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 مقدمة الناشر

 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 احلياة مسرح التجارب .

 ويف حياة العظماء جتارب وعرب وعظات .
 وذاكرهتم منجم .. ملن يريد الثروة والغىن .

د . فهاام الاايين يساااي   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  الاا  يف ال اهااال ويف السااه ف ، خعاارب ماان  اافاق  لااا   اافاق ، ختساال  

 اجلباف وهتبط ال ليا  .
  التارري  للعاربة . فهام ك يكتبا   عّماا  بّا   مان وعندما يكتب القالة ذكرياهتم ،  منّااا يكتبا  

األطعماة واأل اربة ، وعّماا يلاته   مان األلبساة وولاانة الويناة ، وعّماا يكرها   مان الناا ، وعّمااا 
 يرغب   من النساء واجل اري . 

فهيه ها  ذكريات التافهني من الايين نلااهدهم علا  مسارح احليااة ، وهام يلاارك   فاا  
 قيمها ومقّدلاهتا . لق ط األمة وهدم

  ما الرجاف الكبار ، فهم يكتب   عن املسرية الط يلة
لألمة ، وعان يا م امتماغ وغما م الناا  وعان األماراف الاا خفتاو باامتمغ وعان العا   

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

الاادم النااانق مناان ، وعاان الاادواء النياااا واملاارهم اللااايف الاايي ياارب  جاارح األمااة ، وعاان مقاادار 
 اجلرح ويقطغ النوق من  رايينن . 

عنادما ختنيفح ذكريات غانادي  و هنرو ، فإناو لاتجد نفساو  ماام مابر، كباري، يساّجة 
 األحداث حلظة بل ظة ، ويضغ  مام كة حدث نتانجن ، ويضغ خل  كة حدث  لبابن . 

و  مااام عااامل يف اكجتمااا  ولاايا مبرخااا  بساايطا  ، فغاناادي و هناارو بااة  نّااو لااتجد نفساا
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صااّنا  األحااداث ، عناادما يكتبااا  احلاادث يكتباناان بلااكة هخاار غااري اللااكة املتااداوف الاايي 
 يكتبن املبر، .

و نت خطاالغ فاا  هايا الكتااب ا عوياوي القاار  ا ماا  كناو    خقار ه فاا  ذكرياات العبااقرة 
 والعظماء واملنيل ني .

الااايي ين اادر ماان  لاارة عريقااة يف العاارا  اتااد  اايورها    « لام ظلاان»مااام اللاارياني فاإل
 عدة قرو  . 

 وكا  هلا الدور التررخي  املتميو فا  كّة من العرا  و يرا  .
 وليا يف خاري  الليعة وحسب بة يف خاري  املسلمني.

 اجهة اكلتعمار ا حممد حسن ا الت دم ل ح الفت ى مل« قد  لره»فامدل اللرياني 
اإلجنليااوي ، فكااا   وف ماان الاات دم مبااد  احلنيااار اكقتنيااالي  ااد اكلااتعمار ، عناادما  فااا  

 بت ارمي التنباك ، ألنان كاا  للعة بيد اكحتكارات األجنبية .
اااا حمماااد خقااا  ا هااا   يضاااا  وااان  اااهر السااا ح يف وجااان « قاااد  لاااره»واملااارينا اللااارياني 

 رة فااا  خاارري  العااارا  املعاصاار ، والااا ةياات بااالث رة ال طنيااة اكلااتعمار ، وقااال  عظاام و هاام  اا
الكااااربى الااااا هااااّوت عاااار  اكلااااتعمار لاااايا يف باااا ل الرافاااادين فقااااط بااااة يف  تلاااا  البلااااادا  
ااااا    انيّاااا  هاااان   مل اجهاااة املساااتعمر  اإللااا مية األخااارى، ومن ااات  املسااالمني طاقااااة  كااااربى وًن

 افة الغربّية الا لع  اإلجنليو لنلرها.و ذنابن و حد ت م جا  لرفاض الثق
الايي  اارك ها  ا خار يف « قاد  لاره»ويار  الادور بعاد ذلاو للمارينا مهادي اللارياني 

فضاح ر اا خاا  البهلا ي ا حااكم  يارا  ا الايي حااوف    يطبا  القا انني الغربياة الكاافرة فاا  
الرافاادين حيااـ اصااادر الااب ل اإللاا مية ، وكاايلو وقاا  ب جاان املااّد األمحاار الااايي طاااف  رف 

 فت ى بت رمي اللي عية .
السايد حمماد بان املهادي احلسايا ا والايي « لام ظلان»وبعاده جااء ولاده اإلماام اللارياني 

 يعّد يف ال قت احلا ر ا مان  برن املراجغ، اليين خرجغ  ليهم الطانفة الليعية يف
لتهباااة ، والاااا  اااهدت  م رهاااا الدينياااة ، والااايي عاصااار  هااام فاااتات التااااري  يف منطقتناااا امل

اهلجمااة اكلااتعمارية علاا  بااا ل املساالمني كااإيرا  والعااارا  وفلسااطني و فغانسااتا  وغريهااا ، ومل 
اض حقبة اكلتعماار  كّ وخلتهاا حقبة اجلماهري التاا  مل خاد  اكلتعمااار يساتيح  ك هنيهاة ،     
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 فكانت امل اجهة الفاصلة بينها وبني عم نن .
   نت دث بلغة املبرخني نق ف : وعندما نريد  

لقااد حاااوف اكلااتعمار و ذناباان خاا ف    ااة عقاا ل ماان الااومن الساايطرة علاا  مقاليااد األماا ر 
 وخ جين اجلماهري حن  هنجن املضال للدين والعقيدة ومنياا األمة اإلل مية .

 ل وهاايه العقااا ل هاااا  ، عقااد األربعينياااات واتمساااينيات والسااتينيات ،  عقبتهاااا    اااة عقااا
 هدت املّد اإلل م  وال طا ، وه  عقد السبعينيات وعقد الثمانينياات وعقاد التساعينيات 

 ، وها   هم عق ل هيا القر  املت م باألحداث وال قانغ .
مجيغ هيه الفتات ومل يكن م قفن ماان  حادا ها « حفظن اهلل»وقد عاصر اإلمام اللرياني 

 ك .م ق  املتفرِّ  بة م ق  الفاعة واحملرِّ 
 فكا  يلتقا  برص اب القرار وجيمغ طاقات األمة لينيبها يف اهلدق اإلل م  .

فكااا  مثاااك  للعااامل املساابوف الااايي ك يكتفاا  بإصاادار الفتاااوى وحسااب باااة يعمااة علااا  
  ص ح األمة و نقاذ 

 امتمغ ، وي اجن احلكام وطغياهنم وظلمهم وخعسفهم ، وبكافة  بعاله و  كالن و ل انن .
 ق  بعبد الرل ف اتال  ونير اللبو  اكجتماعية.الت

 والتق  بسعيد القوّان ونير الداخلية يف العهد امللك  .
 والتقا  بالسيد حممد النيدر رنيا ال نراء ورنيا جملا األعيا  .

 والتق  خبلية كنَّة ونير املعارق .
 والتق  بعبد اهلالي اجلليب رنيا جملا األعيا  يف العهد امللك  .

التقا  بنجيااب الربيعااا  رنايا جملااا الساايالة ، وها   علاا  لاالطة يف الاب ل بعااد انقاا ب و 
 عبد الكرمي قالم .

 والتقا  مب سن الرفيع  مديار األمان فا  عهد قالم .
 والتق  بعبد الكرمي قالم ي م كاا  رنيسا  لل نراء ورنيسا  ألركا  اجليش .

 الكرمي قالم .والتق  بفبال عارق  حد ال نراء يف عهد عبد 
 والتق  بعبد الرمحن البوّان رنيا ال نراء يف عهد عبد الس م عارق .

 والتق  برمحد حسن البكر  يام رنالتن ملا ال نراء.
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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 جمرل لقاء عابر بة كا  لاحة م اجهة لاخنة . ومل خكن لقاءاخن مغ 

لاحة احتادام حقيقية بني منهجاني ، مانها احلااكم املسات رل مان اتاار  ومانها اإللا م 
احلنياا  ، ومل يكاان ينتهااا  اللقاااء  كّ بانتنيااار ماانها اإللاا م ألنّاان قااانم علاا  املنطاا  ، ياابانره 

 لفطرة السليمة .احلا  ويدلة علين العقة وختقّبلن ا
هايه احلاا ارات الااا لارت بيناان وباني هاابكء « لام ظلّان الا ارق»لقد لّو  اإلمام اللرياني 

الرؤلاء والل نييات لو  النظار  لا  التسلساة التاارخي   و امل  ا ع  وحااوف عادم اإلطنااب 
 .  فيها بعد    اقتح علين بعاض خ ميخن األفا اة نلر هايه احل ارات  من ميكرات

وقد خلرّفت لارنا باحلني ف علا   يرات من هيه امليّكرات ، والاا نعتربها القسام األوف 
 منها لطباعتها ونلرها لتعم الفاندة للجميغ . 

 خف   « لام ظّلن»علما     ميّكارات اإلمام املابّل  
قبة األلاا  صااف ة حاا ف العاارا  و يااارا  و فغانسااتا  واتلاايا وغريهااا ، ولننلاارها يف املساات

     اء اهلل خعا  . 
 و يية هيا الكتاب خكمن يف عدة  م ر :

 وك : بساااطتن والتلااالن فااا  امل  اا عات السيالااية امل تلفااة ، ايااـ يلااّد القااار   لااا  
 م اصلة قراءخن ح  النهاية . 

 انيااا :  ناان يكلاا  عاان لاايك ل جية احلكااام واملساابولني  قلَّمااا يعااارق النااا  عنهاااا لساابب 
 عان امتمغ واجلماهري .  عولتهم

فهيا الكتاب يقدِّم للقار  ص رة حقيقية عن هبكء احلكام اليين  رل  ق اعدهم الغاارب 
 يف ب لنا ، كي  يفكرو  ؟ وكي  يت اورو  ؟ 

 الثاااا  :  نااان يبااانّي املااانها الفكاااري الغرباااا  وعلااا  لساااا  احلكاااام يف طااارح اللااابهات حااا ف 
                                                           

كمااا التقاا  بعبااد ال هاااب مرجااا  رناايا الاا نراء يف العهااد امللكاا ، والتقاا  بعلاا  صاااا السااعدي الاايي خقلّااد مننيااب   (1)
ر الداخلية يف ونارة البكار األو  ، وونيار للابو  رنالاة اجلمه رياة واإلعا م يف ونارة البكار نانب رنيا ال نراء ووني

 الثانية يف عهد عارق . ونظرا  ليكر جمريات اللقانني يف بعض كتبن مل ييكرها اإلمام املبل  يف هيا الكتاب . 
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 اللريعة اإلل مية .
ن يباااني املااانها الفكاااري الناااابغ مااان صاااميم الااادين احلنيااا  ومااان لااال ك الرلااا ف رابعاااا  :  نااا

األكااارم ىصااال  اهلل عليااان وهلااان ولااالمني واألنماااة املعنيااا مني ىعلااايهم السااا مني والااايي لعااا   ليااان 
 خ ف ح اراخن ولقاءاخن .« لام ظلن»اإلمام املبل  

  واملنطقاااة ، حياااـ خامساااا  :  نااان خارياااا  مهااام حلااااقبة مهماااة مااان التااااري  املعاصاااار للعاااارا
التطا  املبلاا     يادوِّ  ال اقاغ اكجتمااع  والسيالا  واكقتنياالي بنيا رة لقيقاة مان خا ف 

 ح اراخن ومناقلاخن مغ الرؤلاء واحلكام،
اكااااان فيهااااااا ماااااان    يعاااااارِّي ال اقااااااغ املت اااااالِّ  الااااااايي يعيلاااااان العااااااامل اإللاااااا م  يف ظااااااةِّ 

 الديكتاخ ريات املقيتة .
حجمااان كثااااري النفاااغ عظااايم الفانااادة ، وفيااان جاناااب مهااام مااان خااارري  فالكتاااااب رغااام صغاااار 

 العرا  احلديـ . 
وخني صا  ما يتعّل   هال العلماء  د املّد اللي ع  اليي كاال    يلاتهم العارا  . وبعاده 

 احلكم الديكتاخ ري الغا م . 
اااح    يت اااّ ف  لاااا  منيااادر مهااام مااان منياااالر الب اااـ والت قيااا  ، ألنااان يفيااااد  وهااا  مر َّ

 احثني واحملققني ، ألهنم ليلتق   اقان  مهمة مل خيكر يف  ي كتاب  و كرا  .الب
و ّيو هيه امليكرات  هنا األو  مان قبة مرجغ ليا كبري من مراجغ األمة اإلل مية الايي  
كا  لان الدور البارن يف صياغة األحداث وال قانغ ، فلام يكن  اهدا  وحسب بة كا  صاانعا  

  يضا  . 
 . (1)ما قياة : ىمادال العلماء افضاة من لماء اللهداءني وحقا  

 مؤسسة الوعي االسالمي

                                                           
 . 26ح 14ص 2اار األن ار :   (1)
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 مقدمة المؤلف
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلماد هلل رّب العاااملني، والنياا ة والساا م علاا    اارق األنبياااء واملرلاالني حممااد وعلااا  هلاان 
 ن .املعني مني، ولعنة اهلل عل   عدانهم  مجعني    قيام ي م الدي

مااّر العاارا  مبراحااة عنياايبة فااا  خررخياان السيالاا ، وقااد خكالباات عليااان قاا ى اللااّر للنيااة مااان 
مكانتن املرم قة ، ولنهب  رواخن وخرياخن ، ف كمن العثماني   قرابة  ربعة قرو  بني ماّد وجاور ، 
 وعانااا  اللااعب خ هلااا الضاانو واحلرمااا  السيالاا  واك طهاااال العرقاا  والتاارخر الثقااايف ولاا ء

عااام  ماان قبااة الربيطااانينياألحاا اف اكجتماعيااة ، والااتمر علااا  هاايا املناا اف حاا  احاات ف العاارا  
 .  (1)  ه1333

وكااااا  اإلجنليااااو   ااااد وطاااارة واكثاااار حقاااادا ماااان العثمااااانيني فااااا  التفرقااااة والتمييااااو الطااااانف  
 « .فّر  خسد » واكعتمال علا  ليالة : 

ومباااال  ك ختفاااا  مااااغ معتقاااادات اللعااااب  وقاااد هنبااا ا  اااروات العااارا  وفر ااا ا عليااان  نظماااة
الدينية و و اعن اكجتماعية ومناهجن الفكرية ، وفر ا ا علين  رانب قالية و وجدوا اللاقا  

                                                           
مني ، بعاد 1111 -م 1114ى  ه1337 –   ه1333خا ف  رباغ لان ات باني عاام  احتة الربيطاني   العرا  بكاملان (1)

   مهاادوا لاايلو قرابااة    ااة قاارو  ماان النلاااط التجسساا  والتجاااري والدبل مالاا  ، ولخلاات القاا ات الربيطانيااة 
مني بقيااالة بريلاا  كاا كا ،  ااام 1114وبالت ديااد يف ىالسااال  ماان خلاارين الثااا  عااام   ه1333مدينااة الفاااو عااام 

  ه1334مني ،  ام مدينة الناصرية عام 1115ىالثالـ من حويرا  عام   ه1334حتل ا مدينا القرناة والعمارة عام ا
مني، 1117ىاحلالي علر من هذار عام   ه1336مني  ام مدينة بغدال عام 1115ىاتاما والعلرين من ا ن عام 
  العرا  وحدة  قليمية ، بنيايغتها اجلغرافياة ، مني ، وفر  ا عل1111ى  ه1337مث خلتها كرب ء  وامل صة واربية  

 العرا  ادوله احلالية ، وعين ا حاكما  هلا ه  بريلا  
ك كا اإلجنلياوي ، وخنيادى هلايا اكحات ف العلمااء امثااف املارينا حمماد خقا  اللارياني و اي  اللاريعة األصافها  و اي  

الربيطااانيني يف فااتة اكحاات ف علااا  حااّد خقاادير  مهاادي اتالنياا  والساايد حممااد لااعيد احلبّاا خ. وقااد بلغاات خسااانر
يف  حااادى املاابارات الاااا عقاادت بعاااد انتهااااء احلاارب ، ماناااة  لاا  باااني قتيااة وجاااريح .  ماااا « املساات ل ياااد جاا ر »

، ومنيادره 61انظر كتاب العرا  من اكحت ف حا  اكلاتق ف للباوان ص»اتسانر املالية فقد قدرت بامل يني . 
 « .لف لت 43: خك ين العرا  احلديـ ص اليي اعتمد علين
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 والتناحر بني العلانر . 
وكااا  ماان مجلااة مااا خيططااا   لااان خغيااري البنيااة الت تيااة للمجتمااغ العراقاا  عاارب خاا طني م يااني 

جلن بياااة مااان العاااارا  ، ورباااط هاااايه املنااااط  مااان الناحياااة اإللارياااة مااان اهلنااا ل الساااي  يف املنااااط  ا
   افة    مس   (1)بإمارة ب مباي اهلندية

 اهل ية اإلل مية لللعب وربطان بعجلة الثقافة الغربية ، وهيئ ا ليلو ال لانة والسبة . 
رياني ا والاايي ولكن احلا نة العلمية بقيالهتاا الدينياة املتمثلاة باإلماام اللاي  حمماد خقا  اللا

 يعّد راند الت رير يف العرا  ا خنيدت هليه املبامرة . 
فانتفض اللعب ، و خر  الق ات الغانية من  رف الرافادين ، والااا كانات خعاّد ق هتاا مان 
الناحية العسكرية مان الادوف املتف قاة عادلا وعااّدة ، وكانات خعايش نلا ة اكنتنياار فاا  احلاارب 

 اللما . خ ص  باإلمرباط رية الا كخغيب عنها العاملية األو  ، وكانت 
، بعاد    خكبّادت خساانر فالحاة بااألرواح (1)«املكا ار»  فاهنومت الق ات الربيطانية مقاباة

 . (2)واملعّدات
                                                           

وكااا  حاااكم ب مباااي يعااّد املننيااب الثااا  بعااد احلاااكم العااام يف اهلنااد ماان حيااـ األييااة والنياا حيات وقااد طبقاا ا يف  (1)
وماا    ذلاو .  »الروبياة  «العرا  الانظم اإللارياة والقا انني التجارياة اهلندياة وفر ا ا عليان التاداوف بالعملاة اهلندياة 

   جانااب التارري  اهلجااري  »املاي لي  «مني  لومااا ا الادوانر بالاات دام التارري  الغاارخ 1117ى  ه 1337عاام  ويف
مني. ويعااّد 1122ى  ه1341القمااري . وجعلاا ا املكاخبااات اإللاريااة باللغااة اإلجنليويااة، والااتمر هاايا القااان      عااام 

بعجااااو « خلر اااة » مني ، واعتاااارق 1121ى  ه1331العااارا   وف بلاااد عااارخ  ااااار  ااااد اكحااات ف الربيطاااا  عااااام 
 احلك مة الربيطانية عن وارلة 

  . 1احلكم املبا ر للعرا  . انظر مرلاة اتلياا واهليمنة الغربية اجلديدة للدكت ر حممد فا ة اجلمايل ص
جنليااو وكاا  وه  عبارة عن عنيا غليظة وقنيرية يكّ ر  حد طرفيها مبقدار مان القاار وكاا  يسات دم كسا ح  ااد اإل (1)

  « .ط بو احسن ل  مك اري »  فرال القبانة يهجم   عل  املدافغ اإلجنليوية ويهوج   بالعامية 
مني  ااا ث 1121ىاااا ن   ه1331مني و اااّكة اإلمااام اللااارياني يف ذي القعاادة 1121ى  ه1331حااد ت الثااا رة عااام  (2)

 جمالا إللارة الثا رة ، وه  :
اإلر الات الدينية فيما خي  الث رة ، ويضم السيد هبة الادين اللهرلاتا  واللاي   املا العلم  : ومهمتن خ جين -1

 ب  القالم الكا ا  واللي   محد اترالا  والسيد حسني القوويا واللاي  عباد احلساني جناة اإلماام اللارياني . 
فني واللاارطة وخاارمني الطاار  املااا امللاا  : ومهمتاان األ ااراق علاا   لارة الااب ل واألماان الااداخل  وخعيااني املاا ظ -2

 وما   بن ذلو وكا   ثة اللرياني يف هيا املا اللاعر اللي  حممد حسن  ب  احملالن .
املاااا احلااارخ : ومهمتااان خنظااايم اتطاااط احلربياااة و لارة  ااابو  الثااا ار وخنظااايم احلمااا ت ، ويضااام عااادلا  مااان رؤلااااء  -3

 تربعات واملع نات لع انة الث ار واماهدين . العلانر والقبانة . وهناك جملا رابغ  ّكة جلمغ ال
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ولكاان اإلجنليااو مل يتكاا ا العااارا  لااادى  ، فاغتااال ا نعيماان بالّساام ، وخططاا ا لتجيااري الثاا رة 
 كم املبا ر للعرا  غري جمد ، فاذخيوا  لل با  وحتريفها بعد    اقتنع ا    احل

 عليان ، ففر ا ا (1)هخر ل حت ف وها  اكنتاداب 

                                                                                                                                                                      

سااني ي ماااا  . وبلاااإل عاادل القاا ات اإلجنليويااة املرابطااة فااا  العاارا   الاا  عسااكري ،  »75«والااتمرت هااايه الثاا رة ماناااة ًو
 ا افة    لتة  لراب من الطانرات . 

اجلناراف اإلجنلياوي املكلّا  بااحت ف  باني قتياة وجاريح و لاري علا  حاد خقادير  »2261«وقد خكبدت الق ات الربيطانياة 
. وعلا  خقادير الادكت ر ومايض مجااف عمار نظما  يف كتابان  »العارا  يف  العنيايا «يف كتابان  »ه لد   «كرب ء 

، بلغاات  ربعاااة هكق  311اجلاايور السيالاا  والفكريااة واكجتماعياااة لل ركااة الق ميااة واكلاااتق لية يف العاارا  ص 
 انني  ل  بريطا  ومانا  ل   هيد عراق  . بريطا  ، وعل  خقدير البعض مث
يف كتابن اربعة  »لتيفن ل نكريو  «ملي   باو  التليا عل  حد خقدير  »41«اما اتسانر املالية فرقة التقالير خق ف 

 .  ما هرنست فيقدرها مبانة ملي   باو  التليا .  123قرو  من خاري  العرا  ص
لّيات عسكرية كانات م  ااغ  عجااب األعاداء حا     اإلجنلياو خنياّ روا وجا ل  اّباط وهيه الث رة كلفت عن وج ل قاب

 خراك  و  ملا  بني الث ار بينما مل يكن   ء من ذلو . وكلافت  يضاا  عان وجا ل النضاا السيالا  لرجااف الادين 
اإلجنليااو الاايين كااان ا وعاان اإللارة السااليمة للنياارا  وعاان اتااربة اإللاريااة يف  لارة مدينااة كاارب ء ، وهاايا وااا  غاااف 

 ينكرو  عل  العرا  قدرخن عل  حكم نفسن بنفسن . 
لإلطااا   عااان  ااا رة العلااارين راجاااغ كتااااب احلركاااة اإللااا مية يف العااارا  ، عباااا  حمماااد كااااظم ، وكتااااب خااااري  احلركااااة 

ات اجتماعية من اإلل مية يف العرا  ، عبد احلليم الرهيم  ، وكتاب ال قانغ احلقيقة ، عل  البوركا  ، وكتاب حمل
  خاري  العرا  احلديـ ، عل  ال رلي .  

مني ، والتاا  1116 ياار  17ا  15ى  ه1335الااا عقادت عاام « لايكا بيكا  » اكنتداب : ه  جوء من اخفاقية  (1)
 ننّياات علااا  جتونااة الدولااة العثمانيااة    مناااط  محااراء ونرقاااء وةااراء ، وحنياالت  ملانياااا ماان خ هلااا علاا  امل صااة .

مني عنااادما نلاااروا ماااا اااا نة قياصااارهتم مااان 1117ى  ه1336وخساااربت معل ماااات هااايه اكخفاقياااة عااارب الااارو  عاااام 
معاهااادات واخفاقياااات لااارية عقااادوها فاااا  غضااا   احلااارب العاملياااة األو  . وننّيااات هااايه اكخفاقياااة علااا     خكااا   

ليااااار الاااااوور وامل صاااااة البنيااااارة وبغااااادال وحيفاااااا وعكاااااا مااااان حنياااااة بريطانياااااة ، وا  خكااااا   لملااااا  ومحااااااه وحلاااااب و 
مااااارك »نساااابة     « لااااايكا«  واإللااااكندرونة ولاااا احة لاااا ريا ولبنااااا  ماااان حنيااااة فرنسااااا . وّةياااات اكخفاقيااااة ب

 نسبة    ج ر  بيك  هخر قننية فرنس  يف بريوت .   « بيك  » عض  جملا العم م الربيطا  ، و« لايكا
ليااو ، ونّفاااي هااايا اكصااط ح قراباااة    اااة علااار عاماااا  مااان ومعااىن اكنتاااداب : فااارف ال صااااية علااا  العاارا  مااان قباااة اإلجن

مني حيااـ  ااكلت  وف حك مااة انتدابيااة برنالااة عبااد الاارمحن الكااي   1132ا  1121ى  ه1351     ه1331
 وهخرهاا برنالة ن ري السعيد الثانية . 

 مام احملكمة اتاصة بالغربيني .ومن مهانف اكنتداب :     اكم الرعاياا الغربي   فا  القضايا املدنية واجلنانية  
وماان اكلاااليب الااا الاات دمها اإلجنليااو إلغاا اء اللااعب العراقاا  اطاا   لفااك املناادوب السااام  علاا  كاا كا باادك  ماان 

ماان  مني1111ى  ه1337احلاااكم السيالاا  العااام ، وخغيااري األلاال ب اإللاري الاايي اذخاايوه بعااد اكحاات ف للعاارا  



 11 

، بعااد     رخاار  (2)  ه1331واملل كيااة وننيااب ا فينياا   ملكااا  علاا  العاارا  عااام  (1)الطانفيااة 
، فالااات دم هااا  ا خااار ليالاااة التميياااو الطاااانف   (3)مااان بااا ل اللاااام بعاااد    حكمهاااا لااانتني

، وخيرعاا ا بار  «بريلا  كا كا » ة العارا  مساتعمرة لإلجنلياو ياديرها املنادوب الساام  وجع
الداخلياة والظاروق الدولياة ك خسامح لان باكلاتق ف واكعتماال علاا  الايات ،  و اا  العرا  

 والت دما ا كافة احلية و   ال لانة لغر  فكرة اكنتداب .
مااان  بنااااء رنااايا كاااة علااارية  لاااا   لاااطنب ف فعلااا  لااابية املثااااف : كاناااا ا يرلااال   ولااادين 

ل لت ااا  باملدرلااة العسااكرية لااتعّلم فناا   احلاارب ولغاار  فكاارة ال صاااية علاا  العاارا  و ناان ك 
 ينيلح هليه ال صاية  كّ اإلجنليو .

والطريا  يف األمار :    اغلااب  عضااء جملااا الربملاا  و عضااء الاا نارات و صا اب الرخااب 

                                                                                                                                                                      

مني  1121ى  ه 1331عاام  »ك كا« ية كما كا  يف العهد العثما  ، فقد  صدر ال حدة اإللارية    وحدة األل
 ناحية .  »15«قضاء و  »35« ل ية و   »11«بيانا  ،  صبح فين العرا  مبلّفا  من 

وال حدة اإللارية : خقسيم البلد  لا  وحدات  لارية وكّة وحدة  لارية خقسم    مناط  . وكّة وحدة  لارية يلرق عليها 
  ابط ليال  بريطا  وكّة منطقة يلرق عليها مساعد  ابط ليال   ما بريطا   و هندي . 

مني حيااـ قساام كااّة لاا اء     قضااية وكااّة 1171ى  ه1217عااام  »ماادحت با ااا«ووحاادة األل يااة طّبقهااا الاا ايل العثمااا  
 قضاء  لا  ن اح  وكةّ 

عاو  ، وكّة قضاء قانم مقام ونانب ، وكّة ناحية مدير ، ناحية    قرى وقنيبات ، وخ   مسبولية كّة ل اء متنيرق وم
 صاادرت حك مااة مني 1161ى  ه1311وكااّة قرياااة  و قنياابة  تااار ، وكااّة  تااار ياارخبط بالناحيااة مبا اارة . ويف عااام 

 حمافظة .   البكر قان   احملافظات، ومب جبن  بدف الم الل اء   
ح      حد املسبولني الربيطانيني كتب يف خل اي   ا رة العلارين :     « يعةر العرا  » يق ف النقا  فا  كتابن :  (1)

لألجياف ال حقة من لالة العرا  ا السنة ا    يقّدروا اجلمية اليي يدين   بن للربيطانيني يف  نقاذهم من النج  
 ا الليعة ا .  

ىاااا ن   ه1331 ذي القعااادة مني ، وخ طاااب باملل كياااة يف1121ىحويااارا    ه 1331وصاااة فينياااة    بغااادال  ااا اف  (2)
مني . وخنياادى هلاايا التننياايب 23/1/1121ى  ه1331مني وننيااب ملكااا  يف الثااامن علاار ماان ذي احلجااة 1121

 اإلمام السيد  ب  احلسن األصفها  واإلمام اللي  حممد حسني النانيا . 
م باعتبااار    بااا ل 1121عااام قااّ ف اجلنااراف غااا رل الضااابط الفرنساا  حكاام فينياااة يف اتاااما والعلاارين مااان اااا ن  (3)

ومان قارارات هايا املبااار الايي عقاد يف  يطالياا : « . لا  ر ا  » اللاام خا عة ل نتداب الفرنس  وف  مبار : 
 اقتسام النفط العراق  بني بريطانيا وفرنسا وحني ف األخرية عل  حنية البنو األملا  . 

 .  114ص 1انظر م ل عة العرا  :  



 11 

 .(1)ربعينيات كان ا من خّرجي  هيه املدرلةالعسكرية يف الث  ينيات واأل
، وخطلّاااااغ العراقيااااا   حناااااا  اكلاااااتق ف  (2)وعنااااادما  حااااااا الربيطااااااني   بالني اااااا ة اللاااااعبية

انتهجا ا منهجا  هخر واذخايوا منيطل اا معسا ك  هخاار لتكاريا اكحات ف كخيتلا  فاا  جا هره 
 ، واليي (3)فا  عنيبة األمم عن اكنتداب ، فرعلن ا اكلتق ف الني ري ولخ ف العرا  

ملادة ًاا وعلارين لانة ، « ال صااية»مب جبن فررف عل  العرا     يقبة التبعية لربيطانيا 
ااااانح امتياااااان الااااات را  الااااانفط  لاااااا  اللاااااركات الربيطانياااااة ، و   خساااااّن الق انااااااني ب الااااااطة  و    ر

 ن بريطانيا . املستلارين الربيطانيني ، و   خنظم اجلي   وامليوانية وف  ما خرخضي
والاااتمرت      ه1351وابتااد ت هااايه احلقباااة الومنيااة مااان الثاااا  ماان مجااالى الثانياااة عااام 

 ي مشلاات  واخاار عاااهد فينيااة األوف وعهااد غاااني الاايي  (1) ه1361الث  ااني ماان صاافر عااام 
، وعهاد (2)  ه1351عرنّي خلفا  ل الده ح  مقتلن فا  الساال  والعلارين مان ذي احلجاة عاام 

لثاا  الاايي عرانّي ها  ا خار ملكاا  علا  العارا  ، ومباا  نان كاا  صاغريا  فعرانّي األماري عبااد فينياة ا

                                                           
 الاايين ذخرجاا ا ماان الااطنب ف ا ااا علاار رنيسااا  للاا نراء حكماا ا العاارا  .  نظاار كتاااب العاارا  احلااديـ حنّااا اّ  ماان بااني (1)

 بطاط  .
ويلري خ في  الس يدي    هيه الني  ة يف ميكراخن : فتنالى  قطاب العرا  ونعماؤه و عيانن و ي ، علانره ملقاومة  (2)

وجتّلت هيه الني  ة عل  « . 71  العرا  والقضية العربية صميكرا  نني  قر  من خاري»اكنتداب الربيطا  . 
  كة احتفاكت لينية ومسريات احتجاجية عل  اتني ص يف  هر رمضا  املبارك وحمرم وصفر . 

مني واصباح العارا  العض  1132خلرين األوف 3ى  ه1351لخة العرا  فا  عنيبة األمم يف الثا  من مجالى الثانية  (3)
 يف العنياابة ، و الااـ لولااة فااا  اللاار  األولااط خاادخة املنظمااة الدوليااة ، وا ااتط علاا  العاارا  السااابغ واتمسااني

  ه1341صفر  4الدخ ف يف عنيبة األمم  رطن املسب     ي اف  علا  املعاهادة العراقية الربيطانية الا عقدت يف 
 حويرا 31ى
   يك   العارا  خابعاا  لربيطانياا ، ومان بن لهاا    مني والا مب جب هيه املعاهدة الا مدهتا ًسة وعلرو  عاما 1131

يبقا  الت ال  العسكري بيان العرا  وبريطانيا ، واحتفاظ بريطانيا ا  التلاور يف املسانة السيالياة وهلا احل  يف 
واللااعيبة  الاات دام السااكو احلديديااة واملطااارات واملاا انل واألهنااار العراقيااة ، وا  حتااتفك بريطانيااا بقاعاااد  احلّبانيااة

 العسكريتني وا  كيستدع  العرا  مستلارين عسكريني  كّ من بريطانيا . 
 م . 1141م و لا  التالغ والعلرين من هذار عام 1132من الثالـ من خلرين األوف عام  (1)
   ه1351وقتاااااااة يف الساااااااال  والعلااااااارين مااااااان ذي احلجاااااااة عاااااااام   ه1352عاااااااني غااااااااني ملكاااااااا  يف مجاااااااالى األو   (2)

 مني .  4/4/1131-1/1/1133ى
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 . (3) ه1361اإللن وصّيا        عروف عن ال صاية ا ر حركة ر يد عايل الكي   عام 
وخ ف فتة اكلتق ف الني ري قيِّد العرا  برصفال التبعياة ، وا اتد اتناا  علاا  األغلبياة 

 …   امللاركة يف القرار السيال  ومن حيـ 
واعتلاات صااي ات اكحتجااا  علااا  ال  ااغ القااانم ماان قبااة علماااء املساالمني لرفااغ الظلااام 

 واحلي  عان اللعب ولعت     نالة التفرقة الطانفية الا انتهجتها احلك مات. 
مباايكرة للملااو غاااني  (1) ه1354فعلاا  لاابية املثااااف : بعااـ اللااي  كا اا  الغطاااء عااام 

بااادى الاااتياءه مااان خقيياااد حرياااة النيااا افة والتميياااو الطاااانف  الااايي حلااا  باألكثرياااة اللااايعية،  
وجتريدهم مان حقيقتهم ال طنياة ، ولعا      لغااء الضارانب وخقلياة عادل املا ظفني يف الادوانر 
احلك مياااة ولعااا     هتاااييب منااااها ونارة املعاااارق وجعاااة الااادرو  الدينياااة كساااانر الااادرو  

 لااا  مراعاااة العدالااة يف خقساايم املراكااو النياا ية والعمرانيااة بااني  بناااء اللااعب األخاارى ، ولعااا  
 .       (2)وخاصة يف اجلن ب والعتبات املقدلة

    احلك مات الا خعاقبت علا  العرا  فا  العهد
اا ومان يتنيافح بناا ل املعاهاادات الااا امللك   بقت العرا   من رابطااة اللعاا ب الربيطانياة 

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

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

 مني ، مث عاال األمري1141ى  ه1361
 عبد اإللن بنفا العام عل  ال صاية بتدّخة اإلجنليو عسكريا  . 

  ه1355-1353ث  اااا رة  ااااعبية عارمااااة بااااني عااااام م وذلااااو لااااتل األو ااااا  وحاااادو 1135يف اللااااهر الثالااااـ عااااام  (1)
مني وةيت بث رة الرميثة ، والا كلفت عن التياء الليعة من ليالية التمييو الطاانف  ورفضاهم 1136-1134ى

 لل اقغ املّر ، وقمغ السلطة هلم . 
 .  111نارات العراقية صوختضّمن هايه امليكرة ا نا علر مالة ، لّوهنا عبد الرنا  احلسا يف كتابن : خرري  ال   (2)
مني 1122املنيااالق ىالعا اار ماان خلاارين األوف عااام   ه1341 برماات املعاهاادة األو  يف الرابااغ علاار ماان صاافر عااام  (1)

 وختضمن مثانية علر مالة ومدهتا علرو  عاما .
الثالااـ علاار ماان   املنيااالق ى  ه1344واملعاهاادة الثانيااة  برماات يف بغاادال يف الثااامن والعلاارين ماان مجااالى الثانيااة عااام  

 م ني وختضمن1126كان   الثا  عام 
 ا ث مااا ال وماادهتا ًااا وعلاارو  لانة ، عقادهاااا عباااد احملسان السااعدو ، وكاا  هنااياك رنيسااا  للا نراء وونياار اتارجيااة ، 

 مني . 1151ى  ه1371وب الطتاها مّدلت املعاهدة األو  ملدة ًا وعلرين عاما   ي ح  عام 
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مث ا ااااتدت حمااااانة اللااااعب فااااا  حقبااااة األربعينيااااات واتمسااااينيات ، وعنياااافت باااان رياااااح 
اكلتغااااا ف وخقاذفتاااان  ماااا ا  التبعيااااة ، وخنقاااات فياااان األحااااواب ونريّفاااات اكنت ابااااات وقاريّاااادت 

لنلاااط السيالاا  وعلاا  اتنياا ص يف النياا افة ، وخاارّلت األو ااا  املعيلااية للنااا  ، وحرظاار ا
 فتة

 . (1)  ه1361اكحت ف العسكري اإلجنليوي الثا  عام 
وفاااا  العهاااد اجلمهااا ري الاااايي ابتااااد  اكااام قالااام واألخاااا ين عباااد السااا م وعباااد الرمحاااان 

وحلااّد  (2)  ه1377عااارق والبكاار وصاادام ،  ي منااي السااال  والعلاارين ماان ذي احلجااة عااام 
مرحلااة جدياادة مااان الكباات الفكااري واك ااطهال السيالاا  واحلرمااا  ماان  ا   ، لخااة العااارا 

والديكتاخ ريااااة واكبتعاااال عاااان الااادين والقااايم  التمتااااغ باحلقاااا   ، و  ااا ت الطاناااافية واكلاااتبدال
 السماوية  لاليات العمة السيال  .

ة ويف هاايه الفااتة باااد  احلكاام العسااكري للاااب ل ، ومنعاات األحااواب اإللااا مية ماان وارلااا
نلاطاهتا ، وانعدمت احليااة النيابية ، واخساعت عملياات اكعتقاااف العلا ان  والتهجاري املاربما 
، والتنيااااافية اجلسااااادية ، و  ااااا   اللاااااعب يعااااايش اجلااااا   واحلرماااااا  والكبااااات والديكتاخ رياااااة 

 واألمراف النفسية والعقد اكجتماعية .
نتيجاة ظلام حكامان وابتعااله  وات صة  صبح العرا  يعيش اليّف والتبعياة وفقادا  الكراماة

 عن لنن اهلل وم انينن . 
وا   كام نفسان ، كباااد مان  نالاة الطانفيااة ولكا  يعا ل العااارا   لاا  اكلتقاارار واكلااتق ف 

 وخغيري منهجية 
 ذا قاام » حكامن وكبد لنا من  الرج      لنن اهلل خعا  ، وقد َفنّيلتر ذلو يف كتااب 

                                                                                                                                                                      

املنياالق ىالراباغ علار مان كاان   األوف عاام   ه1346مجاالى الثانياة عاام  21 برمت فا  لند  بتاري   واملعاهدة الثالثة
 مني وختضمن لتة علر مالة ، عقدها جعفر العسكري وكا  هنياك ونيرا  لل ارجية . 1127

مااان  حااادى مني وختض1131املنيااالق ىللث  ااني ماان حوياارا  عااام   ه1341صاافر عااام  4واملعاهاادة الرابعااة  برماات فااا  
علارة مالة مغ مل   لللابو  العساكرية مكاّ   مان لابغ فقارات ومل ا  ماايل مكاّ   ماان ًاا فقارات . وارحلاَ  

مني نا ري الساعيد وكاا  هنااياك 1131ى  ه1351باملعاهادة اخفاقياة خاصاة لتنظايم اللابو  العاادلّية وقّااغ عليهاا عاام 
 ل عة العرا  السيالية ، قسم اكخفاقيات العراقية الربيطانية . رنيسا  لل نراء وونيرا  لل ارجية . انظر كتااب : م  

 م . 1141لخلت القا ات الربيطانياة العاصماة بغادال فا  نيساا  عام  (1)
 م . 1151الرابغ علر من اّ ن عام  (2)
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 هلل امل ف  وه  املستعا  .، وا« اإلل م يف العرا  
 قم املقدلة

 حممد اللرياني
   ه1416ربيغ الثا  
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 اللقاء
 بالمتصرف عبد الرسول الخالص 

لااام خيضااغ للماا انين الدينيااة  (1)اتالااا مبتااانيرق  هاا   ، هاا  عبااد الرلاا ف  (1)ابتليااات كاارب ء
ملدينة كرب ء املقدلة ، قاارر  وك اإلنسانية وكح  احلضارية. ففا  الفتة الاا كا  فيها متنيرفا  

 جيااااال  ااااار  لانااااري حاااا ف احلااااانر احلساااايا ، وقاااااد واجاااان معاااااار ة  ااااديدة ماااان قبااااة العلماااااء 
واجلماااهري ، ك   جيااال هاايا اللااار  وفاا  الت طاايط الاايي رةاان لاايبلي  لااا   نالااة  ماااكن   ريااة 

                                                           
ضااهم    قبااة ذلااو  ختلاا  العلماااء يف اجلاايور التررخييااة لكاارب ء املقدلااة فبعضااهم يرجعهااا    العهااد ا  اا ري وبع (1)

يف املن  خات األ رية البابلية ، وكي  كا  فه  ناحية من  »كرب ء   «و الـ    العهد البابل ، وقد وجدت لفظة 
ن اح  نين ى اجلن بياة ، والتارري  يان  علا   هناا  م لقارى عديادة . خقاغ باني بالياة اللاام و ااطل الفارات . وعثار 

وفياة يعا ل خررخيهاا    قباة العهاد املاي لي . وخقاغ يف جنا ب غارب بغادال فيها علاا   جساال املا خ  لاخاة  وا  خ
لقيقاة  ارق  غارينتش ، وعلا  خاط العارف  55لرجاة و 43كيل  متار ، وخقغ عل  خاط الطا ف  »115«مبسافة 
  ه1311لقيقااااة مشاااااف خااااط اكلاااات اء يف املنطقااااة املعتدلااااة اللاااامالية ، ونف لااااها وفاااا   حنياااااء  45لرجااااة و  34
كيل مت مربغ ، وخرخبط مب افظة بغدال وباباة والنج  والدي انية »52،156«ومساحتها  161/445مني 1117ى

، وخترل  فا  ال قت احلا ر من  ا ث  قضاية و رباغ نا اح  ، مركاو قضااء كرباا ء وختبعاان ناحياة احلار واحلساينية ، 
عاني التمار . حتيطهاا البسااخني مان كاة  ومركو قضاء اهلندية وختبعان ناحياة اتاريات وناحياة اجلادوف الغارخ ، وقضااء
كيل مت، وخعّد من املناط  املهمة   »21«جاناب ويسقيها هنر احلسينية املتفرّ  من النهر الفرات ، واليي يبلإل ط لن 

الاا يتا افد  –و هداء واقعة الط   و خين  خ الفضة العبا   حيـ حتت ي علا  مرقاد اإلمام احلسني  -
عل  مدار السنة وخدّر علا  العرا   م اك  طانلة ، وفيهاا معاامل   رياة ولاياحية كقنيار األخيضار وعاني  ليها الّووار و 

التمر وارية الرنانة ا افة    املدار  واحلسينيات واملساجد القد ة واأل رياة . وقااد ظهار فاا  كارب ء خا ف ًساة 
 قرو   ربعة نعامات لينية كربى ، ها  

 د احلل  واللي  ال حيد البهبها  واللي  حممد خق  اللرياني والسيد حممد اللرياني .  مرجعية اللي  ابن فه
للمويد راجغ كتااب الع اماة التررخيياة لنلارة وخطا ر املاد  العربياة واإللا مية، منياطف  عباا  امل لا ي . وخااري  كارب ء 

لاة ، جعفار اتليلا  . ومديناة احلساني ، وحانر احلساني ، الادكت ر عباد اجلا ال الكليادار . وم لا عة العتباات املقد
حممد حسن منيطف  الكليدار . وبغية النب ء يف خاري  كرب ء ، عبد احلسني الكليدار . وخاري  احلركة العملية يف  

 كرب ء ، ن ر الدين اللاهرولي  . وخراث كرب ء ، للما  هالي هف طعمة .
ر يف مننيااابن لااانة وخساااعة ا اااهر ، واصااابح ونيااارا  ل  اااغاف مني والاااتم1141ى  ه1361متنيااارق لااا اء كااارب ء عاااام   (1)

مني وونيااااااارا  لللااااااابو  1153-1152ى  ه1372-1371وامل اصااااااا ت وكالاااااااة يف ونارة نااااااا ر الااااااادين حممااااااا ل عاااااااام 
 مني . 1157-1155ى  ه1377-1375اكجتماعية فا  ونارة ن ري السعيد الثالثة علر عام 
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 . ذات قيمة خرا ية، باإل افة     نالة مراقد مجغ من العلماء املا ني
وقد اقتح علين العلماء ،  قامة اللار  الدانري فا  لانرة قطرها  ولغ ح  ك ختضرر هيه 

 األماكن األ رية . 
ولكن املتنيرِّق ااالى فاا  غيِّان ، و صاّر علا  خنفياي خطتان ، و نالاة هاايه األمااكن ، ألهناا 

 نيك خكلفن التع يض املايل ، حياـ حتسب من امل ق فات . علما  ا  الق ان
اإلل مياااة واملدنيااة والعامليااة خقضااا  بتعاا يض األماااكن ال قفيااة ،  مااا بلااراء  ماااكن  فضااة 

 منها  و التع يض عنها بقيمتها من املاف وجعة املاف  من لانرة امل ق فات .
 لار عبد الرل ف اتالا  ظهاره لكااة الناداءات واكحتجاجاات ، ولاام يعا  حاا  باالق انني 

 انب احلضاري . اإلل مية وك باجل
فقد  مر عمالان دادم األمااكن احمليطاة بااحلرم اللاري  ، فاهنماو العمااف دادم ماا خنياة  ليان 

  يديهم غاري مكت ني باكعتا ات . 
. (1)اليي يع ل خارخين    العهد القادمي غاري مباالني بنتاانا عملهام »القا ا   «كان ا  طِّم   

   (3)«مسجد ر   احلساني»و (2)»خا   مدرلة حسن «ومن مجلاة ما مت هدمن: 
كايلو خااّم   (3)«مدرلة صادر األعظام»و (2)«املدرلة الوينبياة»و (1)«املسجد الناصري»و

                                                           
  كرب ء ، جيور خنياميمها وذخطيطاهتا النابعة من با ل والي الرافادين ، من اتنيان  املعمارية الا ايّوت دا مبا (1)

وكيلو التعماف م ال البناء احمللية املت ّفرة ، ومنها الطاب   الطيا املف  ر ا ا جر ا واليي يتميو مبرونة يف خلكية 
، وكايلو الاتعماف الاب ط املاوجَّا   مجة الوخارق البنانية كاملقرننيات املعقدة اجلميلة والنت ءات والعق ل والقبااب

امللاا َّ  ىالقا ااا ني الاايي ا ااتهرت باان كاارب ء بنيااناعتن ، ويطلاا  علياان الاام ىالكا اا  الكرب ناا ني يف خااويني القباااب 
 واملآذ  واجلدرا  واألق ا  واملداخة وغريها . 

هلندلاية الرانعاة ، خعل هاا  غرفة ، وكرسيت جدارهنا بالوخاارق ا 71مني ، وحتت ي عل  1767ى  ه1111 لست عام  (2)
 كتابات من ا يات القرهنية الكر ة ، وذخرّ  من هيه املدرلة مجاف الدين األفغا  و ري  العلماء . 

كا  مقره عند بااب السادرة للرو اة احلساينية ، وكاا  قااد  قايم فاا  ولاطن مناي العهاد األوف ، مقاام   اري خايكاري ،   (3)
 كا  قد و غ يف ذلو احملة قبة    يبخي    الك فة . انظر  - سني لإلمام احل –أل  الر   املطّهر 

 .  »نق  عان كتاب خاريا  كربا ء ومآ ر احلسني للدكت ر عبد اجل ال الكليدار هف طعمة  177كرب ء يف الياكرة : ص«
 .  » 171كرب ء يف الياكرة : ص  «  ه 1276 يده السلطا  ناصر الدين القاجاري عام  (1)
 وةيت بيلو نسبة    م قعها عند باب الوينبية يف اجلهة الغربية للرو ة احلسينية .   ه1276 لست عام  (2)
 وخقغ غرب الرو ة احلسينية .   ه1276 لست عام  (3)
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 (4)هااادم مقااربة املرحاا م املاارينا هااالي اترالااا  ومقااربة الطباطبااانيني ومقااربة صاااحب الضاا ابط
 ومقربة املرينا م ل  .

ماااء، ملااا حاادث كااة ذلااو ، وكحتفظنااا حاا  ا   ولاا  كااا  اهلاادم قااد مّت وفااا  اقااتاح العل
 بتلو ا  ار القد ة .

ومل يعااّ ف عباد الرلا ف اتاال  مااا مّت هدمان  ي خع يااض يايكر، بااة كاة مان عار ان فااا  
  مر اهلدم  و طالبن بالتع يض ،  لق  بان فا  غياهب السج   ،

اا  األنفااا ، وقااد مت و ااغ  ةااانهم يف  ال ن ااة الساا لاء ومل ياات ّل  ماان السااجن  كّ بلا
 من قبة السلطات . 

 

 اللقاء
 بالوزير عبد الرسول الخالص

وكانااات حنيااايلة  عمااااف اتاااال  فاااا  مديناااة كااارب ء املقدلاااة،    مّت خرفيعااان    لرجاااة ونيااار 
 اللبو  اكجتماعية. 

وقاااد التقيااات بااان عناااادما كاااا  ونياااارا  ، وحتاااد ت معااان حااا ف املفالاااد اترلقياااة الااااا يلااايعها 
   ،  ذ كان ا ينلرو  ماان خ لان الفساال ، ويساتثريو  غراناو اللاباب مان خا ف عارف التلفوي

، فطلبت منان     ناغ خلو األفا م و    ناغ الات دام التلفويا   يف  (1)األف م اتليعة واملاجنة
 املقاه  واألماكن العامة يف املد  املقدلة ، ألنن منكر وجيب النه  عن املنكر .

 مان احلقد ، وقاف :  نت خق ف    ما نعر ن يف التلفوي   منكر ؟ نظر  يل بل ء 
 قلت : نعم . 

                                                           
. ولاد لانة » ا ابط األصا ف«السيد  براهيم بن السيد بااقر القاوويا ، كاا  مرجعاا مان مراجاغ الادين ،  لا  كتااب  (4)

 . ويعّد من خ ميي صاحب الرياف والسيد اماهد و ري  العلماء .   ه 1262 ىف لنة وخ  ه1214
وخنيدى لل نيار اليي فر ن  قام خبدمات جليلة يف وقتن فبىن ل ر لامراء وقام بتيهيب  ي ا   خ الفضة العبا  

ني   قراباة األرباغ والعلارين  لفاا  عل  مديناة كارب ء ، اماورة الاا قتاة فيهاا العثماا »جنيب با ا  «احلاكم العثما  
 من لكا  املدينة . 

 ح     بعض اللباب كانا ا جينب   مان فارط اإل ارة الله انية . (1)



 11 

 قاف : وملااذا  نتام خرخكبا   املنكرات .. فهاة منكرنا غري مقب ف ومنكركم مقب ف ؟ 
 قلت لن : اذكر يل منكرا  واحدا  اقتفناه . 

 قاف : اكخت ق ،  لستم  نتم العلماء  تلف   ؟ 
خت ق من طبيعة البلر ، وليا مبقدور  حاد     ناغ البلار عان التفكاري ، قلت لن : اك

وطاملااا كااا  كااة واحااد منّااا يفكاار، فاااكخت ق وارل ، وخسااتطيغ    خنظاار    اكثاار لوف العااامل 
حتّضاااارا  لتجااااد اكخاااات ق قانمااااا  يف جملااااا الربملااااا  وبااااني األحااااواب ، فلاااايا اكخاااات ق ماااان 

 املنكرات .
 كن الدين جيب    ك يك   فين اخت ق . قاف : هيا ص يح ، ل

قلااات : هااايا صااا يح فاااا  األصااا ف ، فلااايا هنااااك مااان يقااا ف بااار  اتاااال  هااا  النيناااام  و 
الطبيعة  و  ل هخر من هيا القبية ، فإّ  اجلمياغ متفق   فا  األص ف ،  ماا اكخات ق فها  

 واقغ فا  الفرو  ، وه  غري مضر وك منكر . 
 علا   نالة اكخت فات بني العلانر ؟  قاف : ملاذا ك خعملا  

قلت : هيا الك م ك ربط لن مبا حنن فين ، ول  للمنا ذلو فانان لايا بريادينا حاة مجياغ 
    رياد  كّ اكخت فات العلاانرية ، ف ادول  مكاناخناا هاا   نناا نسعاا  لايلو ماا الاتطعنا : 

اإلص ح ما التطعت
(1). 

ال     يق م باحلظر عل  خلو األف م وقد وعدنا خاريا  علا   ي حااف :  صررنا علا  ات
 كا  جمرل ق ف ومل يعماة بن حا  قياام انق ب عبد، لكن وعده 

 الكرمي قالم حيـ هرب من العرا   لا  لبنا  ، ومل يعلم منيريه بعد ذلو .
 لان كا  اتال  رجا   صلفا  وجريئاا  ، وكا  عضا ا  فاا  حاوب األماة اك اتاك  الايي يت 

صاااا جاارب ، وكااا  هاايا احلااوب يضاام عااادلا  ماان الاا نراء والناا اب ماان اللاايعة، وفااا  قاباااف هاايا 
احلاااوب الليعاااا  كاااا  احلاااوب السااااا املنافااااا هاااا  حااااوب نااا ري السعيااااد واةااان حاااوب اكحتااااال 
الدلتاااااا ري ، وكانااااات هنااااااك حنياااااة يف الربملاااااا  واحلكاااااا مة لألحااااااواب األخاااااارى منهاااااا حاااااوب 

بّااااة وخليااااة كنّااااة واحلااااوب الااااد قراط  الاااايي ير لاااان كامااااة اكلتقاااا ف  ل ساااان حممااااد مهااااادي كر
 اجلالرج  .

                                                           
 . 11ل رة ه ل : ا ية  (1)
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وكاناات فكاناات الساالطة ختاا ن  علااا  هاايه األحااواب األربعااة وباألخااا  احلوباااني األولاااني .  
 خارى يبلاإل عاادلها  ربعاني حوباا ، وها  عباارة عان خلاكي ت صاغرية خلاارك فاا  هناك  حاواب 

  هنا  حوابا  رةية معتفا  دا قان نيا  .اكنت ابات اكم ك
   وارلات ال نراء واملسبولني فا   واخار العهد امللك  جلبت عليهم ال باف وكانت لببا  
لتاا فري األجاا اء املنالاابة ل نقاا ب الاايي حتاا ف    نقطااة البدايااة لعهااد  ّخَساام بااالظلم والطغيااا  

 .(1)وامتأل بامللاكة واألنمات  لا  ي منا هيا 
وكا  األفضة هلبكء    يكسب ا ر   النا  ، أل  ر   النا  ها  األصاة فاا  احلكام ، 
فلا  كا  النا  را اني عنهم ، ملّا خسّلط قالم عليهم عرب اكنق ب ، وملا  لار اللعب ظهره 

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

 بت طياط من ق ى خارجية  رقية  و غربية . 
 

 بلد االنقالبات العسكرية
 كثار من قاال اكنق باات العساكرية هام مان عما ء الغارب الايين يضاع    رالهتام بريادي 
املستعمرين وينفيو  هلم ما يريدو  من خ ف هايه اكنق باات الاا خادر علايهم  رباحاا  طانلاة 

 . 
هاا   امن امل طاط  (1)حاد ت يف ب لناا  ّ   غلب اكنق بات العساكرية الاا وباعتقالي

                                                           
 يق ف خلياة كّنة  حاد رجاكت العهد امللك  فا  حديـ جلريدة  (1)
ييم مرحلاة امللكياة واألخطااء الاا وقعات وارخكبات:  ناا م فا  خق1/6/1111بتاري   57فا  عدلها  »نبض اللباب  «

 عاااتق بنياااراحة للتااااري     األخطااااء كانااات كثااارية ، فكاااة  عضااااء حااااوب اإلحتاااال الدلااات ري الااايي خر لااان نااا ري 
السعيد وكنت لاكرخريا  عاّماا  لل اوب وان يتقادم   للت ايح  لاا  املاا النيااخ يفا نو  بالتوكياة حتات مظلّاة رنايا 

وعل  هيا األلا  كّنا نلكة  كثرية يف معظم الدورات اكنت ابية ، وكنت  ذا خكلمات  و  باديت ر يااا  احلوب . 
 لاخة احلوب  و جملا النّ اب يسكات ا خرو  عل   لا     املت دث ه  ن ري با ا وليا خلية كّنة . 

 العدلا  السابغ والثامن .  177-176 نظر جملة لرالات عراقية : ص
مني ، عناادما قااام اجلنااراف بكاار 1136خلاارين األوف 21ى  ه1355ف انقاا ب عسااكري حاادث يف العاارا  عااام  ّ   و  (1)

     طاح ب نارة يالني اهلامش  ىالثانيةني و كة ونارة خر لها حكمت لليما . صدق  بانق ب عسكري ، بعد 
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 الغرخ وليا اللرق  ،
حااا  اكنقاا ب العسااكري الاايي حاادث فااا   فغانسااتا  مث انتهاا     خسااّلط اللي عيااااني 

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

 فا  الب ل الغربية ؟ كرمريكا وفرنسا وبريطانيا وبلجيكيا و ...
ففااا  حياااا  وقاااغ انقااا ب عساااكري فاااا   يطالياااا قامااات بااان جمم عاااة مااان الضاااباط الااايين 
الت ل ا عل  السالطة وطلبا ا مان الناا  التريياد ، لكان مل يبيادهم  حاد ، حاا  م ظفا  الادوانر 

ة مل ينفايوا  وامرهم ، فبقا  اكنق بيا   وحادهم فاا  السااحة وانعولا ا  ايئا  فلايئا  ، حا  الرةي
 جاءت فرقٌة من اجليش وط قتهم و لقطت حك متهم ونر َّ دم يف السج   .

ولولة كاهلند ا ماث   ا ومناي الاتق هلا قبااة ًساني عاماا  خقريباا  مل  ادث فيهاا  ي انقاا ب 
 ل اللاما  ك خثنين رياح العسكار وك خولولن ع اص  البنال  . عسكري وبقيت كالطا  

حااوبا  صغااريا  وكبااريا  متنافساا ،  »421«والسبب فا   باات السالطة هنااك ،  ّ  فيهاا قراباة 
 السلطاة فيما بينهام بلكاة متا ان  وعان طريا وهم يقتسم   

رعاا   ويتاااجرو  وينياانع  ، اكنت اااب ، و    ماا ر اكقتنيااال بياااد النااا  ، فهاام الاايين يو 
 فف  مثة هيا البلد ك يقغ  ي انق ب عسكري .

 

 لقاء

                                                                                                                                                                      

مني حدث انق ب مضاال . ويف 1137ى  ه1356ويعّد هيا اكنق ب فاحتة اكنق بات العسكرية يف العرا  . ويف عام 
مني حاااادث 1151ى  ه1377مني حاااادث انقاااا ب ر اااايد عااااايل الكااااي   . ويف عااااام 1141ى يااااار   ه1351عااااام 

ى اااباط   ه1312مني حااادث انقااا ب اللاااّ اق . ويف رمضاااا  عاااام 1151ى  ه1371انقااا ب قالااام . ويف عاااام 
ب فا اااة مااان قباااة البعثياااني  اااد مني حاادث انقااا ب البعثياااني وعاااارق ، وبعاااد خساااعة    اااهر حااادث انقااا 1163

مني حااادث 1165ى  ه1314مني حااادث انقااا ب بعثااا  فا اااة . وفاااا  عاااام 1164ى  ه1313عاااارق . وفاااا  عاااام 
مني حدث انق ب عاارق عباد الارنا  ىالثاا ني . 1166ى  ه1315انق ب عارق عبد الرنا  ىاألوفني . ويف عام 

مني حااادث 1171ى  ه1311بكااار . ويف عاااام مني حااادث انقااا ب ال1161ىاااا ن   ه1311وفاااا  ربياااغ الثاااا  عاااام 
 انق ب صدام . خطر  اإلمام املبل     اكنق بات العسكرية و  رارها يف طّيات الكتب التالية : الفقن

 السيالة والسبية     هناف املسلمني وملاذا خرخر املسلم   ؟ ووارلة التغيري.
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 مع  وزير الداخلية سعيد البزاز
انتلرت الف    وانعدم األمن واكلتقرار يف مدينة كارب ء ، فقررناا اللقااء با نير الداخلياة 

مباااىن ونارة ،  خااايت معاااا   حاااد األصااادقاء ، وذهبناااا  لاااا  بغااادال ، ولخلناااا  ى نيلاااعيد القاااوان
 الداخلية مث غرفة ال نير ، فالتقبلنا لكرخريه اتاص ، وكا   ابا  مبلبا  ووليما  . 

 طلبنا منان اللقاء بال نير . 
 فقاف هة عندكم م عد مسب  ؟ 

 قلت : ك .
 قاف : كبد من  خي امل عد مث اللقاء بن .

دلااة ، فرجاؤنااا    خقاادم قلاات : حناان لساانا ماان بغاادال ، وقاااد جئناااا ماان مدينااة كاارب ء املق
  ةاءنا لل نير وذخربه مبجيئنا .

 ذهب السكرخري    غرفة ال نير مث عال وه  يق ف : خفضل ا . 
لخلناااا غرفاااة الااا نير ، وكانااات والاااعة وكبااارية ، وقاااد و اااغ ولاااط الغرفاااة منضااادة ط يلاااة ، 

 وخ حا   هنا صالة اكجتماعات .
 الت ياااة ه ولااالمت عليااان ، فااارل عليناااا وكاااا  الااا نير جيلاااا يف هخااار الغرفاااة ، فتقااادمت حنااا

والساا م، مث حتااد نا معاان حاا ف مااا جيااري ماان  عماااف  لااة باااألمن ولاا مة املاا اطنني يف كاارب ء 
 املقدلة .

قلااات : الفساااال واإلخااا ف باألماااان والسااارقات وهتاااو األعاااراف خكثااار يف هااايه األياااام يف  
 كرب ء املقدلة ويف بقية مد  العرا  . 

 باهلا وك حتاول   م اجهة املن رفني؟فلماذا ك خقف   قا 
قاف ال نير : فا  ال اقاغ ك منلو اكلتعدال الكايف مل اجهة مثة هايه األعماف، أل  الناا  

 عندما ين رف   ينيبح من العسري م اجهة األعماف املن رفة . 
يف فإ  مبقادور الدولااة م اجهااة األعمااف امل الفاة للقاان  ، عنادما خكا   ظااهرة ،  ماا 

 غري هيه الني رة فليا مبقادورنا م اجهاة ذلو وليا مبقدورنا خغيري النا  .
 قلت : اإل كاف فا  هيه املسرلة ، ملاذا خغريت حالة النا  ؟

 ملاذا فسدت خربية امتمغ ؟
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 ملاذا انعدمت األخ   ؟ 
 ملاذا خقف   مكت فا  األيدي  ك عنادما  دث  مر خ ق القان   ؟

    علا  خ فري األجا اء املنالبة للتبيةملاذا ك خعمل
 النياحلة ، باعتباركم ونيرا  للداخلية ، حا  يسري النا  وف  اتط املستقيم .

مث   افت : يف السااب  عناادما كنّاا يف النجاا  األ ارق وحاا  فاا  كاارب ء املقدلاة كاناات 
اح وك حتاادث  يااة البياا ت خبقاا  مفّت ااة األباا اب ماان النيااباح حااا  الليااة وماان الليااة حاا  النيااب

 لرقة  و اعتداء .
    خاايكر خاا ف    ااني عامااا مل  ااادث يف بيتنااا ويف حملتنااا  كّ لاارقتا  ، فااا  املاارة األو  
لرق ا  بريقا  وكا  منين عا مان الن ا  ، وفا  املرة الثانية لرقا ا منّاا بعاض م باا األطفااف ، 

ا السااار  الثااا  وكااا  ماان اجلااريا  ، وهاا  كاناات منلاا رة علاا  احلبااة فاا   السااطح ، وقااد عرفناا
 وقد قّدم اعتياره وقااف حنن  خينا بعض امل با للتربك ،  ما السار  األوف فلم نعرفن .

هكيا كانت احلالة األمنية فا  الساب  ،  ما الي م فالسرقات منتلرة فا  كاة مكاا  ، فماا 
لااو، فااا  كااة ليلااة جيااب    ماان ليلااة  كّ وعاادة لاارقات حتاادث هنااا وهناااك، فااا  هاايه احمللااة وخ

 نتركد من  نّنا مل نتك باب الدار مفت حة .
مث  رلفااات قاااان   :    التبياااة النياحلااااة كفيلاااة بتغياااري الناااا  حنااا  األحسااان، فالتبياااة ق امهاااا 
ركنااا   لالاايا  : يااا العلماااء واحلك مااة ، فالعلماااء يق مااا   ب ظااانفهم لاا اء كااان ا خطباااء  و 

 ن ننياح النا فقهاء  و  نمة مساجد م
و ر ااالهم    مااا فياان اتااري والسااعالة وي جهااا   امتمااغ الت جياان النياا يح ،  مااا األعماااف 

 الدولة واحلك مة . فه  من مهام،  األخرى
   ماان  هااّم  لااباب الساارقة والفسااال : الفقاار والفاقااة ، ف بااد ماان مكاف اااة هااايه الظاهااارة 

 باري  كة من األ كاف . 
األغلاب هاا  القا انني الفالادة الاا ك خساتطيغ    خ فِّاار العدالااة فاا  وا  منلر الفقر علا  

امتمااغ ، وك خسااتطيغ    خقاا  قابااااف اجللاااغ واكحتكاااار وك خاا فر احلريااات للنااا  يف ميااالين 
 التجارة وغريها .

