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منذ وجوده وكيانه وإىل يومنا  مرت على العراق فرتات عصبية

هذا، ولقد عانى الشعب العراقي األمرين من جراء تلك الفرتات 

اخلانقة، حيث اجلوع واخلوف والتشريد وعدم األمن والسجن 

والتعذيب والقتل، كل هذه األجواء أدت إىل أن يتسم العراق بطابع 

العنف، وُيصبغ بلون الدم وعدم االستقرار واالضطراب، وأن 

 .وسرعة الغضبسم شخصية قسم من شعبه بالعنف تت

وبالرغم من اإلبداع الفكري والثقايف الذي بزر على أرض 

الرافدين، والذي سجل أسبقية حضارية ومدنية على بقية األمم 

والشعوب اليت كانت غارقة يف اجلهل والظالم، إال أن ذلك مل 

يكن ليشفع من بروز حوادث وقصص دامية صبغت وجه العراق 

بالدم والعنف، فغطت على تلك الصورة املشرقة لوجه العراق 
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 الذي غذى العامل بالفكر والثقافة.

كما أوغل الذين توالوا على حكم العراق يف اجلرمية حبق 

العراق والعراقيني، فكانوا يصوبون نريان حقدهم الطائفي حنو 

الشعب باسم الشعب والدفاع عن الوطن. بدًء من سيطرة األتراك 

العراق انتهاًء بالزمرة البعثية العفلقية واليت أذاقت العراق  على

والعراقيني ألوانًا من الذل واهلوان، وإقحامه يف حروب مدمرة مع 

جريانه ال ناقة للشعب فيها وال مجل، ولكن رغبة احلكام ونزواتهم 

 يف إذالل الشعب وامتهان كرامته سبب ذلك.

رتة حكم عبد م وهي ف8591 -8591ويف الفرتة ما بني 

الكريم قاسم، فقد أخذ املد الشيوعي يتنامى يف العراق وقام 

الشيوعيون بأعمال خسيسة ودنيئة يف حق الشعب العراقي يندى هلا 

جبني اإلنسانية، فمن أعمال القتل والسحل والتمثيل باملوتى إىل 

إقامة اجملازر يف كركوك واملوصل، واالعتداء على شرف النساء 

االستهزاء بالدين وحماربة العلماء واالعتداء عليهم، واغتصابهن، و

وغرس الشبهات املادية والنقاشات املشككة حول اخلالق، 

واالعتداء على املصلني يف املساجد، ورمي روث احليوانات عليهم 

أثناء الصالة وتهديدهم وضربهم، واألشد من هذا قيامهم بتمزيق 
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ريها .. وهي كثري ال ميكن القرآن الكريم يف شوارع بغداد علنًا، وغ

 عدها وحصرها.

م على جمازر دموية يف 8595لقد أقدم الشيوعيون يف العام 

كركوك واملوصل والبصرة والديوانية يندى هلا جبني اإلنسانية، فقد 

سفكوا دماء املواطنني وأسالوها يف الشوارع ثم قاموا بسحلهم، 

، وهم (6)حلةوالتمثيل جبثثهم، ومن ثم حرقهم، أو سحقهم باملد

يرددون شعارهم الدموي املعروف: )ماكو مؤامرة اتصري واحلبال 

 موجودة(، أو )إعدم إعدم، جيش وشعب حيميك من كل خائن(.

 وقد كتبت جريدة احلزب الشيوعي )احتاد الشعب( بتاريخ 

م عن جمزرة املوصل تقول: )وانتفض اجلنود يف كل 88/1/8595

اجبهم املقدس يقضي بالدفاع عن مكان، أدرك اجلنود الطيبون أن و

اجلمهورية، فلم جيدوا سبياًل هلذا الدفاع إال إمخاد أنفاس 

 .(4)املتآمرين، فصفوا احلساب معهم وكان السحل مصريهم(

                

قتل احملامي أجمد املفيت وعمر الشعار بتاريخ حصل هذا باملوصل عندما قاموا ب (1)

م بإطالق الرصاص عليهما، ومن ثم التمثيل جبثتيهما، ثم سكب النفط 5/1/8595

 .عليهما وحرقهما، وبعدها جيء مبدحلة سارت فوق جثتيهما إمعانًا يف التمثيل

، الطبعة 273تاريخ العنف الدموي في العراق، لمؤلفه باقر ياسين: ص (2)
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ثم استمرت محالت القتل والسحل لتصل إىل مدن عراقية  

عديدة، فرمبا سحلوا من أوقعه حظه العاثر بال ذنب منه بأيديهم 

هلم يف مدن  العراق فيما إذا اشتبه به أحد املتظاهرين خالل أثناء جتوا

املظاهرات، فكانوا يقتلون ويسحلون، ويعلقون بعضهم على 

األشجار وأعمدة الكهرباء من دون متييز بني الرجال والنساء، 

ويقطعون بعضهم باحلراب والسكاكني، كما نهبوا البيوت اآلمنة 

 وهتكوا األعراض.

وجة من اخلوف والرعب العام، وكان على لقد سادت البالد م

األفراد الذين خيتلفون مع الشيوعيني أو حياربون الشيوعية ممن 

خيشون على حياتهم وأنفسهم، إال أن يرسلوا برقيات التأييد 

لشخص الرئيس، والنقابات واملنظمات الشيوعية،لتذاع من إذاعة 

ناس إىل بغداد، ومن ثم نشرها يف الصحف احمللية. كما اضطر ال

محل جريدة احلزب الشيوعي )احتاد الشعب( مع إبراز عنوانها 

ظاهرًا جليًا يف حيلة منهم إلظهار التأييد هلم، باإلضافة إىل 

املشاركة يف املظاهرات اليت كانت جتوب الشوارع باستمرار. وبذلك 

                                                                                                                  
 

 م، دار الكنوز األدبية.9111عام  األولى
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عاشت البالد فوضًى وتراجعًا على كافة األصعدة املتعلقة بالعمران 

وقفت مسرية التقدم املدني واحلضاري، وراح نتيجة والتقدم، وت

 ذلك سيل من دماء األبرياء من أبناء العراق.

وهذا ما سيلمسه القارئ يف مطاوي هذا الكتاب )بعض ما فعله 

الشيوعيون يف العراق( لسماحة اإلمام الراحل السيد حممد احلسيين 

، حيث تعرض مساحته إىل تاريخ فرتة عصيبة من الشريازي 

تاريخ العراق، كان قد عاش تفاصيلها بكل دقة، بل كانت له آراؤه 

وأفكاره من خالل ما طرحه على عبد الكريم قاسم أثناء مقابلته له 

من أجل التخفيف من معاناة الشعب العراقي والرجوع إىل حكم 

اهلل عزوجل، ولكنه كان جيابه باألذن الصماء والالمباالة من قبل 

 وقت.املسئولني يف ذلك ال

ومؤسسة اجملتبى يسرها أن تقوم بطبع ونشر هذا الكتاب القيم، 

لتكشف عن صفحات من تاريخ العراق الدامي، كان اإلمام 

فيها شاهدًا حيًا ينقل جمريات األحداث بأمانة  الراحل 

وإخالص. وترجو من اهلل أن ينفع بهذا الكتاب كما نفع بغريه، وأن 

 ملغفرة والرضوان إنه مسيع جميب.مين على مساحة اإلمام الراحل با

 واحلمد هلل رب العاملني.
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 والسالم على حممد وآله والصالة احلمد هلل رب العاملني،

 هرين.الطا

هذا بعض ما رأيت من جرائم الشيوعيني يف العراق إبان 

 حكمهم.

أسأل اهلل عزوجل أن مين علينا بدولة كرمية يعز بها اإلسالم 

فيها من الدعاة إىل طاعته وأهله ويذل بها النفاق وأهله وجيعلنا 

 والقادة إىل سبيله ويرزقنا بها كرامة الدنيا واآلخرة.

