرجع ػنا» معركفػػا فػ الكسػػط «الشػػيع » ،عنػػدما حصػػؿ ذلػػؾ،
هجػػـ سػػكن المش ػراؽ مسػػمحيف نحػػك مكػػاف البػػديرم ،كأقػػامكا الص ػ ة خمف ػ  ،كرددكا هرػػاؼ «البػػديرم
العربػ  ..عػػالـ المشػراؽ» ،كلمػػا كػػاف الخ ارسػػان فػ الطريػػؽ الػ الصػ ة كسػػمع بػػذلؾ ،عػػاد أد ارجػ
درتنا ألي فرن قد رحصؿ ،ك ف ذلؾ لـ يعرؼ عػف سػمكك هػك بالػذات بمػا يجعمػ يمجػأ الػ مثػؿ هػذ
األساليب الر رخطط لها دائما حكاش المراجع .
حصارات عمي  ..النجؼ مدينة تعتاش عم الموت
عادؿ رموؼ
ص 131:ط :الثانية ،المركز العراقي لإلعمـ والدراسات 1117ـ
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وثٌقة رقم ()61
آٌات الثناء علٌه
صرح الشي عبد الكريـ الزنجاني قدس سر في شان :
« ...كهك الجد األعم لسماح حج اإلس ـ كالمسػمميف آيػ ا﵀ المجاهػد السػيد محمػد الحسػن
البغدادم النجف كثر ا﵀ ف مراجع الديف مف أمثال ع ناز لمشريع كفخ نار لمشيع )1(»..
وصرح السيد محمد جواد الطباطباني التبريزي (قدس سر ) في شان :
« كمف أحفاد معاصرنا سماح الع م الكبير اإلماـ السػيد محمػد الحسػن البغػدادم الػذم هػك
احد المراجع الديني العميا ف النجؼ ا شرؼ »

( )2

وصرح السيد احمد المستنبط (قدس سر ) في شان :
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الحم ػػد ﵀ يم ٍس ػػدد ال ػػنً ىعـ كاآل ت ،المفض ػػؿ م ػػداد العمم ػػات عمػ ػ دم ػػات الش ػػهدات ،كنػ ػكام ص ػػمكار

كزكاك رسميمار عم سيدنا خارـ األنبيات ،كسيد األكليف كاآلخػريف ،كآلػ األئمػ الميػاميف األصػفيات،
كبعػػد :إن ػ أحببػػت كرجػػكت أف أكدم بعػػض مػػا عم ػ مػػف كاجػػب شػػكر فضػػؿ مصػػباح المهرػػديف ف ػ
ظممػػات الشػػبهات إل ػ عػػيف اليقػػيف حج ػ اإلس ػ ـ كالمسػػمميف آي ػ ا﵀ ف ػ العػػالميف األسػػراذ المقػػدـ،
كالكراب المحكـ الحاج السيد محمد الحسن البغدادم أعم ا﵀ مقام  ،قد ررممذ عم األسراذ األكبر
آي ا﵀ العظم شي الشريع األصفهان الغػركم أعمػ ا﵀ مقامػ  ،كاألسػراذ المقػدـ آيػ ا﵀ العظمػ
المير از حسيف النائين الغػركم ،كآيػ ا﵀ العظمػ الشػي ضػيات الػديف الع ارقػ (قػدس ا﵀ سػرهما) فػ
الفقػ كاألصػػكؿ ،فاسػػرنبط كػػؿ دقائقهمػػا ،ككفػػؽ كػػؿ مسػػرنبطارها ،كػػاف قػػدس سػػر يجمػػب السػػركر إل ػ
جميس ػ مركاضػػعا حر ػ لمصػػغير مػػع مػػا كػػاف عمي ػ مػػف الرهجػػد كالعبػػادة ،كعارف ػان إلهي ػان ،منقطع ػان إل ػ
حض ػرة القػػدس

يمرػػذ ك يػػأنس إ بالكحػػدة كا نقطػػاع إل ػ مقػػاـ المق ػربيف ،فػػأنر طيم ػ حيار ػ عػػدة
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و
خمس كأربعيف سن محاضر أساريذنا كمػا أريػت منػ إ
مؤلفات قيم مف آثار العممي  ،كعاشرر منذ
جمي كأقكؿ س ـ ا﵀ عميؾ سيدم حيا كميرا ،كالس ـ .
حرر ا حقر المكسكم المسرنبط
ف  6ذم الحج 1393هػ
وصرح الشي اغا ببرزؾ الطهراني في شان :
«كهك مف المجاهديف الكطنييف كرجاؿ الجهاد أعزهـ كحفظهـ ا﵀  :قػاؿ ا﵀ رعػال «:كفضػؿ ا﵀
المجاهديف عم القاعديف» كمع الزعيـ المجاهد السػيد هػادم (مكػكطر) اشػررؾ بػالثكرة العراقيػ ضػد
ا نجميز كاجرمع مع الكفد البغدادم ف النجؼ ف دار ف محم العمارة»

( )3

وصرح الدكتور حسيف عمي محفوظ في شان :
«كاذا فخرت بغداد بالسيد محمد العطػار كذريارػ  ،كاذا فخػرت الكاظميػ بالسػيد حيػدر كآلػ  ،فػاف
مدين العمـ رباه بالسيد محمد البغدادم الحسن مف كبار المراجع األعميف ف العصر األخير»

( )4

وصرح السيد عبد الحميد الراضي الحسني في شان :
«السيد محمد بف الصػادؽ مػف جهابػذة المجرهػديف المجاهػديف ،كثيػرة مؤلفارػ  ،كأكثرهػا فػ الفقػ
منها (كجكب النهض ) ف الجهاد الدفاع  ،ركف سن  1392هػ عف أربع كرسعيف سن  ،كرثا كأرخ
كفار جماع مف الشعرات»

( )5

وصرح الشي الهادي العصامي (قدس سر ) في شان :
« كأسراذنا الجميؿ مف أكلئؾ األفذاذ الذيف عقػـ الػدهر فمػـ كلػف يمػد لهػـ نظيػ نار فػ الكجػكد ،سػكات
كاف ف مكانر العممي الرفيع أـ فػ قممػ ذم البيػاف السػاحر ،أـ فػ بسػالر كاقدامػ  ،أـ فػ جهػاد
المركاصػػؿ ضػػد الغ ػزاة الفػػارحيف ،كضػػد المبػػادئ المسػػركردة مػػف قبػػؿ طغم ػ فاسػػدة ،أـ ف ػ زهػػد ف ػ
الحياة ،ككرع كنسك كعدل ...
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كاإلماـ الجميؿ فقي العصر لـ يكف ل مف هدؼ ف الحياة إ أف يجعؿ هػدل القػرآف هػك األكؿ
كهك اآلخر ف الكجكد ،لذا كاف يصارح الحاكميف بأمرهـ ،باف محمػدان (صػم ا﵀ عميػ كالػ ) كالقػرآف
فػكؽ كػػؿ شػ ت ،كقبػػؿ كػػؿ شػ ت ،كاذا لػػـ رصػػدكا رمػػؾ الريػػارات األجنبيػ المسػػركردة إلػ بػ د اإلسػ ـ
ف بػػد أف نقػػدـ نفكسػػنا قػرابيف لحمايػ بػ د اإلسػ ـ ،حرػ يبقػ محمػػد (صػػم ا﵀ عميػ كالػ ) كالقػرآف
خالديف مادامت الحياة ،كحر يبق لكات القرآف خفاقان ف سمات الكجكد ،كاألم الر يككف فيها أمثاؿ
آي ا﵀ العظم الحسن إف ه إ امثؿ ام رصمح لمحياة ،كلك ذلؾ لما كرب لها الخمكد ف الحياة
مهما أحاطت بها ذئاب خاطف  ،كك ب عاكي قد انراشرها بالناب كالمخمب ،فصمدت أماـ كػؿ طػاغ
لئػػيـ ،كسػػفاؾ أثػػيـ صػػمكد الشػػـ ال ارسػػيات عمػ سػػطح الكػرة ،كقابمػػت البغػ كالعػػدكاف بالصػػبر كاألنػػاة،
فردت كيد الكائديف إل نحكرهـ ،فباؤكا بالفشؿ كالخذ ف.
فهػػذ الشخصػػي العممي ػ الر ػ جاهػػدت جهػػاد األبطػػاؿ لرفػػع منػػار العمػػـ ببراعرهػػا ضػػحت بم ػ ذ
الحياة كطيبارها إلسعاد المجرمع ،ك رس الفضػيم كرعهػدها حرػ رػؤر أ يكًمهػا ،كهػذا هػك شػاف السػمؼ
الص ػػالح أمث ػػاؿ المفي ػػد ،كالش ػػي الطكسػ ػ كالع مػ ػ الحمػ ػ كالس ػػيد احم ػػد الحس ػػن البغ ػػدادم الش ػػهير
بالعطار كالشي محمد كاظـ الخراسان كاضرابهـ ػ عطر ا﵀ مراقدهـ»

( )6

وصرح السيد محمد حسيف فضؿ اهلل في شان :
« فاف هناؾ مف الشخصيات العممي الديني المرجعي شخصنا ممي از ف عناصر شخصير مف حيث
ص بر ف الحؽ ،كطهارر ف الركح ،كثبار ف المكقؼ ،باإلضاف إل منزلر العممي الفقهي ...
كهك آي ا﵀ العظم السيد محمد الحسن البغدادم الذم عاصرنا كعايشنا ف األجكات النجفي
الحكزكي شخصير المميزة»

()7

وصرح عبد الرحيـ محمد عمي في شان :
«السػػيد محمػػد الحسػػن البغػػدادم ( 1298ه ػ) مػػف فقهػػات العصػػر العظػػاـ لػػـ يػػزؿ حيػنا أطػػاؿ ا﵀
عمر الشريؼ»

( )8

وصرح كاظـ محمد عمي شكر في شان :
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«كهك مف زعمات عممات الحكزة العممي الديني ف النجؼ ا شرؼ ،كمف قػادة الجهػاد اإلسػ م
العرب ضد ا نكميز ك يرهـ ،كمكاقف كفراكا كجهاد أمر
لنعر كا حاط بفضائم كعمم كعمك منزلر »

يخرمؼ في اثناف كهػذ العجالػ

ررسػع

( )9

كصرح عادؿ رؤكؼ ف شان :
« كفيمػػا يخػػص ا رجػػا الثػػان فػػاف أسػػمات معػ كرمػػك انز إصػ حي جػػديرة بػػا حرراـ كمرجعيػػات
ذات ركجهات سياسي كثكري كمها كانت محاصرة كمعزكل كالجزائرم كالبغػدادم كالخالصػ ككاشػؼ
الغطات كالزنجان كآخريف.
هذ األسمات رركت رراثان ث نار ،كرجارب مرنكع  ،كخطابات أص حي مخرمف  ،كه كاف لػـ رشػكؿ
كؿ كاحدة منها م مح منفردة ،كركائز كمقكمات المشػركع اإلسػ م فػ العػراؽ (المشػركع المعرفػ ػ
الفكػػرم ػ الرنظيمػ المركامػػؿ ،الػػذم يسػػركعب رحػػديات الكاقػػع )...إ إنهػػا أىدت دك انر شػؾ فيػ فػ
كع ػ الصػػدر األكؿ بمػػا أعطر ػ إيػػا مػػف طاق ػ رحفزي ػ  ،كشػػكمت ر ارث ػان مرنػػاث انر ف ػ السػػاح اإلس ػ مي
العراقي  ،كثكرة معرفي مبعثرة كمشرر بفعؿ الحصار ،الذم فرض عم كؿ رجرب مف هػذ الرجػارب،
كالحػ ػراب الداخميػ ػ كالخارجيػ ػ  ،الرػ ػ أدت به ػػا إلػ ػ العزلػ ػ كالمحاربػ ػ  ،إف ه ػػذا الرػ ػراث كالث ػػركة ش ػػك
أرضي ن كخمفي الصدر األكؿ  ..ل نط ؽ نحك مشركع ».

()10

كصرح أيضنا « :كرجاؿ الػديف الحقيقيػكف ،الػذيف قػادكا النهضػ  ،كنظػركا لمفكػر ،كأسسػكا لإلبػداع
هـ رجاؿ حريػ  ،هكػذا كػاف النػائين  ،كالخالصػ (األب) ،كمحمػد حسػيف كاشػؼ الغطػات ،كالخالصػ
(ا بػػف) كالزنجػػان  ،كعبػػد الك ػريـ الج ازئػػرم ،كآي ػ ا﵀ البغػػدادم ،كآي ػ ا﵀ مػػدرس ،كآي ػ ا﵀ طالقػػان ،
كاإلمػػاـ الخمين ػ  ،كاإلمػػاـ الصػػدر األكؿ ،كاإلمػػاـ الصػػدر الثػػان  ،كرمػػكز آخػػركف كػػانكا رجػػاؿ حري ػ
كدعاة حري »..

()11

كصرح أيضان« :آي ا﵀ العظم السيد محمد الحسن البغدادم الذم كانت ل مكاقؼ ثكريػ فػ
الخمسينيات كالسػرينيات ،إذ انػ رصػدل لممػد الشػيكع آنػذاؾ ،كناصػر اإلمػاـ الخمينػ فػ 1963ـ،
كيعربر كاحدا مف الفقهات المعاصريف الق ئؿ ،الذيف يؤمنكف بالجهاد ا برػدائ ػ كهػذا مػا سػنرطرؽ لػ
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حقا أيضان ػ كناصر القضي الفمسطيني بفراكا ربما بشكؿ ينطكم عم ثكري كاضح  ،كقبمها اشررؾ
ف معارؾ الشعيب كالككت عاـ 1914ـ ككاف بصحبر الزعيـ هادم مككطر ،كما يعػرؼ عنػ زهػد
الكبير ،كدقر ف مصادر األمكاؿ الر رصؿ إلي »

()12

وصرح الشي محمد مرعي األميف األنطاكي في شان :
« كقد اجرمعنا مدة إقامرنا ف النجػؼ ا شػرؼ (جامعػ العمػكـ اإلسػ مي الكبػرل) لطائفػ كبيػرة
مف أع م األعاظـ أئم المجرهديف ،كرجاؿ العمـ كالديف منهـ سماح المرجع آي ا﵀ المجاهد السيد
محمػػد الحسػػن البغػػدادم  ...ك يػػر هػػؤ ت مػػف زعمػػات الػػديف كم ارجػػع المسػػمميف دامػػت بركػػارهـ فػػأنهـ
جميعػػا بػػالغكا ف ػ أك ارم ػ كرعظيم ػ  ،كرفع ػكا منزلر ػ  ،كحفظ ػكا شػػؤكن  ،كرجعػػت مػػف عنػػدهـ مسػػرك نار
فرحان»
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كقػػد نػػص فريػػؽ مػػف الفقهػػات عم ػ أعممي ػ السػػيد البغػػدادم (قػػدس سػػر ) مػػف السػػيد الحكػػيـ :كقػػد
حػػدثن الشػػاعر السػػيد يح ػ الصػػاف (رحم ػ ا﵀) قػػاؿ :كنػػت جالسػػا بجنػػب الشػػي خضػػر الػػدجيم
ص ػػاحب رقريػ ػرات المحق ػػؽ الع ارقػ ػ فػ ػ األص ػػكؿ فػ ػ الص ػػحف الحي ػػدرم الشػ ػريؼ ،كق ػػد س ػػأل اح ػػد
األشػػخاص ف ػ شػػاف أعممي ػ البغػػدادم (قػػدس سػػر ) مػػف السػػيد الحكػػيـ (قػػدس سػػر ) فأجػػاب عػػف هػػذا
السؤاؿ  :إف السيد البغدادم (قدس سر ) أعمـ مف السيد الحكيـ كيعربر السيد الحكيـ احد ر ميذ .
كمف الطريؼ ما نقم ابف العـ الدكركر زهير عبد الكريـ الحسن ( أسراذ القانكف الدكل ) مفاد
إن سالت السيد عم نق الحيدرم صاحب «أصكؿ ا سػرنباط» عػف أعمميػ السػيد البغػدادم (قػدس
سػػر ) مػػف السػػيد الحكػػيـ (قػػدس سػػر ) فأجػػاب عػػف ذلػػؾ :إف السػػيد البغػػدادم اعمػػـ مػػف السػػيد الحكػػيـ،
كلكف يجب عميؾ الكرماف ف هذا الحديث حذ انر مف بطان السيد الحكيـ.
كمف الطريؼ ما رحدث ب الشي عبد النب العراق صاحب المؤلفػات الكثيػرة فػ رسػال خطيػ
أرسػػمها مػػف إي ػراف إل ػ السػػيد البغػػدادم أيػػاـ الحكػػـ الممك ػ يعزي ػ عػػف كفػػاة صػػديق السػػيد إسػػماعيؿ
األصفهان (قدس سر ) ( ت 1373هػ ) حيػث ذكػر فيهػا بػاف المرجعيػ فػ عصػرنا أصػبحت سػقيف
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بن ساعدة ،كانؾ أكل مف السيد الحكيـ بالمرجعي  ،كقد رقمصها مف دكف اسرحقاؽ ،كقد ذكػر أمػك ار
نذكرها مف جه بعض المحاذير .
كقػػد رحػػدث الشػػي محمػػد طػػاهر آؿ الشػػي ارض ػ (قػػدس سػػر ) صػػاحب «شػػرح الكفاي ػ » ف ػ
مجالس عف السيد البغدادم بمحضرم ،كمحضر الدكركر الشي منير الطريح حيث أفاد :إف السيد
البغػػدادم كػػاف مػػف أعػػاظـ الفقهػػات كنحػػف ف ػ المجػػالس العمميػ

نرػػدخؿ ف ػ المناقشػػات مع ػ رقػػدي نار

كاحر ارمػان لمقامػ العممػ  ،كأطػػاؿ الحػػديث فػ رعظيمػ السػػيد البغػػدادم (قػػدس سػػر ) مػػف ناحيػ عمميػ
كأخ قي بانفعاؿ كرألـ.
ثـ نقؿ كاقع ظريف اسرشهد بها عم س م قمب السيد كنقات ضمير حيث أفاد:
انػ حػػدث نػزاع بػػيف أسػرريف كػػاد أف يحصػػؿ بينهمػػا سػػفؾ دمػػات ،فاجرمعػػت األسػرراف فػ إحػػدل
الدكاكيف النجفي مف اجؿ الرصالح بينهما فكاف السػيد البغػدادم (قػدس سػر ) يمثػؿ األسػرة المخاصػم
يمثً ػ ٍػؿ األسػ ػرة األخ ػػرل م ػػف أه ػػؿ ط ػػرؼ العم ػػارة ،ج ػػرل الح ػػديث ب ػػيف
م ػػف أه ػػؿ ط ػػرؼ المشػ ػراؽ كأن ػػا أ ى
الخصمات فمـ يهردكا إل الرصالح.
كلكف السيد البغدادم (قدس سر ) بادر كنزع عمامر الشريف ككضعها عم األرض كقاؿ:
يجب عميكـ أف ررصالحكا كاف

رسمككا مسالؾ الشيطاف حيث إف هذ العمام العمكي لها حػؽ

كحرمػ  ،كبهػػذ المبػػادرة الشػػجاع  ،حصػػؿ الرصػػالح فػػك ار بػػيف األسػرريف ،كشػػاع بػػيف أهػػؿ النجػػؼ هػػذ
الكاقع الفريدة ،الر دلت عم أف السيد مرجع ميدان لحؿ مشاكؿ المجرمع بشخص الكريـ.
وصرح السيد عبد اهلل الشيرازي (قدس سر ) في شاف السيد البغدادي ما مفاد :
إنػ عنػدما ػادرت مػف إيػراف إلػ العػراؽ ،كسػكنت النجػؼ ا شػرؼ ،كحضػرت بحػكث الخػػارج،
فس ػألت العممػػات كالفقهػػات عػػف أشػػهر فقهػػات العػػرب ف ػ الحػػكزة النجفي ػ  ،فأشػػاركا إل ػ السػػيد البغػػدادم
(قدس سر ) كلـ يشيركا إل السيد الحكيـ (قدس سر ).
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كهناؾ حكار كقع بػيف السػيد البغػدادم كأسػراذ الشػي الع ارقػ (قػدس سػر ) يسػرفاد منػ إف السػيد
البغػػدادم (قػػدس سػػر ) يعرقػػد ان ػ اعمػػـ مػػف أسػػراذ الشػػي الع ارق ػ  ،حيػػث نقػػؿ السػػيد البغػػدادم (قػػدس
سر ) ف مجمس العمم باف الشي النائين (قدس سر ) كاف يػرل إف كرػاب طهػارة الشػي األنصػارم
(قدس سر ) أدؽ مف طهارة الجػكاهر ،بينمػا كػاف الشػي الع ارقػ (قػدس سػر ) يػرل إف طهػارة الجػكاهر
أدؽ مػف كرػاب طهػارة األنصػارم .كهػذا الػرأم عنػدم هػك الصػحيح ،كلكنػ فػ يػكـ مػف األيػاـ سػالت
أسراذم الشي العراق هؿ رسرطيع أف ركرػب فػ الطهػارة أحسػف مػف طهػارة الجػكاهر ،فأجػابن بعػدـ
ا سرطاع  ،كلكن اجبر بان اسرطيع ذلؾ .
كقد حدثن بعض الفض ت الثقاة نق عف أسػراذ الشػهيد السػيد مررضػ الخمخػال (قػدس سػر )
باف السيد البغدادم قد ررممذ عم الشي العراق (قدس سر ) مدل سنكات ،كقػد صػرح الشػي الع ارقػ
(قدس سر ) باف السيد البغدادم مف أقران ف العمـ كالفضؿ .
ككاف السيد البغدادم (قدس سر ) يعرقد إف الشي النػائين (قػدس سػر ) اعمػـ مػف الشػي الع ارقػ
(قدس سر ) ككاف يقكؿ :كلك خرج أسراذم الشي النائين (قدس سر ) مػف قبػر اآلف لحضػرت بحثػ ،
كقػػد ررممػػذت عمػ الشػػي الع ارقػ (قػػدس سػػر ) سػػنكات كثيػرة فقهػنا كأصػػك ن كاسػػرفدت منػ فكائػػد كثيػرة،
بسبب ان يفرح المجاؿ الكاسع لممناقشات العممي مع جميع ر ميذ .
كف أياـ مرجعيػ السػيد أبػ الحسػف (قػدس سػر ) الرقػ الشػي محمػد حسػيف آؿ كاشػؼ الغطػات
بالسيد البغدادم ف مجمس آؿ حسػيف الػنجـ فػ طػرؼ المشػراؽ ،فكقػؼ أمػاـ السػيد البغػدادم ،كألقػ
كمم لفررة قصيرة أماـ الحاضريف ،امردح فيها السيد البغدادم بعبارات بميغػ عمػ نهػ زيػارة األئمػ ،
فنص عم فقاهر الممرازة ،كعم أسرر العممي  ،كسائر صفار .
مقتطفات
مف كتاب معالـ اإلمامة
في فكر السيد البغدادي (قدس سر )
عمي الحسني البغدادي ،ط3111/1:هػ ص 93 :وما بعدها
هوامش الكتاب
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( )1أسرار المكاسب  ،علً الحسنً البؽدادي ،الجزء ،15/57ط:دار المرتضى2000م .
( )2المصدر السابك ،ص. 58:
( )3الذرٌعة إلى تصانٌؾ الشرٌعة ،78/18 ،ط. 1:
( )4من دوحة اإلمام الحسن  ،أُرجوزة شعرٌة  ،ص  ، 7 :ط2002 :
( )5المصدر السابك ،ص. 70:
( )6أرجوزة السٌد محمد الحسننً البؽندادي فنً الصنوم واالعتكناؾ والخمنس  ،المقدمنة  ،ص  ، 8 :ط ، 1:مطبعنة القضناء فنً
النجؾ االشرؾ.
( )7الخطاب اآلخر مع آٌة هللا احمد الحسنً البؽدادي  ،ص ، 10 :ط ، 1 :مإسسة الباقر ــ بٌروت .
( )8المصلح المجاهد الشٌخ محمد كاظم الخراسانً  ،عبد الرحٌم محمد علً  ،ص  ، 62 :ط  ، 1:مطبعة النعمان ــ النجؾ.
( )9المإتلؾ والمختلؾ فً ارهاط النجؾ  ،ص . 13 :
( )10محمد باقر الصدر بٌن دكتاتورتٌن  ،ط ، 1:ص ، 391 :ط 1422 :هـ .
( )11نقس المصدر  ،ص . 397 :
( )12العمل اإلسالمً فً العراك بٌن المرجعٌة والحزبٌة ،ص ، 382 :ط1424 ، 2 :هـ ــ 2003م .
( )13لماذا اخترت مذهب الشٌعة مذهب أهل البٌت (علٌهم السالم) ،ص 37 :ــ . 38
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الفصؿ السادس ق ار ات
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فننً صننقحات هننذا القصننل اخترنننا بعننض الرسننابل والمقنناالت التقٌٌمٌننة والنقدٌننة
حننول مننا ٌجننري فننً السنناحة العربٌننة واإلسننالمٌة واألجنبٌننة ،صنندرت مننن أسنناتذة
ومقكرٌن وسٌاسٌٌن محللٌن عرب وأجانب ،ونوهت عنن مواقنؾ وآراء سنماحة األخ
المرجع القابدـ ادام هللا ظل ـ ونشرت فً الصحافة ومواقع األنترنت .

القراءة المائة والسادسة والثمانون
آٌة هللا احمد الحسنً البغدادي
رجؿ ديف شيع  ،حفيد آي ا﵀ محمد الحسن البغدادم المركف عاـ . 1973
لبس العمام عاـ  ،1956كرفرغ لمعمكـ الشرعي كقراتة الثقافات المعاصرة .
نشػػط عػػاـ  1963ف ػ رنظيمػػات (منظم ػ الشػػباب المسػػمـ) الر ػ عممػػت منػػذ الخمسػػينيات ف ػ
النجؼ ،ككرب ت ،كالكاظمي  ،كالكرادة الشرقي ببغداد .
رأثر ف مقربؿ شباب بأطركحات اإلخكاف المسمميف كحزب الرحرير ،ككاف يرابع أدبيات حركات
الرحرر العربي كالعالمي .
يعرؼ بمعارض مرجعي أب القاسـ الخكئ  ،كبأن كاف يدعك إل الخمينػ فػ كجػكد مرجعيػ

الخكئ .
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كمػػا انػ كػػاف يحسػػب عمػ انػ مػػف مؤيػػدم الصػػدر األكؿ كالصػػدر الثػػان الػػذم يعربػػر الحسػػن
البغدادم القائد الذم أفرزر المرحم الجديدة الر رمت فشؿ ا نرفاض الشعباني .
شارؾ ف انرفاض آذار 1991ـ الر رعرؼ با نرفاض الشعباني  ،كيقكؿ إن انسحب منها بعد
يػػكميف مػػف انػػد عها بسػػبب مػػا يعربػػر ( يػػاب المعارض ػ الكطني ػ كاإلس ػ مي ف ػ السػػاح العراقي ػ ،
كانه ػزاـ المؤسس ػ الديني ػ ف ػ النجػػؼ) ،ف ػ إشػػارة إل ػ الخػػكئ الػػذم كصػػؼ المنرفضػػيف بعػػد فشػػؿ
ا نرفاض  ،بأنهـ مف الغك ات ف مقابمر الرئيس السابؽ صداـ حسيف .
بعػػد فشػػؿ ا نرفاض ػ هػػرب الحسػػن البغػػدادم إل ػ قضػػات المشػػخاب ،كبق ػ هنػػاؾ منعػػز ن عػػف
الحياة العام نحك سر أسابيع.
يقكؿ  :إف حككم صداـ حسيف ارصمت ب لررشيح لممرجعي عاـ  1994باعربار عربيان ،لكن
رفض .
قاـ برأسيس الحرك السري «حرك اإلسػ مييف األحػرار» الرػ أعمػف عنهػا عػاـ  ،1994ككانػت
بمثاب الرد العمم عم الفراغ القيادم الذم نشأ بعد فشؿ ا نرفاضػ  ،اخريػر البغػدادم مرجعػان ركحيػان
لمحرك الر أعمنت مسؤكليرها عف رفجير مخازف الحم العسكري ف  11اٌذار. 1998
هرب إل إيراف بعد مطاردر مف السمط اثر انكشاؼ صػمر برمػؾ الحركػ  ،ثػـ ػادر إيػراف إلػ
سكري منذ عاـ  1998ليعمؿ مع المعارضػ العراقيػ الناشػط هنػاؾ ،قبػؿ احػر ؿ العػراؽ فػ نيسػاف
. 2113
بق الحسن ف منفا سػت سػنكات ،ليعػكد بعػد احػر ؿ العػراؽ إلػ الػب د ليشػارؾ فػ رأسػيس
المؤرمر الرأسيس

العراق الكطن مع الشي حارث الضػارم كالشػي جػكاد الخالصػ كآخػريف ،لكنػ

كبسبب الرضييؽ عمي  ،سكات مف المرجعي الرقميدي  ،كاألحزاب الشيعي الر قدمت مع ا حر ؿ ،أك
بسػػبب المخػػاطر الر ػ رهػػدد لمكاقف ػ الحػػادة مػػف ا حػػر ؿ ،عػػاد إل ػ سػػكري ف ػ رمػػكز  ،2117كهػػك
يصؼ سكري بأنها ( كطن ي الثان ) .
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ع قرػ ن بالمرجعيػ فػ النجػػؼ ع قػ مرػػكررة ،كهػػك يصػػؼ السيسػران  ،بأنػ ( صػػامت

يحػػرؾ

ساكنان رجا ا حر ؿ ،كالساكت عف الحؽ شيطاف اخرس ) .

أثػػار ضػػب المرجعي ػ  ،كالمجمػػس األعم ػ لمثػػكرة اإلس ػ مي  ،بعػػد أف ألق ػ النػػاطؽ بإسػػم ف ػ
سكري خطابان ،عنكان ( مراجع كأمكاؿ  ...باألرقاـ عف هدر الماؿ ) ،يرحدث في عف " إهدار أمػكاؿ
الشيع العراقييف ،بم ييف الدك رات لغير العراقييف " ،كقد رفض مكرب السيسران كمصادر المجمػس
األعم الرعميؽ العمن عم الخطاب ،الذم أثار ضج ليست قميم .
داهمت قكة أمريكي معززة بالدبابات كالطائرات السمري منزل ف النجؼ ،كاعرقمت ابن محمػدان،
كاثنيف مف ضيكف  ،كقد ارهـ الحسن البغػدادم فػ رصػريحات صػحفي (عبػد العزيػز الحكػيـ ،كعمػار
الحك ػػيـ ،كمحم ػػد رض ػػا السيس ػػران ) ب ػػالرحريض عمي ػ ػ  ،بس ػػبب خط ػػاب دمش ػػؽ ،كبس ػػبب معارضػ ػػر
ا حػػر ؿ ،كقػػد صػػرح النػػاطؽ بإسػػم بػػأف القػػكة األمريكي ػ الر ػ داهمػػت منػػزؿ الحس ػن  ،س ػرقت من ػ
أمكا كحم ذهبي .
احمد الحسن البغدادم يقكؿ إف حكمػنا باإلعػداـ صػدر فػ حقػ مػف المجمػس األعمػ  ،كمنظمػ
بدر ،كمف كرائهـ األمريكيكف.
ف ػ لق ػػات أجرر ػ معػ ػ صػػحيف (الميمكن ػػد) ا سػػباني  ،فػ ػ  2كػػانكف األكؿ ـ ،2118عنكنرػ ػ ب ػ ػ
(حكار مع آي ا﵀ الراديكال ) ،يقكؿ ردنا عم سؤاؿ مف م ارسػؿ الصػحيف بشػأف ارهػاـ المعارضػيف لػ
بأنػ لػػيس مرجعػان (أنػػا أقػػكل مػػف الم ارجػػع األربعػ  ،باسػػرثنات السيسػػران ) كفػ حػكار خػػاص مػػع مكقػػع
العربي نت اجرم ف 26رشريف أكؿ 2118ـ كصؼ نفس بأن (العمامػ الشػيعي الكحيػدة المعارضػ
لمكجػكد األمريكػ فػ العػراؽ) ،رافضػان لمعمميػ السياسػي ك يعرػرؼ بػػأم مكػكف مشػارؾ فيهػا كيصػػفها
بأنهػػا (مػػف رصػػميـ ا حػػر ؿ) ،كقػػد رفػػض لقػػات مبعػػكث السػػفير األمريك ػ ف ػ بغػػداد ،عمػػاد ضػػيات
الخرساف ف دمشؽ .
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اعررض عم الدسركر ،كف لقات أجررػ معػ قنػاة الجزيػرة الفضػائي فػ نيسػاف  ،2116كصػؼ
الدسركر بأنػ «كرػب بػإم تات صػهيكني » كبأنػ «مممػكت بالرناقضػات الخطيػرة» كانػ يجػب قػكؿ «
لدسركر الفصؿ العنصرم كالطائف ».
أمػػا مكقفػ ي مػػف انرخػػاب مجػػالس المحافظػػات ،فقػػد اصػػدر الحسػػن بدايػ آب ،2118بيانػ الػػذم

حمػػؿ رقػػـ ( ،)31جػػات في ػ « :كصػػير إل ػ أبنػػائ األع ػزات ف ػ الع ػراؽ ،إف الكاجػػب الشػػرع يحػػرـ
عميكـ أ رنخدعكا مرة ثاني بالذهاب إل صناديؽ ا قرراع ،مهما كانت األسباب كالمسببات» .
محسػػكب راريخي ػان عم ػ الصػػدر األكؿ ،كيعربػػر محمػػد صػػادؽ الصػػدر «الصػػدر الثػػان » القائػػد
الذم أفرزر المرحم الجديدة بعد ا نرفاض الشعباني ».
يعررض عم النفكذ اإلي ارن ف العراؽ ،كيؤكد إف مكقػؼ إيػراف «ب ار مػار = مصػمح » ،يزيػد
مػػف كضػػكح الرناقضػػات القائم ػ ف ػ الع قػػات األمريكي ػ – اإليرانيػ  ،فػ ػ « إي ػراف رػػدعـ المقاكم ػ ف ػ
حزب ا﵀ كحرك حماس بقطػاع ػزة ،كمػف جهػ أخػرل رػدعـ العمميػ الجاريػ فػ العػراؽ ،مػف خػ ؿ
أنصارها الذيف جاؤكا مع الغزاة عم ظهكر الدبابات األمريك
المصدر  :موسوعة الرشيد  /خاص
اضيؼ بتأري 1117 /13 /11 :

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ:
http://www.alrashead.net/index.php?partd=19&derid=1094
http://pulpit.alwatanvoice.com/contentػ155990.html

القراءة المائة والسابعة والثمانون
وأخٌرا أسقطنا مشروع الدولة البرزانٌة فً شمال العراق
لـ نكف ا ٌ بضع مف األفراد الكطنييف العراقييف ،مف الذيف آمنك بعراقهـ كشعبهـ ،جمعنا ايماننا
كنػا كمازلنػا نمثػؿ ألكانػان مرعػددة مػف
كحبنا بهذا الكطف ،كهذ األرض ،كهذا الشعب الذم ننرمػ اليػ ٌ ،
ٌ
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الطي ػػؼ كالم ػػكف الع ارقػ ػ  ،فين ػػا األش ػػكرم المس ػػيح  ،كفين ػػا العربػ ػ الش ػػيع كالس ػػن  ،كفين ػػا الرركم ػػان
العراق .
لـ نكف مف اصحاب أك ارباع األحزاب العراقي  ،كلـ نكف مف أرباع هذا الريار أك ذاؾ ،كلـ نكػف
أبدا عم ت لهذ الدكل أك رمؾ ،كما هك حاؿ معظـ الجهات كالمنظمػات العاممػ فػ السػاح العراقيػ
السياسي  ،سكات ف زمف معارض هذ ا حزاب ف مهجرها أك فػ زمػف حكمهػا العػراؽ مػف المنطقػ
الخضرات ف ظ ٌؿ األحر ؿ األمريك .
ضد مشركع الفيدراليػ الػذم أعدرػ الصػهيكني العالميػ لرقسػيـ العػراؽ ،عنػدما
بدأ عممنا الكطن
ٌ
ك ٌشرت األحزاب الكردي عف انيابها الحقيقي لرمزيػؽ العػراؽ كقضػم  ،لػـ يكػف عممنػا – العمػؿ اسػرمر
ألكثػػر مػػف عقػػد كنصػػؼ العقػػد مػػف الػػزمف – يسػػي ار كسػػه فػ ظػ ٌؿ هيمنػ المػػكب الصػػهيكن كبعػػض
المؤسسات الكردي النافذة ف كاشنطف ،الر رمقت الدعـ ف نفػس الكقػت مػف أدارة الػرئيس األمريكػ
السػػابؽ بيػػؿ كمنرػػكف « الػػذم شػ ٌػرع كأقػ ٌػر مشػػركع قػػانكف رحريػػر العػراؽ مػػف خػ ؿ الكػػكنكرس األمريكػ

خ ؿ فررة حكم » كعظػـ دعمهػا كأسػرهرارها فػ رشػريع مشػركع رقسػيـ العػراؽ فػ ظػ ٌؿ ادارة الػرئيس

األمريك اليمين المرطرؼ جكرج دبميك بكش .
كانت لألحزاب الكردي كمكاربها كسفارارها فػ كاشػنطف – الممثمػ ل قمػيـ الكػردم شػماؿ العػراؽ
– كبدعـ مف المكب الصػهيكن  ،رػأثير عظيمػا عمػ الػرأم األع مػ كالسياسػ فػ أمريكػا ،كخاصػ
فػ ػ الك ػػكنكرس كمجم ػػس النػ ػكاب األمػ ػريكييف ،كبع ػػض أه ػػـ المعاه ػػد األمريكيػ ػ الرػ ػ رق ػػرر السياسػ ػ
ا مريكي ف العراؽ كالشرؽ األكسط .
كم ػػف ري ػػب ماي ػػذكر هن ػػا ع ػػف هيمنػ ػ الم ػػكب الص ػػهيكن الك ػػردم كنف ػػكذ كقكرػ ػ فػ ػ كاش ػػنطف
العاصم  ،أف كرب كاحد مف أهـ كراب صحيف «نيكيكرؾ رايمز» مقا يقكؿ في إف كزيػرة الخارجيػ
األمريكيػ ككنػدالي از اريػس ،مسػؤكل األمػف القػكم األمريكػ سػابقا ،كانػت عنػد لقائهػا احػد المسػػؤكليف
األكراد ررصبب عرقا ،خج مف عدـ رأسيس الدكل الكردي ف العراؽ بعد !

279

كهذا الشعكر الذم كانت رشعر ب كزيرة الخارجي السابق اريػس كػاف عظيمػا ك ارسػخا فػ عقيػدة
كأيماف نائب الرئيس ا مريك ديؾ رشين ككزيػر دفاعػ دكنالػد رامسػفيمد ،كالسػيد جػكف بكلرػكف ممثػؿ
ادارة بكش ف األمـ المرحدة ،اضاف ال ايماف بكش دبميك نفس بمشركع رقسيـ العراؽ .
لق ػػد س ػػيطرت األحػ ػزاب الكرديػ ػ ع ػػف طري ػػؽ الم ػػكب الص ػػهيكن فػ ػ امريك ػػا ،عمػ ػ كػ ػ ٌؿ القنػ ػكات
الدبمكماس ػػي الرػ ػ ررعم ػػؽ بش ػػأف العػ ػراؽ كقض ػػير  ،ف ػػالعراؽ ك ػػاف كم ػػازاؿ ،كالػ ػ اآلف فػ ػ فه ػػـ الم ػػكب
الصهيكن الكردم ف كاشنطف ،عبارة عف مقاطعات كأراض لشعكب شر  ،احرمها العرب بأسـ دكل
ثـ فرض هيمنرهـ عميها كعم شعكبها بالنار كالحديد !
كهمي اسمها العراؽ ،كمف ٌ
كهػػذا المعنػ قريػػب ك شػػبي أليػػديمكجيا الدكلػ العبريػ كمفهكمهػػا الصػػهيكن  ،الػػذم أسػػس لنشػػكت
دكل اسرائيؿ عم األرض العربي المحرم «فمسطيف» .
فػ كاشػنطف امريكػا ،كبعػض العكاصػـ األكربيػ ،

ف ظ ٌؿ هذا النفكذ الصهيكن الكردم الطػا

كانت األحزاب الكردي النافذة ف شماؿ العراؽ ردفع م ييف الدك رات لمجاميع مف الكراب كاألحػزاب
كبعض المكاقع ا لكرركني ػ عراقي كعربي ػ عم األنررنت لرشكي سػمع بعػض الػكطنييف العػراقييف،
أك بعض األحزاب كالريارات الر رعمؿ عم ركحيد البيت العراق *.
ك ػػاف عممن ػػا دؤكب ػػا كج ػػادا فػ ػ كش ػػؼ الحقيقػ ػ الرأريخيػ ػ لمش ػػعب األمريكػ ػ كلممعاه ػػد األمريكيػ ػ
ا سػػرراريجي  ،كلمعظػػـ أعض ػػات الكػػكنكرس كالنػ ػكاب ا م ػريكييف فػ ػ شػػأف الش ػػماؿ الع ارق ػ كقكميارػ ػ
أف الك يات المرحدة األمريكي رجمع الكثير مف ضحايا األكػراد كمهجػريهـ ،كالػذيف
المخرمف  ،خاص ك ٌ
يعدكف بمئات اآل ؼ ف أمريكا كحدها ،كهـ اآلشكريكف كالكمداف كاألرمف .

كػػاف لنػػا كلػػبعض زم ئنػػا الػػدخكؿ كبشػػرؼ ال ػ بيػػت أكثػػر مػػف سػػناركر أمريك ػ كنائػػب أمريك ػ
كالرحدث مع عف الشأف العراق كشماؿ العراؽ كقضي األحػزاب الكرديػ الرػ رحكػـ الشػعب الكػردم
كالشػػعب الرركمػػان كاآلشػػكرييف كالكمػػداف كالعػػرب بالنػػار كالحديػػد ،ككػػاف لنػػا دخػػكؿ خارجيػ بػػكش ف ػ
اف بعػض زم ئنػا دخػؿ
زمف ككنداليسا رايس كشرح قضي الشماؿ الع ارقػ كالركػكيف القػكم فيػ  ،بػؿ ٌ

ال ػ ك ازرة الخارجي ػ األمريكي ػ حػػام مع ػ رػػأري شػػعب كركػػكينهـ ف ػ شػػماؿ الع ػراؽ ،قبػػؿ اف ينػػزؿ
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ا كراد بكثاف ال شماؿ العراؽ ف القرنيف الماضييف ،ككاف لبعض زم ئنػا صػك ت كجػك ت عمميػ
كعممي مع الخارجي األمريكيػ  ،كبعػض زم ئنػا مػف اآلشػكرييف كالرركمػاف كاألرػراؾ الرقػ عػددا كبيػ ار
منهـ لركضيح األمر كما يمربس عم األمريك ف قضي شماؿ العراؽ كالكجكد الكردم في .
بعضػػنا عػػرض – كه ػ فك ػرة صػػاحب السػػطكر – عم ػ األح ػزاب اآلشػػكري كالرركماني ػ كالعربي ػ
مش ػػركع الرحض ػػير لم ػػؤرمر كطنػ ػ ع ارقػ ػ فػ ػ العاص ػػم األمريكيػ ػ كاش ػػنطف ،كبرمثي ػػؿ ك ػػردم رفي ػػع
لألحزاب الكردي المهيمن عم شماؿ العراؽ ،يناقش في مكضكع الكجكد الكػردم كرأريخػ فػ شػماؿ
العػ ػراؽ ،كبحض ػػكر ممثم ػػيف ع ػػف الك ػػكنجرس كالنػ ػكاب ا مػ ػريكييف ،كافق ػػت معظ ػػـ األحػ ػزاب اآلش ػػكري
كالرركماني كالعربي مبدأيا عمػ المشػركع ،ليفشػؿ بعػد ايػاـ مػف ضػغط المػكب الصػهيكن الكػردم فػ
بغداد ككاشنطف.
لـ ننكسر أبدا ،عممنا كبجد عم لقات كم ارسػم أكبػر مفكػرم كمثقفػ امريكػا السياسػييف ،كشػرحنا
لهػػـ مشػػكم الشػػماؿ الع ارق ػ كالركػػكيف الحقيق ػ في ػ  ،كمػػف ثػ ٌػـ الطعػػف كالرشػػكيؾ بالمصػػادر الحزبي ػ

الكردي الر يدعمها المكب الصهيكن كأسرائيؿ ف كاشنطف.

كانت مراس رنا رنقطع مع أهـ كراب األعمدة السياسي ف الصحؼ األمريكي الكبرل ،ك مػف
ثػ ٌػـ ركضػػيح قضػػي الشػػماؿ الع ارقػ لهػػـ بأيجػػاز كفػ بعػػض األحيػػاف – أف ر ػػب الصػػحف األمريكػ
البحث ف األمر – برفصيؿ.
أكضػػحنا بالكثػػائؽ كبالصػػكر كبػػاألف ـ قضػػي مايػػدع األنفػػاؿ كحمبج ػ  ،كمايػػدع الهمكككسػػت
ثـ ارهاـ العرب العراقييف ػ خاص ػ بأسـ نظاـ صداـ حسػيف بهػا ،شػرحنا لهػـ بالحقػائؽ
الكردم ،كمف ٌ
كالكثػػائؽ ،رػػأري حزب ػ ٌ مسػػعكد بر ازن ػ كج ػ ؿ طمبػػان كع قرهمػػا مػػع النظػػاـ السػػابؽ الػػذم ررهم ػ
حككم بكش با رهاب ،كفرحنا بعد ذلؾ ممفات الحزبيف الكردييف كرآمرهـ األرهاب عم العراؽ كدكؿ

الجكار عم طكؿ نصؼ القرف الماض .
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كعمميرهػػا ،رفشػػؿ بسػػبب هيمن ػ النفػػكذ الصػػهيكن
كانػػت اعمالنػػا هػػذ  ،كعمػ الػػر ـ مػػف حقيقرهػػا
ٌ

الكػػردم كسػػيطرر عمػ مؤسسػػات القػرار ف ػ كاشػػنطف ،خاص ػ فػ عهػػد ادارة الػرئيس السػػابؽ جػػكرج
دبميك بكش.
أف كبار السياسييف الحقيقييف ف ادارة بكش ،كهػـ مػف الجمهػكرييف،
لـ ننزع مف هذا ،خاص ك ٌ

كعدكنا بالنظر ف أمر شماؿ العراؽ كقضي الفيدرالي كمطالب األحزاب الكردي .

فػ نهايػ عػػاـ  2117أخػػذت األحػزاب الكرديػ ا نفصػػالي ررجحفػػؿ فػ ظػ ٌؿ المػػكب الصػػهيكن
كادارة بكش بطرح مكضكع كقضي – الجنسيات ،كهك مكضكع كردم قديـ – ا بػادة الجماعيػ  ،الرػ
بأف العرب ،العرب العراقييف كحدهـ هـ جنارها .
يزعـ الحزباف الكردياف ٌ
ف ػ رمػػؾ الفر ػرة كعػػف طريػػؽ بعػػض زم ئنػػا مػػف األرمػػف حركنػػا قضػػي رحػػالؼ زعمػػات العشػػائر
الكرديػ مػػع الدكلػ العثمانيػ « األرمػػف يرػػذكركف فضػػؿ العػػرب عمػػيهـ الػ اليػػكـ ،خاصػ عنػػدما حػ ٌػرـ
الش ػريؼ عم ػ بػػف الحسػػيف ا سػػاتة لهػػـ اك قػػرمهـ» كدكرهػػـ الكبيػػر ف ػ قرػػؿ أكثػػر مػػف مميػػكن أرمن ػ
كمثمهـ مف اآلشكرييف العراقييف ،الػ قضػي ركػريـ شػيكخ القبائػؿ األكػراد ػ مػف قبػؿ السػمطاف العثمػان
آنذاؾ ػ كمنحهـ معظـ األراض ا رمني ف رركيا كاألراض اآلشكري ف شماؿ العػراؽ ،مثػؿ مدينػ
اف معظػػـ سػػكاف المػػدينيرف مػػف اآلشػػكرييف كالرركمػػاف كالعػػرب
أربيػػؿ كدهػػكؾ ػ ػ هػػذا عم ػ الػػر ـ مػػف ٌ
العػراقييف ػ الػ سػػيطررهـ عمػ كركػػكؾ بػػزحفهـ عميهػػا بمػػركر الػػزمف  ...ككػػاف لفػػرح هػػذا المكضػػكع
كفرض ػ مػػف قبػػؿ بعػػض الػػزم ت األرمػػف ،القش ػ الر ػ قصػػمت ظهػػر األح ػزاب الكردي ػ كحمفائهػػا ف ػ
أف لألرمػػف نفػػكذان سياسػػيان ،ي ػكازم أك يهػػيمف عم ػ النفػػكذ الصػػهيكن ف ػ كاشػػنطف،
كاشػػنطف ،خاص ػ ك ٌ

كهذا طبعا يرجع ال قدـ الكجكد األرمن ف امريكا كال ثقمهـ السكان فيها .

ف نهاي عاـ  2117بدأت األحزاب الكردي كنفكذها ف كاشػنطف رفقػد بريقهػا ،خاصػ فػ ظػ ٌؿ
ا نرخابات األمريكي  ،الر ركقعت فكز معارض لمحرب كالكجكد األمريك ف العراؽ .
لقػػد جػ ٌػف جنػػكف األح ػزاب الكردي ػ ف ػ كاشػػنطف ،خاص ػ عنػػدما بػػدأ األع ػ ـ األمريك ػ يرحػػدث

اف األعػ ـ األمريكػ  ،كمػف عمػ منػابر
بصراح عف الكجكد القكم المشررؾ ف شماؿ العػراؽ ،بػؿ ٌ
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أع مي ػ مهم ػ أخػػذ الرشػػكيؾ بػػالكجكد الكػػردم شػػماؿ الع ػراؽ ،خاص ػ عنػػدما اسػػرقبؿ اع م ػ بعػػض
الض ػػيكؼ الممثم ػػيف لمقكمي ػػات الحقيقيػ ػ هن ػػاؾ ،مث ػػؿ القكميػ ػ اآلش ػػكري كالرركمانيػ ػ  ،الػ ػ

ي ػػرهـ م ػػف

األقميػ ػػات ،ككانػ ػػت هػ ػػذ الظػ ػػاهرة جديػ ػػدة ف ػ ػ الكسػ ػػط األع م ػ ػ األمريك ػ ػ  ،خاص ػ ػ بعػ ػػد أف أ رق ػ ػ
الصهاين  ،بقضي الكرد ،كحمبج  ،كاألسمح الكيمياكي  ،ال مظمكميرهـ المزعكم ف العراؽ .
لػػـ نكػػف نعمػػؽ آمػػا عم ػ بعػػض منرم ػ الحػػزب الجمهػػكرم ،عم ػ الػػر ـ مػػف كعػػكدهـ لنػػا ف ػ
اص ح األمر ،كلـ نكف نركقع فج ار ديبمكماسيا ف ظ ٌؿ حككم الرئيس ا مريك الجديد بػاراؾ اكبامػا
اف السػناركر اكبامػا كػاف صػديقنا كقريبػنا لكاحػد مػف العػراقييف العػارفيف
ف شأف العراؽ ،عم الر ـ مف ٌ
بممػؼ الفسػاد كالسػرق كالجريمػ كالقرػؿ فػ العػراؽ ،بمػف فػيهـ ايهػـ السػامرائ ػ ابػف مدينرػ شػيكا ك ػ

ال ػػذم رب ػػرع بمبمػ ػ ال ػػؼ دك ر لحممػ ػ الػ ػرئيس ب ػػاراؾ اكبام ػػا عمػ ػ ال ػػر ـ م ػػف ٌانػ ػ يرب ػػع ح ػػزب ب ػػكش

الجمهكرم ،الذم كضع عم رأس ك ازرة الكهربات ف العراؽ .

نعػػـ كانػػت عيكننػػا ررطمػػع ال ػ مػػف عممنػػا معهػػـ بصػػدؽ كبشػػرؼ بخصػػكص قضػػي مهم ػ  ،رهػ ٌػـ

األمػػف الع ارق ػ أك  ،كاألقميم ػ كالػػدكل برمر ػ  ،بسػػبب خطػػر الكيػػاف الكػػردم ف ػ شػػماؿ الع ػراؽ ،هػػذا
الكيػػاف الػػذم يطمػػح ال ػ ركسػػيع كجػػكد كدكلر ػ مػػف الع ػراؽ الج ػريح ال ػ دكؿ الج ػكار ،كمػػف ثػ ٌػـ رهديػػد

األمف كاألسرقرار الدكلييف ف منطق رعربر مف أهـ مناطؽ الثركة كالطاق ف العالـ.

قبؿ أشهر كصمرنا رسائؿ عديدة مف قبػؿ اصػدقائنا كمػف عممنػا معهػـ بخصػكص قضػي الشػماؿ
العراق  ،كالعراؽ عام  ،كهـ أ مبهـ مف الشرفات األمريكييف ،ربشرنا بنهاي العهد القديـ ،كأنبثػاؽ عهػد
كدبمكماسي جديديف بخصكص العراؽ ،كالشرؽ األكسط عام .
أكل هذ الخطكات الر أرخػذرها األدارة الجديػدة ،هػك العمػؿ عمػ ركحيػد العػراؽ ،كبنػات حككمػ
مركزي قكي ػ سبؽ لنا كأف رحدثنا عف هذا المكضكع ف مقاؿ سػابؽ ػ ،رمرهػا خطػكات برنػام سػحب
القػكات األمريكيػ مػف العػراؽ كرػرؾ العػراؽ لشػػعب  ،كهػذا مػاظهر فػ احاديػػث الػرئيس أكبامػا األخيػرة،
لرميها مباشرة ،كهذا هػك المهػـ ،كالنصػر الكبيػر لنػا ،عػزـ حككمػ الػرئيس الجديػد بػاراؾ أكبامػا ،رحػريـ
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ام لػػكب ف ػ كاشػػنطف كعرقمر ػ عمػػؿ األدارة األمريكي ػ كسياسػػرها ف ػ امريكػػا أك العػػالـ ،كعم ػ
عمػػؿ ٌ
رأسها قضي الشرؽ األكسط .

منػذ أكثػر مػػف عقػد كنصػػؼ مػف الػػزمف ،كنحػف نحػارب المػػكب الصػهيكن الكػػردم فػ كاشػػنطف،
كجند جيكشان أخرل مف
جند جيكشا مف المررزق ف حرب عم العراؽ كشعب ٌ ،
هذا المكب الذم الذم ٌ

المررزق ػ األع ميػػيف كالفنيػػيف كالسياسػػييف لمحاربرنػػا كهزيمرنػػا لرحقيػػؽ حمػػـ البػػرزانييف كدكلػػرهـ عم ػ

حسػػاب أهمنػػا كأرضػػنا ف ػ المػػدف الشػػمالي مػػف عراقنػػا الحبيػػب ،منػػذ عقػػد كنصػػؼ مػػف الػػزمف كنحػػف
عدة ،لـ يثف عزيمرنا رهديدهـ ك أمكالهـ ،ك حر لكبيارهـ الر شنت حربا قذرة
نحارب عم جهات ٌ
عمينا حر ف مهجرنا .
ف ػ نهاي ػ المطػػاؼ أنرص ػرنا عمػػيهـ ،كعم ػ زيفهػػـ ،كعم ػ رػػأريخهـ ػ ػ المهزل ػ

ػ الػػذم كضػػعر

الصػػهيكني العالمي ػ لهػػـ ،أنرص ػرنا عمػػيهـ ،ألف الشػػماؿ الع ارق ػ برمال ػ كأحجػػار كجبال ػ ككديان ػ ال ػ
معابد ككنائس كمساجد العريق  ،يمثؿ أم مازالت حاضرة شامخ هناؾ .
أقػػدـ المقػػابر فػ شػػماؿ العػراؽ ػ دهػػكؾ كأربيػػؿ كسػػميماني

ػ الرػ ازررهػػا كفػػكد برلمانيػ امريكيػ

اف معظـ أهال المقابر فػ المػدف
كأكربي  ،ككفكد مف دكؿ أخرل ،خرجت بنريج كاضح لهـ رقكؿٌ ،

الشػػمالي مػػف العػراؽ ،رعػػكد الػ اآلشػػكرييف كالرركمػػاف كالعػػرب ،كلػػـ رجػػد البعثػػات الدكليػ مقبػرة كاحػػدة
لألكراد يزيد عمرها عم  111عاـ مف الزمف .
رزييؼ الرأري كالصعكد عمي شػ ت ،كالحقيقيػ الرأريخيػ لػب د ال ارفػديف شػ ت آخػر ،نحػف نسػير
بالرأري العراق  ،كنحف نمشػ مػع الخػطٌ العممػ الرػأريخ لمشػماؿ ،كهػذا هػك كحػد الممثػؿ الرػأريخ
الحقيق لمكجكد القكم ف شماؿ العراؽ ،اما الخزعب ت الصػهيكني الكرديػ فػ كجػكدهـ فػ شػماؿ
العػ ػراؽ ،ق ػػد ر ػػنجح لفرػ ػرة زمنيػ ػ فػ ػ ظػ ػ ٌؿ ه ػػذا المحر ػػؿ أك ذاؾ ،ا ٌ ٌأنه ػػا أب ػػدا رص ػػمد ام ػػاـ الحقيقيػ ػ

الرأريخيػ ػ ل ػػب د ال ارف ػػديف ،أك أم ػػاـ اس ػػكد بػ ػ د ال ارف ػػديف م ػػف اآلش ػػكرييف كالكم ػػداف كالع ػػرب كالرركم ػػاف
الحؽ الرأريخ كالقكم ف شمالنا الحبيب .
كاليزيدييف ك يرهـ مف أصحاب
ٌ
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في نهاية هذا المقاؿ ،وهذا النصر العراقي الكبير الذي حقق ابنا الشعب العراقي عم

تباع

الصهيونية مف البرزانييف و عػوانهـ ،مػف الػذيف تػممروا معهػـ عمػ تمزيػؽ العػراؽ وتشػريد شػعب ،
البدّ لي مف تقديـ شكري و متنػاني وبأسػـ فريقنػا ،الػ بعػض األسػاتذة والعممػا والكتػاب واألدبػا ،

مف الذيف كانو لنا نصي ار وداعما بالموقؼ والري والكممة ،وعم طوؿ الحقبػة الزمنيػة التػي عممنػا

فيها عم اسقاط مشروع الدولػة البرزانيػة شػماؿ العػراؽ ،يتقػدمهـ سػعادة البرفسػور األسػتاذ عمّػو
نونيؿ قمبر رنيس الممتمر القومي اِشوري سابقا ،واألستاذ الممرخ اِشوري الكبيػر هرمػز بونػا،
الحكومة التركية وسفارتها في واشنطف ،والجبهة التركمانية ،خاصة رنيس فػرع الجبهػة التركمانيػة
في العاصمة التركية ،والحكومة السػورية ممثمػة بالسػيد رنػيس الدولػة بشػار األسػد ،والػ عمماننػا
األعػػمـ الكبػػار ،يتقػػدمهـ اصػػحاب السػػماحات ،السػػيد آيػػة اهلل العظم ػ

حمػػد الحسػػني البغػػدادي،

ومجموعة عمما هنية عمما المسمميف ،سماحة الشي محمػد حسػف الخالصػي ،وآيػة اهلل الشػي
فاضؿ المالكي ،واالستاذ الدكتور نوري المػرادي ،واالسػتاذ الػدكتور صػباح عمػي الشػاهر ،واالسػتاذ
ف ػرات العم ػواف ،واالسػػتاذ سػػميـ مطػػر ،واالسػػتاذ عبػػد الوهػػاب الشػػيخمي ،واألسػػتاذ الػػدكتور تورهػػاف
كتانػػة ،واالسػػتاذ اورهػػاف كتانػػة ،واالسػػتاذ نهػػاد اليخيػػاني ،واالسػػتاذ طالػػب العسػػؿ ،واألسػػتاذ سػػمير
عبيػػد ،واألسػػتاذ عبػػد األميػػر الركػػابي ،واالسػػتاذة نػػرميف المفتػػي ،والتجمػػع العشػػانري العربػػي فػػي
الجنوب والفرات األوسط العراقي ،واالستاذ الموا الػركف عبػد األميػر عبػيس ،واالسػتاذ المػوا الػركف
مصطف شريؼ ،وال ك ّؿ مف خدمنا بالكممة الصػادقة والموقػؼ الشػريؼ ،و عتػذر شػديد األعتػذار

لذكر جميع االسما  ،ألنها تبد وال تنتهي ،شكرنا لمجميع .

* لقػػد شػػنت األحػزاب الكرديػ حممػ شرسػ كعدكانيػ عمػ كارػػب هػػذ السػػطكر ،أمػػر بهػػا السػػيد
مسعكد برزان نفس عف طريؽ مسرشار الشخص لشؤكف العراؽ كأقميـ مايدع ػ كردسػراف ػ البعثػ
السابؽ الدكركر منذر الفضؿ كزكجر الكردي السيدة الكارب ككردا أميف ،حيث جنػد األثنػاف مجمكعػ
كبي ػرة مػػف كرب ػ األنررنػػت كبمسػػاعدة خاص ػ مػػف األع ػ ـ الكػػردم كاع م ػ القػػذر ف ػ الطعػػف بش ػرف
كشػػرؼ ع ػػائمر  ،حرػ ػ كص ػػؿ اعػ ػ ـ من ػػذر الفض ػػؿ كمس ػػعكد البر ازنػ ػ الػ ػ رش ػػكي انرم ػػائ ال ػػكطن
العراق  ،كأرجاع أصم كعائمر ال عكائؿ قدمت ال العراؽ مع الفمسطنييف الذيف جػات بهػـ – كهػذا
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حسب أع ـ منذر الفضؿ كالكارب زكجر كباشراؼ مسػعكد بر ازنػ نفسػ – عػدم صػداـ حسػيف الػ
العراؽ !
أصػػم كجػػذرم ف ػ الع ػراؽ بػػدأ مػػع قبيم ػ سػػيدنا النب ػ اب ػراهيـ الخميػػؿ ف ػ الع ػراؽ ،كهػػذا األصػػؿ
رنرم ل معظـ العشائر العربي العراقي  ،كخاص الجنكبي اك القريب منها.
ابدا

ام شعب عرب ف العالـ العرب الكبير ،ا ٌ
يزعجن أف يككف انرمائ فمسطينيان أك ال ٌ

اف حمم مسعكد كمنذر الفضؿ ػ ف رمؾ الفررة ػ حاكلت اف رنزع من شرؼ ا نرمات ال العراؽ ،بعد
ٌ
صراع طكيؿ مع عم ت الصهكين كلكبيها ف امريكا انرصػرنا عمػيهـ ،كهػذا هػك منػذر الفضػؿ ك يػر
بدؤكا قػراتة خربشػارهـ السػابق فػ رقسػيـ العػراؽ كالفيدراليػ الرػ
مف امثاؿ كاظـ حبيب كعزيز الحاج ى

طبمكا لها منذ سنيف .

فػ النهايػ أقػػكؿ يبقػ خطػػر هػػؤ ت مسػػرم ار نافػػذا ،خاصػ أنهػػـ يعممػػكف فػ حضػػف الصػػهيكني
كلكبيارها ف كاشنطف العاصم .
قاسـ سرحاف
كاتب وسياسي عراقي

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ :
http://www.aliraqnews.com/modules/xfsection/article.php?articleid=4
233

286

القراءة المائة والثامنة والثمانون
عادل رؤوف  ...ظاهرة ثقافٌة وفكرٌة ممٌزة وفرٌدة
قراءة أولٌة فً كتابه «أنبٌاء وأصنام»
الحلقة الخامسة
«حوزة» وافدة ...
تحرسها «حماٌة» قوات االحتالل.
ف ػ مكضػػكع ذم صػػم بالحمق ػ السػػابق مػػف هػػذ السمسػػم كامرػػدادان ل ػ بكج ػ مػػف الكجػػك  ،حيػػث
رعرضنا لطرح السػيد عػادؿ رؤكؼ اشػكالي ارهػاـ مهػدم الحكػيـ بالرجسػس فػ حيػاة ابيػ «المرجػع»،
كمحاكل ػ ايجػػاد رمػػؾ الخيػػكط الرفيع ػ أك المخفي ػ بػػيف بعػػض اط ػراؼ «المرجعي ػ » ك «الحػػكزة» بقػػكل
سياسي كمراكز قرار كجهػات اسػرخباري اجنبيػ  .فالسػيد عػادؿ رؤكؼ يخػكض مجػددنا فػ

المكضػكع

نفس ػ كلكػػف لػػيس باسػػمكب اسػػرعادة كاسرحضػػار الرػػاري اك الماض ػ القريػػب (عش ػرات السػػنكات ال ػ
الكرات) بؿ مف خ ؿ رعرض ألحداث هذا الراري القريب جدنا مف المحظ الراهن اك ما يمكف رسمير
ا مػػس القريػػب (كرحديػػدان بعػػد احػػر ؿ امريكػػا العػراؽ عػػاـ  .)5002كيرصػػدل السػػيد رؤكؼ لمكضػػكع
حقب حكـ السفير (بكؿ بريمر) الذم ررأس سػمط ا دارة المدنيػ ا حر ليػ  ،كيبحػث ذلػؾ مػف خػ ؿ
اسػػرعراض بعػػض مقػػاطع محاضػػر اجرماعػػات مػػا سػػم بػ ػ (مجمػػس الحكػػـ اإلنرقػػال ) كمػػا دار فيهػػا،
مركػ ػ انز عمػ ػ م ػػدل مرانػ ػ رم ػػؾ الع قػ ػ (الخاصػ ػ ج ػػدان) الرػ ػ ربط ػػت ب ػػيف (بريم ػػر) م ػػف جهػ ػ كب ػػيف
(السيسران ) مف جه أيخرل .كف الفصؿ الخامس مف كراب «أنبيػات كأصػناـ» يحػاكؿ عػادؿ رؤكؼ
اف يرسـ صكرة اكثر كضكحان لرمؾ الع ق

يػر القابمػ لمفهػـ فػ العقػؿ الجمعػ الػكطن الع ارقػ  ،أك

ير المقبكل مف كجه نظر الثكابت المررسخ ف الكع المعرفػ الػدين كالمػذهب لمشػعب الع ارقػ
أك الشعكب العربي كاإلس مي بشكؿ عاـ ،كمدل رطابؽ هػذ (الع قػ ) مػع مبػادمت الثػكرة الحسػيني
كنهػ ػ آؿ البي ػػت األطه ػػار (عم ػػيهـ السػ ػ ـ) أك ابرعاده ػػا عنه ػػا ،ال ػػذم يفر ػػرض أف يك ػػكف «المرج ػػع»
السيسران هك الكص األميف عمي  ،كذلؾ مف خ ؿ مكقع ا عربارم ف «حكزة النجؼ».
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كيحرص السيد عادؿ رؤكؼ كعادر ف معظـ كرابار عم رقسيـ نص هػذا الفصػؿ عمػ شػكؿ
كرؿ مف النصكص أك الفقرات الطكيم نسبيان ررصدرها عناكيف مخرصرة لكنها بميغ ك فر لمنظر ال
درج رسرفز عقؿ القارمت .كمنها عناكيف مثؿ:
(«حػ ػػكزة» مػ ػػؤثرة « ...حػ ػػكزة» مرػ ػػاثرة)( ،الرصػ ػػدير المعرف ػ ػ الرجػ ػػال  ...ا سػ ػػريراد المعرف ػ ػ
الرج ػػال )( ،اه ػػداؼ مش ػػررك «بكش ػػي

ػ سيس ػػراني » !!)( ،العػ ػراؽ «المحظ ػػكظ»)( ،السيس ػػران ك

«صناع » الراري العراق !!)«( ،مرجعي السيسران » «نفكذ مميػكن » !!)«( ،مرجعيػ السيسػران »
الدكر اإليران !!)  ...ال آخر هذ العناكيف المعبرة.
كف مقدم الفصؿ الخامس يكرب عادؿ رؤكؼ:ػ
كبنات عمػ األمػر الكاقػع الرػاريخ  ،الػذم اررػبط بنظػاـ «الحػكزات» كزعامارهػا ..
"كفقان لما رقدـ،
ن

كرػػأثير هػػذ الزعامػػات عمػ الػػكطف كمػ فػ ظػػؿ «مؤسسػ أك حػػكزة» كطنيػ أك

كطنيػ  ...يمكػػف

رص ػػكر ف ػػارؽ إض ػػاف خطي ػػر يػ ػرربط ب ػػالكطف كمص ػػير كاألمػ ػ كم ػػذبحها ،ف ػػارؽ ب ػػيف «ح ػػكزر » ق ػػـ
كالنج ػػؼ ،حي ػػث أف «ح ػػكزة»

كطنيػ ػ س ػػرككف «ح ػػكزة مر ػػأثرة» حاض ػػنرها النج ػػؼ «كح ػػكزة» م ػػؤثرة

حاضنرها قـ  ..كيمكف رصكر مككنات الرأثير عبر المككف األجنب الخارج  ،إذ لـ يعد هذا المككف
الخارج كدكر الرأثيرم ف كاقػع «الحػكزة» النجفيػ سػ نار مػف األسػرار ،بعػد كػؿ مػا مػر بػ العػراؽ مػف
أطكار كأدكار ،لهذ «الحكزة» ف ظؿ زعامرها  ...كنعن هذا بالمككف األجنبػ أك المكػكف الصػميب
اليهػػكدم العمن ػ  ،كقػػد أش ػرنا ف ػ الفق ػرات المرقدم ػ إل ػ رمػػكز «المرجعي ػ » المرحكمػػيف بػ ػ «الحػػكزة»
النجفي المحمييف بالدبابات األمريكي "،
ًإف هػػذا الػػنص ،كرحديػػدان الجمػػؿ األخي ػرة في ػ  ،رقػػكـ بركصػػيؼ المشػػهد بشػػكؿ صػػادؽ لكن ػ حػػاد
الم مح ،مجرد مف أم نكع مف المجام ت كالغمػكض الػذم يسػرخدم عػادةن بعػض الكرػاب المنػافقيف

ممػف يجيػػدكف الرحػػدث بػكجهيف ،اك مػػف يحػػاكلكف مسػؾ (العصػػا) مػػف كسػطها ،فهػػا هػػك عػػادؿ رؤكؼ
يمسػػؾ بقممػ الحػػاد كالمشػػرط كػ يقػػكـ برشػريح الحالػ العراقيػ كالغػػكص فػ دكاخمهػػا (حرػ األجػزات

المحظكرة منها) ك يشخص العم بدق كينرقؿ بعدها لركصيؼ الع ج الناجع .ثـ ن ار يضيؼ:
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"ف ظؿ الكاقع العراق  ،الذم اخرزف ألـ الككف كم عبػر راريخػ دفعػ كاحػدة ،كأصػبح حاضػن
لدمار كرفس اجرماع كجكع ،كمصادرة لمكرام اإلنسػاني  ،كرهػديـ القػيـ اجرماعيػ  ،كمصػادرة لرمػكز
حضػػاري  ،كعدكاني ػ عم ػ أرض ػ النبكي ػ  ..حمق ػات مركاصػػم مثمػػت خط ػان ثابر ػان لػػذلؾ كم ػ خ ػ ؿ مػػا
يقػػارب الث ثػػيف عام ػنا األخي ػرة  ..خػػط رعرري ػ ذركات ردميري ػ عنفي ػ قاسػػي  ...ف ػ ظػػؿ هػػذا الكاقػػع
العراق الذم

يزاؿ قائمان ماذا يعنػ أف يحمػ األمريكػاف «رمػكز المرجعيػ » المرحكمػيف ب ػ «الحػكزة

العممي » "...
مػرة ثانيػ يصػػرخ عػػادؿ رؤكؼ فػ كجكهنػػا بحقيقػ صػػادم ككأنػ يريػػدنا أ ننسػ هػػذ الحقيقػ
نفقد  ،ف خضـ هذ الهجم ا حر ليػ الشرسػ

ابدان ،اك كأن يريد اف يهز كعينا بعنؼ شديد ك

فكري ػان كمعرفي ػان كديني ػان كاع مي ػان كس ػكاها ،بقصػػد رحييػػد أك "ك ػ " هػػذا الػػكع لمػػرخمص من ػ نهائي ػان .اف
عبارر ػ كاضػػح جػػدان ك لػػبس فيهػػا ،كه ػ ببسػػاط رقػػكؿ :اف المحرػػؿ (ا مريك ػ ) هػػك الػػذم يحم ػ
«المراجع» الكافدة ال الكطف !!.
ثـ يقكؿ رؤكؼ بعد ذلؾ ما نص :
"ك نريػػد هنػػا أف نعػػكد إلػ الرػػاري كدكر شػػا إيػراف ال معمػػف كبريطانيػػا كأمريكػػا مػػف ك ارئػ  ،ف ػ
حػػكزة النجػػؼ ،كرػػأثيرهـ جميعػنا عمػ هػػذ «الحػػكزة» سػكات فػ اخريػػار الرمػػز أك فػ مهمارػ  ،فهػػذا مػػا
أصػػبح معركفػان لمقاصػ كالػػدان  ،ك نريػػد أيضػان أف نسػػرعيف بنصػػكص «بريمػػر» كمذك اررػ ( )8كثيػ انر
ف ػ ه ػػذ الفقػ ػرة عػػف العػ ػراؽ ،ككث ػػائؽ لمكش ػػؼ عػػف حج ػػـ الم ػػؤثر األمريك ػ فػ ػ «ح ػػكزة النج ػػؼ» ..
ك«حمي » األمريكاف ف حماي رمكزها  ....اذ لمثؿ هذ النصكص الكثائقي مكاف آخر "...
كم ػػف المه ػػـ هن ػػا إع ػػادة الر ػػذكير برش ػػبي ع ػػادؿ رؤكؼ الس ػػاخر الػ ػ ذع ه ػػذا ع ػػف كاق ػػع حمايػ ػ
«المراجع» حيث يصف بػ «حمي » امريكي  ،لحماي «مرجعي » ديني

ريب عنها .بػؿ كيفرػرض انهػا

(أم المرجعي ) عم طرف النقيض معهػا .كفػ نفػس الكقػت انعػداـ أم «حميػ » لهػذ «الحػكزة» فػ
إف يكػف ذلػؾ مػف
المحافظ عمػ الػديف كأهمػ كحمايػ الػكطف مػف ا حػر ؿ كا نرهػاؾ كالرػدمير حرػ ٍ
خ ؿ إصدار فركل رحث عم الجهاد أك مقاطع هذا المحرؿ الكافر.
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مػف جهػػة اخػػرى نتوقػػؼ قمػػيمً عنػػد إشػارة عػػادؿ رموؼ إلػ مػػذكرات «بريمػػر» بالهػػامش ()1
المذكور في االقتبػاس السػابؽ الموجػود فػي الصػفحة  ،256حيػث اسػتند فػي الهػامش الػ تعميػؽ
لمسيد احمد الحسني البغدادي «المرجع» حوؿ مػذكرات بريمػر ،ولزيػادة الفانػدة ارتأينػا العػودة الػ
اصؿ الحديث الذي اشار الي رموؼ في اإلقتباس عم  ،لنجد اف السػيد احمػد الحسػني البغػدادي
فػػي مقابمت ػ مػػع وكالػػة االنبػػا اإلسػػممية العراقيػػة فػػي تشػػريف الثػػاني ( 7002نشػػرت الحق ػاً فػػي
صػػحيفة الزمػػاف 6ػػ 2كػػانوف وؿ 7002ـ والصػػوت بتػػاري  51كػػانوف وؿ 7002ـ) (انظػػر هكػػذا
تكمػػـ احمػػد الحسػػني البغػػدادي الجػػز الرابػػع تأصػػيؿ معرفػػي بػػيف الثوريػػة والمثوريػػة إعػػداد حامػػد
القريشي ص111ػ )111حيث يقوؿ بالنص:
"س :اسأؿ حينما قرت مذكرات «عاـ قضيت في العراؽ لبنػا غػد مرجػو» لبػوؿ بريمػر حػوؿ
العػراؽ..هػػؿ مػػف جديػػد فيهػػا بعػػد اف ثػػارت هػػذ المػػذك ارت المغػػط بػػيف السياسػػييف العػػرب واألجانػػب
المهتميف بالشأف العراقي ..و صب الػرد عميهػا سػمبا و إيجابػا فػي وقػت لػـ يطمػع فيػ الكثيػر مػف
العراقييف عمي ؟..
ج :رجػػو ف تنقػػؿ كممػػي بأمانػػة تاريخيػػة صػػادقة ،ألف اإلجابػػة عػػف هػػذا الس ػماؿ حساس ػة
لمغاية ..في اعتقادي إف هذ المذكرات البريمرية مهمة جدا لكشؼ قضايا العراؽ و حداثػ فػي ظػؿ
االحتمؿ األمريكي المباشر..وكيؼ تعامؿ ػ ي بريمرػ مع التابعيف ل مػف العػراقييف سػمبا واايجابػا،

واألنكػ مػػف ذلػػؾ نػ تكمػػـ الشػػي الكثيػػر عػػف السػػيد عمػػي السيسػػتاني حػػوؿ العديػػد مػػف القضػػايا

المثيرة لمجدؿ ،وطرح ثمث قنوات سػرية كانػت عضػا ارتبػاط بينػ وبػيف السػيد السيسػتاني ،وهػـ
عمػػاد ضػػيا (الخرسػػاف) ،وموفػػؽ الربيعػػي ،وحسػػيف اسػػماعيؿ الصػػدر ،وكػػاف بريمػػر مستشػػار
سياسػػي مخضػػرـ ال تػػذكر اسػػم (حاليػػا) ،سػػأل حػػوؿ عمقت ػ بالسيسػػتاني ،فأجابػ (مػػا معنػػا )
السيد السيستاني ال يرغب في لقا ات مباشرة معنا ،واانما يريػدها سػ ار ال عمنيػة بوصػفها تسػي

لسػػمعت ومصػػداقيت لػػدى مقمدي ػ  ،لكن ػ فػػي الواقػػع متعػػاوف معنػػا ،ويػػدعـ مشػػروعنا ،بػػؿ كمػػؼ

اتباع بالتنسيؽ معنا ،بؿ تحدث بريمر عف عشرات الرسانؿ التحريرية بين وبيف السيستاني حوؿ
قضايا كثيرة عف العراؽ ،والمنطقة.
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س :بالنسبة إل األسػما الثمثػة التػي ذكرتهػا فػي هػذ المػذكرات ػ فيمػا يبػدو لػي وربمػا نػا
عم خطأ ػ ف هػمال يعتبػروف السيسػتاني بالنسػبة إلػيهـ مػرجعهـ الروحػي ،وحػيف ينقمػوف هػذ
الرسانؿ المتبادلة يضعوف السيستاني في صورة كاممة عم ِّ
كؿ ما يجري في الساحة العراقية؟..
ج :ما استعرضت في الواقع ال يتضمف ية إدانة شخصية لمسػيد السيسػتاني ألنػي ال بحػث
عف خصومات و عداوات ،بؿ إني مف طمب الوحدة والتعاوف ،وكؿ ما ريػد هػو اسػتنناؼ العػزة
والكرامة والسيادة ألمتنا ووطننا ،وفػي سػبيؿ هػذا الهػدؼ األسػم لػيس مػا قولػ إال انطمقػا مػف
الشعور بالمرارة حينما قرت هذ االدعا ات ،سوا كانت صدقا ـ كذبا!! ..لكف في هذ المحظػات
لػـ سػمع مػف السيسػتاني شخصػيا تكػذيب هػذ المػزاعـ الخطيػرة المنافيػة ػ عمػ مػا رى ػ لمقػاـ
المرجعية الرشيدة ،وال ندري بعد ف يطمع اإلنساف المسمـ المعاصرعم ذلؾ ماذا يقوؿ ،و نت تعمػـ
ػ يا خي ػ ف التاري ال يرحـ حدا اطمقا".
وهػػػذ اإلشػػػارة الخطيػػػرة التػػػي اكػػػدتها قػػػ ار ة السػػػيد احمػػػد الحسػػػني البغػػػدادي تمػػػؾ المػػػذكرات
البريمرية كما اسماها ،انما تشػير بوضػوح الػ مػا آلػت اليػ احػواؿ «حػوزة النجػؼ» فػي عهػد مػا
عػػرؼ بػػػ «المراجػػع األربعػػة» وعمػ رسػػهـ السيسػػتاني ،فهػػو كمػػا يصػػف بريمػػر فػػي ثنايػػا مذكراتػ
بعبػػػارات واضػػػحة ال لػػػبس فيهػػػا منهػػػا« :متعػػػاوف معنػػػا» ،و«يػػػدعـ مشػػػروعنا»« ،وكمػػػؼ اتباعػػػ
بالتنسيؽ معنا» .وفوؽ كؿ ما تقدـ هػو طمبػ ( ي السيسػتاني) ف تكػوف العمقػة سػرية ال عمنيػة
خوف ػاً مػػف ردة الفعػػؿ لػػدى مقمدي ػ  ،إضػػافة إلعت ػراؼ (بريمػػر) بتبػػادؿ عش ػرات الرسػػانؿ التحريريػػة
بينهمػػا .و ال نػػدري (كمػػا تسػػا ؿ السػػيد البغػػدادي) مػػاذا يمكػػف ف يقولػ المػواطف العراقػػي المػػممف
والوطني البسيط في هذا كم .
كنكرفػ فػ هػػذ الحمقػ بهػػذا القػدر آممػػيف اف نػػرمكف فػ الحمقػ الراليػ مػػف رسػػميط الضػػكت عمػ
جانب آخر مهـ مف كراب عادؿ رؤكؼ "انبيات كأصناـ" .كالس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار .
رعد الجبوري
كاتب ومحمؿ سياسي مستقؿ
27ػ6ػ2002
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القراءة المائة والتاسعة والثمانون
عادل رؤوف  ...ظاهرة ثقافٌة وفكرٌة ممٌزة وفرٌدة
قراءة أولٌة فً كتابه «أنبٌاء وأصنام»
الحلقة السادسة
«المثققون العلمانٌون» ...
أزمة تشخٌص أم قراءة «أمٌّة»
رخص فقط

يقكـ الكارب كالمفكر عادؿ رؤكؼ بيف طيات كراب بالرعرض لمسأل هام جدان،

الشػؤكف الحكزكيػ كمقارنرهػػا فػ المػػكقعيف الجغػرافييف األبػرز (حكزكيػان) فػ العػػالـ ،كنقصػػد بهمػػا هنػػا
النج ػػؼ كق ػػـ .فح ػػكزة (ق ػػـ) رق ػػع فػ ػ ايػ ػراف الرػ ػ يحكمه ػػا اآلف نظ ػػاـ سياسػ ػ ه ػػك نظ ػػاـ (الجمهكريػ ػ
اإلسػ ػ مي ) ،فػ ػ الكق ػػت ال ػػذم نج ػػد فيػ ػ (النج ػػؼ) كحاض ػػن جغرافيػ ػ ر ػػرزح (كادعػ ػ ) رح ػػت حػ ػراب
ا حػػر ؿ .فعػػادؿ رؤكؼ ككارػػب كباحػػث إسػ م  ،ينظػػر بعػػيف الخبيػػر الػ الحػػكزة مػػف داخػػؿ بنيانهػػا
الفكرم كالعقائدم ،اضاف ال رأسيسها المعرف ػ الفقه بأعربػار أىنػ كػاف أحػد ابنػات هػذ الحػكزة فػ
و
كقت ما ،فهك لذلؾ يعمـ بكػؿ رضاريسػها ،مرسػمقنا مررفعارهػا هابطػنا فػ كديانهػا ،يعمػـ بشػكؿ رفصػيم
بطرقها ك(أزقرها) حر (الضيق ) منها ،كيسرطيع ركقع ايف ه مطبارها كماه إشكاليرها كمنعطفارها
الحػػادة .كهػػك يمرمػػؾ اضػػاف لكػػؿ ذلػػؾ مػػف ا فػػؽ الفكػػرم مػػا يؤهمػ إلصػػدار احكامػ كرحمي رػ بشػػكؿ
أكثر كاقعي كمنطقي .
كهن ػػا يرع ػػرض ع ػػادؿ رؤكؼ إلػ ػ إش ػػكالي رص ػػدم بع ػػض المثقف ػػيف إلػ ػ ام ػػكر

رق ػػع ض ػػمف

اخرصاصهـ أك مجالهـ المعرفػ دكف اإلطػ ع رفصػيميان عمػ ماكربػ اآلخػركف عنهػا ،أك عمػ األقػؿ
ػات فادحػ ػ
إسرشػػارة ذكم العم ػػـ كا خرص ػػاص كالمعرفػ ػ  ،مم ػػا يرس ػػبب ف ػ كق ػػكعهـ فػ ػ أخط ػ ى

يمك ػػف

رجاكزها أك ض النظر عنها كالسككت عميها ،ناهيؾ عف انها رسبب الرشكيش لدل المرمق  ،كررسؿ
الي بمعمكمات خاطئ  ،ضبابي حكؿ هذا المكضكع ،يرأسس عمي
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حقنا بنات معرف مشك .

كسػػكؼ نسػػرعرض حال ػ مػػف هػػذا النػػكع أشػػار اليهػػا عػػادؿ رؤكؼ هػػك الكارػػب فاضػػؿ الربيع ػ .
فعم ػ الصػػفحات ( )74 – 63مػػف كراب ػ «أنبيػػات كأصػػناـ» يرصػػدل عػػادؿ رؤكؼ لرصػػحيح بعػػض
المعمكمات كا سرنراجات الر اكردهػا الكارػب فاضػؿ الربيعػ بخصػكص المسػأل الماليػ فػ الحػكزة،
كلنق أر معنا بعض ما كرب عادؿ رؤكؼ ف هذا الصدد حيػث يسػرهؿ هػذ القضػي بقكلػ  :ػ (إقربػاس) :
"نقػػكؿ نظػ انر لخطػػكرة المسػػأل الماليػ «الحكزكيػ » بشػػكؿ عػػاـ كرػػداخمها مػػع البنػ المعرفيػ اإلسػ مي
البش ػري المكركث ػ  ،بػػد لنػػا أف نقػػؼ عم ػ نمػػكذج مػػف نمػػاذج الرعػػاط النقػػدم معهػػا ،ك سػػيما مػػف
الكرٌاب «العممانييف» ،إذ أف الباحث «العممان » عندما يكرب عف «األمكر الديني » بما فيها «الحكزة
العممي » يقع ف أكثر األحياف ف أزم رشخيص ،حر كهػك يكرػب كرابػ نقديػ «رجديديػ » ،فكاحػدة
مف أزمات القراتة لدي ررمثؿ ف قراتر الديف ،انط قػان مػف فهػـ الغػرب كردخمػ فيػ كفػ بمدانػ  ،كاذا
كػػاف هػػذا يعبػػر عػػف شػ ت فػ بعػػض األحيػػاف ،فهػػك يعبػػر عػػف «ربعيػ المػػنه » المخبػػكت ،الرػ ربقػ
ماسػػك بعقمػ كقممػ  ،حرػ فػ لحظػ إعػ ف «رمػػرد » عمػ افكػػار ذات المنشػػأ الغربػ " ،كهنػػا يشػػير
ع ػػادؿ رؤكؼ الػ ػ مكض ػػكع حس ػػاس مه ػػـ ج ػػدان ،فه ػػك ي ح ػػظ انػ ػ ركج ػػد هن ػػاؾ ل ػػدل الكار ػػب «أزمػ ػ
رشخيص» ،كيذهب ال أكثر مف ذلؾ ،فيشير ال أف كاحدة مف أزمات القراتة لدل السيد «الربيع »
ررمثػػؿ بقػراتة الػػديف مػػف خػ ؿ الفهػػـ الغربػ أك بمعنػ آخػػر انػ يحػػاكـ (الحػػكزة) بمفهػػكـ الغػػرب عػػف
(الكنيس ) ،مما يعبر عف «ربعي المنه » حسب رشخيص رؤكؼ .كنحف نظػف اف ذلػؾ صػحيح إلػ
ح وػد كبيػػر ،خصكصػان إذا مػػا رػػذكرنا بػػاف السػػيد الربيعػ يقػػدـ نفسػ كمرخصػػص فػ د ارسػػات «الكرػػاب
المقدس» مف هكلندة ،إضاف إل أن مرخصػص ايضػان فػ «عمػـ األسػاطير» ،كلديػ كرػب كد ارسػات
ف هذا المجاؿ حسب ما كرد ف سيرر الذاري عم مكقع الجزيرة نت عم الر ـ مف اننا نجهؿ أسـ

الجامع أك المؤسس األكاديمي الر منحر هذا الرخصص المثير لإلهرماـ .مضافاً ال ذلػؾ خمفيػة
التأسيس المعرفي (العمماني) والفكري العقاندي والثقافي لػدى الكاتػب فاضػؿ الربيعػي ،وربمػا يضػاً
لوجود حاجة اخرى ضاغطة عم الكاتب معاشية مثمً ترغمػ عمػ اإلسػتمرار فػي الكتابػة عػف ي
موضوع ،قد تكوف جميعهػا سػباباً وعوامػؿ إضػافية فػي إنحػراؼ بوصػمة «التشػخيص» فػي ق ار تػ
المجتز ة كتاب «عراؽ بم قيادة» ورسالة السيد حمد الحسني البغدادي في  ،وهو الػذي قػاؿ عنػ
رموؼ ما نص ( :إقتباس)
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"ففي األونة األخيرة ،بد بعض العممانييف يكتبوف عف المسألة الدينية في العراؽ بحكـ «نفوذ
الحالػػة اإلسػػممية في ػ » ،وكمثػػاؿ فػػي مػػا يػػرتبط بالمسػػألة الماليػػة ،جػػا كتػػاب الباحػػث «فاضػػؿ
الربيعػػي» مػػا ثرنػػا حولهػػا فػػي كتابنػػا «ع ػراؽ بػػم قيػػادة» ،مختػػا ارً نص ػاً مػػف رسػػالة لمسػػيد حمػػد
الحسػػني البغػػدادي وجههػػا إلينػػا ،آخػػذاً مػػف هػػذا الػػنص مػػادة إلسػػقاط العمػػؿ اإلستش ػراقي عميهػػا،
وموحي ػاً إل ػ القػػارى بػػأف «المرسػػؿ والمرسػػؿ الي ػ » هم ػا فػػي حالػػة مػػف «الحيػػرة المعرفيػػة» !!
و«الحزف المعرفي» !! ،و«الجهؿ» بجذور زمة الماؿ في «الحػوزة» !!! وبالتػالي فهػـ لػـ يطمعػوا
عم «المعرفة اإلستشراقية» !!! ولو اطمعوا عميها لما «احتػاروا و حزنػوا» !!! فوضػع نفسػ فػي
موقع «حمؿ» المشػاكؿ ،واأللغػاز الكاشػفة لمػا «احتػار» بػ «اِخػروف» مػف خػمؿ تػدخؿ شػركة
ودة االنكميزية!!!"
والغريب اف الكاتػب فاضػؿ الربيعػي سػم لنفسػ ػ حسػب عبػارة عػادؿ رموؼ ػ بػأف يقػوؿ مػا
نص ( :إقتباس)" :هذا الحوار الحزيف الذي يدور بيف رجميف حانريف ،حدهما يتمتع بمنزلة دينية
كبيرة فهو مجتهد معروؼ مف كبار آيات اهلل في النجؼ ،واِخر مفكر إسممي شػاب هجػر العمػؿ
السياسي ،وتفرغ كمية لمفكر ،يتخط حدود الفساد المالي بكؿ تأكيد ويتجاوز مسألة التصرؼ في ،
و توارث ".
وفي فقرة اخرى عم الصفحة  601يقوؿ الربيعي في كتاب ما نص :
"بينما لـ يتورع آخروف مف رجاؿ الديف عف تحويؿ األمور ،بما في الديف نفس  ،إل مسػألة
مكسب مادي ،كمػا ارتػأى آيػة اهلل البغػدادي ،كثػر النقػاد الراديكػالييف عمػ اإلطػمؽ لسػموؾ رجػاؿ
الحوزة اليوـ ،وليمثؿ ػ ي البغدادي ػ بحؽ هـ ظاهرة ثورية شيعية عراقية".
وفي ما قال الكاتب فاضؿ الربيعػي عػم  ،نجػد نػ مػف الغريػب اف يقػوـ بمػدح السػيد حمػد
الحسػػني البغػػدادي ويصػػف بأنػ « هػػـ ظػػاهرة ثوريػػة شػػيعية عراقيػػة» ويصػػف ايضػاً بػػػ «المجتهػػد
المعػػروؼ ومػػف كبػػار آيػػات النجػػؼ» ،ويقػػوؿ عػػف «اِخػػر» ،ويقصػػد هنػػا الكاتػػب عػػادؿ رموؼ،
بالمفكر اإلسممي الذي تفرغ كمياً لمفكر .لكن مف جهة اخرى يقوـ بق ار ة الرسانؿ المتبادلة بينهما
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عم

ساس ن (حوار حزيف يتـ بيف رجميف حانريف) .حت اننا انفسػنا قػد اصػبحنا فػي حيػرة مػف

تنػػاقض مػػا يكتبػ السػػيد الربيعػػي ،هػػؿ انػ يػػذمهما ـ يمػػدحهما؟ وهػػؿ اف سػػبب «حيرتهمػػا» وفػػؽ
ق ار تنا لما هو مكتوب بيف سطور نصوص السيد الربيعي هو (جهمهمػا) ( ي البغػدادي و رموؼ)
بمفهػػوـ «اإلستش ػراؽ» الػػذي يبػػدو ف الربيعػػي يعتبػػر «المفتػػاح» األهػػـ الػػذي يسػػتطيع اف يفػػت
«مغاليؽ» فهمنا لما خفي مف موضوع «الماؿ الشيعي».
وعم العكس مف ذلػؾ فػ ف رموؼ يقتػرح عمػ الربيعػي بػأف يأخػذ رسػالة (حسػف الكشػميري)
والتي كانت موضوع رسالة السيد البغدادي إلػ رموؼ ،كمصػدر كػي ينطمػؽ مػف خملهػا الػ فهػـ
صحي لعمر األزمة الذي يسبؽ تاري اإلستشراؽ بقروف ،وهنا نقر لعادؿ رموؼ النص التالي:
(إقتبػػاس)" :و ال عػػػرؼ مالػػػذي دفػػػع الباحػػػث إلػػػ اختيػػػار نػػػص رسػػػالة البغػػػدادي – رغػػػـ
وضوحها وعدـ صمحيتها كمادة يمسس عميها موقعية الكاشؼ لمغز ػ ولـ يأت بنص السيد حسػف
الكشميري ػ الػذي هػو عمػ عمقػة بالمسػألة الماليػة وعمقتهػا بالنظػاـ المعرفػي اإلسػممي البشػري
الموروث ،بما في مبنػ «التقميػد» الفقهػي ،فالباحػث شػار إلػ هػذ الرسػالة ػرسالة الكشػميري ػػ
التػػي تكشػػؼ عػػف زمػػة «الحػػوزة» فػػي مصػػادر المػػاؿ ،لكنػ لػػـ يعتمػػدها كمصػػدر ،ولػػو اعتمػػدها
كمصدر لػ «اكتشؼ» ف عمر هذ األزمػة يرجػع إلػ مػا قبػؿ العمػؿ االستشػراقي بمراحمػ كمهػا...
فض ػمً عػػف ننػػا عالجنػػا دور شػػركة « ودة» االنكميزيػػة فػػي كتبنػػا األخػػرى ،السػػيما كتػػاب «العمػػؿ
اإلسممي في العراؽ بيف المرجعية والحزبية» وكتابنا «محمد باقر الصدر بيف ديكتاتوريتيف» ،فقد
اقتطع الباحث نصاً مف رسالة البغدادي الموجهة الينا ،المنشورة في كتابنا «عراؽ بػم قيػادة»"،ثػـ
يقوـ المفكر عادؿ رموؼ باسػتعراض بعػض مػا جػا حػوؿ هػذا الموضػوع فػي كتػاب السػيد فاضػؿ
الربيعػػي والموسػػوـ «مػػا بعػػد اإلستش ػراؽ ،الغػػزو األمريكػػي لمع ػراؽ ،وعػػودة الكولونيػػات البيضػػا »،
ويردؼ ذلؾ بسماؿ جوهري مهـ وهو:
«إقتباس» ..." :ويبق السماؿ إذا كاف الباحث بصدد التأسيس المتماسػؾ لػمدوات  ..ولػيس
التأسػػػيس اإلنتقػػػاني لػػػ دوات ،لمػػػاذا تجاهػػػؿ رسػػػالة الكشػػػميري ،وجػػػا بنصػػػوص مػػػف رسػػػالة
البغدادي؟ ...والجواب مع ذلؾ ػ كما نعتؽ دػ هو مزي مف التبعيػة المنهجيػة لمغػرب المخبػمة لػدى
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«العممػاني» ،حتػ عنػػدما يطمّػؽ «انتمػا

األيػػدلوجي» ويمػارس الخطػاب النقػػدي ...ومػا يقتضػػي

«عنػواف البحػػث» الػػذي يعمػػؿ عميػ الباحػػث ،فقػػد كتػػب الربيعػػي تحػػت «العنػواف اإلستشػراقي» ...
والحظ اف نص البغدادي هو النص «المنسجـ» مع العنواف ،األمر الذي وقع في تأسيس إنتقاني
ل دوات".
إذنا فًإف عادؿ رؤكؼ يرل أف الكارب بدؿ الرأسيس المرماسؾ لألدكات كدكف اف يع (أك يقصػد
ربمػػا) اعرمػػد عم ػ الرأسػػيس «المفكػػؾ» ل ػ دكات ،أك مػػا سػػما رؤكؼ «رأسػػيس إنرقػػائ لػػألدكات»،
كلػػذلؾ فقػػد كقػػع ف ػ «أزم ػ رشػػخيص» لماهي ػ الػػنص «المنسػػجـ» مػػع الحال ػ الر ػ يبحثهػػا .لػػذا فػػإف
قراتر لمديف اإلس م ارت كفؽ «المفهكـ الغرب » ،لذا يضيؼ عادؿ رؤكؼ ما نص :
«إقرب ػػاس»" :كباإلض ػػاف إلػ ػ «الربعيػ ػ المنهجيػ ػ » كالحاجػ ػ العنكانيػ ػ يب ػػرز اله ػػركب م ػػف ن ػػص
الكشميرم عبر ثقاف الباحث «العمماني »الذاري ".
ً
يكرؼ عادؿ رؤكؼ بذلؾ بؿ نجد يعزك ذلؾ إل أف:
كلـ
«إقربػػاس»" :كمثػػؿ هػػذا العجػػز المعرف ػ لمباحػػث العممػػان ف ػ فهػػـ رشػػكهات اإلس ػ ـ ه ػ الر ػ
دفعر ال الهركب باإلرجا األسهؿ ،الػذم

يؤسػس معرفػ مؤسسػ عمميػنا بقػدر مػا يسػرعير «لبػكس

الرأسيس العمم »"
كبعػػد عػػدة سػػطكر يػػكرد عػػادؿ رؤكؼ نص ػان عػػف إحػػدل الفق ػرات ف ػ الصػػفح  115مػػف كرػػاب
فاضؿ الربيع المشار الي اع

جات فيها:

«إقربػػاس»" :ككانػػت «النجػػؼ» بػػالطبع ،أهػػـ ركػػف بعػػد الػػنفط ارجهػػت الي ػ أبصػػار المسرش ػرقيف
البريطانييف ،بينما انشغؿ الفرنسيكف كالركس عنها كرجاهمها العثمانيكف"،
كهنػػا يسػػمح لنػػا الكارػػب عػػادؿ رؤكؼ بػػأف نضػػيؼ إل ػ مػػا كرب ػ  ،م حظ ػ جكهري ػ رقػػع ضػػمف
مجػػاؿ اهرمامنػػا ،كه ػ اننػػا

نعرقػػد بكجػػكد أم ع ق ػ بػػيف الػػنفط كاإلسرش ػراؽ ك ػ نقػػكؿ عنػػدها إف

«النجؼ» رأر بعد النفط كركف مهـ ررج الي ابصار المسرشرقيف البريطانييف ،فاإلسرشػراؽ كػاف قػد
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بػػدأ قبػػؿ قػرنيف (كفػػؽ مػػا يػػذهب اليػ الربيعػ نفسػ ) ،امػػا الػػنفط فإنػ مكضػػكع حػػديث نسػػبينا

يرعػدل

عمر فػ ا ارضػ الدكلػ العثمانيػ (كبضػمنها العػراؽ) ثمػانيف سػن بػدتان مػف إرفاقيػ «الخػط ا حمػر»
كهػػك الخػػط الػػذم رسػػم عم ػ خارط ػ لمدكل ػ العثماني ػ جيكلػػكج شػػاب حػػاد الػػذكات ،كهػػك شخصػػي
سػػرغدك شػػهيرة ف ػ رػػاري الػػنفط بالمنطق ػ كاسػػم كالكسػػت س .كلبنكيػػاف ،رجػػؿ األعمػػاؿ األميرك ػ
األصؿ ،كاشرهر حقان بأسـ «السيد  »%5بعد اف حصؿ لنفس عمػ هػذ النسػب مػف شػركات الػنفط
الر ػ أسسػػت حق ػنا ف ػ بمػػداف الشػػرؽ األكسػػط .كبهػػذا الصػػدد نرمن ػ عم ػ السػػيد الربيع ػ  ،مػػع كػػؿ
اإلحرػراـ ،أف يعػػكد إلػ قص ػ الػػنفط الرفصػػيمي ف ػ المنطقػ العربي ػ كرحديػػدان مػػف خػ ؿ مطالع ػ أهػػـ
اربع مراجع أساسي بحثت ف هػذا المكضػكع (مػف كجهػ نظرنػا المركاضػع ) الرػ نكردهػا فػ نهايػ
هذ الفقرة ،كسكؼ يكرشؼ السيد الربيع بنفس أن

ركجد ع ق مباشرة بيف النفط كاإلسرشراؽ مف

ػدات ،كمػػا أف الػػنفط اكرسػب أهميرػ المعركفػ  ،أثنػات اررفػػاع مػػد اإلسػػرعمار
جهػ البػػدايات الراريخيػ إبر ن

العسكرم المباشر لبمداف العالـ الثالث كمنها بمداف الشػرؽ األكسػط ،كهػذا ا سػرعمار انهػ عمميػان مػف

كجه ػ نظرنػػا مرحمػ ػ ا سرش ػراؽ الرػ ػ كانػػت فػ ػ بػػدايرها مميئػ ػ بالخيػػاؿ كالقص ػػص اإلسػػطكري ع ػػف
(سػػحر) ك مػػكض بمػػداف الشػػرؽ .كانرقػػؿ بهػػا ال ػ طػػكر جديػػد يغمػػب عمي ػ الطػػابع اإلسػػرخبارم الػػذم
اسرفاد بالرأكيد مما جمع مف كرابات كمشاهدات (إسرشراقي ) قبؿ ذلؾ الراري  .بؿ اف بعض الباحثيف
يؤكد عم إف إحر ؿ البصرة مف قبؿ البريطانييف (عم سبيؿ المثاؿ) قد جات أصػ ن لرػأميف الحمايػ
العسػػكري لمصػػالح بريطانيػػا النفطي ػ ف ػ عربسػػراف ،كلػػيس لني ػ مسػػبق ف ػ اإلسػػرعمار ،أك كنريج ػ
مباشرة ل سرشراؽ ،ثـ عرفنا بعد ذلػؾ بقيػ القصػ المعركفػ عػف المصػالح النفطيػ  .كيمكػف أف نؤكػد
دكنمػػا مبالغػ بػػأف الػػنفط بحػػد ذارػ  ،لػػـ يكػػف برمػػؾ الدرجػ مػػف األهميػ كمػػادة إسػػرراريجي  ،بػػؿ أنػ لػػـ
يصػػبح مػػف (أكلكيػػات) األمػػف القػػكم (خصكصػان بالنسػػب لمك يػػات المرحػػدة األمريكيػ ) ا فػ العقػػكد
المرػػأخرة ،كرحديػػدنا أثنػػات الحػػرب العالمي ػ الثاني ػ كبعػػدها .كربمػػا اكرسػػب بعػػض هػػذ األهمي ػ كنريج ػ
ثانكي ككدرس مف الدركس المسرفادة مف الحػرب الككنيػ الثانيػ خاصػ ن بعػد أف اسػرمات (هرمػر) فػ
محاك رػ ػ الفاش ػػم إلح ػػر ؿ حق ػػكؿ ال ػػنفط فػ ػ ب ػػاكك لر ػػأميف الكق ػػكد الك ػػاف لر ػػأميف اش ػػرغاؿ الماكنػ ػ
الصػػناعي كالجهػػد العسػػكرم فػ ميػػاديف القرػػاؿ .كفيمػػا يمػ اسػػمات بعػػض المصػػادر الرػ نقرػػرح عمػ
السيد الربيع العكدة اليها:
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 .1دانياؿ ير ف( :الجائزة ػ ممحم البحث عف النفط ،الماؿ كالقكة).
« Daniel Yergn ,The Prize: The Epic Quest for Oil،«Money and Power
 .2ميخائيؿ ب .أكريف :القػكة ،المػاؿ ،كالخيػاؿ ػ أمريكػا فػ الشػرؽ ا كسػط  1776حرػ الكقػت
الحاضر.
Michael B. Oren«Power,Money and Fantasy»: AMERICA in the MIDDEL
EAST,1776 to the PRESENT.
 .3الكسندر بريماككؼ« :نفط الشرؽ األكسط كا حركارات الدكلي » ،ررجم بساـ خميؿ ،بيركت
 ،1984الطبع األكل .
 .4عبد الح يحي زلكـ « :حركب البرركؿ الصميبي كالقرف األمريك الجديد».
كاذا ض ػػاؽ كق ػػت الس ػػيد (فاض ػػؿ الربيعػ ػ ) ع ػػف قراتره ػػا جميعػ ػان ،كش ػػات الحص ػػكؿ عمػ ػ بع ػػض
المعمكمات األساسي المركزة المكثف بهذا الصدد ،يمكنػ العػكدة الػ محاضػررنا المكسػكم «العصػؼ
المػػأككؿ :مػػا ربق ػ مػػف مشػػركع اإلحػػر ؿ األمريك ػ لمع ػراؽ» كالر ػ القيناهػػا ف ػ  15ػ ػ  5ػ ػ 2117ف ػ

«المنردل اإلجرماع السكرم» ،وتوجد منها نسخة عف نصها عم الموقع الرسمي لسماحة السيد
احمد الحسني البغدادي عم شبكة اإلنترنت
 www.alsaedػ.albaghdadi.com
انظر الرابط:
http://www.alsaed-albaghdadi.com/all%20page/al3asfalmakool.html

كبالعكدة مجددنا ال مكضػكع حمقرنػا ،هػذ نجػد أىف السػيد عػادؿ رؤكؼ يسػرعرض عمػ الصػفح
 68مػف كرابػ نػػص مػػا جػػات فػ الصػػفح  115مػػف كرػاب فاضػػؿ الربيعػ كالػػذم يعمػػؽ فيػ عمػ مػػا
اقرطعػ بشػػكؿ انرقػائ مػػف رسػػال السػيد البغػػدادم الػ عػادؿ رؤكؼ الرػ رضػػمنها كرػاب «عػراؽ بػ
قيادة» ،يقكؿ عادؿ رؤكؼ عف ذلؾ مرهكمان بما نص :
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(اقرباس)" :كمضافنا إل رراجيديا الحزف ،الر رحمؿ ف ظ لها رمػاي ناز «اكرشػافياي» مفػرع ن عمػ
حسػػاب «الضػػحايا الحػػائريف»  ...ربػػرز لػػدينا عبػػر النصػػكص المػػارة مػػا يؤكػػد الهػػركب مػػف النظػػاـ
المعرف البشرم اإلس م المكركث ببنات كط سمي خطاب  ،عندما رقرر رمؾ النصكص الرجكع إل
 211عػػاـ كرػػاري لػ ػ «العمػػر الفعم ػ لنشػػكت كرطػػكر الحػػكزة كظهكرهػػا كمؤسس ػ فاعم ػ ف ػ المجرمػػع
العراق » ....كازات هذا «الرقرير» ير ش «الرسامح» إزات عمماني الباحث بشكؿ قطع  ...فالباحػث
هنا يقرؿ «رسامح» األخر ،قبؿ اف يقرم هذا اآلخػر ،كهػك ينػاقش هكػذا نصػكص ...إذ عنػدما يفرحػ
هػػذا «الرقريػػر األمػ » حػػكؿ رػػاري الحػػكزة الفاعػػؿ كالمػػؤثر كالخطيػػر قبػػؿ ال ػ  211عػػاـ ،مػػاذا بإمكػػاف
اآلخر أف يناقش سكل أف يكاجػ «رقريػر الباحػث» ب ػ «رقريػر أميػ هػذا الباحػث» فػ المكضػكع الػذم
يبحػػث في ػ

إذ هػػك لػػـ يرػػرؾ أي ػ «كسػػطي » لمح ػكار كالنقػػاش عنػػدما رػػذهب عبا ارر ػ إل ػ «قطعيػػات

رقريري » بالصكرة ،الر رقدمت"،
كنعمؽ عم ذلؾ بأن رشخيص خطيػر قػاـ بػ عػادؿ رؤكؼ ،كقػد

يجػرؤ كارػب سػكا عمػ أف

يقػػكـ بػ  ،كذلػػؾ بالرأكيػػد جػػات نريجػ ن لثقرػ العاليػ بنفسػ كبمػػا يمرمكػ مػػف معمكمػػات كخػزيف معرفػ ػ ػ
فقه ػ  ،يمكن ػ بالرأكيػػد مػػف إعطػػات أحكػػاـ صػػحيح كدقيق ػ ف ػ هػػذا المجػػاؿ .ك يسػػعنا هنػػا إ أف
نسرعرض كما هك كلف نرمكف (ك يحؽ لنا أص ن) مف أف نضيؼ عمي شيئنا.
كبالعكدة مجددنا ال ما كرب عادؿ رؤكؼ ف الفقرة اع

كهك:

(اقرب ػػاس)" :فم ػػك ك ػػاف الباح ػػث ق ػػد اطم ػػع عمػ ػ ر ػػاري ه ػػذ «الح ػػكزة» الفع ػػاؿ فػ ػ العػ ػراؽ كعمػ ػ
مناهجها كنظمها المعرفي  ،كرشؼ ببساط أف المسأل الماليػ ل ػ «المرجػع» لػـ ركػف كليػدة «العنػكاف
اإلسرشراق » ك كليدة ما قبؿ  211عاـ ...إنها كليدة نظاـ «معرف فكرم» مكركث ،ائر ف بطف
الراري راجعنا إل الشي الطكسػ كمػف جػات بعػد  ،كالػ المحقػؽ الحمػ كمػف جػات بعػد  ،كالػ العهػد
الصفكم ،كمف جات بعد مف رمػكز كصػك ن إلػ العهػد القاجػارم ....إف رػاري الحػكزة يمرػد مػع رػاري
مػػا بعػػد اإلس ػ ـ بعقػػكد ،كمػػع بػػركز «رجػػؿ الػػديف» ،ك«المؤسس ػ الديني ػ » ،ك«طائفيرهػػا كمػػذهبيرها»
كرجميسػػها عم ػ نظػػـ قس ػري «فكري ػ ػ ػ مالي ػ » ،كعم ػ ع ق ػ «فقهي ػ ػ ػ سػػمطاني مالي ػ » ،كيرجػػع إل ػ
مئػػات األع ػكاـ األخػػرل المضػػاف ال ػ الػ ػ  211عػػاـ ،الر ػ إفررضػػها «رقريػػر» الباحػػث كعمػػر فعػػاؿ لػ ػ
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«الحكزة» ف العراؽ ،كما ركرر نصكصػ األخػرل ذلػؾ فهػك يقػكؿ« :يمكػف أف نحػدد منرصػؼ القػرف
الثػػامف كنهاي ػ الراسػػع عشػػر ،كبدايػ حقيقي ػ لرػػاري المشػػكم الرػ يثيرهػػا البغػػدادم كمػػا يثيرهػػا عػػادؿ
رؤكؼ" »،
كبنهاي ػ هػػذا اإلقربػػاس نػػكدع القػػارمت الك ػريـ عم ػ أمػػؿ اف ننقم ػ ف ػ الحمق ػ الرالي ػ إل ػ إضػػاتة
جديدة لزاكي أخرل مف كراب "أنبيات كأصناـ" لممفكر كالكارب اإلس م عادؿ رؤكؼ .كالس ـ عميكـ
كرحم ا﵀ كبركار .
رعد الجبوري
كاتب ومحمؿ سياسي مستقؿ
1ػ7ػ2002

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ :
http://www.brob.org/adab/derasatneq2/derasat212.htm
http://www.alkader.net/juli/raadjaboori_090703.htm
http://www.alsaedػalbaghdadi.com/all%20page/3adel76.html
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القراءة المائة والتسعون
التصدٌر المعرفً الرجالً
االستٌراد المعرفً الرجالً
كفقا لما رقدـ ،كبنات عمػ الكاقػع الرػاريخ  ،الػذم اررػبط بنظػاـ «الحػكزات» كزعامارهػا  ..كرػأثير
هػػذ الزعامػػات عم ػ الػػكطف العرب ػ كم ػ فػ ظػػؿ «مؤسس ػ أك حػػكزة» كطني ػ أك

كطني ػ  ..يمكػػف

رصكر فارؽ إضاف خطير يرربط بالكطف كمصير ا م كمذبحها ،فارؽ بيف «حكزر » قـ كالنجؼ،
حيث أف «حكزة» كطني سرككف «حكزة» مرػأثرة حاضػنرها النجػؼ «كحػكزة» مػؤثرة حاضػنرها قػـ ..
كيمكػػف رصػػكر مككنػػات الرػػأثير عبػػر :المكػػكف ا جنب ػ الخػػارج  ،إذ لػػـ يعػػد هػػذا المكػػكف الخػػارج
كدكر الرػػأثيرم ف ػ كاقػػع «الحػػكزة» النجفي ػ س ػ نار مػػف ا س ػرار ،بعػػد كػػؿ مػػا مػػر ب ػ الع ػراؽ مػػف أط ػكار
كادكار ،لهذ «الحكزة» ف ظؿ زعامرها  ..كنعن هنػا بػالمككف الخػارج  ..هػك المكػكف ا جنبػ اك
المككف الصميب اليهكدم العمن  ،كقد أشرنا ف الفقرات المرقدمػ الػ رمػكز «المرجعيػ » المرحكمػيف
بػ«الحكزة» النجفي المحمييف بالدبابات ا ميركي  ،ف ظؿ الكاقع العراق  ،الذم اخرزف ألـ الكػكف كمػ
عبر راريخ دفع كاحدة ،كأصبح حاضن لدمار كرفس اجرماع كجكع ،كمصادرة لمكرام ا نساني ،
كرهػػديـ لقػػيـ اجرماعيػ  ،كمصػػادرة لرمػػكز حضػػاري  ،كعدكانيػ عمػ أرضػ النبكيػ  ..حمقػػات مركاصػػم
مثمت خطان ثابران لذلؾ كم خ ؿ مايقارب الث ثيف عامان األخيرة ...خط رعرريػ ذركات ردميريػ عنفيػ
قاسػػي  ..ف ػ ظػػؿ هػػذا الكاقػػع الع ارق ػ الػػذم ي ػزاؿ قائمػػا مػػاذا يعن ػ أف يحم ػ األميركػػاف «رمػػكز
المرجعي ػ » المرحكمػػيف بػ ػ«الحػػكزة العممي ػ » ...