   الساان ات الااا علااتها يف كاارب ء  يااام  ااباخ مل خقااغ فيهااا حاا الث الساارقة ا حسااب 
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 القلية القلية، وذلو لعدة  لباب :علم  ا  كّ 
 وك  : وجاا ل احلاارا  الليليانّي ا ال ّحا اني ا ، وهاام جمم عاة منت باة ماان العلاناار يق ما   
ب ظيفااة احلرالااة الليليااة ، وكاناات الدولااة قااد ف  اات هاايه ال ظيفااة لرؤلاااء العلااانر ماان  مثااااف 

وهف الااااادلة ، فكااااا  هااااابكء عبااااد احلسااااني كّم نااااة ور اااايد احلميااااااري وهف  اباااات وهف النقيااااب 
 يتعهدو  ارالة حم هتم فا  اللياة من خ ف  فرال العلرية .
 عضاؤه بني ت القرابااة  و النيااداقة ،  انيا  :     هة املادينة كان ا جمتمعا  متمالكا  يرخبط 

 اجلميغ فكاا 
ليسار   يعرق بعضهم بعضا  . مان هنا ك جير   حد    يرخكب جر ة مثة السارقة ، ألنان

 من بيت  حد  صدقانن  و  قربانن وا يثري اتجة واحلياء والعتاب .
  الثا  :  نن عل  يقاني ل  لار  ل ق يلق  القبض 

علين ، وليردا  يف امتمغ عل   نن لار  ، وليبق     هخر عمره ك يستطيغ النظر فاا  
ماار ، قاماات احلك مااة بتغيااري وجاا ه النااا  ، هاايا مااا كااا  يف الساااب  .  مااا الياا م فقاااد خغااري األ

ال حا ني و حلَّت اللرطة حملهم ، فرلغ  العام   األوك  ، واصبح الطري  مفت حاا   ماام مان 
 يريد السرقة واكلتي ء عل   م اف النا  .

ومان ناحياة  خارى فقاد ارخفعاات األلاعار بعاد انتهااء احلارب العاملياة الثانياة ، و صابح هاايا 
كثاري مان اللاباب مان الااووا  ، وّاا لاّبب فاا  ظها ر الفساال واملنكارات ، الغا ء لببا  لعجاو ال

 ناهياو عان افتقار البعض للطعام واللبا  وما   بن . 
 ول  قلت :    ملكلة الغا ء ملكلة عاملية وليا مبقدورنا م اجهتها منفرلين .

خااار قلاات : اجااةد قاااد يكاا   هااايا الكاا م صاا ي ا  يف جانااب مناان ، لكاان ماان جانااب ه
 هناك  ربعة  لباب  خرى للغ ء : 

لدولااة مقابلهااا  ماا اك  طانلااة ، وهااايه الساابب األوف : نفقااات األلاال ة الباهضااة الاااا خاادفغ ا
 األم اف فا  ال اقغ

 خدفغ مان رصياد امتمغ، أل  بإمكاهنا    خستثمر يف مناح  احلياة امل تلفة . 
بالدولاااة    الاااتريال السااالغ وبيعهااااا يف  السااابب الثاااا  :  اااع  اإلنتاااا  احمللااا  واااا يااادفغ

 الداخاة برلعار  تلفة أل  
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الدولة لترخي  ريبة عل  هايه السلغ ، ها   ريبة اجلمارك ، األمر اليي ليبلي حتما  
    ارخفا  األلعار و   ظه ر البطالة .

ي   علاا   الساابب الثالااـ : كثاارة املاا ظفني فااا  الدولااة ، فهاابكء يلااكل   يف ال اقااغ عبئااا   قاا
كاهاااة الدولااة ، كمااا و   كثاارهتم خ جااب خفّلاا  البطالااة فااا  امتااامغ ، وماان املفااروف حتديااد 
عدل امل ظفني بالقدر ال اجب ، أل  نيالة العدل عن احلّد املطلا ب لايويد مان عادل العااطلني 
 عن العمة ، وينيب    عالة  علا  امتمغ ، أل  الدولة لتدفغ هلم رواخب ه  يف األصاة مان

  م اف النا  . 
السااابب الرابااااغ : الق اناااااني الكابتااااة لل ريااااات واملقيِّااادة للعمااااة واإلنتااااا ، ومااااا  كثرهااااا فااااا  
ب لنا، وها  حَتاّد مان النلااط الوراعا  والنلااط التجااري واألنلاطة النياناعية ، وبسابب هايه 

 .  (1)الق انني  صبح الكثري من النا  عاطلني عن العمة
 العاملية ف : قبة احلاربولت  يح هايه الني رة  ق  

الثانيااة كاناات مدينااة كربااا ء املقااادلة ، خعااّا باألنلااطة اكقتنيااالية ، وقااد التقياات برحاااد 
، وقااد  حنيااينا  (1)الل نياايات اكقتنيااالية ، وهاا  يف ال قاات نفساان رناايا غرفااة جتااارة كاارب ء

 عدل  ن ا  األنلطة اكقتنيالية ، فقد ظهار   
مة  تلاا  األقساااام مااان صااناعة مت لاااطة    صاااناعة عاادلها يقاااارب األربعمانااة نااا   يلااا

 خفيفة .
 مثاااف صااناعة  لوات الطااب     صااناعة الاات را  ماااء الاا رل ، وكاناات كاارب ء خعتااارب لاا قا  

 .  (2)مهما  لتجار العرا  يت افدو   ليها ليلتوا ما  تاج    لين

                                                           
يف م لا عة الفقان:  كتااب السيالاة وكتااب اكقتنياال وكتااب  حتدث اإلمام املبل  عان هايه النقااط األربعاة خفنياي    (1)

   احلق   وكتاب القان   .
 وه  السيد ها م السيد حسن هف ننير اهلل . (1)
كانت هايه النينانغ عل   ن ا  ، ن   م جن ل لته ك احملل  وهخر كلته ك الووار و الـ ل  ناني ، وعلاا  لابية   (2)

ساا ف واأللاارّة واحلنياارا  والتباايل واملساحااا  واحملاريااـ واملناجااة ،  وصااناعة احلل يااات املثااف ك احلنياار ، صااناعة ال
والدبا والرا ا  ، وصاناعة الف ام وصاناعة اتاوق والف اار وصاناعة اليلاما  وصاناعة الطر ا  والاثلا والط اني 

  ة واحملف رة وصناعة العيب وصناعة اليهب وامليناء واملعد  األصفر وصناعة الن ا  والربونو واحلنفيات واتو املنق
النسااااانية والرجاليااااة واملنياااان عات القطنيااااة وصناعاااااة األباااا اب واللاااابابيو والساااارياميو املاااانقَّش والعااااالي وامل نانيااااو 
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هااا  لغااااء بعاااض وعمليااا  قاماات احلك مااة بت ديااد هاايه األنلااطة وفاارف قاا انني يااتم مب جب
 النيناعات و خضا  بعضها ا خر لأل راق احلك م ، وا  ّلى  لا  التقلية من لورها . 

وملااا  ااع  اإلنتااا  الااداخل  ا طااارَّت الدولااة  لااا  الااتريال احتياجاهتااا ماان اتااار  مسااببة 
 الغ ء والبطالة . 

وحاده ، لكان علاا  مث التدركت :  ناا ك  قا ف    عا   هاايه امللاكلة بياد لاعيد القاوان 
احلك مة    خضغ قان نا  لل ق ق ب جن الغا ء ، ويتضمن هاايا القاان   التثمااار املا ارل البلارية 

 يف  جيال جماكت العمة املتن عة، 
وخسااتطيغ الدولااة    خقلااة ماان م ظفيهااا ، وحتنياار الت ظياا  باملقاادار ال اجااب ، كمااا كااا  

ة    اص  ثلا   القضااء واللارطة واملتنيارِّفية فا  الساب  ، حيـ كا  البلد يدار من قبة عد
 ، ويعاوهنم عدل قلية من األفرال . 

 ماا الياا م فقااد  نلارت الاادوانر وارخفااغ يف كاة  ااار  مركااو لللرطااة وامااتألت املاااد  باااملراكو 
 احلك مية الا ك رورة ل ج ل الكثري منها . 

ادة ، منهااا : اكلتبااادال وقااد خساابب هاايا التضااّ م فااا  املاا ظفني  لااا  ظهاا ر ملاااكة عدياا
وخا ق النا  من احلك مة ، و ما ر  خارى ، وا  لى اجتما  هيه األما ر    خارنمي ال  اغ مث 

 .(1)خفجريه
 ما التلفوي   فقاد    ا  مفسدا  ألخ   النا  ومهّدما  للقيام اإلنسانيااة ، ألنان ك يباـ 

 السينما والطرب والرق  واألف م الفا  ة ، وكيلو ل ى الغناء 
 األمر اليي يفسد امتمغ . 

 واليو بعض الل اهد :
نقة يل مدير  حادى املدار  :    ا نني من ط ب الني  السال  اكبتدان ، اليياان ك 

 ، مارلا فعة الل اط .« عاما  14»خويد  عماريا عن 
 يق ف هيا املدير : التدعيت الطالباني ، و رلت    

                                                                                                                                                                      

وصناعاات خعتماد عل  الن ا  كنيناعة القدور واألوا  املنولية والربونوية والن الية املنق  ة بالني ر . انظر كتاب  
 لأللتاذ للما  طعمة .  211: صكرب ء يف الياكرة 

وقااد الااتغة الغاارب هاايه الظااروق فااروعووا    جمم عااة ماان الضااباط ماان  مثاااف عبااد الكاارمي قالاام بقيااالة اكنقاا ب  (1)
 .العسكري مث  صبح هبكء الضباط   ية لتلو السيالة الرعناء 
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  هيا الفعة اللنيغ .ييكرا السبب اليي قاليا   
قاااف  حاااديا : ذهبناااا     حاادى املاااد  امااااورة لكاارب ء وكاااا  فاااا  املدينااة لاااينما خعااارف 

 األف م اتليعة ، واخفقنا بعد ملاهدة الفلم    نطّب  ما  اهدناه .
واذكاار حال ااة قتااة وقعاات يف كاارب ء كااا  الساابب فيهااا األفاا م  يضااا  حيااـ ارخااال  خااا ا  

نما يف  حدى املد  القريبة من كرب ء ، وهناك  اهادا عملية قتة فقام  حاد صغار صالة السي
هيين األخ ين ب  غ السكني علا  رقبة ا خر وذان بنفا الطريقة الا  اهدها يف الساينما 

 . 
 وقاد نرقاَة امليبا ح  لا  املستلف ، لكن مل  كن معاجلتن لكثرة ما نوق منن من الدم .

 نتيجة وجا ل ع اماة الفسال واإلفسال . وهايه  م ر طبيعية
وملا كاا  وقات لقاءناا با نير الداخلياة ا لاعيد القاوان ا يف  اهر رمضاا  ، فقااد طرحناا علياان 

 ملكلة وج ل جمم عة كثرية من املقاه  يف كرب ء املقدلة الا حت لت
     ماكن لإل هار باإلفطار يف  هر النييام . 

 افارو   و مر   ، وهيا خربير غري مقب ف عل  األغلب . وهم يربرو   فطارهم برهنم مس
 وك  : أل  بالتطاعتاااهم    ياايهب ا  لااا  الفنااال   و ذخنياا  هلاام بعااض األماااكن اتاصااة 

 والبعيدة عن األنظار .
  انيا  :    بعض املرخالين هليه املقاه  هم من  هة املدينة .

كان مااذا نفعاة ليساتتب األمان ويسا ل قاف ال نير : هناك ك م مفنياة يف هايا األمار ، ول
 النظام يف الب ل ؟ 

قلت :  وف  ال خعملاا نن خلكلاا   جلناة مان ذوي اكختنيااص ماان  صا اب اللهااالات 
 اجلامعية العليا ، ليب ث ا ال لانة الكفيلة افك األمن والنظام . 

    ماااكن مث طلباات مناان    يتنيااة مبتنيااارق كربااا ء وياارمره بااإغ   املقاااه  الااا حت لاات 
، و مااره (1)للمفطاارين ، وفعاا  اخنيااة هاخفيااا   مامنااا مبتنياارق كربااا ء وكااا  اةاان حسااني السااعد

 بإغ   خلو املقاه  .

                                                           
مااان بااادء  31ويرعاااّد املتنيااارِّق رقااام  اااهرا ،  21وبقااا  فاااا  مننيااابن  مني1155ى  ه1375عرااانّي متنيااارفا لكااارب ء عاااام  (1)

 مني .1121ى  ه1331خلكية احلك مة العراقية عام 
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مث التفت  لينا وقااف :    التعمة ص حيا  ولكن اعلم ا  نناا ك نساتطيغ    نباا لا را  
  نستطيغ    نباعانك  للمد  املقدلة عن بقية املد  العراقية  ،كماا  نناا ك

 ل را  ح ف العرا  يعولن عن لوف العامل . 
فاحلضارة الغربية قالمة  لينا ، وه  خسري كسريا  املااء ، فكماا    املااء يساري وجياري فاا   
كة مكا  ، فإ  احلضارة الغربية جتري وك  كن  يقافها ، وهاا  خفارف نفساها عليناا، فالايي 

    يسمغ ك مكم و ااوف خنفيي ما يستطياغ خنفييه ،يستطيغ    يفعلن لعياد القوان ه  
 وعلا  فرف  نا  نلرنا جلنة ملتابعة األم ر ، فإننا كنستطيغ    نفعة  كثر من ذلو .

مث  رب  مثلة عل  ق لن ، يف العاصامة بغادال  صابح احتسااء اتما ر  مارا  عالياا  ومتعارفاا  
اتماار  ماارا عاليااا  فااا  بغاادال فإناان ينياابح  علياان ، وكنسااتطيغ    نقاا  قبالاان ، وعناادما ينياابح 

كاايلو  ماارا  عاليااا يف طاا يريا ويف احللااة ويف الاارنّانة وعااني التماار و.. ويف هااايه املااد   تساا   
اتمر وك نستطيغ منعهم؛ ص يح  ننا نستطيغ منعن ، يف املد  املقدلة اجاة قدلّيتاها لكنّاا 

ناااغ علاايكم  اارب اتماا ر، فهااا  كنسااتطيغ    نقاا ف ملاان يسااكن املااد  املقدلاااة ككاار  ب ء ،  ر
بإمكانن    يركب ليارخن وييهب  لا   حدى املد  اماورة لكرب ء ليلرب فيهاا اتمر . هيا 
مااان ناحياااة ، ومااان ناحياااة  خااارى : هاااااناك  مااااكن للااادعارة بنيااا رة رةياااة يف العاصااامة بغااااادال 

بغدال وير  بإحادى امل مساات  وبالتطاعة من  لو املاف وال ليلة    ييهب من كرب ء  لا 
 ليقض  معها ليلتن مث يعيدها    بغدال،

  و عل  األقة    ييهب  لا  امل مسات الل ا   ارلن عملهن يف الفنال  بني رة رةية .
 ماذا خستطيغ    خعمة الدولة ؟ 

ض    احلضاااارة الغربيااة جعلاات حاادولا  لعمااة الدولااة ، فلاايا مبقاادور الدولااة  كّ  جنااان بعااا
 األعماف النيغرية ،  ما األعماف الكبرية واحلل ف األلالية واجليرية،فليا يف 

 قدرهتا  جنانها .
 عل   ي حاف : ناقلناه يف األمر مث وّلعناه وغالرنا املكا   .

وفا  خلو الليلة كا  ملتنيرق كربا ء نيارة لدار السيد  براهيم اللهرلتا  وه  من  عيا   
تنيارق للساايد اللهرلااتا     ا ناني ماان رجاااف الادين فااا  كاارب ء ذهبااا كارب ء ،  وقااد ذكاار امل

    ونير الداخلية ، وقدَّما  ك ى  دي . 
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و  ااااااق قاااااان   :  مااااار  الااااا نير باااااإغ   املقاهاااااا  فاااااا   اااااهر رمضاااااا  ، مث لااااارف السااااايد 
 اللهرلتا  : هة خعرق من يا ؟ 

 قاف السيد : ك  عرفهما .
 تا  عل  علم بسفرنا    بغدال .وفع   مل يكن السيد اللهرل

حا  هناياة  هاار رمضاا  املبااارك ،  ماا عل   ي حاف  :  مثرت حماولتناا فاا   غا   املقااه  
 األخرى املطالب

فلااام ياااا دث  ي  جناااان هلااااا، حاااا   خاااي ال  اااغ بالتااارنم والتفااااقم  ااايئا  فلااايئا ، وقااااد وقاااغ 
 .(1) ه1377اكنفجار فا  السال  والعلرين من ذي احلجة عام 

                                                           
 م . 1151انق ب الرابغ علر من ا ن عام  (1)
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 لقاء اللي  حممد ر ا اللبييب  ونير املعارق
رجااااة لولاااة وعاااامل ليااان و ااااعر كباااري ، وهااا  مااان علمااااء  ى نياللاااي  حمماااد ر اااا اللبيباااا 

، واللاااي  «قاااد  لاااره»النجااا  األ ااارق ، وكاااا  ماااان خ مياااي السااايد عباااد اهلاااالي اللااارياني 
امللكيااني ، وكااا  ملجاار يلاا ذ  ،  ااارك يف احلك مااة يف عهاااد« قااد  لااره»اللااريعة اكصفهانااا  

 بن رجاف الدين حلة ملاكلهم ، وقد كا  من للكهم . 
والسااايد مرخضااا  القوويناااا   (1)ويف  حاااد األياااام ذهباااتر  ناااا والسااايد حمماااد صاااال  القوويناااا 

 واللي  جعفر
 لين يف لاره ، وكا  مطا   علا   ااطل هنار لجلاة يف مديناة بغادال ، كاا   ني52ىصالر ا
 مجي   ، ول ءا  باأل جار من  طرافن و كنافن  . بيتن هالنا  و 

 وبعد    جلسنا عناده، ذكر لنا بعض خ اطره وذكرياخن من  يام حك مة ن ري السعيد . 
قاااف لنااا : فااا   حااادى األيااام صاارخت ب جاان ناا ري السااعيد يف املااا ، وقلاات لاان ،  ناات 

 ليكتاخ ر . 
                                                           

العّ مة احلجة هية اهلل السيد حممد صال  بن السيد حممد ر ا بن السيد ها م امل ل ي القوويا . مان م الياد عاام  (1)
لعلام واللارق والسايالة ، الات طنت العارا  يف القار  الثاا  علار اهلجاري ، م ينتما     بيات مان بيا ت ا1111

عاصر يف بدايات  بابن   رة العلرين يف العرا  الا انطلقت من مدينة كرب ء املقدلة . من  وخرعار  يف  حضاا  
فاة يف البلاد كاا  العلم واللرق يف بيت  عررق عنان    جراّة رجااهلم علمااء ،  مَّ الناا  يف النيا ة يف مسااجد معرو 

هخرها الرو ة احلسينية اللريفة ، وكا   ار  خدريا العل م الدينية يف عّدة معاهد ومدار  يف كرب ء املقّدلاة ، 
منها املدرلة اهلندياة ومدرلاة البقعاة ومدرلاة العّ ماة اماهاد . لان مساايات  قافياة كثارية ، فقاد كتاب الكثاري مان 

رلاالة يف « » خفسري ل رة الن ر  «« احلسني حّ  خالد » ّل  بعض الكتب منها النلرات وامّ ت اإلل مية و 
 وقد«. احلجاب 

هخاار  اااهد » لاااهم مااغ رجاااف  لاارخن يف هاايه الثاا رة  ااّد اكلااتعمار الربيطااا  ، فكااا  كمااا عاارّب عناان حساان العلاا ي : 
 « .عل    رة العلرين يف العرا  

م مغ  لة من العلماء ورجاف الفكر والعلم وعدة مان  فارال 1111لرابغ من عام اعتقلتن السلطات العفلقّية  وانة اللهر ا
 لرخن و ولعتهم ننواناهتا الرهيبة ، وعند اعتقالن قد  اارق علا  الثماانني مان عماره اللاري  ، وكناف ها  وهام يف 

تاباة هايه األلاطر ا  يدي السلطات املستبدة يف العرا  ، ك يعرق عنان وك عانهم  ي  ا ء  ط قاا  ا حا  خااري  ك
 نن  كرب لجني ليال  » وقد نلرت عنن منظمة حق   اإلنسا  التابعة لألمم املت دة يف حينها وذكرت عنن : 

 « .يف العامل 
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ن بعدي حك مة  خارى ، لاتعرق مان فقاف لا  ن ري السعيد :  ذا  نا ذهبت وجاءت م
 ه  الديكتاخ ر . 

ويضي  اللاي  اللبيباا  قاان   : وفعاا  ، مل ااض لان ات بعاد هايه ال اقعاة  كّ وابتليناا مباا 
 قالن ن ري السعيد فقد حدث اكنق ب العسكري اليي قام بن قالم .
ب ، ف رجت ألرى ويف ي م من األيام كنت جالسا  يف بيا ، و ذا بطار  يطر  عل  البا

 و هنا الث ريدد ، وهم يق لا   لا  ،    ابنتو متهمة ،مجعا  من اللباب 
 مناهضة لللي عية واحلوب اللي ع  احلاكم .

 يق ف اللي  اللبيبا  : قلتر : ماذا خريدو  منها ؟ 
 قال ا : نريد    خر  معنا لنسرهلا بعض األلئلة . 

 غلقت الباب  ام اخنيلت باهلاخ  برنيا الاا نراء قلت هلم : اصربوا ح   خربها بيلو . 
ا عباد الكرمي قالم ا ، وقبة كة   ء  خربخن بقنية ن ري السعيد ، وما قالن يل، مث قلت لان ، 

 خربِّ هبكء الييان جاؤا    بيتنا وهم ك نال ا  مام الباب ينتظرو  الفريسة .
 دلا من رجاف اللرطة لتفريقهم . قاف يل رنيا ال نراء : اصرب قليا  ، فإنا  لربعـ ع

 مث قلت لن : ا   فهمت ك م ن ري السعيد ما اليي صنعتم بالبلد ؟  
يقاا ف اللااي  اللبيبااا  :  غلقاات التليفاا   ، ومل  اار لاا ى لقااان  حااا  جاااءت مفاارنة ماان 

 .  (1)اللرطة ، فرحاط ا دبكء اللباب مث فرق هم عن الدار
 قطااب الدولة،ورنيساا  للمجماغ العلما  العراقا ،  ليان ، و حادقلت لللبيبا  : باعتباارك عاامل 

 مننيب مهم.  وه 
امتمغ ، حا  خعا ل الع قة ال طيدة باني ملاذا ك حتاوف    خنلار الثقافة اإلل مية بني  فرال 

 النا  والدين
 اإلل م ،كما كا  يف عهد رل ف اهلل ىصل  اهلل علين وهلن وللمني .

ذاك الت ا اغ مان الرلا ف األكارم ىصاّل  اهلل عليان وهلان ولاّلمني انتلار ألجة خلو الثقافاة و 
ولاّلمني، فإنان كاا  ماغ هيا يكمن لّر جناح الرل ف ىصّل  اهلل علين وهلن الدين اإلل م ، ويف 

                                                           
وهيه القنية خيّكرنا بالقنية التالية : انتقد اللي  اللبيبا  ن ر السعيد بإحدى ملاريعن ، فقاف ن ر السعيد لللبيبا   (1)

. فرجابان اللاي  اللبيباا  قاان   : هاة كنات مبعار اا مغر اا  . رّل عليان  » افتا انات معاارف مان  فتو و  «: 
 ن ري السعيد بالنف  واكعتيار .
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 النا  وكان ا معن ، فا  السلم واحلرب ، ويف الوراعة والنيناعة ، ويف عمة الربِّ واتري .
ولاالمني واقتاادت باان ، فإهناااا  يضاااا  الرلاا ف ىصاال  اهلل علياان وهلاان  و ذا اذخاايت الدولااة ماانها

لااتخق  لاالَّم النجاااح بفضااة التفاااق النااا  ح هلااا ، حااا  ك  يااة النااا     خيااار اللااي عية  و 
األحااواب األخااارى الكااافرة ، والاااا هتاادل العاارا  برمتاان ، والييااان   بتاا ا فلااة جتااربتهم فااا  الااب ل 

 ا فعل ه مان جرانم ا  اللعب العراق  . األخارى ، و اهدنا م
 قاف : ما ه  السل ك اليي جيب    نسلكن ؟ 

قلاات :    خساالك ا لاال ك رلاا ف اهلل ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني و   خفعلاا ا مااا فعلاان يف 
 قنيتن مغ  خ لفيا  ومغ هرقاة فا  اللام . 

 وذكرت لن القنية : والاا حاصلها كما يف كتب السرية ما يل  :
قاف  ب  لفيا  : انطلقت فا  املدة الا كانت بيا وبني رلاا ف اهلل ىصال  اهلل عليان وهلان 

 وللمني ا الظاهر
   خلاو املادة هاا  مادة صالح احلديبيّاة ا  لاا  اللاام ، فبينماا  ناا باللاام  ذ جاا ء بكتااب 

ف وهااا  رلاا ف اهلل ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني  لااا  هرقااة   عظاايم الااروم   ، فدفعاان الرلاا  
 لحّية  لا  عظيم بنيرى ، فدفعن عظيم بنيرى    هرقة .

 فقاف هرقة : هة هاهناا  حد من ق م هايا الرجة اليي يوعم  نن نيب . 
 قال ا : نعم . 

قاف  ب  لفيا  : فدعيت  نا فا  نفار ماان قاريش ، فادخلنا علا  هرقاة ، فاإذا ها  جاالا 
 وعلين خا  ، وعظماء الروم ح لن . 

  يدين ، فقاف  ّيكم  قرب نسبا  من هيا الرجة اليي يوعم  نن نيب ؟ فرجلسنا بني
قاف  ب  لفيا  ، فقلت  نا ، فرجلس   باني يديان ، و جلسا ا  صا اخ خلفا  ، مث لعا  
بتمجانن ، فقاف لن قة هلم :    لانة عن هايا الرجة اليي يوعم  نن نايب فاإ  كايَّبا فكاّيب ه 

 . 
  ، ل ك  افاة    يب ار عل َّ الكيب لكيبتن . قاف  ب  لفيا  و مي اهلل

 مث قاف لتمجانن ، للن كي  َحَسَبن فيكم . 
 قاف : قلت ه  فينا ذو حسب . 
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 قاف : فهة كا  من هبانن َملاو ؟ 
 قلت : ك

 قاف : فهاة كنتم ختهم نن بالكيب قبة    يق ف ما قاف ؟ .
 قلت : ك

 اؤهم ؟ .قاف : من يتبعن ،   راق النا   م  عف
 قاف : قلت : بة  عفاؤهم .
 قاف :  يويدو   م ينقني   ؟ 
 قلت : ك ، بة يويدو  .

 قاف : هة يرخد  حد منهم عن لينن بعد    يدخة فين ل طة لن ؟ 
 قلت : ك .

 قاف : فهة قاخلتم ه ؟ .
 قلت : نعم .

 قاف : كي  كا  قتالكم  ياه ؟ 
 ب مّنا وننييب منن .قلت : يك   احلرب بيننا وبينن لجاك  ينيي

 قاف : فهة يغدر ؟ .
 قلت : ك، وحنن منن فا  مدة ك ندري ما ه  صانغ فيها .

 قاف  ب  لفيا  : ف  اهلل ما  مكنا مان كلمة  لخة فيها  يئا  غري هيه . 
 قاف : فهة قاف هيا الق ف منكم  حد قبلن ؟ 

 قلت : ك .
 قاف : وكي  عقلن ور ين ؟ 

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

قلااات : يرمرناااا بالنيااا ة والوكااااة والعفااااق ، و   نعباااد اهلل وحاااده ك  اااريو لااان ، ويرماااارنا 
 بال فاء بالعهد و لاء األمانة .

قاااف لتمجانااان : قااة لااان    لاارلتو عااان حساابن فوعمااات  ناان فااايكم ذو حسااب ، وكااايلو 
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 الرلة خبعـ يف  حساب ق مها .
هة كاا  فاا  هبانان ملاو فوعمات  نان ك ، وقلات لا  كاا  ماان هبانان ملاو لقرلات ولرلتو 

 رجة يطلب ملور هبانن .
 ولرلتو عان  خباعن   عفاؤهم  م   رافهم ، فقلت بة  عفاؤهم وكيلو اخبا  الرلة .
ولارلتو هاة ختهم نان بالكاايب قباة    يقا ف مااا قااف ، فوعمات  ناان ك ، فقاد عرفات اناان 

 يب عل  النا  مث ييهب فيكيب عل  اهلل .لام يكن ليد  الك
ولااارلتو هاااة يرخاااد  حاااد مااانهم عااان لينااان بعاااد    يدخلااان لااا طة  لااان ، فوعمااات    ك ، 

 وكيلو اإل ا   ذا خالط حلا ة القل ب مل خير  منها .
 ولرلتو هاة يويادو   و ينقني   ، فوعمت  هنم 

 يويدو  ، وكيلو اإل ا  ح  يتم .
، فوعمت  نكم قاخلتم ه ويك   الا رب بيانكم وبينان لاجاك  ينااف ولرلتو هاة قاخلتما ه 

 منكم وخنال   منن ، وكيلو الرلة خبتل  مث خك   هلم العاقبة .
 ولرلتو هة يغدر ، فوعمت  نن ك يغدر ، وكيلو الرلة ك خغدر .

ولرلتو هة قاف هيا الق ف  حد قبلن ، فوعمت  نن ك ، فقرلت لا  قااف هاايا القا ف  حاد 
 بلن قلت رجة انتم بق ف  قية قبلن .ق

قاف : مث قاف :    يكن ما خق ف حقا  فإنن نيب ، وقد كنت  علام  نن خار  ومل  كن  ظنن 
منكم . ولا   علام  ناا  اخلا   ليان ألحببات لقااءه ولا  كنات عناده لغسالت قدميان ، وليابلغن 

 ملكن ما حتت قدم  . 
 قاف : مث لعا بكتاب رل ف اهلل فقر ه . 

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

فقاف : واهلل  نو لضعي  الر ي ،  خرا   رم  بكتاب رجاة يرخيان الناام   األكارب ، وها  
  ح     يبد  بنفسن ، ولقاد صد  ،  نا صاحب الروم واهلل مالك  ومالكن .

ر  من قراءة الكتاب ارخفعت األص ات عناده وكثار اللغاط ، فارمر قاف  ب  لفيا  ، فلما ف
 بنا فرخرجنا . 
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 ألص اخ حني خرجنا لقد عظم  مر ابنقاف : قلت 
 .  (1) خ كبلة ،  نن لي افن َملاو با األصفر

وفا  رواياة  خارى فمانلات مرع باا  ماان حمماد حا   لالمت ، وكنات   ارب  حاادى يادي 
 ال اهلل لقد عظم  مر ابن  خ كبلة ،  صبح َملاور الروم يهابن .علا  األخرى و ق ف  ي عب

وا   علينااا    نعاارق ملاااذا كااا  رلاا ف اهلل ىصااّل  اهلل علياان وهلاان ولااّلمني هكاايا حاا     
 ملو الروم كا  يهابن .

ك خيفاااا     رلااا ف اهلل ىصاااّل  اهلل عليااان وهلااان ولاااّلمني كاااا  نبياااا  ، وكاااا  يتمتاااغ    جااا ار 
و نو لعل  خل  عظيم لر  العظيم ، وقد قاف اهلل لب انن فين ذلو ، باتر 

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

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

 األخرى .األخ   يف العف  ، ويف النيفح ، ويف مئات احلاكت 
وهاايا هاا  الساابب الااايي جعاااة النااا  يلتفاا   حاا ف اإللاا م ومبالناان ، وجيعلاا ه حماا را  يف 

  حياهتم ، وجيعل   من نبيهم قدوة هلم وألبنانهم . 
فلاا ك  خاا   الرلاا ف ىصااّل  اهلل  حاااكهتم والياا م عناادما ننظاار    املساالمني ناارى قااد خغاارّيت

 األرف . علين وهلن ولّلمني ملا بق  مسلم عل  وجن
وحناان  يضااا  عناادما نت لَّااا  باارخ   رلاا ف اهلل ىصااّل  اهلل علياان وهلاان ولااّلمني ونقتاادي باان 

، حيناياك لايتجمغ (1)…لقد كا  لكرم فا  َرل رفا اهلل  رلَ ٌة َحَساَنةٌ اسب ا ياة الكر ة: 
 النا  ح لنا  يضا  . 

 والنا  اليين يلتف   ح لنا عل   كلني .
  ص اب املنياا األوف : النفعي   و 
 الثا  : امل لني  

                                                           
 ط طهرا  . 1ح 21باب 312ص 21ونظري هيه القنية ورلت يف كتاب اار األن ار :   (1)
 . 4ل رة القلم : ا ية  (2)
 . 21ل رة األحواب : ا ية  (1)
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 ماا النفعيا   فهاام القلاة القليلاة ، وهاابكء يضاّرو   كثار وااا ينفعا   ، ألّ  هادفهم اكنتفااا  
فقط ، وعل  رغم وجا ل هابكء ، فإ  كا  الدين علا  حا  ، فإنن لايظهر علا  هابكء وعلا  

 اجلميغ .
. والسابب  ناان ليان الفطارة والعقااة (2)لانليظهاره علاا  الاادين ك يقاا ف اهلل لاب انن وخعااا  : 

 والعاطفة ، كة   ء فين يتنالب مغ متطلبات اإلنسا  ورغباخن وهمالن . 
لايكرها يف هايا امل تنيار. وكاا  اللقااء مث حتد نا مغ اللي  اللبييب برم ر  خرى ، ك جماف 

 وم لة.  لقاء جماملة
 ويف هناية األمر ولعناه وخرجنا من عنده .

                                                           
 .  21ول رة الفتح : ا ية  33ة الت بة : ا ية ل ر  (2)
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 اللقاء 
 بوزير المعارف خليل كنة 

 حااد  صااهار رناايا الاا نراء ناا ري السااعيد، وقااد خقلااد ونارخاااني يااا املعااارق  ى  نيخليااة كنَّاان
 واملالية . 

وقاد التقينا بن باعتباره ونيرا  للمعارق ، وكا  اهلدق ماان الوياارة هاا  الت ادث معان بلاار  
  حداث  ص حات يف املناها التب ية . 

كباارية بالرغااام مااان  ناان كااا  لاانيا  متعنياابا  ، و نااا رجااة لياان  اايع  ، وقاااد الااتقبلنا افاااوة  
ابتد ت حديث  معن بيكر هيا احلديـ عن رل ف اهلل ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني : ىصنفا  

و ناتم منيادا   (1)من  ما  ذا صل ا صل ت  ما و ذا فسدا فسادت  ماا الفقهااء واألماراءني
 لألمراء .

 سامة عريضة مث قاف :ابتسم ال نير ابت
األمراء اليين  نا جاوء منهم ليس ا بنياحلني ، مث  نن رلل   ث مرّات : اهلل يهدي األماراء 

. 
 مث قاف : ما ه  طلباخكم ؟

قلات : م   عنااا ها  املاادار  ، فاإّ  مناهجهاا خاليااة مان اإللا م ، فلاايا فيهاا ماا  ااّت 
    الدين احلني  بنيلة.

 عل  مناها التدريا ؟  قاف : وهة  نتم مطّلع  
قلاات : نعاام،  نااا طالعاات خلااو املناهاااا ، صاا يح  ّ  فيهااا النياا ة والنياايام وغااووة خياارب 

 وما   بن ذلو ، لكن ليا اإلل م يف هيه األم ر فقط . 
 قاف :  ذ  ماذا خريدو  غري هيا ؟

قلاااات : لاااايا يف هاااايه املناااااها ذكاااار للجانااااب السيالاااا  ماااان اإللاااا م ، هاااااة    النظااااام 
 سيال  اإلل م  نظام مجه ري  م ملك  ؟  ال

                                                           
 .1ح 11ب 41ص 2،   1ح 11ب 336ص 75اار األن ار :   (1)
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 هة يف اإلل م انت ابات ؟ 
 هة يف اإلل م مبلسات للت رية ؟ 
 هة    اإلل م يلرّ  األحواب ؟ 

 و خيت  طرح علين األلئلة واكلتفسارات
مث قلااات : هااايا  وك  ،  ماااا  انياااا  : لااايا يف هااايه املنااااها ذكااار للجاناااب اكقتنياااالي فاااا   

ه  ميوات النظام اكقتنيال اإلل م  ، هاة هاا  نظاام ا اتاك   م ر ةاايل ،  م  اإلل م ، ما
  ل هخر ؟

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

 هلل  نا  ك  علم هيه األ ياء فكي  باملدرلني والط ب . فض او ال نير وقااف : وا
قلت : امللكلة خكمن هنا ، فرنتم الايين اثلا    علا  لالطة خرب ياة فاا  الاب ل ك خعرفا   
عاان هااايه األماا ر ، ألنكاام لااام خدرلاا ها فااا  املااادار  ، وخساابّب   باايلو خاارخر الااب ل ووق عهااا 

 خكبية الثقافة واملثقفني . فا   حضا  الغرب  و اللر  ، وخسبب   
فااااإذا كنااااتم  نااااتم ك خعرف هنااااا ، فكيااااا  حااااااف الت ميااااي النيااااغار الاااايين ياااادخل   املاااادار  

 ويدرل   لرولا  يضعها  نا  ك يعرف    يئا  عن اإلل م ، هيا  وك  . 
واألماار الثااا  : جنااد بعاااض األحيااا     هناااك مدرلااة  ان يااة للبنااات و لااا  جانبهااا مدرلااة 

ياة للاايك ر ، وامل حااك  ّ  بعاااض الطالبااات ياارخني    املدرلااة مب بااا غاااري كنقااة ، و ناااهن  ان  
 لام يلتومن باحلجاب اللرع  ، ويننيرفن مان املدرلة فا  ال قت اليي يننيرق فين الط ب . 
فيلتقاا  اجلنسااا  يف الطرقاااات واألنقااة ، وخبااد  امللااااكة اكجتماعيااة الااا هلاااا ه ااار وخيماااة 

 ر وعل  منيري ومستقبة الفتيات . عل  األل
 من هنا ، فمن ال نم اكهتمام ديه الناحية .

حنااان نطاااالبكم باعتبااااركم ونيااارا  للمعااااارق    انعااا ا هااايه املظااااهر امل رباااة حااا  للجاناااب  
 التعليم  والتب ي . 

 قاف ال نير: ليا مبقدوري    افعة كة ما خريدونن ، لست قالرا  علا  مناغ لقااء الطالباات
 بالط ب .
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صاااا يح  نااااا  لااااتطيغ     رصاااادِّر قاااارارا  و نلااااره يف النياااا  ،  طالااااب الطالبااااات التقيّاااااد 
 بامل با احملتلمة ، لكن هيا ك  نغ الفسال .

كمااا هاا  مبقاادوري     فاارف بعااض العق بااات اتفيفااة، ألناان ماان غااري املمكاان    افاارف 
 عق بات صارمة .

 ا كيستطا  .مث   اق : فإذا  رلت    ك خطا  فرمر مب
مث التلااة يف احلااديـ :    لرصاادر  ع نااا  و نلااره يف اجلرانااد ياا م الساابت و طلااب مااان 
الطالباات    يرخادين املاا با احملااتلمة، و طلااب كايلو التفااري  فاا  وقات اننياراق الطالبااات 

 عن وقت اننيراق الط ب ح    ف التقاؤيا .
اللاااااذة الااااا قااااد خظهاااار عنااااد الطرقااااات ماااان  و   الاااا نارة لتضااااغ مااااراقبني لرصاااااد احلاااااكت

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

 الغربية قالمة كحمالة ، وه  كالسية اجلارق للقيم واملبال  .
يف النياا   بكااة وانتهاا  اللقاااء بعااد هااايا احلااديـ املقتضااب ، والاايي نلاار بعااد ذلااو 

 خفاصيلن ، وذلو كما وعدنا ال نير ي م السبت .
 بعد كة ذلو مل يتغري  ال  كّ الناور القلية ، فقد بقيت األم ر عل  حاهلا . 

وكااا  ماان ال ا ااح  ّ  احلااّة ك كاان    خت ملاان الاا نارة فقاااط ، فهناااك عااادة  طاااراق كااا  
 عليها    خت مة املسبولية . 
ا  كبااريا  ماان املساابولية ، واأللااارة كاايلو خت مااة قسااطا  عظيمااا  ماان فاملدرلااة خت مااة قسااط

 املسبولية ، واحملياط اكجتماع  يت مة قسطا  يضا  من املسبولية. 
فاأللااارة واملدرلاااة والتبياااة النيااااحلة كاااة هااايه الع اماااة خسااااهم فيماااا بينهاااا فاااا  خربياااة جياااة 

او  لايب ِّر بلاكة جادي يف خربياة صاا ، فاإذا هتاونت  حدى هيه األطراق ، فإ  هاايا التها
 اجلية .

 وبعد م حظة مجيغ خلو الع امة واأللباب يثار هيا التساؤف .
لااانة وهااا  يف ذروة  »16-15«هاااة مااان املمكااان جتاهاااة حالاااة الفتااااة املراهقاااة فاااا  لااان 

 اهليجا  اجلنس  ؟ 



 31 

لااانة وهااا  يف ذروة  »11-17«هاااة مااان املمكااان جتاهاااة حااااف الفاااا  املراهااا  فاااا  لااان 
 ريوة اجلنسية ؟ الغ

 ماذا ننينغ دبكء ؟
 هة نتكهما عل  حاهلما  م    جند ح   هلما ؟

وهة هناك حة غري عقد الووا  الايي ي صة الف     الفتاة يف ظة اللريعة اإلل مية ؟ 
 و ذا مل  دث هيا 

 احلة ، فمن الطبيع     ينتلر الفسال يف امتمغ  .
ا الناايب األعظام حممااد ىصاّل  اهلل عليان وهلان ولاّلمني يف من األعمااف املهماة الااا قاام دا

 التاري  ا وقد مجعتها مان جمماة السرية النب ية ا ها  قطغ لابر الفسال .
عندما جاء رلا ف اهلل ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني    املديناة كاا  اليها ل يسايطرو  علا   

م ر ، وكاان ا  صا اب  ما اف طانلاة ، كة  ال ، كا  بريديهم الس ح ، وكان ا يتاجرو  باات
 فكان ا يقر     هة املدينة املنتجني مقابة مبلإل من املاف وه  الربا . 
 وقد قطاغ الرل ف ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني هيه اجلس ر الث  ة.

 وك  : فقاد  مار املسالمني    يايهب ا    الايمن ليلاتوا السا ح ماان هناااك ا وكاا  يطلاب 
مني    يلااتوا برنفسااهم ماان الق افااة القالمااة    املدينااة ، وكااا  مااغ الرلاا ف ىصااّل  ماان املساال

اهلل علياااان وهلاااان ولااااّلمني عااااادل كبااااري ماااان التجااااار وهاااام املهاااااجرو  املت نينيااااا   فااااا  التجااااارة ، 
 فالتفال من خربهتم ا . 

 .و انيا   نن حارَّم  رب اتمر ، األمار اليي  وق   حدى لعانم التجارة اليه لية 
و الثااا  : فقااد حاااّرم التعامااة الرباا ي واااا  وقاا  حركاااة املاااف والرباااح فاااا  امتمااغ اليهاااا لي ، 

 وكانت هايه
اإلجااااراءات الااااث ث لبباااااا  حلاااادوث قطيعاااااة  بااااني امتمااااغ اإللاااا م  وامتمااااغ اليهاااا لي . 

، األماار فروجد الرل ف ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني بيلو حاجاوا  ةيااكا  يفاانية باني امتمعاني
 اليي حااف لو  خر اري اليه ل عل  املسلمني .

عليان هكق »   حاف املسلمني الي م يلبن  لا  حادٍّ بعيد حاف املسالمني يف نمان الرلا ف 
، فالي م يسع  الغرب بإمكاناخن اإلع مية واملالية و س ره التجارية    التر ري «الت ية والس م
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 بد من التنيدي هليه اهلجمة . عل  العامل اإلل م  ، فكا  ك
فالغرب يفرف ليالخن عمليا  ماان خا ف السا ح ، الايي يبيعان للمسالمني ، ومان خا ف 
املفالااد الااا ينياادرها  لينااا ، وماان خاا ف براجماان الداعااارة ، عناااد ذلاااو ماااذا يسااتطيغ    يفعلاان 

 واملثق  .  خطيب واحاد  و ا ناني  و علرة ، فامللكلة  كرب من قدرة اتطيب والعامل
مثااة هاايا اتطيااب الاايي يعمااة يف مثااة هااايه الظااروق واألجاا اء ، كعمااة ذلااو اإلنسااا  
الاايي يرماا  بكاايا ماان السااكر يف الب اار ، ولاا    اااق    ذلااو الكاايا  كيااا   خاارى فمااا 

 فاندة عملن ؟
قاد يتغااري طعاام جااوء صاغري ماان ماااء الب اار وملادة قنياارية جاادا  ، لكاان مااء الب اار غااري قابااة 

  للتغيري .
 وكي  وقد كحظنا كي  خسري األم ر    األلا   ،

خكثاار املبااال  اهلدامااة ، وكياا  يااولال عاادل املناااها املن رفااة يف العاارا  ماان  ااي عية وبعثيااة 
وق مية ووج لية ، باإل افة    املناها الغربية واللرقية ، الا كانات قانماة يف األصاة ، حاا  

 ما خبق  من القيم واملبال  واألخ   .اليي  ناف   ه1337حدث انق ب قالم عام 
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 اللقاء
 بعبد اهلالي اجلليب  ونير اك غاف العامة

 حد ال نراء الليعة يف حك مة نا ري الساعيد ، وقاد التقيناا بان برفقاة  (1)عبد اهلالي اجلليب
، وكااا  مطلبنااا ماان عبااد اهلااالي « التكامااة فااا  اإللاا م»الاادكت ر  محااد  مااني صاااحب كتاااب 

 ف علا  م عد لقاء مغ رنيا ال نراء ن ري السعيد .ه  احلني  
 رال عباااد اهلاااالي    يتاااركد    امل  اا   الاايي لاانت دث باان مااغ رناايا الاا نراء ك  مااة 
طابعاااا  ليالااايا  ، و نناااا لااا ق ك نساااتثري نااا ري الساااعيد ، فيكااا   اجللااايب يف م قااا  حااار  ماااغ 

  رنيسن ، ليا لرلنا ملاذا خريدو  اللقاء بن ري السعيد ؟
 قلت : لنعرف علين حق   الليعة يف العرا  . 

وملا كا  عبد اهلاالي اجللبا   يعيا  ، ومتفهماا  لقضاايا اللايعة ، وكاا  بنفسان رجاا   واعيااا  
، وكاااان ا يرلااال نن م فااادا  مااان احلك ماااة ، ل لتقااااء مبراجاااغ الااادين  يف بعاااض األحياااا  ، لااايلو 

  بادى خفاعا   معناا حا ف
  التفسر مّنا : وماذا ليك   حديثكم معن ؟ هايه القضية ، مث

قلاااات :  ّ  حديثناااااا وا ااااح ومطلبنااااا  و اااااح ، وحناااان ك نفاااا   اااايئا  ، وك نرياااااد    نثااااري 
 ملاكة  و نناور ، و   مطلبنا معقا ف ويتاف  ومعايري الد قراطية الا خدعياها احلك مة . 

األغلبياااة مل خنياااة  لاااا  كاماااة  لكااان هااايه (1)حنااان اللااايعة فاااا  العاااارا  األغلبياااة السااااحقة
 حق قها . 

 لرلنا كي  مل ينيل ا    حقهم؟ 
قلاات : لاا  نظاارت  لااا  ولااانة اإلعااا م ماان  ذاعااة وخلفوياا   وصاا   ، ولاا  نظاارت  لااا  
الاااا نارات وناااا اب املااااا والسفاااااراء واملاااادراء العاااااملني و ااااباط اجلاااايش ومااااا   اااابن ذلااااو ماااان 

                                                           
 صبح ونيرا  للم اص ت واأل غاف يف ونارة ار د العمري األو  ويف ونارة ن ري السعيد التالعة ، وونيرا  ل قتنيال يف  (1)

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

 حممد النيدر رنيا ال نراء يف  واخر األربعينيات .
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الليعة والسنة ، بة ل جادت ا  األكثرياة للسانة مبلسات الدولة ل جدت  هنا ك خساوي بني 
مااغ اهناام األقليااة يف الااب ل ، بينمااا األكثريااة حمرومااة ماان حق قهااا، وحاا  يف املاادار  ، فالتاااري  

 . ( 2)ه  خاري  السنة وليا خاري  الليعة

                                                           
 واليو بعض املب رات ال نارية الا خبني مظل مية الليعة يف العرا  :  (2)

  نياا   166مقعدا  ونارياا  ، وخنااوب علاا   اغلها  575ونارة واحت ت عل   51بلإل جمم   ال نارات يف العهد امللك  
 ، فمعدف املرات الا
 ./ . 27.7مقعدا  بنسبة مئ ية  151، وحنية الليعة عل   4.7الت نر فيها كة فرل بلإل 

مان اللايعة ا صاااا جارب وحمماد النياادر  4مانهم مان الطانفااة السانية و 21 ا   ،  24جمما   رؤلااء الا نارات بلااإل  
 عبد ال هاب مرجا  ا .وفا ة اجلمايل و 

مرات للليعة ، فالنسبة للسنة  5مرة رنالة ال نراء مبا فيها احلك مة املبقتة برنالة الكي   مقابة  54حنية السنة عل  
 ./ .1.6./ والنسبة للليعة 11.4

كم الليعة  قة من لام احلكم امللك  قرابة مثانية و   ني لنة ، حكم فيها السرّنة اكثر من لتة و   ني لنة يف حني ح
لاانتني . و   لاابب خكلياا  اللاايعة لتلااكية الاا نارة مل يكاان ماان باااب  عطااانهم حقاا قهم ، و منااا لتاا ريط رناايا 

 ال نراء يف قضية حمرجة  و لتمرير ملرو  ك يرخضين اللعب  و كمتنياص نقمة واحت اء  نمة . 
علر ونارة ، و كثر  يع  خقّلد الا نارة فا اة اجلماايل   كثر رنيا ونراء لا خقلد ال نارة ن ري السعيد حيـ خقّلد  ربعة

 حيـ خقّلد ونارخني. 
م حيـ  كلت يف هيه الفتة  ربعة علر ونارة ، ابتد ت 1132-1121بلإل عدل املناصب ال نارية يف فتة اكنتداب ى

  علرين فقط ، بنسابة ونارة ، حنية الليعة عل 113ب نارة الكي   األو  وانتهت ب نارة ن ري السعيد الثانيةني 
 ./  .17.7مئ ية 

م حيـ  كلت يف هيه الفتة  ربعة علر ونارة 1141-1132بلإل عدل املناصب ال نارية يف فتة اكلتق ف الني ري ى
ونارة ، بنسبة مئ ية  27ونارة ، حنية الليعة عل   122ابتد ت ب نارة ناج    كت وانتهت ب نارة طن اهلامش ني 

21.7 . /. 
م حياااـ  اااكلت يف هااايه الفاااتة مثاااا  1146-1141ملناصاااب ال نارياااة يف فاااتة اكحااات ف الربيطاااا  الثاااا  ىبلاااإل عااادل ا

ونارة ، حنيااة اللاايعة  11ونارات ، ابتااد ت باا نارة مجيااة املاادفع  اتامسااة وانتهاات باا نارة  ر ااد العمااري األو ني 
 ./  . 21.1ونارة بنسبة مئ ية  25عل  

 ./  . 27.7ونارة بنسبة  17ونارة ، حنية الليعة عل   251مني 1151-1147ام ىبلإل عدل املناصب ال نارية بني ع
ونارة  غلها املدني   ، وخناوب عل  ال نارات العسكرية  21ونارة مقابة  31 غة العسكري   من ونارات العهد امللك  

     .  13    يف حني خناوب عل  ال نارات املدنية  11
 لها السّنة ، يف حني ال نارات اتمسة الليعية الا  كلت كانت مدنية . للمويد راجغ  مجيغ ال نارات العسكرية كا  يق

 كتاب العرا  احلديـ حنا بطاط  .
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 فرل علينا :      ارة هيا امل     خ ق ال حدة اإلل مية . 
  حدة اإلل مية .  جبتن : ك ّ ، بة ه  عني ال

 قاف : كي  ؟ 
والسااانة يف مااايهب واحااااد ، باااة    قلااات : ال حااادة اإللااا مية ك خعااااا    يت حاااد اللااايعة 

 اجلانب يت حدوا فا 
 السيال  و تفاك كة ميهب خبني صيتن فا   طاره الداخل  . 

 مث   فت ، ا رب لو مثاك  : جاء غاندي مببد  وحدة الط ان  يف م اجهة اكلاتعمار
الربيطا  ، وكا  هيا املبد  يقا م عل  مجغ الط ان  اهلندية امل تلفة يف  طار ليال  م ّحد ، 
علاا     حتااتفك كااة طانفااة خبنياننيااها وويواهتااا الااا ايوهااا عاان الطانفااة األخاارى . لاايا جيااب 
علاااا  الدولاااة    اااانح اللااايعة حقااا قهم الكاملاااة و   خكاااا   هلااام حنياااة فاااا  السااالطة ختنالاااب 

يف الب ل ، وهيه ليست بالطانفية ،  ذ    الطانفية خعاا خفضاية طانفاة علا   خارى  ونسبتهم
 ، األمر اليي ليابلي  لا  نر  األحقال ومن مث األقتتاف . 
 مث قلت :    من منيل ة الدولة    خعمة عل  هيا املبد . 

 قاف : كي  ذلو ؟
كثرياة لا ق خسااند احلك ماة قلت : عندما خعط  الدولة األكثارية حق قها ، فإّ  هايه األ

                                                                                                                                                                      

مني فبلغت    ة ، وكانت مجيعها لنية عسكرية ،  ذ كاا  1163-1151 ّما رنالة ال نراء يف عهد عبد الكرمي قالم ى
 11مني بلغاات 1161-1163باد السا م وعبااد الارمحن عاارق ىيرنساها عباد الكاارمي قالام ، ويف عهاد األخاا ين ع

ونارة وخناااوب عليهاااا لااتة   ااا اص ، علاارة منهاااا لاانية وواحااادة  اايعية ، وخساااعة عسااكرية وا ناااني مدنيااة ، وهااا   
 كالتايل : 

 امحد حسن البكر ، وخقلد ونارخني وه  لا عسكري .
 طاهر  ىي التكريا ، وخقّلد  ربغ ونارات وه  لا عسكري . 

 عارق عبد الرنا  الكبيس  وخقّلد ونارة واحدة وه  لا عسكري.
 عبد الرمحن البوان العا  ، وخقلد ونارخني وه  لا مد  . 

 ناج  طالب األصية ، وخقلد ونارة واحدة وه   يع  عسكري .
 عبد الرمحن عارق ، وخقلد ونارة واحدة وه  لا عسكري . 

ل الااا نارات    اااة مجيعهاااا لااانية عساااكرية ، ف نارخااان األو   اااكلها عباااد مني بلغااات عاااد1171-1161ويف عهاااد البكااار ى
وونارخاان الثانيااة والثالثااة خر لااها بنفساان وهاا  لااا عسااكري . ويف قساام  ماان عهااد الاارنا  الناااي  وهاا  لااا عسااكري ،  

 مني مل يلغة  يعيا  واحدا  مننيب رنالة ال نراء .1111-1171صدام بني ى
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وخقاا   لااا  جانبهااا وخبانرهااا وختعاااو  معهااا ، وهاايه قاا ة  للدولااة الاااا حتتااا     قاعاادة والااعة 
 من اللعب . 

باة  (1) ما عندما خغّض الطرق عان حقاا   األكثرياة ، فاإ  األكثرياة ك ختعااو  ماغ الدولاة
 لتهب فا  ي م من

 . (1)ة  ّد الدولةاأليام من حتت الرمال لتعلنها   رة عارم
وملااااا كاناااات الدولااااة خعاااارق ذلااااو ، وهاااا  خعلاااام    اإلحنيااااانيات خاااادف علاااا     اللاااايعة هاااام 
األكثرية ، وكيلو الدوف الغربية خعلم    الليعة هم  األكثرية ، لايلو فها  ك خساتطيغ    خغاض 

 .  (2)الطرق عن مطالب الليعة
                                                           

 خعاو  اللعب مغ احلك مات املتعاقبة عل  العرا   كّ بلكة جون  و عي  . وهيا ما يفّسر لناا عادم (1)
وهااايا ماااا حنياااة ، فاااإّ  األجااا اء املنالااابة ل نفجاااار كانااات مهّيئاااة ، والاااتغة الغااارب هااايه األجااا اء كمتنيااااص نقماااة  (1)

كيااا  ا  اللاااعب ، فاااروعو    قالااام وبعاااض العساااكريني    يسااات ل ا علااا  مقالياااد احلكااام ، وهااايا ماااا يفّسااار لناااا  
 اللعب يف بال  األمر  يدَّ اكنق بيني لرجاء الت ل  من األقلية احلاكمة . 

 -1واليو  ةاء رؤلاء ال نارات يف العهد امللكا  ماغ عادل الا نارات الاا خقلادها كاة واحاد مانهم وبياا  انتمانان الطاانف  :  (2)
عباد  -2قلد   ث ونارات وه  لاا ماد  ، م وخ1127م ومات 1145عبد الرمحن النقيب ىالكي  ني ولد يف بغدال 

جعفاار  -3م وخقلّااد  ربعااة ونارات وهاا  لااا عسااكري ، 1121م وانت اار 1111احملساان فهااد السااعدو  ولااد يف البنياارة 
يالاااني لااالما   -4م وخقلّاااد ونارخاااني وهااا  لاااا  عساااكري، 1121م وماااات 1115با ااا العساااكري ولاااد يف الاااطنب ف 

خ فياا  ي لاا  الساا يدي ولااد يف بغاادال  -5قلااد ونارخااني وهاا  لااا عسااكري ، م وخ1137م ومااات 1114اهلاامش  ولااد 
م 1112نااااج  ي لااا  السااا يدي ولاااد يف بغااادال  -6م وخقلاااد ونارخاااني وهااا  لاااا عساااكري ، 1161م وماااات 1111
م 1151م وقتاااة 1111نااا ري الساااعيد ولاااد يف بغااادال  -7م وخقلّاااد ونارة واحااادة وهااا  لاااا عساااكري ، 1142وماااات 

م وخقلّااد ونارة 1174م ومااات 1113ناااج   اا كت ولاد يف الكاا ت  -1ة ونارة وهاا  لاا عسااكري ، وخقلّاد  ربااغ علاار 
م وخقلّاد  رباغ ونارت وها  1165م وماات 1112ر ايد عاايل الكاي   ولاد يف بغادال  -1واحدة وه  لاا عساكري ، 

لااا عسااكري ، م وخقلااد لاابغ ونارات وهاا  1165م ومااات 1111مجيااة املاادفع  ولااد يف امل صااة  -11لااا مااد  ، 
 -12م وخقلّاد  ا ث ونارات وها  لاا عساكري ، 1161م وماات 1116عل  ج لت األي خ ولد يف امل صاة  -11

طاان لاالما   -13م وخقلااد ونارة واحاادة وهاا  لااا عسااكري ، 1164م ومااات 1115حكماات لااليما  ولااد يف بغاادال 
 م ومات1117اهلامش  ولد فا  بغدال 

م وخقلّااد 1141م ومااات 1115محاادي الباجاان جاا  ولااد يف بغاادال  -14 عسااكري ، م وخقلّااد ونارة واحاادة وهاا  لااا1161
صاااا  -16م وخقلّااد ونارخااني وهاا  لااا مااد  ، 1111 ر ااد العمااري ولااد يف امل صااة  -15ونارخااني وهاا  لااا مااد  ، 

ولااد الساايد حمماد النياادر  -17م وخقلاد ونارة واحاادة وها   اايع  ماد  ، 1157م ومااات 1111جارب ولااد يف الناصارية 
م وخقلّااد 1111مااواحم الباجاان جاا  ولااد فااا  بغاادال  -11م وخقلااد ونارة واحاادة وهاا   اايع  مااد  ، 1117يف لااامراء 

م وخقلااد ونارة واحااادة 1161م وماااات 1111منيااطف  العماااري ولااد يف امل صااة  -11ونارة واحاادة وهاا  لاااا مااد  ، 
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  بعد هيا اللرح املفنّية ، قاف لنا عبد اهلالي اجلليب: 
 بر ِّ لآخي لكم م عدا  مغ رنيا ال نراء  .

وفع  خعني اليا م والسااعة الااا نلتقاا  فيهاا بنا ري الساعيد وبنيا بة األلاتاذ املرحا م امحاد 
  مني  . 

ويف ي م اللقاء خرخرنا فا  نحام السري ووصلنا    مكتاب رنايا الا نراء يف وقات متارخر ، 
 وركب ليارخن وغالر املكتب . ورهنا وه  خير  من مكتبن ، فسّلم علينا 

ليا مل يتام اللقاء مغ رنيا ال نراء باة مت اللقااء ماغ الا نير اجللايب ، وواا حاّد نا بان : هنااك 
قنيااة طريفااة خساات   الاايكر والت قاا  عناادها ، ألهنااا خعاااكا جانبااا  ماان ظاا ف الد قراطيااة الااا  

 كانت خس ل العرا  فا  العهد امللك  ،
 حوباا يتنافس   عل  مقاعد املا واحلقانب ال نارية .حيـ كا   ربغ و ربع   

قاف لنا اجلليب : قباة ي ماني  و    ة ، كا  هناك اجتما  بيا وباني ن ري الساعيد وصااا 
جاارب ا ويااا اللاايا  كانااا يتناوبااا  علاا  خقلّااد املناصااب ال ناريااة وخلااكية احلك ماااة لكاان ناا ري 

يف بيااا ومبااا    بيااا كااانن فااا  منطقااة  ااعبية وكااا   السااعيد  ااغة الاا نارات اكثاار ماان غااريه  ا
الداخاة  لين عليان     ار بوقاا  يكثر فين النيابيا  ، فعنادما اجتاان نا ري الساعيد ومعان صالااح 

قراباة اتمساني طفا   ا جرب وعدل من الا نراء الوقاا   لاا  بيتناا ،  خاي األطفااف ا وكاا  عادلهم 
 للهجة الدارجة :ينيفق   ويق ل   برعل   ص اهتم وبا

 .(1)«ن ري السعيد القندرة وصاا جرب قيطانة » 
يضي  عبد اهلاالي اجللايب ، فتر اارت كثااريا  عنادما ةعات ذلاو ، فقلات ل لاادي ، اذهاب 
و عطاا  لكااة طفااة ننياا  لينااار ليغااريوا  ااعارهم وليعلنااا ا عاان  ااعار مبيااد عناادما خياار  ناا ري 

 السعيد من البيت . 
جتماعهم ، خرجا ا مان بيتناا ، فتلقااهم األطفااف بالتنيفياا  وبباقااة وبعد     مّت الضي ق ا

                                                                                                                                                                      

حمماد  -21نارة واحادة وها  لاا عساكري ، م وخقّلد و 1117ن ري الدين حمم ل ولد يف  ربية  -21وه  لا مد ، 
عباااد ال هااااب  -22م وخقلّاااد ونارخاااني وهااا   ااايع  ماااد  ، 1114م وماااات 1117فا اااة اجلماااايل ولاااد فاااا  الكاظمياااة 
 م وخقلّااااااااااااااااااد ونارة واحااااااااااااااااااادة وهاااااااااااااااااا   يعااااااااااااااااااا  مااااااااااااااااااد  ، 1164م ومااااااااااااااااااات 1111مرجااااااااااااااااااا  ولااااااااااااااااااد يف احللااااااااااااااااااة 

 قّلد ونارة واحدة وه  لا مد  . م وخ1176م ومات 1111 محد  تار بابا  ولد يف بغدال  -23
 القندرة : ه  التعبري الدار  لكلمة احلياء .  القيطا  : ه  اتيط اليي يلّد بن احلياء . (1)
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 مان الوه ر وهم يرللو  : 
 «.ن ري السعيد  دة ورل وصاا جرب ر انة » 

فابتسااام نااا ري الساااعيد مااان هااايا التغياااري املفااااجل ووقااا  علااا  مااادار   حاااد البيااا ت وقاااااف 
 لت  صا ات األطفاف مرلله : لألطفاف : ك يا  بنان   قروا مثة ما كنتم خقرؤو  ، فاعت

، طفا  األطفااف يارللو  ذلاو بينماا نا ري « ن ري السعيد القندرة وصاا جرب قيطاناة » 
السعياد وصاا جرب وبقياة الضيا ق مان ال نراء ينيفق   لألطفاف ويقارؤو  معهام ويضا ك   

. 
ناا  حاا  لا   باعتقالي هايا مظهر مان مظاهر الد قراطية ،    يك   احلاكم ماغ رغبااة ال

 كا  ذلو يف الظاهر . 
قااااد يكاااا   ناااا ري السااااعيد غا اااابا  فااااا  باطناااان ماااان هاااايه العبااااارة امللااااينة ، لكاااان طقاااا   
الد قراطية والتنافاا  بن احلر جتعلن مت ا عاا  إلرالة الناا  حا  ل  كان ا من النيابيا  النياغار 

 . 
خعماااااة علاااااا  وارلااااااة فقااااا ة احلك ماااااات الد قراطيااااااة خكماااااان فاااااا  وجااااا ل األحاااااواب الااااااا 

الضغ طات عل  احلك مة لتعدية م قفها باجتاه النياا العام . وهايا ه  عامة  باات للسالطة 
، فرغلب اكنق بات العسكرية الاا حد ت فاا  العارا  بتنيا ري  هناا حاد ت نتيجاة التفااوت 

كثريااة فاهنااا الفاااحش باااني وجااا ل األكثريااة ووجاا ل األقليااة يف الساالطة، فكلمااا انلال ا ااطهال األ
لتق م بنلاط مضال، وك يهد  هلا باف    مل خرخي حق قها من األقلية، فه  خعمة املست ية 

 من  جة خغيري نظام احلكم.
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 االنقالبات تكريس للدكتاتورية
واكنق بات العساكرية الاا حاد ت يف العارا  خا ف اتمساني لانة املا اية هاا  حنيايلة 

وانقاااا ب ر اااايد عااااايل  ى نيام داااااا انقااااا ب يالاااااني اهلااااامش هاااايا التفاااااوت، فهناااااك خغياااااريات قاااا
عباد السا م عاارق وانقاا ب امحاد حسان البكار الكي   وانق ب عباد الكارمي قالام وانقا ب 

ا اليي خدف ال قاانغ انان فاا  طريقان  لاا  الساق ط  يضاا  ا، ألنان جااء بديكتاخ رياة  ى نيوانق ب صدام
 فاا  غاريه . فااإذا خلّاد التااري  الام احلجاا  بان ي لا  الثقفاا  يف مل نار مثاي   هلاا ك يف العارا  وك

 اإلجرام ، فإّ  صدام فا  احلجا  يف جرانمن . 
ومبقارنااة بساايطة نسااتطيغ    ناادلة علاا  بلاااعة جاارانم صاادام ، فقااد كااا  احلجااا   كاام 

 يرا  .منطقة والعة من العامل اإلل م  خبتد  بالك فة وك خنته  ح   فغانستا  ومرورا  بإ
وقد ذكر املبرخ    نن قتاة نهاء ربغ ملي    نسا  من الايين كاان ا فاا  لاج نن ومعتق خان 

 .(1)، ولام حكمن نهاء علرين عاما  
  ما صدام فه   كم منطقة ك ختجاون علار املناط 

 الاا كا   كمها احلجا ، مغ ذلو فهنااك اكثر من نني  ملي    نسا  يف لج نن .
هم علااا  اتااارو  مااان العاااارا   و الااايين فااااّروا مااان طغيانااان ، فهااام ينااااهوو   ماااا الااايين  جااارب 
 األربعة م يني  نسا .