 
 قم المقدسة                                                  

 محمد الشيرازي                                                  
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ـ والذي كان شخصًا شيوعيًا يف الظاهر،  (6)عبد الكريم قاسم

قد فسح اجملال للشيوعيني يف يف عهده وعمياًل لإلجنليز يف الواقع ـ 

 تلك الفرتة.وشاهدنا حيث كنا قد عايشنا  العراق،

ولقد حتدثت شخصيًا مع عبد الكريم قاسم مفصاًل، ولكنه 

                

م. التحق بالكلية 8581عبد الكريم قاسم حممد بكر الزبيدي، ولد يف بغداد عام  (1)

انتمى لتنظيم الضباط األحرار عام  .م وتدرج يف الرتب العسكرية8511العسكرية يف 

 ،م8591الرابع عشر من متوز عام ،  ه8111م. قام بانقالب عسكري عام 8599

باحلكم امللكي بعد أن قتل أغلب أفراد العائلة امللكية مبا فيهم امللك فيصل أطاح ف

وترأس جملس الوزراء إضافة  ،أعلن احلكم اجلمهوري وشكل جملس السيادة .الثاني

ألغى املظاهر الدميقراطية كالربملان والتعددية  .إىل وزارة الدفاع بالوكالة لثالث دورات

ألغى احلكم املدني وأضحت البالد خالية من كما  .احلزبية ما عدا احلزب الشيوعي

أطيح بنظام حكمه عن  .تعرض خالل فرتة حكمه إىل حماولة اغتيال فاشلة .الدستور

مع جمموعة من الضباط البعثيني  (عبد السالم عارف)طريق انقالب عسكري دبره 

ن وذلك يف يوم الثامن م .وغريهم ،وصاحل مهدي عماش ،أمثال أمحد حسن البكر

م، ثم ُاعدم رميًا بالرصاص يف اليوم التالي مع بعض رفاقه يف دار 8591شباط عام 
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الشيوعيني يف العراق،  دعمتقضي بمدروسة كان يعمل ضمن خطة 

مدير وكان ـ  (عبد امللك)فكان يدعمهم ويدافع عنهم، حتى أن 

د فيما ـ قال: لقد صدرت لنا األوامر من بغدااملقدسة شرطة كربالء 

إذا ختاصم فرد مع أحد الشيوعيني، فما علينا إال إطالق سراح 

 الشيوعي واحتجاز خصمه، سواء كان احلق معه أم مع خصمه.

لقد قام الشيوعيون يف العراق بأعمال كثرية يندى هلا اجلبني 

خالل تلك الفرتة القصرية، واليت استمرت من سنتني إىل ثالث 

د الكريم قاسم من الشيوعيني، سنني. وبعد ما انتهى مرام عب

وكشف عن أفعاهلم وأضرارهم، قام بضربهم والتخلص منهم، 

لكنه مل يقض عليهم قضاًء مربمًا. وإمنا بعد زوال عبد الكريم قاسم 

عن طريق االنقالب العسكري، فقد  (6)وجميء عبد السالم عارف

                                                                                                                  
 

 اإلذاعة ببغداد.

م(، كان مـن أعضـاء تنظيم الضباط 8518 /  ه8115ولد  يف مدينة الرمادي عام ) (1)

م( فـي اإلطاحة 8591  /  ه8111األحرار، اشتـرك مع عبد الكريم قاسم عام )

عد اختالفه مع قاسم أقصي من مناصبه، عني سفريًا فـي العاصمـة بالنظام امللكي، وب

وعفي عنه  ،وصـدر حكم اإلعدام عليه ،ألقي القبض عليه وأودع السجن .األملانية

بعد أن قضـى أكثـر مـن سنتني يف السجن. أصبح رئيسًا للجمهورية بعد اإلطاحة بنظام 
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 والتخلص منهم.ضربة حقيقية قام األخري بضرب الشيوعيني 

قام الشيوعيون يف العراق جبرائم كثرية يف خمتلف اجملاالت، 

السياسية وغريها، حتى فيما يرتبط باألخالقيات من الفساد وما 

، كنت رأيتها قصصا عديدة يف خمتلف األبوابوأنا أتذكر أشبه، 

 .، أشري إىل بعضهابعيين أو مسعتها بأذني من الثقات

                                                                                                                  
 

نح نفسه رتبة مشري. اتسم مف ،م8591شباط عام  1 /  ه8111رمضان  81قاسم يف 

وأهتم بتعيني األقارب وأبناء العشرية والبلدة  ،حكمه: بـالكبت واإلرهاب والعنصرية

 يف إسناد املناصب بغض النظر عن املؤهـالت والكفاءات. اشتهر بالتعصب املذهيب

، يقول الدكتور سعيد السامرائي عن عبد السالم ما نصه: كان هذا الرجل والطائفي

ل رؤية الشيعي، حتى أنه قطع زيارته لشركة التأمني الوطنية يومًا ألنه وجد ال يتحم

عبها هم إما من الشيعة أو املسيحيني. انقلب على أن مدراءها ورؤساء أقسامها وُش

حتت وأصدر كتابًا ضدهم  ،أقصاهم من وزارتهف ،م8591رفاقه البعثيني يف عام 

بيل الشذوذ اجلنسي والسرقة وما إىل )املنحرفون(، ووصمهم بكل قبيح من ق عنوان:

إثر سقوط طائرته قرب  ،م8599/   ه8119ُقتل مع عدٍد من الوزراء يف عام  .ذلك

 البصرة، وكان موته عملية مدبرة نتيجة وضع قنبلة يف الطائرة.
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ـ مبا أنهم ال يعرتفون باهلل وال بالقيم األخالقية ـ الشيوعيني ن إ

ورمبا كان ذلك كانوا يقومون مبمارسة عمل اللواط مع الشباب، 

خصوصًا بنحو االغتصاب، أي من دون اختيار املفعول وباإلكراه، 

إذا كان الشاب مجياًل، وقد ذكر عبد اجلبار أيوب مدير السجون يف 

 .ميكن مراجعة كتابهجملال، العراق قصة يف هذا ا

هذا العمل رمبا كان يقوم عدة منهم بشكل مجاعي مبمارسة و

 املساكني. الشنيع مع بعض الشباب

ملمارسة اللواط معه، ورمبا كان يقوم أحدهم بدعوة شاب 

وعندما يستجيب املدعو لطلب الداعي وينتهي من فعله، يقول 

 به فاعاًل.الداعي له: واآلن جاء دوري، فيصبح املفعول 

 حيصل يف اجتماعاتهم أن جيتمع عدة أشخاص منهمرمبا كان و

بيد كل واحد منهم ثم بعد االجتماع يأخذ ، لغرض من األغراض

بيت أو خان أو ما يف إىل غرفة من غرف ذلك احملل، اآلخر ليقوده 
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، ثم نينصبونها خارج املدكانوا اليت الصيفية أشبه، أو يف اخليام 

فخًا من قبل كان فيما بينهم. وهذا حبد ذاته اللواط  واميارس

وخاصة من هو يف عمر الشيوعيني لصيد الشباب؛ ألن الشباب 

يدعو أحدهم فكان ، يبحث عن طريقة إلفراغ شهوته املراهقة

فإذا وبذلك كان يغرت الشاب املسكني، اآلخر ليمارس اللواط معه، 

 ك.ما فعل به يقول له: واآلن جاء دوري ألقضي شهوتي مع

أنهم ألقوا القبض على شاب القصص يف هذا الباب: ومن 

فقد بدت عليه ، لكنه أطلقوا سراحهبعد ذلك فسجنوه أسبوعًا، و

وقد آثار الشحوب واملرض، مما اضطر والداه ألخذه إىل املستشفى 

أخربهم بالسبب، وهو أن عدة من الشيوعيني كانوا ميارسون كان 

إىل حصول متزق يف دبره، فكانوا  كل يوم مما أدىكرهًا معه اللواط 

ذلك أهمية بالرغم من شدة صراخه واستغاثته، وبعد ما بال يعريون 

حينما هذا الشاب أصبح أطلقوا سراحه، ف وابتالئهم بهخافوا موته 

، مما اضطر والداه لنقله إىل مريضا خرج من السجن شاحب اللون

 املستشفى.
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وبشكل ل الشيوعيني هو إشاعة الزنا، والعمل اآلخر من أعما

األبناء أو  ،األخوة مع األخواتقبيح جدًا، وذلك بفعل 

األمهات، أو مع النساء املتزوجات، بدعوى أن احلالل واحلرام ب

وما أشبه هي أوهام رجعية. وكانت هناك فتاة تدعى صبيحة 

اخلطيب، وكان الشيوعيون يقولون: إن صبيحة اخلطيب بالنسبة لنا 

من عدة من الشيوعيني؛ ألننا من خالهلا نتمكن من وأهم ضل أف

  .كسب الشباب إىل صفوفنا

وال خيفى أن من أهم عوامل الفساد بني الشباب هي البطالة، 

 وقد قام احلكام العمالء بإجياد البطالة بني الشباب.