نريػػد هنػػا اف نعػػكد ال ػ الرػػاري  ،كدكر شػػا اي ػراف

ال معمف كبريطانيا كاميركا مف كرائ  ،ف «حكزة» النجؼ ،كرأثيرهـ جميعنا عم هذ «الحػكزة» سػكات
فػ اخريػػار الرمػػز أك سػكات فػ مهمارػ  ،فهػػذا مػػا اصػػبح معركفػػا لمقاصػ كالػػدان  ،ك نريػػد ايضػان اف
نسرعيف بنصكص «بريمر» ،كمذكرار

()2

كثي انر ف هذ الفقرة عف العراؽ ،ككثائؽ لمكشؼ عػف حجػـ

( )2فً هذا االطار علك السٌد احمد الحسنً البؽدادي «المرجع» على بعض االسبلة ،التً وجهت ل بشان كتاب «بول برٌمر»
وموضوعة السٌستانً فٌ  ،بما ٌلً  « :باعتقادي ان هذه المذكرات البرٌمرٌة مهمة جداً لكشؾ قضاٌا واحداث العراك فً ظل
االحتالل االمٌركً المباشر ..وكٌؾ تعامل ــ أي برٌمر ــ مع التابعٌن ل من العراقٌٌن سلبا ً واٌجاباً ،واالنكى من ذلك تكلم الشًء
الكثٌر عن السٌد علً السٌستانً حول العدٌد من القضاٌا المثٌرة للجدل  ،وطرح ثالث قنوات سرٌة كانوا اعضاء ارتباط بٌن وبٌن
السٌد السٌستانً وهم عماد ضٌاء الخرسان ،وموفك الربٌعً ،وحسٌن اسماعٌل الصدر ،وكان برٌمر لدٌ مستشاراً سٌاسٌا ً مخضرما»
«لقد سؤل حول عالقت مع السٌستانً ،وقد اجاب »ما معناه« :السٌد السٌستانً ال ٌرؼب بلقاءات مباشرة معنا ،وإنما ٌرٌدها سرا ال
عالنٌة بوصقها تسًء لسمعت ومصداقٌت لدى مقلدٌ  ،لكن فً الواقع متعاون معنا ،وٌدعم مشروعنا ،بل كلؾ اتباع للتنسٌك معنا،
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المػػؤثر ا ميرك ػ ف ػ «حػػكزة النجػػؼ»« ..كحمي ػ » ا ميركػػاف ف ػ حماي ػ رمكزهػػا ....إذ لمثػػؿ هػػذ
النص ػػكص الكثائقي ػ ػ مكػ ػػاف آخ ػػر  ..كانمػ ػػا نريػ ػػد اف نس ػػمط الضػ ػػكت عم ػ ػ اميرك ػػا الحامي ػ ػ كصػ ػػاحب
«الحميػ » عمػ رمػكز «الحػػكزة العمميػ » انط قػا مػػف بعػض كثػائؽ مجمػس الحكػػـ ،كمػف الكاقػع القػػائـ
عم ػ ا رض ف ػ ظػػؿ ا حػػر ؿ ا ميرك ػ لمع ػراؽ ،فهػػؿ هنالػػؾ مػػف أم ػ

يعػػرؼ الق ػراتة كالكراب ػ ،

فضػ ػ ع ػػف الم ػػرعمـ رمر ػػبس عميػ ػ اس ػػباب ه ػػذ «الحميػ ػ ا ميركيػ ػ » عمػ ػ سػ ػ م رم ػػكز «المؤسسػ ػ
الديني » ف العراؽ
كهػػؿ هنػػاؾ احػ هػد مػػف العػراقييف اليػػكـ يحرػػاج الػ اثبػػات بػػاف هػػذ «الحػػكزة» المحميػ اميركيػنا ،لػػـ
يكف لها دكر حر ف الضغط عم ا ميركاف لرخفيؼ معاناة العراقييف كاذا كاف مف ير المعقكؿ ػ
عم ػ سػػبيؿ ا فر ػراض ػ أف رطالػػب هػػؤ ت الرمػػكز بمكاجه ػ المحرػػؿ الػػذم يحمػػيهـ ،فهػػؿ مػػف يػػر
المعقػكؿ اف نسػػاؿ عػف عمنيػ رحػػالؼ هػؤ ت الرمػػكز مػػع ا ميركػاف ،بمػػا يكفػػؿ رمريػر كػػؿ مخططػػارهـ
عم حسػاب العػراؽ كشػعب  ،الػذم كضػحنا فػ مػا سػبؽ  ..كهػؿ هنالػؾ مػف عمنيػ لهػذا الػدكر أكثػر
مف عمنير الحالي  ،كاذا كاف هذا

يعبر عف مؤثر خارج صػميب يهػكدم فػ هػذ «الحػكزة» عمػ

سػػبيؿ ا فر ػراض ،فػػأم عمني ػ إذف بإمكانهػػا أف رجعػػؿ مػػف «حػػكزة النجػػؼ» «حػػكزة» مرػػأثرة كمسػػيرة
صميبينا كاميركينا كبريطانيا
كاذا أراد احد اف يعررض عم ذلػؾ ،كيقػكؿ أف «حػكزة» قػـ هػ ا خػرل مرػأثرة فػ هػذا المكػكف
الخػػارج  ،فػػالجكاب هػػك

يبػػدك أف هنالػػؾ كج ػ لممقارن ػ بػػيف هػػذا الرػػأثير ف ػ «حػػكزة» النجػػؼ ..

كالرأثير ف «حكزة» قـ ..فػ احػد ينكػر اف يػد الخػارج كانػت ك رػزاؿ ممرػدة الػ «حػكزة» قػـ سػ ار ..
ا اف الفارؽ بيف الرأثيريف فارؽ يكاد يككف كبي انر كجكهريان ..فػ «الحكزة القميػ » لػـ رخضػع كمهػا لهػذا
بل تحدث برٌمر عن عشرات الرسابل التحرٌرٌة بٌن وبٌن السٌستانً حول قضاٌا كثٌرة عن العراك ،وعن المنطقة  .بالنسبة الى
االسماء الث الثة  ،التً ذكرتها فً هذه المذكرات ــ فً ما ٌبدو لً وربما انا على خطؤ ــ ان هإالء ٌعتبرون السٌستانً بالنسبة إلٌهم
هو مرجعهم الروحً ،وحٌن ٌنقلون هذه الرسابل المتبادلة ٌضعون السٌستانً فً صورة كاملة على كل ما ٌجري فً الساحة العراقٌة
؟ ما استعرضت فً الواقع ال ٌتضمن أٌة ادانة شخصٌة للسٌد السٌستانً النً ال ابحث عن خصومات أو عداوات  ،بل انً من طالب
الوحدة والتعاون ،وكل ما أرٌد هو إستبناؾ العزة والكرامة والسٌادة المتنا ووطننا ،وفً سبٌل هذا الهدؾ االسمى لٌس فً ما أقول إال
انطالقا من الشعور بالمرارة حٌنما قرأت هذه االدعاءات سواء اكانت صدقا أم كذبا ً !! ..لكن حتى هذه اللحظات لم اسمع من
السٌستانً شخصٌا ً تكذٌب هذه المزاعم الخطٌرة والمنافٌة ــ على ما أرى ــ لمقام المرجعٌة الرشٌدة ،وال ندري بعد ان ٌطلع االنسان
المسلم المعاصر ماذا سٌقول ،وانت تعلم ٌاخً ان التارٌخ الٌرحم احد إطالقا ً» .مجلة (الوعً) ،بتارٌخ /2كانون الثانً2008/م.
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الرأثير ػ عم المسركل الرمكز العميػا ػ كمػا اف حجػـ كطبيعػ هػذا الرػأثير ر ػـ سػرير  ،إنػ يخرمػؼ فػ
عمق كطبيعر كجكهر  ،كهذا اذا ما كجد ،فاف «الرمز المرجع » القم المرأثر ،يرأثر عم حساب
الػكطف بالكامػؿ ،اذ لديػ معػايير «المناصػف » اك «المحاصصػ » لمػا لػ ػ ام لكطنػ ػ كمػا لغيػر ..
المحاصص ػ لػػيس بمعناهػػا السػػائد العمن ػ ..

بػػؿ المحاصص ػ بمعناهػػا النػػابع مػػف ذات كمككنػػات

الشخصي ا يراني ػ مهما كانػت امينػ اك «عميمػ » ػ فهػ شخصػي ذات ع قػ بػالكطف كا رض ..
كبالر ػػال ف ػػاف ه ػػذ الشخص ػػي حرػ ػ عن ػػدما رك ػػكف فػ ػ مكق ػػع «العمالػ ػ » ،اك فػ ػ مكق ػػع الر ػػأثر بق ػػكل
خارجي  ..فه بماهيرها الرربكيػ كالرككنيػ ذات ع قػ خاصػ بػالكطف ،كبالرػال فانهػا رمقائيػان سػراخذ
مف «صفق العمال اك الرأثيري » حص هذا الكطف ،مهما كانت نسب هذ «الحصػ » ،كمهمػا كانػت
طبيعرها كمجالها ،سكات كانت طبيع امنيػ اـ اقرصػادي اـ سياسػي ...الػ  ،فيمػا أننػا عنػدما نرحػدث
عف رمكز «مرجعي » ف «حكزة النجؼ» فعف ام كطف نرحػدث ،كعػف ايػ «محاصصػ » ،كعػف ايػ
حصػ لهػػذا الػػكطف فػػاذا كانػػت هػػذ الرمػػكز مسػػركردة اك كافػػدة ،ك يػػر منرميػ «قانكنيػان» لمػػكطف ،ك
رحمػػؿ جنسػػي الػػكطف ،كرػػرحكـ بكػػؿ «الحػػكزة» ،فهػػؿ يصػػبح الحػػديث عػػف محاصصػ اك حصػ لهػػذا
الػكطف فػ ايػ صػػفق مػػف الصػفقات اف «حػػكزة»

كطنيػ كمػػا هػ الحػاؿ فػ العػراؽ كيػػؼ ررخػػذ

ق ػ ار ار كطنيػػا كاف حػػكزة رعػػرؼ هػػذا الػػكطف ،ك يػػر مندك ػ في ػ  ،ك معرف ػ لهػػا ف ػ بكاقع ػ السياس ػ
كا قرصادم ،فض ن عف انها فاقدة اص لممنر المعرف الفعاؿ ا س م كالكطن  ،هؿ بإمكانها اف
ردافع عف هذا الكطف حر لك ركفرت «ني الدفاع» ا فرراض
اذا هنالػػؾ بعػػداف يصػػباف ف ػ مقكل ػ «الحػػكزة» المرػػأثرة ك «الحػػكزة» المػػؤثرة ،همػػا بعػػداف لهمػػا
ع ق ػ با نرمػػات ال ػ لمػػكطف ،كهمػػا بعػػد الطبيع ػ الشخصػػي كا جرماعي ػ لكػػؿ مػػف الشػػعبيف الع ارق ػ
كا يران  ،كبعػد الرمػكزيريف «المػرجعيريف» لكػ «الحػكزريف» النجفيػ كالقميػ  ...ففػ البعػد ا كؿ...
يرض ػػح الف ػػارؽ ه ػػائ فػ ػ المكاطنػ ػ كرس ػػكخها فػ ػ المجرمع ػػيف ا ي ارنػ ػ كالع ارقػ ػ  ..ففيم ػػا أف العػ ػراؽ
بمد يعيش قمؽ المكاطن
كصفنا أكثرمف مرة بأن ه

سباب ديمغرافي كجغرافي كسياسي كراريخي ديني

مرشابك فاف ايراف بمد يعيش رماسؾ المكاطن  ،كرماسؾ الهكي  ،فهك عم صعيد المكاطن الديف لدي
مرصالح مع الكطف ،كمسيؿ ف نسيج  ،بما يجعؿ الفكاؾ بػيف ا ثنػيف امػ ار محػا  ...كعمػ صػعيد
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الهكيػ فػػاف «الهكي ػ الشػػيعي » لممجرمػػع ه ػ هكي ػ حافظ ػ لهػػذا الػػكطف ايض ػنا ،نهػػا ذات لػػكف كاحػػد
با

مبي شب المطمق لمشعب ا يران  .هذا فػ البعػد الركػكين ػ الػذار لمشخصػي ا يرانيػ  ،امػا فػ

البعد «الحكزكم» فقد حظنا كحدة الهكي لمرمكزي «المرجعي » ايضا ،ك حظنا رماسؾ المكاطن ..
كاذا كنا قد مررنا عمػ قمػؽ المكاطنػ فػ العػراؽ ،فػاف الرمزيػ «المرجعيػ » ك «الحػكزة النجفيػ » هػ
«حػػكزة»

كطنيػ  ،ك يمكػػف الفصػػؿ بػػيف

المكاطنػ ػ الع ارقػ ػ  ،فم ػػف ه ػػك

كطنيرهػػا كأحػػد األسػػباب كا صػػكؿ الخطيػرة ،كبػػيف قمػػؽ

كطنػ ػ س ػػيقرؿ ال ػػكطف ،كسيرس ػػبب فػ ػ ر ػػدمير كبيعػ ػ فػ ػ «الب ػػازار»

السياسػ الػػدكل  ،كلرصػػبح مقكلػ «البػػازار ا قرصػػادم» ك «البػػازار السياسػ » ،مقكل ػ مرعاكسػ ف ػ
مفعكلها عم «الحكزريف» القمي كالنجفي  ..فف قـ «حكزة» ررك عم «بازار مال » ػ كما مر معنػا
ػ ك ير مرأثرة ػ كالك ـ ليس اط قيػا ػ ب ػ «البػازار السياسػ » ،كفػ المقابػؿ فػاف «حػكزة» النجػؼ هػ
عم النقيض ،كضحي البا ازريف ،ف «بازار مال » ررك عمي فيما ه سمع فػ «البػازار السياسػ
الخػارج » فػ الكقػت ذارػ ػ كالكػ ـ بالراكيػد لػيس اط قيػان ػ ازات «الحػكزريف» فػ «حػكزة» قػـ بازارهػا
المال كالسياس محصنان بالكامؿ ،ك «حكزة»النجؼ بازارها المال كالسياسػ يمفهػا بػاإلط ؽ  ..ا
اف الفػػارؽ ف ػ الرػػأثير بمقكل ػ البػػا ازريف ،فػػارؽ شاسػػع ككبيػػر بمػػا يجعػػؿ مػػف «الحػػكزة» القمي ػ مػػؤثرة
كمصػ ػػدرة لمرجػ ػػاؿ «الحػ ػػكزكييف» ،كبمػ ػػا يجعػ ػػؿ مػ ػػف «الحػ ػػكزة»النجفي ػ ػ «مرػ ػػأثرة» كمسػ ػػركردة لمرجػ ػػاؿ
«الحكزكييف» .
ه ػػذا م ػػا يمك ػػف اف يبم ػػكر رص ػػد «ا م ػػر الكاق ػػع»ال ػػذم س ػػارت عميػ ػ «ح ػػكزة ق ػػـ» فػ ػ رمكزهػػػا
«المرجعي » العميا  ..كاذا اريد لهذا «ا مر الكاقع» الممحكظ مف قبؿ ام نساف ،ػ إذ
الرمكز الذيف

حمايػ لهػؤ ت

يحممكف الجنسي العراقي المحميػيف بالػدبابات ا ميركيػ دكف ثمػف ػ إذا أريػد لػذلؾ اف

يرعزز اكثر ف بد مف «كثائقي » ما ركرس كركضح ...

صدام حسٌن
و «فتاوى المرجعٌة االكراهٌة»
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لـ أكف أنكم سرد هذ القص ف سػياؽ هػذا البحػث ،لكػف قممػ كألمػ جرنػ اليهػا ،نهػا عمػ
ع ق بػ «الذات الرمكزي الديني المهزكم مف داخمها» المكظف مف قبػؿ الحػاكـ فػ العػراؽ ،المنفػذة
لمػػا يريػػد  ...كالمسػػكق لهػػذا الرنفيػػذ بعن ػكاف «الرقي ػ » كمفهػػكـ يم ػرر عم ػ كع ػ النػػاس بحكػػـ ارركػػاز
الراريخ  ..فمف ي ارقػب رطبيقػات هػذا الرنفيػذ ،كمػا هػك معػركؼ ،ككمػا هػك مػدكف بالصػحاف العراقيػ
أياـ صداـ حسيف ػ بطؿ اإلك ار كالرخكيؼ كالرنكيؿ بػ «رمكز الحكزة» النجفي ػ ،إذا مػا قػيس بمػا قبمػ
مف حكاـ العراؽ  ...قطعنا سػيقع رحػت مػزي هػذ المحنػ  ،كيكشػؼ عػف أشػكالها ،فبعػد شػكمها األكؿ
المرقػػدـ ،فػػإف الشػػكؿ الثػػان الرػػكظيف  ،اإلك اره ػ لهػػذ «الحػػكزة» كرمكزهػػا سػػيككف اقس ػ بكثيػػر مػػف
الشكؿ ا كؿ  ...فصداـ حسيف مارس ركظيؼ هذ «الحكزة» إكراهنا كبقكة ف حربػ ضػد إيػراف ،كاذا
كػػاف بػػد مػػف نمػػكذج يكضػػح هػػذا الركظيػػؼ فمنركقػػؼ عنػػد النمػػكذج الرػػال  ،الػػذم طر ػ ف ػ حين ػ
صحيف «الثكرة» الصادرة ف  /15أيار 1985/ـ ،الر جات فيها كرحت عنكاف «ندكة مكسع لرجاؿ
الديف بمحافظ النجؼ لشرح ق اررات المؤرمر اإلس م الشعب الثان » ما يم :
«عقدت بمحافظ النجؼ أمس ندكة مكسع لمسادة عممات الحكزة العممي كرجاؿ الػديف األفاضػؿ
فػ الركضػ الحيدريػ المطهػرة لشػرح قػ اررات المػؤرمر الشػػعب اإلسػ م الثػػان الػذم عقػػد فػ بغػػداد
م ػػكخ نار  .كحض ػػر الن ػػدكة الرفي ػػؽ مزب ػػاف خض ػػر ه ػػادم عض ػػك القي ػػادة القطريػ ػ لح ػػزب البع ػػث العربػ ػ
ا شرراك أميف سر مكرب رنظيـ الفرات كالسيد عزيز صػالح النكمػاف محػافظ النجػؼ كالرفيػؽ عػدناف
عبػد حمػػد أمػػيف سػر قيػػادة فػػرع النجػؼ لمحػػزب كالرفػػاؽ أعضػات قيػػادة الفػػرع كأعضػات مجػػالس الشػػعب
كجمهكر فير مف المكاطنيف .
كابردأت الندكة بر كة معطرة مف آيات الذكر الحكيـ ثـ ألق السيد محافظ النجؼ كمم أكد فيهػا
أهمي الدكر الكبيػر كالفاعػؿ الػذم يمعبػ السػادة العممػات ك«رجػاؿ الػديف» األفاضػؿ كخطبػات المجػالس
الحس ػػيني كأئمػ ػ المس ػػاجد كالجكام ػػع برعري ػػؼ المػ ػكاطنيف بقػ ػرارت الم ػػؤرمر اإلسػ ػ م الش ػػعب الث ػػان
كفضػػح األعمػػاؿ ا جرامي ػ لمفئ ػ البا ي ػ ف ػ اي ػراف كرفضػػها المسػػرمر لكػػؿ المبػػادرات السػػممي الر ػ
أعمنها العراؽ عم لساف قائدها العظيـ السيد الرئيس القائد صداـ حسػيف ،كمػف مكقػع القػكة كا قرػدار
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إليقاؼ نزيؼ الدـ بيف البمديف  .كما أكضح السيد المحافظ حقيق نكايا كأح ـ الفئ البا ي الركسعي
الشريرة كمخططارها الرخريبي ضد اإلس ـ كالرضامف اإلس م .
بعدها ألق السيد محمد رضػا السػيد محسػف الحكػيـ كممػ جػات فيهػا  :أيهػا المسػممكف

يسػعن

فػ هػػذ المناسػػب مػػف أف أشػػرح مػػا حػػؿ بنػػا نحػػف المسػػمميف مػػف كيػ ت كمػػآس مؤلمػ اضػػعفت كيػػاف
المسػػمميف بعػػد قػػكرهـ ،كمػػا كػػاف هػػذا ليحصػػؿ لػػك الفرق ػ كبػػذكر الخ ػ ؼ الر ػ بػػذرها ك ػػذاها أعػػدات
ا سػ ـ ،كعممهػػـ الخبيػػث بكػؿ الكسػائؿ كا مكانيػػات ،كخيػر شػػاهد عمػ ذلػؾ الحػػرب الضػػركس الرػ
مض عميها أكثر مف أربع سنكات كهدرت فيهػا دمػات كثيػرة كعطمػت قػدرات عظيمػ كػاف األجػدر أف
رس ػػرخدـ فػ ػ دف ػػع كي ػػد أع ػػدات اإلسػ ػ ـ كرحري ػػر الق ػػدس الشػ ػريؼ كاف حك ػػاـ إيػ ػراف ل ػػـ يس ػػرجيبكا لك ػػؿ
الػػدعكات اإلسػ مي كالدكليػ  ،أمػػا العػ ارؽ فقػػد اسػػرجاب لهػػذ الػػدعكات كفػ األيػػاـ األكلػ عمػ لسػػاف
قائدنا الرئيس المناضؿ صداـ حسيف .
ثػـ ألقػ الع مػ السػػيد حسػيف بحػػر العمػػكـ كالع مػ السػػيد محمػد محمػػد صػادؽ الصػػدر كالشػػي
احمد البهادل كالع م الشي محمد جعفر الكرباس كالشػي عبػد الحسػف الغػراكم كممػات أكػدكا فيهػا
أف حكػػاـ طه ػراف البغػػاة رفض ػكا ا سػػرجاب لنػػدات عممػػات المسػػمميف الػػذيف اجرمع ػكا ف ػ بغػػداد الس ػ ـ
كأصركا عم مكاصم حربهـ العدكاني مما يدلؿ عم عدـ ايمانهـ كالرزامهـ برعػاليـ ا سػ ـ كالقػرارت
كالمؤرمرات كالمكاثيؽ كا عراؼ الدكلي .

وحضر االجتماع حجة اإلسمـ السيد يوسؼ الحكػيـ والمجتهػد العممػة محمػد عمػي الحمػامي
والمجتهد الشي عمي كاشؼ الغطا والمجتهد العممة محمػد تقػي شػي راضػي والمجتهػد العممػة
السيد محمد عمي الحكيـ والمجتهد العممة محمد إبراهيـ الكرباسي والمجتهد العممػة السػيد عػم
الديف بحر العموـ والمجتهد العممة السيد حسيف بحر العموـ والعممة محمد رضا الحكػيـ والعممػة
محمد تقي الحكيـ والعممة السيد عز الديف بحر العموـ والعممة السػيد محسػف الحمػامي والعممػة
احمػػد الحسػػني البغػػدادي والعممػػة السػػيد جعفػػر بحػػر العمػػوـ والعممػػة السػػيد محمػػد جعفػػر محمػػد
إب راهيـ الكرباسي والعممة السيد حسف بحر العمػوـ والعممػة السػيد عبػد الحميػد الصػغير والػدكتور
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عدناف البكػا والعممػة السػيد صػال الخرسػاف  .وفػي ختػاـ االجتمػاع رفػع المشػاركوف برقيػة الػ
السيد القاند صداـ حسيف»

()3

وقد جا في احد كتب السيد احمد الحسني البغػدادي عػف هػذ النػدوة مػا يمػي  « :ومػف هػذا
التػاري العظػيـ إلػ يػوـ خروجػي قهػ ارً مػػف عػراؽ المقدسػات لػـ حضػر اجتماعػاً دينيػاً .و مػػمتم ارً
اسممياً ،ولـ برؽ برقية و مقابمة مرنية و مسموعة و مقرو ة في حرب الجمهوريػة االسػممية
وقاندها الرمز السيد الخميني ،إال باستثنا الندوة الجماهيرية االول المنعقدة في الصحف الحيدري
الشريؼ عاـ  6891ـ بحجة ف ايػراف دولػة باغيػة بوصػفها لػـ ترضػ لقػ اررات وتوصػيات المػمتمر
االسػػممي الشػػعبي الػػذي دعػػا إلػػ وقػػؼ اطػػمؽ النػػار دوف قيػػد وشػػرط ،والجمػػوس عمػػ مانػػدة
المفاوضػػات لحػػؿ الخمفػػات بػػيف البمػػديف الجػػاريف ،وكػػذا النػػدوة (العمميػػة) الثانيػػة التػػي عقػػدت فػػي
رواؽ حرـ اإلمػاـ عمػي(عميػ السػمـ) 6891ـ بمناسػبة مػا يسػم بالتعػاوف العسػكري السػتراتيجي
بػيف ايػراف واسػرانيؿ! ..وقػد اسػتجاب رمػوز الحػوزة العمميػة تحػت طاولػة التهديػد والوعيػد لحضػػور
الندوة األول  ،مف مثاؿ :الشي محمد تقي آؿ راضي ،والسيد محمد عمي الحمامي ،والسيد عػم
الػػديف ،وشػػقيق عػػز الػػديف بحػػر العمػػوـ ،والسػػيد محمػػد مهػػدي الخرسػػاف ،والسػػيد محمػػد كمنتػػر،
والسيد حسيف بحر العموـ ،والشي محمد ابراهيـ الكرباسي ،والسيد محمد الصػدر ،والسػيد يوسػؼ
الحكيـ وجدت في هػذ النػدوة مطأطنػاً رسػ إلػ األرض كأنػ سػاجد عميهػا ،والػذي حػب بفاصػمة
مختزلة ف اتحدث عن فهو :عفيؼ المساف مع خصػوم  ،وقميػؿ الكػمـ مػع صػدقان  ،ولػـ يرشػ
نفس لممرجعية بعد ف هتفت الجماهير بتقميػد فػي تشػييع والػد  ،وهػو ب مكانػ ف يتقمصػها كمػا
تقمصػػها غيػػر مػػف دعيػػا االجتهػػاد (المطمػػؽ) وهػػـ ال يمتمكػػوف هػػذ المرتبػػة ،وال يسػػتحقوف هػػذا
المنصػب الخطيػر ،بػؿ شػارب الخمػػر حسػف مػنهـ كمػا صػرح المحقػػؽ كاشػؼ الغطػا فػي سػػفينت
الفقهية ،هذ هي الصورة واطارها ،وهذا هوالحكيـ ،وهذا هواإلنساف وكف ؟»

()4

( )3انظر صورة الصحٌقة فً المالحك  ،ملحك رقم (. )10
(( )4هكذا تكلم احمد الحسنً البؽدادي ،المقاومة مستمرة واالحتالل الى زوال وشعبنا لن ٌموت)  ،ص  305ــ  ،306ط بٌروت،
2007م ،والبد من التاكٌد ان الشهٌد محمد محمد صادك الصدر  ،الذي جٌا ب بالقوة الى احدى الندوات عندما طلب من إلقاء كلمة
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نقػػكؿ

شػػؾ أف ذلػػؾ الحشػػد كمػ مػػف األسػػمات العمائميػ «الحكزكيػ » حضػػرت البيرهػػا بػػالقكة

كاإلك ار كالرهديد كالعنؼ ،الذم مارس نظاـ صداـ حسيف البائػد إزاتهػا  ...إ أف السػؤاؿ المصػيرم،
هك هؿ حضكرها بهذ الطريق مبر نار ،كاذا كاف «مبر انر» لدل بعضهـ كأف

طاق لها بمكاجه هكذا

نظػػاـ كحش ػ !! فهػػك بالرػػال يعبػػر عػػف هػػذ «الػػذات المهزكم ػ الخائف ػ » لػ ػ «حػػكزة» النجػػؼ ،هػػذ
«الحكزة» الر كشفها «ذات» الصدر ا كؿ الشجاع المقداـ  ..الذات العامم المدافع بحؽ عف ديف
ا﵀ كناس ا﵀ جؿ كع  ،الذات النابض بحمـ ا سرشهاد« ،الذات الباكيػ » عمػ ا سػ ـ دمػا كعممػا،
الػػذات العنيػػدة ﵀ ،الرػ رمػػزت لنسػػخ الحسػػيف (ع) الثانيػ عبػػر رػػاري «الرشػػيع» فػ العػراؽ ،الػػذات
الر مف الظمـ كا جحاؼ أف نطمؽ عميها «ذارنا حكزكي » ...إ أف الكاقع كسػياؽ البحػث األكػاديم
يضػػطرنا أف نطمػػؽ عميهػػا هػػذا المسػػم «الحػػكزكم» ...فالػػذات الصػػدري األكل ػ هػ النسػػخ الثاني ػ
لػذات الحسػيف (ع) الثػائر عمػ كاقػع «حكزرػ » ػ مجػا انز ػ فػ عصػر  .فالحسػيف (ع) كػاف فػ عصػر
مطكقا أيضان بػ «حكزة مجازي » الرعبير ...رخرمؼ عف «حكزة العراؽ» المعاصر ..إنها «حكزة رجػاؿ
الديف المرخاذليف» الذيف ررككا مسػؤليرهـ الدينيػ كشػرعنكا نحػراؼ الدكلػ كالسػمطاف ...إنهػا «حػكزة»
مػف الخكنػ لػػديف ا﵀ دفعػػت اإلمػػاـ الحسػػيف أف يسػػجؿ فػ سػػجؿ الرػػاري اإلسػ م كاقعرػ الكرب ئيػ
الخالدة ...كبالرأكيد ه حكزة رركحد با سـ الرشبيه ػ الرمزم ػ لػ «الحػكزة المعاصػرة» الرػ احركػرت
ديػػف ا﵀ سػػبحان كرعػػال نظامػػا معرفيػػا بش ػريا مكركثػػا عطػػؿ مضػػمكف ثػػكرة الحسػػيف ،الػػذم قرػػؿ بػػيف
هاريف «الحكزريف» عبر الراري .
كف ػ ارجػػا ثالػػث مػػف ارجاهػػات ركظيػػؼ الحػػكزة «النجفي ػ » مػػف قبػػؿ صػػداـ حسػػف ...ارخػػذ هػػذا
الركظيػ ػػؼ شػ ػػكؿ الرحشػ ػػيد «الحػ ػػكزكم» ا صػ ػػطفاف مػ ػػع رصػ ػػاعد مسػ ػػار سياس ػ ػ النظػ ػػاـ الصػ ػػدام
العدكاني  ،الذم أدل ال رعرض العراؽ فيما بعد ال حرب الخمػي الثانيػ  ،كاسػرعداد القػكل الخارجيػ
لردمير العراؽ ...فقد شػكمت هػذ الحػرب فػ بػدايارها ،محطػ جديػدة لررشػيح العػراؽ الػ ذركة قاسػي
م ػػف ر ػػدمير بم ػػا رطم ػػب م ػػف نظامػ ػ ه ػػذا اإلجػ ػرات الرحش ػػيدم اإلك ارهػ ػ ل ػ ػ «ح ػػكزة النج ػػؼ» كص ػػكت
لتوظٌقها ضد اٌران ،فإن قام وقرأ «زٌارة أمٌن هللا المعروفة« ،ولم ٌتحدث إطالقا ً عن أي شًء آخر ،ال اٌران وال ؼٌرها  ...فً
محاولة من للهروب مما اراده من النظام انذآك ،كما نقل لً ذلك احد «العلماء« الثقاة الذٌن حضروا هذه الندوة .
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اصػطفاف معػ إزات الخػارج ػ القػكل المػدمرة لمعػراؽ ػ كالػداخؿ الػذم سػيفجر حقػنا بانرفاضػ داخميػ
كادت أف رطيح بنظام  ،لك اسرعانر كاسرخدام كركظيف كاخرراق لهذ الحكزة «النجفي » الر أذلها
مػػا بعػػد ا نرفاض ػ إذ ن مػػا بعػػد إذ ؿ ...عنػػدما أخػػرج زعيمهػػا األكبػػر ك«األقػػدس كا فق ػ كنابغ ػ
الرػػاري كأسػػراذ الفقهػػات»!! أظهػػر عم ػ شاش ػ الرمفػػاز ،كبصػػكرة

يمكػػف ألم ػ أف رػػذؿ بػ ػ «رمكزهػػا»

الديني أكثر مف ذلؾ اإلذ ؿ .
كقد رطرقنا ف كربنا السابق ال مشاهد هذ الصكرة ،كك مهػا ،كمبػررم هػذا الكػ ـ رحػت ذات
العنكاف «المسمـ» كالمحرؼ لػ «الرقي » ،عم أي حاؿ :لنرجنػب ركػرار «مشػهد الخػكئ الرمفزيػكن »،
ككيػػؼ كظػػؼ صػػداـ حسػػيف «حكزرػ » قبػػؿ حػػدث ا نرفاضػ بارجػػا سياسػػار الداخميػ كالخارجيػ فػ
حينها ،كعبر نماذج هذ المرة ،كليس نمكذج كاحد مف صحافر  .إف األمػر يعػكد الػ «الجهػاد» ضػد
اميركػػا المحرم ػ «رحريػػر بيػػت ا﵀» كمػػا أق ػدمت سياس ػ صػػداـ حسػػيف آنػػذاؾ عم ػ ركظيػػؼ «حػػكزة»
النجؼ كاجبارهػا بػالقكة عمػ أف رنفػذ مػا يريػد هػذا النظػاـ ،ك حػكؿ ك قػكة لهػذ «الحػكزة» كلزعيمهػا
الخ ػػكئ ال ػػذم س ػػكت ع ػػف إع ػػداـ الص ػػدر ا كؿ ،إ أف رنف ػػذ أرادة الس ػػمط المحميػ ػ  ...ك ػػاف ال ػػنص
المرقدـ يعط رصك ار ما عػف ركظيفػ لهػذ «الحػكزة» ،فػ حػيف أف نصػان آخػ انر نشػرر صػحاف النظػاـ
بعػد ذلػػؾ الرػػاري يػرربط بركظيػػؼ الخػكئ نفسػ  ،كلػػيس ب ػ «حكزرػ فقػط» حيػػث جػػات فػ هػػذا الػػنص،
ال ػػذم نشػ ػرر ص ػػحيف «الجمهكريػ ػ » العراقيػ ػ بر ػػاري /18آب1991/ـ ،كك ػػاف يػ ػرأس رحريره ػػا آن ػػذاؾ
س ػ ُكـ َّ
ػار آيػ ا﵀ العظمػ
يف َ
سػػام مهػػدم ،كجػػات الػػنص ،مػػايم َ  :وَال تَْرَك ُن ػوا إِلَػ الَّػ ِػذ َ
النػ ُ
ظمَ ُم ػوا فَتَ َم َّ ُ

الخكئ يفر :

يجكز ا سرعان بالكفار عم المسمميف

النجؼ ا شرؼ  /كاع  :أعمف المرجع الدين ا عم آي ا﵀ العظم السػيد ابػك القاسػـ الخػكئ
انػ

يجػكز ا سػرعان بالكفػػار عمػ المسػمميف .ذاهبػان فػ بيػاف لػ أمػس ،رضػػمف فرػكل بهػذا الشػػأف.

بالمسمميف أف يقفكا سدا منيعػا فػ كجػ أعػدات ا﵀ الػذيف يريػدكف السػكت باإلسػ ـ كالمسػمميف .كفػ مػا
يأر نص البياف :
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
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ِ
يح ُك ْـ  كقػاؿ عػز مػف
سولَ ُ َوَال تََن َاز ُعوا فَتَ ْف َ
شمُوا َوتَذ َ
ب ِر ُ
ْه َ
يعوا المَّ َ َو َر ُ
قاؿ ا﵀ ربارؾ كرعال َ وَط ُ
النار وما لَ ُكـ ِم ْف ُد ِ ِ ِ
َّ
وف  صػدؽ
يف ظَمَ ُموا فَتَ َم َّ
ص ُر َ
قائػؿ  تَْرَك ُنوا إِلَ الَّ ِذ َ
وف المَّ م ْف َْولِ َيا َ ثَُّـ َال تُْن َ
س ُك ُـ ُ َ َ ْ

ا﵀ العظيـ.

يخفػ عمػ المسػػمميف كافػ مػػا رمػػر بػ ا مػ ا سػ مي فػ الظػػركؼ العاصػػيب الراهنػ  ،كمػػا
يحيط بها مف خطر ،الذم يهػدد كيػاف ا سػ ـ كمػكاطف االمسػمميف نريجػ رفػرؽ الكممػ كالرفكػؾ الػذم
حصؿ بينهـ ،مما أدل ال رفاقـ األمر كحصػكؿ الرصػدع فػ صػفكفهـ ،فػ الكقػت الػذم ينبغػ لهػـ
أف يككنكا يدنا كاحدة ف الحفػاظ عمػ مبػادئ ا سػ ـ كاعػ ت كممرػ كلػـ الشػمؿ ،منصػاعيف الػ أمػر
ِ ِ
ا﵀ ربارؾ كرعال حيث يقكؿ  و ْ ِ
يعا َوَال تَفََّرقُوا 
اعتَص ُموا ِب َحْب ِؿ المَّ َجم ً
َ

()5

كمػػا اف صػػحفير «الع ػراؽ» ك «القادسػػي » الصػػادرة ف ػ نفػػس اليػػكـ ه ػ ا خػػرل نشػػرت هػػذا
النص

()6

رحكلت رمؾ الفركل الصادرة مف السيد الخكئ كمكاقف كفراكا األخرل ال عناكييف حقػ لػذات
النسػػؽ الرػػكظيف لػ ػ «حػػكزة النجػػؼ» مػػف قبػػؿ نظػػاـ صػػداـ حسػػيف كلػػذا فإننػػا عنػػدما نقػػكؿ بػػأف ارجػػا
«المرجػع ا عمػ » كدكر سػيحكـ بهػػذ «الحػكزة» ..فػاف مثػػؿ هػذا القػكؿ أكػد مسػػار هػذ «الحػكزة» ػ
كالك ـ ليس اط قينا ػ فهنالؾ دائمنا اسرثنات  ..كمهما يكف مف أمر كرماشينا مع دكر «الحػكزة» الكاقػع
رحػػت عنػ ػكاف «الجهػػاد ض ػػد إميركػػا كالكف ػػار كحمف ػػائهـ» اسػػرمر ه ػػذا المسػػار لم ػػا بعػػد فر ػػكل الخ ػػكئ
المرقدم ألشهر حق  ،كعم طكؿ مسار حرب الخمي الثاني كرداعيارها  ...كهذا مػا عكسػر أيضػنا
صحاف النظاـ الحاكـ ،كما راحت ركرر نشر بالشكؿ الركظيف المذككر ،الذم مارس النظػاـ الحػاكـ
آنذاؾ ،فصحيف «الجمهكري » الصادرة براري  / 15شباط 1991 /ـ ،كرحت عنكاف «عممات كرجػاؿ
الػديف فػ محافظػ النجػػؼ األشػرؼ يسػػرنكركف العػػدكاف الغاشػػـ عمػ العربػػات المقدسػ  ،الجهػػاد رحػػت
راي (ا﵀ اكبر) سيحقؽ النصر المؤزر»

( )5انظر صورة الصحٌقة فً المالحك  ،ملحك رقم (. )11
( )6انظر صورة ونص الصحٌؾ فً المالحك  ،ملحك رقم (. )13( ، )12
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قالت الصحيف مايم « :النجؼ ا شرؼ ػ مف رزاؽ حميد عمكاف
اسرأثرت فركل ا ماـ ابك القاسـ الخكئ  ،بإع ف جهػاد المسػمميف كنرػائ مػؤرمر الحػكزة العمميػ
فػ محافظػ النجػػؼ ا شػػرؼ الػػذم انعقػػد مػػؤخ ار باهرمػػاـ العػػرب كالمسػػمميف فػ أرجػػات المعمػػكرة ،لمػػا
يمرمػػؾ مػػف اهميػ بالغػ فػ ركحيػػد صػػفكؼ المسػػمميف ،كاعػ ت كممػ الحػػؽ كفػػرض الجهػػاد عمػ كػػؿ
مسمـ كمسمم  ،لمنازل خنادؽ الشر كالعدكاف كالكفر كالطغياف .
اس ػػرهدؼ الع ػػدكاف ا ميركػ ػ الص ػػهيكن الغاش ػػـ العرب ػػات المقدسػ ػ  ..أرض ا م ػػاـ عمػ ػ (ع)
كأرض ابف بنت رسكؿ ا﵀ (ص) الحسيف كاخي العبػاس عميهمػا السػ ـ كبيػكت الطػاهريف مػف سػ ل
النب العرب سيد الكائنات كخارـ األنبيات كالرسؿ .
كرعرضػػت مػػدينرا النجػػؼ كك ػرب ت المقدسػػريف الطػػاهرريف ألبشػػع عػػدكاف أميرك ػ حاقػػد اسػػرهدؼ
بيػػكت النػػاس اآلمنػػيف كالم ارقػػد المقدسػ العػػامرة با يمػػاف ككرػػب ا﵀ كاسػػمات الحسػػن  ،كمسػجد اإلمػػاـ
عم (ع) جد السيد الرئيس القائد المجاهد صداـ حسيف كمعاهد الفق كالعمكـ كالدراسات ا سػ مي ..
كالمقابر الساكن برفات األمكات منذ سنكات  ..ككؿ ما يرعمؽ بالحياة كعناصر ا بداع كقيـ ا نسػاف
كا نساني .
(الجمهكري ) ركجهت ال محافظ النجػؼ ا شػرؼ لرسػجيؿ انطباعػات كمشػاعر السػادة العممػات
كرجاؿ الديف ا فاضؿ كاعضات الحػكزة العمميػ فػ هػذ المدينػ كرحػالؼ صػفكؼ الشػر كخكنػ ا مػ
العربي كا س مي ضد العراؽ كضد العرب كالمسمميف .
كأعرب السادة العممات كرجاؿ الديف ف احاديثهـ (لمجمهكري ) عف ضبهـ كاسرنكارهـ الشديديف
لمعدكاف ا ميرك الصهيكن كرحالؼ قكل الشػر البغيضػ عمػ مدينػ ا مػاـ عمػ  ،كعمػ كػؿ مػدف
العػراؽ كقصػػبار كا حيػػات السػػكني اآلهمػ بالسػػكاف كالمنشػػآت اإلنسػػاني كا قرصػػادي كالصػػحي  ،الرػ
رشكؿ انرهاكا صارخان لحرمػات المسػمميف كمقدسػارهـ  ..مثممػا انرهكػت محرمػات المسػمميف فػ ارض
نجد كالحجاز كمك كقبر الرسكؿ العرب محمد صم ا﵀ عمي كسمـ  ..معمنيف جهادهـ إلع ت كمم
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الحؽ كركحيد صفكؼ المسػمميف فػ الرصػدم لهػذا العػدكاف الغػادر الحاقػد ضػد العػراؽ العظػيـ كا مػ
العربي كا س مي .
كقد قاؿ سماح الع م الدكركر احمد البهادل :
اف الع ػػدكاف ا ميركػ ػ الحاق ػػد البغ ػػيض ض ػػد العرب ػػات المقدسػ ػ كحرم ػػات المس ػػمميف كبي ػػكت ا﵀
العامرة بالكرب المقدس كالمآذف كبيكت اآلمنيف مف المكاطنيف كالمراكز الصػحي كا قرصػادي  ،يشػكؿ
أبشع عمميات البطش كالخرؽ لحقكؽ ا نساف  ..كثبػت حقػد الك يػات المرحػدة كحافائهػا كخكنػ ا مػ
العربيػ ػ كا سػ ػ مي عمػ ػ اإلنس ػػاف الع ارقػ ػ كحرمارػ ػ كمقدس ػػار كس ػػمككهـ ي ػػر ا نس ػػان الكحشػ ػ
المفررس الذم اسرهدؼ ا طفاؿ كالنسات كالشيكخ المسنيف العػزؿ .كأضػاؼ الع مػ المجرهػد البهػادل
أنػ ػ م ػػف المخج ػػؿ ج ػػدان اف يرف ػػرج بع ػػض الحك ػػاـ الع ػػرب كالمس ػػمميف عمػ ػ الع ػػدكاف البغ ػػيض كانره ػػاؾ
مقدسات المسمميف كا عردات عم مدف ا نبيات كا ئم كالطاهريف .
أما سماح الع م المجرهد السيد محمد رضا الحكيـ فقاؿ :
سيظؿ عمـ العراؽ العظيـ الذم يحمؿ بركجي مف القائد المػؤمف صػداـ حسػيف حفظػ ا﵀ ،كممػ
(ا﵀ اكبر) راي شامخ رقكد الجمع المؤمف صكب رب العزة كالكرام كالنصر ا كيد ف هذ المنازل
الكب ػػرل (أـ المع ػػارؾ) معركػ ػ الح ػػؽ ض ػػد الباط ػػؿ ،كا يم ػػاف ض ػػد الكف ػػر ،كق ػػاؿ س ػػبحان كرع ػػال 
ِ ِ
وْ ِ
يعا َوَال تَفََّرقُوا  اف هذ المرحم ررطمػب جهػادنا حقيقيػا مػف كػؿ مسػمـ كمسػمم
اعتَص ُموا ِب َحْب ِؿ المَّ َجم ً
َ

 ..الجهػػاد بالس ػ ح كالمػػاؿ كالقمػػـ كالمسػػاف  ..ف الجمػػع الكػػافر اصػػطؼ كرعػػاكف ضػػد اإليم ػػاف ..
فإيماننا كبير بالنصر كثقرنا بالمسرقبؿ اكبر كسنظؿ جنكدا أكفيات أمنات لمقائػد المجاهػد صػداـ حسػيف
.
كقاؿ سماح الع م مررض الكاجدم :
طعتُـ ِمػ ْػف قُػ َّػوٍة و ِمػ ْػف ِربػ ِ
ِ
ػوف ِبػ ِ َعػ ُػد َّو المَّػ ِ َو َعػ ُػد َّو ُك ْـ  ،إف مػػا
ػاط ا ْل َخْيػ ِػؿ تُْرِه ُبػ َ
َ
َ وَعػ ُّػدوا لَ ُهػ ْػـ َمػػا ْ
َ
اسػػتَ َ ْ ْ

يعػػان منػ المسػػممكف فػ هػػذ ا يػػاـ الحرجػ مػػف ركالػػب يػػد الكفػػر كالشػػر كالطغيػػاف كالعػػدكاف يرطمػػب
مػػنهـ أينمػػا كجػػدكا مػػف أقص ػ األرض ال ػ أقصػػاها ،أف يقف ػكا يػػد كاحػػدة خمػػؼ القائػػد العرب ػ المػػؤمف
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المجاهد صداـ حسيف لمنهكض بػالقيـ ا نسػاني الجديػدة كالحفػاظ عمػ حرمػات كمقدسػات المسػمميف.
كدعا السيد نكرم المكسكم المسمميف فػ كػؿ أرجػات المعمػكرة الػ ركحيػد صػفكفهـ ككممػرهـ مػف اجػؿ
اف ربقػ ػ الرس ػػال المحمديػ ػ رس ػػال محبػ ػ كسػ ػ ـ كمج ػػد عظ ػػيـ ،كق ػػاؿ أف ه ػػذ ا عم ػػاؿ ا جراميػ ػ
المركحش ضد شعب العراؽ اآلمف رشكؿ انرهاكا كاضحا لكؿ القػيـ ا نسػاني كالبشػري كرفنػد بكضػكح
ادعاتات ا ميركاف الكاذب بأنهـ دعاة ا نساني كاف ا﵀ كا نساني منهـ برات .
كف حيف قاؿ السيد عم الكفائ :
اف المسيرة الجهادي الر يقكدها الرئيس القائد العرب المؤمف صداـ حسيف حفظ ا﵀ قد أكدت
بمػػا

يقبػػؿ الشػػؾ إعػ

كممػ الحػػؽ ككشػػؼ الممارسػػات ا جراميػ البشػػع ألعػػدات ا مػ ا سػ مي

كمنهػا انرهػػاؾ المقدسػػات كاف ا عمػاؿ ا جراميػ الغػػادرة الخائنػ فػ قصػػؼ ا حيػات السػػكني كالم ارقػػد
كالعربات المقدس يشكؿ عم إجراميا كحشيان ضد ا نساف كا نساني  ،كصار الجهػاد حرميػ مطمكبػ
كفرضنا عم كؿ مسمم كمسمـ .
كندد سماح الع م كاظـ الكفائ با عماؿ الكحشي الرػ رمارسػها أميركػا ضػد العػراؽ العظػيـ
كالمرمثمػ ػ بقص ػػؼ بي ػػكت الن ػػاس اآلمن ػػيف كقر ػػؿ النس ػػات كا طف ػػاؿ كالش ػػيكخ المس ػػنيف كا عر ػػدات عمػ ػ
محرمات المسمميف كمقدسارهـ ،كأضاؼ ف الكقت الذم انعقػد مؤرمرنػا ،مػؤرمر (الحػكزة) العمميػ فػ
النجػػؼ ا شػػرؼ كف ػ الصػػحف الحيػػدرم الش ػريؼ المقػػدس كػػاف طي ػراف العػػدك ا ميرك ػ يحػػكـ فػػكؽ
رؤكسػػنا كيسػػرهدؼ حيػػا شػػعبيا فقيػ ار أك مكانػػا مقدسػػا اك مجػػاميع بشػري  ..إنهػػا انرهاكػػات

يسػػرطيع

احد أف يصفها ،اجؿ انها مجازر كحشي رقرػرؼ ضػد ابنػات شػعبنا العظػيـ كهػذا يرطمػب العمػؿ بعمػؽ
بمفهكـ فركل ا ماـ الخكئ  ،الر أعمنت الجهاد بكامؿ عناصر كمسرمزمات الدفاع عف كؿ ذرة رراب
عراقي طاهرة .
كقػػاؿ الشػػي اب ػراهيـ الطرف ػ  :إف مػػا يقػػكـ ب ػ العػػدك ا ميرك ػ كدكائػػر المرحالف ػ ضػػد الع ػراؽ
العظيـ كمناطق السكاني كأحيائ الشػعبي اآلهمػ بالسػكاف كالم اركػز الصػحي كالمسرشػفيات كالمنشػآت
ا نساني كا قرصادي فض عف عربارنػا المقدسػ فػ النجػؼ ككػرب ت كالكاظميػ  ،يسػرهدؼ رقػكيض
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بنػػات العركبػ كا سػ ـ  ..حيػػث أف طغيػػاف الشػػر كعدكانػ كرحػػالؼ خػػائف الحػػرميف الشػريفيف كحسػػن
مع يهدؼ ال اجهاض مشركع ا م العربي النهضكم ،كاعاق كحدرها كرقدمها رحت شعارات زائف
كاذب كالدفاع عف حقكؽ ا نساف كا نساني  ..إ أف هذ جميعان دعاكل قد سقطت نريج لممارسات
ا رهابي ػ كالعدكاني ػ الكػػافرة ضػػد الع ػراؽ اآلمػػف المػػؤمف بقيػػادة فػػارس ا م ػ ال ػرئيس المناضػػؿ صػػداـ
حسيف كراي (ا﵀ اكبر)»

()7

فيمػػا أف مجمػ ألػػؼ بػػات الصػػادرة برػػاري  / 27آذار 1991 /ـ .كرحػػت عنػكاف «ا مػػاـ الخػػكئ
جػرائـ المنحػرفيف ،رفاصػػيؿ عػػف جػرائـ الغك ػػات فػ النجػػؼ كالحمػ » جػػات فيهػػا مػػا نصػ  « :سػػماح
ا ماـ أبك القاسـ الخكئ ! نحمد ا﵀ اف الفرن أخمدت
أكد سماح ابك القاسـ الخكئ اف كؿ شػ ت قػد انرهػ  ،كاف الفرنػ قػد اخمػدت .جػات ذلػؾ خػ ؿ
مؤرمر صحف عقد ف منزل بمدين النجؼ حضر مراسمك الككا ت كاإلذاعات ،كاشػار خ لػ الػ
المقػػات مػػع السػػيد ال ػرئيس ببقائ ػ لمػػدة يػػكميف ف ػ بغػػداد ،كنف ػ سػػماح ا مػػاـ رمػػؾ ا نبػػات المسػػمكم
القائم ان اعط رصريحات رحت اإلك ار  ،كخاطب المراسميف بالقكؿ ها انرـ رركنن ف بيرػ فكيػؼ
أككف معرق ن إذنا  .ككاف السيد الرئيس صػداـ حسػيف قػد اسػرقبؿ ا مػاـ الخػكئ  ،حيػث شػكر سػماحر
السيد الرئيس القائد عم اسرقباؿ سيادر مشي انر ال ان كاف ركاقان دكمان ال هذا المقات مؤكدان أف حفن
المجرميف الذيف قامكا باعماؿ الرخريب كالنهب

يمركف ال الديف بصم  ،كاف ا س ـ منهـ برات .

مػػف جهػ ػ اخ ػػرل ش ػػجب سػػماح الس ػػيد عمػ ػ السيس ػػران اح ػػد عممػػات ال ػػديف فػ ػ مدينػ ػ النج ػػؼ
ا شرؼ ا عماؿ ا جرامي  ،الر ارركبها نفر مػف الغك ػات فػ عػدد مػف محافظػات العػراؽ ،كقػاؿ أف
الػػديف ا س ػ م الحنيػػؼ يحػػرـ ك يجيػػز اعمػػاؿ النهػػب كالس ػرق  ،كهرػػؾ ا ع ػراض كقرػػؿ ا بريػػات..
كحكؿ جرائـ المخربيف قاؿ السيد عبد ا﵀ فاضؿ كزير ا كقاؼ كالشػؤكف الدينيػ  ،أف األضػرار الهائمػ
الرػ ألحقهػػا الرعػاع مػػف الغك ػائييف المجػػرميف بمسػاجد كجكامػػع كحسػينيات كم ارقػػد اضػرح آؿ البيػػت
األطهار يعد خرقػنا فاضػحنا لمشػرائع السػماكي كالقػيـ كا عػراؼ السػائدة  ..مضػيفا اف المجػرميف حكلػكا
( )7انظر صورة للصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (. )14
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الصػػحف الحيػػدرم ف ػ النجػػؼ ا شػػرؼ كالركض ػ الحسػػيني ف ػ ك ػرب ت المقدس ػ ال ػ سػػجف لرعػػذيب
كزرة ا كقػاؼ كالشػؤكف الدينيػ بػدأت بحصػر
ا بريات  .كمما هك جدير بالذكر اف لجانان مخرص ف ا
كرحديد ا ضرار ،الر أحدثرها قكل البغ الغك ائي المجرم ضد دكر العبادة كالمساجد كالحسينيات
كأضرح آؿ البيت ا طهار»(.)8

«المرجعٌة النجفٌة»
و«معدان» االنتفاضة الشعبانٌة
مساكيف هؤ ت «الغك ات» ػ ثكار ا نرفاض ػ الر رعد أكبر حدث ثكرم ف العػراؽ خػ ؿ القػرف
الماضػ  ،إذ إف يػر ا﵀ سػػبحان كرعػال ،

يعمػػـ الكثيػر مػػف رفاصػيؿ هػػذا الحػدث ،عمػ الػر ـ مػػف

كؿ ما يدك ىف عن حر هذ المحظ  ،ك«مسػاكيف» هػؤ ت الثػكار الشػجعاف ،الػذيف اسرشػهدكا دفاعػا عػف

«بيت الخكئ » حر المحظ األخيرة ،عم الر ـ مف انػدحار ا نرفاضػ فػ النجػؼ ا شػرؼ ،كعمػ

الر ـ مف األكامر الر صدرت لهـ مف «بيت الخكئ » ،بأف عميهـ أف ينسحبكا مف ساح المكاجه ،
عمما أف مهمرهـ كانت ه حماي هذا البيت ،إ أف يررهـ «الديني » كرسكخها الفطرم ف دكاخمهـ
أبػػت إ أف يكاصػػمكا مشػكار المكاجهػ مػػع أز ـ السػػمط  ،كأف يرفضػكا أكامػػر ا نسػػحاب الرػ صػػدرت
إليهـ مف أحد أك د الخكئ آنذاؾ ػ الراحؿ محمد رق ػ ،كاسرشهدكا جميعا ،ككػاف عػددهـ

يقػؿ عػف

أربعػ ى عشػػر ثػػائرا ،يرػػزعمهـ ال ارئػػد حميػػد مػػف أهػػال مدينػ الرميثػ  ،الرػ رأت «حاشػػي الخػػكئ » بػأف
حماير كحمايرهـ ينبغ أف يككنكا مف هذ المدين  ،فالرائد حميد كزم ؤ

يعػرؼ نظػافرهـ كفطػررهـ

الديني السميم إ مف عايشهـ.
عمػ ػ أيػ ػ ح ػػاؿ ازرنػ ػ ذات مػ ػرة ،بع ػػد م ػػركر أكث ػػر م ػػف ثم ػػان س ػػنكات عمػ ػ م ػػركر ا نرفاضػ ػ
الش ػػعباني  ،الس ػػيد «س ػػاﭽت الش ػػرع» فػ ػ دمش ػػؽ ،عن ػػدما كن ػػت م ػػدي ار ل ػ ػ «المرك ػػز الع ارقػ ػ لإلعػ ػ ـ
كالد ارسػػات» ،كعػػرض عم ػ الػػذهاب مع ػ إل ػ السػػيد مجيػػد الخػػكئ  ،الػػذم كػػاف حينهػػا ف ػ زيػػارة إل ػ
سػػكريا قادمػػا مػػف لنػػدف ،كالسػػبب ،كالكػ ـ ػ لمسػػيد سػػاﭽت ػ أىنػػؾ رعػػرؼ يػػا أخػ عػػادؿ أف عػػددا مػػف
العكائػػؿ رعػػان اآلف مػػف الجػػكع المػػدقع ألف معيميهػػا كػػانكا م ػف حماي ػ السػػيد الخػػكئ أيػػاـ ا نرفاض ػ ،
( )8انظر الى صورة «المجلة« فً المالحك ،ملحك رقم (.)15
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كاسرشػػهدكا جميعػػا ،لػػذا مػػا داـ السػػيد مجيػػد الخػػكئ مكجػػكدنا هنػػا ف ػ دمشػػؽ ،فأنػػا أرل أف نػػذهب أنػػا
كاياؾ إلي إليجاد حؿ لمشكم هؤ ت العكائؿ .انرهػ كػ ـ السػيد سػاﭽت بقيػت صػامران لمكهمػ األكلػ ،
كقفزت ذاكرر إل أياـ الطفكل مع الشهيد الرائد حميد ػ الػذم عػرؼ بطكلرػ كػؿ أبنػات مدينػ النجػؼ
الثكار الذيف شارككا ف ا نرفاض كجميع زم ئ  ،كسرح ذهن بعػدها إلػ قصػ ا نرفاضػ كضػحايا
العراؽ الثكار «الدكرييف» ،أم كمما ركفر لهػذا العػراؽ منعطػؼ ثػكرم ،أبيػد جيمػ بقسػكة

نظيػر لهػا،

بسبب ياب الزعام دائما ،بعدها انرقؿ ذهن إل ما قال ضيف  ،ككاف السػيد مجيػد الخػكئ حينهػا
رئيسان لػ «مؤسس الخكئ » ف لندف ،الرػ كرثهػا ككرث معهػا الكثيػر مػف مئػات م يػيف دك رات عػف
«كالد » ،ككاف حينها ارقػا فػ همػكـ الزعامػ بالرنسػيؽ مػع األميركػاف ،كأحػد زعمػات المػاؿ الكبػار ل ػ
«المعارض ػ العراقي ػ » السػػابق  ،كعنػػدما كػػاف يػػأر ف ػ زيػػارة إل ػ سػػكريا ،يقصػػد كثيػػر مػػف الع ػراقييف
الجياع ،كبعض المررزق  ،كرجار المشاريع «النصابيف المحراليف» ،عم أي حاؿ كجهت ك م إلػ
ضيف قائ ل « :أنا لـ كلف أذهب إل هذا الرجؿ» ،حػاكؿ معػ كثيػ نار ،فمػـ أجبػ إ اإلجابػ ذارهػا،
كقمػػت ل ػ « :إذهػػب أنػػت ،كرحػػدث مع ػ حػػكؿ المكضػػكع كجػ ِّػرب» ،كفع ػ ذهػػب إلي ػ بعػػد مػػا أسػػمعن
كممات مفادها ،بأنػ إف لػـ يسػرجب الخػكئ لطمبػ فمػف يسػكت ،ذهػب إليػ  ،ثػـ الرقينػا بعػدها ،كاذا بػ
يكاد ينفجر مف األلـ ،قػائ لػ « :أرعػرؼ مػاذا قػاؿ لػ ابػف الخػكئ » قمػت، « :

أعػرؼ» ،قػاؿ:

«بعػػد أف شػػرحت ل ػ قص ػ هػػؤ ت العكائػػؿ ،نطػػؽ ،أكؿ مػػا نطػػؽ ،هػػؿ هػػؤ ت نجفيػػكف » عم ػ القػػارئ
بعدها ،أف يرصكر كـ مف الممفات المؤلم  ،الر طكيت مع ا نرفاض باسـ «المرجعي » كدكرها فػ
هػذا الحػدث ػ المنعطػؼ فػ رػاري العػراؽ المعاصػر ػ!!! كمػا هػك دكر األك د أك د «الم ارجػع» الػذيف
كانكا ك زالكا ير عبكف بدمات األبريات مف العراقييف الثكار الشػرفات ،فبػاألمس كػاف ابػف الخػكئ كأك د
المراجع اآلخريف ،الذيف كانكا يطمقكف عميهـ اسـ «المعداف» ،كما فعؿ ذلؾ السيد عبد العزيز الحكيـ
مػػف خ ػ ؿ ك ارس ػ المشػػهكر ،الػػذم كزع ف ػ جنػػكب الع ػراؽ ضػػد ظػػاهرة الشػػهيد الصػػدر الثػػان قبػػؿ
اسرشػهاد  ،كقػد أكردنػا بالكامػؿ ػ الكػراس ػ فػ م حػؽ كرابنػا «مرجعيػ الميػداف» ،كاليػكـ ،فػ ظػؿ
ا حػػر ؿ األميرك ػ  ،عمػػار الحكػػيـ ككالػػد الػػذم اسػػردرؾ مػػا قال ػ ذات م ػرة ،رفيق ػ عضػػك المجمػػس
األعمػ لمثػكرة اإلسػ مي فػ العػراؽ ،صػدر الػديف القبػانج فػ إحػدل خطبػ فػ صػ ة الجمعػ فػ
النجػػؼ ا شػػرؼ ،حيػػث جػػات فيهػػا مػػا يشػػير إلػ «إلزامي ػ » إخ ػراج الكافػػديف إلػ النجػػؼ منهػػا ،ككػػاف
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يعنػ بهػػـ جمهػػكر الصػػدر الثػػان  ،فاسػػردرؾ عبػػد العزيػػز الحكػػيـ المكقػػؼ «مؤنبػػا» القبػػانج عمػ مػػا
قال ػ  ،كمحػػذ ار إيػػا مػػف رك ػرار  ،بحكػػـ رغيػػر الظػػركؼ ،الر ػ مػػا عػػاد ف ػ ظمهػػا مثػػؿ هػػذا الك ػ ـ يخػػدـ
مصػػالح الظػػاهرة الحكيمي ػ  ،الر ػ أبػػدلت معظػػـ ث ػكار «فيمػػؽ بػػدر» ،بأبنػػات العشػػائر الجنكبي ػ  ،الػػذيف
انخرطكا مع بسبب منظكم مف العكامؿ «البطال  ،الغيرة عم الديف ،عدـ معػرفرهـ برػاري مػا جػرل
لهػ ػػذا الع ػ ػراؽ» ،كهػ ػػـ يعممػ ػػكف بػ ػػأف ىمػ ػ ٍػف أدخمهػ ػػـ ضػ ػػمف «فيمػ ػػؽ بػ ػػدر» ،كػ ػػاف يطمػ ػػؽ عمػ ػػيهـ اسػ ػػـ
«المعػػداف» ،كبػػأنهـ سػػيككنكف مشػػركعا مػػؤج لممرػػاجرة ،كربمػػا المػػكت فػ دكرة مػػف دك اررػ ال حق ػ ،
الر «اعرادها» العػراؽ ،ككضػعهـ مػف حيػث

يشػعركف فػ كجػ أبنػات الصػدر الثػان  ،ربمػا انرقامػا

منهـ كمف
الصدر الثان كمف كؿ أبنات العراؽ الشرفات ،ف حادث «مسػجد أعظػـ»

()9

رحكلػت حقػدا دفينػا عمػ

العراقييف.
عم أي حاؿ ،كعكدة إل ممؼ صداـ حسيف مع «المرجعي » ،كركظيفهػا حسػب مػا يريػد ،نطػؿ
عم مثاؿ آخر نشرر صػحيف «القادسػي » برػاري  /4ايمػكؿ1991/ـ ،رحػت عنػكاف «القادسػي رمرقػ
العممات أعضات الحكزة الديني الكبرل ف النجؼ ػ رثميف اهرماـ القائد صداـ حسػيف بالم ارقػد المقدسػ
ف النجؼ ككرب ت» جات ما يم :
« النجػػؼ  /مػػف عبػػد الحسػػف الجنػػاب  :عبػػر السػػادة العممػػات األج ػ ت أعضػػات الحػػكزة العممي ػ
الديني الكبرل ف محافظ النجؼ عف عظيـ اعرزازهـ بالدكر الرائد ،الذم اضطمع ب القائد المجاهػد
صداـ حسيف ف إعادة رعمير كرجميؿ المراقد المقدسػ فػ محػافظر النجػؼ ككػرب ت ر ػـ الظػركؼ
الصػػعب  ،الر ػ يمػػر بهػػا الع ػراؽ ج ػرات الحصػػار ا قرصػػادم الظػػالـ المفػػركض عمي ػ مػػف قبػػؿ الػػدكؿ
ا سرعماري كا مبريالي .

( )9حول هذه الحادثة راجع كتابنا (محمد محمد صادك الصدر ،مرجعٌة المٌدان ،مشروع التؽٌٌري ووقابع االؼتبال) ،مصدر سابك.
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جػػات ذلػػؾ ف ػ لقػػاتات أج ارهػػا م ارسػػؿ القادسػػي ف ػ محافظ ػ النجػػؼ خ ػ ؿ حضػػكرهـ ا حرفػػاؿ
الػػدين الكبيػػر ،الػػذم أقػػيـ ف ػ الصػػحف الحيػػدرم المقػػدس برعاي ػ السػػيد ال ػرئيس القائػػد بمناسػػب بػػدت
مراسيـ الزيارة لممرقد.
فقد قاؿ الع م المجرهد حسيف محمد رق بحر العمكـ لقد سعدت كثي ار كأنا أيدع لحضكر هػذا
ا حرفاؿ الكبير ،الذم اقيـ بمناسب إكماؿ مراحؿ مهم مف عمميات الرعمير كالرجميؿ ،كبػدت م ارسػيـ
الزيارة الر انرظرها المكاطنكف بمهف كبيرة ،كانن عم ثقػ بػأف الفضػؿ األكؿ فػ هػذا ا نجػاز يعػكد
بالمرقػػد المقدسػ  ..فرحيػ كريمػ لسػػيادر بهػػذ المناسػػب كدعكانػػا
ا
لػػدعـ القائػػد صػػداـ حسػػيف كاهرمامػ
إلػ ػ الب ػػارم ع ػػز كج ػػؿ أف يحق ػػؽ اآلم ػػف كاألم ػػاف كالسػ ػ ـ ال ػػدائـ فػ ػ رب ػػكع ال ػػكطف كاألمػ ػ العربيػ ػ
كاإلس مي كيكحد الكمم كالصؼ لما في خير العرب كالمسمميف ككؿ الخيريف ف العالـ.
كقاؿ الع م المجرهد محمد كمنرر إف ما رأينا هذا اليكـ مف جهد كبير بذلر الجهات المخرص
مػف اجػػؿ إعػادة اعمػػار مرقػػد اإلمػاـ العظػػيـ عمػ بػف أبػ طالػب (ع) يؤكػػد لنػػا ا هرمػاـ الكبيػػر الػػذم
يكلي الرئيس القائد صداـ حسيف لمراقد األئم األطهار كالقادة العظاـ ككؿ دكر العمـ كالعبادة ،كحر
ف الحا ت الطارئ كالحال الر نعيشها اآلف نريج العدكاف الث ثين  ..كاننا فػ الكقػت الػذم نعبػر
في ػ عػػف اعر اززنػػا ببػػدت أدات م ارسػػيـ الزيػػارة ،نعبػػر عػػف أسػػفنا بػػؿ اسػػرنكارنا لألعمػػاؿ الرخريبي ػ الر ػ
مارسها المجرمكف ف المراقد المقدس كالر

رػزاؿ آثارهػا كاضػح فػ كػؿ مكػاف مػف المرقػد المقػدس

الشريؼ.
أمػػا الع م ػ المجرهػػد محمػػد سػػمطاف مصػػطف فقػػد قػػاؿ :كنحػػف نحضػػر هػػذا ا حرفػػاؿ الػػدين
المهيب كف رحاب الحظرة الحيدري المقدس  ،كبمناسب مهم هػ بػدت الزيػارة لمرقػد اإلمػاـ عمػ بػف
ابػ ػ طال ػػب (ع) كالرػ ػ ركقف ػػت لفرػ ػرة نريجػ ػ األضػ ػرار البالغػ ػ الرػ ػ أص ػػابت المرق ػػد كالص ػػحف خػ ػ ؿ
األحداث الر نفذها العم ت كالمأجكركف ..ندعك البارم عز كجؿ ،كنرذرع الي أف ررعزز حال األمف
كالس ػ ـ ف ػ ب دنػػا كأف يمػػـ شػػمؿ المسػػمميف عم ػ الخيػػر كالعمػػؿ الصػػالح مػػف اجػػؿ رق ػ امرنػػا كبمػػا
يجعمها أكثر قكة بكجػ رحػديات الكفػار كالمسػرعمريف كمػا نػكد أف نشػكر القائػد صػداـ حسػيف عمػ مػا
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بذل مف جهد كبير مف اجؿ رعمير كرطكير مراقد األئم األطهار مرمنػيف لسػيادر الركفيػؽ فػ سػعي
الخير مف اجؿ رفع العراقييف كالعرب كالمسمميف.
كحػػدثنا الع مػ المجرهػػد محمػػد الصػػدر قػػائ  :نحمػػد ا﵀ كنشػػكر عمػ أف المحنػ الرػ مػػر بهػػا
بمدنا قد كلت كها نحف نعيش حال األمف كا سرقرار كها ه مراقدنا رفرح أبكابها لمزائريف بفضؿ جهد
الحككم ػ كعم ػ أرسػػها السػػيد ال ػرئيس القائػػد صػػداـ حسػػيف الػػذم كفػػر كػػؿ مسػػرمزمات إكمػػاؿ عمميػػات
رػػرميـ الم ارقػػد خاص ػ مرقػػد اإلمػػاـ عم ػ بػػف أب ػ طالػػب (ع) ..فرحي ػ احر ػراـ كرقػػدير لسػػيادر داعػػيف
البارم عز كجؿ أف يأخذ بيد كيعين ف خدم الكطف كاألم  .كالرقينا أيضنا بالع م المجرهػد محمػد
عم الحكيـ الذم عبػر عػف سػعادر كسػركر بهػذ المناسػب داعيػا الجميػع إلػ الركػارؼ كعمػؿ الخيػر
كالسير عم نه القادة العظاـ كنبذ الفرق كالحرص عمػ المقدسػات معبػ ار عػف شػكر لمبػادرة الػرئيس
القائػػد صػػداـ حسػػيف بفػػرح أب ػكاب الم ارقػػد الحيدري ػ المقدس ػ لم ازئ ػريف ر ػػـ اسػػرمرار العمػػؿ عم ػ آثػػار
الرخريب .كما أكد عدد مف السادة رجاؿ الديف كهـ محمد جعفر الكرباس كمهدم الخرسػاف كمحسػف
الحمام كنػكرم المكسػكم كجمعػ المكسػكم عػف فػرحرهـ الكبيػرة بهػذا الحػدث المهػـ كاعرػزازهـ برعايػ
السيد الرئيس القائد لهذا ا حرفػاؿ كدعمػ الكبيػر لمجهػات المخرصػ مػف اجػؿ انجػاز عمميػات اعمػار
مرقد الكرار العظيـ ككؿ المراقد المقدس ف المحافظ .».
ككذلؾ نشػرت «الجمهكريػ » الرػ كػاف يػرأس رحريرهػا آنػذاؾ سػعد البػزاز ،مقػا ن بعنػكاف «عممػات
الحػػكزة العمميػ فػ النجػػؼ ا شػػرؼ يحرمػػكف ا سػػرعان بػػالقكة الكػػافرة عمػ المسػػمميف المجاهػػديف فػ
العراؽ» ككاف ذلؾ براري  /27كانكف الثان 1991/ـ .جات في ما يم « :إثر العدكاف الكػافر الفػاجر
عم العراؽ المسمـ المجاهد الصابر كرعرض المقدسات اإلس مي عام كمراقد آؿ البيت ف النجؼ
ا شػرؼ ككػرب ت المقدسػ خاصػ لمقصػػؼ الكحشػ الغػػادر رنػػادل عممػػات الحػػكزة العمميػ فػ النجػػؼ
ا ش ػػرؼ إلػ ػ اجرم ػػاع دينػ ػ كبي ػػر فػ ػ الركضػ ػ الحيدريػ ػ المطهػ ػرة فػ ػ الس ػػن /11رج ػػب1411/ﮬ
اسرشػػعا ار مػػنهـ بالجريم ػ الكبػػرل الر ػ يقررفهػػا الكف ػرة بحػػؽ الع ػراؽ كبمػػد المقدسػػات كم ػا يرعػػيف عمػػيهـ
شرعنا مف دكر جهادم سرنهاض همـ المسمميف كطاقارهـ لرد عدكاف الكافريف عف هذا البمد األميف.
فأصدركا الندات اإلس م الجهادم اآلر نص :
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بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
ػػاس قَػ ْػػد َج َم ُعػػػواْ لَ ُكػ ْػػـ
يف قَػ َ
قػػاؿ ا﵀ سػػبحان كرعػػال ف ػ كراب ػ الك ػريـ الّػ ِػػذ َ
ػػاس إِ ّف ال ّنػ َ
ػػـ ال ّنػ ُ
ػػاؿ لَ ُهػ ُ
ش ْو ُهـ فَ َز َ ِ
س ُب َنا اهللُ َوِن ْع َـ ا ْل َو ِكي ُؿ ،يرعرض الشعب المسػمـ فػ العػراؽ هػذ األيػاـ
فَ ْ
يماناً َوقَالُواْ َح ْ
اخ َ ْ
اد ُه ْـ إ َ

لمممحم ػ الشرس ػ الضػػال المضػػم مػػف قبػػؿ جيػػكش الكػػافريف المعرػػديف كعم ئهػػـ المنػػافقيف كحمفػػائهـ

الخاسئيف مسرهدف احػر ؿ أرضػنا المقدسػ كاهانػ حرمارنػا كهػدـ رقاليػدنا .كالحػكزة العمميػ اإلسػ مي
فػ ػ النج ػػؼ ا ش ػػرؼ إذ رع ػػيف كعمػ ػ أم ش ػػعب حس ػػـ مكقفػ ػ ( )........حي ػػث ك ػػاف ،اعر ػػدات عمػ ػ
المسمميف جميعنا كاهانر لمػديف الحنيػؼ ،نهيػب بالمسػمميف فػ مشػارؽ األرض كمغاربهػا إ يرقاعسػكا
أك يرمػػاهمكا ف ػ رد عادي ػ الكػػافريف كحماي ػ الحرمػػات المقدس ػ  ،الر ػ انرهكػػت ف ػ الع ػراؽ عام ػ كف ػ
النجؼ ا شرؼ ككرب ت المقدس خاص  ،فاف الذم يرقاعس عف هذ المهم المقدس انما هك إهماؿ
لمديف كاعراض عف شريع سيد المرسميف ،كأن قد يؤدم ػ

سػمح ا﵀ ػ إلػ انرشػار هػذا العػدكاف إلػ

مجرمع ػات إس ػ مي أخػػرل كيجػػدر بالمسػػمميف عمكمػػا أف يجمع ػكا صػػفكفهـ كيكحػػدكا كممػػرهـ كيرصػػدكا
إلنقػػاذ الػػديف ف ػ هػػذا البمػػد األمػػيف ،كيسػػرنكركا ا سػػرعان بػػالقكل الكػػافرة مػػف اجػػؿ المػػذات الرخيص ػ
ك( ).........المسمح العاجم  ،فإف ذلؾ مف المحرمات الكبيرة ف اإلس ـ .قاؿ ا﵀ سبحان كرعال :
وف ا ْل َكػ ِ
شػ ِػر ا ْلم َنػ ِ
يف َْولِ َيػػم َ ِمػػف ُد ِ
ػوف
َ ب ّ
يف ِب ػأ ّ
وف ا ْل ُمػ ْػم ِم ِني َف ََي ْبتَ ُغػ َ
ػاف ِر َ
يف َيتّ ِخ ػ ُذ َ
َف لَ ُهػ ْػـ َع ػ َذاباً َلِيم ػاً ،الّػ ِػذ َ
ػاف ِق َ
ُ
العّزةَ ِ
ند ُهـ ا ْل ِعّزةَ ف ف ِ
ِ
هلل َج ِميعاً .كنرضػرع إلػ ا﵀ عػز كجػؿ أف يجمػع شػمؿ المسػمميف عمػ الهػدل
عَ ُ

كاإلصػ ح كأف يجنػػبهـ عاديػػات الػػب ت كيػػكفقهـ لػػرد كيػػد الكػػافريف كيكحػػد كممػػرهـ العميػػا انػ عمػ كػػؿ

ش ت قدير .كالحمد ﵀ رب العالميف كالص ة كالس ـ عم محمد كال الطيبػيف الطػاهريف / 7 .رجػب
 .1411/عز الػديف آؿ بحػر العمػكـ ،السػيد عػ ت الػديف بحػر العمػكـ ،كمحمػد الخرسػاف ،السػيد محمػد
الصػدر ،عمػ المكسػػكم السػبزكارم ،محمػػد الطباطبػػائ الحكػيـ ،احمػػد كػػاظـ البهػادل  ،محمػػد حسػػيف
السيد مكس بحر العمكـ ،عم الغركم ،هادم فياض ،مح الديف الغريف .)10(».
كيمكف أف نق أر ف الصحيف ذارها بيانان آلي ا﵀ الخكئ حكؿ األمر ذار  ،كمما جات ف هذا
البياف:

بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

( )10انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)17
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صػػيب ٌة قَػػالُواْ إِّنػػا ِ
ِ
هلل َ اوِا ّنػػػم إِلَ ْيػػ ِ ر ِ
عػػوف صػػدؽ ا﵀ العظػػيـ .رمػػر باألم ػ
اج َ
الّ ِػػذ َ
ػػابتْ ُهـ ّم َ
َص َ
يف إذا َ
َ

اإلس مي ف هذ األياـ كبسبب رفرؽ كممرهـ ظركؼ قاسي كفجائع مؤلم كمحف رحز ف نفس كػؿ
يكر ،مما أدل إلػ اعرػدات الكفػار عمػيهـ ،كا ارقػ الػدمات البريئػ  ،كانرهػاؾ الحرمػات ،كا عرػدات عمػ
المقدسات.
كمما يزيد ف النفس ألمنا يككف ذلؾ بفعؿ األجنب الكافر الذم ما انفؾ يكمػا عػف الرػآمر جاهػدا
لمكقيع بيف المسمميف كرحطيـ مبادئهـ كطمس حضاررهـ»(.)11
لقد شكمت محط كفاة الخػكئ لصػحاف النظػاـ آنػذاؾ ،بعػد اشػكاؿ الممارسػ ا سػرغ لي  ،الرػ
مارسها النظاـ لػ «مرجعير » بارجا ركظيفهػا إزات سياسػر الخارجيػ  ،كازات الػرأم العػاـ الػداخم  ،كفػ
أخطر مرحم ثكري شهدها العراؽ خ ؿ القرف الماض  ،شػكمت هػذ المحطػ مػادة لمرغطيػ مػف قبػؿ
صحؼ النظاـ كباألخص صحيف «العراؽ» الصادرة ف  / 11آب  .)12(1992 /كصحيف «الثكرة»
الصػ ػػادرة بالرػ ػػاري ذار ػ ػ ( .)13ككػ ػػذلؾ صػ ػػحيف «القادسػ ػػي » برػ ػػاري  / 11آب  .)14(1992 /ككػ ػػذلؾ
صحيف «بابؿ» كمجم «ألؼ بات» ف  / 2أيمكؿ .)15(1992 /ك«الجمهكري » براري  / 28أيمكؿ /
1992ـ( .)16ك«القادس ػػي » الص ػػادرة بر ػػاري  / 8رشػ ػريف األكؿ 1992/ـ( .)17ك«القادس ػػي » فػ ػ / 2
آب 1994 /ـ(.)18

( )11انظر صورة الملحك نقس .
( )12انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)18
( )13انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)19
( )14انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)20
( )15انظر نص وصورة الصحٌقة والمجلة فً المالحك ،ملحك رقم (.)21
( )16انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)22
( )17انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)23
( )18انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)24
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لـ نكف لنثقػؿ عمػ القػاره بهػذ النصػوص الصػحفية لػوال األهميػة القصػوى إلعػادة ق ار تهػا،
والوقوؼ عند دالالتها ،في إطار المبحػث الػذي نحػف بصػدد  ،فقػد كػدنا سػابقا ف هػذ «الحػوزة»
النجفية التي وظفها صداـ حسيف بهذا الشكؿ الذي يصب في اتجا سياسات الخارجيػة واإلقميميػة
والمحميػػة ،برموزهػػا و سػػمانها التػػي وردتهػػا تمػػؾ الصػػحؼ ،إنمػػا اسػػتجابت لػػذلؾ مكرهػػة ...إال ف
الثابػػت فػػي األمػػر الػػذي ال يسػػتطيع ف ينكػػر حػػد هػػو مبػػد االسػػتجابة ،الػػذي عبرنػػا عن ػ فػػي مػػا
مض  ،بأن يعبر عف «حوزة مهزومة ذاتياً» ...وما يمكف ف يثار بهذا الصدد هػو هػؿ ف الواقػع
مػػا كػػاف يسػػم لكػػؿ هػمال

ػ باسػػتثنا محمػػد الصػػدر الػػذي كػػاف يخبػ مشػػروع واحمػػد الحسػػني

البغدادي الذي كاف لدي تنظيـ سري يعمؿ ضد النظاـ ػ بػأف يضػعوا نفسػهـ فػي موقػع الػذؿ تحػت
عنواف «التقية» ،لو اخمصت النوايا فعم؟ وهؿ مبد «التقيػة» يبػرر إذالؿ األمػة مػف خػمؿ عممهػـ
ب الذي قمنا عن إن إذالؿ ال إذال َؿ بعد إذالؿ؟ إننا نعتقػد انػ إذا توقػؼ األمػر عمػ هػذا اإلذالؿ

لهـ ول مػة ،وعمػ خيػارات خػرى كانػت متاحػة ،فػم يمكػف لعاقػؿ و متػديف ف يػرج هػذا اإلذالؿ

عم خيار الهجرة خارج العراؽ ،و عم خيار ترؾ «الحوزة» وجموسهـ في بيوتهـ ،إذا ما كانوا ال
يممكػوف جػرة الصػدريف األوؿ والثػاني وشػجاعتهما ...وااذا كانػت الذريعػة ػ السػيمفونية ػ المعتػادة

التي تقاؿ إ از مثؿ هذا الكمـ بأف مر بقانهـ يرتبط بػ «حفظ الكياف الحوزوي» ...فأي كيػاف هػذا

الػػذي نحػػافظ عميػ بالػػذؿ؟ ومػػا فانػػدة «حػػوزة» ذليمػػة تنفػػذ إرادة السػػمطاف وتسػػاهـ فػػي قتػػؿ النػػاس
األبريا ؟ وما الذي تخسر األمة مف «حوزة ذليمة» تمدي إلػ إذاللهػا بالكامػؿ؟ و ي منجػز معرفػي
لهذ «الحػوزة» يبػرر ذبػ األمػة وااذاللهػا؟ إنػ ألمػر غريػب ف تػدعو هػذ «الحػوزة» إلػ الجهػاد
«مكرهػػة» مػػف قبػػؿ صػػداـ حسػػيف ضػػد األميركػػاف ...فيمػػا هػػي تتخمػػؼ عػػف الجهػػاد ،الػػذي خاضػ
الشػػهيداف الصػػدراف األوؿ والثػػاني ،وتوجػػا جهادهمػػا باالستشػػهاد ...وااَّن ػ ُ ألمػػر غريػػب ف يصػػب

الشعب العراقي ضحية «نخب » الفكرية والثقافية والسياسية ،التي لـ توض لػ الفػرؽ بػيف هػذيف
«الجهاديف»« ..الجهاد اإلكراهي» تحت ارية صداـ حسيف ..و«الجهاد الميداني» لمصدريف ..واان

ألمر غريب ف هذ «النخبة» تصال بيف هذيف «الجهاديف» لػ «حوزة» النجؼ ،وال تفصؿ بشػكؿ
واض بيف الصدريف ورموز العراؽ الجهاديػة األخػرى ..وبػيف «حػوزة» النجػؼ بزعامػة «مرجعهػا»

األعم .

323

عم ػ أي ػ حػػاؿ ،كلك ػ ررضػػح الصػػكرة بشػػكؿ أدؽ ،بػػد مػػف الرجػػكع إل ػ صػػحاف النظػػاـ قبػػؿ
س ػػقكط بس ػػنكات قميمػ ػ لمكاكبػ ػ عمميػ ػ ركظيفػ ػ ه ػػذ «الح ػػكزة» إذ ذه ػػب عه ػػد الخ ػػكئ  ،كج ػػات عه ػػد
السيس ػ ػػران كالباكس ػ ػػران كمحم ػ ػػد س ػ ػػعيد الحك ػ ػػيـ كبح ػ ػػر العم ػ ػػكـ ك«ح ػ ػػكزرهـ» ،فق ػ ػػد أكردت ص ػ ػػحيف
«الجمهكريػ » الصػػادرة برػػاري /19كػػانكف األكؿ1998/ـ ،مػػا يمػ « :عممػػات النجػػؼ ا شػػرؼ :الػػدفاع
عف العراؽ كاجب مقدس ػ مف النجؼ ا شرؼ  /الجمهكري  :اصدر عالماف دينياف مف عممػات مدينػ
النجؼ ا شرؼ فركل اعرب ار فيها أف الدفاع عف العراؽ المسمـ ككياف المسمميف كاجب مقدس ،كأهاب
اإلمػػاـ محمػػد سػػعيد الحكػػيـ الطباطبػػائ كالسػػيد الحسػػيف الرقػ آؿ بحػػر العمػػكـ بالمسػػمميف ،أف يكحػػدكا
كممػػرهـ فػ كجػ العػػدك الغاشػػـ ،كيرمسػػككا برعػػاليـ ديػػنهـ ،كدعػػا السػػيد الحسػػيف الرقػ آؿ بحػػر العمػػكـ
المسػػمميف إل ػ رد ا عر ػػداتات الظالم ػ بكجػ ػ كاحػػد كايم ػػاف صػػامد ،معرم ػػديف عم ػ ا﵀ .كاعرب ػػر أف
الػ ػػدفاع عػ ػػف الػ ػػكطف المسػ ػػمـ ككيػ ػػاف المسػ ػػمميف مػ ػػف الكاجػ ػػب المقػ ػػدس عم ػ ػ كػ ػػؿ مػ ػػف اسػ ػػرطاع إلي ػ ػ
سبي »( .)19كقد جات ف الصحيف ذارها بعد يكميف مف النص المرقدـ ،ما يم :
«بغػػداد  /كاع :أصػػدر سػػماح السػػيد آي ػ ا﵀ العظم ػ المرجػػع الػػدين الكبيػػر عم ػ السيسػػران
فركل دعا فيها المسمميف إل الجهاد مف أجؿ الدفاع عف العراؽ كافشاؿ العػدكاف األميركػ البريطػان
البغيض الذم يرعرض ل شعب الصابر .كجات نص الفركل.
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
ِ ِ
األر ِ
وف َولَػػَ ِكف
 َ ...اوِا َذا ِق َ
وف ،إال إِّن ُه ْػـ ُه ُػـ ا ْل ُم ْف ِس ُػد َ
صمِ ُح َ
ض قَالُ َواْ إِّن َما َن ْح ُف ُم ْ
يؿ لَ ُه ْـ الَ تُ ْفس ُدواْ في ْ

وف صدؽ ا﵀ العظيـ
الّ َي ْ
ش ُع ُر َ

نسرنكر ما يرعرض ل العراؽ العزيز مف عػدكاف ربػ سػافر ،كنػدعك إلػ كقفػ بجميػع اشػكالها
سائميف ا﵀ العم القدير أف يكحد كمم المسػمميف فػ مكاجهػ المعرػديف ،كيػدفع عػف هػذا البمػد المسػمـ
اجعػ ْػؿ َهػػػ َذا بمَػػداً ِ
ػف
ؽ ْ
آمن ػاً َو ْارُز ْ
َهمَػ ُ ِمػ َ
شػػر األشػرار ككيػػد الكفػػار كيػػنعـ عميػ باألمػػاف كالرخػػات َ ر ّ
َ َ
ب َْ
ات م ْف آم َف ِم ْنهـ ِب ِ
ِ
اهلل َوا ْل َي ْوِـ االَ ِخ ِر صدؽ ا﵀ العظيـ.
ُْ
الثّ َم َر َ َ
( )19انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)25
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ػ بغػػداد /كاع :كجػ سػػماح آيػ ا﵀ السػػيد حسػػيف الصػػدر إمػػاـ الركضػ الكاظميػ المقدسػ نػػدات
إل المسمميف عام كال الشعب العراق خاص دعػا فيػ إلػ الكقػكؼ صػفا كاحػدا خمػؼ قيػادة السػيد
الرئيس المجاهد صداـ حسيف حفظ ا﵀ كرعا كف ما يار نص الندات:
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
ِ ِ ِ ِ
ام ُك ْـ.
نص ْػرُك ْـ َوُيثَّب ْ
ػت َق َ
قاؿ رعػال َ و َما ال ّن ْ
نص ُػرواْ اهللَ َي ُ
ص ُر إال م ْف عند اهلل وقاؿ تعػال إِف تَ ُ
ْػد َ

صدؽ ا﵀ العظيـ

كنحػػف بمقػػدار مػػا نسػػرنكر العػػدكاف الجػػائر عم ػ كطننػػا الحبيػػب الع ػراؽ العظػػيـ مػػف قبػػؿ الكف ػرة
الممحػػديف كالصػػهاين المجػػرميف كمػػف ارػػبعهـ ككا هػػـ ممػػف يػػدعكف العركب ػ كاإلس ػ ـ ،نهيػػب بشػػعبنا
الصػػامد المجاهػػد الكقػػكؼ صػػفا كاحػػدان بقيػػادة السػػيد الػرئيس القائػػد صػػداـ حسػػيف مركػػارفيف مرضػػامنيف
كالبنياف المرصكص أماـ األعدات الحاقديف الطامعيف بأرضنا ككطننا كعزرنػا ككرامرنػا لنكػكف قػد قمنػا
بالمسؤكلي الشرعي كادينا األمان كا﵀ مف كرات القصد إن ارحـ الراحميف.
ػ بغداد /كاع :كج المرجع الدين السيد محمد كمنرر المكسكم كالمؤرخ الكبير الشي باقر شريؼ
القرش نداتيف إل جميع المسمميف كأبنات العراؽ ىد ىع ىكا فيهما إل ا سربساؿ لمدفاع عف العراؽ كرراب
المقدس كف ما يأر نص النداتيف:
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
ش ّد ال ّن ِ
ش َػرُكواْ كقػاؿ عػز
يف َ ْ
قاؿ عز مف قائؿ :ؿ ََتَ ِج َد ّف َ َ
آم ُنػواْ ا ْل َي ُه َ
ػود َوالّ ِػذ َ
ػاس َع َػد َاوةً لّمّ ِػذ َ
يف َ
ػوف ِبػ ِ ع ْػدو ِ
َع ّدواْ لَهـ ما استَطَعتُـ مف قُوٍة و ِمف رب ِ
مف قائػؿِ  :
اهلل َو َع ُػد ّو ُك ْـ كقػاؿ عػز
ػاط ا ْل َخْي ِػؿ تُْرِه ُب َ
ُْ ّ ْ ْ ْ ّ ّ َ َّ
َ ّ
ام ُك ْـ .صدؽ ا﵀ العظيـ
مف قائؿَ  :يا َّي َها الّ ِذ َ
نص ُرواْ اهللَ َي ُ
آم ُن َواْ إِف تَ ُ
نص ْرُك ْـ َوُيثَّب ْت َق َْد َ
يف َ

إف الدفاع عف الكطف كالب د اإلس مي العراقي ككياف المسمميف كمقدسارهـ كاجػب شػرع عمػ
كػػؿ مػػف اسػػرطاع إلي ػ سػػبي  ..أخػػذ ا﵀ بي ػػد المسػػمميف ارجػػا هػػؤ ت اليهػػكد عمػػيهـ لعػػائف ا﵀ ال ػػذيف
يرربصكف لممسمميف عميهـ دائرة السكت.
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بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
إف ا عر ػػدات الص ػػاركخ عمػ ػ كطنن ػػا العزي ػػز م ػػف قب ػػؿ الك ي ػػات المرح ػػدة كبريطاني ػػا كف ػػرض
الحصػػار الغػػادر عمينػػا ،كضػػرب منشػػآرنا الحيكي ػ كا قرصػػادي  ،كازهػػاؽ األنفػػس البريئ ػ بص ػكاريخهـ
كقنػػابمهـ المػػدمرة الػػذم يػػنـ عػػف حقػػدهـ البػػال عم ػ هػػذا الػػكطف العظػػيـ الػػذم هػػك القمع ػ الحصػػين
لمعركب كاإلس ـ ..إنا نهيب بأحرار العالـ أف يهبكا إلدان هذا ا عردات الذم هك اعرػدات عمػ العػالـ
اإلس ػ م كالعرب ػ  ،كانػػا نسػػأؿ مػػف ا﵀ رعػػال أف يمػػزؽ شػػمؿ المعرػػديف كيجعػػؿ عمػػيهـ ضػػبهـ كأف
يرغمد أركاح الشهدات بالرحم كالرضكاف إن رعال كل ذلؾ كالقادر عمي .

()20

كجات ف صحيف (الثكرة) براري 1999/2/11ـ ما يم :
«ندات مف آي ا﵀ السيد بحر العمكـ إل شعب العراؽ
صدر عف مكرب آي ا﵀ الحسيف بف الرق آؿ بحر العمكـ ندات مكج إل شػعب العػراؽ فػ مػا
يأر نص :
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
يف َكمفّػ ًة َكمػا يقَ ِ
قاؿ ا﵀ ربػارؾ كرعػال فػ محكػـ كرابػ المجيػد :وقَ ِ
ػاتمُوَن ُك ْـ َكمفّػ ًة.
ػاتمُواْ ا ْل ُم ْ
ش ِػرِك َ
َ ُ
َ
ػوف ِب ػ ِ عػ ْػدو ِ
طعتُـ مػػف قُػػوٍة و ِمػػف ربػ ِ
ِ
اهلل َو َعػ ُػد ّو ُك ْـَ  ،والَ تَ ِه ُن ػوا َوالَ
ػاط ا ْل َخْيػ ِػؿ تُْرِه ُبػ َ
َّ
َ وَعػ ّػدواْ لَ ُهػ ْػـ ّمػػا ْ
َ ّ
ّ َ
اسػػتَ َ ْ ْ ّ

األعمَ ْو َف صدؽ ا﵀ العظيـ
تَ ْح َزُنوا َوَْنتُ ُـ ْ

يػػا أبناتنػػا العػراقييف الغيػػارل عمػ إسػ مهـ كك ػرامرهـ ككطػػنهـ الحبيػػب يػػا أبنػػات (ثػػكرة العش ػريف)
المنرصرة باإليماف األعزؿ ف كج الكفر المدج بالس ح.
نهيب بكـ يا أبنات العراؽ المسمـ أف رقفػكا صػفا كاحػدان كالبنيػاف المرصػكص فػ كجػ ا سػرعمار
الكػػافر بثالكثػ الخبيػػث (األنكمػػك أميركػ الصػػهيكن ) كبالضػػالع كرات ركابػ األهػػكج مػػف بعػػض الػػدكؿ

( )20انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)26

326

القريبػ المحسػػكب عمػ اإلسػ ـ كهػػك مػػف نفاقهػػا بػرات .نهيػػب بكػػـ يػػا أبنػػات العػراؽ اليػػكـ أف رقفػكا كمػػا
كقػػؼ آبػػاؤكـ بػػاألمس فػ كجػ ا سػػرعمار الكػػافر بذارػ كذاريارػ لرػػردكا الغػػارات الصػػاركخي المكجهػ
إل ػ عام ػ محافظػػات القطػػر ،كبػػاألخص عم ػ النجػػؼ ا شػػرؼ مثػػكل اإلمػػاـ العظػػيـ ارئػػد اإلنسػػاني
كاإلس ػ ـ عم ػ بػػف أب ػ طالػػب (ع) .دافع ػكا أيهػػا العراقيػػكف النشػػام عػػف كطػػنكـ كاس ػ مكـ كك ػرامركـ
كممرمكاركـ الحيكي  ،كمف الكاجب المقدس عم كؿ مف اسػرطاع إليػ سػبي  ،كآخػر دعكانػا أف الحمػد
﵀ رب العالميف.

