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يعنــى  ،مركــز "عــ̼" للدراســات الفكريــة املعــارصة
ـــع  ـــاعالت الواق ـــالمبتف ـــل  ،ياإلس ـــاول أن يؤص ويح

ــــول واملقرتحــــات تجــــاه مشــــكالت اإلنســــان  للحل
  املعارص..

ــة ــخة بقابلي ــة راس ــن رؤي ــق م ــ̲ وينطل ــارة  ك الحض
ـــالم ـــوذج اإلس ـــديم ̷ ـــاة وتق ـــادة الحي ـــىل قي ية ع

مــن غــ̺ أن ينقطــع ـر يتناســب مــع احتياجــات العصــ
  عن أصوله ومنطلقاته وثوابته..

ــة  ــوم ثقافي ــة وهم ــرامج بحثي ــمن ب ــز ض ــعى املرك يس
ــة البحــوث وتصــديرها ــوعي  ،ودورات لكتاب ــز ال لتعزي

االجت̲عـــي بقضـــايا الثقافـــة واألفكـــار ومناقشـــة 
ـــف والتســـيد لقـــيم غـــ̺ أصـــيلة يف مطـــاريح ال تخل

  املجتمع..
ـــاء  ـــه االعتن ـــز أو مطاريح ـــداف املرك ـــن أه ـــيس م ل

ويــؤمن أن مــا يحــدث اليــوم هــو  ،بالتبشــ̺ الطــائفي
طائفيــة سياســية تســعى لتجيــ̺ كــل الــدين واإلنســان 
ـــن  ـــانع م ـــة.. وال ̷ ـــالح دنيئ ـــة مص ـــون معرك يف أت
ــايش واإل̻ــان  ــن التســامح يف التع ــق م دراســات تنطل

ʪ ــاظ ــع االحتف ــر م ــاء اآلخ ــان دون إلغ ــرتكات اإلنس ش
  بالرصانة العلمية ورشوطها..

ــول  ــؤمن املركــز أن الحل ــن اإلســالمكــ̲ ي ــق م ية تنطل
ولهــذا فهــي تحــاول التأســيس مــن  ،جــذورها املناســبة

بعيــــداً عــــن كــــل  ،منطلقــــات اســــالمية خالصــــة
  التحيزات املحيطة..
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 
 

 فَاسـعوا  عةالْجم يـومِ مـن للصَّالة نُـودي إِذَا آمنُـوا الَّذين ياأَيها
 )٩( تَعلَمـون  كُنْتُم إِن لَكُم خَير ذَلـكُم الْبـيع وذَروا اللَّه ذكْـرِ إِلَـى
ـُوا اَألرضِ فـي فَـانتَـشـروا الصَّالَةُ قُضيتْ فَإِذَا  فَـضْلِ مــن وابـتَغ
وا اللَّهاذْكُرو ا اللَّهيركَث لَّكُملَع حتُفْل١٠( ون(  

  
  العظيم العلي اهللا صدق
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  الرحيم الرحمن اهللا بسم
 أبـوابِ  مـن  لنـا  وفتح شُكرِه من وألهمنا نفسه من عرفنا ما على هللا الحمد 

 اإللحاد من وجنّبنا ،توحيده في له اإلخالَص من عليه دلنا وما ،بربوبيته العلمِ
 المبعـوث  وحيـه  علـى  وأمينـه  هخلقـ  خيـر  علـى  اهللا وصلى . أمره في والشك
  الطاهرين. الطيبين وأله محمد للعالمين رحمة
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 ، وأهلـه  الباطـل  رفـض  وعلمنـا  الخوف منا واقتلع األمل فينا زرع من إلى

 فينــا وزرع الخاصــة المصــالح علــى العامــة المصــالح إيثــار علمنــا مــن إلــى
 الســيد الجمعـة  دشـهي  روح إلـى  ،والمفســدين الظـالمين  لمواجهـة  الشـجاعة 

  . الصدر صادق محمد محمد
 ، النـاس  وحـب  الطيبة منه تعلمت الذي … اهللا رحمه العزيز والدي   

 ويجزيـه  جناتـه  فسـيح  ويسـكنه  الواسـعة  برحمتـه  يتغمده أن تعالى اهللا أسأل
  . األوفى الجزاَء

 يحفظنــي أن اهللا تنــاجي الليــالي ســهرت طالمــا التــي ... الحنونــة والــدتي
  . البعثيين بطش نم وينجيني
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 والدراســة البحــث حاضــرةَ األشــرف النجــف فــي العلميــة الحــوزة تُعــد
 اإلنسان تخص التي االجتماعية القضايا من الكثير عالج دينياً ومنبراً والهداية

 والعلـوم  والسياسـة  واالقتصـاد  واالجتمـاع  والفقـه  العبـادة  مجـال  فـي  وحياته
 مـن  كبيـرة  مسـؤولية  الحـوزة  حملـت  المهمة وهذه ،كافة والعلمية اإلنسانية

 بصـراع  دخلت وبهذا ،المعرفي الكمال نحو وتوجيهه المجتمع إصالح أجل
 األمـة  تبـدأ  الظلـم  ينتشـر  كـان  فحينمـا  ،والحكـام  السـلطة  مـع  عـدة  ولقرون
 قـدر  حـاولوا  والـذين  ،الـدين  مراجـع  قادهـا  التي المؤسسة هذه إلى باللجوء
 العلميـة  الحـوزة  مكتسـبات  علـى  الحفـاظ  أجـل  من الصدام تجنب اإلمكان

 السيما الجمهور حراك ولكن ،كلياً وجودها يصفى أو تهان أو تُذل أن دون
 تقـود  أن ضـرورة  علـى  ألـح  فقـد  كبيـراً  كـان  الدينيـة  القيادة بهذه المتمسك
 كبيراً قلقاً أثار الذي األمر ،السلطة من وموقف رأي لها يكون وأن ،المجتمع

 الشـد  بـين  أي الشـكل  وبهـذا  ؛ له وسلوكاً منهجاً التقية على مدأعت من لدى
 والحكومـات  جهـة  مـن  العلميـة  الحـوزة  بـين  يحصـل  كـان  الـذي  والجذب
 بضــرورة واضـحة  الرغبـة  ظهـرت  أخـرى،  جهـة  مـن  العـراق  علـى  المتعاقبـة 
 صـاحبة  لتكـون  عملهـا  وتنشـيط  نفسـها  الحوزة إصالح ،والتجديد اإلصالح

 التيـارات  بسـبب  ضاع الذي المجتمع وإصالح لمجتمعا في والريادة الكلمة
 بعـد  السـيما  ،والمعاصرة الحديثة والسياسية واالجتماعية والعقائدية الفكرية

 ممـا  ،والديمقراطيـة  القوميـة  واالتجاهـات  والليبراليـة  الماديـة  األفكار ظهور
 الجمـود  كسـروا  الـذين  الـدين  علمـاء  اإلصـالح  تيـار  يقود أن إلى استدعى

 توظيـف  علـى  بالقـدرة  وتمتعـوا  ،فيها المبالغ التقية حدود وتعدوا الحوزوي
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  . الفقهية الحلول واستنباط والمعاصرة الحديثة األفكار
 المجــدد النهضــوي الثــوري الخــط بظهــور اإلصــالح هــذا تجســد وهنــا
 إلى أسس الذي الصدر باقر محمد اإلمام األول الشهيد بنهضة بدءاً المعاصر

 إنشاء اجل من وتنويره المجتمع إصالح وضرورة السلطة ظلم رفض سياسة
 كبيـرة  قـوة  االتجـاه  هـذا  وقابـل  اإللهيـة،  والعدالـة  السماء برسالة يؤمن جيل

 إلــى حسـين  صــدام وصـول  بعـد  والســيما البعـث  بنظــام تمثلـت  دكتاتوريـة 
 علـى  وعلماءهـا  الحـوزة  وضـع  الجديـد  التحـدي  وهـذا  .١٩٧٩ عـام  الرئاسة
 تـذهب  وهـي  أصـابها  الـذي  االنحدار وتجاوز مةاأل وقيادة ،المواجهة طريق
 التـي  السـلطة  لسياسـة  والخضـوع  االسـتكانة  وعـدم  ،اإلسـالم  قـيم  عن بعيداً

 وباشـرت  السـجون  فـي  بـالمؤمنين  وزجت الحريات وقيدت األفواه كممت
 وعلـى  .١٩٨٠ عام الصدر باقر محمد اإلمام إعدام بعد والسيما ،باإلعدامات

 للمصـلحين  حاضـنة  كانـت  بل نفسها على لحوزةا تنكفئ لم ذلك من الرغم
 بسـبب  التقيـة  نهـج  علـى  باالسـتمرار  اكتفى آخر خط وجود من الرغم على
 السـيد  العظمـى  اهللا أيـة  المرجـع  شـخص  ظهـور  أن إال ،وبطشـها  السلطة قوة

 أداتهـا  كانـت  جديـدة  مرحلـة  بدايـة  أشـر  قـد  الصـدر  صـادق  محمد محمد
 فـي  الشـيعة  لـدى  المعطلـة  الفريضـة  كتلـ  الجمعـة  صـالة  التغييرية ووسيلتها

 إحيـاء  همـا  واضـحين  متـوازيين  بخطـين  سارت التي الثنائية وكانت . العراق
 دور وتقويـة  تعزيـز  أعـادت  التـي  المرجعيـة  القيـادة  وتجلّـي  ،الفريضـة  هذه

  . الجمعة منبر خالل من المجتمع في الحوزة
 عـدة  على أكيدالت المؤلف فيها يحاول التي الدراسة أهمية تأتي هنا ومن

 صـادق  محمد محمد السيد أفتى لماذا منها: عدة أسئلة من انطالق اعتبارات
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 مـدى  ومـا  قمعـي؟،  نظـام  وجـود  مـن  الرغم على الجمعة صالة بقيام الصدر

 الصـالة  لهـذه  كـان  وهـل  ،واألمـة؟  الـديني  العقائدي المنبر هذا بين التفاعل
 ،حققتهـا؟  وهـل  ،والسياسـية  االجتماعية مثل الدينية أبعادها غير أخرى أبعاد

  . السلطة؟ من جوبهت وكيف الجمعة صالة انتشار مدى وما
 يسـلط  لـم  إذ نوعهـا  فـي  جديـدة  الدراسـة  هـذه  أن إلى التنويه من والبد

 بهـذا  كُتب قد أكاديمياً بحثاً أجد فلم ،سابقاً موضوع هكذا مثل على الضوء
 السـيد  وحركـة  وعبمشـر  أهتمـت  سـبقتها  التـي  الدراسـات  أن كمـا  ،العنوان
 الجمعـة  بصـالة  أحاطـت  التـي  األحداث موضوع تتناول ولم ،الصدر محمد

 النص قراءة من تخرج تكاد وال ،محدود بشكل إال ظواهر من بها ارتبط وما
 تهدف الدراسة هذه أن بيد . فكرية قراءة الصدر، السيد لحركة يعطي الذي
 وفــق علــى حــداثاأل وتتبــع التاريخيــة الجوانــب علــى الضــوء تســليط إلــى

 حاولـت  التـي  والدراسـة  بالبحـث  جديراً الموضوع فكان ،المنطقي تسلسلها
 محمـد  للسـيد  اإلصـالحي  المشـروع  جوانـب  مـن  مهـم  جانـب  عن الكشف

 مهمـة  نقطـة  مثلـت  التـي  الجمعـة  لصـالة  إحيـاؤه  وهـو  الصدر صادق محمد
 أحـداث  وتوثيـق  ببحـث  الكتـاب  اهـذ  تميز لذلك ،المشروع هذا في وفاعلة

 الجوانـب  مـن  المجتمـع  فـي  واضـح  وتـأثير  أهميـة  من لها لما الجمعة الةص
   . والفكرية والسياسية االجتماعية

 صـالة  إلقامـة  ؛ وذلـك  البحث لموضوع بداية ١٩٩٧ عام اختيار جاء وقد
 ١٩٩٩ عـام  واختيـر  ،تعطيلهـا  مـن  طويلـة  مـدة  بعـد  العراق عموم في الجمعة

 وانتهـت  الصـدر  محمـد  المرجـع  فيـه  استشـهد  الذي العام ألنه ،البحث نهاية
 بقيت وأن األخرى والمحافظات الكوفة مسجد في الجمعة صالة باستشهاده
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 وهـي  ،السـلطة  ضـد  فعـل  وردود انتفاضـات  عدة وبدأت المناطق بعض في
 العالقة ساءت حيث المعاصر العراق تاريخ مراحل من أخرى مرحلة تشكل

 جهـة  فـي  الشـعب  وأصـبح  بينهما دالتباع وازداد ،البعثية والسلطة الشعب بين
 العدالـة  بتطبيـق  المطالبـة  طريق في األمة وضع مما ،أخرى جهة في والسلطة

 ،بـديل  نظـام  وإقامـة  الصدامي القمع من للخالص الجاد والسعي االجتماعية
 لصـراع  تنظـر  الجماهير وأصبحت . اإلسالمية الشريعة أحكام لتطبيق وصوالً
 ظـالم  بـين  صـراع  انـه  علـى  األمريكيـة  ةالمتحـد  الواليـات  مع حسين صدام
 ممـا  التـل  على ووقف الصراع هذا في معه الشعب يقف لم وبالنتيجة وسيده
   . ٢٠٠٣ عام بسقوطه عجل

 وثالثة وتمهيد، المقدمة، إلى ،البحث خطة تقسيم ،الدراسة اقتضت وقد
 الشــريفة النبويــة األحاديــث بعــض التمهيــد تنــاول وقــد ،وخاتمــة فصــول،

 عـدم  وأسـباب  ،الجمعة صالة فضل في الواردة )^البيت( هلأ وأحاديث
 التي السيئة السياسية للظروف نتيجة ؛ إقامتها من عشرية اإلثني الشيعة تمكن
  . األمة عاشتها

 عقــب ١٩٩٠ عـام  منـذ  العــراق وضـع  علـى  الضــوء األول الفصـل  وسـلّط 
 ىعلـ  الحـال  بطبيعـة  انعكسـت  تغيرات من ذلك أفرزه وما ،الكويت احتالله
 قمـع  آثـار  مـن  عانـاه  ومـا  ،اإلسـالمية  االتجاهـات  والسـيما  العراقي، الشعب

 والظـروف  )٢٠٠٣-١٩٩٠( االقتصـادي  الحصـار  وتـأثير  ،الشعبانية االنتفاضة
 السـيد  تصـدي  وكيفيـة  وظروف ،الفترة تلك أثناء الناس عاشها التي المزرية
   . الجمعة صالة بوجوب وفتواه للمرجعية الصدر محمد
 ،العــراق فــي الجمعــة صـالة  إقامــة عمليــة تنــاول فقـد  الثــاني صــلالف أمـا 
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 وموقـف  ،المعطلـة  الفريضـة  هذه إلحياء األولى والجهود التأسيس وبدايات

 السـيد  بإمامـة  الكوفـة  مسـجد  فـي  إقامتهـا  فـي  متنـاوالً  . منها العلمية الحوزة
 إحيـاء  عـن  نتجـت  التـي  واآلثـار  ،أحـداث  مـن  بهـا  ارتبط وما الصدر محمد
 والمجتمع العامة الحياة على الصدر محمد السيد خطب وتأثير الجمعة صالة
  . كافة وأطيافه بفئاته

 التـي  المـدن  شـهدتها  التـي  العامـة  األحـداث  إلـى  الثالـث  الفصل وتطرق
 ،السلطة مع جرت التي المواجهات لبعض وإشارة الجمعة صالة فيها أقيمت

 صـالة  تـأثير  مـن  للحـد  وعةالمتن بأجهزتها السلطة اتخذتها التي واإلجراءات
 ضد الشائعات وبث الشعب على للتشويه ومحاوالتها ،المجتمع على الجمعة

 وأسـاليب  بطرائـق  المـدن  مختلـف  فـي  الصالة إيقاف ومحاولة الجمعة أئمة
 محمـد  السـيد  بقتـل  السلطة قيام بعد تداعيات من جرى ما وكذلك ،مختلفة
 ،العراقيـة  المـدن  مختلف يف جرت التي واالنتفاضات الفعل وردود ،الصدر

   . المهجر بلدان بعض في العراقيين على ذلك وأثر
 فـي  الكتـاب  هـذا  مـن  كبيـر  بنصـيب  ،الشخصـية  المقابالت أسهمت وقد

 نشـاط  مـن  مهمـة  جوانـب  عن كشفت حيث ،خاصة والثالث الثاني الفصلين
 صـالة  لنصـرة  وعملهـم  تأييدهم  وكيفية الصدر محمد السيد أنصار وحركة
 مـن  عـانوه  ومـا  ،الصـعبة  الظـروف  كل تحت إقامتها على واإلصرار الجمعة

 ،مـنهم  العديـد  طالـت  إعـدامات  مـن  عنـه  كشـفوا  وما واعتقاالت مضايقات
 السـيد  حركـة  ونصـرة  الجمعـة  صـالة  ودعـم  تأييـد  عـن  تخليهم لعدم نتيجة

 العيـان  وشـهود  الجمـع  أئمة مع كانت المقابالت تلك وأبرز . الصدر محمد
ــن ــةالج مصــلي م ــف مع ــة ومكــانتهم وظــائفهم بمختل ــة العلمي  واالجتماعي



 

 
























14 

 ومعلومـات  مـادة  للبحـث  موفَّرين ،البصرة محافظة في الجمعة أئمة والسيما
 مـنهم  بعـدد  اللقـاء  مـن  تمكنـت  اهللا مـن  وبتوفيـقٍ  ،مباحثه من كثير في أغنته

 السيد ونهضة الجمعة صالة لنصرتهم نتيجة ؛ والمحكومين المعتقلين وبعض
 وثُقـت  وقـد  ،أسـئلتي  على لإلجابة وقتهم من منحوني الذين ،صدرال محمد

    . والمراجع المصادر قائمة في أسماؤهم
 مـن  وكـان  والمراجـع  المصـادر  مـن  متنوعة مجموعة على البحث اعتمد

 كتـاب  ومنهـا  الصـدر.  محمـد  السـيد  استشهاد بعد أُلفّت التي الكتب ،أبرزها
 ،رؤوف (عـادل  وكتاب ،األسدي تارلمخ والشهيد) الشاهد .. الثاني (الصدر
 المرجـع)  (إبـداع  وكتـاب  ،الميـدان)  مرجعيـة  -الصدر صادق محمد محمد
 ،بحـوث  مـن  نشـر  مـا  المصادر هذه مقدمة في تقف كذلك . المنفي لكريم

 ومنهجه فكره في بحوث الصدر محمد الشهيد ((السيد عنوان تحت جمعتْ
 الفكـر  رجـل (بحـوث  وعـة مجم وكـذلك  ،أجـزاء  بثالثـة  العلمـي))  وإنجازه

 . وجهـاده)  فكـره  فـي  دراسات الثاني (الصدر بحوث ومجموعة ،والميدان)
 بأجزائـه  الصـدر)  منبـر  علـى  (أضـواء  كتـاب  األخـرى  المهمة المصادر ومن

ــة ــدالرزاق الثالث ــداوي لعب ــر وكتــاب ،الن ــدر) (منب ــن الص  النــوري لمحس
 ومن . كوفةال مسجد في الصدر محمد السيد لخطب توثيق وهما ،الموسوي
 (الشــهيدكتاب فصــوله معظــم فــي الكتــاب أفــادت التــي المهمــة المؤلفــات

 الحركـة  قيـادة (وكتـاب  ،اليعقـوبي  محمـد  للشـيخ  أعرفـه)  كما الثاني الصدر
ــالمية ــي اإلس ــراق ف ــاس) ٢٠٠٣ – ١٩٨٠ الع ــدي لعب ــاب ،الزي ــهيد وكت  (ش
 ،عبـي الك قاسـم  لمؤلفـه  البيضـاء)  وكتـاب(الثورة  ،الكناني ليوسف العارفين)

 مـن  الكثيـر  إدراك فـي  سـاعدت  أحـداث  وتفاصـيل  معلومات وفرت والتي
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 وترجـع  . الصـدر  محمـد  السـيد  بمسـيرة  خاصة عالقة لها كانت التي األمور
 المرحلـة  تلـك  عايشـوا  ديـن  رجـال  كُتابهـا  كـون  إلـى  المصـادر  هذه أهمية

 المؤلـف  أسـتفاد  كمـا  . الصدر محمد السيد ومشروع مرجعية ضمن وعملوا
 شـبكة  ومواقـع  ،الزبيـدي  لطيـف  لحسـن  العراقيـة)  األحـزاب  موسـوعة ( مـن 

 اقتضـت  حيثما حيوية بمعلومات الكتاب لرفد الدولية(األنترنت) المعلومات
  . لذلك الحاجة
 نـدرة  هـي  الدراسـة  مـدة  خـالل  المؤلـف  واجهـت  التـي  الصعوبات ومن
 مراســالت  معظـم  وفقـدان  حــرق بسـبب  ،الدراسـة  مــدة ومنشـورات  وثـائق 
 ،٢٠٠٣ عـام  للعـراق  األمريكـي  االحـتالل  بعد والسيما البعث نظام فوأرشي
 الـذين  العيـان  شـهود  عن للبحث وحثيثة مضنية جهود بذلب المؤلف ألزمت

 علـى  والحصـول  الدراسـة  لحقبـة  والمعاصـرين  األحـداث  صُـنع  في شاركوا
 وفـي  ،الحوزويـة  بدروسـهم  مشـغولين  أكثـرهم  وكان ،المطلوبة المعلومات

 سـيطروا  الـذين  اإلرهابيين ومقاتلة ،واالجتماعية السياسية لمهاما بعض إدارة
 تلــك إلجــراء كثيــراً يعــاني المؤلــف جعــل ممــا ،الغربيــة المحافظــات علــى

 ولمـرات  فسـافر  للمعلومـة  تبعـاً  آلخـر  مكان من يسافر كان حيث المقابالت
 من وغيرها والسماوة قار وذي وميسان وبغداد األشرف النجف لمدينة  عدة

 وحفظهـا  السـابق  للنظـام  تعـود  التـي  الوثـائق  بعض شتات بجمع وقام ،دنالم
 البحـث  رفـدت  والتـي  الوثـائق  هـذه  بعض المؤلف اعتمد وقد خاصة بملفة

 وقد . الجمعة صالة مع تعاملها وطبيعة السلطة وإجراءات العامة بالمعلومات
 مهمـة  معلومـات  لـديهم  ممـن  بعـض  لقاء من تمكنه عدم مع المؤلف حاول
 أسـئلة  بإرسـال  القيـام  و، الدائم بانشغالهم واعتذارهم الكتاب موضوع حول
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ــم ــواء لهــــ ــن ســــ ــق عــــ ــائل طريــــ ــل وســــ ــاعي التواصــــ  االجتمــــ
)WhatsApp،Facebook، Email،( ــة إلـــى باليـــد بتســـليمها أو  لجنـ

 تلك إعطاء أو ،األشرف النجف في الشهيد السيد مكتب في الجمعة إشراف
 . أسـئلته  علـى  رداً يجـد  لم ولكن ،لهم إليصالها الدين رجال لبعض األسئلة
 ومـا  عليهـا  حصلتُ التي بالمعلومات األخذ في الحذر توخي من البد وكان
 أو إهمال أو الشخص ذلك مبالغة مدى لتعيين ومتابعتها توثيقها عملية تتطلبه
  . األخرى المصادر تذكرها لم معلومات نسيان

 الدراسـات  فـي  ختصـاص اال أهـل  أمام المتواضع الجهد هذا أضع ،ختاماً
 ،الموضوع هذا في الكمال بلوغ أدعي ولست ،المعاصرة والسيما ،التاريخية

 لي ماتيسر بحسب هو وإنما ،الحيوي الموضوع هذا من شيئاً أغفل لم أني أو
 أن أتمنـى  ،مصـادر  مـن  عليـه  الحصـول  مـن  تمكنـت  ومـا  ،ونشاط عمل من

 بعـض  وكشـف  ،عرفتـه وم توثيقـه  ينبغـي  مـا  أهم وثق قد الكتاب اهذ كوني
 صـادق  محمـد  محمد السيد إلنجازه تطلع كبير مشروع من المهمة الجوانب

      . العالمين رب هللا الحمد أن دعوانا وآخر . الصدر
                  
  المؤلف            
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بعد دخول وقت صالة الظهر، وتتكـون   جمعة ة الصبح، تقام كل يوموهي ركعتان كصال) ١(

 من خطبتين قبل الصالة تسمى خطبة الجمعة األولى بينهما اسـتراحة قليلـة ثـم الخطبـة الثانيـة،     
  العلماء . وفيها شروط وتفاصيل أوضحتها رسائل

هم االتباع واألنصار وغلب هذا االسم على الذين عرفوا تاريخيّا بـشيعة علـي بـن    الشيعة: )٢(
من سورة الصافات(وإِن  ٨٣واستعملها القرآن بهذا المعنى، في اآلية  أبي طالب أو أتباع علي،

. ويـرى بعـض مـن     الشـيعة اإلثنـي عشـرية    من شيعته ِإلبراهيم) وغالباً ما يشير المصـطلح إلـى  
وهـو الـذي    (صَـلى اهللا عليـه وآلـه)   التشيع ولد أيام النبي محققي الشيعة والمذاهب األخرى أن

ــدون أن   غ ــوس. ويعتق ــي النف ــي رســه ف ــام عل ــاً  )(اإلم ــر إمام ــن   وأحــد عش ــده م ــن ول م
)، هم أئمة مفترضـو الطاعـة وهـم المرجـع     (صَلى اهللا عليه وآلهمحمد بنت النبي فاطمة زوجته

ــهالــرئيس للمســلمين، طبقــاً ألمــر النبــي محمــد   ) فــي بعــض األحاديــث (صَــلى اهللا عليــه وآل
وحـديث   ،وحـديث الخلفـاء القرشـيين اإلثنـي عشـر      ،وحـديث الغـدير   ،حـديث المنزلـة   مثل

ــين ــي        الثقل ــالمية الت ــف اإلس ــض الطوائ ــب بع ــي كت ــود ف ــه موج ــه كون ــتدلّون ب ــذي يس ال
إني تارك فيكم الثقلين: كتاب اهللا وعترتـي أهـل بيتـي، وإنهمـا لـن يفترقـا       ( وهو: اإلمامة تنكر

ــَالم أن    (حتى يردا على الحوض، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا . ويرى المستشرق هــاينس ه
أي أن الشيعة  (مركز الشيعة السياسي والديني والنقطة التي انطلقوا منها هي الكوفة في العراق،

أت في العراق وفي وسط عراقي بحت ... وتبقى الشيعة مـن ناحيـة أُصـولها ونشـأتها عربيـة      نش
)، ٢٠١١،(بغـداد، ١. هـاينس هـَالم، الشـيعة، ترجمـة محمـود كبيبـو، ط      )تماماً كاإلسالم نفسه

   ؛ موسوعة ويكيبيديا.٣٤ص 
h p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8

A%D8%B9%D8%A9  
 ) .٢٠٠٩،(بيروت، ٢؛ للمزيد ينظر: أحمد الوائلي، هوية التشيع، ط 
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 إال تـؤدى  ال العبـادات  مـن  فكثيـر  ،للزمـان  أهمية اإلسالمي الدين أعطى
 النصـوص  عليهـا  وحثـت  أكـدت  التـي  األوقـات  تلك ومن ،محددة بأوقات
 ذكرتـه  مـا  وخصوصـيته  اليـوم  هـذا  فضـل  يبين ومما الجمعة يوم هو الدينية

 وأن ،مضـاعفاً  يكـون  فيـه  الصـالحة  األعمـال  وثـواب  أجـر  إن مـن  الروايات
 بهـدف  وذلـك  ،وعذابـه  اهللا غضـب  مضاعفة توجب فيه والشر السوء أعمال

 فـي  والصـالح  الخيـر  أعمـال  مـن  المزيد ألداء وتشويقه المسلم اإلنسان دفع
 الــذنوب مــن االقتــراب لتجنــب تحــذيره وزيــادة ،المبــارك اليــوم هــذا

 بعـده  بيته أهل من األطهار واألئمة )|الرسول( وضع لهذا .)١(والمعاصي
 اليــوم هــذا أجــواء ليعيشــوا ؛ عــةالجم بيــوم خــاص عمــل برنــامج للمســلمين

 أسـبوع  درن ويـذهبون  أجسـادهم  ويطهـرون  أنفسـهم  بـه  ويهـذبون  المبارك
 هو األعمال تلك تاج وكان ،مقبل ألسبوع إمداداً بالصالح ويتزودون مضى
 تركهـا  مـن  وحـذروا  فضلها وبينوا خاصة بعناية أحاطوها التي الجمعة صالة

   . )٢(كثيرة أحاديث في
 وأعظمهـا  ،األيـام  سـيد  الجمعـة  ((يـوم  قائالً: )|اهللا( لرسو أكد فقد

 ،آدم فيه اهللا خلق : خصال خمس فيه الفطر، ويوم األضحى يوم من اهللا عند
 اهللا يسـأل  ال سـاعة  وفيه ،آدم اُهللا توفّى وفيه ،األرض إلى آدم فيه اهللا وأهبط

 سـماء  وال مقـرب  ملـك  مـن  وما ،حراماً يسأل لم ما أعطاه إال شيئا فيها العبد
 يــوم مــن يشــفقن وهــن إال بحــر وال بــر وال جبــال وال ريــاح وال أرض وال

                                                
)، ص ٢٠٠٨،(القطيـف،  ١حسن موسى الصفار، الجمعة شخصية المجتمـع اإلسـالمي، ط    )١(

٣٣ .  
 . ٨ه)، ص  ١٤٢٨،(قم، ١، ط ٢ة في مسائل خالفية، ج محمد اليعقوبي، بحوث استداللي )٢(
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   . )١())الساعة فيه تقوم أن الجمعة

 إن(قـال:(  أنـه  )|( اهللا رسول جده )عنالرضا( اإلمام ونقـل  
 فيــه ويمحــو ،الحســنات فيــه تعــالى اهللا يضــاعف ،األيــام ســيد الجمعــة يــوم

 فيــه ويكشــف ،الــدعوات فيــه جيبويســت الــدرجات فيــه ويرفــع ،الســيئات
 وطلقـاء  عتقاء فيه هللا ،المزيد يوم وهو العظام الحوائج فيه ويقضي ،الكُربات

 اهللا على حقاً كان إال ،وحرمته حقه وعرف الناس من أحد به دعا ما النار من
 مـات  وليلتـه  يومـه  فـي  مات فان النار من وطلقائه عتقائه من يجعله أن تعالى
 علـى  حقـاً  كـان  إال حقه وضيع بحرمته أحد استخف وما ،اآمن وبعثَ شهيداً

 محمـد  اإلمـام  وعـن  . )٢(يتـوب))  أن إال جهـنم  نـار  يصـليه  أن وجـلّ  عزّ اهللا
 ،قلبـه))  علـى  اهللا طبع علة بغير متواليات ثالثاً الجمعة ترك من():(الباقر(
 اهللا حـرم  إال الجمعـة  إلـى  سـعت  قـدم  مـن  ):((مـا الصـادق(  اإلمام وقال

  . )٣(النار)) على جسدها
 فـرض  اهللا خطبـه:((إن  إحـدى  فـي  قولـه  )|محمد( النبي عن وروي

 جحـوداً  أو بهـا  استخفافاً موتي بعد أو حياتي في تركها فمن الجمعة عليكم
 ،لـه  زكاة وال أال ،له صالة ال أال ،أمره في له بارك وال شمله اهللا جمع فال لها

                                                
)، ص ١٩٨٣، مؤسسـة الوفـاء،(بيروت،   ٢، ط ٨٦محمد بـاقر المجلسـي، بحـار األنـوار، ج      )١(

٢٦٧  .  
 . ٢٧٤المصدر نفسه، ص  )٢(

، مؤسسـة  ٧محمد بن الحسن الحر العاملي، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، ج  )٣(
  . ٢٩٨ - ٢٩٧ه)، ص  ١٤١٤التراث،(قم، أهل البيت إلحياء 
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ــج وال أال ــه ح ــوم وال أال ،ل ــه ص ــر وال أال ،ل ــه ب ــى ل ــوب حت  وروي . )١(يت
ــه( ــه )|عن ــت أن ــيكم قال:((كُتب ــة عل ــة الجمع ــة فريض ــى واجب ــوم إل  ي

   .)٢(القيامة))
 وفـي  . قلبـه  علـى  اهللا طبـع  بها تهاوناً جمع ثالث ترك ):((من|وقال(

 قلبـه  علـى  اهللا طبـع  علـة  غير من متعمدا جمع ثالث ترك آخر:((من حديث
  .)٣(النفاق)) بخاتم

 إلــى الســعي وتعــالى ســبحانه أوجــب حينمــا اليــوم هــذا أهميــة وتتضــح
 أنـه  الواضح ومن ،الجمعة صالة وقت عند والشراء البيع بترك وأمر ،الجمعة

 يبتلى التي األمور أهم لكونه إال بالذكر، وتخصيصه البيع لترك خصوصية ال
 ،الجمعـة  مصـالح  إدراك هـو  أوالً فالمطلوب السوق، أهل ومنهم الناس، بها

 ،عنـه  منهـي  فهـو  ،عنهـا  التـأخير  أو ،المصـلحة  تلك تفويت جبيو أمر فكل
 صـالة  انتهـاء  بعـد  أمـا  ،آثـم  فهـو  التأخير أو التفويت أوجب بما اشتغل ومن

 سـبيل  فـي  والسـعي  الحياة أعمال مختلف لممارسة مفتوح فالمجال ،الجمعة
  . )٤(ذلك

 يـوم  خصوصـية  عـن  تحـدثت  التـي  الدينية النصوص كثرة فإن ،هنا ومن
 أن المسـلمون  حـث  أجـل  مـن  كانـت  ،األوقـات  سـائر  على وميزته ،ةالجمع
 ساعاته استثمار على فيه ويحرصوا ،مميزاً خاصا تعامال اليوم هذا مع وايتعامل

                                                
  . ١٦٦ - ١٦٥؛ محمد باقر المجلسي، المصدر السابق، ص  ٣٠٢المصدر نفسه، ص  )١(
  . ٤١٤، (قم، د ت)، ص ٩يوسف البحراني، الحدائق النظرة في أحكام العترة الطاهرة، ج  )٢(
 . ١٦٦ - ١٦٥محمد باقر المجلسي، المصدر السابق، ص  )٣(

  . ٣١الصفار، المصدر السابق، ص حسن موسى  )٤(
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 ويجعلونـه  ،وفـراغ  عطلـة  كيوم يتخذونه أن ال ،واألعمال البرامج أفضل في

 أو ،فـراغ وال الكسـل  بمعنـى  السلبية للراحة ووقتاً ،النوم في لالستغراق فرصة
   . )١(واللعب اللهو ممارسة
 ولكنهم ،البعثة أوائل في شُرعت الجمعة صالة أن المؤرخون ويرى  
 فـي  شُـرعت  إنها يرى وبعضهم ،بالضبط تشريعها وقت تحديد في يختلفون

 ،بـه  المحيطـة  الظـروف  بسـبب  إقامتهـا  له يتسن لم )|النبي( أن إال مكة
 إلقامتهـا  بالتنـاوب  كليهمـا  أو ،زرارة بـن  وأسعد الزبير بن مصعب أمر ولكنه

 رسـول  أقامها جمعة أول أن ويذكر . )٢(إليها هجرته قبل المنورة المدينة في
 قبـا  نـزل  حتـى  مهـاجراً  )|( اهللا رسول قــدم ((إنه بأصحابه: )|( اهللا

 شـهر  مـن  خلت ،ليلة عشرة إلثنتي ،االثنين يوم وذلك ،عوف بن عمرو على
 والخميس واألربعاء والثالثاء االثنين يوم بقبا فأقام ،الضحى حين األول ربيع

 ،المدينـة  قاصـداً  الجمعـة  يـوم  أظهـرهم  بـين  من خرج ثم مسجدهم وأسس
 اتخـذوا  قـد  لهـم  واد بطن في عوف بن سالم بني في الجمعة صالة فأدركته

 جمعهـا  جمعـة  أول الجمعـة  هـذه  وكانـت  ،مسـجداً  الموضـع  ذلك في اليوم
 خطبـة  أول وهـي  ،الجمعـة  هذه في فخطب ،اإلسالم في )|( اهللا رسول

                                                
،(القطيـف،  ١حسن موسى الصفار، صالة الجمعة أحكام وآداب (في الفقه الجعفري)، ط  )١(

  . ١)، ص ٢٠١١
ه. ش)،  ١٣٩٠،(قـم،  ١كاظم الجابري، صالة الجمعة تاريخياً وفقهياً، منشورات رشيد، ط  )٢(

 . ٢٠ص 
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  . )١(بالمدينة)) خطبها
 

 الجمعــة بصــالة تــرتبط التــي والتعــاليم النصــوص مــن هائــل كــم يوجــد
 العـاملي  للحر الشيعة) وسائل)موسوعة ففي ،قيامها أوجبت والتي وأحكامها

 حـديث  )٣٥٦( علـى  اشـتملت  ،بـاً با )٦٠( فيهـا  الجمعـة  صـالة  أبـواب  بلغت
 الطباطبـــائي حســـينل الشـــيعة) أحاديـــث (جـــامع موســـوعة أمـــا . وروايـــة

 حـديث  )٦١٤( علـى  فيهـا  الجمعـة  صـالة  أبـواب  احتـوت  فقد ،البروجردي
  . )٢(ورواية
ــَا  تعـالى:  قولـه  الكـريم  القـرآن  في جاء  نُـودي  إِذَا آمنُـوا  الَّـذين  أَيهـا  ي
لصَّالَةل نمِ موي ةعما الْجوعكْرِ إِلَى فَاسذ وا اللَّهذَرو عيالْب كُمذَل رخَي  لَكُـم إِن 

و كُنتُملَمتَعتْ فَإِذَا . نيوا الصَّالَةُ قُضري فَانتَشضِ فتَغُوا اَألرابو نفَضْلِ م اللَّه 
 مشـكلة  لحـل  نزلـت  اآليـة  ((هـذه  . )٣( تُفْلحـون  لَعلَّكُم كَثيرا اللَّه واذْكُروا
 الجمعـة  صـالة  أن الحين...أي ذلك في تعانيها المدينة كانت ،آنية اجتماعية

   . )٤(اآلية)) نزول قبل ةقائم كانت
 وصـيه  بأبعـاد  )|( اهللا رسـول  وفـاة  بعـد  جـرت  التي لألحداث وكان

                                                
،(بيـروت،  ١، ط ٥ر كتـاب اهللا المنـزل، ج   ناصر مكارم الشيرازي، مختصر األمثل في تفسي )١(

  . ١٧٨)، ص ٢٠٠٧
  . ١١حسن موسى الصفار، الجمعة شخصية المجتمع اإلسالمي، ص  )٢(
 . ١٠ - ٩سورة الجمعة، اآليتان  )٣(

الخطـب التـي كـان يلقيهـا السـيد الشـهيد محمـد         -محسن النوري الموسوي، منبر الصـدر  )٤(
 . ٣٤ت )، ص  ، دار المتقين،( لبنان، ب٣الصدر، ط 
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 وصـول  مـن  ذلـك  إليـه  آل ومـا  الدنيويـة  السلطة مهام عن )علي( اإلمام

 عـن  الجمعـة  صـالة  أُبعـدت  أن ،والعباسيين األمويين إلى اإلسالمية الخالفة
 وتمجيد الجائرة سلطاتال لدعم مهمة وسيلة إلى وتحولت الصحيح مسارها
 الظروف تلك ظل في وشيعتهم السالم عليهم البيت أهل يستطع ولم . الطغاة

 عـن  يبتعـدون  الشـيعة  أخـذ  ثـم  ومـن  ،مسـتقل  بشـكل  إلقامتهـا  التصدي من
 بحكـام  اإلشـادة  فـي  أتضح وتشويه انحراف من أصابها ما بسبب ،حضورها

 أهـل  مـن  والنيـل  والـتهجم  )،|( اهللا رسول على والكذب والجور الظلم
 أدى ممـا  ،الحالـة  هذه على وهم األجيال تعاقبت حتى ،السالم عليهم البيت

  . )١(الفريضة لهذه تأديتهم عدم إلى
 الـدين  ألساسـيات  التنكـر  مـن  المسـلمين  حـال  إليـه  وصل ما على ومثاالً

 تـرك  أنـه  الزبيـر  بـن  عبداهللا عن التاريخ نقله ما ورسوله اهللا أوامر ومخالفتهم
 جـزءاً  كونهـا  مـع  المكرمـة  مكة في الجمعة خطبة في النبي آل على ةالصال
 أن يكـره  انـه  قـال:  ذلـك  فـي  أصـحابه  بعض عاتبه ولما ،الخطبتين من واجباً

 يـروي  أن يتمكن المسلمين من أحد يكن ولم . هاشم بني من أنوف تشمخَ
 يـذكر  من فاضطر ،عندهم الخلفاء رابع طالب أبي بن علي اإلمام عن حديثاً

 آلل العـداء  وصـل  المـدى  هـذا  إلـى  . زينـب)  بــ(أبي  تكنيتـه  إلـى  حـديثاً  له
 أكبـر  مـن  علنـا  )|محمـد(  آل ذكـر  أصـبح  حتى السالم عليهم الرسول

        . )٢(الجمعة بصالة فكيف ،العقوبات ألشد صاحبها يعرض المحذورات
ــعور إن ــيعة ش ــالخطر الش ــى ب ــودهم عل ــويتهم وج ــالحهم وه ــن ومص  م

                                                
  . ١٤كاظم الجابري، المصدر السابق، ص  )١(
 . ٤١محمد اليعقوبي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 والقمـع  التمييـز  وممارسـة  ،التهمـيش و الظلـم  مـن  ومعاناتهم ،لهم المخالفين
 ثقـافتهم  وجعـل  ،الـذات  علـى  واالنطواء الصمت إلى غالبيتهم دفع ،ضدهم

 منـذ  الشيعة عانته ما وهو واالضطهاد بالغبن الشعور نتيجة ،سلبي منحى ذات
 سـاد  حتـى  ،منـاطقهم  مـن  كثير في الجمعة صالة إقامة فتعثر . )١(طويل زمن
 فــي واجبــة غيــر وأنهــا ،الجمعــة صــالة إقامــة يــرون ال الشــيعة أن تقــاداالع

 الظـروف  بتلـك  اٌرتبط إنما لها إقامتهم عدم إن األمر واقع في لكن ،مذهبهم
 أئمتهم(علــيهم إقصــاء بعــد )٢(يعيشــونها كــانوا التــي واالجتماعيــة السياســية

 الوالي أو األمير وظائف من الجمعة صالة كانت فقد ،األمة قيادة السالم)عن
 يعـين  أو بنفسـه  فيؤديهـا  ،فيهـا  مزاحمتـه  يمكـن  ال والتـي  للسلطة تعينه الذي

 سـلطة  علـى  وتمـرداً  خروجـاً  عـدّ  ذلـك  خـالف  أقيمـت  وإذا ،لـه  خاصاً نائباً
 صـالة  أداء إلـى  اضـطرهم  ممـا  ،باالستئصـال  لهـا  يتصدى من فيجابه ،الدولة
   . )٣(عنها بدالً الظهر

 فـي  المشـاركة  مـن  الشـيعة  يـتمكن  فلـم  العصـور  رعبـ  الحال هذا واٌستمر
 فوجوبهــا ،آنــذاك الحاكمــة الســلطات تقيمهــا كانــت التــي الجمعــة صــالة

 وتحثُّ بذلك تصرح أيديهم بين التي والروايات ،لديهم مسلّم أمر وأهميتها
 البيـت(عليهم  ألهـل  معـادون  الغالـب  فـي  لهـا  المنَصّـبين  األئمـة  ولكن ،عليه

ــاطق فــي والســيما ،باإلســالم اهرينالمتظــ مــن الســالم) ــي المن  يســكنها الت

                                                
  . ٧حسن موسى الصفار، الجمعة شخصية المجتمع اإلسالمي، ص  )١(
  . ٥حسن موسى الصفار، صالة الجمعة أحكام وآداب، ص  )٢(
  . ٤١، ١٠محمد اليعقوبي، المصدر السابق، ص  )٣(
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 خلـف  يصـلون  ال أئمـتهم  ونهـج  لـرأي  امتثـاالً  الشـيعة  كـان  فقـد  . )١(الشيعة
 قال:((التصـلِّ  أنه(×)الباقر اإلمام عن ورد وقد ،السالطين ووعاظ الفسقة

 أبيـه  عـن  إسـماعيل  بـن  سعد عن وجاء . )٢(وأمانته)) بدينه تثق من خلف إالَّ
 وهو ،الذنوب يقارف :((رجل(×)الرضا  موسى بن علي لإلمام قلتُ : قال

 قـال:  أنـه  ذر أبـي  عـن  ونِقـلَ  . )٣())ال : قال خلفه؟ أصلي ،األمر بهذا عارف
  . )٤(فاسقاً)) وال سفيهاً شفيعك تجعل فال ،اهللا إلى شفيعك إمامك ((إن

 ،الجمعــة صــالة إقامــة علــى مســاعدة غيــر فقهيــة آراء الشــيعة عنــد ســاد
 انطالقـاً  ؛ اإلمـام  غيبـة  عصـر  في الجمعة إقامة مشروعية بعدم القائل كالرأي

 التـي  المناصـب  مـن  الجمعة إمامة كون منها يستفاد التي الروايات بعض من
 تصـدى  فمـن  ،بإذنـه  إال لهـا  التصـدي  لغيـره  يجـوز  وال ،بالمعصـوم  تختص
 قابلـه  ،رأيالـ  هذا لكن . المعصوم مقام على متجاوزاً كان أذن دون إلقامتها

 أن تعنـي  ال الروايـات  هـذه  أن يعتقـدون  ،الفقهـاء  مـن  واسع لعدد آخر رأي
 إمامـة  إثبـات  غايتها وإنما ،حصراً المعصوم شخص في الجمعة إمامة تكون

  . )٥(العدول الفقهاء من نوابه يقيمها أن يمكن أي له الجمعة

                                                
  . ٣٨م الجابري، المصدر السابق، ص كاظ )١(
ه)، ١٣٦٧، دار الكتب اإلسالمية، (طهـران،  ٣، ط ٣محمد بن يعقوب الكليني، الكافي، ج  )٢(

 . ٣٧٤ص 

، دار الكتــب اإلســالمية، ( ٤، ط ٣محمــد بــن الحســن الطوســي، تهــذيب األحكــام، ج    )٣(
 . ٣١ه)، ص ١٣٦٥طهران، 

  . ٣١٤، ص ٨الحر العاملي، المصدر السابق، ج  )٤(
  . ٣٩حسن موسى الصفار، الجمعة شخصية المجتمع اإلسالمي، ص  )٥(
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ــان ــبب وكـ ــوع وراء السـ ــرة تنـ ــاء آراء وكثـ ــي العلمـ ــر فـ ــة عصـ  الغيبـ
 صالة وبين بينها بالتخيير والقول الجمعة صالة حول م)٩٤٠-ـه٣٢٩كبرى(ال

 األئمـة  أصـحاب  مـن  إقامتهـا  عـدم  من المتأتي فهمهم هو ،الحرمة أو الظهر
 إفادة عن األدلة قصور على دليل أنه فيها:((على وجدوا الذين العلماء وأكثر

 ذلـك  سـبب  أن وضـوح  مـن  الرغم وعلى ،ألقاموها)) وإال التعييني الوجوب
 ،أدائهـا  عنـد  المؤكد الضرر من وللتخلص ،إقامتها من موانع عدة وجود هو

 إقامتها على القدرة حال بين تقع فالمسألة ،وجوبها على األدلة لقصور وليس
 تخضـع  مسـألة  أي فـي  العلمـاء  وأراء فتاوى أن كما ،ألدائها الموانع ووجود

    . )١(بهم المحيطة الظروف لمالحظة
ــدو   ــن ويب ــاءد م ــام ع ــن اإلم ــدين زي ــي(×) العاب ــوم ف ــة ي  الجمع

 ،الطاعــات مـن  فيهـا  علَـي  أَوجبــتَ ومـا  ،الْجمعـات  فَـرضِ  ألداِء ووفقْنِـي (:(
ــمتَ ــا وقسـ ــن ألهلهـ ــاء مـ ــي العطـ ــوم فـ ــزاء يـ ــك ،الجـ ــتَ إنـ ــزُ أنـ  العزيـ
((الحكيم)السـالم  علـيهم  األئمة قول يعني بالفرض الجمعة لصالة ووصفه)٢ 

 والتـي  كـربالء  واقعـة  فـي  كُلهـا  البشرية وأصاب أصابهم ما ولكن ،بوجوبها
 اإلمـام  الجنـة  أهـل  شـباب  وسـيد  )|اهللا( رسـول  سـبط  باستشـهاد  انتهت

 البيـت  آل لشـيعة  السـلطة  مطاردة من ذلك تال وما ـه٦١ سنة(×) الحسين
 مـنعهم  ونشـاطهم  تحركـاتهم  كل ومتابعة عليهم الرقابة وشدة السالم عليهم

                                                
بحث فـي الوجـوب التعيينـي إلقامـة صـالة الجمعـة،        –محمد اليعقوبي، الفريضة المعطلة  )١(

 . ٤٨مؤسسة البديل،(النجف، د ت )، ص 

)، ٢٠٠٥د م، ، ( ١اإلمام زين العابدين، الصحيفة السـجادية الكاملـة ورسـالة الحقـوق، ط      )٢(
 . ٢٤٣ص 
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 التكاليف كباقي هي وإنما بوجوبها اعتقادهم عدم يعني ال وهذا ،إقامتها من

 ويرجـع  ،واالسـتطاعة  الـتمكن  عـدم  عنـد  أدائهـا  تكليف يتغير التي األخرى
    . الشرعي العذر هذا زوال حال نفسه التكليف
 مـن  المسـلمين  أغلـب  لـدى  الجمعـة  خطـاب  أن بالمالحظة الجدير ومن

 عـنهم  عـرف  الـذين  الشـيعة  مثل وليس ،لاألجيا عبر ثابتاً األخرى المذاهب
 الثوريـة  اإلصالحية روحها الجمعة صالة أفقد مما والتحجر للجمود رفضهم

 مـن  النـوع  لهـذا  الذعـاً  نقداً الباحثين أحد كتب وقد ،األخرى المذاهب في
 نفـس  جمعة يوم كل يصعد معاوية بن يزيد أيام منذ(قوله:( منها ،الخطابات
 بــالحفظ للســلطان الــدعاء نفــس ويعيــد ،يباجــةالد نفــس ويكــرر ،الخطيــب
 علـى  بخـتم  مختوم ،الصمت أتقن أخرس جمهور الموجة ويتلقى . والصون

 الحديث يزيد فال ،االجتماع تستحق ال قضايا في واعظ حديث ليسمع ،الفم
   . )١(األوتاد)) ذي فرعون وعن ،اآلخرة وعن ،الجنة فواكه عن فيها
 وإفـراد  ،عنها والبحث الجمعة إقامة )٢(يةالصفو الدولة عهد في شاع وقد 

                                                
الخطاب واألداء االجتماعي علـى ضـوء مصـادر     -حسن موسى الصفار، القيادات الدينية  )١(

 . ٥٧)، ص ٢٠١٢،(القطيف، ١فقه الشيعة اإلمامية، ط 

ــفوية  )٢( ــة الص ــدين أســحاق        الدول ــفي ال ــيخ ص ــى الش ــبة إل ــم نس ــذا االس ــت به : عرف
) اتخـذت  ١٤٦٠-١٤٤٧وفـي عهـد جنيـد(    ) مؤسس الطريقة الصفوية،١٣٣٤-١٢٥٣األردبيلي(

الحركة طابعاً سياسياً، إذ دعا أن يكون ملكاً إلى جانـب كونـه مرشـداً روحيـاً ونظـم الحركـة       
على أسس عسكرية . وبعد حروب طاحنة خاضها الشاه إسـماعيل ضـد خصـومه تمكـن مـن      

-ه٩٠٦ام (االنتصار وتوحيد القوى المتحاربـة وهزيمـة دولـة(االق قوينلـو) ودخولـه تبريـز عـ       
)، وبسط نفوذه على معظم إيران وتمكن من تأسيس دولة قوية بعـد ثمانيـة قـرون مـن     م١٥٠١

الضعف . وأعلن المذهب الشيعي مذهباً رسمياً إليران بعد االضطهاد الذي تعرضت له الشيعة، 
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 إلـى  الحاجـة  النتفـاء  وذلـك  ؛ والمتعلمين العلماء من ونفياً إثباتاً فيها الرسالة
 للشــيعة المخــالفين ألن ؛ دولــتهم بظهــور إيــران فــي المخــالفين مــن التقيــة

 ،إلحاد إذنه بدون وإقامتها نائبه أو للخليفة منصب الجمعة إقامة أن يعتقدون
 القــائلين )١(اإلخبــاريين الشــيعة علمــاء كثــرة مــع . عــذر تركهــا فــي ولــيس

                                                                                                              
وتبنت الدفاع عنهم وحمايتهم وفسح المجال أمامهم ودعم العلماء والمراجـع واعتبـارهم هـم    

دة الحقيقيون للدولة . مما أذكى عداوة الدولة العثمانية التي جهزت حمالت عديدة لغـزو  القا
ايران وألحقت بالصفويين خسائر فادحة . وازدهرت إيران في عهد هذه الدولة في المجاالت 
كافة مثل الهندسة العمرانية والفنون والصناعات المختلفة وصـناعة السـجاد الفـاخر، تفككـت     

تالء العرش نادر شاه وتأسيسه الدولة األفشارية، وأعلـن المـذهب السـني مـذهباً     باع ١٧٣٦عام 
 ،٢رسمياً للبالد . دونالد ولبر، إيران ماضيها وحاضرها، ترجمة، عبد النعيم محمـد حسـنين، ط  

للمزيد مـن التفصـيالت ينظـر: طَالـب محيـبس حسـن الـوائلي،         .٩٥ -٨٦)، ص١٩٨٥(القاهرة،
م)، أطروحـة دكتـوراه غيـر    ١٥٢٤ –١٥٠١،ھ٩٣٠-٩٠٦اه إسـماعيل األول ( إيران في عهد الشَـ 

؛ محمد سهيل طقوش، تاريخ الدولة الصفوية في  ٢٠٠٧منشورة، كلية اآلداب ـ جامعة بغداد،  
 ) .٢٠٠٩،(بيروت، ١إيران، ط 

: هم جماعة من الشيعة اإلثني عشـرية بـرزت فـي القـرن العاشـر وأوائـل القـرن        األخبارية )١(
دي عشر الهجري عندما ظهرت إلى الوجود بعض األفكار المناديـة بطـرح أصـول الفقـه،     الحا

بدعوى عدم احتياج الفقيه إليها في مقـام االسـتنباط، أو لكونهـا مـن مبتـدعات العامـة، إذ لـم        
يعهد من العلماء السابقين السبق إلى كتابة المؤلفات في ذلك . أي كان االخـتالف فـي ماهيـة    

تسلك للوصول إلى رأي المعصوم، وتبلورت هذه األفكار بشكل وأضح علـى  المقدمات التي 
. والـذي   ١٦٢٣يد المحدث الشيخ محمد أمين االسترابادي، المتوفى فـي مكـة المكرمـة عـام     

أكثر الطعن على الفقهاء في قيامهم بتقسيم األحاديث إلى أربعة: الصـحيح والحسـن والموثـق    
لمبتدعة، واٌستفحل أمـر هـذه المدرسـة الفكريـة بعـد      والضعيف بحجة كون ذلك من األمور ا

وفاته، وأدت هذه األفكار إلى انقسام الطائفة إلى أخبارية وأصـولية، وتصـدت هـذه الحركـة     
للمدرسة األصولية (التي اعتمدت علم األصول ومبدأ االجتهاد) وعارضتهم بشـدة واسـتطاعوا   
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 عــين قــد )١(الكركـي  الحســين بـن  علــي المحقــق وكـان  ،العينــي بـالوجوب 

 بشرط الجمعة لصالة التخييري بالوجوب يفتي وكان ،اإلسالم شيخ بمنصب
 ،الجمعـة  إقامـة  إشـاعة  يتيسر لم لكن ،فيها مفردة رسالة وكتب الفقيه وجود

 قدما اللذين البهائي الشيخ والد حسين الشيخ اإلسالم شيخ وصار توفي افلم
 إقامـة  شـاع  ،الثـاني  الشهيد لشيخه تبعا العيني الوجوب رأيه وكان إيران إلى

  . )٢(إيران مدن في الجمعة أقام من أول كان أنه ويعتقد الجمعة
 قـد  دياليز مقيم محمد الشيخ اإلخباريين شيخ أن إليه اإلشارة تجدر وما

 وهو ،سنة أربعين لمدة بيزد الجامع المسجد في والجماعة الجمعة صالة أقام
                                                                                                              

ى لمجابهة هذه األفكار الشـيخ الوحيـد   تجميد العمل بعلم األصول لفترة من الزمن . وقد تصد
) وفند تلك األفكـار ورجـع عـن تبنيهـا أكثـر مـن ثلثـي طلبـة العلـوم          ١٧٩٣ -١٧٠٦البهبهاني (

الدينية في كربالء مما أدى إلى انحسار كبير في أتباع هذه الحركة الفكرية نهاية القرن الثـاني  
كـيم، تـاريخ وتطـور الفقـه     عشر الهجـري . للمزيـد مـن التفصـيالت ينظـر: محمـد جعفـر الح       

 . ١٩٩ -١٨٦، ١١٨)،  ص ٢٠٠٢، ( بيروت، ٣واألصول، ط 

المعــروف بــالمحقق  علـي بــن الحســين بــن علــي بــن محمــد بــن عبــدالعال  )١(
) ولد في جبل عامل في كرك نوح في ناحية بعلبك، من عائلة علميـة  ١٥٣٣– ١٤٦٣:(الكركي

جف ودرس في حوزتها ليحصل على االجتهـاد .  دينية وكان والده عالماً فاضالً، هاجر إلى الن
وسافر إلى الشام ومصر والعراق، وعندما ذاع صيته وأصبح عالماً مشهوراً اٌتصل بـه الصـفويون   
في إيران، ولبى دعوتهم وأكرمه الشاه إسماعيل، وأوكل إليه الشـاه طهماسـب أعلـى منصـب     

زة علمية دراسية فـي إيـران،   ديني في الدولة وهو منصب شيخ اإلسالم، وهو أول من فتح حو
ونشر الفكر اإلسالمي وأحيا شعائر اإلسـالم، وكـان يعتقـد بنظريـة واليـة الفقيـه . حيـدر نـزار         

، ط ١٩٦٨ -١٩٥٨السيد سلمان، المرجعية الدينية في النجف ومواقفها السياسية في العراق من 
 . ٣٣)،  ص ٢٠١٠، دار إحياء التراث العربي، (بيروت، ١

  . ٥٣ -٥٢يم اليزدي، صالة الجمعة، مطبعة كلبهار، ( يزد، د ت)، ص محمد مق )٢(
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 إقامـة  لتسـتمر  ،لهـا  العينـي  الوجـوب  رأيـه  وكـان  بيـزد  الجمعـة  أقام من أول
 باالسـتمرار  وأوصـى  ،علـي  فتح القاجاري الشاه زمان إلى أعقابه في الجمعة

  . )١(الجمعة إقامة في
 وكالئـه  إلـى  وأوعـز  )٢(الخالصـي  مهدي دمحم الشيخ أقامها العراق وفي

 وعلـى  ،محـدودة  أعـداد  إال فيهـا  يحضر لم والتي الجمعة صالة بإقامة كافة
 لـم  األمـة  ولكن ،الشيعي والعالم العراق في معروفة شخصية كونه من الرغم
 مـع  والسيما جديدة ورؤى أفكار تقبل يمكنها مستوى إلى وصلت قد تكن
 فـي  إقامتهـا  مـن  وتمكـن  .)١(العلميـة  والحـوزة )٣(المرجعيـة  وتأييد دعم عدم

                                                
  . ٥٠المصدر نفسه، ص  )١(
 -١٨٨٨الشـيخ مهـدي الخالصـي(    : هـو االبـن األكبـر آليـة اهللا    محمد مهـدي الخالصـي   )٢(

إلى إيران بقرار من المندوب السامي بيرسي كوكس نتيجة نشاطه  ١٩٢٢. أُبعد في عام )١٩٦٣
 )جمعية الـدفاع عـن بـالد مـا بـين النهـرين      (ة البريطانية، قام في إيران بتأسيس المناوئ للسياس

بهدف الدفاع عن العراق وقضـيته، وقـام بنشـاطات مكثفـة مـن إلقـاء الخطابـات الجماهيريـة،         
والقيام بمسيرات منظمـة ضـد السـفارة البريطانيـة، ومخاطبـة المحافـل والمـؤتمرات الدوليـة .         

يرانية به ذرعاً إثر مشاركته في ثـورة التـأميم التـي قادهـا مصـدق،      وعندما ضاقت الحكومة اإل
، وحاول التحالف مع عبدالسالم عارف، وسـعى لبنـاء الوحـدة بـين     ١٩٤٩عاد إلى العراق عام 

أبناء الشعب العراقي عبر فتح الحوار بين المـذاهب المختلفـة والتمهيـد إلقامـة حـوار طـائفي،       
مية عبر إقامة الصالة الموحدة بين الشـيعة والسـنة، كـذلك    ومحاولة بناء جسور الوحدة اإلسال

أقام صالة الجمعة في منـاطق عـدة مـن العـراق . حسـن لطيـف الزبيـدي، موسـوعة األحـزاب          
 . ٣٨٠)، ص ٢٠٠٧العراقية، مؤسسة العارف للمطبوعات،(بيروت، 

بـاقي األديـان   : لـم تُعـرف هـذه الكلمـة تاريخيـاً إال عنـد الشـيعة اإلماميـة، أمـا          المرجعية )٣(
والمذاهب، فكانت تسمى بمسميات مختلفة، ففي الـديانات المسـيحية واليهوديـة واإلسـالمية     
تسمى البابا والحاخام ومشيخة إلى المرجعية، فكل هذه المسميات تدل على معنى واحـد هـو   
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 في مشاركته إثر على ١٩٢٢ عام البريطاني االستعمار من إليها نفيه بعد ايران
 الكاظميـة  مدينـة  فـي  أقامها ١٩٤٩ عام منفاه من عودته وبعد ،العشرين ثورة

 وكـربالء  الكوفـة  إلـى  بنفسـه  وسافر ،األخرى المدن في إقامتها على وشجع
 جماعـة  بصـحبة  الكاظمية غادر الخمسينات أوائل وفي مدائن.وال والخالص

 مسجد في الجمعة صالة إلقامة أخرى وأماكن بغداد من حضروا أنصاره من
                                                                                                              

جهة عليا يتم الرجوع إليها لمعرفة أحكام الدين وإدارة شؤون المذهب . ويمكن ذكـر ثالثـة   
عوامل أسهمت كلها أو بعضها في نشوء التسمية عند الفكر الشيعي منها: أنهـا قـد اسـتلت مـن     
القرآن الكريم، فقد وردت كلمات ومفاهيم تقترب من هذه التسمية أو تكـاد لفظـاً أو معنـى،    
وقد تكون مأخوذة من األحاديث الواردة عن الرسول محمد (صَلى اهللا عليه وآله) وأهل بيتـه  

لفقهاء وبيان أهميتهم ومنزلتهم في األمة، كما وردت عن أهل البيـت عـدة روايـات    في مدح ا
أشارت إلى مكانة الفقهاء وضرورة الرجـوع إلـيهم . وتُشـكل المرجعيـة الدينيـة أعلـى سـلطة        
روحية دينية للشيعة فـي كـل أنحـاء العـالم، وهـي تـرتبط ارتباطـاً عقائـدياً بالمـذهب الشـيعي           

المحافظة على تعاليم اإلسالم وكيان المسلمين والمدافعة عن حقوقهم  اإلمامي، ومن واجباتها
ورعاية مصالحهم، فضالً عن إدارة المدارس الدينية ومراكـز التعلـيم والثقافـة وإعـداد القـادة      
الروحيين، وقد اٌزداد دورها وتوسعت صالحياتُها عبر األجيـال لتتجـاوز الزعامـة الدينيـة إلـى      

السياسية، والمرجع الديني يعد نائب اإلمـام المعصـوم فـي زمـن الغيبـة      الزعامتين االجتماعية و
الكبرى ويعد بمثابة الحاكم المطلق للفصل في القضايا والحكم بين الناس، ويحيط به حاشـية  
من المعاونيين والمساعدين وينتشر وكالؤه في أجزاء مختلفة من العالم ينهضون بمهام عـدة .  

ــاة الفكريــة فــي النجــف األشــرف   علــي عبــد المطلــب حمــود،  دراســـة  ١٩٦٨ – ١٩٥٨الحي
؛  ١٤٩، ص ٢٠١١الكوفـة،   جامعـة  -أطروحة دكتـوراه غيـر منشـورة، كليـة اآلداب     تاريخية، 

  .   ٣٦ – ١٧للمزيد من االطالع ينظر: حيدر نزار السيد سلمان، المصدر السابق، ص 
جموعـة بحـوث ــــ رجـل الفكـر      أحمد الهاشمي، الصـدر الثـاني وتواصـل التغييـر، مـن م      )١(

، مطبعة األمين، ١والميدان، إعداد لجنة إحياء الذكرى األولى لشهادة السيد محمد الصدر، ط 
  . ٣٣)، ص ٢٠٠١( قم،
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  . )١(بالمصلين المسجد اٌمتلى وقد ،الكوفة
 معارضاً كان الذي )٢٠١١-١٩٢٦الطهراني( الصادقي محمد الشيخ وأقام

 ١٩٦٥ عـام  األشـرف  النجف في معةالج صالة العراق في ومقيماً إيران لشاه
 تهجــم إلــى إثرهــا علــى فتعــرض ،الطريحــي آل جــامع ،البــراق محلــة فــي

 بدع من الصالة هذه اعتبروا ألنهم ؛ الدينية المؤسسة عناصر بعض ومعارضة
 ظهـور  حتـى  إقامتهـا  عـدم  المرجعيـة  رأي كـان  إذ ،الخالصـي  محمد الشيخ
  . )٣(التهديد إلى بعدها تعرض وقد ،)٢()( المهدي اإلمام

                                                
ثناء محمد حسن الصفار، صحيفة الرأي اآلخر(تصدرها المعارضة العراقيـة فـي المهجـر)،     )١(

 ه . ١٤٢٠شوال  ١، السنة الرابعة، ٤٢العدد 

: هـو اإلمـام الثـاني عشـر للشـيعة اإلماميـة وهـو اإلمـام محمـد بـن الحسـن            إلمام المهديا )٢(
العسكري بن علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علـي بـن الحسـين بـن     

م)، عاصـر  ٨٦٨هـ،  ٢٥٥علي بن أبي طالب عليهم السالم ولد في ليلة النصف من شعبان عام( 
هـ خمـس سـنوات ليتحمـل اإلمـام المهـدي مسـؤولية اإلمامـة         ٢٦٠أباه الذي استشهد في سنة 

وهو في هذه السن المبكرة، ولطلبه من السلطة العباسية أحتجب عن الناس وكان اتصـاله بهـم   
عن طريق سفرائه األربعة وهم عثمان بن سعيد ثم ولده محمد ثم الحسين بن روح ثم علي بن 

غرى والتي استمرت سبعين عاماً لتبدأ بعدها الغيبة محمد السمري، ويطلق عليها مدة الغيبة الص
الكبرى بوفاة السفير الرابع والتي استمرت حتـى يومنـا هـذا وهـو المنتظـر إلقامـة دولـة العـدل         

، ٢، ط ١الغيبـة الصـغرى، ج    -المطلق . للمزيد ينظر: محمد الصدر، موسوعة اإلمام المهـدي  
 هـ) .١٤٢٥مطبعة الغدير، ( قم، 

قـراءة نقديـة لمسـيرة     –ف، العمل اإلسالمي في العراق بين المرجعية والحزبيـة عادل رؤو )٣(
  . ٣٨)، ص ٢٠٠٣، ( دمشق، ٢)، ط ٢٠٠٠-١٩٥٠نصف قرن(
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 )٢(الصـدر  بـاقر  محمد السيد رأي ومنهم ،واضحاً فكان )١(العلماء رأي أما
 امتثــاالً الجمعـة  صــالة إقامـة  المكلفــين مـن  خمســة اختـار  قال:((فــان الـذي 

                                                
للمزيد من التفصيالت حول أراء العلماء في صالة الجمعة ينظر: مؤسسـة المنتظـر إلحيـاء     )١(

آية اهللا العظمى السـيد الشـهيد   تراث آل الصدر، بحوث في صالة الجمعة ـــــ تقريراً ألبحاث 
  ) .٢٠١١، (قم،١محمد الصدر، ط 

، وهـو  ٢٨/٢/١٩٣٥: ولـد فـي مدينـة الكاظميـة فـي بغـداد فـي        السيد محمد باقر الصدر )٢( 
سليل أسرة علمية أنجبـت كبـار المراجـع والمجتهـدين الـذين اٌمتهنـوا التـدريس فـي الحـوزة          

راء . وكان لهم دور بارز فـي اإلفتـاء حيـث كـان     العلمية في النجف والكاظمية وكربالء وسام
والده حيدر الصدر من المجتهدين في مدينة الكاظمية، وجـده إسـماعيل الصـدر مـن مراجـع      
التقليد في كربالء . توفي والده وهو في الثالثة من عمره فكفله أخوه السـيد إسـماعيل الصـدر    

ئية في الكاظمية وكـان مـن الطلبـة    الذي يكبره بعشرة سنوات . دخل مدرسة (العصرية)االبتدا
المتفوقين فيها، وفي الوقت نفسه كان يتلقى دروساً في الفقه واألصول على يد أخيه إسماعيل 
الصدر، وارتحل مع أخيه إلى النجف للدراسة، درس األصول والفقه ومختلف العلوم الدينيـة  

البحث الخارج فـي علـوم    ١٩٥٩على كبار علماء الحوزة، وبدأ نبوغه ليدرس في الحوزة عام 
الفقه واألصول، وكان مـن أبـرز المشـاركين فـي النشـاطات اإلسـالمية والـركن األسـاس فـي          

. وقد كان له موقع أثر فـي مرجعيـة السـيد محسـن     ١٩٥٨تأسيس حزب الدعوة اإلسالمية عام 
علـى إعدامـه هـو     ١٩٨٠الحكيم، وتعرض العتقاالت عديدة ثم أقدمت حكومة البعـث عـام   

العلوية بنت الهدى . ولـه ثالثـة وعشـرون مؤلفـاً، أهمهـا فلسـفتنا، اقتصـادنا، واألسـس         وأخته 
، المركـز  ١فرات عبد الحسن كاظم، عز الدين سليم وفكره السياسي، ط  المنطقية لالستقراء .

. للمزيــد ينظــر: صــالح  ٤٥)، ص ٢٠١١الــوطني للدراســات االجتماعيــة والتاريخية،(البصــرة،
الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العـراق المعاصـر، منشـورات     مهدي الفضلي، السيد

، دار ٢كــاظم الحــائري، ســمو الــذات وســمو الموقــف، ط ؛  )٢٠٠٥( بغــداد، أحــرار العــراق،
دراسات في حياته وفكـره،   -المتقين (بيروت، ب ت) ؛ نخبة من الباحثين، محمد باقر الصدر

  ) .١٩٩٦، دار اإلسالم، (بيروت،١ط 
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 جماعـة  إمـام  يكـون  أن يصـلح  عـادل  شـخص  فـيهم  وكـان  ،الثـاني  للحكم
 وجـب  لنحـو ا هذا على وأقاموها الجمعة صالة ويصلي بهم ليخطب فقدموه

 فـي  واالشـتراك  الحضـور  عمومـاً  المكلفـين  علـى  والتعيين الحتم سبيل على
 الجمعـة  لصـالة  نـودي  وإذا ،الجمعـة  لصـالة  نداء إقامتها ألن ،الجمعة صالة
  ب عنه ويعبر الجمعة لصالة الثالث الحكم هو وهذا اهللا ذكر إلى السعي وجب

  . )١(الجمعة)) صالة لحضور التعييني ((الوجوب
 مقدرتهم عدم عن ناتج الجمعة إقامة العلماء بعض ترك أن على يدل مما

 قـرار،  صاحب أي اليد مبسوط للشرائط جامع فقيه وجود وعدم إقامتها على
 قيـام  وعنـد  لـذا  األمـر،  لهـذا  الجـائرة  المتوالية السلطات معارضة استمرار مع

 عـام  نإيـرا  فـي  اإلسـالمية  الجمهوريـة  وتأسـيس  إيـران  في اإلسالمية الثورة
١٩٧٩ طبقـاً  الجمعـة  أئمـة  تعيـين  مـن  )٢(الخمينـي  اإلمـام  الثـورة  قائد تمكن 

                                                
 .  ٢٨٠ - ٢٧٩محمد باقر الصدر، الفتاوى الواضحة، مطبعة اآلداب، (النجف، د ت)، ص  )١(

، ٢١/٩/١٩٠٢روح اهللا بن مصطفى بـن أحمـد الموسـوي الخمينـي ولـد فـي       : هو الخميني )٢(
بمدينة خمين في محافظة آراك اإليرانية، وترعرع في أسرة عرفت بالتـدين والعلـم، فـي عـام     

وبعد عام هاجر إلى مدينة قم المقدسة إلكمـال دراسـته الحوزويـة     التحق بحوزة آراك ١٩٢١
ليصبح من علمائها البارزين . عارض حكومة رضا خان وابنه محمد رضا منذ سنواتها األولـى،  

ثم  ١٩٦٤، أُبعد إلى تركيا عام ١٩٦١/ ٥/٦خرداد الموافق  ١٥وتوجت جهوده بتفجير انتفاضة 
ر عاماً في النجف األشرف مارس خاللها التدريس، فضالً انتقل إلى العراق، وأمضى ثالثة عش

عن اإلعداد للثورة اإلسالمية في إيران، وقام باإلعداد لنظرية الحكومة اإلسالمية التي قسـمت  
الحوزة بين مؤيد ومعارض لهـا، بعـد اتفـاق الحكـومتين اإليرانيـة والعراقيـة، أبعدتـه حكومـة         

فسـافر إلـى بـاريس، وعـاد إلـى إيـران بعـد اتسـاع          العراق إلى الكويت التي رفضـت اسـتقباله  
وتمكن مـن إنهـاء الملكيـة وتأسـيس الجمهوريـة اإلسـالمية        ١٩٧٩االحتجاجات الشعبية عام 



  

 

35 























 الفريضـة  هـذه  بـذلك  لُيحيي للبلد األساسي القانون من المتفرع الفقيه لوالية

      . )١(اليد لبسط الحقيقي المعنى هو وهذا الزمن من حقبة النسيان طواها التي
 عزوف بأن القول(نصه:( ما رالصفا حسن الشيخ اإلسالمي الباحث ويرى

 فـي  مشـروعيتها  يـرى  ال فقهـي  موقـف  مـن  ينطلق الجمعة صالة عن الشيعة
 مـن  الـرأي  بهـذا  القـائلين  ألن ؛ دقيـق  غيـر  قـول  فإنه ،المعصوم اإلمام غياب
 زمـان  كل في مشروعيتها فقهائهم أكثرية يرى بينما ،قليل عدد الشيعة فقهاء

 يمكـن  ال إذ . )٢(مـنهم))  قسـم  عنـد  التعيينـي  الوجـوب  أساس على ،ومكان
 بـل (الصـدر(  محمـد  السـيد  يعتقـد  كمـا  أطالقـاً  يقيموهـا  لم الشيعة أن القول

 اعتياديــة صــالة كانــت ألنهــا ،خبرهــا يــرد لــم ولكــن ،مــنهم الكثيــر أقامهــا
   . )٣(أخبارها)) نقل إلى حاجة وال ،اليومية كالصالة

  

                                                                                                              
، ص حسن لطيـف الزبيـدي، المصـدر السـابق    . ١٩٨٩القائمة على مبدأ والية الفقيه، توفي عام 

ي سيرة حيـاة اإلمـام الخمينـي،    . للمزيد ينظر: حميد األنصاري، حديث االنطالق جولة ف ٣٨٤
  . ١٢٩ -١٢٧)، ص ١٩٩٩مركز بقية اهللا األعظم،(إيران،

 . ٥٧)، ص ٢٠١٠،(لبنان، ٣عبدالحسين دستغيب، العصمة واإلمامة وصالة الجمعة، ط  )١(

  . ٩حسن موسى الصفار، الجمعة شخصية المجتمع اإلسالمي، ص  )٢(
 . ٣٩محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٣(
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 الحكومـة  بـدعوى  ١٩٨٠ أيلـول  ٢٢ في اإليرانية العراقية الحرب اندلعت
 حيث ،أراضيه حرمة وانتهاك العراق حدود على بالعدوان ايران قيام العراقية
 تنظـيم  حـول  الجـانبين  بـين  المعقـودة  الجزائـر  اتفاقية )١(حسين صدام رفض

                                                
. ينتمـي  ١٩٣٧نيسان  ٢٨: ولد في مدينة تكريت في صدام حسين عبد المجيد التكريتي )١(

إلى عشيرة البيجات،  وهو خامس حاكم جمهوري لجمهوريـة العـراق .. بـرز إبـان االنقـالب      
، والـذي دعـا لتبنـي (األفكـار القوميـة العربيـة       ١٩٦٨تمـوز   ١٧الذي قام به حـزب البعـث فـي    

وأصـبح نائـب    ١٩٦٨تراكية) . ولعب دوراً رئيس في انقـالب عـام   والتحضر االقتصادي واالش
للرئيس اللواء أحمد حسن البكـر وأمسـك بزمـام األمـور فـي القطاعـات الحكوميـة والقـوات         
المسلحة . وقد نمى االقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينيات نتيجـة المـوارد الناتجـة عـن     

وقت . وصل صدام إلى رأس السلطة وأصبح رئيسـاً  الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك ال
بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعـث، وفـي    ١٩٧٩للعراق عام 

عـام   آب ٨حتـى   ١٩٨٠أيلول عام  ٢٢سنوات من  ٨دخل حرباً مع إيران استمرت  ١٩٨٠عام 
عـام   آب ٢وقبل أن تمر الذكرى الثانية النتهاء الحرب مع إيـران أحتـل الكويـت فـي     . ١٩٨٨
. ظل العراق بعدها محاصراً دولياً حتى ١٩٩١. مما أدى لنشوب حرب الخليج الثانية عام ١٩٩٠

ي العـراق بحجـة امتالكـه ألسـلحة     ، حيث احتلت القـوات األمريكيـة كامـل أراضـ    ٢٠٠٣عام 
 ١٣الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظـيم القاعـدة تعمـل مـن داخـل العـراق . قُـبض عليـه فـي          

في عملية سميت بالفجر األحمر. تم بعدها محاكمتـه بسـبب الجـرائم     ٢٠٠٣كانون األول عام 
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 حتـى  سـنين  ثمـان  الحـرب  واستمرت ،١٩٧٥ عام بينهما والعالقات الحدود
 الصـادر  ٥٩٨ المتحـدة  األمم قرار بقبول وذلك . )١(١٩٨٨ آب ٨ في توقفت

 العـراق  تكبـد  أن بعـد  المتحاربين البلدين بين الحرب أنهى الذي ١٩٨٧ عام
 مـع  وأسير، جريح بين الرقم هذا وأضعاف ،قتيل مليون ربع من أكثر خاللها
 بـدء  قبـل  دوالر مليـار  ٣٠ مـن  الصـعبة  العملـة  مـن  العـراق  احتياطات هبوط

 الخســائر هــذه ،دوالر مليــار ١٤٠ بلغــت لهـا  ســابق ال مديونيــة إلــى الحـرب 
 في فشله بعد . )٢(الكويت بغزو يفكر صدام جعلت متعددة وعوامل والديون

 مهمـة  انتصـارات  مـن  العربيـة  والشـعوب  العراقـي  الشـعب  به وعد ما تحقيق
  . )٣( إيران في اإلسالمي النظام إسقاط أو المحتلة الجزر وتحرير

  : للكويت حسين صدام احتالل - 
 معـايير  أبسـط  عـن  بعيـداً  ،مسـؤولة  غيـر  تصـريحات  حسـين  صدام أطلق

 االعتبـار  نبعـي  التصـريحات  هذه تأخذ الكبرى القوى جعل مما الدبلوماسية
 ازعجهـم  إذ ،حسين صدام نظام خطر التقاء عملية خطوات التخاذ وتستعد

                                                                                                              
. موســوعة ٢٠٠٦عــام  كــانون األول ٣٠التــي ارتكبهــا وتــم تنفيــذ حكــم اإلعــدام بحقــه فــي  

ينظر: حسن لطيف الزبيـدي، المصـدر   ؛ /http://ar.wikipedia.org/wiki ويكيبيديا .
  . ٣٦٩ - ٣٦٧السابق، ص 

  .  ١٠٧فرات عبد الحسن كاظم، المصدر السابق، ص  )١(
علي طاهر الحمود، العـراق مـن صـدمة الهويـة إلـى صـحوة الهويـات، مؤسسـة مسـارات           )٢(

  . ١٧٩)، ص ٢٠١٢للتنمية الثقافية واإلعالمية، (بيروت، 
القرن العشـرين، لمحـات مـن عـراق القـرن العشـرين، ج        كاظم حبيب، لمحات من عراق )٣(

  . ١٥)، ص ٢٠١٣،(أربيل، ١، ط ٣ـــــ ١٠
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 العـراق  ضـد  بشـيء  القيـام  إسـرائيل  حاولـت  اذا واهللا(:(٤/١٩٩٠/ ١ في قوله

 بالقنبلــة يهـددوننا  الــذين إن نصـفها..  تلــتهم النـار  جعــل علـى  نعمــل سـوف 
 المتحـدة  الواليات واستعدت )١(الكيميائية)) باألسلحة يبادون سوف النووية

 لألغــراض تســتعمل مــواد أي اســتيراد مــن العراقــي النظــام لمنــع األمريكيــة
 إذاعـة  بثـت  اشـهر  بعـدة  ذلـك  وبعـد  . احترازيـة  إجراءات واتخاذ العسكرية

 ،الكويـت  بحكومـة  اإلطاحـة  تحاول كانت جماعة أن فيه أعلنت بياناً بغداد
 وإن نجحـت  المحاولـة  أن يهف ذكر بيانا )٢(الثورة قيادة مجلس أصدر وبعدها

 الحكومـة  نداء على ورداً ،العراق من المساعدة يطلبون الشباب هؤالء(الثوار
 اللحظـة  تلـك  وحتى . )٣(للمساعدة) طلبهم تلبية العراق قرر الجديدة المؤقتة

 ،الحـرب  بقـرار  علم على للحزب القطرية القيادة أو الوزراء مجلس يكن لم
 تـتم  فلـم  ،دوليـة  أزمـة  نشـوب  احتماليـة  حول النقاش في منشغلين كانوا بل

 عائلـة  أفـراد  مـن  قليـل  عـدد  سوى القرار بهذا شخص أي إخبار أو استشارة

                                                
 –ينظر نص الخطاب: مركز دراسـات الوحـدة العربيـة، الحـرب علـى العـراق .. يوميـات         )١(

 . ٧٧ - ٧١)، ص ٢٠٠٧، (بيروت، ١، ط ٢٠٠٥-١٩٩٠تقارير  –وثائق 

)، وهو(الجهـاز  ٢٠٠٣-١٩٦٨لعـراق بـين عـامي (   : أعلـى سـلطة فـي ا   مجلس قيادة الثورة )٢(
الثوري الذي قاد جماهير الشعب والقـوات المسـلحة) وهـو (أعلـى سـلطة فـي الدولـة)، طبقـاً         

، ويمارس كافة السـلطات التنفيذيـة والتشـريعية فـي العـراق، بـدأ       ١٩٦٨للدستور المؤقت لعام 
. حسـن  ١٩٧٧عـام   ٥و ، ١٩٧٣عـام   ٩ثم خفضـوا إلـى    ١٥عمله بخمسة أشخاص، زيدوا إلى 

 . ٥٢٩-٥٢٨لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص 

)، ص ١٩٩١،(بيـروت،  ٢بيار سالنيجر و أريك لوران، المفكرة المخفية لحرب الخليج، ط  )٣(
٨٦، ٣١ .  
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 فـي  الكويـت  بـاحتالل  النظـام  قـام  سـهولة  وبكل . )١(وعشيرته حسين صدام
 دعـم  طلبـوا  الذين الكويتي الجيش ضباط من مفبرك لنداء تلبية ٢/٨/١٩٩٠

 إذاعـة  أعلنـت  ٤/٨/١٩٩٠ وفـي  ،)٢(الكويـت)  ونضد(قار بثورة للقيام بغداد
 حسـين  عـالء  العقيـد  برئاسـة  الجديـد  الكـويتي  الوزراء مجلس أسماء بغداد

 بيوم االحتالل يوم وسمي المسلحة) للقوات العام القائد الوزراء علي(رئيس
 إلـى  الفـرع  و(عـودة  الكويـت  مـع  االندماجيـة  الوحـدة  صـدام  واعلـن  النِّداء

  . )٣(عشرة التاسعة المحافظة الكويت لُتصبح ٨/٨/١٩٩٠ يوم األصل)
 وصـد  بالتـدخل  الكويت لزعماء بريطانية ووعود تطمينات هناك وكانت

 رفـض  علـى  عهـده  وولـي  الكويـت  أمير وحث ،عراقي عسكري تهديد أي
ــب ومــن . )٤(لصــدام الرضــوخ وعــدم العراقيــة المقترحــات ــإن آخــر جان  ف

 أجهزتهــا ألن ،الكويــت بــاحتالل أتتفاجــ لــم األمريكيــة المتحــدة الواليــات
 الحرس فرق تقدم وترصد العراقي النظام قوات حركة تتابع كانت المختصة

 فـي  الهجـوم  وضـع  اتخـذت  التي آنذاك العراقية القوات صفوة ،الجمهوري
 هذه وكانت ،١٩٩٠ حزيران شهر منذ الكويتية العراقية الحدود قرب البصرة

                                                
عديد دويشا، تاريخ العراق السياسي المعاصر ـــ الحقبة الملكيـة ـــــ الحقبـة الجمهوريـة،      )١(

  . ٢٩٢)، ص ٢٠١٢مد،(بغداد، ترجمة مصطفى نعمان اح
تسمية أطلقها صدام على جابر األحمد الصباح، أمير الكويـت آنـذاك . وكـان يقصـد بهـا       )٢(

من سورة القصـص،   ٨٢ – ٧٦تشبيهه بشخصية قارون التي وردت في القرآن الكريم في اآلية 
 سـى وكان قارون غنياً جداً ولكنه جحـد وانكـر فضـل اهللا عليـه وتجبـر وكـذب النبـي مو       

 وافترى عليه، فخسف اهللا األرض به وبأمواله .