فإن احلكام يف بالدنا ـ عادة ـ هم عمالء للشرق أو الغرب، 

قاموا بكل ما أمروهم به للقضاء على الشعوب، فكان من ذلك  وقد

 أمور ثالثة:
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ال حيق ألحد وأنه األول: جعل األراضي من أمالك الدولة، 

، على وإحياؤها إال مبوافقة الدولةالتصرف يف األرض من الشعب 

 األرض هلل وملن حيث قال:  خالف قول رسول اهلل 

 .(6)عمرها

مبا فيها واملباحات من ممتلكات الدولة، الثاني: جعل املعادن 

، واحليوانات يف الصحراء يف األودية واألنهار ،األمساك يف البحار

األخرى والغابات، واألشجار والفواكه وقصب السكر، واملعادن 

مع أن القانون اإلسالمي هو جواز  كامللح والنفط، وغري ذلك.

اآلخرين  االستفادة من املباحات لكل شخص، مع رعاية حقوق

 واملوازين الشرعية.

وضع مع الثالث: ال يسمح بالعمل إال بإجازة من الدولة، 

الباهضة واستيفاء الرسوم  ،العراقيل العديدة أمام منح اإلجازة

 املقابل.والضرائب الكثرية يف 

كل هذه األعمال كانت السبب يف عدم قدرة الشباب على 

عيًا، واليت أدت إىل اإلقدام على الزواج من الفتيات زواجًا شر

ظهور وانتشار ظاهرة العهر والعنوسة واألوالد غري الشرعيني. كما 

                

 .1باب يف إحياء األرض املوات ح 115ص  9الكايف: ج (1)
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 أدت إىل زيادة اخليانة اجلنسية وما أشبه.
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يف أيام عبد الكريم قاسم أنشئت مجعية نسائية يف العراق، 

على اخليانة الزوجية والفساد األخالقي، كانت تشجع النساء و

ألن تتخذ كل  تدعوفكانت ن طريق املنشورات وما أشبه، عوذلك 

فائدة وكانت تقول: إن قًا يطلق عليه )خليل(، يامرأة متزوجة رف

 :ذلك

 ترفه عن نفسها. أوال: نوع ترفيه للمرأة، فباختاذ الصديق 

إن من حق املرأة احلرية اجلنسية املطلقة، فهي تضمن ثانيًا: 

 باختاذ الصديق حقها اجلنسي.

ن ذلك اخلليل يدفع هلا الفائدة االقتصادية، حيث إثًا: ثال

 األموال. 

قها أو مات أو ما أشبه لرابعًا: إذا ما ختاصمت مع زوجها أو ط

 . لكي يستمر يف احلياة معها ذلك، فهي متلك زوجًا آخر يستعد

فإن بعض النسوة الالتي دخلن يف احلزب الشيوعي، من هنا و
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سهن خليال أو أكثر، ويف بعض وأصبحن شيوعيات، اختذن ألنف

 علنيًا.األحيان كان هذا اخلليل 

قبول مناهج يف فقط املشاكل إن العالج الوحيد هلذه نعم، 

الزواج تتعلق مشاكل مقدارًا من فإن اإلسالم حكومة وشعبًا؛ 

يف  بالناس أنفسهم، إذ غالوا يف املهور ووضعوا الشروط الصعبة

وفسدت  نتشر الفحشاء واملنكر يف أيام الشيوعينياا فقد . ولذالزواج

ن عبد الكريم قاسم استدعى جمموعة من طائفة من النساء حتى إ

 ملن شاء ذلك. األطباء من موسكو للقيام بعمليات إسقاط اجلنني

ألجل إفساد اجملتمع، هو إقامة عبد الكريم قاسم مما روج له و

حتيط بهم وكانت ووزرائه،  احلفالت الراقصة واملاجنة مع ضباطه

 يف ليالي اجلمع وأمام عدسات التلفزيون. ، وذلكالعاهرات

كان جينب وحيتلم كثريًا ما  ه: بأنلي الشباب يقولبعض وكان 

 للتلفزيون. هيف ليالي اجلمع نتيجة مشاهدت
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ومن األعمال األخرى: هو قيام سبعة إىل عشرة أشخاص من 

كانوا املتزوجني باالجتماع يف أحد البيوت، وغالبًا ما  الشيوعيني

يقومون خبلط مفاتيح بيوتهم، كانوا يقومون بهذا العمل لياًل، ثم 

ثم يأخذ كل واحد منهم مفتاحًا ما من دون أو مفاتيح الغرف، 

تعيني، فإذا أخذ املفتاح أخذ معه زوجة صاحب املفتاح، ودخل 

 الزنا. ناغرفة وميارسالبيت أو المعها يف 
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الناس، بيوت لشيوعيني: أنهم كانوا يقتحمون أعمال اومن 

، ويلقون القبض على الشباب أو الفتيات باسم املقاومة الشعبية

أنه  بتهمة االشرتاك يف املؤامرة، أووتحقيق معهم وذلك حبجة ال

إىل حيث  ميأخذونهم معهكانوا باملؤامرة أو ما أشبه ذلك، فيعلم 

مع هؤالء املساكني، ذكورا أو كانوا ميارسون اجلنس رمبا . واجملهول

، لياًل أو نهارًا، ورمبا يف الليل والنهارباالختيار أم باإلكراه، إناثا، 

وكثريًا ما كان يتعرض الشباب لألذى نتيجة شدة ممارسة اللواط 

 معهم فينقلوهم إىل املستشفى للمعاجلة.

اد ـ ومن العلماء املرتبطني بالدولة ـ قال: ذكر أحد علماء بغد

، أيام الشيوعيني منزلنا جمموعة من أفراد املقاومة الشعبيةاقتحمت 

 وطلبوا مين تسليمهم ابنيت. 

 فقلت: وِلَم؟. 

 . ضد الدولة! املؤامرةيف نها مشرتكة إقالوا: 
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قلت: اصربوا قلياًل، ألني رأيتهم حيملون السالح ورمبا 

، وأخربته املنزل واتصلت هاتفيًا برئيس الدولة قتلوني، فدخلت

 باخلرب.

فقال: اصرب قلياًل، وبعد مدة قليلة أرسل عدة سيارات 

، ولوال اتصالي مسلحة، فقامت بتفريقهم وإبعادهم عن منزلنا

 .بالرئيس وعالقيت به ألخذوا ابنيت إىل حيث اجملهول
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: إخراج النساء يف اليت قاموا بها ومن األعمال األخرى

، ولقد شاهدت عدة من هذه املظاهرات، معادية للدين مظاهرات

وغالبًا ما كن سافرات بال عباءة أو يرتدين عباءات غري ساترة، 

يعين: كانت وجوههن وصدورهن وأيديهن وأرجلهن بارزة، وكن 

 يرددن هذا الشعر:

 ..       ماكو مهر     بعد شهر

 (6)ضي بالنهرونذب القا

باختالط خيرج الشباب مع الفتيات يف املظاهرات كان وأحيانًا 

 املذكور. وهم يرددون الشعرسافر، 

 هذا الشعر:كانوا يتفوهون بوأحيانًا 

 م لألمامعيني كري  

                

بعد شهر سوف لن يكون هناك الزواج  وهو باللهجة العامية العراقية، ومعناه: (1)

، كما سنرمي بالقاضي الشرعي الذي جيري العقد يف ال يكون هناك مهر الشرعي و

 وهذا كناية عن احلث على شيوع الفساد والزنا. النهر.
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 ديمقراطي والسالم

: عبد الكريم هوكريم واملقصود بيعين: يا عيين يا كريم، 

 .(6)قاسم

 

 

 

تعذيبا قاسيًا بعيدا  لشيوعيني: هو تعذيب الناساومن أعمال 

 عن معاني اإلنسانية.