()21

كقبؿ ذلؾ براري /2كانكف الثان  1999/نشرت صحيف «العراؽ» الرال :
«الم ارجػع الدينيػ فػ الحػػكزة العمميػ فػ النجػؼ ا شػػرؼ  /العػدكاف الهمجػ الػذم شػػنر أميركػػا
كبريطانيا ضد العراؽ.
اسرنكر عدد مف المراجع الديني ف الحكزة العممي بالنجؼ ا شرؼ العدكاف الهمج الذم شنر
أميركا كبريطانيا ضد العراؽ .كأكدكا ف فراكل أصػدركها حػكؿ العػدكاف الغاشػـ أف هػذا العػدكاف الػذم
يرنػػاقض مػػع كػػؿ القػػيـ السػػماكي

يسػػرهدؼ الع ػراؽ حسػػب بػػؿ األم ػ اإلس ػ مي جمعػػات ..مطػػالبيف

المس ػػمميف فػ ػ مش ػػارؽ األرض كمغاربه ػػا بإدانػ ػ ه ػػذا الع ػػدكاف الس ػػافر ال ػػذم يه ػػدؼ إلػ ػ إطالػ ػ أم ػػد
الحصػػار الجػػائر المفػػركض عمػ الشػػعب الع ارقػ  .فقػػد اصػػدر الفرػػاكل كػػؿ مػػف السػػيد عمػ الحسػػين
البهشػػر  ،كالسػػيد محمػػد مهػػدم سػػيد حسػػف المكسػػكم الخرسػػاف ،كالشػػي بشػػير حسػػيف (الباكسػػران )
النجف  ،كالشي احمد البهادل  ،كالسيد عدناف البكات»(.)22
كبعد كفاة السيد بحر العمكـ ،الذم كاف مرشح النظاـ لػ «المرجعي العربي » بعد صراعات مريرة
خاضها جميع «المراجع» ضد «مرجعي » الشهيد محمد محمد صادؽ الصدر ،أعطػ النظػاـ أهميػ
بارزة ل ( .)23كقبؿ ذلؾ جات ف «القادسي » الصػادرة برػاري /4آذار2111/ـ ،اسػرنكار مجمكعػ مػف
( )21انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)27
( )22انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)28
( )23انظر نص وصورة صحٌقة الرأي التً جاء فٌها موضوع بعنوان «ماذا تضمنت وصٌة السٌد بحر العلوم« فً المالحك ،ملحك
رقم (.)29
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الم ارجػػع لمعػػدكاف األميرك ػ  ،إذ «اصػػدر عػػدد مػػف رجػػاؿ الػػديف ف ػ الع ػراؽ فرػػاكل دان ػكا فيهػػا عػػدكاف
الرجع الرابع األخيرة عم العراؽ ..اصدر السادة العممػات الشػي بشػير حسػيف (الباكسػران ) النجفػ
الفرػػاكل الر ػ شػػجبكا كاسػػرنكركا فيهػػا العػػدكاف األميرك ػ البريطػػان الصػػهيكن عم ػ قطرنػػا المجاهػػد
كننشر ف ما يم يا صك نار لفراكل السادة العممات»(.)24
كقبؿ ذلؾ براري /12رشريف األكؿ 2111/نشرت صحيف «العراؽ» ما يم :
«رجاؿ الديف األفاضؿ ف النجؼ ا شرؼ يدعكف لمجهاد كمقارم الصهاين اليهكد المفسديف:
كج عممات الػديف فػ النجػؼ ا شػرؼ نػدات إلػ أبنػات األمػ العربيػ كاإلسػ مي لمجهػاد كمقارمػ
الصػػهاين اليهػػكد المعرػػديف عم ػ أرض المقدسػػات ف ػ القػػدس الش ػريؼ مكضػػحيف ف ػ نػػداتات ..أف
كحػػدة العػػرب كالمسػػمميف ف ػ مكاجه ػ العػػدك الصػػهيكن كفيم ػ بالرصػػدم لمخططػػارهـ الخبيث ػ الر ػ
رسػػرهدؼ قػػيـ كمبػػادئ أمرنػػا العربي ػ كاإلس ػ مي  ،كأهػػاب الع م ػ السػػيد حسػػيف بحػػر العمػػكـ بالغيػػارل
عم عركبرهـ كاس مهـ ف كؿ مكاف أف يقفكا باسـ اإلسػ ـ مكقػؼ الجهػاد المقػدس بكجػ الصػهاين
المرمرديف مشي ار إلػ أف إسػرائيؿ المقيطػ لػف ررجػ أر بعػدكانها الشػرير ضػد العػرب كالمسػمميف إ بػدافع
كدعـ مف ا سرعمار الغرب الكافر ،كدعا الع مػ السػيد عمػ السيسػران أبنػات األمػ اإلسػ مي إلػ
صمواْ ِبحْب ِؿ ِ
رص صفكفهـ كأىف يكحدكا كممرهـ كيسرجيبكا ألمر ا﵀ عز كجؿ بقكل و ْ ِ
اهلل َج ِميعاً َوالَ
اعتَ ُ َ
ٍ
َ
تَفَرقُػواْ وا ْذ ُكػرواْ ِنعمػ َة ِ
ِِ ِ ِ ِ
َع َػدآ ً فَػأَلّ َ
اهلل َعمَ ْػي ُك ْـ إِ ْذ ُك ْنػػتُ ْـ ْ
ؼ َب ْػي َف ُقمُػوِب ُك ْـ فَأ ْ
ّ َ ُ َْ
َصػ َػب ْحتُ ْـ بن ْع َمتػ إ ْخ َوانػاً َو ُك ْنػتُ ْـ َعمَػ َ
ِ
شفَا ُح ْف َرٍة ّم َف ال ّن ِ
وف كأف يككنػكا يػدا كاحػدة عمػ
َ
آي ِاتػ ِ لَ َعمّ ُك ْػـ تَ ْهتَ ُػد َ
ار فَأَنقَ َذ ُك ْـ ّم ْن َها َك َذل َؾ ُي َب ّي ُف اهللُ لَ ُك ْػـ َ

مػػف ركالػػب عمػػيهـ مػػف قػػكل الشػػر كالكفػػر .كأكػػد الع م ػ السػػيد محمػػد سػػعيد الطباطبػػائ الحكػػيـ أف
الكيػػاف الصػػهيكن فئ ػ ممعكنػ ػ مغضػػكب عميهػػا بالجريمػ ػ كالعػػدكاف مػػا ازل ػػت رمارسػػها ف ػ راريخه ػػا

الطكيؿ مسرنك نار بم اررة كأس ما قامت ب العصابات الصهيكني مػف انرهػاؾ لحرمػ المسػجد األقصػ
أكل القبمريف كا عردات عم الشعب العرب ف فمسطيف.

( )24انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)30
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كقػػاؿ الع مػ الشػػي بشػػير النجفػ إف مػػف المحػػزف أف رػػرمكف زمػرة مػػف الصػػهاين مميئػ بالحقػػد
كالكراهي عم العدال كاإلنساني مف زرع كيانها ف قمب الب د اإلس مي  ..مباركا انرفاض األقص
كالدكر الفاعؿ ألطفػاؿ كشػباف فمسػطيف الػكاع المػرحمس لمكاجهػ العػدك الصػهيكن المػدج بأحػدث
األسػػمح كافرػػؾ آليػػات الحػػرب المػػدمرة المبيػػدة كشػػفاههـ ربرسػػـ لممػػكت عمػ الحػػؽ دفاعػػا عػػف أنفسػػهـ
كأعراضهـ كمقدسارهـ»(.)25

( )25انظر صورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)31
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الرباعً المرجعً
بٌن
السلطة الصدامٌة والسلطة االمٌركٌة
عمينا أف نركقؼ مف جديػد إذف عمػ ضػكت مجمػكعر النصػكص المطكلػ حػكؿ ذات المجمكعػ
«المرجعيػ ػ » الرباعيػ ػ «عمػ ػ السيس ػػران (ا ي ارنػ ػ ) ،كاس ػػحاؽ في ػػاض (ا فغ ػػان ) ،كبش ػػير النجفػ ػ
(الباكسػػران ) ،كمحمػػد سػػعيد الحكػػيـ» ،ك«حػػكزرهـ» فػ مػػرحمريف ،مرحمػ نظػػاـ صػػداـ حسػػيف البائػػد،
كمرحم الع ارؽ المحرؿ أميركيا ،كعمينا أف نمحظ الكاقعيف لممرحمريف ...كالركقؼ عندهما ،ك«المرحم »
شػػأف لهػػا هنػػا بػػأم منجػػز فكػػرم أك معرف ػ أك حر ػ فقه ػ  ،ف هػػذ الرمػػكز

شػػأف لهػػا بمػػا هػػك

فكػػرم كمعرف ػ معاصػػر ،أمػػا ف ػ الجانػػب الفقه ػ فػػإف رمػػايزكا كاف لػػـ يرمػػايزكا ف ػ المنجػػز ،فػػاألمر
سياف ،ألىف هذا المنجز ف الحالريف ما هك إ امرداد لػ «مدرس » فقهيػ ػ اجر ارريػ ػ رقميديػ  ،يرسػاكل
فيه ػػا العم ػػؽ كال عم ػػؽ م ػػف حي ػػث الع قػ ػ م ػػع ش ػػؤكف األمػ ػ  ،كش ػػؤكف العص ػػر ...فعنػ ػكاف الركق ػػؼ
كالم حظ ػ األبػػرز اررػػبط بػ ػ «الجهػػاد» ك«فرػػاكا » اإلكراهي ػ  ،ف ػ ظػػؿ نظػػاـ صػػداـ حسػػيف ،ك«فر ػاكا
الكاقعي » ف ظؿ ا حر ؿ األميرك  ..فاألمر بػدا أنػ انرقػاؿ مػف «الجهػاد اإلك ارهػ » إلػ «المركنػ
كالكاقعي مع ا حر ؿ» ...كبما أف هذا «الجهاد» كاف إكراهيان ،فإف ا نرقاؿ بمعن آخر سيككف مػف
«الرقيػ ػ » الدفاعيػ ػ ع ػػف ص ػػداـ حس ػػيف

()26

إلػ ػ «الكاقعيػ ػ » ،كم ػػف اإلذ ؿ إلػ ػ «الفض ػػيح » ،كم ػػف

«ا ررباط المحم » إل «ا رربػاط مػع المحرػؿ األميركػ » ،كمػف ركظيػؼ صػداـ حسػيف إلػ ركظيػؼ
ا ميرك ػػاف ،كم ػػف الم ػػؤثر المحمػ ػ إلػ ػ الم ػػؤثر اإلقميمػ ػ  ،كم ػػف الم ػػؤثر المحمػ ػ إلػ ػ الم ػػؤثر ال ػػدكل
ا حر ل  ،كمف اصطفاؼ «مرجع » رباع  ،إل اصػطفاؼ «مرجعػ » ربػاع مميػز برمػز اعمػ ،
كمف دكر إل الدكر ذار ف أحد محاكر  ،فف مرحم صداـ حسيف كاف هذا الربػاع قػد ارخػذ مكقفػا
عدائيا ضد الشهيد محمد صادؽ الصدر ،كف مرحمػ ا حػر ؿ األميركػ ارخػذ أيضػان المكقػؼ ذارػ ،
إزات امرداد ظاهرة الصدر الثان المميكني  ،فهذ الظاهرة بغض النظػر عمػا آلػت إليػ  ،كبغػض النظػر
عف الجكانب المعرفي كالرنظيمي كا نقسامي إ أنها يمكف القكؿ عنها ..إنهػا ظػاهرة لػـ يشػهد رػاري
( )26انظر نص وصورة مقال نشرت مجلة «الؾ باء« بتارٌخ  /11تشرٌن االول1995/م حول موقؾ بعض الرموز العمابمٌة
النجقٌة من نظام صدام حسٌن فً المالحك ،ملحك رقم (.)32
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العراؽ مثي لها مف حيث حجمهػا الجمػاهيرم المميػكن  ،ككػاف مػف الممكػف رصػكر حمايرهػا كرفعيمهػا
كالكقػ ػػكؼ بكج ػ ػ ا سػ ػػرهداؼ األميرك ػ ػ لهػ ػػا ،الػ ػػذم

يحرػ ػػاج إل ػ ػ معرف ػ ػ  ،لػ ػػك رػ ػػكفر لهػ ػػا «الغطػ ػػات

المرجع » الفاقدة ل  ،إ أف الظركؼ ،الر حكمت ظػاهرر الصػدريف األكلػ كالثانيػ ررشػابهاف فػ
هػػذا اإلطػػار ،فف ػ حػػيف «مرجعي ػ » الخػػكئ «األحادي ػ » المرحكم ػ بػ ػ «الحػػكزة» اخرػػارت أف ررػػرؾ
الشػػهيد محمػػد بػػاقر الصػػدر كامرػػداد الجمػػاهيرم لقػػدر  ،فػػإف «المرجعيػ الرباعيػ » برمزيػ السيسػػران
اخرػارت أيضػنا أف ررػػرؾ الشػػهيد محمػد محمػػد صػػادؽ الصػػدر كامرػداد الجمػػاهيرم لقػػدر أيضػنا ،كلكػػف
بشػػكؿ أمػػر كأقسػ  ،كمػػا يمػػايز هػػذ المػ اررة كالقسػػاكة هػػك الرعػػاكف العمنػ مػػع المحرػػؿ األميركػ رحػػت
عناكيف «المركن كالكاقعي كالعق ني كاألمر الكاقع»!!!!!
فكثيػ ػ ار م ػػا يج ػػد الم ػػرت نفسػ ػ أم ػػاـ أسػ ػكأ ح ػػا ت الهزيمػ ػ النفس ػػي إزات ه ػػذ األفع ػػاؿ العمائميػ ػ
لمسيسران ك ير مف أنصار هذا الرباع «المرجع » ..كذلؾ عندما يقكلكف عمنػا بػ خجػؿ أك رػردد
«إف هذ أميركا ..فهؿ يمكف ألحد أف يقاكمها كأكبر قكة ف العالـ»  ،إف هؤ ت المهزكميف المررزقػ
ينظػػركف بعػػيف الجػػبف كالخػكات الػػداخم كا رر ػزاؽ كالربريػػر ،فيمػػا عيػػنهـ األخػػرل عميػػات

رنظػػر إل ػ

راري األمػـ كالشػعكب كرجاربهػا المقاكمػ ل حػر ؿ «القاعػدة» الرػ حكمػت الرػاري  ..قاعػدة كاضػح
قكامه ػػا ال ػػدفاع ع ػػف األكطػ ػػاف ،كمقاكمػ ػ المحرم ػػيف ،كرحريػ ػػر األرض ،كص ػػكف الك ارمػ ػ  ،كرفػ ػػض ذؿ
كم ٍػف شػذ مػف األمػـ كالمجرمعػات عبػر الرػاري عػف ذلػؾ يمثػؿ
ا حر ؿ كدفع ضريب الشرؼ كالػديف ،ى
ػرثنات محككمػػا إل ػ ظػػركؼ رعجيزي ػ  ،كمػػا أف هػػؤ ت «المعممػػيف» المررزق ػ النػػاطقيف دفاعػػا عػػف
اسػ ن
رمكزهـ العميا كعينهـ الثانيػ عميػات عػف الثػكرة اإلسػ مي  ،الرػ هػزت الكػكف ك رػزاؿ رفاع رهػا قائمػ
كهػ م صػػق لمعػراؽ ،كقادهػػا اإلمػػاـ الخمينػ ضػػد حػػاكـ محمػ  ،كلػػيس ضػػد محرػػؿ أجنبػ  ،بمعنػ
ا حر ؿ المباشر ..كما أف عينهـ الثاني عميات عف أصغر دكل عربي كحػزب كاحػد فػ داخػؿ هػذ
الدكل يهدر خطابان ثكريػا ،كفعػ ميػدانيا ػ مقاكماريػان ضػد المحرػؿ اإلسػرائيم  ،كحميفػ األميركػ  ،كهػك
حػػزب ا﵀ ،كعيػػنهـ عميػػات أيضػنا عػػف ممحمػ المقاكمػ الفمسػػطيني فػ

ات
ػزة ،أف هػػؤ ت لػػـ يككنػكا قػر ن

لمراري اإلنسان  ،كهـ لـ يككنكا كذلؾ ،فإنهـ عاشكا كعايشػكا جػدؿ ثػكرة اإلمػاـ الخمينػ كجػدؿ حػزب
ا﵀ ،الػػذم هػػزـ إس ػرائيؿ م ػرريف كجػػدؿ الممحم ػ الغزاكي ػ «ا عجازي ػ » ...إنهػػـ نرػػاج لهػػذ «الحػػكزة»
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النجفي  ،بقاعدرها ،كلػيس باسػرثنائها الثػكرم كرمػكز كصػك ن إلػ الصػدريف منهمػا ..كمػا أنهػا «حػكزة»
رمثػػؿ امرػػدادان لرمكزهػػا القػػدام المرحػػالفيف مػػع السػػمطاف ف ػ القاعػػدة مػػا قبػػؿ العصػػر المغػػكل كمػػا
بعد ( ...)27مع الفارؽ بيف معاناة األمريف ،األم أياـ الحم  ،كاألمػ أيػاـ السيسػران  ،فاألمػ كالػكطف
فػ أيػػاـ هػػذا األخيػػر ،كفػ ظػػؿ ا حػػر ؿ األميركػ لمعػراؽ ،رحػػك إل ػ «إعػ ف رمفزيػػكن رجػػارم ػ
مدفكع الثمف» مف عم فضائيات العالـ ...كربما
الػػذم يرمػػز أك يخب ػ مػػا

يعرؼ

يكصػػؼ مػػف اسػػرفزاز كد

السيسران ك

يػر بػاف هػذا اإلعػ ف،

ت سػػيرحكؿ إل ػ إع ػ ف حقيق ػ لنهاي ػ هػػذا

الككف ،كلنهاي الراري  ..كهذا ما ل حديث مفصؿ آخر ..كمهما يكػف نعػكد لنقػكؿ إف «حػكزة النجػؼ
حػكزة مرػأثرة» ..كلػيس مػػؤثرة،

بػؿ انهػا «حػكزة رابعػ » يػؤثر فيهػا «الكػؿ» ،بمػػا فيػ الرجػار الفػرادل

الػػذيف مررنػػا عمػػيهـ بفقػرة مقارنػ مػػع «حػػكزة» قػػـ الرػ كأف لػػـ ركػػف «حػػكزة» مػػؤثرة بػػالمطمؽ ،إ أنهػػا
عم ػ اقػػؿ رقػػدير بخ ػ ؼ «حػػكزة» النجػػؼ .إنهػػا «حػػكزة» ليسػػت مرػػأثرة بػػالمطمؽ ك«حػػكزة» ذات دكر
مؤثر كمرأثر محميا كخارجيا ،ك«حكزة» جدليػ ذات حػراؾ اجرمػاع  ،كحرػ فػ ظػؿ حراكهػا السػي ،
فه ػ «رناصػػؼ» الحػػاكـ المحم ػ أشػػيات لصػػالحها كلصػػالح األم ػ « ،كيرناصػػؼ» المػػؤثر الخػػارج
أشيات معها .كاقعها هذا كرصاعد حراكها ،ركج بثكرة اإلماـ الخمين  ،الذم اريػد لخطػ اف يػذكم هػك
ا خر بالمرغيرات الر مرت معنا.

(ٌ )27مكن العودة الى تارٌخ الترجمات «الشٌعٌة« لالطالع على عالقة «الققٌ « بالسلطان ،وٌمكن الوقوؾ على العالمة الحلً
كنموذج تعاٌشً مع السلطان المؽولً فً كتاب (روضات الجنات فً احوال العلماء والسادات) ،تؤلٌؾ العالمة محمد باقر الموسوي
الخونساري االصبهانً ،الدار االسالمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،ط 1991 ،1م حٌث جاء فٌ « :ومن سوانح سنة سبع وسبع مبة اظهار خدا
بنده شعار التش ٌع باضالل ابن المطهر ،وانت خبٌر بؤن مثل هذا الكالم المنطوك صدر من أي قلب محروك والحمد هلل .ثم ان العالمة
ـ اعلى هللا مقام ـ اخذ من بعد ذلك بمعونة هذا السلطان المستبصر الرإوؾ فً تشٌٌد اساس الحك ،وتروٌج المذهب على حسب ما
ٌشتهٌ  ،وٌرٌد ،وكتب باسم السلطان الموصوؾ كتاب المسمى بـ (منهاج الكرامة) فً االمامة وكتاب (الٌقٌن) المتقدم ،ومسابل شتى
وؼٌرهما ،وبلػ اٌضا من المنزلة والقرب لدٌ بما ال مزٌد علٌ  ،وفاك فً ذلك على سابر علماء حضرة السلطان المذكور مثل
القاضً ناصر الدٌن البٌضاوي ،والقاضً عضد الدٌن االٌجبً ،ومحمد بن محمود اآلملً صاحب كتاب (نقابس القنون) و(شرح
المختصر) وؼٌره ،والشٌخ نظام الدٌن عبد الملك المراؼً من افاضل الشافعٌة ،والمولى بدر الدٌن الشوشتري ،والمولى عز الدٌن
االٌجبً ،والسٌد برهان الدٌن العبري ،وؼٌرهم .وكان ـ رحم هللا ـ فً القرب والمنزلة عند السلطان المذكور بحٌث كان ال ٌرضى
بعد ذلك ان ٌقارق فً حضر وال سقر بل نقل ان امر لجناب المقدس ،وطالب مجلس االقدس بترتٌب مدرسة سٌارة ذات حجرات
ومدارس من الخٌام الكرباسٌة وكانت تحمل مع الموكب المٌمون اٌنما ٌصٌر ،وتضرب بؤمره االنقذ االعلى فً كل منزل ومصٌر.
ونقل ان وجد فً أواخر بعض الكتب وقوع القراغ من فً المدرسة السٌارة السلطانٌة فً كرمانشاهان ،ومثل ذلك ؼٌر بعٌد عن
السلطان المعظم الٌ المذكور مع ما هو المشهور ان ـ رحم هللا ـ كان ٌعتنً بالعلماء والصلحاء كثٌرا ،وٌحبهم حبا شدٌدا ،وان قد
حصل للعلم والقضل فً زمان دو لت العالٌة رونك تام ورواج كثٌر ،ومن العجٌب ان وفات ـ رحم هللا ـ اتققت فً سنة وفاة السلطان
المذكور كما فً (الرٌاض) وؼٌره».
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ذلؾ كمػ

ف «حػكزة» قػـ هػ حػكزة «كطػف» ..ك ف «حػكزة» النجػؼ هػ كافػدة إلػ الػكطف،

ع ق لها ب مف حيث ا رض كمعناهػا كازمارهػا ،فهػ لػـ رنطػؽ مػرة كاحػدة ازات هػذ ا رض عنػدما
«اهػػدل» «اطرافهػػا» نظػػاـ صػػداـ حسػػيف الػ دكؿ الجػكار الممرصػػق بػػالعراؽ ،كاذا كػػاف احػػد فػ هػػذا
الكػػكف لديػ قصاصػ كرؽ مخبػػكتة ل ػ «الم ارجػػع» الػػذيف مررنػػا عمػػيهـ رػػدكف مكقفػنا ازات أم ررسػػيـ مػػف
ررسيمات الحدكد مػع دكؿ الجػكار عمػ حسػاب ارض العػراؽ ،فميظهرهػا لمعػالـ ،كنحػف اذ نسػكؽ ذلػؾ
كمثػػاؿ حػػكؿ ا رض ال ارم ػزة لمػػكطف ف ػ احػػد مككنار ػ  ،فاننػػا نسػػكق رحػػدينا ف ػ اف يكػػكف احػػد رمػػكز
«الحكزة» كاف قد سجؿ مكقفان حياؿ ارض العراؽ «المهداة» كالمنهكب  ،كاذا كانػت ا رض ائبػ فػ
«فراكل المفرػيف» الكافػديف الػ العػراؽ ك«النػاطقيف باسػـ مؤسسػر الشػيعي الدينيػ » ،فقػد مػر معنػا مػا
يكفػ مػػف «فرػػاكل» رػرربط بػػالمكقؼ مػػف ا نظمػ السياسػػي اسػػميناها «فرػػاكل اكراهيػ » صػػادرة رحػػت
سػػمط الخػػكؼ كالػػذؿ كالرهديػػد ،ك«فرػػاكل كاقعيػ » رحػػت سػػمط ا حػػر ؿ ا ميركػ ازات اشػػيات الػػكطف
المرربطػ با مػ  ،اك الشػعب كمكػػكف ثػػاف مػف مككنػػات الػكطف يضػػاؼ الػ مكػكف ا رض ،كنحػػف لػػـ
نحشػػد نصػػكص صػػحاف نظػػاـ صػػداـ حسػػيف ،كا نظمػ الرػ قبمػ المرضػػمن ل ػ «فرػػاكاهـ» ا كراهيػ
رهػػاؽ القػػارئ ،كرك ػرار سػػمفكني مشػػركخ يعرفهػػا العراقيػػكف جميع ػنا ..نعػػـ الع ارق ػ يعػػرؼ لكن ػ قػػد
ينس  ،كالعراق يعرؼ لكن ليس بالضركرة اف يممؾ ادكات الرحميؿ ،كالعراق يعرؼ لكف مشػا م قػد
رسػػمح لػ اف يكػػكف مكاكبػنا لهػػذا الركػرار ..كالع ارقػ يعػػرؼ باجيالػ الرػ عايشػػت ذلػػؾ الكاقػػع ،لكػػف
ا جي ػػاؿ ال حقػ ػ ق ػػد رض ػػيع عميه ػػا الحقيقػ ػ  ،كم ػػا ض ػػاعت حق ػػائؽ عمػ ػ ا جي ػػاؿ الس ػػابق  ...كله ػػذ
ا سػػباب كاخػػرل يرهػػا اقرض ػ الرحشػػيد لهػػذا الكػػـ مػػف «الفرػػاكل» ا كراهي ػ لهػػذ «المرجعي ػ » ازات
ا نظم العراقي كممارسارها حياؿ ا م .
ككانػػت حصػػيم هػػذ «الفرػػاكل»« ..نعػػـ لػػذبح الشػػهيد الصػػدر ا كؿ كجيم ػ الثػػكرم ،كنعػػـ لػػذبح
ثػكار ا نرفاضػ  ،كنعػػـ لػػذبح جيػػؿ الصػػدر الثػػان كرمػػز  ،كنعػػـ لكػػؿ مػػا يريػػد صػػداـ حسػػيف» ...كهػػؿ
يػػر ذلػػؾ مػػف «نعػػـ» كاحػػدة لمػػكطف بمكػػكف ا مػ فيػ

فػ ا رض ك ا مػ كمكػػكنيف مػػف مككنػػات

الػػكطف حظيػػا بػ ػ «نعػػـ» كاحػػدة ..كالػ ػ«نعػػـ» المكػػركرة كمهػػا كانػػت لػ ػ «النظػػاـ السياس ػ » الحػػاكـ كػ ػ
«مككف» ثالث لهذا الكطف ،فماذا ربق مف هذا الكطف اذف هذا ف مبان الكطف كمككنار  ،اما ف
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رفاصػػيم المرربط ػ بمعرف ػ الػػكطف كأشػػيائ فقػػد رحػػدثنا كسػػنرحدث عنهػػا ،كحر ػ ا ف رجمػػت لنػػا عبػػر
ظػػاهرة «القائػػد الػػدين بػ لسػػاف» كظػػاهرة ريبػ لػػـ يشػػهدها رػػاري البشػري  ،ك عػػالـ الكػرة ا رضػػي
اآلن .اف جدلي «المرجعي النجفي » كالكطف ..جدلي «هزلي » ك«فكاهي » ك«بكائي » ف آف معان...
حر عندما رحاكؿ اف رضػع عمػ كرفهػا «شػارة الػكطف» ،فهػ رضػعها عنكانػنا مخجػ ن يكربػ « يكرٌػاب
الصدؼ» ..كازات السيسػران ك ارمػز ل ػ «حػكزة النجػؼ» ،فمػـ يجػد ب ػ «امػكاؿ المرجعيػ » ك«دعػـ قػكات
ا حر ؿ ا ميركي » ك«النخب السياسي المحمي » ككك ئ كمؤسسار ك«مكارب المرجعي » مف يضع
عمػ ػ كرفػ ػ «ش ػػارة ال ػػكطف كر ػػاري » ...ل ػػـ يض ػػعها س ػػكل «كار ػػب» يعرفػ ػ «العراقي ػػكف المعارض ػػكف
السػػابقكف» ..اف

يكرػػب ا رحػػت سػػمط «احػػد الكربػ » المعرفيػ  ،نػ اذا مػػا رػػرؾ لشػػأن فهػػك «

يعػػرؼ مػػاذا يكرػػب» ..انػ «يعػػرؼ اف يمػػدح» فقػػط مقابػػؿ المػػاؿ ،كبعبػػارة اخػػرل فان ػ كارػػب «حسػػب
الطمب» ...ك ن كذلؾ فقد كرب يكمان مػا فػ صػحيف «شػي ارزي » «نعػـ لمشػي ارزي اذا كانػت الشػي ارزي
كذا ككذا ،كنعـ لها اذا كانت كذا ككذا ...ال » ،ككرب مػرة اخػرل حػكؿ «عبقريػ محسػف الحكػيـ فػ
جريػػدة نػػدات ال ارفػػديف» ػ كنحػػف نحػػرفظ بمػػا كرػػب ػ لػػـ يجػػد مكرػػب السيسػػران فػ دمشػػؽ سػػكل هػػذا
الكارب ذار لك يضع «شارة الكطف» عم كرؼ السيسران  ،فهك ػ هذا الكارب ػ ييسػردع لمثػؿ هػذ
المهمات لكن يضع عناكيف ك يضع «شارات كطف» ..كبالرال فهك كمف حيث

ا خػػركف الػػذيف كمفػػك الكراب ػ ان ػ عنػػدما يكرػػب فهػػك

يشعر ،ك يشعر

يضػػع «شػػارة كطػػف» عم ػ كرػػؼ «الم ارجػػع»

السيسػػران اك يػػر  ..كانمػػا يكشػػؼ عبػػر عنػػاكيف مػػا يكرػػب لمػػف

يعػػرؼ عػػف يػػاب هػػذ «الشػػارة

الكطني »!!
كحسنان يفعؿ هكذا «كرب بالصدف » ف مجيػئهـ فػ الػزمف يػأر بالصػدف  ،كهػـ

ينرمػكف الػ

الكربػ ػ المعراش ػػيف اك المررزقػ ػ  ،ف له ػػؤ ت «ادكاره ػػـ الكرابيػ ػ » ك«م ػػنهجهـ الر عبػ ػ » ل ػ ػ «ص ػػناع
الكراب » .كحسنان «كقع» السيسران ف ف هذ الشاكم مف الكرب  ،فمنرل كيؼ كضػع الكارػب «شػارة
الكطني » عمػ كرػؼ السيسػران  ،فقػد جػات فػ كرػاب صػدر بعػد احػر ؿ العػراؽ باشػهر رحػت عنػكاف
«لمحات مف حياة اإلماـ السيسران  ،فقي عصر كرجؿ سياسػ » ،كفػ فقػرة داخميػ فيػ رحػت عنػكاف
«اإلمػػاـ المرجػػع كالحرك ػ الكطنيػ ا سػػرق لي » مػػا يمػ « :شػػكؿ سػػقكط النظػػاـ الػػدكراركرم فػ بغػػداد

334

براري  2113/4/9حدثنا سياسػينا كدكليػنا عظيمػنا كهامػنا .كاحػدث دكف شػؾ دكيػنا هػائ ن فػ كػؿ مكػاف،
ف ػ العػػالـ العرب ػ كا س ػ م كف ػ ارجػػات العػػالـ .كاهمي ػ هػػذا الحػػدث نابع ػ دكف مكارب ػ مػػف اهمي ػ
ا زم ػ ػ الكجكدي ػ ػ الر ػ ػ اسسػ ػػها النظػ ػػاـ السػ ػػابؽ ف ػ ػ الع ػ ػراؽ كبػ ػػيف الع ػ ػراؽ كبقي ػ ػ المككنػ ػػات العربي ػ ػ
كا س مي كالدكلي عبر حركب كنزاعار كاحر ل دكل الككيت كحرب ضد ايراف كاسرخدام ا سمح
المحرم ضد ا كراد ف الشماؿ كالشيع ف الجنكب كقرؿ الناس كقمػع الحريػات كرحكيػؿ الػب د الػ
مزرع لرجاؿ السمط كاحفاد عكائمها كزبانيرها كحزبها.
كقػػد اكػػد سػػقكط النظػػاـ سػػقكط الدكراركريػ كالعنػػؼ المسػػمح كقمػػع الحريػػات كبدايػ مجػ ت مرحمػ
سياسػػي خاليػ مػػف اسػػمح الػػدمار الشػػامؿ كحكػػـ الفػػرد الكاحػػد كالحػػزب الكاحػػد كا يديكلكجيػ المرفػػردة،
كرمؾ البداي

بد اف يرـ رشكيمها بارادة الشعب العراق كمرجعير الدينيػ كقػكا الكطنيػ السياسػي مػف

كاف ػ المشػػارب كالركجهػػات كالريػػارات» كيضػػيؼ« :ف ػالعراؽ القػػادـ هػػك ع ػراؽ مخرمػػؼ ررشػػكؿ ادكات
كمككنػات دكلرػ مػػف خػ ؿ ركافػػؽ ا رادات كارفػاؽ المكاقػػؼ كلػك بحػػدكدها المعقكلػ لبنػػات نظػاـ كطنػ
دسػػركرم برلمػػان رعػػددم يقػػكـ عمػ اسػػاس اف يكػػكف ا سػ ـ ديػػف الدكلػ كػػكف ا سػ ـ يمثػػؿ اكثريػ
الش ػػعب الع ارقػ ػ كم ػػف هن ػػا ر ػػدرؾ المرجعيػ ػ الدينيػ ػ الممثمػ ػ باإلم ػػاـ آيػ ػ ا﵀ العظمػ ػ الس ػػيد عمػ ػ
السيسران انها معني برأصيؿ كركريس حقػكؽ العػراقييف كحمايػ مكرسػبات انرفاضػر كثك اررػ ككفاحػ
السياس الطكيؿ ضد الدكراركري كردرؾ ايضان مكقعها ف دائػرة الرحػكؿ الػكطن مػف الدكراركريػ الػ
الدكلػ القانكنيػ ػ الدسػركري ػ لكنهػا رعمػـ ايضػنا اف اهميػ المرجعيػ الدينيػ ركمػف فػ رفاعمهػا الفقهػ
كالفكرم كالسياس مع اجػراتات كرفاصػيؿ كحيثيػات الرحػكؿ خصكصػا كاف القػكات ا مريكيػ كاداررهػا
المدني حسمت امر اعادة السمط لمعراقييف بقرارها رسػميـ مقاليػد الحكػـ بعػد حزيػراف سػن  2114كمػا
اكد ذلؾ الحاكـ المدن ا مريك بػكؿ بريمػر ».كيكاصػؿ «مػا بذلػ كيبذلػ اإلمػاـ السيسػران فػ هػذا
المجػػاؿ كبيػػر جػػدان بالقيػػاس ال ػ قصػػر مػػدة دخػػكؿ الع ػراؽ ف ػ دائ ػرة ا سػػرهداؼ العسػػكرم ا مريك ػ
ككقكع الب د رحت ا حر ؿ كبالقياس ال الررريبات الر سبقت قياـ مجمس الحكـ حيث كانت الب د
رسػػير الشػػؤكف كررػػكل بعػػض المقاليػػد كالق ػ اررات .اإلمػػاـ ادل
بػػدكف سػػمط مؤقر ػ اك حككم ػ شػػكمي ٌ
كبحزـ ارادة كاعيػ كذهنيػ منفرحػ عمػ الرطػكرات السياسػي كالعسػكري العاصػف الرػ شػهدها العػراؽ
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الدكر المفرػرض اف يؤديػ فقيػ كبيػر مثمػ  ،فقػد رصػدل لممسػأل العراقيػ بكػؿ الرعقيػدات الرػ رحممهػا
ف ػ داخمهػػا بػػركح مخمص ػ لشػػعبها كدينهػػا كمشػػركعها ا جرمػػاع كمسػػرقبؿ انسػػانها ،كمػػف بػػيف اهػػـ
المسػػائؿ الكطني ػ الر ػ اهػػرـ اإلمػػاـ بهػػا كاك هػػا ا همي ػ ا سػػرثنائي مسػػأل صػػيا

الدسػػركر الػػذم

سيضػػع العػراؽ عمػ سػػك ا مػػف كا سػػرقرار كالرفاهيػ كالرطػػكر كالمدنيػ كالديمقراطيػ كآفػػاؽ ع قار ػ
العربي كا س مي كالدكلي ككانت ل آراؤ كركجهار الفقهي كالفكريػ كالسياسػي حيػث اصػبح مػا بعػد
سقكط النظاـ كرحريؾ ممؼ اعادة نظـ ايقاع الحركػ السياسػي فػ الػب د بعػد عهػكد مػف الديكراركريػ
كا سػػربداد م ػ ذ القػػكل السياسػػي الكطني ػ الباحث ػ عػػف اسػػرق ؿ ب دهػػا كرفاهيرهػػا فض ػ ن عػػف رحػػكؿ
اإلمػػاـ المرجػػع الػ مرجعيػ قػرار خػػاص بركجهػػات الػػب د القادمػ يؤخػػذ أريػ فػ كػػؿ صػػغيرة ككبيػرة،
كيرطمع كؿ الذيف يهمهـ امر العراؽ ال النجؼ كمرجعير الديني باعربارها القاعدة الفقهي كالسياسي
كالفكري الر رنظـ الفعؿ السياسػ الػكطن كركفػؽ مػا بػيف الفرقػات كرعيػد انرػاج الحيػاة السياسػي عمػ
اساس المشارك كالرعايش كقبكؿ اآلخر مهما كػاف هػذا اآلخػر» .كيسػهب بػالقكؿ «المسػأل الدسػركري
الر يمح اإلماـ السيسران عم ضركرة اف رككف المسأل ا كل نابعػ مػف كػكف اإلمػاـ يريػد رأسػيس
نظاـ سياس كاجرماع كاقرصادم كثقاف ف ب د ير قػائـ عمػ حاكميػ الفػرد المطمقػ ػ الحاكميػ
الرػ كمفػت الػب د اكثػر مػف ث ثػ عقػكد مػف الحػركب كا زمػات الحدكديػ كالقرػؿ كالرعػذيب كا عرقػاؿ
كا خرف ػػات كث ػػر م ػػف اربعػ ػ م ي ػػيف مػ ػكاطف ع ارقػ ػ  .اف اإلم ػػاـ

يري ػػد اع ػػادة الدكراركريػ ػ كنظ ػػاـ

ببرقػػع ككجػػك اخػػرل رحػػت طػػات الديمقراطي ػ كلكائهػػا ك يريػػد اسػػرعادة الػػنه السػػابؽ ف ػ
ا سػػربداد ا
الرعػػاط مػػع القػػيـ كالػػنظـ الر ػ لهػػا ع ق ػ باخ قيػػات ا مػػـ كركازنارهػػا السياسػػي كالثقافي ػ كمسػػأل
الدس ػػركر ككرابرػ ػ كا رف ػػاؽ عمػ ػ رأم ع ارقػ ػ كاح ػػد يق ػػكد ال ػػب د الػ ػ الكح ػػدة

الفرنػ ػ كالرماس ػػؾ

الرشػػرذـ».كيخػػرـ فقررػ بالرػػال «ففػ جكابػ لم ارسػػؿ ككالػ انبػػات اسكشػػيرد بػريس ا مريكيػ فػ بغػػداد
برػػاري  /21شػػعباف1424/هػ ػ ردنا عم ػ س ػؤاؿ حػػث اإلمػػاـ عم ػ انرخػػاب مػػف يكرػػب دسػػركر الع ػراؽ
الجديػػد اف ا سػػرفرات عمػ الدسػػركر كربػ انػػاس رػػـ اخريػػارهـ مػػف كػػؿ شػرائح المجرمػػع كفئارػ فهػؿ رػػرـ
شرعير عم اساس اخريار فئات اجرماعي لكراب الدسركر يجيب اإلماـ عم ذلؾ قائ ن( :فػ كضػع
العراؽ الحال

ركجد أي جه يمكنها اف رقكـ باخريار اعضات مجمس كراب الدسركر بصكرة مقبكل

مػػف الجميػػع بحيػػث يرمثػػؿ ف ػ المجمػػس المشػػكؿ جميػػع ش ػرائح المجرمػػع الع ارق ػ رمثػػي ن عػػاد ن بػػؿ اف
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المؤكػػد اف المصػػالح الشخصػػي كالفئكي ػ كالعرقي ػ كالحسػػابات الحزبي ػ كالطائفي ػ سػػرردخؿ بصػػكرة اك
باخرل ف عمميػ ا خريػار كيكػكف المجمػس المشػكؿ فاقػدان لمشػرعي ك يجػدم عندئػذ اجػرات ا سػرفرات
عم ػ مػػا يضػػع مػػف الدسػػركر بػ ػ نعػػـ اك  ،ف ػ بػػديؿ عػػف اج ػرات انرخابػػات عام ػ

خريػػار اعضػػات

المؤرمر الدسركرم)» (.)28
ال هنا

نريد اف نسهب ف الرعميؽ عم هذ النصكص ،فعم القارئ اف يقارف بيف «الفراكل

ا كراهيػ ػ » ازات الح ػػرب العراقيػ ػ ا يرانيػ ػ  ،كح ػػرب الخم ػػي الثانيػ ػ  ،كاح ػػداث ا نرفاضػ ػ الش ػػعباني ،
كرصفي الرمكز الكطني  ،كقصؼ العراؽ بالطائرات ا ميركي  ،لمرباع «المرجع » برمز السيسػران
ا عم ف صحؼ النظاـ الر حشدناها ركثيقا ،كبيف نصكص الكارب المارة عف «الحرك الكطني »
ك«الحرك ػ الكطني ػ ا سػػرق لي » اسػػماتها ،احزابهػػا ،رمكزهػػا ،فعمهػػا ،م محهػػا ،قبػػؿ اف يبحػػث عػػف
عنكانان كمركنان بأسـ «الكطف كامام الحنكف»!!

مكقؼ «اإلماـ السيسران » ازاتها ،ان لف يجد ا

انبيا واصناـ
«حوزة» االرض والوطف
«حوزة» الوافديف ال الوطف
عادؿ رموؼ ،ص 197 :
الطبعة الرسمية الثانية 3111هػ ػ 1117ـ

( )28عمار البؽدادي( ،لمحات من حٌاة االمام السٌستانً ،فقٌ عصر ورجل سٌاسة) ،ص  39ـ  ،42قمر العشٌرة للطباعة والنشر.
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القراءة المائة والحادٌة والتسعون
رسالة من األخ الكاتب حمٌد المطبعً
السيد حيدر الحسن البغدادم المحررـ
رحي
شك نار  ..بعد قراتر لكراب« :هكذا ركمـ أحمد الحسن البغدادم  ...المقاكم مسرمرة كا حر ؿ
ال زكاؿ كشعبنا لف يمكت» .
كسهرت أطالع كلمست في الفركل الر رحرض عم النبؿ كالرسام كالعمك كالشرؼ الرفيع..
كلػػـ اسػػرغرب ،ف أحمػػد الحسػػن المجرهػػد ،رجػػد المجرهػػد الكبيػػر لسمسػػم مػػف اآلبػػات الػػركحييف
الذيف يجرهدكف ف الكشؼ عف المخبكت داخؿ الديف أك داخؿ الحياة ..
كا حفاد الطاهركف يرناسمكف ف الركحانيات كهذا هك ركح الكراب ..
س ما..
حميد المطبعي
1111/7/11ـ

القراءة المائة والثانٌة والتسعون
جماعة البغدادي
بػػدأ البغػػدادم (الحفيػػد) نشػػاط السياسػ كالفكػػرم حسػػب ركايرػ فػ لقػػات مرمفػػز ،بػاإلط ع عمػ
ادبيػات ا خػكاف المسػمميف كحػزب الرحريػػر كانخػرط فػ (حركػ الشػػباب المسػمـ) الشػيعي المػار ذكرهػػا
كبالرحديد عاـ  1963رمؾ الر اسسها الشػي عػز الػديف الج ازئػرم (ت  )2005مرػأث ار بػدعكرها الػ
رحقيؽ مجرمع اس م كقياـ دكل اس مي كظؿ فررة رحت ا خربار كالركجي كقد اقررح عم الحركػ
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اف رربن نشاطات رياضي كسفرات ررفيهي كلكف بحػدكدها الدينيػ كاف يكػكف ا رصػاؿ مػع الشػخص
الجديد ا نرمات مجرد صداق لمدة عاـ.
كرربطػ ػ ص ػػم أيسػ ػري بمؤس ػػس الحركػ ػ الج ازئ ػػرم حي ػػث ر ػػزكج م ػػف حفي ػػدة الش ػػي عب ػػد الكػ ػريـ
الجزائرم ،كابن أخت الشي عز الديف.
اعرم ػػر البغ ػػدادم الحفي ػػد ً
العمامػ ػ ع ػػاـ  1965كخ ػػرـ كر ػػاب « :المكاس ػػب» لمش ػػي األنص ػػارم
(ت ،)1864ك«الكفايػ » لمشػػي محمػػد كػػاظـ الخرسػػان (ت ،)1911امػػا ثقافرػ فر ارهػػا مرعػػددة ربمػػا
رجاكزت فركل جػد البغػدادم ضػد اليسػار الػ قػراتة الفكػر الماركسػ  ،مثػؿ «البيػاف الشػيكع » نفسػ
فمؤلفات لينيف كمؤلفات ماكرس ركن ذات الثكري الصارخ .
قاؿ البغدادم مبر ار القصد مف قراتة الرراث الماركس ( :حر أن عندما أناقش اليسارييف الذيف
ينظػػركف ال ػ عػػالـ الػػديف بأن ػ رجع ػ كمرخمػػؼ ،حػػكؿ ا سرضػػعاؼ كا سػػركبار كا سػػرحمار (هكػػذا
كردت) ،كخطكرة الطكا يت ا قرصادييف ،كا قطاعييف ،كالجكاسيس المحمييف كالعالمييف ،كأدافػع عػف
مكرسػػبات العم ػػاؿ كالف ح ػػيف ،كفػ ػ أثن ػػات ح ػػديث اسرشػػهد بمق ػػك ت ه ػػؤ ت الق ػػادة كالمفكػ ػرييف ،ف ػػأرل
الػػبعض مػػف المقدسػػيف مػػف

يسرسػػي من ػ هػػذ ا سرشػػهادات اك هػػذ المصػػطمحات مػػف أفكػػارهـ

بكصف عالـ ديف).
كيبػػدك أف ق ػراتة الكرػػب الماركسػػي  ،كه ػ حال ػ ر ارهػػا نػػادرة بػػيف عممػػات الػػديف حيػػث أفر ػكا بقرػػؿ
ا حػزاب الشػػكعي كركفيرهػػا دكف اف يقػػرؤكا حرفػػا مػػف كرػػبهـ ،نقمػػت البغػػدادم مػػع البقػػات عمػ ا لرػزاـ
الػػدين باطن ػان ك ظػػاه نار ،إل ػ ق ػراتة مػػا هػػك أخطػػر منهػػا ضػػد الػػديف ،كبمػػا

يقػػؿ عػػف لزكميػػات أب ػ

الع ت المعرم (ت 449هػ ػ  1057ـ) رمردان كاثارة ،أ كه مؤلفات الكارب السعكدم الضرير عبد
ا﵀ القصػ ػ ػ ػػيم (ت )1997مثػ ػ ػ ػػؿ كراب ػ ػ ػ ػ (العػ ػ ػ ػػالـ لػ ػ ػ ػػيس عق ػ ػ ػ ػ ن) ككػ ػ ػ ػػذلؾ ق ػ ػ ػ ػ أر كرػ ػ ػ ػػاب (األميػ ػ ػ ػػر)
لميكافيم (ت )1527ك يرها.
كأكثر مف هذا أ ار مرأث ار كثي ار بػ(الفكر) كالرنظػيـ الماركسػييف ،مػف دكف ربنيػ عقيػدةن ،حرػ يبػدك
ككأنػ منػ و
ػرـ الػ رنظيمػػات يسػػاري  ،أك أنػ سػػمع كقػ أر كثيػ انر حكلهػػا كطػػرؽ أدائهػػا كرحركارهػػا ،ك ارقػ أف
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يسػػير عم ػ نهجهػػا ،كلكػػف إس ػ مينا

ماركسػػينا .فإضػػاف إل ػ اقر ارح ػ ف ػ اف يمػػر الشػػخص المنرم ػ

حديثان لحرك الشباب المسمـ بطكر صداق لمػدة عػاـ ،كهػذا مػا لػدل الرنظيمػات اليسػاري رمامػان كعمػ
الخط الماركسي أف المجرمع المثال لدي هك «المجرمع ال طبق ».
كاسرخداـ عبارات ثكري يساري بامرياز مثؿ (الكادر الثكرم الممرزـ) ك يرها مف العبارات.
كف المجػاؿ السياسػ  ،حسػب مذاكررػ أسػس البغػدادم ،كهػك داخػؿ العػراؽ فػ الرسػعينيات مػف
القرف المنصرـ ،رنظيما سما «حركػ ا سػ مييف ا حػرار» .قػاؿ« :قػد أسسػت حركػ إسػ مي ثكريػ
كحديث ػ بكاقعهػػا الجديػػد كرسػػميرها الجديػػدة ،رأسسػػت مباش ػرة بعػػد اجهػػاض ا نرفاض ػ الشػػعباني عػػاـ
 ،1991كاعمنت عف نفسها ف ليم الخامس عشر مف شعباف عاـ  .1994كهجـ رجاؿ األمف عم
منزل كمكرب إللقات القبض عم بسبب إيكائ مقارم األهكار ،كالرنسيؽ مع مجاميع أفكاج الرفض،
كالمقاكم لحرك ا س مييف ا حرار.
كمعمكـ ،أف يكـ  15شعباف هك ذكرل مكلد اإلماـ المهدم المنرظر ككاحدة مف مناسبات الزيارة
الكبػرل إلػ كػرب ت ،حيػث ضػريح اإلمػاـ الحسػيف بػػف عمػ بػف أبػ طالػب ،كقػد شػاع اسػمها بالزيػػارة
الشعباني حر كأنها ركح بأنها خطكة لظهكر المهدم ،حيث مناسب ك در  ،كالحشد لمبايعر  .جعؿ
البغدادم نفس المرشد الركحػ لمحركػ  ،كأنهػا هػ الرػ فجػرت مخػازف الحمػ العسػكري بنجػاح ،حػدد
البغػػدادم الحػػدث فػ ( 10آذار /مػػارس  .)1998كقػػد حص ػؿ رفجيػراف قريب ػان مػػف الحم ػ  ،حيػػث يكجػػد
كبعيػد الخػركج مػف الككيػت
معسكر خاص بصناع المرفجرات ك يرها يبعيد الحرب العراقيػ ا يرانيػ  ،ي

( )1991كقد ارهمت السمط العراقي ف األكل حزب الدعكة اإلس مي  ،إ أف األمر ظهر ،حسب
أحد العامميف هناؾ مف ضباط ا حرياط ،الرقير ف بيركت (شباط /فبراير 2008ـ ) بأف ما حصؿ
ف األكل كاف أسبابنا فني  ،كل ع ق بما كاف يأمر ب حسيف كامؿ (قرػؿ  ،)1996كزيػر الرصػنيع
العسكرم مف أكامر ب دراي كخبرة.
ك يفػػكت البغػػدادم أف يػػذكر مطالبرػ مػػف ًقبػػؿ آخػريف بالرصػػدم لممرجعي ػ بعػػد كفػػاة أبػ القاسػػـ
الخػكئ (ت « )1992إ أنػ رفػض ذلػؾ أسػػكة بالسػمؼ الصػالح»! كأنػ خػػرج مػف العػراؽ سػي نار عمػ

341

ا قػػداـ عبػػر األه ػكار كالرق ػ بمرشػػد الثػػكرة ا يراني ػ آي ػ ا﵀ خػػامنئ  ،لكن ػ لػػـ ينسػػجـ مػػع المعارض ػ
اإلس مي العراقي كأفاد بعػد عكدرػ إلػ العػراؽ ،إثػر الغػزك األمريكػ  ،أنػ دافػع كهػك فػ إيػراف ،عػف
محمد محمد صادؽ الصدر ،ك مز مف قناة المجمس األعم لمثكرة اإلس مي كآؿ الحكيـ حيث رجدد
خ فهـ مع آؿ الصدر بعد سقكط النظاـ.
قاؿ «:صرحت ف المهجر ،كبخاص عندما كنت ف قي ٍـ المقدس  ،كبحضكر مجاهدم األهكار:

كػػؿ ىمػ ٍػف ظمػػـ السػػيد الصػػدر هػػك إمػػا جػػاه ن كامػػا ظالم ػان كامػػا جاسكس ػان لممخػػابرات المحمي ػ كالعالمي ػ .
كعنػػدما نشػػرت هػػذ المقكل ػ ف ػ الصػػحاف العربي ػ كاإلس ػ مي اسػػرنكرها بعػػض رمػػكز المعارض ػ ...
كألق محاضرة نقد مف أرهـ فيها السيد الشهيد بأن حككم .
كرعن مفردة الحككم أن مرعامؿ مع السمط السابق !
كبعد ما قاؿ حكؿ هركب بسبب رأسيس « حرك ا س مييف ا حػرار»  .كاثػر عمميػ رفجيػر
مخازف الحم العسكري عاد يرهـ المرجعي الديني ف النجؼ ببثها معمكم خطيرة حكل  ،مفادها بأن
ألؼ كرابنا ضد النظاـ السابؽ رحت عنػكاف « الطػا كت يحكػـ » ،إ أنػ هػرب قبػؿ اف يصػؿ ا مػف
الخاص إلي  .كر ار ف لقاتار الصػحافي بعػد سػقكط النظػاـ ،يقػؼ ضػد المرجعيػ فػ النجػؼ كضػد
المعارض القادم مف خارج العراؽ .نعت ا كل بالدكراركري الحكزكي ا نهزامي  ،كيشير ال الثاني
بأنهػػا رػػاجرت بالشػػعب الع ارقػ  ،فػ الػػداخؿ كالخػػارج ،كانهػػا نسػػقت مػػع الػػدكؿ اإلقميميػ الرجعيػ منهػػا
كالرقدمي  ،ككسبت أحزابها الم ييف «مف الدك رات الصفرات» ،عم حد عبارر .
كر ار يرجع خ ف مع مرجعي أب القاسـ الخكئ الػ سػنكات مبكػرة ،أم الػ بدايػ الثمانينيػات
مف القرف الماض  ،قاؿ « :كنا نكج عرابان هادئان عندما قرؿ الشهيد الخالػد محمػد بػاقر الصػدر ،فػإف
المرجػػع فػ ذلػػؾ الكقػػت الرعػػيس لػػـ يػػدافع عنػ بسػػبب األخػػذ بالرقيػ ال شػػرعي  .لػػذا أقػػكؿ :إف ا خػػذ
بالرقي  ،الر رفض ال نسؼ معالـ أصكؿ الػديف مػف اكبػر المحرمػات الشػرعي  .هػذ مسػأل بديهيػ
رحراج ال رفسير أك دليؿ ،ف يخدعكـ رجؿ ديف دجاؿ أك حزب ضيؽ».
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كيحدد البغدادم الرقي بفركع الديف

السػن كالجماعػ  ،كأف
بأصكل  «:أف نصػم بصػ ة أهػؿ ي

نح ػ ٌ بحجهػػـ ،كنجاهػػد بجهػػادهـ ضػػد الهجمػػات الخارجي ػ  ،هػػذا إذا كانػػت هنػػاؾ ضػػغكط طا كري ػ

ضدنا ...أما األخذ بالرقي ف أصكؿ الديف ف يسكغ إط قان عنػد كافػ المػذاهب ا سػ مي المخرمفػ
إذا كاف الديف ف خطر».

اسػػرفاد البغػػدادم م ػػف الكضػػع الجدي ػػد بعػػد الراس ػػع مػػف نيس ػػاف/أبريػػؿ 2003ـ ،مث ػػؿ يػػر م ػػف
السائريف ف العممي السياسي أك المعارضيف لها مف أعػدات أمريكػا كأصػدقائها عمػ حػد سػكات ،كأخػذ
يخطب عم منابر مدين الثكرة ،كيسميها «مدين الصدر المنكرة» بالرنسيؽ مع الريػار الصػدرم ،مػف
دكف إ فاؿ أك نسياف ما ق أر اك رأثر ب مف قراتار ا كل ف الماركسي .
قػاؿ «:هػػذ المدينػ مسػػرهدف مػف ًقبػػؿ الررػػؿ الخػػامس ،كالقػكل الرجعيػ المضػػادة بكصػػفها مدينػ
العماؿ كالف حيف كالمحركميف» .كمما شؾ في أف الهراؼ بركح طبقي هػك شػأف ماركسػ بامريػاز!
لكف ليس مػف الحػؽ احركػار  ،كلربمػا اسػرعاض عنػ ا سػ ميكف بػالمظمكميف أك الضػعفات .كبالمقابػؿ
كظفت حركات ثكري عديدة اآلي  ،مثمما ظهر ذلػؾ بػيف الحركػات الثكريػ الماركسػي بػاليمف الشػمال
ض ِعفُوا ِفي ْاأل َْر ِ
ض َوَن ْج َعمَ ُه ْـ َِن َّم ًة َوَن ْج َعمَ ُه ُـ ا ْل َو ِ
يف.
استُ ْ
مث َ  :وُن ِر ُ
ارِث َ
يد َف َّن ُم َّف َعمَ الَّ ِذ َ
يف ْ

ككبقي ػ رجػػاؿ الػػديف المسيسػػيف ،يػػرل البغػػدادم ،كهػػك يخطػػب مػػف مدين ػ الثػػكرة ،حيػػث معقػػؿ
الصػػدرييف أف« السياس ػ ه ػ الػػديف كالػػديف هػػك السياس ػ  .كػػؿ ىمػ ٍػف يػػزعـ أف الػػديف لػػيس ل ػ ع ق ػ

بالسياس هك فاسؽ بإجماع األئم  ،عممات اإلس ـ يسن كشيع سكات بسكات »  .كعم طريق ما كاف

ركصػػؼ بػ خطابػػات القػػادة ،كمػػنهـ صػػداـ حسػػيف ،أخػػذ أربػػاع البغػػدادم( ،كهػػـ قمػ ) يصػػفكف خطابػ
بالرأريخ .

دعا البغدادم ال جبه كطني  ،ا ان يضعها رحت رسمي اس مي مع انها رضـ داخمها كفا ار
كممحديف كفساقا عمػ حػد رعبي اررػ  ،اذ قػاؿ « :يجػب اف نرعػاكف مػع ام جهػ  ،مػع ام فئػ  ،كمػع ام
حزب ،حر لك كاف فاسػقا ،بػؿ حرػ لػك كػاف كػافرا ،بػؿ حرػ لػك كػاف ممحػدا ،بمجػرد اف يحػاكؿ هػذا
الحػزب اك رمػؾ الفئػ الرنسػيؽ كالرعػاكف معنػا ،يجػػب عمينػا اف نقػيـ الجبهػ الكطنيػ كا سػ مي » ربػػدك

342

دعػكة انفرػاح

حػػدكد لهػا ،ارػػت مػف رجػػؿ ديػف ،اجػػد مسػرمهما اخػكاف الصػفا كخػ ف الكفػا ،كمػػذهبهـ

الػػدين مػػف اركم ػ مػػذهب البغػػدادم مػػع ا خػػر ؼ ،كهػػـ القػػائمكف ف ػ رسػػائمهـ« :كبالجمم ػ ينبغ ػ
خكاننػػا ايػػدهـ ا﵀ رعػػال اف

يعػػادكا عممػػا مػػف العمػػكـ ،اك يهجػػركا كرابػػا مػػف الكرػػب ،ك يرعصػػبكا

مذهبا مف المذاهب ،نا رأينا مذهبنا يسرغرؽ المذاهب كمها كيجمع العمكـ جميعا»
لكػػف كيػػؼ يمكػػف ركػػكيف جبه ػ مػػع ىمػ ٍػف كصػػفهـ برمػػؾ األكصػػاؼ ،الر ػ رخػػرج أصػػحابها مػػف

ا سػ ػ ـ كال ػػديف عامػ ػ  ،كه ػػك يري ػػدها جبهػ ػ ث ػػـ دكلػ ػ اسػ ػ مي ! إ أف لرم ػػؾ الق ػػكل ،كالرػ ػ ي ػػدعكها
البغدادم لمشاركر الجبه الكطني  ،رجربرها مع آي ا﵀ الخمين  ،كقد أر ب مثا ن ف خطاب عندما
رعاكف ف بداي الثكرة مع الحزب الشيكع اإليران كالقكل الميبرالي كاليساري  ،ثـ أنقمب عميهػا ،كقسػا
ضدها ،كرنكر لفعمها البال ف قياـ الثكرة ،بؿ ظهر عميها مسربدان! هؿ هك هذا النمكذج أـ دعكة ال
الشراك ف القرار بعيدان مف اإلصرار عم رحقيؽ ا هداؼ ،كالسػيد البغػدادم حسػبما رقػدـ فػ سػيرر
أن ق أر كراب ميكافم (األمير) !..
كيعرض البغدادم فكرر أك عقيدر ف المهدم المنرظر ف سياؽ إجابر عم سؤاؿ حػكؿ قػكؿ
مقردل الصدر  :بأف أمريكا جاتت لكأد قضػي اإلمػاـ المهػدم! قػاؿ« :عمػ كػؿ فػرد شػيع أف يفكػر
بالظهكر ،حر لك كانت المساجد قائم  ،كالصمكات اليكمي قائم  ،كأدات فريض الح قائم » فاإلماـ
المهدم حسب المركيات ،يظهر إ بعد خمك األرض مف رمؾ الفرائض.
كقاؿ أيضػنا « :إف مصػيب اإلمػاـ المهػدم أعظػـ مػف مصػيب الرسػكؿ األعظػـ (ص) نػ يأخػذ
بالظاهر ا س م ! فمف قاؿ :

إل إ ا﵀ محمد رسكؿ ا﵀ حقف مال كدم كعرض  .أما اإلماـ

المنرظر (ع) فإن يحاسب الناس حسابان كاقعيان .مث ن :رأر إلي العشائر ،كيرفعكف شعار :جات الحؽ
كزهؽ الباطػؿ اف الباطػؿ كػاف زهكقػا! فيقػكؿ اإلمػاـ :اقرمػكا رئػيس العشػيرة بكصػف منافقػنا ،عنػدها رجػد
الناس يشرمكف اإلماـ المنرظر ،كيقكلكف :كيؼ هذا ابف الرسكؿ يقرؿ ابناتنا كييرـ أطفالنا»!
كهنػػاؾ ركايػ رقػػكؿ «:إف اإلمػػاـ عنػػدما يكجػػد عمػ ظهػػر الككفػ  ،كيسػػرقبم اربػػع مائػ عػػالـ ديػػف
يقكلكف ل  :يا بف رسكؿ ا﵀ ارجػع مػف حيػث أريػت فػإف القػرآف يكفينػا! فيغضػب اإلمػاـ فيقػكؿ :حػاج
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العػػرب جػػدم بالحجػػارة ،هػػؤ ت يحػػاججكن بػػالقرآف! فيضػػع السػػيؼ عم ػ أعنػػاقهـ ،كيقػػرمهـ عػػف بك ػرة
أبػػيهـ ،فيبػػدك أف هنػػاؾ ػ كقػػت ظهػػكر الميمػػكف ػ ظػػاه انر إسػ ميان كم ارجػػع كحػػكزات كأح ازبػان إسػ مي ،
كلكنها عم ما يبدك رؤمف باإلس ـ األمريك »  .عبرت رمؾ الركايػات عػف كجهػ نظػر فػ معارضػ
أك مقاكم مف نكع آخر ،أك طريؽ معرقديها ف بنات كطف كانقاذ شعب مما هك في .
ككصػػؼ البغػػدادم نفس ػ با س ػ م الرقػػدم ( ،ربمػػا) نفراح ػ المرقػػدـ ،أك مخالفر ػ لممرجعي ػ
الرقميدي  ،كلعؿ ف كربػ جكانػب رنكػر مػف الرقدميػ قياسػان بػآخريف .كمػف كربػ « :السػمط كالمؤسسػ
الديني الشيعي ف العراؽ» ،ك «جهاد السيد البغدادم» جد  ،ك«منشأ اخر ؼ األم » .كقيؿ إن ناؿ
اجازة ا جرهاد برأييد مف جد الحسن البغدادم (ت  ،)1973كالشي عم الغركم (قرػؿ . )1998
كيصف البعض بإن صعب ا نقياد ،ف رسػرطيع حركػ إسػ مي أف رسػرقيـ معػ  ،ك حػكزة دينيػ أف
رخالط  ،إ أف رؤمف برأي كرديف بعقيدر »  .ك ندرم هؿ كاف هػذا الكصػؼ معػ أـ ضػد  ،لكػف قػد
يعربر إطرات لشخص ! ككـ يرعارض هذا مع دعكر ال «جبه كطني » رجمع ا رجاهات المرنافرة!
مقتطفات مف كتاب« :الهوت السياسة :االحزاب والحركات الدينية في العراؽ» .

رشيد الخيوف ،ص  868وما بعدها ،ط  ،1بغداد ،اربيؿ ،بيروت .8119

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ :
 http://www.uilf.org/index.php/derasat/18ػ ػ islamicػ ػ articles/727ػ ػ 2009ػ ػ
11ػ03ػ08ػ31ػ49.html
http://www.mumehhidon.com/mum44/JػS_albaghdadi.htm
http://www.alkader.net/nov/elgeyoonrasheed_091104.htm

القراءة المائة والثالثة والتسعون
هل هم أقالم لإلٌجار؟
(مثقفون) شٌوعٌون بٌن خواء الثقافة وإنحراف التطبٌق
رشٌد الخٌون نموذجا ً
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فػ مقػػاؿ سػػابؽ لنػػا إنرقػػدنا فيػ أحػػد الكرػػاب الشػػيكعييف الػػذيف رجػ أركا عمػ الخػػكض فػ مسػػائؿ
دكف عمػػـ أك د اري ػ  ،كخمصػػنا إل ػ القػػكؿ إنهػػـ لػػـ يػػدرككا حر ػ اآلف عم ػ مػػا يبػػدك انهػػـ

إس ػ مي

يرمكنػػكف مػػف رنػػاكؿ هػػذ األمػػكر أك اإلقر ػراب منهػػا ،دكف رػػدقيؽ كد ارس ػ كاعي ػ كعميق ػ مرجػػردة مػػف
الهػكل العقائػدم كالحزبػ الضػيؽ ،الرػ

ينبغػ أيضػنا أف رسػع إلػ إسػرخ ص نرائجهػا بإسػػرخداـ

ذات األدكات الرحميمي (العريق ) الر ردرب عميها هؤ ت الكراب خ ؿ حيارهـ العقائدي كالحزبي .
كلألسػؼ فقػد حظنػا اف الكثيػر مػف هػؤ ت (المثقفػيف) اليسػارييف العػرب كرحديػدان القػدام مػنهـ،
ممػػف فرح ػكا أعيػػنهـ عم ػ صػػعكد اإلمبراطكري ػ الشػػيكعي  ،ثػػـ شػػهدكا حق ػنا صػػدم إنهيػػار المنظكم ػ
السكفيري .
حظنا كيػؼ انهػـ أضػاعكا البكصػم الفكريػ  ،كبػدأ نرػاجهـ الثقػاف فػ السػنكات األخيػرة يرسػـ
بالسطحي يفرقر إل الكثير مف المصداقي  ،كما اف الكثير مػنهـ اصػيب بنكػكص عقائػدم كبنػكع مػف
أف يصػبح ذيػ ن رافهػنا لممشػركع اإلمبريػال األمريكػ فػ ابشػع
الردة الفكري  ،حر انػ إررضػ لنفسػ ٍ

رحك ر (ف زمف المحافظيف الجدد) بينما كاف قد ررب جؿ (عمػر ) عمػ كرهػ كمحاربرػ  ،كبعضػهـ

زاد عم ػ ذلػػؾ بػػأف اصػػبح مرحمس ػنا كمػػدافعا عػػف عم ػ ت أمريكػػا كيسػػبح بحمػػد (فضػػائمهـ) كمػػا كػػاف
باألمس يفعؿ مع لينيف أك ماركس ،ك ما أسمات مثؿ حميد مجيد مكس  ،كفخرم كريـ ،كعبػد األميػر
الركاب  ،كعزيز الحاج  ...كسكاهـ إ نماذج عراقي فاقع لهذا الكضع الشاذ .كأصبح هػؤ ت الكرػاب
(بقصػػدي عم ػ األ مػػب) يبرعػػدكف عػػف المكضػػكعي كالرصػػان ف ػ رنػػاكؿ المكاضػػيع المسػػرجدة بشػػكؿ
عاـ ،أك رمؾ الر ررناكؿ مكضكعات إس مي بشكؿ خاص.
هذ المقدم كجدرها ضػركري كمػدخؿ إلػ مقػال الػذم اسػرعرض خ لػ قراترػ الذاريػ لمكرػاب
الجديػػد لمػػدكركر رشػػيد الخيػػكف « هػػكت السياس ػ  ..ا ح ػزاب كالحركػػات الديني ػ ف ػ الع ػراؽ» طبع ػ
2119ـ ،اربيؿ العراؽ ،الناشر :دراسات عراقي  .كسأرناكؿ ف هذا المقاؿ رحديػدان بعػض مػا جػات فػ
الفصؿ العاشر كالذم يحمؿ عنكاف «جماع البغدادم» .كهػذا الكرػاب جػات حػاف ن باألخطػات منهػا مػا
هك راريخ كمنها مػا يػنـ عػف جهػؿ فاضػح بأبسػط المعمكمػات كالقكاعػد الرػ ينبغػ أف يمرػزـ بهػا أم
كار ػػب مبر ػػدمت ،فكي ػػؼ بكار ػػب مث ػػؿ رش ػػيد الخي ػػكف كه ػػك ص ػػاحب الكثي ػػر م ػػف المق ػػا ت كالمؤلف ػػات
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المطبكع كالمنشكرة حيث يفررض في أف يككف ف نقم مدققنا كمحققنا .كسنسرعرض بعض ما ركضح
أمامنا ف قراترنا هذا الكراب قراتة أكلي .
ف الصفح  265يقكؿ الكارب رشيد الخيكف:
"يبػرز اسػـ آؿ البغػػدادم فػ ثػػكرة العشػريف (حزيػراف  /يكنيػػك  ،)1921كلهػـ مدرسػ معركفػ فػ
النجؼ ه مدرس عبد العزيز البغدادم (ت نحك  )1964الديني ".
أك ف قكل عف اإلماـ البغدادم (الكبير) عم الصفح : 266
"كلعؿ اكؿ مرجع دين برز مف أسرة البغدادم هك آي ا﵀ محمد الحسن البغدادم (ت")1973
فبعد أف قمنا بالردقيؽ جيدان ف اإلقربػاس األكؿ كجػدنا أف رمػؾ المدرسػ الدينيػ الرػ ذكرهػا ،لػـ
ركػػف مدرس ػ رابع ػ لػ ػ (آؿ السػػيد الحسػػن البغػػدادم)

مػػف قريػػب ك مػػف بعيػػد ،كانمػػا أسسػػها الحػػاج

المرحكـ عبد العزيز البغدادم عاـ 1385هػػ ،كاف هػذ الشػهرة

أصػؿ لهػا .أنظػر مكسػكع « :هكػذا

ركمـ أحمد الحسن البغدادم ،المقاكم مسرمرة كا حر ؿ ال زكاؿ كشعبنا لف يمكت ،537ط نيساف
 ،2117بيػػركت ».ع ػ كة طبع ػنا عم ػ اف الحػػاج المرحػػكـ عبػػد العزيػػز البغػػدادم

يمػػت بصػػم ق ارب ػ

لعائم البغدادم الر ه مكضكع بحث الكارػب.حيػث أف المرحػكـ عبػد العزيػز البغػدادم لػـ يكػف مػف
األشػراؼ كهػذا لػػيس إنرقاصػنا مػػف شخصػ أك قػػدر  ،كلكػف األمانػ الراريخيػ كالعمميػ رقرضػينا الرفريػػؽ
بينػ ػ كب ػػيف أسػ ػرة آؿ الحس ػػن البغ ػػدادم الغنيػ ػ ع ػػف الرعري ػػؼ بكص ػػفها رنرمػ ػ إلػ ػ عائمػ ػ له ػػا كزنه ػػا
اإلجرماع كنفكذها ،كررميز أيضنا براريخها العمم كا دب  ،ناهيؾ عف حضكرها ف العراؽ كالجزيرة
العربي ػ  ،فهػػـ مػػف صػػمب اش ػراؼ مك ػ المكرم ػ الػػذيف ينحػػدر مػػنهـ الش ػريؼ أبػػك نم ػ أميػػر الحجػػاز
(ت721ه ػ) كجػػد الشػريؼ الحسػيف بػػف عمػ زعػيـ مػػا عػػرؼ حقػان بػػالثكرة العربيػ الكبػرل فػ الحػػرب
الككني ا كل عاـ 1914ـ ،ككالد األسر المالك ف الحجاز العراؽ األردف .ككذلؾ فػإف الشػريؼ أبػا
نم هك جد األسر العربي الهاشمي الر عاشت ف كادم ال ارفػديف كعشػيرة آؿ السػيد احمػد العطػار
الحسن البغدادم ف النجػؼ كبغػداد ،كآؿ السػادة الحيػدرم فػ الكاظميػ  ،كآؿ السػيد عيسػ الحسػن
ف بغداد ،كآؿ سعبر ،كالع ؽ ،كآؿ حجاب ف الهاشمي ف بابؿ.
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كمػػف الكاضػػح هنػػا إف الكارػػب يخمػػط بػػيف ا س ػرريف أس ػرة عبػػد العزيػػز البغػػدادم ،الر ػ رنح ػػدر
عشائريان مف بن رميـ ،كبيف أسرة آؿ الحسن البغدادم المعركف بأنها أسرة أدبي عممي عريق برزت
قبؿ أكثر مػف ث ثػ قػركف ،كمنهػا السػيد محمػد العطػار البغػدادم (ت 1171ه ػ) زعػيـ بغػداد كالممقػب
بذم الرئاسػريف (اإلمامػ كالرجػارة) ،كاسػرمرت كصػك الػ المػرجعيف الفقهيػيف المجاهػديف السػيد احمػد
كشقيق السيد عم الحسػن البغػدادم أطػاؿ ا﵀ عمريهمػا .كلرجنػب مثػؿ هػذا الخطػأ المعرفػ الفػادح،
كػػاف حري ػنا بالسػػيد الخيػػكف اف يطػػالع بعض ػنا مػػف كرػػب عممػػات ا نسػػاب كالسػػير كالر ػراجـ الر ػ ذكػػرت
الحصر ػ مخطكطػػات مكربػ آيػ ا﵀ السػػيد محمػػد

ررجمػ هػػذ ا سػرة كمنهػػا ػ «عمػ سػػبيؿ المثػػاؿ

البغػ ػػدادم الحسػ ػػن » د.محمػ ػػد هػ ػػادم ا مين ػ ػ  ،139/22ط ،1384 :ك «مشػ ػػهد اإلمػ ػػاـ أك مدين ػ ػ
النجػػؼ» ،محمػػد عم ػ جعفػػر الرميم ػ  84/2ط :النجػػؼ  ،1954ك (جهػػاد السػػيد البغػػدادم د ارس ػ
حكاري ػ نقديػ ػ كثائقي ػ خػ ػ ؿ نص ػػؼ قػػرف لمس ػػيرة اإلمػػاـ المجاه ػػد الس ػػيد البغػػدادم)( ،انظ ػػر المكق ػػع
ا لكرركنػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ لس ػ ػ ػ ػ ػ ػػماح الفقيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ المرج ػ ػ ػ ػ ػ ػػع احم ػ ػ ػ ػ ػ ػػد الحس ػ ػ ػ ػ ػ ػػن البغ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدادم ،زاكيػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ مؤلف ػ ػ ػ ػ ػ ػػات:
 http://www.alsaedػ ػ ػ ) albaghdadi.com/moulfat.htmlك يره ػ ػػا م ػ ػػف عشػ ػ ػرات الكر ػ ػػب
كاألبحاث المكسع .
كف حديث عف اإلماـ البغدادم (الكبير) يقكؿ الكارب رشيد الخيكف ب رمحيص ك ردقيؽ بأن
كاف:
"مػػف الشخصػػيات الر ػ رػػردد أسػػمها ف ػ ثػػكرة العش ػريف ،كقػػد أصػػدر فرػػكل ضػػد المػػد الشػػيكع
حسػػب رسػػمي القػػكل الديني ػ كالقكمي ػ ل ػ ككػػاف بػػأثر فرػػكل اي ػ ا﵀ الحكػػيـ جػػات فيهػػا  :الشػػيكعي فئ ػ
صريح ا لحاد ف كربهـ المنشكرة كسائر كممػارهـ الشػائع الرػ

يمكػف رأكيمهػا كيكفػ ذلمػؾ هجػر

اسـ الج ل كرعقب مف نطؽ ب بانكاع مف ا ذل حر انهـ بهذا المبدأ قد قضكا عم عباد ا﵀ فػ
اديانهـ بؿ حجزكا عميهـ جميع ما يعكد اليهـ كالقضات عميهـ خدائع كثير قد اشرنا ال جمم منها".
اما حكؿ الفركل الر أصدرها سماح المجاهد السيد البغدادم فإن يقكؿ حقنا ما نص :
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" كهػ ليسػت فرػكل ركفيػر كحسػب ،كانمػا فرػكل جهػاد كبيػاف حماسػ ممرهػب ،كرشػجيع المعػػارؾ
بيف ا حزاب السياسي  ،اك بيف فئات المجرمع العراق ".
ك نظف إف هذ العبارة بريئ المقاصد عم مبدأ (المدح ف معرض الذـ) ،ع كة عم إف فيها
إبردات إل فركل اإلماـ البغدادم ،كيصنفها كأنها جػاتت بصػكرة (ربعيػ )
مغالط فاضح  ،فهك يشير
ن

لفركل الحكيـ ،بينما الحقػائؽ الراريخيػ المدكنػ رشػير إلػ عكػس ذلػؾ ،كلعػؿ مػا كربػ المفكػر عػادؿ
رؤكؼ ف هذا المجاؿ يعد مف ادؽ الركايات كقد اسرند فيها إل شهادة شهكد عياف ف رمػؾ الحقبػ ،
كمنهـ حفيد اإلماـ البغدادم ،آي ا﵀ العظم السيد أحمد الحسن البغدادم.
فف ػ ػ مبػ ػػدأ الفرػ ػػكل المشػ ػػار إليهػ ػػا كركقيرهػ ػػا يقػ ػػكؿ المفكػ ػػر ا س ػ ػ م الناقػ ػػد عػ ػػادؿ رؤكؼ ف ػ ػ
كراب «:محمد باقر الصدر بيف دكراركريريف» ط2116 ،6ـ .ف صفح  282كما بعدها ،الػذم كربػ
فػ ػ

ػ ػرة مح ػػرـ الحػ ػراـ 1422ه ػ ػ أم قب ػػؿ م ػػا كربػ ػ الخي ػػكف بثم ػػان س ػػنكات ،م ػػا يفن ػػد ه ػػذ األكذكبػ ػ

المفضكح حيث يقكؿ رؤكؼ ف النص المطكؿ الرال :
"عم ػ الػػر ـ مػػف اف د ارس ػ ركقيػػت الفرػػكل رػػدخؿ ضػػمننا مػػع مبػػدأ إصػػدار الفرػػكل ..ا اف هػػذا
المبػػدأ ،مػػع م ػركر أكثػػر مػػف اربعػػيف عام ػان عم ػ مػػركر  ،لػػـ يػػدرس هػػك اآلخػػر د ارس ػ محايػػدة يػػر
(مرعاطف ) ك (منحازة) ك ير (مررددة) عػف المسػأل الرػ
رناكلت العمؿ ا س م فػ العػراؽ كرأريخػ  ،أك رمػؾ الرػ

ابػت عػف كاقػع الد ارسػات ،سػكات رمػؾ الرػ
طػت رمػكز العمػؿ ا صػ ح الرغييػرم

أك اقطاب المرجعي الرقميدي  ..فف ظؿ هذ ا ساليب كاآلليات يبرز اكثر مف رأم ازات فركل آي ا﵀
السيد محسف الحكيـ ف ركفير الشيكعي  ،كهذا مػا بقػ طػ الكرمػاف طػكاؿ رمػؾ الفرػرة ،ففػ حػيف أف
م ارجػػع اخػريف أصػػدركا فرػػاكل مماثمػ كمرزامنػ مػػع فرػػكل الحكػػيـ ضػػد الشػػيكعي كآيػ ا﵀ عبػػد الكػريـ
الجزائرم ،كآي ا﵀ ابك القاسـ الخكئ  ،كآي ا﵀ عبد الهادم الشيرازم فاف بعض المراجع اآلخريف إما
أنهػػـ اضػػطركا الػ اصػػدار مثػػؿ هػػذ الفرػػاكل ،كامػػا انهػػـ امرنعػكا عػػف إصػػدارها ،ككػػاف آيػ ا﵀ محمػػد
المرجػع (ا ربعػ ) المػذككريف
الحسن البغػدادم مػف الػذيف رفضػكا أصػدار الفرػكل بػالرزامف مػع فرػاكل ا
الذيف اصدركا الفراكل ف هذا الجانػب كعمػ أرسػهـ بػالطبع آيػ ا﵀ السػيد محسػف الحكػيـ ،ككػاف رأم
السػػيد البغػػدادم ال ػرافض يقػػكـ عم ػ افر ػراض مهػػـ مفػػاد إف :هػػذ الفرػػاكل سػػيككف ضػػحيرها ا كل ػ
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كا خيرة شيع العراؽ ف الشيكعييف العراقييف كانكا ا مبهـ مف الطائف الشيعي  ،كلذا فأن أقررح ػ أم
السػػيد آي ػ ا﵀ محمػػد الحسػػن البغػػدادم ػ إن ػ  :إذا كػػاف بػػد مػػف إصػػدار فرػػكل ضػػد الشػػيكعي إ ىذ ٍف

ص ٍر ال اقناع عممات اهؿ السن باصدار مثؿ هذ الفركل أيضان.
ي
فمي ى

يقػكؿ آيػ ا﵀ السػيد أحمػد الحسػن البغػدادم فػ هػذا ا طػار" :عنػدما زار كفػد مػف ث ثػ عممػػات
ألقنػػاع السػػيد البغػػدادم حػػكؿ اصػػدار فرػػكل ضػػد الشػػيكعي بػػالرزامف مػػع رمػػؾ الفرػػكل كرػػألؼ الكفػػد مػػف
الشػػي مررض ػ اؿ ياسػػيف كالسػػيد أسػػماعيؿ الصػػدر كمحمػػد جمػػاؿ الهاشػػم بحضػػكر عبػػد الهػػادم
العصام  ،كقالكا ل اف خطػر ا لحػاد أصػبح كاضػحنا ،كأف الشػيكعييف يسػحمكف النػاس بالحبػاؿ كانهػـ
يػػدعكف الػ ا باحيػ  ،ك بػػد مػػف اصػػدار فرػػكل ضػػدهـ أجػػابهـ آيػ ا﵀ محمػػد الحسػػن البغػػدادم :اف
الفرػػكل بػػالعنكاف ا كلػ صػػحيح ا انهػػا بػػالعنكاف الثػػانكم رػػؤدم الػ ذبػػح الشػػيع  ،كهػػذا خطػػأ فػػادح
يجب أ

ننساؽ إلي ثـ أيف كنرـ عف الشيكعي طكاؿ هذ السنيف !".

كيضيؼ آي ا﵀ السيد أحمد الحسن البغدادم ف حكار خاص مع حكؿ هذا المكضكع قائ ن:
"بعد اف أصر آي ا﵀ محمد الحسن البغدادم عم رفض قبكؿ طمب الكفد باصػدار فرػكل ضػد
الشيكعي بالرزامف مع الفراكل ا ربعػ المشػهكرة قػاؿ لػ محمػد جمػاؿ الهاشػم فػ محاكلػ

سػرمالر

كاقناع  :سيدنا سرككف صكررؾ كفرػكاؾ مقدمػ عمػ صػكرة كفرػكل السػيد الحكػيـ !! ..كقبػؿ اف يكمػؿ
ك م نهر السيد البغدادم قائ ن ل  :ما هذا الك ـ هؿ نحف اطفاؿ !"..
كأقررح أي ا﵀ السيد محمد الحسن البغدادم (أم اإلماـ البغدادم) أيضان أف رككف الفركل عامػ
كبم ػػا أف ػػاد « يج ػػكز ا نرم ػػات الػ ػ األحػ ػزاب الرػ ػ

ر ػػؤمف برطبي ػػؽ اإلسػ ػ ـ كمب ػػدأ كعقي ػػدة كنظ ػػاـ

كش ػريع » .نق ػ عػػف ح ػكار مػػع آي ػ ا﵀ السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم( .أنظػػر هػػامش الكرػػاب عم ػ
الصفح ) 284
" ..بالطبع اف آي ا﵀ محمػد الحسػن البغػدادم الػذم رفػض اصػدار فرػكل بػالرزامف مػع الم ارجػع
ا ربع ػ اضػػطر مرػػأخ نار ال ػ اف يصػػدر فرػػكل ضػػد الشػػيكعي ا اف فر ػكا كانػػت أكثػػر حيط ػ كحػػذ نار
كرح ػػاكؿ اف رف ػػرؽ ب ػػيف الم ػػؤمنيف الحقيقي ػػيف بالش ػػيكعي كب ػػيف القكاع ػػد ،الرػ ػ انخرط ػػت فػ ػ الح ػػزب
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الشػػيكع ألسػػباب مرعػػددة ،كمػػع اف المػػذابح الر ػ ارركبػػت بحػػؽ الشػػيكعييف فيمػػا بعػػد ،عنػػدما أصػػدر
البعثيػػكف بيػػاف رقػػـ ( )13كدعػػك في ػ ال ػ ابػػادة الشػػيكعييف ..مػػع اف الفرػػاكل ا ربع ػ كظفػػت ف ػ هػػذ
المذابح عندما اظهركها مصكرة عبر الرمفزيكف كأجرات رػكظيف لرنفيػذها ...كمهمػا يكػف مػف أمػر فػاف
مراجع آخريف رفضكا اصدار فركل ضد الشيكعي رفضنا رامنا كآي ا﵀ حسيف الحمػام  ،كآيػ ا﵀ عبػد
الكريـ الزنجان  ،كآي ا﵀ الشي محمد فاضؿ القائين  ..ا اف ثمف هذا الرفض كاف قاسيان عندما رػـ
ارهاـ ا كؿ بأن شػيكع  ،كارهػاـ الثػان بأنػ عميػؿ بريطػان  ،كارهػاـ الثالػث بأنػ مجنػكف ،كاف جهػاز
مرجعي ػ آي ػ ا﵀ السػػيد محسػػف الحكػػيـ هػػك الػػذم كػػاف يقػػكد ا شػػاعات كيكج ػ ا رهامػػات كيركجهػػا
ضدهـ ،كاف هذاالجهاز الرهم السياسػي ضػد هػؤ ت ك يػرهـ الػ رهمػ اخػرل

يمكػف ذكرهػا هنػا...

اف رفض الزنجان كالحمام كالبغدادم (ألكؿ كهم ) كالخالص لرحكيؿ المكاجه مع الشيكعييف ال
مكاجه فراكل كاف يشير ال شؾ ف مبدأ الفركل مف جه  ،كشؾ ف ركقيرهػا مػف جهػ ثانيػ  ،كشػؾ
حكؿ اصرار مرجعي الحكيـ عميها مف جه ثالث  ..ا فػأف المكاجهػ كانػت مكاجهػ خطابػات فكريػ
سياسي كما أرضح سابقان"...
كيضيؼ رؤكؼ بعد ذلؾ كرحت عنكاف «نرائ الفركل» ما نص :
"كما حصؿ بالنهاي هك ما يم :
أك  :مسػػاهم مرجعي ػ آي ػ ا﵀ محسػػف الحكػػيـ ف ػ اسػػقاط حككم ػ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ س ػكات عبػػر
الفرػػاكل أك عبػػر أم اجػرات مرشػػدد أخػػر أك عبػػر أسػػمكب المقاطعػ الػػذم انرهجػ آيػ ا﵀ الحكػػيـ ضػػد
قاسـ كا صرار عم عدـ (اسرقبال ) فػ النجػؼ ا شػرؼ ػ كمػا رػـ رأكيػد ذلػؾ ػ مػف قبػؿ السػيد محمػد
بػػاقر الحكػػيـ حيػػث قػػاؿ :اف لهػػذا ا سػػمكب مػػف المقاطع ػ دك انر ف ػ اسػػقاط حككم ػ عبػػد الك ػريـ قاسػػـ
كمهما ركف أسباب هذا الرشدد كهذا الدكر ا أف هناؾ حقيق يجب اف رقاؿ لمرػاري كهػ  :إف ع قػ
آي ا﵀ السيد محسف الحكيـ مػع العهػكد الممكيػ كانػت اقػؿ رػكر انر كأقػؿ رشػددان ،كهػذا ا مػر هػك ا خػر
سػػاهـ ف ػ ركػريس الشػػككؾ حػػكؿ هػػذا الرحػػكؿ

سػػيما فػ ظػػؿ اسػػرهداؼ قاسػػـ مػػف شػػا ايػراف كمػػف

بريطانيػػا كالعربي ػ السػػعكدي كمصػػر بزعام ػ جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ،ك سػػيما ف ػ ظػػؿ ع ق ػ مرجعي ػ
الحكيـ ا يجابي مع شا ايراف.
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ثانينا :كف ظػؿ كػؿ مػا رقػدـ قػد

يكفػ القػكؿ ًإف سػبب ابرعػاد المرجعيػ عػف عبػد الكػريـ قاسػـ

كػػاف بس ػػبب الشػػيكعييف ،كي ػػرل ال ػػدكركر بحػػر العم ػػكـ أف الحػػزب الش ػػيكع لػ ػ دكر ف ػ الرباع ػػد ب ػػيف
المرجعي كالسمط حيث يقػكؿ« :كسػاهـ الحػزب الشػيكع برعميػؽ الهػكة بػيف المرجعيػ كقاسػـ كحػاكؿ
اإلماـ الحكيـ الطمب مف قاسـ أف يعكد ال كاقع ا س م كررؾ ا حكاـ كالقكانيف المنافي ل سػ ـ
كلكف قاسـ ارخذ مكقفان جافان رجػا المرجػع ممػا ادل الػ القطيعػ لػذا الرفػت القػكل ا سػ مي كالقكميػ
حكؿ اإلماـ ضد الريار الشيكع مف جه  ،كضد قاسـ مف جه أخرل» هذا السبب قد
كحػد

يككف كافينا

ف الريػػار الشػػيكع كػػاف الشػػارع الع ارقػ قبػػؿ مجػ ت قاسػػـ كاذا كػػاف قاسػػـ قػػد قػػرب الشػػيكعييف

كرحكؿ ذلؾ ال سبب ف عدات المرجعيػ لػ فكػاف ينبغػ أف يركقػؼ هػذا العػدات بعػد أف رخمػ قاسػـ
عف الشيكعييف ،فال فت أن بعد هذا الرخم ازداد عدات مرجعي الحكيـ ضد قاسػـ ..كهػذا ا مػر هػك
اآلخػػر كػػاف منبعػان لمشػػؾ عػػف السػػر الػػذم يكمػػف كرات اصػرار المرجعيػ (الحكػػيـ) عػػؿ عػػدات قاسػػـ فػ
ظؿ جك جامع مف العدات الخارج ضد .
ثالثنا :كا ده مف كؿ ذلؾ أف الرقارب القكم ػ ا س م ف رمؾ المرحم ضد الشيكعييف كاف
برخطيط قكم ػ بعث رجم عبر الدكر الذم مارس الريار القكم ػ البعث ف ركظيؼ الفراكل كحث
المراجع عم اصدارها ...كلـ يرجػؿ بالمقابػؿ برخطػيط اسػ م مركػاف ت مرػكازف ،كمػا فائػدة أف يقػاؿ
بعد كؿ ذلؾ أك أف يصار ال ا عرراؼ بأف «المرجعي انرصرت عم قاسـ كلكف القػكمييف اسػرفادكا
مف ذلؾ كصعدكا عم أكرافنا كنحف (أم ا س مييف) لـ نمرفت ال ا مر ا بعػد بضػع أشػهر بعػد
فكات ا كاف» هذ الشككؾ جميعان ه الر أدت ال القكؿ فػ نهايػ المطػاؼ كبعػد مػركر أكثػر مػف
ث ثػػيف سػػن عمػ رحيػػؿ آيػ ا﵀ الحكػػيـ ،كمػػف ثػػـ اعػػادة قػراتة رمػػؾ الفرػرة أدت الػ القػػكؿ فػ بعػػض
ا كساط إف آي ا﵀ السيد محسف الحكيـ «أسقط عبد الكريـ قاسـ كجات بالبعثييف إل السمط !!".
كاإلقرباس طكيؿ ،كلكف يحؽ لنا أف نركقؼ لنسأؿ الكارب رشيد الخيكف ،لماذا لـ يعررض بػنفس
الحماس ك(المكضكعي ) عم السيد محسف الطباطبائ الحكيـ الػذم أسػقط عبػد الكػريـ قاسػـ ،كالػذم
أب ػػاد ش ػػيكعي العػ ػراؽ ع ػػف بكػ ػرة أب ػػيهـ م ػػف خػ ػ ؿ بي ػػاف  13السػ ػ ت الص ػػيت فػ ػ انقػ ػ ب  8ش ػػباط
1963ـ
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كنقكؿ نحف اف ف ما طرح المفكر ا س م الناقد عادؿ رؤكؼ ف هذا الصدد ما يكف لمرد
عمي  .فإذا كاف السيد الخيكف لـ يق أر كيمحص كيدقؽ فيما كرػب عػادؿ رؤكؼ فميػدقؽ عمػ األقػؿ فػ
ما يمكف أف يجيب ب .
كبالعكدة مف جديد إل ما أكرد الكارب الخيكف نجد ف الصفح  267ما نص :
" هنػػا نركقػػؼ عنػػد عبػػارة (هجػػر اسػػـ الج ل ػ ) الػػذم اعربػػر كف ػ ار كمفػػردة الهجػػر رعن ػ البيانػػات
كالكرب كالرسائؿ أك العبادة بمعناها العاـ الذم يسركجب الكفر مف المبالغ حقا ،كبما

يميؽ بمرجع

دين اف يأر بفركا مػا هػك يػر صػحيح اك دقيػؽ فرعقيػب مػف نطػؽ بأسػـ الج لػ لػـ يحصػؿ كبهػذا
المعن حر ركفر فئ سياسي بكاممها ،بؿ اف هناؾ رجاؿ ديف رعاممكا مػع الحػزب الشػيكع الع ارقػ
مف السن كالشيع مف ا عظمػ كآؿ كاشػؼ الغطػات كآؿ الماشػط ك يػرهـ مػف ا سػر الدينيػ ككػانكا
يسػػرهمكف رسػػائمهـ كخطابػػارهـ بالبسػػمم عػػادة ،ك يقػػاؿ عػػف رمػػؾ الفرػػكل اك فرػػكل القرػػؿ الر ػ اصػػدرها
رجػػاؿ الػػديف ضػػد الحػػزب الش ػيكع ف ػ رمػػكز  /يكليػػك  1961اكثػػر مػػف انهػػا فرػػكل سياسػػي حسػػب
كصػػؼ الشػػي طػ جػػابر العمػكان مبنيػ عم ػ الخػ ؼ الحزبػ كالمرحمػ بػػيف الريػػار القػػكم كالريػػار
اليسارم كالمرجعي كمػا هػك معػركؼ رمثػؿ الثكابػت الدينيػ كررعػال لمهمارهػا المقدسػ عمػ مثػؿ رمػؾ
الصغائر ،كمثاؿ هك ت مثاؿ «كالذيف

يشهدكف الػزكر كاذا مػركا بػالغك مػركا ك ارمػا» كمػا حػدث بػيف

ا حزاب آنذاؾ كاف بالنسب لما يمثمكن مف الثكابت هك الغمك بعين "
أما ف الصفح  277فيقكؿ الخيكف ما نص :
"إف الم ارجػع الدينيػ ليسػت عمػ احركػاؾ مباشػر بالنػػاس بػؿ مػف رقاليػػدها العزلػ كا رصػاؿ عبػػر
الحجػػاب كهػػـ عػػادة مػػف ا بنػػات كالػػكك ت كرسػػمع مػػف المق ػربيف ،كهػػك ت بطبيع ػ الحػػاؿ لهػػـ ميػػكلهـ
كا راضهـ السياسي اك ا جرماعي كنكازعهـ الشخصي كامزجرهـ ضد هذا أك مع ذاؾ".
كف ذلؾ نقكؿ :يبػدك اف السػيد الخيػكف كرػب هػذ الجزئيػ كعممهػا إسػرنادان إلػ مػا رآ مػف كاقػع
عزل السيسران كالهال المصػطنع الرػ يحػيط بهػا نفسػ هػك كأمثالػ مػف (م ارجػع) الحػكزة ػ الرباعيػ
المرعايشػ ػ ك نريػد اف نقػكؿ المرعاكنػ ػ مػع اإلحػر ؿ األمريكػ  ،رمػؾ (الرمػكز) الرػ
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رصػم بػيف

الناس أك رؤمهـ ف الص ة ،كبعضهـ لـ يزر الصحف الحيػدرم منػذ سػنكات ،ناهيػؾ عػف الصػ ة أك
إمامػ المسػػمميف فػ مفارقػ

ريبػ جػػدان ،رمػػؾ (الرمػػكز)

ي ارهػػا ك يكػػاد يسػػمع بهػػا المػكاطف البسػػيط

المس ػػحكؽ ب ػػيف فكػ ػ الرحػ ػ المرمثمػ ػ ب ػػاإلحر ؿ البغ ػػيض كأذنابػ ػ الفاس ػػديف كالمفس ػػديف م ػػف أقط ػػاب
(العممي السياسي ) مف المحرميف بنفس رمؾ (الرمكز) المرجعي  ،ذلؾ المكاطف الذم يئف منذ ما يقرب
مف سبع سنكات رحت كطأة الدمار كالفقػر كالمػرض فػ عػراؽ مػا بعػد (الرحريػر) المشػؤكـ .كأنػ ػ أم
رشيد الخيكف ػ لـ يسمع عمػ مػا يبػدك أك أنػ

يريػد أف يسػمع ببقيػ الم ارجػع الػذيف انػدككا فػ عمػؽ

معانػػاة النػػاس يعػػانكف مػػثمهـ مثػػؿ الغالبي ػ العظم ػ شػػظؼ العػػيش كقم ػ (الرمكيػػؿ) ،كارفػػاؽ الجميػػع
(اإلح ػ ػػر ؿ ،السياس ػ ػػيكف ،النخ ػ ػػب الثقافيػ ػ ػ ) عمػ ػ ػ حص ػ ػػارهـ كالرعر ػ ػػيـ عمػ ػ ػ س ػ ػػيررهـ كانج ػ ػػازارهـ أك
نشاطارهـ.
بؿ عم العكس مف ذلؾ نجد أف الخيكف يرعرض بالغمز كالممز ألهـ رمكز المرجعي العركبيػ .
فف معرض رناكل سيرة آي ا﵀ العظم السيد احمد الحسن البغدادم أطاؿ ا﵀ عمر  ،عبػر الكارػب
رشيد الخيكف عف

مكضكعي حادة

يمكف اف نعزكها إل جهم  ،كهػك الػذم خػاض فػ أكثػر مػف

كراب كمقال كلقات رمفزيكن ف مكضكع األدياف كالمذاهب ،فف هذا السياؽ يقكؿ رشػيد الخيػكف عػف
السيد احمد الحسن البغدادم ف الصفح  272ما نص :
"كر ار يرجع خ ف مع مرجعي اب القاسـ الخكئ إل سنكات مبكرة ،أم إلػ بدايػ الثمانينيػات
مػػف القػػرف الماض ػ  .قػػاؿ كنػػا نكاج ػ عرابػػا هادئػػا عنػػدما قرػػؿ الشػػهيد المرجػػع محمػػد بػػاقر الصػػدر اف
المرجػػع فػ ذلػػؾ الكقػػت الرعػػيس لػػـ يػػدافع عنػ لسػػبب ا خػػذ بالرقيػ ال شػػرعي  ،كلػػذا اقػػكؿ اف ا خػػذ
بالرقي ػ ،
بديهي

الر ػ رفض ػ ال ػ نسػػؼ معػػالـ اصػػكؿ الػػديف مػػف اكبػػر المحرمػػات الشػػرعي  ،هػػذ مسػػأل
رحراج ال رفسير أك دليؿ ف يخدعكـ رجؿ ديف دجاؿ اكحزب ضيؽ.