 قرابة (1)واليين قتلهم فا  احلرب العراقياة اإليرانية
                                                           

 وقد ذكر الع مة الفقيد حممد ج ال مغنية مناذ  من جرانم احلجا  يف كتابن الليعة واحلاكم   .  (1)
م غاارات ج يّاة علا  املطاارات اإليرانياة وقنيافت املاد  اإليرانيااة 1111 يلا ف  22 اّنت الطاناارات العراقااية ظهارية يا م (1)

فرقة عسكرية    لاخاة احلدول اإليرانية يف مساحة خقدر مثامنانة كيل  مت ،  12املهمة ، يف نفا ال قت انطلقت 
منها خطبي  اخفاقية م عن قب ف العرا  باللروط اإليرانية و 1111هب  1والتمرت احلرب مثا  لن ات وانتهت يف 
مني والا قامت هيه احلرب عل   لغانها من اجلانب 1175ى  ه1411اجلوانر الا وّقعها صدام ماغ  اه  يرا  عام 

العراق  . ومشلت خسانرهاا عّدة ج انب، اجلاناب البلاري والعساكري واملاايل واكقتنياالي واكجتمااع  والثقاايف . 
ملياار لوكر . ويف اجلاناب اكجتمااع   511ه ومعّ   . ويف اجلانب املايل فف  اجلانب البلري ملي نا قتية ومل ّ 

: جي   من األيتام واألرامة وامللاكة اكجتماعية . ويف اجلانب اكقتنيالي : حتطيم البنية الت تية للبلدين حا  
وغااار  األحقااااال  ملياااار لوكر . ويف اجلاناااب الثقاااايف : قتاااة كفااااءات اللاااعبني 121   اعماااار العااارا   تاااا     

ني 16.2والبغضاء بينهما وحتطيم مراكو ا  ار والتاراث وما  لا  ذلو . وخر  العرا  من هيه احلرب وخبلاإل لي نن ى
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 ، (1)امللي ناني غاري اليين قتل ا فا  اجتياح الك يت
                                                                                                                                                                      

ني ملياار ومدفا عاات نقادية لع لياة ك يتية با 14.2ى ملياار لوكر م ّنعة باني ليا   ومنيارق غاري حك مياة خقاّدر با 
ني ملياااار وليااا      اكحتاااال السااا فيا  السااااب  14ية لاااع لية ك يتياااة لنيااااا العااارا  ىني ملياااار ومبيعاااات نفطاااا27ى 

ني مليار ، فا  حني كا  العرا  قبة احلرب  لو فانضا  ماليا  15-11ني مليار ولي    خرى ما بني ى16ا ى وفرنسا ب
خاا ف  خاحااة الفرصااة لاان ني مليااار لوكر . وخعتاارب هاايه احلاارب ماابامرة إل ااعاق  ياارا  وخق يااة صاادام ماان 41قاادره ى

لضرب معار ين يف الداخة بيات الطريقة الا يفسر النظام مب جبها احلرب ماغ  ياارا  . وماان مجلاة حنياال احلارب 
 هبا ط معّدف العمر للفارل العراقا  واإليرانا  مبقادار

و جيااال احلسالاايات واحلقااد بااني  علاارة لاان ات ، و ااع  النماا  اكقتنيااالي يف املسااتقبة نتيجااة لاايهاب الكفاااءات قاات   وخع يقااا ،
 ./  .        21اللعبني املسلمني واليي ك يووف  كّ بيهاب  كثر من جية ، وذخفيض  لرانية مليوانيتها الدفاعية قرابة 

 لاا  جناادي ماان احلاار  اجلمهاا ري ، 111م  اايش ق اماان 1111احتااة العاارا  الك ياات فجاار الثانااا  ماان هب عااام  (1)
ك يتيا   ّما  عداما    11121، ومت احت هلا يف اقة من مثا  لاعات ، ا وقتة خ ف اجتياحن لبابة  351  موولين ب

م ا وفرف حك مة خابعة لن ، وبعد لتة  يّام  ّم الك يت قسارا   لاا  1112 و خعييبا  حسب خقرير البنتاغ   عام 
باان عماان حساان اميااد حاكمااا  عليهااا . العاارا  واعتربهااا احملافظااة التالااعة علاارة وةّاهااا الكاظميااة ، وعااني صاادام ا

م ، حيـ بد  القني  اجلّ ي األمريكا  26/2/1111 خرجن األمريكا  مغ بقية لوف الت ال  من الك يت يف 
ي م ، والق  عل  العرا  ما يعالف ما القاا  علا   ملانياا النانياة  طيلاة احلارب  44م والتمر ملّدة 17/1/1111يف 

دام كميات كبرية من الني اري  اليكية خعالف ما الت دم يف خسغ لان ات مان حارب العاملية الثانية ، وجرى الت 
فيتنااام . وخ قاا  القتاااف بعااد حاارب مل خاادم لاا ى مانااة لاااعة والتساالم العاارا  جلميااغ مقااررات جملااا األماان فاادمر 

، حرصات   لل تن الن وية والكيميانية واجلر  مياة وصا ارخين ، كماا فر ات عليان مقاطعاة جتارياة وحنياار اقتنياالي
ال كيااات املت اادة علاا  خنفياايه وحتديااده ، ف ااّة الفقاار واجلاا    وخفّلاا  املاارف وانتلاارت البطالااة وكثاارت الساارقات 
وحااا الث الساااط  وانتلااارت اجلر اااة ولّمااارت البنياااة الت تياااة و اااّح الغاااياء والااادواء وكثااارت ال فياااات وخباّصاااة وفياااات 

نن وهاجروا     تل   حناء العامل هرباا  مان اجلا   والبطالاة األطفاف ، حتّ ف العرا      نقاف وحطام وخلّرل لكا
. ى نظر كتااب عامل صغري ب  قيالة حكيمة ، للمبّل  : عبد الكرمي فرحا ني . وبد  رةيا  وق   ط   النار بني 

ك ملياار لوكر ، وهايا الارقم  621م ، وبلغات خساانر احلارب املالياة 21/2/1111قّ ات الت ال  والعارا  فاا  
ساني ملياار لوكر  يلمة ما انف  لدعم ق ات الت ال  الا  خرجت العارا  مان الك يات ، وك يلامة واحاادا  ًو
خرجاات ماان الاادوف العربيااة يف  ااكة  رةاا   و خاااّص ، وك يلاامة مااا حلاا  بالبيئااة ماان   ااارار ، وبلغااات خسانااار 

 العرا  البلرية مانة
سااني  لاا  جناادي ومااانا  لاا   لااري يف حااني بل غاات خسااانر األمريكااا  مانااة ولااتة و ربعااني جنااديا  و ربعمانااة ولاابعة ًو

 211مليااار ، و عااالة األعمااار  51ولااتني جريااا ا  . وماان مجلااة خسااانر العاارا  املاليااة نيااالة لي ناان علاا  مااا لااب  
مليار  25مليار ، وهيا ك يلمة كلفة املعدات العسكرية الا فقدت يف احلرب، ولي   كغرامات حرب للك يت 

ا  عالة العرا     ما قبة الث رة النيناعية ، وهيا ما   ار  لين خقرير مساعد 1لوكر  ومان نتاناا احلرب األخرى : 
ااا خقلااي  حجاام الفاار  العراقيااة ماان لاابعني    واحااد و   ااني ، وذخفاايض احلااار  2األمااني العااام لألماام املت اادة ، 

اا 3ليتان العساكرية ماان طاناارات ولباباات وماا   ابن ذلاو ، اجلمه ري من   نا علرة فرقاة    لابغ فار  وحتطايم ه
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 وغري اليين قتلهم يف لج نن وننواناخن .
يب الاايي  اار  اا  الساجناء يف العارا  ، وباني التعاييب فاا  و ذا ما قايسنا  نا ا  التعي

 نمن احلجا  ،  لظهر الب   اللالغ ، وألخاي صدام الرقم القيال  يف كة جر ة . 
و   احلجاااا  مل يفساااد الطبيعاااة ،  ماااا صااادام فمااان جرانمااان جتفيااا  األهااا ار وخساااميم امليااااه 

 و حارا  ا باار النفطية وخل يـ البيئة . 
    ذ  بني صدام واحلّجا  .ف  قيا

وماان جهااة  خاارى فااإ  اإللاا م كااا  مطّبقااا  يف ال اقااغ اكجتماااع  واكقتنيااالي فااا  ذلااو 
الاااومن ، نتيجاااة وعااا  املسااالمني واكندفاعياااة الكاااربى الااااا  وجاااادها املسااالم   األواناااة لتطبيااا  

 ف ، وكاااا  كااااا  لااااري املفعااا« ماااان لاااب »وقاناااا   « احلياااانة للمباحاااات»اإللااا م ، فقاناااا   
 املسلم   يدا  واحدة  وجسدا  واحدا  يلّد بعضن بعضا  .

 « .املساواة»وقان   « احلريات»وكا  املسلم   يعمل   بقان   
 ما العرا  يف عهد صادام ، فاالق انني مسات رلة ،  ماا مان اللار   و مان الغارب ، والنظاام 

 اواة . اكقتنيالي املطبَّ  ه  نظام مست رل  يضا  ، وك حريات ومس
  ما ليالة اإلفسال اكجتماعا  واألخ قا  ، فه  املنها الثابت لدى السلطة . 

 فقد  حني  يل  حد اكخا ة عدل امل ه  يف بغدال، 
                                                                                                                                                                      

./ وحنيااا هلا علااا  مسااااعدات مااان الااادوف الغربياااة و مريكاااا خقااااّدر 21ذخفااايض  لااارانية مليوانيتهاااا الدفاعياااة حااا ايل 
باملليارات من الادوكرات ، و لال ة متطا رة مان  مريكاا ، وخغطياة  ع مياة هلجارة علارات األلا ق مان اليها ل مان 

ا  صابح  5ا ذخلاي   مريكاا مان عقادة اهلو اة الاا حتّملتهاا يف فيتناام ، 4ربا اللرقية واحلبلة     لرانية، روليا و و 
ا هيمنة  مريكا عل  الدوف اإلل مية ، و جياال ق اعاد عساكرية 6العرا  مكب   بالقرارات الدولية وجلاا  التفتيش ، 
اا  اع  1هب ط معدف العمر العراق  مبقدار ًا لان ات ،  ا7هلا يف هيه الب ل وخثبيت ليالة احمل ر ال احد ، 

ااا لاايطرة  مريكااا علاا  1النماا  اكقتنيااالي يف املسااتقبة ، نتيجااة ذهاااب الكفاااءات يف القتااة واملعاا قني والتلااريد ، 
./ مااان احتيااااط  الااانفط العاااامل  ، واجباااار منظماااة األوباااو علااا  اذخااااذ ليالاااة 56مناااابغ الااانفط ، فاااإ  يف اتلااايا 

اااا محاياااة  لااارانية 11اااا  جياااال اكنقساااام فاااا  النيااا  اإللااا م  وانتعاااا  النظرياااة اإلقليمياااة ، 11مريكاااا ، خرخضااايها  
ااا 12و جبااار العاارب علاا  املفاو ااات مااغ  لاارانية ، و جبااار الاادوف اإللاا مية علاا  فااتح ع قااات مااغ  لاارانية ، 

يعاّد  اروري حلفاك امل حاة الغربياة ، ليطرة الغرب علا  املماّر املاان  اتليجا  ، كخنياالن باالب ر األمحار ، والايي 
ااا  بقاااء صاادام يف احلكاام و خافااة لوف اتلاايا مناان ، والااتثمار األمريكااا  هلاايا اتاا ق فااا   ماا ء  ااروطهم ، 13

ا خسريح امّندين يف احلرب يف ظّة اقتنيال  منهار ، حيـ بلإل عدل اجلنا ل يف اجلايش 14وباللكة اليي يقرروه ، 
 . العراق  ملي       مدّرب
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فكاناات اكثاار ماان  لاا  ملهاا  يف عهاااد صاادام ، وليساات بغاادال وحاادها مااا َحظاياات داايا 
املااا اخري وبيااا ت القماااار  اكهتماااام مااان لاااد  صااادام ، باااة املاااد  األخاااارى  يضاااا  نلااائت فيهااااا

وامل ه  ، ح  وصلت الن بة    العتبات املقدلة كربا ء والنجا  والكاظمااني ، حيااـ جتاد 
 قنا  اتم ر الفارغة يف  ماكن القمامة امل   عة فا  مركو املدينة . 

ولااان يساااتقر ال  اااغ فاااا  العاااارا  طاملاااا ظااااة هاااايا التفااااوت الفاحااااش بياااان األقلياااة احلاكماااة 
 األكثرية احملك مة . و 

 وهيا عامة مهام باعـ عل  اكنفجار       يعط  للليعة حق قهم ، هيا  وك  . 
 ما  انيا  : فتطبي  ق انني اإلل م باللكة اليي ورل يف الكتاب والسنة ، حيناها لتك   
قلااا ب اجلمااااهري ماااغ حكامهاااا ، وحينهاااا لااايعّم اكلاااتقرار يف العااارا  ، ولاااتقام فيااان حك ماااة 
خعتمد علا  خضامان الَلَعب وليا عل  السا ح ، بااة  ّ  الساا ح لايك   للادفا  عان البلاد 
وم اجهة امرمني واجلناة ،  ما احلكا مة فاإّ  اللعب ها  اليي ليت   احلفاظ عليهاا ، فهنااك 

 مثة معروق :
اغ    ، خستطياا« خستطيااغ    خنينااغ بااحلراب كااة  ااال لكناو ك خساتطيغ    جتلاا عليهاا » 

 خستفياد من الس ح فا   عماف كثرية ، لكنو ك خستطيغ اكعتمال 
 علين .

ومن هنا ن حك بني الفتة واألخرى ، هناك انق ب عسكري  دث فا  بلد  لا م  ، 
 وكة انق ب ير  ليست دم الس ح  يضا  ، وه  يكتب هنايتن بنفسن مثلما يكتب بدايتن .

فسرعاااااا  مااااا ي اجاااان بساااا ح مقابااااة ، وهكااااايا ينهاااااوم    عماااار الساااا ح عماااار قنياااااري ، 
اكنق بي   القادام  يف وجان اكنق بياني اجلادل ، وك قيماة لللاعارات واأل اكاف لا اء كانات 
احلك مااة الااا حتتضاانهم مجهااا رية  و ملكيااة  و مااا   اابن ذلاااو ، طاملااا كاااا  املنطااا  قانماااا  علاا  

 الس ح .
 

 
 لقاء لم يتم

اللقااااء بنااا ري الساااعيد ، والطريااا  يف األمااار    نااا ري الساااعيد قااااد  مااار و خاااريا  مل نساااتطغ 
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، و صدر احلكم  (1)«األخ   وا لاب » باعتقايل واعتقاف  خ  السيد حسن و عضاء جملة 
بالسااجن    ااة ا ااهر علاا  كااة واحااد منّااا ، حيااـ اعتقااد    هاايه املااة خاادع   لااا   لااقاط 

 احلكم ، و هنا خلكة خطرا  عليهم . 
 وجاااد حكمااا   ااابن  (2)ال قاات الااايي  لغاا  فيااان ناا ري الساااعيد الربملااا  وحاااّة األحااواب ويف

 عريف يف مديناا كرب ء والنج  ، وكا  يطمح باملويد مان اكلتبدال ،  كّ  ّ  
 عمره مل  هلن ط ي   ح  يويد فا  االين وغّين ، و   يلق  القبض علينا . 

لر علا  هايا األمار ، ك  احلا نة العلميااة وعلماءهاا  وكنت يف حينن عل  يقني برنان غااري قاا
كاااان ا  ق يااااء ، فااا  جيااار  نااا ري الساااعيد علاااا  القياااام مبثااااة هااايا العماااة ، ولرمباااا كاااا  هدفااان    

 يست ادم ل ح التهديد وال عيد فقط .
 وعل   ي حاف : فقد  صبح اعتقالنا من قبية السالبة بانتفاء امل     .

ن صااابغتها السيالاااة ، ومااان يرياااد التااايقن مااان ذلاااو ، يستطيااااغ    علماااا     املاااة مل خكاااا
الااا كانات خنياادر مان مدرلاة الساليمّية كااة  هاار « األخا   وا لاب»يستطلاغ  عادال جملة 

مارة ، فسيجد فا  هيه املة م   عات عاماة حاا ف اإللا م واألخا   واأللياا  ، ولان جياد 
السااعيد يت ااّ ق ماان املااة   ااد اتااا ق ، وهااايا  فيهاااا  كثاار ماان ذلااو ، ماااغ ذلااو كااا  ناا ري

ماكرّنا ن حظن علين ، فقد كا  حسالا  بلكة كبري يف  واخر  يامن ، خيلا  مان  صاغر كلماة 
 ، ح  وصلت خليتن   

 هيه املة ال ليعة الا مل ختضمن ا  ا  ليالية . 
لنااا  ، وحتسااب كاااة وهكاايا احلك مااات املسااتبدة فااا   واخاار حياهتااا خضااي  اتنااا  علااا  ا

 صي ة عليهاا ، وهيا وّا يعجِّة يف لق طها واند ارها .
الاا كانت خنيدر من مدرلة الساليمية الاا  رايدت « األخ   وا لاب»علا  ذكر جملة 

                                                           
مني والتمرت 1157ى  ه1371جملة  هرية خعىن بلبو  الدين واكجتما  واألخ    صدرها  لة من العلماء بتاري   (1)

   ث لن ات . 
 ى يل ف  ه1374فا   هر حمرم  11بعد     صادر مرل ما  رقام  (2)

ابيااة وبقياات الااب ل حااا  مني خضاامن حااّة األحااواب السيالااية و غاا   النياا   النيااالرة عنهااا وخ قاا  احلياااة الني1154
مني باااادو  صاااا افة و حااااواب ، وماااان خلااااو األحااااواب الااااا منعاااات حااااوب 1151ى  ه1377انقااااا ب قالااااام عااااام 

 اكلتق ف وحوب ال طا الد قراط  وحوب األمة اك تاك  وحوب اجلبهة اللعبية ال طنية .  
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يف كارب ء املقدلاة ، هناااك ًااا علارة جماالة  خارى كانات خنيادر مان مادار    ه1251عام 
  خرى . 

، وكانتاااا خنيااادرا  مااان « صااا ت الت حياااد»، و (1)«نة الدينياااة ج باااة املساااا»منهاااا : جملاااة 
 . (2) ه1331املدرلة اهلندية الكربى والا خرلست عام 

 من مدرلة السليمية .« القره  يهدي»جملة 
 .  ه1351من مدرلة ابن فهد احلل  والا جردل بناؤها عام « ص ت العتة»جملة 
باللغااة العربياة مان  (3)«منابغ الثقافة اإلل مية»باللغاة اإلجنليوياة و« مبال  اإلل م»جملة 

 .  ه1271مدرلة بالك بة والا خرلست عام 
ماان مدرلاة الكتااب والعاتة ، وهايه املدرلاة  نلارت لتبياة اتطبااء «  ع م الليعة»جملة 
 واملبّلغني .
 « . قد  لره»من مدرلاة اللي  مهدي املانندرا  (1)«ذكريات املعنيا مني»جملة 
 .  ه1251من مادرلة البقعة والا خرلست عام  (2)«ص ت املبلغاني»ة جمل

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

                                                           
مني 1171ى  ه1311عاما   ي ح  عام مني والتمرت فا  النيدور علرين 1151ى  ه1371جملة لينية صدرت عام  (1)

  . 
 م .1121عام  (2)
 جملة فكرية لينية التمرت يف النيدور خسعة  ع ام . (3)
والاتمرت يف النيادور   ه1315جملة  هرية خعىن برحياء ذكرياات األنماة املعنيا مني صادر عادلها األوف يف رمضاا   (1)

 ملدة لنتني . 
مني ولغاية 1161ى  ه1311املبّلغني وصدر عدلها األوف يف رجب عام  جملة لينية  قافية صدرت من مكتب ص ت (2)

 مني .  1162ى  ه1312
وصدر منها لتة  عادال فقاط . وهنااك  صادارات  خارى منهاا مان وحا  ذكار  هاة   ه1317جملة لينية صدرت عام  (3)

 البيت ، للسلة الب  ث اإلل مية ، ص ت البت ف . 
  ه1251مني ، ومدرلاااة الساااليمية وخرلسااات لااانة 1767ى  ه1111نة منهاااا : مدرلاااة حسااان خاااا  وخرلسااات لااا (4)

مني ، ومدرلااااة الساااايد اماهااااد 1152ى  ه1261مني ، ومدرلااااة صاااادر األعظاااام الناااا ري وخرلساااات لاااانة 1134ى
مني ، ومدرلاة املهدياة 1154ى  ه1271مني ، ومدرلة البالك بة وخرلست لانة 1154ى  ه1271وخرلست لنة 
مني ، 1171ى  ه1217درلااااة املاااارينا كاااارمي اللاااارياني وخرلساااات لاااانة مني ، وم1167ى  ه1214وخرلساااات لاااانة 
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 مسؤولية العلماء
ار بعضنا ؟ وكي  يفكار ومن نافلة الق ف    ننقة هاخاني القنيتاني ، ح  يتبني كي  يفك

 الغرب يف غوو ب ل املسلمني  قافيا ؟
، اجتمعناااا يف بغااادال ماااغ عااادل ماااان العلمااااء  ى نيقااااف لاااا  السااايد هباااة الااادين اللهرلاااتا 

 واملنيل ني ، وطلبنا منهم ، الب ـ يف ملكالة الترب  والسف ر، الا هتدل العاصمة بغدال.
 املسبولية : ل ابة صي  لرعا  ما خنقلغ .فقاف  حد امتمعاني خربيرا  لتهاربن من 

وخط رت امللكلة ، فبعد    كاا  عاادل املتربجاات كيوياد علا  عاادل  صاابغ اليااد ، اصابح 
 العدل يتجاون اتمسني ، مث بلاإل املانة . 

واخساااغ » يقااا ف : ..« لاا ابة صااي  »فاجتمعناااا ماارة  خااارى ، فااإذا بااايلو الاايي قاااف : 
 « .اتار  عل  الراقغ

 

 
 الفساد :

 منهج الحضارة الغربية
نقة يل  حد األصدقاء ، قاف بعد قيام   رة العلرين الاا كانت لببا  لتغيري النا  وانلياال 
وعاايهم السيالاا  بتاااررخيهم احلااديـ ، وانتلاااار القاايم األخ قيااة يف امتماااغ ، وبعااد التلاااهال 

                                                                                                                                                                      

  ه1327مني، ومدرلاااااة احلسااااينية وخرلساااات لااااانة 1113ى  ه1311ومدرلااااة اهلنديااااة النياااااغرى وخرلساااات لاااانة 
مني ، ومدرلاااة اجلعفرياااة األو  وخرلسااات لااانة 1111ى  ه1321مني ، مدرلاااة الر ااايدية وخرلسااات لااانة 1111ى

مني ، ومدرلااة الربوجاارلي وخرلساات 1137ى  ه1357وخرلساات لاانة مني ، ومدرلااة اتطيااب 1114ى  ه1332
مني ومدرلة ابن فهد احلل  ، ومدرلة البقعة ، ومدرلة اإلماام النياال  ، ومدرلاة  اري  1161ى  ه1311لنة 

 العلماء ومدرلة احلسنية ومدرلة احلفاظ األولا  . وقد
ميااٌو فااا  الساااحة اإللاا مية كجماااف الاادين األفغااا  ذخاارّ  ماان هاايه املاادار  جمم عااة ماان العلماااء الاايين كااا  هلاام لوٌر مت

واللاااي  حمماااد  اااري  املاننااادرا  امللهاااا ر بلاااري  العلمااااء والسااايد حمماااد بااااقر الطباطباااان  والسااايد حمماااد علااا  
 الطباطبانا  والسيد حمسن الكلمريي واللي  عبد الرحيم القمّ  والسيد مرخض  الطباطبان  .   
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ال ، فلااهدت عاادة فتياات ذهبات    بغاد« قاد  لاره»قانادها الليا  حمماد خقاا  اللارياني 
 متربجات ، فتعجبت من هايا املنظر غاري املرل ق . 

مث وصلت  لا   ار   ا  ، فاوال خعجايب عندما  اهدت خلو املتربجاات الا    ااهدهتن 
 قبة قلية وهّن جيرلن يف هيا اللار  . 

غ ، ويف وحتااا َّف التعجااااب  لاااا  عاااا مة التفهااااام ، عنااادما  ااااهدهتن يف  اااار   الاااـ ورابااا
  وقات  تلفة يف العنير والنيباح .

فت رياات عاانهن ، وبعااد الااتف   واكلتقنياااء ، خبااني  هنااان مرخبطااات بالساافارة الربيطانيااة 
 يف بغدال ، و  َّ السفارة قامت  لبهن    العرا  من اتار  . 

نساااء وهاانَّ مكلَّفااات بالسااري يف  اا ار  بغاادال داايا اللااكة ، لنلاار التاارب  وات عااة بااني ال
 العراقيات.



 55 

 

 اللقاء
 بالدكتور عبد الحميد كاظم وزير المعارف

، التقينا بن مغ جمم عة مان األصادقاء ، وطلبناا منان    يعيااد (1)وكا  ي مها ونيرا  للمعارق
 النظر فا  املناها الدرالية عل    ء اإلل م .

من حااااروب قااااف : مناهااااا املااادار  ختضااامن الكثااااري عااان الااادين اكلااا م  ، فهاااا  ختضااا
وغووات الرل ف ىصّل  اهلل عليان وهلان ولاّلمني وبعاض التلاريعات اإللا مية كالنيا ة والنيايام 

 واحلا . 
وختضمن  يضا   ح اف مجالة مان  ص اب الرل ف ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني وخااري  باا 

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

اإللاا مية ، والاااا خعتاارب األلاااا  فااا  اإللااا م ، وكاناات هااا  الساابب يف التفااااق الناااا  
 ح ف الدين اإلل م  فا  فتة الدع ة . 

 نظر ا      نسبة انتلاار اإللا م واملساي ية ، فاملساي ية خاولال انتلاارا  ، و ناتم خعرفا   
اناااد غاااري عق نياااة ، فاملساااي ي   يق لااا   ،    اهلل    املساااي ية ليسااات  كثااار مااان جمم عاااة عق

 واحد وه  فا  ال قت نفسن    ة ، وكة من يسمغ ذلو يعرق  نن خرافة .
 ول  قلتام : جييبكم املسي ي    نتم  يضا  خق ل      اهلل ك  كن خني ره وك  كن لركن . 

لم   يقاااارو  برننااااا ك قلااات : هنااااااك فاااار  باااااني قاااا ف املسااااي يني وقااا ف املسلماااااني ، فاملسااا
نسااتطيغ    ناادرك كرناان اتااال  ، فمااثلهم مثااة ماان يقااا ف :    املدينااة الف نيااة غااري م جاا لة  و 
م جا لة وك ندرك م اصفاهتا ، بينما يق ف املسي يا      هاايه املدينااة م جاا لة وغاري م جا لة 

                                                           
 ًا لورات :   صبح ونيرا  للمعارق يف (1)

م . وفا  ونارة عل  ج لت 16/6/1154مني وخعني فا  17/6/1154-21/4/1154يف ونارة  ر د العمري الثانية ى
-14/12/1157مني . ويف ونارة عبااااااااد ال هاااااااااب مرجااااااااا  ى11/12/1157-17/6/1157األياااااااا خ الثالثااااااااة ى

مني . وفا  ونارة  محد  تاار 13/5/1151-3/3/1151مني . ويف ونارة ن ري السعيد الرابعة علرة ى2/3/1151
 مني .  14/7/1151-11/5/1151بابا  ى
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. 
ا وك نادرك حقيقااة حنان نقا ف كماا يقاا ف علماااء الغارب اليا م : حنان كنادرك حقيقاة الانف

 .(1)الروح
مث   اافت : لاا  خنيااف ت خاااري  الفت حااات اإللاا مية، وكياا     املسي ياااني لخلاا ا فااا  

 ليان اهلل  ف اجا  ،
 لت صلت    حقيقة غانبة عن املناها الي م ، وه  حي ية وواقعية اإلل م .

 و ليو هيه القنية التارخيية حا  َخطّلاغ عل  واقعية اإلل م .
فتاح املسلم   ب ل اللام ذكر املبرخ      املسلمني فر  ا علا   هلها مقدارا  من  عندما

اجلوية ا وه   قاة بكثااري مان الوكااة واتمااا الليياان فرر اا علا  املسالمني ا واملسالم   يرخايو  
 هيا املاف من امللركني يف قاباف احلماية الا ي فروهنا هلم .

هجا م الاروم ، مجاغ املسالم    هاة اللاام ، وقاال ا هلام :  وعندما خعرَّ ت ب ل اللام  لا 
 خايوا األم اف الا  خيناها منكم بعنا ا  اجلاوية ، ألننا ك نستطيغ خ فري احلماية لكم .

قااف املسي يا   :  نتم  حّب  لينا من حكامنا السابقني ا ملا ك الروم ا ألنكام ك خظلما   
   هنا احل  والعدف والس م . حدا  ، وألنكم خسريو  بالعبال عل

مث قاااال ا للمساااالمني :  م الناااا الاااااا  عطيناااااكم بعنااا ا  اجلويااااة ك نساااتجعها ماااانكم ، و ننااااا 
 لنك   معكم عندما حتارب   الاروم ، فإذا انتنيرمت عليهم فبها و كّ فرم النا ح ف لكم .

لنااا  لإللااا م هكاايا كااا  املساالم   يف خعاااملهم مااغ ا خاارين ، وهاايا هاا  لااار اعتنااا  ا
 وانتمانهم  لا  األمة
 اإلل مية .

مث قلت : كاا  ماان املفتاارف    ختضامن مناااها املادار  هايه األما ر وغريهاا ، وّاا لابب 
 ويسبب يف جيب النا  للدين اإلل م  .

وبناااءا  علاا  ذلااو ، فااإّ  علاايكم    خعر اا ا اإللاا م يف املاادار  باللااكة احليااا ي الاايي 
 يف ال اقغ اإلل م  ، ح  جتيب ا الفتية  لين .يعكا فهم احلياة 

 قاف بلغة اكلتفهام : و ح ك مو  كثر ؟

                                                           
    خرافات املسي يني ومعتقداهتم يف كتاب : ماذا يف كتب الننيارى ؟   »لام ظلن  «وقد خطر  اإلمام املبل   (1)
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،لساال الرفااه يف امتماغ ، وكنظَامَّ (1)قلت : لا   جريتاام قااناا   : ىاألرف هلل وملان عمرهااني
مني م يني النا     اإلل م ، فبهيا القاان   جعاة الرلا ف األكارم ىصاّل  اهلل عليان وهلان ولالّ 

األرف مبناولة اهلا اء واملاء ون ر اللما ، فكما    هايه الث  ة مباحة للجميغ كايلو األرف 
. 

 وهايا وا اح : ألّ  خال  املاء ها  نفسن خال  األرف.  
واليي جعة املاء هبة للنا  جعة األرف  يضاا  هباة ، والايي جعاة نا ر اللاما يساتنري 

 بن اجلميغ جعة األرف لكنا  للجميغ .
املا اااية ، مث  نكااام جئاااتم بعااااد ذلاااو ألجاااة هااايا انلااادَّ الناااا   لاااا  اإللااا م فاااا  القااارو  و 

 األرف وو عتم هيه
ا الا حباها اهلل للجميغ ا ملكاا  للدولاة ، فرخايمت املااف مان الناا  ، وقلاتم مان يرياد البنااء 

  باار  ، طاالبتم النااا(1)«بالطاااب »فيجاب    يرخااي الرخنياة واإلجااانة ، مث  صاادرمت ماا يساام  
يقياادوا  م كهاام عنااادكم عاارب الااروخني اإللاري ، هاايه األماا ر مل خكاان م جاا لة يااا م ذاك ، ولاا  
طبقتم حديـ الرلا ف األكرم ىصلّاا  اهلل عليان وهلان ولاّلمني : ىمان لاب     ماا مل يساب   ليان 

 كلتّ  النا  ح لكم وننيروكم .  (2)مسلم فه   ح  بنني
   الااات را  امللاااح فهااا  املالاااو لااان وكحاااّ  لغاااريه ومعاااىن احلاااديـ اللاااري     مااان يسااار  

 موامحتن يف ذلو .
 ومن يسر     منجم اليهب ويست رجن فه   ح  بن ألنن لب  ا خرين  لين .

 ومن يسر   لا  منجم األملا  فها  املالو لن ألنن  لب  النا   لين .
  لكمواللرط اليي و عن اهلل لب انن وخعا  ه  

                                                           
 . 2ح 271ص 5الكايف ىفرو ني :   (1)
الاادانرة  لااا  اكحاات ف العثمااا  ، وبالت ديااد يف نماان الاا ايل لاناارة خسااجية األماا اف غااري املنق لااة ، ويرجااغ خاااري  هااايه  (1)

 العثما  مدحت با ا حيـ ابتد  بتسجية األرا   األمريية ، مث بعد ذلو األم ك العامة . 
مني وقااد عرااني 1172ى  ه1211    وف لاناارة للطاااب  افتت اات يف بغاادال يف نماان الاا ايل العثمااا  حممااد رؤوق با ااا عااام 

رم را  هلاااا . وكانااات خعااارق بااادانرة الااادفت اتاقاااا  ، وقاااد جااارت فيهاااا الكتاباااة باللغاااة التكياااة مث منياااطف   فنااادي مااا
 التبدلت باللغة العربية  با    رة العلرين ، وخسم  فا  ال قت احلا ر مبديرية التسجية العقاري .  

 . 21115ح 1ب 111ص 17مستدرك ال لانة :   (2)
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 اء وك خفضُّة وك ميِّوة لقسم عل  هخر.فليا هناك التثن
ف     ألحد ا خاجرا  كاا   لكموبعبارة  خرى هيه كّلها ملن لب  يف  طار ق لن خعا  

 . (1) م لولة ا حيانة الكة
 ما  نتم ، فتق ل   كاة  ا ء ملو للدولة ، و هنا صاحبة املاف واحلا  فاا  التنياارق ، لايا 

اإللاا م وو اا  ا حقيقااة اإللاا م يف املناهاااا الدرالااية ، حااا  نقاا ف لكاام ارجعاا ا    ماانها 
 يعرق املسلما   لّر خقدم اإلل م . 

و ذا مل خفعل ا ذلو ، فإّ  املسلمني لييهب   كحمالة  لا  الغارب ا فض   مان عدم لخا ف 
 جتماعية .الغربيني يف اإلل م ا أل  الغرب  نح قدرا  مان احلارية ويعط  قسطا  من العدالة اك

وكيلو كممَّتم األف اه و ًدمت األص ات وصاالرمت احلرياات وحطماتم العاادالة اكجتماعيااة 
ونلاارمت الظلاام والطغياااا  ، و ّ  ماان طبيعااة البلاار النظاار  لااا  اللااع ب واحلضااارات ماان خاا ف 
وارلااات احلكااام ، فعناااد املقارنااة بااني وارلااات حكااام املساالمني وحكااام الغاارب يتضااح جليااا  

 لب   اللالغ .ا
ماااث   : احلااااكم الغرباااا  ك يااار   لاااا  احلكااام  كّ عااارب اكنت اباااات ، بينماااا جناااد قلاااي   مااان 

 حكام املسلمني من جاء 
 عرب اكنت اب .

ااا  كّ يف حاااكت نااالرة  ا    يرخااي وعناادما ينيااة احلاااكم الغاارخ  لااا  احلكاام ك يسااتطيغ 
ت اللاااعب ، ألّ  هنااااك  حواباااا  حاااارة خراقبااان مننيااابن وك    يت عاااب مبقااادراالر ااا ة  و يساااتغة 

وحتالبن علا  النيغرية والكبرية ، وهنااك ولاانة اإلعا م الاا حتنياا   نفالاان ، وهنااك القضااء 
املسااتقة الااايي  اكااامن ، وهنااااك مبلسااات للاات رية خويلاان ، ومثلمااا ياار     الساالطة ياايهب 

 عنها بعد  ربغ  و لت لن ات ا مث   ا . 
م يف ب لنا الي م فإنن ير   لا  احلكام وها  فقاري ، فيت ا ف باني علاية و ا اها  ما احلاك

 لا   نسا   اري ك  كان  حنيااء  م الان وعقاااراخن ، وك يتنّ ا  عان السالطة  كّ بااكنق ب  و 
 امل ت .

 ّ  لع خناااا لكااام    خطبقااا ا اإللااا م الاااايي فيااان احليااااة وال اقعياااة ،  لاااا م القاااره  الكااارمي 

                                                           
 قتنيال .راجغ م ل عة الفقن : كتاب اك (1)
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 ة النب ية والعتة احملمدية . والسن
وعناادما يعاايش النااا  فااا  هاايا احملاايط اإلجياااخ ، فااإهنم ك يلاا      اللاار   و الغااارب وك 

  ااول   خقليده يف النيغرية والكبرية .
 قاف : هيا الك م الايي  ةعن منكم ك م مجية ، لكنن مثايل وغري قابة للتطبي  .

 بينما  قابة للتطبي  ،قلت : عجبا  اللا ء اجليد غري 
 الل ء الرليء قابة للتطبي  ، ما هيا الك م ؟د

لقااد طربِّااَ  اإللاا م منااي عهااد الرلاا ف األكاارم ىصااّل  اهلل علياان وهلاان ولااّلمني وحااا  ًسااني 
 عاما  ، ف  ف هيه القرو  مل نسمغ من يق ف    اإلل م مثايل وغاري قابة للتطبي  ؟ 

    صبح اليا م غري قابة للتطبي  ؟يا خرى ماذا حدث لإلل م حا
مث   ااافت : مااااان خااااا ف ك ماااو ، عرفااااات  نااااو كخساااتطيغ    خطبِّاااا  اإللاااا م ، لكاااان 
بالتطاعتو    جتتمغ مبساعادياو ومعااونياو    خستلري  هاة اتربة واكختنيااص ، وخطلااب 

  يتباني لطا ب مناهم    يعكساا ا النيا رة ال اقعياة لإللا م مان خا ف املنااها الدرالاية ، حا
 املدار  واجلامعات كي  كنا وكي   صب نا ؟ 

 ويف ختام اللقاء خطرقنا    الفسال اإللاري يف ونارة املعارق ، مث انتهينا بال لا  . 
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 لقاء السيد محمد الصدر) ( رئيس الوزراء
رة   وهاا  مان رجاااف  اا   (1)اخفقناا مااغ عاادل ماان األصادقاء فاايهم الساايد حمماد علاا  الطباطباان 

العلاارين ا والساايد حممااد علاا  النياادر ،    نقاا م بويااارة  للساايد حمماااد النياادر الاايي كااا  رنيسااا  
 .  (2)لل نراء وخقلَّد  يضا  مناصب عديدة  خرى منها ونارة املعارق ورنالة جملا األعيا 

قررنااا    نااايهب  لياان ، لنت اادث معاان حاا ف  و ااا  العاارا  ، وكااا  قرارنااا    نلتقاا  باان يف 
 وليا يف املكتب ، ح  خك   لنا احلرياة الكافياة فا  خداوف جممة القضايا احلسالة .  املناوف

                                                           
الساايد حممااد علاا  باان الساايد مهاادي باان الساايد حممااد علاا  الطباطبااان  احلااانري ، ينتماا      لاارة و اا ت  صاا هلا  (1)

باللاارق الرفيااغ وعااوة الاانفا ، وهاا  خنتسااب    احلساان املثااىن باان اإلمااام احلساان الساابط باان اإلمااام علاا  باان  خ 
علاار اهلجااري وحااانت علاا  الوعامااة الدينيااة يف بعااض طالااب ىعلاايهم الّساا مني الاات طنت كاارب ء يف القاار  الثااا  

، ويعّد من خ ميي املرينا جعفر الطباطباان  والسايد هاالي اترالاا    ه1312األلوار ، ولد يف مدينة كرب ء لنة 
واللي  حممد خق  اللرياني .  ارك مغ اإلمام اللرياني يف   رة العلرين ، وخعاّرف ل عتقااف عاّدة مارات و نفا  

ولفاان يف مقااربة الع مااة الساايد حممااد   ه1311رجاااكت الثاا رة    جوياارة هنجااام يف اتلاايا . خاا ىف لاانة  مااغ بعااض
 اماهد . 

جملااا األعيااا  هاا  اجلناااح الثااا  مااا  األمااة ، ويتاارل  ماان علاارين عضاا ا  يعياانهم امللااو ، وخعقااد جلسااات املااا  (2)
ليااة ، وخطاا ف ماادة عضاا يتهم مثااا  لاان ات . افتااتح لورخاان اكعتياليااة يف األوف ماان خلاارين الثااا  ماان كااة لاانة مي 

م والاااادورة 1137-1133م والاااادورة الثالثااااة 1133-1121م والاااادورة الثانيااااة 1121-1125األو  بااااني عااااام 
 م والدورة السابعة1141-1145م والادورة الساللاة 1145-1141م والدورة اتامسة 1141-1137الرابعة 

 م حني لق ط امللكية . 1151-1157م والدورة التالعة 1157-1153 م والادورة الثامنة1141-1153
واجلناح األوف ه  جملا النا اب ، وها  عباارة عان هيئاة يرنت اب عان كاة علارين  لا  نسامة مان الايك ر نانابر واحاد ، 

انياة م ، وانبثا  لتااة علاار جملساا  ع  اا  عان مث1125وحرّدلت كة لورة برربغ لن ات ، وافتاتح لورخان األو  عاام 
م يف لورخااان 1137ني مقعااادا  ويف عاااام 11م ى1135-1125جماااالا . وبلاااإل عااادل مقاعاااده يف كاااة لورة مااان عاااام 

م ماان 1154–م 1147ني مقعااد وماان عااام 116م يف لورخاان الساللااة ى1143ني مقعااد ويف عااام 111اتامسااة ى
ني مقعد ، 145علر ىيف لورخن الساللة  1151ني مقعد ويف عام 135لورخن السابعة و   لورخن اتامسة علر ى

ااّة املااا علاا   ااا ء اكخااا ال اهلااامش  بااني العااارا  واألرل  يف  م ، وخناااوب علاا  هاايه املقاعاااد 11/5/1151وحر
مساي يني ، و   النظاام الاداخل  للمجلساني ا األعياا  والنا اب ا  6 ايعيا  و 56مانهم لانيا  و 73  نياا   135

ة نلااطاهتا   اافة    مناقلاة عاارف اللا انح اتطارية الااا يبي اا  للعضا  مناقلاة السيالااة العاماة لل ك ماة يف كاا
اا احلياة العامة بلكة  و بآخر  و ل انح  برام املعاهدات مغ الدوف األجنبية . للمويد  نظر كتاب النيارا  علا  

 .      66السلطة يف العرا  امللك  ص
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وكاا   وف ماا   اار الااتغرابنا هاا  بيتان املت ا ااغ الايي يقاغ يف  حااادى األنقاة ، ذلاو البياات 
 اليي مل نستطغ    منيوه  كّ ب ج ل  حد اللرطة عل  الباب . 

قراطاا  ، فهام خيتاارو  ألنفساهم ال لاانة املت ا اعة وهكيا املسبول   يف النظاام  ابن الد 
 لل ياة ، ألهنم فا 

 حالة خنافا ، عل  العكا من ذلو احلك مات املستبدة الا ك خعري  يية للر ي العام .
قنياار ماان قنياا ره يعااالف مئااات املااارات ، وكاااة (1)ف اااكم كنياادام  تلااو علاارات القنيااا ر

، فقنيااار واحااد ماان قنياا ر صاادام كلفاان مليااار لوكر ا  الاادار الاااا كااا  يسااكنها الساايد النياادر 
كمااا قاار ت يف  حاادى النياا   ا ودااايا املبلااإل نسااتطيغ    نبااا باان مانااة  لاا  لار مثااة لار 
الساايد حممااد النياادر ، ولاا  فر ناااا  ّ  كااة لار يسااكنها ًسااة  نفااار ، لكااا  امماا   ننياا  

 ملي    نسا  .
حرينيني   اد احلارص علا     ك يتعالاا ا علاا   فقد كا  ال نراء والرؤلاء قبة  ربعني عاما  

الغاااري، حاااا  يساااتطيع ا     نيااال ا علااا   صااا اهتم ، بااااة  كثااار مااان ذلاااو كاااا  هنااااك حسااااب 
وكتاااب ، فااإذا ا تااارى مساابوف لارا  ا ونياارا  كااا   م متنياارفا   م مديااارا  ا فاااإّ  النياا افة وولااانة 

ف ، وجياارو  حتقيقاااا  معاان ، حاا  يباانّي اإلعاا م األخااارى لتااا حقن باكلتفسااار عاان منياادر املااا
 منيدر املاف اليي  خ  بن .

وعناادما يكاا   الاارنيا لنّيااا  يسااار  قاا ت اللااعب ، ينياابح مجيااغ م ظفياان لني صاااا  مثلاان ،  
 كةٌّ بقدره ، فإّ  اللني ص النيغار هم ظ ف لّلني ص الكبار .

 عل   ي حاف : لخلنا البيت املت ا غ للسيد النيدر ،
 يب ، وجلسنا نت دث ل ية عّما جيري يف العرا  . والتقبلنا بالتح

 قلت للسيد النيدر : ملاذا ك خعط   احلريات احلقيقية للنا  ؟
ملااذا ك خسام    لألحااواب ال اقعياة    خنلااط وخعماة يف العارا  ؟ فهناااك خطار يهاادلكم 

 ب    هجاااا    و عاااااج      مل خساااارع ا فااااا  اذخاااااذ اإلجاااااراءات ال نمااااة ، وهاااا  خطاااار اكنقاااا
 العسكري . 

مث    التلهادت باحليااة السيالية فا  بريطانيا وفرنسا، وقلت : انظر  لا  هيه الادوف ، 

                                                           
    لنيدام مثانني قنيرا  هيا ما  حنيتن اجلهات الدولية . (1)
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نتيجاة ل جاا ل احلرياات ال اقعيااة وانعادام الكباات واإلرهااب ا    حااّد كباري ا ، نراهاا فااا  خقااادم 
اريااة يف ة مت اصااة ومل خلااهد باا الر اكنقاا ب العسااكري فيهااا ، أل  األحااواب السيالااية خعماا

هيه البلدا  ، وأل  الني ا  وام ت خنلر ارية ك  نعها  ي رقيب عان حتقيا  نلااطها، 
 وأل  رجاف الفكر يكتب   ما  س    نن  روري وكنم . 

 ما فاا  بلاداننا ، فإهّناا معرَّ اة ل نق باات العساكرية بالاتمرار ، ألهناا خفتقار    احلريااة ، 
 احلرية الكافية للتعبري عن هرانها . وك جتد األحواب فيها 

صاااا يح هنااااااك  حااااواب ، لكاااان هاااايه األحااااواب صاااا رية كقيمااااة ل ج لهااااا علاااا  الساااااحة 
 .(1)السيالية

قااااف السااايد النيااادر : علاااا  العكاااا واااا قلاااات : فاااإّ  حك متناااا يف ال اقاااغ هااا  حك ماااة 
احملظااا رة امل جااا لة يف األحااااواب السيالاااية الاااا خضااام  ربعاااا  و ربعاااني حوباااا  رةياااا  غااااري األحاااواب 

 الساحة العراقية ، كاحلوب اللي ع  وحوب البعـ .
قلت : ص يح عندكم  حواب و نا ك  ناكر ذلو ، ولكن هاايه األحااواب ك خستطيااغ    

 . (1)خق  با جن اكنق بات العسكرية عندما حتدث
 قاف : ك .. ك  عتقد    انقا با  عسكريا  ليقغ يف العرا  . 

ناااادما خكااااا   األحااااواب غاااااري واقعيااااة والعمااااة السيالاااا  عماااا    ااااكلّيا  ، فهااااايه قلاااات : ع
 األحواب ك خستطيغ   

 خقدم العرا  حضاريا  .

                                                           
 غ عبد الرنا  احلسا : بيا   لباب فلة األحواب العراقية فا ويرج (1)

. عاادم 2. عادم قناعاة نعمااء األحااواب بضارورة العماة علا   لاا  التنظايم اللاعيب 1عهاد اكنتاداب واكلاتق ف    : 
   ل رخاوا  .    عدلا  كبريا  من حمتيف السيالة قد اذخيوا من هيه احلرفة وليلة للعايش ولابي3خ فر قابلية التنظيم 

. كاناات ختاارل  علاا   لااا  الل نياايات كعلاا   لااا  5.  ااع   قااة النااا  فااا  التنظيمااات احلوبيااة 4السااريغ 
 .   16-15. التدخة األجنيب . خاري  األحواب السيالية ص:6املبال  

انقضاات  حيااـ ل َّ  جاارا  اتطاار ااادوث انقاا ب عسااكري ، وبالفعااة مااا« لام ظلاان»وهاايه نباا ءة لإلمااام املبلاا   (1)
مني . هاايا وكاا  لإلماام املبلا  1151ى  ه1377لن ات عّدة ح  قام عبد الكرمي قالم باانق ب عسكااري عاام 

نباا ءات  خاارى حيااـ خ قَّااغ ااادوث األنمااة اللبنانيااة ولااق ط اللااي عية وحاارب اتلاايا الثانيااة وخاارو  العاارا  مااان 
 كماااا ذكااارت هااايه النبااا ءات فاااا  كتااااب مااااركا العساااكرية ، وبتغياااري الغااارب حنااا  األحسااان ،  الك يااات وخقلاااي  هلتااان 

 اللرياني .   ينهوم والغرب يتغريَّ وكتاب    اء عل  حياة اإلمام
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 قاف : كي  ذلو ؟ 
قلت : خرمة قلي   . . العرا  ك  لو  يئا  مان صانغ ياده ، الطاانرات خرخيان مان اتاار  ، 

نغ فاا  اتاار  مث يسات رله العارا  ، باإل اافة والسيارات كيلو ، والرالي  والتلفوي    يضاا  خنيا
 لاااا  ذلاااو هنااااك املئاااات مااان األجهاااوة واأللوات الاااا يسااات رلها العاااارا  مااان بريطانيااااا و ملانياااا 

 وفرنسا وغريها . 
 ملاذا حدث ذلو ؟ 

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

 جئنا للرنالة لت ِّنا .قاف السيد النيدر : حنن 
قلاات : لقااد مضاا  ماان  اا رة العلاارين حااا  ا   قرابااة    ااة عقاا ل ، وهاا  ماادة كافيااة لاا   
كنااتم خرياادو   حااداث خغيااري  يف العاارا  ، كااا  مبقاادوركم خثقياا  اللااعب خاا ف هاايه الفااتة ، 

كاااا  وخرلااايا مراكاااو الب اااـ والت قيااا  ، و جاااراء الت قيقاااات الوراعياااة والنياااناعية والعلمياااة ،  
 مبقدوركم لفغ العرا     قلب احلضارة العاملية .

كناف النا  يفضِّل   اإلنتاا  األجناايب علا  اإلنتاا  العراقا  ، ألّ  هنااك نقنياا  يف اإلنتاا  
 ال طا ، ويع ل هيا النق     خلة يف عملية التنينيغ . 
 علينا    نيهب    املنيانغ ، ونلرق عل  األجهوة،

اار املكااانن املعطّلااة ، حاا  كيكاا   اإلنتاااا  احمللااا  رليئاااا  ، ونسااّد الاانق  فااا   ل واخاان ونعمِّ
 وح  ينيبح القما  العراق  ا مث   ا ينافا القما  األجنيب .

 فإذا كانت  جهوخن  جهوة لليمة .
 و ذا كانت  حوابن  حوابا  لاملة .

لانااااة وكاناات لاان مبلسااات للااات رية منضاابطة ، لكااة حااوب احلااا  يف اكلااتفالة ماان ال  
اإلعا مية من رالي  وخلفوي   وجم ت وجراند ، ولن حنّية يف  لارة  ابو  الدولاة ، عناد ذلاو 
 اّا كاّة حاوب بالر اا فا  يفكار بااكنق ب العساكري ، ولا  فّكار وحااوف ، فاإ  اللاعب ا 

 مببلساخن الدلت رية ا ك يسمح لن .
ذلاو    العارا  بلاد ملكا ،  قااف : حديثكم  مجاك  ص يح ، لكن امل جا ل واناتم خعرفا  
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وامللكياااة ك ختضاامن الد قراطيااة الكاملااة ، ألّ  هناااك   نيااا  فااا  النهايااة بيااده احلااة والعقااد ، 
ومغ وج ل هيا الفرل خنيباح الد قراطياة غاري خاماة ، فا  جمااف للعتاب يف مثاة هايا البلاد الايي 

 ليا كلن ل قراطيا  .
لياااو  يضااا  حكمهاام ملكاا ، ويف ظااّة خلااو امللكيااة قلاات : ك مكاام ك كليّااة لااان ، ألّ  اإلجن

نلاهد الد قراطية، وملا كا  النظاام السيالا  لاملااا  كانات صاناعاهتم كاملاة ولا حهم كاام   
، وحااااديثنا ا   لاااايا حاااا ف اكلااااتعمار اإلجنليااااوي بااااة حاااا ف اإلنتااااا  اإلجنليااااوي الاااايي  تااااان 

 باجل لة
 واحلسن .

 نافسة يف الب ل . والسبب ه  حالة الد قراطية وامل
يقااا ف غانااادي : الضاااابط اإلجنلياااوي يف بااا له فاااررة ،  ماااا عنااادما يااار     ب لناااا ينيااابح  

 كالسبغ الضاري .
 ماذا يعا هيا الق ف ؟ 

هااة هناااك  ااا ء هخااار غاااري  ّ  نقاا ف    اللااعب الربيطااا   ااعب قاا ي ، و ناان  قااا ى ماان 
كسب ر اه ، ح  حتنية عل  صا خن يف   حك متن ، ألّ  حك متن ذخاق منن ألهنا جمربة عل 

 اكنت ابات .
وهيا ك يعا  ّ  كة   ء فا  بريطانياا ه  مثايل وجّيد ، حيـ  ننا جناد هكق امللرلياان 
فااا  لنااد  و  احياااها ك مااروى هلاام ، وهاام يت اايو  األنفااا  مكانااا  للعاايش ، وهاايا يعااا  ّ  

  هنااااك مااان حّلهاااا ، بينماااا ك جتااااد هااايه هنااااك  غااارات يف النظاااام الربيطاااا  مل يساااتطغ امللااارِّ 
 الثغرات فا  اإلل م ، ولسنا بنيدل ذكر خلو الثغرات  و ذكر م حظاخنا عل  نظامهم .

   مااااا يثااااري اكلااااتغراب لاااادينا هاااا   ننااااا جنااااد فااااا  ب لنااااا املاااا ارل الكثاااارية والعقاااا ف املبدعااااة 
 ل الاااا خفتقاار    املاا ارل ا  واألياادي العاملااة اللااابة ، لكاان يف ال قاات نفساان جنااد يف خلااو الااب

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

 وملاذا حدث عكسن عندنا ؟ 
انظاار     ااروات العاارا  ماان األرا اا  ال الااعة واتنياابة الااا  تلكهااا ، وماان امليااااه العااايبة 
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ة مب تلا   ن اعها ، ومن النفط الايي  تلكان ، ومان الاا  تلكها ، ومن الطقا امل نم للوراع
بقية املعال  الاا  تلكها ، فالعرا  دايه اإلمكاناات قاالر علا  التقادم والرقا  ، وها  يساتطيغ 

    يقفو قفوات والعة ح  ي اكب احلضارة الغربية بة يف قها .
 .  مث قلت لن : و نا اعرق  نكم ك خستطيع      حتد  ا خغيريا كام   

 و  قاااة مااان ذلاااو، أل  هااايا التغياااري فن اااان نطاااالبكم باااالتغيري النسااايب ولااا  علاااارين باملاناااة 
و ااغ العاارا  بنياا رة عامااة ، ولاايك   حااا  هاايا املقاادار ماان التغيااري علاا   لاايتك ه ااارا   جيابيااة  

 مقدمة لتغيري والاغ وعميا  ، ألنن لي ل  واقعا  خغيرييّا  يف األمة . 
العلمياة علا  الاتعدال للتعااو  معناا ،  ذا  رلناا    ن جاد هايا التغيااري قاااف : هااة احلا نات 

 وهيه ال اقعية ؟  
 قلت : ك ّ غري مستعدة للتعاو  .

 قاف :  ذا كا  األمر هكايا ، فن ان ك نتمكن    ننينغ  يئا  .
 قلت : احلا نات العلمياة ك ختعاو  معكم ، ألهنا قانمة عل  األمر بااملعروق والنها  عان 

 املنكر والدع ة   
 اتري ، فهيه احل نات ك خريد    خل ث خارخيها وةعتها باكرخباط بالدولة .
 التنكر هيا الك م وقاف : وهة العا قة مغ الدولة لبب لتل ث السمعة ؟ 

قلااات :  جاااة ، عناااادما خساعااااد الدولاااة علااا  انتلاااار املنكااارات مااان  ااارب اتماااا ر وفاااتح 
 اكن للونا يف بغدال وغريها من املد  .حم ت القمار و جيال  م

وعناادما خطباا  الدولااة القاا انني غااري اإللاا مية فااا  النكاااح والطاا   واإلرث والبياااغ والاارهن و خاااي 
 الضرانب ، وما   بان ذلو . 

وعناادما خعمااة الااادولة بالضاااّد ماان األخاا ة اإللاا مية ، فتفضااة هاايا علاا  ذلااو ، وخقاارب هاايا 
 . عل  هيا 

 الدولة بالضّد من ال حدة اإلل ميةوعندما خعمة 
 حيـ خعالي طانفة  ل مية عل  حساب طانفة  خرى .

وعنااادما خقاااا م الدولاااة  مياااغ هاااايه األعمااااف امل الفاااة للااادين واللاااريعة ، ك  كااان لل اااا نة 
 العلمية    اّد يدها للتعاو  معكم .
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مية وحتتما   الق انااني اللارعية لكن  ذا عارفت احلا نة العلمياة  نكام ختبع   امل انين اإللا 
 .. عند ذلو ختقدم احل نة لتساندكم وخساعادكم واّد الع   لكم . 

 قاف : حنن ك نستطياغ    نطبا  اإلل م ايافريه
 لسببني : األوف :  ّدة وصرامة قان   العق بات اإلل م  .

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

  وك  : أل  العق بات يف اإلل م قليلة جادا  بالقيا     احلريات الا من ها اإلل م .
 انيااا  : هنااااك اخاات ق بااااني العلماااء حااا ف خنفياااي حكاام العق باااات يف عنياار غيباااة اإلماااام 

ا ف اككتفااء بالعق بة الترليبياة ، وك فهناك من يق« . عجة اهلل خعا  فرجن اللري »املعني م 
يقاا ف باإجراء احلاادول ، وحا  القاانل   بتنفياي العق باات يف عنيار الغيباة يضعاا    اروطا  كثاارية 

 عند  جراء احلدول ، فليا مبجّرل اكهتاام يرخي الرجة ليجرى علين احلّد .
 انني ال  ااعية مان ماانح للماار ة  ماا بالنساابة    املار ة ، فإننااا ك جناااد باني مجيااغ األلياا  والقاا

 احلرية وحفك حق قها كالدين اإلل م  احلني  . 
فقد  غرت احلضارة الغربية املر ة و خرجتها من البيات    اللاار  و فقاادهتا  ن  تهاا بعاد    

 ا تغلت باألعماف اللاقة واتلناة . 
  ااة ، وماا  ااابن ذلاو ،واجلنااا وامل  وكيلاو لفعتااها أل  خبيااغ كرامتااها للاركات اإلعا   

 بينما 
ياااجِّة اإللااا م املااار ة لاااا اء كاناات بنتاااا   م نوجاااة  م  ختااااا  م  رّمااا  ، وو عهااااا فاااا  مكانتهاااا 

 ال نقة الا خنالبها .
ويف ظااّة اإللااا م ا اااتغلت املااار ة يف كاااة األعماااف الاااا خنالاااب طبيعتهاااا وك ختنااااقض ماااغ 

 نمة مجااعة للنساء يف الني ة . ن  تها ، فكن خطيبات ومبلفات ومر دات و 
وكمااا فعااة رلاا ف اهلل ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني  كاان    نر جااد مساااجد وحسااينيات 

 .(1)ومدار  ومكتبات خاصة للنساء
و كااان للمااار ة    خنلااال اجلمعياااات األلااارية ومجعياااات الااادفا  عااان حقااا   املااار ة وكاااايلو 

                                                           
 للمويد راجغ كتاب الفقن األلرة وملاذا خرخر املسلم   ؟ واحلكم يف اإلل م لإلمام املبل  .  (1)
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لا ا  هانَّ ااجاة    الت جيان واإلر اال ، وماان اجلمعيات اإلر االية الاا خقا م بإر اال النساااء ال
وظانفها حة امللك ت الاا خعا  منها النسااء يف  تلا  نا اح  احليااة اكجتماعياة والعملياة 

 واأللرياة . هيا من م ق  اإلل م . 
 مااا م قااا  الغاارب فهاااا  لفاااغ النسااااء  لااا  الت لاااة وات عااة ، وا  وارلاااة  ناا ا  املفالااااد 

 .  (2)ألعماف املعيبة الا ك ختنالب مغ  رفها وكرامتهاو ن ا  ا
 لقاءا   وهكايا انته  لقاء السيد حممد النيدر ، وكا 

 مفيدا ، ألنن مت فا  جا    اا  و خ ي ، مث وّلعناه وخرجنا من بيتن .
 

 هكذا  يفعلون بالمساجد
ىعلياااان كااااا  هناااااك مسااااجد يقاااا م علاااا  األنقاااااف يف  اااار  حاااارم  خ الفضااااة العبااااا     

الساا مني فااا  لاا   النياافارين ، وكااا  مسااجدا  كبااريا  ووالعاااا  ، وعنااادما خعاارَّف للهاادم بقيااات 
عان اذخااذ  ي قاارار ببنانان ، أل  األوقااق   (1) نقا ن عل  حاهلا ، فقاد امتنعات  لارة األوقااق

 ، وها  خعلم  هنا    وافقت عل  بنانن(2)كانت اار  التمييو الطانف 
                                                           

 اب الغرب يتغرّي .    بعض مفالد الغرب يف كت »لام ظلن  «وقد خطر  اإلمام املبل   (2)
وه  خابعة ل نارة األوقااق وكاا  اهلادق منهاا اإل اراق علا    ه1212خرلست لانرة األوقاق يف مدينة كرب ء عام  (1)

األم اف امل ق فة من خريية وذرية واألرا   العاندة للسالة من ذرية الرل ف ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني وامل ق فات 
 وامللروطة عل  خعمري و نارة العتبات املقدلة و قامة التعاني واملنالبات الدينية .      القالمة للعتبات املقدلة

من األلاليب الا الت دمها العثماني   يف حتديد النلاط الليع  بة القضاء عليان ها  منياالرة امل ق فاات اللايعية  (2)
ة للعتباات املقدلاة كاألرا ا  الوراعياة مني صالروا املبلسات الليعية وامل ق فات التابع1131ى  ه1255فف  عام 

والبساخني واتانات واحمل ت التجارية اجة خنظيمها ، و حلق ها بامل ق فات السنّية ، ويف العهد امللك  واجلمه ري 
الت دم ا نفا السيالة بة نالوا عليها فمنع ا الليعة من التنيّدي هليه ال نارة ل اء كا  التنيّدي ونيرا   و وكيا   

ومااا   اابن ذلااو ، ومنعاا ا اللاايعة ماان اكلااتفالة ماان ريااغ هااايه املبلسااات ومنعاا ا  ماا اف الاا نارة    خنفاا  علاااا  ، 
 املساجد واملدار 

واحلسينيات واملكتبات الليعية ، و ذا كا  املت يل لل ق  يطالب ب قفن فإنن يتعرَّف للسجن والتعييب وما   بن ذلو . 
 و    غلب اليين خنيّدوا ل نارة

قاق هم من األجانب  و مان الطانفاة السانّية وكاا   ارلا   التميياو الطاانف  و   ي مناا هايا ، فعلا  لابية املثااف : األو 
 وكلت  لارة األوقاق وا  ار معا  يف العهد امللك     الربيطا  املست كا ك والايي ةا  نفسان املسات كا ك الادين 

ر وهردا    بريطانياا . يقا ف الساامران  يف كتابان الطانفياة ال اقاغ األوقايف ، وقام بنهب  م اف األوقاق ولر  ا  ا
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اللااايعة . لاااايا فاااإهنم  جاااّروا ذلاااو املكاااا  لل ّماااالني الااايين  ملااا    فسااايت  ف     يااادي
 فض ت الطعام وما   بن. 