ويدعى حسن الرقاع، وكان  (4)حاكم املسيبأصبح أحدهم 

                

وهو باللهجة العامية العراقية، ومعناه: سر لألمام يا كريم، فنحن ال نريد  (1)

 ريم.سوى الدميقراطية، عزيزنا يا ك

املسيب: مدينة صغرية تقع ما بني بغداد وكربالء املقدسة، مير بها الفرات  (2)

فيشطرها شطرين يوصل بينهما جسر حديدي يعد من معاملها األثرية. حتيط بها 

مدينة اإلسكندرية من الشمال، واحللة من اجلنوب، وكربالء املقدسة من 

من الشرق. تبلغ مساحتها قصر بن هبرية التارخيية  ،الغرب، ومدينة القصر

ألف نسمة تقريبًا. تضم  891  مخس كيلومرتات مربعة تقريبًا، وعدد نفوسها

على بعد  مسلم بن عقيل  يإبراهيم ولدالسيد حممد والسيد املسيب مرقد 

 ثالث كيلومرتات منها، ومرقد السيد أمحد بن السيد إبراهيم اجملاب 
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 يعمل إسكافيًا، ثم أصبح فيما بعد حاكم نيقبل جميء الشيوعي

ن واملسيب. فكان يأمر أصدقاءه بالذهاب حبثًا عن العقارب فيملؤ

سواء  ،الشخص الذي يعتربونه من أعدائهمب ن، ثم يأتوبها القناني

ه من نأشبه، فيعرو نكان رجل دين أم رأمساليًا أم من املالكني أو م

، !قناني العقارب على جسده نه أرضًا ثم يفرغونمالبسه ويلقو

                                                                                                                  
 

، ومرقد السيد تقريبا ومرتات منهاثالث كيل ويعرف بأبي اجلاسم على بعد 

أمحد بن هاشم على بعد مخس كيلومرتات منها، ومرقد احلسني بن احلسن 

األحول ويعرف عند أهالي املسيب بأبي ورور على بعد ثالث كيلومرتات 

  ه8188منها، ومرقد ابن الكاظم داخل املدينة. تعرضت املسيب يف العام 

اقي على أثر االنتفاضة الشعبانية املباركة، لالستباحة من قبل قوات اجليش العر

فهدمت بعض مساجدها واحلسينية، واعتقل الكثري من رجاهلا وشبابها، ثم 

متت تصفيتهم والقضاء عليهم ودفنهم يف مقابر مجاعية، وظل مصريهم 

واكتشاف   ه8111جمهواًل لسنوات عديدة حتى زوال نظام الطاغية يف العام 

ة، فكان ذلك اليوم يومًا مشهودًا يف املدينة. كما تعرضت حقيقة املقابر اجلماعي

املدينة بعد زوال نظام الطاغية صدام لعدة من هجمات اإلرهابيني كان آخرها 

 5تفجري صهريج للغاز السائل ممزوج مبواد سامة قبيل غروب يوم السبت 

بقليل، استشهد على أثره أكثر من مائة وعشرين   ه8119/مجادى اآلخرة/ 

دًا وجرح أكثر من مائيت جريح، وما زال عدد الشهداء يزداد يومًا بعد يوم شهي

 على أثر تسمم اجلرحى بالغاز املمزوج باملواد السامة.
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نتيجة لدغات العقارب، وكان  فكان البعض منهم يفارق احلياة

 البعض منهم يصاب بأمراض شديدة. 

 يضعون عصا غليظة ـ خازوق ـ يف دبرمبا كان الشيوعيون ور

املالكني والرأمساليني إذا كان من خصوصًا  املعتقل املسكني!

ر وبهذا الشكل اع وفيصاب بآالم شديدة، ثم يأمرونه بالسري وه

أمام الناس، وقد فعلوا هذا بأحد األشخاص مما اضطره املؤمل 

 لعالج.لللذهاب إىل مستشفى يف بغداد 
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: هو اليت كان يقوم بها الشيوعيون يف العراقومن األعمال 

الناس، فكانوا ينسبون ضد توجيه سيل من األكاذيب واالفرتاءات 

من أصحاب األموال أي كذب وافرتاء بأي شخص يريدون، 

د كانت ومبا أنهم كانوا منظمني فقوالتجار والعلماء واملؤمنني، 

 .إشاعتهم تنتشر وبسرعة

قد زنا أو مارس بأنه العامل الفالني كانوا يتهمون مثاًل: 

اللواط، أو أكل أموال الناس، أو أن الرأمسالي الفالني أو املالك 

 . قبيحالفالني أو الشيخ الفالني قد قام بعمل 

فقط، بل كانت عمالئهم ومل يكتفوا بنشر الكذب على ألسن 

تنشر ذلك أيضًا، لكي يسقطوا ذلك الشخص  جرائدهم وصحفهم

تعذيبه العتقاله ومن مركزه االجتماعي، ويصبح لقمة سائغة هلم 

وأحيانًا أو مصادرة األموال اإلبعاد أو السجن احلكم عليه بو تهوإهان

 اإلعدام.
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شق : بها الشيوعيون يف العراق ومن األعمال األخرى اليت قام

 من أعدائهممن كانوا يزعمونه بأنه ربط خص نصفني، وذلك بالش

تسري كل ثم  ، ِرجل بهذه السيارة، وِرجل باألخرى،بسيارتني

واحدة إىل اليمني واألخرى إىل متاما،  ني خمتلفنيا باجتاهممنه

 الشخص بهذه الطريقة الال إنسانية،  اليسار، حبيث تتقطع أوصال

 فتصبح كل رجل معلقة بسيارة.

السلطات املستبدة قبل  اكانت تقوم بهليت اه هي الطريقة وهذ

أحد  فكانإىل شطرين،  يف تشطري من يغضبون عليه مائة عام

اجلالوزة ميسك برجله اليمنى واآلخر برجله اليسرى، ثم ُيضرب 

 بالساطور بقوة فيشطر إىل شطرين.
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فية خمالفيهم تصفية شاملة. كان الشيوعيون أحيانا يقررون بتص

 هم.نوإذا بهم يف ليلة واحدة يهامجون العديد من املؤمنني فيقتلو

يف أحد الليالي قرروا قتل أكثر من مائة نفر، وكنت أنا واحدًا و

، (6)منهم، إذ قرروا قتلي يف تلك الليلة، وكان والدنا 

                

بن  كاملريزا حبيب اهلل بن السيد آقا بزر هو آية اهلل العظمى السيد مهدي بن (1)

ري الفقهاء من مشاه، السيد مريزا حممود بن السيد إمساعيل احلسيين الشريازي

 اجملتهدين ومراجع التقليد يف زمانه.

درس على أساتذتها مقدمات العلوم، وهـ، 8111سنة  املقدسة يف كربالء ولد

اشتغل فيها بالبحث والتحقيق والتدريس لفرتة طويلة، ثم فثم سافر إىل سامراء 

ىل بعدها إ داعما يقرب من سنتني،  املقدسة وبقى فيها توجه إىل مدينة الكاظمية

كربالء املقدسة، وبقي فيها فرتة من الزمن مواصاًل الدرس والبحث إىل أن 

 انتقل إىل النجف األشرف، وأقام بها ما يقرب من عشرين عامًا.

درس اخلارج على أيدي كبار العلماء واملراجع يف عصره أمثال: السيد املريزا 

ريازي، والعالمة علي آغا جنل اجملدد الشريازي، واملريزا الشيخ حممد تقي الش

والسيد حممد كاظم الطباطبائي  ،اآلغا رضا اهلمداني صاحب )مصباح الفقيه(
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وكذلك السيد  ،من مجلتهم (6)الشيخ عبد الزهراء املرحوم و

                                                                                                                  
 

 اليزدي صاحب )العروة الوثقى( وغريهم.