كيحدد البغدادم الرقي بفركع الديف

بأصكل  « :أف نصم بص ة أهؿ السن كالجماعػ  ،كأف

نح بحجهـ ،كنجاهد بجهادهـ ضد الهجمات الخارجي  ،هذا إذا كانت هناؾ ضغكط طا كري ضدنا
 ...أمػػا األخػػذ ف ػ الرقي ػ ف ػ أصػػكؿ الػػديف ف ػ يسػػكغ ذلػػؾ اط ق ػان عنػػد كاف ػ المػػذاهب اإلس ػ مي
المخرمفػ إذا كػاف الػػديف فػ خطػر» .كحسػػب هػذا المنطػؽ
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بػػد أف يعػذر البغػدادم ىمػ ٍػف حػارب إيػراف

إلػ جانػػب الجػػيش الع ارق ػ ككنػ عػػدكاننا خارجيػنا! ،كاذا صػػح مػػا أدلػ بػ السػػيد البغػػدادم ،كمػػا كػػاف
يعمنػ كيمارس ػ ضػػد السػػمط كضػػد المرجعي ػ ف ػ آف كاحػػد ،كمنػػذ ذلػػؾ الرػػأري  ،فإن ػ اسػػرمر مكجػػكدان
داخػػؿ العػراؽ بعػػد قرػػؿ محمػػد بػػاقر الصػػدر لسػػنكات طكيمػ  ،فهػػؿ رػػرؾ العمػػؿ بالرقيػ  ،كأعمػػف صػراح
مكقف مف السمط !"
ات مػا كربػ السػيد احمػد
كنقكؿ لقد نسػ أك رناسػ الكارػب الكثيػر ممػا كرػب فػ هػذا المجػاؿ سػك ن

الحسػػن البغػػدادم نفس ػ أك مػػا نقم ػ اآلخػػركف عن ػ  ،كف ػ مقػػدمرهـ المفكػػر كالكارػػب اإلس ػ م عػػادؿ
رؤكؼ كما أسمفنا ف أكثر مف مكضع ،فسماح السيد اي ا﵀ احمػد الحسػن البغػدادم معػركؼ جػدنا
بمكاقف الشهيرة بعدـ ا خذ بالرقي ال شرعي  ،كسماحر قد جسدها عمميان مف خ ؿ مكاقف ضد حزب
السمط الحاكم حيف ذاؾ.
كيمكػػف ألم قػػارمت مكضػػكع الرأكػػد منهػػا مػػف خ ػ ؿ مػػا قػػاـ بمذك ارر ػ سػػماح المرجػػع أحمػػد
الحسن البغدادم ف كراب  «:السمط كالمؤسس الديني الشيعي ف العراؽ ػ حكار صريح مع أي ا﵀
احمد الحسن البغدادم» ،أجرل الحكار حامػد القريشػ مػف قبػؿ المركػز الع ارقػ لإلعػ ـ كالد ارسػات،
الطبع ػ األكل ػ 2112ـ ،رحػػت العنػػاكيف البػػارزة المثي ػرة لمجػػدؿ مثػػؿ «اس ػرار كفػػاة اإلمػػاـ البغػػدادم»،
«انرفاضػ بػ قيػػادة»« ،مػػف انرفاضػ اإلمػػاـ الخمينػ الػ ثكررػ »« ،صػراع مػػع المػػؤرمر ا سػ م
الشػػعب »« ،بعػػد الفرن ػ أك جسػػر لمعبػػكر»« ،الشػػهيد الصػػدر بػػيف المرحمي ػ كالرأسػػيس»« ،هدي ػ بعػػد
ا نرفاض ػ الخاس ػرة»« ،ا نفرػػاح الخػػادع عم ػ الرمػػكز»« ،اسػػرفرات بعػػد ا حرضػػار»« ،اخرفػػات قبػػؿ
النصر المكعكد» .هػذ العنػاكيف ،كنحػف نفرػرض أىف السػيد (الخيػكف) قػد ق أرهػا حرمػان بد لػ إسرشػهاد
ػر ،ككػػذلؾ فػػإف نصػػكص الفقػرات الرػ رحمػػؿ رمػػؾ العنػػاكيف كانػػت كمهػػا ركثػػؽ بػػأف
بهػػذا الكرػػاب حصػ نا
السػػيد البغػػدادم كػػاف ضػػد النظػػاـ السػػابؽ ،بػػؿ هػػك مػػف القمػ النػػادرة الرػ كانػػت رمرمػػؾ مشػػركعان فعميػان
عم ػ األرض م ػػف خػ ػ ؿ نش ػػاط حرك ػ مي ػػدان  ،كسػ ػؤالنا لمس ػػيد (الخيػػكف) ه ػػك :لم ػػاذا ه ػػذا الرض ػػميؿ
كلمصمح مف  ،كلماذا لـ ركرب عف الذيف يرردكف (العمام ) أك يخربئكف خمفها ك يجدكف حرجان فػ
دعـ العممي السياسي البائس ف عراؽ ما بعد اإلحر ؿ  ،كأصبحكا سماسرة لربرير الخطايا كالرركي
اإلنرخػػاب الف ػ لكػػؿ مػػف جػػاؤكا مػػع اإلحػػر ؿ .كالس ػؤاؿ األب ػرز هنػػا هػػك إذا كانػػت معمكمػػات السػػيد
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الخيػػكف خاطئ ػ أك مظمم ػ ف ػ مػػا يخػػص األحيػػات مػػف الشخصػػيات كرجػػاؿ الػػديف ،فكيػػؼ يرسػػن لنػػا
رصديق أك الثق ف ما يكرب حيف يرعرض ف مكاضع أخرل لسيرة األمكات منهـ !!!.
كبالعكدة مجددان لإلقرباس مما كرب المفكر عادؿ رؤكؼ ف كرابػ المكسػكـ «أنبيػات كأصػناـ ...
حكزة األرض كالكطف ...حكزة الكافديف ال الكطف»ػ الطبع الثاني

1431هػ ػ 2119ـ ف اسػرثنائ

السيد البغػدادم مػف رهمػ مػكا ة السػمط كالنظػاـ السياسػ قبػؿ اإلحػر ؿ ،كمػف خػ ؿ انرقػاد الشػديد
المرجعي النجفي حيث يقكؿ رؤكؼ ف صفح  315ما يم :
"لػػـ يكػػف لنثقػػؿ عم ػ القػػارئ بهػػذ النصػػكص الصػػحفي لػػك األهمي ػ القصػػكل إلعػػادة قراترهػػا،
كالكقػػكؼ عنػػد د

رهػػا ،ف ػ إطػػار المبحػػث ،الػػذم نحػػف بصػػدد  ،فقػػد أكػػدنا سػػابقا أف هػػذ «الحػػكزة»

النجفي  ،الر كظفها صداـ حسيف بهػذا الشػكؿ ،الػذم يصػب فػ ارجػا سياسػار الخارجيػ كاإلقميميػ
كالمحمي  ،برمكزها كأسمائها الر أكردرها رمؾ الصحؼ ،إنما اسػرجابت لػذلؾ مكرهػ  ...إ أف الثابػت
ف األمر الذم

يسرطيع أف ينكر أحد ،هػك مبػدأ ا سػرجاب  ،الػذم عبرنػا عنػ فػ مػا مضػ  ،بأنػ

يعبر عف «حكزة مهزكم ذاريان» ...كما يمكف أف يثار بهذا الصدد هك :هؿ أف الكاقع ما كػاف يسػمح
لكؿ هؤ ت ػ باسرثنات محمد الصدر الذم كاف يخب مشركع كاحمد الحسن البغدادم الذم كاف لدي
رنظيـ سرم يعمؿ ضد النظاـ ػ بأف يضعكا أنفسهـ ف مكقع الذؿ رحت عنكاف «الرقي » ،لك اخمصت
النكايا فعػ

كهػؿ مبػدأ «الرقيػ » يبػرر إذ ؿ األمػ مػف خػ ؿ عممهػـ بػ الػذم قمنػا عنػ إنػ إذ ؿ

اذ ؿ بعد

إننا نعرقد ان إذا ركقؼ األمر عم هذا اإلذ ؿ لهـ كلألم  ،كعم خيارات أخرل كانت

مراحػ  ،فػ يمكػػف لعاقػػؿ أك مرػػديف أف يػػرجح هػػذا اإلذ ؿ عمػ خيػػار الهجػرة خػػارج العػراؽ ،أك عمػ
خيػػار رػػرؾ «الحػػكزة» كجمكسػػهـ ف ػ بيػػكرهـ ،إذا مػػا كػػانكا
كشػجاعرهما ...كاذا كانػػت الذريعػ

ػ السػيمفكني

يممكػػكف ج ػرأة الصػػدريف األكؿ كالثػػان

ػ المعرػػادة الرػ رقػػاؿ إزات مثػؿ هػػذا الكػ ـ بػػأف أمػػر

بقػػائهـ ي ػرربط بػ ػ «حفػػظ الكيػػاف الحػػكزكم» ...فػػأم كيػػاف هػػذا الػػذم نحػػافظ عمي ػ بالػػذؿ كمػػا فائػػدة
«حكزة» ذليم رنفذ إرادة السمطاف ك رساهـ ف قرؿ الناس األبريات كمػا الػذم رخسػر األمػ مػف هكػذا
«حكزة ذليم » رؤدم إل إذ لها بالكامؿ كأم منجز معرف لهذ «الحكزة» يبرر ذبح األم كاذ لها
إن ألمر ريب أف ردعك هػذ «الحػكزة» لمجهػاد «مكرهػ » مػف قبػؿ صػداـ حسػيف ضػد األميركػاف...
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فيم ػػا هػ ػ ررخم ػػؼ ع ػػف الجه ػػاد ،ال ػػذم خاضػ ػ الش ػػهيداف الص ػػدراف األكؿ كالث ػػان  ،كركج ػػا جهادهم ػػا
با سرشهاد ...كان ألمر ريب أف يككف الشعب العراق ضحي «نخب » الفكري كالثقافي كالسياسي ،
الرػ لػػـ ركضػػح ل ػ الفػػرؽ بػػيف هػػذيف «الجهػػاديف»« ..الجه ػاد اإلك ارهػ » رحػػت اريػ صػػداـ حسػػيف..
ك«الجهاد الميدان » لمصدريف ..كان ألمر ريب أف هذ «النخب » رصالح بيف هذيف «الجهاديف» لػ
«حػػكزة» النجػػؼ ،ك رفصػػؿ بشػػكؿ كاضػػح بػػيف الصػػدريف كرمػػكز الع ػراؽ الجهادي ػ األخػػرل ..كبػػيف
«حكزة» النجؼ بزعام «مرجعها» األعم ".
اما عف قكؿ الدكركر الخيكف:
"كحسب هذا المنطؽ ف بد أف يعذر البغدادم ىم ٍف حارب إيراف إل جانب الجيش العراق ككنػ
عدكانان خارجيان!"
فمف الكاضح إف مرد هك عدـ فهـ السيد الخيكف لإلس ـ عم حقيقر  ،بكصف عممان الركج ،
حيث إف ايراف (كفؽ مػا يجرهػد بػ السػيد البغػدادم) ربقػ جػزتان مػف الػكطف ا سػ م الكبيػر كليسػت
مف الدكؿ ا جنبي الكافرة المسركبرة ،هذا الركصيؼ

ينطبؽ عمػ مػا قصػد السػيد البغػدادم بعبػارة

(العػػدكاف الخػػارج ) فاإلقررػػاؿ بػػيف ط ػرفيف مػػف المسػػمميف قػػد يكػػكف (بغي ػان) كلكػػف

يمكػػف ركصػػيف

بعدكاف خارج ألن يجرم داخؿ جسد األم الكاحدة ،مصداقنا لقكل رعال :
ً
طائً ىفرى ً ً
يخ ىػرل ىف ىقػارًميكا الرًػ
 ىكًاف ى
اه ىما ىعىمػ ٍاأل ٍ
ىصًم يحكا ىب ٍي ىنهي ىما ىفًإف ىب ىغ ٍ
ت ًإ ٍح ىػد ي
اف م ىف اٍل يم ٍؤ ًمن ى
يف ا ٍقرىىرميكا ىفأ ٍ
ً ً
ً
ً
اتت فىأ ً
ً
ً
يف
ىم ًر الم ً فىًإف فى ٍ
ىصم يحكا ىب ٍي ىنهي ىمػا بًاٍل ىع ٍػد ًؿ ىكأى ٍقسػطيكا ًإف المػ ى ييحػب اٍل يم ٍقسػط ى
ٍ
رىٍبغ ىحر رىف ىت ًإلى أ ٍ

الحجرات ػ 9

أما قكؿ الخيكف ف صفح  273مف كراب :
"ككبقيػ ػ رج ػػاؿ ال ػػديف المسيس ػػيف ي ػػرل البغ ػػدادم كه ػػك يخط ػػب فػ ػ مدينػ ػ الث ػػكرة حي ػػث معق ػػؿ
الصدرييف اف السياس ه الديف كالديف هك السياس كؿ مف يزعـ اف الديف لػيس لػ ع قػ بالسياسػ
هك فاسؽ باجماع ا ئم (ع) كعممات ا س ـ سػن كشػيع سػكات بسػكات كعمػ طريقػ ماكػاف يكصػؼ
ب خطابات القادة كمنهـ صداـ حسيف اخذ ارباع البغدادم كهـ قم يصفكف خطاب بالراريخ "
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ك نعمـ كيؼ رسن لمدكركر رشيد الخيكف معرف (قمػ ) اربػاع البغػدادم ،كمػا هػك مقيػاس شػعبي
رجؿ الديف بالنسب إلي حر يعمؽ برهكـ عم قكلهـ (بالخطػاب الرػاريخ )  .فػإذا كػانكا أرباعػ (قمػ )
كيػػؼ يفسػػر لنػػا الػػدكركر الخيػػكف سػػبب حضػػكر ذلػػؾ الخطػػاب حشػػدان يزيػػد عػػف مئر ػ الػػؼ انسػػاف ،
ككيؼ رسن ل (أم السػيد البغػدادم) جمعهػـ  .كهػك (أطػاؿ ا﵀ عمػر ) ال ازهػد الػذم

يممػؾ األمػكاؿ

الطائم الر يمكف أف يغريهـ بها كما يفعؿ الكثير مف المثقفيف كالسياسيف كالمعمميف ممف جاؤكا مع
اإلحر ؿ كالبغدادم

يممؾ أيضنا السػمط الرػ رمكنػ مػف إجبػار هػؤ ت البسػطات لإلسػرماع إليػ أك

الرفاعػػؿ العفػػكم معػ  ،عمػ نحػػك مػػا شػػاهدنا فػ الرسػػجي ت الفيديكيػ الرػ بحكزرنػػا كالمكثقػ نسػػخ
عنها ف المكقع اإللكرركن الرسم الخاص بالسيد البغدادم.
كأخي انر كعندما صدرت مذكرة ا عرقاؿ ير الرسمي فػ حػؽ البغػدادم برػاري  27كػانكف ا كؿ
2115ـ ،فكيػػؼ يفسػػر لنػػا الػػدكركر الخيػػكف ردكد الفعػػؿ اإلسػػرنكاري فػ الشػػارع الع ارقػ بكافػ أطيافػ
الدينيػ ػ كالمذهبيػ ػ كالقكميػ ػ ناهي ػػؾ ع ػػف نخبػ ػ السياس ػػي كالدينيػ ػ كالفكريػ ػ الكطنيػ ػ كك ػػذلؾ األحػ ػزاب
كالمنظمػػات كالرنظيمػػات كالمنػػابر اإلع مي ػ كالفضػػائيات ،ككػػذلؾ الرظػػاهرات ف ػ الناص ػري كالكػػكت
كالحم كالكاظمي كا نبار كركررت نفس ردكد األفعػاؿ رقريبػان حػيف اقػدمت قػكات اإلحػر ؿ ا ميركيػ
كأذنابهػػا عم ػ اسػػرهداؼ منػػزؿ آي ػ ا﵀ العظم ػ المرجػػع السػػيد احمػػد الحسػػن البغػػدادم ف ػ النجػػؼ
ا ش ػػرؼ المحرمػ ػ كاعرقم ػػت كل ػػد البك ػػر محم ػػد م ػػع ض ػػيفي فج ػػر ي ػػكـ الجمعػ ػ المص ػػادؼ  24شػ ػكاؿ
1429هػ المكافؽ  24رشريف ا كؿ 2118ـ .كرػـ ذلػؾ عقػب المحاضػرة الرػ القاهػا النػاطؽ الرسػم
باسـ سماحر رحت عنكاف «مراجع كامكاؿ كبا رقاـ عف هدر الماؿ الشيع » ا س م .
كيقكؿ السيد الخيكف ف الصفح :273
"دعا البغدادم ال جبه كطني  ،ا ان يضعها رحت رسمي إس مي مع انها رحكم ف داخمها
كفا ار كممحديف كفسػاقان عمػ حػد عباررػ قػاؿ « :يجػب اف نرعػاكف مػع أم جهػ  ،مػع أم فئػ كمػع أم
حزب حر لك كاف فاسقا بؿ حر لك كاف كاف ار بؿ حر لك كاف ممحدا بمجرد اف يحاكؿ هذا الحزب
أك رمػػؾ الفئػ الرنسػػيؽ كالرعػػاكف معنػػا يجػػب عمينػػا اف نقػػيـ الجبهػ الكطنيػ كاإلسػ مي » ،كربػػدك دعػػكة
انفراح

حدكد لها ارت مف رجؿ ديف اجد مسرمهما اخكاف الصػفا كخػ ف الكفػا كمػذهبهـ الػدين مػف
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اكرم مذهب البغدادم مع ا خر ؼ كهـ القائمكف فػ رسػائمهـ( :كبالجممػ ينبغػ
رعال اف

خكاننػا ايػدهـ ا﵀

يعادكا عمما مف العمكـ أك يهجركا كرابا مف الكرب ك يرعصبكا عم مذهب مف المذاهب

ألنا أرينا مذهبنا يسرغرؽ المذاهب كمها كيجمع العمكـ جميعا).
لكف كيؼ يمكف رككيف جبه مع مف كصفهـ برمؾ ا كصاؼ الر رخرج اصحابها مف ا سػ ـ
كالديف عام كهك يريدها جبه ثـ دكل اس مي ! ا إف لرمؾ القػكل الرػ يػدعكها البغػدادم لمشػارك
الجبهػ الكطنيػ رجربرهػػا مػػع آيػ ا﵀ الخمينػ كقػػد ارػ بػ مثػػا فػ خطابػ عنػػدما رعػػاكف فػ بدايػ
الثػكرة مػع الحػزب الشػيكع ا ي ارنػ كالقػكل الميبراليػ كاليسػػاري ثػـ انقمػب عميهػا مسػربدا! هػؿ هػك هػػذا
النمكذج اـ دعكة ال الشراك ف القرار بعيدا عف ا صرار عمػ رحقيػؽ ا هػداؼ رحػت مبػرر الغايػ
ربرر الكسيم ! كالسيد البغدادم حسبما رقدـ ف سيرر ان ق أر كراب ميكافيم (ا مير)!"
كنػػرد عميػ بػػأف إفرػراض السػػيد الخيػػكف إف آيػ ا﵀ السػػيد احمػػد الحسػػن البغػػدادم يسػػرمهـ افكػػار
(إخكاف الصفا كخ ف الكفا) كمذهبهـ الدين  ،فنحف نرل إف هذا الفرض
في يمكننا البنات عمي  ،كهك

سند ل ك

أساس عممينا

يعػدك أف يكػكف جػزتان مػف إسػمكب (القكلبػ ) الفكريػ كاإلفر ارضػات الرػ

رحكمهػا عمػ مػػا يبػػدك خمفيػ السػػيد الخيػػكف العقائديػ فػ حكمػ عمػ ظػكاهر األشػػيات كرفسػػيرها .امػػا
قكل بأف السيد البغدادم قد ق أر كراب (األمير) لميكافيم كهك دليؿ عم إف السيد البغػدادم قػد يكػكف
مؤمننا بأف (الغاي ربرر الكسيم ) ،فنحف نعرقد أن ي إسرنراج راف

يرفؽ مع سمككيات السػيد البغػدادم

كمنهج ػ عم ػ أرض الكاق ػػع ،كمػػا أف جع ػػؿ ق ػراتة كر ػػاب (األميػػر) رهمػ ػ لقارئ ػ ر ػػذكرنا بػػرهـ مح ػػاكـ
(الرفرػػيش) ف ػ القػػركف الكسػػط  ،كهػػك دعػػكة عامػ كفاضػػح لمرجهيػػؿ مػػف خ ػ ؿ اإليحػػات ك(النصػػح)
بعدـ قراتة الكرب لك

رصيبنا عدكل مف نكع ما ،فمف الكاضح أف السيد الخيكف

يميز هنا بيف

قراتة الكراب كبيف الرأثر باألفكار ،بؿ كينصب مف نفس كصيان عم أفكارنا كقراتارنا.
كف الصفح  274مف كراب يقكؿ السيد خيكف
"بعد «حرك ا س ميف ا حرار» الر ليس لها ذلؾ الفعؿ المؤثر كاف كجدت ف ررعدل ا فراد
ف زمف المعارض العراقي ضد النظاـ السابؽ".
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ك نريد أف نرد عم ذلؾ ،بؿ ننصح السيد الخيػكف بػالعكدة إلػ ماكربػ عػادؿ رؤكؼ فػ كرابػ
المكسػػكـ «العمػػؿ ا س ػ م بػػيف المرجعي ػ كالحزبي ػ » ف ػ فصػػؿ بػػارز بعن ػكاف «حرك ػ ا س ػ مييف
ا حرار».
أما ما كرب الدكركر الخيكف صفح  275فنقربس من ما نص :
"عندما سئؿ عف المقاكم كما حدث مف ارهاب ضد عناصر الشرط العراقي بعد سقكط النظاـ
اجاب بما كاف يجيب ب ابك مصعب الزرقاكم كقادة القاعدة« :مف الناحي الشػرعي يجػكز قػرمهـ مػف
جه ك يجكز قػرمهـ مػف جهػ اخػرل« يقرمػكف اذا رعػاكنكا مػع ا مريكػاف ،كبصػراح

يمكػف الرمييػز

اذا كانت الحككم العراقي بكاممها رنسؽ سياسيا كعسكريا مع ا مريكاف ككاقع حاؿ"
أك قكل :
"كرػ ار كبرعػاؿ عمػ الكاقػع كا برعػاد عػف الخطػػاب الهػادئ البنػات كالسياسػ الناقػد يصػؼ مجمػػس
الحكـ ف مقابم مع جريدة الريار الصدرم «الحكزة الناطق » الر ا مقها بػكؿ بريمػر لرشػجيعها عمػ
العنؼ بالقكؿ«:مخبأ يندس كرات المصكص كالقرم ككؿ الممكثيف كالمخادعيف كالمرسمميف»
أك قكل :
"كيأر البغدادم بمثاؿ اإلماـ عم بػف الحسػيف زيػف العابػديف (ت 94ه ػ  712مي ديػ ) كدعائػ
هػػؿ الثغػػكر المعػػركؼ ف ػ الصػػحيف السػػجادي كمػػا رمنػػا لمجػػيش ا مػػكم مػػف حفػػظ كانرصػػار عم ػ
الػػر ـ مػػف اف هػػذا الجػػيش قرػػؿ ابػػا كعمكمرػ كحػػارب جػػد عميػان بػػف ابػ طالػػب مػػف قبػػؿ كاخػػذ يسػػب
كيشرـ مف عم المنابر بظم حر ارػ عمػر بػف عبػد العزيػز (ت 111ه ػ  719مي ديػ ) فػالغ رمػؾ
السػػن  ،كمػػا يريػػد البغػػدادم ف ػ هػػذا المثػػاؿ هػػك شػػرعن الرعػػاكف مػػع البعثيػػيف السػػابقيف كار ػ ايضػػا
باحاديػػث الربػػاط الرػ ركيػػت عػػف اإلمػػاـ جعفػػر الصػػادؽ كبقيػ ا ئمػ الػػداعيف فيهػػا الػ القرػػاؿ مػػع
الجيش ( الذيف عزلكا اإلماـ عم عف قيادة البشري )"

359

فجميع هذ اإلقرباسات

رسرحؽ الرد عميهاعم الر ـ مف إنها ردافع بشكؿ مػبطف كمػاكر عػف

اإلحر ؿ األمريك لمعراؽ كعف أحد أسكأ إف ارزار المرمثؿ بػ (مجمس الحكـ) س ت الصيت.
أما قكؿ الخيكف صفح :277
"كقيؿ ان ناؿ درج ا جرهاد برأييد مف جد محمد الحسن البغدادم (ت  )1973كالشػي عمػ
الغركم (قرؿ ")1998
فهػػذا القػػكؿ لػػيس في ػ مغالط ػ ك مكضػػكعي فقػػط بػػؿ يػػنـ عػػف حقػػد كرحامػػؿ شخص ػ مجهػػكؿ
السبب بالنسب لنا ،كا ما معن عبارة (قيػؿ) ،فهػؿ لػدل السػيد الخيػكف شػؾ فػ فقػ السػيد البغػدادم
كعمم كنيم درج اإلجرهاد  .نقػكؿ إف هػذا كػ ـ مرسػؿ

قيمػ عمميػ أك نقديػ لػ  ،فمػا هػ القيمػ

العممي كالفقهي لرأم الخيكف ف ميزاف المذهب الجعفرم ك نحركـ إليها فػ رقيػيـ عمػـ هػذا (الفقيػ )
أك رأم ذلػػؾ (المجرهػػد) كاذا كػػاف هػػدؼ الخيػػكف (نبػػي ن) كمقصػػد هػػك البحػػث عػػف الحقيق ػ مجػػردة
كمنزه عف الهكل ،فهؿ نفهـ أىف الدكركر الخيكف كاف قػد بحػث كمحػص فػ سػير كعمػـ كاجرهػاد كػؿ
عممات النجؼ كالمذهب الجعفرم ف عمكـ العالـ كرحديدنا المعاصركف منهـ عم األقؿ ،كخمص إل
هػػذ النريج ػ البائس ػ كالرقيػػيـ المهمهػػؿ الػػذم

يرفػػؽ مع ػ الكثيػػركف ممػػف كرب ػكا عػػف السػػيد البغػػدادم

كأشادكا بعمم كجهاد  ،كمنهـ كراب كمفكركف كصحافيكف عراقيكف كعرب كأجانب معظهـ ليسكا عم
المذهب الجعفرم كبعضهـ ليسكا مف المسمميف أص ن!!!.
كف الصفح  277يقكؿ الدكركر الخيكف ما نص :
"انص ػػب الكػ ػ ـ عمػ ػ البغ ػػدادم الش ػػخص

البغ ػػدادم الرنظ ػػيـ ،ف حقيقػ ػ األم ػػر ه ػػك رح ػػرؾ

شخص أكثر من رحرؾ رنظيـ أك حزب ،فمك رفعت أسـ البغػدادم مػف الحركػ لػـ يبػؽ لهػا حضػكر،
كهػ مشػػابه لمعديػػد مػػف الحركػػات الدينيػ أك القكميػ  ،كحرػ اليسػػاري  ،رمػػؾ الرػ
مؤسسها أك مرزعهما".
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ررجػػاكز شػػخص

"مازاؿ البغدادم صػكرنا معارضػنا ،لكػف لػيس بػالكزف المػؤثر ،الػذم يػرمكف بػ عػف طريػؽ العمميػ
ا نرخابي مف كسب جمهكر كذلؾ

يمرمػؾ ك

يػر رمػؾ القػدرة الرػ رعيػد امجػاد ثػكرة العشػريف الػ

العراؽ ،كبهذا يعدك نشاط أكثر مف النشاط ا ع م ".
كنرد عمي بػالقكؿ :مػف أيػف لكػـ بهػذ القناعػات هػؿ كنػرـ فػ الميػداف فػ حينهػا حرػ حكمػرـ
عم حركر بأنها مجرد (رحرؾ شخص) أـ كنرـ ف كقرها (كما رزالكف) رجمسكف ف أبراجكـ العاجي
ِّ
كرقيمػػكف كررحسػػكف نػػبض الشػػارع السياسػ فػ العػراؽ ،مػػف خػ ؿ (الرنظيػػر) بجمكسػػكـ كرات مكػػاربكـ
كعم مقاعدكـ الكثيرة ف دكؿ اإل رراب كفنادؽ الخمس نجكـ .
رعد الجبوري

كاتب وسياسي مستقؿ1131/3/11

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ :
http://www.alkader.net/jan/raadjaboori_100121.htm
/http://www.tatib.net
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القراءة المائة والرابعة والتسعون
الناطق الرسمً أللوٌة الشرٌعة الخاتمة ٌعلق على مقال
«المقاومة العراق ٌّة» على خطى حزب ّ
هللا
أدرجت ك ازرة الخارجي األميركي «كرائب حزب ا﵀ ػ العراؽ» عم

ئح اإلرهاب ف شهر رمكز مف

العػػاـ الماضػ  ،بعػػدما مهٌػػدت ا سػػرخبارات المركزيػ لهػػذ الخطػػكة منرصػػؼ عػػاـ  ،2118برصػػنيفها

قػاذؼ «بػ  »29المضػاد لمػدركع «خطػ انر عمػ األمػف القػكم األميركػ » بسػبب الػدمار الػذم أحدثػ
اسرخداـ هذا الس ح بدبابارها ف العراؽ.
لػػيس الحػػديث األميرك ػ عػػف «كرائػػب حػػزب ا﵀ ف ػ الع ػراؽ» جديػػدنا ،فقػػد ذكػػر قائػػد المنطق ػ

الكسط ف الجيش األميرك دايفيد بررايكس كالسفير األميركػ فػ بغػداد ريػاف كرككػر هػذا الفصػيؿ
أكثػػر مػػف م ػرة ف ػ رقريرهمػػا المشػػررؾ أمػػاـ الكػػكنغرس مطمػػع عػػاـ  ،2118فيمػػا كػػاف النػػاطؽ باسػػـ
ا حر ؿ الجنراؿ دايفيد بر نر يصؼ الكرائب بأنها «أبرز فصيؿ يهدد اسرقرار العراؽ» .
خػ ؿ األسػػبكع األكؿ الػػذم رمػ ا ريػػاؿ المسػػؤكؿ العسػػكرم لحػزب ا﵀ عمػػاد مغنيػ  ،فػ الثػػان
عشػػر مػػف شػػهر شػػباط  ،2118رعرضػػت قكاعػػد ا حػػر ؿ األميرك ػ ف ػ بغػػداد لقصػػؼ صػػاركخ
عنيػػؼ .يكمهػػا ،أظهػػرت مشػػاهد العمميػػات المصػ ٌػكرة ،الرػ يبثػػت عمػ شػػبك اإلنررنػػت ،صػكاري مػػف
لمغنيػ يذٌيمػػت بركقيػػع
عيػػارات مخرمفػ يكرػػب عميهػػا «ثػػأ انر لػػدـ الشػػهيد الحػػاج عمػػاد مغنيػ » مػػع صػػكرة
ٌ
«كرائب حزب ا﵀ ػ المقاكم اإلس مي ف العراؽ .لـ ركف هػذ األسػاليب ريبػ عػف ػرؼ عمميػات
الجيشيف األميرك كالبريطان  ،الر عايشاها بعد أسابيع مف زك العراؽ عاـ  ،2113حيف انفجػرت
أكؿ عبػػكة خارقػ لمػػدركع فػ دكريػ أميركيػ  .حينهػػا ،ظػ ٌؿ الجػػيش األميركػ يػػكح بأنػ يكاجػ عػػدكنا
امضان ،حر رشريف األكؿ  ،2115حيف أعمف السفير البريطػان فػ العػراؽ ،كليػاـ بػار  ،أف إيػراف
كربنػت مجمكعػات مرفرقػ المسػؤكلي عػف عمميػات نكعيػ
رزكد المقاكم العراقي بػ«ركنكلكجيا ممير » ٌ .
ٌ
رحت أسمات «كرائب كرب ت» ،ك«كرائب العباس» ،ك«كرائب زيد بف عم » ،ك«كرائب عم األكبر»
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مكحػد فػ
السجاد» .بثٌت هذ الكرائب صػكر عمميارهػا عمػ اإلنررنػت ،إلػ أف صػدر بيػاف ٌ
ك«كرائب ٌ

الحادم كالعشريف مف شهر آب  2117أطمؽ رسمي «كرائب حزب ا﵀» عم هذ المجمكعات .

االهداف والرؤٌة السٌاسٌة
رشػػير د ارسػػات ربيػ إلػ

أنػ قبػػؿ ػػزك العػراؽ بنحػػك أربع ػ أشػػهر ،بػػدأ شػ ٌػباف عراقيػػكف ،ممػػف

يناصركف الثكرة اإلس مي ف إيراف ،بالرخطيط لرأسيس رنظيـ مسمح يعكس خيار شريح كاسع مف
محمينا ،انطمقت العمميات ضػد
ريسر مف أسمح كعبكات مصنع
ٌ
الشعب العراق  .كبا عرماد عم ما ٌ
ا حػر ؿ ،فكانػت بػاككرة الهجمػات فػ رشػريف األكؿ  2113ضػد آليػ أميركيػ فػ العاصػم بغػداد

.كبحسب المعمػف فػ بيانهػا األكؿ ،رهػدؼ «كرائػب حػزب ا﵀» إلػ رحريػر العػراؽ مػف ا حػر ؿ ،مػع
أمميػ
رفضها «جميع المعاهدات كا رفاقيات الر فيرضت» عم شعب  ،كفيما
يرضمف البياف أدبيػات ٌ
ٌ

كثكرٌي كعقائديػ شػبيه برمػؾ الرػ رسػرخدمها حركػات إسػ مي أخػرل فػ بقػع جغرافيػ مرعػددة ،يبػدك
كاضػحان مػف خػ ؿ مػكاد إع ميػ عديػدة أف «كرائػب حػزب ا﵀» فػ العػراؽ ررركػز عمػ نظريػ ك يػ

حيػز خػاص ريفػرد
الفقي المرمثم حاليػان بمرجعيػ المرشػد األعمػ فػ إيػراف عمػ خػامنئ  ،فضػ ن عػف ٌ
الكرائب ف خطابها إل محمد باقر الصدر كاإلماـ الخمين .

رميػػز الكرائػػب مػػا بػػيف أفػراد مرػػكرطيف مػع أجهػزة
كبالنسػػب إلػ المكقػػؼ مػػف رنظػػيـ «القاعػػدة»ٌ ،

اس ػػرخبارات إقميميػ ػ كدكليػ ػ كآخػ ػريف «ينطمق ػػكف م ػػف دكاف ػػع كطنيػ ػ

كاسػ ػ مي كيس ػػرهدفكف ا ح ػػر ؿ

مباشرة» ،عممنا بأن  ،بخ ؼ الكثير مف الفصائؿ العراقي  ،رعرمد «كرائب حزب ا﵀ ف العراؽ» عم
يرجنب اسرفزاز»القاعػدة» .كيػنعكس هػذا الخطػاب ميػدانيان ،حيػث أعمنػت الكرائػب مػ ار انر
خطاب كاضح ٌ
ػص الػدكؿ
رنفيذ عمميات مشررك مع فصائؿ أخرل ،كرحديػدان مػع «عصػائب أهػؿ الحػؽ» كفػ مػا يخ ٌ

جمي ػان ،مػػف خ ػ ؿ بيانارهػػا ،المكقػػؼ السػػمب مػػف األردف كالسػػعكدي كاإلمػػارات
المجػػاكرة لمع ػراؽ ،يبػػدك ٌ

«الرػ ػ رم ػ ٌػكؿ مج ػػالس الص ػػحكات» ،فػ ػ مقاب ػػؿ نظػ ػرة إيجابيػ ػ إزات إيػ ػراف كس ػػكريا «المر ػػيف ر ػػدعماف
األح ػرار» ف ػ المنطق ػ .أمػػا الع ق ػ مػػع الريػػار الصػػدرم ،فه ػ محككم ػ بػػالركافؽ لكػػكف العديػػد مػػف

363

«ككادر كرائب حزب ا﵀ ف العراؽ» خرجكا مف رحـ الرجرب الصدري  ،ير أف الكضع مخرمؼ مػع
المجمس األعم لمثكرة اإلس مي المطالب بػ«العكدة إل المنبع األصم لمثكرة» .

التسلٌح:
كما ه حاؿ المجمكعات الر رخكض حرب عصابات ،يعمؿ المقارمكف ف «كرائػب حػزب ا﵀
ػ العػراؽ» ضػػمف مجمكعػػات صػػغيرة منفصػػم بعضػػها عػػف بعػػض ،فػ اربػػط مباشػ انر بػػيف مجمكعػػات
رػػأميف الس ػ ح كنقم ػ كا سػػرط ع كالرنفيػػذ.كبحسػػب المعمػػف ف ػ البيانػػات كالم ػكاد اإلع مي ػ الصػػادرة
عنها ،ربرز األسمح كالذخائر الرالي ف عمميات الكرائب :
ػ ػ ص ػكاري «األشػػرر» ،كه ػ عبػػارة عػػف عب ػكات طػػائرة رعمػػؿ بػ ػ«البركبػػاف» ك يرهػػا مػػف الم ػكاد.
اسرخدمت لممرة األكلػ فػ عمميػات الجػيش الجمهػكرم اإليرلنػدم .كبحسػب د ارسػات أميركيػ  ،رصػنع
هػػذ الصػكاري داخػػؿ العػراؽ ،كرسػػرخدمها الكرائػػب فػ عمميػػات قصػػؼ قكاعػػد أميركيػ مػػف مسػػافات
المصكرة .
قريب  ،بحسب ما ريظهر األشرط
ٌ
ػ العبػكات الخارقػ لمػدركع « ، «EFPكهػ سػ ح حصػرم بكرائػب حػزب ا﵀ ك«عصػائب أهػؿ
الحػؽ» ،كفقػنا لشػهادات كرقػػارير اسػرخباري كعسػكري أميركيػ  .رسػرفيد الكرائػب مػػف أسػمكب العمميػػات
المزدكج خ ؿ اسرخداـ هذ العبكات مف خ ؿ كضع عبكريف رضرب األكل الهدؼ ،فيما رسػرهدؼ
رجمعهـ بعد انفجار األكل  .ركمف خطكرة هذ العبكات ف أنها ريزرع إل
الثاني جنكد ا حر ؿ أثنات ٌ

جانػب الطػرؽ ،ك رحرػاج إلػ الحفػر فػ األرض ،با سػرفادة مػف قابميػ الرمكيػ  ،بحيػث ررخػذ أشػكاؿ
صػخرة أك أم عنصػر مكجػكد فػ الطبيعػ  ،مػا يعقٌػد اكرشػافها .كػذلؾ رمرػاز هػذ العبػكات بأنهػا يػر

قابمػ لمرعطيػؿ بكاسػط الرشػكيش اإللكرركنػ  .رسػرخدـ بعػض أجهػزة إرسػاؿ إشػارات الرفجيػر إلػ هػذ
العبكات المكج نفسها الر اسرخدمت ضد القكات اإلسػرائيمي فػ لبنػاف ،بحسػب رقريػر كضػع خبيػر
عسكرم أميرك لمصمح «معهد كاشنطف لسياسات الشرؽ األدن » .
كنقمػت «نيكيػكرؾ رػايمز» عػف محمٌمػيف فػ أجهػزة ا سػرخبارات األميركيػ قػكلهـ إف أجػزات العبػكة
الخارق لمدركع المسرخدم ف العراؽ مكجكدة ف مكاف كاحد ف العالـ هك لبنػاف ،حػيف سػمٌمت إيػراف
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كيعد هذا الس ح األخطر بالنسب لمقكات
عاـ  1998السمسم نفسها مف هذ العبكات إل حزب ا﵀ٌ ،
األميركي ؛ إذ يشير رقرير «معهدأميركاف أنرربرايز» الدكرم عػف الخسػائر فػ العػراؽ إلػ أف  99فػ
المئػ مػف الهجمػات الرػ اسػرهدفت القػكات األميركيػ فػ حزيػراف الماضػ  ،كانػت باسػرخداـ «أسػمح
خارق لمدركع شديدة ا نفجار» .
ػ ػ قػػاذؼ «ب ػ  ،»29كهػػك س ػ ح حصػػرم بكرائػػب حػػزب ا﵀ ،بحسػػب القائػػد السػػابؽ لممنطق ػ
األميركيػ الكسػط  ،جػكف أبػ زيػد ،الػذم أعمػف ،فػ مػؤرمر صػحاف فػ شػباط  ،2117العثػكر فػ
حكزة الميميشيات الشيعي عم صكاري صيني الصنع يمكف أف رصؿ إل مسافات بعيدة .
ػ قذائؼ الهػاكف مػف عيػارات مخرمفػ  ،فضػ ن عػف صػكاري « ػراد» ك«كاريكشػا» ،كصػكاري مػف
عيار  117مميمررات ،كصكاري مػف عيػار  241مميمرػ انر اسػرخدمت فػ قصػؼ رجمعػات لمبريطػانييف
فػ مطػػار البصػرة ،عممػان بػػأف  81فػ المئػ مػػف الصػكاري الرػ ريطمػػؽ عمػ

المنطقػ الخضػرات منػػذ

مطمع عاـ « 2119ريطمؽ مف مدين الصدر» ،بحسب العقيد أليف باشكمت .
ػ أنكاع رقميدي مف أسمح الدفاع الجكم كصاركخ «سػرري » الػذم أسػقط مركحيػ «أبارشػ » فػ
 31رمكز  2116خارج قاعدة أميركي ف بغداد .
رطكر «كرائب حزب ا﵀» أساليبها كفقان لرمكضع قكات ا حر ؿ ف بعض
عم صعيد الركريؾٌ ،
المطمق دفع كاحدة إل خمسيف .
الهجمات ،يصؿ عدد الصكاري ي
عمػ الصػػعيد الجغ ارف ػ  ،ررركػػز معظػػـ عمميػػات «كرائػػب حػػزب ا﵀» ف ػ العاصػػم بغػػداد ،مػػع
بعض المحاك ت ف البصرة كالناصري كالجنكب عمكمان .

كتابب وتنظٌمات أخرى
أصػػدر معهػػد د ارسػػات الحػػرب ف ػ

كاشػػنطف ،الػػذم ييعن ػ برقػػديـ رحمػػي ت عسػػكري لمسياسػػييف

كالقادة المدنييف ،عددان مػف الد ارسػات كالرقػارير عػف «المجػاميع الخاصػ » فػ العػراؽ منػذ بػدت الغػزك.
كررقػاطع الرقػارير فػ «ارهػاـ» طهػراف كالحػرس الثػكرم بػدعـ هػذ المجمكعػات ،إ أف الرفصػيؿ فػ
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هيكميارها الرنظيمي يشهد الكثير مف الرناقض كالرضارب بسبب الرػداخؿ النػاجـ عػف ركزعهػا كرعاكنهػا
حد سكات .هذا الرعقيد دفع بقائد قكات ا حػر ؿ ،الجنػراؿ ريمكنػد أكديرنػك ،إلػ القػكؿ فػ مقابمػ
عم
ٌ
مػػع معهػػد د ارسػػات الحػػرب ،إف الجػػيش األميركػ «لػػـ يكػػف عمػ عمػػـ بكجػػكد نكهػػات مخرمفػ لجػػيش
المهدم ف العراؽ ،حر عاـ  ،»2117فػ رفسػير كاضػح لسػبب رحميػؿ ا حػر ؿ «جػيش المهػدم»
مسػؤكلي معظػـ العمميػات فػ المرحمػ السػابق .كهكػذا يمكػف أف ريعػدد ،إضػاف إلػ كرائػب حػزب ا﵀،
الفصائؿ اآلري :
 1ػ عصػػائب أهػػؿ الحػػؽ :أعمنػػت نفسػػها خػ ؿ حػػرب رمػػكز  ،2116مػػع أف رػػاري انط قهػػا،
بحسب األميركييف ،يعكد إل عاـ  2114بعدما أنشأت ،برئاس الشي قيس الخزعمػ  ،رنظيمػان يحمػؿ
ػض النظػر عػف الظػركؼ
أفكار الريار الصدرم كيعمؿ باسرق لي بهدؼ مكاصم العمػؿ العسػكرم ،بغ ٌ
السياسي ؛ كذلؾ عقب انرهات معارؾ النجؼ مباشرة .

بداي ػ  ،حممػػت لػػدل إنشػػائها اسػػـ «أصػػحاب الكه ػؼ» ك«كرائػػب الرسػػكؿ األعظػػـ» .ي ػرأس هػػذا
الرنظيـ «مجمس أمنات» يضـ مجمكعػ مػف ر مػذة المرجػع ال ارحػؿ محمػد بػاقر الصػدر ،كيقػكد حاليػان
صنف ا حر ؿ عم
الشي أكرـ الكعب  ،الذم يي ٌ

ئح اإلرهاب .كيضـ الرنظيـ نخب مف الككادر ف

الريػػار الصػػدرم يػػديركف «كرائػػب اإلمػػاـ عمػ » ،ك«اإلمػػاـ الهػػادم» ،ك«اإلمػػاـ العسػػكرم» ك«اإلمػػاـ

الكاظـ» .
ريعػ ٌػد العممي ػ النكعي ػ المزدكج ػ الر ػ اسػػرهدفت مقػػر الرنسػػيؽ المشػػررؾ ف ػ

مدين ػ ك ػرب ت ف ػ

العشريف مف كانكف الثان  ،2117األبرز ف سجؿ العصائب .بعػد شػهريف مػف رمػؾ العمميػ  ،اعرقػؿ
ا حر ؿ ك ن مف األخكيف خزعم (قيس كليث) كالمبنان عم مكس دقدكؽ .
كيشػػمؿ النطػػاؽ الجغ ارف ػ لعمػػؿ العصػػائب بغػػداد كالبص ػرة كذم قػػار كديػػال كالنجػػؼ ككاسػػط
كمحافظ المثن كالعمارة كالناصري .
ف األياـ القميم الماضي  ،أطمقت الحككم العراقي العشرات مف المنرسبيف إلػ «عصػائب أهػؿ
الحػػؽ» مػػف سػػجكنها ،ف ػ كقػػت كػػاف في ػ النػػاطؽ باسػػـ ا حػػر ؿ يعمػػف أف«:العصػػائب لػػـ رقػػرر بعػػد
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الرخمٌػ عػف العنػؼ كا نخػراط فػ العمميػ السياسػي » .ككانػت الحككمػ العراقيػ قػد أعمنػت أخيػ نار بػدت
الحكار مع «عصائب أهؿ الحؽ» لدمجهـ ف العممي السياسي  ،ف مقابؿ كقؼ الهجمػات المسػمح ،
عد أحد أبرز الكجك السياسي لمعصائب .
عممان بأف كزير النقؿ العراق السابؽ س ـ المالك يي ٌ
 2ػ «ل ػكات اليػػكـ المكعػػكد» :أعمػػف مقرػػدل الصػػدر ف ػ  14رش ػريف الثػػان  2118رأسػػيس هػػذا
الفصػيؿ ،داعيػنا ،فػ رسػػال خطيػ  ،أفػراد الجماعػػات األخػرل ،كرحديػػدنا «عصػػائب أهػؿ الحػػؽ» ،إلػ
رمؽ رجاكبان .كليس كاضحان ما إذا كانػت هػذ األلكيػ قػد اسػرطاعت
ا نضماـ إلي  .ير أف رسالر لـ ى
مػؿت الثغػر الرنظيميػ رحديػدنا ،الرػ عاناهػا «جػيش المهػدم» لػدل انط قرػ فػ عػاـ  .2114ررركػز
معظـ عمميات هذا الفصيؿ ف الحزاـ الجغراف المحيط بالمنطق الخضرات .
 3ػ فيمؽ بدر :الذراع العسكري لممجمس األعم لمثكرة اإلس مي  ،يرأس هػادم العػامرم .انخػرط
معظـ أفراد الفيمؽ ف األجهػزة األمنيػ كالجػيش الع ارقػ  ،بػالرزامف مػع قػرار المجمػس األعمػ ا نخػراط
ف العممي السياسي  ،فيما ركزع بعض أفراد هذا الفصيؿ عم المجمكعات األخرل .
عد الرابع مف حيػث األهميػ ضػمف «المجػاميع الخاصػ » ،ا سػـ الػذم
 4ػ «كرائب ثار ا﵀» :ري ٌ
رطمقػ الحككمػ العراقيػ عمػ المجمكعػات المدعكمػ إيرانيػان .أيعػدـ أحػػد أبػرز قادرهػا ،كيػدع يكسػػؼ
المكسػػكم ،إثػػر عممي ػ «صػػكل الفرسػػاف» الر ػ أطمقهػػا نػػكرم المػػالك ف ػ البص ػرة ف ػ آذار .2117
يرركز نشاط هذ الكرائب ف جنكب العراؽ .
بقي ا﵀» :يرركز عممها ف جنكب العراؽ .رعرضت لحم ت اعرقػا ت عديػدة مػف
 5ػ «كرائب ٌ

القكات البريطاني كالشرط العراقي .

 6ػ «كرائب مالؾ األشرر» :ساح عممها الرئيسي محافظ ديال .
 7ػ «منظٌم ػ الطميع ػ اإلس ػ مي » :انضػ ٌػمت ف ػ ذكػػرل الغػػزك إل ػ منظم ػ العمػػؿ اإلس ػ م

ككرائػػب الفػػرح لرؤسػػس رنظيم ػنا سياسػػينا كاحػػدنا رحػػت اسػػـ «حػػزب العمػػؿ اإلس ػ م » ،الرػػابع لممرجػػع
الدين محمد رق المدرس  .ينحصر نشاطها ف الجنكب كرحديدان كرب ت كالنجؼ .
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 8ػ «جػػيش العمػػؿ اإلسػ م » ك«جػػيش المخرػػار» :مػثٌ بعػػد أشػػهر قميمػ مػػف الغػػزك رنظيم ػنا
كاحدان .
 9ػ «منظم  15شعباف» (كرائب ا نرفاضػ الشػعباني ) :اسػرمدت اسػمها مػف محاكلػ ا نقػ ب
الرػ قػاـ بهػا آ ؼ الشػيع عمػ حكػـ الػرئيس الع ارقػ السػابؽ صػداـ حسػيف فػ عػاـ  1990.نفػذت
عمميات عدة ف عام  2113ك .2114كضعها الحال

ير كاضح .

ػات جػػاهزات لرنفيػػذ عمميػػات
 11ػ منظمػ «بنػػت الهػػدل» :رربػػع لجػػيش المهػػدم ،كهػ رضػ ٌػـ نسػ ن
«اسرشهادي » ضد القكات األميركي  ،بحسب بيانات عثر عميها ا حر ؿ.
رعدد رقارير أميركي أسمات مجمكعػات صػغيرة ك ػ«أشػباؿ
إضاف إل الرنظيمات المذككرة أع ٌ ،
الصػدر» ،ككرائػب «ثػأر الحسػيف» ،كمنظمػ «أنصػار اإلسػ ـ» ،كمنظمػ «سػيد الشػهدات» ،ككرائػب
سميت بهذا ا سـ نسب إل مسجد مقدس لدل الشيع ) ك يرها مف المجمكعات الصغيرة .
براثا ( ٌ
عمي شهاب
المصدر  :جريدة "األخبار" المبنانية
1131/3/36ـ
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تعلٌق الناطق الرسمً
على مقال علً شهاب
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ

لماذا نسي و تناس صاحب (المقػاؿ) ادراج جهػاد لويػة الشػريعة الخاتمػة ،الػذراع العسػكري
لتيار المرجعية اإلسممية ،ضمف فصانؿ المقاومة العراقية ،التي اعمنت عف نفسػها خػمؿ العػدواف
عم غزة 1009ـ ،مع ف تاري انطمقها ،حسب التقاريراالميركية ،يعػود إلػ عػاـ  ،1002ويعػود
ذلػػؾ لمخطػػاب التػػأريخي الػػذي القػػا سػػماحة المرجػػع القانػػد احمػػد الحسػػني البغػدادي فػػي المػػمتمر
التمهيدي الحواري الثاني المنعقد في جامع اـ القرى في مدينة بغداد المحتمة في اليوـ الثػاني مػف
كانوف الثاني 1002ـ  .ويمكنكـ االطمع عم الخطاب التاريخي المرتجؿ صوت  +صورة:
 http://www.alsaedػalbaghdadi.com/movi.html

ويتوزع النطاؽ الجغرافي لعمميات لوية الشريعة الخاتمة في محافظات بغداد والنجؼ االشرؼ
وكربم المقدسة ذي قار وبابؿ والقادسية.
روابط بعض المواقع اإللكترونية التي نشرت البيانات:

http://www.alsaedػalbaghdadi.com/all%20page/byanaloya.html
http://almoallem.net/showthread.php?t=1819
http://www.mumehhidon.com/mum42/BeyanػM3.htm
http://www.alsaed-albaghdadi.com/all%20page/bayan3askary.html
http://www.mumehhidon.com/mum44/Beyanػ19ػ8.htm

http://www.alsaedػalbaghdadi.com/all%20page/bayan6aloea.html
http://www.mumehhidon.com/mum44/JػS_albaghdadi.htm
http://www.mumehhidon.com/mum44/Beyanػ8.htm

http://www.mumehhidon.com/mum44/Beyan9.htm

روابط بعض المواقع اإللكترونية التي نشرت المقاؿ :

albaghdadi.com/all%20page/keraat/keraat11.html-http://www.alsaed
http://www.mumehhidon.com/mum44/PػAliػSh.htm
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http://www.uilf.org/index.php?option=com_content&view=article&id=154:20
15&Itemid=5ػ58ػ22ػ11ػ01ػ20&catid=15:2010ػ07ػ10ػ24ػ01ػ10
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القراءة المائة والخامسة والتسعون
هل من سبٌل لبعثًٌ العراق للتخلص من رهن المحبسٌن؟
بعد اف انهيت ق ار تي كتاب المحامي خميؿ الدليمي (صداـ حسيف مف الزنزانة االمريكية :هذا
مػػا حػػدث) تأكػػدت مػػف مسػػألتيف ،وانػػا هنػػا لسػػت فػػي معػػرض نقػػد الكتػػاب او تحميم ػ االول ػ اف
المرحوـ الرنيس ليس عم اطمع بمجريات مسيرة العمؿ الحزبي بعد االحتمؿ ،والثانية اف مسػيرة
العمؿ الحزبي تجري عم غير فهم لطبيعة العمؿ في المرحمة الراهنة .وهنا ال بد مف االشارة باف
هذ المقالة تفترض صحة ما ورد مف معمومات فػي الكتػاب المػذكور .ولعػؿ الكثيػر مػف الممشػرات
في بينت اف نظرة المناضؿ صداـ حسيف لكيفيػة معالجػة مسػألة االحػتمؿ مغػايرة لمػا يسػير عميػ
حالياً النشاط السياسي لقيادة تنظيم بخاصة في مجاؿ العمقػات مػع القػوى المناهضػة والمقاومػة
لمحتمؿ .فالرنيس دعا بشكؿ واضػ الػ االنفتػاح عمػ هػذ القػوى والخػروج مػف مػأزؽ الحزبيػة
الضػػيقة فػػي التعامػػؿ ،البػػؿ توقػػع مثممػػا ورد فػػي الصػػفحة " ،402انضػػماـ البعثيػػيف ال ػ اإلمػػاـ
البغدادي".
كلك اردنا مراجع الكاقع الحال فماذا نرل .
اك ن :ركجهػػات كاضػػح لجعػػؿ الرنظػػيـ الحػػال رنظيمػػا طائفيػػا كاخرهػػا الرسػػال المذهبيػ المرشػػددة
لممناضؿ اميف سر قيادة الرنظيـ المؤرخ ف  19كانكف األكؿ الماض .
ثانيػ ػناً :إحك ػػاـ ا ػ ػ ؽ ع ق ػػات الرنظ ػػيـ م ػػع ط ػػرؼ م ػػذهب مر ػػديف كاح ػػد ،كانش ػػات رحالف ػػات م ػػع
شخصيات مرطرف دينيا ،كاعطات هذ الرحالفات أشكا مبالغان فيها ،كمسػميات كصػمت الػ حػد قػاؿ
فيػ احػػد ابػػرز الناشػػطيف ف ػ اعػ ـ الرنظػػيـ يػػكـ ا عػ ف عنهػػا بانػ (يػػكـ رػػاريخ فػ حيػػاة الشػػعب
العراق ) مما أعاد ال األذهاف كمم بحػر العمػكـ اثنػات ا عػ ف عػف رأسػيس مجمػس الحكػـ ا نرقػال
حيػػث طالػػب بػػاف يكػػكف يػػكـ ا حػػر ؿ عيػػدا كطني ػنا .ا اف الفػػرؽ مرػػكفر بالراكيػػد بػػيف الشخصػػيريف،
كلكف المبالغ كا سرخفاؼ بمشاعر البعثييف كالشعب العراق كبعقم صف مشررك لديهما.
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ثالثا :إف الرئيس يريد رحرير العراؽ كأف (العراؽ لمف يحرر ) ،كاف مرحم ما بعد الرحرير سػكؼ
يك ػػكف مػ ػػع (حزبنػ ػػا اح ػ ػزاب اخػ ػػرل) صػ ػػفح  .317فيمػ ػػا مؤش ػ ػرات النشػ ػػاط السياس ػ ػ لقيػ ػػادة الرنظػ ػػيـ
الشخصي حاليان لـ ررجاكز مفهكـ الرجكع الػ الحكػـ ،كفػ ذلػؾ مؤشػرات كثيػرة كشػراف مػابيف الػرأييف
كالمفهكميف.
كثمػ مػػف يقػػكؿ إف المسػػؤكليف عػػف ا نشػػط السياسػػي كا ع ميػ لمرنظػػيـ ليسػكا ممػػف يمرمكػػكف
خبرة الرنظيمات السػري كع قارهػا ،كيرفضػكف اسرشػارة الكػادر القػديـ ،كهػذا يعنػ اف الجهػاز الحزبػ
المناضػػؿ كاقػػع ف ػ اشػػكالي انعػػداـ الخب ػرات مػػف جه ػ  ،كالرطػػرؼ الػػدين المػػذهب مػػف جه ػ اخػػرل.
كهػذاف األمػراف انعكسػا انحسػػا انر بشػب عزلػ داخميػ كخارجيػ مػع ا سػػؼ بالنسػب لألمػػر األكؿ ،كلعػػؿ
الرصػريح ا خيػر لمرفيػؽ ابػك محمػد (النػاطؽ الرسػم ) عػف مػؤرمر مسػاندة المقاكمػ فػ بيػركت خيػر
دليػػؿ عم ػ ذلػػؾ ،فيمػػا خمػػؽ األمػػر الثػػان ربعػػات جعمػػت الحركػػات الديني ػ المناهض ػ ل حػػر ؿ ف ػ
مكقؼ ضباب اذ

رنسجـ ك رركاتـ مسػأل الحػزب القػكم ا شػرراك كنظريرػ مػع الثقافػ المنحػازة

مذهبيا الر رحشر ف الرنظػيـ حاليػنا ،لػذا بقػ الرنظػيـ عائمػا امػاـ الهيئػات كالحركػات الدينيػ ككػذلؾ
اماـ الحركات القكمي كالكطني المناهض كالمقاكم ل حر ؿ فهك رنظيـ قكم اشرراك يحاكؿ قائد
الباس مسح مذهبي منحازة ليست مف صفات الرنظيـ الفكري ك الراريخي .
كفػ الكقػت الػذم ررنصػؿ فيػ احػزاب مذهبيػ منحػازة مػف هػذ الصػف محاكلػ الرمسػح بالكطنيػ
كرفض الطائفي اع ميان يظهر المناضؿ اميف سر رنظيـ بعث ككأن يمهد لمرراجع عػف فكػر القػكم
كالػػكطن نحػػك الرمػػذهب الػػدين كمػػف دكف اسرشػػارة الجهػػاز الحزب ػ عبػػر الكسػػائؿ الشػػرعي الداخمي ػ
فاصػػبح الجهػػاز محرػػا انر كمضػػبب الفهػػـ كهػػك يق ػ أر عبػػر ا نررنػػت ثقاف ػ

ريب ػ عػػف رقاليػػد الكطني ػ

كالقكمي  ،فبد ن مف طرح حمكؿ لمكطف المحرؿ كاكضػاع شػعبنا القاسػي كيرػدارس الصػم مػع الحػزبييف
جعمنا نغكص ف مراه الرصكؼ كالفق كالشريع برفاصيمها المذهبي كبالرال اصبح ا مر ،اردنا اـ
لػػـ نػػرد ،يصػػب فػ رػػدعيـ الثقافػ الرػ جػػات بهػػا ا حػػر ؿ مػػف اف هػػذا الرنظػػيـ البعثػ
العراقييف انما يعكد ال طائف ديني كاحدة.
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يعػػكد لعمػػكـ

قػػد يكػػكف كضػػكح كصػراحر شػػديديف ،كلكػػف هػػذ هػ الحقيقػ  ،كهكػػذا رحمػػؿ الجهػػات ا خػػرل
ه ػػذا الكاق ػػع ال ػػذم ل ػػف ي ػػؤذم ا اعض ػػات الرنظ ػػيـ كمناصػ ػري كيزي ػػدهـ حيػ ػرة كمش ػػاكؿ كه ػػـ يكاجه ػػكف
منفرديف اكبر حمم اجرثاثي لـ يكاجهكها مف قبؿ .اما لماذا «منفرديف» فيعكد ال عدـ نجػاح القيػادة
الشخصػػي لمرنظػػيـ فػ ايجػػاد ركابػػط العمػػؿ الحزبػ كص ػ ر  ،ممػػا ادل ال ػ اف ركػػكف المكاجه ػ بػػيف
الحزبييف كأشخاص كأفراد كبيف مجمكع المميشيات لألحزاب الكافدة كجهات مسمح كمنظم  .كهكػذا
قرػػؿ الحزبيػػكف كاحػػدا كاحػػدا كقيػػادة الرنظػػيـ الشخصػػي

ائب ػ كمنقطع ػ عػػنهـ كعػػف أم رد دفػػاع اك

رحصين  .كاسرشهد اآلؼ ا عضات فػ الكسػط كالجنػكب كالشػماؿ لػيس فػ معركػ مكاجهػ انمػا فػ
عمميات در كقرؿ فردم بطريق اقرياد الحزب مف مسكن اك اط ؽ النار عميػ فػ الشػكارع ،لػذا
يكجد ركثيؽ لهذا األمر ك رعرؼ القيادة الشخصي العدد الحقيق لمشهدات مف الرفاؽ كلهذا المكضكع
قص أخرل.
كبصػراح أيضػػا فػاف عػػدـ رمكػف القيػػادة الشخصػي لمرنظػػيـ مػف النجػػاح فػ رنفيػػذ كصػايا الرفيػػؽ
األمػػيف العػػاـ كرؤا قبػػؿ اسرشػػهاد الر ػ كردت ف ػ الكرػػاب مػػف مثػػؿ " الركحػػد ضػػمف مػػنه منػػاهض
ل حػػر ؿ مػػع كػػؿ الريػػارات الر ػ رعمػػؿ عم ػ كحػػدة الع ػراؽ" كهػػذا هػػدؼ اسػػرراريج كبيػػر يع ػ رمامػػا
الطريؽ الصحيح عادة السيادة لب دنا كنيمها ا سرق ؿ ،يعكد ال عدد مف األسباب أهمها:
 .1ياب القيادة كمؤسس  ،كعندما ظهرت رركزت فػ شخصػي قياديػ كاحػدة يػرـ ا رصػاؿ بهػا
عبر ا نررنيت اك ا نرظار ألشهر لك يرـ لقػات لعػرض مكضػكع يرطمػب مكقفػا سػريعا فيكػكف الكقػت
المناسب لممكقؼ المطمكب قد مض كانره .
 .2انعػزاؿ القيػادة الشخصػي عػف محيطهػا الرنظيمػ كعػف األحػداث كالرفػاع ت فػ كطننػػا، ،
بؿ حر داخؿ الجهاز الحزب  ،فكيؼ بالنسب ل حداث ا قميمي المحيط كا حداث الدكلي
 .3رسػػبب انعػزاؿ القيػػادة الشخصػػي فػ الرػػكرط فػ مكاقػػؼ خاطئػ عديػػدة ،نهػػا ررخػػذ القػ اررات
بمعزؿ عف المعطيات الحقيقي الر ردفقت بعد كارثػ زلػزاؿ ا حػر ؿ معرمػدة الر بػات المسػرندة الػ
ارضي خ فات حزبي كمشاكؿ منذ اكاسط السرينيات مف القرف الماض لـ يعد لها كجكد حالينا ،مما
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ادل ال ركرار مقكل محمد حسنيف هيكؿ عف الخمين مف ان قذيف انطمقت مف القرف الراسع عشر
ككصػػمت فػ الثمػػث ا خيػػر مػػف القػػرف العش ػريف .كمعركفػ ه ػ النرػػائ الر ػ جػػاتت بهػػا رمػػؾ القذيف ػ
كالمعض ت الر خمقرها كرسببت ف مكت الم ييف كردمير بن رحري كما زالت رؤزـ المنطق  ،عػدا
الككارث الر عاشػها شػعبنا الع ارقػ كفػ مقدمرػ ابنػات الحػزب حرػ هػذ المحظػ نريجػ عػدـ اكرمػاؿ
صكرة كفهـ كيفي الرعامؿ معها كمع ظركفها الر خمقرها.
 .4رفض اي كجه نظر لرقكيـ المسيرة السابق .
 .5حرماف الجهاز الحزب مف ممارس حقكق الرنظيمي كحؽ اخريار القيادات الم ئم لممرحم
الراهنػ  ،كا سػػرمرار ف ػ سياسػ الرعيينػػات بعيػػدا عػػف النظػػاـ الػػداخم  ،ممػػا جعػػؿ الرنظػػيـ كمػ يعػػيش
حالػ ػ مرربكػ ػ نظػ ػ انر ف الرعيين ػػات ليس ػػت مبنيػ ػ عمػ ػ الكف ػػاتة كالمق ػػدرة انم ػػا عمػ ػ اس ػػاس المعرفػ ػ
الشخصي اك معرف الكسيط.
 .6اسػػرمرار رػػأثير بعػػض مػػف الم ازيػػديف كالمػػداهنيف ف ػ مكارػػب المسػػؤكليات الخارجي ػ الثقافي ػ
كا ع مي الذيف يعممكف شيئا عف الساح الداخمي ا اسمها حيث يركاجد بعضهـ عم بعػد ا ؼ
الكيم ػػكمررات ع ػػف ال ػػكطف كقض ػػايا الس ػػاخن  ،لك ػػنهـ يص ػػدركف البيان ػػات كيرخ ػػذكف المكاق ػػؼ الغريبػ ػ ،
البعيػػدة عػػف الكاقػػع مػػف دكف اي ػ مسػػؤكلي  ،حيػػث انعكػػس ذلػػؾ سػػمبا عم ػ الرنظػػيـ كعم ػ الح ػزبييف.
ككمثػػاؿ عم ػ بعػػض مػػف هػػؤ ت فقػػد رػػـ ايفػػاد احػػدهـ بمعي ػ الرفيػػؽ النػػاطؽ الرسػػم ال ػ احػػدل دكؿ
الخمي بمهم لمع قػات ،لكنػ مػا اف قابػؿ المسػؤكؿ ا كؿ فػ رمػؾ الدكلػ حرػ رجػا اف يقبمػ

جئػا

فيها مرنص ن عف مهمر كرفيق كالنضاؿ ضػد ا حػر ؿ ،كقبػؿ فعػ ن لككنػ مسػؤك ن فػ احػد المكارػب
الخارجي لمرنظيـ ،كهك قد عيف أص ن بالمعرف الشخصي عم الر ـ مف ا عرراض عمي لككنػ احػد
المشرفيف عم قرؿ العديد مف الحزبييف القيادييف سن  1979كمارس الرعذيب ف حؽ مف بق منهـ
حيا بعد اف حكمكا بالسجف لسػنكات محػددة ،اذ كػاف يػنظـ يكميػان عمميػات رعػذيب جسػدم كنفسػ راح
ضػحيرها مجمكعػ مػػف الكػػادر المرقػدـ .كبعػػض ممػػف عاشػكا هػػذ القصػ كرمقػ الرعػػذيب اليػػكم منػ
كشػهد مقرػػؿ رفاقػ بعينيػ مػػازاؿ بيننػا ،فقػػد كػػاف المػػذككر يػػأر الػ السػػجف الخػػاص فػ (ابػػك ريػػب)
كيصػػيح بػػالحرس (هػػؿ مػػازاؿ هػػؤ ت المجرم ػكف احيػػات ) كيػػأمر بػػاخراجهـ مػػف زنػػازينهـ لربػػدأ عممي ػ
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الرعػػذيب كالضػػرب بالعص ػ كا

ت الجارح ػ عػػدا المسػػأل النفسػػي الر ػ ينػػدل لهػػا جبػػيف النضػػاؿ

كا ديػػاف .فهػػؿ يصػػمح مثػػؿ هػػذا اف يسػػرمـ مسػػؤكلي ف ػ ع قػػات الرنظػػيـ الخارجي ػ كهػػك يصػػمح اف
يكػكف حزبيػان با صػؿ  .كمػف المسػؤكؿ عػف هػذا ا خريػار يػر الشخصػاني كآليػ العمػؿ الحاليػ بكػػؿ
ثقمها كمخالفرها النظاـ الداخم كالشرعي الحزبي الر ادت ال رعظيـ المػأزؽ الػداخم بقػدر الرعظػيـ
ا نشائ كالرألي لمرفيػؽ امػيف السػر الحػال الػذم اطمػؽ عميػ المػداهنكف القابػان رغنػ ك رسػمف منهػا
خادـ الجهاد كالمجاهديف عم كزف خادـ الحرميف الشريفيف كالمنرصر كالمعرز با﵀ الػ اخػر  ،ككأننػا
ف أكاخر العصر العباس قبيؿ انهيار الدكل كاجرياح المغػكؿ بغػداد مرناسػيف اننػا فػ األلفيػ الثالثػ
كبػػدايات القػػرف الح ػادم كالعش ػريف ،كاف احػػر

مػػدم ار كقػػع عم ػ ب دنػػا .كالحػػؽ يقػػاؿ اف ا جرمػػاع

ا خير لمكرب الع قات الخارجي قد اعررض كرفض خطكات رألي الرفيؽ امػيف سػر الرنظػيـ الحػال
كدعا ال ا رعاظ مف رجرب الرألي السابق .
كاذا ما عدنا ال مسيرة العمؿ الحزبػ الرػ رجػرم عمػ

يػر مفهػكـ الرئيس،الػكارد فػ الكرػاب،

حيث اف فهم أكسع كأكضػح كأدؽ كاكثػر رشخيصػا لممرحمػ عمػ الػر ـ مػف كجػكد فػ حينهػا داخػؿ
السجف ا ميرك  ،نجد اف النقاط ا ري ردلؿ عم هذا ا مر:
اك  :طالب بأف يدعـ الحزب جميع الريارات الر

صم لها بايراف.

ثانيا :طالػب بركضػيح ا مػكر امػاـ الريػارات كالفصػائؿ الدينيػ مػف اف ا فرػراض " بأننػا خصػكـ"
ام الرنظػيـ كالريػػارات الدينيػ " هػػك مػف اكبػػر ا خطػات" ص .317كخػػاطبهـ قػائ " لػػف نخرمػؼ معكػػـ
ف امكر الديف ".
ثالثػػا :كف ػ رسػػالر ال ػ المناضػػؿ امػػيف السػػر حاليػػا أكػػد عم ػ " كنػػا دائمػػا نػػدعك ال ػ ا يمػػاف ..
ككاف نهجنا عدـ زج الدكل ف المذهبي " ص .317
رابعػػا :قػػاؿ " ينبغ ػ لمحػػزب  ..اف يحػػث الريػػارات الر ػ رعمػػؿ عم ػ كحػػدة الع ػراؽ لمركحػػد ضػػمف
منه مناهض ل حر ؿ" لذا " عمينا اف نرعاكف معهـ كنشجعهـ" .
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نقاط اربع

بد مف الركقؼ عندها بشكؿ مكثؼ كأخص مسألريف ..األكل ه المذهبي كالثاني

ه ػ الجبهػ ػ ا سػػرراريجي لمرحري ػػر .فبالنس ػػب ال ػ ا كلػ ػ ل ػػـ يركقػػؼ الرفي ػػؽ ام ػػيف السػػر حالي ػػا ع ػػف
محاك ر زج الرنظيـ ف المذهبي كهك يككف بذلؾ عم العكس مػف دعػكة الػرئيس صػداـ حسػيف الرػ
رضػػمنرها رسػػالر الشخصػػي الي ػ  ..فمػػا المقصػػكد مػػف ذلػػؾ يػػر عػػزؿ الرنظػػيـ كرحطيم ػ كرفكيػػؾ
منظمار ػ عػػدا عػػف أف الفكػػر المر ػكارث داخػػؿ الرنظػػيـ ي ػرفض الطائفي ػ كالمذهبي ػ رمامػػا ،كاف الفكػػر
القكم العركب الكحدكم عم النقيض مف الطائفي كالمذهبي الر يدعك اليها .
كبالنسػػب ال ػ ايجػػاد الجبه ػ ا سػػرراريجي لنيػػؿ ا سػػرق ؿ كاعػػادة السػػيادة فقػػد صػػدرت مكاقػػؼ
بالض ػػد م ػػف ه ػػذا اله ػػدؼ منه ػػا مس ػػأل المحاكلػ ػ الج ػػادة لكح ػػدة الرنظ ػػيـ ذل ػػؾ المش ػػركع ال ػػذم رداكلرػ ػ
القيادراف القكميراف بشكؿ اسربشر في الحزبيكف بحؿ معضم كبيرة ،كاذا بمكاقؼ كبيانات رصػدر مػف
الرفيؽ اميف عاـ الرنظػيـ يعربػر فيهػا مشػركع كحػدة الحػزب مػؤامرة ضػد الحػزب! مرجػاه اف القيػادة
القكميػ ػ الرػ ػ كافق ػػت عمػ ػ اف يك ػػكف كريث ػػا لألم ػػيف الع ػػاـ بع ػػد اسرش ػػهاد هػ ػ الرػ ػ رق ػػكد خطػ ػكات
المشػػركع.فمػػف هػػك الحػػزب اذف كمػػف هػػك الضػػالع ف ػ م ػؤامرات ضػػد ككيػػؼ يكػػكف مشػػركع كحػػدة
الحػػزب بكػػؿ مكاصػػفار كأثػػر الكبيػػر عم ػ الكاقػػع المرػػردم م ػؤامرة كلمػػاذا اعمػػف مكقف ػ بعػػد اف بػػدأت
القيادراف القكميراف اجرماعارهما فػ خطػكات رمهيديػ رجػرم لممػرة الثانيػ منػذ سػن  1965ثػـ 1979
لبحث آلي المسأل كليس قبؿ ذلؾ .
المكقؼ المفاج أحضر ال الذهف مأساة  1979عندما ارهـ نصػؼ القيػادة القطريػ كاكثػر مػف
 71مف الكادر المرقدـ مف اعضات المؤرمر القطرم كا ميف العاـ المساعد لمقيادة القكمي كعضك ف
القيػػادة القكمي ػ (بم ػؤامرة) انرهػػت باعػػداـ مجمكع ػ مػػف المناضػػميف ا كفػػات ،كسػػجف اخ ػريف ،كمػػكت
بعضهـ جرات الرعذيب اليكم  ،ك احد يعرؼ الحقائؽ ،اذ لـ يحقؽ الرنظيـ ف المسأل  ،بؿ لـ يسمح
حد بالسؤاؿ عف المكضكع ،كهؿ هناؾ مؤامرة فع اـ
اميف السر فقط كمجمكعر األمني كالبقي

ع ق لهػـ بػ

دكف رحقيؽ قانكن اك حزب !!.
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كمف هك الحػزب فػ هػذ الحالػ هػؿ هػك
خاصػ بعػد اعػداـ نصػؼ القيػادة القطريػ

كبعد مض هذ السنكات كف ظركؼ ا حر ؿ لـ ررغير الصػكرة عمػ الػر ـ مػف دعػكة ا مػيف
العػػاـ قبػػؿ اسرشػػهاد

قام ػ رحالفػػات حقيقي ػ كليسػػت شػػكمي فػػاف الجبه ػ المنشػػكدة بقيػػت بعيػػدة عػػف

سمكؾ القيادة الشخصي لمرنظيـ حاليا .ك نعمـ هؿ اف هذا المكقػؼ نػابع مػف عػدـ القناعػ بركصػيات
الرفيػػؽ ا مػػيف العػػاـ قبػػؿ اسرشػػهاد اـ مػػف عػػدـ اهمي ػ ككع ػ كجػػكد جبه ػ بكػػؿ معن ػ الكمم ػ

دارة

معرك اعادة السيادة كنيؿ ا سرق ؿ لب دنا .
كاخيػ ػ ار نس ػػأؿ ه ػػؿ س ػػيظؿ الرنظ ػػيـ كاعض ػػاؤ المناض ػػمكف رهن ػػات المحبس ػػيف مح ػػبس ا ح ػػر ؿ
كحككمار بكؿ ما رممك مف بطش اعم كحقد عمػ الحػزب كفكػر العركبػ الكحػدكم الػذم ادل الػ
قرػػؿ األ لػػؼ مػػنهـ ،كمحػػبس عقمي ػ القيػػادة الشخصػػي الر ػ كضػػعر ضػػمف اطػػار الر ارجػػع كالرآكػػؿ
كالمصاعب الر لـ رنجح القيادة المذككرة ف مكاجهرها كف اراح الفرص لمرنظيـ كلمحػزبييف الػدفاع
عف انفسهـ بؿ جعمرهـ يسيركف ف المجهكؿ بد مف مكاجه المشاكؿ المصيري الجساـ .
فانز محمد عبد اهلل
كاتب سياسي عراقي
 1اذار 1131ـ

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ :
http://www.darbabl.net/week_qadhya_show.php?id=55
http://www.alsaedػalbaghdadi.com/all%20page/asrar/asrar37.html
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القراءة المائة والسادسة والتسعون
المؤتمر القومً العربً
الحادي والعشرون
الركزيع  :محدكد
الرقـ  :ـ ؽ ع /21
16ػ 17نيساف/ابريؿ 2111
معمكمات  1بيػركت – لبنػاف
الراري 2010/2/26 :
بالبريػد ا لكرركنػ
alsaed_albaghdadi@yahoo.com
األخ آية اهلل احمد الحسني البغدادي المحترـ
عضو الممتمر القومي العربي
رحي أخكي
يسػرن نياب عف األمان العام لممؤرمر القكم العرب  ،دعكركـ ،بصفركـ الشخصي  ،لحضػكر
المػػؤرمر القػػكم العرب ػ الحػػادم كالعش ػريف ،الػػذم رقػػرر عقػػد ف ػ بيػػركت خ ػ ؿ الفر ػرة 17 – 16
نيساف/ابريؿ .2111
كالم ػػؤرمر الق ػػكم العربػ ػ ال ػػذم رأس ػػس ع ػػاـ  ،1991ككم ػػا رعمم ػػكف ،ه ػػك رجم ػػع م ػػف المثقف ػػيف
كالممارسيف العرب ،مف مخرمؼ األقطار العربي كمػف أجيػاؿ عػدة ،المقرنعػيف بأهػداؼ األمػ العربيػ ،
كال ار بيف ف مرابع العمؿ مف أجؿ رحقيؽ هذ األهداؼ ،كهك يعمؿ عم صعيد شعب مسرقؿ عف
أنظم ػ الحكػػـ ،كيهػػدؼ إل ػ اإلسػػهاـ ف ػ شػػحذ الػػكع العرب ػ بأهػػداؼ األم ػ المرمثم ػ ف ػ مشػػركعها
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الحضػػارم كه ػ  :الكحػػدة العربي ػ  ،كالديمقراطي ػ  ،كالرنمي ػ المسػػرقم  ،كالعدال ػ ا جرماعي ػ  ،كا سػػرق ؿ
الػػكطن كالقػػكم  ،كالرجػػدد الحضػػارم ،كرحقيػػؽ الرفاعػػؿ بػػيف الكحػػدكييف العػػرب ف ػ إطػػار مػػف الرنػػكع
كالركامؿ ،كرعبئ الطاقات الشعبي مف أجؿ رحقيؽ هذ األهداؼ ،كارخاذ المكاقؼ المعبرة عنها .
كينعقد المؤرمر سنكيان لمنظر ف حاؿ األم كمناقش قضاياها الحيكي  .كقد يعًقد المؤرمر القكم

العربػ ػ فػ ػ األقط ػػار الراليػ ػ  :ر ػػكنس ،األردف ،لبن ػػاف ،المغ ػػرب ،مص ػػر ،الج ازئ ػػر ،العػ ػراؽ ،البحػ ػريف،
اليمف.
كنظ ػ انر لإلمكانيػػات المالي ػ المحػػدكدة جػػدان لممػػؤرمر ،فق ػد رقػػرر أف يرحمػػؿ جميػػع المػػدعكيف مػػف
خارج لبناف نفقات سفرهـ كاقػامرهـ أثنػات المػؤرمر بمػا فػ ذلػؾ أعضػات األمانػ العامػ  ،مػع ا سػرفادة
مف الرخفيضات الر حصؿ عميها المؤرمر مف الفنادؽ كبطاقػات السػفر عمػ طيػراف الشػرؽ األكسػط
كما هك مكضح ف رعميمات لممشاركيف" المرفؽ طيان.
هذا كيركقع كصػكؿ المشػاركيف إلػ لبنػاف يػكـ الخمػيس  15نيسػاف/ابريػؿ  ،2111كالمغػادرة يػكـ
األحد  18نيساف/ابريؿ .2111
أرجك أف أقؼ عم ردكـ الذم آمؿ أف يككف إيجابينا ،ف أقرب كقت ممكف ،بالبريػد اإللكرركنػ
أك بالفاكس أك هارفيان ،عم أف

يرأخر الرد عف  21آذار/مارس .2111

مع كؿ المكدة كأطيب الرمنيات،
خيػر الديػف حسيػب
األميػف العػاـ
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القراءة المائة والسابعة والتسعون
من ٌحكم العراق بعد األنسحاب األمرٌكً المرتقب
ف

األياـ أك األسابيع المقبم  ،ررفؽ أحزاب األحر ؿ ف

المنطق الخضرات عم

رشكيؿ

رـ هذا عف طريؽ بعض الصفقات الطائفي القكمي الر رهـ مسرقبؿ
الحككم كرئيس كزرائها ،سكات ٌ

أحزابهـ ككيانهـ ف

ظ ٌؿ األحر ؿ ،أك عف طريؽ الضغط المسمط مف قبؿ األحر ليف ا مريك

كالفارس عميهـ.
أمريكا رريد خركج قكارها ،بطريق رحفظ هيبرها كس م أمف جنكدها مف العراؽ ،ال رمسكها
بمصالحها األسريراريجي ف العراؽ كالمنطق  ،كايراف رطمح ه األخرل ال رعزيز نفكذها كسيطررها
عم

العراؽ

عف

طريؽ

احزابها

المرنفذة

كالحاكم

ف

المنطق

الخضرات.

امريكا كايراف ليس لهما ع ق زكاج كاثكليك مع أحزاب المنطق الخضرات ،كأمريكا ،كأيراف قبمها،
يرطمعاف بعيكف منفرح كحذرة لممرغيرات كالرقمبات الر سرحصؿ لمعراؽ ف ظ ٌؿ أحزاب السياسي بعد
رهـ كرقمؽ جميع دكؿ جكار العراؽ.
األنسحاب األمريك  ،هذ المرغيرات الر
ٌ
ايراف كأمريكا ف

اف مصالحهما القكمي فكؽ األحزاب كالكرؿ السياسي ف
العراؽ يجداف ٌ

العراؽ المحرؿ ،هذ األحزاب كالركر ت الر نف ٌذت كرنفذ ،كعممت كرعمؿ،عم رحقيؽ جميع ما أم
ا حر

ف عميهـ.
قبؿ أياـ ،شاهد الشعب العراق كالعرب كاألس م  ،كالعالـ كمٌ  ،ا رفاؽ الذم فرضر حككم

الكل

الفقي عم

أحزابها المكالي لها ف

المنطق الخضرات ،كقد نقمت الفضائيات األمريكي ،

اهرـ ا ع ـ
كبأجمعها المؤرمر الصحف لرحالؼ قائم المالك مع قائم عمار الحكيـ ،كقد ٌ
األمريك بعرض لقطات المؤرمر ،خاص المقطات الر يظهر فيها الدكركر أحمد الجمب بعد نهاي
المؤرمر ،مبرسما ،كمصافحا بعضهـ مثؿ الجعفرم ،ال
ف المؤرمر الصحف العريد هذا.
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ير مف لصكص كمجرم حزب المالك

ف هذا المؤرمر األع م ظهر ككضح لمقكات األمريكي الغازي  ،كال دكائر القرار ا مريك
ف كاشنطف نهاي رحالؼ حزب المالك كحزب عمار الحكيـ مع األمبراطكري األمريكي  .ككضح
مف خ ؿ المؤرمر هذا رهديد الجمب * الكاضح لممصالح األمريكي ف العراؽ لممصمح األيراني  ،كقد
كضح أكثر لألمريكاف ،كهذا هك المهـ ،كبعد زكاج مرع طكيؿ مع المرجعي الديني ف

النجؼ

اف هذ المرجعي رعمؿ لممصالح األيراني كال نفكذها ف العراؽ عم حساب المصالح
األشرؼٌ ،

رـ
األمريكي  ،كهذا الرحرؾ يفهـ بالحسابات األمريكي كعممها مع عم ئها ،خاص مع مرجعي ديني ٌ
أهمها مؤسس الخكئ ف لندف « كهذ المؤسس رابع
رأسيسها مف قبؿ مؤسسات ديني ف الخارج ٌ

لمحككم البريطاني بك ٌؿ ثقمها الدين  ،كبريطانيا هنا رعربر حميفا عظيما لمشركع حرب ردمير العراؽ
مع أمريكا » فهذا العمؿ كالركج يعربر رجاك از عظميان ،كعبك ار خطي ار لمخطكط الحمرات الر كضعرها
أمريكا كبريطانيا لها ،خاص اذا رعمؽ األمر بالمصالح األمريكي كالغربي ف العراؽ كالشرؽ ا كسط
برمر .
رـ هذا الرجاكز الخطير عم
لقد ٌ

الر ـ مف جميع الرعهدات الر

قطعرها مرجعي عم

السيسران ك ير مف المراجع العجـ ف النجؼ لألمريكاف كال حمفات أمريكا الكبار ف العراؽ مثؿ
بريطانيا.
أمريكا لها ف العراؽ أكثر مف  200الؼ مقارؿ ،بيف جيش رسم كبيف قكات مررزق رركزع
عم طكؿ العراؽ كعرض  ،كهذ القكات ه مف رحم المرجعيات الديني كأحزابها الطائفي كالقكمي
ً
اإلنفصالي ف

المنطق الخضرات ،كه

ضد ابنات الشعب
نفسها مف رنفذ ك ٌؿ العمميات القمعي
ٌ

العراق  ،خاص أذا طمب المالك أك ير منها القضات عم بعضهـ ،كما حصؿ ف مجزرة الفمكج
كقري الزرك كمدين الصدر ك يرها مف مدف العراؽ الثائر .حككم المالك كمثم الجعفرم كاياد
ِّ
حؽ السن
أهمها كأعظمها مجازرهـ ف
ع كم مرهم بمجازر كبيرة ف
ٌ
حؽ أبنات الشعب العراق ٌ ،

العرب كالصدرييف كالعشائر العراقي الر ررفضهـ كررفض محرم العراؽ بمدهـ.

األرجا األخير ألحزاب األحر ؿ ،كبعممي ػ كسرعظـ كما يقاؿ ػ لمصالح األيران عم حساب
المصالح األمريكي كالغربي ف

العراؽ سرغير ،كرغير كثي ار مف شكؿ الخريط الر
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كضعها

األمريكيكف كحمفائهـ لمعراؽ ،خاص ف
كالق اررات الدكلي

الر

رطالب

ظ ٌؿ الرعنت األيران

الذم رفض كيرفض جميع الحمكؿ

بالعمؿ معها بخصكص الررسان

النككي

األيراني .

سيغير مف األسريراريجي األمريكي ف
ظف األيرانيكف ،كيظنكف اف فرض أحزابهـ عم حكـ العراؽ،
ٌ
ٌ

العراؽ ،خاص فيما يرعمؽ بأنسحاب الجيش األمريك

كقكات المررزق الرابع ل  ،كاألمريكاف

كأصحابهـ البريطانيكف أدرككا هذ المعب الفارسي  ،بعد رقديـ عشرات اآل ؼ مف الضحايا ف
العراؽ ،ال خسائر جم

في األمواؿ عم حساب دافع الضرائب األمريك كالغرب .

اف كجكد قكارهـ ف العراؽ هك مصمح قكمي
أدرؾ األمريكيكف كالغربيكف مف حمفات أمريكاٌ ،

ايراني عميا ،كعمي عزـ الديمقراطيكف األمريكاف كبرحالؼ عريض مع حمفائهـ ،عم

رفكيت هذ

ثـ سحب جميع القكات األمريكي كقكات حمفائها مف العراؽ،
الفرص الذهبي عم األيرانييف ،كمف ٌ
يمكف أف يصؿ لها كيدركها الحزب الجمهكرم
كهذ األسريراريجي لمحزب الديمقراط األمريك
اليمين المرطرؼ ،هذا الحزب الذم قدـ أعظـ خدم أليراف ،بفرض اسرمرار كجكد قكار ف العراؽ،
لرككف رحت س ح مميشيا دكل الكل الفقي كأحزابها ،كمف بعدها رككف كرق مساكم ايراني كبيرة
ضا ط عم امريكا كمصالحها ف العراؽ كالمنطق العربي لصالح الركجهات الفارسي ف األقميـ.
المعمكمات الر

نممكها ال

كهذا اإلنسحاب سيخمؽ فكض

كقت كراب هذ السطكر رؤكد اإلنسحاب األمريك
ف

عظم

مف العراؽ،

أهمها ،هركب جميع أحزاب المنطق
العراؽ ،أكلٌها ك ٌ

الخضرات إل الدكؿ الر حضنرها ،أك الدكؿ الر يممككف جنسيرها ،قبؿ األنسحاب األمريك بشهكر
.
الجيش العراق

كقكات حرس مايدع

األجهزة األمني الرابع لهذا الحزب أك ذاؾ

بالكطن  ،ال

الفصيؿ أك رمؾ الك ازرة ،سرنحؿ كررشرت حينها ،كسيرجع ك ٌؿ فرد مف هذ القكات ا مني ف

ظ ٌؿ

ا حر ؿ ،ال حزب أك كيان أك ال كضع الطبيع قبؿ أحر ؿ العراؽ.
سيككف ألمريكا كحمفائها الغربييف الكبار ف
اعداد كامؿ كمبرم لممصالح الغربي ف
ف

هذا الكقت سرنطمؽ حمم

هذا الكقت ادارة شؤكف العراؽ ،كمف بعد ،ال

ظ ٌؿ ماربق

مف كقت لقكارها كمررزقرها ف

ضد الرهديد ا يران
ربي كبيرة كشرس
ٌ
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لمعراؽ كالخمي

الع ارؽ .
العرب

كأسرائيؿ ،ال رهديد المصالح األمريكي كالغربي ف المنطق  .سرحاصر ايراف كحككم الكل الفقي
بشف حرب رأديبي عميها ،قد
مف ك ٌؿ الجهات ،كسرخنؽ بق اررات عديدة ف األمـ المرحدة ،ال الرمكيح ٌ

رككف قريب مما فعمر امريكا كحمفائها مع النظاـ العراق السابؽ.

آنذاؾ سرمجأ ايراف كحككم العمائـ فيها ،ال القبكؿ بك ٌؿ الشركط الر رفرضها امريكا كحمفائها
عميها.
العراؽ ،كف كقت خمك مف القكات األمريكي بعد ا نسحاب ،سيككف خاضعا لث ث قكل أك
أهمها ف الجانب العرب السن  ،هيئ عممات المسمميف بزعام الشي حارث الضارم ،كالقكة
أكثرٌ ،
الثاني الر سرككف مهيمن عم الشارع العرب الشيع ف الفرات األكسط كالجنكب العراق  ،ه

الحرك الصدري  ،المرمثم بالريار الصدرم ،هذا ف كقت حافظ السيد مقردل الصدر عم جمع ك ٌؿ
رنظيمات الصدرييف رحت مظمر  ،كالقكة الثالث الر يمكف أف يطمؽ عميها حقيقي بسفين نجاة العراؽ
اف هذ المرجعي الديني ال ريارها
كس مر  ،ررمثؿ بالريار الخالص كمرجعير الديني  ،مف حيث ٌ

السياس الكطن  ،ررمرع بع قات مرين كراسخ مع جميع حركات كأحزاب الريار المناهض ل حر ؿ
سني أك شيعي  ،ال اررباطها بع قات طيب مع جميع دكؿ جكار العراؽ ،بما فيها ايراف،
ف العراؽٌ ،
بمد جسكر المحب كا خات
ال ع قرها الطيب مع األرحاد األكرب كبعض الدكؿ ا خرل الر رر ب ٌ
كالشراك

األقرصادي

كالثقافي

كالعممي

مع

العراؽ .

القوة الرابعة ،وقد تكوف األخطر بيف هذ القوى الثمث عم  ،تتمثؿ بقوى المرجعية األسممية
العربية لمشعب العراقي ،قد يكوف عظمها و همها مرجعية السيد اإلماـ حمد الحسني البغدادي ال
مرجعية اإلماـ الشي محمد مهدي الخالصي ال مرجعية السيد محمد حسيف فضؿ ،ال غير مف
المراجع العرب ،مثؿ مرجعية الشي آية اهلل فاضؿ المالكي.
عما ذكرنا ،مثؿ الحرك القكمي العراقي المرمثم بجناح
سرظهر ف هذ المرحم قكل أق ٌؿ رأثي ار ٌ

حزب البعث أك بغير ،كسرظهر ال

الشارع العراق

الحرك العمماني كاليساري  ،كبطرؽ كأسمات

مخرمف  ،كما سرظهر حركات كاحزاب جديدة يفرضها كاقع الفكض الذم سيعيش العراؽ كقت ذاؾ،
اف العراؽ كف
اٌ ٌ

هذ الفكض

الخ ق  ،سيرممس طريق الحقيق
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مف الضياع ال

الكجكد .

مرة ألمريكا كحمفائها ف العراؽ ،سرخضع
أمريكا كالقكل الغربي سرككف مراقب مف بعيد ،كبعد رجرب ٌ

اف العراؽ يحكم كيدير ير النظاـ المركزم القكم
سرقر بعد حيف ،كهك ٌ
كرقرنع باألمر الكاقع الذم ٌ
الحازـ ،مثم مثؿ باق الدكؿ الشرؽ أكسطي  ،كأف رطكر نظاـ الديمقراطي ف العراؽ حسب النظاـ

المركزم الحازـ ،يجب أف يصؿ ك يررق إل نظاـ الجمهكري الرركي  ،هذا النظاـ الذم يشرؼ
عمي

الررك

الجيش

كيدير

منذ

طكيم

عقكد

مف

الزمف .

بمركر الزمف سيخضع الريار الصدرم كهيئ عممات المسمميف ،ال القكل الكطني العراقي األخرل
لممفاهيـ الكطني
كالغرب

كلمصمح العراؽ العميا  .العراؽ كبعد خركج القكات األجنبي ال الضغط األمريك
ايراف

عم

سيرجع

العراؽ

ال

الكطن

كيان

الحقيق .

ف نهاي المطاؼ ،كبعد الر كالمريا ،سيرفؽ الشيع كالسن العرب عم بنات العراؽ كنهضر  ،بعد
كارث عظيم كمؤلم لمشعب العراق  ،كقرها سيطالب الشعب العراق كحككمر الكطني المركزي بك ٌؿ
القرم كالمصكص كالمررزق لمحاكمرهـ أماـ الشعب العراق  ،كهذا اليكـ كأشراق ليس ببعيد.
هذ قراتة بسيط لعراؽ مابعد األحر ؿ األمريك  ،اسرنبطرها مف خ ؿ المعمكمات الر أممكها ،ال
خبرر الخاص ف السياس األمريكي ف العراؽ كاألقميـ برمر .
* الدكركر أحمد الجمب

كاحد مف أهـ عم ت أمريكا كأسرائيؿ ف

العراؽ كالمنطق العربي

كاألس مي برمرها ،كالسيد أحمد الجمب رجؿ أعماؿ ناجح ،كمشهكد ل ف األسكاؽ الدكلي  ،خاص
اسكاؽ المصارؼ الدكلي  ،فهك ينرم إل بمد كحسب بقدر انرمائ ال مشاريع المالي كبنات ثركر
المالي الكبرل ،كقد فعؿ هذا ف األردف عندما فرح بنك – البررات – هناؾ ،كرحكؿ من كبيكـ ال
معارض سياس

عراق

كبير ،ليدير مشركع الم ييف الر

صرفها الككنكرس األمريك

– 880

م ييف دك ر – لرربخر هذ الم ييف بجيب كجيب جزار الهارب مف األمريكاف المص كالقارؿ
كاألرهاب

الذم يعيش كيقطف كيدير مشاريع الجمب

ف

ايراف آراس محمد كريـ .

ثـ أليراف ،دخمت
الجمب كبعد اف كشفر المخابرات ا مريكي كعميؿ مزدكج لها كلبريطانيا كمف ٌ
شقر كدمرت مافيها اكاسط عاـ  ،5009الجمب اآلف يعادم أمريكا كالغرب ،كهك يحاكؿ أف ينفذ
أجندات ايراف عم أحزاب المنطق الخضرات  ......دكركر أحمد الجمب ذك جدا بالمصرفي كجمع
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اف
اف هذا األحمؽ مفمس بالسياسي  ،كالسياسي الدكلي خاص  ،فهك يعرؼ ٌ
األمكاؿ كسرقرها ،ا ٌ ٌ
رعدها المخابرات البريطاني كا مريكي كالعراقي كالمبناني لمحاسبر كمف
هناؾ عشرات الممفات الر
ٌ
ثـ محاكمر .
ٌ
قاسـ سرحاف

 3يار 1131ـ
qasimsarhan@yahoo.com

ركابط بعض المكاقع اإللكرركني الر نشرت المقاؿ :
http://www.thirdpower.org/readػ51793.html
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هل تعقد المعارضة العراقٌة مؤتمرها قبل األنسحاب األمرٌكً
المرتقب
لػػـ يبػػؽ ألنسػػحاب الق ػكات ا مريكي ػ كحمفائهػػا مػػف الع ػراؽ يػػر كقػػت قصػػير ،كقصػػير جػػدا مػػف
الزمف ،كهذا الكقت قياسا بعمر احر ؿ كطننا ،كالكارث الر حقٌقها كنفذها عم حساب شعبنا الجريح
ليس بطكيؿ .
القكات األمريكي ليس لها سبب حقيق ف أسرمرار كجكد قكارها المحرم بعد الكارث األقرصادي
رعد األياـ كالشهكر بم اررة لسحب ك ٌؿ كجكدها العسكرم مف العػراؽ
لمت بها  .كأمريكا ٌ
كالكطني الر أ ٌ

.

القػػكل الكطني ػ العراقي ػ الر ػ رعػػارض األحػػر ؿ ،بشػػكمي  ،األمريك ػ كالفارس ػ  ،عميهػػا أف رعػ ٌػد
بجد لمرحم مابعد األنسحاب األمريك مف العراؽ .
نفسها ٌ
المعارضػ ػ العراقيػ ػ ض ػػد األح ػػر ؿ كأح ازبػ ػ فػ ػ المنطقػ ػ الخضػ ػرات بفض ػػؿ ا﵀ ،ق ػػد رقمٌص ػػت،
كرػػألألت بقػػكل كريػػارات كهيئػػات يعرفهػػا الش ػعب الع ارق ػ كالعرب ػ  ،كاألحػػر ؿ األمريك ػ نفس ػ  ،كهػػذ
القكل المعارض  ،لها مف الهيب الكطني كالدعـ الشػعب  ،الػ األحرػراـ الجمػاهيرم ،مايجعمهػا الممثػؿ
الكحيػػد الحقيق ػ لمشػػعب الع ارق ػ  ،خاصػ ف ػ ظ ػ ٌؿ المأسػػاة كالمصػػائب كالػػكي ت الر ػ جمبرهػػا أح ػزاب
األحر ؿ عم الشعب العراق .
سبع سنكات مضت ف ظ ٌؿ حككمات أحزاب ا حر ليف القاطن ف المنطق الخضرات ،لػـ يجػد
الشعب العراق ف ظمٌها ،أك ىير ير الدمار كالخراب كالرآمر عمي  ،ال أذ ل كقمع كرهجير كنهب
ثركار  ،ال مشركع رقسيم بيف فارس كالصهيكني المسرفحم ف شماؿ العراؽ .

لقػػد كصػػؿ األمػػر بػػالعراق ف ػ ظ ػ ٌؿ القمػػع كاألرهػػاب كالرهجيػػر كالمػػكت المجػػان كالجػػكع الػػذم
يعيش  ،أف ينرخب ،كيدخؿ العمميػ الديمقراطيػ الصػهيكني مػف اجػؿ أف يأكػؿ كيعػيش ،كيعػيش حرػ
ف ظ ٌؿ القهر كالرعب كالسقكط األخ ق كالكطن .
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حزاب األحتمؿ في المنطقة الخض ار سػينتهي دورهػا بنهايػة االحػتمؿ األمريكػي فػي العػراؽ،
و عتقد ّف حزاب المعارضة العراقية ،جمّها ومعظمها تدرؾ هذا ،وهي قد شارت الي كثػر مػف مػرة
فػػي بياناتهػػا وتصػػريحاتها ،مثػػؿ بيانػػات المػػمتمر الػػوطني العراقػػي ،وهينػػة عممػػا المسػػمميف ،ال ػ

بيانػػات بعػػض المرجعيػػات الوطنيػػة ،مثػػؿ مرجعيػػة السػػيد القانػػد حمػػد الحسػػني البغػػدادي ،وبيانػػات
الشي المجاهد آية اهلل جواد الخالصي ،ال بعض األحػزاب والهينػات والتيػارات الوطنيػة المعارضػة
.
في هذ المرحمة الحرجة مف تأري العراؽ ،وفي هذا الوقػت القػاهر المتػأزـ مػف تػأري شػعبنا
المظموـ ،نتطمع بحرارة وشوؽ ال عقد ممتمر وطني عراقي مفتوح ،يجمع كػ ّؿ مػاتبق مػف حػزاب

المعارضػة العراقيػػة ضػػد االحػػتمؿ و حزابػ  ،سػوا كػػاف الحػػزب و التيػػار يتفػػؽ مػػع هػػذ الحركػػة و
يختمؼ معها ،نتمن

ف تتجمع هذ القوى الوطنية ػ وهي ليست بكثيرة ػ عم كممة سػوا  .وهنػا

نحمػػؿ المػػمتمر الػػوطني العراقػػي بزعامػػة الشػػي آيػػة اهلل جػواد الخالصػػي ،وهينػػة عممػػا المسػػمميف
بزعامة الشي حارث الضاري ،ال مرجعية السيد القاند حمد الحسني البغدادي ال بعػض قيػادات
التيػػار الصػػدري* ،دارة عقػػد هػػذا المػػمتمر الػػوطني لممعارضػػة العراقيػػة قبػػؿ فػوات األواف  .نمػتمس
ي قػػوة وطنيػػة عراقيػػة
وبرجػػا هنػػا مػػف اخوتنػػا الزعمػػا والقػػادة الػػوطنييف الشػػرفا  ،عػػدـ اقصػػا ِّ
معارضة ،كبر حجمها ـ صغر ،السيما الحركات القومية واليسارية والعممانية في الساحة الوطنيػة
العراقية .
* ػ لألسػػؼ الشػػديد ،أى ٌف الريػػار الصػػدرم ليسػػت لػ رؤيػ كاضػػح حػػكؿ المعارضػ العراقيػ  ،فهػػك

يدع مقاكمرها  ....نرمن
يشارؾ حككم األحر ؿ ف المنطق الخضرات برامجها ،كف نفس الكقت ٌ

أم م ػػؤرمر لممعارضػ ػ العراقيػ ػ بع ػػد
عمػ ػ الري ػػار الص ػػدرم الكبي ػػر أف يك ػػكف لػ ػ حض ػػكر كاس ػػع فػ ػ ٌ

اف عم الريار الصدرم أف يحدد مكقف مف أحزاب األحر ؿ كبرام أحزاب
األنسحاب األمريك  ،ا ٌ ٌ
األحر ؿ الر كانت رسير عم خطٌ األحر ؿ ف ردمير العراؽ.

قاسـ سرحاف

كاتب وسياسي عراقي
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القراءة المائة والتاسعة والتسعون
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
المؤرمر الرأسيس العراق الكطن

National Iraqi Foundation

األمان العام

Conference

محضر كمقررات المجمس المركزم ا سرئنائ لممؤرمر الرأسيس العراق الكطن
المنعقد براري 2111 / 8 / 8
كامرهـ شكرل بينهـ
إسرنادا ال بنكد المادة ( )7مف أحكاـ النظاـ الداخم لممؤرمر ،الر رنص عم ا ر  ( :أػ
يجرمػػع المجمػػس المرك ػػزم بشػػكؿ دكرم كػػؿ س ػػر أشػػهر  .ب – يجرمػػع المجم ػػس المركػػزم فػ ػ دكرة
بنات عم  – 1 :دعكة ا مان العام  – 2 .بنات عم طمب مقدـ مف نصؼ أعضائ )
إسرثنائي
ن
كبالنظر لمركر اكثر مػف سػنريف عمػ إنعقػاد آخػر مجمػس مركػزم برػاري 2118 / 8 / 2
الػػذم رقػػرر فيػ طبقػػا لممػػادة (الرابعػ ) منػ الرػ رػػنص عمػ ا رػ  ( :قػػرر المجمػػس المركػػزم ككافػػؽ
با جماع عم ا قرراح الخاص ببقات ا ميف العاـ كنائبي الحالييف كممارس مهامهـ لمدة سن كامم
ربدأ مف راري هذ الجمس ف .) 2118 / 8 / 2
كعم الر ـ مف محاك ت اعضات ا مان العام المركػررة كالرحريريػ الػ ا مػيف العػاـ بضػركرة
عقد جمس لممجمس المركزم طيم السنكات الماضي

كأهـ المحاك ت ا ري :

1ػ ) طمب رحريرم مكقع مف ثمث أعضات ا مان العام براري .2119 / 4 / 9
2ػ ) ركميؼ الشي حارث الضارم مباشرة بعض أعضات ا مان العام  ،كمنهـ :الشي الػدكركر
عبد الرزاؽ الهير  ،كالدكركر المهندس خالد المعين  ،كالشي نايؼ إسماعيؿ النايؼ براري / 8 / 3
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 2119بزيارةا ميف العاـ ف مقر لرنقيػ األجكاتالسػائدة آنػذاؾ ،الرػ طمػب خ لهػا مػف السػيد األمػيف
العاـ عقد اجرماع لممجمس المركزم.
 3ػ )الطمػػب الرحريػػرم المقػػدـ مػػف عضػػك ا مانػ العامػ ا سػػراذ المناضػػؿ هػػادم خمػػاس ا مػػيف
العػػاـ لحركػ الريػػار القػػكم العربػ برػػاري  2111 / 5 / 15بضػػركرة عقػػد المجمػػس المركػػزم خػ ؿ
شهر .
4ػ )الطمب الرحريرم المقدـ مف ثماني أعضات مف أصؿ  12عضكنا يشكمكف نصاب المػؤرمر
كفقا آلخر مجمس مركزم عقد براري .2118/8/2
كأزات هذا ا صرار عم رعطيؿ عقد جمسات المجمس المركػزم كاسػرمرار ا مػيف العػاـ عمػ
الر ـ مف إنرهات ك ير منػذ  2119/8/2اسػرنادا لمػا كرد أعػ

فػ الرحػدث باسػـ المػؤرمر الرأسيسػ

داخؿ العراؽ أك خارج  ،ك ركجي رسػائؿ إلػ الشػعب الع ارقػ كالػدكؿ ا جنبيػ دكف الرجػكع الػ بقيػ
أعضات ا مان العام  ،ككػذلؾ إسػرمرار إسػر ـ مػنح ماليػ نظاميػ مػف اطػراؼ مرعاطفػ مػع القضػي
العراقيػ كمثبػػت قسػػـ منهػػا فػ آخػػر رقريػػر مػػال صػػادر برػػاري  ،2118 /7/31إضػػاف إلػ

بعػػض

الجكانػػب المالي ػ األخػػرل الر ػ رػػـ اسػػر مها كالرصػػرؼ فيهػػا دكف عمػػـ أعضػػات األمان ػ العام ػ ك لػػـ
رظهر لغاي ا ف ف كشكفات المػؤرمر الرأسيسػ  ،كاإلصػرار عمػ رعطيػؿ عقػد أم إجرمػاع لممجمػس
المركزم خ فا لمنظاـ الداخم عم الػر ـ مػف الطمبػات الرحريريػ المركػررة اعػ

 .ككػذلؾ رػـ خػ ؿ

هاريف السنريف رجيير مؤسسات المؤرمر لصالح الجه الر ينرم إليها السيد األميف العاـ .
كبالنظر لرعهد ا ميف العاـ السابؽ الشي جكاد الخالص خطيا ف الجمس ا سرثنائي المنعقدة
ف ػ  /14نيسػػاف  2118 /كركقيع ػ عم ػ كثيق ػ رػػنص عم ػ اآلر ػ  (:أرشػػح نفس ػ ل مان ػ العام ػ
مسرقب  ،ك اقبؿ ررشيح ا خريف لػ ) الرػ كقػع عميهػا

ػراض المصػادق كػؿ مػف اعضػات ا مانػ

العام  :د  .كميض عمر نظم نائب ا ميف العاـ ،ا سراذ ثػامر العبػادم ممثػؿ حػزب ا صػ ح،
كا خ الشي عامر سمماف ممثؿ هيئ عممات المسمميف ،إضاف ال ركقيع الشي جكاد الخالص .
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ممػػا رقػػدـ أعػ  ،كبنػػات عمػ مقرضػػيات المصػػمح الكطنيػ

ػ كبهػػدؼ العمػػؿ سػػكي

ػ عمػ

رصػػحيح أكضػػاع المػػؤرمر الرأسيسػ  ،كطبقػػا لممػػادة ( )7مػػف أحكػػاـ النظػػاـ الػػداخم الر ػ رجيػػز عقػػد
جمسػ إسػػرثنائي لممجمػػس المركػػزم بطمػػب مػػف نصػػؼ أعضػػائ  ،كلرحقػػؽ النصػػاب فػ ذلػػؾ ،رػػـ عقػػد
جمسػ إسػرثنائي لممجمػس ،كذلػؾ فػ السػاع العاشػرة مػف صػباح يػكـ ا حػد المكافػؽ 2111 / 8 / 8
كرـ مناقش جدكؿ األعماؿ كارخاذ اآلر :
 – 1بياف رقصير ا ميف العاـ السابؽ لعدـ قيام بالكاجبات كالمسؤكليات المناط ب كرعطيم
أعمػػاؿ كنشػػاطات المػػؤرمر الرأسيسػ كرحكيمػ الػ مؤسسػ شخصػػي لػػـ رقػػـ بػػأم نشػػاط يػػذكر يػكازم
الرمكيؿ الذم رـ أسر م مباشرة مف قبم .
 – 2حفاظػػا عم ػ رماسػػؾ المػػؤرمر كعػػدـ رفرير ػ  ،عم ػ الػػر ـ مػػف ص ػ حي ه ػذا المجمػػس طبقػػا
حكاـ المادة ( )8الر رجيز إنرخاب ا ميف العاـ كنائبي با كثري (النصػؼ  ،)1+إ أف أعضػات
المجم ػ ػػس المرك ػ ػػزم كاس ػ ػػرنادا إلػ ػ ػ محض ػ ػػر الجمسػ ػ ػ األكلػ ػ ػ

جرم ػ ػػاع المجم ػ ػػس المرك ػ ػػزم بر ػ ػػاري

 2115/6/4رقرر انرخػاب سػكررير لممجمػس المركػزم لمػدة أقصػاها سػر أشػهر يرػكل خ لهػا القيػاـ
بمهػػاـ األمػػيف العػػاـ كاإلعػػداد بركجي ػ دعػػكة لعقػػد اجرمػػاع المجمػػس المركػػزم بكامػػؿ أعضػػائ

كفػػؽ

النظاـ الداخم
كر ػػـ له ػػذا الغ ػػرض انرخ ػػاب عض ػػك األمانػ ػ العامػ ػ

الش ػػي عمػ ػ عب ػػدا﵀ الحم ػػد رئ ػػيس مكر ػػب

العشائر .خراما نكج شكرنا كرقديرنا لكؿ مف:

 6ػ القوى الوطنية وفي مقػدمتها القػوى واألحػزاب التػي شػاركت فػي تأسػيس المػمتمر ،و بػدت
بشجاعة وفي وقت مبكر تحفظاتها عم سموكيات األمانة العامة ،وفػي مقػدمتهـ آيػة اهلل العظمػ
السيد حمد الحسني البغدادي ،والشي محمد االلوسي ،وحزب اإلصمح الديمقراطي .
 2ػ جميع الدكؿ الشػقيق كالصػديق الداعمػ لهػذا المشػركع كالرػ لػـ ررخ ىػؿ عػف الشػعب الع ارقػ
ف محنر  ،كيمكف لرمؾ القكل الرنسيؽ مػع سػكرراري المجمػس الجديػدة المنرخبػ لحػيف انعقػاد اجرمػاع
المجمس المركزم القادـ انشاتا﵀.
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الحركة الوطنية الموحدة

الدكتورعبدالرزاؽ الهيتي

التحالؼ الوطني لعشانر العراؽ
الشي عصاـ بو همل

حركة االستقمؿ العراقي الوطني

المجمس األعم لعشانر العراؽ

األستاذ زهير الدباغ

الشي عمي عبداهلل الحمد

اتحاد الطمبة والشباب
األستاذ عمار حسف

د .خالد المعيني

حركة الوحدوييف األحرار
األستاذ معجؿ الجنابي

اتحاد المرة العراقية

الحركة الوطنية الموحدة

السيدة عواطؼ االسدي

الممتمر التأسيسي العراقي الوطني

التجمع الوطني المستقؿ

الحاج نايؼ اسماعيؿ النايؼ المحمدي

National Iraqi Foundation

األمان العام

Conference

كقائع كصكر انعقاد المجمس المركزم لممؤرمر الرأسيس ف بغداد العركب براري السبت المكافؽ 5
شباط .2011
رـ بعكف ا﵀ كبهم الغيارل كالشرفات ,كبعد أكثر مف خمس سنكات مف آخر مجمس مركزم ف
بغداد عقد المجمس المركزم الثالث لممؤرمر الرأسيس بكؿ نجاح كبحضكر نكع رجاكز األعضات
المؤسسيف ف المؤرمر الرأسيس الكاردة أحزابهـ كقكاهـ أدنا كالر بم عددها أكثر مف أربع عشر
قكة كهيئ كحزب إضاف إل الشخصيات الكطني  ,إف انعقاد هذا المجمس ف بغداد كف مثؿ هذ
الظركؼ بعد رصحيح مسار المؤرمر كرأكيد هكير العربي كف

هذا الركقيت يشكؿ انرقال نكعي

لمحرك الكطني العراقي كخطكة إل األماـ كمغادرة حال الرخدير كالرراخ الر كانت سم المرحم
السابق .
كقد ناقش الحضكر كاقع العراؽ كرداعيات ا حر ؿ كالسبؿ الكفيم لمكاجه مخططار الرامي إل
رقسيـ العراؽ كرـ رأكيد ثكابت المؤرمر الرأسيس القائم عم اسرق ؿ العراؽ ككحدر أرضا كشعبا
كالحفاظ عم

هكير العربي كاإلس مي كما ساهمت الشخصيات الكطني المعركف ميدانيا كاألخ

عدم الزيدم أ ميف العاـ لمحرك الشعبي إلنقاذ العراؽ ككذلؾ األخ السيد هاشـ الهاشم
مركز بيارؽ لمدراسات ف

بغداد كممثؿ الشي
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مدير

عكض العبداف رئيس حرك رحرير الجنكب

كشخصيات أخرل كثيرة طالبت برفعيؿ عمؿ الحرك الكطني العراقي ميدانيا كرـ ا رفاؽ عم رنظيـ
مسيرات كمظاهرات مشررك ضد ا حر ؿ كحككمار الفاسدة ف

بغداد مع الرركيز عم

معانات

الشعب العراق بالدرج األكل .
كما اسرنكر أعضات األمان العام لممؤرمر الرأسيس

بشدة ظهكر بعض المنرفعيف ك المراجريف

كالمرسكعيف باسـ المؤرمر عم شاش الجزيرة كالرحدث باسـ المؤرمر الرأسيس مف قـ كطهراف ,ر ـ
رجميدهـ مف أعماؿ األمان العام كرهربهـ مف حضكر المجمس المركزم خكفا مف المساتل كهـ
حاليا يخضعكف لمرحقيؽ مف قبؿ لجن مشكم لمردقيؽ ف مصير أمكاؿ المؤرمر الرأسيس كاسرغ لها
لبنات مشاريعهـ كجامعارهـ الخاص ككذلؾ الرطبيع مع حككم المالك ,كناقش أعضات األمان العام
مقررحا ف

إمكاني رقديـ دعكل قضائي برهم ا خر س كالرزكير لمحد مف اسرهرار مثؿ هذ

الشخصيات الكارركني كالر

رمثؿ ا نفسها.