وكاان ا  لكاا   احلماري باعتبارهااا ولايلة العمااة ياا م ذاك، فكاان ا يربطاا   حي انااهتم فااا  ذلااو 
مغ فين حدول    ني من احلمري ، وقد بنا ا لورات للميااه يف ناوياة مان ها يا املكا  الايي كا  جير

املكا  ، وكانت هنااك بئٌر  يضا  يف املكا  ، وقاد قمت بالتط   املكا  برفقة اتطيب اللي  
عبد الوهراء الكعيب ، فقررنا    ننقي هيا املسجد من هايا ال اقاغ املاوري ، فلاكلنا ال فا ل ، وفاد 

لااااتمرت    متنياااارق كاااارب ء ، مث وفااااد  لااااا  ونياااار الداخليااااة ، مث وفااااد    ماااادير األوقاااااق ، وا
 حماوكخنا فا  بناء هيا املكا  نهاء األربغ لن ات ، لام نتك خ لاها وليلة  كّ وطرقناها

خاا ف هااايه الفااتة ؛ ماان بعاـا ال فاا ل والرلااة املبلفااة ماان ا نااني و   ااة و ربعااة ماان ال جهااااء 
 والل نيياات حا  ناهوت اتمسني حماولة .

ال  الع مااة والساايد صااال  اللهرلااتا  وكااا  ماان باااني امل تااارين  اامن ال فاا ل الساايد صاا
والساايد لااعيد الااويا واللااي   ااياء الوبياادي والليااا  طاهااار والساايد ناااج  العمياادي والساايد 

 عب ل اللرويف ، وكة املسبولني اليين نرناهم كان ا يقابل ننا بالرفض .
يعيا  و خريا قاررت     ذهاب بنفسا  ماغ السايد لاعيد نياا  لاا  ونيار البلااديات ، وكااا   ا

، وعنااادما طلبااات مااان الساايد لاااعيد    يااارافقا ، قااااف : لااايا هنااااك (1)واةاان عباااا  البلاااداوي
فاندة من ذهابنا ، ألّ  هبكء منيّرو  عل  الرفض ألهنم يعلم      املسجد ليقغ فا   يادي 
اللاايعة ، هااايا مااان ناحياااة ، ومااان ناحيااة  خاارى    الدولااة حتنيااة علاا  بعااض املاااف ماان  جيااار 

  املكا  .
علاا  اهلل خ كلنااا ربّنااا ك جتعلنااا فتنااة قلاات لاان : لنت كااة علاا  اهلل لااب انن ، وقاار ت لاان : 

                                                                                                                                                                      

واحلاة : حاا  ونارة األوقاااق مل  ن اا ا اللاايعة  لارهتااا ومل يعااني ونياار  اايع  واحااد لألوقاااق طيلااة اكثاار ماان لاابعني 
باجاان جاا  لاانة ماان عماار الدولااة العراقيااة . وقااد عااني منااي بدايااة العهااد امللكاا  يف هاايه الاا نارة كااٌة ماان : حساان ال

ومنيطف  ا ل ل  وحممد فا ة  فندي وعبد الطي  املندية وصاا با ا  عيا  و براهيم احليدري ومحدي الباجن 
جااا  وحمماااد  ماااني با اااا  عياااا  و محاااد الاااداول، وهااابكء كلهااام مااان الطانفاااة السااانية . و رلغيااات هااايه الااا نارة بتااارري  

 ، وكا  هنياك رنيسا  لل نراء خ في  الس يدي .  م واعتربت مديرية عامة مرخبطة برنالة ال نراء21/4/1121
 م . 3/5/1161ونير البلديات فا  ونارة عبد الكرمي قالم الثانية عني بترري   (1)
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للق م الظاملني
(2). 

قررناااا اللقااااء بااا نير البلاااديات ، فااايهبنا  لاااا  بغااادال ، فاحتمناااا الااا نير ، وذكرناااا لااان مطلبناااا 
 بني رة مفنيلة .

 فرجابنا   اب ملابه املغالطة قاف :  ذا  رلمت بنااء 
املسجد  و خرميمن ، فإ  هيا األمر ليا من ص حيا ، لكانكم  ذا  رلمت بنااء لاينما  و 

 خرميمها ، فإ  هيا األمر من ص حيا ، فإ  ك  لتطيغ     فعة لكم  يئا  .
الطااانف  اااا  األغلبيااة اللاايعية ، قلاات لاان : نعلاام    احلك مااة لاانية و هنااا اااار  التمييااو 

 املسجد، و ننا نسع  لبناء املسجد مهما كلفنا ذلو من مثن.وهايا ك  نغ من بناء 
 قاف  نا ك  مانغ مساعيكم لكنا ك  لتطيغ     فعة لكم  يئا  .

اا ككارب ء والنجا  والكاظمياة ا وها   قلت لن : هناك ظااهرة منتلارة فاا  العتباات املقدلاة 
للتنظيااا  وك خبنااا   مراكاااو  خقيمااا   كثااارة األولاااا، وانتلاااار القااااذورات يف كاااة مكاااا  ، ملااااذا ك

احلماماااات، خني صاااا  و   هناااااك م الااام للوياااارة يكثاااار فيهااااا عااادل  لورات للميااااه وك خلااايدو 
 الووار    احلّد الايي ك خستطيغ املراف  األهلية والعامة من لّد احلاجة .

 قاف : ليست عندنا ميوانية ملثة هيه األم ر .
طقهاا املقدلة وخعري هلا األيية لقدليتها  وك  ولتا هاا قلت :  ّ  اللعا ب واألمم هتتم مبنا

 انيا  ولتعري  العامل اضارخاها وخعري  األمم برجااكهتاا وقايمهم واألهاداق الاا  مل هناا ومان 
 جلها بيل ا الغايل والنفيا  الثا  وكقيمة اقتنيالية خدّر عل  البلد باألم اف عن طريا  الساياحة 

 رابعا  . 
انا   :  عطنا اإلجانة ا وهيا من اختنياصو كما خدع  ا لك  نق م اما ت مث   فت ق
 لتنظي  املدينة .

 قاف : من  ين خرخا  بالعماف وامل ظفني ، وهة بإمكانو    خفعة ذلو ؟ 
قلااات :  نناااا  جنوناااا ملاريااااغ كثاااارية مثاااة احلساااينيات واملااادار  واملكتباااات ولور األيتااااام ، حنااان 

 عات وننيرفها يف هيه املبلسات .نرخي من النا  الترب 
 قاف : كم من العماف لتجعلهم لعملية التنظي  ؟

                                                           
 . 15ل رة  ي نا : ا ية  (2)
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 قلت : مانة عامة .
 قاف : وهة اتلو هيه اإلمكانية ؟

 جابن السيد لاعيد الاويا : هايه ليسات قادرخنا الل نياية باة ها  قادرة امتماغ ، وهايا لايا 
 باألمر املهم .

 ننا لنبد  من الغد يف خنظي  مدينة كرب ء .قلت لل نير :  نو ل  ان نا اإلجانة فإ
 قاف : فا  ال اقغ    حك مة بغادال خريد    خبق  العتبات املقدلة مهملة متس ة .

 قلت و نا يف حالة خعجب من بيا  هيه احلقيقة : كي   كن     دث ذلو ؟
  خعمااة قااف : وبنيا ت ملااابه احلاير واتاا ق :  نّاو خعلام    احلك مااة لانّية متعنياابة ، وها

 من منطل  طانف  ف  خريد الرفاه لسكا  العتبات املقدلة .
قلاات لاان :  ذا كااا  األماار هكااايا ، فإننااا لناااعمة مااا مبقاادورنا علاا  خنظياا  املدينااة ، و ينمااا 

  وقفتنا احلك مة فإننا لنت ق  .
 . عدنا  لا  كرب ء و كلناا فاَرقا  للتنظي  ، بد ت عملها يف  طراق احلرمني اللريفني 

ويف بعض األحيا  كانت هايه الفار  خيهب    النج  األ ارق لتقا م خباادمة التنظيا  
 خط عاا  وطلبا  للث اب . 

 ويف بعض األحيا  كانت خيهب  لا  الكاظمية للغاية نفسها .
وكانت هيه الفر  خنظ  العتبات املقدلة وما ح هلا من مياالين و ا ار  ، طبعاا  هاايا ك 

عمة  مام  صارار احلكا مة الطانفية عل   بقاء هيه األماكن عل  حالاة مان يكفا  ، لكن ما ال
 األولا، والقاذورات . 

 

 لقاء مع صادق الخطيب رئيس بلدية كربالء
يتاا   رنالااة البلديااة فيهااا ، وكااا   حااد  ااباب كاارب ء الاايي كااا   (1)صااال  حممااد اتطيااب

 قة اللي  عباد الوهراء الكعيب .املعروفني ، جاء   حد األيام برفوالده  حد العلماء 
قلاات لاان : مااا هاايا ال اقااغ املرلاااوي الاايي  ااّة باملدينااة ، حيااـ حت لاات  نقتهااا يف فنياااة 

 اللتاء    مستنقعات من املاء وال حة ، ف  يستطيغ  حد اجتيانها .
                                                           

 مني. 1161-1151ى  ه1311و    1371رنيا بلدية كرب ء من عام  (1)
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فهااايه األنقاااة مل خاااو قااااد كسااايت باإللااافلت يف ذلاااو ال قااات ، فكانااات ولااابءة باااالتاب 
 بءه باحلفر ، وا حت لت     ماكن لتجمغ املياه .والطني وول

قلاات لأللااتاذ صااال  اتطيااب : ملاااذا ك حتاااول   خعبيااد هاايه األنقااة لت لنياا ا املدينااة ماان 
 ال حة واملاء ؟ 

 قاف : يف ال اقغ ك منلو امليوانية .
 قلت : األمر ك  تا     الكثري من اإلنفا  .

 قاف : كي  ؟
 اة كثارية وعندكم  يديقلت : عندكم ولانة نق

عاملااة كثاارية ، خسااتطيع      جتلباا ا مقااالير ماان احلنياا  ، وهنااااك معمااة لإلةناات، هتيئاا ا 
 منن اإلةنت وخكس ا دا هيه األنقة ، وهيا العمة ك يكلفكم كثريا  . 

الت سن صال  اتطيب الفكرة ، ووعدنا بإجنانها خ ف فتة قنيرية ، وقد  كاد اللاي  
الكعيب علين ، وماا ها   كّ   اهر قليلاة حا   ااهدنا العمااف وهام جيلبا   احلنيا  عبد الوهراء 

ني حا   6ا  5ويرخ   بركيا  األةنت ويكس   األنقة دا ، ومل  ض  ل ى عاادة ا اهر باني ى
 كسيت  نقة مدينة كرب ء برمجعها ديه امل ال الرخينية التكلفة .

ل حااة واألولااا، ومياااه األمطااار الراكااادة ، وذخلنياات املدينااة لفااتة ط يلااة ماان الااومن ، ماان ا
 بتكلفة ك ختجاون علر خكلفة اإللفلت .

لكن املسرلة مل خنتن عند هايا احلاّد ، ألنن كا  من ليالة الدولة هنياك اإلبقاء عل  هايه 
 املديناة املقدلة يف حالة ذخّل  ، لت قي   غراف طانفية .

 

 هل هذا هو المطلوب؟
ب الكااارب نيني الااايين كاااان ا يدرلااا   يف  ملانياااا هناااياك ،  نااان  اهااااد نقاااة لاااا   حااااد الطاااا 

ااو هااايا الفاايلم علااا  انعاادام النظافااة  فيلمااا  و انقيااا  يف التلفوياا   األملااا  عاان مدينااة كاارب ء ، وركَّ
 والتخيب يف  رجاء املدينة .

عناااد فقاااد عاااارف هاااايا التلفويااا   ملااااهد حيّاااة عااان النسااااء القرويّاااات ال نااا  كااان جيلسااان 
 ب اب احلرم اللري  ، وهن يبعن اللنب للووار ، وعرف  يضااا  صا را  لللا ار  احمليطاة بالنيا ن 
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 اللري  ، والبانعني املتج لاني ، وبانغ الكبدة وكي     اليباب   م ح ف لكانن . 
مث  ناان عاارف  يضااا  لاا   النياافارين الااايي يعتاارب ماان معااامل املدينااة ، وهاا  لاا   يقااغ بااني 

يباادو  هناام قااد صااّ روا هاايا الفاايلم يف  وقااات  تلفااة ، هكااايا عر اا ا خلااو املدينااة احلاارمني ، و 
املقدلااة ، الااا كاناات ومااا نالاات قبلااة الواناارين ومنااار ال افاادين ، كربااا ء مدينااة اإلماااام احلسااني 

 ىعلين الس مني الاا  ريقت علا   ر هاا لمااء اللهداء والنيديقني د 
 يضا  قان   :  اهدتر هايا الفيلم عاان   ملانيا هنياك   وذكر يل صدي  هخر كا  يدر  فا 

 وانا كربا ء ،
جااااالا مااااغ بعااااض األصاااادقاء ماااان األملااااانيني ، وكااااان ا يعرفااااا      ماااان مدينااااة كاااارب ء ، 

 ف جلت منهم كثاريا  عندما عر  ا ملاهد غري ملرقة من مدينا  . 
الا ح  علا  الرلا ف األكاارم ىصال  وهنا  خاايكر رواياة يف غاياة الااروعة واجلمااف ، يف ناووف 

ما ولعو ربو وما قلاا   واللية  ذا لجا   اهلل علين وهلن وللمني بس رة الض ا  
(1) ،

   ال حاااا  انقطاااغ عااان النااااووف لفاااتة ط يلاااة مااان الاااومن ، وعناااادما ناااوف جربانياااة لااارلن الرلاااا ف 
كياا   نااوف ويف بااراجم ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني عااان لاابب خاارخره ، قاااف : ىيااا رلاا ف اهلل  

؟ ، والاارباجم : هااا   طااراق األصااابغ  و حتاات األ ااافر الااا ختجمااغ  (2) ص اااابو ال لاااخةني
 فيها األولا، .

هاااايه الروايااااة خكلاااا  لنااااا عاااان ماهيااااة اإللاااا م ، وكياااا   ّ  اإللاااا م نظياااا  ، حااااا     
ن  بسااابب    جربانيااااة كينااااوف علااا  رلااا ف اهلل ىصااال  اهلل عليااان وهلااان ولااالمني لفتاااارة مااان الاااوم

 البعض من املسلمني مل يك ن ا عل  لرجة كافية من مراعاة النظافة .
 فهة هناك لين يهتم بالطهاارة والنظافاة كما يهتم اإلل م ؟

 وقد لب  لرل ف اهلل ىصل  اهلل علين وهلن وللمني   
اار  ، وورل يف القااره  الكاارمي: (1)قاااف : ىالنظافااة ماان اإل ااا ني و يابااو فطهِّ

ورل يف ، و (2)

                                                           
 .  3ا2ل رة الض   : ا ية  (1)
 . 415ص 11:   جممغ البيا  (2)
 . 21116ح 12ب 311ص 16مستدرك ال لانة :   (1)
 .  4ل رة املد ر : ا ية  (2)
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واهلل  بُّ املّطّهرين  القره   يضا  : 
(3). 

 هيا ه  اإلل م الني يح ، ك اإلل م الايي يريد    يكّرلن احلكام لنا . 
وقااد نقااة عاان  حااد األعاا م  ناان قاااف : اإللاا م حمجاا ب باملسلماااني ،  ي    ا خااارين ك 

 هن . يستطيع   ملاهدة اإلل م ، أل  املسلمني يقف   حاجوا  ب ج
 ذ  كبدَّ من اكهتمام بالعتباات املقدلة، وكبدَّ من رعاية النظافاة فاا  هايه املاد  ، ألهناا 
حتتضن  نالا  جاءوا وافدين مان كة مكا  باإل افة  لا  ما يفتف فيها من  هناا مارهة صاالقة 

 عن حالة املسلمني .

                                                           
 .  111ل رة الت بة : ا ية  (3)



 74 

 

 مظاهر الفساد في حكم  عبد الكريم قاسم
نق ب العسااكري والااقط امللكيااة ةااح لل ااوب اللي عااا  بالعماااة عناادما قااام قالاام باااك

 فا  كاة مكا  وم ؤا الب ل  جيجاا   (1)اللي عي  والت ارك ، فانتلر  
وصااراخا  ، و خرجاا ا النساااء ماان بياا هتن وطااالب هن بالتظاااهر  مااام الرجاااف ، وكااان ا يعتاادو  

فااع  والعقاارب احلياة علاا  امل االفني عليهن يف العلان ،   ا     ذلاو  هّنام كاناا ا يرما   األ
هلم ، وكانا ا يقطّعا    جسام املعار ني فا  الل ار  قطعة قطعة ، وكاناا ا  رقا   املعاارف هلام 
وها  حا  بعد    يسكب ا عليان النفط  و البناوين  و يعّلق ا املعارف هلم حّيا  كاا   و مّيتاا  علا  

بعض  جوانن ، وكيا  ّدو  الض ية علا  األرف بعاد  قنارة القنيابني  ام يقطع ه بالساط ر  و
   يربطااااا ه باحلبااااااف مث يرااااادا  بالسااااايارة الثقيلاااااة املعاااااّدة لتسااااا ية األرف والاااااا خساااااّم  بالرولاااااة 

                                                           
مني وكااا  قبااة هاايا التاااري  1134ىهذار   ه1352 علاان عاان خرلاايا احلااوب اللااي ع  يف العاارا  يف ذي احلجااة عااام  (1)

ار ، وكااا  ير لاان عاصاام فلاايح ، وهلاام جرياادة لاارية بالاام كفاااح يعاارق بالاام جلنااة مكاف ااة اكلااتعمار واكلااتثم
مني عقاد  وف مابار لل اوب اللاي ع  يف بغادال . وخار   احلاوب مناي اع نانا 1144ى  ه1363اللعب . ويف عاام 

مني . وك خيفا  ا  ع قاة اللاي عيني ماغ 1141ى  ه1361واليي اعدم عاام  »فهد  «ي ل  لليما  املعروق با 
م كانت قد ة وكا  الارابط باني احلاوب وقالام ، فا اة البياا  ، يقا ف الادكت ر كااظم امل لا ي يف  عبد الكرمي قال

: اّات اخنيااكت مبا ارة باني الاوعيم الاركن عباد الكارمي  11-11كتابن العرا  صف ات من التااري  السيالا  ص
ال اجلنااا ل والضاااباط واحلاااوب قالااام قباااة وبعاااد رنالاااة اللجناااة العلياااا للضاااباط األحااارار وقياااالة اللجناااة ال طنياااة كحتااا

 اللي ع  ومّت التنسي  والتقارب بينهم .
ويقا ف لا م عاالف ىحساني  محاد را ا ني الساكرخري األوف لل اوب اللاي ع  يف عهاد قالام :    قالام قباة الثا رة قاااف 

. مايكرات ملمثلنا لدى الضباط األحرار فا ة البيا  :  نن لا ق  ا ِّف العارا  خا ف لانتني    مجه رياة  اعبية 
 .  111نك  خريي ص

ويف عهد قالم بلإل نف ذ اللي عيني ذروخن بعد مرور عام عل  اكنق ب وخرلست اللجنة املركوية املبلفة من ًسة علر 
 عض ا  ، وقام ا بترليا فارو  لل وب فا   تل  األل ية واملناط  ، ومهمة هيه الفرو  خنفيي

ويااة . وخرلساات يف كااة منطقااة جلااا  للدعايااة خنلاار اللااي عية، وكاناات هلاايه اللجااا  خاار ري األواماار النيااالرة  ليهااا ماان اللجنااة املرك
علا  املبلسااات احلك مياة والاا نارات ا وخاصااة الاادفا  والتبياة والثقافااة واإلعا م ا وعلا  النقابااات واجلمعياات . وكاناات 

مني و وقفاااات 1151ثااااا  كااااان   ال  25ى  ه1371لل ااااوب جرياااادة احتااااال اللااااعب صاااادر عاااادلها األوف يف رجااااب عااااام 
 مني وحّة حملها جريدة ص ت اللعب . 1161ى يل ف   ه1371نلاطها يف حمرم عام 
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 .  (1)ىاحملدلةني
ومااان  لااااليبهم يف ذلاااو  هّنااام كاااان ا يضعاااا   لااايارخني يف وجهتاااني مت اااالفتني ، ويربطااا   

 ناان معااارف    الساايارخني،  حاادى القاادمني  لااا  هااايه  قاادم  املعااارف هلاام  و الاايي يلااّك  
 السيارة واألخرى  لا  السيارة الثانية ، مث

 خت رك السيارخاا  فا  اكجتاهني امل تلفني ، فينل  الض ية وه  حّ     ننيفني .
وماان مجلااة وارلاااهتم املليناااة : التظاااهرات النسااانية لبعاااض النساااء غااري امللتومااات ، حيااـ  

رجن يف مظاااااهرات صاااااخبة متربجااااات وا ااااعات علااااا  وجاااا ههن املكيااااا  ، وياااارّلل  كاااااّن خياااا
  عارات  الفة للعقة واللر  ، ومن  عاراهتن باللهجة العامية : 

 ونيب القا   بالنهر      بعد  هر ماك  مهر  
وكااااا  بعااااض اللااااباب الفالاااادين  يطاااا   دااااّن ويسااااتغّل   اهلاااار  واملاااار  ، فياااادخل   يف 

ا  ، ويفعلااا   املنكااارات ، وكاااا   ااادث ذلاااو يف بلاااد املقدلاااات ، بلاااد اإلماااام املساااريات   يضااا
 احلسني ىعلين الس مني يف كرب ء املقدلة .

بعااـ برلااالة    متنياارِّق كاارب ء  ى نيو خااايّكر    الساايد ال الاااد املاارينا مهاادي ىقااد  لاارهني
ات واألماااا ر وهاااا  ماااان رجاااااف اكنقاااا ب يطالباااان فيهاااااا بإيقاااااق هااااايه العربااااد (1)فااااابال عااااارق

 ال  خ قية ، ك  هايه األعماف ك ير ا  دا اللر  وكالعقة وك الفطرة السليمة. 
 غضب املتنيرق من رلالة والدي و جاب : 

 وكحّ  لو بالتدخة فا   بو  (1)انو رجة  يرا ّ 

                                                           
: كماا    املقنيالة  لاة العقااب فاا  الثاا رة الفرنساية ، هكاايا كاا   53يق ف اتّدوري يف كتابان العارا  اجلمهاا ري ص (1)

 الس ة فا  الل ار  عقابا  يف العرا  .    
لم    احلكم عوف مجيغ متنيّريف األل ية وننيب حمّلهم  ّباطا  معروفني ب كنهم و خ صهم لن ، ومن عندما جاء قا (1)

مني وكااا  ماان 1151ى  ه1377 اامن الضااّباط الاايين عيّاانهم ، فاابال عااارق ، و صاابح متنياارّفا  للاا اء كاارب ء عااام 
عااد ذلااو مننيااب ونياار الدولااة وونياار املقاارّبني لعبااد الكاارمي قالاام ، والااتمر يف مننياابن لاابعة علاار  ااهرا  مث خقلّااد ب

 الثقافة واإلع م ، ويف عهد عبد الرمحن عارق خقّلد مننيب نانب رنيا ال نراء وونير  عمار اللماف .
املقنياا ل انااو ك حتمااة اجلنسااية العراقيااة ، كااا  اللاايعة  تنعاا   عاان  خااي اجلنسااية العراقيااة باعتبااار    قااان   اجلنسااية  (1)

 لتموي  بدعة  وجدها اكلتعمار 
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الادي العراقيني ا علما  بر  والاادي و لارخنا برمجعهاا كانات وكلهتام يف العارا  ا ، مل يتا اَ  و 
من متابعة األمر، فررلة  لين رلالة  انياة  اديدة اللهجاة ، قااف فيهاا : برناو ا  ي املتنيارِّق ا 
ك حاا  لااو يف التاادخة فااا   اابو  املساالمني ،  لاايا حناان الاايين فجرنااا  اا رة العلاارين وطرلنااا 

نين اإلجنلياو ماان العارا  وحفظنااا الاتق ف العااارا  وكرامتاان ، و ناو    مل خرغااب فاا  العماااة مباا ا
 الدين احلني  فرخر  من مدينتنا . 

ف لااا  املتنيااارِّق علاااا  نفسااان بعاااد هاااايا التهدياااد ، وهااار     مناااغ التظااااهرات النساااانية 
 حفاظا  عل  مننيبن .

                                                                                                                                                                      

صف ق املسلمني ، و نن ينايف حرية اإلنسا  ، وينايف اللاار  املقااد  ، ويغار  احلا اجو النفساية يف نفا   الناا    اافة 
   ذلااو  نّااان يكاااّر  اهليمناااة الطانفياااة السااانية األقلياااة احلاكماااة باعتباااار  ّ  اجلنساااية ولااايلة لت كااايم لااالطتها علااا  

 األكثرية الليعية . 
م و عطيت جنسيات عراقية كثرية لألرمن وا   ريني وف  خطة مدرولة معتمدة و عها 1124عام  صدر قان   اجلنسية

امليجر لويلكنااو ا مادير الت قيقاات اجلنانياة ا ومفاتش اللارطة األقادم بريلا  كا ت ، ومن  هاا ملان  ااءوا ومنع هاا 
وكايا ذكار املظّفار  ابين ذلاو  71بغادال يف العلارينات ص عن من  اءوا . هيا ما ذكره عبا  البغدالي يف كتابن 

   يف مقدمة اجل اهر.
و ّ  لفك األعجما   و اإليارا  : اصاط ح  وجاده اكلاتعمار حلرماا   يعااة العارا  مان حااّ  امللااركة السيااالية ، و ّوف 
ماان الت ااادم هاايا اكصااط ح كاارلاة ليالااية هاام العثماااني   ، ففاا  صااراعهم مااغ النيااف يني علاا  العاارا  ،  طلاا  

ماني   هيا اللفك عل  كّة من مل يق     جانبهام من  بناء اللعب العراق  . ويف بداية القر  العلرين وعند العث
احتاادام النياارا  اإلجنليااوي العثمااا  علاا  هنااب  ااروات العاارا   طلاا  اإلجنليااو هااايا اللفااك علاا  كااّة ماان مل يقاا     

ا  يف العهاد امللكا   عطا ا هلايا اللفاك بعادا   ولاغ ماان جانب الدولة العثمانياة ، وعناادما لايطر اإلجنلياو علا  العار 
الساب  فجعل ه وليلة حلرما  الليعة من حّ  امللاركة يف القرار السيال  و بقاءهم خار  لانرة احلكام   اافة    

اجلمه ري  خل يـ وخل ين ةعة   رة العلرين باهّتامها  هّنا مبامرة  جنبية قام دا جمم عة من األعاجم . مثّ يف العهد
خرّكو هيا اكصط ح إلقنياء اللايعة عان احلكام وبلاكة  لانام ولنفا   ّي حا   هلام اقتنيااليا  كاا   و اجتماعياا   و 
صّ يا  ، وحتّ ف    لّب . ويف حكم صّدام خعدَّ هيا اللفك السّب واللتم و صبح ي اني العمالة واجلال لية بعد 

 ة وحروبن ال حقة لتعمي  ملاعر العداء بني  بناء اللعب .    الت دم صّدام ال قانغ التارخيية السابق
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 هكذا 
 شكلت جماعة العلماء

عندما حد ت خلو الفجانغ يف مدينة كرب ء املقدلة عل  يد اللي عيني ، قررناا خلاكية 
يف مديناة النجاا  األ ارق ، ألجااة التنساي  ماغ علمانهاا اكعا م لل قا ق وفد لويارة العلماء 

حياف اهلجمة اللي عياة اللارلة الا جتتاح الب ل ، وكا  يرافقا السايد حمماد صاال  القاوويا 
 واللي  جعفر الر ا والسيد مرخض  القووياا وعلماء هخرو  يف حدول العلرين   نيا  .

وكااا   نساناااا  معااااطاءا  ،  ى ني«قااد  لاااره»حمماااد ر اااا املظفاار  و وف ماان التقينااا بااان اللااي 
الااا « كليااة الفقاان»طيّااب الاانفا ، جليااة القاادر،  ااب خدمااة ا خاارين ، وهااا  الاايي  لااا 

كنالاات قانمااة ، وكااا  ماان ر ي اللااي  املظفاار    ناادع ا ا خاارين  لااا  جملااا م لَّااغ ، فرباادينا 
 م افقتنا كقتاحن .

يف هتيئااة مكااا  اكجتمااا  الاايي حضااره علماااء النجاا  ماان املرخباااة  و لاار  الع مااة املظفاار
الثانية والثالثة وكان ا قرابة األربعني عاملا  وفقيها  مبا فيهام من السالة هف ار العلا م والساالة هف 

 النيدر وهف را   ومن   بههم .
وا   وجرى ح ار ط ياة فا  ذلو اكجتما  ، ح ف  رورة التنيدي للهجمااة اللي عيااة ،

السك ت عنهام ليتك ه اارا  وخيمة  ، ك  اللي عيني قانل   بال ءات اتمسة ا ك للادين، ك 
للفضاايلة، ك للملكيااة الفرليااة ، ك للعانااالة ، ك لل ريااة   و ذا مل نقاا  قباااهلم فااإهنم لاايفعل   

 م لك  . ما فعل ا يف م لك  ، ك   ي عية العرا  فر  لللي عية األوّية الا خنتم    
واللاااي عي   يف العااارا  مل يكااان بيااادهم نماااام األمااا ر ، و مناااا كاناااا ا  لع باااة حتااارّكهم  صابااااغ 

 السفارة الربيطانية يف بغدال .
وهايا ما  كده السفري الربيطا  بعد فتة من انتهاء عهد عبد الكرمي قالام ، حياـ كتاب 

 السفري يف ص يفة احلياة اللبنانية مقاك  جاء فين : 
وهااا  « نناااا ة ناااا تااارو  اللاااي عيني    السااااحة ،  ماااا احلكااام يف األصاااة كاااا  بريااادينا  » 

العماااة نفسااان الااايي يقااا م بااان اإلجنلياااو يف بعاااض البلااادا  اإللااا مية األخااارى ، فالااايي حااادث يف 
  فغانستا  كا  عل  غرار ما حدث يف العرا  .
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قاادرات العاارا  ، وكاناات وكااا  املطلاا ب ماان اللااي عيني    جينِّاادوا مجيااغ طاقاااهتم للعبااـ مب
العلاانر العراقياة وقتهاا ذات قا ة ك يساتها  بااها ، واحلا نة العلمياة وعلماؤهاا ومفّكروهاا  ق يااء 

 وهلم نف ذ علا  العلانر ، واملثقف   اإلل مي    ق ياء كيلو . 
 مثرت خلاو اكجتماعاات الاا عقادت يف النجا  األ ارق ، فتم ّضات فاا  النهاياة عان 

وكاااان ا مجيعاااا  مااان علمااااء املرخباااة الثانياااة والثالثاااة ، ولاااار  علمااااء « عاااة العلمااااء مجا» خلاااكية 
وبقيااة « قااد  لااره»والساايد احلكاايم « قااد  لااره»الدرجاااة األو     خريياادهم  مثاااف والاادي 

 املراجغ العظام .
باااد ت هااايه اجلماعاااة يف نلااااطها املعاااالي لللاااي عية بإصااادار املنلااا رات الي مياااة ونلااارت عااادة 

 يف عدة ص   . بيانات
مجاعااة العلمااء »ويف املقابة  بدت احلك مة رلول فعة لريعة ، فرلا عباد الكاارمي قالام 

برنالة اللي  عباد الكرمي املا طة وكا  ذا عا قاة وطيدة مغ اللي عيني، وقاد مجاغ  »األحرار 
 حا لن لفيافا  مان  ص اب املظاهر ك املباليء اليين ينقنيهم العلم والتق ى.

التطا     جيمعهم باملااف ويلتاري م اقفهم باإلغراءات ، وكانت هيه اجلماعة خبيد  وقد
م اقاا  احلك مااة اللي عياااة ، وقاااد و عااات الدولااة  مكاناهتااا اإلع ميااة ماان صاا   وجمااا ت 
و ذاعااة وخلفوياا   يف خدمااة هاايه اجلماعاااة ، الاااا مل خكاان اتلااو  ي رصاايد مجاهااااريي ،  ذ مل 

ة جماالا  اعبية كبارية، حياـ لايا هنااك مان ها  علا  الاتعدال للملااركة يكن مبقدورهم  قام
يف نلاطاهتم ، والتمر هيا احلااف علا  هايا املنا اف حا  مقتااة عباد الكارمي قالام ، فاختفات 

 هايه اجلماعة من
 ال ج ل وهرب بعض  فرالها وانووى الباق  .

م برخبارناااااا ونلاطاخنااااااا ، والاااااتمرت اخنيااااااكخنا بااااااملراجغ العظاااااام ، وكنّاااااا ناااااوورهم وناااااوّوله
 ونستمّد منهم الع   ، ل ق  املّد اللي ع  .

 ى نيوفاااا   حااادى السااافرات كانااات لناااا نياااارة  لاااا  السااايد حمسااان احلكااايم والسيااااد احلماماااا 
وهخااارين ، وكااااا  هااابكء املراجاااغ العظاااام  »قاااّد   لااارارهم  «واملااارينا عبااااد اهلاااالي اللااارياني 

يني ، بني مهتم امالة وغري مهتم ، وكا  البعض يق ف : متفاوخني فا  الت ّما  ّد اللي ع
    اللي عيني هم صنيعة الغرب و هنم ليضم ل   بسرعة .
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وكااااا  ر يناااا  ّ  عليناااا    نقاااا م ب اجبناااا اللااارع  ، ومسااابليتنا الدينياااة يف التنياااّدي للمنكااار 
 مهما كانت  لبابن ولوافعن . 

 

 لقاء وزير االقتصاد  في حكومة قاسم
 (2)، وقاد مّت فاا  مقاربة (1)نا لقاء ماغ ونيار اكقتنياال فاا  حك ماة عباد الكارمي قالاموكا  ل

والادي يف احلاارم احلساايا ىعليان الساا مني ، حياااـ كااا  مكااا  خدريساا  ولقاااءا  ، وقااد حضاار 
هيا اللقااء لفيا  من األصدقاء ، وقد لونات مقتطفاات مان هاايا احلا ار يف منلا ر ، قاد ونّ  

 .(3)عنينييف حينن عل  امل
وقاااد ناقلااات ال نيااار حاااا ف م  اااا   اكقتنيااال اإللااا م  ، وقلااات لاان : ملاااااذا ك خقدماااا   

 عل  خطبي  اكقتنيال اإلل م  ؟  
 فقاف : يل وقد بدت علين ه ار التعاجب ، ما ه  اكقتنيال اإلل م  ؟ 

لا  ر ةاليااا  اقتنيااالا   ااي عيا  وك اقتنياااقلاات : اكقتنيااال اإللاا م  : اقتنياااال مسااتقة لاايا 
ا تاكيا ، بة لان خنيان  وميااوات معيناة خفارنه عاان املاياهب اكقتنياالية األخاارى  وك اقتنيالا  

 ، وقاد كتب فقهاؤنا معامل هيا اكقتنيال يف كتبهم .
 قاطعا ويف حالة التغراب : مث   د 

ك فلكاااام رؤو   ماااا الكم ك خظلماااا   و  قلاااات : يقاااا ف اهلل لااااب انن يف حمكاااام كتاباااان : 
خظلم   

، مث  رلفت قان   : انظر     حدى كتبنا الفقهية ، فقد  م هيا الكتاب  كثر (1)
 من ًسني م   عا  اقتنياليا  .

 انلال خعجبن وقاف يف حالة لهلة د ًسني م   عا ؟
                                                           

الظاهر  نن الدكت ر  براهيم كبة اليي يعتربه اللي عي   وثلهم يف ونارة قالم ، وكانت النيا افة اللاي عية خلاري  ليان  (1)
 اعد . مني مث  رحية عل  التق1161ى  ه1311عل   نن وثة الق ى اللعبية ، وظّة فا  ال نارة حا  عام 

وه  عبارة عن صالة كبرية خقغ يف رو اة اإلماام احلساني ىعليان السا مني وكاا  اإلماام املبلا  يت ايها حما   للتادريا  (2)
واملباحثااة ومركااوا  للقاءاخاان والباات يف القضااايا احلق قيااة واكجتماعيااة وقضاااء حاا انا النااا  ، علمااا     والاادّي اإلمااام 

 املبل  قد لفنا يف خلو النيالة .
 ولعاة من اكخ ة واألصدقاء من ك يواف  تفك دايا املنل ر ح  ا  . (3)
 .271ل رة البقرة : ا ية  (1)
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يتضمن م   عاات عان البياغ والرهاان واإلجاارة  (2)«ج اهار الك م»قلت : نعام ، كتاب 
 اقات واملوارعة واملضاربة و ...واإلعارة واملس

 وطفقت  عدل لن عنااوين املعاما ت فا  الفقن اإلل م  ، فانلال انبهاره .
 مث  فنيح عن انبهاره هايا بق لن : مل اةغ من قبة بكة اليي قلتن .

 جبتاان :  مااار طبيعااا  ،  ناااو ك خعاارق  اايئا  عاان اكقتنيااال اإلل مااا  ، ألنااو مل خااادر  
اكقتنياااال يف املاااادار  بكافااااة مراحلهااااا ، وعنااادما لخلاااات    كليااااة اكقتنيااااال   ااايئا  عاااان هاااايا

 لرلَت كة  ل  ك اكقتنيال اإلل م  .
و نو ل  خنيّف ت املانها الدرالا  فاناو ك جتاد  ايئا  عان اإللا م بكافاة حق لان ، ولا  
، وجدت  يئا  فه  ص ر ولقطات ملّ هة عاان التااري  اإللا م  ، عان احلاروب والنياراعات 

وعاان بطااش اتلفااااء وبطاارهم ، ومااااا   اابن ذلااو ، وهاااا   مااا ر لااايا فيهااا  ياااة فانااادة ملاان يرياااد 
 التعرق علا  حقيقة اإلل م ، بة ها  خسبب عنده اكمشئوان والنف ر .

 مااا األمااا ر املفيااادة للمجتمااغ وباألخااا  األماا ر احلياخيااة ، فاا  جتااد يف هاايه الكتااب  اايئا  
 عنها . 

ي   ااافة اكقتنيااال اإللاا م     املناااها الدرالااية وعلاا  اتنياا ص  لاايا  رى ماان الضاارور 
كلية اكقتنيال ليردرَّ     جانب األل ا  األخرى من األنظماة اكقتنياالية ، و ايئا  فلايئا  ياتم 
خطبياااا  هاااايه القاااا انني ، حااااا  يااااتم  نالااااة الفقاااار والفاقااااة ماااان امتمااااغ ، فعنااااد خطبياااا  اكقتنيااااال 

 ولن جتد   نيا  بدو  مسكن  ، وما   بن ذلو . اإلل م  ل ق لن جتد فقريا  
و ربت لن مثاك  ببلد  ورخ وه  النَارويا ، وقلات لان: يف هايا البلاد األورخ ينعادم الفقاراء 
، بينماااا جتاااد الفقاااراء واملسااااكني واملتكففاااني فاااا  ب لناااا  ينماااا ذهبااات وباملئاااات، ناهياااو عااان 

 افا  .الفقاراء ا خارين اليين ك يسرل   النا   حل
وكانات لاابقا  مديناة  (1)»نيلااب ر «مث ذكرت لن قنية من التااري  اإللا م  عاان مديناة 

علمية كبرية وذات  ر  كباري يف العامل اكل م  وفيها كثااافة لاكانية عالياة ، كماا يظهار مان 
                                                           

جااوء  يااة اهلل العظماا  اللاي  حممااد حساان باااقر عبااد الارحيم اجلاا اهري ، ويعتاارب هاايا الكتاااب ماان  43و تا ي علاا   (2)
، هداياة النالاكني يف منالاو احلاا . خا ىف لانة  مفاخر الكتاب اللايعية ، ولانر مبلفاات  خارى رلاالة يف امل ارياـ

 .   ه1266
 خقغ مشاف  ر   يرا  .  (1)
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رواياااة ورول اإلماااام الر اااا ىعليااان الّسااا مني والتفااااق  ربعاااة وعلااارين  لااا  عاااامل وصااااحب قلااام 
حاااا لن ليكتبااا ا ويدوناااا ا األحالياااـ الاااا  ليهاااا علااايهم ، فرياااة مديناااة كبااارية خلاااو الاااا  وخااارلي 

 يت اجاد فيها  ربعة وعلرو   ل  عامل يف ذلو الوما  ؟ 
لخااة رجااة فقااري    هاايه املدينااة وملااا كااا  فقااريا  وجانعااا  ماادَّ يااده    النااا  طالبااا  ماانهم 

لان : لايا يف بلادنا فقاري وحمتاا  ، و    هاة البلاد ك املساعدة ، فلم يعطان  حٌد  ايئا  ، وقاال ا 
 يعط نو ، ألّ  عطاءهم ليلجاعو عل  الفقر والفاقة .

 فقاف هلم :    جانغ ، فدل ه عل  مكا  يستطيغ فين    يسّد رمقن . 
 مث قاف هلم :  ريد مكانا  للن م .

 ناات فااإ  كناات ماانهم ، فقااال ا لاان : املكاااا  الااايي خطلباان  اااني  للعجااوة واملعاا قني ،  مااا 
فاااهنم لاايعط نو مكانااا  فااا  خلااو الاادار و ن  نااو مااا حتتااا   لياان ماان طعااام وكساااء ،  مااا  ذا  

 كنت قالرا  عل  العمة ، فاهنم ليمن  نو فرصة اك تغاف والعمة .
 مث قال ا لن : ليا فا  مدينتنا من يتكف  طاملا كا  كة  ل مهيئا  لن .

 الب ل اإلل مية كخيتل  عن حاف هيه املدينة .  وه  علا  ما يبدو حااف بقياة
   التاريا   د نا  نن من كا  ير     رل ف اهلل ىصلّا  اهلل علين وهلن ولّلمني كاا  يسارلن 
لاابالني ، وك  علاام هااة لااباف الرلااا ف ىصااّل  اهلل علياان وهلاان ولاالمني علااا  حناا  اإلحنيااااء  و 

 التقريب ؟
؟ فإذا مل يكن متووجا  كا   ثَّن عل  الووا  ، وفاا  كثاري  السباف األوف : هاة  نت متاوو 

 من األحيا  يق م بتووجين .
وقااد ذكاار صاااحب املسااتدرك الروايااة التاليااة : عاان عّكاااق باان ولاعااة اهلاا يل قاااف :  خيااتر    

 رل ف اهلل ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني ، فقاف يل : يا عّكاق  لو نوجة ؟ 
  . قلت : ك يا رل ف اهلل
 قاف :  لو جارية ؟

 فقلت : ك . 
 قاف : و نت ص يح م لر ؟ 

 قلت : نعم . 
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قااف :  ذا   نات مان  خاا ا  اللاياطني ،  مااا    خكا   مان رهباا  الننياارى و ماا    خنياانغ  
كمااا ينياانغ املساالم  ، و   مااان لااّنتنا الناااكاح ،  ااراركم عااوّابكم ، و راذف م خاااكم عااوّابكم ا 

 ا عّكاق ، خوو  خوو  فإنو من اتاطئني .  لا     قاف ا و و ي
 قلت : يا رل ف اهلل نوجا قبة     ق م . 

 .  (1)فقاف ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني : نّوجتاو كر ة بنت كلث م احلمريي
 ماااا الساااباف الثاااا  الااايي كاااا  يسااارلن رلااا ف اهلل ىصاااّل  اهلل عليااان وهلااان ولاااّلمني : ماااا هاااا  

 عمة لن ، قاف لن : لقط من عيا . عملو ؟ فإذا عرق  نن ك 
عاان اباان عبااا  :  ناان كااا  رلاا ف اهلل ىصااّل  اهلل علياان وهلاان ولااّلمني :  ذا نظاار    الرجااة 
فرعجباان ، قاااف هلاام هااة لاان حرفااة ، فااإ  قالااا ا ك : قاااف لقاااط ماان عيااا ، قيااة وكياا  ذاك يااا 

  .(2)رل ف اهلل ، قاف : أل  املبمن  ذا مل يكن لن حرفة يعيش بدينن
 وكا  ىصل  اهلل علين وهلن وللامني يست ادم   

 ولانة الت رياض والتلجيغ لدفغ اللباب  لا  العمة واملتاجرة .
، (1)وكااا  يقاا ف ملاان يرخااا   لياان يساارلن املاااف : ىماان لاارلنا  عطيناااه وماان الااتغىن  غناااه اهللني

 كلتجداء .وهيا كناية عن    األفضة للمسلم ها  العمة واملثابارة وليا التكّف  وا
، حياـ    الياد الاا خعطا  (2)وكما كا  يكارر عبارة : ىاليد العليا خري من اليد السافل ني
 لانما  ه  يد عليا، بينما اليد الا خرخي لانما  يد ذليلة ولفل  .

 من هيا املنط  اهتم اإلل م باكقتنيال وو غ حل ك  مللاكة البلر اكقتنيالية .
ماااان منياااال تكم     رلمت البقاااااء ، ومااااان منياااال ة البااااا ل     مث خاطبااااات الاااا نير : و نااااتم

 .(3)خفكاروا بتقدمها ، و   خطّبق ا بن ل اكقتنيال اإلل م  واحدا  خل  ا خر

                                                           
لااااب »، ورواهااااا باختنيااااار القطااااب الراوناااادي يف  16351رقاااام الروايااااة  2ب 155ص 14مسااااتدرك ال لااااانة :   (1)

 عنن ىصّل  اهلل علين وهلن ولّلمني مثلن .« األلباب
 .   14511واية رقم الر  2ب 11ص 13مستدرك ال لانة :   (2)
 . 2ح 311ص 2الكايف ى ص فني :   (1)
 .  4ح 11ص 4الكايف ىفرو ني :   (2)
  ار اإلمام املبل     هيه البن ل يف طيّاات كتبان اكقتنياالية : الفقان اكقتنياال ، اكقتنياال باني امللااكة واحللا ف ،  (3)

 اكقتنيال اإلل م  املقار  .
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 قاف ال نير بعد     صغ  لك م  : اإلل م غري قابة للتطبي  .
  . مث قلاات لاان : هاايه العبااارة يكررهااا الاايين جيهلاا   حقيقيااة اإللاا م يف كااة نمااا  ومكااا

   فت :  ي جوء من اإلل م غري قابة للتطبي  ؟
 هة وجدت  يئا  من اإلل م غري قابة للتطبي  ؟

ك مااو  يهااا الااا نير خيااال  مق لااة النااايب األكاارم ىصاال  اهلل عليااان وهلاان ولاالمني : ىحااا ف 
احااٌد ، لاايا يف اإللاا م بنااٌد و (1)حممااد حاا ف  لااا  ياا م القيامااة وحراماان حاارام  لاا  يااا م القيامااةني

 غري قابة للتطبي  . 
األهااام » و قاااان   « ك  ااارر وك  ااارار»صااا يح    هنااااك حااااكت نعماااة فيهاااا بقاااان   

، وهااايا ك يعااا خروجااا  عاان اإللاا م بااة يعاااا الاادخ ف ماان اإللاا م    اإللاا م ، « واملهاام
 ك  هيه الق انني من واقغ وصلب اإلل م .
خرب الوعيم عبد الكرمي قالم دايا امل     مث قاام ةغ ال نير ك ما  وقاف :  نلاء اهلل لر

 وولعنا مت جها    بغدال .

                                                           
 عن  خ عبد اهلل ىعلين الس مني . 7الـ علر : باب هخار فين  مر الكتب حالباب الث 141بنيانر الدرجات : ص (1)
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 اللقاء برئيس الوزراء
 عبد الكريم قاسم) ( 

 
اليي  نح املر ة ح  الطا   « األح اف الل نيية»من ليئات عهاد قالم خلريغ قان   

يلو يساااوي هاايا مثلمااا للرجااة ، والاايي ك يساامح للرجااة باار  يتاااوو   كثاار ماان واحاادة ، كاا
 القان   املر ة مغ الرجة يف اإلرث .

فقررنا م اجهة هايا القان   وبكة بن له بكة ما  وخيناا مان حا ف وقاا ة . فكانات اتطا ة  
األو  خلكية وفد لويارة عباد الكرمي قالم لتقدمي الننيح  لين وحثّن عل  خرك حماربتان لإللا م 

 . 
هرنا السااايد عباااد احلساااني القاااوويا ولاااافرنا    وصااا (1)وقمااات بااادع ة السااايد لاااعيد الاااويا

 بغدال ، والتقينا بعباد
وطلبناا منان « . األحاا اف الل نياية»الكارمي قالم ، وذكرنا لن م ق  اإللا م ماان قاان   

  يقاق العمة ديا القان   .
 ولست ا   بنيدل ذكر خفاصياة هيا األمر و وكلن    مكا  هخر .

 نا وبني قالم ها  مطالبتنا  عطاء النا  احلرية .الل ء املهم اليي لار بين
، فقد كا  اللعب يعيش فاا  العهااد قاف عبد الكرمي قالم : حنن  عطينا هيه احلرية للنا 

 امللك  حالة من الكبت واإلرهاب .
 مث   اق : حنن من نا كة احلريات .

                                                           
السيد لعيد امحد بن السيد جعفر السيد حسني نيا ، ينتم      لرة معروفة بالفضة ، الت طنت كرب ء املقدلة  (1)

م ، يقاا ف األلاااتاذ يف  واخاار القاار  الثااااا  علاار اهلجااري ، يعااا ل نساابن    اإلمااام احلسااان باان علاا  عليهماااا الّساا 
 ما ننّين :  111للما  طعمة يف كتابن علانر كرب ء و لرها ص

وكاا  ليالايا  واعياا  ولاان ع قاات ماغ بعاض السيالاايني « كتايب ملاه ر ، لان ملاااعر طيبااة وروح لطيفااة حمما ل الساارية   «
فاا  مديناة كارب ء املقدلاة .  وكا  يف نفا ال قت وكي   للسيد احلكيم ومان مث وكاي   للسيااد ات ناا  قااد  لاريا

 م. 12/11/1111املنيالق   ه1412مجالى األو   5وكا  من  ننيار اإلمام اللرياني . خ ىف مساء األربعاء 
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 مث لرلا :  ية حرية مل منن ها بر يكم ؟ 
ناء واألعمار ، غري مسم ح للم اطن بناء لار يف األرف املتوكة قلت : ك وج ل حلرية الب

  و ح  خرميم الدار الا يسكنها  كّ بلّ  األنفا .
مث  رلفت : منح اإلل م للفرل احلا  يف  حيااء األرف لا اء يف اإلعماار  و الوراعاة  و ماا 

، وكاااا  هاااايا  (1)  ااابن ذلاااو ، وقاااد جااااء اإللااا م بقاعاااادة هاماااة : ىاألرف هلل وملااان عمرهااااني
 القان   مطبَّقا  من عهد الرل ف ىصل  اهلل علين وهلن وللمني وح  قبة ًسني عاما  . 

 و    خيكر ا مث   ا هناك حملتا   نلئتا يف النج 
 األ رق عل  هيا القان   : 

 يف جن ب النج  .  »اجلديدة  «احمللة األو  : حملة 
 مشاهلا . يف »اجلبة  «احمللة الثانية : حملة 

وبقيااة املقااابر لو  « لار الساا م»وكااا   هااايل النجاا  وغااريهم ياادفن   م خاااهم يف مقااربة  
 مقابة ولو   رانب . 

و   ألخااايكر    الناااا  كاااان ا يااايهب      « حياااانة املباحااات»وقاااد  خااا  اإللاااا م بقاااان   
  ا  وما   بن ذلو . مناجم امللح ليجمع ا هيه املالة ويبيع هنا ، كيلو بقياة املعاال  كالن

وانتم وقفتم قباف ذلو ، ومنعتم النا  من حيانهتا ، مث قلتم بعد ذلاو هنااك  نماة لاكن 
 وهناك بطالة و ...

ليساات هناااك  نمااة يف السااكن ، فاااألرف الاااا حباهااا اهلل لإلنسااا  والااعة ، ومبقاادور كااة 
 « . حياء األرف» نسا     يبمِّن لنفسن لكنا  وف  قاعدة : 

لاااو وفااا   اااروط  يهاااا :    ك خسااابب حيانخااان لاااألرف  اااررا  ل خااارين ، فقاااان   وياااتم ذ
، وقااد اااـ الفقهاااء هاايا امل  اا   وفنيَّاال ه يف  « ك  اارر وك  اارار»اإلحياااء حمكاا م بقااان   

 فعليكم    ان  ا هيا النمط من احلرية للنا  ح  يبمِّن ا لكنا  هلم .  (1)كتبهم ،
 ما قلتم ، فقد ونعنا جاب قان   : حنن نعماة وف  

عل  الفقراء واملساكني األرا   املتوكة وبرمثا  نهيدة ليبنا ا عليهاا مسااكن هلاام ، و نلارنا 

                                                           
 .2ح  271ص  5:    »فرو   «الكايف  (1)
  .كتاب  حياء امل ات،لإلمام املبل  وج اهر الك م لللي  حممد حسن اجل اهري   11راجغ م ل عة الفقن   (1)
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لياااابمَّن السااااي لة ال نمااااة لعمليااااات البناااااء هاااايه ، عاااارب قااااروف « البنااااو العقاااااري»بنكااااا  بالاااام 
    علرين عاما  . وبفاندة رموية ك خويد عان واحد ونني  باملانة ، و مرنا    يقسَّط الدفغ

 قلت لن :    عملكم هيا  ال  لللريعة اإلل مية ، وذلو ألم ر :
 وك  :  نكااام خرخااايو  واحااادا  وننيااافا  باملاناااة ، وهااايا هااا  الرباااا بعينااان ، وهاااا  حماااارَّم اساااب 

 القره  الكرمي ، حيـ
 حة اهلل البيغ وحّرم الربا  يق ف : 

(1). 
ا  القاارف ، وهاايا  ااال  لللااريعة ، ألّ  املاااف هاا  ماااهلم ،  انيااا  :  نااتم خعطاا   املاااف بعناا  

و   وظيفة بيت املاف ه   عانة احملتاجني ح  ل  كا  من  ص اب التجارة و صا اب العماة 
 ، ومن  تا     املاف ل اء يف البناء واإلعمار  و الكسب .
   عانلاة كبارية ، مني فقاد خكا 511 الثا  : ملاذا حدلمت مساحة األرا   املمن حة مبقادار ى

و   هيه املساحة غري كافية هلم ، فكاا  كبااد ماان     خكا   املسااحة املمن حاة مبا اناة حجام 
 العانلة .

رابعااا  :  نكااام خرخاايو  يف مقاباااة األرف املمن حاااة مبلااإل علااارة لنااانري ، فلمااااذا خرخااايو  
اء ك  لكاا   حاا  هااايا املبلااإل مااغ  نكاام قلااتم ا  هاايه األرا اا  لاات ن  علاا  الفقااراء ، والفقاار 

 الدينار ال احد . 
خامسا  : ملاذا خنينيتم هيه األرا   للعرب فقاط ، فااملعروق خارخيياا     العارا  لاكنتن 

، هاابكء كلهاام مساالم   و ااارك ا يف بناااء هاايا …  قا ام  تلفااة ماان اهلنااد و ياارا  والباكسااتا  و
رة العلاارين وغريهااا ماان الثاا رات البلااد ولافعاا ا عناان لفاعااا  مسااتميتا  يف طاارل املسااتعمر مناان يف  اا  

واكنتفا ااات . كااا  ماان املفااتف    خنظااروا    كااة ماان يسااكن هااايا البلااد نظاارة متساااوية ، 
 مناا املبمنا    خا ة واإلل م يرى مجيغ املبمنني  خا ة ، ويضااغ هاايه القاعادة :

، ولايا  (1)
  منا املبمن   العرب  خ ة د

العاااراقيني فقاااط، والاااتثنيتم العااارب يف الك يااات لاللاااا  :  نكااام حنيااارمت العطااااء باااالعرب 
 واحلجان ول ريا وما ا بن، وهيا خ ق لللر  وملبال  اكخ ة .

                                                           
 .275ل رة  البقرة : ا ية  (1)
 .11ل رة احلجرات : ا ية  (1)
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وقاااد ناااّ  اإللااا م علااا     التفا اااة علااا  التقااا ى لو  غاااريه ماااان املباااال  ، يقاااا ف اهلل 
 . (2)…    كرمكم عند اهلل  خقاكم لب انن وخعا  : 

الايي يكلاا  « الطااب »ني فاا  احلنياا ف علا   جاانة وعلااا  لاابعا  : ماا الاداع  هلااايا الاروخ
 احلك مة واللعب وقتا  وماك  ، خستطيع   اختاواف هيه اإلجراءات و لغاء

 الروخني ح  ك يتعب صاحب األرف بني هايه الدانرة وخلو .
طرحنا هايه اإل كاكت و  كاكت  خارى عل  ملرو  خ نيغ األرا   ، فلم  راار قالام 

واكتفاا  قانااا   :  ذا  رلناااا    نسااري وفاا  مااا خقاا ف لعمَّتنااا اك ااطرابات والف  اا  واهلاار  ج ابااا  
 واملر  . 

 قلت لن : ك جماف للف    دد
 قاف : كي  ذلو ؟ 

قلات :   اارب لاو مثاااك  للت  ايح والتقاااريب مبديناة كاارب ء املقدلاة : فلاا  قسامنا كاارب ء 
العبااااا  ىعلياااان الساااا مني وجهااااة بغاااادال وجهاااااة  لااااا   ربعااااة  قسااااام جهااااة احلاااار الرياااااح  وجهااااة 

حلنية لدينا مساحة فرل   و فرل اني فا  الط ف والعارف لكاة جاناب . مث عيَّناا  (1)ط يريا
األماكاااان العامااااة كاملساجااااد واملااادار  واملستلااافيات واحلااادان  واملتنااااوهات ولوانااار الدولااااة وماااا 

مني 511مني وى311مني وى211 لااا  ى األرا اا   اابن ذلااو ، وخططنااا اللاا ار  ، مث قساامنا بقيااة 
 مني  وما   بن ذلو.1111وى

 وبعد خعيني هيه األماكن يتم التدعااء النا  كختيار األماكن . 
مني ،  1111مث   خيتار البعض طارق بغادال ويطلاب    خك   مساحة البيت الايي يريادها ى

 وهناك من خيتار
ت الااا خااولال الرغبااة فيهااا ، فابتساام ومل البياات األصااغر فتجااري القرعااة بااني األفاارال حاا ف البياا  

 ينط  ارق .
وهاااايا هااااا  ل ب املسااااتبدين ، فهاااام يفعلاااا   مااااا الاااا  علياااان  هاااا اؤهم  و مااااا يلااااري باااان رفاااااقهم 
وح ا اايهم باادو     يعااريوا اهتمامااا   راء ا خريااان وهراء اللااعب ،  ااام ينفاايو  مااا يرياادو  بااالق ة 

                                                           
 .13ل رة احلجرات : ا ية  (2)
 وهيا الفرف والتقسيم من باب املثاف . (1)
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ا باحلقيقااة وال اقاااغ  و عثااروا علاا  فكاارة وطريقااة افضااة وااا واحلاااديد والنااار، مث بعاااد ذلااو  ذا ج داا  
 عمل ا بن لابقا  ك ييعنا    ليها ، أل   ذعاهنم ه  مبثابة انتكالة هلم .

وقااد قلاات  اابين هاايا الكاا م بعااد لاان ات  لااا  ولااا  عهااد الك ياات ب الااطة ؛ والك ياات 
 . ذخاتل  عن العرا ، ففيها ق انني خاصة ، ومنها هخر كما ه  وا ح

 

 نموذج للحل االسالمي
التقياات بنانااب ماان نااا اب جملااا األمااة وكااا  صااديقا  لاا يل العهاااد وحتاااد ت  (1)يف الك ياات
وه  منطقة فقاارية يعايش فيهاا اكثار مان ماناة   لا  عراقا  ، وقاد « الدوحة»معن ح ف منطقة 

ض لاكاهنا نرت هيه املنطقة و اهدت ما يعانين لكاهنا ، لقاد بلإل احلرما  فيهاا حادا     بعا
مل يك نااا ا  لكااا   املاااااء والكهربااااء واهلااااخ  ، ومل خكااان هنااااك خطاااا ط للم اصااا ت والنقااااة ، 

، واجتماعيااااة وصاااا ية، فااا  مدرلااااة وك ملفااااا  وك صاااايدلية وكانااات خفتقااااد    مراكاااااو خرب ياااة 
و فتعجبت كثريا  ، وعندما التقيات بايلو الناناب قلات لان :  خارب ولاا  العهااد :    هاايا التمييا

 ها  الايي ي جاد  ر ية للق قة وات ق واألحواب اللي عية .
 فسرلا ماذا نعمة وما ه  الع   ؟ 

قلاات : احلااة يف غايااة البساطاااة ، هنااااك مساااحة ماان األرا اا  البااانرة ،    جانااب منطقااة 
 الدوحاة فلت ني 

األهايل يف  ختمكن    خسكن مجيغالدولة هيه األرا   لت نيعها علا   هايل الدوحة، فه  
 …علرين  ل  بيت خبنيها ماغ بقية املرافا  الضرورية مان كهرباء وماء وم اص ت و 

فر اااا     الدولاااة ك خرغاااب يف بياااغ هاااايه الااادور ، فاااإّ  بالاااتطاعتها    خبجرهاااا وبرلاااعار 
 منالبة . 

ي مث ذكرت للناناب :    حااة هاايه امللاكلة لاينه  األنماة الساكنية للفقااراء ، األماار الاي
لي  ف لو  خك ين األحواب اللي عية ، خلاو األحاواب الاا خنلار يف العاالة نتيجاة التفااوت 

                                                           
وكانت خسم  لابقا  القرين ، وها  خنياغري لكلماة قار  ، أل  خلايا الك يات يلابن القار  ، وةيات بالك يات  خايا   (1)

عل  قلعة قد ة . وهاجر  ليها اإلمام املبل  بعد    صدر علين حكم اإلعدام مان  من الك ت ، وه   لم  طل 
 قبة احلك مة البعثية يف العرا  . 
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بني الفقراء واألغنياء ، فاحملروم  اوف    يوية املارفهني مان  مامان ، وهاايه ها  الطبيعاة البلارية 
 الا جربة اإلنسا  عليها  ك من عنيمن اهلل لب انن .

األصااليني ، وعناادما يكااربو  ك جياادو  فرقااا  فيمااا بياانهم فهاابكء هلاام  وكل كمااا للكاا يتيني 
لاا ى  هنااام ك  لكااا   اجلنساااية الك يتياااة ، فيتسااااءل   ماااا ذنبناااا حنااان ؟  ذا مل يكااان هباؤناااا قاااد 

 من  ا اجلنسية ، وبسبب هيه ال  يقة حرمنا من  بسط ولانة احلياة واملعيلة . 
 ا   احملاذية للدوحة فع   . وفيماا بعاد.. ةعت  ّ  احلاك مة قامت بترجري األر 

وخغرّيت معامل خلو املنطقة الاا كان ا يسم   بي هتا بالعلايش . وها  بيا ت منيان عة مان 
 الطاني  و من قطغ 

النيفياح واتلب واحلنيرا  ، وخسما  فا  العرا  بالنيريفة ، فاكت  ا بإنلاء البيا ت فاا  
اباة مبلاإل رماوي مان اإلجياار هاا   ربعاة لناانري املنطقة احملاذياة للدوحاة ووّنع هاا علاا  لاكاهنا مق

 ونني  الدينار يف ال قت اليي كا   جيار البيت يناهو الث  ني لينارا  .
وهكيا حرّلت هايه املعضالة الاا كانات لفاتة مان الاومن خابرِّ  لاكا  الدوحاة وخابرِّ  حا  

 املسبولني . 
م  هاا  احلااة الاايي يتفاا  وهاايا هاا  جااوء ماان احلااة الاايي يرياادهر اإللاا م ، فاحلااة اإللاا 

 و ما  النا  وطم حاهتم.
اتيااار اإللاا م  ليااابلي حتمااا   لااا  حااة امللاااكة العالقااة يف البلااد و   رفااغ املعاناااة عاان 
اإلنسا   ذا روعيت  ص لن و لاليبن اكمة ، وه  باعـ ق ي علا  حمب بّية احلاكم ، فاحلاكم 

ضاا  ح اناااا  لاارخن وخياادمهم ، فإناان لاايك   مثلاان مثااة رب األلاارة ، فااإذا كااا  رب األلاارة يق
 حمب با  لدى  فرال األلرة .

 
 

 اللقاء
 بمحمد نجيب الربيعي رئيس مجلس السيادة  

مااغ خنااام  املااد اللااي ع  يف العاارا  ، وخفاااقم األو ااا  نتيجااة وارلاااهتم اتاطئااة ، قاااررنا 
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رنالاة املاا بياد حمماد  وه   عل  للطة فاا  الاب ل ، وكانات (1)اللقاء برنياا جملا السيالة
باإل اافة     نان  تلاو  قافاة لينياة  لاا  جاناب  (2)جنيب الربيع  وها  عسكري ذو رخبة عالية
  قافة نمنية والعة يف املعل مات العامة .

 كلنا وفادا  ًالايا  ،  ناا والسايد حمماد صاال  القاوويا والسايد مرخضا  القاوويا واللاي  
يااا ، والتقينااا باان ، فالااتقبلنا الااتقباك  حااارا  وكاناات خباادو علياان جعفااار الر ااا والساايد لااعيد ن 

 الدعة واألخ   . 
السااابقة و علنااتم برنكااام خسااريو  وفااا  قلات لااان : لقااد جئتااام    احلكاام و ط ااتم باحلك مااة 

 ، خعاليم اإلل م
 فا   حا  ال قت لك  خطبق ا اإلل م . 