حيضر يف كربالء املقدسة حبثًا علميًا عميقًا يسمى ببحث الـ )كمباني(    كان

عًا حتت رعاية املرحوم السيد احلاج آغا حسني القمي، وكان البحث يضم مج

 من أكابر ومشاهري اجملتهدين يف كربالء املقدسة.

هـ استقل بالبحث والتدريس، واضطلع 8199بعد وفاة السيد القمي سنة 

 الناس يف أمر التقليد.إليه رجع حيث مبسؤولية التقليد واملرجعية الدينية، 

ويف أثناء فرتة تنامي املد  ،يف عهد حكومة عبد الكريم قاسم يف العراق

، بادر إىل استنهاض همم مراجع الدين الكبار يف النجف األشرف؛ الشيوعي

الختاذ موقف مجاعي قوي إزاء اخلطر اإلحلادي على العراق، فالتقى بالسيد 

 وأصدر األخري فتواه الشهرية بتكفري الشيوعية.  حمسن احلكيم

هـ ، وشيع جثمانه يف 8111يف الثامن والعشرين من شهر شعبان سنة  تويف 

مهيب قلما شهدت كربالء مثله، ودفن يف مقربة العامل اجملاهد الشيخ  موكب

املريزا حممد تقي الشريازي يف صحن الروضة احلسينية الشريفة، وأقيمت على 

روحه الطاهرة جمالس الفاحتة والتأبني مبشاركة خمتلف الفئات والطبقات 

 واستمرت لعدة أشهر.

ة الصلحاء، تعليقة العروة الوثقى، من مؤلفاته: ذخرية العباد، الوجيزة، ذخري

تعليقة الوسيلة، بداية األحكام، مناسك احلج )فارسي(، أعمال مكة واملدينة، 

 ديوان شعر وقد طبع بعض أشعاره متفرقة.

الشيخ عبد الزهراء بن الشيخ فالح بن الشيخ عباس بن الشيخ وادي الكعيب،  (1)

ينتهي نسبها إىل قبيلة بين  ينتمي إىل  أسرة كرمية ُعرفت بالفضل والشرف،
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والسيد سعيد الشرويف، وهكذا جمموعة أخرى كنا  (6)عيد الزيينس

 نعرفهم. 

ـ باستثناء والدي وأنا مبا أن اخلطر كان يهدد اجلميع فإنهم ـ و

                                                                                                                  
 

يف املقدسة كعب املنتهية إىل كعب بن لؤي بن غالب، واليت استوطنت كربالء 

 ، وصادف ه8111يف مدينة كربالء عام  القرن الثاني عشر اهلجري. ولد 

، ثم انتهل العلوم يوم والدة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء مولده 

رس كربالء الدينية. درس عند الشيخ واملعارف اإلسالمية من معني مدا

الرّماحي، والشيخ حممد اخلطيب، والشيخ جعفر الرشيت، والشيخ الواعظ. 

بلغ مكانة عالية يف اخلطابة احلسينية، وكان سلس البيان، شريف النفس، 

واسع الصدر، يّتصف بالكرم واألخالق النبيلة. اشتهر يف قراءته ملقتل اإلمام 

. تويف مسمومًا وقد أذيع املقتل من إذاعة بغداد وراءفـي يوم عاش احلسني 

، ودفن يف املصادف يوم شهادة الزهراء   ه8/8151/ج81يوم اخلميس 

 «.قتيل العربة احلسني »مقربة وادي كربالء القدمية، ومن مؤلفاته : 

السيد سعيد بن أمحد بن جعفر بن حسني بن أمحد بن زين الدين احلسين  (1)

مي إىل أسرة )آل زيين( اليت يعود نسبها إىل احلسن املثنى بن احلائري ، ينت

ه مشاعر طيبة وروح لطيفة، ـ، كتيب مشهور، لاإلمام احلسن بن علي

حممود السرية، وكان سياسيًا واعيًا وله عالقات مع بعض السياسيني وكان يف 

نة يف مدي ومن ثم وكياًل للسيد اخلوئي  نفس الوقت وكياًل للسيد احلكيم 

 ، تويف مساء األربعاء  كربالء املقدسة، وكان من أنصار اإلمام الشريازي

 م.81/81/8558هـ 8181عام  8ج 9
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، للدفاع عن أنفسهم إذا ووجهوا حيملون السالح معهمكانوا 

 .باخلطر

 يصر عليَّ بأن أمحل السالح.  كان الشيخ عبد الزهراء و

 من القائلني بالالعنف فال أمحل السالح. فكنت أقول: أنا 

 قال: فامحل معك خنجرًا إذن. 

 قلت: إن اخلنجر سالح أيضًا. ف

فقال: فامحل معك على األقل مقصًا كبريًا ـ سنجر ـ فإذا ما 

 هامجك شخص تتمكن من الدفاع عن نفسك بهذا املقص. 

 قلت: هذا أيضًا قسم من السالح. 

 خبري ومل حيصل لنا شيء األزمةوعلى كل حال فقد مرت 

 .حبمد اهلل تعاىل وبربكة أهل البيت 
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 ـ قاماملقدسة يف شفاته ـ وهي قرية بالقرب من كربالء 

ن أحد إ، حبيث والتمثيل جبثثهم حبرق البعض بعد قتلهمالشيوعيون 

 املعارف، يعمل يفكان أصدقائنا ويدعى السيد صاحل البهبهاني، و

 .قد شاهد هذه احلادثة ونقلها لنا

وجعلوه يف غرفة، بقتل شخص،  الشيوعيون قال: قام

ن ااثنفأخذوا يدخلون عليه للتمثيل به، فكان يدخل يف الغرفة منهم 

من : )هذا جزاء كانوا يقولوندمى، ويه بشدة حتى نن، فيضرباااثن

 اموا الشيوعيني(، وبعدما تقطعت جثته قطعة قطعة قيعادي 

 حبرقها.
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وذلك يف زمان عبد الكريم قاسم قد أقيمت املقابر اجلماعية، 

 املوصل وما أشبه..يف بغداد و

املؤامرة أو بأي بذريعة املشاركة يف قاموا بقتل عدة أشخاص ف

 .، ثم دفنوهم يف قرب واحدوجه آخر
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ملون لرعب الناس وختويفهم مبختلف الشيوعيون يعكان 

وغريهما يف املوصل وبغداد الوسائل، فمثال: كانوا يتظاهرون 

 يرددون هذا الشعر:و

 (6)وحلبال موجودة        .. تصرياماكو مؤامرة         

                

وهو باللهجة العامية العراقية، ومعناه: ال مؤامرة حتصل ما دامت حبال السحل  (1)

 واملشانق موجودة.
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كانت احلبال من أساليب الشيوعيني يف العراق بالنسبة إىل 

 ،الشخص الذي يعدونه من أعدائهميعتقلون املخالفني، فكانوا 

ه على نجيروثم باحلبل  أو رجليه رجله نه أرضًا، ويربطونيلقوو

تتقطع رمبا كانت ، وذلكحتى ميوت نتيجة بكل قسوة األرض 

 أوصاله.