ندرج ف أدنا القكل الرئيسي ف لممؤرمر الرأسيس المشارك ف المجمس المركزم الثالث المنعقد
ببغداد ف

 5شباط  2011ككذلؾ القكل كالشخصيات الكطني المشارك كضيكؼ شرؼ ف

المؤرمر:
 1ػ حزب اإلص ح الديمقراط .
 2ػ حرك الكحدكيكف األحرار ( لـ يرـ حضكرهـ بسب عدـ رمكنا مف ا رصاؿ باألخ معجؿ الجناب
لككف جكال مغمؽ ) .
 3ػ المجمس األعم لشيكخ العشائر .
 4ػ الرجمع الكطن المسرقؿ .
 5ػ الحرك الكطني المكحدة .
 6ػ حرك ا سرق ؿ الكطن العراق .
 7ػ ارحاد الطمب كالشباب .
 8ػ إرحاد المرأة العراقي .
 9ػ الجبه الشعبي إلنقاذ العراؽ .
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 11ػ حرك رحرير الجنكب .
 11ػ الحرك الشعبي إلنقاذ العراؽ .
 12ػ مركز بيارؽ لمدراسات اإلسرراريجي .
 13ػ منظم طمب كشباب العراؽ الحر .
 14ػ شخصيات كطني مناهض ل حر ؿ مف محافظات كاسط كاألنبار كص ح الديف كالناصري
كالديكاني كالبصرة كالعمارة كالمكصؿ كالسماكة ككرب ت كبغداد ككرككؾ كالنجؼ  ،كقد رـ ا رفاؽ مع
البعض منهـ عم

فرح مكارب لممؤرمر الرأسيس

ف

رمؾ المحافظات كعم

نفقرهـ الخاص ،

كسكؼ رككف كؿ محافظ ممثم باألمان العام كالمجمس المركزم كحسب النسب الر سكؼ يرفؽ
عميها حقا كيرـ رثبيرها ف النظاـ الداخم لرحديد آليات عمؿ الرعبئ الجماهيري .
كأدنا الفعاليات الر أنجزت ف جدكؿ أعماؿ المجمس المركزم الثالث المنعقد ف بغداد :
 1ػ افرراح المؤرمر بكمم الررحيب بالضيكؼ كأعضات المجمس المركزم .
 2ػ كمم األسراذ عدم الزيدم  ،رئيس الحرك الشعبي إلنقاذ العراؽ .
 3ػ كمم الدكركر عبد الرزاؽ الهير عف الحرك الكطني المكحدة .
 4ػ كمم األسراذ حمادم أميف عاـ حزب اإلص ح .
 5ػ كمم الشي الدكركر ص ح العزم عف المجمس األعم لشيكخ العراؽ .
 6ػ كمم رئيس الجمس الشي عم الحمد .
 7ػ كممات كمداخ ت لبعض أعضات المجمس المركزم  ،كقد أجاب عنها رئيس الجمس .
 8ػ رـ إعداد كقراتة البياف الخرام

مف قبؿ الدكركر عبد الرزاؽ الهير

كصادؽ عمي المجمس

المركزم باإلجماع.
 9ػ رـ رحديد مكعد قادـ

جرماع المجمس المركزم إلقرار النظاـ الداخم

كأجرات ا نرخابات

لممكارب السياسي كاإلع مي كالع قات الخارجي .
 -11رقرر فرح حكارات جادة كمثمرة مع القكل الكطني العراقي الفاعم داخؿ العراؽ كالرنسيؽ معها
لعقد مؤرمر مشررؾ.
 -11رفعيؿ المكقع ا لكرركن لممؤرمر الرأسيس العراق الكطن لرغطي نشاطات أطراؼ المؤرمر.

393

القراءة المائتان
هكذا عرفتهم
احمد الحسنً البغدادي
ف بداي الرسعينيات مف القرف الماض كنت أررقب شخصي السيد احمد الحسن البغدادم ف
مكقؼ النقؿ الخاص ،خمؼ عمارة الحياة حاليا ،ككانت طمعر البهي رشدن كثي نار لمنظر ألي كالرأمؿ
في كهيئر  ،العمام كالجب  ،ككجه الكسيـ ،كلحير السكدات المرناثر فيها ش ت مف الشيب ،كهػك فػ
مقربؿ العمر ،ككنت أظن مف السادة آؿ الحكيـ .
أعكد ألقكؿ كاف حضكر ال هذا المكاف لمػذهاب كاإليػاب الػ بيرػ فػ حػ السػعد بػالقرب مػف
سػػاح جمػػاؿ عبػػد الناصػػر ،كمػػرت األيػػاـ كاذا ب ػ أكػػكف صػػديقان ألحػػد أك د عمكمر ػ المق ػربيف كهػػك
صادؽ الحسن البغدادم ،كقد درسػنا فػ اإلعداديػ سػكي  ،ككنػت أرل فػ السػيد صػادؽ حبػان كرػكددان
ف اف يرقرب ال  ،ككنت أنػا أشػاطر نفػس األحاسػيس كالشػعكر ،ككػاف ذلػؾ الشػاب اكبػر مػف عمػر ،
حكيمان هادئان كمؤدبان كمجػام  ،كلػذا كنػت اقضػ كػؿ يػكـ رقريبػا فػ دكانػ الكاقػع جػكار مقبػرة كجػامع
المرجػع الكبيػر السػػيد محمػد الحسػػن البغػدادم فػ شػارع زيػػف العابػديف ،ككػػاف محػكر حػػديثنا دائمػنا ػ
كنحػف فػ أعمارنػا رمػؾ ػ همػكـ البمػد كالسياسػ  ،ككػاف يحفػظ أسػمات كشػخكص نظػاـ البعػث ،الظػاهر
من كالخف  ،قبؿ اف رنكشؼ األمكر ف كسائؿ ا ع ـ ،ككاف يحػدثن باسػرمرار عػف قضػايا كاسػرار
ذلؾ النظاـ ،كهػك فػ حػد عممػ لػـ يكػف سياسػيان منظمػان فػ حػزب أك جمعيػ ،

مػع الدكلػ  ،ك مػع

م ػػف يعم ػػؿ عمػ ػ الض ػػد منه ػػا فػ ػ رم ػػؾ األحػ ػزاب ،لكنػ ػ حبػ ػان منػ ػ ككلعػ ػان ل ػػيس ا ! ..كبس ػػبب ركػ ػرار
حضكرم رعرفت عم كالد كأخي السيد كريـ كأك د عمكمرػ أمثػاؿ السػيد عمػ كالسػيد احمػد الحسػن
البغػدادم كأبػػكهـ السػيد كػػاظـ رحمػ ا﵀ عمػ األمػكات مػنهـ  .كػػاف السػػيد أحمػد يمػػر مػف بيننػػا حينمػػا
يػػذهب الػ صػ ة المغػػرب فػ الصػػحف الحيػػدرم الشػريؼ ،ككػػاف لػ صػ ة دائمػ  ،حرػ يػػكـ «افػػرغ
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الصػػحف مػػف المصػػميف»

()29

ا رجػػاؿ األمػػف ف ػ فر ػرة مػػف فر ػرات الزمػػاف ،كازدادت ع قر ػ ب ػ يػػكـ

عرؼ أن اكرب كأرهيأي لطبع كرػاب عػف ثػكرة النجػؼ كقائػدها الحػاج نجػـ البقػاؿ ،كذكرنػ بػدكر جػد
السيد البغدادم فيها ،كف ثكرة العشريف ،كأشرت ف كراب إلي بعض الش ت.
كفػ احػػد األيػػاـ حػػدثت لػ مشػػكم مػػع الشػػي فاضػػؿ الػرادكد حػػكؿ مكضػػكع شػرات نسػ كرػػاب ،
كابدات الدعـ المال لمكراب ،لككن يخص أسرر ف ا مب حيثيار  ،ككانت نريجػ كسػاطر خيػ نار لػ ،
ثـ زرر ف بير ف ح السعد ،كأطمعن عم كراب مخطػكط مهيػأ لمطبػع ،كقػ أر لػ بعػض سػطكر ،
كعممػػت اف المحػػافظ سػػيزكر فػ بيرػ  ،ككػػاف كالػػد السػػيد كػػاظـ كثيػ نار مػػا كنػػت أرمشػ معػ فػ أزقػ
المدين كيسررسؿ ف الحديث مع ك يشكك مف مضايقر أك مضايق أفػراد األسػرة ألنهػـ أسػرة دينيػ
سياسي  ،كعم العكس مف ذلؾ «يبرهف ل قكة الع قػ كمرانرهػا مػع أعمػ المسػركيات»

()30

ك ادرم

هػػؿ كػػاف رمكيهػان مػػف السػػيد أك هػ كاقػػع حػػاؿ ! ..سػػيما كاف الجػػك النجفػ كػػاف مكهربػػا ،كاف السػػمط
بدأت رزج باآل ؼ ف السجكف ،كرنفذ اإلعداـ ف أ مبهـ.
كجاتت الحرب العراقي مع الجارة إيراف ،كاسرشهد السيد صادؽ ف شماؿ الػكطف بعػد اف أكمػؿ
كميػ الفقػ كالرحػػؽ بالخدمػ العسػػكري  ،كفرقرنػػا الظػػركؼ الصػػعب رمػػؾ ،كاألخبػػار رسػػمع كرنقػػؿ بطػػرؽ
مخرمف  ،كاذا ب اسمع اف السيد احمد الحسن البغدادم اخرف  ،كمرة الرقيت السيد كريـ شقيؽ السػيد
صادؽ فهمس ف أذن اف السيد هػرب الػ منطقػ ا هػكار فػ جنػكب العػراؽ ،كهػك اآلف فػ سػكريا
الر كصمها عبر إيراف ،ك ير مف معالـ هيئر لينجك بنفس .
( )29لم ولن ٌقرغ ضرٌح االمام علً وصحن الشرٌؾ ــ كما ٌزعم كاتب المقال ــ من ابمة الجماعة الى ٌوم احتالل العراك عام
 2003من امثال السٌد ابو القاسم الخوبً ومن بعده السٌد علً السٌستانً والشٌخ محمد ابراهٌم الكرباسً والشٌخ محمد تقً الشٌخ
راضً والسٌد محمد الصدر والسٌ د عالء الدٌن بحر العلوم والسٌد محمد علً واخٌ السٌد محسن الحمامً وابناإهما والسٌد علً
الكقابً باستثناء السٌد ٌوسؾ الحكٌم .
( )30وقد علك بعض أبناب على هذه المقولة بان السٌد كاظم هتؾ أثناء تشٌٌع والده هتؾ ضد الربٌس البكر ونابب صدام حسٌن
على مأل من الجما هٌر المحتشدة بسبب عدم أقامة مراسٌم الحداد الرسمً على وفاة والده وكانت هتافات لها صدى بٌن األوساط
السٌاسٌة واالجتماعٌة فً العراك ،وفً أٌام اعتقل فً الشعبة الخامسة ولده فٌصل عام 1980م واستشهد فً انتقاضة شعبان عام
1991م  ،وهرب ولده الثانً حسٌن الى إٌران واعتقل ولده المرجع السٌد علً وحٌدر فً سجون األمن العامة  ،1982وأطلك
سراح بؤعجوبة بعد ان اعدم كل من قال ان النظام قد انتهى بسبب الحرب االٌرانٌة ـ العراقٌة ،ذلك كل استمر ٌحارب النظاٌم حتى
صعوده الى المأل األعلى انظر  :احمد الحسنً البؽدادي ،السلطة والمإسسة الدٌنٌة الشٌعٌة فً العراك.
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ثـ عاد بعد ا حر ؿ ف عاـ 2113ـ كرايرػ اكؿ الػداخميف إلػ الصػحف الحيػدرم الشػريؼ ليػؤـ
الناس ف ص ة الجماع ف نفس مكان السابؽ مػف جهػ بػاب الطكسػ  ،ثػـ عػاد الػ الكاجهػ هػذ
الم ػرة كبػػالعمف كبالكضػػكح مػػف خ ػ ؿ كسػػائؿ ا ع ػ ـ يعػػارض كجػػكد ا حػػر ؿ األميرك ػ  ،كقػػد أفر ػ
اكثر مف مرة بالجهاد كمحارب ا ميركاف كحرم الرعامؿ معهـ.
كريـ وحيد صال الخفاجي
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القراءة المائتان وواحدة
مقتطفات
من كتاب :نعم لـ «التوراة»
ال لـ «القرآن» العراق نموذجا ً
السٌستانً
بٌن إلغاء المسٌرة ـ والتحدٌات النضالٌة
 ...كمف أراد الرثبت كالرحقؽ مف ذلؾ فميراجع أقكاؿ الفقي المرجع القائد أحمد الحسن البغدادم
كرصػ ػ ػ ػ ػ ػريحار كمحاضػ ػ ػ ػ ػ ػرار كفراكيػ ػ ػ ػ ػ ػ به ػ ػ ػ ػ ػػذا الص ػ ػ ػ ػ ػػدد المنش ػ ػ ػ ػ ػػكرة عمػ ػ ػ ػ ػ ػ مكقعػ ػ ػ ػ ػ ػ ا لكرركنػ ػ ػ ػ ػ ػ
 www.alsaedػ albaghdadi.comػ كفيهػػا يشػػير ،بصػراح قػػؿ نظيرهػػا فػ عػػالـ اليػػكـ مػػف قبػػؿ
عممػػات المسػػمميف كافػ سػكات السياسػػيكف مػػنهـ أـ الػػذيف اقرصػػركا عمػ الفرػػكل كرربيػ األمػ  ،إلػ كػػؿ
مرآمر عم األم كمر عػب بمقػدرارها الدينيػ السياسػي  ،يفضػحهـ مػف خػ ؿ الػدليؿ القرآنػ  ،كالسػيرة
الشػ ػريف كمطابقػ ػ العق ػػؿ كالكجػ ػداف عمػ ػ أفك ػػار كرؤا جميعػ ػان .كه ػػك يجي ػػب عمػ ػ سػ ػؤاؿ فػ ػ زاكيػ ػ
اسػػرفراتات عمػ مكقعػ ا لكرركنػ  ،هػػذا نصػ « :سػؤاؿ :مػػا رقػػكؿ فػ مرجػػع دينػ شػػاخص ػ يقصػػد
السائؿ هنا «المراجع األربع » كباألخص كبيرهـ السيسران  ،أك أدعيات ا جرهاد ف زمػف ا حػر ؿ،
فرنب ػ لػػذلؾ أعػػزؾ ا﵀ ػػ ،لػػـ يفػػت بكجػػكب إلغػػات سػػيادة الكػػافريف عم ػ المسػػمميف ،كعػػدـ مشػػركعيرهـ
لمحاكمي ػ كاإلم ػرة عمػػيهـ مباش ػرة أك رسػػبيبا ،بػػؿ نشػػاهد يسػػرقبؿ عم تهػػـ ،ككك تهػػـ ،كالمرعػػاطفيف
يسػػرقبؿ المهػػاجريف العػػامميف الصػػادقيف الرافضػػيف

معهػـ ،برحابػ صػػدر مفرػػكح ،بػػؿ يشػػاع عنػ أنػ

ل حر ؿ األميرك  ،كقبم الظمػـ الصػدام  ،هػؿ يسػكغ فػ هػذا الظػرؼ العصػيب يبرػ  ،كهركػ بػيف
النػػاس  »..بصػػكرة كاضػػح ك يػػر مشكش ػ عم ػ السػػائؿ كالقػػارئ كبغػػض النظػػر عػػف مسػػركا الثقػػاف
كالعممػ فػػالجميع يفهػػـ المقصػػد كالجػكاب ،كهػػك يربػػع فػ ذلػػؾ الػػنه القرآنػ فػ ا خرػزاؿ كالكضػػكح،
يجيبهـ قائ ن:
«نعـ يجكز ذلؾ شػرعا شػريط بعػد رنبيهػ بػأف العممػات (مػد ظمهػـ) أشػد خكفػا مػف ا﵀ ،كأعظػـ
مراقب لػكاجبهـ الرسػال  ..فهػـ أسػاس لجامعػ الػديف ،كاسػرق ؿ المسػمميف ،كهػذا السػككت مػف أعظػـ
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المنكرات الضركري  ،كقد دؿ القرآف ،كالسن  ،كالعقؿ ،كاإلجماع ،كالكجداف ،كالرأري عم طرد الكفػار
يسرجب لهذ األدل المقطكع بها ،كالمجمع عميهػا كمػا يعػرؼ
عف أكطاننا العربي كاإلس مي  ،فإف لـ
ٍ
مف رصريحات اإلماميف المجاهديف السيد البغدادم كالسيد الخمين (ر ) فيجب البراتة من  ،كالرشهير

ب ػ  ،كحرمػ ػ ا نقي ػػاد إليػ ػ  ..به ػػذا رح ػػؿ مش ػػكم اح ػػر ؿ العػ ػراؽ كاذ ؿ العػ ػراقييف،المهـ اجم ػػع كممرن ػػا،
كانصرنا عم عدكنا بحؽ المصطف  ،كآل الطاهريف ،كالحمد ﵀ رب العالميف ».

شهادات علمٌة
ومع هذا النقد المذع كم  ،والجرة بػالوقوؼ ضػد عػدا األمػة اإلسػممية ،ومػف خػمؿ تتبعػي
الشاؽ لجميع المواقع االلكترونية ومناقشتي ألغمػب العممػا فػي رما و فكػار وفتاويػ لػـ جػد مػف
تجػر وانتقػػد عمػ فتاويػ و فكػػار السياسػػية ،هػذا باإلضػػافة إلػ التسػميـ بعمميتػ واجتهػػاد مػػف
خمؿ شهادة المرجع المقتوؿ ظمماً وعدواناً الشي الغروي الشفوية والخطية ل  ،هذا نصها:
«وبعد فقػد الحظنػا بتقػدير وااعجػاب كتػابكـ القػيـ «بحػوث فػي االجتهػاد» فوجدتػ فػي حسػف

البياف الساحر ،واالستدالؿ الرصيف ،واإلحاطة الشاممة بأطراؼ البحث ودقانق  ،وذلؾ مما زاد ممي
بمقدرتكـ وتفوقكـ العممي ،و سأؿ المول عز وجؿ ف يمدكـ بتوفيقات  ،و ف يجعمكػـ فػي المسػتقبؿ
القريب حد مراجع هذ األمة في الفتيا والتقميد ،ويسدد خطاكـ في طريؽ العطا  ،وخدمة الشريعة
الغ ار  ،واهلل ولي التوفيؽ ،والسمـ عميكـ ورحمة اهلل وبركات ».
وكذلؾ شهادة السيد المرجع محمد مفتي الشيعة في إيراف ماـ حشد مف طمبة العموـ الدينية
في التيار الصدري ،حينما سألو عف اجتهػاد السػيد حمػد الحسػني البغػدادي فأجػابهـ «:نػ مسػمـ
االجتهاد والجهاد منذ زمف بعيد».
ككػذلؾ الشػػهادة الخطيػ مػػف السػيد المرجػػع محمػد حسػػيف فضػؿ ا﵀ لػ عنػد رقديمػ كرػاب «حػػؽ
اإلمػػاـ فػ فكػػر السػػيد البغػػدادم» كقػػد كصػػؼ الحفيػػد السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم قػػائ ن« :كقػػد بػػدأ
حفيد فضيم الع م الحج السيد أحمد الحسػن البغػدادم ػ حفظػ ا﵀ ػ الػذم يرميػز بالكممػ القكيػ ،
كالمكقؼ الصمب ،كالكفػات الخػالص ،إصػدار بعػض المؤلفػات الرػ رشػرح بعػض أفكػار كآ ارئػ الفقهيػ
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مما ييسر لمبػاحثيف ا طػ ع عميهػا» .كهنػا أكرد السػيد فضػؿ ا﵀ كممػ الع مػ  ،كهػ

رطمػؽ عػادة

مف قبؿ الفقهات إ عم أساطيف العممات كالع م الحم فرنب لذلؾ رعاؾ ا﵀.
كمػف خػ ؿ سػؤال عنػ فػ الكسػػط العممػػائ  ،كجػػدرهـ مجمعػيف عميػ «برهمػ كحيػػدة» ركػػررت
عم ػ أكثػػر مػػف لسػػاف ،كعنػػد أ مػػب مػػف رحػػاكرت معهػػـ هػػك أن ػ « يصػػرؼ ركارػػب لطمب ػ العمػػكـ
الدينيػ » كخاصػ المؤيػػديف لػ كمػػف هػػـ عمػ نهجػ  ،مرشػػدد فػ آ ارئػ أم :النػػاس عنػػد ث ثػ مسػػمـ،
ككافر ،كمنافؽ ،ك حمكؿ كسطي عند  .أما مع المحرؿ كالظمم كمشركعهـ الصهيكػ أمريكػ  ،أك مػع
األم المقاكم كالمجاهدة ،فهك يهاجـ العممات المرخاذليف ف النجػؼ األشػرؼ ..قػد كافقػت جميػع مػف
قاؿ بذلؾ كرأيرهـ أصابكا الحقيق في  ،فهك شديد عم الكفار كالمنافقيف ،كخكن األمػ مػف الجكاسػيس
كعم ت األجنب  ،كالفركل أع

خير دليؿ عم ذلؾ ،كهنالؾ فراكل أخرل سنأر عميها حقػان ،لكننػا

نجد ف الكقت ذار رحيمان بالمسػاكيف كالضػعفات ،ككدكدان عطكفػان عمػ المػؤمنيف ،مقرػديان بسػيرة خػارـ
األنبيات ،كأهؿ بير  ،كأصحاب  ،كالسمؼ الصالح مف رجاؿ المسمميف المجاهديف ،يشيد بالعممات الػذيف
يقفكف مع األمػ ضػد أعػدائها ،كمػا جػات عمػ لسػان حينمػا سػأل الصػحف بػكؿ مػاركديس مػف مجمػ
"األفكار المبناني " :كيؼ ه ع ق سماح السيد مع المرجعي الشيعي المرمثم بسماح السيد محمد
حسيف فضؿ ا﵀  ..فأجاب قائ ن:
«عندما كصمت إل بيركت الرقيػت سػماح السػيد فضػؿ ا﵀ ،ككػاف مرجاكبػا معنػا رجاكبػا كميػا،
مرفهمػان لقضػػيرنا كالمػؤامرات الرػ رحػػاؾ ضػػدنا كقػػاؿ (مػػا معنػػا ) إنػ معكػػـ فػ السػرات كالضػرات ضػػد
ا حػػر ؿ ،أنػػا مػػع المقاكم ػ المشػػركع ف ػ الع ػراؽ ،كمعجػػب إعجابػػا عظيمػػا بهػػذا الرصػػدم البطػػكل
األسطكرم ضد الهجمات الصميبي الصهيكني عم عراؽ العركب ك اإلس ـ».

()31

يف مع ُ ِ
ِ ِ
َشدَّا َعمَ ا ْل ُكفَّ ِ
س َّ
ضػمً
ػار ُر َح َمػا َب ْيػ َن ُه ْـ تَ َػر ُ
ػوف فَ ْ
ػجداً َي ْبتَ ُغ َ
اه ْـ ُرَّكعػاً ُ
سو ُؿ المَّ َوالَّذ َ َ َ
ُّ م َح َّم ٌد َّر ُ
ػؾ مػثَمُهـ ِفػػي التَّػور ِ
السػج ِ ِ
ضػػواناً ِسػيم ُ ِ
ِّم َ ِ
اإل ِ
اة َو َمػثَمُ ُه ْـ ِفػي ِْ
نجيػ ِػؿ
اه ْـ فػػي ُو ُجػو ِه ِهـ ِّمػ ْػف َثَ ِػر ُّ ُ
ػف المَّػ َو ِر ْ َ
َْ
ود َذلػ َ َ ُ ْ
َ

( " )31المقابلة الثانٌة مع مجلة «األفكار اللبنانٌة» بتؤرٌخ  13كانون األول  /دٌسمبر  2004م"
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الػزَّر َ ِ ِ
ِ
َّ
ػب ُّ
يف
َك َزْر ٍع ْ
ش ْطأَ ُ فَ َ
َخ َر َج َ
ػار َو َع َػد المَّػ ُ الَّ ِػذ َ
سوِق ُي ْع ِج ُ
استَ ْغمَظَ فَ ْ
مزَرُ فَ ْ
استََوى َعمَ ُ
اع ل َيغػيظَ ِب ِه ُػـ ا ْل ُكف َ
()32
الصالِح ِ
ِ
َج ارً َع ِظيماً.
ات ِم ْن ُهـ َّم ْغ ِف َرةً َو ْ
آم ُنوا َو َعممُوا َّ َ
َ

أمػػا عمػ الجانػػب اآلخػػر فمػػـ يرصػػد أم مػػف عممػػات األزهػػر لمػػدكركر سػػيد طنطػػاكم شػػي جػػامع
األزهر أثػر مصػافحر بيريػز ،كرصػريح بأسػرعداد ألسػرقبال فػ األزهػر الشػريؼ إ بعػض المثقفػيف
م ػػف بع ػػض األحػ ػزاب اإلسػ ػ مي فػ ػ مص ػػر ،كي ػػدؿ ه ػػذا حس ػػب معرفرػ ػ المركاض ػػع عمػ ػ أف األمػ ػ
اإلس مي مخررق ف قمبها النابض بالحياة ،لذا أصبحت أفعالها كمها ردكد أفعاؿ مريض  ،كقد سرل
المػػرض مػػف القمػػب إلػ أنحػػات جسػػـ األمػ  ،فهزلػػت األمػ كاسػػرهيف بهػػا ،كسػػمبت كرامرهػػا ،كاسػػربيحت
دماؤها ،كسمبت خيرارها كرطفمت عم الشعكب األخرل ،كه الغني ف كؿ ش ت.
كف الكقت ذار أرل ازدكاجي فػ ردكد األفعػاؿ مػف قبػؿ عممػات األزهػر الشػريؼ أثنػات العػدكاف
الصهيكن عم

زة ،إذ نػرل الشػي عبػد الحميػد األطػرش رئػيس لجنػ الفرػكل بػاألزهر الشػريؼ يقػؼ

مكقفا صػمبنا مػف الفرػكل الرػ أصػدرها الشػي عبػد العزيػز آؿ الشػي مفرػ المممكػ العربيػ السػعكدي ،
كالرػ «ريح ِّػريـ الرظػاهرات الرػ رقػػكـ بهػا الشػعكب العربيػ كاإلسػ مي لمرنديػد بالعػدكاف الصػهيكن عمػ
ز  ،اعربرت المسيرات ه يبعدنا عف ذكر ا﵀».
كيقكؿ الشي عبد الحميد األطرش :إف ما يقكل مفر المممك العربيػ السػعكدي قػك

يسػرند

إل ػ دليػػؿ شػػرع  ،كان ػ بهػػذ الفرػػكل يعربػػر شػػرعا ش ػريؾ الكيػػاف الصػػهيكن ف ػ مجزرر ػ ضػػد شػػعب
مسمـ ،كضد ذبحها كسحمها األطفاؿ كالنسات ،كا رصاب أرض مف أراض اإلس ـ .
كقاؿ ف المقابؿ«إف السككت عف دفع المنكر ،هك مشارك ف فعؿ المنكر ،كبالرال السػككت
عم مجزرة الصهاين هك مشارك ف عدكانها ،كبالرال فالشعكب المسمم رب أر أماـ ا﵀ مف أف رككف
مشارك ف هذا العدكاف البربرم الغاشـ».
كيضيؼ الشي عبد الحميد األطرش«:كاف المفػركض عمػ مفرػ السػعكدي أف ينػادم بالجهػاد
اإلس م  ،ألف الجهاد اآلف هك فرض عم كؿ مسػمـ كمسػمم  ،كمػا يقػكؿ عممػات اإلسػ ـ :إذا احرػؿ
( )32سورة القتح اآلٌة29
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العدك أرضا مسمم صار الجهاد فرضنا عميػ حرػ المػرأة .كقػاؿ :إف هػذا كػ ـ الشػرع كهػذا هػك كػ ـ
فقهات ،اإلس ـ فمف أيف جات مفر السعكدي بهذ الفركل الر ما انزؿ ا﵀ بها مف سمطاف».
هذا الرصريح نؤيد مطمقان

بار عمي  ،كلكننػا لػـ نسػمع مثػؿ ذلػؾ مػف مفرػ األزهػر الػدكركر

طنطاكم ،كلماذا لـ يكج إليػ مثػؿ هػذا الكػ ـ ال ارئػع المسػرمد مػف ركح الشػريع المحمديػ الغػرات ،أـ
أمف الضرر ف البعيد فهاجم كركقع العراب أك العقكب مف القريب فسكت عن !
رعممت األم مف خ ؿ الظمـ كالحيؼ ،الػذم كقػع عميهػا أف رعرمػد عمػ ًإيمانهػا بالكعػد اإللهػ
بالنصػػر مػػع رهيئ ػ سػػبم المكجػػدة ل ػ كاف ػ دكف ا عرمػػاد عم ػ العممػػات المرهركػػيف أك المبرػػدعيف دين ػان
جديػػدنا ،ديػػف الخ ػػكؼ كالرهب ػ مػػف اآلخ ػػر ،ك بالجهػػاؿ المرنس ػػكيف ف ػ رحقيػػؽ ا نرص ػػار ،بػػؿ عمػ ػ

األحرار مف العممات كالمؤمنيف الشجعاف مف أبنات األم  ،الػذيف أخػذكا بأسػباب القػكة  و ِ
َع ُّػدواْ لَ ُهػـ َّمػا
َ
استَطَعتُـ ِّمف قَُّوٍة و ِمف ِّرب ِ
وف ِبػ ِ َع ْػد َّو المّػ ِ َو َع ُػد َّو ُك ْـ َو َ
يف ِمػف ُدوِن ِه ْػـ الَ تَ ْعمَ ُمػوَن ُه ُـ المّػ ُ
آخ ِػر َ
اط ا ْل َخْي ِؿ تُْرِه ُب َ
َ
ْ ْ
َ
نفقُواْ ِمف َ ٍ ِ
يعمَمهـ وما تُ ِ
س ِب ِ
يؿ المّ ِ ُي َو َّ
ػوف  ،)33(لػذا انرصػرت المقاكمػ
ؼ إِلَ ْػي ُك ْـ َوَنػتُ ْـ الَ تُ ْظمَ ُم َ
ش ْي في َ
َْ ُ ُْ َ َ

ف لبناف ،كما انرصرت ف العراؽ ،كأخي انر ا نرصار األسطكرم ف

زة ،أثبػت أف الجهػاد كالمقاكمػ

همػػا المصػػطمحاف المػػذاف رحي ػا بهمػػا األمػػـ ،كرعػػز برفعهػػا لكائهمػػا ،لػػذلؾ نقػػكؿ :إف أ مػػب األمػػـ الر ػ
رغمبت عم المحرميف ف العصر الحػديث لػـ ركػف رعرنػؽ اإلسػ ـ ،كانمػا هػ شػعكب حػرة رػأب الػذؿ
كالخنػػكع كا سرسػ ـ ،كحػػرم بنػػا ،نحػػف المسػػمميف أ نعرمػػد عمػ الفرػػاكل ،الرػ ربعػػدنا عػػف حقنػػا فػ
العيش الكريـ ف أكطاننا ،دكف أمرة مف الكفار عمينا ،كرسمطهـ عم رقابنا ،لذا فالكاجػب الػدفاع عػف
ىأ ارضػػينا المحرمػ فػ بقػػاع اإلسػ ـ كمػ  ،سػكات فػ أفغانسػػراف أـ العػراؽ أك فػ فمسػػطيف الحبيبػ  ،فػ
مساكم مع المحرميف ،كالحؿ الفاصؿ بيننا البندقي فقط ،كا﵀ الناصر.
نص ُرُ.
نص َر َّف المَّ ُ َمف َي ُ
َ ولَ َي ُ

( )33سورة األنقال اآلٌة60
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الشهٌد الالمً
وتشخٌص المرجع القابد
مف هنا ..حينما رفعرـ لكات الرصدم لممرجعي بعد احر ؿ العراؽ ،كقدمرـ أنفسكـ لمشارع
عم شكؿ مقاكميف لممحرؿ كقد اخررعرـ قصصان مف الرحديات لذلؾ ػ كعمػ سػبيؿ الرصػديؽ بكػؿ مػا
ادعيرمػك ػ كسػررـ عمػ هػذا المنهػاج مفرخػريف بػذلؾ ،كلكػـ الحػؽ كمػ فػ أف رفرخػركا بمجػرد رفضػكـ
المحرؿ ،كلكف كيؼ يرـ الرفاخر بش ت مػف جهػ كالرفػاخر بضػد مػف جهػ أخػرل ،فمػرة رعمنػكف أنكػـ
ضد المحرؿ ،كرفرخركف بذلؾ ،كرقدمكف أنفسكـ أنت ككك ؤؾ لمناس عم هذا األسػاس ،كفػ الكقػت
ذار رفرخر بأنؾ رمميذ ألسراذيف ،السيسران كاسحاؽ الفياض ،مرربطيف بالمحرؿ كمشاركيف المحرميف

فػ جػرائمهـ حسػب قكلػؾ فػ أحػد بيانارػؾ( ،)34فػ ذا كنػت حقػاً تػرفض المحتػؿ فممػاذا ال تػذهب إلػ
المراجع ،الذيف هـ حقاً ضػد المحتػؿ ولهػـ جمهػورهـ الواسػع باإلضػافة إلػ

نهػـ لػـ ينخػدعوا بكػؿ

العيػب المحتػؿ ومػا فرزتػ العمميػة التػي نتجػػت عنػ  ،كمػا نخػدع غمػب مػف تصػدوا لمعمػؿ ضػػد
المحتؿ مف واجهات دينية كالشي حسيف المميد ،والشػي فاضػؿ المػالكي وغيػرهـ مػف السياسػييف
واألحزاب التي ترفض المحتؿ في مطب انتخابات مجالس المحافظات األخيرة التػي جػرت تحػت ظػؿ
االحتمؿ ،عمماً ف ستاذؾ الحقيقي الشهيد المغدور الشي صفا الديف الممي ،قد حاوؿ االتفاؽ
مع السػيد حمػد الحسػني البغػدادي بعػدما جػرب الجميػع و ختبػرهـ فمػـ يقتنػع بالعمػؿ معهػـ ،بينمػا
اتفؽ مع السيد البغدادي عم الخطوط العريضة لمعمؿ سوية ،ولكف يد الغدر طالت قبؿ ف يكتمػؿ
مشروعهما ،الذي بدآ في دمشؽ قبؿ سنتيف ،وهػو مػف القمنػؿ فػي السػاحة العراقيػة ،إف لػـ نقػؿ
الوحيد ،مف المراجع ممف تصدوا لممحتؿ قوال وفعم بطريقة تتناسب مع حجـ الهجمة الموجهة إل
المنطقة برمتها ،وقػد درسػنا ار

و فكػار بالتفصػيؿ فمػـ نجػد فيهػا انحرافػا عػف خػط التوحيػد وعػف

النه القرآني ،لػذا اتفػؽ الشػهيد معػ عمػ العمػؿ والتنسػيؽ دوف اِخػريف مػف الواجهػات الدينيػة
المتصدية ،و نت واليعقوبي والطاني ومقتدى تعرفوف مكانة الشي

الشػهيد صػفا الممػي العمميػة

والجهاديػة ،وكػذلؾ تعرفػوف قربػ ومنزلتػ مػف السػيد الشػهيد محمػد محمػد صػادؽ الصػدر ،فممػاذا
( )34بــٌـان ( )6تحت عنوان «عــراقــنــا أرض األنـبـٌـــاء وشــعــب األوصــٌـــاء» فقرة رقم خمسة ،النواصب من الشٌعة الذٌن
هادنوا الدكتاتورٌة وبعدها االحتالل ...على موقع الحسنًwww.alhasane.com
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ينضوي الشي لمعمؿ مع السيد البغدادي لوال تيقن مف سممة الخط الذي يمثم وصدقيت  ،وكذلؾ
إخػػمص البغػػدادي لمع ػراؽ و هم ػ  ،ومسػػاندت التّيػػار الصػػدري المقػػاوـ ،وقابميت ػ لتوحيػػد األطيػػاؼ

واألحزاب العراقية الرافضة لمحػتمؿ فػي بوتقػة واحػدة إف تخمػص هػذ الجماعػات العمػؿ لمعػراؽ ال

لمحزب و الطيؼ ،ف ف كاف لكـ بقايا ديف و إحساس بالمسمولية تجػا العػراؽ و همػ  ،فتػأمموا فػي
هذا األمر وارجعوا إل ضمانركـ ،وكفانا خػداعاً ألنفسػنا ولمػف حولنػا ،ولنتواضػع قمػيمً ونرجػع إلػ
وحػؽ هػذا الشػعب المػممف الفطػري،
ِّ
كمـ اهلل ،ونتفكر في لنرى ي جرـ ارتكبنػا فػي حػؽ نفسػنا،
ِ ِ
سػ ِب ِ
يؿ المّػ ِ و ْادفَ ُعػواْ
يف َنافَقُواْ َوِق َ
المنيع عم كؿ الطغاة والجبابرةَ ،وْل َي ْعمَ َـ الَّ ِذ َ
يؿ لَ ُه ْػـ تَ َعػالَ ْواْ قَػاتمُواْ فػي َ
ِ
ٍِ
ِ
ِ
ب ِم ْن ُه ْـ لِ ِ
يم ِ
س ِفػي ُقمُػوِب ِه ْـ
ػاف َيقُولُ َ
قَالُواْ لَ ْو َن ْعمَ ُـ قتَاالً الَّ تََّب ْع َنا ُك ْـ ُه ْـ ل ْم ُك ْف ِر َي ْو َمنذ َق َْر ُ
ػوف ِبػأَف َْواه ِهـ َّمػا لَ ْػي َ
إل َ

وف
َعمَ ُـ ِب َما َي ْكتُ ُم َ
َوالمّ ُ ْ

()35

أنداد هللا سبحانه وتعالى
الحلقة الرابعة
ض َع ْن ُه ْـ َو ِع ْظ ُه ْـ َوُقؿ لَّ ُه ْـ ِفي َنفُ ِس ِه ْـ قَ ْوالً َبمِيغاً
َع ِر ْ
 ولَ ِػن َؾ الَّ ِذ َ
يف َي ْعمَ ُـ المّ ُ َما ِفي ُقمُوِب ِه ْـ فَأ ْ

()36

أجوبة باختزاالت ثورٌة
قبؿ الكلكج إل مكضكع اليكـ ،أحب أف أجيب عف مجمؿ الرساؤ ت ،الرػ كردرنػ مػف القػرات
الكػراـ بعػػد مقػػالر الثالثػ مػػف هػػذ السمسػػم الرػ ذكػػرت فيهػػا محمػػكد الصػػرخ كدعكارػ األخيػرة إلػ
ا نض ػكات رحػػت ل ػكات «أسػػراذي » الجديػػديف السيسػػران كاألفغػػان  ،ككانػػت بعػػض مػػف هػػذ الرسػػاؤ ت
مشػػركع كاألخػػرل يػػر ذلػػؾ أك خارج ػ عػػف حػػدكد طمػػب الحقيق ػ مهمػػا يكػػف نكعهػػا باإلضػػاف إل ػ
طريق الطرح المرسؿ.

( )35سورة آل عمران :اآلٌة167
( )36سورة النساء اآلٌة. 63
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ف أكل مقا ر أشرت إل أنن سأرناكؿ فصائؿ المقاكم كقادرها ،كأبيف نقاط القكة كالضعؼ،
كأيف أصابكا كأيف أخطػأكا فيهػا ،كأشػير إلػ بعػض الحمػكؿ المسػرمدة مػف القػرآف الكػريـ كالسػن النبكيػ
الش ػريف ؛ كبينػػت حينهػػا أيض ػان أنن ػ لػػف أرطػػرؽ إل ػ خكن ػ األم ػ كالجكاسػػيس ،كالمرعػػاكنيف مػػع قػػكل
ا سركبار العالم  ،سكات كاف رعاكنهـ باألمس أـ اليكـ أـ دنا،

يهـ ذلؾ عندم إذ أنهػـ مكشػكفكف

عند أبنات الحرف الكاحدة كاف حاكلكا خداع األم ؛ كرقع المسؤكلي ف إظهارهـ لألمػ  ،ككشػؼ القنػاع
عف حقيقرهـ عم عارؽ ذكم ا خرصاص ،فالقائػد العسػكرم الخػائف ،الػذم بػاع مهنرػ كشػرفها كسػمـ
العػ ػراؽ إلػ ػ المحر ػػؿ يج ػػب ش ػػرعان عمػ ػ زم ئػ ػ م ػػف العس ػػكرييف أف يفض ػػحك ب ػػيف أكس ػػاط العس ػػكر
المخمصػػيف ك رأخػػذهـ ب ػ أرفػ  ،ككػػذلؾ يجػػب إب ػراز المخمصػػيف مػػنهـ ،ممػػف لػػـ يبيع ػكا الػػكطف لمعػػدك
الكافر ،ككذلؾ ينطبؽ هذا األمر عم السياسييف سكات كانكا ف صفكؼ معارض النظاـ السػابؽ ،أـ
ممف كانكا مع النظاـ كعممكا بخيان كرعامؿ جه ما أك سياس ما مع القكات الغازيػ الكػافرة ،فيجػب
عميهـ شرعان فضحهـ بيف أبنات األم .
كما ينطبؽ عم هؤ ت كهؤ ت ينطبؽ مف باب أكل عم ما يسم دارجنا بيف الناس بػ «رجػاؿ
الػػديف» فهػػـ كمػػا قػػاؿ رسػػكؿ ا﵀ (ص){ :أشػرار عممػػات أمرنػػا المضػػمكف عنػػا ،القػػاطعكف لمطػػرؽ إلينػػا،
المسمكف أضدادنا بأسمائنا،الممقبكف أندادنا بألقابنا،يصمكف عميهـ كهـ لمعف مسرحقكف}.

()37

كف الكقت ذار يجب اإلشارة إل العممػات الحقيقيػيف الػكاعيف الػكطنييف ،الػذيف لػـ يسػاكمكا عمػ
الكطف ،كعند الغكص ف هذا األمر كرربع كمراقبر عف كثب مف خ ؿ الفعاليات كالنشاطات ،الرػ
قػػاـ بهػػا بعضػػهـ ممػػف رصػػدكا لحقيقػ العػػدك الكػػافر كرحركػكا ضػػد بالفعػػؿ أك بػػالقكؿ ،كمػػا حػػدث مػػع
الريار الصدرم كقائػد  ،الػذم رناكلنػا فػ د ارسػ نقديػ مكسػع فػ

السػابؽ

()38

كفػ أثنػات بحثنػا ذاؾ

كػػاف بػػد لن ػا مػػف أف نضػػع الحمػػكؿ البديم ػ  ،الر ػ أعرقػػد أنهػػا أنج ػع الحمػػكؿ كأقربهػػا مطابق ػ لمق ػكانيف
كالمكازيف الشرعي لكاقع العراؽ كأحرار األم اإلسػ مي  ،كفػ هػذ اإلثنػات

أسػرطيع أف أكػكف بعيػدنا

( )37مٌزان الحكمة/محمدي الرٌشهري/ج ،3ص/425ط،1طبع ونشر دار الحدٌث.
( )38دراسة نقدٌة للتٌار الصدري مكونة من أربع عشرة حلقة تحت عنوان( التٌار الصدري بٌن القٌادة العاطقٌة والقٌادة الربانٌة)
منشورة جمٌعها على موقع الكادر.
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عػف المرجعيػ العاممػ الناطقػ المجاهػػدة ،الرػ ثبرػػت كفعمػػت المكاقػؼ القرآنيػ مػػف خػ ؿ رحركهػػا فػ
المجػػا ت كافػ  ،س ػكات عمػ الصػػعيد الجمػػاهيرم كركعيرهػػا ،أـ مػػف خػ ؿ الفرػػاكل كالبيانػػات الشػػرعي
المساندة لممجاهديف كالمقػاكميف لممحرػؿ الكػافر ،أكمػف خػ ؿ األطركحػات ،الرػ كربرهػا كعممػت عمػ
نشرها بيف أكساط األم  ،أكمف خ ؿ الريارات كالرنظيمات كاألحزاب المجاهدة كالمقاكم الر أسندرها
كربنرها ،أك عف طريؽ المكاقؼ المبدئي الر ارخذرها.

صدمة فجابٌة  ..ومشروع المقارقات..
تشخٌص مرجعٌة المٌدان
عنػػدما اسرشػػهد السػػيد محمػػد محمػػد صػػادؽ الصػػدر ،فجعنػػا كصػػدمنا مػػف هػػكؿ المصػػيب  ،الر ػ
حمت عمينا كعم العراقييف كمهـ ،فمف أدرؾ كقائع السنيف األخيرة مف حياة السػيد الشػهيد محمػد بػاقر
الصػ ػػدر ،كرأل انرشػ ػػار الحرك ػ ػ الديني ػ ػ المكحػ ػػدة لمجمػ ػػاهير الكاسػ ػػع بػ ػػيف شػ ػػباب األم ػ ػ ف ػ ػ نهاي ػ ػ
السبعينيات بالعراؽ ،ككيفي القضات عميها با شرراؾ كالرعاكف ما بيف النظاـ السابؽ كالمؤسس الديني
ف النجؼ األشرؼ ف حينها ػ لريقف أف اسرشهاد محمد صادؽ الصدر ،كاف الكارث
كالزلزاؿ الحقيق  ،الذم كقع عم العراؽ كأبنائ  ،كخسر العراؽ بػذلؾ «مشػركع المفارقػات» كمػا
عبر عف مشركع األسراذ عادؿ رؤكؼ (.)39

(ٌ )39ذهب المقكر العراقً عادل رإوؾ فً كتاب « محمد محمد صادك الصدر ـ مرجعٌة المٌدانـ مشروع التؽٌٌري ووقابع
االؼتٌال«  .فً الصقحة 297ـ ،298واصقا ً مشروع السٌد محمد صادك الصدر (قد) بمشروع ـ المقارقات ـ حٌث ٌجمل رإوؾ هذه
المقارقات بعدة نقاط نوجزها كاآلتً:
المقارقة األولى:ـ الشهٌد الصدر(رض) لم ٌكن ٌتوقع من المقربٌن من أن ٌتصدى للدور الضخم والمهم والخطٌر فً مرحلة حساسة
ومعقدة أشد التعقٌد ،حٌث كان بعٌداً عن السٌاسة كما هو معروؾ عن  ،ولم تبد علٌ مالمح قٌادٌة كما ٌعترؾ كل زمالب الذٌن من
طبقت .
المقارقة الثانٌة:ـ الشابع عن شخصٌة الشهٌد محمد صادك الصدر(رض) البساطة ،وال أحد ٌستطٌع أن ٌصدك أن أستطاع أن ٌنجز
هذا التحول الكبٌر فً المسار اإلسالمً فً العراك ،وهو تحول أثبت الكثٌر من الذكاء والبراعة واإلبداع.
المقارقة الثالثة:ـ هً تتعلك بزمن مشروع التؽٌٌري ،حٌث أن الزمن ال ٌكاد ٌستوعب ضخامة هذا المشروع وأبعاده ومقردات
ومجاالت  ،حٌث ببضع سنوات أستطاع الشهٌد الصدر أن ٌحقك ما الٌمكن انجازه ربما فً عقود.
المقارقة الرابعة:ـ مكان تحرك المشروع ،وهو العراك المحكوم إلى أعتى دكتاتورٌة فً العالم والى قٌود سٌاسٌة هابلة ،والى تجارب
سٌاسٌة ال ٌمكن أن تشجع أحداً على أن ٌُق ّكر بالقدرة على«تحٌٌد» السلطة ،ومن ثم انطالك برحلة تؤسٌسٌة متسارعة لعمل إسالمً
كان قبل سنوات ٌستقز هذه السلطة فً أبسط مظاهره.
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بقينػػا بعػػد اسرشػػهاد فر ػرة مػػف الػػزمف مضػػطربيف ،مػػف يػػا رػػرل يمكػػف أف يحػػؿ محػػؿ الس ػػيد
الشهيد ،كيسرطيع أف يسد ف ار  ،عممان أن لـ يرركنا دكف أف يضع لنا الخطكط العريض  ،نرجع إليها
ف ػ حػػاؿ اسرشػػهاد  ،كقػػد أشػػار إليه ػا بكضػػكح قػػك كفع ػ  ،كمػػا هػػك معػػركؼ مػػف سػػيرر الطػػاهرة ف ػ
خط ػػب الجمعػ ػ كلبسػ ػ ال ػػردات األب ػػيض م ػػدل عمػ ػ اس ػػرعداد لإلسرش ػػهاد؛ فح ػػيف الرأم ػػؿ فػ ػ أقكالػ ػ
كنصػػائح لنػػا كبعػػد بػػدت البحػػث فػ دائػرة «المرجعيػ النجفيػ » المحيطػ بنػػا كاسػػربعادنا «مرجعيػػات»
خػػارج الػػكطف ف ػ ذلػػؾ الحػػيف ،لػػـ نجػػد ممػػف ررػػكفر في ػ المكاصػػفات المطمكب ػ ف ػ ذلػػؾ الكقػػت يػػر
مرجعي السيد عم الحسن البغدادم ،كحينما عرض عمي المكضكع مػف خػ ؿ أحػد طمبرػ المقػربيف
إلي شاركنا الرأم ،كرحفظ عم قبكؿ قيادة الريار كركل إقام ص ة الجمعػ ألسػباب يعرفهػا لػـ نكػف
نػػدركها ف ػ ذلػػؾ الحػػيف ( .)40خػ ؿ هػػذ الفر ػرة رسػػارعت األحػػداث عمػ الع ػراؽ ،كركػػد نشػػاط الريػػار،
كأطمػػئف الكػػافر الػػذم خطػػط حػػر ؿ الع ػراؽ مػػف إ ريػػاؿ هػػذا األسػػد الػػذم كانػػت ص ػ ر المميكني ػ ،
كخطبػ الناريػ رشػػعؿ النفػػكس كرثيرهػػا حػ اررة ،كرػػكقظ القمػػكب ركهجػان كايمانػان ،مكحػػدان بهػػا الشػػعب ضػػد
الطا ي كا سركبار ،كيكجه إل راي اإلس ـ المحمدم األصيؿ بكجيز العبارة كبراع األسمكب.
كجػػات العػػدك الكػػافر ازي ػان الع ػراؽ بجيكش ػ المدجج ػ بس ػ ح العمػػـ كاآلل ػ الحربي ػ المرطػػكرة،
يرق ػػدمهـ ج ػػيش م ػػف المررزقػ ػ السياس ػػييف كالجكاس ػػيس كالعمػ ػ ت ،كرأيي ػػد كس ػػككت م ػػف عمم ػػات الس ػػكت
المػػذككريف فػ الحػػديث النبػػكم المرقػػدـ ،كخػ ؿ هػػذ الفرػرة ظهػػر لنػػا ممػػف رنطبػػؽ عميػ المكاصػػفات،
الر ذكرها السيد الشهيد ،كأكلها رفض احر ؿ القػكل الكػافرة ثػرل العػراؽ األبػ  ،كمػا ذكرنػا ذلػؾ فػ
مقاؿ سابؽ( .)41كالنريج الر اسرخمصرها بعد دراسر آرات السيد أحمد الحسن البغدادم كجدر مػف
خ ؿ الرربع الدقيؽ ألطركحار الفقهي كالفكري  ،كنشاطار السياس  ،ككضكح أمانر ك يرر عم ديف
ا﵀ ،كحرقر ػ عم ػ شػػعب الع ػراؽ المظمػػكـ مػػف رجال ػ كشػػباب المجاهػػديف كالمقػػاكميف بكػػؿ ركجهػػارهـ
الفكريػ كالعقائديػ  ،مػػادامكا يسػػرهدفكف قػكات ا حػػر ؿ الكػػافر ،كهػػك يؤيػػد المقػػاكميف كيػػدعمهـ معنكيػان
كفقهينا مف خ ؿ فراكل رؤيدهـ كرساندهـ ،مسرنبط مف القرآف كالسيرة النبكيػ  ،لػذلؾ ربنينػا نهجػ فػ

( )40مقالة تحت عنوان( القابد الوطنً والخطاب المخادع) منشورة على موقع الكادر بتارٌخ 2008/4/15م.
( )41نقس المصدر
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مقارعػ أعػػدات ا﵀ لرػػكفر مجمػػؿ الشػػركط الشػػرعي في ػ  ،لػػذا يػػرل مرربػػع مقػػا ر أنػ أسرشػػهد بأفكػػار
كمكاقف ف هذا الصدد ف كؿ مناسب ردعك لذلؾ

مادحان ل عم حساب شريع ا﵀ ،كانما لرطابؽ

آ ارئ ػ كمكاقف ػ مػػع الدسػػركر المحمػػدم األصػػيؿ ،باإلضػػاف إل ػ كضػػكح ثكابر ػ الكطني ػ المسػػرمدة مػػف
الشػػرع الحنيػػؼ؛ كلػػك خػػالؼ ذلػػؾ ػ

سػػمح ا﵀ ػ ػ لخالفنػػا كعادينػػا بعػػد أف ننصػػح م ػ ار نار كرك ػ ار نار

كبمخرمؼ الطرؽ الر نراها مؤثرة كفاعم ؛ عمما أن رأير ف بداي معرك النجؼ األكل عندما كاف
فػ ػ س ػػكريا حي ػػث جاتن ػػا مباشػ ػرة بع ػػد إعػ ػ ف القر ػػاؿ ض ػػد قػ ػكات ا ح ػػر ؿ قب ػػؿ ال ػػذهاب إلػ ػ أهمػ ػ
كا سرراح كلك لفررة قصيرة ،كما ذكر لنا ذلؾ أحد أفراد حماير المرافقيف ل «عماد النقاش» مركجهػا
إل ػ مركػػز العمميػػات ف ػ جه ػ شػػارع الرسػػكؿ قػػرب ض ػريح اإلمػػاـ عم ػ لمقػػات السػػيد مقرػػدل كرأييػػد ،
كبعػػدها كصػػمرن فرػػكا المناص ػرة ف ػ حػػؽ كػػؿ المجاهػػديف مصػػرحان بهػػا :إف الػػذم يسػػقط مػػنهـ ف ػ
سػػاحات القرػػاؿ يي ىعػ يػد شػػهيدان ،حيػػث أعطػػت هػػذ الفرػػكل الشػػباب الثػػائر زخمػان معنكيػان فػ رمػؾ المعػػارؾ
المشػرعم  ،الرػ كػاف ركقيرهػػا مهمػان بعػد خػػذ ف أ مػب «الم ارجػع» ،فػ رمػػؾ الفرػرة الحساسػ  ،كحاكلػػت

الكصػكؿ إليػ  ،لكػف لػـ يحػالفن الحػظ فػ كػؿ مػرة ،كقبػؿ انرهػات معركػ النجػؼ الثانيػ بأسػبكع رقريبػان
حيػػث كنػػا ف ػ مسػػجد الككف ػ نػػنظـ كنحضػػر ا سرشػػهادييف لممرحم ػ األخي ػرة مػػف المعرك ػ مػػع جػػيش
ا حر ؿ ،كا ٍذ فكجئنا بزيارة السيد المرجع القائػد احمػد الحسػن البغػدادم فػ كسػط مسػجد الككفػ مػع
أفراد حماير الخاص  ،كألق حينها خطبػ أثمجػت قمػكب ا سرشػهادييف جميعػنا ،فمػنهـ مػف كػاف يبكػ
شكقا إل الشهادة ،كمنهـ مف أررم عم يدي يقبمها ،كآخركف بقكا مندهشيف كمصدكميف بهذا الرجؿ
الشػػجاع ،الػػذم رجػػاكز العقػػد السػػادس مػػف عم ػػر كهػػك يشػػاركهـ جهػػادهـ عممي ػان،

بػػالفركل كالفك ػػر

فحسب ،بعدها ف سن 2005ـ ،رأير كاألسراذ عادؿ رؤكؼ ف مكرب السيد الشهيد فػ سػكريا فػ
يرسف ل الرعريؼ بشخص لهما لكثرة المحيطيف بهما ،هػذ هػ المحظػات
منطق السيدة زينب ،كلـ
ى

الر جمعرن مع السيد البغدادم.

كعنػػد شػػركع فػ الكرابػ عػػف نهػ الريػػار الصػػدرم أرسػػمت إلػ السػػيد البغػػدادم رسػػال

()42

مكضحان ل أنن أدرس جميع مكاقف كأفكار كفراكي مف خ ؿ مكقع قائ ن لػ  :إنػ سػأنرقدؾ فػ أم
(www.alsaed )42ـ albaghdadi.com/all%20page/qeraa130.htmlتحت عنوان :رسالة نذٌر القرشً إلى السٌد
البؽدادي.
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مكضع أ ار مخالفنا لمشريع اإلس مي  ،أك داعينا لمطائفي المقير  ،كمبرعدا عف ركح الكحدة اإلس مي

ُمػ ًة و ِ
اع ُب ُػد ِ
وف  . )43(كحػيف اطمعػت عمػ بعػض مػف
الر أمرنا بها إِ َّف َه ِذ ِ َّ
اح َػدةً َوََنػا َرُّب ُك ْػـ فَ ْ
ُمػتُ ُك ْـ َّ َ

فراكي كأفكار بادئ األمر حيف احرجت إليها كمصادر ركثيقي  ،أكقفن عمؽ الطرح السياس  ،كسػع

ا ط ع ،كبساط الطرح ف مجمؿ المكاقؼ السياسي  ،ككذلؾ الفراكل الرػ اسػرنبطها كرطػرؽ إليهػا،
الرػ

رخػػرج عػػف دائػرة الشػػرع الحنيػػؼ ،كعم ػ الػػر ـ مػػف جػرأة الطػػرح فيهػػا بالنسػػب لمشػػارع الع ارق ػ

كالعرب  ،لكنها ربق ضمف إطار القانكف اإلله المنزؿ عم رسكلنا الكريـ مما أكقفن طكي ن مرأم ن
كرابار كأفكار  ،كما شجعن عم ذلؾ مكاقف الصريح

ير الخجكل  ،ك المررددة فػ جميػع قضػايا

الساع بما يخص قضي العػراؽ بطرفيهػا مػف المقاكمػ كا حػر ؿ ،كلػذا عكفػت عمػ د ارسػرها مرػأم ن
فيهػػا عمػ ضػػكت القػراف الك ػريـ كالسػػن النبكيػ الشػريف  ،فخرجػػت بنرػػائ مهكلػ عػػف الكضػػع السياس ػ
الع ارقػ ػ  ،كالمؤسسػ ػ الحكزكيػ ػ  ،باإلض ػػاف إلػ ػ عث ػػكرم عمػ ػ طبيعػ ػ رحري ػػؼ دي ػػف ا﵀ كط ػػرؽ ذل ػػؾ
الرحريؼ ،الر انرهجر هذ المؤسس  ،كالظمـ الذم أكقعر عم أبنائها المخمصيف ،ممف عممػكا عمػ
رطكيرهػا كاخراجهػػا مػف دائػرة الجمػػكد كالربعيػ لمحكػػاـ الظممػ  ،فكصػفرهـ بكػػؿ الػػرهـ كألصػقت بهػػـ كػػؿ
نقيصػ  ،كأبػرزت كػؿ خامػؿ كمركاسػؿ كمعطػؿ لفريضػر األمػر بػالمعركؼ كالنهػ عػف المنكػر(البنػات
كالنقد) ،كفريض الجهاد كفق المقاكم كمرهاكف برطبيؽ شرع ا﵀ إل ساحارها اإلمامي مرصرفان بديف
ا﵀ ماداـ قد أمف كقكع الضرر عمي  ،فإذا رعارض مكضكع ما مع اسرقرار الحيار  ،أك مجػرد رهديػد
بالنف  ،أك السجف ،أك القرؿ ،أك إبراز شخص آخػر مقابمػ ليأخػذ مكانػ  ،نػ ار يرخػذ المكقػؼ األسػهؿ
كاألقرب إل النفس ،مما

في ضرر عم نفس  ،كاف كاف الضرر يقع عم األيمػ فػ الكقػت ذارػ ،

أك بعد عدة سنيف ،كما حصؿ مػع األنظمػ السػابق الرػ حكمػت العػراؽ ،كمػا نػر عنهػا مػف احػر ؿ
ار لمػب د
عز لمعبػاد كاسػرقر ان
كافر مدمر لمبمد كلممنطق برمرها ،كهـ قد ق أركا أف ف الجهاد الذم عطمك ان
مػػف مطػػامع األعػػدات ،الر ػ كػػاف مػػف نرائجهػػا أنهػػـ كضػػعكنا ف ػ خان ػ الػػدفاع كمقاكم ػ األعػػدات ،أك

( )43سورة األنبٌاء اآلٌة 92
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المحرميف ،بؿ حر هذا الجهاد الدفاع يحاكلكف ا لرفاؼ عمي  ،كرذكيب  ،أك رسييس حسب ر بارهـ،
كرغميب مصالحهـ كمراكزهـ عم ديف ا﵀

)44(.

المرجع القابد
من االنتماء والمواجهة  ..إلى الهجرة القسرٌة
عنػػد د ارسػ شخصػػي مػػا يجػػب الرعػػرؼ أك ن عمػ رػػاري األسػرة ،الرػ نشػػأ كررعػػرع فيهػػا ذلػػؾ
الشػػخص ،كلمعرف ػ أس ػرة السػػيد البغػػدادم اطمعػػت عم ػ راريخهػػا العمم ػ كالجهػػادم كنسػػبها الش ػريؼ
فكجدرها مف ذري ا مير الشريؼ عز الديف أب محمد حميض بف اب نم األكؿ مف امرات الحجاز
المركف 720هػ ػ 1320ـ (.)45
كاط ل مخرصرة عم حياة السيد أحمد الحسن البغدادم ،مف خ ؿ انرخاب بعػض مػا يػذكر
حامد القريش ف مكسكع «هكذا ركمـ السيد أحمد الحسن البغدادم»ج3ص288ػ ،290ف جكاب
ل ػ عم ػ س ػؤاؿ عػػف بداي ػ عمم ػ الحرك ػ يقػػكؿ« :انخرطػػت ف ػ بػػاككرة شػػباب كبالرحديػػد ف ػ شػػرات
1963ـ ،فػ رنظيمػػات الشػػباب المسػػمـ فػ العػراؽ بقيػػادة كرأسػػيس عػػز الػػديف الج ازئػػرم ،مضػػيفا أف
مسػػؤكل الحزب ػ أصػػبح بعػػد سػػن الشػػهيد محمػػد صػػالح الحسػػين  ،كهػػذا األخيػػر انخػػرط ف ػ صػػفكؼ
المقاكم ػ الفمسػػطيني ف ػ لبنػػاف» ،كيػػذكر السػػيد البغػػدادم أيض ػان أن ػ ف ػ سػػن 1965ـ ،لػػبس الػػزم
الحػػكزكم أم (العمامػ ) ،كرػػرؾ الرنظػػيـ بعػػد مناقشػ دامػػت سػػن مػػع السػػيد أبػ إبػراهيـ الخميػػؿ ،الػػذم
ذهب إل فرنسا لمحصكؿ عم شهادة الػدكرك ار فػ القػانكف الػدكل  ،ككػذلؾ يقػكؿ عػف السػبب المقنػع
الػػذم قدمػ لقيػػادة الحػػزب لطمػػب ا سػػرقال  ،يقػػكؿ السػػيد« :أريػػد الرفػػرغ لمػػدرس كالرػػدريس ،كأنػػا سػػأبق
معكـ عم ركاصؿ ،ك أقطع صمر بكـ ...كبالفعؿ بقيت المكدة كالركاصؿ الدؤكب ،بؿ ذهبػت إلػ
( )44للتوسع فً الموضوع راجع كتاب سٌاحة فً الشرك لمإلق المجتهد السٌد النجقً القوجانً (1295هـ ـ 1363هـ) ،و مإلقات
علً شرٌعتً وأخص بالذكر منها كتاب «التشٌع العلوي والتشٌع الصقوي« ،و«معرفة الذات« و ُك َّتابُ «دٌن ضد الدٌن« ،و
«مإلقات عادل رإوؾ ،وخاصة كتابً« العمل اإلسالمً فً العراك بٌن المرجعٌة والحزبٌة – قراءة نقدٌة لمسٌرة نصؾ قرن
(1950م ـ2000م)« وكتاب «محمد باقر الصدر بٌن دكتاتورٌتٌن« ،وكذلك موسوعة الجهاد االسالمٌة الكبرى  :هكذا تكلم أحمد
الحسنً البؽدادي – المقاومة مستمرة واالحتالل إلى زوال وشعبنا لن ٌموت  /ج1ـ )3الموجود على موقع
www.alsaedـ. aghdadi.com«alb
( )45راجع كتاب «جهاد السٌد البؽدادي ـ دراسة حوارٌة نقدٌة وثابقٌة خالل نصؾ قرن لمسٌرة االمام المجاهد محمد الحسنً
البؽدادي 1298هـ ـ 1392هـ« فً حقل مإلقات على موقعwww.alsaedـ albaghdi.com
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أبعد مف ذلؾ حيث رزكجػت حفيػدة الشػي المجاهػد عبػد الكػريـ الج ازئػرم( ،)46كهػ بػذات الكقػت بنػت
أخت الشي عز الديف الجزائرم»

(.)47

إف رج مثؿ السيد البغدادم ،الذم ررب ف حجر المرجعي العربي المجاهدة ،ليس ريبا منػ
أف ينخرط ف صفكؼ حرك حزبيػ «مثػؿ حركػ الشػباب المسػمـ»( ،)48فهػك قػد أطمػع عمػ الحركػات

( )46آل الجزابري :من األسر العلمٌة المعروفة بتقواها وصالحها وأدبهاٌ ،نتهً نسبها إلى بنً أسد ،هاجرت إلى النجؾ فً أوابل
القرن العاشر الهجري ،وشٌدت لها بٌوتا ً علمٌة فٌها ،وقد انتشر صٌتهم فً األوساط العلمٌة واألدبٌة فً النجؾ والبصرة ونواحٌها،
وجدها األكبر هو الشٌخ عبد النبً بن الشٌخ سعد ،ممن قرأ على الشٌخ علً بن عبد العالً الكركً .
عن كتاب (الكلٌنً والكافً /تؤلٌؾ الدكتور الشٌخ عبد هللا الرسول عبد الحسٌن الؽقار ،مإسسة النشر اإلسالمً التابعة لجماعة
المدرسٌٌن بقم المشرفة صقحة 87ـ88
وقد أسس الشٌخ عبد الكرٌم الجزابري الحزب النجقً السري الذي ضم الشٌخ محمد رضا الشبٌبً ،والشٌخ محمد باقر الشبٌبً،
والشٌخ عبد الح سٌن الحلً ،والشٌخ عبد الحسٌن مطر ،وعدد من رإساء العشابر والشخصٌات االجتماعٌة وكانت مشارٌع هذا
الحزب تتم بالتنسٌك مع المرجع الثابر المٌرزا الشٌرازي ،وكان لهذا الحزب دور بارز فً إشعال ثورة العشرٌن الكبرى ضد
االحتالل البرٌطانً فً حزٌران 1920م .
عن كتاب محمد علً كمال الدٌن« ،الثورة العراقٌة الكبرى« ص .74
فً حٌن أسس اإلمام المجاهد الشٌخ محمد الجواد الجزابري ـ والد عز الدٌن الجزابري مإسس تنظٌم الشباب المسلم ـ الذي التحك
ب السٌد أحمد الحسنً البؽدادي ـ بعد الؽزو البرٌطانً االستعماري للعراك سنة 1333هـ جمعٌة النهضة اإلسالمٌة بؽٌة تحرٌر
العراك ،وإقامة حكومة وطنٌة مستقلة ،وكانت ..أول جمعٌة سرٌة فً العراك عملت لطرد المستعمر ،وقامت بالثورة النجقٌة ،وهٌؤت
لثورة العراك الكبرى« ثورة العشرٌن« وقد أخذ الحماس الجماعة من أعضاء الجمعٌة قبل أن ٌحصلوا آراء الجمعٌة ،فهجموا على
مركز الحكومة المحتلة بتارٌخ 6ـ2ـ1336هـ 20/إذارـ1918م.وقتلوا الحاكم البرٌطانً ،وعددا ُ من جنود حامٌت  ،واستعد
المستعمرون الحتالل النجؾ ،وطلبوا المدد ،فقررت الجمعٌة إعالن الثورة ،واشتبكت مع جٌش المستعمرٌن ،وكان خمسة وأربعٌن
ألقاً ،طوال أربعٌن ٌوماً ،خسر فٌها المستعمرون كثٌراً من جٌشهم وذخابرهم حتى ؼافلوا الموقع المهم من خطوط البلدة الدفاعٌة،
وملكوا الحكم ،وأعدموا أحد عشر بطالً من الثوار ،ونقوا ما ٌزٌد على مابة ..وكان الشٌخ محمد جواد الجزابري ممن ُحكِم علٌ
باإلعدام «حٌث شارك فً حمل السالح فً جبهات القتال؛ حتى هٌؤ بنقس ـ فً ثورة النجؾ ـ مصنعا ً إلعداد الذخٌرة للثوار ـ وهو
المجتهد المجدد ،والمدرس الناجح فً العلوم واآلداب ،وقد ذهبت بعض أصابع أثناء قٌام بإدارة المصنع ..،وهنا أحس المستعمر
وشبكات بخطورة الجزابري ،فاعتقل زمنا ً فً بؽداد بمعتقل « أ ّم العظام« و عذب بالسجن الرٌاضً ،ونقل إلى سجن «لشعٌبة» مك ّبالً
بما ٌزٌد على  25كؽم من الحدٌد ،وظ َّل أثر القٌد فً رجلٌ حتى أخر حٌات  .. ،وتحت الضؽط على المستعمرٌن أُبدل الحكم إلى
التعذٌب والسجن والنقً سنة وعشرة أشهر ».عن كتاب (محمد جواد الجزابري  ،مإسس (النهضة اإلسالمٌة) فً العراك ،حٌات
وآثاره ،إصدار مإسسة العرؾ للمطبوعات 1422هـ ــ2002م.

( )47راجع كتاب هكذا تكلم أحمد الحسنً البؽدادي ج ،3ص288ـ 290فً زاوٌة مإلقات على موقعhttp://www.alsaed- :
albaghdadi.com/ www.alsaedـalbaghdadi.com
( )48اقرأ بتوسع  :فصل بٌن األنتماء والتؤسٌس ،فً كتاب « :السلطة والمإسسة الدٌنٌة الشٌعٌة فً العراك حوار صرٌح مع سماحة
آٌة هللا احمد الحسنً البؽدادي» أجرى الحوار :حامد القرٌشً ،من قبل المركز العراقً لإلعالم والدراسات،ص 8:ومابعدها ،ط:
2002م.
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اإلسػ ػ مي  ،الرػ ػ رككن ػػت فػ ػ بدايػ ػ الق ػػرف المنص ػػرـ كع ػػايش بعضػ ػنا م ػػف مؤسس ػػيها كعػ ػرفهـ ،كخب ػػر
المعررؾ الحزب  ،الذم دار ف رمؾ الفررة ،ككذلؾ مف خ ؿ رربع مكقع نرل رأثر شخصير بمسؤكل
الحزب محمد صالح الحسين  ،الذم ن ار يميؿ ف رحركار إل
العػػالم مػػف خػ ؿ خطبػ كأحاديثػ  ،الرػ

طريق الرنظيمػات كحركػات الرحػرر

البػنا مػػا يسرشػػهد فيهػػا بمقػػك ت مؤسسػػيها كأعمػػالهـ ،كهػػـ

عػػادة يػػر مسػػمميف مثػػؿ جيفػػا ار ك هكش ػ من ػ  ..حيػػث يػػذكر هػػؤ ت عم ػ صػػعيد الرشػػبي كالد ل ػ

ػ

الد ل ككف الش ت بحال يمزـ مف العمـ بػ العمػـ بشػ ت آخر ػ كليقػكؿ لممؤسسػ الحكزكيػ النجفيػ إذا
كاف هؤ ت حرركا بمدانهـ كهـ مف ير المسمميف ،فمف باب أكل أنرـ الذيف رفرخركف بالرسػكؿ القائػد
كببطػػؿ اإلسػ ـ عمػ  ،كالثػػائر الشػػهيد الحسػػيف أف رنرهجػكا نهجهػػـ ،ك ررضػكا بػػا حر ؿ األجنبػ
لبمد اإلس ـ،

ررعاكنكا مع القكات الغازي  ،كرمدكا إليهػا يػد العػكف كالرأييػد ،فبػأم إسػ ـ رػدينكف بػا﵀

عميكـ !..
فالسيد البغدادم منذ ( )45سن يعمؿ كيرعامػؿ مػع األحػزاب اإلسػ مي كالعممانيػ  ،كينصػح
الريارات السياسي المخرمف بما يخرزن مف خبرة رراكميػ مػف خػ ؿ د ارسػر الفقهيػ المعمقػ باإلضػاف
إل خبررػ باأل عيػب الحكزكيػ  ،الرػ يرقمصػها رجػاؿ الحػكزة ،كهػذا كاضػح مػف خػ ؿ عػدـ انضػماـ
أم ممػػف رصػػدكا ظػػاه نار لمعمػػؿ ضػػد ق ػكات ا حػػر ؿ إل ػ السػػيد البغػػدادم ،ألن ػ ابػػف هػػذ المؤسس ػ ،
كيعرؼ كؿ «خفاياها كزكاياها كب ياها!» لذا

يرج أر أحد عم أف يخدع بطرح ما ،أك ريار ما ،أك

حزب ما ،إ كل اط ع بأكليار كبراري شخصيار  ،كلك كاف هناؾ نكايػا حسػن لمشخصػيات الدينيػ
كالحكزكي ػ المرصػػدي لمعمػػؿ المنػػاهض لممحرػػؿ ،الخالي ػ مػػف الهػػكل كالرعػػاكف مػػع المحرػػؿ مباش ػرة أك
رسػػبيبا ،لشػػكمت معػ كحػػدة إئر فيػ فػ الرحػػرؾ المشػػررؾ ضػػد قػكات ا حػػر ؿ ،فهػػك دعػػا جميػػع مػػف
عمؿ ضد ا حر ؿ ليقفكا مكقفنا كاحدا ضد  ،بؿ ذهب أبعد مف ذلؾ حيث قاؿ« :لك خرجت عاهرات
العراؽ برظاهرات ضد المحرؿ لخرجت معهف» ،كهك يسرخدـ أيضان هنا رعبير الرشػبي كالد لػ  ،لػذلؾ
ن ار يحاكر كؿ األحزاب كالريارات ير اإلس مي عم هذ القاعدة ،ككذلؾ«يحاكر أطراؼ مف حزب
البعث» الذيف سممكا بسياسرهـ البمد لمغزاة ،كلـ يعممكا خ ؿ هذ السنيف كمها مف الحكـ قيادة ظؿ أك
ركرؿ يعمؿ بصػكرة سػري فػ حػاؿ سػقكط الدكلػ نريجػ
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ػزك خػارج أك مػا شػاب ذلػؾ ،كمػا حصػؿ،

فرشػػرذمكا ف ػ البمػػداف ،كس ػرقكا مػػا اسػػرطاعكا س ػرقر  ،كظمػػت أب ػكاقهـ رطبػػؿ ب ػالكريرة ذارهػػا ،الر ػ كنػػا
نسػػمعها أيػػاـ نظػػاـ سػػمطرهـ فهػػذا أميػػر المػػؤمنيف ،كهػػذا السػػفير الشػػرع  ،كآخػػر يػ ِّػدع أف المقاكم ػ
أ مبها لرشكي ت حزب البعث ،كطرؼ أخر يقكؿ إننا نسرطيع أف نحرؾ الشارع العراق ف أم كقت
نشػ ػػات..كهمػ ػػـ ج ػ ػرا ،ككثيػ ػػرة ه ػ ػ الػ ػػدعاكل الر ػ ػ يػ ػػدعكنها ،فهػ ػػـ رعػ ػػكدكا عم ػ ػ الكػ ػػذب كالخػ ػػداع كمػ ػػا
رعكد«المراجع األربع » عم رضميؿ الناس كسككرهـ عػف المحرػؿ كجرائمػ كعػدـ رفضػ  ،عمػ الػر ـ
مػػف كػػؿ مػػا فعمػػك مػػف ج ػرائـ مرعب ػ بػػالعراؽ يقػػكؿ السػػيد البغػػدادم«:م ػادامكا يرفعػػكف البندقي ػ ضػػد
كيسرع مف رحيم فأنا مع حسػب القاعػدة الرػ
ا حر ؿ اآلف ،سأككف معهـ ،ككؿ ما يضعؼ العدك ِّ
ذكرناها» ،لذلؾ ن ار يؤيد الريار الصدرم كقائد الشاب ،كيذهب مع إلػ أبعػد الحػدكد ،ك نعػرؼ أك
نق أر ف الراري الحكزكم قديمان كحديثان مرجعا مف الحكزة النجفي يخضع لطالب عمـ مبردئ لك الديف
الذم يحمم كالكطني الخالص  ،الر ضح مػف أجمهمػا بػالمراكز المرمكقػ كم يػيف الػدك رات ،الرػ
عرضت عمي  ،كما عرضت عم

ير  ،فكقع ير ف ف المركز كالػدك ر ،كبقػ السػيد يعػان الفقػر

كالمطاردة مف اعكاف السمطاف ،كقكات ا حر ؿ الر لك أشار لها كلك مف طرؼ خف لنصػبك مركػ انز
بػػدؿ السيسػػران كلسػػخركا لػ كػػؿ الماكنػ اإلع مي ػ الركراريػ كالعالمي ػ  ،كلجعمػكا من ػ بطػ ن إس ػ ميا،
كلكن بق عصيان عم كؿ هؤ ت كهؤ ت ،كدليمنا هجرر مف بير  ،كمغادرر العراؽ خفي كما نقػؿ لنػا
الع م الشهيد صفات الديف ال م  ،كهك ابف النجؼ البار كررك الدرس كالردريس ،كسكف ف سكريا
ف شق صغيرة ،كهػ فػ الكقػت ذارػ مكربػ الػذم يسػرقبؿ ضػيكف كمػا جػات ذلػؾ فػ الحػكار ،الػذم
لعشر الشركط اإليراني أل دقكا عمي
أجرر مع «العربي نت» ،كهك القائد العصام الذم لك خضع ي
الم ييف كما أ دقكا عم

ير  ،كممف ليس لهػـ ذات المنزلػ  ،ك بػذات الجمػاهير الرػ رربعػ  ،كػذلؾ

ليس لدي فضائي باسم كما لبقي المراجع حر نشكؾ ب  ،فنرل الكؿ يحارب كهك ينره طريؽ جد
عم  ،ف يضر إف عادا الكػؿ كهػك فػ سػ م مػف دينػ  ،كسػيككف لػ الخسػراف إف سػاكـ عمػ دينػ
كلك ممكك الدنيا كما فيها ،كما خسر ير دين كباع بثمف بخس ،كباع كطن كأهم فخسػر الجميػع،
فحياؾ ا﵀ أيها السيد الغيكر عم ديف ا﵀ ،كعم هػذا الجهػاد المريػر فَاسػتَ ِقـ َكمػا ِ
ػاب
ُم ْػر َ
ت َو َمػف تَ َ
ْ ْ َ
وف ب ِ
ص ٌير  )49(هذ اآلي الر شيبت رسكؿ البشػري فحػرم بػؾ كأنػت فػ
َم َع َؾ َوالَ تَ ْط َغ ْواْ إَِّن ُ ِب َما تَ ْع َممُ َ َ
( )49سورة هود اآلٌة 112
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ػرؼ األمػ رجالهػا
طريؽ ا سرقام أف رىٍب ىيض لحيرؾ كيشيب رأسؾ ،أقكؿ هذا ف حيارػؾ اآلف كػ رع ى
الحقيقيػػيف الثػػكرييف النػزيهيف فػ زمػػف رمػػكث النفػػكس كالقمػػكب كالعقػػكؿ،

بعػػد رحيمػػؾ عنػػا كمػػا رػػدعك

دائمان إل الشهادة كررمناها ،فإذا رحققت بكيناؾ كرأسفنا عميػؾ كمػا فعػؿ الشػعب الع ارقػ مػع السػيديف
الشهيديف محمد باقر الصدر كمحمد صادؽ الصػدر ،فالكػؿ صػار لػ الكصػاؿ بهػـ كخاصػ رجػا ت
الح ػػكزة النجفيػ ػ ! حرػ ػ أف أح ػػدهـ كزع الحم ػػكل كالعص ػػير فرحػ ػان فػ ػ منطقػ ػ الس ػػيدة زين ػػب سرش ػػهاد
الصدر الثان  ،كن ار بعد ث ث أشهر يذهب إل إحدل الدكؿ األكركبي ليعزم أبنات العراؽ كيقكؿ إن
كعائمر العممي لهـ راري طكيؿ ف الجهاد مع آؿ الصدر .حظ عزيزم القارئ كيؼ يراجركف بكػؿ
ش ت ،ف محظكر عند هؤ ت المعمميف ا نرهازييف ،فأينما رى ًم ٍؿ يميمكا !..
كذلؾ يذكر السيد البغدادم شخصي يرمز لهػا بػاب إبػراهيـ الخميػؿ ،كهػذا الكصػؼ المػبهـ منػ
اآلف ،كفػ ػ زم ػػف أص ػػبح ك ػػؿ شػ ػ ت فيػ ػ مكش ػػكفان ،كالع ػػالـ كم ػػا رق ػػكؿ س ػػيدنا ،أص ػػبح قريػ ػ كاح ػػدة،
فمماذاركني ك رقػكؿ اسػم  ،كأنػت المعػركؼ بصػراحرؾ مػع الصػديؽ كالعػدك ،فهػؿ بقػ هػذا الشػخص
ف فرنسا ،أـ أن ذهب إل إيراف ،أـ ألرحؽ بالنظاـ السابؽ كقرم  ،كما قرؿ معظـ أصحاب الكفاتات
الر ػ رعارض ػ  ،أـ قػػد رجػػع كقرمر ػ المافيػػا األمريكي ػ  ،أـ أن ػ يكػػكف ألرحػػؽ بحككم ػ المػػالك  ،كرػػرؾ
الحزبيػ كاألحػ ـ الكرديػ ألف العقميػ الحزبيػ (الشػيعي ) العراقيػ مػف النػكع ا نفعػال بالحػدث اآلنػ ،
كما حصؿ ف بداي

ا نرفاض الشعباني  ،كعند دخكؿ قكات ا حر ؿ العراؽ ،ك حظنا كيػؼ انفعػؿ

الشػػارع الع ارق ػ ف ػ الكسػػط كالجنػػكب بػػيف مؤيػػد لمغػػزك ،كهػػذ نسػػب األكثري ػ  ،ك ارفػػض لممحرػػؿ جمم ػ
كرفصي  ،كحائر

يعرؼ ًإ ىـ األمكر.

كذلؾ نسرنر مف ك ـ السيد البغدادم بأف زكاج هك اآلخر كاف زكاجػان سياسػيان ثكريػان ،ألف
اقرران بحفيدة الشي عبد الكريـ الجزائرم ،كهك مف كبار عممات النجؼ المجاهديف حقان زك نار ،كالذم
رسمـ المرجعي ككانت ل صك ت عديدة ،كجك ت ف عالـ السياس ف جميع األزمن كالعصكر الر
عاش بها :كأشرراك ف حرب العراؽ ف أباف الحرب العالمي األيكل كمف أبػرز قػادة ثػكرة العشػريف
الكطني ا س مي  ،كالمكاقؼ األخرل ف إبػراـ العقػكد كالمعاهػدات ،كمػف البنػكد الرػ أممرهػا الحككمػ
البريطاني عم العراؽ أياـ ا نرداب ،كيظهر مما طرحنا أف السيد البغدادم حر ف هذ المصاهرة
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كاف يفكر بالمسرقبؿ كبالسػمع السياسػي الكطنيػ لػ  ،كهػذ الدقػ فػ األمػكر رجعػؿ منػ قائػدنا حقيقيػنا
لمع ػراؽ ،كلػػك عػػرؼ أبنػػات الع ػراؽ قػػادرهـ الحقيقيػػيف ،كرجع ػكا إل ػ عقػػكلهـ ،كررك ػكا ع ػكاطفهـ ف ػ هػػذا
األمر.
كف ػ الخرػػاـ أقػػكؿ لمسػػيد البغػػدادم مػػا قال ػ ا﵀ لرسػػكل الك ػريـ بعػػدما حمم ػ ي ثقػػؿ األمان ػ كأعطػػا

السػ ػ ح الص ػػحيح لمرغم ػػب عمػ ػ جمي ػػع الص ػػعاب ،الرػ ػ ركاجهػ ػ  ،كه ػػك القائ ػػؿ(م ػػا أكذم نبػ ػ مثمم ػػا
أكذيػػت)،

()50

لػػذا يعطي ػ البػػارم الكصػػف السػػحري  ،الر ػ بهػػا جػػاز كنجػػح ف ػ الرحػػديات كمهػػا ،الر ػ

كاجهر  ،حيف يقكؿ عز أسم الكريـ:
ِ
ِ
ِ
ص ِم ْن ُ َقمِيمً۞ و ِزْد َعمَ ْي ِ َورت ِ
آف
ِّػؿ ا ْلقُ ْػر َ
صفَ ُ و انقُ ْ
ُّها ا ْل ُمَّزِّم ُؿ۞ قُـ المَّْي َؿ إَِّال َقميمً۞ ن ْ
َ يا َي َ
َ
تَرِتيمً۞ إَِّنا سُن ْم ِقي عمَ ْي َؾ قَوالً ثَ ِقيمً۞ إِ َّف َن ِ
ش ُّد َو ْط اً َوَق َْوُـ ِقيمً۞ إِ َّف لَ َؾ ِفػي اَ َّلن َه ِ
ػار
اش َن َة المَّْي ِؿ ِه َي َ َ
َ
ْ
َ
ْ
ِ
شػ ِػر ِ
ػؾ َوتََبتَّػ ْػؿ إِلَ ْي ػ ِ تَْب ِتػػيمً۞ َر ُّ
سػ ْػبحاً َ
ب ا ْل َم ْ
اسػ َػـ َرِّبػ َ
ؽ َوا ْل َم ْغػ ِػر ِب َال إِلَ ػ َ إَِّال ُهػ َػو فَاتَّخ ػ ْذ ُ
طػ ِػويمً۞ َوا ْذ ُكػ ِػر ْ
َ
ِ
اه ُج ْرُه ْـ َه ْج ارً َج ِميمً
وف َو ْ
اص ِب ْر َعمَ َما َيقُولُ َ
َوكيمً۞ َو ْ

()51

.

ؼزو العراك وفترة احتالل
منػذ بدايػ

ػػزك العػراؽ كاحػر ؿ أرضػ حصػؿ الشػ ت ذارػ  ،حػيف رحػرؾ شػػباب األمػ الغيػػكر

المرديف الكاع برسال السمات إلػ محاربػ المحرمػيف الكػافريف ،كانػزاؿ أبشػع الخسػائر بهػـ ،كرػرل فػ
الكقػػت ذار ػ رخػػاذؿ المؤسس ػ الديني ػ  ،بػػؿ إنهػػا رقػػؼ ضػػدهـ إل ػ جنػػب المحرػػؿ ،باسػػرثنات المػػرجعيف
األخكيف العربييف السيد عمػ الحسػن البغػدادم ،كالسػيد أحمػد الحسػن البغػدادم ،كالػذيف رعرضػان لمػا
حصؿ لمسيد الشهيد الصدر األكؿ كالثان مػف المحاربػ كالرضػييؽ كالرهمػيش ،كلكػف بطريقػ ررناسػب
مع هذ المرحمػ فالسػيد عمػ الحسػن البغػدادم محاصػر محجػكب عػف األمػ مػف المؤسسػ الرجعيػ
المرربط بقكات ا حر ؿ كالحككم الرابع لها إ مف بعض طمبر كمريدي الذيف يررددكف عمي  ،أما
السيد أحمد الحسن البغدادم فظ مر

ركصؼ ،فقػد عػاش جميػع الم ارحػؿ ،الرػ عاشػها الصػدراف

( )50بحار األنوارـالمجلسً56 / 39 ،
( )51سورة المزمل اآلٌات 1ـ 10

414

الشػػهيداف ،باإلضػػاف إل ػ امرػػداد عمػػر كبقائ ػ إل ػ زمػػف ا حػػر ؿ ك ػ يكػػكف شػػهيدنا حي ػنا عم ػ كػػؿ
الحرمات كا نرهاكات ،الر حصمت باسـ الديف كالديف منها برات ،هذا السيد الذم يسبح عكس الريار
ف هذ الفررة الحرج الكارثي  ،الر رمر بأم محمد ،فهك يعيش حال ا

رراب ،الر كصفها رسكؿ

البش ػري لهػػذا الػػديف ،كلػػـ يكػػف يقصػػد منهػػا إ رغييػػر المفػػاهيـ كاألحكػػاـ ،الر ػ جػػات بهػػا رسػػكؿ ا﵀
كابػ ػػدالها بإيجػ ػػاد م ارسػ ػػيـ كطقػ ػػكس لػ ػػديف آخػ ػػر خ ارف ػ ػ يرسػ ػػمكن كيطبعكن ػ ػ ف ػ ػ ذهني ػ ػ المجرمعػ ػػات
اإلسػ مي  ،فهػػك قػػد عػػاش رمػػؾ الفرػرات العصػػيب الرػ مػػرت عمػ األمػ كمهػػا ،كقػػد جمػػع بػػيف الخبػرة
الحكزكي ػ كا حر ػراؼ السياس ػ نريج ػ ر ػراكـ األحػػداث ،الر ػ عاشػػها كالبيئ ػ الر ػ ررعػػرع فيهػػا ،فهػػك
باإلضاف إل نشؤ ف أسرة عمميػ  ،فػ محػيط مػف الرقػ كالػكرع كالعفػاؼ ،كمحاطػنا بأسػاطيف العمػـ،
إ أف أسرر لـ رنخرط ف صفكؼ الحكزة الرقميدي قط ،لكنها عاشت آ ـ الحكزة كالمؤسس الرقميديػ
بكػػؿ رفاصػػيمها ،ففػػرح السػػيد عينيػ عم ػ الصػراعات الفكريػ كالسياسػػي  ،الرػ حصػػمت كدارت كرػػدكر
أحػػداثها زمػػف مرجعي ػ جػػد السػػيد محمػػد الحسػػن البغػػدادم ،المرزامن ػ مػػع مرجعي ػ السػػيد الخمين ػ
كمحسػػف الحكػػيـ ،كرأل بػػأـ عين ػ الرزييػػؼ كاألسػػرئكاؿ بالػػديف ،ككيفي ػ خػػذ ف المؤسس ػ الديني ػ كػػؿ
مشركع نهضكم رغييرم إص ح  ،كمػا يطالعنػا هػذا الػنص المعبػر عػف عمػؽ الحػرب بػيف المثبطػيف
مف الحكزة الرقميدي كاإلص حييف حينما يرظمـ السيد الخمين مف هؤ ت قائ ن:
« ادرم م ػػاذا افع ػػؿ بج ػػك النج ػػؼ ه ػػذا ،كمم ػػا قم ػػت بخط ػػكة يػ ػكاجهن بع ػػض معممػ ػ النج ػػؼ
بالمعارض ػ  ،ككض ػػع العقبػػات ،ف ػػإف أن ػػا ارخػػذت مكقفػ ػنا حازم ػنا كش ػػديدنا رج ػػا الحكػػاـ البعثي ػػيف ،رفعػ ػكا
أص ػكارهـ ف ػ النجػػؼ فػػك انر ان ػ  :يريػػد أف رػػدب الفكض ػ ف ػ حػػكزة النجػػؼ!! ..كًا ٍف أنػػا سػػكت ع ػػف
البعثييف يقكلكف :هك انسجـ معهـ !!..كاف عاممت البعثييف بمغ النصح ،يقكلكف ما الذم جػرل حرػ

يرعامػػؿ مػػع نظػػاـ الشػػا برمػػؾ الصػػكرة ،كيعامػػؿ نظػػاـ الع ػراؽ بػػالميف ،كحر ػ عنػػدما أقػػكـ بعمػػؿ مػػا
لمصمح السيادة ف النجؼ ،فمف يقمعكا عف معارضر  ،ككضع العقبات ف طريق » (.)52
لذا فقد عرؼ السيد أحمد الحسن البغدادم مف خ ؿ رجربر كمعايشر األحزاب كالرنظيمات
و
كرصد مباشر
اإلس مي  ،ككذلؾ معرفر كخبرر الرفصيمي بالمؤسس الحكزكي النجفي أف أم كقكؼ
()52حمٌد روحانً ،نهضت إمام خمٌنً ج ،2 :ص  392 :ـ 393

415

لهػػذا الرزييػػؼ كالخػػداع كاألسػػرئكاؿ باسػػـ الحقػػكؽ الشػػرعي بكػػؿ أشػػكالها مػػف قبػػؿ رمػػؾ األح ػزاب كهػػذ
المؤسس ػ الحكزكي ػ خ ػ ؿ العقػػكد األخي ػرة يعػػد بمثاب ػ انرحػػار حػػكزكم كسياس ػ  ،فكػػاف يقػػاكـ هػػذا
ا نحراؼ كيجاهد ضد بطريق ذكي جدان،

يرحسسها إ مف ل خبرة بالمؤسسػ الحكزكيػ فػ رمػؾ

الفررة ،فقد رصػدل إلمامػ صػ ة الجماعػ بعػد كفػاة جػد

()53

فػ صػحف أميػر المػؤمنيف ،حيػث كػاف

ػزكؿ مػػف خ لهػػا فريضػ األمػػر بػػالمعركؼ كالنهػ عػػف المنكػػر ،كف ػ الكقػػت ذارػ ي ارقػػب عػػف كثػػب
يػ ا
رحركات المؤسس الديني كحككم الطكا يت المرسمط عم الرقاب ف رمؾ الفرػرة ،ككػاف الكحيػد فػ
ح ػػكزة النج ػػؼ م ػػف الع ػػرب ،ال ػػذم دعػ ػا إلػ ػ نهػ ػ الخمينػ ػ اإلصػ ػ ح الث ػػكرم ،كلم ػػا طم ػػب اإلم ػػاـ
الخمين

اإلضراب العاـ مف أهال النجؼ األشرؼ كأك ىد عم عممائها كحكزارها ضركرة القيػاـ بػذلؾ

اإلضراب لـ يسرجب لدعكر أم مف أكلئؾ سكات األهال أـ الحكزة النجفي  ،كاف السيد أحمد الحسن
البغػػدادم الكحيػػد الػػذم نفػػذ أمػػر اإلمػػاـ ،كعمػ أثػػر هػػذا المكقػػؼ بعػػث السػػيد اإلمػػاـ الخمينػ

جهػػاز

اإلدارم شػػاك انر السػػيد البغػػدادم عم ػ مكقف ػ البطػػكل ف ػ رمػػؾ الفر ػرة الحرج ػ  ،ككػػاف ف ػ مقدم ػ هػػذا
الجهػػاز:الشػػهيد جعفػػر بػػاقر محمػػكدم ،كالشػػي نص ػر ا﵀ الخمخال ،كالسػػيد محمػػد رضػػا األشػػككرم،
حدث ذلؾ عاـ1978ـ(.)54
بعد ذلؾ أخذ يحارب جميع أشكاؿ ا نحراؼ ف المؤسس الديني الحكزكي  ،فقد أخذ يطالػب
بزيادة مخصصات طمب العمكـ الديني  ،فأرسؿ رسال إل «زعػيـ الحػكزة الدينيػ » أبػ القاسػـ الخػكئ ،
كقد أحدثت ضج كبيرة بػيف أكسػاط المؤسسػ الدينيػ كرجػاؿ الحككمػ حينػذاؾ ،كقػاطع الحككمػ فػ
رمػػؾ الفر ػرة بشػػر األعػػذار كالحج ػ ( .)55كبعػػد انسػػحاب مػػف ا نرفاض ػ كاسرشػػهاد أحػػد أخكر ػ كلجػػكت
اآلخ ػػر إلػ ػ إيػ ػراف .كعمػ ػ ض ػػكت المعطي ػػات الجدي ػػدة الرػ ػ خمفره ػػا ا نرفاضػ ػ حي ػػث مفاص ػػؿ الق ػػكة
كالضعؼ بيف أركاف الحككم  ،كانهزامي المؤسس الحكزكي النجفي كرثبيطها كؿ عمػؿ كجهػد ثػكرم،
أسس حرك سري لمغاي سميت بػ«حرك اإلس مييف األحرار» عػاـ 1991ـ ،أعمنػت عػف نفسػها فػ
( )53الصحٌح هو قٌام بصالة الجماعة فً الصحن الحٌدري الشرٌؾ قبل وفاة اإلمام الجاهد السٌد البؽدادي بثالث سنوات بسبب
مرض العضال ،كما صرح بذلك الناطك الرسمً لمكتب بعد صدور هذه المقالة.
( )54موسوعة الثورة والجهاد(هكذا تكلم أحمد الحسنً البؽدادي)ج ،3الكتاب الثان ً ،السلطة والمإسسة الدٌنٌة الشٌعٌة فً
العراك304،ـ.305
( )55المصدر السابك323 ،
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عاـ 1994ـ ،مف خ ؿ ميثاقهػا باسػـ( :البيػاف اإلسػ م ) كلػـ يعمػف فػ هػذا البيػاف مؤسػس الحركػ
ك قائػػدها ألسػػباب أمنيػ  ،كأصػػدرت نشػرة داخميػ باسػػـ«:صػػكت اإلسػ مييف األحػرار» ،كقػػد قػػاـ هػػذا
الرنظيـ برفجير مخازف الحم العسكري ف 1998/3/10ـ ،بعد ذلؾ خرج السيد البغدادم إل خارج
العراؽ نريج صدكر أمر رئاس باعرقال مف قبؿ السمط المركزي (.)56
أكؿ مػػا قػػاـ ب ػ السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم فػ خػػارج العػراؽ بعػػد كصػػكل إل ػ إيػراف هػػك
ركضيح اإلشكا ت كمها الر كانت رطرح عمي حكؿ حركػ الصػدر الثػان كاع نػ مػف هنػاؾ رأييػد
لرحرؾ الصدر الثان بشكؿ مطمؽ مف خ ؿ بمد الهجرة األكؿ ،كلقات المسؤكليف اإليرانييف كالعػراقييف
ػات
ات مػػف أعمػ الهػػرـ القيػػادم المرمثػػؿ بالسػػيد الخػػامنئ  ،كانرهػ ن
مػػف مخرمػػؼ المسػػركيات كالطبقػػات أبرػػد ن

بالقكاعد كالجماهير المعارض المكجكدة عم األراض اإليراني ف ذلؾ الحيف ،كبعد مضايقر كعػدـ

ارفاق ػ مػػع الشػػركط اإليراني ػ

ػػادر إل ػ سػػكريا منطمقػػا منهػػا إل ػ العمػػؿ عم ػ محارب ػ النظػػاـ القػػائـ،

كركػريس دعػػـ لمرجعيػ الصػػدر الثػػان  ،كقػػد أصػػدر نصػػائح ألخيػ المرجػػع عمػ الحسػػن البغػػدادم
كمريدي ػ با لرفػػاؼ حػػكؿ مرجعي ػ السػػيد الصػػدر الثػػان كالرعػػاكف معهػػا ،كل ػ قػػكؿ مشػػهكر ف ػ هػػذا
الخصػكص ،حيػث صػرح مػف بمػد الهجػرة الثػان دمشػؽ قػائ  « :كػؿ مػف ظممػ ػ أم الشػهيد الصػدر
الثػان

ػ ،إمػا جاهػؿ..كامػا حاقػد ..كامػا جاسػكس لممخػابرات المحميػ أك العالميػ » ،كعمػؿ مػف دمشػؽ

عمػ ػ جبهر ػػيف مرػ ػكازيريف فػ ػ األهميػ ػ  ،الجبهػ ػ األكلػ ػ محاك رػ ػ المرك ػػررة لجم ػػع األحػ ػزاب كالكر ػػؿ
المعارض لمنظاـ رحت جبه كاحدة ،كما حصؿ حينما أنضـ إل ممرق الحركات اإلس مي كالجبه
الثاني  ،ففضح مخططات األمريكاف كمشاريعهـ المكجه ضػد العػراؽ كالمنطقػ  ،كمنهػا قيامػ برػأليؼ
كريب رحت عنكاف «عػكدة الػكع » ،هػك فػ األصػؿ محاضػرة ألقاهػا فػ ضػاحي دمشػؽ يرػاري 21
آيػػار عػػاـ 1999ـ ،أمػػاـ حشػػد مػػف ك ػكادر ا رحػػاد اإلس ػ م لطمب ػ الع ػراؽ أكػػد فيهػػا عػػدـ شػػرعي
(قػػانكف رحريػػر الع ػراؽ) الػػذم شػػرع الكػػكنغرس األمريك ػ  ،كقػػد أحرجػػت رمػػؾ المحاض ػرة جميػػع ممػػف
عزم ػكا عم ػ رقبػػؿ الػػدعكة كا مريػػازات الر ػ أ ػػركهـ بهػػا ،باإلضػػاف إل ػ اسرش ػراف مسػػرقبؿ المشػػركع
األمريك المكج ضد العراؽ كالمنطق .

( )56أنظر :موسوعة « هكذا تكلم أحمد الحسنً البؽدادي» ج ،3الملحك الثالث /وثابك ،حركة اإلسالمٌٌن األحرار416،ـ420
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خطاب المواجهة
الوحدة  ..المقاومة  ..التعددٌة
الجزء الثالث
ًً
يف
ىعدكٍا ىل ي يعدةن ىكىل ًػكف ىك ًرى المٌ ي انبً ىعاثىهي ٍـ ىفثىب ى
طهي ٍـ ىكًق ى
 ىكىل ٍك أ ىىر ي
ادكٍا اٍل يخ يرك ىج أل ى
يؿ ا ٍق يع يدكٍا ىم ىع اٍل ىقاعد ى

()57

بعػػد ػػزك الع ػراؽ كاحر ل ػ باشػػر السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم إصػػدار بيانار ػ المرعاقب ػ
كفراكيػ الكاضػػح ضػػد ا حػػر ؿ ككػػؿ مػػف يػرربط بػ  ،كنريجػ لػػذلؾ اشػػردت أزمرػ كمعانارػ فػ رمػػؾ
الحقب الزمني مػف عصػر العػراؽ ،كهػ ركػاد رسػاكم أك رفػكؽ معانػاة الشػهيديف الصػدراألكؿ كالصػدر
الثػػان

كظ مرهمػػا ،فهمػػا رعرضػػا لطا ي ػ ظػػالـ ف ػ ظػػؿ حككم ػ مركزي ػ مكحػػدة ،كمؤسس ػ ديني ػ

حكزكي مركزي كاحدة فيها عممات شهد بعمميرهـ كثيركف مف أصحاب الخبرة كأهؿ الفضؿ ،كاعرمدت
هذ المؤسس عم الدعـ ير المباشر مف القكل األجنبي باإلضاف إل الحككمػ المركزيػ حينػذاؾ،
مػػع الخ ػ ؼ الظػػاهر لهػػذ المؤسس ػ مػػع الحككم ػ اإلس ػ مي اإليراني ػ  ،بينمػػا اعرمػػد الشػػهيد الصػػدر
األكؿ ف رصدي عم مرجعير  ،الر أخذت بالركسع كا نرشار مف خ ؿ الطرح المخػالؼ لممؤسسػ
الرقميدي ػ المكجػػكدة ف ػ النجػػؼ اآلشػػرؼ ،كج أرر ػ ف ػ الرصػػدم يػػر المباشػػر لطريق ػ الحػػكزة حينػػذاؾ
باإلضاف إل اعرماد عم الكثيػر مػف جيػؿ الشػباب الرسػال  ،الػذم آمػف بأطركحرػ الرسػالي القريبػ
مف ركح اإلس ـ ف العصر الحال  ،فكانت الحقكؽ رجب إلي مػف خػ ؿ مقمديػ مػف هػؤ ت الشػباب
الرسال مف مخرمؼ أنحات القطر ،باإلضػاف إلػ مقمديػ المكجػكديف فػ لبنػاف خاصػ  ،كامرػاز السػيد
الشهيد الصدر األكؿ بأف الحككم اإلس مي حينذاؾ لـ ركف ربػدم رأيهػا فػ حركرػ  ،أك رسػاعد فػ
الرحرؾ بطريق مػا لحداثػ الدكلػ كلممشػاكؿ الداخميػ  ،الرػ كاجهرهػا فػ بدايػ الثػكرة ،فػ حػيف أنػدفع
الشهيد ف رأييد الثكرة بكؿ جكارح كأحاسيسػ  ،حرػ نقػؿ عنػ فػ حػديث إلػ مريديػ قكلػ « :لػك أف
السيد الخمين أمرن أف أسكف ف قري مف قرل إيػراف أخػدـ فيهػا اإلسػ ـ ،لمػا رػرددت فػ ذلػؾ ،إف

( )57سورة التوبة اآلٌة .46
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السيد الخمين حقؽ ما كنت أسع إلي »

()58

كهذ األقكاؿ كما شػابهها جعمرػ هػدفنا كاضػحا لمػرخمص

من مف قبؿ الدكؿ اإلقميمي العربي كالحككمات الغربي  ،الر أعدت لمنظاـ السػابؽ برنامجػان ليقػكـ بػ
حقػان فػ رػػدمير الحركػ اإلسػ مي فػ العػراؽ ،كرعطيػػؿ كرػػأخير البرنػػام اإللهػ فػ مشػػركع الثػػكرة
اإلسػ ػ مي ح ػػيف ذاؾ ،فرش ػػابكت المص ػػالح له ػػذ الجه ػػات جميعػ ػنا فػ ػ ال ػػرخمص م ػػف ه ػػذ المرجعيػ ػ
كظاهررها ،لذا نفذ النظػاـ السػابؽ كأجهزرػ األمنيػ جػريمرهـ النكػرات فػ حػؽ الصػدر األكؿ كفػ حػؽ
أبنات الشعب العراق .