 قاف : كي  ذلو ؟ 
   هايه  متكم  مة واحدة و نا ربكم فرعبدو :  قلت لن :    القره  يق ف

(1). 
 فالع ا من  جة  عالة األمة اإلل مية    وحدهتا . 

 قاف : كي   دث ذلو ؟ 
قلات :  حاادى عااا نم األماة ال احاادة  نالاة احلادول اجلغرافيااة باني الااب ل اإللا مية ، ومنااي 

 قبااة ًسااني عامااا  مل خكاان هناااك  يااة عهاااد الناايب األكاارم ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني ، وحاا 
 حدول بني با ل املسلمني ، وا  هيه احلدول من صنانغ الغرب لتموي  املسلمني . 

و نا  خيكر  ّ  النا  كان ا يساافرو  ماان العارا      يارا  ومنهاا    اهلناد ، ومان  يارا     
ف وبادو  خاتم الا رول ، احلجان و لاا   ي بلاد  لا م  بادو  جاا ار لافر وباادو  خر ارية لخا  

وكااا  املساالم يبقااا  فااا  الااب ل اإللاا مية باادو   قامااة وكااا  يعماااة باادو   جااانة ، ذلااو أل  
 األمة كانت  مة واحدة .

                                                           
جملا السيالة :  كلن قالم يف الي م األوف من اكنق ب علا  غرار جملاا السايالة يف السا لا  ليقا م مبهاام رنالاة  (1)

لاانر الفرياا  الااركن حممااد جنيااب الربيعاا  ، وماان  عضاااءه العقيااد خالااد اجلمه ريااة ، ويتاارل  ماان    ااة  عضاااء ، يت 
 م . 23/7/1141النقلبندي وحممد مهدي كبة . انظر جريدة ال قاناغ العراقية العدل األوف السنة األو  بترري  

ات كاا  قانادا  للفرقاة كا  هنياك برخبة فري  ركن ، وكا  ينلار املباال  الث رياة يف كلياة األركاا  ، ويف بداياة  اتمسايني  (2)
 الثالثة . 

 .12ل رة األنبياء : ا ية  (1)
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 .(2) ما ا   فلسنا  مة واحدة ، لقد  مسينا ًسني  مة
 خعال ا واعمل ا عل   عالة األمة ال احدة .
 حادة  ماقاف : كا  املسلم   يف الساب  حك مة وا

 الي م فرصب  ا عدة حك مات . 
قلااات : كناااا يف السااااب  حك ماااات متعااادلة  يضاااااا ، فقاااد كانااات هنااااك حك ماااة يف  ياااارا  
مسااتقلة عاان احلك مااة الااا حتكاام فااا  الدولاااة العثمانيااة ، ومااغ ذلااو مل خكاان هناااك حاادول بااني 

  يرا  وخركيا .
 فليا من املمكن ذلو . قاف :    هيا األمر كا  وكناا يف الساب  ،  ما الي م 

قلات :  ذا اصااح هايا الكاا م فارين هاايا الكا م ماان قا ف رلاا ف اهلل ىصال  اهلل علياان وهلاان 
 .(1)وللمني : ىحا ف حممد ح ف  لا  يا م القيامة وحرامن حارام  لا  ي م القيامةني

 قاف : ليست املسرلة متعلقة باحل ف واحلرام .
ارام ، أل  رلااا ف اهلل ىصااال  اهلل عليااان وهلااان ولااالمني قلااات لااان : كااا ّ  هناااا عاااني احلااا ف واحلااا

اخارب املسلمني    من حقهم    ييهب ا من مدينة     خارى ومان بلااد    بلاد ومان لولاة    
  خرى بادو      نعهم مانغ  و ينيدهم  حد ؟

الرل ف األعظم ىصلا  اهلل عليان وهلان ولالمني يقا ف  نكام  ماة واحادة ، والقا انني السااندة 
 الب ل اإلل مية خق ف  نكم  مم متعدلة .يف 

قاف : يف ال قت الراهن هنااك خني صيات لكة بلد خفرف عليان التجوناة وعادم اكنادما  
 . 

قلت :  ما خرى    اهلند كي  كا  هايا البلد ووقا  وجماو       كااثر مان   مثاناة حك ماة ، 
، وخلااكية حك مااة ك ماااتحااوب اللااعب بوعامااة غاناادي ماان خ حيااد هاايه احلوكياا  الااتطا  

واحادة ، فواف احلدول بينهم ، و صبح مبقدور اإلنسا  اهلندي    يسافر مان وكياة  لاا   خارى 
 بدو  ج ان لفر  و و يقة عب ر  خرى .

قااف :  ذا مل خكان احلادول بااني البلادا  لعمَّات الف  ا  ، ولاادخة العارا  ماناة مليا   ناناار 

                                                           
 وهيا من باب املثاف ك اإلحنياء . (2)
 عن اخ عبد اهلل ىعلين الس مني .  7الباب الثالـ علر : باب هخر فين امر الكتب ح 141بنيانر الدرجات : ص (1)
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 مث   .
لا ق يت افادو     العارا  مبقادار ماا يتساغ البلاد ، فاإذا  قلت : ليا ذلاو ، أل  النااا 

  ا  بالنا  فس ق لن يقدم  حد  ليها . 
وقااد لااب  ومل خكاان هناااك حاادول بااني العااارا  والبلاادا  األخاارى ، ومااغ ذلااو مل ياارت  لااا  

 العارا  هيا العدل الكبري.
 قاف : ح  العدل احملدول ك يستطيغ العرا  حتملن .

لتعاادال السااكا  ملدينااة بغاادال يف نماان العبالاايني علاارة م يااني ، وكااا  قلاات :  مااا كااا  ا
 نف   العرا   كثر من  ربعني ملي   نسمة .
 قاف : من  ين ليركة هبكء طعامهم . 

 وما مان لاباة فا  األرف  ك عل  اهللقلت : 
 ، فهة رن  العبال بريديكم  م بريدي اهلل لب انن وخعا  ؟ (1)…رنقها

ن يار     العارا  لا ق يار  ومعان ماا  تاجان مان املااف والاوال  و ليااك   قااالرا  مث كاة ما
 علا  العمة و راء البيت ، فإذا مل يستطغ فانن ليع ل من حيـ  خ  . 

 قاف : عل  هيا جيب خغيري الكثري من الق انني . 
قااا م قلااات : ليااااا األمااار صاااعبا  كماااا ختنيااا رو  ، يكفااا     خلاااكة جلناااة هلااايه الغاياااة ، فت

 ب  غ الق انني .
قاااف :  ذا حناان فعلناااا ذلااو ، فلياااا هناااك  اامانة    خقاا م الاادوف األخاارى كااإيرا  وخركيااا 

 والسع لية بيلو ، فما الفاندة من خفّرلنا ديا العمة .
العارا  يرحِّاب بكاة مسالم باادو  جا ان  قلت : انتم افعلا ا ماا عليكاام و علناا ا للمسالمني   

بالبقاااء فيان بادو   قاماة ، كايلو يسامح ملان يرياد اتارو     خيار  لفر ، ويسمح للمسالمني 
 بدو  ج ان لفر .

 مااا قباا ف الاادوف  و عاادم قب هلااا هلاايه القاا انني فلاايا ماان  اارنكم ، يكفاا   نكاام  ليااتم مااا 
 عليكم من واجب .

قااااف : حنااان لتّ ناااا قمناااا باااالث رة ، وا  هاااايا األمااار ااجاااة    لرالاااة مستفيضاااة وا  وقااات 

                                                           
 .6ل رة ه ل : ا ية  (1)
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 ط ية .
قلااات : حنااان ك نقااا ف لكااام طبقااا ا هاااايه الق انااااني غااادا  فإنكاااام لاااترخيو  ال قااات الكاااايف 

 ولتدرل   امل    
 بني رة جيدة ودمة عالية .
 قاف : من  ين نبد  العمة ؟

قلااااات : علااااايكم    خلاااااكل ا جلناااااة فيهاااااا  عضاااااااء مااااان كاااااة الااااا نارات واإللارات ، وفيهاااااا 
واكجتمااا  ، ولايكن عاادلهم    ااني   نياا  ا  مت نّينيا   فااا  القااان   والسيالاة واكقتنيااال

ماث   ا خقا م هاايه اللجناة بدرالاة اتطا ات العملياة لتطبيا  مباد  األماة ال احادة ، مث بعاد ذلاو 
 (1) كنكم خطبي  اتطة بالتادريا ،كما طبقت بعاض األحكام اإلل مية بالتدريا .

م نتاا  عملكاام ، ك حاادول وعنادما خساالك   األلال ب التاادرجي  لتاارو  يف ياا م مان األيااا
 وك ح اجو بني ب ل املسلمني .

وبالطريقاااة نفساااها الاااتطا  اإلجنليااااو    يرةااا ا حااا ف العااارا  حااادولا  ،  ذ مل يكااان حاااا ف 
العاارا  حاادول قبااة  اا رة العلاارين ، فبعااد     اابت هاايه الثاا رة ولرااّم نعيمهااا املاارينا حممااد خقاا  

إلمااام اللاارياني ماان  لارة الثااا رة باللااكة ، مل يسااتطغ ماان جاااء بعااد ا« قااد  لااره»اللاارياني 
ال ناا  واملطلاا ب ، األماار الاايي لفاااغ باااإلجنليو عاارب  لاااليبهم املاااكرة ماان خنفيااي رلاام احلاادول 

ولا رنا   لاة علا  احلادول والاتطاعا    يرةاا احلادول ماا  ى نيللعرا  ، فقد قاام بريل  ك كا
 بني العارا  واحلجاان ، والعارا  وخركيا،

 والك يت، والعرا  ول ريا ، والعرا  واألرل .والعرا  
والطرياا  يف األماار    الغاارب و ااغ بااني كاااة لولتااني منطقااة لل يااال ، حاا  خنياابح نقطااة 

، وكاناات اتطااة خقتضاا  خقساايم العااامل اإللاا م  (1)للناااوا  وقنبلااة قابلااة ل نفجااار يف  ي حلظااة

                                                           
 فالري القره  الكرمي يف هيات األحكام.وختضح هيه احلقيقة ملن راجغ خ (1)
وكلااهد علاا  ذلااو عناد خقساايم احلاادول باني الك ياات والسااع لية ،  صاّر مبعاا ث  ااي  الك يات عباااد اللطياا  با ااا  (1)

املندية علا  ك كا ا عند خقسيمن لل دول ا  بقاء بعض املناط  الك يتية بيد الك يت لو   حلاقها بنجاد ، معلِّا   
ني ااجة    مناط  رع  . لكن ك كا غضب و ار وخ جن    مندية وقاف : ملاذا هايا اإلصرار ذلو بر  الك يتي

 ، وهاة لبب ات ق نا ل من وق   املنطقة حتت للطة جند . 
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نااوا  لاناام فيمااا بينهااا بساابب   لااا  لوياا ت وكيانااات صااغرية ، وا  خكاا   هااايه الكيانااات فااا 
امللااااكة احلدولياااة ، حااا  خضاااطر هااايه الكياناااات النياااغرية    خلاااتي السااا ح والعتااااال مااان 

 (2)الغرب ، وبالتايل خنيبح يف حالة من التبعّية الدانمة للغرب .
و ذا عملااات يف هاااايا املضاااامار ، لاااتك   مثابااااا  عناااد اهلل لااااب انن ؛ و   مل خفعاااة فإنّااااو 

يامة ، ملاذا مل خطبا   حكام اللريعة ولنة الرل ف ىصل  اهلل علين وهلن ولالمني لترسرف ي م الق
 ؟ هيا  وك  ،  ما  انيا لتكسب خرييد العامل اإلل م  . 

، ونيالة (1)و الثا : فإّ  لكا  العرا  ليولالو    عافا  مضاعفة  لينيل ا     ربعني ملي  
احلة للوراعااة ويرفاغ مان مسات ى الرعا  وخنلااط عدل لكا  ي جب نراعة األرا ا  املتوكة النيا
 ولانة التجارة اتارجية ، وما   بن ذلو . 

 ويف هناية احلديـ قاف الربيع  :   كن ذلو ؟ 
قلاات : انظاار    عاصاامة ك ريااا اجلن بيااة ا لاايئ ف ا كاناات قبااة خقساايم الغاارب هلااا  لااا  

 لا ني نسامة،  ماا  311ثار مانى اطرين ا مشاايل وجنا خ ا كانات ك يتجااون خعادال لاكاهنا اك
ني م يااني  نسااا  ، وذلااو بفضااة ليالااة اكلااتثمار الااا 4ا   ، فقااد اصباااح عاادل لكاهناااا ى

  طلقتها الدولة . 
وانااتم كاايلو :  ذا مااا  علنااتم للنااا  خااار  العاارا  ماان يريااد اكلااتثمار يف الوراعااة فلياارت 

 العااارا  ، وماان  رال    يسااتثمر  لااا  العااارا  ، وماان يرغااب يف التجااارة فاا  مااانغ ماان العمااة يف
 م الن يف النيناعة يف العارا  ف  مانغ لادينا . وخادوِّن   قا انني خسامح باالووا  مان غاري العراقياة 
وخساام    بااووا  غااري العراقاا  ماان العراقياااة ، وخسااهل   عمليااة اكلااتثمار فااا  كافااة احلقاا ف ، 

  ابان وخسجل  فإذا فعلتم ذلو ، فإنكم لتدخل   الترري  من  ولاغ  ب

                                                                                                                                                                      

 جاب املندية : كحتماف وج ل النفط . قاف ك كا : وليلو جعلت منها منطقة حمايدة ، ول ق خك   مناصفة بني 
 هبال ورجاف الدولة البهّية .    لبو 424الطرفني . ص

 »لاابو هبااال ورجاااف الدولااة البهيّااة  «ل طاا   علاا  خطااط اإلجنليااو فااا  جتونااة وخقساايم باا ل املساالمني راجااغ كتاااب  (2)
 للمبلفة مّ  حممد اتليفة . 

ويف  حنياااء  م كااا  نفاا   العاارا  قرابااة    ااة م يااني ،1127م يااني ، ويف  حنياااء  7ونفاا   العاارا  هنااياك قرابااة  (1)
 13م قراباااة 1171م ياااني ، ويف  حنيااااء  5م قراباااة 1147م قراباااة    اااة م ياااني وننيااا  ، ويف  حنيااااء 1134

 ملي  ، ويف  واخر التسعينيات بلإل نف   العرا  ا نا  وعلرو  ملي نا .   
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اةكاام فيااان ، وليقاااا ف الناااا  عنكاااام  نكااام فعلاااتم ماااا مل يفعلااان  حاااد مناااي لاااق ط الاااادولة 
 (1)العثمانياااااة ولاااااق ط الدولاااااة النيف يااااااة وحلااااااّد ا   .  ذ امل حااااااك  نااااان فاااااا  نمااااان العثماااااانيني

علاا  مااا كااا  فيهمااا ماان  خطاااء ولاالبيات  كّ    بعااض عناصاار التقااادم كاناات  (2)والنيااف يني
 لة ح     احلدول كانت غري قانمة بينهما . م ج  

بتثبيت ما خططن الغرب مان رلاام احلادول بااني ا دلا ي ا حاكام  يرا   (3)وقد قاام ر ا خا 
 يرا  والعرا  ، ولانَّ قا انني كابتاة لل رياات وغاري مساتندة    اللاريعة املقدلاة ،  كّ    كثاريا  

                                                           
  ه724لاااانة  ،  وهلاااام عثمااااا  األوف باااان  رطغاااارك الاااايي مسااااو بومااااام األماااا ر 37بلااااإل عاااادل الساااا طني العثمااااانيني  (1)

مني ، وخا اات الدولااة العثمانيااة 1122ى  ه1341مني وهخاارهم عبااد اميااد الثااا  الاايي بااد  حكماانر لاانة 1334ى
 احلرب العاملية األو     جانب حليفتها  ملانيا وهومت  مام ق ى الت ال  ا بريطانيا وفرنسا ا .

ناان اللاااه طهمالااب مث اللاااه عبااا  األوف ، مني وخلفاان اب115 لااا الدولااة النيااف ية  اااه  ةاعيااة النيااف ي عااام ى (2)
 ولقطت لولتهم عل  يد القاجار .

مني هاااجر     ياارا  يف نماان القاجااار ولااكن يف 1171ى  ه1215ر ااا خااا  :  رمااا ماان منطقااة كرجسااتا  ، ولااد  (3)
مان السافر  حدى القرى ، محلتن  ّمن من نىن ،  ذ كا   ب ه مسافرا  ملدة لنة واحدة لطلب العيش ، وعند رج عن 

 ر ى نوجتن حام   بر ا خا  يف   هرها األو  . 
  ه1351مني بعااااد انقاااا ب عسااااكري علاااا  لولااااة القاجااااار والااااتمر    1125ى  ه1344 اااا اف  11الااااتلم احلكاااام يف 

مني ، ولّقااب نفسااان باااالبهل ي  حياااءا  للفارلاااية القد اااة .  خساام حكمااان : بإحياااااء الق ميااة الفارلاااية ونلااار 1141ى
ن  والقضاء عل  املعامل اإلل مية وهاادم املسااجد واملادار  واحلساينيات ومناغ العلمااء ورجااف الادين امليهب البها

من وارلة  لوارهم يف احلياة ، فقد قتة بعضهم ولجن وعيب البعض ا خر ، ونلر اتمر والوىن والقمار ومناغ 
الاااري . وقتاااة يف  ااا رة مسااااجد  النسااااء مااان ارخاااداء احلجااااَب وحطّااام اقتنيااااليات الاااب ل وعلااا  اتنيااا ص قنااا ات

 ما ك يقة عن    ة هكق  نسا  . و قنياه اإلجنليو عن احلكم بعد    ننيب ا ولده حمماد ر ا »َك هر ال «
 .  ه1361 اه يف رمضا  

 ونف     جويرة م ريا بعد    صالر اإلجنليو حقانبن األلفني اململ ءة بام هرات واأل ياء الثمينة . 
ل  لقابان ، ويقاا ف بالفارلااية : و صاابن هناااك لاا    علاا   «ث مان اجلناا   ، فكااا  يقاا  كاة ياا م  مااام مارهة فااا  غرفتاان ويعاادِّ

 اام يعّفاط عفطاة ط يلاة ويستغاار  فاا    ااو هساتي، وكاا   »حضرت قادر قادرت  اهنلااه ر اا  ااه دلاا ي 
  .  ه1363يقض   كثر  وقاخن ديه الكيفية، وقتلن اإلجنليو  فا  املنف  فا  رجب 

 «، قاف يل  قة اإلل م الر اا  21: ص »الق ميات يف ًسني لنة «ومن الطران  : ما نقلن اإلمام املبل  فا  كتابن 
ذات مرة ، قلت لسفري بريطانيا بطري  اجلّد املموو  باملواح : ملااذا  ناتم الربيطااني      هايا القادر مان  »رمحن اهلل 

  كرب قدر من اتدمة مث كا  منيريه علا  يدكام هايا املنياري األل ل ؟ اتسة وخبـ النفا ،  ّ  دل ي خدمكم 
فضااا و السااافري وقااااف : ج اباااو هااايا، وطااارح عقاااب لااايجارة كاااا  يااادخنها ، و رلق:    مثاااة اإلنساااا  عنااادنا مثاااة 

 السيجارة حتتفك بن مالام خنتفغ منن ، فإذا انتهت فاندخن لفظناه وك يهمنا منيريه بعد ذلو . 
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وك يعاااريو  اهتماماااا  لل ااادول املنياااطنعة، وكاااان ا  مااان الناااا  كاااان ا يسااالك   طريااا  اهلل لاااب انن
 « .عبالا »ومدينة « قنير  ريين»يقدم   من  يرا     العارا  ب  ج انات عرب مدينة 

 ما اليا م اصبح هابكء يسم هنم باملتسللني ،  ذ مل يكان يعارق هايا اكصاط ح قباة هايا 
 الي م .

يف ذلااااو  نلاااااء اهلل ، قاهلااااا بااااربولة  و بعااااد    ةااااغ الربياااااع  منّااااا ذلااااو ، قاااااف : لاااانفكر
 ولكت .
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 جماعة أنصار السالم
مث خباحثناااا ماااغ الربيعااا  حااا ف خااااط رة هااايه اجلماعاااات الااااا خدخااااة املااااد  فتثاااري الف  ااا  

، (1)« ننيااار الساا م»والرعااب برعماهلااا الت ريبيااة ، خلااو اجلماعااات الاااا خطلااا  علااا  نفسااها 
  ننيار السا م برناما من  كعيب

ي عيني يف الظاهر ،  ما فاا  احلقيقااة وال اقاغ فهام ينفايُّو   ططاا  بريطانياا غربياا  إلجياال الل
 اهلر  واملر  و  ارة الكراهية والبغضاء والتفرقة بني النا  .

ويباااد  عماااة  ننيااار الساا م باختياااار  حاادى املااد  واحملافظااات فااا  يااا م معااني ، ويطلقاا   
نياااارهم ماان كااااة مكاااا  للتجماااغ يف  حااادى السااااحات ، ، ويدعاااا    ن »عياااد السااا م «علياان

فيجتمااغ علاارات األلااا ق ماان كافاااة احملافظااات ويف ولاااط الساااحة يلااارع   فااا  اكحتفااااف ،  
كلمات وخطب وقنياناد ، مث خباد   املسرية باحلركة فتيانا  وفتياات ، وكاة واحاد وا اٌغ ياده يف 

احملتلادة  لاا  املقارات ، ة خايهب اجلما   يد ا خر ، يد الف  يف ياد الفتااة ، وفاا  هناياة املساري 
                                                           

م ظهرت خنظيمات  ي عية اذخيت  ةاء  تلفة كرننيار الس م و املقاومة اللعبية و 1151 ب قالم عام بعد انق (1)
اللبيبة الد قراطية وجلا  الدفا  عن اجلمه رية ، وهيه التنظيمات خق م مبراقبة وهتدياد الل نياّيات امللاك ك فاا  

ا خاارين والاات دم قالاام هااايه التنظيمااات  وكنهااا لقالاام وكاناات خااداهم البياا ت وخرخكااب  عماااف العناا  يف حااّ  
 كقّ ة عسكرية جانبية لضرب خني من ، فكانت هيه التنظيمات خق م مبهرجانات يف احملافظات .

مث  كا   ننيار الس م يق م   مبهرجا  الس م فا  حمافظة ما  ، وكا  املهرجا  عبارة عن اجتاما  اللي عي   من كافة 
وكاااا  ينيااااحب اإلعااادال للمهرجاااا  اعتاااداءات والاااتفوانات و هاناااات للجمااااهري العااارا  يف  حااادى احملافظاااات ، 

وخاصة لرجاف الدين والعلمااء . وكا  اهلادق من املهرجا  ه  كسب اللار  عان طريا    اارة  ااوق اجلمااهري ، 
كة والعمااة علاا  خاا خري األجاا اء باكلعاااء عاان وجاا ل ماابامرات  ااد اجلمه ريااة ، وحتاادي ملاااعر النااا  ، وكساار  اا  

 رجاف الدين والق ى امل ج لة يف الساحة .
يق ف معاو  همر اكنضباط العسكري عباد اجلّبار عباد الكرمي : كنت التعمة كّة ما يف جعبا من حية مغ املتظااهرين  
ك   جربهم عل  لل ك  خاف  مان العنا  والف  ا  ، وكنات  خانّفا النياعداء بعاد انتهااء كاّة خظااهرة.  نظار جملاة 

 . 32العدل  77امل لم ص 
يعقاادو    وكااا   قطاااب احلااوب اللااي ع  ا  مثاااف عبااد القااالر  ةاعيااة البسااتا  ونكاا  خااريي وعااامر عبااد اهلل وهخاارين ا

 جلسات غاري رةية مغ  ركا 
احلك مة القاةية ا  مثاف العقياد الاركن طان اللاي  امحاد مادير الت طايط يف ونارة الادفا  والعقياد فا اة عباا  املهاداوي  

حمكمة اللعب والعقيد وصف  طاهر مراف  قالام والعقيااد الطياار جا ف جعفار األوقاا  قاناد القا ة اجل ياة ا رنيا 
لإلطّا   علا   ننياار السا م راجاغ كتااب  ننياار لتنيفية املعار ني عرب هيه التنظيمات وعرب مهرجانات الس م . 

 الس م يف العرا  لت في  منري .
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وهنااك خق م الفاجعة ، حيـ خيتل  الفتيا  بالفتيات يف الغرق النيغرية، وكاا  يارال هلايه املسارية 
طِّااام احلااا اجو اكجتماعياااة والقااا انني هااايا ماااا كاااا  يق لااان اللاااي عي   يف خفساااريهم الدينياااة ،     حتر

 هليه املسريات.
ف كاااان ا يثاااريو  اتااا ق واهللاااغ يف النفااا   ، ويطلقااا   لفظاااة وباإل اااافة    هاااايه األعماااا

 عل  كة من خيالفهم  و من مل ينتم  ليهم ، فيس با   النا «  عداء الث رة»
   اللااا ار  ويضرباااا هنم ويعتااادو  علااايهم ، ويقطعااا   بعضاااهم  رباااا  بالساااا ح األبااايض ، 

ألحااواب السيالااية وكااة ماان ويعتااربو   صاا اب األماا اف وعلماااء الاادين وكااة ماان ينتااام   لااا  ا
 ينتقد  فكارهم ، يعتربوهنم  عداءا  هلم ويست ق   السجن والقتة .

مباحثاااااااات مااااااااغ  « عماااااااااف  ننياااااااار السااااااا م يف كتاااااااااب وقاااااااد ذكااااااارت بعااااااااض جونياااااااات 
 .  (1)»اللي عيني

كااا  اهلاادق ماان اللقاااء بااالربيع   يقاااق األعمااااف الااا يقاا م دااا  ننيااار الساا م ، فطلباات 
 ريات يف املد  املقدلة وغريها .منن     نغ املس

   مسااريات  ننيااار الساا م  جرياات يف مدينااة امل صااة وحااد ت جمااانر وحلااية يناادى هلااا 
 .(2)اجلبني

                                                           
 .  61 مباحثات مغ اللي عيني  : ص (1)
مني لاار م كاب  ننياار السا م علا   اكة 1151ىالساال  مان هذار عاام   ه1371يف الرابغ والعلارين مان  اعبا   (2)

 جماميغ من حمطة القطار يف مدينة امل صة مت جها  لإللارة احمللية مارا  بالل ار  الرنيسية يف املدينة وهم يرللو  : 
 احنن  ننيار الس م   هة امل صة يا كرام

 فادوه كبن قالم  ناة امل صاةمادي
واجتمع ا يف الساعة الثانية بعد الظهر يف اإللارة احمللية واختتم املهرجا  يف الساعة الرابعة عنيرا  لرلاءة الطقاا . بعادها 
خر  اللي عي   من ملعب اإللارة احمللية    الل ار  وهام  مل   العني  واهلاراوات والساكاكني وهاامج ا املقااه  

 ين ات واحملّ ت التجارية واملكتبات وما   بن ذلو . والكان 
ويف الي م التايل خارجت مظاهرات  عبية خستنكر  عماف اللي عيني ، وحد ت  صطادامات باني املتظاهرين وبني عناصر 

 احلوب اللي ع  ا 
  منااغ التجاّ ف يف املديناة اليين كان ا مدربني علا   لااليب اكغتيااف والقتاة والضارب ا واا ا اطر العقياد اللاّ اق إلعا 

 من الساعة الرابعة عنيرا     الي م التايل . 
 وخ ف هيه الفتة التطا     يعتقاة القياالة احمللية لل وب اللي ع  والعناصر املتطرفة يف احلوب . 
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ويف مديناااة النجااا  األ ااارق لاااام يساااتطيع ا  جراءهاااا ، ويف مديناااة كااارب ء املقدلاااة  جاااروا 
فقد اقتف ا  عماااك   ، ومغ ذلو (1)مراةها لو  خفاعة من اجلماهاري فقد كانت  عيفة وباهتة

 لَّااة باللاارق والقانااا   ، ماان وارلااة الف لاااء واملنكاار واكختاااطاق والساارقة واكعتااداء ، ومااا 
   بن ذلو .

واذكار  هنام قاام ا بسارقة احملا ت التجارياة الاا خقاغ يف طاريقهم ، ومان هاايه احملا ت حمااة  
حملان يف  اار  اإلماام علاا  ىعليان كا  ألحد التجار املعروفني وه  احلاا  صااا عا ن ، وكاا   

 الس مني اليي يت لط مدينة كرب ء ويربط طري  بغدال بطري  النج  األ رق .
وكاااااا  احلاااااا  صااااااا عاااااا ن يبياااااغ الث جاااااات والغسااااااكت واألجهااااااوة الكهربانيااااااة األخاااااارى 

 باإل افة    امل ال اإلنلانية ، فهجم ا عل  حملن ولرق ا كة  ل ح  قطغ
يساااتفال منهااا يف عملياااات البنااااء ، فكاااا  السااتة والسااابعة   ااا اص  مل هناااا  احلديااد الاااا

ويسريو  دا فا  الطرقات ، واَّت هيه السارقات يف و اح النهااار ويف محاياة القاان   واللارطة 
 . 

 عل   ي حاف : لقد  بق ا  رف احملة خالية ح  من احلنيري .
من معن ياخن ، وألق ف لان : الادنيا هكايا وقد ذهبت    احلا  صاا يف الي م الثا  ألرفغ 

 ، ف بد من النيرب والت مُّة .
ور يتااان مترملاااا  ملاااا حااادث وكاااا  و اااعن املاااالي ك بااار  بااان ، ألنااان كاااا   لاااو فنااادقا  فااا   امل اااو  

 املسرو  .
طلبت من احلا  صاا ع ن     اّ ف امل و  اليي خعّرف للسرقة    مسجد ، فالتساا  

اختااار للمسااجد  حااد امللاااي  املعااروفني بالوهااد والتقاا ى وهاا  اللااي  عبااد الفكااارة ونفاايها، و 
الرحيم القما  ا  ماما  لن ا ، وكاا  اللاي  يلقا  لرولاا  يف األخا   وبرلال ب َ ايِّ  ، واا مجاغ 

 ح لن كثريا  من اللباب . 
 وبعاد وفاااة اللااي  عبااد الاارحيم القرماا  حااّة حملان اللااي  عبااد الر ااا النيااايف الاايي الااتمر يف
                                                                                                                                                                      

انر مرّوعااة واذخااي اللااّ اق هاايه احلال ااة ذريعااة لإلطاحااة بقالاام فااا  انقاا ب عسااكري والاايي باااء بالفلااة ، وحااد ت جماا
 خ ف عاّدة  يّام. للمويد راجغ كتاب جمورة امل صة هل ف ناج  وكتاب جمورة امل صة لرا د بدري .

  نياية  لا مية ووطنياة للقضااء علايهم وعلاا  ر    52وكانت اتطة    يق م عناصر احلوب اللي ع  بااهلج م علا  مناانف  (1)
 . »ظلن  لام«هابكء اإلمام املبل  
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 مامااة املسااجد حاا  عهااد البعثيااني ، حياـا خعاارف    عمليااة اغتياااف بالساام بالطريقااة الااا كااا  
  ارلها النظام  د خني مة عل  هنا معاوية بان    لافيا  الايي كاا  يقا ف  ّ  هلل جنا لا  مان

 عسة . 
ماا يبادو  وهكيا حتّ ف احملة املسرو  مسجدا  عامرا  فا  مركاوه وم قعان وكثارة املنيالني فيان ، وعلا 

ظّة هيا املسجد ح  ال قت احلا ر ، فلم يتعّرف  لاا  اهلادم كماا ها  حااف بقياة املسااجد،  كّ  نان 
 مغل  ، ولنر     ذكر هيا امل     ا  غ   املساجد ا يف حملن . 
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 اللقاء 
 بمحسن الرفيعي مدير المخابرات العامة 

 ر. كا  لعبد الكرمي قالم لاعدا   سو دما نمام األم  
الاااايي كااااا  يساااايطر علاااا  القاااا ات املساااال ة واملبلسااااة  ى نياألوف :  محاااااد صاااااا العباااادي

 العسكرية . 
الثااا  : حمساان الرفيعاا  الاايي كااا  يساايطر علاا   جهااوة امل ااابرات وقااا ات األماان ، وكااا  
الرفيعاا  رجاا   مفكاارا  يتساام باابعض األخاا   وبعااد لااق ط عبااد الكاارمي قالاام مل يقتلااا ا الرفيعاا  

 لراحن يف قنية مفنيلة ك جماف ليكرها هنا . بة  طل 
ي مها اخفقنا مغ املرح م السيد لعيد نياا    نلتق  مب سن الرفيع  ،  ذ كا  السايد نياا 
صديقا  محيما  لن ، وكا  الغرف من اللقاء ، ه  الت دث معن حا ف  و اا  العارا  وخط رهتاا 

ا  امل عاااد املقاارَّر  لااا  ونارة الاادفا  يف . اخفاا  السياااد نيااا مااغ الرفيعاا  علاا  م عااد ، فاايهبنا فاا
منطقااااة باااااب املعظاااام ببغاااادال ، وقباااااة    نلتقاااا  بااااالرفيع  الااااتقبلنا  ااااابط فااااا  اجلاااايش وكااااا  
لاااكرخريا  خاصاااا  لااان ، وكاااا  هااايا الضاااابط يقااا م مبطالعاااة النيااا   وو اااغ ع ماااة حتااات بعاااض 

 الفقرات ، فسرلناه ماذا خفعة ؟ 
ا رو  مبراجعااة النياا   العراقيااة واألجنبيااة والتر ااري قاااف : حناان جمم عااة ماان الضبااااط مرماا

 حتت األخباار ذات
األيية ، ل اء كانت  خباار للبية  و  جيابية ، مث بعد ذلاو نقادم هايه اجلراناد    السايد 
الرفيع  لإلط   ، وه  بدوره يقدمها    السيد الاوعيم عباد الكارمي قالام ،  ذا كاا  يف خلاو 

 لوعيم  و بالعرا .األخبار خرٌب مرخبٌط با
عل   ي حاف : جااء لورنا ولخلنا علا  حمسن الرفيع  ، ف جاادناه متعباا   ياة  لاا  النا م  

وكرنن مل ينم بااألما ، فباد ت احلاديـ معاان ، ففاتح عينيان بكااة ماا يساتطيغ و خاي  اّد  يفَّ 
 ويسمغ كة كلمة  ق هلا .

؟ و   م  يظة الناا  غاري را اني قلت لن : ملاذا حالة العرا  هكيا يف ا طراب مستمر
 عن احلك مة ؟  ما ه  األوا  لتغيري األو ا  حن  األحسن بتغيري السيالة الداخلية ؟

 قريبا . قاف لنا : ما خلاهدونن  مره مقني ل وانن ليووف
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 قلت : كي  ؟ 
قااف : حناان نريااد    نكلاا  اللااي عيني ونعاارّيهم للنااا  ماان خاا ف  عماااهلم ووارلاااهتم ، 

ننقّض عليهم ، ون جن هلم الضربة القالية يف ال قت املنالب ا وبالفعة فقد وجهت هلام  حا 
 الضربة بعد ذلو ا .

قلااات للرفيعااا  :    هاااايا العماااة خطااااري جااادا  ، فاااإّ   اللاااا ء  ذا فساااد لااايا مااان الساااهة 
  ص حن، فاإلنساا 

إلنساااا  ليااااا  خيتلاا  عااان البناااء فبالاااتطاعتو    هتاادم البنااااء ، لتبنيااان ماان جدياااد لكاان ا
كيلو ، فاإلنسا  عبارة عن عقة وعاطفاة وملاعاار و حاليااا ولايا مان الساهة  رجاا  ماا 

 هتدم منها .
وذكااارت لااان قنياااة األفعااا  والفاااّ ح : كاااا  هنااااك فااا ح يعماااة يف بساااتا  ،  ااااهد  فعااا  
فضااردا مبساا اخن ، فقفااوت األفعاا  ولدغتاان برلااناهنا ، وعااال كااة واحاااد منهماااا جياار جراحاان ، 

   التئم اجلارح ، عاال الفا ح ليعماة فاا  البساتا  وعاالت األفعا  لتنيايد غاياءها ، ويف  وبعد
نمحة العمة نظار الفا ح ، فاإذا بان يارى األفعا  مارة  خارى ، فقااف هلاا:  ناا هناا  عماة 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
قالاااات األفعاااا  : هاااايا الكاااا م كااااا  وكنااااا  ومقباااا ك  قبااااة    خضااااربا مبساااا اخو وقبااااة    

  لدغو برلنانا  ،  ما ا   فإننا  صب نا عدوين ، وك  كن لنا    نتف  .
 خلري    حقيقة .هيه القنية بالرغم من  هنا جاءت عل  لسا  احلي ا   كّ  هنا 

 وهيا ه  واقغ األمر .
 ا نا  خقاخ   و خلااا 

 و صبح ال احد يف قباف ا خر
فرهنما يف الغالب ك  كان هلمااا    يتفقاا اخفاقاا  قلبياا  ، ينها  بينهماا كاة  ال ، يقا ف اهلل 

 لةعس  اهلل    جيعاة بينكم وبني اليين عاليتم منهم م  لب انن وخعا  يف حمكم كتابن : 
.(1)  

                                                           
 . 7مت نة : ا ية ل رة امل (1)
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، ألّ  القاعااادة العاماااة  ّ  اجلماعاااات املتقاخلاااة ك خكااا    عسااا ذكااار عاااّو وجاااة لفظاااة 
بينهما م لة  كّ  ذا خغريَّ جية من النا  ،  ما فاا  حالاة عادم خغارّي جياة فسا ق يبقا  ماا ها  

يادو  عال  من النيرا  التارخي  ، ليا فإّ  عمة السلطة يف منح اللي عيني احلرية ليفعلاا ا ماا ير 
 لينكلف ا مث خقض   عليهم بعد    يعيث ا يف األرف فسالا   مر غري مقب ف . 

 مناااا احلاااة يكمااان فاااا   عطااااء احلرياااة الكافياااة لألحاااواب األخااارى ، وجعاااة هاااايه األحاااواب 
ختنافا فا  براجمهاا و فكارهاا ، فااحلوب الايي يسالو الطريا  اإلجيااخ و ماة  فكاارا  بنّااءة ها  

اجلمها ر، عل  عكسن احلوب اليي يتاجغ يف براجمان و فكااره وينيابح اليي يكسب الساحة و 
 يف الطرق املعاكا لللعب ، فه  ليفلة فل   ذريعا  وينكل   مره للنا  . 

خ صاااة الكااا م  نكااام  عطياااتم احلرياااة املطلقاااة لللاااي عيني و خااايمت مااان الناااا   غلااا   ااال 
 عندهم وه  احلرية .

 ية الكافية للنا  . قاف : عل  العكا  ننا  عطينا احلر 
قلااات :  ياااة حرياااة هااايه ، حياااـ و اااعتم علااا  ر   كاااة  نساااا  رجاااة  اااابرات ، فرصااابح 
اجلميغ خياف كم وخيل نكام ، اتطياب والتاجر والنانب يف املا واأللتاذ فا  اجلامعاة ، فقاد 
نب صمت ا خ فا  منكم ، ح  فقاد اإلنساا  حريتان والتبدلتاام حريتان باات ق ، و اجاعتن بااجل

 .  ّ  هايا العماة لن ع اقب وخيمة للدولة وامتمغ . 
 قاف : كي  ؟ 

قلاااات : األمااااة كااااالنهر اجلااااااري  و كب اااار  مااااّ ا  ، فااااإذا خلاااا ث قساااام مناااان ، فااااإ  األمااااا ا  
 املت طمة لتر  لتنقيتن، و عالة هيا القسم    طهارخن ، فتع ل املياه    جماريها .

 عن النا  ؟ قاف :  ي احلريات الا منعناها
قلاات : مجياااغ احلريااات ، فاإللاا م  اانح املساالم مجيااغ احلريااات  كّ احملرمااات كالاااونا والقتاااة 
و اااارب اتمااار والسااارقة واكعتاااداء علااا  ا خااارين . فبمقااادور اإلنساااا     ياااور  ويتااااجر ويباااا 

الثانياة كاا  وينيناغ ما يلاء ، وهكايا كانات األما ر لاابقا  ، و ناا   خايكر  باا  احلارب العاملياة 
ير  املسلم ويلتغة يف األرف و ر ها ، ويرخي من مااء الاتر  ماا يكفيان ، فياور  األرف لو  

     نعن مانغ ولو     يعط  ماك  ألحاد ، فتنيبح األرف ملكا  لن طاملا ه  موروعة .
 وعل  غرار ذلو كانت األرف خعّمار وخبىن، فيرخي
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لااا خكفياان ا  لاا  ماات  و ًساامانة ماات ا ويلياااّد املاا اطن قطعااة ماان األرف ، باملساااحة ا
علياااها لارا  يسااكنها ، وك ياادفغ مثنااا  لااألرف الااا  قااام عليهااا مناااولن ، ألهنااا يف األصااة ارف هلل 

 لب انن وخعا  . 
كاااا  الااابعض ينلااال فااا   األرف املعامااااة و اااتهن ماااا يلااااء مااان املهااان واحلاااارق ، ويااادفغ 

خكا   برلاعار من فضاة ، ألنان مل ياادفغ مثناا  يف قابااف األرف  بنتاجن    األلا ا  ، وعاالة ماا
 الا  نلر ف قها املنينغ .

كيلو كا  الفرل يستطيغ    ينلط فا  التجارة و ار   نا ا  األنلاطة التجارياة ك  نااعن 
 مانغ من األ  اص  و ق انني كابتة .

ت ،   ااا   لااا  ذلااو وكاناات حريااة الساافر منياا نة  يضااا  ، وكااايلو حيااانة مجيااغ املباحااا
 . (1)مئات األن ا  من احلريات األخرى

 قاف :    مثة هيا العمة ليجلب الف    للب ل .
قلات : كاام مضاا  ماان الااومن ماان عهااد الرلاا ف األكاارم ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني حااا  

                                                           
وك خيف     العهد امللك  كا   كثر خساحما  واكثر انفتاحا  و قة فسالا  من العهد اجلمه ري حيـ كا  يراع  بعض  (1)

األعراق اكجتماعية والقيم اإلنسانية ، وك يس   كرامة اإلنسا  ويسلب حق قن عل  الن ا  الايي هلات  ليان يف 
املقارنااة بااني العهاادين ك ينااتا اااّد ذاخاان    نقاا ف :    ذلااو العهااد عااا  حياااة العهااد اجلمهاا ري ، غااري    هاايه 

ل قراطيااة حيااـ    األماا ر كانااات بيااد الساافارة الربيطانياااة و   الكرامااة ال طنيااة والدينياااة كاناات مهانااة ، والتوييااا  
عطاا «لكا ت بت ايح اكنت اخ كا  ه  القاعدة ، ففا  ونارة الساعدو   وعاو ونيار الداخلياة    متنيارق لياا  وا

للنيابة عن الل اء التابغ هلما ، وظهرت النتانا بانت ابن لل انني خفاجال اتطيب من النتانا واعتف برننر  »اتطيب
مل ير ح نفسن للك ت ، ألننر مل يعرق  حادا  هناك   افة       القان   اكنت اخ ك يسمح للل      ير ح 

 نفسن ألكثر 
 من منطقة واحدة . 

كما    التبدية ال ناري كا  ظاهرة مرل فة وحكر املبلسات عل  الطانفة السنية كا  ه  األلا  ، فعلا  لابية املثااف 
./ يف حااني    اللاايعة يلااكل   43.7./ ا 21.4   نساابة الناا اب اللاايعة    الساانة يف الربملااا  يااتاوح مااا بااني 

 ./ من جمم   السكا  . 11
ملنطقاة اللايعية  و يف املنطقاة الااا  غلبهاا  ايعة يف حاني ك ينت اب ناناب  ايع  واحاد وا  النانب السا ينت ب عل  ا

ماان  ي منطقااة يسااكنها الساانة . وكااا  النانااب السااا ينت ااب عاان مناااط   تلفااة بغااض النظاار عاان ع قتاان داايه 
م وبغادال عاام 1137م واحللاة عاام 1127املناط ، كما يف انت اب كامة اجلالرج  نانبا  عن مدينة الرمالي عام 

م . ويف بعض الفتات اصبح عدل الن اب الليعة  قة من عدل ن اب اليه ل ، كما حدث ذلو يف جملاا 1154
 م حيـ انت ب عن بغدال خسعة من السنة وواحد من الليعة وا نا  من اليه ل .1131عام 
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 قبة احلرب العاملية الثانية ؟ 
لاا خق ف دا بة كة  ا ء كاا  لقد مضا  اكثار مان    ة علر قرنا  ومل نسمغ بالف    ا

 جيري وف  األص ف واألعراق .
وعناادما كاناات حتاادث  يااة ملااكلة كااا  العلماااء ورجاااف الدولااة يتاادخّل   حلّلهااا ، وعناادما  
كا  يق م  حد األفرال باكعتداء علا  ا خارين كاا  العلمااء يسارع   يف  يقافان مث  ص حاان ، 

حارا  فيماا يريااد عملان ، وماا يريااد صانعن ، حا      وكا  اإلنسا  املسالم  تلاو كاماة احلرياة ،
 اهلل

ك  كاراه يف الادين قاد خباني الر اد مان الغا لب انن وخعا  قاف يف حمكم كتابان : 
(1) ،

ف رية العقيدة منيانة يف اإلل م ، ك    للمسلم    جيرب غري املسلم علا  خغياري عقيدخان    
 كا  مساملا  لن .

لسات علايهم مبسايطر  منا  نات مايكِّر كيلو قاف جّة ذكره :
، فع قاة احلااكم (2)
 باحملك م ه  التيكري والت عية واإلر ال ، وليست الت كم وفرف السيطرة .

وما  نت عليهم  بارقاف عو وجة : 
(3). 

وهديناه النجدينوقاف  يضا  : 
(4). 

 ولية اإلنسا  .فمسبولية الدين ه  اإلر ال والت جين ،  ما اكختيار فه  من مسب 
 ؟ وهديناه النجدينقاف : ما معىن 

ولسااانا  و اافتني  مل جنعااة لاان عينااني قلاات : يقاا ف اهلل لب اااانن : 
، وقاااد وهااب  (5)

اهلل لإلنسا   لوات ال ع  ، العني ، اللساا  ، اللافتني ، فالعااني ياارى داا احلقاان  ا وقاد ذكار 
 باطنن وه  املقني لة ا .البعض فا  خفساريه ، هناك عني ظاهره و خرى 

 ولسانا  يتكلم بن مبساعدة اللفتني .
وبعاااد    وهااب اهلل لااب انن وخعاااا  اإلنسااا  هاايه املنافااي الرنيسااية للاا ع  ، و ااغ  ماماان 

                                                           
 . 256ل رة البقرة : ا ية  (1)
 . 22 – 21ل رة الغا ية : ا ية  (2)
 .45  : ا ية  ل رة (3)
 . 11ل رة البلد : ا ية  (4)
 . 1ا  1ل رة البلد : ا ية  (5)
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 طريقاني ،  حديا ينقة لالكن    اجلنة ، وا خر ينقة لالكن    النار .
 األوف : طري  اتري ، والثا  طري  اللر . 

 مل يرت القره  عل  ذكر احلرية دقاف : 
قلااات : علاااا  العكاااا ااماااا  ، فكثاااري مااان ا ياااات فيهاااا   اااارة    احلرياااة ، ألهناااا خطالاااب 

 اإلنسا  اختيار  رالخن ، وهناك هية ورل فيها مفه م احلرية بني رة مجيلة جدا  .
 قاف :  ّي هية ؟ 

لياان وهلاان ولاالمني قااان   : قلاات : هناااك عناادما ينياا  القاااره  الرلااا ف حمماادا  ىصاال  اهلل ع
 النيب األم  الايي جيدونان مكت باا  عنادهم يف التا راة واإلجنياة يارمرهم بااملعروق وينهااهم عان

املنكاار و ااّة هلاام الطيبااات و ااّرم علاايهم اتبانااـ ويضااغ عاانهم  صااارهم واألغاا ف الااا كاناات 
عليهم

 فهيه ه  هية احلرية . (1)
  اهلل علين وهلن وللمني كما يعّرق  حادنا ا خاار ، برنان فالقره  يعارِّق لنا رل ف اهلل ىصل

خطيااب  و فقياان  و مهنااد   و لكتاا ر  و مااا   بااان ذلااو ، فيقاا ف لنااا    الرلاا ف ىصاال  اهلل 
 علين وهلن وللمني لن   ث مهام : 

 املهمة األو  : األمر باملعروق والنه  عن املنكر .
 ل اء املهمة الثانية :  ة هلم كاة ما ها  طّيب ،

 كا  طعاما   و لبالا   و نواجا   و غري ذلو ، و رِّم هلم كة ما ه  خبيـ . 
 املهمة الثالثة :  طِّم القي ل الا خكبِّة اإلنسا  وانعن عن العمة الدؤوب ، مثة : 
 القي ل اكجتماعية من عالات وخقاليد  و قي ل فكرية كاترافات  و ما   بن ذلو . 

 الا خقيِّد األيدي واألرجة ؟  نن يوية األغ ف 
 لرلا عن األصر واألغا ف ، وملاذا احننيرت القي ل ديين ؟ 
 قلت : هناك ن عا  من القي ل الا حتاّد من نلاط الفرل .

ختوو  ألهنا خرياد نوجا   ريا   و صاحب  هالة  األوف : القي ل اكجتماعية ، ا مث   ا الفتاة ك
ألناااان ينتظاااار     نيااااة علااااا  بياااات  ااااام يتااااوو  ، هكاااايا بقيااااة القياااا ل عاليااااة ، والفاااا  كيتااااوو  

 اكجتماعية ، وخسم  با صار . 

                                                           
 . 157ل رة األعراق : ا ية  (1)
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 انيااا  : القاا انني احلك ميااة اجلانااارة : وهاا   يضااا  خقيّااد اإلنسااا  ماان  رجلاان ويدياان ، وخساام  
 باألغ ف ، هيه ا ية انح اإلنسا   ن اعا  كثرية من احلرية . 

ن لااّر جناااح الاادين اإللاا م  احلنياا  ، وخقدماان علاا  األليااا  ويف خطبياا  هاايه ا يااة يكماا
األخاااارى ، ويكمااان فيهاااا لاااّر جنااااح الااادع ة احملماااادية ،  ذ    الرلاااا ف ىصااال  اهلل عليااان وهلااان 

 وللامني حاّرر اإلنساا  مان كة القي ل
 واألغ ف ، وجعلن حارا   كّ فيماا جيلب الضرر لنفسن  و لغريه . 

 هلل عليان وهلن وللمني : قاف رل ف اهلل ىصل  ا
 (1)ىمن  حىي  ر ا  م اخا فه  لنني.

يايكر املبرخا    نَّاان عناادما ةااغ املسالم   يف املديناة هااايا احلاديـ عاان الرلا ف ىصاال  اهلل 
علين وهلن وللمني، واليي كا  مبثابة قانا   صاالر ، فارحا ا كثريا  ، فسار  كة واحد منهم  لاا  

بعضااااهم    األرف الااااا حاااا ف املدينااااة ونرع هااااا ، وذهااااب قطعاااااة  رف إلحيانهااااا ، فاااايهب 
هخااارو     األرا اا  البااانرة و نلاائ ا فيهااا الاادور للسااكن ، وهناااك ماان قااام افاار ا بااار ألجااة 

 السق  . 
وكاناات األرا اا  قبااة اإللااا م  مااا ملكااا  للدولااة كمااا كااا  يفعلاان الاااروم والفااار   و ملكااا  

العرب ، فقد كانت األرا   خبق  لو     خنية  ليها ياد لرؤلااء العلانر وال جهاء كما عند 
األحياااء فينعاادم الرفاااه واكنلهااار ، وقااد قاااف الرلاا ف األكاارم ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني يف 

 .(2)حديـ هخر : ىمن لب     ما مل يسب   لين مسلم فه   ح  بنني
ألةااك  و ألجاة احلنيا ف ييهب    النهر ا مثا  ا ليرخي قسما  من املاء  و ألجااة صيااد ا

 عل  األم ح
 وييهب  لا  الني راء لغرف النييد وييهب    الغابة ليجمغ احلطب  و ما   بن .

 كة هيه األم ر يك   اإلنسا  فيها حرا  .
وملااا كاناات مجيااغ هااايه األماا ر مسمااا حة لإلنسااا  املساالم كااا  الناااا  يستفيااادو  منهااا ، 

 ن ا لعداء مبا خقّدم هلم .وكانا ا  ب   حك ماهتم ، ألهنم كا

                                                           
 .  22ح 22ب 152ص 7هتييب األحكام :   (1)
 .  21115ح 1ب 111ص 17مستدرك ال لانة :   (2)
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 ما اليا م فقاد خغارّي كاة  ال ،  صابح مان النياعب علا  اللااب    يتاوو  ويباىن األلارة ، 
و   ا  من النيعب عل  الفتاة    خناف الوو  ، فظهرت مقادمات الفساال يف امتماغ ، بعاد  

 كة ذلو يق  البعض ليطرح هيا السباف: ملاذا كة هيا الفسال ؟
ت البطالااة فااا  امتمااغ ، عناادما  رلغاا  قااان    حياااء األرف ، و نااتم   اا     ذلااو انلال

 املسبول   عن ذلو .
 قاف : كي  ؟

قلاات :    اإللاا م يساامح للااووجني    يقتطعااا  ر ااا  خااار  املدينااة ، ماان خلااو األرا ااا  
 البانرة ، وينلر بيتا  مت ا عا  ، ويتووجا يف ذلو البيت ، ويكّ نا  لرة .

متكم ، فإنكم خطالب   هيا الوو  بقيمة األرف الاا  نلر ف قهاا بيتان ،  ما يف  طار حك  
 مث ك خسم    لن بالبناء  كّ بعد    خرخيوا منن مقدارا  من الضريبة . 

فلاا  كنااتم خفعلااا   مااا يرياااده اإللاا م ، كخنياالت مدينااة بغاادال مبدينااة لااامراء ، وكنتهاات 
 حالاة العووبية ،

 ا بق  فقري وحمتا  يف البلد .وكنتهت  نمة السكن ، ومل
 ةغ ما هيا الك م بإذ  صاغياة وواعية ، مث قاف : حنن ك نستطيغ    نعمة كة هيا .
قلت لن : عل  العكا مبقاادوركم القياام بكاة هايه األعمااف  ذا ماا قاررمت خلاكية اللجاا  

إلعااااالة احلريااااات  هلاااايا الغاااارف، جلناااااة ألحياااااء األرف خقااااا م بتنظاااايم الت نياااااغ واإلنتاااااا ، جلنااااة
 اكجتماعية والل نيية ، وهكيا .

 ل  قامت الدولة ديه األم ر ألحد ت خقدما  مل يسب  لن مثية . 
واصلنا احلديـ ملدة لاعة خقريبا  ، ويف اتتام : خ جان  ليناا وقااف : حاديثكم مجياة و اّي  

 ،  ما هة  كن خرمجتن    ال اقغ هيه ه  القضية ؟ 
طبي  ، فمني بوو  فجار اإلل م وح  قبة ًسني عاما  كا  مطبقا  ، قلت :  نن قابة للت

 فما اليي  نغ من خطبيقن ا   . 
قاف : لاندر  هاايه املقتاارحات بلاكة جادي، مث لارلا هاة السايد احلكايم م افا  علا   

و سااب   مل اقفاان  لاا   ى ني«قااد  لااره»كااة مااا قلتاان ا ألهناام كااان ا  اايرو  السياااد احلكاايم 
  حساب ا .
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قلت : نعام السيد احلكيم م افا  معناا ، أل  هيه املقتحات ها  مان واقاغ اإللا م ، فالايي 
 ذكرخن لكم  ما  نن وارل يف القره  الكرمي  و م جا ل فا  السنة النب ية
 اللريفة ، وه   م ر متف  عليها لدى الليعة والسنة معا . 
فياان بياا  لقاعادة « البياغ»تااب : وخفنيية هيه امل   عات يف الكتب الفقهية ، فهنااك ك

 . (1): ىالنا  مسلط   عل   م اهلم و نفسهمني
 نااا ك  قاا ف باار  مجيااغ امللاااكة احلك مياااة لاات ة اااة داايه امل  اا عات ، أل  ملاااكلها  
كثاااارية وكبااارية ، وقاااد و اااغ اإللااا م هلاااا حلااا ك   يضاااا   كّ    هاااايه األمااا ر الاااا ذكرناهاااا هااا  

 ولة واللعب . ملك ت خعا  منها الد
 قاف :    الومان لن مدخلياة فا   جراء األحكام اللرعية، و نتم ك خعريو   يية لن .

 قلت : وما ع قة الوما  ديا األمر ؟
قااااف : احلضاااارة الياااا م غااااري حضااااارة األماااا وغاااري احلضاااارة اإللااا مية يف النيااادر األوف ، 

م الوا  احملنين  و جنلاد الاوا  غاري احملنيان مث   هة نستطيغ الي م    نقطغ يد السار   و نرج
. 

قلت : ماا ع قاة ماا قلتان بالعق باات ،    مل  ذكار الام الساار   و الام الاوا  ، حاديثنا  
كااا  حااا ف احلريااات يف اإللاا م الااا ذكاارت  للتهااا ماان القااره  الكاارمي ، وذكاارت لكاام بعااض 

 التفالري ح ف هية احلرية .
 ر  العلماء والفقهاء ، فبمقدور الفقهااء     لوا  ، فهايا من ما ماذا نفعاة مغ السار  وا

يب ثااا ا هااايا األمااار بنيااا رة منفنيااالة ، فهااام ي حظااا   الظااارق عناااد الفتااا ى ، فاااإذا كاااا  هنااااك 
حكاااام  اااارع  يتعااااارف مااااغ  صاااا ف  خاااارى فيلجاااار الفقهاااااء حينئااااي  لااااا  اتيااااارات األخاااارى ، 

 و قاعاااادة « ك  ااارر وك  ااارار»  و« األهااام واملهااام»معتمااادين علااا   للاااة  خااارى ، كقاعااادة 
 ، وهكيا بقية الق اعد األخارى الاا خعطا  للفقيان فرصاة اكختيارات األخرى .« احلر »

 قاف : ماذا حتكم   عل  السار  غري قطغ اليد ؟ 
اادوا حكاام السااار   ذا كااا  يف ذلااو   اار لااليب علااا  ةعااة  قلاات :  كاان للفقهااااء    جيمِّ

                                                           
 النايب  و  بااملبمنني مان  نفساهمىو نفسهمني مستفال من ق لن خعالا  :  7ح  33ب 272ص  2ااار األن ار   (1)

 .  »لام ظلن«لإلمام املبل   »البيغ«ني . وللمويد راجغ كتاب 6ىاألحواب : 
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ا  بدي   عن قطغ اليد لترليبن ، مثة لجنن ملدة عام  و  خي مقدار اإلل م ، في تارو  حكم
 من املاف  و نفرف علين  ك   من   كاف احلرما  . 

مث   يتم حرمانن من حا  اكنت اب ملدة من الاومن  و  ناغ مان قيااالة السايارة  و ماا   ابن 
تل ينياااهم وبكلاااا  ذلاااو مااان علااارات احلقاااا   األخاااارى ، هاااايا األماااار مرخبااااط بالفقهااااء وب

 البدانة . 
وقد قاف بعض الفقهاء بعادم  جاراء احلادول يف عنيار غيباة اإلماام املعنيا م ىعليان السا مني 

 . 
علاا   ي حاااف : فااامرم جيااب    ياابلَّب ، وهاايا متفاا  علياان بااني الفقهاااء،  مااا كياا  يتااام 

 خرليبن ، فهيا يل  
اإلمااام املعنيا م ىعلياان الساا مني  مان قاابلهم ، فالاايين يق لا   بااإجراء احلاادول يف عنيار غيبااة

 (1)يضعا    روطا  صارمة ، فالسار  ك خقطغ يده  كّ بلروط كثرية .
كيلو الوا  ك جيلد  كّ  من  روط صارمة جدا  ، وهيه األم ر ك ع قة هلا اااديثنا ، 
در فااإّ  حديثناااا حاا ف مساارلة احلريااة ، وقاااد ذكااارت لكاام لليلهااا ، وكياا  مت خطبيقهااا منااي النياا

األوف لإللاااا م وحااااا  قبيااااة احلاااارب العامليااااة الثانيااااة ، وكااااا  العااااارا  هنااااياك جاااااوءا  ماااان الدولااااة 
 اإلل مية الا مت فيها خطبي  اإلل م .

فاااملطل ب ماانكم :  قناااا   محااد صاااا العباادي وعبااد الكاارمي قالاام وبقيااة الاا نراء ، بضااارورة 
 اكمتثاف ألوامر القره  الكرمي .

امل اااطر واملهالااو  ويرلاا  دااا يف :  ّ  خطبياا  اإللاا م لااينقي األمااة ماان مث   اافت قااان   
و نكم خستطيع    نقاذ اللعب العاراق  من امل ااطر ، و ّ   ي خقادم يف هايا  لاحة النجااة ،

املضاامار لاايمّهد الطريااا   مااام ا خاارين ماان لوف ومجاعااات أل  يساالك ا الطريااا  نفساان ، لاايا 
  الاادوف الغربيااة ، ألهناام يعااان   ماان ملاااكة  اابيهن مللاااكلنا فقااط الاادوف اإللاا مية بااة حااا
 كافة  وما  رللناك  كّ قاف لب انن وخعالا  لرلا لن : ويب ث   عن احلل ف ، وقد 

 .(1)…للنا  بلريا  ونييرا  
                                                           

حا ار «أل اباهن يف كتااب :  »لام ظلان«وقد لاب  نظاري هايا احلا ار يف  واناة الكتااب ، كمااا وخطاار  اإلماام املبلا   (1)
 للروط األلالية والثان ية لقطغ يد السار .. ولنيكر يف النيف ات ا خية ا »ح ف خطبي  اإلل م 

 .  21ل رة لبر : ا ية  (1)
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كا  الرل ف األكارم ىصلا  اهلل عليان وهلان ولالمني بلاريا  وناييرا  أل  الابعض ليعار ا نن ، 
ية ليجدو     من منيل تهم  خبا  خعاليمن ، أل  خعاليمن  فضة و حسن مان لكنهم يف النها

اجلميغ ، كالايي اكتل  الطاقة الكهربانية فا  بداية األمر عار ن بعاض الناا  ، لكان مبارور 
 الومن انتنيرت الطاقة الكهربانياة علا  ولانة الطاقة األخرى .

تميياااو الناااافغ عااان الضاااار واحلسااان عاااان فقاااد  ول  اهلل لاااب انن وخعالاااا  فاااا  اإلنساااا  قااا ة ل
األحساان والضااار عاان األ اار، وبعااـ الرلاا ف األكاارم ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني ومعاان كااة 
ع امة اتري والني ح للبلرية ، وهليا كا  اإلل م من  فضة األليا  ، وكا  نبين ماان  فضاة 

 األنبياء . 
ليظهره علا  الدين كّلنقاف خعا  : 

 هل  بانتنيار الا   عل  الباطاة ،  ، وهيا وعد(2)
 وليالة اإلل م عل  الكرة األر ية برمجعها . 

فااإذا عملااتم علاا  خطبيقاان ، فااإ  لوك   لاا مية لاات يو حاايوكم وخقتااادي بكاام ،  ااام  ّ  
 لوك  غربية لتقتف    ركم ، وي جب ذلو ف را  وعوا  لكم .
 ا يف هيا األمر ؟ قاف : هة احل نات العلمية عل  التعدال للتعاو  معن

قلاات : نعاام احلاا نة العلميااة علااا  التعااادال  ، و نكاام خسااتطيع      خلااكل ا جلنااة ملااتكة 
بااني الفقهاااء واتاارباء مااان الدولااة ماان  لاااخية اجلامعااااات املت نينيااني واملفكاارين لتاادار  هااايا 

والعاااوم  األماار ، فال اقاااغ    احلاااا نة علاا  الاااتعدال للتعااااو  معكااام عنااادما خاااجد فااايكم النياااد 
واكلااتعدال الكااايف لتنفياااي هااايا األماار ، لاايكن  عضاااء جلنااتكم مبلفااة ا مااث   ا ماان علااارين 
  نيا  ، علرة من اترباء الومنيني وعلارة من علمااء احل نة العلمية  مثاف اللاي  حممااد ر ااا 

ن خطبيقان ، املظفار ، فهبكء جيتمع   ليتدارل ا كيفياة خطبيا  األحكام اإللا مية ، وكيا   كا
ولاااايكن التطبياااا  علاااا  حنااااا  التاااادريا ، فااااإّ  الرلااااا ف ىصاااال  اهلل علياااان وهلاااان ولاااالمني مل يطبِّاااا  

 األحكام لفعة  واحدة بة للو طري  التدريا ، لئ  حتدث هوات يف امتمغ .
 قاف : هة  نتم علا  التعدال إلخبار السيد احلكيم ديا األمر ؟

 لسيد احلكيم .قلت : نعم أل  عل  ع قة لانمة با
كماااا و ّ   خااا  السااايد لاااعيد الاااويا الااايي خاااراه  ماماااو علااا  الاااتعدال أل  خيااارب السااايد 

                                                           
 . 21ل رة الفتح : ا ية  (2)
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 احلكيم ألنن  حد وك نن يف مدينة كرب ء .
 مث قاف : لندر  األمر ونفكر .

 ومل يكن ذلو ل ى ذريعاة للتهرب ، فلم يدرل ا ومل يفكروا ، بة نالوا الطني بلة .
   ومنياالرة لل ريات ، ح  حدث اكنق ب اليي  طاح دم .انلالوا ا طهالا  للنا

ومن نافلة الق ف : عندما ذهبناا    حمسان الرفيعا  يف ونارة الادفا  وجادنا  مارا  غريباا  وهاا  
انتلاار العسكر يف كة مكا  مادججني بالسا ح وفاا  حالاة الاتنفار ، وكانات قاّ ات احلار  

هناار ، بناالقهم مرف عااة و ياديهم علاا  الوناال وكارهنم خراقب األم ر عان كثب ، وه  يقظة لياة 
 .  (1)يف حالة التعدال للهج م عل  العدو

هكاايا كااان ا  ااافظ   علاا   نفسااهم ، ولااام يسااتطغ ذلااو العسكااار وخلااو األلل اااة مااان 
محايتهم عندما احتدم النيارا  ، وكاا  السا ح نفسان لابب لاق طهم، ألهنام  رالوا     لكا ا 

 ومل  لك ا  يئا ،  ذ كانت القل ب يف وال  هخر .  النا  بس حهم
وقااد ا  بااىن هااارو  العبالااا  قنياارا  منيفااا  كااا  طااا لن    ااة فرالاا  يعاايش فياان لبعااا    لاا  

  نسا  ،  وعندما ذهب هارو  ذهب ذكره .
  ما السيدة فاطمة بنت اإلمام م ل  بن جعفر عليهما

ة علار عاماا  ف افاهااا األجاة ، فسراّمَ  مكااا  الّسا م كاا  عمرهااا اللاري  ك يتجااون مثانياا
 قربها باةها اللري  وه  معني مة قم . 