السيد مرتضى مساحة ويف أحد املرات كادوا أن يقتلوا 

يف البيت  بهذه الطريقة، إذ كنت أسري معه للذهاب إىل (6)القزويين

                

 ،هـ8191آية اهلل السيد مرتضى بن السيد حممد صادق القزويين، ولد عام  (1)

خطيب شهري وعلم من أعالم العلم واألدب واخلطابة، قاوم املد األمحر يف 

م ، اعتقلته السلطات الظاملة يف العراق عدة 8591العراق أثناء حكم قاسم عام 

 إىل مرات، وعذب خالهلا ونفي إىل مشال العراق، هاجر إىل الكويت ثم

ع إىل وطنه ليخدم شعبه ، وبعد سقوط طاغية العراق رجمريكاأ إىل يران ثمإ

وهو اآلن يؤم صالة اجلماعة يف الصحن احلسيين الشريف ويرتقي املنرب يف كل 

، أسس العديد من ليلة ليعظ الناس ويرشدهم إىل معارف أهل البيت 

 .وخاصة يف أمريكا املؤسسات اإلسالمية يف دول عديدة
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، فاتفق مرورنا من أمام أحد املظاهرات، فقال املقدسة كربالء

املتظاهرون: أمسكوا بالسيد مرتضى وجروه على األرض. لكن 

 . فإن الوقت غري مناسب أحدهم قال: ال تفعلوا هذا اآلن

وكان الوقت عصرًا حيث كنا قد خرجنا من مدرسة اإلمام 

 واجتهنا حنو املنزل. الصادق 
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 ،يف بغدادبها الشيوعيون بها  ومن األعمال األخرى اليت قام

يلقون القبض على األفراد كانوا ورمبا يف غري بغداد أيضًا، هو أنهم 

سه يغطتويغرقونهم يف نهر دجلة، وذلك باإلمساك على رقبة الفرد و

 فيغرق وال ميكنه أن يتنفس ، حتى ميتأل فمه باملاء يف النهر

 ت.وميو

 

 

 

عن الشخص، ومن األعمال األخرى: هو قيامهم بنفخ بطن 

 وميوت. نفجر بطنهيحتى  ،بواسطة منفاخ السيارةو ، طريق دبره
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، والسيد األعظم بالنيب باملقدسات، كانوا يستهزئون و

 نيم، وكذلك األئمة املعصوموسى ، والنيب  املسيح

 ،اإلمام احلسن واإلمام احلسني ك. 

صراحة ويف مقابل وقاحة وفقد كانوا يقومون بهذا العمل بكل 

 .، ومن دون مراعاة ملشاعرهمالناسأعني 
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يف  يديرون احلزب الشيوعيكان اليهود سابقا هم الذين 

حلزب ، ولقد قال أحد األصدقاء ليهودي كان يدير ابغداد

 الشيوعي: إنهم ضد الرأمسالية وأنت رأمسالي، فكيف هذا؟!.

فأجابه اليهودي: إن قصدنا هو إفساد األديان، والشيوعيون 

 هم أفضل وسيلة إلفساد األديان. 

 قال: حسنًا، سيأتون بعد عدة أيام ويصادرون أموالكم؟. 

قال اليهودي: لقد تعلمنا من االحتاد السوفييت أن ال ندع 

إىل احلكم، إذن فلن يتمكنوا من مصادرة  نيني يصلوالشيوع

 أموالنا.
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دعم اللهجات العامية للقضاء على ومن األعمال األخرى: 

اللغة العربية الفصحى، حتى يبتعد الناس عن القرآن والروايات وما 

باللغة العربية وإن كانوا هم أنفسهم من أشبه، فكانوا يستهزؤون 

 .باللهجة العاميةمصرين على التكلم كانوا وعرب، ال

والسر يف ذلك هو أن الغربيني والشيوعيني يريدون أن ال تكون 

، وهلذا تراهم ال يسمحون بني املسلمني اللغة العربية لغة متعارفة

اللغة العربية، وإذا ما كانت لغة البالد  واأن يتعلملسائر األمم 

ون جادين ألن تكون اللهجة العربية مثل العراق ومصر، فيسع

 تلفظ ل(، و )رحُت( گا)تلفظ العامية هي السائدة، مثاًل: )قال( 

يعرفون العرب ال الكثري من )ِرحِت( وما أشبه ذلك، وهلذا ترى 

من العرب أصبح البعض مضافا إىل أن ، وال يفهمونهلغة القرآن 

ي فالعراقي ال يفهم املصر. من العرب أيضا لغة اآلخريناليفهم 

 وبالعكس.
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 يف العراق تبعا لدول أجنبية:كان احلزب الشيوعي 

لالحتاد السوفييت ويطبق أوامر االحتاد  اتابعكان فبعض منهم 

 .السوفييت

 .لصني ويطبق أوامر الصنيكان تابعًا لوقسم آخر 

يقدس هؤالء وهؤالء. وهما يكلكان تابعًا لوالقسم الثالث 

. فيجيبون: فليكن، ان فيما بينهماخمتلف ايقولون هلم: إنهمفكانوا 

 وهو الشيوعية. احنن نقبل ما جيمعهم
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كان احلزب الشيوعي مينع أفراده من االلتقاء بالعلماء الواعني 

واملباحثة معهم، وذلك ألن الناس ـ عادة ـ إذا عرفوا احلق اتبعوه، 

 ص متعصبا معاندا.إال إذا كان الشخ

ودار  ،وقد حصل العديد من اللقاءات مع بعض الشيوعيني

)مباحثات مع احلديث يف مسائل شتى، ذكرت قسما منها يف كتاب 

 .(6)الشيوعيني(

                

 الكتاب بالء املقدسة. يقعمن تأليفات اإلمام الشريازي )أعلى اهلل مقامه( يف كر (1)

 وقد تناول فيه مساحته املواضيع التالية: ،81×11صفحة قياس  11يف 

شيوعي من احللة حول وجود اهلل، شيوعي من احللة حول اإلصالح الزراعي، 

شيوعي من بغداد حول اهلل، شيوعي من كربالء حول اهلل، شيوعي من 

اهلل تعاىل، شيوعيون النجف حول العلماء، شيوعي من البصرة حول عدل 

، شيوعي خمتلفون حول االشرتاكية، شيوعي من بغداد حول الرسول 

حول أن العلماء ليسوا بعمالء، شيوعي من املسيب حول اهلل، شيوعيون 

متسرتون حول اهلل، شيوعيون حول أنصار السالم، شيوعي من الديوانية حول 

هيئة  بعهطقامت ب أة.، شيوعيون حول رابطة الدفاع عن حقوق املراإلمام 
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، (6)كتابًا آخر حتت عنوان: )ماركس ينهزم(كما كتبت 

وتطرقت إىل الشيوعية ومبادئها وقصصها وما أشبه، يف كتب 

 .أخرى

                                                                                                                  
 

 اللغة إىل ترجم . ه8111 / م8511 عام الكويتيف شباب بنيد القار، 

. كما مكررًا يف إيران بعط، وو با كمونيستها(ك: )كفتحتت عنوان الفارسية

لكهنو  بعو(، طـك: )كميونستون سي كفتمرتني حتت عنوان إىل األردوترجم 

كيمونستون سي مناظري( : )وحتت عنوانم، 8511 /  ه8111 عاماهلند، 

 .م1118ط عام وم، 8511عام  ، الهور باكستان،اداره باسبان اسالم بعط

يف  الكتاب من تأليفات اإلمام الشريازي )أعلى اهلل مقامه( يف قم املقدسة. يقع (1)

ماركس  ، وقد تناول فيه مساحته املواضيع التالية:81×11صفحة قياس  11

ون، الديالكتيك، التناقض، أمثلتهم للتناقض، إىل الزوال، اإلهليون واملادي

لتز وآنتى تز وسنتز، كيف يتكامل  املثلث املاركسي، املادة ليست مسرحًا

العلم، ماركس وأصول ديالكتيكه، ماركس وأدوار االجتماع، إيرادات على 

وقد تنبأ مساحة اإلمام الشريازي )أعلى اهلل  .األصول األربعة واألدوار اخلمسة

م. قامت 8511انهيار الشيوعية قبل أن تنهزم يف عام ب هذا الكتاب مقامه( يف

 ترجم إىلكما  . ه8111 عامإيران،  املقدسة / دار القرآن احلكيم، قم بعهطب

مكررًا يف  بعطو: )ماركسيسم در آستانه سقوط(، حتت عنوان الفارسية اللغة

 .إيران
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هاني الكاتب قد ذكر وإن عبد الكريم كان عمياًل بريطانيًا، 

ن شخصًا مسيحيًا إيف كتابه:  (4)ابن توفيق الفكيكي (6)الفكيكي

                

فضح جلرائم البعث يف ، وهو (أوكار اهلزمية)صاحب كتاب هاني الفكيكي،  (1)

 م.8591فرتة استيالئهم على السلطة عام 

توفيق بن علي بن ناصر بن حممد سعيد بن عباس بن كريط الفكيكي، ولد يف  (2)

