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 مقدمة الناشر

 
 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلياة مسرح التجارب .

 ويف حياة العظماء جتارب وعرب وعظات .

 وذاكرهتم منجم .. ملن يريد الثروة والغىن .
د . فهاام الاايين يسااايو  فااا  وذكرياااهتم كتاااب خاااري  حلياااة  مااة ولاايا حلياااة  اا   واحاا

صناعة األمة وصياغة حضارهتا ، فسريهتم الياخية ه  السرية التارخيية لألمة ، فف  هيه السرية 
نلتقاا  باألمااة وهاا  الااا  يف الولهااا  ويف السااهوا ، خعاارب مااان تاافا  إلااا  تاافا  ، ختسااال  

 اجلباا وهتبط الو يا  .
  التارري  للعاربة . فهام ك يكتباو  عّماا  بّاو  مان وعندما يكتب القا ة ذكرياهتم ، إمنّااا يكتباو 

األطعماة واأل اربة ، وعّماا يلاتهو  ماان األلبساة ووزاائ  العيناة ، وعّمااا يكرهاو  مان الناا ، وعّمااا 
 يرغبو  من النساء واجلواري . 

فهيه ها  ذكريات التافهني من الايين نلااهدهم علا  مسارح احليااة ، وهام يلااركو  فاا  
 قيمها ومقّدزاهتا . زقوط األمة وهدم

  ما الرجاا الكبار ، فهم يكتبو  عن املسرية الطويلة
لألمة ، وعان ياوم امتماغ وغماوم الناا  وعان األماراف الاا خفتاو باامتمغ وعان العا   

 الناجح هلا .
األمل كالطبياااب الااايي يكلااا  عااان وذكرياااات املنيااال ني هكم وههاااات .. فهااام يكتباااو  عااان 

الاادم النااان  مناان ، وعاان الاادواء النياااا واملاارهم اللااايف الاايي ياارب  جارح األمااة ، وعاان مقاادار 
 اجلرح ويقطغ النع  من  رايينن . 

عنادما ختنيفح ذكريات غانادي  و هنرو ، فإناو زاتجد نفساو  ماام مابر، كباري، يساّج  
 األحداث حلظة بل ظة ، ويضغ  مام ك  حدث نتائجن ، ويضغ خل  ك  حدث  زبابن . 

و  مااام عااامل يف اكجتماااع ولاايا مبرخااا  بساايطا  ، فغاناادي و هناارو باا  إنّااو زااتجد نفساا
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صااّناع األحااداث ، عنااادما يكتبااا  احلاادث يكتبانااان بلااك  هخاار غاااري اللااك  املتااداوا الااايي 
 يكتبن املبر، .

و نت خطالغ فا  هايا الكتااب ا ععياعي القاار  ا ماا أكناو    خقار ه فاا  ذكرياات العبااقرة 
 والعظماء واملنيل ني .

الااايي ين اادر ماان  زاارة عريقااة يف العاارا  اتااد  اايورها إىل «  ام ظلاان»مااام اللاارياني فاإل
 عدة قرو  . 

 وكا  هلا الدور التررخي  املتميع فا  كّ  من العرا  وإيرا  .
 وليا يف خاري  الليعة وحسب ب  يف خاري  املسلمني.

واجهة اكزاتعمار ا حممد حسن ا ازت دم ز ح الفتوى مل« قد  زره»فامد  اللرياني 
اإلجنليااعي ، فكااا   وا ماان ازاات دم مبااد  احلنيااار اكقتنيااا ي تااد اكزااتعمار ، عناادما  فااا  

 بت ارمي التنباك ، ألنان كاا  زلعة بيد اكحتكارات األجنبية .
ااااا حممااااد خقاااا  ا هااااو  يضااااا   اااان  ااااهر الساااا ح يف وجاااان « قااااد  زااااره»واملاااارينا اللاااارياني 

ورة فااا  خاارري  العااارا  املعاصاار ، والااا ةياات بااالثورة الوطنيااة اكزااتعمار ، وقااا   عظاام و هاام  اا
الكااااربى الااااا هااااّعت عاااار  اكزااااتعمار لاااايا يف باااا   الرافاااادين فقااااط باااا  يف  تلاااا  البلااااادا  
ااااا  إأانيّاااا  هاااائ   ملواجهاااة املساااتعمر  اإلزااا مية األخااارى، ومن ااات  املسااالمني طاقااااة  كااااربى وًن

 افة الغربّية الا زع  اإلجنليع لنلرها.و ذنابن و حد ت موجا  لرفاض الثق
الايي  اارك هاو ا خاار يف « قاد  زاره»ويار  الادور بعاد ذلاو للمارينا مهادي اللارياني 

فضااح رتااا خااا  البهلااوي ا حاااكم إياارا  ا الاايي حاااوا    يطباا  القااوانني الغربيااة الكااافرة فااا  
الرافاادين حيااـ اصااادر الااب   اإلزاا مية ، وكاايلو وقاا  بوجاان املااّد األمحاار الااايي طاااا  رف 

 فتوى بت رمي الليوعية .
الساايد حممااد باان املهاادي احلسااي  ا والاايي «  ام ظلاان»وبعااده جاااء ولااده اإلمااام اللاارياني 

 يعّد يف الوقت احلاتر ا مان  برن املراجغ، اليين خرجغ إليهم الطائفة الليعية يف
لتهباااة ، والاااا  اااهدت  مورهاااا الدينياااة ، والااايي عاصااار  هااام فاااتات التااااري  يف منطقتناااا امل

اهلجمااة اكزااتعمارية علاا  بااا   املساالمني كااإيرا  والعااارا  وفلسااطني و فغانسااتا  وغريهااا ، ومل 
اض حقبة اكزتعماار إكّ وخلتهاا حقبة اجلمااهري التاا  مل خادع اكزتعمااار يساتيح إك هنيهاة ،     
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 فكانت املواجهة الفاصلة بينها وبني عم ئن .
   نت دث بلغة املبرخني نقوا : وعندما نريد  

لقااد حاااوا اكزاتعمار و ذناباان خاا ا    اة عقااو  مان الااعمن الساايطرة علا  مقاليااد األمااور 
 وخوجين اجلماهري حنو هنجن املضا  للدين والعقيدة ومنياا األمة اإلز مية .

و  وهاايه العقااو  هاااا  ، عقااد األربعينياااات واسمسااينيات والسااتينيات ،  عقبتهاااا    ااة عقااا
 هدت املّد اإلز م  والوط  ، وه  عقد السبعينيات وعقد الثمانينياات وعقاد التساعينيات 

 ، وها   هم عقو  هيا القر  املت م باألحداث والوقائغ .
مجيغ هيه الفتات ومل يكن موقفان ماان  حادا ها « حفظن هللا»وقد عاصر اإلمام اللرياني 

 ك .موق  املتفرّل  ب  موق  الفاع  واحملرّل 
 فكا  يلتقا  برص اب القرار وجيمغ طاقات األمة لينيبها يف اهلد  اإلز م  .

فكااا  مثاااك  للعااامل املساابوا الااايي ك يكتفاا  بإصاادار الفتاااوى وحسااب بااا  يعماا  علااا  
 إص ح األمة وإنقاذ 

 امتمغ ، ويواجن احلكام وطغياهنم وظلمهم وخعسفهم ، وبكافة  بعا ه و  كالن و لوانن .
 ق  بعبد الرزوا اسال  ونير اللبو  اكجتماعية.الت

 والتق  بسعيد القعّان ونير الداخلية يف العهد امللك  .
 والتقا  بالسيد حممد النيدر رئيا الونراء ورئيا جملا األعيا  .

 والتق  خبلي  كنَّة ونير املعار  .
 والتق  بعبد اهلا ي اجلليب رئيا جملا األعيا  يف العهد امللك  .

التقا  بنجياب الربيعاا  رئاايا جملاا السايا ة ، وها   علاا  زالطة يف الاب   بعاد انقاا ب و 
 عبد الكرمي قازم .

 والتقا  مب سن الرفيع  مديار األمان فا  عهد قازم .
 والتق  بعبد الكرمي قازم يوم كاا  رئيسا  للونراء ورئيسا  ألركا  اجليش .

 الكرمي قازم .والتق  بفبا  عار   حد الونراء يف عهد عبد 
 والتق  بعبد الرمحن البعّان رئيا الونراء يف عهد عبد الس م عار  .

 والتق  برمحد حسن البكر  يام رئازتن ملا الونراء.
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كااايلو التقااا   ماااغ  كباااري  مااان الل نيااايات واملسااابولني مااان  صااا اب املناصاااب العالياااة 
 والرخب الرفيعاة و ص اب

 . (1)القرارات
 هبكء األ  اص جمر  لقاء عابر ب  كا  زاحة مواجهة زاخنة . ومل خكن لقاءاخن مغ 

زاحة احتادام حقيقياة باني منهجاني ، مانها احلااكم املساتور  مان اساار  ومانها اإلزا م 
احلنياا  ، ومل يكاان ينتهااا  اللقاااء إكّ بانتنيااار ماانها اإلزاا م ألنّاان قااائم علاا  املنطاا  ، ياابانره 

 لفطرة السليمة .احلا  ويدل  علين العق  وختقّبلن ا
هايه احلااوارات الااا  ارت بيناان وباني هاابكء «  ام ظلّان الاوار »لقد  ّو  اإلمام اللرياني 

الرؤزاء والل نييات  و  النظار إلا  التسلسا  التاارخي   و املوتاوع  وحااوا عادم اإلطنااب 
 .  فيها بعد    اقتح علين بعاض خ ميخن األفاتا  نلر هايه احلوارات تمن ميكرات

وقد خلّرفت  ارنا باحلنيوا علا   يرات من هيه امليّكرات ، والاا نعتربها القسم األوا 
 منها لطباعتها ونلرها لتعم الفائدة للجميغ . 

 خفو  «  ام ظّلن»علما  إ  ميّكارات اإلمام املابّل  
قب  األلاا  صااف ة حااوا العاارا  وإيااارا  و فغانسااتا  واسلاايا وغريهااا ، وزننلاارها يف املساات

 إ   اء هللا خعاىل . 
 و يية هيا الكتاب خكمن يف عدة  مور :

 وك : بساااطتن وازتزااالن فااا  املوتااوعات السيازااية امل تلفااة ، ايااـ يلااّد القااار  إلااا  
 مواصلة قراءخن ح  النهاية . 

 انيااا : إناان يكلاا  عاان زاايكولوجية احلكااام واملساابولني  قلَّمااا يعااار  النااا  عنهاااا لساابب 
 عان امتمغ واجلماهري .  ععلتهم

فهيا الكتاب يقدّلم للقار  صورة حقيقية عن هبكء احلكام اليين  رز  قواعادهم الغاارب 
 يف ب  نا ، كي  يفكرو  ؟ وكي  يت اورو  ؟ 

 الثاااا  : إنااان يبااانّي املااانها الفكاااري الغرباااا  وعلااا  لساااا  احلكاااام يف طااارح اللااابهات حاااوا 
                                                        

كمااا التقاا  بعبااد الوهاااب مرجااا  رئاايا الااونراء يف العهااد امللكاا ، والتقاا  بعلاا  صاااا السااعدي الاايي خقلّااد مننيااب   (1)
ر الداخليااة يف ونارة البكاار األوىل ، وونيار للاابو  رئازااة اجلمهورياة واإلعاا م يف ونارة البكاار نائاب رئاايا الااونراء وونيا

 الثانية يف عهد عار  . ونظرا  ليكر جمريات اللقائني يف بعض كتبن مل ييكرها اإلمام املبل  يف هيا الكتاب . 
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 اللريعة اإلز مية .
ن يباااني املااانها الفكاااري الناااابغ مااان صاااميم الااادين احلنيااا  ومااان زااالوك الرزاااوا رابعاااا  : إنااا

األكاارم لصااال  هللا عليااان وهلااان وزاالمو واألئماااة املعنياااومني لعلااايهم الساا مو والااايي  عااا  إليااان 
 خ ا حواراخن ولقاءاخن .«  ام ظلن»اإلمام املبل  

  واملنطقاااة ، حيااااـ خامساااا  : إنااان خارياااا  مهاااام حلااااقبة مهماااة مااان التاااااري  املعاصاااار للعاااارا
ازاتطاع املبلاا     يادوّل  الواقاغ اكجتمااع  والسيازاا  واكقتنياا ي بنياورة  قيقاة مان خاا ا 

 حواراخن ومناقلاخن مغ الرؤزاء واحلكام،
اكااااان فيهااااااا مااااان    يعاااااارّلي الواقااااااغ املت اااااالّل  الااااااايي يعيلاااااان العاااااامل اإلزاااااا م  يف ظاااااا ّل 

 الديكتاخوريات املقيتة .
حجمااان كثااااري النفاااغ عظااايم الفائااادة ، وفيااان جاناااب مهااام مااان خااارري  فالكتاااااب رغااام صغاااار 

 العرا  احلديـ . 
وخنيوصا  ما يتعّل   ها  العلماء تد املّد الليوع  الايي كاا     يلاتهم العارا  . وبعاده 

 احلكم الديكتاخوري الغا م . 
اااح    يت اااّوا إلاااا  منيااادر مهاااام مااان منياااا ر الب اااـ والت قيااا  ، ألنااان يفيااااد  وهاااو مر َّ

 احثني واحملققني ، ألهنم زيلتقو  اقائ  مهمة مل خيكر يف  ي كتاب  و كرا  .الب
وأّيع هيه امليكرات  هنا األوىل مان قب  مرجغ  ي  كبري من مراجغ األمة اإلز مية الايي  
كا  لان الدور البارن يف صياغة األحداث والوقائغ ، فلام يكن  اهدا  وحسب ب  كاا  صاانعا  

  يضا  . 
 .  (1)ما قيا  : لمادا  العلماء افضا  من  ماء اللهداءو وحقا  

 مؤسسة الوعي االسالمي

                                                        
 . 26ح 14ص 2اار األنوار :   (1)
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 مقدمة املؤلف
 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلماد   رّب العااملني، والنياا ة والسا م علاا    ار  األنبياااء واملرزالني حممااد وعلاا  هلاان 
 ن .املعنيومني، ولعنة هللا عل   عدائهم  مجعني إىل قيام يوم الدي

ماّر العارا  مبراحاا  عنيايبة فاا  خررخياان السيازا ، وقاد خكالباات علياان قاوى اللااّر للنيا  مااان 
مكانتن املرموقة ، ولنهب  رواخن وخرياخن ، ف كمن العثمانيو  قرابة  ربعة قرو  بني ماّد وجاعر ، 
 وعانااا  اللااعب خ هلااا الضاانو واحلرمااا  السيازاا  واكتطهاااا  العرقاا  والتاارخر الثقااايف وزااوء

عااام  ماان قبا  الربيطاانينياألحاواا اكجتماعياة ، وازاتمر علااا  هايا املناواا حاا  احات ا العارا  
 .  (1) ه1333

وكااااا  اإلجنليااااع   ااااد وطاااارة واكثاااار حقاااادا ماااان العثمااااانيني فااااا  التفرقااااة والتمييااااع الطااااائف  
 « .فّر  خسد » واكعتما  علا  زيازة : 

ومباااا   ك ختفاااا  مااااغ معتقاااادات اللعااااب  وقاااد هنباااوا  اااروات العااارا  وفرتاااوا عليااان  نظماااة
الدينية و وتاعن اكجتماعية ومناهجن الفكرية ، وفرتاوا علين ترائب قازية و وجدوا اللاقا  

                                                        
مو ، بعاد 1111 -م 1114ل ه1337 – ه1333خ ا  ربغ زنوات بني عاام  احت  الربيطانيو  العرا  بكاملن (1)

   مهاادوا لااايلو قرابااة    اااة قااارو  ماان النلااااط التجسساا  والتجااااري والدبلومازااا  ، و خلاات القاااوات الربيطانياااة 
مو بقيااا ة بريزاا  كااوكا ،  ااام 1114وبالت ديااد يف لالسااا   ماان خلاارين الثااا  عااام  ه1333مدينااة الفاااو عااام 

مو ،  ااااام مدينااااة الناصاااارية عااااام 1115لالثالااااـ ماااان حعياااارا  عااااام  ه1334حتلااااوا ماااادينا القرناااااة والعمااااارة عااااام ا
لاحلاا ي علار مان هذار عاام  ه1336مو  ام مدينة بغادا  عاام 1115لاساما والعلرين من اون عام  ه1334
  العااااارا  وحااااادة إقليمياااااة ، مو ، وفرتاااااوا علااااا1111ل ه1337مو، مث خلتهاااااا كااااارب ء  واملوصااااا  واربيااااا   1117

 بنييغتها اجلغرافية ، العرا  ادو ه احلالية ، وعينوا حاكما  هلا هو بريزا  
كااوكا اإلجنليااعي ، وخنياادى هلاايا اكحاات ا العلماااء امثاااا املاارينا حممااد خقاا  اللاارياني و ااي  اللااريعة األصاافها  و ااي  

الربيطااانيني يف فااتة اكحاات ا علااا  حااّد خقاادير  مهاادي اسالنياا  والساايد حممااد زااعيد احلبّااوخ. وقااد بلغاات خسااائر
يف إحااادى املااابارات الاااا عقااادت بعاااد انتهااااء احلااارب ، مائاااة  لااا  باااني قتيااا  وجاااريح .  ماااا « املسااات لوياااد جاااور »

، ومنيادره 61انظر كتااب العارا  مان اكحات ا حا  اكزاتق ا للباعان ص»اسسائر املا ية فقد قدرت بامل يني . 
 « .لفوزت 43: خكوين العرا  احلديـ ص اليي اعتمد علين
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 والتناحر بني العلائر . 
وكاا  ماان مجلااة مااا خيططاااو  لااان خغيااري البنياة الت تيااة للمجتمااغ العراقاا  عاارب خااوطني م يااني 

جلنوبياااة مااان العاااارا  ، ورباااط هاااايه املنااااط  مااان الناحياااة اإل ارياااة مااان اهلناااو  الساااي  يف املنااااط  ا
 إتافة إىل مس   (1)بإمارة بومباي اهلندية

 اهلوية اإلز مية لللعب وربطان بعجلة الثقافة الغربية ، وهيئوا ليلو الوزائ  والسب  . 
رياني ا والاايي ولكن احلاونة العلمية بقيا هتا الدينياة املتمثلاة باإلماام اللاي  حمماد خقا  اللا

 يعّد رائد الت رير يف العرا  ا خنيدت هليه املبامرة . 
فانتفض اللعب ، و خر  القوات الغانية مان  رف الرافادين ، والااا كانات خعاّد قوهتاا مان 
الناحية العسكرية مان الادوا املتفوقاة عاد ا وعااّدة ، وكانات خعايش نلاوة اكنتنياار فاا  احلاارب 

 اللما . خوص  باإلمرباطورية الا كخغيب عنها العاملية األوىل ، وكانت 
، بعاد    خكبّادت خساائر فا حاة بااألرواح (1)«املكاوار»  فاهنعمت القوات الربيطانياة مقابا 

 . (2)واملعّدات
                                                        

وكااا  حاااكم بومباااي يعااّد املننيااب الثااا  بعااد احلاااكم العااام يف اهلنااد ماان حيااـ األييااة والنياا حيات وقااد طبقااوا يف  (1)
ومااا إىل ذلااو .  »الروبيااة  «العاارا  الاانظم اإل اريااة والقااوانني التجاريااة اهلنديااة وفرتااوا علياان التااداوا بالعملااة اهلنديااة 

إىل جانااب التارري  اهلجااري  »املاي  ي  «مو  لعماااوا الادوائر بازاات دام التارري  الغاارخ 1117ل ه 1337عاام  ويف
مو. ويعااّد 1122ل ه1341القمااري . وجعلااوا املكاخبااات اإل اريااة باللغااة اإلجنليعيااة، وازااتمر هاايا القااانو  إىل عااام 

بعجااااع « خلر ااا  » مو ، واعتااااار  1121ل ه1331العااارا   وا بلاااد عاااارخ  اااار تاااااد اكحااات ا الربيطااااا  عاااام 
 احلكومة الربيطانية عن  ارزة 

   . 1احلكم املبا ر للعرا  . انظر مرزاة اسلياا واهليمنة الغربية اجلديدة للدكتور حممد فات  اجلمايل ص
جنليااع وكاا  وه  عبارة عان عنياا غليظاة وقنيارية يكاّور  حاد طرفيهاا مبقادار مان القاار وكاا  يسات دم كسا ح تااد اإل (1)

   « .طوبو احسن لو مكواري »  فرا  القبائ  يهجمو  عل  املدافغ اإلجنليعية ويهعجو  بالعامية 
مو  اا ث 1121لاااون  ه1331مو و ااّك  اإلمااام اللاارياني يف ذي القعاادة 1121ل ه1331حااد ت الثااورة عااام  (2)

 جمالا إل ارة الثاورة ، وه  :
اإلر ا ات الدينية فيما خيا  الثاورة ، ويضام السايد هباة الادين اللهرزاتا  واللاي   املا العلم  : ومهمتن خوجين -1

 بو القازم الكا ا  واللي   محاد اسرازاا  والسايد حساني القاعوي  واللاي  عباد احلساني جنا  اإلماام اللارياني . 
فني واللاارطة وخاارمني الطاار  املااا امللاا  : ومهمتاان األ اارا  علاا  إ ارة الااب   واألماان الااداخل  وخعيااني املااوظ -2

 وما   بن ذلو وكا  أث  اللرياني يف هيا املا اللاعر اللي  حممد حسن  بو احملازن .
املاااا احلااارخ : ومهمتااان خنظااايم اسطاااط احلربياااة وإ ارة  ااابو  الثاااوار وخنظااايم احلمااا ت ، ويضااام عاااد ا  مااان رؤزااااء  -3

 تربعات واملعونات لعوائ  الثوار واماهدين . العلائر والقبائ  . وهناك جملا رابغ  ّك  جلمغ ال
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ولكاان اإلجنليااع مل يتكااوا العااارا  زااادى  ، فاغتااالوا نعيماان بالّساام ، وخططااوا لتجيااري الثااورة 
 كم املبا ر للعرا  غري جمد ، فاذخيوا  زلوبا  وحتريفها بعد    اقتنعوا إ  احل

 عليان ، ففرتاوا (1)هخر ل حت ا وهاو اكنتاداب 

                                                                                                                                                               

سااني يوماااا  . وبلاااجن عاااد  القااوات اإلجنليعيااة املرابطااة فاااا  العاارا   الاا  عساااكري ،  »75«وازااتمرت هااايه الثااورة مائااااة ًو
 اتافة إىل زتة  زراب من الطائرات . 

اجلناراا اإلجنلياعي املكلّا  بااحت ا  باني قتيا  وجاريح و زاري علا  حاد خقادير  »2261«وقد خكبادت القاوات الربيطانياة 
. وعلاا  خقاادير الاادكتور وماايض مجاااا عماار نظماا  يف كتاباان  »العاارا  يف  العنياايا «يف كتاباان  »هولااد   «كاارب ء 

، بلغااات  ربعاااة هك   311اجلااايور السيازااا  والفكرياااة واكجتماعياااة لل ركاااة القومياااة واكزاااتق لية يف العااارا  ص 
 انني  ل  بريطا  ومائا  ل   هيد عراق  . بريطا  ، وعل  خقدير البعض مث
يف كتابن اربعة  »زتيفن لونكريو  «مليو  باو  ازتلي  عل  حد خقدير  »41«اما اسسائر املا ية فرق  التقا ير خقوا 

 .  ما هرنست فيقدرها مبائة مليو  باو  ازتلي  .  123قرو  من خاري  العرا  ص
ليّااات عساكرية كانات موتااغ إعجااب األعااداء حا     اإلجنلياع خنياّوروا وجاو  تااّباط وهايه الثاورة كلافت عان وجاو  قاب

 خراك  و  ملا  بني الثوار بينماا مل يكان  ا ء مان ذلاو . وكلافت  يضاا  عان وجاو  النضاا السيازا  لرجااا الادين 
اإلجنلياااع الااايين كاااانوا وعاان اإل ارة الساااليمة للنياااراع وعاان اساااربة اإل ارياااة يف إ ارة مديناااة كاارب ء ، وهااايا  اااا  غاااف 

 ينكرو  عل  العرا  قدرخن عل  حكم نفسن بنفسن . 
لإلطاااا ع عاااان  ااااورة العلاااارين راجااااغ كتاااااب احلركااااة اإلزاااا مية يف العاااارا  ، عبااااا  حممااااد كاااااظم ، وكتاااااب خاااااري  احلركااااة 

ات اجتماعياة مان اإلز مية يف العرا  ، عبد احلليم الرهيم  ، وكتاب الوقائغ احلقيقاة ، علا  البعركاا  ، وكتااب حملا
  خاري  العرا  احلديـ ، عل  الور ي .  

مو ، والتاا  1116 ياار  17ا  15ل ه1335الاا عقدت عاام « زايكا بيكو » اكنتداب : هو جعء من اخفاقية  (1)
 ننّياات علااا  جتعئااة الدولااة العثمانيااة إىل مناااط  محااراء ونرقاااء وةااراء ، وحنياالت  ملانياااا ماان خ هلااا علاا  املوصاا  .

مو عنااادما نلاااروا ماااا ااااونة قياصااارهتم مااان 1117ل ه1336وخساااربت معلوماااات هااايه اكخفاقياااة عااارب الااارو  عاااام 
معاهااادات واخفاقياااات زااارية عقااادوها فاااا  غضاااو  احلااارب العاملياااة األوىل . وننّيااات هااايه اكخفاقياااة علااا     خكاااو  

 يااااار الاااااعور واملوصاااااا  البنيااااارة وبغااااادا  وحيفاااااا وعكاااااا مااااان حنياااااة بريطانياااااة ، وا  خكاااااو   ملااااا  ومحااااااه وحلاااااب و 
مااااارك »نساااابة إىل  « زااااايكا» واإلزااااكندرونة وزااااواح  زااااوريا ولبنااااا  ماااان حنيااااة فرنسااااا . وّةياااات اكخفاقيااااة ب

 نسبة إىل جور  بيكو هخر قنني  فرنس  يف بريوت .   « بيكو » عضو جملا العموم الربيطا  ، و« زايكا
لياااع ، ونّفاااي هااايا اكصاااط ح قراباااة    اااة علاااار عاماااا  مااان ومعاااىن اكنتاااداب : فاااارف الوصااااية علااا  العااارا  مااان قبااا  اإلجن

مو حيااـ  ااكلت  وا حكومااة انتدابيااة برئازااة عبااد الاارمحن الكااي   1132ا  1121ل ه1351إىل  ه1331
 وهخرهاا برئازة نوري السعيد الثانية . 

 مام احملكمة اساصة بالغربيني .ومن مهانا اكنتداب :     اكم الرعاياا الغربيو  فا  القضايا املدنية واجلنائية  
وماان اكزاااليب الااا ازاات دمها اإلجنليااع إلغااواء اللااعب العراقااا  اطاا   لفااو املناادوب السااام  علاا  كااوكا باادك  مااان 

مان  مو9191ل ه1337احلاكم السيازا  العاام ، وخغياري األزالوب اإل اري الايي اذخايوه بعاد اكحات ا للعارا  
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، بعاد     خخاار  (2) ه1331وامللوكيااة وننيابوا فينياا   ملكاا  علاا  العارا  عااام  (1)الطائفياة 
، فازااات دم هاااو ا خااار زيازاااة التميياااع الطاااائف   (3)مااان بااا   اللاااام بعاااد    حكمهاااا زااانتني

، وخيرعاااوا باار  «بريزاا  كااوكا »   العاارا  مسااتعمرة لإلجنليااع يااديرها املناادوب السااام  وجعاا
الداخلياة والظاارو  الدولياة ك خسامح لان باكزااتق ا واكعتماا  علاا  الاايات ،  وتاااع العارا  

 وازت دماوا كافة احلي  و   الوزائ  لغر  فكرة اكنتداب .
مااان  بنااااء رئااايا كااا  علااارية إلاااا  إزاااطنبوا فعلااا  زااابي  املثااااا : كانااااوا يرزااالو  ولااادين 

ل لت ااا  باملدرزااة العسااكرية لااتعّلم فنااو  احلاارب ولغاار  فكاارة الوصاااية علاا  العاارا  و ناان ك 
 ينيلح هليه الوصاية إكّ اإلجنليع .

والطريا  يف األمار : إ  اغلاب  عضااء جملاا الربملاا  و عضااء الاونارات و صا اب الرخااب 

                                                                                                                                                               

 ه 1331عااااااام  »كااااااوكا«ويااااااة كماااااا كااااااا  يف العهااااااد العثماااااا  ، فقااااااد  صااااادر الوحااااادة اإل اريااااااة إىل وحااااادة األل
 ناحية .  »15«قضاء و  »35« لوية و   »11«مو  بيانا  ،  صبح فين العرا  مبلّفا  من 1121ل

والوحدة اإل ارية : خقسيم البلد إلا  وحدات إ ارية وكّ  وحدة إ ارية خقسم إىل مناط  . وكاّ  وحادة إ ارياة يلار  عليهاا 
 تابط زياز  بريطا  وكّ  منطقة يلر  عليها مساعد تابط زياز  إما بريطا   و هندي . 

مو حيااـ قسام كااّ  لااواء إىل  قضااية وكااّ  1171ل ه1217عااام  »ماادحت با ااا«ووحادة األلويااة طّبقهااا الااوايل العثماا  
 قضاء إلا  نواح  وك ّ 

عاو  ، وكّ  قضاء قائم مقاام ونائاب ، وكاّ  ناحياة مادير ، ناحية إىل قرى وقنيبات ، وخوىل مسبولية كّ  لواء متنير  وم
 صاادرت حكومااة مو 1161ل ه1311وكااّ  قرياااة  و قنياابة  تااار ، وكااّ   تااار ياارخبط بالناحيااة مبا اارة . ويف عااام 

 حمافظة .   البكر قانو  احملافظات، ومبوجبن  بدا ازم اللواء إىل
حا  إ   حاد املسابولني الربيطاانيني كتاب يف خل اي   اورة العلارين : إ   « يعةخ العارا  » يقوا النقا  فا  كتابن :  (1)

لألجياا ال حقة من زازة العرا  ا السنة ا    يقّدروا اجلمي  اليي يدينو  بن للربيطانيني يف إنقااذهم مان النجا  
 ا الليعة ا .  

لااااون  ه1331 ذي القعااادة مو ، وخوطاااب بامللوكياااة يف1121لحعيااارا   ه 1331وصااا  فينيااا  إىل بغااادا   اااواا  (2)
مو . وخنيادى هلايا التننياايب 23/1/1121ل ه1331مو وننياب ملكاا  يف الثاامن علار مان ذي احلجاة 1121

 اإلمام السيد  بو احلسن األصفها  واإلمام اللي  حممد حسني النائي  . 
م باعتبااار إ  بااا   1121عااام قااّوف اجلنااراا غاااور  الضااابط الفرنساا  حكاام فينيااا  يف اساااما والعلاارين مااان ااااون  (3)

وماان قارارات هايا املباااار الايي عقاد يف إيطاليااا : « . زاا  رأاو » اللااام خاتاعة ل نتااداب الفرنسا  وفا  ماابار : 
 اقتسام النفط العراق  بني بريطانيا وفرنسا وحنيوا األخرية عل  حنية البنو األملا  . 

 .  114ص 1انظر موزوعة العرا  :  
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 .(1)ربعينيات كانوا من خّرجي  هيه املدرزةالعسكرية يف الث  ينيات واأل
، وخطلّاااااغ العراقياااااو  حنااااااو اكزاااااتق ا  (2)وعنااااادما  حااااااا الربيطاااااانيو  بالني ااااااوة اللاااااعبية

انتهجاوا منهجا  هخر واذخايوا منيطل ااا معساوك  هخاار لتكاريا اكحات ا كخيتلا  فاا  جاوهره 
 ، واليي (3)فا  عنيبة األمم عن اكنتداب ، فرعلنوا اكزتق ا النيوري و خوا العرا  

ملادة ًاا وعلارين زانة ، « الوصااية»مبوجبن فخرف عل  العرا     يقب  التبعية لربيطانيا 
اااانح امتياااااان ازااااات را  الااااانفط إلاااااا  اللااااركات الربيطانياااااة ، و   خساااااّن القوانااااااني بوازااااااطة  و   أخ

 ن بريطانيا . املستلارين الربيطانيني ، و   خنظم اجليو  وامليعانية وف  ما خرخضي
وازااتمرت إىل  ه1351وابتااد ت هااايه احلقبااة العمنيااة مااان الثااا  ماان مجااا ى الثانيااة عااام 

 ي مشلاات  واخاار عاااهد فينياا  األوا وعهااد غاااني الاايي  (1)ه1361الث  ااني ماان صاافر عااام 
، وعهاد (2) ه1351عخنّي خلفا  لوالده ح  مقتلن فا  السا   والعلرين من ذي احلجاة عاام 

لثاا  الاايي عخانّي هاو ا خار ملكاا  علاا  العارا  ، ومباا  نان كاا  صاغريا  فعخانّي األماري عبااد فينيا  ا

                                                        
 الاايين ذخرجااوا ماان ازااطنبوا ا اا  علاار رئيسااا  للااونراء حكمااوا العاارا  .  نظاار كتاااب العاارا  احلااديـ حنّااا اّ  ماان بااني (1)

 بطاطو .
ويلري خوفي  السويدي إىل هيه الني وة يف ميكراخن : فتنا ى  قطاب العرا  ونعماؤه و عيانان و ايو، علاائره ملقاوماة  (2)

وجتّلت هيه النيا وة علا  « . 71  العرا  والقضية العربية صميكرا  نني  قر  من خاري»اكنتداب الربيطا  . 
  ك  احتفاكت  ينية ومسريات احتجاجية عل  اسنيوص يف  هر رمضا  املبارك وحمرم وصفر . 

مو واصبااااح العاااارا  1132خلااارين األوا 3ل ه1351 خااا  العااارا  فاااا  عنيااابة األمااام يف الثاااا  مااان مجاااا ى الثانياااة  (3)
 يف العنياابة ، و الااـ  ولاااة فااا  اللاار  األوزاااط خاادخ  املنظمااة الدولياااة ، وا ااتط علااا  العضااو السااابغ واسمساااني

صاافر  4العاارا  الاادخوا يف عنياابة األماام  اارطن املسااب     يوافاا  علااا  املعاهااادة العراقيااة الربيطانيااة الااا عقاادت يف 
 حعيرا 31ل ه1341

   يكاو  العارا  خابعاا  لربيطانياا ، ومان بنو هاا    مو والا مبوجب هيه املعاهدة الا مدهتا ًساة وعلارو  عاماا 1131
يبقا  الت ال  العسكري بيان العرا  وبريطانيا ، واحتفاظ بريطانيا ا  التلااور يف املساائ  السيازيااة وهلاا احلا  يف 

واللااعيبة  ازاات دام السااكو احلديديااة واملطااارات واملااوانل واألهنااار العراقيااة ، وا  حتااتفو بريطانيااا بقاعاااد  احلّبانيااة
 العسكريتني وا  كيستدع  العرا  مستلارين عسكريني إكّ من بريطانيا . 

 م . 1141م وإلا  التازغ والعلرين من هذار عام 1132من الثالـ من خلرين األوا عام  (1)
 ه1351وقتااااااا  يف الساااااااا   والعلااااااارين مااااااان ذي احلجاااااااة عاااااااام  ه1352عاااااااني غااااااااني ملكاااااااا  يف مجاااااااا ى األوىل  (2)

 مو .  4/4/1131-1/1/1133ل
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 . (3)ه1361اإللن وصّيا  إىل    عخعا عن الوصاية ا ر حركة ر يد عايل الكي   عام 
وخ ا فتة اكزتق ا النيوري قيّلد العرا  برصافا  التبعياة ، وا اتد اسناا  علاا  األغلبياة 

 …   امللاركة يف القرار السياز  ومن حيـ 
واعتلاات صااي ات اكحتجااا  علااا  الوتااغ القااائم ماان قباا  علماااء املساالمني لرفااغ الظلااام 

 واحلي  عان اللعب و عت إىل إنالة التفرقة الطائفية الا انتهجتها احلكومات. 
مباايكرة للملاو غاااني  (1)ه1354فعلا  زابي  املثااااا : بعاـ اللااي  كا ا  الغطاااء عاام 

بااادى ازاااتياءه مااان خقيياااد حرياااة النيااا افة والتميياااع الطاااائف  الااايي حلااا  باألكثرياااة اللااايعية،  
وجتريدهم مان حقيقتهم الوطنياة ، و عا  إىل إلغااء الضارائب وخقليا  عاد  املاوظفني يف الادوائر 
احلكومياااة و عااا  إىل هتاااييب مناااااها ونارة املعاااار  وجعااا  الاااادرو  الدينياااة كساااائر الاااادرو  

إلااا  مراعاااة العدالااة يف خقساايم املراكااع النياا ية والعمرانيااة بااني  بناااء اللااعب األخاارى ، و عااا  
 .       (2)وخاصة يف اجلنوب والعتبات املقدزة

 إ  احلكومات الا خعاقبت علا  العرا  فا  العهد
اا ومان يتنيافح بنااو  املعاهاادات الااا امللك   بقت العرا  تمن رابطاة اللعاوب الربيطانية 

 خ ا  برمت
 ا .      (1)خلو الفتة مغ بريطانيا ختجل  لن هيه احلقيقة

                                                        
علااا  فينيااا  الثاااا  يف حركاااة ماااايا عاااام م وعاااني اللاااري   ااار  بااان راجاااح وصااايا  1141العا ااار مااان نيساااا  عاااام  (3)

 مو ، مث عاا  األمري1141ل ه1361
 عبد اإللن بنفا العام عل  الوصاية بتدّخ  اإلجنليع عسكريا  . 

 ه1355-1353ث  ااااورة  ااااعبية عارمااااة بااااني عااااام م وذلااااو لاااات  األوتاااااع وحاااادو 1135يف اللااااهر الثالااااـ عااااام  (1)
مو وةيت بثورة الرميثة ، والا كلفت عن ازتياء الليعة من زيازية التمييع الطاائف  ورفضاهم 1136-1134ل

 للواقغ املّر ، وقمغ السلطة هلم . 
 .  111نارات العراقية صوختضّمن هايه امليكرة ا نا علر ما ة ،  ّوهنا عبد الرنا  احلس  يف كتابن : خرري  الو  (2)
مو 1122املنيااا   لالعا اار ماان خلاارين األوا عااام  ه1341 برمات املعاهاادة األوىل يف الرابااغ علاار ماان صاافر عااام  (1)

 وختضمن مثانية علر ما ة ومدهتا علرو  عاما .
الثالااـ علاار ماان   املنيااا   ل ه1344واملعاهاادة الثانيااة  برماات يف بغاادا  يف الثااامن والعلاارين ماان مجااا ى الثانيااة عااام  

 م و وختضمن1126كانو  الثا  عام 
 اا ث ماااوا  ومااادهتا ًااا وعلاارو  زاانة ، عقادهاااا عباااد احملساان السااعدو ، وكااا  هنااياك رئيسااا  للااونراء وونياار اسارجيااة ، 

 مو . 1151ل ه1371وبوازطتاها مّد ت املعاهدة األوىل ملدة ًا وعلرين عاما   ي ح  عام 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 13 

مث ا ااااتدت حمااااانة اللااااعب فااااا  حقبااااة األربعينيااااات واسمسااااينيات ، وعنياااافت باااان رياااااح 
اكزتغااااا ا وخقاذفتاااان  مااااوا  التبعيااااة ، وخنقاااات فياااان األحااااعاب ونخيّفاااات اكنت ابااااات وقاخيّاااادت 

لنلاااط السيازاا  وعلاا  اسنيااوص يف النياا افة ، وخاارّ ت األوتاااع املعيلااية للنااا  ، وحخظاار ا
 فتة

 . (1) ه1361اكحت ا العسكري اإلجنليعي الثا  عام 
وفاااا  العهاااد اجلمهاااوري الاااايي ابتااااد  اكااام قازااام واألخااااوين عباااد السااا م وعباااد الرمحاااان 

وحلااّد  (2) ه1377عااار  والبكاار وصاادام ،  ي منااي السااا   والعلاارين ماان ذي احلجااة عااام 
مرحلااة جدياادة مااان الكباات الفكااري واكتااطها  السيازاا  واحلرمااا  ماان  ا   ،  خاا  العااارا 

والديكتاخوريااااة واكبتعاااا  عاااان الااادين والقااايم  التمتاااغ باحلقااااو  ، و تااا ت الطائاااافية واكزاااتبدا 
 السماوية  زازيات العم  السياز  .

ة ويف هاايه الفااتة باااد  احلكاام العسااكري للاااب   ، ومنعاات األحااعاب اإلزااا مية ماان  ارزااا
نلاطاهتا ، وانعدمت احليااة النيابياة ، واخساعت عملياات اكعتقاااا العلاوائ  والتهجاري املاربما 
، والتنيااااافية اجلسااااادية ، و تااااا   اللاااااعب يعااااايش اجلاااااوع واحلرماااااا  والكبااااات والديكتاخورياااااة 

 واألمراف النفسية والعقد اكجتماعية .
نتيجاة ظلام حكامان وابتعاا ه  واس صة  صبح العرا  يعيش الايّا والتبعياة وفقادا  الكراماة

 عن زنن هللا وموانينن . 
وا   كام نفسان ، كبااد مان إنالاة الطائفياة ولك  يعو  العارا  إلا  اكزتقارار واكزاتق ا 

 وخغيري منهجية 
إذا قاام » حكامن وكبد لنا من  الرجوع إىل زنن هللا خعاىل ، وقد َفنّيالتخ ذلاو يف كتااب 

                                                                                                                                                               

املنياا   لالراباغ علار مان كاانو  األوا عاام  ه1346مجاا ى الثانياة عاام  21 برمت فا  لناد  بتااري   واملعاهدة الثالثة
 مو وختضمن زتة علر ما ة ، عقدها جعفر العسكري وكا  هنياك ونيرا  لل ارجية . 1127

مااان  حااادى مو وختض1131املنيااا   لللث  ااني ماان حعياارا  عااام  ه1341صاافر عااام  4واملعاهاادة الرابعااة  برماات فااا  
علاارة مااا ة مااغ مل اا  لللابو  العسااكرية مكااّو  ماان زابغ فقاارات ومل اا  مااايل مكاّو  مااان ًااا فقاارات . واخحلااَ  

مو ناوري الساعيد وكاا  هناااياك 1131ل ه1351باملعاهادة اخفاقياة خاصاة لتنظايم اللابو  العاادلّية وقّاااغ عليهاا عاام 
 زوعة العرا  السيازية ، قسم اكخفاقيات العراقية الربيطانية . رئيسا  للونراء وونيرا  لل ارجية . انظر كتااب : مو 

 م . 1141 خلت القاوات الربيطانياة العاصماة بغادا  فا  نيساا  عام  (1)
 م . 1151الرابغ علر من اّون عام  (2)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 14 

  املوف  وهو املستعا  .، وهللا« اإلز م يف العرا  
 قم املقدزة

 حممد اللرياني
  ه1416ربيغ الثا  
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 اللقاء
 باملتصرف عبد الرسول اخلالص 

لاام خيضاغ للماوانين الدينياة  (1)اسالاا مبتاانير   هاو  ، هاو عباد الرزاوا  (1)ابتليات كارب ء
ملدينة كرب ء املقدزاة ، قاارر  وك اإلنسانية وكح  احلضارية. ففا  الفتة الاا كا  فيها متنيرفا  

إجيااااا   ااااارع  ائااااري حااااوا احلااااائر احلسااااي  ، وقاااااد واجاااان معاااااارتة  ااااديدة ماااان قباااا  العلماااااء 
واجلمااهري ، ك  إجيااا  هايا اللااارع وفا  الت طاايط الايي رةاان زايب ي إلااا  إنالاة  ماااكن   ريااة 

                                                        
ضااهم إىل قباا  ذلااو  ختلاا  العلماااء يف اجلاايور التررخييااة لكاارب ء املقدزااة فبعضااهم يرجعهااا إىل العهااد ا  ااوري وبع (1)

يف املن وخات األ رية البابلية ، وكي  كا  فه  ناحياة مان  »كرب ء   «و الـ إىل العهد البابل ، وقد وجدت لفظة 
نااواح  نينااوى اجلنوبيااة ، والتاارري  ياان  علاا  إهنااا  م لقاارى عدياادة . خقااغ بااني با يااة اللااام و اااطل الفاارات . وعثاار 

عفيااة يعااو  خررخيهااا إىل قباا  العهااد املااي  ي . وخقااغ يف جنااوب غاارب بغاادا  فيهااا علااا   جسااا  املااوخ   اخاا   وا  خ
 قيقاة  ارق  غارينتش ، وعلا  خاط العارف  55 رجاة و 43كيلو متار ، وخقغ علا  خاط الطاوا  »115«مبسافة 

 ه1311 قيقااااة مشاااااا خااااط اكزااااتواء يف املنطقااااة املعتدلااااة اللاااامالية ، ونفوزااااها وفاااا  إحنياااااء  45 رجااااة و  34
كيلااااااومت مرباااااغ ، وخاااااارخبط مب افظااااااة بغااااادا  وبابااااااا  والنجاااااا  »528156«ومسااااااحتها  161/445مو 1117ل

والديوانيااة ، وختاارل  فااا  الوقاات احلاتاار ماان  اا ث  قضااية و ربااغ نااواح  ، مركااع قضاااء كربااا ء وختبعااان ناحيااة احلاار 
عاااني التماااار . حتيطهااااا  واحلساااينية ، ومركااااع قضااااء اهلنديااااة وختبعاااان ناحياااة اسااااريات وناحيااااة اجلااادوا الغاااارخ ، وقضاااااء
كيلاومت، وخعاّد   »21«البساخني من ك  جاناب ويسقيها هنر احلسينية املتفرّع من النهر الفارات ، والايي يبلاجن طولان 

و ااهداء واقعااة  و خياان  خ الفضاا  العبااا   حيااـ حتتااوي علااا  مرقاااد اإلمااام احلسااني  -ماان املناااط  املهمااة 
علاا  ماادار الساانة وخادّر علااا  العاارا   مااواك  طائلااة ، وفيهااا معااامل   ريااة وزااياحية  الاااا يتاااوافد إليهااا الااّعوار و  –الطا  

كقنيار األخيضاار وعااني التماار وااارية الاارنانة اتااافة إىل املادار  واحلسااينيات واملساااجد القدأااة واأل ريااة . وقاااد ظهاار 
 فا  كرب ء خ ا ًسة قرو   ربعة نعامات  ينية كربى ، ها  

 د احلل  واللي  الوحيد البهبها  واللي  حممد خق  اللرياني والسيد حممد اللرياني .  مرجعية اللي  ابن فه
للمعيااد راجااغ كتاااب العواماا  التررخييااة لنلاارة وخطااور املااد  العربيااة واإلزاا مية، منيااطف  عبااا  املوزااوي . وخاااري  كاارب ء 

زااة ، جعفاار اسليلاا  . ومدينااة احلسااني ، وحااائر احلسااني ، الاادكتور عبااد اجلااوا  الكلياادار . وموزااوعة العتبااات املقد
حممد حسن منيطف  الكليدار . وبغية النب ء يف خاري  كرب ء ، عبد احلسني الكليادار . وخااري  احلركاة العملياة يف  

 كرب ء ، نور الدين اللاهرو ي  . وخراث كرب ء ، زلما  ها ي ها طعمة .
ر يف مننيااابن زااانة وخساااعة ا اااهر ، واصااابح ونيااارا  ل  اااغاا مو وازاااتم1141ل ه1361متنيااار  لاااواء كااارب ء عاااام   (1)

مو وونياااااارا  لللاااااابو  1153-1152ل ه1372-1371واملواصاااااا ت وكالااااااة يف ونارة نااااااور الاااااادين حممااااااو  عااااااام 
 مو . 1157-1155ل ه1377-1375اكجتماعية فا  ونارة نوري السعيد الثالثة علر عام 
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 .  ذات قيمة خرا ية، باإلتافة إىل إنالة مراقد مجغ من العلماء املاتني
وقد اقتح علين العلماء ، إقامة اللارع الدائري فا   ائرة قطرها  وزغ ح  ك ختضرر هيه 

 األماكن األ رية . 
ولكن املتنيرّل  ااا ى فاا  غيّلان ، و صاّر علا  خنفياي خطتان ، وإنالاة هاايه األمااكن ، ألهناا 

 نيك خكلفن التعويض املايل ، حياـ حتسب من املوقوفات . علما  ا  القوان
اإلز مياااة واملدنيااة والعامليااة خقضااا  بتعااويض األماااكن الوقفيااة ، إمااا بلااراء  ماااكن  فضاا  

 منها  و التعويض عنها بقيمتها من املاا وجع  املاا تمن  ائرة املوقوفات .
  ار عبد الرزوا اسالا  ظهاره لكا  النداءات واكحتجاجات ، ولام يعنت حا  بالقوانني 

 انب احلضاري . اإلز مية وك باجل
فقد  مر عمالن هبدم األماكن احمليطة باحلرم اللري  ، فاهنمو العماا هبدم ماا خنيا  إليان 

  يديهم غاري مكت ني باكعتاتات . 
. (1)اليي يعو  خارخين إىل العهد القدمي غري مبالني بنتائا عملهم »القا ا   «كانوا  طّلمو  

  (3)«مسجد ر   احلساني»و (2)»خا   مدرزة حسن «ومن مجلاة ما مت هدمن: 
كايلو خااّم   (3)«مدرزاة صادر األعظام»و (2)«املدرزة العينبيااة»و (1)«املسجد الناصري»و

                                                        
  كارب ء ، جايور خنيااميمها وذخطيطاهتاا النابعاة مان با   وا ي الرافادين ، من اسنيائ  املعمارية الا ايّعت هباا مباا (1)

وكيلو ازتعماا موا  البناء احمللية املتوّفرة ، ومنها الطابو  الطي  املف ور ا ا جر ا واليي يتميع مبروناة يف خلاكي  
، وكايلو ازاتعماا الاب ط املاعجَّا   مج  العخار  البنائية كاملقرننياات املعقادة اجلميلاة والنتاوءات والعقاو  والقبااب

امللااوَّ  لالقا ااا و الاايي ا ااتهرت باان كاارب ء بنيااناعتن ، ويطلاا  علياان ازاام لالكا اا  الكرب ئاا و يف خااعيني القباااب 
 واملآذ  واجلدرا  واألقوا  واملداخ  وغريها . 

هلندزاية الرائعاة ، خعلوهاا  غرفة ، وكخسيت جادارهنا بالعخاار  ا 71مو ، وحتتوي عل  1767ل ه1111 زست عام  (2)
 كتابات من ا يات القرهنية الكرأة ، وذخرّ  من هيه املدرزة مجاا الدين األفغا  و ري  العلماء . 

كااا  مقااره عنااد باااب الساادرة للروتااة احلسااينية ، وكااا  قاااد  قاايم فااا  وزااطن منااي العهااد األوا ، مقااام   ااري خاايكاري ،   (3)
 كا  قد وتغ يف ذلو احمل  قب     يبخي إىل الكوفة . انظر  - سني لإلمام احل –أل  الر   املطّهر 

 »نق  عاان كتااب خارياا  كرباا ء وماآ ر احلساني للادكتور عباد اجلاوا  الكليادار ها طعماة  177كرب ء يف الياكرة : ص«
 . 

 .  » 171كرب ء يف الياكرة : ص  « ه 1276 يده السلطا  ناصر الدين القاجاري عام  (1)
 وةيت بيلو نسبة إىل موقعها عند باب العينبية يف اجلهة الغربية للروتة احلسينية .  ه1276 زست عام  (2)
 وخقغ غرب الروتة احلسينية .  ه1276 زست عام  (3)
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 (4)هااادم مقاااربة املرحااوم املااارينا هاااا ي اسرازااا  ومقاااربة الطباطباااائيني ومقااربة صااااحب الضاااوابط
 ومقربة املرينا موز  .

ماااء، ملااا حاادث كاا  ذلااو ، وكحتفظنااا حاا  ا   ولااو كااا  اهلاادم قااد مّت وفااا  اقااتاح العل
 بتلو ا  ار القدأة .

ومل يعااّوف عباد الرزاوا اسااال  ماا مّت هدمان  ي خعوياااض يايكر، با  كاا  مان عارتان فااا  
  مر اهلدم  و طالبن بالتعويض ،  لق  بان فا  غياهب السجو  ،

اا  األنفااا ، وقااد مت وتااغ  ةااائهم يف  ال ئ ااة السااو اء ومل ياات ّل  ماان السااجن إكّ بلل
 من قب  السلطات . 

 

 اللقاء
 بالوزير عبد الرسول اخلالص

وكاناات حنياايلة  عماااا اسااال  فااا  مدينااة كاارب ء املقدزااة،    مّت خرفيعاان إىل  رجااة ونياار 
 اللبو  اكجتماعية. 

وقاااد التقيااات بااان عناااادما كاااا  ونياااارا  ، وحتاااد ت معااان حاااوا املفازاااد اسخلقياااة الااااا يلااايعها 
و  ، إذ كانوا ينلرو  ماان خ لان الفساا  ، ويساتثريو  غرائاع اللاباب مان خا ا عارف التلفعي

، فطلبت منان    أناغ خلاو األفا م و   أناغ ازات دام التلفعياو  يف  (1)األف م اسليعة واملاجنة
 املقاه  واألماكن العامة يف املد  املقدزة ، ألنن منكر وجيب النه  عن املنكر .

 مان احلقد ، وقاا :  نت خقوا إ  ما نعرتن يف التلفعيو  منكر ؟ نظر إيل بل ء 
 قلت : نعم . 

                                                        
. ولاد زاانة »تاوابط األصااوا«السايد إباراهيم باان السايد بااقر القااعوي  ، كاا  مرجعاا ماان مراجاغ الادين ،  لاا  كتااب  (4)

 . ويعّد من خ ميي صاحب الرياف والسيد اماهد و ري  العلماء .  ه 1262وىف زنة وخ ه1214
وخنيادى لل نياار الايي فرتان  قام خبدمات جليلة يف وقتن فبىن زور زامراء وقام بتيهيب إيوا   خ الفضا  العباا  

نيو  قرابااة األرباغ والعلارين  لفااا  علا  مديناة كاارب ء ، اماعرة الاا قتاا  فيهاا العثماا »جنياب با ااا  «احلااكم العثماا  
 من زكا  املدينة . 

 ح  إ  بعض اللباب كاناوا جينبو  مان فارط اإل ارة اللهوانية . (1)
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 قاا : وملااذا  نتام خرخكباو  املنكرات .. فها  منكرنا غري مقبوا ومنكركم مقبوا ؟ 
 قلت لن : اذكر يل منكرا  واحدا  اقتفناه . 

 قاا : اكخت   ،  لستم  نتم العلماء  تلفو  ؟ 
خت   من طبيعة البلر ، وليا مبقدور  حاد    أناغ البلار عان التفكاري ، قلت لن : اك

وطاملااا كااا  كاا  واحااد منّااا يفكاار، فاااكخت   وار  ، وخسااتطيغ    خنظاار إىل اكثاار  وا العااامل 
حتّضاااارا  لتجااااد اكخاااات   قائمااااا  يف جملااااا الربملااااا  وبااااني األحااااعاب ، فلاااايا اكخاااات   ماااان 

 املنكرات .
 كن الدين جيب    ك يكو  فين اخت   . قاا : هيا ص يح ، ل

قلااات : هااايا صااا يح فاااا  األصاااوا ، فلااايا هنااااك مااان يقاااوا بااار  اساااال  هاااو النيناااام  و 
الطبيعة  و  ل هخر من هيا القبي  ، فإّ  اجلمياغ متفقو  فاا  األصاوا ،  ماا اكخات   فهاو 

 واقغ فا  الفروع ، وهو غري مضر وك منكر . 
 علا  إنالة اكخت فات بني العلائر ؟  قاا : ملاذا ك خعملاو 

قلت : هيا الك م ك ربط لن مبا حنن فين ، ولو زلمنا ذلاو فانان لايا بريادينا حا  مجياغ 
إ   ريااد إكّ اكخت فاات العلاائرية ، ف ادو  إمكاناخناا هااو إننااا نسعاا  لايلو ماا ازاتطعنا : 

اإلص ح ما ازتطعت
(1). 

ال     يقوم باحلظر عل  خلو األف م وقد وعدنا خاريا  علا   ي حااا :  صررنا علا  اس
 كا  جمر  قوا ومل يعما  بن حا  قياام انق ب عبد، لكن وعده 

 الكرمي قازم حيـ هرب من العرا  إلا  لبنا  ، ومل يعلم منيريه بعد ذلو .
 زان كا  اسال  رجا   صلفا  وجريئاا  ، وكا  عضاوا  فاا  حاعب األماة اك اتاك  الايي يت 

صاااا جاارب ، وكااا  هاايا احلااعب يضاام عاااد ا  ماان الااونراء والنااواب ماان اللاايعة، وفااا  قلباااا هاايا 
احلاااعب الليعاااا  كاااا  احلاااعب الساااا  املنافااااا هااااو حااااعب ناااوري السعيااااد واةااان حاااعب اكحتااااا  
الدزتااااااوري ، وكانااااات هنااااااك حنياااااة يف الربملاااااا  واحلكااااااومة لألحااااااعاب األخاااااارى منهاااااا حاااااعب 

سااان حممااااد مهااااادي كخبّااااة وخليااا  كنّاااة واحلاااااعب الااادأقراط  الاااايي ير زااان كاماااا  اكزتقاااا ا  ز
 اجلا رج  .

                                                        
 . 11زورة هو  : ا ية  (1)
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وكاناات فكانات السالطة ختااونع علاا  هايه األحااعاب األربعاة وباألخاا  احلعباااني األولااني .  
 خارى يبلاجن عااد ها  ربعاني حعباا ، وها  عباارة عان خلاكي ت صاغرية خلاارك فاا  هناك  حعاب 

 وهنا  حعابا  رةية معتفا  هبا قانونيا  .اكنت ابات اكم ك
إ   ارزات الونراء واملسبولني فا   واخار العهد امللك  جلبت عليهم الوباا وكانت زاببا  
لتااوفري األجااواء املنازاابة ل نقاا ب الاايي حتااوا إىل نقطااة البدايااة لعهااد إّخَساام بااالظلم والطغيااا  

 .(1)وامتأل بامللاك  واألنمات إلا  يومنا هيا 
وكا  األفض  هلبكء    يكسبوا رت  النا  ، أل  رت  الناا  هاو األصا  فاا  احلكام ، 
فلاو كا  النا  راتاني عنهم ، ملّا خسّلط قازم عليهم عرب اكنق ب ، وملا   ار اللعب ظهره 

 للمسبولني يف العهد امللك  . 
اب بااا  كانااات خنّفاااي وك خيفااا      كثااار اكنق باااات يف العااارا  مل خكااان هلاااا ع قااااة باللعااا

 بت طياط من قوى خارجية  رقية  و غربية . 
 

 بلد االنقالبات العسكرية
 كثار من قا  اكنق باات العساكرية هام مان عما ء الغارب الايين يضاعو  إرا هتام بريادي 
املستعمرين وينفيو  هلم ما يريدو  مان خا ا هايه اكنق باات الاا خادر علايهم  رباحاا  طائلاة 

 . 
هاا  تامن امل طاط  (1)حد ت يف ب  نا إّ   غلب اكنق بات العسكرية الا وباعتقا ي

                                                        
 يقوا خليا  كّنة  حاد رجاكت العهد امللك  فا  حديـ جلريدة  (1)
ييم مرحلاة امللكياة واألخطااء الاا وقعات وارخكبات:  ناا م فا  خق1/6/1111بتاري   57فا  عد ها  »نبض اللباب  «

 عااات  بنياااراحة للتااااري     األخطااااء كانااات كثااارية ، فكااا   عضااااء حااااعب اإلحتاااا  الدزاااتوري الااايي خر زااان ناااوري 
الساعيد وكناات زااكرخريا  عاّمااا  لل ااعب  ان يتقاادمو  للت اايح إلااا  املااا النيااخ يفااونو  بالتعكيااة حتاات مظلّااة رئاايا 

وعل  هيا األزا  كّنا نلاك   كثرياة يف معظام الادورات اكنت ابياة ، وكنات إذا خكلمات  و  باديت ر يااا  احلعب . 
  اخ  احلعب  و جملا النّواب يسكات ا خرو  عل   زا     املت دث هو نوري با ا وليا خلي  كّنة . 

 العد ا  السابغ والثامن .  177-176 نظر جملة  رازات عراقية : ص
مو ، عناادما قااام اجلنااراا بكاار 1136خلاارين األوا 21ل ه1355ا انقاا ب عسااكري حاادث يف العاارا  عااام إّ   و  (1)

     طاح بونارة يازني اهلامش  لالثانيةو و ك  ونارة خر زها حكمت زليما . صدق  بانق ب عسكري ، بعد 
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 الغرخ وليا اللرق  ،
حااا  اكنقاا ب العسااكري الاايي حاادث فااا   فغانسااتا  مث انتهاا  إىل خسااّلط الليوعياااني 

 عل  رقاب النا  ، كا  انق با  بريطانيا  .
، فلمااذا ك  ادث هاايا األمار املفياد ونتساَئ  لاو كانات اكنق باات العساكرية  مارا  مفيادا  

 فا  الب   الغربية ؟ كرمريكا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكيا و ...
ففااا  حياااا  وقاااغ انقااا ب عساااكري فاااا  إيطالياااا قامااات بااان جمموعاااة مااان الضاااباط الااايين 
ازتولوا علا  السالطة وطلباوا مان الناا  التريياد ، لكان مل يبيادهم  حاد ، حاا  موظفاو الادوائر 

ة مل ينفايوا  وامرهم ، فبقا  اكنق بياو  وحادهم فاا  السااحة وانععلاوا  ايئا  فلايئا  ، حا  الرةي
 جاءت فرقٌة من اجليش وطوقتهم و زقطت حكومتهم ونخ َّ هبم يف السجو  .

و ولة كاهلند ا ماث   ا ومناي ازاتق هلا قباا  ًساني عاماا  خقريباا  مل  ادث فيهاا  ي انقاا ب 
   اللاما  ك خثنين رياح العسكار وك خعلعلن عواص  البنا   . عسكري وبقيت كالطاو 

حااعبا  صغااريا  وكبااريا  متنافسااا ،  »421«والسابب فاا   باات السالطة هنااك ، إّ  فيهااا قراباة 
 السلطاة فيما بينهام بلكا  متاوان  وعان طريا وهم يقتسمو  

رعااو  ويتاااجرو  وينياانعو ، اكنت اااب ، وإ   مااور اكقتنيااا  بياااد النااا  ، فهاام الاايين يع 
 فف  مث  هيا البلد ك يقغ  ي انق ب عسكري .

 

 لقاء

                                                                                                                                                               

مو حااادث انقاا ب مضاااا  . 1137ل ه1356ويعااّد هاايا اكنقااا ب فاحتااة اكنق بااات العساااكرية يف العاارا  . ويف عااام 
مو حادث 1151ل ه1377مو حادث انقا ب ر ايد عاايل الكاي   . ويف عاام 1141ل يار  ه1351ويف عام 

ل اااباط  ه1312مو حااادث انقااا ب اللاااّوا  . ويف رمضاااا  عاااام 1151ل ه1371انقااا ب قازااام . ويف عاااام 
ب فا ااا  مااان قبااا  البعثياااني تاااد مو حااادث انقااا ب البعثياااني وعاااار  ، وبعاااد خساااعة    اااهر حااادث انقااا 1163

مو حاادث 1165ل ه1314مو حاادث انقاا ب بعثاا  فا اا  . وفااا  عااام 1164ل ه1313عااار  . وفااا  عااام 
مو حدث انقا ب عاار  عباد الارنا  لالثاا و . 1166ل ه1315انق ب عار  عبد الرنا  لاألواو . ويف عام 

مو حاادث 1171ل ه1311بكاار . ويف عااام مو حاادث انقاا ب ال1161لاااون  ه1311وفااا  ربيااغ الثااا  عااام 
 انق ب صدام . خطر  اإلمام املبل  إىل اكنق بات العسكرية و ترارها يف طّيات الكتب التالية : الفقن

 السيازة والسبي  إىل إهناف املسلمني وملاذا خرخر املسلمو  ؟ و ارزة التغيري.
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 مع  وزير الداخلية سعيد البزاز
انتلرت الفوت  وانعدم األمن واكزتقرار يف مدينة كارب ء ، فقررناا اللقااء باونير الداخلياة 

مباااىن ونارة ،  خااايت معاااا   حاااد األصااادقاء ، وذهبناااا إلاااا  بغااادا  ، و خلناااا  ل وزاااعيد القاااعان
 الداخلية مث غرفة الونير ، فازتقبلنا زكرخريه اساص ، وكا   ابا  مب با  ووزيما  . 

 طلبنا منان اللقاء بالونير . 
 فقاا ه  عندكم موعد مسب  ؟ 

 قلت : ك .
 قاا : كبد من  خي املوعد مث اللقاء بن .

دزااة ، فرجاؤنااا    خقاادم قلاات : حناان لساانا ماان بغاادا  ، وقاااد جئناااا ماان مدينااة كاارب ء املق
  ةاءنا للونير وذخربه مبجيئنا .

 ذهب السكرخري إىل غرفة الونير مث عا  وهو يقوا : خفضلوا . 
 خلناااا غرفاااة الاااونير ، وكانااات وازاااعة وكبااارية ، وقاااد وتاااغ وزاااط الغرفاااة منضااادة طويلاااة ، 

 وخوحا   هنا صالة اكجتماعات .
 الت ياااةوه وزااالمت عليااان ، فااار  عليناااا وكاااا  الاااونير جيلاااا يف هخااار الغرفاااة ، فتقااادمت حنااا

والساا م، مث حتااد نا معاان حااوا مااا جيااري ماان  عماااا  لااة باااألمن وزاا مة املااواطنني يف كاارب ء 
 املقدزة .

قلااات : الفساااا  واإلخااا ا باألماااان والسااارقات وهتاااو األعاااراف خكثااار يف هااايه األياااام يف  
 كرب ء املقدزة ويف بقية مد  العرا  . 

 باهلا وك حتاولو  مواجهة املن رفني؟فلماذا ك خقفو  قل 
قاا الونير : فا  الواقاغ ك منلو اكزتعدا  الكايف ملواجهة مث  هايه األعماا، أل  الناا  

 عندما ين رفو  ينيبح من العسري مواجهة األعماا املن رفة . 
يف فإ  مبقاادور الدولااة مواجهااة األعمااا امل الفاة للقاانو ، عنادما خكاو  ظااهرة ،  ماا 

 غري هيه النيورة فليا مبقادورنا مواجهاة ذلو وليا مبقدورنا خغيري النا  .
 قلت : اإل كاا فا  هيه املسرلة ، ملاذا خغريت حالة النا  ؟

 ملاذا فسدت خربية امتمغ ؟
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 ملاذا انعدمت األخ   ؟ 
 ملاذا خقفو  مكتوفا  األيدي إك عنادما  دث  مر خ   القانو  ؟

 و  علا  خوفري األجاواء املنازبة للتبيةملاذا ك خعمل
 النياحلة ، باعتباركم ونيرا  للداخلية ، حا  يسري النا  وف  اسط املستقيم .

مث  تافت : يف الساااب  عنادما كنّااا يف النجاا  األ ار  وحاا  فااا  كارب ء املقدزااة كاناات 
اح وك حتاادث  يااة البياوت خبقاا  مفّت ااة األبااواب ماان النيااباح حااا  الليا  وماان اللياا  حاا  النيااب

 زرقة  و اعتداء .
إ   خاايكر خاا ا    ااني عامااا مل  ااادث يف بيتنااا ويف حملتنااا إكّ زاارقتا  ، فااا  املاارة األوىل 
زرقوا إبريقا  وكا  منينوعا مان الن ا  ، وفا  املرة الثانية زرقااوا منّاا بعاض م باا األطفااا ، 

ا السااار  الثااا  وكااا  ماان اجلااريا  ، وهاا  كاناات منلااورة علاا  احلباا  فااو  السااطح ، وقااد عرفناا
 وقد قّدم اعتياره وقااا حنن  خينا بعض امل با للتربك ،  ما السار  األوا فلم نعرفن .

هكيا كانت احلالة األمنية فا  الساب  ،  ما اليوم فالسرقات منتلرة فا  كا  مكاا  ، فماا 
لااو، فااا  كاا  ليلااة جيااب    ماان ليلااة إكّ وعاادة زاارقات حتاادث هنااا وهناااك، فااا  هاايه احمللااة وخ

 نتركد من  نّنا مل نتك باب الدار مفتوحة .
مث  ر فاات قاااائ   : إ  التبيااة النياحلااااة كفيلاااة بتغيااري الناااا  حناااو األحساان، فالتبياااة قوامهاااا 
ركنااا   زازاايا  : يااا العلماااء واحلكومااة ، فالعلماااء يقوماااو  بوظااائفهم زااواء كااانوا خطباااء  و 

 ن ننياح النا فقهاء  و  ئمة مساجد م
وإر ااا هم إىل مااا فياان اسااري والسااعا ة ويوجهاااو  امتمااغ التوجياان النياا يح ،  مااا األعماااا 

 الدولة واحلكومة . فه  من مهام،  األخرى
إ  مان  هااّم  زااباب الساارقة والفسااا  : الفقاار والفاقااة ، ف بااد ماان مكاف اااة هااايه الظاهااارة 

 باري  ك  من األ كاا . 
األغلاب هااو القاوانني الفازادة الاا ك خساتطيغ    خوفّلاار العدالااة فاا  وا  منلر الفقر علا  

امتمااغ ، وك خسااتطيغ    خقاا  قلبااااا اجللاااغ واكحتكاااار وك خااوفر احلريااات للنااا  يف ميااا ين 
 التجارة وغريها .

إ  السااانوات الاااا علاااتها يف كااارب ء  ياااام  اااباخ مل خقاااغ فيهاااا حاااوا ث السااارقة ا حساااب 
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 القلي  القلي ، وذلو لعدة  زباب :علم  ا إكّ 
 وك  : وجاااو  احلااارا  الليلياانّي ا الوّحا ااني ا ، وهااام جمموعااة منت بااة مااان العلائااار يقومااو  
بوظيفااة احلرازااة الليليااة ، وكاناات الدولااة قااد فوتاات هاايه الوظيفااة لرؤزاااء العلااائر ماان  مثااااا 

وها الاااااد ة ، فكااااا  هااااابكء عبااااد احلسااااني كّمونااااة ور اااايد احلمياااااري وها  اباااات وها النقيااااب 
 يتعهدو  ارازة حم هتم فا  الليا  من خ ا  فرا  العلرية .

 عضاؤه بني ت القراباة  و النياداقة ،  انيا  : إ   ه  املادينة كانوا جمتمعا  متمازكا  يرخبط 
 اجلميغ فكاا 

زيسار   يعر  بعضهم بعضا  . مان هنا ك جير   حد    يرخكب جرأة مث  السارقة ، ألنان
 من بيت  حد  صدقائن  و  قربائن  ا يثري اسج  واحلياء والعتاب .

  الثا  : إنن عل  يقاني لو زار  زو  يلق  القبض 
علين ، وزيخدا  يف امتمغ عل   نن زار  ، وزيبق  إىل هخر عمره ك يستطيغ النظار فاا  

ماار ، قاماات احلكومااة بتغيااري وجااوه النااا  ، هاايا مااا كااا  يف الساااب  .  مااا اليااوم فقاااد خغااري األ
الوحا ني و حلَّت اللرطة حملهم ، فرلغ  العام   األوك  ، واصابح الطريا  مفتوحاا   ماام مان 

 يريد السرقة واكزتي ء عل   مواا النا  .
ومان ناحياة  خاارى فقاد ارخفعااات األزاعار بعااد انتهااء احلاارب العاملياة الثانيااة ، و صابح هااايا 

كثاري مان اللاباب مان الااعوا  ،  ّاا زاّبب فاا  ظهاور الفساا  واملنكارات ، الغا ء زاببا  لعجاع ال
 ناهياو عان افتقار البعض للطعام واللبا  وما   بن . 

 ولو قلت : إ  ملكلة الغا ء ملكلة عاملية وليا مبقدورنا مواجهتها منفر ين .
خااار قلاات : اجاا د قاااد يكااو  هااايا الكاا م صاا ي ا  يف جانااب مناان ، لكاان ماان جانااب ه

 هناك  ربعة  زباب  خرى للغ ء : 
لدولااة مقابلهااا  مااواك  طائلااة ، وهااايه الساابب األوا : نفقااات األزاال ة الباهضااة الاااا خاادفغ ا

 األمواا فا  الواقغ
 خدفغ مان رصياد امتمغ، أل  بإمكاهنا    خستثمر يف مناح  احلياة امل تلفة . 

بالدولاااة إىل ازااااتريا  السااالغ وبيعهااااا يف  السااابب الثاااا  : تااااع  اإلنتاااا  احمللااا   ااااا يااادفغ
 الداخا  برزعار  تلفة أل  
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الدولة زترخي تريبة عل  هايه السلغ ، ها  تريبة اجلمارك ، األمر اليي زيب ي حتما  
 إىل ارخفاع األزعار وإىل ظهور البطالة .

ي   علاا   الساابب الثالااـ : كثاارة املااوظفني فااا  الدولااة ، فهاابكء يلااكلو  يف الواقااغ عبئااا   قاا
كاهااا  الدولااة ، كمااا وإ  كثاارهتم خوجااب خفّلاا  البطالااة فااا  امتااامغ ، وماان املفااروف حتدياااد 
عد  املوظفني بالقدر الواجب ، أل  نيا ة العد  عن احلّد املطلاوب زايعيد مان عاد  العااطلني 
 عن العم  ، وينيب و  عالة  علا  امتمغ ، أل  الدولة زتدفغ هلم رواخب ها  يف األصا  مان

  مواا النا  . 
السااابب الراباااغ : القواناااااني الكابتاااة لل رياااات واملقيّلاااادة للعمااا  واإلنتاااا ، ومااااا  كثرهاااا فااااا  
ب  نا، وه  حَتاّد مان النلااط العراعا  والنلااط التجااري واألنلاطة النياناعية ، وبسابب هايه 

 .   (1)القوانني  صبح الكثري من النا  عاطلني عن العم 
 العاملية ا : قب  احلاربولتوتيح هايه النيورة  قو 

الثانيااة كاناات مدينااة كرباااا ء املقااادزة ، خعااّا باألنلااطة اكقتنياااا ية ، وقااد التقياات برحاااد 
، وقااد  حنيااينا  (1)الل نياايات اكقتنيااا ية ، وهااو يف الوقاات نفساان رئاايا غرفااة جتااارة كاارب ء

 عد   نواع األنلطة اكقتنيا ية ، فقد ظهار   
م   تلاا  األقساااام مااان صااناعة متوزاااطة إىل صاااناعة عااد ها يقاااارب األربعمائااة ناااوع يلااا

 خفيفة .
 مثاااا صااناعة   وات الطااب  إىل صااناعة ازاات را  ماااء الااور  ، وكاناات كاارب ء خعتااارب زااوقا  

 .  (2)مهما  لتجار العرا  يتوافدو  إليها ليلتوا ما  تاجو  إلين

                                                        
يف موزااوعة الفقاان:  كتااب السيازااة وكتااب اكقتنيااا  وكتاااب  حتادث اإلمااام املبلا  عاان هاايه النقااط األربعااة خفنياي    (1)

   احلقو  وكتاب القانو  .
 وهو السيد ها م السيد حسن ها ننير هللا . (1)
كانت هايه النينائغ عل   نواع ، نوع موجن ل زاته ك احمللا  وهخار كزاته ك الاعوار و الاـ ل  ناني ، وعلاا  زابي    (2)

ساا ا واألزاارّة واحلنياارا  والتبااايل واملساحااا  واحملاريااـ واملناجاا  ،  وصااناعة احللويااات املثاااا ك احلنياار ، صااناعة ال
والاادبا والرا اا  ، وصااناعة الف اام وصااناعة اسااع  والف ااار وصااناعة اليلاامال وصااناعة الطر اا  والااثلا والط ااني 

و اة واحملفاورة وصاناعة العايب وصناعة اليهب وامليناء واملعد  األصفر وصناعة الن ا  والربوناع واحلنفياات واساع املنق
النسااااائية والرجاليااااة واملنياااانوعات القطنيااااة وصناعاااااة األبااااواب واللاااابابيو والساااارياميو املاااانقَّش والعااااا ي واملونائيااااو 
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هااا إلغااااء بعااااض وعمليااا  قاماات احلكومااة بت ديااد هاايه األنلااطة وفاارف قااوانني يااتم مبوجب
 النيناعات وإخضاع بعضها ا خر لأل را  احلكوم ،  ا  ّ ى إلا  التقلي  من  ورها . 

وملااا تااع  اإلنتااا  الااداخل  اتطااارَّت الدولااة إلااا  ازااتريا  احتياجاهتااا ماان اسااار  مسااببة 
 الغ ء والبطالة . 

وحاده ، لكان علااا  مث ازاتدركت :  ناا ك  قاوا إ  عا   هاايه امللااكلة بياد زاعيد القاعان 
احلكومة    خضغ قانونا  للوقو  بوجن الغا ء ، ويتضامن هاايا القاانو  ازتثمااار املاوار  البلارية 

 يف إجيا  جماكت العم  املتنوعة، 
وخسااتطيغ الدولااة    خقلاا  ماان موظفيهااا ، وحتنياار التوظياا  باملقاادار الواجااب ، كمااا كااا  

ة   ا اص أثلاو  القضااء واللارطة واملتنيارّلفية فا  الساب  ، حيـ كا  البلد يدار من قب  عد
 ، ويعاوهنم عد  قلي  من األفرا  . 

 ماا الياوم فقاد  نلاارت الادوائر وارخفاغ يف كاا   اارع مركاع لللرطاااة واماتألت املااد  باااملراكع 
 احلكومية الا كترورة لوجو  الكثري منها . 

ادة ، منهااا : اكزتبااادا  وقااد خساابب هاايا التضااّ م فااا  املااوظفني إلااا  ظهااور ملاااك  عدياا
وخاو  النا  من احلكومة ، و ماور  خارى ،  ا   ى اجتمااع هايه األماور إىل خارنمي الوتاغ مث 

 .(1)خفجريه
 ما التلفعيو  فقاد  ت ا  مفسدا  ألخ   النا  ومهّدما  للقياام اإلنسانيااة ، ألنان ك يباـ 

 السينما والطرب والرق  واألف م الفات ة ، وكيلو زوى الغناء 
 األمر اليي يفسد امتمغ . 

 واليو بعض اللواهد :
نق  يل مدير إحادى املدار  : إ  ا نني من ط ب الني  السا   اكبتدائ ، اليياان ك 

 ، مارزا فع  اللواط .« عاما  14»خعيد  عماريا عن 
 يقوا هيا املدير : ازتدعيت الطالباني ، و ر ت    

                                                                                                                                                               

وصناعاات خعتماد عل  الن ا  كنيناعة القدور واألوا  املنعلية والربونعية والن ازية املنقو ة بالنيور . انظار كتااب  
 لألزتاذ زلما  طعمة .  211: صكرب ء يف الياكرة 

وقااد ازااتغ  الغااارب هاايه الظااارو  فااروععوا إىل جمموعاااة ماان الضااباط مااان  مثاااا عباااد الكاارمي قازااام بقيااا ة اكنقااا ب  (1)
 .العسكري مث  صبح هبكء الضباط ت ية لتلو السيازة الرعناء 
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  هيا الفع  اللنيغ .ييكرا السبب اليي قا يا إىل
قاااا  حاااديا : ذهبناااا إىل إحااادى املاااد  امااااورة لكااارب ء وكاااا  فاااا  املديناااة زاااينما خعااارف 

 األف م اسليعة ، واخفقنا بعد ملاهدة الفلم    نطّب  ما  اهدناه .
واذكاار حا  ااة قتاا  وقعاات يف كاارب ء كااا  الساابب فيهااا األفاا م  يضااا  حيااـ ارخااا   خاااوا  

نما يف إحدى املد  القريبة من كرب ء ، وهناك  اهادا عملية قتا  فقاام  حاد صغار صالة السي
هيين األخوين بوتغ السكني علا  رقبة ا خر وذان بنفا الطريقة الا  اهدها يف الساينما 

 . 
 وقاد نخقلَ  امليباوح إلا  املستلف ، لكن مل أكن معاجلتن لكثرة ما نع  منن من الدم .

 نتيجة وجاو  عواما  الفسا  واإلفسا  . وهايه  مور طبيعية
وملا كا  وقات لقاءناا باونير الداخلياة ا زاعيد القاعان ا يف  اهر رمضاا  ، فقااد طرحناا علياان 

 ملكلة وجو  جمموعة كثرية من املقاه  يف كرب ء املقدزة الا حتولت
 إىل  ماكن لإل هار باإلفطار يف  هر النييام . 

 افارو   و مرت  ، وهيا خربير غري مقبوا عل  األغلب . وهم يربرو  إفطارهم برهنم مس
 وك  : أل  بازتطاعتاااهم    ياايهبوا إلااا  الفنااا    و ذخنياا  هلاام بعااض األماااكن اساصااة 

 والبعيدة عن األنظار .
  انيا  : إ  بعض املرخا ين هليه املقاه  هم من  ه  املدينة .

كان مااذا نفعا  ليساتتب األمان ويساو  قاا الونير : هناك ك م مفنيا  يف هايا األمار ، ول
 النظام يف الب   ؟ 

قلات :  وا  ال خعملااونن خلكلااو  جلناة مان ذوي اكختنيااص ماان  صا اب اللهااا ات 
 اجلامعية العليا ، ليب ثوا الوزائ  الكفيلة افو األمن والنظام . 

إىل  ماااكن مث طلباات مناان    يتنياا  مبتنيااار  كربااا ء وياارمره بااإغ   املقاااه  الااا حتولاات 
، و مااره (1)للمفطاارين ، وفعاا  اخنياا  هاخفيااا   مامنااا مبتنياار  كربااا ء وكااا  اةاان حسااني السااعد

 بإغ   خلو املقاه  .

                                                        
مااان بااادء  31ويخعاااّد املتنياارّل  رقااام  اااهرا ،  21وبقااا  فاااا  مننياابن  مو1155ل ه1375عخاانّي متنيااارفا لكااارب ء عااام  (1)

 مو .1121ل ه1331خلكي  احلكومة العراقية عام 
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مث التفت إلينا وقااا : إ  ازتعم  ص حيا  ولكن اعلماوا إنناا ك نساتطيغ    نبا  زاورا  
  نستطيغ    نب عانك  للمد  املقدزة عن بقية املد  العراقية  ،كماا  نناا ك

 زورا  حوا العرا  يععلن عن  وا العامل . 
فاحلضارة الغربية قا مة إلينا ، وه  خسري كساريا  املااء ، فكماا    املااء يساري وجياري فاا   
ك  مكا  ، فإ  احلضارة الغربية جتري وك أكن إيقافهاا ، وهاا  خفارف نفساها عليناا، فالايي 

    يسمغ ك مكم و ااوا خنفيي ما يستطياغ خنفييه ،يستطيغ    يفعلن زعياد القعان هو 
 وعلا  فرف إنا  نلرنا جلنة ملتابعة األمور ، فإننا كنستطيغ    نفع   كثر من ذلو .