مرجعٌة ثورٌة
فً طرٌقها عقبات
االحتالل األمٌركً  ..الرباعً المرجعً
الدٌن االستحماري ..التصدي الوراثً
أمػػا السػػيد البغػػدادم فػإف ظ مرػ ركمػػف فػ أنػ ي المرجػػع «اإلمػػام » الع ارقػ العربػ الكحيػػد،

الذم أفر بكجكب محارب األمريكاف ،كعمؿ عم ذلػؾ ميػدانيان ،مسػرندان إلػ ركح الشػريع كمػا رعممػ

م ػػف خػ ػ ؿ رجاربػ ػ كد ارس ػػر الحكزكيػ ػ  ،باإلض ػػاف إلػ ػ أنػ ػ ال ػػداع الكحي ػػد كالحقيقػ ػ لمكح ػػدة ب ػػيف
العراقييف ،كالعامؿ عميها منػذ بػدت ا حػر ؿ كالػ يكمنػا هػذا ،باإلضػاف لهػذا كمػ إرث عائمرػ العممػ
كالجهادم الممرد عبر قػركف طكيمػ  ،مػرك نار بجػد السػيد محمػد الحسػن البغػدادم ،الػذم

ينكػر أحػد

شجاعر كجهاد كزهد .
هذ األمكر جعمت األمريكاف ردرس ظاهرر برمعف كرضرب مف مفاصؿ عدة ،كهػ فػ ذات
الكقت رضرب كؿ المقاكم بذات األسمكب كف جميع ا رجاهات ،فقد عممت قكل ا حر ؿ عم :
أك  :رػأطير المرجعيػ باألربعػ المنضػكيف رحػػت رايرهػا ،كدعمػت كأكجػػدت مرجعيػات جديػػدة
ف الشػارع الع ارقػ

يعرفهػا مػف قبػؿ ،كأبرزرهػا إلػ الكجػكد مػف خػ ؿ ماكينرهػا اإلع ميػ  ،الرػ لػـ

يعػػرؼ لهػػا العػراؽ كالمنطقػ مثػػي ن مػػف قبػػؿ ،كدعمػػت هػػذ المرجعيػػات دعمػان ماديػان يػػر محػػدكد ،فػ
( )58أنظر الشهٌد الصدر،سنوات المحنة وأٌام الحصار ،عرض لسٌرت الذاتٌة ومسٌرت السٌاسٌة والجهادٌة ،ص ،248المطبعة
العلمٌة ،قم ،ط1417، 1هـ.
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حيف

يكجد ف زمف الشهيديف سكل نكعيف مف الركجهات :حكزة سياسي كأخرل ير سياسػي  ،هػذا

الرقيػد بػالنكعيف جعمهػـ يظهػركف كيبػرزكف عمػ السػػاح فػ مكاجهػ الطا يػ كيمرػؼ حػكلهـ الشػػعب،
ف حيف جعمكا السيد احمد الحسن البغدادم يكاج أكثر مف جبه ف معركر مع المحرؿ كالمؤسس
الدينيػ ػ المنض ػػكي رحره ػػا ،فبعض ػػهـ أظهػ ػررهـ بعنػ ػكاف المقدس ػػيف ،كآخػ ػريف بعنػ ػكاف المفكػ ػريف كال ػػدعاة
(األيدلكجييف) ،كآخر بأعمـ المكجكديف كالمطػارد مػف قبػؿ قػكات ا حػر ؿ ! ك يػرهـ الكثيػر كالعنػاكيف
أكثر.
أ مػػب هػػؤ ت يظهػػركف عػػدـ رػػدخمهـ ف ػ قضػػايا ا حػػر ؿ ،كلكػػف عنػػدما يحرػػاجهـ المحرػػؿ ف ػ
القضايا المفصمي لمصير األم كالدسركر كا رفاقي األمني مع المحرؿ ،رراهـ يسػارعكف إلػ اإلد ت
ػدرف
بأصكارهـ ،الر رككف شماع ربريري لممنضكيف رحت راي المحرؿ ،هذا الرنػاقض لػـ يعشػ الص ا
األكؿ كالثػػان  ،فالطػػا كت كاحػػد ،كالكػػؿ مرفػػؽ عمػ بشػػاع ظممػ  ،لكػػف يبقػ هنػػاؾ مػػف يرصػػدل لػ
كآخر ساكت عن أك مرعاكف مع  ،لذا ظهػر كبػرز كػؿ منهمػا عنػدما عارضػك كسػكت عنػ اآلخػركف
فػ فرررػ  ،لػػذا أحػػدثكا رغييػ نار فػ المجرمػػع ،أمػػا أحمػػد الحسػػن البغػػدادم فقػػد أكجػػدكا لػ الضػػد النػػكع
س ػكات ف ػ الفرػػكل أـ فػ ػ المجرهػػديف المرصػػديف ،فالمكض ػػكع الكاحػػد رػػرل لػ ػ عػػدة أجكب ػ

لرش ػػعب

كرعقد  ،كانما لرشريت ذهف األم  ،كما حصػؿ فػ ا مرنػاع عػف إصػدار فرػكل بحرمػ ا حػر ؿ ،كمػا
يرمخض عن  ،فهذ الحقيق ر ـ كضكحها فػ كػؿ الشػرائع عامػ كشػريعرنا اإلسػ مي خاصػ  ،رػراهـ
يمرفػػكف كيرحػػايمكف عميهػػا بمئػػات الطػػرؽ كالعنػػاكيف الشػػيطاني  ،لػػذا رعػػرض قضػػي مثػػؿ ا حػػر ؿ عمػ
الفقهات ..فررل فيها مئات اآلرات كالرب كاحد ،كالديف كاحد ،كالقرآف كاحد ،كالرسكؿ كاحد.
أبػػرز المحرػػؿ كأعكان ػ شخصػػيات ديني ػ رػػدعك إلػ رجهيػػؿ العقػػؿ الع ارقػ كرسػػطيح كرحجيػػر
معرمدة العكاطؼ كالمشاعر الديني  ،كالحب الفطرم المرأصؿ لدل الجماهير المسمم آلؿ بيت رسكؿ
ا﵀ ،كالمػػكركث العقائػػدم لقضػػي اإلمػػاـ المهػػدم المنرظ ػر ،كايجػػاد م ارسػػيـ كشػػعائر يػػر مكجػػكدة ف ػ
الػديف ،كجعمهػا رمثػؿ لػب الػديف كأصػم  ،كهػذا األمػر راج كسػاد فػ العػراؽ ،كأخػذ طابعػا مػف الصػػعب
احر ػكاؤ كالسػػيطرة عمي ػ  ،ألن ػ يرعامػػؿ مػػع عكاطػػؼ النػػاس كمشػػاعرهـ ،كهػػذا األمػػر لػػـ يرعػػرض ل ػ
الصػػدراف األكؿ كالثػػان  ،كلػػـ يكجػ ٍػد ف ػ حيارهمػػا ،بينمػػا ظهػػر ف ػ زمػػف ا حػػر ؿ ،كلػػذا أعرمػػد السػػيد
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البغدادم لمكاجه هذا الخط عم مخاطبر لمجمػاهير مباشػرة ،كالقيػاـ برحريػؾ العقػكؿ كا نفرػاح عمػ
اآلخر ،كاسرخداـ الحج العقميػ فػ الرعبػد بالنصػكص الشػرعي  ،كالرعامػؿ مػع القضػايا العقائديػ مػف
نظرة ركحيدي لألم مبرعدان عف العاطف ف مثؿ هذ الظركؼ العصيب  ،الر رمر بػالعراؽ ،لػذا رػرل
أ مب أرباع مف الككادر العممي كاألكاديميػ الكاعيػ القػادرة عمػ فهػـ خطابػ مػف أبنػات الػكطف ،هػذا
األمػػر جعػػؿ أ مػػب األحػزاب يػر اإلسػ مي العراقيػ المعارضػ لكجػػكد المحرػػؿ رؤيػػد خطابػ كأفكػػار ،
كهذا ما حظنا مف خػ ؿ ردكد األفعػاؿ القكيػ عمػ مداهمػ بيرػ مػف قبػؿ اسػرخبارات النجػؼ الرػ
يشرؼ عميها المجمس األعم المرربط بقكات ا حر ؿ مسات 2005/12/27ـ ،ككذلؾ أثنات اعرقاؿ
القػ ػ ػكات األميركيػ ػ ػ نجمػ ػ ػ األكب ػ ػػر ي ػ ػػكـ 2008/10/24ـ بمكافقػ ػ ػ مطاياه ػ ػػا م ػ ػػف أد ت ا حػػ ػػر ؿ
كرحريضهـ .هذ الردكد القكي جاتت مػف الفئػات كاألحػزاب كالجمػاهير الكاعيػ بػنه السػيد البغػدادم
ػرنكار له ػػذ الجػ ػرائـ م ػػف المؤسسػ ػ الحكزكيػ ػ  ،الرػ ػ ينرمػ ػ إليه ػػا الس ػػيد
كأفك ػػار  ،فػ ػ ح ػػيف ل ػػـ ن ػػر اس ػ ان
البغدادم(.)59
ثانيػػا :زمػػف الشػػهيديف لػػـ ركػػف سػػكل قنػػاريف محميرػػيف األكل ػ كالثاني ػ  ،كهارػػاف القنارػػاف كػػاف
النظاـ الطا كر يسيطر عميهما ،كربثاف ثقاف النظاـ ف ذلؾ الحيف ،باإلضاف إل صحؼ النظػاـ،
الر رنشر كرػكزع داخػؿ العػراؽ ،أمػا الصػحؼ العربيػ كالعالميػ فيػأر منهػا مػا يخضػع لرقابػ دقيقػ ،
رمػػس النظػػاـ الحػػاكـ مػػف قريػػب أك بعيػػد ،يضػػاؼ إل ػ ذلػػؾ أف أ مػػب الصػػحؼ العربي ػ كالعالمي ػ
سػاندت النظػػاـ لمػػا يغدقػ عمػػيهـ مػػف هبػات كهػػدايا ،فالشػػعب كػاف يعػػيش هػػذ الثقافػ الجػػاهزة المؤيػػدة
لمنظػػاـ ،أمػػا أخبػػار الم ارجػػع فرنقػػؿ مػػف الػػكك ت إل ػ المرػػدينيف ،كهػػذ األخبػػار إف كانػػت ضػػد النظػػاـ
فرعربػػر ف ػ كقرهػػا جهػػادان ،كه ػ مر كب ػ ألنهػػا ممنكع ػ كمسػػمكع كمطاع ػ لقدسػػيرها أك ن ،كلصػػعكب
الحصكؿ عميها كالرصريح بها عمننا ثانينا ،كمحدكدي رداكلها ثالثنا ،فه مثؿ الكنز الذم يجب الحفػاظ
عمي ػ مػػف األعػػدات ،ف ػ حػػيف كافقػػت قػػكل ا حػػر ؿ عم ػ إنشػػات عػػدة قن ػكات فضػػائي محمي ػ لػػدعـ
األحزاب كالريارات الدينيػ  ،كفرحػت األبػكاب عمػ مصػراعيها لمصػحؼ ،باإلضػاف إلػ سػيطرة عصػر

( )59أنظر«:الحدٌث التاسع والثالثون« فً حدٌث خاص لوكالة االنباء االسالمٌة العراقٌة بتارٌخ 24تشرٌن األول 2008م .وما
بعده.
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المعمكماري ػ مػػف خ ػ ؿ الشػػبك العنكبكري ػ  ،كهػػذ األخي ػرة رعربػػر صػػكرنا لمفق ػرات كحالنػػا ،كأ مػػب هػػذ
القنكات كالفضائيات الر ظهرت بعد ا حر ؿ رخضع لهدؼ كاحد هك رشػريت الحقيقػ بػيف العنػاكيف
الكثيرة ،كرضييع األم ف مراهات عدة ،كصػناع قػادة كرمػكز مػف الػدكائر المحيطػ بالمحرػؿ ،سػكات
مف المؤسس الديني أـ مف يرربط بها أك ير ذلؾ.
أخذ الشارع برأم هذ المؤسس الديني لكثرة الركرار كالسماع عنها مف قبؿ المرمق مف أبنات
األم لصػدكر مػف كػؿ هػذ الفضػائيات كالقنػكات كالصػحؼ كالمجػ ت المدعكمػ مػف طػرؼ خفػ أك
معمف ،كظهػرت هػذ المؤسسػ ككأنهػا الناطقػ باسػـ ا﵀ فػ هػذا الػكطف ،حرػ لػك أف حػديثها يخػالؼ
القرآف كالسن  ،كما أكثر مايخالفهما ،كما هك الحاؿ فػ السػككت عػف المحرػؿ كمػا ينػر عنػ  ،فػالمهـ
لم ػف يمكل ػكف هػػذا اإلع ػ ـ أف يجػػر المنفع ػ لممحرػػؿ ف ػ الػػزمف القريػػب أك البعيػػد ،لػػذا قػػؿ كضػػعؼ
السػػماع لمػرأم الفقهػ  ،الػػذم يػػذكر أحمػػد الحسػػن البغػػدادم لعػػدـ كصػػكل إلػ األمػ مػػف خػ ؿ هػػذ
القنكات كاف كصػؿ فهػك يخضػع لقػانكف الرشػريت ،الػذم رزاكلػ هػذ القنػكات ،لػذا

نػرل قنػاة فضػائي

رمرزـ السيد البغدادم ،كهك ف الكقت ذار ليس ل قناة يمرمكهػا ،كمػا يحصػؿ مػع «الم ارجػع األربعػ »
المبػػرزيف ك يػػرهـ مػػف المصػػنعيف ،كمػػف يػػدكر ف ػ فمكهػػـ ،باإلضػػاف إل ػ الحصػػار اإلع م ػ الػػذم
يطبقػ عمي ػ جميػػع مػػف يسػػرفيدكف مػػف كجػػكد المحرػػؿ مباش ػرة أك يػػر مباشػػر ،كالم حػػظ أف اإلع ػ ـ
اإلي ارنػ لػػـ يػػذكر أحمػػد الحسػػن البغػػدادم طيمػ فرػرة ا حػػر ؿ ،ككأنػ مػػف م ارجػػع آؿ سػػعكد،

مػػف

المدرسػ ػ اإلماميػ ػ األثنػ ػ عشػ ػري  ،كم ػػا ذل ػػؾ إ لفر ػػكل ج ػػد اإلم ػػاـ المجاه ػػد الس ػػيد محم ػػد الحس ػػن
البغدادم

بأحقي العػراؽ فػ شػط العػرب( ،)60هػذا األمػر كلػد ًإمرعاضػان لػدل السياسػييف الجػدد فػ

إيراف ،لػذا رػراهـ

يرطرقػكف إلػ آ ارئػ الفقهيػ (أم السػيد أحمػد) ،كهػ عكػس كػؿ األطركحػات الرػ

يعرضكنها لألم  ،كهـ يعرفكف أف دليم الشرع مريف ير مردكد ،كلك كاف يػر ذلػؾ لػردك كشػهركا
ب ف فضائيارهـ كقنكارهـ المنرشرة ف اآلفاؽ ،كلعممػكا حمقػات خاصػ لمطعػف فػ آ ارئػ  ،كمػا ينطبػؽ
عم هؤ ت ينطبؽ عم رمؾ الفضائيات الر رربجح بمرجعيارها داخؿ العراؽ ،كلكف هيهات أف يككف
لهـ ذلؾ مع مف دليم القرآف كالسن .
( )60راجع كتاب جهاد السٌد البؽدادي فً الموقع الرسمً  www.alsaedـ albaghdadi.com
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الصدرف ،كلك أنهما كجدا ف أيامنا هذ لرأينا أ مب أكلئؾ
ا
هذا األمر لـ يرعرض ل الشهيداف
الذيف يدعكف كيركممكف كيسرأكمكف باسميهما يعزفكف عنهما كيررككنهما كيعادكنهما ،كما يررككف اآلف
السػػيد المرجػػع القائػػد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم كيعادكنػ  ،كذلػػؾ أف الشػػهيديف لػػـ يرضػػيا بحػػاكـ ظػػالـ،
كقػػدما نفسػيهما قربانػنا ﵀ الكاحػػد القهػػار كػ رسػػرفيؽ األمػ مػػف سػػبارها ،فمػػاذا رػراهـ يفعػ ف إذا احرػػؿ
بمدهـ الصهاين كالكفار !..
كمػػاذا يقػػك ف عمػػف يرعػػاكف معهػػـ ! حيػػث نق ػ أر عػػف شػػهيدنا الصػػدر األكؿ (ر ) قكل ػ لػػك كػػاف
أصبع بعثينا لقطعر

!..

كلك عاش الصدر األكؿ إل زمننا هػذا ،هػؿ يكفِّػر كػؿ مػف يرعػاكف مػع المحرػؿ الكػافر ،كيربػ أر
مف كؿ الذيف يركممكف باسم  ،كيبككف عم ظ مر كهك قد كفر حزب البعث باألمس ،كهؤ ت الذيف
يرقمدكف اسم ف زمننا هذا ،نراهـ يظممكن اليكـ مئات المرات ،بؿ يقرمكف فكر الحرك كؿ يكـ ألؼ
م ػرة برعػػاكنهـ مػػع المحرػػؿ كرأييػػد  ،كالرعػػاكف مع ػ ضػػد أبنػػات األم ػ مػػف المجاهػػديف كالمقػػاكميف ،كمػػا
يشػػكهكف كيحرفػػكف المعػػان السػػامي لمنهض ػ الحسػػيني  ،الر ػ

يركهػػا إل ػ

رعػػاز لمبكػػات كالربػػاك ،

كمكاكػ ػػب لمطػ ػػـ كالرطبيػ ػػر ،كرقاليػ ػػد مػ ػػا أنػ ػػزؿ ا﵀ بهػ ػػا مػ ػػف سػ ػػمطاف كجردكهػ ػػا مػ ػػف ركحهػ ػػا الجهادي ػ ػ
اإلص حي  ،الر دعا إليها كمارسها سيد شباب أهؿ الجن .
ثالث ػان :رصػػدل مقرػػدل الصػػدر لقيػػادة الريارالصػػدرم رصػػديان م ػررج ن يرمػػدركس ،كهػػذا أمػػر
شج ىع عمي المحرؿ كايراف معنا حركات حماس المجاهديف الشباب مف جميع أنحات العراؽ رحت راير
كلرسييس ػػهـ حس ػػب مص ػػالح ك ػػؿ م ػػف ا ح ػػر ؿ كايػ ػراف ،زق ػػد أىدل إلػ ػ نر ػػائ كارثيػ ػ كرمزي ػػؽ الكح ػػدة
الكطني ػ  ،كسػػقكط عش ػرات األلػػكؼ مػػف األبريػػات نريج ػ ذلػػؾ ،كعم ػ ال ػر ـ مػػف ذلػػؾ كم ػ كقػػؼ السػػيد
البغدادم مع لعمم بحسف نير  ،كس م قمب  ،باإلضػاف إلػ رفعػ شػعار العػدات لممحرػؿ األمريكػ ،
كفػ الكقػػت ذارػ لػػـ يبخػػؿ السػػيد البغػػدادم عميػ بالنصػػح لػ كلريػػار منػػذ بػػدت ركليػ قيػػادة الريػػار حرػ
يكمنا هذا

()61

ػ عم الر ـ مف أف هذا الرصرؼ لـ يعرؼ مف سيرة السيد أحمد الحسن البغػدادم مػع

( )61قصة طرقت سمعً بالصدفة حٌث سمعت من أحد األشخاص حٌن كنت فً زٌارة مكتب حزب الدعوة فً الكوفة بعد معركة
النجؾ قول « :كنا فً أحد األٌام نسبح فً شط القرات فً صٌؾ عام 1981م وكان السٌد أحمد الحسنً البؽدادي بصحبتنا،

423

المراجع أك طمب العمكـ الديني فهك العنيد الشديد ضد هؤ ت لريقن بانحرافارهـ األخ قي  ،كاررباطارهـ
المشبكه مع الدكائر ير اإلس مي ػ كلكف السيد مقردل لـ يباؿ بكؿ رمؾ النصائح ،كلـ رشفع لمسػيد
البغدادم كؿ المكاقؼ ،الر كقفها إل جانب الريار المجاهد ،نريجػ لكجػكد الشػيكخ المحيطػيف بالسػيد
مقردل ،كلهـ اررباطارهـ الخاص سكات مع األمريكاف ،أـ مع اإليرانييف.
كقؼ فػ مكاجهػ النظػاـ مباشػرة لمػا رهيػأت
هذ المشكم لـ ركاج الشهيديف الصدريف ،فاألكؿ ى

لػ الظػػركؼ المسػػاعدة مػػف الرحػػاؽ أ مػػب شػػباب األمػ المرػػديف بركبػ لعػػدـ كجػػكد منػػافس يطػػرح أريػان
مشابهنا ،أك أقؿ حدة ك يركزع أكلئػؾ الشػباب بيػنهـ ،كمػا يحصػؿ اليػكـ مػع السػيد البغػدادم ،مضػافنا
إل ػ ذلػػؾ أف الشػػهيد الصػػدر األكؿ لػػـ يكػػف ل ػ أعػػدات سػػكل «رجػػاؿ» المؤسس ػ الحكزكي ػ الرقميدي ػ

كالنظاـ الطا كر  ،كحاكلت إيراف أف رردخؿ لرساعد ف نهضر فأدل ردخمها إل الرعجيؿ بقرم  ،أمػا
الشػػهيد الصػػدر الثػػان فقػػد انفػػرد بالسػػاح العراقيػ بعػػدما خػػدع النظػػاـ الحػػاكـ بإعادرػ إحيػػات فريضػ
ص ة الجمع  ،الر كانت المنبر كالكسيم اإلع مي الفاعم الرئيسي ف ذلػؾ الكقػت لرهيئػ الشػباب
رحت مرجعي ناطق ثكري كاحدة ،لذا ارفؽ عم قرم كؿ مف نافسهـ ،سكات فػ السػمط الحاكمػ  ،أك
المؤسس الحكزكي أك « يرهـ» ،فك الشهيديف لـ يرعرضػا لمشػكم ىمػ ٍف يػركمـ مػف داخػؿ العػراؽ مػف
المؤسس الديني أك يرها ضد النظاـ ،فالرفاؼ األم حكلهما نريج طبيعي لذلؾ لعػدـ كجػكد منػافس
صػ ػنعان ،أك ي ػػر ذل ػػؾ ،عمػ ػ العك ػػس م ػػف الس ػػيد
لهم ػػا سػ ػكات ك ػػاف ه ػػذا المن ػػافس حقيقيػ ػان ص ػػادقان أك يم ى

البغػػدادم ،الػػذم كجػػد نفسػ محاطػنا بعشػرات المرصػػديف كالمرصػػيديف المبػػرزيف مػػف المؤسسػ الدينيػ ،

« حٌث تعود العلماء والمراجع أن ٌؤتوا إلى بٌتنا على ضقاؾ نهر القرات ،بالقرب من بٌتنا ٌتمش رجل ٌلبس العمامة السوداء
وٌدخن (الباٌب)ٌ ،قول هذا الشخص المتكلم :كنت حٌن ذاك فً السابعة عشرة ولما َّ سؤلت السٌد البؽدادي عن هذا الشخص الذي
ٌمشً وحٌداً وٌدخن بهذه الطرٌقة ؼٌر المؤلوفة فً تلك القترة؟ أجابنً السٌد أحمد الحسنً البؽدادي قابالً :هذا سٌكون زعٌم
الطابقة اإلمامٌة! وسكت السٌد ،ولم ٌقل لً من هو ،وبعدما تحرٌت عن عرفت أن علً السٌستانً ،فتعجبت من جواب السٌد
حٌنذاك كل العجب ،ولكن بعد وفاة الخوبً أُب َ
ْرز السٌد السٌستانً لقٌادة مرجعٌة المإسسة الدٌنٌة .بعدما سكت هذا الشخص
المتكلم ذو اللهجة الرٌقٌة الصادقة سؤلت عن أحد الجالسٌن إلى جانبً من ٌكون هذا المتكلم فقال لً إن ٌدعى عبد عزٌز الماضً
وهو من سكنة ضقاؾ نهر القرات ولهم مزارع وبٌوت هناك».
تعلٌك الناشر  « :األخ المجاهد عبد العزٌز الماضً المواشً عضو قٌادي فً حركة اإلسالمٌٌن األحرار ،وقد أنطلك سماحة األخ
المرجع القابد(هاربا ً) من منزل ونقل فً سٌارت الخاصة الى بؽداد ،برفقت األستاذ جهاد أبو صٌبع ،فً صبٌحة الثالث والعشرٌن
من إذار عام 1998م ـ 1418هـ ٌوم هجوم األمن الخاص الذي ٌشرؾ علٌ قصً نجل صدام حسٌن األصؽرعلى منزل
ومكتب  ،».أنظر بتوسع الموسوعة اإلسالمٌة الكبرى:هكذا تكلم أحمد الحسنً البؽدادي المقاومة مستمرة واالحتالل الى زوال
وشعبنا لن ٌموت« ج،3:ط بٌروت2007 ،م.
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الػذيف يحممػػكف حمػك ن رصػػب نرائجهػا فػ صػػالح المحرػػؿ ،أك يقػدمكف أنصػػاؼ حمػػكؿ فيربكػػكف السػػاح
بآرات مخمكط مف هنا كهناؾ كرراهـ مذبذبيف ف ق اررات يمينا كيسارا ،أجهدت األم كزعزعت ق اررارها
كنػػر عنهػػا ك ػكارث يػػر محمػػكدة ،كمػػا رأينػػا عم ػ أكثػػر مػػف مسػػركل ،لػػذا رػػرل أرات السػػيد البغػػدادم
ككأنها رنزؿ مف عالـ ث و
ػاف لػيس لػ ع قػ بهػذا العػالـ لكجػكد أكلئػؾ المبػرزيف المرصػديف كالمرصػيديف
المدعكميف إقميميا كدكليان ،كالمسيطريف عم ثقاف األم الر أفقدكها هكيرها اإلس مي الحقيقي .
رابعػان :رميػػز السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم عػػف الشػػهيديف الصػػدريف بمناك اررػ الجريئػ

يػػر

ػب معهػـ حػكؿ مخرمػؼ القضػايا ،كمػا
الصدامي مػع النظػاـ البعثػ  ،فهػك لديػ أكثػر مػف مجػاؿ لير ع ى
يربػػيف لنػػا ذلػػؾ مػػف كراب ػ  «:السػػمط كالمؤسس ػ الديني ػ الشػػيعي ف ػ الع ػراؽ» المكجػػكد عم ػ مكقع ػ

الرسػ ػػم www.alsaedػ ػ ػ ،albaghdadi.comإل ػ ػ أف كصػ ػػؿ بالسػ ػػمط الحاكم ػ ػ إل ػ ػ يقػ ػػيف
بضمكع ف العمػؿ العسػكرم ،فأصػدرت مػذكرة إعدامػ ممػا جعمػ يخػرج مهػاج انر خػارج الػكطف ،ليبػدأ
رحمرػ ػ الجهاديػ ػ م ػػف هن ػػاؾ كاش ػػفان زي ػػؼ ك ػػؿ المر ػػآمريف عمػ ػ ال ػػكطف م ػػف األحػ ػزاب كالشخص ػػيات
كالمرجعيات ،باإلضاف إل كشؼ مخططات العػدك الصػهيك ػ أمريكػ ضػد العػراؽ كالمنطقػ برمرهػا،
هذ الهجرة منحرػ الحريػ فػ الحركػ عمػ عػدة جهػات بعيػدان عػف رسػمط النظػاـ البعثػ  ،لكػف عنػدما
قػػرر العػػدك الصهيكػ ػ أمريك ػ الهجػػكـ عم ػ الع ػراؽ «رجػػاكز» السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم النظػػاـ
الطػػا كر كأفر ػ بمقارم ػ العػػدك الكػػافر ،الػػذم قػػرر ػػزك الع ػراؽ كاحر ل ػ  ،كظػػؿ يعمػػؿ ضػػد العػػدك
المحرػؿ الكػػافر ،مػػدافعنا عػػف المبػدأ الػػذم ربنػػا إلػ يكمنػا هػػذا ،عمػ الػػر ـ مػف الصػػعكبات كمهػػا الرػ
كاجههػػا نريج ػ ق ػرار هػػذا ،كأخطرهػػا الر ازم ػ بمػػنه كاحػػد يرذبػػذب مػػف ا حػػر ؿ ،كممػػف عػػاكنك  ،أك
أشػػررككا مع ػ  ،كاف كػػاف مػػف المق ػربيف إلي ػ فيمػػا مض ػ  ،كمػػا حصػػؿ عنػػدما رػػرؾ المػػؤرمر الرأسيس ػ
العراق حينما لـ يقركا برشكيؿ جناح عسكرم ،باإلضاف إل ريقن مف اخرػراؽ هػذا المػؤرمر مػف قبػؿ
إحػػدل الػػدكؿ المجػػاكرة( ،)62كمكاقفػ هػػذ ليسػت نارجػ عػػف ر بػ عنػػد فػ مخالفػ عامػ المرصػػديف،
كانما لما اسرند إلي مف الشرع الحنيػؼ ،الػذم

ربػديؿ فيػ لحكػـ ا﵀ ،كقػد أدت مجمػؿ هػذ المكاقػؼ

إل ػ مداهم ػ منزل ػ مػػف قبػػؿ اسػػرخبارات النجػػؼ الر ػ يشػػرؼ عميهػػا المجمػػس األعم ػ الم ػرربط بق ػكات
( )62راجع كتابات كاظم حسن عبد الرحمن حول ذلك المنشورة على موقع الكادر ،و أنظر اٌضا ً أحمد الحسنً البؽداي «تؤصٌل
معرفً بٌن الثورٌة والالثورٌة«  422/4ومابعدها.
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ا حر ؿ مسات  2005/12/27ـ ،كيعػكد سػببب مداهمػ بيرػ كمكربػ رمػؾ إلػ مكقفػ الػرافض إلػ
مسرحير ا نرخابات األكل كالثاني (.)63
كالجدير بالذكر هنا أنهـ أكدكا ف الدسركر الذم أقرك عمػ رحقيػؽ الحصػان لممرجعيػ الدينيػ
ف النجؼ األشرؼ ،كلكف هذ الحصان رطبؽ فقط عم مف يؤيدكف المشركع األمريك  ،ممف جاؤكا
مف خمؼ الحدكد ،ك رطبؽ عم أبنات جمدرهـ !
كبعػػد رأييػػد مقارم ػ المحرمػػيف ككقكف ػ إل ػ جانػػب المجاهػػديف ف ػ معػػارؾ الفمكج ػ كالرمػػادم
كبغػػداد كالنجػػؼ ،أخػػذ يفنػػد بقػػكة الحج ػ كالػػدليؿ كػػؿ الػػدعايات كالحم ػ ت المشػػبكه المغرض ػ  ،الر ػ
رحاكؿ رمزيؽ المجاهديف كعزلهـ عػف بعضػهـ الػبعض ،أك رشػكي صػكررهـ بػيف أكسػاط األمػ  ،فمػك
لكانت الرهم الر أثارها المحرؿ باف «مراجع الشيع » مع ػ أم المحرؿ ػ كيؤيدكنػ باقيػ ارسػخ فػ
ذهني المجرمع العرب كاإلس م  ،باإلضاف إل المجرمع الدكل  ،كلكانت كصم العار ر حؽ هػذ
الفئػ مػػف الشػػعب الع ارقػ كامرػػدادها فػ العػػالـ اإلسػ م عمػ طػػكؿ الرػػأري  ،هػػذا فضػ عػػف القرػػاؿ
ال ػػذم ركف ػػؿ بػ ػ أنص ػػار الري ػػار الص ػػدرم ال ػػذم كان ػػت أ م ػػب قكاع ػػد رمرث ػػؿ فر ػػاكل الس ػػيد البغ ػػدادم
الجهادي كا سرشهادي مما يثبت أف رفض المحرؿ ليس كما أراد أف يظهر اإلعػ ـ المػرربط بالػدكائر
الصهيكػ أمريكي بأن ف المناطؽ «السني » مف العراؽ فقط ،هذ الفقرة كاف ركف ير محبب لػبعض
المرعصػػبيف مػػف دكؿ الخمػػي  ،كمػػف يػػدخمكف فػ دائػرة الرعصػػب المقيػػت مػػف العػػرب ك يػػرهـ ،لػػـ ركػػف
رفػػرحهـ ،كمػػا هػ لػػـ ركػػف رسػػر المحرػػؿ الكػػافر فػ ركحيػػد مكاقػػؼ المجاهػػديف ضػػد عػػدك كػػافر كاحػػد
مشررؾ ،حيػث حػاكؿ العػدك رمزيػؽ هػذ الكحػدة ،كقػد نجػح لػبعض الكقػت بمػا يمرمكػ مػف اإلمكانيػات
المادي كاإلع مي  ،الر أثر بهػا عمػ بعػض الجهمػ مػف األحػزاب ،الػذيف لهػـ اررباطػات إقميميػ  ،أك
دكليػ  ،أك نظػرة ضػػيق إلػ األمػػكر مػػف زكايػػا مذهبيػ  ،أك عرقيػ  ،أك حزبيػ  ،فأشػػعؿ نػػار الفرنػ فيمػػا
بينهـ ،كهنػا جػات دكر العػالـ الربػان  ،الػذم يسػمك فػكؽ كػؿ الرخرصػات كاألباطيػؿ ،ك ينظػر إ إلػ
مرضاة ا﵀ ،فيصؼ اف كؿ هذ الفرف منشؤها كمكردهػا مػف المحرػؿ ،كيؤكػد ذلػؾ بالػدليؿ رمػك الػدليؿ،

( )63أنظر :المقابلة الثالثة عشرة مع صحٌقة «الشاهد المستقل« بتؤرٌخ  17كانون الثانً 2006م ،فً موقع الرسمً فً زاوٌة
مقابالت.
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كالحج بعد الحج عم الر ـ مف كؿ الرضييؽ الذم يجرم عمي لعدـ كصػكؿ صػكر إلػ جمػاهير،
ب كلػـ
كما حصؿ ف لقائ ا نفػرادم مػع فيصػؿ القاسػـ فػ برنػام «ا رجػا المعػاكس» «الػذم يح ًجػ ى

()64
ت مع ػ أكثػػر مػػف لقػػات ،كلػػـ رنشػػرها خكف ػان مػػف
ىجػ ىػر ٍ
يعػػرض نهائي ػان  ،أك ف ػ قنػػاة «البغدادي ػ » الر ػ أ ٍ

الحقائؽ الر يذكرها بصراحر كجرأر المعهكدريف ،كاألمثم عم ذلؾ رطكؿ.

السيد البغدادم رفع شعار كحدة المقاكم اإلس مي كالكطني مػف أجػؿ رحريػر العػراؽ مػف
المحرؿ الكافر ،كأخذ ينشر هذا المبدأ كيؤكد بيف أرجات الدكؿ اإلس مي كاف  ،كقد دعا إل هذا منذ
أكؿ مؤرمر أقيـ ف بغداد ف جامع «أـ القرل» ،كما لحق مف مػؤرمرات كنػدكات سػكات داخػؿ العػراؽ
أك خارج ػ  ،فر ػ ار يػػدافع عػػف الرشػػيع ف ػ المػػؤرمر القػػكم ف ػ الج ازئػػر بعػػدما كجػػد هنػػاؾ ال ػرأم العػػاـ
الجزائرم حانقان عم (الشيع ) كعممائهـ ،كبيف هناؾ الفرؽ بيف الشيع كالرشيع ،كأكػد أف الرشػيع ضػد
ا حػػر ؿ ،كضػػد الكفػػر ف ػ كػػؿ مكػػاف ،كمعرنق ػك يحػػاربكف المحرمػػيف ف ػ الع ػراؽ جنبػػا إل ػ جنػػب مػػع
أخكانهـ ف الرمادم كركريت ،كما يقارؿ أبنات الرمادم كركريت ف البصرة كالنجؼ ،ككاف هذا ديدنػ
ف الرعريؼ بحقيق كحدة قضي المجاهديف كالمقاكميف فػ أرض األنبيػات كاألكصػيات ،لػذا حػاكؿ كػؿ
مػػف اررػػبط بمخططػػات المحرػػؿ بصػػكرة مباشػرة أك يػػر مباشػرة حجػػب صػػكر كصػرخار المدكيػ ف ػ
ػدرف بسػبب محدكديػ النظػاـ
السمات كعم أرض الحقيق  ،هػذا ا بػر ت لػـ يرعػرض لػ الشػهيداف الص ا
الذم كانا يكاجهان  ،كمحدكدي القضػايا المرعمقػ بػ  ،كلعػدـ كجػكد هػذا الكػـ الهائػؿ مػف القضػايا الرػ
رنهؾ أكجدها المحرؿ كزرعها بيف ثنايا األمػ  ،فكػاف الكاجػب العمػؿ عمػ رقكيضػها ،كمػا هػ الحػاؿ
مػػع القضػػايا الرػ ظهػػرت عمػ السػػاح العراقيػ كاإلسػ مي عمػ كجػ الخصػػكص ،الرػ بػػادر السػػيد
البغػػدادم إل ػ الكقػػكؼ ضػػدها ب ػػركح أبكي ػ شػػجاع  ،محافظ ػان عمػ ػ مبادئ ػ كمعرقدار ػ  ،مشػػرركان م ػػع
اآلخريف باإللرزاـ بالنقاط الر ينعقد عميها المقات دكف المساس بالثكابت اإلس مي أك الكحدة الكطني .
خامسنا :انرفات الطائفي ف زمف الشهيديف الصػدريف عمػ السػاح العراقيػ  ،بػؿ عمػ العكػس
كاف هناؾ ر حـ كاشرراؾ مربادؿ ف المظمكمي  ،كاف ركف المظمكمي عم أهال الجنكب أكثر شدة،

( )64المقابلة األربعون مع قناة الجزٌرة القطرٌة فً برنامج االتجاه المعاكس فً دمشك بتارٌخ 12اٌار 2006مُ .نشِ ر نص المقابلة
فً كتاب «،هكذا تكلم احمد الحسنً البؽدادي الجزء  ،3ص،«108وموجودةعلى موقع www.alsaedـ.albghdadi.com
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كلكنها عم العمكـ طالت العراؽ كم  ،أما فػ زمػف ا حػر ؿ فػإف بػكادر الطائفيػ ظهػرت فػ العػراؽ
بشكؿ كاضح ف اإلع ـ الصهيكػ أمريك بداي ن ،ثـ أخذت هذ الظاهرة رنرشر مثؿ النار فػ الهشػيـ
ف اإلع ـ العرب كالمحمػ  ،كأسسػت فضػائيات لرغذيػ هػذ الرخرصػات كالػدعايات المسػمكم  ،الرػ
أنضػػجت الػػركح الطائفي ػ بػػيف األخػػكة ف ػ البيػػت الكاحػػد ،لكػػف إرادة ا﵀ شػػاتت أف يك ًج ػ ىد بػػيف ظهرانينػػا
رجؿ رشيد يحركـ إل القرآف ف كؿ رحركار كأفعال كأقكال  ،كيفضح كػؿ أكػاذيبهـ كخػدعهـ كحػيمهـ،
الرػ حػػاكلكا رمريرهػػا عم ػ أبنػػات العػراؽ كالمنطق ػ  ،فرمبسػػت هػػذ األكاذيػػب ف ػ الشػػارع الع ارق ػ بثػػكب
القادميف كالعػامميف مػع المحرػؿ ،فرػأثر بهػا الػبعض فػ الشػارع الع ارقػ لفرػرة ليسػت بطكيمػ  ،كرخمػص
منها كمف أثارها إل

ير رجع  ،لكػف المرػابع الػدقيؽ لألحػداث يػرل أف هػذ الػدعايات كاألكاذيػب قػد

ث ك حػػرج،
آمػف كعمػؿ بهػػا القسػـ األعظػػـ مػف نخػػب المجرمػع العربػ كاإلسػ م  ،ففػ اإلعػ ـ ىحػ ِّد ٍ
فكػػؿ مرػػابع يػػرل ذلػػؾ بكضػػكح مػػف دكف أدن ػ رشػػكيش ،كف ػ الػػدكؿ العربي ػ س ػكات الخميجي ػ منهػػا أـ

األردف أك مصر ك يرها ،كهذا كاضح لممرشيع العامؿ ف إطار محارب المحرؿ ف المنطقػ العربيػ ،
ككػػذلؾ الحػػاؿ لمجمعيػػات كالمؤسسػػات كالجامعػػات كالمعاهػػد ،ممػػا جػػر هػػذا األمػػر إلػ الشػػارع العربػ
بص ػػكرة رمقائيػ ػ  ،كم ػػف دكف ر ػػدبر فػ ػ المكض ػػكع اعرم ػػادنا عمػ ػ األس ػػس ،الرػ ػ لغمرػ ػ كفجررػ ػ دكائ ػػر
المشركع الصهيكػ أمريك ف المنطق .
لػػذا كػػاف ل ازم ػان عم ػ السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم أف يػػدخؿ هػػذ المعرك ػ إضػػط ار انر مػػف بػػاب
الكاجػػب الشػػرع  ،الػػذم يحػػرـ عمي ػ ركحيػػد صػػفكؼ األم ػ كعػػدـ شػػرخها ،كمػػا فعػػؿ جػػد اإلمػػاـ أميػػر
المؤمنيف عم حينما سكت عف حق ف زمف الخ فػ رعايػ لكحػدة األمػ اإلسػ مي  ،كرثبيرػان ألركػاف
الدكل الفري مف أعدائها الرقميدييف ف رمؾ الفررة مف الركـ كالفرس.
لذا بدأ السيد البغدادم يقرنص كؿ شاردة أك كاردة مف المحرؿ كأعكان ف محاك رهـ المركررة
لرفريت جهد أبنات األم المقاكـ ،كعمؿ عم نشر ثقاف المصير المشررؾ ألبنات الكطف الكاحد بصكرة
خاص  ،كمنطق الشرؽ األكسط بصكرة عام  ،فرحػدث فػ حػديث ( صػكت كصػكرة) الػذم جػرل مػع
الكفػ ػػد الشػ ػػعب اإلس ػ ػ م إل ػ ػ مدين ػ ػ الصػ ػػدر ،برػ ػػاري 2003 /9/13ـ .نشػ ػػر هػ ػػذا الحػ ػػديث ف ػ ػ
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مكسكعر اإلسػ مي « :هكػذا ركمػـ السػيد احمػد الحسػن البغػدادم» الجػزت األكؿ كمكجػكد عمػ مكقعػ
الرسم .
بعد البسمم كالس ـ ابردأ قائ ن:
«المطمػ ػػكب مػ ػػف شػ ػػعب كأهم ػ ػ رص الصػ ػػفكؼ ،كرجػ ػػذير ا ئػ ػػر ؼ الجبهػ ػػكم بػ ػػيف المػ ػػذاهب
كاألطيػػاؼ المخرمف ػ  ،كعػػدـ الػػدخكؿ ف ػ المسػػاج ت الك مي ػ  ،أك الم ازيػػدات السػػكقي  ،أك الص ػراعات
ا ثني كالعرقي بيف هذا الرمز ،أك ذلؾ المرجع  ..أك بيف هذا الطيؼ ،أك ذلؾ المذهب  ..سكات كاف
هػػؤ ت كهػػؤ ت مػػف المسػػمميف (سػػن كشػػيع ) أـ مػػف اليسػػارييف أك اليمينيػػيف (قػػكمييف أك ماركسػػييف) ..
يحػ ػػرـ عمػ ػػيهـ الكاجػ ػػب الشػ ػػرع الػ ػػكطن أف يرحػ ػػدكا كيرص ػ ػكا صػ ػػفكفهـ ف ػ ػ طػ ػػرد الغ ػ ػزاة الطػ ػػامعيف
األميركييف منهـ كالبريطانييف».
حػػظ عزيػػزم القػػارئ ر ػاري الحػػديث كركقير ػ  ،كرأكيػػد سػػماحر عم ػ حػػدث لػػـ يقػػع بعػػد ،ألف
اسرشراف المسػرقبؿ يكجػب عميػ الرأكيػد عمػ أبنػات األمػ بػأ ينزلقػكا فػ مراهػات رعػد لهػـ فػ دكائػر
المحرؿ كأعكان .
بعد ذلؾ أنرقؿ السػيد البغػدادم ليخاطػب النخػب العراقيػ  ،الرػ جػاتت إلػ قاعػ فنػدؽ «بابػؿ»
لممشػػارك فػ ػ الجمسػ ػ الثانيػ ػ لمم ػػؤرمر الرأسيس ػ الع ارقػ ػ ال ػػكطن بر ػػاري  2004 /5 /8ـ ،كك ػػاف
رئيسنا لممؤرمر ف جمسر الثاني  ..كعضكي كؿ مف :الشي محمد ا لكس  ،ك د .عبد الكريـ هػان ،
كالسيد سمماف عبد ا﵀ ،مؤكدان عم الكحدة الر يجب أف يرصؼ بهػا كػؿ العػامميف مػف أجػؿ خػ ص
العػراؽ مػػف المحرػػؿ ،كقبػػؿ أف رظهػػر بػكادر الطائفيػ فػ الشػػارع الع ارقػ  ،حيػػث ركمػػـ فػ هػػذا الصػػدد
قػػائ  ..« :كمػػف مصػػمح الػػكطف العميػػا أف يكػػكف هػػذا المقػػات العرب ػ كالكػػردم كالرركمػػان كاآلشػػكرم
كاآلرمن ػ كاإلس ػ م كالمسػػيح رحػػت مظم ػ الجبه ػ الكطني ػ العراقي ػ كقػػكة كاحػػدة ،كمكقػػؼ كاحػػد،
كسػػاعد كاحػػد ،كصػػؼ كاحػ وػد كالبنيػػاف المرصػػكص ف ػ كج ػ الرحػػديات األميركي ػ كالصػػهيكني س ػكات
بسكات» (.)65
) )65الحدٌث االثامن فً موسوعة «هكذا تكلم احمد لحسنً البؽدادي«الجزء األول ،موجود على موقع
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طائفٌة النخب
فً المؤسسة الدٌنٌة العراقٌة والعربٌة
الجزء الرابع
يؿ اقْع ُدواْ مع ا ْلقَ ِ
يف
َع ُّدواْ لَ ُ ُع َّدةً َولَ ِػكف َك ِرَ المّ ُ ان ِب َعاثَ ُه ْـ فَثََّب َ
َ ولَ ْو ََر ُ
اع ِد َ
وج أل َ
ادواْ ا ْل ُخ ُر َ
ط ُه ْـ َوِق َ ُ َ َ
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م ػػاذا كاجػ ػ الس ػػيد البغ ػػدادم نريجػ ػ ركجهػ ػ الكح ػػدكم ه ػػذا م ػػف قب ػػؿ المؤسسػ ػ الدينيػ ػ العراقيػ ػ
كالعربي كاإلس مي كالنخب كالفئات العربي !..
المؤسس ػ ػ الديني ػ ػ العراقي ػ ػ رجاهمػ ػػت الػ ػػدعكات الكحدكي ػ ػ كمهػ ػػا ،كاسػ ػػرمرت ف ػ ػ المخططػ ػػات
المرسكم لها ف رثبيػت المكاقػؼ الطائفيػ كررسػيخها ممػا حػدا بهػا أف ررنكػر لكجػكد السػيد البغػدادم،
كرطمؽ عم آرائ بػ(عدـ ا سرحقاؽ بالرد) ،أك عدـ الرد أص ن ،كهذا األمر إف يدؿ عم ش ت فإنمػا
يدؿ عم عدـ رحمؿ هذ «المؤسس » المسؤكلي رجا الرأم اآلخر الذم يخالفهما عم الر ـ مػف أف
هػػذا ال ػرأم أر ػ مػػف ذات «المؤسس ػ الديني ػ » ،بينمػػا نػػرل هػػذ المؤسس ػ رسػػرنفر قكاهػػا كطاقرهػػا كمهػػا
لمجرد انرقاد عمم بسيط خجكؿ ظهر عمػ قنػاة الجزيػرة الفضػائي ل ػ«مػرجعهـ األعمػ » ،فمػـ ررحمػؿ
هذا النقد ،كأخذت ررهجـ عم القائميف ب  ،محاكل منها ل حرفاظ بهيبرها بػيف أرباعهػا ،فهػ رعػكدت
أف رنرقد اآلخريف ،كربق ه فكؽ ا نرقاد!..
أمػػا المؤسسػػات الديني ػ العربي ػ  ،فقػػد نظػػرت إل ػ مكضػػكع كجػػكب كحػػدة المكقػػؼ الع ارق ػ
كاإلس م  ،الذم يرطرؽ ل السيد البغدادم عم أن مف باب الرقي  ،كرشكؾ ب ألن يخرج مف عػالـ
ديػػف«شػػيع » ينرم ػ إل ػ ذات المؤسس ػ الديني ػ الر ػ ارربطػػت بالمحرػػؿ ،فخركج ػ عم ػ إطػػار هػػذ
«المؤسس ػ » يعػػد شػػيئان يػػر مػػألكؼ لهػػـ ،باإلضػػاف إل ػ الرعصػػب المرجػػذر ف ػ طبيعػػرهـ ،كارربػػاط
بعضهـ بالدكائر المشبكه  ،كبهذا الخصكص فقد نقؿ ل أحد األعضات الدائميف ف المؤرمر القكم
العرب  ،ك يسكف ف فرنسا عف بعض مشاهدار  ،الر أفزعر  ،كجعمر يعيد كؿ حسابار ف الجهات
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الر ػ رقػػؼ كرات هػػذا المػػؤرمر ،فعنػػدما حضػػر لممػػؤرمر ف ػ دكرر ػ الراسػػع عشػػرة المنعقػػد ف ػ الػػيمف
مف10ػ 2008/4/13ـ ،قاؿ هذا العضك:
«لقد رحدث األميف العاـ لممؤرمر القكم خالػد السػفيان فػ كممػ ا فررػاح مرحبػان بالحضػكر
جميعػان ،كرطػػرؽ إل ػ المقاكم ػ العراقيػ كأشػػاد ببطك رهػػا ،كأطرهػػا كحػػددها بػػاألميف العػػاـ لهيئ ػ عممػػات
المسػػمميف حػػارث الضػػارم ،ككصػػف حينهػػا بشػػي المجاهػػديف العػراقييف ػ عمػ الػػر ـ مػػف أف األخيػػر
يعمؿ ف المقاكم العرجات حسب آخر رصريح ل  ،كما أف ل ارصا ت معركف بالمخرصيف بالشػأف
العراق ػ كبعد ذلؾ اعرػرض عميػ بعػض العػراقييف ،الػذيف لػـ يككنػكا مػف المرػدينيف ،كلكػنهـ كطنيػكف،
كمػػف أحػزاب عراقيػ عػػدة ،كأنبػػك عمػ هػػذا الرصػريح المخجػػؿ ،الػػذم يػػدؿ عمػ طائفيػ مقيرػ  ،كحقػػد
دفيف ،كرجاهؿ مممكس لهذ الشػريح مػف المجرمػع الع ارقػ  ،الرػ ثبرػت كطنيرهػا كاخ صػها لشػعبها،
بدمات أبنائها ،الذيف قارمكا المحرؿ الرحرير الثرل الكطن العراق ».
كذكػػر أيض ػػا مكقفػ ػنا آخػػر ي ػػدؿ عمػ ػ الرعصػػب الم ػػذهب كالط ػػائف ل ػدل مجمكعػ ػ أخ ػػرل ي ػػر
معركف ػ أصػ ػ ن بش ػػعارها الػػدين  ،ح ػػيف رق ػػديمها كمم ػ الش ػػي ح ػػارث الضػػارم كممث ػػؿ ع ػػف المقاكمػ ػ
العراقيػ ػ فػ ػ الجمسػ ػ األكلػ ػ كاعطائػ ػ كقرػ ػنا كافيػ ػنا كػ ػ يط ػػرح رص ػػكرار كآ ارئػ ػ  ،كرأجي ػػؿ كممػ ػ الس ػػيد
البغػػدادم المقػػررة ف ػ الجمس ػ األكل ػ إل ػ الجمس ػ النهائي ػ  ،ممػػا أثػػار نقم ػ المكجػػكديف مػػف األح ػزاب
العراقيػ  ،المخرمفػ كاحساسػػهـ بالرػػآمر عمػ رمػػز نػػادر كرقػػـ صػػعب فػ سػػاح المقاكمػ العراقيػ ممػػا
جعؿ معف بشكر ،كقاسـ ىس م  ،كرجا ن يمنييف ،كعراقييف يرجكف مف السيد قبكؿ ا عرذار ،كأنهػـ

يقص ػػدكف ذل ػػؾ ،فقب ػػؿ الس ػػيد البغ ػػدادم بس ػػع ص ػػدر  ،كلمه ػ ِّػـ الكبي ػػر ال ػػذم يحممػ ػ م ػػف أج ػػؿ العػ ػراؽ
اعرذارهـ ،كألق كمم رطرؽ فيها إل المكقؼ المصمح اإليران مػف قضػي العػراؽ ،فأثػارت ضػج ،
كردكد فعؿ مرباين  ،فأثن عميها عزم بشارة رئيس الجمس قائ ن :إف هذ الكمم كاف مف المفػركض
أف رناقش بندكة مسرقم .
كينقػػؿ ل ػ هػػذا األخ أيض ػنا أف السػػيد البغػػدادم لػػـ ركج ػ ل ػ دعػػكة لحضػػكر المػػؤرمر القػػكم
اإلس م  ،كهك العضك البارز ف األمان العامػ  ،بينمػا دعػ إليػ حػارث الضػارم ،ككػذلؾ لػـ ركجػ
ل دعكة إلػ المػؤرمر القػكم العربػ  ،الػذم عقػد فػ السػكداف مػؤخ نار ،هػذا األمػر يكلػد قناعػات عنػد
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بعضهـ بأف هذ المؤسسات عم الر ـ مما رػدعك إليػ مػف شػعارات ب ارقػ لكنهػا مخررقػ  ،ففػ حػاؿ
كجكد فئ أك شخصي مؤثرة ف السياؽ العاـ لركجهات هذ المؤرمرات ،فإنهـ يحاكلكف حجبها كعزلها
عن ػ  ،كهػػذا مػػا حصػػؿ مػػع السػػيد البغػػدادم ف ػ هػػذ الرجمعػػات النخبكي ػ العربي ػ كاإلس ػ مي  ،كهػػذا
المكضكع يجرنا أيضنا إل م حظ أخرل ،أننا نرل أف أ مب األحزاب كالهيئات كالدكؿ العربي  ،الر
رعارض المحرؿ كالحككم الر نصبها

مف أجؿ عدائها مع المحرؿ فحسػب ،كانمػا العػدات الرئيسػ

مف أجؿ الفئات ،الر رسممت الحكـ مف قبؿ المحرؿ ،الر رنرم إل

ير المدرسػ الرػ يعرنقكنهػا،

فمػك كػػاف ىمػ ٍف جػػات مػع المحرػػؿ ،كرسػػمـ الحكػػـ ينرمػ مػػذهبيان إلػ «مػػذهب أهػؿ السػػن »لمػػا كجػػدنا هػػذا
العػػدات كالرػػأزـ مػػع هػػذ الحككمػ  ،كشػػدة العػػدات لممحرػػؿ مػػف قبػػؿ هػػذ األطػراؼ ،كلرأينػػا إرجػػاع أ مػػب
الدكؿ العربي ع قارها مع هذ الحككمػ المنصػب مػف قبػؿ ذات المحرػؿ ،هػذ النظػرة الطائفيػ  ،الرػ
يحممها هؤ ت جعمت امرداد فررة بقات قكات ا حر ؿ رطكؿ ،فنفذ مشاريع مف خ لهـ بيسر كسهكل
ف ػ الع ػراؽ ،كلػػك كجػػكد المجاهػػديف كالمقػػاكميف الحقيقيػػيف يػػر النفعيػػيف مػػف ك ػ ا رجػػاهيف لبق ػ
المحرؿ يعيث ف الب د الدمار كالفساد كالقرؿ.
ػدرف ،إلقرصػػار حركرهم ػا عم ػ طا ي ػ
هػػذا النػػكع مػػف الص ػراع لػػـ يرعػػرض ل ػ الشػػهيداف الصػ ا
الع ػراؽ ،كرعػػاممهـ رحديػػدنا مػػع أبنػػات بمػػدهـ ،الػػذم لػػـ يكػػف يكجػػد في ػ مثػػؿ هػػذ األم ػراض العصػػبي
كالطائفي  ،كلهػذا رركػزت جميػع جهكدهمػا عمػ أبنػات العػراؽ ضػد نظػاـ الطا يػ فنػا الشػهادة ،كخمػد
مكقفهما ف الذاكرة العراقي .

نقاط مشتركة وأخرى متماٌزة
بٌن مدرستً المرجع القائد والشهٌدٌن الصدرٌن
كنريج ػ لهػػذا البحػػث نصػػؿ إل ػ نقػػاط أشػػررؾ فيهػػا قػػادة الث ػكار السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم،
ػدرف ،كاخرمف ػكا فيهػػا مػػع الحػػكزة المثبط ػ  .كأخػػرل رمػػايز فيهػػا قػػادة الث ػكار فيمػػا بيػػنهـ،
كالشػػهيداف الصػ ا
كنمخصها بالنقاط الرالي :
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و ًال :النقاط المشتركة:
1ػ طهارة مكلدهـ ،كسيادرهـ الكاضح  ،كعركبرهـ الخالص  ،كعمميرهـ كاجرهادهـ المسػمـ بػ ،
كشجاعرهـ ،كجهادهـ ،كزهدهـ ،كركاضعهـ ،ك ازرة مؤلفارهـ كنكعيرها ،كهذ صفات اشررككا فيها.
ػدرف كالسػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم ،حينمػػا رصػػدكا لممرجعيػ  ،لػػـ يكػػف أم
 2ػ الشػػهيداف الصػ ا
منهـ مرجعان مطمقان ،كما ه «الحاؿ بالنسب لمخكئ أك السيسران » ،بؿ كاف كؿ منهـ مرجعػان ضػمف
عدة م ارجػع مكجػكدة فػ سػاح الرقميػد الفقهػ المرعػارؼ عميػ  ،لػذا كػاف رحجػيمهـ مػف قبػؿ«المؤسسػ
أمر سهؿ الرطبيؽ مف قبؿ حكاش هذ المؤسس  ،حيػث رعممػك كركارثػك
الحكزكي » كالرضييؽ عميهـ ان
مرجع إل آخر.
جي ن بعد جيؿ ،كمف
و
3ػ ليس لديهـ طمب كر ميذ ،كقد حصمكا عمػ مرربػ عمميػ مرمكقػ  ،عمػ العكػس مػف الحػكزة
الرقميدي  ،الر يكثر فيها المجرهدكف.
4ػ خػركجهـ عػف نمػط الحػكزة الرقميديػ فػ فهػـ الػدكر الرسػال لعممػات األمػ  ،الػذيف رقػع عمػيهـ
مسػػؤكلي إص ػ ح المجرمػػع ،كالسػػير ب ػ إل ػ طػػرؽ الكمػػاؿ كالرحػػرر مػػف العبكدي ػ لغيػػر ا﵀ ،كالرطمػػع
إلقام حككم العدؿ اإلله .
 5ػ خطػػابهـ الكحػػدكم يػػر الطػػائف  ،الػػذم يخػػاطبكف بػ جميػػع فئػػات العػراقييف الممرػػزميف دينيػنا
منهـ ك ير الممرزميف سكات بسكات ،عم العكس مف الحكزة الرقميدي  ،الر رخاطب شريح معين مػف
المجرمع.
6ػ ثبكت األدل القاطع بعدـ اررباطهـ بجهات إسرخباري دكلي أك إقميميػ مشػبكه رعمػؿ ضػد
مصػػالح المسػػمميف فػ العػراؽ كالمنطقػ  ،عكػػس المؤسسػ الحكزكيػ الرقميديػ  ،الرػ ثبػػت رعاممهػػا مػػع
الدكائر األسركباري اإلقميمي كالعالمي .
 7ػ إشػػرراكهـ فػ المكاجهػ المباشػرة مػػع النظػػاـ الصػػدام الحػػاكـ ،كرحػػرؾ المؤسسػ الحكزكيػ
الرقميدي ضدهـ ،كمساندرها النظاـ الصدام حيف ذاؾ.
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8ػ يررهـ عم اإلس ـ كالمسمميف ،كانفعا رهـ الشديدة بذلؾ سكات ما يحصؿ فػ العػراؽ ،أـ
ف ػ بقي ػ دكؿ اإلس ػ ـ ،بينمػػا الحػػكزة الرقميدي ػ

يػػكرة عم ػ مصػػالحها الخاص ػ  ،كسػػمعرها الحكزكي ػ ،

كانفعا رها شديدة بذلؾ ،كهناؾ مئات األدل كالشكاهد عم ك الحالريف.
 9ػ سػػع اط عهػػـ عمػ حركػػات الرحػػرر العالميػ  ،كالنظػػاـ السياسػ العػػالم الجديػػد ،ككيفيػ
رحرؾ الدكؿ ا سركباري  ،بينما الحكزة الرقميدي ررل كراه انشغاؿ طالب العمـ باألمكر السياسػي  ،أك
يحرمكنها ف بعض األحياف ،هذا األمر كلد لديهـ ضيؽ أفؽ برحركات دكؿ ا سركبار كمخططارها.
10ػ ػ النظ ػرة األبكي ػ المشػػررك عنػػد الشػػهيديف كالسػػيد البغػػدادم إل ػ أبنػػات الكسػػط كالجنػػكب،
كاعرمادهـ ف رحركارهـ عميهـ ،بينما ن حظ اعرمػاد الحػكزة الرقميديػ عمػ الطمبػ

يػر العػراقييف فػ

رس ػػيير أم ػػكر مرجعي ػػارهـ ،كاذ ؿ الطال ػػب الع ارقػ ػ كمض ػػايقر بش ػػر الط ػػرؽ ،كأخطره ػػا الرميي ػػز فػ ػ
العطات المال بيف الطمب العراقييف ك ير العراقييف.
 11ػ اعرمػادهـ فػ رحركػػارهـ عمػ طػرؽ كأسػاليب جديػػدة كمبركػرة ،رناسػب المرحمػ كالظػػركؼ،
الر يمر كؿ منهـ بها ،بينما اقرصرت الحكزة الرقميدي عم األسػمكب كالطػرؽ المربعػ عنػد األقػدميف
ذارها.
12ػ رضحيارهـ الكبيػرة مػف أجػؿ اإلسػ ـ ،كاخ صػهـ ،كايثػارهـ العمػؿ ﵀ ،كرحممهػـ فػ سػبيؿ
ذلؾ جميع أنكاع المحف كا بر تات كالرهـ الممصق بهـ ،بينما نرل فػ الحػكزة الرقميديػ

النػزكع إلػ

الدع كالراح كالرككف إل الدنيا ،كرم الثكرييف بجميع أنكاع الرهـ ،الر ركارثكها جي بعد جيؿ.
ثانياً :نقاط التمايز بيف المرجعيات الثورية:
1ػ عاش الشهيداف الصدراف ،كهما يحم ف الهـ الرسال عم الر ـ مف كجكدهما فػ أجػكات
الحكزة الرقميدي مدة حياريهمػا ،كلػـ ينفصػ عنهػا إ فػ الفرػرة الرػ سػبقت اسرشػهادهما بعػدة سػنيف،
هػػذ الم ػدة الطكيم ػ ضػػمف أج ػكات حػػكزة رقميدي ػ بش ػري

يػػر رباني ػ  ،ك إلهي ػ  ،ك ررصػػؼ بالصػػفات

القياديػ ػ الرس ػػالي  ،جعمرهم ػػا يس ػػرنزفاف طاقارهم ػػا فػ ػ ررقي ػػع ال ػػنقص ،ال ػػذم رع ػػان منػ ػ ه ػػذ الح ػػكزة
الرقميدي  ،فضاعت جهكدهما ف الػدفاع عػف هػذا الكيػاف المنخػكر مػف داخمػ  ،كمػا ربػيف يػأس الشػهيد
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الصػػدر األكؿ مػػف هػػذ الحػػكزة المنخػػكرة مػػف داخمهػػا ف ػ أكاخػػر أيػػاـ حيارػ  ،ف ػ كػ ـ ل ػ عػػف النػػاس
البسطات مف أصحاب المهف الذيف ساندك  ،ف حيف رركرػ الحػكزة كحيػدان يكاجػ نظػاـ البعػث الحػاكـ،
كمػػا جػػات ف ػ ح ػكار مػػع النعمػػان  ،ككػػذلؾ الحػػاؿ بالنسػػب لمشػػهيد الصػػدر الثػػان  ،حيػػث لػػـ رنكسػػر
كرػػرحطـ عنػػد الهال ػ لممرجعي ػ الرقميديػ إ عنػػدما كاجههػػا مباش ػرة فػ ا نرفاض ػ الشػػعباني  ،كعػػرؼ
بالفعؿ المممكس حقيق رباطؤها عف الثكار كخذ نها ،أكلئؾ الثكار الذيف يبغكف إقام

القانكف الربان

كرطبيق  ،كيحممكف برجسيد عم أرض أبائهـ كأجدادهـ.
بينمػػا عػػاش السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم ف ػ ظػػؿ حػػكزة ازهػػدة ،شػػجاع  ،ثكري ػ  ،مجاهػػدة،
ربانيػ  ،إلهيػ  ،لػػذا فحممػ الهػػـ الرسػػال الربػػان الجهػػادم صػػار جػػزتان مػػف طبيعػ شخصػػير  ،الرػ
رنفص ػػؿ عنػ ػ  ،مض ػػافان إليه ػػا اس ػػرعداد الفط ػػرم كالرك ػػكين ل ػػذلؾ ،ل ػػذا ل ػػـ ينخ ػػدع أك يخض ػػع لمح ػػكزة
الرقميدي ػ طيم ػ حيار ػ  ،كهػػذا أمػػر مهػػـ جعػػؿ من ػ مراقب ػان لكػػؿ شػػاردة أك كاردة بعػػيف الفػػاحص الخبيػػر
بشأنها.
لػػذا رعػػرض السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم لمحػػكزة الرقميدي ػ منػػذ بػػاككرة شػػباب  ،ثػػـ اعر ارض ػ
كانرقاد الشديد كالمسرمر لها ،بينما ن حظ اقرصار الشهيديف عم نقد هذ الحكزة ،كا عرراض عميها
ف الفررة المرأخرة مف حياريهما بعد انكشاؼ حقيقرها لهما.
 2ػ إنضػكات الشػػهيديف رحػػت مظمػ «المدرسػ » الحكزكيػ الرقميديػ المرمثمػ بػػالحكيـ كالخػػكئ ،
هيأى لهما أرباعنا كمقمديف كثيريف فيما بعد ،حيث انرزعكهـ مف ذات المدرس بعػدما رػأثر هػؤ ت الطمبػ
عػػف قػػرب بمشػػركعهما الربػػان الخػػالص مػػف الرػػدخ ت األجنبي ػ كاأله ػكات النفسػػي  ،بينمػػا كػػاف السػػيد
احمػػد الحسػػن البغػػدادم محاربػان هػػذ الحػػكزة منػػذ بدايػ رحركػ الحػػكزكم ،لػػذا فقػػد اقرصػػر فػ د ارسػػر
عم المراجع ،الذيف يخالفكف الحكزة الرقميدي  ،كهؤ ت لـ يكف لديهـ كثيػريف مػف الطمبػ كاألربػاع لقمػ
ذات اليد ،كلعدـ اررباطهـ بالػدكؿ كالحككمػات .ممػا جعػؿ السػيد أحمػد الحسػن البغػدادم

يرػكفر لػ

مف الطمب الذيف يركجكف ل إ العدد القميؿ أك النادر ،كالم حظ ف هذا األمر أف أ مب المحيطػيف
بالسػػيد البغػػدادم بعػػد ا حػػر ؿ هػػـ مػػف األح ػزاب ال دينيػ  ،عم ػ الػر ـ مػػف خطابػ السياس ػ الػػدين
الذم يمراز ب  ،فهك يخاطب العقكؿ كاألفكار بالحقػائؽ ،كيكشػؼ الكقػائع ،ك يعمػد فػ رحمي رػ إلػ
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ػوف
العاطف  ،بؿ عم العكس يميؿ إلػ الصػراح الجافػ  ،الرػ ربعػد عنػ الكثيػر مػف محبيػ َْ ـ َيقُولُ َ
ؽ َك ِ
وف.)67(
ؽ َوَ ْكثَُرُه ْـ لِ ْم َح ِّ
ِب ِ ِج َّن ٌة َب ْؿ َجا ُهـ ِبا ْل َح ِّ
ارُه َ

 3ػ ػ مؤلف ػػات الش ػػيهديف رمي ػػؿ إلػ ػ المحاك ػػاة الفكريػ ػ  ،كط ػػرح الب ػػديؿ اإلسػ ػ م م ػػع الم ػػدارس
كالريارات العمماني  ،الر ظهرت فػ زمانيهمػا ،باإلضػاف إلػ المؤلفػات الفقهيػ الرجديديػ  ،كالعقائديػ
الكحدكي  ،كاألخ قي الكاقعي  ،بينما بدأ السيد البغدادم بكراب العمم  ،الذم يجدد النظرة السػائدة فػ
الحكزة حكؿ ا جرهاد ،كبذلؾ فهك يبدأ محاربان لهذا النظاـ الرقميدم المكركث ،ثػـ يميػ بمؤلفػات رقػنف،
أك رػنظـ بعػػض المفػػاهيـ الخاطئػ السػػائدة فػ هػػذ الحػػكزة ،كمػػا فػ كرابػ «:خطػػر الرقيػ المعاصػرة»
ك«حػػؽ اإلمػػاـ فػ فكػػر السػػيد البغػػدادم» ك «الثػػكرة كالعرفػػاف» ،فهػػك يربنػ قػػكؿ جػػد اإلمػػاـ المجاهػػد
السيد محمد الحسن البغدادم ف نقد المباشر الحكزة كالمرصديف لرئاسرها ممف هـ ليسػكا أهػ ن لهػذا
المنصػػب اإلله ػ  ،الػػذم

يرقمػػد إ نب ػ  ،أك كص ػ  ،أك خميف ػ الكص ػ  ،كمػػا ذكػػر ذلػػؾ ف ػ كراب ػ

«حؽ اإلماـ ف فكر السيد البغدادم» ،حيث قاؿ رحت عنكاف« :رسالرنا :الكرع ف الفركل»
الرثبت الراـ ف الفركل مف جهات شرٌ :
« الذم عمي ً اإلمامي قديمان كحديثان ،هك ٌ
ففقي  :اجرنبها مف أصمها!!..
كآخر :لـ يعد نفس ي مف أهمها!!..
كثالث :ابرم بها مع كراهرها!!..
كرابع :ارٌخذ ا حرياط أكبر كسيم لمرخمٌص منها.
كخامس :بذؿ الجهد ،كأفن العمر ،ف طمب كؿ ما يحرمؿ ركقفها عمي ً !!..
ً
ػدات
كسادس :لـ يزؿ مررددان كمسرشك ن فػ جممػ مػف الفػركع ..ارهامػان لنفسػ  ،أك نظػر رػارة ،كاقر ن

باألساطيف رارة أيخرل!!..

( )127سورة المإمنون اآلٌة.70
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كهكػػذا  ..زاؿ دأبهػػـ عمػ ا هرمػػاـ كا حريػػاط الرػػاـ ألجمهػػا  ..كهػػذا أمػػر ارركػػازم ظػػاهرلجميع

اإلمامي .

فمػػف العجيػػب الغريػػب مػػا نػ ار ي فػ زماننػػا مػػف الرسػػامح فيهػػا ،كالرسػػارع إليهػػا!!..بػػؿ مػػف البػػديه

س ػػقكط جممػ ػ م ػػف ر ٌش ػػح نفسػ ػ ي لػ ػػها ق ػػديمنا كح ػػديثنا!!..ب ػػؿ مج ػ ٌػرد أف ي ػػرل نفسػ ػ ي أهػ ػ ن لػ ػػها ،كع ػػرؼ
بذلؾ!!»..

()68

مف هنا عرفنا لمػاذا لػـ ينق ًػد السػيد أحمػد الحسػن البغػدادم لهػذ الحػكزات الرقميديػ  ،بػؿ عمػد
إل ػ نقػػدها بك ػػؿ الطػػرؽ المكض ػػكعي كالعق ني ػ كالعمميػ ػ  ،كف ػ الكقػػت ذارػ ػ ر ػ ار ينق ػػاد لقيػػادة الس ػػيد
الخمينػ كيفرخػػر بهػػا ،كررممػػذ عمػ يديػ  ،ألنػ كمػػا قػػاؿ الشػػهيد الصػػدر األكؿ ،لقػػد حقػػؽ اإلمػػاـ مػػا
كنت أصبك إلي .
كينرقػػؿ السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم بعػػد ذلػػؾ ليبػػدأ مرحمػ جديػػدة أخطػػر مػػف سػػابقرها ،كيػراد
لمربنيهػػا أف يكػػكف ل ػ الصػػدر الكاسػػع كالحمػػـ العظػػيـ لمكاجه ػ الحػػرب ،الر ػ رشػػف عمي ػ مػػف جميػػع
الجهػػات ،ككػػذلؾ يجػػب أف ركػػكف ل ػ العػػدة كا ط ػ ع الكبيػػر عم ػ الق ػكانيف الدكلي ػ كالرػػأري السياس ػ
لمدكؿ العظم  ،الر ررحكـ ف العػالـ ،كخططهػا الرػ ررمػ إلػ السػيطرة عمػ المنػاطؽ اإلسػ مي ،
فأخرج كراب«:عكدة الػكع » ،يفضػح فيػ المخططػات األمريكيػ الراميػ إلػ احػر ؿ العػراؽ ،ككشػف
كػػؿ المرعػػاكنيف مػػع هػػذا المحرػػؿ مػػف األح ػزاب اإلس ػ مي كالعممانيػ  ،الر ػ ركبػػت المكج ػ  ،كانخػػدعت
بػػالكعكد كاألمػػان  ،الر ػ أممػػرهـ بهػػا أمريكػػا .كبعػػد ا حػػر ؿ بػػدأ يخػػرج مكسػػكعر الجهادي ػ السياسػػي
كالفكريػ «:هكػذا ركمػـ أحمػد الحسػن البغػدادم» ،يحػارب فيهػا عمػ جميػع الجبهػات المرعمقػ بالمحرػػؿ
ؼ كؿ الدعكات الضال كالمضم  ،الر حاكلت الحػكزة
كأرباع  ،مدافعا عف الكحدة الكطني  ،كفيها ىك ىش ى

الرقميدي أف رقؼ خمفها .

( )128الموقع الرسمً لسماحة المرجع القابد السٌد احمد الحسنً البؽدادي http://www.alsaed_albghdadi.com/
www.alsaedـ ،albaghdadi.comزاوٌة مإلقات.
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4ػ حارب كؿ مف الشهيديف نظامنا طا كري نا ظالمنا مرفقنا عمي بيف طبقات الشعب ،عم الػر ـ مػف
كـ األفكا بالنار كالحديد ،مما جعؿ الشعب ينفجر بيف الحيف كاآلخر ،كساعدت الحػكزة الرقميديػ هػذا
النظاـ ف محارب الثكار.
أما السيد البغدادم فقد حارب محر كاف انر ير مرفؽ عم محاربر بيف أبنات الشػعب الع ارقػ ،
نخػػداع أ مبيػػرهـ بآلر ػ كماكينر ػ اإلع مي ػ الهائم ػ  ،باإلضػػاف إل ػ اسػػرناد هػػذا المحرػػؿ عم ػ ذريع ػ
إسقاط نظاـ طا كر عاث ف األرض فسادان ،فخرب الب د كدمرها ،كقرؿ العباد كهجرهـ ،فاصبحت
النفكس قريب كمائم لمقبكؿ بهذا المحرػؿ الكػافر ،كقػد شػجع النػاس عمػ ذلػؾ سػككت الحػكزة الرقميديػ
عن  ،كرم مف يقارم  ،أك يعررض عمي بالمفرف كالمخرب لػ «الديمقراطي كا نجازات الجديدة» ،الر
رحققػػت بفضػػم هػػذا الكضػػع الجديػػد ر ػػـ مجانبر ػ كالرفاف ػ كرحايم ػ عم ػ الحقيق ػ القرآني ػ الكاضػػح ،
كاألدل ػ الشػػرعي الص ػريح كالمرين ػ ف ػ الفق ػ اإلس ػ م بكػػؿ «طكائف ػ » إ أنهػػا انطمػػت عم ػ أ مػػب
أبنػػات األمػ سػكات الػكاعيف مػػنهـ ،أـ يػػر ذلػػؾ ،فكػػؿ مػػف أكلئػػؾ أخػػذ بػػبعض الحقيقػ  ،كرػػرؾ الػػبعض
اآلخر عم الر ـ مف أف الحقيق القرآني كؿ

يرجزأ ،فررل المقارؿ ضد المحرؿ يقارؿ أحياننا ،كحيننا

يػػدخؿ العممي ػ السياسػػي  ،الر ػ يشػػرؼ عميهػػا كيػػديرها المحرػػؿ بأسػػمات ككجػػك عراقي ػ  ،أك ينخػػرط ف ػ
المشػػاريع ،الرػ يؤسسػػها المحرػػؿ لرمريرهػػا عمػ أبنػػات األمػ ليسػػرذلهـ كيسػػرعبدهـ بهػػا فيمػػا بعػػد ،كمػػا
حصؿ ف ا رفاقي األمني  ،كانرخابات مجالس المحافظات ،كهذ األخيرة أسقطت جميع المربقيف مف
اإلس مييف ،الذيف يعارضكف العممي السياسي الجاري ف العراؽ ،سكات كانكا مف المرصديف أـ يػر
ذلؾ ،إ القميؿ الذيف يعدكف عمػ أصػابع اليػد ،كعمػ أرسػهـ السػيد أحمػد الحسػن البغػدادم ،فإنػ لػـ
ينخػػدع بكػػؿ هػػذ األسػػاليب الرضػػميمي  ،الر ػ يحػػاكؿ المحرػػؿ كأرباع ػ رمريرهػػا عم ػ األم ػ  ،لفقاهر ػ
السياسي الضخم  ،كلفهم الكاع  ،كرجربر الغني الحافم بالجهاد المرير.
إذف فالشػػهيداف الص ػػدرياف يحارب ػػاف طا ي ػ مرفقػ ػنا عميػ ػ بػػيف أبن ػػات األمػ ػ  ،مخرمف ػنا عميػ ػ ب ػػيف
شػعكب المنطقػ كدكلهػػا كالعػػالـ فػ ذلػؾ الحػػيف ،كهػػك يعرمػػد عمػ نظػاـ أمنػ

يػػر محرػػرؼ فػ قمػػع

معارض ػػي م ػػع قس ػػكة األس ػػاليب ،الرػ ػ يربعه ػػا ض ػػدهـ ،ك ػػذلؾ ع ػػدـ ر ػػدخؿ الح ػػكزة الرقميديػ ػ المباش ػػر
بالرعرض لحرك الشهيديف ضد النظاـ الطا كر .
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بينما حارب أحمػد الحسػن البغػدادم محػر ن أشػد ضػراكة ،كأكثػر رنظيمػنا ،مخرمفػنا عمػ عداكرػ
بيف أبنات الشعب ،كمرفقان عم عداكر بيف أبنات األم اإلس مي  ،كهذا العدك مدعكـ مػف قبػؿ الحػكزة
الرقميدي  ،كيمرمؾ اإلمكانات الهائم لرغيير الرأم العاـ المحمػ كالعػالم  ،لػذا انخػدع الكثيػر مػف أبنػات
العراؽ بحبائم المطمي بألكاف براق رخيؿ لمرائ أنها جن الرقدـ كالحري المبرغاة.
إف هػػذا العػػدك
كرقني ػ عالي ػ

يسػػرح مػػف فعػػؿ أم شػ ت قبػػيح كاج ارمػ  ،كهػػك يفعمػ عمػ أسػػس رنظيميػ

اي ػ ف ػ الدق ػ كا حر ػراؼ عم ػ المعارضػػيف لكجػػكد  ،أك المقػػاكميف ل ػ  .كهػػك يقصػػؼ

المػػدف كاألحيػػات مػػف دكف أي ػ رحم ػ  ،فهػػك عػػدك لمشػػعب بكػػؿ ش ػرائح س ػكات مػػف يقاكمكن ػ أـ الػػذيف
يقاكمكف.
كالحكزة الرقميدي كقفت ضد كؿ مف يعادم هذا المحرؿ مػف الفقهػات ،كقػد أكجػدكا لػذلؾ طرقػان
جديػػدة يػػر مألكفػ فػ السػػابؽ ررناسػػب مػػع المرحمػ الجديػػدة ،مسػػرفيديف مػػف كػػؿ ا مكانيػػات الماديػ
كالكسػػائؿ اإلع مي ػ  ،الر ػ سػػخرها المحرػػؿ لهػػـ ،كهػػذا األمػػر أكثػػر إي مػػا كشػػدة عم ػ نفػػكس الفقهػػات
المرصديف لممحرؿ الكافر.
 5ػ ػ ثب ػػات مري ػػدم الش ػػهيديف الص ػػدريف فػ ػ معارض ػػرهـ النظ ػػاـ الط ػػا كر  ،كع ػػدـ اب ػػر ئهـ بم ػػف
يرركهـ ،ك ينضـ إل جبه النظاـ الحاكـ ،لكضكح ظمم كاجرام لجميع أفراد الشعب.
بينما نرل انق ب أكثر أك يجؿ هؤ ت الذيف كانكا يشررككف مع الشهيديف الصدريف ف عػدائهما

النظاـ البائد إل صفكؼ المحرؿ الكافر كجبهر كالرعاكف مع  ،كالرخم عف كؿ مػا نػادكا كعممػكا مػف
أجمػ  ،ممػػا ضػػح الشػػهيداف ككككبػ الشػػهدات الػذيف رضػػرجت دمػػاؤهـ عمػ أيػػدم جبػػابرة أجهػزة أمػػف
ػدات لقضػػي قػػانكف الحكػػـ اإللهػ  ،الػػذم أرادكا رطبيقػ فػ أرض األنبيػػات
الحكػػـ الصػػدام بػػأركاحهـ فػ ن
كاألكصػػيات ،فرػػرل هػػؤ ت األربػػاع كالمريػػديف مػػف األح ػزاب كالريػػارات ،كبقي ػ أصػػناؼ الشػػعب رنخػػدع
بقشػػكر الشػػعارات اإلس ػ مي  ،الر ػ رمػػك عم ػ الحقػػائؽ الشػػرعي كالق ػكانيف اإللهي ػ  ،مضػػافا إل ػ هػػذ
الشػرائح الثقػػؿ األكبػػر المػػؤثر بػػالمجرمع الع ارقػ المرمثػػؿ بالكريػػث الشػػرع كالحقيقػ لمحػػكزة الرقميديػ ،
كالػػذم ربنر ػ األح ػزاب كالريػػارات ،الر ػ كانػػت بػػاألمس القريػػب رحمػػؿ أطركحػػات الشػػهيديف الصػػدريف،
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ككأف أطركح هذ الحكزة الرقميدي المصػنع حمػت بػدي ن ألفكػار كأطركحػات الشػهيديف الصػدريف فػ
ربنيهما معاداة ا سركبار كالصهيكني  ،ككأف الحمـ ػ كما عبر عن الشهيد الصػدر األكؿ ػ الػذم حققػ
اإلمػػاـ الخمين ػ ف ػ إي ػراف بإسػػقاط الشػػا كرأسػػيس دكل ػ دسػػركرها الش ػريع المحمدي ػ  ،قػػد حقق ػ بػػكش
ا ب ػػف كالح ػػكزة الرقميديػ ػ بإس ػػقاطهـ ص ػػداـ كرأس ػػيس دكلػ ػ ديمقراطيػ ػ إسػ ػ مي س ػػف كق ػػنف دس ػػركرها
اإلسرائيم نكح فميدماف!..
بينما قاكـ أرباع كمريدك السيد أحمد الحسن البغدادم ا حر ؿ قبؿ انط ق  ،كف بداير بكؿ
أنكاع الجهاد ،كبمخرمؼ الطرؽ ك ن حظ هذا ف حديث كاشارار كرصريحار العمني كالمخفي كبقائ
أربع سنكات داخؿ العراؽ يعمؿ مع المجاهديف كالمقاكميف لممحرؿ كبالقرب مف ميداف العمميات
العسكري مما جعم هدفان لرمؾ األحزاب ،الر ارربطت بالمحرؿ كانقمبت عم أعقابها ،كربنت أطركح
الحكزة الرقميدي با ركاؿ كاإلسرقكات عم المجاهديف كالمقاكميف بالمحرؿ ك(حكم هذ الحكزة
الشريف !) ،لذا فقد ابرم السيد أحمد الحسن البغدادم بنكع جديد مف األعدات لـ يظهركا ف كقت
الشهيديف الصدريف ،فما كاف مف هؤ ت إ أف هجمكا عم بير كمكرب مرريف مف قبؿ قكات هذ
المرجعي «الشريف !» المدعكم مف المحرؿ ،بعدها ادر مرخفيان ،كضمف ردابير لكجسري مكثف إل
إيراف كمنها ادر بطريؽ الجك إل سكريا لرككف مق نار ل  ،كليعمف بعد سن مف كجكد ف سكريا،
كألكؿ مرة ربني لمرشدي ريار المرجعي اإلس مي كجناح العسكرم المرمثؿ بآلكي الشريع الخارم
بعدما أنضـ ريار إل رجمع سم بػ«ارحاد قكل رحرير العراؽ».
كعمػ ضػػكت هػػذ المقالػ رحديػػدان كجػ رسػػال مػػدير مكرػػب سػػماح ا خ المرجػػع القائػػد أحمػػد الحسػػن
البغدادم رسال إل الشي القرش هذا نصها:
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار
عزيزم سماح الشي المجاهد نذير القرش :
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لقػػد سػػررت بمقالرػػؾ األخي ػرة كبمػػا جػػات بهػػا مػػف مقارن ػ عممي ػ بػػيف الشػػهيديف الصػػدريف كالسػػيد
البغػػدادم ،كاف كػػؿ الػػذم ذكررػ كػػاف حقيقيػان ككاقعػان نقػػاش فيػ  ،كأبػػارؾ لػػؾ عمػ هػػذا الجهػػد كالرربػػع
كالدق ف مقا رؾ ،كقد أضفت ال ذلػؾ ثقرنػا العاليػ برقػكاؾ كدينػؾ عنػدما رفضػت قبػكؿ المعمكمػات
ػكر شخصػي مرعمقػ بع قرػ مػع السػيد البغػدادم ،كهػذا األمػر األخيػر
الر أرسمرها إليؾ كأعربررها أم نا
أثػػر بالسػػيد العػػـ بعػػد حػػديث مع ػ حػػكؿ الم ارس ػ ت ،الر ػ حػػدثت بين ػ كبينػػؾ فقػػاؿ السػػيد العػػـ ػ
المعػركؼ عنػ «سػكت ظنػ بالعمػائـ كالمشػاي » كمػا رعػرؼ ػ هػذا الشػي مػف الثػكار الرقػات المػؤمنيف،
الذيف خرجكا عف إطار الحكزة العمائمي الضيق .
لكػػف مػػا حصػػؿ فقػػد رمقينػػا عػػدة مكالمػػات هارفي ػ كعش ػرات الرسػػائؿ ا لكرركني ػ بخص ػكص هػػذا
المقػػاؿ ،كاعربػػر أ مػػب هػػؤ ت مػػف المخمصػػيف كمػػف السػػائريف عم ػ نه ػ السػػيد العػػـ حيػػث ذكػػركا مػػا
معنػػا إف هنػػاؾ «رنسػػيقان» بيننػػا كبيػػنكـ ،كقػػد أقسػػمنا أن ػ

يكجػػد مثػػؿ هػػذا األمػػر ،كأف الرجػػؿ مػػف

المردينيف ،ك ينحاز ال أحد مف المدرسريف ،كانما هك ثائر عم الكاقع السػ ت ،كيجػب أحرػراـ أريػ ،
كلكػػف المكضػػكع بػػدأ يأخػػذ طابع ػنا آخػػر حيػػث قػػد يػػؤثر هػػذا النػػكع مػػف األفكػػار عم ػ مرجعي ػ
البغدادم المسرقبمي عم نحك العرض

السػػيد

عم نحػك الطػكؿ هػذا (كربمػا) قػد يرعػرض مػف قبػؿ الجهمػ

فضػ ػ ن ع ػػف المن ػػافقيف ،أك المغرض ػػيف ،أكالمخمص ػػيف كالحريص ػػيف عمػ ػ ش ػػآف كاعرب ػػار الس ػػيد الع ػػـ،
كالشهيديف الخالديف ال ا نرقاد ال ذع ،أك يذكركن بصفات ير ئق ب  ،هذا األمر أرجك أف نفكر
ب سكي ن بالرخمص كبطريق ذكي مػف دكف ا صػطداـ مػع اآلخػريف ،كػآف رػذكر بمقالرػؾ الجديػدة أنػؾ
إنما رعبر عف رأيؾ كهذا ما رربنا سكات رض األخركف ،أـ لـ يرضكا.
كهنا بيت القصيد رنقؿ بإسـ النػاطؽ الرسػم أبػ الحسػف المكسػكم لسػماح األخ المرجػع القائػد
أحمد الحسن البغدادم أرصؿ مع هارفيان ناق ن عف سماح السيد العـ ف مجالس الخاصػ كالعامػ
يرحػػدث قػػائ ن :أنػػا كنػػت أرمن ػ قبػػؿ اسرشػػهاد الشػػهيد الخالػػد محمػػد بػػاقر الصػػدر أف أحضػػر بحكث ػ
الفقهي  ،بكصف فقيهان مجددان ،كمفك انر مبدعان لـ يشهد راري «المؤسسػ
الحكزكي .
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الدينيػ » عمػ طػكؿ مسػيررها

كأما الشهيد الصدر الثان شهد ا﵀ ،كشهدت الم ئك أنا كنت عم رنسػيؽ سػرم معػ قبػؿ
خركجػ مػف العػراؽ ،كلػـ أكػف مرحفظػان ػ كمػا يرػكهـ المركهمػكف ػ كبمجػرد مغػادرر عػف أرض الػكطف
األعز قه انر دعكت األم إل السير عم نهج  ،كا لرفاؼ حكؿ ظاهرر المميكني اإلس مي بكصػفها
شػػكمت منعطف ػنا ثكريػ ػنا عم ػ ر ػاري العػ ػراؽ

يشػػب أم منعطػػؼ ث ػػكرم آخػػر ،كا﵀ ناصػػرؾ كمؤي ػػدؾ

لمساندة المظمكميف كا﵀ كل الركفيؽ كالسداد.
مدير مكرب دمشؽ
يكـ األحد 7شهر جمادم اآلخرة
أرجك اإلسراع بالجكاب مشكك انر
كاليؾ نص رسالر الجكابي إل مدير مكرب سػماح ا خ المرجػع القائػد آيػ ا﵀ العظمػ السػيد
البغدادم المحررـ :
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
الس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار
أحبر الكراـ
لقد أثػارت هػذ المقالػ حسػب الظػاهر الكثيػريف ،فقػد اسػرممت اليػكـ عشػرات الرسػائؿ ،ككمػا قمػرـ
بيف ناصح كمنافؽ ،كبيف حاقد كجاهؿ ،كهذا ديدف الرسائؿ الر رصمن بعد كؿ مقاؿ ،كلكف كجدت
ف هذا المقاؿ سرع ككثرة ردكد الفعؿ الر كانػت يػر مركقعػ لػ  ،عمػ العكػس مػف المقػاؿ الػذم
كربر عف الصرخ ػ كالذم نبهر ب أف يرػرؾ هػذا العمػؿ كيسػرغفر ربػ مػف جممػ دعكارػ كأكاذيبػ ،
الر ػ يخػػدع بهػػا السػػذج مػػف أبنػػات شػػعبنا المغمػػكب عم ػ أمػػر ػ فقػػد اسػػرممت عػػدة رسػػائؿ رجػػاكزت
المئات ،كلكنها لـ ركف بنفس سرع رد الفعؿ عم هذا المقاؿ.
أنػػا بطبعػ أنظػػر إلػ ردكد األفعػػاؿ عمػ المقالػ الرػ أكربهػػا كأسػػربيف رأم القػرات فيهػػا ،كبعػػد
ذلػػؾ أشػػرع فػ كرابػ المقالػ الراليػ كاف كانػػت جميػػع المقػػا ت الرػ كربرهػػا سػكات عػف الريػػار ،أـ فػ
ربياف بعض الحقائؽ القرآني الر يحراجها المجرمع العراق كالعرب ف هذا الكقت ،أك هذ المقا ت
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األخيرة الر لف رنشر كسابقارها لرعارض أفكارم مع أربابهـ لذا فرأيكـ عندم محررـ ،كأنا ممرف لكـ
نصػػيحركـ ،كمػػا رريػػدكف فعمػ فػ مقػػا ر فػإن قػػد أذنػػت لكػػـ فػ السػػابؽ فػ أحػػدل رسػػائم كلكنػ
اشػػررطت عػػدـ الرغييػػر ف ػ المضػػمكف ،أك مكضػػكع المقال ػ  ،أمػػا الرصػػحيح كالرغييػػر ،كاضػػاف عن ػكاف
فرع ػ رررأكن ػ ف ػ ضػػير ف ػ ذلػػؾ ،أمػػا مقكل ػ السػػيد القائػػد بخصػػكص الشػػهيديف فأنػػا أقػػدرها ،كهػػك
يسػػرطيع أف ينشػػرها كيضػػيفها ف ػ مكقع ػ الرسػػم  ،أك ف ػ أم مكػػاف ي ػ ار مناسػػبان ،فهػػذا األمػػر شػػأف
شخص ػ بالسػػيد القائػػد كهػػك يقػػدر المصػػمح ف ػ كػػؿ أمػػر يقػػدـ عمي ػ  ،كلكن ػ عنػػدم رأم قػػد أخػػالؼ
الجميع ب  ،كهذا الرأم ليس اجرهادان من  ،كانما هك رأم مكجكد ف القرآف ،كقد أكصػانا أئمرنػا حينمػا
قالكا إذا كثرت عميكـ الفرف فرمسككا بالقرآف ،كما قمر

ينػاف القػرآف ،كاف كجػدرـ شػيئنا يرعػارض مػع

القرآف فإن سأككف شاك انر كممرننان لكـ حسف أرشادكـ كنصحكـ ل .
كمف جه أخرل أذكركـ ػ أيها األحب ػ بقضي حدثت ف الرسعينيات مف القرف المنصرـ ،حيػث
أشعمت قكل ا سركبار فرنػ سػميت ب ػ«فرنػ فضػؿ ا﵀» حػكؿ كسػر ضػمع الزهػرات  ،كهػذ الفرنػ قػد
أشرغؿ بها الشباب المرديف العراق أكثر مف يرهـ ،كه فػ الحقيقػ صػراع بػيف عممػيف ذكم نيرػيف
باطمريف ،فالمكضكع مكجكد ف كرب السيرة ،كليس هناؾ مايبرر كؿ رمؾ الضج المفرعمػ إ رمريػر
مخططات المسركبريف عم أبنات هذا الشعب المسكيف!..
أما مكضكعنا اليكـ فهك رنافس بيف حقيف خالصػيف فقػط ،كهػذا فػرؽ بػيف الحػالريف ،كأنػا أيريػد أف
أصدـ القسـ األكبر مػف الريػار العابػد لألشػخاص ،كلػيس لمحػؽ كالمكقػؼ الحػؽ ،لػذا أرمنػ مػف السػيد
البغدادم أف يرركن أسرمر ف منهج بفرح القمكب عم ا﵀ ،كارجاعها الػ القػرآف ،كاف كمفنػ ذلػؾ
صعقات كصدمات أصدـ بها الجهم كالعمياف كالظمم كالحاقديف كالمنافقيف ،فهذا الصداـ قد هيأ لػ
ا﵀ القػػدرة ل ػ كالركفيقػػات لػػذلؾ ،كأنػػا شػػاكر لػ نعم ػ  ،كأسػال أف يمػػف عمينػػا كعمػػيكـ كعمػ جميػػع أم ػ
محمد باألمف كاألماف ،كحسف العاقب .
أخ  ،أرجك أف ربم السيد القائد بكؿ هذ الرسال  ،كرشرح ل كؿ رفاصيمها ،كرقكؿ ل نق ن عن
بػػأن مقػػدمان سػػأخرمؼ مػػع السػػيد ضػػمف رؤير ػ لمكضػػكع ا شػػرباؾ مػػع أربػػاع الشػػهيديف الصػػدريف،
كسر حظكف أفكارم الجديدة عم الساح العراقيػ كاإلسػ مي  ،كالطػرح الجديػد الػذم

443

أرصػكر أحػدنا

قػػد طرحػ ف ػ أجػكات السػػاح الفكريػ الجهادي ػ اإلسػ مي  ،بعػػد عرض ػ عمػػيكـ ،كاخػػذ رأم السػػيد ب ػ ،
كأسألكـ أف ردعكا ل بالمكفقي ف ذلؾ ،كا﵀ ناصركـ كمسددكـ لما في الخير كالص ح.
س م كقب ر لكـ جميعان كلمسيد القائد كحفظكـ ا﵀ مف كؿ مكرك .
يكـ ا ثنيف
 8شهر جمادم األكل 1430هػ
كعمػ اثػػر نػػص الرسػػال الجكابيػ  :صػػرح أبػػك الحسػػف المكسػػكم النػػاطؽ الرسػػم باسػػـ سػػماح
نص ُػرُ حػكؿ مػاكرد
نص َر َّف المَّػ ُ َمػف َي ُ
األخ المرجع القائد احمد الحسن البغدادم ف شأف سمسػم َ ولَ َي ُ

فػ الحمق ػ الخامس ػ  ،الجػػزت ال اربػػع رحػػت عن ػكاف« :الشػػعب الثػػائر ك المثبطػػكف نقػػاط مشػػررك كأخػػرل
مرمايزة بيف الشهيديف الصدريف كأحمد الحسن البغدادم»:
«اف سماح األخ المرجع القائد إذ ذهب معمقان ػ بعد أف دعا لمشي القرش بالمكفقي ف نراج
اإلس م الممرزـ ػ أنا كنت أرمن قبؿ اسرشهاد الشػهيد الخالػد محمػد بػاقر الصػدر أف أحضػر بحكثػ
الفقهيػ  ،بكصػف فقيهػنا مجػػددا كمفكػ نار مبػدعنا لػػـ يشػهد رػاري (المؤسسػ

الدينيػ ) عمػ طػكؿ مسػػيررها

الحكزكي ل مثي ن.
كأما الشهيد الصدر الثان شهد ا﵀ ،كشهدت الم ئك انا كنت عم رنسػيؽ سػرم معػ قبػؿ
خركج مف العراؽ ،كلـ أكف مرحفظنا ػ كما يركهـ المركهمكف ػ كبمجرد مغػادرر أرض الػكطف األعػز
قه انر دعكت األم إل السير عم نهج  ،كا لرفاؼ حكؿ ظاهرر المميكني اإلس مي بكصفها شكمت
منعطفان ثكريان عم راري العراؽ

يشب أم منعطؼ ثكرم آخر».