  . ٢٠٢-٢٠٠، ١٩٢مركز دراسات الوحدة العربية، المصدر السابق، ص  )٣(
 . ٣٣٠)، ص ١٩٩٤، (بيروت، ١، ط ١٩٩١-١٩٤١رغيد الصلح، حربا بريطانيا والعراق  )٤(
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 . )١(الكويـت  الحتالل خطة إلى تتحول دق نية هناك أن لتظهر كافية الصورة

 لـوزارة  السـرية  واألجهـزة  األمريكيـة  المركزية المخابرات تقارير قدمت إذ
 مجلـس  وكـان  ،العراقيـة  التعبئـة  عـن  جداً دقيقة تفاصيل واشنطن في الدفاع
 الحرس قوات حركة حول المعلومات كل يمحص األمريكي القومي األمن

 علـم  علـى  وكانـت  ،كافـة  اإلذاعية تصاالتواال الطيران ونشاط الجمهوري
 . )٢(الكويت على وكبير واسع لهجوم تستعد العراقية القوات بأن دقيق بشكل

 إلـى  مختلفة رسائل توجيه ١٩٩٠ عام بداية منذ المتحدة الواليات وتعمدت
 الواليـات  يـدفع  لـن  الكويـت  ضـد  عسـكري  بعمـل  قيامـه  بأن أقنعته العراق

 تحسن معنى حسين صدام يدرك ولم جدياً. ارضتهمع أو حربه إلى المتحدة
 الكويـت  غـزا  فعنـدما  ،السـوفيتي  واالتحـاد  المتحـدة  الواليات بين العالقات

 السـوفيتي  االتحـاد  فـإن  ضـده  المتحدة الواليات تدخلت إذا بأنه مقتنعاً كان
 الواليـات  تهديـدات  يصـدق  ال لحظـة  آخـر  حتـى  وظـل  ،جانبه إلى سيقف

  . )٣(الكويت في هبقاء برفضها المتحدة
 مـن  باالنسـحاب  صـدام  إقنـاع  فـي  واللقـاءات  الوسـاطات  كـل  تنفع ولم

 تـدخلوا  الـذين  العـالم  زعماء دهشة أثار باستخفاف يتصرف وكان الكويت
 إدوارد األســبق بريطانيــا وزراء رئــيس زيــارة وعنــد ،ســلمياً المشــكلة لحــل

                                                
، دار الشـروق،  ١محمد حسنين هيكل، اإلمبراطورية األمريكية واإلغارة علـى العـراق، ط    )١(

  . ١٢٤)، ص ٢٠٠٣(القاهرة،
، دار قرطبـة  ١روالن جاكار، األوراق السرية لحرب الخليج، ترجمة محمـد مخلـوف، ط    )٢(

  . ١٣)، ص ١٩٩١للنشر والتوثيق واألبحاث، (
  . ٨بيار سالنيجر و أريك لوران، المصدر السابق، ص  )٣(
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ــراق )،١٩٧٤-١٩٧٠( Edward Heathهيــث ــن كــان للع ــا ضــمن م  م
 الواليــات تسـتطيع  التــي األمريكيـة  األســلحة حجـم  تعرفــون ال ه:((إنكمقالـ 

 المتحـدة  الواليـات  صـدام:((أن  عليـه  ورد ضـدكم))  تسـتعملها  أن المتحدة
   . )١(بها)) يقاوم أن العراق يستطيع التي األسلحة حجم تعرف

 طالــب ،واحــداً العظمـى  بأغلبيتــه الــدولي المجتمـع  رأي كــان ذلـك  إزاء
 وأصـدر  ،الكويـت  إلـى  السـيادة  وبإعـادة  شـرط  أو قيـد  بال قالعرا بانسحاب

 جـرى  وقد الصدد بهذا الخاصة القرارات المتحدة لألمم التابع األمن مجلس
 تلك بصدد وحتى ،الحاالت تلك مثل في المألوف غير على ،بسرعة إقرارها

 على الصرامة بالغة اقتصادية عقوبات بتوقيع قضت التي االستثنائية القرارات
 وفي تحضيراتها في واضحة األمريكية المتحدة الواليات وكانت . )٢(عراقال

 James Baker بيكــر  جـيمس  خارجيتهـا  وزيــر حذر وقد ،تصريحاتها
 بأيـام  الحـرب  قبـل  جنيف في اجتماعهما في )٣(عزيز طارق )١٩٩٢-١٩٨٩(

                                                
  . ١٣٠محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص  )١(
يفغيني بريماكوف، يوميات بريماكوف في حرب الخليج ــــ حرب كان تجنبهـا ممكنـا،    )٢(

  . ١١)، ص ١٩٩١، (بيروت،١ط 
. وتخرج في كلية اآلداب قسم اللغـة اإلنكليزيـة   ١٩٣٦ولد في الموصل عام  طارق عزيز: )٣(

، ١٩٦٣وترأسـها عـام    ١٩٥٨جامعة بغداد، وعمل في صحيفة(الجمهورية)عند تأسيسها عام  –
هرب  ١٩٦٣وكتب فيها مقاالت أسبوعية بصفحة كاملة بعنوان حديث األربعاء، وبعد انقالب 

، وترأس صحيفة (الثورة) فـي العـراق   ١٩٦٦إلى سوريا، حيث عمل في مطبعة البعث إلى عام 
أُنتخـب عضـواً فـي القيـادة      ١٩٧٧عين وزيراً لإلعـالم، وفـي عـام     ١٩٧٤، وفي عام ١٩٦٩عام 

أصبح نائباً لرئيس  ١٩٧٩حزب البعث وعين عضواً في مجلس قيادة الثورة، وفي عام القطرية ل
نيسـان   ٩. وبعـد اإلطاحـة بحكـم البعـث فـي      ١٩٩١–١٩٨٢الوزراء، ثم عين وزيـراً للخارجيـة   
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 جورج وجهها رسالة إيصال عزيز طارق ورفض ،الحال بواقع وأخبره قالئل
 قرأهـا  أن بعـد  حسـين  صـدام  إلى )١٩٩٣-١٩٨٩(  George Bushبوش

 بحجة بيكر جيمس لقاء حسين صدام ورفض . كبيراً دبلوماسياً خطأً مرتكباً
 الـذي  هـو  الدولـة  رئـيس  وأن ١٢/١/١٩٩١ يـوم  قبـل  أعماله جدول ازدحام

 القضـية  هـذه  إزاء العـالم  لتوحد وكان . )١(العكس وليس اللقاء موعد يحدد
 ضمن من كان ،العراق ضد كلها قراراً عشر اثني المتحدة مماأل أصدرت أن

ــا ــة محتوياته ــراق، إدان ــرض الع ــار وف ــامل اقتصــادي حص ــه ش ــدم ،علي  وع
 ،٦٦١( بــالقرار  القـرارات  هـذه  ابتـدأت  .)٢(للكويـت  ضـمه  بقـرار  االعتراف

 قـرر  والـذي  ١٩٩٠/ ١١/ ٢٩ فـي  ٦٧٨ القـرار  كان وآخرها )٦٦٥،٦٦٦،٦٧٠
 صـدام  نظـام  ينفـذ  لـم  مـا  العسـكري  الخيـار  اسـتعمال  األمن مجلس بموجبه

  . )٣(الكويت من بانسحابه تقضي التي األمن مجلس قرارات جميع
 مئـات  تتوافـد  وبـدأت  بلـداً  ثالثـين  مـن  تحالفاً المتحدة الواليات أنشأت

 معظم وألن ،والدبابات الطائرات مع السعودية أرض إلى الجنود من اآلالف
 ،للعمليـات  قيادتـان  شُكّلت السعودية أرض على نمسلمي غير الجنود هؤالء

                                                                                                              
ليحاكم من المحكمـة الخاصـة المكلفـة     ٢٠٠٣نيسان  ٢٥، اعتقلته القوات األميركية في ٢٠٠٣

. حسن  الزبيدي، المصدر السابق،  ٢٠١٥لبعثي، وتوفي في السجن عام بمحاكمة رموز النظام ا
 . ٤٦٥ – ٤٦٤ص 

  . ٧٢ - ٧١رائد السوداني، المصدر السابق، ص  )١(
غانم سلطان، الغزو العراقي للكويت ـــــ قراءة موجزة في جوانب من إشكالية األزمـة، ط   )٢(
  . ٨٧)، ص ١٩٩٤، (الكويت،١
المركـز العراقـي    ،١رون، العـراق والبحـث عـن المسـتقبل، ط     حسن لطيف الزبيدي وآخـ  )٣(

  . ٦٤)، ص ٢٠٠٨للبحوث والدراسات،(بيروت، 
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 ،العزيـز  عبد بن سلطان بن خالد األمير بإمرة السعودية داخل للعمليات قيادة
Norman  شوارزكوف نورمان بإمرة السعودية أرض خارج أخرى وقيادة

Schwarzkopf ١٧/١/١٩٩١ يـوم  الحـرب  وبدأت ،للحرب الفعلي القائد 
 كافـة  االتصـال  أجهزة بتعطيل حسين صدام أمر وقد ،فجراً الثانية الساعة في
 الشفوية األوامر على واالعتماد المقاتلة الطائرات بين وكذلك الوحدات بين
 االتصال ومنع ،المعركة في الدخول قبل العراقي الجو سالح قدرة عطل مما
 فـي  العمليات وسير الضباط بين الخطط مناقشة على أثر مما ،الفرق قادة بين
 كانـت  الحقيقـة  فـي  لكنهـا  احترازيـة  اإلجـراءات  تلـك  ظـاهر  وكان ،بهةالج

 مـن  االسـتياء  حالـة  فـي  ضـده  العسكريون به يقوم قد انقالب أي من تحسباً
  . )١(قائدهم سببها التي والهزائم االنهيار

 الكاسـح  الجـوي  الهجـوم  أسلوب األمريكية المتحدة الواليات استعملت
 العسـكرية  العملية وحولت ،العراق في تحتيةال والبنى الحياة مظاهر كل على
 فقـد  ،هائـل  حطـام  إلـى  االقتصادية البنى الصحراء) عليها(عاصفة أطلق التي

 للبلـد  االرتكازيـة  والهياكـل  التحتيـة  البنى على العسكرية العمليات أجهزت
 وكنــائس وجوامــع ومــدارس وجامعــات ومستشــفيات وجســور طــرق مــن

 وضـخ  الكهربـاء  توليـد  ومحطـات  هاتفيـة و بريديـة  ومنشـآت  أثرية وأماكن
 الحديــد ســكك وعربــات وخطــوط الــنفط وآبــار ومصــافي الميــاه وتصــفية

 أســمدة ومصــانع صــناعية ومنشــآت والتلفزيــوني اإلذاعــي البــث ومحطــات

                                                
  . ٧٠-٦٩رائد السوداني، المصدر السابق، ص  )١(
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  حدث . )١(دوالر مليار ١٩٠ كلفتها قدرت ،سكنية ووحدات تجارية ومراكز

 فيهـا  اسـتعملت  ،يومـاً  ٤٢ دام والصـواريخ  بالقنابـل  قصـف  بعـد  الـدمار  هـذا 
 ،العمالقة ٥٢B وطائرات الشبح وطائرات كروز صواريخ المتحدة الواليات

 األكبـر  الجـزء  تدمير من وتمكنت ،دولياً المحرمة األسلحة أيضاً واستعملت
 األسلحة بفعل الكويت في آلياته وكل العراق في العراقي الجيش آليات من

 التحـالف  قـوات  تقـدمت  وعنـدما  ،مرة ألول بعضها اٌستعمل والتي المتطورة
 أسـلحتهم  الجنـود  فرمـى  ،الصـمود  يسـتطع  لـم  منهكـاً  جيشـاً  واجهت البرية

 ودفُن األسر، مواجهة أو ،األمريكية الطائرات ليواجهوا العراق إلى منسحبين
 سـيراً  عـاد  نجـا  ومـن  ،مالجئهم في األمريكية المجنزرات بفعل منهم الكثير
 مــرة وألول الجنــود جعــل ممــا ،البصــرة تــىح الكويــت مــن األقــدام علــى

ــر بعــدما ،للنظــام المســؤولية تحميــل علــى يجــرؤون  وتركــوهم الضــباط ف
 واالقتصـادية  العسـكرية  المرافـق  تـدمير  وبعـد  .)٢(المؤكـد  الموت يواجهون

 لُتنهـي  ٢٤/٢/١٩٩١ فـي  البريـة  التحـالف  قـوات  انطلقـت  العراق داخل كافة
 ،قواتهـا  صـفوف  فـي  البشـرية  خسـائر ال مـن  يمكـن  ما وأقل بسرعة المعركة

 الجــوي القصــف تحــت االنســحاب إلــى العراقــي النظــام قــوات واضــطرت
 مـن  باالنسـحاب  أمـراً  صـدام  أصـدر  يـومين  وبعـد  ،مـذالً  انسحاباً األمريكي

 مـن  تسـتطيعه  مـا  أقصـى  فأوقعـت  التحـالف  قـوات  ذلك وانتهزت ،الكويت
 ضـحايا  عـدد  وقدر ،بةالمنسح القوات صفوف في والمادية البشرية الخسائر

                                                
  . ٦٢حسن لطيف الزبيدي وآخرون، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٧٣رائد السوداني، المصدر السابق، ص  )٢(
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  . )١(جندي ٦٠٠٠٠ وأسر قتيل ٢٠٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠٠ العراق
 المحرمـة  القـذائف  اسـتعملت  المتحـدة  الواليـات  إن ذكـره  الجدير ومن

 عـن  فضـال"  ،المشـعة  والمـواد  المنضـب  اليورانيـوم  على تحتوي التي دوليا"
 الموجهـة  العنقوديـة  والقنابـل  النابـالم  قنابـل  مثـل  الحارقـة  األسلحة استعمال

 ألف ٩٤٠ من اكثر استعملت إنها إذ ؛ البيئة في خطيراً تلوثاً سبب مما بالليزر
 منضب(قصـف  يورانيـوم  قذيفـة  ألـف  ١٤و صـغيرة  منضـب  يورانيوم قذيفة

 انتشـار  بهدف المنضب اليورانيوم بقذائف محملتين عربتين دبابات)وتفجير
 قذيفـة  ألـف  ٨٨ نيـة البريطا القـوات  أطلقـت  كمـا  الجـو.  في السامة جزيئاتها
 ٣٠٠ األمريكيـة  المتحـدة  الواليات واستعملت العراق. على منضب يورانيوم

 وأثنـاء  الجنـوبي  القـاطع  فـي  العراقيـة  القـوات  قصـف  فـي  اليورانيوم من طن
 حـين  فـي  والسـاحلي،  الـداخلي  الطـريقين  علـى  البصـرة  محافظة إلى العودة

 اليورانيـوم  مـن  طـن  ٨٠٠-٧٠٠ فقـط  األمريكية المتحدة الواليات استعملت
٢(ذاتها المدة خالل العراقية القطعات قصف في نضبالم( .  

 بغـداد  في السوفيتي االتحاد سفير اُستدعي ١٩٩١ شباط ٢٧-٢٦ ليلة وفي
 البعـث  لحـزب  القيـادة  عضـوا  بانتظـاره  وكـان  العراقيـة  الخارجيـة  وزارة إلى

 يخبـر  نأ برجـاء  إليـه  وتقـدما  عزيـز  وطارق )٢٠٠٧-١٩٣٠حمادي( سعدون
 Javier كويالر دي المتحدة األمم لهيأة العام باألمين لالتصال فوراً بالده

                                                
  . ٦١ -٦٠المصدر السابق، ص حسن لطيف الزبيدي وآخرون،  )١(
ـــر الجلبـــي )٢( ـــادي علــــى الجوانــــب ، سوســــن شاكـ ـــار االقتصـ ـــر الحصـ ـــة   أثـ الصحيـ

  ،لألطفــال فــي العـــراق
http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.Jalabi.embargo.htm 
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de cuellar تؤكـد  العراقيـة  الحكومـة  بـأن  الـدولي  األمن مجلس ورئيس 

 القـوات  انسـحاب  وسـينتهي  ٢/٨/١٩٩٠ فـي  ٦٦٠ للقـرار  قبولهـا  أخـرى  مرة
 فـي  ٦٦٢ رينالقـرا  تنفيـذ  علـى  الموافقـة  مع ،ساعات بضع بعد كافة العراقية

 فـي  ٦٧٤ و الكويـت  إلـى  الشـرعية  الحكومـة  بعودة طالب الذي ٩/٨/١٩٩٠
 صدام نظام ألحقها التي الخسائر عن تعويضات دفع المتضمن ٢٩/١٠/١٩٩٠

 الـدولي  التحـالف  قـوات  تعلـن  أن قبـل  القـرار  هـذا  كـان  ولـو  . )١(بالكويـت 
 التي الكارثة من العراقي الجيش إنقاذ يمكن لكان عملياً العراق على الحرب
ــه حلــت ــدمير وتفــادي ب ــى ت ــة البن ــع الحصــار ومســألة ،للعــراق التحتي  ودف

 الطمـع  نتيجـة  هـذا  فكـان  أضـرار،  من بالعراق لحق وما والديون التعويضات
 القيـادة  أفـق  ضـيق  علـى  يـدل  مـا  وهـو  ،الكويـت  ثـروات  فـي  المشروع غير

 القريـة  وثقافـة  ،ربيةوالغ العربية الفعل ردود تجاه الخاطئة وتقديراتها ،البعثية
 كـان  القرار هذا أن االحتالل تداعيات اثبتت وقد ،القيادة تفكير تحكم التي
  بامتياز. خاطئاً قراراً

 
 البصـرة  إلى ويائسين منهكين الجنود وصول وعند النار اطالق وقف بعد

 أحـد  فبـادر  المدينـة  لهـذه  ةالتحتيـ  بـالبنى  لحـق  الذي الدمار بحجم تفاجأوا
 لمسـؤولية  تحمـيالً  لتكون دبابته بمدفع لصدام كبيرة صورة ليضرب الجنود
 مرارتهـا  وتجـرع  الجيش بها مني التي الخسارة هذه ،)٢(النظام لرأس الهزيمة

                                                
  . ١٠٨يفغيني بريماكوف، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٧٥رائد السوداني، المصدر السابق، ص  )٢(
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 مـن  محافظـة  ١٤ سقوط عن أسفرت شعبية انتفاضة أشعلت ،العراقيين معظم
ـــ العــراق محافظــات أصــل  العراقــي الشــعب رفــض عــن عبــر مــام )١(١٨ الـ

    . )٢(البعثي النظام لسياسات
 ،٢/٣/١٩٩١ فـي  لالنتفاضـة  األولـى  الشـرارة  أشعل من هي البصرة كانت
 فـي  االنتفاضـة  كانـت  فقـد  ،العـراق  محافظـات  كـل  إلى امتدت ما وسرعان

 الصـمود  البعـث  حـزب  مقـرات  تسـتطع  ولم ،وحاسمة سريعة العراق جنوب
 ،وهنـاك  هنـا  جماعـات  فيهـا  خرجـت  بغداد وحتى وار،الث أمام طويل لوقت

 سـريعاً  رداً واجهـت  ولكنهـا  حاليـاً)  الصـدر  الثورة(مدينـة  مدينة في والسيما
 الخاصـة  قواتـه  ركـز  النظـام  إن إذ مختلـف  العاصمة في الوضع ألن ؛ وعنيفاً

 إلى ووصلت قار وذي العمارة إلى الشعبية الثورة وانتقلت . )٣(لحمايتها كلها
 عنيفـة  معـارك  وانـدلعت  والحلـة  وكـربالء  والنجـف  واسـط  في الحي قضاء

 . )٤(كبيـرة  ومقاومـة  شجاعة المنتفضون فيها أظهر والحلة كربالء في السيما
 ١٦ المصـادف  ٣/٣/١٩٩١ األحد يوم ظهر المظاهرات انطلقت النجف وفي

 السلطة معاقل إن إال به معتد بشكل مسلحاً الشعب يكن ولم ـه١٤١١ شعبان
 الحـزب  ومقـرات  مراكزهـا  وبعـض  الشـرطة  مديريـة  مثـل  المدينة مركز في

 ثم أسلحتهم الثائرون فغنم ،األعزل الشعب تضحيات أمام تهاوت ما سرعان

                                                
 لم تنتفض محافظات بغداد وصالح الدين واألنبار وديالى .  )١(

  .  ١٨٠علي طاهر الحمود، المصدر السابق، ص  )٢(
، ٢٠٠٣ – ١٩٨٠فـي العـراق    عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، قيادة الحركة اإلسـالمية  )٣(

  . ١١٧)، ص ٢٠١٣، مؤسسة الصفاء للمطبوعات، (بيروت، ١ط 
  . ٧٧رائد السوداني، المصدر السابق، ص  )٤(
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 ومقـر  األمـن  مديريـة  ولكن ،للقيادة مقراً الشريف الحيدري الصحن اتخذوا

 الثـائرون  زحـف  حيـث  االثنـين  يوم صباح حتى قائمة بقيت المحافظة إدارة
 ذلـك  عصـر  جميعـاً  عليها السيطرة وتمت اآلخر تلو الموقع يطهرون ذواوأخ

 مـن  المقدسة المدينة بتخليص محتفلين الحيدري الصحن إلى فعادوا ،اليوم
   . )١(النظام سيطرة

 قطف أمل على واالنتظار الترقب موقف العراقية المعارضة فصائل وتبنت
 تعمل تكن لم الفصائل فهذه ،نجاحها حال في االنتفاضة نتائج ومتابعة الثمار
 مـن  وبـدالً  العراقيـة،  السياسية التوجهات جميع يضم سياسي إطار أي ضمن

 حربهـا  جماعـة  كـل  خاضـت  العمليـات  تنسـيق  أو الصـفوف  رصو االتفاق
 أن اعتبـار  علـى  شعبية انتفاضة قيام تتوقع تكن لم الفصائل فهذه .)٢(لوحدها
 وقـد  ،الـبطش  سياسـة  مـن  تـه معانا مـع  ،الحـروب  مـن  منهك العراقي الشعب
 لكـن  الحدود عبور والمجاهدين الدعوة حزب كوادر من مجموعة حاولت

 القـوات  مـن  وضـربهم  ،أمـرهم  انكشـاف  بـداعي  منعـتهم  اإليرانية الحكومة
 الـذي  الفـادح  الخطـأ  ((أن الناصري: باقر محمد العالمة ويرى . )٣(األمريكية

 واإلعـالم  وشـعاراته  الخـارج  قيـادة  علـى  اعتمـادهم  هو الداخل ثوار ارتكبه
 االعتمـاد  حرمهم مما ،العريضة باآلمال وأملهم الداخل خدع الذي ،المضلل

 أعظم فوت مما ....، والمجاهدين العلماء دخول دون وحالوا .... النفس على
                                                

)، ٢٠١٢، دار الصـادقين، (بيـروت،   ٢محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ط  )١(
 . ٤٤ص 

  . ١٦٢حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ١٢٠فرات عبد الحسن كاظم، المصدر السابق، ص  )٣(
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 ولكـن  . )١(النظام)) هذا كابوس إزاحة في العراقي الشعب على ذهبية فرصة
 فـي  والمشـاركة  للعـراق  الوصـول  مـن  العـراقيين  مـن  عـدد  تمكـن  ذلـك  مع

 العراقـي  الشـعب  لصـالح  القـوة  ميـزان  تغيير من يتمكنوا لم لكنهم االنتفاضة
       . المعارضة قيادة من ورسمي واسع بشكل يكن لم التدخل هذا ألن

 فـي  األسـلحة  قطع بعض المعارضة مجاهدو وزع فقد أمر، من يكن مهما
 بـاقر  محمـد  والسـيد  الخـامنئي  لسـيد ل كثيـرة  وصوراً متفرقة حدودية مناطق

 الفتـات  رفعـت  كمـا  ،الخمينـي  السـيد  صـور  توزيع جرى وكذلك ،الحكيم
 المواليـة  الجماعـات  بـأن  خاطئـاً  انطباعاً خلق مما ،إسالمية بجمهورية تنادي
 النفـوذ  مـن  كثيـراً  يزيـد  نجاحها وأن ،االنتفاضة على تسيطر التي هي إليران

 الـدول  عواصـم  فـي  الخطـر  أجـراس  يـدق  نأ ذلك شأن من وكان ،اإليراني
 وصـول  عواقـب  مـن  المـبهم  الخـوف  هـاجس  الغـرب  يعـيش  إذ . )٢(العربية
 يفضـلون  وكـانوا  ،الشـيعي  التوسـع  مـن  والخشـية  العـراق  فـي  للحكم الشيعة
 للنفـوذ  تخضـع  أن يمكـن  العـراق  جنوب في شيعية دولة على ضعيفاً صداماً

ــي ـــد .)٣(اإليران ـــد وق ــون اعتق ــات أن المنتفض ــدة الوالي ــة المتح  األمريكي
 الشـعب  بوش جورج األمريكي الرئيس دعوة مفسرين بالمساعدة سترفدهم

 أو ،لمصـلحتهم  أمريكيـاً  تـدخالً  تعني أنها على بصدام اإلطاحة إلى العراقي
 إن إال ،العراقـي  الشـعب  لقمـع  القـوة  اسـتعمال  مـن  سـتمنعه  األقـل  علـى  أنها

ــه مــن واشــنطن حــذرت الســعودية  ،الحكــم ســدة عــن صــدام ســقط إذا أن
                                                

  . ٤٤٦نقالً عن: عادل رؤوف، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٥٧، ١١٧عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
 . ١٤هـاينس هـَالم، المصدر السابق، ص  )٣(
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 آل صـوره  كمـا  كبيـراً  اًخطـر  ذلـك  وفي ،العراق حكم من الشيعة فسيتمكن

 زحـف  وتوقـف  االنتفاضـة  تأييـد  عـن  المتحـدة  الواليـات  فأعرضت ،سعود
 حرسـه  يرسـل  صـدام  تشـاهد  وهـي  بغـداد  جنـوبي  الفـرات  سـهل  في قواتها

 لسـحق  يـة الحرب والمروحيـات  بالـدبابات  مـدججاً  الجنـوب  إلـى  الجمهوري
ــرة أجــزاء فســويت ،االنتفاضــة ــاألرض المــدن مــن كبي ــربت ب  المــدن وضُ

 عشـرات  وقتـل  ،بالقنابـل  وكربالء النجف في البيت أهل وأضرحة المقدسة
  . )١(رحمة أو شفقة دون بوحشية األالف

 ومالئمـة  مناسـبة  إسـالمية  هتافـات  من رافقها وما الصور هذه رفع وكان 
 األمريكيـة  المتحـدة  الواليات موقف تغيير ضمن بذلك ألنه ؛ حسين لصدام
 االنتفاضة فتيل إشعال في إيران تورط حول العالم إقناع من وتمكن ،تجاهه

 بتشجيع االنتفاضة داخل وعمالئه عناصره إلى وأوعز ،لمصلحتها وتسخيرها
 علـى  وافـق  والتنـازل  الخضـوع  ومـع  . الخمينـي  السـيد  صور رفع على الثوار

 وكـربالء  النجـف  بـين  الطريق وعلى ،الحكم في قائهب مقابل كلها شروطهم
 ،العراقيـة  المروحيـة  الطائرات فوق تُحلق األمريكية الحربية الطائرات كانت
 مـا  ويشاهدون صوراً يلتقطون وكانوا ،بالمعلومات إيـــاها ومزودة لها حامية

 يخشـون  األمريكيـون  كـان  فقـد  . )٢(جماعيـة  إبادة من األرض على يحدث
 الصـدر  مـنهم  يخـرج  فمـرة  يحـزرون)  (ال ((ألنهم ؛ منهم حذرونوي الشيعة

                                                
  .  ١٨٦)، ص ٢٠٠٧ولي نصر، صحوة الشيعة، ترجمة سامي الكعكي، ( بيروت،  )١(
أندروا كوكبورن و باتريك كوكبورن، صدام الخارج من تحـت الرمـاد ـــــ والدة صـدام      )٢(

  . ٥١، ٤٩)، ص ٢٠٠٠،(بيروت،١من جديد، ترجمة علي عباس، ط 
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   . )١(يهادنونه)) أو الغرب يجارون ال وهم ،الخميني يخرج ومرة
 ،اآلالف عشـرات  قتـل  عن االنتفاضة أسفرت العراق وجنوب وسط وفي
 العنـف  النظـام  واٌسـتعمل  ،العـالم  دول فـي  للجوء طلباً جماعي نزوح وجرى

ــرؤوس وقطــع ،اضــةاالنتف لقمــع العشــوائي ــر ،رســمي احتفــال وســط ال  وبت
 على وكُـتب ،جماعية مقابر في اآلالف مئات ودفن ،الجباه ووشم ،األعضاء
 وكـربالء  النجـف  فـي  المقدسـة  األضـرحة  هـدم  فـي  شاركت التي الدبابات
 قالئـل  أيـام  وخـالل  ذلـك  وبعـد  ،اليـوم)  بعـد  شيعة (ال مثل طائفية شعارات

 بالطريقـة  الشـمال  فـي  الرئيسـة  المـدن  علـى  تهسـيطر  إعادة من النظام تمكن
 ١٩٩١ نيسـان  شـهر  نهايـة  مـع  أنفسـهم  كـردي  مليون من أكثر ووجد ،نفسها
 مـنهم  اآلالف واضـطر  والبـرد  الجـوع  مـن  يتضـورون  التركيـة  الحـدود  على

   . )٢(وتركيا ايران إلى للهجرة
 فاضـة االنت بعـد  آمنـة  منطقـة  واعتبارها الشمالية المنطقة فوق الحظر أبتدأ
 امتـدت  محضـورة  منطقـة  فـوق  التحليـق  مـن  النظـام  طائرات ومنعت مباشرة
 فـوق  الحظـر  بـدأ  بينمـا  ،٣٢ العـرض  خـط  وجنـوب  ،٣٦ العرض خط شمال

 إلـى  للحاجـة  وذلـك  ،١٩٩٢ /٨/ ٢٧ الخمـيس  مـن  اعتبـاراً  الجنوبية المنطقة
 . مرتقـب  تحـرك  أي لقمع الجنوب في حالها على لصدام الجوية القوة إبقاء

 و ،١٩٩٣ شباط ١٧ في كما ودونها بمناسبة متوقعاً األمريكي القصف صارو
 منطقــة توسـيع  تــم ١٩٩٦ عـام  أواخــر وفـي  ،١٩٩٦ وأيلــول ،١٩٩٣ أيـار  ٢٩

 أرتـال  تحرك بسبب وذلك بغداد إلى أقرب كانت التي ،٣٣ خط إلى الحظر
                                                

  . ١٣٣فرات عبد الحسن كاظم، المصدر السابق، ص نقالً عن:  )١(
  . ١٨٣ – ١٨٢علي طاهر الحمود، المصدر السابق، ص  )٢(
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 بعـد  وجـاء  ،الكويـت  حدود من بالقرب لتصل الجنوب باتجاه الدبابات من

  . )١(١٩٩٨ عام األمريكي الكونغرس أقره الذي العراق تحرير قانون ذلك
 لحقـوق  النطـاق  واسـعة  انتهاكـات  الدوليـة  العفو منظمة تقارير وسجلت 

 مـن  اآلالف عشـرات  اختفـى  فقـد  ؛ االنتفاضـة  اندالع اثر العراق في اإلنسان
 األشخاص آالف أُعدم وقد ،جماعية مقابر في دفنهم تم الذين ،األشخاص

 محاكمـات  بعـد  وسـجنوا  آخـرون  آالف وأعتقل . للنظام معارضتهم بببس
ــورية ــورس ،ص ــذيب وم ــوء التع ــة وس ــد المعامل ــجناء ض ــين الس  والمعتقل

 قتـل و ،الجرحـى  وقتـل  بتعـذيب  النظام قام فقد ،)٢(منهجية بصورة السياسيين
 ذويهم أمام الشباب وقتل . بجثثهم بالتمثيل قام ثم ،والشبهة الظن على الناس

 وأرجلهـم  أيـديهم  بربط المعارضين وقتل . بيوتهم أمام معلقة جثثهم ركوت
 الشيء وتكرر ،طائفي أساس على القتل وكثر النهر، في ورميهم ثقل ووضع
 قــتلهم وفــي متمــردون الكــرد أن بحجــة الفيليــة بخاصــة األكــراد مــع نفســه

 واُستعملت . واغتصابهن النساء على االعتداء وجرى.!! شرهم من الخالص
 وقـاد  الثـوار،  مواقـع  ضـد  الفوسفورية والقنابل النابالم وقنابل السامة الغازات

 والـذي  بقسـوته  المعـروف  المجيـد  حسـن  علـي  صـدام  عم ابن الحملة هذه

                                                
  . ١٩٩ - ١٩٨عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
دراسـة   -حمدان رمضان محمد خليل، التحديث السياسي في المجتمـع العراقـي المعاصـر    )٢(

٢٠٠٤أطروحـة دكتـوراه، جامعـة بغـداد، كليـة اآلداب،       ،تحليلية في علم االجتماع السياسي، 
  . ٤٤٨ص 
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  . )١(كيمياوي) لقب(علي آنذاك عليه أطلق
 

ــة بعــد ــات روجــت االنتفاضــة نهاي ــة المتحــدة الوالي  لسياســتها األمريكي
 ،الـدولي  المجتمـع  علـى  أرادتهـا  فرضـت  التي القوة هي وأصبحت ،إعالمياً
 العراقـي  الشـعب  حمايـة  بحجـة  بريطاني أمريكي قصف إلى العراق فتعرض

 عشــرات القصــف هــذا ضــحية ذهــب الــذي الوقــت فــي ،صــدام نظــام مــن
 أو اكمالحـ  بالنظـام  مباشـرا  ضـرراً  تلحـق  أن دون وآخـر  حـين  بين المدنيين

  . )٢(العراق على التام االقتصادي الحصار وفرضت ،النظام برئيس
 بشدة تُؤثر النظام على شكالً المفروضة الدولية العقوبات مشكلة وبدأت

 ،للنظـام  السياسي والتداعي الدولية العزلة وطأة وتحت ،العراقي الشعب على
 التفكيـر  قـة المنط دول من الكثير ذلك في تؤيدها المتحدة الواليات أخذت

 كانــت الــذي المقنــع البــديل وجــود عــدم ولكــن . البعــث بنظــام باإلطاحــة
 ترحيــب موضــع يكــون والــذي عنــه تبحــث األمريكيــة المتحــدة الواليــات

 آخـر  إشـعار  حتـى  البعـث  نظـام  علـى  اإلبقاء من جعل ،المنطقة في لحلفائها
ــاة الســتمرار أخــرى وســيلة ــ النظــام ولشــعور ،العــراقيين معظــم معان  . هبقوت

 يتخلص أن وحاول الوالءات مسألة في بجدية حساباته يعيد صدام وأضحى

                                                
             هـ .١٤١١نظرة إلى وقائع انتفاضة شعبان عام   ..نجفوليد شهيب الحلي، ال )١(

h p://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/21/book_37/01.htm     
كتـب السـيد محمـد حسـين     محمد حسين فضل اهللا، المرجع الشهيد، المركز اإلعالمـي لم  )٢(

فضل اهللا في قم المقدسة، بمناسبة الذكرى السنوية الستشـهاد المرجـع محمـد الصـدر،( د م،     
  .  ١٢)، ص ٢٠٠٠
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 الشــيعة مؤسســة علــى التضــييق إلــى فعمــد ،الشــيعة وهــم قلقــه مصــدر مــن

 النجـف  فـي  العلميـة  الحـوزة  لمواجهـة  متنوعـة  أساليب واستعمال ،وكيانهم
  . )١(دورها وتحجيم األشرف
 علـى  االعتـداء  وجرى مةصار إجراءات السلطة تبنت األزمة اشتداد ومع
 بصــورة مـدنهم  أُهملـت  الـذين  الجنـوب  سـكان  السـيما  ،رحمـة  بـال  النـاس 

 جــرى األهــوار حتــى ،أشــكالها بمختلــف الخــدمات مــن وحرمــوا منتظمــة
 العامـة  االحتفـاالت  علـى  تاماً حظراً البعثيون وفرض ،سكانها وهجر تجفيفها
 الـدين  رجال من كبيراً عدداً وقتلوا وطاردوا ،اإلسالمية والمناسبات باألعياد
 المساجد وخلت . )٢(منهم بقي من وأُعدم العراق خارج اتباعهم وفر ،الشيعة

 إلى الذهاب من والخوف التوجس بسبب ،الشيعة المصلين من والحسينيات
 إلـى  اليوميـة  التقـارير  يقـدمون  كـانوا  الـذين  األمـن  وكـالء  خشـية  ،المسجد

 . الدعوة حزب إلى انتمائهم بتهمة الشباب لىع القبض فيلقى السلطة أجهزة
 الجهات مع المتعاونين من يكون ما غالباً الذي الجماعة إمام عقدة عن فضالً

 أصـحاب  مـن  والحسـينيات  الجوامـع  أئمـة  بتصـفية  النظـام  قام بعدما ،األمنية
 السـلطة  واسـتمرت  . الصـدر  بـاقر  محمـد  السـيد  اتباع والسيما الثوري الخط

 أو سياسي تنظيم وجود عدم رغم المساجد في للمصلين لعشوائيا باالعتقال

                                                
قراءة في الفكر والمـنهج،   -ضياء نجم األسدي، السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر )١(

ومنهجه وإنجـازه   من مجموعة بحوث ـــ بحوث السيد الشهيد محمد الصدر بحوث في فكره
  . ٢٦٧)، ص ٢٠٠٨،(قم، ١، ط ١العلمي، مج 

  . ١٨٥ولي نصر، المصدر السابق، ص  )٢(
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 لمـن  األفضـل  مـن  أصـبح  المؤلـف  معايشـة  وحسب . )١(عندهم ثقافي حتى
 حسـينية  أو مسـجد  إلـى  يـذهب  ال أن العراق في حياته على المحافظة يـريد

 اٌضـطر  حتـى  ،نفسـه  المصـير  سـيلقى  وإال اٌختفـى  شـخص  أي عـن  يسأل وال
 أو معـتقالً  يصـبح  عنـدما  أقـاربهم  مـن  فـرد  أي مـن  البراءة نإعال إلى الناس

  . سرية بصورة أخباره متابعة وتبقى ،السلطة من مطارداً
 حقيقي جهد أي يبذل ولم االقتصادي الحصار فرض قضية النظام استغل
 بانفتاح الحصار هذا طوق كسر من تمكنه من الرغم فعلى ،الشعب لمساعدة

 نشــطت التــي إيــران بعــد وفيمــا ،األردن ســيماوال عليــه الجــوار دول بعــض
 واٌتبع أبنائه بأرزاق وحاربه الشعب بمحاصرة أخذ أنه إال ،العراق مع تجارتها

 عـدي  مزرعـة  في العاملين الحراس أحد روى إذ ،والحرمان التجويع سياسة
 الثقافيـة  الوفـود  مـن  لعدد كبيرة وليمة أعد عدي إن(( ،الرضوانية في صدام
 ومنهـا  والطعـام  اللحـوم  مـن  جـداً  فاخرة أصناف المائدة على عووض والفنية

 سأله وعندما ،العراق) في جداً غال الهيل(وهو على يتغذى الذي الغزال لحم
 هـذا  مـن  شـيئاً  يطـال  ال العراقـي  والشعب ؟ حصار في ألستم ،الضيوف أحد
 الشـعب  أبنـاء  مـن  فـرد  كـل  نمنح أن بإمكاننا إننا عدي: فأجابه والكرم! العز
 ال والـدي  ضـد  خـرج  الـذي  الشعب ولكن ،األغنياء أغنى ونجعله شيء كل

 يتنـاولوا  أن يحلمـون  العـراق  أطفـال  كـان  نفسـه  الوقت وفي . الحياة يستحق
 المـادة  بهـذه  قـروده  الـرئيس  نائـب  الـدوري  عـزة  يغذي بينما الموز، فاكهة

   . )٢(القرود)) لتربية مزرعة من أكثر لديه كانت إذ هائلة وبأعداد
                                                

  . ٤٠٤صالح مهدي الفضلي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٤١٣نقالً عن: صالح مهدي الفضلي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 حتـى  واليثـق  حياتـه  علـى  الخـوف  هـاجس  يعـيش  حسـين  صدام وكان
 أفـراد  لهـا  خطط ما منها ،اغتياله محاوالت وتقارب تكرار بعد إليه بالمقربين

 ١٩٩١ عـامي  في بوادرها ابتدأت انقالبية محاوالت لتنفيذ الجبور عشيرة من
 ،تكريتية عوائل قادتها جديدة محاولة اكتشفت الالحق العام وفي ،١٩٩٢ و

 محافظة في الدليم عشيرة من أفراد لها خطط محاولة فشلت ١٩٩٤ عام وفي
 بهـروب  ،للسلطة الداخلي البيت انهيار مع المحاوالت هذه وترافقت ،األنبار
 ثم ،)١(العراق شمال إلى السامرائي وفيق العسكرية االستخبارات جهاز رئيس

 مــام األردن إلــى حسـين  صــدام صــهر كامـل  حســين هــرب ١٩٩٦ آب فـي 
 حـول  هامـة  وثـائق  بتهريبـه  لصـدام  حقيقيـة  أزمـة  بذلك مسبباً كارثة أحدث
 بـأنهم  حينهـا  األمريكيـون  المسؤولون علم حيث ،العراقي العسكري التصنيع
 كشـف  علـى  الجـاد  بالعمـل  المفتشون فشرع ،صدام نظام من بنجاح خُدعوا
  . )٢(دولياً المحظور السالح حقائق
 االغتيـال  محـاوالت  كثـرة  مـن  الـرغم  على الحكم في صدام استمرار إن

 ،بـه  اإلطاحـة  فـي  رغبتهـا  عـن  األمريكية المتحدة الواليات وإعالن والتمرد
 إذ ،الخيـال  مـن  حكايات ونسج اليأس من عالية درجة إلى العراقيين أوصل

 أكثـر  هناك أن يقول ومن ،لحمايته الجن يسخر صدام أن يقول بعضهم كان
 ،تحميـه  التـي  هي األمريكية المتحدة لوالياتا أن يظن وبعضهم ،صدام من

 كفيـل  فقـط  وهـو  العـراقيين  علـى  صـبه  اهللا مـن  ابتالء هذا أن أخرون واعتبر

                                                
  . ١٨٥علي طاهر الحمود، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٤٣٦باتريك كوكبورن، المصدر السابق، ص أندروا كوكبورن و  )٢(
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    . )١(برفعه
 النظـام  أركـان  زاد كلمـا  العراقـي  الشـعب  علـى  الكـوارث  كثرت وكلما

 ،الضـرورة  (القائـد  لفكـرة  روجـوا  فقـد  ،صـدام  وتمجيـد  تقديس من البعثي
 التـي  واأللقـاب  المصـطلحات  مـن  وكثير ،العربية) األمة ائدوق الفذ والرئيس

 كلهـا  األنظار وسحب حسين صدام شخص وتقديس عبادة اتجاه في تصب
 اإلعـالم  وسائل وصورته ،لمصلحته الدولة مقدرات كل وسخر ،قيادته نحو

 واإلسـالمية  العربيـة  األمـة  معانـاة  رحـم  من مولود وهو والضرورة المنقذ أنه
 األساسـية  العوامـل  لضـرورة  لألمـة  ضـروري  وهـو  القومي تحريرال بطل وأنه

  . )٢(لها المكونة
 مجلـس  مـن  وسـلطته  شـرعيته  واستمد مطلقة سلطة ذا حسين صدام كان

 بتنفيـذ  يقـوم  استشـاري  جهـاز  سـوى  الوزراء مجلس يكن ولم ،الثورة قيادة
 فـي  يرغـب  التـي  التشـريعات  ويراجع الجمهورية، رئيس وسياسات قرارات
 جهـازاً  بوصـفه  البرلمـان  وجد وقد ،الوطني) البرلمان(المجلس على اعرضه
 جانب من يصدر كان المهمة األمور من أي في تشريع أي ألن ،فقط شكلياً
 اتخـاذ  علـى  قادر غير بيروقراطياً جهازاً صدام أوجد وقد ،الجمهورية رئيس

 المهمـة  راألمـو  وإدارة السياسة وصنع القرارات باتخاذ يقوم ومن ،القرارات
 السياســية المجــاالت فــي النظــام أداء فــي ذلــك وأثّــر ،وحــده الــرئيس هــو

 أحاطت التي األزمات مواجهة في وفشل والثقافية واالقتصادية واالجتماعية
                                                

  . ٢٩١ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )١(
عامر مالّ عـيدي، استقراء أولي لبقع ضوئية في حركة الصدر الثاني، من مجموعة بحـوث   )٢(

  . ٣١٢)، ص ٢٠٠١، (د م، ١ـــ رجل الفكر والميدان، إعداد لجنة إحياء الذكرى األولى، ط 
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  . )١(به

 سـلوكه  فـي  أثـرت  نفسـية  عقـد  يعـيش  كـان  )٢(حسـين  صـدام  أن ويبدو
 المتـزلفين  عضب كافأ بل يعترض لم أنه لدرجة والثناء المدح يطلب وأصبح

   الشعراء: أحد كقول )الخالق( بصفات وصفه عندما
وجـهـك تَبــارك فـيـنـا القُدسي   هاِهللا كَــوج بالجاللِ ينضَح  

  اآلخر: قول أو
  سفر بالنور الصبح ووجه ولّى   انصرف لليل قلت لو الذي أنت

ــخرت كمــا ــات كــل س ــة وزارة إمكان ــد واإلعــالم الثقاف ــد( لتمجي  القائ
 تبـث  أغنيـة  األغـاني  هـذه  ومـن   ،دائم بشكل بحقه األغاني وبث )الضرورة

 أنـت  صـدام (وهـي:(  العـراقيين  والتلفـاز  اإلذاعة في يومياً يكون يكاد بشكل
 يـالوفي  العرب أمجاد ياباعث .. بالحاضر الماضي امتداد أنت .. الظافر القائد

   . )٣(زاهر)) لمستقب .. للوطن أرسمت يلي .. ماينطفي أبد فكرك إشعاع ..

                                                
  . ٤٧٩ص  ن رمضان محمد خليل، المصدر السابق،حمدا )١(
على الرغم من ادعاء صدام حسين وعائلته(النسـب الطـاهر باالنتسـاب إلـى سـيد الشـهداء        )٢(

) لكنهم لم يكن لهم من اإلسالم إال صورة مزيفة فهـم لـم يلتزمـوا بأبسـط     اإلمام الحسين
مصـور عثـر عليـه بعـد      مقطعففي ظواهر اإلسالم كحرمة القتل أو أكل لحم الخنزير وغيرها . 

يظهر فيه قصي صدام حسين وبعض أفراد العائلة وهم يصطادون الخنزير ويـأكلون   ٢٠٠٣عام 
لحمه بشكل علني وبتصـوير يظهـر عمليـة اإلعـداد، وشـواء وتنـاول اللحـوم المحرمـة شـرعاً،          

م والتي يلتزم وكذلك قيامهم بسب النبي علناً، مما يدل على عدم التزامهم بأبسط شرائع اإلسال
   بها أشد المسلمين انحطاطاً وبعداً عن الشريعة .

  .  ١٢٧حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص  )٣(
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 العـراق  جعـل  مـن  صـدام  تمكـن  حيـث  بـالمعتقلين  )١(السـجون  وامتألت
 ،اإلعـدام  إلـى  تقـود  قـد  اللسـان  زلـة  حتى العراقي للشعب كبير سجن بمثابة
 عاشـه  الـذي  كالعالم عالم في ((السيما : اهللا فضل حسين محمد السيد يقول

 خـارج  تكـون  أن لـذلك  ،الجريمـة  فـي  شراسـة  األنظمة أكثر من العراق في
 حتـى  الزنزانـة  داخـل  في تكون وان شيء المواقف بعض على لتعلق العراق
  . )٢(آخر)) شيء مدينتك في تتحرك وأنت

 لهـذه  كـان  لكـن  لهـم  العراقيـة  المعارضـة  مسـاعدة  تتأمـل  الناس وكانت
 شـعار  تحـت  انطلقت وان موحدة تكن لم كونها ،أيضاً مشكالتها المعارضة

 . البعض بعضها مع عناصرها فيه تتكامل الذي طيطالتخ تمتلك ال فهي واحد
ــا ــع إن كم ــالمي الواق ــيط اإلس ــالعراق المح ــيما ب ــيعي والس ــك ال الش  يمل

 بلـد  فلكـل  ،بقـوة  العراقـي  الشـعب  مسـاندة  فيهـا  لـه  يمكـن  التـي  اإلمكانات
ــكالته ــادى ،مش ــدام فتم ــادرة ص ــعب إرادة بمص ــن الش ــالل م ــزة خ  األجه

 االستعداد عن األمريكي اإلعالن أما ،الطوارئ وقوانين والقمعية المخابراتية
 بهـذا  يثـق  يكـن  لـم  الشـعب  فـإن  ،صـدام  بنظـام  لإلطاحـة  الشـعب  لمساعدة

                                                
سجن فضالً عـن   ٢٠٠يوجد في العراق عدد كبير من السجون بلغ المعروف منها اكثر من  )١(

األمـن العامـة   السجون التابعة لجهـاز المخـابرات ومديريـة االسـتخبارات العسـكرية ومديريـة       
وسجون جهاز األمن الخاص وسجون ترتبط بعدي صدام حسين هذا غير المعتقالت الخاصـة  

،( أربيـل،  ١، ط ٤بالتعذيب للمزيد ينظر: كاظم حبيب، لمحات من عراق القـرن العشـرين، ج   
 . ١٨٢ -١٧٢)، ص ٢٠١٣

  . ٢٠محمد حسين فضل اهللا، المصدر السابق، ص  )٢(



  

 

61 























   . الشعبانية االنتفاضة في السلبي موقفهم بسبب .)١(االدعاء
 يحقق أن يمكن جذري تحرك أي عن كامل عجز إلى آلت الحالة هذه

 التجـارة  امتهنـت  إيـران  إلـى  رتهـاج  التي فالنخب،الواقع أرض على منجزاً
 ،واإلعـالم  بالثقافـة  واالهتمـام  الحركيـة  للمؤسسة داعم اقتصاد لبناء والعمل

 وأخـرى  فترة بين القيام وحاولوا األهوار إلى المجاهدين من كثير التجأ وقد
 على التعويل يمكن ولم ،مفرطة بقوة تجابه كانت لكنها النظام ضد بعمليات

 خـارج  فـي  المعارضـة  قـوى  وبقيـت  ،وإقليميـة  سـية سيا لظـروف  ؛ بدر فيلق
 موافقـات  واستحصـال  الثقافيـة،  والمنتديات المؤتمرات عقد تُمارس العراق
   . )٢(الهجرة على الداخل مواطني وحث اإلنسانية والمساعدات اللجوء

 قيمتهــا هبـوط  أنـتج  ممــا الـداخل  فـي  العملـة  بطبــع العراقـي  النظـام  وقـام 
 واسـتغلت  ،المـزورة  العملـة  وكثرت الحصار نهكمأ الذين بالناس واإلضرار
 عليـه  عبـرت  الـذي  الجسـر  لتكون المزرية األوضاع تلك األجنبية الشركات

 فـي  صـدر  الـذي  ٩٨٦ القـرار  بوابة خالل من ،النفط مصادر على لالستحواذ
 جزئيــاً النفطيــة صــادراته باسـتئناف  للعــراق ســمح والــذي ،١٩٩٥ نيسـان  ١٤

 تمـت  الـذي  الغـذاء)  مقابل النفط برنامج( عنوان حتت والدواء الطعام لشراء
 ليأخـذ  ،١٩٩٦ أذار فـي  أي االمتنـاع  مـن  شـهراً  عشـر  أحد بعد عليه الموافقة

                                                
  . ٣٠المصدر نفسه، ص  )١(
  . ٤٠٠ - ٣٩٩صالح مهدي الفضلي، المصدر السابق، ص  )٢(
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  . )١(١٩٩٦ عام األول كانون في للتنفيذ  طريقه
 " التعريـب  و" القسـري  التهجير عمليات جرت ١٩٩٧ العام منتصف ومنذ

 ومـن  ،العـرب  غيـر  السـكان  مـن  العديد طرد إذ ،العراق من مناطق بعض في
 ،كركـوك  ومحافظـة  خـانقين  مـن  واآلشـوريون  والتركمـان  األكراد ضمنهم
 الممتلكـات  صـودرت  الطـرد  عملية وخالل . الشمالية المنطقة إلى وأرسلوا
 لألمـم  التـابع  الغـذاء  مقابل النفط برنامج بموجب المقدمة التموينية والبطاقة
 أغلبيـة  تـوطين  وأُعيـد  – الحكومية تالهيئا في العضوية وبطاقات ،المتحدة

 مكان تغيير إلى الجنوب في األهوار عرب واضطر ،مخيمات في المطرودين
 تجفيف وتم جرفها جرى بيوتهم ألن ؛ قسرية وغالباً متكررة بصورة إقامتهم
 وقـد  . )٢(حسـين  صـدام  تـوالي  مناطق إلى مواردها تحويل أجل من األهوار
 قلقها ١٩٩٧ عام في األنسان حقوق بمراقبة عنيةالم المتحدة األمم هيأة أبدت

ــراءات إزاء ــلطة إج ــة الس ــى القائم ــز عل ــا التميي ــق فيم ــذه يتعل ــوق به  الحق
 منـاطق  فـي  النظيفـة  الشـرب  وميـاه  الطبية والعقاقير الطعام توافر إزاء..((عدم

  . )٣(االبتدائي)) التعليم في والحق األمية معدل وازدياد عدة ريفية
 مـن  مهماً جزءاً شكل الحصار استمرار ((إن حبيب: ظمكا الباحث ويرى

 بـين  االتفـاق  وعـدم  والفرقـة  الخـالف  تعميـق  فـي  المتحدة الواليات سياسة

                                                
، ١م، ط  ١٩٩٠-١٩٥٨مذكرات وأحـداث   –سالم األطرقجي، أوراق من مشوار الصمت  )١(

 ٢٠٠٣.( علما أن الكاتب ذكر مذكراته لغايـة   ٣٢٣)، ص ٢٠١٣مكتبة بساتين المعرفة،(بغداد، 
  ) .١٩٩٠وليس 

  . ٤٤٩ر السابق، ص حمدان رمضان محمد خليل، المصد )٢(
  . ٤٥١المصدر نفسه، ص  )٣(
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 قانون(مواقع إلى وجرها منها أجزاء سمعة وتشويه العراقية المعارضة فصائل
 المتحدة والواليات النظام بين تم قد معلن غير اتفاقاً العراق)....وكأن تحرير

 الحكـم  اسـتمرار  علـى  والموافقـة  ،جهة من الحصار رفع عدم في ألمريكيةا
      . )١(أخرى)) جهة من العراق في القائم

 جرائم بعض توثيق من العراق شمال في المتحدة األمم بعثة تمكنت وقد
 الوثـائق  مـن  الطن وربع طناً عشر ثمانية جمع من تمكنت حيث ،صدام نظام

 عـن  صـفحة  ماليـين  أربعـة  الدوليـة  العفو مةمنظ جمعت فيما ،جرائمه حول
 تجاوزاتـه  منهـا  كان والتي . )٢(العراق في اإلنسان حقوق وانتهاكات الجرائم

 الطائفــة ألبنـاء  الدينيـة  والقـيم  ،األشـرف  النجــف فـي  العلميـة  الحـوزة  علـى 
  . الشيعية
 

 بعـد  النظـام  قـام  األشـرف  النجـف  فـي  حوزويـة ال المدارس إلى وبالنسبة
 جميـع  ونهـب  أغلبهـا  وتهـديم  بغلـق  ١٩٩١ عـام  االنتفاضـة  قمـع  مـن  تمكنه

 الطريـق  علـى  منطقـة  في وأحرقت جمعت حيث ،الكتب فيها بما ممتلكاتها
 القـبض  وألُقـي  الكتب) الناس(بمحرقة بين فيما عرفت وكربالء النجف بين

 مــع الســجن أو اإلعــدام ليواجهــوا وزةالحــ وطلبــة فضــالء مــن الكثيــر علــى
 العقليـة  للعلـوم  منـاراً  كانت أن بعد تنتهي أن الحوزة هذه فكادت . التعذيب
 وعم ،اإلسالمية البلدان جميع من الدينية العلوم طلبة ركاب ومحط ،والنقلية

                                                
 . ٣٧كاظم حبيب، المصدر السابق، ص  )١(

، مؤسسـة  ١الظـاهرة وردود الفعـل، ط    –مختار األسدي، الصدر الثاني .. الشاهد والشهيد  )٢(
  . ٩٠)، ص ١٩٩٩األعراف، (د م، 
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 مستوى على حتى الدينية الشعائر وقلّت الناس بين الشرعية باألحكام الجهل
 األشـرف  النجـف  فـي  يرى ال الدين رجل وأصبح المقدسة األضرحة زيارة
 الشـارع  فـي  الحـوزوي  الـزي  لـبس  وأصـبح  . )١(المحافظـات  بقية عن فضالً

 خلـت  وكـذلك  والمسـاجد  الجوامـع  وخلـت  السلطة نظر في جريمة لوحده
  . )٢(الدارسين من الحوزة مدارس

 شـيعة ال العلمـاء  تصـفية  فـي  والوسـائل  األساليب مختلف النظام واستعمل
 إال يـنج  ولـم  ،ذبحـاً  وآخـرون  دهساً قتل من فمنهم ،طرق بعدة بقتلهم وقام

 أو المجـاورة  الـدول  إلـى  ولجـأوا  العـراق  خـارج  الهـرب  مـن  تمكنوا الذين
 قتلتـه  وبعضـهم  ،والـوطن  األهـل  عـن  بعيـداً  مشـردين  غربـاء  ليعيشـوا  ،النائية

 حصـول  عـدم  إلـى  النظـام  سـعى  كـذلك  . )٣(الغربة في وهو النظام مخابرات
 الشـيعة  بخطر وإيهامهم السنة أبناء وتخويف الواحد الوطن أبناء بين تقارب
 تقتضـيه  كانـت  مـا  بحسـب  واآلخـر  الحـين  بـين  النظـام  بهـا  يقوم كان والتي

  . )٤(والشيعة السنة بين والتفرقة المذهبية الطائفية من السياسي نظامه مصلحة
 وتعطيـل  الحوزة دور متحجي في العنف سياسة تبني إثر السلطة ونجحت

 أشــبه وأصــبحت ،المجتمــع وعمــوم النــاس همــوم عــن فاٌبتعــدت ،نفوذهــا

                                                
  .  ٣٥)، ص ٢٠٠٥، (قم، ٢كريم المنفي، إبداع  المرجع، ط  )١(
، مركـز  ١المـنهج والمشـروع اإلصـالحي، ط     -عبد كـاظم الشـمري، محمـد الصـدر     نغم )٢(

  . ٥١)، ص ٢٠١٠الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمد الصدر، (النجف،
 . ٦٠مختار األسدي، المصدر السابق، ص  )٣(

در قـراءة تحليليـة للسـيرة الجهاديـة للسـيد الشـهيد الصـ        -يوسف الكناني، شهيد العـارفين  )٤(
  . ٤٢)، ص ٢٠١٤الثاني، منشورات عين الحكمة، (د م، 
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 وبيوتـات  منـاطق  علـى  ومقتصـرة  ،معينـين  وأشـخاص  لفئة منضوية بمؤسسة
 الحقـوق  لقـبض  مكـان  إلـى  الحوزة وتحولت العراقي، المجتمع في محددة
 التـي  جدالمسـا  مـن  كثيـر  وتحولت . )٢(المحدودة األمور وبعض )١(الشرعية
 وكأنهـــا للكســـب محـــال إلـــى الـــدين رجـــال بعـــض يـــد تحـــت كانـــت

 حسـينية  أو فـالن  السـيد  بجـامع  يعـرف  الحسينية أو الجامع (دكاكين)وصار
 البيـوت  فـامتلكوا  العوائـل  تلـك  فـي  وراثـة  الـديني  الزي وصار ،فالن الشيخ

 أكثـر  مـن  بـالزواج  يتمتـع  الدين رجال بعض وكان ،وألوالدهم لهم الفارهة
 ،ذلـك  مـن  يـتمكن  التاجر يكن لم الذي الوقت في دار من وأكثر زوجة من
 ـــــ العلم طالب فكان ،وتدجينها األمة لتجهيل أسلوباً الحالة هذه صارت إذ

 . المنكـر  عن ينهى أو بالمعروف يأمر الذي الشاب يزجر ــــ الطبقة تلك من
 مارسـتها  التـي  القمعيـة  للظـروف  القديمة(ونتيجـة  الطبقـة  هذه من عدداً وأن

 بعضـهم  أن لدرجة ،بأمرهم ويعمل السلطة لتلك وكيالً صار ضدهم) السلطة

                                                
ذكر الشيخ عبدالرزاق النـداوي أنـه وعنـد قيامـه بـالتبليغ مـن خـالل المنبـر الحسـيني فـي            )١(

، عرف أنهم ال يعرفون أبسط األمـور حتـى   ١٩٩٥إحدى قرى جنوب العراق في شهر رمضان 
كم الـدعاة والمبلغـون؟، أجـابوه بأنـه ال     أسماء المعصومين عليهم السالم، فسألهم أال يصل إلي

يصل إليهم أحد طوال السنة، سوى شخص معمم من النجف، يأتي يوم واحد في السـنة عنـد   
عيد الفطر، سألهم ماذا يفعل ؟ قالوا يجمع زكاة الفطرة ثم يعـود إلـى النجـف !!! . عبـدالرزاق     

تخصصـية فـي فكـر السـيد     ، مركـز الدراسـات ال  ١، ط ٢النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج 
. للمزيـد ينظـر: محمـد رضـا النعمـاني، شـهيد        ١٥٤ه)، ص ١٤٣٠الشهيد محمد الصدر، (د م، 

  . ٢٩٧-٢٩٢)، ص ٢٠٠١،( قم، ١، ط ١األمة وشاهدها، ج 
إياد محبوبة، منهج الصـدر الثـاني فـي اإلصـالح، مـن مجموعـة بحـوث ــــ رجـل الفكـر            )٢(

  . ٥١والميدان، ص 
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 أفـادت  وقـد  الحـركيين  الـدين  رجـال  ضـد  السـلطة  إلى التقارير يكتب كان
   . )١(العاملين العلماء مواجهة في السلطة منهم

 فـي  يفلـح  لـم  ولكنه ،المقدسة األماكن زوار على التضييق النظام وحاول
 تشـهد  كانـت  التـي  ،المقدسـة  العتبـات  مع التواصل عن الشيعة ثنيو إرهاب
 أميـر  وشـهادة  وصـفر  محـرم  مناسـبات  فـي  والسـيما  للزائـرين  دائمـاً  تواجداً

 في )المهدي( اإلمام والدة ومناسبة ،)طالب( أبي بن علي المؤمنين
 في األمنية األجهزة عند تُرفع التأهب حالة وكانت ،شعبان من عشر الخامس

 ترديـد  أي وتمنـع  ،)الحسـين(  اإلمـام  شـهادة  ذكـرى  محـرم  مـن  اشرالع
 بكامــل ،وداخلــه الصــحن حــوالي األمــن قــوات وتقــف ،الدينيــة للهتافــات
 مـن  االقتـراب  عنـد  األمور وتتأزم ،الشوارع تمأل الجيش وآليات ،أسلحتهم

 سـنوياً  تقـام  كانـت  ولكنهـا  ،ممنوعـة  كانت التي )٢(طويريج) (ركضة موعد

                                                
  . ٧٦ – ٧٥ي، المصدر السابق، ص يوسف الكنان )١(
هي تظاهرة حسينية عفوية أقامها أهالي وعشائر طويريج ( قضـاء الهنديـة التـابع لمحافظـة      )٢(

) يوم العاشر من شـهر  كم) إحياء لنداء اإلمام الحسين( ٢٠كربالء والذي يبعد عنها مسافة 
م يـذكر  ١٨٨٥بحـدود  . أمـا السـنة األولـى للركضـة      )هـل مـن ناصـر ينصـرني     (محرم الحرام 

المسنون في المدينة أنه في ليلة العاشر وعند االنتهاء من قراءة المقتل الحسيني فـي دار السـيد   
ميرزا صالح القزويني، خرجت الجموع تنادي يا حسين يـا حسـين مهرولـة لنصـرته فـي أزقـة       

مـنظم يـوم    المدينة، ثم انتظمت الركضة في السنين الالحقة وبعدها انتقلت إلى كربالء بشكل
كـم عـن ضـريح اإلمـام      ٢العاشر بعد تأدية صالة الظهر عند قنطرة السالم والتي تبعد بمقـدار  

) يتقدم الجموع من أهـالي طـويريج وبـاقي المحافظـات السـيد ميـرزا القزوينـي        الحسين(
ممتطياً جواده معلنا بدء الركضة . واستمدت الركضة قدسيتها عندما شارك في الركضة السيد 

بحر العلوم وكذلك السـيد عبـداهللا المازنـدراني وغيـرهم مـن مراجـع الـدين فـي ذلـك           مهدي
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 لمتابعـة  الزائـرين  وسـط  أعوانـه  بـدس  النظـام  ويقـوم  ،بآخر أو كلبش تقريباً

 معرفتـه  لهـم  ليتسـنى  مالبسه على طالء برش ويقومون العزاء في المشاركين
 وكـان  ،الممارسـة  هذه في الكثيرون واعتقل ،كربالء مشارف على واعتقاله
 األهــالي بمعونــة باألصــباغ الملونــة الخارجيــة مالبســه عــن يتخلــى بعضــهم

    . )١(نظيفة بأخرى ليستبدلها الزائرين من موغيره
 الظـروف  لكـن  العراقـي  الشـعب  ضـد  القمعية السلطة ممارسات كل ومع

 كسـرت  فقـد  ،مهمة نتائج أفرزت التي الشعبانية االنتفاضة بعد تغيرت العامة
 وتصـاعد  ،النـاس  نفـوس  النظـام  به يملك كان الذي والرعب الخوف حاجز
 تستنسـخ  كانـت  التـي  الممنوعـة  والنشرات بالكت وكثرت اإلسالمي الوعي

 عن الدينية الحركة تجاه سياسته يغير أن إلى النظام دفعت العوامل هذه ،سراً
   . )٢(الجديد الوضع مجاراة إلى واٌضطر ،سابقاً بها تعامل التي الصورة

 
 الطبقـي  التمـايز  هـو  اقـي العر المجتمـع  فـي  وضـوحاً  الظواهر أكثر من إن

 المعيشـة  ومستوى والعائلة للفرد السنوي الدخل مستوى في الحاد والتفاوت

                                                                                                              
الوقت . وقد منع النظام البعثي هذه التظاهرة لسنين عديدة ومن أطول فترات المنع كانـت عـام   

. وأصبحت تمثل التـراث الحسـيني لهـذه المدينـة حيـث امتـاز        ٢٠٠٣حتى سقوطه عام  ١٩٩١
في أغلـب الـدول اإلسـالمية . وكـان للشـعراء والرواديـد وأصـحاب        أسم طويريج مع مقيميها 

 المواكب الدور الكبير في استمرارها . منتدى المفيد . 
http://www.almurtadha.net/forums/showthread.php?1175-%E3%C7-
%E5%ED-%D1%DF%D6%C9-%D8%E6%ED%D1%ED%CC-%BF  

  . ٤٣ابق، ص عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر الس )١(
  . ٣٥٣محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )٢(
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 مـن  األكبر القسم كان حيث ،الثانية الخليج حرب أعقاب في تفاقمت والتي
 قـادة  بعـض  وهـم  مفـرط  غنـى  فـي  ومجموعـة  ،ومعدمين فقراء الشعب أبناء

ــة الجمهــوري الحــرس ــن ومديري  والمخــابرات تخباراتواالســ العامــة األم
 لحـزب  والقطريـة  القوميـة  القيـادتين  وأعضاء صدام فدائيي وقادة العسكرية

   . )١(معهم ارتبط ومن البعث
 ثالثة من أكثر يساوي الكويت اجتياح قبل كان الذي العراقي الدينار أما

 الموظف راتب متوسط وكان ،الدوالر مقابل كبير بشكل انخفض دوالرات
 علـى  وحفاظـاً  العراقيـة  العـائالت  دفـع  ممـا  دينار ٧٠٠٠- ٣٠٠٠ بين يتراوح
 بيـع  إلـى  األمر وصل بل ومقتنيات وفرش أثاث من تملكه ما بيع إلى عفافها

 والكتـب  التحـف  إن كمـا  الـدار،  سـطح  وحديـد  الغـرف  وأبـواب  الشبابيك
 والفنـانين  الكتـاب  بعـض  وسعى ،للبيع أيضاً عـرضت الشخصية والحاجيات

 فطحـن  المجتمـع  عمـوم  الفقـر  وأصـاب  الطريق قارعة على السجائر بيع إلى
 المجاعـة  مـن  واألنهـار  البـرك  مياه من وشربوا الحشيش واكلوا النوى الناس

 بضعة على للحصول المخبز أمام الصباح إلى الفرد يبقى أيام ومرت والبطالة
 معيشـية  ظـروف  فـي  الموظـف  أضـحى  آخر جانب من . )٢(الخبز من أرغفة
 ثمنـه  لـرخص  محـدد  طعـام  يتصدرها العراقية المائدة أصبحت أن بعد قاسية

 بـدالً  تستعمل كي حزمة شكل على تُباع الدجاج ورؤوس أرجل وأصبحت
                                                

 . ١٣٢كاظم حبيب، المصدر السابق، ص  )١(

، مركز الدراسات التخصصـية فـي فكـر السـيد الشـهيد      ١قاسم الكعبي، الثورة البيضاء، ط  )٢(
سـابق، ص  ؛ سالم األطرقجي، المصـدر ال  ٢٧٨)، ص  ٢٠٠٩محمد الصدر، (النجف األشرف، 

٢٨٨ .  
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 والقليـل  العـيش  لقمة عن بحثاً يهاجر والمثقف اإلعالمي وأخذ لحومها! من

 إن أو ،الـوطن  أرض علـى  المـوت  فـي  حبـاً  أما كان ،منهم البقاء فضل ممن
 بلغـت  التـي  السـفر  ضـريبة  ومنهـا  ،مغادرته دون حالت راءاتواإلج القوانين

 لـدى  رهناً سكناه دار وضع إذا إال بالسفر له السماح عدم أو دينار ألف ٤٠٠
 فـي  المـال  مـن  مبلـغ  إيـداع  أو عودتـه  حـين  إلـى  الحكومية المصارف أحد

 كـان  بالسـفر  له السماح حال في وحتى ،سكناه دار ثمنه يعادل بما المصرف
   . )١(الخارج في موجوداً العائلة أفراد أحد كان إن ذلك ليهع يتعذر

 ســوءاً زاد فقــد ،العــام للتــدهور أنموذجــاً والتعلــيم التربيــة قطــاع وكــان
 % ٣٠ بنسبة التعليم على اإلقبال انخفض اليونسكو منظمة تقرير إلى واستناداً
ــة ــع مقارن ــدالت م ــيم مع ــي التعل ــراق ف ــي الع ــنوات ف ــا س ــل م ــار قب  الحص

 غيــر أصــبحت المــدارس مــن % ٨٣ أن كمــا % ٨٠ كــان حيــث ،تصـادي االق
 بعـدما  العراقـي  لإلنسـان  الصحي الوضع تدهور وكذلك . )٢(للدراسة صالحة
 بين الوفيات معدل وازداد ،للسكان المقدمة الطبية الخدمات مستوى تدهور

 ،والدة الـف  لكـل  أم ٢٩٤ وتموت ،حية والدة ألف لكل ١٣٣ إلى األطفال
 االضـطرابات  مـن  يعـانون  الـذين  األشـخاص  عـدد  المتحـدة  مـم األ وقدرت
 االطفـال  غالبيـة  إن كمـا  ،شـخص  مليـون  نصـف  مـن  بأكثر والعقلية النفسية

 اصـبحن  العراقيـات  مـن  %١٠ وإن ،حياتهم في نفسية مشكالت من سيعانون
 ،البلـد  أنحـاء  عمـوم  فـي  منتشـرة  المبكـر  العمـل  ظاهرة وأصبحت . )٣(أرامل

                                                
  . ٣١٧، ٣٠٤سالم األطرقجي، المصدر نفسه، ص  )١(
 . ٢٨٨سالم األطرقجي، المصدر السابق، ص  )٢(

  . ٧٠حسن لطيف الزبيدي وآخرون، المصدر السابق، ص  )٣(
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 والسمكرة والنجارة اللحام وورش والرعي الزراعة في عماالًأ األطفال فزاول
 لبيع والتجوال والمخابز واألفران البناء مواد وتحضير السيارات زيوت وتغيير

 مشكالت وبرزت . وغيرها األحذية وتلميع الخفيفة والسلع اليومية الصحف
 العـودة  ،(التـدخين  أهمها: األطفال بعض سلوك على واضحة كانت سلوكية

 السينما دور على والتردد ،المسكرات تعاطي ،متأخرة ساعات في البيت إلى
 والمعاكسـات  والمضـايقات  والسـرقة  الشـارع  في النوم والفنادق، والمطاعم

  .)١(الكبار) من
 تراجـع  فيهـا  بمـا  االقتصـادية  الصـعوبات  غيرت عدة سنوات مدى وعلى

 منزلـي  بـدور  لعنواضـط  العـراق  فـي  النسـاء  أدوار ،المتـوافرة  الوظائف عدد
 وأدت ،وتعلـيمهن  مهـارتهن  تناسـب  ال بسـيطة  يدويـة  مهناً ومارسن ،متزايد

 يمارسـن  اللواتي النساء عدد في كبيرة زيادة حدوث إلى المتردية األوضاع
 بطالـة  سـبب  العمـل  لفـرص  النـاس  افتقاد إن كما . )٢( المدة هذه أثناء البغاء

 فــي الســلبية الظــواهر فكثــرت ،اســتيعابها عــن المنهــار النظــام عجــز كبيــرة
 العامة الطرق على حاالت[التسليب] وانتشرت الظروف لهذه نتيجة المجتمع
 مـواد  فـي  الغـش  رقعـة  واتسـعت  وبغـداد  البصرة بين الرابط الطريق والسيما

 اللصـوص  مـن  الكثير أن لدرجة السرقة وانتشرت ،شحيحة كانت التي البناء
 . واسـع  بشكل الجريمة معدالت وارتفعت ،علني بشكل بسرقته يتبجح أخذ

 والخــداع الغــش بوســائل الســريع الثــراء إلــى يطمــح النــاس أغلــب وأصــبح
 بنخالــة الطحـين  خلـط  مثـل  ،النـاس  علـى  والتحايـل  السـلع  بيـع  فـي  والمكـر 

                                                
 المصدر السابق .، سوســن شاكــر الجلبـي )١(

  . ٤٥٠ص  حمدان رمضان محمد خليل، المصدر السابق، )٢(
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 غيـر  التحايـل  أنواع من وغيرها ،النشأ بمادة والحليب ،أخرى ومواد الطحين

ــريف ــد . الش ــاس وابتع ــن الن ــدين روح ع ــدينوال ال ــاءت ،ت ــات وس  العالق
 العيش لقمة تحصيل أجل من ونهاراً ليالً بالعمل االنشغال بسبب االجتماعية

 بحجـة  ،للشـرع  المخالفـة  التجارية األعمال من الكثير وابتدعت ،الرمق وسد
 النخيـل  تمـر  حتـى  إبتيـاع  العراقيين على وصعب . )١(المعيشة وضيق الحاجة

 بـين  مـا  البصرة في توجد كانت حيث ،دمار من النخيل غابات أصاب بعدما
 ماليـين  ظاللهـا  تحـت  زرعـت  ،نخلة مليون ثالثين من أكثر القرنة إلى الفاو

 السـلطة  أفـراد  مـزارع  إلـى  فنُقلـت  الجيـدة  النخيل بعض أما ،الفاكهة أشجار
 الشـيعة  منـاطق  وأصـبحت  ،والراشدية والدور وسامراء تكريت في الحاكمة

 )٢ كـم  ألـف  ٤١( مسـاحتها  والتـي  ،نـوب الج أهـوار  تجفيف وجرى ،جرداء
 إلـى  تحولت إذ ،عام األف خمسة من أكثر منذ إنسان مليون نصف ويقطنها
 بيئـتهم  ودمـرت  سـكانها  وشـرد  وسـجن  ،فيهـا  للحيـاة  أثـر  ال قاحلـة  صحراء
 بحيـرات  وأنشـئت  بغـداد،  شـمال  المائيـة  روافـدها  تحويـل  وجرى ،بالكامل

 منتجعـات  وصـارت  ،الجميلـة  التوالفـي  القصور سواحلها على تمتد واسعة
     . )٢(الحاكمة للعائلة خاصة

 فـي  جماعية زفاف بحفالت القيام التسعينيات منتصف في النظام وحاول
 هـذه  بقيـت  ولكـن  ،وهـدايا  امتيازات للمحتفلين فيها قدم ،محرم من العاشر
 بإقامـة  األمـر  تعـدى  بـل  ،ومحتقـراً  منبـوذاً  يكـون  بها يقوم ومن شاذة الحالة

                                                
  .  ٧٢منفي، المصدر السابق، ص كريم ال )١(
ناصر حسين األسدي، محنة األكثرية في العراق ــــ صفحات من ملف الطائفية السياسـية،   )٢(

  . ١٥٣)، ص ٢٠٠٦، (قم، ١ط 
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 فـي  إلحيائهـا  الغجريـات  الراقصـات  وجلب العامة الساحات في تفاالتاالح
 ،السـالم)  علي(عليهمـا  بن الحسين اإلمام استشهاد ذكرى المحرم من العاشر
 أهـل  فأصبح ،الحفالت لهذه الرسمي الراعي األكبر صدام نجل عدي وكان

 ورجـال  الشـرفاء  بينمـا  ،السـلطة  لـدى  نفوذ ذات والمطربون والزنى) (الفساد
 ١٩٩٦ عام في جرى ما ذلك من بعضٍ على ومثاالً خائفون مطاردون الحوزة
 إذ السيسـتاني،  السـيد  مكتـب  إلـى  السـلطة  رجـال  مـن  مسلحون دخل حينما
  . )١(اآلخر وجرح أحدهما فقُتل ،العاملين من إثنين على النار اطُلق
 

 ،األغلبية فيها الشيعة يمثل التي األماكن في التغلغل من)٢(الوهابية تمكنت
 أئمـة  مـنهم  العديد وأصبح ،النجف في الحوزة لحركة النوعي الضد لتكون

                                                
  . ١١٤، ٤٤يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )١(
) نشـأ فـي بلـدة    ١٧٧٩-١٧٠٣: مؤسس هذه الحركة هـو محمـد بـن عبـدالوهاب(    الوهابية )٢(

العيينة بنجد تتلمذ على والده الذي كـان قاضـياً للبلـدة، درس الفقـه علـى مـذهب أحمـد بـن         
حنبل وطاف في عدد من البالد اإلسالمية، منها اإلحساء، والبصرة التي أقام فيها أربع سـنوات  
وبغداد مكث فيها خمس سنوات، وزار إيران . إدعى أن المسلمين تناسـوا العقيـدة اإلسـالمية    

وراحوا يقدسون األولياء، ومنع الناس من القيام بعدة أعمال ؛ ألنها بعيدة عن التوحيد  الواحدة
كما يدعي، مثل التوسل بالنبي وآله، أو زيارة قبور األولياء والصالحين، وطلب الشفاعة مـنهم  
. وكان الوهابيون يستعملون العنف إلجبار اآلخرين علـى اعتنـاق مبـادئهم، هـدموا كثيـراً مـن       

عالم المقدسة في مكة، ولمـا دخلـوا المدينـة المنـورة نزعـوا كـل الزينـة والمعـادن الثمينـة          الم
والحلي التي كانت تُزين قبـر النبي(صـلى اهللا عليـه وآلـه)، واعتبـروا مخـالفي تعـاليمهم نجسـاً         
كفرة، أجازوا قتلهم والسيما أتباع مذهب أهل البيت عليهم السالم . جميل بيضون وآخرون، 

  . ١٤٩-١٤٨)، ص ١٩٩١، دار األمل للنشر والتوزيع، (األردن،١عرب الحديث، ط تاريخ ال
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 التشـيع  علـى  تهجمهـم  وتواصـل  ،العـراق  وجنوب وسط في كثيرة لمساجد

 األتبـاع  مـن  المزيـد  لكسـب  واتجهـوا  ،البيـت  أهـل  ألتباع العلني وتكفيرهم
 االقتصادية األوضاع مستغلين ديةالسعو من تردهم كانت طائلة مبالغ بصرف

 مـن  تمكنـت  وإن ،منبـوذة  بقيـت  الوهابيـة  أن إال الفقـراء  كثـرة  ومـع  ،السيئة
 مسـجد  على العامة أبناء قبلهم ومن الوهابيون وسيطر ،)١(الناس بعض كسب

 الرشـاد  مسـجد  إلـى  اسـمه  غيروا بعدما عاماً عشرين من )ألكثرالحسن(
 ،بخصوصه يتحرك أن أحد يستطع ولم . لداخ - الثورة مدينة في يقع الذي
 المدينـة  شـباب  مـن  ثلـة  توجـه  )٢(الصـدر  محمد السيد مرجعية انتشار وعند

                                                
  . ٢٣٥عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
السيد محمد بن محمد صادق الصدر بن محمد بن مهدي بن إسـماعيل بـن صـدر الـدين      )٢(

 ١٩٤٣/ ٣/ ٢٣الشـريف الموافـق    هـ وهو يوم المولـد النبـوي   ١٣٦٢ربيع األول عام  ١٧ولد في 
في مدينة النجف األشرف وعاش في كنف جده ألمه آية اهللا العظمى الشيخ محمـد رضـا آل   
ياسين وهو من المراجع المشهورين، وكنف والده الحجة محمد صادق الصدر، فنشأ في بيت 

ه الرفيـع  علم وفضل ورزق العلم منذ صباه بوساطة والده، وكان لهذه النشأة انعكاس فـي خلقـ  
وله عدة مؤلفات منهـا مـا وراء    ١٩٧٧وسماحته وبشاشته وصدره الرحب، أجيز باالجتهاد عام 

الفقه ذات المجلدات العشر، وبحوثه فـي فقـه الموضـوعات الحديثـة، وفقـه األخـالق، وفقـه        
العشائر، وكذلك الموسوعة المهدوية، ومنة المنان في الدفاع عن القرآن وغيرها كثير، تـزوج  

"، مرتضـى  ١٩٦٥نت عمه السيد محمد جعفر الصدر ورزق أربعة أوالد وهـم (مصـطفى "  من ب
")، تزوج (مصطفى، ومؤمل، ومقتدى) من بنات السـيد  ١٩٧٤"، مقتدى "١٩٧١"، مؤمل "١٩٦٨"

محمد باقر الصدر، وله بنتان هما زوجتان لولدي الحجة السـيد محمـد كالنتـر . حسـين بركـة      
ع الدور التاريخي، من مجموعة بحوث ـــ الصدر الثاني دراسات الشامي، الصدر الثاني وقفة م

؛ للمزيـد ينظـر:    ٢٠)، ص ٢٠٠٢، مؤسسة دار اإلسالم، الصدر، (لندن،١في فكره وجهاده، ط 
، مؤسسـة  ١أمجد حامد الهذال، الفكر السياسي عند الشهيد محمد محمـد صـادق الصـدر، ط    
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 والصالة مسجد لغيرهم وال للوهابية فأجاب:((ال المسجد هذا بقصة فأخبروه
 إلـى  االسـتفتاء  هـذا  وصـول  وعنـد  المسـتحبات))  أكبر من المسجد هذا في

 ٢٢ يـوم  في فيه للصالة المئات إثره على وجهوت حماساً احدث الثورة مدينة
 الفتـوى  هـذه  مـع  تجـاوب  وقد ،المصلين يسع ال المسجد وأصبح ٦/١٩٩٦/

 مـزور  باسـتفتاء  الفريجـي  علي يدعى شخص جاء لكن ،المراجع بقية مقلدو
 حتـى  البيـوت  التزمـوا  مضـمونه:  مـا  يقـول  الخـامنئي  علـي  السـيد  لسـان  على

 ممـا  . والشـيعة  السـنة  بـين  الصـفوف  وحيـد ت مـن  والبـد  الفتنـة  هـذه  تنقضي
 بقيـة  مقلـدي  من عدد فاٌنسحب ،المصلين صفوف في واختالفاً شقاً أحدث

 الطلبـة  وكـان  أيـام  ثالثـة  لمـدة  المسجد في الصالة استمرت وقد . المراجع
 ٢٦/٦/١٩٩٦ يـوم  حتـى  فيـه  تزداد واألعداد ،فيه الجماعة إمامة في يتناوبون

 الحـوزة  طلبـة  مـن  خمسة فيهم بما مصلي مائة نم يقرب ما اعتقال تم حيث
 مـن  وأربعـة  ،الحـوزة  طلبـة  مـن  ثالثـة  صـدام  أمـن  مديريـة  فـي  مـنهم  وبقي

 سـنة  لمـدة  بحجـزهم  نفسـه  صـدام  أمر وأخيرا ،للتعذيب وتعرضوا المصلين
 بالوهابيـة  الحـال  ووصـل  أشـهر،  وخمسـة  سنتين لمدة استمر حجزهم ولكن

 التـي  الشيعة مساجد بعض منابر على من ميةاإلما عقائد بمهاجمة قيامهم إلى
 الثـورة  مدينـة  فـي  )علي( اإلمام مسجد ففي ،النظام بدعم عليها سيطروا

 راجـع  ذلـك  وإثر ،١٩٩٦ عام في علني بشكل للشيعة باإلساءة الخطيب أخذ
                                                                                                              

احب المـؤمن، شـهيد الجمعـة طفولتـه     ؛ أحمد رضـا صـ   ٦١-١٥)، ص ٢٠١٢البالغ، (بيروت، 
) ؛ ٢٠١٢، مركز الدراسات التخصصية في فكر السـيد محمـد الصـدر، (النجـف،     ١وشبابه، ط 

، مركـز  ١هاني جواد كاظم، المشروع السياسي واالجتماعي للسيد الشهيد محمـد الصـدر، ط   
  .١١٥ – ٧٣)، ص  ٢٠١٠صدر،( بيروت، الدراسات التخصصية في فكر السيد الشهيد محمد ال
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 المســجد باسـترجاع  فـأمر  الصـدر  محمـد  السـيد  الدينيـة  العلـوم  طلبـة  بعـض 

 شـباب  مـن  العشـرات  فاتجـه  ،القـوة  سـتعمال با ذلـك  كـان  وإن فيـه  والصالة
 وأصـبحت  الثـورة  مدينـة  أهـالي  مـن  كثيـر  عدد وبمعونة والفضيلية الكمالية
 مـن  مجمـوع  باعتقـال  انتهـت  مصـادمات  وحصـلت  المئات يحضرها الصالة

 حــاول وكــذلك . )١(المســجد إلــى الــدخول مــن اآلخــرين ومنــع ،الشــباب
 قضاء في الغراف مسجد على رةالسيط النظام من ومساعدة وبدعم الوهابيون

 الصـدر  المرجـع  فـأمر  ،شـخص  األف لخمسة يتسع الذي ١٩٩٧ عام الشطرة
 وحصـلت  ،المسـجد  هـذا  فـي  التواجـد  بضـرورة  الناصـرية  أبنـاء  من وكالءه
 علــى يــدهم وضــع مــن النهايــة فــي فشــلوا الوهابيــة لكــن التــداعيات بعــض

  . )٢(المسجد
 فـي  الخصـيب  وأبـي  الزبيـر  قـة منط فـي  واسعة الوهابية معالم ظهرت كما
 ينتمي من على وظهرت ملحوظ بشكل ينمو المد هذا وكان البصرة محافظة

 امـر  انكشـاف  مـن  الرغم وعلى ،الفقر انتشار مع تزامن الذي الترف معالم له
 أن بعـد  والسـيما  والسـنية  الشـيعية  الطـائفتين  أبنـاء  من الخطيرة الحركة هذه

 الســعودية رأســهم علــى تقــف يــينخليج بممــولين اتصــالها الجميــع عــرف
 بشـكل  بانتشـارها  سـاهم  االقتصـادي  الحصـار  أن إال الظاهرة حصر ومحاولة
 مـدى  بعـد  فيمـا  ادركـوا  دعمهـا  علـى  والقـائمون  منظموهـا  أن بيد ،ملحوظ
 الفكـر  نمـو  أمام وتراجعها الشيعي الوسط في انتشارها أصاب الذي الضعف
 جليـاً  ذلـك  وظهر ،المذهبي ودهوج عن دافع الذي والشباب المتنور الشيعي

                                                
  . ١٤٥، قم، ص ١عباس الزيدي، السفير الخامس، ط  )١(
  . ٢٣٦عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 فـي  تنحصـر  الغذائيـة  المـواد  مـن  الوهابيـة  الحركـة  مسـاعدات  بدأت حينما
 خطر يدركون األهالي وأخذ ،نهائياً بانقطاعها سبب وكانت الشيعية المناطق

 السـلطة  عـن  بدل وتبنوا السمح اإلسالم ثوب لبست التي الحركة هذه أفكار
ــا التصــدي ــا له ــع ومواجهته ــا بمن ــالقوة ئهمأبن ــاع ب ــا وكشــف واإلقن  أبعاده
    . )١(والعوز الفقر بسبب الشيعي الوسط دخلت وكيف التكفيرية
 بـأي  القيـام  أجـل  من مشجعة تكن لم العامة األوضاع أن ،المؤلف ويرى

 النـواحي  فـي  معـدمين  أصـبحوا  الشـعب  وأكثريـة  ،فكري إصالحي مشروع
 إذا فكيـف  ،جوعه يسد المم آخر شيء بأي التفكير يمكنه ال والجائع ،كلها
 بـالعنف  تميـزت  سـلطة  مـن  خائفـاً  مطارداً متهماً جوعه مع اإلنسان هذا كان

 مـع  تعاملهـا  فـي  اإلنسـانية  الجوانـب  من جانب ألي مراعاتها وعدم والقسوة
 واالقتصـادية  واالجتماعيـة  السياسـية  الظـروف  وكانت ،العراقي الشعب أبناء
 أي الدراسـة  مدة أثناء العراق في يكن فلم ،التردي مستويات أدنى في كلها
 الصدر محمد السيد تصدى ذلك كل ومع ،والتدمير الخراب من سالم قطاع

 وجعلـه  والفكريـة  األخالقيـة  الجوانب في العراقي اإلنسان إصالح لمسؤولية
ــاً ــالقيم ملتزم ــه وزرع ،ب ــادراً ليكــون الشــجاعة في ــى ق ــال مواجهــة عل  وإفش

 ونهـب  العراقـي  الشـعب  لتـدمير  سـعت  التي والخارجية الداخلية المخططات
    . خيراته

  
  

                                                
 . ٢٠١٥/ ١/  ٢٥مقابلة مع د. عماد مكلف عسل(شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )١(
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 اتباعـه  وتفـرق  ١٩٨٠ عـام  في الصدر باقر محمد السيد استشهاد بعد  
 العلميـة  الحـوزة  وعلـى  يالعراقـ  الشـعب  علـى  السـلطوي  اإلرهـاب  واشتداد

 عالقتـه  واقتصـرت )١(التقيـة  بمبـدأ  الصـدر  محمـد  السيد عمل ،خاص بشكل
 يفرضها النظام كان التي الشديدة المراقبة بسبب الثقات بعض على الميدانية

 األحـداث  ورصـد  والتـأليف  الكتابـة  علـى  المرحلـة  تلك أثناء وعكف عليه

                                                
األنبيـاء، وعليـه   : أمر أكدت عليـه الشـريعة، ولـه نمـاذج كثيـرة فـي تـاريخ الرسـل و        التقية )١(

شواهد كثيرة في القرآن الكريم والسنة الشريفة وأقـوال علمـاء الفـريقين وهـو النهـي عـن أي       
عمل أو قول يؤدي إلى إراقة الدماء أو تشويه المعتقد وهدمه أو إيجاد الفرقة والخالف بينـك  

يختلـف  وبين أخيك اإلنسان بأن تتقي كل ما يؤدي إلى االخـتالف والتنـازع بينـك وبـين مـن      
الَ يتَّخـذْ  :معك في المعتقد أو الجنس والعيش معه بسالم ما دام هو لم يعتد عليك قال تعالى 

الَّ أَن الْمؤمنُون الْكَافرِين أَولياَء من دون الْمؤمنِين ومن يفْعلْ ذَلك فَلَـيس مـن اللَّـه فـي شَـيٍء إِ     
ادفَـع بِـالَّتي   ) . وقولـه ٢٨آل عمـران (  ويحذِّركُم اللَّه نَفْسه وإِلَى اللَّه الْمصير تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً

    ـفُونصـا يبِم لَـمأَع ـنئَةَ نَحيالس نسأَح يه  ) وذكـر السـيد محمـد الصـدر فـي      ٩٦األنبيـاء . (
لتقية ديني وديـن آبـائي، والديـن لمـن     ا(الخطبة السادسة أنه ورد عن أالئمة سالم اهللا عليهم :

.  )التقيــة درع المــؤمن الحصــينة، يــدفع بهــا عــن نفســه بــالء الــدنيا (. ورود أيضــاً: )التقيــة لــه
، مركـز الدراسـات التخصصـية فـي     ١، ط ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبـر الصـدر، ج   

  ؛ ٢٦١هـ)، ص ١٤٣٠فكر السيد الشهيد محمد الصدر،(النجف،
http://www.aqaedalshia.com/aqaed/taqiyya 
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   . )١(والعالم العراق في والمتغيرات
 عام من حياته مدة في منعزالً الصدر صادق محمد محمد لسيدا كان  

 عليــه وضــيقت الجبريـة  اإلقامــة تحـت  وضــع حـين  ١٩٨٨ عــام حتـى  ١٩٨٣
 مــن أجــواء عــاش أعــوام لعــدة امتــدت التــي المــدة هــذه وفــي ،)٢(الســلطة

 وقــد . وروحيــاً فقهيــاً شخصــيته إلعــداد اٌنبــرى الــنفس وتهــذيب الروحانيــة
 التسـعينات  حقبـة  فـي  واتضـحت  الثورية الصدر سيدال شخصية فيها تبلورت

 تجــارب وكانــت . )٣(المواجهــة ســاحات دخــل عنــدما الماضــي القــرن مــن
 فـي  أسـهمت  قـد  ١٩٩١ وعام ،١٩٧٤ وعام ،١٩٧٢ عام في الثالث اعتقاالته

 النظـام  بطبيعـة  خاصـة  معرفـة  له وجعلت والمنهجي الروحي التربوي إعداده
 علـى  باديـة  أثـاره  بقيـت  التي الجسدي للتعذيب تعرض حيث ،يحكم الذي

   . )٤(استشهاده حتى جسده
 والتـي  ١٩٩١ عـام  الشـعبانية  االنتفاضـة  قيـام  حتى ذلك على واستمر  

                                                
إحسان العارضي، اإلبداع والتجديد في المنهج الصدري، من مجموعة بحـوث ــــ السـيد     )١(

 –، (قم المقدسـة  ١، ط ٢الشهيد محمد الصدر بحوث في فكره ومنهجه وإنجازه العلمي، مج 
  . ١٥٤)، ص ٢٠٠٨

  . ١ينظر: ملحق رقم  )٢(
ــورة، ط    ســعيد )٣( ــنهج ث ــر وم ــي، الشــهيد الصــدر مشــروع تغيي ، مركــز الدراســات ١العكيل

  . ٩٨)، ص ٢٠١١التخصصية في فكر السيد محمد الصدر،(بيروت، 
، المركـز العراقـي   ١مرجعيـة الميـدان، ط    -عادل رؤوف، محمـد محمـد صـادق الصـدر     )٤( 

  . ٩٣ -٩٢)، ص ١٩٩٩لإلعالم والدراسات، (دمشق، 
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 الخــوف حــاجز كســر عــن أفــرزت والتــي ،)١(متميــزاً قياديــاً دوراً فيهــا أدى

 لـدى  كبيـرة  شـجاعة  وأثمـرت  ،الناس نفوس النظام به يملك الذي والرعب
 مـع  سياسـته  يغيـر  أن إلـى  النظـام  دفـع  ممـا  ،الـديني  التوجـه  هروازد ،الشعب
 الصـدر  بـاقر  محمـد  السـيد  مـع  بهـا  تعامـل  التـي  الصورة عن الدينية الحركة
  . )٢(الجديد الوضع لمجاراة واضطر

 لعناصر التحليلية القدرة من اٌمتلكه بما الصدر محمد السيد أن ويبدو  
 اآلليـات  تحديـد  مـن  تمكـن  ،فيـه  والقدرة القوة مكامن وتشخيص المجتمع

 االجتمـاع  عـالم  جـاء  فعنـدما  اإليجـابي  بالشـكل  الطاقات هذه يفجر بها التي
 بعـض  فـي  لمناقشـته  الصـدر  بـاقر  محمـد  السـيد  إلـى  الـوردي  علي الدكتور
 الحديث وبعد ،الصدر محمد السيد تلميذه إلى أحاله االجتماع علم نظريات

 فقــد الصـدر  محمــد السـيد  أنيفاجــ لقـد  قــائالً مندهشـاً  الــوردي خـرج  معـه 

                                                
الصدر أول المبادرين إلى إصدار فتوى أو بيان شـديد اللهجـة باالشـتراك     إذ كان المرجع )١(

مع السيد عبد األعلى السبزواري، وشوهد أيام االنتفاضـة خارجـاً مـن مسـجد الهنـدي وحولـه       
) وارتقـى سـطح إحـدى الغُـرف     مجموعة من الشباب واتجه إلـى مرقـد أميـر المـؤمنين (    

ي الجهاد ألهبت حمـاس النـاس . حتـى اشـتهرت     وتجمع حوله الناس، وألقى خطبة حماسية ف
فتواه في الجهاد وألصقت على الجدران في أرجاء النجف، وكان تفاعل الناس معـه شـديداً ؛   
ــاقر الصــدر،    النتمائــه إلــى آل الصــدر، إذ إن محــور االنتفاضــة اســم الســيد الشــهيد محمــد ب

عتقل مع مجموعة من رجال والهتافات باٌسمه في كل مكان، وبعد سيطرة النظام على النجف ا
الدين الشيعة وكاد أن يعدم ميدانياً ، وأطلق سراحه فيما بعد . صالح مهدي الفضلي، المصدر 

 -٤٥محمد اليعقوبي، الشهيد الصـدر الثـاني كمـا أعرفـه، ص      . للمزيد ينظر: ٣٩٥السابق، ص 
٥٢ .  