مث ترب  مثلة عل  قولان ، يف العاصامة بغادا   صابح احتسااء اسماور  مارا  عا ياا  ومتعارفاا  
اسماار  ماارا عا يااا  فااا  بغاادا  فإناان ينياابح  علياان ، وكنسااتطيغ    نقاا  قبالاان ، وعناادما ينياابح 

كاايلو  ماارا  عا يااا يف طااويريا ويف احللااة ويف الاارنّانة وعااني التماار و.. ويف هااايه املااد   تسااو  
اسمر وك نستطيغ منعهم؛ ص يح إننا نستطيغ منعن ، يف املد  املقدزة اجااة قدزّيتااها لكنّاا 

ناااغ علاايكم  اارب اسمااور، فهاااو كنسااتطيغ    نقااوا ملاان يسااكن املااد  املقدزاااة ككاار  ب ء ، أخ
بإمكانن    يركب زيارخن وييهب إلا  إحدى املد  اماورة لكرب ء ليلرب فيهاا اسمر . هيا 
مااان ناحيااااة ، وماااان ناحيااااة  خااارى : هاااااناك  ماااااكن للاااادعارة بنياااورة رةيااااة يف العاصاااامة بغااااادا  

بغدا  ويار  بإحادى املومساات  وبازتطاعة من ألو املاا والوزيلة    ييهب من كرب ء إلا 
 ليقض  معها ليلتن مث يعيدها إىل بغدا ،

  و عل  األق     ييهب إلا  املومسات اللوا  أارزن عملهن يف الفنا   بنيورة رةية .
 ماذا خستطيغ    خعم  الدولة ؟ 

ض إ  احلضاااارة الغربيااة جعلاات حاادو ا  لعماا  الدولااة ، فلاايا مبقاادور الدولااة إكّ إجنااان بعااا
 األعماا النيغرية ،  ما األعماا الكبرية واحللوا األزازية واجليرية،فليا يف 

 قدرهتا إجنانها .
 عل   ي حاا : ناقلناه يف األمر مث وّ عناه وغا رنا املكا   .

وفا  خلو الليلة كا  ملتنير  كربا ء نيارة لدار السيد إبراهيم اللهرزتا  وهو من  عيا   
تنيار  للسايد اللهرزااتا     ا ناني ماان رجااا الادين فااا  كارب ء ذهبااا كارب ء ،  وقاد ذكاار امل

 إىل ونير الداخلية ، وقدَّما  كوى تدي . 
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و تاااااا  قاااااائ   :  مااااار  الاااااونير باااااإغ   املقاهاااااا  فاااااا   اااااهر رمضاااااا  ، مث زااااارا السااااايد 
 اللهرزتا  : ه  خعر  من يا ؟ 

 قاا السيد : ك  عرفهما .
 تا  عل  علم بسفرنا إىل بغدا  .وفع   مل يكن السيد اللهرز

حا  هناياة  هاار رمضاا  املبااارك ،  ماا عل   ي حااا  :  مثارت حماولتناا فاا  إغا   املقااه  
 األخرى املطالب

فلااام ياااا دث  ي إجناااان هلااااا، حاااا   خاااي الوتاااغ بالتااارنم والتفااااقم  ااايئا  فلااايئا ، وقااااد وقاااغ 
 .(1)ه3771اكنفجار فا  السا   والعلرين من ذي احلجة عام 

                                                        
 م . 1151انق ب الرابغ علر من اون عام  (1)
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 لقاء اللي  حممد رتا اللبييب  ونير املعار 
رجاااا   ولاااة وعاااامل  يااان و ااااعر كباااري ، وهاااو مااان علمااااء  ل واللاااي  حمماااد رتاااا اللبيباااا 

، واللاااي  «قاااد  زاااره»النجااا  األ ااار  ، وكاااا  ماااان خ مياااي السااايد عباااد اهلاااا ي اللااارياني 
امللكيااني ، وكااا  ملجاار يلااوذ  ،  ااارك يف احلكومااة يف عهاااد« قااد  زااره»اللااريعة اكصفهانااا  

 بن رجاا الدين حل  ملاكلهم ، وقد كا  من زلكهم . 
والسااايد مرخضااا  القعويناااا   (1)ويف  حاااد األياااام ذهباااتخ  ناااا والسااايد حمماااد صاااا   القعويناااا 

 واللي  جعفر
إلين يف  اره ، وكا  مط ًّ علا   ااطل هنار  جلاة يف مديناة بغادا  ، كاا   و52لصالر ا
 مجي   ،  لوءا  باأل جار من  طرافن و كنافن  . بيتن ها ئا  و 

 وبعد    جلسنا عناده، ذكر لنا بعض خواطره وذكرياخن من  يام حكومة نوري السعيد . 
قاااا لنااا : فااا  إحااادى األيااام صاارخت بوجاان نااوري السااعيد يف املااا ، وقلاات لاان ،  ناات 

  يكتاخور . 
                                                        

العّ مة احلجة هية هللا السيد حممد صا   بان السايد حمماد رتاا بان السايد ها ام املوزاوي القاعوي  . مان موالياد عاام  (1)
لعلام واللاار  والساايا ة ، ازااتوطنت العارا  يف القاار  الثااا  علاار اهلجااري ، م ينتما  إىل بياات ماان بيااوت ا1111

عاصر يف بدايات  بابن  ورة العلرين يف العرا  الاا انطلقات مان مديناة كارب ء املقدزاة . منا  وخرعارع يف  حضاا  
فااة يف البلااد كااا  العلام واللاار  يف بياات  عخاار  عنان    جخااّ  رجاااهلم علماااء ،  مَّ النااا  يف النيا ة يف مساااجد معرو 

هخرها الروتة احلسينية اللريفة ، وكا  أاار  خادريا العلاوم الدينياة يف عاّدة معاهاد ومادار  يف كارب ء املقّدزاة ، 
منهااا املدرزااة اهلنديااة ومدرزااة البقعااة ومدرزااة العّ مااة اماهااد . لاان مسااايات  قافيااة كثاارية ، فقااد كتااب الكثااري ماان 

رزاالة يف « » خفساري زاورة الناور  «« احلسني حاّ  خالاد » ّل  بعض الكتب منها النلرات وامّ ت اإلز مية و 
 وقد«. احلجاب 

هخاار  اااهد » زاااهم مااغ رجاااا  زاارخن يف هاايه الثااورة تااّد اكزااتعمار الربيطااا  ، فكااا  كمااا عاارّب عناان حساان العلااوي : 
 « .عل   ورة العلرين يف العرا  

م مغ  لة من العلماء ورجااا الفكار والعلام وعادة مان  فارا  1111لرابغ من عام اعتقلتن السلطات العفلقّية  وائ  اللهر ا
 زارخن و و عاتهم ننعاناهتااا الرهيباة ، وعنااد اعتقالان قااد  اار  علاا  الثماانني ماان عماره اللااري  ، وكناا هاو وهاام يف 

تاباة هايه األزاطر ا  يدي السالطات املساتبدة يف العارا  ، ك يعار  عنان وك عانهم  ي  ا ء إط قاا  ا حا  خااري  ك
 نان  كارب زاجني زيازا  » وقد نلرت عنن منظمة حقو  اإلنسا  التابعة لألمم املت دة يف حينهاا وذكارت عنان : 

 « .يف العامل 
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ن بعادي حكوماة  خارى ، زاتعر  مان فقاا لا  نوري السعيد : إذا  نا ذهبت وجاءت م
 هو الديكتاخور . 

ويضاي  اللاي  اللبيباا  قاائ   : وفعاا  ، مل ااض زانوات بعاد هايه الواقعاة إكّ وابتليناا مباا 
 قالن نوري السعيد فقد حدث اكنق ب العسكري اليي قام بن قازم .
ب ، ف رجات ألرى ويف يوم من األيام كنت جالسا  يف بيا ، وإذا بطار  يطر  عل  البا

 وإهنا الثوريدد ، وهم يقولاو  لا  ، إ  ابنتو متهمة ،مجعا  من اللباب 
 مناهضة للليوعية واحلعب الليوع  احلاكم .

 يقوا اللي  اللبيبا  : قلتخ : ماذا خريدو  منها ؟ 
 قالوا : نريد    خر  معنا لنسرهلا بعض األزئلة . 

 غلقت الباب  ام اخنيلت باهلاخ  بارئيا الااونراء قلت هلم : اصربوا ح   خربها بيلو . 
ا عباد الكرمي قازم ا ، وقب  ك    ء  خربخن بقنية نوري السعيد ، وما قالن يل، مث قلات لان ، 

 خربّل هبكء الييان جاؤا إىل بيتنا وهم ك نالوا  مام الباب ينتظرو  الفريسة .
 د ا من رجاا اللرطة لتفريقهم . قاا يل رئيا الونراء : اصرب قليا  ، فإنا  زربعـ ع

 مث قلت لن : ا   فهمت ك م نوري السعيد ما اليي صنعتم بالبلد ؟  
يقااوا اللااي  اللبيبااا  :  غلقاات التليفااو  ، ومل أاار زااوى  قااائ  حااا  جاااءت مفاارنة ماان 

 .  (1)اللرطة ، فرحاطوا هببكء اللباب مث فرقوهم عن الدار
 قطااب الدولة،ورئيساا  للمجماغ العلما  العراقا ،   يان ، و حادقلت لللبيبا  : باعتباارك عاامل 

 مننيب مهم.  وهو
امتمغ ، حا  خعاو  الع قة الوطيدة باني ملاذا ك حتاوا    خنلار الثقافة اإلز مية بني  فرا  

 النا  والدين
 اإلز م ،كما كا  يف عهد رزوا هللا لصل  هللا علين وهلن وزلمو .

ذاك التواتاغ مان الرزاوا األكارم لصاّل  هللا عليان وهلان وزاّلمو انتلار ألج  خلاو الثقافاة و 
وزّلمو، فإنن كا  مغ هيا يكمن زّر جناح الرزوا لصّل  هللا علين وهلن الدين اإلز م ، ويف 

                                                        
وهيه القنية خيّكرنا بالقنية التالية : انتقد اللي  اللبيبا  نور السعيد بإحدى ملاريعن ، فقااا ناور الساعيد لللبيباا   (1)

اان  اافتو و  «:  . فرجاباان اللااي  اللبيبااا  قااائ   : هاا  كناات مبعارتااا مغرتااا  . رّ  علياان  » اافت  اناات معااارف مل
 نوري السعيد بالنف  واكعتيار .
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 النا  وكانوا معن ، فا  السلم واحلرب ، ويف العراعة والنيناعة ، ويف عم  الربّل واسري .
وزاالمو واقتاادت باان ، فإهناااا  يضاااا  الرزااوا لصاال  هللا علياان وهلاان  وإذا اذخاايت الدولااة ماانها

زتخق  زلَّم النجااح بفضا  التفاا  الناا  حوهلاا ، حاا  ك أيا  الناا  إىل خياار اللايوعية  و 
األحاعاب األخاارى الكاافرة ، والااا هتاد  العارا  برمتان ، واليياان   بتاوا فلا  جتاربتهم فاا  الاب   

 ا فعلوه مان جرائم ا  اللعب العراق  . األخارى ، و اهدنا م
 قاا : ما هو السلوك اليي جيب    نسلكن ؟ 

قلاات :    خساالكوا زاالوك رزااوا هللا لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو و   خفعلااوا مااا فعلاان يف 
 قنيتن مغ  خ زفيا  ومغ هرقا  فا  اللام . 

 وذكرت لن القنية : والاا حاصلها كما يف كتب السرية ما يل  :
قاا  بو زفيا  : انطلقت فا  املدة الا كانات بيا  وباني رزااوا هللا لصال  هللا عليان وهلان 

 وزلمو ا الظاهر
   خلاو املاادة هاا  ماادة صالح احلديبيّااة ا إلااا  اللاام ، فبينمااا  ناا باللااام إذ جاا ء بكتاااب 

ا وهااااو رزااوا هللا لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو إلاااا  هرقاا  ، عظاايم الااروم ، ، فدفعاان الرزااو 
  حّية إلا  عظيم بنيرى ، فدفعن عظيم بنيرى إىل هرق  .

 فقاا هرق  : ه  هاهناا  حد من قوم هايا الرج  اليي يععم  نن نيب . 
 قالوا : نعم . 

قاا  بو زفيا  : فدعيت  نا فاا  نفار ماان قاريش ، فادخلنا علا  هرقا  ، فاإذا هاو جاالا 
 وعلين خا  ، وعظماء الروم حولن . 

  يدين ، فقاا  ّيكم  قرب نسبا  من هيا الرج  اليي يععم  نن نيب ؟ فرجلسنا بني
قاا  بو زفيا  ، فقلت  نا ، فرجلساو  بااني يديان ، و جلساوا  صا اخ خلفا  ، مث  عا  
بتمجانن ، فقاا لن ق  هلم : إ  زائ  عن هايا الرج  اليي يععم  نان نايب فاإ  كايَّب  فكاّيبوه 

 . 
  ، لوك  افاة    يب ار عل َّ الكيب لكيبتن . قاا  بو زفيا  و مي هللا

 مث قاا لتمجانن ، زلن كي  َحَسَبن فيكم . 
 قاا : قلت هو فينا ذو حسب . 
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 قاا : فه  كا  من هبائن َمللو ؟ 
 قلت : ك

 قاا : فها  كنتم ختهمونن بالكيب قب     يقوا ما قاا ؟ .
 قلت : ك

 اؤهم ؟ .قاا : من يتبعن ،   را  النا   م تعف
 قاا : قلت : ب  تعفاؤهم .
 قاا :  يعيدو   م ينقنيو  ؟ 
 قلت : ك ، ب  يعيدو  .

 قاا : ه  يرخد  حد منهم عن  ينن بعد    يدخ  فين ز طة لن ؟ 
 قلت : ك .

 قاا : فه  قاخلتموه ؟ .
 قلت : نعم .

 قاا : كي  كا  قتالكم إياه ؟ 
 ب مّنا وننييب منن .قلت : يكو  احلرب بيننا وبينن زجاك  ينيي

 قاا : فه  يغدر ؟ .
 قلت : ك، وحنن منن فا  مدة ك ندري ما هو صانغ فيها .

 قاا  بو زفيا  : فو هللا ما  مكن  مان كلمة   خ  فيها  يئا  غري هيه . 
 قاا : فه  قاا هيا القوا منكم  حد قبلن ؟ 

 قلت : ك .
 قاا : وكي  عقلن ور ين ؟ 

   وك ر يا  قط .قلت : مل نعب لن عق
 قاا : فما يرمركم بن ؟ 

قلااات : يرمرناااا بالنيااا ة والعكااااة والعفاااا  ، و   نعباااد هللا وحاااده ك  اااريو لااان ، ويرماااارنا 
 بالوفاء بالعهد و  اء األمانة .

قاااا لتمجاناان : قاا  لااان إ  زاارلتو عاان حساابن فععمااات  ناان فاايكم ذو حسااب ، وكااايلو 
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 الرز  خبعـ يف  حساب قومها .
ه  كاا  فاا  هبائان ملاو فععمات  نان ك ، وقلات لاو كاا  ماان هبائان ملاو لقخلات وزرلتو 

 رج  يطلب ملوخ هبائن .
 وزرلتو عان  خباعن  تعفاؤهم  م   رافهم ، فقلت ب  تعفاؤهم وكيلو اخباع الرز  .
وزارلتو ها  ختهمونان بالكايب قباا     يقاوا ماا قااا ، فععماات  نان ك ، فقاد عرفات اناان 

 يب عل  النا  مث ييهب فيكيب عل  هللا .لام يكن ليدع الك
وزااارلتو هااا  يرخاااد  حاااد مااانهم عااان  ينااان بعاااد    يدخلااان زااا طة  لااان ، فععمااات    ك ، 

 وكيلو اإلأا  إذا خالط حلا ة القلوب مل خير  منها .
 وزرلتو ها  يعيادو   و ينقنيو  ، فععمت  هنم 

 يعيدو  ، وكيلو اإلأا  ح  يتم .
، فععمت  نكم قاخلتموه ويكو  الاا رب بيانكم وبينان زاجاك  ينااا وزرلتو ها  قاخلتماوه 

 منكم وخنالو  منن ، وكيلو الرز  خبتل  مث خكو  هلم العاقبة .
 وزرلتو ه  يغدر ، فععمت  نن ك يغدر ، وكيلو الرز  ك خغدر .

وزرلتو ه  قاا هيا القوا  حد قبلن ، فععمت  نن ك ، فقخلت لاو قااا هاايا القاوا  حاد 
 بلن قلت رج  ائتم بقوا  قي  قبلن .ق

قاا : مث قاا : إ  يكن ما خقوا حقا  فإنن نيب ، وقد كنت  علام  نن خار  ومل  كان  ظنان 
مانكم . ولاو  علام  ناا  اخلا  إليان ألحببات لقااءه ولاو كنات عناده لغسالت قدميان ، وليابلغن 

 ملكن ما حتت قدم  . 
 قاا : مث  عا بكتاب رزوا هللا فقر ه . 

ر    ابااان  ، قينياااار  ظهااار الغااايو اللاااديد . وقااااا لعّمااان : قاااد ابتاااد  بنفسااان وةااااك وذكااا
 صاحب الروم . 

فقاا : وهللا إنو لضعي  الر ي ،  خرا   رم  بكتاب رجا  يرخيان الناامو  األكارب ، وهاو 
  ح     يبد  بنفسن ، ولقاد صد  ،  نا صاحب الروم وهللا مالك  ومالكن .

رل من قراءة الكتاب ارخفعت األصاوات عناده وكثار اللغاط ، فارمر قاا  بو زفيا  ، فلما ف
 بنا فرخرجنا . 
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 ألص اخ حني خرجنا لقد عظم  مر ابنقاا : قلت 
 .  (1) خ كبلة ، إنن لي افن َمللو ب  األصفر

وفا  رواياة  خارى فمانلات مرعوباا  ماان حمماد حا   زالمت ، وكنات  تارب إحاادى يادي 
 ا  هللا لقد عظم  مر ابن  خ كبلة ،  صبح َمللوخ الروم يهابن .علا  األخرى و قوا  ي عب

وا   علينااا    نعاار  ملاااذا كااا  رزااوا هللا لصااّل  هللا علياان وهلاان وزااّلمو هكاايا حااا     
 ملو الروم كا  يهابن .

ك خيفا     رزوا هللا لصّل  هللا علين وهلن وزّلمو كا  نبيا  ، وكا  يتمتغ إىل جوار ذلاو 
وإنو لعل  خل  عظيم لخ  العظيم ، وقد قاا هللا زب انن فين ، باسخ 

(2). 
واألخ   احلميدة لام خكان خقتنير عل  الس م والت ية ور  الت ية ب  يف األخي والعطاء 

 . 
 األخ   فا  البيت ، وفا  ميدا  احلرب ، ويف زاحات امتمغ . 

 األخرى .األخ   يف العفو ، ويف النيفح ، ويف مئات احلاكت 
وهاايا هااو الساابب الااايي جعااا  النااا  يلتفااو  حااوا اإلزاا م ومبا ئاان ، وجيعلااوه حمااورا  يف 

  حياهتم ، وجيعلو  من نبيهم قدوة هلم وألبنائهم . 
فلااوك  خاا   الرزااوا لصااّل  هللا  حاااكهتم واليااوم عناادما ننظاار إىل املساالمني ناارى قااد خغاارّيت

 األرف . علين وهلن وزّلمو ملا بق  مسلم عل  وجن
وحناان  يضااا  عناادما نت لَّااا  باارخ   رزااوا هللا لصااّل  هللا علياان وهلاان وزااّلمو ونقتاادي بااان 

، حيناياك زايتجمغ (1)…لقد كا  لكخم فا  َرزوخال هللا  خزاَوٌة َحَساَنةٌ اسب ا ياة الكرأة: 
 النا  حولنا  يضا  . 

 والنا  اليين يلتفو  حولنا عل   كلني .
  ص اب املنياا األوا : النفعيو  و 
 الثا  : امل لنيو 

                                                        
 ط طهرا  . 1ح 21باب 312ص 21ونظري هيه القنية ور ت يف كتاب اار األنوار :   (1)
 . 4زورة القلم : ا ية  (2)
 . 21زورة األحعاب : ا ية  (1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 35 

 ماا النفعياو  فهاام القلاة القليلاة ، وهاابكء يضاّرو   كثار  ااا ينفعاو  ، ألّ  هادفهم اكنتفاااع 
فقط ، وعل  رغم وجاو  هابكء ، فإ  كا  الدين علا  حا  ، فإنان زايظهر علا  هابكء وعلا  

 اجلميغ .
. والسابب  ناان  يان الفطاارة والعقاا  (2)لاانليظهااره علاا  الاادين ك يقااوا هللا زااب انن وخعااىل : 

 والعاطفة ، ك    ء فين يتنازب مغ متطلبات اإلنسا  ورغباخن وهمالن . 
ليكرها يف هيا امل تنير. وكاا  اللقااء مث حتد نا مغ اللي  اللبييب برمور  خرى ، ك جماا 

 ومو ة.  لقاء جماملة
 ويف هناية األمر و عناه وخرجنا من عنده .

                                                        
 .  21وزورة الفتح : ا ية  33ة التوبة : ا ية زور  (2)
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 اللقاء 
 بوزير املعارف خليل كنة 

 حااد  صااهار رئاايا الااونراء نااوري السااعيد، وقااد خقلااد ونارخاااني يااا املعااار   ل  وخلياا  كنَّاان
 واملالية . 

وقاد التقينا بن باعتباره ونيرا  للمعار  ، وكاا  اهلاد  ماان العياارة هااو الت ادث معان بلاار  
 إحداث إص حات يف املناها التبوية . 

كباارية بالرغااام مااان  ناان كااا  زاانيا  متعنياابا  ، و نااا رجاا   ياان  اايع  ، وقاااد ازااتقبلنا افاااوة  
ابتد ت حديث  معن بيكر هيا احلديـ عن رزوا هللا لصّل  هللا علين وهلان وزاّلمو : لصانفا  

و ناتم منيادا   (1)من  ما إذا صل ا صل ت  ما وإذا فسادا فسادت  ماا الفقهااء واألماراءو
 لألمراء .

 سامة عريضة مث قاا :ابتسم الونير ابت
األمراء اليين  نا جاعء منهم ليسوا بنياحلني ، مث إنن ر     ث مارّات : هللا يهادي األماراء 

. 
 مث قاا : ما ه  طلباخكم ؟

قلات : موتوعناااا هااو املادار  ، فااإّ  مناهجهااا خالياة ماان اإلزاا م ، فلايا فيهااا مااا أااّت 
 إىل الدين احلني  بنيلة.

 عل  مناها التدريا ؟  قاا : وه   نتم مطّلعو 
قلاات : نعاام، إناا  طالعاات خلااو املناهاااا ، صاا يح إّ  فيهااا النياا ة والنياايام وغااعوة خياارب 

 وما   بن ذلو ، لكن ليا اإلز م يف هيه األمور فقط . 
 قاا : إذ  ماذا خريدو  غري هيا ؟

قلااات : لاااايا يف هاااايه املنااااها ذكاااار للجانااااب السيازاااا  مااان اإلزاااا م ، هااااا  إ  النظااااام 
 سياز  اإلز م  نظام مجهوري  م ملك  ؟  ال

                                                        
 .1ح 11ب 41ص 2،   1ح 11ب 336ص 75اار األنوار :   (1)
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 ه  يف اإلز م انت ابات ؟ 
 ه  يف اإلز م مبزسات  زتورية ؟ 
 ه  إ  اإلز م يلرّع األحعاب ؟ 

 و خيت  طرح علين األزئلة واكزتفسارات
مث قلاات : هااايا  وك  ،  ماااا  انياااا  : لااايا يف هاايه املنااااها ذكااار للجاناااب اكقتنياااا ي فاااا   

ه  ميعات النظام اكقتنيا  اإلزا م  ، ها  هااو نظاام ا اتاك   م ر ةاايل ،  م  اإلز م ، ما
  ل هخر ؟

  الثا  : ليا فا  هايه املناهاا  يل عان النظام اكجتماع  اإلز م  عل   ييتن . 
 رابعا  : ليا فا  هايه املناها  ياٌل عان فلسفة احلياة يف نظر اإلز م .  

  إنا  ك  علم هيه األ ياء فكي  باملدرزني والط ب . فض او الونير وقااا : وهللا
قلت : امللكلة خكمن هنا ، فرنتم الايين اثلاو   علا  زالطة خربوياة فاا  الاب   ك خعرفاو  
عاان هااايه األمااور ، ألنكاام لااام خدرزااوها فااا  املااادار  ، وخساابّبو  باايلو خاارخر الااب   ووقوعهااا 

 خكبي  الثقافة واملثقفني . فا   حضا  الغرب  و اللر  ، وخسببو  
فااااإذا كنااااتم  نااااتم ك خعرفوهنااااا ، فكيااااا  حااااااا الت ميااااي النيااااغار الاااايين ياااادخلو  املاااادار  

 ويدرزو   روزا  يضعها  نا  ك يعرفو   يئا  عن اإلز م ، هيا  وك  . 
واألماار الثااا  : جنااد بعاااض األحيااا     هناااك مدرزااة  انويااة للبنااات وإلااا  جانبهااا مدرزااة 

ياة للاايكور ، وامل حااو  ّ  بعاااض الطالبااات يارخني إىل املدرزااة مب بااا غاااري كئقااة ، وإناااهن  انو 
 لام يلتعمن باحلجاب اللرع  ، ويننيرفن مان املدرزة فا  الوقت اليي يننير  فين الط ب . 
فيلتقاا  اجلنسااا  يف الطرقاااات واألنقااة ، وخباااد  امللاااك  اكجتماعياااة الااا هلاااا ه ااار وخيماااة 

 ر وعل  منيري ومستقب  الفتيات . عل  األز
 من هنا ، فمن ال نم اكهتمام هبيه الناحية .

حنااان نطاااالبكم باعتبااااركم ونيااارا  للمعااااار     انعاااوا هااايه املظااااهر امل رباااة حااا  للجاناااب  
 التعليم  والتبوي . 

 قاا الونير: ليا مبقدوري    افع  ك  ما خريدونن ، لست قا را  علا  مناغ لقااء الطالباات
 بالط ب .
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صاااا يح إناااا   زااااتطيغ     خصاااادّلر قاااارارا  و نلااااره يف النياااا  ،  طالااااب الطالبااااات التقيّاااااد 
 بامل با احملتلمة ، لكن هيا ك أنغ الفسا  .

كمااا هااو مبقاادوري     فاارف بعااض العقوبااات اسفيفااة، ألناان ماان غااري املمكاان    افاارف 
 عقوبات صارمة .

 ا كيستطاع .مث  تا  : فإذا  ر ت    ك خطاع فرمر مب
مث ازتزاا  يف احلااديـ : إ  زرصاادر إع نااا  و نلااره يف اجلرائااد يااوم الساابت و طلااب مااان 
الطالبات    يرخادين املاا با احملااتلمة، و طلااب كايلو التفااري  فاا  وقات اننيارا  الطالباات 

 عن وقت اننيرا  الط ب ح   وا التقاؤيا .
اللااااذة الاااا قااااد خظهااار عنااااد الطرقاااات ماااان  وإ  الاااونارة زتضاااغ مااااراقبني لرصااااد احلاااااكت

 الط ب بنينا  وبناخا  .
ولكن هايه اإلجاراءات ك جادوى فيها ، فإهناا كخقضا  علاا  جايور امللاكلة ، فاحلضاارة 

 الغربية قا مة كحمالة ، وه  كالسي  اجلار  للقيم واملبا   .
يف النياا   بكااا  وانتهاا  اللقاااء بعااد هااايا احلااديـ املقتضااب ، والاايي نلاار بعااد ذلااو 

 خفاصيلن ، وذلو كما وعدنا الونير يوم السبت .
 بعد ك  ذلو مل يتغري  ال إكّ الناعر القلي  ، فقد بقيت األمور عل  حاهلا . 

وكااا  ماان الواتااح  ّ  احلااّ  كأكاان    خت ملاان الااونارة فقاااط ، فهناااك عااادة  طااارا  كااا  
 عليها    خت م  املسبولية . 
ا  كبااريا  ماان املساابولية ، واألزااارة كاايلو خت ماا  قسااطا  عظيمااا  ماان فاملدرزااة خت ماا  قسااط

 املسبولية ، واحملياط اكجتماع  يت م  قسطا  يضا  من املسبولية. 
فاألزاارة واملدرزاااة والتبياااة النيااااحلة كااا  هااايه العوامااا  خسااااهم فيماااا بينهاااا فاااا  خربياااة جيااا  

او  زايب ّلر بلاك  جادي يف خربياة صاا ، فاإذا هتاونت إحدى هيه األطارا  ، فاإ  هاايا التها
 اجلي  .

 وبعد م حظة مجيغ خلو العوام  واألزباب يثار هيا التساؤا .
زااانة وهااا  يف ذروة  »16-15«هاا  مااان املمكاان جتاهااا  حالااة الفتااااة املراهقااة فاااا  زاان 

 اهليجا  اجلنس  ؟ 
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زااانة وهاااو يف ذروة  »11-17«هااا  مااان املمكااان جتاهااا  حااااا الفاااا  املراهااا  فاااا  زااان 
 ريعة اجلنسية ؟ الغ

 ماذا ننينغ هببكء ؟
 ه  نتكهما عل  حاهلما  م    جند ح   هلما ؟

وه  هناك ح  غري عقد العوا  الايي يوص  الف  إىل الفتاة يف ظ  اللريعة اإلز مية ؟ 
 وإذا مل  دث هيا 

 احل  ، فمن الطبيع     ينتلر الفسا  يف امتمغ  .
ا النااايب األعظام حممااد لصااّل  هللا عليان وهلان وزااّلمو يف مان األعمااا املهماة الاااا قاام هبا

 التاري  ا وقد مجعتها مان جمما  السرية النبوية ا هاو قطغ  ابر الفسا  .
عندما جاء رزاوا هللا لصّل  هللا علين وهلان وزاّلمو إىل املديناة كاا  اليهاو  يسايطرو  علا   

مور ، وكاانوا  صا اب  ماواا طائلاة ، ك   ال ، كا  بريديهم الس ح ، وكاانوا يتااجرو  بااس
 فكانوا يقرتو   ه  املدينة املنتجني مقاب  مبلجن من املاا وهو الربا . 
 وقد قطاغ الرزوا لصّل  هللا علين وهلن وزّلمو هيه اجلسور الث  ة.

 وك  : فقااد  ماار املساالمني    ياايهبوا إىل الاايمن ليلااتوا الساا ح مااان هنااااك ا وكااا  يطلااب 
مني    يلتوا برنفسهم من القواف  القا مة إىل املدينة ، وكا  مغ الرزوا لصاّل  هللا من املسل

عليان وهلاان وزااّلمو عااد  كبااري ماان التجاار وهاام املهاااجرو  املت نينيااو  فااا  التجااارة ، فازااتفا  
 من خربهتم ا . 

 .و انيا   نن حارَّم  رب اسمر ، األمار اليي  وق  إحدى  عائم التجارة اليهو ية 
و الثااا  : فقاااد حااّرم التعامااا  الربااوي  اااا  وقاا  حركاااة املاااا والربااااح فااا  امتماااغ اليهااااو ي ، 

 وكانت هايه
اإلجاااراءات الااااث ث زبباااااا  حلااادوث قطيعاااااة  بااااني امتماااغ اإلزاااا م  وامتمااااغ اليهااااو ي . 

، األماار فروجد الرزوا لصّل  هللا علين وهلن وزّلمو بايلو حاجااعا  ةيااكا  يفااني  باني امتمعاني
 اليي حااا  و  خر اري اليهو  عل  املسلمني .

عليان هك  »إ  حاا املسلمني اليوم يلبن إلا  حادّ  بعيد حااا املسالمني يف نمان الرزاوا 
، فاليوم يسع  الغرب بإمكاناخن اإلع مية واملالية و سوره التجارية إىل التار ري «الت ية والس م
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 بد من التنيدي هليه اهلجمة . عل  العامل اإلز م  ، فكا  ك
فالغرب يفرف زيا خن عمليا  ماان خا ا السا ح ، الايي يبيعان للمسالمني ، ومان خا ا 
املفازااد الااا ينياادرها إلينااا ، وماان خاا ا براجماان الداعااارة ، عناااد ذلاااو ماااذا يسااتطيغ    يفعلاان 

 واملثق  .  خطيب واحاد  و ا ناني  و علرة ، فامللكلة  كرب من قدرة اسطيب والعامل
مثاا  هاايا اسطيااب الاايي يعماا  يف مثاا  هااايه الظاارو  واألجااواء ، كعماا  ذلااو اإلنسااا  
الاايي يرماا  بكاايا ماان السااكر يف الب اار ، ولااو  تااا  إىل ذلااو الكاايا  كيااا   خاارى فمااا 

 فائدة عملن ؟
قاد يتغااري طعاام جااعء صاغري ماان ماااء الب اار وملادة قنياارية جاادا  ، لكاان مااء الب اار غااري قاباا  

  للتغيري .
 وكي  وقد كحظنا كي  خسري األمور إىل األزاو  ،

خكثاار املبااا   اهلدامااة ، وكياا  يااع ا  عااد  املناااها املن رفااة يف العاارا  ماان  اايوعية وبعثيااة 
وقومية ووجو ية ، باإلتافة إىل املناها الغربية واللرقية ، الاا كانات قائماة يف األصا  ، حاا  

 ما خبق  من القيم واملبا   واألخ   .اليي  ناا  ه1337حدث انق ب قازم عام 
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 اللقاء
 بعبد اهلا ي اجلليب  ونير اك غاا العامة

 حد الونراء الليعة يف حكوماة ناوري الساعيد ، وقاد التقيناا بان برفقاة  (1)عبد اهلا ي اجلليب
، وكااا  مطلبنااا ماان عبااد اهلااا ي « التكاماا  فااا  اإلزاا م»الاادكتور  محااد  مااني صاااحب كتاااب 

 ا علا  موعد لقاء مغ رئيا الونراء نوري السعيد .هو احلنيو 
 را  عباااد اهلاااا ي    يتاااركد    املوتااوع الاايي زاانت دث باان مااغ رئاايا الااونراء ك  ماا  
طابعاااا  زيازااايا  ، وإنناااا زاااو  ك نساااتثري ناااوري الساااعيد ، فيكاااو  اجللااايب يف موقااا  حااار  ماااغ 

  رئيسن ، ليا زرلنا ملاذا خريدو  اللقاء بنوري السعيد ؟
 قلت : لنعرف علين حقو  الليعة يف العرا  . 

وملا كا  عبد اهلاا ي اجللباا   ايعيا  ، ومتفهماا  لقضاايا اللايعة ، وكاا  بنفسان رجاا   واعيااا  
، وكاااانوا يرزااالونن موفااادا  مااان احلكوماااة ، ل لتقااااء مبراجاااغ الااادين  يف بعاااض األحياااا  ، لااايلو 

  بادى خفاعا   معناا حاوا
  ازتفسر مّنا : وماذا زيكو  حديثكم معن ؟ هايه القضية ، مث

قلاااات : إّ  حديثناااااا واتااااح ومطلبنااااا  وتاااااح ، وحناااان ك نفاااا   اااايئا  ، وك نرياااااد    نثااااري 
 ملاك   و نناور ، وإ  مطلبنا معقاوا ويتاف  ومعايري الدأقراطية الا خدعياها احلكومة . 

األغلبياااة مل خنيااا  إلاااا  كامااا   لكااان هااايه (1)حنااان اللااايعة فاااا  العاااارا  األغلبياااة السااااحقة
 حقوقها . 

 زرلنا كي  مل ينيلوا إىل حقهم؟ 
قلاات : لااو نظاارت إلااا  وزااائ  اإلعااا م ماان إذاعااة وخلفعيااو  وصاا   ، ولااو نظاارت إلااا  
الااااونارات ونااااواب املااااا والسفاااااراء واملاااادراء العاااااملني وتااااباط اجلاااايش ومااااا   اااابن ذلااااو ماااان 

                                                        
 صبح ونيرا  للمواص ت واأل غاا يف ونارة ار د العمري األوىل ويف ونارة ناوري الساعيد التازاعة ، وونيارا  ل قتنياا  يف  (1)

 ونارة طن اهلامش  .
./ والبااااق  ماان األقليّااات األخاارى ، وفاا  إحنياااء  جااراه السااايد 15./ ونساابة السااّنة 11عاارا  إ  نساابة اللاايعة يف ال (1)

 حممد النيدر رئيا الونراء يف  واخر األربعينيات .
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الليعة والسنة ، ب  لوجادت ا  األكثرياة للسانة مبزسات الدولة لوجدت إهنا ك خساوي بني 
مااغ اهناام األقليااة يف الااب   ، بينمااا األكثريااة حمرومااة ماان حقوقهااا، وحاا  يف املاادار  ، فالتاااري  

 . ( 2)هو خاري  السنة وليا خاري  الليعة

                                                        
 واليو بعض املب رات الونارية الا خبني مظلومية الليعة يف العرا  :  (2)

  نياا   166مقعادا  ونارياا  ، وخنااوب علاا   اغلها  575ونارة واحتوت عل   51بلجن جمموع الونارات يف العهد امللك  
 ، فمعدا املرات الا
 ./ . 27.7مقعدا  بنسبة مئوية  151، وحني  الليعة عل   4.7ازتونر فيها ك  فر  بلجن 

ماان اللاايعة ا صاااا جاارب وحممااد النياادر  4ماانهم ماان الطائفااة الساانية و 21 اا   ،  24جممااوع رؤزاااء الااونارات بلااجن  
 عبد الوهاب مرجا  ا .وفات  اجلمايل و 
ماارات لللاايعة ، فالنساابة  5ماارة رئازااة الااونراء مبااا فيهااا احلكومااة املبقتااة برئازااة الكااي   مقاباا   54حنياا  الساانة علاا  

 ./ .1.6./ والنسبة للليعة 11.4للسنة 
كام اللايعة  قا  مان  ام احلكم امللك  قرابة مثانية و   ني زنة ، حكم فيها السخّنة اكثر من زتة و   اني زانة يف حاني ح

زااانتني . وإ  زااابب خكليااا  اللااايعة لتلاااكي  الاااونارة مل يكااان مااان بااااب إعطاااائهم حقاااوقهم ، وإمناااا لتاااوريط رئااايا 
 الونراء يف قضية حمرجة  و لتمرير ملروع ك يرخضين اللعب  و كمتنياص نقمة واحتواء  نمة . 

علار ونارة ، و كثار  ايع  خقلّاد الاونارة فاتا  اجلماايل   كثر رئيا ونراء ز  خقلد الونارة نوري الساعيد حياـ خقلّاد  ربعاة
 حيـ خقّلد ونارخني. 

م حيااااـ  ااااكلت يف هاااايه الفااااتة  ربعااااة علاااار ونارة ، 1132-1121بلااااجن عااااد  املناصااااب الوناريااااة يف فااااتة اكنتااااداب ل
  علارين فقاط ونارة ، حنيا  اللايعة علا 113ابتد ت بونارة الكي   األوىل وانتهت بونارة ناوري الساعيد الثانياةو 

 ./  .17.7، بنسبة مئوية 
م حيااـ  ااكلت يف هاايه الفااتة  ربعااة علااار 1141-1132بلااجن عااد  املناصااب الوناريااة يف فااتة اكزااتق ا النياااوري ل

ونارة ، بنسابة  27ونارة ، حني  اللايعة علا   122ونارة ابتد ت بونارة ناج   وكت وانتهت بونارة طن اهلامش و 
 ./ . 21.7مئوية 
م حياااـ  اااكلت يف هااايه الفاااتة مثاااا  1146-1141ملناصاااب الونارياااة يف فاااتة اكحااات ا الربيطاااا  الثاااا  لبلاااجن عاااد  ا

ونارة ، حنيااا  اللااايعة  11ونارات ، ابتااد ت باااونارة مجياا  املااادفع  اسامسااة وانتهااات بااونارة  ر اااد العمااري األوىلو 
 ./  . 21.1ونارة بنسبة مئوية  25عل  

./  27.7ونارة بنساابة  17ونارة ، حنياا  اللاايعة علاا   251مو 1151-1147ام لبلاجن عااد  املناصااب الوناريااة بااني عاا
 . 

ونارة  اااااغلها املااااادنيو  ، وخنااااااوب علااااا  الاااااونارات  21ونارة مقابااااا   31 اااااغ  العساااااكريو  مااااان ونارات العهاااااد امللكااااا  
     .  13    يف حني خناوب عل  الونارات املدنية  11العسكرية 

و ها السّنة ، يف حني الونارات اسمسة الليعية الا  كلت كانت مدنية . للمعيد راجاغ  مجيغ الونارات العسكرية كا  يق
 كتاب العرا  احلديـ حنا بطاطو .
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 فر  علينا : إ  إ ارة هيا املوتوع خ   الوحدة اإلز مية . 
 وحدة اإلز مية .  جبتن : ك ّ ، ب  هو عني ال

 قاا : كي  ؟ 
والسااانة يف مااايهب واحااااد ، بااا     قلااات : الوحااادة اإلزااا مية ك خعاااا     يتوحاااد اللااايعة 

 اجلانب يتوحدوا فا 
 السياز  و تفاو ك  ميهب خبنيوصيتن فا  إطاره الداخل  . 

 مث  تفت ، اترب لو مثاك  : جاء غاندي مببد  وحدة الطوائا  يف مواجهاة اكزاتعمار
الربيطا  ، وكا  هيا املبد  يقاوم عل  مجغ الطوائ  اهلندية امل تلفة يف إطار زياز  موّحاد ، 
علاا     حتااتفو كاا  طائفااة خبنيائنيااها و يعاهتااا الااا ايعهااا عاان الطائفااة األخاارى . لاايا جيااب 
علاااا  الدولاااة    اااانح اللااايعة حقاااوقهم الكاملاااة و   خكااااو  هلااام حنياااة فاااا  السااالطة ختنازاااب 

يف الب   ، وهيه ليست بالطائفية ، إذ    الطائفياة خعا  خفضاي  طائفاة علا   خارى  ونسبتهم
 ، األمر اليي زياب ي إلا  نرع األحقا  ومن مث األقتتاا . 

 مث قلت : إ  من منيل ة الدولة    خعم  عل  هيا املبد . 
 قاا : كي  ذلو ؟

كثرياة زاو  خسااند احلكوماة قلت : عندما خعط  الدولة األكثارية حقوقها ، فإّ  هايه األ
                                                                                                                                                               

مو فبلغاات    ااة ، وكاناات مجيعهااا زاانية عساااكرية ، إذ  1163-1151 ّمااا رئازااة الااونراء يف عهااد عبااد الكاارمي قازاام ل
مو بلغات 1161-1163باد السا م وعباد الارمحن عاار  لكا  يرئسها عبد الكرمي قازام ، ويف عهاد األخاوين ع

ونارة وخناوب عليهاا زاتة   ا اص ، علارة منهاا زانية وواحادة  ايعية ، وخساعة عساكرية وا ناني مدنياة ، وها    11
 كالتايل : 

 امحد حسن البكر ، وخقلد ونارخني وهو ز  عسكري .
 طاهر  ىي التكريا ، وخقّلد  ربغ ونارات وهو ز  عسكري . 

 عار  عبد الرنا  الكبيس  وخقّلد ونارة واحدة وهو ز  عسكري.
 عبد الرمحن البعان العا  ، وخقلد ونارخني وهو ز  مد  . 

 ناج  طالب األصي  ، وخقلد ونارة واحدة وهو  يع  عسكري .
 عبد الرمحن عار  ، وخقلد ونارة واحدة وهو ز  عسكري . 

  الاااونارات    اااة مجيعهاااا زااانية عساااكرية ، فونارخااان األوىل  اااكلها عباااد مو بلغااات عاااد1171-1161ويف عهاااد البكااار ل
وونارخاان الثانياااة والثالثااة خر زااها بنفسااان وهااو زاا  عساااكري . ويف قساام  ماان عهاااد الاارنا  الناااي  وهااو زااا  عسااكري ،  

 مو مل يلغ   يعيا  واحدا  مننيب رئازة الونراء .1111-1171صدام بني ل
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وخقاا  إلااا  جانبهااا وخبانرهااا وختعاااو  معهااا ، وهاايه قااوة  للدولااة الاااا حتتااا  إىل قاعاادة وازااعة 
 من اللعب . 

با   (1) ما عندما خغّض الطار  عان حقااو  األكثرياة ، فاإ  األكثرياة ك ختعااو  ماغ الدولاة
 زتهب فا  يوم من

 . (1)ة تّد الدولةاأليام من حتت الرما  لتعلنها  ورة عارم
وملااااا كاناااات الدولااااة خعاااار  ذلااااو ، وهاااا  خعلاااام    اإلحنيااااائيات خاااادا علاااا     اللاااايعة هاااام 
األكثرية ، وكيلو الدوا الغربية خعلم    الليعة هم  األكثرية ، ليلو فها  ك خساتطيغ    خغاض 

 .  (2)الطر  عن مطالب الليعة
                                                        

 خعاو  اللعب مغ احلكومات املتعاقبة عل  العرا  إكّ بلك  جعئ  وتعي  . وهيا ما يفّسر لناا عادم (1)
وهااايا ماااا حنيااا  ، فاااإّ  األجاااواء املنازااابة ل نفجاااار كانااات مهّيئاااة ، وازاااتغ  الغااارب هااايه األجاااواء كمتنيااااص نقماااة  (1)

كيااا  ا  اللاااعب ، فاااروعع إىل قازااام وبعاااض العساااكريني    يساااتولوا علااا  مقالياااد احلكااام ، وهااايا ماااا يفّسااار لناااا  
 اللعب يف با   األمر  يدَّ اكنق بيني لرجاء الت ل  من األقلية احلاكمة . 

 -1والياو  ةااء رؤزااء الاونارات يف العهااد امللكا  ماغ عاد  الااونارات الاا خقلادها كا  واحااد مانهم وبياا  انتمائان الطااائف  :  (2)
 -2قلاااد  اا ث ونارات وهاااو زاا  ماااد  ، م وخ1127م ومااات 1145عبااد الااارمحن النقيااب لالكاااي  و ولااد يف بغااادا  
 -3م وخقلّاااد  ربعاااة ونارات وهاااو زااا  عساااكري ، 1121م وانت ااار 1111عبااد احملسااان فهاااد الساااعدو  ولاااد يف البنيااارة 
يازاااني  -4م وخقلّاااد ونارخاااني وهاااو زااا   عساااكري، 1121م وماااات 1115جعفااار با اااا العساااكري ولاااد يف ازاااطنبوا 

خوفياا  يوزاا  السااويدي ولااد  -5قلااد ونارخااني وهااو زاا  عسااكري ، م وخ1137م ومااات 1114زاالما  اهلااامش  ولااد 
نااااج  يوزااا  الساااويدي ولاااد يف بغااادا   -6م وخقلاااد ونارخاااني وهاااو زااا  عساااكري ، 1161م وماااات 1111يف بغااادا  
م وقتااا  1111ناااوري الساااعيد ولاااد يف بغااادا   -7م وخقلّاااد ونارة واحااادة وهاااو زااا  عساااكري ، 1142م وماااات 1112
م 1174م ومااات 1113ناااج   ااوكت ولااد يف الكااوت  -1ة ونارة وهااو زاا  عسااكري ، م وخقلّااد  ربااغ علاار 1151

م وخقلّااد  ربااغ 1165م وماات 1112ر ايد عااايل الكاي   ولااد يف بغاادا   -1وخقلّاد ونارة واحاادة وهاو زاا  عسااكري ، 
زاا  م وخقلااد زاابغ ونارات وهااو 1165م ومااات 1111مجياا  املاادفع  ولااد يف املوصاا   -11ونارت وهااو زاا  مااد  ، 

م وخقلّااااد  اااا ث ونارات وهااااو زاااا  1161م ومااااات 1116علاااا  جااااو ت األيااااوخ ولااااد يف املوصاااا   -11عسااااكري ، 
م وخقلااد ونارة واحاادة وهااو زاا  عسااكري ، 1164م ومااات 1115حكماات زااليما  ولااد يف بغاادا   -12عسااكري ، 

 م ومات1117طن زلما  اهلامش  ولد فا  بغدا   -13
م وخقلّااد 1141م ومااات 1115محاادي الباجاان جاا  ولااد يف بغاادا   -14 عسااكري ، م وخقلّااد ونارة واحاادة وهااو زاا 1161

صاااا  -16م وخقلّااد ونارخااني وهااو زاا  مااد  ، 1111 ر ااد العمااري ولااد يف املوصاا   -15ونارخااني وهااو زاا  مااد  ، 
ولااد الساايد حمماد النياادر  -17م وخقلاد ونارة واحاادة وهاو  اايع  ماد  ، 1157م ومااات 1111جارب ولااد يف الناصارية 

م وخقلّااد 1111مااعاحم الباجاان جاا  ولااد فااا  بغاادا   -11م وخقلااد ونارة واحاادة وهااو  اايع  مااد  ، 1117يف زااامراء 
م وخقلاااد ونارة واحااادة 1161م ومااات 1111منياااطف  العمااري ولاااد يف املوصااا   -11ونارة واحاادة وهاااو زاا  ماااد  ، 
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  بعد هيا اللرح املفنّي  ، قاا لنا عبد اهلا ي اجلليب: 
 برّ ل زآخي لكم موعدا  مغ رئيا الونراء  .

وفع  خعاني الياوم والسااعة الااا نلتقاا  فيهاا بناوري الساعيد وبنيا بة األزاتاذ املرحاوم امحاد 
  مني  . 

ويف يوم اللقاء خرخرنا فا  نحام الساري ووصالنا إىل مكتاب رئايا الاونراء يف وقات متارخر ، 
 وركب زيارخن وغا ر املكتب . ورهنا وهو خير  من مكتبن ، فسّلم علينا 

ليا مل يتام اللقاء ماغ رئايا الاونراء با  مت اللقااء ماغ الاونير اجللايب ، و اا حاّد نا بان : هنااك 
قنياة طريفااة خساات   الاايكر والتوقا  عناادها ، ألهنااا خعاااكا جانباا  ماان ظاا ا الدأقراطيااة الااا  

 كانت خسو  العرا  فا  العهد امللك  ،
 حعباا يتنافسو  عل  مقاعد املا واحلقائب الونارية .حيـ كا   ربغ و ربعو  

قاا لنا اجلليب : قبا  يوماني  و    ة ، كا  هناك اجتماع بي  وبااني ناوري الساعيد وصااا 
جاارب ا وياااا اللاايا  كانااا يتناوباااا  علاا  خقلّااد املناصاااب الوناريااة وخلااكي  احلكومااااة لكاان ناااوري 

يف بيااا ومبااا إ  بيااا كااائن فااا  منطقااة  ااعبية وكااا   السااعيد  ااغ  الااونارات اكثاار ماان غااريه  ا
الداخا  إلين عليان    أار بعقاا  يكثر فيان النيابيا  ، فعنادما اجتاان ناوري الساعيد ومعان صالااح 

قراباة اسمساني طفا   ا جرب وعد  من الونراء العقا  إلا  بيتناا ،  خاي األطفااا ا وكاا  عاد هم 
 للهجة الدارجة :ينيفقو  ويقولو  برعل   صواهتم وبا

 .(1)«نوري السعيد القندرة وصاا جرب قيطانة » 
يضي  عبد اهلاا ي اجللايب ، فتر اارت كثااريا  عنادما ةعات ذلاو ، فقلات لولاادي ، اذهاب 
و عطاا  لكاا  طفاا  ننياا   ينااار ليغااريوا  ااعارهم وليعلناااوا عاان  ااعار مبيااد عناادما خياار  نااوري 

 السعيد من البيت . 
جتمااعهم ، خرجاوا مان بيتناا ، فتلقااهم األطفااا بالتنيفياا  وبباقااة وبعد     مّت الضيو  ا

                                                                                                                                                               

 -21نارة واحااادة وهاااو زااا  عساااكري ، م وخقلّاااد و 1117ناااوري الااادين حمماااو  ولاااد يف  ربيااا   -21وهاااو زااا  ماااد ، 
عبااااد  -22م وخقلّااااد ونارخااااني وهااااو  اااايع  مااااد  ، 1114م ومااااات 1117حممااااد فاتاااا  اجلمااااايل ولااااد فااااا  الكاظميااااة 
 م وخقلّااااااااااااد ونارة واحاااااااااااااادة وهااااااااااااو  يعاااااااااااااا  ماااااااااااااد  ، 1164م وماااااااااااااات 1111الوهاااااااااااااب مرجاااااااااااااا  ولااااااااااااد يف احللاااااااااااااة 

 قّلد ونارة واحدة وهو ز  مد  . م وخ1176م ومات 1111 محد  تار بابا  ولد يف بغدا   -23
 القندرة : هو التعبري الدار  لكلمة احلياء .  القيطا  : هو اسيط اليي يلّد بن احلياء . (1)
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 مان العهور وهم ير  و  : 
 «.نوري السعيد  دة ور  وصاا جرب ر انة » 

فابتسااام ناااوري الساااعيد مااان هااايا التغياااري املفااااجل ووقااا  علااا  مااادار   حاااد البياااوت وقاااااا 
 لت  صاوات األطفاا مر  ه : لألطفاا : ك يا  بنائ   قروا مث  ما كنتم خقرؤو  ، فاعت

، طفا  األطفااا يار  و  ذلاو بينماا ناوري « نوري السعيد القندرة وصاا جارب قيطاناة » 
السعياد وصاا جرب وبقياة الضياو  مان الونراء ينيفقو  لألطفااا ويقارؤو  معهام ويضا كو  

. 
ناا  حاا  لاو  باعتقا ي هايا مظهر مان مظاهر الدأقراطية ،    يكو  احلاكم ماغ رغبااة ال

 كا  ذلو يف الظاهر . 
قااااد يكااااو  نااااوري السااااعيد غاتاااابا  فااااا  باطناااان ماااان هاااايه العبااااارة امللااااينة ، لكاااان طقااااو  
الدأقراطية والتنافاا  بن احلر جتعلن متواتعاا  إلرا ة الناا  حا  لو كانوا مان النيابيا  النياغار 

 . 
خعمااااا  علاااااا   ارزااااااة فقاااااوة احلكوماااااات الدأقراطيااااااة خكماااااان فاااااا  وجاااااو  األحاااااعاب الااااااا 

الضغوطات عل  احلكومة لتعدي  موقفها باجتاه النياا العام . وهايا هو عاما   باات للسالطة 
، فرغلب اكنق بات العسكرية الاا حد ت فاا  العارا  بتنياوري  هناا حاد ت نتيجاة التفااوت 

كثريااة فاهنااا الفااحش باااني وجاااو  األكثريااة ووجااو  األقلياة يف الساالطة، فكلمااا ان ا  اتااطها  األ
زتقوم بنلاط مضا ، وك يهد  هلا باا إ  مل خرخي حقوقها من األقلية، فه  خعما  املسات ي  

 من  ج  خغيري نظام احلكم.
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 االنقالبات تكريس للدكتاتورية
واكنق باات العساكرية الاا حاد ت يف العارا  خا ا اسمساني زانة املاتاية هاا  حنياايلة 

وانقاااا ب ر اااايد عااااايل  ل وام هباااااا انقااااا ب يازاااااني اهلااااامش هاااايا التفاااااوت، فهناااااك خغياااااريات قاااا
عباد السا م عاار  وانقاا ب امحاد حسان البكار الكي   وانقا ب عباد الكارمي قازام وانقا ب 

ا اليي خدا الوقاائغ انان فاا  طريقان إلاا  الساقوط  يضاا  ا، ألنان جااء بديكتاخورياة  ل ووانق ب صدام
 فااا  غاريه . فااإذا خلّااد التااري  ازاام احلجااا  بان يوزاا  الثقفاا  يف مل نار مثااي   هلاا ك يف العاارا  وك

 اإلجرام ، فإّ  صدام فا  احلجا  يف جرائمن . 
ومبقارنااة بساايطة نسااتطيغ    ناادل  علاا  بلاااعة جاارائم صاادام ، فقااد كااا  احلجااا   كاام 

 يرا  .منطقة وازعة من العامل اإلز م  خبتد  بالكوفة وك خنته  ح   فغانستا  ومرورا  بإ
وقد ذكر املبرخو   نن قتا  نهاء ربغ مليو  إنسا  مان الايين كاانوا فاا  زاجونن ومعتق خان 

 .(1)، و ام حكمن نهاء علرين عاما  
  ما صدام فهو  كم منطقة ك ختجاون علار املناط 

 الاا كا   كمها احلجا ، مغ ذلو فهنااك اكثر من نني  مليو  إنسا  يف زجونن .
هم علااا  اسااارو  مااان العاااارا   و الااايين فااااّروا مااان طغيانااان ، فهااام ينااااهعو   ماااا الااايين  جااارب 
 األربعة م يني إنسا .

 قرابة (1)واليين قتلهم فا  احلرب العراقياة اإليرانية
                                                        

 وقد ذكر الع مة الفقيد حممد جوا  مغنية مناذ  من جرائم احلجا  يف كتابن الليعة واحلاكمو  .  (1)
م غاارات جويّاة علا  املطاارات اإليرانياة وقنيافت املاد  اإليرانياة 1111 يلوا  22 ّنت الطائارات العراقاية ظهرية يوم (1)

فرقاة عساكرية إىل  اخاا  احلادو  اإليرانياة يف مسااحة خقادر مثامنائاة كيلاو مات  12املهمة ، يف نفا الوقت انطلقات 
منهااا خطبيااا  م عاان قبااوا العاارا  باللااروط اإليرانيااة و 1111هب  1، وازااتمرت احلاارب مثااا  زاانوات وانتهاات يف 

مو والا قامت هيه احلارب علا  إلغائهاا مان 1175ل ه1411اخفاقية اجلعائر الا وّقعها صدام ماغ  اه إيرا  عام 
اجلانااب العراقاا  . ومشلاات خسائرهااااا عااّدة جوانااب، اجلانااب البلاااري والعسااكري واملااايل واكقتنيااا ي واكجتمااااع  

مليااار  وكر . ويف اجلانااب  511ه ومعااّو  . ويف اجلانااب املااايل والثقااايف . ففاا  اجلانااب البلااري مليونااا قتياا  وملااوّ 
اكجتمااع  : جياو  ماان األيتاام واألراما  وامللاااك  اكجتماعياة . ويف اجلاناب اكقتنيااا ي : حتطايم البنياة الت تيااة 

وغار   ملياار  وكر . ويف اجلاناب الثقاايف : قتا  كفااءات اللاعبني 121للبلادين حا     اعماار العارا   تاا  إىل 
األحقاا  والبغضاء بينهما وحتطيم مراكع ا  ار والتاراث وماا إلاا  ذلاو . وخار  العارا  مان هايه احلارب وخبلااجن  يونان 
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 ، (1)املليوناني غاري اليين قتلوا فا  اجتياح الكويت
                                                                                                                                                               

و ملياااااار ومدفاوعااااات نقااااادية 14.2لو مليااااار  وكر موّنعااااة بااااني  ياااااو  ومنياااار  غاااااري حكوميااااة خقاااااّدر باااا 16.2ل
و ملياااار و ياااو  إىل اكحتاااا  14ية زاااعو ية كويتياااة لنيااااا العااارا  لو ملياااار ومبيعاااات نفطاااا27لزعو يااااة كويتياااة باااا 

و مليااار ، فاااا  حاااني كااا  العااارا  قبااا  15-11و ملياااار و ياااو   خاارى ماااا باااني ل16ا لالسااوفيا  السااااب  وفرنساااا ب
و مليااار  وكر . وخعتاارب هاايه احلاارب ماابامرة إلتااعا  إياارا  وخقويااة صاادام ماان 41احلاارب ألااو فائضااا  ماليااا  قاادره ل

خا ا إخاحااة الفرصااة لاان لضارب معارتااين يف الااداخ  باايات الطريقاة الااا يفساار النظااام مبوجبهاا احلاارب مااغ إيااارا  . 
 ومان مجلة حنيا  احلرب هباوط معّدا العمر للفار  العراقا  واإليرانا  مبقادار

وإجياا  احلسازايات واحلقاد باني  علرة زنوات ، وتع  النمو اكقتنياا ي يف املساتقب  نتيجاة لايهاب الكفااءات قات   وخعويقاا ،
 ./  .        21اللعبني املسلمني واليي ك يعوا إكّ بيهاب  كثر من جي  ، وذخفيض إزرائي  مليعانيتها الدفاعية قرابة 

 لاا  جناادي ماان احلاار  اجلمهااوري ، 111م  اايش قواماان 1111احتاا  العاارا  الكوياات فجاار الثانااا  ماان هب عااام  (1)
كويتياااا   ّماااا   11121، ومت احت هلاااا يف اقااا  مااان مثاااا  زااااعات ، ا وقتااا  خااا ا اجتياحااان  باباااة  351 ماااعو ين ب

م ا وفاارف حكوماة خابعااة لان ، وبعااد زااتة  يّاام تااّم الكوياات 1112إعاداما   و خعااييبا  حساب خقرياار البنتاااغو  عاام 
باان عماان حساان اميااد حاكمااا  قساارا  إلااا  العاارا  واعتربهااا احملافظااة التازااعة علاارة وةّاهااا الكاظميااة ، وعااني صاادام ا

م ، حياـ باد  القنيا  اجلاّوي 26/2/1111عليها .  خرجن األمريكاا  ماغ بقياة  وا الت اال  مان الكويات يف 
يااوم ، والقاا  علاا  العاارا  مااا يعااا ا مااا القااا  علاا   ملانيااا النانيااة   44م وازااتمر ملااّدة 17/1/1111األمريكاا  يف 

دام كمياااات كبااارية مااان النياااواري  اليكياااة خعاااا ا ماااا ازااات دم يف خساااغ طيلاااة احلااارب العاملياااة الثانياااة ، وجااارى ازااات 
زاانوات ماان حاارب فيتنااام . وخوقاا  القتاااا بعااد حاارب مل خاادم زااوى مائااة زاااعة وازتساالم العاارا  جلميااغ مقااررات 
جملااا األماان فاادمر  زاال تن النووياااة والكيميائيااة واجلر وميااة وصااوارخين ، كمااا فرتااات علياان مقاطعااة جتاريااة وحنياااار 

، حرصت الوكيات املت دة عل  خنفييه وحتديده ، ف ّ  الفقر واجلاوع  وخفّلا  املارف وانتلارت البطالاة  اقتنيا ي
وكثاارت الساارقات وحاااوا ث السااطو وانتلااارت اجلرأااة و ّمااارت البنيااة الت تيااة و اااّح الغااياء والااادواء وكثاارت الوفياااات 

نن وهااجروا إىل  تلا   حنااء العاامل هرباا  مان وخباّصة وفيات األطفاا ، حتّوا العرا  إىل  نقاف وحطام وخلّر  زكا
اجلاوع والبطالااة . ل نظار كتااااب عاامل صااغري با  قيااا ة حكيمااة ، للمبلّا  : عبااد الكارمي فرحااا و . وباد  رةيااا  وقاا  

ملياار  وكر  621م ، وبلغت خساائر احلارب املا ياة 21/2/1111إط   النار بني قّوات الت ال  والعرا  فا  
ك يلااام  ماااا انفااا  لااادعم قاااوات الت اااال  الاااا  خرجااات العااارا  مااان الكويااات ، وك يلااام  واحاااادا  ، وهااايا الااارقم 

سني مليار  وكر خرجت من الدوا العربية يف  ك   رةا   و خااّص ، وك يلام  ماا حلا  بالبيئاة مان  تاارار ،  ًو
 وبلغات خسائار العرا  البلرية مائة

سااني  لاا  جناادي ومااائا  لاا   زااري يف حااني بل غاات خسااائر األمريكااا  مائااة وزااتة و ربعااني جنااديا  و ربعمائااة وزاابعة ًو
 211مليااار ، وإعااا ة األعمااار  51وزااتني جريااا ا  . وماان مجلااة خسااائر العاارا  املا يااة نيااا ة  يوناان علاا  مااا زااب  

ملياار  25مليار ، وهيا ك يلم  كلفة املعدات العسكرية الا فقدت يف احلرب، و يو  كغرامات حارب للكويات 
ا إعا ة العرا  إىل ما قب  الثورة النيناعية ، وهيا ما   ار إليان خقريار مسااعد 1 وكر  ومان نتائاا احلرب األخرى : 

ااا خقلااي  حجاام الفاار  العراقيااة ماان زاابعني إىل واحااد و   ااني ، وذخفاايض احلااار  2األمااني العااام لألماام املت اادة ، 
ااا 3ليتان العسااكرية مااان طائاارات و بابااات ومااا   ابن ذلااو ، اجلمهاوري ماان   ناا علاارة فرقااة إىل زابغ فاار  وحتطاايم ه
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 وغري اليين قتلهم يف زجونن وننعاناخن .
يب الاايي أاار  اا  الساجناء يف العارا  ، وباني التعاييب فاا  وإذا ما قايسنا  ناواع التعي

 نمن احلجا  ،  لظهر البو  اللازغ ، وألخاي صدام الرقم القياز  يف ك  جرأة . 
وإ  احلجااا  مل يفسااد الطبيعااة ،  مااا صاادام فماان جرائماان جتفياا  األهااوار وخسااميم املياااه 

 وإحارا  ا باار النفطية وخلويـ البيئة . 
   إذ  بني صدام واحلّجا  .ف  قيا

وماان جهااة  خاارى فااإ  اإلزاا م كااا  مطّبقااا  يف الواقااغ اكجتماااع  واكقتنيااا ي فااا  ذلااو 
الاااعمن ، نتيجاااة وعااا  املسااالمني واكندفاعياااة الكاااربى الااااا  وجاااادها املسااالمو  األوائااا  لتطبيااا  

وا ، وكاااا  كااااا  زااااري املفعااا« ماااان زاااب »وقانااااو  « احلياااانة للمباحاااات»اإلزااا م ، فقانااااو  
 املسلمو  يدا  واحدة  وجسدا  واحدا  يلّد بعضن بعضا  .

 « .املساواة»وقانو  « احلريات»وكا  املسلمو  يعملو  بقانو  
 ما العرا  يف عهاد صادام ، فاالقوانني مساتور ة ، إماا مان اللار   و مان الغارب ، والنظاام 

 اواة . اكقتنيا ي املطبَّ  هو نظام مستور   يضا  ، وك حريات ومس
  ما زيازة اإلفسا  اكجتماعا  واألخ قا  ، فه  املنها الثابت لدى السلطة . 

 فقد  حني  يل  حد اكخاوة عد  امل ه  يف بغدا ، 
                                                                                                                                                               

./ وحنيااااوهلا علاااا  مساااااعدات ماااان الاااادوا الغربيااااة و مريكااااا خقااااّدر 21ذخفاااايض إزاااارائي  مليعانيتهااااا الدفاعيااااة حااااوايل 
باملليااارات ماان الاادوكرات ، و زاال ة متطااورة ماان  مريكااا ، وخغطيااة إع ميااة هلجاارة علاارات األلااو  ماان اليهااو  ماان 

ا  صابح  5اا ذخلاي   مريكاا مان عقادة اهلعأاة الاا حتّملتهاا يف فيتناام ، 4رباا اللارقية واحلبلاة إىل إزارائي ، روزيا و و 
اا هيمناة  مريكاا علا  الادوا اإلزا مية ، وإجياا  قواعاد عساكرية 6العرا  مكب   بالقرارات الدولية وجلاا  التفتيش ، 
اا تاع  1هباوط معادا العمار العراقا  مبقادار ًاا زانوات ،  ا7هلا يف هيه الب   وخثبيت زيازة احملور الواحد ، 

ااا زاايطرة  مريكااا علااا  1النمااو اكقتنيااا ي يف املسااتقب  ، نتيجااة ذهاااب الكفاااءات يف القتاا  واملعااوقني والتلااريد ، 
./ مااان احتيااااط  الااانفط العاااامل  ، واجباااار منظماااة األوباااو علااا  اذخااااذ زيازاااة 56مناااابغ الااانفط ، فاااإ  يف اسلااايا 

اااا محاياااة إزااارائي  11اااا إجياااا  اكنقساااام فاااا  النيااا  اإلزااا م  وانتعاااا  النظرياااة اإلقليمياااة ، 11مريكاااا ، خرخضااايها  
ااا 12وإجبااار العاارب علاا  املفاوتااات مااغ إزاارائي  ، وإجبااار الاادوا اإلزاا مية علاا  فااتح ع قااات مااغ إزاارائي  ، 

يعااّد تااروري حلفااو امل حااة الغربيااة ، زاايطرة الغاارب علاا  املمااّر املااائ  اسليجاا  ، كخنيااالن بااالب ر األمحاار ، والاايي 
اااا إبقااااء صااادام يف احلكااام وإخافاااة  وا اسلااايا منااان ، وازاااتثمار األمريكاااا  هلااايا اساااو  فاااا  إمااا ء  اااروطهم ، 13

ا خسريح امّندين يف احلرب يف ظّ  اقتنياا   منهاار ، حياـ بلاجن عاد  اجلناو  يف اجلايش 14وباللك  اليي يقرروه ، 
 . العراق  مليو      مدّرب
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فكاناات اكثاار ماان  لاا  ملهاا  يف عهاااد صاادام ، وليساات بغاادا  وحاادها مااا َحظلياات هباايا 
املاااواخري وبياااوت القماااار  اكهتماااام مااان لاااد  صااادام ، بااا  املاااد  األخاااارى  يضاااا  نلااائت فيهااااا

وامل ه  ، ح  وصلت النوبة إىل العتبات املقدزة كربا ء والنجاا  والكاظمااني ، حيااـ جتاد 
 قنا  اسمور الفارغة يف  ماكن القمامة املوتوعة فا  مركع املدينة . 

ولاان يساااتقر الوتاااغ فاااا  العاااارا  طاملاااا ظااا  هاااايا التفااااوت الفاحااااش بياااان األقلياااة احلاكماااة 
 األكثرية احملكومة . و 

 وهيا عام  مهام باعـ عل  اكنفجار إىل    يعط  للليعة حقوقهم ، هيا  وك  . 
 ما  انيا  : فتطبي  قوانني اإلز م باللك  اليي ور  يف الكتاب والسنة ، حيناها زاتكو  
قلاااوب اجلمااااهري ماااغ حكامهاااا ، وحينهاااا زااايعّم اكزاااتقرار يف العااارا  ، وزاااتقام فيااان حكوماااة 
خعتمد علا  خضامان الَلَعب وليا عل  السا ح ، باا  إّ  الساا ح زايكو  للادفاع عان البلاد 
ومواجهة امرمني واجلناة ،  ما احلكاومة فاإّ  اللعب هاو اليي زيتوىل احلفااظ عليهاا ، فهنااك 

 مث  معرو  :
اغ    ، خستطياا« خستطيااغ    خنينااغ بااحلراب كاا   اال لكناو ك خساتطيغ    جتلاا عليهاا » 

 خستفياد من الس ح فا   عماا كثرية ، لكنو ك خستطيغ اكعتما  
 علين .

ومن هنا ن حو بني الفتة واألخرى ، هناك انق ب عسكري  دث فا  بلاد إزا م  ، 
 وك  انق ب ير  ليست دم الس ح  يضا  ، وهو يكتب هنايتن بنفسن مثلما يكتب بدايتن .

فسرعاااااا  مااااا يواجاااان بساااا ح مقاباااا  ، وهكااااايا ينهااااعم إ  عماااار الساااا ح عماااار قنياااااري ، 
اكنق بياو  القادام  يف وجان اكنق بياني اجلااد  ، وك قيماة لللاعارات واأل اكاا زاواء كاناات 
احلكومااة الااا حتتضاانهم مجهاااورية  و ملكيااة  و مااا   اابن ذلاااو ، طاملااا كاااا  املنطااا  قائماااا  علاا  

 الس ح .
 

 
 لقاء مل يتم

اللقااااء بناااوري الساااعيد ، والطريااا  يف األمااار    ناااوري الساااعيد قااااد  مااار و خاااريا  مل نساااتطغ 
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، و صدر احلكام  (1)«األخ   وا  اب » باعتقايل واعتقاا  خ  السيد حسن و عضاء جملة 
بالسااجن    ااة ا ااهر علاا  كاا  واحااد منّاااا ، حيااـ اعتقااد إ  هاايه املااة خاادعو إلااا  إزاااقاط 

 احلكم ، و هنا خلك  خطرا  عليهم . 
 وجاااد حكماااا   ااابن  (2)الوقاات الااايي  لغااا  فيااان نااوري الساااعيد الربملاااا  وحاااّ  األحااعاب ويف

 عريف يف مديناا كرب ء والنج  ، وكا  يطمح باملعيد مان اكزتبدا  ، إكّ  ّ  
 عمره مل أهلن طوي   ح  يعيد فا  اا ين وغّين ، و   يلق  القبض علينا . 

 ر علا  هايا األمار ، ك  احلاونة العلميااة وعلماءهاا  وكنت يف حينن عل  يقني برنان غااري قاا
كاااانوا  قويااااء ، فااا  جيااار  ناااوري الساااعيد علاااا  القياااام مبثاااا  هااايا العمااا  ، ولرمباااا كاااا  هدفااان    

 يست ادم ز ح التهديد والوعيد فقط .
 وعل   ي حاا : فقد  صبح اعتقالنا من قبي  السالبة بانتفاء املوتوع .

ن صااابغتها السيازاااة ، ومااان يرياااد التااايقن مااان ذلاااو ، يستطيااااغ    علماااا     املاااة مل خكاااا
الااا كانات خنياادر مان مدرزاة الساليمّية كاا   هاار « األخ   وا  اب»يستطلاغ  عادا  جملة 

مارة ، فسيجد فا  هيه املة موتاوعات عاماة حااوا اإلزا م واألخا   واأل ياا  ، ولان جياد 
السااعيد يت ااّو  ماان املااة   ااد اساااو  ، وهااايا  فيهاااا  كثاار ماان ذلااو ، ماااغ ذلااو كااا  نااوري

ماكخّنا ن حظن علين ، فقد كا  حسازا  بلك  كبري يف  واخر  يامان ، خيلا  مان  صاغر كلماة 
 ، ح  وصلت خليتن إىل

 هيه املة الو يعة الا مل ختضمن او ا  زيازية . 
لنااا  ، وحتسااب كااا  وهكاايا احلكومااات املسااتبدة فااا   واخاار حياهتااا خضااي  اسنااا  علااا  ا

 صي ة عليهاا ، وهيا  ّا يعجّل  يف زقوطها واند ارها .
الاا كانت خنيدر من مدرزة السليمية الاا  خايدت « األخ   وا  اب»علا  ذكر جملة 

                                                        
مو 1157ل ه1371جملااااة  اااااهرية خعاااااىن بلااااابو  الااااادين واكجتمااااااع واألخااااا    صااااادرها  لاااااة مااااان العلمااااااء بتااااااري   (1)

 وازتمرت   ث زنوات . 
 ل يلوا ه1374فا   هر حمرم  11بعد     صادر مرزوما  رقام  (2)

ابيااة وبقياات الااب   حااا  مو خضاامن حااّ  األحااعاب السيازااية وإغاا   النياا   النيااا رة عنهااا وخوقاا  احلياااة الني1154
مو باااادو  صاااا افة و حااااعاب ، وماااان خلااااو األحااااعاب الااااا منعاااات حااااعب 1151ل ه1377انقااااا ب قازااااام عااااام 

 اكزتق ا وحعب الوط  الدأقراط  وحعب األمة اك تاك  وحعب اجلبهة اللعبية الوطنية .  
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يف كرب ء املقدزة ، هنااك ًااا علارة جماالة  خارى كانات خنيادر مان مادار   ه1251عام 
  خرى . 

، وكانتاااا خنيااادرا  مااان « صاااوت التوحياااد»، و (1)«ئ  الدينياااة جوباااة املساااا»منهاااا : جملاااة 
 . (2)ه1331املدرزة اهلندية الكربى والا خرزست عام 

 من مدرزة السليمية .« القره  يهدي»جملة 
 . ه1351من مدرزة ابن فهد احلل  والا جخد  بناؤها عام « صوت العتة»جملة 
باللغااة العربياة مان  (3)«منابغ الثقافة اإلز مية»باللغاة اإلجنليعياة و« مبا   اإلز م»جملة 

 . ه1271مدرزة با كوبة والا خرزست عام 
ماان مدرزاة الكتااب والعاتة ، وهايه املدرزاة  نلارت لتبياة اسطبااء «  ع م الليعة»جملة 
 واملبّلغني .
 « . قد  زره»من مدرزاة اللي  مهدي املانندرا  (1)«ذكريات املعنياومني»جملة 
 . ه1251من مادرزة البقعة والا خرزست عام  (2)«صوت املبلغاني»ة جمل

 من مدرزة احلفاظ الثانية .  (3)«نداء اإلز م»جملة  
 .(4)وكا  يف كرب ء قرابة الث  ني مدرزة خاصة بط ب العلوم الدينية

                                                        
 ه1311عاماااااا   ي حااااا  عاااااام مو وازاااااتمرت فاااااا  النيااااادور علااااارين 1151ل ه1371جملاااااة  ينياااااة صااااادرت عاااااام  (1)

 مو .  1171ل
 م .1121عام  (2)
 جملة فكرية  ينية ازتمرت يف النيدور خسعة  عوام . (3)
وازاتمرت يف النياادور  ه1315جملاة  اهرية خعاىن برحياااء ذكرياات األئماة املعنياومني صاادر عاد ها األوا يف رمضاا   (1)

 ملدة زنتني . 
مو 1161ل ه1311املبّلغاااني وصااادر عاااد ها األوا يف رجاااب عاااام  جملاااة  ينياااة  قافياااة صااادرت مااان مكتاااب صاااوت (2)

 مو .  1162ل ه1312ولغاية 
وصادر منهاا زاتة  عادا  فقااط . وهنااك إصادارات  خارى منهاا مان وحا  ذكار  هاا   ه1317جملاة  ينياة صادرت عاام  (3)

 البيت ، زلسلة الب وث اإلز مية ، صوت البتوا . 
 ه1251مو ، ومدرزاااة الساااليمية وخرزسااات زااانة 1767ل ه1111نة منهاااا : مدرزاااة حسااان خاااا  وخرزسااات زااا (4)

مو ، ومدرزااااة الساااايد اماهااااد 1152ل ه1261مو ، ومدرزااااة صاااادر األعظاااام النااااوري وخرزساااات زاااانة 1134ل
مو ، ومدرزاااااة 1154ل ه1271مو ، ومدرزاااااة البا كوباااااة وخرزسااااات زااااانة 1154ل ه1271وخرزسااااات زااااانة 

 ه1217درزاااااااة املااااااارينا كااااااارمي اللااااااارياني وخرزسااااااات زااااااانة مو ، وم1167ل ه1214املهدياااااااة وخرزسااااااات زااااااانة 
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 مسؤولية العلماء
ار بعضنا ؟ وكي  يفكاار ومن نافلة القوا    ننق  هاخاني القنيتاني ، ح  يتبني كي  يفك

 الغرب يف غعو ب   املسلمني  قافيا ؟
، اجتمعناااا يف بغااادا  ماااغ عاااد  ماااان العلمااااء  ل وقااااا لاااا  السااايد هباااة الااادين اللهرزاااتا 

 واملنيل ني ، وطلبنا منهم ، الب ـ يف ملكالة الترب  والسفور، الا هتد  العاصمة بغدا .
 املسبولية : ز ابة صي  زرعا  ما خنقلغ .فقاا  حد امتمعاني خربيرا  لتهاربن من 

وخطورت امللكلة ، فبعد    كاا  عااد  املتربجاات كيعياد علا  عااد   صاابغ اليااد ، اصابح 
 العد  يتجاون اسمسني ، مث بلاجن املائة . 

واخساااغ » يقاااوا : ..« زاا ابة صااي  »فاجتمعناااا ماارة  خااارى ، فااإذا بااايلو الاايي قاااا : 
 « .اسار  عل  الراقغ

 

 
 الفساد :

 منهج احلضارة الغربية
نق  يل  حد األصدقاء ، قاا بعد قيام  ورة العلرين الاا كانت زببا  لتغيري الناا  وان ياا  
وعاايهم السيازااا  بتااررخيهم احلاااديـ ، وانتلااار القااايم األخ قيااة يف امتماااغ ، وبعااد ازتلاااها  

                                                                                                                                                               

مو، ومدرزااة احلسااينية وخرزساات زاانة 1113ل ه1311مو ، ومدرزااة اهلنديااة النيااغرى وخرزساات زاانة 1171ل
مو ، ومدرزاااااااة اجلعفريااااااااة األوىل 1111ل ه1321مو ، مدرزاااااااة الر ااااااايدية وخرزساااااااات زااااااانة 1111ل ه1327

مو ، ومدرزااااااة 1137ل ه1357وخرزساااااات زاااااانة مو ، ومدرزااااااة اسطيااااااب 1114ل ه1332وخرزساااااات زاااااانة 
مو ومدرزاااة ابااان فهاااد احللااا  ، ومدرزاااة البقعاااة ، ومدرزاااة اإلماااام 1161ل ه1311الربوجااار ي وخرزسااات زااانة 

 النيا   ، ومدرزة  ري  العلماء ومدرزة احلسنية ومدرزة احلفاظ األولا  . وقد
ميااٌع فااا  الساااحة اإلزاا مية كجماااا الاادين األفغااا  ذخاارّ  ماان هاايه املاادار  جمموعااة ماان العلماااء الاايين كااا  هلاام  وٌر مت

واللاااي  حممااااد  ااااري  املانناااادرا  امللهاااااور بلااااري  العلماااااء والساااايد حممااااد باااااقر الطباطبااااائ  والساااايد حممااااد علاااا  
 الطباطبائا  والسيد حمسن الكلمريي واللي  عبد الرحيم القمّ  والسيد مرخض  الطباطبائ  .   
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ا  ، فلااهدت عاادة فتياات ذهبات إىل بغاد« قاد  زاره»قائادها الليا  حممد خقاا  اللارياني 
 متربجات ، فتعجبت من هايا املنظر غاري املرلو  . 

مث وصلت إلا   ارع  ا  ، فاعا  خعجايب عندما  اهدت خلاو املتربجاات الا    ااهدهتن 
 قب  قلي  وهّن جيخلن يف هيا اللارع . 

غ ، ويف وحتاااوَّا التعجااااب إلاااا  عاااا مة ازتفهااااام ، عنااادما  ااااهدهتن يف  اااارع  الاااـ ورابااا
  وقات  تلفة يف العنير والنيباح .

فت رياات عاانهن ، وبعااد الااتف   واكزتقنياااء ، خبااني إهنااان مرخبطااات بالساافارة الربيطانيااة 
 يف بغدا  ، و  َّ السفارة قامت  لبهن إىل العرا  من اسار  . 

نساااء وهاانَّ مكلَّفااات بالسااري يف  ااوارع بغاادا  هباايا اللااك  ، لنلاار التاارب  واس عااة بااني ال
 العراقيات.
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 اللقاء
 بالدكتور عبد احلميد كاظم وزير املعارف

، التقينا بن ماغ جمموعاة مان األصادقاء ، وطلبناا منان    يعيااد (1)وكا  يومها ونيرا  للمعار 
 النظر فا  املناها الدرازية عل  توء اإلز م .

من حااااروب قااااا : مناهااااا املااادار  ختضااامن الكثااااري عااان الااادين اكزااا م  ، فهاااا  ختضااا
وغعوات الرزوا لصّل  هللا عليان وهلان وزاّلمو وبعاض التلاريعات اإلزا مية كالنيا ة والنيايام 

 واحلا . 
وختضمن  يضا   حواا مجالة مان  ص اب الرزوا لصّل  هللا علين وهلان وزاّلمو وخااري  با  

  مّية وب  العبا  و يئا  من األخ قيات وما   بن ذلو .
 كان  ين بقياة املناهاقلت : هايا ص ياح ، ل

اإلزاا مية ، والااا خعتااارب األزااا  فااا  اإلزااا م ، وكاناات هاا  السااابب يف التفااا  الناااا  
 حوا الدين اإلز م  فا  فتة الدعوة . 

 نظر ا   إىل نسبة انتلاار اإلزا م واملساي ية ، فاملساي ية خاع ا  انتلاارا  ، و ناتم خعرفاو  
ائاااد غاااري عق ئياااة ، فاملساااي يو  يقولاااو  ،    هللا    املساااي ية ليسااات  كثااار مااان جمموعاااة عق

 واحد وهو فا  الوقت نفسن    ة ، وك  من يسمغ ذلو يعر   نن خرافة .
 ولو قلتام : جييبكم املسي يو   نتم  يضا  خقولو  إ  هللا ك أكن خنيوره وك أكن  ركن . 