امللااكلة  ّ  الااابعض يعتقاااد  ّ  السااا ح هاااا  الاايي يااا ّفر هلااام احلماياااة وهااام ك يعلماااا    ّ  
الساا ح نفساان لاايويلهم ماان ال جاا ل ، ألهناام كلمااا اكثااروا فااا  الاات دام الساا ح انلالوا بعاادا  

   ي م من األيام ليجتمغ النا  ليقّرروا اهلج م عليهم والت ّل  منهم . عن النا  ، وفا
لقاااد  حاطاااا ا  نفساااهم برناااا ا  األلااال ة وبطااا    مااان احلماياااة ، حااا  مل يكااان مااان الساااهة 

 ال صا ف  ليهم، أل  ال ص ف  ليهم ااجة    عب ر عدة م انغ من التفتيش والت قي  . 
غ نان يف الادواة لائ ّ يكاا   مليئاا  باامل ال الكيميانيااة الااا حا  كاان ا يرخايو  قلاام احلاارب ويفرّ 

 كن    خقض  علا  احلاكم ، ل اء كاا  هاايا احلااكم حمسان الرفيعا   و  محاد صااا العبادي 
  و عبد الكرمي قالم . 

                                                           
 لتمانة     .  وكا  عدل الق ات العسكرية املرابطة ا هنياك ا يف ونارة الدفا   كثر من (1)
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 سياسة اإلفساد في عهد قاسم
الكرمي قالام وعل  ر لهم عبد  (1)اكنق ب العسكري الايي قاام بان جمم عة من الضباط

 ، ه1377عام 
كا  انق با  غربّيا  ، لايلو وجاادناه  اارب الادين ، ويسعاا  لت طايم الاا  نات العلمياة ، 

 ويعمة عل    اعة الفسال يف صف ق امتمغ .
النساااء وحاااول ا الاادفغ داان فااا   خاا   وقاااد عمااة اإلنق بياا   جاهاادين علاا   نالااة حجاااب 

معن مجغ من الضباط جيلس   يف بعاض لياايل اجلماغ و ماامهم الفسال ، وكا  عبد الكرمي قالم و 
جمم عة من النسااء ننيا  عارياات  تساني اتمار ويرقنيان ، وكانات خعاارف هاايه امللاهااد عارب 
 ا اااااات التلفويااااا   ، وكااااااا  بعااااااض اللاااااباب الفالااااادين جيلسااااا   يف املقااااااه  يتاااااابع   هاااااايه 

                                                           
اختلفاات ا راء حاا ف بدايتاان  وهاا  خنظاايم عسااكري يف  ولاااط اجلاايش العراقاا  ، » ااباط األحاارار  «ويعاارق بتنظاايم  (1)

و عضانن . فبعض يررجغ خرليسن    هناية الث  ينيات عندما  كة  ربعة من الضباط  وف خلية خنظيمياة ، وانظام 
م . والاابعض ا خاار يرجعاا   خرليساان    بدايااة األربعينيااات عناادما  ااكة بعااض  ااباط 1143قالاام  لاايهم عااام 

هم رفعاات احلااا  لااري وطاان اللااي  امحااد و ةاعيااة العااارق ووصااف  صاا  اهلندلااة العسااكرية خنظيمااا لااريا  ، بياان
م عناادما  حيااة 1141طاااهر وعبااد الكاارمي قالاام . وبعااض يبكاادو  علاا     بدايتاان خعاا ل    حاارب فلسااطني عااام 

قالاام    جملااا عااريف ألناان قااام خ فااا لألواماار بتقاادمي لعاام ماادفع  للجاايش املنيااري احملاصاار يف الفل جااة ، وهاايا 
لم لتلكية هيا التنظيم اليي  م رفعت احلا  لري وعبد ال هاب األماني وخلياة لاعيد وحمسان السبب لعا قا

الرفيع  وعبد اجلبار عبد الكرمي . وبعٌض يرى  نّن خلايٌط مان    اة جتّمعاات : التجّماغ األّوف  اّكة يف الكاظميّاة 
لتجّماغ الثاا   اّكة يف بغادال م ويضم رفعت احلا  لّري وعباد ال ّهااب األماني و ةاعياة عاارق . وا1156عام 
م ويضاام  ااىي عبااد احلميااد وناااج  طالااب وحمساان احلساايب ورجااب عبااد اميااد ووصااف  طاااهر وعبااد 1156عااام 

الكرمي فرحا  وحمّمد السبغ. والتجّماغ الثالاـ يف معساكر املننيا ر يف لياا  يضام عباد الكارمي قالام وعباد السا م 
اج  . وجتّمغ الراباغ يف معساكر الناصارية يضام حمما ل عوياو وحمماد عارق و محد صاا العبدي وعبد اللطي  الدرّ 

 احلليب ولامل لّل  .
م ، وحراّة بعاد خرلايا اجلمه رياة 1151ا ن عام  14وكي  كا  فإّ  هيا التنظيم قام بانق ب عل  احلكم امللك  يف 

 قالم. اختلف ا مغ عبد الكرميرفعت احلا  لري وعبد الس م عارق بعد    ، مثّ  عيد خلكيلن مرة  خرى من قبة 
وياارى صاااحب كتاااب العراقاا  اجلمهاا ري  نّاان خلاايٌط ماان عااّدة التنظيمااات ، مجاعااة رفعاات احلااا  لااّري ومجاعااة املننياا ر 

 .21ومجاعة امل صة ومجاعة الدي انية ومجاعة الناصرية ،  نظر كتاب العرا  اجلمه ري الفنية الثا  ص 
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 . (1)اكحتفاكت الداعرة
   رة ا ند . هكيا كا  ال  غ العام  يام

 

 اللقاء
 بعبد المجيد كمونة عضو مجلس السيادة 

مني عبااار انقااا ب عسااكري ، 1151ى  ه1337جاااء عبااد الكاارمي قالااام  لااا  احلكاام عااام 
ونظاااارا  كفتقاااااره لقاعاااادة ليالااااية و ااااعبية اذخااااي احلااااوب اللااااي ع  ولاااايلة تلاااا  واقااااغ ليالاااا  

ام ، وهابكء  وجدوا الف    واك طراب ومجاهريي ، ليا ةح لللي عيني    يفعل ا ما  ل  هل
و فسدوا كة   ء ينياة  لا   يديهم ا كما  للفنا لابقا  ا ومن مجلة مهانهلم الاا اقتف ها ه  

 .  ى ني«حمكمة اللعب » خرليا حمكمة بالم 
ني مااان  صااا اب الرخاااب العساااكرية 17ومااان مجلاااة ماااا صاااالقت عليااان احملكماااة هااا   عااادام ى

 الرفيعة يف ه  واحد .
ومن مجلاة  عمالاهم   غااف الناا  بالتظاهرات واملساريات ، وماا ها   كّ بضاغ لانني حا  

 حت َّف اهليجا  الث ري    كراهية وبغضاء لل ك مة .
 رال عبااد الكاارمي قالاام    خياار  نفساان ماان هاايا املاارن  وهاايه العولااة ، فطفاا  يبعااـ ال فااا ل 

 ر  يوية كراهية اللعب لن .   العلماء واتطباء وال جهاء ليب ث ا لن عن  
 « .قد  لره»ومن مجلة العلماء اليين  رلة قالم ال فا ل للقاءهم ، والدي 

َقداَم ال فد من بغدال وكا  برنالة عبد اميد كمّ نة عضا  جملاا السايالة وكاا  معان    اة 
  باط برخب رفيعة.

صاادره ، فقاد  وكااة اللقاااء  طلباا ا اللقاااء ب الادي وملااا كااا  والادي مريضااا  يعاا  ماان هكم يف
  يل .

 قلت هلم : خفضل ا ما ه  طلبكم ؟ 
ابتد  عبد اميد كماّ نة حديثان : حنن جئنا  ليكم لنتعارق عل  ر يكم ، مااذا حااةَّ بالناا  

                                                           
 والتلفوي   لكارخري قالم اتاص جالم العوّاوي .كا  امللرق العام علا  اإلذاعة   (1)
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 حا  غريوا م قفهم اجتاه احلك مة ؟ 
 عيم . ماذا جرى لللعب حا  حت َّف م قفهم من احلب    الكره والبغضاء للدولة وللو 

قلت : يف البدء  حبا ا عبد الكرمي قالم ظنا  منهم ، برنن ليجري خغيريا  فا   بو  البا ل 
، و ناان لاايق م بإصاا ح األو ااا  ، لكناان مل يفعااة هاايه اإلصاا حات فقااط بااة   اااق  ليهااا 

 مفالد جديدة .
 بدت ع مات التعجاب علا  ال فاد علا  اتنيا ص عباد امياد كم نان مث وّجان نظااراخن  يلّ 

 وقاف : وما ه  خلو املفالد اجلديدة ؟ 
 « . قد  لره»بد ت  حتدث بإلهاب واض ر ال الد 
القاااره  الكااارمي يقاااا ف : (1)«األحااا اف الل نياااية»قلااات :  حاااادى هاااايه املفالااااد قاااان   : 

لليكر مثة حك 
األنثيني

 ، بينما يق ف هايا القان   لليكر مثة حك األنث  يف اإلرث .  (1)
 ية مسااواة باني اليكاار واألنثا  ، ك مسااواة يف العقاة وك يف العاطفاة وك يف  ليست هنااك

 اتلقة . 
 جاااة هنااااك مسااااحة مااان املسااااواة ، وهاااا  خكااااال خكااا   حمنيااا رة فاااا  بعاااض األماااا ر ، وقاااد 

 كحك اإلل م هيا األمر.
جاة خكلا  لناا ول   معنا النظار    امتماغ الغارخ الايي  علان مناي فاتة مسااواة املار ة بالر 

 عدم خساويهما . 
فف  اماف اكقتنيالي ، فاإّ  حتماة الرجاة ها   كثار مان حتماة املار ة ، لايا جناد    خساعة 
وخسااعني باملانااة ماان التجااار هاام ماان الرجاااف يف امتمعااات الغربيااة ، علمااا  باار  القاا انني ك انااغ 

 املر ة من التنيدي هليا النلاط .
الاادوف واحلك مااات لاانجد    خسااعة وخسااعني ماان هااابكء و يضااا عنااادما ننظاار  لااا  رؤلاااء 

الرؤلااااء هاام ماان الرجاااف وليساا ا ماان النساااء ، ماااغ    قانااا   خلااو الااب ل يساامح للماار ة باارّ  
 خر ِّح نفسها ل نت ابات . 

                                                           
 مني.1151ىكان   األوف عام   ه1371صدر هيا القان   فا  رجب املرجب  (1)
 .  11ل رة النساء : ا ية  (1)
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واللا ء نفسان ا ماغ خفااوت طفيا   ا عنادما نار     مننياب الا نارة ومننياب السافارة ، 
 ل ظان  ها  مبثابة حتمياة املر ة ما ها   كثر من طاقتها. هيه اوما   بن ذلو ، فإّ  

مثلهااااا حينئااااي مثااااة الساااايارة النيااااغرية الاااااا حنمِّلهااااا املاااا ال اإلنلااااانية وهااااا  ك خستطياااااغ    
 خت ماة ذلو ، و منا خنينيت لنقة املسافرين .

، وهاا   ومثلها  يضا  مثاة اللاحنة الكبارية الاا نسات دمها لنقاة املساافرين مان بلاد ألخاار
 خنينيت لنقة امل ال اإلنلانية . 

وقد  جرى اهلل لب انن وخعا  حكمتن عل  عباله ، وجعة لكة عضا  يف امتماغ وظيفاة 
، كما  نن جعة لكة عض  مان باد  اإلنساا  وظيفااة معيناة ؛ فللعااني وظيفاة البنيار ، ولاألذ  

فااة الفاام وك للفاام    وظيفااة الساامغ ، وللفاام وظيفااة ، وهكاايا، فاا   كاان للعااني    خاابلي وظي
 يبلي مهمة األذ  ، وهيا اـ ط ية . 

وحنااان قاااد اثناااا معهااام هااايا امل  ااا   فلااام ياااو هلااام  ي جااا اب ، ألهنااام كاااان ا فاااا  ال اقااااغ 
بعيااادين عاان الثقافااة اإللاا مية ومتاار رين باحلضااارة الغربيااة ، فيعتقاادو     كااة مااا يفعلاان الغاارب 

 ص يح ول  مل يقبلن عق ؤهام . 
 »قااان   النااا  مساالط   علاا   ماا اهلم وعلاا   نفسااهم «ا  :  نااتم منعااتم خنفيااي وقلاات  يضاا

الرلا ف ىصال  اهلل عليان وهلان ولالمني لقاد  لغيتما ه والاتبدلتم ه بقاان   ماا يسام   اليي  علنان
باإلص ح الوراع  اليي  جان لكم خقسيم  را   امل كني وخ نيعهاا علا  الف حاني ، ماغ    

 لياا من حقكم  عاطاؤها للغاري ، وكا كانت هلم و خلو األرا   
 بالتطاعتكم  عطاءهم األرا ا  امل ات والبانرة ، وه  كثرية جدا  . 

 مااا كااا  ماان األفضااة    خعطااا ا هاابكء الف حااني ماان خلااو األرا اا  املاا ات ليورع هااا ،  
 فاملياه مت فرة وك خ جد للف حني ملكلة من هيا اجلانب . 

اتاطئاة الاا نفايا ها ذخرياب الوراعاة فاا  العاارا  ، ألّ  هاابكء وقد نتا عن هيه السيالة 
الف حااني ك يستطيعااا    لارة احملنيااا ف وك يعااارف   خساا يقن وك يعرفااا   قيمااة خلاااو األرا اا  ، 

 فكانت احلنييلة خركهم  ر هم وهجرهتم    املد  .
وهااجروا    املاد  ، لقاد  يعتم نراعة األرف و يعتم الفاا ح وخارك الف حا   ماوارعهم 

 وهيا ه  نتيجة اإلص ح الوراع  .
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كااااا  ينياااادريا ، فقااااان   اإلصاااا ح  صاااابح العاااارا  يستااااا رل احلنطااااة واللعاااااري ، بعاااااد    
 باطة، قان   (1)الوراع 

وكة العلماء لانة و ايعة  فتا ا ببط نان ، و نتاام خعرفا   لابب بط نان ، ومااغ ذلاو كنلاتم 
 بتنفييه .خنيرو  عل  خطبيقن وخنالو  

ومااان األمااا ر األخاااارى الااااا قماااتم داااا وانقلبااات لغاااري صااااحلكم ، مااان كم احلرياااة املطلقاااة 
لل اااوب اللاااي ع  ليقااا م مباااا يلااااااء لو  حمالبااااة ولو   ي رال  ، فاااا  مقاباااة حظاااركم لبقيّااااة 

 األحواب عن النلاط السيال  .
لكاانكم مل خقلاادوه  لقااد قلّاادمت الغاارب فااا  ماانح احلاااوب اللااي ع  حريااة العماااة السيالاا  ،

فااا  ماانح احلريااة لألحاااواب األخااارى ا وطنيااة كاناات  و  لاا مية ا لتكاا   يف خنااافا مسااتمر ، 
 نكم حظارمت عل  األحاواب األخارى و جاومت احلاوب اللاي ع  ، علماا     مان املفاتف علايكم 

ة علا  ،    خعط ا جلميغ األحواب حرية العمة والنلاط ا مغ ما حظة ما عندنا من  م ر كثاري 
 اارعية احلااوب اللااي ع  ماان خناقضاان مااغ الاادين والقاايم واألخاا   والفطاارة ، فاااحلوب اللااي ع  

 وبالضاد مغه  بالضد مغ اتال  البار  وبالضد مغ امل لا   وبالضد مغ احلرية 
 وخطلعاخن   .الفطرة البلرية وبالضد ماغ  ما  اللعب 

 بن الوعيم للقضاء عليهم . قاف : َمْنحر احلوب اللي ع  حرية العمة ه  ف  نني
قلاات : هاايه ال لاايلة ك حتّقاا  هاايا اهلاادق ، فااا  عملكاام هااايا ك  ّقاا  مااا خنيااب    ليااان ، 

                                                           
مني علاااا  غاااارار قااااان   31/1/1151ى  ه1371صاااافر 13اصاااادر عبااااد الكاااارمي قالاااام قااااان   اإلصاااا ح الوراعاااا  يف  (1)

والس ري، بعد     ّكة جلنة لدرالتن برنالة ونيار الوراعاة هناياك هاديب احلاا  حمما ل،  اإلص ح الوراع  املنيري
وكا  لتطبيقن رلول فعة يف األولاط السيالية والدينية نتيجة مل الفتن للعقة واللر  وال اقغ اكقتنيالي ، ونتيجة 

كيااوه علاا  احلااّد ماان نفاا ذ كبااار كهتماماان باجلانااب البريوقراطاا  علاا  حساااب اجلانااب الفااا والعملاا  ، ونتيجااة لت 
 امل ّكني و ي ، العلانر  كثر من خركيوه عل  نيالة اإلنتا  .

وما    طّب  قالم بن ل هيا القان   ، ح     ت الوراعة يف العرا  ختده ر رغام خ فاار كاة مقّ ماات التقادم واكنلهاار 
 من وفرة املياه وخني بة

ملة ، واصبح العرا  يسات رل احلنطاة مان الادوف األجنبياة بادك  مان خنياديرها . ويف التبة وم نمة املنا، ووفرة األيدي العا
يساتعرف « اإلصا ح الوراعا  فاا  اإللا م » خلو احلقبة كتب هية اهلل السيد صال  اللرياني كتابا  حتت عن ا  

يااادع  لااان قالااام .  فيااان الوراعاااة يف النظاااام اإللااا م  واإل اااكاليات الاااا  ت يهاااا قاااان   اإلصااا ح الوراعااا  الااايي
لإلطّا   علاا  الدرالااات احلك ميااة مللااك ت اإلصاا ح الوراعا  راجااغ كتاااب اإلقطااا  وقااان   اإلصاا ح الوراعاا  

  حلسن اتطيب .
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أل  اعتقاااف اللااي عيني ونّجهاام يف غياهااب السجااا   بعاااد ماان هم حريااة العمااة السيالاا  ياابلي 
    خكريا واقغ اللي عية يف امتمغ . 

اللااااباخ ، فااااالكثري ماااان اللااااباب ماااان الاااايين ك  ويااااابلي    نلاااار  فكااااارهم فااااا  ال لااااط
يتمساااك   باااري مااايهب ليالااا  ليساااتغل   هااايا ال اقاااغ ، ويعااارّبو  عاااان خلجاااات نف لاااهم  
كيفمااا  لاا  هلاام، فيفعلاا   مااا يلاااؤو  كمااا كااا  يفعااة اللااي عي   ، وخكااا   احلنياايلة انتلااار 

 . (1)الف    واك طراب يف العرا 

                                                           
 هناك عدة هراء ح ف األلباب الا لعت عبد الكرمي قالم    يقّرب احلوب اللي ع  للسلطة : (1)
، خاصااة بعااد قيااام ال حاادة بااني منياار ولاا ريا ووقاا ق عااارق ومجاعتاان . اتا ق ماان اكمتاادال الناصااري ليلاامة العاارا  1

 اانب منير .
.    قالم جاء    احلكم عرب انق ب عسكري ومل يكن  لو رصيدا حوبيا  و قاعدة  عبية يتكل عليها ل لاتمرار 2

 فا  احلكم ، ليلو قرَّب اللي عيني ، ح   نية عل  قاعدة  عبية ولعم مجاهريي .
لااة قالاام قانمااة علاا  حفااك التاا ان  بااني القاا ى ل لااتمرار باااحلكم، وهاايه السيالااة  ملاات علياان    يسااتعني .    ليا3

باللي عيني مل اجهة الق ى السيالاية الفاعلاة يف السااحة والاا ذختلا  يف وجهاات النظار معان خاّصاة بعاد اللاقا  
دياان لإلطاحااة بااا خر، والاايي الاايي حنيااة بااني قالاام وعااارق ، والاايي راح كااة واحااد منهااا جيمااغ  ننياااره ومبيّ 

 انعكا عل  اللعب ، فكا   عار مجاعة
وحاادة وحاادة يااا لاا م ،  حنااة »وباملقابااة مجاعااة عااارق  ااعارهم « مجه ريااة ك  قلاايم»و« ماااك  نعاايم  كّ كاارمي»قالاام 

 « .جن لك يا ل م
م  و ماا كاا  يارلله  عاا ا  . ماا كاا  جيياب عنان قالام :  نااا انتظار    خيار  اللاي عي   عان اتاط حاا  اكسار رؤولاه4

قالم :    حرية العمة لل وب اللاي ع  ها  فا  ننيابن الاوعيم للقضااء علايهم و نّان لايتعّرف يف القرياب العاجاة 
     جراءات للقضاء علين .

ف ا .    ليالة اكلتعمار اإلجنليوي وبعد   رة العلرين وخرليا احلك مة العراقية ا ل اء يف فتة اكنتداب  و اكلتق 5
عااان هااايه اقتضااات وبلاااكة ماااربما ولقيااا  م اجهاااة اتاااط الاااديا ا ناخااان وعلمانااان ومفكريااان ، و   قالااام مل يلاااي 

، « الااادين  فيااا   اللاااع ب » القاعااادة لااايلو ر ى يف احلاااوب اللاااي ع   اااالتن املنلااا لة باعتبااااره مبنياااا علااا  فلسااافة 
وةااح هلاام بنلاار الكتااب املاليااة ذات النقا ااات فساامح هلاام بالنيااة ماان العقانااد اإللاا مية وقااالة اإللاا م ومفكرياان ، 

العقيمااة يف الت حيااد والنباا ة ، وةااح هلاام باكعتااداء علاا  املنياالني واكلااتهواء داام ورماا  فضاا ت احلي انااات علاايهم يف 
 حاف الني ة يف املساجد. واملتتبغ ألو ا  العرا  يف خلو الفتة يعرق ص ة ولقم هيه ا راء .

لقاا ميني وهاا  بعيااد عاان احلقيقااة كّ  قالاام كااا  ماان الضااّباط األحاارار الااداعني    ال حاادة ، فااالر ي األوف يعكااا نظاار ا
م يف انقاا ب عااارق ومااا بعااده ماان احلك مااات الااا خ الاات علاا  العاارا  1163وك  الاايين الااتلم ا الساالطة عااام 

لااا اء ال حااادة  والعااات الق مياااة مل خساااغ إلجياااال ال حااادة ماااغ منيااار، حااا     عباااد السااا م عاااارق والااايي كاااا  يرفاااغ
 والق مية يف الظاهر ، لرلن  حد ونرانن يف اجتماعن ال ناري ، ملاذا مل خسغ لل حدة مغ منير ؟
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 عرا  مل خنة النجاح يفواللي عية الاا جئتم دا    ال
م طنها اكحتال الس فيا ، ومل خطّب   كّ باحلديد والنار ،  ذ ذكر بعااض احملققاني    لاتالني مل 

 كّ بعد    قتة  كثر مان ًساة م ياني مان  بنااء اللاعب « املوار  اجلماعية»يستطغ خطبي  قان   
عية ، ألهناااااا ذخاااااال  الطبيعاااااة السااااا فيا ، وهاااااايا للياااااة وا اااااح علااااا  عااااادم  مكانياااااة خطبيااااا  اللاااااي  

 .(1)البلرية
وألجة هيا خده رت الوراعة فا  عهد اللي عيني ، ح       اكحتال السا فيا يسات رل 

 احلنطة من  مريكا علما      را   اكحتال الس فيا ها   را ا  صاحلة لوراعة احلنطة . 
يقيما ا احتفااكت  ننياار السا م ملاذا  جومت هابكء و طلقاتم هلام العناا  ليعبثا ا يف الاب ل ول

 يف كة مكا  . 
 . (2)خلو اكحتفاكت الا انتهت مب اجهة لما ية وميابح يف امل صة وكرك ك

 ومن املفالاد األخارى ما حّة بالقضاء من الفسال والر  ة و يا  احلق   .
                                                                                                                                                                      

امتعض عارق من ال نير وهنض من كرلين ويف حالة غضب امسو بكرلين وقاف : انن فلت ما مرة ف  اجعلن يفلت ما 
 مرة  خرى لرمسكن برلنا  . 

 ب ، ك  احلوب اللي ع  مل يكن  تلو الق ة ح  ي اجن الق ة امل ج لة يف الساحة . والر ي الثالـ بعيد عن الني ا
 والر ي الرابغ يتضح لقمن من رلول اإلمام املبل  عل  قالم خ ف لقانن  و من الرلول عل  بعض  ع انن و ننياره .

 والر ي الثا  واتاما ه  األقرب  راء احملللني السياليني .
ا خطبي  اللي عية يف املعسكر اللارق  ماا ذكاره برجنساك  يف كتابان اكنفا ت :    ليناني قتاة يف رولايا    من نتان (1)

مثانيااة م يااني ، ولااتالني قتااة ًسااة وعلاارين ملي نااا  ، وماخساا  خ نااإل قتااة يف النيااني خسااعة وعلاارين ملي نااا ، وقرتااة 
 ية لتطبي  اللي عية .    ة م يني يف كة من ك ريا اللمالية وفيتنام وبعض الدوف اللرق

اقتضت ليالة اللي عيني  جيال اهلر  واملر  يف مدينة كرك ك لتنيفية خني مهم وإلرعاب النا  من املسا  باحلوب  (2)
 اللي ع  .

وكانت اتطة    يرفغ علم خركيا وي  غ جهان  رلاف يف مكا  معني ح  يس   هلم قتة ا خارين اجاة  هنام الفااعل   
وبالت دياد يا م الراباغ   ه1371نفنياف عن العارا  واكنضامام    خركياا . واذخايوا حمارم احلارام عاام و هنم يريدو  اك

م لااعة خنفياي العملياة . وبالفعاة فقاد  ارب ا خنيا مهم واألبريااء باحلاااراب والساكاكني 1151علر مان اا ن عاام 
 وعلقا هم عل   عمدة

 ا دم ولفن ا بعضهم احياءا  وهنب ا البيا ت وامل اان  التجارياة واعتادوا الكهرباء وعل  األ جار وقتل ا النا   ّر قتلة ومثل
 ااا   حساااب التقاااارير الرةياااة .  71علااا  احملنيااانات واقتفااا ا فجاااانغ ينااادى هلاااا اجلباااني ، وقتاااة يف هااايه اماااورة 

تيجااة للضااغط والاتمر هاايا التاا خر وهاايه الفجاانغ قرابااة علاارة  يااام ، وبعاد انتهاااء امااورة  علاان عباد الكاارمي قالاام ون
 العام براءخن وا حدث .
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علا     رب لكم مثاك : يق ف املبرخ      مدينة الك فة كانات علا  عهااد  ماري املابمنني
باان    طالااب ىعلياان الساا مني علاارة فرالااا  ، وكااا  عااادل لكااااهنا لااتة م يااني  نسااا  ؛ فااا  
ذلو العهد اليهيب كا  يكف  هيه املدينة الكبرية مبساحتها ، واملولمحة بسكاهنا ،  مري واحد 

 وقاف واحد . 
ت منااي عاانّي عماار باان اتطاااب  ااريح القا اا  قا اايا  علاا  هاايه املدينااة ، وظااة فااا  للاا

القضاء مدة ط يلة ، ح   نن عاصر لبعة من احلكام هام عمار وعثماا  واإلماام  ماري املابمنني 
 ىعلين الس مني ومعااوية وياويد ومروا  وعبد امللو بن مروا  .

انظروا    هايه احلقيقة التارخيية : قاف واحد كا  يدير مديناة بركملهاا ، كاة هايه املادة 
 املديدة .

 ة اإلل مية ،  ام بعاد ذلو انظروا    واقغ املسلمني الي م . هكيا كا  واقغ الدول
 انظروا    ال اقغ اليي صنعتم ه لنا د

سااني  لفااا   ، فيهااا  كثااار (1)انظااروا  لااا  مدينااة كاارب ء الااا ك يتجاااون عاادل لااكاهنا عاان ماناااة ًو
 وقضااااة ، في كمهاااا قا ااا  اللااار  وحااااكم الباااداء وحااااكم النيااالح وحااااكمعلااارة حكاااام  مااان

اجلاااواء ، وكاااة واحاااد ماان هاابكء لاان معاااون   ومساااعدو  ، ومااغ ذلااو ك يسااتطيع   الباات يف 
احتياجاااات الناااا  ،  ذا كاااا  هاااايا هاااا  حاااااف كااارب ء املقدلاااة ، فكيااا  حااااف املاااد  الكباااارية  
كالبنيرة وبغدال فكم فيها من القضاة ؟ وكم من األم اف الا هتدر علا  خ افان القضااء ؟ وكام 

 تهلكن النظام القضان ؟ من الومن يس
ومن األعماف األخرى الا قمتم دا و وجبت ابتعال النا  عنكم : من اتم احلرياة الكاملاة 
والنيااا حية املطلقاااة ألجهاااوة األمااان وامل اااابرات ، ليقياااادوا الناااا  ويكبلااا هم وليتسااالط ا علااا  

 ايتها . رقادم بدك  من    يك نا ا ع ناا  هلم، وليفسدوا منياا النا  بدك من مح
  ذكر لكم مثالني حيـ  عرق  ص ادما ، ويا نق   يّل خربيا .

                                                           

 127مني وكاناات النجاا  األ اارق خابعااة لكاارب ء وبلااإل نفاا   النجاا  1147ى  ه1366ني ذلااو وفااا   حنياااء عااام 1ى
  ه1311 ل      ، وقد انفنيلت النج  عن كرب ء و صب ت حمافظة عام  277 ل  ، وجمم   نف لهما 

م . ووف  4/4/1171اك يف جريدة ال قانغ العراقية بترري  مني   ر مرل م صدر يف عهد البكر، ونلر هني1171ى
مني بلااإل نف لااها 1117ى  ه1417، ووفاا   حنياااء  321،241مني بلااإل نفاا   كاارب ء 1114ى  ه1413 حنياااء 

 مربغ.  كيل مت  5611وبلغت مساحتها 455،161
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 املثاف األوف : هناك رجة يبيغ القلطة يلتي ص نا  
الظهاار حاا  يكاا   قااد بااا  كبااريا  ماان القلااطة ويرخااا     الساا   ليبيعهااا ، ومااا    يقااتب 

ننيا  ليناار وها  مبلاإل يكفيان راان مان عملان وهاا   الكمية الا عنده مث يع ل    بيتن ومعن ماا
يف  نفاقن علا   هلن و طفالن ، ملكلة هيا اإلنسا  الكال عل  عيالن ،    هناك   نيا  ير  
 لين كة ي م ويطلب منن كيل  قلطة وعندما يطالبان بثمنان ، يهاادله برناو    طالبات باملااف ، 

 فإنا  لرلق  عليو القبض وهيا الرجة ه  رجة  ابرات . 
هااايا الرجاااة امل اااابرا  القلاااطة يرخاااي راااان  ذ ك يبقااا  لديااان ماااا يساااتطيغ بااان ويااا م يرخاااي 

  عا ة  وكله ونوجتن . 
وكلما طالبن باملبلاإل ، قااف لان :  ذا كاررت مطالبتاو بااملبلإل ، فاإ  لارهتمو  ناو  اتمت 

 الاوعيم عبد الكرمي قالم .
ن جاواؤه غرامااة وكاا  خيلا  ماان ذلاو ، ألناان حساب قااان   الدولاة مان  ااتم اتاال  ورلاا ل

نقدية ربغ لينار يدفعها للم كمة ،  ما من  تم الوعيم فياوّ  يف السجن علار لان ات ، لايا  
 كا  النا  خيل   كثريا  مان خ جين هيه التهمة هلم . 

 ما املثاف الثا  : فها   حااد بانعاا  الكاارا  ، وقاد نقاة يل القنياة الااا لارت عليان ، يقا ف 
 م ياار   حاااد رجااااف امل ااابرات ، وخيتااار لنفساان مااا يطيااب  لياان مااان هااايا الرجااة : صااباح كااة ياا

 حل م الكارا  ، وبعد    يركة
خيااار  ماان الاادكا  لو     يدفاااغ مثاان ذلااو ، وعناادما كناات  طالباان باااملبلإل ، كااا  يهاادل  

 باهتام   تم الوعيم ، فكنت  خركن هليا األمر .
القنياا  والل اهاااد ناااك العلارات بااة املئااات مان وباإل افااة هلييااان املثااالني البسيطااني جااادا  ه

الاا خباني الاتهتار هاايا اجلهااان الفالااد ا جهااان امل اابرات واألمان ا ، وعادم اهتماامهم بارم اف 
 النا  بة جتاونهم عل  حق   ا خرين وهتديدهم باكعتقاف . 

ا الفتياااات ومااان الفضاااانح الااااا انتلااارت هاااايه األياااام املساااريات النيااااخبة الااااا يلاااتك فيهااا
والفتياااا  ، حياااـ يطلاااب مااان الفتياااات    خيلعااان احلجااااب والعبااااءة ويلاااتكن يف التظااااهرات 

 املاجنة اململ ءة بالرق  والتنيفي  .
وفا  بعض األحيا  خضغ العباءة ف   ر لاها لكان وجههاا وياادها وبعاض جساادها ظااهر 
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ه الفرصاة فريما   برنفساهم للعيا  ، حينها ينتهاو املراهقاا   الطانلاا   املتعطلاا   للجانا هاي
 لاخة خلو املسريات .

لاخاااااة خلاااو املسااااريات ، ويلمااااا وقاااد نقااااة يل  حااااد هاااابكء اللااااباب برناااان كاااا  ين لاااار 
ماان جساام الفتيااات ، ويف بعااض املاارات يلنياا  نفساان بإحااداهن لااريوي ماان  امل ا اااغ احلسالااة

 خ ف ذلو  ه خن اهلانجة . 
م عااات املن رفااة يكتفاا   بالفتيااات بااة كااا  بعضااهم مل يكاان الفتيااا  املغاارَّر داام يف هاايه ام

 يتعدى علا  ا خر ،
 ، فهة هيا العمة ص يح دد(1) ططة إل اعة اللي عيةذلو بني رة  وكان ا يفعل  

 ومن ةح هلبكء    يفعل ا ذلو ؟
   هاايه اإلعماااف هااا  جتاااون علاا  الاادين واألخاا   والقاايم وجتاااون علاا  منياااا النااا  ، 

اب وغريهااااا ابتعاااااد النااااا  عااااان احلك مااااة وكرهاااا ا نعيمهااااا ، كعتقااااالهم    ألجااااة هاااايه األلااااب
 احلك مة ها  السبب املبا ر وغري املبا ر لظه ر هيه املفالد واكنتهاكات .

مث حتاااد ت ماااغ ال فاااد فاااا  م ا يااااغ  خااارى ك جمااااف لااايكرها يف هااايا امل تنيااار ، مث ولعنااااا 
 ال فاد ولافر    بغدال. 

 

 متصرف كربالء لقاء مع فؤاد عارف 
كا  لعباد الكارمي قالام  حااد األعا ا  العساكريني يف كارب ء يرعاارق بالام فاابال عااارق

(1) 
 ننيبن متنيرّفا  للا اء كرب ء .

 قام هيا املتنيرِّق بويارة العلماء فا  كرب ء املقدلة والنج  األ رق . 
السااايد عباااد ونار « قاااد  لاااره»السااايد حمسااان احلكااايم ونار « قاااد  لاااره»فقاااد نار والااادي 
 «. قد  لره»ونار السيد حسني احلمام   ى ني«قد  لره»اهلالي اللرياني 

                                                           
وينيافرو  ، مث  ينيافق   هلااوكا  من بني النسااء فتاااة خسام  صابي ة ، وكانات مجيلاة ومتف هاة ، ذخطاب باللاباب ف (1)

خيهب مغ القالة اللي عيني    مقراهتم، وهناك يفعل   دا ما  لا ا هلم ، وكانت معروفة ديا العمة وك يرخايها 
 . احلياء واتجة  بدا  

 مني، والتمر فا  مننيبن لبعة علر  هرا  . 1151ى  ه1377 صبح متنيرّفا  لل اء كربا ء عام  (1)
 م ، وخقلد بعد ذلو عدة مناصب ونارية  .   1121من بد  خلكية احلك مة العراقية عام  34م ويعّد املتنيّرق رق
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 كيلو نار  حد األصدقاء ، وكنت وقتها فا  بيت ذلو النيدي  . 
لرلت فبال عارق : ملاذا لام خ قف ا اللي عيني عند حدهم ، لقاد عبث ا يف الب ل ، وقتل ا 

 يف األرف فسالا  .األبرياء ، وهنب ا  م اف النا  ، وعا  ا 
 قاف : حنن فس نا  مام اللي عيني اماف لك  ن اجن دم ال كيات املت دة األمريكية .

قلت : وهة لتقف   ب جن األمريكا  بإخرا  النساء مان البي ت لريقنيان  ماام اللاباب ، 
 هكيا لت اجه   األمريكا  عل  حّد نعمكم ؟

امااف لللي عيااني ومنان هم احلرياة الكافيااة قااف : هايه ها  ليالاة احلك ماة ، بار  نفسااح 
للعماة ، يبق  من مسبوليتكم  نتم العلمااء    خر ادوا الناا  وانعا هم مان املمارلاات امل لّاة 

 بالدين .
قلااات : كيااا   كااان معاجلااااة امللكلااااة  ذا كناااتم  ناااتم خلاااجع هنا ،  ّ  ماااثلكم مثاااة ذلاااو 

 الل ا  اليي يق ف فين اللاعر :
  اليّم مكت فا  وقاف لن                        يااك  يااك    خبتّة باملاء لقاه يف        

 ّ  ماااثلكم مثااااة ذلاااو الرجاااة الااايي يااادفغ ا خااارين    السااارقة مث يقااا ف للااا   هخااار 
 انني ن لك  ك يسر  . 

 التلاط عارق ما غضبا  وقاف :  ننا نلو برجاف الدين مجيعا  .
 قلت : كي  ؟ 
قاااارير امل  قااة هناااك لااابعمانة رجااة لياان يف كااارب ء يعملاا   كج الااايا قاااف : الااتنالا  للت

 لنياا ال كيات املت دة األمريكية .
 قلت لن :  نت خعلام كام عادل رجاف الدين يف كرب ء ؟

 قاف : ك
قلاات :  ّ  عااادلهم ك يتجااااون األلاا  ماان خطيااب وعااامل ومرجااغ ومبلاا  وواعااك و مااام 

ا األلاا  ، يكاا   لابعمانة ماانهم ج الايا، يعملاا   لنياااا مجاعاة وغااريه ، فهاة يعقااة يف هااي
 امل ابرات األمريكية ، هيا  وك  .

 مااا  انيااا  :  ذا كناات خعلااام ذلااو فاناااو جماارم كبااري ، وجيااب    خعاقااب وخرساااءف ، ملااااذا ك 
 خلق  القبض عل  هبكء اجل اليا ؟ 
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لع اك  ليس ا هم خطارا علا  ملاذا ك خوجَّهم فا  السجا   واملعتق ت ا  كنت صالقا  يف 
 الب ل ؟

  ليس ا هم يعمل   لنياا اكلتعمار كما خوعم ؟د
 كا  املفتف بو    خلق  القبض عليهم وحتيلهم    القضاء .

 ما  الثا  : هة األمريكا   غبياء    هيا احلد ، ح  جيّندوا لابعمانة جالا   يف كارب ء 
اخيج  ليالاااا   م مركاااااو جتاااااري ف اااام  م مركااااو ليعملاااا ا لنياااااحلهم ، فهااااة كاااارب ء مركااااو الاااات 

 عسكري  م مركو اقتنيالي لويل .
وما خط رة كرب ء عل  األمريكا  ايـ جينِّدو  هلا هيا العدل الكبري مان اجل الايا فاا  

 رجاف الدين فقط ناهيو عن  صناق وطبقات امتمغ األخرى .
 . ابتسم املتنيرق من ك ما  ابتسامة خجلة ومل  ر ج ابا  

 مث    خابعت احلديـ قان   :  ّ  هادق املستعمر يف ب لنا ًسة  م ر .
األمار األوف : ذخريااب اكقتنيااال حاا  خنيباااح الااب ل ااجاة  لاايهم ، وهاايا الايي فعلاان عباااد 

ومل خكان « الوراعا اإلصا ح » الكرمي قالم ، فقاد لمار اقتنياال العارا  عارب ق انينان الااا ةاااها ب
 اعيا  ، فقد َلمَّر الوراعة ولفغ بالف حني    خرك  را يهم واهلجرة    املد  .ل ى  فسالا  نر 

األمار الثاا  : خقيياد احلريااات عارب احلكاام حا  ك يسااتطيغ الناا  قا ف احلقيقااة ، ألّ  احلقيقاااة 
ياات خرعاب املستعمرين و ذنادم ، ليا يق م احلكام ب  اغ ق اناني صارمة لكاّم األفا اه ومنياالرة احلرّ 

 باإل افة    منيالرة الني   وام ت والكتب ، وي ظف   اإلذاعة والتلفوي   ملآردم اتاصة . 
 األمر الثالـ :  ذكف اللعاب حا  يتجرَّ  األمل وكيلعر بن ، كما قاف اللاعر :

 ما جلرح مبيت  ي م
مل انياان اللارعية فامليت ك  اا باأللام ألنن ميت حساب املا انين الظاهرياة ،  ماا اساب ا

فااا  « الت يااة والساا معلاايهم هكق »، فاملياات  ااا ويلااعر ، لاايا ورل عاان األنااامة األطاااهار 
 غساة امليت مراعاة املاء الايي

يساااتعمة للغساااة اساااب الفنيااا ف ، فاااإذا كاااا  ال قااات  اااتاءا  فااا  يغساااة باملااااء الباااارل ، 
  ، وهيا ما   بتن العلم احلديـ.امليت يترذى كما يترذى احلوهكايا يف بقية الفني ف ، ألّ  

احلسني ىعلين السا مني كّ  اإلماام ها  رماو  األمر الرابغ : حماولة القضاء عل   عانر اإلمام
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الث رة ورمو الت رر ، وقضيتن كانت علا  مدى األجياف لببا  وحاافوا  لادفغ املسالمني    الثا رة 
 . (1)والت رر

ذكرى اإلمام احلسني ىعلين الس مني ، ألّ  ذكاراه ليا فكر املستعمر و ذنابن بالقضاء عل  
    حيّاة ولاخنة علا  مدى الومن ، فسعا ا جاهدينه  الا خبق  قضيتن 

يقفااا ا ب جااان اللاااعانر احلساااينية و    نعااا ا  قاماااة املاااآمت عليااان وا   نعااا ا حااا  لااابا السااا ال 
 .  (1)علين

مياااة ، ألهناااا العاااني السااااهرة علااا  األمااار اتااااما :  اااارب املرجعياااة الدينياااة واحلااا نات العل
 منياا النا  والدين .

                                                           
فقااد لااعت احلك مااات املتعاقبااة علاا  العاارا     القضاااء علاا  فاعليااة اللااعانر احلسااينية ألجااة حتطاايم البنيااة الدينيااة  (1)

روح التضاااامن والتكااااخ  . ماااث   : كااااا  والقااايم األخ قياااة يف امتماااغ وخااادمري التقالياااد واألعااااراق والقضااااء علااا  
الربيطاااني   وعاان طرياا  بعااض األفاارال يبعثاا   اللااك ك حاا ف اللااعانر ألجااة  بعااال اللااعب عاان قضااية عا اا راء ، 
وألجة خ جين  نظار النا     احلك مة املركوية ، وكيلو فرف القي ل عل  امل اكب احلسينية و قامتها حتت الرقابة 

ّد من مست ى العاطفة الدينية ، وخغيري حمت ى بعض اللعانر و لغاء الطق   املثرية واملهيجة الب ليسية النيارمة لل 
فيها كاالتطبري والضارب بالس لاة ، ومناغ الناا  مان الت جان    العتباات املقدلاة يف  وقاات الوياارات امل ني صاة  

لور اتطباء وخلفي  التهم عليهم ، وغر  كالعا ر من احملرم واألربعني والويارة الرجبية وما   بن ذلو . واحلّد من 
 « 72مفاهيم خعليمية باملادار  ألجاة خغياري املباال  والقايم لللاعانر احلساينية . جااء يف مايكرات املسات يفار ص

واحلسااينيات جيااب هاادمها واهتامهااا برهنااا بدعااة و اا لة و هنااا مل خكاان يف عهااد الرلاا ف وخلفاناان ، كمااا جيااب منااغ 
ة ال لاانة ، وجياب خقلياة اتطبااء ، وجعاة  ارانب خاصاة علا  اتطاباة يادفعها اتطياب النا  عان ارخيالهاا بكا
 .  »وصاحب احلسينية 

وقد  اهدت مناظر كثرية خبكاد هايا املعاىن ، ففا  عهاد عباد السا م عاارق منعا ا حا  مكاربات النيا ت اجاة  هناا  (1)
 خثاري الض  اء يف املدينة واحلاف اهنا مل خكن خسبب الض  اء .

يف  حدى املرات كا  اتطياب اللاهري اللاي  عباد الوهاراء الكعايب يقارا جملسان عنادما جااءوا ورفعا ا مكاربات النيا ت ، و 
وعنااادما اعت ااا ا علااايهم قاااال ا برهناااا جتلاااب الض  ااااء ،     صااا ات الراليااا  والتلفويااا   الاااا اااا  املقااااه  والبيااا ت 

، وكايلو املكاربات الاا كاان ا يننياب هنا يف املنالابات  والطرقات باألغاا  وامل لايق  ك جتلاب الض  ااء والف  ا 
احلك مية يف اليكرى السن ية ل نق ب ويف مهرجاناهتم ، ك مانغ هنا من املكربات ،   ما يف قضية اإلمام احلسني 

ة د وكيلو مارلا ا الضاغ ط علا  القاانمني مبرالام العاواء مان حياـ حتدياد فات   ىعلين الس مني فإهنا جتلب الف    
 قامااة العااواء وخ قيتهااا واأل ااراق علاا  القنياااند والاارّلات ، و ذخاااذ  جااراءات معينااة لتقييااد مساارية امل اكااب وحتديااد 
حركتهاا يف اللا ار  وحتديااد م اعياد انط قهااا وانتهانهاا وماا   اابن ذلاو . لقااد كحظات كلَّماا قاا َي اكلاتعمار فااا  

ة ال حياادة إلحياااء ذكاارى   رخاان وجعلهااا قضااية لاااخنة يف العاارا  خطاااوف علاا  اللااعانر احلسااينية ألهنااا هاا  ال لاايل
 ال جدا  والضمري .
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وقاد   بتات  اا رة العلارين ومان قبلهااا  ا رة التنباااك ،  ّ  اخطار  ا ء علااا  اكلتعمااار هااام 
املراجغ ال اع   املتفهمّ   ملنياا األماة ، ليا خقارر  ردام مب تلا  ال لاانة والسابة بالدعاااية 

 .(2)م واهتامهم مب تل  التهم الا ك  لا  هلا املغار ة وخلا ين ةعتهم وباعتقاهل
و ذا  رلنا    نتمعَّن فا  هيه األم ر اتمسة ، الا ه  هادق لانم لساهام املساتعمرين ، 

 .(1)ل جدنا الكثري من التفاصية ، والكثري من الك م الايي  كن    يقاف يف هيه القضايا 
هنم ج الااايا يعملااا   ملنيااااا ال كياااات وك ماااو مااان هاااايا القبياااة فاخااااهامو للعلمااااء بااار

املسااتعمر ، الاايي املت ادة األمريكيااة ها   اامن هاايا امل طااط امللاب ه ، وهااا  بادوره يتلّقاااه مان 
  رب ينينغ لان السيالات الكربى يف

 مكانات اللعب وقرادراخن ،  وخقييد احلريات و ذكف النا  وحتجيام قضية اإلماام احلسااني 
 ةعة املراجغ و رب احل نات العلمية .ىعلين الس مني وخل ين 

 وملا مل يكن لدى فبال عارق ج اٌب عل  ك م  ، فقد انتقة    حديـ هخر .
قاف : ما املانغ    خلاارك النساء فا  املظااهرات واملساريات ، وحا  لا  كان غاري حمجباات 

. 
 قلت :  وك  : هة  نت مسلم ؟ 

                                                           
 ومان جتليات هيا األمر خقلي  لور املرجعيات ، ولفت األنظار    (2)

احلك مااة املركويااة ، وخلااريد العلماااء وعاا انلهم ، ومنيااالرة م ق فاااهتم اتاصااة، وخقلااي  جماااكت نفاا ذهم لل اادِّ ماان لااعة 
     خلاا  جيااة ماان األننيااار يف احلاا نات  كثاار خقااب   للنفاا ذ الغاارخ ، وقطااغ املنيااالر املاليااة مجاااهرييتهم ، والسااع

للمراجاااغ العظاااام وعلااا  طااا ف اتاااط ، واهتاااام املراجاااغ وخلااا ين ةعاااتهم مااان  لااااءة الااات دام األمااا اف الاااا يتلق هناااا 
   الاادعم املااالي الكااايف لطاا ب ويهملاا   واجاابهم يف الاادفا  عاان حاارمي التلاايغ و عانااة الفقااراء واليتااام  وك يقاادم

العل م الدينية ، و غ   املدار  واملبلسات الفكرية واحل نوية ح  ك يتمكن العلماء من  لاء لورهم الثقايف ومن 
خعبئااة اللااعب للعمااة السيالاا  ، وفاارف القياا ل علاا  الطاا ب ال افاادين للدارلااة الدينيااة وعاادم ماان هم خر ااريات 

 الدخ ف والتضيي  عليهم . 
، هناك بعض النقاط األخرى ، منها : خقلية  ر  العتبات  »لام ظلن «  افة    النقاط الا ذكرها اإلمام املبل   (1)

ا  »الساالة «املقدلة ، وخسليط األقلية يف احلكم ، وحتطيم الق ة العلانرية ، واحلّد من نف ذ  وكل الرل ف األكارم 
 علين وهلن وللمني عن طري   بنتن السيدة الوهراء ىعليها الس مني ا بني اليين ينتسب      الرل ف األكرم ىصل  اهلل

العلانر حيـ كان ا يق م   اّة الناواعات وخقريب القلا ب وخآلفهاا ، وخقلياة التفاعاة باني القطّاعاات اكقتنياالية 
ك ماات والدينية ، وخلتيت مشة الليعة ألجة   عاق صا ت الليعة مغ بعضهم وذلو  امن اخفاا  بعاض احل

 ، وخرويا فكرة فنية الدين عن السيالة . 
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 قاف :  جة .
و ذا لارلتم هاان متاااعا  فالرلاا هن   يقا ف يف كتابان العوياو :  انيا :    اهلل لب انن وخعاا

، فقااااد  وجاااب اهلل لاااب انن علااا  النسااااء احلجااااب كماااا  وجاااب علااا  (1)…حجاااابمااان وراء 
 الرجاف    يغض ا من  بنيارهم،  و   ك يتعامل ا مغ النساء  كّ  ذا ارخدين احلجاب .

لنااا    احلجاااب عااالة عبالااية ، و   لاايا هلااا  قاااف : عجبااا  لقاااد علَّمااا نا باملاادار  وقالااا ا
  ص ف فا  عهد رل ف اهلل وك يف القره  .

قلااات : هااايه هااا  لعاياااة الاااداعني    التااارب  والساااف ر ، فهااام يق لااا    ّ  العبالااايني هااام  
 . (2)اليين جاءوا باحلجاب

 قاف :  ليا الرجاف والنساء متساوين  مام القان   ؟
 قلت : ك  هيا ليا بني يح .

قاااااف : وهااااة خلااااو اللااااعارات الااااا يطلق هنااااا حاااا ف احلريااااة واملساااااواة والعدالااااة كلهااااا غااااري 
 ص ي ة بنظركم ؟  

قلات : بااة هنااك خناااقض باني هاايه الكلماات ، فالعدالااة واحلرياة خنااايف املسااواة بااني الرجااة 
 واملر ة . 

ذي حاا  حقاان ، ولت  اايح جانااب املنافاااة بااني العدالااة واملساااواة نقاا ف : العدالااة هاا   عطاااء كااة 
واملساواة  عطاء بدو  خفريا  ، فاإذا كاا  عنادنا مَحاام وعنياف ر ، و عطيناا العنياف ر اجام ماا  تاجان 
احلمااام ، فيكاا   ذلااو مساااواة ؛ ولكاان هاايا لاايا منطقيااا  ، فااااّ  العنيفااا ر لاايم ت ماان الت مااة ، 

    . و ذا  عطينا اك نني مقدار ما  تاجن العنيف ر ، فإّ  احلمام ليم ت من اجل
 ذ  كبد    نفرِّ  يف كمية الطعام بني احلمام والعنيف ر ، حا  يلبغ اك ناا  وك يتضاررا 

                                                           
 . 53ل رة األحواب : ا ية  (1)
وهيه اإل اعة و مثاهلا نلرها اكلتعمار اإلجنليوي لطماا نقااط القا ة عناد املسالمني ، يقا ف املسات يفار اجلالا    (2)

 عن امل ابراتفا  معرف حديثن عان كتاب يترل  من  ل  صف ة  االربيطا  يف العامل اإلل م  
املطلاب التاايل : ويلاوم  غاراء املار ة بإخراجهاا عان العبااءة اجاة    احلجااب عاالة خلفااء  21يف ميكراخن ص  االربيطانية 

وبعااد  خاارا  املاار ة عاان العباااءة ، كبااد ماان  غااراء اللااباب داان ليقااغ … بااا العبااا  ولاايا عااالة  لاا مية  صاايلة 
 ساء غري املسلمات من العباءة  وك  ح  خقتدي دن املر ة املسلمة .الفسال بينهما ، وال نم    ذخر  الن



 121 

،  ولت  ايح جانااب املنافاااة باني احلريااة واملسااواة نقاا ف : يف جماااف (1)لا اء فااا  الكثارة  و القلّااة 
 القان   ك  كن    نعترب النا 

 ذلو. مجيعا  متساويني يف كة   ء ، لنضرب مثاك  عل 
الرجااة السااّا يسااتطيغ    يطلّاا  نوجتاان  ااا ث ماارات يف جملااا واحااد فت اارم علياان ، فاا  
يسااتطيغ    يعاا ل  ليهااا ماارة  خاارى ، بينمااا الرجااة الليعااا  ك يسااتطيغ    يطلّاا  نوجتاان  اا ث 

 مرات يف جملا واحد ، فهيا الط   يعترب ط قا  واحدا  ف  حترم علين حرمة  بدية .
نضغ قان ناا  يساااوي بينهمااا ، فها  خا ق حلرياة  حاديا ، و ذا فرّقناا فلايا  فإذا  رلنا   

 مساواة 
وكاايلو جيااري األماار علاا  بقيااة املااياهب واألليااا  ماان املسااي يني واليهاا ل وغرييااا ، فااا  
 كن    نضغ قان نا  يساوي بني اجلميغ يف مثاة هايه األما ر امل تلا  عليهاا ، والناا   حاراٌر 

 يهب واملسلو اليي يريدونن.يف اختيار امل
مثاااف هخاار :    اللاايعة يلااتط   يف الطاا    اااهدين عاااللني ، بينمااا ك يلااتط الساانة 
ذلو ، فإذا قلنا ب ق عن بدو   اهد يك   خ فا  حلرية الليعة ، و ذا قلناا بعادم وق عان بادو  

حاد ، فيكا    اهدين يك   خا ق حلريااة السانة ، ولا  قلناا نعماة بقاان   هخار ، كلااهد وا
 خ فا  حلرية اك نني ، وبالتايل ك جماف للمساواة فا  مثة هيه األم ر .

 قاف :  ذ   ين حمة املساواة ؟ 
 قلت : هناك جماكت كثرية يف خطبي  املساواة .

 منها : املساواة يف العق بة : فعق بة الونا جتاري عل 
ي علا  الساار  لا اءا  كاا  ونيارا   و اللري  وال  ياغ بنفا الكيفياة ، وعق باة السارقة خنفا

  نسانا  عاليا  .
املساواة يف األم ر النظمية ك ركة املرور ، فاجلميغ جيب    يتقياد بإ اارات املارور حفاظاا  

 عل  نظم امتمغ . 
ويف  ما ر التعليم والني ة العامة وخلكية األحواب واجلمعياات والنقاباات ، فهايه األما ر 

                                                           
كما  ذا  ٌعط  املهند  القادير بقادر العاماة الكسا ف كاا  ذلاو مسااواة لو  عادف و ذا فرّقناا يف العطااء كاا  عادك    (1)

 لو  مساواة .  
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 نب املساواة .جيب    يراع  فيها جا
قاف : لنفرف    هنااك رجاة لانيا  طلّاا  نوجتان اللايعية باا   ااهدين  و العكااا ، فاري 

 قان   ليتبعن الوو  و ي قان   لتتبعن الووجة ؟ 
، ولااتك   الووجااة مطّلقااة اكاام  (1)»اإللااوام «قلاات : يف هاايه احلالااة نلتجاار    قااان   
وجهاا بعاد  كمااف عادهّتا .  ّماا لا  كاا  الاوو   ايعيا  هايا القانا   ، فيمكن ألي  نسا     يتو 

والووجة  يعية ، والط   وقاغ با   اه ل ، فا   كان الاووا  منهاا ، أل  الطا   باطاة وها  
 كنالت يف عهدة الوو  األوف . 

ولاا     رجاا    اايعيا  طلّاا  نوجتاان الساانية    ااا  يف جملااا واحااد  و العكااا ، فكاايلو هنااا 
 وحترم الووجة مببدا  .  »لوام اإل «جنري قان   

 وقاد عماة الفقهاء بيلو ، وهناك مستند يعتمده
العلماااء يف مثااة احلالااة األولااا  ، وهااا  قانااا   اإللااوام ى لوم هااام مبااا التومااا ا باانني وهااا  طريااا  
معّبد حلة ملاكة األقلّيات الدينية فاا  الاب ل اإللا مية ، حياـ يلوما   مباا التوما ا بان ، و   

نااب هااايا القااان   هناااك قاا انني  خاارى ذات   اار كبااري فااا  حااة ملاااكة النااا  ماان ط اناا  جا
 مااا جعاااة علاايكم فااا  الاادين ماان حاار قاااف خعااا : « العساار واحلاار » خاارى ، مثااة قااان   

يريااد اهلل بكاام اليساار وك حيااـ ورل يف القااره  : « التيسااري»وقااان   « الضاارورات»وقااان   (1)
يريد بكم العسر

(2). 
منيااالي  قااان   التيسااري عنااادما يكاا   ا نااا  ماان لينااني  تلفااني ، فيكاا   النياا يح  وماان

 اخبا  طري  هخر . 
مث   : يف لبنا  رجة مسلم خوو  من امر ة مسي ية  و رجة مسالم  اارك رجاا   مساي يا 
يف التجارة  و يف  ي عمة هخر ،  ذا وقاغ الناوا  واللجا ء  لاا  الفارا  ، فان ن هناا نتبّاغ قاان   

 ،    كا  منالبا  و كّ فإننا لنتبغ الق انني األخرى . »اإللوام  «
                                                           

فيان والفارو  املتعّلقاة بان راجاغ كتااب الق اعاد عن قان   اإللوام ومش ليتان ، وهاة ها  رخنياة  م عو اة ، وما ارل اللابهة  (1)
 لإلمام املبل  .  61الفقهية ص

 .  71ل رة  احلا : ا ية  (1)
لام  «، وللتفنيية عن هيه الق انني حنية القار     كتاب الق اعد الفقهية لإلمام املبل   115ل رة البقرة : ا ية  (2)

 .  »ظلن 
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 مث  نن قاف : هناك لباف  ريد     لرلكم ح لن .
 قلت : خفضة 

قاف : ماا هايا القاناا   الاايي مانح اإللا م مب جبان للرجاة حاا  نكااح  رباغ نسااء بينماا مل 
 يعط هايا احل 

 للمر ة بر  ختوو   ربعة رجاف ؟ 
 اب ذكاااره العلماااااء فاااا  كتاااب النكااااح ، وحاصااالنر :  نااان يف كثاااري مااان األحياااا  قلاات : اجلااا

ينيباح عدل النسااء  كثار مان عاادل الرجاااف ، فماان ناحياة الرجاااف هام عر اة لألماراف القاخلاة 
كالسرطا  و مراف القلب  كثر بكثري من النساء ، كماا    معادكت عمار الرجااف  قنيار مان 

 معدكت عمر النساء .
احلااروب، األماار الاايي لاايويد ماان عاادل ا  ذلااو ،  الكثااري ماان الرجااااف يقتلاا   يف   اا   لاا
النساااء لاايك    كاارب ماان عاادل الرجاااف ، فااإذا قلنااا كااة رجااة يرخااي اماار ة عاادل  النساااء، فبالتااايل

واحادة يبقاا  عاادل كباري ماان النساااء باا  نوا  ، فمااذا يفعلاان يااا خاارى ؟ وهان ااجااة  لااا  الااوو  ، 
  م يبقني    هخر عمرهن ب   نوا  ؟هة يرخكنب الف احش 

هليا فتح اإلل م الطري     حة هايه املعضلة بر  يتوو  الرجة بركثر من امر ة يف حاااف 
اكناان  و حاجتاان    ذلااو وفااا  حاااف قدرخاان املاليااة والنفسااية وقدرخاان علاا  خطبياا  العدالااة بااني 

 .(1)الووجتني
يـ كااا  الرجاة يتاوو  بركثاار مان واحادة ، ويف صدر اإلل م كا  هايا األمار مله لا  ح

 حيـ كا  عادل النساء يوياد عن عادل الرجاف ، و ذا ما قررنا
الي م بار  علا  الرجاة    ك يتااوو  بركثاار مان واحادة فساتك   النتيجاة بقاااء  عادال كبارية 

حاولات من النساء يف بي هتن ب  حياة نوجية ، األمر اليي يسبب هلن  مرا ا  نفسية و ذا ما 
املار ة    جتاد لنفسهاا منفيا  حمّرما  فتنياب برمراف جسادية مثة الوهري والسي   الاا خر  يف 

 ، أل  الووا  يطّهر الوو  والووجة من هيه األمراف اتبيثة .(1)العاالة عرب الرذيلة
ر ة األنساااب فااإذا مااا خووجاات املاا مااا ملاااذا ك ختااوو  املاار ة بركثااار مااان رجااة ، فاايلو حلفااك 

                                                           
األلاارة مان م لاا عة الفقاان وكتااب العانلااة وكتااب ملاااذا خارخر املساالم   ؟ لإلمااام للموياد راجااغ كتااب النكاااح وكتااب  (1)

 . »لام ظلن  «املبّل  
 ويف العق ل األخرية   افة    ما لب  ينياب مبرف اإليدن .  (1)
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محلت ك يعرق  ب  اجلنني ويقااغ اتنياام باني األنوا   يهماا  ب هلايا الطفاة   كثر من رجاة مث
، ويف اجلاهلياااة كانااات حااااكت حمااادولة حتااادث عنااادما ي اقاااغ عااادل مااان الرجااااف امااار ة م مساااة  
فت مة . فبعد    خضغ وليدها كا  هلا احلااّ  يف اختياار  ب  هلايا الطفاة ، مان هابكء الرجاااف 

 يان واقع ها ، وقاد يك   الرجة امل تار ليا  باه احلقيق  .الي
وماان  جااة    ك حتاادث هاايه امللاااكة و  ااباهها جاااء اللااار  املقااد  ، وقااارر    يكااا   
ماان حاا  الااوو     يتااوو   كثاار ماان واحاادة علاا     ك يويااد عاان األربعااة ومل يعااط للماار ة هاايا 

 احل  .
 فهة من حق      لرلو لباك  لينيا  ؟  مث قاف :    رجة لّا و نت عاامل  يع 

 قلت : خفضة عل  الرحب والسعة .
 قاف : ما ه  املتعة ؟ 

فماااا الااتمتعتم باان مااانهن قلاات : املتعااة هااا  نوا  مبقاات  ااّرعها القاااره  الكاارمي فقاااف : 
فااآخ هن  جااا رهن

، وكانااات علااا  عهااااد رلااا ف اهلل ىصااال  اهلل علياان وهلااان ولااالمني مث جاااااء  (1)
فقاف : متعتا  كانتا عل  عهد رل ف اهلل و نا  هن  عنهما و عااقب عليهما متعاة  عمر وحرمها

 .(2)النساء ومتعة احلا
 مث   فت هة ةعت ديا الك م عن عمر بن اتطاب ؟

 قاف : نعم .
قلت :  ذ  كانات املتعاة علا  عهاد رلا ف اهلل ىصال  اهلل عليان وهلان ولالمني والساباف هاة 

 تعة ؟ .من ح  عمر     رِّم امل
اجلاا اب جتااده يف كاا م رلااا ف اهلل ىصلااا  اهلل علياان وهلاان ولاالمني ىحاا ف حممااد حاا ف    

 .(3)ي م القيامة وحرامن حرام    ي م القيامةني

                                                           
 . 24ل رة النساء : ا ية  (1)
لعمار : متعتاا  كانتاا  . وكايا  ورل صااحب املساتدرك  قا اك   17351ح 32ب 413ص 14مستدرك ال لاانة :   (2)

وق لن : متعتا  كانتا علا   17361ح 32ب 413ص 14و  رب فيهما .   عل  عهد رل ف اهلل و نا  هن  عنهما
. وكاااايا  ورل هااايا احلااااديـ  17253ح 1ب 451ص 14عهااااد رلاااا ف اهلل مث  ناااا عنهمااااا  هناااا  و عاقااااب عليهماااا .  