  . ٣٥٣محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )٢(
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   . )١(فيها درست التي الجامعات في حتى أجده لم ما عنده وجدت
 التـاريخ  فـي  الثورات خمول أن يعتقد الصدر محمد السيد كان فقد  
 أسـاس  علـى  والتعامـل  العلمـاء  لدى االجتماعي التفكير إلى يرجع الحديث

 وعـدم  الفاسـد  للواقـع  الواعيـة  الشـعبية  القواعد وجود وعدم ،الفردية النظرة
 ومقنعـاً  جليـا  الوضـع  فسـاد  يكن لم وأحياناً ،تغييره إلى الدعوة مع التجاوب
 فـي  وسـيطرة  نفـوذ  ذات كانـت  الحاكمـة  الـدول  بعض إن والسيما بالتغيير،
 باإلسـالم  يتسـترون  حكامهـا  كان التي والصفوية العثمانية الدولة مثل العراق

   . )٢(والخالفة
 للمرجعيـة  تصـدى  ١٩٩٢ عـام )٣(الخوئي القاسم وأب السيد وفاة وبعد  

                                                
  . ٢٩يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )١(
)، ٢٠٠٩، دار المتقـين، (بيـروت،   ١محمد اليعقوبي، دور األئمة فـي الحيـاة اإلسـالمية، ط     )٢(

  . ٣٢٤ص 
مرجـع شـيعي بـارز ولـد      السيد أبو القاسم بن علي أكبر بن هاشم الموسوي الخوئي: )٣(

بـه الموسـوي، الخـوئي،    ، وألقا١٩/١١/١٨٩٩في مدينة خـوي فـي منتصـف شـهر رجـب عـام       
والنجفي، تربى السيد أبو القاسم في أسـرة مـن األشـراف ورجـال العلـم فـي بيـت مـن بيـوت          

م) إلـى النجـف األشـرف لتلقـي     ١٩١١هــ، ١٣٣٠التقوى والفضيلة والعرفان، هاجر السيد سـنة ( 
غل العلوم الدينية في الحوزة العلمية وقد نال درجة االجتهاد فـي فتـرة مبكـرة مـن عمـره، وشـ      

منبر الدرس لفترة تمتد إلى أكثر من سبعين عاماً، ولـذا لقـب (بأسـتاذ العلمـاء والمجتهـدين)،      
وله مؤلفات في مختلف الحقول العلمية، منهـا : أجـود التقريـرات، البيـان، نفحـات اإلعجـاز،       
معجم رجال الحديث، وعند قيام الحرب العراقية اإليرانية حاول نظـام البعـث الحصـول علـى     

إال أنه رفض ذلك متذرعاً برفض التدخل فـي الشـأن السياسـي، عـاش معانـاة العـراقيين        تأييده
وتفاقم مشكالتهم السياسـية واالجتماعيـة فـي ظـل حكـم حـزب البعـث . أُعتقـل بعـد انهيـار           

 ٩٠في النجـف األشـرف عـن عمـر نـاهز       ٩/٨/١٩٩٢، وتوفي بتاريخ ١٩٩١االنتفاضة الشعبانية 
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 غيـر  ويعرفونـه  الناس إليه يرجع من هناك يكن لم لكن العلماء من مجموعة

 بــبعض خاصــة معرفــة لــه كانــت مــن إال ،)١(الســبزواري عبــداألعلى الســيد
 العـراق  مثـل  البلـدان  بعـض  فـي  الشـيعة  مـن  كثيـر  إليه رجع حيث . المراجع

 وحينمــا . أيــران وجنــوب ولبنــان وســوريا تانوباكســ والهنــد الخلــيج ودول
 السـيد  بعـده  وتصـدى  ،المنيـة  وافتـه  الموسـع  شـكلها  تأخـذ  مرجعيتـه  كانت

 تقليـد  كمرجـع  دوره ممارسـة  مـن  منعـه  النظـام  لكن للمرجعية )٢(السيستاني

                                                                                                              
 ٣٨٥حسن لطيف الزبيدي، المصدر السـابق، ص  .  ته قرابة ربع قرنعاماً، بعد أن دامت مرجعي

  . ٣٤؛ هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص 
ولـد فـي سـبزوار سـنة     عبداألعلى بن علي رضا بن عبدالعلي الموسوي السبزواري:  )١(

، تولى زعامة المرجعية لمدة عام واحد بعد وفاة السيد الخوئي ولكنه ١٩٩٣وتوفي عام  ١٩١٠
 ١٩٧٠ان متصدياً للمرجعية وله رسالة باللغة الفارسية وبعد وفاة السيد محسـن الحكـيم عـام    ك

طبـع رسـالته (جـامع األحكـام      ١٩٨٨قام بطبع رسـالته بالعربيـة (منهـاج الصـالحين) وفـي عـام       
الشرعية)، زادت شهرته عند طباعة تفسيره (مواهب الرحمن في تفسـير القـرآن) لـه توجهـات     

 ١٩٩١ف شجاعة مع السيد محمد باقر الصدر، لـه دور فـي االنتفاضـة الشـعبانية     عرفانية، ومواق
وتعرض بعدها لالعتقال والمضايقة . عباس الزيـدي وعبـدالهادي الزيـدي، المصـدر السـابق،      

  . ١٨٢ص 
هــ الموافـق   ١٣٤٩ولـد فـي ربيـع االول مـن عـام       السيد علي بن محمد باقر السيستاني: )٢(

، وقــد درس العلــوم االبتدائيــة والمقــدمات والســطوح وأعقبــه  م فــي المشــهد الرضــوي١٩٣٠
بدراسة العلوم العقلية، وحضر دروس البحـث الخـارج فـي مشـهد المقدسـة .  ثـم انتقـل إلـى         

، ثم غـادر  ١٩٤٨الحوزة العلمية في قم المقدسة على عهد المرجع حسين البروجردي في عام 
عنـد السـيد الحكـيم والشـيخ حسـين       ، وحضـر ١٩٥١قم متوجهاً إلى النجف األشرف في عام 

، ومـن مؤلفاتـه منهـاج الصـالحين،     ١٩٦٤الحلي والسيد الخوئي، قام بإلقاء البحث الخارج عام 
تعليقة على العروة الوثقى، المسائل المنتخبة، مناسك الحج، الفتاوى الميسـرة، فقـه المغتـربين،    
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  . )١(داره حبيس وأصبح
 أحد يتولي لم إذ ،الفراغ ومأل للمرجعية الصدر محمد السيد تصدى وقد

 وغيرهـا  األجانـب  الطلبـة  وإقامات المدارس على واإلشراف الفعلية مةالزعا
 حالهــا علـى  األمـور  وبقيـت  ،الخـوئي  السـيد  يـديرها  كـان  التـي  األمـور  مـن 

 بسـيطرة  الضـياع  مـن  الحـوزة  تـراث  على للحفاظ الصدر السيد لها ليتصدى
 مـوظفين  وتنسـيب  األوقـاف  بـدائرة  وإلحاقها ،الدينية المدارس على الدولة

 النظام فعل كما ،الدراسة عن ينصرفون الطلبة يجعل مما ،قبلهم من اريينإد
   . )٢(النجف في الفقه وكلية بغداد في الدين أصول وكلية الزهراء بمدارس
 محمـد  للسـيد  والسياسـي  الفكـري  النشـاط  بدايـة  ١٩٩٢ عام ويؤشر  

 أنـه  ييعنـ  ال وذلـك  . للشـرائط  جامعـاً  تقليـد  مرجع  بروزه مع متزامناً الصدر
 مطبوعـا  إمـا  كـان  الفكري نتاجه معظم إن بل ،التاريخ هذا قبل نتاج بال كان
 اإلفصـاح  دون حالت مكرهاً يمارسها كان التي فالتقية ،للطبع جاهزاً أو سلفاً
 منـذ  واالجتمـاعي  الديني اإلصالح في الملحة ورغبته التغييري مشروعه عن

 ترفـع  مالم مستحيالً أمراً هبرمت المشروع من جعل آخر سبب وهناك ،البداية
 محمـد  السـيد  مشـروع  إن وذلـك  . أفكاره وعن عنه القيود حينها في السلطة

                                                                                                              
مجموعـة مـن المؤسسـات    الرافد في علم االصـول، قاعـدة الضـرر والضـرار. وقـام بتأسـيس       

  . ١٢٢االجتماعية في العراق وإيران . هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص 
المرجعيـة الدينيـة دراسـة فــي فكرهـا السياسـي ومواقفهــا       احمـد عبـد الهـادي الســعدون،    )١(

؛  ١٦١، ص ٢٠٠٧السياسية فـي العــراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد، كلية العلوم السياسـية،  
  . ٢١٣س الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص عبا

  . ١٩٥قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 إفادتـه  مع ،له ومكمل الصدر باقر محمد السيد مشروع على مؤسس الصدر

 ذكرهمـا  أو األمـرين  كـال  فـي  والخوض الخميني لإلمام الثورية التجربة من
 كـان  لـذلك  . البعـث  سـلطة  لـدى  ماإلعـدا  لعقوبة التعرض موجبات من يعد

 التـي  االجتماعيـة  العزلـة  أمـام  ،المناسب الوقت لحين التأجيل دائم مشروعه
   . )١(آلخر أو لسبب الحوزوي النظام عليه فرضها

 محمـد  السيد على تتلمذه وهما: الميزتين بهاتين سبقه من عن امتاز ولعله
 المـنهج  لهـذا  افوأضـ  منهجيهمـا  فاٌسـتوعب  ،الخمينـي  والسـيد  الصدر باقر

 وشـهد  العـالمين  هـذين  تجربـة  شـهد  انـه  األخـرى  والميـزة  . الخالقة قدراته
 اسـتطاع  الـذي  الوحيـد  بأنـه  فبـرز  ،نتائجهـا  شـهد  ثـم  وضـعفها  قوتهـا  عناصر

 تجربتـه  في اآلخرين تجارب وظف عندما . )٢(كافة بأبعادها التجربة استثمار
 والثـورات  الحركـات  فيها وقعت التي األخطاء ويتجنب فيها ما أفضل ليأخذ

 الجانـب  نقـص  مـن  استشـهاده  قبيـل  األول الصـدر  شكى وبعدما . )٣(السابقة
 بآليـة  ونظمهـا  األمـة  الصـدر  محمد السيد عبأ ،الناس لدى والتربية األخالقي

 ،األمـة  لقمـع  القـوة  السـتعمال  للسـلطة  مبـرر  إعطاء دون من أخرى ووسائل
  )٤(الظروف لتلك المناسب المنهج تطواٌخ وقلوبهم الناس نفوس لتربية فسعى

.  

                                                
  . ٢٦٥ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )١(
محمد توفيق عالوي، مرجعية السيد الشهيد محمد الصدر هدم ركام التقليد وإحيـاء سـنن    )٢(

  .  ١٣٩ي دراسات في فكره وجهاده، ص عصر النص، من مجموعة بحوث ـــ الصدر الثان
  . ٣٦نغم عبد كاظم الشمري، المصدر السابق، ص  )٣(
 . ٣٤٦محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )٤(
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 مبــرراً العصــور، مــدى علــى الكثيــرين عنــد كانــت التــي التقيــة إن  
 عطاءهـا  يكـون  للمخـاطر،  صاحبه يعرض الذي الرسالي العمل من للتخلص
 محمــد الســيد قــاموس فــي صــارت لكنهــا ،رغيــدة وحيــاةً مديــدة أعمــاراً

 الحكمـة  بمنتهـى  تُخطـط  التـي  المتـدبرة)،  ،البصـيرة  للحركـة  الصدر(فلسفة
 الرجـل  علـى  والعطـاء  الشـمولية  مـن  حظـاً  وأوفرها ،الحركية الظواهر ألعلى
 بعـض  عليـه  اعتمـد  الـذي  فـالمبرر  .)١(فحسـب  اآلخرون(درويشاً) ظنه الذي
 )المهـدي(  اإلمـام  وانتظـار  الجلـوس  هـو  سـائداً  وأصـبح  الحـوزة  رجال

 ،األمـة  قضـايا  مـن  مصـيرية  قضية أي تجاه عمل أي ألن ؛ بالفرج له والدعاء
عدواالكتفـاء  ،األعـداء  مواجهـة  عـدم  ثـم  ومـن  ،اإلمـام  مقـام  على تجاوزاً ي 

 ،هكـذا  هـو  األول االتجـاه  لـدى  االنتظـار  مفهـوم  ألن ؛ اإلسالم على بالبكاء
 أعطـى  وقـد  . )٢(يرونهـا  كمـا  الغيبـة  عصـر  فـي  األمة ومسؤولية وظيفة وهذه
 ظـل  فـي  الرسالي للعمل تصديه في التقية لمفهوم جديداً معنى الصدر السيد
 اإلنسـان  موقـف  يكـون  أن منهـا  المقصود فليس ،اإلنسانية عرفته نظام أقسى

ــلبياً المـــؤمن ــم إزاء سـ ــان الظلـ ــات والطغيـ ــة والممارسـ ـــلمة المنحرفـ  للظَّـ
 فـي  الجهـاد  علـى  والراحـة  الترف حياة مفضالً اإلنسانية وأعداء والمنحرفين

 وفي األصيل المحمدي المنهج عن تخلياً يمثل مما ،هكلمت وإعالء اهللا سبيل
 غيـر  المقدار ترك إال التقية من نفهم ال ((إننا:الصدر محمد السيد يقول هذا

 األكبـر  الخطـر  إيقـاع  إلى يؤدي مما ،بالمعروف واألمر الجهاد من المشروع
                                                

فاضل النوري، الشهيد الصدر الثاني صـفحات لـم تُقـرأ، مـن مجموعـة بحـوث ــــ السـيد          )١(
 . ٧٧،  ص ١إنجازه العلمي، مج الشهيد محمد الصدر بحوث في فكره ومنهجه و

  . ٧٤مصدر السابق، ص سعيد العكيلي، ال )٢(
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 أن القول ويمكن ذلك)) من أكثر مؤدى التقية ألدلة وليس المخلصين على
 العمـل  فيهـا  امتـزج  الصـدري  المشـروع  بهـا  مـر  التي الحركية لمراحلا هذه

    . )١(سابقاً نظيرها قل منسجمة ثنائية في التقية مع الحركي
 النظـام  مـع  خاصـة  بسياسـة  الصدر المرجع حركة طبيعة تميزت وقد  
 كـانوا  الصدر باقر محمد المرجع باستثناء السابقين المراجع فأغلب ؛ الحاكم

 األنظمــة مــع فعليــة هدنــة وضــع فــي مختلفــة ومبــررات بوألســبا يعيشــون
 أو النظـام  إسـقاط  لقضـية  متبنـين  غيـر  كـانوا  انهـم  أي ،زمـانهم  في الحاكمة

 أولئـك  حواشـي  فـي  عناصر هناك وكان . معه والجهادية السياسية المواجهة
 النظام مسؤولي بعض أو النظام أجهزة مع صالت لهم أبنائهم من أو المراجع
 وطلبـة  الحـوزات  لهـا  تتعـرض  التـي  والمعوقـات  المشـكالت  متابعـة  لغرض
 ،الشـيعية  الطائفـة  علـى  تقـع  التـي  المظالم بعض لدفع وأحياناً . الدينية العلوم
 المحيط من الهدنة استحقاقات إلخراج بوسعه ما وبكل سعى الصدر فالسيد
 الــدائرة إلــى الخاصــة الدينيــة حوزتــه أو المرجــع بمصــالح المــرتبط الضـيق 

 الشـعب  مسـيرة  شـروط  واسـتكمال  . والوطن األمة بمصالح المتعلقة عاألوس
 القــيم واحتــرام العدالــة وتحقيــق واســتقالله حريتــه تحقيــق باتجــاه العراقــي

      . )٢(الدينية
 االقتصــادي التخريــب واحتـواء  ،الثانيــة الخلــيج حـرب  نتــائج ولمواجهـة 

 لورقـة  دوليـة ال القـوى  اسـتعمال  ولمنـع  ،عنها الناجم واالجتماعي والسياسي
                                                

  .١٥٧، ١٤٤إحسان العارضي، المصدر السابق، ص  )١(
أكرم الحكيم، إمام جمعة الكوفة ودجال بغداد، من مجموعـة بحـوث ــــ الصـدر الثـاني       )٢(

  . ١٧٣دراسات في فكره وجهاده، ص 
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 التـي  اإليمانية) (الحملة بــ أسماه لما ١٩٩٤ عام النظام روج ،الشيعة اضطهاد
 وحظـر  العراقـي  العلم على أكبر) الجاللة(اهللا لفظ بكتابة حسين صدام بدأها

 حاجـة  مع المسؤولية لتحمله الصدر محمد السيد تقدير التقى إذ . )١(الخمور
 داخلية أفعال ردود أي احتواء أجل من الحملة هذه لترويج الحاكمة السلطة

 السـلطة  ضعف فرصة الصدر السيد فاستثمر . االنتكاسات تلك عن تنجم قد
   . )٢(والمجتمع الحوزة بين العالقة إرجاع أجل من لبرنامجه يخطط وأخذ

 ضـد  البعـث  حـزب  نظـام  مارسـه  الـذي  القمع فإن نفسه الوقت وفي  
 إزاء لهـم  أخيراً مالذاً الدين إلى لجوءل الشعب هذا أبناء دفع العراقي الشعب

ــة ممارســات ــي الــدين محارب  العامــل ضــغط عــن فضــالً . النظــام اتبعهــا الت
 اسـتكمال  إلـى  الحاجـة  يـدرك  الصـدر  السـيد  جعل الذي األمر ،االقتصادي

 جديـدة  أُسـس  علـى  لكن الصدر، باقر محمد السيد بدأها التي التغيير عملية
 مشـروع  فـي  الصدر باقر محمد السيد استهدف ففيما ،أخرى وأهداف تماماً

 الحكومـة  وإقامـة  النظـام  إسـقاط  إلـى  وصوالً األولى بالدرجة النُخب التغيير
 إلـى  االصـطفاف  مـن  لكسـبها  الجمـاهير  الثـاني  الصـدر  استهدف ،اإلسالمية

 هيبتـه  وإسـقاط  النظام مؤسسات دعم عن الجماهير هذه وإبعاد النظام جانب
 صــلته توطيــد مــن وتمكــن . )٣(لــه نهايــة وضــع ىإلــ وصــوال فاعليتــه وشــل

 وانه ،النظام تغيير قبل النفوس تغيير يريد أنه فعرفوا ،ثقتها وكسب بالجماهير
 أن بعـد  المناسبة للحظة يخطط كان ثوري وانه ،ومعالمه الدين إلحياء سعى

                                                
  . ١٧٧رم الحكيم، المصدر السابق، ص ؛ أك ٢٧٧أمجد حامد الهذال، المصدر السابق، ص  )١(
  .  ٥٤مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٢(
  . ١٥١إحسان العارضي، المصدر السابق،  ص  )٣(



  

 

87 























 نهضـوية  تعبويـة  إيمانيـة  حملـة  فـي  فـانطلق  . )١(النظـام  ضعف ظرف استثمر
 االعتبـار  بنظـر  فأخـذ  . )٢(العراقي الشعب ألبناء المعنوية الروح ءإلحيا كبرى
 فسـبق  ،قوتـه  اسـتعادة  مـن  النظام تمكن قبل ،البلد به مر الذي الظرف أهمية
  . )٣(الخارجية المخططات سبق وكذلك ،وتخطيطه بحركته النظام

 والتفكـك  الضـعف  بـوادر  وظهـور  اإلسـالمية  الصحوة تنامي مع وتماشياً
 التـي  القريبـة  المحتومـة  نهايتـه  تالفـي  النظـام  هذا حاول الحاكم مالنظا على
 حسـين  صـدام  فـاٌبتكر  ،الدينيـة  الصـحوة  موجة بركوب وذلك يخشاها كان
 الوضـع  علـى  السـيطرة  أجل من ذلك كل ،المؤمن) اهللا (عبد له إعالمياً اسماً

 لـة لمحاو سـعيه  مـع  ،أخيـراً  إفشـالها  إلى وصوالً الصحوة هذه واحتواء القائم
 سـيطرة  مـن  إلخراجهـا  والـدعوة  فيهـا  الفرقـة  روح وبـث  الحـوزة  صف شق

ــانهم يعتقــد الــذين المراجــع  إدراكــه بســبب ،أجنبيــة جنســيات أصــحاب ب
 الفرصـة  هـذه  الصـدر  المرجـع  فـاٌغتنم  ،العلميـة  الحـوزة  علـى  ذلك لخطورة

 األمـوي  النظـام  ضـعف  فترة إبان )الصادق( اإلمام عمل التاريخية(مثلما
 ببنـاء  وقـام  األشـرف  النجـف  فـي  المرجعية زمام مسك نحو وتوجه آنذاك)

   . )٤(الشامل التغييري مشروعه أسس

                                                
جعفر عبدالرزاق، آلية العالقة بين المرجع واألمة، من مجموعة بحوث ــــ الصـدر الثـاني     )١(

  . ٣١٩دراسات في فكره وجهاده، ص 
مام جعفر الصـادق والشـهيد الصـدر    عقيل إبراهيم المندالوي، ثنائية اإلمامة والمرجعية اإل )٢(

  .  ١٥٨، ص ٢٠٠٩، مطبعة الشواهق، ١الثاني أنموذجاً، ط 
 . ١٧٧عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٣(

  . ١٥٥إحسان العارضي، المصدر السابق، ص  )٤(
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 ((تعامـل  الصـدر  السـيد  أن الشـامي  بركة حسين اإلسالمي الباحث ويرى
 واضـح  مـنهج  علـى  المجـال  هذا في وتحرك مدروسة رؤية وفق السلطة مع

 وال الـدموي  رهـاب اإل أساس على تقوم سياستها الن وذلك ،دقيق وتخطيط
 وكانـت  ،خصـومها  انهـم  تشـك  مـن  أو خصـومها  مـع  العنـف  لغة غير تملك

 السـلطة  علـى  خطرا تشكل أن يحتمل ظاهرة أي مع تتعامل األمنية منظومتها
 الظاهرة هذه كانت سواء ،ووسيلة شكل بأي وأدها   إلى تبادر بأن يوم ذات

 السـلطة  يؤيـد  أو عميـد   لـم  فهو ذلك مع . )١(ممارسة)) أو حركة أو شخصاً
 ولـم  السـلطة  إعـالم  فـي  ظهـور  أي لـه  يكـن  ولـم  ،األشـكال  من شكل بأي

 ولـم  ،صغيرة كانت مهما حكومية مناسبة أية في عنه ينوب ومن هو يشترك
 بتـاريخ  اغتيال لمحاولة تعرض حينما حسين صدام عدي لزيارة أحداً يرسل

 فـي  عنـه  ينقـل  لم(اهللا:( فضل حسين محمد السيد عنه قال ،)٢(١٢/١٢/١٩٩٦
 انـه  تـوحي  التـي  بالطريقـة  السـلطة  فـي  كلمـة  قـال  انـه  مرجعيتـه  حركـة  كل

 ولـم  ذلك اسمع لم أنا األقل على الفكرية أو السياسية الناحية فمن )٣(يؤيدها
                                                

  . ٣٢حسين بركة الشامي، الصدر الثاني وقفة مع الدور التاريخي، ص  )١(
  . ٢٣١س الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص عبا )٢(
 ١١فـي   ١٩٥نقالً عن آية اهللا السيد محمد باقر الحكيم في صحيفة (نداء الرافـدين) العـدد    )٣(

إن مواجهـة الشـهيد الصـدر مـع النظـام      (في الملتقى األسبوعي بمدينـة قـم، قولـه:     ١٩٩٩آذار 
وخالل خطب صالة الجمعة وكذلك موقفه من النظام أخذت خطاً بيانياً متصاعداً في خطاباته 

عندما حدثت الضربة العسكرية ألن النظام قام بالضغط علـى جميـع العلمـاء الموجـودين فـي      
النجف األشرف وأخذ منهم بيانات حول الموضوع بمضامين مختلفة وال أريد أن أدخـل فـي   

ناسـبة وتقريبـاً جميـع    تفاصيل المضامين ولكنها على كل حـال بيانـات صـدرت فـي هـذه الم     
العلماء الموجودين فـي النجـف األشـرف سـواء كـانوا مـن المراجـع الحقيقيـين أو الـوهميين          
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 مـن  نـوع  أو الهدنـة  مـن  نـوع  هنـاك  كانـت  انـه  الممكـن  من ،ذلك لي ينقل

   . )١(مشروعه)) أنها باجتهاده يرى كان التي المداراة
 لـم  والـذي  ،مشـروعه  تنفيـذ  خاللهـا  اٌسـتطاع  التي المعالم أبرز ومن  

 مـا  هـو  ذلـك  ،إليـه  المقـربين  بعـض  من حتى فهمه  أو فعله الكثيرون يستطع
 منهـا  توظيفه يمكن ما توظيف واستطاعته ،السلطة من وموقفه بطريقته يتعلق

 سـلطة ال إجـراءات  ينتقـد  جانـب  مـن  فهـو  ،ومشروعه برنامجه لخدمة ومنهم
 إلى دعا آخر جانب ومن ،باستفتاءات مدعوم فقهي بشكل بشرعيتها ويطعن
 ال السـلطة  إن النهاية في أدرك وعندما . بها المباشر االصطدام وعدم الحذر

 ،احتوائـه  عـن  هي عجزت أن بعد احتواءها محاوالته في تتحمله أن تستطيع
  . )٢(النتائج وتحمل التصعيد فقرر ،محاله ال مقتول وانه

 المـرور  كإشـارات  لهـا  رمز انه السلطة مع عمله لطريقه توصيفه عنه ينقل
 هذا ،وهكذا نتقدم ثم ،فنقف األحمر الضوء لنا يشعل حتى نسير نحن فيقول

 ،عظيمـة  إلنجازات الفرصة أتاح السلطة مع للعالقة الواعي الدقيق االستثمار
 غير لمواجهةا هو السلطات أمام الشيعي التصرف عن المتعارف إن حين في

                                                                                                              
الموجودين في النجف، نشر النظام عنهم بيانـات فـي اإلذاعـة والتلفزيـون بعضـها نشـرت فـي        

بيـان فـي   الصحافة القرآنية باستثناء آية اهللا الشهيد السيد محمد الصدر الذي لم يصدر عنه أي 
. مختـار   )هذا الموضوع، األمـر الـذي يكشـف عـن موقـف جديـد فـي المواجهـة مـع النظـام          

  . ٢٥٢؛ عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  ١٥٢األسدي، الشاهد والشهيد، ص 
  . ٢٠محمد حسين فضل اهللا، المصدر السابق، ص  )١(
اهج فـي العمـل   منـ  -تعـدد أدوار ووحـدة هـدف     -مختار األسـدي، المرجعيـة الصـالحة     )٢(

التغييري، من مجموعة بحـوث ــــ السـيد الشـهيد محمـد الصـدر بحـوث فـي فكـره ومنهجـه           
  . ١٥١، ص ١وإنجازه العلمي، مج 
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 المـؤمنين  أرواح وإزهـاق  والنسـل  الحـرث  إهـالك  نتيجتهـا  والتـي  المتكافئة
 يقـف  متـى  عـرف  ولكنـه  . )١(تـربيتهم  علـى  العلمـاء  مـن  أجيال تعبت الذين
 أو أفـراداً  اآلخـرين  مـع  يتعامـل  وكيـف  ،يفعل أن عليه وماذا ،يتحرك ومتى

 منتصف في )٢(بياليعقو محمد الشيخ إلى مراسالته ففي ،سلطات أو طوائف
  .)الحسن( اإلمام ظروف من أشد لعلها ظروف في إننا يقول: الثمانينيات

  
  
  
  

                                                
  . ٦٩عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
هو آية اهللا العظمى الشيخ محمد بن موسى بن محمد بن يعقوب بن جعفـر، أبـوه خطيـب     )٢(

) جده شيخ الخطباء محمد علي اليعقوبي، ولد فـي  ١٩٦٨ –١٩٦٣أصدر مجلة اإليمان( وشاعر
  النجف فجر المولد النبوي الشريف بتاريخ  

إلى بغداد وأكمل فيها دراسته وتخـرج   ١٩٦٨في بيت جده، وانتقل مع والده عام  ٦/١٩٦٠/ ٩
، وكان من أبرز المقـربين  ، بدأت نشأته الدينية مبكرا١٩٨٢ًفي كلية الهندسة جامعة بغداد عام 

للسيد محمد الصدر . وكلفه بعمادة جامعة الصدر الدينية، وبعد شهادة السيد الصدر أخذ على 
) محاضـرة فـي   ٩٠) منشـور و( ٢٠٠عاتقه إصدار عدد من الكتيبات والمنشورات بلـغ عـددها (  

بقيـة المهـن   الوعي االجتماعي والفكر اإلسالمي، كفقه طلبة الجامعات والعمال والمـوظفين و 
األخرى، له مؤلفات عديدة وطبعت محاضراته للبحث الخارج بعنوان فقـه الخـالف . للمزيـد    
ينظر: وسام علـي حـاتم، القـيم األخالقيـة فـي الفكـر التربـوي اإلسـالمي المعاصرــــــ السـيد           

 ١٤١ - ١٢٦)، ص ٢٠١٢، دار الصـادقين،(النجف،  ١المدرسي، والشيخ اليعقوبي أنموذجاً، ط 
، (النجـف،  ١د العظيم األسدي، قناديـل العـارفين، منشـورات جامعـة الصـدر الدينيـة، ط       ؛ عب

  هـ)  . ١٤٢٦
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 تحركـاً  يقـود  األخيـرة  سنته في تجده لكن ،والتقية الصمت إلى وحاجته

    . )١(نفسها السلطات هذه وجه في مليونياً جماهيرياً
 هاومؤسسات للمرجعية السلطة قمع من العراقية الساحة شهدته ما وإن  
 العالقــة مـن  نمـط  إلـى  أدت سياسـية  وغيــر سياسـية  ظروفـاً  ولـد  قـد  الدينيـة 

 تحجـيم  فـي  بعيـد  حد إلى النظام نجح وقد ،واألمة المرجعية بين المحدودة
 إلـى  الحـوزة  وتحويـل  الـدور  ذلـك  إلغـاء  إلى يطمح وكان وتهميشه دورها
 كلبشـ  الدولة إشراف تحت ويصبح فحسب الدينية العلوم فيه تطلب مكان

 الدينية المؤسسة أقطاب يشغل أن النظام حاول نفسه الوقت وفي مباشر. غير
 وانـه  الشـيعة  ضـد  ليس بأنه والعالم العراقيين يوهم أن وأراد)٢(ببعض بعضهم

 يمكره البعث نظام كان المكر وهذا ،غيرهم عن العرب العراقيين تمييز يريد
 شـيعة  خطـر  مـن  للـتخلص  حكمـه  سـني  طيلـة  وظفها ونفسية طائفية لدوافع
 فـي  انحسـار  إلـى  الـنمط  هـذا  أدى وقد . معهم السابقة تجاربه حسب العراق

 . ومهامـه  ووظائفـه  المرجـع  دور حول غموضاً شكلت كبيرة وعزلة التفاعل
 ومواصـفاته  الذاتيـة  وتجاربـه  العلميـة  بإمكانياتـه  استطاع الصدر السيد ولكن

 القــديم الــنمط إزاحــة أرضــية النتــزاع اإلمكانــات كــل يســتنفر أن القياديــة
 والتفاعـل  التواصل على مبني آخر نمط وتأسيس واألمة المرجع بين للعالقة

                                                
  . ٣٤٠محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )١(
لقد وضـعت األيـادي االسـتعمارية خططـاً خطيـرة لإلطاحـة بكـم،        (يقول السيد الخميني : )٢(

مسلمين، وانهم قد وضـعوا هـذه الخطـط الخطيـرة تحـت      خططاً جهنمية تستهدف اإلسالم وال
؛ للمزيد ينظـر :   ٧١)، ص ٢٠١٢، ( لبنان، ١. اإلمام الخميني، الجهاد األكبر، ط )ستار اإلسالم 

  .  ٨١ -٧٧، منشورات أنوار الهدى، (قم، د.ت) ص ١مذكرات مستر همفر، ط 
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 ومشـكالتها  األمـة  لقضـايا  مسـبق  فهـم  عبـر  األمـة  شرائح جميع مع الشمولي
 كامـل  استيعاب وله . )١(والسياسية والفكرية االجتماعية أوضاعها وتعقيدات

 هـذه  يحقـق  متـوازن  إسالمي نظام دإليجا والسعي ،األمة إرادة تغييب لخلل
  يكن لم كونه مع ،الداخلي السياسي الصراع بآليات الكامل وعيه مع ،اإلرادة

 ومبـدع  جديـد  سلوك ((في ،السياسية اإلشارة بنظام إال يتحدث أن له متاحاً
    . )٢(جديد)) تاريخي لعهد وكبداية فاصلة كعالمة يسجل أن يستحق

 صـياغة  إعـادة  مـن  البد بل ،بالعقوق ائماد األمة اتهام الصحيح من فليس
 مـا  فبمقـدار  ،حسـابه  فـي  األمـة  يضـع  جديد منظور وفق المرجعي المشروع

 وبمقـدار  ،والتفافهـا  وثقتها حبها من  األمة تعطيه ،حضور من المرجع يعطي
 والسياسـي  والروحي والثقافي الفكري األمة واقع عن غياباً المرجع يعيش ما

 النظـرة  فلمـاذا  . )٣(المرجعـي  الواقـع  فـي  حضورها عن ةاألم تبتعد ما بمقدار
 عبيــد وأنهــم الــدين عــن بعيــدين بــأنهم النــاس وتصــوير للمجتمــع الســلبية

 كان إذا الدين عن الناس ابتعاد إن حين في ،المرجعية يطيعون وال الشهوات
 الصـدر  قـول  حـد  علـى  جـريمتهم))  تكـون  أن قبل فهي:((جريمتنا ،جريمة

                                                
وعـة بحـوث ــــ السـيد     محمد الزم مهوس، محمد الصـدر المرجعيـة الشـمولية، مـن مجم     )١(

؛ ضياء نجـم   ١٨٥، ص ٢الشهيد محمد الصدر بحوث في فكره ومنهجه وإنجازه العلمي، مج 
  . ٢٦٨األسدي، المصدر السابق، ص 

  . ٤٩٣ -٤٩٢عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص  )٢(
ز الهـدى للدراسـات الحوزويـة،    صالح عبدالرزاق، الشهيد الصدر الثاني مرجع أمة، مركـ  )٣(

  . ٢٩)، ص ٢٠٠٨مطبعة البينة،(د م، 
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   . )١(األول
 

 مضـادة  وإشاعات بهجوم جوبهت قد الصدر محمد السيد مرجعية كانت
 للتصـدي  دعتـه  التـي  الـدوافع  وفـي  شخصـيته  فــي  وطعـن  وتجريح وتشويه

 أجـل  مـن  ؛ بـه  واإلشـادة  بمدحـه  التظـاهر  تكتيـك  السلطة وتبنت ،للمرجعية
 تعـرف  فالسـلطة  ،حولـه  االلتفـاف  مـن  ناسال ومنع مشاريعه وإفشال تسقيطه

 كبيـراً  جهـداً  السـلطة  وبذلت .)٢(معها يده يضع لمن ثم ومن لها الشعب كره
 وانطلـت  ،السـلطة  مرجـع  هـو  الصـدر  محمد السيد أن والحوزة الناس إلقناع

 الخـارج،  فـي  العراقيـة  والمعارضة الحوزة رجال من كثير على الخدعة هذه
 كــل فــي الصــدر الســيد عمالــة عــن الشــيعة هايتــداول )٣(الشــائعات وأخـذت 

 الصـدر  السـيد  افتقـاد  لـذلك  اضف . )٤(العالم في الشيعة يقطنها التي المناطق
 تضمن ،حوزوياً المتعارف هو كما سابق مرجع من بوراثتها قام مؤسسة ألية

                                                
  . ٤٨٧عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص  )١(
تحت عنوان قصـة   ١/٩/٢٠١٤لقاء مع الشيخ عباس الربيعي بثته قناة العهد الفضائية بتاريخ  )٢(

  لسيد الصدر) .تجربة (وكان قد  تولى مهام عدة في مكتب ا
أيـاد خفيـة علـى إيجـاد الفرقـة واالخـتالف إلضـعاف        و جهـات  ليس مسـتبعداً أن تعمـل   )٣(

وزرع النفاق والشقاق وتسميم األفكار واألذهان حتـى يصـبح التكليـف     بل الحوزات العلمية،
، العلميـة  الشرعي مشوباً بالنزاعات مثقالً باالختالفات، وبذلك يوجـدوا الفسـاد فـي الحـوزات    

بهذه الوسيلة يـتم تسـقيط األشـخاص الـذين يعلـق اإلسـالم علـيهم اآلمـال، لكـي ال يكـون           و
 . ٣٧بمقدورهم خدمة اإلسالم والمجتمع في المستقبل . اإلمام الخميني، المصدر السابق، ص 

/  ٢/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ         )٤(
٢٠١٤ .  
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 للدعايـة  المجتمع على التأثير بقدرة يتمتعون االتباع من وعدد مالية قدرة له
   . )١(الشرعية الحقوق وجباية لجديدةا للمرجعية
 مـن  لإلفـالت  سياسـياً  المطلـع  بدقـة  حركته منهج واختار عمل لكنه  
 إن علـى  راهـن  أن بعـد  أعمالـه  بدايـة  السـلطة  تحييد ليكون ،السلطة ضغوط

 فــي محسـوبة  خطواتـه  فبـدأت  ،الـوعي  مــن عاليـة  بـدرجات  تقـدمت  األمـة 
 بهــذه مألوفــة تاريخيــاً تكــن ملــ والتــي الســلطة وبــين بينــه العالقــة إشــكالية
 لـم  ،السـلطة  مـع  تعاملـه  طبيعـة  إن مالحظـة  ويمكن . )٢(والوضوح الصراحة

 هــذا وعلــى ،المواجهـة  أســلوب فــي تـدرج  بــل واحــد مسـتوى  علــى تكـن 
 مرحلــة وهــي: الســلطة مــع تعاملـه  آلليــات مــرحلتين رصــد يمكــن األسـاس 
 للمرحلـة  بعـدها  قـال لالنت المناسـبة  األوضـاع  توفر لحين السلطة مع المهادنة

 الـذروة  بلغـت  حتى بالتصاعد أخذت والتي ،)٣(المواجهة مرحلة وهي الثانية
 السـيد  ضـد  الحـديث  بـدأ  حتـى  ،السلطة من والمعلنة المباشرة المواجهة في

 بعـد  وذلـك  ،الحزبيـة  والمنظمات المدارس في واضح بشكل الصدر محمد
 مــدنهم مــن )ن(الحســي اإلمــام إلــى األقــدام علــى للســير النــاس دعوتــه

  . )٤(٥/١٢/١٩٩٨ في المتفرقة

                                                
  . ١٠١)، ص ٢٠١٢،( بيروت، ١ء زُهير صالح، الوصايا الضائعة، ط بها )١(
منظومة معارفية فاعلة فـي السياسـة واألدب، مـن مجموعـة      -صادق جعفر، الصدر الثاني  )٢(

، ص ١بحوث ـــ السيد الشهيد محمد الصدر بحوث في فكره ومنهجه وإنجـازه العلمـي، مـج    
١٦١ . 

  . ٢٧٥ق، ص أمجد حامد الهذال، المصدر الساب )٣(
  . ٦٤أسعد الناصري، المصدر السابق، ص  )٤(
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 ضـعفها  ونقـاط  قوتهـا  عناصـر  القائم السلطة لواقع ووعي فهم من وانطلق

 العامـة  وسياسـاتها  ،والدوليـة  اإلقليمية الدوائر وموقف ،منها الشعب وموقف
 اإلســالمية للشــعارات وحملهــا ،الدينيــة القيــادات مــن وموقفهــا والمرحليــة
 بدقــة للنظــام الداخليــة السياســة واقــع وقــرأ .)١(رجيــةالخا القــوى ومواجهــة

 الشـعب  علـى  وأخطارهـا  النهائيـة  ومقاصـدها  وغاياتها أهدافها على وتعرف
 تصـيب  التـي  المحتملـة  والتحـديات  المنطقة شعوب على وتأثيراتها العراقي
 اجتماعيـة  عنـاوين  تحـت  سياسـياً  شـأناً  ليمارس ذلك من فانطلق . )٢(شعوبها
 مـا  كل ليتحول ،)٣(السياسية االنطالقة أرضية ليصنع متعددة قيةوأخال ودينية

 إلـى  قادها سياسية ومعركة معها وعلني صريح سياسي صدامٍ إلى تجربته في
 فرصة الظروف تعطه لم الذي السياسي مشروعه مالمح بعض لتتضح ،النهاية
  . )٤(الكافي بالشكل بلورته

 محمـد  السـيد  وبمجـيء  ،ديالتقليـ  الواقـع  تعـيش  العلميـة  الحوزة كانت
 وضـع  نحـو  عديـدة  مجـاالت  في والتغيير التجديد إلى واقعها تحرك الصدر
 ،المتوالـدة  الفقهيـة  األمـة  وحاجات ،المعاصر الفكر حركة يهضم أن يحاول

                                                
  . ١٨٢أكرم الحكيم، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٤)،  ص ١٩٩٩،  (بيروت،١عبدالستار آل محسن، اإلمام  الصدر، سيرة في رجل، ط  )٢(
لــم يتخــذ وســيلة التنظــيم السياســي، لمــا يكــون عليــه التنظــيم السياســي، مــن الخروقــات   )٣(

بشكل كبير جداً . كما أنه ال يريد إثارة حفيظة النظام ضده في أول تصديه، فتفشـل   المحتملة
بذلك أهدافه التي يريد بها إصالح األمة ونفع اآلخرين والتي اليمكن تحققهـا بسـهولة ويسـر    

، مركز الدراسات التخصصية في فكر ٢وسرعة . أسعد الناصري، فقاعة الظاهرة الفرعونية، ط 
  .  ٥٢ه)، ص  ١٤٢٨در، (النجف، السيد محمد الص

  . ١٨٢عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٤(
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 يعـي  فقيـه  يتزعمهـا  حـوزة  واالجتماعي والفكري العلمي التطور يناسب بما
 مــنهج ذات ،لألمــوات فقهــاً ال لهــا فقهــاً وينــتج النــاس مــع ويعــيش الحيــاة

ــزة ،تدريســي ــة وأجه ــة وكالئي ــة وإداري ــايرة ومالي ــاهج مغ ــزة للمن  واألجه
ــة ــوزة ،القديم ــرف ح ــا تع ــؤولياتها دوره ــة إزاء ومس ــتى األم ــا بش  طبقاته

 فـي  الكثيـرة  التعطيالت ضد بشدة وقف الذاتي الصعيد وعلى . )١(وأوساطها
 ،المناسـبات  مـن  كثيـر  فـي  لالتعطيـ  وعدم الدروس أيام بزيادة فقام الحوزة

 مـع  ومجلـة  وشـهرية  أسـبوعية  واسـتفتاءات  صوتية مكتبة تأسيس عن فضال
 مثـيالً  الحـوزة  لهـا  تشهد لم والدروس والكتابة التأليف في تصاعدية حركة

 إجـراء  محاولتـه  فـي  األول الصـدر  مشـروع  وأكمل . )٢(قبل من مضى ما في
 الوضع مع معركته نتكا حيث المرجعية عمل آليات في وتحديث إصالح
 تقييمـه  علـى  بوضـوح  اٌنعكـس  متعـددة  جوانـب  ذات ،صـعبة  معركة السائد
 ارتباطه التقليدية بالحوزة يرتبط كان المجتمع لكن ،الشائع المرجعي للتقليد

 بعـد  مجتَمعنـا  كتابـة  عن وأحجم ،والصبر التكتم إلى اٌضطره مما ،بالمقدس
   . )٣())(مجتَمعنا)  بـــ يسمح ال عنامجتم إن(:( قائالً عنه أعلن قد كان أن

 ؛ العلمية الحوزة في العراقيين عدد تقليل في النظام سعي ولمواجهة  
 مخطـط  فـي  الشـابة  بالطاقـات  الحـوزة  إمداد على الصدر محمد السيد عمل

 وقت ذلك واستثمار األخرى المناطق وكل الحوزة بين عامرة جسور إليجاد
                                                

  . ١٦٨المصدر نفسه، ص  )١(
  . ١٧٦محمد الزم مهوس، المصدر السابق، ص  )٢(
من فقه األحكـام إلـى فقـه النظريـات، ط      –صائب عبدالحميد، الشهيد محمد باقر الصَّدر  )٣(
  .  ٢٧٧)، ص ٢٠٠٨، (بيروت، ١
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 فقـد  . )١(بالغرض يفي ال أو الطموح يلبي ال الطالب بعض كان وان الحاجة

 الدارسين عدد زيادة خالل من وتوزيعاً كماً الحوزة إلى الدخول أبواب فتح
ــع الحــوزة تــدخل لكــي ،العــراق محافظــات لجميــع ــازل جمي  المجتمــع من
 علـى  وبـدأ  . )٣(عمامـة  بيـت  كـل  فـي  يجعـل  أن في أمله وتحقيق )٢(العراقي

 إقامـة  علـى  الطلبـة  وحـث  حالها وإصالح العلمية الحوزة نشاط بإعادة الفور
 سـفرهم  أثناء الديني اللباس نزع لهم يجوز ولم ،مناطقهم في الجماعة صالة

 بالــدين المجتمــع وتــذكير اإليمــاني الجــو إضــفاء أجــل مــن ،لمحافظــاتهم
ــالل ــرام والح ــدي ،والح ــداء وتح ــدين أع ــواء ال ــن س ــزة م ــام أجه  أو النظ
 الحسـينية  الشعائر إقامة على المجتمع حث وكذلك ،المجتمع في المفسدين

 زيارة على الناس وحث نهائياً بمنعها النظام مخططات إلفشال محرم شهر في
 اإلمـام  مدرسـة  وهـي  مدرسة أول باٌفتتاح وشرع السالم. عليهم األئمة مراقد

 ثـم  ،الطلبـة  بعـض  فيهـا  وأسـكن  خير فاتحة فكانت )(الشّبرية)الصادق(
   . )٤(األخرى تلو الواحدة المدارس باٌفتتاح امق الزمن من فترة بعد

 أسبوعياً المئات تتعدى الصدر للسيد ترفع التي االستفتاءات نسبة وكانت
 الجمـاهير،  وبـين  بينـه  اإليجـابي  التفاعـل  علـى  دل مما ،الشرائح مختلف من

 الخطـوط  وتعديـه  ومعاناتهم الناس واقع تخص أمور بطرح الجماهير فحرك
 ،شـيء  كـل  فـي  يفتـي  ألنـه  سـاذج  بانه بعضهم اتهمه وقد ،ذلك في الحمراء

                                                
  . ١٦٨وف، مرجعية الميدان، ص عادل رؤ )١(
  .  ١٧٦محمد الزم مهوس، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٥٢أياد محبوبة، المصدر السابق، ص  )٣(
  .  ٧٣، ٢٦كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٤(
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 تُشـكا  كانـت  النـاس  همـوم  فكـل  ،عليـه  يطـرح  سؤال أي على يجيب فكان
 مـن  ونظفهـا  البيـوت  دخـل  فكأنـه  ،والكبيـرة  الصغيرة في يتدخل وهو عنده

 المصـلين  علـى  بكثـرة  وتُـوزع  تُستنسخ االستفتاءات هذه وكانت ،المعاصي
 سـادت  أن بعـد  النـاس  حيـاة  تـنظم  االسـتفتاءات  هـذه  وأخذت . )١(وغيرهم
 النـاس  أخذ حيث ،والمرجع المجتمع بين الرابطة تقوية إلى وأدت الفوضى

 إلـى  ذلك وينقلون منه يسمعون ،بالمرجع مباشر غير أو مباشر بشكل يلتقون
 وبشـكل  الـديني  الوعي انتشار سرعة في ذلك أسهم مما وأصدقائهم أسرهم
   . )٢(الجميع أذهل

ــانو   ــث ك ــه يح ــى طلبت ــوا أن عل ــدين يكون ــع ،مجته ــاً فوض  منهاج
 يومهم تنظيم في الطلبة على يشير وكان ،بسهولة الدروس لمتابعة للدروس؛

 عـدد  وحتـى  لهـا  وقـت  وأفضـل  النموذجيـة  الدراسة ساعات عدد من ابتداء
ــاعات ــوم س ــى الن ــدد وإل ــدروس ع ــره ال ــا وغي ــص مم ــة يخ ــام ،الطلب  وق

ــةالد الصــدر بتأســيس(جامعة  واألصــول الفقــه بدراســة تعنــى والتــي ))٣(يني

                                                
مقابلة مع الشيخ عدنان السـيالوي مـدير مكتـب السـيد محمـد الصـدر فـي البصـرة وإمـام           )١(

، وأحـد قـادة انتفاضـة البصـرة     ١٩٩٩تشـهاد المرجـع الصـدر عـام     جمعة القرنـة فيهـا حتـى اس   
  . ٢٠١٣/  ٨/  ٢٦) . بتاريخ ١٧/٣/١٩٩٩(
  . ٢٢٣هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٢(
حملـت هــذه المدرسـة النموذجيـة اســم(جامعة الصـدر الدينيـة) وفــاًء لصـاحب الفكــرة        )٣(

وأسس الجامعـة وهـو الصـدر الثـاني عـام      األصلية وهو الشهيد الصدر األول ولمن نفذ الفكرة 
وقد عين المرجع الصدر ولده السيد مقتدى مسؤوالً على الجامعـة فـي بدايـة تأسيسـها،      ١٩٩٦

م). ١٩٩٨ -هــ  ١٤١٩صفر( ٢١ثم أناط مسؤولية الجامعة الشيخ محمد اليعقوبي في يوم الثالثاء 
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 ،والفيزيـاء  ،والرياضـيات  ،والفلسـفة  ،والبالغـة  ،والصرف ،والنحو ،والعقائد

 ،والحاسـوب  ،والتـاريخ  ،اإلنكليزيـة  اللغـة  وتعلـيم  ،الفلـك  وعلم ،والكيمياء
 جملتهـا  مـن  خاصـة  شروط وفق قبولهم وتم . األخالقية الدروس عن فضالً

 مـا  أو إعـدادي  السـادس  شـهادة  علـى  حـاز  قـد  للدراسـة  المتقـدم  يكون أن
 تسـاعدهم  الفتيـة  الجامعـة  بهـذه  خاصـة  منهجية وضع وتم . فوق فما يعادلها

 مـن  وسـرعة  اختصـاراً  أكثـر  بصـورة  الدراسـية  المراحـل  وطـي  اجتيـاز  على
 فـي  الجامعـة  هـذه  علـى  يعـول  المرجـع  وكان )١(القديمة الحوزوية الدراسة
ــريج ــة تخ ــاء طلب ــينو أكف ــادرين واع ــى وق ــل عل ــؤوليات تحم ــي المس  ف
      . )٢(المجتمع
 المـال  يعطـيهم  وكـان  الخاصـة  برعايتـه  الدينيـة  العلـوم  طلبـة  وشمل  
 أو بالعســكرية  االلتحــاق مــن  للــتخلص النقــدي البــدل  ليــدفعوا الكــافي

                                                                                                              
هــ)،   ١٤٢٩، (النجـف،  ١لميـة، ط  للمزيد ينظر: محمد اليعقوبي، المعالم المستقبلية للحوزة الع

  . ٦٠ -٥٣؛ محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  ٦٨ - ٥١ص 
إذ إن المتعارف عدم وجود إطار مؤسساتي في الحوزة، بدءاً من مرحلـة الدراسـة، حيـث     )١(

ريتـه  ال توجد أنظمة ملزمة في أغلب الحوزات العلمية عند الشـيعة، بـل أن الطالـب يختـار بح    
نوع ومكان وعدد دروسه، وشخصيات مدرسيه، وال أحد يحاسبه علـى حضـوره وغيابـه، وال    
تحديد لمدة دراسته وتخرجه، أو انتقاله من مرحلة علمية إلى أخرى، وإنما يبقى المدار علـى  
األعراف السائدة التي ال توجد ضابطة لمنع تجاوزها . حسن موسى الصفار، القيـادات الدينيـة   

  .  ١٦طاب واألداء االجتماعي ...، ص الخ -
 . ٤٤كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 تخصيص إليهم وطلب . )١(بالمال إخراجهم امكن إن السجن من إلخراجهم
 واعــين جــدد طلبــة إلــى بحاجــة الحــوزة ألن الــدرس؛ ألجــل كلــه الوقــت

 على يصعب كان جديد من الحوزة نهوض بداية ففي ،أساتذة إلى وبحاجة
 فضالً المنطق خالصة أو األجرومية مستوى على حتى درساً يجد أن الطالب

 بااللتزام األمثلة أروع ضارباً الصدر محمد السيد وبدأ . السطوح دروس عن
 الـرغم  علـى  تـأخره  أو الدرس عن تغيبه وعدم اعيدالمو في ودقته ،بالدرس

 ال التـي  الكثيـرة  العطـل  مـن  الـتخلص  على الطلبة وحث ،انشغاالته كثرة من
 بواقـع  والنهوض العلمي المستوى لرفع الفرصة استثمار على وأكد ،لها مبرر

 القرآن تفسير في الدروس بإعطاء جهته من المرجع فقام ،جديد من الحوزة
 يلقــي وكــان ،األخــرى التعطيــل أيــام وفــي والجمعــة يسالخمــ يــومي فــي

  . )٢()( الحسين اإلمام ثورة في محاضرات
 النظـرة  تغيير على فعلي وبشكل المجتمع لتهيئة فعاالً جهداً بذل وقد  
 أمـا  ،فقـط  واإلرشـاد  للوعظ سوى يصلح ال الدين رجل بأن للحوزة السابقة
 لألحـزاب  المجـال  أتـاح  الـذي  األمـر  ،عنها بعيدان والحوزة فالدين السياسة
 طمـوح  يحقـق  الـذي  هـو  الحـزب  بـأن  وإيمـانهم  النـاس  استقطاب العلمانية

 لطاعـة  ووسـائل  أسـاليب  بعـدة  الناس الصدر السيد فوجه . وآمالها الجماهير

                                                
، ١، ط ٢للمزيد ينظر: عبدالرزاق النداوي، احسن القصص من حياة المـولى المقـدس، ج    )١(

مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد الشـهيد محمـد الصـدر، مطبعـة الشـروق،(النجف،      
  .  ٣٣، ٣٠هـ)، ص ١٤٣٠

  . ٣٩ريم المنفي، المصدر السابق، ص ك )٢(
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 مشـروعة  تنفيـذ  مـن  يـتمكن  أن وألجـل  . )١(الفعلـي  القائد هي وانها الحوزة

ــه عــن أعلــن فقــد ،التغييــري ــة وتصــديه أهميت ــر للمرجعي ــة عب ــه والي  الفقي
 لمـدة  يهـدأ  لـم  مسـبوق  غيـر  ومحتـدماً  واسـعاً  جـدالً  أثارت التي )٢(المطلقة
 الجــامع العــادل بالفقيــه الجمــاهير ربــط حــاول انــه إذ . )٣(الــزمن مــن طويلــة

 صــدام مــن الفكــرة هــذه بوســاطة البســاط ســحب ضــرورة ورأى ،للشــرائط
    . )٤(المزيفة العظمةو والقدسية الشرعية لنفسه أعطى الذي حسين

                                                
  . ٥٠٥المصدر نفسه، ص  )١(
هذه النظرية بشكلها البسيط تعني أن المجتمع ال يستطيع أن يدير شـؤونه االجتماعيـة مـن     )٢(

دون افتراض رأس يلي أموره، ألنه ال يستطيع تشخيص الصالح الذي يختلـف فـي تشخيصـه    
على المجتمع وإذا أمر بأمر نفذ أمره على الجميع حتـى  أفراد المجتمع، لذلك جعل الفقيه ولياً 

على الفقهاء اآلخرين أو األشخاص مهما كانت مكـانتهم االجتماعيـة ألجـل حفـظ المصـالح      
العامة، كما هو معمول به في إيران حالياً . وهي تشكل مرحلة مهمة من مراحـل تطـور الفكـر    

لبية واالنتظار، إلى مرحلة الفعالية والنشـاط  السياسي للشيعة اإلثني عشرية، نقلته من مرحلة الس
، مجمــع الفكــر ٢السياســي والفكــري .  كــاظم الحــائري، واليــة األمــر فــي عصــر الغيبــة، ط  

الفكــر  -. للمزيـد ينظر:فـــؤاد إبـراهيم، الفقيــه والدولـة     ٢٦٧هـــ)، ص ١٤٢٤اإلسـالمي، (قـم،   
؛  ٥٨٣ – ٥٦٩)، ص ٢٠١٢بحـث فقهـي تـاريخي، دار المرتضـى،(بيروت،      -السياسي الشيعي 

كاظم الجابري، والية الفقيه في فكـر الصـدر الثـاني، مـن مجموعـة بحـوث ــــ رجـل الفكـر          
؛ فاخر جاسم، تطور الفكر السياسي لدى الشيعة اإلثني عشرية فـي   ٤٦٩ – ٤٤٥والميدان، ص 

فـي   عصر الغيبـة، أطروحـة دكتـوراه، كليـة القـانون والسياسـة، األكاديميـة العربيـة المفتوحـة         
  . ١٥٤ -١٢٤، ص ٢٠٠٨الدنمارك، 

  .  ١٦٤إحسان العارضي، المصدر السابق، ص  )٣(
عامر مالّ عـيدي، استقراء أولي لبقع ضوئية في حركة الصدر الثاني، من مجموعة بحـوث   )٤(

  . ٣١٢ـــ رجل الفكر والميدان، ص 
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 ألول العراقي الشارع انقسام من حالة لتخلق تدخلت المؤثرات هذه  
 موضـوع  إلـى  القيـادي  الفقهـي  العنـوان  يتحـول  لـم  حيـث  الطريقة بهذه مرة

 ونقـاش  هـم  إلـى  وتحولت ،الشكل بهذا قبل من المجتمع وسط في خالفي
 محصـلة  تكـون  أن بالضـرورة  ولـيس  ،والمقهـى  والبيت الجامعة في وجدال

ــاً فالجــدل ،ســلبية االنقســام هــذا ــا غالب ــي ســبباً يكــون م ــراء ف ــافي اإلث  الثق
       .)١(صدامات صراع إلى يتحول مالم ،والتوعوي

 والمبادئ عمله وآليات قراراته في اإلسالم إلى يستند مشروعه كان  
 الشـيعة  وال أتباعـه  علـى  يقتصـر  لـم  وطنـي  مشـروع  وهو ،حركته تؤطر التي
 اإللزامـي  الرجوع أي المرجعية وأصالة ،الشعب طبقات عامة شراكوإ ،فقط
 أوائـل  فـي  رأيـه  كان فقد . )٢(بالقيادة الناس أولى وانها الدينية المرجعية إلى

 يمكـنهم  ال ،مبعثـرين  مشـتتين  أفراداً إال ليست القائد بدون بأن((األمة شبابه
 االسـتقطاب  إلى األمر يرجع لم ما ،بالمجموع تتعلق مصلحة أي يحفظوا أن

 مـدى  علـى  أمـة  كـل  فـي  واضـح  وهـذا  ... المركزي العام والتوجيه القيادي
   . )٣(التاريخ))
 مثـاراً  أصـبح  ممـا  مصراعيه على التفقه باب الصدر محمد السيد فتح  
 عــام بشــكل المعميــين كثــرة بســبب ،األحيــان بعــض فــي وللــتهكم للجــدل

                                                
  . ١٨٥عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ٣٥٧لصدر الثاني كما أعرفه، ص محمد اليعقوبي، الشهيد ا )٢(
  . ٢٩٠)، ص ٢٠٠٣، مطبعة الغدير، (قم، ٢محمد الصدر، تاريخ الغيبة الكبرى، ط  )٣(
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 مـن  كثيـر  فـي  ألوفـاً م أمـراً  تكـن  لـم  ظـاهرة  وهي خاص بشكل )١(والشباب

 وبدايـة  ثمانينيات ففي ،الدينية المؤسسات فيها تتمركز التي تلك عدا المدن
 مـن  ولخـوفهم  ؛ العلمية الحوزة في الدارسون كان العشرين القرن تسعينيات

 انتقـالهم  عنـد  اعتيـادي  زي إلـى  الحوزوي زيهم تغيير إلى يعمدون ،السلطة
 محافظـات  فـي  يسكنون الذين هليهمأ إلى سافروا إذا أو آخر إلى مكان من

 السيد تولي وبعد . للثقاة إال حوزويون علم طالب بأنهم واليظهرون ،أخرى
 يمـثلهم  مـن  لهـم  أن مـنهم  الكثيـرون  أحـس  ،العلميـة  الحوزة زعامة الصدر

 غيـر  فبـاتوا  دور مـن  منهم يراد ما إلى الطلبة اغلب وتنبه ،بحقوقهم ويطالب
 بـذلك  ممارسـين  ،والتردد الخوف عقبات وتقحم المسؤولية بخوض آبهين

 لمرحلـة  واإلعـداد  المجتمـع  فـي  الـوعي  لبث التصدي في الشرعي تكليفهم
 المنـال  قريـب  الصـدرية  الحركـة  أهداف أحد وأصبح . النظام مع المواجهة

   . )٢(جسمية تضحيات يتطلب كان وأن
 تـدبير  حسـن  بفضل جديد من الحوزة عروق في تدب الحياة بدأت  

 ردحـاً  أغلقـت  أن بعد أبوابها المكاتب جميع ففتحت ،ونشاطه لصدرا السيد
                                                

أوصـيكم بالشـبان خيـراً فـإنهم أرق      (أنـه قـال:   ورد عن النبي محمد(صلى اهللا عليه وآلـه)  )١(
فَطَـالَ علَـيهِم    {لشيوخ، ثـم قــرأ :  بعثنيً بشيراً ونذيراً فحالفني الشبان، وخالفني ا أفئدة، وأن َّاهللا

 مهتْ قُلُوبفَقَس دوقد انفتحت مرجعيته على الشـباب بنحـو رئـيس واسـتقطبتهم خطبـه      )}اَألم ،
ومواعظه ولقاءاته معهم كثيراً، فكانوا عماد نهضـته االجتماعيـة التغييريـة كمـا هـو الحـال فـي        

حه على جميع قضـاياهم العقائديـة والفكريـة    معظم الحركات الرسالية في التاريخ، بسبب انفتا
والسياســية واالجتماعيــة واالقتصــادية ممــا نــتج انفتــاحهم عليــه . عقيــل إبــراهيم المنــدالوي،  

  .  ١٢٠المصدر السابق، ص 
  .   ٢٨٦ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )٢(



 

 
























104 

 بعد المجتهدين على التعرف الناس وبدأ الزائرين تستقبل فبدأت ،الزمن من
 البروجــردي والشــيخ الغــروي كالشــيخ المجتمــع لــدى مجهــولين كــانوا أن

 في الدراسة وبدأت الحوزة فضالء بقية على الناس وتعرف ،الفياض والشيخ
    . )١(كافة المستويات وعلى وجيداً حثيثاً سيراً تسير حوزةال

 المســبق االكــاديمي التحصــيل علــى الصــدر محمــد الســيد وأكــد  
 اللغات أقسام في الجامعات خريجي من هم وكالئه من كثيراً فإن )٢(للوكيل

 العلمـي  التحصـيل  ألن ،أصنافها بمختلف اإلنسانية والعلوم الهندسة وكليات
 ،ومشـكالته  وتحدياتـه  وأسـاليبه  المجتمـع  لواقـع  فهمـاً  أكثـر  الوكيـل  يجعل

 الثقافـة  مـن  درجـة  علـى  يكـون  وأن . المرجـع  لطمـوح  تحقيقاً أكثر فيكون
                                                

  . ٢٤٧المصدر نفسه، ص  )١(
يوصل فتاواها وأوامرها وتعاليمها والمواقف تجاه  وكيل المرجعية واسطة بينها وبين األمة )٢(

القضايا المختلفة ويعمل علـى تربيـة األمـة فـي االتجـاه الـذي تحـدده المرجعيـة، فضـالً عـن           
ــة وهــي تبليــغ األحكــام وتعلــيم النــاس وتهــذيب نفوســهم    مســؤولياته غيــر المرتبطــة بالوكال

قيمتـه مـن مقـدار تطبيقـه لتوجيهـات      بالموعظة واإلرشاد وإقامة الشعائر الدينية، وهو يكتسب 
المرجعية وطاعتـه لهـا وفهمـه لمنهجهـا . وحـرص السـيد محمـد الصـدر علـى تربيـة وكالئـه            
ونزاهتهم، ليكونوا جنوداً وليس موظفين ينتظرون الرواتب والحقوق واالمتيازات . وقد جعـل  

ة، وهـو  من شخصيات متواضعة وكالء له، شخصيات كان بعضها يمـارس أعمـاال غيـر مرضـي    
حدث صدم المؤسسـة الدينيـة والمهيمنـين عليهـا ألنـه جعلهـم واإلنسـان العـادي علـى سـواء           
وأفقدهم المظهر الخارجي ولم يجعل الرتداء العمامة أي ميـزة أو حظـوة ومـن ثَـم البـد مـن       
العمل بصدق إلدراك العلم واألخالق لتكون األهمية للمعنى وليس للباس أو المنصب الديني 

؛ عبــداللطيف الحــرز، محمــد الصــدر كفــاح  ٤٣بــدالرزاق، المصــدر الســابق، ص . صــالح ع
؛ محمد اليعقوبي، خطاب المرحلـة،   ٢١٩)، ص ٢٠٠٩، دار الفارابي، (بيروت، ١الجماهير، ط 

  . ٤٩٧)، ص ٢٠١٢، دار الصادقين،(بيروت، ٣ج 
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 مـن  حيويـاً  جـزءاً  يشـكلون  الشـباب  فـالوكالء  . العامة واإلنسانية االجتماعية

  .)١(أفضل مستقبل صناعة أجل من الجديدة األمة أجيال مع التجاوب شروط
 اسـتعمل  وقـد  الـبالد  ربـوع  معظـم  شملت واسعة وكالء شبكة وبنى  
ــؤالء ــل الــوكالء ه ــروعه وتنجيــز لتفعي ــع أرض علــى مش  وزودهــم الواق

ــات ــة والتعليمــات باإلمكاني ــي . )٢(لعملهــم الالزم ــاز لصــناعة ســعيه وف  جه
 آخر. مرجع من وكالة لديه لشخص وكالة يعط لم ومتميز متماسك وكالئي

 ينسجم بما وذلك واستالمها الشرعية بالحقوق رفللتص دقيقة شروط ووضع
 بعـض  بـه  يتـأثر  الـذي  المادي المنهج عن يبعدهم لكي ،الثوري (المنهج مع

 عليها والمعول الرائدة الطليعة كونهم للشباب اختياره وكان .)٣(الدين) رجال
 كـل  مـن  والـتخلص  التحـرر  عـن  باسـتمرار  تبحـث  والتي المجتمع قيادة في

ــكال ــة أش ــارهم وان ،العبودي ــي اختي ــات خريج ــي أكاديمي ــم إن يعن  األع
 بشـكل  الحوزويـة  الدراسـة  تقبـل  علـى  كامـل  اسـتعداد  لديه منهم واألغلب

ــد ــك ،جي ــي وذل ــزال يعن ــزمن اخت ــة ألن ؛ لل ــى ماســة بحاجــة األم ــادة إل  قي
 ولـو  ملمـاً  المجتهد ليكون يصبو فكان . التأخير يحتمل ال بشكل ومرشحين

 يكلفـوا  ال الطلبـة  هـؤالء  مثـل  إن ثـم  . األخـرى  ومالعلـ  ببقية إجمالي بشكل
 الســنين نتيجـة  الخـريجين  غيــر غالبـاً  يحتاجهـا  كــالتي زائـدة  أمـواالً  الحـوزة 
 جـادة  اتصـال  قنـاة  يكونـوا  أن على وحثهم . الحوزوية الدراسة من اإلضافية

                                                
  . ١٦٠عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ١٦٠بق، ص إحسان العارضي، المصدر السا )٢(
  . ١٦١عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٣(
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  . )١( الناس وعامة الحوزة بين وواعية
 الجـدد  الطلبـة  علـى  اشـتراطه  خالل من الصدر محمد السيد استطاع  

 سـلفاً  النظـام  إليهـام  أو منها: أمور عدة السياسة في التدخل بعدم تعهد توقيع
 ضـمان  ثَـم  ومـن  بـالحوزة  الشـباب  هؤالء التحاق من تهديد أي وجود بعدم

 الضـغط  تخفيف هو اآلخر والسبب ،الحوزوية للدراسة الطلبة تدفق راستمرا
 كانـت  التـي  األسـر  لـدى  الخـوف  حاجز وكسر الطلبة على والمراقبة األمني
 إيجاد في ساعد الوقت ذات وفي . الحوزة في األسرة أفراد دخول من تمانع
ــة عــذر ــام للطلب ــزة أم ــة األجه ــدما األمني ــون عن ــنهم يطلب ــديم م ــة تق  خدم
 علينـا  اشـترط  لقـد  : فـوراً  فيـردون  ،الـدين)  رجال على التجسس ن(أيللوط

   . )٢(مطلقاً بالسياسة التدخل عدم المرجع
 فهـو  ،المسـؤولية  تحملـه  قبل حتى به خاصاً منهجاً يحمل كان ولقد  

 وأعـرب  ،حينهـا  في األول الصدر للسيد حصلت التي )٣(البيعة وفود يؤيد لم

                                                
  . ١٦كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٧المصدر نفسه، ص  )٢(
تقاطرت الجماهير على النجف األشرف لبيعة السيد محمـد بـاقر الصـدر ومطالبتـه بالبقـاء       )٣(

كل طبقـات المجتمـع،   معهم وعدم مغادرة العراق، وجاءت من معظم المدن العراقية وشملت 
وشارك فيها بعض أبناء السنة مع حضور واضح للنساء . وقد اكتظـت بهـم األزقـة القريبـة مـن      
بيت السيد محمد باقر الصدر مما جعل السلطة تتريث في قمـع الجمـاهير فـي وقتهـا وأكتفـت      

ة بالتقاط الصور وتسجيل األسـماء واسـتدعت أجهزتهـا األمنيـة والحزبيـة إلـى النجـف لمراقبـ        
ألقى السيد الصدر على الجماهير البيان األول الذي وجهـه إلـى    ١٩٧٩األوضاع فيها، وفي عام 

الشعب العراقي، وكذلك ألقى كلمة على الوفود النسائية . ممـا جعـل السـلطة تنظـر إلـى هـذه       
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 رباهـا  التـي  المؤمنـة  الكـوادر  إظهـار  إن لوقـا  العمـل  لهذا ارتياحه عدم عن

 وسـيلة  عـن  بجهدها تسعى التي السلطة رقابة أمام ووضعها ،عناء بعد العلماء
 الضـرر  وإنما مصلحة فيه وليس سليم) غير عمل وتصفيتها(هو عليها للتعرف

ــوعي حركــة علــى ــة إلــى للوصــول الوحيــد العمــل وان ،اإلســالمي ال  الغاي
 ،حولنـا  التفافهـا  لتحقيـق  ،المدروسـة  بالسـبل  األمة نحو التحرك هو المطلوبة
 أوثـق  مـن  الغايـة  تلك إلى بها السعي يمكن ذلك وعند ،لنا الشامل وإسنادها
 ووضـع  ،الفاسـدة  األوضـاع  قلـب  قضـية  في األساس هي األمة إن . األسباب

 علـى  شـاهد  خيـر  الخمينـي  السـيد  تجربـة  وان ،الصحيح مسارها على األمور
 وجـد  وحينمـا  ،الهـدف  تحقيـق  فـي  فاعليتـه  اثبت الذي هاالتجا هذا صواب
 )١٩٩١-١٩٩٠الكويـــت( حـــرب بعـــد االســـتثنائية فرصـــته الصـــدر الســيد 

 لحظـة  بـه  ثقتـه  تتزعـزع  لـم  الـذي  بمشـروعه  انطلـق  أعقبتها التي واألحداث
 ،ومذاهبها ،مشاربها بكل األمة وخاطب ،كلها االتجاهات في وسعى ،واحدة

    . )١(وشرائحها ،وفصائلها
 دعوتـه  إيصـال  فـي  أسـاليب  عـدة  علـى  الصـدر  السيد اعتمد كذلك  
 إصــدار فــي الواضــحة جرأتــه ،منهــا النــاس   إلــى وحركتــه نهضــته وإبــراز
 والسيما ،األخالقية والبحوث الحوزوية التدريس أساليب وكذلك ،الفتاوى
 اليوميـة  الجماعـة  صـالة  على كذلك واعتمد ،القرآن بتفسير الخاص الدرس

 جمـاهيره  بـين  المرجـع  وجـود  أهميـة  مؤكداً )،المؤمنين( ميرأ حرم في
                                                                                                              

الظاهرة بمثابة إعالن الثورة ضدها . للمزيد ينظر: محمد رضا النعمـاني، المصـدر السـابق، ص    
١٥٧-١٤٨  .  