لمو  يقااارو  برننااااا ك قلااات : هناااااك فااااار  بااااني قااااوا املسااااي يني وقاااوا املسلمااااني ، فاملساااا
نسااتطيغ    ناادرك كخناان اسااال  ، فمااثلهم مثاا  ماان يقاااوا : إ  املدينااة الف نيااة غااري موجااو ة  و 
موجاو ة وك ندرك مواصفاهتا ، بينما يقاوا املسي يااو     هاايه املدينااة موجااو ة وغاري موجاو ة 

                                                        
 ًا  ورات :   صبح ونيرا  للمعار  يف (1)

م . وفاااااا  ونارة علااااا  16/6/1154مو وخعاااااني فاااااا  17/6/1154-21/4/1154يف ونارة  ر اااااد العماااااري الثانياااااة ل
مو . ويف ونارة عبااااااااااااااااد الوهاااااااااااااااااب مرجااااااااااااااااا  11/12/1157-17/6/1157جااااااااااااااااو ت األيااااااااااااااااوخ الثالثااااااااااااااااة ل

مو 13/5/1151-3/3/1151مو . ويف ونارة ناوري السااعيد الرابعاة علاارة ل2/3/1151-14/12/1157ل
 مو .  14/7/1151-11/5/1151. وفا  ونارة  محد  تاار بابا  ل
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. 
ا وك نادرك حقيقااة حنان نقاوا كماا يقاااوا علماااء الغارب اليااوم : حنان كنادرك حقيقااة الانف

 .(1)الروح
مث  تاافت : لااو خنيااف ت خاااري  الفتوحااات اإلزاا مية، وكياا  إ  املسي ياااني  خلااوا فااا  

  يان هللا  فواجا  ،
 لتوصلت إىل حقيقة غائبة عن املناها اليوم ، وه  حيوية وواقعية اإلز م .

 وإليو هيه القنية التارخيية حا  َخطّللغ عل  واقعية اإلز م .
فتاح املسلمو  ب   اللام ذكر املبرخو     املسلمني فرتوا علا   هلها مقدارا  مان  عندما

اجلعية ا وهو  قا  بكثااري مان العكااة واسمااا الليياان فخرتاا علا  املسالمني ا واملسالمو  يرخايو  
 هيا املاا من امللركني يف قلباا احلماية الا يوفروهنا هلم .

هجااوم الاروم ، مجاغ املسالمو   ها  اللاام ، وقاالوا هلام :  وعندما خعرَّتت ب   اللام إلا 
 خايوا األمواا الا  خيناها منكم بعناوا  اجلاعية ، ألننا ك نستطيغ خوفري احلماية لكم .

قااا املسي ياو  :  نتم  حّب إلينا من حكامنا السابقني ا ملاوك الروم ا ألنكام ك خظلماو  
   هنا احل  والعدا والس م . حدا  ، وألنكم خسريو  بالعبا  عل

مث قاااالوا للمسااالمني :  موالناااا الاااااا  عطينااااكم بعناااوا  اجلعيااااة ك نساااتجعها مااانكم ، وإننااااا 
 زنكو  معكم عندما حتاربو  الاروم ، فإذا انتنيرمت عليهم فبها وإكّ فرموالنا ح ا لكم .

لنااا  لإلزااا م هكاايا كااا  املساالمو  يف خعاااملهم مااغ ا خاارين ، وهاايا هااو زااار اعتنااا  ا
 وانتمائهم إلا  األمة
 اإلز مية .

مث قلات : كاا  ماان املفتااارف    ختضامن مناااها املادار  هاايه األماور وغريهاا ،  ّاا زاابب 
 ويسبب يف جيب النا  للدين اإلز م  .

وبناااءا  علاا  ذلااو ، فااإّ  علاايكم    خعرتااوا اإلزاا م يف املاادار  باللااك  احلياااوي الاايي 
 يف الواقغ اإلز م  ، ح  جتيبوا الفتية إلين .يعكا فهم احلياة 

 قاا بلغة اكزتفهام : وتح ك مو  كثر ؟

                                                        
 إىل خرافات املسي يني ومعتقداهتم يف كتاب : ماذا يف كتب الننيارى ؟   » ام ظلن  «وقد خطر  اإلمام املبل   (1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 57 

،لساا  الرفااه يف امتماغ ، وكنظَاامَّ (1)قلات : لاو  جريتاام قاانااو  : لاألرف   وملان عمرهااو
مو م يني النا  إىل اإلزا م ، فبهايا القاانو  جعا  الرزاوا األكارم لصاّل  هللا عليان وهلان وزالّ 

األرف مبناعلة اهلاواء واملاء ونور اللما ، فكما    هايه الث  ة مباحة للجمياغ كايلو األرف 
. 

 وهايا واتاح : ألّ  خال  املاء هاو نفسن خال  األرف.  
واليي جع  املاء هبة للنا  جعا  األرف  يضاا  هباة ، والايي جعا  ناور اللاما يساتنري 

 بن اجلميغ جع  األرف زكنا  للجميغ .
املاتاااية ، مث إنكاام جئاااتم بعاااد ذلاااو ألجاا  هاايا انلااادَّ النااا  إلاااا  اإلزاا م فاااا  القاارو  و 

 األرف ووتعتم هيه
ا الا حباهاا هللا للجمياغ ا ملكاا  للدولاة ، فرخايمت املااا مان الناا  ، وقلاتم مان يرياد البنااء 

  باار  ، طااالبتم النااا(1)«بالطااابو»فيجااب    يرخااي الرخنيااة واإلجااانة ، مث  صاادرمت مااا يساام  
يقياادوا  م كهاام عنااادكم عاارب الااروخني اإل اري ، هاايه األمااور مل خكاان موجااو ة ياااوم ذاك ، ولااو 
طبقتم حديـ الرزااوا األكارم لصلّاا  هللا عليان وهلان وزاّلمو : لمان زاب  إىل ماا مل يساب  إليان 

 كلتّ  النا  حولكم وننيروكم .  (2)مسلم فهو  ح  بنو
إىل ازااات را  امللاااح فهاااو املالاااو لااان وكحاااّ  لغاااريه ومعاااىن احلاااديـ اللاااري     مااان يسااارع 

 معامحتن يف ذلو .
 ومن يسرع إىل منجم اليهب ويست رجن فهو  ح  بن ألنن زب  ا خرين إلين .

 ومن يسرع إلا  منجم األملا  فهاو املالو لن ألنن  زب  النا  إلين .
  لكمواللرط اليي وتعن هللا زب انن وخعاىل هو 

                                                        
 . 2ح 271ص 5الكايف لفروعو :   (1)
الاادائرة إلااا  اكحاات ا العثمااا  ، وبالت ديااد يف نماان الااوايل  ائاارة خسااجي  األمااواا غااري املنقولااة ، ويرجااغ خاااري  هااايه  (1)

 العثما  مدحت با ا حيـ ابتد  بتسجي  األرات  األمريية ، مث بعد ذلو األم ك العامة . 
مو وقااد عخااني 1172ل ه1211إ   وا  ائاارة للطااابو افتت اات يف بغاادا  يف نماان الااوايل العثمااا  حممااد رؤو  با ااا عااام 

رمورا  هلاااا . وكانااات خعااار  بااادائرة الااادفت اساقاااا  ، وقاااد جااارت فيهاااا الكتاباااة باللغاااة التكياااة مث منياااطف   فنااادي مااا
 ازتبدلت باللغة العربية إبا   ورة العلرين ، وخسم  فا  الوقت احلاتر مبديرية التسجي  العقاري .  

 . 21115ح 1ب 111ص 17مستدرك الوزائ  :   (2)
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 اء وك خفضُّ  وك ميّلعة لقسم عل  هخر.فليا هناك ازتثن
ف     ألحد ا خااجرا  كاا   لكموبعبارة  خرى هيه كّلها ملن زب  يف إطار قولن خعاىل 

 . (1) م  ولة ا حيانة الك 
 ما  نتم ، فتقولو  كا   ا ء ملو للدولة ، وإهنا صاحبة املاا واحلاا  فاا  التنياار  ، لايا 

اإلزاا م ووتاا وا حقيقااة اإلزاا م يف املناهاااا الدرازااية ، حااا  نقااوا لكاام ارجعااوا إىل ماانها 
 يعر  املسلماو  زّر خقدم اإلز م . 

وإذا مل خفعلوا ذلو ، فإّ  املسلمني زييهبو  كحمالة إلا  الغارب ا فض   مان عدم  خاوا 
 جتماعية .الغربيني يف اإلز م ا أل  الغرب أنح قدرا  مان احلارية ويعط  قسطا  من العدالة اك

وكيلو كممَّتم األفواه و ًدمت األصوات وصاا رمت احلرياات وحطماتم العاادالة اكجتماعيااة 
ونلاارمت الظلاام والطغياااا  ، وإّ  ماان طبيعااة البلاار النظاار إلااا  اللااعوب واحلضااارات ماان خاا ا 
 ارزااات احلكااام ، فعناااد املقارنااة بااني  ارزااات حكااام املساالمني وحكااام الغاارب يتضااح جليااا  

 لبو  اللازغ .ا
ماااث   : احلااااكم الغرباااا  ك يااار  إلاااا  احلكااام إكّ عااارب اكنت اباااات ، بينماااا جناااد قلاااي   مااان 

 حكام املسلمني من جاء 
 عرب اكنت اب .

ااا إكّ يف حاااكت نااا رة  ا    يرخااي وعناادما ينياا  احلاااكم الغاارخ إلااا  احلكاام ك يسااتطيغ 
ت اللاااعب ، ألّ  هنااااك  حعاباااا  حاااارة خراقبااان مننيااابن وك    يت عاااب مبقااادراالر اااوة  و يساااتغ  

وحتازبن علا  النيغرية والكبارية ، وهنااك وزاائ  اإلعا م الاا حتنياا   نفازاان ، وهنااك القضااء 
املسااتق  الااايي  اكااامن ، وهنااااك مبزسااات  زااتورية خعيلاان ، ومثلمااا ياار  إىل الساالطة ياايهب 

 عنها بعد  ربغ  و زت زنوات ا مث   ا . 
م يف ب  نا اليوم فإنن ير  إلا  احلكام وهاو فقاري ، فيت اوا باني علاية وتا اها  ما احلاك

إلا  إنسا   اري ك أكان إحنيااء  موالان وعقاااراخن ، وك يتنّ ا  عان السالطة إكّ بااكنق ب  و 
 املوت .

إّ   عوخناااا لكااام    خطبقاااوا اإلزااا م الاااايي فيااان احليااااة والواقعياااة ، إزاااا م القاااره  الكااارمي 

                                                        
 قتنيا  .راجغ موزوعة الفقن : كتاب اك (1)
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 ة النبوية والعتة احملمدية . والسن
وعناادما يعاايش النااا  فااا  هاايا احملاايط اإلجياااخ ، فااإهنم كأيلااو  إىل اللاار   و الغااارب وك 

  ااولو  خقليده يف النيغرية والكبرية .
 قاا : هيا الك م الايي  ةعن منكم ك م مجي  ، لكنن مثايل وغري قاب  للتطبي  .

 بينما  قاب  للتطبي  ،قلت : عجبا  اللا ء اجليد غري 
 الل ء الر يء قاب  للتطبي  ، ما هيا الك م ؟د

لقااد طخبّلااَ  اإلزاا م منااي عهااد الرزااوا األكاارم لصااّل  هللا علياان وهلاان وزااّلمو وحااا  ًسااني 
 عاما  ، ف  ا هيه القرو  مل نسمغ من يقوا إ  اإلز م مثايل وغاري قاب  للتطبي  ؟ 

    صبح الياوم غري قاب  للتطبي  ؟يا خرى ماذا حدث لإلز م حا
مث  تااافت : ماااان خااااا ا ك ماااو ، عرفااااات  ناااو كخساااتطيغ    خطبّلاااا  اإلزااا م ، لكاااان 
بازتطاعتو    جتتمغ مبساعادياو ومعااونياو    خستلري  ها  اسربة واكختنيااص ، وخطلااب 

  يتباني لطاا ب منااهم    يعكسااوا النياورة الواقعيااة لإلزا م مان خا ا املناااها الدرازاية ، حا
 املدار  واجلامعات كي  كنا وكي   صب نا ؟ 

 ويف ختام اللقاء خطرقنا إىل الفسا  اإل اري يف ونارة املعار  ، مث انتهينا بالو اع . 
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 لقاء السيد حممد الصدر) ( رئيس الوزراء
رة ، وهااو ماان رجاااا  ااو  (1)اخفقناا مااغ عاااد  ماان األصاادقاء فاايهم الساايد حمماد علاا  الطباطبااائ 

العلاارين ا والساايد حمماااد علاا  النيااادر ،    نقااوم بعياااارة  للساايد حممااااد النياادر الااايي كااا  رئيساااا  
 .  (2)للونراء وخقلَّد  يضا  مناصب عديدة  خرى منها ونارة املعار  ورئازة جملا األعيا 

قررناا    نااايهب إلياان ، لنت اادث معاان حااوا  وتاااع العاارا  ، وكااا  قرارنااا    نلتقاا  باان يف 
 وليا يف املكتب ، ح  خكو  لنا احلرياة الكافياة فا  خداوا جمم  القضايا احلسازة .  املناعا

                                                        
الساايد حممااد علاا  باان الساايد مهاادي باان الساايد حممااد علاا  الطباطبااائ  احلااائري ، ينتماا  إىل  زاارة و اا ت  صااوهلا  (1)

باللاار  الرفيااغ وعااعة الاانفا ، وهاا  خنتساااب إىل احلساان املثااىن باان اإلمااام احلسااان الساابط باان اإلمااام علاا  بااان  خ 
علاار اهلجاااري وحااانت علااا  الععامااة الدينياااة يف بعاااض طالااب لعلااايهم الّساا مو ازاااتوطنت كاارب ء يف القااار  الثاااا  

، ويعّد مان خ مياي املارينا جعفار الطباطباائ  والسايد هاا ي اسرازاا   ه1312األ وار ، ولد يف مدينة كرب ء زنة 
واللي  حممد خق  اللارياني .  اارك ماغ اإلماام اللارياني يف  اورة العلارين ، وخعاّرف ل عتقااا عاّدة مارات و نفا  

و فاان يف مقااربة الع مااة الساايد حممااد  ه1311رجاااكت الثااورة إىل جعياارة هنجااام يف اسلاايا . خااوىف زاانة  مااغ بعااض
 اماهد . 

جملااا األعيااا  هااو اجلناااح الثااا  مااا  األمااة ، ويتاارل  ماان علاارين عضااوا  يعياانهم امللااو ، وخعقااد جلسااات املااا  (2)
 يااة ، وخطااوا ماادة عضااويتهم مثااا  زاانوات . افتااتح  ورخاان اكعتيا يااة يف األوا ماان خلاارين الثااا  ماان كاا  زاانة مي 

م والااادورة 1137-1133م والااادورة الثالثاااة 1133-1121م والااادورة الثانياااة 1121-1125األوىل بااني عاااام 
م والااااادورة 1141-1145م والاااااادورة السا زااااااة 1145-1141م والااااادورة اسامساااااة 1141-1137الرابعاااااة 
 السابعة

 م حني زقوط امللكية . 1151-1157م والدورة التازعة 1157-1153 م والادورة الثامنة1141-1153
واجلنااح األوا هااو جملااا النااواب ، وهااو عبااارة عاان هيئااة يخنت ااب عان كاا  علاارين  لاا  نساامة ماان الاايكور نائاابخ واحااد ، 

انيااة م ، وانبثا  زتااة علاار جملسااا  عوتاا  عان مث1125وحخاّد ت كا   ورة بارربغ زاانوات ، وافتاتح  ورخان األوىل عااام 
م يف  ورخااان 1137و مقعاادا  ويف عااام 11م ل1135-1125جمااالا . وبلااجن عااد  مقاعااده يف كااا   ورة ماان عااام 

م ماان 1154–م 1147و مقعااد ومان عااام 116م يف  ورخان السا زااة ل1143و مقعااد ويف عااام 111اسامساة ل
و مقعااد 145علار ليف  ورخان السا زااة  1151و مقعاد ويف عااام 135 ورخان الساابعة وإىل  ورخاان اسامساة علاار ل

م ، وخناااوب علاا  هاايه املقاعااد 11/5/1151، وحخااّ  املااا علاا  تااوء اكخااا ا  اهلااامش  بااني العاارا  واألر   يف 
مساي يني ، وإ  النظاام الاداخل  للمجلساني ا األعياا  والناواب ا  6 ايعيا  و 56مانهم زانيا  و 73  نياا   135

  نلاااطاهتا إتااافة إىل مناقلااة عاارف اللااوائح اسطاارية الااا يبي ااا  للعضااو مناقلااة السيازااة العامااة لل كومااة يف كاا
اا احلياة العامة بلك   و بآخر  و لوائح إبرام املعاهدات ماغ الادوا األجنبياة . للمعياد  نظار كتااب النياراع علا  

 .      66السلطة يف العرا  امللك  ص
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وكاا   وا ماا   ااار ازاتغرابنا هاااو بيتان املتواتااغ الايي يقااغ يف إحاادى األنقااة ، ذلاو البياات 
 اليي مل نستطغ    منيعه إكّ بوجو   حد اللرطة عل  الباب . 

قراطاا  ، فهام خيتاارو  ألنفساهم الوزاائ  املتواتاعة وهكيا املسابولو  يف النظاام  ابن الدأ
 لل ياة ، ألهنم فا 

 حالة خنافا ، عل  العكا من ذلو احلكومات املستبدة الا ك خعري  يية للر ي العام .
قنياار ماان قنيااوره يعااا ا مئااات املااارات ، وكااا  (1)ف اااكم كنياادام أتلااو علاارات القنياااور

، فقنيااار واحااد ماان قنيااور صاادام كلفاان مليااار  وكر ا  الاادار الاااا كااا  يسااكنها الساايد النياادر 
كماااا قااار ت يف إحااادى النيااا   ا وهباااايا املبلاااجن نساااتطيغ    نبااا  بااان مائاااة  لااا   ار مثااا   ار 
الساايد حممااد النياادر ، ولااو فرتناااا  ّ  كاا   ار يسااكنها ًسااة  نفااار ، لكااا  اممااوع ننياا  

 مليو  إنسا  .
حرينيني   اد احلارص علا     ك يتعالااوا علاا   فقد كا  الونراء والرؤزاء قب   ربعني عاما  

الغاااري، حاااا  يساااتطيعوا     نيااالوا علااا   صاااواهتم ، باااا   كثااار مااان ذلاااو كاااا  هنااااك حسااااب 
وكتاااب ، فااإذا ا تااارى مساابوا  ارا  ا ونياارا  كااا   م متنياارفا   م مديااارا  ا فاااإّ  النياا افة ووزااائ  

ا ، وجياارو  حتقيقاااا  معاان ، حاا  يباانّي اإلعاا م األخااارى زتااا حقن باكزتفسااار عاان منياادر املااا
 منيدر املاا اليي  خ  بن .

وعناادما يكااو  الاارئيا لنّيااا  يسااار  قااوت اللااعب ، ينياابح مجيااغ موظفياان لنيوصاااا  مثلاان ،  
 ك ٌّ بقدره ، فإّ  اللنيوص النيغار هم ظ ا لّلنيوص الكبار .

 عل   ي حاا :  خلنا البيت املتواتغ للسيد النيدر ،
 يب ، وجلسنا نت دث زوية عّما جيري يف العرا  . وازتقبلنا بالتح

 قلت للسيد النيدر : ملاذا ك خعطو  احلريات احلقيقية للنا  ؟
ملااذا ك خسام و  لألحاعاب الواقعيااة    خنلاط وخعما  يف العاارا  ؟ فهنااك خطار يهااد كم 

 ب إ  هجاااا    و عاااااج   إ  مل خساااارعوا فااااا  اذخاااااذ اإلجاااااراءات ال نمااااة ، وهااااو خطاااار اكنقاااا
 العسكري . 

مث إ  ازتلهادت باحليااة السيازية فا  بريطانيا وفرنسا، وقلت : انظر إلا  هيه الادوا ، 

                                                        
 إ  لنيدام مثانني قنيرا  هيا ما  حنيتن اجلهات الدولية . (1)
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نتيجااة لوجااو  احلريااات الواقعيااة وانعاادام الكباات واإلرهاااب ا إىل حااّد كبااري ا ، نراهااا فااا  خقااادم 
اريااة يف   متواصاا  ومل خلااهد بااوا ر اكنقاا ب العسااكري فيهااا ، أل  األحااعاب السيازااية خعماا

هايه البلادا  ، وأل  الني اا  واما ت خنلار ارياة ك أنعهاا  ي رقياب عاان حتقياا  نلاااطها، 
 وأل  رجاا الفكر يكتبو  ما  سو   نن تروري وكنم . 

 ماا فاا  بلاداننا ، فإهّناا معرَّتاة ل نق باات العساكرية بازاتمرار ، ألهناا خفتقار إىل احلرياااة ، 
 احلرية الكافية للتعبري عن هرائها . وك جتد األحعاب فيها 

صاااا يح هنااااااك  حااااعاب ، لكاااان هاااايه األحااااعاب صااااورية كقيمااااة لوجو هااااا علاااا  الساااااحة 
 .(1)السيازية

قااااا السااايد النيااادر : علاااا  العكاااا  اااا قلاااات : فاااإّ  حكومتناااا يف الواقاااغ هااا  حكومااااة 
احملظاااورة املوجاااو ة يف األحااااعاب السيازاااية الاااا خضااام  ربعاااا  و ربعاااني حعباااا  رةياااا  غااااري األحاااعاب 

 الساحة العراقية ، كاحلعب الليوع  وحعب البعـ .
قلت : ص يح عندكم  حعاب و نا ك  ناكر ذلو ، ولكن هاايه األحااعاب ك خستطيااغ    

 . (1)خق  باوجن اكنق بات العسكرية عندما حتدث
 قاا : ك .. ك  عتقد    انقا با  عسكريا  زيقغ يف العرا  . 

ناااادما خكاااااو  األحااااعاب غاااااري واقعيااااة والعماااا  السيازاااا  عماااا    ااااكلّيا  ، فهااااايه قلاااات : ع
 األحعاب ك خستطيغ   

 خقدم العرا  حضاريا  .

                                                        
 غ عبد الرنا  احلس  : بيا   زباب فل  األحعاب العراقية فا ويرج (1)

. عاادم 2. عاادم قناعااة نعماااء األحااعاب بضاارورة العماا  علاا   زااا  التنظاايم اللااعيب 1عهااد اكنتااداب واكزااتق ا إىل : 
   ل رخاعا  . إ  عد ا  كبريا  من حمتيف السيازة قاد اذخايوا مان هايه احلرفاة وزايلة للعايش وزابي3خوفر قابلية التنظيم 

. كاناات ختاارل  علاا   زااا  الل نياايات كعلاا   زااا  5. تااع   قااة النااا  فااا  التنظيمااات احلعبيااة 4السااريغ 
 .    16-15. التدخ  األجنيب . خاري  األحعاب السيازية ص:6املبا   

انقضاات  حيااـ   َّ  جاارا  اسطاار ااادوث انقاا ب عسااكري ، وبالفعاا  مااا«  ام ظلاان»وهاايه نبااوءة لإلمااام املبلاا   (1)
مو . هاايا وكاا  لإلماام املبلا  1151ل ه1377زنوات عّدة ح  قام عبد الكرمي قازام باانق ب عسكااري عاام 

نباااوءات  خااارى حياااـ خوقَّاااغ اااادوث األنماااة اللبنانياااة وزاااقوط اللااايوعية وحااارب اسلااايا الثانياااة وخااارو  العااارا  مااان 
 كمااااا ذكاااارت هاااايه النبااااوءات فااااا  كتاااااب ماااااركا العسااااكرية ، وبتغيااااري الغاااارب حنااااو األحسااان ،  الكويااات وخقلااااي  هلتاااان 

 اللرياني .   ينهعم والغرب يتغريَّ وكتاب  تواء عل  حياة اإلمام
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 قاا : كي  ذلو ؟ 
قلت : خرم  قلي   . . العرا  ك ألو  ايئا  مان صانغ ياده ، الطاائرات خرخيان مان اساار  ، 

نغ فاا  اساار  مث يساتور ه العارا  ، باإلتاافة والسيارات كيلو ، والرا يو والتلفعياو   يضاا  خنيا
إلاااا  ذلاااو هنااااك املئاااات مااان األجهاااعة واأل وات الاااا يساااتور ها العاااارا  مااان بريطانيااااا و ملانياااا 

 وفرنسا وغريها . 
 ملاذا حدث ذلو ؟ 

 ه  لنق  يف عقلية اإلنسا  العراق  ؟ 
 ه  خيتل  اإلنسا  العراق  عن غريه ؟ 

 جئنا للرئازة لتوّلنا .قاا السيد النيدر : حنن 
قلاات : لقااد مضاا  ماان  ااورة العلاارين حااا  ا   قرابااة    ااة عقااو  ، وهاا  ماادة كافيااة لااو  
كنااتم خرياادو  إحااداث خغيااري  يف العاارا  ، كااا  مبقاادوركم خثقياا  اللااعب خاا ا هاايه الفااتة ، 

كاااا  وخرزاايا مراكاااع الب اااـ والت قياا  ، وإجاااراء الت قيقاااات العراعيااة والنياااناعية والعلمياااة ،  
 مبقدوركم  فغ العرا  إىل قلب احلضارة العاملية .

الو  اإلنتاا  األجناايب علا  اإلنتاا  العراقا  ، ألّ  هنااك نقنياا  يف اإلنتاا   كناا النا  يفضّل
 الوط  ، ويعو  هيا النق  إىل خل  يف عملية التنينيغ . 
 علينا    نيهب إىل املنيانغ ، ونلر  عل  األجهعة،

اار املكاااائن املعطّلااة ، حاا  كيكاااو  اإلنتاااا  احمللااا  ر يئاااا  ، ونسااّد الاانق  فاااا     واخاان ونعمّل
 وح  ينيبح القما  العراق  ا مث   ا ينافا القما  األجنيب .

 فإذا كانت  جهعخن  جهعة زليمة .
 وإذا كانت  حعابن  حعابا  زاملة .

زائاااا  وكاناات لاان مبزساااات  زااتورية منضاابطة ، لكااا  حااعب احلاا  يف اكزاااتفا ة ماان الو 
اإلعا مية من را يو وخلفعيو  وجم ت وجرائد ، ولن حنّية يف إ ارة  ابو  الدولاة ، عناد ذلاو 
 اّا كااّ  حااعب بالرتااا فا  يفكاار باااكنق ب العسااكري ، ولااو فّكار وحاااوا ، فااإ  اللااعب ا 

 مببزساخن الدزتورية ا ك يسمح لن .
ذلاو    العارا  بلاد ملكا ،  قااا : حديثكم إمجاك  ص يح ، لكان املوجاو  واناتم خعرفاو 
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وامللكياااة ك ختضاامن الدأقراطيااة الكاملااة ، ألّ  هناااك   نيااا  فااا  النهايااة بيااده احلاا  والعقااد ، 
ومغ وجو  هيا الفر  خنيبااح الدأقراطياة غاري خاماة ، فا  جمااا للعتاب يف مثا  هايا البلاد الايي 

 ليا كلن  أقراطيا  .
لياااع  يضااا  حكمهاام ملكاا ، ويف ظااّ  خلااو امللكيااة قلات : ك مكاام ك كليّااة لااان ، ألّ  اإلجن

نلاهد الدأقراطية، وملاا كاا  النظاام السيازا  زاملااا  كانات صاناعاهتم كاملاة وزا حهم كاام   
، وحااااديثنا ا   لاااايا حااااوا اكزااااتعمار اإلجنليااااعي باااا  حااااوا اإلنتااااا  اإلجنليااااعي الاااايي أتااااان 

 باجلو ة
 واحلسن .

 نافسة يف الب   . والسبب هو حالة الدأقراطية وامل
يقاااوا غانااادي : الضاااابط اإلجنلياااعي يف بااا  ه فاااررة ،  ماااا عنااادما يااار  إىل ب  ناااا ينيااابح  

 كالسبغ الضاري .
 ماذا يع  هيا القوا ؟ 

هاا  هناااك  ااا ء هخااار غاااري  ّ  نقااوا    اللااعب الربيطااا   ااعب قااوي ، و ناان  قاااوى ماان 
كسب رتاه ، ح  حتني  علا  صاوخن يف   حكومتن ، ألّ  حكومتن ذخا  منن ألهنا جمربة عل 

 اكنت ابات .
وهيا ك يع   ّ  ك    ء فا  بريطانياا هو مثايل وجّيد ، حيـ إننا جنااد هك  امللر ياان 
فااا  لناااد  وتواحياااها ك ماااروى هلاام ، وهااام يت اايو  األنفاااا  مكانااا  للعااايش ، وهاايا يعااا   ّ  

ع هنااااك ماااان حّلهاااا ، بينمااااا ك جتااااد هاااايه هنااااك  غااارات يف النظااااام الربيطاااا  مل يسااااتطغ امللااارّل 
 الثغرات فا  اإلز م ، ولسنا بنيد  ذكر خلو الثغرات  و ذكر م حظاخنا عل  نظامهم .

إ  ماااا يثااااري اكزااااتغراب لاااادينا هااااو  ننااااا جنااااد فااااا  ب  نااااا املااااوار  الكثاااارية والعقااااوا املبدعااااة 
   الاااا خفتقاار إىل املااوار  ا  واألياادي العاملااة اللااابة ، لكاان يف الوقاات نفساان جنااد يف خلااو الااب

 كفارنسا وبريطانياا ا جناد فيها التقدم واحلضارة واكن هار .
 فلماذا حدث ذلو ؟ 

 وملاذا حدث عكسن عندنا ؟ 
انظاار إىل  ااروات العاارا  ماان األراتاا  الوازااعة واسنياابة الااا أتلكهااا ، وماان امليااااه العااايبة 
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ة مب تلا   نواعها ، ومن الانفط الايي أتلكان ، ومان الاا أتلكها ، ومن الطقا امل ئم للعراع
بقية املعا   الاا أتلكها ، فاالعرا  هبايه اإلمكاناات قاا ر علا  التقادم والرقا  ، وهاو يساتطيغ 

    يقفع قفعات وازعة ح  يواكب احلضارة الغربية ب  يفوقها .
 .  مث قلت لن : و نا اعر  إنكم ك خستطيعو     حتد وا خغيريا كام   

 و  قااا  مااان ذلاااو، أل  هااايا التغياااري فن ااان نطاااالبكم باااالتغيري النسااايب ولاااو علاااارين باملائااة 
وتااغ العاارا  بنيااورة عامااة ، وزاايكو  حااا  هاايا املقاادار ماان التغيااري علاا   زاايتك ه ااارا  إجيابيااة  

 مقدمة لتغيري وازاغ وعميا  ، ألنن زي ل  واقعا  خغيرييّا  يف األمة . 
العلميااة علا  ازاتعدا  للتعااو  معنااا ، إذا  ر ناا    نوجاد هايا التغيااري قاااا : هاا  احلاونات 

 وهيه الواقعية ؟  
 قلت : ك ّ غري مستعدة للتعاو  .

 قاا : إذا كا  األمر هكايا ، فن ان ك نتمكن    ننينغ  يئا  .
 قلت : احلاونات العلمياة ك ختعاو  معكم ، ألهنا قائمة عل  األمار بااملعرو  والنها  عان 

 املنكر والدعوة إىل
 اسري ، فهيه احلونات ك خريد    خلوث خارخيها وةعتها باكرخباط بالدولة .
 ازتنكر هيا الك م وقاا : وه  العا قة مغ الدولة زبب لتلوث السمعة ؟ 

قلااات :  جااا  ، عناااادما خساعااااد الدولاااة علااا  انتلاااار املنكااارات مااان  ااارب اسمااااور وفاااتح 
 اكن للعنا يف بغدا  وغريها من املد  .حم ت القمار وإجيا   م

وعندما خطب  الدولة القوانني غري اإلز مية فا  النكاح والط   واإلرث والبيااغ والارهن و خااي 
 الضرائب ، وما   بان ذلو . 

وعنادما خعما  الااادولة بالضااّد ماان األخاوة اإلزاا مية ، فتفضا  هاايا علا  ذلااو ، وخقارب هاايا 
 . عل  هيا 

 الدولة بالضّد من الوحدة اإلز ميةوعندما خعم  
 حيـ خعا ي طائفة إز مية عل  حساب طائفة  خرى .

وعنااادما خقااااوم الدولاااة  مياااغ هاااايه األعمااااا امل الفاااة للااادين واللاااريعة ، ك أكااان لل ااااونة 
 العلمية    اّد يدها للتعاو  معكم .
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مية وحتتماو  القوانااني اللارعية لكن إذا عارفت احلاونة العلمياة  نكام ختبعو  املوانين اإلز 
 .. عند ذلو ختقدم احلونة لتساندكم وخساعادكم واّد العو  لكم . 

 قاا : حنن ك نستطياغ    نطبا  اإلز م ايافريه
 لسببني : األوا :  ّدة وصرامة قانو  العقوبات اإلز م  .

 الثا  : حرما  املر ة يف اإلز م .
 ا  ك  مكا  بينما اإلز م بر  من هيه التهمة .قلت : هايا الكا م نسمعن ف

  وك  : أل  العقوبات يف اإلز م قليلة جادا  بالقيا  إىل احلريات الا من ها اإلز م .
 انيااا  : هنااااك اخااات   بااااني العلمااااء حاااوا خنفيااي حكااام العقوباااات يف عنيااار غيباااة اإلماااام 

اوا اككتفاااء بالعقوباة التر يبياة ، وك فهناك من يق« . عج  هللا خعاىل فرجن اللري »املعنيوم 
يقااوا باإجراء احلااادو  ، وحا  القااائلو  بتنفياي العقوباات يف عنياار الغيباة يضعاااو   اروطا  كثاارية 

 عند إجراء احلدو  ، فليا مبجّر  اكهتاام يرخي الرج  ليجرى علين احلّد .
وانني الوتااعية مان ماانح للماار ة  ماا بالنساابة إىل املار ة ، فإننااا ك جنااد بااني مجياغ األ يااا  والقا

 احلرية وحفو حقوقها كالدين اإلز م  احلني  . 
فقد  غرت احلضارة الغربية املر ة و خرجتها من البيات إىل اللاارع و فقاادهتا  نو تهاا بعاد    

 ا تغلت باألعماا اللاقة واسلناة . 
 تااة ، وماا  ااابن ذلاو ،واجلنااا واملو وكيلاو  فعتاها أل  خبياغ كرامتاها للركات اإلعا   

 بينما 
يااااجّل  اإلزااا م املااار ة زااااواء كانااات بنتاااا   م نوجاااة  م  ختااااا  م  خّماااا  ، ووتعهااااا فاااا  مكانتهاااا 

 ال ئقة الا خنازبها .
ويف ظااّ  اإلزااا م ا اااتغلت املااار ة يف كااا  األعماااا الاااا خنازاااب طبيعتهاااا وك ختنااااقض ماااغ 

 ئمة مجااعة للنساء يف الني ة . نو تها ، فكن خطيبات ومبلفات ومر دات و 
وكمااا فعاا  رزااوا هللا لصاال  هللا علياان وهلااان وزاالمو أكاان    نخوجااد مساااجد وحساااينيات 

 .(1)ومدار  ومكتبات خاصة للنساء
وأكااان للمااار ة    خنلااال اجلمعياااات األزااارية ومجعياااات الااادفاع عااان حقاااو  املااار ة وكاااايلو 

                                                        
 للمعيد راجغ كتاب الفقن األزرة وملاذا خرخر املسلمو  ؟ واحلكم يف اإلز م لإلمام املبل  .  (1)
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لاوا  هانَّ ااجاة إىل التوجيان واإلر اا  ، ومااان اجلمعياات اإلر اا ية الاا خقاوم بإر اا  النساااء ال
وظائفها ح  امللك ت الاا خعاا  منهاا النسااء يف  تلا  ناواح  احليااة اكجتماعياة والعملياة 

 واألزرياة . هيا من موق  اإلز م . 
 مااا موقااا  الغاارب فهااااو  فاااغ النسااااء إلااا  الت لااا  واس عااة ، واىل  ارزاااة  نااواع املفازااااد 

 .  (2)ألعماا املعيبة الا ك ختنازب مغ  رفها وكرامتهاو نواع ا
 لقاءا   وهكايا انته  لقاء السيد حممد النيدر ، وكا 

 مفيدا ، ألنن مت فا  جاو إأاا  و خوي ، مث وّ عناه وخرجنا من بيتن .
 

 هكذا  يفعلون باملساجد
لعلياااان كااااا  هناااااك مسااااجد يقااااوم علاااا  األنقاااااف يف  اااار  حاااارم  خ الفضاااا  العبااااا     

الساا مو فااا  زااو  النيااافارين ، وكااا  مسااجدا  كبااريا  ووازعااااا  ، وعنااادما خعاارَّف للهاادم بقيااات 
عان اذخااذ  ي قاارار ببنائان ، أل  األوقاا    (1) نقاتن علا  حاهلاا ، فقاد امتنعات إ ارة األوقاا 

 ، وها  خعلم  هنا إ  وافقت عل  بنائن(2)كانت اار  التمييع الطائف 
                                                        

 اب الغرب يتغرّي . إىل بعض مفازد الغرب يف كت » ام ظلن  «وقد خطر  اإلمام املبل   (2)
وها  خابعاة لاونارة األوقاا  وكاا  اهلاد  منهاا اإل ارا  علا   ه1212خرزست  ائرة األوقا  يف مدينة كرب ء عام  (1)

األمواا املوقوفة من خريية وذرية واألرات  العائدة للسا ة من ذرية الرزوا لصاّل  هللا عليان وهلان وزاّلمو واملوقوفاات 
 وامللروطة عل  خعمري وإنارة العتبات املقدزة وإقامة التعاني واملنازبات الدينية .      القا مة للعتبات املقدزة

من األزاليب الا ازت دمها العثماانيو  يف حتدياد النلااط اللايع  با  القضااء عليان هاو منياا رة املوقوفاات اللايعية  (2)
ة للعتباات املقدزاة كاألراتا  العراعياة مو صا روا املبزسات الليعية واملوقوفات التابع1131ل ه1255فف  عام 

والبساخني واسانات واحمل ت التجارية اجة خنظيمها ، و حلقوها باملوقوفاات السانّية ، ويف العهاد امللكا  واجلمهاوري 
ازت دموا نفا السيازة ب  نا وا عليها فمنعوا الليعة من التنيّدي هليه الونارة زواء كاا  التنياّدي ونيارا   و وكياا   

وماااا   ااابن ذلاااو ، ومنعاااوا اللااايعة مااان اكزاااتفا ة مااان رياااغ هاااايه املبزساااات ومنعاااوا  ماااواا الاااونارة    خنفااا  علاااا  ، 
 املساجد واملدار 

واحلسينيات واملكتبات الليعية ، وإذا كا  املتويل للوق  يطالب بوقفن فإنن يتعرَّف للساجن والتعاييب وماا   ابن ذلاو . 
 و    غلب اليين خنيّدوا لونارة

قاا  هاام مان األجانااب  و مان الطائفااة السانّية وكااا  أارزاو  التمييااع الطاائف  وإىل يومنااا هايا ، فعلاا  زابي  املثاااا : األو 
 وكلت إ ارة األوقا  وا  ار معاا  يف العهاد امللكا  إىل الربيطاا  املسات كاوك والايي ةا  نفسان املسات كاوك الادين 

ر وهرهباا إىل بريطانياا . يقاوا الساامرائ  يف كتابان الطائفياة الواقاغ األوقايف ، وقاام بنهاب  ماواا األوقاا  وزار  ا  اا
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اللااايعة . لاااايا فاااإهنم  جاااّروا ذلاااو املكاااا  لل ّماااالني الااايين  ملاااو   فسااايت وا إىل  يااادي
 فض ت الطعام وما   بن. 

وكانوا ألكو  احلمري باعتبارها وزيلة العم  يوم ذاك، فكانوا يربطو  حيوانااهتم فاا  ذلاو 
مغ فين حدو     ني من احلمري ، وقد بنوا  ورات للمياه يف ناوية من ه يا املكا  الايي كا  جيخ

املكا  ، وكانت هنااك بئٌر  يضا  يف املكا  ، وقاد قمت بازتط ع املكا  برفقة اسطيب اللي  
عبد العهراء الكعيب ، فقررنا    ننقي هيا املسجد من هيا الواقغ املعري ، فلكلنا الوفو  ، وفد 

زاااتمرت إىل متنيااار  كااارب ء ، مث وفاااد إلاااا  ونيااار الداخلياااة ، مث وفاااد إىل مااادير األوقاااا  ، وا
 حماوكخنا فا  بناء هيا املكا  نهاء األربغ زنوات ، لام نتك خ لاها وزيلة إكّ وطرقناها

خ ا هاايه الفاتة ؛ مان بعاـ الوفاو  والرزا  املبلفاة مان ا ناني و   اة و ربعاة مان الوجهاااء 
 والل نيياات حا  ناهعت اسمسني حماولة .

ا   الع مااة والساايد صااا   اللهرزااتا  وكاا  ماان باااني امل تااارين تاامن الوفااو  السايد صاا
والساايد زااعيد الااعي  واللااي  تااياء العبياادي والليااا  طاهااار والساايد ناااج  العمياادي والساايد 

 عبو  اللرويف ، وك  املسبولني اليين نرناهم كانوا يقابلوننا بالرفض .
يعيا  و خريا قاررت     ذهاب بنفسا  ماغ السايد زاعيد نيا  إلاا  ونيار البلااديات ، وكااا   ا

، وعنااادما طلباات مااان السااايد زاااعيد    ياارافق  ، قااااا : لااايا هنااااك (1)واةاان عباااا  البلاااداوي
فائدة من ذهابنا ، ألّ  هبكء منيّرو  عل  الرفض ألهنم يعلمو     املسجد زيقغ فاا   يادي 
اللاايعة ، هااايا مااان ناحياااة ، ومااان ناحيااة  خاارى    الدولااة حتنياا  علاا  بعااض املاااا ماان إجيااار 

  املكا  .
علاا  هللا خوكلناااا ربّنااا ك جتعلناااا فتناااة قلاات لااان : لنتوكاا  علااا  هللا زااب انن ، وقااار ت لااان : 

                                                                                                                                                               

واحلاا  : حاا  ونارة األوقااا  مل أن ااوا اللاايعة إ ارهتااا ومل يعااني ونياار  اايع  واحااد لألوقااا  طيلااة اكثاار ماان زاابعني 
باجاان جاا  زاانة ماان عماار الدولااة العراقيااة . وقااد عااني منااي بدايااة العهااد امللكاا  يف هاايه الااونارة كااٌ  ماان : حساان ال

ومنيطف  ا لوز  وحممد فات   فندي وعبد الطي  املندي  وصاا با ا  عياا  وإباراهيم احليادري ومحادي الباجان 
جااا  وحمماااد  ماااني با ااااا  عياااا  و محاااد الاااداو ، وهاااابكء كلهااام مااان الطائفاااة الساااانية . و خلغيااات هااايه الاااونارة بتاااارري  

 ، وكا  هنياك رئيسا  للونراء خوفي  السويدي .  م واعتربت مديرية عامة مرخبطة برئازة الونراء21/4/1121
 م . 3/5/1161ونير البلديات فا  ونارة عبد الكرمي قازم الثانية عني بترري   (1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 61 

للقوم الظاملني
(2). 

قررناااا اللقااااء باااونير البلاااديات ، فااايهبنا إلاااا  بغااادا  ، فاحتمناااا الاااونير ، وذكرناااا لااان مطلبناااا 
 بنيورة مفنيلة .

 فرجابنا  واب ملابه املغالطة قاا : إذا  ر مت بنااء 
املسجد  و خرميمن ، فإ  هيا األمر ليا من صا حيا ، لكانكم إذا  ر مت بنااء زاينما  و 

 خرميمها ، فإ  هيا األمر من ص حيا ، فإ  ك  زتطيغ     فع  لكم  يئا  .
الطااائف  اااا  األغلبيااة اللاايعية ، قلاات لاان : نعلاام    احلكومااة زاانية وإهنااا اااار  التمييااع 

 املسجد، وإننا نسع  لبناء املسجد مهما كلفنا ذلو من مثن.وهايا ك أنغ من بناء 
 قاا إن  ك  مانغ مساعيكم لكن  ك  زتطيغ     فع  لكم  يئا  .

اا ككارب ء والنجا  والكاظمياة ا وها   قلت لن : هناك ظااهرة منتلارة فاا  العتباات املقدزاة 
للتنظيااا  وك خبناااو  مراكاااع  خقيماااو  كثااارة األوزاااا، وانتلاااار القااااذورات يف كااا  مكاااا  ، ملااااذا ك

احلماماااات، خنيوصاااا  و   هناااااك موازااام للعياااارة يكثاااار فيهااااا عاااد    ورات للميااااه وك خلااايدو 
 العوار إىل احلّد الايي ك خستطيغ املراف  األهلية والعامة من زّد احلاجة .

 قاا : ليست عندنا ميعانية ملث  هيه األمور .
طقهاا املقدزة وخعري هلا األيية لقدزايتها  وك  ولتا هاا قلت : إّ  اللعاوب واألمم هتتم مبنا

 انيا  ولتعري  العامل اضارخاها وخعري  األمام برجااكهتااا وقايمهم واألهادا  الاا  ملوهناا ومان 
 جلها بيلوا الغايل والنفيا  الثا  وكقيمة اقتنيا ية خدّر عل  البلد باألمواا عان طريا  الساياحة 

 رابعا  . 
ائا   :  عطنا اإلجانة ا وهيا من اختنياصو كما خدع  ا لك  نقاوم اما ت مث  تفت ق
 لتنظي  املدينة .

 قاا : من  ين خرخا  بالعماا واملوظفني ، وه  بإمكانو    خفع  ذلو ؟ 
قلااات : إنناااا  جنعناااا ملاريااااغ كثاااارية مثااا  احلساااينيات واملااادار  واملكتباااات و ور األيتااااام ، حنااان 

 عات وننيرفها يف هيه املبزسات .نرخي من النا  الترب 
 قاا : كم من العماا زتجعلهم لعملية التنظي  ؟

                                                        
 . 15زورة  يونا : ا ية  (2)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 71 

 قلت : مائة عام  .
 قاا : وه  اتلو هيه اإلمكانية ؟

 جابن السيد زاعيد الاعي  : هايه ليسات قادرخنا الل نياية با  ها  قادرة امتماغ ، وهايا لايا 
 باألمر املهم .

 ننا زنبد  من الغد يف خنظي  مدينة كرب ء .قلت للونير : إنو لو ان نا اإلجانة فإ
 قاا : فا  الواقغ إ  حكومة بغادا  خريد    خبق  العتبات املقدزة مهملة متس ة .

 قلت و نا يف حالة خعجب من بيا  هيه احلقيقة : كي  أكن     دث ذلو ؟
  خعما  قاا : وبنيوت ملابه احلير واسو  : إّنو خعلم    احلكومة زانّية متعنيابة ، وها

 من منطل  طائف  ف  خريد الرفاه لسكا  العتبات املقدزة .
قلت لن : إذا كاا  األمار هكاايا ، فإنناا زنااعم  ماا مبقادورنا علا  خنظيا  املديناة ، و ينماا 

  وقفتنا احلكومة فإننا زنتوق  .
 . عدنا إلا  كرب ء و كلناا فلَرقا  للتنظي  ، بد ت عملها يف  طرا  احلرمني اللريفني 

ويف بعض األحيا  كانت هايه الفار  خيهب إىل النج  األ ار  لتقاوم خباادمة التنظيا  
 خطوعاا  وطلبا  للثواب . 

 ويف بعض األحيا  كانت خيهب إلا  الكاظمية للغاية نفسها .
وكانت هيه الفر  خنظ  العتبات املقدزة وما حوهلا مان مياا ين و اوارع ، طبعاا  هاايا ك 

عم   مام إصارار احلكاومة الطائفية عل  إبقاء هيه األماكن علا  حالاة مان يكفا  ، لكن ما ال
 األوزا، والقاذورات . 

 

 لقاء مع صادق اخلطيب رئيس بلدية كربالء
يتااوىل رئازااة البلديااة فيهااا ، وكااا   حااد  ااباب كاارب ء الاايي كااا   (1)صااا   حممااد اسطيااب

 قة اللي  عباد العهراء الكعيب .املعروفني ، جاء   حد األيام برفوالده  حد العلماء 
قلاات لاان : مااا هاايا الواقااغ املرزاااوي الاايي  ااّ  باملدينااة ، حيااـ حتولاات  نقتهااا يف فنيااا  

 اللتاء إىل مستنقعات من املاء والوح  ، ف  يستطيغ  حد اجتيانها .
                                                        

 مو. 1161-1151ل ه1311وإىل  1371رئيا بلدية كرب ء من عام  (1)
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فهااايه األنقاااة مل خاااو قااااد كسااايت باإلزااافلت يف ذلاااو الوقااات ، فكانااات  لااابءة باااالتاب 
 بءه باحلفر ،  ا حتولت إىل  ماكن لتجمغ املياه .والطني و ل

قلاات لألزااتاذ صااا   اسطيااب : ملاااذا ك حتاااولو  خعبيااد هاايه األنقااة لت لنيااوا املدينااة ماان 
 الوح  واملاء ؟ 

 قاا : يف الواقغ ك منلو امليعانية .
 قلت : األمر ك  تا  إىل الكثري من اإلنفا  .

 قاا : كي  ؟
 ا  كثارية وعندكم  يديقلت : عندكم وزائ  نق

عاملااة كثاارية ، خسااتطيعو     جتلبااوا مقااا ير ماان احلنياا  ، وهنااااك معماا  لإلةناات، هتيئااوا 
 منن اإلةنت وخكسوا هبا هيه األنقة ، وهيا العم  ك يكلفكم كثريا  . 

ازت سن صا   اسطيب الفكرة ، ووعدنا بإجنانها خ ا فتة قنيرية ، وقاد  كاد اللاي  
الكعيب علين ، وماا ها  إكّ   اهر قليلاة حا   ااهدنا العمااا وهام جيلباو  احلنيا  عبد العهراء 

و حا   6ا  5ويرخو  بركيا  األةنت ويكسو  األنقة هبا ، ومل أض  زوى عادة ا اهر باني ل
 كسيت  نقة مدينة كرب ء برمجعها هبيه املوا  الرخينية التكلفة .

لوحاا  واألوزااا، ومياااه األمطااار الراكااادة ، وذخلنياات املدينااة لفااتة طويلااة ماان الااعمن ، ماان ا
 بتكلفة ك ختجاون علر خكلفة اإلزفلت .

لكن املسرلة مل خنتن عند هايا احلاّد ، ألنن كا  من زيازة الدولة هنياك اإلبقاء عل  هاايه 
 املديناة املقدزة يف حالة ذخّل  ، لت قي   غراف طائفية .

 

 هل هذا هو املطلوب؟
ب الكاارب ئيني الااايين كاااانوا يدرزاااو  يف  ملانيااا هناااياك ،  نااان  اهااااد نقاا  لاااا   حااااد الطاااا 

ااع هااايا الفاايلم علااا  انعاادام النظافااة  فيلمااا  و ائقيااا  يف التلفعيااو  األملااا  عاان مدينااة كاارب ء ، وركَّ
 والتخيب يف  رجاء املدينة .

عناااد فقااد عاااارف هاااايا التلفعياااو  ملااااهد حيّاااة عااان النسااااء القرويّاااات ال ئااا  كااان جيلسااان 
 بواب احلرم اللري  ، وهن يبعن اللنب للعوار ، وعرف  يضااا  صاورا  لللاوارع احمليطاة بالنيا ن 
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 اللري  ، والبائعني املتجولاني ، وبائغ الكبدة وكي     اليباب  وم حوا  كانن . 
مث إناان عاارف  يضااا  زااو  النياافارين الااايي يعتاارب ماان معااامل املدينااة ، وهااو زااو  يقااغ بااني 

يباادو  هناام قااد صاااّوروا هاايا الفاايلم يف  وقااات  تلفاااة ، هكااايا عرتااوا خلااو املديناااة احلاارمني ، و 
املقدزااة ، الااا كاناات ومااا نالاات قبلااة العائاارين ومنااار الوافاادين ، كربااا ء مدينااة اإلماااام احلسااني 

 لعلين الس مو الاا  ريقت علا   رتهاا  مااء اللهداء والنيديقني د 
 يضا  قائ   :  اهدتخ هايا الفيلم عان   ملانيا هنياك   وذكر يل صدي  هخر كا  يدر  فا 

 وانا كربا ء ،
جااااالا مااااغ بعااااض األصاااادقاء ماااان األملااااانيني ، وكااااانوا يعرفاااااو     ماااان مدينااااة كاااارب ء ، 

 ف جلت منهم كثاريا  عندما عرتوا ملاهد غري ملرقة من مدينا  . 
الاوح  علا  الرزاوا األكاارم لصال  وهنا  خاايكر رواياة يف غاياة الااروعة واجلمااا ، يف ناعوا 

ما و عو رباو وماا قلاا   واللي  إذا زجا   هللا علين وهلن وزلمو بسورة الض ا  
(1) ،

إ  الوحاااا  انقطاااغ عااان النااااعوا لفاااتة طويلاااة مااان الاااعمن ، وعناااادما ناااعا جربائيااا  زااارلن الرزااااوا 
كياا   نااعا ويف بااراجم لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو عااان زاابب خاارخره ، قاااا : ليااا رزااوا هللا  

؟ ، والاارباجم : هااا   طاارا  األصااابغ  و حتاات األتااافر الااا ختجمااغ  (2) ص اااابو الوزاااخةو
 فيها األوزا، .

هااايه الروايااااة خكلاااا  لنااااا عاااان ماهياااة اإلزاااا م ، وكياااا   ّ  اإلزاااا م نظياااا  ، حااااا     
ن  بسااابب    جربائياااا  كينااااعا علااا  رزاااوا هللا لصااال  هللا عليااان وهلااان وزااالمو لفتاااارة مااان الاااعم

 البعض من املسلمني مل يكونوا عل   رجة كافية من مراعاة النظافة .
 فه  هناك  ين يهتم بالطهاارة والنظافاة كما يهتم اإلز م ؟

 وقد زب  لرزوا هللا لصل  هللا علين وهلن وزلمو   
اار  ، وور  يف القااره  الكاارمي: (1)قاااا : لالنظافااة ماان اإلأااا و و يابااو فطهّل

ور  يف ، و (2)

                                                        
 .   3ا2زورة الض   : ا ية  (1)
 . 415ص 11:   جممغ البيا  (2)
 . 21116ح 12ب 311ص 16مستدرك الوزائ  :   (1)
 .  4زورة املد ر : ا ية  (2)
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وهللا  بُّ املّطّهرين  القره   يضا  : 
(3). 

 هيا هو اإلز م الني يح ، ك اإلز م الايي يريد    يكّرزن احلكام لنا . 
وقااد نقاا  عاان  حااد األعاا م  ناان قاااا : اإلزاا م حمجااوب باملسلماااني ،  ي    ا خااارين ك 

 هن . يستطيعو  ملاهدة اإلز م ، أل  املسلمني يقفو  حاجعا  بوج
إذ  كبدَّ من اكهتمام بالعتباات املقدزة، وكبدَّ من رعاياة النظافاة فاا  هايه املاد  ، ألهناا 
حتتضن  نازا  جاءوا وافدين مان ك  مكا  باإلتافة إلا  ما يفتف فيهاا مان  هناا مارهة صاا قة 

 عن حالة املسلمني .

                                                        
 .   111زورة التوبة : ا ية  (3)
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 مظاهر الفساد يف حكم  عبد الكرمي قاسم
نق ب العسااكري وازااقط امللكيااة ةااح لل ااعب الليوعااا  بالعمااا  عناادما قااام قازاام باااك

 فا  كا  مكا  وم ؤا الب   تجيجاا   (1)الليوعيو والت ارك ، فانتلر  
وصااراخا  ، و خرجااوا النساااء ماان بيااوهتن وطااالبوهن بالتظاااهر  مااام الرجاااا ، وكااانوا يعتاادو  

فااع  والعقاارب احلياة علاا  امل ااالفني علايهن يف العلان ،  تا  إىل ذلاو  هّنام كانااوا يرماو  األ
هلم ، وكاناوا يقّطعاو   جسام املعارتني فا  اللوارع قطعة قطعاة ، وكانااوا  رقاو  املعاارف هلام 
وهاو حا  بعد    يسكبوا عليان النفط  و البناعين  و يعّلقوا املعارف هلام حيّاا  كاا   و مّيتاا  علا  

بعض  جعائن ، وكيا أّدو  الضا ية علا  األرف بعاد  قنارة القنيابني  ام يقطعوه بالساطور  و
   يربطاااااوه باحلبااااااا مث يخااااادا  بالسااااايارة الثقيلاااااة املعاااااّدة لتساااااوية األرف والاااااا خساااااّم  بالرولاااااة 

                                                        
مو وكااا  قبا  هاايا التاااري  1134لهذار  ه1352 علان عاان خرزاايا احلاعب اللاايوع  يف العاارا  يف ذي احلجاة عااام  (1)

ار ، وكاااا  ير زااان عاصااام فلااايح ، وهلااام جريااادة زااارية بازااام كفااااح يعاار  بازااام جلناااة مكاف اااة اكزاااتعمار واكزاااتثم
مو عقاد  وا ماابار لل اعب اللاايوع  يف بغادا  . وخاار   احلاعب منااي اع ناانل 1144ل ه1363اللاعب . ويف عااام 

مو . وك خيفا  ا  ع قاة اللايوعيني ماغ 1141ل ه1361واليي اعدم عاام  »فهد  «يوز  زليما  املعرو  با 
م كانات قدأاة وكاا  الارابط باني احلاعب وقازام ، فاتا  البياا  ، يقاوا الادكتور كااظم املوزااوي يف  عباد الكارمي قازا

: اّات اخنيااكت مبا ارة باني الاععيم الاركن عباد الكارمي  11-11كتابن العارا  صاف ات مان التااري  السيازا  ص
ا  اجلناااو  والضاااباط واحلااااعب قازااام قبااا  وبعاااد رئازاااة اللجناااة العلياااا للضاااباط األحااارار وقياااا ة اللجناااة الوطنياااة كحتااا

 الليوع  ومّت التنسي  والتقارب بينهم .
ويقااوا زاا م عااا ا لحسااني  محااد راتاا و السااكرخري األوا لل ااعب اللاايوع  يف عهااد قازاام : إ  قازاام قباا  الثااورة قاااا 

. مايكرات ملمثلنا لادى الضاباط األحارار فاتا  البياا  :  نان زاو   اوّلا العارا  خا ا زانتني إىل مجهورياة  اعبية 
 .  111نك  خريي ص

ويف عهد قازم بلجن نفوذ الليوعيني ذروخن بعد مرور عام عل  اكنق ب وخرزست اللجناة املركعياة املبلفاة مان ًساة علار 
 عضوا  ، وقاموا بترزيا فاروع لل عب فا   تل  األلوية واملناط  ، ومهمة هيه الفروع خنفيي

عيااة . وخرزساات يف كاا  منطقااة جلااا  للدعايااة خنلاار اللاايوعية، وكاناات هلاايه اللجااا  خاار ري األواماار النيااا رة إليهااا ماان اللجنااة املرك
علاا  املبزسااات احلكوميااة والااونارات ا وخاصاااة الاادفاع والتبيااة والثقافااة واإلعاا م ا وعلاا  النقابااات واجلمعيااات . وكانااات 

مو و وقفاااات 1151ثااااا  كااااانو  ال  25ل ه1371لل ااااعب جرياااادة احتااااا  اللااااعب صاااادر عااااد ها األوا يف رجااااب عااااام 
 مو وحّ  حملها جريدة صوت اللعب . 1161ل يلوا  ه1371نلاطها يف حمرم عام 
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 .  (1)لاحملدلةو
ومااان  زااااليبهم يف ذلاااو  هّنااام كاااانوا يضعااااو  زااايارخني يف وجهتاااني مت اااالفتني ، ويربطاااو  

 ناان معااارف إىل الساايارخني، إحاادى القاادمني إلااا  هااايه  قاادم  املعااارف هلاام  و الاايي يلااّكو 
 السيارة واألخرى إلا  السيارة الثانية ، مث

 خت رك السيارخاا  فا  اكجتاهني امل تلفني ، فينل  الض ية وهو حّ  إىل ننيفني .
ومان مجلااة  ارزاااهتم املليناااة : التظاااهرات النسااائية لبعاااض النساااء غااري امللتعمااات ، حيااـ  

رجن يف مظاااااهرات صاااااخبة متربجااااات واتااااعات علااااا  وجااااوههن املكيااااا  ، وياااارّ    كاااااّن خياااا
  عارات  الفة للعق  واللرع ، ومن  عاراهتن باللهجة العامية : 

 ونيب القات  بالنهر      بعد  هر ماكو مهر  
وكااااا  بعااااض اللااااباب الفازاااادين  يطاااااو  هبااااّن ويسااااتغّلو  اهلاااار  واملاااار  ، فيااااادخلو  يف 

ا  ، ويفعلاااو  املنكااارات ، وكاااا   ااادث ذلاااو يف بلاااد املقدزاااات ، بلاااد اإلماااام املساااريات   يضااا
 احلسني لعلين الس مو يف كرب ء املقدزة .

بعااـ برزااالة إىل متنياارّل  كاارب ء  ل وو خااايّكر    الساايد الوالاااد املاارينا مهاادي لقااد  زاارهو
ات واألماااااور وهااااو مااااان رجاااااا اكنقااااا ب يطالبااااان فيهاااااا بإيقاااااا  هااااايه العرباااااد (1)فااااابا  عاااااار 

 ال  خ قية ، ك  هايه األعماا ك يرتا  هبا اللرع وكالعق  وك الفطرة السليمة. 
 غضب املتنير  من رزالة والدي و جاب : 

 وكحّ  لو بالتدخ  فا   بو  (1)انو رج  إيرا ّ 

                                                        
: كمااا    املقنياالة   اة العقاااب فااا  الثاااورة الفرنسااية ، هكااايا كااا   53يقاوا اسااّدوري يف كتاباان العاارا  اجلمهاااوري ص (1)

 الس   فا  اللوارع عقابا  يف العرا  .    
زم إىل احلكم ععا مجيغ متنيّريف األلوية وننيب حمّلهم تاّباطا  معاروفني باوكئهم وإخ صاهم لان ، ومان عندما جاء قا (1)

مو وكااا  مااان 1151ل ه1377تاامن الضااّباط الاايين عيّاانهم ، فااابا  عااار  ، و صاابح متنيااّرفا  للاااواء كاارب ء عااام 
عاااد ذلااو مننياااب ونياار الدولاااة وونيااار املقاارّبني لعباااد الكاارمي قازااام ، وازااتمر يف مننيااابن زاابعة علااار  اااهرا  مث خقلّااد ب

 الثقافة واإلع م ، ويف عهد عبد الرمحن عار  خقّلد مننيب نائب رئيا الونراء وونير إعمار اللماا .
املقنيااو  انااو ك حتماا  اجلنسااية العراقيااة ، كااا  اللاايعة أتنعااو  عاان  خااي اجلنسااية العراقيااة باعتبااار إ  قااانو  اجلنسااية  (1)

 لتمعي  بدعة  وجدها اكزتعمار 
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الادي العراقيني ا علما  بر  والاادي و زارخنا برمجعهاا كانات وك هتام يف العارا  ا ، مل يتاواَ  و 
من متابعة األمر، فررز  إلين رزالة  انياة  اديدة اللهجاة ، قااا فيهاا : برناو ا  ي املتنيارّل  ا 
ك حاا  لااو يف التاادخ  فااا   اابو  املساالمني ،  لاايا حناان الاايين فجرنااا  ااورة العلاارين وطر نااا 

نين اإلجنلياع مان العارا  وحفظنااا ازاتق ا العاارا  وكرامتان ، وإنااو إ  مل خرغاب فاا  العماا  مبااوا
 الدين احلني  فرخر  من مدينتنا . 

ف لااا  املتنيااارّل  علاااا  نفسااان بعاااد هاااايا التهدياااد ، وهااارع إىل مناااغ التظااااهرات النساااائية 
 حفاظا  عل  مننيبن .

                                                                                                                                                               

صافو  املسالمني ، و نان يناايف حريااة اإلنساا  ، ويناايف اللاارع املقااد  ، ويغاار  احلاواجع النفساية يف نفاو  الناا  إتااافة 
إىل ذلاااو إنّااان يكاااّر  اهليمناااة الطائفياااة السااانية األقلياااة احلاكماااة باعتباااار  ّ  اجلنساااية وزااايلة لت كااايم زااالطتها علااا  

 األكثرية الليعية . 
م و عطيااات جنسااايات عراقياااة كثااارية لألرمااان وا  اااوريني وفااا  خطاااة مدروزاااة معتمااادة 1124عاااام  صااادر قاااانو  اجلنساااية

وتااعها امليجاار  ويلكناااع ا ماادير الت قيقااات اجلنائيااة ا ومفااتش اللاارطة األقاادم بريزاا  كااوت ، ومن وهااا ملاان  اااءوا 
وكاايا ذكاار املظّفاار  71بغاادا  يف العلاارينات ص ومنعوهاا عاان ماان  اااءوا . هاايا مااا ذكااره عبااا  البغاادا ي يف كتاباان 

    بين ذلو يف مقدمة اجلواهر.
وإّ  لفااو األعجماا   و اإلياارا  : اصااط ح  وجااده اكزااتعمار حلرمااا   يعاااة العاارا  ماان حاااّ  امللاااركة السياااازية ، و ّوا 
ماان ازت ااادم هاايا اكصااط ح كاار اة زيازااية هاام العثمااانيو  ، ففاا  صااراعهم مااغ النياافويني علاا  العاارا  ،  طلاا  

مانيو  هيا اللفو عل  كّ  من مل يق  إىل جانبهام من  بناء اللعب العراق  . ويف بداية القر  العلارين وعناد العث
احتاادام النيااراع اإلجنليااعي العثمااا  علاا  هنااب  ااروات العاارا   طلاا  اإلجنليااع هااايا اللفااو علاا  كااّ  ماان مل يقاا  إىل 

ا  يف العهاد امللكاا   عطااوا هلاايا اللفااو بعاادا   وزااغ مااان جاناب الدولااة العثمانيااة ، وعنااادما زاايطر اإلجنليااع علاا  العاار 
الساب  فجعلوه وزيلة حلرما  الليعة من حّ  امللااركة يف القارار السيازا  وإبقااءهم خاار   ائارة احلكام إتاافة إىل 

اجلمهاوري  خلويـ وخلوين ةعة  ورة العلرين باهّتامها إهّنا مبامرة  جنبية قام هبا جمموعاة مان األعااجم . مثّ يف العهاد
خرّكاع هايا اكصااط ح إلقنيااء اللاايعة عان احلكاام وبلاك    ائاام ولنفا   ّي حاا   هلام اقتنيااا يا  كاا   و اجتماعيااا   و 
صّ يا  ، وحتّوا إىل زّب . ويف حكم صّدام خعدَّ هيا اللفو السّب واللتم و صابح ياواني العمالاة واجلازوزاية بعاد 

 ة وحروبن ال حقة لتعمي  ملاعر العداء بني  بناء اللعب .    ازت دم صّدام الوقائغ التارخيية السابق
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 هكذا 
 شكلت مجاعة العلماء

عندما حد ت خلو الفجائغ يف مدينة كرب ء املقدزة عل  يد الليوعيني ، قررناا خلاكي  
يف مديناة النجاا  األ ار  ، ألجاا  التنساي  ماغ علمائهاا اكعا م للوقاو  وفد لعيارة العلمااء 

حياا اهلجمة الليوعياة اللارزة الا جتتاح الب   ، وكا  يرافق  السايد حمماد صاا   القاعوي  
 واللي  جعفر الر ا والسيد مرخض  القعويا  وعلماء هخرو  يف حدو  العلرين   نيا  .

وكااا  إنسانااااا  معااااطاءا  ،  ل و«قااد  زاااره»حمماااد رتاااا املظفااار  و وا ماان التقيناااا باان اللاااي 
الااا « كليااة الفقاان»طيّااب الاانفا ، جلياا  القاادر،  ااب خدمااة ا خاارين ، وهاااو الاايي  زااا 

ااغ ، فرباادينا  كنالاات قائمااة ، وكااا  ماان ر ي اللااي  املظفاار    ناادعوا ا خاارين إلااا  جملااا موزَّ
 موافقتنا كقتاحن .

يف هتيئااة مكااا  اكجتماااع الاايي حضااره علماااء النجاا  ماان املرخباااة  و زاارع الع مااة املظفاار
الثانية والثالثة وكانوا قرابة األربعني عاملا  وفقيها  مبا فيهام من السا ة ها اار العلاوم والساا ة ها 

 النيدر وها رات  ومن   بههم .
وا   وجرى حوار طويا  فا  ذلو اكجتماع ، حوا ترورة التنيادي للهجمااة الليوعيااة ،

السكوت عنهام زيتك ه اارا  وخيمة  ، ك  الليوعيني قائلو  بال ءات اسمسة ا ك للادين، ك 
للفضايلة، ك للملكيااة الفر يااة ، ك للعائااالة ، ك لل رياة ، وإذا مل نقاا  قباااهلم فااإهنم زاايفعلو  

 موزكو . ما فعلوا يف موزكو ، ك   يوعية العرا  فرع للليوعية األ ّية الا خنتم  إىل
واللااايوعيو  يف العااارا  مل يكااان بيااادهم نماااام األماااور ، وإمناااا كانااااوا  لعوباااة حتااارّكهم  صابااااغ 

 السفارة الربيطانية يف بغدا  .
وهايا ما  كده السفري الربيطا  بعد فتة من انتهاء عهد عبد الكارمي قازام ، حياـ كتاب 

 السفري يف ص يفة احلياة اللبنانية مقاك  جاء فين : 
وهاااو « نناااا ة ناااا سااارو  اللااايوعيني إىل السااااحة ،  ماااا احلكااام يف األصااا  كاااا  بريااادينا إ» 

العمااا  نفسااان الااايي يقاااوم بااان اإلجنلياااع يف بعاااض البلااادا  اإلزااا مية األخااارى ، فالااايي حااادث يف 
  فغانستا  كا  عل  غرار ما حدث يف العرا  .
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قادرات العاارا  ، وكاناات وكاا  املطلااوب مان اللاايوعيني    جينّلادوا مجيااغ طاقااهتم للعبااـ مب
العلاائر العراقياة وقتهااا ذات قاوة ك يساتها  باااها ، واحلاونة العلمياة وعلماؤهااا ومفّكروهاا  قوياااء 

 وهلم نفوذ علا  العلائر ، واملثقفو  اإلز ميو   قوياء كيلو . 
 مثرت خلاو اكجتماعاات الاا عقادت يف النجا  األ ار  ، فتم ّضات فاا  النهاياة عان 

وكاااانوا مجيعاااا  مااان علمااااء املرخباااة الثانياااة والثالثاااة ، وزاااارع علمااااء « عاااة العلمااااء مجا» خلاااكي  
وبقيااة « قااد  زااره»والساايد احلكاايم « قااد  زااره»الدرجاااة األوىل إىل خريياادهم  مثاااا والاادي 

 املراجغ العظام .
بااد ت هاايه اجلماعااة يف نلاااطها املعااا ي لللاايوعية بإصاادار املنلااورات اليوميااة ونلاارت عاادة 

 يف عدة ص   . بيانات
مجاعااة العلمااء »ويف املقاب   بدت احلكومة ر و  فع  زريعة ، فرزاا عباد الكاارمي قازام 

برئازة اللي  عباد الكرمي املا طة وكا  ذا عا قاة وطيدة مغ اللايوعيني، وقاد مجاغ  »األحرار 
 حاولن لفيافا  مان  ص اب املظاهر ك املبا يء اليين ينقنيهم العلم والتقوى.

ازتطاع    جيمعهم باملااا ويلتاري مواقفهم باإلغراءات ، وكانت هيه اجلماعة خبياد  وقد
مواقاا  احلكومااة الليوعياااة ، وقاااد وتعااات الدولااة إمكاناهتااا اإلع ميااة ماان صاا   وجمااا ت 
وإذاعااة وخلفعياااو  يف خدمااة هااايه اجلماعااة ، الااااا مل خكاان اتلاااو  ي رصاايد مجاهااااريي ، إذ مل 

ة جماالا  اعبية كبارية، حياـ لايا هنااك مان هاو علا  ازاتعدا  للملااركة يكن مبقدورهم إقام
يف نلاطاهتم ، وازتمر هايا احلااا علا  هايا املناواا حا  مقتاا  عباد الكارمي قازام ، فاختفات 

 هايه اجلماعة من
 الوجو  وهرب بعض  فرا ها وانعوى الباق  .

م برخبارناااااا ونلاطاخنااااااا ، وازاااااتمرت اخنيااااااكخنا بااااااملراجغ العظاااااام ، وكنّاااااا ناااااعورهم وناااااعّو ه
 ونستمّد منهم العو  ، لوق  املّد الليوع  .

 ل ووفاااا  إحااادى السااافرات كانااات لناااا نياااارة إلاااا  السااايد حمسااان احلكااايم والسيااااد احلماماااا 
وهخااارين ، وكااااا  هاااابكء املراجاااغ العظااااام  »قاااّد   زاااارارهم  «واملااارينا عبااااد اهلااااا ي اللااارياني 

يني ، بني مهتم امازة وغري مهتم ، وكا  البعض يقوا : متفاوخني فا  الت ّما تّد الليوع
 إ  الليوعيني هم صنيعة الغرب وإهنم زيضم لو  بسرعة .
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وكاااا  ر يناااا  ّ  عليناااا    نقااااوم بواجبناااا اللاارع  ، ومسااابليتنا الدينياااة يف التنياااّدي للمنكااار 
 مهما كانت  زبابن و وافعن . 

 

 لقاء وزير االقتصاد  يف حكومة قاسم
 (2)، وقاد مّت فاا  مقاربة (1)نا لقااء ماغ ونيار اكقتنياا  فاا  حكوماة عباد الكارمي قازاموكا  ل

والادي يف احلاارم احلساي  لعلياان السا مو ، حياااـ كااا  مكااا  خدريسا  ولقااااءا  ، وقاد حضاار 
هيا اللقااء لفيا  من األصادقاء ، وقاد  ونات مقتطفاات مان هاايا احلاوار يف منلاور ، قاد ونّع 

 .(3)عنينييف حينن عل  امل
وقاااد ناقلاات الونياااار حاااوا موتااااوع اكقتنيااا  اإلزااا م  ، وقلاات لااان : ملااااذا ك خقدمااااو  

 عل  خطبي  اكقتنيا  اإلز م  ؟  
 فقاا : يل وقد بدت علين ه ار التعاجب ، ما هو اكقتنيا  اإلز م  ؟ 

 ا  ر ةاليااا  اقتنياا ا   ايوعيا  وك اقتنيااقلات : اكقتنياا  اإلزا م  : اقتنيااا  مسااتق  لايا 
ا تاكيا ، ب  لان خنيائ  ومياعات معيناة خفارنه عاان املاياهب اكقتنياا ية األخاارى  وك اقتنيا ا  

 ، وقاد كتب فقهاؤنا معامل هيا اكقتنيا  يف كتبهم .
 قاطع  ويف حالة ازتغراب : مث   د 

ك فلكاااام رؤو   مااااوالكم ك خظلماااااو  و  قلاااات : يقااااوا هللا زااااب انن يف حمكاااام كتاباااان : 
خظلمو  

، مث  ر فت قائ   : انظر إىل إحدى كتبنا الفقهية ، فقد تم هيا الكتاب  كثار (1)
 من ًسني موتوعا  اقتنيا يا  .

 ان ا  خعجبن وقاا يف حالة  هلة د ًسني موتوعا ؟
                                                        

الظاهر  نن الدكتور إبراهيم كبة الايي يعتاربه اللايوعيو   اثلهم يف ونارة قازام ، وكانات النيا افة اللايوعية خلاري إليان  (1)
 اعد . مو مث  خحي  عل  التق1161ل ه1311عل   نن  ث  القوى اللعبية ، وظّ  فا  الونارة حا  عام 

وها  عبااارة عان صااالة كبارية خقااغ يف روتاة اإلمااام احلساني لعلياان السا مو وكااا  اإلماام املبلاا  يت ايها حماا   للتاادريا  (2)
واملباحثااة ومركااعا  للقاءاخاان والباات يف القضااايا احلقوقيااة واكجتماعيااة وقضاااء حااوائا النااا  ، علمااا  إ  والاادّي اإلمااام 

 املبل  قد  فنا يف خلو النيالة .
 ولعا  من اكخوة واألصدقاء من ك يعاا  تفو هبايا املنلور ح  ا  . (3)
 .271زورة البقرة : ا ية  (1)
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يتضمن موتوعاات عان البياغ والرهاان واإلجاارة  (2)«جواهار الك م»قلت : نعام ، كتاب 
 اقات واملعارعة واملضاربة و ...واإلعارة واملس

 وطفقت  عد  لن عنااوين املعاما ت فا  الفقن اإلز م  ، فان ا  انبهاره .
 مث  فنيح عن انبهاره هايا بقولن : مل اةغ من قب  بك  اليي قلتن .

 جبتاان :  مااار طبيعااا  ، إناااو ك خعاار   اايئا  عاان اكقتنيااا  اإلز مااا  ، ألنااو مل خااادر  
اكقتنيااااا  يف املاااادار  بكافاااة مراحلهااااا ، وعناااادما  خلااات إىل كليااااة اكقتنيااااا    ااايئا  عاااان هااايا

  رزَت ك   ل إك اكقتنيا  اإلز م  .
وإنو لو خنياّف ت املانها الدرازا  فاناو ك جتاد  ايئا  عان اإلزا م بكافاة حقولان ، ولاو 
، وجدت  يئا  فهو صور ولقطات ملاّوهة عاان التااري  اإلزا م  ، عان احلاروب والنياراعات 

وعاان بطااش اسلفااااء وبطاارهم ، ومااااا   اابن ذلاااو ، وهااا   مااااور لاايا فيهاااا  ياااة فائااادة ملاان يرياااد 
 التعر  علا  حقيقة اإلز م ، ب  ها  خسبب عنده اكمشئعان والنفور .

 مااا األماااور املفيااادة للمجتمااغ وباألخااا  األمااور احلياخيااة ، فاا  جتااد يف هاايه الكتااب  اايئا  
 عنها . 

ي إتااافة اكقتنيااا  اإلزاا م  إىل املناااها الدرازااية وعلاا  اسنيااوص  لاايا  رى ماان الضاارور 
كلية اكقتنيا  ليخدرَّ  إىل جانب األلوا  األخرى من األنظماة اكقتنياا ية ، و ايئا  فلايئا  ياتم 
خطبياااا  هاااايه القااااوانني ، حااااا  يااااتم إنالااااة الفقاااار والفاقااااة ماااان امتمااااغ ، فعنااااد خطبياااا  اكقتنيااااا  

 ولن جتد   نيا  بدو  مسكن  ، وما   بن ذلو . اإلز م  زو  لن جتد فقريا  
وتربت لن مثاك  ببلد  ورخ وهو النَاارويا ، وقلات لان: يف هايا البلاد األورخ ينعادم الفقاراء 
، بينماااا جتاااد الفقاااراء واملسااااكني واملتكففاااني فاااا  ب  ناااا  ينماااا ذهبااات وباملئاااات، ناهياااو عااان 

 افا  .الفقاراء ا خارين اليين ك يسرلو  النا  إحل
وكانات زاابقا  مديناة  (1)»نيلاابور «مث ذكرت لن قنياة مان التااري  اإلزا م  عاان مديناة 

علمية كبرية وذات  ر  كباري يف العامل اكز م  وفيهاا كثااافة زاكانية عالياة ، كماا يظهار مان 
                                                        

جااعء  يااة هللا العظماا  اللااي  حممااد حساان باااقر عبااد الاارحيم اجلااواهري ، ويعتاارب هاايا الكتاااب ماان  43و تااوي علاا   (2)
، هدايااة النازااكني يف منازااو احلااا . خااوىف زاانة  مفاااخر الكتااب اللاايعية ، ولاانخ مبلفااات  خاارى رزااالة يف املواريااـ

 .   ه1266
 خقغ مشاا  ر  إيرا  .  (1)
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رواياااة ورو  اإلماااام الرتاااا لعليااان الّسااا مو والتفاااا   ربعاااة وعلااارين  لااا  عاااامل وصااااحب قلااام 
حااااولن ليكتباااوا ويدونااااوا األحا ياااـ الاااا أليهاااا علااايهم ، فرياااة مديناااة كبااارية خلاااو الاااا  وخااارلي 

 يتواجاد فيها  ربعة وعلرو   ل  عامل يف ذلو العما  ؟ 
 خاا  رجاا  فقاااري إىل هاايه املدينااة وملاااا كااا  فقااريا  وجائعاااا  ماادَّ يااده إىل الناااا  طالبااا  مااانهم 

لان : لايا يف بلادنا فقاري وحمتاا  ، وإ   ها  البلاد ك املساعدة ، فلم يعطان  حاٌد  ايئا  ، وقاالوا 
 يعطونو ، ألّ  عطاءهم زيلجاعو عل  الفقر والفاقة .

 فقاا هلم : إ  جائغ ، فدلوه عل  مكا  يستطيغ فين    يسّد رمقن . 
 مث قاا هلم :  ريد مكانا  للنوم .

 ناات فااإ  كناات ماانهم ، فقااالوا لاان : املكاااا  الااايي خطلباان  اااني  للعجااعة واملعااوقني ،  مااا 
فاااهنم زاايعطونو مكانااا  فااا  خلااو الاادار وأن ونااو مااا حتتااا  إلياان ماان طعااام وكساااء ،  مااا إذا  

 كنت قا را  عل  العم  ، فاهنم زيمن ونو فرصة اك تغاا والعم  .
 مث قالوا لن : ليا فا  مدينتنا من يتكف  طاملا كا  ك   ل مهيئا  لن .

 الب   اإلز مية كخيتل  عن حاا هيه املدينة .  وهو علا  ما يبدو حااا بقياة
إ  التاريا   د نا  نن من كا  ير  إىل رزوا هللا لصلّا  هللا علين وهلان وزاّلمو كاا  يسارلن 
زاابالني ، وك  علااام هاا  زاااباا الرزاااوا لصاااّل  هللا علياان وهلااان وزاالمو علاااا  حنااو اإلحنيااااء  و 

 التقريب ؟
؟ فإذا مل يكن متعوجا  كا   ثَّن عل  العوا  ، وفاا  كثاري  السباا األوا : ها   نت متاعو 

 من األحيا  يقوم بتعوجين .
وقااد ذكاار صاااحب املسااتدرك الروايااة التاليااة : عاان عّكااا  باان و اعااة اهلاا يل قاااا :  خيااتخ إىل 

 رزوا هللا لصّل  هللا علين وهلن وزّلمو ، فقاا يل : يا عّكا   لو نوجة ؟ 
  . قلت : ك يا رزوا هللا
 قاا :  لو جارية ؟

 فقلت : ك . 
 قاا : و نت ص يح موزر ؟ 

 قلت : نعم . 
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قااا : إذا   نات مان إخاااوا  اللاياطني ، إماا    خكاو  ماان رهباا  الننياارى وإماا    خنياانغ  
كمااا ينياانغ املساالمو ، وإ  مااان زااّنتنا الناااكاح ،  ااراركم عااعّابكم ، و راذا موخاااكم عااعّابكم ا 

 ا عّكا  ، خعو  خعو  فإنو من اساطئني . إلا     قاا ا و و ي
 قلت : يا رزوا هللا نوج  قب      قوم . 