 الف ر الراني يف خفسريه. 
 عن  خ عبد اهلل ىعلين الس مني . 7الباب الثالـ علر باب هخر فين  مار الكتب ح 141بنيانار الدرجات : ص (3)
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وعلاااا  فاااارف التسااااليم هناااااك منياااال ة  و  اااارورة يف عهااااد عماااار ألجااااة خلااااو املنياااال ة 
 خ طالااب ىعلياان الساا مني ،  والضااارورة منعهاااا ،  كّ  هنااا عااالت حمللااة يف عهااد اإلمااام علاا  باان

هيا عن األصة القره  للمتعة ،  ما األصة ال اقع  فهناك حاجة  رورية للمتعة ، فكثاري مان 
اللااباب يااايهب      الدرالااة فاااا  اتااار  وهااام لاااديهم حاجاااهتم اجلنساااية ، فماااذا خقااا ف هلاااام 

ف هلام افعلا ا الفاحلاة إلرواء  ه اهتم ، خق ف هلام خووجا ا فهام غاري قاالرين علا  الاووا   م خقا  
 فيلو حرام ولينياب   باألمراف .

فاااالطري  الطبيعااا  هلاااابكء الاااووا  املبقااات وك خيتلااا  حكمااان عااان الاااووا  الااادانم ، فيجاااب    
 يك   عن عقد ولكن غاية األمر    الووا  الدانم فين  روط  كثر التواما  من املتعة . 

وهلاان مثااة الاايي علاايهم  ا يااة الكر ااة : وهناااك حقااا   وواجبااات لكاا  الااووجني الااتنالا    
باملعروق

(1) . 
الاايي حااادث يف الغاارب اهناام خركاا ا الااووا  و اارع ا الونااا ، ألناان كبااد مااان طرياا   مااا إلرواء 
اللااااه ة اجلنسااااية. فعناااادما يكاااا   الرجااااة مااااغ املاااار ة يف كااااة مكاااااا  يف املدرلااااة واملنياااانغ ويف 

لقاء بينهما ، واكختا ط يف جمتمعاخناا اإللا مية السهرات الليلية ، فمن الطبيعا      دث ال
 يعمة الل ء نفسن ، فاجتما  اللباب مغ اللابات يف املدار 

واجلامعاااات وعنااادما خقاااا م اللاااابة باااالترب   ماااام اللاااباب ، فهااا  كرمناااا خااادع ه    وارلاااة 
 اجلنا .

هتااب نفسهااا هلايا عند ذلو لتفقد املاار ة كرامتهاا وعوهتاا ، عنادما جتاد نفساها مضطاارة أل  
وذاك   ااباعا  للااه هتا، وكاايلو اللاااب جيااد نفساان مضااطرا      طاام كااة احلاا اجو ويتجاااون كااة 

 احلق   ويعتدي علا  خلو املر ة الغافلة الا ا طرهتا  ه هتا    انح نفسها لكة من يريد.
   حّرمناا  النتيجة ها  ا طراب امتمغ وحتا لن    بابرة مان الفساال ، وهناا نرخاا  لنقا ف :

 الووا  املبقت فماذا لي ة يف مكانن ، ليا ل ى الفسال .
 لقد حت لت املر ة    للعاة جتارية و   للعة للتليذ و   للعة للدعاية واإلع   .

اللااي عية علاا  مانااة فاا  وقاااد ةعاات مق لاااة مااان اللااي عيني مفالهااا اهّناام يفضااّل   الفتاااة 
    خغ ي  كثر من  ل  من اللباب وخر  دم    التنظيم. ي ع  ، ألّ  هيه الفتاة خستطيغ 

                                                           
 .  221ل رة البقرة : ا ية  (1)
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هااااام يف  ويف  يااارا  لااااابقا  كااااا  البهانيااااا   يست ااااادم   املااار ة كفريسااااة لنياااايد اللااااباب ونجِّ
حلقات خنظيمهم ، وكان ا قاد  بااح ا كاة  ا ء للرجاة ، هكايا حت لات املار ة علا  ياد املباال  

املاار ة ك حتفااك  كّ بالربااط املقااد  ، والااايي مثرخاان اهلداماة ، هكااايا فقااادت  ن  تهاا ، أل   ن  ااة 
 يف النهاية األلرة السعيدة .

فماان لاايتوو  خلااو املاار ة الفاحلااة الااا خقضاا  وطرهااا عنااد هاايا وذاك ، وعلاا  فاارف  هنااا 
 خووجت فهة خستطيغ هيه املر ة    خرخ جي   صاحلا  من األوكل .

خكثاار فيهااا الفاحلااات ، ولنتاايكر حينااياك  ّ   لننظاار قلااي      خلااو الاادوف والبلااادا  الااا
 هايه الفاحلات هن يف ال اقغ   ايا عدم خطبي  اإلل م يف حقة الووا  .

وهناااك ملااكلة كااربى عنااد   اعاااة الونااا كباادية عاان الااووا  فاللاااب جيااد نفساان  ناان  نيااة 
وجاة لانماة ينفا  عل    با  غريوخن اجلنسية من الطر  امل ج لة ، فلماذا يا خرى يقيِّد نفسان بو 
 عليها ح  هخر عمرها مث يثقة نفسن باألوكل واأللرة وما   بن ذلو ؟د

وما الداع     هيه القي ل ، حينما يقّرر هيا اللاب عدم الاووا  ألنان ك يلعاار باحلاجاة 
 ليها طاملاا  نان يلابغ غريوخان اجلنساية ماان هاايا املكاا  ومان ذلاو املكاا  ، وخكا   احلنيايلة    

 ربااا  النساااء ينيااب ن باا   نوا  فتضااطر املاار ة    اتاارو  مااان البياات اثااا  عااان العمااة ،    ااة 
وهنا خقغ املر ة مارة  خارى فريسة اإلغ اء  ، فتستغة جنسياا   كثر وا خستغة يف العمة املثمر ، 

 وهكيا خدور الدانرة من جديد يف هيا امتمغ املضطرب . 
لة وخنتهااا  األلااارة    األباااد ويت قااا  النساااة وخنلاااب ويف هااايا امتماااغ يقضااا  علااا  الفضاااي
 األمراف لتضرب األجسام والنف   .

 مااا يف اإللاا م ، فعناادما  نااغ الاااوو  ماان اكخاات ط بالنساااء األجنبيااات و نااغ حااا  ماان 
 النظر عند ذلو يولال خعلقا  بووجتن ويولال حبا  هلا و غفا  دا .

ة بني الوو  والووجة، ايـ يكساب هاايا التنظياام هايين وقد نظَّم اإللا م الع قاة الووجيا
   ك يلماااا الاااووجني املوياااد مااان احلاااب واللاااغ  فيماااا بينهماااا ، فعنااادما يطلاااب مااان الاااووجني 

 حااديا ا خاار ويااا عاريااا  ا علاا  الكراهااة ا فمعااىن ذلااو    اإللاا م يريااد مااان الاااوو     يظااةَّ 
ا بعااد ، فثمااة   ااياء مل يرهااا فااا  نوجتااان ، األمااار بووجتاان فهاا  مل يكتلاا  مجيااغ  لااراره متعلِّقااا  

 اليي جيعلن  غ فا  دا .
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اإللاا م يريااد للرجااة    يلاابغ ماان نوجتاان فإنّاان    مل يلباااغ منهااا فساا ق  ياااة بطااارفن    
ااا  مجااة ماان نوجااا ، وهاايا هاا  املساامار األوف  بقيااة النساا ة ، فكلَّمااا  اااهد واحاادة يقاا ف برهنَّ

ياااة الووجيااة ، فااالنظرة اتبيثااة خساابب باارول الع قاااة الووجياااة وظهاا ر الاايي يضاارب يف نعااش احل
ات فات ، األمر اليي ليبلي    لا ء خربياة األطفااف ، وقاد خابلي هايه احلالاة    الطا   

 والفرا  .
وقبة    خبتلا  بلداننا بظاهارة الترب  واكخات ط مل خكان هناااك ملااكة  لارية دايا القادر 

 م ، ولااام يكاان هنااااك فسااال يف امتمااغ كمااا نلاااهده الياا م ، وقااد قاااف  حااد الاايي نلاااهده الياا
 األلباء :

  ّ  هيا احلجاب  ال لطي                 
 هب منن عل  ال رى نسمات             

   ّ  فين عاّو النسااء مجياعا               
 كخرى فا  ب له م مساات               

ة ، قاااف فاابال عااارق :    هاايه الفلساافة مل  كاان  ةااغ دااا ماان قبااة ؛ بعااد هاايا احلااديـ الط ياا
و باادى خاار ره كثااريا  باحلااديـ مث طلاااب مااا     نلاار مااا ذكرخاان لااان يف كتاااب ياا نَّ  علاا  النااا  حااا  

 يعرق النا  واجباهتم الدينية واكجتماعية .
د السااف ر مث قاااف :     ميااة  لاايكم فااا  وجااا ب احلفاااظ علاا   خاا   امتمااغ ، فرنااا  اا

جتاا ف يف األلااا ا   ناا   ماان  ناا ا  الفساااال و ااد خاارو  املااار ة املتربجااةو ااد الت لااة و ااد  ي 
 و د خسّل  املار ة  عا ال املسرح لتق  وخغا  مام الرجاف .

قلاات لاان :  ذا كناات مبياادا  لنااا وختفاا  معنااا علاا   اارورة نلاار كااة مااا ذكرناااه . فإنااا نطلااب 
األفكار حا  ياتعك  الناا  ويلارع ا األخاي دايه األفكاار مناو  يضا     خساهم يف نلر هيه 

بنيااا رة خدرجيياااة فعنااادها لاااتجد امتماااغ يتجااان  ااايئا  فلااايئا   لاااا  احلجاااااب مااان لو  الااات دام 
 الع امة املبا رة . 

و   ألخايكر مادينتنا كارب ء املقدلااة حا  قباة احلارب العامليااة الثانياة مل خكان خلااهد فيهااا 
 متربجة برلوات الوينة املعتالة بة مل جند امر ة  كن رؤيةامر ة واحدة لافرة  و 

وجههاااا  كّ النسااااء القروياااات الااا   يااارخني    املديناااة ليااابعن حاجااااهتن مااان اللااانب واتباااو 
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 العربا  واجلنب والقلطة وما   بن ذلو .
 جباار  وكا  اللاب عندما يرياد الووا  يايهب  لاا  املار ة احملجباة لو  غريهاا ، ومل يكان هناااك

بااااة اختيااااار فقااااد كاناااات األجاااا اء لاااااملة، وفااااا  األجاااا اء السااااليمة ك  كاااان     اااادث  ي ماااارف 
 اجتماع  .

فعلينا    نعمة مان  جاة  عاالة هيه األج اء اإلجيابية، وهكايا كانت احلالاة اكجتماعياة  
ا  احلارب فا  الب ل اإلل مية مني عهد الرل ف األكرم ىصل  اهلل  عليان وهلان ولالمني حا   با

 العاملية الثانية .
وهكاايا كاناات األماا ر فااا   ياارا  حاا  جماا ء ر ااا خااا  البهلاا ي  لااا  لاادة احلكاام حياـا بااد  
بإ ااااعة الفسااااال يف امتماااغ وبتقلياااد احلضااااارة الغربياااة ، وهكااايا كانااات احلالاااة يف خركياااا حااا  جمااا ء 

 اليي قرر  لغاء (1)منيطف  كماف  خاخ رك
ية األوربياة ، ماغ    ك  قار هناا بار  الاادولة العثمانياة كانات الدين واألخ   بتقم  الل ني

  ل مية مانة باملانة ألهنا كانت خنتها هنجا  مغايرا  لإلل م يف كثري من األوقات .
فقد  صادم الغرور واعتربوا  نفسهم مسلمني كااملني وهام الاايين  ثلا   اإللا م احلقيقا  

 . 
نفساان فااا   فغانسااتا  حيااـ كاناات املااار ة األفغانيااة  وهااايا كااا  لاابب لااق طهم ، واألمااار

 حيـ   ا  (1)جااء  ما  اهلل خا حمّجبة وملتومة بتعاليم اللر  حا  
                                                           

ىخلاارين    ه1357مني والااتمر باااحلكم        لركاان املاا ت  اا اف 1123ى  ه1341حكاام خركيااا بعااد انقاا ب عااام  (1)
اللاعبية ، الدولتياة ، العلمانياة ، الث رياة . اخنيا  حكمان مني ، وكا   عاره : اجلمه رياة ، الق مياة ، 1131الثا  

بسمات عديدة ،  برنها الفا ية واكلتبدال الرهيب وقتة العلماء ، كما  نّن  لغ  التلاريعات الدينياة مان األنظماة 
 اهلجااري احلق قياة كالعننياار الاديا ماان الدلات ر واحملاااكم ومناغ املظاااهر الدينياة كاحلجاااب واأل دياة العربيااة والتقا مي

وعطلاااة يااا م اجلمعاااة ، وقلّااا  لور املبلساااات الدينياااة وجعلهاااا حتااات   اااراق الدولاااة العلمانياااة لضااابط حركاااة  نماااة 
 اجلمعة واجلماعة واتطباء واملبلفني . كما منغ خدريا املنها  الدياا فا  املدار  ومناغ التمثية 

 اإلل م  يف اجلانب السيال  بإلغاء األحواب الدينية .
 مني .1121-1111ى  ه1347-1337م  فغانستا  بني عام حك (1)

مني عقاد 1121ى  ه1331وكا  من صنانغ اإلجنليو ، صارق جاّة  وقاخن يف الله  واللعب والنييد ورك ب اتية . ويف لنة 
مني 1123ى  ه1341الب ل مب جباها  اراء األلل ة واليخانر مان بريطانياا فقاط ، ويف لانة اخفاقية مغ اإلجنليو  لوم 

مني  مار بتطبيا  1142ى  ه1361عقد اخفاقية  انية جعلات  فغانستا  ل قا  جتارياا  للبضاانغ اإلجنليوياة . وفاا  لانة 
مني وعنااد ج لتاان لاابعض الاادوف كاهلنااد 1121ى   ه1347التقاليااد الغربيااة ، والاات دم العناا  يف ذلااو . ويف لاانة 
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   الترب  والسف ر ، فهبكء الث  ة ا ر ا خا  ،  خاخ رك ،  ماا  اهلل ا كاان ا  الفسال ولعا 
باا ل اإللاا م ولفاااغ امتمااغ  ينفااّيو  خططااا  الااتعمارية واحاادة ، ولكااة ماانهم لور فااا  خغيااري

 اإلل م     خقليد الغرب .
مث    فاااابال عاااارق فاااا  هخاااار احلااا ار ، قااااف لناااا : هاااة  نااات علااا  الاااتعدال لكااا  خبعاااـ 

    اصا  ون خعرفهم ليطرح ا من خ ف اإلذاعة العراقياة املفاهيم اإلل مية الني ي ة .
 قلت :  جة    عل  التعدال .

ذلااو  خربنااا بالنتيجااة حاا   خاارب الااوعيم عبااد الكاارمي حاا  يااتم خنفيااي قاااف : ك   ااكاف يف 
 ذلو .

غمرخنا الفرحة بسبب هايه النتيجة الا خ صلنا  ليها مغ فابال عاارق فقاد كاا   جناانا  كباريا  
 فا  حينن    جند طريقا لنا فا  اإلذاعة العراقية لطرح األفكار واملفاهيم اإلل مية . 

األصااادقاء وخدارلاانا األماار ، فتقاارر    ياايهب عااادل ماان األصاادقاء اجتمعنااا مااغ اكخااا ة و 
رمحاان »اللاارياني    اإلذاعااة ليلقاا ا كلماااهتم ماان خ هلااا ، وكااا  ماان بياانهم  خاا  الساايد حساان 

    الايي كاا  ييهب  لب عيا  « اهلل
 لار اإلذاعة ويلق  بكلمة . 

، ومان باني هابكء « الاديا الت جيان»وقد مجغ خلو الكلمات الاا  لقاهاا فاا  كتااب ةااه 
 يضا  اتطيبا  اللهريا  السيد مرخض  القووياى ني واللي  عباد الوهراء الكعايب ، وكانات هلايه 
الكلمااات األ اار الكبااري يف امتمااغ العراقااا  حيااـ كاناات الرلااانة خااتى علاا  لار اإلذاعااة عااارب 

                                                                                                                                                                      

هاارت نوجتاان ونساااء القنياار ا وخ فااا  لألعااراق والتقاليااد ومنياار و يطاليااا وفرنسااا و ملانيااا و جنلااتا وخركيااا و ياارا  ظ
اكجتماعياة السااندة يف الاب ل ا متربجاات ، وعناد ع لخان مان خلاو الرحلاة  صادر مرلا ما   جارب الرجااف علا  خارك 
  نيهم التقليادي وارخاداء امل باا الغربياة والقّبعاة اإلجنليوياة ، ومناغ النسااء مان ارخاداء احلجااب و جاربهّن علا  التارب 
 وات عة . ومنغ املعاهد الدينية ، وطارل رجاف الدين والعلماء واملفكرين ، و لق  دم يف غياهب السج   .

و ااااعت يف نمانااان مظااااهر الباااي، والتبااايير واإللاااراق يف الااادوانر الرةياااة ، وارخفعااات نسااابة الضااارانب ، وعااااىن اللاااعب 
تاد ت  ارارة الثا رة مان منطقاة جا ف هباال ولارت    الضنو واحلرما  ، ونتيجة ليلو  ار اللعب األفغا  ، واب

 بقّية املناطا  . خنانف عن العر  ألخيان األكرب ىعناية اهللني فا  حمرم
خلرين الثا  من نفا السنة    ى ن لّقاني  17مني ، بيد  ّ   خاه ارجرب عل  التنانف يف 1121ىكان   الثا    ه1347

كااا  . ملويااد ماان اكطاا   راجااغ ،  فغانسااتا  خررخيهااا ، رجاكهتااا ، حسااني الاايي ةّاا  نفساان حبيااب اهلل الثااا  كل
 الفا ل  .



 137 

، وقااد قاماات لار اإلذاعااة الربيااد والتلغااراق وغرييااا وهاا  خطالااب باملويااد ماان هاايه الكلمااات 
بتقدمي  نينيات مالية لألخ ة اليين كان ا يتناوب   علا   لقاء الكلمات ولكنهم رفضا ا  خي 

 هيه املبالإل املعتالة فا  مثة هيه احلاكت .
 وقال ا : برننا نعمة فا  لبية اهلل وك نريد يف مقابة عملنا  يئا  .

  اصلة طرح هيه امل   عات .فرنلال املسبول    عجابا  دم وخلجيعا  مل
و خااايكر  وف ماااارة قامااات اإلذاعااااة بباااـ مقتاااة اإلماااام احلساااني ىعليااان السااا مني الاااايي قااار ه 
املرح م اللي  عباد الوهاراء الكعايب كاا  يف خلاو الفاتة الاا نفاينا فيهاا    لار اإلذاعاة ، كاا  

مل رلالة اإلمام احلساني ىعليان ننيرا  مابنرا  حقا  ، حيـ مت بـ واقعة املقتة ألوف مرة وةغ العا
السا مني عارب اإلذاعاة العراقياة الرةياة بنياا ت اللاي  عباد الوهاراء الكعايب ذلاو النيا ت احلاوين 

 الرقي  واملب ر .
كانت  ذاعة واقعة املقتة يف ي م العا ر من حمرم  مرا  مهما بالنسبة    الليعة بالرغم من 

 غريهااا مااان املااد  قبااة ذلااو لكاان  ذاعتاان عاارب األ ااري  ننااا مجيعااا  ةعناااه يف كاارب ء املقدلااة ويف
 جعلات لن طعماا  هخر حيـ وجدنا كي     جه لنا بلغت مرحلة األمثار .

لقااد ةااغ واقعااة املقتااة امل يااني ماان  هااة العاارا  وغااريه وكااا  لاان خاار ري كبااري علااا  املسااي يني 
الكعااايب لكااا  عط هاااا لللاااي  الااايين لاااارع ا    بعاااـ الرلاااانة الكثااارية    لار اإلذاعاااة الاااا  

 يقر ها ونقة قسما  من حديـ هيه الرلانة.
فقاااد كاااان ا منبهااارين مااان م قاااا   حاااد اصااا اب اإلماااام احلساااني وهاااا  وهاااب بااان حبااااب 

، وكا  قد ننيره (1)الكلبا  ، اليي كا  مسي يا  واللم عل  يد اإلمام احلسني ىعلين الس مني
   اإلل م .يف كرب ء بعد    ذخل  عنان الكثري ون يدع

كان ا يق ل   يف رلانلهم    وهب كا  مف رة لناا حياـ  نّان خقادم لننيارة احلا  ومل يتا ا  
 يف ذلو . 

واحلاصة يظهر لنا جليا   نّنا  ذا التفدنا من ولانة اإلع م بالني رة الني ي ة ، وكانات 
لفضااايلة وا  هاايه ال لااانة بياااد النياااحلني واملنيااال ني ، فإننااا نسااتطيغ    نااادفغ بااامتمغ    ا

                                                           
 4، وخااااري  الطاااربي   217ص 2عااان وهاااب وقنياااتن يف واقعاااة الطااا  راجاااغ كتااااب مناقاااب ابااان  اااهر ه ااا ب   (1)

 .  13ص 2، ومقتة ات ارنم    326ص
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 اكلتوام باألخ   احلميدة والنيفات النبيلة.
 

 زيارة الى علماء النجف
،  ى نيوكاناات لنااا نيااارة  خاارى    علماااء النجاا  األ اارق فااا  عهاااد عبااد السااا م عااارق

 الايي قرر خطبي  اك تاكية ، وه    ع  لرجة من اللي عية. 
ف واملنياانغ واملعاال  والثاروات واحلقا ف واك تاكية خّدع  :   اراك الناا  يف رؤو  األما ا

األكارب يف ج ها  األمار واملوار  ، وه  يف ال اقغ خنيالر كة ذلو لنياا الدولة ا فها  الر ةايل 
ا يررخاي منان معملن ويل   مبمتلكات الدولة ويسدل لان قيمتان علا  ا  ي من كا  لن معمة ا مث   

  كة  قساط .
فااا   كثااار ماان م  ااغ ، ألهنااا ك خنسااجم ماااغ العقاااة ،  وقااد للّاات اك تاااراكية علاا  فلاالها

وكماااغ ال اقااغ اكقتنيااالي ألهنااا خريااد    ا اا  ر   املاااف ، وهاا  خاا ق العقااة واللااار  ، وقاااد 
 .(1)خناولت م     اك تاكية يف الكتب الا كتبتها ح ف اكقتنيال

     رال عباد السا م    يطبِّ  اك تاكية ، مبعاىن
امة واملدار  واألرا ا  والغابات واملطارات والقطارات و... كلها ملكا للدولة خنيبح املع

 ، رغم الفلة اليريغ اليي  هدخن هيه السيالة اكقتنيالية اتاطئة يف البلدا  األخرى . 
وقد جاءت اك تاكية كرل فعة للار ةالية الغربية، الا خق م عل  مبد  ر   املااف با  حاّد 

 وك حساب .
فلكااام رؤو   م الاااكم ك اإللاا م فهاا  يضااغ لكااة  اايل حساباااا  وميوانااا  ، فيقااا ف :  مااا

خظلم   وك خظلم  
وحاّدل لان واجباات ، وهايا ، فقااد و اغ اللاار  املقاد  حق قاا  للمااف (1)

   ما بينن الفقهاء يف كتبهم الفقهية.
  خطبيااااا   ماااااا عباااااد السااااا م ، فقاااااد  رال مبنطااااا  القااااا ة والساااااي  ،    يااااارغم الناااااا  علااااا

                                                           
كقتنيااال املقااار  وكتاااب اكقتنيااال باااني امللاااكة كتاااب اكقتنياااال وكتاااب ا  111ا  117انظااار م لاا عة الفقاان :    (1)

 « .لام ظلن»واحلل ف لإلماام املبل  
 .  271ل رة البقرة : ا ية  (1)
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 .  (2)اك تاكية
وخفاااقم ال  اااغ وا اااطربت الاااب ل ، فقررنااا خلاااكية وفاااد لوياااارة املراجااغ فاااا  النجااا  األ ااارق 
وكاااا  مااان باااني  عضااااء ال فاااد السااايد مرخضااا  القاااوويا واللاااي  عباااد الوهاااراء الكعااايب واللاااي  محاااوة 

صاال  الع ّماة  الوبيدي واللي  طاهر والسيد ناج  العميدي والسيد صاال  اللهرلاتا  والسايد
. 

وقلناااا للعلمااااء الااايين نرناااااهم ، مثلمااااا وقفاااتم قبااااف اللاااي عية ، ف باااد مااان ال قااا ق قباااااف 
 اك تاكية ، وحنن نرج ا مساندخكم مل اقفنا .

 خاي بياد السايد مرخضا  « قد  لاره»ووا  خيكره من خلو اللقااءات :  ّ  السيد احلكيم 
لناا  عاان لساا  ولسااا  بقياة  العلماااء :    اك تاااراكية القاوويا وقاااف لان :  صااعد املنارب وقااة ل

مااايهب باطااااة وياااا رم خطبيقهاااا و هناااا لاااتجلب الضااارر للعاااارا  ول قتنياااال العراقاااا  ولللاااعب 
 العراقا  ، و رلق السياد احلكيام قان  :  ذا حدث   ء فإ  لاك      جانبكم . 

اجهاااة اك اااتاكية وبيااااا    اااارارها م  وعنااادما عااادنا  لاااا  كااارب ء املقدلاااة باااد  اتطباااااء يف 
 وملا ،(1)ومساونها

 كثار اتطبااء  اهرة  ومحالاا  علاا  املنارب ، فقاد « حفظان اهلل»كا  السيد مرخض  القوويا 
 انربى النظام    اعتقالن مث  يداعن يف السجن يف قنية مفنيَّلة .

                                                           
مني  صادر عاارق وبلاكة مفااجل ًااسة 1164ىالرابغ علر من ا ن عام   ه1314فف  الرابغ من ربيغ األوف عام  (2)

الا  لارة النينااااعات وبإنلااااء مبّلسااة اقتنيااالية لتطبياا  قااارارات خقضاا  بتاارميم املنيااارق والنيااناعات وخنظاايم جماا
اكقتنيال اك تاك  واإل راق علين ، ومّت  نلااء اكحتال اك تاكا  رةيا  ، و علنات خلو القارارات    النيناعااات 

خنم  جنباا   الرنيسية كاإلةنت والتبإل لت ضغ للقطّا  العام ومن مثّ خبمم ، واللركات النيغرية الا ك خستطيغ   
   جنب مغ القطّا  العاام فتااتك للقطّاا  اتااّص ، و خضاا  األغيياة وامل باا والنياناعات املما لاة لقطّاا   الاـ 
ةّااّ  القطّااا  امل ااتلط ، وارحلاا  بالقااارارات قانمااة برةاااء اللاااركات الاااا  علاان خرميمهااا و ذيعاات علااا  النااا  ، وهاا  

لنسياااا و ااركات نراعيااة ونياات وصابااا   وخباااإل ومطاااحن و ااركات الااتريال    اا    ااركة فماان  ااركات اإلةناات وا
 وخنيدير.

من خلو األ رار يف ال اقغ اكقتنيالي : هجرة رؤو  األم اف    خار  العارا  . واألنفااف يف اإلنتاا  واا  وجاب  (1)
نااا  ك خااربة هلاام وغااري الااتريال الساالغ بكميااات كباارية ماان اتااار  ، وخسااليم اللااركات واملبّلسااات واملنيااانغ بيااد  

متضّلعني بفّن العمة واإللارة ، وظه ر طبقة من املدراء اجلدل اليين  صب  ا   رياء فجرة بعد    ارخكب ا  الفات 
قان نياة كثارية ، وظها ر الانق  فاا  الكفااءة اإللاريااة فاا   لارة املعاماة ، ونياالة البطالاة ، والتبايير ألما اف الدولااة ، 

 ة .والعجو يف امل انن
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حكااام عباااد وقااد خعاارَّف الساايد القااوويا للسااجن والنفاا  عاادة ماارات خاا ف حكاام قالاام و 
 . (1)الس م عارق ، وقد ذكر خفاصية هيه اإلعتقاكت يف ميكراخن

 
 زيارة رئيس الوزراء

 عبد الرحمن البزازالى كربالء
  نياية عراقياة مثقفاة ، خار َ  الا نارة يف عهاد عباد الساا م  ى نيالدكت ر عبد الرمحاان الباوّان
 عارق ، ولن عّدة مبلفات .

كااب رةاا  وطلااب اللقاااء بنااا ، ف افقاات علااا  ذلااو ، ومت اللقاااء نار مدينااة كاارب ء املقدلااة مب  
فااا  مقااربة املرحاا م ال الااد يف صاا ن حاارم اإلمااام احلسااني ىعلياان الساا مني ، وكااا  برفقتاان عاادل ماان 
املسبولاااني ، ماان  مثاااف مديااار األماان العااام وماادير اللاارطة العااام وعاادل ماان الاا نراء ، وحضاار اللقاااء 

  نياا  متااونا  ، وحتاد ت معان برحاليـا مفنيَّالة ومساهبة ، ومان  مجغ من  صدقاننا ، وقاد وجدخان
 مجلة ح اراخنا معن .

قلت لن : ملااذا ك نلتام خعمل   بقان   العق بات البغدالي ؟ مغ    هايا القاان   ذكار يف 
مقدمتن :  نن لن يف فتة اكحت ف الربيطا  للعارا  ،  ي  نن من صنغ املستعمر وك  ت    

 بنيلة .  اإلل م
خطبيا   حكامان ، وقاد ماّر علاا  مث  رلفات قاان  :  ناو خادين باإللا م ، وخقاار برنااو خرياد 

 خطبي  قان   العق بات
ما يقارب ًسني عاماا  مل  يض   لين  ل ومل يقاة منان  ال ، بينماا اجلارانم  (1)البغدالي

، ناهيااو عاان الفسااال  فااا  خوايااد ، فلاام يفلااح هاايا القااان   ماان مقاومااة اجلر ااة وك احلااد مناااها
 واألم ر ال  خ قية األخرى .

مل  ر رنيا ال نراء ج اباا  غااري اكبتساامة العريضاة الاا انطبعات علا   افتين ، وكنات قااد 
                                                           

 وه  مياكرات خطّية مل يتسن هلا    خرى الن ر . (1)
مني ، وهاايا القااان   ك 1111ى  ه1337قااان   جنااان  الوماان اإلجنليااو علاا  القضاااء العراقاا  بعااد احاات ف العاارا  عااام  (1)

،   اات    اإللاا م بنياالة ، ألناان خلاايط ماان قااان   العق بااات املطبّاا  فااا  مدينااة طنجاااة الدوليااة والقااان   املنيااري
 مني .1171ى  ه1311والخة علين بعض التعدي ت الطفيفة هخرها عام 
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 محلت يف جييب نس ة من قان   العق بات فرخرجتها وقدمتها لن . 
لكتااااب ،  اااام  جاااابا بااارّ  الاااينب ليااااا ذناااايب ، باااة ذناااب الساااابقني الااايين عملااا ا داااايا ا

  ااق :  نلاء اهلل لرعمة علا   لغاء هايه العق بات والتبداهلا بقان   العق بات اإلل مية 
    بقيت يف احلكم مدة ط يلة د 

مث بااالر  بالتيضاااح حاصلااانر :    خطبياا  العق بااات اإللاا مية فياان الكثااري ماان العقبااات 
مقبااا ف يف ال قااات الاااراهن، ماااغ    واملنياااعب ، ماااث  قطاااغ ياااد الساااار   مااار يكاااال يكااا   غاااري 

السار  والسارقة فاقطع ا  يديهماالقرا  الكرمي ين  علا  قطغ ياده 
(2). 

 قلت لن : هناك ج ابا  . 
 اجل اب األوف :    قطغ اليد ك يتم  كّ بت فر اللروط .

 قاطعا ، وقاف : وما ه  اللروط ؟
ولاايا   (1)عاااني  اارطا  لقطاااغ الياااد ربقلاات : حسااب ختبعاا  للكتااب الفقهيااة هنااااك  كثاار ماان 

                                                           
 . 31ل رة املاندة : ا ية  (2)
، ونظارا  ألييتهاا وغياداا عان «441وارلاة التغياري ص »هيه اللروط يف كتااب « لام ظلن»وقد ذكر اإلمام املبل   (1)

   ك  -3   ك يك   السار  جمن نا     -2طف      ك يك   السار   -األذها   ورلناها بالكامة يف اهلامش: ا
 -6   ك يكا   الساار  مكرهاا   كراهاا   ج انياا   -5   ك يك   مكرها  كراها  فرلياا    -4يك   السار   لواريا  

   ك يكاا    -1   ك يكاا   السااار  غاااف     -1ااا    ك يكاا   السااار  لااكرانا  7   ك يكاا   السااار  مضااطرا  
   ك يك   السار  جاها    -11   ك يك   السار  جاه   باحلكم بر  ك يعلم  نن حرام  -11اليا  السار  ن

   ك يكا   الساار   اريكا   -12بامل  ا   با  ك يعلم انن لرقن بة  و يف ك نن لرقة  و ظن  نن لياا بسرقة 
   الساار  كاافرا  ك يارى هايا احلكام    ك يكا -14   ك يكا   الساار   باا  للمسارو  منان  -13للمسرو  منن 

   ك يكاا   السااار  قااد  خااي املاااف ماان باااب التقاااص  -15حيااـ  كَّاام يف حقاان يف هاايه النياا رة قااان   اإللااوام 
وجا ب كا   السارقة لارا  ك  -17   ك خكا   هنااك  ابهة يف الباني  و العااء اإلكاراه وحنا ه  -16واملقابلة باملثة 

   ك يكا   املسارو  منان مبااح املااف كالكاافر احلارخ  -11باملبا ارة لو  ال الاطة     خك   السارقة -11جهرا   
   يك   املاف املسارو  مبقادار الننيااب املعاني يف اإللا م فماا فا   ، فاإذا كاا  اقاة مان ذلاو املقادار فاا   -21

القطاغ ها  احلااكم     يك   الايي جياري حادّ  -22   يك   املاف املسرو  م   عا  يف احلرن  -21جيري القطغ 
   يكاا   اجلاا  ا احملاايط ا  -24   يكاا   هناااك  اااهدا  عااالك   و  قاارارا  ماان نفااا السااار   -23اللاارع  

    -26   ك يك   عام السرقة عام اماعة وامل منية  -25 ل ميا  و ك ف  جيري احلد يف حميط غري  ل م  
   ك يلتجال  الساار      -27ري احلاد يف  رف العادو ك خك   األرف الاا لار  فيهاا ارف العادو فإنان ك جيا

   ك يظهار السار  ملااف  -21    جراء احلد من ط بعدم العف  من احلاكم  -21احلرم و ك فا  جيري علين احلد 
 املسلمني، اإلل م بعد السرقة
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 الكتاب كتب  حد 
 (1)املنيريني يف  حاادى كتبان  نان مل خقطاغ مان صادر اإللا م حا  عهاد املعتنيام العبالا 

 ك مثانياااة  ياااادي ، ويعااا ل السااابب  لاااا  قلّاااة اجلر اااة فاااا  الدولاااة اإللااا مية ، بسااابب القااا انني 
انة املباحااااااااات : ىاألرف هلل وملاااااااان قااااااااان   حيااااااااااكقتنيااااااااالية السااااااااارية ، فقاااااااااد لاااااااان اإللاااااااا م 

  ،كما ورل يف احلديـ اللري  .(2)عمرهاني
وعلاا  فاارف افتقااار  حااد املساالمني للماااف ، فإناان لاايناف ننياايبن ماان العاايش ماان بياات ماااف 

 املسلمني .
اجلاا اب الثااا  :  ذا كاااا  قطاااغ ياااد السااار  لااببا  للدعايااة املغر ااة  ااد اإللااا م ، والقااا ف 

الرمحاة واللاافقة وماا   اابن ذلاو ، فااإّ  ذلاو ماان  ارنن خرجيااة العمااة دااايا  برناان ليان ك يعاارق
القانااا   فقاااط لو  لااانر العق بااات، حاا  ياااتم خ عيااة النااا  باارغراف هاايا القااان   ، والعماااة 

، فااإذا كااا  خطبيا  عق بااة (1)«األهام واملهاام » بقاان   هخار يعتمااده اإللا م فااا  خلاريعن وهاا  
م جبا  إلهانة الدين احلني  وملاا كانات ةعاة اإللا م  هام مان خطبيا  قطغ يد السار  ا مث   ا 

ورل يف هااايا القاااان   اجلونااا  ، فإنااان مااان املمكااان خرجياااة هااايا احلكااام لل قااات املنالاااب ، كماااا 

                                                                                                                                                                      

 يت ب السار  قبة ال ص ف  لا  احلااكم ألناان    ك -31ك فرارا  و منا اقتناعا  باإلل م ا فا  اإلل م جيّب عما قبلن ا ، 
   خيار  املااف مان  -32   ك ي جب قطغ اليد السراية واملا ت و ك فا  خقطاغ الياد  -31 ذا خاب فا  حاّد علين 

 -34   ك يك   مبانا  كاألجري و كّ فا  قطاغ  -33احلرن ويستني بن معن كما  ذا  كلن مث   يف نفا املكا   
   ك يك   املقر لن املسرو  منن منكرا  كما  ذا قاف السار   -36ك خقطغ يد املبجر   -35يد الراهن  ك خقطغ 

   ك ينكر السار  لرقتن بعد اإلقرار، فإ  مجاعة من الفقهااء  -37لرقت من نيد وقاف نيد مل يسر  ما  يئا  
واملسرو  منن يرى ملكية املسرو   ما  ذا     يك   كة واحد من السار  -31و 31ذكروا  نن ل   نكر ك خقطغ 

   ك خك   السرقة الثالثاة  -41لر  الكافر اتمر ا مث  ا من املسلم  و لر  املسلم اتمر من الكافر ف  قطغ 
   يكاا   للسااار  يااد فااإذا مل خكاان لاان يااد ى ي  صااابغني فاا  قطااغ ى ي ك  -41 و الرابعااة حيااـ ك قطااغ حينئااي 

   ك يعفا  صااحب احلا  املسارو  منان عان الساار  قباة ال صا ف    احلااكم و ك  -42غني يقطغ ما ف   األصااب
فيبااادَّف القطاغ  لااا   »األهاام واملهام«   ك يساايل احلاّد ةعااة اإللا م ، حيااـ جياري احلاااكم قاان    -43فا  قطاغ 

 الغارامة  و السجن  و حن يا .
   لاانة   ه132  نيااا  ، حكماا ا الااب ل اإللاا مية ماان لاانة  37وهاا   حااد خلفاااء بااا العبااا  ، والبااالإل عاادلهم  (1)

 .    ه432
 . 2ح  271ص  5  « : فرو »الكايف  (2)
 « .لام ظلن»لإلمام املبّل   141للتفنيية عن هيا القان    نظر كتاب الق اعد الفقهية ص  (1)
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، ولعاة السابب (2)مضم   الرواية : ىاكمتناا  عان  جاراء قاان   احلاد والقنيااص يف باا ل الكفارني
عدم فسح امااف ألعداء الدين بتويا الادعايات  اد اإللا م ه  احلفاظ علا  ةعة اإلل م و 

، فيمكننا حينئي التبداف احلد اللرع  ا قطاغ الياد ا بالعق باات الترليبياة كالساجن  و الغاارامة  و 
مااا   اابن ذلااو ، وهاايا ك يعااا    نعطااة مجيااغ العق بااات اإللاا مية  و نساار  يف خرجيااة العمااة 

ال قاااان   للعق باااات مااان لوف اللااار  والغااارب  و خسااان عق باااات بالعق باااات اإللااا مية  و الاااتري 
 حسب  ه اننا.

 البغادالي ليا من الضاروري  لغاء قان   العق بات
والتبدالن بقان   العق بات اإلل مياة الايي خقة فين السج   وخقاة فيان حااكت اإلعادام 

. 
ام علاا  األغلااب كمااا و   يف قااان   العق بااات اإللاا مية مااا هااا  باادية عاان حكاام اإلعااد

و   قاخااة العماد حكماان القنياااص  و  (1)مثاة جااواء الايين  ااارب   اهلل ورلاا لن القتااة  و النفاا 
العف   و الدية ، وما   بن ذلو من األمثلة؛ مث  كدت لرنيا الا نراء  : من ال نم علايكم    

ا كنلاااتم يف خلغااا ا قاااان   العق باااات البغاااادالي وخساااتبدل ه بقاااان   العق باااات اإللااا م  ، طاملااا
 احلكم ولديكم  مكانية ذلو.

و ذا مل خستسيغ ا خطبي  الق اناني األولية يف ال قت احلا ر ، فعليكم بقان   األهام واملهام 
اااا ماااث   ا و ذا مل خساااتطيع ا خطبيقااان ، فهنااااك بااادانة منالبااااة  كااان العماااة داااا لتطبيااا  احلكااام 

 اإلل م  .
ة لتجدياد اللقااءات يف العاصامة بغادال مث ولعناا  كر  رنيا ال نراء ووجن يل لعا ة رةيا

 وعال    بغدال مغ من كا  برفقتن .
 

 حوار مع محسن وداي متصّرف كربالء 

                                                           
 راجغ م ل عة الفقن : كتاب القنياص وكتاب احلدول والتعويرات .  (2)
 منا جواء اليين  ارب   اهلل ورلا لن ويساع   يف األرف فساالا     يقتلا ا  و ينيالب ا  و  لا    ا ية اللريفة : التنا (1)

 خقطغ  يديهم و رجلهم من خ ق  و ينفا ا مان األرف ذلاو هلام خاوي يف الادنيا وهلام يف ا خارة عاياب عظايم
 .33ل رة املاندة : ا ية 
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يف  واناااة جميااال البعثياااني العفالقاااة يف  نقااا ب عباااد السااا م عاااارق نار  متنيااارق كرباااا ء 
  احملافظة.، وكا  برفقتن مدير البلدية صال  اتطياب وعدل من مسبويل (1)حمسن ولاي

ولار احلااا ار حااا ف قضاااايا عديااادة ، ومااان مجلاااة ماااا قلااات لااان :    بقااااء احلكاااا مات منااا ط 
باحلفاظ علا  نقطتني  لاليتني : األو  : احلفاظ عل  حرماة الادين ، والثانياة: احلفااظ علاا  

 حرمة اللعب ، و ذا انتهكتا ، فإ  منيري احلك مات    الوواف والفناء .
لبقااء فاا  احلكااام والتفااق الناا  ح لكااام فعليكاام    ك ختجاااونوا حااادول و ناتم  ذا  رلمت ا

اللريعة وك خعتدوا علا  حررماات الادين ، و ذا ما انتهكتم حرمة الدين ، فإّ  املتادينني ورجااف 
الاادين لاايقف   لكاام باملرصااال ، ألهناام محاااة الاادين والااياب   عناان رغاام اخاات ق اكجتهااالات 

 وا راء عندهم .
   احلا نة العلمياة واملتديناني هلم قا ة كبرية ك يستها  دا ، ألهنم يقف      جانب احل  و 

 وكاة من يق     جانب احل  فإ  كلمتن لتك   العليا .
و ااربت لاان مثاااك  بعهااد قالاام عناادما هامجااات  حاادى اماا ت ا وعلاا  مااا  ذكاار اةهااا 

قااد  «، فاعتادت علاا  حرماة السايد احلكياام  ىاحلضارةني ذات النوعة اللي عية ا علماء الدين
و ذا بارلول األفعاااف خظهار بسرعااة ، فقااد الاتنكر الناا  هاايا العماة اللانيغ ، و غلقاات  »لره

احمل ت يف املناط  اجلن بية من العرا  ، وكيا فا  كرب ء املقدلة والنج  األ رق احتجاجاا  
 عل  ذلو .

األفعااااف هااايه، فبعثااا ا  لينااا وفاااادا  ليقاااّدم اكعتااايار ا ااطرب املسااابول   يف بغااادال ماان رلول 
، وخرجاا  منّااا لاتت ي م قفاا  حانماا  وصاارما  مان املاة ولاتعاقب الكاخابولي ربناا بار  احلك ماة 

    نرمار النا  بإهنااء اكعتنيام وفتح حم هتم .
:    هااابكء  ومباااا    كنااات  علااام بن اياااا احلك مااااة وعاااادم التوامهاااا برق اهلاااا ،  جباااتهم قاااان   

عمل ا ب اجبهم الديا وما  ملات علايهم اللاريعة املقدلااة ، وليااا بالاتطاعة  حاد    يارمرهم 
 وينهاهم .

  صّر ال فد كثريا  لكاا رفضت ، مث جاء وفد هخر ولكا كررت الرفض .

                                                           
مان باد   31مني ، وبقا  يف مننيبن ملدة مثانياة   اهر فقاط ، ويعاّد املتنيارق رقام 1163ى  ه1313عنّي متنيرفا  عاام  (1)

 خرليا احلك مة العراقية .  
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وملااا يئساا ا مااا خ جهااا ا  لااا   نااا  هخااارين ، وطلباا ا ماانهم ذلااو بعاااد مااا   اعااا ا اتااا ق 
 صف ق النا  ، وديا الاتطاع ا  جباار الناا  علاا  فاتح حم هتام، ولكان : القسار والرعب يف

ك ياااادوم ، ولاااينقلب العنااا  علااا  فاعلااان كماااا حااادث . و كملااات احلاااديـ ماااغ حمسااان ولاي 
 قان   : 

 فاللرط األوف ل لتمرار يف احلكم ه  احلفاظ عل  حرمة الدين ون اميا اللريعة .
  حتافااااظ ا علاااا  حرماااة اللاااعب ، فاااإ  لألمااام كراماااة ولللاااع ب  ماااا اللااارط الثاااا  : علااايكم  

قدالة ، فإذا ما قّيد اللعب بس لاة اك اطهال وبرصافال اكلات فاق و حاا بالايف واهلاا ا  ، 
 فإنن لينهض ويث ر ويها ي بكم    السق ط .

ظاار مث قلاات لااان : ملاااذا ناا الي القمااار منتلاارة هنااا وهناااك، وك ماان رال  وك مااان ناجاار ؟ ان
 لااا  هاايه املدينااة النيااغرية كاارب ء رغاام قدليتاااها ، فاااإ  الاابعض يسااع  أل اااعة احملرمااات فيهااا 

 مثة القمار وغريه من املنكرات . 
    قاطعا قان   :  ليا اإلل م لين احلريات ؟

 قلت : نعم .
 قاف : وحنان مننح احلريات ، وهايا  عاار حوبنا حوب البعـ .

 م قد حّرم القمار. قلت :  وك  :    اإلل 
  انيا  : ملاذا ك خطلق   احلريات لللي عيني ح  يفعل ا

 (1)ما يلاؤو  ؟
 قاف : لا   طلقناا هلام العنا  ومن ناهم احلارية فسيهدم   الب ل .

قلااات : القماااار  يضاااا  يهااادم الاااب ل ، ولكااان هنااااك فااار  يف ن عياااة اهلااادم ، فالقماااار يهااادم 
 غ، واللي عية هتدم السيالة مث اكقتنيال واكجتما  .اكقتنيال والني ة مث امتم

 مل  ر املتنيرق ج ابا  .
وهكااايا اهناااارت عرو هاااام وخااادحرجت رؤولاااهم ، عنااادما مل ينيااا ن ا حرماااة الااادين وحرماااة 

 اللعب.

                                                           
وكاااا  البعثيااا   يف خلاااو احلقباااة  عاااداءا  لللاااي عيني ، باعتباااار النيااارا  باااني عاااارق وقالااام والااايي يرجاااغ    بااادايات  (1)

 مني .1151ى  ه1377انق ب قالم عام 
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 ذا  علاا  العاااملني يف حقاااة السيالااة    ك يساايئ ا    هاااخني القاا خني ا قااا ة الااادين وقااا ة 
حكاام ماااء املطااار الساااقط ماان السااماء ، فااإذا مل خربااىَن لاان الساادول ومل اللااعب ا فااإ  حكمهمااا 

خلااا  لااان الااات  ولاااام يرخاااي مساااريه يف األهناااار فساااييهب لااادى ، بااااة ليكاااا   وبااااك   حياناااا  ، 
 فيجاب التثمار هاخاني الق خاني بالنيا رة السليمة وخفجري طاقاهتما بالني رة الني ي ة .
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 هكذا يجب معاملة األكراد
وقااد مت نفاا  قااالهتم ماان ماادهنم ، ،  (1)  مااغ األكاارال يعاا ل ألكثاار ماان ًسااني عامااا  النياارا 

                                                           
رال ًسااة و   ااني ملي نااا  ، يت نعاا   علاا  ًسااة لوف :  ياارا  والعاارا  ولاا ريا وخركيااا وجناا ب اإلحتااال يبلااإل عاادل األكاا (1)

./ واإلحتاال 41./ وخركياا 5./ ول ريا 11./  والعرا  21الس فيا  الساب  ا يف منطقة الق قان ا فنسبتهم يف  يرا  
تساب      ربيعاة بان بكار بان واناة ، وقياة    ./ ، ويرجاغ  صاة الطانفاة الكرلياة    العارب حياـ ين1الس فيا  

مضر بن نوار ، و ّ  كرل بن مرل بن صعنيعة ه  من ه ان  . ولكن ا املناط  اجلبلياة طلباا  للميااه واملراعا  ، وهلام 
 هلجتا  لاندخا  : الكرماجن  وال را  .

والتقّاا  وحااوب خركيااا الفتاااة ومجعيااة العهااد يف عناادما بااد ت خلاا ح يف األفاا  األفكااار الق ميّااة التعنّياابية عاارب مجعيااة اكحّتااال 
 وانة القر  احلايل وا طهال احلك مة العثمانياة لللاع ب األخارى وظها ر حركاة اللاري  حساني يف اجلويارة العربياة 
بدعم من بريطانيا ،  عر األكرال برّ  لغتهم وعالاهتم وخقاليدهم ووج لهم يف خطر ، وّا حدى دم    التمّسو 

. ووّا نال الطني بّلة ال ع ل الاا قطعها احللفاء ا بريطانيا وفرنساا ا لألكارال علا   ا ء مباد  خقريار املنياري ، د يّتهم 
مني ،  كّ 1121ىهب   ه1331الايي  عااّده الاارنيا األمريكاا  ولساان ، وفا  معاهاادة لاايفر امل ّقعااة يف ذي القعاادة 

ىالعلرين مان   ه1341لفا  يف مبار ل نا  يف ربيغ الثا   ّ  الغربيني مل يف ا ب ع لهم ، فنقض ا ما صمم ا علين ل
 لاا  كيلاا مت مربااغ  321مني حيااـ قّساام ا  را اا  كرللااتا  بااني عااّدة لوف ، فاارعط ا خركيااا 1122خلاارين الثااا   

 ل  كيل مت مرباغ . ونتيجاة لألما ر  21 ل  كيل مت مربغ ول ريا  174 ل  كيل مت مربغ والعرا   125و يرا  
اذّخي األكارال يف العارا   لال ب الت ارك املساّلح للادفا  عان وجا لهم ورفاغ الظلام عانهم ، ويف مطلاغ هايا  السابقة

القر  ظهرت حركات كرلية مسّل ة قال بعضاها املا ّ  محاد واملا ّ عباد السا م واملا ّ حمما ل احلفياد واملا ّ منياطف  
 الربنا  . فقاام امل ّ عبد الس م

م وقاال املا ّ حمما ل ىاحلفيادني معاارك  اّد الرببطاانيني ولكانهم قمع هاا ، عاام 1114م و 1111 عاام بت ّرك   ّد العثمانيني
م حترّكااااااا  عسااااااكريا  وكاااااايا يف منتنياااااا  1132م. وقااااااال املاااااا ّ منيااااااطف  الااااااربنا  عااااااام 1131م و1127م و1111

وعباد الارمحن عااارق  م و   هناياة عهاد قالام ، ويف ظاّة األخا ين عباد السا م1147-1143األربعينياات باني عاام 
ظّلت القضية الكرلية بعيدة عن احلة ال اقع  واحلقيق  ، أل  احلل ف الا  ّرع ها ك ختف  والدين اإلل م  احلني  
وك ختفااا  ماااغ املعاااايري الد قراطياااة ، وعّمااات األحكاااام العرفياااة واإلعتقااااكت الفرلياااة واجلماعياااة يف املنااااط  اللااامالية ، 

نياا ص يف منطقااة الويبااار والعماليااة وناخاا  وعقاارة ولهاا ك . ويف عهااد البكاار وصاادام جلاارت وا ااتّد القتاااف وعلاا  ات
احلك مة    الل ب اكلتدرا  السيال  مغ احلفاظ عل  القادرة العساكرية عارب طارح ملااريغ اكحتا اء ، ومان صا ر 

، وقاااد اخّفااا   مني1171ىاحلاااالي علااار مااان هذار   ه1314يف صااافر  »بياااا  هذار للسااا م  «هااايا األلااال ب ملااارو  
الطرفاا  علا  مانح األكارال احلكام الاايا   امن  طاار الدولاة العراقياة علا     يت قاا  ذلاو بعاد مارور  رباغ لاان ات ، 

م ، غاري   ّ  ذلاو مل يت قا  علا   رف ال اقاغ ، 1174هذار  16وه  ما عارق فيماا بعاد باخفاقياة احلكام الايا  يف 
انة املقاااخلني األكاارال انتنيااارات ميدانيااة . ويف اتاااما ماان هذار وّااا  لى    انفجااار ال  ااغ عسااكريا  ولااجلت فنياا

م وقعت اخّفاقية اجلوانر عل     يبالر اللاه مبساعدة احلك مة العراقية يف  هناء حركة املقاومة الكرلياة املساّل ة 1175
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ماادة مان الاومن منفياا  فيهاا . وقاد نارناا عاّدة  ى نياملا  منياطف  الاربنا ويف كرباا ء املقدلاة ظاّة 
 مرات يف لارنا .

اطقهم وكا  األكرال يطالب   اق قهم امللروعة ، يطالب   بر  خكا   لغاتهم الرةياة يف منا
، و   خك   هلم حنية يف احلك مة وال نارة واملا ختنالب مغ عدلهم وكثاافتهم السكانياة . 
وملا كانت احلك مات املتعاقبة يف العرا  ك خريد    ان هم  ايئا  ، فقاد  اهروا السا ح ب جان 
احلك ماااات ، وظاااة القتااااف مساااتمرا  يف العهاااد امللكااا ، ويف عهاااد عباااد الكااارمي قالااام ، حيااااـ 
ا تاااد القتاااف بعااد هدنااة مبقتااة ، ألهناام كانااا ا يق لااا   برننااا  اااركنا يف اإلطاحااة بالعهااد امللكاا  

 فرين حنيتنا من السلطة .
عاارق باة ا اتد كثاريا  ، ألنان كاا  يادع      وبعد قالم التمر الناوا  يف عهاد عباد السا م

باااة اقااا قهم بنيااا رة  كثااار الق مياااة العربياااة الاااا كانااات خثاااري محياااة األكااارال واااا يدفعااااهم للمطال
، وقاااد حاااوف عااارق    يسااتنجد بعلماااء الاادين يف حرباان  ااد األكاارال ، فبعااـ     (1)جديااة

 جمم عة من املراجاغ والعلمااء يطالبهم بإصدار فت ى خ جب اجلهال  د األكرال .
 فرجبنا  ومن خلو ال فا ل ، ال فاد اليي بعث ه  لينا ،

 فا مبثة ذلو . هيا ال فد برننا ك  كننا    ن
قااااف لناااا م فاااد عاااارق : ملااااذا ك خنياااادرو  الفتااا ى ؟،  لساااتم خناااالو  بال حااادة اإللااا مية 
و نالااة احلاادول اجلغرافيااة، وهااابكء األكااارال انفنيااالي   يريااادو  جتونااة العاارا  والتئنياااف جااوء مناان 

 إلنلاء لولة ق مية هلم .
اإلل م  اليي يعط  كة صاحب  قلت هلام : امللكلة خكمن يف  نكم مل خطبق ا املنها

                                                                                                                                                                      

  األكاارال     قاصاا  ، وقااد جن اات اكخّفاقيااة يف جتميااد القضااّية الكرليااة وحتجاايم لور املعار ااة ، فانساا ب املقاااخل  
م  قااارت األمااام 1111املنااااط  اجلبلياااة احلدولياااة املمتاااّدة ماااغ كاااّة مااان  يااارا  وخركياااا . وبعاااد حااارب اتلااايا الثانياااة عاااام 

مشاااك  منطقااة همنااة وحمميااة لوليااا  ، وخاادار ماان قبااة  36املت اادة اعتبااار منطقااة اللااماف العراقاا  وحلاادول خااط العاارف 
ين ختااارّل  معهماااا بقيّاااة األحاااواب الكرلياااة يف  طاااار اجلبهاااة الكرللاااتانية امل ّحااادة . حاااوبني للمعار اااة الكرلياااة ، واللاااي

للمويااد راجااغ : الااربنا  واحلركااة الت ّرريااة الكرليااة ملسااع ل الااربنا  ، وامتمااغ الكاارلي لرالااة اجتماعيااة  قافيااة ليالااية 
 . 7اك ، وم ل عة العرا  السيالية  لعبد الستار طاهر  ري  ، ومنيطف  الربنا  األلط رة واحلقيقة لفا ة الربّ 

فاا  هايا النيادل : وقاد نالت هايه احلركاة ا الق مياة العربياة ا يف  13ص « العارا  اجلمها ري»يقا ف جمياد خادوري يف كتابان  (1)
قلاا  األكاارال واألقليااات العرقياااة األخاارى    حااّد جعلااتهم يلاااعرو  معاان باارهّنم ي اجهاا    خطاااارا  ليالااية ينبغاا  هلااام    

  ا عل  خداركها بالت كيد عل  ه يتهم اتاصة .يعمل
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حاا  حقاان ، فلاا  كنااتم قااد طبقااتم اإللاا م ملااا طالااب األكاارال بتلااو احلقاا   ، أل  حقاا قهم 
منيانة فا  ظة النظام السيالا  اإلل م  ، فاإلل م يساوي بني اجلمياغ فاا  احلنيا ف علاا  

 العلم واملاف والقدرة واملننيب والس م وما   بن ذلو . 
نكام رفعتام ب جن الق ميات األخرى لا اء الادع ة    الق مياة العربياة ،      لا  ذلو ،  

وهايا ي جاب ظهاا ر التعنياب القاا م  عناد ا خارين ، فا  خساتغرب عنادما يثا ر األكارال وهاام 
يطالب   اق قهام ، ألنكم السبب فا  ذلو ، ألّ  لع خاكم ك ختف  مغ مقاييا  ل مية وك 

 عقلية وك واقعية .
 ناااا خلقناااااكم مااان ذكااار و نثااا  وجعلنااااكم  اااع با وقباناااة لتعاااارف ا    ا م يقااا ف : فاإللااا

 كاارمكم عناااد اهلل اخقاااكم
بااا ف احلبلااا  ، فاملقياااا  يف األفضااالية هاا  التقااا ى ، لااايا كااا   (1)

 و ب ذر وصهيب الروما  وللما  الفارل 
لثانياااة مل يكااان هلااايه العاملياااة ااحلااارب  العااارخ ، ل الاااية يف نظااار اإللااا م، و   ألخااايكر  باااا 

خركا  ومااا  ماان يقا ف هايا عارخ وهايا فارلاا  وهايا كارلي وهاياهنااك  النعارة مان وجا ل .  ذ لايا
  اابن ذلااو ، فالكااة كااان ا  خاا ة يعيلاا   فااا  ظااة اإللاا م احلنياا  ويتواوجاا   فيمااا بياانهم ، 

بلااد كااان ا ياادا  الاادفا  عاان ال التجااارة ويعملاا   معااا  يف  جنااان امللاااريغ وحاا  يف  ماا رويلااتك   يف 
 نكام كماا   بالق مية ، وباملقابة ير  األكرال ليق ل ا حنن  يضا  قا مواحدة .  كّ  نكم ا   خنالو  

  وك . ق م ، وكما    لكم حق قا  فإ  لنا حق قا ، هيا
 مااا  انيااا  : فااا  الق ميااة خااا ق العقااة ، أل  التمااايو األصاال  يف كفاااءة اإلنسااا  وقااادراخن 

انن ومااا ينطاا   و لاا   بلاارخن  و عرقاان ، فهاايه  لااا ماليااة للتمييااو ك قيمااة هلاااا ولاايا يف لساا
 مطلقا  .

 ّمااا  الثااا  : فال اقعيااة خقتضااا   ّ  يعاايش اإلنسااا   نااب  خياان ، ألّ  اإلنسااا  ااجااة  لااا  
 خياان اإلنسااا  ، فااالعرخ يسااتعني بالكااارلي ، والتكاا  يسااتعني بااالعرخ ، وهكاايا كاناات احلياااة 

 . (1)ولتبق 
                                                           

 . 13ل رة احلجرات : ا ية  (1)
وهايا ياادّف علا  رفعااة الرلا ف ىصاال  اهلل  ولق مااوو نّان لاايكر لاو  بق لان خعااا  :  -1ورمّباا يتلااّبـ لعااة الق ميااة  (1)

   ا ياااة كربااط هلااا بالق ميااة العربيااة عليان وهلاان ولاالمني ورفعااة العاارب علاا  لااانر األنبياااء واألمام . ويف اجلاا اب نقااا ف : 
  مّنااا املبمناا    خاا ة  و مّنااا ملاارية    حقيقااة  خاارى ، هاايا  وك  و ّمااا  انيااا : هناااك هيااات خااا ق مااا يااّدع   :   ا 
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بعاااد جترباااة مريااارة جاااّرت عليهاااا ال بااااف ،  وقاااد الاااتطاعت  ورباااا الااات ل  مااان النااااوعة الق مياااة
 فاحلروب الا ا تعلت

 بني فرنسا وبريطانيا كانت وراءها لوافغ ق مية .
واكتلااف ا    ماا روث الق ميااة هاا  الدماااار واتااراب، األماار الاايي جعلهاام يغااريو  ر يهاام يف 

ا ، و نتم ا    خيمت التجربة عل  ع هتا بعد    خركها  ص ادا الق مياة ، فرلغ ها من جيوره
 «.من جّرب امرب حّلت بن الندامة»، وبعد     بت فللها ، وعل  ق ف املثة : 

 يدعو إلى القومية العربية أيضاً . ) (قال : إن جمال عبد الناصر
 قلت :  وك  : لع ى عبد الناصار    الق مية ليا برمر يقيا .

 انيا  : عل  فرف    العااءه كا  يقينيا  ، فهيا ك يعا  نن  مر ص يح .  

                                                                                                                                                                      

خلمااة العاارب وغااريهم .  مجيعاا  وكلمة   واعتنيم ا ابة اهلل مجيعا  كان ا  و غاري عرب . ب ا واملبمن   عربا  
 ا قا ف الرل ف ىصل  اهلل  

 بالتق ىني .  علين وهلن وللمني : ىك فضة لعرخ عل   عجم  وك ألبيض عل   ل ل  كّ 
 والعرب هم األقرب  . األقرب    و  باملعروقوق لن خعا  :  -2

للقريب و   مل يكن  ليا معناه الق مية العربية باملفه م املنيطلح، فاإلل م يعط  احل ّ  األقرب  ويف اجل اب نق ف : 
 ق ما  بر  كا  األقرباء من غري الق مية .

 ل ك  يّية اللغة العربية ملا نوف القره  بلسا   عرخ ، وملا جاء بن نيٌب عرخ. -3
ف  ويف اجل اب نق ف : نووف القره  بلغة العرب ك يدّف عل   فضلية اللغة العربية ، ول  قلنا  ّ  اللغة العربية هلا األفضلية 

خدّف عل   فضلية الق مية .        ذلو ل  صّح هيا اإلّلعاء لنيّح ق ف اليه ل والننيارى ، فااليه ل هلام احلاّ  
    يق ل ا  ّ  العربية ه  األفضة ألّ  م ل  نبّيهم واألل اح نولت بلغتهم ، وكيا املسي يني .

رلة ، والقره   فضة ما  رللن اهلل لب انن وخعا  من  و   قلت : الرل ف ىصل  اهلل علين وهلن وللمني  فضة األنبياء وال
 كتب .

 قلت : لّلمنا بيلو ، ولكن لليه ل    يروا فض   ألنفسهم عل  لانر األمم غري العرب وهيا باطة .
يا مّث  ّ  لعاة الق مية ييعن      حقيقتاني ، األو  :  ّ  الق مياة مل خادخة  عماا  اللاع ب العربياة ، ألّ  اللاع ر الاد

وامليهيب جوٌء ك يتجو  من التاث التررخي  والثقايف ، وك  كن فنيلهما  كّ بت ّل  اللع ب عن الدين وامليهب . 
والثانية :  ّ  الق مية مل خستطغ حترير  ّي جوء  من األرا   املغتنيبة ، ومل خستطغ    جتماغ العارب لنيااا  و  اّد 

إّ  علماء ال را ة واألجنا  ا بت ا احلقيقة العلمية التالية :  نّن ك خ جد  ّي ملرو    لتاخيج  . وعل   ّي حاف : ف
فاارو  ورا يااة ج هريااة بااني األعاارا  و ّ  اللااع ب متلااادة يف القاادرات العقليااة املت ار ااة ، ومااا يدعااا   لااا  جتساايمن 

وهااا  ناااابغ مااان  وخضااا يمن اكلاااتعمار مااان فااارو  باااني األعااارا  ولاااايره بعاااض العلمااااء والف لااافة ك  لاااا  لااان ،
 اكلتغ ف واكلتناواق لثروات اللع ب ولدوافغ حضارية وعننيرية و قافية .
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 الثااا  : حاا  ا   ك خستطياااغ    حتكاام بنياا ة ولااقم ق ميااة عبااد الناصاار ، ألهنااا كنالاات 
 فا  مرحالة اكختبار والتجربة . 

فاااإذا الاااتطا  عباااد الناصااار    يغاااري  و اااا  العااارب حنااا  األحسااان و   يويااااة  لااارانية مااان 
ال جاااا ل ، فعناااد ذلاااو خساااتطيغ    خبااادي ر يااااو فيااان ، فاكلعااااء وحاااده ك يكفااا  فاااا    بااااات 
ص اااة  و لااقم ماايهب ماان املااياهب ، مث   اافت : وبتنيااا ري    عباااد النااااصر ليفلااة يف 

 جتاربتن و نن ليعجو عن حترير فلسطني .
  عاااارق وحك متااااان حيااااـ كاااااكاااا  عباااد الناصاااار   نييااااة مهمااااة يف نظااار عباااد الساااا م 

اإلع م العراق  يليد بل نيياة عبد الناصر ، وكا  خ ميي املدار  ينلدو  األ عار باةن ، 
 ويرفع   صرَ ره يف كة مكا  . 