  . ٧٣، ٧١فاضل النوري، المصدر السابق، ص  )١(



 

 
























108 

 الــذين النـاس  جمــوع أمـام  مكتبــه بـاب  وفــتح ،اليـومي  وحضــوره ،وأتباعـه 
 ورفـع  ،العـراق  أنحـاء  جميـع  مـن  األشرف النجف في مكتبه على يتوافدون
 الفتـرة  هـذه  مع وتزامن ،ومقلديه المرجع بين تحول أن يمكن التي الحواجز

 إصـدار  مـع  ،ذاتـه  الوقـت  فـي  والمعتـدل  والشـجاع  الجـريء  الخطـاب  بروز
 والمحاضــرات واللقــاءات ،الحديثــة بالموضــوعات اختصــت التــي الكتــب
 التقـدير  حيث من واحد بمستوى الجميع مع وتعامل  . )١(واألخالقية الدينية

 وكـان  ،الخـارج  البحـث  وطالـب  المبتـدئ  الطالـب  بين فرق دون واالحترام
 اغلـب  وكـان  ،الرواتـب  توزيـع  فـي  واألعجمي العربيو العراقي بين يساوي
   . )٢(الشباب من هم البراني في يجلسون الذين

 بـذلك  الفتاً ،الدولة محاكم مقابل )٣(الشرعية المحكمة تأسيس وتم  
                                                

  . ١٠٥هاني جواد النجار، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٥٦كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٢(
أوجب السيد محمد الصدر الرجوع إلى المحكمة الشرعية عند المنازعات والقضـايا التـي    )٣(

وغيرها (ويقصـد محـاكم النظـام غيـر الشـرعية)،       تحتاج إلى القضاء، ومنع الترافع عند العشائر
وعين في أول خطوة قام بها ثالثة مـن الطلبـة كقضـاة، مـنهم ولـده الشـهيد مصـطفى الصـدر         
والشيخ علي النعماني والشيخ علي البهادلي، وكـان مقرهـا فـي إحـدى المـدارس الدينيـة فـي        

ة والبصـرة، ويقصـدها   النجف األشرف، ثم وسعها في بعض المدن األخرى كبغداد والناصـري 
المتخاصمون برضاهم، وقد استشعرت الدولة الخطر الحقيقي من هذه الخطـوة الحساسـة ومـا    
قد ينجم عنها، فاعتقلت بعض القضاة، وأرسلت للسيد مصطفى الصدر ممثالً عن والده الـذي  
 طال بينه وبينهم الكالم محاولين إقناعه بضرورة التراجـع عـن هـذه الخطـوة لكنـه أصـر علـى       

بقائها وأنها ال تضر السـلطة فـي شـيء، فسـكتوا مكـرهين علـى أن يتغيـر االسـم إلـى القضـاء           
. للمزيد ينظر: إسماعيل الوائلي،  ٧٦الشرعي الحوزوي . أسعد الناصري، المصدر السابق، ص 

  .١٠٢ -١٠٠)، ص ٢٠١٢،(بغداد، ١، ط مجموع الحوارات والمواعظ األخالقية -منهج الصدر
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 بعيـدة  السـلطة  بـأن  وإشعارهم ،جهة من الدينية هويتهم إلى األمة أبناء أنظار

 المسـافة  لكشـف  مقصـودة  ولةمحا وهي ،أخرى جهة من الدين أحكام عن
 بعـض  علـى  اخـتلط  طالمـا  أمـر  وهـو  ،دينهـا  وأحكام األمة وبين السلطة بين

 ،وعرضـه  تلوينه في ترددوا أو العلماء من الكثير تهيب أن وبعد األمة شرائح
  . )١(لهم السلطة قمع بسبب ،وصريح واضح بشكل للناس وإظهاره
 التاسـعة  السـاعة  في الفقه خارج بدرس يومه يبدأ الصدر السيد كان  

 سـاعة  وبعـد  ،المطهـر  العلـوي  للحـرم  المالصق الرأس مسجد في ،والنصف
 حـرم  إلـى  يذهب األذان رفع وعند ،عموماً الناس ليستقبل مكتبه إلى يذهب

 األيـام  مـن  كثير في ويعود . إماماً والعصر الظهر صالتي ألداء المؤمنين أمير
 . مسـبقة  مواعيـد  خـالل  من صةخا لقاءات الناس ببعض ليلتقي المكتب إلى

 ،األصـول  خارج طالبه ليدرس الرأس مسجد إلى يعود المغرب صالة وقبل
 ثـم  ،والعشـاء  المغـرب  صـالتي  ألداء المطهر العلوي الصحن إلى يذهب ثم

 ألن ؛ لتدريسـها  تصـدى  قـد  كـان  . كفايـة  لُيـدرس  الرأس مسجد إلى يعود
 يـوم  وفـي  . الكفايـة  تـدريس ل أكفـاء  أساتذة فيها يوجد ال حينها في الحوزة

 النـاس  عامـة  ويسـتقبل  القرآن تفسير يدرس الفقه درس عن وبدالً الخميس
 يتـرك  ولـم  . العشـائين  صـالة  وبعـد  ،األيـام  كسـائر  الظهـر  صالة قبل ،مرتين

 بـدرس  اٌسـتمر  ،الجمعـة  يـوم  ففـي  الجمعـة  صالة أقام عندما حتى التدريس
 الوقـت  عن فضالً . الحنانة في لهمنز في المواعيد أصحاب ويستقبل ،التفسير

 المـدارس  وزيـارة  ،الشـرعية  االسـتفتاءات  على واإلجابة للتأليف المخصص
                                                

منـاهج فـي العمـل     -تعـدد أدوار ووحـدة هـدف     -سـدي، المرجعيـة الصـالحة    مختار األ )١(
  .  ١٤٦التغييري، ص  
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     .)١(منزله في الخاصة وعباداته ،االجتماعية المناسبات بعض وحضور ،الدينية
 خوفـه  خلـع  دينـي  مرجـع (بأنـه:(  القاضـي  عـادل  الكاتب وصفه وقد  

 أن تامـة  بينـة  علـى  وهـو  الجمعـة  سـالح  شاهراً الشهادة كفن وارتدى وتقيته
 الجسـدية  التصـفيات  منطـق  سوى يستخدم ال حكم ظل في التصدي ضريبة
 إزاء زهيـد  ثمـن  هـو  إنمـا  ،ركابـه  فـي  يسـيرون  أو له اليركعون لمن بالنسبة

  . )٢( حركته)) من يجنيها أن يمكن والتي والمكاسب األهداف من المتُصور
 طويـل  الشـيعي  الحرمـان  عـن  تعبيـراً  الصـدر  السـيد  مرجعيـة  جاءت  
 التمييـز  سياسـات  أنتجتهـا  التـي  الفقيـرة  الطبقـات  ضـمت  حركة في ،المدى

 عن للتعبير قناة عن تبحث الطبقات هذه وكانت ،العراقية الدولة في الطائفي
 نضال يقود وشعبياً دينياً رمزاً المرجعية هذه في فوجدت وهامشيتها حرمانها

 عـن  ،راديكاليـة  بصورة ،للبوح التمييز مواجأ بهم دفعت الذين ،المحرومين
 أو التجــار يعتمـد  تكــتالً يختـر  لــم وهـو  . )٣(مكبوتــة واجتماعيـة  نفسـية  أآلم

 الفقــراء اعتمــد وإنمــا ،السياســي أو الــديني أو أالجتمــاعي النفــوذ أصــحاب
 ،والفئويـة  الحزبيـة  مـن  وخـرج  ،لحركته كقاعدة والمهمشين والمستضعفين

 ،حياتـه  علـى  تـأمين  أو شخصـية  منفعـة  لصـالح  دأالمبـ  عـن  التنـازل  ورفـض 
   . )٤(ومطالبها ومصالحها بالجماهير والتصق

                                                
  . ٧٠، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )١(
ــار األســدي، الشــاهد   ١٩٩٩آذار  ٤، فــي ١٩١جريــدة الموقــف، العــدد  )٢( . نقــال عــن: مخت

  .  ٥٨والشهيد، ص 
  . ٥٩٦السابق، ص  فؤاد إبراهيم، المصدر )٣(
  . ٣٠٥عبداللطيف الحرز، المصدر السابق، ص  )٤(
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 شـباب  مـن  الغالبيـة  تجـاوب  إلى الصدر محمد السيد اطمأن أن بعد  
 إقامـة  بوجـوب  اإلفتـاء  إلـى  بادر لمرجعيته العراق وجنوب وسط في الشيعة
 وصـدرت  ،بغـداد  العاصمة عن فضالً الجنوبية فظاتالمحا في الجمعة صالة

 ٢١ بتـاريخ  جمعـة  صالة أول وأقيمت ،ه١٤١٨ اآلخرة جمادي ٦ في الفتوى
 كافة وكالئه إلى أوعز وقد ١٩٩٧ /١٠/ ٢٤ الموافق ه١٤١٨ األخرة جمادي

 غيـر  بشكل التوجيه وكان ،األولى الجمعة قبل أهميتها على المجتمع بتوعية
 صـالة  أول أقيمـت  وبالفعـل  ،النظـام  علـى  الفرصـة  ليفـوت  منـه  تمامـاً  معلن

 إلى النجف أمن مدير فجاء(( ،معها تجاوباً واسعة جماهيرية حركة وحدثت
 الجمعـة  صـالة  إقامة وراء الدوافع عن مستوضحاً للقائه الصدر السيد مكتب
 نريـد  واننـا  معطلـة  فريضة مجرد وانها ،وراءها دوافع ال الصدر: السيد فأجابه

  . )١(السنة)) أبناء يقيمها كما تهاإقام
 تكلـل  ،الصـالة  إقامـة  سبقت التي السنة في بالزائرين مكتظاً مكتبه وكان

 وهي ،أراد التي وبالنسبة الحوزة طلبة من جديد جيل تهيئة في مسعاه بنجاح
 النجـف  في الحوزة مدارس اكتظت فقد ،عليهم المجتمع لتعرف كافية مدة

 فـي  المنازل استئجار إلى أكثرهم فاتجه ،تتسع تعد لمو الجدد الطلبة بأعداد
 إلـى  اضـطر  مـنهم  عـدداً  إن درجـة  إلى ،المجاورة واألحياء القديمة المدينة
 . )٢(للسـكن  مـا  بشـكل  تصـلح  كانـت  التـي  العلمية األسر بعض مقابر سكنى

 شـخص  مـن  هـذا  يصـدر  أن يصـدق  لـم  الحركة بهذه بعضهم سمع وعندما
                                                

 . ٢٤٣عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(

  . ٢٤٥عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 عينتـه  مرجعـاً  كـان  إذا إال وبطـش  وقسوة ظلم من يهف بما ،العراق في يعيش
  . )١(المرجعية الختراق نفسها السلطة

 إلـى  خاللهـا  مـن  يصـل  وسـيلة  وجـود  مـن  البـد  بأنه الصدر السيد وأيقن
 اإلعـالم  وسـائل  مثـل  ،متاحة غير الوسائل من كثيراً إن أدرك أن بعد ،الناس

 التـي  الفقهية اإلشكاالت من الرغم على الجمعة صالة بإقامة ففكر . وغيرها
  . )٢(به المحيطة القاهرة السياسية األجواء عن فضالً ،حولها أثيرت

 كـان  ،المفاجـأة  وعنصـر  المبـادرة  بزمـام  األخـذ  علـى  حرصه خالل ومن
 اٌسـتيعاب  من النظام تمكن ما إذا حتى خطوتين أو بخطوة دائماً النظام يسبق

 أو األمـام  إلى خطوة مشروعهب دفع قد يكون آثارها وتدارك األولى الضربة
 فعنـدما  . )٣(الثانيـة  الضـربة  آثـار  معالجـة  في االنهماك النظام وعلى خطوات

 خاللها من ويتحسس ،النبض جس ورائها من يريد فإنه ،بسيطة بخطوة يبدأ
 مـن  أكثـر  األفعـال  ردود كانت فإن ،المستويات مختلف على األفعال ردود

 الحســابات ضــمن كانـت  إذا وأمــا اجـع للتر خطــاً يجعـل  نالحظــه ،المتوقعـة 
   . )٤(أخرى خطوة عليها يؤسس فإنه ،المحتملة
 هـي  وما سيخطوها التي الخطوة أو المشروع بأبعاد يصرح يكن ولم  
 أمـا  ؛ منهم كثيراً يستأمن يكن لم ألنه ؛ معه للعاملين حتى تليها التي الحركة

                                                
  . ١٠قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٦٩أمجد حامد الهذال، المصدر السابق، ص  )٢(
حسن اليوسف، الصدر الثاني واستراتيجية االستثناء، من مجموعة بحوث ـــ رجـل الفكـر    )٣(

  . ٦٦والميدان، ص 
  . ١٨يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٤(
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 وقلة العمل هذا في هملحداثت أو بساطتهم أو لعفويتهم سراً يكتمون ال ألنهم

 بـزي  الصـدامي  لألمن وكيالً يكون أن خشية بعضهم من للحذر أو ،التجربة
 التكـتم  لعامـل  نتيجـة  تماماً النظام أربكت قد الجمعة فصالة . )١(العلم طالب

 هـذا  أخفـى  انه حيث عنها اإلعالن في الصدر السيد استعمله الذي والمباغتة
 المرة هذه في سالحه فكان . أوالده عن ىحت ،إليه المقربين أقرب عن األمر

 الـدول  أنصـح  أنـا (بقولـه:(  الخميني السيد عليها أكد والتي الجمعة صالة هو
 األهــداف مــن كانــت الصــالة هــذه .)٢(الجمعــة)) صــالة بإقامــة المستضــعفة

 مع عاشت وقد ،للمجتمع الديني الوعي إرجاع في عليها والمعول المركزية
   . )٣(طرهخا في تجول سنين المرجع
 وبين والمجتمع الفقيه بين تواصل وسيلة أكبر الجمعة صالة وكانت  
 مـع  شخصـياً  لقـاءً  ولـيس  ،عام شمولي دوري لقاء خالل من ،واألمة الحوزة
 اللقـاء  األوضاع لهم تتح لم الذين الناس من للكثيرين يتسنى ال قد ،المرجع

ــع ــون ال انهــم أو ،المرجــع م ــات يعرف ــه الوصــول آلي ــ ،إلي ــم نوم ــإنهم ثَ  ف
 وجهـاً  تصـوراته  يعيشـوا  أن دون ،فقـط  وفتـاواه  أدبياتـه  عبـر  معـه  يتواصلون

 من اآللية بهذه يعمل لم إذ . مباشرة بصورة همومهم يعرف أن ودون ،لوجه
 اسـتثنائية  أهميـة  أعطاهـا  فإنه ،بأهميتها الصدر السيد ولوعي تحديداً إال قبل

 اقــتالع علــى وحــرص . موتــه بعـد  مواصــلتها وجــوب أو بضــرورة وأوصـى 
 لتوطيدهم المجتمع عموم إلى وتسريبها الشجاعة وزرع القلوب من الخوف

                                                
  . ٢٧المصدر نفسه، ص  )١(
  . ٢٠كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ١١المصدر نفسه، ص  )٣(
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 بعضـهم  كـان  أحاديـث  فهنـاك  عليهـا،  والمحافظـة  الجمعـة  صـالة  أداء على
 لمثلهـا  المجـال  السـيد  فسح ،المظلمة الغرف في حتى لها التطرق من يخشى

 األمـر  وصـل  حتـى  ،وإضـعافه  النظـام  هيبـة  إسقاط أجل من العام مجلسه في
 وخصوصـاً  النـاس  طـوق  الذي النفسي العامل ليكسر نفسه صدام على للتندر
  . )١(المتدينة الطبقة

 فقهيـاً  أساسـاً  الجمعـة  صـالة  إلحيـاء  الصدر محمد السيد أسس وقد  
 خطـوة  في مقلديه غير من الناس يشرك أن حاول وقد بوجوبها وأفتى رصيناً
 صـالة  وهـي  أال ومهمـة  مركزيـة  قطـة ن حول المرجعية كلمة وتوحيد لجمع

 الدينيـة  العلـوم  طلبـة  من الكثير يستقطب أن استطاع الخطوة وبهذه . الجمعة
 ولـم  التغييـري  مشـروعه  فـي  بقـوة  اعتمدها والتي الجمعة صالة إلى وغيرهم

 كـان  كما مشاركتهن باستحباب أفتى عندما الصالة في النساء مشاركة ينس
 . الصالة وجوب على شدد وقد وآله) عليه هللا األكرم(صلى الرسول أيام في

 ثالثمائـة  حـوالي  ومنـذ  جيـل  بعـد  جيال المرجعية سياسة كانت(خالف وإن
 الصــالة لهــذه الكثيــرة الفوائـد  علــى وأكــد ذلــك) مـن  أكثــر أو تقريبــاً سـنة 

 في الديني الوعي وزيادة والمجتمع الحوزة بين القوية الصلة تعميق وأبرزها
   . )٢(كليهما

 البدايـة  منـذ  األشـرف  النجـف  فـي  الجمعـة  صـالة  إقامـة  عدم وتعد  
 والحـوزة  المرجعيـة  من كبير جزء لوجود وذلك إيجابي مردود ذات خطوة

                                                
؛ عبدالرزاق النداوي، أحسن القصص مـن حيـاة    ١٤٨دان، ص عادل رؤوف، مرجعية المي )١(

  . ٢١، ص ٣المولى المقدس، ج 
  . ١٥٨إحسان العارضي،  المصدر السابق، ص  )٢(
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 ردود النجـف  فـي  الصـالة  تحـدث  أن من متوجساً فكان ،إقامتها يؤيدون ال

  . )١(لالح ال المشكلة من جزءاً حينئذ وتصبح ،بالصالة تضر قد فعل
ــه الصــدر الســيد وادرك    المشــروع ســيبقى الجمعــة صــالة بــدون أن
 الجمعـة  صـالة  أمـا  والمـؤمنين  المثقفـين  مـن  وقليـل  وكـوادر  نخب مشروع
 السـلطة  إصـرار  يعكـس  مـا  وهـو  ،وانتماءاتـه  فئاته بكل كله الشعب فشملت

 ههدف أنه أدركت ألنها . )٢(األمر كلفها مهما الصالة ومنع إيقاف على البعثية
 واقـع  فـي  ألنـه (؛( أبعـاده  بكل الشامل اإلصالح هو عنه التراجع رفض الذي
 وصـوالً  اإلسـالمي  التغييـر  أبعـاد  كـل  فيه تمتزج كلي تغييري مشروع الحال

 أبواب(السياسـة)  يقـتحم  أن لـه  متاحـاً  كـان  لـو  فحتى ... السياسي التغيير إلى
 الواقـع  مـن  يعـالج  أن لـه  كان ما فوقياً اقتحاماً سيكون ،االقتحام فهذا مباشرةً

   . )٣(حصلت)) التي بالصورة
 أحـد  سـأله  فعنـدما  مبكـر  وقت منذ الجمعة صالة أهمية إلى ملتفتاً وكان

 منـذ  أملـه  أنهـا  أجـاب  الجمعـة  صـالة  عـن  )٤(صـادق  علـي  الشيخ وهو طلبته
                                                

  . ٢٦٩أمجد حامد الهذال، المصدر السابق، ص  )١(
/  ٢/ ٢٣البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ      مقابلة مع إمام الجمعـة الشـيخ عبدالسـتار     )٢(

٢٠١٤ .  
  . ٤٨١عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص  )٣(
، التحـق  ١٩٧١: ولـد فـي مدينـة الصـدر عـام      الشيخ علي صـادق حـاتم المحمـداوي    )٤(

بـة المميـزين،   ودخل مدرسة اآلخوند الكبرى مع مجموعة من الطل ١٩٩٣بالحوزة العلمية عام 
وهم كل من الشـيخ محمـد مجبـل وعمـار السـاعدي وحامـد الناصـري وعلـي حميـد وهيـثم           
االنصاري . وكُلـف إضـافة لمهمـة اإلشـراف علـى عمليـة األعـداد لصـالة الجمعـة، بالـدعوة           
لمرجعية السيد الصدر في الخلـيج ولبنـان واألردن، وإقنـاع رجـال الـدين الشـيعة والحركـات        
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 ،)١(حصـاده  بعـد  يـأن  لـم  زرعاً ولكن إقامتها في كبيرة رغبة وله سنة ثالثين
 سـعى  والتـي  المرجـع  ذهن في االستراتيجية األهداف منض من كانت فهي

 صـالة  بإقامـة  فانـه  ،)٢(الظالمـة  السـلطة  تحـت  مـن  البساط ليسحب بوساطتها
 أهـدافها  مـن  مهمـاً  جـزءاً  تحقق أن استطاعت هادئة ثورة أحدث قد الجمعة
 أن أثبـت  ذلـك  وخـالل  ،بقسـوته  معـروف  نظـام  ظل وفي قياسية فترة خالل
 للوصـول  العنـف  اسـتعمال  تعنـي  وال المسلح القيام لضرورةبا تعني ال الثورة

       . )٣(محددة غايات إلى
  
  
  
  
  
  

                                                                                                              
لعراق بمشروع السيد الصدر وعدم ارتباطه بنظام صدام . أُعتقل بعد أحداث اإلسالمية خارج ا

مدينة الناصرية وأطلق سراحه بعد استشهاد السيد الصدر، وتمكن من الهجرة إلى إيران، انتقل 
بعد تعرضه لحادث مـروري . للمزيـد ينظـر: علـي صـادق، مـع        ٢٠/٦/٢٠٠٦إلى رحمة اهللا في 

  ) .٢٠٠٥بغداد، ،( ١الحقيقة وجهاً لوجه، ط 
  . ٢٥المصدر نفسه، ص  )١(
  . ٢٠١٣/  ٩/  ٣مقابلة مع الشيخ كريم المنفي في النجف األشرف  )٢(
.                                ٢٠١٢/  ٩/  ١٦إياد نجم الحسني، مقالة بعنوان الشهيد الصدر مشروع الجمعة التغييـري :   )٣(

h p://www.alkufanews.com/news.php?ac on=view&id=8063  
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 حـد ب التجمـع  ألن ،العراق في السهل باألمر ليست الجمعة صالة إقامة إن
 صــالة إقامــة تصــور فمجـرد  . )١(لســلطته واســتفزازاً للنظـام  رفضــاً يعــد ذاتـه 

 وإن ،مسـتحيالً  أمراً يكون يكاد حسين صدام نظام مثل نظام ظل في الجمعة
 بوضـعها  ،الصـالة  هـذه  وحـدود  ضـوابط  الفـرض  سبيل على السلطة ضمنت
 ارالشـع  تحـت  تجمـع  أي أن تـرى  ألنهـا  ،الدائمـة  والمراقبـة  السـيطرة  تحـت 
 مـر  مـا  كـل  بعد ،السلطة هذه ضد مؤجالً مشروعاً سيكون العراق في الديني
 معظـم  إن قناعـة  إلـى  السـلطة  أوصـلت  داخليـة  سياسـية  أحداث من بالعراق
 عمل هناك كان لهذا . )٢(لسياستها رافضة شرائح هي ،العراقي الشعب شرائح
 قامـة إ نيتـه  عـن  الصـدر  السـيد  يعلن أن قبل شديد بكتمان مصحوب دؤوب

 ذلـك  على وروضها والنفوس الظروف لتهيئة سعى أن بعد . )٣(الجمعة صالة
 االطــار مــن فــالخروج .)٤(جديــد مــن الصــالة هــذه إلحيــاء الفرصــة وصــنع

                                                
  . ٤٨صالح عبد الرزاق، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٤٣عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٢(
/ ٢٣/٢النجـف األشـرف بتـاريخ     مقابلة مـع إمـام الجمعـة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي        )٣(

٢٠١٤.  
    . ٢١٥قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٤(
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 عقـود  بعـد  السـهلة  بالعمليـة  لـيس  والتغييـر  اإلصـالح  نحو والتحرر التقليدي
 تكـون  مـا  باًغال االنطالق فنقطة ،التقليدي اإلطار هذا إلى الركون من طويلة

 االقتنـاع  يحصـل  حتـى  ووعيـاً  وبحثـاً  دراسـة  تتطلب إذ ومشقة صعوبة أكثر
   . )١(واالستجابة

 يـرون  كـانوا  الـذين  الشـيعة  فقهـاء  مـن  كثيـر  أن إلـى  اإلشـارة  مـن  والبد
 الـذي  ،الفقهاء هؤالء أحد الصدر محمد والسيد الجمعة صالة إقامة وجوب

 داخليـة  عراقيـة  ظـروف  في ميدانياً لالعم هذا وجسد ،بها وعمل فقهياً أقرها
 جهـد  بعد جاء بل ،للمرجعية تصديه مع فورياً التجسيد هذا يأت ولم ،قاهرة

 ،وكـالء  مـن  يحتاجـه  ومـا  المرجعيـة  مؤسسـته  تأسـيس  وبعد ،كبير تمهيدي
 تتويجـاً  الجمعـة  صـالة  جـاءت  ،مضنية جهود إلى التأسيس هذا خضع ولقد

  . )٢(لوالها تحصل أن الصالة لهذه كان ما ،وأدوات ومفاهيم ألوليات
 ألحد الصدر السيد أرسل حينما الصالة إقامة خطوات أولى وبدأت  
 وصـل  ولمـا  صادق علي الشيخ وهو مساًء بيته في بالحضور الشباب المشايخ

 التفاصـيل  كـل  معـه  ونـاقش  الجمعـة  صـالة  إقامـة  علـى  بعزمـه  أخبره الشيخ
 واختيـار  والدراسـة  اإلعـداد  بمهمـة  كلفـه  ذلـك  وبعـد  ،بالموضـوع  المتعلقـة 
 المحافظـات  إلى الشيخ ذلك ذهب عندها . جمعة صالة أول إلقامة األماكن
 وكـالء  وعـن  أئمتهـا  عـن  ثقاتـه  بعـض  وسـأل  المساجد عن وبحث الجنوبية

                                                
ساجد أحميد الركابي، منبر الجمعة حركـة اإلصـالح والثـورة، مـن مجموعـة بحـوث ــــ         )١(

، مؤسسـة وارث  ١محمد الصدر .. جهاد بناء وفكر معطاء، وقائع المؤتمر الفكـري الثـامن، ط   
  . ١٣٧)، ص  ٢٠٠٨الثقافية،( 

  . ١٥١ن، ص عادل رؤوف، مرجعية الميدا )٢(
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 أكثـر  المنـاطق  وأي ،وعـدالتهم  كفـاءتهم  ومدى المحافظات تلك في السيد
 المهمـة  هـذه  فـي  سـاعده  وقد . ةالجديد بالحوزة وتأثراً الصدر للسيد تأييداً
 والشـيخ  النعمـاني  محمد والشيخ حميد علي الشيخ منهم الدين رجال بعض
 علـي  الشـيخ  رجع أسابيع عدة وبعد ،األنصاري هيثم والشيخ الناصري حامد

 سـتقام  التـي  والمحافظـات  رحلته بنتائج وأعلمه بيته في المرجع وزار صادق
ــين الصــالة فيهــا  يمكــنهم الــذين)١(الطلبــة وأســماء بةالمناســ األمــاكن وتعي

 كفــاءة مــدى عــن المرجــع وســأله . منــاطقهم فــي الجمعــة إلقامــة التصــدي
 حـوزوي  علمـي  مسـتوى  لهـم  لـيس  الـوكالء  أن الشـيخ  له فبين )٢(الوكالء؟

ــيهم يعتمــد أن يمكــن ــة عل ــة صــالة إلقام ــافتهم ألن ؛ الجمع ــن ثق  أن يمك
 خـزين  مـن  عندهم ما ينفد ثم ودةمعد أسابيع لعدة الجمعة إلقامة تساعدهم
 تصـدي  مـدة  أن الواضـح  ومـن  . )٣(مطلـوب  هـو  لما عكسيه نتيجة وتحصل

 المعرفـي  بالمستوى يتعلق فيما طموحه دون حالت القصيرة للمرجعية السيد

                                                
مع ما هو معروف عن السيد محمد الصدر من اإلنزواء واإلعتزال واإلبتعـاد عـن المجتمـع     )١(

ولفترة ليست بالقصيرة إال أنه كان يعرف الشخصيات العامة والخاصة، فبمجرد أن يذكر اسـم  
وهـل  شخصية معينة سواء كانت دينية أم سياسية أم اجتماعية، يعطي تفصيالً كامالً عن حياته 

كانت له عالقة بالنظام أو ال ؟ وما هو مستواه الثقافي؟ وما تحصيله العلمي؟ خصوصاً اذا كـان  
  . ١٦حوزوياً . يوسف الكناني، المصدر السابق، ص 

إن فكــرة اإلفــادة مــن الطلبــة الــوكالء والمــأذونين وتــوزيعهم علــى القصــبات والبلــدان    )٢(
حمد بن مكي العاملي وبسببها قتل، وهـي فكـرة   والمناطق األخرى، يرجع إلى الشهيد األول م

غاية في الدقة والتنظيم، فالمرجع قمة الهرم والزعيم الروحي وهكذا بالتدريج بالنسبة للوكالء 
  . ٢٢٥. قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص 

  . ٣٠علي صادق، المصدر السابق،  ص  )٣(
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   . )١(وكالئه لبعض والثقافي
 فضـالء  اقتنـاع  لحـين  مؤقـت  بشـكل  علـيهم  االعتماد المرجع إليه فطلب 

 األمـاكن  فـي  الصـالة  إلقامة الطلبة بعض وإقناع الجمعة صالة بإقامة الحوزة
 كـربالء  في كطويريج القريبة للمناطق فبالنسبة . فيها خلل بوجود يشعر التي

 يـتمكن  ألنـه  ؛ النجف طلبة من أكفاء بأئمة التغيير يتم الحلة في والمحاويل
 سـيد ال وأمـر  ،الناصـرية  فـي  الغـراف  وكذلك ،يومه في والعودة الذهاب من

 واسـتمرت  األمـر،  فنفذ كربالء في النقص بسد مصطفى ولده الصدر محمد
 ميدانيـة  مشـاكل  بوجـود  الناصـرية  مثـل  البعيـدة  المنـاطق  في قائمة المشكلة

  . )٢(فيها
 وحسـن  العدالة أهمها بشروط جمعة أئمة الصدر محمد السيد اختار وقد
 بعض هيبة إلضعاف ؛ الشباب على والتركيز المنطقة في المقبولية مع القراءة

 يعـودوا  لـم  ولكنهم مناطقهم في مسيطرين كانوا الذين السن كبار المعميين
 طلبة من ولكن العلماء من يكونوا لم وإن فهم . )٣(شيء تقديم على قادرين
 أهداف من إليه يصبو مما الممكن القدر بهم يحقق أن يمكن الذين الحوزة

 والمشـكالت  المظالم وإظهار نكرالم عن والنهي بالمعروف األمر مجال في
 مـن  المجتمـع  فـي  الحالـة  إليـه  وصـلت  مـا  بعض وإبراز اليومية والتجاوزات

                                                
  . ١٦٢عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ٣٠المصدر السابق،  ص  علي صادق، )٢(
مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان جاسم الخزرجي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ      )٣(

٢٠١٤/ ١/ ٢٣   .  
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   . )١(كافة األصعدة على تدهور

 إلمامة المقترحين الوكالء بأسماء قائمة ومعه صادق علي الشيخ عاد  
 بعـض  السـيد  فـرفض  ،بعـد  جمعـة  إمام لها يعين لم التي المناطق في الجمعة
 األمــين مــدينتي مرشــحي مثــل للجمعــة تصــديهم علــى واعتــرض ءاألســما
 تلـك  .)٣(اهتمامـه  مـن  كبيـراً  حيـزاً  األخيـرة  شـغلت  وقد )٢(بغداد في والثورة
 أحـداث  بعـد  النظـام  مـن  التركيـز  محور طوال ولسنوات كانت التي المدينة

 الصـدر  بـاقر  محمد للسيد القوي السند المدينة هذه كانت حيث السبعينيات
  . )٤(الشهداء من العديد وقدمت تهحرك في

 هــذه فــي الجمعــة إلمامــة يرســله فــيمن كثيــراً المرجــع فكــر لــذلك  
 مـن  والحاسـدين  والحاقـدين  المعترضـين  أمـام  ضعيفاً يكون قد ألنه المدينة
 الـتهجم  حيـث  مـن  مقلديـه  غيـر  مـن  الناس عامة وكذلك ،اآلخرين الوكالء

ــاعة ــتن وإش ــالً ،الف ــن فض ــذا ع ــه ه ــهم وكالئ ــإنهم ،أنفس ــا ف ــون ربم  يطعن
 مـن  علـيهم  االختيـار  وقـوع  عـدم  عـن  للتبرير ،الجمعة إمام على ويتهجمون

 هاشـم  السـيد  صـادق  علي الشيخ رشح وقد ،ومعلوم متوقع أمر وهو المرجع

                                                
  . ٢٢٩قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
عرف عن شباب مدينة الصدر انهم يمتازون بشجاعة فائقة وعندما أقيمت صـالة الجمعـة    )٢(

ن أئمة الجمعة في هذه المدينة مستبسلين وصـامدين أمـام النظـام بشـكل     زادتهم شجاعة، وكا
% بـين الشـباب . عبـاس     ٩٥مذهل . وأصبحت نسبة التقليد للسـيد الصـدر عاليـة جـداً بحـدود      

  . ١٤٦الزيدي، المصدر السابق، ص 
  . ٣٣علي صادق، المصدر السابق، ص  )٣(
  . ١٤١عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )٤(



 

 
























122 

 الصــدر للمرجـع  شخصــياً ذهـب  لكنــه المدينـة  هــذه فـي  الــدنيناوي عبـداهللا 
 مـع  صـداقته  بحجـة  يضاًأ منه فاٌعتذر ،ناجي آل حسن السيد ثم ،منه واعتذر

 أن يريـد  وال ،الجمعـة  صـالة  بوجـوب  يعتقدون ال الذين المراجع أحد بيت
 قبـل  ما إلى معين أحد تكليف دون األمر وبقي ،معهم ويحرج العالقة تتأزم
 علـي  الشـيخ  يـذهب  أن الصـدر  المرجـع  فقـرر  ،الصـالة  إقامـة  مـن  أيام عدة

 صـغير  بأنـه  اعتـذاره  يقبل مول ،الصدر مدينة في الصالة إلقامة بنفسه صادق
 مـن  السـن  كبـار  وجـود  مـع  ،المدينة مستوى على معروف غير وكونه السن

 بحكـم  أمـره  إذ ،الجمعـة  صالة إلقامة والتهيئة باإلشراف وانشغاله ،المشايخ
 أن علـى  وخشيته الصدر المرجع خوف يؤكد وهذا . )١(لألمر فاٌمتثل الوالية

  . والفعل التأثير محدودة فتبقى ،وتحاصر تجهض
 طالبـاً  يكـون  أن الجمعـة  إمـام  في يراعي الصدر محمد السيد وكان  

 األقـل  علـى  أنهـى  وقـد  ،بعدالتـه  موثوقـاً  معروفـاً  ومؤمنـاً  العلميـة  الحوزة في
 اآلخـرين  الحـوزة  طلبـة  يزكيـه  وان ،الحوزويـة  الدراسة في األولى السطوح

 المنطقـة  فـي  تمـاعي االج واقعـه  عـن  السؤال مع ،وأخالقه بالتزامه ويشهدون
 الـذي  فالطالـب  . منه؟ وموثوق اجتماعياً به مرغوب هو هل ،فيها يعيش التي

 قبولـه  وبعـد  الجمعـة  إمامـة  موضوع عليه يعرض المطلوبة الشروط فيه تتوفر
 ويرسـل  بهـذا  تخـويالً  لـه  يكتـب  موافقته وعند المرجع عـــلى األمر يعرض

  .)٢(المعينة المنطقة إلى
                                                

  . ٣٣صادق، المصدر السابق، ص  علي )١(
مقابلة مع الشيخ نذير نعمة راضي القريشي(المشرف العام على صالة الجمعة) في النجـف   )٢(

  . ٢٠١٣/ ٩/  ٢٣األشرف بتاريخ 
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 وترك المضحي المتحمس الشباب على الصدر سيدال اعتماد وكان   

 شـجاعاً  إال جمعـة  إمـام  أريد يقول(ال وكان ،فقط الحقوق بجمع انشغل من
 مـن  الجمعـة  إمام يكون أن ويراعي الكفاءة حسب بإبدالهم ويقوم ،مقداماً)
  لـه  السـلطة  مالحقـة  عند يساعده أو معه يقف من يجد حتى ،نفسها المنطقة

 الصـدر  المرجـع  أن ويالحـظ  . )١(منـه  مناص ال أمراً عةالجم تصبح أن لحين
 مارس قد يكن لم منهم كثيراً أن مع الجمعة وخطباء الفضالء من عدداً أعد

 إلـى  اٌضـطر  الميـدان  في أُقحم عندما ولكن اإلطالق على حياته في الخطابة
 فتـرة  إلـى  يحتـاج  الخطيـب  أن رغـم  ،خطيبـاً  يكـون  لكي طاقته كل إخراج

ــاً يصــبح حتــى لألخطــاء وتصــحيح ينوتمــر ممارســة  الوقــت لكــن ،خطيب
 ،لهـم  معاهـد  بفـتح  الخطباء إلعداد سنتين بقضاء له يسمح يكن لم والظرف

 ،المسـتقبلي  التخطـيط  مـن  يريـده  ما قراءة في للسلطة فرصة يعطي ال ولكي
 ،جمعـة  خطيـب  أنت له ويقول الميدان في الطالب يلقي أن في اكتفى وإنما

ــة ووجــه ــةالخ بكتاب ــراءةً الجمــاهير علــى وإلقائهــا طب ــب ارتجــاال ال ق  لتجن
  . )٢(الهفوات
 ألئمــة توجيهــات أو توصــيات جملــة الصــدر محمــد للســيد وكــان  
 يلقـي  أن ال الحاضـرين  مـع  متفـاعالً  الخطيـب  يكـون  أن أهمهـا:  من الجمعة
 التـي  االجتماعية المشكالت االعتبار بنظر يأخذ وأن ،فقط ويسردها الخطبة
 وأن ،المسـلمين  عموم مشكالت عن فضالً فيها يخطب التي طقةالمن تخص
 اآليـات  خاصـة  صـحيحة  بصـورة  األلفـاظ  بنقـل  ويهـتم  العربيـة  اللغـة  يضبط

                                                
  .  ٢٢٥قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٧٢يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٢(
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 فـي  الحمـد  وخصوصـاً  الدعاء على التركيز مع الشريفة واألحاديث الكريمة
ــة أول ــون وأن الخطب ــوالً يك ــراً ال مط ــع ،مختص ــد م ــى التأكي ــب عل  الجوان

 الـدنيا  حـب  تـرك  مثـل  الجمعـة  إمـام  بهـا  يتصـف  أن يجـب  يالتـ  األخالقية
   . )١(الجمعة صالة بمستوى الرقي وضرورة األنبياء بأخالق والتخلق
 الجمعـة  لصـالة  واإلعـداد  بالتحضـير  المكلفـين  الطلبـة  أتـم  أن وبعد  
 كراساً اللجنة هذه أصدرت باألمر معرفتها من الدولة تتمكن أن دون عملهم
 العلـم  بطلبـة  تـدفع  اللجنـة  وبـدأت  ،المعطلـة)  الفريضة عة(الجم باسم صغيراً
 بالبحـث  أخـذت  وأيضـاً  ،الجمعـة  صالة عن آرائهم ومعرفة المراجع لسؤال

 أئمـة  وعمـل  . )٢(الصـالة  هـذه  حـول  السـابقين  العلماء وآراء فتاوى كل عن
 حسـب  كـال  الجمعـة  صالة نجاح متطلبات كل تهيئة على المكلفين الجمعة
ــ أســلوبه ــدعوة هوطريقت ــا وال ــى باعتمــادهم له ــربين أعــوانهم عل ــل المق  مث

 نقـيم  ال لمـاذا  مـثالً  ،التسـاؤالت  وإثـارة  الجمـاهير  بـين  لالنخـراط  توجيههم
 الغفلـة  مـن  التـذمر  ؟وإظهـار  واألخباريـة  الجماعة أبناء من غيرنا مثل الصالة

   . )٣(الصالة لقبول النفوس تهيئة أجل من ،لها والتشويق الفريضة هذه عن
 منـاطق  فـي  مسـاجد  علـى  متولـون  هـم  ممن الحوزة طلبة من القليل انك

                                                
  . ١٦٢عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
/  ٢/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ         )٢(

٢٠١٤ .  
  . ٢٠١٤/  ١/ ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )٣(
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 فيهـا  تقـام  بـأن  )١(المتـولي  إذن مـع  ،الصالة إقامة شروط فيها تتوفر سكناهم

 ووسـطها  المدينة قلب في ،المسجد مكان مالحظة عن فضالً ،الجمعة صالة
 ةالمسـاف  مراعاة مع بسهولة؟ إليه الناس وصول يمكن وهل ،األطراف في أو

  . )٢(ونصف) متر كيلو ٥( وهي وأخرى صالة بين الشرعية
 وضـعها  الجمعـة  صـالة  ويعطـي  يؤسـس  أن الصـدر  المرجع استطاع  
 مقامـة  بأنهـا  السـلطة  تشعر ال والتي ،فحسب عبادية كصالة المقبول الطبيعي

 ودالالتهـا  ،اآلخـر  عالمهـا  إلى ينقلها ثم ومن ،سياسية خطبة فيها ألن ضدها
 كافيـاً  دافعـاً  تكـن  لـم  فهـي  . )٣(األمـر  بدايـة  السـلطة  تعيهـا  لـم  التي األخرى
 ،للناس مباشرة أوامر يعط لم ألنه ،إقامتها أول عند الحاكمة السلطة الستفزاز

 محاطـة  الجمعة لصالة دعوته كانت وإنما ،العراق في وزعت بيانات عبر أو
 يـؤمن  امم ،شديداً ليس النظام على وقعها يكون كي والمحدودية بالكتمان

 األمـور  كتمـان  علـى  فائقـة  بقـدرة  يتمتـع  كـان  فلقد . )٤(وتوسعها استمرارها
 هـو  كـان  اذا إال شـيئاً  منـه  يسـتخرج  أن ألحـد  يمكن ال بحيث ،كبير بشكل
   . )٥(السر ذلك عن يفصح أن يريد بنفسه

                                                
: هو بمثابة مدير المدرسة ويتولى األشراف على شؤون الطلبـة ورعـايتهم وتـوفير    المتولي )١(

األجواء المالئمة للدراسة وتهيئة كافة المستلزمات لهذه الغاية، ومتابعة كـل احتياجـات بنايـة    
المدرسة وصيانتها، وتهيئة الطعام للطلبة، وتنفيذ وقفية المدرسة وغيرها من الواجبات . محمد 

 . ٣٨ – ٣٦اليعقوبي، المعالم المستقبلية للحوزة العلمية، ص 

  . ٢٠١٣/  ٩/ ٢٣نعمة راضي القريشي في النجف األشرف بتاريخ مقابلة مع الشيخ نذير  )٢(
  . ١٤٤عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٣(
  . ٢٧٠امجد حامد الهذال، المصدر السابق، ص  )٤(
  . ٦٢يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٥(
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 الصـدر  السـيد  وخـتم  وبتوقيـع  خطـي  بـأمر  المكلفـين  الجمعة أئمة وزود
 السـيدة  والدة بعـد  ٢٤/١٠/١٩٩٧ يوم الموعد وحدد ١٩٩٧ أيلول ٩ بتاريخ
 الناس استجابة وكانت ،وآله) عليه اهللا محمد(صلّى النبي بنت الزهراء فاطمة
 شـهرها  أثنـاء  ملحـوظ  بتزايد األعداد واستمرت المتوقع فاقت لدرجة كبيرة
 والسـرور  الفـرح  وبـدا  ،بها المحيطة والشوارع المساجد امتالء لدرجة األول
 المحافظـات  فـي  أقيمـت  وقـد  ،)١(الفـتح  بهـذا  ابتهاجـاً  وجـوههم  على ظاهراً

 صـالة  العشـرين  تتجـاوز  لم بحيث ،محافظة كل في اثنتين أو واحدة بمعدل
 واسـتمرت  ،صـالة  ثالثـين  مـن  أكثر إلى ذلك بعد ولتصل . )٢(األمر أول في

 محمد السيد حياة من يوم آخر إلى جديدة صلوات افتتاح تم حيث بالزيادة
   . )٣(لصدرا

 كانت إذ ومباغت سريع بشكل نطاقها واتساع الصالة إقامة السلطة أذهلَ
 الجمعـة  فـي  منعهـا  مـن  ومتخوفة التصرف كيفية في مترددة األمنية األجهزة

 ففـي  دائـم  بشـكل  تتزايد وأصبحت ،تناقص دون األعداد استمرار مع الثانية
 والبيـاع  والزعفرانيـة  المحسـن  جـامع  فـي  هائلة األعداد كانت بغداد محافظة

 السيد حركة احتواء باستطاعته إن النظام اعتقاد ولعل . )٤(والشعلة والكاظمية
 سـاعد  ممـا  ،إقامتها أول عند الجمعة عن الطرف يغض جعلته الصدر محمد

                                                
 ١٠/  ١٩ ميل في البصرة)السيد صالح الجيزاني في البصـرة بتـاريخ   ٥مقابلة مع(إمام جمعة  )١(
 /٢٠١٣ .  
  . ٢٤٣عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢٠١٣/  ٩/ ٣مقابلة مع الشيخ علي النعماني (قاضي شرعي) في النجف األشرف بتاريخ  )٣(
  . ٢٠١٣/  ٩/  ٢٣مقابلة مع الشيخ نذير نعمة راضي القريشي في النجف األشرف بتاريخ  )٤(
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 وإن . )١(السـلطة  مـع  مباشـر  صـدام  دون للصالة التأسيس مرحلة تجاوز على
 األمن عناصر مع المناوشات بعض من إقامتها بدايات في يخل لم األمر كان

 سـلطة  فيهـا  أجبروا رائعاً وثباتاً صموداً المصلون الشباب فيها أبدى والبعثيين
 أرضـية  علـى  باالمتـداد  للصـلوات  والسـماح  الواقـع  األمـر  قبـول  على البعث

 المســـؤولين أزعـــج مـــا وهـــو بالمســـاجد المحيطـــة والســـاحات الشـــوارع
 بـال  المحافظات جميع في ونجحت لجمعةا مسيرة انطلقت إذ ؛ )٢(وأغاضهم

 يبدو ال وأن الموقف تداري أن الحكومة أرادت المفاجأة هذه وبعد استثناء
 بنشـر  اليوميـة  الشـباب  نـبض  صـحيفة  فأمرت ،موافقتها دون حدث قد األمر
 ويبدو . )٣(العراق في مرة ألول الطلق الهواء في الجمعة صالة إقامة عن خبر

ولـن  ،وتقليديـة  محـدودة  صـالة  سـتكون  الصـالة  هـذه  بأن تصور النظام أن 
   . )٤(النظام على خطراً تشكل أو واسعاً امتداداً تحقق

 الواقـع  علـى  تـؤثر  أن اسـتطاعت  إذ مهمـاً  إسـالمياً  حـدثاً  كانت لقد  
 الشعبية القوة نتيجة النظام وضايقت كبير بشكل إيجابياً العراق في اإلسالمي

 أعمـاق  هـزت  إرشـادية  تبليغيـة  ثـورة  هـي و . المرجعيـة  علـى  انفتحـت  التي
 . )٥(يعيشـه  كـان  الـذي  الفـراغ  ومـألت  الدينية بالقيم المسلم العراقي الشعب

                                                
    ريدة المستشار اإللكترونية،       حيدر غالب، ج )١(

http://almustashar-iq.net/index.php/permalink/23937.html 
)، ٢٠١٠، إصدارات جيم، (البصـرة  ١، ط ١٧/٣/١٩٩٩عبدالكريم خليفة، انتفاضة البصرة   )٢(

  . ٢٨ص 
 . ٣٤علي صادق، المصدر السابق، ص  )٣(

  .  ٣٥محمد حسين فضل، المصدر السابق، ص  )٤(
  . ٣٩المصدر نفسه، ص  )٥(
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 نظـر  اليلفت لكي الحقيقي بحجمها عنها الحديث عدم الصدر السيد وتعمد
 أنـت (بقولـه:(  المسـجلة  لقاءاتـه  أحـد  فـي  ضمناً ذلك إلى وأشار ،لها السلطة

 صـلوا  الرجـال  أيها انه ،القاعدة بنحو عاماً حكماً أصدر لم أنا أنه موالنا تعلم
 كثـروا  أو قلـوا  معينين ألفراد خاصة أوامر وجهنا وإنما ذلك أقل لم ،الجمعة

 صـلوا  امتثلـوا  خيـراً  اهللا جـزاهم  ورقـة  أعطيناه واحد كل ،الجمعة يصلوا بأن
   . )١(الجمعة))

 افــةك المســتلزمات بتهيئــة مخــتص عمــل فريــق صــالة لكــل وكــان  
 يقـوم  ومـن  ،والفتاوى الكتب بتوزيع يقوم من فهناك ،الجمعة بإمام ومرتبط
 والمسـاعدات  التبرعات يجمع ومن ،وتوزيعها كاسيت على الخطبة بتسجيل
 لنصـرة  المتحمسـون  الشـباب  تكفـل  وقد . )٢(المتعففة العوائل على لتوزيعها
 المكلـف  عـة الجم إمـام  خطتهـا  يضـع  التي والتحشيد اإلعداد بعملية الجمعة

 المسـاجد  تهيئـة  عـاتقهم  على وأخذوا ،وظروفها المنطقة طبيعة حسب وكلّاً
 الطحـين  أكيـاس  اٌسـتعملت  حتى المتواضع الصالة فراش وتحضير وتنظيفها

 ،المسـتلزمات  مـن  وغيرهـا  الصـوت  مكبـرات  تـوفير  وكذلك ،للصالة فراشاً
 كانـت  لكوكـذ  ،آلخـر  مكـان  مـن  األول الشهر في األماكن تغير مع السيما
 وتـوزع  ،الشـوارع  في الفراش تفرش الصالة إقامة أماكن من القريبة البيوت

 وكـان  ،األمطـار  هطـول  عنـد  الشـوارع  بتنظيـف  وتقـوم  المصـلين  على الماء
 مـن  وغيرهـا  ،تواجدهم ومكان السلطة رجال عن الجمعة إمام يخبر بعضهم

                                                
  .  ٩٣إسماعيل الوائلي، المصدر السابق، ص  )١(
مقابلة مع الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجف األشرف (إمـام جمعـة البيـاع) بتـاريخ      )٢(

٢٠١٤/  ١/  ٢٣   .  
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 دائـم  شـاط ون مسـتمرة  حركة في الجمعة مصلو فأضحى . )١(المساعدة أنواع
 مــن الخطبــة فــي ورد مــا ونشــر لتنفيــذ تليهــا التــي الجمعــة إلــى جمعــة مــن

 والنهـي  بـالمعروف  واألمر ،الناس صفوف في ونشرها وإرشادات توجيهات
 ،الشـباب  السـيما  الـتعلم  علـى  وحـثهم  الناس بين الفضيلة ونشر ،المنكر عن

 لبشـك  تعمـل  متصـلة  عمل خلية الإرادي وبشكل المصلين مجموع ليصبح
 بـين  واتصـال  وصـل  كحلقـة  الشـباب  بعـض  نشـط  ذاتـه  الوقت وفي ،موحد

   . )٢(إليهم الشرعية والتكاليف التعليمات إليصال الجمعة وأئمة المصلين
 بالبحث المهتمين بدأ العراق عموم في)٣(األولى الجمعة إقامة وحال  

 مـانع  هنـاك  وهل ،الجمعة حقيقة على للوقوف والمراجع الكتب أُمهات في
 لــدى والتخوفــات التحفظــات بعــض إال يجـدوا  ولــم ،إقامتهــا؟ مــن عيشـر 

 إال الجمعـة  تقام ال بأنه يقولون كانوا الحوزوية األوساط بعض ألن ؛ العلماء
 يقيمهـا  ومـن  محرمـة  الوقـت  هـذا  فـي  وأنها ،عادلة إسالمية حكومة بوجود

 وانـه  لشخصـه  التسـقيط  بقصـد  . )٤( بالحكومـة  ارتباط وله أمره في مشكوك
                                                

  . ١٢/٢٠١٣/  ٨الشيخ أحمد المالكي في البصرة (إمام جمعة الحيانية) بتاريخ مقابلة مع  )١(
  .٢٠١٤/  ٣/  ٥) في البصرة بتاريخ مقابلة مع جعفر عبدالكريم حسين الربيعي (شاهد عيان )٢(
كان هناك هاتف أرضي في مكتب السيد الصدر وتـم بواسـطته متابعـة نتـائج الصـالة فـي        )٣(

االتصاالت احد الموجودين وهم الشهيد مصطفى الصدر والشـيخ  المحافظات حيث يرد على 
محمد اليعقوبي والشيخ علي سميسم والشيخ عبدالستار البهادلي لمعرفـة أعـداد المصـلين فـي     

) مصـلي .  ١٥٠٠٠٠المحافظات كافة وقد قُدرت أعداد المصـلين فـي مدينـة الصـدر وحـدها(     
  . ٢٠١٤/  ٢/  ٢٣ي في النجف األشرف بتاريخ مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عبدالستار البهادل

مقابلة مع السيد عواد الماجدي (طالب في جامعـة الصـدر الدينيـة) فـي النجـف األشـرف        )٤(
  . ٢٠١٤/  ١/  ١٧بتاريخ 
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 الشــباب لتشـخيص  الفـخ  لنصـب  مكيـدة  الصــالة هـذه  تكـون  وربمـا  عميـل 
 للعدالة فاقدين كانوا من خلف تجوز ال أنها أو ،العتقالهم تمهيدا الملتزمين

 فكانـت  األجوبـة  وأمـا  ،مبسـوطة  فيـه  الفقيـه  يد تكون ال بلد في جائزة وغير
ــة حقــائق علــى مســتند رد مــن المرجــع يطرحــه كــان مــا علــى مبتنــاة  فقهي

 مؤيـد  بين المجتمع صفوف في نشطاً شعبياً حراكاً ذلك ولد مما . )١(واقعيةو
 . )٢(والـبطش  بالقسـوة  تميـز  أمنـي  تحـد  وسـط  ،ومسـتفهم  ومتخبط ورافض

 الجمعـة  لصـالة  الـدعوة  اسـتمرار  علـى  المـؤمنين  وبعض الجمعة أئمة فعمل
 قهيـة الف أسـئلتهم  علـى  واإلجابـة  والـدواوين  الحسـينيات  فـي  بالناس واللقاء

 فتـاوى  وتوزيع العامة واألماكن الجماعة صالة وفي ،الجمعة بصالة المتعلقة
 صـالة  عـن  بدفاعـه  والخاصـة  بصـوته  المسـجلة  الكاسـيت  وأشـرطة  المرجع
   . )٣(الجمعة

 بشـكل  الجمعـة  صـالة  تأديـة  رؤوف:((إن عادل والكاتب الباحث ويرى
ــارب دوري ــا ،متق ــداً أعطته ــأثراً بع ــر وت ــي أكب ــراكم ف ــو ت ــي عيال  السياس

 لهـا  السياسـية  الداللـة  وتـراكم  لضخ ومتواصل مفتوح إجراء فهي ،لدالالتها
 فـي  اإلسـالمي  والوعي للخطاب دائم إحضار إنها ،لألمة الجمعي الوعي في

                                                
/  ١٢/  ٥مقابلة مع المهندس عالء محسن عبد الزهـرة (شـاهد عيـان) فـي البصـرة بتـاريخ        )١(

٢٠١٣                           .                   
 ٨/  ٢٥مقابلة مع الشيخ عباس خليفة (مكتب الشيخ اليعقوبي) في النجف األشرف بتاريخ  )٢(
 /٢٠١٣ .  
/ ١٠/ ١٠مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ علي الربيعي في البصرة(إمام جمعـة الـدير) بتـاريخ     )٣(

٢٠١٣.  
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 تفاصـيل  مـن  العـام  الـوعي  هـذا  يتطلبـه  ما زخم بطاقة ضخه ثم ومن الساحة
 علـى  اإلصـرار  ومحـور  المواجهـة  محـور  فشكلت . المحتدم الصراع ومسار
 قـد  فهـي  . )١(وأهميتها)) لدورها ترتقي ال التي األمور من غيرها دون إقامتها
 هـذا  إلـى  بحاجـة  كانـت  التـي  الجمـاهير  ،نوعية نقلة العراقية الجماهير نقلت

   .)٢(السلطة ضد المبطنة والمعارضة ،المكبوتة مشاعرها عن لتنفس ،المتنفس
 ال أصـبحت  حتـى  المرجعيـة  عـن  الجمـاهير  فصـل  مـن  النظام تمكن لقد
 تقليد وإنما للمجتهد حقيقي رجوع وجود دون الحوزة زعيم اسم إال تعرف
 اإلعالميـة  الوسـائل  أهـم  مـن  لتكـون  الجمعـة  صالة فجاءت ،)٣(فقط شكلي
 الــذين والــوكالء الخطبــاء مــن جملــة بوســاطة ،المرجــع ورأي فتــوى لنقــل

 مع حقيقياً رابطاً ليكون نويةمع من المباشر اللقاء يعطيه ما مع ،بنفسه  دعمهم
 لـدى  تمامـاً  المعطلـة  الفريضـة  هـذه  إقامـة  أن مالحظـة  ويمكـن  . )٤(المرجع
 فقـد  ،وتوجيهيـاً  إعالميـاً  منبـراً  أصـبحت  أنهـا  عديـدة  لقرون الشيعية الطائفة
 العـراق  أنحـاء  إلـى  الصـدر  محمـد  مرجعية صوت الجمعة صالة منبر أوصل

 فقـد  ،العـالم  أنحـاء  كـل  فـي  راقيينالعـ  عنـد  ملحوظ تجاوب وحصل ،كافة
 التـي  الفوتوغرافيـة  والصـور  التسـجيل  أشـرطة  ولعـل  الصوت هذا استقطبهم

                                                
  . ١٤٤عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ٤٠٥لفضلي، المصدر السابق، ص صالح مهدي ا )٢(
وذلك ألن التواصل مع الحوزة يعني التعرض لعقوبة اإلعـدام، إذ ذهـب فـي هـذا الطريـق       )٣(

كثير من الناس وتوجيه اتهام باالنتماء لحزب الدعوة لكل من عرف عنه أي نشاط دينـي ولـو   
  بمقدار أداء متواضع.  

  . ٢٠١٣/ ١٢/  ٨ي في البصرة بتاريخ مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ احمد المالك )٤(
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 سـواء  حـد  على واألصدقاء األعداء بهرت والتي الطرائق بشتى تهرب كانت
  . )١(عنها بعيداً كان ممن حتى الصالة هذه الناس يحب لكي الطريق مهدت

 ،فيهـا  حـريتهم  وجـدوا  كـونهم  الجمعـة  بصـالة  المصـلون  تعلق وقد   
 وأصبحت مشروعيتها حول وهناك هنا تثار التي الشبهات برد أغلبهم وتكفل
ــا ــا إقامته ــة وتأديته ــي عالق ــانهم ف ــن أذه ــة م ــى الجمع ــة إل ــة الجمع  ،المقبل

 تعـيش  أحياهـا  ومـن  الجمعـة  وأصـبحت  ،والتوصيات التوجيهات وينتظرون
 وتعـاونهم  شـجاعتهم  وعززت ،مبيوته في حاضراً وحديثاً الناس مع متفاعلة

 اسـتمرار  لتأييـد  فسـعوا  ،مقلديـه  مـن  المرجـع  يريده ما وأفهمتهم ،بينهم فيما
 صـالة  حـول  بيـان  أو اسـتفتاء  يصـل  كـان  فعنـدما  . )٢(جهـدهم  بكل الجمعة
 يكـون  سـاعات  بضع وفي ،الثقات إلى النسخ بعض وتعطى يستنسخ الجمعة

 ضـعف  علـى  الجمعـة  اصـرو من ويتكفـل  ،النـاس  بـين  واسـع  بشـكل  وزع قد
    . )٣(التكاليف دفع المادية حالتهم

 يسـتعين  الجمعـة  أئمـة  بعض كان فقد ،الجمعة بخطبة يتعلق فيما أما  
 مـنهم  يطلـب  الخطبـة  يكتـب  وعنـدما  االكـاديميين  األصدقاء من بمجموعة

 اختيـار  فـي  مخيرين وكانوا ،)٤(وغيرها قصة أو شعرياً شاهداً أو قرآنياً شاهداً
 حيـث  مـن  للدولـة  وإرباكـاً  للجمعة قوة نقطة ولد وهذا خطبهم اتموضوع

                                                
 . ٢٤٣عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(

  . ٢٠١٣/  ١٠/  ١٠مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ علي الربيعي في البصرة بتاريخ  )٢(
  .  ٢٠١٣/ ١٢/  ٨مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ أحمد المالكي في البصرة بتاريخ  )٣(
 ٢/ ٢٣لة مـع إمـام الجمعـة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ           مقاب )٤(
/٢٠١٤ .  
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 تكـن  ولـم  . )١(للجمعـة  كامـل  مشـروع  أو تنظـيم  وجـود  بعـدم  لهـم  اإليحاء
 التركيز مع للخطيب عامة خطوطاً يعطي المرجع كان وإنما مركزية الخطب

 مـا  إفعل يجيبه الجمعة إمام يسأله وعندما ، باهللا الناس وربط الدعاء على
 بـالنفس  وثقـة  كبيـراً  دعمـاً  الجمعـة  إلمـام  يعطـي  كـان  وبهذا ،المصلحة هفي

 وتقـدير  اهللا لطاعـة  الـدعوة  وسـائل  في والتفنن لإلبداع كافية جرعة ويمنحه
 بالتصـرف  يوجـه  كـان  الخاصـة  الحـاالت  فـي  إال التهدئة أو التصعيد موقف

 لـم  دماءال إراقة في يتسبب أو يؤثر قد الذي الخطير فالموقف . )٢(المطلوب
 السـلطة  يسـتفز  تصـرف  أي مـن  استياءه ويظهر الخيار، حرية للخطيب يترك

 فقـد  ،تـراق  دم قطـرة  كل من برئ إنه وقال ،القوة الستعمال المبرر ويعطيها
 ،مدروس غير أو انفعالي بشكل السلطة مع المباشر الصدام بعدم يوصي كان
     . )٣(تامة بسرية ريالعسك بالعمل خاصاً إذنا ثقاته لبعض أعطى قد كان وإن

 مـن  آمنـة  مسـافة  على الحفاظ على البداية في الجمعة أئمة وحرص  
 ،)٤(باسـتمرار  معها تدافعاً هناك كان ذلك مع لكن السلطة مع المباشر الصدام

 وبعـد  ،األمـاكن  اكثـر  فـي  المشـكالت  مـن  جملة الجمعة صالة واجهت لذا
 حميد علي والشيخ صادق علي الشيخ اجتمع ١١/١٩٩٧/ ٧ في الثالثة الجمعة

 المتخـذة  واألسـاليب  التصـرفات  لـه  ونقـال  األحـداث  لـه  وعرضا المرجع مع

                                                
  . ٢٠١٣/  ٩/  ٣مقابلة مع الشيخ علي النعماني (قاضي شرعي) في النجف األشرف بتاريخ  )١(
  . ٢٠١٣/ ٩/  ٢٣مقابلة مع الشيخ نذير نعمة راضي القريشي في النجف األشرف بتاريخ  )٢(
/  ١/ ٢٣ع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجف األشـرف بتـاريخ   مقابلة م )٣(

٢٠١٤   .  
  . ٢٠١٤/ ١/  ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )٤(
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 إلـى  األمـر  وصـول  واحتمـال  ،السـلبيات  بعـض  وظهـور  ،الجمعة صالة تجاه
 الـدور  علـى  المثقفـين  بعـض  احتجـاج  مـع  ،السـلطة  مـع  المباشـرة  المواجهة
 ضـعف  مـع  الطموح بييل ال أنه من الجمع أئمة بعض به قام الذي التوجيهي

 مـن  اإلنسـحاب  خيـار  حتـى  كافـة  جوانبـه  من األمر فدرس ،بعضهم قابليات
 ،الظـروف))  كلفتنـا  مهما قائمة ((الجمعة وقال: صباحاً طلبهما لكنه ،الجمعة

  . )١(صادق علي الشيخ من بدالً الثورة لمدينة بالتوجه حميد علي الشيخ وأمر
 األكثـر  المرجع الصدر حمدم السيد أصبح الجمعة صالة إقامة وبعد  

 عـن  الحـوزة  فضالء بعض تراجع وبدأ ،مقلديه عدد وازداد العراق في شهرة
 العتقـادهم  ،العلـوم  بحر حسين السيد مثل لمناصرته وانظموا السابق موقفهم

 ،المجتمع في اإليجابي التغيير ومشاهدتهم الدين نصرة في وتفانيه بإخالصه
 )٢(معه وقفوا قد المجتمع في االكاديميين نم الواعية المثقفة الطبقة وكذلك

 صـالة  أن إلـى  ١٩٩٨ / ٨ /١٢ بتـاريخ  اهللا فضـل  حسين محمد السيد وأشار .
 والكفـر  االسـتكبار  مواجهـة  علـى  تؤكـد  التـي  اإلسـالم  فـروض  من الجمعة

 المـؤمنين  ونصـح  ،المسـؤولية  مسـتوى  فـي  بهـا  القـائمون  كان اذا العالميين،
  . )٣(الكثير الخير فيها ألن ؛ حولها لتفافواال الجمعة صالة بتأييد


 مضــطرين أنفســهم يجــدون والــدعاة العلمــاء مــن قليــل غيــر عــدداً كــان
 . اإلسالمي المجتمع في السائدة والممارسات واآلراء األفكار بعض لمجاراة

                                                
  . ٣٥علي صادق، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٣٤المصدر نفسه، ص  )٢(
  .  ١١ص  محمد حسين فضل اهللا، المصدر السابق، )٣(
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 عليهـا  موافقـة ال يظهـرون  قـد  بـل  ،نحوهـا  رأيهـم  إبـداء  عن يمتنعون لكنهم

 مـن  الحـذر  هـو  أبرزهـا  مـن  ،ومبـررات  أسـباب  الظـاهرة  ولهذه. لها والتأييد
 الفقهيـة  واآلراء العقائديـة  لألفكـار  مراجعـة  أي ترفض التي التقليدية القوى

 . القائمـة  الدينية والممارسات التقاليد في وتغيير تطوير أي وتواجه ،السائدة
 الفتـوى  سالح أمامه يشهرون فإنهم ،قدوالن المخالفة على عالم تجرأ ما وإذا
 ،شخصيته الغتيال ،والضالل باالبتداع عليه تحكم وقد دينه في تشكك التي

  . )٢( العراق فقهاء من كثير وتبنى . )١(تأثيره ومحاصرة ،دوره وتحجيم
 يسـقط  أن يريـد  أنه ومن منه يسخرون الصدر محمد السيد مناوئي وكان

 علـى  حرصـهم  (وبـدافع  الـدين  رجـال  بعض جهد وقد ،وكفنه بعصاه النظام
 حســب الصــدر محمــد أوجــدها التــي والبــدع والتخــبط الضــياع مــن الـدين 

 الجمعـة  صـالة  بطـالن  على تنص قديمة كتيبات اخواستنس طبع فهمهم)إلى
 صـالة  وأداء الصدر السيد اتباع عن ليعدلوا الناس بين وبثوها الغيبة عصر في

 فـي  ترسـخ  قديم تراث إلى يرجع جماعياً سلوكاً هذا موقفهم وكان الجمعة
 حركة في بالتشكيك وأخذوا . )٣(مقدسة مكانة له وأضحت الدينية المؤسسة

 جـاه  بأنـه(طالب  ويقولـون  ،الجمعـة  بصـالة  ويعرضـون  لصـدر ا محمد السيد
 احدى تكون أن البد أنه فهمهم من منطلقين . )٤(للسلطة) وأنه(موالٍ وشهرة)

                                                
ــامن، ط      )١( ــد الث ــاع، المجل ــة واالجتم ــدين والثقاف ــي ال ــث ف حســن موســى الصــفار، أحادي
  .١٣)، ص ٢٠٠٩،(بيروت،١
 . ٩٩بهاء زُهير صالح، المصدر السابق، ص  )٢(

  . ٢٧٩ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )٣(
  . ٥٨مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٤(
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 كمـا  ،الصـالة  هـذه  تجـوز  ال لـذلك  متـوفر  غيـر  أمـر  وهـو  سياسية الخطبتين
 المسـجلة  محاضـرته  فـي  الـدين  رجـال  أحد انتقد عندما الناصرية في حدث

 كـل  مـع  تنعقـون  مالكم الناصرية أهل وقال:((يا الجمعة ةصال كاسيت على
   . )١(الظهر)) عن تجزي وال باطلة الصالة هذه ! ناعق

 التطـوير  لـدعوات  فـوراً  الشـيعية  الفئات كل تستجيب ال أن الطبيعي ومن
 قـوى  ومراكـز  ،المجتمـع  عمـق  فـي  متجذر محافظ رأي لوجود ،واإلصالح

 عمـا  بسـرعة  يتخلـون  ال الغالـب  فـي  لنـاس ا وألن ،السـائد  الواقع من تستفيد
 الجمعة صالة من الشيعة حرم حيث ،طويالً زمنا وألفوه ،أسالفهم من ورثوه

  . )٢(وأوطانهم أزمنتهم من كثير في
 فـي  الحـوزة  رجـال  بعض على انطلت النظام خُدع إن للنظر الملفت ومن
 النظـام  فيـه  ارأث الذي الوقت ففي ،األمة عوام على فيه تنطل لم الذي الوقت
 النـاس  أول كـانوا  ،للسـلطة  عميـل  وانـه  الصـدر  السـيد  ضد الشائعات البعثي
 عـوام  الشـائعات  هـذه  يصـدق  لـم  حين في ،)٣(اإلشاعات هذه صدقوا الذين

                                                
  . ٢٠١٤/  ٣/  ١٠إبراهيم شبر(شاهد عيان) في الناصرية بتاريخ  مقابلة مع أحمد خليل )١(
  . ٨حسن موسى الصفار، الجمعة شخصية المجتمع المسلم، ص  )٢(
لم تتغير نظرة هذه األوساط للسيد الصدر حتى بعد استشـهاده، فقـد نشـرت مجلـة الغـدير       )٣(

.  ٤٢، ص ٢٠٠٣في أيار   ٦١التي يصدرها مركز اإلمام الخوئي اإلسالمي في لندن، في العدد 
كانـت صـور صـدام    (مقاالً طويالً عن األوضاع في العراق بعد سـقوط نظـام البعـث جـاء فيـه:     

حسين ترفع وتحرق وتتحطم، وتوضع بدالً منها صور السيد محمد محمد صادق الصدر، وهو 
أول مرجع شيعي يفرض على الحوزة العلمية والشيعة من نظام صدام حسـين، قبـل أن ينقلـب    
على النظام ويتحدث عالنية ضده من فوق منبر صالة الجمعـة، ممـا جعـل الكثيـر مـن الشـيعة       
وخاصة الفئة غير المثقفة تتبعه . الصدر كان قد قسم الحوزة إلى صامتة ويعني بها التي كانـت  
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ــاس ــطاؤهم الن ــا ،وبس ــي بينم ــون أن ينبغ ــي يك ــوزة وع ــا الح ــى والتفاته  إل

 األمـة  وعـي  من بكثير اكبر الدينية المرجعية ضد النظام وشائعات مخططات
 مـا  لكثـرة  السـلطة  بمـؤامرات  تـام  واطـالع  مباشـر  احتكاك على أنهم بحكم

 صــورة وتشــويه الــدماغ غسـيل  محــاوالت مــن المعـتقالت  فــي لــه تعرضـوا 
 طلبـة  وعـي  فـي  ضـعف  نقطـة  يشـكل  ممـا  وهـذا  ،الطلبـة  أعين في المراجع
 للمخــابرات الصــدر)عميل إن(محمــد قــال بعضــهم إن إذ ،العلميــة الحــوزة

 لـو  حين في ،العلمية الحوزة لتهديم جـنّد عندهم عميد برتبة وهو لصداميةا
 إن لقـال  المحافظـات  مـن  غيرهـا  وفـي  األشرف النجف أزقة في البقال سئل
 هـذا  أن مـن  الـرغم  علـى  ،المرجعيـة  لتسقيط صدام أجهزة شائعات من هذه

 الـرغم  فعلـى  الحـوزة  رجال بعض وأما ،به يحيط الذي بالواقع محتك البقال
 من النظام بثه ما صدقوا ذلك مع ،منها وماعانوه السلطة بأساليب معرفتهم من

   . )١(الصدر محمد السيد شخصية لتشويه دعايات
 لدرجة الصدر للسيد المناوئين الدين رجال ببعض الحال وصل وقد  
 يـتمكن  لـم  ديـالى  محافظة ففي ،الجمعة صالة إقامة لمنع بالسلطة االستعانة

 بسـبب  المركـز  فـي  الجمعـة  صـالة  إقامـة  مـن  الصـدر  محمـد  سـيد ال وكالء

                                                                                                              
تهتم بالدرس وبتدريس العلم وال تتدخل في السياسـة، وهـذا هـو مـنهج الحـوزة العلميـة فـي        

ثائرة أو ناطقة، تلك هي حوزته . وكان اتباع الحوزة األولى التي تهجم عليها  النجف، وحوزة
الصدر من طلبة العلم والعلماء، وبينما اتباع حوزتـه فهـم البسـطاء  كـان يثيـر فـيهم العواطـف        
الحماســية . وكــان أن لقــي الصــدر مــع اثنــين مــن أنجالــه مصــرعهم علــى يــد مجموعــة مــن  

  . ٢٨، ص ١. عبدالرزاق النداوي، المصدر السابق، ج  )المسلحين في وسط مدينة النجف
  .  ١٠٨، ١٠٦يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )١(
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 الشـارع  إلـى  األمنيـة  القوات نزول ساند أن لدرجة متنفذ دين رجل معارضة
 مـن  يتمكنـوا  ولـم  البعيـدة  القُرى في إقامتها إلى الناس اضطر مما بعقوبة في

 بتـرك  الصـدر  السيد مقلدي ينصح كان وآخر . )١(إطالقاً المركز في إقامتها
 إضـاعة  الحـرام  مـن  بـل  الظهـر،  صـالة  عـن  تجـزي  ال ألنهـا  ،الجمعـة  الةصـ 

  . )٢(الجمعة بصالة الظهر صالة من ركعتين
 بشـركة  أشـبه  الحـوزة  جعـل  تحاول الحوزة داخل جهة هناك وكان  
 وهنـاك  ،متسلسـلة  وراثة عن عبارة الزعامة تجعل أن تريد وأخرى ،مساهمة
 التسقيط فـكأن الصدر. السيد رادم خَطأً فهمت لكنها صالحة أخـرى تيارات

 أو عنـه  للـدفاع  التصـدي  مجـرد  وكـان  ،واجبـاً  أصبح الصدر السيد لشخص
 بعـض  واتخـذ  . )٣(والتخـوين  والسـخرية  بـاالزدراء  يقابـل  لمشـروعه  الدعوة
 الوسائل بكل وعارضوها الجمعة صالة من سلبياً موقفاً العلمية الحوزة رجال

 إن النـاس  وعمـوم  الحـوزة  طلبـة  مـن  يتـبعهم  من إقناع وحاولوا لهم المتاحة
 شرعا جائزة غير الصالة هذه ألن ،المذهب على الحرص بدافع هذا موقفهم

 الـذين  الـدين  لرجال الهدايا ومنح والوعود األموال الطريق هذا في وبذلوا ،
 ،ذلـك  فـي  أشـداء  وكـانوا  ،الجمعة وصالة الصدر السيد مرجعية ضد يقفون

 علـى  النـاس  وحرضـوا  ،الجمعة صالة ضد السلطة تإجراءا أيدوا إنهم كما

                                                
/ ١/ ٢٤مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ محمد كاظم الحميداوي في النجف األشرف بتاريخ  )١(
/٢٠١٤/ ١ .  
  . ٨١يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٢(
تحـت عنـوان    ١/٩/٢٠١٤عي بثته قنـاة العهـد الفضـائية بتـاريخ     مقابلة مع الشيخ عباس الربي )٣(

 قصة تجربة (وكان الشيخ قد تولى مهام عدة في مكتب السيد الصدر) .
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   . )١(يتمكنون ما بحسب ومحاربتها مقاطعتها

 صـالة  بـأداء  ألبنائهم السماح عدم على اآلباء اآلخر البعض وحرض   
 تعارضـت  ولو لهم ملزمة الشباب لدى المرجع طاعة أصبحت لكن ،الجمعة

 ،البيـت  فـي  اوتركهـ  لوالـده  رسـالة  أحـدهم  وكتـب  ،إلـيهم  الناس أقرب مع
 يحضر سوف ألنه عفوه وطلب طاعته من أقدس المرجع طاعة أن بها يخبره

 الجمعـة  صـالة  اآلبـاء  أحد وصف وقد . )٢(الصدر السيد بها أمر التي الجمعة
 وحـرض  بـل  ألدائهـا  الذهاب من ولده منع بالقوة وحاول وهابي تجمع بأنها

 النظام أمن وكالء لهفع خطراً يعد كان األسلوب وهذا ،ضده للوقوف أخوته
  . )٣(بالصالة االلتحاق من الشباب منع باتجاه الدفع أجل من األهالي بين

 مـع  وسـلكوا  الحوزوية وقيادته ظهوره يخشون كانوا العلماء وبعض  
 . )٤(الصـدر  بـاقر  محمـد  السـيد  تجـاه  اتبعوه الذي نفسه الطريق الصدر السيد
 وانتقـد  الدينيـة  الزعامـة  سـلبيات  عن الجمعة خُطب في كشف حينما وذلك

 بـين  الشاسـع  البـون  وأوضـح  المجتمـع  فـي  العلمية الحوزة رجال بعض دور
 وبـين  ،المـذهب  رجاالت بعض منهج وبين )طالب( أبي ابن علي منهج

                                                
  . ٢٠١٤/  ١/ ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )١(
  . ٢٠١٣/  ١/  ٢٩تاريخ مقابلة مع السيد صادق كاظم الياسري (شاهد عيان) في البصرة ب )٢(
 . ٢٠١٥/ ١/  ٢٥مقابلة مع  د. عماد مكلف عسل (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )٣(

لمعرفة معاناته وظروفه الصعبة ينظـر: األمـل البقشـي، وجـع الصـدر ومـن وراء الصـدر أم         )٤(
) ؛ محمــد رضــا النعمــاني، ٢٠٠٦، مؤسســة أم القــرى للتحقيــق والنشــر،(بيروت،  ١جعفــر، ط 

؛ محمد رضا النعماني، الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، ط  ٢لمصدر السابق، ج ا
  ) .١٩٩٧، ( قم، ٢
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 الطبيعـي  مـن  وكـان  .)١(واليـأس  والجهـل  الخـوف  من الخالص سبيل للناس
  نابعة بالضرورة كنت لم التي المعارضة وبعض ،الرفض ببعض يواجه أن جداً
 الـرؤى  فـي  االخـتالف  مـن  نابعـة  تكـون  قـد  هـي  إنمـا  ،عدائيـة  أهداف من

 أكبـر  الظـاهرة  كـون  مـن  نابعة أو ،لمقدماته فاقد تحليل من نابعة أو ،الفقهية
  . )٢(وتقديرها وفهمها استيعابها على قدرتهم من

 النجــف فــي العلميــة الحــوزة تــوهم أن النظــام مخــابرات وتمكنــت  
 ،للنظـام  الصدر محمد السيد بعمالة العراقية المعارضة وكذلك وقم األشرف

 فـي  وسـعهم  كـل  وبذلوا مشاريعه ومحاربة بمعاداة هؤالء تكفل فقد وبذلك
 الوسـائل  بكـل  لـه  واإلسـاءة  ،الجمعـة  صـالة  محاربـة  أجـل  مـن  ،السبيل هذا

 رسـول  اإليرانـي  الكاتـب  عنـه  قـال  فقد ،والسذاجة بالعمالة واتهامه الممكنة
 المستبعد من كان ،ببساطته معروفاً الصدر السيد كان ولما(عفريـان:( ج
 ورائهـا  من يهدف مدروسة خطة وفق األمر هذا على أقدم يكون أن

 علـى  الكبير اإلقبال فإن((أيضاً: وأشار ،))الدولة سياسات مواجهة إلى
 ظـل  ففي ،كبيراً شأناً بلغت مرجعيته بأن أوهمه الصدر محمد السيد
 عنه تعبر الحكومية اإلذاعة إن أحياناً األمر بلغ لمرجعيته لةالدو تأييد

 تصدي بداية عند ظهر الكالم هذا كان ولو . )٣())األعلى الديني بالمرجع
                                                

  .  ١٢٦فاطمة كريم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٨٤عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٢(
ية وايران، رسول جعفريان، ترجمة حيدر محمد جواد، التشيع في العراق وصالته بالمرجع )٣(

  ، دار الحبيب، ١ط 
  . ١٥٨)، ص ٢٠٠٧( قم، 
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 أن لكـن  ،الكاتـب  هـذا  نعـذر  أن يمكـن  كان للمرجعية الصدر محمد السيد
 الهجمة حجم على يدل فهذا ،سنوات بعدة استشهاده بعد الكالم هذا يكون

 حـاول  فالكاتـب  ،آنـذاك  المـذهب  فـي  أخوتـه  مـن  المرجع لها تعرض تيال
 اإليرانيـة  المرجعيـة  بإبـدال  النظـام  لمخططـات  وتنفيذه المرجع عمالة إثبات

 المسـلمات  مـن  األمـر  وكـأن  ببساطته) (معروفاً أنه إلى وأشار ،عربية بأخرى
 االتاالعتق كل المرجع لهذا يشفع ولم . )لمرجعيته الدولة (تأييد ووضوح

 مـع  استشـهاده  إلـى  ،مـنهم  العشرات وإعدام وأتباعه وكالؤه لها تعرض التي
 بعضهم وهروب منهم الكثير وإعدام ألنصاره انتفاضات من وماجرى ولديه
 هـذا  بإقنـاع  ،المظلـوم  العراقـي  الشـعب  لنصـرة  عملـه  مـا  وكـل  ،البلد خارج

 والسيد ةالجمع صالة ضد شنت التي اإلعالمية الحملة بوقف وغيره الكاتب
 والوطنيـة  والسياسـية  الدينية شخصيته تسقيط استهدفت والتي الصدر محمد

 يظهـر  أن هـؤالء  خشـية  إال األمر يتعدى وال . موته بعد واستمرت حياته في
  . األمة حوله تلتف آخر عراقي مرجع

 محمــود الســيد عــن صــدرت التــي هــي التصــريحات هــذه أخطــر ولعــل
 هـم  األشـرف  النجـف  في الحوزة وطلبة اءعلم كل اعتبر عندما ،)١(الهاشمي

                                                
: ولـد فـي الثـاني مـن ذي     السيد محمود بن السيد محمد علي الهاشمي الشـاهرودي  )١(

هـ بمدينة النجف . وبعد أن أنهى الدراسـة االبتدائيـة فـي المدرسـة العلويـة فـي        ١٣٦٧القعدة 
ي المقدمات والسطوح فـي سـنين قالئـل،    مدينة النجف، بدأ بدراسته الحوزوية، فأنهى مرحلت

ثم انضم إلى حلقة دروس مرحلة الخارج في الفقه واُألصول، التي كان يقيمها الشـهيد السـيد   
محمد باقر الصدر، فضالً عن حضوره دروساً لإلمام الخميني والسيد الخوئي . أُعتقل على أثر 

م)ــ، فالقـى   ١٩٧٣-ه١٣٩٣رين عـام( الحملة التي شنَّها نظام صدام حسين ضد العلمـاء والمفكّـ  
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 نظـام  سـقوط  بعـد  منـه  صـدر  التصـريح  هـذا  إن الخطر ومكمن ،البعثيين من
 تغييـر  مـن  عليـه  طـرأ  ومـا  العراقـي  بـالواقع  معرفتـه  عدم على يدل مما صدام

 على والحفاظ الوعي نشر في ونشاطهم العلمية الحوزة علماء بجهود إيجابي
 حيـث  ،البعثيـة  السـلطة  مخططـات  وإفشـال  راقيالع للشعب اإلسالمية الهوية
 مـن  ويخليهـا  النجـف  حـوزة  علـى  يقضي أن صدام استطاع(قـال:( 

 أكـابر  أما ،قليل عدد سوى اإليرانيين من يبق فلم ،والعلماء الفضالء
 مـن  مجموعـة  فيها بقي ،نعم ،وسجين راحل فبين واللبنانيين العرب

 منهـا  تتعـاف  لم اصمةق ضربة صدام من الحوزة تلقت لقد . البعثيين
 زوال على سنوات خمس أو أربع مرور وبعد واليوم ،هذا يومنا حتى

 ،البلـد  ذلك في حوزة وجود عن هناك من القادم يتحدث قد صدام

                                                                                                              
صنوف التعذيب الجسدي والنفسي، واضطرّ بعدها للسفر إلى إيران، بإيعاز مـن السـيد محمـد    
باقر الصدر، ليكون وكيله العام وممثّله الخاص لدى اإلمام الخميني، وله مشاركات فعالـة فـي   

ا مجمـع أهـل البيـت (علـيهم     مجال المؤتمرات اإلسالمية الفكرية، واالجتماعات التـي يقيمهـ  
السالم) العالمي، ومجمع التقريب بين المذاهب اإلسالمية، والحوزة العلمية في قـم المقّدسـة،   
والتجمعات التي تقام في مدينة مشهد المقدسة . وتـرأس أول مـؤتمر فقهـي اختصاصـي دعـا      

هاد)، وكذلك تـرأس  إليه اإلمام الخميني، وكان تحت عنوان (تأثير الزمان والمكان على االجت
المؤتمر األول لدائرة معارف الفقه اإلسالمي لمذهب أهل البيت (عليهم السالم)، الذي انعقـد  
في مدينة قم المقدسة . يعد من أبرز الفقهاء، وتتلمذ عليـه جمـع غفيـر مـن الطلبـة مـن داخـل        

انة الدستور، إيران وخارجها . وترأس السلطة القضائية في إيران وأصبح عضواً في مجلس صي
وكذلك عضواً في مجمع تشخيص مصلحة النظام. الموقع الرسـمي لسـماحة آيـة اهللا العظمـى     

  .السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
 http://hashemishahroudi.org/ar/page-31  
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 مـن  صـدام  استأصلها فقد ،هناك لحوزة وجود ال انه الحقيقة ولكن

   . )١())أساسها على وأتى جذورها

                                                
  . ٥٩عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
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 االعتبـار  بعـين  تأخـذ  بطريقـة  فكـر  الصـدر  محمد السيد أن القول يمكن
 ال فالنظـام  ،المرحلة وخصوصيات الشعب وخصوصيات النظام خصوصيات

 علـى  ليحصـل  رهـائن  شـعبه  أبنـاء  جعـل  ،والـبطش  القمـع  في نظير له يوجد
 األسـاليب  أن يشـعر  بدأ والشعب الجوار. دول من أو المعارضة من تنازالت
 بـوادر  األفـق  في تبدو أن دون طاقاته معظم استنفدت المعارضة في السائدة

 لمظـاهر  يـروج  أن النظـام  علـى  فرضـت  مرحلـة  توخصوصيا الثمار. قطف
 التحـديات  أمـام  موقعـه  لتعزيـز  ،اإليمانيـة  بالحملة أسماه ما خالل من الدين

 مـن  حلفائـه  بحـق  ارتكبـه  الـذي  الخطأ بأن شعر بعدما الخارج من تأتيه التي
 ،الشـعب  غضـب  امتصـاص  بـذلك  النظـام  وهـدف  . )١(يغتفـر  ال الـذي  وعالن

 ويمـنح  ،ديمقراطـي  نظـام  بأنـه  ليبـدو  العـالم  أمـام  صـورته  تحسين ومحاولة
   . )٢(الشعب أفراد لكل الدينية الشعائر لممارسة الحرية

 المحافظـات  إلـى  الجمعـة  أئمـة  الصـدر  محمـد  السـيد  أرسـل  عندما  
 وبقيـة  والناس السلطة من األفعال ردود ويراقب ينتظر كان البعيدة والمناطق
 صـالة  ثمـار  خصوصـا  وللعلماء عموماً للحوزة يبين أن أراد ولعله . المراجع
 قنـاعتهم  رفـع  فـي  ذلك يسهم قد مما العراق عموم في حصلت التي الجمعة

 فـي  يسـهموا  أن مـن  مانع ال وعندئذ عليهم الحجة إلقاء ثَم ومن الثمار بهذه
                                                

  . ٦٩حسن اليوسف، المصدر السابق، ص  )١(
صادق جعفر، النهضة الصـدرية شـبهات وردود، مـن مجموعـة بحـوث ــــ رجـل الفكـر          )٢(

  . ١٥٤والميدان،  ص 
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 الوقـت  مـنحهم  قـد  المـدة  هـذه  مـرور  إن كما . األشرف النجف في إقامتها

 ونتيجـة  األشـرف  النجـف  في العام االتجاه فإن جيداً، األمر هذا في ليفكروا
 استجابة على يساعد ال قد التقليدية المرجعية خلفتها التي القديمة للرواسب
 ،بـذلك  للتفكير الكافية الفرصة وإعطائهم وقتها في للصالة النجفية الجماهير

 فـي  إقامتهـا  علـى  يسـاعد  ممـا  المحافظـات  بقية في المشجعة النتائج ولمس
   .  )١(األشرف النجف
 

 أمـر  إيجابيـة  نتـائج  عـن  وأثمـرت  الواسـع  نجاحها الجمعة حققت أن بعد
 إقامتهـا  من أشهر الستة قرابة بعد وذلك )٢(الكوفة مسجد في بإقامتها المرجع

                                                
  . ٢١كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )١(
عن مدينـة النجـف األشـرف وتقـع      ٢كم ١٨جد في مدينة الكوفة التي تبعد يقع هذا المس)٢( 

في الجانب الشرقي منها . ويعتبر مسجد الكوفة من أكبر المساجد اإلسـالمية وأشـهرها، ويعـد    
) متر مربع، وهـو مربـع   ١٢١٠٠من أقدم المساجد في العراق بعد مسجد البصرة . تبلغ مساحته (

)، إن أول من وضع أسـاس هـذا المسـجد هـو النبـي آدم(      الشكل . وتشير بعض الروايات
)سـفينته .  وهناك موضع في المسجد يدعى بالسفينة وهو المكان الـذي صـنع النبـي نـوح(    

)، )، ومقـام النبـي إبـراهيم(   وهناك عدة مقامـات فـي المسـجد هـي: مقـام النبـي أدم(      
)، وكـذلك محـراب   ()، والخضـر والنبي محمد(صلى اهللا عليه وآله وسلم) وجبرائيل(

) وهو موضع استشهاده، ومقام بيت الطشت، ودكة القضاء، ومقام اإلمام زين اإلمام علي(
)، ولـذلك يعتبـر المسـجد مـن األمـاكن المقدسـة       )، واإلمام جعفر الصادق(العابدين(

التي تحتل مكانة دينية واجتماعية لدى المسـلمين . وكـذلك يقـع مرقـد أول شـهيد فـي ثـورة        
) شـرق المسـجد مالصـقاً لـه     م الحسين بن علي(عليهما السالم) وهو مسلم بن عقيـل( اإلما

) . ويقابلـه مرقـد الصـحابي    وبجانبه مرقد المختار الثقفي اآلخـذ بثـارات اإلمـام الحسـين(    
الجليل هاني بن عروة، ويقع قرب المسجد مراقـد عـدد مـن الصـحابة والتـابعين . للمزيـد مـن        
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 محمـد  السـيد  خـرج  حيث كبيراً تجاوباً واكتسابها العراق وجنوب وسط في
 ،)١(بنفسـه  إقامتهـا  حـول  ضـجة  أي يثيـر  ال أن تعمـد  ولكنـه  ،ليقيمهـا  الصدر

 بنيته تعرف أن من تتمكن لم إذ ،السلطة على للتمويه الوسائل كل فاستخدم
 هـو  مـن و بالموعـد  معرفتهـا  وعـدم  ،أوالً األشـرف  النجـف  في إقامتها حول
 )٢(اإلعالنات لوحة في بتعليقها وأمر بذلك صغيرة قصاصة فكتب ،ثانياً اإلمام

 يسـأل  عنـدما  فكـان  ،بهـا  شـروعه  قبـل  واحـد  أسبوع خالل التبليغ وحصل .
 فـي  صـادقاً  وكـان  ،أخـرى  وينفـي  مرة يثبت إقامتها عن األسبوع هذا خالل
 الشـيخ  الكوفـة  مسـجد  فـي  الصـالة  يقـيم  أن األمر بادئ يفكر كان إذ ،ذلك

 صـالة  تقـيم  أن منـك  صـغيرة((أريد  ورقـة  فـي  لـه  كتـب  إذ اليعقوبي محمد
 الشـيخ  لكـن  لـذلك))  األخضر الضوء تعطونا فهل الكوفة مسجد في الجمعة

 محمـد  السـيد  بهـا  اقتنع والتي ،األسباب له وذكر األمر هذا من إعفاءه طلب
  . )٣(اعتذاره فقبل الصدر

 فيهـا  الجمعـة  إقامة يمكن التي ألماكنا الصدر محمد السيد استطلع  
 المـؤمنين  أميـر  مرقـد  بـين  الواقعـة  والسـاحة  الكوفـة  فـي  السهلة مسجد فزار

                                                                                                              
ريم مطلـك، أثـر المكانـة االجتماعيـة للمراقـد الدينيـة فـي الضـبط         التفصيالت ينظر: عـالء كـ  

االجتماعي للسائح الديني في العراق، أطروحة دكتوراه، كلية اإلدارة واالقتصاد(قسم السياحة 
  . ٩٧ – ٩٠)، ص ٢٠١٢( وإدارة الفنادق)، الجامعة المستنصرية

  . ٢٤٤عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
 ٢/  ٢٣مقابلة مع إمـام الجمعـة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ           )٢(
/٢٠١٤  .  
عبـاس الزيــدي  ؛  ٤١٥، ٧٤-٧٣محمـد اليعقـوبي، الشـهيد الصـدر الثـاني كمـا أعرفـه، ص        )٣(

  . ٢٤٥-٢٤٤وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص 
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 أميـــر مرقـــد فـــي الصـــالة المشـــايخ أحـــد عليـــه واقتـــرح صـــفا، وصـــافي

 ولـم  ،)١(المعظـم  الكوفة مسجد على أخيراً اختياره وقع لكن )المؤمنين(
 مـن  قرونـاً  يتجـاوز  بمـاضٍ  تتصل وعلة دراية إال المسجد لهذا اختياره يكن

 للخالفـة  مركزاً يتخذه كان الذي )المؤمنين( أمير استشهاد بعد اإلهمال
 سـوف  )المهدي( اإلمام بأن الشيعة عند ارتكاز هو بما بمستقبل وتتصل