 .  (1)فقاا لصّل  هللا علين وهلن وزّلمو : نّوجتاو كرأة بنت كلثوم احلمريي
 ماااا الساااباا الثاااا  الااايي كاااا  يسااارلن رزاااوا هللا لصاااّل  هللا عليااان وهلااان وزاااّلمو : ماااا هااااو 

 عم  لن ، قاا لن : زقط من عي  . عملو ؟ فإذا عر   نن ك 
عاان اباان عبااا  :  ناان كااا  رزااوا هللا لصااّل  هللا علياان وهلاان وزااّلمو : إذا نظاار إىل الرجاا  
فرعجباان ، قاااا هلاام هاا  لاان حرفااة ، فااإ  قالاااوا ك : قاااا زقاااط ماان عياا  ، قياا  وكياا  ذاك يااا 

  .(2)رزوا هللا ، قاا : أل  املبمن إذا مل يكن لن حرفة يعيش بدينن
 وكا  لصل  هللا علين وهلن وزلامو يست ادم   

 وزائ  الت رياض والتلجيغ لدفغ اللباب إلا  العم  واملتاجرة .
، (1)وكااا  يقااوا ملاان يرخااا  إلياان يساارلن املاااا : لماان زاارلنا  عطيناااه وماان ازااتغىن  غناااه هللاو

 كزتجداء .وهيا كناية عن    األفض  للمسلم هاو العم  واملثابارة وليا التكّف  وا
، حياـ    الياد الاا خعطا  (2)وكما كا  يكارر عبارة : لاليد العليا خري من الياد السافل و
  ائما  ه  يد عليا، بينما اليد الا خرخي  ائما  يد ذليلة وزفل  .

 من هيا املنط  اهتم اإلز م باكقتنيا  ووتغ حلوك  مللاك  البلر اكقتنيا ية .
ماااان منياااال تكم إ   ر مت البقاااااء ، ومااااان منياااال ة البااااا       مث خاطبااااات الااااونير : و نااااتم

 .(3)خفكاروا بتقدمها ، و   خطّبقوا بنو  اكقتنيا  اإلز م  واحدا  خلو ا خر

                                                        
لااااب »، ورواهااااا باختنيااااار القطااااب الراوناااادي يف  16351رقاااام الروايااااة  2ب 155ص 14مسااااتدرك الوزااااائ  :   (1)

 عنن لصّل  هللا علين وهلن وزّلمو مثلن .« األلباب
 .   14511واية رقم الر  2ب 11ص 13مستدرك الوزائ  :   (2)
 . 2ح 311ص 2الكايف ل صواو :   (1)
 .  4ح 11ص 4الكايف لفروعو :   (2)
  اار اإلماام املبلا  إىل هايه البناو  يف طيّاات كتباان اكقتنياا ية : الفقان اكقتنياا  ، اكقتنياا  باني امللااك  واحللااوا ،  (3)

 اكقتنيا  اإلز م  املقار  .
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 قاا الونير بعد     صغ  لك م  : اإلز م غري قاب  للتطبي  .
  . مث قلاات لاان : هاايه العبااارة يكررهااا الاايين جيهلااو  حقيقيااة اإلزاا م يف كاا  نمااا  ومكااا

  تفت :  ي جعء من اإلز م غري قاب  للتطبي  ؟
 ه  وجدت  يئا  من اإلز م غري قاب  للتطبي  ؟

ك مااو  يهاااا الااونير خياااال  مقولااة النااايب األكااارم لصاال  هللا عليااان وهلاان وزااالمو : لحااا ا 
احااٌد ، لاايا يف اإلزاا م بنااٌد و (1)حممااد حاا ا إلااا  يااوم القيامااة وحراماان حاارام إلاا  ياااوم القيامااةو

 غري قاب  للتطبي  . 
األهااام » و قاااانو  « ك تااارر وك تااارار»صااا يح    هنااااك حااااكت نعمااا  فيهاااا بقاااانو  

، وهااايا ك يعاا  خروجااا  عاان اإلزاا م باا  يعااا  الاادخوا ماان اإلزاا م إىل اإلزاا م ، « واملهاام
 ك  هيه القوانني من واقغ وصلب اإلز م .
خرب الععيم عبد الكرمي قازم هبايا املوتاوع مث قاام ةغ الونير ك ما  وقاا : إنلاء هللا زر

 وو عنا متوجها إىل بغدا  .

                                                        
 عن  خ عبد هللا لعلين الس مو . 7الـ علر : باب هخار فين  مر الكتب حالباب الث 141بنيائر الدرجات : ص (1)
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 اللقاء برئيس الوزراء
 عبد الكرمي قاسم) ( 

 
اليي أنح املر ة ح  الطا   « األحواا الل نيية»من زيئات عهاد قازم خلريغ قانو  

يلو يساااوي هاايا مثلمااا للرجاا  ، والاايي ك يساامح للرجاا  باار  يتاااعو   كثاار ماان واحاادة ، كاا
 القانو  املر ة مغ الرج  يف اإلرث .

فقررنا مواجهة هايا القانو  وبك  بنو ه بك  ماا  وخيناا مان حاوا وقااوة . فكانات اسطاوة  
األوىل خلكي  وفد لعيارة عباد الكرمي قازم لتقدمي الننيح إلين وحّثن عل  خرك حماربتان لإلزا م 

 . 
هرنا السااايد عباااد احلساااني القاااعوي  وزاااافرنا إىل وصااا (1)وقمااات بااادعوة السااايد زاااعيد الاااعي 

 بغدا  ، والتقينا بعباد
وطلبناا منان « . األحااواا الل نياية»الكارمي قازم ، وذكرنا لن موق  اإلزا م ماان قاانو  

 إيقا  العم  هبيا القانو  .
 ولست ا   بنيد  ذكر خفاصيا  هيا األمر و وكلن إىل مكا  هخر .

 نا وبني قازم هاو مطالبتنا إعطاء النا  احلرية .الل ء املهم اليي  ار بين
، فقد كا  اللعب يعيش فا  العهاد قاا عبد الكرمي قازم : حنن  عطينا هيه احلرية للنا 

 امللك  حالة من الكبت واإلرهاب .
 مث  تا  : حنن من نا ك  احلريات .

                                                        
السيد زعيد امحد بن السيد جعفر السيد حسني ني  ، ينتم  إىل  زرة معروفة بالفض  ، ازاتوطنت كارب ء املقدزاة  (1)

م ، يقاااوا األزاااتاذ يف  واخااار القااار  الثااااا  علااار اهلجاااري ، يعاااو  نسااابن إىل اإلماااام احلسااان بااان علااا  عليهماااا الّسااا 
 ما ننّين :  111زلما  طعمة يف كتابن علائر كرب ء و زرها ص

وكااا  زيازاايا  واعيااا  ولاان ع قااات مااغ بعااض السيازاايني « كتاايب ملااهور ، لاان ملاااعر طيباااة وروح لطيفاااة حممااو  الساارية   «
فااا  مديناة كارب ء املقدزااة .  وكاا  يف نفاا الوقات وكااي   للسايد احلكايم وماان مث وكاي   للسيااد اسوئااا  قااد  زاريا

 م. 12/11/1111املنيا    ه1412مجا ى األوىل  5وكا  من  ننيار اإلمام اللرياني . خوىف مساء األربعاء 
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 مث زرل  :  ية حرية مل منن ها بر يكم ؟ 
ناء واألعمار ، غري مسموح للمواطن بناء  ار يف األرف املتوكاة قلت : ك وجو  حلرية الب

  و ح  خرميم الدار الا يسكنها إكّ بلّ  األنفا .
مث  ر فت : منح اإلز م للفر  احلا  يف إحيااء األرف زاواء يف اإلعماار  و العراعاة  و ماا 

، وكاااا  هاااايا  (1)  ااابن ذلاااو ، وقاااد جااااء اإلزااا م بقاعاااادة هاماااة : لاألرف   وملااان عمرهااااو
 القانو  مطبَّقا  من عهد الرزوا لصل  هللا علين وهلن وزلمو وح  قب  ًسني عاما  . 

 وإ   خيكر ا مث   ا هناك حملتا   نلئتا يف النج 
 األ ر  عل  هيا القانو  : 

 يف جنوب النج  .  »اجلديدة  «احمللة األوىل : حملة 
 مشاهلا . يف »اجلب   «احمللة الثانية : حملة 

وبقيااة املقااابر  و  «  ار الساا م»وكااا   هااايل النجاا  وغااريهم ياادفنو  موخاااهم يف مقااربة  
 مقاب  و و  ترائب . 

وإ  ألخاايكر    الناااا  كاااانوا يااايهبو  إىل « حياااانة املباحاااات»وقاااد  خااا  اإلزاااا م بقااانو  
  ا  وما   بن ذلو . مناجم امللح ليجمعوا هيه املا ة ويبيعوهنا ، كيلو بقياة املعاا   كالن

وانتم وقفتم قباا ذلو ، ومنعتم النا  من حيانهتا ، مث قلتم بعاد ذلاو هنااك  نماة زاكن 
 وهناك بطالة و ...

ليساات هناااك  نمااة يف السااكن ، فاااألرف الاااا حباهااا هللا لإلنسااا  وازااعة ، ومبقاادور كاا  
 « .إحياء األرف»إنسا     يبمّلن لنفسن زكنا  وف  قاعدة : 

لاااو وفااا   اااروط  يهاااا :    ك خسااابب حيانخااان لاااألرف تاااررا  ل خااارين ، فقاااانو  وياااتم ذ
، وقااد اااـ الفقهاااء هاايا املوتااوع وفنيَّاالوه يف  « ك تاارر وك تاارار»اإلحياااء حمكااوم بقااانو  

نوا زكنا  هلم .  (1)كتبهم ،  فعليكم    ان وا هيا النمط من احلرية للنا  ح  يبمّل
 ما قلتم ، فقد ونعنا جاب قائ   : حنن نعما  وف  

عل  الفقراء واملساكني األرات  املتوكة وبرمثا  نهيدة ليبناوا عليهاا مسااكن هلاام ، و نلارنا 

                                                        
 .2ح  271ص  5:    »فروع  «الكايف  (1)
   .كتاب إحياء املوات،لإلمام املبل  وجواهر الك م لللي  حممد حسن اجلواهري   11راجغ موزوعة الفقن   (1)
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لياااابمَّن الساااايولة ال نماااة لعمليااااات البناااااء هااايه ، عاااارب قااااروف « البنااااو العقااااري»بنكاااا  بازاااام 
 إىل علرين عاما  . وبفائدة رمعية ك خعيد عان واحد ونني  باملائة ، و مرنا    يقسَّط الدفغ

 قلت لن : إ  عملكم هيا  ال  لللريعة اإلز مية ، وذلو ألمور :
 وك  : إنكااام خرخااايو  واحااادا  وننيااافا  باملائاااة ، وهااايا هاااو الرباااا بعينااان ، وهااااو حماااارَّم اساااب 

 القره  الكرمي ، حيـ
 ح  هللا البيغ وحّرم الربا  يقوا : 

(1). 
ا  القاارف ، وهاايا  ااال  لللااريعة ، ألّ  املاااا هااو ماااهلم ،  انيااا  :  نااتم خعطااو  املاااا بعنااو 

وإ  وظيفة بيت املاا هو إعانة احملتاجني ح  لو كا  من  صا اب التجاارة و صا اب العما  
 ، ومن  تا  إىل املاا زواء يف البناء واإلعمار  و الكسب .
و  عائلاة كبارية ، مو فقاد خكا 511 الثا  : ملاذا حد مت مساحة األرات  املمنوحة مبقدار ل

وإ  هيه املساحة غري كافياة هلام ، فكاا  كبااد ماان     خكاو  املسااحة املمنوحاة مباواناة حجام 
 العائلة .

رابعاااا  : إنكااام خرخااايو  يف مقابااا  األرف املمنوحاااة مبلاااجن علااارة  ناااانري ، فلمااااذا خرخااايو  
اء ك ألكااو  حااا  هااايا املبلااجن مااغ  نكاام قلااتم ا  هاايه األراتاا  زااتونع علاا  الفقااراء ، والفقاار 

 الدينار الواحد . 
خامسا  : ملاذا خنينيتم هيه األرات  للعارب فقاط ، فااملعرو  خارخيياا     العارا  زاكنتن 

، هابكء كلهاام مساالمو  و اااركوا يف بناااء هاايا …  قاوام  تلفااة ماان اهلنااد وإياارا  والباكسااتا  و
رة العلاارين وغريهااا ماان الثااورات البلااد و افعااوا عناان  فاعااا  مسااتميتا  يف طاار  املسااتعمر مناان يف  ااو 

واكنتفاتااات . كااا  ماان املفااتف    خنظااروا إىل كاا  ماان يسااكن هااايا البلااد نظاارة متساااوية ، 
إمناا املبمناو   خاوة واإلز م يرى مجيغ املابمنني  خاوة ، ويضااغ هاايه القاعادة :

، ولايا  (1)
 إمنا املبمنو  العرب  خوة د

العاااراقيني فقاااط، وازاااتثنيتم العااارب يف الكويااات زا زاااا  : إنكااام حنيااارمت العطااااء باااالعرب 
 واحلجان وزوريا وما ا بن، وهيا خ   لللرع وملبا   اكخوة .

                                                        
 .275زورة  البقرة : ا ية  (1)
 .11زورة احلجرات : ا ية  (1)
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وقاااد ناااّ  اإلزااا م علااا     التفاتااا  علااا  التقاااوى  و  غاااريه ماااان املباااا   ، يقاااااوا هللا 
 . (2)…إ   كرمكم عند هللا  خقاكم زب انن وخعاىل : 

الايي يكلاا  « الطااابو»ني فااا  احلنياوا علاا  إجاانة وعلاا  زاابعا  : ماا الااداع  هلاايا الاروخ
 احلكومة واللعب وقتا  وماك  ، خستطيعو  اختاعاا هيه اإلجراءات وإلغاء

 الروخني ح  ك يتعب صاحب األرف بني هايه الدائرة وخلو .
طرحنا هايه اإل كاكت وإ كاكت  خارى عل  ملروع خونيغ األرات  ، فلم  خلار قازام 

واكتفاا  قائااا   : إذا  ر ناااا    نسااري وفاا  مااا خقااوا لعمَّتنااا اكتااطرابات والفوتاا  واهلاار  جوابااا  
 واملر  . 

 قلت لن : ك جماا للفوت  دد
 قاا : كي  ذلو ؟ 

قلات :  تارب لااو مثااك  للتوتايح والتقاااريب مبديناة كارب ء املقدزااة : فلاو قسامنا كاارب ء 
العبااااا  لعلياااان الساااا مو وجهااااة بغاااادا  وجهاااااة إلااااا   ربعااااة  قسااااام جهااااة احلاااار الرياااااح  وجهااااة 

حلني  لدينا مساحة فرز   و فرز اني فا  الطاوا والعارف لكا  جاناب . مث عيَّناا  (1)طويريا
األماكاااان العامااااة كاملساجااااد واملااادار  واملستلااافيات واحلااادائ  واملتنااااعهات و وائااار الدولااااة وماااا 

مو 511مو ول311مو ول211إلااا  ل األراتاا   اابن ذلااو ، وخططنااا اللااوارع ، مث قساامنا بقيااة 
 مو  وما   بن ذلو.1111ول

 وبعد خعيني هيه األماكن يتم ازتدعااء النا  كختيار األماكن . 
مو  1111مث   خيتار البعض طاار  بغاادا  ويطلااب    خكاو  مسااحة البيات الايي يريادها ل

 ، وهناك من خيتار
ت الااا خااع ا  الرغبااة فيهااا ، فابتساام ومل البياات األصااغر فتجااري القرعااة بااني األفاارا  حااوا البيااو 

 ينط  ار  .
وهاااايا هاااااو   ب املسااااتبدين ، فهاااام يفعلااااو  مااااا الاااا  علياااان  هااااواؤهم  و مااااا يلااااري باااان رفاااااقهم 
وحوا اايهم باادو     يعااريوا اهتمامااا   راء ا خريااان وهراء اللااعب ،  ااام ينفاايو  مااا يرياادو  بااالقوة 

                                                        
 .13زورة احلجرات : ا ية  (2)
 وهيا الفرف والتقسيم من باب املثاا . (1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 11 

ا باحلقيقااة والواقاااغ  و عثااروا علاا  فكاارة وطريقااة افضاا   ااا واحلاااديد والنااار، مث بعاااد ذلااو إذا جوهبااو 
 عملوا بن زابقا  ك ييعناو  إليها ، أل  إذعاهنم هو مبثابة انتكازة هلم .

وقااد قلاات  اابين هاايا الكاا م بعااد زاانوات إلااا  ولااا  عهااد الكوياات بوازااطة ؛ والكوياات 
 . ذخاتل  عن العرا ، ففيها قوانني خاصة ، ومنها هخر كما هو واتح

 

 منوذج للحل االسالمي
التقياات بنائااب ماان ناااواب جملااا األمااة وكااا  صااديقا  لااويل العهاااد وحتاااد ت  (1)يف الكوياات
وه  منطقاة فقاارية يعايش فيهاا اكثار مان مائاة   لا  عراقا  ، وقاد « الدوحة»معن حوا منطقة 

ض زاكاهنا نرت هيه املنطقة و اهدت ما يعانين زكاهنا ، لقاد بلاجن احلرماا  فيهاا حادا     بعا
مل يكوناااوا ألكاااو  املاااااء والكهربااااء واهلااااخ  ، ومل خكااان هنااااك خطااااوط للمواصااا ت والنقاااا  ، 

، واجتماعياااة وصااا ية، فااا  مدرزاااة وك ملفاااا  وك صااايدلية وكانااات خفتقاااد إىل مراكااااع خربوياااة 
ع فتعجبت كثريا  ، وعندما التقيت بايلو النائاب قلات لان :  خارب ولاا  العهااد : إ  هاايا التمييا

 هاو الايي يوجاد  رتية للق ق  واس   واألحعاب الليوعية .
 فسرل  ماذا نعم  وما هو الع   ؟ 

قلاات : احلاا  يف غايااة البساطاااة ، هنااااك مساااحة ماان األراتاا  البااائرة ، إىل جانااب منطقااة 
 الدوحاة فلت ني 

األهايل يف  ختمكن    خسكن مجيغالدولة هيه األرات  لتونيعها علا   هايل الدوحة، فه  
 …علرين  ل  بيت خبنيها ماغ بقية املرافا  الضرورية مان كهرباء وماء ومواص ت و 

فرتاااا     الدولاااة ك خرغاااب يف بياااغ هاااايه الااادور ، فاااإّ  بازاااتطاعتها    خبجرهاااا وبرزاااعار 
 منازبة . 

ي مث ذكارت للنائاب : إ  حاا  هاايه امللاكلة زاينه  األنماة الساكنية للفقااراء ، األماار الاي
زي وا  و  خكوين األحعاب اللايوعية ، خلاو األحاعاب الاا خنلار يف العاا ة نتيجاة التفااوت 

                                                        
وكانات خسام  زااابقا  القارين ، وهاا  خنياغري لكلمااة قار  ، أل  خلاايا الكويات يلاابن القار  ، وةياات بالكويات  خاايا   (1)

عل  قلعة قدأة . وهاجر إليهاا اإلماام املبلا  بعاد    صادر عليان حكام اإلعادام مان  من الكوت ، وهو  زم  طل 
 قب  احلكومة البعثية يف العرا  . 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 11 

بني الفقراء واألغنياء ، فاحملروم  اوا    يعي  املارفهني مان  مامان ، وهاايه ها  الطبيعاة البلارية 
 الا جخب  اإلنسا  عليها إك من عنيمن هللا زب انن .

األصااليني ، وعناادما يكااربو  ك جياادو  فرقااا  فيمااا بياانهم فهاابكء هلاام  وك  كمااا للكااويتيني 
زااوى  هنااام ك ألكاااو  اجلنسااية الكويتياااة ، فيتسااااءلو  مااا ذنبناااا حنااان ؟ إذا مل يكاان هباؤناااا قاااد 

 من وا اجلنسية ، وبسبب هيه الو يقة حرمنا من  بسط وزائ  احلياة واملعيلة . 
 ات  احملاذية للدوحة فع   . وفيماا بعاد.. ةعت  ّ  احلاكومة قامت بترجري األر 

وخغرّيت معامل خلو املنطقة الاا كانوا يسمو  بيوهتاا بالعلايش . وها  بياوت منيانوعة مان 
 الطاني  و من قطغ 

النيفياح واسلب واحلنيرا  ، وخسما  فا  العرا  بالنيريفة ، فاكت وا بإنلاء البياوت فاا  
ابا  مبلاجن رمااعي مان اإلجياار هاااو  ربعاة  نااانري املنطقاة احملاذياة للدوحااة ووّنعوهاا علاا  زااكاهنا مق

 ونني  الدينار يف الوقت اليي كا  إجيار البيت يناهع الث  ني  ينارا  .
وهكيا حخلّات هايه املعضالة الاا كانات لفاتة مان الاعمن خابرّل  زاكا  الدوحاة وخابرّل  حا  

 املسبولني . 
م  هااو احلاا  الاايي يتفاا  وهاايا هااو جااعء ماان احلاا  الاايي يرياادهخ اإلزاا م ، فاحلاا  اإلزاا 

 و ما  النا  وطموحاهتم.
اسيااار اإلزاا م  زياااب ي حتمااا  إلااا  حاا  امللاااك  العالقااة يف البلااد وإىل رفااغ املعاناااة عاان 
اإلنسا  إذا روعيت  صولن و زاليبن اكمة ، وهو باعـ قوي علا  حمبوبّية احلاكم ، فاحلاكم 

ضاا  حوائاااا  زاارخن وخياادمهم ، فإناان زاايكو  مثلاان مثاا  رب األزاارة ، فااإذا كااا  رب األزاارة يق
 حمبوبا  لدى  فرا  األزرة .

 
 

 اللقاء
 مبحمد جنيب الربيعي رئيس جملس السيادة  

مااغ خنااام  املاااد اللاايوع  يف العااارا  ، وخفاااقم األوتااااع نتيجااة  ارزااااهتم اساطئااة ، قااااررنا 
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رئازاة املاا بياد حمماد  وهو  عل  زالطة فاا  الاب   ، وكانات (1)اللقاء برئياا جملا السيا ة
باإلتاافة إىل  نان أتلاو  قافاة  ينياة إلاا  جاناب  (2)جنيب الربيع  وهاو عسكري ذو رخبة عالية
  قافة نمنية وازعة يف املعلومات العامة .

 كلنا وفادا  ًازايا  ،  ناا والسايد حمماد صاا   القاعوي  والسايد مرخضا  القاعوي  واللاي  
ياا  ، والتقينااا باان ، فازااتقبلنا ازااتقباك  حااارا  وكاناات خباادو علياان جعفااار الر ااا والساايد زااعيد ن 

 الدعة واألخ   . 
الساابقة و علناتم برنكاام خساريو  وفاا  قلت لان : لقد جئتاام إىل احلكام و ط اتم باحلكوماة 

 ، خعاليم اإلز م
 فا   حا  الوقت لك  خطبقوا اإلز م . 

 قاا : كي  ذلو ؟ 
إ  هايه  متكم  مة واحدة و نا ربكم فرعبدو :  قلت لن : إ  القره  يقوا

(1). 
 فازعوا من  ج  إعا ة األمة اإلز مية إىل وحدهتا . 

 قاا : كي   دث ذلو ؟ 
قلات : إحاادى عاا ئم األماة الواحادة إنالاة احلادو  اجلغرافياة باني الاب   اإلزا مية ، ومنااي 

 قباا  ًسااني عامااا  مل خكاان هناااك  يااة عهاااد الناايب األكاارم لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو ، وحاا 
 حدو  بني با   املسلمني ، وا  هيه احلدو  من صنائغ الغرب لتمعي  املسلمني . 

و نا  خيكر  ّ  النا  كانوا يساافرو  ماان العارا  إىل إيارا  ومنهاا إىل اهلناد ، ومان إيارا  إىل 
ا وبادو  خاتم الااورو  ، احلجاان وإلاا   ي بلاد إزاا م  بادو  جااوار زاافر وباادو  خر ارية  خااو 

وكااا  املساالم يبقااا  فااا  الااب   اإلزاا مية بااادو  إقامااة وكااا  يعمااا  باادو  إجااانة ، ذلاااو أل  
 األمة كانت  مة واحدة .

                                                        
جملا السيا ة :  كلن قازام يف الياوم األوا مان اكنقا ب علاا  غارار جملاا السايا ة يف الساو ا  ليقاوم مبهاام رئازاة  (1)

زااانخ الفرياا  الااركن حمماااد جنيااب الربيعاا  ، ومااان  عضاااءه العقيااد خالاااد اجلمهوريااة ، ويتاارل  مااان    ااة  عضاااء ، يت 
 م . 23/7/1141النقلبندي وحممد مهدي كبة . انظر جريدة الوقائاغ العراقية العد  األوا السنة األوىل بترري  

ات كاا  قائادا  للفرقااة كاا  هناياك برخباة فريا  ركان ، وكاا  ينلار املباا   الثورياة يف كلياة األركاا  ، ويف بداياة  اسمسايني  (2)
 الثالثة . 

 .12زورة األنبياء : ا ية  (1)
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 .(2) ما ا   فلسنا  مة واحدة ، لقد  مسينا ًسني  مة
 خعالوا واعملوا عل  إعا ة األمة الواحدة .
 حادة  ماقاا : كا  املسلمو  يف الساب  حكومة وا

 اليوم فرصب وا عدة حكومات . 
قلااات : كناااا يف الساااااب  حكوماااات متعاااد ة  يضاااااا ، فقاااد كانااات هناااااك حكوماااة يف إياااارا  
مسااتقلة عاان احلكومااة الااا حتكاام فااا  الدولاااة العثمانيااة ، ومااغ ذلااو مل خكاان هناااك حاادو  بااني 

 إيرا  وخركيا .
 فليا من املمكن ذلو . قاا : إ  هيا األمر كا   كناا يف الساب  ،  ما اليوم 

قلات : إذا اصااح هاايا الكاا م فاارين هاايا الكاا م ماان قااوا رزااوا هللا لصاال  هللا علياان وهلاان 
 .(1)وزلمو : لحا ا حممد ح ا إلا  ياوم القيامة وحرامن حارام إلا  يوم القيامةو

 قاا : ليست املسرلة متعلقة باحل ا واحلرام .
ارام ، أل  رزوا هللا لصل  هللا علين وهلن وزلمو اخارب قلت لن : كّ  إهنا عني احل ا واحل

املسلمني إ  من حقهم    ييهبوا من مدينة إىل  خرى ومن بلاد إىل بلد ومن  ولاة إىل  خارى 
 بادو     أنعهم مانغ  و ينيدهم  حد ؟

الرزوا األعظم لصلاا  هللا عليان وهلان وزالمو يقاوا إنكام  ماة واحادة ، والقاوانني الساائدة 
 الب   اإلز مية خقوا إنكم  مم متعد ة .يف 

قاا : يف الوقت الراهن هنااك خنيوصيات لك  بلد خفرف عليان التجعئاة وعادم اكنادما  
 . 

قلت :  ما خرى إىل اهلند كي  كا  هايا البلد  عقا  وجماع   إىل  كااثر مان   مثائاة حكوماة ، 
، وخلاكي  حكومااة كومااتحاعب اللاعب بععاماة غاناادي مان خوحياد هايه احلوكيا  ازاتطاع 

واحادة ، فعاا احلدو  بينهم ، و صبح مبقدور اإلنسا  اهلندي    يساافر مان وكياة إلاا   خارى 
 بدو  جوان زفر  و و يقة عبور  خرى .

قااا : إذا مل خكان احلادو  بااني البلادا  لعمَّات الفوتا  ، ولاادخ  العارا  مائاة ملياو  نائاار 

                                                        
 وهيا من باب املثاا ك اإلحنياء . (2)
 عن اخ عبد هللا لعلين الس مو .  7الباب الثالـ علر : باب هخر فين امر الكتب ح 141بنيائر الدرجات : ص (1)
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 مث   .
زاو  يتوافادو  إىل العارا  مبقادار ماا يتساغ البلاد ، فاإذا  قلت : ليا ذلاو ، أل  النااا 

 تا  بالنا  فسو  لن يقدم  حد إليها . 
وقااد زااب  ومل خكاان هناااك حاادو  بااني العااارا  والبلاادا  األخاارى ، ومااغ ذلااو مل ياارت إلااا  

 العارا  هيا العد  الكبري.
 قاا : ح  العد  احملدو  ك يستطيغ العرا  حتملن .

لتعاادا  السااكا  ملدينااة بغاادا  يف نماان العبازاايني علاارة م يااني ، وكااا  قلاات :  مااا كااا  ا
 نفو  العرا   كثر من  ربعني مليو  نسمة .
 قاا : من  ين زيرك  هبكء طعامهم . 

 وما مان  اباة فا  األرف إك عل  هللاقلت : 
 ، فه  رن  العبا  بريديكم  م بريدي هللا زب انن وخعاىل ؟ (1)…رنقها

ن يار  إىل العاارا  زاو  ياار  ومعان مااا  تاجان ماان املااا والااعا   و زيااكو  قااا را  مث كا  ماا
 علا  العم  و راء البيت ، فإذا مل يستطغ فانن زيعو  من حيـ  خ  . 

 قاا : عل  هيا جيب خغيري الكثري من القوانني . 
قاااوم قلااات : ليااااا األمااار صاااعبا  كماااا ختنياااورو  ، يكفااا     خلاااك  جلناااة هلااايه الغاياااة ، فت

 بوتغ القوانني .
قاااا : إذا حناان فعلناااا ذلااو ، فلياااا هناااك تاامانة    خقااوم الاادوا األخاارى كااإيرا  وخركيااا 

 والسعو ية بيلو ، فما الفائدة من خفّر نا هبيا العم  .
اب بكا  مسالم باادو  جاوان  قلت : انتم افعلاوا ماا عليكاام و علنااوا للمسالمني    العارا  يرحّل

بالبقاااء فيان بادو  إقاماة ، كايلو يسامح ملان يرياد اسارو     خيار  زفر ، ويسمح للمسالمني 
 بدو  جوان زفر .

 مااا قبااوا الاادوا  و عاادم قبوهلااا هلاايه القااوانني فلاايا ماان  اارنكم ، يكفاا   نكاام   يااتم مااا 
 عليكم من واجب .

قااااا : حنااان لتّوناااا قمناااا باااالثورة ، وا  هاااايا األمااار ااجاااة إىل  رازاااة مستفيضاااة واىل وقااات 

                                                        
 .6زورة هو  : ا ية  (1)
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 طوي  .
قلااات : حنااان ك نقاااوا لكااام طبقاااوا هاااايه القوانااااني غااادا  فإنكاااام زاااترخيو  الوقااات الكاااايف 

 وزتدرزو  املوتوع
 بنيورة جيدة وهبمة عالية .
 قاا : من  ين نبد  العم  ؟

قلااااات : علااااايكم    خلاااااكلوا جلناااااة فيهاااااا  عضاااااااء مااااان كااااا  الاااااونارات واإل ارات ، وفيهاااااا 
واكجتماااع ، ولاايكن عااد هم    ااني   نيااا  ا  مت نّينيااو  فااا  القااانو  والسيازااة واكقتنيااا 

ماث   ا خقااوم هاايه اللجناة بدرازااة اسطاوات العملياة لتطبياا  مباد  األماة الواحاادة ، مث بعاد ذلااو 
 (1)أكنكم خطبي  اسطة بالتادريا ،كما طبقت بعاض األحكام اإلز مية بالتدريا .

م نتااا  عملكام ، ك حاادو  وعنادما خسالكو  األزاالوب التادرجي  زتااارو  يف ياوم ماان األياا
 وك حواجع بني ب   املسلمني .

وبالطريقاااة نفساااها ازاااتطاع اإلجنلياااااع    يرةاااوا حاااوا العاااارا  حااادو ا  ، إذ مل يكااان حااااوا 
العاارا  حاادو  قباا   ااورة العلاارين ، فبعااد     اابت هاايه الثااورة وزخااّم نعيمهااا املاارينا حممااد خقاا  

إلمااام اللاارياني ماان إ ارة الثاااورة باللااك  ، مل يسااتطغ ماان جاااء بعااد ا« قااد  زااره»اللاارياني 
ال ئاا  واملطلااوب ، األماار الاايي  فاااغ باااإلجنليع عاارب  زاااليبهم املاااكرة ماان خنفيااي رزاام احلاادو  

ولاورنا  ولاة علا  احلادو  وازاتطاعا    يرةاا احلادو  ماا  ل وللعرا  ، فقد قاام بريز  كوكا
 بني العارا  واحلجاان ، والعارا  وخركيا،

 والكويت، والعرا  وزوريا ، والعرا  واألر  .والعرا  
والطرياا  يف األماار إ  الغاارب وتااغ بااني كااا   ولتااني منطقااة لل يااا  ، حاا  خنياابح نقطااة 

، وكاناات اسطااة خقتضاا  خقساايم العااامل اإلزاا م  (1)للناااعاع وقنبلااة قابلااة ل نفجااار يف  ي حلظااة

                                                        
 فازري القره  الكرمي يف هيات األحكام.وختضح هيه احلقيقة ملن راجغ خ (1)
وكلاااهد علاا  ذلااو عنااد خقساايم احلاادو  بااني الكوياات والسااعو ية ،  صااّر مبعااوث  ااي  الكوياات عباااد اللطياا  با ااا  (1)

املندي  علا  كوكا ا عند خقسيمن لل دو  ا إبقااء بعاض املنااط  الكويتياة بياد الكويات  و  إحلاقهاا بنجاد ، معلّلا   
ني ااجة إىل مناط  رع  . لكن كوكا غضب و ار وخوجن إىل مندي  وقاا : ملااذا هاايا اإلصارار ذلو بر  الكويتي

 ، وها  زبب اسو  نا ل من وقوع املنطقة حتت زلطة جند . 
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نااعاع  ائاام فيمااا بينهااا بساابب  إلااا   وياا ت وكيانااات صااغرية ، وا  خكااو  هااايه الكيانااات فااا 
امللااااك  احلدو ياااة ، حااا  خضاااطر هااايه الكياناااات النياااغرية    خلاااتي السااا ح والعتااااا  مااان 

 (2)الغرب ، وبالتايل خنيبح يف حالة من التبعّية الدائمة للغرب .
وإذا عملاااات يف هااااايا املضاااامار ، زااااتكو  مثابااااا  عنااااد هللا زااااب انن ؛ وإ  مل خفعاااا  فإنّااااو 

يامة ، ملاذا مل خطبا   حكام اللريعة وزنة الرزوا لصل  هللا عليان وهلان وزالمو زتخسرا يوم الق
 ؟ هيا  وك  ،  ما  انيا زتكسب خرييد العامل اإلز م  . 

، ونياا ة (1)و الثا : فإّ  زكا  العرا  زيع ا و   تعافا  مضاعفة  لينيلوا إىل  ربعني مليو 
احلة للعراعااة ويرفاغ مان مساتوى الرعا  وخنلااط عد  زكا  يوجب نراعة األراتا  املتوكة الني
 وزائ  التجارة اسارجية ، وما   بن ذلو . 

 ويف هناية احلديـ قاا الربيع  :  أكن ذلو ؟ 
قلااات : انظااار إىل عاصااامة كورياااا اجلنوبياااة ا زااايئوا ا كانااات قبااا  خقسااايم الغااارب هلاااا إلاااا  

 لاا و نساامة،  مااا  311ثاار ماانل ااطرين ا مشااايل وجنااوخ ا كاناات ك يتجاااون خعاادا  زااكاهنا اك
و م يااني إنسااا  ، وذلااو بفضاا  زيازااة اكزااتثمار الااا 4ا   ، فقااد اصباااح عااد  زكاهناااا ل

  طلقتها الدولة . 
وانااتم كاايلو : إذا مااا  علنااتم للنااا  خااار  العاارا  ماان يريااد اكزااتثمار يف العراعااة فلياارت 

 العااارا  ، وماان  را     يسااتثمر إلااا  العااارا  ، وماان يرغااب يف التجااارة فاا  مااانغ ماان العماا  يف
 موالن يف النيناعة يف العارا  ف  مانغ لادينا . وخادوّلنو  قاوانني خسامح باالعوا  مان غاري العراقياة 
وخساام و  بااعوا  غااري العراقاا  ماان العراقياااة ، وخسااهلو  عمليااة اكزااتثمار فااا  كافااة احلقااوا ، 

 وابان وخسجلو فإذا فعلتم ذلو ، فإنكم زتدخلو  الترري  من  وزاغ  ب

                                                                                                                                                               

 جاب املندي  : كحتماا وجو  النفط . قاا كوكا : وليلو جعلت منهاا منطقاة حمايادة ، وزاو  خكاو  مناصافة باني 
 هبا  ورجاا الدولة البهّية .    زبع 424الطرفني . ص

 »زاابع هبااا  ورجاااا الدولااة البهيّااة  «ل طاا ع علاا  خطااط اإلجنليااع فااا  جتعئااة وخقساايم باا   املساالمني راجااغ كتاااب  (2)
 للمبلفة مّ  حممد اسليفة . 

ويف إحنياااء  م كااا  نفااو  العاارا  قرابااة    ااة م يااني ،1127م يااني ، ويف إحنياااء  7ونفااو  العاارا  هنااياك قرابااة  (1)
 13م قرابااة 1171م يااني ، ويف إحنياااء  5م قرابااة 1147م قرابااة    ااة م يااني وننياا  ، ويف إحنياااء 1134

 مليو ، ويف  واخر التسعينيات بلجن نفو  العرا  ا نا  وعلرو  مليونا .   
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اةكاام فيااان ، وزيقااااوا النااا  عنكاااام إنكااام فعلااتم ماااا مل يفعلااان  حااد مناااي زاااقوط الاااادولة 
 (1)العثمانياااااة وزاااااقوط الدولاااااة النيفويااااااة وحلااااااّد ا   . إذ امل حااااااو  نااااان فاااااا  نمااااان العثماااااانيني

علاا  مااا كااا  فيهمااا ماان  خطاااء وزاالبيات إكّ    بعااض عناصاار التقااادم كاناات  (2)والنياافويني
  ة ح     احلدو  كانت غري قائمة بينهما . موجو 

بتثبيت ما خططان الغارب مان رزاام احلادو  بااني ا هبلاوي ا حاكام إيرا   (3)وقد قاام رتا خا 

                                                        
 ه724زاااانة  ،  وهلاااام عثمااااا  األوا باااان  رطغاااارك الاااايي مسااااو بعمااااام األمااااور 37بلااااجن عااااد  الساااا طني العثمااااانيني  (1)

مو ، وخاتاات الدولااة العثمانيااة 1122ل ه1341مو وهخاارهم عبااد اميااد الثااا  الاايي بااد  حكماانخ زاانة 1334ل
 احلرب العاملية األوىل إىل جانب حليفتها  ملانيا وهعمت  مام قوى الت ال  ا بريطانيا وفرنسا ا .

ناان اللاااه طهمازااب مث اللاااه عبااا  األوا ، مو وخلفاان اب115 زااا الدولااة النياافوية  اااه إةاعياا  النياافوي عااام ل (2)
 وزقطت  ولتهم عل  يد القاجار .

مو هاااجر إىل إياارا  يف نماان القاجااار وزااكن يف 1171ل ه1215رتااا خااا  :  رماا  ماان منطقااة كرجسااتا  ، ولااد  (3)
مان السافر إحدى القرى ، محلتن  ّمن من نىن ، إذ كا   باوه مساافرا  ملادة زانة واحادة لطلاب العايش ، وعناد رجوعان 

 ر ى نوجتن حام   برتا خا  يف   هرها األوىل . 
 ه1351مو بعااااد انقااا ب عسااااكري علااا   ولااااة القاجاااار وازااااتمر إىل 1125ل ه1344 اااواا  11ازاااتلم احلكاااام يف 

مو ، ولّقاااب نفسااان باااالبهلوي إحيااااءا  للفارزاااية القدأاااة .  خسااام حكمااان : بإحياااااء القومياااة الفارزاااية ونلااار 1141ل
ئ  والقضااء علا  املعاامل اإلزا مية وهاادم املسااجد واملادار  واحلساينيات ومناغ العلمااء ورجااا الادين امليهب البهاا

من  ارزة   وارهم يف احلياة ، فقد قتا  بعضاهم وزاجن وعايب الابعض ا خار ، ونلار اسمار والاعىن والقماار ومناغ 
الااااري . وقتاااا  يف  ااااورة مسااااجد  النساااااء ماااان ارخااااداء احلجاااااَب وحطّاااام اقتنيااااا يات الااااب   وعلاااا  اسنيااااوص قنااااوات

 ما ك يق  عن    ة هك  إنسا  . و قنياه اإلجنليع عن احلكم بعد    ننيبوا ولده حمماد رتا »َكوهر ا  «
 . ه1361 اه يف رمضا  

 ونف  إىل جعيرة موريا بعد    صا ر اإلجنليع حقائبن األلفني اململوءة باموهرات واأل ياء الثمينة . 
 علاا   «ث ماان اجلنااو  ، فكااا  يقاا  كاا  يااوم  مااام ماارهة فااا  غرفتاان ويعاادّل   لقاباان ، ويقااوا بالفارزااية : و صااابن هناااك لااو 

 ااام يعّفااط عفطااة طويلااة ويستغااار  فااا  ت اااو هسااتي، وكااا   »حضاارت قاادر قاادرت  اهنلاااه رتااا  اااه هبلاااوي 
  . ه1363يقض   كثر  وقاخن هبيه الكيفية، وقتلن اإلجنليع  فا  املنف  فا  رجب 

، قااا يل  قاة اإلزا م الر ااا  21: ص »القومياات يف ًساني زانة «ومن الطرائا  : ماا نقلان اإلماام املبلا  فاا  كتابان 
ذات ماارة ، قلاات لساافري بريطانيااا بطرياا  اجلااّد املمااعو  باااملعاح : ملاااذا  نااتم الربيطااانيو  إىل هاايا القاادر  »رمحاان هللا  «

 كرب قدر من اسدمة مث كا  منيريه علا  يدكام هاايا املنيااري األزاو  من اسسة وخبـ النفا ، إّ  هبلوي خدمكم 
 ؟ 

فضااا و الساااافري وقاااااا : جوابااااو هااايا، وطاااارح عقااااب زاااايجارة كااااا  يااادخنها ، و ر  : إ  مثاااا  اإلنسااااا  عناااادنا مثاااا  
 السيجارة حتتفو بن ما ام خنتفغ منن ، فإذا انتهت فائدخن لفظناه وك يهمنا منيريه بعد ذلو . 
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إيرا  والعرا  ، وزانَّ قاوانني كابتاة لل رياات وغاري مساتندة إىل اللاريعة املقدزاة ، إكّ إ  كثاريا  
وك يعاااريو  اهتماماااا  لل ااادو  املنياااطنعة، وكاااانوا  مااان الناااا  كاااانوا يسااالكو  طريااا  هللا زاااب انن

 « .عبا ا »ومدينة « قنير  ريين»يقدمو  من إيرا  إىل العارا  ب  جوانات عرب مدينة 
 ما الياوم اصبح هابكء يسموهنم باملتساللني ، إذ مل يكان يعار  هايا اكصاط ح قبا  هايا 

 اليوم .
يف ذلااااو إنلاااااء هللا ، قاهلااااا بااااربو ة  و بعااااد    ةااااغ الربياااااع  منّااااا ذلااااو ، قاااااا : زاااانفكر

 وزكت .
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 مجاعة أنصار السالم
مث خباحثناااا ماااغ الربيعااا  حاااوا خااااطورة هااايه اجلماعاااات الااااا خدخاااا  املااااد  فتثاااري الفوتااا  

، (1)« ننيااار الساا م»والرعااب برعماهلااا الت ريبيااة ، خلااو اجلماعااات الاااا خطلااا  علااا  نفسااها 
  ننيار السا م برناما من  كعيب

يوعيني يف الظاهر ،  ما فا  احلقيقااة والواقاغ فهام ينفايُّو   ططاا  بريطانياا غربياا  إلجياا  الل
 اهلر  واملر  وإ ارة الكراهية والبغضاء والتفرقة بني النا  .

ويباااد  عمااا   ننيااار الساا م باختياااار إحاادى املااد  واحملافظااات فااا  ياااوم معااني ، ويطلقااو  
نياااارهم مااان كاااا  مكاااا  للتجماااغ يف إحااادى السااااحات ، ، ويدعااااو   ن »عياااد السااا م «عليااان

فيجتمااغ علاارات األلاااو  ماان كافاااة احملافظااات ويف وزاااط الساااحة يلااارعو  فااا  اكحتفااااا ،  
كلمات وخطب وقنيائاد ، مث خباد   املسرية باحلركاة فتياناا  وفتياات ، وكا  واحاد واتاٌغ ياده يف 

احملتلادة إلاا  املقارات ، ة خايهب اجلماوع يد ا خر ، يد الف  يف يد الفتااة ، وفاا  هناياة املساري 
                                                        

م ظهارت خنظيماات  ايوعية اذخايت  ةااء  تلفاة كرننياار السا م و املقاوماة اللاعبية 1151 ب قازم عاام بعد انق (1)
و اللاابيبة الدأقراطيااة وجلااا  الاادفاع عاان اجلمهوريااة ، وهاايه التنظيمااات خقااوم مبراقبااة وهتديااد الل نيااّيات امللااكوك 

ا خارين وازات دم قازام هاايه التنظيماات  فا  وكئها لقازم وكانت خداهم البيوت وخرخكب  عماا العن  يف حاّ  
 كقّوة عسكرية جانبية لضرب خنيومن ، فكانت هيه التنظيمات خقوم مبهرجانات يف احملافظات .

مث  كا   ننيار الس م يقومو  مبهرجا  الس م فا  حمافظة ما  ، وكا  املهرجا  عبارة عن اجتاماع الليوعيو  مان كافاة 
وكااااا  ينياااااحب اإلعااادا  للمهرجااااا  اعتااااداءات وازااااتفعانات وإهانااااات للجماااااهري العااارا  يف  حاااادى احملافظااااات ، 

وخاصة لرجاا الدين والعلمااء . وكا  اهلااد  مان املهرجاا  هاو كساب اللاارع عان طريا  إ اارة  ااو  اجلمااهري ، 
كة والعماا  علاا  خااوخري األجااواء باك عاااء عاان وجااو  ماابامرات تااد اجلمهوريااة ، وحتاادي ملاااعر النااا  ، وكساار  ااو 

 رجاا الدين والقوى املوجو ة يف الساحة .
يقوا معاو  همر اكنضباط العسكري عباد اجلّبار عباد الكرمي : كنت ازتعم  كاّ  ماا يف جعباا مان حيا  ماغ املتظااهرين  
كا   جاربهم علاا  زالوك  خاااا  مان العنا  والفوتاا  ، وكنات  خاانّفا النياعداء بعاد انتهاااء كاّ  خظاااهرة.  نظار جملااة 

 . 32العد   77املوزم ص 
يعقااادو   وكاااا   قطااااب احلاااعب اللااايوع  ا  مثااااا عباااد القاااا ر إةاعيااا  البساااتا  ونكااا  خاااريي وعاااامر عباااد هللا وهخااارين ا

 جلسات غاري رةية مغ  ركا 
احلكوماة القاةيااة ا  مثاااا العقياد الااركن طاان اللااي  امحاد ماادير الت طاايط يف ونارة الاادفاع والعقياد فاتاا  عبااا  املهااداوي  

حمكماة اللاعب والعقياد وصاف  طااهر مرافا  قازام والعقيااد الطياار جا ا جعفار األوقاا  قائاد القاوة اجلوياة ا رئيا 
لإلطّا ع علا   ننياار السا م راجاغ كتااب  ننياار لتنيفية املعارتني عارب هايه التنظيماات وعارب مهرجاناات السا م . 

 الس م يف العرا  لتوفي  منري .
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وهنااك خقوم الفاجعة ، حيـ خيتل  الفتيا  بالفتيات يف الغر  النيغرية، وكا  يرا  هليه املسرية 
اام احلااواجع اكجتماعيااة والقااوانني طّل هاايا مااا كااا  يقولاان اللاايوعيو  يف خفسااريهم الدينيااة ،     حتخ

 هليه املسريات.
ا كاااانوا يثاااريو  اساااو  واهللاااغ يف النفاااو  ، ويطلقاااو  لفظاااة وباإلتاااافة إىل هاااايه األعماااا

 عل  ك  من خيالفهم  و من مل ينتم إليهم ، فيس باو  النا «  عداء الثورة»
إىل اللاااوارع ويضربااااوهنم ويعتااادو  علااايهم ، ويقطعاااو  بعضاااهم إرباااا  بالساااا ح األبااايض ، 

ألحااعاب السيازااية وكاا  ماان ويعتااربو   صاا اب األمااواا وعلماااء الاادين وكاا  ماان ينتااام  إلااا  ا
 ينتقد  فكارهم ، يعتربوهنم  عداءا  هلم ويست قو  السجن والقت  .

مباحثاااااااات ماااااااغ  « عمااااااااا  ننياااااااار السااااااا م يف كتااااااااب وقاااااااد ذكااااااارت بعاااااااض جعئياااااااات 
 . (1)»الليوعيني

كاا  اهلااد  ماان اللقاااء بااالربيع  إيقااا  األعماااا الااا يقااوم هبااا  ننيااار الساا م ، فطلباات 
 ريات يف املد  املقدزة وغريها .منن    أنغ املس

إ  مسااريات  ننيااار الساا م  جرياات يف مدينااة املوصاا  وحااد ت جمااانر وحلااية يناادى هلااا 
 .(2)اجلبني

                                                        
 .   61 مباحثات مغ الليوعيني  : ص (1)
مو زاار موكاب  ننياار السا م علا   اك  1151لالساا   مان هذار عاام  ه1371يف الراباغ والعلارين مان  اعبا   (2)

 جماميغ من حمطة القطار يف مدينة املوص  متوجها  لإل ارة احمللية مارا  باللوارع الرئيسية يف املدينة وهم ير  و  : 
 احنن  ننيار الس م   ه  املوص  يا كرام

 فادوه كبن قازم  ناة املوصا مادي
واجتمعوا يف الساعة الثانية بعد الظهر يف اإل ارة احمللياة واختاتم املهرجاا  يف السااعة الرابعاة عنيارا  لار اءة الطقاا . بعادها 
خر  الليوعيو  من ملعاب اإل ارة احمللياة إىل اللاوارع وهاام  ملاو  العنيا  واهلاراوات والساكاكني وهاامجوا املقااه  

 ينوات واحملّ ت التجارية واملكتبات وما   بن ذلو . والكان 
ويف اليوم التايل خارجت مظاهرات  عبية خستنكر  عماا الليوعيني ، وحد ت إصطادامات باني املتظااهرين وباني عناصار 

 احلعب الليوع  ا 
  منااغ التجااّوا يف املدينااة الايين كااانوا مادربني علاا   زااليب اكغتياااا والقتا  والضاارب ا  ااا اتاطر العقيااد اللاّوا  إلعاا 

 من الساعة الرابعة عنيرا  إىل اليوم التايل . 
 وخ ا هيه الفتة ازتطاع    يعتقا  القياا ة احمللية لل عب الليوع  والعناصر املتطرفة يف احلعب . 
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ويف مديناااة النجااا  األ ااار  لاااام يساااتطيعوا إجراءهاااا ، ويف مديناااة كااارب ء املقدزاااة  جاااروا 
فقد اقتفاوا  عماااك   ، ومغ ذلو (1)مراةها  و  خفاع  من اجلماهاري فقد كانت تعيفة وباهتة

 لَّااة باللاار  والقاناااو  ، ماان  ارزااة الف لاااء واملنكاار واكختاااطا  والساارقة واكعتااداء ، ومااا 
   بن ذلو .

واذكار  هنام قااموا بسارقة احملا ت التجارياة الاا خقاغ يف طاريقهم ، ومان هاايه احملا ت حمااا   
حملان يف  اارع اإلماام علاا  لعليان كا  ألحد التجار املعاروفني وهاو احلاا  صااا عاون ، وكاا   

 الس مو اليي يتوزط مدينة كرب ء ويربط طري  بغدا  بطري  النج  األ ر  .
وكاااااا  احلاااااا  صااااااا عااااااون يبياااااغ الث جاااااات والغسااااااكت واألجهااااااعة الكهربائيااااااة األخاااااارى 

 باإلتافة إىل املوا  اإلنلائية ، فهجموا عل  حملن وزرقوا ك   ل ح  قطغ
يساااتفا  منهااا يف عملياااات البنااااء ، فكاااا  السااتة والسااابعة   ااا اص  ملوهناااا  احلديااد الاااا

ويسريو  هبا فا  الطرقات ، واَّت هايه السارقات يف وتاح النهااار ويف محاياة القاانو  واللارطة 
 . 

 عل   ي حاا : لقد  بقوا  رف احمل  خالية ح  من احلنيري .
من معنوياخن ، وألقوا لاان : الادنيا هكايا وقد ذهبت إىل احلا  صاا يف اليوم الثا  ألرفغ 

 ، ف بد من النيرب والت مُّ  .
ور يتاان مترملااا  ملااا حاادث وكااا  وتااعن املااا ي ك باار  باان ، ألناان كااا  ألااو فناادقا  فااو  امل ااع  

 املسرو  .
طلبت من احلا  صاا عون     اّوا امل ع  اليي خعّرف للسرقة إىل مسجد ، فازتساال 

اختااار للمسااجد  حااد امللااااي  املعااروفني بالعهااد والتقااوى وهااو اللااي  عباااد الفكااارة ونفاايها، و 
الرحيم القما  ا إماما  لان ا ، وكاا  اللاي  يلقا   روزاا  يف األخا   وبرزالوب َ ايّل  ،  اا مجاغ 

 حولن كثريا  من اللباب . 
 وبعد وفاة اللي  عبد الرحيم القخم  حّ  حملن اللاي  عباد الرتاا النياايف الايي ازاتمر يف
                                                                                                                                                               

انر مرّوعااة واذخااي اللااّوا  هاايه احلا  ااة ذريعااة لإلطاحااة بقازاام فااا  انقاا ب عسااكري والاايي باااء بالفلاا  ، وحااد ت جماا
 خ ا عاّدة  يّام. للمعيد راجغ كتاب جمعرة املوص  هل ا ناج  وكتاب جمعرة املوص  لرا د بدري .

  نياية إزا مية ووطنياة للقضااء علايهم وعلاا  ر    52وكانت اسطة    يقوم عناصر احلعب الليوع  باهلجوم علا  مناانا  (1)
 . »ظلن   ام«هابكء اإلمام املبل  
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إمامة املسجد حا  عهاد البعثياني ، حياـ خعارف إىل عملياة اغتيااا بالسام بالطريقاة الاا كاا  
 أارزها النظام تد خنيومة عل  هنا معاوية بن  ىب زفيا  اليي كا  يقوا إّ    جنو ا  من

 عس  . 
ما يبدو  وهكيا حتّوا احمل  املسرو  مسجدا  عامرا  فا  مركعه وموقعن وكثرة املنيلني فين ، وعل 

ظّ  هيا املسجد ح  الوقت احلاتر ، فلم يتعّرف إلا  اهلدم كما هو حاا بقية املساجد، إكّ  نن 
 مغل  ، وزنر  إىل ذكر هيا املوتوع ا إغ   املساجد ا يف حملن . 
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 اللقاء 
 مبحسن الرفيعي مدير املخابرات العامة 

 ر. كا  لعبد الكرمي قازم زاعدا  أسو هبما نمام األمو 
الاااايي كااااا  يساااايطر علاااا  القااااوات املساااال ة واملبزسااااة  ل واألوا :  محاااااد صاااااا العباااادي

 العسكرية . 
الثااا  : حمساان الرفيعاا  الاايي كااا  يساايطر علاا   جهااعة امل ااابرات وقاااوات األماان ، وكااا  
الرفيعا  رجا   مفكاارا  يتسام باابعض األخا   وبعااد زاقوط عبااد الكارمي قازاام مل يقتلااوا الرفيعاا  

 زراحن يف قنية مفنيلة ك جماا ليكرها هنا . ب   طل 
يومها اخفقنا مغ املرحوم السيد زعيد نيا     نلتق  مب سن الرفيع  ، إذ كا  السايد نيا  
صديقا  محيما  لن ، وكا  الغرف من اللقاء ، هو الت ادث معان حاوا  وتااع العارا  وخطورهتاا 

ا  املوعاااد املقاارَّر إلااا  ونارة الاادفاع يف . اخفاا  السياااد نياا  مااغ الرفيعاا  علاا  موعااد ، فاايهبنا فاا
منطقااااة باااااب املعظاااام ببغاااادا  ، وقبااااا     نلتقاااا  بااااالرفيع  ازااااتقبلنا تااااابط فااااا  اجلاااايش وكااااا  
زااكرخريا  خاصاااا  لااان ، وكاااا  هاايا الضاااابط يقاااوم مبطالعاااة النياا   ووتاااغ ع ماااة حتااات بعاااض 

 الفقرات ، فسرلناه ماذا خفع  ؟ 
اورو  مبراجعااة النياا   العراقيااة واألجنبيااة والتر ااري قاااا : حناان جمموعااة ماان الضبااااط مرماا

 حتت األخباار ذات
األيية ، زواء كانت  خباار زلبية  و إجيابية ، مث بعد ذلاو نقادم هايه اجلرائاد إىل السايد 
الرفيع  لإلط ع ، وهو بدوره يقدمها إىل السيد الاععيم عباد الكارمي قازام ، إذا كاا  يف خلاو 

 لععيم  و بالعرا .األخبار خرٌب مرخبٌط با
عل   ي حاا : جااء  ورنا و خلنا علا  حمسان الرفيعا  ، فوجاادناه متعباا  أيا  إلاا  الناوم  

وكرنن مل يانم بااألما ، فباد ت احلاديـ معاان ، ففاتح عينيان بكاا  ماا يساتطيغ و خاي  اّد  يفَّ 
 ويسمغ ك  كلمة  قوهلا .

؟ وإىل م  يظ  الناا  غاري راتاني قلت لن : ملاذا حالة العرا  هكيا يف اتطراب مستمر
 عن احلكومة ؟  ما ه  األوا  لتغيري األوتاع حنو األحسن بتغيري السيازة الداخلية ؟

 قريبا . قاا لنا : ما خلاهدونن  مره مقنيو  وانن زيعوا
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 قلت : كي  ؟ 
قااا : حناان نريااد    نكلاا  اللاايوعيني ونعاّريهم للنااا  ماان خاا ا  عماااهلم و ارزاااهتم ، 

ننقّض عليهم ، ونوجن هلم الضربة القازية يف الوقت املنازب ا وبالفع  فقاد وجهات هلام  حا 
 الضربة بعد ذلو ا .

قلااات للرفيعااا  : إ  هاااايا العمااا  خطااااري جااادا  ، فاااإّ   اللاااا ء إذا فساااد لااايا مااان الساااه  
 إص حن، فاإلنساا 

إلنساااا  ليااااا  خيتلاا  عااان البناااء فبازاااتطاعتو    هتاادم البنااااء ، لتبنيااان ماان جدياااد لكاان ا
كيلو ، فاإلنسا  عبارة عن عق  وعاطفاة وملاعاار و حازيااا ولايا مان الساه  إرجااع ماا 

 هتدم منها .
وذكااارت لااان قنياااة األفعااا  والفاااّ ح : كاااا  هنااااك فااا ح يعمااا  يف بساااتا  ،  ااااهد  فعااا  
فضاارهبا مبساا اخن ، فقفااعت األفعاا  ولدغتاان برزااناهنا ، وعااا  كاا  واحاااد منهماااا جياار جراحاان ، 

   التائم اجلارح ، عاا  الفا ح ليعما  فاا  البساتا  وعاا ت األفعا  لتنيايد غاياءها ، ويف  وبعد
نمحة العما  نظار الفا ح ، فاإذا بان يارى األفعا  مارة  خارى ، فقااا هلاا:  ناا هناا  عما  يف هاايا 
املكا  و عيش عل  هيه األرف و نت  يضا  خعيلني هنا عل  هيه األرف ، خعاايل لنتف  معاا  

 عيش بس م و ما  ، صديقني ك يتعّدى  حدنا عل  ا خر . علا     ن
قالااات األفعاااا  : هاااايا الكاااا م كااااا   كناااا  ومقبااااوك  قباااا     خضاااارب  مبساااا اخو وقباااا     

  لدغو برزنانا  ،  ما ا   فإننا  صب نا عدوين ، وك أكن لنا    نتف  .
 خلري إىل حقيقة .هيه القنية بالرغم من  هنا جاءت عل  لسا  احليوا  إكّ إهنا 

 وهيا هو واقغ األمر .
 ا نا  خقاخ   و خلااا 

 و صبح الواحد يف قباا ا خر
فرهنماا يف الغالاب ك أكاان هلمااا    يتفقااا اخفاقاا  قلبياا  ، ينهاا  بينهماا كاا   ال ، يقااوا هللا 

  ةعس  هللا    جيعا  بينكم وبني اليين عا يتم منهم ماو زب انن وخعاىل يف حمكم كتابن : 
.(1)   

                                                        
 . 7مت نة : ا ية زورة امل (1)
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، ألّ  القاعااادة العاماااة  ّ  اجلماعاااات املتقاخلاااة ك خكاااو   عسااا ذكااار عاااّع وجااا  لفظاااة 
بينهما مو ة إّك إذا خغريَّ جي  من النا  ،  ماا فاا  حالاة عادم خغارّي جيا  فساو  يبقا  ماا هاو 

يادو  عال  من النيراع التارخي  ، ليا فإّ  عم  السلطة يف منح الليوعيني احلرية ليفعلااوا ماا ير 
 لينكلفوا مث خقضو  عليهم بعد    يعيثوا يف األرف فسا ا   مر غري مقبوا . 

إمناااا احلااا  يكمااان فاااا  إعطااااء احلرياااة الكافياااة لألحاااعاب األخااارى ، وجعااا  هاااايه األحاااعاب 
ختنافا فا  براجمهاا و فكارهاا ، فااحلعب الايي يسالو الطريا  اإلجيااخ و ما   فكاارا  بنّااءة هاو 

اجلمهاور، عل  عكسن احلعب اليي يتاجغ يف براجمان و فكااره وينيابح اليي يكسب الساحة و 
 يف الطر  املعاكا لللعب ، فهو زيفل  فل   ذريعا  وينكل   مره للنا  . 

خ صااة الكااا م إنكااام  عطياااتم احلرياااة املطلقاااة لللاايوعيني و خااايمت مااان الناااا   غلااا   ااال 
 عندهم وهو احلرية .

 ية الكافية للنا  . قاا : عل  العكا إننا  عطينا احلر 
قلاات :  ياااة حرياااة هااايه ، حياااـ وتاااعتم علااا  ر   كااا  إنساااا  رجااا   اااابرات ، فرصااابح 
اجلميغ خيافوكم وخيلونكام ، اسطياب والتاجر والنائب يف املا واألزتاذ فا  اجلامعاة ، فقاد 
نب صمتوا خوفا  منكم ، حا  فقااد اإلنساا  حريتان وازتبدلتاام حريتان بااسو  ، و اجاعتن بااجل

 . إّ  هايا العما  لن عواقب وخيمة للدولة وامتمغ . 
 قاا : كي  ؟ 

قلاااات : األمااااة كااااالنهر اجلااااااري  و كب اااار  مااااّوا  ، فااااإذا خلااااوث قساااام مناااان ، فااااإ  األماااااوا  
 املت طمة زتر  لتنقيتن، وإعا ة هيا القسم إىل طهارخن ، فتعو  املياه إىل جماريها .

 عن النا  ؟ قاا :  ي احلريات الا منعناها
قلاات : مجياااغ احلريااات ، فاإلزاا م أاانح املساالم مجيااغ احلريااات إكّ احملرمااات كالاااعنا والقتااا  
و اااارب اسمااار والسااارقة واكعتاااداء علااا  ا خااارين . فبمقااادور اإلنساااا     ياااعرع ويتااااجر ويبااا  

الثانياة كاا  وينيناغ ما يلاء ، وهكاايا كانات األماور زاابقا  ، وإناا   خايكر إباا  احلارب العاملياة 
ير  املسلم ويلتغ  يف األرف و ر ها ، ويرخاي مان مااء الاتخع ماا يكفيان ، فياعرع األرف  و  

    أنعن مانغ و و     يعط  ماك  ألحاد ، فتنيبح األرف ملكا  لن طاملا ه  معروعة .
 وعل  غرار ذلو كانت األرف خعّمار وخبىن، فيرخي
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لااا خكفياان ا  لاا  ماات  و ًساامائة ماات ا ويلياااّد املااواطن قطعااة ماان األرف ، باملساااحة ا
علياااها  ارا  يسااكنها ، وك ياادفغ مثنااا  لااألرف الااا  قااام عليهااا مناااعلن ، ألهنااا يف األصاا  ارف   

 زب انن وخعاىل . 
كاااا  الااابعض ينلااال فاااو  األرف املعاماااا  وأاااتهن ماااا يلااااء مااان املهااان واحللااار  ، ويااادفغ 

خكاو  برزااعار من فضاة ، ألنان مل يااادفغ مثناا  يف قلباااا األرف  بنتاجان إىل األزاوا  ، وعااا ة ماا
 الا  نلر فوقها املنينغ .

كيلو كا  الفر  يستطيغ    ينلط فا  التجارة وأار   ناواع األنلاطة التجارياة ك أنااعن 
 مانغ من األ  اص  و قوانني كابتة .

ت ،  تااا  إلااا  ذلااو وكاناات حريااة الساافر منيااونة  يضااا  ، وكااايلو حيااانة مجيااغ املباحااا
 . (1)مئات األنواع من احلريات األخرى

 قاا : إ  مث  هيا العم  زيجلب الفوت  للب   .
قلات : كاام مضاا  مان الااعمن ماان عهااد الرزاوا األكاارم لصاال  هللا عليان وهلاان وزاالمو حااا  

                                                        
وك خيف  إ  العهد امللك  كا   كثر خساحما  واكثر انفتاحا  و ق  فسا ا  من العهاد اجلمهاوري حياـ كاا  يراعا  بعاض  (1)

األعرا  اكجتماعية والقيم اإلنسانية ، وك يس   كراماة اإلنساا  ويسالب حقوقان علا  الن او الايي هلات إليان يف 
املقارناااة باااني العهااادين ك يناااتا ااااّد ذاخااان    نقاااوا : إ  ذلاااو العهاااد عاااا  حيااااة العهااد اجلمهاااوري ، غاااري إ  هااايه 

 أقراطياااة حياااـ إ  األماااور كانااات بياااد السااافارة الربيطانياااة وإ  الكراماااة الوطنياااة والدينياااة كانااات مهاناااة ، والتعييااا  
عطااا «لكااوت بت ايح اكنت ااخ كااا  هاو القاعاادة ، ففا  ونارة السااعدو   وعاع ونياار الداخلياة إىل متنياار   يااىل وا

للنيابة عن اللواء التابغ هلما ، وظهرت النتائا بانت ابن للوائني خفاجال اسطيب من النتائا واعتف برنانخ  »اسطيب
مل ير ح نفسن للكوت ، ألننخ مل يعر   حادا  هناك إتافة إىل    القانو  اكنت اخ ك يسامح لللا      ير اح 

 نفسن ألكثر 
 من منطقة واحدة . 

كما إ  التبدي  الوناري كا  ظاهرة مرلوفة وحكر املبزسات عل  الطائفاة السانية كاا  هاو األزاا  ، فعلا  زابي  املثااا 
./ يف حاااني إ  اللااايعة يلاااكلو  43.7./ ا 21.4إ  نساابة الناااواب اللااايعة إىل السااانة يف الربملاااا  ياااتاوح ماااا باااني 

 ./ من جمموع السكا  . 11
ملنطقااة اللايعية  و يف املنطقااة الااا  غلبهااا  ايعة يف حااني ك ينت اب نائااب  ايع  واحااد وا  النائاب السا  ينت ااب علا  ا

ماان  ي منطقاااة يساااكنها السااانة . وكاااا  النائاااب السااا  ينت اااب عاان منااااط   تلفاااة بغاااض النظااار عااان ع قتااان هبااايه 
م وبغادا  عاام 1137م واحللاة عاام 1127املناط ، كما يف انت اب كام  اجلا رج  نائبا  عن مدينة الرما ي عاام 

م . ويف بعض الفتات اصبح عد  النواب الليعة  ق  من عد  نواب اليهاو  ، كماا حادث ذلاو يف جملاا 1154
 م حيـ انت ب عن بغدا  خسعة من السنة وواحد من الليعة وا نا  من اليهو  .1131عام 
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 قب  احلرب العاملية الثانية ؟ 
لاا خقوا هبا ب  كا   ا ء كاا  لقد مضا  اكثار مان    ة علر قرنا  ومل نسمغ بالفوت  ا

 جيري وف  األصوا واألعرا  .
وعناادما كاناات حتاادث  يااة ملااكلة كااا  العلماااء ورجاااا الدولااة يتاادخّلو  حلّلهااا ، وعناادما  
كا  يقوم  حد األفرا  باكعتاداء علا  ا خارين كاا  العلمااء يسارعو  يف إيقافان مث إص حاان ، 

حارا  فيماا يريااد عملان ، وماا يريااد صانعن ، حا      وكا  اإلنساا  املسالم أتلاو كاما  احلرياة ،
 هللا

ك إكاراه يف الادين قاد خباني الر اد مان الغا زب انن وخعاىل قاا يف حمكام كتابان : 
(1) ،

ف رية العقيدة منيانة يف اإلز م ، ك    للمسلم    جيرب غري املسلم علا  خغياري عقيدخان إ  
 كا  مساملا  لن .

لسات علايهم مبسايطر إمنا  نات مايكّلر كيلو قاا جّ  ذكره :
، فع قاة احلااكم (2)
 باحملكوم ه  التيكري والتوعية واإلر ا  ، وليست الت كم وفرف السيطرة .

وما  نت عليهم  بارقاا عع وج  : 
(3). 

وهديناه النجدينوقاا  يضا  : 
(4). 

 ولية اإلنسا  .فمسبولية الدين ه  اإلر ا  والتوجين ،  ما اكختيار فه  من مسب 
 ؟ وهديناه النجدينقاا : ما معىن 

ولسااانا  و اافتني  مل جنعاا  لاان عينااني قلاات : يقااوا هللا زب اااانن : 
، وقاااد وهااب  (5)

هللا لإلنسا    وات الوع  ، العني ، اللسا  ، اللافتني ، فالعااني ياارى هباا احلقاائ  ا وقاد ذكار 
 باطنن وه  املقنيو ة ا .البعض فا  خفساريه ، هناك عني ظاهره و خرى 

 ولسانا  يتكلم بن مبساعدة اللفتني .
وبعاااد    وهااب هللا زااب انن وخعااااىل اإلنسااا  هاايه املنافااي الرئيسااية للااوع  ، وتااغ  ماماان 

                                                        
 . 256زورة البقرة : ا ية  (1)
 . 22 – 21زورة الغا ية : ا ية  (2)
 .45  : ا ية  زورة (3)
 . 11زورة البلد : ا ية  (4)
 . 1ا  1زورة البلد : ا ية  (5)
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 طريقاني ،  حديا ينق  زالكن إىل اجلنة ، وا خر ينق  زالكن إىل النار .
 األوا : طري  اسري ، والثا  طري  اللر . 

 مل يرت القره  عل  ذكر احلرية دقاا : 
قلااات : علاااا  العكاااا ااماااا  ، فكثاااري مااان ا ياااات فيهاااا إ اااارة إىل احلرياااة ، ألهناااا خطالاااب 

 اإلنسا  اختيار إرا خن ، وهناك هية ور  فيها مفهوم احلرية بنيورة مجيلة جدا  .
 قاا :  ّي هية ؟ 

لياان وهلاان وزاالمو قااائ   : قلاات : هناااك عناادما ينياا  القاااره  الرزاااوا حمماادا  لصاال  هللا ع
 النيب األما  الايي جيدونان مكتوباا  عنادهم يف التاوراة واإلجنيا  يارمرهم بااملعرو  وينهااهم عان

املنكاار و ااّ  هلاام الطيبااات و ااّرم علاايهم اسبائااـ ويضااغ عاانهم إصااارهم واألغاا ا الااا كاناات 
عليهم

 فهيه ه  هية احلرية . (1)
  هللا علين وهلن وزالمو كماا يعاّر   حادنا ا خاار ، برنان فالقره  يعارّل  لنا رزوا هللا لصل

خطيااب  و فقياان  و مهناااد   و  كتااور  و مااا   باااان ذلااو ، فيقااوا لناااا إ  الرزااوا لصااال  هللا 
 علين وهلن وزلمو لن   ث مهام : 

 املهمة األوىل : األمر باملعرو  والنه  عن املنكر .
 زواء املهمة الثانية :    هلم كا  ما هاو طّيب ،

 كا  طعاما   و لبازا   و نواجا   و غري ذلو ، و رّلم هلم ك  ما هو خبيـ . 
 املهمة الثالثة :  طّلم القيو  الا خكبّل  اإلنسا  وانعن عن العم  الدؤوب ، مث  : 
 القيو  اكجتماعية من عا ات وخقاليد  و قيو  فكرية كاسرافات  و ما   بن ذلو . 

 الا خقيّلد األيدي واألرج  ؟ إنن يعي  األغ ا 
 زرل  عن األصر واألغا ا ، وملاذا احننيرت القيو  هبيين ؟ 
 قلت : هناك نوعا  من القيو  الا حتاّد من نلاط الفر  .

ختعو  ألهنا خرياد نوجا   رياا   و صااحب  اها ة  األوا : القيو  اكجتماعية ، ا مث   ا الفتاة ك
ألناااان ينتظاااار     نياااا  علااااا  بياااات  ااااام يتااااعو  ، هكاااايا بقيااااة القيااااو  عاليااااة ، والفاااا  كيتااااعو  

 اكجتماعية ، وخسم  با صار . 

                                                        
 . 157زورة األعرا  : ا ية  (1)
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 انيااا  : القااوانني احلكوميااة اجلائااارة : وهاا   يضااا  خقيّااد اإلنسااا  ماان  رجلاان ويدياان ، وخساام  
 باألغ ا ، هيه ا ية انح اإلنسا   نواعا  كثرية من احلرية . 

ن زااّر جناااح الاادين اإلزاا م  احلنياا  ، وخقدماان علاا  األ يااا  ويف خطبياا  هاايه ا يااة يكماا
األخاااارى ، ويكمااان فيهاااا زااااّر جنااااح الااادعوة احملماااادية ، إذ إ  الرزاااااوا لصااال  هللا عليااان وهلاااان 

 وزلامو حاّرر اإلنساا  مان ك  القيو 
 واألغ ا ، وجعلن حارا  إكّ فيماا جيلب الضرر لنفسن  و لغريه . 

  عليان وهلن وزلمو : قاا رزوا هللا لصل  هللا
 (1)لمن  حىي  رتا  مواخا فه  لنو.

يايكر املبرخااو   نَّاان عنااادما ةاغ املساالمو  يف املدينااة هااايا احلاديـ عاان الرزااوا لصاال  هللا 
علين وهلن وزلمو، واليي كا  مبثابة قاناو  صاا ر ، فارحاوا كثريا  ، فسارع ك  واحد مانهم إلاا  

بعضااااهم إىل األرف الااااا حااااوا املدينااااة ونرعوهااااا ، وذهااااب قطعاااااة  رف إلحيائهااااا ، فاااايهب 
هخااارو  إىل األراتاا  البااائرة و نلاائوا فيهااا الاادور للسااكن ، وهناااك ماان قااام افاار ا بااار ألجاا  

 السق  . 
وكاناات األراتاا  قباا  اإلزااا م  مااا ملكااا  للدولااة كمااا كااا  يفعلاان الاااروم والفااار   و ملكااا  

العرب ، فقد كانت األرات  خبق   و     خني  إليهاا ياد لرؤزااء العلائر والوجهاء كما عند 
األحياااء فينعاادم الرفاااه واكن هااار ، وقااد قاااا الرزااوا األكاارم لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو يف 

 .(2)حديـ هخر : لمن زب  إىل ما مل يسب  إلين مسلم فهو  ح  بنو
ألةااك  و ألجا  احلنياوا ييهب إىل النهر ا مثا  ا ليرخي قسما  من املااء  و ألجاا  صيااد ا

 عل  األم ح
 وييهب إلا  الني راء لغرف النييد وييهب إىل الغابة ليجمغ احلطب  و ما   بن .

 ك  هيه األمور يكو  اإلنسا  فيها حرا  .
وملااا كاناات مجيااغ هااايه األمااور مسماااوحة لإلنسااا  املساالم كااا  الناااا  يستفيااادو  منهااا ، 

 نوا زعداء مبا خقّدم هلم .وكاناوا  بو  حكوماهتم ، ألهنم كا

                                                        
 .   22ح 22ب 152ص 7هتييب األحكام :   (1)
 .  21115ح 1ب 111ص 17مستدرك الوزائ  :   (2)
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 ماا الياوم فقاد خغارّي كا   ال ،  صابح مان النياعب علا  اللااب    يتاعو  ويباىن األزارة ، 
و ت ا  من النيعب عل  الفتاة    خناا العو  ، فظهارت مقادمات الفساا  يف امتماغ ، بعاد  

 ك  ذلو يق  البعض ليطرح هيا السباا: ملاذا ك  هيا الفسا  ؟
ت البطالااة فااا  امتمااغ ، عناادما  خلغاا  قااانو  إحياااء األرف ، و نااتم  تاا  إىل ذلااو ان ا 

 املسبولو  عن ذلو .
 قاا : كي  ؟

قلاات : إ  اإلزاا م يساامح للااعوجني    يقتطعااا  رتااا  خااار  املدينااة ، ماان خلااو األراتااا  
 البائرة ، وينلر بيتا  متواتعا  ، ويتعوجا يف ذلو البيت ، ويكّونا  زرة .

متكم ، فإنكم خطالبو  هيا العو  بقيمة األرف الاا  نلار فوقهاا بيتان ،  ما يف إطار حكو 
 مث ك خسم و  لن بالبناء إكّ بعد    خرخيوا منن مقدارا  من الضريبة . 

فلااو كنااتم خفعلاااو  مااا يرياااده اإلزاا م ، كخنياالت مدينااة بغاادا  مبدينااة زااامراء ، وكنتهاات 
 حالاة الععوبية ،

 ا بق  فقري وحمتا  يف البلد .وكنتهت  نمة السكن ، ومل
 ةغ م  هيا الك م بإذ  صاغياة وواعية ، مث قاا : حنن ك نستطيغ    نعم  ك  هيا .
قلت لن : عل  العكا مبقاادوركم القياام بكا  هايه األعمااا إذا ماا قاررمت خلاكي  اللجاا  

إلعااااا ة احلريااااات  هلاااايا الغاااارف، جلناااااة ألحياااااء األرف خقاااااوم بتنظاااايم التونياااااغ واإلنتاااااا ، جلنااااة
 اكجتماعية والل نيية ، وهكيا .

 لو قامت الدولة هبيه األمور ألحد ت خقدما  مل يسب  لن مثي  . 
واصلنا احلديـ ملدة زااعة خقريباا  ، ويف استاام : خوجان إليناا وقااا : حاديثكم مجيا  و اّي  

 ،  ما ه  أكن خرمجتن إىل الواقغ هيه ه  القضية ؟ 
طبي  ، فمني بعول فجار اإلز م وح  قب  ًسني عاما  كا  مطبقاا  ، قلت : إنن قاب  للت

 فما اليي أنغ من خطبيقن ا   . 
قااا : زاندر  هاايه املقتااارحات بلاك  جادي، مث زارل  هاا  السايد احلكايم موافا  علاا   

و سااابو  ملواقفااان  لااا   ل و«قاااد  زاااره»كااا  ماااا قلتااان ا ألهنااام كاااانوا  ااايرو  السيااااد احلكااايم 
  حساب ا .
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قلت : نعام السيد احلكيم موافا  معناا ، أل  هيه املقتحات ها  مان واقاغ اإلزا م ، فالايي 
 ذكرخن لكم إما  نن وار  يف القره  الكرمي  و موجاو  فا  السنة النبوية
 اللريفة ، وه   مور متف  عليها لدى الليعة والسنة معا . 
فياان بياا  لقاعادة « البياغ»تااب : وخفنيي  هيه املوتوعات يف الكتب الفقهياة ، فهنااك ك

 . (1): لالنا  مسلطو  عل   مواهلم و نفسهمو
 نااا ك  قااوا باار  مجيااغ امللاااك  احلكومياااة زاات   ااا  هباايه املوتااوعات ، أل  ملاااكلها  
كثاااارية وكبااارية ، وقاااد وتاااغ اإلزااا م هلاااا حلاااوك   يضاااا  إكّ    هاااايه األماااور الاااا ذكرناهاااا هااا  

 ولة واللعب . ملك ت خعا  منها الد
 قاا : إ  العمان لن مدخلياة فا  إجراء األحكام اللرعية، و نتم ك خعريو   يية لن .

 قلت : وما ع قة العما  هبيا األمر ؟
قاااا : احلضاااارة اليااااوم غاااري حضااااارة األماااا وغااري احلضاااارة اإلزااا مية يف النيااادر األوا ، 

م العا  احملنين  و جنلاد الاعا  غاري احملنيان مث   ه  نستطيغ اليوم    نقطغ يد السار   و نرج
. 

قلات : ماا ع قاة ماا قلتان بالعقوباات ، إ  مل  ذكار ازام الساار   و ازام الاعا  ، حاديثنا  
كااا  حاااوا احلريااات يف اإلزاا م الااا ذكاارت   لتهااا ماان القااره  الكاارمي ، وذكاارت لكاام بعااض 

 التفازري حوا هية احلرية .
 ر  العلماء والفقهاء ، فبمقدور الفقهاء     لعا  ، فهايا من ما ماذا نفعا  مغ السار  وا

يب ثااوا هااايا األمااار بنياااورة منفنياالة ، فهااام ي حظاااو  الظااار  عنااد الفتاااوى ، فاااإذا كاااا  هنااااك 
حكاااام  اااارع  يتعااااارف مااااغ  صااااوا  خاااارى فيلجاااار الفقهاااااء حينئااااي إلااااا  اسيااااارات األخاااارى ، 

 و قاعاااادة « ك تااارر وك تااارار»  و« األهااام واملهااام»معتمااادين علااا    لاااة  خااارى ، كقاعااادة 
 ، وهكيا بقية القواعد األخارى الاا خعطا  للفقيان فرصاة اكختيارات األخرى .« احلر »

 قاا : ماذا حتكمو  عل  السار  غري قطغ اليد ؟ 
اادوا حكاام السااار  إذا كااا  يف ذلااو   اار زااليب علااا  ةعااة  قلاات : أكاان للفقهااااء    جيمّل

                                                        
 النايب  وىل بااملبمنني مان  نفساهملو نفسهمو مستفا  مان قولان خعالاا  :  7ح  33ب 272ص  2ااار األنوار   (1)

 .  » ام ظلن«لإلمام املبل   »البيغ«و . وللمعيد راجغ كتاب 6لاألحعاب : 
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ا  بدي   عن قطغ اليد لتر يبن ، مث  زجنن ملدة عام  و  خاي مقادار اإلز م ، في تارو  حكم
 من املاا  و نفرف علين  ك   من   كاا احلرما  . 

مث   يتم حرمانن من حا  اكنت اب ملادة مان الاعمن  و أناغ مان قيااا ة السايارة  و ماا   ابن 
تل ينياااهم وبكلاااا  ذلاااو مااان علااارات احلقااااو  األخاااارى ، هاااايا األماااار مرخبااااط بالفقهااااء وب

 البدائ  . 
وقد قاا بعض الفقهاء بعاادم إجاراء احلادو  يف عنيار غيباة اإلماام املعنياوم لعليان السا مو 

 . 
علاا   ي حاااا : فااامرم جيااب    يااب َّب ، وهاايا متفاا  علياان بااني الفقهاااء،  مااا كياا  يتااام 

 خر يبن ، فهيا يل  
اإلماام املعنيااوم لعليان الساا مو  مان قابلهم ، فالاايين يقولاو  بااإجراء احلادو  يف عنيار غيبااة

 (1)يضعاو   روطا  صارمة ، فالسار  ك خقطغ يده إكّ بلروط كثرية .
كيلو العا  ك جيلد إكّ تمن  روط صارمة جدا  ، وهيه األمور ك ع قة هلاا اااديثنا ، 
در فااإّ  حديثناااا حااوا مساارلة احلريااة ، وقاااد ذكااارت لكاام  ليلهااا ، وكياا  مت خطبيقهااا منااي النياا

األوا لإلزاااا م وحااااا  قبياااا  احلاااارب العامليااااة الثانيااااة ، وكااااا  العااااارا  هنااااياك جاااااعءا  ماااان الدولااااة 
 اإلز مية الا مت فيها خطبي  اإلز م .