. بعد أن أكمل دراسته االبتدائية دخل مدرسة دار  ه8118كرخ بغداد عام 

العلوم املعلمني، وبعد أن خترج منها امتهن التعليم مدة من الزمن، ثم درس 

م، فرتك 8511-8519احلقوقية يف كلية احلقوق العراقية وخترج منها عام 

م عني حاكمًا ـ قاضيًا ـ 8518وظيفته يف وزارة املالية وامتهن احملاماة. ويف سنة 

منفردًا، ويف أثناء مزاولته القضاء يف سامراء درس أصول علم الفقه على يد 

املعاني والبيان على يد األستاذ  الشيخ كاظم الساعدي وبعض الدروس يف علم

السيد عبد الوهاب البدري. ويف بغداد درس بعض مباحث أصول الفقه 

والعقائد على العالمة الشيخ شكر اهلل قاضي بغداد اجلعفري. قاوم االحتالل 

الربيطاني وله مواقف وطنية معروفة، فاضطهدته السلطة وزجت به مع جمموعة 

م 8511بب اتصاله بهم يف ثورة العشرين. يف عام من الثوار يف سجن احللة، بس

م إىل حزب ضترك وظيفة القضاء وعاد إىل احملاماة واملعرتك السياسي، فان
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س يف جامعة بغداد، وكان ينقل أوامر اإلجنليز إىل يدّركان لبنانيًا 

لما كان اإلجنليز عبد الكريم قاسم، بتفاصيل ذكرها يف كتابه. ف

ويبلغه عبد الكريم شيئا يبلغون هذا األستاذ فيأتي فورًا إىل يريدون 

 .بأمر أسياده

                                                                                                                  
 

األحرار وبعده إىل حزب االحتاد الدستوري، وبعد تعطيله واصل عمله 

م انتخب نائبًا عن قضاء الشطرة يف اجمللس 8591السياسي مستقاًل، ويف عام 

م 8511م أصدر جريدة )النظام(، ويف عام 8511ي. يف عام النيابي العراق

م قام برئاسة حترير جريدة )القبس(، 8591أصدر جريدة )الرعد(، ويف عام 

كما كتب يف العديد من اجملالت مثل: الرسالة البريوتية، واليقني 

البغدادية،واالعتدال والغري واهلاتف والبيان النجفيات، وغريها. ألف العديد 

يف شرح عهد أمري  (الراعي والرعية)ؤلفات القيمة منها وأشهرها: كتاب من امل

إىل مالك األشرت حني واله مصر، ويقع يف جزئني.  املؤمنني اإلمام علي 

 ، وغريها من الكتب.(املتعة وأثرها يف اإلصالح االجتماعي)وكتاب 
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متصرفا لكربالء املقدسة، وهو شخص  (6)فؤاد عارفأصبح 

 نقل لنا وقال: فمن أعضاء انقالب عبد الكريم قاسم، كردي وكان 

م قاسم، وبني عبد الكري بعد االختالف الذي حصل بيين

أسافر إىل لندن كل عام، وكنت حيث كنت سافرت إىل لندن، 

قلت له مرة: ما فصديقًا لوزير اخلارجية الربيطاني لعدة سنوات، 

ضدهم، قمتم باالنقالب املشكلة اليت كانت يف امللكيني حتى 

بالرغم  ،وضع العراقفسدمت وجئتم بعبد الكريم قاسم بدهلم، وأ

، وكان الناس حيبونهم، ني ولو بنسبةقراطيمن أن امللكيني كانوا دمي

                

ونصب حمّلهم  ،ةقاسم إىل احلكم عزل مجيع متصّريف األلويعبد الكريم عندما جاء  (1)

ه، ومن ضمن الضّباط الذين عّينهم فؤاد ـضّباطًا معروفني بوالئهم وإخالصهم ل

وكان من  ،م8591/  ه8111أصبح متصّرفًا للواء كربالء عام الذي عارف، و

ثم تقّلد بعد ذلك  ،استمر يف منصبه سبعة عشر شهرًا .املقّربني لعبد الكريم قاسم

يف عهد عبد الرمحن عارف تقّلد منصب . افة واإلعالممنصب وزير الدولة ووزير الثق

 .نائب رئيس الوزراء ووزير إعمار الشمال
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حرة يف الزراعة والتجارة والصناعة وكانت ، يدارون الشعبوكانوا 

 على ما يرام؟. خمتلف شؤونه العراق يف كان ، وزمانهم

إننا نريد عميال ينفذ األوامر فقال وزير اخلارجية لي: يف الواقع 

املقرر أن  كانالعراق،  من أردنا شيئاإذا فيف زمان امللكيني  فورا، أما

نطلب هذا األمر من جملس األمة، وبعد التصديق عليه يف جملس 

التصديق بعد ، ثم للمناقشة إىل جملس األعياناألمر األمة يذهب 

إىل الصحافة واإلذاعة  كان ميررعليه يف جملس األعيان، 

كان يلزم قبول الناس إىل الناس، اإلعالن عنه والتلفزيون، وبعد 

، ورمبا ال نيسنة أو سنت ، رمباال: كم تستغرق هذه العملية. فقبه

، ولكننا يف على خالف ما أردناه غرييتم التصديق عليه بتعديل أو

زمان عبد الكريم قاسم مل نكن حباجة إىل مثل هذه املقدمات، بل 

نتصل بسفرينا يف بغداد، والسفري بدوره يتصل بأحد عمالئه ويقول 

إىل كان يصل األمر عندما و، مبا نريد سمعبد الكريم قاخرب له: أ

الغد بأمر يطرحه يف صباح كان ، يف الليل مثال عبد الكريم قاسم

ينفذ كان عبد الكريم قاسم و قيادي وكان يصبح قانونا كما نريد،

ـ يف عهد حنن ال ميكننا أن نتحمل كل هذه املشقات وفورًا، األمر 

 نا الطريق على أنفسنا.لكل قانون نريده، لذا فقد سهلامللكيني ـ 
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إن االنقالبات العسكرية اليت حدثت يف خمتلف البلدان 

اإلسالمية وغري اإلسالمية كانت من هذا القبيل، فقد كان وراءها 

الشيوعيون باسم االحتاد السوفييت والصني، أو الغربيون مثل 

 وما أشبه. اإلجنليز وأمريكا وفرنسا وهولندا وإيطاليا 

 اهان الشخص الذي يالحظ تاريخ االنقالبات العسكرية يرإ

فهي مل تكن خلدمة الناس يومًا بل خلدمة األسياد من هذا القبيل، 

مسات االنقالبات العسكرية هي القضاء األجانب، ولذلك فإن من 

إذا كانت يف البلد والقضاء على حريات الناس، فعلى التعددية، 

 .النقالب، فال ترى هلا أثرا بعدهاهناك تعددية قبل 

والقضاء واملؤسسات التنفيذية والتشريعية والدستور فالقانون 

كما يالحظ ذلك يف احلكومات واحد، شخص بيد كلها تكون 

االستبدادية اليت عمت بالدنا، وكما يرى ذلك بوضوح يف الوقت 
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من ظلم واستبداد وقهر  يفعل ما يشاءحيث  (6)صداماحلاضر يف 

من أجل الوصول إىل أهدافه ذلك ، وواعتقال وتعذيب وقتل وكبت

                

يف قرية العوجة جنوب تكريت اليت تبعد مائة  ،م8515ولد صدام حسني عام  (1)