   . )٢(العالم شؤون إدارة يتم المسجد هذا ومن له عاصمة الكوفة من يتخذ
 هـذا  الختيـار  ومستقبلية وحاضرة تاريخية مةمه دينية دالالت هناك      

 الكوفـة  فمدينـة  ،األشـرف  النجف في الجمعة لصالة منطلقاً ليكون المسجد
 اتخذها وقد ،م)٦٣٨-ه١٧( عــام تمصيرها مـنذ التشيع مراكـز أهــم مـن تعد

 قـديماً  البيـت  أهـل  ومحبـي  الشـيعة  معـدن  وهـي  ،لحكمـه  مقـراً  علـي  اإلمام
 ذكريات من يحمله لما المسلمين عند)٤(قدسية له المسجد وهذا . )٣(وحديثاً

                                                
  . ٨١،  ص ٢المولى المقدس، ج عبدالرزاق النداوي، أحسن القصص من حياة  )١(
  . ١١٦فاطمة كريم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٢(
عبدالمنعم حسن، رمزية الكوفـة فـي جهـاد السـيد الشـهيد محمـد الصـدر، مـن مجموعـة           )٣(

)،  ٢٠٠٢، مؤسسة دار اإلسالم، (لندن،١بحوث ـــ الصدر الثاني دراسات في فكره وجهاده، ط 
  .١٠٥ص 

قوله في مسجد الكوفة:(ولو علم الناس مـا فيـه مـن     علي بن الحسين  روي عن اإلمام )٤(
انه قال: ( ما من نبي وال عبد صـالح إال وقـد   ) الفضل ألتوه ولو حبواً ) وعن أبي عبداهللا (

صلّى في مسجد الكوفة ) . كما انه كان مركزاً للعديـد مـن الثـورات عبـر الـزمن مثـل حركـة        
بي عبيدة الثقفي، وثورة زيد بن علي بن الحسين عليهما السالم، التوابين، وحركة المختار بن أ

وثورة محمد بن إبراهيم وأبي السرايا، وثورة علي بن محمد بن جعفر الصادق عليهما السالم، 
وثورة أبي عبداهللا شقيق أبي السرايا . للمزيد ينظر: عباس القمي، تعريب محمد رضا النجفـي،  
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 لهـذا  اختيـاره  فكـان  ،عـنهم  يومـاً  تغـب  لـم  عباديـة  وأهميـة  مقدسة تاريخية
 . )١(فيه إقامتها من يتوخاها كان التي النتائج تحققت وقد ،محله في المسجد

 إلـى  عبـوراً  بالمسـتقبل  الماضـي  لـربط  حاجة عن معبراً ليكون اختياره وجاء
 تسـخير  علـى  ذكيـة  ومقـدرة  نافـذة  تاريخية معرفة عن بذلك وعبر ،حاضرال

 التغيير عملية لتحقيق المكان قدسية من واإلفادة الحاضر، خدمة في الماضي
 من كبير من عدد يستوعب إذ ،مساحته سعة عن فضالً هذا . )٢(األمة وتوعية

 فـي   متمركـزة ال السـلطة  أجهـزة  رقابة عن بعيداً أنه كما ،والزائرين المصلين
  . النجف محافظة مركز

 عيـد  فـي  )طالـب(  أبـي  بـن  علـي  المؤمنين أمير زوار تفاجأ لقد  
 الصـدر  محمـد  السيد بمكتب اإلعالنات لوحة في صغيرة بقصاصة )٣(الغدير

                                                                                                              
ــاتيح الجنـــان، ط  ؛ عبـــد  ٤٥٣-٤٥٢، ص ٤٢٨)، ص ٢٠٠٤تضـــى، (بيـــروت، ، دار المر١مفـ

)، ٢٠٠٢، مكتبـة مـدبولي،(القاهرة،   ١، ط ٢٠٠٠ - ٦٣٢-الرسول الموسوي، الشيعة في التاريخ 
  . ٣٢١ص 

  . ٢٤٥عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١١١عبدالمنعم حسن، المصدر السابق، ص  )٢(
) خليفة لرسـول اهللا (صـلى اهللا   ل فيه الشيعة بتنصيب اإلمام علي(وهو اليوم الذي يحتف )٣(

ياأَيها الرسولُ بلِّـغْ   أمر الرسول بتبليغ الناس هذا األمر عليه وآله) وملخص الحادثة أن اهللا
ي اللَّهو الَتَهلَّغْتَ رِسا بلْ فَمتَفْع لَم إِنو كبر نم كا أُنزِلَ إِلَيي مدهالَ ي اللَّه النَّاسِ إِن نم كمصع

)رِينالْكَاف م٦٧الْقَو(  ذي الحجـة سـنة    ١٨(المائدة)وعندما رجع الرسول من حجة الوداع فـي
هـ  ولدى وصوله منطقة غدير خم أمر بالتوقف وألقى خطبة مهمة في يوم صـائف شـديد    ١٠

(قالها أربع مـرات) اللهـم والِ مـن وااله وعـاد     من كنت مواله فهذا علي مواله (الحر جاء فيها
من عاداه، وانصر من نصره واٌخذل من خذله وأدر الحـق معـه حيـث دار .. أال فليبلـغ الشـاهد      
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 الـذي  اإلمـام  اسـم  ذكـر  دون الكوفـة  مسـجد  فـي  الجمعـة  صالة إقامة تعلن

 ٤ / ١٧ الموافـق  الجمعـة  وميـ  الصـدر  السيد توجه هدوء وبكُل . )١(سيقيمها
 لـه  صـالة  أول ليقيم الكوفة مسجد إلى مكتبه وموظفي خواصه مع ،١٩٩٨/

 منذ )٣(شيعي عالم الكوفة مسجد منبر يصعد مرة وألول . )٢(المسجد هذا في
 الخـواص  دون الكـل  ويـراه  ويسـمعه  النـاس  أمـام  الجمعة ويصلّي بعيد زمن

 وازدحمـت  ،)٤(العاميـة  بلهجـتهم  وأحيانـاً  يعـون  ما قدر على الناس ويحدث

                                                                                                              
. للمزيـد مـن التفصـيالت ينظـر : عبدالحسـين أحمـد األمينـي، موسـوعة الغـدير فـي            )الغائب

  ) . ٢٠٠٦، (قم، ٤اإلسالمية، ط جزءاً) مركز الغدير للدراسات  ٢٠الكتاب والسنة واألدب(
  .  ٢٠١٣/  ١١/  ٣٠مقابلة مع جابر خليفة جابر ( شاهد عيان ) في البصرة بتاريخ  )١(
  . ٢٤٤عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
من النادر قيام مرجع ديني بارتقاء المنبر أو إلقاء محاضرات عامة(خارج دروس الحـوزة)   )٣(

ة الجماهير أو القيام بجوالت في المدن التي يتواجد فيها مقلـدوه هـذه األعـراف بقيـت     وزيار
سائدة ومؤثرة حتى اليوم . وذلك ألنه من الصعوبة علـى أغلـب المراجـع القـدرة علـى توجيـه       
الخطاب للجمهـور بلغتـه ومداركـه ؛ ألنهـم اعتـادوا علـى التعامـل مـع طلبـتهم فقـط وضـمن            

م ومصطلحاتهم، وليس مـن السـهولة أن يـتقن المرجـع لغـة الجمهـور       أساليبهم ودوائر معرفته
وينزل لمستواهم، وكان البعض يعتقد إن ارتقاء المنبر للوعظ واإلرشاد مغاير للمقـام العلمـي،   
وصـارت الشخصــيات العلميـة الكبيــرة تتخـوف مــن الوصـف بالمنبريــة . وأن الخطابـة عمــل      

مستوى العلمي المحدود، ويذكر أنه لما بـدأ السـيد   احترافي تقوم به فئة متفرغة له من ذوي ال
مهدي الحكيم إلقاء المحاضرات الجماهيرية، جـاء بعـض العلمـاء إلـى والـده المرجـع السـيد        

. مختـار األسـدي، الشـاهد    !محسن الحكيم لينصحه بترك ذلـك، ألنـه ال يليـق بشـأنه ومكانتـه     
ــدالرزاق، المصــدر الســابق، ص   ٦١والشــهيد، ص  ؛ حســن موســى الصــفار،   ٢٨؛ صــالح عب

  . ١٥٠القيادات الدينية الخطاب واألداء االجتماعي ...، ص 
  .  ١٩٧قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٤(
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 ،الجمعة إمام مع عالياً تفاعلياً عاطفياً جواً وشهدت ،بالمصلين المسجد ساحة
 الفاتحـة  سـورة  بقـراءة  األولى خطبته واٌبتدأ . )١(الخطبة أثناء المصلين وبكاء

 أتـاح  عنـدما  الكبيـرة  اهللا نعمة شكر على المصلين وحث)٢(االفتتاح دعاء ثم
 طاعة على وحث الكوفة مسجد فضل وذكر ،الجمعة صالة إقامة فرصة لهم
 ذكـره  مـع  عنهـا  ودافـع  الجمعـة  صـالة  وجـوب  عـن  تحـدث  ثـم  ،تعالى اهللا

 مقلديـه  علـى  الواليـة  بحكـم  الجمعـة  حضـور  وأوجب ،وآثارها خصائصها
 حولهـا  الشـبهات  كل عن وأجاب قوة بكل عنها مدافعاً واٌستمر . )٣(وغيرهم

  . )٤(باالستفتاءات وأخرى بالكاسيت مرةو نفسها الجمعة بخطب مرة
 ،فقـط  صـوتي  تسـجيل  سـوى  األولى األربعة الجمع تصوير يتم ولم  

 محافظـة  من الشباب أحد لذلك وتصدى الخامسة الجمعة في ذلك تم وإنما
 مـن  المصـلين  بعـض  مـن  قليلـة  تبرعـات  مـع  التكاليف بدفع وتكفل البصرة

 مـن  مراقبـة  كانـت  المسألة كون حينها في شجاعة خطوة تعد وهي أصدقائه

                                                
  .  ٢٠١٣/  ١١/  ٣٠مقابلة مع جابر خليفة جابر ( شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )١(
لـى نـوع مـن النشـاط     أكثر في خطبه من الدعاء ألنه يبث الطمأنينة فـي الـنفس، ويـؤدي إ    )٢(

الدماغي في اإلنسان، والى حالة من االنبساط الباطني وأحياناً تصعيد روح البطولـة والشـجاعة   
فيه، ويتجلى بصفاء النظرة وقوة الشخصية، واالنشراح والسرور، واالستعداد للهداية، واستقبال 

اسـتثمار   الحوادث بصدر رحب، واسـتنهاض مظـاهر الثقـة والقـوة فـي النفـوس، لتـؤدي إلـى        
الطاقات العقلية واألخالقية بشكل افضل . عبداللطيف الحرز، اليقظة الموصولة وعودة الـروح  

وشـهادة كبريـاء، وقـائع     -شـموخ عطـاء    -الثورية، مـن مجموعـة بحـوث ــــ محمـد الصـدر      
  .      ٣٢)، ص  ٢٠١٠، مؤسسة وارث، (١المؤتمر الفكري الرابع، ط 

  . ٢١-١٣ق، ص محسن النوري، المصدر الساب )٣(
  . ٢٥٦قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٤(
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 فـي  تصـوير  كـاميرات  يضـعون  السـلطة  رجـال  كـان  جانبهم ومن .)١(السلطة
 األجهـزة  مـع  بـالربط  ويقومـون  ،المنـارات  وفـي  المسجد من متعددة أماكن

  . )٢(بغداد إلى مباشرةً الخطبة لبث الصوتية
 فــي  الكـبيــر  تـأثيره  الكوفـة  مسـجد  فـي  الجمعـة  صـالة  إلقامة كان  
 الوعي من كبيرة مساحة وخلق واألخالقي، الديني البناء طريق على النفوس

 واألمـة  القائد بين الجماهيري لالتصال عظيمة فرصة وكانت ،المصلين لدى
 شـاهد  وقـد  . )٣(أبـواب  وال حـاجز  دون مـن  مباشرة إليه االستماع خالل من

 أول فـي  الخطبـة  إلقائـه  أثنـاء  الحـظ  الصـدر  محمـد  السـيد  إن كيـف  الناس
 أبــواب  وعلى المصلين خلـف الواقفين والشرطة األمـن رجال وجود ةجمع

ــاس)، إرهــاب (لغــرض)٤(المســجد ــالجلوس وأمــرهم الن  مــن الخــروج أو ب

                                                
؛ مقابلـة مـع    ٢٠١٣/  ١١/  ٣٠مقابلة مع جابر خليفة جابر( شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )١( 

  . ٧/٩/٢٠١٤الشيخ عقيل الوائلي (شاهد عيان)في بغداد بتاريخ 
فـي النجـف األشـرف     مقابلة مع ألشيخ محمد حسـين السـاعدي (جامعـة الصـدر الدينيـة)      )٢(

 . ٢٠١٣/  ٩/ ٤بتاريخ 

  . ١٦٣هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٣(
باب الثعبان(الذي ربط فيه بنو أمية فـيالً لكـي ينسـى النـاس      أهم أبواب هذا المسجد هي: )٤(

بـاب   باب مالك األشـتر،  باب الحجة، باب الرحمة، هذا االسم ويطلقوا عليه باب الفيل)،
. باإلضـافة إلـى    باب هـانئ بـن عـروة    ،باب المختار الثقفي عفيف األزدي،عبد اهللا بن 

وهـي : بـاب السـدة، بـاب كنـدة، بـاب        التاريخية والتي توجد اليوم آثارها فقـط األبـواب  
  http://www.masjed-alkufa.net/news.php?readmore=640      األنماط .
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 فـي  المصـلون  وكـان  . )١(وجـودهم  وكشـف  أحرجهم الذي األمر ،المسجد
 المرجع كلمات فيهم وتؤثر ،التام االنسجام من حالة يعيشون الكوفة مسجد

 فـي  تحـتهم  التـي  األرض حرارة إلى يلتفتون ال جعلهم مما ،قلوبهم وتدخل
 وكانـت  ،)٢(الشـمس  أشعة قوة وال وآب تموز شهري من الحارة األيام تلك

 أماكنهم ليحجزوا العراق مدن كل من قدموا الذين بالمؤمنين تموج النجف
 ومـرجعهم  ،المؤمنين أمير لزيارة يأتون ثم ،ونحوه بفراش الجمعة صالة في

 المسـجد  إلى يذهب نفسه السيد وكذلك الجمعة لصالة يعودون ثم الصدر،
 حتى ويتهيأ ويتأمل يتعبد )المؤمنين( أمير محراب في ويبقى األذان قبل

 عباءتـه  يخلع حيث الجمعة صالة محراب إلى فيأتي أذانه من المؤذن ينتهي
 المنصـة  إلـى  ويتقـدم  الكفـن  قطـع  إحـدى  تشبه التي البيضاء البردة ويرتدي

  .  )٣(الصالة خطبتي ليلقي المصلين لجمهور لمواجهةا
 مرتضـى  الشـيخ  قُــتلَ  الكوفـة  مسجد في األولى الجمعة إقامة وبعد   

 فـي  العشاءين صالة إقامته بعد )٢١/٤/١٩٩٨الثالثاء( يوم مساء)٤(البروجردي
                                                

إسماعيل الوائلي، دستور السيد الشـهيد محمـد محمـد صـادق الصـدر، مؤسسـة بقيـة اهللا،         )١(
 . ١٣(النجف، ب ت)، ص 

حسين المرعبي، شذرات من حياة الشهيد الصدر الثاني، إصدارات جامعة الصدر الدينية،  )٢(
  فرع كربالء، ب ت . 

  . ٦٢ما أعرفه، المصدر السابق، ص محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني ك )٣(
: عـالم  البروجـردي هو آية اهللا العظمى الشيخ مرتضى بـن آيـة اهللا العظمـى محمـد علـي       )٤(

مجاهد له تاريخه العريق في حوزة النجف العلمية شهد له أكثر مـن واحـد بدرجـة االجتهـاد،     
تيـال مـن نظـام    ومنهم آية اهللا العظمى السيد محمد الصـدر، تعـرض إلـى ثـالث محـاوالت اغ     

بعـد صـالة الفجـر حـين كـان       ٢١/٤/١٩٩٨صدام والمحاولة الثالثة أودت بحياته يـوم الثالثـاء   
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 تلـت  التـي  الجمعـة  وفـي  ،هناك الصالة يقيم كان حيث ،المؤمنين أمير حرم

 بصـحبة  الكوفـة  مسجد حول كبيرة قوات تواجد المصلون حظال استشهاده
 قُـتــلَ  الشـهرين  قرابـة  وبعد ،)١(محتملة أحداث ألي تحسباً إسعاف سيارات

 كربالء في )الحسين( اإلمام زيارة من عودته عند )٢(الغروي علي الشيخ
  . )٣(والنجف كربالء بين الطريق في ١٨/٦/١٩٩٨ الخميس يوم

                                                                                                              
عائداً إلى بيته، إذ قام شاب يرتـدي الـزي العربـي بـإطالق الرصـاص عليـه مـن األمـام وحـين          
سقوطه على األرض وقف عليه الرجل نفسـه ووجـه رصاصـة إلـى رأسـه حتـى فـارق الحيـاة         

جوار ربه، ولوحظ عدد من رجال األمن وقد أربكوا الحركة في الشارع، قبره اآلن  وانتقل إلى
في مقبرة وادي السالم مقابل لقبر الشيخ الغـروي . هـاني جـواد كـاظم، المصـدر السـابق، ص       

؛ عبـدالرزاق النـداوي،    ٢٤٧؛ عباس الزيدي وعبدالهادي الزيـدي، المصـدر السـابق، ص    ١٢١
  . ١٣٥، ص ١أضواء على منبر الصدر، ج 

مقابلة مع الشيخ علي النعماني (قاضي شرعي، عضو لجنـة إشـراف الجمعـة) فـي النجـف       )١(
  . ٢٠١٣/  ٩/ ٣األشرف بتاريخ 

 -ه١٣٤٩: ولد بمدينة تبريز سـنة( الغرويآية اهللا العظمى الشيخ علي بن أسد اهللا بن حسن  )٢(
ابن ست سنين فشرع فـي تبريـز    م)، بدأ تلقي العلوم اإلسالمية واألخذ عن المشايخ وهو١٩٣٠

بقراءة المقدمات وجزء من السطوح وقد درس عند أشهر مدرسـي ذلـك العصـر الشـيخ علـي      
أصغر المعروف بـ (ياغيثه ابي)، ثم انتقل إلى مدينة قـم لمتابعـة الدراسـة . فقـرأ كتـاب فرائـد       

شـرف  األصول للشيخ محمد المجاهدي، وظل في قم خمس سنوات، ثم سافر إلى النجف األ
حيث حضر على ثلة من العلماء في الفقه واألصول وأصبح بعد وفاة السيد الخوئي من مراجع 

في مسجد الجواهري صـباحاً ومسـاًء . قتلـه     ١٩٥٩النجف . وقد بدأ بإلقاء أبحاث الخارج سنة 
) لدى عودته من زيارة اإلمام الحسين( ١٩٩٨النظام الحاكم في العراق في شهر صفر سنة 

ء وقُتل معه صهره وسائقه وخادمه، ودفن في النجف األشرف . عبدالرزاق النداوي، في كربال
  .  ١٢١؛ هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  ٣٧٦، ص ١أضواء على منبر الصدر، ج 

  .  ٢٥٤عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٣(
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 مـن  أكثر تحقيق تتوخى مزدوجة عادة تكون السلطة إلجراءات وبالنسبة
 األمـة  إلـى  لتوحي إيرانية أصول من مراجع اختارت القتل بهذه فهي ،هدف
 االصـطدام  عـن  المبتعـدين  المراجـع  أن الخارج في المعارضة الجهات والى

 الجمعـة  منبـر  يرتقـي  الصـدر  والسـيد  إيرانيـون  أنهم عن فضالً قتلوا بالسلطة
 الحتمـالين  إال ذلـك  ومـا  ،يقتل ولم بحرية يتحرك يزال وما يقول ما ويقول

 لكـي  قتلتهمـا  إنمـا  السـلطة  إن األول: . الـبعض  لـدى  التحليـل  عداد في كانا
 مشـروعها  مـن  جـزء  هـو  الـذي  الصـدر  محمـد  مرجعيـة  أمـام  المجال تفسح

 جماعـة  هـم  باالغتيـال  قـاموا  الذين أن والثاني: . العلمية الحوزة على للقضاء
 وصـاروا  الصـدر  محمـد  حـوزة  إلى انضموا الذين األمن ورجال ثيينالبع من

   . )١(لمرجعيته وحاشية له طلبة
 قـد  السـلطة  كانـت  ،متسـارع  بشـكل  الجمعـة  صالة وتأثير قوة تزايد ومع
 بعـض  المرجـع  ووردت ،االغتيال حادثتا مستغلة الحوزة طلبة بعض اعتقلت

 التلفـاز  شاشـات  علـى  ءهؤال لعرض خططت قد السلطة بأن تُفيد المعلومات
 لهـاتين  والـدافع  المخطـط  هـو  الصـدر  محمـد  السـيد  بـأن  باعترافاتهم ليدلوا

 تنـوي  ومـا  التخطـيط  هـذا  عـن  بحديثـه  المخطـط  هذا أفشل لكنه العمليتين.
        . )٢(المسجلة لقاءاته أحد في عمله السلطة

 الــذين والغــروي البروجــردي الشــيخين باغتيالهــا الســلطة إن ويبــدو  
 تقـارب  أي حصـول  تمنـع  أن أرادت الصدر السيد مع حسنة عالقة طهماترب

                                                
  . ١١٤يوسف الكناني، شهيد العارفين، ص  )١(
، مركـز الدراسـات التخصصـية فـي فكـر      ٢سعد الناصري، فقاعة الظـاهرة الفرعونيـة، ط   أ )٢(

  . ٩٤هـ)، ص  ١٤٢٨السيد محمد الصدر، (
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 بشـكل  الجمعـة  ولصـالة  الصـدر  للسـيد  الشـيخين  هذين تأييد إلى يؤدي قد

 مـا  وهـو  الصـدر  محمـد  للسيد الشعبي التأييد وازدياد صعود يعني مما علني
 وبشـكل  تقليـدياً  الحـوزة  نشـاط  بجعـل  السلطة مخططات على خطراً يشكل

 السـلطة  أرادت كما ،بعيد من وال قريب من ال السلطة على تأثير أي له ليس
 السـيد  تأييـد  أو دعـم  ونتيجـة  بخطـورة  اآلخـرين  المراجع إلى رسالة توجيه
 الشـيخين  بهـذين  يلحق أن يمكن انه إلى الصدر محمد السيد وتنبيه ،الصدر

 نشـاطه  مـن  الحـد  أو التخلـي  هو الوحيد خياره فإن ثم ومن ،الحق وقت في
 عن فضالً ،العراق وعموم الكوفة مسجد في الجمعة صالة وتعطيل وحركته

    . المعروفين مراجعهم من اثنين من الشيعة حرمان
 مسـجد  فـي  الصـدر  السـيد  ألقاهـا  التـي  الجمعـة  لخطـب  كانـت  لقد  
 قلـوبهم  وأحيـا  الشباب من كبيرة ثلة يأس على القضاء في األثر كبير الكوفة

ــواهم ــد وق ــا دوام بع ــة تالهجم ــغالهم المعادي ــي وانش ــارك ف ــروب مع  وح
 التي ،)١(والعروبة والوطن العلم خدمة باٌسم ظلم من له تعرضوا وما ،عدوانية

 علـى  وإقدامـه  الصـدر  السيد فحركة ،وعائلته صدام خدمة في تصب كانت
 كـال  بقولـه  الشيطان اسم عليه أطلق بأن له وإهانته علناً النظام رئيس مواجهة

 والجـرأة  الشـجاعة  نـار  وأذكـى  النـاس  وحـرك  حفـز  بهـذا  ،)٢(ياشـيطان  كال

                                                
لقد كان لهذه المرحلة شعارات روجت لها السلطة مثل صدام اسمك هز أمريكا، واذا قال  )١(

  صدام قال العراق، وبالروح بالدم نفديك يا صدام . 
باإلهانة إلى صدام حسين خطر كبير حسب قوانين نظام حـزب البعـث، إذ   كانت اإلشارة  )٢(

بعد إقرار عقوبة اإلعدام لكل من كان منتمياً إلـى حـزب الـدعوة اإلسـالمية، وكـل مـن تـرك        
السلطة البعثية إلى أغرب العقوبات في العالم وهي إنزال عقوبـة اإلعـدام    لجأتحزب البعث، 
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 وأصـبح  والحـرام  الحـالل  عـن  يتحدث الشارع فكان . الخوف منهم وانتزع
 التي بابل مثل النظام صحف بعض اضطر مما الساحة متصدراً الديني الحوار
 ومناقشة الشيء بعض الموقف مجاراة إلى حسين صدام عدي عليها يشرف
 يعــد كــان الــذي المراجعــات ككتــاب اليوميــة هــامقاالت فــي الكتــب بعــض

 وعـراً  طريقـاً  فالتمس ،كبيراً جهداً وبذل صعباً، ميداناً اٌختار لقد . )١(محظوراً
 صَـدأت  أن بعـد  ،والنفوس العقول إصالح واستهدف الجماهير مع للتواصل
 والبالغـة  الخطابـة  فنـون  فاٌسـتعمل  ،الجهادية المسؤولية تحمل عن وخملت
 المـتقن  العملـي  بـين  ومـا  المحـض  الديني الفكر بين ما جمع حيث ،البسيطة

 إلـى  ويقـودهم  ،وعقـولهم  تفكيـرهم  ليغيـر  الجميـع،  يفهمـه  بسـيط  بأسلوب
 قصيرة زمنية فترة خالل والجرأة والثقة الشجاعة وزرع الخوف من التخلص

 أسلوباً لألمة الموجه الخطابة أسلوب يكن ولم . )٢(شمولي نظام مواجهة في
 واضــحة كانــت بــل العامــة، يفهمهــا ال التــي بالمصــطلحات مليئــاً أو اًمعقــد

                                                                                                              
ن ألقابه)، ومن ازدراه بالقول أو باإلشارة أو بالصـمت، أو  بكل من نطق باسم(السيد الرئيس دو

من سمع شتيمة الرئيس من شخص آخر ولم يبلغ عنه . أو شتم مجلس قيادة الثورة أو الحزب 
؛ للمزيـد ينظـر: أحمـد     ١٦١. كاظم حبيب، المصدر السابق، ص  ٨٤٠أو الحكومة وفق القرار 

ــي جمه     ــة ف ــب_ دراس ــوف وأرض الرع ــالد الخ ــف، ب ــالم   رائ ــراء لإلع ــدام، الزه ــة ص وري
  . ١٢)، ص ١٩٩٠العربي،(القاهرة، 

  . ١٠٥قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
ساجد أحميد عبل، اإلمام الحسين فـي خطـاب السـيد الصـدر، مـن مجموعـة بحـوث ــــ          )٢(

محمد الصدر مالذ األمة في زمن المحنة، وقـائع المـؤتمر الفكـري الخـامس،  مؤسسـة وارث      
  .  ٥٧)، ص ٢٠١١، ( لبنان، ١اء الثقافية، ط األنبي



  

 

157 























   . )١(الناس عامة من البسيط للفرد والفكري الثقافي المستوى تحاكي
 موجـه  ميسـر  درس بمثابـة  تكـون  أن الجمعة صالة من أراد أنه كما  

 لهـا  التـي  العقائديـة  الموضوعات من كثيراً خطبته ضمن لذا ،كلها األمة إلى
 الـنفس  مـن  بـدءاً  اإلسـالمي  المجتمـع  داخـل  التغييـر  صنع في المباشر يرالتأث

 بتوجيــه الجمـاهيري  المسـتوى  علـى  اإلصــالح مرحلـة  إلـى  االنتقـال  وحتـى 
 داخـل  الهدايـة  خـط  عـن  بعيـدون  هـم  ممـن  اآلخـرين  نحـو  التغييـر  مشروع

 خطابـه  فهـم  أهميـة  إيـالء  فـي  يشتركون االعتياديون الناس وكان ،المجتمع
 مـع  بوضوح ويعرضها األفكار يبسط وكان ،الحوزة طلبة مع جنب ىإل جنباً

   . )٢(المطلب عرض من الغرض إيفاء حيث من بدقتها االحتفاظ
 الخطـابي  الصـدر  محمـد  السـيد  أسـلوب )٣(الخيـون  رشـيد  الكاتب وانتقد

                                                
  . ٣٣سعيد العكيلي، المصدر السابق، ص  )١(
، السنة األولـى، النجـف   ١محمد طاهر، المشروع اإلسالمي التغييري، مجلة المنهج، العدد  )٢(

  . ٩٣، ص ٢٠٠٨األشرف، 
ة عـن ردود  حاول الكاتب رشيد الخيون اإلساءة للسيد الصـدر وتصـوير أن أعمالـه ناجمـ     )٣(

فعل أو انفعاالت غير مبررة أو مصالح شخصية ناجمة عن هوى الـنفس فـي عـدة أمـاكن مـن      
عام من اإلسالم السياسي بـ العراق)، فصور أن سبب انتقاد السيد الصـدر للسـدنة ؛    ١٠٠كتابه (

د ألنهم لم يكونوا يبدأونه بالتحية والسالم وألن الكليـدار أمـر المصـلين الـذين ينتظـرون السـي      
الصدر بالتحرك وإخالء الممر القريب مـن غرفتـه، لـذلك فسـقهم السـيد فـي خطبتـه، وأمثلـة         
أخرى ومغالطات ذكرها الكاتب تجانب الواقع وتكذبها األحداث الميدانيـة . ممـا يـدل علـى     
عدم تجرد الكاتب من ميوله الشخصية وتـأثره بأفكـار وأقاويـل المعـادين للسـيد الصـدر فـي        

) أخبرنـي أبنـاء أحـد المراجـع    عتمداً علـى شخصـيات مجهولـة مثـل (    حياته وبعد موته م
) .  ومـن العلمـاء العـرب   ، رواية أحد وجهاء النجف ومن أسرها الدينية المعروفةأو(
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 حسـب  البسـطاء  وهـم  ،النـاس  عقـول  فـي  الضخ من خطبه في أكثر(( بقوله:
 حينمـا  والحضـاري  والعلمي األدبي تاريخهم بشط إلى بهم يؤدي ما ،قوله
 الفلسـفة   إلى ينظر وان ،لالستعمار وعمالة إلحاداً األوائل الكبار آداب يعتبر

 وهـي  الرياضة ضد يقف وتجده(وقوله:( . الغزالي)) حامد أبي نظرة اليونانية
 وتحـدث  ،للبلـدان  الدعايـة  من فيها وما والعقول األجساد تربي العصر، سمة

 أن للطـب  يمكـن  وال ،االختالط عدم في ،واألطباء الطب شأن من لليق بما
 يسـتطع  لم أنه ويبدو . )١())المخزية بالحوادث عنه عبر وما ،ذلك غير يكون

 السـيد  أن مـع  ،)٢(لهـا  االنتقـاد  ووجـه  الرياضـة  حول الصدر السيد كالم فهم
 راروإض سلبيات من معها يكون ما وإنما ،الرياضة حرمة عدم أوضح الصدر

 أنـا  ،ال ،حرامـاً  الرياضـة  أصل فقال:((ليس اإلسالم إلعداء وخدمة بالمجتمع
 كلهـا  محرمـة  بالتأكيـد  مؤسفة هي التي المضاعفات هذه وإنما ،ذلك اقل لم

 والقـوى  االسـتعمار  مخططـات  إلفشـال  يسـعى  وكـان  . )٣(وتفصـيالً))  جملة
 كمـا  إبقـائهم  فـي  بالخصـوص  الشيعة تجاه البعثي والنظام المعاصرة العالمية

ــغولين ــة يقول:((مش ــغولين ،بالرياض ــطرنج ومش ــغولين ،بالش ــينما ومش  ،بالس

                                                                                                              
، مركــز ٣، ط ١-عــام مــن اإلســالم السياســي بـــ العــراق  ١٠٠للمزيــد ينظــر : رشــيد الخيــون، 

  . ٣٨٢ – ٣٦٠)، ص  ٢٠١٣المسار،( دبي، 
  .  ٣٨١خيون، المصدر نفسه،  ص رشيد ال )١(
لمعرفة المزيد من السلبيات المصاحبة للرياضة والحلول المقترحة لمعالجتها ينظر: محمـد   )٢(

 – ٢٧٥)، ص ٢٠١٢القسم الثاني، دار الصـادقين، (بيـروت،   – ٢اليعقوبي، خطاب المرحلة، ج 
٢٨٢ . 

  . ٤٢٩ – ٤٢٦، ص ١، ج للمزيد ينظر: عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر )٣(
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 لـيس  وهـادئين  خـاملين  يكونـوا  حتـى  ،و...الـخ  الالقطة باألطباق ومشغولين

 الـذي  بمعناهـا  الرياضـية  األلعـاب  أو الحريـات  منع يعني ال وهذا . )١(أكثر))
 وما وضرره المجتمع فائدة وفق معها التعامل يكون وإنما الفائدة إلى يفضي

 كانـت  اذا مباحـة  بنفسـها  الرياضة الخطبة:(نعم نفس في قوله ذلك على يدل
 أو ،وقوتـه  البـدن  تربيـة  ألجـل  ،جائز أيضاً بالمجان عليها والتدريب ،مجانية
  . )٢(أخالقياً) مرجوحة ذلك مع ولكنها ،بالمباحات الوقت قضاء

 بهـا  يتحلـى  كان التي جاعةالش مقدار على يدل هذا أن نظري وجهة ومن
 التي تلك حتى المجتمع في الصحيحة غير الظواهر مواجهة في الصدر السيد
 الصـدر  المرجـع  وأن ،اليوميـة  حياتهم من جزءاً وأصبحت الناس عليها اعتاد

 ومفاسـد  شـرعية  مخالفـات  مـن  إليـه  تـؤدي  ما وإنما لذاتها الرياضة ينتقد لم
 ،١٩٩٨ /١٠/٧ بتـاريخ  عشـرة  الثالثـة  لخطبـة ا فـي  بينهـا  سلبية ونتائج أخالقية
 بطيشه المعروف حسين صدام عدي إلى مباشرة غير ضربة وجه فأنه كذلك

 فـي  الرياضـية  الحركـة  مسـؤول  كـان  الـذي  العراقـي  الشـعب  بحـق  وإجرامه
 أن لدرجـة  وصـل  بالخصوص القدم وكرة للرياضة التعصب إن كما ،العراق
 وبقيـة  والمـدارس  الجامعـات  فـي  الـدوام  يتركـون  النـاس  مـن  كثيـرة  أعداد

 الشــعبية المالعـب  فـي  حصـلت  كـذلك  ،القـدم  كـرة  لمشـاهدة  المؤسسـات 
 صـدامات  إلـى  وتطـور  القتـل  إلـى  حاالتـه  بعـض  في أدى وعراك شجارات
 حـب  بـأن  الصـدر  المرجـع  أُخبـر  أنـه  الـدين  رجـال  أحد لي ونقل ،عشائرية
 ففـي  ،الـدين  رجال من المجتهدين إلى حتى وصل عنها والحديث الرياضة

                                                
  . ٤٠إسماعيل الوائلي، منهج الصدر، ص  )١(
 . ١٦١محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٢(
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 المجتهـدين  بعض حضره والذي إيران في البارزين الدين رجال ألحد عزاء
 اإليرانـي  الـوطني  المنتخـب  عـن  يتحـدثون  كـانوا  المعزين أغلب أن لوحظ
 الحالـة  هـذه  إلى ،حينذاك األمريكية المتحدة الواليات مع يلعب كان الذي
       . الرياضية لأللعاب وحبهم الناس إدمان وصل

 مـع  لتتواصـل  الجمعـة  يـوم  الكوفـة  علـى  تتوافـد  المصلين آالف وكانت
 بـالنمو  اخـذ  الـذي  الحوزوية والتبليغات األوامر مع والتعامل ،المرجع القائد

 التـي  القيـود  كـل  كسـرت  ثوريـة  وروح عقائـدي  ونبـوغ  حقيقـي  وعي إلى
 الجمـاهير  وأخـذت  . )١(والثـورة  التحـرر  نحـو  العراقـي  الفـرد  طريـق  تعترض

 الـوكالء  وانتشـر  الشـعبية  القواعـد  وازدادت ،أخـرى  بعـد  جمعةً اًعدد تزداد
 بخطابـه  وتوجـه  ،والقـرى  المـدن  فـي  لهـم  الموكـل  بالدور ليقوموا واألتباع

 والمثقفــين العلميــة الحــوزة علمــاء مــن المجتمــع شــرائح نحــو اإلصــالحي
 ،النـاس  حيـاة  تمـس  التـي  القضـايا  ونـاقش  ،)٢(والسـدنة  والنسـاء  والموظفين

 وفكرية وتاريخية فقهية قضايا وتناول مملة وال تقليدية غير جديدة ببأسالي
 فيهـا  يتلقـى  جامعة إلى الجمعة صالة لتتحول ،واجتماعية وثقافية واقتصادية

                                                
  . ٤٠٥صالح مهدي الفضلي، المصدر السابق، ص  )١(
يعتقد البسطاء من الناس إن السدنة رجال دين مرتبطـون بـالحوزة، فيسـلمونهم النـذورات      )٢(

ا منهم بصدقية هؤالء السدنة الذين استغلوهم، وابتـدعوا أمـوراً   واألموال والحقوق الشرعية  ظن
تدر عليهم األموال من السذج والبسطاء ومن هذه البدع ما يسمى بـ(العـلك) وهي قطعة قماش 
خضراء صغيرة يشتريها السادن من البزاز ويقوم بتقطيعها وبيعها على زوار األماكن المقدسـة .  

  . ١٢٩وي، المصدر السابق، ص ينظر : عقيل إبراهيم المندال
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 . )١(والمعـارف  العلـوم  والمـذاهب  والقوميـات  الشـرائح  بمختلـف  العراقيون
 يتلــق لـم  لكنـه  والجماعـة  الجمعـة  صــالة لحضـور  المراجـع  حتـى  وخاطـب 

 جمعـة  صـالة  مـن  األولى األيام في كتبت فقد أنا أما(قال:( فقد ،منهم جواباً
 : الكتـاب  في وقلت الصالة هذه إلى للحضور المراجع من عدد إلى الكوفة

 فتكـون  خلفـك  وأُصـلي  للجماعـة  إمامـاً  أقدمك سوف فانا حضرت إذا إنك
 صـالة  فـي  مواإلما الخطيب تعدد بجواز أقول وانا ،لك واإلمامة ،لي الخطبة

 الجمعة لحضور الحوزة في الموجودين إلى الدعوة وجه ولقد . )٢(الجمعة))
ــر نجلــه وأوفــد ،األولــى ــيهم الصــدر مصــطفى الســيد األكب  مــنهم راجيــا إل

 الـدعوة  هـذه  كـرر  وقـد  ،مختلفـة  بأسباب متعذّرين رفضوا لكنهم ،الحضور
 أمريكـا  حتـى  تـل نقا تكاتفنـا  اذا إننا قائال: الجمعة خطب خالل من بعد فيما

 هـذا  علـى  ،أحـد  علـى  حكـراً  ليست الجمعة صالة ((إن وقال: ،)٣(وإسرائيل
 فـي  أنـا  ،كلهـا  وللحوزة ،للمذهب ملك هي وإنما ،المتواضع العبد المسكين

 . )٤(يعتـذر))  ولـم  يحضـر  لـم  واحـد  إال يبـق  لم ،اعتذروا أنهم فهمي حدود
 أمـاكن  عـدة  في فهو ،الحوزة تفرقة في أسهم بانه عنه أشيع ما عكس وكان

 ،المشـترك  العـدو  ضـد  وتكاتفها الحوزة وحدة على أكد الجمعة خطب من
 العلميــة الحـوزة  وحـدة (:(٢٠/١١/١٩٩٨ والثالثـين  الثانيـة  الخطبـة  فـي  فقـال 

 العــدو وتجــاه المشــترك الهــدف فــي فيهــا والمشــاركين أعضــائها وأخــوة
                                                

  . ٥٧ساجد أحميد عبل، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٤١محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢١كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٣(
 . ١٧٦، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )٤(
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 جميعـاً  فإننـا  .. واألسـاليب  واألهواء المصالح بعض تباعدت مهما ،المشترك
  . )١(الدين)) لمصلحة يعمل كلنا ،واحدة وروح ،واحدة يد الحوزة في

 وتطبيعـات  واعترافـات  مفاوضـات  حملـة  فيـه  تكـون  الـذي  الوقـت  وفي
 األمـوال  وتُصرف غريبة ودول وبريطانية أمريكية برعاية الصهاينة مع مكثفة
  المسلم المواطن لدى الصهيوني للكيان مقبولة صورة إعطاء أجل من الطائلة

 العربيــة  البلــدان  أغلــب  فــي  يتجولــون  اإلســرائيليون  والســياح  ،والعربــي 
 المتمثـل  للثـالوث  معاديـة  بشـعارات  ينطـق  الصـدر  السـيد  كـان  ،واإلسالمية

 مسـجد  فـي  العـراقيين  أُلوف أمام وقف فلقد ،)٢(وبريطانيا وإسرائيل بأمريكا
 ،اللعـن  هـذا  خلفـه  عالُجمـو  ورددت ،جـرأة  بكـل  المثلث هذا ولعن الكوفة
 عمـوم  فـي  العـالمي  القـوى  ميـزان  بقياسات خطيراً ومنهجاً مساراً مثّل وذلك
 الـذي  الوقـت  فـي  وأنـه  . )٣(الخصوص وجه على األوسط الشرق وفي العالم
 عـدو  وإنـه  المتحدة الواليات ضد وشعارات إعالمية حملة يشن النظام كان

 أمـن  مدير اتصل وقد ،النظام ألجهزة يرق لم أمريكا كال كال شعار فإن ،لها
                                                

، مركز الدراسات التخصصية في ١ط  ،٣عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )١(
؛ محســن النــوري، المصــدر  ٥٧هـــ)، ص  ١٤٣٠فكــر الســيد الشــهيد محمــد الصــدر،(النجف،

  . ٤٢٩السابق، ص 
لم ينس المرجع تواطؤ الواليات المتحدة األمريكيـة مـع نظـام صـدام عنـدما سـمحت لـه         )٢(

، إذ كانـت  ١٩٩١النتفاضـة  باستخدام آلته العسكرية مجدداً، وسمحت لطائراته بقصف نقاط ا
هذه الطائرات تمر قريباً من مقرات تابعة للجيش األمريكي داخل العراق من دون أن يتعـرض  
أحدهما لآلخر، وكذلك قيامها بتدمير الجيش العراقي والبنى التحتية للبلد فـي حـرب الخلـيج    

  . ١١٨الثانية . عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  
  . ٣١٠عامر مالّ عيدي، المصدر السابق، ص  )٣(
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 ،الشعار هذا ترديد عدم منه وطلب الصافي كاظم السيد الجمعة بإمام واسط

 لهما يروق ال اللذين المتحدة والواليات النظام مصلحة تطابق على يدل مما
   . )١(إرادتهما خارج الشعب يقود قائد يظهر أن

 انطلقـت  التـي و أيـام  أربعـة  اسـتمرت  التـي  ،الصـحراء  ثعلـب  عمليـة  وفي
 مرافـق  مـن  كثيـراً  التحـالف  طائرات قصفت ،١٩٩٨ االول كانون ١٦ بتاريخ
 مفتشي مع العراق تعاون عدم بحجة ،العراقي الشعب منها يستفيد التي الحياة

 والمجاري المياه محطات القصف واستهدف ،الذرية للطاقة الدولية الوكالة
ــاء ومحطــات ــا والمصــانع الكهرب ــع حســين دامصــ وبقــي . )٢(وغيره  وجمي
 بـأي  يصـابوا  أن دون االسـتهداف  عـن  بمنـأى  الدولـة  في الكبار المسؤولين

 ترسـانة  إزالـة  أو صـدام  إذالل إلى الجوي القصف عمليات تعمد ولم ،أذى
 الســابعة الجمعـة  خطبـة  وفـي  . )٣(امتالكهـا  المزعـوم  الشـامل  الـدمار  أسـلحة 

 وأعطـى  القصف اهذ عن الصدر السيد تحدث ١٢/١٩٩٨/ ٢٥ في والثالثين
 بقوتهـا  وغرورهـا  المتحـدة  الواليات وسيطرة القائم العالمي الوضع في رأيه

 وأهدافـه  والقصـف  ومؤامراتهـا  ،والتجارية االستعمارية وحروبها ومصالحها
 بسبب إلهية عقوبة هو القصف هذا إن واضحة بإشارة ذكر ثم مفصل بشكل

 الظـالم  مـن  ينـتقم  أن اهللا مـن  ينتظر وانه ،)الحسين( اإلمام تجاه التقصير
 أنهـم (بقولـه:(  األولـى  الخطبـة  وخـتم  حسـين  لصـدام  صريحة شبه إشارة في

 تنـازالً  انتهـاؤه  كـان  وإنمـا  ،كـذبوا  وقـد  أهدافـه  حقق قد القصف أن زعموا
                                                

  . ٢٤٤رائد السوداني، المصدر السابق، ص  )١(
  .  ١٣٢محمد حسنين هيكل، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٤٦٥، ٤٤٨أندروا كوكبورن و باتريك كوكبورن، المصدر السابق، ص  )٣(
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 حيـث  مـن  اإللهيـة  الحكمـة  فـي  أهدافه حقق قد هو نعم ،قبلهم من وتخاذالً
 الــذي القدســي الحــديث مــن نســمع مــا بــاب مــن ،يريــدون ال أو يريــدون

 للـذنوب  انتقامـا  كـان  كمـا  فهـو  ،منـه)  وانـتقم  بـه  انتقم جندي الظالم(يقول:
 قـد  أننـا  ونلتفـت  نالحـظ  أن يكفـي  ،المجتمع في المتفشية الكثيرة والعيوب

 سـريعاً  اإللهيـة  الحكمـة  في الفعل رد فجاء )الحسين( اإلمام تجاه قصرنا
 هـذه  مـن  الثانيـة  الفقـرة  يطبق أن عالىوت سبحانه اهللا رحمة من وننتظر ،وقوياً

   . )١(منه)) وأنتقم ،به أنتقم يقول ألنه ،الحكمة
 واعتبـره  الظـروف  أصـعب  فـي  السياسـي  القيـادي  الـدور  هذا مارس وقد

 والسياسـة  الـدين  بـين  الفصـل  يمكـن  ال وانه ،المرجعية قيادة في مهماً شرطاً
 األوساط بعض في وحتى ةالعلماني السياسية األوساط في وقتها في انتشر كما

 سـري  بشـكل  سـوآءً  ،مختلفـة  وأشكال باتجاهات الحوزة وخصوصاً الدينية
 بشـكل  أو والخارجيـة  الداخليـة  المعارضة فصائل من لكثير دعمه خالل من

 هــذا تطـور  ثــم ،سياسـية  مواضـيع  تناولــت التـي  خطاباتـه  خــالل مـن  ،علنـي 
 سياسـي  صـدام  إلى ليتحول المرحلي العمل متطلبات وفق السياسي الخطاب

 المسير في مظاهرة إلى والدعوة المعتقلين بإخراج المطالبة خالل من علني،
 السياسـي  التعـاطي  في قدرته أثبتت التي الممارسات من وغيرها كربالء إلى
  . )٢(البعثي النظام مع

 ،كلهـا  بأطيافـه  اإلسـالمي  الوسـط  مـن  اإليجابيـة  بمواقفـه  تميز ولقد  
                                                

اء على منبر الصـدر،  ؛ عبدالرزاق النداوي، أضو ٥١٣محسن النوري، المصدر السابق، ص  )١(
 . ٢٤٩، ص ٣ج 

  . ١٨٤محمد الزم مهوس، المصدر السابق، ص  )٢(
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ــان ــه فكـ ــب لديـ ــل حـ ــا لكـ ــواء سالنـ ــن سـ ــذاهب مـ ــالمية المـ  أم اإلسـ

 المتعلقة واستفتاءاته ،بالتوبة للمسؤولين ومناشدته والغجر) غيرها(للمسيحين
 فـتح  أن بعد ،السلطات ضد يعمل كان من لكل واحتضانه المجاهدين بعمل

 اإليجـابي  وموقفه ،السلطة جواسيس مخاطر من ذلك في ما رغم بيته أبواب
 علـى  ثنـاؤه  وكـذلك  العصـيبة  الظـروف  تلـك  فـي  اإلسالمية الجمهورية من

 محطـات  كلهـا  احمـد)،  بــــ(أبي  لـه  وتسـميته  الخمينـي  السيد مواقف بعض
 والدقـة  الموازنـة  بتلـك  معهـا  التعاطي يستطيع غيره أحد كان ما صعبة اختيار

   . )١(المطاف نهاية في الثمن هي حياته كانت وان
 ال صـعوبة  ذلـك  وفـي  ،كافـة  المسـتويات  الصـدر  المرجـع  وخاطب  

 للجميع المناسبة والكلمات الجمل استعمال في وخاصة كثيرون عليها يقدر
 مفهومـة  سـهلة  بلغـة  والفلسـفية  االعتقاديـة  المسائل أعمق في يتحدث فهو .

 ينـزل  ثـم  ،العاليـة  الثقافـة  أصحاب مستوى إلى يرتقي أن خاللها من محاول
 .)٢(الدعابـة  أو النكتة باستعمال حتى ثقافة األقل الدرجات مستويات إلى بها

 تسجل واحاديثه خطبه كانت حيث كبير بشوق الجمعة تنتظر الناس وكانت
 مـن  عـدد  أكبـر  إلـى  لتصـل  وتـوزع  وصـوت)  (صورة كاسيت أشرطة على

 مـن  المراجـع  يمارسه ولم الجماهير تعتاده لم جديد أسلوب وهو ،العراقيين
 إلى اآلن تستمع أنها حين في ،الحسينية المجالس خطباء على اقتصر إذ ،قبل

  . )٣(مباشرة يخاطبها مرجع
                                                

  . ١٥١مختار األسدي، المرجعية الصالحة تعدد أدوار ووحدة هدف، ص  )١(
  . ١٥٠المصدر نفسه، ص  )٢(
  . ٤٧صالح عبد الرزاق، المصدر السابق، ص  )٣(
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 غيـــر تعبويـــة ولهجـــة ،مفهـــوم شـــعبي بخطـــاب المرجـــع وتقـــدم  
 ،الجـاهز  واالسـتفتاء  ،المكتـوب  الخطـاب  مرحلـة  من عابراً متعارفة(مرجعياً)

ــامض (الفقهــي) والجــواب ــى ،الغ ــة إل ــاب مرحل ــة المســموع الخط  واللهج
 السـلطة  معـادالت  كـل  يقلـب  أن كـاد  حتـى  . الصـريح  والجـواب  الواضحة
 أخافهــا وقــد ،)١(معــاً والسياســية األيدلوجيــة بأطروحتهــا ويعصــف الحاكمـة 

 بالطـابع  حركته مسار طبع بأن ،لهمومها الشخصية ومتابعته بالجماهير التصاقه
 الدينيـة  المرجعيـة  تـاريخ  فـي  نظيـر  لـه  يسبق لم بشكل المليوني الجماهيري

   . )٢(برمتها
 األصعـــدة  مختلف في دروس من الجمعة صالة هقدمت ما عن فضالً  

ــة ــة والسياســية االجتماعي ــة والديني ــة والعلمي ــردم جــاءت فإنهــا ،والفكري  لت
 فـي  المرجـع  مع موعد على الجماهير فأصبحت ،واألمة المرجع بين المسافة

 حـواجز  غير من ونصائحه ودروسه صوته وتسمع تقابله لكي جمعة يوم كل
 قواعده مع المرجع يقف حيث صوره بكل وأبنائه باأل بين لقاء حاشية وال

 لهـم  تقديمـه  يسـتطيع  ما ليقدم ؛ والشمس الظل وفي والبرد الحر في الشعبية
 حقيقي عيد في الجمعة يوم ومسجدها الكوفة وأصبحت . )٣(حاجز أي دون

 ،المذهب لنصرة وبالشعارات وبالدين الصدر بحياة يهتف فالكل ،مجازي ال
 ،الجمعـة  بصالة واإلشادة والتهليل التكبير يعلو للمسجد ومهقد عند والسيما

 يهمـه  لمـن  وإشـارات  ودالئـل  أبعـاد  لها بهتافات يهتف بالخطبة البدء وعند
                                                

  . ١٣١ووحدة هدف، ص تعدد أدوار  -مختار األسدي، المرجعية الصالحة  )١(
  . ١٤٦إحسان العارضي، المصدر السابق، ص  )٢(
  .  ٥٧نغم عبد كاظم الشمري، المصدر السابق، ص  )٣(
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   . )١(األمر

 عـام  مجلـس  في يوم كل في يبقون الصدر المرجع مكتب أعضاء وكان
 الحـرم  إلـى  الصـدر  السـيد  مـع  فيدخلون الظهر، أذان يرفع حتى المكتب في

 قبـل  المكـان  فيغـادروا  ،الجمعة يوم إال ،جماعةً الظهر صالة ليؤدوا الشريف
 خلـف  الجمعة صالة ألداء الكوفة مسجد إلى ليذهبوا ساعة من بأكثر الظهر
 ألن ،مباشـرة  اإلمـام  خلف المكتب ألعضاء يحجز كان حيث الصدر، السيد
 وخصـص  . )٢(الفجـر  منـذ  مبكـر  وقـت  مـن  تشغل المتقدمة الصفوف أغلب
 بمنبـر  المحـيط  المكـان  والثانيـة  األولـى  المرحلة الدينية الصدر جامعة لطلبة

 حتى بهم موثوق كحماية الصدر محمد السيد يخطب حينما جلوساً الجمعة
 عمـل  يـتم  كليـاً  الصـالة  تنتهـي  وحينمـا  ،الجامعة) بـ(مربع المكان هذا سمي
 يحتـك  وال بسـهولة  السيد يخرج كي وغيرهم الجامعة طلبة من بشري حزام

 وهـم  السـيارة  تتحـرك  ،معـه  وهـم  سيارته إلى يصل حتى أحد له يتعرض أو
 وفـي  ،كليـاً  السيد مغادرة تتم أن إلى بها محيطين يهرولون بسرعة تسير معها
 وقـد  ،المنتشـرين  األمـن  رجـال  مع الجامعة طلبة تصادم ما كثيراً األثناء هذه

 يـركض  األمـن  لرجـا  أحـد  السيد سيارة مع يركض وهو الطلبة أحد الحظ
 والنـاس  اهتمام أي يعيره أو إليه يلتفت أن دون أرضاً وأسقطه فضربه ،معهم

   . )٣(ذلك تشاهد
 الوحيـد  المتنفس وأصبحت الكوفة مسجد في الجمعة صالة تطورت     

                                                
  . ٢٠١قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٦٢محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )٢(
  . ٢٢/٤/٢٠١٤بتاريخ  مقابلة مع الشيخ علي خليفة جابر في النجف األشرف )٣(
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 المعارضـة  مـن  فيهـا  وبكلمـات  ،واضـح  بأسـلوب  والموعظـة  الدينية للكلمة
 والعـودة  بالتوبة الدولة موظفي مطالبته من السلطة وانزعجت ،للسلطة والنقد

 لـدى  تصـاعدت  بغـداد  مـع  الحقيقيـة  المواجهـة  أن يبدو لكن . اإلسالم إلى
 دعـا  عندما ؛ )١( الجمعة صالة إلقامة السنوية الذكرى في الصالة إلى دعوته

 ومن ٩/١٠/١٩٩٨ بتاريخ الكوفة لمسجد للحضور أتباعه من استطاع من كل
 المسجد باب على يترددون النظام مسؤولي بعض وكان . كافة العراق أنحاء

 شـديد  اضـطراب  حالـة  فـي  وهـم  المصـلون  شـاهدهم  وقد الغربية جهته من
 فـالمرجع  ؛ يشـاهدون  مـا  وقـعِ  من وجوههم في واضحاً والتوتر القلق ويبدو
 يـدرك  الـذي  المتحمس الشباب من وجلهم اآلالف مئات أمام خطيباً يقف

 آل مـن  رجـل  بحيـاة  الجمـع  هـذا  مثـل  فيهت أن يعني ماذا ويعرف يفعل ما
  . )٢(حسين صدام يرأسه بلد في الصدر

 ســريع فكــان ،لخصــمه الفرصــة يعــط لــم فإنــه ،االنشــغال هــذا ومــع  
 النظـام  مسـعى  كشـف  إذ ،الكـواليس  خلـف  يـدور  مـا  علـى  مطلعـاً  التحرك
 فــي ذلــك وأعلــن . )٣(الكوفــة مسـجد  تعميــر بحجــة الجمعــة صــالة لتعطيـل 
 بنـاء  إحـداث  ألجل فكرة :((هناك٢٩/١/١٩٩٩  في واألربعون الثانية الخطبة

 الفكـرة  هذه استنكار فألجل ،الجمعة صالة عن يعيق لعله الكوفة مسجد في
 أن(الثامن:( الحوار في وأوضح . )٤(محمد)) وآل محمد على الصالة الخبيثة

                                                
  . ١٤٦عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ٢٧٤ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ١٩٨قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٣(
  . ٥٧٤؛ محسن النوري، المصدر السابق، ص  ٤٨٣إسماعيل الوائلي، دستور الصدر، ص  )٤(
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 أطروحـة  وهـو  ... خارجـه  فـي  ولـيس  الكوفـة  مسجد داخل في البناء يكون
 عـن  وأعلـن  . )١(وعرقلتهـا))  الجمعـة  صالة منع ألجل ،وسهلة ضحةوا كأنما

 فـي  تُحـاك  مازالـت  وهـي  الكوفـة  مسـجد  فـي )٢( قنبلـة  وضـع  النظام محاولة
  . )٣(األمنية الدوائر

 وبصــالة المســتمرة وحركتـه  بنشــاطه الصــدر محمـد  الســيد اسـتطاع   
 حيـث  راألمـو  زمـام  يسـتلم  أن بموجبها يمكنه التي القاعدة يهيئ أن الجمعة

 األفـراح  مسـتوى  علـى  حتـى  بـذكره  تلهـج  أصـبحت  التـي  الشعبية الجماهير
ــة ،واألعــراس ــة والطبق ــاء المثقف ــات وأســاتذة والمهندســين كاألطب  الجامع

 منـه  وأخـذ  زاره بعضـهم  بـل  وخطـه  السيد رأي مع أصبحوا الكبار والضباط
 لصـالحه  كسـبه  عليـه  ليتجسـس   بعـث  مـن  حتـى  بل ،منصبه في للبقاء اإلذن

 الشـباب  أوسـاط  فـي  الديني االلتزام لنشر باستمرار فسعى . بمهمته صارحهو
 خدمـة  فـي  المتاحـة  الفـرص  مـن  واالسـتفادة  بروية األمور أخذ على وحث
 أجنـدات  تـداخل  لـوال  . )٤(الغامضـة  الظـروف  بها تسمح أساليب وفق الدين

 وتصـفية  عليـه  باإلجهـاز  عاجـل  قـرار  إصـدار  في السلطة مصلحة مع إقليمية

                                                
  . ٢٠٣إسماعيل الوائلي، منهج الصدر، ص  )١(
أوصل إليه هذا الخبر الشيخ يوسف الكنـاني وكـذلك الـدكتور محمـد البـادي السـعبري،        )٢(

مدير مستشفى الفرات األوسط التعليمي في الكوفة حينها، ينظر: عبـدالرزاق النـداوي، أحسـن    
، مركز الدراسات التخصصـية فـي فكـر السـيد     ١،  ط ٥القصص من حياة المولى المقدس، ج 

 . ٣١هـ)، ص  ١٤٣٠صدر، مطبعة الشروق، (النجف، الشهيد محمد ال

  . ٥٨٩محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٣(
  . ٢٠٢قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٤(
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  . )١(والعراقيين للعراق أراده الذي الكبير مشروعه ووأد خصهش
 وكالئـه  أحد ينقل حيث)٢(للغجر الصدر محمد السيد مخاطبة أثرت وقد

 ،التوبـة  يعلنـون  بحافلـة  الغجـر  أتـى  ،السـاعة  تتجـاوز  لـم  كلمـات  بمجرد انه
 القـول  يمكنو .)٣(تائبون) الغجر الشباب إخوانكم( عليها مكتوب وبالفتات

ــه ــتهجم دون اطبهمخــ ان ــة وبلغــة ،لهــم اإلســاءة أو ال  وضــعهم تُحلــل علمي
 بقيمـه  المجتمـع  مـع  التكيـف  إلى ودعوتهم التاريخية وظروفهم االجتماعي

    . )٤(واالجتماعية الدينية
 في لها المثيل حر موجة العراق أرجاء عمت ١٩٩٨ صيف وبحلول   
ــنة الخمســين غضــون ــام وكــان . )٥(الماضــية س ــ يضــغط النظ ــعب ىعل  الش

                                                
  . ١٣٢تعدد أدوار ووحدة هدف، ص  -مختار األسدي، المرجعية الصالحة  )١(
دهم الخاصَّة ويعتبرونهـا  وهم قوم متجولون، منتشرون في جميع القارات، يتمسكون بتقالي )٢(

صحيحة غير قابلة للمناقشة، يعتمدون في معاشهم على التِّجـارة، أو عـزف الموسـيقى وقـراءة     
البخـت، أو االحتيــال والتَّســول، أو بعـض الصــناعات الخفيفــة . ولـديهم فتيــات بارعــات فــي    

تلفـاز النظـام    الرقص والغناء يتنقلون بهن بـين القبائـل الريفيـة لكسـب المـال المحـرم . وكـان       
يعرض برنامج أسبوعي خاص بالرقص والغناء باسم أغاني من الريف تعمـدا منـه إلهانـة أبنـاء     

. للمزيـد   ٣٥٠المصـدر السـابق، ص    العشائر وتشبيه نسـاءهم بالغجريـات . جعفـر عبـدالرزاق،    
) ؛ ١٩٧٩ينظر: طه حمادي الحديثي، الغجر والقرج في العراق، كلية التربية، (جامعة الموصل، 

  ) .٢٠٠١سير أنجوس فريزر، الغجر، ترجمة عبادة كُحيلة، منتدى سور األزبكية، (القاهرة، 
  . ٣٥٣المصدر السابق، ص  جعفر عبدالرزاق، )٣(
سامي هاتو عبد علي، اإلصالح االجتمـاعي فـي فكـر السـيد الشـهيد محمـد الصـدر، مـن          )٤(

ت، وقـائع المـؤتمر الفكـري    مجموعة بحوث ـــ محمد الصدر ثـورة الكلمـة فـي زمـن الصـم     
  .١٥٦)، ص ٢٠٠٩، مؤسسة وارث األنبياء الثقافية، (١الثالث، ط 

  . ٤٥٨أندروا كوكبورن و باتريك كوكبورن، المصدر السابق، ص  )٥(
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 في يصل والذي الكهربائي التيار قطع يتعمد حيث ،الكهرباء ورقة باستعمال

 قطــاع تضــرر عــذر بوجــود يوميــاً ســاعة ٢٠ مــن أكثــر إلــى األحيــان بعــض
 وســط منــاطق فــي والسـيما  ،الثانيــة الخلــيج حـرب  أحــداث أثنــاء الكهربـاء 
 يكـون  اعنـدم  العراقـي  الشـعب  على سلباً الحالة هذه وتؤثر ،العراق وجنوب

 الخطبـة  فـي  الموضـوع  عـن  فتحدث ،)١(العامة االمتحانات خالل القطع هذا
 المشــاق تحمـل  علــى الجمـاهير  وحـث  ٢٤/٧/١٩٩٨ بتــاريخ عشـر  الخامسـة 

 ال وإن الصـعوبات  علـى  والصـبر  المصـائب  أمـام  والصمود ،الخضوع وعدم
 تـنقص  أو الجمـاهير  إرادة لتحطـيم  سـببا  الكهربـائي  التيار قطع عملية تكون
 الطبيعيـة  لحالته الكهربائي التيار بعودة وطالب ،الدين عن تبعدهم أو همتهم

    . )٢(محمد وآل محمد على والصالة بالدعاء المعروفة بطريقته
 علـى  بالصـالة  االعتـراض  منهـا  والتي الرفض في الجديدة األساليب هذه

 جعلت ،أصواتهم بأعلى الصلوات ترديد المصلين من الطلب أي وآله النبي
 غيـر  باألسـاليب  النظـام  ارتبـك  إذ ،تخـبط  حالـة  فـي  األمنيـة  وأجهزته النظام

 التــي التوقعــات كــل فاقــت والتــي الصــدر، الســيد اســتعملها التــي المســبوقة
 عـن  نقـل  وقـد  ،النظـام  لـرأس  رفعت التي وتقاريرهم دراساتهم في سجلوها
 ملـف  بمتابعـة  كُلفـت  انـي (قولـه:(  كربالء أمن مديرية في السياسي المعاون
 أتبعـه  ثـم  ،الجمعـة  صـالة  عن كامالً تقريراً أكتب وكنت الكوفة في الصدر

 أن يمكـن  ومـا  تليها التي الجمعة إلى الصدر يخطوه أن يمكن عما بتوقعاتي
 يـأتي  أراه الجمعـة  تـأتي  وعندما أنه إال ،القادمة الخطبة في موضوعه يكون

                                                
  . ٤٥٨، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )١(
  . ١٧٨ -١٧٧محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٢(
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 بموضـوع  يـأتي و ،توقعـت  مما خطوة أي يخطو فال توقعاتي كل يخيب بما
  . )١(أخرى)) دائرة إلى ونقلت بسببه عوقبت حتى ،كتبته ما غير جديد

 لم ،خطبة ٤٥ استشهاده حتى الكوفة مسجد في الصدر محمد السيد ألقى
 ،تعـالى  هللا العبوديـة  مفهـوم  وتركيـز  واإلرشاد الوعظ من الخطب هذه تخلُ

 لـم  يـث ح ،اإلرتجـال  طـابع  األولـى  جمعـة  عشـرة  الخمس على غلب ولكن
 بـدون  يخطـب  وأحيانـاً  أقـالم  رؤوس إال الصـدر  محمـد  السيد يكتب يكن
 السلطة مع المواجهة طابع عليها فغلب الثانية جمعة عشرة الخمس أما . ورقة

 الخطبـة  فـي  والمساجد المراقد عن الحديث مثل ،مباشر وغير رمزي بشكل
 ،دارتهـا إ فـي  الحـق  للدولـة  وليس الحوزة بيد تكون أن يجب وأنها ١٦ رقم

 ونقـد  ،وغيرهـا  اليـد  كتقبيـل  الحـوزة  فـي  المالئمـة  غير الظواهر بعض ونقد
 فغلـب  األخيـرة  جمعـة  عشـرة  الخمـس  أمـا  . )٢(العشائر لدى السلبية الظواهر

 استشهاد عن كالحديث السلطة مع الصريحة وشبه الصريحة المواجهة عليها

                                                
  . ١١١الكناني، المصدر السابق، ص يوسف  )١(
تسير العشائر العراقية في الخصومات على نظام ال يستمدونه مـن الشـرع، وإنمـا يقترحونـه      )٢(

ويشرعونه فيما بيـنهم بعـد االتفـاق عليـه، سـواء أكـان موافقـاً للشـرع أم مخالفـاً، وهـو مبـاين            
: وهي عبارة عـن مجموعـة قـوانين    للشريعة المقدسة وبعيد عنها . ويسمى بـ(السنينة العشائرية)

ونظم تتفق عليها بعض العشائر فيما بينها وتمضيها، وقد تتفق عشـيرة مـع عشـيرة علـى سـانية،      
ومع عشيرة أخرى على سانية أخـرى، فتكـون للعشـيرة الواحـدة أكثـر مـن سـانية، ومـن تلـك          

، يقـال لهـا رايـة    التقاليد أنهم بعد االتفـاق علـى حـل المشـكلة العشـائرية يـأتون برايـة رمزيـة        
)، فتعقد تلك الراية كناية عن االلتزام بالعهد الذي اتفقوا عليه . وقد وصفه السـيد  العباس(

محمد الصدر بأنه نظام باطل وغير شرعي . عبدالرزاق النداوي، أضواء علـى منبـر الصـدر، ج    
  . ١٥٥، ١٥١، ص ٢
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 السـيد  لقتـل  تطبيقـا  كـان  الكـالم  وكأن ٣١ الجمعة في )الكاظم( اإلمام
 والمطالبـة  السلطة انتقاد إلى الوتيرة وتتصاعد ،السلطة من الصدر باقر محمد

 ،الكهربـاء  انقطـاع  وشـجب  ،الخـدمات  وتـوفير  ،المجتمـع  عـن  الحيف برفع
  . )١(المعتقلين سراح وإطالق
 مـوت  تجعلـوا  أن لكـم  يجـوز  بقولـه:((ال  محبيه وكل الشيعة أوصى وقد

 وكثرة الكلمة وتفرق والتشيع اإلسالم لذلة ريعةوذ سبباً الصدر محمد السيد
 يبقـون  المراجـع  مـن  وجملـة  اهللا بعـون  تبقـى  الشـريفة  الحوزة بل ،المشاكل

ــون ــكوا اهللا بع ــالحوزة فتمس ــتمروا ب ــى واس ــرفكم عل ــزتكم ش ــة وع  الديني
 دون يحـول  أن يجـوز  وال ،العامـة  بالمصـالح  وعنـايتكم  القلبيـة  وشجاعتكم

 ،رئيسـي  آخـر  و((شـيء  .)٢(الخـاطئ))  العبـد  هذا موت حتى شيء أي ذلك
ــى تحــافظوا أن وهــو ــنكم عل ــذهبكم دي ــدعوا وال وم ــزرع هــذا ت ــذي ال  ال

 ،عليه حافظوا ،ال يجف، وأن يضيع أن وتعالى سبحانه اهللا بفضل حصدتموه
ــاً ــاء إن طبع ــجاعة اهللا ش ــودة الش ــوعي موج ــود وال ــدين موج ــذمتكم وال  ب

 . )٣(بكثير)) وال بقليل ال يهف التفريط ينبغي وال بذمتكم والمذهب
  
  
  

                                                
  . ٣٨، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )١(
  . ٢٤٧ص  محسن النوري، المصدر السابق، )٢(
  . ١١٦يوسف الكناني، شهيد العارفين، ص  )٣(
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 لتشـمل  الصـالة  إقامـة  توسـعت  المطلوبـة  االستجابة حصلت أن بعد  

 العـراق  تـاريخ  في جماهيري حشد أكبر وكانت ،كلها الجنوبية المحافظات
 التـي  الثـورة  مدينة منها: مناطق عدة في أقيمت وحدها بغداد ففي ،الحديث
 مدينة ،األمين مدينة ،الكاظمية مدينة ،العراق في للصالة تجمع أكبر شكلت
 مدينـة  ،الشعب مدينة ،الزعفرانية مدينة ،المعامل مدينة ،البياع مدينة ،الشعلة

 البصــرة وفــي . )١(النهــروان ،الراشــدية ناحيــة ،المحموديــة ناحيــة ،العبيــدي
 والعشـار  ميل وخمسة الحيانية في أخيراً رتواستق متعددة أماكن في أقيمت
 حيـث  الخصـيب)  في(أبـو  فقـط  واحـدة  وجمعـة  ،والمدينة الدير ثم والقرنة
 في أقيمت قار ذي وفي . )٢(واحدة بجمعة الصدر السيد استشهاد قبل أقيمت

 البطحاء إلى المشايخ أحد وارسل الشيوخ وسوق والفجر والرفاعي الناصرية
 عدة في وأقيمت . )٣(فيها الوهابيين نشاط بسبب امتهاإق من يتمكن لم ولكنه

 ،والحلــة ،وكــربالء ،والســماوة ،والديوانيــة ،والكــوت ،ميســان مــن أمــاكن
 الصـدر  السـيد  أرسل فقد الرمادي في أما . )٤(وكركوك ،والموصل ،وديالى

 منـع  اسـتطاع  األمنـي  المسؤول لكن إلقامتها والتهيؤ الترتيب وتم جمعة إمام

                                                
  . ٢٤٣عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٠١٣/ ١١/  ٨مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ أحمد المالكي في البصرة بتاريخ  )٢(
  . ٢٠١٤/  ١/  ١٤يان) في محافظة ذي قار بتاريخ مقابلة مع الشيخ نعيم العبادي(شاهد ع )٣(
 . ٢٠١٣/  ٩/  ٢٣مقابلة مع الشيخ نذير نعمة راضي القريشي في النجف األشرف بتاريخ  )٤(
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 كونهــا للسـلطة  كبيـراً  تحــدياً شـكلت  المحاولـة  تلــك أن ويبـدو  . )١(إقامتهـا 
   . البعثية السلطة لحكم داعماً رئيسياً مالذاً وتعد مذهبياً مغلقة محافظة
 كافـة  العـراق  أرجاء إلى والمبلغين الوكالء بإرسال الصدر السيد قام  

 ةبصـال  يفكرون أهلها يكن لم ،ومعزولة نائية مناطق إلى بعضهم وصل حتى
 )١٠٠بحـدود(  الجمـع  أئمـة  عـدد  بلـغ  وقـد  ،جمعـة  صالة عن فضالً جماعة

 كيـف  عرفـوا  الـذين  الـواعين  الرسـاليين  الشـباب  مـن  معظمهـم  كـان  )٢(إمام
ــاطبون ــة يخ ــابهم األم ــوي بخط ــة العف ــيطة ولغ ــا بس ــع يفهمه ــاس جمي  ،الن
 األمـة  بـين  توثيقهـا  بل الثقة تجسيد وشجاعتهم وعيهم خالل من واستطاعوا

 للوقـوف  الكافيـة  بالشـجاعة  التحلي على المجتمع وحث ،جهة من ةوالحوز
   . )٣(النظام بوجه

 نتيجـة  ذبلـت  التـي  للنفـوس  إحيـاء  عامـل  الجمعـة  صـالة  كانت لقد  
 علـى  الجمـع  أئمـة  الصـدر  السيد وحفز . طويلة سنين منذ المتراكم اإلهمال

 نظـرهم  اًالفتـ  الجمعـة  خطبتـي  خـالل  من المجتمع في السلبية الظواهر انتقاد
 علـى  مهـادنين  يكونـوا  ال وأن ،وأخـرى  فتـرة  بـين  )٤(النظام انتقاد أهمية إلى

                                                
  .   ٢٢٨قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
 . ٢ينظر: ملحق رقم  )٢(

  . ١٤٥تعدد أدوار ووحدة هدف، ص  -مختار األسدي، المرجعية الصالحة  )٣(
جاءت حركة السيد الصدر فـي مرحلـة تشـديد الخنـاق علـى الشـيعة، والتوجـه الـداخلي          )٤(

واإلقليمي العربي ضد الشيعة وخـوف دويـالت الخلـيج العربـي مـن االمتـداد الفكـري ألهـل         
البيت عليهم السالم، والسيما بعد طرح مرجعية السيد الخميني نظريـة واليـة الفقيـه ألول مـرة     

ملي، وتأسيس أول دولـة شـيعية فـي العصـر الحـديث، إذ تعرضـت لحـرب        على المستوى الع
قادتها محاور كبرى عديدة مشتركة نفذتها قيـادة حـزب البعـث فـي العـراق بـأموال سـعودية        
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 شدوا وإذا فشدوا الحبل أرخوا إذا(بقولة:( ذلك عن يعبر وكان ،الخط طول
 . )١(النظـام  مـع  التعامـل  فـي  وعمليـة  ناجحة سياسة عن بذلك معبراً ))فأرخوا

 عـن  يسأل الديني لتزامباال عهد له يكن لم الذي البسيط األنسان بدأ  
 العلمـاء  بـين  االختالفـات  فهـم  يحاول وكان ،وواجباته بعباداته تتعلق قضايا
 أو مناقشـتها  محاولـة  ثـم  صـحيحة  يراهـا  مواقـف  األحيـان  بعـض  فـي  وتبنى

 المجتمـع  أبنـاء  مـن  للكثيـرين  الحركـة  هـذه  وقدمت ،تبنيها أو عنها التراجع
 كونت لقد ،العام ووضعهم دهمبوجو تتعلق جوهرية أسئلة الشباب خصوصاً

 لمن السيما األولي الوعي وتكوين الذات لتأمل عظيمة فرصة الجمعة صالة
 حـال  وتغيـر  .)٢(صـدام  حكم فترة في الكثير الشيء لهم تعني الحياة تكن لم

 فـرق  بـين  علميـة  فقهيـة  مسابقة البصرة في أقيمت فقد الشباب من الكثيرين
 بالسـيد  اللقـاء  هي األوائل األربعة لفائزينا جائزة وكانت ،البصرة مناطق من

 وحـدثهم  بأسـبوعين  استشهاده قبل اللقاء حدث وقد ،بيته في الصدر محمد
 بطرائــق انفســهم إخــراج يحــاولوا أن اعتقــالهم حالــة فــي ونصــحهم مطــوالً
   . )٣(السجن في وليس المجتمع في مكانهم أن يرى ألنه ،مختلفة

 في متصاعدة ،مليونية صالة إلى تحولت ما سرعان الجمعة صالة إن  

                                                                                                              
وحماية أمريكية فرنسية بريطانية . للمزيد ينظـر: عبـدالحافظ البغـدادي، الـوعي الحسـيني فـي       

، من مجموعة بحوث ـــ محمد الصدر منهجيـة  فكر السيد الشهيد محمد محمد صادق الصدر
  .  ١٦٨، ص ٢٠١٢، ١اإلصالح وروح النهضة، وقائع المؤتمر الفكري السادس، ط 

  . ٢٢كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٨٣ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢٠١٣/  ١٠/  ٢٩خ مقابلة مع المدرس عبدالكريم خليفة (شاهد عيان) في البصرة بتاري )٣(
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 فـي  ثورياً إحساساً أوجد التعبوي الجانب هذا ،خطير بشكل العددية أرقامها
 . )١(الحريــات ومصــادرة واالضــطهاد للقمــع خضــع الــذي ،العراقــي الوســط
 الجمـاهير،  لـدى  والطاعة اإلنقياد مفاهيم يركز أن قياسية فترة خالل فتمكن

 غيـر  أمـر  وذلـك  ،يريـدها  التـي  بالوجهـة  كهـا ويحر األمـة  بقيادة يمسك وأن
 جدلـه  بكثـرة  المعـروف  العراقـي  للشـعب  التاريخي المسار في عليه متعارف

  . )٢(وتبرمه
 العراقـي  اإلنسـان  لـدى  التفكيـر  تغييـر  علـى  عمـل  قد الحاكم النظام كان
 وشـعاراته  ومناهجـه  البعـث  حـزب  تعاليم وإحالل وأخالقه دينه عن وصرفه

 االشتراكي العربي البعث حزب ميالد يعرف المسلم عراقيال الفرد بات حتى
 ومطربـي  القـدم  كـرة  والعبـي  البعـث  حزب ومؤسسي حسين صدام وميالد
 الحـوزة  وعلمـاء  السـالم)  البيـت(عليهم  أهـل  بأسـماء  معرفته من أكثر العالم

 االهتمـام  إرجـاع  في سبباً الجمعة صالة فأصبحت ،)٣(الدين ومراجع العلمية
 أي الـدين  إعطـاء  رفـض  بعـد   المجتمـع  شـؤون  واجهة إلى يمهوتعال بالدين
ــة ــبحت ،أهمي ــاهرة وأص ــة الظ ــمة الديني ــة الس ــى الغالب ــل عل ــث ك  األحادي

 وتبنـي  تُـرمم  أن القصـيرة  بفترتها واستطاعت ،المجتمع زوايا في والنقاشات
 ،الـزمن  مـن  عقـدين  طيلـة  البعـث  حـزب  عمـل  هـدمها  التي األخالقية البنى

                                                
  . ١٤٦عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ٤٦صالح عبد الرزاق، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٥٣مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٣(
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 صالة إقامة فبعد . )١(النظام عن كلها بطبقاتها الشعبية لجماهيرا غالبية وتعزل
 لحضــور عهـده  ســابق مثـل  النــاس جمـع  عــن السـلطة  حــزب عجـز  الجمعـة 

 أو البعـث  حـزب  مـيالد  أو صدام بميالد يقيمها كان التي العامة االحتفاالت
 مـا  وهـو  ،القائمـة  بالسلطة يعترف ال الشعب وأصبح ،الحكم استالمه ذكرى
 إذ ،الحزبـي  لمسـؤوله  البعـث  حـزب  أعضـاء  أحـد  رفعـه  الذي تقريرال أكده

 كـان  ومهمـا  منطقـة  أي فـي  الحـزب  يـديرها  جماهيرية ندوة أي يقول:((إن
 الـذي  الجمـاهيري  الحشد هذا إلى ترقى ال ،بإدارتها يقومون الرفاق مستوى

  . )٢(وتجاوب)) بحماس المواطنين عليه يقبل أخذ
 ،الخطبــة أثنـاء  الكفـن  بارتــداء لجمعـة ا أئمـة  جميــع الصـدر  السـيد  وأمـر 

 وأدخلـت  النظـام  اسـتغراب  أثارت أنها منها: جيدة أثار الخطوة لهذه فكانت
ــه نفــوس فــي ــع الخــوف المختصــة أجهزت  فــي واضــحاَ ذلــك وصــار والهل

 الئمـة  بالنسـبة  جديـداً  معنوياً عامالً الكفن ارتداء شكل وكذلك ،تصرفاتهم
 علـيهم  أن للجميـع  الخطوة بهذه أوضحو . سواء حد على والمصلين الجمعة
 ومعالجــة الدينيــة الشــعائر إقامــة علــى المحافظــة خــالل مــن الــدين نصــرة

 ،الوقـوع  حتمـي  المـوت  إن دام مـا  ،عليهـا  والقضـاء  لمنعها النظام محاوالت
 إحيـاء  سـبيل  فـي  المـوت  مواجهة على الدائم االستعداد لوجود النظر ولفت

                                                
، إقامة صالة الجمعة...المشروع الجهادي الذي اسقط الطاغية في العراق، سالم عبد شلش )١(

    المركز الخبري لشبكة اإلعالم العراقي، 
http://kitabat 

.com/ar/page/26/12/2013/21051/%D8%A3%D8%A8%D9%86  
 . ٣ملحق رقم ينظر:  )٢(
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   . )١(عنه والدفاع الدين

 هـدر  إلـى  تـؤدي  جماهيريـة  لثـورة  يخطـط  الصـدر  السـيد  كـن ي لم   
 فـي  وتخطيطـه  تفكيـره  كـل  كان وإنما ،لنجاحها ضمان وجود دون األنفس

 المجتمـع  بتطـور  تكـون  ،اإلسـالم  حياض إلى بالمجتمع وعودة فكرية ثورة
 أن بعـد  الظلـم  ورفـع  األفضـل  إلـى  الحال لتغيير تؤدي التي بالصورة وتغييره
 سـعى  مـا  وهـو  وأخالقـه  سـلوكياته  وتغييـر  لتجاوبـه  ،كذلـ  المجتمـع  استحق
 القـيم  فـي  التحـوالت  مـن  كثيـر  إلـى  أدت والتي . )٢(الجمعة بصالة لتحقيقه
 مـا  كـل  يجسـد  تطبيقـي  عابـد  إلـى  نظـري  عابد من اإلنسان فتحول ،العبادية
 حالوتــه المجتمــع تــذوق ملمــوس عملــي واقــع إلــى الخطيــب مــن يســمعه

 الفسـاد  ومحاربـة  المنكـر  عـن  والنهـي  معروفبـال  األمـر  خالل من ،بوضوح
 جديدة تلفزيونية قناة بافتتاح النظام رئيس ابن عدي قام فقد . )٣(والخرافات

 فـي  الفعلي بثها بدأت التي الشباب) بــ(تلفزيون سميت التسعينيات أوائل في
 بوادر تظهر بالتدريج وبدأت ،بنفسه عليها اإلشراف وتولى ،١٩٩٣ تموز ١٧

 والتـي  المنحلـة  والمصرية المدبلجة المسلسالت حيث ،اإلباحية لىع انفتاح
 يســتقبل عــدي وكــان . )٤(العربــي والتــراث والــدين األخــالق مــع تتعــارض
 دعايـة  لهـن  ويعمـل  ويكـرمهن  األمـوال  عليهن وينفق المصريات الراقصات

 السـنوي  بابل مهرجان إقامة على النظام وعكف . العراقي اإلعالم في واسعة
                                                

  .  ٢٢كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )١(
  .  ٢٠٦عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢٠١٣/  ١٢/ ١مقابلة مع الشاعر عزيز داخل(شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )٣(
  . ٤٤عباس الزيدي وعبدالهادي الزيدي، المصدر السابق، ص  )٤(



 

 
























180 

 العــالم دول مــن الراقصــة الفــرق يســتقدم حيــث ١٩٨٥ عــام أســست الــذي
 المفاسـد  تلـك  لكـل  الجمعـة  خطباء فتصدى ،الصعبة بالعملة عليها ويصرف

  . )١(خطبهم في
 ٢٢/٥/١٩٩٨ بتـاريخ  السادسـة  الجمعة خطبة في الصدر السيد وذكر  

 ،مشـاكله  وتحـل  المجتمع تُفيد الجمعة فصالة(( بقوله: للمجتمع الجمعة نفع
 واضـحاً  شـيئاً  هـذا  أصبح أآلن ،انحرافاته تقويم إلى وتدفع ،صعوباته تذللو

 قلـت  مـثالً  البصـرة  فـي  الجمعـة  صـالة  إقامـة  فبعد . )٢(الحمد)) وهللا بالتطبيق
 يعيشـونه  المدينـة  أبنـاء  كـان  لما ،والسرقات االعتداء حوادث واضح بشكل

 يقول(الســيد) ةبعبـار  القائــد) (قـال  عبــارة فيهـا  اســتبدلوا روحيـة  أجــواء مـن 
 ،واألزمـان  العصـور  امتـداد  علـى  والمراجـع  الطغـاة  تـاريخ  يعهد لم وبشكل
 فيها يبق لم ،معلنة غير كانت وان صريحة ومواجهة ،وواضح صارخ وبمعلم

    . )٣(التصفية خيار إال األمنية وأجهزته صدام أمام
 الــوطني الصــف توحيــد هــي أخــرى فائــدة الجمعــة لصــالة وكــان  
 مـا  وهـو  ،السـنة  أبنـاء  مـع  مـرات  عـدة  الصـالة  لتوحيد توجيهه عبر ،العراقي
 هذا مع السنة تفاعل هو المميز واألمر ،العراق محافظات من كثير في حدث

 يصـلي  والشـيعي  يخطـب  السني الخطيب كان جمعة من أكثر وفي ،التوجيه
 فـي  أقيمـت  التي الصالة عبر الحالة هذه البغداديون عاش وقد . بالعكس أو

 . ١٩٩٨ عــام بغــداد فــي األعظميــة منطقــة فــي النعمــان حنيفــة يأبــ مســجد
                                                

  . ٢١٧قاسم الكعبي، المصدر السابق،  )١(
  .  ٢٥٨، ص ١ء على منبر الصدر، ج عبدالرزاق النداوي، أضوا )٢(
  . ١٣١فاطمة كريم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٣(
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 مـع  للمرجعيـة  الجمـاهير  وتأييـد  )١(الوطنية للوحدة صورة الجمعة فأصبحت

 بناء من وتمكن . )٢(المرجع لمؤيدي واالجتماعي السياسي بالتثقيف اقترانها
 الشـيعية  األوسـاط  بانفتـاح  توصـياته  وأصـدر  ،السـنة  أهـل  مـع  طيبـة  عالقات

 أهـل  جعـل  ممـا  ،خلفهم والصالة مساجدهم وحضور معهم والتعاون همعلي
  . )٣(الجمعة صالة في للمشاركة الكوفة مسجد إلى يأتون السنة

 فـي  الجمعـة  صـالة  إقامـة  عـن  نتجـت  التـي  اآلثـار  بعض إحصاء ويمكن
   - يلي: بما العراق

 أئمـة  أضـحى  فقد المنكر عن والنهي بالمعروف األمر فريضة إحياء - ١
 الناس وأصبح المجتمع في والمظالم االجتماعية المفاسد عن ينهون الجمعة
 العادات وحاربوا ،المنحرفين من كثير توبة إلى أدى مما اآلخر يأمر بعضهم

 أو باإلكراه الزواج مثل المجتمع في تفشت التي الصحيحة غير والممارسات
 وةالنهــ أو عــامي مــن العلويـة  زواج رفــض أو العــم ابـن  مــن الــزواج حتميـة 

 بـالمجتمع  يـدور  مـا  متابعـة  مع ،المحرمة األعمال ببعض العمل أو العشائرية

                                                
بذلت الحكومة بعد سقوط النظام البعثي جهوداً مضنية من أجـل تحقيـق الوحـدة الوطنيـة      )١(

ولعدة سنوات وأنفقت أمواالً طائلة لهذا الغرض، لكن كل تلك الجهود ذهبت سـدى، حيـث   
ابي حواضن لهم فـي العـراق ممـا أدى إلـى سـقوط الموصـل ومـدن        وجد عناصر داعش الوه

أخرى بأيديهم وحدوث مجـازر وحشـية المثيـل لهـل فـي التـاريخ الحـديث ذهـب ضـحيتها          
شـاب ألسـباب طائفيـة وبشـكل وحشـي فيمـا عرفـت         ١٧٠٠اآلالف كجريمة قتـل اكثـر مـن    

  . المؤلفبجريمة سبايكر . 
  . ٢٧٢ص  أمجد حامد الهذال، المصدر السابق، )٢(
  . ٣٥٦جعفر عبدالرزاق، المصدر السابق، ص  )٣(
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 آثار(العراضــة  خطــبهم  فــي الجمعــة  أئمــة  أوضــح فمــثال  . )١(بــأول أوالً
 صـحبة  يـذهب  كـان  وبعضهم ،وكذب باطل من يصاحبها وما ))٢(العشائرية

 اتوهوس وأهازيج أشعاراً فيها يرددون عراضة بشكل للتعزية الجمعة مصلي
 هتـف  وقـد  ،المـوت  مـن  بالعبرة وتذكر وآله النبي على وتُثني الخالق تعظم
 قـال  مـن  أيـن (البعثيـين  مـن  مجموعة وبحضور الشعبية باللهجة الشعراء أحد
 الملــيء القــديم العشــائري األســلوب وأخــذ . )٣(حســين) وانــا حســين أنــتَ

ــر الشــرعية بالمخالفــات ــب يراعــي أســلوب انتهــاج نحــو بــبطء يتغي  الجوان
  . )٤(الشرعية

 الجامعـات  فـي  السـيما  للنظر ملفت بشكل المجتمع في الحجاب انتشار - ٢

                                                
  . ٢١٦قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
: هو أسلوب تتخذه العشائر العراقية عند وفـاة أحـد األشـخاص، وذلـك بـذهابهم      العراضة )٢(

على شكل مجاميع إلى مكان إقامة العزاء وهـم يهوسـون ويهزجـون ويـرددون أبيـات الشـعر       
وهي تُشيد بالمتوفى بما ليس فيـه، ومبالغـة كبيـرة جـداً، وهـذا يـدخل ضـمن النـوح          الشعبي،

بالباطل، ويستعرضون في أشعارهم قوة عشيرة المتوفى وقوة عشائرهم، وقد تصل أحيانـاً إلـى   
إطالق كلمات تعطي معنى االعتراض على مشيئة الخالق سبحانه وتعالى ألنـه خلـق المـوت .    