فاااملطلوب ماانكم : إقنااااع  محااد صاااا العباادي وعبااد الكاارمي قازاام وبقيااة الااونراء ، بضااارورة 
 اكمتثاا ألوامر القره  الكرمي .

امل اااطر واملهالااو  ويرزااو هبااا يف : إّ  خطبياا  اإلزاا م زااينقي األمااة ماان مث  تاافت قااائ   
وإنكم خستطيعو  إنقاذ اللعب العاراق  من امل اطر ، وإّ   ي خقادم يف هايا  زاح  النجااة ،

املضامار زاايمّهد الطريااا   ماام ا خاارين ماان  وا ومجاعااات أل  يسالكوا الطريااا  نفساان ، لاايا 
  الاادوا الغربيااة ، ألهناام يعااانو  ماان ملاااك   اابيهن مللاااكلنا فقااط الاادوا اإلزاا مية باا  حااا
 كافة  وما  رزلناك إكّ قاا زب انن وخعالا  لرزاولن : ويب ثو  عن احللوا ، وقد 

 .(1)…للنا  بلريا  ونييرا  
                                                        

حااوار «أل ااباهن يف كتاااب :  » ام ظلاان«وقاد زااب  نظااري هاايا احلااوار يف  وائاا  الكتاااب ، كماااا وخطااار  اإلمااام املبلاا   (1)
 للروط األزازية والثانوية لقطغ يد السار .. وزنيكر يف النيف ات ا خية ا »حوا خطبي  اإلز م 

 .   21زورة زبر : ا ية  (1)
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كا  الرزوا األكارم لصلاا  هللا عليان وهلان وزالمو بلاريا  وناييرا  أل  الابعض زيعارتاونن ، 
ية زيجدو     من منيل تهم إخباع خعاليمن ، أل  خعاليمن  فض  و حسن ماان لكنهم يف النها

اجلميغ ، كالايي اكتل  الطاقة الكهربائية فا  بداية األمر عارتان بعاض الناا  ، لكان مبارور 
 العمن انتنيرت الطاقة الكهربائياة علا  وزائ  الطاقة األخرى .

تميياااع الناااافغ عااان الضاااار واحلسااان عاااان فقاااد  و ع هللا زاااب انن وخعالاااا  فاااا  اإلنساااا  قاااوة ل
األحساان والضااار عاان األتاار، وبعااـ الرزااوا األكاارم لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو ومعاان كاا  
عوام  اسري والني ح للبلرية ، وهليا كا  اإلز م من  فض  األ يا  ، وكا  نبين ماان  فضا  

 األنبياء . 
ليظهره علا  الدين كّلنقاا خعاىل : 

إهل  بانتنيار الا   علا  الباطا  ،  ، وهيا وعد(2)
 وزيا ة اإلز م عل  الكرة األرتية برمجعها . 

فااإذا عملااتم علاا  خطبيقاان ، فااإ   وك  إزااا مية زاات يو حاايوكم وخقتااادي بكاام ،  اااام إّ  
  وك  غربية زتقتف    ركم ، ويوجب ذلو ف را  وععا  لكم .
 ا يف هيا األمر ؟ قاا : ه  احلونات العلمية عل  ازتعدا  للتعاو  معن

قلاات : نعاام احلااونة العلميااة علااا  ازتعااادا   ، وإنكاام خسااتطيعو     خلااكلوا جلنااة ملااتكة 
بااني الفقهاااء واسااارباء ماان الدولاااة ماان  زاااخية اجلامعااااات املت نينيااني واملفكااارين لتاادار  هااايا 

والعاااعم  األماار ، فالواقاااغ إ  احلاااونة علااا  ازااتعدا  للتعااااو  معكااام عنااادما خاااجد فاايكم النياااد 
واكزاااتعدا  الكاااايف لتنفيااااي هاااايا األمااار ، لااايكن  عضااااء جلناااتكم مبلفاااة ا ماااث   ا مااان علاااارين 
  نيا  ، علرة من اسرباء العمنيني وعلارة من علمااء احلونة العلمية  مثااا اللاي  حممااد رتااا 

ن خطبيقان ، املظفار ، فهبكء جيتمعو  ليتدارزوا كيفياة خطبيا  األحكاام اإلزا مية ، وكيا  أكا
ولاااايكن التطبياااا  علاااا  حناااااو التاااادريا ، فااااإّ  الرزاااااوا لصاااال  هللا علياااان وهلاااان وزاااالمو مل يطبّلاااا  

 األحكام  فعة  واحدة ب  زلو طري  التدريا ، لئ  حتدث هعات يف امتمغ .
 قاا : ه   نتم علا  ازتعدا  إلخبار السيد احلكيم هبيا األمر ؟

 لسيد احلكيم .قلت : نعم أل  عل  ع قة  ائمة با
كماااا وإّ   خااا  السااايد زاااعيد الاااعي  الااايي خاااراه  ماماااو علااا  ازاااتعدا  أل  خيااارب السااايد 

                                                        
 . 21زورة الفتح : ا ية  (2)
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 احلكيم ألنن  حد وك ئن يف مدينة كرب ء .
 مث قاا : زندر  األمر ونفكر .

 ومل يكن ذلو زوى ذريعاة للتهرب ، فلم يدرزوا ومل يفكروا ، ب  نا وا الطني بلة .
   ومنياا رة لل ريات ، ح  حدث اكنق ب اليي  طاح هبم .ان ا وا اتطها ا  للنا

ومن نافلة القوا : عنادما ذهبناا إىل حمسان الرفيعا  يف ونارة الادفاع وجادنا  مارا  غريباا  وهااو 
انتلاار العسكر يف ك  مكا  مادججني بالسا ح وفاا  حالاة ازاتنفار ، وكانات قاّوات احلار  

هناار ، بناا قهم مرفوعااة و ياديهم علاا  العناا  وكارهنم خراقب األمور عان كثب ، وه  يقظة ليا  
 .  (1)يف حالة ازتعدا  للهجوم عل  العدو

هكاايا كااانوا  ااافظو  علاا   نفسااهم ، ولااام يسااتطغ ذلااو العسكااار وخلااو األزل اااة مااان 
محايتهم عندما احتدم النياراع ، وكاا  السا ح نفسان زابب زاقوطهم، ألهنام  را وا    ألكاوا 

 ومل ألكوا  يئا ، إذ كانت القلوب يف وا   هخر .  النا  بس حهم
وقاادأا  بااىن هااارو  العبازااا  قنياارا  منيفااا  كااا  طاااولن    ااة فرازاا  يعاايش فياان زبعاااو   لاا  

 إنسا  ،  وعندما ذهب هارو  ذهب ذكره .
  ما السيدة فاطمة بنت اإلمام موز  بن جعفر عليهما

ة علار عامااا  فوافاهاا األجا  ، فسخاّمَ  مكااا  الّسا م كاا  عمرهاا اللااري  ك يتجااون مثانيا
 قربها باةها اللري  وه  معنيومة قم . 

امللااكلة  ّ  الاابعض يعتقاااد  ّ  الساا ح هااااو الاايي ياااوّفر هلاام احلماياااة وهاام ك يعلمااااو   ّ  
الساا ح نفساان زاايعيلهم ماان الوجااو  ، ألهناام كلمااا اكثااروا فااا  ازاات دام الساا ح ان ا وا بعاادا  

   يوم من األيام زيجتمغ النا  ليقّرروا اهلجوم عليهم والت ّل  منهم . عن النا  ، وفا
لقاااد  حاطااااوا  نفساااهم برنااااواع األزااال ة وبطاااو   مااان احلماياااة ، حااا  مل يكااان مااان الساااه  

 الوصاوا إليهم، أل  الوصوا إليهم ااجة إىل عبور عدة موانغ من التفتيش والت قي  . 
غونان يف الاادواة لائ ّ يكااو  مليئاا  باااملوا  الكيميائيااة الااا حا  كاانوا يرخاايو  قلاام احلاارب ويفرّ 

أكن    خقض  علا  احلاكم ، زاواء كاا  هاايا احلااكم حمسان الرفيعا   و  محاد صااا العبادي 
  و عبد الكرمي قازم . 

                                                        
 زتمائة     .  وكا  عد  القوات العسكرية املرابطة ا هنياك ا يف ونارة الدفاع  كثر من (1)
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 سياسة اإلفساد يف عهد قاسم
الكرمي قازام وعل  ر زهم عبد  (1)اكنق ب العسكري الايي قاام بان جمموعة من الضباط

 ،ه1377عام 
كا  انق با  غربيّاا  ، لايلو وجاادناه  اارب الادين ، ويسعاا  لت طايم الاا ونات العلمياة ، 

 ويعم  عل  إ اعة الفسا  يف صفو  امتمغ .
النساااء وحاااولوا الاادفغ هباان فااا   خااو  وقاااد عماا  اإلنق بيااو  جاهاادين علاا  إنالااة حجاااب 

معن مجغ من الضباط جيلسو  يف بعض ليايل اجلمغ و مامهم الفسا  ، وكا  عبد الكرمي قازم و 
جمموعة من النساء نني  عاريات  تسني اسمر ويرقنين ، وكانت خعارف هايه امللاهااد عارب 
 ا ااااات التلفعياااااو  ، وكااااااا  بعااااااض اللاااااباب الفازااااادين جيلساااااو  يف املقااااااه  يتاااااابعو  هااااايه 

                                                        
اختلفاات ا راء حااوا بدايتاان  وهااو خنظاايم عسااكري يف  وزاااط اجلاايش العراقاا  ، »تااباط األحاارار  «ويعاار  بتنظاايم  (1)

و عضائن . فبعض يخرجغ خرزيسن إىل هناية الث  ينياات عنادما  اك   ربعاة مان الضاباط  وا خلياة خنظيمياة ، وانظام 
م . والاابعض ا خاار يرجعااو  خرزيساان إىل بدايااة األربعينيااات عناادما  ااك  بعااض تااباط 1143قازاام إلاايهم عااام 

هم رفعاات احلااا  زااري وطاان اللااي  امحااد وإةاعياا  العااار  ووصاااف  صاا  اهلندزااة العسااكرية خنظيمااا زااريا  ، بياان
م عناادما  حياا  1141طاااهر وعبااد الكاارمي قازاام . وبعااض يبكاادو  علاا     بدايتاان خعااو  إىل حاارب فلسااطني عااام 

قازاام إىل جملااا عااريف ألنااان قااام خ فااا لألواماار بتقااادمي  عاام ماادفع  للجاايش املنياااري احملاصاار يف الفلوجااة ، وهااايا 
زم لتلكي  هيا التنظيم اليي تام رفعات احلاا  زاري وعباد الوهااب األماني وخليا  زاعيد وحمسان السبب  عا قا

الرفيعا  وعباد اجلباار عباد الكارمي . وبعاٌض يارى إنّان خلايٌط مان    اة جتّمعاات : التجّماغ األّوا  اّك  يف الكاظميّاة 
لتجّماغ الثاا   اّك  يف بغاادا  م ويضام رفعات احلاا  زاّري وعباد الوّهااب األماني وإةاعيا  عاار  . وا1156عاام 
م ويضاام  ااىي عبااد احلميااد وناااج  طالااب وحمساان احلساايب ورجااب عبااد اميااد ووصااف  طاااهر وعبااد 1156عااام 

الكارمي فرحاا  وحمّمااد السابغ. والتجّمااغ الثالاـ يف معسااكر املننياور يف  ياااىل يضام عبااد الكارمي قازاام وعباد الساا م 
اج  . وجتّماغ الراباغ يف معساكر الناصارية يضام حمماو  ععياع وحمماد عاار  و محاد صااا العبادي وعباد اللطيا  الادرّ 

 احلليب وزامل زّلو .
م ، وحخاّ  بعاد خرزايا اجلمهورياة 1151ااون عاام  14وكي  كا  فإّ  هيا التنظيم قام بانق ب عل  احلكم امللكا  يف 

 قازم. اختلفوا مغ عبد الكرميرفعت احلا  زري وعبد الس م عار  بعد    ، مثّ  عيد خلكيلن مرة  خرى من قب  
وياارى صاااحب كتاااب العراقااا  اجلمهااوري إنّاان خلااايٌط ماان عااّدة التنظيماااات ، مجاعااة رفعاات احلاااا  زااّري ومجاعااة املننياااور 

 .21ومجاعة املوص  ومجاعة الديوانية ومجاعة الناصرية ،  نظر كتاب العرا  اجلمهوري الفني  الثا  ص 
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 . (1)اكحتفاكت الداعرة
  ورة اوند . هكيا كا  الوتغ العام  يام

 

 اللقاء
 بعبد اجمليد كمونة عضو جملس السيادة 

مو عبااار انقاا ب عسااكري ، 1151ل ه1337جااء عباد الكاارمي قازاام إلااا  احلكام عاام 
ونظااارا  كفتقاااااره لقاعاااادة زيازااااية و ااااعبية اذخااااي احلااااعب اللاااايوع  وزاااايلة سلاااا  واقااااغ زيازاااا  

ام ، وهابكء  وجدوا الفوت  واكتاطراب ومجاهريي ، ليا ةح للليوعيني    يفعلوا ما  لو هل
و فسدوا ك    ء ينيا  إلا   يديهم ا كما  زلفنا زابقا  ا ومن مجلة مهانهلم الاا اقتفوها ها  

 .  ل و«حمكمة اللعب » خرزيا حمكمة بازم 
و مااان  صااا اب الرخاااب العساااكرية 17وماان مجلاااة ماااا صاااا قت عليااان احملكماااة هاااو إعااادام ل

 الرفيعة يف ه  واحد .
ومن مجلاة  عمالاهم إ غااا الناا  بالتظااهرات واملساريات ، وماا ها  إكّ بضاغ زانني حا  

 حتوَّا اهليجا  الثوري إىل كراهية وبغضاء لل كومة .
 را  عباد الكارمي قازاام    خيار  نفساان مان هاايا املارن  وهاايه الععلاة ، فطفاا  يبعاـ الوفاااو  

 ر  يعي  كراهية اللعب لن .إىل العلماء واسطباء والوجهاء ليب ثوا لن عن  
 « .قد  زره»ومن مجلة العلماء اليين  رز  قازم الوفاو  للقاءهم ، والدي 

َقدلَم الوفد من بغدا  وكا  برئازة عبد اميد كمّونة عضاو جملاا السايا ة وكاا  معان    اة 
 تباط برخب رفيعة.

صاادره ، فقااد  وكاا  اللقاااء  طلبااوا اللقاااء بوالاادي وملااا كاا  والاادي مريضااا  يعااا  مان هكم يف
 إيل .

 قلت هلم : خفضلوا ما هو طلبكم ؟ 
ابتد  عبد اميد كماّونة حديثان : حنن جئنا إليكم لنتعار  عل  ر يكام ، مااذا حاا َّ بالناا  

                                                        
 والتلفعيو  زكارخري قازم اساص جازم الععّاوي .كا  امللر  العام علا  اإلذاعة   (1)
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 حا  غريوا موقفهم اجتاه احلكومة ؟ 
 عيم . ماذا جرى لللعب حا  حتوَّا موقفهم من احلب إىل الكره والبغضاء للدولة وللع 

قلت : يف البدء  حباوا عبد الكرمي قازم ظنا  منهم ، برنن زيجري خغيريا  فا   بو  الباا   
، و ناان زاايقوم بإصاا ح األوتااااع ، لكناان مل يفعاا  هاايه اإلصااا حات فقااط باا   تااا  إليهاااا 

 مفازد جديدة .
 بدت ع مات التعجاب علا  الوفاد علا  اسنياوص عباد امياد كمونان مث وّجان نظااراخن إيلّ 

 وقاا : وما ه  خلو املفازد اجلديدة ؟ 
 « . قد  زره»بد ت  حتدث بإزهاب واضور الوالد 
القاااره  الكااارمي يقااااوا : (1)«األحاااواا الل نياااية»قلااات : إحاااادى هاااايه املفازااااد قاااانو  : 

لليكر مث  حو 
األنثيني

 ، بينما يقوا هايا القانو  لليكر مث  حو األنث  يف اإلرث .  (1)
 ية مسااواة بااني اليكاار واألنثا  ، ك مسااواة يف العقا  وك يف العاطفاة وك يف  ليست هنااك

 اسلقة . 
 جاا  هناااك مساااحة ماان املساااواة ، وهااا  خكاااا  خكااو  حمنيااورة فااا  بعااض األماااور ، وقااد 

 كحو اإلز م هيا األمر.
جا  خكلا  لناا ولو  معنا النظار إىل امتماغ الغارخ الايي  علان مناي فاتة مسااواة املار ة بالر 

 عدم خساويهما . 
فف  اماا اكقتنيا ي ، فاإّ  حتما  الرجا  هاو  كثار مان حتما  املار ة ، لايا جناد إ  خساعة 
وخسااعني باملائااة ماان التجااار هاام ماان الرجاااا يف امتمعااات الغربيااة ، علمااا  باار  القااوانني ك انااغ 

 املر ة من التنيدي هليا النلاط .
الاادوا واحلكومااات زاانجد إ  خسااعة وخسااعني ماان هااابكء و يضااا عنااادما ننظاار إلااا  رؤزاااء 

الرؤزااااء هاام ماان الرجاااا وليسااوا ماان النساااء ، ماااغ    قاناااو  خلااو الااب   يساامح للماار ة باارّ  
ح نفسها ل نت ابات .   خر ّل

                                                        
 مو.1151لكانو  األوا عام  ه1371صدر هيا القانو  فا  رجب املرجب  (1)
 .   11زورة النساء : ا ية  (1)
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واللاا ء نفساان ا مااغ خفاااوت طفياا   ا عناادما ناار  إىل مننيااب الااونارة ومننيااب الساافارة ، 
 لوظائ  ها  مبثابة حتميا  املر ة ما هاو  كثر من طاقتها. هيه اوما   بن ذلو ، فإّ  

لهااااا املااااوا  اإلنلااااائية وهااااا  ك خستطياااااغ     مثلهااااا حينئااااي مثاااا  الساااايارة النيااااغرية الاااااا حنمّل
 خت ما  ذلو ، وإمنا خنينيت لنق  املسافرين .

، وهاا   ومثلها  يضا  مثا  اللاحنة الكباارية الاا نسات دمها لنقا  املساافرين مان بلاد ألخاار
 خنينيت لنق  املوا  اإلنلائية . 

وقد  جرى هللا زب انن وخعاىل حكمتن عل  عباا ه ، وجعا  لكا  عضاو يف امتماغ وظيفاة 
، كما  نن جع  لك  عضاو مان باد  اإلنساا  وظيفااة معيناة ؛ فللعااني وظيفاة البنيار ، ولاألذ  

فااة الفاام وك للفاام    وظيفااة الساامغ ، وللفاام وظيفااة ، وهكاايا، فاا  أكاان للعااني    خااب ي وظي
 يب ي مهمة األذ  ، وهيا اـ طوي  . 

وحنااان قاااد اثناااا معهااام هااايا املوتاااوع فلااام ياااو هلااام  ي جاااواب ، ألهنااام كاااانوا فاااا  الواقااااغ 
بعياادين عاان الثقافااة اإلزاا مية ومتاار رين باحلضااارة الغربياة ، فيعتقاادو     كاا  مااا يفعلاان الغاارب 

 ص يح ولو مل يقبلن عق ؤهام . 
 »قااانو  النااا  مساالطو  علاا   مااواهلم وعلاا   نفسااهم «ا  :  نااتم منعااتم خنفيااي وقلاات  يضاا

الرزاوا لصال  هللا عليان وهلان وزالمو لقاد  لغيتماوه وازاتبدلتموه بقاانو  ماا يسام   اليي  علنان
باإلص ح العراع  اليي  جان لكم خقسيم  رات  امل كاني وخونيعهاا علا  الف حاني ، ماغ    

 لياا من حقكم إعاطاؤها للغاري ، وكا كانت هلم و خلو األرات  
 بازتطاعتكم إعطاءهم األراتا  املوات والبائرة ، وه  كثرية جدا  . 

 مااا كااا  ماان األفضاا     خعطاااوا هاابكء الف حااني ماان خلااو األراتاا  املااوات ليعرعوهااا ،  
 فاملياه متوفرة وك خوجد للف حني ملكلة من هيا اجلانب . 

اساطئة الاا نفاياوها ذخرياب العراعاة فاا  العاارا  ، ألّ  هاابكء وقد نتا عن هيه السيازة 
الف حااني ك يستطيعاااو  إ ارة احملنياااوا وك يعااارفو  خسااويقن وك يعرفاااو  قيمااة خلاااو األراتاا  ، 

 فكانت احلنييلة خركهم  رتهم وهجرهتم إىل املد  .
وهااجروا إىل املاد  ، لقاد تيعتم نراعة األرف وتايعتم الفاا ح وخارك الف حاو  ماعارعهم 

 وهيا هو نتيجة اإلص ح العراع  .
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كااااا  ينياااادريا ، فقااااانو  اإلصاااا ح  صاااابح العاااارا  يستاااااور  احلنطااااة واللعاااااري ، بعاااااد    
 باط ، قانو  (1)العراع 

وك  العلمااء زانة و ايعة  فتاوا ببط نان ، و نتاام خعرفاو  زابب بط نان ، ومااغ ذلاو كنلاتم 
 بتنفييه .خنيرو  عل  خطبيقن وخنا و  

ومااان األماااور األخاااارى الااااا قماااتم هباااا وانقلبااات لغاااري صااااحلكم ، مااان كم احلرياااة املطلقاااة 
لل اااعب اللااايوع  ليقاااوم مباااا يلااااااء  و  حمازبااااة و و   ي را ع ، فاااا  مقابااا  حظاااركم لبقيّااااة 

 األحعاب عن النلاط السياز  .
لكاانكم مل خقلاادوه  لقااد قلّاادمت الغاارب فااا  ماانح احلاااعب اللاايوع  حريااة العمااا  السيازاا  ،

فااا  ماانح احلريااة لألحاااعاب األخااارى ا وطنيااة كاناات  و إزاا مية ا لتكااو  يف خنااافا مسااتمر ، 
إنكم حظارمت عل  األحعاب األخارى و جاعمت احلاعب اللايوع  ، علماا     مان املفاتف علايكم 

ة علا  ،    خعطوا جلميغ األحعاب حرية العم  والنلاط ا مغ ما حظة ما عندنا من  ماور كثاري 
 ارعية احلااعب اللايوع  ماان خناقضان مااغ الاادين والقايم واألخاا   والفطارة ، فاااحلعب اللاايوع  

 وبالضاد مغهو بالضد مغ اسال  البار  وبالضد مغ امل لاو  وبالضد مغ احلرية 
 وخطلعاخن ، .الفطرة البلرية وبالضد ماغ  ما  اللعب 

 بن الععيم للقضاء عليهم . قاا : َمْنحخ احلعب الليوع  حرية العم  هو ف  نني
قلت : هيه الوزايلة ك حتّقا  هايا اهلاد  ، فاا  عملكام هاايا ك  ّقا  ماا خنيابو  إلياان ، 

                                                        
مو علاااا  غاااارار قااااانو  31/1/1151ل ه1371صاااافر 13اصاااادر عبااااد الكاااارمي قازاااام قااااانو  اإلصاااا ح العراعاااا  يف  (1)

والساوري، بعاد     اّك  جلناة لدرازاتن برئازاة ونيار العراعاة هناياك هاديب احلاا  حمماو ،  اإلص ح العراع  املنياري
وكا  لتطبيقن ر و  فع  يف األوزاط السيازية والدينية نتيجاة مل الفتان للعقا  واللارع والواقاغ اكقتنياا ي ، ونتيجاة 

كياااعه علاا  احلاااّد ماان نفاااوذ كباااار كهتماماان باجلاناااب البريوقراطاا  علااا  حسااااب اجلانااب الفااا  والعملاا  ، ونتيجاااة لت 
 امل ّكني و يو، العلائر  كثر من خركيعه عل  نيا ة اإلنتا  .

وما    طّب  قازم بناو  هايا القاانو  ، حا   تا ت العراعاة يف العارا  ختادهور رغام خوفاار كا  مقّوماات التقادم واكن هاار 
 من وفرة املياه وخنيوبة

ملاة ، واصابح العارا  يساتور  احلنطاة مان الادوا األجنبياة بادك  مان خنيااديرها . ويف التباة وم ئماة املناا، ووفارة األيادي العا
يساتعرف « اإلصا ح العراعا  فاا  اإلزا م » خلو احلقبة كتب هية هللا السيد صاا   اللارياني كتاباا  حتات عناوا  

يااادعو لاااان قازاااام .  فيااان العراعااااة يف النظاااام اإلزاااا م  واإل اااكاليات الااااا  تويهااااا قاااانو  اإلصاااا ح العراعااا  الاااايي
لإلطّاا ع علاا  الدرازااات احلكوميااة مللااك ت اإلصاا ح العراعاا  راجااغ كتاااب اإلقطاااع وقااانو  اإلصاا ح العراعاا  

  حلسن اسطيب .
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أل  اعتقاا الليوعيني ونّجهم يف غياهب السجاو  بعاد من هم حرية العما  السيازا  ياب ي 
 إىل خكريا واقغ الليوعية يف امتمغ . 

اللااااباخ ، فااااالكثري ماااان اللااااباب ماااان الاااايين ك  وياااااب ي إىل نلاااار  فكااااارهم فااااا  الوزااااط
يتمساااكو  باااري مااايهب زيازااا  زيساااتغلو  هااايا الواقاااغ ، ويعااارّبو  عاااان خلجاااات نفوزاااهم  
كيفمااا  لااو هلاام، فيفعلااو  مااا يلاااؤو  كمااا كااا  يفعاا  اللاايوعيو  ، وخكاااو  احلنياايلة انتلااار 

 . (1)الفوت  واكتطراب يف العرا 

                                                        
 هناك عدة هراء حوا األزباب الا  عت عبد الكرمي قازم    يقّرب احلعب الليوع  للسلطة : (1)

، خاصااة بعااد قيااام الوحاادة بااني منياار وزااوريا ووقااو  عااار  ومجاعتاان . اسااو  ماان اكمتاادا  الناصااري ليلاام  العاارا  1
 اانب منير .

. إ  قازم جاء إىل احلكم عرب انق ب عسكري ومل يكن ألاو رصايدا حعبياا  و قاعادة  اعبية يتكال عليهاا ل زاتمرار 2
 فا  احلكم ، ليلو قرَّب الليوعيني ، ح   ني  عل  قاعدة  عبية و عم مجاهريي .

زااة قازاام قائمااة علاا  حفااو التااوان  بااني القااوى ل زااتمرار باااحلكم، وهاايه السيازااة  ملاات علياان    يسااتعني . إ  زيا3
باللايوعيني ملواجهااة القااوى السيازااية الفاعلاة يف الساااحة والااا ذختلاا  يف وجهااات النظار معاان خاّصااة بعااد اللااقا  

دياان لإلطاحاااة باااا خر، والااايي الاايي حنيااا  باااني قازاام وعاااار  ، والااايي راح كااا  واحااد منهاااا جيماااغ  ننيااااره ومبيّ 
 انعكا عل  اللعب ، فكا   عار مجاعة

وحااادة وحااادة ياااا زااا م ، إحناااة »وباملقابااا  مجاعااة عاااار   اااعارهم « مجهورياااة ك إقلااايم»و« مااااكو نعااايم إكّ كااارمي»قازاام 
 « .جنو ك يا ز م

م  و مااا كااا  ياار  ه  عااوا  . مااا كااا  جييااب عناان قازاام : إناا  انتظاار    خياار  اللاايوعيو  عاان اسااط حاا  اكساار رؤوزااه4
قازام : إ  حريااة العما  لل ااعب اللايوع  هااو فا  ننياابن الاععيم للقضاااء علايهم وإنّاان زايتعّرف يف القريااب العاجاا  

 إىل إجراءات للقضاء علين .
ا . إ  زيازة اكزتعمار اإلجنليعي وبعد  ورة العلرين وخرزيا احلكوماة العراقياة ا زاواء يف فاتة اكنتاداب  و اكزاتق 5

عااان هااايه ااا اقتضااات وبلاااك  مااربما و قيااا  مواجهاااة اسااط الااادي  اوناخااان وعلمائاان ومفكريااان ، وإ  قازااام مل يلااي 
، « الاادين  فيااو  اللااعوب » القاعاادة لاايلو ر ى يف احلااعب اللاايوع  تااالتن املنلااو ة باعتباااره مبنيااا علاا  فلساافة 

وةاح هلام بنلار الكتاب املا ياة ذات النقا اات فسمح هلم بالني  من العقائد اإلزا مية وقاا ة اإلزا م ومفكريان ، 
العقيمة يف التوحيد والنبوة ، وةاح هلام باكعتاداء علا  املنيالني واكزاتهعاء هبام ورما  فضا ت احليواناات علايهم يف 

 حاا الني ة يف املساجد. واملتتبغ ألوتاع العرا  يف خلو الفتة يعر  ص ة وزقم هيه ا راء .
لقااوميني وهااو بعيااد عاان احلقيقااة كّ  قازاام كااا  ماان الضااّباط األحاارار الااداعني إىل الوحاادة ، فااالر ي األوا يعكااا نظاار ا

م يف انقاا ب عااار  ومااا بعااده ماان احلكومااات الااا خوالاات علاا  العاارا  1163وك  الاايين ازااتلموا الساالطة عااام 
لاااواء الوحااادة  وا عااات القومياااة مل خساااغ إلجياااا  الوحااادة ماااغ منيااار، حااا     عباااد السااا م عاااار  والااايي كاااا  يرفاااغ

 والقومية يف الظاهر ، زرلن  حد ونرائن يف اجتماعن الوناري ، ملاذا مل خسغ للوحدة مغ منير ؟
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 عرا  مل خن  النجاح يفوالليوعية الاا جئتم هبا إىل ال
موطنها اكحتا  السوفيا ، ومل خطّب  إكّ باحلديد والنار ، إذ ذكر بعااض احملققاني إ  زاتالني مل 

إكّ بعد    قت   كثر مان ًساة م ياني مان  بنااء اللاعب « املعارع اجلماعية»يستطغ خطبي  قانو  
عية ، ألهناااااا ذخاااااال  الطبيعاااااة السااااوفيا ، وهاااااايا  ليااااا  واتاااااح علاااا  عااااادم إمكانياااااة خطبيااااا  اللاااايو 

 .(1)البلرية
وألج  هيا خدهورت العراعة فا  عهد الليوعيني ، ح   ت   اكحتا  الساوفيا يساتور  

 احلنطة من  مريكا علما  إ   رات  اكحتا  السوفيا ها   راتا  صاحلة لعراعة احلنطة . 
يقيماوا احتفااكت  ننياار السا م ملاذا  جعمت هابكء و طلقاتم هلام العناا  ليعبثاوا يف الاب   ول

 يف ك  مكا  . 
 . (2)خلو اكحتفاكت الا انتهت مبواجهة  ماوية وميابح يف املوص  وكركوك

 ومن املفازاد األخارى ما حّ  بالقضاء من الفسا  والر وة وتياع احلقو  .
                                                                                                                                                               

امتعض عار  من الونير وهنض من كرزين ويف حالة غضب امسو بكرزين وقاا : انن فلت م  مرة ف  اجعلن يفلت م  
 مرة  خرى زرمسكن برزنا  . 

 ب ، ك  احلعب الليوع  مل يكن أتلو القوة ح  يواجن القوة املوجو ة يف الساحة . والر ي الثالـ بعيد عن النيوا
 والر ي الرابغ يتضح زقمن من ر و  اإلمام املبل  عل  قازم خ ا لقائن  و من الر و  عل  بعض  عوانن و ننياره .

 والر ي الثا  واساما هو األقرب  راء احملللني السيازيني .
ا خطبيا  اللايوعية يف املعسااكر اللارق  ماا ذكاره برجنساك  يف كتاباان اكنفا ت : إ  ليناني قتا  يف روزاايا إ  مان نتاائ (1)

مثانيااة م يااني ، وزااتالني قتاا  ًسااة وعلاارين مليونااا  ، وماخساا  خونااجن قتاا  يف النيااني خسااعة وعلاارين مليونااا ، وقختاا  
 ية لتطبي  الليوعية .    ة م يني يف ك  من كوريا اللمالية وفيتنام وبعض الدوا اللرق

اقتضت زيازة الليوعيني إجيا  اهلر  واملر  يف مدينة كركوك لتنيافية خنياومهم وإلرعااب الناا  مان املساا  بااحلعب  (2)
 الليوع  .

وكانت اسطة    يرفغ علم خركيا ويوتغ جهاان إرزااا يف مكاا  معاني حا  يساول هلام قتا  ا خارين اجاة  هنام الفااعلو  
وبالت دياد ياوم الرابااغ  ه1371نفنيااا عان العاارا  واكنضامام إىل خركياا . واذخايوا حمارم احلاارام عاام و هنام يريادو  اك

م زاااعة خنفيااي العمليااة . وبالفعاا  فقااد تااربوا خنيااومهم واألبرياااء باحللاااراب والسااكاكني 1151علاار ماان اااون عااام 
 وعلقاوهم عل   عمدة

وا هبام و فناوا بعضاهم احيااءا  وهنباوا البياوت وامل اان  التجارياة واعتادوا الكهرباء وعل  األ جار وقتلوا النا   اّر قتلاة ومثلا
 ااا   حساااب التقاااارير الرةياااة .  71علااا  احملنيااانات واقتفاااوا فجاااائغ ينااادى هلاااا اجلباااني ، وقتااا  يف هااايه اماااعرة 

تيجااة للضااغط وازااتمر هاايا التااوخر وهاايه الفجااائغ قرابااة علاارة  يااام ، وبعااد انتهاااء امااعرة  علاان عبااد الكاارمي قازاام ون
 العام براءخن  ا حدث .
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علا    ترب لكم مثاك : يقوا املبرخو  إ  مدينة الكوفة كانات علا  عهااد  ماري املابمنني
باان  ىب طالااب لعلياان الساا مو علاارة فرازااا  ، وكااا  عاااد  زكااااهنا زااتة م يااني إنسااا  ؛ فااا  
ذلو العهد اليهيب كا  يكف  هيه املدينة الكبرية مبساحتها ، واملع محة بسكاهنا ،  مري واحاد 

 وقاف واحد . 
ت منااي عاانّي عماار باان اسطاااب  ااريح القاتاا  قاتاايا  علاا  هاايه املدينااة ، وظاا  فااا   زاا

القضاء مدة طويلة ، ح   نن عاصر زبعة من احلكاام هام عمار وعثماا  واإلماام  ماري املابمنني 
 لعلين الس مو ومعااوية وياعيد ومروا  وعبد امللو بن مروا  .

انظروا إىل هايه احلقيقة التارخيية : قاف واحد كا  يادير مديناة بركملهاا ، كا  هايه املادة 
 املديدة .

 ة اإلز مية ،  ام بعاد ذلو انظروا إىل واقغ املسلمني اليوم . هكيا كا  واقغ الدول
 انظروا إىل الواقغ اليي صنعتموه لنا د

سااني  لفااا   ، فيهااا  كثااار (1)انظااروا إلااا  مدينااة كاارب ء الااا ك يتجاااون عااد  زااكاهنا عاان مائاااة ًو
 وقضااااة ، في كمهاااا قاتااا  اللااارع وحااااكم الباااداء وحااااكم النيااالح وحااااكمعلااارة حكاااام  مااان

اجلاااعاء ، وكااا  واحاااد ماان هاابكء لاان معاااونو  ومساااعدو  ، ومااغ ذلااو ك يسااتطيعو  الباات يف 
احتياجاااات الناااا  ، إذا كاااا  هاااايا هااااو حاااااا كااارب ء املقدزاااة ، فكيااا  حااااا املاااد  الكباااارية  
كالبنيرة وبغدا  فكم فيها من القضاة ؟ وكم من األمواا الا هتادر علا  خوافان القضااء ؟ وكام 

 تهلكن النظام القضائ ؟ من العمن يس
ومن األعماا األخرى الا قمتم هبا و وجبت ابتعا  النا  عنكم : من اتم احلرياة الكاملاة 
والنيااا حية املطلقاااة ألجهاااعة األمااان وامل اااابرات ، ليقياااادوا الناااا  ويكبلاااوهم وليتسااالطوا علاااا  

 ايتها . رقاهبم بدك  من    يكوناوا عوناا  هلم، وليفسدوا منياا النا  بدك من مح
  ذكر لكم مثالني حيـ  عر   ص اهبما ، ويا نق  إيّل خربيا .

                                                        

 127مو وكاناات النجاا  األ اار  خابعااة لكاارب ء وبلااجن نفااو  النجاا  1147ل ه1366و ذلااو وفااا  إحنياااء عااام 1ل
 لاااا   اااا   ، وقااااد انفنياااالت النجاااا  عاااان كاااارب ء و صااااب ت حمافظااااة عااااام  277 لاااا  ، وجممااااوع نفوزااااهما 

اك يف جريااااااادة الوقااااااائغ العراقيااااااة بتااااااارري  مو   اااااار مرزااااااوم صاااااادر يف عهاااااااد البكاااااار، ونلاااااار هنااااااي1171ل ه1311
 ه1417، ووفا  إحنيااء  3218241مو بلجن نفاو  كارب ء 1114ل ه1413م . ووف  إحنياء 4/4/1171
 مربغ.  كيلومت  5611وبلغت مساحتها 4558161مو بلجن نفوزها 1117ل
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 املثاا األوا : هناك رج  يبيغ القلطة يلتي ص نا  
الظهاار حاا  يكااو  قااد باااع كبااريا  ماان القلااطة ويرخااا  إىل السااو  ليبيعهااا ، ومااا إ  يقااتب 

ننيا   يناار وهاو مبلاجن يكفيان ران من عملان وهااو  الكمية الا عنده مث يعو  إىل بيتن ومعن ما
يف إنفاقن علا   هلن و طفالن ، ملكلة هيا اإلنسا  الكا  عل  عيالن ،    هناك   نيا  ير  
إلين ك  يوم ويطلب منن كيلو قلاطة وعنادما يطالبان بثمنان ، يهااد ه برناو إ  طالبات باملااا ، 

 فإنا  زرلق  عليو القبض وهيا الرج  هو رج   ابرات . 
هااايا الرجااا  امل اااابرا  القلاااطة يرخاااي راااان إذ ك يبقااا  لديااان ماااا يساااتطيغ بااان وياااوم يرخاااي 

 إعا ة  وك ه ونوجتن . 
وكلما طالبن باملبلااجن ، قااا لان : إذا كاررت مطالبتاو بااملبلجن ، فاإ  زارهتمو  ناو  اتمت 

 الاععيم عبد الكرمي قازم .
ن جاعاؤه غرامااة وكاا  خيلا  مان ذلااو ، ألنان حساب قااانو  الدولاة مان  اتم اسااال  ورزاول

نقدية ربغ  ينار يدفعها للم كمة ،  ما من  تم الععيم فياعّ  يف السجن علار زانوات ، لايا  
 كا  النا  خيلو  كثريا  مان خوجين هيه التهمة هلم . 

 ما املثاا الثاا  : فهاو  حااد بائعاا  الكلاراع ، وقاد نقا  يل القنياة الااا  ارت عليان ، يقاوا 
وم ياار   حاااد رجااااا امل ااابرات ، وخيتااار لنفساان مااا يطيااب إلياان مااان هااايا الرجاا  : صااباح كاا  ياا

 حلوم الكلراع ، وبعد    يرك 
خيااار  ماان الاادكا   و     يدفاااغ مثاان ذلااو ، وعناادما كناات  طالباان باااملبلجن ، كااا  يهااد   

 باهتام   تم الععيم ، فكنت  خركن هليا األمر .
القنيا  واللواهاااد نااك العلارات باا  املئاات ماان وباإلتافااة هليياان املثااالني البسيطااني جااادا  ه

الاا خباني ازاتهتار هاايا اجلهااان الفازااد ا جهااان امل اابرات واألمان ا ، وعادم اهتماامهم بارمواا 
 النا  ب  جتاونهم عل  حقو  ا خرين وهتديدهم باكعتقاا . 

ا الفتياااات ومااان الفضاااائح الااااا انتلااارت هاااايه األياااام املساااريات النيااااخبة الااااا يلاااتك فيهااا
والفتياااا  ، حياااـ يطلاااب مااان الفتياااات    خيلعااان احلجااااب والعبااااءة ويلاااتكن يف التظااااهرات 

 املاجنة اململوءة بالرق  والتنيفي  .
وفا  بعض األحيا  خضغ العبااءة فاو  ر زاها لكان وجههاا وياادها وبعاض جساادها ظااهر 
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ه الفرصاة فريماو  برنفساهم للعياا  ، حينهاا ينتهاع املراهقااو  الطائلااو  املتعطلااو  للجانا هاي
  اخ  خلو املسريات .

 اخاااا  خلاااو املساااريات ، ويلماااا وقاااد نقااا  يل  حاااد هاااابكء اللاااباب برنااان كاااا  ين لااار 
ماان جساام الفتيااات ، ويف بعااض املاارات يلنياا  نفساان بإحااداهن لااريوي ماان  املواتاااغ احلسازااة

 خ ا ذلو  هوخن اهلائجة . 
موعات املن رفاة يكتفاو  بالفتياات با  كاا  بعضاهم مل يكن الفتيا  املغرَّر هبم يف هيه ام

 يتعدى علا  ا خر ،
 ، فه  هيا العم  ص يح دد(1) ططة إل اعة الليوعيةذلو بنيورة  وكانوا يفعلو 

 ومن ةح هلبكء    يفعلوا ذلو ؟
إ  هاايه اإلعماااا هااا  جتاااون علاا  الاادين واألخاا   والقاايم وجتاااون علاا  منياااا النااا  ، 

اب وغريهااااا ابتعاااااد النااااا  عااااان احلكومااااة وكرهااااوا نعيمهااااا ، كعتقااااا هم    ألجااا  هاااايه األزااااب
 احلكومة ها  السبب املبا ر وغري املبا ر لظهور هيه املفازد واكنتهاكات .

مث حتاااد ت ماااغ الوفاااد فاااا  مواتيااااغ  خااارى ك جمااااا لااايكرها يف هااايا امل تنيااار ، مث و عنااااا 
 الوفاد وزافر إىل بغدا . 

 

 متصرف كربالء لقاء مع فؤاد عارف 
 (1)كاا  لعباد الكارمي قازام  حااد األعاوا  العساكريني يف كارب ء يخعاار  بازام فاابا  عاااار 

 ننيبن متنيّرفا  للاواء كرب ء .
 قام هيا املتنيرّل  بعيارة العلماء فا  كرب ء املقدزة والنج  األ ر  . 

السااايد عباااد ونار « قاااد  زاااره»السااايد حمسااان احلكااايم ونار « قاااد  زاااره»فقااد نار والااادي 
 «. قد  زره»ونار السيد حسني احلمام   ل و«قد  زره»اهلا ي اللرياني 

                                                        
وينياافرو  ، مث  ينياافقو  هلااوكاا  مان باني النسااء فتاااة خسام  صاابي ة ، وكانات مجيلاة ومتفوهاة ، ذخطاب باللاباب ف (1)

خيهب مغ القا ة الليوعيني إىل مقراهتم، وهناك يفعلاو  هباا ماا  لااوا هلام ، وكانات معروفاة هبايا العما  وك يرخايها 
 . احلياء واسج   بدا  

 مو، وازتمر فا  مننيبن زبعة علر  هرا  . 1151ل ه1377 صبح متنيّرفا  للواء كربا ء عام  (1)
 م ، وخقلد بعد ذلو عدة مناصب ونارية  .   1121من بد  خلكي  احلكومة العراقية عام  34م ويعّد املتنيّر  رق
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 كيلو نار  حد األصدقاء ، وكنت وقتها فا  بيت ذلو النيدي  . 
زرلت فبا  عار  : ملاذا لام خوقفوا الليوعيني عند حدهم ، لقاد عبثوا يف الب   ، وقتلوا 

 يف األرف فسا ا  .األبرياء ، وهنبوا  مواا النا  ، وعا وا 
 قاا : حنن فس نا  مام الليوعيني اماا لك  نواجن هبم الوكيات املت دة األمريكية .

قلت : وه  زتقفو  بوجن األمريكا  بإخرا  النساء مان البيوت لريقنيان  ماام اللاباب ، 
 هكيا زتواجهو  األمريكا  عل  حّد نعمكم ؟

امااا للليوعياااني ومنان هم احلرياة الكافيااة قااا : هايه هاا  زيازاة احلكوماة ، باار  نفسااح 
للعما  ، يبق  من مسبوليتكم  ناتم العلمااء    خر ادوا الناا  وانعاوهم مان املمارزاات امل لّاة 

 بالدين .
قلااات : كيااا  أكااان معاجلااااة امللكلااااة إذا كناااتم  ناااتم خلاااجعوهنا ، إّ  ماااثلكم مثااا  ذلاااو 

 الل ا  اليي يقوا فين اللاعر :
  اليّم مكتوفا  وقاا لن                       إيااك إيااك    خبتّ  باملاء لقاه يف        

إّ  ماااثلكم مثاااا  ذلاااو الرجااا  الااايي يااادفغ ا خااارين إىل السااارقة مث يقاااوا للااا   هخااار 
 انني ن لك  ك يسر  . 

 ازتلاط عار  م  غضبا  وقاا : إننا نلو برجاا الدين مجيعا  .
 قلت : كي  ؟ 
قااارير املو قاااة هناااك زااابعمائة رجاا   يااان يف كاارب ء يعملاااو  كجوازااايا قاااا : ازاااتنا ا  للت

 لنياا الوكيات املت دة األمريكية .
 قلت لن :  نت خعلام كام عاد  رجاا الدين يف كرب ء ؟

 قاا : ك
قلاات : إّ  عاااد هم ك يتجااااون األلاا  ماان خطيااب وعااامل ومرجااغ ومبلاا  وواعااو وإمااام 

ا األلاا  ، يكاو  زاابعمائة ماانهم جوازاايا، يعملااو  لنياااا مجاعاة وغااريه ، فهاا  يعقاا  يف هاااي
 امل ابرات األمريكية ، هيا  وك  .

 مااا  انيااا  : إذا كناات خعلااام ذلااو فاناااو جماارم كبااري ، وجيااب    خعاقااب وخخساااءا ، ملااااذا ك 
 خلق  القبض عل  هبكء اجلوازيا ؟ 
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 عواك  ليسوا هم خطارا علا  ملاذا ك خعجَّهم فا  السجاو  واملعتق ت ا  كنت صا قا  يف 
 الب   ؟

  ليسوا هم يعملو  لنياا اكزتعمار كما خععم ؟د
 كا  املفتف بو    خلق  القبض عليهم وحتيلهم إىل القضاء .

 ما  الثا  : ه  األمريكا   غبياء إىل هيا احلد ، ح  جينّادوا زابعمائة جازاو  يف كارب ء 
اخيج  زيازاااا   م مركاااااع جتاااااري ف اااام  م مركااااع ليعملااااوا لنياااااحلهم ، فهاااا  كاااارب ء مركااااع ازاااات 

 عسكري  م مركع اقتنيا ي  ويل .
وما خطورة كرب ء عل  األمريكا  ايـ جينّلدو  هلا هيا العد  الكبري مان اجلوازايا فاا  

 رجاا الدين فقط ناهيو عن  صنا  وطبقات امتمغ األخرى .
 . ابتسم املتنير  من ك ما  ابتسامة خجلة ومل  ر جوابا  

 مث إ  خابعت احلديـ قائ   : إّ  هاد  املستعمر يف ب  نا ًسة  مور .
األمار األوا : ذخرياب اكقتنياا  حااا  خنيبااح الاب   ااجاة إلاايهم ، وهايا الايي فعلان عباااد 

ومل خكان « العراعا اإلصا ح »الكرمي قازم ، فقاد  مار اقتنياا  العارا  عارب قوانينان الااا ةاااها ب
 اعيا  ، فقد َ مَّر العراعة و فغ بالف حني إىل خرك  راتيهم واهلجرة إىل املد  .زوى إفسا ا  نر 

األمار الثاا  : خقيياد احلريااات عارب احلكاام حا  ك يسااتطيغ الناا  قاوا احلقيقااة ، ألّ  احلقيقاااة 
ياات خرعاب املستعمرين و ذناهبم ، ليا يقوم احلكام بوتاغ قواناني صارمة لكاّم األفاواه ومنياا رة احلرّ 

 باإلتافة إىل منيا رة الني   وام ت والكتب ، ويوظفو  اإلذاعة والتلفعيو  ملآرهبم اساصة . 
 األمر الثالـ : إذكا اللعاب حا  يتجرَّع األمل وكيلعر بن ، كما قاا اللاعر :

 ما جلرح مبيت إي م
ملوانياان اللارعية فامليت ك  اا باأللام ألنن ميت حساب املاوانين الظاهرياة ،  ماا اساب ا

فااا  « الت يااة والساا معلاايهم هك  »، فاملياات  ااا ويلااعر ، لاايا ور  عاان األئااامة األطاااهار 
 غسا  امليت مراعاة املاء الايي

يساااتعم  للغسااا  اساااب الفنياااوا ، فاااإذا كاااا  الوقااات  اااتاءا  فااا  يغسااا  باملااااء الباااار  ، 
  ، وهيا ما   بتن العلم احلديـ.امليت يترذى كما يترذى احلوهكايا يف بقية الفنيوا ، ألّ  

احلسني لعلين الس مو كّ  اإلمام هو رمع  األمر الرابغ : حماولة القضاء عل   عائر اإلمام

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 125 

الثورة ورمع الت رر ، وقضيتن كانت علا  مدى األجياا زاببا  وحاافعا  لادفغ املسالمني إىل الثاورة 
 . (1)والت رر

ذكرى اإلمام احلسني لعلين الس مو ، ألّ  ذكراه ليا فكر املستعمر و ذنابن بالقضاء عل  
    حيّاة وزاخنة علا  مدى العمن ، فسعاوا جاهدينه  الا خبق  قضيتن 

يقفاااوا بوجااان اللاااعائر احلساااينية و   أنعاااوا إقاماااة املاااآمت عليااان وا  أنعاااوا حااا  لااابا الساااوا  
 .  (1)علين

مياااة ، ألهناااا العاااني السااااهرة علااا  األمااار اسااااما : تاااارب املرجعياااة الدينياااة واحلاااونات العل
 منياا النا  والدين .

                                                        
فقااد زااعت احلكومااات املتعاقبااة علاا  العاارا  إىل القضاااء علاا  فاعليااة اللااعائر احلسااينية ألجاا  حتطاايم البنيااة الدينيااة  (1)

روح التضااااامن والتكاااااخ  . مااااث   : كااااا  والقاااايم األخ قيااااة يف امتمااااغ وخاااادمري التقاليااااد واألعاااارا  والقضاااااء علاااا  
الربيطااانيو  وعاان طرياا  بعااض األفاارا  يبعثااو  اللااكوك حااوا اللااعائر ألجاا  إبعااا  اللااعب عاان قضااية عا ااوراء ، 
وألج  خوجين  نظار النا  إىل احلكومة املركعية ، وكيلو فرف القيو  عل  املواكاب احلساينية وإقامتهاا حتات الرقاباة 

ّد من مستوى العاطفة الدينية ، وخغيري حمتاوى بعاض اللاعائر وإلغااء الطقاو  املثارية واملهيجاة البوليسية النيارمة لل 
فيهااا كااالتطبري والضاارب بالس زاا  ، ومنااغ النااا  ماان التوجاان إىل العتبااات املقدزااة يف  وقااات العيااارات امل نيوصااة  

 ور اسطبااء وخلفيا  الاتهم علايهم ، وغار  كالعا ر من احملرم واألربعني والعيارة الرجبية وما   بن ذلو . واحلاّد مان 
 « 72مفااهيم خعليميااة باملاادار  ألجاا  خغياري املبااا   والقاايم لللااعائر احلساينية . جاااء يف ماايكرات املساات يفاار ص

واحلسااينيات جيااب هااادمها واهتامهااا برهنااا بدعاااة وتاا لة و هنااا مل خكااان يف عهااد الرزااوا وخلفائااان ، كمااا جيااب مناااغ 
  الوزااائ  ، وجيااب خقلياا  اسطباااء ، وجعاا  تاارائب خاصااة علاا  اسطابااة ياادفعها اسطيااب النااا  عاان ارخيا هااا بكاا
 .   »وصاحب احلسينية 

وقاد  اااهدت منااظر كثاارية خبكاد هاايا املعاىن ، ففاا  عهااد عباد الساا م عاار  منعااوا حا  مكااربات النياوت اجااة إهنااا  (1)
 خثاري الضوتاء يف املدينة واحلاا اهنا مل خكن خسبب الضوتاء .

يف إحادى املاارات كاا  اسطيااب اللاهري اللااي  عباد العهااراء الكعاايب يقارا جملساان عنادما جاااءوا ورفعاوا مكااربات النيااوت ، و 
وعنااادما اعتتاااوا علااايهم قاااالوا برهناااا جتلاااب الضوتااااء ، إ   صاااوات الرا ياااو والتلفعياااو  الاااا اااا  املقااااه  والبياااوت 

، وكاايلو املكااربات الااا كااانوا يننياابوهنا يف املنازاابات  والطرقااات باألغااا  واملوزاايق  ك جتلااب الضوتاااء والفوتاا 
احلكومية يف اليكرى السنوية ل نق ب ويف مهرجاناهتم ، ك مانغ هنا من املكربات ،   ماا يف قضاية اإلماام احلساني 

ة د وكايلو مارزااوا الضاغوط علا  القااائمني مبرازام العاعاء ماان حياـ حتدياد فاات لعليان السا مو فإهناا جتلااب الفوتا  
إقامااة العاااعاء وخوقيتهاااا واأل ااارا  علاا  القنياااائد والااارّ ات ، وإذخااااذ إجاااراءات معينااة لتقيياااد مسااارية املواكاااب وحتدياااد 
حركتهااا يف اللااوارع وحتديااد مواعيااد انط قهااا وانتهائهااا ومااا   اابن ذلااو . لقااد كحظاات كلَّمااا قااوَي اكزااتعمار فااا  

ة الوحيااادة إلحياااء ذكااارى  ورخااان وجعلهااا قضاااية زااااخنة يف العاارا  خطااااوا علااا  اللااعائر احلساااينية ألهناااا هاا  الوزااايل
 الوجدا  والضمري .
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وقاد   بتاات  اورة العلاارين ومان قبلهااا  اورة التنباااك ،  ّ  اخطار  اا ء علاا  اكزتعماااار هااام 
املراجغ الواعو  املتفهمّو  ملنياا األماة ، ليا خقارر ترهباام مب تلا  الوزاائ  والساب  بالدعاااية 

 .(2)م واهتامهم مب تل  التهم الا ك  زا  هلا املغارتة وخلاوين ةعتهم وباعتقاهل
وإذا  ر نا    نتمعَّن فا  هيه األمور اسمسة ، الا ه  هاد   ائم لساهام املساتعمرين ، 

 .(1)لوجدنا الكثري من التفاصي  ، والكثري من الك م الايي أكن    يقاا يف هيه القضايا 
هنم جوازااايا يعملاااو  ملنيااااا الوكياااات وك ماااو مااان هاااايا القبيااا  فاخااااهامو للعلمااااء بااار

املساتعمر ، الاايي املت ادة األمريكياة هااو تامن هاايا امل طااط امللابوه ، وهاااو بادوره يتلّقااه ماان 
 ترب ينينغ لان السيازات الكربى يف

إمكانات اللعب وقخادراخن ،  وخقييد احلريات وإذكا النا  وحتجيام قضية اإلماام احلساني 
 ةعة املراجغ وترب احلونات العلمية .لعلين الس مو وخلوين 

 وملا مل يكن لدى فبا  عار  جواٌب عل  ك م  ، فقد انتق  إىل حديـ هخر .
قاا : ما املانغ    خلاارك النساء فاا  املظااهرات واملساريات ، وحا  لاو كان غاري حمجباات 

. 
 قلت :  وك  : ه   نت مسلم ؟ 

                                                        
 ومان جتليات هيا األمر خقلي   ور املرجعيات ، ولفت األنظار إىل (2)

احلكومااة املركعيااة ، وخلااريد العلماااء وعااوائلهم ، ومنيااا رة موقوفااااهتم اساصااة، وخقلااي  جماااكت نفااوذهم لل اادّل ماان زاااعة 
  إىل خلاا  جياا  ماان األننيااار يف احلااونات  كثاار خقااب   للنفااوذ الغاارخ ، وقطااغ املنيااا ر املاليااة مجاااهرييتهم ، والسااع

للمراجاااغ العظاااام وعلااا  طاااوا اساااط ، واهتاااام املراجاااغ وخلاااوين ةعاااتهم مااان إزااااءة ازااات دام األماااواا الاااا يتلقوهناااا 
و  الاادعم املااا ي الكااايف لطاا ب ويهملااو  واجاابهم يف الاادفاع عاان حاارمي التلاايغ وإعانااة الفقااراء واليتااام  وك يقاادم

العلوم الدينية ، وإغ   املدار  واملبزسات الفكرية واحلونوية ح  ك يتمكن العلماء من   اء  ورهم الثقاايف ومان 
خعبئااة اللااعب للعماا  السيازاا  ، وفاارف القيااو  علاا  الطاا ب الوافاادين للدارزااة الدينيااة وعاادم ماان هم خر ااريات 

 الدخوا والتضيي  عليهم . 
، هناك بعاض النقااط األخارى ، منهاا : خقليا   ار  العتباات  » ام ظلن «إتافة إىل النقاط الا ذكرها اإلمام املبل   (1)

ا  »الساا ة «املقدزة ، وخسليط األقلية يف احلكم ، وحتطيم القاوة العلاائرية ، واحلاّد مان نفاوذ  وك  الرزاوا األكارم 
 علين وهلن وزلمو عن طري  إبنتن السيدة العهراء لعليهاا السا مو ا باني اليين ينتسبو  إىل الرزوا األكرم لصل  هللا

العلائر حيـ كاانوا يقوماو  ااّ  النااعاعات وخقرياب القلاوب وخآلفهاا ، وخقليا  التفاعا  باني القطّاعاات اكقتنياا ية 
ا ت اللايعة ماغ بعضاهم وذلاو تامن اخفاا  بعاض احل كوماات والدينية ، وخلتيت مش  الليعة ألجا  إتاعا  صل

 ، وخرويا فكرة فني  الدين عن السيازة . 
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 قاا :  ج  .
وإذا زارلتموهاان متاااعا  فازرلاااوهن ىل يقاوا يف كتاباان الععياع :  انياا : إ  هللا زاب انن وخعاا

، فقااااد  وجاااب هللا زاااب انن علااا  النسااااء احلجااااب كماااا  وجاااب علااا  (1)…حجاااابمااان وراء 
 الرجاا    يغضوا من  بنيارهم،  و   ك يتعاملوا مغ النساء إكّ إذا ارخدين احلجاب .

لنااا إ  احلجاااب عااا ة عبازااية ، و   لاايا هلااا  قاااا : عجبااا  لقاااد علَّماااونا باملاادار  وقالاااوا
  صوا فا  عهد رزوا هللا وك يف القره  .

قلااات : هااايه هااا   عاياااة الاااداعني إىل التااارب  والسااافور ، فهااام يقولاااو  إّ  العبازااايني هااام  
 .  (2)اليين جاءوا باحلجاب

 قاا :  ليا الرجاا والنساء متساوين  مام القانو  ؟
 قلت : ك  هيا ليا بني يح .

قاااااا : وهاااا  خلااااو اللااااعارات الااااا يطلقوهنااااا حااااوا احلريااااة واملساااااواة والعدالااااة كلهااااا غااااري 
 ص ي ة بنظركم ؟  

قلات : با  هناااك خنااقض بااني هايه الكلمااات ، فالعدالاة واحلريااة خناايف املساااواة باني الرجاا  
 واملر ة . 

ذي حا  حقان ، ولتوتيح جانب املنافاة بني العدالة واملساواة نقاوا : العدالاة ها  إعطااء كا  
واملساواة إعطاء بدو  خفري  ، فإذا كا  عندنا مَحام وعنيفور ، و عطينا العنيفور اجم ماا  تاجان 
احلماام ، فيكاو  ذلاو مسااواة ؛ ولكاان هايا لايا منطقياا  ، فااااّ  العنيفااور زايموت مان الت مااة ، 

 وع . وإذا  عطينا اك نني مقدار ما  تاجن العنيفور ، فإّ  احلمام زيموت من اجل
إذ  كبد    نفرّل  يف كمية الطعام بني احلمام والعنيفور ، حا  يلابغ اك ناا  وك يتضاررا 

                                                        
 . 53زورة األحعاب : ا ية  (1)
وهايه اإل ااعة و مثاهلااا نلارها اكزااتعمار اإلجنلياعي لطماا نقاااط القاوة عنااد املسالمني ، يقاوا املساات يفار اجلازااو   (2)

 عن امل ابراتفا  معرف حديثن عان كتاب يترل  من  ل  صف ة  االربيطا  يف العامل اإلز م  
املطلااب التاايل : ويلااعم إغاراء املاار ة بإخراجهاا عاان العبااءة اجااة    احلجااب عااا ة خلفاااء  21يف ميكراخان ص  االربيطانياة 

وبعااد إخاارا  املاار ة عاان العباااءة ، كبااد ماان إغااراء اللااباب هباان ليقااغ … باا  العبااا  ولاايا عااا ة إزاا مية  صاايلة 
 ساء غري املسلمات من العباءة  وك  ح  خقتدي هبن املر ة املسلمة .الفسا  بينهما ، وال نم    ذخر  الن
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،  ولتوتاايح جانااب املنافاااة بااني احلريااة واملساااواة نقااوا : يف جماااا (1)زااواء فااا  الكثاارة  و القلّااة 
 القانو  ك أكن    نعترب النا 

 ذلو. مجيعا  متساويني يف ك    ء ، لنضرب مثاك  عل 
الرجاا  السااّ  يسااتطيغ    يطلّاا  نوجتاان  ااا ث ماارات يف جملااا واحااد فت اارم علياان ، فاا  
يسااتطيغ    يعااو  إليهااا ماارة  خاارى ، بينمااا الرجاا  الليعااا  ك يسااتطيغ    يطلّاا  نوجتاان  اا ث 

 مرات يف جملا واحد ، فهيا الط   يعترب ط قا  واحدا  ف  حترم علين حرمة  بدية .
نضغ قانونااا  يساااوي بينهمااا ، فهاو خا   حلرياة  حاديا ، وإذا فّرقناا فلايا  فإذا  ر نا   

 مساواة 
وكاايلو جيااري األماار علاا  بقيااة املااياهب واأل يااا  ماان املسااي يني واليهااو  وغرييااا ، فااا  
أكن    نضغ قانونا  يساوي باني اجلمياغ يف مثا  هايه األماور امل تلا  عليهاا ، والناا   حاراٌر 

 يهب واملسلو اليي يريدونن.يف اختيار امل
مثاااا هخاار : إ  اللاايعة يلااتطو  يف الطاا    اااهدين عااا لني ، بينمااا ك يلااتط الساانة 
ذلو ، فإذا قلنا بوقوعن بدو   اهد يكو  خ فا  حلرية الليعة ، وإذا قلناا بعادم وقوعان بادو  

حاد ، فيكاو   ااهدين يكاو  خا   حلريااة السانة ، ولاو قلناا نعما  بقاانو  هخار ، كلااهد وا
 خ فا  حلرية اك نني ، وبالتايل ك جماا للمساواة فا  مث  هيه األمور .

 قاا : إذ   ين حم  املساواة ؟ 
 قلت : هناك جماكت كثرية يف خطبي  املساواة .

 منها : املساواة يف العقوبة : فعقوبة العنا جتاري عل 
ي علا  الساار  زاواءا  كاا  ونيارا   و اللري  والوتياغ بنفا الكيفياة ، وعقوباة السارقة خنفا

 إنسانا  عا يا  .
املساواة يف األمور النظمية ك ركة املرور ، فاجلميغ جياب    يتقياد بإ اارات املارور حفاظاا  

 عل  نظم امتمغ . 
ويف  ماور التعليم والني ة العامة وخلكي  األحاعاب واجلمعياات والنقاباات ، فهايه األماور 

                                                        
كماا إذا  ٌعطاا  املهنااد  القاادير بقاادر العاما  الكسااوا كااا  ذلااو مساااواة  و  عادا وإذا فّرقنااا يف العطاااء كااا  عاادك    (1)

  و  مساواة .  

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 121 

 نب املساواة .جيب    يراع  فيها جا
قاا : لنفرف    هنااك رجاا  زانيا  طلّاا  نوجتان اللايعية باا   ااهدين  و العكااا ، فاري 

 قانو  زيتبعن العو  و ي قانو  زتتبعن العوجة ؟ 
، وزاااتكو  العوجاااة مطّلقاااة اكااام  (1)»اإللااعام «قلاات : يف هااايه احلالاااة نلتجااار إىل قاااانو  
وجهاا بعاد إكمااا عادهّتا .  ّماا لاو كاا  الاعو   ايعيا  هايا القاناو  ، فيمكن ألي إنساا     يتع 

والعوجة  يعية ، والطا   وقاغ با   اهو  ، فا  أكان الاعوا  منهاا ، أل  الطا   باطا  وها  
 كنالت يف عهدة العو  األوا . 

ولاو إ  رجاا    اايعيا  طلّاا  نوجتاان الساانية    ااا  يف جملااا واحااد  و العكااا ، فكاايلو هنااا 
 وحترم العوجة مببدا  .  »لعام اإل «جنري قانو  

 وقاد عما  الفقهاء بيلو ، وهناك مستند يعتمده
العلماااء يف مثاا  احلالااة األولااا  ، وهاااو قاناااو  اإللااعام ل لعموهااام مبااا التعماااوا باانو وهاااو طريااا  
معّبد حل  ملاك  األقلّيات الدينية فاا  الاب   اإلزا مية ، حياـ يلعماو  مباا التعماوا بان ، وإىل 

نااب هااايا القااانو  هناااك قااوانني  خاارى ذات   اار كبااري فااا  حاا  ملاااك  النااا  ماان طوائاا  جا
 مااا جعااا  علاايكم فااا  الاادين ماان حاار قاااا خعاااىل: « العساار واحلاار » خاارى ، مثاا  قااانو  

يريااد هللا بكاام اليساار وك حيااـ ور  يف القااره  : « التيسااري»وقااانو  « الضاارورات»وقااانو  (1)
يريد بكم العسر

(2). 
منيااا ي  قااانو  التيسااري عنااادما يكااو  ا نااا  ماان  ينااني  تلفااني ، فيكااو  النياا يح  وماان

 اخباع طري  هخر . 
مث   : يف لبنا  رج  مسلم خعو  من امر ة مساي ية  و رجا  مسالم  اارك رجاا   مساي يا 
يف التجارة  و يف  ي عم  هخر ، إذا وقاغ الناعاع واللجاوء إلاا  الفارا  ، فان ن هناا نتبّاغ قاانو  

 ، إ  كا  منازبا  وإكّ فإننا زنتبغ القوانني األخرى . »اإللعام  «
                                                        

فياان والفااروع املتعّلقااة باان راجااغ كتاااب القواعااد عاان قااانو  اإللااعام ومشوليتاان ، وهاا  هااو رخنيااة  م ععأااة ، ومااوار  اللاابهة  (1)
 لإلمام املبل  .  61الفقهية ص

 .   71زورة  احلا : ا ية  (1)
 ام  «، وللتفنيي  عن هيه القوانني حني  القار  إىل كتاب القواعد الفقهياة لإلماام املبلا   115زورة البقرة : ا ية  (2)

 .   »ظلن 
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 مث إنن قاا : هناك زباا  ريد     زرلكم حولن .
 قلت : خفض  

قااا : ماا هايا القاناااو  الاايي مانح اإلزاا م مبوجبان للرجا  حاا  نكاااح  رباغ نسااء بينمااا مل 
 يعط هايا احل 

 للمر ة بر  ختعو   ربعة رجاا ؟ 
واب ذكاااره العلماااااء فااا  كتاااب النكااااح ، وحاصااالنخ :  ناان يف كثاااري مااان األحياااا  قلاات : اجلااا

ينيباح عد  النسااء  كثار مان عااد  الرجاااا ، فماان ناحياة الرجاااا هام عرتاة لألماراف القاخلاة 
كالسرطا  و مراف القلب  كثر بكثري من النساء ، كما    معادكت عمار الرجااا  قنيار مان 

 معدكت عمر النساء .
احلاروب، األمار الايي زايعيد مان عااد  ا  ذلاو ،  الكثاري مان الرجاااا يقتلاو  يف  تا  إلا
النسااء زايكو   كارب مان عاد  الرجااا ، فاإذا قلناا كا  رجا  يرخاي امار ة عاد   النساء، فبالتايل

واحدة يبق  عد  كبري من النساء ب  نوا  ، فماذا يفعلان ياا خارى ؟ وهان ااجاة إلاا  الاعو  ، 
  م يبقني إىل هخر عمرهن ب   نوا  ؟ه  يرخكنب الفواحش 

هليا فتح اإلز م الطري  إىل ح  هايه املعضلة بر  يتعو  الرج  بركثر من امار ة يف حاااا 
اكناان  و حاجتاان إىل ذلااو وفااا  حاااا قدرخاان املاليااة والنفسااية وقدرخاان علاا  خطبياا  العدالااة بااني 

 .(1)العوجتني
ياـ كااا  الرجا  يتاعو  بركثاار مان واحادة ، ويف صدر اإلز م كا  هايا األمار ملهو ا  ح

 حيـ كا  عاد  النساء يعياد عن عاد  الرجاا ، وإذا ما قررنا
الياوم بار  علا  الرجا     ك يتااعو  بركثاار ماان واحادة فساتكو  النتيجاة بقاااء  عادا  كباارية 

حاولات من النساء يف بيوهتن ب  حياة نوجية ، األمر اليي يسبب هلن  مراتا  نفساية وإذا ماا 
املار ة    جتاد لنفسهاا منفيا  حمّرما  فتنياب برمراف جسادية مث  العهري والسي   الاا خر  يف 

 ، أل  العوا  يطّهر العو  والعوجة من هيه األمراف اسبيثة .(1)العاا ة عرب الرذيلة
ر ة األنساااب فااإذا مااا خعوجاات املاا مااا ملاااذا ك ختااعو  املاار ة بركثااار مااان رجاا  ، فاايلو حلفااو 

                                                        
األزاارة ماان موزااوعة الفقاان وكتاااب العائلااة وكتاااب ملاااذا خاارخر املساالمو  ؟ لإلمااام للمعيااد راجااغ كتاااب النكاااح وكتاااب  (1)

 . » ام ظلن  «املبّل  
 ويف العقو  األخرية إتافة إىل ما زب  ينياب مبرف اإليدن .  (1)

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 131 

محلت ك يعر   بو اجلنني ويقاغ اسنياام باني األنوا   يهماا  ب هلايا الطفا    كثر من رجا  مث
، ويف اجلاهلياااة كانااات حااااكت حمااادو ة حتااادث عنااادما يواقاااغ عاااد  مااان الرجااااا امااار ة مومساااة  
فت م  . فبعد    خضغ وليدها كا  هلاا احلااّ  يف اختياار  ب  هلايا الطفا  ، مان هابكء الرجاااا 

 يان واقعوها ، وقاد يكو  الرج  امل تار ليا  باه احلقيق  .الي
وماان  جاا     ك حتاادث هاايه امللاااك  و  ااباهها جاااء اللااارع املقااد  ، وقااارر    يكاااو  
ماان حاا  الااعو     يتااعو   كثاار ماان واحاادة علاا     ك يعيااد عاان األربعااة ومل يعااط للماار ة هاايا 

 احل  .
 فه  من حق      زرلو زباك   ينيا  ؟  مث قاا : إ  رج  زّ  و نت عاامل  يع 

 قلت : خفض  عل  الرحب والسعة .
 قاا : ما ه  املتعة ؟ 

فمااا ازااتمتعتم باان مااانهن قلاات : املتعااة هاا  نوا  مبقااات  ااّرعها القااره  الكاارمي فقااااا : 
فآخوهن  جورهن

، وكانت علا  عهاد رزوا هللا لصل  هللا علين وهلن وزلمو مث جااء عمار  (1)
فقااااا : متعتاااا  كانتاااا علاا  عهاااد رزاااوا هللا و ناااا  هناا  عنهماااا و عاااااقب عليهماااا متعاااة  وحرمهااا

 .(2)النساء ومتعة احلا
 مث  تفت ه  ةعت هبيا الك م عن عمر بن اسطاب ؟

 قاا : نعم .
قلات : إذ  كانات املتعااة علا  عهااد رزاوا هللا لصال  هللا علياان وهلان وزاالمو والساباا هاا  

 تعة ؟ .من ح  عمر     رّلم امل
اجلااواب جتااده يف كاا م رزاااوا هللا لصلااا  هللا علياان وهلاان وزاالمو لحاا ا حممااد حاا ا إىل 

 .(3)يوم القيامة وحرامن حرام إىل يوم القيامةو

                                                        
 . 24زورة النساء : ا ية  (1)
لعمار : متعتاا  كانتاا  . وكيا  ور  صاحب املساتدرك  قاواك   17351ح 32ب 413ص 14مستدرك الوزائ  :   (2)

وقولااان : متعتاااا  كانتاااا  17361ح 32ب 413ص 14و تااارب فيهماااا .   علااا  عهاااد رزاااوا هللا و ناااا  هنااا  عنهماااا
. وكااااايا  ور  هااااايا  17253ح 1ب 451ص 14علااااا  عهااااااد رزاااااوا هللا مث  ناااااا عنهماااااا  هناااااا  و عاقاااااب عليهماااااا .  

 احلديـ الف ر الراني يف خفسريه. 
 عن  خ عبد هللا لعلين الس مو . 7الباب الثالـ علر باب هخر فين  مار الكتب ح 114بنيائار الدرجات : ص (3)
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وعلاااا  فاااارف التسااااليم هناااااك منياااال ة  و تاااارورة يف عهااااد عماااار ألجاااا  خلااااو املنياااال ة 
 خ طالااب لعلياان الساا مو ،  والضااارورة منعهاااا ، إكّ  هنااا عااا ت حمللااة يف عهااد اإلمااام علاا  باان

هيا عن األص  القره  للمتعة ،  ما األص  الواقع  فهناك حاجة ترورية للمتعاة ، فكثاري مان 
اللااباب يااايهبو  إىل الدرازاااة فااا  اساااار  وهااام لااديهم حاجااااهتم اجلنساااية ، فماااذا خقاااوا هلاااام 

ا هلام افعلاوا الفاحلاة إلرواء  اهواهتم ، خقاوا هلام خعوجاوا فهام غاري قاا رين علا  الاعوا   م خقاو 
 فيلو حرام وزينيابو  باألمراف .

فاااالطري  الطبيعااا  هلاااابكء الاااعوا  املبقااات وك خيتلااا  حكمااان عااان الاااعوا  الااادائم ، فيجاااب    
 يكو  عن عقد ولكن غاية األمر    العوا  الدائم فين  روط  كثر التعاما  من املتعة . 

وهلاان مثاا  الاايي علاايهم  ا يااة الكرأااة : وهناااك حقاااو  وواجبااات لكاا  الااعوجني ازااتنا ا  إىل
باملعرو 

(1) . 
الاايي حااادث يف الغاارب اهناام خركااوا الااعوا  و اارعوا العنااا ، ألناان كبااد مااان طرياا   مااا إلرواء 
اللااااهوة اجلنسااااية. فعنااااادما يكااااو  الرجااااا  مااااغ املااااار ة يف كاااا  مكااااااا  يف املدرزااااة واملنيااااانغ ويف 

لقاء بينهما ، واكختا ط يف جمتمعاخناا اإلزا مية السهرات الليلية ، فمن الطبيعا      دث ال
 يعم  الل ء نفسن ، فاجتماع اللباب مغ اللابات يف املدار 

واجلامعاااات وعنااادما خقااااوم اللاااابة باااالترب   ماااام اللاااباب ، فهااا  كرمناااا خااادعوه إىل  ارزاااة 
 اجلنا .

هتاب نفسهااا هلايا عند ذلو زتفقد املار ة كرامتها وععهتا ، عندما جتد نفسها مضطارة أل  
وذاك إ باعا  للهوهتا، وكيلو اللاب جيد نفسن مضاطرا      طام كا  احلاواجع ويتجااون كا  
 احلقو  ويعتدي علا  خلو املر ة الغافلة الا اتطرهتا  هوهتا    انح نفسها لك  من يريد.

إ  حّرمناا  النتيجة ها  اتطراب امتمغ وحتااولن إىل بابرة مان الفساا  ، وهناا نرخاا  لنقاوا :
 العوا  املبقت فماذا زي   يف مكانن ، ليا زوى الفسا  .

 لقد حتولت املر ة إىل زلعاة جتارية وإىل زلعة للتليذ وإىل زلعة للدعاية واإلع   .
اللاايوعية علاا  مائااة فاا  وقاااد ةعاات مقولاااة مااان اللاايوعيني مفا هااا اهّناام يفضااّلو  الفتاااة 

    خغوي  كثر من  ل  من اللباب وخر  هبم إىل التنظيم. يوع  ، ألّ  هيه الفتاة خستطيغ 

                                                        
 .  221زورة البقرة : ا ية  (1)
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هااااام يف  ويف إيااارا  زااااابقا  كااااا  البهائياااااو  يست ااااادمو  املااار ة كفريسااااة لنياااايد اللااااباب ونجّل
حلقات خنظيمهم ، وكاانوا قاد  بااحوا كا   ا ء للرجا  ، هكايا حتولات املار ة علا  ياد املباا   

املار ة ك حتفااو إكّ بالرباااط املقاد  ، والااايي مثرخاان اهلداماة ، هكااايا فقاادت  نو تهااا ، أل   نو ااة 
 يف النهاية األزرة السعيدة .

فماان زاايتعو  خلااو املاار ة الفاحلااة الااا خقضاا  وطرهااا عنااد هاايا وذاك ، وعلاا  فاارف  هنااا 
 خعوجت فه  خستطيغ هيه املر ة    خرخ جي   صاحلا  من األوك  .

خكثاار فيهااا الفاحلااات ، ولنتاايكر حينااياك  ّ   لننظاار قلااي   إىل خلااو الاادوا والبلااادا  الااا
 هايه الفاحلات هن يف الواقغ ت ايا عدم خطبي  اإلز م يف حق  العوا  .

وهنااك ملااكلة كااربى عنااد إ اعااة العنااا كباادي  عاان الااعوا  فاللااب جيااد نفساان  ناان  نياا  
وجاة  ائماة ينفا  عل  إ باع غريعخن اجلنسية من الطر  املوجو ة ، فلماذا يا خرى يقيّلاد نفسان بع 

 عليها ح  هخر عمرها مث يثق  نفسن باألوك  واألزرة وما   بن ذلو ؟د
وما الداع  إىل هيه القيو  ، حينما يقّرر هيا اللاب عادم الاعوا  ألنان ك يلعاار باحلاجاة 
إليهاا طاملاا  نان يلابغ غريعخان اجلنساية ماان هاايا املكاا  ومان ذلاو املكاا  ، وخكاو  احلنياايلة    

 رباااع النساااء ينيااب ن باا   نوا  فتضااطر املاار ة إىل اساارو  مااان البياات اثااا  عااان العماا  ،    ااة 
وهنا خقغ املر ة مارة  خارى فريسة اإلغواء  ، فتستغ  جنسياا   كثر  ا خستغ  يف العم  املثمار ، 

 وهكيا خدور الدائرة من جديد يف هيا امتمغ املضطرب . 
لة وخنتهاا  األزاارة إىل األبااد ويتوقاا  النساا  وخنلااب ويف هاايا امتمااغ يقضاا  علاا  الفضااي
 األمراف لتضرب األجسام والنفو  .

 مااا يف اإلزاا م ، فعناادما أنااغ الاااعو  ماان اكخاات ط بالنساااء األجنبيااات وأنااغ حااا  ماان 
 النظر عند ذلو يع ا  خعلقا  بعوجتن ويع ا  حبا  هلا و غفا  هبا .

ة بني العو  والعوجة، ايـ يكساب هاايا التنظياام هايين وقد نظَّم اإلزا م الع قاة العوجيا
   ك يلماااا الاااعوجني املعياااد مااان احلاااب واللاااغ  فيماااا بينهماااا ، فعنااادما يطلاااب مااان الاااعوجني 

 حاااديا ا خااار وياااا عارياااا  ا علااا  الكراهاااة ا فمعاااىن ذلاااو    اإلزااا م يرياااد ماااان الااااعو     يظااا َّ 
ا بعااد ، فثمااة   ااياء مل يرهااا فااا  نوجتااان ، األمااار بعوجتاان فهااو مل يكتلاا  مجيااغ  زااراره متعلّلقااا  

 اليي جيعلن  غوفا  هبا .
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اإلزاا م يريااد للرجاا     يلاابغ ماان نوجتاان فإنّاان إ  مل يلباااغ منهااا فسااو  أيااا  بطااارفن إىل 
ااا  مجاا  ماان نوجااا ، وهاايا هااو املساامار األوا  بقيااة النسااوة ، فكلَّمااا  اااهد واحاادة يقااوا برهنَّ

ياااة العوجيااة ، فااالنظرة اسبيثااة خساابب باارو  الع قاااة العوجياااة وظهااور الاايي يضاارب يف نعااش احل
اس فات ، األمر اليي زيب ي إىل زاوء خربياة األطفااا ، وقاد خاب ي هايه احلالاة إىل الطا   

 والفرا  .
وقب     خبتلا  بلداننا بظاهارة الترب  واكخات ط مل خكان هناااك ملااك   زارية هبايا القادر 

وم ، ولااام يكاان هنااااك فسااا  يف امتمااغ كمااا نلاااهده اليااوم ، وقااد قاااا  حااد الاايي نلاااهده الياا
 األ باء :

 إّ  هيا احلجاب  ال لطي                 
 هب منن عل  الورى نسمات             
  إّ  فين عاّع النسااء مجياعا               

 كخرى فا  ب  ه مومساات               
  ، قاااا فابا  عاار  : إ  هايه الفلسافة مل  كاان  ةاغ هباا مان قباا  ؛ بعاد هايا احلاديـ الطويا

و باادى خاار ره كثااريا  باحلااديـ مث طلااب ماا      نلاار مااا ذكرخاان لاان يف كتاااب يااونَّع علاا  النااا  حاا  
 يعر  النا  واجباهتم الدينية واكجتماعية .

د الساافور مث قاااا : إ   مياا  إلاايكم فااا  وجاااوب احلفاااظ علاا   خاا   امتمااغ ، فرنااا تاا
جتااوا يف األزااوا   نااوع ماان  نااواع الفسااا  وتااد خاارو  املااار ة املتربجااةوتااد الت لاا  وتااد  ي 

 وتد خسّل  املار ة  عاوا  املسرح لتق  وخغ   مام الرجاا .
قلات لاان : إذا كناات مبيادا  لنااا وختفاا  معنااا علا  تاارورة نلاار كاا  ماا ذكرناااه . فإنااا نطلااب 

األفكاار حا  ياتعو  الناا  ويلارعوا األخاي هبايه األفكاار مناو  يضا     خساهم يف نلر هيه 
بنياااورة خدرجيياااة فعنااادها زاااتجد امتماااغ يتجااان  ااايئا  فلااايئا  إلاااا  احلجاااااب مااان  و  ازااات دام 

 العوام  املبا رة . 
وإ  ألخايكر مادينتنا كاارب ء املقدزاة حاا  قبا  احلارب العامليااة الثانياة مل خكاان خلااهد فيهااا 

 متربجة بر وات العينة املعتا ة ب  مل جند امر ة أكن رؤيةامر ة واحدة زافرة  و 
وجههاااا إكّ النسااااء القروياااات الااا   يااارخني إىل املديناااة ليااابعن حاجااااهتن مااان اللااانب واسباااع 
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 العربا  واجلنب والقلطة وما   بن ذلو .
إجباار  وكا  اللاب عندما يرياد الاعوا  يايهب إلاا  املار ة احملجباة  و  غريهاا ، ومل يكان هناااك

باااا  اختيااااار فقااااد كاناااات األجااااواء زاااااملة، وفااااا  األجااااواء السااااليمة ك أكاااان     اااادث  ي ماااارف 
 اجتماع  .