والدته  وأماكان والده يعمل فّراشًا يف السفارة الربيطانية،  .ميل مشال بغداد

واج، وكان صدام ينتقل معها من بيت زوج إىل أربعة أزبتزّوجت فقد  صبيحة

تنامت لديه روح االنتقام، ابتدأ عمليات القتل وهو يف السابعة  .بيت زوج آخر

اشرتك مع بعض عناصر البعث يف حماولة فاشلة الغتيال عبد  .عشر من عمره

اشرتك  .إىل سوريا ومنها إىل مصرعلى أثرها  هرب ،م8595الكريم قاسم عام 

أصبح نائبًا جمللس قيادة الثورة  نيبعد سنتو ،م8591متوز  81 يف انقالب

أصبح رئيسًا للجمهورية ثم  ،ورئاسة اجلمهورية يف حال غياب البكر عن البالد

 .بعد أن أقصى البكر عن احلكم ومنح نفسه رتبة مهيب ركن ،م8515يف عام 

 واستمّرت مثان ،م فاندلعت حرب اخلليج األوىل8511 عام هاجم إيران

وأخرج  ،م فاندلعت حرب اخلليج الثانية8551 عام احتل الكويت .سنوات

قامت قوات احللفاء بقيادة أمريكا بتدمري ف، ذلياًل اجليش العراقي من الكويت

العراقي انتفض الشعب  .ووضع العراق حتت حصار طويل األمد ،العراق

من قتلوا  فقمع صدام انتفاضة الشعب بوحشية ال مثيل هلا، فقد قّدرت أعداد

. قامت أمريكا وقيل مليون ألف عراقي 911وأعدموا واختفوا ما يزيد على 

 ،فاحتلت العراق ،م1111/   ه8111وحلفاؤها باهلجوم على العراق عام 

ألقي القبض عليه يوم  .م5/1/1111وسقط بذلك نظام حكمه الدموي يف 

، بعد م8/1/1111قدم إىل احملاكمة يوم اخلميس  ،م81/81/1111األحد 
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ه ؤكل من يبدي رأيًا يكون جزاوخدمة أسياده من املستعمرين، ف

 السجن والقتل..

 ، إذ قلت:(6)كما ذكرت ذلك يف قصيدة )يف بالدي( 

 وهتك األعراض مصادرة األموال هذا باإلضافة إىل 

 ما أشبه.و

                                                                                                                  
 

 وهو اآلن رهن االعتقال.حتويل السيادة إىل احلكومة العراقية، 

من تأليفات مساحة  ،قصيدة شعرية سياسية حول ما جيري يف بالد اإلسالم (1)

اإلمام الشريازي )أعلى اهلل مقامه( يف طريق كربالء املقدسة ـ النجف األشرف، 

مساحته املواضيع  ال فيهوقد تناو صفحة. 11يف  القصيدةطبعت . وإيابًا ذهابًا

االستعمار والشر والكفر، احلكومات اإلسالمية وقوانينها، من أنظمة  التالية:

احلكومات، يف الوطن اإلسالمي الكبري، الفقر، اجلهل، املرض، الغالء، 

املدارس، مفاسد النساء، سائر املفاسد، الوقوف أمام اإلسالم وأحكامه، 

ثم .  ه8111 عام لبنان، / دار الكتب، بريوت بعهاطقامت باإلحلاد، الرذيلة. 

مؤسسة اجملتبى للتحقيق ثم يف بريوت هـ. 8111 عام قم املقدسة،طبعت يف 

وطبعت أيضا كملحق لكتاب )العراق يف  م.1111/   ه8111 عاموالنشر، 

 شعر الشهيد الشريازي(.
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ما ذكرناه بالنسبة إىل الشيوعيني من الظلم واالستبداد،  إن

الخيتص بهم، فعادة ترى الطغاة على وترية واحدة، فمثال ترى 

مثل هذه األمور ورمبا األبشع منها يف البعثيني، فصدام ـ مثال ـ 

زمون بدين أو ، ال خيافون اهلل وال يلتنوأناس شهوانيالطغاة زمرته و

اليت ميلة اجلرأة فامل، شرع أو قانون أو عرف أو تقاليد اجتماعية

، نعم أحيانا ولكي إذا كانت متزوجةحتى يرونها يغتصبونها، 

زوجها يقللوا من جرميتهم ولكي ال يفضحوا أكثر كانوا جيربون 

ثم طلقوها أوال أخذوها ورمبا قها ومن ثم يأخذونها، يطلعلى ت

ورمبا دفعوا مقدارا من املال للزوج وذلك لغرض ، طالقًا صوريًا

أو يبعثونه يف دائرة، إىل مكان ما، أو يوظفونه يبعدونه ، أو إسكاته

 قتلوه. وحادث اصطدام  ورمبا دبروا لهإىل سفارة ما، 

أن صدام تزوج بعض زوجاته بهذه : (6)ويف بعض التقارير

 .(4)وهذا غري خليالته الطريقة،

                

 انظر جملة )اجمللة(. (1)

ة خاله خري اهلل طلفاح مسلط، الزوجة األوىل لصدام، وهي ابنهي ساجدة  (2)

معلم ابتدائية وربيب عالء الدين الوسواسي، عينه قاسم بعد انقالبه وهو 
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 أوالد هؤالء الطغاة، فأحيانا كانوا ميرون وكذلك بالنسبة إىل

يف شوارع بغداد ليختاروا بعض اجلميالت للزنا بهن، فيسرقوهن 

الغتصابهن، ويف هذا الباب قصص عديدة، وقد اغتصبوا عروسا 

 كانت برفقة زوجها ثم قتلوها.

بأي قانون من قوانني اهلل، وال إن الطغاة ال يعتنون واحلاصل 

 نني اإلنسانية.أي قانون من القوا

                                                                                                                  
 

للمعارف ببغداد ثم أنزله إىل مفتش للتعليم االبتـدائي، وكان  بشهرين مديرًا

/   ه8111لألغنام واألبقار، وبعد انقالب  البعثيني عام  قبل ذلك مربيًا

لتعصبه املذهيب السين  الطوىل يف احلكم، ونظرًاه اليد ـم أصبحت ل8591

خذ ينكل باآلخرين، وله تاريخ مملوء باجلرائم ، قتله صدام أوقبليته اجلاهلية 

 بعد أن قطع رجليه.

مسرية الشابندر تزوجها صدام بعدما طلقها من ومن زوجاته األخرى: 

 زوجها، والثالثة ابنة شيخ عشرية.
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من بالد اإلسالم يف خصوصًا النامجة إن رفع هذه املشاكل 

حباجة أواًل إىل الوعي سيطرة الطغاة ـ شيوعيني وبعثيني وغريهم ـ 

بثالث مليارات من الكتب وذلك ، بني أبناء األمة الفكري العام

التعددية السياسية وإقامة  على األقل، وإجياد األحزاب احلرة،

ذكرنا تفصيله يف كتاب على ما وما أشبه، النزيهة االنتخابات و

 .وغريه (6))ثالث مليارات من الكتب(

                

 ازي )أعلى اهلل مقامه( يف قم املقدسة،من تأليفات اإلمام الشري (1)

 ،81×11صفحة قياس  11يف  الكتاب . يقع ه8185 حمرم احلرام 88 بتاريخ

ضرورة االهتمام بنشر الكتب،  وقد تناول فيه مساحته املواضيع التالية:

مواصفات اإلسالم التقدمي، تأسيس منظمة إعالمية عاملية، إرسال املبلغني 

ية املسلمني، الرد على االعتداءات الفكرية، الغرب الواعني، الالعنف، توع

واإلسالم احلقيقي، أعداء ما جهلوا، االستفادة من خمتلف الوسائل، مشكلة 

حتريف الكتب، عامل األرقام، الكتاب واألجر األخروي، دور النشر 
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نسأل اهلل عزوجل أن مين على املسلمني باخلالص من الطغاة 

 الظلمة، إنه مسيع جميب.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسالم على املرسلني، 

 وصلى اهلل على حممد وآله الطاهرين.رب العاملني، واحلمد هلل 

 
 

 قم المقدسة                                         
 محمد الشيرازي                                         
 هـ6240شوال                                          

                                                                                                                  
 

العمالقة، من فوائد نشر اإلسالم يف الغرب، بني اإلسالم احلقيقي وما نراه 

 عام لبنان، / هيئة آل ياسني للطباعة والنشر، بريوت بعهطت بقام اليوم.

 /  ه8111 عام الكويت،  هيئة حممد األمنيو م.8551 ـ / ه8185

صفحة  11: )سه مليارد كتاب( حتت عنوان الفارسية اللغة إىل ترجم م.1118

 . ه8111 عام ،/ إيران صفهانأيف  بعط ،81×81
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