  . ١٧/١/٢٠١٤السيالوي بتاريخ مقابلة مع الشيخ عدنان 
في إشارة جريئة جداً إلى حسـين كامـل قريـب صـدام وزوج ابنتـه الـذي تحـدى اإلمـام          )٣(

) وخاطبه بهذا الكالم وأطلق الرصاص من مسدسه باتجاه شباك الضـريح وذلـك   الحسين(
و ، وقد قتله علي حسـن المجيـد بـأمر مـن صـدام هـ      ١٩٩١في أحداث االنتفاضة الشعبانية عام 

وأوالده وأخيه ومجموعة معهما بعد عودته للعراق الذي كـان قـد غـادره هاربـاً إلـى األردن .      
 . المؤلف

  . ٢٠١٤/  ١/  ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )٤(
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 جمـاعي  بشـكل  يخـرجن  اللـواتي  النسـاء  من المئات كان . )١(الدولة ودوائر

 ؛ الشـارع  انتبـاه  أثار مما الشرعي الحجاب بهيأة وهن الجمعة صالة إداء بعد
 العامـة  بالشـوارع  هنمـرور  وعنـد  ،بالحجـاب  التقيـد  عـدم  حينهـا  السائد ألن

 أصــبحت وباالســتمرار ،بالخجــل يشــعرن والســافرات المتبرجــات أصــبحت
 كـان  مـا  عكـس  النسـاء  أغلـب  لـدى  الـديني  االلتـزام  باتجـاه  الضاغطة القوة
 فـي  الرائدات النساء من األالف حضرت وحدها الصدر مدينة ففي ،)٢(سابقاً

ــالمي العمــل ــن اإلس ــب م ــة جان ــاء النوعي ــليما األنمــوذج وإعط ــرأة لس  للم
 الجمعـة  صـالة  قبـل  الصـدر  مدينـة  فـي  الحجـاب  نسـبة  وكانت . )٣(المسلمة
 بعـض  وأصـبحت  . %٩٠ مـن  أكثـر  إلى تصاعدت الصالة وبعد % ٢٠ حوالي

 المحاضــرات  يلقــين  الحكوميــة المــدارس  فــي والمعلمــات  المدرســات
 المركبـات  سـائقي  مـن  أحـد  يكن ولم ،فرصة لذلك وجدن كلما اإلسالمية

  . )٤(شذ من إال بالركوب للسافرات يسمح
 في للمذهب حصلت التي والدينية االجتماعية والرفعة والشرف ((العزة - ٣

 وخنــوع وقنـوط  ذلـة  مـن  كـان  مـا  ورفــع ،خاصـة  العـراق  وفـي  عامـة  العـالم 
 فخُطَـب  ،)٥(واألسـرية))  التجاريـة  واألرزاق الشخصـية  اللذائذ على واقتصار
 أئمـة  يتـرك  ولـم  األولـى  األسـابيع  منذ للنظام التحدي بطابع اتسمت الجمعة

                                                
  . ٢١٧قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٠١٣/  ١٠/  ١٩اني في البصرة بتاريخ مقابلة مع إمام الجمعة السيد صالح الجيز )٢(
  . ١٤٦عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )٣(
  .  ١٤٧المصدر نفسه، ص  )٤(
  .  ٣٣٧محسن النوري الموسوي، المصدر السابق، ص  )٥(
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 ،)١(جـرئ  بشـكل  وتناولوهـا  إال اجتماعيـة  مشـكلة  أو قضـية  أو أمـراً  الجمعة
 السـلبي  الـدفاع  حالـة  مـن  الشـيعة  وخاصة العراقي المجتمع أخرجت وبذلك
 المرتكـز  اإليجابي الدفاع حالة  إلى مستمر بشكل المعادية الضربات وتلقي

 العمـل  أسـاليب  على الرسالية الكوادر الصالة ذهه ودربت ،)٢(الجماهير على
 فكــان . )٣(الجمــاهير وتحريــك لقيــادة الالزمــة الخبــرة وأكســبتهم الرســالي

 أو قائـد  فعـل  كونـه  من أكثر شعب وممارسة فعالً بوصفه االحتجاج تسويق
 وتحريكـه  الشـعب  واسـتنهاض  القـيم  إحيـاء  بـذلك  فاستطاع ،مرجع ممارسة

 مـن  ونقلـه  واالجتماعية السياسية حرياته عن والدفاع بحقوقه المطالبة باتجاه
 فـي  وزرع . )٤(الحقيقـي  والعمـل  اليقظة إلى الجماعي والموت السبات حالة

 السـاحة  فـي  يـدور  مـا  لكـل  واالنتبـاه  بالمسؤولية اإلحساس العراقيين قلوب
 زال حين النظام مع للمجابهة التام االستعداد إلى األمر تحول حتى ،السياسية

 افتقـد  البصـرة  محافظـة  فـي  القبلـة  منطقـة  ففـي  . )٥(الناس قلوب من وفالخ
 فـي  أوقـاتهم  معظـم  معـه  يقضون كانوا الذي صديقهم الشباب من مجموعة
ــدخين ــة الت ــو والغيب ــرم والله ــوا ،المح ــداره فتوجه ــألوا ل ــه وس ــن والدت  ع
 محمــد السـيد  إلــى إشـارة  فــي الصـكر))  لصــالة راح فأجـابتهم ((،صـديقهم 

 لصـالة  ذهبوا ولدها طريقة على الشباب من كثيراً هناك أن يبوالر ،الصدر

                                                
  . ١٤٧عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٧٤هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢٠١٣/  ١/  ٢٩صادق كاظم الياسري (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ مقابلة مع السيد  )٣(
  . ١٧عبدالستار آل محسن، المصدر السابق،  ص  )٤(
  . ٢٠١٣/  ١٢/ ١مقابلة مع الشاعر عزيز داخل في البصرة بتاريخ  )٥(
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 . )١(الصدر

 الســـيارات وســرقة  واالعتــداءات  والســرقات  الجــرائم  نســبة  قلــة  - ٤
 التـي  اآلفـات  الجمعـة  خطبـاء  تنـاول  بعد وواضح ،ملحوظ بشكل وجرائمها

 ونصـحوا  ،واسع بشكل انتشر الذي والربا السرقة انتشار مثل المجتمع بها يمر
 الغش من وحذروا ،بضاعتهم في واالحتكار الغش بعدم المحالت بأصحا

 األسواق في األطفال ترك عن تنجم التي السيئة اآلثار ووضحوا ،الميزان في
 . )٢(النايلون أكياس لبيع

 النـاس  والتفـاف  الـزوار  كثـرة  بسبب المقدسة المدن اقتصاد انتعاش - ٥
 بهـم  تضـيق  حيـث  الجمعـة  يـوم  السـيما  الصـدر  محمـد  السيد مرجعية حول

 إعمـار  وحملـة  ضـخمة  تجاريـة  حركة إلى أدى مما العامة ومرافقها النجف
 مـن  للسـيارات  خـط  واسـتحدث  والتجـار،  الفنـادق  أصـحاب  قبـل  من نشطة
 الجمعـة  صـالة  أثنـاء  التبرعات من كثير وجمعت . مباشرة الكوفة إلى بغداد

 علـى  ووزعت مساجد بها شيدت كثيرة مبالغ كونت الغفيرة األعداد ونتيجة
 تجاريـة  حركة وأصبحت والخضروات الكتب سوق واٌنتعش ،)٣(المحتاجين

 نشـطة  حركـة  كانـت  آخـر  جانـب  ومـن  ،العمل عن للعاطلين الفرص وتوفر
 إضـافة  الجمعة يوم المصلين لنقل السيارات تتجمع حيث األهلية للمركبات

 خفـف  ممـا  أسـبوعي  بشـكل  يكـون  يكـاد  المقدسـة  للمـدن  التوجـه  إن إلى

                                                
  . ٢٨٤ضياء نجم األسدي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٠١٤/  ١/ ١٧سيالوي في البصرة بتاريخ مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان ال )٢(
  . ٢١٩ -٢١٨قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٣(
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  . )١(المجتمع من شريحة عن معاناةال
 داخـل  فـي  للنـاس  لكافـة  حصل الذي واالجتماعي الديني ((الوعي - ٦

 بعـض  بمظـاهر  ينخـدعوا  ال أن النـاس  فعـرف  ،وخارجهـا))  العلميـة  الحوزة
 وعلـى  والتقصـير  القصـور  علـى  قـائم  القـديم  األسـلوب  وأن((،الدين رجال

 واالهتمـام  ،رمـات)) المح علـى  الشـائن  السـكوت  وعلـى  والتبـذير  اإلسراف
 العمليـة  الرسـائل  لهـا  تتطـرق  لـم  جديدة أموراً وعرفوا . أوالً الحقوق بقبض
 المخمسـة  غيـر  األمـوال  فـي  أو المالك المجهول في الصالة أن(( مثل ،سابقاً
 الراديـو  تصـليح  وان ،حـرام  المعصـومين  أضرحة في المال إلقاء وإن ،باطلة

 الخـاص  القطـاع  ذات المصارف في ملالع وان ،اإلثم على إعانة والتلفزيون
 بتكليفـه  عمـل  قـد  الصـدر  محمـد  فالسـيد  . )٢(أخـرى  كثيرة وفروع ،))حرام

 نهـج  مـن (يبـدو(  فممـا  المرحلـة  هـذه  في عمله بوجوب يعتقد وبما الشرعي
 األطهـار،  األئمـة  عن الواردة والروايات ،النبوية واألحاديث ،الكريم القرآن

 عـالم  كـل  مـع  النـاس  يتعامـل  ال حتى ،بالوعي المجتمع تحصين ضرورة هو
 واسـتخدام  ،العقل إعمال من بد ال بل ،العمياء والثقة المطلق بالتقديس دين

 وبصيرة ،مفتوحة بعيون والممارسات واألدوار األشخاص إلى والنظر الفكر،
 الـوعي  ترسيخ من الصدر المرجع به قام ما السياق هذا في وترد . )٣())واعية

 المهمـة  والمقـوالت  المطالـب  تحويـل  خـالل  من ،ماهيرالج لدى اإلسالمي
                                                

/  ٢/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ         )١(
٢٠١٤ .  

  . ٣٤٢ -٣٤١محسن النوري الموسوي، المصدر السابق،  ص  )٢(
 . ١٨الخطاب واألداء االجتماعي ...، ص  -ت الدينية حسن موسى الصفار، القيادا )٣(
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 اٌتسـم  الـذي  خطابـه  سياق في بترديدها الجمهور ويأمر يرددها شعارات إلى

 العراقي فالمجتمع ،العراق في نوعها من األولى هي الظاهرة وهذه ،بالوضوح
 وبالتأكيـد  الجمهـور،  مـع  بنفسـه  للشـعار  مـردداً  الفقيـه  يرى أن على يعتد لم

 . )١(الوعي صناعة في الخاصة فلسفته له فالشعار
 خصوصــاً الجمعــة بصــالة األخــرى والمــذاهب األديــان أبنــاء تــأثر - ٧

 مـن  الكثيـرون  مكتبـه  إلـى  حضـر  فقـد  ،عمومـاً  الصدر محمد السيد وحركة
 صـالة  فـي  حضـروا  الـذين  السنة أبناء بعض منهم ،المجتمع طبقات مختلف
 حقـاً  هـل  أعيـنهم  بـأم  ليـروا  والصابئة المسيحين بعض وحضر ،ايضاً الجمعة
ــن رجــل يوجــد ــوة بهــذه الشــيعة م ــى والعطــف األب ــراقيين عل ــاً الع  ،جميع

 فما للنظام السلبية بالظواهر تندد التي الفتوى إصدار في شجاعته ويشاهدون
 دقـائق  بضـع  بعـد  تسـمع  حتـى  المرجـع  مكتـب  إلـى  هـؤالء  أحـد  يحضر أن

  أو النصـارى  هـؤالء  قاعتنـا  معلنـةً  محمـد  وآل محمد على الصالة صيحات
 شخصـاً  ١٢٠ من اكثر أعتنق وحدها البياع ففي . )٢(الشيعي للمذهب الصابئة

 كبيـر  حشـد  بحضـور  الشـهادة  تلقينهم وتم اإلسالم والمسيحيون الصابئة من
 فيهـا  تتواجـد  التـي  األخرى المدن في هذا مثل حدث وكذلك المصلين من

 مكان من بالقرب الصابئة ضبع يسكن كان الناصرية وفي . )٣(الطوائف هذه
 الجمعـة  يصـلي  مـن  عند تغيير من شاهده بما بعضهم تأثر وقد الجمعة إقامة

                                                
  . ١٠٠هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٤٠كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٢(
/  ١/  ٢٣جـف األشـرف بتـاريخ     مقابلة مـع إمـام الجمعـة الشـيخ مؤيـد الخزرجـي فـي الن        )٣(

٢٠١٤  .  
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 . )١(اإلسالم ودخلوا
 الواجبـات  بعـض  أن الناس من كثير لدى العام المرتكز كان أن بعد - ٨

 المنكـر  عـن  والنهـي  بـالمعروف  واألمر والخمس والصوم كالصالة العظيمة
 أوصـلت  ،)٢(الماللـي  أو العمـر  أرذل وبلـغ  ألجـل ا منـه  دنـا  من على مقتصرة

 فـي  االجتماعيـة  الحياة مفاصل جميع إلى بقوة اإلسالم صوت الجمعة صالة
 وسـارع  العـراق  خـارج  المكلفـين  مـن  كثيـر  بهـا  تـأثر  وقـد  ،وخارجه العراق
 المرجـع  صـوت  وكـان  . )٣(بفتاويـه  والعمـل  الصـدر  السيد تقليد إلى العديد
 والبصـرة  بغـداد  فـي  الناس فنجد ،كلها محافظاتال إلى ساعات خالل يصل

 وفكر طرح أسبوع كل وفي ومحتواها األشرف النجف خطبة عن يتكلمون
 وسـيلة  أي للسـيد  يكـن  لم حيث محمد آل خزانات من خزانة وفتح جديد

ــة ال إعالميــة ــة إال( مطبوعــة وال مســموعة وال مرئي ــي الهــدى مجل  هــي الت
 السـيد  وحركـة  ،الجمعة بصالة والكتاب باءاألد وتأثر . )٤(التداول) محدودة

 عباس طالب الشاعر منهم الحركة هذه في بنتاجاتهم وأسهموا الصدر محمد
 ،جـابر  خليفـة  وجـابر  المختـار  حميد والروائي الشريف باسم والقاص هاشم

 . )٥(الشـعبيين  والشـعراء  واألدبية الفنية المجاالت مختلف في الكثير وغيرهم

                                                
  . ٢٠١٤/  ١/  ١٤فظة ذي قار بتاريخ مقابلة مع الشيخ نعيم العبادي في محا )١(
/  ١٢/  ٥مقابلة مع المهندس عالء محسن عبد الزهـرة (شـاهد عيـان) فـي البصـرة بتـاريخ        )٢(

٢٠١٣ .  
  . ٢٧٢هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٣(
  .٢١٩قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٤(
  . المؤلففي الوقت الحالي .  من الجدير بالذكر أن بعضهم أعضاء في اتحاد األدباء )٥(
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 فيهـا  المشـاركون  كـان  والحسـينيات  المسـاجد  فـي  يـة أدب مسابقات وأقيمت

 حـزب  حكـم  فتـرة  طـوال  غائبـة  كانـت  قضـايا  يعـالج  ملتزمـاً  أدبـاً  يطرحون
  . )١(البعث

 الخفـــارات علــيهم  كثــرت  حيــث  ،دائمــاً  األمــن  رجــال  انشــغال  - ٩
 صــالة إقامــة أمــاكن بــين واالنتشــار األمنيــة للــدوائر والحضــور والواجبــات

 هـذا  مـن  األمنيـة  األجهـزة  وحـذر  المصـلين،  دحشـو  علـى  للسـيطرة  الجمعة
 ومـاذا  الموقـف  لمتابعـة  يـذهبون  أحيانـاً  بأنفسـهم  األمـن  مدراء حتى الوضع
 عـن  ونُقـل  ،العليـا  الجهـات  إلـى  بـأول  أول األخبار ويرسلون الخطيب يقول
 يـوم  فقـط  التعـذيب  مـن  نستريح كنا قوله األمنية الدوائر في الموقوفين أحد

 ،الخدمة موظفي حتى الجمعة يوم للمراقبة تذهب دوائرال كل ألن ؛ الجمعة
    . )٢(يعذبنا من يوجد فال الحرس فقط فيبقى

 ،االجتماعيـة  األوسـاط  فـي  الحـوزوي  والـزي  العمامـة  مشهد انتشار -١٠
 كـان  ومـن  الجمعـة  أئمـة  وخصوصـاً  المجتمع في هيبة الدين لرجل وأصبح

 طـوق  وكسـر  العامـة  األوضـاع  لتغييـر  الـدين  برجـال  اآلمـال  وتعلق يحضرها
  انطلقت التي اإلصالحية الدعوات كانت عندئذ . )٣(النظام فرضه الذي العزلة

 كـل  لتشـمل  الصـدر  محمـد  السـيد  ودعـوات  فتاوى ونقل الجمعة صالة من
ــل القطاعــات ــات مث ــدوائر الجامع ــه وباعــة والحــوزة واألســواق وال  الفواك

                                                
  . ٢٠١٣/  ١٢/ ١مقابلة مع الشاعر عزيز داخل في البصرة بتاريخ  )١(
  . ٢١٨قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢٠١٣/  ١/  ٢٩مقابلة مع السيد صادق كاظم الياسري (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )٣(
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  . )١(كافة جتمعالم أصناف في أثرها ليظهر السيارات وسائقي والعصير
 ،صـرفة  إسـالمية  تسـجيالت  إلـى  الغنـاء  تسـجيالت  محـالت  تحـول  -١١

 نجـد  بـل  الغنـاء  إلـى  فيسـتمع  سـيارة  فـي  الفـرد  يركب أن النادر من وأصبح
 أصـبح  بعـدما  . )٢(الحسـينية  بالمراثي أو بالقرآن أما تصدع المسجل أصوات

 بسـماع  التجـاهر  عـن  وبيسر التخلي عليهم فرض ضاغط اجتماعي تيار هناك
 الكثيـر  وأهتـدى  ،والتحلـل  والفجـور  الفُسق مظاهر عموم انحسرت بل الغناء

 فـي  النـاس  أغلـب  عـادة  وتبـدلت  . )٣(الـدين  عـن  والبعيـدين  المنحرفين من
 ومـا  اإلسـالمية  األعراس إقامة إلى الغنائية بالحفالت إحيائها من )٤(األعراس
 ومقاطعة الجماعة الةص وإقامة السالم عليهم البيت أهل مدائح من يصاحبها
 للسـيد  قـدمت  فقـد  كذلك .)٥(شرعية ومحاذير مخالفات فيها التي لألعراس

 والمطـاعم  التجاريـة  المحـالت  حـول  االستفتاءات من العديد الصدر محمد
 بتشـغيل  تقـوم  وكـذلك  ،والمطربـات  المطربين صور بعض بتعليق تقوم التي

 إن السـيد  إجابـة  فكانـت  ،واألغـاني  الموسـيقى  تبث التي الصوت مسجالت
  .)٦(جزماً ارتكابه يحرم اإلثم على وإعانة إثم التصرف هذا مثل

                                                
  . ١٢٥قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٤٧عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )٢(
 ٨/  ٢٥مقابلة مع الشيخ عباس خليفة (مكتب الشيخ اليعقوبي) في النجف األشرف بتاريخ  )٣(
 /٢٠١٣ .  
 . ٤ينظر: ملحق رقم  )٤(

  . ٢٠١٣/  ١/  ٢٩مقابلة مع السيد صادق كاظم الياسري (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )٥(
  .  ٢٢٢المصدر السابق، ص هاني جواد كاظم،  )٦(
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 مـن  أفـاض  المرجـع  إن القـول  يمكـن  إذ ،الصـريحة  النظـام  مواجهة -١٢

 القـوة  منـه  يسـتلهمون  نهجـه  علـى  السـائرون  فكـان  ،المـؤمنين  على شجاعته
 لقـو  مـن  يخـاف  أو يستحي ال الظلم قبال شجاعاً المصلي وكان ،والشجاعة

 خـوف  دون الجمعـة  صالة إلى المصلون ويذهب المنكر، عن والنهي الحق
 وهم خائفين البعثيون كان حين في ،والقوة بالزهو يشعرون وهم يسيرون بل

 محــاولتهم كــل وفشــلت وجــوههم فــي ذلــك عــرفوي ،الســالح يحملــون
 الهيبــة فتكســرت ،الصــالة إداء مــن لمــنعهم وإرعــابهم المصــلين لتخويــف

 الشـجاعة  محلهـا  وحـل  األمة عقول في تعشعش كانت التي اغيةللط الوهمية
ــالحق واإلقــدام  ماذا(قــال بشــغف يتســألون العــراق أبنــاء أصــبح حتــى . )١(ب

 مـن  قولـه:  صـدام  عن فنُقل السلطة ازعج مما ،بقوله العمل أجل من الصدر)
  . )٢(الصدر؟ محمد أم أنا ؟ الحاكم

 الدولـة  رجـاالت  خاصـة و النـاس  مـن  الكثيـر  لتوبـة  الجمعة صالة أدت -١٣
 أقوالـه  بعـض  فـي  السـيد  صـرح  وقـد  الكبـار  والضـباط  )٣(الحساسـة  والدوائر

                                                
  . ٢٠١٤/  ٣/  ٣٠مقابلة مع الشيخ كامل الباهلي في البصرة بتاريخ  )١(
  . ٥٦مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٢(
فعلى سبيل المثال في جمعة البياع كـان هنـاك حضـور كبيـر لشـريحة األطبـاء كالـدكتور         )٣(

ــاً، وشــريحة الم    ــة الطــب حالي ــدير مدين ــل الشــمري م ــدكتور الشــهيد منتظــر  جلي حــامين كال
الحمداني، وشريحة الضـباط كالـدكتور العميـد غـزوان مـدير مستشـفى القـوة الجويـة، وفـي          
البصرة حضر بعض القضاة واألطباء وأساتذة الجامعة وضباط الجيش والمخـابرات والشـرطة،   

ئر وفي المحافظات كلها كان هناك حضور لهذه الشرائح، وكان يحضر بعض مسـؤولي الـدوا  
المهمة بشكل غير ملفت للنظر . وتحتفظ ذاكرة أئمة الجمعـة بأسـماء مـن كـانوا اتصـلوا بهـم       
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 إلـى  يحضرون كانوا الجيش منتسبي ومن السلطة رجال من فكثير . )١(بذلك
ــالة ــة ص ــروها الجمع ــض ،ويناص ــين أوالد وبع ــدوا البعثي ــيد قل ــدر الس  الص

 وجـاءه  ،يديـه  علـى  للتوبـة  بعضـهم  مجـئ  حصـل  وقد . )٢(الجمعة وحضروا
 رتبتـه  وخلـع  المـالكي  أحمـد  الشـيخ  بصـحبة  عميـد  برتبة الجيش في ضابط
 لتنفـع  ابـق  لـه  وقـال  ،بيـده  الرتبـة  تلـك  فألبسـه  ،أمـرك  رهن أنا له وقال أمامه

 ،توبتـه  وأعلن المخابرات في عقيد النجف في مكتبه إلى وحضر . المؤمنين
 خـارج  والهـروب  عملـه  تـرك  عارضاً العبادي كاظم الشيخ إلى حضر وآخر
 عـدم  شرط على مخابرات كضابط عمله في بالبقاء أجازه السيد لكن القطر،
 وأرسـل  ،المـؤمنين  مسـاعدة  اإلمكـان  قـدر  يحـاول  وأن شخص ألي إيذاءه

 بخدمـة  هـي  دبابـة  ثالثـين  إمرتـه  تحـت  أن خبـراً  الكبار الجيش ضباط أحد
 دعوتـه  مـع  حصـل  الـذي  التفاعـل  أشـكال  مـن  ذلـك  غير إلى الصدر، السيد

 فـي  كبيـر  نفوذ ذوي أشخاص من معلن وغير معلن بشكل ،للتوبة الموظفين
 أعضـاء  بعـض  تـأثر  وقد . )٣(السلطة من األمني للتشدد نتيجة األمنية األجهزة

 فاضـمروا  ،العراقية الساحة على الصدر محمد السيد أحدثه بما البعث حزب
 السـلطة  رجـال  من وكثير ،النظام بطش من خوفاً وإلتباعه ولحركته له حبهم

                                                                                                              
 ١١/  ٨بشكل سري لتأييد ودعم صـالة الجمعـة . مقابلـة مـع: الشـيخ أحمـد المـالكي بتـاريخ         

  ) .٥؛ ينظر: ملحق رقم ( ٢٠١٤/  ١/  ٢٣؛ الشيخ مؤيد الخزرجي بتاريخ   ٢٠١٣/
  . ٢٢٠در السابق، ص قاسم الكعبي، المص )١(
  .  ٢٠١٣/  ١/  ٢٩مقابلة مع السيد صادق كاظم الياسري (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )٢(
؛ مقابلــة مــع إمــام الجمعــة الشــيخ كــاظم  ٧٢-٧١أســعد الناصــري، المصــدر الســابق، ص  )٣(

  . ٢٠١٤/  ٢/  ٢٤العبادي في النجف األشرف بتاريخ  
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 وكــان الســلطة بطــش وليتجنبــوا تقيــة ســلطتهم فــي وبقــوا الخفــاء فــي تـابوا 

 وقـد  علنـاً  توبتـه  أعلن وبعضهم ،للناس فائدة شكل قد السلطة مع تواجدهم
 مـن  ليـتخلص  هـرب  مـن  ومـنهم  ،معهم والتحقيق مساءلتهم في ذلك تسبب
 المرجـع  هاداستشـ  بعـد  مـا  أحـداث  فـي  منهم قسم أسهم وقد  . النظام بطش

 على عمل وبعضهم ،لذلك ثمناً أرواحهم ودفعوا البصرة في والسيما الصدر
 . )١(عليهم والتستر وإيوائهم الثوار مساعدة

 وسـخرت  فتراتهـا  بعـض  في الحكومة تبتنه الذي الوهابي المد إيقاف -١٤
 حيـث  ،الوهابي المد خدمة في األوقاف وزارة أصبحت بل ،والقوة المال له

 بمسـاجدهم  أحيطـت  نفسـها  بغـداد  إن بل ،مكان كل في مساجدهم شيدت
 هـذا  أن ويبـدو  األشـرف  النجـف  فـي  لهـم  مسجد بناء إلى األمر وصل حتى
ــل أُعــد الوهــابي المــد  الجمعــة وصــالة الصــدر محمــد الســيد حركــة مقاب

 ،شـيعي  مسـجد  لبنـاء  واحـده  إجازة تعط لم األوقاف وزارة وان بالخصوص
 مـن  سـنوات  أربـع  مـن  وألكثـر  السـاعدي  ناصـر  الشـهيد  الشـيخ  حـاول  وقد

 حتـى  يفلـح  فلـم  دشير أبو -الدورة– بغداد في مسجد لبناء موافقة استصدار
 بل ،موافقة على الحصول من الشيعة يتمكن لم المدائن في كذلك . إعدامه

 . الشـروفي  ومسـجد  والعبيـدي  الثـورة  فـي  حدث كما المساجد مصادرة تم
 الحركـة  وكانـت  . )٢(ضـحايا  سـقطت و الغاصـبين  مـع  المصـلون  اشتبك وقد

 ،العـراق  علـى  االقتصـادي  الحصـار  نتيجـة  الفقر ظروف استغلت قد الوهابية

                                                
  . ٢٠١٣/  ١٢/ ١ل في البصرة بتاريخ مقابلة مع الشاعر عزيز داخ )١(
  . ٢٢٠قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٢(
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 في واستمرارها البعثية السلطة قمع بسبب والثقافية الدينية المدارس وضعف
 بمثابـة  بمشروعه الصدر محمد السيد فكان ،العلمية والكوادر العقول تصفية

 امرتهم تحت ومن الوهابية العقيدة شيوخ وسلطة البعثية للسلطة مزدوج تحد
 وامـتالء  الجمعـة  صـالة  إقامة وبعد . )١(طائفيين وتجار حكومات زعماء من

 يشـبه  بمـا  وصـوب  حـدب  كـل  مـن  إليهـا  زحفـوا  الذين بالمصلين المساجد
 . )٢(الشيعي الوسط في الوهابي الوجود انتهى جماهيرية انتفاضة

 
 
  

                                                
  . ١٨ -١٧عبداللطيف الحرز، محمد الصدر كفاح الجماهير، ص  )١(
  . ٥٦مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٢(
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 قيـام  عنـد  العـراق  شـهدها  التـي  باألحداث التامة اإلحاطة الصعب من إن
 المحافظـات  كـل  في عنها، اليعلن وقعت حوادث هناك ألن ،الجمعة صالة
 لكنه ،بسيطاً بعضها يكون وقد متسارعة وهي ،الجمعة صالة فيها أقيمت التي
 التقـى  وقد ،كبيراً عمالً يعد كان حسين صدام نظام ظل وفي المدة تلك في

 قـام  عنـدما  بأنـه  أكـد  الذي الثورة مدينة شباب أحد ١٩٩٨ عام في المؤلف
 الصـدر  محمـد  السـيد  نـداء  تلبية أثناء عليهم القبض أُلقي من بجمع البعثيون
 أن وأخبـروهم  ،بغـداد  فـي  الحزبيـة  الفـرق  إحـدى  فـي  كـربالء  إلى بالمسير
 الـذي  مـن  وسـألوهم  الـرئيس)  بأمر(السـيد  للقـانون  ومخـالف  ممنوع المشي

 بـأمر  واجـب  المشـي  (أن قائالً السائرين أحد عليهم رد ،بالمشي؟ (ورطكم)
 (ال الحزبيـة  الفرقـة  مسـؤول  فـرد  ،بـذلك)  فتـوى  أصـدر  وقد الصدر مرجعنا

 ورداً للسـلطة  تحـدياً  آنـذاك  تُعد الحادثة ههذ إن . حسين) لصدام إال فتوى
   . الشعب أبناء من مثله سماع البعثيون يتعود لم

 كربالء إلى ١٨/٦/١٩٩٨ في الغروي الشيخ استشهاد خبر وصول أثار وقد
 )١(المخـيم  فـي  الجمعة صالة إقامة مكان في متجمهرين كانوا الذين ،الناس

                                                
  ) أثناء واقعة الطف . وهو المكان الذي نصبت فيه خيام اإلمام الحسين ( )١(
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 ،المغتسـل  فـي  الشـهيد  انجثمـ  وكـان  بـاألمر  اخبـروه  الخطيب مجيء وعند
 إدراك لغـرض  عجـل  علـى  الصـالة  أداء الخطيـب  مـن  النـاس  طلب وعندها
ــييع ــازة تش ــيخ جن ــروي الش ــدما ،الغ ــان وعن ــت ح ــالة وق ــة ص ــي الجمع  ف

 وهـو  ،العبـادي  كـاظم  الشـيخ  كـربالء  جمعـة  إمـام  المنبر صعد ١٩/٦/١٩٩٨
 قـد  كـان  يالتـ  الخطبـة  فتـرك  ،الخبـر  لهـذا  الشـديد  التأثر عليه ويظهر منفعل
 باشـر  ثـم  ،اإلسـالم  فـي  ومكـانتهم  العلمـاء  عن بالحديث وأخذ سابقاً أعدها

 الدينيـة  العلوم طلبة أحد فوقف ،الذعاً هجوماً السلطة على وتهجم بالتصعيد
 ثـم  ،إليـه  يلتفـت  لـم  لكنـه  الكـالم  حدة من والتقليل بالتهدئة له ملوحاً أمامه

 ،الظـالمين  لمواجهـة  عـاهم ود العلماء قتل على السكوت بعدم الناس حرض
 هو كما حينها األمنية األجهزة من أحد يتواجد يكن لم أنه حظه حسن ومن

 قـرب  منتشـرين  كانوا األمنية األجهزة منتسبي أن إذ - ،جمعة كل في دأبهم
 مـع  السـيما  طـارئ  ألي ومستعدين استنفار حالة في الحرمين وبين المغتسل

 بـين  مـا  إلـى  المصـلون  توجـه  الصـالة  انتهـاء  وعنـد  - بغداد من الدعم تأخر
 النجـف  إلـى  الجثمـان  نقلت قد كانت السلطة لكن ،التشييع بانتظار الحرمين

 ،السـلطة  ضـد  بالهتـاف  قـاموا  األمـر  بـذلك  الجماهير عرفت وعندما ،مباشرة
 اشـتباكات  فحدثت ،وتفريقهم لمنعهم باندفاع السلطة حزب أعضاء فتدخل
 للمستشـفى  آخـرون  ونُــقلَ  ،البعثيين من ثالثة مقتل إلى أدى مباشر وصدام

 إلـى  لـيالً  الجمعـة  إمـام  توجـه  وقد ،الثائرين من بالطابوق للضرب لتعرضهم
 بكل وأعلمه ،السبت يوم صباح الصدر محمد السيد وقابل األشرف النجف
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 بعـدما  الصـالة  ألداء كالمعتـاد  لكربالء العودة المرجع إليه فطلب حدث بما

 يتطـرق  لم الصدر محمد السيد أن ونلحظ . )١(تعالى اهللا على بالتوكل طمأنه
 من بالرغم الغروي الشيخ اغتيال لحادثة ١٩/٦/١٩٩٨ في العاشرة الخطبة في

 النجـف  في متوترة كانت األوضاع ألن ؛ المصاب بهذا لتأثره متعباً بدا كونه
 ،بالمصـلين  مكتظـاً  الكوفـة  مسـجد  وكـان  أعـاله  األحداث بسبب ،األشرف
 هســتيري بشــكل الســلطة ضــد النــاس ينــدفع أن الخبــر إعــالن دعنــ فخشــي

   . )٢(الالحقة الجمعة خطبة في لذلك تطرق لكنه ،عقباه تُحمد ماال ويحصل
 فـي  المشـرفة  المراقـد  سـدنة  مسـاوئ  الصـدر  محمـد  السـيد  ذكر وعندما

 الحـرس  قـوات  قامـت  ،٣١/٧/١٩٩٨ بتـاريخ  عشـرة  السادسـة  الجمعـة  خطبة
 اليـوم  نفـس  فـي  العلـوي  الحـرم  بتطويق والحزب نواألم والطوارئ الخاص

 وصـوله  وقبل ،الصدر السيد خلف للصالة الناس فتوجه ،المغرب صالة عند
 الـذي  الـديوان  إلـى  ودخـل  ،العوادي قائد أحمد النجف محافظ جاء للحرم

 حيث ،المصلين حمايته وطوقت فيه يتجمعون ومعاونيه السدنة مسؤول كان
 المحـافظ  خـروج  وعند ،الصدر محمد السيد لىمص قرب الديوان باب كان

 الصـدر،  السيد سجادة بقدمه يطأ وقد المصلين أمام مرورهم يكون وحمايته
 األمـن  ومـدير  المحـافظ  خرج وحالما ،للمصلين وإرهاب استفزاز عملية في

 الوضـع  للمحافظ وقال أمامهم ،بذلك) السيد كلفه الذي(الشباب أحد وقف
 فتقبـل  ،هنـا  مـن  تمـر  ال أن فـأرجو  مشكلة تحدث وقد يصلي والسيد متأزم
 ثـم  ،الصـالة  فـراش  إدخـال  السدنة رفض الصالة وبعد . لمكانه ورجع األمر

                                                
  .  ٢٠١٤/  ٢/  ٢٤مع إمام الجمعة الشيخ كاظم العبادي في النجف األشرف بتاريخ  مقابلة  )١(
  . ٣٧٢عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ص  )٢(
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 اليـوم  فـي  لكـن  ،المرجـع  مكتـب  عـن  الكهربـاء  بقطـع  الثاني اليوم في قاموا
 مـدعياً  اعتـذاره  وقدم الصدر محمد السيد إلى النجف أمن مدير جاء الثالث

 إهـانتهم  تعتبر القيادة إن قال ثم ،السدنة من شخصي تصرف هو جرى ما أن
 سـوف  لـه  فقـال  ،السـدنة  إهانـة  عـن  االعتـذار  عليك فالواجب ،للقيادة إهانة

 في المرجع قال ٧/٨/١٩٩٨ في عشرة السابعة الجمعة وفي . )١(الخبر يصلكم
 المجتمــع فــي طبقتــين أو فئتــين ذكــرت الســابقة الجمعــة فــي أنــا(خطبتــه:(

 ،أكثر عليك خفي وما ،عنها أتنازل ال صحيحة واالنتقادات دةبش وانتقدتهم
 وال بأحـدهم  وال بهـم  أطمـع  ال ألننـي  قـوة  زاويـة  مـن  هنـا  أتكلـم  إنني كما

 للتوبـة  ودعاهم مجدداً النصح لهم ووجه ،اعتذارهم)) أريد وال منهم أخاف
 االحتقـان  مـدى  يؤكـد  هـذا  كـل  .)٢(الباطلـة  أعمـالهم  وترك العمل وصالح

 الداعمــة والســلطة الصــدر الســيد بـين  والتــوتر النجــف تعيشــه انــتك الـذي 
  للسدنة.

 إلى أدت الجمهورية منطقة في صواريخ سقوط اثر وعلى البصرة في أما
 ولكـن  أمريكيـة  إنهـا  النظـام  قـال  ،األبرياء من عدد وموت منازل عدة تهدم
 أنهــا السـائد  االعتقـاد  كـان  حيـث  الفاعــل هـو  النظـام  أن اعتقـاد  هنـاك  كـان 

 وسـقطت  هـدفها  تصب لم مستهلكة جوي دفاع لمنظومات قديمة صواريخ
 بالسـيارات  وتوجهـوا  تجمعـوا  إذ ،مسـيرة  الجمعـة  أئمـة  فنظم ،المنازل على

 ،جـداً  كبير العدد وكان ،والمنطقة الضحايا أهالي لمواساة الجمهورية باتجاه
                                                

  . ١٢٧-١٢٦عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
؛ محسن النوري الموسـوي، المصـدر السـابق،     ١٧٥إسماعيل الوائلي، دستور الصدر، ص  )٢(

  . ٢٠٣ص 
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 أحــدث ممــا المهدمــة المنــازل باتجـاه  توجهــت الجمــاهير وصــلت وعنـدما 

 ألنـه  أيضـاً؛  النـاس  ومـن  المكـان  فـي  المتواجـدين  الحـزبيين  للرفـاق  مةصد
 ترفـع  وال راجلـة  مسـيرة  في الجموع من اآلالف تسير أن مألوف غير حدث

 لتفريـق  بمحاولـة  الرفـاق  قام حيث الحزب وشعارات حسين صدام صور بها
 الهتافـات  حيث من شجاعة بكل الشباب قابلهم ولكن بها والتحرش المسيرة

 علـى  الفاتحـة  سـورة  قـراءة  بعـد  إال المكـان  مـن  اإلنسـحاب  وأبوا حديوالت
  . )١(االنسحاب ثم ومن الشهداء أرواح

 باعتقـال  تصاعدياً طابعاً األمنية النظام أجهزة من التهديدات اتخذت وقد
 التـي  للمساجد واتجهوا كبيرة أعداد في الشباب تجمع عندئذ ،الجمعة أئمة

 سـميت  عمليـة  فـي  معهـم  ووقـوفهم  دعمهـم  بتواليث الجمعة أئمة فيها يصلي
 الجمهوريـة  جامع في الشباب تجمع ١٩٩٨ عام رمضان شهر وفي . بـ(البيعة)

 الهتافـات  يـرددون  أخذوا ،محاضرته من الحسيني الخطيب انتهاء وبعد ،ليالً
 تـدخل  وهنا الجمعة بأئمة وتُشيد الصدر محمد السيد تمجد التي واألهازيج

 فرفضـوا  الشباب إسكات وحاولوا المسجد قرب مقرهم نكا الذين البعثيون
 سـاحة  إلـى  وصـلوا  وعندما ،استفزازية بصورة الجامع الرفاق فدخل ،)٢(ذلك

 الجـامع  بـاب  أغلـق  وآخـر  الكهربـائي  التيـار  بقطـع  الشباب أحد قام ،الجامع
 بوسـاطة  بالضـرب  علـيهم  وانهـالوا  بهـم  الشباب وأحاط ،مظلمة ليلة وكانت

 الجيزاني صالح الشيخ أمر ذلك وبعد ،باألرجل والركل ضربال مع األحذية
 تلـك  وفـي  ،مزريـة  بحالـة  وهـم  الرفـاق  ليشاهدوا ،الجامع وإنارة الباب بفتح

                                                
  . ٢٠١٣/  ١١/ ١٨مقابلة مع حسين خليفة جابر(شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )١(
  . ٣٠عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٢(
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 ال أن الجمعـة  إمـام  أمـر  وقـد  ،الشـباب  مـن  مجموعـة  باعتقال قاموا األجواء
 وأعلــم ،المعتقلــين ســراح اطــالق يــتم حتــى الجــامع مــن أحــد أي يخــرج

 الجمعة إمام ألمر الناس امتثال الرفاق شاهد وعندما ،بذلك زبيالح المسؤول
 وقـدموا  نفسـها  الليلـة  فـي  للجـامع  المعتقلـين  إعادة إلى اضطروا له وطاعتهم
 ،وآله النبي على بالصالة الجماهير فاستقبلتهم ،بعضهم من بدر عما االعتذار

  . )١(المنطقة أهالي فرح وسط مهزومين البعثيون وانسحب
 شـهر  من الجمعة يوم )فيعلي( اإلمام استشهاد ذكرى حلت وعندما

 جـامع  إلـى  يـذهبوا  أن المصـلين  إلـى  الجمعة أئمة طلب  ١٩٩٨ عام رمضان
 النـاس  فاستجابت ،األقدام على سيراً الزبير(الخطوة) مدينة في المؤمنين أمير

 هطـول  مـن  الـرغم  علـى  الزبيـر  منطقة إلى األعمار بمختلف وتوجهوا لذلك
 )٢(شديد إنذار حالة في كافة األمنية المؤسسات دخلت وقد ،بغزارة األمطار

 الشعبة مسؤول ضاري العقيد وكان الطوارئ قوات من المكان تطويق وتم .
 المتواجـدة  األمنيـة  واألجهـزة  الطوارئ قوات يقود البصرة أمن في السياسية

 الزيـارة  أداء علـى  أصروا ولكنهم ،الشباب منع بمحاولة وبدأوا . المنطقة في
 الجمعـة  أئمـة  تجمع وعندها بهم الحشود تتأثر ولم . المسجد هذا في كاملة

 ثالثـة  باعتقـال  األمنـي  الجهـاز  وقام . )٣(الهتافات وسط الزوار حولهم والتف
 مقـدم  وهـو  المشـرف  الضـابط  إلـى  المـالكي  أحمد الشيخ فتوجه ،شاباً عشر
 عنـد  ،معـه  لتجـاوب ا هـذا  فرفض العتقالهم مبرر وجود بعدم وحاوره نوفل

                                                
  . ٢٠١٣/  ١٠/  ١٩مقابلة مع إمام الجمعة السيد صالح الجيزاني في البصرة بتاريخ  )١(
  المقابلة نفسها . )٢(
  . ٣١ص عبدالكريم خليفة، المصدر السابق،  )٣(
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 باالصـطفاف  الجمـاهير  جميـع  وأمـر  للقـوة  استعراض بعملية الشيخ قام ذلك

 معبـدة  غيـر  األرض وكانـت  األوامـر  بإعطائهم وأخذ العسكري لالستعراض
 دون تمتثـل  والنـاس  اإليعازات وكرر الطين على فجلسوا بالجلوس وأمرهم

 قـوات  وأُرسـلت  ،البصـرة  أمـن  بمدير يتصلون األمن رجال جعل مما ،تردد
 البصـرة  مدينـة  مركـز  باتجـاه  الجـانبين  مـن  العـام  الطريـق  قطـع  وتـم  إضافية
 أن بعـد  إال فرفضـوا  النـاس  تفريـق  الجمعـة  أئمـة  إلـى  العقيد وطلب والزبير،
ــق وأن يضــربهم ال أن أقســم ــه ،عصــراً ســراحهم يطل ــه ال ألن  اطــالق يمكن

 بعـدها  وتوجـه  . طةالسـل  هيبـة  لتضـييعه  للعقوبـة  تعرضه خشية فوراً سراحهم
 الصـدر  السـيد  وأطلعـا  النجـف  إلـى  المياحي وعايد المالكي أحمد الشيخان

 شجاعة من الناس إليه وصل بما فرحاً وبكى هللا شكراً فسجد ،حدث ما على
   . )١(نفسه اليوم في المعتقلين سراح اطالق تم أنه وجدا رجعا وعندما
 الجمعـة  أئمـة  نعـ  للـدفاع  النـاس  اسـتعداد  مـدى  علـى  واضح دليل وهذ

 بجمعـتهم  وتمسـكهم  المصـلون  لهـا  وصل التي القوة مدى إلى يؤشر وكان
  . واإلعدام االعتقال فيها كثر التي الصعبة األعوام تلك في ومرجعهم وإمامها
 قامـت  إذ ،البصـري  الشـارع  نـبض  جس السلطة جربت نفسه الوقت وفي
 فـي  البهـادلي  لسـتار عبدا الشيخ العشار في الغدير حسينية جمعة إمام باعتقال

 محمد الشيخ قدمها شكوى اثر على جنائية القضية أن وأدعت الخميس يوم
 السـلطة  تفاجـأت  وقـد  . النـار  إلطـالق  تعرضـه  خلفيـة  على)٢(الخفاجي رضا

                                                
  . ٢٠١٣/ ١٢/  ٨مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ أحمد المالكي في البصرة بتاريخ  )١(
كان هذا الشيخ قد تعرض في محاضراته التي ألقاهـا فـي التنومـة وكرمـة علـي فـي شـهر         )٢(

محرم، باإلساءة إلى المرجع محمد الصدر بالنقد لفتاويه، فقام بعض الشـباب مـن اتبـاع السـيد     
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  تهتف(نعم..نعم والجماهير المغرب صالة عند المساجد في اعتصام بحدوث
 أحمــد الشــيخ وأخبــر . )١(والحزبــي األمنــي الجهــاز اســتنفر وقــد ،للجمعــة)
 أفعـال  ردود مسـؤولية  الجمعـة  أئمـة  تحمـل  بعـدم  البصـرة  محـافظ  المالكي

 المحـافظ  اسـتغرب  وقـد  ،الجمعة إمام سراح اطالق عدم حالة في الجماهير
 هـو  وإنمـا  التهديـد  كالمـه  وراء من يقصد ال بأنه الشيخ فأجابه ! اللهجة هذه
 حفـظ  علـى  لقـائمين ا تصـرف  سـوء  نتيجة مضاعفات من سيجري عما تبليغ

 سـراح  أُطلـق  والجمـاهير  الجمعـة  أئمـة  لتحرك ونتيجة . )٢(البصرة في األمن
 علـى  الصـالة  صـيحات  علـت  وصـوله  وعنـد  الجمعة صالة وقت قبل الشيخ
 الضـغط  بـأن  انطباعاً األمن مسؤولي أعطى مما النصر بهذا فرحين وآله النبي

   . )٣(معاكسة نتائج له
 الـداخلي  األمـن  منطقـة  فـي  حـدثت  التي هاديةاالستش العملية مثلت وهنا
 القــوة مــع والمواجهــة الــرفض أســاليب تصــاعد فــي ملحوظــاً نوعيــاً تطــوراً

 ساعات لعدة استمرت كبيرة معركة حدثت فقد . للنظام الضخمة العسكرية
 جـرأة  شـكلت  العـراق  كـل  وفـي  البصـرة  فـي  البعث حزب قيادة لها اهتزت

 لـم  بحيـث  الشـباب  بعض بالعملية وقام . امالنظ يتوقعه لم وتخطيطاً وشجاعة

                                                                                                              
ا عليه كالمه وحذروه من التهكم على السيد الصدر، مما جعله يوجه االتهام عند الصدر وردو

  . المؤلفتعرضه إلطالق النار للشيخ عبدالستار البهادلي . 
 . ٢٠١٤/ ١/ ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )١(

  . ٢٠١٣/ ١٢/  ٨بصرة بتاريخ مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ أحمد المالكي في ال )٢(
 ٢/  ٢٣مقابلة مع إمـام الجمعـة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ           )٣(
/٢٠١٤ .  
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 الناريـة  العيـارات  بسـبب  اإلصـابات  لكثـرة  الشـهداء  هويـة  على التعرف يتم

 فـي  الرئيسـية  المقـرات  أحـد  اسـتهدفت  العملية تلك . المتعددة والتفجيرات
 محافظـة  أمـن  عـام  مدير معاقبة تم فقد لنجاحها ونتيجة ،البصرة مدينة مركز

  .)١(بعيدة منطقة إلى ونقله الدليمي) مهدي البصرة(اللواء
 التقيـة  ممارسـة  في دقيقة موازنة هناك كان البصرة محافظة في أن ويبدو

 فـي  يؤدي أن كاد مستمراً حراكاً شهدت كونها من الرغم فعلى ،السلطة مع
 تلك مع التعامل لكن ،السلطة أجهزة مع اشتباكات حصول إلى كثيرة أحيان

 شـد  بـين  تسـير  األمـور  جعـل  الصـدر  محمـد  دالسي توجيهات وفق الحاالت
 باتجـاه  التصـعيد  درجـة  إلـى  تصـل  لـم  لكنهـا  تصـادمات  وحـدوث  وجذب
   الثورة.

 أي فـي  تـدري  ال الهيجـان  مـن  حالة في بغداد في الثورة مدينة أصبحت
 بإمامـة  المحسـن  جـامع  في الجمعة صالة تقام كانت إذ ،الوضع يتوتر لحظة

 التــي المعاديــة الممارســات الشــيخ اهــذ انتقــد حيــث الكعبــي علــى الشــيخ
 الجامعـة  فـي  الكبيسـي  أحمـد  الشـيخ  أقامهـا  التي الندوة مثل النظام يمارسها

 العـراق  إلـى  المطربـات  قـدوم  وانتقـاده  ،للشيعة فيها أساء والتي المستنصرية
 وكـذلك  ،الشـعب  ملعـب  فـي  الغناء تريد كانت لبنانية مطربة قدوم والسيما

 ظهرهـا  وفـي  قرآنية آيات صفحاتها إحدى في التي العراقية المجالت انتقد
   . )٢(ويهدد األمن دائرة إلى يستدعى مرة كل في وكان . خليعة صورة

 السـيطرة  يمكـن  ال حـدود  إلـى  الجمـع  وأئمة السلطة بين التشنج ووصل
                                                

 . ٣٢عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )١(

  . ٢٢٦قاسم الكعبي، المصدر السابق،  )٢(
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 رفضـه  إثـر  علـى  النهـروان  جمعة إمام الزيدي هيثم الشيخ أُعتقل فقد ،عليها
 قبـل  ((قـائال  المنبـر  علـى  فـأعلن  ،الجمعـة  صـالة  يفـ  حسـين  لصدام الدعاء

 مـن  أعلـن  وانـا  القيـادة  ألذكـر  علي وضغطوا األمن رجال استدعاني قدومي
 . الشـرعية))  الخطبـة  خـالف  الـذكر  هـذا  ألن أًحـدا  أذكـر  ال اني المنبر هذا

 أبـواب  علـى  بالمظاهرات النهروان أهالي وقام اعتقلوه صالته أنهى أن وبعد
 علـى  وسـيطر  الجـيش  عنـدها  فتدخل ،الحزبية الفرقة وضايقوا السلطة دوائر

 حينهـا  واختلـف  ،للتعـذيب  وتعـرض  بغـداد  أمـن  إلـى  الشيخ ونُقل األوضاع
 اطلـق  مـدة  وبعد ،اآلخر بعهدة التوتر هذا مسؤولية يلقي كل واألمن الحزب
 الـدورة  فـي  الخزرجـي  مؤيـد  الشيخ أُعتقل وكذلك ،مطارداً وأصبح سراحه

 في للتعذيب وتعرض الناس من كثير خاللها جرح المصلين مع ةمواجه بعد
    . )١(السجن
 صـالة  فـي  الواضـح  حضـورهن  للنسـاء  كـان  أنـه  إليـه  اإلشـارة  تجدر وما

 مواجهـة  على ويشجع فعاالً دورهن كان حيث كافة العراق مدن في الجمعة
 إذا ةالجمع إلمام وقالت النساء إحدى اٌنبرت السماوة ففي ،وتحديها السلطة

 ونحـن  الجمـود؟  فلمـاذا  ،واجبـاً  المنكـر  عـن  والنهـي  بـالمعروف  األمر كان
 إقامــة لموقــع المجــاورة الســينما دار تعرضــها التــي الخليعــة الصــور نُشــاهد
 ،المهمة بهذه النساء فستقوم المنكر هذا تغيير عن الشباب عجزَ فإذا ،الصالة

 وكـان  ،العامـة  لطـرق ا في المعروضة الخليعة الصور هذه بحرق الشباب فقام

                                                
م المنفـي فـي النجـف    ؛ مقابلـة مـع الشـيخ كـري     ٢٢٧قاسم الكعبي، المصـدر السـابق، ص    )١(

  .  ٢٠١٣/  ٩/  ٣بتاريخ 
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    . )١(لها قلق مصدر وعدته السلطة يثير العمل هذا مثل

 ١٤/٨/١٩٩٨ عشـر  الثامنـة  الجمعـة  فـي  الصـدر  محمـد  السيد لنداء وتلبية
 هنـا  مـن  نطالـب (قـال:(  عنـدما  كافـة  العراق في الخمور بيع محالت بإغالق

 فـي  الجمعـة  إمـام  طالـب  أثـر))  لهـا  يبقـى  وال أبيها بكرة عن جميعا بإغالقها
 وبعكسه المدينة هذه في الحانات بإغالق الوائلي معن الشيخ السماوة مدينة
 المحافظـة  مسـؤولي  مـن  أحد يستجب ولم ،بإغالقها المؤمن الشباب سيقوم

 مـن  االنتهـاء  وعند ٢١/٨/١٩٩٨ التالي الجمعة يوم جاء وعندما ،الطلب لهذا
 وهــم الحانــات إلــى توجهــوا ثــم ،والهتــاف بــالتكبير المصــلون بــدأ الصــالة

 الدوريات بهم وأحاطت ،المنكر عن والنهي بالمعروف األمر شعار يحملون
 ولكـن  ،الجهـات  جميع من صدام وفدائيو الطوارئ وقوات األمنية والمفارز
 رأى ولما ،الحانات تحطيم على مصممة الجماهير بدتو تتفرق لم الجموع

 امتصـاص  حـاول  ،رجعهمم أمر تنفيذ على الجماهير عزم صدام فدائيي قائد
 البــارات أحــد إلــى فأســرع ،الســيطرة عــن األمــر خــروج مــن حــذراً النقمــة

 محـاوالً  بيده الخمر قناني يكسر وأخذ ،الخمر من صندوقاً وجلب المجاورة
 لـه  تأبـه  لـم  الجمـاهير  ولكـن  ،الغاضـبة  الجمـاهير  وتفريق الموقف امتصاص
  . )٢(لحجارةبا األمن مدير ورجموا ،البارات تلك على وهجموا
 الناصـري  وأسـعد  الخفاجي أوس الشيخين من كل استطاع الناصرية وفي
 ومســيرتهم البطوليــة ومــواقفهم ،الجريئــة بخطــبهم األمنيــة الجهــات إحـراج 

                                                
)، ٢٠٠٤، دار المحجة البيضاء، ( بيروت، ١سعد العذاري الحسيني، رحلتي مع الجالد، ط  )١(

  . ٣١١ص 
  . ٣١١المصدر نفسه، ص  )٢(
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 اسـتدعاء  وعنـد  ،اإلسـالمية  واالحتفاالت الحسينية المأتم وإقامة االجتماعية
 بـدون  المجـالس  ميقـي  أن منه طلبوا األمن مديرية من الخفاجي أوس الشيخ

 وآل محمـد  ذكـر  يكـون  هـل  المنبـر  علـى  مـن  عليهم فرد ،صوت مكبرات
 عنـد  وكـذلك  المكبـرات!  بعشـرات  والغنـاء  والـرقص  ،مكبرات دون محمد

 مباشـرة  غيـر  بصورة وأشار ورثاه أوس الشيخ خطب الغروي الشيخ استشهاد
   . )١(المنفذة الجهات إلى

 وصـول  ينتظـرون  لمصـلون ا بقـي  ه)١٤١٩ رمضان ٢٧(١٥/١/١٩٩٩ وفي
 أنـه  الخبـر  جـاءهم  لكـن  ،للصالة الناصرية جمعة إمام الخفاجي أوس الشيخ
 يهتـف  الناصـري  أسـعد  الشـيخ  قام ذلك إثر وعلى ،األمن مديرية في معتقل
 توجهوا ثم ،المصلين آالف خلفه وهتف االعتقال هذا على احتجاجاً بالناس

 مـا  المدينـة  مركـز  عـن  تبعـد  لتـي (ا الناصـرية  أمـن  مديريـة  إلـى  الصالة بعد
 قـوات  بهـم  فأحاطـت  ،ويهزجـون  يهتفـون  وهم ونساء رجاالً كم) ٦ يقارب
 العيـارات  فـوقهم  وأطلقـوا  الطريـق  جـانبي  على البعث حزب وأعضاء األمن
 وبـدأت  ،أكثـر  بحمـاس  الهتـاف  علـى  واصـروا  يتفرقوا فلم لتفريقهم النارية

 حتـى  يتراجعـوا  ولـم  أرجلهم تحت النارية العيارات بإطالق األمنية األجهزة
 المسـيلة  القنابل برمي السلطة وقامت ،يهتفون وهم األمن مديرية إلى وصلوا

 مدير الموسوي عقيل السيد واعتقلت ،المتظاهرين المصلين وفرقت للدموع
 شـمخي  أحمـد  والشـيخ  آنـذاك  قـار  ذي محافظـة  فـي  الصـدر  السيد مكتب
 بـإخالء  قيـامهم  أثنـاء  الشـباب  مـن  مجموعة وأُعتقل . )٢(المصلين من وعدد

                                                
  . ٢٢٦قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٢٤يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٢(
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 جــرى حيــث بطنــه فــي رصاصــة إصــابته ألــذي غــدير ريــاض الشــهيد جثــة

 الشـيخ  اعتقلـوا  الغـروب  وعنـد  قـار  ذي أمن مديرية في واعتقالهم تطويقهم
 علـى  الصـالة  منعـت  ،الموقـف  وتأزم الوضع تفجر وبعد . )١(الناصري أسعد
 علـي  اإلمـام  حسـينية  في جمعةال أقيمت ذلك وبعد الناصرية مدينة في اثرها

 بالصـالة  يسـمحوا  ولـم  األبواب بغلق قاموا إذ ،بقيود ولكن )موسى( بن
  . )٢(الحسينية خارج

 إلـى  بالتوجـه  للجمـاهير  بالسماح حينها في تسرع الجماعة إمام أن ويبدو
 القـريبين  الفضـالء  من عدد اعتقال إلى أدى التحرك هذا ألن ،األمن مديرية

 جعـل  ممـا  الجمعـة  مصـلي  مـن  المـؤمن  الشباب من وعدد الصدر السيد من
 العلنيـة  المطالبـة  عن يسكت أن أما الجماهير أمام الحرج موضع في المرجع
 منتجـاً  مشـروعه  مـادام  ،أطـول  مـدة  إلـى  بالمشـروع  ليسـير  سراحهم بأطالق

 تهمـة  عليه تثبت وهنا ،استراتيجية من يرى ما حسب النهاية إلى به ويتحرك
 يتـرك  أنـه  بحيـث  ،السلطة سجون في المؤمن الشباب إلقاء يريد هوان العمالة

 بإطالق يطالب وال االعتقال قيد المكتب في معه تعمل الفضالء من شخصية
 ،النظـام  مـع  المواجهـة  موقـع  فـي  ويصـبح  بـذلك  يطالـب  أن وأما . سراحهم

 يطالـب  لـم  إذا ألنـه  ،كأداء عقبة كانت العقبة هذه ولكن ،يواجهه ما فيواجه
 ويرسـخ  لتهمتـه  يحتج أن بالعمالة يتهمه لمن مبرراً سيعطي سراحهم بإطالق
 يطالـب  أو ،العمـل  حركـة  علـى  سـلبية  بنتيجـة  يعود وهذا الناس عند الشبهة

                                                
مهدي العلي ( أحد المعتقلين في التظاهرة ) فـي محافظـة ذي قـار بتـاريخ     مقابلة مع رزاق  )١(

٢٠١٤/ ١/ ١٥ . 

  . ٢٠١٤/  ١/  ١٤مقابلة مع الشيخ نعيم العبادي(شاهد عيان) في محافظة ذي قار بتاريخ  )٢(
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   . )١(الصدام من األمر إليه وصل ما إلى ويصل
 عـن  بـاإلفراج  الجمعـة  صـالة  في للمطالبة الصدر محمد السيد اٌضطر مما

 شـعار(نُريد..  رددوا الـذين  المصـلين  آالف باٌسـم  ذلكبـ  وطالب ،المعتقلين
 أن وأكد ،المعتقلين سراح اطالق نريد أي فوراً) فوراً.. فوراً.. .. نُريد .. نُريد

 المطلب هذا عن يتراجع لم ولما . شخصياً له اعتقال بمثابة هو هؤالء اعتقال
 محمـد  طىالوسـ  المنطقـة  قائـد  جاءه ،العراق كل في بالمطالبة وكالءه وأمر

 صـدام  الـرئيس  (السـيد  بـأمر  أبلغـك  لـه  وقال ،المحافظ مع )٢(الزبيدي حمزة
 المرجـع  فأجابـه  ،األسـبوع  هـذا  الجمعـة  صـالة  أداء بعـدم  فيـه  يـأمر  حسين)

 وفي ،عقباه يحمد ماال إذن سيحصل المحافظ فقال ،أُصلي) .. الصدر(أُصلي
 عـدم  بضـرورة  هوأبلغـ  الكوفة مسجد إلى المسؤولين أحد جاءه الجمعة يوم

   . )٣(يكترث لم ولكنه الصالة إقامة

                                                
  . ٢٥يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )١(
الخمسينيات إلى حزب البعـث   ، انتمى في أواخر١٩٣٨من مواليد  محمد حمزة الزبيدي: )٢(

عندما كان موظفاً في مستشفى الرمادي، وتدرج في المناصب الحزبية حتى وصل إلـى عضـو   
قيادة قطرية في الحزب، ونائب رئيس مجلـس الـوزراء، ثـم رئيسـاً للـوزراء . أسـهم فـي قمـع         

قـرر   ١٩٩١االنتفاضة الشعبانية ومارس بنفسـه عمليـات القتـل والتعـذيب، وفـي تشـرين األول       
لمحاولة اغتيال فـي النجـف    ١٩٩٩مجلس قيادة الثورة تعيينه عضواً في المجلس . تعرض عام 

للتحقيـق معـه فـي      ٢٠٠٣/ ٤/ ٢األشرف، ألقت قوات االحتالل األمريكـي القـبض عليـه فـي     
. حسـن لطيـف الزبيـدي،     ٢٠٠٥كـانون األول    ٦ارتكاب جرائم حرب، مات في السجن فـي  

  .     ٤٠٢المصدر السابق، ص 
؛ عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر،  ١٥٥مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٣(

  . ٨٨، ص ١ج 
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 المـرض  بحجـة  الصـالة  إيقـاف  بإمكانه يكن الم اآلتي: السؤال يرد وهنا

 انـه  القـول  يمكـن  . التصـفية؟  من حياته على حفاظاً أُخرى حجة أية أو مثالً
 لآلخـرين  الفرصـة  وإعطـاء  المشـروع  كـل  علـى  القضـاء  يعني ذلك إن شعر

 هـو  يطالـه  القتـل  أن أدرك انه كما ،السابق الوضع إلى ودةللع ذلك باستغالل
 وحفـظ  . المبـدأ  هـذا  استمرار أجل من بنفسه ضحى لذلك الجماهير وليس
  . الجمعة صالة اٌنتهت ما إذا وتسقط ستهتز التي العلمية الحوزة صورة

 مسـجد  اقتحـام  بعملية قامت عندما استفزازها مواصلة في السلطة أخذت
 ورجـاالت  األمـن  قـوات  قامـت  حيـث  العسـكرية  المنـاورة  بذريعـة  ،الكوفة
 قـوة  هنالـك  وكانـت  ،بـالقوة  الرئيسـة  األبواب بفتح الشعبي والجيش السلطة

 اإلرهـاب  نشر على الممارسات بهذه النظام وعمل ،المسجد داخل متحصنة
  . )١(والخوف
 

 مـدى  حـول  حسـاس  سـؤال  إيـران  فـي  أُثيـر  الجمعـة  صالة أقيمت بعدما
 واسـعة  مـديات  األمـر  وأخـذ  ،ونشـاطه  الصدر محمد السيد حركة مصداقية

 الخـارج  فـي  المعارضة ووقعت األنصار حولها وحشد ،عليها السيطرة صعب
 كوادرهـا  إلحـاح  تصـاعد  مع صعب الختيار وتعرضت ،الظرف وطأة تحت
 رفض مع ،العراق خوللد والتحفز ،الحركة هذه لدعم التدخل ضرورة على

 ٢/٣/١٩٩١ فـي  الشـعبانية  االنتفاضـة  أحداث تكرار خشية األمر ذلك البعض

                                                
. عـادل رؤوف، مرجعيـة الميـدان،    ١٩٩٩شباط  ٤، ١٨٨نقال عن : صحيفة الموقف، العدد  )١(

  . ٢٥١ص 
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 صوت فَعال ،موجعة ضربة بالشيعة ليلحق االنتفاضة تلك صدام استغل عندما
 الواقع في تغيير أي إحراز في الحركة هذه على يعولوا لم الذين المشككين

 هـذه  زعـيم  علـى  التعـرف  هـدين المجا بعـض  حـاول  ذلـك  ومع . )١(العراقي
 إلـى  تهـرب  كانـت  والتـي  خطبـه  سمعوا بعدما قرب عن اإلصالحية الحركة

 علـى  االعتمـاد  عـدم  هـؤالء  فحاول ،العالم دول إلى تنقل هناك ومن سوريا
 أحـد  وهـو  الصـادقي  ميـثم  أبو الشهيد فتمكن ،العراقية المعارضة قيادة رؤية
 السـيد  مـع  االجتمـاع  مـن  ،راقـي الع شـريف  أبـو  والشـيخ  بدر فيلق فرق قادة

 العراقـي  الشـعب  إلنقـاذ  وخُططـه  ومشـروعه  أراءه على وتعرفا الصدر محمد
 مـع  واالتصـال  للتنسـيق  ثقاتـه  بعض الصدر السيد كلف وقد ،بحركته وتأثرا

   . )٢(لحركته المؤيدين األخرى اإلسالمية والحركات بدر فيلق عناصر
 الفقيه بوالية النظر لصدرا محمد السيد إلعادة كان أخرى جهة ومن  

 علـى  والتي الوالية بتعدد وقوله ،الصدر باقر محمد السيد لها ودعا سبق التي
 بعضهم يستطع فلم ،للعراقيين بالنسبة الفقيه الولي هو يكون أن طرح أساسها

 مـن  محـدد  نمـط  علـى  الجمهـور  تعـود  بعد ،وطنية مرجعية وجود استيعاب
 وطبقـة  السياسة رجاالت على عصيبة تكان لحظة وهي ،والمتصدين الرموز
 الفقيـه  بهـذا  إيرانيين ارتباط إمكانية يعني الطرح هذا ألن ؛ إيران في العلماء
 السـيد  أزمة أن والسيما االختبار عبر المرجعية تشخيص إلى الداعي العراقي

 عرض مما ،طويلة فترة عليها يمض لم منتظري الشيخ ذكرها الذي الخامنئي
                                                

  . ١٢٧فرات عبد الحسن كاظم، المصدر السابق، ص  )١(
؛ مقابلة مع إمام  ٣/١/٢٠١٤يخ علي األسدي(شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  مقابلة مع الش )٢(

 . ٢٠١٤/  ١/ ١٧الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ 
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 في اإلسالمية الجمهورية في الموقف فكان ،)١(والمطاردة ةللمضايق أنصاره

 فـي  وانتشـارها  الصـدر  محمـد  السـيد  أخبـار  أو أفكـار  دخول يحبذ ال إيران
  . )٢( ،إيران

 ايـران  فـي  العـراقيين  احتضـان  وبـدافع  الصـدر  محمد السيد قام وقد  
 قـم  في له مكتب فتح لغرض الحسناوي أسامة الشيخ وهو ثقاته أحد بإرسال
 رسـل فأ ،ذلـك  فـي  يـنجح  لـم  لكنـه  الحائري كاظم السيد إلى برسالة وزوده
 السـيد  ابن جعفر السيد وهو وايران العراق في محبوبة شخصية الصدر السيد

 مميـزاً  اسـتقباالً  واسـتقبل  سـالماً  الوصول من تمكن الذي الصدر باقر محمد
 وباشـر  ،ورئيسـها  اإلسـالمية  الجمهوريـة  قائـد  والسـيد  اإليرانية القيادات من

 إلـى  الصـدر  السـيد  وجههـا  التـي  الرسـالة  وقـراءة  المكتب بفتح جعفر السيد
 ولكـن  . األرض) علـى  اإلسـالم  لشـرف  (الباسطة وحكومته اإليراني الشعب

 واطلق ،معه العاملين وبعض جعفر السيد واعتقل المكتب اغلق أيام عدة بعد
 شـهر  وبعد ،الهاشمي ومحمود الحائري كاظم السيدين تدخل بعد سراحهم

 اعتقـال  بعـد  األحمـر  عبالشـم  المـرة  هذه ليغلق المكتب فتح جعفر سيد أعاد
 توقيعـه  بعـد  اليـوم  نفـس  فـي  سـراحه  واطلق معه العاملين واحد جعفر السيد
 محمد السيد لمرجعية الدعوة وعدم مجدداً المكتب فتح محاولة بعدم تعهد

    . )٣(الصدر
                                                

  . ٣٧٥عبداللطيف الحرز، محمد الصدر كفاح الجماهير، ص  )١(
  . ٣٩المصدر نفسه، ص  )٢(
بهات المشـككين، إصـدارات مؤسسـة    للمزيد ينظر: أسامة الحسناوي، الصـدر الثـاني وشـ    )٣(

 . ١٥٥-١٥٣، ١٤٦-١٤٢الرحمن اإلسالمية، بغداد، ص 
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 أحــد مـن  رسـالة  الصـدر  السـيد  وصـلت  أنـه  السـياق  هـذا  فـي  تـرد و  
 للتحـرك  الحـوزة  طلبـة  بعـض  من تحرك بوجود تعلمه قم مدينة في مؤيديه

 مـن  عـدد  المشـروع  هـذا  وتـرأس  ،مرجعيته تُدين فتاوى لجمع العلماء على
 ،المشـهورين  العلمـاء  بعـض  وممانعة رفض لكن ،قم حوزة في الدين رجال
  . )١(المشروع هذا إتمام دون حال الصدر السيد استشهاد وخبر

     
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ــدي،   ١٦٠أســامة الحســناوي، المصــدر الســابق، ص   )١( ــدالهادي الزي ــدي وعب ــاس الزي ؛ عب

  .  ٣٥١المصدر السابق، ص 
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 بشـكل  بـدأت  والعلنيـة  السـرية  أشـكالها  في المواجهة إن الحال واقع في

 صــالة إلقامــة األولــى األســابيع منــذ والســلطة الصــدر المرجــع بــين واضــح
 الكاظميـة  أمـن  مديريـة  فـي  الكناني يوسف الشيخ اعتقال وأثناء . )١(الجمعة
 الدراســات لجــان تســمى العــام األمــن مديريــة مــن تحقيقيــة لجــان جــاءت

 عـرِف  وقد ،العلمية الحوزة طلبة مع بالتحقيق مختصة كانت ألنها الحوزوية
 فلـم  ،الجمعـة  صـالة  حـول  الـرأي  لبيان كتاباً عمموا أنهم معه: التحقيق لدى
 التـي  العـام  األمـن  مديريـة  باسـتثناء  قيامهـا  مـن  األمنيـة  األجهزة جميع تمانع

 رأيـه  يــبدي  أمنـي  ازجهـ  كـل  وكـان  المشـروع  هـذا  مـن  الخطـر  استشعرت
 لتحجيم والمقترحات واالحتياطات األسباب خاللها من يبين بدراسة ويرفقه

   . )٢(الضرورة عند وتعطيلها الصالة هذه
 ويفشـل  يتصـرف  وكيف يفعل ما يعرف الصدر محمد السيد أصبح   

 المواجهـة  عـن  األحيـان  بعـض  فـي  عـاجزة  جعلهـا  بشكل السلطة مخططات
 وفد أنه السياق هذا في تردو ،الفورية التصفية في القديمة أساليبها واستعمال

 النظام ضد بانتفاضة للقيام استعدادهم وأعلنوا بغداد شباب من مجموعة إليه
 إن قـال  ثـم  ،تفصـيلي  بشـكل  والعـدد  العـدة  عـن  أسئلة عدة فسألهم ،البعثي
 األمنيـة  أجهزتـه  مـن  خطـوط  بعشـرة  وأحاطنـا  الوسـط  في جعلنا اآلن صدام

                                                
  . ٢٥٥عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ١١٠يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٢(
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 الخطــوط هـذه  أُسـقط  سـوف  وأنــا تصـبروا  أن علـيكم  ،باألسـلحة  هـزة المج
 ذلـك  على بالعمل فباشر ،بصدام نُحيط الذين نحن ونصبح اآلخر تلو واحداً

  . )١(الجمعة صالة خُطب خالل من
 إلسـقاط  ومشـروع  المـدى  بعيـدة  خططـاً  وضـع  قد أنه ذلك من ونستنتج 

 إلـى  تكـون  لكـي  األمنيـة  األجهزة هذه سحبِ ومحاولة سلمي بشكل النظام
 في الحديث يمنع لم المرجع أن أعاله الحادثة من ويتضح الجماهير، جانب

 بـه  تحـدث  لمـن  لـيس  اإلعـدام  عقوبته تكون الذي الحساس الموضوع هذا
 مـا  عل يدلنا ما وهو ،بأمره األمنية الجهات يخبر ولم سمعه من لكل بل فقط

 ووعـي  للتضـحية  واسـتعداد  شـجاعة  مـن  ومريديـه  أنصاره حالة إليه وصلت
   . النظام بخطورة
 فــي الصــالة إقامــة بعرقلــة ومحاوالتهــا الســلطة مضــايقات ابتــدأت  
 تصـاعدي  بشـكل  واسـتمرت  ،فيهـا  أقيمـت  جمعـة  أول منذ البصرة محافظة
ــدأت ــاوالت ب ــدير بمح ــاف م ــي األوق ــة ف ــدالباقي المحافظ ــعدون وعب  الس

 أمـا  ،الحزبـي  الجهـاز  مـن  ذلك بعد واستمرت الجنوب)، تنظيمات (مسؤول
 ألئمـة  اسـتدعاء  أول وكـان  ،واالستدعاء المراقبة بعملية فتكفل األمن جهاز

 بلغـة  لهـم  محـاوراً  المحافظـة)  أمـن  الدليمي(مـدير  مهـدي  لـواء  من الجمعة
ــاهري األدب ــل ،الظ ــوائهم ألج ــك احت ــدما وذل ــود رأى بع ــلين حش  المص

 والمخوفـة  غرضـة الم اإلشـاعات  ببـث  األجهـزة  هـذه  وقامـت  ،لهم وتأييدها
 الجمعـة  صـالة  إلـى  المؤديـة  الطرائـق  فـي  التفتـيش  نقـاط  ووضع ،للمصلين

                                                
  . ٢٠١٣/  ٩/  ٣مقابلة مع الشيخ علي النعماني في النجف األشرف بتاريخ  )١(
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 واالستفسـارات  باألسـئلة  والمضـايقة  الخـوف  وزرع القوة استعراض بهدف

 شـبه  االسـتدعاء  مـع  اإلنـذار،  بدرجـة  وانتشـارهم  ،)١(الصـالة  ألداء للقادمين
 المنظمــة مــن لهــم والمســاعدين الناشـطين  وبعــض الجمعــة ألئمــة المسـتمر 

 اسـتمرار  ومـع  ،إخـافتهم  بغيـة  لهـم  اسـتفزازية  أسئلة وتوجيه واألمن الحزبية
 إقامـة  عنـد  األمـن  مديرية إلى طلباً يقدم أن المكتب مدير إلى طلبوا الصالة

 سـبب  ممـا  اآلخـرون  الجمعـة  وأئمـة  الشيخ رفضه ما وهو جديدة جمعة أي
 كــل فــي تبعــوها أســلوب وهــو ،والمشــكالت المضــايقات مــن كثيــراً لهــم

 أصـحاب  علـى  التضـييق  إلـى  األمنيـة  األجهـزة  لجـأت  كمـا  . )٢(المحافظات
 باالعتقـال  وتهديدهم الصالة فيها تقام التي واألماكن والحسينيات المساجد

 من ليس المنع وكأن يظهر وبهذا ،فيها الجمعة صالة بإقامة سمحوا حالة في
                                                

كان الرفاق الحزبيون ورجال األمن وفدائيو صدام يملؤون الشوارع والطرق المؤديـة إلـى    )١(
ساحة الصالة وهم يطلبون هوية أي شخص يحمـل كيسـاً كتلـك التـي تُحمـل بهـا سـجادات        

ة يراد منها الترهيب أو لماذا ال يصلي في جـامع فـالن بـدالً    الصالة، ويسألونه عن أهله أو أسئل
من الصالة على التراب أو يفتشونه قسراً واألسـئلة المتكـررة مـاذا تحمـل ؟ أيـن تعمـل؟ أيـن        
تدرس؟ وغيرها من األسئلة التي يراد منها الترهيب ولكن وبعد أن وأجههم الشـباب بشـجاعة   

اٌختصـاراً وبنبـرة ودودة مرعوبـة، وحينمـا اشـتدت      لم يصدقوها أصبحت أسئلتهم أكثر لطفاً و
المواجهة وخصوصاً بعد أحداث الناصرية واعتقال المصلين ومطالبـة السـيد الصـدر بـاإلفراج     
عن المعتقلين، كانوا يتوزعون علـى سـطوح المنـازل المواجهـة لمكـان الصـالة وعلـى طـول         

عـام المتوجهـة لمنطقـة الصـالة،     الطريق تماماً، بل وقد قاموا بإرجـاع أغلـب حـافالت النقـل ال    
وحتى الطرق القريبة من مكان الصالة أغلقت "ألسباب أمنية " أو "بأمر الحزب أو األمن العـام  
" وغيرها من الحجج . مقابلة مع المهندس عالء محسن عبد الزهرة (شاهد عيـان) فـي البصـرة    

  .                    ٢٠١٣/  ١٢/  ٥بتاريخ 
 . ٦ينظر ملحق رقم  )٢(
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 بينهم واالشتباكات تالخالفا فتكون ،األماكن تلك أصحاب من بل السلطة
    . )١(غير ال وظيفتها تؤدي وكأنما السلطة تتدخل وعندها ،الجمعة أئمة وبين

 صـالة  علـى  الضـغط  سـبيل  فـي  كلهـا  بطاقته عمل العراقي النظام إن  
 ،كافـة  العـراق  محافظـات  فـي  موقع من أكثر طول على امتدت التي الجمعة

 بسـبب  الجمـع  أئمة من يرالكث واعتقال الصالة لمحاصرة ضغوطاً مارس وقد
 . )٢(يريده ما مع تنسجم ال بطريقة تحدثوا وألنهم ،النظام على بالخطر شعوره

 صـالة  علـى  العـام  القريشي(المشـرف  نـذير  الشـيخ  اعتقل المثال سبيل فعلى
 حـال  وهـو  والناصرية وكربالء وديالى والنعمانية والبصرة بغداد في الجمعة)

 أئمـة  وأمهـات  آبـاء  حتـى  والتهديـد  زالحجـ  وشـمل  الجمعـة  أئمـة  من كثير
 أمـام  بإرسـال  الصـدر  محمـد  السـيد  لقيـام  نظـراً و . )٣(يسـاندهم  ومن الجمعة
 إمـام  أي منـع  عنـد  أو ،اعتقاله يتم من عن عوضاً المحافظة خارج من جمعة
 وقـت  عنـد  مفاجئـة  بصـورة  يحضـر  اإلمـام  هذا وكان الصالة أداء من جمعة

 فيـؤدي  المصـلين  أمـام  اعتقاله عن عاجزة ةاألمني األجهزة تصبح إذ ،الصالة
 السـلطة  رجـال  أصـبح  لـذلك  ،األشـرف  النجف إلى مباشرة ويذهب الصالة

 الطريـق  في ويكمنون مدنية مالبس ويرتدون والمعلومات األخبار يتقصون
 ويحتـالون  يكشفونهم كانوا الواعي الشباب لكن ،البديل اإلمام هذا العتقال

 متابعــة يــتم احــدهم اعتقــال حصــول وعنــد علــيهم للتمويــه أســاليب بعــدة

                                                
  . ٢٠١٤/  ١/ ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )١(
  . ١٧، ١٣محمد حسين فضل اهللا، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٢٠١٣/ ٩/  ٢٣مقابلة مع الشيخ نذير نعمة راضي القريشي في النجف األشرف بتاريخ  )٣(
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 أمـن  جهـاز  وأطلـق  . )١(متاحـة  وسيلة بأية سراحه اطالق ومحاولة الموضوع

 الصـدر  المرجـع  لملـف  لإلشـارة  تنظـيم)  بـال  تنظيم (الجمعة مصطلح النظام
 مـا  الحـاكم  البعـث  حـزب  سياسة يبـيـن مثال وأوضح ،اتباعه من والمعتقلين

 عـام  فـي  الجمعة الئمة البصرة في البعث حزب سر أمين العبودي يحيى قاله
 تفـاهم  أي لـدينا  يوجـد  ال المجـال  هذا في ((إننا،بقوله هددهم حيث ١٩٩٨
  .)٢(نريد)) ال بما يتكلم من كل رأس نبتر وإنما أطالقاً

 طلبـت  ،النظـام  لحسـاب  الجمعـة  صـالة  وتوظيـف  الحتـواء  محاولة وفي
 لـه  والدعاء الجمعة خطب في صدام اسم يذكروا أن الجمع أئمة من السلطة

 أمرنـا  إن المرجـع  بيـد  األمـر  (أن ذلـك  علـى  معلقـين  جميعـاً  رفضوا لكنهم .
 وثـار  النظـام  رجـال  بعـض  حفيظـة  الكالم هذا فأثار ،انتهينا) نهانا وإن ائتمرنا

 وتم . حسين) صدام وهو(القائد واحد ورئيس واحد أمر إال هناك ليس قائالً
 تعـالى  بسـمه  مضـمونه  ما فكتب ،الصدر محمد السيد إلى الموقف هذا نقل

 مخـالً  يعـد  ذلـك  فـإن  ،له الدعاء أو الخطبة في شخص أي ذكر يجوز ال(:(
 لمنتسـبي  شـديدة  عقوبـات  النظـام  وجـه  الموقـف  هـذا  وبسـبب  . بالخطبة))

    . )٣(والمخابرات األمنية األجهزة
 رأس مـدح  بعـدم  الجمـع  أئمـة  علـى  الصـدر  محمـد  السيد لتأكيد وكان

 ذلـك  أفـزع  حيـث  ،واضح أثر الختام دعاء في أو الصالة في ذكره أو لنظاما
                                                

  .   ٢٠١٣/  ١٠/  ١٠في البصرة بتاريخ  مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ علي الربيعي )١(
/  ٢/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ         )٢(

٢٠١٤ .  
  . ٢٣كريم المنفي، المصدر السابق، ص  )٣(



 

 
























218 

 األصـعدة  علـى  الكثيـر  يعنـي  الـرفض  هـذا  إن تأكدت حين وأرعبها السلطة
 والعلمـاء  الحكـام  عصـور  امتـداد  على يحدث مالم وهو ،كافة والمستويات

 وقعقـاع  القائد والسيد النصر (مهندس مع من؟ ومع ،الواضح الشكل وبذلك
 الذي القائد حسين)!!هذا صدام الركن المهيب ،والدين األمة وزعيم لعربا

 مـن  واحـدة  صـفحة  يتـرك  لـم  والـذي  والنياشـين  واألوسـمة  األلقـاب  يحب
 وهـو  إال إعـالم  وسـيلة  أو شارع أو سوق في مشهداً وال ،الصحف صفحات

 الحسـنى)،  األسـماء  اسما(صـاحب  وتسـعين  تسـعاً  لـه  وجعل األوحد الوحيد
 ويخطبـوا  ويصـلوا  ويدعوا ويتحدثوا يمروا أن الناس لماليين سمحي فكيف

 مــا ذلــك إصــرار، وســبق عمــد وعــن ،وتمجيــده ذكــره علــى يــأتوا أن دون
  . )١(النظام تحمله اليستطع
 إلـيهم  ويطلـب  الجمعـة  أئمـة  ويعتقـل  يسـتدعى  كان االساس هذا وعلى

 إلخـافتهم  ،لصدام ءالدعا مع األمن دوائر إلى أسبوعياً الحضور األمن مدراء
 وكـانوا  ،إليـه  الـدعوة  أو المرجـع  متابعـة  عـن  تـراجعهم  ثم ومن وزعزعتهم
 ويأخـذوا  الحـوزة  فـي  وإنمـا  األمـن  مديريـة  فـي  يعملون ال بأنهم يجيبونهم
 أمـا  األمر لنفذوا بالدعاء أمرهم ولو ،الصدر محمد وهو زعيمها من أوامرهم
 معهـم  الصـدر  المرجـع  فتـوى  يحملون وكانوا ،أبداً يدعوا فلن ذلك خالف

 وهـذه  ،النـاس  صـالة  إلبطـال  مسـتعدين  غيـر  بانهم السلطة منتسبي ويجيبون
 أئمـة  سـمعة  تشـويه  حـاولوا  ذلـك  علـى  مـنهم  وكرد . )٢(إليها اٌنظروا الفتوى
 الرصـافة  أو العامـة  لألمن وأخذهم بغداد أئمة لجمع الجهود وبذلوا ،الجمعة

                                                
  . ١٤٦ -١٤٥مختار األسدي، المرجعية الصالحة تعدد أدوار ووحدة هدف، ص  )١(
  . ٢٠١٣/  ٩/  ٢٣نذير نعمة راضي القريشي في النجف األشرف بتاريخ مقابلة مع الشيخ  )٢(
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 النهـار  منتصـف  إخـراجهم  ثـم  حبـوش  طـاهر  جليـل  األمـن  بمدير وجمعهم

 مـا  فيقولـوا  بعمـائمهم  يخرجـون  ليـرونهم  دوائـرهم  من الناس خروج وأثناء
 فقامت ،تهمة الجمعة إمامة أصبحت وكأنما . )١(ضدهم الكالم ويبثوا يقولوا
 عطلة في األشرف النجف من يرجعون عندما ،كثيراً عليهم بالتضييق السلطة

 ،خمـيس  أو أربعـاء  يوم كل األمن ديريةم إلى ويستدعونهم ،األسبوع نهاية
 وكـانوا  الشـارع  نـبض  جـس  علـى  ليعملـوا  األمنيـة  الـدوائر  في ويحجزونهم

 منبـر  بعضـهم  ارتقـاء  علـى  األمنية الجهات موافقة عدم األئمة هؤالء يبلغون
 المرجـع  يضـطر  قـد  وعندئـذ  ،ذلـك  مـن  أكثـر  هـو  بمـا  تهـدد  وقـد  ،الجمعة

 والسيما ،عليه الضغط لتخفيف آخر مكان إلى ونقله ،الجمعة إمام الستبدال
  . )٢(الجمعة صالة معها تمنع قد درجة إلى التهديد وصل إذا

 هـدد  عنـدما  ،بابـل  محافظـة  فـي  المسيب مدينة في ذلك مثل حصل وقد
 وهـو  ١٩٧٨ (مواليـد  البهادلي محمد الشيخ الجمعة إمام شخصياً األمن مدير
 المسـيب  فـي  الجمعة صالة قامةإ ومنع باالعتقال حينه) في جمعه إمام أصغر

 المرجـع  أُبلـغ  ولمـا  ،باعتقالـه  أمراً وأصدر ،أخرى مرة المنبر ارتقاء عاود إذا
 عنـه  بديالً يكون أن الكناني يوسف الشيخ وكلف ينسحب بأن أمره ،بذلك

 امتصـاص  علـى  يعمـل  وأن الجمعـة  صالة على للحفاظ ؛ واحدة لجمعة ولو
 وفـي  الخطيـب  يحمـي  المرجـع  كـان  طـوة الخ وبهذه ،للتهدئة ويسعى التوتر

 السـيد  كـان  وبهـذا  ،الجمعـة  صـالة  واسـتمرار  بقـاء  على يحافظ نفسه الوقت
                                                

/  ١/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجف األشرف بتـاريخ   )١(
٢٠١٤   .  