فعلينا    نعم  مان  جا  إعاا ة هيه األجواء اإلجيابية، وهكايا كانات احلالاة اكجتماعياة  
ا  احلارب فا  الب   اإلز مية مني عهد الرزوا األكرم لصال  هللا  عليان وهلان وزالمو حا  إبا

 العاملية الثانية .
وهكاايا كاناات األمااور فااا  إياارا  حاا  جماا ء رتااا خااا  البهلااوي إلااا  زاادة احلكاام حياـا بااد  
بإ ااااعة الفسااااا  يف امتماااغ وبتقلياااد احلضااااارة الغربياااة ، وهكااايا كانااات احلالاااة يف خركياااا حااا  جمااا ء 

 اليي قرر إلغاء (1)منيطف  كماا  خاخورك
ية األوربياة ، ماغ إ  ك  قار هناا بار  الاادولة العثمانياة كانات الدين واألخ   بتقم  الل ني

 إز مية مائة باملائة ألهنا كانت خنتها هنجا  مغايرا  لإلز م يف كثري من األوقات .
فقد  صاهبم الغرور واعتربوا  نفسهم مسلمني كااملني وهام الاايين أثلاو  اإلزا م احلقيقا  

 . 
نفساان فااا   فغانسااتا  حيااـ كاناات املااار ة األفغانيااة  وهااايا كااا  زاابب زااقوطهم ، واألمااار

 حيـ   اع (1)جااء  ما  هللا خا حمّجبة وملتعمة بتعاليم اللرع حا  
                                                        

لخلاارين   ه1357مو وازااتمر باااحلكم إىل      ركاان املااوت  ااواا 1123ل ه1341حكاام خركيااا بعااد انقاا ب عااام  (1)
اللااعبية ، الدولتياة ، العلمانيااة ، الثورياة . اخنياا  حكماان مو ، وكااا   اعاره : اجلمهوريااة ، القومياة ، 1131الثاا  

بسمات عديدة ،  برنها الفا ية واكزتبدا  الرهياب وقتا  العلمااء ، كماا  نّان  لغا  التلاريعات الدينياة مان األنظماة 
 اهلجااري احلقوقيااة كالعننياار الاادي  ماان الدزااتور واحملاااكم ومنااغ املظاااهر الدينيااة كاحلجاااب واأل ديااة العربيااة والتقااومي

وعطلاااة ياااوم اجلمعاااة ، وقلّااا   ور املبزساااات الدينياااة وجعلهاااا حتااات إ ااارا  الدولاااة العلمانياااة لضااابط حركاااة  ئماااة 
 اجلمعة واجلماعة واسطباء واملبلفني . كما منغ خدريا املنها  الديا  فا  املدار  ومناغ التمثي  

 اإلز م  يف اجلانب السياز  بإلغاء األحعاب الدينية .
 مو .1121-1111ل ه1347-1337م  فغانستا  بني عام حك (1)

مو 1121ل ه1331وكا  من صانائغ اإلجنلياع ، صاار  جااّ   وقاخان يف اللهاو واللعاب والنيايد وركاوب اسيا  . ويف زانة 
 ه1341الاااب   مبوجبااااها  ااااراء األزااال ة والااايخائر مااان بريطانياااا فقاااط ، ويف زااانة عقااااد اخفاقياااة ماااغ اإلجنلياااع  لاااعم 

مو 1142ل ه1361مو عقد اخفاقية  انية جعلات  فغانستا  زوقا  جتاريا  للبضاائغ اإلجنليعياة . وفاا  زانة 1123ل
مو وعناااد جولتااان لااابعض 1121ل  ه1347 مااار بتطبيااا  التقالياااد الغربياااة ، وازااات دم العنااا  يف ذلاااو . ويف زااانة 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 136 

إىل الترب  والسفور ، فهبكء الث  ة ا رتا خا  ،  خااخورك ،  ماا  هللا ا كاانوا  الفسا  و عا 
باا   اإلزاا م و فاااغ امتمااغ  ينفااّيو  خططااا  ازااتعمارية واحاادة ، ولكاا  ماانهم  ور فااا  خغيااري

 اإلز م  إىل خقليد الغرب .
مث إ  فاااابا  عاااار  فاااا  هخاااار احلاااوار ، قااااا لناااا : هااا   نااات علااا  ازاااتعدا  لكااا  خبعاااـ 

    اصا   ن خعرفهم ليطرحوا من خ ا اإلذاعة العراقياة املفاهيم اإلز مية الني ي ة .
 قلت :  ج  إ  عل  ازتعدا  .

ذلااو  خربنااا بالنتيجااة حاا   خاارب الااععيم عبااد الكاارمي حاا  يااتم خنفيااي قااا : ك إ ااكاا يف 
 ذلو .

غمرخنا الفرحة بسبب هايه النتيجة الا خوصلنا إليها مغ فابا  عاار  فقاد كاا  إجناانا  كباريا  
 فا  حينن    جند طريقا لنا فا  اإلذاعة العراقية لطرح األفكار واملفاهيم اإلز مية . 

األصااادقاء وخدارزاانا األماار ، فتقاارر    ياايهب عاااد  ماان األصاادقاء اجتمعنااا مااغ اكخاااوة و 
رمحاان »اللارياني إىل اإلذاعاة ليلقاوا كلمااهتم ماان خ هلاا ، وكاا  ماان بيانهم  خا  الساايد حسان 

 إىل الايي كاا  ييهب  زبوعيا  « هللا
  ار اإلذاعة ويلق  بكلمة . 

، ومان باني هابكء « الادي  التوجيان»وقد مجغ خلو الكلماات الاا  لقاهاا فاا  كتااب ةااه 
 يضا  اسطيبا  اللهريا  السيد مرخض  القعوي ل و واللي  عباد العهراء الكعايب ، وكانات هلايه 
الكلمااات األ اار الكبااري يف امتمااغ العراقااا  حيااـ كاناات الرزااائ  خااتى علاا   ار اإلذاعااة عااارب 

                                                                                                                                                               

هارت نوجتاان ونسااء القنياار ا وخ فااا  لألعاارا  الادوا كاهلنااد ومنيار وإيطاليااا وفرنساا و ملانيااا وإجنلاتا وخركيااا وإياارا  ظ
والتقاليد اكجتماعية السائدة يف الب   ا متربجات ، وعند عو خن من خلو الرحلة  صدر مرزوما   جارب الرجااا علا  
خاارك نيهاام التقلياادي وارخااداء امل بااا الغربيااة والقّبعااة اإلجنليعيااة ، ومنااغ النساااء ماان ارخااداء احلجاااب و جااربهّن علااا  

   واس عة . ومنغ املعاهد الدينية ، وطار  رجاا الدين والعلماء واملفكرين ، و لق  هبم يف غياهب السجو  .الترب 
و ااااعت يف نماناااان مظااااهر البااااي، والتباااايير واإلزااارا  يف الاااادوائر الرةياااة ، وارخفعاااات نساااابة الضااارائب ، وعاااااىن اللااااعب 

تاد ت  ارارة الثاورة مان منطقاة جا ا هباا  وزاارت إىل الضانو واحلرماا  ، ونتيجاة لايلو  اار اللاعب األفغاا  ، واب
 بقّية املناطا  . خنانا عن العر  ألخيان األكرب لعناية هللاو فا  حمرم

خلاارين الثااا  ماان نفااا الساانة إىل ل ااان  17مو ، بيااد  ّ   خاااه اخجاارب علاا  التناااانا يف 1121لكااانو  الثااا   ه1347
كاااا  . ملعيااد مااان اكطااا ع راجاااغ ،  فغانساااتا  خررخيهاااا ، رجاكهتاااا ، زااّقاو الااايي ةّااا  نفسااان حبياااب هللا الثاااا  كل

 حسني الفاتل  .
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، وقااد قاماات  ار اإلذاعاااة الربيااد والتلغاارا  وغرييااا وهاا  خطالااب باملعيااد ماان هاايه الكلمااات 
بتقدمي  نينيات مالية لألخوة اليين كانوا يتناوبو  علا  إلقاء الكلمات ولكنهم رفضاوا  خي 

 هيه املبالجن املعتا ة فا  مث  هيه احلاكت .
 وقالوا : برننا نعم  فا  زبي  هللا وك نريد يف مقاب  عملنا  يئا  .

 واصلة طرح هيه املوتوعات .فرن ا  املسبولو  إعجابا  هبم وخلجيعا  مل
و خااايكر  وا ماااارة قامااات اإلذاعااااة بباااـ مقتااا  اإلماااام احلساااني لعليااان السااا مو الاااايي قااار ه 
املرحوم اللاي  عباد العهاراء الكعايب كاا  يف خلاو الفاتة الاا نفاينا فيهاا إىل  ار اإلذاعاة ، كاا  

مل رزاالة اإلماام احلساني لعليان ننيرا  مابنرا  حقا  ، حيـ مت بـ واقعة املقت  ألوا مرة وةغ العا
الس مو عرب اإلذاعاة العراقياة الرةياة بنيااوت اللاي  عباد العهاراء الكعايب ذلاو النياوت احلاعين 

 الرقي  واملب ر .
كانت إذاعة واقعة املقت  يف يوم العا ر من حمرم  مرا  مهما بالنسبة إىل الليعة بالرغم من 

 غريهااا مااان املااد  قباا  ذلااو لكاان إذاعتاان عاارب األ ااري  ننااا مجيعااا  ةعناااه يف كاارب ء املقدزااة ويف
 جعلات لن طعماا  هخر حيـ وجدنا كي     جهو نا بلغت مرحلة األمثار .

لقاد ةااغ واقعاة املقتاا  امل يااني مان  هاا  العارا  وغااريه وكااا  لان خاار ري كباري علااا  املسااي يني 
الكعااايب لكااا  عطوهاااا لللاااي  الااايين زاااارعوا إىل بعاااـ الرزاااائ  الكثااارية إىل  ار اإلذاعاااة الاااا  

 يقر ها ونق  قسما  من حديـ هيه الرزائ .
فقاااد كاااانوا منبهااارين مااان موقاااا   حاااد اصااا اب اإلماااام احلساااني وهااااو وهاااب بااان حبااااب 

، وكا  قد ننياره (1)الكلبا  ، اليي كا  مسي يا  وازلم عل  يد اإلمام احلسني لعلين الس مو
   اإلز م .يف كرب ء بعد    ذخل  عنان الكثري  ن يدع

كانوا يقولو  يف رزائلهم إ  وهب كا  مف ارة لناا حياـ  نّان خقادم لننيارة احلا  ومل يتاوا  
 يف ذلو . 

واحلاص  يظهر لنا جليا   نّنا إذا ازتفدنا من وزائ  اإلع م بالنياورة النيا ي ة ، وكانات 
لفضااايلة واىل هاايه الوزااائ  بياااد النياااحلني واملنيااال ني ، فإننااا نسااتطيغ    نااادفغ بااامتمغ إىل ا

                                                        
 4، وخااااري  الطااااربي   217ص 2عااان وهاااب وقنياااتن يف واقعاااة الطااا  راجاااغ كتااااب مناقاااب ابااان  اااهر ه اااوب   (1)

 .   13ص 2، ومقت  اسوارنم    326ص
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 اكلتعام باألخ   احلميدة والنيفات النبيلة.
 

 زيارة اىل علماء النجف
،  ل ووكاناات لنااا نيااارة  خاارى إىل علماااء النجاا  األ اار  فااا  عهاااد عبااد السااا م عااار 

 الايي قرر خطبي  اك تاكية ، وه   تع   رجة من الليوعية. 
ا واملنياانغ واملعاا   والثاروات واحلقاوا واك تاكية خاّدع  : إ اراك الناا  يف رؤو  األماوا

األكارب يف جوهاو األمار واملعارع ، وه  يف الواقغ خنيا ر ك  ذلو لنياا الدولة ا فها  الر ةايل 
ا يخرخاي منان معملن ويل   مبمتلكات الدولة ويساد  لان قيمتان علا  ا  ي من كا  لن معم  ا مث   

  ك   قساط .
فااا   كثااار ماان موتااغ ، ألهنااا ك خنسااجم ماااغ العقااا  ،  وقااد  لّاات اك تاااراكية علاا  فلاالها

وكمااغ الواقااغ اكقتنيااا ي ألهنااا خريااد    ا ااو ر   املااا ، وهااو خاا   العقاا  واللااارع ، وقاااد 
 .(1)خناولت موتوع اك تاكية يف الكتب الا كتبتها حوا اكقتنيا 

     را  عباد السا م    يطبّل  اك تاكية ، مبعاىن
ام  واملدار  واألراتا  والغابات واملطارات والقطارات و... كلها ملكاا للدولاة خنيبح املع

 ، رغم الفل  اليريغ اليي  هدخن هيه السيازة اكقتنيا ية اساطئة يف البلدا  األخرى . 
وقد جاءت اك تاكية كر  فع  للار ةالية الغربية، الا خقوم عل  مبد  ر   املااا با  حاّد 

 وك حساب .
فلكااام رؤو   موالاااكم ك اإلزاا م فهااو يضااغ لكاا   اايل حساباااا  وميعانااا  ، فيقاااوا :  مااا

خظلمو  وك خظلمو 
وحاّد  لان واجباات ، وهايا ، فقاد وتاغ اللاارع املقاد  حقوقاا  للمااا (1)

  ما بينن الفقهاء يف كتبهم الفقهية.
  خطبيااااا   ماااااا عباااااد السااااا م ، فقاااااد  را  مبنطااااا  القاااااوة والساااااي  ،    يااااارغم الناااااا  علااااا

                                                        
كقتنيااا  املقااار  وكتاااب اكقتنيااا  باااني امللاااك  كتاااب اكقتنياااا  وكتاااب ا  111ا  117انظااار موزااوعة الفقاان :    (1)

 « . ام ظلن»واحللوا لإلماام املبل  
 .  271زورة البقرة : ا ية  (1)
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 .  (2)اك تاكية
وخفاااقم الوتاااغ واتااطربت الاااب   ، فقررنااا خلاااكي  وفااد لعياااارة املراجااغ فاااا  النجاا  األ ااار  
وكاااا  مااان باااني  عضااااء الوفاااد السااايد مرخضااا  القاااعوي  واللاااي  عباااد العهاااراء الكعااايب واللاااي  محاااعة 

صاا   الع ّماة  العبيدي واللي  طاهر والسيد ناج  العميدي والسيد صاا   اللهرزاتا  والسايد
. 

وقلناااا للعلمااااء الااايين نرناااااهم ، مثلمااااا وقفاااتم قبااااا اللااايوعية ، ف باااد مااان الوقاااو  قباااااا 
 اك تاكية ، وحنن نرجوا مساندخكم ملواقفنا .

 خاي بياد السايد مرخضا  « قد  زاره»و ا  خيكره من خلو اللقااءات :  ّ  السيد احلكيم 
لنااا  عان لسااا  ولساا  بقيااة  العلمااء : إ  اك تاااراكية القاعوي  وقااا لاان : إصاعد املناارب وقا  ل

مااايهب باطاااا  وياااا رم خطبيقهاااا وإهناااا زاااتجلب الضااارر للعاااارا  ول قتنياااا  العراقاااا  ولللاااعب 
 العراقا  ، و ر   السياد احلكيام قائ  : إذا حدث   ء فإ  زاكو  إىل جانبكم . 

اجهاااة اك اااتاكية وبيااااا   تاااارارها مو وعنااادما عااادنا إلاااا  كااارب ء املقدزاااة باااد  اسطباااااء يف 
 وملا ،(1)ومساوئها

 كثار اسطبااء  اهرة  ومحازاا  علاا  املنارب ، فقاد « حفظان هللا»كا  السيد مرخضا  القاعوي  
 انربى النظام إىل اعتقالن مث إيداعن يف السجن يف قنية مفنيَّلة .

                                                        
مو  صادر عاار  وبلاك  مفااجل ًااسة 1164لالرابغ علر من ااون عاام  ه1314فف  الرابغ من ربيغ األوا عام  (2)

الا إ ارة النينااااعات وبإنلااااء مبّزسااة اقتنيااا ية لتطبياا  قااارارات خقضاا  بتاارميم املنيااار  والنيااناعات وخنظاايم جماا
اكقتنيا  اك تاك  واإل را  علين ، ومّت إنلااء اكحتا  اك تاكا  رةيا  ، و علناات خلاو القاارارات إ  النيناعااات 

خنماو جنباا   الرئيسية كاإلةنت والتبجن زت ضغ للقطّاع العام ومن مثّ خبمم ، واللاركات النياغرية الاا ك خساتطيغ   
إىل جناب ماغ القطّااع العااام فتاااتك للقطّااع اسااّص ، وإخضااع األغيياة وامل بااا والنياناعات املما لاة لقطّااع  الااـ 
ةّااّ  القطّاااع امل ااتلط ، واخحلاا  بالقااارارات قائمااة برةاااء اللاااركات الاااا  علاان خرميمهااا و ذيعاات علااا  النااا  ، وهاا  

لنسياااا و ااركات نراعيااة ونياات وصاباااو  وخباااجن ومطاااحن و ااركات ازاااتريا     ااو   ااركة فماان  ااركات اإلةناات وا
 وخنيدير.

من خلاو األتارار يف الواقاغ اكقتنياا ي : هجارة رؤو  األماواا إىل خاار  العارا  . واألنفااف يف اإلنتاا   اا  وجاب  (1)
نااا  ك خااربة هلاام وغااري ازااتريا  الساالغ بكميااات كباارية ماان اسااار  ، وخسااليم اللااركات واملبّزسااات واملنيااانغ بيااد  

متضّلعني بفّن العم  واإل ارة ، وظهور طبقة من املدراء اجلد  الايين  صاب وا   ريااء فجارة بعاد    ارخكباوا  الفاات 
قانونيااة كثاارية ، وظهااور الاانق  فااا  الكفاااءة اإل اريااة فااا  إ ارة املعاماا  ، ونيااا ة البطالااة ، والتباايير ألمااواا الدولااة ، 

 ة .والعجع يف املوانن
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حكااام عباااد وقااد خعاارَّف الساايد القااعوي  للسااجن والنفاا  عاادة ماارات خاا ا حكاام قازاام و 
 . (1)الس م عار  ، وقد ذكر خفاصي  هيه اإلعتقاكت يف ميكراخن

 
 زيارة رئيس الوزراء

 عبد الرمحن البزازاىل كربالء
  نياية عراقياة مثقفاة ، خار َ  الاونارة يف عهاد عباد الساا م  ل والدكتور عبد الرمحاان الباعّان
 عار  ، ولن عّدة مبلفات .

كااب رةاا  وطلااب اللقاااء بنااا ، فوافقاات علااا  ذلااو ، ومت اللقاااء نار مدينااة كاارب ء املقدزااة مبو 
فااا  مقااربة املرحااوم الوالااد يف صاا ن حاارم اإلمااام احلسااني لعلياان الساا مو ، وكااا  برفقتاان عااد  ماان 
املسبولاااني ، ماان  مثاااا مديااار األماان العااام وماادير اللاارطة العااام وعااد  ماان الااونراء ، وحضاار اللقاااء 

  نياا  متااعنا  ، وحتاد ت معان برحا يـا مفنيَّالة ومساهبة ، ومان  مجغ مان  صادقائنا ، وقاد وجدخان
 مجلة حواراخنا معن .

قلت لن : ملااذا ك نلتام خعملو  بقانو  العقوبات البغدا ي ؟ مغ    هايا القاانو  ذكار يف 
مقدمتن :  نن زن يف فتة اكحت ا الربيطا  للعارا  ،  ي  نن من صنغ املستعمر وك أات إىل 

 بنيلة .  اإلز م
خطبيا   حكاماان ، وقاد ماّر علاا  مث  ر فات قاائ  : إناو خاادين باإلزا م ، وخقاار برنااو خرياد 

 خطبي  قانو  العقوبات
ما يقارب ًسني عاماا  مل  يض  إليان  ال ومل يقا  منان  ال ، بينماا اجلارائم  (1)البغدا ي

، ناهيااو عاان الفسااا   فااا  خعايااد ، فلاام يفلااح هاايا القااانو  ماان مقاومااة اجلرأااة وك احلااد مناااها
 واألمور ال  خ قية األخرى .

مل  ر رئيا الونراء جواباا  غااري اكبتساامة العريضاة الاا انطبعات علا   افتين ، وكنات قااد 
                                                        

 وه  مياكرات خطّية مل يتسن هلا    خرى النور . (1)
مو ، وهاايا القااانو  ك 1111ل ه1337قااانو  جنااائ  العماان اإلجنليااع علاا  القضاااء العراقاا  بعااد احاات ا العاارا  عااام  (1)

،  أاات إىل اإلزاا م بنياالة ، ألناان خلاايط ماان قااانو  العقوبااات املطبّاا  فااا  مدينااة طنجاااة الدوليااة والقااانو  املنياااري
 مو .1171ل ه1311وا خ  علين بعض التعدي ت الطفيفة هخرها عام 
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 محلت يف جييب نس ة من قانو  العقوبات فرخرجتها وقدمتها لن . 
لكتااااب ،  اااام  جااااب  بااارّ  الاااينب ليااااا ذناااايب ، بااا  ذناااب الساااابقني الااايين عملاااوا هباااايا ا

 تاا  : إنلاء هللا زرعم  علا  إلغاء هايه العقوبات وازتبداهلا بقاانو  العقوباات اإلزا مية 
 إ  بقيت يف احلكم مدة طويلة د 

مث بااا ر  بازتيضاااح حاصلااانخ : إ  خطبياا  العقوباااات اإلزاا مية فياان الكثااري ماان العقباااات 
مقبااوا يف الوقااات الااراهن، ماااغ إ  واملنياااعب ، مااث  قطاااغ يااد الساااار   ماار يكاااا  يكااو  غاااري 

السار  والسارقة فاقطعوا  يديهماالقرا  الكرمي ين  علا  قطغ ياده 
(2). 

 قلت لن : هناك جوابا  . 
 اجلواب األوا : إ  قطغ اليد ك يتم إكّ بتوفر اللروط .

 قاطع  ، وقاا : وما ه  اللروط ؟
ولاايا   (1)عاااني  اارطا  لقطاااغ الياااد ربقلاات : حسااب ختبعاا  للكتااب الفقهيااة هنااااك  كثاار ماان 

                                                        
 . 31زورة املائدة : ا ية  (2)
، ونظارا  ألييتهاا وغياهباا عان «441 ارزاة التغياري ص »هايه اللاروط يف كتااب «  ام ظلان»وقد ذكر اإلمام املبلا   (1)

   ك  -3   ك يكاو  الساار  جمنوناا     -2طف      ك يكو  السار   -األذها   ور ناها بالكام  يف اهلامش: ا
 -6   ك يكاو  الساار  مكرهاا  إكراهاا   جوائياا   -5   ك يكاو  مكرهاا إكراهاا  فر ياا    -4يكو  الساار    وارياا  

   ك يكااو   -1   ك يكااو  السااار  غاااف     -1ااا    ك يكااو  السااار  زااكرانا  7   ك يكااو  السااار  مضااطرا  
   ك يكو  الساار  جاهاا    -11   ك يكو  السار  جاه   باحلكم بر  ك يعلم  نن حرام  -11ازيا  السار  ن

   ك يكاو  الساار   اريكا   -12باملوتاوع با  ك يعلم انن زرقن ب   و يف كونن زارقة  و ظان  نان ليااا بسارقة 
و  الساار  كاافرا  ك ياارى هايا احلكاام    ك يكاا -14   ك يكااو  الساار   باا  للمساارو  منان  -13للمسارو  منان 

   ك يكااو  السااار  قااد  خااي املاااا ماان باااب التقاااص  -15حيااـ  كَّاام يف حقاان يف هاايه النيااورة قااانو  اإللااعام 
وجاوب كااو  السارقة زاارا  ك  -17   ك خكااو  هنااك  ابهة يف البااني  و ا عااء اإلكااراه وحناوه  -16واملقابلاة باملثا  

   ك يكااو  املسارو  منان مباااح املااا كالكاافر احلاارخ  -11باملبا ارة  و  الوازاطة     خكاو  الساارقة -11جهارا   
   يكاو  املااا املساارو  مبقادار الننيااب املعااني يف اإلزا م فمااا فاو  ، فاإذا كااا  اقا  مان ذلااو املقادار فااا   -21

القطاغ هاو احلااكم     يكاو  الايي جياري حادّ  -22   يكو  املاا املسارو  موتاوعا  يف احلارن  -21جيري القطغ 
   يكاااو  اجلاااو ا احملااايط ا  -24   يكاااو  هنااااك  ااااهدا  عاااا ك   و إقااارارا  مااان نفاااا الساااار   -23اللااارع  

    -26   ك يكو  عام السارقة عاام اماعاة وامل منياة  -25إز ميا  وإك ف  جيري احلد يف حميط غري إز م  
   ك يلتجاال  السااار  إىل  -27ري احلااد يف  رف العاادو ك خكااو  األرف الااا زاار  فيهااا ارف العاادو فإناان ك جياا

   ك يظهاار الساار  ملااا  -21إ  إجراء احلد منوط بعدم العفو مان احلااكم  -21احلرم وإك فا  جيري علين احلد 
 املسلمني، اإلز م بعد السرقة
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 الكتاب كتب  حد 
 (1)املنياريني يف إحاادى كتباان  نان مل خقطااغ مان صادر اإلزاا م حا  عهااد املعتنيام العبازاا 

إك مثانياااة  ياااادي ، ويعاااو  السااابب إلاااا  قلّاااة اجلرأاااة فاااا  الدولاااة اإلزااا مية ، بسااابب القاااوانني 
انة املباحااااااااات : لاألرف   وملاااااااان قااااااااانو  حيااااااااااكقتنيااااااااا ية السااااااااارية ، فقاااااااااد زاااااااان اإلزاااااااا م 

  ،كما ور  يف احلديـ اللري  .(2)عمرهاو
وعلا  فاارف افتقااار  حااد املساالمني للماااا ، فإناان زايناا ننياايبن ماان العاايش ماان بياات ماااا 

 املسلمني .
اجلاواب الثااا  : إذا كاااا  قطاااغ ياااد السااار  زاببا  للدعايااة املغرتااة تااد اإلزااا م ، والقاااوا 

الرمحااة واللافقة ومااا   ابن ذلااو ، فاإّ  ذلااو مان  اارنن خرجيا  العمااا  هبااايا  برناان  ياان ك يعار 
القاناااو  فقاااط  و  زاااائر العقوبااات، حاا  ياااتم خوعيااة النااا  بااارغراف هاايا القااانو  ، والعمااا  

، فاااإذا كاا  خطبياا  عقوبااة (1)«األهام واملهاام » بقاانو  هخاار يعتماده اإلزاا م فااا  خلاريعن وهااو 
موجبا  إلهانة الدين احلنيا  وملاا كانات ةعاة اإلزا م  هام مان خطبيا  قطغ يد السار  ا مث   ا 

ور  يف هااايا القاااانو  اجلعئااا  ، فإنااان مااان املمكااان خرجيااا  هااايا احلكااام للوقااات املنازاااب ، كماااا 

                                                                                                                                                               

 يتاوب الساار  قبا  الوصاوا إلاا  احلااكم ألناان    ك -31ك فرارا  وإمنا اقتناعا  باإلز م ا فا  اإلز م جيّب عما قبلن ا ، 
   خيار  املااا مان  -32   ك يوجب قطغ الياد الساراية واملاوت وإك فا  خقطاغ الياد  -31إذا خاب فا  حاّد علين 

 -34   ك يكاو  مباناا  كااألجري وإكّ فا  قطاغ  -33احلرن ويستني بن معن كما إذا  كلن مث   يف نفا املكا   
   ك يكاااو  املقااار لااان املسااارو  منااان منكااارا  كماااا إذا قااااا  -36ك خقطاااغ ياااد املااابجر   -35ياااد الاااراهن  ك خقطاااغ 

   ك ينكر السار  زارقتن بعاد اإلقارار، فاإ  مجاعاة مان  -37السار  زرقت من نيد وقاا نيد مل يسر  م   يئا  
واملسااارو  منااان يااارى ملكياااة     يكاااو  كااا  واحاااد مااان الساااار  -31و 31الفقهااااء ذكاااروا  نااان لاااو  نكااار ك خقطاااغ 

   ك  -41املساارو   مااا إذا زاار  الكااافر اسماار ا مااث  ا ماان املساالم  و زاار  املساالم اسماار ماان الكااافر فاا  قطااغ 
   يكاو  للساار  ياد فاإذا مل خكان لان ياد ل ي  صاابغو  -41خكو  السارقة الثالثاة  و الرابعاة حياـ ك قطاغ حينئاي 

   ك يعفاو صااحب احلا  املسارو  منان عان الساار  قبا  الوصاوا  -42غو ف  قطغ لإي ك يقطغ ما فاو  األصااب
 »األهااام واملهااام«   ك يسااايل احلاااّد ةعاااة اإلزااا م ، حياااـ جياااري احلااااكم قاااانو   -43إىل احلااااكم وإك فااا  قطاااغ 

 فيبادَّا القطغ إلا  الغارامة  و السجن  و حنويا .
إىل زاانة  ه132  نيااا  ، حكمااوا الااب   اإلزاا مية ماان زاانة  37وهااو  حااد خلفاااء باا  العبااا  ، والبااالجن عااد هم  (1)

 .   ه432
 .  2ح  271ص  5  « : فروع»الكايف  (2)
 « . ام ظلن»لإلمام املبّل   141للتفنيي  عن هيا القانو   نظر كتاب القواعد الفقهية ص  (1)
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، ولع  السبب (2)مضمو  الرواية : لاكمتناع عن إجراء قانو  احلد والقنياص يف با   الكفرو
عدم فسح امااا ألعداء الدين بتويا الدعايات تد اإلز م هو احلفاظ علا  ةعة اإلز م و 

، فيمكننا حينئي ازتبداا احلد اللرع  ا قطغ اليد ا بالعقوبات التر يبية كالسجن  و الغارامة  و 
ما   بن ذلو ، وهيا ك يعا     نعطا  مجياغ العقوباات اإلزا مية  و نسارع يف خرجيا  العما  

ا  قااانو  للعقوبااات ماان  وا اللاار  والغاارب  و خساان عقوبااات بالعقوبااات اإلزاا مية  و ازااتري 
 حسب  هوائنا.

 البغادا ي ليا من الضاروري إلغاء قانو  العقوبات
وازتبدالن بقانو  العقوبات اإلز مياة الايي خق  فين السجو  وخقا  فيان حااكت اإلعادام 

. 
ام علاا  األغلااب كمااا و   يف قااانو  العقوبااات اإلزاا مية مااا هاااو باادي  عاان حكاام اإلعااد

وإ  قاخاا  العمااد حكماان القنياااص  و  (1)مثاا  جااعاء الاايين  اااربو  هللا ورزااولن القتااا   و النفاا 
العفو  و الدية ، وما   بن ذلو من األمثلة؛ مث  كدت لرئيا الاونراء  : من الا نم علايكم    

ا كنلاااتم يف خلغاااوا قاااانو  العقوباااات البغاااادا ي وخساااتبدلوه بقاااانو  العقوباااات اإلزااا م  ، طاملااا
 احلكم ولديكم إمكانية ذلو.

وإذا مل خستسيغوا خطبي  القواناني األولية يف الوقت احلاتر ، فعليكم بقانو  األهام واملهام 
اااا ماااث   ا وإذا مل خساااتطيعوا خطبيقااان ، فهنااااك بااادائ  منازبااااة أكااان العمااا  هباااا لتطبيااا  احلكااام 

 اإلز م  .
ة لتجدياد اللقااءات يف العاصامة بغادا  مث و عناا  كر  رئيا الونراء ووجان يل  عاوة رةيا

 وعا  إىل بغدا  مغ من كا  برفقتن .
 

 حوار مع حمسن وداي متصّرف كربالء 

                                                        
 راجغ موزوعة الفقن : كتاب القنياص وكتاب احلدو  والتععيرات .  (2)
إمناا جاعاء الايين  ااربو  هللا ورزاولن ويساعو  يف األرف فساا ا     يقتلاوا  و ينياالبوا  و   ا إىل ا ياة اللاريفة : ازاتنا (1)

 خقطاغ  يااديهم و رجلهام ماان خاا    و ينفاوا ماان األرف ذلاو هلاام خااعي يف الادنيا وهلاام يف ا خارة عااياب عظاايم
 .33زورة املائدة : ا ية 
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يف  وائااا  جميااال البعثياااني العفالقاااة يف إنقااا ب عباااد السااا م عاااار  نار  متنيااار  كرباااا ء 
  احملافظة.، وكا  برفقتن مدير البلدية صا   اسطياب وعد  من مسبويل (1)حمسن و اي

و ار احلاااوار حاااوا قضاااايا عديااادة ، ومااان مجلاااة ماااا قلااات لااان : إ  بقااااء احلكااااومات مناااوط 
باحلفاظ علا  نقطتني  زازيتني : األوىل : احلفاظ علا  حرماة الادين ، والثانياة: احلفااظ علاا  

 حرمة اللعب ، وإذا انتهكتا ، فإ  منيري احلكومات إىل العواا والفناء .
لبقااء فااا  احلكاام والتفااا  الناا  حولكاام فعليكااام    ك ختجاااونوا حااادو  و ناتم إذا  ر مت ا

اللريعة وك خعتدوا علا  حخرماات الادين ، وإذا ما انتهكتم حرمة الدين ، فاإّ  املتادينني ورجااا 
الاادين زاايقفو  لكاام باملرصااا  ، ألهناام محاااة الاادين والاايابو  عناان رغاام اخاات   اكجتهااا ات 

 وا راء عندهم .
إ  احلاونة العلمياة واملتديناني هلم قاوة كبرية ك يستها  هبا ، ألهنم يقفو  إىل جاناب احلا  و 

 وكا  من يق  إىل جانب احل  فإ  كلمتن زتكو  العليا .
وتاااربت لااان مثااااك  بعهاااد قازااام عنااادما هامجاااات إحااادى امااا ت ا وعلااا  ماااا  ذكااار اةهاااا 

قااد  «، فاعتادت علاا  حرماة السايد احلكياام  لاحلضارةو ذات النععة الليوعية ا علماء الدين
وإذا بار و  األفعاااا خظهار بسرعااة ، فقااد ازاتنكر الناا  هاايا العما  اللانيغ ، و غلقاات  »زره

احمل ت يف املناط  اجلنوبية من العرا  ، وكيا فا  كرب ء املقدزة والنجا  األ ار  احتجاجاا  
 عل  ذلو .

األفعاااا هااايه، فبعثااوا إلينااا وفاااادا  ليقااّدم اكعتااايار اتااطرب املساابولو  يف بغااادا  ماان ر و  
، وخرجاا  منّاا زتت ي موقفاا  حانماا  وصاارما  مان املاة وزاتعاقب الكاخابولي ربنا بر  احلكومة 

    نرمار النا  بإهنااء اكعتنيام وفتح حم هتم .
: إ  هااابكء  ومباااا إ  كنااات  علااام بنواياااا احلكومااااة وعاااادم التعامهاااا برقواهلاااا ،  جباااتهم قاااائ   

عملوا بواجبهم الدي  وما  ملات علايهم اللاريعة املقدزااة ، وليااا بازاتطاعة  حاد    يارمرهم 
 وينهاهم .

  صّر الوفد كثريا  لكا  رفضت ، مث جاء وفد هخر ولك  كررت الرفض .

                                                        
مان باد   31مو ، وبقا  يف مننيابن ملادة مثانياة   اهر فقاط ، ويعاّد املتنيار  رقام 1163ل ه1313عنّي متنيرفا  عاام  (1)

 خرزيا احلكومة العراقية .  
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وملااا يئساااوا ماا  خوجهاااوا إلااا   ناااا  هخااارين ، وطلبااوا مااانهم ذلااو بعاااد مااا   اعااااوا اساااو  
 صفو  النا  ، وهبايا ازاتطاعوا إجباار الناا  علاا  فاتح حم هتام، ولكان : القسار والرعب يف

ك يااادوم ، وزاااينقلب العنااا  علاا  فاعلااان كماااا حااادث . و كملاات احلاااديـ ماااغ حمسااان و اي 
 قائ   : 

 فاللرط األوا ل زتمرار يف احلكم هو احلفاظ عل  حرمة الدين ونواميا اللريعة .
  حتافااااظوا علاااا  حرمااة اللاااعب ، فاااإ  لألمااام كراماااة ولللاااعوب  مااا اللااارط الثاااا  : علااايكم  

قدازة ، فإذا ما قّيد اللاعب بس زا  اكتاطها  وبرصافا  اكزات فا  و حاا بالايا واهلااوا  ، 
 فإنن زينهض ويثور ويهاوي بكم إىل السقوط .

ظاار مث قلاات لااان : ملاااذا نااوا ي القمااار منتلاارة هنااا وهناااك، وك ماان را ع وك مااان ناجاار ؟ ان
إلااا  هاايه املدينااة النيااغرية كاارب ء رغاام قدزيتاااها ، فاااإ  الاابعض يسااع  أل اااعة احملرمااات فيهااا 

 مث  القمار وغريه من املنكرات . 
 قاطع  قائ   :  ليا اإلز م  ين احلريات ؟

 قلت : نعم .
 قاا : وحنان مننح احلريات ، وهايا  عاار حعبنا حعب البعـ .

 م قد حّرم القمار. قلت :  وك  : إ  اإلز 
  انيا  : ملاذا ك خطلقو  احلريات للليوعيني ح  يفعلوا

 (1)ما يلاؤو  ؟
 قاا : لاو  طلقناا هلام العنا  ومن ناهم احلارية فسيهدمو  الب   .

قلااات : القماااار  يضاااا  يهااادم الاااب   ، ولكااان هنااااك فااار  يف نوعياااة اهلااادم ، فالقماااار يهااادم 
 غ، والليوعية هتدم السيازة مث اكقتنيا  واكجتماع .اكقتنيا  والني ة مث امتم
 مل  ر املتنير  جوابا  .

وهكااايا اهناااارت عرو هاااام وخااادحرجت رؤوزاااهم ، عنااادما مل ينياااونوا حرماااة الااادين وحرماااة 
 اللعب.

                                                        
وكاااا  البعثياااو  يف خلاااو احلقباااة  عاااداءا  لللااايوعيني ، باعتباااار النياااراع باااني عاااار  وقازااام والااايي يرجاااغ إىل بااادايات  (1)

 مو .1151ل ه1377انق ب قازم عام 
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إذا  علااا  العااااملني يف حقاااا  السيازاااة    ك يسااايئوا إىل هااااخني القاااوخني ا قااااوة الاااادين وقااااوة 
حكاام ماااء املطااار الساااقط ماان السااماء ، فااإذا مل خخبااىَن لاان الساادو  ومل اللااعب ا فااإ  حكمهمااا 

خلاا  لااان الاااتع ولاااام يرخاااي مساااريه يف األهنااار فساااييهب زااادى ، باااا  زيكااااو  وبااااك   حياناااا  ، 
 فيجاب ازتثمار هاخاني القوخاني بالنياورة السليمة وخفجري طاقاهتما بالنيورة الني ي ة .
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 هكذا جيب معاملة األكراد
وقااد مت نفاا  قااا هتم ماان ماادهنم ، ،  (1)ع مااغ األكاارا  يعااو  ألكثاار ماان ًسااني عامااا  النياارا 

                                                        
را  ًسااة و   ااني مليونااا  ، يتونعااو  علاا  ًسااة  وا : إياارا  والعاارا  وزااوريا وخركيااا وجنااوب اإلحتااا  يبلااجن عااد  األكاا (1)

./ واإلحتاا  41./ وخركياا 5./ وزاوريا 11./  والعارا  21السوفيا  الساب  ا يف منطقة القوقان ا فنسبتهم يف إيارا  
تساابو  إىل ربيعااة باان بكاار باان وائاا  ، وقياا  إىل ./ ، ويرجااغ  صاا  الطائفااة الكر يااة إىل العاارب حيااـ ين1السااوفيا  

مضر بن نعار ، وإّ  كر  بن مار  بان صعنياعة هاو مان هاوان  . وزاكنوا املنااط  اجلبلياة طلباا  للميااه واملراعا  ، وهلام 
 هلجتا  زائدخا  : الكرماجن  والورا  .

والتقّاا  وحااعب خركيااا الفتاااة ومجعيااة العهااد يف عناادما بااد ت خلااوح يف األفاا  األفكااار القوميّااة التعنّياابية عاارب مجعيااة اكحّتااا  
 وائا  القاار  احلاايل واتااطها  احلكومااة العثمانياة لللااعوب األخاارى وظهاور حركااة اللااري  حساني يف اجلعياارة العربيااة 
بدعم من بريطانيا ،  عر األكرا  برّ  لغتهم وعا اهتم وخقاليدهم ووجو هم يف خطر ،  ّاا حادى هبام إىل التمّساو 

. و ّا نا  الطني بلّاة الوعاو  الااا قطعهاا احللفااء ا بريطانياا وفرنساا ا لألكارا  علا  تاوء مباد  خقريار املنياري ، هبويّتهم 
مو ، إكّ 1121لهب  ه1331الايي  عااّده الاارئيا األمريكاا  ولساان ، وفا  معاهاادة زاايفر املوّقعااة يف ذي القعاادة 

لالعلارين مان  ه1341لفا  يف مابار لاونا  يف ربياغ الثاا  إّ  الغربيني مل يفوا بوعو هم ، فنقضوا ما صمموا علين ز
 لاا  كيلااومت مربااغ  321مو حيااـ قّسااموا  راتاا  كر زااتا  بااني عااّدة  وا ، فاارعطوا خركيااا 1122خلاارين الثااا   

 ل  كيلاومت مرباغ . ونتيجاة لألماور  21 ل  كيلومت مربغ وزوريا  174 ل  كيلومت مربغ والعرا   125وإيرا  
اذّخااي األكاارا  يف العاارا   زاالوب الت اارك املسااّلح للادفاع عاان وجااو هم ورفااغ الظلاام عاانهم ، ويف مطلااغ هاايا  الساابقة

القار  ظهارت حركاات كر يااة مساّل ة قاا  بعضااها املا ّ  محاد واملا ّ عبااد السا م واملا ّ حممااو  احلفياد واملا ّ منيااطف  
 الربنا  . فقاام امل ّ عبد الس م

م وقا  امل ّ حممو  لاحلفيدو معارك تّد الرببطانيني ولكنهم قمعوها ، عام 1114م و 1111 عام بت ّرك  تّد العثمانيني
م حترّكااااا  عسااااكريا  وكاااايا يف منتنياااا  1132م. وقااااا  املاااا ّ منيااااطف  الااااربنا  عااااام 1131م و1127م و1111

وعبد الرمحن عار   م وإىل هناية عهد قازم ، ويف ظّ  األخوين عبد الس م1147-1143األربعينيات بني عام 
ظّلت القضية الكر ية بعيدة عن احل  الواقع  واحلقيق  ، أل  احللوا الا  ّرعوها ك ختف  والدين اإلز م  احلني  
وك ختفاا  مااغ املعااايري الدأقراطيااة ، وعّماات األحكااام العرفيااة واإلعتقاااكت الفر يااة واجلماعيااة يف املناااط  اللاامالية ، 

نيااوص يف منطقااة العيبااار والعما يااة وناخااو وعقاارة و هااوك . ويف عهااد البكاار وصاادام جلاارت وا ااتّد القتاااا وعلاا  اس
احلكومة إىل ازلوب اكزتدرا  السياز  مغ احلفاظ عل  القدرة العسكرية عرب طرح ملاريغ اكحتواء ، ومن صور 

، وقااد اّخفاا   مو1171لاحلااا ي علار ماان هذار  ه1314يف صاافر  »بياا  هذار للساا م  «هايا األزاالوب ملااروع 
الطرفا  عل  منح األكرا  احلكم اليا  تمن إطار الدولة العراقية علا     يت قا  ذلاو بعاد مارور  رباغ زانوات ، 

م ، غري   ّ  ذلو مل يت ق  عل   رف الواقغ ، 1174هذار  16وهو ما عر  فيما بعد باخفاقية احلكم اليا  يف 
ائ  املقااخلني األكارا  انتنياارات ميدانياة . ويف اسااما مان هذار  ّا   ى إىل انفجاار الوتاغ عساكريا  وزاجلت فنيا

م وقعت اّخفاقية اجلعائر عل     يبا ر اللاه مبساعدة احلكومة العراقية يف إهناء حركة املقاومة الكر ية املسّل ة 1175
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ماادة مان الاعمن منفياا  فيهاا . وقاد نارناا عاّدة  ل واملا  منياطف  الاربنا ويف كربا ء املقدزاة ظاّ  
 مرات يف  ارنا .

اطقهم وكا  األكرا  يطالبو  اقوقهم امللروعة ، يطالبو  بر  خكاو  لغاتهم الرةياة يف منا
، و   خكو  هلم حنية يف احلكومة والونارة واملا ختنازب مغ عد هم وكثاافتهم السكانياة . 
وملا كانت احلكومات املتعاقبة يف العرا  ك خرياد    اان هم  ايئا  ، فقاد  اهروا السا ح بوجان 
احلكوماااات ، وظااا  القتااااا مساااتمرا  يف العهاااد امللكااا ، ويف عهاااد عباااد الكااارمي قازااام ، حيااااـ 
ا تاااد القتاااا بعااد هدنااة مبقتااة ، ألهناام كاناااوا يقولاااو  برننااا  اااركنا يف اإلطاحااة بالعهااد امللكاا  

 فرين حنيتنا من السلطة .
عاار  با  ا اتد كثاريا  ، ألنان كاا  يادعو إىل  وبعد قازم ازتمر النااعاع يف عهاد عباد السا م

باااة اقاااوقهم بنياااورة  كثااار القومياااة العربياااة الاااا كانااات خثاااري محياااة األكااارا   اااا يدفعااااهم للمطال
، وقاااد حاااوا عااار     يسااتنجد بعلماااء الاادين يف حرباان تااد األكاارا  ، فبعااـ إىل  (1)جديااة

 جمموعة من املراجاغ والعلمااء يطالبهم بإصدار فتوى خوجب اجلها  تد األكرا  .
 فرجبنا  ومن خلو الوفاو  ، الوفاد اليي بعثوه إلينا ،

 فا مبث  ذلو . هيا الوفد برننا ك أكننا    ن
قاااا لناااا موفاااد عاااار  : ملااااذا ك خنياااادرو  الفتاااوى ؟،  لساااتم خناااا و  بالوحااادة اإلزااا مية 
وإنالاة احلاادو  اجلغرافياة، وهااابكء األكاارا  انفنياااليو  يريااادو  جتعئاة العاارا  وازتئنيااا جااعء مناان 

 إلنلاء  ولة قومية هلم .
اإلز م  اليي يعط  ك  صااحب  قلت هلام : امللكلة خكمن يف  نكم مل خطبقوا املنها

                                                                                                                                                               

  األكارا  إىل  قاصاا  ، وقاد جن ات اكّخفاقيااة يف جتمياد القضاّية الكر يااة وحتجايم  ور املعارتاة ، فانساا ب املقااخلو 
م  قاارت األماام 1111املناااط  اجلبليااة احلدو يااة املمتااّدة مااغ كااّ  ماان إياارا  وخركيااا . وبعااد حاارب اسلاايا الثانيااة عااام 

مشااك  منطقاة همناة وحممياة  ولياا  ، وخادار مان قبا   36املت دة اعتباار منطقاة اللاماا العراقا  وحلادو  خاط العارف 
ين ختاارّل  معهمااا بقيّااة األحااعاب الكر يااة يف إطااار اجلبهااة الكر زااتانية املوّحاادة . حااعبني للمعارتااة الكر يااة ، واللااي

للمعيد راجغ : الربنا  واحلركة الت ّررياة الكر ياة ملساعو  الاربنا  ، وامتماغ الكار ي  رازاة اجتماعياة  قافياة زيازاية 
 . 7اك ، وموزوعة العرا  السيازية  لعبد الستار طاهر  ري  ، ومنيطف  الربنا  األزطورة واحلقيقة لفات  الربّ 

فااا  هاايا النيااد  : وقااد نا ت هاايه احلركااة ا القوميااة العربيااة ا يف  13ص « العاارا  اجلمهااوري»يقااوا جميااد خاادوري يف كتاباان  (1)
قلااا  األكااارا  واألقلياااات العرقياااة األخااارى إىل حاااّد جعلاااتهم يلاااعرو  معااان بااارهّنم يواجهاااو   خطاااارا  زيازاااية ينبغااا  هلااام    

 وا عل  خداركها بالتوكيد عل  هويتهم اساصة .يعمل
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حاا  حقاان ، فلااو كناااتم قااد طبقااتم اإلزااا م ملااا طالااب األكااارا  بتلااو احلقااو  ، أل  حقاااوقهم 
منيانة فا  ظ  النظام السيازا  اإلز م  ، فاإلز م يساوي بني اجلمياغ فاا  احلنياوا علاا  

 العلم واملاا والقدرة واملننيب والس م وما   بن ذلو . 
نكام رفعتام بوجن القوميات األخارى لاواء الادعوة إىل القومياة العربياة ،  ت  إلا  ذلو ، إ

وهاايا يوجاب ظهااور التعنياب القااوم  عناد ا خارين ، فا  خساتغرب عنادما يثاور األكارا  وهاام 
يطالبو  اقوقهام ، ألنكم السبب فا  ذلو ، ألّ   عوخاكم ك ختف  مغ مقاييا إز مية وك 

 عقلية وك واقعية .
إناااا خلقناااااكم مااان ذكااار و نثااا  وجعلنااااكم  اااعوبا وقبائااا  لتعاااارفوا إ  ا م يقاااوا : فاإلزااا

 كاارمكم عناااد هللا اخقااااكم
بااا ا احلبلااا  ، فاملقياااا  يف األفضااالية هاااو التقاااوى ، لااايا كاااا   (1)

 و بوذر وصهيب الروما  وزلما  الفارز 
لثانياااة مل يكااان هلااايه العاملياااة ااحلااارب  العااارخ ، زوازاااية يف نظااار اإلزااا م، وإ  ألخااايكر إباااا 

خركا  وماا  مان يقاوا هايا عارخ وهايا فارزا  وهايا كار ي وهاياهنااك  النعرة من وجو  . إذ لايا
  اابن ذلااو ، فالكاا  كااانوا إخااوة يعيلااو  فااا  ظاا  اإلزاا م احلنياا  ويتعاوجااو  فيمااا بياانهم ، 

بلااد كااانوا ياادا  الاادفاع عاان ال التجااارة ويعملااو  معااا  يف إجنااان امللاااريغ وحاا  يف  مااورويلااتكو  يف 
 نكام كماا   بالقومية ، وباملقاب  ير  األكرا  ليقولوا حنن  يضاا  قاومواحدة . إكّ  نكم ا   خنا و  

  وك . قوم ، وكما    لكم حقوقا  فإ  لنا حقوقا ، هيا
 مااا  انيااا  : فااا  القوميااة خااا   العقاا  ، أل  التمااايع األصاال  يف كفاااءة اإلنسااا  وقااادراخن 

انن ومااا ينطاا   و لاااو  بلاارخن  و عرقاان ، فهاايه  زاااا ما يااة للتمييااع ك قيمااة هلاااا ولاايا يف لساا
 مطلقا  .

 ّمااا  الثااا  : فالواقعيااة خقتضااا   ّ  يعاايش اإلنسااا   نااب  خياان ، ألّ  اإلنسااا  ااجااة إلااا  
 خياان اإلنسااا  ، فااالعرخ يسااتعني بالكااار ي ، والتكاا  يسااتعني بااالعرخ ، وهكاايا كاناات احلياااة 

 . (1)وزتبق 
                                                        

 . 13زورة احلجرات : ا ية  (1)
وهايا ياادّا علاا  رفعاة الرزااوا لصاال  هللا  ولقومااووإنّاان لاايكر لاو  بقولاان خعااىل :  -1ورمّباا يتلااّبـ  عااة القوميااة  (1)

إ  ا يااة كرباط هلاا بالقومياة العربياة علين وهلن وزلمو ورفعة العرب عل  زائر األنبيااء واألمام . ويف اجلاواب نقااوا : 
 إمّنااا املبمناو  إخااوة  وإمّناا ملاارية إىل حقيقاة  خاارى ، هايا  وك  و ّمااا  انياا : هناااك هياات خااا   ماا يااّدعو  :   ا 
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بعاااد جترباااة مريااارة جاااّرت عليهاااا الوبااااا ،  وقاااد ازاااتطاعت  ورباااا الااات ل  مااان النااااععة القومياااة
 فاحلروب الا ا تعلت

 بني فرنسا وبريطانيا كانت وراءها  وافغ قومية .
واكتلافوا إ  مااوروث القوميااة هااو الدماااار واسااراب، األماار الاايي جعلهاام يغااريو  ر يهاام يف 

ا ، و نتم ا    خيمت التجربة عل  ع هتا بعد    خركهاا  صا اهبا القومياة ، فرلغوها من جيوره
 «.من جّرب امرب حّلت بن الندامة»، وبعد     بت فللها ، وعل  قوا املث  : 

 يدعو إىل القومية العربية أيضاً . ) (قال : إن مجال عبد الناصر
 قلت :  وك  :  عوى عبد الناصار إىل القومية ليا برمر يقي  .

 انيا  : عل  فرف    ا عااءه كا  يقينيا  ، فهيا ك يع   نن  مر ص يح .  

                                                                                                                                                               

خلماا  العاارب وغااريهم .  مجيعاا  وكلماة   واعتنياموا ابا  هللا مجيعاا  كانوا  و غاري عارب . ب ا واملبمنو  عربا  
 ا قاوا الرزوا لصل  هللا  

 بالتقوىو . علين وهلن وزلمو : لك فض  لعرخ عل   عجم  وك ألبيض عل   زو  إكّ 
 والعرب هم األقربو . األقربو   وىل باملعرو وقولن خعاىل :  -2

للقرياب وإ  مل يكان  ليا معناه القومية العربية باملفهوم املنيطلح، فاإلز م يعط  احل ّ  األقربو ويف اجلواب نقوا : 
 قوما  بر  كا  األقرباء من غري القومية .

 لوك  يّية اللغة العربية ملا نعا القره  بلسا   عرخ ، وملا جاء بن نيٌب عرخ. -3
فا  ويف اجلواب نقوا : نعوا القره  بلغة العرب ك يدّا عل   فضلية اللغة العربية ، ولو قلنا إّ  اللغة العربية هلاا األفضالية 

خدّا عل   فضلية القومية .  ت  إىل ذلو لاو صاّح هايا اإلّ عااء لنياّح قاوا اليهاو  والننياارى ، فااليهو  هلام احلاّ  
    يقولوا إّ  العربية ه  األفض  ألّ  موز  نبّيهم واأللواح نعلت بلغتهم ، وكيا املسي يني .

رز  ، والقره   فضا  ماا  رزالن هللا زاب انن وخعااىل مان  وإ  قلت : الرزوا لصل  هللا علين وهلن وزلمو  فض  األنبياء وال
 كتب .

 قلت : زّلمنا بيلو ، ولكن لليهو     يروا فض   ألنفسهم عل  زائر األمم غري العرب وهيا باط  .
ي  مثّ إّ   عاااة القوميااة ياايعنو  إىل حقيقتااني ، األوىل : إّ  القوميااة مل خاادخ   عمااا  اللااعوب العربيااة ، ألّ  اللااعور الااد

وامليهيب جعٌء ك يتجع  من التاث التررخي  والثقايف ، وك أكن فنيلهما إكّ بت ّل  اللاعوب عان الادين واملايهب . 
والثانية : إّ  القومية مل خساتطغ حتريار  ّي جاعء  مان األراتا  املغتنيابة ، ومل خساتطغ    جتماغ العارب لنيااا  و تاّد 

إّ  علماء الورا ة واألجنا  ا بتوا احلقيقة العلمياة التالياة : إنّان ك خوجاد  ّي ملروع  إزتاخيج  . وعل   ّي حاا : ف
فااارو  ورا ياااة جوهرياااة باااني األعااارا  وإّ  اللاااعوب متلااااهبة يف القااادرات العقلياااة املتوار اااة ، وماااا يدعااااو إلاااا  جتسااايمن 

وهاااو نااااابغ ماااان  وخضااا يمن اكزااااتعمار مااان فاااارو  بااااني األعااارا  وزااااايره بعاااض العلماااااء والف زاااافة ك  زاااا  لاااان ،
 اكزتغ ا واكزتناعا  لثروات اللعوب ولدوافغ حضارية وعننيرية و قافية .
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 الثااا  : حاا  ا   ك خستطياااغ    حتكاام بنياا ة وزااقم قوميااة عبااد الناصاار ، ألهنااا كنالاات 
 فا  مرحالة اكختبار والتجربة . 

فاااإذا ازاااتطاع عباااد الناصااار    يغاااري  وتااااع العااارب حناااو األحسااان و   يعياااا  إزااارائي  مااان 
الوجااااو  ، فعناااد ذلاااو خساااتطيغ    خبااادي ر يااااو فيااان ، فاك عااااء وحاااده ك يكفااا  فاااا  إ بااااات 
ص اااة  و زااقم ماايهب ماان املااياهب ، مث  تاافت : وبتنياااوري إ  عباااد النااااصر زيفلاا  يف 

 جتاربتن وإنن زيعجع عن حترير فلسطني .
  عاااار  وحكومتاااان حيااااـ كااااكاااا  عباااد الناصااار   نييااااة مهماااة يف نظااار عباااد السااا م 

اإلع م العراق  يليد بل نيياة عبد الناصر ، وكا  خ ميي املدار  ينلدو  األ عار باةن ، 
 ويرفعو  صخَوره يف ك  مكا  . 

وقاااد  حاااادث عباااد السااا م ونارة بازااام ونارة الوحااادة مكلَّفاااة بإجياااا  التقاااارب باااني العااارا  
 .(1)ومنير

ى حملاااااربة األكاااارا  ، و  اااار ولااايلو : انععااااا املوفاااد الااايي نارناااا لغااارف احلنياااوا علااا  فتاااو 
هلاام : إ  مياااعا  موقفنااا زاا طهم ، وعنااادما كحظاات ه ااار اكمتعاااف علاا  وجااوههم ، قلاات 

 اإلز م  ، وعل  قوا اللاعر : املوق   هاو اإلزا م ، فإنا   ق 
 وك  يدعا  وصا   بليل                             
 وليلا  ك خقار هلام بياكا      

                                                        
وكا  ذلو يف ونارة طاهر  ىي األوىل ، وعني  ام  السامرائ  ونيرا  للبو  الوحدة مث عانّي بعاده الادكتور عباد الارنا   (1)

ة البكر الثانية عاني الادكتور مساارع م ، ويف ونار 6/1/1166 -31/1/1164حمّ  الدين وازتمر يف مننيبن من 
الراوي . و ع  عار  إىل إقامة جبهة قومية مغ منير مثّ بعد ذلو بلهرين خنّكر هلايه الادعوة وركاب موجاة اكحتاا  

 اك تاك  . 
ويف الظااهر كااا  عاار  ياادعو إىل الوحاادة ماغ منياار ولكاان يف الواقاغ كااا  خيلا  ذلااو . يقااوا فينيا  حّسااو  النياا ف  

ماننيان : لإّ  ع قاات  11ع قة عار   ماا عبد الناصر يف كتابن : منيرع امللاري عباد السا م ص العراق  عن 
 بغادا  بالقاهرة كانت طيبة يف الظاهر مهعونة يف الواقاغو . 

: وكااا  عبااد الساا م يف زيازااتن وفكااره العقائاادي باادائيا  ، فهااو ياابمن باللااعارات  21ا  21ويقااوا يف مكااا  هخاار ص 
القومياااااة ، ولكنااااان ك ألاااااو القااااادرة علااااا  رزااااام خطاااااط ازاااااتاخيجية حتاااااتم  و حتاااااّد  خلاااااو اللاااااعارات والباااااديهيات 
 والبديهيات .

نعم رفغ عار  لاواء املعارتاة تاد الوحادويني ا مجاعاة ناصار ا بعاد اإلنقا ب الفا ا  الايي قاام بان عاار  عباد الارنّا  يف 
 را  للدفاع وقائدا  للقّوات اجلّوية . م وكا  الرنّا  هنياك رئيسا  للونراء ووني1165 يلوا عام 
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 إذ انبجست  موع يف خدو                           
 خبانيَّ من بكا   ن خباك          

قاا : إ  هايا الكا م فين إهانة لنا ولل كوماة ، ولايكن يف علمكام    هلاايا املوقا  ه ااارا  
 زلبية عليكم وجيب    خستعد لت ّم  النتائا .

 قلااااااااااااااااااااااااااات : ك يهماااااااااااااااااااااااااااا  ذلاااااااااااااااااااااااااااو ، وقااااااااااااااااااااااااااااد قااااااااااااااااااااااااااااا زاااااااااااااااااااااااااااب انن وخعااااااااااااااااااااااااااااىل:
يا هللا بكا  عبده وخيوفونو باليين من  ونن ل

(1). 
لقااد قررنااا    منضااا  علاا  ماانها هللا ورزااولن ك نبااايل مبااا ينياايبنا حااا  لااو  ّ ى ذلااو إلااا  

 ازتلها نا ، ألننا ا بفضلن خعاىل ا  ص اب مبا   وقيم .
 وفع   نفيوا وعو هم تدنا ، فقد بد ت املضايقات عليناا ، وعلا  كا  مان رفاض إصادار

 فتوى تد األكرا  .
حتملنا ك  خلو املضايقات برحابة صدر ، ألننا كنا عل  يقني بر  موقفنا هو النيا يح . 

   
 ما  ولئو اليين ازاتجابوا للسالطة و صادروا الفتااوى مل أار وقات طويا  حاا  ذاقاوا وباااا 

م  خعاااىل يف حمكااا مااارهم ، فكااا  منيااريهم الساااجن بساابب خلااو الفتااوى  و غريهاااا ، وقااد قاااا 
إ  هللا لقوي ععيعكتاابن : 

 وقاا ،(2)
 . (1)…ومن  عرف عن ذكري فا  لن معيلة تنكا   يضا  : 

املهم إ  حتملت مضايقات عبد الس م عار  لكن األكرا  مل ينسوا موقفا  هايا ، فقاد 
،  غااا رت العاارا  إىل الكوياات ومنهااا إىل إيااارا  ، ويف إياارا  نار   وك  املاا ّ منيااطف  الااربنا 

إ ريااا ومسااعو  ، يف وقتااني  تلفااني ، وذّكاارا  مبااوقف  يف قضياااة الفتااوى و اايئا  فلاايئا   صاابح 
لألكاارا  قاااوة فااا  مشااااا العااارا  حيااـ اكناااوا    يرخاايوا حقاااوقهم ، وعلااا    اار ذلاااو املااااوق  
فسااااح األكااارا  لناااا الطريااا  إلاااا  مدهناااام ، ومن وناااا احلرياااة الكافياااة إلنلااااء املبزساااات وإقاماااة 

إليواء احملتاجاني وخونيااغ املعااونات علا  الفقاراء  (2)اريغ ، فرنلرنا حسينية يف مدينة  ق وةامللا
                                                        

 . 36زورة العمر : ا ية  (1) 
 . 41زورة احلا : ا ية  (2)
 .  124زورة طن : ا ية  (1)
 م .1112وكا  ذلو عام  (2)
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وإقاماااة موائاااد الطعاااام يف املنازااابات وإلحيااااء املنازااابات امل تلفااااة ماااان موالياااد األئماااة ووفيااااهتم 
 الدينية ، وباألخ  يف  هر رمضا  املبارك. 

خباااـ الااارباما الدينياااة واألخبااااار املتعلقاااة قمناااا بإنلااااء حمااااطة باااـ إذاعااا  وكانااات  كااايلو
الا خغطيهاا اإلذاعاة يف بثهاا صاغرية إك  هناا كانات مهماة ملادى بالعامل اإلز م  وكانت املساحة 

 ، مث إهنم فس وا اماا لنا يف(3)خر ريها 
خونيغ كتبناا فاا   تلا  ماد  كر زاتا  ، وقاد  زارعت بعااض  ور النلار فاا  خرمجاة بعاض  

للغة الكر ية ونلرها ، ومل ير  هيا النلاط للبعاض اليين حااولوا    يثاريوا العاداوة كتبنا إلا  ا
والبغضاء بيننا وباني األكرا  بل  الوزائ  والسب  ، فقالوا إ  ا حممد اللرياني ا يعترب األكارا  

 من اجلن ، وقاد بعـ األكارا  وفدا  إيّل ليستفسروا عن ذلو .
رت خفنيااي  ذلااو يف كتاااب النكاااح ماان موزااوعة الفقاان والاايي قلاات هلاام : اخفاقااا  إ   ذكاا

، وقاااد ناقلاات الروايااة الااا خقااوا : ل هناام قااوم مااان اجلاان قااد كلاا  هللا  (1)صاادر قباا  زاانوات
عاانهم الغطاااءو ، وقاااد اختلاا  العلماااء يف معااىن الروايااة ، وبر ياا  إ  األكاارا  ا يف هاايه الروايااة ا 

 . (2)إىل اجلََب   ي ذهب إىل اجلب  وهاو ملت  من َكَر َ « َكَر َ »هو مجاغ 
ماان هنااا ، فااا  املقنيااو  ماان األكاارا  فااا  الروايااة لاايا الطائفااة الكر يااة باا  املقنياااو  كاا  
النا  اليين يقطنو  املناط  اجلبلية وحنوهم املنقطعاو  عان األحكاام اللارعية واحلضاارة املدنياة  

نية ، فاألكرا  يف الرواية ك  من الدالة علا  ك  مبتعد عن احلضارة الدي« : األعراب»ككلمة 
 مان زكن اجلب  زواء كا  كر يا   و غريه فقد يكونو 

 هاا  فاار   و  هاا  إندونيسايا  و  هاا   فغانساتا  ، فاا  يلام  احلااديـ العننيار الكاار ي 
 املعرو  .
ملت  من ما ة اجلناني واجلناة ، وهاو ك « اجلن»هنا املستت باجلبا  ، فاإ  « اجلن»واملرا  ب

 . (1)  اهنم من اجلن يف قلباا اإلنايع
                                                        

 م هيا املقر ونسفتن واعتقلت العاملني فين مجيعا  .1117وقد  ايت قوات صدام عام  (3)
 اب النكاح .كت  61ا  62موزوعة الفقن    (1)
 . 611العدو ا طر ه كار  مطار ة  : طار ه و افعن . املنجد يف اللغة : ص … جاء يف املنجد : َكَرَ  ا كر ا   (2)

 ولو كا  املارا  إهّنم حقيقة من  ص  اجلن لعم    ك يكو  خكليفهم
 را  البلر .كتكلي  اإلنا لوتوح الفر  بني التكليفني مغ بداهة    األكرا  مكّلفو  كسائر  ف
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فهاابكء النااا  القاااطنني باجلباااا واملنقطعااني عاان امتمااغ واحلضااارة عناادما ياارخو  إلااا  املااد  
يكاااره التعامااا  معهااام وخاااعوجيهم ، باعتبااااار مكاااو هم فاااا  اجلبااااا وغلباااة اجلهااا  واألمياااة علااايهم 

 . (2)وابتعا هم عن املدينة واملعا رة الطبيعية
األمر يف كتاب الفقن النكاح و عطيتهم نس ة من هيا الكتااب املطباوع لكا  ذكرت هيا 

 يطمئنوا برنفسهم .
زاااّروا كثاااريا  مااان هاااايا التفساااري الااايي يااابطّلن ر ا  لااار ي الااايين يقولاااو  بااارّ  الرواياااة ور ت يف 

 األكرا  كطائفة . 
دوا إنناا مل يتنيايدوا يف املااء العكار ، إذ وجا وهكايا خابات ظناو   ولئاو الايين حااولوا   

 نق  مبا   اعوا عّنا ، باإلتافة إىل ذلو إننا  افعنا عن األكرا  .
 

 زيارة إدريس الربزاين بعد سنني
، وقااد حتد نااا بلكاا  مفنيَّا  حاوا  تلا   (1)نار  إ ريا الربنا  فا  مدينة قام املقدزاة

أل  احلااروب  الكاار ي ،القضااايا ، وقااد  عوخاان ليكااّر  جااّ  اهتماماان ماان  جاا  خثقياا  اللااعب 
باللااماا ، وزيازااة التجهياا  الااا ازاات دمتها احلكومااات الااا خعاقباات  املسااتمرة الااا عنياافت

 عل  العرا  حالت  و  خثقيفهم ومواكبتهم لل ضارة .
قلاات لاااان : جياااب عليكاااام    خكثاااروا ماااان املااادار  واملعاهاااد وجتعلاااوا التعلااايم إلعامياااا  ، كمااااا 

اإلكثار ماان طباعاة الكتاب وخونيعهاا لنلار العلاوم واملعاار  جيب اإلكثار من املكتبات العامة و 
يف اللماا ، فإ  اللماا مّر مب نة نتيجة زيازاة التجهيا  التاا  ازات دمتها احلكوماات الاا 
خوالااات علااا  العااارا  ، فعمااادوا إىل زاااّد نوافاااي العلااام واملعرفاااة عااان اللاااعب الكااار ي ، وقاااد ه  

   بالتهام العلوم . األوا  لك  ينهض هيا اللعب من زباخن ويبد
 ربيا  والساليمانية وصا ح الادين ، وقد هليت عل  نفسا      قاوم بترزايا املكتباات يف 

 مكتبات حتتاوي عل  

                                                        
وإذا احتماا  عاادم التعامااا  مااغ هاايا النيااان  ماان الناااا  ياابّ ي إىل انكسااار قلاااوهبم ف ينااياك ياادور األمااار بااني األهااام  (2)

 واملهم .
 ، وكناا أار  نلاطن من هناك . ه1311زنة  » ام ظلن  «هاجر إليها اإلمام املبل   (1)
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كتب باللغة الكر ياة واللغاة العربياة ، أل  هنااك جمموعاة كبارية جتياد اللغااة العربياة ، فاررجو 
طغ حا  ا   إجناان ذلاو .  زارلن    من العل  القدير    يوفق  هلايا األمار ، ولاو إ  مل  زات

 يعين  علين يف املستقب  القريب ، وما ذلو عل  هللا بععيع . 
 
 

 حوارات مع أساتذة ومتثقفني
 

 حوار يف التقليد
كاااا  لااادي جمموعاااة مااان األصااادقاء فاااا  اجلامعاااات ، يف بغااادا  وغريهاااا مااان احملافظاااات ،  

غ ماا  إلقامااة صااا ة اجلماعااة يف جامعااة وكااانوا علااا  اخنياااا  ائاام معاا  ، وقااد وفقااوا وبتلااجي
 بغدا  . 

جااااء  يف  حاااادى األياااام عاااد  مااان األزااااخية والطااا ب اجلاااامعيني وطرحااااوا علاااّ  بعااااض 
 ومن مجلتها السباا التايل : ملاذا حنن الليعة مت لفو  ؟ ، األزئلة

  ، كايلو قلت : األمم كاألفارا  ، فكما    الفر  أاّر مبراحا  ويكارب ويتقادم ، أارف ويارب 
األماام ، اااار مبراحااا  وختقااادم وختاجاااغ ، اااارف وخااارب  ، وهاااايا يتباااغ زااالوكها ، فكماااا    زااالوك 

 ومنها الفر   ّد  حالاتن زواء كا  يف خقدم  و خرخر ، كيلو زلوك األمم . 
 قالوا : يرى البعض    زبب خرخرنا هو رجاا الدين.

دم ، فرجاااا الاادين هاام الاايين قلاات : علاا  العكاااا ، فااإّ  رجاااا الاادين هاام زاابب التقاا
قارعاوا اإلجنلياع ح   خرجوهم من ب  نا يف  ورة العلرين بقياا ة املارينا حمماد خقا  اللارياني ، 
حيـ كا  مرجعا  لألمة ، وكا  حولن كثري من العلماء اليين  صب وا فيما بعد مراجاغ للتقلياد 

وم الوالااد والسايد عباد اهلااا ي اللارياني ، كالسيد  بو احلسان األصافها  واملاارينا الناائي  واملرحا
 واملرحوم السيد احلكيم وغريهم . 

يف العارا  اكن املرينا اللرياني من  حر اإلجنليع وطر هم من  رف الرافادين ، لكنان خويف 
يف منتني  الطري  ، والايين جااءوا من بعاده مل يكوناوا بقاوة   نيايتن وحنكاة إ ارخان ، األمار 
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 عو ة اإلجنليع مرة  خرى لكن هايه املرة برزلوب هخار هو اكنتداب .اليي   ى إلا  
وك خيفاا  علاا   حااد  ّ  علماااء اللاايعة  قاااموا حكومااة إزاا مية مستقلاااة عااان اإلجناااليع فااا  
مدينااة كاارب ء وتااواحيها ، وهااايا ماادو  يف كتاااب التاااري  باااألخ  الكتااب الااا خت اادث عاان 

 . (1) ورة العلرين
خافية عل  البعض ، فإذا كاا  هنااك مان ك علام لان بايلو ، فماا ذناب  هيه األمور خبدو
 العلماء يف ذلو ؟

قاااالوا : حنااان نعااار     التقلياااااد هااااو مناااط مااان  مناااااط الت لّااا  واللااايعة مت لّلفااااو  ألهنااااام 
 يقلدو  ،  ما  بناء العامة فألهنم ك يعرفو  التقليد فنراهم يف خقدم مستمر .

 لر ّل عل  هيا القوا .قلت : هناك م حظتا  يف ا
األوىل : التقلياد هااو زابب للتقاادم ولايا للتاارخر ، ألنّان يوجااب إر اا  اجلاهاا  علا  تااوء 

 هدى العامل ، فاإلز م يريد    يسري اجلميغ وف  وع  كام  ومعرفة  املة .
الثانياااة : هنااااك  وا  ااايعية كثااارية خرزسااات يف التااااري  ، وقاااد كتاااب الع ماااة حمماااد جاااوا  

، كمااا وإ  املرحااوم الساايد حمساان « وا اللاايعة يف التاااري »يف هاايا اماااا ةاااه :  مغنيااة كتابااا  
األماااني ذكاااار علااارات الااادوا الاااا  زسااااها اللااايعة يف التااااري ، وهااايا يااادا علاااا     اللاااايعة 
  ص اب خربة فا  السيازة واإل ارة واحلكومة ، كما و هنم  ص اب خربة يف الثورة  يضا  . 

 قليد هو اكخباع األعم  وإهناء مسبولية العق  ؟ قاا :  ليا معاىن الت
قلت : ليا املرا  مبعىن التقليد ما ذكرخن ب  هو رجوع من ك خربة لن إىل من ألاو اساربة 
والت ني  ، وهيه زنة احلياة ، فاملريض يايهب إىل الطبياب ليرخاي الادواء ، وألنان ك يعاار  

 ما ينفعن وما يضره ، فعلين   
لطبياب ، والايي يرياد    يبا  بيتاا  عليان    يايهب إىل املهناد  ، وهكايا يتبغ ر ي هايا ا

                                                        
م وخرزسات حكوماة  اعبية يف كارب ء واملاد  احملاررة امااورة 1121حيـ طخار  احلااكم العساكري مان كارب ء يف ااون  (1)

م السايد عباد احملسان 1121هلا . وبعاد وفااة اإلماام اللارياني عانّي الكرب ئياو  يف الساا   مان خلارين األوا عاام 
انياة  بو طبي  متنيّرفا  هلم ، وخلي  ععم  زاكرخريا  لان ، إكّ    ذلاو مل يادم طاوي   حياـ ازاتطاعت القاوات الربيط

م ، وإّ  1121خلاااارين الثاااااا   25   خقاااا  علاااا   باااااوب كاااارب ء مااااان جهااااة طاااااويريا ، وازتساااالمت كااااارب ء يف 
الربيطاانيني مل يادخلوها خوفااا  مان عمليااات اكغتيااا وألجا  خلااديد العقوباة علاا  األهاايل ، حياـ قطعااوا املااء عاان 

 املدينة و د وا احلنيار اكقتنيا ي عليها . 
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 بقية األمور احلياخية .
نعم التقليد األعم  هاو    يتر ر اإلنسا  بدعايات ا خارين كاالغرب و ذنابان وينيارَّ علا  

 ذلو .
ىل رغام اخضااح األمار هاو فاإلصرار عل     اإلز م  ين رجع  والتمسو هبايه املقولاة ع

 اليي يرّو  هليه الفكرة عن قنيد وخعمد . تقليد األعم  للغرب،ال
فبناءا  عل  هيا مان كيعار   مااور حياخان ، فعليان    يساتعني هباا ملان لان معرفاة هباا ، وهايا 
لايا بالتقلياد األعماا  با  التقلياد الااواع  الاايي يب اـ ماان باني العلمااء ماان هاو  عادهلم وماان 

 هو  فقههم .
ا   ماااااام اإلنساااا  ، فرمااااا    يتوجااان إىل اااااـ األماااور و خقنّياااا  وقاااد فاااتح اإلزاااا م الطريااا

احلقااااائ  و   ينياااابَّ وقتاااان يف طلااااب العلاااام وحتنيااااي  معرفااااة األحكااااام اللاااارعية ويااااتمكن ماااان 
اكزاااتدكا عليهاااا ومااان مث اكزاااتنباط فينيااابح جمتهااادا   و    يتبّاااغ مااان لااان خاااربة يف األحكااااام  

 كرجوع املريض إىل الطبيب .
  ريد     قّلد  حدا  إما  نن جيه  معىن التقليد فعلين    يتعلَّاام ذلاو ، فاليي يقوا إ  ك 

  و  نن يعر  لكنن معاند ، فمثلن مث  املريض اليي كيريد    يعم  بوصفة الطبيب .
 إ  اإلز م ك يرفض التقليد الواع  ب  يرفض التقليد

اليياان يقلّلاادو  ا خارين خقليادا  األعم  املب  عل  العاطفة وقاد وبَّ  القره  الكارمي  ولئاو 
 عماا  فيتبعااو  ه ااار هبائهااام وينيااّرو  علاا  البقاااء عليهااا ، وهااو خقليااد عاارب اجلاهليااة  بااائهم 

 و جدا هم يف عبا ة األصنام.
وإنّاا علا  ه اارهم مهتادو  إنّا وجدنا هباءنا عل   مة  فقد كانوا يقولو  : 

، فادليلهم  (1)
لنظار عان    هاايا العما  كاا  صا ي ا   و زاقيما  ، فاإذا كاا  الوحياد هو عم  هبائهم بغض ا

هااايا املنطااا  صاا ي ا  ، فاااإ  منطاا  اليهااو  الااايين وجاادوا هباااءهم علااا  اليهاااو ية هااو صااا يح 
 يضااا  ، ومنطااا  الننياااارى الاااايين وجاااادوا هبااااءهم علاا  الننيااارانية هاااو صااا يح  يضاااا  ، ومنطااا  

يح  يضاا  . هايا هاو التقلياد األعما  الايي امو  اليين وجدوا هباءهم عل  اموزية هو صا 
 زع  اإلز م حملاربتن .

                                                        
 . 22ة زورة العخر  : ا ي (1)
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 ما التقليد املبا  علا   زا  العق  والايي يفتح الطري   مام اإلنسا  إىل ما هاو  فضا  ، 
اخّبعوا من ك يسرلكم  جرا  وهام فهو خقليد  دوح ومرغوب فين ، يقوا هللا زب انن وخعااىل : 

مهتدو 
(2). 

نا مبعاىن خقليد العامل واسبري ، اليي يريد اسري ل خرين ، وهو اخباع الناايب حمماد واكخباع ه
 لصل  هللا علين وهلن وزلمو واخباع اإلماام املعنيوم لعلين الس مو حاا 

حضااوره واخباااع الفقياان اجلااامغ لللاارائط باعتبااااره امتااادا ا  لتعاااليم الرزااوا األعظاام واألئماااة 
 األطهار لعليهم الس مو.

 قالوا : اخباع العق  يكف  ف   تا  الرجوع إىل الفقين.
املساتق ت العقلياة ا كم الياة التنااقض ا  قلت : اخباع العق  فا  حدو   معروفة ص يح وهاو

حمادو ، فاإلنساا  ك يعار    مطل  األ ياء فهايا غاري  كان ، ألّ  عقا  اإلنساا  ما اخباعن يف 
حاا  عباااقرة التاااري  جناادهم  صاا اب خااربة يف  كاا   ااا ء ، وكيسااتطيغ    يعاار  كاا   اال ،

ذخنينياااهتم ، فالطبيااب العبقااري هاااو جاهااا  يف  اابو  اهلندزااة ا مااث   ا فااإذا  را  الطبيااب    
يبااا   ارا  ، فعليااان    يستلاااري املهناااد  وإكّ فاااإّ  عليااان    يااادر  اهلندزاااة عااادة زااانوات حااا  

خناوّع اكختنياصاات . واللا ء نفسان يستطيغ    يرزم ذخطيطا  لبيتن ، وهيا غري  كن للادة 
بالنسااابة للمهناااد  الااايي عليااان    يراجااااغ الطبياااب عنااادما أااارف ، فهاااو مل يساااتوعب  ااابو  
الطااااب بالرغاااام مااان ازاااتيعابن ألماااور اهلندزاااة ، فاااإذا  را     ك يااايهب إىل الطبياااب فعليااان    

ر غااري  كان ، ألّ  يدر  العلوم الطبية وينير  من عماره حا  ينيابح طبيباا  مااهرا  ، وهاايا  ما
هيا األمر زيجعلن يضيغ عمره يف التنق  للدرازاة مان هايا العلام إىل ذلاو العلام ، واحلااا    

 عمر اإلنسا  قنيري.
 

 حوارات يف الفقه والفقهاء
واللااا ء نفساان بالنساابة إلااا  الفقاان ، فهنااااك  نااا  ينياارفو  ماان عماارهم ًسااني عامااا   و 

  كثر يف حتنيي  العلوم
ت نينياااو  فااا  ذلاااو ، فهاام واألطباااء واملهندزااو  علااا  حاااد زاااواء يف هدايااة الفقهاااية وي

                                                        
 .   21زورة يا : ا ية  (2)
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النا  تمن ذخنينياهتم ، فعلينا    نث  برقاواا امتهادين كما نثا  بارقواا األطبااء واملهندزاني 
 يف ذخنينياهتم .

 وهناك   لة  رعية قطعية خدا علا  ذلو منها هية النفر الا ور ت يف القره  الكرمي . 
  حدهم وقاا : ما هيه ا ية ؟  قاطع 
وماااا كااا  املبمنااو  لينفااروا كافااة فلااوك نفاار ماان كااا  فرقااة ماانهم طائفااة ليتفقهااوا يف قلات : 

الدين ولينيروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم  يرو 
(1) . 

ومعااىن ا يااة : إّ  الاايين بقاااوا ومل ينفااروا علاايهم    يقلاادوا  ولئاااو الاايين نفااروا ، وازاااتنا ا  
يلو ، فإّ  التقليد يف اإلز م ليا خقليادا   عما  با  هااو خقلياٌد عان بنيارية ووعا  ، با  هااو ل

 خقليد يقاوم علا  الت قي  والتدقي  واكنت اب الني يح واكختيار األمث  .
اسطوة األوىل فا  التقليااد :    خيتاار اإلنساا  غاري امتهاد إنساانا  جمتهادا  فيقلاده ، وهنااك 

مااااء حاااوا خقلياااد األعلااام ، فنيااااحب املساااالو وصااااحب اجلاااواهر وصااااحب خااا   باااني العل
الفنيااوا ومجاعااة هخاارو  ك ياارو  إ ااكاك  يف خقليااد غااري األعلاام ، باادلي   نناااا نااارى الكثااري ماان 

 النا  ييهبو  إىل األطباء وهم ليسوا بالدرجة العليا من العلم ، 
 فالبعض يراجغ الطبيب غري األعلم واملهند  غري األعلم.