المكجكد عم هذا الرابط www.alsaedػ albaghdadi.com/e6lalat.html
ككذلؾ هذا الرابط www.alkader.net/juni/natherali_1_090618.htm

طرٌق أم طرق
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للجهاد والشهادة والهجرة
الجزء الخامس ()1
رسائل برٌدٌة
بٌن الرفض والقبول
يؿ اقْع ُدواْ مع ا ْلقَ ِ
ِ
يف
َ ولَ ْو ََر ُ
اع ِد َ
وج أل َ
ادواْ ا ْل ُخ ُر َ
َع ُّدواْ لَ ُ ُع َّدةً َولَػكف َك ِرَ المّ ُ ان ِب َعاثَ ُه ْـ فَثََّبطَ ُه ْـ َوِق َ ُ َ َ
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بعد اف رطرقنا ف الحمق السابق ال نقاط اإلشرراؾ كالرمايز بػيف المرجعيػات الثكريػ  ،كأخػذنا
نمػػكذجيف مػػف رجرب ػ الع ػراؽ خ ػ ؿ أربع ػ العقػػكد الماضػػي  ،ر ػكاردت عم ػ بريػػدم الرسػػائؿ مػػف جميػػع
األطراؼ ،سكات المرخصصيف منهـ ،ير المرخصصيف كبسرع  ،كعدد ير معهكد مف قبؿ ،فكانت
بيف منصؼ ،كمرعصب ،كمسرفهـ ،كجاهؿ.
أما المنصفكف كالمحبكف فإنهـ اعررضػكا عمػ مقػالر هػذ بعػدـ كجػكد الكقػت المناسػب لطػرح
مث ػػؿ ه ػػذ األفك ػػار فػ ػ الكق ػػت الحاض ػػر ،ال ػػذم يع ػػان منػ ػ البم ػػد ال ػػدمار كالربعيػ ػ لممحر ػػؿ ،ككج ػػكد
المرسمطيف عم أبنات األم  ،الػذيف يركممػكف باسػـ الػديف كالكطنيػ  ،كطػرح مثػؿ هػذ القضػايا فػ هػذا
الكقػػت العصػػيب قػػد يس ػ ت ال ػ األشػػخاص ،الػػذيف رريػػد ذكػػرهـ ك يخػػدمهـ ف ػ ظػػؿ ضػػياع الم ػكازيف
الشرعي كالمقاييس األخ قي  ،كطغياف المفاهيـ العاطفي  ..كالمذهبي الضيق  ،كآخركف قػالكا قػد يفػرح
عمينػػا هػػذا الطػػرح باب ػنا لمنقػػاش يبعػػدنا عػػف قضػػيرنا المركزي ػ ف ػ رحريػػر بمػػدنا مػػف المحرػػؿ كأعكان ػ ..
كآخ ػػركف ح ػػاكلكا نص ػػح بع ػػدـ الرك ػػؿ فػ ػ ه ػػذا األم ػػر أكث ػػر م ػػف ه ػػذا الح ػػد ،كػ ػ

ينقس ػػـ الري ػػار

الصػػدرم ،الػ أقسػػاـ أخػػرل ،ك نريػػد أف نحمػػؿ األمػ أكثػػر مػػف طاقرهػػا ،كقػػد يخسػػر السػػيد البغػػدادم
أنصار مف الريار الصدرم ،الذيف يربعكن ف األخذ بفراكيػ  ،كيربعػكف إرشػادار كنصػح  ،أمػا مكرػب
السيد البغدادم فقد صػرح أبػك الحسػف المكسػكم النػاطؽ الرسػم عػف سػماحر بشػأف هػذ المقالػ بعػد
أف رمق هذا األخير مكالمات كرسائؿ كثيرة كمف مخرمؼ األطراؼ أيضنا بشأف هذ المقال
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( )129سورة التوبة اآلٌة .46
( )70راجع الموقع الرسمً للسٌد البؽدادي  WWW.ALSAED_ALBAGHDADI.COMتصرٌح حول ما ورد فً سلسلة
( َولٌََنصُرَ نَّ َّ
ص ُرهُ).
هللاُ مَن ٌَن ُ
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كأما المرعصبكف فقد أجمعكا ف رسائمهـ بأن قد خالفت القرآف كسيرة األنبيات كالشػهدات مػف أهػؿ
البي ػت كالصػػحاب كقػػد أسػػأت إلػػيهـ!! كأمػػا المسػػرفهمكف فرسػػاتلكا أف الطريق ػ الر ػ اربعرهػػا ه ػ ذات
الطريق السائدة المربع ف الحكزة الرقميدي إذا أرادت ركهينان مف شخصي منافس لهـ ،أما المرسائمكف
مػف بعػػض القػكمييف فػإنهـ أنكػركا القضػػي  ،الرػ أكردرهػػا فػ المقالػ  ،بشػػأف رقػػديـ المقاكمػ كرحديػػدها
كرأطيرها بالشي حارث الضارم ،كذكركا أنها مف نس خياؿ الكارب !..
أمػػا الجػػاهمكف ،فهػػـ رك م ػكا ف ػ الشػػرائـ كالمعػػف كبعضػػهـ أكصػػمن ال ػ ررب ػ الكفػػار ،كمجمكع ػ
أخػػرل عطفػػت عم ػ كنسػػبرن ال ػ أع ػكاف المحرػػؿ كالمرػػآمر عم ػ الريػػار كالشػػهيديف كالسػػيد «القائػػد»
مقر ػػدل الص ػػدر ،كم ػػا الػ ػ ذل ػػؾ م ػػف الص ػػفات كالنع ػػكت ،الرػ ػ

يطمقكنه ػػا إ عمػ ػ أش ػػد أع ػػدائهـ،

كأسػػرغفر ا﵀ لػ كلهػػـ كأدعػػك ا﵀ أف يجم ػك بصػػيررنا كيكشػػؼ لنػػا حقػػائؽ القػرآف الك ػريـ كمػػا ه ػ  ،كأف
نردبر القرآف الذم في ربياف لكؿ ش ت.
كهؤ ت كمهـ ،كمف يريد أف يككف القرآف قائد كدسركر  ،أقكؿ لهـ جميعا :رعالكا معنا ال القرآف،
كلنعػرض عميػ قضػايانا ،الرػ نحػف بصػددها ،كنأخػػذ بسػيرة الماضػيف مػف األنبيػات كالمرسػميف ،كسػػيرة
المصطف كآؿ بير  ،كأصحاب  ،كنقردم بآثارهـ عس أف ينير ا﵀ هذ القمكب الحيرل ،كهذ النفػكس
المض ػػطرب إلػ ػ ن ػػكر الح ػػؽ كالرجمػ ػ كػ ػ ينكش ػػؼ الغط ػػات عن ػػا ،فيك ػػكف بصػ ػرنا الي ػػكـ حدي ػػدا ،كا﵀
المسرعاف عم ذلؾ.
كجكاب لجميع هذ األسئم مكجكد ف طيات بحكث السابق
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كالحمقات البحثي القادم  ،كأمػا

حمق اليكـ فأبدأها بهذ األطركح مف القكاعد العممي كالرعاليـ القرآني  ،الر نسرعرضها سريعان خ ؿ
هػػذ البحػػكث الػػكجيزة ،سػػائميف المػػكل العزيػػز القػػدير أف يكفقنػػا لخدم ػ أبنػػات أمرنػػا ،كأف يكشػػح عممنػػا
بصدؽ الحديث كاخ ص الني  ،كا﵀ العاصـ مف الخطأ ،كمف ضمف القكاعد العممي كالرعاليـ القرآني
المخرص ف بحثنا هذا ،كه ف ما يم :

( )71راجع حلقات «التٌار الصدري بٌن القٌادة العاطقٌة والقٌادة الربانٌة« الموجودة فً القصل الثالث ضمن حلقات متقرقة،
والسلسلة التقسٌرٌة بعنوان «فال تطع الكافرٌن« ،وكذلك هذه السلسلة من«ولٌنصرن هللا من ٌنصره«.
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س َن َي ْي ِف
َّص َ
وف ِب َنا إِالَّ إِ ْح َدى ا ْل ُح ْ
1ػ ُ ق ْؿ َه ْؿ تََرب ُ
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ِ ِ
ِ ِ
وف
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6ػ والَ تَ ْحسب َّف الَّ ِذ َ ِ ِ
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وف.)77(
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يف
س ِم ِم َ
َ َ َ َُ
َ
ش َرى ل ْم ُم ْ
اب ت ْب َياناً لِّ ُك ِّؿ َ ْ َ
َف ا ْل َحػ َّ
ضػ َّػؿ َعػ ْن ُهـ َّمػػا َكػػا ُنوا
شػ ِهيداً فَ ُق ْم َنػػا َهػػاتُوا ُب ْرَهػػا َن ُك ْـ فَ َعمِ ُمػوا َّ
 8ػ َ وَن َز ْع َنػػا ِمػػف ُكػ ِّػؿ َّ
ُمػ ٍػة َ
ػؽ لِمَّػ ِ َو َ

وف
َي ْفتَُر َ

()79

( )72سورة التوبة اآلٌة 52
( )73سورة المابدة اآلٌة 35
( )74سورة المابد اآلٌة ة54
( )75سورة التوبة اآلٌة 1
( )76سورة التوبة اآلٌة 73
( )77سورة النحل اآلٌة 89
( )78سورة الحج اآلٌة 78
( )79سورة القصص اآلٌة 75
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ِ
ؼ فَػِ ْف َصػاب ُ َخ ْيػر ا ْطمػأ َّ ِ
ػاس مػف يعب ُػد المَّػ َ عمَػ حػر ٍ
ػف َّ
ػب
 9ػ َ و ِم َ
ػابتْ ُ فتْ َنػ ٌة ان َقمَػ َ
َص َ
َ َ
َ
الن ِ َ َ ْ ُ
َف ِبػ َ اوِا ْف َ
َْ
ٌ َ
()80
ِ ِ
َعمَ َو ْج ِه ِ َخ ِس َر ُّ
يف
اف ا ْل ُم ِب ُ
س َر ُ
الد ْن َيا َو ْاِخ َرةَ َذل َؾ ُه َو ا ْل ُخ ْ

آف ِع ِ
يف
ض َ
يف َج َعمُوا ا ْلقُْر َ
10ػ الَِّذ َ

()81

ش َه َدا َعمَ َّ
الن ِ
اس
وف َّ
ش ِهيداً َعمَ ْي ُك ْـ َوتَ ُكوُنوا ُ
سو ُؿ َ
11ػ َ ًً ي ُك َ
الر ُ

()82

ضػ َن ْح َبػ ُ َو ِمػ ْن ُهـ َّمػف َينتَ ِظ ُػر
ص َدقُوا َما َع َ
12ػ ِ م َف ا ْل ُم ْم ِم ِن َ
اه ُدوا المَّ َ َعمَ ْيػ ِ فَ ِمػ ْن ُهـ َّمػف قَ َ
يف ِر َجا ٌؿ َ
َو َما َب َّدلُوا تَْب ِديمً.)83(

كرد أع

عدة قكانيف قرآني  ،كه جزت يسير جدان مف مجمكع كبيرة مف المعاد ت ،الر كرد

ذكرهػػا ف ػ الق ػرآف الك ػريـ ،كي حػػظ المرربػػع لمرفاسػػير المخرمف ػ أف هػػذ المعػػاد ت القرآني ػ  ،رأخػػذ ف ػ
رأكيمها كرفسيرها عدة أطر ،كمخرمؼ الطرؽ ف ذلؾ ،كه ف الحقيق كحدة كاحدة مف سمسم طكيم
ممرفػ حػػكؿ بعضػػها الػػبعض بمػػدارات

رخػػرج عنهػػا ك رحيػػد منهػػا ،كهػػذ السمسػػم ركػػكف بمجمكعهػػا

الرصكر الحقيق لكحدة الخالؽ ،كحداني المعبكد ،الر رركج إلي جميع المخمكقات المكجكدة ف هذا
الكػػكف الفسػػيح ،فمػػف أخػػذ جػػزتان مػػف الق ػرآف ،كرعبػػد ب ػ  ،كرػػرؾ البقي ػ جانب ػان ،يكػػكف قػػد عبػػد ا﵀ عم ػ
حرؼ ،أك برعبير اليكـ قد عبد ا﵀ مف زاكي محدكدة ضيق كا﵀ كاسع عمػيـ ،كمػا نػ ار اليػكـ فػ حػاؿ
المسػػمميف عامػ كالعػراؽ خاص ػ هػػذا الركجػ السػػائد بيػػنهـ عمػ مخرمػػؼ أصػػنافهـ كبكافػ مشػػاربهـ..
فمنهـ مف يعبد ا﵀ يحفػظ القػرآف ،كيرػرؾ العمػؿ بػ  ..كمػنهـ مػف يريػد العمػؿ لإلسػ ـ كيرػرؾ القػرآف..
كآخر يرل اإلس ـ مف خ ل  ،ك يرل نفس مف خ ؿ اإلس ـ ،كمجمكع أخرل رطبػؽ اإلسػ ـ فػ
أ مب قكانين كرفشؿ ف رطبيؽ القكانيف األخرل ..كأخرل ررفع شعار الركحيد ..كرسقط ف الرطبيؽ..
كفئ ػ

ريب ػ جػػدان

ػعار ،ك رريػػد رطبيق ػان ،كلكػػف رحػػب أف يقػػاؿ عنهػػا أنهػػا مػػف المجاهػػديف،
ررفػػع شػ ان

(  )80سورة الحج اآلٌة 11
( )81سورة الحجر اآلٌة 91
( )82سورة الحج اآلٌة 78
( )83سورة األحزاب23
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كالػػدعاة كالمفك ػريف اإلس ػ مييف...كرػػارة أخػػرل نػػرل ىم ػف رصػػدكا لهػػذا األمػػر ،كقػػد سػػقطكا ف ػ مراهػػات
كمشك ت يرب أر منها اإلنساف ير المسمـ فض ن عف المسمميف ك﵀ المشرك كالي المصير.
كبحثنا ف هذ الحمق يدكر حكؿ بعض المفاهيـ الممربس عم أبنات شعبنا العراق خاص ن،
كعم الشعكب اإلس مي عام  ،كخاص البمداف الر لهػا ذات األزمػ الرػ يمػر بهػا الشػعب الع ارقػ
مف كجكد قكات محرم عم أرض  .كنرعرض بصكرة مكجزة لنمكذجيف رئيسييف مف المفاهيـ الممربس
الر أثرت بصكرة مباشرة ف طريق رفكيرنا ،كهػذا األخيػر مي ىػز طريقػ عممنػا فكػاف عممنػا يػر دقيػؽ

مفارقنا لمصراط المسرقيـ مف حيث نعمـ أك

نعمـ.

مفهوم الجهاد واالستشهاد
بٌن االلتباسات والتجلٌات
كالنمػػكذج األكؿ الػػذم نرناكل ػ ف ػ هػػذ الحمق ػ هػػك مفهػػكـ الجهػػاد كالشػػهادة ..فبعػػد معرك ػ بػػدر
الكبرل ،كهزيم مشػرك قػريش ،كانرصػار المسػمميف ،أخػذت قػريش رمممػـ فمكلهػا ،كرسػرعد لشػف حػرب
رالي عم المسمميف ف معرك أرادكا لها أف رككف فاصم بيػنهـ كبػيف هػذا الػديف الجديػد ،الػذم كسػر
شػػككرهـ ،كأذؿ كبريػػائهـ ،كأعػػدكا العػػدة لػػذلؾ ،ككػػاف مػػف ضػػمف هػػذ العػػدة رػػآمرهـ إل ريػػاؿ إح ػػدل
الشخصػيات الرئيسػػي  ،الرػ قػػادت النصػػر فػ معركػ بػػدر ،فجػرل الرشػػاكر بػػيف رؤسػات هػػذ الحممػ ،
كلنررؾ الحػديث لمػا قػاؿ المرشػاكركف أثنػات اإلعػداد لعمميػ ا

ريػاؿ ،حيػث جػات فػ ذكػر خبػر مقرػؿ

حمزة بف عبد المطمب :قاؿ جبير بف مطعـ بف عدم بف نكفؿ بف عبد مناؼ لعبد كحش يكـ أحػد:
كيمؾ إف عميان قرؿ عم طعيم سيد البطحات يكـ بدر ،فػإف قرمرػ ي اليػكـ فأنػت حػر ،كاف قرمػت محمػدان

فأنت حر ،ك إف قرمت حمزةى فأنت حر ،ف أحد يعدؿ عم  ،إ هؤ ت ،فقاؿ أما محمد فإف أصحاب
دكن ػ  ،ك لػػف يسػػممك  ،ك

أ ارن ػ أصػػؿ إلي ػ  ،ك أمػػا عم ػ فرجػػؿ حػػذر ،مػػرس ،كثيػػر ا لرفػػات ف ػ
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الحرب،

أسرطيع قرم  ،كلكف سأقرؿ لؾ حمزة فإن رجػؿ

يبصػر أمامػ فػ الحػرب ،فكقػؼ لحمػزة

حر إذا حاذا زرق بالحرب كما رزرؽ الحبش بحرابها(.)84
عند دراس الكصؼ الذم ذكر هذا المقارؿ الحبش  ،الذم يػرقف فنػكف الرمايػ عػف شخصػي
يريد ا ريالهػا فػ الحػرب ،فإنػ يػأر عمػ أهػـ الجكانػب الرػ رميػز رمػؾ الشخصػي القياديػ كيطرحهػا
الم ىك ًاريػ ى ل
أمام كيرل هػؿ بإمكانػ أف يجػد الفرصػ ي
خ ؿ النص المرقدـ أف اإلماـ عميان كاف يمرمؾ مف المكاهب كالصفات القرالي كالقياديػ مػا لػـ يمرمكػ

ريػاؿ مػف خػ ؿ ذلػؾ الرحميػؿ أـ  ،فنػرل مػف

يػػر أبػػدنا باسػػرثنات رسػػكؿ ا﵀ ،كعمػ الػػر ـ مػػف أنػ

يررػػدم دركعػنا ،إ قميصػنا مفرػػكح األزرار مػػف

صدر  ،يخرج يديػ مػف أكمامػ  ،ك يضػع عمػ أرسػ سػكل عمامرػ  ،إ أف أحػدان لػـ يسػرطع أف ينػاؿ
من ف كؿ حركب  ،الر خاضها ،هذا باإلضاف إل ممكار القيادي  ،الر هيػأت لػ أف يخػكض كػؿ
حركبػ بنجػػاح منقطػػع النظيػػر ،كعمػ الػػر ـ مػػف قسػػكة ظركفهػػا أك ن ،كنكعيػ األشػػخاص الػػذيف قػػارمهـ
ثانيان ،إ أن بق ثابران

يحيد عف الهدؼ الحقيق  ،الذم رسم القرآف الحكيـ إلقامػ العػدؿ اإللهػ ،

كعم الر ـ مف كؿ هذا الحذر كاف يرمن ما كعد ب الصادؽ األميف مػف قرمػ عمػ يػد أشػق خمػؽ
ا﵀ ،ككاف يردد مر سرخضب هذ مف هذا ،يعن لحير مف رأس

(.)85

فالرؤي اإلس مي لفكرة الجهاد رسرند عم دعامريف رئيسيريف هما :النصر ،أك الشهادة ُ ق ْؿ َه ْؿ

س ػ َن َي ْي ِف ،)86(هار ػاف الػػدعامراف رنفكػػاف إحػػداهما عػػف األخػػرل ف ػ عمػػؽ
َّصػ َ
ػوف ِب َنػػا إِالَّ إِ ْحػ َػدى ا ْل ُح ْ
تََرب ُ
الرفكير عند المسمميف قاطب  ،كهػ الركيػزة الصػمب الرػ يرحػرؾ عمػ ضػكئها المؤمنػكف المجاهػدكف،

فالمسممكف األكائؿ كانكا يندفعكف القراؿ لمفكز بإحدل اٍل يح ٍس ىن ىي ٍي ًف دكف الرفريط بالنصر ،فالنصر عندهـ
( )84شرح نهج البالؼة ،أبن ابً الحدٌد،المجلد األول /243/ت ،محمد أبو القضل إبراهٌم.
«جاء فً ذكر خبر مقتل حمزة بن عبد المطلب :قال جبٌر بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناؾ لعبده وحشً ٌوم أحد
وٌلك إن علٌا قتل عمً طعٌمة سٌد البطحاء ٌوم بدر فإن قتلت الٌوم فؤنت حر و إن قتلت محمدا فؤنت حر و إن قتلت حمزة فؤنت
حر فال أحد ٌعدل عمً إال هإالء فقال أما محمد فإن أصحاب دون و لن ٌسلموه و ال أرانً أصل إلٌ و أما علً فرجل حذر
مرس كثٌر االلتقات فً الحرب ال أستطٌع قتل و لكن سؤقتل لك حمزة فإن رجل ال ٌبصر أمام فً الحرب فوقؾ لحمزة حتى
إذا حإذاه زرق بالحربة كما تزرك الحبشة بحرابها فقتل » .
( )85موسوعة اإلمام علً بن أبً طالب (علٌ السالم)فً الكتاب و السنة و التارٌخ ،محمد الرٌشهري ،ط2،1425/هـ ،ت /مركز
بحوث دار الحدٌث للطباعة والنشر.
( )86سورة التوبة اآلٌة52
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هك األساس ،أما الشػهادة إذا جػاتت بػالعرض أثنػات القرػاؿ فهػذا هػك الفػكز بالجنػ  ،الرػ كعػد ا﵀ بهػا
المقارميف ف سبيم والَ تَ ْحسب َّف الَّ ِذ َ ِ ِ
سػ ِب ِ
ػوف ،)87(
َح َيػا ِع َ
نػد َرِّب ِه ْػـ ُي ْرَزقُ َ
يؿ المّػ ِ َْم َواتػاً َب ْػؿ ْ
ََ
يف قُتمُػواْ فػي َ
َ

فف الركاي السابق ف ذكػر خبػر مقرػؿ حمػزة بػف عبػد المطمػب ،كعنػد عرضػها عمػ طاكلػ الرشػريح

نرل فيها أف عمينا عم الر ـ مف رمني الشهادة كأنس بالمكت ،ر ار يأخذ بكؿ األسباب الطبيعي الر
رمنع الكصكؿ إلي كقرم  ،كهذا األمر اعررؼ ب خصكم الذيف أرادكا قرم  ،كعجزهـ عف رحقيػؽ ذلػؾ
فػ الحػػركب الرػ خاضػػكها معػ  ،هػػذا الػػدرس مػػف سػػيرة اإلمػػاـ عمػ يضػػعنا أمػػاـ حقيقػ قرآنيػ ذات
بعػػديف مرسػػاكييف فػ الهػػدؼ مخرمفرػػيف فػ النريجػ  ،فالحقيقػ القرآنيػ الخالػػدة هػ فػ رطبيػػؽ الحكػػـ
اإلله  ،كألجؿ هذ الحقيق يبذؿ المسممكف أنفسهـ ف سبيؿ ا﵀ ،فإذا حصؿ البعد األكؿ المرمثؿ ف
العدك كا سري ت عم أرضػ كسػ ح كخيمػ كركابػ ك نيمػ مػا كجػد فػ
النصر كالغمب كالرم ٌكف مف
ٌ
يد كما ف أرض المعرك  ،كما ف الجهاد ا بردائ  ،أك دفع العدك عف أرض اإلس ـ كحراس ثغكر
المسمميف كحفظ بيضرهـ من  ،كمػا فػ الجهػاد الػدفاع ػ جهػاد الػدفع ػ لػيس ذلػؾ كحسػب ،بػؿ عمميػ
اإل داؽ كاإل راؽ الرباني

كرمرد إل مػا بعػدها حيػث رسػركعب الحيػاة الكريمػ
رعدل ساح المعرك
ٌ
ر ٌ

عمػػت المجرمػػع ،كربػػرز ظػػاهرة
كالعػػز كالفخػػر ،الر ػ أدل إليهػػا ذلػػؾ النصػػر ،كرمػػؾ اإلسػػرقام الر ػ
ٌ
ا سرض ػػاتة بن ػػكر رطبي ػػؽ القػ ػكانيف اإللهيػ ػ  ،ل ػػذا فحالػ ػ النص ػػر كالغمبػ ػ كالظه ػػكر بع ػػد خ ػػكض م ػػار

ً
يف ًإف
المعرك مع
العدك رعن فػ المفهػكـ اإلسػ م أكبػر مصػاديؽ اإلسػرقام لقكلػ ع ٌػز شػأن الػذ ى
ٌ
ض أىقى ػػامكا الصػ ػ ى ةى كآرى ػػكا الزىك ػػاةى كأىم ػػركا بً ػػاٍلمعر ً
ػاه ٍـ ًفػ ػ ٍاأل ٍىر ً
كؼ ىكىنهى ػ ٍػكا ىع ػ ًػف اٍل يمن ىك ػ ًػر ىكًلمػ ػ ً ىع ًاق ىبػ ػ ي
مكن ػ ي
ى ٍي
ىىي
ي
ى ي
يم ً
ػكر ،)88(فقػرف الرمكػيف كبسػط السػمطاف بإقامػ الصػ ة ،الرػ هػ عمػكد الػديف كأفضػؿ األعمػػاؿ
ٍاأل ي
عمػ اليقػػيف ،لمػػا فػ الصػ ة مػػف رجسػػيد لكاقػػع العبػػادة ككػػؿ ،الرػ مػػف أهػػـ أهػػدافها كمعطيارهػػا قكلػ

رعػػال ً :إف الص ػ ى ةى رىٍنهى ػ ىعػ ًػف اٍل ىف ٍح ىشػػات ىكاٍل يمن ىكػ ًػر

()89

كالمعن .

( )87سورة آل عمران اآلٌة169
( )88سورة الحج اآلٌة41
( )89سورة العنكبوت اآلٌة 45
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كهػػك كمػػاؿ مصػػداؽ اإلسػػرقام ف ػ المفهػػكـ

أمػػا البعػػد الثػػان المرمثػػؿ فػ الشػػهيد فهػػك حالػ معينػ كمخصكصػ بػػأفراد معينػػيف ،كمػػا هػ
الحاؿ ف أسرشهاد اإلماـ أمير المػؤمنيف ،كاإلمػاـ الحسػف كالحسػيف ،فهػؤ ت األئمػ قػد اسرشػهدكا قبػؿ
أف يرـ رنفيذ القرؿ فيهـ بالطرؽ المرعددة المعركف  ،الر اسرشهدكا بها ،فهـ قد ارخذكا مكقفػان يشػهدكف
ب ػ أمػػاـ ا﵀ كأمػػاـ أح ػرار العػػالـ كسياسػػيي برفضػػهـ لكػػؿ المخططػػات كا نح ارفػػات عػػف خػػط الركحيػػد
اإلله  ،الذم سع أصحاب الجبا السكد ،كالمنػافقكف ،كالنفعيػكف ،كالجهمػ المسػرهرركف ،كالمجرمػكف
إل ػ ح ػرفهـ عػػف رطبيػػؽ مشػػركعهـ اإلله ػ  ،هػػذا المكقػػؼ جعػػؿ مػػنهـ هػػدفنا لمشػػاريع حكػػاـ الجػػكر،
كأصػحاب المعرقػػدات الفاسػػدة ،كطػػالب الرئاسػ كالزعامػ كالرسػػمط عمػ أبنػػات األمػ ؛ هػػؤ ت قػػد ارخػػذكا
قػ ار نار بمػ بهػػـ فػ النهايػ إلػ الشػػهادة ،ك يهػػـ فػ ذلػػؾ كػػـ الفرػرة الزمنيػ الفاصػػم بػػيف لحظػ ارخػػاذ
القرار كعممي قرمهـ ،المهـ هك عممي القرار ،الذم أدل بهـ إل الشهادة ،لذا فهـ انرخبكا الشهادة مػف
بيف عدة خيارات كحمكؿ مطركح ساقها إليهـ الطرؼ اآلخر ،كلكف جميػع هػذ الحمػكؿ كانػت رصػب
ف خان هذا اآلخر كمصمحر  ،كه

ير كحدكي أم أف هذ الحمكؿ ليست فيها صف ركحيد البارئ

عز كجؿ ،عم العكس مف القرار الذم ارخذك  ،ففي خ ص ركحيد الخالؽ .
المقار يؿ ف سبيؿ ا﵀ رعال  ،هك ذلؾ الشخص ،الذم ينرفض ليقارؿ أعدات ا﵀ مدافعان عف دين
ػدك فػ سػػبيؿ نشػػر اريػ الركحيػػد كالرسػػال بػػيف صػػفكؼ المشػػركيف كالكفػػار،
كأمرػ  ،أك هػػك محػػارب العػ ِّ
ػاهيـ دينػ  ،كقػد يسػقط هػذا المقارػؿ،
ماداـ هذا العدك يقػؼ حجػر عثػرة فػ كجهػ ليحػكؿ دكف نشػر مف ى
إثنػػات قرال ػ العػػدك فينػػاؿ الشػػهادة ف ػ سػػبيؿ ا﵀ ،كه ػ ذات نريجرػػيف مخرمفرػػيف ،األكل ػ ه ػ خسػػارة
األسرفادة مف خدمات هذا المجاهد االر يسرمر باسرمرارها عطاؤ ف قرؿ أعدات ا﵀ ،كا سرمرار ف
ساحات المعرك  ،كرفريؽ العدك ،كا نرصار عمي .
كالنريج الثاني ه فكز المقارؿ المعنػكم كالشخصػ مػف حيػث نيمػ درجػ القرػؿ فػ سػبيؿ ا﵀،
الر يطمؽ عميها الشهادة.
الم ٍبػ ػ ًػرٍز عظم ػ ػ نهاي ػ ػ فدائي ػ ػ اإلنسػ ػػاف كرضػ ػػحير  ،ذلػ ػػؾ الفػ ػػدات
إذف فالشػ ػػهادة ه ػ ػ المكقػ ػػؼ ي

كالرضػػحي  ،الػػذم يعبػػر عػػف مػ ؾ الجػػذب كا سػػرقطاب مػػف قبػػؿ الكاهػػب الكاحػػد األحػػد ،الرػ يرسػ ٌػبب

أهـ كأعظـ عنصر حيار كهك الركح عف الجسد اإلنسان .
عنها إزهاؽ كفصؿ ٌ
أعز ك ٌ
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لكف ،ف المقابؿ ررل أف هذا الفدات الكبير كالرضحي العظيم لػ مجػازاة بػثمف أكبػر كأعظػـ
من

ِ ِ
ِ
س ِب ِ
نػد
َح َيػا ِع َ
يؿ المّ ِ َْم َواتاً َب ْؿ ْ
س َب َّف الَّذي َف قُتمُواْ في َ
ألصحاب  ،إذ يقكؿ سبحان رعػال َ  :والَ تَ ْح َ

وف ،)90(فهذ الحياة كذلؾ الرزؽ األبدياف ف حضرة المحبكب ايػ المطمػكب ،كنعمػ مػا
َرِّب ِه ْـ ُي ْرَزقُ َ
بعدها نعم لمػف راـ الفػكز بهػا ،كهػذا الفػكز لػ شػركط كقكانينػ  ،الرػ أدرجػت ضػمف ئحػ القػكانيف

اه ُدوا المَّ َ َعمَ ْي ِ فَ ِمػ ْن ُهـ
ص َدقُوا َما َع َ
كالسنف القرآني  ،كالر ذكرت ف قكل رعػال ِ  :م َف ا ْل ُم ْم ِم ِن َ
يف ِر َجا ٌؿ َ
ض َن ْح َب ُ َو ِم ْن ُهـ َّمف َينتَ ِظ ُر َو َما َب َّدلُوا تَْب ِديمً.)91(
َّمف قَ َ

مف خ ؿ هذ المقدمات المكجزة ما الذم نسرفيد ف كاقعنا المعاصػر عمػ ضػكت المعطيػات
الجديدة ،الر رمر عم كضع العراؽ حاليان ،حيث ي حظ كؿ مف يرػابع الشػأف الع ارقػ مػف قريػب أك
بعيػد الصػف الدينيػ الرػ رصػػب أ مػب الحركػات الشػعبي السياسػي فػ الشػارع الع ارقػ بغػض النظػػر
عف أف هذ الحركػات ذات ركجػ دينػ حقيقػ أـ يػر ذلػؾ ،كهػذا الركجػ الػدين لػدل الشػعب نريجػ
طبيعيػ لرضػػحيات األنبيػػات ،كاألكصػػيات كجهػػكدهـ ،كالعممػػات المخمصػػيف ،كالشػػهدات الصػػديقيف ،الػػذيف
سػػقكا هػػذ األرض الطيبػ بػػدمائهـ لركػػكف نػػك نار رسرضػ ت بػ األجيػػاؿ ال حقػ فػ مقارعػ قػػكل الشػػر
كالظ ـ.
هذ الحركات كقعت ف شبه نكر الشهادة ،كقدسي الشهيد ،كما ذكرناهػا فػ مقدمػ البحػث،
هػػذ الشػػبه

طػػت عم ػ منهجي ػ أعمػػاؿ هػػذ الحركػػات الشػػعبي الديني ػ كأ مػػب أفعالهػػا ،فقػػد ركقػػؼ

جميع المفكريف كالمصمحيف عنػد رمػؾ النقطػ  ،الرػ انرهػ إليهػا الشػهيد ،كأصػبح الكػؿ بػيف نػا وع ك و
آس

عم الشهيد ،بيف مسرمود مف فكرر الر يحممها كينطمؽ منها إل مكاجه األعػدات ،كهارػاف الحالرػاف

يمر بهما الشعب العراق اليكـ ،إذ ن ار بيف الصنفيف مف حيث ا سرفادة مف نكر الشهادة ..فبعضهـ
ان ػػزكل مكرفيػ ػان ب ػػالحزف كالنعػ ػ عمػ ػ فق ػػداف الش ػػهيديف الص ػػدريف ،ك يري ػػدكف أف يرخيمػ ػكا العم ػػؿ م ػػف
دكنهمػػا ،فهم ػا قػػد سػػقطا رحػػت رػػأثير حال ػ الشػػهادة النكراني ػ القدسػػي  ،كمركػػز الشػػهيد كمكقع ػ ف ػ
النفكس ..كبعضهـ اآلخر عمؿ بالطريق نفسها الر كاف الشهيد يعمؿ بها الشهيد ..كهػذا األخيػر قػد
( )90سورة آل عمران اآلٌة 169
( )91سورة األحزاب اآلٌة 23
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كقع ف خطأ ،فزماف الشهيد ليس كزمانػ الػذم يرعامػؿ معػ أك  ،ك نكعيػ العػدك هػ ذات العػدك
ثانيان.
اب ،كالمحممكف ،كالسياسيكف عند نقط الشهادة كلـ يرجاكزكها ،إل
ف الحال األكل كقؼ ال هكر ي

مػػا بعػػد الشػػهادة ،فرػػرل عش ػرات الكرػػب الر ػ رناكلػػت مخرمػػؼ المكاضػػيع عػػف الشػػهيد الصػػدر األكؿ،
ؼ بم ػػنه
كمئ ػػات الك ارس ػػات ،كمئ ػػات البح ػػكث كالد ارس ػػات ،كعشػ ػرات المكاق ػػع ا لكرركنيػ ػ  ،الرػ ػ ري ىعػ ػ ِّر ي

الشهيديف الصدريف ،كهذا أمر ارئػع أف يي ىخمػ ىد الشػهيد فػ ذاكػرة األمػ  ،كلكػف الشػهيد إنمػا أسرشػهد مػف
أجؿ هدؼ و
ساـ مقدس ،هك كمػا ذكرنػا فػ المقدمػ رطبيػؽ القػانكف اإلسػ م  ،حيػث يسػير هػك نفسػ
ف ػ الخطػ ػكات األكلي ػ لرطبي ػػؽ هػػذا الق ػػانكف اإلله ػ  ،كخط ػػكة الشػػهادة هػ ػ المنطمػػؽ ال ػػذم يج ػػب أف
ػدات ا﵀،
ينطمؽ منهػا الجيػؿ ال حػؽ فػ مقارعرػ أع ى

أف يقفػكا عنػد رمػؾ النقطػ  ،فرػرل مثقفػ األمػ

كمفكريهػػا قػػد كقف ػكا عنػػد رمػػؾ النقط ػ كذلػػؾ النػػكر الكهػػاج ،كرناس ػكا األن ػكار الر ػ رحػػيط بهػػـ ،كأخػػذكا

يسرشػػهدكف بػ ػ «أدل ػ إثبػػات العصػػم » عم ػ كػػؿ أفعػػاؿ الشػػهيديف الصػػدريف كأفكارهمػػا كرحركارهمػػا،
ككأنهمػا مػػف المعصػػكميف الكاجػػب طػػاعرهـ فػ حػػيف أنهمػا مػػف أحػػد مصػػاديؽ اآليػ ( )23مػػف سػػكرة
األحزاب المذككرة أع

الذيف قضكا نحبهـ ،لكننا نرل هناؾ مف يكمؿ المسيرة ف الطريؽ ذار  ،كهـ

منرظركف كما بدلكا ربدي  ،لكننا رغاضينا عنهـ ف مرابعرهـ كالسير معهـ ،أك جهمنا حقهـ فرركناهـ،
أك نحػػف الػػذيف بػػدلنا عهػػدنا ك يرنػػا رأينػػا عنػػدما رأينػػا شػػدة بػػأس عػػدكنا ،كالكعػػكد كاألمػػان الرػ كعػػدنا
هذا ك ذاؾ ،كانما ركاسمنا كاركػؿ بعضػنا عمػ بع و
ػض فػ نصػرة الثػكار الصػادقيف ،فصػار

بها ،أك

ما حصؿ ف بمداننا ،حر إذا أنطفأى أحد هذ األنكار اسريقظنا كرنبػ المجرمػع لمنػكر الػذم كػاف بػيف
يػػديهـ دكف أف ي حظػػك  ،كهػػذا ديػػدف الحركػػات الثكريػ الرػ نهضػػت لمقارعػ قػػكل الكفػػر كالطكا يػػت
كالظمم .
إف مثقف ػ هػػذا الشػػعب كمفكري ػ  ،قػػد ركقف ػكا عنػػد رمػػؾ النقط ػ  ،كمػػا يركقػػؼ رجػػاؿ الفكػػر عنػػد
ظهكر مجدد فكرم حينما يطرح نظري ما فيركقؼ عندها المفكركف ،كيأخذكف فػ رحميمهػا مػف جميػع
األكج  ،كبمخرمؼ ا حرما ت ،كقد يرناكلكنها أكثر ممػا يجػب فػ الفرػرة الرػ يبحثكنهػا مثممػا حصػؿ
بعد كفاة الشي الطكسػ

حيػث لػـ يرجػ أر أحػد خػ ؿ مائػ عػاـ عمػ مناقشػ أطركحارػ الفقهيػ
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هػذا

األمر أخرج لنا حديثنا نرناكل بيننا هك « إف ا﵀ يبعث لهذ األم عم رأس كػؿ مائػ سػن مػف يجػدد
لهػػا دينهػػا»( ،)92ك أعػػرؼ كيػػؼ يػػدعك هػػذا الحػػديث إل ػ رعطيػػؿ األم ػ لمائ ػ سػػن حر ػ يخػػرج هػػذا
المصمح ! حر ظهر ابف أدريس الحم فكسر هذا الحاجز ،كأخذ يناقش آرات الشي الطكس  ،فالذم
عميػ األم ػ اليػػكـ هػػك عػػدـ م حظػ أكلئػػؾ الػػذيف صػػدقكا مػػا عاهػػدكا ا﵀ عمي ػ كينرظػػركف كمػػا بػػدلك
ربدي  ،ككأف المعرك كانت بػيف شخصػيف،

بػيف فئرػيف ،فػإذا القائػد قضػ نحبػ فػإف ذلػؾ

ا سرس ـ ف كؿ األحكاؿ ،نعـ هك خسارة كبيرة قد

يعنػ

رعكض ،لكف مف دكاع النصر الرسميـ لقيادة

جديػػدة رحمػػؿ المكاصػػفات ذارهػػا ،الرػ حممرهػػا رمػػؾ القيػػادة ،أك ذلػػؾ القائػػد ،كمػػا يحصػػؿ فػ الحػػركب
عادة ،فعند مكت القائد ف الحرب رسم يـ فالقيادة إل شػخص آخػر ،لػ مكاصػفات شػبيه  ،أك مقاربػ ،
أك أقؿ درج مف مكاصفات القائد ،الذم فقد ك يسػرمركا فػ الحػرب دكف أف يسرسػممكا ،كمػا حصػؿ
ف العراؽ أن بعد فقداف الشهيد الصدر األكؿ ركقؼ الشعب عف البحث عف البديؿ لمدة عقد كنيؼ
مف الزماف ،أك ذهب إل بد ت مزيفيف يمبسكف م بس القيادة ذارهػا ،لكػف

ررػكفر فػيهـ المكاصػفات

القيادي ػ الحق ػ  ،الر ػ أمرػػاز بهػػا الشػػهيد الصػػدر األكؿ  ،حر ػ بػػرز لهػػـ قائػػد مػػف بيػػنهـ فػػالرفكا حكل ػ
كأخػػذكا يشػػكمكف مصػػدر قمػػؽ لمسػػمط الحاكمػ حينػػذاؾ ،فػػدبرت القػػكل المعاديػ لهػػذا الرجمػػع الكحػػدكم
كلقائد عممي إ رياؿ رفرؽ ب هػذا الركجػ الكحػدكم ،كرنهػ فػ الكقػت ذارػ كػؿ الجهػكد ،الرػ بػذلت
مػف أجػؿ بنائػ  ،فكػاف لهػػـ مػا أرادكا حينمػػا ا رػالكا الشػػهيد الصػدر الثػػان  ،فرفػرؽ الجمػػع ،كأخػذت كػػؿ
مجمكع ردع إدعاتات خاص كرأكي ت لك ـ الشهيد الصدر الثان ما أنػزؿ ا﵀ بهػا مػف سػمطاف،
ككأن كاف يأمرهـ ػ حاشا ػ بالخركج عف السنف كالقكاعػد القرآنيػ  ،كلػـ يعمػف جهػا ار بشػعار (كػ كػ
أمريكا ..ك ك إسرائيؿ ..ك ك ياشيطاف) كهذ ه الفكرة ذارها ،الر أسرشهد مف أجمها الشهيد
الصدر األكؿ ،لكف الغريب أف ن حظ الغالبي العام ممف حمؿ اريػ الشػهيديف الصػدريف ،قػد خػالفكا
مػا عاهػدكا ا﵀ عميػ  ،كاررمػكا فػ أحضػاف الكفػػار ،كسػفاك دمػات الشػػعكب مػف دكؿ ا سػركبار ،الرػ
حاربها الشهيداف ،كقد أكجدكا لذلؾ ربريرات ير قرآني بحج «الكاقعي السياسي كالركفيقي » كاسػرندكا
ف ذلؾ عم قرم الشهيديف الصدريف مف الحكزة الرقميدي  ،لربرير أفعالهـ بالمشارك مع العدك الكافر
( )92كنز العمال، 193 / 12 :عن رسول (صلى هللا علٌ وآل )قال :إن هللا تعالى ٌبعث لهذه االمة على رأس كل مابة سنة من
ٌجدد لها دٌنها .أو حدٌث ٌشاب هذا فً ذات المصدر حٌث نقل عن (صلى هللا علٌ وآل ) قابالً " :المجتهد على رأس كل مابة
لٌجدد لهذه االمة أمر دٌنها ".
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المحرؿ ،مرنكريف لدمات الشهيديف ،ككؿ الشهدات عممينا كنظرينا ،كاف ادعكا خ ؼ ذلؾ ،لكف الصكرة
الر نشاهدها اليكـ رقكؿ عكس كؿ ما يصفكن .
إف األم انطمت عميها هذ الشبه  ،كلـ ر حػظ كرسػمـ ال اريػ إلػ الػذيف( َينتَ ِظ ُػروف َو َمػا َب َّػدلُوا

تَْب ِػػديمً) هػػذ الشػػبه كقػػع فيهػػا حر ػ أكلئػػؾ ،الػػذيف لػػـ يبػػدلكا ربػػدي  ،فرػػرل أف السػػيد أحمػػد الحسػػن

البغػػدادم عم ػ الػ ػر ـ مػػف ثبار ػ عمػ ػ خط ػ الصػػدريف كمنهجهم ػػا الكاضػػح ف ػ مع ػػاداة قػػكل الكف ػػر
كا سػركبار العػالم  ،كاسػرمرار فػ محاربػ هػذ القػكل،

يسػرطيع أف يرحػرر مػف رمػؾ النقطػ  ،الرػ

ركقفػػت بهػػا مسػػيرة الشػػهيديف ،فر ػ ار ينسػػاؽ إل ػ العقػػؿ الجمع ػ النخبػػكم كالشػػعب ف ػ الكقػػكؼ عنػػد
انجازات الشهيديف ،ك يسرطيع الخ ص منها لسيطرة المد الشعب لرمؾ الحال  ،هذا األمر أثػر عمػ
طريقػ عممػ  ،الرػ هػ امرػػداد طبيعػ لسػػير األنبيػػات ،كاألكصػػيات ،كالشػػهدات ،كعػػدـ كجػػكد األنصػػار
كالمؤيديف لمفكر القكيـ كالمنه النبكم الرشيد
عم منهجهـ ،إنما القصكر ف األم  ،الر

يػدؿ عمػ قصػكر النبػ  ،أك الكصػ  ،أك ممػف يسػير
ررل ذلؾ ،أك قد ر ار  ،كلكف

رربع  ،كما حصػؿ مػع

نػػكح ،كاب ػراهيـ ،كعم ػ  ،كالحسػػف ،كالحسػػيف ،أك كمػػا حصػػؿ مػػع الع م ػ المصػػمح كاشػػؼ الغطػػات ،أك
الفيمسكؼ الداعي عبد الكريـ الزنجان  ،أك اإلمػاـ المجاهػد السػيد محمػد الحسػن البغػدادم ،إف ال اريػ
الر ػ رفعهػػا أحمػػد الحسػػن البغػػدادم لمخ ػ ص مػػف مشػػكم ا حػػر ؿ ،ه ػ ال اري ػ ذارهػػا الر ػ رفعهػػا
الصدرف ،لكف بأسمكب مخرمػؼ يرناسػب مػع طبيعػ المعركػ الجديػدة ،كنػكع الصػراع الػدائر
ا
الشهيداف
بيف الفئات المرحارب  ،كجدير بنا بعد أف عرفنا مػف خػ ؿ بحكثنػا السػابق  ،أف نحمػؿ معػ هػذ ال اريػ
كنمرؼ حكل  ،كنقكـ بدراسرها ،كالرأمؿ فيها كالعمؿ بها،

ركنها كالعػيش مػع الػذيف «قضػكا نحػبهـ»،

كررؾ الذيف «ينرظركف كما بدلكا ربدي ».
كقد حظنا مف خ ؿ د ارسػارنا السػابق سػكات فػ البحػكث المرعمقػ بالريػار الصػدرم كقيادارػ ،
أـ سمسم فَ َم تُ ِط ِع ا ْل َك ِ
يف ،أك هذ السمسم  ،كيؼ أف المكاصفات القيادي قد ركفرت ف شخص
اف ِر َ

السيد أحمد الحسن البغدادم مف جميع األكج  ،كقد عػرض نفسػ عمػ األمػ لقيادرهػا لمخػ ص مػف
النظػػاـ الصػػدام مػػف قب ػػؿ ،كبعػػد المحرػػؿ ،كق ػػد رحمػػؿ مػػف أجػػؿ ذل ػػؾ كػػؿ المصػػاعب كاآل ـ م ػػف
ار عم الهجكـ عمػ المحرػؿ ،كالرعػرض ألعكانػ
المطاردة كالهجرة كالرضييؽ عمي  ،لكن زاد مف إصر ان
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مػػف المؤسس ػ الديني ػ كالرػػابعيف لهػػا ،كمػػف داخػػؿ النجػػؼ اآلشػػرؼ منػػذ بػػدت ا حػػر ؿ ،كلمػػدة خمػػس
سنكات ع نيػ  ،ككػاف يرمنػ القرػؿ فػ مسػيرر هػذ ممرحقػان بالشػهيديف الصػدريف ،كلكػف هػذا المحرػؿ
كمػػف ك ارئ ػ الحػػكزة المنصػػب كالرػػابعكف له ػا،

يريػػدكف أف يمنحػػك لقػػب الشػػهادة ،فهػػـ يعممػػكف مػػاذا

إف يقػػدمكا عمػ ذلػػؾ ،كفػ الكقػػت ذارػ يريػػدكف أف يظػػؿ الشػػعب يرػػذكر الشػػهيديف
يحػػدث فػ العػراؽ ٍ

الصدريف المذيف قرمهما النظاـ الصدام  ،حر يبق منرفعان مف رضميم الشعب بأكذكب رخميصػ مػف
«السػػمط الصػػدامي » الر ػ أقػػدمت عم ػ فعمرهػػا البشػػع رمػػؾ ،ك يريػػد أف يمػػنح الشػػعب الفرص ػ ك ػ
يسػػرفيؽ مػػف فمرػ عػػف الػػذيف صػػدقكا مػػا عاهػػدكا ا﵀ عميػ  ،كيمرػػؼ حػػكلهـ ،لػػذا فقػػد شػػجع عمػ خمػػؽ
المررزقػ ػ كأدعي ػػات المرجعيػ ػ كالسياسػ ػ

كرص ػػنيعهـ كنفخه ػػـ كػ ػ يغطػ ػكا عمػ ػ أكلئ ػػؾ ال ػػذيف ينرهم ػػكف

كيقػػارمكف بػػذات الفكػػر كالمػػنه الركحيػػدم ،الػػذم قض ػ الشػػهيداف في ػ نحبهمػػا ،هػػذا األمػػر قػػد رصػػد
األمريكاف قبؿ زكهـ العراؽ كاحر ل  ،كقد كضعكا الخطط الكفيم برحجيـ هؤ ت القادة العظاـ.
مػػف هنػػا ..أقػػكؿ كػػـ مػػف القرم ػ كالمشػػرديف كالفػػرف ،حيكػػت خ ػ ؿ فر ػرة ا حػػر ؿ ،كقػػد أعط ػ
المرجػػع القائػػد رؤيرػ الثكريػ اإلس ػ مي  ،كلهػ بهػػا لػػي ن كنهػػا ار كس ػ نار كأع نػػا ،كلكػػف مػػف سػػكت حػػظ
الع ػراقييف أنهػػـ لػػـ يأخػػذكا بهػػا كررككهػػا ،كأعرض ػكا عنهػػا ،كصػػدقكا المسػػرأكميف بالػػديف ،كسػػاركا خمػػؼ
المدعيف مف صناع المحرميف.
باإلضػػاف إل ػ األسػػباب المػػذككرة أع ػ

هنػػاؾ سػػبب آخػػر

يقػػؿ أهمي ػ عنهػػا كهػػك طبيع ػ

شخصي السيد أحمد الحسن البغدادم كرجربر الثكري الطكيم  ،كدقر ف عمم كحذر الشديد ،جعؿ
النيؿ من ليس بالش ت السهؿ ،كما أف رفكير بكؿ شاردة ككاردة ،صغيرة أك كبيػرة حصػنر مػف الكيػد
ب كرسميـ نفس بسهكل  ،كهنا ينطبؽ عمي قكؿ كحش الػذم ذكرنػا فػ المقدمػ عنػدما كصػؼ عمػ
قائ :
«أم ػػا عمػ ػ فرج ػػؿ ح ػػذر م ػػرس كثي ػػر ا لرف ػػات فػ ػ الح ػػرب

أس ػػرطيع قرمػ ػ » .كلس ػػاف الح ػػكزة

كالمحرػػؿ كالرػػابعيف ل ػ اليػػكـ بػػالقكؿ عػػف أحم ػػد الحسػػن البغػػدادم هػػك ذات قػػكؿ كحش ػ عػػف أمي ػػر
المؤمنيف.
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فالس ػػيد أحم ػػد الحس ػػن البغ ػػدادم ه ػػك الش ػػهيد الحػ ػ ال ػػذم يش ػػهد عمػ ػ أعم ػػاؿ أمرػ ػ «كرم ػػكز
المؤسس الديني » كالمرعاكنيف مع الكفار ،سكات بطريق مباشرة ،أـ ير مباشرة ،كعم كػؿ مػف كقػؼ
ضد هذا البمد المسمـ ،كجميع مف كقفكا ،أك عطمكا البػرام الجهاديػ لشػباب األمػ فػ مقارمػ المحرػؿ
شػ ِهيداً َعمَػ
ث ِفي ُك ِّؿ َّ
الكافر ،كهك خصمهـ بػالقرآفَ وَي ْوَـ َن ْب َع ُ
ش ِهيداً َعمَ ْي ِهـ ِّم ْف َنفُ ِس ِه ْـ َو ِج ْن َنا ِب َؾ َ
ُم ٍة َ
شي ٍ و ُه ًدى ور ْحم ًة وب ْ ِ
َه ُػمال وَنَّزْل َنا عمَ ْي َؾ ا ْل ِكتَ ِ
يف(.)93
سمِ ِم َ
َ َ َ َُ
َ
َ
ش َرى ل ْم ُم ْ
اب ت ْب َياناً لِّ ُك ِّؿ َ ْ َ
َ
ش ِه ٍ
ش ِهيداً.)94(
يد َو ِج ْن َنا ِب َؾ َعمَ َه ُػمال َ
ؼ إذا ِج ْن َنا ِمف ُك ِّؿ َّم ٍة ِب َ
فَ َك ْي َ

طرٌق أم طرق
للجهاد والشهادة والهجرة
الجزء الخامس ()8
ػػػدةً ولَػ ِ
ػػػػكف َكػ ِ
َعػ ُّ
ػػػدواْ َمػػػػ َع
ػػػرَ المّػػػػ ُ ان ِب َعػػػػاثَ ُه ْـ فَثَػ َّ
ػػػبطَ ُه ْـ َوِقيػ َ
ْعػ ُ
ػػػو ََر ُ
وج أل َ
ػػػر َ
َ ولَػ ْ
ػػػؿ اق ُ
ػػػدواْ لَػػػػ ُ ُعػ َّ َ
ادواْ ا ْل ُخػ ُ
ا ْلقَ ِ
يف.)95(
اع ِد َ

قبؿ الكلكج ف حمقػ اليػكـ ،أكد الرػذكير بممخػص مػا ركصػمنا إليػ فػ القسػـ األكؿ مػف الحمقػ
السابق  ،الر ررمخص بالنرائ الرالي :
أك ن :الق ػرآف الك ػريـ كػػاف السػػند ال ػرئيس ،الػػذم اسػػرندنا عمي ػ ف ػ بحثنػػا ،الػػذم رطرقنػػا إلي ػ ،
كعرفنا مف خ ؿ البحث أف القػكانيف كالرعػاليـ القرآنيػ عبػارة عػف كحػدة كاحػدة ،رػدكر فػ حمقػ ركحيػد
الخالؽ ،ك يمكف أخذ جزت كررؾ البقي  ،كنقكؿ بعد ذلؾ إف القرآف

()93

سورة النحل اآلٌة

89

( )94سورة النساء اآلٌة 4
( )95سورة التوبة اآلٌة .46
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يصمح لحؿ مشاكمنا.

ثانينا :رطرقنا مف خ ؿ ذلؾ إل أحد المفاهيـ ،الر رعاممنا معها بصػكرة خاطئػ  ،كهػ فكػرة
الشهادة ،الر ررزاكج معها فكرة الجهاد ،فالرؤي اإلس مي لفكرة الجهاد رسػرند إلػ دعػامريف رئيسػريف
هما النصر كالشهادة ،هاراف الدعامراف رنفؾ إحداهما عف األخرل ف عمؽ الرفكيػر عنػد المسػمميف
قاطب ػ  ،كه ػ الركي ػزة الصػػمب  ،الر ػ يرحػػرؾ عم ػ ضػػكئها المؤمنػػكف المجاهػػدكف ،فالمسػػممكف األكائػػؿ
كػػانكا ينػػدفعكف فػ القرػػاؿ لمفػػكز بإحػػدل اٍل يح ٍسػ ىػن ىي ٍي ًف مػػف دكف الرفػريط فػ النصػػر ،فالنصػػر عنػػدهـ هػػك
األسػػاس ،أمػػا الشػػهادة ،إذا جػػاتت بػػالعرض أثنػػات القرػػاؿ ،فهػػذا هػػك الفػػكز بالجن ػ الر ػ كعػػد ا﵀ بهػػا

المقارميف ف سبيم .
ثالثػان :حصػػمنا عمػ درس مػػف سػػيرة عمػ كجهػػاد

فهػػك ر ػػـ رمنيػ الشػػهادة كأنسػ بػػالمكت،

ر ػ ار يأخػػذ بكػػؿ األسػػباب الطبيعي ػ الر ػ رمنػػع الكصػػكؿ إلي ػ كقرم ػ  ،كهػػذا األمػػر اعرػػرؼ ب ػ خصػػكم
الذيف أرادكا قرم  ،كعجزهـ عف رحقيؽ ذلؾ فػ الحػركب الرػ خاضػكها معػ  ،كالحقيقػ الكحيػدة الرػ
كاف يدافع عنها ه رطبيؽ الحكـ اإلله .
رابعػان :كقػػكع الحركػػات السياسػػي الدينيػ العراقيػ فػ شػػبه نػػكر الشػػهادة ،كقدسػػي الشػػهيد ،فقػػد
طت هذ الشبه عم منهجي أعماؿ هذ الحركات السياسي كأ مب أفعالها الشعبي الديني  ،كحر
القيػادات لػـ رسػػرطع الػرخمص مػػف هػذ الشػبه  ،كانسػػاقت إلػ العقػػؿ الجمعػ  ،الػذم عميػ النػاس ،بػػؿ
ركقؼ جميع المفكريف كالمصمحيف عند رمؾ النقط  ،الر انرهػ إليهػا الشػهيد ،كأصػبح الكػؿ بػيف نػا وع

و
كآ و
مسرمد مف فكرر الر كاف يحممها ،كينطمػؽ منهػا إلػ مكاجهػ األعػدات مػف
س عم الشهيد ،كبيف
كفعؿ آليار بشكؿ كبير.
ير رطكير ألساليب المكاجه مع العدك ،الذم رطكر ٌ
خامس ػان :م حظ ػ كج ػكد الغالبي ػ العام ػ ممػػف حمػػؿ اري ػ الشػػهيديف الصػػدريف ،كقػػد خػػالفكا مػػا
عاهدكا ا﵀ عمي  ،كاررمكا ف أحضاف الكفاريف ،كسفاك دمات الشعكب مف قبػؿ دكؿ ا سػركبار الرػ
حاربها الشهيداف ،كما حظنا أيضا كجكد مف يكمؿ مػنه الشػهيديف الصػدريف فػ السػاح العراقيػ ،
الصدرف ،كهك ينرظر كما
ا
كبالركح ذارها كالعزـ عين  ،كيقارؿ عم المبادئ ذارها ،الر قيرً ىؿ مف أجمها
بدؿ ربدي  ،لكننا رغاضينا عنػ

فػ مرابعرػ كالسػير معػ  ،أك جهمنػا حقػ فرركنػا  ،أك نحػف مػف بػدلنا
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عهدنا ك يرنا رأينا عندما رأينا شدة بأس عدكنا ،كالكعكد كاألمان الر كعدنا بها ،أك

هذا ك ذاؾ،

كانما ركاسمنا كاركؿ بعضنا عم بعض ف نصرة الثكار الصادقيف ،فحصؿ ما حصؿ ألكطاننا.
بعد هذا العرض السريع ًلما ركصمنا إلي ف القسـ األكؿ مف الحمق السابق  ،نرناكؿ ف القسـ
الثان مف هذ الحمق المفهكـ الثان مف المفػاهيـ الممربسػ المشكشػ  ،الرػ أثػرت بصػكرة مباشػرة فػ
ؽ ،كمفػار و
ميز طريق عممنا فكاف عممنا ير دقيػ و
ؽ لمصػراط المسػرقيـ مػف
طريق رفكيرنا ،كهذا األخير ى
حيث نعمـ أك

نعمـ.
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مفهوم
الهجرة القسرٌة
بٌن الوجوب والحرمة
كالنمػػكذج الثػػان الػػذم نرناكلػ فػ هػػذ الحمقػ هػػك مفهػػكـ هجػرة القيػػادة بػػيف الكجػػكب كالحرمػ :
ف كسط عالـ مم ت بالمرناقضات ،و
خاؿ مػف القػيـ ،كضػياع المبػادئ ،كانحػدار األخػ ؽ إلػ مسػركل
الحيكانيػ  ،كسػػيادة شػريع الغػػاب ،كسػػيطرة قػػكل الكفػػر عمػ مقاليػػد أمػػكر النػػاس فػ أرجػػات المعمػػكرة،
كانق ب المكازيف الشرعي  ،كاسرهجاف الديف كالرػديف ،كلػبس النػاس الػديف لػبس الفػرك مقمكبػا ،كالرجػكع
القهقػػرل باألفكػػار إل ػ عص ػكر مػػا قبػػؿ الجاهمي ػ  ،كاسػػرحداث ديػػف عػػالم جديػػد يسػػيطر عم ػ أمػػـ
األرض ،إذ سرل ف جسدها مف حيث

رشعر ،ف المبادئ البكذي عػادت كمػا شػرعها بػكذا لبمػكغ

النرفاى ىنا  Nirvanaػ كه حال مف السعادة القصكل ػ ،ك الركراة أك النصراني  ،المراف نزلرا مف عند
ٍ
ا﵀ رعال بقيرا سالمريف مػف الرحريػؼ كالربػديؿ عمػ أيػدم الكهنػ كرجػاؿ السياسػ  .كلػـ يكػف اإلسػ ـ
بعيػػدان عػػف رغييػػر المفػػاهيـ ،كرحريػػؼ الق ػكانيف ،كالرعػػاليـ القرآني ػ مػػف قبػػؿ عممػػات الس ػ طيف كرجػػاؿ
السياس كالحكـ .كالديف المشررؾ اليكـ الذم عممت عمي دكائر الصهيكني العالمي بيف شعكب العالـ
هػػك سػػيطرت األفكػػار المادي ػ عم ػ بن ػ البشػػر ،كالرخم ػ عػػف القػػيـ السػػماكي كالمعرقػػدات األخ قي ػ ،
كالرحم بالقكانيف الكضعي  ،الر آلت بالبشري إل ككارث ،نشاهدها يكميان بيف ظهرانينا.
بعػػد أف سػػيطرت قػػكل الكفػػر العػػالم عم ػ شػػعكب العػػالـ بػػالقكة ،عمػػدت إل ػ رحريػػؼ القػػيـ
المعنكيػ كالدينيػ  ،الرػ رمرمكهػػا الشػػعكب ،كبغػػض النظػػر عػػف صػػح المعرقػػد أك فسػػاد  ،فبعػػد انهػزاـ
الياباف ف الحرب العالمي الثاني  1939ػ 1945ـ ،عممت السياسػ األمريكيػ عمػ الرػذكيب ،كمػف
ثػػـ القضػػات عم ػ الكطني ػ الفائق ػ الر ػ رغرسػػها (الشػػنركي )( )96ف ػ نفػػكس المقػػارميف اليابػػانييف ،الر ػ
أفرزت الفرؽ ا نرحاري أثنات الحرب العالمي الثاني  ،الر أنهكت األسطكؿ األمريك  ،ككذلؾ عممت

( )96الشنتوٌة دٌانة وضعٌة اجتماعٌة ظهرت فً الٌابان منذ قرون طوٌلة ،وال زالت الدٌن األصٌل فٌها ،وقد بدأت بعبادة األرواح،
ثم قوى الطبٌعة ..ثم تطور احترام األجداد والزعماء واألبطال إلى عبادة اإلمبراطور (المٌكادو) الذي ٌعد من نسل اآللهة ،كما
ٌزعمون {.الموسوعة المٌسرة فً األدٌان،ج.}146 ،2
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عم ررسي الطائفي بيف أبنات الشعب العراق لمحد مف ضربات المجاهػديف ،كاشػعاؿ الفرنػ الطائفيػ
بينهـ لررفرغ قكارها لمخططارها المكككل إليها.
كمف هذا المنطمؽ عمؿ المحرؿ عم اصطفاؼ المؤسس الديني إل جانب  ،لرعطيؿ القكانيف
اإلس ػ ػ مي  ،ممػ ػػا أدل إل ػ ػ ضػ ػػياع البمػ ػػد ،كرثبػ ػػيط معنكيػ ػػات أبنائ ػ ػ  ،كاضػ ػػعاؼ الػ ػػركح القرالي ػ ػ عنػ ػػد
المجاهػػديف كالمقػػاكميف ،كقػػد اسػػرغؿ العػػدك هػػذا المكضػػكع اي ػ ا سػػرغ ؿ ،ككظف ػ لصػػالح أحسػػف
الركظيػػؼ ،فقرػػؿ العممػػات المجاهػػديف ،كسػػجف آخػريف ،ك كػػاف سػػببا فػ هجػرة البقيػ الرافضػ لكجػػكد ،
بينما عمؿ عم إع ت شأف المصطفيف مع  ،كرسميط األضكات عميهـ ،كابرازهـ إل العالـ عمػ أنهػـ
الممثمكف الكحيدكف الشرعيكف لمشريع اإلس مي .
كقد عممت هػذ المؤسسػ  ،بزعامرهػا المنصػب  ،عمػ رعطيػؿ فػرائض ا﵀ فػ الجهػاد ،كالقرػؿ فػ
سبيؿ ا﵀ ،كرشكي فريض الهجرة ف ا﵀ كاع ت كممر  ،الر يعربرها القرآف ف األساس جكهر كجكد
اج ُرواْ ِفي المّ ِ ِمف َب ْع ِد َما ظُِم ُمواْ لَ ُن َب ِّػوَن َّن ُه ْـ ِفػي
الحري كالرفا  ،كما يربيف مف خ ؿ هذ اآلي َ والَّ ِذ َ
يف َه َ
َجر ِ
ُّ
وف.)97(
اِخ َرِة َ ْك َب ُر لَ ْو َكا ُنواْ َي ْعمَ ُم َ
الد ْن َيا َح َ
س َن ًة َوَأل ْ ُ

لذا نرناكؿ ف هذا القسـ كيفي حصكؿ هذا رشكي هذ الفريض الخالدة كرذكيبها ،حيث يصؼ
النب  ،هذا الحكـ بقكل «:أيها الناس هاجركا كرمسككا باإلسػ ـ ،فػإف الهجػرة

رنقطػع مػاداـ الجهػاد»

أك ف حديث آخر قائ ن« :لف رنقطع الهجرة ما قكرؿ الكفار» (.)98
فػػالهجرة ذلػػؾ القػػانكف الطبيع ػ المكجػػكد منػػذ القػػدـ ،حيػػث عمػػدت الكائنػػات الحي ػ منػػذ بداي ػ
الكجػػكد إل ػ الهج ػرة مػػف مكػػاف إل ػ آخػػر ،فحينمػػا ررعػػرض حيػػاة المجمكع ػ أك الفػػرد لمخطػػر ،ن ػراهـ
يضطركف إل ررؾ مكاف كجكدهـ كالهجرة من إل مأكل كممجأ آمف ،كهنػاؾ شػكاهد كثيػرة عمػ ذلػؾ
ك مجاؿ لرفصيمها فػ هػذا البحػث ،فحػيف ررعػرض الحيػاة المعنكيػ لإلنسػاف ،فركػكف مهػددة بػالخطر
كالفنػػات كزكاؿ أهدافػ المقدسػ  ،الرػ هػ أثمػػف كأ مػ مػػف حيارػ الماديػ  ،فمػػاذا يفعػػؿ ذلػػؾ اإلنسػػاف،
( )97سورة النحل اآلٌة41
( )98مٌزان الحكمة ،محمد الري شهري،باب الهجرة ،530ج،11ص ،13ط 1416 /1ه الناشر :دار الحدٌث/قم.
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هػػؿ يبق ػ مرشػػبثنا ف ػ مكػػاف الخطػػر ،الػػذم كلػػد كررعػػرع في ػ مػػرحم ن مخرمػػؼ أصػػناؼ كأل ػكاف الػػذؿ
كاإلهان كالحرماف كسمب الحري  ،باإلضاف إل ضياع أهداف الر يعيش مف أجمهػا ،خاصػ كأنػ
قػػدرة مادي ػ عم ػ مكاجه ػ المرسػػمطيف مػػف الظمم ػ  ،أك أن ػ يركجػػب عمي ػ أف يرض ػ لقػػانكف الطبيع ػ ،
كيهػاجر إلػ مكػػاف آخػػر يسػػرطيع مػػف خ لػ إكمػػاؿ مسػػيرر  ،كنشػػر أفكػػار كمعرقدارػ  ،كرنميػ أهدافػ
النبػ ٌأنػ قػاؿ« :مػف فػر بدينػ مػف
أئمػ مهػاجرم العػالـ كرد عػف ٌ
كقكر المادي كالمعنكيػ مػع قػادة ك ٌ
()99
محمد كًابراهيـ».
أرض ًإل أرض كًاف كاف شب نار مف األرض ،اسركجب ٌ
الجن ككاف رفيؽ ٌ
قص ػ ارفػػع اري ػ الركحيػػد ،كمحطػػـ األصػػناـ ،كقػػاهر المسػػركبريف كالطغػػاة نب ػ ا﵀ اب ػراهيـ
فف ػ
ٌ

الخميؿ كطريق نجار اإلعجازي مػف الحريػؽ ،هػذ المرحمػ الخطيػرة فػ المكاجهػ بينػ كبػيف أركػاف
حككمػ نمػػركد ،فهػػزت كيػػاف نمػػركد ذاؾ ،ففقػػد نمػػركد معنكيارػ رمامػان ،كلػػـ يعػػد قػػاد انر عمػ أف ييظهػػر

بأن ػ
إب ػراهيـ بمظهػػر الشػػاب المشػػاكس ،المثيػػر لممشػػاكؿ ،فقػػد يعػػرؼ عػػف إب ػراهيـ (ع) بػػيف النػػاس ٌ

جبػار ظػالـ ػ بكػ ٌؿ إمكانيارػ كقدررػ ػ بمفػرد  ،ك ٌأنػ لػك
مرشػد إلهػ  ،كبطػؿ شػجاع يقػدر عمػ مكاجهػ ٌ
بقػ فػ رمػػؾ المدينػ كالػػب د عمػ رمػػؾ الحػػاؿ ،كمػػع ذلػػؾ المسػػاف المػػركمٌـ ،كالمنطػػؽ القػػكم ،كالشػػهام

كالشػػجاع  ،الرػ

الجبػػارة الغاشػػم ،
نظيػػر لهػػا ،فمػػف المحػػرٌـ ٌأن ػ سػػيككف خطػ انر عمػ رمػػؾ الحككمػ
ٌ

بد أف يخرج مف رمؾ األرض عم أي حاؿ ،كبذات الكقػت فػإف إبػراهيـ (ع) كػاف قػد ٌأدل رسػالر
ف ٌ
ككج ضربات ماحق إل هيكؿ الشرؾ كبنيان  ،كزرع نبر اإليمػاف كالػكع
ف الكاقع ف رمؾ الب دٌ ،

فػ رمػػؾ الػػب د ،كبقيػػت المسػػأل مسػػأل كقػػت لرنمػك هػػذ النبرػ  ،كرعطػ ثمارهػػا ،بقمػػع جػػذكر األصػػناـ

بد مف الهجرة إل مكطف آخر إليجاد المكاف المناسب
كعبادرها ،كرهشيـ المسركبريف كدعار  ،فكاف ٌ
إلرسات دعكر  ،كرثبيت رسالر هناؾ ،كلذلؾ ص ٌػمـ إبػراهيـ (ع) عمػ الهجػرة إلػ الشػاـ كبصػحبر

ابػ ػػف أخي ػ ػ لػ ػػكط كزكجر ػ ػ سػ ػػارة ،كرٌبمػ ػػا كػ ػػاف معهػ ػػـ جمػ ػػع قميػ ػػؿ مػ ػػف المػ ػػؤمنيف ،كمػ ػػا يقػ ػػكؿ الق ػ ػرآف
ِ
َّي َنػػا ولُوط ػاً إِلَ ػ ْاألَر ِ ِ
يف ،)100(ك يبعػػد أف ق ػرار الهج ػرة كػػاف
يهػػا لِ ْم َعػػالَ ِم َ
ض الَّتػػي َب َارْك َنػػا ف َ
الك ػريـَ :وَنج ْ ُ َ
ْ
أف مهمرػ فػ رمػؾ األرض قػد انرهػت ،كثانيهمػا أف
نريج عامميف اثنيف أكلهما أف إبػراهيـ كػاف يػرل ٌ

( )99مجمع البٌان ،الطبرسً ،ج،3:ص /100 :بحار األنوار ،ج،19:ص.31:
( )100سورة األنبٌاء اآلٌة71
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البقات ف أرض بابؿ النمركد رشكؿ خط نار عمي يهدد حيار مما يعرض رسالر كدعكر العالمي لعدـ
اكرمالها ،مما أضطر رخاذ قرار الهجرة كررؾ األرض ،الر ررعػرع كظهػرت معجػزات رب العػالميف
عم يدي فيها ،لكف رسال السمات ،كانقاذ البشري أسم كأعز مف ذلؾ كم .
أما المسػممكف فقػد عينػكا الهجػرة النبكيػ أساسػان كمبػدتان أك بدايػ لمرػاري ً
اإلسػ م  ،كلػذلؾ فهػ
رعػ ػػد البني ػ ػ األساسػ ػػي لكػ ػػؿ األحػ ػػداث السياسػ ػػي كاإلع مي ػ ػ كا جرماعي ػ ػ  ،الر ػ ػ حصػ ػػمت كرحصػ ػػؿ
لممسػػمميف ،فممػػاذا هػػذا ا هرمػػاـ بحػػدث الهج ػرة دكف يػػر مػػف األحػػداث ،الر ػ حػػدثت لممسػػمميف قبػػؿ
المحمديػ ػ الشػ ػريف  ،أك ف ػػرح م ٌكػ ػ  ،أك كف ػػاة
النبػ ػ (ص) ،أك ي ػػكـ البعثػ ػ
الهجػ ػرة ! ..مث ػػؿ ي ػػكـ ك دة ٌ
ٌ

الرسكؿ(ص)
ٌ

لكننا نراهـ لـ يرخذكا أم كاحد مف هذ األحداث مبدأ أك بداي لرػأريخهـ ،بػؿ اعربػركا

حادث الهجرة كحدها بداي لمراري ً
اإلس م  ،فف زمف الخميف الثان  ،الذم ركسعت فػ عهػد رقعػ

الػػب د ً
أف
اإلسػ مي  ،بػػدأ المسػػممكف يفكػػركف برعيػػيف بدايػ رػػأريخهـ ،الػػذم لػ أهميػ
عامػ كشػػامم  ،ك ٌ
ٌ
المسمميف بعد البحث الكثير ،كالرشاكر ف هذا األمر ،اخراركا رأم عم بف أب طالب (ع) بًإرٌخاذ
حادث الهجرة النبكي الشريف مبدأ كبداي لمراري ً
اإلس م (.)101
فمماذا أخرار عم

(ع) حادث الهجرة النبكي الشريف مبدأ كبداي لمراري ً
اإلس م !..

ألف الهجرة كانت الحدث األهـ كاألبرز ،أك ه أخطر برنام حصؿ ف ً
اإلس ـ ،حيػث كانػت
ٌ
الهجرة مبدأ كفص ن جديدان مهمان ف الراري ً
اإلس م  ،فالمسممكف أثنات كجكدهـ ف م ٌك لـ ركف لهػـ
أي ػ ق ػػدرة سياسػػي أك اجرماعيػ ػ  ،لكػػنهـ بع ػػد الهج ػرة ش ػػكمكا مباش ػرة الدكلػ ػ اإلس ػ مي  ،الرػ ػ رط ػػكرت
فػ

الرسػػكؿ
كازدهػػرت بسػػرع فائق ػ ف ػ المجػػا ت كاف ػ  ،كلػػك ٌ
أف المسػػمميف حينػػذاؾ خػػالفكا أمػػر ٌ
اخريػػار الهج ػرة ،كفضػػمكا البقػػات ف ػ م ٌك ػ  ،لقبػػر ً
اإلس ػ ـ ف ػ م ٌك ػ كانػػدثر أثػػر  ،كلمػػا ريسػػر عنػػد ذلػػؾ

لً
إلس ـ أف يمرد خارج حدكد م ٌك .

( )101تارٌخ المدٌنة المنورة ،أبو زٌد عمر بن شب النمٌري البصري ،ج ،2ص ،758ط1410 / 1هـ ،الناشر :دار القكر ـ قم –
إٌران.
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مف ذلؾ يرضح أف الهجرة حكـ عاـ

يخػرص بزمػاف دكف زمػاف ،أك مكػاف دكف مكػاف ،فمرػ

ما رحققت الظركؼ المشابه لمظركؼ ،الر اضطرت النب (ص) كأصػحاب إلػ رػرؾ مكػ كالهجػرة
إلػ المدينػ  ،كجبػػت حينػػذاؾ الهجػرة عمػ المجػػاميع كاألفػراد مػػف المسػػمميف إلػ البمػػداف اآلمنػ  ،الرػ
يسرطيعكف فيها إكماؿ مسيررهـ الرسالي .
كقػػد ذك ػػر الق ػرآف الكػ ػريـ صػػفات كميػ ػزات كثي ػرة ككبيػ ػرة لممهػػاجريف ،كفػ ػ عػػدة مكاق ػػع كمخرم ػػؼ
الحػػا ت ،إ أنػ لػػـ يعطهػػـ حصػػان األنبيػػات كاألئمػ مػػف عػػدـ الكقػػكع فػ الخطػػأ ،كهػػك األسػػاس فػ
ا مرحػاف كا خربػار اإللهػ لبنػ البشػر ،فقػد هػاجر السػامرم مػف مصػر مػع مكسػ (ع) ،ككػاف عمػ
مقدم رهط مكس عند عبكر البحر ،كأمام ممؾ يرشدهـ ،فماذا فعؿ السامرم ذلؾ المهاجر !..
ألـ يأخذ قبض مف أثر هذا الممؾ ،ككانت هذ القبض كبا ن عم بن إسرائيؿ !..
أشررؾ السامرم برمؾ القبض ف صػناع عجػؿ مػف ذهػب عبػد المنحرفػكف مػف بنػ إسػرائيؿ،
كأشػربكا فػ قمػػكبهـ حػػب هػػذا العجػػؿ ،ككػػاف هػػذا الحػب كبػػا ن ك كيػ ن فيمػػا بعػػد عمػ الجػػنس البشػػرم،
اؿ
كألف السامرم هاجر ،كبعد الهجرة أظهر ما ف نفس  ،قاؿ رعال لمكس (ع)عندما ذهب لمقائ قَ َ

الس ِ
ي ،)102(كالفرن ه ا مرحاف كا خربار.
ام ِر ُّ
َضمَّ ُه ُـ َّ
فَِ َّنا قَ ْد فَتََّنا قَ ْو َم َؾ ِمف َب ْع ِد َؾ َو َ

ػؾ يػا س ِ
ي*
ػام ِر ُّ
كعندما عاد مكس (ع) كعمـ بما حدث ،أخبر عن ا﵀ رعال  :قَ َ
اؿ فَ َما َخ ْط ُب َ َ َ
ِ
س ِ
س َّػولَ ْت لِػي َن ْف ِسػي،)103(
ض ًة ِّم ْف َثَ ِػر َّ
قَ َ
ص ُروا ِب ِ فَقَ َب ْ
ضُ
ص ْر ُ
ت قَ ْب َ
ػوؿ فَ َن َبػذْتُ َها َو َكػ َذل َؾ َ
الر ُ
ت ِب َما لَ ْـ َي ْب ُ
اؿ َب ُ
س َّولَ ْت لِي َن ْف ِسػي فػالنفس هػ الػرابط مػع ا﵀ ،كلقػد أقػاـ ا﵀ عمػ اإلنسػاف الحجػ فيهػا،
حظ قكل َ :

فألهمها فجكرها كرقكاها ،فمف أنغمس ف الشهكات ،كنس رب  ،كسيطرت عمي نفسػ األمػارة بالسػكت،

فقػػد شػػق كخسػػر ،كمػػف قػػاد زمػػاـ نفس ػ إل ػ الرقػػكل كرض ػكاف ا﵀ ،فقػػد فػػاز فػػك انز عظيمػػا ،ألػػـ رسػػكؿ

ػاة َف تَقُ َ ِ
ػؾ ِفػي ا ْلحي ِ
ػؾ
لمسػامرم نفسػ  ،فمػا أ نػت عنػ هجررػ قَ َ
ػاس َ اوِا َّف لَػ َ
ػب فَػِ َّف لَ َ
ػاؿ فَاذ َ
ْه ْ
ََ
س َ
ػوؿ َال م َ

( )102سورة ط اآلٌة85
(( )103سورة ط اآلٌة 95ـ)96
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ِ
ِ
ِ ِ
سػفاً،)104(
ػؾ الَّ ِػذي َ
َم ْو ِعداً لَّ ْف تُ ْخمَفَػ ُ َوانظُ ْػر إِلَػ إِلَ ِه َ
ظ ْم َ
ػت َعمَ ْيػ َعاكفػاً لَّ ُن َحِّرقََّنػ ُ ثُ َّػـ لَ َننسػفََّن ُ فػي ا ْل َػي ِّـ َن ْ

كهػذا األمػػر حصػػؿ مػػع أ مػػب القيػادات ،الرػ هػػاجرت بعػػد رعرضػػها لمخطػر فػ بمػػدانها ،كلكػػنهـ بعػػد

اسرقرارهـ ف البمد المضيؼ رراهـ يقعكف فريسػ رسػكيؿ أنفسػهـ حينمػا يعػرض عمػيهـ المػاؿ المشػبك ،
كالشهرة المحرم  ،فيقعكف رحت رأثير شهكة الماؿ ،كحب الشهرة.
اليكـ ..كقد اندرست مفاهيـ إس مي كثيرة ،كمف ضمف هذ المفاهيـ ،مفهػكـ الهجػرة ،فمػـ يعػد
اهرمػػاـ المسػػمميف بهػػا ،كم ػػا كػػاف ف ػ ص ػػدر اإلس ػ ـ ،حيػػث رسػ ػربت ركح الخمػػكؿ كالػػكهف كالرثب ػػيط
كالرأكيػػؿ كالرغييػػر لػػركح المفػػاهيـ اإلس ػ مي العممي ػ  ،الر ػ

رمسػػؾ بهػػا المسػػممكف األكائػػؿ ،فانرصػػركا

كفرح ػكا البمػػداف ،كانرشػػر ديػػف اإلس ػ ـ ،فنػػرل حر ػ فقهػػات اإلس ػ ـ المرقػػدميف مػػنهـ كالمرػػأخريف ،لػػـ
يرعرضػ ػكا لمكض ػػكع الهجػ ػرة إ م ػػف ب ػػاب الحك ػػـ الفقهػ ػ  ،كل ػػـ يش ػػرعكا برحمي ػػؿ األم ػػر كربطػ ػ ب ػػالكاقع
المعػ ػ ػاش لممجػ ػ ػػاميع الرسػ ػ ػػالي ف ػ ػ ػ ح ػ ػػاؿ رعرضػ ػ ػػها لػ ػ ػػذات الظػ ػ ػػركؼ ،الرػ ػ ػ رعػ ػ ػػرض لهػ ػ ػػا األنبيػ ػ ػػات
كاألكصيات (ع) ،بؿ األ رب مف ذلؾ هك حيف رربعػ مكضػكع الهجػرة بػيف أقػكاؿ الفقهػات عامػ

لػـ

أجد مف رطرؽ مػف هػؤ ت الفقهػات إلػ الهجػرة المرعمقػ بالقيػادة كماهيػ آليارهػا ،ككيفيػ الصػكرة ،الرػ
يجب أف رككف عميها مف الكجكب كالحرم ف حاؿ حصكؿ الضرر الدين الناش ت مػف خطػر إبػادة
القيادة كمحكها مف قبؿ القكل المعادي .
كق ػػد يك ػػكف س ػػبب ع ػػدـ رع ػػرض الفقه ػػات له ػػذا األم ػػر ك س ػػيما أنػ ػ مرعم ػػؽ بالقي ػػادة ،الرػ ػ م ػػف
المف ػػركض أف رك ػػكف عالمػ ػ ن برفص ػػي ت ه ػػذا المكض ػػكع كرش ػػعبار كم ػػدل ج ػػدكا كعدمػ ػ  ،كله ػػذا ل ػػـ
«يخصص» الفقهات بابان مرعمقان بهذا المكضكع الخاص بالقائد أك القيادة!..

قرار
االستشهاد خطأ استراتٌجً
لعؿ مف األمثم الكاضػح عمػ ذلػؾ مػا حصػؿ مػع السػيد الشػهيد محمػد بػاقر الصػدر ،ألنػ لػـ
يفكر ف الهجرة كالمناكرة مع السمط الحاكم  ،كما يذكر عادؿ رؤكؼ هذا المعن ف كراب «:محمػد
( )104سورة ط اآلٌة97
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بػػاقر الصػػدر بػػيف دكرػػاركريريف» إذ كرػػب قػػائ ن «كالغريػػب فػ األمػػر أف الشػػهيد الصػػدر لػػـ يكػػف يفكػػر
إط قان بمغادرة العراؽ»

()105

كيثبت رأي هذا بأمثم يخرارها لذلؾ ،كنريج لبقائ  ،كعػدـ هجررػ ركالػت

األحداث الكبيرة عمي  ،الر رجبر عم السير معها ،كلػيس لػ فعػؿ كاضػح كػ يػؤثر فيهػا ،كمػا جػات
ف كراب عادؿ رؤكؼ السابؽ ،كف عنكاف فرع رحت اسـ «ق اررات مرربك » يقكؿ:
« ،..ككػػأف األحػػداث الضػػخم كانػػت ه ػ الر ػ رسػػيِّر القيػػادة ،كلػػيس القيػػادة ه ػ الر ػ رص ػنع
األحداث ،ك يمكف لهذا «ا لرباس» أف يخفؼ إ عبر رصكر أف الشهيد الصدر كاف «يػراهف» ربمػا
عم ػ حشػػر المرجعي ػ الديني ػ ف ػ المكاجه ػ ألن ػ ف ػ فر ػرة الحجػػز ،)106(» ..كلمهاب ػ كقدسػػي الشػػهيد
كنكر الشػهادة الرػ ذكرناهػا فػ القسػـ األكؿ مػف هػذ الحمقػ

لػدل الصػدر األكؿ عنػد رؤكؼ نػ ار

يذكر اسم ف هػذا الصػدد كيسػرعيض عنػ برعبيػر «القيػادة» ،كلكنػ عنػدما أراد الربريػر أك الرخفيػؼ
عن  ،كما ف رعبير حيث يذكر با سـ الصريح ،كهنا نقكؿ إذا كانػت هػذ القيػادة بمػا رممػؾ مػف بعػد
شعب  ،كأرباع مميكني ف الشارع العراق  ،فمماذا لـ ركف ه المػؤثرة فػ الحػدث ،كلػيس العكػس كمػا
يذكر رؤكؼ ،هذا أك ن..
كثانينا:ػ إذا كانػت هػذ القيػادة رعػرؼ طبيعػ الخصػـ كاج ارمػ كرصػميم عمػ كأدهػا كرصػفيرها،
فممػػاذا لػػـ ررخػػذ الهج ػرة الرػ ػ كانػػت مريس ػرة لهػػا ف ػ ذل ػػؾ الكقػػت بعػػد أف أصػػبحت المكاجه ػ عمنيػ ػ
كمكشكف مف ك الجانبيف ايسمكبنا كقائينا أك ن ،كهجكمينا ثانينا بعد ررريب األمكر كمها !..
كقد عرفنا مف خ ؿ اجرهاد ذلؾ ،كنريج اإلصرار كالمكاجه

ير المركافئ  ،الر أدت ب إل

القرؿ ،كاف كاف هذا القرؿ ف سبيؿ ا﵀ ،كقد ربح هك بنيؿ هذ المررب  ،كخسرر األمػ فػ كقػت هػ
أحكج ما رككف إلي  ،فالطريق الر جرت عميها األمكر ف ذلؾ الحيف كاف باإلمكػاف السػيطرة عميهػا،
كالر عب بها ،فعقميػ كبيػرة كمفكػر عظػيـ مثػؿ الصػدر األكؿ ،كيػؼ

يرنبػ لهػذا المكضػكع ،كيغمػؽ

جمي ػػع األبػ ػكاب أم ػػاـ الس ػػمط ليض ػػطرها إلػ ػ قرمػ ػ  ،كاألمثمػ ػ الرػ ػ ذكرناه ػػا فػ ػ بدايػ ػ البح ػػث لق ػػادة
( )105محمد باقر الصدر بٌن دكتاتورٌتٌن ،عادل رإوؾ ،ص ،168ط1426/5هـ ـ 2005م ،المركز العراقً لإلعالم
والدراسات.
( )106المصدر السابك ،ص166
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المهاجريف مف األنبيات ،ركضح لنا بأنهـ لـ يعطكا أعدائهـ الفرص لمنيؿ منهـ كرصفيرهـ ،كحر سيد
الشػهدات لػـ يكػف يريػد أف يسػمـ نفسػ بسػهكل لمعػدك حينمػا خيػرهـ بػأف يرركػك كأصػحاب إذا هػـ كرهػكا
قدكم أنبيات (ع) ،كن حظ مف خ ؿ الكراب الذم بعث عمر بف سعد إل عبيد ا﵀ بف زيػاد «بسػـ
ا﵀ الػػرحمف الػػرحيـ :أمػػا بعػػد فػإن حيػػث نزلػػت بالحسػػيف بعثػػت إليػ رسػػكل فسػػألر عمػػا أقدمػ كمػػاذا
يطمػػب  ..فقػػاؿ :كرػػب إل ػ أهػػؿ هػػذ الػػب د كأررن ػ رسػػمهـ ،يسػػألكنن القػػدكـ إلػػيهـ ففعمػػت ،فأمػػا إذا
كرهرمػػكن  ،كبػػدا لهػػـ يػػر مػػا أررنػ بػ رسػػمهـ ،فأنػػا منصػػرؼ عػػنهـ»( .)107كلكػػف العػػدك رفػػض ذلػػؾ
فاضطرك لمدفاع عف نفس .
لكػػف الغريػػب أف نػػرل السػػيد الشػػهيد الصػػدر األكؿ عقػػد العػػزـ ،ككطػػف ال ػنفس ،كعمػػؿ عم ػ
الشهادة منذ بدت المعرك  ،كما ن حظ ذلؾ مف خ ؿ هذا النص «:إذف خمفي الرفكير الصػدرم ،هػ
خمفيػ رسػػربطف خيػػار الػػدـ كا سرشػػهاد مػػف أجػػؿ الرغييػػر ،مػػف أجػػؿ اإلنجػػاز اإلسػ م  ،كدفػػع عجم ػ
المكاجهػ إليػ  ،فهػك فػ عػاـ 1976ـ ،كر ػػـ األشػكاط الكبيػرة الرػ قطعهػػا فػ العمػػؿ ،إ أنػ يعػػكد
لقراتة الكاقع السياس الػذم يحػيط بػ  ،فػي حظ خمػ ن فػ رػكازف المكاجهػ لصػالح السػمط  ،فيمجػأ إلػ
الرفكير ف معالج هذا الخمؿ عبر ا سرشهاد ،اسرشهاد الطميع  ،النخب  ،القيػادة ،ألف لػ كقعػان أكبػر
ف الرعبير مف اسرشهاد القكاعد كالككادر األخرل»

()108

.

كهػػذا المنطػػؽ مػػف مرجػػع كفقيػ كمفكػػر يحرػػاج إل ػ مراجعػ ! ..فكيػػؼ يرػػرؾ رطبيػػؽ فريض ػ
كانت مف سنف األنبيات كالقادة الربانييف ،كشرعها القػرآف ،كنفػذها رسػكؿ ا﵀ (ص) ،كأصػحاب  ،كسػار
عميهػػا اإلمػػاـ عمػ كالحسػػيف (ع) ،فكيػػؼ يغيػػب عػػف هػػذا المفكػػر العظػػيـ أف القيػػادة هػ رأس األمػ ،
كاذا ذهػػب ال ػرأس مارػػت األم ػ ،

العكػػس ،مػػع عمػػـ السػػيد الصػػدر بفشػػؿ فك ػرة القيػػادة النائب ػ  ،الر ػ

أقررحه ػػا فػ ػ ح ػػاؿ اسرش ػػهاد ( ،)109كك ػػذلؾ مقارنػ ػ الكاق ػػع م ػػع ظ ػػرؼ اإلم ػػاـ الحس ػػيف (ع) فيػ ػ خم ػػؿ
كبير ! ..كهذا المكضكع يراد ل أف يفصؿ بصكرة أكثر ليس مجال هنا.
( )107بحار األنوار،المجلسً ،ج ،44ص 385
( )108محمد باقر الصدر بٌن دكتاتورٌتٌن ،ص210
( )109المصدر السابك،ص192
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الجػػدير بالػػذكر بهػػذا الخصػػكص ،هػػك يػػاب فك ػرة ممكي ػ القائػػد أك الداعي ػ  ،فبعػػد أف يعػػرض
القائػػد نفس ػ عم ػ األم ػ كررقبم ػ األم ػ يصػػبح ف ػ ذلػػؾ الكقػػت كف ػ هػػذا الظػػرؼ ممكػػا لمرسػػال  ،الر ػ
يحممها كه حؽ لألم يجب الحفاظ عمي مف ك الطرفيف ،فمف جانب األم يجب عميها المحافظ
عم القيادة ،الر رحمؿ ركح الرسال كدعائمها ،كمف جانب القيادة يجػب أف رعمػؿ جاهػدة فػ سػبيؿ
الحفاظ عم ديمكم رطبيؽ رسالرها الر ربنرهػا ،كلػيس إلقػات نفسػها فػ م ازلػؽ ركػكف نهايارهػا كارثيػ
عم القيادة كعم األم  ،لذا فرقدير الضرر يقدر القائد ،كحيف يرل عدـ جدكل بعض الحمكؿ ،يجب
عمي المناكرة ،كرغيير أسمكب المكاجه مع العدك ،الذم

يركان عف سحق  ،كبالرال رسحؽ األم ،

كمػػف هنػػا نػػرل أف العظمػػات ،الػػذيف ذكرنػػاهـ ف ػ مقدم ػ البحػػث عنػػدما كصػػمكا مػػع العػػدك إل ػ نقط ػ
الصفر كزماف ال عكدة ،رػراهـ يرحركػكف فػ ا رجػا اآلخػر ،فيهػاجركف كيغيػركف المكػاف ،كالظػركؼ
المحيطػ بهػـ ،ممػػا يجعمهػـ يممكػػكف مسػاح أكبػر كدائػرة أكسػع فػ الرحػرؾ مػف أجػػؿ إحػ ؿ المبػػادئ
الر يؤمنكف بها كرطبيقها.
هذا المثػاؿ الكاضػح فػ رعبي اررػ كنرائجػ كمػا آلػت إليػ األمػ مػف كػكارث ،نريجػ فقػدانها رمزهػا
كاف بسبب الخمؿ المكجكد ف المنظكم المعرفي لدل فقهات اإلسػ ـ كمفكريػ  ،حيػث لػـ يشػبعكا أمػر
القيػػادة بالبحػػث كالرنقيػػب ،كلػػـ يعرض ػكا الم مػػح العريض ػ  ،الر ػ يسػػير عميهػػا القائػػد ف ػ مثػػؿ هػػذ
الظركؼ ،كلذلؾ نجػد أف أ مػب القيػادات الرػ رعمػؿ فػ العػراؽ ،الرػ رػزامف ظهكرهػا مػع ا حػر ؿ،
كخاص رمؾ الر رفضت المحرؿ ،كعممت عم مناهضر كمحاربر بكؿ السبؿ ،كنريج لعدـ رطبيؽ
ؽ عم ػػيهـ المحر ػػؿ كأعكانػ ػ ك ػػؿ الط ػػرؽ ،كأص ػػبحت حي ػػارهـ مه ػػددة
أ م ػػبهـ ق ػػانكف الهجػ ػرة بع ػػدما ض ػ ِّػي ى
بالخطر ،كنريج لرشبثهـ باألرض كالكطف كاألهؿ كالعشيرة ،رراهـ يركا مف طريق رفضػهـ المحرػؿ،

كأخذكا يحاكركن عم أساس أف الحكار كالضغط السياس يجدم نفعا مع هؤ ت الكفار الذيف صػنعكا
هػػذا الفػػف كارقن ػكا هػػذ المعب ػ  ،كربريػػرهـ هػػذ األفكػػار كاألعمػػاؿ نػػار عػػف إص ػرارهـ كبقػػائهـ بػػيف يػػدم
المحرػػؿ ،الػػذم أسػػردرجهـ كأكقعهػػـ فػ حبائمػ كشػراك السياسػػي  ،لػػذا فقػػد انسػػاقكا مػػع المحرػػؿ ك يػػركا
أراتهػػـ رػػدريجيان ف ػ كضػػع المحرػػؿ كطػػرؽ إخ ارج ػ مػػف الػػكطف الغػػال كهػػذا األمػػر يرعمػػؽ بالصػػادقيف
منهـ فقط ،ك ينطبؽ عم

يرهـ.
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هجرة المرجع القائد
تخطٌط استراتٌجً
بينمػا نػػرل أف سػػماح المرجػػع القائػػد السػػيد أحمػػد الحسػػن البغػػدادم بعػػدما رحػػرؾ فػ مناهضػ
ؼ إل جانػب المجاهػديف كالمقػاكميف مػف أبنػات األمػ  ،مػف داخػؿ أرض
ككىق ى
المحرؿ ،كفضح أ عيب  ،ى
ؽ عمي ػ المحرػػؿ كأعكان ػ كيهاجمكن ػ ف ػ بير ػ ث ػ ث
المعرك ػ  ،ن ػ ار بعػػد خمػػس سػػنكات ،حينمػػا ييضػ ِّػي ي
مػرات ،كفػ كػػؿ مػرة يرمن ػ الشػػهادة ،كلكن ػ فػ الكقػػت ذار ػ

يعطػ نفس ػ بسػػهكل  ،لػػذا نػ ار يقػػرر

رطبيؽ كفريض الهجرة كقانكنها ،الر ركجبت عميػ بعػدما عػرؼ كرػيقف أف المحرػؿ كأعكانػ فػ المػرة
القادم يقضكف عمي  ،كبذلؾ رنره حيار  ،كرخسر األم خدمار الخالص لمديف كالكطف.
فالخطػأ الػػذم كقعػػت فيػ رمػػؾ القيػػادات ،كػػاف بسػبب عػػدـ كضػػكح الرؤيػ عنػػد هػػؤ ت القػػادة بػػأمر
الهجرة ف سبيؿ ا﵀ كمكانرها ،فمك أنهـ عممكا كريقنكا أف مكان المهاجر عند ا﵀ عظيمػ كلهػا مكانػ
يؿ ِ
يف آم ُن ػوا و َهػػاجروا وج َ ِ
ِ
س ػ ِب ِ
اهلل ِب ػأ َْم َوالِ ِه ْـ
خاصػ  ،كمػػا صػػرح ب ػذلؾ ف ػ قكلػ رعػػال   :الَّػػذ َ َ َ َ ُ َ َ
اهػ ُػدوا فػػي َ
اف وج َّن ٍ
َعظَـ َدرج ًة ِع ْن َد ِ
ِ
وف ۞ ُي َب ِّ
ػات لَّ ُه ْػـ
ُّه ْـ ِب َر ْح َم ٍػة ِّم ْنػ ُ َو ِر ْ
اهلل َو ولَ ِن َؾ ُه ُـ ا ْلفَ ِان ُز َ
ض َػو ٍ َ َ
َوَْنفُس ِه ْـ ْ ُ َ َ
ش ُرُه ْـ َرب ُ
ِ
ِفيها َن ِعيـ ُّم ِقيـ ۞ َخالِ ِد َ ِ
ػيـ ،)110( لمػا رخمػ الرسػاليكف عػف هػذا
يها ََب ًػدا إِ َّف اهللَ ِع ْن َػد ُ ْ
يف ف َ
َ
َج ٌػر َعظ ٌ
ٌ ٌ

األصػػؿ القرآنػ  ،كلمػػا رػػرؾ القػػادة العمػػؿ بػ  ،حيػػث ن حػػظ الدرجػ العظيمػ  ،كالفػػكز الػػذم كعػػدهـ بػ

ا﵀ ،كالبشرل كالرحم الخاص بهـ ،كاصطفائهـ إل مقاـ الرضكاف ،كهػك مكانػ كمنزلػ خاصػ

يػر

الجنات كالنعيـ المقيـ ،كينه رعال قكل برككيد الخمكد عند كاألجر العظيـ.
مف خ ؿ ذلؾ كم نسرنر أف القيادة ليسػت ممػؾ نفسػها ،بػؿ هػ ممػؾ لمرسػال  ،الرػ أككمهػا
ألم يكػف الرفػريط بهػا سػكات عمػ مسػركل األمػ أـ عمػ
ا﵀ إليهـ ،كه بالرال ممؾ األمػ  ،ك يحػؽ ٌ

مسركل القيادة نفسها ،لذا ركجب عم القيادة الهجػرة مرػ رعػرض كجكدهػا ككيانهػا لخطػر الػزكاؿ ،أك

الرصفي الجسدي  ،كمر رعسر عم رمؾ القيػادة ،أك القائػد أدات كاجػبهـ كقيػادة المجرمػع ،فيمزمهػا فػ
مثؿ رمؾ األكضاع الهجرة كرغيير المكاف ،كا فينطبؽ عميهـ قكل رعػال إِ َّف الَّ ِذ َ َّ
ػاهـ ا ْلم ِ
ئن َكػ ُة
يف تََوف ُ ُ َ
( )110سورة التوبة اآلٌات 20ـ22
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ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
يف ِفػػي األ َْر ِ
ػػع ًة
ض قَػػا ْل َواْ َلَ ْػػـ تَ ُك ْ
ػػف َْر ُ
ستَ ْ
ػػع ِف َ
ػػيـ ُكنػػتُ ْـ قَػػالُواْ ُك َّنػػا ُم ْ
ض المّػػ َواس َ
ضَ
ظَػػالمي َْنفُسػػ ِه ْـ قَػػالُواْ ف َ
اهـ جه َّنـ وسا ْت م ِ
ِ
فَتُه ِ ِ
صي ارً.)111(
اج ُرواْ ف َ
َ
يها فَأولَػن َؾ َمأو ُ ْ َ َ ُ َ َ
َ

نذير عمي القرشي
باحث اسممي ػ العراؽ
الطبعة الرسمية االول  ..رجب 1341هػ ػ تموز 8119ـ
مف صفحة  438ال صفحة 368

( )111سورة النساء اآلٌة97
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القراءة المائتان واثنان
الظاهرة الصدرٌة وتبعٌتها للمرجعٌات التائهة فً وحول االحتالل
قراتة ف كراب "نعـ لمركراة...

لمقرآف" لمكارب نذير عم القرش

صدر ف رمكز مف العاـ الماض  5001كراب هاـ لمسػيد نػذير عمػ القرشػ بعنػكاف "نعػـ
لمر ػػكراة....

لمقػ ػرآف ...العػ ػراؽ نمكذج ػػا" .كالعنػ ػكاف كم ػػا يب ػػدك لمكهمػ ػ ا كلػ ػ اس ػػرف اززيا لمق ػػارئ قب ػػؿ

الشركع ف قراتر بصػكرة مرأنيػ  .ككمػا يسػردرؾ المؤلػؼ ذلػؾ فانػ يقػدـ ركضػيحا فػ رمهيػد لمكرػاب
بالقكؿ ص « :1مما شؾ في اف عنكاف الكراب يثير الريب  ،كالكقكؼ مميػا ،كالرسػاؤؿ عمػا يسػربطف
بيف طيار  ،كهك كصؼ الحقيقػ الحاصػم  ،ككصػؼ لمػا يحصػؿ فػ مجرمعنػا ،كمػا ينبغػ أف يخيفنػا
كيرعبنا،

كصؼ الحقيق ؛ بؿ الحقيق نفسها».

كف هذا ا يجاز المركز مػف المؤلػؼ ركمػف جممػ مػف الحقػائؽ المرعػددة لكجػك احػر ؿ العػراؽ
كظركف ػ  ،راجعه ػػا المؤل ػػؼ م ػػف مكق ػػؼ جه ػػادم مق ػػاكـ لإلح ػػر ؿ كرك ػػائز المحميػ ػ بكثي ػػر م ػػف الجػ ػرأة
كالمعرفػ بخفايػػا ك ػكاليس المسػػرح السياس ػ  ،كخاص ػ بمػػا يرعمػػؽ بمكقػػؼ المرجعيػػات الشػػيعي كالحػػكزة
النجفيػ مػف اإلحػػر ؿ ا مريكػ – البريطػان لمعػراؽ كنرائجػ الكارثيػ عمػ العػراؽ كمسػرقبم  .يػػذهب
المؤلؼ فػ الرمهيػد لفصػكؿ الكرػاب ا ربعػ الكاقعػ فػ  208صػفحات الػ القػكؿ كالرػذكير بمعانارػ
مػػع اليهػػكد كصػػنائعهـ مػػف الرػػكرارييف الجػػدد بػػالقكؿ ...« :كنػػذهب مػػع معانػػاة السػػيد المسػػيح حينمػػا
يصػػؼ اليهػػكد قػػائ ( :فػػانرـ رشػػهدكف عم ػ أنفسػػكـ ،إنكػػـ أبنػػات قرم ػ ا نبيػػات)» ،ثػػـ يسػػرذكر المؤلػػؼ
مكقفا آخر عف نص لشككل الخمين كمعانار مع رمؾ الحكزة النجفي بالقكؿ المنسكب ال الخمين :
«

ادرم مػ ػػاذا أفعػ ػػؿ بجػ ػػك النجػ ػػؼ هػ ػػذا ،كممػ ػػا قمػ ػػت بخطػ ػػكة ي ػ ػكاجهن بعػ ػػض معمم ػ ػ النجػ ػػؼ

بالمعارض  ،ككضع العقبات ،فإف أنا ارخذت مكقفا حازما كشديدا رجا حكػاـ العػراؽ ،رفعػكا أصػكارهـ
فػ النجػػؼ فػػك ار انػ  :يريػػد أف رػػدب الفكض ػ فػ حػػكزة النجػػؼ...كاف أنػػا سػػكت عػػف حكػػاـ الع ػراؽ
يقكلػكف  :هػك إنسػػجـ معهػـ  ...كاف عػػاممرهـ بمغػ النصػػح ،يقكلػكف :مػا الػػذم جػرل حرػ يرعامػؿ مػػع

472

نظاـ الشا برمؾ الصكرة ،كيعامؿ نظػاـ العػراؽ بػالميف ،كحرػ عنػدما أقػكـ بعمػؿ مػا لمصػمح السػيادة
ف النجؼ ،فمف يقمعكا عف معارضر  ،ككضع العقبات ف طريق ».
كيػػذهب المؤلػػؼ ال ػ اسرش ػراؼ مكقػػؼ اإلمػػاـ المجاهػػد السػػيد محمػػد الحسػػن البغػػدادم حػػكؿ
مسرقبؿ رمؾ المرجعي النجفي بعد رحمي ت عدة عنها يكرف بالقكؿ ...« :كنسأل رعال أف

يبرمينا

بمػػا هػػك أشػػد كأشػػنع ،كهػػك أف يػػأر زمػػاف رشػػرد المحنػ فيػ بنحػػك يكػػكف رحقػػؽ إسػ ـ المرجػػع كايمانػ
كالمرع ػػذر .ص  .»8اف نصكص ػػا اخ ػػرل هامػ ػ اكرده ػػا المؤل ػػؼ ،منه ػػا ينس ػػبت الػ ػ الس ػػيد محم ػػد
باقرالصػػدر ،الصػػدر ا كؿ ،كابػػف عم ػ الصػػدر الثػػان  ،ريشػػخص بدق ػ كج ػرأة كضػػع مرجعي ػ النجػػؼ
كمكاقفها المشين لنفسها كطائفرها ،حر كصؿ األمر بالصدر الثان اف يػذكرها قػائ بمػ اررة ...« :
منذ فررة كا سرعمار يسع ال زرع مجرهد ف الحكزة» ،كسع الصدر الثان حينها ال رفع شػعار
المقاكـ الخالد « :ك  ..ك  ...أمريكا ...ك  ...ك إسرائيؿ ...ك  ...ك يا شيطاف» .كظؿ هذا
الشعار عمػ لسػاف جمػاهير العػراؽ ككرثرػ بعػض قكاعػد الريػار الصػدرم شػعا ار لهػا ،كاحيانػا اسػرهمك
بعض قادة الريار ل سره ؾ السياس كا ع م المحم ف بعض الرظاهرات كالرجمعػات الشػعبي ،
كلكنهـ سرعاف ما نسك بعد اف انغمسكا فػ ممػذات العمميػ السياسػي كأ عيبهػا الرػ رجػرم اليػكـ فػ
ركاؽ البرلماف الع ارق ف المنطق الخضرات كخارجها ،ككظفر باسػرثمارارها السياسػي الكاسػع ضػمف
العممي السياسي لمؿت بعض الجيكب الساعي ال ا مريازات كالكظائؼ.