  . ٨٤يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٢(
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    . )١(الميدانية الممارسة خالل من للقيادة التربية أجواء يخلق الصدر
 المســتمرة ومحاوالتهــا طلبهــا وتكــرار تمســكها مــن الســلطة تيــأس ولــم
 الـدعاء  رفـض  علـى  الصـدر  محمد السيد إصرار مع ،لصدام الدعاء بضرورة

 العـدوان  فتـرة  السـلطة  واستغلت ،واحدة بكلمة ولو حتى الجمعة خطب في
 . إليـه  السياسـية  والحاجـة  الدعاء هذا لتبرير العراق على البريطاني األمريكي

 يجـوز  ال انـه  وكالئـه  جميـع  علـى  بشـدة  الصـدر  السـيد  أكد ذلك مع ولكن
   . )٢(للمعصوم إال الجمعة صالة في الدنيا في بشر ألي الدعاء

 بعــض الســتمالة والتهديــد الترهيــب وســيلة النظــام اســتعمل عنــدها  
ــي الصــدر المرجــع وكــالء ــذعنوا أن علــى وإكــراههم ،)٣(المحافظــات ف ي 
 السـيد  رفـض  اسـتمر  وقـد  ،الجمعة صالة في حسين لصدام بالدعاء ويقوموا

 ذلـك  يفعـل  وكيـل  أي يتـرك  أن وأمـر  . صـارماً  رفضـاً  لـذلك  الصدر محمد
 ،كلمة بشطر ولو الظالمين لنصرة منبراً تكون أن يجوز ال التي الجمعة صالة
 لطـرح  يبـادروا  وأن ،التقيـة  عـن  اإلعـراض  فـي  بالتـدرج  الجمعـة  أئمة وأمر

 .. كـال (مثـل:  ،التصـريح  من أبلغ هي التي بالكناية للنظام المعادية الشعارات
 كـل  السـبيل  هذا في )٥(والحزب األمن رجال بذل وقد . )٤(شيطان) يا .. كال

 وإخـافتهم  الجمعـة  أئمـة  على للضغط سابقا تعلموها قد وسائل من لديهم ما

                                                
  . ٨٤يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )١(
  . ١٥٢جعية الصالحة تعدد أدوار ووحدة هدف، ص مختار األسدي، المر )٢(
 . ٧ينظر ملحق رقم  )٣(

  . ٧٥فاضل النوري، المصدر السابق، ص  )٤(
 . ٨ينظر ملحق رقم  )٥(



  

 

221 























 أمهـاتهم  إسـماع  ألجل منازلهم أمام األئمة هؤالء بتهديد فقاموا ،فائدة دون

    . )١(الصالة إقامة من أبنائهن بمنع يقمن لعلهن
 الجمعــة لصــالة المضــاد التثقيــف وهــو خطيــر شــكل هنالــك وكـان   
 ومـن  السـالطين  وعاظ من النظام وكالء بعض مارسه والذي الصدر وللسيد
 الكبيــرة والمصــانع والجامعــات المــدارس مثــل عديــدة أمــاكن فــي يتــبعهم

 مما النقيض نحو تسير كانت األمور ولكن ،والمدنية العسكرية والمؤسسات
ــون كــانوا  والمكــاني العــددي الصــعيدين علــى الصــلوات فتوســعت ،يرغب

 البعثـي  للرفيـق  يكترث ال الشاب وأصبح الخوف من التحرر حالة وازدادت
 وال الكبيـرة  أعـدادهم  تهزه وال مركزه أو سالحه كان مهما األمن لعنصر أو

 الـرغم  علـى  الصـدر  المرجـع  وصور وكتب فتاوى يوزع وتراه منهم يخاف
 ظـرف  أي تحـت  المنكـر  عـن  وينهـى  بـالمعروف  ويـأمر  ،الشديد المنع من

   . )٢(كان

                                                
لم أرجع مـرة مـن    (يؤكد الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي ما كان يحدث آنذاك حيث قال: )١(

لألمن أو الفرقة الحزبية وغالبـاً   النجف إال وأجد رجال األمن أو الحزب ينتظروني ألخذي إما
ما يأتون يوم الخميس ليالً ويؤخروني إلى ساعات متأخرة كحرب نفسية ولم ينجحوا إال مرة 
واحدة فقد آذاني المجرم اللواء مهدي الجبوري مدير أمن بغداد الكرخ فلمـا عـدت مرضـت    

ي، وذات مـرة  فلم أذهـب فـي اليـوم التـالي للصـالة فتـدارك الموقـف الشـيخ جاسـم السـاعد          
استدعوني لمديرية أمن صدام (مديرها سعد العيثاوي) ولما رفضت الـذهاب أخـذوني بـالقوة    
ولم يتم إطالق سراحي إال الواحدة لـيالً فوصـلت البيـت الثانيـة لـيالً وسـط اضـطراب عـائلي         

 ٢٣. مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجف األشرف بتاريخ  )مخيف
/٢٠١٤ /١   .  
  . ٢٩عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٢(
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 مسـجد  خـارج  الشوارع إلى الصالة امتداد منع على السلطة وعملت  
 الجمعـة  فـي  قـال  عندما الفعل لهذا رفضه عن الصدر السيد وأعرب ،الكوفة
 أرضـى  ال أنـا  ،الشـارع  في الصالة عن منعاً هناك :((إن٨/٥/١٩٩٨ في الرابعة
 عـن  السـلطة  تكـف  ولـم  )١(شـاءوا))  حيـث  يصلون الناس دعوا ،طبعاً بذلك

 ذلـك  الصـدر  السيد انتقد وقد العراق عموم في الجمعة صالة منع محاوالتها
 تُمنـع  أن المعقول من ليس(:(بقوله ١٤/٨/١٩٩٨ في عشرة الثامنة الخطبة في

 ،آخـر  مـذهب  أو فئـة  من تمنع وال مذهب أو فئة من الجمعة صلوات بعض
 القبلـة  ونقـدس  اهللا رسـول  محمـداً  وأن اهللا إال إلـه  ال أن نشهد جميعاً أننا مع

 تكيل أنها إلى أشار إذ ،للسلطة وصريح واضح نقد وهذا ،الكريم)) والقرآن
 أنهـا  أوضـح  ممـا  ،اإلسـالمية  المـذاهب  مع التعامل في سياستها في بمكيالين

 الشـيعة  مساجد بينما وترعاها وتُـرممها السنة مساجد ببناء تقوم طائفية سلطة
  . )٢(مهجورة
 حــول المعلومــات بعــض الجمعــة أئمــة صــلت كانــت ذاتــه الوقــت وفــي

 وتشتيت الصالة لمنع السلطة ترسمها التي والمخططات والطرائق اإلجراءات
 معهم التنسيق تم الذين األمنية األجهزة منتسبي بعض طريق عن ،عنها الناس

 حركـة  مـع  ويتعـاطف  سـرية  بصـورة  الجمعـة  يصلي كان ممن الهدف لهذا
 ،الجمعـة  أئمة تخويف في تؤثر الخطط ههذ تكن ولم ،الصدر محمد السيد

 علـى  وإعالنهـا  والتـدابير  الخطـط  تلـك  إلفشـال  جهـدهم  يبـذلون  كـانوا  بـل 

                                                
  . ١٨١، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )١(
  . ٧٤، ص ٢عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )٢(
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 الصّـدام  خـوف  اآلمنـة  المسافة يحفظ بأسلوب طريقته حسب كل الجمهور
ــر ــر ،المباش ــذي األم ــاء ال ــردود ج ــي بم ــث عكس ــت حي ــات ارتفع  معنوي
   . )١(المصلين
 الجمعة صالة لتعطيل األمنية واألجهزة سلطةال اتبعتها التي األساليب ومن

 بشـكل  وضـربوهم  ،الجمعـة  أئمـة  مـن  المقـربين  الشـباب  باعتقال قاموا انهم
 ،الجمعة صالة أداء أو تأييد بعدم أمروهم أن بعد سراحهم وأطلقوا ،وحشي
 تحـد  فـي  الجمعـة  حضور عن الشباب هؤالء تثنِ لم اإلجراءات تلك ولكن
 صـالة  بـدعم  النـاس  اسـتمرار  تـرى  وهـي  ،السلطة كأرب الذي األمر ،واضح

   . )٢(والتهديد المضايقات تلك كل من الرغم على الجمعة
 الجمعة خطبة في حسين صدام طالب قد الصدر محمد السيد وكان  
 مـن  وطلـب  كـربالء  إلـى  المسـير  عـن  المنـع  برفـع  ٢٢/٥/١٩٩٨ في السادسة

 أمـا  خيـارين  أمـام  سـلطة ال وضـع  وبـذلك  ،السـلطة  منعتهم إن االمتناع الناس
 المنع حصل وإن ،المطلوب تحقق فقد الموافقة تمت فإن ،القبول أو الرفض

 ومنعـه (×) الحسـين  لإلمـام  عـداؤه  وانكشف علناً صدام افتضح فقد قسراً
 حيـث  فعـالً  حصـل  مـا  وهو للشك مجاالً يدع ال بما للحريات وكبته للشعائر

 إن ...أنـتم  حصل المنع إن(( ل:وقا ،)٣(الالحقة الجمعة في المنع حصول بين
 ،الحـوزة  وتجـاه  ،اهللا تجـاه  الدينيـة  المسـؤولية  مستوى على تكونون اهللا شاء

                                                
  .  ٢٠١٤/  ١/  ١٧مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ عدنان السيالوي في البصرة بتاريخ  )١(
بلة مع الشيخ نذير نعمة راضي القريشي(المشرف العام على صالة الجمعة) في النجـف  مقا )٢(

  . ٢٠١٣/  ٩/ ٢٣األشرف بتاريخ 
  . ٢٦٢، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )٣(
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 ليوضح  ،)١(تذهبون)) أذهبوا لكم قيل وإذا ،تقفون قفوا لكم: قيل إذا بحيث
 كـان  لـو  الصـدر  المرجـع  وان بـالمنع  أمر الذي هو النظام رأس أن للجماهير

 خفيـة  نقطـة  وهـذه  ،طلبـه  له لنفذوا – يدعون كما – امللنظ عميالً أو مرتبطاً
 للـدين  نصـرا  فسـيكون  النظـام  وافق لو وأما ،الوضوح من درجة على ليست
 نقطـة  يستغلونها المشككون سيبقى كان وإن ،الطاعة أبواب من لباب وفتحا
 لـو  فيمـا  اإليجابيـة  النتـائج  أمـام  يهون ،يسير ضرر أنه إال ،شخصه في للطعن

 يتـرك  أو ينس لم الصدر محمد السيد ولكن . )٢(بالمسير وسمح مالنظا وافق
 خطبـة  فـي  فقـال  ،الحـوزة  طاعـة  علـى  المجتمع لتربية سعى وإنما الموضوع

 أثبـتم  ألنكـم  وحسـنة  ناجحـة  بادرة ((هذه :١٩/٦/١٩٩٨ في العاشرة الجمعة
 اجلســوا لكــم قالــت وإذا ،تــذهبون اذهبــوا قالــت إذا الحــوزة أن ،بالتجربــة
ــو ــت وإذا ،نتجلس ــم قال ــوا لك ــون تكلّم ــت وإذا ،تتكلم ــم قال ــكتوا لك  أس
 المسؤولية مستوى على أنكم أثبتم هللا والحمد سبحانه بعونه وأنتم ،تسكتون

  . )٣(الطاعة)) مقتضى وعلى
 المعامل مدينة جمعة إمام على القبض السلطة ألقت آخر جانب من  

 ،معـه  العاملين من مجموعة مع السويعدي عبدالجبار حسين الشيخ بغداد في
 القصـر  مـن  مباشرةً صادر بأمر ٢٧/٧/١٩٩٨ بتاريخ اإلعدام حكم فيهم ونُفذ

 أول فكـان  الصـدر  محمـد  السـيد  إلى وجهت طعنة بمثابة وهي ،الجمهوري
                                                

  . ٧٦إسماعيل الوائلي، دستور الصدر، ص  )١(
  . ١٩يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )٢(
؛ محسن النوري الموسـوي، المصـدر السـابق،     ١٠٨لوائلي، دستور الصدر، ص إسماعيل ا )٣(

  .  ١٢٢ص 
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 الصـدر  مصـطفى  السـيد  تمكـن  وقد الصدر السيد حياة في يعدم جمعة إمام
    . )١(السجن في زيارته من

 السـيد  دعـوة  بعـد  الكوفـة  إلـى  الجمعة يمصل أغلب توجه وأحدث  
 ١٩٩٨ /٩/١٠ فـي  الجمعـة  صالة إلقامة السنوية الذكرى بمناسبة لهم الصدر

 ،الثورة مدينة والسيما المحافظات في المصلين أعداد في نقص حدوث إلى
 عليهـا  والقضـاء  الجمعـة  صالة لمنع المناسبة الفرصة هي هذه أن النظام فظن
 المدينـة  )فـي المحسـن(  بجـامع  المحيطة الطوارئ قوات نزلت لذا نهائياً

 مـن  يتمكنـوا  فلـم  الصـالة  إلـى  التوجـه  مـن  النـاس  منع وحاولت ،المذكورة
 جمعة) (جمعة تنادي سيارة فأي المصلين نقل من السيارات ومنعوا . )٢(ذلك
 واألجهـزة  الرفـاق  مـن  كبيـرة  بأعـداد  مزدحمـة  الشـوارع  وكانت ،منعها يتم

 وكان ،مطوقاً كان الجامع أن عن فضالً ،الناس يطردون وهم األخرى األمنية
 ،المغـادرة  عـدم  علـى  النـاس  لتشجيع الرفاق أمام يتنقلون الدين رجال بعض

 أقامتهـا  التـي  الحـواجز  كسـر  )٣(الكعبي علي الشيخ الجمعة إمام جاء وعندما
                                                

أحمد المطيـري، الشـيخ الشـهيد حسـين السـويعدي، جريـدة الجمعـة، تصـدر عـن الهيـأة            )١(
  . ٤هـ، ص  ١٤٢٦/ محرم/  ٣٠، السنة األولى، ١٣اإلعالمية لمكتب الشهيد الصدر، العدد 

  . ١٤٨ابق، ص عباس الزيدي، المصدر الس )٢(
، كان يمارس الرياضـة قبـل أن   ١٩٦٥: وهو من مواليد الشيخ علي حسن سلمان الكعبي )٣(

، تـولى إمامـة صـالة الجمعـة بعـد عـدة       ١٩٩٣يلتحق بالحوزة العلمية في النجف األشرف عام 
أشهر من إقامتها، ليقيم الصالة فـي مسـجد اإلمـام علـي فـي منطقـة المعامـل بـدالً مـن الشـيخ           

حسين السويعدي الذي اعتقلته قوات األمن، ثم حي األمين في حسـينية السـيد محسـن     الشهيد
الحكيم، ثم إماماً لجمعـة مدينـة الثورة(مدينـة الصـدر) فـي جـامع المحسـن بـدال عـن السـيد           
عبدالهادي الشوكي . وبعد استشهاد السيد الصدر أسـتمر بنشـاطه ومواقفـه الشـجاعة وحركتـه      
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 توجه المسجد إلى وصل وعندما . الناس من جمع معه تحرك بعدما ،السلطة
 يمنعـون  النـاس  شـاهدت  الطريـق  في وقال:((وأنا الصوت مكبرات لىإ فوراً
 الفسـاد  مـن  نسـاءكم  تحفظوا أن األولى الصالة ضرر هو ما ،الصالة أداء من

 مـن  تمنـع  لـم  الدولـة  أردف ثـم  ،الصـالة  مـن  النـاس  تمنعـوا  أن ال ،والعري
 هـالي أ وكـان  .)١(الفتنـة))  تخلقـون  لماذا أنتم إيمانية حملة عندها بل الصالة
 (المنشـآت)  الركاب لنقل باصات بواسطة وتحركوا الدعوة تلك لبوا البصرة

 منفـردة  باصـات  شكل على أو (صالون) صغيرة وسيارات ،أرتال شكل على
 ومـن  الشـباب  وكـان  ،متباعـدة  بمسـافات  ولكـن  األخـرى  تلو الواحدة تسير
 يعلـو و الفرحـة  تعـم  ،الطريـق  في سياراتهم تلتقي حينما السن كبار من معهم

 القصـائد  وتنشـد  األهـازيج  وتعـم  ،محمـد  وآل محمد على بالصالة الصوت
 اكتـراث  دون الدارجـة  العاميـة  وباللهجة الفصحى العربية باللغة الجمعة بحق

 علـى  بالصـالة  األصـوات  تتعـالى  التفتـيش  نقاط على المرور وحين ،للسلطة
 حزب وأعضاء األمن قوات بخوف سبباً كان الذي األمر محمد وآل محمد
 وكـان  ،الشـباب  من العديد على القبض إلقاء إلى أدى مما وتشنجهم البعث

                                                                                                              
امة العزاء عند قبر السيد الشهيد واالشتراك مع آخرين في اإلعداد ضد السلطة، والحث على إق

لالنتفاضة فيما عرف بـ(ساعة الصفر)، تمكن النظـام مـن إلقـاء القـبض عليـه مـع احـد أخوتـه         
وتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن مع مضايقة عائلتـه . أرسـل وصـيته لولـده حسـن فـي       

لمسير على نهج السيد الشهيد محمد الصـدر،  من داخل سجن أبو غريب أوصاه با ١٣/٩/٢٠٠٠
. مقابلة مـع أحمـد الكعبـي شـقيق الشـيخ الشـهيد علـي         ٢٠٠٠وقد أُعدمه النظام في نهاية عام 

  . ٢٠١٤/ ١٣/١١الكعبي إمام جمعة مدينة الثورة بتاريخ 
؛ قاسم الكعبي، المصـدر   ٢٠١٣/ ٩/  ٣مقابلة مع الشيخ كريم المنفي في النجف األشرف  )١(
  . ٢١٨سابق، ص ال
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 ،أجـداده  بحضـرة  ،نـاده  (الصـدر  الطريـق  في وهم الجمعة مصلي انشده مما

 وسـاد  ،فرحـاً  يبكـي  وهو يردد الكل وكان ...) الثوار تحضر األحرار تحضر
   . )١( المحالة مندلعة الثورة أن عام شعور

  المؤمنين الصدر السيد أمر ٢٠/١١/١٩٩٨ في والثالثين نيةالثا الجمعة وفي
 والدة مناسـبة  إلحيـاء  األقدام على مشياً كربالء إلى مدنهم من بالتوجه كافة

 أن أوضح أن بعد ١٩٩٨ /٥/١٢ شعبان من النصف في )المهدي( اإلمام
 عشـرين  منـذ  األربعـين  زيارة خصوص في كربالء إلى المشي منعت السلطة

 األمـر  ،كـربالء  إلـى  سـيراً  يتوجهون وبدأوا األمر الجماهير وأطاعت ،)٢(عاماً
 الوضـع  لكـن  والمطـاردة  التهديـد  أسـاليب  كـل  تستعمل السلطة جعل الذي
 والمواجهـة  للموت مستعدة الشارع في الناس مرة وألول سيطرتها عن خرج

 ومـدير  النجف محافظ توجه عندئذ ،)٣(وجودها على كبيراً خطراً شكل مما
 ،المسـير  بتـرك  النـاس  أمـر  إليـه  وطلبـوا  الصـدر  محمـد  السيد إلى فيها ناألم

 الزبيـدي  حمـزة  محمـد  من وفداً صدام فأرسل ،خائبين وردهم ذلك فرفض
 أحمد النجف ومحافظ الحبوش جليل طاهر العام األمن ومدير حمود وعبد
 وقـف  بضـرورة  وهـددوه  ،النجـف  أمـن  مـدير  سـامي  واللـواء  العـوادي  قائد

 يسـير  مـن  كـل  اعتقـال  أو قتل(وخيمة تكون عليه العواقب فإن إالو ،المسير
 ،وقاسـية  شـديدة  بلهجـة  وتكلمـوا  ،رأسـه  قطـع  إلـى  وتـؤدي  كـربالء)،  إلى

 لقـد  فقـالوا  المسـير  من تمنع قانونية مادة توجد ال بأنه الصدر السيد فناقشهم
                                                

  . ٢٠١٥/ ١/  ٢٥مقابلة مع د . عماد مكلف عسل (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )١(
  . ٤١٧محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٢(
 .  ٨٩نغم عبد كاظم، المصدر السابق، ص  )٣(
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 . الزيارة لمنع القوة استعمال القيادة عزم العام األمن مدير وأكد . بذلك اُمرنا
 السـلطة  مـع  المواجهـة  روح وزرع الفتـوى  هـذه  مـن  المطلـوب  تحقق وبعد

 عـدد  ووصـول  ،بـالحوزة  المتمثلـة  الدينية للقيادة اآلخر الجانب في والطاعة
 أصـدر  الـدماء  حقـن  وألجـل  ،كـربالء  إلـى  مشـياً  المـؤمن  الشـباب  من كبير

 مكتبـه  يفـ  اإلعالنـات  لوحـة  فـي  وعلـق  المسـير  بتـرك  أمره الصدر المرجع
 ،الدولـة  في العليا الجهات قبل من ،واألكيد الشديد المنع حصل لـقد(وهو:(

 وجـب  فلـذا  . موسم كل وفي الموسم هذا في ،المقدسة كربالء إلى للمشي
 اتصـل  وقـد  المحسـنين))  جزاء خير اهللا جزاكم ،المسير وترك ،بالتقية العمل

 الدولـة  مـن  حصـل  قـد  المنـع  أن كتـب  أنـه  عليه مستنكراً النجف محافظ به
   . )١(إرادته بمحض المرجع من صدر وكأنه المنع يجعل أن طلبهم وكان

ــة لهــذه وكــان  ــا الحادث ــث ،دالالته ــيد كشــف حي ــف الس ــة زي  وسياس
 ،والقـيم  التقاليـد  ومعـاداة  كـربالء  إلـى  السـير  منـع  على دأبت التي الحكومة
 الصـدر،  محمـد  السـيد  ضـد  تمـارس  كانـت  التـي  الضـغوط  مدى وفضحت

 فـي  الصـدر  السـيد  وقـال  . )٢(النظـام  لهـا  روج التـي  اإليمانيـة  الحملة يفوز
 وحسـن  اهللا :((وبفضـل ١١/١٢/١٩٩٨ فـي  والثالثـين  الخامسـة  الجمعة خطبة
 إال ،لـه  تمنينـاه  الذي الموسع بالشكل يتم لم السير أن من بالرغم أنه ،توفيقه

 دينـه  ونصـرة  بحانهس اهللا سبيل في الحسنة نتائجه وأنتج الطيبة ثمرته أثمر أنه
 فـي  وخاصـة  كلـه  العراقـي  الشـعب  تكـاتف  أظهـر  أنـه  حيـث  من والمذهب

                                                
 ٦٦ -٦٥؛ أسعد الناصري، المصدر السـابق، ص   ١٢٩عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(

  .  ٩٠بد كاظم، المصدر السابق، ص ؛ نغم ع
  . ٩١نغم عبد كاظم الشمري، المصدر نفسه، ص  )٢(
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 . )١(الـدين))  سبيل في والتضحية اهللا سبيل في العمل على ،والجنوب الوسط
 مـا  أفضـل  أن بقوله:((الشـك  العامـة  الحريـات  بمصـادرة  السـلطة  قيام وانتقد
 والقيـام  للتصـرف  الحريـة  إعطـاء  هـو  وشـعبها  مجتمعهـا  إلـى  دولة أي تفعله

 يضـر  ال الـذي  بالشكل والعقلية النفسية قناعاته عن والتنفيس الدينية بشعائره
 إننـا (أيضـاً:(  وقـال  . صـلة))  بأيـة  وكيانها سياستها إلى يمت وال أصالً الدولة

 إذاً ،الغاشـم  االقتصـادي  االسـتعماري  الحصـار  ظـروف  فـي  نظرهم في اآلن
 عمل بكل نقوم وأن ضده نتشنج وأن االستعمار نواجه أن الراجح من يكون

 كربالء إلى والسير عموماً الدينية الشعائر ذلك في بما يحبه وال إليه يرتاح ال
 السـائرين  جنـب  إلى ستكون المقدسة الشعيرة فهذه إذن ،خصوصاً المقدسة

 أن ويمكـن  تدريجيـة  جيـدة  وخطـوة  للحصـار  والمستنكرين االستعمار ضد
 فمـا  االسـتعمار،  علـى  الشـعبي  والضغط الحصار لفك مفتاحاً تدريجياً تكون

 المقدسـة  كـربالء  إلـى  السـير  قبـول  اليناسـب  الحصار ظرف أن من هنا قيل
 إال ذلـك  يحتـاج  وال بـالعكس  األمـر  بـل  ،الحـال  بطبيعة مقبوالً أمراً اليكون

  . )٢(نعيشه)) الذي االجتماعي الحال واقع إلى بسيطة التفاتة
 بتشـويه  قيامهـا  هـو  ،الجمعـة  صـالة  عيرةش ضد السلطة أالعيب من وكان

 منتسـبي  دفـع  خـالل  مـن  األخرى والمحافظات بغداد في الصالة أئمة سمعة
 أئمـة  أن مضـمونها  النـاس  بـين  مـزورة  أوراقـاً  لتوزيـع  المـديريات  في األمن

                                                
؛ محسن النوري الموسـوي، المصـدر السـابق،     ٤٠٦إسماعيل الوائلي، دستور الصدر، ص  )١(

  . ٤٨١ص 
؛ محسـن النـوري الموسـوي، المصـدر      ٤٠٦ -٤٠٥إسماعيل الوائلي، المصدر نفسـه، ص   )٢(

  . ٤٨٠نفسه، ص 
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 تثبـت  التـي  الورقـة  هـذه  والـدليل  مـنهم  ومكلفـون  للحـزب  ينتمـون  الجمعة
ــاس ريــقط عــن ويوزعونهــا ،للحــزب انتمــاؤهم ــون ال أُن ــارة النظــر يلفت  وت
 ،عقيـد  أو األمـن  فـي  رائـد  برتبـة  الجمعـة  أئمة بعض أن تُبين ورقة يوزعون

  . )١(المصلين على تنطلِ لم األكاذيب تلك كل ولكن
 واألمـاكن  المسـاجد  إلـى  المؤديـة  الطرق قطع السلطة حاولت وقد   

 للجوء المصلين اضطر مما ،عنها الكهرباء وقطع ،الجمعة صالة فيها تقام التي
 الشـحن  بطاريـات  تعتمـد  التـي  الصـوت  ومكبرات الكهربائية المولدات إلى

 كانوا المبرمج للقطع وإضافة . )٢(ومتصاعد واضح تحد في الصالة ويقيمون
 البصـرة  فـي  الحيانيـة  جمعـة  إمام قال مرة وذات مباشرة األذان بعد يقطعونها

 إلعـادة  دقـائق  ثالثـة  الصالة حةسا في الموجودين ورجالها الحكومة "أُمهل
 حـول  وتساؤل حيرة في جعلهم مما ،معهم" للتصرف سأضطر وإال الكهرباء

 الوقـوف  المصـلين  جميع إلى وطلب المنبر صعد ثم ،فعله الخطيب ينوي ما
 أعـداء  علـى  بـه  (يـدعى  العابـدين  زيـن  لإلمـام  الثغـور  دعـاء  وقـرأ  واالبتهال
 ذلـك  وبعـد  ،الكهربـاء  يعيـدون  جعلهم امم ياهللا يقولون والمصلين اإلسالم)

 مصـورين  إرسـال  علـى  يتعمـدون  كانوا كذلك ،)٣(عليهم لدعائه الشيخ أنبوا
ــذي للمكــان ــه تقــام ال ــديو تصــوير مــرة الصــالة في ــوتغراف وأخــرى ،في  ف

 صـفوفهم  فـي  االضطراب وإحداث إلخافتهم ؛ المصلين وجوه ويتفحصون
                                                

/ ١/ ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجـف األشـرف بتـاريخ     )١(
٢٠١٤   .  

  . ١٥١عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٢(
 . ٢٠١٣/ ١٢/  ٨مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ أحمد المالكي في البصرة بتاريخ  )٣(



  

 

231 























 أئمـة  وكان . مادي كدليل جةالحا عند ذلك من ولإلفادة حضورهم وتوثيق
 ،مـرة  كـل  فـي  بطـردهم  يقومـوا  وكانوا لذلك يهتمون ال والمصلون الجمعة

 لـم  أنكـم  فيجيـبهم  ؟ طـردتهم  لمـاذا  يسـألونه  الجمعـة  إمـام  اسـتدعاء  وعند
 ،معاديـة  جهـات  مـن  مندسـين  يكونوا أن وأخشى لكم تابعون أنهم تبلغوني

 بأنهم المصلين سيبلغ أنه يعرفون ألنهم جهتنا من هؤالء يقولون ال هم وطبعاً
      . )١(لألمن تابعون

 يصـلون  الـذين  الحـوزة  طلبـة  مضـايقة  عـن  األمـن  رجال يكف ولم  
 إلرهـابهم  عديـدة  أسـاليب  واستعملوا سكنهم وأماكن مدارسهم في الجمعة
 رسـمية  بحجـج  المـدارس  يـزورون  كانوا إذ ،الجمعة صالة أداء من لمنعهم
 تُـدرج  تكـن  لم وآنذاك وعناوينهم الطلبة أسماء ائمقو يطلبوا كأن ،متعددة
 وفـي  ،أمنيـة  معلومـات  يأخـذون  وأخـرى  ،)٢(إشـكاالت  عليهـا  التي األسماء
 الجمعـة  صـالة  عـن  بحثـاً  لديـه  أن مـدعياً  شـخص  جاءهم المدارس إحدى

                                                
/ ١/ ٢٣النجـف األشـرف بتـاريخ    مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في  )١(

٢٠١٤    .  
) ويطلبـون  كان رجال األمن يأتون إلى مدرسة البروجردي (مدرسـة اإلمـام الحسـين    )٢(

قوائم بأسماء الطلبة، فأمر السيد محمد الصدر بعدم إعطائهم أسماء الذين لديهم مشكالت مع 
في االستعالمات أو الحوش  السلطة . ولم يكن يسمح لهم بالدخول إلى المدرسة وإنما يبقون

وال يسمحون لهم بالدخول إلى الًغرف وكانت تحدث معهم مشكالت، وذات مرة قال الشيخ 
علي الكعبي ماذا يريد هؤالء ؟ وهم يسمعون ثم قال إن الشيخ لم يكمل القـوائم هيـا اذهبـوا،    

لبــه فخرجــوا دون كــالم، وكُنــا فــي أحيــان أُخــرى نســتعمل أســلوب المــداراة حســب مايتط  
الموقف، وكانوا يأتون كل عشرة أيام أو يرسلون رجال أمن بلباس دينـي لغـرض التجسـس .    

  . ٢٠١٣/  ٩/  ٣مقابلة مع الشيخ كريم منفي في النجف األشرف بتاريخ 
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 المـنهج  تغييـر  إلـى  فاضـطروا  ،الطلبـة  مـع  الـدروس  يحضر أن طلب والحقاً
 يدرسـون  كـانوا  ألنهم ؛ المفاجئ حضوره شيةخ كامل أسبوع إلى الدراسي
 الصـدر  محمـد  السـيد  وكـان  . )١(الصـدر  بـاقر  محمد للسيد ممنوعة مؤلفات
 بطلـب  إحـراجكم  األمـن  رجـال  محاولـة  عنـد  أنـه  المـدارس  متـولي  أوصى
 اذهبـوا  يقبـل  ال الصـدر  محمـد  إن لهـم  فقولـوا  ،ذلـك  غير أو الطلبة عناوين
   . )٢(ذلك عن وأسالوه

 عـن  أو علنـي  بشـكل  المشـددة  الرقابـة  تحت الصدر السيد مكتب وكان
 كان بل ،وحركته عمله من تحد لم الرقابة تلك كل لكن ،الجواسيس طريق
 يتـابع  وكـان  ،عملهـا  طريقـة  مـن  السـلطة  غيرت كلما جديدة أساليب يبتكر

  من الرغم فعلى ،الخاص بعمله المعرفة من تمكنها دون طبيعي بشكل األمور
 كان أنه إال ،الرقابة هذه ومع لديه فراغ وقت أي وجود وعدم رالكبي انشغاله

 العـدة  يعـد  وكـان  ،بدقـة  وتفاصيله المتحدة الواليات مع السلطة صراع يتابع
 عـزم  عـن  أشـيع  فعنـدما  ،وتـداعياتها  األحـداث  لتطور الالزمة واالحتياطات

 السـالح  بشـراء  ثقاتـه  بعـض  كلف العراق جنوب احتالل المتحدة الواليات
 بشراء ثقاته أحد وكلف ،السلطة أو االحتالل مشكالت من يكون لما سباًتح

 خطـة  مـع  ،الضـرورة  عنـد  ايـران  فـي  المجاهدين ببعض لالتصال ثريا جهاز
 المرجـع  لهـا  ينتقـل  األشرف النجف في صخير أبي منطقة في دار الستئجار

 بهـم  يلتقـي  الـذين  المجاهدين مع خاصة إشارات له وكانت . الطوارئ عند
                                                

مقابلة مـع ألشـيخ محمـد حسـين السـاعدي (متـولي جامعـة الصـدر الدينيـة) فـي النجـف             )١(
  .٢٠١٣/ ٩/ ٤األشرف بتاريخ 

  . ٤٢المنفي، المصدر السابق، ص كريم  )٢(
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 زاره مـرة  وذات ،انفـراد  على معهم ليتحدث ويبقيهم الناس وأمام مكتبه يف

 اطمـئن  وهنـا  بمراقبتـي  مكلـف  هو من إال الجميع ليخرج فقال منهم جماعة
 مـن  وبقـي  الجميـع  فخـرج  ،نفسه ليكشف السلطة وكالء من أحد بقاء بعدم
   . )١(به االجتماع أراد

 األوقـاف  لـوزارة  تابعـة  جمعـة  أئمـة  تفرض أن السلطة حاولت وقد  
 وراء الصالة رفضوا الناس ألن فشلت قد محاوالتها كل أن إال ،تديرها التي

 األوقاف لوزارة الجمعة أئمة بعض باستدعاء قامت عندها . )٢(السلطة عمالء
 ،للتسقيط منهم كأسلوب الوزارة هذه منتسبو أعدها مركزية خطبة وسلمتهم

   . )٣(الجمعة ألئمة ومضايقة داًشدي إحراجاً سبب مما ذلك رفضوا ولكنهم
 صـالة  إقامـة  وعرقلـة  لمنـع  تسـتطيع  مـا  كل البعثية السلطة أجهزة وبذلت

ــدعوا انهــم األســاليب تلــك ومــن ،الجمعــة ــة دروس ابت ــدروس أو التقوي  ال
 مـع  الجمعـة  صـالة  حضور من الطلبة لمنع ؛ الجمعة يوم في للطلبة اإلضافية

  . )٤(لهم الحزبي التثقيف زيادة
 وإساءتهم خطبهم طريق عن الوهابية الحركة خطباء تسليط إلى واوعمد

 أن البياع في الكوثر جمعة إمام جدوع بمحمد الحد بلغ وقد ،الدينية للرموز

                                                
مقابلة مع السيد قاسم محمد حسن الموسوي (مـن وجهـاء الكاظميـة وتربطـه عالقـة بـآل        )١(

  . ٢٠١٤/  ٢/  ٧الصدر) في داره بالكاظمية بتاريخ 
  . ٢٥١عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٢(
/ ١/ ٢٣شـرف بتـاريخ   مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجـف األ  )٣(

٢٠١٤   .  
  . ٢٠١٤/  ٥/  ٣٠مقابلة مع أسعد واجد ناجي (شاهد عيان) في البصرة بتاريخ  )٤(
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 ليتـابعوا  عيـونهم  أرسـلوا  ثـم  )طالب( أبي بن علي المؤمنين ألمير يسيء
 جــةوالح الذريعــة للســلطة فتكــون ،طائفيــاً األمــر ســيعد عندئــذو عليــه الــرد

 عليهم يرد ولم لمخططهم الجمعة خطيب التفت لكن الجمعة صالة إليقاف
  . )١(المخطط وفشل مطلقاً

 ،النجـف  بمكتـب  مرتبطـة  المـدن  بعـض  فـي  مكاتـب  افتتـاح  تـم  وحينما
 توزيعـاً  ذلـك  السلطة وعدت ،الشرعيين القضاة أحد مكتب كل في ويكون
 رجحـت  ،مقبلـة  مجهولة لمرحلة استعداداً ،متفرقة أماكن في القوى لمراكز

 ومضـايقة  المكاتـب  هـذه  غلـق  لمحاولـة  فبادرت ،الحكم لتغيير محاولة أنها
 مكتـب  إغـالق  علـى  األمـن  مـدير  أصـر  الناصـرية  ففـي  ،وتخـويفهم  القضاة
 رعـد  الرائـد  األمـن  ضابط أخبر الناصري أسعد الشيخ لكن ،الشرعي القضاء

 عليـه  حجـة  لـيس  رهمـدي  أوامـر  وأن ،الصـدر  المرجـع  مـن  األوامر يأخذ أنه
 ،المسجد خادم وهدد القطعة وأنزل الحقاً عاد لكنه ،المكتب إغالق ورفض

 ثـم  ،لمـدة  النجـف  فـي  للعمل بالتوجه أمره بذلك الصدر السيد إعالم وعند
 خطبـة  فـي  المضـايقات  تلـك  شـجب  وقـد  تامـة  بسـرية  والعمل بالعودة أمره

  . )٢(الجمعة
 مكلفـاً  كـان  عنـدما  ناصريال أسعد الشيخ األمن رجال استدعى وقد  

 التاليـة  الجمعـة  وفي ،إليهم يذهب لم ولكنه الصدر مدينة في الجمعة بإمامة
 كاملة لساعة انتظار بعد سعد المقدم مديرها والتقى األمن مديرية إلى ذهب

                                                
/ ١/ ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجـف األشـرف بتـاريخ     )١(

٢٠١٤   .  
  . ٨٩ -٨٧ص أسعد الناصري، المصدر السابق،  )٢(
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 يسـأله  وأخذ . المقابل نفسية إلضعاف األمن رجال يتخذه كان أسلوب وهو

 وهـل  الشرعية المحكمة عن سأله ثم ،موراأل من كثير عن تام وهدوء ببرود
 إن الشـيخ  فأجـاب  ؟ الدولـة  لمحـاكم  الترافـع  عـدم  يقصـد  الصدر السيد أن

 بــدل الشــرعي للقضــاء الترافــع يقصــد كــان وإنمــا ،ذلــك يقصــد ال المرجــع
 اللواء على وأدخل النجف أمن مديرية في بعدها واعتقل للعشائر. االحتكام

 عزيـــز العقيـــد أنـــه بنفســـه فعرفـــه ،معـــه موجـــوداً شخصـــاً ووجـــد باســـل
 الـذي  . العامـة  األمـن  فـي  الحـوزة  ملف مسؤول عزيز)وهو ويسمونه(الحاج

 الشـيخ  وكـان  ومشـاريعه  الصدر السيد عن يسأله وأخذ صدفة وجوده ادعى
 لتأسـيس  السـيد  دعـا  الـذي  السـبب  علـى  وركـز  ،عليهـا  الجـواب  فـي  حذراً

 اإلسـالم  صـدر  منـذ  الفقـه  يفـ  موجود القضاء أن فأجابه ،الشرعية المحكمة
   . )١(سراحه أُطلق ثم بغداد إلى أرسلوه بعدها

 الشـهيد  مرجعيـة  تحجـيم  علـى  العمـل  النظـام  قـرر  األسـباب  هـذه  ولكل
 لغيـر  العلميـة  الحـوزة  لطلبـة  التأييـد  حـق  منـه  فسحب ،الوسائل بشتى الصدر

 ،اإلقامـة  علـى  للحصـول  يمنحهـا  كـان  التـي  األشـرف  النجـف  في العراقيين
 منزلـه  حـول  اتباعـه  بنشر وقام ،وزواره وكالئه على مختلفة ضغوطاً مارسو

  . )٢(دروسه ومجالس
ويمـع  النظـام  خـالف  أثناء في أنه قوله الشامي بركة حسين السيد عن ر 

 لصـالة  صـوراً  معه وأخذ السعودية الدوري عزة الرئيس نائب زار ،السعودية
                                                

  . ٨٢-٧٩مصدر السابق، ص أسعد الناصري، ال )١(
. عـادل رؤوف، مرجعيـة    ١٩٩٩شـباط   ٢٥) فـي  ١٩٠نقالً عـن صـحيفة الموقـف، العـدد (     )٢(

  . ٢٥٦الميدان، ص 
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 انظروا ،تعادوننا؟ أنتم لماذا اكهن للمسؤولين وقال ،الثورة مدينة في الجمعة
 عـن  يخـرج  وقـد  ،وعلـيكم  علينـا  الخطر الشيعي المد وشاهدوا الصور لهذه

 ،علـيكم  حقيقيـاً  خطـراً  سـيكون  ثـم  ومـن  عليـه  القضـاء  نستطيع وال سيطرتنا
   . )١(الشيعة ضد تساعدونا أن فالواجب
 أقصـى  اتخـاذ  يتضـمن  أعضائه إلى تعميماً أصدر قد السلطة حزب وكان
 حالـة  ستشهد ربما التي المقبلة للمرحلة واالستعداد والحذر الحيطة درجات

  معلومات هنالك أن بدعوى ،التعميم في جاء ما حسب ومواجهات اضطراب
 الصــدر، محمــد المرجــع باغتيــال ســتقوم المخــربين مــن مجموعــة أن تفيــد

 مـن  النظام استعدادات بدأت وبذلك األمر، هذا فعل من النظام أن وستدعي
 حركتــه علــى والقضـاء  ،الصــدر صـادق  محمــد محمــد السـيد  تصــفية أجـل 

   . )٢(اغتياله من أشهر ثالثة من أكثر قبل الثورية
 الـرئيس  للسـيد  مثل(الـدعاء  المتكـررة  السـلطة  طلبـات  كـل  لـرفض  كان

 عـن  الكشـف  فـي  بجديتها الحكومة دعوى تصديق ورفضه ،حسين) صدام
 محمد(صدام مبعوث طلب رفضو ،والغروي البروجردي المرجعين مغتالي
 وهـي  الصـدر،  السـيد  اغتيـال  من يومين قبل وذلك السياسية الزبيدي) حمزة

 ورفــض ،الســعودية الحكومــة ضــد موجهــه الكعبــة) تحريــر(فتــوى إصــدار
 وإعالن ،بحكامها لإلطاحة العربية الشعوب صدام دعوة لتأييد فتوى إصدار

                                                
/  ٢/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ         )١(

٢٠١٤ .  
. عـادل رؤوف، مرجعيـة    ١٩٩٩شـباط   ٢٥) فـي  ١٩٠نقالً عـن صـحيفة الموقـف، العـدد (     )٢(

  .٢٥٦الميدان، ص 



  

 

237 























 جدد المواجهة وتيرة في صاعدالت هذا ،النظام سياسات مع يتوافق بما الجهاد

 أخـرى  أسـباب  وقفت وكذلك . )١(سلفاً المعدة خطته تنفيذ على النظام عزم
 محمـد  السـيد  بتصـفية  التعجيـل  بضـرورة  ،الحاكمـة  السلطة على تلح كانت
 كـان  وأهمهـا  ،المعتقلـين  سـراح  بإطالق المطالبة منها ،الصدر صادق محمد
  . الجمعة صالة إيقاف رفضه
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ٦٤؛ أسعد الناصري، المصدر السابق، ص  ٢٥٣عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
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 والعمـل  السياسـة  فن في متمكن قائد أمام نفسه وجد النظام أن يبدو  
 فـي  بهـا  يمـر  مواجهـة  أخطـر  إلـى  وعرضه ،النظام استغفل قد وأنه ،الميداني

 إيقاظهـا  مـن  القائـد  هـذا  تمكـن  التـي  الجمـاهير  بسالح كانت ألنها ،تاريخه
 وأن ،العـراق  فـي  شاملة بثورة للقيام القاعدة هيأ وبذلك ،النظام عن وإبعادها

 ،والغفلة البساطة فيه ظنوا من أمام ليسوا أنهم الفرصة ضياع بعد أدرك النظام
  . تصفيته النظام رأس فقرر ،السيطرة عن تماماً ستخرج ربما األمور وأن

 الصـدر  محمـد  والسـيد  حسين صدام بين شرالمبا الهاتفي لالتصال وكان
 صــالة إيقــاف عــدم حالـة  فــي بالقتــل لــه وتهديـده  ،١٩٩٨ عــام أواخــر فـي 

 لحظـة  أي فـي  قتلـه  يتوقعـون  الصدر المرجع من المقربين جعل قد ،الجمعة
 محمـد  السـيد  اغتيـال  لعمليـة  صـدام  نظـام  مهـد  وقـد  . )١(النظام هذا يد على

 الشـيخ  أكـده  مـا  ذلـك  . كبيـرة  تواحتياطـا  تحركـات  حـدوث  عبر الصدر
 ليلـة  كـربالء  إلى الذهاب والمتشرعة الحوزة فقد:((اعتادت اليعقوبي محمد

 الفضـل  مـن  فيهـا  لمـا  الحسـين  اهللا عبـد  أبـي  اإلمـام  مرقد لزيارة الجمعة
 فـذهبنا  الشـريف  االلتـزام  لهـذا  وتعـالى  تبـارك  اهللا وفقهـم  ممن وكنا العظيم

 وجـدنا  النجـف  مدينـة  مشارف وعلى ،١٨/٢/١٩٩٩ الخميس عصر كعادتنا
 السـواتر  وراء متخفيـاً  المقدسـة  بالمدينـة  أحاط قد الثقيلة المدفعية من طوقاً

                                                
  .  ١١٦يوسف الكناني، المصدر السابق، ص  )١(
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 اآلليــات مــن وطالئــع المدينــة نحــو المــدافع فوهــات وجهــت وقــد الترابيــة

 فرابنـا  الصـحراء  عمـق  فـي  عسـكرية  قطعـات  وجود على تنبئ التي والجنود
 ألن عسـكرية  احتياطـات  كانـت  ربمـا  هـا إن فقيـل:  ذلـك  عن وسألنا الموقف

 مـن  فيخشـون  وبريطانيـا  المتحـدة  الواليـات  مـع  أزمة في يومئذ كان العراق
 كـذلك  كانـت  لـو  علـيهم  رددنـا  لكننـا  ،العراقية المدن على غارات حصول
 عـن  دفاعـاً  المغيـرة  الطائرات تأتي حيث إلى متجهة المدافع فوهات لكانت
  . )١(دينة))الم نفس إلى موجهة وليس المدينة
 تحـت  قصـوى  اسـتعداد  حالة في الجمهوري الحرس قوات وضعت وقد

 الحـي  العتـاد  فيـه  يسـتعمل  ،الـذهبي)  بعمليـة(الفارس  تـدريبي  مشروع غطاء
 محمولـة  قوات وتدخل جوية تهديدات لحصول طبقاً الفرضيات وصُممت

 . االضـطراب  إلثـارة  العـراق  داخـل  حساسـة  أهـداف  احتالل تستهدف جواً
 بحجـة  االسـتراتيجية  التـنقالت  تنفيذ على الممارسة إقامة المشروع نوتضم

 الخاصــة القــوات مــن مفــارز اســتيالء ظــروف ظــل وفــي ،الجــوي التهديــد
 الجسـور  مثـل  الحرجـة  والنقـاط  المهمة الطرق مفارق على للسيطرة المعادية

  . )٢(الطرق خارج الحركة فيها تتعذر التي والمناطق
 المنطقـة  مـن  الجمهـوري  الحـرس  ألويـة  عـض ب نُقلـت  نفسـه  الوقت وفي
 حـرس  )٣٣الخاصـة(  القـوات  لـواء  منها األوسط الفرات منطقة إلى الشمالية

 حـرس  الرابـع  المشـاة  ولـواء  ،جاسـم  عبـاس  الـركن  العميد بقيادة جمهوري
 الخـامس  المشـاة  ولـواء  جـادر،  عطشـان  علي الركن العميد بقيادة جمهوري

                                                
  . ٦١محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )١(
  . ٩٦هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٢(
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  . )١(شبيب نجم عبيد صباح الركن العقيد بقيادة جمهوري حرس
 األوسـط  الفـرات  منطقـة  قيادة عن المثنى محافظة فصل لقرار وكان  

 علـي  بقيادة الجنوبية العمليات بمنطقة وإلحاقها الزبيدي حمزة محمد بقيادة
 قيادة عن العبء لتخفيف وذلك ،االغتيال لعملية بالتدبير صلة المجيد حسن

 والنجــف والقادســية وواســط لبابــ محافظــات تقــود التــي األوســط الفــرات
 محافظات على السيطرة الجنوبية المنطقة قيادة تتولى فيما ،والمثنى وكربالء
 وعمليــات التــرابط لفصــل الســعي عــن فضــالً ،والعمــارة والناصــرية البصــرة
 )٢(طـارئ  أي مع تحدث قد التي والنجف المثنى وشرائح عشائر بين التنسيق

.  
 الحـرس  قـوات  كانـت  السـبت)  ل(ليلـة االغتيا عمليـة  تنفيذ ليلة وفي  

 نبوخـذ  وفرقـة  ،واسـط  قـرب  الصويرة منطقة في حمورابي فرقة الجمهوري
 فـي  وهي الشمالية المنطقة من نقلت التي األلوية عن فضالً ،كربالء في نصر
 أسـاليب  كأحـد  الوضـع  علـى  للسـيطرة  مهـد  الـذي  األمـر  ،قتالي انتشار حالة

  .  )٣(المسبق الردع
 
ــي   ــوم ف ــة ي  الســيد غــادر ه)١٤١٩ القعــدة ذو ٣(١٩/٢/١٩٩٩ الجمع

 الحنانة حي في منزله إلى متوجهاً ليالً الرسول شارع في مكتبه الصدر محمد

                                                
  . ٢٤٩-٢٤٨عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
. هـاني جـواد كـاظم،    ١٩٩٩شـباط   ٢٧نقالً عن: صـحيفة القـبس الكويتيـة، الصـادرة فـي       )٢(

  .٩٧المصدر السابق، ص 
  . ٢٤٩عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٣(
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 (مصـطفى  نجليـه  مع المستوبيشي سيارته يستقل وكان ،األشرف النجف في

 فـي  أخـرى  يارةسـ  أتـت  العشـرين  ثـورة  ساحة إلى وصولها وحال ،ومؤمل)
 المرجـع  سـيارة  ببنـادقهم  ركابهـا  أمطـر  جـداً  قريبـة  أصـبحت  ولمـا  موازاتها
 لكـن  ،لحمايتـه  عليـه  بجسـديهما  ولـداه  فرمى ،الرصاص من كثيفة برشقات

   . )١(المستشفى إلى بعدها نقلوا وقد ،كثيفاً كان الرصاص
 حـزب  جهـاز  عنـد  يسـمى  مـا  مع تزامن قد التنفيذ يوم اختيار وكان  

 مثل العراق محافظات من محافظة لكل خُصص حيث المحافظة بيوم عثالب
 فيـه  زار الـذي  اليـوم  يعنـي  وهـو  سنوي بشكل رسمياً فيه لتحتفل ؛ اليوم هذا

 حصـل  حيـث  بساعتين المغرب بعد الحادث ووقع . )٢(المحافظة تلك صدام
 مدرســة بنايــة عــن كثيــراً يبعــد ال مكــان فــي داره مــن قريبــاً عليــه االعتــداء
 مباشـرةً  الطلبـة  إلـى  الخبـر  فوصل ،الدينية الصدر جامعة مقر وهي البغدادي

 ،فوراً نحبهما قضيا مؤمل وولده المرجع وإن ،الرصاص إطالق سماعهم بعد
 وعشـاقه  طلبتـه  وبقـي  . األخيـرة  النزعـات  يعـاني  بقي فقد مصطفى السيد أما

 الوصول عن وممنوعون المستشفى في صامتون وهم ساعات ثالث من أكثر
 الفـرج  بـدعاء  أصـواتهم  ترتفـع  البـاب  خـارج  والنـاس  ،الشـهداء  أجساد إلى

 أغلقـت  وقد .)٣(السوَء)) ويكْشف دعاه إِذَا الْمضْطَر يجِيب آية((أَمن وتردد
 وشرطة جيش من العسكرية للسيارات إال ،فيها التجوال ومنع العامة الشوارع

                                                
الصدر، ؛ عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر  ١٥٧مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )١(

  . ٨٩، ص ١ج 
  . ١٠٣هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٢(
 . ٦٢سورة النمل . اآلية  )٣(
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 إعـالن  وأُجـل  بغـداد،  مـن  تـأتي  كانـت  تـي ال الخاص واألمن األمن وقوات
  .)١(قواتهم تتكامل حتى احتياطاً رسمياً؛ الخبر
 مـن  مجموعـة  اسـتدعاء  أُعيـد  الليـل  منتصـف  بعد الواحدة الساعة وعند 

 الرسـميين  المسـؤولين  كبـار  يتواجـد  حيث المحافظة مبنى إلى الدين رجال
 السـيد  استشـهاد  بنبـأ  صـريحاً  المـرة  هـذه  أخبـروهم  وقد ،طارئ ألي تحسباً
 ،الشـهداء  أجسـاد  تسـليم  قبـل  الناس تفريق عليهم واشترطوا ،ونجليه الصدر
 بذلك الناس ويقنع اليعقوبي محمد الشيخ يخرج أن على الموجودون فاتفق

 النـاس  إلـى  وخـرج  نفسـه  اليعقوبي الشيخ فتمالك ،الشهداء لتسلم يعودوا ثم
 ليعلمـوا  صـباحاً  والعـودة  التفـرق  منهم وطلب ،والنصف الواحدة الساعة في

 وركب بعضهم إصرار من الرغم على بالنبأ يصرح ولم ونجليه المرجع حالة
 الشـوارع  كانـت  فقد ،لنقلهم سيارات للناس ووفروا البيت إلى عائداً السيارة
ــك بعــد ،الرســمية الســيارات إال فيهــا المــرور يســتطيع أحــد وال مطوقــة  ذل

 مكشـوفة  سـيارة  فـي  الشـهداء  ادأجسـ  حملـوا  الطلبـة  من مجموعة وبحضور
 سـيارة  أربعـين  مـن  يقـرب  مـا  تـرافقهم  شخصـية  سـيارات  ثالث في وركبوا
 باشر وقد . المغتسل إلى صامت موكب في وذهبوا العسكرية القوات تحمل

 حيـث  الغُسـل  عمليـة  الصـافي  محمـد  السيد رأسهم على الطلبة من مجموعة
 مـن  صـادرة  وهي الظالم حجن في الدفن عملية بإتمام تقتضي األوامر كانت
 النزف بسبب ولكن ،النتائج ليعلم الهاتف على ينتظر كان الذي صدام قصي

 السـيد  ولـده  أذن وقـد  الفجر. صالة حتى الغسل عملية تأخرت فقد المستمر

                                                
  . ٦٥ -٦٣محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )١(
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 بـاقي  على واإلشراف الشهداء على الصالة اليعقوبي الشيخ يتولى أن مقتدى

 وسـط  الطلبـة  مـن  )١(عشـر  سـة خم بحـدود  خلفـه  وصلى ،الشرعية التكاليف
 اٌنسـحب  بسـالم  الـدفن  عمليـة  انتهـاء  وبعـد  . )٢(األمـن  لرجـال  كثيف تواجد
 رئـيس  نائب بأشراف كانت (التي العملية انتهاء بشرى ليزف النجف محافظ
   . )٣(حسين صدام قصي إلى الزبيدي) حمزة محمد الوزراء
 
 مدينة في جداً عادية والحياة جارية واألعمال مفتحة ألسواقا كانت  
 مقتـدى  السـيد  أقـام  وعنـدما  . بعـد  إلـيهم  يصـل  لـم  الخبر ألن ربما ،النجف
 صــيحات انطلقــت ،أبيــه مكــان فــي جماعــة والعصــر الظهــر صــالة الصــدر

 المفجـوعين  وأنـين  بدموع واختلطت الزائرين من وآله النبي على الصلوات
 الصـحن  أمـن  علـى  المشـرف  الضـابط  فقـام  ،األصـوات  تفعتوار ،بالمرجع
 جمـع  خرج إن وما ،الزائرين لدى إرباك فحصل واحدة إال األبواب بإغالق
 الشـوارع  فـي  الوضـع  واختـل  إربـاك  حصـل  حتى الصحن خارج إلى الزوار

  . )٤(المدينة خارج إلى الناس واتجه األسواق فعطلت ،المحيطة واألسواق
 يتوقعونهــا كـانوا  التـي  الجريمـة  خبـر  ومحبـوه  أتباعـه  سـمع  وحالمـا   

                                                
وهم الشيخ علي الكعبي، والشـيخ حسـين المـالكي، والشـيخ محمـد النعمـاني، والسـيدان         )١(

د كالنتـر، والشـيخ عبـاس الربيعـي، والشـيخ علـي البهـادلي        سلطان وحسين أبنـاء السـيد محمـ   
  . ١٠٩وآخرون . هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص 

؛ عبـاس   ٦٨ -٦١للمزيد ينظر: محمـد اليعقـوبي، الشـهيد الصـدر الثـاني كمـا أعرفـه، ص         )٢(
  . ٢٣٢ -٢٢٧الزيدي، المصدر السابق، ص 

  . ١١٠هاني جواد كاظم، المصدر السابق، ص  )٣(
  . ٧٠ - ٦٩محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )٤(



 

 
























244 

 غضب العراق عم حتى السلطة وبين بينه التصعيد إلجراءات متابعتهم حسب
 األوضـاع  وأخـذت  . )١(والجنوب الوسط في العراقية المدن معظم في شعبي
 فـي  المحسـن)  أحداث(جامع كانت لذلك مباشرة ونتيجة واالنفجار، بالتوتر
 مدينـة  مـدخل  بدايـة  فـي  يقـع  جامع وهو ،٢٠/٢/١٩٩٩ بتاريخ الثورة مدينة
 وقـد  ،بغـداد  جنـوب  وحتى شمالي من الممتدة المائية القناة جهة من الثورة

 فيـه  الصـالة  ويـؤم  الصـدر  المرجـع  لمقلـدي  كبيـراً  معقـالً  الجـامع  هـذا  كان
 ونـددوا  صـدام  ضـد  بشـعارات  المتظـاهرون  وهتف . )٢(الشباب من وكالؤه
 هرعـت  فيمـا  ،بالوحل صدام جداريات وقذفت لصدرا محمد السيد باغتيال
 )١٢( توجهـت  إذ بنفسـه  التحركـات  ليقود قصي بقيادة صدام فدائيي قوات
 نحـو  المتوسـطة  األسـلحة  تحمل التي والسيارات المدرعات من وعدد دبابة

 الجمـاهير  مـن  اآلالف )٥٥ (قطـاع  فـي  الجـامع  هذ قرب وتجمع . )٣(المدينة
 خمــس المواجهــات واســتمرت النظــام أجهــزة معهــم فاشــتبكت ،الغاضــبة
 عشـوائي  بشـكل  النـار  اطالق وتم الحية الذخيرة النظام فيها استعمل ساعات

 امرأة )٥٠بينهم( شهيد )٤٠٠( سقوط عن أسفر مما((،العزل المتظاهرين على
 بمداهمة األمنية األجهزة باشرت فيما ،بليغة)) بجروح مواطن )٦٥٠( وإصابة

                                                
  . ٩٠، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر،  ج  )١(
  . ٤١١صالح مهدي الفضلي، المصدر السابق، ص  )٢(
عمار فاضل حمزة، فلسفة الشهادة في فكـر السـيد الشـهيد محمـد الصـدر، مـن مجموعـة         )٣(

، ١لصدر ثورة الكلمة في زمن الصمت، وقائع المـؤتمر الفكـري الثالـث، ط    بحوث ــ محمد ا
  . ١٨٧)، ص ٢٠٠٩مؤسسة وارث األنبياء الثقافية (
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 عن االشتباكات وأسفرت . )١(هستيري بشكل الشباب الواعتق المدينة بيوت

 الطـوارئ  قـوات  مسـؤولي  أحـد  بيـنهم  ،السلطة أجهزة من عنصراً ١٥ مصرع
 ،النظـام  ألجهـزة  التابعـة  السـيارات  من عدداً المتظاهرون وأحرق ،رائد برتبة
 . والحجــارة بالعصــي الســلطة رجــال تواجــه الغاضــبة الجمــوع راحــت فيمــا

 هاجمــت حيــث والبيــاع الشــعلة مــدينتي فــي أخــرى اشــتباكات وحصــلت
 عناصـرها،  مـن  العديـد  وقتلت الحزبية ومقراتها السلطة أمن أجهزة الجماهير
ــاالت واســتمرت والجرحــى الشــهداء عشــرات وســقط  ،والمطــاردة االعتق
 إخفـاء  في النظام وكعادة . )٢(الليل أثناء تتالشى تكاد السلطة سيطرة وكانت

 نفـى  فقد العالمية األنباء وكاالت عن اضطرابات من العراق داخل يجري ما
 األوضـاع  أن وأدعى األخرى المدن من وغيرها بغداد في شيء أي حدوث
 المنـاطق  فـي  بجولـة  وقـاموا  الغـربيين  الصـحفيين  بعـض  واٌسـتدعى  ،مستقرة
 سـكان  مـع  التحـدث  أو بـالنزول  لهـم  السماح دون ،الثورة مدينة من الهادئة
   . )٣(المدينة

 امتــدت حيــث الصــفا صـافي  مســجد فــي العـزاء  مجلــس أُقــيم وقـد   
 مئـات  مسـافة  وهـي  العلـوي  الصـحن  إلـى  المسـجد  مـن  المستقبلين صفوف

 الجـيش  أن مـع  . بجنبـه  أُقيمـت  التـي  والسرادقات المسجد عن فضالً األمتار
 انـه  ثبـت  إذا إال إليهـا  يـدخل  أن أحد يستطيع وال النجف مدينة يطوق كان

                                                
  . ٩٠، ص ١عبدالرزاق النداوي، أضواء على منبر الصدر، ج  )١(
؛ مقابلة مع الشيخ هادي سلمان الكعبي(شاهد عيان  ١٥٩مختار األسدي، الشاهد والشهيد،  )٢(

  . ١٦/٣/٢٠١٥أخت الشهيد علي الكعبي) في النجف األشرف بتاريخ وأبن 
  . ٩٩صالح عبدالرزاق، المصدر السابق، ص  )٣(
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 ومنـع  أسـبوعين  علـى  تزيد لمدة كامالً حصاراً النجف فعاشت ،ساكنيها من
 وكـان  الصـدر.  الشـهيد  أقرباء بعض فيهم بما المجلس لحضور وفد من كل
 ثم خمسة إلى قلّصته السلطة أن إال أيام عشرة المجلس يستمر أن المقرر من

 في الفاتحة قراءة مجلس إلغاء فقرروا الفقيد ذوي لدى ألماً أوجد مما ثالثة
 يمثـل  وفـداً  أن باعتبـار  االسـتمرار  علـى  أجبـرتهم  السـلطة  لكـن  لثانيا اليوم

 فأُعيـد  ،الزبيـدي  حمـزة  محمـد  الـوزراء  لرئاسـة  نائبه يتقدمهم سيأتي صداماً
 إلـى  يسـتمر  ولم الثالث اليوم في الشمس غروب عند وختم المجلس انعقاد
 فيما جمعة،ال صالة باستمرار تسمح ال القيادة بأن الوفد هذا وأعلن . )١(الليل

 إلرجـاع  والسـعي  المتبقيـة  الجمعـات  دعـم  ذلـك  بعد المكتب أعضاء حاول
     .)٢(الموانع فيها تقل التي المناطق في أخرى

 فـي  الصـالة  إقامـة  منـع  علـى  السـلطة  أصـرت  اآلخـر،  الجانـب  وفي  
 شهادة بعد ٢٦/٢/١٩٩٩ جمعة أول في الجماهير تجمعت إذ ،الكوفة مسجد

 أغلقت قد السلطة وكانت ،لوصيته تنفيذاً الصالة أداء على مصرين مرجعهم
 األمـن  لرجـال  انتشـار  مـع  ،إليـه  الـدخول  مـن  النـاس  ومنعت المسجد أبواب

 الطـرق  فـي  التفتـيش  نقاط ووجود ،القمعية األجهزة وباقي الحزبيين والرفاق
 كـان  الـذي  البـاب  قـرب  وتجمعـوا  الوصـول  على أصرت الناس لكن ،كافة

 النجــف محــافظ العــوادي قائــد أحمــد وجــاء ،يدالشــه المرجــع منــه يـدخل 
 مـن  يصـحبهم  مـن  مـع  شـالل  حـاكم  النجـف  فرقـة  سـر  أمـين  مـع  األشرف

 إلـى  وتكلمـوا  سـالح(أُحادية)  تحمل سيارة وتصحبهم اآلخرين المسؤولين
                                                

  . ٧٠ - ٦٩محمد اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص  )١(
  . ١١، ٩)، ص ٢٠١٢، دار الصادقين، (بيروت، ١محمد اليعقوبي، خطاب المرحلة، ج  )٢(



  

 

247 























 مربـك  وضـع  فـي  ونحـن  جمعـة  صالة هنا التقام وقالوا المفجوعة الجماهير
 المرجـع  وان التفـرق  مـنكم  لـب نط علـيكم  وحفاظاً ،التسمح البلد وظروف
 بعـض  وهجم السلطة ضد هتافات فحدثت ،قتله من سنعاقب ونحن استشهد
 مــنهم بكثافــة النــار اطــالق وتـم  المحــافظ حمايــة علــى المنــدفعين الشـباب 
 وجـرح  اعتقـال  بعد بالقوة الجماهير تفريق وتم بالهراوات اآلخرون وتحرك

  . )١(منهم كثير
 قـوات  فيهـا  اسـتهدفت  ثأريـة  عمليـات  ةسلسـل  بدأت العراق جنوب وفي

 حزبية مقرات وهوجمت ،والعمارة والناصرية البصرة أهوار مثلث في النظام
 وحصـلت  . وعناصـرها  السـلطة  رموز من عدداً طالت المدن هذه في وأمنية

 وفـر  كـر  عمليـات  وجـرت  السـلطة  وقوات المتظاهرين بين دامية اشتباكات
 أعـداد  وسـقوط  السـلطة  رجال من العشرات مصرع عن أسفرت ومطاردات

 وحدثت النجف مدينة أوضاع توترت فيما ،وجريح شهيد بين الجماهير من
 قصـف  وتـم  القتلـى  مـن  عدد وسقط السلطة وقوات الجماهير بين صدامات

 عدة نفذت حين كربالء مدينة في اشتباكات وحدثت ،النجف أمن مديرية
ــات ــة عملي ــتهدفت هجومي ــا اس ــرات خالله ــلطة مق ــاو الس ــة أجهزته  األمني
 ،المدينتين هاتين تحاصر الجمهوري الحرس دبابات أضحت فيما ،والحزبية
 المفـارز  هـذه  منعـت  كمـا  ،والشوارع األزقة في العسكرية المفارز فانتشرت
 األجهـزة  مـن  رسـمي  بتصـريح  إال المـدينتين  وإلـى  من الخروج أو الدخول

                                                
 ١٠/ ٥يق محمد كريم المعموري( شاهد عيان) في النجف األشـرف بتـاريخ   مقابلة مع توف )١(
 /٢٠١٤ . 
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   . )١( األمنية
 مـن  الجمعـة  صـالة  إقامـة  لىع المدن عموم في الشباب حرص وقد  

 وتـم  لهـم  الجسدية والتصفيات االعتقاالت كثرة من الرغم على أسبوع كل
 علـي  الشـيخ  بإمامـة  الحكمـة  جـامع  في الجمعة صالة إقامة الثورة مدينة في

 للسيد رمزي تشييع جرى حيث ،للنظام صريحاً تحدياً شكلت والتي الكعبي
 برقبـة  ديـن  .. ثـارك  يالصـدر  (ثـارك  مرثيـة  الجمعـة  إمام وقرأ الصدر محمد

 البـد  ،نارك ماتنطفي أبد القهار.. والواحد ال .. الثار يضيع ما ثارك ،أحرارك
 لكـن  ،المصـلين  وألم بكاء وسط )٢(الُظّالم) نسحك باسمك .. األيام تجي ما

 ألي تام استعداد حالة في قواتها كل ووضعت الفرصة تتشبث كانت السلطة
  . )٣(طارئ

 عـادت  وإنما الشعبي الغضب امتصاص سياسة إلى السلطة أتلج ولم   
 إلـى  قواتها أرسلت حيث ،القوة أسلوب وهو التقليدي أسلوبها استعمال إلى

 مدعومـة  وعطـش  كسـرة  منطقـة  جهـة  مـن  الـدبابات  ودخلـت  الثورة مدينة
 التـي  االشـتباكات  وحدثت ،جاسم نصيف لطيف وبأشراف ثقيلة برشاشات
 المصـلين  علـى  الحـي  بالرصـاص  الرمـي  وكـان  ارالنه من لساعات استمرت

 الـدور،  وسط يقع الحكمة فجامع ،ونساء أطفال منهم الناس من كثير وسقط

                                                
  . ١٦٠مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )١(
      لمشاهدة تلك المرثية عبر اليوتيوب ينظر:   )٢(

https://www.youtube.com/watch?v=jcoESMj0k84   
مقابلة مع أحمد الكعبي شقيق الشيخ الشهيد علي الكعبي إمام جمعة مدينة الثـورة بتـاريخ    )٣(

٢٠١٤/ ١٣/١١ . 
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 السـلطة  ومنعـت  ،البيوت إلى الجرحى نقل وتم . الطرفين من الضحايا وكثر

 وصارت ،مساعدة له قدم أو مصاباً عالج من كل مجرماً يعد وصار مداواتهم
 علـى  سـاعات  الجثـث  بعـض  وبقيت المخبرون وكثر ،ازلالمن عبر المطاردة

 فـي  ووضـع  يعالجـه  مـن  عنـد  مـات  وبعضـهم  ،منهم كثير إنقاذ وتم األرض
 مـن  الرغم على الجرحى بعالج األطباء بعض وقام ،تصويره بعد المجمدات

 سـجن  وقـد  ،زمالئـه  وبعـض  الـوائلي  أسـعد  الدكتور ومنهم الصعوبات هذه
ــر ــاء مــن كثي ــن نوالمعــالجي األطب ــد معهــم تعــاون وم ــى الجرحــى واٌقتي  إل

 مشددة رقابة وجود مع بغداد) في الكندي (مستشفى مثل خاصة مستشفيات
 وســيلة أي لهــا تتطــرق لــم األحــداث هــذه كــل أن بالــذكر الجــدير ومــن .

   . )١(وقوعها عن تعلن أو إعالمية
 بعـد  جمـع  لخمـس  الناس صلى أيضاً بغداد محافظة في البياع مدينة وفي

 تحـت  المسـجد  وكـان  ،الجمعـة  إمـام  اعتقـال  حتـى  الصـدر  المرجـع  ادةشه
 الصـالة  ومنعـوا  االسـتنفار  حالـة  أعلنـوا  الـذين  األمن قوى من وطوق حصار

ــأطالق وقــاموا المســجد وأغلقــوا بالشــارع  وأصــيب المصــلين علــى النــار ب
 جـامع  في موجودة القوات وكانت ،أخرى مجموعة واعتقال منهم مجموعة

 صوت بمكبرات الجمعة النظام اتباع أقام إذ الغرض لهذا بني الرحمن(الذي
 في وأيضاً الجمعة) خطبة على التشويش أجل من عالية جودة وذات حديثة
 بقطع وقاموا ،الكزنزانية التكية وفي السريع الخط عبر للجامع المقابل البستان

 افترشـوا  الـذين  للمصلين الصوت وصول يمنعوا حتى المسجد عن الكهرباء

                                                
  . ٢٢٢قاسم الكعبي، الصدر السابق، ص  )١(
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 بإمامـة  هنـاك  وجلسـوا  ،متر ٥٠٠ بحدود المسجد عن يبعد والذي ٢٠ شارع
 المولـد  فـتح  الصـالة  خدمـة  علـى  القائمون أراد ولما ،األنصاري ميثم الشيخ

 حتـى  الثقيلـة  الميـاه  مجـاري  بفـتح  أيضـاً  وقـاموا  نـاري  بطلق معطالً وجدوه
   . )١(الحرب بحالة أشبه الوضع وجعلوا المكان يفيض

 السـيد  استشـهاد  اثـر  جاءت التي الثانية الجمعة وبعد لبصرةا محافظة وفي
 صــالة فيهمــا تقــام اللــذين المكــانين إلــى الجمــوع الصــدرتوجهت محمــد
 شـخص  أي يمنعون الرفاق وكان . والعشار ميل خمسة صالة وهما ،الجمعة

 قـد  الحسـينية  إن بحجـة  العشار في تقع التي الغدير حسينية من االقتراب من
 مكبــرات عبــر الجمعــة إمــام فــأعلن ،خارجهــا بالصــالة ســمحي وال امــتألت
 السـيد  بوصـايا  فاٌعملوا الحسينية خارج الصالة تمنع السلطة إن قائالً الصوت
 بكـى  ثـم  ،الكبير البصرة جامع في السنة إخوانكم مع وصلوا واذهبوا الشهيد
 الجميــع وهتــف مــرات عـدة  وكــرره الصــدر، بالسـيد  يــذكر هتــاف وأطلـق 
 المكان من هربوا الذين ،البعثيين لدى وخوف ارتباكاً ولد مما هنفس بالهتاف
 وعنــد . مفتوحــة الطــرق وتركــوا البنايــات ســطوح فــي يتحصــنون وأخــذوا
 األمنية والقوات البعثيين عند حصل الذي االرتباك المصلين جموع مشاهدة

 المنطقـة  تلـك  كون العشار في عارمة فوضى حصلت ،المكان من وهروبهم
 الجمع مر وكلما والباعة المتسوقون فهرب ،البصرة في الرئيس قالسو تمثل

 هنـاك  كـان  مـن  بهـم  التحـق  بالهتـاف  مسـتمرون  وهم المختلفة الشوارع في

                                                
/ ١/ ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشيخ مؤيد سلمان الخزرجي في النجـف األشـرف بتـاريخ     )١(

٢٠١٤   . 
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  . )١(منها أبعد أو العشار مركز في البروم) (أم ساحة لغاية الحالة واستمرت

 وهـو  الصـالة  فيـه  تقـام  واحـد  مكـان  إال يتبـق  لـم  تلتها التي الجمعة وفي
 كل أغلقوا ولكنهم ،الصالة هذه البعثيون يمنع لم حيث ميل) (خمسه نطقةم

 الشـباب  مـن  كثيـراً  واعتقلـوا  التفتيش ونقاط بالمتاريس إليها المؤدية الطرق
 المصـلين  مـن  للكثيـر  بالضـرب  تعرضـوا  كمـا  . الصـالة  ألداء توجهوا الذين
 لـم  جـراءات اإل تلك لكن التفتيش نقاط بعض في عليهم النار وأطلقوا العزل

   . )٢(الصالة إقامة مكان إلى الوصول عن المصلين توقف
 إقامة يحاولون وهم ، معا والنساء الشباب المؤلف شاهد آخر جانب وفي

 وجعلهـا  السـلطة  أثار الذي األمر ،ونجليه الصدر محمد السيد قبر عند العزاء
 آلالفا إلى وصلت األعداد أن والسيما القبر محيط حول تواجدها من تعزز

 واضحين والخوف االرتباك بدأ وقد ،السالم وادي مقبرة في تنتشر وأخذت
  األسباب أهم من هذا وكان ،الصدر الشهيد قبر زيارة منعت التي السلطة عند
 مزيد إلى وأدى الصدر السيد مقلدي من الشباب لدى االحتقان عززت التي
   . كافة فظاتالمحا في ألوامرها االنصياع ورفض ،السلطة ضد العمل من

  البصرة: في ١٩٩٩ /٣ / ١٧ انتفاضة -
غيرهـا  مـرور  الجريمة هذه تمر ال أن أصروا قد الصدر السيد مقلدو كان 

 علـى  البعثيـين  يعـاقبوا  أن دون مرجعهم استشهاد ويمضي ،البعث جرائم من
 المبـادرة  زمـام  أخـذهم  لعدم شدة بكل الجمعة أئمة واجهوا لذلك ،جرمهم

                                                
  . ٥٨فة، المصدر السابق، ص عبدالكريم خلي )١(
  . ٥٨المصدر نفسه، ص  )٢(
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 وكان . )١(بتخطيطهم تعرف تكن لم الناس أغلب كون بالتقاعس واتهموهم
 الحـوزة  طلبـة  بعـض  مـن  مباشـرة  االستشـهاد  بعد بدأ قد لالنتفاضة التخطيط

 من أكثر الصفر ساعة تحديد وتم ،عراقية مدن عدة من وشخصيات العلمية
 ثم ٢٠/٢/١٩٩٩ السبت مساء من العاشرة الساعة في كانت األولى المرة ،مرة

 بعـد  الواحـدة  السـاعة  فـي  فكانـت  الثانيـة  المـرة  أمـا  ،نفسـها  ليلةال في ألغيت
 بـأن  أُعـد  قـد  المخطـط  وكـان  . ١٤/٣/١٩٩٩ األحـد  يـوم  من الليل منتصف

 في انطالقتها وتكون ،والجنوبية الوسطى العراق مدن عموم االنتفاضة تشمل
 لـم  التخطـيط  ذلـك  أن بيد ،والحزبية األمنية النظام أجهزة لتُربك واحد وقت
 بقيـة  مع االتصاالت تأمين إمكانية عدم أهمها صعوبات لعدة وذلك ؛ ينجح

 ولم الموعد تأجل وقد عليها، متفق مركزية قيادة وجود وعدم ،المحافظات
 استعدت وقد . المناسب الوقت في التأجيل قرار إيصال من المبلغون يتمكن
 ولـم  أهـدافها  علـى  لالنقضـاض  تشكيلها تم التي القتالية المجموعات جميع

الصـفر،  سـاعة  بتأجيـل  ابلغوا حتى باالنتفاضة البدء على قصير وقت إال يتبق 
 قيـادات  بعـض  مـع  وباالتفـاق  والبصرة األشرف النجف من وصل األمر وأن

   . )٢(إيران في المعارضة
 صـخير)قرب  (أبـي  منطقة ففي ،الشباب قلق من زاد آخر أمر حدث وقد
ــدولي البصــرة مطــار ــة جهــزةاأل اعتقلــت ال  تســتعد كانــت مجموعــة األمني

 لالنتفاضـة  كبيـراً  تهديداً يشكل أن األمر هذا وكاد ،االنتفاضة في لالشتراك
                                                

/  ٢/  ٢٣مقابلة مع إمام الجمعة الشـيخ عبدالسـتار البهـادلي فـي النجـف األشـرف بتـاريخ         )١(
٢٠١٤  .  

  . ٥٩، ٤٨عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٢(
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 صمود لوال واحد وقت في والقيادات الشباب اعتقال إلى ويؤدي ،بمجملها

 وبمختلــف الشــديد التعــذيب رغــم شــيء بــأي اعتــرافهم وعــدم المعتقلــين
 مساء الكوت مدينة في الشباب من موعاتمج انتفاض عن فضالً . األساليب

 وقد لهم التأجيل أمر وصول لعدم وذلك ،المؤجلة الصفر ساعة وعند األحد
 احتياطاتهـا  تُعـزز  السـلطة  جعـل  ممـا  البـاقين  اعتقـال  وتم منهم عدد اٌستشهد
 البصـرة  والسيما األخرى المحافظات في مماثل أمر حدوث لتفادي ،األمنية

 المسـتمر  والتفتيش األمنية االستعدادات وتيرة تصاعدو هذا من الرغم على .
 األمـر  يكتشف لم الصدر للمرجع وتقليدها بنشاطها المعروفة العوائل لبيوت
 بقـرب  تشـعر  األمنية األجهزة كانت وقد . االنتفاضة انطالق نحو يسير وكان

 يقودهـا  من يعرفوا ولم العملية خيوط إلى يصلوا لم ولكنهم ،ما أمرٍ حدوث
   . )١(انطالقها بعد إال أهدافها وماهي نوعها وما بها يقوم نوم

 المهاجمون لبس حيث الكوت في الحزبية المقرات بعض تفجير تم وقد
 المئـات  قُتلَ ضوئها وعلى طارئ اجتماع لدينا للرفاق وقالوا فدائيين مالبس

 حبيـب  كـاظم  السيد الكوت جمعة إلمام التهمة فوجهت ،الحزب رجال من
 إعدامـه  وتـم  أخـر  شـخص  ١٥٠ من وأكثر وأخوه والده مع واٌعتقل الصافي
 وله حوائجهم وقضاء الناس لخدمة وقته معظم (كرس)٢(٢٠/٣/١٩٩٩ بتاريخ

 مـؤمالً  دينيـة  دروس إعطــاء  عـــن  فضـالً  األسبوع في حسينية مجالس اربع
 عناصــر ومطــاردة  لمضــايقة عرضــه مــمـــا العلميــة للحــوزة نـــــواة تشــكيل
 تركـه  الـذي  التأثير مدى عن السلطة لدى أشر األمر هذا أن ويبدو . السلطة)

                                                
  . ٦٠المصدر نفسه، ص  )١(
  . ٢٢٨عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٢(
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 وصل السلطة ضد نشاط من به ومايقومون الشباب على الصدر محمد السيد
   . ضدها العسكري العمل مرحلة إلى

 تـم  بسـيط  تخطـيط  هنـاك  كـان  التوتر سادها التي األجواء تلك وفي  
 الحقيقـي،  التخطيط مستوى ىإل يصل لم لكنه جماعية وأحياناً فردية بجهود

 فبعـد  بوجـوده  القـول  يمكن فال المحافظات باقي وأما فقط البصرة في وهو
ــل ــاني األول التأجي ــاعة والث ــفر لس ــعف الص ــيق ض ــين التنس ــات ب  ،المحافظ

 ،والعمـارة  والنجـف  وبغـداد  الكـوت  مثـل  لوحـدها  محافظـة  كل فاجتهدت
 وأمـا  ،المحافظـات  جميـع  بـين  التنسيق وتعذر . المتفرقة المناطق من وغيرها

 تنظـيم  هنـاك  كـان  البسـيطة  اإلمكانـات  مـن  الرغم فعلى البصرة محافظة في
 هنـاك  يكـن  ولم ،المناطق وتقسيم الصفر ساعة موعد تحديد في األقل على

 زعمـاء  علـى  كـان  إذ . )١(االنتفاضـة  بعـد  ما لمرحلة ومدروس واضح تصور
 بشـكل  إليهـا  اللجوء يمكن منةأ أماكن وتهيئة فشلها مسألة مناقشة االنتفاضة

 الجمهوريـة  إلـى  االنتفاضـة  فـي  المشـتركين  هروب لعملية والترتيب مؤقت
 تـرحمهم  لـن  البعثية السلطة أن يعلمون ألنهم األهوار أو إيران في اإلسالمية

   . إطالقاً
 النشــاط عـن  الصـدر  المرجــع أنصـار  يتوقـف  لــم ذاتـه  الوقـت  وفـي   

 التـي  ،١٩٩٩/ ٣ /١٧ األربعـاء  يوم في وقتها حدد التي لالنتفاضة واالستعداد
 البصـرة  وأزقة وأحياء مناطق أغلب في ليالً عشر الحادية الساعة في اندلعت

 فـي  تصـل  لكي الموعد قبل أهدافها إلى القتالية المجموعات انطلقت حيث

                                                
  . ٥٠المصدر نفسه، ص  )١(
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 ميـــل وخمســـة الحيانيـــة منـــاطق االنتفاضـــة وشـــملت . المحـــدد الوقـــت

 والقُرنـة،  علـي  وكرمـة  الخصـيب  وأبـو  لداخليا واألمن والقبلة والجمهورية
 والوحـدات  األمـن  ودوائـر  الحزبيـة  والفرقِ الشُّعبِ على الهجوم الثوار وشن

 فقـد  ،المختلفـة  األسلحة انطالق جرآء البصرة سماء أُضيأت وقد ،العسكرية
 أقـل  فـي  المنـاطق  تلك على الثائرون وسيطر الشعبية المناطق في القتال اشتد

  .)١(له  مخططاً كان ما وحسب ،الهجومية العمليات بدء نم ساعة من
 التلفـاز  فـي  عرض قد النظام أن مشاهدتي) (وحسب بالذكر الجدير ومن

 الليلـة  في ذلك وكان ،الصدر السيد بقتل إياهم متهماً الدين رجال من أربعة
 ،الجريمـة  تلـك  بارتكـابهم  اعترفـوا  وقـد  ،االنتفاضـة  فيها حدثت التي نفسها

 المعارضـة  مـن  لهـا  خُطـط  قـد  العمليـة  هذه بأن واإليحاء نفسه تبرئة محاوالً
     . الحوزة داخل الزعامة على صراعات نتيجة جاءت وأنها ،العراقية
 . البصـرة  مركز عن كيلومتر ثمانين من أكثر يبعد الذي القرنة قضاء وفي
 اهاجمو إذ وافي) قرية(بيت شباب من مجموعة بها قام بطولية عملية حدثت
 قوات نجدة من ومنعها تحركها إلعاقة المدرعة العسكرية الوحدات إحدى
 فـي  الشباب فيها نجح ،الجانبين بين معركة وجرت . البصرة مركز في النظام

 من األمنية القوات تمكنت ذلك وبعد . تحركها وإعاقة الوحدة تلك مشاغلة
 الشـباب  مـن  ثالثـة  بإعـدام  وقـاموا  القريـة  تلـك  أهـالي  من كبير عدد اعتقال

    . )٢(نفسها العسكرية الوحدة في العملية بهذه المشتركين
 الجـيش  مـن  األمنيـة  األجهـزة  منتسـبي  مـن  كثيـر  الثـوار  مـع  أشـترك  وقد

                                                
  . ٦٣؛ عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  ١٧٥عباس الزيدي، المصدر السابق، ص  )١(
  . ٦٨عبدالكريم خليفة، المصدر نفسه، ص  )٢(
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 دور لهـم  وكـان  ،النظـام  لـدى  صدمة ولد مما والفدائيين والحزب والشرطة
 قـام  مـا  ذلك على وكمثال ،منهم عدد واستشهد الثائرين مساعدة في واضح

 بعـض  أقنع حيث التنومة منطقة في أحمد أبو المدعو الحزب أعضاء أحد به
 إعـالن  وعنـد  ٣ /١٧ ليلـة  فـي  تواجـدهم  بترتيـب  وقام الثائرين بتأييد الرفاق

 ،لهـم  مقـراً  واتخذوها الحزبية الفرقة على السيطرة في للثوار سمح االنتفاضة
 ،الحـزب  سـيطرة  تحـت  واألمـور  صامدة الفرقة بأن الفرع لقيادة موقفاً ورفع

 يـذهب  وكـان  زينـب  أبـو  جاسـم  اسمه فرقة عضو وهو آخر شخص وهناك
 الرفـاق  مـن  كثيـر  اقنع وقد الجمعة يصلي لكي الكوفة إلى خميس يوم كل

 بموسـوعة  يجـادلهم  وكـان  البعـث  حـزب  نصـرة  وعـدم  الصدر السيد بتقليد
 مـن  تمكـن  كشـفوه  وعنـدما  الموعـد  اليـوم  كتـاب  والسـيما  المهدي اإلمام

  . )١(األردن إلى رباله
 وانسـحب  ،الشوارع في جثثهم وبقيت النظام قيادات من العديد قُتل وقد

 والطـوارئ  الجـيش  قـوات  وقامـت  ،الكافية األسلحة توفر عدم بسبب الثوار
ــق ــي المــدن بتطوي ــوم صــباح ف ــالي الي ــام ،الت ــاز وق ــي الجه ــي الحزب  واألمن

 ثـم  ،واألطفـال  لنسـاء ا حتـى  واعتقـال  ،والمـداهمات  العشـوائية  باالعتقاالت
 )٢(العراق أنحاء جميع في الجمعة صالة إقامة لمنع ذلك بعد السلطة  جهدت

  . )٣(العشار في الغدير حسينية هدموا الجمعة صالة استمرار ولمنع .