وهناااك مجااغ ماان العلماااء ياارو  وجااوب خقليااد األعلاام ،  مثاااا اللااي  مرخضاا  األننياااااري 
 بلرط خوفر األعلم وإكّ فيسقط التكلي  .« قد  زره»

وك خيفاا     ماان   لااة القااائلني باألعلمياااة ،    العقاا  أياا  إىل األعلاام باعتباااره  فضاا  يف 
 حالة التقليد . 

كنمااا  ، ألننااا كمنلااو الروايااات الااا خلااتط قيااد  و نااا بتنيااوري األعلاام  فضاا  ولاايا  ماارا  
 لينايروا قاومهماألعلم ، كما    ا ية ك خلري إىل وجاوب خقليااد األعلام ، فمنطوقهاا لايا 

 علمهاام ، كااايلو الروايااة الااا ننيااها لماان كااا  ماان الفقهاااء صااائنا  لنفساان حافظااا  لديناان  الفااا  
، وك فر  هنا زواءا  كا   علم  و غري  علام (1)   يقلدوهولاهواه مطيعا  ألمر موكه فعل  العوام 

 . 

                                                        
 . 122زورة التوبة : ا ية  (1)
 . 33411ح  11ب  131ص  27وزائ  الليعة :    (1)
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 و  ية عبارة « من كا   علم»فإذا كا  املفتف خقليد األعلام كا  الن  بلك  هخر هو 
 . (2) خرى  الة عل  ترورة األعلمية

طبعا  ليا اثنا يف هايا املضامار ، با  اثناا يادور حاوا  ها  التقلياد ، فارنتم خقولااو  بار  
لكاان األمااار تقلياااد زااّبب خقهقاار اللاايعة وذخلفهاام ، بينمااا الساانة خقاادموا ألهناام ك يقلاادو  ، ال

  هنم   معكوٌ  ااما  ، فالسنة يقلدو   يضا  إك
 يقلدو  علماء ماخوا قب   ل  عام .

: لاااو  (1)وهنااا يكماان الفاار  بااني الليعااااة والساانة ، وعلاا  قااوا الع ماااة الساايد حممااد باااقر
و حمماد  و مالاو  و  محاد ، فاإّ  هابكء يرجعاو  بناا  لا  عاام إىل الاوراء ألهنام قلدمت النعما   

 ماخوا ، والسخنَّة ك نالوا يقلادوهنم بعد     غلقوا باب اكجتها  .
طبعا  ك يراعاو   رائط العما  واملكااا  وظارو  األمام مان حياـ التقادم والت لا  والعلام 

./ عاان 11عااا  يف ظاارو  خكااا  خكااو   تلفااة  واجلهاا  و . . فكياا  أكاان    خقلّااد إنسااانا  
 ظرو  اليوم .

  ما حنان ، فنقاوا بر  يكو  نما  التقليد ونما  اكزتنباط واحدا  .
علاايهم »قااد يقااوا الاابعض ، و نااتم  يضااا  خفعلااو  مااا يفعلاان السااّنة، خقلاادو  الناايب واألئماااة 

 . اليين عا وا قب   كثر من  ل  عام  يضا  « هك  الت ية والس م
جوابناااا علااااا  ذلااااو ، ا  النااااايب لصاااال  هللا علياااان وهلاااان وزاااالمو واألئمااااة األطهاااااار لعلاااايهم 
السا مو مااثلهم مثاا  اللااما الااا ك نالاات خلاار  وزتاااظ  خلاار  وخلااغ برنوارهااا علاا   رجاااء 

 ومكا  ، خبل  ، إذ أكان اكزتفا ة منها يف ك  نما الكرة اكرتية ، فه  ك خعت   و 
اإلماااام مرخبطاااا  باااا  زب ااااانن ، البااااق  والقاااائم يف كااا  مكاااا  ونماااا  ، ذلاااو أل  النااايب و 

فكاااا   ينااان صااااحلا  جلمياااغ األعنياااار ، وقااااد قاااااا رزااااوا هللا لصااال  هللا عليااان وهلااان وزااالمو : 

                                                        
وقد فني  اإلمام املبل  احلديـ عن   لة القائلني باألعلمياة و  لاة الايين ك يلاتطو  األعلمياة يف موزاوعة الفقان    (2)

 كتاب اكجتها  والتقليد .  1
، ولان مساجد يف كارب ء باةان قاد  اّيده يف نمانان  ه1211ونة العلمية يف مدينة كارب ء املقدزاة ، خاوىّف عاام نعيم احل (1)

. 
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 . (1)لحا ا حممد ح ا إلا  يوم القيامة وحرامن حرام إىل يوم القيامةو
 ا  ومكا  ؟ قالوا : كي  أكن    ينيلح اإلزا م لكا  نم

قلاات : هناااك  واباات فااا  اإلزاا م ك خقبااا  التغيااري وك التباادي  مطلقاااا  ، وهنااااك متغااريات 
خرخبط بالعما  واملكا  . فمان الثوابات : وجااوب النيا ة و هناا ركعتاا  يف النياباح و رباغ للظهار 

، والنياوم و ربغ للعنير و  ث للمغرب و ربغ للعلاء ، و   املساافر ينيال  القنيار يف الرباعياة 
مااان الثوابااات ووجوبااان يف  اااهر رمضاااا  املباااارك مااان الثوابااات  يضاااا  ، وكااايلو اسماااا والعكااااة 

 وهكيا .
و عااادوا هلااام ماااا ا ياااة الكرأاااة : وهنااااك  ماااور ختغاااري خبعااااا  للعماااا  واملكاااا  ، مثااا  خطبيااا  

ازتطعتم من قوة.. 
والطائرة  البندقية . فمرة خكو  القوة فا  ا ية ها  السي  و انية خنيبح(2)

 وطورا  خكو    عة الليعر ، فقد خغري املوتوع بتغري الوزيلة .
 التغيري  من هنا فإّ  جوهار األحكام  ابات ك يعر 

 بينما املا ة الا خنفي احلكم ها  املتغيّارة ألهنا ذخضغ لظرو  العما  واملكا  .
 م السااايارة  م كااايلو بقياااة األحكاااام مثااا  احلاااا هااا  يكاااو  ركوباااا  علااا  اجلمااا  واحلنياااا  

الطاااائرة ، وكااايلو مثااا  ازااات باب الضاااياء يف املساااجد زاااواء كانااات اإلناااارة ااااار  الساااع   و 
 املنيابيح العيتية  و الطاقة الكهربائية . 

ويكمااان زااار خلاااو  اإلزااا م يف هااايه املسااارلة بالااايات ، حياااـ انااان مت ااارك يساااتطيغ    
  خرخااي   ااكاك  متنوعااة عنااد يسااااير ويواكااب األنمااا ، فقااد وتااغ اإلزاا م قواعااد عاماااة وهاا

التطبي  . و مامنا الكثري الكثري من القواعد الفقهية ذكرها العلماء يف مظاا  كتابهم نايكر منهاا 
 (2)لاإلزاا م جيااّب مااا قبلاانو (1)علااا  زبيااا  املثاااا : لالناااا  مساالطو  علاا   مااواهلم و نفسااهمو

                                                        
عان  خ عباد هللا لعليان السا مو  7الباب الثالـ علر ، بااب هخار يف  مار الكتاب    141بنيائر الدرجات : ص  (1)

. 
 . 61زورة األنفاا : ا ية  (2)
.  7ح  33ب  272ص  2اياااااااة التالياااااااة : لالناااااااا  مسااااااالطو  علااااااا   ماااااااواهلمو ااااااااار األناااااااوار :  ازاااااااتنا ا  إىل الرو  (1)

 « .6زورة األحعاب : ا ية . » النيب  وىل باملبمنني من  نفسهم لو نفسهمو مستفا  من قولن خعاىل : 
 1625ح  15ب  414ص  7ازتنا ا  إىل احلديـ الوار  : لاإلز م جيب ما قبلانو  نظار مساتدرك الوزاائ  :    (2)

. 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 162 

 . (3)لك   ل لو طاهر ح  خعلم بنجازتنو
فرنك اااوا مااا طااااب بة إىل خعااد  العوجااات ازااتنا ا  ل يااة الكرأااة : واألماار نفساان بالنساا 

لكم مان النسااء مثاىن و ا ث وربااع
، وا ياة خنازاب فاا  التطبيا   تلا  الظاارو  ، فاإذا  (1)

قااّ  عااد  النساااء فاككتفاااء بواحاادة ،  مااا إذا كثاار فااالع   هااو التعااد  فااا  العوجااات حاا  ك 
 وا  .خبق  امر ة يف امتمغ ب  ن 

ومااان اسطااار    خقاااوا إّ  قاااانو  التعاااد  كاااا  علااا  عهاااد رزاااوا هللا لصااال  هللا عليااان وهلااان 
وزاالمو وك حاجااة لنااا باان اليااوم باعتبااار    الااعمن قااد خطااور  و    خقااوا كاناات املتعااة يف نماان 
الرزوا حمّللة واليوم ك يسامح الظار  مبمارزاتها  و    يقاوا يف نمان الرزاوا لصال  هللا عليان 

وزلمو مل يكن هنااك األرن فلم ييكر يف احملاصاي  العكوياة  ماا الياوم ملاا خاوفر هايا احملنياوا وهلن 
 ف بد من خعيني العكاة علين . 

ص يح عنادما خلاعر بارّ  مقاا ير العكااة غاري كافياة فاإّ  املراجاغ جيتمعاو  يف نطاا   اورى 
األخارى مبقتاا  مستاادلني  الفقهاء ويتداولو  هيا املوتوع فيقاررو  وتاغ الضاريبة علاا  األ اياء

بر لة  انوية كدلي  اكتطارار و لي  احلر  و لي  الضارورات وما   بن . فقد ور  لماا مان  ال 
 حّرمن هللا إكّ وقد  حّلن ملن اتطر إليانو ، وهكيا يف غري العكاة كاسما واجلعية واسرا  .

 قالوا : فا  هيا العنير ه  أكن قطغ يد السار  ؟ 
 ا  إجراء حّد الرجم بالعا  احملنين ؟وه  باإلمك

 قلت : نعم ، وملاذا ك أكن ذلو ؟
 قالوا : ك يقب   حد مّنا هيا العم  .

قلاات : باا  العكااا زاايقب  العااامل منّاااا ذلااو إذا عرفااوا خفاصااي  ذلااو ، جيااب علاايكم    
ء يف  تلا   خعلماوا  ّ  يد الساار  كخقطاغ إكّ بعاد خوفاار جمموعااة مان اللاروط ، ذكرهاا الفقهاا

كتبهم ، وهيه اللاروط ناا رة احلنياوا وها  غاري مت ققاة يف الواقااغ ، لايا ذكار  حااد الكتّااب 
                                                        

ح  31ب  513ص  2ازاااتنا ا  إىل احلاااديـ الاااوار  لكااا   ااا ء طااااهر حااا  خعلااام انااان قااايرو مساااتدرك الوزاااائ    (3)
. وقاااد خطااار   111ح  12ب  215ص 1ولكااا   ااا ء نظيااا  حااا  خعلااام انااان قااايرو التهاااييب    27414

 «ر  الساايد البجنااور ي يف كتابااان ، كمااا خطااا« القواعاااد الفقهيااة»اإلمااام املبلاا  إىل بعااض خلاااو القواعااد يف كتاباان 
 إىل الكثري من خلو القواعد .  »القواعد الفقهية 

 . 3زورة النساء : ا ية  (1)
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املنياريني يف إحاادى كتباان : مناي عهااد الرزااوا لصال  هللا علياان وهلاان وزالمو وحاا  عهااد اإلمااام 
 زنةو مل خقطغ إكّ مثانية  يدي . 211اجلوا  لعلين الس مو حيـ مرت ل

يف هاايا املقاادار ماان قطااغ األياادي ، فلااو افتتاانا وقااوع حا  ااة زاارقة  وعناادي مناقلااة حاا 
ووجدناا ك  اللروط متوفرة لقطغ ياده لكن وجادنا  يضااا     قطاغ الياد زيتسابب إهاناة للادين 

 ، ف ينئي نستطيغ    نلجر إىل  ية عقوبة خر يبية لتر يبن كالسجن  و الغرامة  و ما   بن .
 .(1)اد اثن العلماء يف مبلفاهتم يف  ماكن عدة وهيا اـ  قيا  ومفنياّ  ، وق

 قالوا : ملاذا ك جيتمغ العلماء ح   ّلوا امللاك  العالقة .
 قلت : ه  خقنيدو  امللاك  السيازية واكقتنيا ية

 وما   بن ؟ فاهنم جيتمعو  عند احلاجة .
رينا حمماااد و تافت : وكانات هنالااو جماالا لللااورى يف التااري  املعاصاار ، فقاد اجتمااغ املا

خقا  اللرياني مغ زبعني من العلماء عند قيام  ورة العلرين إلنقاذ اللعب العااراق  ماان بارا ن 
املسااتعمرين ، كمااا وكاناات هناااك اجتماعااات  ااارك فيهااا ا خونااد اسرازااا  إلنقااااذ إياارا  ماان 

 اكزتبدا  .
 ل ود حساان اللاااريانيوياايكر لنااا التاااري  : إ  هنااااك اجتماعااات كااا  يقااوم هبااا املاارينا حمماا

الايي كاانت حتتكره اللركات الربيطانية يف إيرا   (1)الكباري فا  مدينة زاماراء فا  قضية التنباك
. 

 ويف  ي وقت كانت خظهار امللاكا  كا  العلماء جيتمعو  ويتفقو  عل  قرارات موحدة .
 قالوا : وملاذا ك جيتمغ العلماء ا   ؟

                                                        
 هيا املب ـ يف كتاب احلدو  والتععيرات من موزوعة الفقن . » ام ظلن«فنّي  اإلمام املبل   (1)
  التازاااغ علااار املاااي  ي ، وكاااا  يوتاااغ يف النرجيلاااة والتنبااااك :  حاااد  ناااواع التباااجن الااايي كاااا   اااائعا  يف إيااارا  يف القااار  (1)

 لتدخينن . 
وقاماات  ااورة التنباااك بعااد الفتااوى الااا  صاادرها اإلمااام الساايد حممااد حساان اللاارياني ا ماان  جاادا  اإلمااام املبلّاا  ا ونااّ  

حااارب  الفتااوى : بساام هللا الاارمحن الاارحيم ازااتعماا التنباااك والتاانت حاارام بااري حنااو كااا  ، وماان ازااتعملن كااا  كماان
 اإلمام لعج  هللا فرجنو . 

وزاابب إصاادار الفتااوى هااو ماانح ناصاار  ياان  اااه حااّ  امتيااان التبااجن إىل إحاادى اللااركات الربيطانيااة لبيعاان يف  اخاا  إياارا  
وخارجن ، ونتيجة هليه الفتوى اتطر اللاه ناصر الدين    ييعن للفتوى ويلغ  اإلّخفاقية بعد    امتنغ الناا  عان 

 خظاهرات صاخبة عمَّت ك   املد  اإليرانية للتنديد باللاه وباإلخفاقية . التدخني وزاروا يف
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؛ ففا  هيا املنعا اليي جتلسو  فين اجتمغ والادي ماغ السيااد قلت : ا   جيتمغ العلماء 
وحتااااّد وا حااااوا طغيااااا  املاااااد اللاااايوع  وكيفيااااة  »قدزاااات  زاااارارهم«اسااااوئ  والساااايد احلكاااايم 

، واكناوا هبايا املوقاا      (1)مواجهتان ، و صاادروا فتااوى بت اارمي اكنتمااء إىل احلاعب اللاايوع 
 يسايوا يف إزقاط الليوعية .

القنياااد هااااو اكجتمااااع فاااا  مناقلاااة  ماااور األحكاااام اللااارعية بنيااااورة مفنيلااااة ،  وإذا كاااا 
 ويسم  هيا اكجتماع بدر  اسار  فهيا موجو  لك  فقين .

مث زااارلو  :  لااايا العلماااااء يستقااااو   حكاااامهم مااان منيااادر واحاااد هاااو الكتااااب والسااانة 
جاااب صااا ة اجلمعاااة واإلمجااااع والعقااا  ، ملااااذا هااايه اكخت فاااات يف األحكاااام ، فهنااااك مااان يو 

وهناااك ماان ك يوجبهااا وهنااك ماان يقااوا يف الّكاار زابعة وعلاارو   ااربا  وهناااك ماان يقاااوا زاابعة 
 و   و  وهخر يقوا    ة و ربعو  ، ملاذا هيا اكخت   ؟ 

قلت : اكختا   زخنَّة احليااة ، فليا هناااك مان ك خيتلا  ك  هللا زاب انن وخعااىل خلا  
 متباينة ، ليا كا  اكخت    مرا  طبيعيا  . اإلنسا  بقدرات عقلية

ومبقدوركم    خ حظوا هيا اكخت   يف الربملانات والونارات ، فهناك ا ماث  ا مان يادعو 
 إىل احلرب مغ

هاايه الدولاااة وهنااااك مااان ياادعو إلاااا  السااا م ، وهنااااك ماان يناااا ي بريياااة النياااناعة للاااادولة 
وحااا  اجلانااب اكقتنيااا ي هناااك ماان ياارى تااارورة  وهنااااك مااان ياادعو إىل اكهتمااام بالعراعااة ،

اكهتمام بالنيناعات اسفيفاة ، ومن يارى بريياة النياناعات الثقيلاة ، فهاايا اكخات   موجاو  
 يف ك  نما  ومكا  ، هيا  وك  . 

و انيااااا  : إ  اخاااات فهم يف فهاااام ا يااااة والروايااااة وماااااا هااااو املاااارا  منهااااا جيعلهاااام خيتلفااااو  يف 
 األحكام .
: لنفتف    العلماء ازتلموا احلكم يف بلاد مان البلادا  فمااذا زايفعلو  فيماا بيانهم  قالوا

 ، وهم عل  هيا النمط من اكخت   ؟
 قلت : هناك حّ   : 

                                                        
وقد طبعتا فتوى السيد احلكيم والسيد اللرياني وونعتا يف  حناء  تلفة من العرا  ، للمعيد راجغ الليعة والدولة القومية  (1)

 يف العرا ، حسن العلوي. 
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احلا  األوا : اللورى واعتما  ر ي األكثرية ، وهناك إ اارة مان القاره  الكارمي حاوا هايا 
 .(2)…و اورهم يف األمر (1) …نهم و مارهم  ورى بياملوتوع يقوا هللا زب اانن :

واحل  الثا  :  زلوب اكقتاع ، وذلو عندما يكو  هناك علرة من العلماء يبيدو   مارا  
وعلرة خيالفو  هيا األمر ، فإننا نقتع بينهماا وخكااو  حنيايلة القرعاة ها  املعياار ، وقاد ذكار 

 القره  الكرمي موتوع القرعة يف قنية
 .يونا لعلين الس مو 

وقد خوزلت بعض الربملانات هبيا األزلوب ، واذخيخن معيارا  للتنيويت علا  الار ي املناانع 
 فين . 

قااالوا : كياا  أكااان    نعتماااد القرعااة ، مااغ    هللا زااب انن وخعاااىل من نااا العقاا  و عطانااا 
ب الاور  إحاادايا زالالقدرة الفكرية عل  التفكري ؟ كي  أكننا    حنتكام إلا  قنياصتني من 

 املنط     يرجغ اإلنسا  العاق  إىل  ل ك يعق  . واألخرى إجياب ، فه  من
 قلت : ك

 قالوا كي  ؟ 
قلت : ألّ  العقا ء  نفسهم اخفقوا فيماا بيانهم    يت ايوا ماان هاايا األزالوب طريقاا  حلا  
ملك هتم ، واخفا  العق ء حجة ، ليلو فإ  هيا األزلوب عق ئ  فا  حاا احننيار حا  

 امللك ت بن  ألنن يضغ حدا  للملكلة .
عناااد ذلاااو  اااكرونا علاااا   جوبتناااا ألزااائلتهم ، وكاااانوا فعااا   يريااادو     يتبنياااروا ويعرفاااوا 
احلاااقيقة ، ومل يكونااوا يرغبااو  يف املااراء واجلااداا ، لاايلو كااانوا يقتنعااو  باااجلواب عناادما يكااو  

 منطقيا  .
ناار  إلاايكم ماارة  خاارى ، مث و عونااا  وعنااد خااروجهم قااالوا : إذا كاناات لاادينا  زاائلة زااو 

 وخرجوا . 
 

 لقاء أمحد حسن البكر رئيس الوزراء
                                                        

 . 31زورة اللورى : ا ية  (1)
 . 151ا  : ا ية زورة ها عمر  (2)
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وكاا  هناياك رئيساا  للااونراء فاا  حكوماة عبااد السا م عاار  ، وقاد بعااـ إليناا خاربا  مفااا ه 
  نن يريد نيارة مدينة كرب ء املقدزة واللقاء بنا .

ي  اللااري  ، حااا  مت هاايا وقاااد التقياات باان يف جملساانا يف إحاادى قاعااات النياا ن احلساا
لل ضااور، كعااا   يف النااا  ومساامغ ماانهم . و عااوت بعااض األصاادقاء اللقاااء  مااام ماار ى ماان 

مثااا  هاااايه اللقااااءات ،  مثاااا السااايد مرخضااا  القااعوي  والسااايد زاااعيد نياا  ومجعاااا  مااان العلمااااء 
 والفض ء واسطباء والكتاب يربو عد هم األربعني   نيا  . 

كاااا  يضاام قراباااة العلاارين   نيااا  ، فكااا  برفقتاان ونياار اإلصاا ح حضاار موكااب البكاار، و 
 العراعا  ومدير األمن العام ومدير اللرطة العام وعد  من الونراء . 

ولرمبا كانت رغبتهم يف لقائنا ليسمعوا منّاا ماا نرياد    نقولان لينفايوا بعضان ويتكاوا الابعض 
، وكنّااااا هاااد امللكيااااني وعهاااد اللااايوعيني ا خاااار ، فقاااد كنّااااا زاااابقا  نلتقااا  بوفااااد احلكوماااة يف ع

 عرفنا نطالبهم بتطبي  اللريعة ، ليلو
 لدى الدوائار احلكومية إننا حنم  ياوم اللعب ونريد خطبي  اإلز م .

ولرمبا كا  اهلد  من العيارة هو اساداع والتضلي   ي إظهار املوافقاة علا  مطالبناا وخبطاني 
 امل الفة لنا . 

 او خقليد احلكومات الا خدع   هنا مجاهريية ومنبثقة من اللعب . ولرمبا كا  اهلد  ه
عل   ي حاا : جاء البكر إلينا وبعد مقدمة قنيرية ، قااا : ملااذا كناتم ذخاالفو  العهادين 

 ؟ (1)السابقني
 قلت : يف الواقغ مطالبناا من احلكاومات السابقة بالت ديد ه  : 

زاا م ، ف بااد    خنياابح القااوانني احلاكمااة علياان ملّااا كااا  اللااعب العراقاا   ااعبا  ياادين باإل
 اللبو  واحلقوا ، اقتنيا ية اجتماعية زيازية، وما   بن. قوانني إز مية يف  تل  

فااإذا كاناات احلكومااات قااد عملاات هباايه الننيااي ة ، فقااد كساابت حمبااة النااا  ، وتاامنت 
املناااقض لللااعب  لنفسااها البقاااء واكزااتمرار يف احلكاام ، فاحلكومااات التااا  خنياابح يف الطاار 

خنتهاا  إىل الااعواا والفناااء . فاللاااعب يلاابن النهاار اجلاااري ، واحلكومااة بقعااة صااغرية طافيااة فااو  
النهر ، فإذا  خي قسم من ماء النهر لونا  خاصاا  ، فإنان زيضام   هايا اللاو  بعاد فاتة وجياعة 

                                                        
  ي العهد امللك  والعهد اجلمهوري .  (1)
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 املطلبو  البقعة ح  لو غطّات زط ن ، هايا مطلب ،من العمن ، فالنهار ك يرخي لو  
ا خاار : إ  علاايكم    خعملاااوا جاهااادين ماان  جاا     خنيااب وا  ااعبيني حتكماااو  قلااوب 

 النا  ، حا   بكم النا  ويساندوكم يف  عمالكم وبراجمكم .
واجلماهريية واللعبية خعا     خكوناوا يف منياا  الناا ، خايهبو  معهام وخارخو  معهام با  

خعاااا     خفت ااوا  باااوابكم للناااا  وخساااتقبلوهم يف  خكوناااوا خلفهااام ولااايا  مااامهم ، اجلماهااااريية
 وائاااركم لتسااامعوا منهاااام ولت لّاااوا ملااااكلهم ، فلااايا الناااا  جمموعاااة مااان العبياااد واإلمااااء حااا  

 خت كموا يف رقاهبم ؟
ماان ك ماا  ، وقاااطع  ظنااا  مناان  ناان  اااوا    يتاادارك  (1)امااتعض ونياار اإلصااا ح العراعااا 
د امحااد حسان البكار هاو رجا   اعيب ، ومان ع ئام  اعبيتن املوق  ، وقااا : خعلماو     الساي

 جمينن إليكم وفتاح احلاديـ معكم يف هيا املوتوع ، وجلوزن عل  األرف .
قاطعتاان قااائ   : ازااكت ، حناان نعااار  حاكمااا   ااعبيا  كاإلمااام علااا  باان  خ طالااب لعلياان 

وفاة لقضااء حاوائا الس مو اليي جيلا عل  األرف وينام عليها، وكا  جيلاا يف مساجد الك
النااا  ، وكااا  ماان علاا  ذلااو املكااا  ينياادّلر  حكاماان يف القضاااء والسيازااة ومااا   اابن ذلااو ، 

 وكنالت
هناك  ّكة خسم  بدّكة القضااء يف مسجد الكوفة كا  اإلمام علا  لعليان السا مو جيلاا 

 عليها   ناء القضاء .
مو كااا  يتجااوا يف األزااوا  و ااد نا التاااري     اإلمااام علاا  باان  بااا  طالااب لعلياان الساا 

ويرمر باملعرو  وينها  عان املنكار ، وكاا  يقا  يف الطااري  ، لي اا  ملااك  الناا  ، ملاكلة 
 اللي  الكبري واملر ة العجون والف  الفقري واللاب والطف  وهكيا .

التّمااار ، جيلااا عنااده ، و حيانااا  عنااد وعناادما كااا  ينهاا   عمالاان ييهاااب إلااا   كااا  ميااثم 
علياان هك  »اإلمااام لعلياان الساا مو يبيااغ التماار مكاناان ، وقباا  اإلمااام علاا   م كااا غياااب ميااث

كااا  رزااوا هللا لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو يفعاا  ذلااو ، فقااد كااا  رجااا  « الت يااة والساا م
 ااعبيا  يعا اار النااا  البسااطاء وجيالسااهم ، حاا       نيااا   خااا  علياان وخعجااب ماان زاالوك 

                                                        
الدكتور زعدو  لوكح امللهور بسعدو  محا ي . كا  ونيرا  لإلص ح العراع  يف ونارة البكر األوىل يف عهد عار  .  (1)

ئازاة املاا م خقّلد عدة مناصب منها ونارة اسارجية ورئازة الونراء ور 1161ويف عهد البكر وصدام  ي مني عام 
 الوط  ، وكناا أار   عمالن يف حكومة صدام . 
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 ألن   اهدت ملوكا  ، فلم خكن خنيرفاخن كتنيرفاهتم . الرزوا ، وقاا إنن ليا ملكا  
ويااايكر لناااا التااااري     علاااا  بااان  باااا  طالاااب لعليااان السااا مو كاااا  جيلاااا علااا  الاااتاب ، 
وجيلا بني املت اصمني للقضاء عل  التاب  يضا  ، ح  ةاه رزوا هللا لصل  هللا عليان وهلان 

 « . خ خراب »  وزلمو ب
   ختنيار  هبايه الكيفياة ، حا  خكساب قلاوب الناا  وعاواطفهم ، حنن نرياد مان حكوماخناا 

 ويبق  ذكرهم يف خري . 
 انظروا إىل ا   وبعد قراباة  ل  و ربعمائاة عام ،

كناا ذكر رزوا اإلز م و مري املبمنني لعليهما الس مو يف القلاوب ، وحاديثهم يخاروى علا  
 . املنابر واملآذ 

مل اخرك فرصة لونير العراعة ليثاري  ابهاخن ، الَتفاَت إليان وقاد  ملا   رك امحد حسن البكر   ّ 
 بانت علين م مح الغضب وقااا : ازكت ، ازكت ، ح  ينه  السيد حديثن وموتوعن .

 فطفقت  خكلم مب ء فم  :
لقااد بعااـ هللا زااب انن وخعاااىل النااايب لصااّل  هللا علياان وهلاان وزااّلمو برزااالة اإلزاا م كاملااة 

منعه عن النق   ، ألّ  النق  ير  من الناقا  ، وإ  هللا زب انن وخعاىل وليا فيها  ي نق
الانق ، لايا فاإلزا م لايا ااجاة إىل مان يكملان زاواء كاا   ، فك  ما يفعلن  يضاا  منااعَّه عان

ذلااو جملااا قيااا ة الثااورة  و قواناااني اللاار  والغاارب ، يتضاامن اإلزاا م قااوانني  ابتااة و ائمااة ، 
: لحااااا ا حمماااااد حااااا ا إىل ياااااوم القيااااااامة وحرامااااان حااااارام إىل ياااااوم وهااااا  ننياااااوص وار ة حناااااو 

 .(1)القيامةو
وهناااك قواعااد عامااة جعلهااا اإلزاا م للمسااائ  املتجااد ة واملتطااورة، خنسااجم هاايه القواعااد مااغ 

 اخت   العما  واملكا .
فلكاام رؤو   حمكااام كتاباان :مااث  : يف باااب املعااام ت : قاااا هللا زااب انن وخعاااىل يف 

 خظلماو  ك  موالكام
 ، فاإلز م هبايا الن  يضاغ ميعانا  لتملو ر   املاا . (1) وك خظلمو 

                                                        
عان  خ عباد هللا لعليان السا مو  7الباب الثالـ علر ، باب هخر فين  مر الكتاب ح  141بنيائر الدرجات : ص  (1)

. 
 .  271زورة البقرة : ا ية  (1)
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يقااوا الرزااوا األكاارم لصاال  هللا علياان وهلاان وزاالمو : للكاا  ك يكااو   ولااة بااني األغنياااء 
 حا  هللا البياغ وحارم منكمو ، وه  قاعدة عامة يف كا  نماا  ومكاا  ، يقاوا هللا عاع وجا  :

الرّلبا 
جتاارة عان خاراف اا عع من قائ  : ، وق(2)

 وفاوا باالعقو  ، وقااا  يضااا : (3)
(4) ،

فرها  مقبوتة وقاا  يضا  : 
(5) . 

فالاادين اإلزااا م  احلنااااي  مل يتااارك فراغاااا  يف حيااااة البلااارية ، فهااو ك  تاااا  لغاااريه ، وقاااد 
لنياغرى إىل الكاربى  رجغ علماء اإلزا م جعئياات احليااة إلاا  هاايه القواعاد العاماة ، كإرجااع ا

 يف ك  باب .
لاايا  رى ماان الضااروري خلااكي  جلنااة ماان علماااء الساانة واللاايعة يقااوم كاا ٌّ علااا  اجتهاااا ه 

كماا خفعا  الياوم وكخباعن بازتنباط األحكام اجلعئية مان خلاو القواعاد الكلياة وخقادأها للدولاة، 
 بعض احلكومات الكربى كربيطانيا ، مث  .

يف إصدار قراراخن عل  العر  والعا ة ،  اء الربيطا  اليي يستندوتربت لن مثاك  ، بالقض
 حيـ جيلا القضاة

 يف جملا القضاء ويستنبطوا  حكامهم علا   زا  خلو القاعدخني .
وقد كسب القضاء ، بيلو رتا النا  عل  األغلب خا ا الفاتات املننيارمة مان خررخياان 

اماااة ولياااا ماان املنيااال ة اساصااة ، فالااايي ، والساابب هااو  نااان ينطلاا  نساابيا  مااان املنيل اااة الع
خيساار القضااية ك خيساارها بساابب عواماا  ذاخيااة ، فالنااا  يعرفااو     القاتاا  ك يظلاام ، وإمنااا 
 كاااام علاااا   زااااا  العاااار  والعااااا ة ، كماااااا وإ  اسازاااار للقضااااية   صاااا يح  ناااان خسااااار نظاااارا  

 خاايوا منان احلا  ليعطاوه  للمنيل ة اساصة ، لكنن ربح كثريا  بالنظر إىل املنيل ة العاماة ، فقاد
 ألص ابن .

ولو  نكم انتهجتم هيا املنهاا زتكسبو  حمبة النا  ورتاهم ، وخوفقو  يف الدنيا بسبب 
  عوات النا  لكم.      

وبقياات طيلااة احلااوار ارّكااع علاا  هاايه األفكااار والاارؤى حاا  قاااا يل  محااد حساان البكاار يف 
                                                        

 . 275زورة البقرة : ا ية  (2)
 .   21زورة النساء : ا ية  (3)
 .  1زورة املائدة : ا ية  (4)
 .  213زورة البقرة : ا ية  (5)
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، ولكنن مل يطب   ايئا   اا قلتان لان با  عما  عكسان هناية اللقاء بر  زرطب  ك  ما قلتن حرفياا  
 ااما  د 

وهيا  يد  اجلبابرة ، إذ زرعاا  ما انتهاا حاعب البعاـ العفلقا  طريقاا  معاكساا  لإلزا م 
وملنيل ة اللاعب ،  فت اوا إلاا  حااعب مبغاوف ومنباوذ مان قباا  الناا  ، أل  هاد  احلاعب  

 بية وخنيفية احلريات وقت  الكفاءات يف هياللسيا ة الغر كا  إذكا اللعب وإخضاع العرا  
 البلد العري  .

وكاناات احلنياايلة    يلقاا  البكااار حتفاان علاا  ياااد صاادام بوازااطة إبااارة املااوت ، وبعااد قتلااان 
  ارك يف جنانخن، ولعلن زكب  موع التمازيح علين . 

هيا عن حديث  مغ البكر ،  ما ما قالن هو ، فقد حد نا عن مباا   حعبان ، حياـ ابتاد   
  من : إ  مبا ءنا مستقاة من اإلز م ، مث  احلرية واك تاكية واألمة الواحدة . ك

 قلت لن : هناك إ كاكت يف ك مو .
 األوا : ه  إ  هيه اللعارات مطابقة ااما  لإلز م  م ك ؟  

 الثا  : ه   نكم زتطبقو  ما خرفعو  من  عارات  م ك ؟
ة الا يفهمها اإلز م غري احلرية الااا يفهمهاا الغارب ، ف اوا اإل كاا األوا :  ّ  احلريا

فاحلريااة يف اإلزاا م ماابطَّرة ااادو  األحكااام اللاارعية ، فاملساالم ملااعم باكمتثاااا ألواماار اللااريعة 
اإلزااا مية يف الواجاااب واحلااارام ، وك حااا  لااان يف التجااااون علااا  هااايه األحكاااام بيريعاااة احلرياااة، 

 األحكام اللرعية .بينما األنظمة األخرى ك ختقيد ب
 واك تاكياة الاا خدعاو  إليها ك ع قة هلا باإلزا م .

كإعطااء الغا  مان مالان إىل الفقاراء ، يقااوا اإلمااام علا    إّ  يف اإلز م حماازن اك اتاكية
 لعلين الس مو :

وهللا لإ  هللا فاارف يف  مااواا األغنياااء  قااوات الفقااراء ، فمااا جاااع فقااري إكّ مبااا منااغ غاا  ، 
 . ولكن ليا يف اإلز م من مساو  اك تاكية   ء .(1)خعاىل زائلهم عن ذلوو

 فهيا هاو اإلز م فا  مكاف تن للفقر ويف خنيدين للغىن. 
كااايلو إ  يف اإلزااا م حمازااان الر ةاليااااة لكااان لااايا يف اإلزااا م مااان مسااااو  الر ةالياااة 

                                                        
 . 11444ح  3ب 21ص 1وزائ  الليعة :   (1)
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، فااإلزا م لايا ا اتاكيا    (2) كمفلكم رؤو   موال   ء ، يقوا هللا زب انن وخعالا  : 
 . (3)باملعاىن الايي خفهماونن وليا ر ةالياا  باملعىن الدار  يف الغرب

« األمااة »  مااا  ااعار لاألمااة العربيااة الواحاادةو الاايي خناااا و  باان : فهااو خيتلاا  عاان لفااو 
األمة اإلز مية  (4)«األمة»الايي ور  يف القره  الكرمي والسنة النبوية اللريفة ، فالقره  قنيد ب

 الا خيوب فيها احلواجع املا ية من لغة وماا وجاه وعرقية ، بينما خقوم  عاوخكم حاوا األمة العربية
عل   زا  اللغة فا  خعتاربو  الفارزا  والكر ي ا مث   ا جاعءا  ماان  متكاام ، وهايا  اال  

يف اللريعة ، فإذا قامت  عوخكم عل   للدين اإلز م  احلنيا  وإنّن أاّع  املسلمني وهو حمّرمٌ 
األزا  اإلز م  ، فإنكم زتجادو  َمن يبانركم ويعاتدكم من خار  العارا   يضاا  ، إذ    

 مجيغ املسلمني زيبا رو  إىل ننيرخكم ، فتنيب و   قوى بكثري  ا  نتم علين ا   .
 هيا  وك  .  من هنا فإ   عاراخكم ك ختف  واملعايري اإلز مية مائة باملائة ،

و ما  انيا  : يف التطبي  زتكتلفو     هيه اللاعارات ليسات إكّ جمار  كلماات و لفاااظ ، 
وإنكام لستم عل  ازتعادا  لتطبيقاها فا  وجااو  لل رياة وك وجاو  ل  اتاكية وك وجاو  لألماة 

 العربية . 
عان اللاعارات وكا  هيا األمر هو السبب يف فل  حكومة البكار ، فكلماا كانات خبتعاد 
 الاا  طلقها كانت خفقد منيداقيتها وخقتب إىل هنايتها ، كما  اهدنا ذلو.

زاانة هللا يف الاايين َخلَااوا وهاايا مااا زاايب ي إىل نواا حااعب البعااـ ماان العاارا ، وهاايه :  
ماان قباا خ ولاان جتااد لساانة هللا خباادي   

ولاان جتااد لساانة هللا  ، وقولاان زااب انن يف هياااة  خاارى: (1) 
حتوي   

(2) . 
 
 

                                                        
 . 271زورة البقرة : ا ية  (2)
وك خيف   ّ  الدعوة لإل تاكية خنايف احلرّية الا جعلوها جعءا  من  اعارهم ، ألّ  اإل اتاكية معناهاا جعا  مناابغ  اروة  (3)

 دولة ، زواء كانت املنابغ الطبيعية  و النيناعية .األّمة بيد ال
 . وإّ  هيه  متكم  ّمةٌ واحدة  إ ارٌة إىل قولن خعاىل :  (4)
 . 62زورة األحعاب : ا ية  (1)
 .  43زورة فاطر : ا ية  (2)
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 اعتقال السيد حسن الشريازي ومجع من العلماء والوجهاء
، باااااد   (1)علاااا  العاااارا  بااااانق ب عسااااكري ه1311عناااادما زاااايطر حااااعب البعااااـ عااااام 

مباااااضايقة احلااااونات العلميااااة ورجاكهتااااا ومفكريهاااااا ومضااااايقة  ص ااااااب املبزسااااات اإلزاااا مية 
  خعّرتاات احلااونة العلميّااة فااا  مدينااة  والتجااار و صاا اب النفااوذ اكجتماعااا  ، وماان هاايا املنطلاا

املقدزة للتنيفية، فاعتق  وفا  فتات متقاربة كثري من العلمااء واسطباااء ، ومان اليياان كرب ء 
 والوجهاااء، قرابااة  ربعااني اكعتقاااا   خاا  الساايد حساان ومجهاارة ماان العلماااءخعرتااوا للم حقااة  و 

   نيا  .     
لسااايد عبّاااو  اللااارويف والسااايد  اااريف والسااايد ننيااار هللا و ذكااار مااانهم : اللياااا  ر يااااد اساااا م وا

واللي  عبد العهراء الكعيب واللي  محعة عرب واللي  زعيد واللي  ناصار الادين واللاي  صاا   
واللااااي  نااااااج  واللااااي  رتااااا  واللااااي  علااااا  احلااااا ّوي والسياااااد كاظاااااام عااااارب والسااااايد حساااااني 

لهرزاتا  والسيااد مرخضاا  القاعوي  والسايد اللهرزتاا  والسيد مارينا اللهرزتا  والسيد صا   ال

                                                        
ر  مان فرنساا حعب البعـ : حركة خنظيمية  زسها ص ح الدين البيطار واملسي   املعارو  ميلاي  عفلا  والايي ذخا (1)

بعاد احلارب العاملياة الثانيااة ، وفلسافة احلاعب قائماة علاا  اجلماغ باني القومياة واك ااتاكية علا  مباد  احلاعب الواحااد . 
والايي  صابح  ــمو ، وكاا  مسابولن القطاري هناياك فابا  الركااخ 1152ل ه1371ظهر هيا احلعب يف العارا  عاام 

وكانات لل اعب صا يفة زااريّة ـــ   البلدياة والقروياة يف ونارة طااهر  اىي ونيارا  لإلعماار يف حكوماة قازام وونيارا  للاابو 
مو وبقيت خنيدر ح  قياام انقا ب عاار  مث بخاّدا اةهاا إىل 1153ل ه1372صدرت عام « اإل تاك »اةها 

مو  صااابح علااا  صااااا الساااعدي رئيساااا  لل اااعب . خقازااام احلاااعب 1161ل ه1311صاااوت اجلمااااهري ، ويف عاااام 
مو ، وبعااااد خسااعة   ااهر ماااان 1163ل ااباط  ه1313السااا م عااار  يف انقاا ب رمضاااا  عااام  الساالطة مااغ عبااد

ـــاكنقااا ب طااار  عاااار  البعثياااني مااان احلكااام  ـــعنااادما قااااموا مب اولاااة انقااا ب فا ااالة ل زاااتفرا  بالسااالطة  ـ . وفاااا   ـ
حكام عبااد مو قاام هايا احلااعب باانق ب عساكري علااا  1161اااون  17ل ه1311العلارين مان ربيااغ الثاا  عاام 

الاارمحن عااار  و زااا جملااا قيااا ة الثااورة الاايي تااّم يف باادء خلااكيلن  محااد حساان البكاار رئيسااا  للجمهوريااة وعبااد 
الرنا  الناي  رئيسا  للونراء وإباراهيم عباد الارمحن الاداو  ونيارا  للادفاع وصااا مهادي عّماا  ونياارا  للداخلياة وحار ا  

ــــــــالتكااااااااريا رئيسااااااااا  ألركااااااااا  اجلاااااااايش   ه1311ربيااااااااغ الثااااااااا  21بتاااااااااري   23اؤهم يف باااااااا ل كمااااااااا ور ت  ةاااااااا  ـ
 .  ـمو 17/7/1161ل

 ومن الطري  : إ   عضااء هايا املا قد قتلوا  و  ّر وا ، فالبكر قتلن 
صاادام ، ونااااي  اغتيااا  يف لناااد  ، وحااار ا  اغتيااا  يف الكويااات ، وعّماااا  ماااات يف ظااارو  غامضاااة ، والاااداو  هااارب اىل 

 السعو ية . 
 حسن زعيد .  »نواطري الغرب  «نبري زلطا  قّدوري ، وكتاب  »بغدا  علا  خط النيفر «ب : للمعيد انظر كتا
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كاااظم القااعوي  والساايد مهاادي القااعوي  والساايد هااا ي القااعوي  والساايد  محااد الفااايل والساايد علاا  
الفااايل والساايد حممااد كاااظم املدرزاا  والساايد حممااد خقااا  املدرزاا  والساايد هااا ي املدرزاا  والساايد 

دين واللااي  تااياء العبيادي والساايد زااعيد طعماة واللااي  جعفار الر ااا واللااي  حمماد خقاا  خااا  الا
 ني 

واللااي  جاااوا   (1)واحلااا  خقاا  حممااو  واحلااا  حبيااب القهااوا واللااي  جازااام الساااعدي  
 اسطّاط واحلا  حممد واحلا  حمسن واحلاا  باقر واحلا  صاا وهخرو  . 

ان مائااة وفا  حينن حققنا عن  وتاع املعتقلني ، إذ كحظنا اهنم ازاتعملوا تادهم  كثار ما
نااوع ماان  نااواع التعااييب وباسنيااوص األ، الساايد حساان ، وكااا  امللاار  علاا  خعييباان ناااظم  

 وميلي  عفل  .   ل وكعار
النياياغة »وقد ذكرت  ربعني قسما  من وزائا  التعييب الا مورزت مغ  خا  يف كتااب 

اقاا  السااجن  حاااد العلمااااء الاايين   خلهااام حااعب البعااـ العر » ، وقااد نقلتهااا بروايااة « اجلدياادة
،  مااا مااا مااور  ماان خعااييب مااغ ا خاارين ، فكااا  قراباااة السااتني نوعاااا  ماان  نااواع التعااييب (2)«

 التعليا   بلو  واحاد كالنيفغ اليادوي  و الفلقاة  واألخارى ، حيـ  ّ  عاد ا  منهم مت خعييبن 
 .(1)باملروحة ،  و اكثر من لو  واحد 

                                                        
 ام »وهااو ماان الوجهاااء وصاااحب مقهاا  فااا  مدينااة كاارب ء املقدزااة ، والساابعة األواخاار الاايين ذكاارهم اإلمااام املبلاا   (1)

  كانت هلم ملاريغ إز مية وخدمات إنسانية فا  مدينة كرب ء املقدزة .« ظلن
وك خيفاااا  : إّ  الاااايين ذكاااارهم اإلمااااام املبلاااا  هاااام امموعااااة األوىل ماااان املعتقلااااني ماااان  ننياااااره ، و عقااااب ذلااااو اعتقاااااا 

املساااجد  مثاااا اللااي  عبااد احلميااد املهاااجر  جمموعااات كباارية تااّمت العلماااء واملفكاارين والكتاااب واسطباااء و ئمااة
واللاي  حسان اللاّمري والادكتور السايد حمسان القاعوي   والسيد عبد احلسني القعوي  واللي  عبد األمري الننيراوي

   . 
 و طبعة بريوت ملبزسة الب ل . 513إىل ص  512انظار كتااب النيياغاة اجلديادة لعامل احلرية والرفاه واإلأا  لص  (2)
 من  زاليب التعييب اجلسدي والنفس  يف زجن قنير النهاية :     (1)

ت طويلة بوازطة النيوندات وه  عبارة عان  نابياب مان املطّااط يف  اخلهاا ماوا  . الضرب علا  قدم  السجني لساعا1
. ربط اليدين عل  مساند خلابية والضارب بالنياوندات علا  مجياغ 2حديدية ومنيممة خنيميما  فنيا  هليا الغرف  

ماان  . الكااّ  بالكهرباااء والسااجائر وعلاا  اسنيااوص فااا  املناااط  احلسازااة4. اجللااو  علاا  كرزاا  املااوت 3اجلساام 
. الضااغط علاا  الاار   بااالطو  7. نفاا  اجلساام بوازااطة منفااا، اهلااواء 6. قلااغ فااروة الاار   وقلااغ األظااافر 5اجلساام 

. إجبااار 1. صب املاء الساخن علا  الر   صيفا  والبار   تاءا  من  بكة املياه املثبتاة يف زاق  الغرفاة 1احلديدي 
. 11النيااور التلفعيونيااة والويااا  ملااان ك يسااتجيب لاايلو  املعتقلااني باار  يضاارب  حاادهم ا خاار ايائااان وخلااتقط هلااام
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 يب النفس  ،وكانوا ك يتوانو  فا  ازت دام التعي
والتعااادَّي « علااايهم هك  الت ياااة والسااا م » مثااا  إجباااارهم علاااا  زاااّب األئماااة األطهاااار 

 علا  حرمة النيديقة العهراء لز م هللا عليهاو و تم املراجغ العظام ، وما   بن ذلو . 
، وقالااااوا إّ   محااااد (1) مااا اعتقااااا الساايد حسااان فقااد خااااّم مبكياادة خبيثاااة ، فقااد جااااءوا إلياان

الساايد . فارخاادى (2)البكاار ا رئاايا اجلمهوريااة هنااياك ا يريااد    يلاااورك يف بعااض األمااورحساان 
 مل يعد. بغدا  لكننم بسن وذهب معهم إىل 

بعااد ذلااو مبادة جاااء  حاد  عااوا  النظاام ، وهااو عباد األمااري ما ّ ناااج  وهااو بعثاا  يسااكن  
ة  فا  نمانان وكاا  منياري كرب ء وكا  زيئا  للغاية لكن  باه كاا  طيب النفا وكا   ي  علري 

 هايا البعث  العفلق  هو القت  بعد    قت  بيده عد ا  من األبرياء العّعا . 
علاا   ي حاااا : جااااء هاايا الرجااا  ماان العاصاامة بغااادا  ، وذكاار لااابعض  صاادقائنا ، باااار  

 ، و نن يتعرَّف للتعييب القاز (3)«قنير النهاية » السيد حسان معتق  يف زجن 
                                                                                                                                                               

. إجبااار السااجني علاا  11إجبااار السااجناء    يبنياا   حاادهم يف وجاان ا خاار  و يبااوا  حاادهم علاا  ر   ا خاار 
. إجباار الساجني    يقلّلاد صاوت الكلاب وطريقاة زااريه 12مساح األحيياة  و ينت ا    نياية ةساار السااقطات 

. إجباار الساجني    ياديل باكعتافاات الاا يلّقان هباا يف خساجي  13يف هيه احلالاة  و   يهجم عل  السجناء وهو
. منااغ السااجني عاان خناااوا الطعااام واملاااء 14خلفعيااو  وحتفااو هاايه األ اارطة يف مركااع األماان القااوم  لوقاات احلاجااة 

. الااعر  16ساام . زاال  اجل15لعاادة  يااام وإجباااره علاا  خناااوا القاااذورات باادا الطعااام ، و اارب البااوا باادا املاااء 
 حضاار خابوخاااا  « : املاااة»بااالعرني   و بالسااموم . ومااان ابتكااارات ناااظم كاااعار يف التعااييب كمااا نقلهاااا العلااوي ملااة 

وازتدع   صلب املعتقلاني ولّفان باحلبا  مث   خلان يف التاابوت ، و غلا  غطااءه باملساامري و حضار املنلاار ونلاره إىل 
 ننيفني  مام املساجني . 

السجو  واملعتق ت ان ا ت بعد ذلو ، فقد حتاّوا قنيار امللاح يف منطقاة  باو غرياب إلاا  زاجن كباري كمااا  وك خيف  إ  
ازت دمت البيوت اساصة الا خلر  عليها مديرية األمن العامة كمعاتق ت ، و نلارت زاجو   خارى يف مديرياة 

يف بغادا  . راجاغ كتااب بغادا  علا  خاط  األمن العامة ومديريات احملافظات وفا  مقر اكزات بارات وزارية اسّيالاة
 النيفر ، نبري قّدوري .        

 وكانوا جمموعة من العسكريني ، وذوي رخب  عالية .  (1)
ونفااا الطريقااة ازاات دمها امليجاار بااويل قباا   ااورة العلاارين عناادما وّجاان رزااالة إىل نعماااء احلركااة اإلزاا مية يف كاارب ء  (2)

ص ح األمور ، وعندما خوجهاوا إليان وكاانوا  كثار مان علارة   ا اص ، اعاتقلهم املقدزة ، وطلب منهم التلاور إل
 و بعدهم إىل جعيرة هنجام يف اسليا مبا فيهم اللي  حممد رتا جن  اإلمام حممد خق  اللرياني . 

القدأاة بنااه وهو عبارة عن بناء ت م ووازغ حتيط بن  راف  نراعية وحدائ  وبسااخني ويقاغ علا  النهار فاا  هناياة كار،  (3)
 ، وفين قتلت العائلة« قنير الرحاب» عبد اإللن  حد ملوك العهد امللك ، وكاا  يسم  هنياك ب
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 . و   حياخن يف خطر
 وذكر اسرب خببـ وخلّف  ،  ام  تا   نن زيعدم كحمالة .

ومل يو هبكء املعتقلاو   ن صاادر اّقهام حكام اإلعادام ، لايلو كاا  ننيايبهم التعاييب 
القاز  والضرب املبارح والسجن عدة  اهور، ألّ   زلااوب امل اابرات واتاح ومعلااوم، فالاايين 

 السكوت ، وكمثاا عل  ذلو :ينوو  إعدامن يت يو  إناءه جانب النيمت و 
 

 اعتقال حادثة
احلاااا  طالاااب  ّكا   نياااية معروفاااة يف كااارب ء يعمااا  صااايدكنيا  وكاااا  لااان  اااقي  أاااتهن 
احملامااااة اةااان احلاااا  حساااني  ّكا ، وهااااو رجااا  متااادين كثاااري العياااارة للعلمااااء و ضااار جمالساااهم 

 و ضار ص ة اجلماعة ويكثر من الت   عل 
 العتبات املقدزة .

قااوا احلااا  طالااب  كا: يف إحاادى الليااايل كااا   خاا  حسااني نائمااا  عناادنا يف البياات ، ي
، طلاب    ينياط ب  خا  « عبااد العااا»وإذا بالباب خطر  من قب  رج  األمان وكاا  اةان 

 حسني معن . 
 فقاا حسني :  ع  ارخدي م بس  .

نااو ك ختاارخر  كثاار قاااا عباااد العاااا : ك حاجاااة لاايلو خسااتطيغ    خاار  مب بااا النااوم أل
 من ًا  قائ  .

قاااا احلااا  طالاااب : انتظاارت عااو ة  خااا  بفااارل النياارب ننيااا  زاااعة مث زاااعة مث  ااا ث 
 زاعات ، وعند منتني  اللي  طرقت الباب و خربونا برهنم  عدموا  خ  .

وعلمت فيما بعاد إ  الايين  عدمااوا ماغ  خا  حساني ًاا و ربعاو    نياّية عراقيّاة مان 
                                                                                                                                                               

امللكية مبا فيهم فيني  الثا  وامللو عبد اإللن والليا  مخّث  يف جثتيهما وز   باللوارع ، وعند جما ء عباد الكارمي قازام 
مو ازااتخ دم كملااف ، و يف عهااد البعثيااني غااري اةاان إىل 1151ل ه1377إىل احلكاام عاارب انقاا ب عسااكري عااام 

إماا لنهاياة امللكياة  و لنهاياة الت قيا   و لنهاياة اإلنساا  ذخويفاا  وإرهاباا ، ونظارا  لساعة املكاا  وبعااده « قنيار النهاياة»
 اااعبا  عااان  نظاااار الناااا  ازااات دم زاااجنا  بلاااريا  للمجاهااادين والثاااوار بعاااد    غاااريوا خارطتااان و تاااافوا إليااان  قسااااما  و 

جلهااان األماان  »قنياار النهايااة  «جدياادة ، و حلقااوا باان قنياارا  هخاار  نباان إلحاادى بنااات امللااو فينياا  . وذخضااغ إ ارة 
 القوم  السّري ويلر  عل  القنير يف  وائ  السبعينات ناظم َكعار عضو فرع قيا ة بغدا  . 
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 را  من البنيارة واحللّاة والدياوانّية والنجا  األ ر  والكاظمّية وبغدا  و ... تل  مناط  الع
وماان األ ااا اص الااايين خعرتااوا ل عتقااااا، واقتيااادوا إىل العنعانااات يف خلاااو الليلاااة ولااانفا 

 .       (1)الغرف وبالطريقة نفسها ا ًا  قائ  فقط ا من هابكء احلاا  عبد احلسني كّمونة
 إط   زراحن ا احلا  ة ، فقاا :  وقد نق  يل ا بعد

اقتا وناااا ا  ناااا وحساااني  كا ا إىل بغااادا  ، و  خلوناااا يف ننعاناااة صغاااارية كاااا  فيااااها ًساااة 
 و ربعو  زجينا ، وهام اليين  عدموا مجيعا  فا  خلو الليلاة ا ما عدا عبد احلسني كّمونة ا .

ديناة واحادة و اكموهنماا وكانت طريقة اإلعادام :  هنم يدعو  يف ك  مرة   نيني مان م
 حماكمة صورية مث يقتا وهنما إىل زاحة اإلعدام .

جاء  ورنا ، فنا ونا برةائنا ا  نا وحسني  كا ا حيـ كّنا مان مديناة واحادة وها  كارب ء 
 . 

اقتاا نا اللرط  إلا  غرفة حتتوي عل  منضدة ، وكانت  رتاية الغرفااة مغطااة باالتاب ولاام 
 لغرفة .يكن هناك كرز  يف ا

كنا حنان اك ناني واقفاني وكاا  خلفناا  ارطيا . خكلام احلااكم مان خلا  املنضادة ، فسارا 
حسني  كا : اكزم، اللقب ، العم  ، العمر ، و ربعاة  و ًساة  زائلة  خارى مث التفات إىل 

 اللرط  ووجهن يقطر بغضا  وحقدا ، فقاا: احلكم إعدام . 
ةعاااات  صااااوات الرصاااااص ، وعنااااد  ذا   فرخاااايوا حسااااني  كا و خرجااااوه ؛ وبعااااد  قااااائ 

 الفجر خيقنت  نن اعدم .
 اّلت قاواي واهناارت  عنيااخ واتاطربت حاالا ، « إعدام » عندما نط  احلاكام بكلمة 

 ومل اكن ا ري ماذا  فع  .
بعد ذلو جاء  وري ، زرل  احلاكم : ما هو اةو، لقباو ، عمارك ، عملاو ، و زائلة 

                                                        
وكانات خرجاغ إليان العلارية يف  مورهااا وحااّ  عبد احلسني كّمونة   نيية كرب ئية مثقفة ين در من علرية با   زاد ،  (1)

ملاااكلها وكاايلو العلااائر األخاارى ، وكااا  يّتنياا  باااحلعم والدرايااة والفطنااة والكيازااة . وكااا  هلاايه األزاارة  عاا م 
 زيازيو  برنوا يف خاري  العرا  إبا  اكحت ا الربيطا 

وطار وا املتنياّر  العثماا  محاعة  ه1333ث عاام  مثاا األخوين اللي  ف ر الدين واللي  حمماد علا  الايين قاا ا حاوا 
» ، وهايه احلا  اة ملاهورة اا  اة محاعة باو ، ونخفياا إىل جعيارة  ه1331بو من املدينة اليي جاء إىل الوكية عاام 

 .  ه1355يف اسليا باعتبارها معسكرا  لإلجنليع ، وخوفا  اللي  ف ر الدين عام « هنجام 
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 حيب ، مث خوجن إلا  اللرط  وقاا :  طل  زراحن .   خارى روخينية كالا  زارا صا
 خرجاااو  مااان الغرفاااة و نااااا ك اصاااد  ذلاااو ، فرخاااي  اللااارط  إلاااا  خاااار  املباااىن مث إلاااا  
اللاااارع الفرعاااا  مث الرئيساااا  ، و ناااا مناااادهش ومتعجااااب ،   نااااا الااايي  زااااري علاااا  قاااادم َّ ؟ مث 

 ا  ذلو بعد  ذا  الفجر . ازترجرت زيارة نقلت  إىل مدينا ا كرب ء املقدزة ا وك
وقد قض  عبد احلسني كّموناة بعاد خلاو الواقعاة، فاتة مان الاعمن فاا  املستلاف  ملاا  صاابن 

 من اتطراب نفس  واهنيار عنييب . 
وفيماااا بعاااد ازتقنيااايت كيفياااة إعااادام احلاااا  حساااني  كا  وإطااا   زاااراح عباااد احلساااني  

رفااات السااابب . وإّ  اإلفااارا  قاااد مّت كّموناااة ، مااان باااني هااايا العاااد  الكباااري مااان املعااادومني ، فع
بوزاطة والد نوجتن ، وكا  يدع  احلا  حمسن قلب  وكنت  عرفن من قريب ؛ فانان مبجار     

 ةغ نبر اعتقاا
صهره احلا  عباد احلسني كّمونة زافر إلا  العاصمة بغادا  وكاا   ما  معان ًساني  لا  

  ينار .
كااااا  جمرمااااا  وزاااافاكا  للاااادماء كبقيااااة ونااااعا عنااااد خااااري هللا طلفاااااح ، وهااااو خاااااا صاااادام ، و 

 .  (1)املسبولني يف احلكومة
وطلب منن إنقاذ عبد احلسني وذخلينين مان السجن، وقااا لان :  ي مبلاجن خطلبان  عطياو ا 

 والبعثيو  يف العرا  معروفو   مغ املاا و نن من السه  إغواؤهم بن ا  . 
 .(2)   ل   ينارا  مّد احلا  حمسن يده إلا  جيبن و خار  كيسا  فين ًسو 

وعل  الفور اخني  طلفاح هاخفياا، وماا     هنا  اخنياالن حا  قااا يل: انتها  األمار زايفر  
عن صهرك وزيعو  إىل كرب ء . وفعا   عاا  عباد احلساني كّموناة إىل كارب ء بعاد    خار  مان 

 فم املوت . 

                                                        
معلااام ابتدائياااة وربياااب عااا ء الااادين الوزوازااا  ، عينااان قازااام بعاااد انق بااان بلاااهرين ماااديرا  خاااري هللا طلفااااح مسااالط : (1)

للمعاااار  ببغااادا  مث  نعلااان إىل مفاااتش للتعلااايم اكبتاااادائ  ، وكاااا  قبااا  ذلاااو مربياااا لألغناااام واألبقاااار، وبعاااد انقااا ب  
ملااايهيب السااا  وقبليتااان مو  صاااب ت لااان الياااد الطاااوىل يف احلكااام ، ونظااارا لتعنيااابن ا1161ل ه1311البعثياااني عاااام 

 اجلاهلية اخي ينك  با خرين ، ولن خاري   لوء باجلرائم ، قتلن صدام بعد    قطغ رجلين . 
وبقيمااة النقااو  مقارنااة بالنساابة ملاااا كاناات علياان وقتهااا والوقااات احلاتاار، فااإ  هاايا املبلااجن يسااااوي زااتة هك  تااع   ااا عليااان  (2)

  ل   وكر .  171ا  ،  ي يعا ا 
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 هكيا يتّم قت  النا  ، وهكيا يتّم إنقاذهم دد
 حاكخن . ـ طويا  وزرذكر إحدىواحلديـ عن طلفاح حدي

 

 نبوغ طلفاح
كتاااب طلفااااح كتاباااا  جااااء فيااان : كاااا  حقاااا  علااا  هللا    كخيلااا     اااا  : الااايباب واليهاااو  
والفاار  ، وقاااد طبااغ ماان هاايا الكتاااب كميااات هائلااة ، وقااام بتاااونيعن يف عاادة باا   ماان العااامل 

(1). 
ي ، كاا  إماماا  للجماعاة فاا  جاامغ وكا  هنااك عاامل  ي  هااو السايد حممااد طااهر احليادر 

ببغااادا  ، عنااادما  اهااااد الكتااااب ، ابتسااام ابتساااامة خفيفاااة ا وكاااا  هنااااك رجااا   (2)املنيااالوب
 ااابرات حاتاااارا  فاااا  املاااا ا  اهااااد خلاااو اكبتساااامة ، فازتااادع  السااايد اجلليااا  إىل مديرياااة 

اللاانب اتااطر الساايد  األماان وكااا  الطقااا حااارا  جااادا  ، فقااّدم تااابط األماان للساايد قدحاااا  ماان
 للربن ، ألنن ك يستطيغ ر ه لكونن إهانة يف عر  العرب وخوفا  من عواقب عدم اللرب . 

 رب السيد اجللي  قدح اللنب ،  ام عا  إىل البيت فرحا بالتسّمم، فيهب إىل الطبيب 
حاا  فلاام يفلااح الطبيااب يف إنقاااذه لقااوة السااّم ، خاادهورت حالتااان النياا ية ، ومااا هاا  إكّ  يااام 

 انتق  إىل رمحة ربّن .
، ولكان باالقهوة بادا ل ووهبيا األزلوب قتلاوا اسطيب اللهاري اللي  عباد العهاراء الكعايب

اللنب ، وهيا الس ح اليي عارّب عنان معاوياة بان  ىب زافيا  عنادما قتا  مالاو األ ات : إ    
 جنو ا  من عس  . 

من لنب ، وجنو ا  مان قهوة ، وجنو ا  ماان إّ  منها حعب البعـ يف العرا : إّ  لناا جنو ا  
،  (1)حنطااة ، عناادما ونعااوا علاا  النااا  حنطااة مساامومة، ذهااب تاا ّيتها املئااات ماان األبرياااء

                                                        
الداخ  ملكتب طلفاح  واخر السبعينيات يرى خل  كرزين لوحاة مننياوبة كتاب عليهاا العباارة التالياة : بينناا وباني  إ ّ  (1)

 إيرا  جب  من نار . 
 جامغ املنيلوب : مان اجلوامغ القدأة فا  مدينة بغدا  يقغ يف حملة صبابيجن ا ا :  ي حملة األصبال العاهية .  (2)
دمها البعثيو  لتنيفية اسنيوم : الدها بالسيارات ، وإط   الناار مان السايارات املسارعة ، ومن الوزائ  الا ازت  (1)

وازاااتعماا الساااموم كالثااااليوم يف الطعاااام واللاااراب وهاااو زاااّم مركاااب ماااان زااابغ ماااوا  ، كينفاااغ معااان طبياااب وك  واء 
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فالاايي ك خيلاا  هللا زااب انن وخعاااىل يفعاا  مااا يريااد ، وهاايا هااو   ب املسااتكربين واملسااتبدين 
 والطغاة. 

  عوانا    احلمد   رب العاملني. هيا هخر ما  ر نا بيانن فا  هيا امل تنيار ، وهخر
 زب ا  ربو رب الععّة عّما ينيفاو  وز م عل  املرزلني واحلمد   رب العاملني .   

 قم املقدزة
 حمّمد اللرياني           

                                                                                                                                                               

و  يف القتا  ، والطارو  ويقض  عل  الض ية ببطل، وإنلاء عنيابات اإلجرام كعنيابة  خ طرب الا خست دم الفب 
 اكنفجارية ، والقت  يف السجو  وحتت التعييب ، وحوا ث خفجري الطائرات ح  عرفت هيه بالطريقة العراقية . 
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 تراجم وهتميشات الكتاب
 

 الشيخ حممد تقي الشريازي
راجاغ التقلياد العظاام هية هللا العظم  اللاي  حمماد خقا  بان حماب علاا  اللارياني ، مان م

يف العرا  ، خسلم نمام املرجعية الدينية بعد وفاة  زاتاذه امااد  اللارياني صااحب  اورة التنبااك 
، ولااان « علااايهم الّسااا م».لااان بااااع طويااا  يف حفاااو احلاااونات العلمياااة ونلااار علاااوم  هااا  البيااات 

رزااا  جنلااان م و 1114مواقاا  زيازاااية مخلااارفة ، فقااد  فااا  تاااد اإلحااات ا اإلجنليااعي للعااارا  
اللااي  حممااد رتااا لإللت ااا  بقاااوات اماهاادين املتااوجهني حناااو جبهااة لاللااعيبةو بقيااا ة الساايد 
حممااد احلياادري، ووقاا  بوجااان اكزااتعمار اإلجنليااعي عناادما  را  املعتمااد السااام  السااري بريزاا   
كااوكا    يننيااب نفساان رئيسااا  للعاارا  عاارب انت اااب صااوري ، فرصاادر اللاارياني فتااوى ارمااة 

. وخطاااط للقياااام  ه1337ربياااغ الثاااا  21اب غاااري املسااالم رئيساااا  للاااب   اإلزااا مية يف انت ااا
مو والاا عرفات باالثورة الوطنياة 1121ل ه1331بثورة عارمة تد اكزاتعمار اإلجنلياعي عاام 

  و  ورة العلرين .
 صاادر فتااواه اللااهرية تااد التواجااد اإلجنليااعي يف العاارا   ّااا جعاا  اإلجنليااع جياارو   ذياااا 

مطالباة احلقاو  » سيبة واكنكسار ويس بو  جيو اهم مان  رف الرافادين . ونا  الفتاوى : ا
واجبة عل  العراقيني وجيب عليهم يف تمن مطالبتهم رعاية السلم واألمن، وجياون هلام التوزا  

و رزا  رزا  الثاورة مان رجااا الادين «. بالقوة الدفاعية إذا امتناغ اإلجنلياع عان قباوا مطااليبهم 
 مناط  العرا  ينلرو  مضمو  فتواه وإل ارة النيراع تّد اإلجنليع . إىل مجيغ

 و  ى موقفن إىل إلغائها. ه1336كما وق  تد املعاهدة الربيطانية اإليرانية عام 
اخني  بايكاء خاار  وخواتاغ عجياب و ما اة يف األخا   ، يقاوا هغاا باعرك الطهارا  يف  

لااارين زااانة فماااا ر يااات منااان نلّاااة وك عا ااارخن ع «يف حقااان  261ص 1كتابااان نقبااااء البلااار  
 نكااارت عليااان خلّاااة وباحثتااان ا ناااا علااارة زااانة فماااا ةعااات منااان إك األنظاااار الدقيقاااة واألفكاااار 

. وملاا زائ  اللاي  حمماد كااظم اللارياني خلمياي املارينا اللارياني  » العميقة والتنبيهات الر ايقة
 .  »ازئلو  عن عنيمتن  «عن عدالة  زتاذه  جاب : 
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لسااام علااا  ياااد عمااا ء اإلجنلياااع فازتلاااهد ليلاااة األربعااااء الثالاااـ علااار مااان ذي اغتيااا  با 
مو . و فااااان يف حااااارم اإلماااااام احلساااااني لعليااااان 17/1/1121ل ه1331احلجاااااة احلااااارام زااااانة 

الّس مو . خرك عّدة مبلفات منها : حا ية عل  املكازب ، رزالة يف صا ة اجلمعاة ، رزاالة 
 يف اسل  . 

جنلاة اللاي  حمماد رتاا ماغ  حااد علار جماهادا  مان مديناة كارب ء وبعد وفاخن نف  اإلجنلياع 
 إىل جعيرة هنجام يف اسليا .

 
 امللك فيصل

مو ، وعخنّي ملكا  1113ل ه1311فينيا  ابن اللري  حسني : ولد فا  الطائ  عام 
مو  مااااااان قبااااااا  احلااااااااكم 23/1/1121ل ه1331ذي احلجاااااااة  11علااااااا  العااااااارا  بتااااااارري  

يلسااان ولاااورنا وبتعكياااة كااارنو  يف مااابار القااااهرة الااايي عقاااد برئازاااة العساااكري العاااام هرنولاااد و 
مو 12/3/1121ل ه1331ونساانت خلر اا  ونياار املسااتعمرات هنااياك يف األوا ماان رجااب 

ومثَّ  العرا  يف املبار بياارز  كاوكا املنادوب الساام  الربيطاناا  وزاكرخريخن لللابو  األجنبياة 
زاااليت  ثااا  املالياااة يف مكتاااب احلااارب والكولونيااا  املاااا بيااا  ، وكماااا حضااار املااابار الساااري كااار  

جولاااب املستلاااار يف ونارة الااادفاع العراقياااة وونياااار املالياااة اليهاااو ي املعااارو  زازاااو  حسااااقي  
واجلنراا إيلمر هولد  والسري والتكاو جنريا  قائاد القاوات املسال ة يف منيار وفلساطني والساري 

ولونياااا  خريفااااور املقيااااام السيازاااا  والسااااري ا مونااااد  ثاااا  القااااوات الربيطانيااااة يف باااا   فااااار  والك
جيوفري زاملوند نائب قائد الطاريا  وزاكرخري امموعاة وينادهام  يارن والساري هربارت صاموئي  

 والسري اخكتسن مستلار ونارة اك غاا واملواص ت والسري رونالد زتونر . 
ختياااار حّكاااام ومهماااة املااابار حتدياااد ع قاااة العااارا  بربيطانياااة ورزااام احلااادو  باااني الااادوا وا

للعارا  واألر   وفلسطااني واااـ مسارلة األكاارا  يف مشااا العارا  . و وىل فينياا  جخاّ  إهتماااامن 
علااا  إرتاااء اإلجنليااع وكساااب وّ هاام، وقاااا فاااا  خطبااة التتااويا : وقااد صاااّرحت ماارارا  باار  ماااا 

ا إ  األمااااة حنتاااا  إليااان لتقياااة هااايه الاااب   يتوقااا  علااا  معاوناااة  ّماااة ااااّدنا برمواهلاااا ورجاهلاااا، ومبااا
ونسااتعني هبااا الربيطانياااة  قااارب األماام إلينااا و كثرهااا غااارية علاا  منياااحلنا ، فإنناااا زنسااتمد منهااا 

وحادها علا  الوصاوا إىل غايتناا املنلاو ة يف  زارع وقات . ويف مكاناا  هخار مان خطبتان قاااا : 
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وكا الايي وإ  لوا   اام الو و  بإ  اكزتلارة مغ ف اماة املنادوب الساام  الساري بريزا  كا
يرهن عل  صداقتن للعرب خّلدت لن اليكر اجلميا  ، زننيا  إىل غايتناا هايه برزارع وقات إ  

  اء هللا . 
مو 1/1/1133ل ه1352وازتمر حكم فيني  إلاا  الساابغ علار ماان  مجاا ي األوىل 

 زنة و فن يف بغدا . 41حيـ خوىف يف زويسرا يف مدينة بر  عن عمر يناهع 
ة : يقااوا النقااا  فااا  كتاباان  اايعة العاارا  :   ااارت بعااض التقااارير وامتااان حكماان بالطائفياا

الربيطانياااة بااار  امللاااو فينيااا  كاااا  متلهفاااا  بنيااافة خاصاااة علااا  إتاااعا  نفاااوذ العلمااااء الااايين 
 اعتربهم غري  لنيني لإلجنليع. 

 
 عبد الرمحن الكيالين

 اّك  مو ، 1145ل ه1261عبد الرمحن النقيب النقلابندي الكاي   ، ولاد يف بغادا  
 وا حكومااة ا بعااد اإلطاحااة بثااورة العلاارين ا باارمر ماان القائااد الربيطااا  السااري بريزاا  كااوكا 

مو . بلغت الاونارات الاا خر زاها    اة 25/11/1121ل ه 1331ربيغ األوا  12بترري  
مو. وكا  من الادعاة 16/11/1122ل ه1341، وازتمر يف رئازة إلا   واخر ربيغ األوا 

ليع ، ويعتقاد إ  ازاتق ا العارا   ماٌر حمااا وك أكان قبولان ، كماا ك  ا  ألي ل رخباط باإلجن
عراقااا     ينياااابح رئيساااا  للدولااااة ، وكاااا  رجاااا   يااان زخاااا  املااايهب ومتعنيااااب تاااد األكثريااااة 

 مو .1127ل ه1366الليعية . مات عام 

 
 غازي بن فيصل

ر   مااغ مو ، وكااا  يسااكن يف اك1112ل ه1331غاااني باان فينياا  ولااد يف مكااة عااام 
اكزارة امللكيااة ، جاااء إىل العارا  وكااا  عمااره هناياك زاات زاانوات بعاد ا  ننيااب والاااده ملكااا  

مو 1/1/1133ل ه1352عل  العارا  . عخني ملكا  بعد موت ابين فيني  يف مجاا ى اكوىل 
مو و ااااّكلت يف عهااااده مثااااا  ونارات ، ابتااااد ت 3/4/1131ل ه1351وازااااتمر إىل صاااافر 
األوىل وانتهت باونارة ناوري الساعيد الثالثاة . قتا  ا ار اصاطدام زايارخن الااا  بونارة مجي  املدفع 
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 كا  يقو ها بنفسن بعمو  كهربائ  بالقرب من قنير احلار ية لي   . 

 صاحل جرب
مو يف مدينااة الناصاارية ،  ر  احلقااو  وعخاانّي 1111ل ه1311صاااا جاارب ، ماان مواليااد 

مناصااب منهاا ونارة املعااار  يف    ااة  ورات يف  مو ، خقلّاد عااّدة1131ل ه1341نائباا  عااام 
، وونارة الداخليااااة يف  ربعااااة  ورات يف وونارة نااااوري السااااعيد الثالثااااة والرابعااااة ونارة مجياااا  املاااادفع  

ونارة نوري السعيد السا زة والسابعة وونارة خوفي  الساويدي ، وونارة اسارجياة يف  ورة واحادة 
نارة املالياااة يف  رباااغ  ورات يف ونارة ناااوري الساااعيد السا زاااة يف ونارة ناااوري الساااعيد الثالثاااة ، وو 

وونارة الباجن ج  األوىل والثانية وونارة خوفي  الساويدي الثانياة ، وونارة اللابو  اكجتماعياة يف 
 ورة واحااادة يف ونارة نااااوري الساااعيد اسامسااااة ، وونارة الااادفاع يف  ورة واحاااادة يف ونارة الباجااااة 

مااااوين يف  ورة واحااادة يف ونارة الباجااااة جااا  الثانيااااة ، وونارة العدليااااة يف جااا  األوىل ، وونارة الت
مو 1147ل ه1367 ورة واحدة يف ونارة حكمت زليما  ، ورئيسا  للونراء يف  ورة واحادة 

مو وملاادة علااارة   اااهر ، وعااانّي متنيااارفا  1135ل ه1354وعخاانّي متنياااّرفا  ملديناااة كااارب ء عاااام 
مو، واختاااتم حياخااان 1151ل ه1371ة اك اااتاك  عاااام ملديناااة البنيااارة .  ّزاااا حاااعب األّمااا

مو  عنادما اهناار بنوباة قلبياة وهاو ينتقاد 6/6/1157ل ه1377ذي احلجة  11السيازية يف
 نوري السعيد يف كلمة كا  يلقيها يف جملا األعيا .

 بكر صدقي
 ه9511اللاااواء بكااار صدقاااا  : قااااام باااروا انقااا ب عسااااكري فاااا  العااارا  يف  ااااعبا  

مو وكا  هنياك  مرا  للقوة اجلوية ، حياـ نحفاات قطعاات اجلايش اساتاعة 91/9/9956ل
كمرخن من لواء  ياىل اىل بغدا  خبانره الفرقة األوىل ، واّكان مان  خاوا بغادا  والسايطرة عليهاا 
ا وقت  فيها جعفر العسكري ونير الدفاع عندما كا  يف طريقن لتسليم رزالة خاصاة مان امللاو 

نقاا ب ا و طاااح بااونارة يازااني اهلااامش ، واتااطر امللااو غاااني    يوافاا  غاااني بلاار  وقاا  اك
علاااا  خلاااكيلة ونارياااة فرتاااها بكااار صااادق  برئازاااة حكمااات زاااليما  . و بعاااد  عضااااء الاااونارة 

 السابقة اىل اسار  .
لكن انق ب بكر صدق  مل يدم طوي   حيـ خعرَّف حملاولة اغتيااا يف الثاا  مان مجاا ى 

مو وقتااا  ماااغ اللاااواء حمماااد علااا  جاااوا  همااار القاااوة اجلوياااة ، 11/1/1137ل ه1356الثانياااة 
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وذلاااو   نااااء خواجاااديا يف مطاااار املوصااا   وياااا يف طريقهماااا لعياااارة خركياااا ، وعخااااني َخَلفاااا  لبكااار 
 صدق  الفاري  عبد اللطي  نوري اليي يلغ  مننيب ونير الدفاع . 
ة يف الرميثاة ، حياـ قتا  ومن ةات حكمان إنان ازات دم العنا  والقاوة يف قماغ اكنتفاتا

فيهاا اللايو، والنسااء واألطفاااا وقتا  جرحااهم . وكااا  صادق  ماغ رفاقاان يرخاا  حما ت األنااا 
والطااااارب لنلااااار الفساااااا  فاااااا  العااااارا  وةاااااح للجاااااارائد    خكتاااااب املواتااااايغ الاااااا خناااااايف العفاااااة 

 اكجتماعية واألعارا  وخقاليد السائدة فا  الب  . 
 

 سعيد القزاز
مو إىل 1153ل ه1372ماان القوميااة الكر يااة، اصاابح ونياارا  للداخليااة عااام زااعيد القااعان 

مو ويف زاااابعة ونارات هخرهااااا يف ونارة  محااااد  تااااار بابااااا  ، و صاااابح ونياااارا  1151ل ه1377
لللااابو  اكجتماعياااة يف ونارة ناااور الااادين حممااااو  .  عدمااان عباااد الكااارمي قازااام وصاااور حماكمتااان 

مان كتاااب احملاكماات . وماان مجلاة مااا قالاان  241صإىل  1موجاو ة يف اجلااعء اسااما ماان ص
يف  فاعااان يف احملكماااة : إنااا  ف اااور بااار  كنااات فّعااااك   عمااا  باااوح  مااان رّخ وعقااا  يف ر زااا  

 وقلب يف صدري حميّلرا  من  رور الليوعية و خطارها عل  الوطن الععيع .

 فيصل بن غازي
 ه1354دا  عااااام فينيااا  بااان غاااااني بااان فينيااا  املعاااارو  بفينيااا  الثاااا  ، ولااااد فاااا  بغااا

م وكااا  3/4/1131مو ، عخانّي ملكااا  علا  العاارا  بعاد وفاااة  بيان وابتااداء حكمان يف 1135ل
زانةو 11عمره هناياك ًساة زانوات ، ونتيجاة لنياغر زانن وعادم بلوغان زان الر اد القاانو  ل

مو 1153لهياار  ه1372عخنّي خالن عباد اكلان وصاّيا عليان يخادير  ابو  الاب   . ويف  اعبا  
فينيااااا  الاااايمن الدزااااتوري بعااااد     لغياااات الوصااااايا علياااان . و ااااّكلت فااااا  عهااااده ًسااااة   ى 

و   اااااو  ونارة بضااااامنها ونارة اإلحتاااااا  اهلاااااامش  باااااني العااااارا  واألر   والاااااا ختااااارل  مااااان زااااابعة 
األعضاء ،  ربعة من العرا  يتععمهم نوري السعيد و   اة مان األر   يتاععمهم إباراهيم ها ام 

مو ، قتا  1151لهيار  ه1377اإلحتا  اهلامش  رئيسا  هلا يف  واا  . و صبح فيني  يف  ولة
مو يف قنياااار الرحاااااب مااااغ  غلااااب 1151لاااااون  ه1377يف انقاااا ب قازاااام يف ذي احلجااااة 

 عضااء العائلااة امللكياة . للمعيااد راجاغ كتاااب فينيا  الثااا  عائلتان حياخاان مبلفاخان ، امحااد فااوني 
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 لعرا  ، لدعاة امللكية الدزتورية . عبد اجلبار وكتاب امللكية الدزتورية يف ا

 الشيخ جعفر الرشيت
مو، 1112ل ه1311هية هللا اللي  جعفار الر اا ، ولاد يف مديناة ر ات اإليرانياة عاام 

مث هااااجر إىل العتباااات املقدزاااة يف العااارا  ل نتهااااا مااان معاااني مدارزاااها الدينياااة ، وازااااتوطن 
العلمياااة هنااااياك كآياااة هللا العظمااا  السااايد مديناااة كااارب ء املقدزاااة ، و ر  عناااد ازااااخية احلاااونة 

 حسني القمّ  وهية هللا العظم  السيد مهدي اللرياني . 
ازااتق  فاااا  الب ااااـ والاادر  والتااادقي  والت قيااا  ملاادة ننيااا  قااار ، وكااا  بارعاااا  يف اللغاااة 

 العربية وقواعدها ، ح  عّده البعض  زتاذ الفقهاء وامتهدين فا  علوم اللغة العربية . 
 علا  يديان العديد من  الفقهاء وامتهدين .  ذخر 

 مو .1174لاون  ه1314وفاه األج  يف كرب ء يف رجب 

 خليل كنه
مو فااا  مديناااة الفلوجااة ، ذخااار  مااان كلياااة 1111ل ه1321خلياا  كنَّاان ماااان موالياااد عاااام 

مو ، زااااااهم يف خرزااااايا حاااااعب اكزاااااتق ا العراقااااا  عاااااام 1132ل ه1351احلقاااااو  عاااااام 
مو ماغ حممااد مهاادي كخبّان ، وكااا  ماان  عضاااء اهليئاة التنفيييااة لل ااعب إلااا  1146ل ه1365

   ازاااتقاا مااان احلاااعب يف العاااام نفسااان. خقلاااد ونارة املعاااار   رباااغ مااارات يف ونارة ناااور الساااعيد 
احلا ياااة علااار والثانياااة علااار وونارة مجيااا  املااادفع  السا زاااة والساااابعة ، وخقلاااد ونارة املالياااة يف 

الثانياة علاار ، و صابح ونياارا  بااا  ونارة فاا  ونارة خوفياا  السوياادي الثالثااة، ماان  ونارة ناور السااعيد
 مبلفاخن : العرا   مسن وغده . 