وهكذا عممت ادوار العممية السياسية وتوافقاتها وبمشاركة عدد مف رمػوز التيػار الصػدري ،ال
ال إسقاط الشعار الصدري العتيد ضد مريكا واسرانيؿ وخمفهما شياطيف االحتمؿ بؿ الػ تجػاوز
حت تمؾ الفتاوى التي جرمت المتواطنيف مع االحتمؿ ،ومنها فتوى آيػة اهلل السػيد حمػد الحسػني
البغػدادي الػذي اعمنهػا مبكػ ار قبػؿ وقػوع االحػتمؿ االمريكػي لمعػراؽ وخملػ وبعػد  ،ومحػذ ار الوسػػط
الحوزوي مف مغبة االنخراط في لعبة المحتؿ و العيب  ...عندما فت ب هدار دـ جميع مف يتعاوف
كػ " جاسوس و عميؿ" مع المحتؿ التوراتي ،حت وااف كاف المتعاوف زعيـ الحوزة النجفية!!.
مف هنا نسركشؼ سر كضع السيد نذير عم القرش عنكاف كراب المكسػكـ «نعػـ لمرػكراة...
لمقرآف» ،كهػك حػيف يعرػرؼ لق ارئػ فػ ذات الرمهيػد الغنػ
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باآليػات كا حػا ت كاإلسرشػهادات الدينيػ

النصي المكثق الرػ رػرفض ا حػر ؿ كرػدعك الػ المقاكمػ  ،كرفػض الطائفيػ بكػؿ أشػكالها السياسػي
كاإلجرماعي  .كبعد نص فرػكل السػيد أحمػد البغػدادم يكرػب السػيد القرشػ الحقيقػ الراليػ  ...« :كقػد
ربيف لجميع المخرصيف بالعمكـ الشرعي أف الحكزة النجفي كمؤسسارها الرابع لها انخدعت برمكيهات
كادعػػاتات الرػػكرارييف الجػػدد ،الػػذيف خمق ػكا الربري ػرات المخرمف ػ كالمضػػمم

حػػر ؿ الع ػراؽ ،كأضػػمركا

ا هداؼ الحقيقي كالرئيسي كرات شنهـ الحرب عم العراؽ ،بإدعائهـ رخميص العػراؽ مػف الدكراركريػ
كبنات عراؽ جديد مزدهر».
ييكرس المؤلؼ الفصؿ الثالث بكاممػ لمشػأف الع ارقػ فػ مكاجهػ المحرػؿ ،كيركقػؼ بشػكؿ مركػز

عن ػػد ظ ػػاهرة القي ػػادة فػ ػ الري ػػار الص ػػدرم كأزمره ػػا ،كرب ػػدؿ مكاقفػ ػ م ػػف حالػ ػ المقاكمػ ػ المس ػػمح الػ ػ

ا نخ ػراط ف ػ العممي ػ السياسػػي  ،ككقػػؼ المقاكم ػ المسػػمح ضػػد ا حػػر ؿ ،كحػػؿ جػػيش المهػػدم .إف
المعالجػػات الر ػ كربهػػا السػػيد القرش ػ حػػكؿ ظػػاهرة القيػػادة العاطفي ػ كبركزهػػا لػػدل الريػػار الصػػدرم،
كحجػـ أخطائػ كانػػت رػنـ عػف معرفرػ الدقيقػ كالقريبػ عػػف كثػب مػف قػػادة الريػار الصػدرم ،كرطػػكرات
احكال كمرابع أخطائػ القارمػ فػ حػؽ كحػدة فصػائؿ المقاكمػ الكطنيػ العراقيػ  ،كدكر" قيػادة" الريػار
ف رأخير كحدة المكاجه الكطني العراقي الشامم ضد ا حر ؿ شما كجنكبان.
جػػرل ذلػػؾ بسػػبب الخمػػؿ األساس ػ ف ػ مكاصػػفات "القائػػد" نفس ػ ككضػػع كسػػمكك مػػف جه ػ ،
كبر ػػأثير الرض ػػميؿ كالمس ػػاكمات الخيانيػ ػ الرػ ػ اعرم ػػدرها الح ػػكزة السيس ػػراني كبقيػ ػ الري ػػارات الش ػػيعي
السياسي عمي مف جه اخرل .رمؾ القكل الر انخرطت منذ البداي ف المعب السياسي ككرسػت مػع
ا كػراد ك يػػرهـ مبػػدأ المحاصص ػ الطائفي ػ كرقاسػػـ مغػػانـ السػػمط  ،بػػادارة مػػع المحرػػؿ كرنسػػيؽ مع ػ
مباشػ ػرة ،كبرم ػػؾ الممارس ػػات ش ػػقت الص ػػؼ ال ػػكطن  ،بركجيػ ػ مباش ػػر م ػػف إدارة ا ح ػػر ؿ ،كبركاط ػػؤ
مكشكؼ مف أ مب المرجعيات الشيعي كالحكزة النجفي .
إف الجمػػاهير الر ػ انػػدفعت ال ػ الشػػارع ،كاسرعرضػػت بحماس ػ عنكان ػان جديػػدان لهػػا باسػػـ "جػػيش
المهدم" كانت ف فكرة كحال عاطفي جياش  ،كبعضها كانت ساذج أك خائف مف المجهػكؿ ،كمنهػا
كانػػت مندفعػ بجػػك مشػػحكف رحػػت رحػريض كسػػيادة المميشػػيات الطائفيػ كاإلثنيػ كالحزبيػ المرربطػ
بمصالح ا حر ؿ ،كحيف اررضت رمؾ الجماهير الك ت كقبكؿ قيادة مقردل الصدر لها ،اكدت الكقائع
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الرالي انها لـ رع ما اقدمت عمي

نها كانت

رعرؼ رمؾ الشخصي ا برابط اقررانها باسػـ اإلمػاـ

الصػدر الثػػان  ،ممثمػ بأحػػد ابنائػ  ،مقرػػدل ،ذلػػؾ الشػػاب الػػذم لػػـ رخربػػر بعػػد معػػارؾ الحيػػاة اليكميػ ،
فكيؼ اليافع الذم يجد نفسػ أمػاـ مسػؤكلي قيػادة جمػاهير هػك يػر مؤهػؿ لهػا ،كأجػكات مػف المطالػب
الشعبي المرربط بمعارؾ كمقاكم شرس رهدؼ ال رحرير لمعراؽ ضد محرؿ واز خبيث جات بقكار
كمع ػ اسرشػػارات مػػف م اركػػز األبحػػاث ا سػػرراريجي  ،رسػػاعد نخب ػ مػػف عم ػ ت ا حػػر ؿ ،كقػػد اك ػػؿ
المسػػرعمر الجديػػد مسػػبقا ف ػ مػػد خيكطػ المخابراري ػ

خرػراؽ عػػدد مػػف المرجعيػػات الديني ػ كأط ػراؼ

كاسع مف فصائؿ المعارض العراقي السابق ف المنف كالداخؿ.
ذلػػؾ ا خرػراؽ الػػذم كػػاف الصػػدر الثػػان  ،كالػػد مقرػػدل نفسػ يخشػػا كيحػػذر منػ خػ ؿ سػػنكات
حصار العراؽ ،بؿ قبم بسنكات.
اسرغمت الطغم الر سيطرت عم الريار الصدرم براتة " القائد" المنصب عم الريػار كضػعف
فرمكنت أخي نار مف رسيير دف الريار كفػؽ الرطمعػات ا مريكيػ بعػد إضػعاؼ مقاكمػ الريػار كاسػردراج
منفػػردان ،كمػػف ثػػـ اسػػرنزاف فػ معػػارؾ الككف ػ كالنجػػؼ كالديكانيػ كمدينػ الصػػدر .كزجػػت قيػػادة الريػػار
قكاعد كعددنا مف أفراد ف معارؾ هامشػي  ،كرنفيػذ عػدد مػف ا

ريػا ت السياسػي كالطائفيػ مسػرغم

بعػػض رنظيمػػات جػػيش المهػػدم كالريػػار فػ بشػػاع ا حرػراب الطػػائف المقيػػت ،حرػ أكصػػمر بخبػػث
منظـ كسذاج سياسي ال الردجيف كقبكؿ سياسات المساكم كالرطبيع كالرراجع المردرج أماـ سمطات
المحرؿ كقبكؿ الرعاكف كالمساكم مع حككمات ا حر ؿ المرعاقب .
ل ػػـ يج ػ ًػر ذل ػػؾ بعي ػػدا ع ػػف ا سرش ػػارة الحكزكيػ ػ  ،كع ػػف الر ػػأثير المباش ػػر لركجيه ػػات المرجعي ػػات
كردخ ت الحكزة السيسراني خاص  ،الر قادت الريار الصدرم ال مػاهك عميػ اليػكـ ،فصػي فػاع
ف ػ العممي ػ السياسػػي الجاري ػ  ،بعػػد أف أفمحػػت قيادار ػ ف ػ الهيئ ػ القيادي ػ السياسػػي المرراجع ػ امػػاـ
ش ػػركط المحر ػػؿ الػ ػ

ركجيػ ػ جم ػػاهير نح ػػك ا نغم ػػاس فػ ػ ممه ػػاة الفرنػ ػ الطائفيػ ػ

كمذابحها ،كخاص إثر رفجير مرقد اإلماميف العسكرييف ف سامرات.
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الدمكيػ ػ المقيرػ ػ

كقبؿ هذا رمكنت قيادات الريار الصػدرم المرحكمػ فيػ حاليػا الػ  ... (:اف ركجػ [الجمػاهير]
إلػ عطػػاتات بسػػيط

لرمػػرص هػػذ المقاكم ػ  ،كرحػػكؿ الجمػػاهير الػ جمػػاهير " أليف ػ " مػػع المحرػػؿ،

لذلؾ ليس ريبا عمينا اف نرل المحرػؿ كأعكانػ يػدفعكف بعػض المررزقػ مػف "الم ارجػع" ك " المعممػيف"
ك" الشخصػػيات المسػػرقم كالحزبي ػ " ،ليقكم ػكا بهػػذا الػػدكر ،مػػف حيػػث يشػػعركف أك

يشػػعركف ،لرفري ػ

الجذكة الثكري كالركح الكطني عند الجماهير.).
كهكذا انرقمت ( القكل المناهض لإلحر ؿ مف عمػؿ منػاهض لممحرػؿ ،كبطريقػ العمػؿ الفػردم
العشكائ  ،ير الخاضع لرقاطع المصالح مع الغير ،فكؿ يعمؿ عم الشاكم الر يراها مناسب ).
ك شؾ اف كثي نار مف ق اررات مقردل الصػدر ىنمػت عػف عشػكائي كعػدـ إرػزاف فػ رأييػد أك رفػض

الرع ػػاكف م ػػع ه ػػذا الط ػػرؼ السياسػ ػ أك ذاؾ ،سػ ػكات ك ػػاف ذل ػػؾ ض ػػمف أطػ ػراؼ العمميػ ػ السياس ػػي أـ
خارجها .لقد كاف هناؾ الكثير مف رصرفات النزؽ السياس  ،كف ربدؿ مكاقػؼ السػيد مقرػدل الصػدر
و
خط سياس ثابت ،يمكف المراهنػ عميػ اك
يحكمها قانكف أك رؤي سياسي كاضح أك السير عم
الرحالؼ عم ضكئ  .حر الجناح المنشؽ عف قيادة الصدر المسػم ب ػ " عصػائب أهػؿ الحػؽ" ظػؿ
بعيدا عف الكصكؿ ال بقي اطراؼ المقاكم العراقي كفصائمها كالرحالؼ معها.
كمػػا اف الخػػط السياس ػ الػػذم ربنػػا الريػػار الصػػدرم ،بعػػد طرح ػ الس ػ ح ارضػػا ،أك قبػػكؿ بيع ػ
الم ًػذؿ ،لػػـ يبػرر الصػدريكف عمػ ارض الكاقػع ،ككيػؼ اسرسػػا ت
لألمػريكييف بصػيغ مػػف ا سرسػ ـ ي
القيادة الصدري قبكل  ،فمـ رعد ساحات العراؽ كشكارع رشهد رمؾ المظاهرات المميكني المكعكدة ،ك
رنظيـ حرك ا حرجاجػات الجماهيريػ لػرفض ا رفاقيػات كالمكاثيػؽ كالعهػكد كسياسػات القمػع الكحشػ
الر نفذرها ككقعرها سمط المالك ؛ بػؿ إف حركػ الريػار الصػدرم اررهنػت الػ المنػاكرات كالحسػابات
الظرفي ضمف اطار الحم ت ا نرخابي المرجكة لحشد ا نصار كا رباع.
ككانػػت فصػػكؿ المسػػرحي الممهػػاة باسػػرمرار ،كرقمبػػات الكرمػ الصػػدري كمكاقفهػػا كرحالفارهػػا بػػيف
هػػذا الطػػرؼ اك ذاؾ ركف ػ لمحكػػـ عم ػ عػػدـ جدي ػ النضػػاؿ السياس ػ الصػػدرم كدعكر ػ إل ػ إسػػقاط
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ا حػػر ؿ أك رمػػكز كحككمر ػ المسػػرمرة حر ػ اليػػكـ كبعػػد سػػبع اشػػهر مػػف ظهػػكر نرػػائ ا نرخابػػات
المهزل .
كلك كاف الريار الصدرم جادا ف مقاكمر السممي لدعا ال ا حرجاج كاع ف العصياف المدن
كا نرفاضػ ػ الش ػػعبي الس ػػممي إلس ػػقاط حككمػ ػ الم ػػالك  ،كانه ػػات مهزلػ ػ الش ػػد كالج ػػذب كالرصػ ػريحات
المربادل بيف القكائـ المرهالك عم كراس السمط كامريازارها.
لقد سارت عجم المحرؿ كسمطار القمعي ا حر لي بيسر كبقميػؿ مػف الخسػائر كبامريػاز أكبػر
بعد أف نجح المالك بدعـ امريك بػ "صكل الفرساف" ف البصرة ،ساعد مكقؼ الصدر ك يابػ عػف
الساح  ،كدعكة مقردل الصدر إلنهات الكفػاح المسػمح كقبكلػ صػا ار ا نخػراط فػ العمميػ السياسػي
الر كػاف يرفضػها ،كحرػ السػككت عػف حممػ ا عرقػا ت الكاسػع الرػ نفػذها المػالك بػدعـ القػكات
ا مريكي ضد قكاعد الريار .كما اف هجرة مقردل الصدر كانجرار إلػ الطائفيػ  ،كالمجػكت الػ اخريػار
إيراف منف اخريارينا ل  ،كانت مؤش ار عم ضعؼ قيادر كحنكر السياسي كالعسكري لرسػيير أكضػاع
الريار.
لجكت السيد مقردل الصدر ال ايراف يرل في القرش مكقفان « ...في مف الغمكض كالمبس الذم
يشػكش ا مػر عمػ المجاهػديف مػف جميػع الفصػائؿ ا خػرل» ،ألف ايػراف لهػا مصػالحها الخاصػ بهػا
ف العراؽ .حسب رعبير القرشػ (ص  ،)588الػذم يػرل فػ اخريػار الصػدر إيػراف دكف يرهػا مػف
البمداف كاف مكقفا يػر مكفػؽ لخيػارات الصػدر بقكلػ  ...« :امػا رصػكرنا لعػدـ رػكفيقكـ باخريػار ايػراف
فهك نابع مف رمؾ ا مكر الر ذكرناها ...كمنها  :كجكدكـ ف إيراف يجعمكـ رخسركف الشارع العرب
جميعا ،كيصنفكـ الػ مررزقػ رعممػكف لصػالحها ،حػالكـ حػاؿ المجمػس ا عمػ  ،كهػذا ا مػر

اعرقػد

في مصمح لمعراؽ كلمريار» .كف سياؽ نقػد هجػرة مقرػدل الصػدر الػ ايػراف ككقفػ العمػؿ المسػمح،
كبمػػا جػػات ف ػ بيػػاف مقرػػدل الصػػادر فػ  8جمػػادم الثاني ػ  8951ه ػ بان ػ بهجرر ػ رمػػؾ الر ػ بررهػػا
مقرػ ػػدل إن ػ ػ « ...أراد أف يقطػ ػػع الطريػ ػػؽ عم ػ ػ المحرػ ػػؿ كاذناب ػ ػ ك " حككمر ػ ػ المنرخب ػ ػ " بالمسػ ػػاس
بأهمنػػا ....ال ػ » ،ف رمػػؾ الحج ػ كربريرهػػا كاهي ػ ؛ ف المحرػػؿ

يحرػػاج ال ػ مبػػرر لقرػػؿ النػػاس أك

إعرقػػالهـ .كحككمػ المػالك رفرخػػر عمنػنا بممئهػػا السػػجكف كالمعػػرق ت كالمحرشػػدات السػري  ،سػكات مػػف
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عناصر الريار الصدرم أـ ير بحج "القات القبض عم المطمػكبيف لمعدالػ " .كالحقيقػ مػف خصػكـ
السمط المالكي كسمطات ا حر ؿ.
يشػػير المؤلػػؼ السػػيد نػػذير عمػ القرشػ الػ جممػ األخطػػات الصػػدري منػػذ بدايػ إعػ ف ظهػػكر
الريػار كرشػكيؿ جػػيش المهػدم الػ رظػاهرات سػػعت دكف ذكػات كحسػػاب النرػائ المررربػ عنهػا الػ

:

« ...اظهػػار القػػكة كا مكانيػػات القراليػ لػػدل ابنػػات الريػػار الصػػدرم لمحاربػ العػػدك المحرػػؿ ،بالطريقػ
المعركفػ بػػيف بمػػداف العػػالـ ،كالطريقػ الرػ قارػػؿ بهػػا الريػػار كانػػت مػف ا خطػػات المرعبػ الرػ اسػػرفاد
منهػػا العػػدك الكػػافر ،كاسػػرطاع اف يجيرهػػا لخدمر ػ  ،فهػػك ف ػ الكاقػػع كػػاف بإمكان ػ القضػػات عم ػ الريػػار
بكامم ػ  ،كمػػا حػػدثنا مسػػؤكؿ رفيػػع المسػػركل ف ػ "ك ازرة الػػدفاع" ف ػ حينهػػا ،كػػاف عم ػ إرصػػاؿ بػػأرفع
المسركيات القيادي العسكري األمريكي ف معرك النجؼ ككرب ت كمدين الصدر ،لػك اراد أف يرخمػ
عف البقي الباقي الر لدي مف الخكؼ مػف شػعكب كالعػالـ ،كلكنػ عمػؿ بػدهات ،ككانػت خسػائر يػر
مرناسب مع حجـ الخسائر الر كقعت عم أبنات الريار الصدرم فػ الكسػط كالجنػكب .عمػ العكػس
مف معارؾ الفمكج فإنها أكقعت الخسائر المرجكة منها بالعدك كاألمر معركؼ لماذا

».

كيجيب المؤلؼ القرشػ  ،مكثقػا شػهادر عػف قػرب كبدقػ  ...« :فػ كػ المنطقرػيف ،المقػارمكف
يحممكف القيـ ا س مي ذارها ،كالركح الجهادي كاإلسرشهادي  ،كهـ يشررككف فػ ذات المحنػ الكاقعػ
عميهـ مف رسمط عدك كافر لئيـ ،كاإلخر ؼ فقط ف الخبرة القرالي كالرخطػيط العسػكرم اإلسػرراريج
من كالركريك  ،كعدـ كشؼ العدك المحرؿ لسر قكرهـ ،كنكع الس ح الذم بحكزرهـ ،ككيفي إسرخدام
ف المعارؾ الميداني »( .ص .)815
ربما رغافؿ الكارب هنا عف كاحدة مف أهـ الثغرات الر اخررقت جبهات الريار الصػدرم ،كهػ
حا ت الرجسس كا خرراؽ كرعاكف مميشيات بدر كعيكف نشطات المجمس ا س م ا عم كأعضائ
كحػػزب الػػدعكة مػػف الػػذيف انخرطػكا فػ كحػػدات الجػػيش الع ارقػ الجديػػد كالشػػرط كالمخػػابرات ،ككضػػع
القػػادة لهػػذ الرنظيمػػات العسػػكري كا مني ػ أنفسػػهـ ف ػ خدم ػ مصػػالح الق ػكات ا مريكي ػ  ،ككػػانكا ف ػ
مقدم ػ الصػػفكؼ اإلمامي ػ ف ػ كػػؿ هجم ػ  ،عمم ػكا كػػدركع بش ػري أمػػاـ جحافػػؿ الق ػكات ا مريكي ػ عنػػد
مهاجمرها المقاكميف الصدرييف.
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كعندما قارؿ المقػاكمكف فػ الفمكجػ بش ارسػ كصػمدكا ،أكقعػكا خسػائر جسػيم بالعػدك ا مريكػ
المحرؿ ،الذم لـ يرمكف مف السيطرة الرام عم ما كاف يسمي ا ع ـ ا مريك بػ " المثمث السػن "
ا بعػػد لجكئ ػ ال ػ إسػػرخداـ األسػػمح المحرم ػ دكليػػا كالش ػركع بش ػرات الػػذمـ باسػػـ قيػػاـ " الصػػحكات"
لرصفي قكاعد المقاكم رحت عنكاف "مقاكم القاعدة كا رهاب كالبعث الصدام " ...ال .
عمػ الجبهػ ا خػػرل كػػاف أفػراد الريػػار الصػػدرم مػػف " الجهػػاز الرنفيػػذم" لممقػػاكميف فػ معركػ
النجػػؼ ضػػحي سػػذاج قػػادرهـ أؤلئػػؾ ،الػػذيف اررهنػكا كرهنػكا مصػير المعركػ مػػع قػكات ا حػػر ؿ الػ
كصايا المرجعي فكقعكا رحت رأثيردعايات الررػؿ الخػامس الشػيع الممرحػؽ بخدمػ ا حػر ؿ كالقػكات
ا مريكي مف خ ؿ سمطات الحككمات العميم .
ف هذا المجاؿ يشير الكارب نذير عم القرش ال حقيق قمما يشير اليهػا الكرػاب الشػيع فػ
مقػػا رهـ كرنػػاكلهـ األحػػداث المعاص ػرة بقكل ػ الص ػريح ،ص ...« :815ف ػ حػػيف عمػػد المحرػػؿ ال ػ
الحيمػ مػػع " قائػػد" الريػػار فػ النجػػؼ ،كذلػػؾ بػػإط ؽ رأس األفعػ  ،لكػ ربػػث سػػمكمها فػ " الجهػػاز
القيػػادم" لمريػػار ،فأخػػذت السػػمكـ مأخػػذها ف ػ رأس "القائػػد" ،كقػػرر رسػػميـ األمػػر ال ػ (المرجػػع القائػػد
السيسران ) ‼ ،لك يقرر مع المحرؿ كقؼ القراؿ ،كينفذ ارفاقي المصالح المذل كالمهين ف جميع
مدف الكسط كالجنكب ،كيبيع األسمح الرػ كانػت مكجهػ الػ صػدكر األعػدات ،لكػ يسػربدلكها بػثمف
بخػػس ،ليصػػبح عػػا ار عمينػػا فيمػػا بعػػد ،ألننػػا عػػرب كمسػػممكف مؤمنػػكف ،كلنػػا أعرافنػػا كعادارنػػا الرػ أقػػر
اإلس ـ البيرها.».
لقد كظؼ مقردل الصدر الشعار الذم رفع كالد كاسرفاد من « :ك

ك

امريكا  ...ك ك

إسرائيؿ ...ك  ...ك  ..إسػرائيؿ» لػزج مئػات ا لػكؼ مػف المػكاطنيف السػاعيف بشػجاع الػ المنازلػ
مع المحرؿ ،لكن عندما كجد نفس رحت الضغط رخم عف جماهير ك امر بها اف صػح القػكؿ ،مػف
خ ؿ رمسك بمكقع قيادة الريار كهك يعرؼ ان

ير جػدير بهػا ،كمػف خػ ؿ اإلنػدفاع فػ حػركب أك

انرفاضػ ػػات يػ ػػر مدركس ػ ػ بصػ ػػكرة كافي ػ ػ  ،كقػ ػػد سػ ػػببت قيادر ػ ػ ك ػ ػكارث بش ػ ػري كاجرماعي ػ ػ كسياسػ ػػي
كاقرصػػادي لمبمػػد ،كف ػ رمػػؾ المغػػامرات يػػر المحسػػكب لػػـ يفػػرز مقرػػدل الخػػط الفاصػػؿ بػػيف جبه ػ

479

حمفائػ كبػػيف اعدائػ عمػ ضػػكت المكقػػؼ الػػكطن الصػػحيح الػػداع الػ مقاكمػ ا حػػر ؿ فػ جميػػع
أطراؼ العراؽ ،كطرد الغزاة بالبندقي الكطني المرحدة خمؼ راي العراؽ المقاكـ المكحد.
اف ا نقػ ب الصػدرم عمػ جبهػ المقاكمػ  ،حرػ بمكنهػا الطػائف المحػدكد سػمفا ،الػ ا نخػراط
ف ػ العممي ػ السياسػػي رحػػت ألكي ػ الرحيػػز الطػػائف اسػػقط المقاكم ػ المسػػمح كالسياسػػي الصػػدري ف ػ
مسرنقع مصالح ا حػر ؿ اآلسػف ،إ ٍذ رحػب السياسػيكف الطػائفيكف سػن كشػيع بعػكدة الريػار الصػدرم
يمػػدجنا منػػزكع الس ػ ح،ر ـ رمسػػك بخطاب ػ الثػػكرم األجػػكؼ رحػػت قب ػ البرلمػػاف ،إث ػرات لممشاكسػػات
ير.
السياسي مع خصكم
ػب أىحػػد الريػػار الصػػدرم عم ػ أخطائ ػ الفادح ػ  ،كريػػار مقػػاكـ مر ارجػػع بهزيم ػ منك ػرة،
لػػـ يحاسػ ٍ

كبقبكل بيع س ح ل مريكييف ف شكارع مدين الصدر كالمدف الجنكبي ا خػرل .ك أحػد مػف الريػار
فمارس نقػدان ذاريػا لرجربرػ المػرة .ك أحػد مػنهـ حػدد أخطػات "المرجعيػ السيسػراني " فػ
الصدرم رج أر
ى

رعاممهػػا مػػع الريػػار كرآمرهػػا عمي ػ ؛ بػػؿ ممارس ػ خيانرهػػا رطمعػػات الشػػعب الع ارق ػ كم ػ كخػػذ نها كاف ػ

فصائؿ المقاكم الكطني ضػد ا حػر ؿ ،كمنهػا الريػار الصػدرم نفسػ  ،الػذم أخفػؽ فػ اخريػار قادرػ
ككثؽ بغبات بام تات المرجعي عمي ف الرخم عػف أهػـ معركػ يخكضػها العراقيػكف لرحريػر كطػنهـ
مف ا حر ؿ.
كاليػػكـ ي ػراكح الريػػار الصػػدرم اسرع ارضػػار كمناك ارر ػ ف ػ برلمػػاف ا حػػر ؿ مػػابيف قػػائمر إيػػاد
ع كم كنكرم المالك  ،مزايدا كؿ يكـ بالمفظ المسرهمؾ ف مقاكم ا حر ؿ.

بد مف الرساؤؿ أماـ

هػػذ الظػػاهرة الخطيػرة كا سػػرفهاـ عػػف ايػ مرجعيػ كطنيػ أك طائفيػ يعػػكد الريػػار ك" قائػػد " اليهػػا فػ
معالج األمػكر الكطنيػ العراقيػ  ،كمصػير رحريػر العػراؽ كاسػررجاع سػيادر

 .هػؿ أف أخطػات الريػار

الرػ قادرػ الػ هػػذا المصػػير كانػػت بسػػبب " الطاعػ العميػػات كالجهػػؿ المركػػب" حسػػب عنػكاف الحمقػ
الثامن مف الفصؿ الثالث مف كراب السيد نذير عم القرش

.

شؾ اف كرابػات السػيد القرشػ كانػت رػديف فػ محصػمرها كرابارػ مكاقػؼ " ربػاع المرجعيػ "
الػػذيف حسػػب قكلػ  ...( :لػػك أنهػػـ لػػـ يرضػكا بػػا حر ؿ ألصػػدركا فرػػكل ضػػد ) ،كرجعػػؿ األمػريكييف
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حسب رصريحات المسرشار السابؽ لإلدارة األمريكي

هنرم كيسنجر الذم سبؽ اف نشر جممػ مػف

اإليحػػاتات القائم ػ عػػف دكر المرجعي ػ السيسػػراني ف ػ الع ػراؽ بقكل ػ  ...( :ف ػ حػػاؿ صػػدكر فرػػكل
جهادي مف قبؿ السيسران فإنهـ لف يسرطيعكا البقػات فػ العػراؽ لمػدة اسػبكع) .كهػ حقيقػ يمكػف اف
يررجمها كيحققها العراقيكف ف معرك كرامرهـ ا كل لرحرير كطنهـ ،كنظف ايضا :اف السيد مقردل
كمف حكل قد ادرككا أيضان بالمممكس اف هػذ المرجعيػات قػد رحبػت بػا حر ؿ كسػكرت عػف
الصدر ،ى
مظالم ػ كأخػػرت انط ػ ؽ عمميػػات المقاكم ػ ف ػ الجنػػكب الع ارق ػ ؛ بػػؿ باركػػت بقائ ػ كسػػمطر لحماي ػ
امريازارهػػا ف ػ احرضػػاف العممي ػ السياسػػي كرعايرهػػا الر ػ كرسػػت اإلنقسػػاـ الطػػائف ككزعػػت المغػػانـ،
كرس ػػع الػ ػ فدرلػ ػ العػ ػراؽ كرقس ػػيم  ،كض ػػماف النف ػػكذ الفارسػ ػ  ،كال ػػرحكـ فػ ػ مص ػػير العػ ػراؽ دكلػ ػ
كمجرمعا.
يمكف ا رفاؽ ف بعض الحا ت مع بعض رساؤ ت الكارب نذير عم القرش حػكؿ حسػف
ني ػ الريػػار كقيادر ػ  ،أك ب ػراتة الريػػار مػػف رمػػؾ األخطػػات الصػػدري الذاري ػ الر ػ رافقػػت ظهػػكر كرككين ػ
كانط ق الجامح ف ممارس العمػؿ السياسػ فػ الشػارع الع ارقػ المضػطرب ،كممارسػر القمػع ضػد
خصكم كافراد الطكائؼ ا خرل ،ك يمكف ربط أخطات الريار بفركة السيد مقردل كممارسر كمراهقر
السياسػػي كحػػد فقػػط أك رػػأثير الكصػػاي الركحيػ لمحػػكزة النجفيػ عميػ كالمرمثمػ فػ فعػػؿ المرجعيػػات
كدكره ػػا ،كرص ػػكير الح ػػاؿ بمطرقػ ػ كس ػػنداف فق ػػط .ب ػػد م ػػف الكص ػػكؿ الػ ػ اس ػػرنراجات كخ ص ػػات
كرحمي ت أعمؽ لمظاهرة الصدري ،

ا كرفات بخ ص عامػ ضػبابي  ،يػر مدينػ بكضػكح لمكارثػ

الصػػدري كممارسػػارها ف ػ الع ػراؽ ،كا كرفػػات بػػالقكؿ الػػذم كرب ػ السػػيد القرش ػ مممحػػا بربريػػر نقػػص
اإلعداد الثكرم كاأليديكلكج لدل أفراد الريار ممف حممكا الس ح ك يعرفكف كجهر بالضبط ...« :
كلـ يكف الريار كقيادر بعيديف عػف ذلػؾ الفػ  ،ألف مجػاميع الريػار كانػت رقارػؿ مػف جهػ  ،كمػف جهػ
أيخرل ربحث عف إسناد شرع لقرالها ،كرحاكؿ إسػرخراج مػف أفػكا " الم ارجػع األربعػ " ،فهػذا المقارػؿ
ن ار يضع يدنا عم الزناد ،كاخرل رفكر ف مشركعي عمم  ،كهك مضطرب اإلحساس ،ك يربيف لدي
عم أف عمم مسنكف ف القػرآف كالسػن النبكيػ كسػيرة أهػؿ البيػت ...الػ  .).مثػؿ هػذا المقارػؿ الهػش
عقائديا يمكن السير ف معرك الرحرير بعيدا ن لـ يحسـ أمر ما بيف الطاع لػ "المراجع العظاـ"
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المرنفعػػيف مػػف أرزاؽ المحرػػؿ كبػػيف كاجبػ الػػكطن لرحريػػر ارضػ كعرضػ المدنسػػيف بػػا حر ؿ الػػذم
ي
ررفض كؿ الشرائع كالقيـ ا نساني .

ًإف السػػيد القرش ػ حػػاكؿ أف يحسػػـ مثػػؿ هػػذا النقػػاش با كرفػػات ...« :اف الفرػػكل الداعي ػ إل ػ
الجهاد قد رعطمت عندما ارربطت بالمرجعي كالمؤسس الديني الر كزعت كك تها مف الداعيف عبر
الفضػػائيات كا ع ػ ـ المررػػزؽ الم ػرربط البير ػ بالمشػػركع الرػػكرار ا مريك ػ ال ػ رفػػض المقاكم ػ ا
برصريح مف المرجعي السيسراني ».

لقد تـ إلتفاؼ مػنظـ مقصػود مػف عمػم االحػتمؿ وتوابعػ الطانفيػة إلبعػاد جمػاهير التيػار
الشيعي العربي عف مرجعية المجاهد الكبير آية اهلل العظم السيد احمد الحسني البغدادي وقيادت
التي حددت بوضوح ،منذ المحظات االول لمغزو الكولونيالي الجديد ،شروط الكفاح المسم وفرض
الجهاد عم الجميع ،ورفضت االنخراط في فػ العمميػة السياسػية االمريكيػة ،والػدعوة الػ الوحػدة
والمصالحة الوطنية واالرتفاع فوؽ المصال الضيقة والثأر لممظالـ التي تعرضت لها قطاعػات مػف
ابنا شعبنا خمؿ عهود سياسية سابقة ،ودعت مرجعية اإلماـ البغدادي الثورية ال حفػظ وحػدة
العراؽ ارضا وشعبا ،ورفض االحتراب الطانفي ،واستنكرت ،دوف مجاممة ،بصراحة مُعْمَنَة سياسات

الموقؼ االيراني في التواطم مع عممية غزو العراؽ وتدخمت لمنع وحدة فصانؿ المقاومة العراقيػة

وانطمؽ المقاومة الوطنية الشاممة.
اف المملؼ في مراجعت الصريحة لبعض قضايا خيبات التيار الصدري في زمػة قيادتػ خػمؿ
الفصؿ الثالث مف كتاب  ،كاف يمكد بوضوح موقف بػااللتزاـ بخػط المرجػع الثػوري المجاهػد ايػة اهلل
احمد الحسني البغػدادي ،كخػط عراقػي عربػي إسػممي مقػاوـ بقػي صػمبا وصػريحا فػي الػدعوة الػ
المقاومة دوف هوادة ،حيث دعا السيد البغدادي في مواقف وخطبػ وفتاويػ الػ المقاومػة الدانمػة
المستمرة لطرد االحتمؿ وتصفية ركانز وخدام وعممن وممسسات السياسية فػي العػراؽ ،وظمػت
فتاوي ػ الصػػريحة تػػديف مواقػػؼ المرجعيػػات المتواطنػػة مػػع سياسػػات االحػػتمؿ ،وتمػػؾ الداعيػػة ال ػ
االنخراط في العممية السياسية المشبوهة الجارية اِف في العراؽ.
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كاذا كاف مكقؼ البغدادم كالسيد عم القرش مرفقيف عم خط كاحد ،ف يمكف إذف أف نصب
المػػكـ عم ػ الحػػكزة النجفي ػ كمكاقفهػػا المريب ػ مػػف ا حػػر ؿ كحػػدها ،كالسػػككت لربرئ ػ مقرػػدل الصػػدر
كقيادر السياسي لمريار مف ا خطات القارم فػ حػؽ الريػار نفسػ كالشػعب الع ارقػ المكمػكـ جػرات رمػؾ
ا خطػػات ،كمػػا اف عممي ػ رنصػػيب مقرػػدل الصػػدر قائػػدا لمريػػار ازلػػت رثيػػر اسػػئم عػػدة ،فالشػػعكب
العربيػ اليػػكـ رنػػرفض ضػػد مسػػائؿ اسػػر ب ارادارهػػا بركريػػث السػػمط كربػػط القيػػادات السياسػػي بعكائػػؿ
كأسمات معين  ،فكيؼ الحاؿ مع قيادة حرك شعبي جارف ف العراؽ أك ظهكر ريار طرح نفس كريار
مقاكـ ل حر ؿ كيسع ال اخراج المحرؿ !!
كهنا قد

نرفؽ مع المؤلؼ ف رصكر  ( :إف مقرػدل كقػع فػ شػراؾ كأ عيػب المحرػؿ)؛ ذلػؾ

أف الػػذيف عرفػكا مقرػػدل الصػػدر كيعرفػػكف إمكانيار ػ كظػػركؼ رككينػ السياسػ اك الجهػػادم قػػد سػػكركا
عند مبايعر كلـ يعررضكا عندما كضع الصدرعم رأس قيادة الريار أك" جيش المهدم" ،كهـ يعممكف
جيػػدا اف السػػيد مقرػػدل زاؿ قاصػ ار عػػف قيػػادة حركػ مسػػمح كثكريػ أك ريػػار بهػػذ الشػػعبي كا رسػػاع
كا ندفاع الجارؼ مف دكف رػدريب اك رػأطير عسػكرم كسياسػ  ،كاف مقرػدل لػف يكػكف أيضػا مرجعػا
دينيػػا ،كهػػك بهػػذا العمػػر الفرػ  ،كهػػك يػػر مكرمػػؿ الخبػرة حينهػػا لقيػػادة عمػػؿ مسػػمح أك حركػ سياسػػي
ردعك ال رحرير العراؽ بصكرة منفردة.
اسػػرعرض السػػيد نػػذير عم ػ القرش ػ العديػػد مػػف مغالطػػات الخطػػاب السياس ػ كأخطائ ػ لػػدل
«قائد» الريار الصدرم السيد مقردل الصدر؛ بدتان مف قرار بحؿ "جػيش المهػدم" كرصػفير  ،كاصػدار
بيان الشهير الذم اعمف في إف "جيش المهدم"

يحؿ إ بأمر " المرجعي ".

ك مثػػؿ خطػػاب الريارالصػػدرم هػػذا عمػ لسػػاف "قائػػد " مقرػػدل ،كسػػككت البقيػ مػػف قيادارػ يثيػػر
الكثير مف ا ررياب ،كحسب نص السيد القرش عمي كبرد عم مقردل الصدر هناؾ ...( :في مف
الخداع كالرضميؿ لمريار كلمسياسييف ،الذيف مف خػارج الريػار ،ألننػا نعػرؼ أف المرجعيػ المكجػكدة فػ
النجؼ ا شرؼ كالمؤطرة بػ " رباع المرجعي " ،هـ كمهـ كانكا ك ازلػكا أعػدات لعمػؾ ككالػدؾ ....كاف
المرجعي الر ررسؿ كريرجع أمػر "جػيش المهػدم" اليهػا ،هػ مرػ

كفػ ام كقػت كانػت مػع قضػايا

ػات بالمحر ػ ػػؿ الر ػ ػػكرار  ،ث ػ ػػـ إف ه ػ ػػذا " الخ ػ ػػط
العػ ػ ػراؽ المص ػ ػػيري  ،ب ػ ػػدتنا م ػ ػػف الحك ػ ػػـ القاس ػ ػػم  ،كانره ػ ػ ن
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المرجع "[ يمرمؾ] ،أم مكقؼ مشػرؼ نرػذكر منػ  :أهػك " الفرػاكل" :إف الشػيكعي كفػر كالحػاد ،الرػ
ذهب ضحيرها خيرة شباب العراؽ.!! ...
كبعػد اسػػرعراض الكارػب مكاقػػؼ رمػؾ المرجعيػ مػف العبػػث كالرخمػ عػػف الشػعب فػ كثيػر مػػف
المكاقػػؼ الصػػعب حر ػ ركجػكا أعمػػالهـ األخيػرة مػػع المحرػػؿ الفاقػػد العكاصػػـ الخمس ػ المعركفػ فقهيػػا،
كشرعن ا حر ؿ كشريعر السياسي  .كيخررـ القرش رساؤ ر إلػ السػيد مقرػدل مباشػرة ....( :كهػـ
ف ػ م ػكاقفهـ رمػػؾ يضػػمكف العبػػاد ،كيسػػكقكنهـ ال ػ نػػار جهػػنـ بإصػػطفافهـ مػػع المحرػػؿ الرػػكرار ) .ثػػـ
إف كاف السيد مقردل
يكضح السيد القرش مخاطبا السيد مقردلٍ :

يقصد المرجعي ممثم بالمراجع

ا ربع  ،قد يقصد بقكل عف مصير "جيش المهدم" كحم سػرككف بيػد مرجعيػ السػيد الحػائرم  ،فيػرد
الكارػػب القرش ػ عمي ػ مسػػردركا ...( :فإننػػا نعػػرؼ اف السػػيد الحػػائرم سػػمب رأييػػد منػػؾ منػػذ رأسيسػػؾ
لجيش المهدم كدخكلؾ المعارؾ البطكليػ مػع العػدك المحرػؿ فػ النجػؼ األشػرؼ كبقيػ المحافظػات،
اما إذا قمت :اف كالدؾ أرجع مقمدي ال الحائرم بعد  ،كما جات ف خطبر ف جامع الككف  ،فاننا
نفهـ ك م عم

ير ماذهبت أنت الي  ،كذلؾ أننا نرل أف السيد أراد ف رمؾ الفرػرة ،اف رفرشػكا عػف

قائػػد أك مرجػػع مػػف داخػػؿ الػػب د ،كمػػف أبنػػات جمػػدركـ ،يرحسػػس بػػآ مكـ كمعانػػاركـ ،فمػػـ يجػػد أحػػدان،
فارسمكـ الػ مرجػع خػارج القطػر ،كهػك يعػرؼ كيػدرؾ صػعكب كصػكؿ الريػار اليػ فػ ذلػؾ الكقػت...
كرذكر أيضا إف عدـ إمكاني الحائرم قيادة الريار ،كذلؾ لكقكع رحػت إمػرة ك يػ الفقيػ  ،كاف صػفار
الشخصي

رؤهم لقيادة مثؿ هذا الريار الثكرم العارـ.) .

بد مف ا شارة هنا ايضا الػ اف الكارػب القرشػ  ،كهػك ي ارجػع مكاقػؼ بعػض الم ارجػع النجفيػ
كمحمد اسحؽ الفياض ك ير  ،ممف رشددكا فػ خطػبهـ كمػكاقفهـ الطائفيػ أمػاـ طمبػ الحػكزة ،كأعمنػكا
مػػف خ ػ ؿ بعػػض مػػف رص ػريحارهـ منػػع الكحػػدة الكطني ػ كا س ػ مي ف ػ الع ػراؽ ،طمعػػا بالبقػػات ف ػ
مػكاقعهـ الطائفيػ  ،كبمػػا رػدر عمػػيهـ رمػؾ المكاقػػع كالمكاقػؼ مػف امريػػازات فػ رسػػيير الحػكزات الدينيػ ،
كرضمف لهـ الكجاه الطائفي  ،كم ارجػع يمكػنهـ الر عػب بمشػاعر الجمػاهير كركجهارهػا ،الرػ رعػان
مف شظؼ العيش ف ظؿ ا حر ؿ كسيادة الرخمؼ كا مي كالبطال كشيكعها ف صفكفها.
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كعنػػدما فشػػؿ مقرػػدل عس ػػكريا كسياسػػيا ،كقائػػد لمريػػار ،ذ الػ ػ الظػػؿ الحػػكزكم ليسػػرريح م ػػف
مراعب مغامرة رمػك ا خػرل ،كبػرر مكقفػ احيانػا بالحاجػ الشخصػي الػ الرعمػؽ فػ الد ارسػ كالرفػرغ
لمعم ػػـ الح ػػكزكم .ػػادر مقر ػػدل س ػػاحر العراقيػ ػ كذه ػػب الػ ػ ق ػػـ فػ ػ ايػ ػراف ،ككأنػ ػ ق ػػد ر ػػرؾ الممع ػػب
لممجهػػكؿ أك لهػكاة العمميػ السياسػػي مػػف بقايػػا قيػػادات الريػػار الرػ قبمػػت الرعامػػؿ مػػع حككمػ عميمػ
فرضها المحرؿ.
كثيرة ه ا حداث الر رؤكد عدـ كفاتة " قائد" الريار؛ بدتان مف زج الريار ف حرب ضركس
مػػع قػكات ا حػػر ؿ كعم ئهػػا مػػف جػػيش كحككمػ ا حػػر ؿ كشػػرطرها خػ ؿ زيػػارة عاشػػكرات ،رػػـ قرػػؿ
العػػزؿ كقنصػػهـ أف ػرادان كجماعػػات مػػف أعم ػ سػػطكح البنايارػػات ،كمطػػاردرهـ ف ػ ك ػرب ت
أف ػراد الريػػار ي
كمحيطها كاعرقاؿ المئات منهـ.

كاف قرار " قائد " الريار رجميد نشاطات الريار المجاهد لمدة سر أشهر .هؿ كاف السيد مقردل
الصدر يدرؾ مدل خطكرة ق اررار المرسػرع كا نفعاليػ  ،هػؿ اسػرند "كقائػد" الػ قػ اررات هيئػ

ركػاف

جيش أـ اررجؿ ق اررار الر ررسـ دائما ك البان با ررجالي كالفردي كالطيش السياس  ،مف ير د ارسػ
أك اجرات اإلسرشارة الجماعي المطمكب  ،فبعد رمؾ الضرب المكجع جػرت حممػ اإلعرقػا ت الكاسػع ،
بما فيها مهاجم الديكاني  ،كبعدها مدين الصدر ،كاسرعمؿ ا مريكاف كحمفاؤهـ كاف األسػمح كإلبػادة
أكبر عدد مف المقاكميف الصدرييف .سكت السيد مقردل ،ككذلؾ مرجعير الصامر كالناطق معاي .
كاف" القائد" أثنات الهجكـ عم الديكاني كمدين الصدر ائبا ف فررة الغياب الثاني  ،كف فرن
البصػرة كصػكل الفرسػػاف المالكيػ عميػ  ،خػػرج القائػد بعػد الغيػػاب الطكيػؿ الػذم داـ سػػن كنصػفان يليهنػ ًػدأ

الكض ػػع كيمس ػػؾ العص ػػا م ػػف الكس ػػط ،كب ػػذلؾ ىمك ػػف حككمػ ػ الم ػػالك م ػػف اح ػػر ؿ البصػ ػرة بمس ػػاعدة
أمريكيػ ػ  ،كب ػػاإلع ف ع ػػف "قي ػػاـ دكلػ ػ الق ػػانكف كمط ػػاردة المص ػػكص كالمج ػػرميف كالقرمػ ػ " ،كهػ ػ ذات
الشعارات الر رقدـ بها حقا المالك كبرنام انرخاب لمفكز بعهدة ثاني عم حساب دمات العراقييف
كالصدرييف كآ ؼ المعرقميف مف القكل المقاكم لسياسات ا حر ؿ كحككم ا حر ؿ المالكي الرابع

.
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كفػ ػ جمي ػػع رم ػػؾ المكاق ػػؼ الحرجػ ػ كالص ػػعب الرػ ػ م ػػر به ػػا الري ػػار كقف ػػت الق ػػكل كالشخص ػػيات
المقاكمػ ل حػػر ؿ مػع الريػػار كدعمرػ بكػػؿ اإلمكانيػات فػ حػيف أدار "قائػػد" الريػار ظهػػر لكػؿ خطػػكة
كطني لركحيد العمؿ الجهادم الكطن المشررؾ لمناهض ا حر ؿ كعم ئ .
اف رعاطؼ المؤلؼ مػع مقرػدل بمخاطبرػ

يػر المباشػرة مقرػدل كمرجعيرػ الكاهمػ بػالقكؿ الػذم

حمػػؿ مػػف الرعػػارض مػػا بينهمػػا كالكاضػػح ف ػ ط ػ الػػنص  ...« :الػػـ رػػر كيػػؼ انخػػدع هػػذا " القائػػد"،
الشاب الطيب ،حال حاؿ ا مب العراقييف مف أرباع " المذهب الجعفرم" بػ " هؤ ت العممات"

 .أليس

هػػذا " المػػدع لمعمػػـ" ،اسػػحؽ الفيػػاض اسػػراذا لهػػذا " القائػػد" ،كيػػؼ اسػػرفاد المحرػػؿ الرػػكرار مػػف "
رسخير " كرسخير رمميذ الشاب».
يػذهب الكارػػب نػػذير عمػ القرشػ فػ مرابعرػ كضػع "المرجعيػ الرباعيػ " الرػ يػػدينها كثيػ ار فػ
ثنايا الكراب كالمقا ت الر ارسمت بجرأة كصراح فكري  .كبعنػكاف جػرئ «ص  »880كرد بالصػيغ
الراليػ ػ ( :ر ػػأطير الرب ػػاع المرجعػ ػ  ...ص ػػناع أمريكيػ ػ ) ،مش ػػي ار الػ ػ اف المش ػػركع الر ػػكرار

ػ

اإلسرش ػراق يبق ػ ف ػ جػػكهر مشػػركعا "عممانيػػا" ،لكن ػ كمػػا يشػػير الكارػػب ،يكظػػؼ لخدمر ػ العم ػ ت
كالجكاسػيس كعممػػات السػػكت ،ممػف مبػػت عمػ أنفسػهـ األهػكات ،كحػػب الظهػكر كالرياسػ كطمػػب المػػاؿ
م ػػف الحككم ػػات كال ػػدكؿ اإلس ػػركباري  .كه ػػؤ ت جميع ػػا يجنح ػػكف الػ ػ الر ػػأكي ت البعي ػػدة ع ػػف الحقيقػ ػ
المرماشي مع ا سركبار.
رمكػػـ هػػـ "فقهػػات السػػكت" الػػذيف ذكا بالصػػمت مػػف ا حػػر ؿ كاقرصػػركا عم ػ فرػػاكل المعػػام ت
الدنيكي  ،كلـ يرفقدكا الجكارح ،كلـ يحررسكا مف الغيب كالبطف مف الحراـ كالررجؿ عػف السػع كالمشػ
ال المحرؿ كالطكا يت .اؤلئؾ هـ المرمبسكف بثكب العمـ كمنهـ مف أ ً
ؽ عمي صف العممػات ،كمثػؿ
يطم ى
الحمار يحمؿ اسفا ار كما كرد ف الكراب المجيد؛ بؿ هـ كما كصػفهـ الرسػكؿ القائػد صػم

ا﵀ عميػ

كس ػػمـ( :أشػ ػرار عمم ػػات امرن ػػا المض ػػمكف عن ػػا ،الق ػػاطعكف لمط ػػرؽ إلين ػػا ،المس ػػمكف أض ػػدادنا بأس ػػمائنا،
الممقبكف أندادنا بألقابنا ،يصمكف عميهـ ،كهـ لمعف يمسرحقكف).
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يػػذهب نػػذير عم ػ القرش ػ بعػػد عرض ػ حػػاؿ أمثػػاؿ هػػؤ ت" العممػػات" ،ممػػف ينطبػػؽ عمػػيهـ قػػكؿ
الرسكؿ أع  ،فيصؼ قيادرهـ لمفرن ف العراؽ كيقكؿ عنهـ :مػف هػذا البػاب دخػؿ عمينػا المسػرعمر،
فكاف مف أكؿ إجرام أن " أطر المرجعي بأربع أشخاص" ،كثـ ركالت المسرحيات الهزلي عم أبنات
العػراؽ كأهمػ  ،كحصػر العمػػـ كالفقػ بهػػذ المجمكعػ مػػف عبػاد الػػدنيا ،كخدمػ الكػػافر المحرػؿ ليرسػػمطكا
بحكػـ الفرػػكل عمػ رقػاب البسػػطات كالسػذج كعػػديم الرفقػ  ،كرػػبعهـ فػ ذلػؾ المنرفعػػكف كا نرهػػازيكف،
كالذيف باعكا دينهـ بدراهـ معدكدة ،ك ادرم مر سينره بنا آخر األمر مع كجػكد هػؤ ت المرسػمطيف
عم عقكؿ الناس].

اف مراجعة كتاب «نعـ لمتوراة ...ال لمقرآف» ،لمسيد القرشي في حمقت الخامسة عشرة تنتهػي
بممحظات ضرورية وهامة ألنصار التيار الصدري تكشؼ كثي ار مػف المغالطػات فػي الخطػاب وتػرى
فػػي القيػػادة الوراثيػػة إنمػػا هػػي اصػػطفاؼ مرجعػػي ػ طػػانفي ػ حكػػومي وحػػؿ جػػيش المهػػدي بػػأمر
المرجعية خطاب في مف الخداع والتضميؿ كما سػمفنا ،واف الػذيف ُرجعػت الػيهـ مسػألة التيػار هػـ
خمفػػا المرجعيػػة التػػي قتمػػت السػػيد محمػػد بػػاقر الصػػدر وتػػممرت عم ػ الصػػدر الثػػاني ،كمػػا يختػػتـ
القرشي ممحظات بذلؾ ،ويرى فػيهـ انهػـ المختمفػوف قػوال وعمػم ومنهجػا مػع مرجعيػة الصػدريف.
واف تمؾ المرجعية التي اوكؿ اليها مقتدى الصدر حؿ جيش المهدي في بيان يرى القرشي انها لـ
تكف في يوـ مف األياـ مع قضايا العراؽ المصػيرية ،وهػذ المرجعيػة هػي نفسػها التػي تصػرح (...
بأنهػػا لػػيس لهػػا دخػػؿ بالسياسػػة وهػػي غطػػا روحػػي لممسػػمميف) ،ويختػػتـ القرشػػي اف البحػػث عػػف
مرجعيػػة تتػػوفر فيهػػا المواصػػفات الثوريػػة وترفػػع حقػػا شػػعار( كػػم ...كػػم ...امريكػػا ..كػػم ...كػػم
اسرانيؿ ...كم ...كم يا شػيطاف) هػي مرجعيػة العػالـ السػيد احمػد الحسػني البغػدادي التػي عبػرت
عف تطمعات شعبنا فػي التحريػر ودحػر االحػتمؿ وعممنػ ومرجعياتػ المتواطنػة مػع الغػزو وآثامػ
وجرانم التي التغتفر.
ا.د .عبد الكاظـ العبكدم
الجزائر  28أيمكؿ 2111
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القراءة المائتان وثالثة
رسالة االخ الكاتب
صباح زٌارة الموسوي
سماح السيد أحمد الحسن البغدادم المحررـ
رحي عراقي خالص
اشػػكر لكػػـ كػػرـ ا سػػرقباؿ فػ منػزلكـ الكػريـ ،كمنحنػػا سػػاعات طكيمػ مػػف كقػػركـ الثمػػيف ،بهػػدؼ
كضع النقاط عم الحركؼ ف قضايا مفصمي عم صعيد العمؿ الكطن الرحررم .
لقد ابغمت الرفاؽ ف المجن القيادي لمريار اليسارم الكطن بمجريات المقات ،حيث رجػرم د ارسػ
معمقػ ل فكػػار كالمقررحػػات الرػ قػػدمت مػػف قبػػؿ سػػماحركـ ،كهػػـ بػػدكرهـ يخصػػكنكـ بالرحيػ كالرقػػدير
كشخصي اس مي كطني جهادي مرمكق  ..كال مزيد مف الركاصؿ
رحي ػػار الخاصػ ػ لػ ػ خ عمػ ػ المحر ػػرـ  ..آمػ ػ اف يؤك ػػد لػ ػ اس ػػر ـ رس ػػالر ه ػػذ م ػػع الرق ػػدير
كا حرراـ
صباح زيارة الموسوي
الناطؽ الرسمي
التيار اليساري الوطني العراقي
8111/11/1

القراءة المائتان واربعة
لقاء القوى الٌسارٌة العربٌة فً بٌروت..
نحو دور فاعل للٌسار فً مواجهة التحدٌات الكبرى
ػات فػ
عقدت أحزاب شيكعي كيساري عربي  ،يكم الجمعػ كالسػبت  22ك ،2010/10/23لق ن

فنػػدؽ «باريزيػػاف» فػ عػػيف المريسػ بالعاصػػم المبنانيػ بيػػركت ،لمناقشػ كاقػػع كدكر القػػكل اليسػػاري
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العربي ػ ف ػ ضػػكت األزم ػ العام ػ لم أرسػػمالي  ،كسػػبؿ رفعيػػؿ نشػػاطها ف ػ الرصػػدم لمعػػدكاف ا مبريػػال
األمريك – الصهيكن ..
رركػػزت المناقشػػات حػػكؿ ث ث ػ عنػػاكيف رئيسػػي لث ث ػ محػػاكر ،ه ػ  :رنظػػيـ المكاجه ػ الكطني ػ
العربي لمقاكم المشاريع ا مبريالي كالصهيكني  ،كرفعيؿ العمؿ ف صفكؼ الطبق العامم كالف حيف
كالمثقفيف ،كالسع لصيا

برنام عمؿ حكؿ الديمقراطي كالحريات العام .

شػػارؾ ف ػ المقػػات الػػذم جػػرل ف ػ إطػػار احرفػػا ت الحػػزب الشػػيكع المبنػػان بالػػذكرل السادس ػ
كالثم ػػانيف لرأسيسػ ػ  ،ق ػػكل يس ػػاري م ػػف لبن ػػاف كس ػػكري كفمس ػػطيف كالعػ ػراؽ كالس ػػكداف كاألردف كالككي ػػت
كالمغػػرب كرػػكنس كمصػػر ،ناقش ػكا عم ػ مػػدل يػػكميف الكثػػائؽ الر ػ قػػدمها الحػػزب الشػػيكع المبنػػان
كمحاكر أساسي .
كقػػد شػػاركت المجنػ الكطنيػ لكحػػدة الشػػيكعييف السػػكرييف فػ هػػذا المقػػات بكفػػد مػػف مجمػػس المجنػ
الكطني ضـ الرفاؽ د .قدرم جميؿ كحمزة منذر كجهاد أسعد محمد.
افررح الرفيؽ د .خالد حدادة األميف العاـ لمحػزب الشػيكع المبنػان المقػات بكممػ ررحيبيػ أكضػح
فيها الغاي مف المقات كأهمير ف هذ المرحم  ،مشددنا عم أهمي أف يقكـ اليسار العرب بدكر فاعؿ
ف جمم المهاـ المنرصب أمػاـ قػكا محميػان كاقميميػان ،فكريػان كسياسػيان كاجرماعيػان .ثػـ شػرع ممثمػك القػكل
برقػػديـ مػػداخ رهـ الر ػ بػػدا فيهػػا ربػػايف كاسػػع ف ػ كجهػػات النظػػر حػػكؿ مجمػػؿ القضػػايا المطركح ػ
لمنقاش..

الموقف من خٌار المقاومة هو األساس
قدـ الرفيؽ حمزة منذر مداخم جات فيها:
نشكر الرفاؽ ف الحزب الشيكع المبنان الركأـ باسـ المجن الكطني لكحدة الشيكعييف السكرييف
عم ػ هػػذا المقػػات ..رحض ػرن اليػػكـ ذكػػرل نػػدكة أقيمػػت ف ػ دمشػػؽ أكاخػػر  2001رحػػت شػػعار «هػػؿ
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ل شرراكي مسرقبؿ » ،كقد شارؾ ف رمؾ الندكة مجمكع مف الباحثيف ،الغالبي الساحق منهـ يعمنكف
يساريرهـ ،بؿ كحر شيكعيرهـ ،كمنهـ مف ادر هذ القاع كقاؿ مرشائمان« :ها قد بمغت مػف عمػرم
الحزب خمسيف عامان ك أجزـ بانرصػار ا شػرراكي » ،كلكػف مػف بػيف البػاحثيف ػ ككػاف كحيػدان آنػذاؾ ػ
مػف طػرح السػؤاؿ بشػكؿ معػاكس ،فقػاؿ إف هنػاؾ خطػأ منهجيػنا فػ السػؤاؿ ألنػ يجػب أف يكػكف :هػؿ
لمرأسمالي مسرقبؿ .
اآلف ،مض نحك عشر سنكات عم رمؾ الندكة ،كقد ربيف أنػ

مسػرقبؿ لم أرسػمالي  ،كأكافػؽ مػا

قيؿ عف أف الميؿ العالم كاضح جدنا اآلف بارجا ا شرراكي .
بالنسػػب لفك ػرة اليسػػار ،ثم ػ س ػؤاؿ يركػػرر :مػػا هػػك مكقػػع اليسػػار اليػػكـ الػػبعض الػػذم يغػػرؽ ف ػ
هزيمر  ،يعمف بشكؿ أك بآخر عف ر بر هك كمف يمثؿ ف دفف اليسار ،مف هنا نقكؿ إف هناؾ يسا انر
حقيقي ػان كيسػػا انر اسػػميان إف لػػـ نقػػؿ مزيف ػان ،اليسػػار الحقيق ػ هػػك الثابػػت عم ػ المبػػادئ ،ك يكف ػ اآلف
اإلع ف فقط عف معاداة الصهيكني كالرأسمالي العالمي كاإلمبريالي األمريكي  ،فهذا يجػب أف يركافػؽ
رمام ػان مػػع ربػػط هػػذا العػػدات بالعػػدات المطمػػؽ كالسػػافر لميبرالي ػ ا قرصػػادي الجديػػدة كلم أرسػػماؿ المعػػكلـ
المرػػكحش كالمسػػمح ،كعػػف حػػؽ قػػاؿ الػػدكركر فػػارس شػػر «إننػػا برنػػا نػػدافع عػػف سػػايكس بيكػػك» كهػػذا
مضحؾ فع ن ..فر ـ رفضنا الراريخ لسايكس بيكك اآلف ،لكننا برنا مضطريف أف نجعمها خػط دفػاع
اآلف ،ألف هػػدؼ الرفريػػت المطػػركح لممنطقػ مػػف شػػرؽ المركسػػط حرػ قػػزكيف كصػػك ن إلػ أفغانسػػراف،
الرفريت الجغراف كالديمغراف كالسياس عبػر رسػعير الصػراعات العرقيػ كاإلثنيػ كالطائفيػ كالمذهبيػ
إل ما هنالؾ ،يدفعنا لمقياـ بذلؾ .كلكف مع كؿ ذلؾ لدينا فرص راريخي لهزيم عدكنا ،فإ ٌ األعم
يعرػػرؼ باألزمػ المحيط ػ بال أرسػػمالي العالمي ػ  ،كهػػذ األزمػ ليسػػت عػػابرة كليسػػت مؤقرػ ألف قػػدرة
الرأسمالي عم ركسيع الرسمم انرهت بعد انهيار ا رحاد السكفيير  ،كخرجت لمحركب لرعال مشاكؿ
داخميػ ػ  ،كم ػػف هن ػػا س ػػأنطمؽ إلػ ػ مس ػػأل الرحالف ػػات حرػ ػ أص ػػؿ إلػ ػ مكض ػػكع المكاجهػ ػ م ػػع الع ػػدك
الصهيكن .
قػديمان كانػت هنػػاؾ رحالفػات ،لكػػف جػكهر الرحالفػات اآلف هػػك إدراؾ خطػكرة مػػا رفعمػ اإلمبرياليػ
العالمي ف كؿ أصقاع العالـ ،كف الكقت ذار فإف النضاؿ ضد اإلمبريالي يجب أف يرربط بالقضي
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ا قرصادي ػ ا جرماعي ألف ا قرصاد أصبح جبه أماميػ اآلف كعمػ درجػ كبػرل مػف الخطػكرة ،ك
يقنعنػػا أحػػد أف ا قرػراض مػػف البنػػؾ الدكلي ػ كمػػا كصػػف مهػػارير محمػػد بحػػؽ حػػيف قػػاؿ :إف مػػف يعرمػػد
عم البنؾ الدكل يقطع لنفس رذكرةن سريع ن نحك الهاكي  .ف يقنعنا أحد بإمكاني خمؽ رفا اجرماع

مف كرات ا قرراض الخارج  ،كنحف ف سكري نناضؿ ضػد قػكل الفسػاد الكبػرل ألننػا نعربرهػا بكابػات
لعبكر العدكاف الخارج  ،كمف هنا نقكؿ إف الصمكد يسرمزـ رحقيؽ كرام المكاطف ،أم كرام الشعب

كلقمر .
كف ػ المكاجه ػ نقػػكؿ :إف اليسػػار الحقيق ػ كػػاف ضػػد ق ػرار الرقسػػيـ ،كنحػػف ف ػ الحػػزب الشػػيكع
السكرم ،كيدرؾ الجميع ،كهناؾ كثائؽ ر ـ كؿ الرمفيؽ كالرزكير ،كنا ضػد قػرار الرقسػيـ ،كاآلف رطػكر
الكضػػع إلػ درجػ أف الحػػد األدنػ الػػذم يجػػب أف نطالػػب بػ هػػك القػرار  181ذم ال ػ 13ألػػؼ كيمػػك
مرػػر مربػػع ،بينمػػا يفػػاكض الػػبعض اآلف عم ػ  12إل ػ  %16مػػف مسػػاح فمسػػطيف الراريخي ػ  ،ألف
إسػرائيؿ ينرفػ كجكدهػا الشػػرع كالقػانكن بعػدـ رطبيػػؽ القػرار  ،181كأريػد هنػا الكصػػكؿ إلػ مػا هػػك
أكبر مف ذلؾ ،كهك أف الكياف الصهيكن فع ن إل زكاؿ إذا فكرنا معرفينا ألف األزم األمريكي يرػأثر
بها الكياف الصهيكن إل حد بعيد ،إضاف ن إل ذلػؾ هنػاؾ اليػكـ عمػ أرض فمسػطيف الراريخيػ نحػك
خمس م ييف فمسطين

ير المكجكديف ف الشرات ،كهذا الشعب لـ يقؿ «آخ» فػ يػكـ مػف األيػاـ،

كانما الذم يقكؿ «آخ» كيساكـ هـ رمؾ القيادات ،أم كمػا يقػكؿ المثػؿ الشػعب « :بردنػا مػف طانػا»،

هذ القيادات التعيسة التي نرى تصريحاتها تقوؿ« :نريد المفاوضة ولكف لـ تتركوا لنا رضاً لنبني
عميها الدولة الفمسطينية» ،إنها حالة استجدا مقيتة ،وخيار المقاومة بالمعن المبدني والتاريخي
واالستراتيجي هو الخيار الوحيد .وعندما نقوؿ المقاومة ال نقصد البندقية ،فقد يكوف سػهؿ شػي
في المقاومة البندقية ،واانما المقصود هو مقاومة شاممة تعتمد عم الشعب وتعبنة قػوى المجتمػع

في الداخؿ ،والمطموب مف اليسار اليوـ تجميع وحشد كؿ القوى باتجا مقاومػة المشػروع األمريكيػػ

الصهيوني ،وسأضرب مثمً هنا عف حد المفتيف العراقييف (السػيد حمػد الحسػني البغػدادي) ،وهػو
رجؿ معمـ وم قاوـ ويفتي لممقاومة ،عندما كنا نتنػاقش معػ فػي موضػوع وحػدة القػوى فػي العػراؽ
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ومػا ريػ فػي الشػيوعييف وفػي اليسػارييف وغيػرهـ ،قػاؿ كممتػ « :لػو خرجػت (السػينات) مػف نسػا
العراؽ في مظاهرة ضد االحتمؿ لما تهيبت ػ نا الرجؿ المعمـ ػ وخرجت معهف»(.)112
يجب أف نجمع كؿ القكل ضد ا حر ؿ ككؿ ك ـ آخر هك باطؿ ،فأنا مع إس ـ يرفػع البندقيػ
يسكؽ لكامب ديفيػد كمخمفارهػا ،كصػك ن إلػ أكسػمك كمػا
ف كج ا حر ؿ أكثر مف ككن مع يسارم ٌ
ربق مف السمسم ..
جريدة قاسيوف السورية
العدد  41 ،376 :تشريف األوؿ 8111ـ.
( )112فً كتاب فتاوى احمد الحسنً البؽدادي فً فق المقاومة و «ثقافة االستسالم« اعداد وتحقٌك علً الحسنً ،ص ،129 :ط:
2010م ورد سإال تحت عنوان « :العهر الرمزي« ،جاء فٌ  :س :161نشر عبر وسابل مواقع االنترنت ،والصحافة العربٌة
واإلسالمٌة تصرٌح منسوب لسماحتكم مقاده :إذا خرجت عاهرات العراك فً تظاهرة استنكارٌة لمناهضة االحتالل األمٌركً أنا أول
من ٌشارك معهن فً هذه التظاهرة ،وإذا كان هذا التصرٌح حقٌقة واقعة ،إ َذنْ من حقنا أنْ نستقسرَ ـ كمإمنٌن ـ أٌجوز شرعا ً وعرفا ً
التظاهر مع الساقطات ،وما الدلٌل على ذلك؟!..
ج :اإلجابة عن هذا االستقسار ٌستدعً التقصٌل فً ذلك.
أوالً :حٌنما دخلت الوطن األعز بعد الشتات والهجرة رأٌت رموز« :المإسسة الدٌنٌة النجقٌة« لم ٌكن لها موققا ً ثورٌا ً إسالمٌا حول
الؽزو األجنبً الكافر ،وعندما سمعت البعض منهم ـ وهذه هً المصٌبة الكبرى – ٌإٌد العملٌة السٌاسٌة بكل تقاصٌلها التآمرٌة
المنافٌة لثوابت األدٌان والشرابع السماوٌة والقوانٌن واألعراؾ الدولٌة ،هذا وقد صرحت مرة ثانٌة أخطر من التصرٌح األول ـ على
سبٌل التشبٌ والداللة ـ على هامش المإتمر القومً العربً السادس عشر فً الجزابر فً فندك األوراسً فً 6ـ 9نٌسان 2005م،
فً صحٌقة السقٌر اللبنانٌة قابالً :لو زنى شٌخ كبٌر فً أم بالكعبة المشرفة وهو محدودب الظهر رجل فً قبره وهو ٌتحسس بآالم
المستضعقٌن أفضل من «مرجع دٌنً« متصد لقٌادة المسلمٌن وهو لم ٌقت حتى االن فً وجوب طرد المحتلٌن الكافرٌن ،الن هذا
السكوت المطبك من وجهة شرعٌة من أعظم المنافٌات اإلسالمٌة ،وفٌ المردودات السلبٌة الخطٌرة على مبادئ األمة ومثلها السامٌة
من خالل تؤكٌدات القرآن والسنة الصحٌحة.
وثانٌا ً :ان هناك دعاٌات تضلٌلٌة ،وهجمات مشبوهة تصدر من مإسسات دٌنٌة وخٌرٌة هنا وهناك ضد هذا التصرٌح أو ذاك ،بٌد ان
هإالء نسوا أو تناسوا نحن ال نقعل شٌباً ،وال نقول تصرٌحا ً خالؾ األدلة التشرٌعٌة القرآنٌة منها أو الحدٌثٌة الصحٌحة ..قال الرسول
محمد(ص)ٌ«:نصر هللا هذا الدٌن بقوم ال خالك لهم فً اآلخرة« لٌس معنى قول الرسول(ص) هذا أنَّ هإالء القاسقٌن ،الذٌن نصروا
هذا الدٌن من المرضٌٌن عند هللا سبحان وتعالى ،فتصرٌحنا الذي صدر منا من هذا القبٌل فً أفضلٌة العاهرات على هإالء الذٌن
ٌتظاهرون ظلما ً وعدوانا ً بالقداسة والدٌانة والققاهة ،وٌبعدون األمة عن جهاد الكافرٌن والمشركٌن.
وثالثا ً :قال الشٌخ مؽنٌة فً كتاب (فلسقة األخالك فً اإلسالم) « :ولست أشك فً أن المومس التً تبٌع جسدها ،وتعٌش على فرجها
أشرؾ من المرابً الذي ٌتاجر بالدٌن ،وأقرب إلى هللا ..إنها تاجرت بمخرج البول ،وتاجر هو بقدس األقداس الذي تستمٌت األنبٌاء
واألولٌاء فً سبٌل  ..وأٌضاًًَ ه ً ال تؽش وال تكذب فً مهنتها وتجارتها ،وتظهر للناس عارٌة ،وال تطلب اإلجالل واالحترام من
أحد ،بل تشعر بضعتها واحتقار الناس لها ،أما المرابً الذي ٌتاجر بالدٌن فقد خدع ونافك فً مظهره والستر على عٌوب  ،ومع هذا
ٌطلب من الناس االحترام والتقدٌر».
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بطاقة شخصٌة
سماحة األخ آٌة هللا العظمى المرجع القائد
أحمد الحسنً البغدادي أدام هللا ظله
 كلػػد ف ػ مدين ػ «النجػػؼ األشػػرؼ» بػػالعراؽ ف ػ الخػػامس عشػػر مػػف رمضػػاف المبػػارؾ سػػن
1364هػ ػ 1945ـ .
 سماحر الحفيد األكبر لإلماـ المجاهد السيد محمد الحسن البغدادم المرػكف سػن 1392ه ػ
ػ ػ 1973ـ كاإلم ػػاـ المجاه ػػد الس ػػيد البغ ػػدادم ه ػػك ص ػػاحب الكر ػػاب الفقهػ ػ الخال ػػد «كج ػػكب
النهض رؤي رأسيسي إسرباقي حكؿ الجهاد الدفاع » .
 ينرم سماحر ال أسرة «آؿ الحسن البغدادم» ،كه أسرة أدبي عممي مشهكرة منذ قػركف
عديػػدة ،لهػػا ثقمهػػا السياس ػ مػػف حيػػث رمسػػكها بالثكابػػت الكطني ػ كاإلس ػ مي  ،كمنهػػا ينحػػدر
الشريؼ أبك نم أمير الحجاز المركف سن 721هػ ،جد األسر الحسني الر رقطف العراؽ،
كجد األسرة الهاشمي الر حكمت ف الحجاز كالعراؽ ،ك زالت رحكـ ف األردف .
 درس األدب كالفق كاألصػكؿ كالعقائػد عمػ فقهػات النجػؼ األشػرؼ إ أف معظػـ ررممػذ كػاف
عم اإلماـ المجاهد السيد البغدادم رضكاف ا﵀ عمي .
 أمػػر سػػماح اإلمػػاـ المجاهػػد السػػيد البغػػدادم ف ػ أكاخػػر حيار ػ بإقام ػ ص ػ ة الجماع ػ ف ػ
الصػ ػػحف الحيػ ػػدرم الش ػ ػريؼ ككصػ ػػف عم ػ ػ مسػ ػػمع حشػ ػػد مػ ػػف الط ػ ػ ب الحػ ػػكزكييف بالمقػ ػػاـ
المحمػػكد ،كالػرأم الصػػائب ،كا جرهػػاد «الممك ػ » ،كدعػػا ل ػ بػػالركفيؽ ،كالمسػػرقبؿ ال ازهػػر ف ػ
خدم ػ الػػديف ككيػػاف المسػػمميف ،كأكػػد عمػػيهـ برأييػػد كرركيج ػ ألن ػ أهػػؿ لػػذلؾ ،ثػػـ خ ػطٌٍ بيػػد
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الش ػريف هػػذ المناقػػب ف ػ

ػرة ربيػػع األكؿ سػػن 1391ه ػػ ،كق ػد اقػػر ل ػ بهػػذ اق ارن ػ كالعممػػات

الذيف عاصرك .
 ناؿ درج ا جرهاد ف فقػ الشػريع اإلسػ مي الخارمػ كلػـ يرجػاكز العقػد الثالػث مػف عمػر ،
كق ػػد ن ػػك بشخص ػػير اليس ػػاري اإلسػ ػ مي  ،كأش ػػاد به ػػا طائفػ ػ كبيػ ػرة م ػػف العمم ػػات كالم ػػؤرخيف
كالمفكريف اإلس مييف كالميبرالييف ،نكرف بكاحدة منها رفضؿ بها الشي الفقي المرجع الشهيد
السعيد عم الغركم إذا كرب إلي يقكؿ :
بسـ ا﵀ الرحمف الرحيـ
سماح آي ا﵀ المجاهد الفقي السيِّد أحمد الحسن البغدادم داـ رأييد
أبعث إليكـ برحيار الطيب راجيا مف العم القدير أف يمدكـ بعكن ان كل الركفيؽ.
كبعػػد فقػػد حظػػت برقػػدير كاعجػػاب كرػػابكـ القػػيـ« :بحػػكث ف ػ ا جرهػػاد» فكجدر ػ ف ػ أحسػػف البيػػاف
الس ػػاحر ،كا س ػػرد ؿ الرص ػػيف ،كاإلحاطػ ػ الش ػػامم ب ػػأطراؼ البح ػػث كدقائقػ ػ  ،كذل ػػؾ مم ػػا زاد أممػ ػ
بمقػػدرركـ كرفػػكقكـ العمم ػ  ،كاسػػأؿ المػػكل عػػز كجػػؿ أف يمػػدكـ بركفيقار ػ كاف يجعمكػػـ ف ػ المسػػرقبؿ
القريػػب أحػػد م ارجػػع هػػذ األمػ فػ الفريػػا كالرقميػػد ،كيسػػدد خطػػاكـ فػ طريػػؽ العطػػات كخدمػ الشػريع
الغرات ،كا﵀ كل الركفيؽ ،كالس ـ عميكـ كرحم ا﵀ كبركار .
عم الغركم
 ف ػ ػ ريعػ ػػاف شػ ػػباب  ،ق ػ ػ أر سػ ػػماحر فكػ ػػر الثقافػ ػػات كاألطركحػ ػػات الجديػ ػػدة كأدبيػ ػػات األح ػ ػزاب
كالحركات العربي كاإلس مي كالعالمي  ،كرػاري الثػكرات كا نرفاضػات الشػعبي الرػ رنػاهض
ا سرعمار كاإلقطاع كالرأسمالي كرقاكمها .
 بدأ نشاط السياس الحركػ الممرػزـ فػ شػرات 1962ـ فػانخرط فػ رنظػيـ «منظمػ الشػباب
المسمـ» .
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ػدـ باسػرقالر الػ مسػػؤكل الشػهيد محمػد صػػالح الحسػين ليرفػػرغ لمػػدرس
 فػ شػػرات 1965ـ رقػ ٌ
كالرػػدريس كالمػػذاكرة مػػع زم ئ ػ ف ػ الحػػكزة العممي ػ ف ػ النجػػؼ األشػػرؼ كلكن ػ بق ػ عم ػ
ارصاؿ مسرمر مع المنظمػ كصػديؽ ،كأكػد هػذا الركاصػؿ بمصػاهرر الشػي المجاهػد اإلمػاـ
عبد الكريـ الجزائرم عـ مؤسس المنظم كمرشدها الشي عز الديف الجزائرم .
 ف صيؼ 1963ـ أيد انرفاض «خرداد» بقيػادة اإلمػاـ القائػد السػيد ركح ا﵀ الخمينػ  ،الرػ
انػػدلعت ضػػد قػػانكف «كػػابر

سػػيكف» ال دين ػ  ،كاسػػرمر يػػدعـ كيسػػاند مقػػدمات ثػػكرة شػػباط

«بهمػػف» 1979ـ ،كرصػػدر رظػػاهرة جماهيري ػ رأييػػدا لهػػا يػػكـ انرصػػارها بعػػد أدات صػػ ر
المغرب كالعشات .
 حػػيف انػػدلعت الحػػرب العراقي ػ

ػ اإليراني ػ أعمػػف ان ػ لػػف يحضػػر اجرماعػػا ديني ػان ،أك مػػؤرم ار

إسػ ػ ميا ،كل ػػف يج ػػرم مقابمػ ػ مرئيػ ػ  ،أك مس ػػمكع  ،أك مق ػػركتة ،ض ػػد الجمهكريػ ػ اإلسػ ػ مي
كقائدها الرمز .
 رغي ػػرت نظػ ػرة س ػػماحر الػ ػ مس ػػيرة «الث ػػكرة اإلسػ ػ مي » بالر ػػدري بع ػػد ص ػػعكد اإلم ػػاـ القائ ػػد
المؤسس رضكاف ا﵀ عمي ال المأل األعم فانره مكقؼ الصمت منها خكفػا مػف مػؤامرات
ا سركبار كالكفر العالم الر رحاكؿ رقكيض هذ «الدكل الثكري » .
 ف ربيػع 2113ـ بعػد احػر ؿ أمريكػا العػراؽ ارخػذ سػماحر مكقفػا ناقػدا مػف القيػادة السياسػي
فػ إي ػراف ألنػ رآهػػا رػػؤدم دك انر انرقائيػان فه ػ رسػػاند المقاكم ػ كالمكاجه ػ فػ فمسػػطيف كلبنػػاف
كرػػدخؿ ف ػ رحػػالؼ اسػػرراريج مػػع سػػكريا لمرصػػدم ألمريكػػا ك«إس ػرائيؿ» كصػػمكد ف ػ كج ػ
مخططارها لكنها ررخذ مكقفان يمال أمريكػا فػ العػراؽ فقػد دعمػت العمميػ السياسػي  ،ككانػت
أكؿ المعررفيف بمجمس الحكـ ا نرقال .
 ف ربيع 1991ـ شارؾ كأشقات ف انرفاضػ آذار المجيػدة المعركفػ با نرفاضػ الشػعباني ،
فاسػػرقبم الث ػكار بالهرافػػات كاألهػػازي كاط ػ ؽ العيػػارات الناري ػ  ،كخطػػب فػػيهـ يحػػثهٌـ عم ػ
الصمكد كالرصدم ف سبيؿ رقكيض النظاـ الدكراركرم .
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 انسػػحب مػػف ا نرفاضػ الشػػعباني بعػػد يػػكميف مػػف انػػد عها نظػ نار لغيػػاب المعارضػ الكطنيػ
كاإلسػ مي العراقيػ  ،كانهػزاـ المؤسس ػ الدينيػ «الشػػيعي » بزعامػ الشػػي العجػػكز السػػيد أب ػ
القاسـ الخكئ .
 ركارل سماحر عف األنظار كاخرف ف قضات المشخاب  ..حيث بق في منعز عف الحياة
العام ػ نحػػك شػػهر رقريب ػنا ،كأثنػػات اخرفائ ػ عػػرؼ باسرشػػهاد شػػقيق المهنػػدس فيصػػؿ الحسػػن
البغدادم «أبك مررض » إذ دكهـ منزل ي كقبض عمي  ،كاقرادك ال فندؽ الس ـ ،كأيعػدـ رميػا
بالرصاص بحضكر ط ياسيف رمضاف أحد أركاف النظاـ المقبكر .

 ف ػ صػػيؼ 1991ـ ،بعػػد انركاس ػ ا نرفاض ػ الشػػعباني مباش ػرة أسػػس «حرك ػ اإلس ػ مييف
األحرار» ،كأعمف عنها عاـ 1994ـ بهدؼ إسقاط الدكراركريػ كا سػربداد كقرػاؿ رمػكز حػزب
السمط ف العراؽ حص انر مف خ ؿ جناحها العسكرم «أفكاج الرفض كالمقاكم » .
 ف ربيع 1998ـ اكرشفت المخابرات العراقي جانبان مف رنظػيـ «حركػ اإلسػ مييف األحػرار»
فقسـ منهـ اعرقػؿ ،كالقسػـ اآلخػر أيعػدـ ،كحكػـ عمػ سػماحر باإلعػداـ يابيػنا ،فاضػطر الػ
الخػػركج مػػف الػػكطف الج ػريح مشػػيان عم ػ اإلقػػداـ ال ػ إي ػراف حيػػث اسػػرقبم ي أعم ػ مكقػػع قيػػادم

السيد الخامئن المرشد العاـ ،كما زار عدد مف مراجع الفريا كالرقميد ،كحكزات عربي كايرانيػ

كرركي  ،كعراقيكف اسػ مييكف قكاعػد كقيػادات ،ثػـ اسػرقر فػ سػكريا كطنػ الثػان مػدة خمػس
سنكات بعيدا عف أهم كعشيرر كعارف فضم .
 ف صيؼ  1992زار كفد رسم برئاس «أبك خمدكف» مسؤكؿ المنطق السادس ف مديري
المخػػابرات العام ػ يرافق ػ عجيػػؿ ه ػزاع الركرير ػ م ػػدير األمػػف العػػاـ ف ػ دكل ػ الككيػػت قب ػػؿ
انسػػحاب الجػػيش الع ارق ػ منهػػا ،كبػػادر «أبػػك خمػػدكف» بقكل ػ  :أنػػا ابم ػ س ػ ـ السػػيد ال ػرئيس
صداـ حسيف كرحيار  ،كهك يطػرح عميػؾ الرصػدم ل ػ «المرجعيػ العربيػ » لكػ

رنرقػؿ الػ

إيراف بعد كفاة الشي الخكئ  ،كقد نسػؽ مػع الشػي حسػيف بحػر العمػكـ كالشػي محمػد محمػد
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صػػادؽ الصػػدر كخصػػص لهمػػا مبػػال مالي ػ  ،كهػػك يريػػد م اركػػز قػػكل مرعػػددة ف ػ «المرجعي ػ
العربي » ألسباب


يمكف فهمها .

رد سماحر عم هذا العػرض بػالرفض المطمػؽ ،بيػد انػ دافػع عػف الشػهيد الصػدر الثػان
بما يرعمؽ رحديدان بأكذكب المخصصات الر أجريت ل .

 ف شرات 1999ـ بعد اسرشهاد السيد محمد محمد صادؽ الصدر كثر الرجكع إلي ف الفريا
كالرقميد ،مف أبنات الخط الصدرم خاص  ،الذيف اخػذكا يرجعػكف إليػ فػ المسػائؿ المسػرحدث
بعد أف أجاز لهـ البقات عم رقميد .
 ف صيؼ 1999ـ كج رسال اسرنكار مفركحػ الػ الػدكركر محمػد خػارم رئػيس جمهكريػ
إي ػراف اإلس ػ مي حػػكؿ «أزم ػ » قضػػايا ال جئػػيف الع ػراقييف مػػف جديػػد عنػػد مصػػادق مجمػػس
الشكرل اإلس م عم قانكف طرد «األجانب» الذيف يعممكف دكف رخص .
 ف خريػؼ  11أيمػكؿ 2111ـ بعػد أحػداث رػدمير برجػ مركػز الرجػارة العػالم كأحػد مقػرات
«البنر ػػا كف» ح ػػاكؿ ا ميرك ػػاف اس ػػرمالر الػ ػ ج ػػانبهـ بط ػػرؽ ممركيػ ػ ع ػػف طري ػػؽ العػ ػراقييف
العػػامميف معهػػـ  :أبػػك حسػػيف المحػػام مبعكثػػا مػػف الشػػي عبػػد الك ػريـ المػػاهكد المحمػػداكم،
كالسيد عبد الزهرة الحمك مبعكثا مف الدكركر احمد ألجمب رئيس «المؤرمر الكطن العراق »،
كعزت الشابندر مبعكثا مف الحككم الككيري الر

ررحرؾ إ بام تات أميركي  ،كالدكركر

سػػعدكف الػػدليم كزيػػر الػػدفاع الع ارقػ األسػػبؽ مبعكثػػا مػػف خبػرات كمسرشػػاريف فػ الكػػكنغرس
األميرك أعضات الحزب الديمقراط األميركػ «المعػارض» ،كالسػيد عمػاد ضػيات الخرسػاف
مبعكث ػػا م ػػف اري ػػاف كركك ػػر الس ػػفير األميركػ ػ فػ ػ العػ ػراؽ ،كيس ػػرطيع الق ػػارئ ا طػ ػ ع عمػ ػ
رفاصيؿ هذ األسرار الخطيرة بالرجكع ال كراب  ( :فراكل احمد الحسػن البغػدادم فػ فقػ
المقاكمػ ػ ك «ثقافػ ػ ا سرسػ ػ ـ» ) الج ػػزت األكؿ  :الفص ػػؿ الث ػػان  :رؤل رس ػػالي  :الكس ػػب
الخادع كالمسرحيؿ ص  ،117 :كركرار العكدة كركريس الفشؿ ص . 117 :
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رميػػز سػػماحر بمكاقف ػ المسػػرقم المناكئ ػ
 ف ػ خريػػؼ 2113ـ ،بعػػد احػػر ؿ أميركػػا الع ػراؽٌ ،

ل حر ؿ ،كسع إلي اإلع ميكف كرجاؿ السياس كالرأم العاـ يطمبكف أريػ كركجيهػ  ،سػكات
ف ػ مكرب ػ بػػالنجؼ األشػػرؼ ،كأثنػػات حضػػكر المػػؤرمرات كالنػػدكات العربي ػ كاإلس ػ مي  ،كقػػد
أصدر ما يزيد عم خمسمائ بياف كحديث كمقابم مع كسائؿ اإلع ـ العربي كاألجنبي .

 ككػػؿ هػػذا النشػػاط الر ػ ارسػػـ بالرنقػػؿ كالررحػػاؿ لػػـ يمنع ػ مػػف ا نص ػراؼ ال ػ الرػػأليؼ ،ف
سماحر خير مف يعرؼ قيم الكراب المكثؽ ف ميداف المعرف  ،فأرحؼ المكرب العربي بكـ
قػيـ مػػف الكرػػاب ،آخرهػػا مكسػػكع «هكػػذا ركمػػـ احمػػد الحسػػن البغػػدادم :رأصػػيؿ معرفػ بػػيف
الثكري كال ثكري » ف أربع عشػر مجمػدا صػدر منهػا حرػ اآلف خمػس مجمػدات ،ك يػزاؿ
سماحر يرابع جهد الفكرم إلكمالها .
 ف ػ كػػؿ مػػا قػػاؿ كيقػػكؿ ،كمػػا كرػػب كيكرػػب ،كضػػع سػػماحر نفس ػ كمكاقف ػ كآ ارئ ػ فػػكؽ كػػؿ
ال ػػك تات الرػ ػ رح ػػط مػ ػػف ال ػػكطف ،إذ رج ػػاكز الص ػ ػراعات المذهبيػ ػ كالعرقيػ ػ كالخصػ ػػكمات
الجانبي  ،ككؿ هذا ،ألن أدرؾ كيدرؾ طبيع اليسار «اإلس م » كمهمار  ،كحاؿ األم كما
يمزقها مف نزاعات مف قبؿ احر ؿ أميركا العراؽ كبعد .
 ف ػ ربيػػع  2114ـ سػػاهـ ف ػ رأسػػيس «المػػؤرمر الرأسيس ػ الع ارق ػ الػػكطن » كشػػغؿ رئاس ػ
المجن الرحضيري لعدة أشهر ،كررأس كفدان مف أعضائ مركجهػان عػف طريػؽ البػر الػ سػكريا
كلبن ػػاف ،حي ػػث الرقػ ػ بق ػػادة سياس ػػييف كرج ػػاؿ دي ػػف لمش ػػاكررهـ كالرباح ػػث معه ػػـ ح ػػكؿ كيفيػ ػ
الخ ػ ص األبػػدم مػػف ا حػػر ؿ األميرك ػ  ،كانهػػات مشػػركع الرػػكرار الفرنػػكم ف ػ المنطق ػ
برمرهػا ،كفػ مقدمػ مػف الرقػ بهػـ  :الػرئيس الػدكركر بشػػار األسػد ،كالمجاهػد سػماح السػػيد
حسف نصر ا﵀ ،كالبطريؾ نصر ا﵀ صفير ،كسماح المرجع السيد محمد حسيف فضؿ ا﵀،
كبالرال أعمف عف اجرمػاع جمػاهيرم فػ قاعػ فنػدؽ بابػؿ فػ بغػداد فػ صػباح الراسػع مػف
أيػػار 2114ـ  ،كهػػذا كم ػ بعػػد أف يعػػرض ميثػػاؽ العمػػؿ الػػكطن عم ػ العديػػد مػػف مناهض ػ

ا حر ؿ األجنب كمقاكمي  ،ككافؽ عمي ما يقارب ث ثيف مرجعي ديني كسياسػي كعشػائري

.
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 اضػػطر سػػماحر لرقػػديـ اسػػرقالر مػػف «المػػؤرمر الرأسيسػ الع ارقػ الػػكطن » كأعمػػف انسػػحاب
منػ ػ بر ػػاري ال ارب ػػع م ػػف جم ػػادم األكؿ 1426ه ػ ػ (2116ـ) ،كذل ػػؾ ف س ػػماح الس ػػيد رأل
«المػػؤرمر الرأسيس ػ الع ارق ػ الػػكطن » يفػػرز ف ػ مسػػيرر خم ػ ن كاضػػحان ف ػ األدات الػػكطن ،
كربمكرت بعض مخالفات شرعي ػ

يمكف الكشؼ عنها ف الكقت الراهف حفاظنا عم كحدة

العمؿ الكطن المشررؾ ،كقد حاكؿ سماح السيد رجاكزها دكف جدكل .
 كفػ ربيػع 2114ـ ،أقػػدمت القػكات ا سػػباني عمػ محاكلػ

ريالػ بعػػد انرهائػ مػػف مػػؤرمر

صحاف عقد ف مكرب الشهيد الصدر الثان ف النجؼ األشرؼ مسات السابع مػف نيسػاف،
لكن نجا بأعجكب مف رمؾ المحاكل الغادرة ،ف حيف اسرشهد عم إثرها أحػد أفػراد حمايرػ ،
كأصيب آخر بجراح خطيرة .
 فػ شػػرات 2115ـ اصػػدر سػػماحر صػػحيف «بػراتة» صػػكت المسرضػػعفيف فػ الع ػراؽ باسػػـ
مكرب ػ اإلع م ػ ف ػ النجػػؼ األشػػرؼ ،كه ػ صػػحيف شػػهري إس ػ مي شػػامم  ،انفػػرد بكراب ػ
افرراحياره ػػا ،كنش ػػرت لػ ػ كثيػ ػ انر م ػػف الكص ػػايا كاألحادي ػػث ،ك ايػ ػ ه ػػذ الص ػػحيف رس ػػـ خ ػػط
لمناهض ػ ا حػػر ؿ كمقاكمر ػ  ،ككشػػؼ مخػػاطر المشػػركع الرػػكرار األميرك ػ الػػذم يرجػػاكز
العػراؽ الػ فػػرض الهيمنػ عمػ بػ د العػػرب كالمسػػمميف كمهػػا ،كمػػا رهػػدؼ الػ الحفػػاظ عمػ
كحدة العراؽ كسيادر .
كمكرب ػ ي ف ػ النجػػؼ األشػػرؼ ميميشػػيات «منظم ػ بػػدر»
ى
 ف ػ خريػػؼ 2115ـ هاجمػػت منزىل ػ ي

الرابعػ لممجمػػس اإلسػ م األعمػ الع ارقػ لرنفيػػذ مػػذكرة اعرقػػاؿ أصػػدررها فػ حقػ سػػمطات
حككم ا حر ؿ الثالث  ،إ أنها رراجعت عف رنفيذها نظػ انر لرصػاعد إدانػات أعمنرهػا أطػراؼ
المعارضػ ػ الكطنيػ ػ كاإلسػ ػ مي المناهضػ ػ كالمقاكمػ ػ ل ح ػػر ؿ ،كالرظ ػػاهرات الرػ ػ أطمقه ػػا

العراقيكف األشاكس .
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 ف صيؼ 2117ـ عاد ال كطنػ الثػان سػكري كمػا يصػفها بػاعرزاز كفخػر نظػ نار لممخػاطر
الر رهدد بسبب مكاقفػ الثكريػ الصػارم  ،كخطابػ اإلسػ م الكحػدكم ،الػذم

يرغيػر ك

يربدؿ حكؿ ا حر ؿ كأذناب القابعيف ف المنطق الخضرات .
 ف صػيؼ 2118ـ هاجمػت منزلػ

الفرقػ القػذرة الرابعػ لمقػكات العسػكري األميركيػ بطريقػ

كحشػػي فػ زمػػف حككمػ ا حػػر ؿ الرابعػ  ،فطكقرػ بالػػدبابات كطػػائرات الهميككػػكبرر ،كألقػػت
عمي قنابػؿ صػكري مرعبػ  ،كاعرقمػت ابنػ البكػر «محمػد» كاثنػيف مػف أفػراد حمايرػ  ،كسػرقت
مبػػال مالي ػ مػػف الحقػػكؽ الشػػرعي  ،كأجه ػزة كمبيػػكرر ،كهكارػػؼ نقال ػ  ،كعبثػػت بكػػؿ محركيػػات
المنزؿ ،فكسرت األبكاب كالنكافذ كالمصابيح كيعكد ذلؾ الهجكـ ال سببيف مباشريف :
 1ػ رفػض ػ سػماحر ػ لقػات اريػاف كرككػر السػفير األميركػ األسػبؽ فػ العػراؽ بعػد فشػؿ العمميػ
السياسي .
 2ػ محاض ػرة ألقاهػػا النػػاطؽ الرسػػم باسػػـ سػػماحر بمكاقػػؼ «مرجعي ػ » السػػيد السيسػػران رحػػت
عنكاف « :مراجع كأمكاؿ» ،فضحت هدر الماؿ «الشيع » اإلس م بم يػيف الػدك رات لصػالح يػر
المسػػمميف ف ػ حػػيف يمػػكت الم يػػيف مػػف أبنػػات اإلس ػ ـ جكع ػان كعري ػان ف ػ كشػػمير كبػػنغ دش كأيرريػػا
كأفغانسراف كالصكماؿ كالسكداف كفمسطيف ،كا﵀ كل الركفيؽ كالسداد.
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مع السٌد الربٌس بشار االسد عام 2114

زٌارتان للسٌد مقتدى الصدر االولى فً بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك عام  2114والثانٌة بمناسة الهجوم على
عرٌن من قبل بعض المٌلٌشٌات ،ومن ورابهم ما ٌسمى بـ «الحرس الوطنً ،والشرطة العراقٌة» فً الثامن والعشرون
من كانون االول عام 2115م

خالل مشاركت فً الدورة السادسة عشر للمإتمر القومً العربً المنعقد فً الجزابر السادس من نٌسان ــ ابرٌل 2115م
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خالل مشاركت فً الدورة السابعة عشر للمإتمر القومً العربً فً الدار البٌضاء الخامس من اٌار 2116م

خالل مشاركت بمناسبة انطالقة جبهة التحرٌر القلسطٌنٌة (الثامن والعشرون) وذكرى عملٌة جمال عبد الناصر التً اسر
على اثرها االخ المجاهد سمٌر القنطار عمٌد االسرى العرب فً سجون االحتالل الصهٌونً المنعقد فً دمشك  12من
آٌار 2116م
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خالل مشاركت فً الدورة التاسعة عشر للمإتمر القومً العربً فً صنعاء العاشر من اٌار 2118م

الذكرى  42فً تؤسٌس الجبهة الشعبٌة لتحرٌر فلسطٌن عام 2111
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مع السٌد محمد حسٌن فضل هللا فً أواخر اٌام عام 2111
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الراري 2119/7/6 :
جناب آية اهلل العممة السيد احمد الحسني البغدادي المحترـ
تحية عربية وبعد

م ػػع رع ػػاظـ الض ػػغكط السياس ػػي كالثقافيػ ػ كاإلع ميػ ػ كاألمنيػ ػ إلس ػػقاط خي ػػار األمػ ػ فػ ػ
مقاكم ا حر ؿ.
يرشرؼ المركز العرب الدكل لمركاصؿ كالرضامف – قيد الرأسيس – كلجنػ المبػادرة الرػ
رضػػـ ع ػػددان مػػف الشخص ػػيات الممرزمػ ػ  ،بػػدعكركـ لحض ػػكر ا جرمػػاع الرحض ػػيرم األكؿ "لمممرقػ ػ
العرب الدكل لدعـ خيار المقاكم " (مرفؽ مع الرسال كرق العمؿ).

من ػػا عمػ ػ مش ػػارك أكب ػػر ع ػػدد م ػػف الهيئ ػػات كالشخص ػػيات العربيػ ػ كالدكليػ ػ فػ ػ
كحرصػ ػان ٌ
األعماؿ الرحضيري لهػذا الممرقػ  ،فاننػا نركجػ الػيكـ بهػذ الػدعكة لحضػكر ا جرمػاع ا كؿ لمجنػ
الرحضيري الر رضػـ ممثمػيف عػف هيئػات كمػؤرمرات كارحػادات كمؤسسػات عربيػ كدكليػ  ،كالػذم
سينعقد ف بيركت ،الساع الحادي عشر مف صباح يكـ ا ثنيف براري  21رمكز/يكليك .2119
كنظ انر ل مكانيات المحدكدة نأمؿ اف ررحممكا نفقات السفر كا قام .
وسيتضمن مشروع جدول األعمال:
 - 1تحديد موعد الملتقى
 – 2مناقشة محاور برنامج الملتقى
 – 3آلية عمل تحضير للملتقى
 – 4الرمكيؿ

لمركاصؿ كا سرع ـ كرأكيد الحضكر يرج ا رصاؿ بإدارة الممرق عم العناكيف الرالي :

رقـ الفاكس763-3-111116 :
رقـ الجواؿ763-1-136111 :
البريد االلكترونيamkahal@yahoo.com :
bashour@terra.net.lb
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ورقة عمؿ

حوؿ االجتماع التحضيري لمممتق العربي الدولي لدعـ خيار المقاومة
الفكرة واألهداؼ
مع تعاظـ الضغوط السياسية والثقافية واإلعممية واألمنية إلسقاط خيارها في مقاومة
االحتمؿ ،تشتد الحاجة إل مواجهة شعبية عم مستوى األمة ،كما عم المستوى الدولي مف جؿ
صوف هذا الخيار ودعم باعتبار عنصر القوة الرنيسي الذي تمتمك األمة في مواجهتها لممحتؿ،
وباعتبار ن

ثبت فعالية ممموسة في إسقاط المشاريع المعادية في لبناف وفمسطيف ،كما في العراؽ

و فغانستاف ،وفي اطمؽ متغيرات هامة في الظروؼ األقميمية والعمقات الدولية.
ومف هنا برزت فكرة قياـ الممتق

العربي والعالمي لدعـ خيار المقاومة مف جؿ تحقيؽ

األهداؼ التالية:
 – 1جمع كبر عدد مف الشخصيات والقوى والفعاليات عم مستوى األمة و حرار العالـ في
إطار هذا الممتق

لمتأكيد عم

ف مسمولية دعـ المقاومة ليست مهمة حركات المقاومة والبمداف

المعنية بها مباشرة ،بؿ هي مهمة بنا األمة كافة و حرار العالـ قاطبة.
 – 2التمقي حوؿ برنام متكامؿ يجري العمؿ عم تنفيذ بنود عم المستويات كافة ،وفي
المياديف جميعاً ،وفي المجاالت الشعبية والسياسية والثقافية واألعممية والمالية.

 – 3إسقاط الفكرة الصهيونية – االستعمارية التي تعتبر مقاومة االحتمؿ عنفاً غير مبرر،
ف مقاومة االحتمؿ وردع العدواف حقوؽ كفمتها الشرانع

اوارهاباً تنبغي مواجهت  ،اواعادة التأكيد عم
السماوية والمواثيؽ الدولية ،بؿ هي تجميات ساطعة إل رادة الشعوب الحرة.

 – 4وضع صياغات وآليات تسع لمربط والتنسيؽ الفاعؿ بيف حركات المقاومة في األمة،
وبيف مشروع النهوض الحضاري عم مستوى األمة مف جهة ،واالستنهاض التحرري واإلنساني عم
مستوى العالـ مف جهة خرى.
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 – 5إنشا

شبكة عربية تتواصؿ طرافها مع بعضها ،تدعـ المقاومة بالموقؼ والعمؿ

وبالمشاركة في الري ،وتشكؿ مع العديد مف الشبكات القانمة نواة جبهة تحرر عالمية تواج مشروع
الهيمنة االستعمارية القانـ.
 – 6استنباط خطاب توحيدي عم مستوى األمة ،والية عم الصعيد الدولي ،بهدؼ توسيع
قاعدة المتعاطفيف مع حؽ األمة في مقاومة االحتمؿ.
 – 7التعريؼ بأحواؿ المقاومة في األمة اوانجازاتها عبر كؿ الوسانؿ المتاحة.
اِليات

 - 1يتول "المركز العربي الدولي لمتواصؿ والتضامف" – قيد التأسيس – بالتعاوف مع لجنة
مبادرة تضـ عدداً محدوداً مف الشخصيات العربية ،دعوة كؿ االتحادات والممتمرات والهينات العربية

واإلسممية والمسيحية والعالمية العابرة لمدوؿ واألقطار مف جؿ المشاركة في لجنة تحضيرية موسعة
تتول الدعوة بأسما كؿ الهينات المشاركة إل شخصيات وقوى وهينات في األمة والعالـ لحضور

الممتق .
 – 2ينبثؽ عف المجنة التحضيرية الموسعة لجنة متابعة تنفيذية تتول
والموجستي لمممتق

عم

قاعدة تولي المدعويف نفقات اإلقامة والسفر ،كما تتول

اإلعداد التنفيذي
المجنة اإلشراؼ

عم وضع برنام عمؿ الممتق بما يخدـ هداف .
المكاف والزماف
ينعقد االجتماع التحضيري لمممتق

في بيروت في األسبوع األخير مف شهر تموز/يوليو

 ، 2002ي في الذكرى الثالثة النتصار لبناف المقاوـ عم العدو الصهيوني ،عم

ف ينعقد الممتق

بكؿ عضان  ،في العاصمة المبنانية ،في األسبوع األوؿ مف العاـ  ،2010ي في الذكرى األول
لممحمة غزة.
يتضمف جدوؿ عماؿ االجتماع التحضيري لمممتق
التالية:

الذي يستمر يوماً واحداً فقط ،البنود

 .حفؿ افتتاح موسع تشارؾ في شخصيات وهينات لبنانية متعددة ،وتمق في كممات هامة.
ب .مناقشة ورقة عمؿ مقدمة إل المجنة حوؿ برنام الممتق وفعاليات .
ج .تشكيؿ لجاف عمؿ متخصصة بما فيها لجنة لصياغة إعمف بيروت لدعـ خيار المقاومة
في األمة.
د .تحديد المساهمات المالية لمجهات المشاركة في الممتق .
عف الهينة التأسيسية

منسؽ لجنة المبادرة
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لممركز العربي الدولي لمتواصؿ والتضامف

خالد السفياني

معف بشور

ل رصاؿ:

هارؼ001982589299 :

فاكس001988225229 :

بريد الكرركن bashour@terra.net.lb / amkahal@yahoo.com/imokahal@live.com :
* ممحظة :يستغرؽ االجتماع التحضيري يوماً واحداً في  ،2002/7/20وستعقد في اليوـ التالي

ندوة قومية سنوية ينظمها المنتدى القومي العربي حوؿ المقاومة في مواجهة التحديات ،عم

ف يشارؾ فيها

كبر عدد مف المشاركيف في االجتماع ،وستصمكـ دعوة لممنتدى مع جدوؿ األعماؿ الخاص بالندوة في وقت

الحؽ.

___________________
بيروت – الحمرا -فرح سنتر – ط 9 .هاتف  – 11/933179:تلفاكس13/111116 :
البريد االلكترونيbashour@terra.net.lb :
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بر ػ ػ ػ ػػاري  / 28أيم ػ ػ ػ ػػكؿ 1992 /ـ( .)113ك«القادس ػ ػ ػ ػػي » الص ػ ػ ػ ػػادرة بر ػ ػ ػ ػػاري  / 8رشػ ػ ػ ػ ػريف األكؿ
1992/ـ( .)114ك«القادسي » ف  / 2آب 1994 /ـ(.)115
لـ نكف لنثقؿ عم القارئ بهذ النصكص الصحفي لك األهمي القصكل إلعادة قراترها ،كالكقكؼ
عند د

رها ،ف إطار المبحث الذم نحف بصدد  ،فقد أكدنا سابقا أف هذ «الحكزة» النجفي الر

كظفها صداـ حسيف بهذا الشكؿ الذم يصب ف ارجا سياسار الخارجي كاإلقميمي كالمحمي ،
برمكزها كأسمائها الر أكردرها رمؾ الصحؼ ،إنما اسرجابت لذلؾ مكره  ...إ أف الثابت ف األمر
الذم

يسرطيع أف ينكر أحد هك مبدأ ا سرجاب  ،الذم عبرنا عن ف ما مض  ،بأن يعبر عف

«حكزة مهزكم ذاريان» ...كما يمكف أف يثار بهذا الصدد هك هؿ أف الكاقع ما كاف يسمح لكؿ هؤ ت ػ
باسرثنات محمد الصدر الذم كاف يخب مشركع كاحمد الحسن البغدادم الذم كاف لدي رنظيـ سرم
يعمؿ ضد النظاـ ػ بأف يضعكا أنفسهـ ف مكقع الذؿ رحت عنكاف «الرقي » ،لك اخمصت النكايا
فع

كهؿ مبدأ «الرقي » يبرر إذ ؿ األم مف خ ؿ عممهـ ب الذم قمنا عن إن إذ ؿ

إذ ىؿ

بعد إذ ؿ إننا نعرقد ان إذا ركقؼ األمر عم هذا اإلذ ؿ لهـ كلألم  ،كعم خيارات أخرل كانت
مراح  ،ف يمكف لعاقؿ أك مرديف أف يرجح هذا اإلذ ؿ عم خيار الهجرة خارج العراؽ ،أك عم
خيار ررؾ «الحكزة» كجمكسهـ ف بيكرهـ ،إذا ما كانكا

يممككف جرأة الصدريف األكؿ كالثان

كشجاعرهما ...كاذا كانت الذريع ػ السيمفكني ػ المعرادة الر رقاؿ إزات مثؿ هذا الك ـ بأف أمر
بقائهـ يرربط بػ «حفظ الكياف الحكزكم» ...فأم كياف هذا الذم نحافظ عمي بالذؿ كما فائدة
«حكزة» ذليم رنفذ إرادة السمطاف كرساهـ ف قرؿ الناس األبريات كما الذم رخسر األم مف «حكزة
ذليم » رؤدم إل إذ لها بالكامؿ كأم منجز معرف لهذ «الحكزة» يبرر ذبح األم كاذ لها إن

( )113انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)22
( )114انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)23
( )115انظر نص وصورة الصحٌقة فً المالحك ،ملحك رقم (.)24
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ألمر ريب أف ردعك هذ «الحكزة» إل الجهاد «مكره » مف قبؿ صداـ حسيف ضد األميركاف...
فيما ه ررخمؼ عف الجهاد ،الذم خاض الشهيداف الصدراف األكؿ كالثان  ،كركجا جهادهما
با سرشهاد ...كان ي ألمر ريب أف يصبح الشعب العراق ضحي «نخب » الفكري كالثقافي

كالسياسي  ،الر لـ ركضح ل الفرؽ بيف هذيف «الجهاديف»« ..الجهاد اإلكراه » رحت راي صداـ
حسيف ..ك«الجهاد الميدان » لمصدريف ..كان
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