                                                
؛ مقابلة مع إمام  ٣/١/٢٠١٤مقابلة مع الشيخ علي األسدي(شاهد عيان) في البصرة بتاريخ   )١(

 . ٢٠١٤/  ١/ ١٧ي في البصرة بتاريخ الجمعة الشيخ عدنان السيالو

 . ١٦١مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٢(

  . ٢٢٢قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )٣(
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 الحزبيـة  المقرات مهاجمة الشباب واصل االنتفاضة تلت التي الليالي وفي
 قام ما منها ،االنتفاضة يوم تلت مأيا لعدة الحال هذا واستمر ،التفتيش ونقاط

 فرقـة  أمـام  وأوقفهـا  بها وجاء حصان يجرها عربة استقل حيث الثوار أحد به
 ولما الصدر) صوته(يالثارات بأعلى يصيح وأخذ المعقل في الوليد بن خالد

 مــنهم عــدداً وقتــل يــدويتين قنبلتــين علــيهم ألقــى العتقالــه حولــه تجمعــوا
  .  )١(ذلك إثر واستشهد

 تعـاون  مـن  بعض وشاية وبسبب التحقيق عمليات من العديد إجراء دوبع
 فـي  المشـاركين  مـن  كثيـر  علـى  القـبض  أُلقـي  ،األمـن  وعناصـر  البعثيين مع

 المقـرات  داخـل  حـد  أبعـد  إلـى  قاس تعذيب لعمليات وتعرضوا ،االنتفاضة
 القـوا  وهناك ،البصرة في األمن مديرية مقر إلى ذلك بعد نقلهم وتم الحزبية

 تنفيذ تم أسبوع وبعد . أوقاتهم أغلب في الموت وواجهوا يوصف ال يباًتعذ
ــر بعــدد اإلعــدام ــأمر مــنهم كبي ــن ب ــد م ــة قائ ــة(علي المنطق  حســن الجنوبي

 فـي  تقـع  التـي  منطقة(البرجسـية)  فـي  )٢(جماعيـة  مقبرة في المجيد)ووضعوا
 ودفنـوا  الشـباب  مـن  أخرى مجموعات إعدام وتم ،الجنوبية البصرة صحراء

  . )٣(أخرى جماعية مقابر في
 مـن  بها ما البعثيون نهب أن بعد االنتفاضة في شاركوا الذين دور هدم تم

                                                
  . ٦٦عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )١(
، تم كشف العديد مـن هـذه المقـابر والتعـرف     ٢٠٠٣إثر سقوط النظام البعثي الحاكم عام  )٢(

لشـهداء، ووجـدت قـوائم بأسـماء مـن أُعـدموا وجـرى تشـييع جمـاهيري          على من فيهـا مـن ا  
  .المؤلفلجثمانيهم وتم دفنهم في مقبرة وادي السالم في النجف األشرف . 

  . ٧٤عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٣(
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 أي ومنع ،الهدم قبل بعضها وأحرق ،وغيرها وشبابيك وأبواب وأموال أثاث
 مصادرة تمت ثم ومن . الحزبية الفرق أفراد ماعدا منها االقتراب من شخص
 لم ممن البيوت من عدداً هدموا كما ،نوبيةالج المنطقة قائد من بأمر أراضيها
 قيادتهم. رضى على وللحصول أخطائهم لتغطية االنتفاضة في أبناؤها يشارك

 شـارك  التـي  العوائـل  أفـراد  مـن  المئـات  باعتقـال  )١(المجيد حسن علي وأمر
 هـذا  شـمل  وقد . فيها مشاركتهم يحتمل كان الذين أو االنتفاضة في أبناؤها

 من الحوامل وحتى األطفال وكذلك والنساء الرجال من لسنا كبار االعتقال
 ربـع  تسـتوعب  تكـن  لـم  التـي  الضيقة التسفيرات سجون في وزجهم ،النساء

 حيـث  ،المركـزي  البصـرة  سـجن  إلـى  المعتقلين نقل تم ذلك وبعد ،عددهم
 أقسـى  السـجن  يـديرون  كـانوا  الـذين  األمـن  مديريـة  ومنتسبو ضباط أذاقهم

 صـالح  ومـاء  غـذاء  مـن  الحيـاة  مقومات أبسط لهم وفرواي ولم العقاب أنواع
   . )٢(وغيرها المالبس لغسل أو لالستحمام أو للشرب
 القـبض  إلقـاء  تـم  الذين من شخصاً )٢٥٠( الـ قرابة بإعدام النظام قام كما
 )١٦٠٠اعتقـال(  مـع  . البرجسية منطقة في جماعية مقبرة في ووضعوا ،عليهم

 النسـاء  من )٦٠٠منهم( ،باالنتفاضة تهمينوالم المشتركين عوائل من شخص

                                                
اجتمع علي حسن المجيد في بهو اإلدارة المحلية مع شـيوخ العشـائر، وراح يشـتم هـؤالء      )١(

يحقرهم ويحرضهم ضد المنتفضين بزعمه أن أصحاب صالة الجمعـة خـانوا العـراق    الشيوخ و
وهم مجرمون ولديهم فتاوى تحلل نكاح األخت وغيرها من االفتـراءات المعروفـة عـن نظـام     

  . ١٦١البعث . مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص 
  . ٧٤ - ٧٣عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٢(
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 مراقبـة  اسـتمرار  مـع  )١(داراً )١٢٠وصـادروا(  وهـدموا  . األطفـال  من )٢٠٠و(

 التي المناطق في دورهم هدمت أو أفرادها أحد أُعدم التي العوائل ومضايقة
 القـبض  وإلقـاء  والمتهمين المشتركين متابعة عملية وبقيت .)٢(إليها يرتحلون

  . )٣(٢٠٠٣ عام النظام سقوط حتى متهمومحاك عليهم
 واسـتعداد  وحـذر  يقظـة  حالـة  فـي  السلطة أصبحت البصرة أحداث وبعد

 المـدن  في الجمعة صالة أداء من ومنعهم الصدر السيد أنصار لمواجهة دائم
  السماح عدم على السلطة أصرت وعندما العمارة ففي ،فيها تقام مازالت التي

 الوسـائل  اسـتعمال  من الرغم وعلى ٣٠/٤/١٩٩٩ بتاريخ الجمعة صالة بإقامة
 أصـر  ،وتشـتيتهم  المصـلين  تفريـق  ألجـل  واألكاذيـب  الدعايـة  في التقليدية

 ممـا  بالصـالة  لهـم  بالسماح مطالبين احتجاجات وحدثت الصالة على الناس
 وجرح استشهاد إلى أدت اشتباكات وحدثت القوة استعمال إلى السلطة دعا

 صـلة  لـه  مـن  كل واعتقال مطاردة في السلطة تواستمر ،المصلين من عدداً
 هتافـات  المصـلين  مـن  سمعت أن بعد والسيما الجمعة صالة لدعم نشاط أو

 القضـاء  فـي  صـدام  نظـام  جهـد  مباشـرة  ومواجهـة  وتحـدي  شجاعة عن تنم
 يعرفـون  الرفـاق  وكـان  األرض) شياطين (قاتلوا المصلون هتف حيث ،عليها

                                                
مســؤول تنظيمـات البصـرة وذي قــار علـي حسـن المجيــد بكتابـه ذي العــدد       تنفيـذاً ألمـر   )١(

ــي  ١٤/١١٧١ ــاعوا       (٢١/٣/١٩٩٩ف ــذين ب ــأجورين ال ــة الم ــالء والخون ــديم دور العم ــتم ته ي
ضمائرهم الرخيصة لألجنبي بواسطة الشفالت بحيث ال يبقى منها شيء يذكر ..... تـراب هـذا   

  . لمؤلفا. نسخة الكتاب محفوظة لدى  )الوطن الطاهر
  . ٧٥عبدالكريم خليفة، المصدر السابق، ص  )٢(
  . ٩ينظر ملحق رقم  )٣(
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  . )١(المعتقلين من بعدد اإلعدام تنفيذ وتم ،الهتاف بهذا المقصودون أنهم
 وتنظــيم بيــنهم فيمــا بالتواصــل الشــباب بــدأ األمنيــة الرقابــة تشــديد ومـع 
 والجنـوب  الوسـط  مدن من وعدد والشعلة الثورة مدينة في مسلحة حركات

 الـذين  وقتـل  واألمنيـة  الحزبيـة  المراكـز  بمهاجمـة  المجموعات هذه وقامت
 بعضـهم  واعتقلـت  السـلطة  والحقـتهم  ،شـعب ال أبنـاء   ضـد  المجازر ارتكبوا

 ٢٤/٥/١٩٩٩ بتــاريخ اعتقـل  الـذي  النـوري  علـي  محمـد  سـعد  السـيد   مـنهم 
 مــن اسـم  أي يـذكر  أو يعتــرف لـم  الشـديد  للتعــذيب تعرضـه  مـن  وبـالرغم 

 الســلطة مخططــات علــى المســاجين بتوعيــة يقــوم وكــان ،معــه المشــتركين
 التـي  واألكاذيـب  ئعاتللشا وتصدى ،اعترافاتهم على والحصول إلضعافهم
 بتــاريخ  وأُعــدم ،وحركتــه الصــدر الســيد تجــاه األمــن ضــباط يروجهــا

٢(١٨/٦/٢٠٠٠( .  
 طلبـة  مـن  العديـد  طالـت  واسـعة  اعتقـاالت  حملة األمنية األجهزة وشنت

 الـذي  النعمـاني  محمـد  الشـيخ  أُعـدم  النعمانيـة  ففـي  فيهـا  والعـاملين  الحوزة
 مســؤول وهــو  الصــدر، محمــد الســيد مــع الحنانــة بلقــاء يعــرف مــا أجــرى

 بـاقر  محمـد  السـيد  ابنـة  وزوج الصـدر  محمـد  السـيد  براني في االستفتاءات
   . )٣(الصفر ساعة صاحب بأنه واتهامه القطر خارج الخروج لمحاولته الصدر
 أنصــار اســتمرار رأت عنــدما الــذهول الســلطة أصــاب آخــر جانــب مــن

                                                
 . ١٢ - ١١ – ١٠ينظر ملحق رقم  )١(

 . ١٥ - ١٢)، ص ٢٠١٠،(النجف، ١سعد النوري، قراءات بين سطور منة المنان، ط  )٢(

 . ١٢٧حسن لطيف الزبيدي وآخرون، المصدر السابق، ص  )٣(
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 تنتشـر  حينمـا  وذلـك  ،)١(النشـاط  عن توقفهم وعدم بالحركة الصدر المرجع

 فقـد  ،الشـهيد  المرجـع  أنصـار  يوزعهـا  التي الكتيبات بعض وأخرى مدة بين
 واعتقـل  ،واألسـواق  الجامعات في وتوزع مستعارة وبأسماء سرا تطبع كانت
 غيـر  أشـخاص  مـن  مـرات  عـدة  طبعهـا  يعاد كان ذلك ومع كبير عدد بسببها

 غريـب  أبـو  سـجن  يفـ  والسـيما  السجناء أوضاع حتى وتغيرت . )٢(معروفين
 مـن  الـرغم  وعلـى  تمكنـوا  حيـث  إليـه  الصـدرية  الحركة معتقلي دخول بعد

 زيـارة  وقـراءة  األسـدي  علـي  الشـيخ  بإمامـة  الجماعـة  صـالة  إقامة من المنع
 قضـوا  الـذين  السـجناء  معنويـات  رفـع  فـي  أثـر  مما ،التوسل ودعاء عاشوراء
 وصـلح  الفقهية الدروس حلقات بفتح وقاموا ،السجن هذا في طويلة سنوات

 أغلـبهم  كـان  إذ جنائيـة  بقضـايا  محكـومين  كانوا الذين السجناء بعض حال
 ،)٣(والورق والدومنة الشطرنج كلعب السلبية الظواهر وانتهت ،أصالً اليصلي
 صـالة  إقامـة  فـي  االسـتمرار  مـن  الشـهيد  المرجع أنصار بعض تمكن كذلك

 وعشــائرهم يهمأهلــ قــرب يقيمونهــا كــانوا الجمعــة أئمــة فــبعض ،الجمعــة
 ،السـبب  لهـذا  بسـهولة  الدولـة  تمـنعهم  أن يمكـن  فـال  ،منعـة  ذوي فأصبحوا

                                                
  . ١٣ينظر ملحق رقم  )١(
 -كتـاب قصصــي، وآمنـة ومؤمــل    -مـن هـذه الكتــب لجـابر خليفــة جـابر: غـداً الصــدر       )٢(

 -روايـة، ودروس للصـبي المسـلم     -حكايات ثالثة أجزاء، وتكتم وتبارك، وهدى والطـواهر 
كتاب تعليم باالشتراك مع الشيخ صالح العبيدي، ودروس للفتى المسلم باالشتراك مـع السـيد   

ل الشيخ صالح العبيدي . وكان بعضها بإشراف الشيخ محمد اليعقوبي حازم الميالي، بعد اعتقا
 . ٢٠١٣/  ١١/  ٣٠. مقابلة مع جابر خليفة جابر في البصرة بتاريخ 

 ١/  ١٠مقابلة مع الشيخ عبـد السـيد بـدر عبـد السـيد(أحد المعتقلـين) فـي البصـرة بتـاريخ           )٣(
/٢٠١٤ .  
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 وكربالء ٢٠٠٠ عام إلى استمرت التي المقدادية كصالة بالمضايقات ولكن
 رحـيم  السـيد  بإمامـة  اسـتمرت  التـي  والنهـروان  التميمـي  نـزار  الشـيخ  بإمامة

 مقلـدو  وجـد  إذ . )١(السـنة  أبناء مساجد في يقيمها البعض واستمر الموسوي
 إلـى  السـلطة  دعـا  ممـا  السـنة  الجمعـة  أئمـة  من وتفاعالً ترحيباُ الصدر السيد

 الصدر السيد التباع السماح مغبة من وتحذيرهم المساجد تلك بعض إغالق
   . )٢(مساجدهم في بالصالة

 صـالة  أداء علـى  الجمـاهير  قبـل  مـن  اإلصـرار  هـذا  أن ذلـك  مـن  نسـتنتج 
 علـى  المحافظـة  علـى  أكـد  الذي الصدر محمد للسيد منهم وفاء هو الجمعة
 يمـوت  أن بعـد  حتـى  تبقى أن أريدها أنا(قال:( عندما موته بعد حتى الصالة
   . )٣(الصدر)) محمد السيد
 

 عــن التعبيــر فــي حريــة أكثــر العراقيــة الحــدود خــارج الجمــاهير كانــت
 مـن  واالحتجاجـات  األفعـال  ردود تعـددت  قدف ،البعثية للجريمة استنكارها

ــار ــاء كب ــالً ،العلم ــن فض ــات ع ــتنكار بيان ــي االس ــدرتها الت ــات أص  الحرك
ــة واألحــزاب ــة اتجاهاتهــا بمختلــف العراقي  فالمســيرات ،والسياســية الفكري

 واألردن ولبنـان  وسـوريا  إيـران  فـي  انـدلعت  التـي  االحتجاجية والمظاهرات
 كانـت  ،العالم في أخرى وأماكن وأستراليا المتحدة والواليات أوربية ودول

 لهـذه  واضـحاً  ورفضـاً  مـؤثراً  عراقيـاً  حضوراً أظهر ما والتحدي الشمولية من
                                                

 . ٢٢٧قاسم الكعبي، المصدر السابق، ص  )١(

  . ٣٥٦جعفر عبدالرزاق، المصدر السابق، ص  )٢(
 . ١٧محسن النوري، المصدر السابق، ص  )٣(
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  . )١(الجريمة
 محمد السيد حركة من السلبي العراقية المعارضة قوى موقف وكان  
 يكونــوا لـم  ضـدهم  العـراقيين  المهجـرين  مـن  أفعـال  ردود ولّـد  قـد  الصـدر 

 بعـض  االغتيـال  بحادثـة  لتنـدد  انطلقـت  التـي  المظاهرات افقر إذ ،يتوقعوها
 فـي  العراقيـة  المعارضـة  أحـزاب  مـن  عدد ضد والعنف االحتجاجات مظاهر
 لهم كان الذين األحزاب زعماء ببعض نددت التي الهتافات بعض مع ،إيران

   . )٢(الصدر محمد السيد لحركة معادية مواقف
 مجلـس  الخـامنئي  علـي  السـيد  يرانإ في اإلسالمية الجمهورية قائد وأقام

 اإلمـام  بنـت  المعصـومة  فاطمة السيدة حرم في الصدر السيد روح على عزاء
 لـم  االغتيـال  عمليـة  علـى  األفعـال  ردود فـإن  كذلك . )٣(الكاظم موسى
 المسـتوى  علـى  العمـل  هـذا  أُديـن  وإنمـا  ،الخـارج  في العراقيين على تقتصر

 مراكـز  ومـن  ،إيـران  فـي  سـالمية اإل الجمهوريـة  من وذلك ،الدولي الرسمي
 اسـتقبال  دون الجريمـة  هـذه  حالـت  لبنـان  وفـي  ،)٤(العـالم  في متعددة شيعية

                                                
 . ٤١٢صالح مهدي الفضلي، المصدر السابق، ص  )١(

  . ١٧٢ - ١٦٢للمزيد ينظر: مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص   )٢(
  . ٢٧٤عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )٣(
ة اإلسالمية والعلمانية الوطنية بياناً استنكارياً مشتركاً بهـذه  أصدرت معظم األحزاب العراقي )٤(

المناسبة، وقع فيه كل من: الحزب االشـتراكي فـي العـراق، الحـزب االشـتراكي الـديمقراطي       
الكردستاني العراق، اتحاد الديمقراطيين العراقيين، حزب البعث العربي االشتراكي في سوريا، 

ة االشـتراكية العربيـة والحركـة الديمقراطيـة اآلشـورية،      التجمع الوحـدوي الناصـري، الحركـ   
حزب كـادحي كردسـتان، االتحـاد الـوطني الكردسـتاني، الحـزب الشـيوعي العراقـي وذلـك          

. فضالً عن األحزاب والحركات والتجمعـات اإلسـالمية . ونـددت أيضـاً      ٢٢/٢/١٩٩٩بتاريخ 
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 ســعيد محمــد العراقـي  الخارجيــة لـوزير  بــري نبيــه النيـابي  المجلــس رئـيس 
 . )١(لبنان شملت العربية الدول من عدد في بجولة يقوم كان الذي الصحاف

 حـادث  فيـه  أدانت بياناً ٢٣/٢/١٩٩٩ في الدولية العفو منظمة وأصدرت كما
 لمعرفـة  مسـتقل  تحقيـق  بـإجراء  وتطالـب  الصـدر  السيد العظمى اهللا آية قتل

  . )٢(ودوافعه القتل أسباب
 سـلطة  أصـاب  قـد  الصـدر  محمـد  السيد استشهاد أن بالذكر الجدير ومن

 غريـب  بشـكل  ،ومواقفهـا  تصـريحاتها  فـي  تتخـبط  وجعلهـا  باإلربـاك  البعث
 تغييـر  إلـى  فاٌضطرت ،الصدر السيد اغتيال أحرجها العراقية المعارضة وحتى

 المرجع يعادي كان فمن ،الحادثة تلك على الفعل ردود رأت بعدما سياستها
 ويطالـب  ،الصـدر  يالثـارات  ينادي أصبح التهم له ويكيل علناً الصدر محمد

 ،وقاعدته أبنائه وعلى نهضته على والحفاظ مواقفه وتبني قتلته من بالقصاص
 لهــم دخــل ال جماعــة وأعــدمت قتلتــه بمطــاردة ادعــت فتــارة الســلطة أمــا

 وبعــدها ،شــهيد أنــه وذكــرت بقتلــه العــراق أعــداء اتهمــت ثــم ،بالموضــوع
 أنـه  الحزبـي  لجهازهـا  وصـرحت  ،مكـان  كـل  فـي  وأتباعـه  وكالءه طاردت

                                                                                                              
عيــة الســيد علــي الخــامنئي المرجعيــات خــارج العــراق باغتيــال المرجــع الصــدر، ومنهــا مرج 

ومرجعية السيد فضل اهللا وممثلية مرجعية السيد محمد سعيد الحكيم فـي دمشـق وممثليـة آيـة     
اهللا الشيرازي وحوزة قم المقدسـة . كـذلك فقـد أدانـت وسـائل اإلعـالم الشـيعية، ومنظمـات         

بـت بفـتح   حقوق اإلنسان وباألخص منظمة العفو الدولية التي خاطبت الحكومـة العراقيـة وطال  
تحقيق بالقضية، وتأمين الحماية إلى الشخصيات الدينية البارزة في العـراق . نقـالً عـن: عـادل     

  .  ٢٨٢-٢٨١رؤوف، مرجعية الميدان، ص 
  . ٢٨٢-٢٨١عادل رؤوف، مرجعية الميدان، ص  )١(
  . ١٨٢مختار األسدي، الشاهد والشهيد، ص  )٢(
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 كلمـة  إطـالق  بعـدم  الحزبـي  لجهازها وعممت ،الوطن لتراب وخائن عميل
   . له الفاتحة سورة وقراءة قبره زيارة حتى منعتو بل ،بحقه شهيد
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  -: أهمها الدراسة خالل من استنبطها أمور جملة إلى المؤلف توصل

 مثـل  فـي  والهـين  السهل باألمر تكن لم الجمعة صالة قيام فتوى إن  - ١
 ،النظـام  وبطش بقوة المرحلة تلك به تميزت بما ،فيها صدرت التي الظروف

 سـيقع  ثقلهـا  ألن إرادة قـوة  والـى  حنكة والى شجاعة إلى تحتاج كانت دفق
 اشتداد بعد خاصة والترقب والقلق الخوف تعيش كانت التي الجماهير على

 التــي فــاإلرادة ،النظــام تغييــر واحتمــال الجويــة الــدولي التحــالف ضــربات
 سـتُلزم  شـرعية  تغييريـة  أداة الجمعـة  أن جيـدا  تعـي  كانـت  الفتوى أصدرت

 بـانطالق  أسـماه  بمـا  نفسـه  هـو  ألـزم  أن بعـد  الواقع األمر إلى باالمتثال لنظاما
 محمـد  السيد بها تحدى قوية ووسيلة باباً الجمعة فكانت اإليمانية)، (الحملة
   . والنظام السلطة الصدر

 طـــول علـــى انتشــرت  بجمـــاهير انطالقهـــا بعــد  الجمعـــة عـــززت  - ٢
 أئمـة  خلـف  للصـالة  كبيرة مجموعات تلتحق وأخذت العراقية المحافظات

 فـي  كامنـة  قـوة  وجود أشر مما بعناية الصدر محمد السيد وأعدهم اختارهم
 وأخذت حوله تلتف واحد ومنبر واحد صوت لها ليكون تحررت المجتمع

 المحافظة في أماكن عدة الجمعة لصالة أصبح كما ،بالتزايد المصلين أعداد
 علـى  الخنـاق  تضـييق  لوتحـاو  تتـربص  السـلطة  جعـل  الـذي  األمـر  الواحدة
 . النظام كيان يهدد مستمراً خطراً وتكون تتسع ال حتى ومنبرها الجمعة

 الصــدر محمــد الســيد خطــب بــين كبيــراً تفــاعالً الجمعــة أنتجــت  - ٣
 شـكل  تغيـر  فقـد  الجمـاهير،  وبـين  اإلصـالحية  وفتاويه ونصائحه وتوجيهاته
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 حيـث  ،الكاذبـة و الرنانـة  والعبـارات  النصـر  أوهـام  تقـوده  كان الذي الشارع
 أنو . السـلطة  تقـوده  الـذي  والتجاهـل  الجهل وبين الحقيقي بين يميز أصبح

 مباشـرة  الجمـاهير  وخاطـب  الشارع إلى ونزل انفتح بتواضعه الصدر المرجع
 واسـتقبال  النـاس  أفكار بتغيير وبدأ ،وطلبتها العلمية الحوزة داخل ينغلق ولم
   . كافة المطروحة شكاالتاإل على واإلجابة واستفتاءاتهم، أسئلتهم كل

ــالة إن  - ٤ ــة ص ــد الجمع ــت ق ــدافها حقق ــالحية أه ــة اإلص  واألخالقي
 السياسـي  التغييـر  سـتقود  الجمعـة  أن شعور يسود أن إلى تعدت بل ،التربوية

 السـيد  يقـوده  الـذي  الثـوري  بخطها متمثلة الحوزة من يبدأ الذي العراق في
 تحـيط  كانـت  التـي  األحـداث  خالل من واضحاً ذلك ونجد . الصدر محمد
 إلى تهدف كانت التي السلطة تجاه الجماهيرية الفعل وردود الجمعة بصالة

 إلجـراءات  التحدي وهتافات شعارات انتشرت حيث المصلين على التضييق
 كـان  وقـد  ،مـنهم  كثير وإعدام بالمعتقالت الشباب زج إلى لجأ الذي النظام
 جاهداً يحاول كان أنه دوويب يحدث كان ما بنفسه يتابع الصدر محمد السيد

 ،المصـلين  أرواح علـى  منـه  حرصـاً  المباشـر  الصـدام  نحو األمور تتجه ال أن
 المحنـة  يجتـاز  جيـل  إلنشـاء  العـدة  يعـد  كـان  آخـر  جانـب  مـن  أنـه  وأعتقد

 منبـر  قـوة  بفعـل  أركانه بدأت الذي البعثي النظام تسلط من العراق ويخلص
 أئمـة  كشـف  أن بعـد  تغيـرت  قـد  بالنظـام  النـاس  قناعات ألن ؛ تهتز الجمعة
 إلـى  جمعـة  فمـن  ،مبهمـاً  كـان  وما والحاكم الدولة سياسة طبيعة عن الجمع
 وكلمـا  ،الـدين  رجـال  مـن  الهمـم  وشـحذ  الوعي نشر عملية اٌستمرت جمعة

 الـذي  الهيجـان  نطـاق  اتسـع  اعتقـالهم  وحاول الجمعة بخطباء النظام اصطدم
 الجمعة حتى جمعة أول امقي منذ مستمرة وصدامات احتجاجات إلى تحول
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 . الصدر صادق محمد محمد السيد اغتيال وتداعيات واألربعين الخامسة
 داخـل  مـن  إلحيائهـا  المعارضون معها انطلق الجمعة صالة بانطالق  - ٥

 مصلح كل يعانيها كان التي الصعوبة مدى بين الذي األمر وخارجها الحوزة
 ويبـدو  الصـدر  محمد سيدال عاناه ما وهذا ،التغيير إلى يهدف نهضوي وكل

 اإلجتمـــاعي مشـــروعه أخـــرت التـــي المعوقـــات أهـــم بـــين مـــن هـــذا أن
 الصـراع  يعـيش  كـان  فقـد  ،النظام على باستشهاده وعجلت بل ،واإلصالحي

  . السلطة وبين الحوزويين مناوئيه بين
 ازداد فقـد  ،الجمعـة  صـالة  بركـب  التحقـت  التي للجماهير وبالنسبة  - ٦

ــالتغيير إيمانهــا  ســبباً الجمعــة وكانــت الفقهيــة الدينيــة مــداركها تواتســع ب
 رجـاالً  وأنتجـت  ،الدينيـة  العلـوم  وطلب بالدراسة الطالب من مزيد اللتحاق

 واالسـتعداد  العراقـي  الشـعب  بمظلوميـة  والشـعور  الـوعي  من كبير قدر على
 ازداد حيـث  ،اإلسـالمية  الشـريعة  وتطبيـق  الظالمين ومحاربة لنصرته والتهيؤ

 مـن  غيـره  مقلـدي  من أم مقلديه من سواء العلمية الحوزة إلى المنتمين عدد
 وتشجيعاً والعقائدي الديني للفكر رواجاً الجمعة صالة أحدثت فقد ،العلماء

 من الجماهير سحب من تمكن بعدما ،العلمية الحوزة نحو التوجه على وحثاً
 في الجميع جعلت التي الجمعة وصالة باهللا وربطهم ،الطاعات إلى المعاصي

 أقصـى  إلـى  اليمـين  أقصى من بتوجهاتهم الناس حولها واجتمع مستمر عمل
 التحاقهـا  أعـادت  األمة أن سجل وهذا ،الغجر إلى المؤمنين من ابتداًء اليسار

 . العراق حكمت التي السياسية والتوجهات النظم فرقتها أن بعد بالحوزة
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 إذْ ،قـي العرا المجتمـع  بين والصالت األواصر الجمعة صالة أعادت  - ٧

 وعـززت  المجتمـع  وفـي  ،نفسـها  األسـرة  في اإلجتماعية اللحمة بناء أعادت
ــة ــين الثق ــاس ب ــد الن ــا أن بع ــار دمره ــي الحص ــد ،القاس ــات أن فنج  العالق

 النـاس  يجمـع  الكوفة مسجد كان فقد ،المصلين بين نطاقها اتسع االجتماعية
 فهـد  إلى سعت وواسعة عريضة قاعدة أسس مما المحافظات مختلف من

 األمة فهمته بسيط واضح خطاب ذو قوي مرجع يقودها واحدة وغاية واحد
 الصـدر  محمـد  السـيد  خطـاب  يكـن  فلـم  ،خلفـه  وسارت أبعاده واستوعبت

 ،والمثقـف  والمـتعلم  البسـيط  اإلنسان ويفهمه يعيه كان بل ،مبهماً وال معقداً
 . كلهم للناس خطاب فهو

 بشـكل  توزعـت  دقـ  الجمعـة  صـالة  تؤدي كانت التي المساجد إن  - ٨
 وبفعـل  ،غنية أحياء تعد التي وتلك الفقيرة األحياء بين ما وانتشرت مدروس

 المجتمـع  فئات احتشدت الجمعة منابر لتوزيع السليم واالختيار االنتشار هذا
 واضـحة  مدرسة بدأ الذي الجمعة منبر تحت مشروعها ونظم واتصلت كافة

 بـين  وتالحـم  وتغييـر  ضـة ونه إصـالح  وسيلة أنها ويدرك الجميع يستشعرها
 صـالة  خـط  فـي  المنصب وصاحب والعامل والغني الفقير تجد فإنك ،الناس
 وآلـه)  عليـه  اهللا (صـلى  اهللا رسـول  أراده الـذي  الحقيقـي  الديدن وهذا واحد
 . الصالة هذه في جنب إلى جنباً والشيعي السني صلى وقد ،منبر هكذا لمثل
 الشـعب  هذا لسلخ طةالسل محاوالت كل الجمعة صالة أفشلت لقد  - ٩
 علـى  حكمـه  سـني  طـوال  ركز عندما ،اإلسالمية وهويته األخالقية قيمه عن
 المفسـدين  وتكريم ،الخمور ومحالت المالهي وتكثير والرذيلة الفساد نشر
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 ميـزان  مـن  الصـالة  غيـرت  وقـد  ،المتـدينين  السـيما  الـوطنيين  وقتـل  وسجن
 أبنـاء  يجبـر  وكـان  ،راقالعـ  قـال  صـدام  قـال  اذا األمور كانت فبعدما ،القوى

 عن الشعب ابتعد فقد الكويت على وأخرى إيران على تارة للعدوان الشعب
 للـدين  الـوالء  وأصـبح  ،البعثي النظام هيبة الجمعة صالة وحطمت ،اإلنصياع
 صادق محمد محمد السيد وزعيمها العلمية الحوزة هو القائد وكان وللوطن
 محمـد  السـيد  بـه  يـأمر  مـا  بل يمةق أي وأوامره صدام لقول يعد فلم ،الصدر
 علـيهم  يعتمد كان من إلى األمور وصلت وقد . مقلديه عند والسيما الصدر
 ولـيس  القادة من كثير ومنهم الصالة بهذه تأثروا حيث الناس قمع في النظام
 الجمعـة  صـالة  تأثير ووصل األخرى والدوائر والشرطة الجيش منتسبي فقط
    . والفدائيين واألمن ابراتالمخ وجهاز الحزبي الجهاز إلى

 امتثـال  عـدم  منهـا  الجمعـة  صـالة  قيام صاحبت أمور هناك أن يبدو  -١٠
 االلتـزام  بضـرورة  الصـدر  محمـد  السـيد  وتوجهـات  لوصـايا  المصـلين  بعض

 بضـرورة  الشـعور  تصـاعد  أن وأعتقد بالسلطة المباشر الصدام وعدم بالهدوء
 عجلـت  التـي  عوامـل ال مـن  تكـون  قـد  الجمعة حب عاطفة وتزايد الخالص

 انتشـار  عـن  فضـالً  ،المصـلين  على الخناق تُضيق كانت التي بالسلطة الصدام
 السـيد  مشـروع  انتشـار  بضـرورة  المصـلين  لدى الرغبة وتزايد الثورية الروح
 مـن  الشـديد  االنزعـاج  إلى قادهم نفسه األمر وهذا ،النهضوي الصدر محمد

 وجـداالت  نقاشـات  فـي  معهـم  والـدخول  الجمعـة  صـالة  لقيـام  المعارضـين 
 . مستمرة
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ــرى  -١١ ــف ي ــالة أن المؤل ــة ص ــعفت الجمع ــن أض ــة م ــلطة طريق  الس

 ردود أيـة  مـن  خـوف  دون علنـي  بشـكل  رمـوزه  وقتـل  بالشعب االستهزائية
 الصـدر  بـاقر  محمـد  السـيد  والمفكـر  المرجـع  إعدام عند حدث كما ،أفعال

 لــه ةواإلســاء معلــن بشــكل أنصـاره  وإعــدام ومطــاردة ،الهــدى بنــت واختـه 
 مـن  كل وإعدام ،كتبه تداول ومنع والعمالة بالخيانة واتهامه اإلعالم بوسائل

سرــرد . ومنهجــه أفكــاره د ــي وي ــل نفســه الســياق ف  مرتضــى الشــيخين قت
  . النظام على مؤثرة فعل ردة أية من الخوف دون الغروي وعلي البروجردي
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 باقر محمد السيد أستاذه إعدام بعد الصدر صادق محمد محمد السيد مراقبة
  )١(الصدر

                                                
دام السرية التي تخص الشـهيد السـيد محمـد    منتديات ياحسين، وثائق أجهزة أمن نظام ص )١(

  الصدر .
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  الموسوي فائق السيد  ٢٩  العبادي نعمة الشيخ  ١
  العبادي كاظم الشيخ  ٣٠  األسدي نشوان الشيخ  ٢
  الكربالئي حسين الشيخ  ٣١  الخفاجي نجم الشيخ  ٣
  ديالعوا حسين الشيخ  ٣٢ الشوكي هادي السيد  ٤
 عبداهللا هاشم السيد  ٥

  الدنيناوي
  المحمداوي حسين الشيخ  ٣٣

  الغزي حيدر الشيخ  ٣٤  الكعبي وفقان الشيخ  ٦
  الفياض حيدر السيد  ٣٥  الكناني يوسف الشيخ  ٧
 الزهرة عبد الشيخ  ٨

  السويعدي
  الشمري خالد الشيخ  ٣٦

 الحميد عبد الشيخ  ٩
  الخاقاني

  األنصاري خضير الشيخ  ٣٧

 الكريم عبد الشيخ  ١٠
  الالمي

  السلطاني راضي الشيخ  ٣٨

 الحميد عبد الشيخ  ١١
  الطائي

  الكناني رياض الشيخ  ٣٩

 الرحمن عبد الشيخ  ١٢
  العمري

  العقيلي رحيم الشيخ  ٤٠

 الهادي عبد الشيخ  ١٣
  الكرمي

  البطاط ستار السيد  ٤١
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 الرضا عبد الشيخ  ١٤
  الساعدي

  البهادلي رالستا عبد الشيخ  ٤٢

 الهادي عبد الشيخ  ١٥
  المحمداوي

  الساعدي سلمان الشيخ  ٤٣

 الرحمن عبد الشيخ  ١٦
  الشويلي

  العيساوي صادق الشيخ  ٤٤

   الشوكي ضياء السيد  ٤٥  عجيل اهللا عبد الشيخ  ١٧

   الخالدي طارق الشيخ  ٤٦  الموسوي عقيل السيد  ١٨
   ياحيالم عايد الشيخ  ٤٧  الربيعي علي الشيخ  ١٩
   الفياض الرضا عبد السيد  ٤٨  الالمي عالء الشيخ  ٢٠
   الموسوي المنعم عبد السيد  ٤٩  الشوكي علي السيد  ٢١
   البعاج الجبار عبد السيد  ٥٠  السهالني علي الشيخ  ٢٢
   الساعدي الحميد عبد الشيخ  ٥١  المسعودي علي الشيخ  ٢٣
   نداويال الرزاق عبد الشيخ  ٥٢  الصرخي علي السيد  ٢٤
   الزيرجاوي الرضا عبد الشيخ  ٥٣  الساعدي عمار الشيخ  ٢٥
   البغدادي إبراهيم الشيخ  ٥٤  السيالوي عدنان الشيخ  ٢٦
   الشيباني أحمد الشيخ  ٥٥  الشرع فاضل السيد  ٢٧
   البعاج عبدالجبار الشيخ  ٥٦  الموسوي فاضل السيد  ٢٨
  الديوانية الصافي. محمد السيد  ٨٤  المالكي أحمد الشيخ  ٥٧
   شهيد . الجزائري بشير السيد  ٨٥  المطيري احمد الشيخ  ٥٨
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  شهيد . المالكي حسين الشيخ  ٨٦  الحسيني احمد السيد  ٥٩
  شهيد . العبادي خالد الشيخ  ٨٧  الموسوي أسامة السيد  ٦٠
  شهيد اسماعيلي. عبدالكريم الشيخ  ٨٨  الغزي أسعد الشيخ  ٦١
  شهيد العميري. عدنان الشيخ  ٨٩  الناصري أسعد الشيخ  ٦٢
  شهيد المظفر. ياسر الشيخ  ٩٠  العبودي تحسين الشيخ  ٦٣
  شهيد . الصافي كاظم السيد  ٩١  الموسوي جابر السيد  ٦٤
  شهيد . األنصاري هيثم الشيخ  ٩٢ الكاظمي رائد الشيخ  ٦٥
  صادق علي الشيخ  ٩٣  الخفاجي جابر الشيخ  ٦٦
  الساعدي رحيم خالشي  ٩٤  المطيري جاسم الشيخ  ٦٧
  العلوي سلمان السيد  ٩٥  الساعدي جاسم الشيخ  ٦٨
  األميري سليم الشيخ  ٩٦  األعرجي حازم السيد  ٦٩
  الخزعلي صباح الشيخ  ٩٧  النعماني جبر حامد الشيخ  ٧٠
  البهادلي محمد الشيخ  ٩٨  الناصري حامد الشيخ  ٧١
   القريشي نذير الشيخ  ٩٩  الغريباوي حسن الشيخ  ٧٢
   العنيبي عدنان السيد  ١٠٠  الجابري حسن الشيخ  ٧٣
  البياتي علي الشيخ  ١٠١   الحسيني حسن السيد  ٧٤
   النعماني علي الشيخ  ١٠٢   الذهيباوي حسين الشيخ  ٧٥
  الزيدي غازي الشيخ  ١٠٣   الهاشمي حسين السيد  ٧٦
  البغدادي سمير الشيخ  ١٠٤   الطائي حسين الشيخ  ٧٧
  الشوكي عبدالهادي السيد  ١٠٥  الخزاعي حسين الشيخ  ٧٨
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   السعيدي عصام الشيخ  ١٠٦  الخفاجي أوس الشيخ  ٧٩
  الفاضلي غريب السيد  ١٠٧  الجيزاني صالح الشيخ  ٨٠
  الزيدي هيثم الشيخ  ١٠٨  العالق ميثم السيد  ٨١
   العطبي جالل الشيخ  ١٠٩   الكعبي علي الشيخ  ٨٢
      المنصوري مهدي الشيخ  ٨٣

  العراق في الجمعة أئمة بأسماء لجدو                 
  )٣( رقم ملحق

                                                
، مركز الدراسـات التخصصـية فـي فكـر السـيد الشـهيد       ١قاسم الكعبي، الثورة البيضاء، ط )١(

 ٤٢٢-٤١٧)، ص ٢٠٠٩محمد الصدر، (النجف األشرف، 
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  ميل) ٥( منطقة البصرة محافظة في الجمعة صالة حول حزبي تقرير

  )٤( رقم ملحق
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  )١(الشوارع(األعراس) زفاف حول استفتاء
  )٥( رقم ملحق

                                                
صـدر، مكتـب السـيد الشـهيد     الفتاوى الخطية بقلم آية اهللا العظمى السيد الشـهيد محمـد ال   )١(

 . ٣٩٢الصدر في النجف األشرف، ص 
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  الحزبي الجهاز على الجمعة صالة تأثير

  )٦( رقم ملحق
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  الصالة رقلةع ومحاولة الجمعة أئمة على الضغط
  

  )٧( رقم ملحق
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  الجمعة صالة خطر لمناقشة المحافظات أمن مدراء اجتماع

  
  )٨( رقم ملحق
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 محمد السيد ووكالء الجمعة أئمة عن تفصيلية معلومات وطلب جرد

  الصدر
  )٩( رقم ملحق
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 المنقولة وغير المنقولة األموال ومصادرة والسجن باإلعدام حكم مقتبس

  )١٠( رقم ملحق
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  ميسان محافظة في المصلين مع تحقيق نتائج
  )١١( رقم ملحق
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  ميسان محافظة أحداث في بالمشتركين اإلعدام حكم تنفيذ

  )١٢( رقم ملحق
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  ميسان في الجمعة صالة أحداث في المشتركين عن معلومات طلب

 )١٣( رقم ملحق
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  هادهاستش بعد الصدر محمد السيد مقلدو وحركة نشاط استمرار حول تقرير

  )١٤( رقم ملحق
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 الصدر محمد السيد مع الجمعة أئمة تجمع صورة

 

 
 

 الجمعة صالة إداءه بعد الكوفة مسجد من خروجه أثناء الصدر محمد السيد
 

 )١٥( رقم ملحق
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  )١٦( رقم ملحق
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 إمام الصورة في ويظهر ميل) ٥( البصرة في الجمعة صالة أداء بعد تجمع  

 الجيزاني صالح الشيخ الجمعة

          
 إمام الصورة في ويظهر ١٩٩٨ عام ميسان محافظة مركز في الجمعة صالة

 المحمداوي حسين الشيخ الجمعة
  )١٧( رقم ملحق
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   الصدر)  محمد السيد استشهاد بعد الكعبي(أعدم علي الشيخ الثورة مدينة جمعة إمام

     
 الجيزاني صالح والشيخ السيالوي عدنان البصرة(الشيخ في الجمعة أئمة

  ١٩٩٨ عام المالكي) أحمد والشيخ البهادلي عبدالستار والشيخ
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 الكريم القرآن .  

   الوثائق :  أوالً      
 

 ٢٧/٦ في ٩٤٦٢ العدد ،العام األمن مديرية عن صادرة سرية برقية  - ١
/١٩٩٨ .  
 في ١٤٢٦٢ العدد ،العام األمن مديرية عن صادرة سرية برقية  - ٢

١٢/١٢/١٩٩٨ . 
 ،بالذات) ويفتح وشخصي (سري العام األمن مديرية عن صادر كتاب  - ٣

 . ١٩٩٨ /١٠/١٢ في ١٠٠١٣ العدد
 في ٨٠ العدد ،غضبان جبار (الشهيد) فرقة قيادة عن صادر كتاب  - ٤
٨/٤/١٩٩٩ . 
 في ٢١٧٧ العدد قار، ذي محافظة أمن مديرية عن صادر سري كتاب  - ٥

٢٧/٤/١٩٩٩. 
 بالذات)، ويفتح وشخصي ميسان(سري أمن مديرية عن صادر كتاب  - ٦

 .١٠/٥/١٩٩٩في ٦٦٠٢ العدد
 ذي الجنوبية المنطقة قيادة لكتاب بناًء اإلعدام حكم تنفيذ محضر  - ٧

  . ١٩٩٩ /١٧/٥ في ١٧٩ الرقم
 وشخصي)، (سري البصرة فرع البعث حزب قيادة عن صادر كتاب  - ٨

  .١٧/٩/٢٠٠٠ في ١٦٣٠ العدد
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 وغير المنقولة األموال ومصادرة والسجن باإلعدام حكم مقتبس  - ٩

 . ٢٠٠٢ /٢٨/٥ في ،المنقولة
 في ٧٨٤ / ٥ ش العدد ،العام األمن مديرية عن صادر سري كتاب  -١٠
١٠/٤/٢٠٠٢ . 
 صالة عن الحزبي مسؤوله إلى البعث حزب أعضاء أحد رفعه تقرير  -١١

    . الجماهير على هاوتأثير البصرة في ميل) خمسة في(منطقة الجمعة
 
 في ٧٠٧ العدد ،النجف أمن مديرية عن صادر سري كتاب - ١

 نظام أمن أجهزة وثائق ،ياحسين منتديات موقع في منشور .١٥/٢/١٩٨٤
 الصدر. محمد السيد الشهيد تخص التي السرية صدام

https://www.yahosein.com      
 حول له وجه سؤال على جواباً صدرال محمد السيد عن صادر استفتاء - ٢
 اهللا آية بقلم الخطية الفتاوى مجلد في منشور . الشوارع زفات يسمى ما

 النجف في الصدر الشهيد السيد مكتب ،الصدر محمد الشهيد السيد العظمى
 . ٣٩٢ ص ،األشرف

 الثورة ،الكعبي قاسم كتاب في منشور . الجمعة أئمة بأسماء جدول - ٣
 محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات زمرك ،١ ط ،البيضاء

 . ٤٢٢-٤١٧ ص )،٢٠٠٩،األشرف الصدر،(النجف
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 في اليعقوبي) الشيخ مكتب في خليفة(موظف عباس الشيخ مع مقابلة - ١
 . ٢٠١٣ / ٨ / ٢٥ بتاريخ األشرف النجف

 في الصدر محمد دالسي مكتب مدير السيالوي عدنان الشيخ مع مقابلة - ٢
 ،١٩٩٩ عام الصدر المرجع استشهاد حتى فيها القرنة جمعة وإمام البصرة
 . ٢٠١٣ / ٨ / ٢٦ بتاريخ )،١٧/٣/١٩٩٩البصرة( انتفاضة قادة وأحد

 انتفاضة كتاب وصاحب عيان (شاهد خليفة عبدالكريم مع مقابلة - ٣
 . ٢٠١٣ / ١٠ / ٢٩ بتاريخ البصرة في )١٧/٣ البصرة

 وأحد الحيانية جمعة (إمام البصرة في المالكي أحمد شيخال مع مقابلة - ٤
 . ١٢/٢٠١٣ / ٨  بتاريخ ،)١٧/٣/١٩٩٩ البصرة انتفاضة قادة

 إشراف لجنة عضو ،شرعي (قاضي النعماني علي الشيخ مع مقابلة - ٥
  . ٢٠١٣ / ٩ /٣ بتاريخ األشرف النجف في الجمعة)

 في رجع)الم إبداع كتاب (مؤلف المنفي كريم الشيخ مع مقابلة - ٦
 . ٢٠١٣ / ٩ / ٣ األشرف النجف

 الصدر جامعة (متولي الساعدي حسين محمد الشيخ مع مقابلة - ٧
 . ٢٠١٣ / ٩ /٤ بتاريخ األشرف النجف في الدينية)

 صالة على العام (المشرف القريشي راضي نعمة نذير الشيخ مع مقابلة - ٨
 . ٢٠١٣ /٩ / ٢٣ بتاريخ األشرف النجف في الجمعة)

 البصرة في الربيعي علي الشيخ البصرة في الدير جمعة مإما مع مقابلة - ٩
 . ٢٠١٣ /١٠/١٠ بتاريخ

 في الجيزاني صالح السيد البصرة في ميل خمسة جمعة إمام مع مقابلة -١٠
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  . ١٩/١٠/٢٠١٣ بتاريخ البصرة

 بتاريخ البصرة في عيان) (شاهد الياسري كاظم صادق السيد مع مقابلة -١١
٢٠١٣ / ١٠ / ٢٩ . 

 جمعة إمام الكعبي علي الشهيد الشيخ شقيق الكعبي أحمد مع مقابلة -١٢
 . ٢٠١٤ /١٣/١١ بتاريخ الثورة مدينة

 / ١١ /١٨ بتاريخ البصرة في عيان) جابر(شاهد خليفة حسين مع مقابلة -١٣
٢٠١٣ . 

 / ١١ / ٣٠ بتاريخ البصرة في عيان) شاهد(جابر خليفة جابر مع مقابلة -١٤
٢٠١٣  . 

 / ١٢/ ١ بتاريخ البصرة في ان)عي داخل(شاهد عزيز الشاعر مع مقابلة -١٥
٢٠١٣ . 

 البصرة في عيان) (شاهد الزهرة عبد محسن عالء المهندس مع مقابلة -١٦
 .٢٠١٣ /٥/١٢ بتاريخ

 ١ /٣ بتاريخ البصرة في عيان) (شاهد األسدي علي الشيخ مع مقابلة -١٧
/٢٠١٤ . 

 البصرة في المعتقلين) السيد(أحد عبد بدر السيد عبد الشيخ مع مقابلة -١٨
 . ٢٠١٤/ ١ / ١٠ بتاريخ

 بتاريخ قار ذي محافظة في عيان) العبادي(شاهد نعيم الشيخ مع مقابلة -١٩
٢٠١٤ / ١ / ١٤ . 

 بتاريخ قار ذي محافظة في المعتقلين) أحد( العلي رزاق مع مقابلة -٢٠
٢٠١٤/ ١ /١٥ . 
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 في الدينية) الصدر جامعة في الماجدي(طالب عواد السيد مع مقابلة -٢١
 . ٢٠١٤ / ١٧/١ بتاريخ األشرف النجف

 النجف في الخزرجي سلمان مؤيد الشيخ البياع جمعة إمام مع مقابلة -٢٢
 .٢٣/١/٢٠١٤بتاريخ األشرف

 كاظم محمد الشيخ واسط في الحي جمعة إمام مع مقابلة -٢٣
 . ٢٠١٤ /١/ ٢٤ بتاريخ األشرف النجف في الحميداوي

 مدينة وجهاء (من الموسوي حسن محمد قاسم السيد مع مقابلة -٢٤
 ٧ بتاريخ الكاظمية في بداره والثاني) األول بالصدر عالقة ربطهوت الكاظمية

/ ٢٠١٤ / ٢ . 

 النجف في البهادلي عبدالستار الشيخ العشار جمعة إمام مع مقابلة -٢٥
 . ٢٣/٢/٢٠١٤ بتاريخ األشرف

 بتاريخ الكوفة في العبادي كاظم الشيخ كربالء جمعة إمام مع مقابلة -٢٦
٢٠١٤ / ٢ / ٢٤ .  

 البصرة في عيان) (شاهد الربيعي حسين بدالكريمع جعفر مع مقابلة -٢٧
 . ٢٠١٤ / ٣ / ٥ بتاريخ

 في العلمية) الحوزة في شبر(طالب إبراهيم خليل أحمد مع مقابلة -٢٨
 . ٢٠١٤/ ١٠/٣ بتاريخ الناصرية

 الصدر جامعة في الفقه الباهلي(أستاذ قاسم كامل الشيخ مع مقابلة -٢٩
 . ٢٠١٤ / ٣ / ٣٠ بتاريخ البصرة في البصرة) فرع الدينية

 الدينية الصدر جامعة جابر(عميد خليفة علي الشيخ مع مقابلة -٣٠
 . ٢٠١٤/ ٤/ ٢٢ بتاريخ األشرف النجف في وكالة)
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 ٥ / ٣٠ بتاريخ البصرة في عيان) (شاهد ناجي واجد أسعد مع مقابلة -٣١

/ ٢٠١٤ . 

 بتاريخ بغداد عيان)في (شاهد الوائلي عقيل الشيخ مع مقابلة -٣٢
٧/٩/٢٠١٤ . 

 النجف في عيان) المعموري(شاهد كريم محمد توفيق مع مقابلة -٣٣
 . ٢٠١٤ /٥/١٠ بتاريخ األشرف

 / ٢٥ بتاريخ البصرة في عيان) عسل(شاهد مكلف عماد د. مع مقابلة -٣٤
٢٠١٥/ ١ .   

 أخت وأبن عيان الكعبي(شاهد سلمان هادي الشيخ مع مقابلة -٣٥
  . ١٦/٣/٢٠١٥ بتاريخ األشرف النجف في الكعبي) علي الشهيد
 

 فكرها في دراسة الدينية المرجعية ،السعدون الهادي عبد احمد - ١
 العلوم كلية ماجستير، رسالة ،العــراق فـي السياسية ومواقفها السياسي
 . ٢٠٠٧ ،بغداد جامعة ،السياسية

 عراقيال المجتمع في السياسي التحديث خليل، محمد رمضان حمدان - ٢
 ،دكتوراه أطروحة ،السياسي االجتماع علم في تحليلية دراسة -المعاصر

 . ٢٠٠٤ ،بغداد جامعة ،اآلداب كلية
 األول إسماعيل الشَاه عهد في إيران ،الوائلي حسن محيبس طَالب - ٣
 جامعة ـ اآلداب كلية ،دكتوراه أطروحة ،)١٥٢٤ ـــ ١٥٠١،ھ٩٣٠-٩٠٦(

 . ٢٠٠٧ ،بغداد
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 الضبط في الدينية للمراقد اإلجتماعية المكانة أثر ،مطلك مكري عالء - ٤
 اإلدارة كلية ،دكتوراه أطروحة ،العراق في الديني للسائح اإلجتماعي

 . )٢٠١٢( المستنصرية الجامعة ،الفنادق) وإدارة السياحة واالقتصاد(قسم
 ـــ١٩٥٧ اإلسالمية الدعوة حزب ومواقف فكر ،شكاحي سعود علي - ٥

 ،اإلنسانية للعلوم التربية كلية ،ماجستير رسالة ،تاريخية ةدراس ـــ ١٩٧٩
  . ٢٠١٣ ،البصرة جامعة

 – ١٩٥٨ األشرف النجف في الفكرية الحياة ،حمود المطلب عبد علي - ٦
 ،الكوفة جامعة - اآلداب كلية ،دكتوراه أطروحة ،تاريخية دراسـة ـــ١٩٦٨
٢٠١١ . 

 عصر في عشرية اإلثني الشيعة لدى السياسي الفكر تطور ،جاسم فاخر - ٧
 العربية األكاديمية ،والسياسة القانون كلية ،دكتوراه أطروحة ،الغيبة

  . ٢٠٠٨ ،الدنمارك في المفتوحة
  

 العارف مؤسسة ،العراقية األحزاب موسوعة ،الزبيدي لطيف حسن  - ١
  . )٢٠٠٧،(بيروت،للمطبوعات
 

 . )٢٠٠٩ ،(بيروت،٢ ط ،التشيع هوية ،الوائلي دأحم - ١

 جمهورية في دراسة الرعب_ وأرض الخوف بالد ،رائف أحمد - ٢
 . )١٩٩٠ ،(القاهرة،العربي لإلعالم الزهراء ،صدام

 ،١ ط ،وشبابه طفولته الجمعة شهيد ،المؤمن صاحب رضا أحمد - ٣
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 )٢٠١٢ ،(النجف ،الصدر محمد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز

. 

 إصدارات المشككين، وشبهات الثاني الصدر ،الحسناوي أسامة - ٤
   بغداد. ،اإلسالمية الرحمن مؤسسة

 الدراسات مركز ،٢ ط ،الفرعونية الظاهرة فقاعة ،الناصري أسعد - ٥
  . ه) ١٤٢٨ ،(النجف ،الصدر محمد السيد فكر في التخصصية

 الصدر، صادق محمد الشهيد السيد دستور ،الوائلي إسماعيل - ٦
 . ت) د (النجف،،اهللا بقية سسةمؤ

 ،األخالقية والمواعظ الحوارات مجموع -الصدر منهج ،............... - ٧
 . )٢٠١٢،،(بغداد١ ط

 . )٢٠١٢ ،لبنان( ،١ ط ،األكبر الجهاد ،الخميني اإلمام - ٨

 ط ،الحقوق ورسالة الكاملة السجادية الصحيفة ،العابدين زين اإلمام - ٩
 .) ٢٠٠٥ ،م د( ،١

 محمد محمد الشهيد عند السياسي الفكر ،لهذالا حامد أمجد  -١٠
 . )٢٠١٢ ،(بيروت ،البالغ مؤسسة ،١ ط الصدر، صادق

 ،١ ط جعفر، أم الصدر وراء ومن الصدر وجع ،البقشي األمل  -١١
  .) ٢٠٠٦ ،(بيروت ،والنشر للتحقيق القرى أم مؤسسة

 تحت من الخارج صدام ،كوكبورن باتريك و كوكبورن أندروا -١٢
 ،١ ط ،عباس علي ترجمة ،جديد من صدام والدة ــــ الرماد

           . )٢٠٠٠،(بيروت
 . )٢٠١٢ ،بيروت( ،١ ط ،الضائعة الوصايا ،صالح زُهير بهاء -١٣
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 ط ،الخليج لحرب المخفية المفكرة لوران، أريك و سالنيجر بيار -١٤
 . )١٩٩١ ،(بيروت،٢

 األمل دار ،١ط ،الحديث العرب تاريخ وآخرون، بيضون جميل -١٥
 ).١٩٩١(األردن،،التوزيعو للنشر

 ط ،المستقبل عن والبحث العراق ،وآخرون الزبيدي لطيف حسن -١٦
 . )٢٠٠٨ ،(بيروت،والدراسات للبحوث العراقي المركز ،١

 ،٨ ج ،واالجتماع والثقافة الدين في أحاديث ،الصفار موسى حسن -١٧
 . )٢٠٠٩ ،(بيروت ،١ ط

 االجتماعي واألداء بالخطا ـــــ الدينية القيادات ،................... -١٨
 . )٢٠١٢ ،القطيف( ،١ ط ،اإلمامية الشيعة فقه مصادر ضوء على

 ط الجعفري)، الفقه وآداب(في أحكام الجمعة صالة ،................... -١٩
 ).٢٠١١،،(القطيف١

 ،،(القطيف١ ط اإلسالمي، المجتمع شخصية الجمعة ،................... -٢٠
٢٠٠٨( . 

 ط ،المؤسسة إلى الذات من الدينية عيةالمرج ،الشامي بركة حسين -٢١
 . )١٩٩٩ ،(لندن ،اإلسالم دار مؤسسة ،١

 اإلمام حياة سيرة في جولة االنطالق حديث ،األنصاري حميد -٢٢
  . )١٩٩٩،(إيران ،األعظم اهللا بقية مركز ،الخميني

 ومواقفها النجف في الدينية المرجعية ،سلمان السيد نزار حيدر  -٢٣
 ،العربي التراث إحياء دار ،١ ط ،١٩٦٨ -١٩٥٨ من العراق في السياسية
 . )٢٠١٠ ،(بيروت
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 محمد عبدالنعيم ترجمة: وحاضرها، ماضيها إيران ولبر، دونالد -٢٤

   . )١٩٨٥،،(القاهرة٢ ط ،حسنين

 مقدمات – )٢٠٠٣( للعراق األمريكي االحتالل ،السوداني رائد -٢٥
 محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز ،١ ط ،وأسباب

  . ه)١٤٢٩ ،م (د ،الصدر

 العراق في التشيع ،جواد محمد حيدر ترجمة ،جعفريان رسول  -٢٦
 .) ٢٠٠٧ ،قم( ،الحبيب دار ،١ ط ،وايران بالمرجعية وصالته

 ،٣ ط ،١ـــ العراق بـ السياسي اإلسالم من عام ١٠٠الخيون، رشيد -٢٧
    . )٢٠١٣ دبي،(المسار، مركز
 ،(بيروت ،١ ط ،١٩٩١-١٩٤١ اقوالعر بريطانيا حربا ،الصلح رغيد -٢٨

١٩٩٤( .  
 محمد ترجمة ،الخليج لحرب السرية األوراق جاكار، روالن -٢٩

 . )١٩٩١،(د.م ،واألبحاث والتوثيق للنشر قرطبة دار ،١ ط ،مخلوف

 وأحداث مذكرات ــــ الصمت مشوار من أوراق ،االطرقجي سالم -٣٠
 الكاتب أن ا).(علم٢٠١٣،(بغداد،المعرفة بساتين مكتبة ،١ ط ،١٩٩٠-١٩٥٨

  . )١٩٩٠ وليس ٢٠٠٣ لغاية مذكراته ذكر
 المحجة دار ،١ ط ،الجالد مع رحلتي ،الحسيني العذاري سعد -٣١

 . )٢٠٠٤ ،بيروت(،البيضاء

 )٢٠١٠ ،(النجف ،١ ط ،المنان منة سطور بين قراءات ،النوري سعد -٣٢
.  

 ،١ ط ،ثورة ومنهج تغيير مشروع الصدر الشهيد ،العكيلي سعيد -٣٣
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  . )٢٠١١ ،(بيروت الصدر، محمد السيد فكر في التخصصية تالدراسا مركز
 سور منتدى ،كُحيلة عبادة ترجمة ،الغجر ،فريزر أنجوس سير -٣٤

 . )٢٠٠١ ،(القاهرة ،األزبكية

 األحكام فقه من – الصَّدر باقر محمد الشهيد ،عبدالحميد صائب -٣٥
   . )٢٠٠٨ ،(بيروت ،١ ط ،النظريات فقه إلى

 الهدى مركز ،أمة مرجع الثاني الصدر الشهيد ،عبدالرزاق صالح -٣٦
  . )٢٠٠٨(،البينة مطبعة ،الحوزوية للدراسات

 في وأثره الصدر باقر محمد الشهيد السيد ،الفضلي مهدي صالح -٣٧
  . )٢٠٠٥ ،بغداد( ،العراق أحرار منشورات ،المعاصر العراق تاريخ
 ،التربية كلية ،العراق في والقرج الغجر ،الحديثي حمادي طه -٣٨

 . )١٩٧٩ ،موصلال (جامعة

 المرجعية بين العراق في اإلسالمي العمل ،رؤوف عادل -٣٩
  . )٢٠٠٣ ،دمشق(،٢ ط )،٢٠٠٠-١٩٥٠والحزبية(

 ،١ ط ،الميدان مرجعية - الصدر صادق محمد محمد ،............ -٤٠
  . )١٩٩٩ ،(دمشق ،والدراسات لإلعالم العراقي المركز

 . ت) د ،قم( ،١ ط ،الخامس السفير ،المياحي الزيدي عباس -٤١

 في اإلسالمية الحركة قيادة ،الزيدي وعبدالهادي الزيدي عباس -٤٢
 )٢٠١٣ ،(بيروت ،للمطبوعات الصفاء مؤسسة ،١ ط ،٢٠٠٣ – ١٩٨٠ العراق

.  
 ،١ ط ،٢٠٠٠-٦٣٢ـــــ التاريخ في الشيعة ،الموسوي عبدالرسول -٤٣

  ).٢٠٠٢،مدبولي،(القاهرة مكتبة



  

 

305 























 والسنة الكتاب في الغدير موسوعة ،األميني أحمد عبدالحسين -٤٤

   . )٢٠٠٦ ،(قم ،٤ ط ،اإلسالمية للدراسات الغدير مركز جزء) ٢٠( واألدب
 ،٣ ط ،الجمعة وصالة واإلمامة العصمة ،دستغيب عبدالحسين -٤٥

 . )٢٠١٠،(لبنان

 ج ،المقدس المولى حياة من القصص أحسن ،النداوي عبدالرزاق -٤٦
 ،الصدر حمدم الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز ،١ ط ،٢

 . هـ) ١٤٣٠،(النجف،الشروق مطبعة

 ط ،٣ ج ،المقدس المولى حياة من القصص أحسن ،.................. -٤٧
 مطبعة ،الصدر محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز ،١

 . هـ) ١٤٣٠ ،(النجف ،الشروق

 ط ،٥ ج ،المقدس المولى حياة من القصص أحسن ،.................  -٤٨
 مطبعة الصدر، محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز ،١

  . هـ) ١٤٣٠ ،(النجف،الشروق

 الدراسات مركز ،١ ط ،١ ج الصدر، منبر على أضواء ،................. -٤٩
  . هـ) ١٤٣٠،(النجف ،الصدر محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية

 الدراسات مركز ،١ ط ،٢ ج الصدر، منبر على أضواء ،................. -٥٠
  . ه)١٤٣٠ ،(النجف ،الصدر محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية

 الدراسات مركز ،١ ط ،٣ ج الصدر، منبر على أضواء ،................. -٥١
 . هـ) ١٤٣٠،(النجف ،الصدر محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية

 دار ،١ط النجفي، رضا محمد تعريب ،الجنان مفاتيح ،القمي عباس -٥٢
 ).٢٠٠٤،(بيروت،المرتضى
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 ،١ ط ،رجل في سيرة ،الصدر  اإلمام ،محسن آل عبدالستار -٥٣
  . )١٩٩٩،(بيروت

 الصدر جامعة منشورات ،العارفين قناديل ،األسدي عبدالعظيم -٥٤
 . هـ)١٤٢٦ ،(النجف،١ط ،الدينية

 إصدارات ،١ ط ،١٧/٣/١٩٩٩  البصرة انتفاضة ،خليفة عبدالكريم -٥٥
  . )٢٠١٠،(البصرة ،جيم
 دار ،١ ط ،الجماهير كفاح الصدر محمد ،الحرز عبداللطيف  -٥٦

  . )٢٠٠٩ ،(بيروت،الفارابي
 ــــ الملكية الحقبة ـــ المعاصر السياسي العراق تاريخ ،دويشا عديد  -٥٧

  . )٢٠١٢ ،(بغداد ،احمد نعمان مصطفى ترجمة ،الجمهورية الحقبة
 جعفر إلماما والمرجعية اإلمامة ثنائية ،المندالوي إبراهيم عقيل  -٥٨

 .)٢٠٠٩،م (د،الشواهق مطبعة ،١ ط ،أنموذجاً الثاني الصدر والشهيد الصادق

  . )٢٠٠٥ ،بغداد( ،١ ط ،لوجه وجهاً الحقيقة مع ،صادق علي -٥٩
 ،الهويات صحوة إلى الهوية صدمة من العراق ،الحمود طاهر علي -٦٠

  . )٢٠١٢ ،(بيروت،واإلعالمية الثقافية للتنمية مسارات مؤسسة
 جوانب في موجزة قراءة ـــــ للكويت العراقي الغزو ،طانسل غانم -٦١

  . )١٩٩٤،(الكويت ،١ ط ،األزمة إشكالية من
 ،١ط السياسي، وفكره سليم الدين عز ،كاظم الحسن عبد فرات -٦٢

   . )٢٠١١،(البصرة ،والتاريخية االجتماعية للدراسات الوطني المركز
 فقهي بحث -لشيعيا السياسي الفكر - والدولة الفقيه ،إبراهيم فؤاد -٦٣

  . )٢٠١٢ ،(بيروت ،المرتضى دار ،تاريخي
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 في التخصصية الدراسات مركز ،١ ط ،البيضاء الثورة ،الكعبي قاسم -٦٤
  . )٢٠٠٩ ،الصدر،(النجف محمد الشهيد السيد فكر
 ط ،رشيد منشورات ،وفقهياً تاريخياً الجمعة صالة ،الجابري كاظم -٦٥

 . ش) ه.١٣٩٠،قم(،١

 دار ،٢ ط ،الموقف وسمو ذاتال سمو ،الحائري كاظم -٦٦
 . ت) ب ،(بيروت،المتقين

 الفكر مجمع ،٢ ط ،الغيبة عصر في األمر والية ،............. -٦٧
 . هـ)١٤٢٤،قم(اإلسالمي،

 ،أربيل( ،١ ط ،٤ ج ،العشرين القرن عراق من لمحات ،حبيب كاظم -٦٨
٢٠١٣( . 

 ط ،٣ ـــــ١٠ ج ،العشرين القرن عراق من لمحات ،........... -٦٩
 . )٢٠١٣ ،أربيل،(١

 ،وفكره حياته في دراسات -الصدر باقر محمد ،الباحثين من نخبة -٧٠
  . )١٩٩٦،(بيروت ،اإلسالم دار ،١ ط

   . )٢٠٠٥ ،(قم ،٢ ط ،المرجع  إبداع ،المنفي كريم -٧١
 يلقيها كان التي الخطب -الصدر منبر ،الموسوي النوري محسن -٧٢
  .) ت ب ،نلبنا( ،المتقين دار ،٣ ط الصدر، محمد الشهيد السيد
 ط ،الكبرى الغيبة تاريخ - المهدي اإلمام موسوعة الصدر، محمد -٧٣

  . )٢٠٠٣ ،(قم ،الغدير مطبعة ،٢
 ،٢ ط ،١ ج ،الصغرى الغيبة - المهدي اإلمام موسوعة ،............. -٧٤

  .) هـ١٤٢٥ ،الغدير،(قم مطبعة
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 دار ،٢ ط ،أعرفه كما الثاني الصدر الشهيد ،اليعقوبي محمد -٧٥
  . )٢٠١٢ ،روت(بي،الصادقين

 إلقامة التعييني الوجوب في بحث – المعطلة الفريضة ..............، -٧٦
  .) ت د ،النجف( ،البديل مؤسسة ،الجمعة صالة

 ١٤٢٩ ،(النجف ،١ ط ،العلمية للحوزة المستقبلية المعالم ،.............. -٧٧
  . هـ)

 ،(قم ،١ ط ،٢ ج ،خالفية مسائل في استداللية بحوث ،.............. -٧٨
 . ه) ١٤٢٨

 ).٢٠١٢ ،(بيروت،الصادقين دار ،١ ج ،المرحلة خطاب ،.............. -٧٩

 ،الصادقين دار ،٢ القسم –٢ ج ،المرحلة خطاب ،.............. -٨٠
 . )٢٠١٢ ،(بيروت

  . )٢٠١٢ ،(بيروت ،الصادقين دار ،٣ ج ،المرحلة خطاب ،.............. -٨١
 دار ،١ ط ،ميةاإلسال الحياة في األئمة دور ،.............. -٨٢

 . )٢٠٠٩ ،(بيروت،المتقين

 د ،(النجف ،اآلداب مطبعة ،الواضحة الفتاوى ،الصدر باقر محمد -٨٣
  . ت)

 مؤسسة ،٢ ط ،٨٦ ج األنوار، بحار ،المجلسي باقر محمد -٨٤
  . )١٩٨٣ ،(بيروت،الوفاء
 مسائل تحصيل إلى الشيعة وسائل ،العاملي الحر الحسن بن محمد -٨٥

 . ه) ١٤١٤ ،(قم ،التراث إلحياء البيت أهل مؤسسة ،٧ ج ،الشريعة

 دار ،٤ ط ،٣ ج ،األحكام تهذيب ،الطوسي الحسن بن محمد -٨٦
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 . ه) ١٣٦٥،طهران(،اإلسالمية الكتب

 الكتب دار ،٣ ط ،٣ ج ،الكافي ،الكليني يعقوب بن محمد -٨٧
 . ه)١٣٦٧،(طهران ،اإلسالمية

 ،بيروت( ،٣ ط ،واألصول الفقه وتطور تاريخ ،الحكيم جعفر محمد -٨٨
٢٠٠٢( .  

 ،العراق على واإلغارة األمريكية اإلمبراطورية ،هيكل حسنين محمد -٨٩
 . )٢٠٠٣،(القاهرة ،الشروق دار ،١ ط

 لمكتب اإلعالمي المركز ،الشهيد المرجع ،اهللا فضل حسين محمد -٩٠
 السنوية الذكرى بمناسبة ،المقدسة قم في اهللا فضل حسين محمد السيد

 . )٢٠٠٠ ،م د( الصدر، محمد المرجع الستشهاد

 ط ،إيران في الصفوية الدولة تاريخ ،طقوش سهيل محمد -٩١
  . )٢٠٠٩ ،،(بيروت١

 الجمعة صالة في بحوث ،الصدر آل تراث إلحياء المنتظر مؤسسة -٩٢
 ،١ ط الصدر، محمد الشهيد السيد العظمى اهللا آية ألبحاث تقريراً ـــــ
 . )٢٠١١،(قم

 ،الحصار وأيام حنةالم سنوات ،الصدر الشهيد ،النعماني رضا محمد -٩٣
  . )١٩٩٧ ،قم( ،٢ ط

٩٤- ...................، ٢٠٠١ قم،(،١ ط ،)٢-١ (ج وشاهدها األمة شهيد( . 

  . ت) د ،يزد( كلبهار، مطبعة ،الجمعة صالة ،اليزدي مقيم محمد -٩٥
 وردود الظاهرة – والشهيد الشاهد الثاني.. الصدر،األسدي مختار -٩٦
    . )١٩٩٩ ،م (د ،األعراف مؤسسة ،١ ط ،الفعل
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 – يوميات .. العراق على الحرب ،العربية الوحدة دراسات مركز -٩٧
  . )٢٠٠٧ ،(بيروت ،١ ط ،٢٠٠٥-١٩٩٠تقارير – وثائق
 من صفحات ــــ العراق في األكثرية محنة ،األسدي حسين ناصر -٩٨
  . )٢٠٠٦ ،(قم ،١ ط ،السياسية الطائفية ملف
 ،المنزل اهللا كتاب تفسير في األمثل مختصر ،الشيرازي مكارم ناصر -٩٩

  . )٢٠٠٧ ،(بيروت ،١ ط ،٥ ج
 والمشروع المنهج -الصدر محمد ،الشمري كاظم عبد نغم -١٠٠

 محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز ،١ ط ،اإلصالحي
  . )٢٠١٠،(النجف ،الصدر

 ،قم(،٤ ط ،٢ ج عشر، االثني األئمة سيرة ،الحسني معروف هاشم -١٠١
١٤٢٦( . 

 ).٢٠١١،(بغداد ،١ ط ،كبيبو محمود ترجمة ،يعةالش ،هـَالم هـاينس  -١٠٢

 الشهيد للسيد واالجتماعي السياسي المشروع ،كاظم جواد هاني -١٠٣
 الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز ،١ ط ،الصدر محمد
 . )٢٠١٠ بيروت،(،الصدر محمد

 أنوار منشورات ،١ ط ،.خ ج ترجمة ،همفر مستر مذكرات ،همفر -١٠٤
  . .ت)د ،(قم ،الهدى

 اإلسالمي التربوي الفكر في األخالقية القيم ،حاتم علي وسام -١٠٥
 دار ،١ ط ،أنموذجاً اليعقوبي والشيخ ،المدرسي السيد ـــ المعاصر

  . )٢٠١٢ ،(النجف ،الصادقين

  . )٢٠٠٧ ،بيروت( ،الكعكي سامي ترجمة ،الشيعة صحوة ،نصر ولي -١٠٦
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 حرب ــــ جالخلي حرب في بريماكوف يوميات ،بريماكوف يفغيني -١٠٧
 . )١٩٩١،،(بيروت١ ط ممكناً، تجنبها كان

 ،٩ ج ،الطاهرة العترة أحكام في النظرة الحدائق ،البحراني يوسف -١٠٨
 . ت) د ،(قم

 الجهادية للسيرة تحليلية قراءة ـــ العارفين شهيد ،الكناني يوسف -١٠٩
  . )٢٠١٤ ،دم( ،الحكمة عين منشورات ،الثاني الصدر الشهيد للسيد
 

 بحوث مجموعة من ،التغيير وتواصل الثاني الصدر ،الهاشمي أحمد - ١
 السيد لشهادة األولى الذكرى إحياء لجنة إعداد ،والميدان الفكر رجل ـــ

 ).٢٠٠١،قم(األمين، مطبعة ،١ ط الصدر، محمد

 مجموعة من ،بغداد ودجال الكوفة جمعة إمام ،الحكيم أكرم - ٢
 دار مؤسسة ،١ ط ،وجهاده فكره في دراسات الثاني درالص ـــ بحوث

 . )٢٠٠٢،(لندن ،اإلسالم

 ،الجمعة جريدة ،السويعدي حسين الشهيد الشيخ ،المطيري أحمد - ٣
 ،األولى السنة ،١٣ العدد الصدر، الشهيد لمكتب اإلعالمية الهيئة عن تصدر

 . هـ ١٤٢٦ محرم/ / ٣٠

 من ،الصدري هجالمن في والتجديد اإلبداع ،العارضي إحسان - ٤
 ومنهجه فكره في بحوث الصدر محمد الشهيد السيد ـــ بحوث مجموعة
 . )٢٠٠٨ – المقدسة (قم ،١ ط ،٢ مج ،العلمي وإنجازه

 بحوث مجموعة من ،اإلصالح في الثاني الصدر منهج ،محبوبة إياد - ٥
 . والميدان الفكر رجل ـــ
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 عارضةالم األخر(تصدرها الرأي صحيفة ،الصفار حسن محمد ثناء - ٦
 . ه ١٤٢٠ شوال ١ ،الرابعة السنة ،٤٢ العدد ،المهجر) في العراقية

 مجموعة من واألمة، المرجع بين العالقة ألية ،عبدالرزاق جعفر - ٧
 . وجهاده فكره في دراسات الثاني الصدر ـــ بحوث

 مجموعة من ،االستثناء واستراتيجية الثاني الصدر ،اليوسف حسن - ٨
  . نوالميدا الفكر رجل ـــ بحوث

 إصدارات ،الثاني الصدر الشهيد حياة من شذرات ،المرعبي حسين - ٩
 . ت د ،كربالء فرع ،الدينية(كراس) الصدر جامعة

 من ،التاريخي الدور مع وقفة الثاني الصدر ،الشامي بركة حسين -١٠
 . وجهاده فكره في دراسات الثاني الصدر ـــ بحوث مجموعة

 من ،والثورة إلصالحا حركة الجمعة منبر ،الركابي أحميد ساجد  -١١
 المؤتمر وقائع معطاء، وفكر بناء ..جهاد الصدر محمد ـــ بحوث مجموعة
  . )٢٠٠٨(،الثقافية وارث مؤسسة ،١ ط الثامن، الفكري

 من ،الصدر السيد خطاب في الحسين اإلمام ،عبل أحميد ساجد -١٢
 المؤتمر وقائع ،المحنة زمن في األمة مالذ الصدر محمد ـــ بحوث مجموعة

  . )٢٠١١ ،لبنان( ،١ ط الثقافية، األنبياء وارث مؤسسة ،الخامس فكريال

 الشهيد السيد فكر في االجتماعي اإلصالح ،علي عبد هاتو سامي -١٣
 زمن في الكلمة ثورة الصدر محمد ـــ بحوث مجموعة من ،الصدر محمد

 األنبياء وارث مؤسسة ،١ ط ،الثالث الفكري المؤتمر وقائع ،الصمت
  . )٢٠٠٩( ،الثقافية

 السياسة في فاعلة معارفية منظومة - الثاني الصدر جعفر، صادق -١٤
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 في بحوث الصدر محمد الشهيد السيد ـــ بحوث مجموعة من ،واألدب

 . ١ مج ،العلمي وإنجازه ومنهجه فكره

 ـــ بحوث مجموعة من ،وردود شبهات الصدرية النهضة ،........... -١٥
  . والميدان الفكر رجل

 -الصدر صادق محمد محمد الشهيد السيد ،األسدي نجم ضياء -١٦
 محمد الشهيد السيد ـــ بحوث مجموعة من ،والمنهج الفكر في قراءة

  ).٢٠٠٨ ،(قم ،١ ط ،١ مج ،العلمي وإنجازه ومنهجه فكره في بحوث الصدر
 ،الثاني الصدر حركة في ضوئية لبقع أولي استقراء ،عـيدي مالّ عامر -١٧
 الذكرى إحياء لجنة إعداد ،الميدانو الفكر رجل  ـــ بحوث مجموعة من

 . )٢٠٠١ ،م (د ،١ ط ،األولى

 محمد الشهيد السيد فكر في الحسيني الوعي ،البغدادي عبدالحافظ -١٨
 منهجية الصدر محمد ـــ بحوث مجموعة من الصدر، صادق محمد

 . ٢٠١٢ ،١ ط ،السادس الفكري المؤتمر وقائع ،النهضة وروح اإلصالح

 من ،الثورية الروح وعودة الموصولة ظةاليق ،الحرز عبداللطيف -١٩
 وقائع ،كبرياء وشهادة - عطاء شموخ -الصدر محمد ـــ بحوث مجموعة
  .) ٢٠١٠(،وارث مؤسسة ،١ ط ،الرابع الفكري المؤتمر

 محمد الشهيد السيد جهاد في الكوفة رمزية ،حسن عبدالمنعم -٢٠
 ط ،هادهوج فكره في دراسات الثاني الصدر ـــ بحوث مجموعة من الصدر،

  . )٢٠٠٢،(لندن ،اإلسالم دار مؤسسة ،١
 محمد الشهيد السيد فكر في الشهادة فلسفة ،حمزة فاضل عمار -٢١

 زمن في الكلمة ثورة الصدر محمد ـــ بحوث مجموعة من ،الصدر
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 الصمت.

 مجموعة من ،تُقرأ لم صفحات الثاني الصدر الشهيد ،النوري فاضل -٢٢
 وإنجازه ومنهجه فكره في وثبح الصدر محمد الشهيد السيد ـــ بحوث
 . ١ مج ،العلمي

 السيد مرجعية في التغييرية الرؤى معالم ،الكعبي كريم فاطمة -٢٣
 الصدر محمد الشهيد السيد ـــ بحوث مجموعة من الصدر، محمد الشهيد
  . ٢ مج ،العلمي وإنجازه ومنهجه فكره في بحوث

 موعةمج من ،الثاني الصدر فكر في الفقيه والية ،الجابري كاظم -٢٤
 . والميدان الفكر رجل ـــ بحوث

 هدم الصدر محمد الشهيد السيد مرجعية ،عالوي توفيق محمد -٢٥
 الثاني الصدر ـــ بحوث مجموعة من النص، عصر سنن وإحياء التقليد ركام

   . وجهاده فكره في دراسات
 مجموعة من ،الشمولية المرجعية الصدر محمد ،مهوس الزم محمد -٢٦

 وإنجازه ومنهجه فكره في بحوث الصدر محمد الشهيد السيد ـــ بحوث
 . ٢ مج ،العلمي

 عن تصدر،المنهج مجلة ،التغييري اإلسالمي المشروع طاهر، محمد -٢٧
 ،١ العدد ،الصدر محمد الشهيد السيد فكر في التخصصية الدراسات مركز
 . ٢٠٠٨ ،األشرف النجف ،األولى السنة

 -  هدف ووحدة أدوار تعدد - الصالحة المرجعية ،األسدي مختار -٢٨
 محمد الشهيد السيد ـــ بحوث مجموعة  من ،التغييري العمل في مناهج
  . ١ مج ،العلمي وإنجازه ومنهجه فكره في بحوث الصدر
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 بتاريخ الفضائية العهد قناة بثته الربيعي عباس الشيخ مع مقابلة - ١
 في عدة مهام تولى قد الشيخ (وكان تجربة قصة عنوان تحت ١/٩/٢٠١٤

 . الصدر) السيد مكتب
 

 الجمعة مشروع الصدر الشهيد بعنوان مقالة ،الحسني نجم أياد -١
 التغييري:

١٦/٩/٢٠١٢.
http://www.alkufanews.com/news.php?action=view&id=8063 

 الذي الجهادي الجمعة...المشروع صالة إقامة ،شلش عبد سالم - ٢
  ،العراقي اإلعالم لشبكة الخبري المركز ،العراق في الطاغية اسقط

http://kitabat.com/ar/page/26/12/2013/21051/%D8%A3%D8%
A8%D9%86 

 علــى االقتصــادي الحصــار أثــر ،الجلبـي شاكــر سوســن - ٣
  . العـــراق فــي لألطفــال الصحيــة الجوانــب

http://www.arabpsynet.com/archives/op/OP.Jalabi.e
mbargo.htm 

           . اإللكترونية المستشار جريدة ،غالب حيدر منى - ٤
http://almustashar-

iq.net/index.php/permalink/23937.html 
  

 تخص التي السرية صدام نظام أمن أجهزة وثائق ،ياحسين منتديات - ٥
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  . الصدر محمد السيد يدالشه

  www.yahosein.com// https:     
 . ويكيبيديا موسوعة - ٦

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8
%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9  

  اليوتيوب - ٧
  https://www.youtube.com/watch?v=jcoESMj0k84  

 الهاشمي محمود السيد العظمى اهللا أية لسماحة الرسمي الموقع - ٨
 . الشاهرودي

 http://hashemishahroudi.org/ar/page-31  
 اإلمامية الشيعة عقائد موقع - ٩

      http://www.aqaedalshia.com/aqaed/taqiyya/ 

  المفيد منتدى -١٠

http://www.almurtadha.net/forums/showthread.php?
1175-%E3%C7-%E5%ED-%D1%DF%D6%C9-

%D8%E6%ED%D1%ED%CC-%BF  
 شعبان انتفاضة وقائع إلى نظرة  ..النجف ،الحلي شهيب وليد -١١
 هـ١٤١١عام

http://www.haydarya.com/maktaba_moktasah/21/bo
ok_37/01.htm      
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