 
 وكاااااااااااااااااا  حعبااااااااااااااااان وحااااااااااااااااااعب رقيبااااااااااااااااان صااااااااااااااااااا جاااااااااااااااااارب ، األماااااااااااااااااة اك اااااااااااااااااتاك  ا  
ك خيتلفااا  مااان الناحيااة التنظيميااة والفكريااة عاان بعضااهما ، فاك نااا  مواليااا  لإلجنليااع و غلااب 

 ماااااااااااان القطااااااااااااااع املوالااااااااااااا  لإلجنليااااااااااااع ، وكااااااااااااا  يتنافسااااااااااااا   حياااااااااااااانا  وخيتلفااااااااااااا   عضااااااااااااائهما 
 يف بعض املسائ  الداخلية .

 مو . 1151ل ه1377انت ر بعد     طل  النار عل  نفسن عام 
 ومن مبلفاخن : ازتق ا العرب ووحدهتم .  
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 ياسني اهلامشي

ياااااة العساااااكرية يف م يف مديناااااة بغااااادا  ، الت اااااا  بالكل9111يازاااااني اهلاااااامش  ،  ولاااااد 
م ، وكااااا  ماااان  عااااوا  فينياااا  األوا حيااااـ عيناااان رئيسااااا  9199ازااااطنبوا وذخاااار  منهااااا عااااام 

حعياااارا   91لألركااااا  فااااا  زااااوريا  يااااام حكومااااة فينياااا  هناااااك ، مث عااااني حمافظااااا للمنتفااااو يف
م ،  غااااااا  مننيااااااب ونياااااار األ ااااااغاا واملواصاااااا ت واألوقااااااا  يف ونارة عبااااااد احملساااااان 9199

م . وخقلّااااااد رئازااااااة ونارخاااااان األوىل عااااااام 9199خلاااااارين الثااااااا  91السااااااعدو  األوىل بتاااااارري  
مو وبعااااد خعييناااان نار املاااااا بياااا  وصااااااف ها وقاااااا هلاااااا : نريااااد معاااااونتكم 9191ل ه9515

. وخقااوا  999 -999ومعونتخااول  ناات بوجاان خاااص ،  نظاار  عاا م السيازااة يف العاارا  ص
د ا  يازاني رجا  الَقااَدر اعتقا «م  9199هب  59 بيهااا بتارياا   إلاا  املا بيا  يف رزاالتها

مو ا وفيهاا اصادر قانوناا  حاّ  فيان مجياغ األحاعاب 9151ل ه9511. وونارخان الثاانياة عام  »
م ا ، والااا  طاااح هبااا بكااار صدقااا  عااام 9116واصاابح العاارا  خاليااا  ماان اكحاااعاب اىل عااام 

ويف ونارة عبااااد مو ، وخقلّاااد ونارة املالياااة يف ونارة جعفااار العساااكري الثانياااة 9156ل ه9511
احملاااسن السعااادو  الرابعاااة وونارة ناجااا  السااويدي وونارة ر اايد عااايل الكااي   األوىل والثانيااة . 

م و فاان إىل جااوار صاا ح الاادين األيااوخ .  طلاا  9151التجاار إىل زااوريا ولبنااا  ومااات عااام 
ت العلمياة يف علين لقب  خاخورك العرا  لقساوخن وعنفن وطغيانان ، وخكفاا  مهماة خنيافية احلاونا

العاارا  ، فطااار  رجاااا الاادين وقتااا  بعضااهم ونفاا  الاابعض ا خاار ومناااغ إجااراء مرازاام اللعاااائر 
 احلسينية وازت دم العن  يف خطبي  التجنيد اإللعام  .

 صدام
صدام التكريا ، الطاغوت اليي صاغن الغارب وفا  متطلباات املنطقاة وظروفهاا السيازاية 

فياااي  ططاهتاااا بعاااد    قاااّدمت لااانخ كااا  وزاااائ  الااادعم املاااا ي ، واصااابح لااان الياااد الطاااوىل يف خن
والسياز  والعسكري ، وحافظت علا   منان الل نيا  فاا      الظارو  و حلاو الل ظاات 

م يف قرية العوجة جنوب خكريت وخبعاد مائاة مي  مشاا بغدا  ، والااده كاا  1131، ولد عام 
لاااده كانااات  ماااان صبياااا ة طلفااااح خسااااتلم يعمااا  فرا اااا  يف الساااافارة الربيطانياااة ، وبعاااد مااااوت وا

 نّينيات خقاعد نوجها من السفارة . خعوجت صبي ة من  ربعة  نوا   الثهام إبراهيام احلسان 
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م ا وكااا  صاادام ينتقاا  معهااا ماان بياات 21/4/1113ورابعهاام نباان احلساان ا الاايي مااات يف 
وخنياارفاهتم  ّااا نو  إىل هخاار ، ويف هاايا احلالااة كااا  علياان    يتكيّاا  مااغ  خ قهاام و مااعجتهم 

 فغ بن    يسلو زلوكا  قائما  عل  التلاّو  والتيبايب واكنتهانياة والعقاد إجّتااه ا خارين ، وقاد 
خناماات لديااان روح اكنتقاااام ، و تاا   منيااابا  بالغطرزااة وجناااو  العظمااة لاملفلومينياااو والسااا ية 

 والتليذ برؤية ت اياه وهم يعيبو   و يقتلو  . 
« هلباو عجيا »وهاو ابان الساابعة علار ، حياـ قتاا  راعياا  مان قبيلاة ابتد  عمليات القتا  

القريباااة مااان خكريااات ، وهااارب إىل بغااادا  ماااغ خااااالن طلفااااح وكاااا  يناااام يف كراجاااات السااايارات 
م 1151واحلانات يف بغدا  . قام بعملية قت   انية عندما قت  مدير  انوية الليلية خبنجار عاام 

بعاااـ بوازاااطة عباااد اساااال  الساااامرائ  ، حياااـ كاااا  ، وألجااا  هااايا العمااا  تاااّم إىل حاااعب ال
احلاعب ااجاة إلاا   مثااا هكايا   ا اص . ا ااتك ماغ بعاض عناصار البعاـ يف اغتيااا قازاام 

وخااا ا وجااااو ه هناااااك ارخكاااب القباااائح و صااايب يف زااااقن مث هااارب إىل زاااوريا، م 1151عاااام 
اما  جلاار إىل زااوريا واملنكاارات . يقااوا العمااا  منيطفااا  طاا   ونيااار الاادفاع السااوري : إ  صااد

وارخكااب امل اااني واألعماااا املنافيااة لكاا  األعاارا  والتقاليااد األخ قيااة  ااا جعاا  عبااد احلميااد 
السارا  نائب رئيا اجلمهورية العربية املت دة ورئيا املااا التنفيايي لإلقلايم الساوري هناياك 

ا  خااط النياافر م .  نظاار كتاااب بغاادا  علاا1161يفكاار جااديا  بتسااليمن إىل العاارا  يف  يلااوا 
م  صاابح عضااوا  يف املاابار القااوم  السااا   1163لااعبري زاالطا  قااّدوري . ويف عااام  137ص

بعاد    كاا  عضاوا  عا ياا  ، وبعااد املابار القاوم  الثاامن عااني عضاوا  يف القياا ة القطرياة وعضااوا  
م  صباااااح ماااان رجااااااا عبااااد الاااارمحن عااااار  وا ااااتك يف 1167يف القيااااا ة القوميااااة . ويف عااااام 

م . ينياا  نبااري زاالطا  قاادوري يف كتاباان بغااادا  علااا  خاااط النياافر 1161اااون  17 ب انقاا
مّت خنفيي اكنقا ب بيسار  اديد ، فكاا    ابن بعملياة » اكنق ب العسكري :   16ا 15ص

ازاات م وخسااليم مناان بااانق ب عسااكري ، فاملنفاايو  هاام محاااة الساالطة ورجاهلااا ، فلاام  تاااجوا 
رات و لاااو  املساااّل ني ، بااا  ازااات دموا فقاااط  ااااحنة عساااكرية إىل علااارات الااادبابات والطاااائ

وتاااغ فيهاااا  حاااد علااار   نياااا  يتاااععمهم صااادام التكاااريا ، ويف نفاااا الوقااات ارخااادى تاااباط 
متقاعاادو  باااعاهتم العساااكرية القدأااة مثااا   محاااد حساان البكااار وصااااا مهاادي عّماااا  وحااار ا  

نومااان لاااتعلن لااان إ  عليااان  التكاااريا .مل  اااتا األمااار فقاااط إكّ لطلقاااة مااادفغ  يقظااات عاااار  مااان
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الرحياا  ماان القنياار هااو وعائلتاان فقااط ، وكاا   اا ء يبقاا  يف مكاناان ، وطلااب مناان تااّباط مقاارّه 
ااون  17واملتآمرين علين    خيتار البلد اليي يرياده منفا  لان ، فاختاار لناد  ، فساافر يف ليلاة 

لاااا قياااا ة م  صااابح نائباااا  م1171. ويف عاااام  »م إىل خركياااا ومنهاااا غاااا ر إىل لناااد  1161
م  صاابح رئيسااا  1171الثااورة ورئازااة اجلمهوريااة يف حاااا غياااب البكاار عاان الااب   . ويف عااام 

للجمهورية بعاد     قنيا  البكر عن احلكم ومنح نفسن رخباة فريا   وا مثّ ملاري، وخا ا فتاارة 
حكمن قت  ك      عا اره يف صاباه ويف احلاعب ومجياغ اليياان قامااوا بااكنق ب العساكري 

حااااا   ااااقي  نوجتاااان ورفياااا  صااااباه واباااان خالتااااان عاااادنا  طلفاااااح ، وذلااااو إلخفااااااء ارخباطاااان ، 
بامل ابرات الربيطانياة . وخا ا فاتة حكمان مل خسالم مان إياايائن والتاآمر عليان واحلارب معان  ياة 
 ولة هلا حدو  مغ العرا  ، ومل ينا من بطلن  ي حعب و ي خنظيام حاا  خنظايم البعاـ ، ومل 

 نييات العلمية والدينية والفكرية ومل يسلم من حمرقتن وزاجونن ومعتق خان  فارا  خسلم منن الل
 » باو طارب«وعنياابة  »حناني«اللعب . وا تهر بقيا ة العنيابات لتنيافية خنياومن كعنياابة 

، و تاااا   العاااارا   ولااااة بوليسااااية مبااااا للكلمااااة ماااان معاااااىن ، وا ااااتهر مباااانح األوةااااة والنيا ااااني 
 و  : عارا  صادام ، ةري اسلي  .واألنواط . راجغ مجهورية اس
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 السيد حممد علي الشهرستاين
اللهرزااتا  عااامل جلياا  و   يااب  ااهري ،  »هبااة الاادين  «الساايد حمماااد علااا  املعاارو  بااا

ينتم  إىل  زرة علمية ، يعو  نسبن إىل احلسني ذي الدمعة بن نيد اللهيد بن اإلمام السجا  
يف زاامراء مث هااجر ماغ  ه1311العلرين مان رجاب . ولد فا  الثالـ و  »عليهم الس م  «

لدرازاة املراحا   ه1311 زرخن إىل كرب ء ومكـ فيها مدة مان الاعمن مث انتقا  إلاا  النجا  
العليا ، وبق  فيها  كثر من علرة  عوام .  صبح رئيسا  للمجلا العلما  الايي  كلاان اإلماام 

اإلز مية الا خر زها اللي  حممد رتا جن  اللرياني لقيا ة الثورة، و صبح عضوا  يف اجلمعية 
اللاارياني ملقاومااة اكحاات ا الربيطااا  ، حكاام علياان باإلعاادام ولكاان احلكاام مل ينّفااي .  صاادر 

وازااتمرت ملااادة عااامني ، وهاا   وا جملااة عربيااة صاادرت فااا    ه1321زاانة « العلاام » جملااد 
ة و زااا مكتبااة اجلااوا ين العامااة العاارا  يف العهااد العثمااا  مث  صاادر جملااة املر ااد يف الكاظمياا

. خقلااااد عاااادة مناصااااب منهااااا ونارة املعااااار  يف العلاااارينيات يف ونارة الكااااي    ه1361عااااام 
عناادما   ه1343الثانيااة وازااتقاا منهااا احتجاجااا  علاا  فكاارة اكنتااداب .  عمااااه اإلجنليااع عااام 
-1342ني عااام كااا  يف امللااف  للعاا   . وخقلّااد رئازااة جملااا التمييااع اللاارع  اجلعفااري باا

مث خاارك احلياااة السيازااية واننياار   ه1354، و صاابح نائبااا  عاان مدينااة بغاادا  عااام  ه1353
. خلّا   ه1316 اواا  25للب وث العلمية واحملاظرات الدينياة والتادريا والتارلي  ، خاوىف 

بان  بارن كتكتابا  ورزالة غري مطبوعة ، ومن   234كتابا  ورزالة مطبوعة و21خرا ا فكريا قوامن 
 «اهليئة واإلز م»املطبوعة 

 

 نوري سعيد
مو ،  صاابح رئيسااا  1111ل ه1316نااوري زااعيد صاااا السااعيد ماان مواليااد بغاادا  عااام 

مو ألرباااغ علااارة  ورة وونيااارا  للااادفاع 1151-1131ل ه1377-1341للاااونراء باااااني عااااام 
يااة فاااا   ورخاااني . يف ًااا علااارة  ورة وونياارا  لل ارجياااة فااا   حااادى علاارة  ورة وونياااارا  للداخل

 حااااد عماااا ء بريطانيااااا فااااا  العااااامل العاااارخ ، وتااااغ إمكانااااات العاااارا  وقدراخاااان حتاااات خنياااار  
 الربيطانيني . 

وعلااا  الت اااال  مااغ اإلجنليااااع وجعاااا  « خاااي وطالااب»وكاناات زيازاااتن مبنياااة علاا  نظرياااة 
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ا  ملنتجاات العارا  تمن التكتا ت الدوليااة والتبعياة اكقتنياا ية ل زاتعمار وجعا  العاارا  زوقاا
الاادوا اكزااتعمارية ومنياادرا  ملوا هااا اسااام. وقاااد عااارب عناان الاارئيا املنيااري مجاااا عبااد الناصاار 
بقولااان :  نااانخ ركياااعة بريطانيااااا يف اللااار  األوزاااط. انظاااار كتاااااب العااارا  صاااف ات مااان التاااارري  

 للدكتور كاظم املوزوي .  15السياز  ص
ناان يعتمااد علاا  الااوح  الاايي يرخياان وكااا  فينياا  األوا يقااوا فااا  وصاا  نااوري السااعيد ،  
 نفا املنيدر.   16من اسار   كثر من اعتماا ه عل  ر ين  و ر ي إخوانن ص

يعادُّ من خ مياي الكولوني  لورنا حياـ كاا  معان مناي صاباه وا اتك معان يف احلارب تاد 
 و11الدولاااة العثمانياااة . وياااروي النلا يباااا  يف كتابااان : للل يطاااا  هذا  ولللاااوارع  لسااانة ص

القنية التالية : قاا لا  امللاو عبااد هللا ا ملاو األر   ا  نان ةاغ مان الكولونيا  لاورنا حكايااة 
ملهااورة ماان حكاياااات حااارب العارب تااد األخااراك فااا  احلارب العامليااة األوىل خقااوا : علاا    اار 
انتنياااار قاااوات العااارب علااا  مفااارنة خركياااة عناااد حااادو  العقباااة ، واكزاااتي ء علااا   اااان  األكااا  

راب الا كانت ذخ  خلو املفرنة ، عثار اجلنو  العارب علاا  كمياات هائلاة مان نجاجاات والل
 -اسمااار ، وعلااااب حلاااام اسناااااعير،  راحاااااوا يلتهموهنااااا علااا  الفااااور ، بينمااااا كااااا  نااااوري السااااعيد 

ينياار، باااجلنو  العاارب باار  يتكااوا نجاجااات اسماار وعلاااب  –الضااابط العاارخ يف ذلااو الوقاات 
 د اإلز م داسناعير اجة  هنا ت

وعنادما ابتعاد اجلنااو  عان املكااا ، التفات نااوري الساعيد إلااا  لاورنا وقاااا لان فرحااا  : ا   
 قد تمّنا ك  ما حتتا  إلين السهرة هيه الليلة من ًر وحلوم .

مث خناااوا إحاادى نجاجااات اسماار وصااّب منهااا كرزااني : واحاادة للااورنا واألخاارى لنفساان 
 وهو ير   قوا اللاعر القدمي :

 اح كالريح    مّرَت عل  عطر الر 
 طابت وذَخبـ إ  مّرت عل  اجللَي ل       

  زا فا  اسمسينيات حعب اكحتا  الدزتوري لدعم ونارخن.
 
 

 رشيد الكيالين
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مو . خقلّااد ونارة العاادا فااا  1112ل ه1311ر اايد عااايل الكااي   ، ماان مواليااد بغاادا  
مو ، وونارة الداخلياااااة يف ونارة عباااااد 1124ل ه1342ونارة جعفااااار العساااااكري األولاااااا  عاااااام 

 ه1353مو وونارة يازاااني اهلاااامش  الثانياااة 1125ل ه1344احملسااان الساااعدو  الثانياااة عاااام 
مو وازاااتمر 1132لحعيااارا   ه1351مو ، ورئيساااا  للاااديوا  امللكااا  يف ربياااغ األوا 1135ل

 ه1344 مو ، ورئيساااا  ملاااا الناااواب عاااام1131لكاااانو  األوا  ه1351إىل ذي القعااادة 
ذي القعاااادة  22مو . خاار   الااونارة  ربعااة مااارات ، األوىل يف عهااد فينياا  األوا فااا  1125ل

مو 1/1/1133ل ه1352مو ، وازتاقالت فا  مجاا ى األولاا  21/3/1133ل ه1351
عنااد جماا ء غاااني إىل احلكاام ، و عيااد خلااكيلها ماان  و  إجاااراء  ي خغياااري عليهاااا فااا  مجاااا ى 

مو ، وونارخاان الثانيااة يف بدايااة عهااد غاااني فااا  مجااا ى األوىل 1/1/1133ل ه1352األولااا  
مو وونارخااااان 1/11/1133ل ه1352مو وازاااااتمرت إلاااااا  رجاااااب 1/1/1133ل ه1352

الثالثاااة يف عهااااد فينياااا  الثااااا  اتااااافة إىل مننياااب ونياااار الداخليااااة وكالااااة ،  واخاااار ربيااااغ األوىل 
مو ، وونارخان 31/1/1141ل ه1361حمارم  2مو وازتمرت إلاا  1/5/1141ل ه1351

مو بعااااد    قااااام مبساااااعدة احلكومااااة 11/4/1141ل ه1361الرابعااااة فااااا  ربيااااغ األوا عااااام 
األملانياااة ومبااابانرة جمموعاااة مااان الضاااباط مااان تااارب املنيااااا الربيطانياااة واإلطاحاااة اكوماااة طااان 
اهلامش  ، و زا حكومة الادفاع الاوط  والاا ختارل  مان زاتة  عضااء، وبقيات هايه احلكوماة 

وصايا  علا  العارا  باادك  مان الوصا  عبااد » اللاار  « علارة  ياام فقااط ا وفيااها عانّي اللاري  
غلوب با ا « اكلن اليي هرب إلا  اسار  ا حيـ خدخلت القوات الربيطانية عسكريا  بقيا ة 

 ه1361واحتلاااااااات مديناااااااااة الفلوجااااااااااة مث بغااااااااادا  فااااااااا  اسامااااااااااا مااااااااان مجااااااااااا ى األولاااااااااا  » 
لكااي   و فاارا  حكومتاان إىل إياارا  ، و ااّك  عبااد اكلاان ا بعااد    مو وهاارب ا31/5/1141ل

 عا ه اإلجنليع إىل كرز  الوصايا ا حكومة برئازة مجي  املدفع  اسامسة ، و صادر األخااري يف 
مو  حكاماااا  باإلعااادام اااا  قاااا ة حركاااة ماااايا ، 6/1/1142ل ه1361 واخااار ذي احلجاااة 

الدزتور و صبح من ح  امللو إقالة الااونارة الااا  وبعد اإلطاحة اركة مايا جرى خعدي  عل 
 ه1314ك يرخضاااايها وكااااا  ذلااااو يف ونارة نااااوري السااااعيد . خااااوىف الكااااي   يف بااااريوت عااااام 

م الت ررياة لعباد الارنا  احلسا  ، 1141مو . راجاغ األزارار اسفياة يف حركاة ماايا 1165ل
 والتاري  مل يبد  غدا  لنجم الدين السهرور ي .
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 حممد حسن الصدرالسيد 
م  زاااااا حاااااعب حااااار  1117الساااايد حمماااااد حسااااان النيااااادر مااااان مواليااااد زاااااامراء عاااااام 

مو، ولعااب  ورا  بااارنا  فااا   ااورة العلاارين فكااا  الاارابط بااني 1111ل ه1331اكزااتق ا عااام 
قيااا ة الثااورة والعلااائر احمليطااة بلاااواء الاادليم وزااامراء ، وهااو الاايي حااّرف خلااو العلااائر علااا  

 كجنليعية .حماصرة القّوات ا
لهب  ه1341نفااااه بريزاا  كوكاااا املناادوب السااام  الربيطانااا  إلااا  خااار  العااارا  حماارم 

مو ماااغ بعاااض العلمااااء  مثااااا السيااااد  باااو احلساااان اكصااافها  واللياااا  حممااااد حسااااني 1122
النائي  والليا  حممد جاوا  اجلواهري واللي  مهدي اسالني  والسيد هباة الادين اللهرزاتا  

اد  محد اسونساري والسيد عبد احلسني اللرياني والسيد حسن الطباطبائ  والسيد عباد والسي
 ه1343احلسااااني الطباطبااااائ  بتهمااااة اكحتجااااا  تااااّد اإلجنليااااع ، مث رجااااغ إلااااا  العاااارا  عااااام 

 مو .1124ل
مو 1141ل ه1367خاارّ   جملاااا األعياااا  لدورخااان األوىل والرابعاااة ، و اااّك  ونارخااان عاااام 

صاااا جاارب الاا قااّدمت ازااتقالتها بعااد     جااربت علا  ذلااو بفعاا  خوقيعهااا علااا  خلفاا  لااونارة 
اخفاقيااااة لبورخساااموثو ماااغ بريطانياااة والااااا واجهاااات انتفاتاااة  اااعبية عارماااة . ومااان املهاااام الاااا 
عملاهاااا فااا  ونارخااان  لغاا  معااهااادة لبورخسااموثو و لغاا  املعااهااادة العراقياااة الربيطانياااة املربمااة عااام 

مو ، وألجاا  هااايا مل خاادم ونارخاان  كثااار مااان ًسااة   ااهر . وبعااد اإلطاحااة 1131ل ه1341
بونارخااان زاااعت بريطانياااة ألجااا  إرجااااع هيبتهاااا ، إرجاااااع اكعتباااار للااايين عقااادوا املعاهاااادة مااان 

 جانب العرا  بإعطائهم مناصب ونارية . 

 بورتسموث
ارب رئاايا مو بااني صاااا جاا15/1/1141ل ه1376بورخسااموث : معاهاادة وخقعاات عااام 

 ونراء العارا 
واملسااات هرنسااات بااايفن رئااايا ونراء بريطانياااة ، وخضااامنت إقاماااة حتاااال   فااااع  ملاااتك ، 
وجاااارى التوقياااغ علااا  ظهااار البارجاااة احلربياااة الربيطانياااة لفيكتوريااااو يف مينااااء بورخساااموث ، ولااايا 

يت هايه املعاهدة بإزم امليناء .          ةخ
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 املريزا مهدي الشريازي
العظم  السيد مهدي بن حبيب هللا اللرياني ، ينتما  إىل  زارة عريقاة فاا  العلام  هية هللا

واملعرفة ومقارعة اكزاتعمار ، ازاتوطنت العاارا  فاا  القار  الثاا  علار اهلجاري ، ينتها  نسابن 
 إلا  اإلمام احلسني لعلين الس مو.

عهد والورع والتقاوى حانت هيه األزرة عل   هرة وازعة ومكانة مرموقة وةعة طّيبة يف ال
وا تغ  يف الت نيي  وطلاب العلاوم مناي نعوماة  ظفااره فتتلماي  ه1314. ولد يف كرب ء عام 

يف املراحاا  العليااا علاا  يااد نبااة ماان  زاااطني الفقاان واألصااوا  مثاااا ا خونااد اسرازااا  والساايد 
ي  والساايد علاا  الياع ي واللااي  حمماد رتااا اهلمادا  واللااي  حمماد خقاا  اللارياني واملاارينا الناائ

جناا  امااد  اللاارياني .  صباااح ماان ملاااهري الفقهاااء الاايين ٌيلااار هلاام بالبنااا  ، ا ااتك يف  ااورة 
العلرين فا  طار  اكزتعمااار اإلجنلياعي مان العارا ، و فا  ماغ جمموعاة مان الفقهااء  بّاا  حركاة 

للموجاة مو بضرورة طر  اإلجنليع من العرا  ، وخنياّدى كايلو 1141ل ه1361اجليش عام 
اللاايوعية فااا  اسمسااينات وخنياااّدى للمااّد القااوم  يف عهااد عبااد الساا م عااار  ، وا ااتك مااغ 

تااّد احلكومااة اإليرانيااة و صاادر فتااوى فااا  ذلااو الوقاات  ه1361الساايد حسااني القماا  عااام 
 جااارب احلكوماااة اإلياااارانية علاااا  الرتااااو، ملطالبااان ماااان الساااماح فاااا  ارخاااداء احلجااااب واملناااغ مااان 

  املااادار  ووجاااوب خااادريا األحكاااام اللااارعية فاااا  املااادار  ومراعااااة املوقوفاااات اكخااات ط فاااا
وحتسااني الوتااغ اكقتنيااا ي العااام ، وعقااد اكحتفاااكت العامليااة يف مااي   اإلمااام  مااري املبمناااني 

  ه1311، 1371، 1371لعلين الس مو  فا  األعوام 
عامااا  .  76ماار  يناااهع عاان ع ه1311خااوىّف يف الثااامن والعلاارين ماان  هااار  ااعبا  عااام 

ومان مبلفاخاان: ذخاارية العباا  ، خعليقااة علاا  العاروة الااو ق  ، رزااالة علا  وزاايلة النجاااة ، رزااالة 
 حاوا فقن اإلمام الرتا ،  جوبة املسائ  اكزتدكلية . 

 

 الشيخ املظفر
الع ماااة اللاااي  حمماااد رتاااا حمماااد عباااد هللا املظفااار ، ولاااد يتااايم األب يف  وائااا   اااعبا  

مو ، ينتها  نسابن إىل قبيلاة النيايامرة . خكفَّلان  خيان األكارب 9191لخلرين الثا   ه9599
حممااد حساان مث  خياان الثاااا  عبااد الناايب مث  خيااان الثالااـ اللااي  حممااد حسااان الاايي قااام مقاااام 
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 األب واألزتاذ معا  .
ابتاااد   ارزاااتن الدينياااة وهاااو يف زاااّن الثانياااة علااار مااان العخمااار ، و ر  املراحااا  العلياااا عناااد 

احااا  العلمااااء  مثااااا اللاااي  تاااياء الااادين العراقاااا  واللاااي  حساااني الناااائي  واللاااي  حمماااد فط
حسني األصفها  والسيد عبد اهلاا ي اللارياني .  زاا مجعياة النلار والتارلي  ، كماا  زاا 

مو واىل  واخااار حياخاااان . 1137ل ه1356مجعياااة منتااادى النلااار ، وخاااوىل رئازااااتها مااان عاااام 
ثقافاااة اإلزاا مية بوازااطة التااارلي  والنلاار ، وكاااا  هلاايا املنتااادى وهااد  اجلمعيااة هاااو خعماايم ال

مو وقاااااد 1156ل ه1376 زااااا كليّااااة الفقاااان عااااام » . النجاااا  « و» الباااايرة « جملتااااني : 
مو 1151ل ه1377خرزيساااااها، وفاااااا  عاااااام  ونارة املعاااااار  بعاااااد عاااااام  ماااااناعتفااااات برةيتهاااااا 

مو 1161ل ه1311 انوية يف عاام خنيخّ  فيها قسم للفقن مث  حلقت بن مدرزة ابتدائية مث 
. لقااد هنر اإلمااام اللاارياني يف خرزاايا مجاعااة العلماااء الااا  خاايت علاا  عاخقهااا مقاومااة املااّد 

لخلااااارين الثاااااا   ه1371اللااااايوع  والاااااا عقااااادت جلسااااااهتا يف  وائااااا  مجاااااا ى األوىل عاااااام 
 مو .1151

ساقااا  يف كتاباان اخساام اللااي  املظفاار باااألخ   السااامية والنياافات احلساانة، يقااوا علاا  ا
: عرفتاان منااي نماان بعيااد ، يرجااغ إىل اكثاار ماان ربااغ قاار  ، إنسااانا  حااّ   453 ااعراء الغااري ص

اللعور ، يقاو القلاب ، مارح الاروح ، ك أياع باني العادو والنيادي  لقاوة اماملاة عناده ، وقّلماا 
 خراه يهاجم  حدا  وإ   نعجن بالقوا اجلا  واللهجة اليابسة . 

ر املنااااها احلونوياااة بكتابيااان املنطااا  و صاااوا الفقااان، وخااارك عااادة املبلفاااات زااااهم فاااا  خطوياااا
رمضاااا   16خااوىف ليلااة » . فلساافة اباان زااينا « ، »السااقيفة « ، »  حاا م اليقظااة «  خاارى: 
 مو . 1164ل باط  ه1313

للمعيااد راجااغ كتاااب مااغ  عاا م الفكاار والقيااا ة املرجعياااة ، عبااد الكاارمي ها جناا  ، وكتاااب 
حمماااد حااارن الااادين ، وكتااااب هكااايا عااارفتهم ، جعفااار اسليلااا  ، وكتااااب  2اا  معاااار  الرجااا

 عل  اساقا  .  1 عراء الغري  

 
 السيد حسني احلمامي

هيااة هللا العظماا  الساايد حسااني باان علاا  باان ها اام املوزااوي احلمااام  ، ولااد يف النجاا  
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 .  ه1211األ ر  
الياااع ي واللاااي  اللاااريعة  ر  عناااد اللاااي  حمماااد كااااظم اسرازاااا  والسااايد حمماااد كااااظم 

األصاافها ، وكااا  ماان فطاحاا  العلماااء وامتهاادين، لاان باااع طوياا  يف خقويااة احلااونة العلميااة يف 
 النج  األ ر  . 

رجاااغ إليااان الناااا  فااااا  خقلياااد بعاااد وفاااااة السااايد  باااو احلساااان اكصااافها  . خاااوىف يف بغاااادا  
النياحلااني ، هداياة املست ادين مو وخارك خرا اا  كتابيااا  : خعليقاة علاا  ذخارية 1151ل ه1371

 ، حا ية عل  وزيلة النجاة ، املسائ  النجفية وه   ورة كاملة يف الفقن اكزتدكيل . 

 عبد الكرمي قاسم
م فااا  بغاادا  ، ماان 21/11/1114عبااد الكاارمي قازاام حممااد بكاار العبياادي ماان مواليااد 

 ح  املهدية . 
نّي معلّلمااا  فااا  ونارة املعااار  بتاااري  م، عخا1131 هنا  الدرازااة اإلعدا يااة فاارع األ خ عااام 

 م .2/11/1131
م وذخااااااااار  منهاااااااااا يف 15/1/1132خااااااااارك التااااااااادريا والت اااااااااا  بالكليااااااااااة العساااااااااكرية يف 

م برخباااة مااا نم  اااا ، وقضااا  ًاااا زااانوات هبااايه الرخباااة مثّ خااادرَّ  فاااا  الرخاااب 15/4/1134
ورخباة مقاّدم عاام م 1143م ورخباة رائاد عاام 1141العسكرية ، ف ني  عل  رخبة نقيب عام 

م 1151م ولاااااواء ركااان عااااام 1155م ورخباااة نعاااايم ركااان 1151م ورخباااة عقياااد عااااام 1147
 م .1163وفري  ركن عام 

م يف جبهاة األر   ، و خا   ورة الضاباط يف لناد  1141 ارك يف حرب فلسطني عاام 
يف عهاد فينياا   11لاواء امللااة  م، مث عخانّي همار22/12/1151م و4/11/1151باني فاتة 

 م . 1156  .انتم  لتنظيم الضباط األحرار عام الثا
لالرابااغ  ه1377قااام بااانق ب عسااكري صاابي ة السااابغ والعلاارين ماان ذي احلجااة عااام 

مو و طاح باحلكم امللك  ا بعاد    قتا   غلاب  فارا  العائلاة امللكياة مباا 1151علر من اون عام 
لااا السااايا ة ا مبثاباااة باادي  عااان جمفاايهم امللااو فينيااا  الثااا  ا و علاان احلكااام اجلمهااوري و اااك  

رئازة اجلمهورية ا وخر   جملا الونراء إتاافة إىل ونارة الادفاع بالوكالاة لاث ث  ورات . و لغا  
املظاااهر الدأقراطيااة كالربملااا  والتعد يااة احلعبيااة مااا عاادا احلااعب اللاايوع  الاايي  تاا   احلااعب 
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 احملبب للسلطة . 
 من الدزتور . و لغ  احلكم املد  و ت ت الب   خالية

حماولااة انق بيااة ا   31ازااتمر حكماان قرابااة  ربااغ زاانوات وننياا  خقريبااا  خعاارف خ هلااا إىل 
م ا وكاا  1163كما صرّح قازام جلريادة التاامي األمريكياة النياا رة يف العا ار مان  اباط عاام 

م 1163 ااباط عااام  1الاارقم األربعااو  هااو اكنقاا ب الناااجح ، وذلااو صاابي ة يااوم اجلمعااة 
كنقاا ب عسااكري  بااره عبااد الساا م عااار  مااغ جمموعااة ماان الضبّااااط البعثيااني  حيااـ خعاارف

 مثااااا  محااااد حسااان البكااار وعباااد الكااارمي فرحاااا  وصااااا مهااادي عّماااا  وخالااااد حسااان فرياااد 
وإبااراهيم التكااريا وعبااد السااّتار عبااد اللطياا  ، وبعااد معااارك تااارية يف ونارة الاادفاع ازتمااارت 

رفاقن فات  عباا  املهاداوي رئايا حمكماة اللاعب وابان  زاعاة ، زلَّم قازم نفسن ومعن 24
خالتاان والعقيااد طاان اللااي   محااد ماادير الت طاايط يف ونارة الاادفاع وكنعااا  خلياا  حااّدا  بعااد    
حنيلاوا عل  وعد  بعادم اكعتاداء علايهم  و قاتلهم، مث نقاا  ماغ رفاقان إلاا   ار اإلذاعاة ا الايي 

دم رميااا بالرصاااص مااغ بعااض رفاقاان يف  ار اإلذاعااة يف اذخاايه اكنق بيااو  مقااارا مبقتااا هلاام ا و عاا
 1666م بعاااد حكااام  ام 1163الساااعة الواحااادة والننيااا  بعاااد الظهااار التازاااغ مااان  اااباط 

يوما . ورميت جثتن يف هنر  جلة حسب بعض األقواا . للمعيد راجغ كتاب عبد الكرمي قازم 
 البداية والسقوط جلماا منيطف  مر ا  .

 
 

 الربيعي
 ه1313-1377حمماااد جنياااب الربيعااا  رئااايا جملاااا السااايا ة باااني عاااام  الفريااا  الاااركن

 مو .1163-1151ل

 كوكس  
بريزااا  نكرياااا كاااوكا ،  حاااد  عمااادة اكزاااتعمار اإلجنلياااعي يف اللااار  األوزاااط ، حكاااام 
اسلاايا ًسااة علاارة عامااا  متاانّق   بااني مسااقط وبو ااهر وطهاارا  وبغاادا  ،  زاافرت جهااو ه يف 

اراقية وخرزيا  ولة للوّهابية يف احلجان . ولاد يف  ار  إجنلتاارا خرزيا حكام طائف  للدولة الع
م ، وخنقَّاااا  فااااا  الرخااااب العسااااكرية 1114م ، والت اااا  باااااجليش الربيطانااااا  عااااام 1164عاااااام 
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م عماااا  مساعاااادا  للمقااايم السيازااا  يف بربااارة حممياااة 1114والوظاااائ  احلكوميّاااة ، ففااا  عاااام 
م  اّث   1114اكم العاام يف باارو ا وفاا  عاام م عانّي مسااعدا  لل ا1115النيوماا وفا  عاام 

م ذهب إىل لند  للعم  يف مكتب اهلند ملّدة زاتة 1111ومقيما  زيازيا  يف بو هر ويف عام 
م مثّ انتقااا  إىل اهلناااد ليعمااا  1113  اااهر ، جااااء بعااادها إىل بو اااهر ليبقااا  فيهاااا حااا  عاااام 

  قاااام بت طااايط احلااادو  باااني م ومبساعاااادة هرنولاااد ولساااو 1114زاااكرخريا  لل ارجياااة ويف عاااام 
م  خ  مديناة البنياارة كحات ا العارا  ماغ 1115الدولة العثمانية والادولة الفارزية وفا  عام 

م يااار   القاااّوات الربيطانياااة يف هنااار  جلاااة وفاااا  عاااام 1111اجلااايش الربيطاااا  وبقااا  إىل عاااام 
  كمفّوف عام م لي كم العرا1121م عنّي زفريا  يف طهرا  ، وعا  إىل العرا  عام 1111
م حضاار ماابار القاااهرة والاايي بوازااطتن عاانّي فينيااٌ  ملكااا  علاا  العاارا  ، مثّ 1121ويف عااام 

م حيااـ  جناع  هاام  عمالاان وها  خرزاايم احلاادو  وخاارك 1123بقا  مستلااارا  لفينياا  حاّ  عااام 
 ااابكة ل ّخنياااااكت يااااديرها وكاااا ء ومقيمااااو  يف مناااااط  اسلاااايا وإهناااااء  ور فرنسااااا و ملانيااااا يف 

ا ومضااااعفة حجااام التجاااارة الربيطانياااة يف اسلااايا إىل    اااة  تاااعا  وتاااما  اّخفاقيّاااات اسلاااي
 النفط الا جعلت بريطانيا يف موقغ  قوّي فا   يّة  مفاوتات مستقبلية.

يقااوا  يكسااو  فااا  قضااّية رزاام احلاادو  :  خااي السااري بريزاا  كااوكا القلاام األمحاار ورزاام 
ا  أتااّد ماان اسلاايا إىل جباا  عنيااعات الواقااغ قاارب بكااّ  عنايااة علاا  خريطااة اجلعياارة العربيااة خطاا

حدو  األر   و عط  بيلو العرا  مناط   ازعة كا  مان املفاروف    خكاو  خابعاة لنجااد . 
وإلرتاء ابن زعو  اقتطغ  لث   رات  الكويت و عطاهاا لنجاد ماّدعيا  بارّ  قاّوة  اي  الكويات 

ا اإلنكلااو خركيةااا . وفاااا  جنااوب وغااارب  يف النياا راء  قاااّ  ا   مااان قوخاان عنااد خوقياااغ اكخفاقيااة
الكويت رزم منطقتني ةيتا باملنطقة احملايادة الكويتية ، واملنطقة احملايدة العراقية .  نظر كتااب 

 .424إىل  423زبع هيا  ورجاا الدولة البهية ص 
وماان طرياا  األماار : إّ  كااوكا جعاا  مناااط  حيااا  بااني الااب   إلبقاااء التنااانع والفاانت بااني 

 . الدوا
يقااوا لااورنا عااان جتعئااة الااب   اإلزاا مية : إنّاان إذا اخحساان التنيااّر  اجتاااه الااب   ، فإهّنااا 
زااتبق  كقطااغ احلجااارة النيااغرية امللّونااة ، جمموعااة ماان األقاااليم النيااغرية املتنافسااة والعاااجعة عاان 

 عبد الكرمي فرحا  . 151الت حم . انظر كتاب عالام صغاري ب  قيا ة حكيمة ص 
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نفااا املنياادر يف خقريااره السااّري املقااّدم إىل امل ااابرات الربيطانيااة يف كااانو  الثااا   ويقااوا يف
م:  هدافنا الرئيسية خفتيات الوحدة اإلز مياة و حر اإلمارباطورية العثمانية وخدمااريها ، 1116

وإذا عرفنا كي  نعام  العرب وهم األقّ  وعيا  ل زتقرار من األخراك ، فسايبقو  يف  واماة مان 
لفوت  السيازية  اخا   ويا ت صاغرية حاقادة ومتناافرة ، غاري قابلااة للتمازاو إكّ إهّناا علا  ا

 ازتعدا   ائم لتلكي  قّوة موحدة تد  يّة قّوة خارجية . 
 م .1137ومات كوكا عام 

 

 الشواف
العقيد الركن عبد الوهاب  مني اللّوا  همر اللواء اساما التابغ للفرقاة الثانياة فاا  مديناة 

ملوص  ، و حد األعضاء البارنين للجنة العليا لتنظيم الضباط األحرار وكاا  مان  عاااة القومياة ا
م للسااايطرة علااا  مقالياااد 7/3/1151امللاااوبة بنيااابغة ماركساااية . قاااام اركاااة انق بياااة بتارياااا  

احلكم ومبساعدة مدير اكزت بارات العسكريااة العقياد رفعات احلاا  زاري وقائاد الفرقاة الثانياة 
الطبقجلااا  املوجاااو  فاااا  منطقاااة لكركاااوك ا  ريبااا و ، بعاااد    حااااوا اللاااوا  مناااغ عباااد  نااااظم

الكرمي قازم من إجراء مهرجاا   ننياار السا م يف مديناة املوصا  ، وحايره مان إقاماة املهرجاا  
باعتبار    الوتغ ك يت م  مث  هيه املهرجانات ، ولكن قازم مل يعنت بت ييرات اللاوا  

 اكزت بارات العسكرية .وك باعتاتات مدير 
وكاناات خطااة اللااّوا  اإلطاحااة بقازاام علاا     يقاااوم الطبقجلاا  بااانق ب عسااكري يف 
منطقتن ويقوم زّري بالتعاو  مغ الوحدويني بتطويا  مكتب قازم يف ونارة الدفاع ا باعتباار إّ  
  مكتاااب رفعااات احلاااا  زاااّري قرياااٌب مااان مكتاااب قازااام يف بناياااة ونارة الااادفاع ا وإرغامااان علااا

اكزاتقالة ومغااا رة الاب    و قتلاان ، و   يعلان اللااّوا  العنيايا  فااا  املوصا  بعااد    اّخفا  مااغ 
عباااد احلميااااد السااارّا  رئيااااا املاااا التنفاااايي يف زاااوريا ووعاااد األخاااري بإرزااااا حمطاااة إذاعيااااة 
ومساعدات عسكرية حسب احلاجة ، ولكن الطبقجل  مل يلتك يف اكنقا ب فبااءت حركاة 

فلاا  بعااد    حاصاارخن قطعااات اجلاايش وبعااد    قنياافت الطااائرات احلكوميااة مقاار اللااّوا  بال
حاميتن ، وقت  اللّوا  ومجغ من العساكريني ، واصادر قازام حكام اإلعادام اا  البااقني  ان 
 ااااااارك يف احلركااااااة اكنق بيااااااة  مثاااااااا  او  خلياااااا  وععيااااااع  محااااااد  ااااااهاب وبعضااااااهم  عاااااادم يف 
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 .  م21/1/1151م والبعض ا خر يف 25/1/1151
وازاااتبي ت املديناااة مااان قبااا  اللااايوعيني خاّصاااة بعاااد    مل يقاااّدم  حاااٌد الاااَدعم لللاااّوا  
و قااااموا جماااانر فيهاااا و زساااوا حمكماااة خاصاااة برئازاااة عباااد الااارمحن القنيااااب و صااادروا  حكاماااا  

 صورية وزريعة ونّفيت عل  الفور وكانت اجلثـ خس   باللوارع .
اىل كلافن مان قبا  السافري الربيطاا  يف ويععي بعض الكتاب :    فل  اكنقا ب يرجاغ 

 اليي اخرب قازم قب  وقوعها .« يفري خريغيليا  » العرا  
ويقااااا إ  اللاااّوا  كاااا  لااان ع قاااة مااااغ عباااد الناصااار وانااان كاااا   نيااا  علااا  مسااااعدات 

 بوازطة العقيد عبد اميد املل   العسكري يف السفارة املنيرية .

 العبدي
مو،  صاابح حاكمااا  عسااكريا  عاماااا  1112ل ه1321ياااد  محااد صاااا العباادي ، ماان موال
مو . و نلااار العبااادي 1163-1151ل ه1313-1377ورئيساااا  ألركاااا  اجلااايش باااني فاااتة 

حمكمااة عسااكرية حملاكماااة األفاااارا  وفاا  القااوانني العرفيااة الااااا  علنهااا قازاام يف بداياااة انق بااان ، 
بااد هللا النياايديل رئيسااا  والعقيااد وختاارل  هيئتهااا ماان    ااة تااباط ، هاام العقيااد مشااا الاادين ع

 محاااد حسااان البكاااار عضاااوا  والعقياااد عباااد الاااارنا  عباااد الااارمحن اجلاااادة عضااااوا  ، وكاااا  العبااادي 
مسااابوك   ماااام قازااام باعتبااار األخاااري ونيااارا  للاادفاع . واخعااّدم العباادي ا اار انقاا ب عباااد الساا م 

 مو . 1163ل ه1313عار  
امحاد صااا العبادي ا الاا نقلهاا  عباد الكارمي فرحاا  يف  ومان طرائا  احلاكاام العسكااري ا 

مااا ننيااها : ازااتدع   حااد املدرزااني إىل ونارة الاادفاع وكااا  ينااوي  64كتاباان حنيااا   ااورة ص
العبدي خكليفن بتادريا ابنان لات يف تاعفن يف إحادى املاوا  ، وخار  احلااكم العساكري ووصا  

العسكري ، وهو ك يعر  ملاذا ازتدع ،  املدر  إىل ونارة الدفاع يرافقان عري  من اكنضباط
وحار العااملو  يف  ائارة احلااكم العساكري يف  مار اللا   ، وملاا كاا  معظام مان يساتدعيهم 
احلاكم العساكري منياريهم إىل التوقيا   و احلجاع  و األبعاا  ، فقاد  و ع املادر  يف التوقيا  

 خبني لن اننخ يف التوقي  .. وبعد بضعة  يام خيّكر احلاكم العسكاري املدر  فسرا عنن، و 

 السيد حمسن احلكيم
مو . 1111ل ه1316هية هللا العظم  السياد حمسن احلكيم ولد يف النجا  فاا   اواا 
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ختلماي عنااد اللااي  حمماااد كاااظم اسرازااا  واللااي  تااياء الادين العراقاا  واللااي  حممااد حسااني 
، هلت إلين املرجعياة  ه1333م النائي  والسيد حممد زعيد احلباوخ .  رع بتدريا اسار  عا

الدينية بعد وفااة السياد  باو احلسن األصفهانا  والسيد الربوجر ي . لن مواق  زيازية ملرفة 
منها :  صدر فتواه اللهرية بتكفري الليوعية والكل  عن صبغتها اإلحلا ياة يف الساابغ علار 

وإحلاا ، ونلار البياا  فاا  مو و عتارب إ  اللايوعية كفاٌر 1161لهياار ه1371من  عبا  عام 
 جريدة العرا  هنياك . 

وكاا  هلايا البياا  : «  27يقوا هبة الدين اللهرزتا  يف كتابن  زارة اماد  اللرياني ص
  ره الكبري يف حتجيم هيا املّد وخفلي  حماوكت  عاخن ومنظاّرين ح  باخت  فكارهم وخيااراهتم 

وخااااارك عاااااّدة  ه1311خوفااااا  زاااانة » . ساااالم مرفوتااااة باااااملرة ماااان جانااااب اللااااعب العراقاااا  امل
حقااائ  «جملااد ، وكتاااب 12وهاااو  اارح علاا  العااروة الااو ق  يف » املستمسااو«مبلفااات  يهااا 

 » . األصوا

 فاضل املهداوي
م خاار   حمكمااة اللااعب يف عهااد 1115فاتاا  عبااا  املهااداوي ماان مواليااد بغاادا  عااام 

ري ، وختاااارل  مااان ًساااة قازااام وهااا  حمكماااة عساااكرية  اااكلت نتيجاااة صااادور مرزاااوم مجهاااو 
تااّباط العقيااد فاتاا  عبااا  املهااداوي واملّدعااا  العااام العقيااد الااركن ماجااد حممااد  مااني واملقااّدم 

 عبد اهلا ي الراوي عضوا  واملقدم عبد الفتاح اللايل عضوا  واملقدم خضر الدوري عضوا  .
بياة وه اهباا  وكثاريا  وكا  املهداوي أت إلا  قازم بنيالة القراباة ، وكانات تاليعا  باللغاة العر 

ماااا كااا  يستلهاااد بربياااات  ماان اللااعر وباألمثاااا اللااائعة وباارقواا الكتّاااب امللهوريااان وكاناات 
ازتلاااها اخن  كثرهاااا مليئاااة باإلهانااااات وباااييء الكااا م ، وقاااد جعااا  املهاااداوي هااايه احملكماااة 
ن وزااايلة لتسااالية اجلمهاااور وإتااا اكن ، وكانااات النياااا افة خنلااار حماتااار اجللساااات فضااا   عاااا

ااااا حماكماااة رجاااااكت العهااااد امللكاااا  1إذاعتهاااا بااااالرا يو ونقلهااااا باااالتلفعيو  . ومهااااام احملكمااااة : 
وحمازبتهم عل   عماا خعترب مبامرات عل   من الدولة وعل   عماا خعترب ملجعة للفسا  يف 
ذلاااو العهاااد ، ويقاااغ تااامن هااايا القسااام مجياااغ األعمااااا السيازاااية والعساااكرية الاااا أكااان    

ااا حماكمااة مااا يساام  برعااداء 2يف اللاابو  الداخليااة لألقطااار العربيااة اماااورة .  خلااّك  خاادّخ   
الثورة من مدنيني وعسكريني ، ويدخ  يف هيا القسم كا  قارار اذّخايه  ا ٌ  بنيافتن ونيارا   و 
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موظفااا  ماان الدرجااة األوىل ماان  اارنن إحلااا  الضاارر يف املنياااا العامااة  و انتهاااك حرمااة قااوانني 
ماان حاااوا اغتياااا قازاام  و القيااام بااانق ب عسااكري .  نظاار كتاااب عبااد ااا حماكمااة 3الااب  .

 الكرمي قازم رؤية بعد العلرين للعلوي وكتاب العرا  اجلمهوري لعبري زلطا  قّدوري .

 السيد عبد اهلادي الشريازي
هية هللا العظما  السيد عبد اهلا ي بن إةاعي  احلسي  اللرياني ، ولاد يف مديناة زاامراء 

، ينتمااا  إىل  زاارة عراقياااة عريقاااة بااالعلم واملعرفاااة ، ازااتوطنت العااارا  يف القااار   ه1315عااام 
الثاااا  علااار اهلجاااري، يرجااااغ مااان حياااـ النساااب إىل اإلماااام احلسااااني بااان علااا  بااان  خ طالاااب 

 لعليهما الّس مو .
ختلّمي عند املراجغ العظام  مثاا اللي  حممد خقا  اللاارياني قائاد  اورة العلارين وا خوناد 

 اسرازا  و يا  اللريعاة والسياد عل  اللرياني واملرينا النائي  .
 هلت إلين املرجعية والسيا ة الدينية بعد السيد  بو احلسن اإلصفها  .

يقوا هغا بعرك الطهرا  يف وصفن :  نن  حد ازاطني الفقن وجهابية الار ي وحجاا العلام 
 واإل بات و  يا، اكجتها  واألفات  . 

  مااان ناااور مواقااا  مباركاااة تاااد اكزاااتعمار اإلجنلياااعي ، فا اااتك ماااغ اللاااي  خاااط بااارحر 
اللاارياني يف  ااورة العلاارين كمااا وقاا  بوجاان املااد اللاايوع  و صاادر فتااواه اللااهرية بضاا لتهم . 

 .  ه 1361 عماه اإلجنليع عام 
 م خرك خرا ا فكريا قوامن   ىن علار كتاباا ورزاالة وخعليقاة منهاا :  ار السا م يف فاروع السا

و حكامااااان ، كتااااااب النياااااوم ، العكااااااة ، الطهااااااارة، رزالااااااة فاااااا  اللباااااا  امللاااااكوك ، رزاااااالة يف 
 زنة.  77. عن عمر يقارب ه1312اكزتني اب . خوىف عام 

 

 السيد مرتضى القزويين
خطياب  ه1351هية هللا السيد مرخض  بن السيد حممد صا   القاعوي  مان موالياد عاام 

واأل ب واسطاباة حاان علا   اها ات علمياة ماان علمااء وفقهااء   اهري وعلام مان  عا م العللام
نماناان كآيااة هللا العظماا  السااايد ماارينا مهاادي اللاارياني وهياااة هللا العظماا  الساايد حممااد هاااا ي 
املااي   وغرييااا خلااهد لاان ببلوغاان مرخبااة اكجتهااا  . خفاااىن فااا  الاادفاع عاان العقياادة اإلزاا مية 
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وقااااوم املاااّد األمحااار يف العاااارا    نااااء حكااام قازااام عاااام  ومباااا    هااا  البيااات لعلااايهم الّسااا مو
م حني اغتنيب الليوعّيو  احلكم يف العرا  وعا وا يف األرف فسا ا  وخنكاي   بالناا  1151

وازتهتارا  بالدين و هلان . وكاا  لان  ور فّعااا يف هايا امااا ، فكاا  ماان   اجغ املقااومني هلايا 
رفاان ، ازاات رب  ياماان هنااياك . زاااهم فااا  خرزاايا الطغيااا  اللاايوع  كمااا يلااهد لاان كاا  ماان ع

وإ ارة مدرزااااة اإلمااااام النيااااا   لعلياااان الّساااا مو الااااا كاناااات هلااااا  ور ملااااهور يف خربيااااة النلاااار 
يومياك يف كرب ء املقدزة . اعتقلتن السلطات الظاملاة يف العارا  عاّدة مارات ، وعخاّيب خ هلاا 

هااااا إلااااا  إياااارا  مث إىل الوكيااااات املت اااادة مث  خبعااااد إىل مشاااااا العاااارا  . هاااااجر إىل الكوياااات ومن
األمريكية وقد خركت بنيماخن يف ك  هيه الب   ع مات بارنة يلهد لن فيها اجلميغ بالنيد  
واإلأااا  والعلاام واأل ب . يخعااّد يف الوقاات احلاتاار  باارن  اعيااة يف الوكيااات املت اادة األمريكيااة 

رزااي   ركااا  اإلزاا م يف خلااو الااب   . حيااـ يرفااغ رايااة اإلزاا م عالياااة ويعماا  جاهاادا  علاا  خ
صدرت لن مبلفاات منهاا : إىل اللاباب ، اللاي  البهاائ  ، املهادي املنتظار، الاعوا  واألزارة ، 

 اللي  الطوز  ، هباء الدين العامل ، النبوة واألنبياء يف نظر  ه  البيت . 

 عبد السالم عارف
مو يف مديناة رماا ي لااواء 1121ل ه1331عباد السا م حمماد عاار  ، مان موالياد عاام 

مو برخبااة ماا نم  ااا  ، كااا  مااان 1142ل ه1361الااديلم ، ذخاارّ  ماان الكلياااة العسااكرية عااام 
مو فاا  اإلطاحاة بالنظاام 1151ل ه1377 عضااء الضباط األحارار ، ا تاارك ماغ قازام عاام 

ياااا الاااونراء امللكاا  ، وعهاادت إلياان    ااة مناصااب : النائااب العاااام للقاااّوات املسااّل ة ونائااب رئ
وونيار الداخليااة . وبعاد اخت فاان مااغ قازام  قنيااا  مان مننيااب النائاااب العااام للقاااّوات املسّل اااة 

م 1151/ 31/1م ومان مننيايب نائاب رئايا الاونراء وونيار الداخلياة يف 12/1/1151فا  
ع م مثّ  لقااا  القاابض عليااان و و  31/1/1151مثّ عاانّي زاافريا  فااا  بااو  العاصماااة األملانيااة فااا  

م وعفاا  عناان 5/2/1151م وصااادر حكاام اإلعاادام علياان يف 14/11/1151الساجااان فااا  
م بعااد    قضااا   كثااار مااان زاانتني يف السااجن .  صاابح رئيسااا  للجمهوريااة 21/1/1161يف 

مو وماانح نفساان 1163 ااباط عااام  1ل ه1312رمضاا   14بعاد اإلطاحااة بنظااام قازاام يف 
 رخبة ملري . 

إلرهااااب والعننياااارية و كااتث بتعياااني األقاااارب و بنااااء العلااارية اّخسااام حكماااان : باالكباااات وا
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والبلاادة يف إزاانا  املناصااب بغااض النظاار عاان املبهااا ت والقابليااات والكفاااءات . فعاانّي حاار ا  
التكااريا قائاادا  للقااّوة اجلّويااة وناااج  طالااب ونياارا  للماليااة وصاااا مهاادي عّمااا  ونياارا  للاادفاع . 

الطائفية يف العرا  الواقاغ »الدكتور زعيد السامرائ  يف كتابن  ا تهر بالتعنيب امليهيب ، يقوا
مااا ننياان:  صاادر قانونااا  حااوا تااريبة التكااات واملواريااـ  ااّد  املبلااجن املعفااا  ماان هاايه « واحلاا 

الضريبة خبمساة هك   يناار إذا ماا خاربع املاورث  و وهاب املااا للمعااهااد الدينيااة  و اسااريية  و 
ا خربع بن  و وهبن للجهات الرةية  و  بن الرةية ، فاا  اإلعفااء يلام  العلمية، يف حني إذا م

مثّ املتربّعااني اللاايعة للمبزسااات اسرييااة. مجيااغ  املبلااجن بالغااا  مااابلجن . وهباايا القااانو  تااّي  علاا  
 صورة من طائفية عبد الس م ما ننين :  46يضي  الدكتور زعيد السامرائ  ص 
 تم  رؤية الليع  ، ح   نن قطاغ نيارخان للاركة التارمني كا  هيا الرج   ا عار  ا   ك 

مو ألنان وجاد    مادراءها ورؤزااء  قساامها و اعبها 1166 و  1165الوطنية يوماا  ليف عاام 
هم إما من الليعة  و املساي يني والايين خبااو وا هايه املناصاب بكفااءهتم يف هايه املهناة الاا ك 

 حتتم  وتغ غري الكفوء فيها . 
م و قنياهاااام مااان ونارخااان و صااادر كتاباااا  11/11/1163لاااا  رفاقااان البعثياااني يف إنقلاااب ع

تّدهم ةّاه املن رفو  ، وصم البعثياني بكاّ  قبايح مان قبيا  اللايوذ اجلنسا  والسارقة وماا إىل 
 ذلو .

قتاااا  مااااغ عااااد   ماااان الااااونراء ا كااااونير الداخليااااة وونياااار النيااااناعة وبعااااض املاااارافقني لاااان بلغااااوا 
مو إ ار زاقوط 13/4/1166ل ه1315ذي احلجاة  23ا يف  جمموعهم  حد علر   نيا  

  51طائرخااان ماااا باااني هاااور احلاااويعة وهاااور الساااديب يف منطقاااة النلاااوة والاااا خبعاااد عااان البنيااارة 
كيلااومتا  بساابب هبااوب عاصاافة رمليااة قويااة ، وياارى الاابعض إّ  موخاان كااا  عمليااة ماادبّرة نتيجااة 

 وتغ قنبلة يف الطائرة .
 تاري يف إحدى تواح  بغدا  . فن يف مقربة املسجد اللي  

 

 عبد الرمحان العاين
مو يف منطقاة الرماا ي وذخارّ  ماان 1113ل ه1332عباد الارمحن الباعان العاا  ، ولااد عاام 

مو مثّ قضاا   ربعااة  عاااوام يف إجنلااتا لدرازااة القاااانو  يف  1134ل ه1341كليّااة احلقااو  عاااام 
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 مو. 1134ل ه1341كلّية امللو  امعة لند  وعا  إىل العرا  عام 

 
 ناصر الكيالين

مو وزاجن حا  هناياة احلارب 1141ل ه1361ناصَر ر يد عايل الكي   بانق بن عاام 
العامليااااة الثانيااااة ، وبعااااد احلاااارب عماااا  يف ونارة العاااادا لفااااتة  قنياااارية ، مثّ  صاااابح عمياااادا  لكليّااااة 

ام وعما  يف وراح  اتر يف القومية العربية قرابة علرة  عاو  مو1156ل ه1374احلقو  عام 
 ه1371القضااااااء يف حمكماااااة التميياااااع . و عتقااااا  مااااارّة  خااااارى بعاااااد انقااااا ب اللاااااّوا  عاااااام 

مو و مضاا  يف زااجن  خ غريااب زااتة   ااهر مثّ بعااد خروجاان ماان السااجن ذهااب إىل 1151ل
القاهرة و قام فيها  ربعة  عاوام وعما  هنااك ماديرا  ملعهاد الدرازاات العربياة وهاو معهاٌد لتادريب 

و  العربياااة برعاياااة اجلامعاااة العربياااة . ويف بداياااة انقااا ب عاااار  عااانّي زااافريا  اللاااباب يف اللاااب 
للعاارا  يف القاااهرة مثّ لنااد  وجنياا  وعماا  باحملاماااة مثّ خااوىّل مننيااب نائااب رئاايا الااونراء وونياار 

 ه1313اسارجياااة والااانفط يف ونارة طااااهر  اااىي الثانياااة مثّ رئازاااة الاااونراء وونارة اسارجياااة عاااام 
ورخني يف عهد األخوين عبد الس م وعبد الرمحن عار  ، اعتق  بعد انق ب مو ولد1164ل

مو وعخااّيب ومل يطلاا  زااراحن إكّ بعااد     خااّ  جسااده وفقاااد 1161ل ه1311البعثيااني عااام 
العااارا  ماااان اكحاااات ا حاااا  »النخطااا  فسااااافر إىل لنااااد   ومااااات هنااااك . خاااارك زاااابعة مبلفااااات 

ـٌ يف القوميااة العربيااة« »صااف ات ماان األمااا القريااب« »اكزاتق ا اإلزاا م والقوميااة « »ااا
واهلاد  مان  « هاايه قوميتناا« »من وحا  العروباة« »الدولة املوّحدة والدولة اكحّتا ية« »العربية

كتااااااباخن هاااااو خفسااااري القوميااااة العربيااااة علاااا   زااااا  إزاااا م ، وكااااا  ماااان الدعااااااة إلااااا  خطبياااا  
 كية العربية .اك تاكية الر يدة علا   زا  زلم   و  اك تا 

 

 عبد الرمحان عارف
م وعني يف العهد امللك  همر كتيبة ، وبعد انقا ب 1116عبد الرمحن عار  ، ولد عام 

م عااني هماارا  للااواء املاادرّع الساا   انضاام إىل الضااباط األحاارار بعااد انضاامام 1151قازام عااام 
بعاد خا   قازام  خين مّث اصابح عضاوا يف اللجناة العلياا و حيا  علا  التقاعاد يف عهاد قازام 

م بعاااد     صبااااح  خاااوه عباااد السااا م 1163وعباااد السااا م عاااار  .  عياااد إىل اسدماااة عاااام 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 215 

 م خّوىل مننيب رئيا األركا  وكالة.1164عار  رئيسا  للجمهورية ، وفا  عام 
م بعاااد مقتااا   خيااان عباااد السااا م نتيجاااة 16/4/1166اصااابح رئيساااا للجمهورياااة بتااارري  
يا امللااري عبااد احلكاايم عااامر وبفضاا  خرييااد العميااد زااعيد خاادّخ  القاااهرة بلاا   نائااب الاارئ

صااالييب قائاااد موقاااغ بغااادا  . خعااارف حملااااولتني  انق بيتاااني فا ااالني  برياااا العمياااد الاااركن الطياااار 
 عار  عبد الرنا  واليي كا   سب من الناصريني .

يليااة وكاااا  الطائفااا  والعننياارية والقب اّخساام حكماان بالتاادهور اكقتنيااا ي واملعا ااا  وبالتميياااع
 يتر ر باحمليطني بن ويث  هبم ويتبىن عا ة ر ي هخر من يقابلن .

حناا  عاان الساالطة بعاادما  وعااعت امل ااابرات األمريكيااة والربيطانيااة إىل عبااد الاارمحن الناااي  
اون  17وإبراهيم الداو  و محد حسن البكر بتغيري السلطة يف العرا  إ ر انق ب عسكري يف 

 كيا .م ونف  إىل خر 1161عام 
 

 الربزاين
املّ  منيطف  الربنا  ، ينتم  إىل  زارة  ينياة معروفاة يف مقامهاا الادي  ، وها   زارة املا ّ 
 محد الربنا  ، وكا  والده عبد الرحيم  ي ا  للعلرية . وّةّ  بالربنا  نسبة  إىل قرية  خقاغ عناد 

ازاااا  تااااد امللكيااااة عااااام زاااافح جباااا   ااااريوا  اجلنوبيااااة يف قضاااااء العيبااااار . باااااد  النلاااااط السي
م خاااف مواجهااات  اميااة 1147-1143م ، وفااا  منتنياا  األربعينياااات باااني عااام 1132

ماغ القااوات احلكوميااة ولكنان إتااطر إىل اكنساا اب ماغ مقاخلياان و بناااء علاريخن البالاااجن عاااد هم 
ًساة هك  إىل احلادو  واللجاوء إىل إياارا  . وجلار املا  منياطف  ماغ بعاض اننيااره إىل روزاايا 

مو ، وبقاا  هناااك ملااّدة  ربااغ زاانوات وحنياا  علاا  رخبااة جنااراا ف ريااة 1146ل ه1366ام عاا
 ه1365يف اجلااااايش الروزااااا  . قاااااّدَم إىل هيئاااااة األمااااام املت ااااادة يف زاااااا  فرانسيساااااكو عاااااام 

مو مبيكرة خطالب بكر زتا  حاّر ومساتق  ، فلام جياد طلبان هذاناا  صااغية . وعاا  إىل 1145ل
مو وخ ا عو خن زع  لتثبيت نفاوذه السيازا  1151ل ه1377العرا  بعد إنق ب قازم 

بااني القبائاا  الكر يااة ماان احلاادو  التكياااة إىل السااليمانية ، وبعااـ مباايّكرة لقازاام يطالااب فيهاااا 
إعااااا ة احلّريااااات الدأقراطيااااة واكعااااتا  باااااحلكم الاااايا  لكر زااااتا  وإنلاااااء ملاااااريغ للتنميااااة 

ة الكر يااااة والثقافااااة الكر يااااة ، ولكاااان قازاااام مل اكقتنيااااا يّة واللاااابو  اكجتماعيااااة وخععيااااع اللغاااا
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م وازتمرت إىل زقوط قازام 1161يستجب ليلو ، فنلبت احلرب بني الطرفني يف  يلوا 
م  ّزاااا حعبااا  زيازاايا  بازاام احلااعب الااادأقراط  1161، ويف التازااغ ماان كااانو  األّوا عااام 

ور ذكاارى  كتااوبر م زااافر إىل موزااكو حلضاا1161و صاابح رئيسااا   لل ااعب ، ويف هنايااة عااام 
م . ويف عهاد األخاوين عاار  1161وبق  فيها  ربعة   هر وعا  يف اللهر الثالاـ مان عاام 

خااف حرباا  جديادة إ ار مطالبتان اقاو  األكارا  ، وكايلو خااف حرباا  ماغ البكار ، ولكان مل 
مو 1175ل ه1315 ّقاا  جناحااا  عسااكريا  إ اار اإلّخفاقيااة الااا  برماات بااني العاارا  وإياارا  عااام 

 وا تهرت باّخفاقية اجلعائر.
م 1171خعاّرف الااربنا  لعااّدة حمااوكت إغتياااا ،  حاادها يف الساابغ والعلاارين ماان  يلااوا 

عن طري  خف ي  بعض رجاا الدين وازت دامهم كعبوات نازفة وجن  منهاا برعجوباة . خاوىّف 
 م .12/3/1171الربنا  يف 

 

 مجال عبد الناصر
مو يف مدينة  زيوط،  ك  حركة 1111ل ه1337م من مواليد عا، مجاا عبد الناصر 

مو ،  صاابح 1152ل ه1371الضاباط األحاارار فاا  منياار والااا  طاحات بامللااو فاارو  عااام 
 ه1311 -1375مو مث خااوىل رئازااة اجلمهوريااة عااام 1154ل ه1373رئيسااا  للااونراء عااام 

 مو عندما وافاه األج  .1171-1155ل
لاا يتلّقاهاا مان امل اابرات و يفّضالها علاا  كاا  ماا كاا  كا  يعتمد كليّاا  علا  املعلوماات ا

يساامعن ماان  حا يااـ النااا  ومااا خنلااره صاا   العااامل  و مااا يسمعااان مااان كبااار الل نياايات 
 الاا كانت خعوره . 

 
 الشيخ أبو احملاسن

الليااا  حمماااد حساان محااا ي ها حمساان  بااو احملازاان ،  اااعر  ااورة العلاارين و ثاا  اإلمااام 
مو وخاوىف يف اجلنابياة 1176ل ه1213لا املل  ، ولد يف مدينة كرب ء زانة اللرياني يف ام

 » .  خ احملازن « ، ولنخ  يوا   عري  ه1344زنة 
 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إىل القائمة

 217 

 اجملدد الشريازي
هية هللا العظم  السيد حممد حسن اللرياني ، امللهور باماد  ، عمياد  خزارة اللارياني ، 

مو هاجاااار إلاااا  النجااا  األ ااار  1115نيساااا  26ل ه1231مجاااا ى األوىل  15ولاااد يف 
. ختلماااي عناااد العلمااااء األعااا م  مثااااا السااايد حسااان  ه1211مث إىل زاااامراء  ه1251زااانة 

املاااادر  واحملّقاااا  الكلبازاااا  وصاااااحب اجلااااواهر واللااااي  األننياااااري.هلت إلياااان املرجعيااااة زااااانة 
« املعروفااة  بعاد وفااة  زاتاذه اللااي  األننيااري . قاارع اكزااتعمار الربيطاا  يف  ورخان ه1211
والااا  يقظاات العااامل اإلزاا م  و عطتاان الااوع  السيازاا  يف خارخياان احلااديـ ، فقااد » التنباااك 

خنباان املساالمو  بفضاالها إىل األخطااار الااا يسااببها النفااوذ األجناايب يف ب  هاام . ووقاا  كاايلو 
ة بوجن الفتنة الطائفية الاا  حاد ها ملاو  فغانساتا  عباد الارمحن خاا  حياـ  خاي يقتا  اللايع

وجيع  من رؤوزهم منائر يف ك  مكا  . وقد خساامل املبرخاو  علا  وصافن : إماماا  عاملاا  فقيهاا 
مااااهرا  حمّققاااا رئيساااا   ينياااا  عاماااا  وورعاااا  نقياااا  ،  اقاااب الفكااار ، بعياااد النظااار ، منيااايب الااار ي ، 
 صااائب الفرازااة ، يااوقّلر الكبااري و نااو علاا  النيااغري ، ويرفاا  بالضااعي  ،  عجوبااة يف  حا يثاان

 وزعة ما خن وجو ة قر تن . 
يقوا السيد النيدر صاحب كتاب خكملة  م  األم  : وما عس      قوا يف معّع الدين 
وحمياااال ه ااااار  جاااادا ه األئمااااة الرا اااادين وحجااااتهم البالغااااة الدامغااااة علاااا   عااااداء الاااادين وماااارخ 

يف العاااملني امتهاادين وناصاار املاابمنني وقاااطغ يااد الكااافرين ماان  ولااة املساالمني ونا اار األحكااام 
و خ األرام  واليتام  واملساكني ومن كاا  الناا  يف ظلّان راقادين و ها  العلام يف كنفان همناني ، 
زيٌد هتابن امللوك والس طني ، وهو عل  الدين قوي وك خظن  فين من الغالني ك ورّب العاملني 

 . 
  لدروزان و اا اان الفقهيااة وكاا   رزاانخ عاامرا  بالعلماااء امللاتغلني الناااهبني ، لاايا كثار املقااررو 

واألصولية ، فّدو  خ ميخن ًسة علر كتابا  ، كماا  لّا  هاو مثانياة كتاب . خاوىف ليلاة األربعااء 
 مو يف مدينة زامراء .  1115ل باط  ه1312الرابغ والعلرين من  هر  عبا  عام 

 

 أمحد حسن البكر
نتماا  إلااا  حاااعب مو يف خكريااات ، ا1114ل ه1333 محااد حساان البكااار ، ماان مواليااد 
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مو ، خقلّاااد مننياااب رئازاااة الاااونراء فاااا  حكوماااة عباااد السااا م 1151ل ه1371البعاااـ عاااام 
م ، بعاد    انقلاب 11/11/1163عار  ، وملاّدة خسعة   هر ا و قنيا  مان مننيابن بتارري  

عار  عل  البعثيني ، وطر هم من احلكم و طل  علا  عملان هايا بثاورة خلارين الثاا  ، و خجارب 
التوقيغ باعتعاا السيازة والرباءة من احلعب والتفرّل للاابو  العراعاة وخربياة املا اية ،  البكر علا 

النيااا   العراقياااة ا مثّ مننياااب رئااايا اجلمهورياااة يف العلاارين مااان ربياااغ الثاااا  ونلاار القااارار يف 
  اار انقاا ب  بااره علاا  عبااد الاارمحن عااار  وماانح نفسااان  مو1161اااون عااام  17ل ه1311

ا بعد اكنق ب ومنح  قرباءه و صهاره و بناء علريخن وبلدخن رخباا  عالياة  و   رخبة مهيب ا ملري
ازاات قا  ماااث  مااانح رخاااب عسااكرية عالياااة ألفااارا  مااادنيني كرخبااة فريااا   وا لنيااادام ورخباااة لاااواء 
لناظم كعار . حتكمَّت الطائفية والعنيبية يف نمانن وخدهورت العراعاة وخارّ ت النياناعة وفت ات 

اهاااادين واألحاااارار . وماااان صاااافاخن الل نيااااية : كااااا  بارعااااا  يف اختيااااار  بااااواب السااااجو  للمج
الوزيلة يف إرتاء النفو  ويت ني الفرص لينتقم من خنيومن و صادقائن كماا فعا  بعباد الارنا  
النااي  رئايا الاونراء وحار ا  التكاريا وإباراهيم الاداو  ونيار الادفاع ، كماا عار  بلبمان وغاادره 

ن بنيااار  النظااار عااان الوزااايلة ، وحنااا  عااان احلكااام ا ااار حااا  برصااادقائن وكاااا  يااان حتقااا  هدفااا
عامااا  . قتلاان  11م بعااد    حكاام العاارا  1171اّااون عااام  16انقاا ب  بااره صاادام بتاااري  

 م .1112صدام اقنة خرفغ السكر لدين بوازطة الدكتور صا   عّلو  ، وذلو عام 
 

 السيد حسن الشريازي
، ين ااادر مااان  زااارة ملاااهورة بالعاااالم هياااة هللا السيااااد حسااان بااان السااايد مهااادي اللااارياني 

مو. 1135ل ه1354والفضايلة والتقاوى ومكاف اة اكزاتعمار . وخلاد يف مديناة النجا  عااام 
 ر  الساااطوح العلياااا علااا  ياااد العلمااااء الكباااار  مثااااا والاااده هياااة هللا العظمااا  السيااااد مهااادي 

اللااي  حممااد رتااا اللاارياني وهيااة هللا العظماا  الساايد حممااد هااا ي املااي   وهيااة هللا العظماا  
اكصاافها  . ا ااتهر يف األوزااااط العلميااة بااالعلم والفقاهااة والااايو  األ خ والعماا  الاادؤوب .  
كاا  مان طليعاة احملااربني لل كوماات اجلاائرة الاا خعاقبات علا  العارا  بفكاره وقلمان ولسااانن ، 

وازاتمر  ه1311ليا خعرَّف ل عتقاا والتعييب . خرك العارا  مهااجرا  إىل لبناا  وزاوريا عاام 
يف نلااااطن السيازااا  وخعريااا  مظلومياااة اللااااعب العراقاااا  للعاااامل . كااايلو ازاااتمر يف نلاااااطن 
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العلم  يف  رف املهجر ، فرزا املدار  واملراكع واحلسينيات ، و زا احلونة العلمية العينبياة  
 وكاااا  ياادرّل  فيهاااا ، و زساات مكتااب مجاعااة العلماااء يف لبنااا  عااام ه1313فااا  زااوريا عااام 

 . ه1317
هاا يف طريقان حلضاور جملاا الفاحتاة 1411اغتي  برصاصات البعـ العراق  يف لبنا  زنة 

 اليي عقده عل  روح املرجغ هية هللا العظم  السيد حممد باقر النيدر اليي قت  يف العرا  . 
كلمااة « » كلمااة هللا » خلاا  الساايد اللاارياني ه ااارا مطبوعااة خربااو علاا  العلاارة ، منهااا 

األ ب « » العماا  األ خ « » خااواطري عان القااره « »كلمااة الرزاوا األعظاام »  «اإلزا م 
 « .اكقتنيا  اإلز م  « » املوجن 

 للسيد نعمة هللا اهلامش .« حضارة يف رج  » عن حياة اللهيد اللرياني انظر كتاب 

 ناظم كزار
توزط ،  م   ها ة معهد م »قنير النهاية  «ناظم كعار قائد فر  التعييب يف زجن 
مو عسااكريا   ماا  رخبااة لااواء 1161ل ه1311صااناع  ، و صاابح بعااد انقااا ب البعثيااني عااام 

 و صبح مديرا  لألمن العام وامل ابرات مث رئيسا  للتنظيم العسكري اساص يف بغدا  .
مو إ اار حماولااة انق بيااة فا االة 1173لحعياارا   ه1313قتلاان صاادام يف مجااا ى األوىل   

 قام هبا تد البكر . 
 ومن اجلرائم الا اقتفها يف زجن قنير النهاية : إنن قت   لف      بدو  حماكمة. 

 

 السيد كاظم القزويين
هياة هللا الساايد حممااد كاااظم باان حممااد إبااراهيم باان ها اام القااعوي  صااهر اإلمااام املبلاا   ام 
ظلااان ، عاااامل فاتااا  ، فقيااان جماااد ، خطياااب  اااهري ، مبلااا  قااادير ، ين ااادر مااان  زااارة معروفاااة 

 علم والعهد والتقوى ، ازتوطنت العرا  يف القر  الثا  علر اهلجري . بال
و  يف مدينة كرب ء ، امتان باملواق  امللّرفة يف 1131لهذار ه1341وخلد يف  واا عام 

اسمسينات بقلمان الدفاع عن حياف اللريعة املقّدزة ، قاوم املّد الليوع  يف العرا  يف هناية 
جاارائمهم . خعااّرف للسااجن  اا ث ماارّات ، يلو قاااوم البعثيااني وفضااح وبياناان واجتماعاخاان، وكاا

ونفااا  إىل مشااااا العااارا  ، هااااجر مااان العااارا  إىل الكويااات مث إىل إيااارا  .  زاااا رابطاااة النلااار 
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اإلزااا م  لطباعاااة وخونياااغ الكتاااب يف بعاااض البلااادا  العربياااة واألفريقياااة واألوربياااة، وكانااات لااان 
 ة  زتاليا .  زفرات خبليغية ونلاطات  قافية يف قار 

مو وخاااارك خرا ااااا  فكريّااااا  1115ل ه1415خااااوىف يف الرابااااغ علاااار ماااان مجااااا ى الثانيااااة عااااام 
« اإلزاا م والتعاااليم التبويااة « » فاجعااة الطاا  « »  جااعاء  5 اارح هنااا الب غااة » يتضااّمن 

« علاا ٌّ ماان املهااد إىل الل ااد » موزااوعة  هااا  البياات وطخبااغ منهااا : « زاارية الرزااوا األعظاام »
نينااب الكااربى ماان «  »احلسااني ماان املهااد إىل الل ااد« »طمااة العهااراء ماان املهااد إىل الل اادفا»

احلسااان العساااكري مااان املهاااد اىل « »اإلماااام اهلاااا ي مااان املهاااد اىل الل اااد« »املهاااد إىل الل اااد
والا خربو عل  زتني « موزوعة اإلمام النيا   « » املهدي من املهد إىل الظهور « » الل د

 عّدة جملدات . جملدا  طخبغ منها
 

 الشيخ تاج الدين
 يف مدينة كرب ء املقدزة .  ه1351الع مة اللي  حممد خق  خا  الدين ، ولد زنة 

ختلمااي عنااد علمائهااا  مثاااا اللااي  جعفااار الر ااا والساايد حساان اللاارياني والساايد صااا   
 نندرا  . اللرياني واللي  حمسن الثقف  والسيد جمتىب اللرياني واللي  حمماد حسني املا

 وكا  خطيبا  مفاوها  ذا قر ة  عرية فواحة . 
خنيااّدى للماااّد اللياوعااا  ولل كوماة البعثيااة يف العاارا   اا زاابب ذلااو اعتقالان عااّدة ماارات 
إحااداها ازااتمرت عامااا  واحاادا  ، مث هاجااار إلااا  إيااارا  وماان هناااك مااار  نلاااطن تااّد احلكومااة 

 البعثية وتد حكومة اللاه وطغيانن.
 و فن فا  مديناة قم املقدزة .   ه1413يف السابغ من حمرم  خوىف 

 الشيخ الكعيب
اللي  عباد العهاراء الكعايب ينتما  إىل   زارة كرأاة عخرفات بالفضا  واللار  ينتها  نسابها 
إىل قبيلااة باا  كعااب املنتهيااة إىل كعااب باان لاابي باان غالااب ازااتوطنت كاارب ء يف القاار  الثااا  

 علر اهلجري . 
وانته  العلوم واملعار  اإلز مية مان معاني مدارزاها  ه1327كرب ء عام   ولد يف مدينة

 الدينية . 
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 ر  عناد اللي  الرّماح  واللي  حمماد اسطاايب واللاي  جعفار الر اا واللاي  الاواعو 
 . 

بلااجن مكاناااة عالياااة يف اسطاباااة احلساااينية وكاااا  زااالا البياااا   اااري  الااانفا وازاااغ النيااادر 
   النبيلة . يّتني  بالكرم واألخ 

 ا تهر فا  قراءخن ملقت  اإلمام احلسني لعلين الس مو فا  يوم عا وراء . 
 «.قتي  العربة»، ومن مبلفاخن :  ه1314 غتي  بالسّم عام 
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