وقاااد  حاااادث عباااد السااا م ونارة بالااام ونارة ال حااادة مكلَّفاااة بإجياااال التقاااارب باااني العااارا  
 .(1)ومنير

ى حملاااااربة األكاااارال ، و  اااار ولااايلو : انوعااااا امل فاااد الااايي نارناااا لغااارف احلنيااا ف علااا  فتااا  
هلاام :    مياااوا  م قفنااا لاا طهم ، وعنااادما كحظاات ه ااار اكمتعاااف علاا  وجاا ههم ، قلاات 

 اإلل م  ، وعل  ق ف اللاعر : امل ق   ها  اإللا م ، فإنا   ق 
 وكة يدعا  وصا   بليل                             
 وليلا  ك خقار هلام بياكا      

                                                           
وكا  ذلو يف ونارة طاهر  ىي األو  ، وعني  امة السامران  ونيرا  للبو  ال حدة مث عنّي بعده الدكت ر عبد الرنا   (1)

ة البكار الثانياة عاني الادكت ر مساار  م ، ويف ونار 6/1/1166 -31/1/1164حمّ  الدين والتمر يف مننيبن مان 
الراوي . ولع  عارق     قامة جبهة ق مية مغ منير مثّ بعد ذلو بلهرين خنّكر هليه الدع ة وركب م جة اكحتال 

 اك تاك  . 
ويف الظاهر كا  عارق يدع     ال حادة ماغ منيار ولكان يف ال اقاغ كاا  خيلا  ذلاو . يقا ف فينياة حّسا   النيا ف  

ماننين : ى ّ  ع قات  11ع قة عارق  ماف عبد الناصر يف كتابن : منير  امللري عبد الس م ص العراق  عن 
 بغادال بالقاهرة كانت طيبة يف الظاهر مهوونة يف ال اقاغني . 

: وكااا  عبااد السا م يف ليالااتن وفكاره العقاناادي باادانيا  ، فها  ياابمن باللااعارات  21ا  21ويقا ف يف مكااا  هخار ص 
الق ميااااة ، ولكناااان ك  لااااو القاااادرة علاااا  رلاااام خطااااط الااااتاخيجية حتااااتم  و حتااااّدل خلااااو اللاااااعارات والبااااديهيات 
 والبديهيات .

نعم رفغ عارق ل اء املعار ة  د ال حدويني ا مجاعة ناصر ا بعد اإلنقا ب الفا اة الايي قاام بان عاارق عباد الارنّا  يف 
 را  للدفا  وقاندا  للقّ ات اجلّ ية . م وكا  الرنّا  هنياك رنيسا  لل نراء ووني1165 يل ف عام 
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  ذ انبجست لم   يف خدول                          
 خبانيَّ من بكا  ون خباك          

قاف :    هايا الكا م فين  هانة لنا ولل ك مة ، ولايكن يف علمكام    هلاايا امل قا  ه ااارا  
 للبية عليكم وجيب    خستعد لت ّمة النتانا .

 قلاااااااااااااااااااااااااااات : ك يهماااااااااااااااااااااااااااااا ذلااااااااااااااااااااااااااااو ، وقاااااااااااااااااااااااااااااد قاااااااااااااااااااااااااااااف لااااااااااااااااااااااااااااب انن وخعااااااااااااااااااااااااااااا :
يا اهلل بكاق عبده وخي ف نو باليين من لونن ل

(1). 
لقااد قررنااا    منضااا  علاا  ماانها اهلل ورلاا لن ك نبااايل مبااا ينياايبنا حااا  لاا   ّلى ذلااو  لااا  

 التلهالنا ، ألننا ا بفضلن خعا  ا  ص اب مبال  وقيم .
 وفع   نفيوا وع لهم  دنا ، فقد بد ت املضايقات علينا ، وعلا  كاة مان رفاض  صادار

 فت ى  د األكرال .
حتملنا كة خلو املضايقات برحابة صدر ، ألننا كنا عل  يقني بر  م قفنا ه  الني يح . 

   
 ما  ولئو اليين الاتجاب ا للسالطة و صادروا الفتااوى مل  ار وقات ط ياة حاا  ذاقا ا وباااف 

م  خعاااا  يف حمكااا ماااارهم ، فكاااا  منياااريهم الساااجن بسااابب خلاااو الفتااا ى  و غريهاااا ، وقاااد قااااف 
   اهلل لق ي عويوكتاابن : 

 وقاف ،(2)
 . (1)…ومن  عرف عن ذكري فا  لن معيلة  نكا   يضا  : 

املهم    حتملت مضايقات عبد الس م عارق لكن األكرال مل ينس ا م قفا  هايا ، فقاد 
،  غااالرت العاارا     الك ياات ومنهااا     يااارا  ، ويف  ياارا  نار   وكل املاا ّ منيااطف  الااربنا 

 لريااا ومسااع ل ، يف وقتااني  تلفااني ، وذّكاارا  مباا قف  يف قضياااة الفتاا ى و اايئا  فلاايئا   صاابح 
لألكاارال قااا ة فاااا  مشااااف العااارا  حياااـ اكنااا ا    يرخااايوا حقااا قهم ، وعلااا    ااار ذلاااو املاااا ق  
فسااااح األكااارال لناااا الطريااا   لاااا  مدهناااام ، ومن  ناااا احلرياااة الكافياااة إلنلااااء املبلساااات و قاماااة 

إلي اء احملتاجاني وخ نياغ املعا نات عل  الفقاراء  (2)اريغ ، فرنلرنا حسينية يف مدينة  ق وةامللا
                                                           

 . 36ل رة الومر : ا ية  (1) 
 . 41ل رة احلا : ا ية  (2)
 .  124ل رة طن : ا ية  (1)
 م .1112وكا  ذلو عام  (2)
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و قاماااة م اناااد الطعاااام يف املنالااابات وإلحيااااء املنالااابات امل تلفااااة ماااان م الياااد األنماااة ووفيااااهتم 
 الدينية ، وباألخ  يف  هر رمضا  املبارك. 

خباااـ الااارباما الدينياااة واألخبااااار املتعلقاااة قمناااا بإنلااااء حمااااطة باااـ  ذاعااا  وكانااات  كااايلو
الا خغطيها اإلذاعة يف بثهاا صاغرية  ك  هناا كانات مهماة ملادى بالعامل اإلل م  وكانت املساحة 

 ، مث  هنم فس  ا اماف لنا يف(3)خر ريها 
خ نيغ كتبناا فاا   تلا  ماد  كرللاتا  ، وقاد  لارعت بعااض لور النلار فاا  خرمجاة بعاض  

للغة الكرلية ونلرها ، ومل ير  هيا النلاط للبعاض اليين حااول ا    يثاريوا العاداوة كتبنا  لا  ا
والبغضاء بيننا وباني األكرال بل  ال لانة والسبة ، فقال ا    ا حممد اللرياني ا يعتارب األكارال 

 من اجلن ، وقاد بعـ األكارال وفدا   يّل ليستفسروا عن ذلو .
رت خفنيااية ذلااو يف كتاااب النكاااح ماان م لاا عة الفقاان والاايي قلاات هلاام : اخفاقااا      ذكاا

، وقاااد ناقلاات الروايااة الااا خقاا ف : ى هناام قاا م مااان اجلاان قااد كلاا  اهلل  (1)صاادر قبااة لاان ات
عانهم الغطااءني ، وقااد اختلا  العلمااء يف معاىن الرواياة ، وبر يا     األكارال ا يف هايه الرواياة ا 

 . (2)   اجلََبة  ي ذهب    اجلبة وها  ملت  من َكَرلَ « َكَرلَ »ه  مجاغ 
ماان هنااا ، فااا  املقنياا ل مااان األكاارال فااا  الروايااة لاايا الطانفاااة الكرليااة بااة املقنيااا ل كاااة 
النا  اليين يقطن   املناط  اجلبلية وحن هم املنقطع   عان األحكاام اللارعية واحلضاارة املدنياة  

نية ، فاألكرال يف الرواية كة من الدالة علا  كة مبتعد عن احلضارة الدي« : األعراب»ككلمة 
 مان لكن اجلبة ل اء كا  كرليا   و غريه فقد يك ن  

 هاااة فااار   و  هااة  ندونيساايا  و  هااة  فغانسااتا  ، فاا  يلاامة احلااديـ العننياار الكاارلي 
 املعروق .
ملت  من مالة اجلناني واجلناة ، وها  ك « اجلن»هنا املستت باجلباة ، فاإ  « اجلن» واملرال ب

 . (1)ا اهنم من اجلن يف قاباف اإلنايع
                                                           

 م هيا املقر ونسفتن واعتقلت العاملني فين مجيعا  .1117وقد لايت ق ات صدام عام  (3)
 اب النكاح .كت  61ا  62م ل عة الفقن    (1)
 . 611العدو ا طرله كارل مطارلة  : طارله ولافعن . املنجد يف اللغة : ص … جاء يف املنجد : َكَرَل ا كرلا   (2)

 ول  كا  املارال  هّنم حقيقة من  صة اجلن لوم    ك يك   خكليفهم
 رال البلر .كتكلي  اإلنا ل   ح الفر  بني التكليفني مغ بداهة    األكرال مكّلف   كسانر  ف
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فهاابكء النااا  القاااطنني باجلباااف واملنقطعااني عاان امتمااغ واحلضااارة عناادما ياارخ    لااا  املااد  
يكاااره التعاماااة معهااام وخاااووجيهم ، باعتبااااار مكااا  هم فاااا  اجلبااااف وغلباااة اجلهاااة واألمياااة علااايهم 

 . (2)وابتعالهم عن املدينة واملعا رة الطبيعية
األمر يف كتاب الفقن النكاح و عطيتهم نس ة من هيا الكتااب املطبا   لكا  ذكرت هيا 

 يطمئن ا برنفسهم .
لاااّروا كثاااريا  مااان هاااايا التفساااري الااايي يااابطِّن رلا  لااار ي الااايين يق لااا   بااارّ  الرواياااة ورلت يف 

 األكرال كطانفة . 
دوا  ننااا مل يتنياايدوا يف املاااء العكاار ،  ذ وجاا وهكاايا خاباات ظناا    ولئااو الاايين حاااول ا   

 نقة مبا   اع ا عّنا ، باإل افة    ذلو  ننا لافعنا عن األكرال .
 

 زيارة إدريس البرزاني بعد سنين
، وقااد حتد نااا بلكااة مفنيَّاة حا ف  تلا   (1)نار   لريا الربنا  فا  مدينة قم املقدلاة

أل  احلااروب  الكاارلي ،القضااايا ، وقااد لع خاان ليكااّر  جااّة اهتماماان ماان  جااة خثقياا  اللااعب 
باللااماف ، وليالااة التجهيااة الااا الاات دمتها احلك مااات الااا خعاقباات  املسااتمرة الااا عنياافت

 عل  العرا  حالت لو  خثقيفهم وم اكبتهم لل ضارة .
قلااات لاااان : جياااب عليكاااام    خكثاااروا ماااان املااادار  واملعاهاااد وجتعلااا ا التعلااايم  لوامياااا  ، كمااااا 

اإلكثار ماان طباعاة الكتاب وخ نيعهاا لنلار العلا م واملعاارق جيب اإلكثار من املكتبات العامة و 
يف اللماف ، فإ  اللماف مّر مب نة نتيجة ليالة التجهياة التاا  الات دمتها احلك ماات الاا 
خ الااات علااا  العااارا  ، فعمااادوا    لاااّد ن افاااي العلااام واملعرفاااة عااان اللاااعب الكااارلي ، وقاااد ه  

   بالتهام العل م . األوا  لك  ينهض هيا اللعب من لباخن ويبد
 ربيااة والساليمانية وصاا ح الاادين ، وقاد هلياات علا  نفساا      قا م بترلاايا املكتباات يف 

 مكتبات حتتا ي عل  

                                                           
و ذا احتمااة عاادم التعامااة مااغ هاايا النياان  ماان النااا  ياابّلي    انكسااار قلاا دم ف ينااياك ياادور األماار بااني األهاام  (2)

 واملهم .
 ، وكناف  ار  نلاطن من هناك .  ه1311لنة  »لام ظلن  «هاجر  ليها اإلمام املبل   (1)
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كتب باللغاة الكرلياة واللغاة العربياة ، أل  هنااك جمم عاة كبارية جتياد اللغااة العربياة ، فاررج  
طغ حا  ا    جناان ذلاو .  لارلن    من العل  القدير    ي فقا هلايا األمار ، ولا     مل  لات

 يعينا علين يف املستقبة القريب ، وما ذلو عل  اهلل بعويو . 
 
 

 حوارات مع أساتذة ومتثقفين
 

 حوار في التقليد
كاااا  لااادي جمم عاااة مااان األصااادقاء فاااا  اجلامعاااات ، يف بغااادال وغريهاااا مااان احملافظاااات ،  

غ مااا إلقامااة صااا ة اجلماعااة يف جامعااة وكااان ا علااا  اخنياااف لاناام معاا  ، وقااد وفقاا ا وبتلااجي
 بغدال . 

جااااء  يف  حاااادى األياااام عااادل مااان األلااااخية والطااا ب اجلاااامعيني وطرحاااا ا علاااّ  بعااااض 
 ومن مجلتها السباف التايل : ملاذا حنن الليعة مت لف   ؟ ، األلئلة

  ، كايلو قلت : األمم كاألفارال ، فكما    الفارل  اّر مبراحاة ويكارب ويتقادم ،  ارف ويارب 
األمااام ، اااار مبراحاااة وختقااادم وختاجاااغ ، اااارف وخااارب  ، وهاااايا يتباااغ لااال كها ، فكماااا    لااال ك 

 ومنها الفرل  ّدل حالاتن ل اء كا  يف خقدم  و خرخر ، كيلو لل ك األمم . 
 قال ا : يرى البعض    لبب خرخرنا ه  رجاف الدين.

دم ، فرجاااف الاادين هاام الاايين قلاات : علاا  العكاااا ، فااإّ  رجاااف الاادين هاام لاابب التقاا
قارعا ا اإلجنلياو ح   خرج هم من ب لنا يف   رة العلرين بقيالة املارينا حمماد خقا  اللارياني ، 
حيـ كا  مرجعا  لألمة ، وكا  ح لن كثري من العلماء اليين  صب  ا فيما بعد مراجغ للتقليد 

 م ال الااد والسايد عباد اهلااالي اللارياني ، كالسيد  ب  احلسان األصافها  واملاارينا الناانيا واملرحا
 واملرح م السيد احلكيم وغريهم . 

يف العارا  اكن املرينا اللرياني من لحر اإلجنليو وطرلهم من  رف الرافادين ، لكنان خ يف 
يف منتني  الطري  ، والايين جااءوا من بعاده مل يك ن ا بقا ة   نيايتن وحنكاة  لارخان ، األمار 
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 ع لة اإلجنليو مرة  خرى لكن هايه املرة برلل ب هخار ه  اكنتداب .اليي  لى  لا  
وك خيفاا  علاا   حااد  ّ  علماااء اللاايعة  قااام ا حك مااة  لاا مية مستقلاااة عااان اإلجناااليو فااا  
مدينااة كاارب ء و اا احيها ، وهااايا ماادو  يف كتاااب التاااري  باااألخ  الكتااب الااا خت اادث عاان 

 . (1)  رة العلرين
خافية عل  البعض ، فإذا كاا  هنااك مان ك علام لان بايلو ، فماا ذناب  هيه األم ر خبدو
 العلماء يف ذلو ؟

قاااال ا : حنااان نعاااارق    التقليااااد هااااا  مناااط مااان  مناااااط الت لّااا  واللاااايعة مت لِّفاااا   ألهنااااام 
 يقلدو  ،  ما  بناء العامة فألهنم ك يعرف   التقليد فنراهم يف خقدم مستمر .

 لرلِّ عل  هيا الق ف .قلت : هناك م حظتا  يف ا
األو  : التقلياد ها  لاابب للتقادم ولاايا للتارخر ، ألنّان ي جااب  ر اال اجلاهااة علا   اا ء 

 هدى العامل ، فاإلل م يريد    يسري اجلميغ وف  وع  كامة ومعرفة  املة .
الثانياااة : هنااااك لوف  ااايعية كثااارية خرلسااات يف التااااري  ، وقاااد كتاااب الع ماااة حمماااد جااا ال 

، كمااا و   املرحاا م الساايد حمساان «لوف اللاايعة يف التاااري »يف هاايا اماااف ةاااه :  مغنيااة كتابااا  
األماااني ذكااااار علاااارات الاااادوف الاااا  لسااااها اللاااايعة يف التاااااري ، وهااايا ياااادف علااااا     اللاااايعة 
  ص اب خربة فا  السيالة واإللارة واحلك مة ، كما و هنم  ص اب خربة يف الث رة  يضا  . 

 قليد ه  اكخبا  األعم  و هناء مسبولية العقة ؟ قاف :  ليا معاىن الت
قلت : ليا املرال مبعىن التقليد ما ذكرخن بة ه  رج   من ك خربة لن    من  لو اتاربة 
والت ني  ، وهيه لنة احلياة ، فاملريض ييهب    الطبياب ليرخاي الادواء ، وألنان ك يعاارق 

 ما ينفعن وما يضره ، فعلين   
لطبياب ، والايي يرياد    يباا بيتاا  عليان    يايهب    املهناد  ، وهكايا يتبغ ر ي هيا ا

                                                           
م وخرلسات حك ماة  اعبية يف كارب ء واملاد  احملاررة امااورة 1121حيـ طررل احلاكم العسكري من كارب ء يف اا ن  (1)

م السايد عباد احملسان 1121هلا . وبعد وفاة اإلمام اللارياني عانّي الكرب نيا   يف الساال  مان خلارين األوف عاام 
انياة  ب  طبي  متنيرّفا  هلم ، وخلية عوم  لكرخريا  لن ،  كّ    ذلو مل يدم ط ي   حيـ الاتطاعت القا ات الربيط

م ، و ّ  1121خلاااارين الثااااا   25   خقاااا  علاااا   باااا ب كاااارب ء ماااان جهااااة طاااا يريا ، والتساااالمت كاااارب ء يف 
الربيطانيني مل يدخل ها خ فا  من عملياات اكغتيااف وألجاة خلاديد العق باة علا  األهاايل ، حياـ قطعا ا املااء عان 

 املدينة و دلوا احلنيار اكقتنيالي عليها . 
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 بقية األم ر احلياخية .
نعم التقليد األعم  ها     يتر ر اإلنسا  بادعايات ا خارين كاالغرب و ذنابان وينيارَّ علا  

 ذلو .
  رغام اخضااح األمار ها  فاإلصرار عل     اإلل م لين رجعا  والتمساو دايه املق لاة  

 اليي يرّو  هليه الفكرة عن قنيد وخعمد . تقليد األعم  للغرب،ال
فبناءا  عل  هيا من كيعارق  ماا ر حياخان ، فعليان    يساتعني داا ملان لان معرفاة داا ، وهايا 
لايا بالتقلياد األعماا  باة التقليااد الا اع  الااايي يب اـ ماان باني العلماااء مان هاا   عادهلم وماان 

 ه   فقههم .
ا   مااااام اإلنسااااا  ، فرماااا    يت جااان    اااااـ األمااا ر و خقنّياااا  وقاااد فاااتح اإللاااا م الطريااا

احلقااااان  و   ينياااابَّ وقتاااان يف طلااااب العلاااام وحتنيااااية معرفااااة األحكااااام اللاااارعية ويااااتمكن ماااان 
اكلاااتدكف عليهاااا ومااان مث اكلاااتنباط فينيااابح جمتهااادا   و    يتبّاااغ مااان لااان خاااربة يف األحكااااام  

 كرج   املريض    الطبيب .
  ريد     قّلد  حدا   ما  نن جيهة معىن التقليد فعلين    يتعلَّاام ذلاو ، فاليي يق ف    ك 

  و  نن يعرق لكنن معاند ، فمثلن مثة املريض اليي كيريد    يعمة ب صفة الطبيب .
    اإلل م ك يرفض التقليد ال اع  بة يرفض التقليد

اليياان يقلِّاادو  ا خارين خقليادا  األعم  املبا عل  العاطفة وقاد وبَّ  القره  الكارمي  ولئاو 
 عماا  فيتبعاا   ه ااار هبانهااام وينيااّرو  علاا  البقاااء عليهااا ، وهاا  خقليااد عاارب اجلاهليااة  بااانهم 

 و جدالهم يف عبالة األصنام.
و نّاا علا  ه اارهم مهتادو   نّا وجادنا هباءناا علا   ماة  فقد كان ا يق ل   : 

، فادليلهم  (1)
لنظر عان    هاايا العماة كاا  صا ي ا   و لاقيما  ، فاإذا كاا  ال حياد ه  عمة هبانهم بغض ا

هااايا املنطااا  صاا ي ا  ، فااإ  منطاا  اليهاا ل الاايين وجاادوا هباااءهم علاا  اليهااا لية هاا  صاا يح 
 يضاااا  ، ومنطااا  الننياااارى الاااايين وجاااادوا هبااااءهم علااا  الننيااارانية هااا  صااا يح  يضاااا  ، ومنطااا  

يح  يضاا  . هايا ها  التقلياد األعما  الايي ام   اليين وجدوا هباءهم عل  ام لية ه  ص 
 لع  اإلل م حملاربتن .

                                                           
 . 22ة ل رة الوخرق : ا ي (1)
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 ما التقليد املباا علا   لا  العقة والايي يفتح الطري   مام اإلنسا     ما ه   فضاة ، 
اخّبع ا من ك يسرلكم  جرا  وهم فه  خقليد ودوح ومرغ ب فين ، يق ف اهلل لب انن وخعاا  : 

مهتدو 
(2). 

نا مبعاىن خقليد العامل واتبري ، اليي يريد اتري ل خرين ، وه  اخبا  الناايب حمماد واكخبا  ه
 ىصل  اهلل علين وهلن وللمني واخبا  اإلماام املعني م ىعلين الس مني حاف 

حضاا ره واخبااا  الفقياان اجلااامغ لللاارانط باعتبااااره امتااادالا  لتعاااليم الرلاا ف األعظاام واألنماااة 
 األطهار ىعليهم الس مني.

 قال ا : اخبا  العقة يكف  ف   تا  الرج      الفقين.
املساتق ت العقلياة ا كم الياة التنااقض ا  قلت : اخبا  العقة فا  حدول  معروفة صا يح وها 

حماادول، فاإلنساا  ك يعاارق   مطلا  األ ااياء فهايا غااري وكان ، ألّ  عقااة اإلنساا  ماا اخباعاان يف 
حاا  عباااقرة التاااري  جناادهم  صاا اب خااربة يف  كااة  ااا ء ، وكيسااتطيغ    يعاارق كااة  اال ،

ذخنينيااهتم ، فالطبيااب العبقاري هااا  جاهااة يف  اابو  اهلندلااة ا مااث   ا فااإذا  رال الطبيااب    
يباااا لارا  ، فعليااان    يستلاااري املهناااد  و كّ فاااإّ  عليااان    يااادر  اهلندلاااة عااادة لااان ات حااا  

خنا ّ  اكختنياصاات . واللا ء نفسان يستطيغ    يرلم ذخطيطا  لبيتن ، وهيا غري وكن للدة 
بالنسااابة للمهناااد  الااايي عليااان    يراجااااغ الطبياااب عنااادما  ااارف ، فهااا  مل يسااات عب  ااابو  
الطااااب بالرغاااام مااان الاااتيعابن ألمااا ر اهلندلاااة ، فاااإذا  رال    ك يااايهب    الطبياااب فعليااان    

ر غااري وكان ، ألّ  يدر  العل م الطبية وينيرق من عماره ح  ينيابح طبيباا  مااهرا  ، وهاايا  ما
هيا األمر ليجعلن يضيغ عمره يف التنقة للدرالاة مان هايا العلام    ذلاو العلام ، واحلااف    

 عمر اإلنسا  قنيري.
 

 حوارات في الفقه والفقهاء
واللااا ء نفساان بالنساابة  لااا  الفقاان ، فهنااااك  نااا  ينياارف   ماان عماارهم ًسااني عامااا   و 

  كثر يف حتنيية العل م
ت نينيااا   فااا  ذلاااو ، فهاام واألطباااء واملهندلاا   علااا  حاااد لااا اء يف هدايااة الفقهاااية وي

                                                           
 .  21ل رة يا : ا ية  (2)
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النا   من ذخنينياهتم ، فعلينا    نث  برقا اف امتهادين كما نث  برق اف األطبااء واملهندلاني 
 يف ذخنينياهتم .

 وهناك  للة  رعية قطعية خدف علا  ذلو منها هية النفر الا ورلت يف القره  الكرمي . 
  حدهم وقاف : ما هيه ا ية ؟  قاطعا
وماااا كااا  املبمناا   لينفااروا كافااة فلاا ك نفاار ماان كاااة فرقااة ماانهم طانفااة ليتفقهاا ا يف قلاات : 

الدين ولينيروا ق مهم  ذا رجع ا  ليهم لعلهم  يرو 
(1) . 

ومعااىن ا يااة :  ّ  الاايين بقاا ا ومل ينفااروا علاايهم    يقلاادوا  ولئااو الاايين نفااروا ، والااتنالا  
يلو ، فإّ  التقليد يف اإلل م ليا خقليادا   عما  باة هاا  خقلياٌد عان بنيارية ووعا  ، باة هاا  ل

 خقليد يقا م علا  الت قي  والتدقي  واكنت اب الني يح واكختيار األمثة .
اتط ة األو  فا  التقلياد :    خيتاار اإلنساا  غاري امتهاد  نساانا  جمتهادا  فيقلاده ، وهنااك 

مااااء حااا ف خقلياااد األعلااام ، فنيااااحب املساااالو وصااااحب اجلااا اهر وصااااحب خااا ق باااني العل
الفنياا ف ومجاعااة هخاارو  ك ياارو    ااكاك  يف خقليااد غااري األعلاام ، باادلية  نناااا نااارى الكثااري ماان 

 النا  ييهب      األطباء وهم ليس ا بالدرجة العليا من العلم ، 
 فالبعض يراجغ الطبيب غري األعلم واملهند  غري األعلم.

وهناااك مجااغ ماان العلماااء ياارو  وجاا ب خقليااد األعلاام ،  مثاااف اللااي  مرخضاا  األننيااااري 
 بلرط خ فر األعلم و كّ فيسقط التكلي  .« قد  لره»

وك خيفاا     ماان  للااة القااانلني باألعلمياااة ،    العقااة  يااة    األعلاام باعتباااره  فضااة يف 
 حالة التقليد . 

كنمااا  ، ألننااا كمنلااو الروايااات الااا خلااتط قياااد  و نااا بتنياا ري األعلاام  فضااة ولاايا  ماارا  
 لينايروا قا مهماألعلم ، كما    ا ية ك خلري    وجا ب خقليااد األعلام ، فمنط قهاا لايا 

 علمهاام ، كااايلو الروايااة الااا ننيااها ىماان كااا  ماان الفقهاااء صاااننا  لنفساان حافظااا  لديناان  الفااا  
، وك فر  هنا ل اءا  كا   علم  و غري  علم (1)   يقلدوهنيلاه اه مطيعا  ألمر م كه فعل  الع ام 

 . 

                                                           
 . 122ل رة الت بة : ا ية  (1)
 . 33411ح  11ب  131ص  27ولانة الليعة :    (1)



 161 

 و  ية عبارة « من كا   علم»فإذا كا  املفتف خقليد األعلام كا  الن  بلكة هخر ه  
 . (2) خرى لالة عل   رورة األعلمية

طبعا  ليا اثنا يف هيا املضامار ، باة اثناا يادور حا ف  هاة التقلياد ، فارنتم خق لاا   بار  
لكاان األماااار تقلياااد لااّبب خقهقااار اللاايعة وذخلفهاام ، بينماااا الساانة خقاادم ا ألهنااام ك يقلاادو  ، ال

  هنم   معك ٌ  ااما  ، فالسنة يقلدو   يضا   ك
 يقلدو  علماء ماخ ا قبة  ل  عام .

: لااا   (1)وهنااا يكماان الفاار  باااني الليعاااة والساانة ، وعلااا  قاا ف الع مااة السااايد حممااد باااقر
و حممد  و مالو  و  محاد ، فاإّ  هابكء يرجعا   بناا  لا  عاام    الا راء ألهنام قلدمت النعما   

 ماخ ا ، والسرنَّة ك نال ا يقلادوهنم بعد     غلق ا باب اكجتهال .
طبعا  ك يراعا    رانط الوما  واملكااا  وظاروق األمام مان حياـ التقادم والت لا  والعلام 

./ عاان 11عااا  يف ظااروق خكااال خكاا    تلفااة  واجلهااة و . . فكياا   كاان    خقلّااد  نسااانا  
 ظروق الي م .

  ما حنان ، فنقا ف بر  يك   نما  التقليد ونما  اكلتنباط واحدا  .
علاايهم »قااد يقاا ف الاابعض ، و نااتم  يضااا  خفعلاا   مااا يفعلاان السااّنة، خقلاادو  الناايب واألنماااة 

 . اليين عا  ا قبة  كثر من  ل  عام  يضا  « هكق الت ية والس م
ج ابناااا علااااا  ذلاااو ، ا  النااااايب ىصاااال  اهلل عليااان وهلاااان ولاااالمني واألنماااة األطهاااااار ىعلاااايهم 
الساا مني مااثلهم مثااة اللااما الااا ك نالاات خلااار  ولتاااظة خلاار  وخلااغ برن ارهااا علاا   رجاااء 

 ومكا  ، خبل  ،  ذ  كان اكلتفالة منها يف كة نما الكرة اكر ية ، فه  ك خعت   و 
اإلماااام مرخبطاااا  بااااهلل لب ااااانن ، البااااق  والقاااانم يف كاااة مكاااا  ونماااا  ، ذلاااو أل  النااايب و 

فكاااا  لينااان صااااحلا  جلمياااغ األعنياااار ، وقااااد قاااااف رلاااا ف اهلل ىصااال  اهلل عليااان وهلااان ولااالمني : 

                                                           
وقد فنية اإلمام املبل  احلديـ عن  للة القانلني باألعلمية و للة اليين ك يلتط   األعلمية يف م ل عة الفقن    (2)

 كتاب اكجتهال والتقليد .  1
، ولن مسجد يف كرب ء باةان قاد  اّيده يف نمانان   ه1211 نة العلمية يف مدينة كرب ء املقدلة ، خ ىّف عام نعيم احل (1)

. 
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 . (1)ىحا ف حممد ح ف  لا  ي م القيامة وحرامن حرام    ي م القيامةني
 ا  ومكا  ؟ قال ا : كي   كن    ينيلح اإللا م لكاة نم

قلاات : هناااك   اباات فااا  اإللاا م ك خقباااة التغيااري وك التباادية مطلقاااا  ، وهنااااك متغااريات 
خرخبط بالوما  واملكا  . فمن الث ابات : وجاا ب النيا ة و هناا ركعتاا  يف النياباح و رباغ للظهار 

، والنيا م و ربغ للعنير و  ث للمغرب و ربغ للعلااء ، و   املساافر ينيال  القنيار يف الرباعياة 
مااان الث ابااات ووج بااان يف  اااهر رمضاااا  املباااارك مااان الث ابااات  يضاااا  ، وكااايلو اتماااا والوكااااة 

 وهكيا .
و عااادوا هلااام ماااا ا ياااة الكر اااة : وهنااااك  مااا ر ختغاااري خبعااااا  للوماااا  واملكاااا  ، مثاااة خطبيااا  

التطعتم من ق ة.. 
والطاانرة  البندقية . فمرة خك   الق ة فا  ا ية ها  السي  و انية خنيبح(2)

 وط را  خك     عة الليور ، فقد خغري امل     بتغري ال ليلة .
 التغيري  من هنا فإّ  ج هار األحكام  ابات ك يعرق

 بينما املالة الا خنفي احلكم ها  املتغيّارة ألهنا ذخضغ لظروق الوما  واملكا  .
 م السااايارة  م كااايلو بقياااة األحكاااام مثاااة احلاااا هاااة يكااا   رك باااا  علااا  اجلماااة واحلنياااا  

الطاااانرة ، وكااايلو مثاااة الااات باب الضاااياء يف املساااجد لااا اء كانااات اإلناااارة ااااار  الساااع   و 
 املنيابيح الويتية  و الطاقة الكهربانية . 

ويكمااان لااار خلااا ل اإللااا م يف هااايه املسااارلة بالااايات ، حياااـ انااان مت ااارك يساااتطيغ    
  خرخااي   ااكاك  متن عااة عنااد يسااااير وي اكااب األنمااا ، فقااد و ااغ اإللاا م ق اعااد عاماااة وهاا

التطبي  . و مامنا الكثري الكثري من الق اعد الفقهية ذكرها العلماء يف مظا  كتابهم نايكر منهاا 
 (2)ىاإللاا م جيااّب مااا قبلاانني (1)علااا  لبياااة املثاااف : ىالناااا  مساالط   علاا   ماا اهلم و نفسااهمني

                                                           
عان  خ عباد اهلل ىعليان السا مني  7الباب الثالـ علر ، باب هخر يف  مر الكتب    141بنيانر الدرجات : ص  (1)

. 
 . 61ل رة األنفاف : ا ية  (2)
. ىو نفسهمني  7ح  33ب  272ص  2اية التالية : ىالنا  مسلط   عل   م اهلمني اار األن ار :  التنالا     الرو  (1)

 « .6ل رة األحواب : ا ية . » النيب  و  باملبمنني من  نفسهم مستفال من ق لن خعا  : 
 1625ح  15ب  441ص  7التنالا     احلديـ ال ارل : ىاإلل م جيب ماا قبلانني  نظار مساتدرك ال لاانة :    (2)

. 
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 . (3)ىكة  ل لو طاهر ح  خعلم بنجالتنني
فرنك ااا ا مااا طااااب بة    خعاادل الووجااات الااتنالا  ل يااة الكر ااة : واألماار نفساان بالنساا 

لكم من النساء مثاىن و ا ث ورباا 
، وا ياة خنالاب فاا  التطبيا   تلا  الظااروق ، فاإذا  (1)

قااّة عاادل النساااء فاككتفاااء ب احاادة ،  مااا  ذا كثاار فااالع   هاا  التعاادل فااا  الووجااات حاا  ك 
 وا  .خبق  امر ة يف امتمغ ب  ن 

ومااان اتطااار    خقااا ف  ّ  قاااان   التعااادل كاااا  علااا  عهاااد رلااا ف اهلل ىصااال  اهلل عليااان وهلااان 
ولاالمني وك حاجااة لنااا باان الياا م باعتبااار    الااومن قااد خطاا ر  و    خقاا ف كاناات املتعااة يف نماان 
الرل ف حمّللة والي م ك يسمح الظرق مبمارلاتها  و    يقا ف يف نمان الرلا ف ىصال  اهلل عليان 

وللمني مل يكن هنااك األرن فلم ييكر يف احملاصية الوك ياة  ماا اليا م ملاا خا فر هايا احملنيا ف وهلن 
 ف بد من خعيني الوكاة علين . 

ص يح عندما خلاعر بارّ  مقاالير الوكااة غاري كافياة فاإّ  املراجاغ جيتمعا   يف نطاا   ا رى 
األخارى مبقتاا  مستاادلني  الفقهاء ويتداول   هيا امل     فيقررو  و اغ الضاريبة علاا  األ اياء

برللة  ان ية كدلية اك طارار وللية احلر  وللية الضارورات وما   بن . فقد ورل ىماا مان  ال 
 حّرمن اهلل  كّ وقد  حّلن ملن ا طر  ليانني ، وهكيا يف غري الوكاة كاتما واجلوية واترا  .

 قال ا : فا  هيا العنير هة  كن قطغ يد السار  ؟ 
 ا   جراء حّد الرجم بالوا  احملنين ؟وهة باإلمك

 قلت : نعم ، وملاذا ك  كن ذلو ؟
 قال ا : ك يقبة  حد مّنا هيا العمة .

قلاات : بااة العكااا لاايقبة العااامل منّاااا ذلااو  ذا عرفاا ا خفاصااية ذلااو ، جيااب علاايكم    
ء يف  تلا   خعلما ا  ّ  يد الساار  كخقطاغ  كّ بعاد خ فاار جمم عااة مان اللاروط ، ذكرهاا الفقهاا

كتبهم ، وهيه اللاروط ناالرة احلنيا ف وها  غاري مت ققاة يف ال اقااغ ، لايا ذكار  حااد الكتّااب 
                                                           

ح  31ب  513ص  2الاااتنالا     احلاااديـ الااا ارل ىكاااة  ااا ء طااااهر حااا  خعلااام انااان قااايرني مساااتدرك ال لاااانة   (3)
. وقد خطر  اإلمام  111ح  12ب  215ص 1وىكة   ء نظي  ح  خعلم انن قيرني التهييب    27414

الق اعااد  «رق الساايد البجنا رلي يف كتاباان ، كماا خطاا« الق اعاد الفقهيااة»املبلا     بعااض خلاو الق اعااد يف كتاباان 
    الكثري من خلو الق اعد .  »الفقهية 

 . 3ل رة النساء : ا ية  (1)
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املنياريني يف  حادى كتبان : مناي عهااد الرلا ف ىصال  اهلل عليان وهلاان ولالمني وحا  عهاد اإلمااام 
 لنةني مل خقطغ  كّ مثانية  يدي . 211اجل ال ىعلين الس مني حيـ مرت ى

يف هاايا املقاادار ماان قطااغ األياادي ، فلاا  افت اانا وقاا   حال ااة لاارقة  وعناادي مناقلااة حاا 
ووجدناا كة اللروط مت فرة لقطغ ياده لكن وجادنا  يضااا     قطاغ الياد ليتسابب  هاناة للادين 

 ، ف ينئي نستطيغ    نلجر     ية عق بة خرليبية لترليبن كالسجن  و الغرامة  و ما   بن .
 .(1)اد اثن العلماء يف مبلفاهتم يف  ماكن عدة وهيا اـ لقيا  ومفنياّة ، وق

 قال ا : ملاذا ك جيتمغ العلماء ح   ّل ا امللاكة العالقة .
 قلت : هة خقنيدو  امللاكة السيالية واكقتنيالية

 وما   بن ؟ فاهنم جيتمع   عند احلاجة .
رينا حمماااد و  افت : وكانات هنالاو جمااالا لللا رى يف التااري  املعاصار ، فقااد اجتماغ املا

خقا  اللرياني مغ لبعني من العلماء عند قيام   رة العلرين إلنقاذ اللعب العااراق  ماان بارا ن 
املسااتعمرين ، كمااا وكاناات هناااك اجتماعااات  ااارك فيهااا ا خ نااد اترالااا  إلنقااااذ  ياارا  ماان 

 اكلتبدال .
 ى نيد حساان اللاااريانيوياايكر لنااا التاااري  :    هنااااك اجتماعااات كااا  يقاا م دااا املاارينا حمماا

الايي كاانت حتتكره اللركات الربيطانية يف  يرا   (1)الكباري فا  مدينة لاماراء فا  قضية التنباك
. 

 ويف  ي وقت كانت خظهار امللاكاة كا  العلماء جيتمع   ويتفق   عل  قرارات م حدة .
 قال ا : وملاذا ك جيتمغ العلماء ا   ؟

                                                           
 هيا املب ـ يف كتاب احلدول والتعويرات من م ل عة الفقن . »لام ظلن«فنّية اإلمام املبل   (1)
  التالااغ علاار املااي لي ، وكااا  ي  ااغ يف النرجيلااة والتنباااك :  حااد  ناا ا  التبااإل الاايي كااا   ااانعا  يف  ياارا  يف القاار  (1)

 لتدخينن . 
وقامات  ا رة التنبااك بعاد الفتا ى الاا  صادرها اإلماام السايد حمماد حسان اللارياني ا مان  جادال اإلماام املبلّا  ا ونااّ  

حااارب  الفتا ى : بساام اهلل الاارمحن الارحيم الااتعماف التنباااك والتا  حاارام بااري حنا  كااا  ، وماان الاتعملن كااا  كماان
 اإلمام ىعجة اهلل فرجنني . 

ولاابب  صاادار الفتاا ى هاا  ماانح ناصاار لياان  اااه حااّ  امتيااان التبااإل     حاادى اللااركات الربيطانيااة لبيعاان يف لاخااة  ياارا  
وخارجن ، ونتيجة هليه الفت ى ا طر اللاه ناصر الدين    ييعن للفت ى ويلغ  اإلخّفاقية بعد    امتنغ النا  عن 

 خظاهرات صاخبة عمَّت كة  املد  اإليرانية للتنديد باللاه وباإلخفاقية . التدخني ولاروا يف
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؛ ففا  هيا املنوف اليي جتلس   فين اجتمغ والادي مغ السيااد قلت : ا   جيتمغ العلماء 
وحتااااّد  ا حاااا ف طغيااااا  املاااااد اللااااي ع  وكيفيااااة  »قدلاااات  لاااارارهم«اتاااا ن  والساااايد احلكاااايم 

، واكنا ا دايا امل قا      (1)م اجهتن ، و صاادروا فتااوى بت ارمي اكنتمااء    احلاوب اللاي ع 
 يساي ا يف  لقاط اللي عية .

القنياااد هاااا  اكجتماااا  فاااا  مناقلاااة  مااا ر األحكاااام اللااارعية بنياااا رة مفنيلااااة ،  و ذا كاااا 
 ويسم  هيا اكجتما  بدر  اتار  فهيا م ج ل لكة فقين .

مث لااارل   :  لااايا العلماااااء يستقاااا    حكاااامهم مااان منيااادر واحاااد هااا  الكتااااب والسااانة 
جاااب صااا ة اجلمعاااة واإلمجاااا  والعقاااة ، ملااااذا هااايه اكخت فاااات يف األحكاااام ، فهنااااك مااان ي  

وهناااك ماان ك ي جبهاا وهناااك ماان يقا ف يف الّكاار لاابعة وعلارو   ااربا  وهنااااك مان يقااا ف لاابعة 
 و      وهخر يق ف    ة و ربع   ، ملاذا هيا اكخت ق ؟ 

قلت : اكختا ق لرنَّة احليااة ، فليا هنااك من ك خيتل  ك  اهلل لاب انن وخعاا  خلا  
 متباينة ، ليا كا  اكخت ق  مرا  طبيعيا  . اإلنسا  بقدرات عقلية

ومبقدوركم    خ حظ ا هيا اكخت ق يف الربملانات وال نارات ، فهناك ا ماث  ا مان يادع  
    احلرب مغ

هااايه الدولاااة وهنااااك مااان يااادع   لاااا  السااا م ، وهنااااك مااان يناااالي بريياااة النياااناعة للاااادولة 
وحااا  اجلانااب اكقتنيااالي هناااك ماان ياارى  اارورة  وهنااااك مااان ياادع     اكهتمااام بالوراعااة ،

اكهتمام بالنيناعات اتفيفاة ، ومن يرى بريية النياناعات الثقيلاة ، فهاايا اكخات ق م جا ل 
 يف كة نما  ومكا  ، هيا  وك  . 

و انيااااا  :    اخاااات فهم يف فهاااام ا يااااة والروايااااة وماااااا هاااا  املاااارال منهااااا جيعلهاااام خيتلفاااا   يف 
 األحكام .
: لنفتف    العلماء التلم ا احلكم يف بلد مان البلادا  فمااذا لايفعل   فيماا بيانهم  قال ا

 ، وهم عل  هيا النمط من اكخت ق ؟
 قلت : هناك حّ   : 

                                                           
وقد طبعتا فت ى السيد احلكيم والسيد اللرياني وونعتا يف  حناء  تلفة من العرا  ، للمويد راجغ الليعة والدولة الق مية  (1)

 يف العرا ، حسن العل ي. 
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احلاة األوف : الل رى واعتمال ر ي األكثرية ، وهناك   اارة مان القاره  الكارمي حا ف هايا 
 .(2)…و اورهم يف األمر (1) …نهم و مارهم   رى بيامل     يق ف اهلل لب اانن :

واحلة الثا  :  لل ب اكقتا  ، وذلو عندما يك   هناك علرة من العلماء يبيدو   مارا  
وعلرة خيالف   هيا األمر ، فإننا نقت  بينهماا وخكاا   حنيايلة القرعاة ها  املعياار ، وقاد ذكار 

 القره  الكرمي م     القرعة يف قنية
 .ي نا ىعلين الس مني 

وقد خ للت بعض الربملانات ديا األلل ب ، واذخيخن معيارا  للتني يت علا  الار ي املناان  
 فين . 

قااال ا : كياا   كااان    نعتماااد القرعااة ، مااغ    اهلل لااب انن وخعااا  من نااا العقااة و عطانااا 
ب الا ر   حاادايا لالالقدرة الفكرية عل  التفكري ؟ كي   كننا    حنتكام  لا  قنياصتني من 

 املنط     يرجغ اإلنسا  العاقة     ل ك يعقة . واألخرى  جياب ، فهة من
 قلت : ك

 قال ا كي  ؟ 
قلت : ألّ  العقا ء  نفسهم اخفق ا فيماا بيانهم    يت ايوا ماان هاايا األلال ب طريقاا  حلاة 
ملك هتم ، واخفا  العق ء حجة ، ليلو فإ  هيا األلل ب عق ن  فا  حاف احننيار حة 

 امللك ت بن  ألنن يضغ حدا  للملكلة .
عناااد ذلاااو  اااكرونا علاااا   ج بتناااا أللااائلتهم ، وكاااان ا فعااا   يريااادو     يتبنياااروا ويعرفااا ا 
احلاااقيقة ، ومل يك ناا ا يرغباا   يف املااراء واجلااداف ، لاايلو كااان ا يقتنعاا   باااجل اب عناادما يكاا   

 منطقيا  .
ناار   لاايكم ماارة  خاارى ، مث ولع نااا  وعنااد خااروجهم قااال ا :  ذا كاناات لاادينا  لاائلة لاا ق

 وخرج ا . 
 

 لقاء أحمد حسن البكر رئيس الوزراء
                                                           

 . 31ل رة الل رى : ا ية  (1)
 . 151ا  : ا ية ل رة هف عمر  (2)
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وكاا  هناياك رنيساا  للا نراء فاا  حك ماة عباد السا م عاارق ، وقاد بعاـ  ليناا خاربا  مفااله 
  نن يريد نيارة مدينة كرب ء املقدلة واللقاء بنا .

يا اللااري  ، حااا  مت هاايا وقاااد التقياات باان يف جملساانا يف  حاادى قاعااات النياا ن احلساا
لل ضاا ر، كعااال  يف النااا  ومساامغ ماانهم . ولعاا ت بعااض األصاادقاء اللقاااء  مااام ماار ى ماان 

مثاااة هاااايه اللقااااءات ،  مثااااف الساايد مرخضااا  القاااوويا والسااايد لااعيد نياااا ومجعاااا  مااان العلمااااء 
 والفض ء واتطباء والكتاب يرب  عدلهم األربعني   نيا  . 

كاااا  يضاام قراباااة العلاارين   نيااا  ، فكااا  برفقتاان ونياار اإلصاا ح حضاار م كااب البكاار، و 
 الوراعا  ومدير األمن العام ومدير اللرطة العام وعدل من ال نراء . 

ولرمبا كانت رغبتهم يف لقاننا ليسمع ا منّاا ماا نرياد    نق لان لينفايوا بعضان ويتكا ا الابعض 
، وكنّااااا هاااد امللكيااااني وعهاااد اللااااي عيني ا خاااار ، فقااااد كنّاااا لااااابقا  نلتقااا  ب فااااد احلك مااااة يف ع

 عرفنا نطالبهم بتطبي  اللريعة ، ليلو
 لدى الدوانار احلك مية  ننا حنمة يا م اللعب ونريد خطبي  اإلل م .

ولرمبا كا  اهلدق من الويارة ه  اتادا  والتضلية  ي  ظهار امل افقة علا  مطالبناا وخبطاني 
 امل الفة لنا . 

 ا  خقليد احلك مات الا خدع   هنا مجاهريية ومنبثقة من اللعب . ولرمبا كا  اهلدق ه
عل   ي حاف : جاء البكر  لينا وبعد مقدمة قنيرية ، قاف : ملااذا كناتم ذخاالف   العهادين 

 ؟ (1)السابقني
 قلت : يف ال اقغ مطالبناا من احلكا مات السابقة بالت ديد ه  : 

لاا م ، ف بااد    خنياابح القاا انني احلاكمااة علياان ملّااا كااا  اللااعب العراقاا   ااعبا  ياادين باإل
 اللبو  واحلق ف ، اقتنيالية اجتماعية ليالية، وما   بن. ق انني  ل مية يف  تل  

فااإذا كاناات احلك مااات قااد عملاات داايه الننيااي ة ، فقااد كساابت حمبااة النااا  ، و اامنت 
املناااقض لللااعب  لنفسااها البقاااء واكلااتمرار يف احلكاام ، فاحلك مااات التااا  خنياابح يف الطاارق

خنتهاا     الااوواف والفناااء . فاللاااعب يلاابن النهاار اجلاااري ، واحلك مااة بقعااة صااغرية طافيااة فاا   
النهر ، فإذا  خي قسم من ماء النهر ل نا  خاصا  ، فإنن ليضام ة هايا اللا   بعاد فاتة وجياوة 

                                                           
  ي العهد امللك  والعهد اجلمه ري .  (1)
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 املطلبو  البقعة ح  ل  غطّات لط ن ، هايا مطلب ،من الومن ، فالنهار ك يرخي ل   
ا خاار :    علاايكم    خعملااا ا جاهااادين ماان  جااة    خنيااب  ا  ااعبيني حتكمااا   قلاا ب 

 النا  ، حا   بكم النا  ويساندوكم يف  عمالكم وبراجمكم .
واجلماهريية واللعبية خعاا    خك نا ا يف منياق الناا ، خايهب   معهام وخارخ   معهام باة 

خعااااا    خفت اا ا  بااا ابكم للناااا  وخساااتقبل هم يف  خك نااا ا خلفهااام ولااايا  مااامهم ، اجلماهااااريية
لواناااركم لتسااامع ا منهاااام ولت لّااا ا ملااااكلهم ، فلااايا الناااا  جمم عاااة مااان العبياااد واإلمااااء حااا  

 خت كم ا يف رقادم ؟
ماان ك ماا  ، وقاااطعا ظنااا  مناان  ناان  اااوف    يتاادارك  (1)امااتعض ونياار اإلصااا ح الوراعااا 
د امحااد حسان البكار ها  رجاة  اعيب ، ومان ع نام  اعبيتن امل ق  ، وقاف : خعلم      الساي

 جمينن  ليكم وفتاح احلاديـ معكم يف هيا امل     ، وجل لن عل  األرف .
قاطعتاان قااان   : الااكت ، حناان نعااارق حاكمااا   ااعبيا  كاإلمااام علااا  باان  خ طالااب ىعلياان 

 فاة لقضااء حا انا الس مني اليي جيلا عل  األرف وينام عليها، وكا  جيلاا يف مساجد الك
النااا  ، وكااا  ماان علاا  ذلااو املكااا  ينياادِّر  حكاماان يف القضاااء والسيالااة ومااا   اابن ذلااو ، 

 وكنالت
هناك لّكة خسم  بدّكة القضااء يف مسجد الك فة كا  اإلماام علا  ىعليان السا مني جيلاا 

 عليها   ناء القضاء .
مني كااا  يتجاا ف يف األلاا ا  و ااد نا التاااري     اإلمااام علاا  باان  بااا  طالااب ىعلياان الساا 

ويرمر باملعروق وينه  عن املنكار ، وكاا  يقا  يف الطااري  ، لي ااة ملااكة الناا  ، ملاكلة 
 اللي  الكبري واملر ة العج ن والف  الفقري واللاب والطفة وهكيا .

التّمااار ، جيلااا عنااده ، و حيانااا  عنااد وعناادما كااا  ينهاا   عمالاان ييهاااب  لااا  لكااا  ميااثم 
علياان هكق »اإلمااام ىعلياان الساا مني يبيااغ التماار مكاناان ، وقبااة اإلمااام علاا   م كااا غياااب ميااث

كااا  رلاا ف اهلل ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني يفعااة ذلااو ، فقااد كااا  رجااا  « الت يااة والساا م
 ااعبيا  يعا اار النااا  البسااطاء وجيالسااهم ، حاا       نيااا  لخاااة علياان وخعجااب ماان لاال ك 

                                                           
الدكت ر لعدو  ل كح املله ر بسعدو  محالي . كا  ونيرا  لإلص ح الوراعا  يف ونارة البكار األو  يف عهاد عاارق .  (1)

نالاة املاا م خقلّاد عادة مناصاب منهاا ونارة اتارجياة ورنالاة الا نراء ور 1161ويف عهد البكار وصادام  ي مناي عاام 
 ال طا ، وكناف  ار   عمالن يف حك مة صدام . 
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 ألنا  اهدت مل كا  ، فلم خكن خنيرفاخن كتنيرفاهتم . الرل ف ، وقاف  نن ليا ملكا  
ويااايكر لناااا التااااري     علاااا  بااان  باااا  طالاااب ىعليااان السااا مني كاااا  جيلاااا علااا  الاااتاب ، 
وجيلااا بااني املت اصاامني للقضاااء علاا  الااتاب  يضااا  ، حاا  ةاااه رلاا ف اهلل ىصاال  اهلل علياان 

 « . خ خراب «   وهلن وللمني ب
   ختنيارق دايه الكيفياة ، حا  خكساب قلا ب الناا  وعا اطفهم ، حنن نريد مان حك ماخناا 

 ويبق  ذكرهم يف خري . 
 انظروا    ا   وبعد قراباة  ل  و ربعماناة عام ،

كناف ذكر رل ف اإلل م و مري املبمنني ىعليهما الس مني يف القلا ب ، وحاديثهم يراروى علا  
 . املنابر واملآذ 

مل اخرك فرصة ل نير الوراعة ليثاري  ابهاخن ، الَتفاَت  ليان وقاد  ملا  لرك امحد حسن البكر   ّ 
 بانت علين م مح الغضب وقااف : الكت ، الكت ، ح  ينه  السيد حديثن وم   عن .

 فطفقت  خكلم مبةء فم  :
لقااد بعااـ اهلل لااب انن وخعااا  النااايب ىصااّل  اهلل علياان وهلاان ولااّلمني برلااالة اإللاا م كاملااة 

منااااوه عاااان  ، ألّ  الااانق  ياااار  ماااان الناقااااا  ، و   اهلل لاااب انن وخعااااا  ولااايا فيهااااا  ي نقاااا
النق ، ليا فاإلل م ليا ااجة    من يكملان لا اء   النق  ، فكة ما يفعلن  يضا  مناوَّه عن

كا  ذلو جملا قيالة الث رة  و ق اناني اللر  والغرب ، يتضامن اإللا م قا انني  ابتاة ولانماة 
: ىحاااا ف حممااااد حاااا ف    ياااا م القياااااامة وحراماااان حاااارام    ياااا م ، وهاااا  ننياااا ص وارلة حناااا  

 .(1)القيامةني
وهنااااك ق اعاااد عاماااة جعلهاااا اإللااا م للمساااانة املتجااادلة واملتطااا رة، خنساااجم هااايه الق اعاااد ماااغ 

 اخت ق الوما  واملكا .
فلكاام رؤو   حمكااام كتاباان :مااث  : يف باااب املعااام ت : قاااف اهلل لااب انن وخعااا  يف 

 خظلما   ك  م الكام
 ، فاإلل م دايا الن  يضاغ ميوانا  لتملو ر   املاف .  (1)وك خظلم  

                                                           
عن  خ عبد اهلل ىعلين السا مني  7الباب الثالـ علر ، باب هخر فين  مر الكتب ح  141بنيانر الدرجات : ص  (1)

. 
 .  271ل رة البقرة : ا ية  (1)
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يقاا ف الرلاا ف األكاارم ىصاال  اهلل علياان وهلاان ولاالمني : ىلكاا  ك يكاا   لولااة بااني األغنياااء 
 حاة اهلل البياغ وحارم منكمني ، وه  قاعدة عامة يف كة نما  ومكا  ، يقا ف اهلل عاو وجاة :

الرِّبا 
جتارة عان خاراف اف عو من قانة : ، وق(2)

 وفا ا باالعق ل ، وقااف  يضااا : (3)
(4) ،

فرها  مقب  ة وقاف  يضا  : 
(5) . 

فالاادين اإللااا م  احلنااااي  مل يتاااارك فراغاااا  يف حياااة البلااارية ، فهااا  ك  تاااا  لغاااريه ، وقاااد 
لنياغرى    الكاربى  رجغ علماء اإلل م جونياات احليااة  لاا  هاايه الق اعاد العاماة ، كإرجاا  ا

 يف كة باب .
لاايا  رى ماان الضااروري خلااكية جلنااة ماان علماااء الساانة واللاايعة يقاا م كااةٌّ علااا  اجتهااااله 

كماا خفعاة اليا م وكخباعن بالتنباط األحكام اجلونية من خلاو الق اعاد الكلياة وخقاد ها للدولاة، 
 بعض احلك مات الكربى كربيطانيا ، مث  .

يف  صدار قراراخن علا  العارق والعاالة ،  اء الربيطا  اليي يستندو ربت لن مثاك  ، بالقض
 حيـ جيلا القضاة

 يف جملا القضاء ويستنبط ا  حكامهم علا   لا  خلو القاعدخني .
وقد كسب القضاء ، بيلو ر ا النا  عل  األغلب خا ف الفاتات املننيارمة مان خررخياان 

امااة وليااااا ماان املنياال ة اتاصااة ، فالااايي ، والساابب هاا   ناان ينطلاا  نسااابيا  ماان املنيل اااة الع
خيساار القضااية ك خيساارها بساابب ع امااة ذاخيااة ، فالنااا  يعرفاا      القا اا  ك يظلاام ، و منااا 
 كاااام علاااا   لااااا  العاااارق والعااااالة ، كماااااا و   اتالاااار للقضااااية   صاااا يح  ناااان خسااااار نظاااارا  

 خاايوا منان احلا  ليعطا ه  للمنيل ة اتاصة ، لكنن ربح كثريا  بالنظر    املنيل ة العامة ، فقاد
 ألص ابن .

ول   نكم انتهجتم هيا املنهاا لتكساب   حمباة الناا  ور ااهم ، وخ فقا   يف الادنيا بسابب 
 لع ات النا  لكم.      

وبقياات طيلااة احلاا ار ارّكااو علاا  هاايه األفكااار والاارؤى حاا  قاااف يل  محااد حساان البكاار يف 
                                                           

 . 275ل رة البقرة : ا ية  (2)
 .  21ل رة النساء : ا ية  (3)
 .  1ل رة املاندة : ا ية  (4)
 .  213ل رة البقرة : ا ية  (5)
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، ولكنن مل يطب   يئا  وا قلتان لان باة عماة عكسان هناية اللقاء بر  لرطب  كة ما قلتن حرفياا  
 ااما  د 

وهاايا ليااد  اجلبااابرة ،  ذ لرعاااا  مااا انتهاااا حااوب البعاـا العفلقاا  طريقااا  معاكسااا  لإللاا م 
وملنياال ة اللااعب ،  فت اا ف  لااا  حاااوب مبغاا ف ومنباا ذ ماان قباااة النااا  ، أل  هاادق احلااوب  

 بية وخنيفية احلريات وقتة الكفاءات يف هياللسيالة الغر كا   ذكف اللعب و خضا  العرا  
 البلد العري  .

وكاناات احلنياايلة    يلقاا  البكاار حتفاان علاا  ياااد صاادام ب الااطة  باارة املاا ت ، وبعااد قتلااان 
  ارك يف جنانخن، ولعلن لكب لم   التماليح علين . 

هيا عن حديث  مغ البكر ،  ما ما قالن ه  ، فقد حد نا عن مبال  حوبن ، حياـ ابتاد   
  من :    مبالءنا مستقاة من اإلل م ، مثة احلرية واك تاكية واألمة ال احدة . ك

 قلت لن : هناك   كاكت يف ك مو .
 األوف : هة    هيه اللعارات مطابقة ااما  لإلل م  م ك ؟  

 الثا  : هة  نكم لتطبق   ما خرفع   من  عارات  م ك ؟
ة الا يفهمها اإلل م غري احلرية الاا يفهمهاا الغارب ، ف ا ف اإل كاف األوف :  ّ  احلريا

فاحلريااة يف اإللاا م ماابطَّرة ااادول األحكااام اللاارعية ، فاملساالم ملااوم باكمتثاااف ألواماار اللااريعة 
اإللااا مية يف ال اجاااب واحلااارام ، وك حااا  لااان يف التجااااون علااا  هااايه األحكاااام بيريعاااة احلرياااة، 

 األحكام اللرعية .بينما األنظمة األخرى ك ختقيد ب
 واك تاكياة الاا خدعا    ليها ك ع قة هلا باإللا م .

كإعطاااء الغااا مان مالاان    الفقااراء ، يقاا ف اإلماااام علاا     ّ  يف اإللا م حماااالن اك اتاكية
 ىعلين الس مني :

واهلل ى   اهلل فاارف يف  ماا اف األغنياااء  قاا ات الفقااراء ، فمااا جااا  فقااري  كّ مبااا منااغ غااا ، 
 . ولكن ليا يف اإلل م من مساو  اك تاكية   ء .(1)خعا  لانلهم عن ذلوني

 فهيا ها  اإلل م فا  مكاف تن للفقر ويف خنيدين للغىن. 
كااايلو    يف اإللااا م حمالااان الر ةاليااااة لكااان لااايا يف اإللااا م مااان مسااااو  الر ةالياااة 

                                                           
 . 11444ح  3ب 21ص 1ولانة الليعة :   (1)
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، فااإللا م ليا ا تاكيا     (2)كمفلكم رؤو   م ال   ء ، يق ف اهلل لب انن وخعالا  : 
 . (3)باملعاىن الايي خفهما نن وليا ر ةالياا  باملعىن الدار  يف الغرب

« األمااة »  مااا  ااعار ىاألمااة العربيااة ال احاادةني الاايي خناااالو  باان : فهاا  خيتلاا  عاان لفااك 
األماة اإللا مية  (4)«األماة» الايي ورل يف القره  الكرمي والسنة النب ية اللريفة ، فالقره  قنيد ب

 الا خيوب فيها احل اجو املالية من لغة وماف وجاه وعرقية ، بينما خق م لعا خكم حا ف األمة العربية
عل   لا  اللغة فا  خعتاربو  الفارلا  والكرلي ا مث   ا جاوءا  مان  متكاام ، وهايا  اال  

يف اللريعة ، فإذا قامت لع خكم علا   للدين اإلل م  احلنيا  و نّن  اّو  املسلمني وه  حمّرمٌ 
األلا  اإلل م  ، فإنكم لتجادو  َمن يبانركم ويعا دكم من خار  العرا   يضاا  ،  ذ    

 مجيغ املسلمني ليبالرو     ننيرخكم ، فتنيب     ق ى بكثري وا  نتم علين ا   .
 هيا  وك  .  من هنا فإ   عاراخكم ك ختف  واملعايري اإلل مية مانة باملانة ،

و ما  انيا  : يف التطبي  لتكتلف      هيه اللاعارات ليسات  كّ جمارل كلماات و لفاااظ ، 
و نكام لستم عل  التعادال لتطبيقاها فا  وجاا ل لل رياة وك وجا ل ل  اتاكية وك وجا ل لألماة 

 العربية . 
عان اللاعارات وكا  هيا األمر ه  السبب يف فلة حك مة البكار ، فكلماا كانات خبتعاد 
 الاا  طلقها كانت خفقد منيداقيتها وخقتب    هنايتها ، كما  اهدنا ذلو.

لاانة اهلل يف الاايين َخلَاا ا وهاايا مااا لاايبلي    نواف حااوب البعااـ ماان العاارا ، وهاايه :  
ماان قبااةر ولاان جتااد لساانة اهلل خباادي   

ولاان جتااد لساانة اهلل  ، وق لاان لااب انن يف هياااة  خاارى:   (1) 
حت ي   

(2) . 
 
 

                                                           
 . 271ل رة البقرة : ا ية  (2)
وك خيف   ّ  الدع ة لإل تاكية خنايف احلرّية الا جعل ها جوءا  من  عارهم ، ألّ  اإل تاكية معناها جعة منابغ  روة  (3)

 دولة ، ل اء كانت املنابغ الطبيعية  و النيناعية .األّمة بيد ال
 . و ّ  هيه  متكم  ّمٌة واحدة    ارٌة    ق لن خعا  :  (4)
 . 62ل رة األحواب : ا ية  (1)
 .  43ل رة فاطر : ا ية  (2)
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 اعتقال السيد حسن الشيرازي وجمع من العلماء والوجهاء
، باااااد   (1)علاااا  العاااارا  بااااانق ب عسااااكري  ه1311عناااادما لاااايطر حااااوب البعااااـ عااااام 

مباااااضايقة احلاااا نات العلميااااة ورجاكهتااااا ومفكريهاااااا ومضااااايقة  ص ااااااب املبلسااااات اإللاااا مية 
  خعّر اات احلاا نة العلميّااة فااا  مدينااة  والتجااار و صاا اب النفاا ذ اكجتماعااا  ، وماان هاايا املنطلاا

املقدلاة للتنياافية، فاعتقاة وفاا  فااتات متقارباة كثااري مان العلمااء واتطبااااء ، ومان الييااان كارب ء 
 وال جهاااء، قرابااة  ربعااني اكعتقاااف   خاا  الساايد حساان ومجهاارة ماان العلماااءخعر اا ا للم حقااة  و 

   نيا  .     
لسااايد عبّااا ل اللااارويف والسااايد  اااريف والسااايد ننيااار اهلل و ذكااار مااانهم : اللياااا  ر يااااد اتاااالم وا

واللي  عبد الوهراء الكعيب واللي  محوة عرب واللي  لعيد واللي  ناصر الادين واللاي  صاال  
واللاااااي  نااااااج  واللاااااي  ر ااااا  واللاااااي  علااااا  احلااااا ّوي والسيااااااد كاظاااااام عاااااارب والسااااايد حساااااني 

لهرلاتا  والسيااد مرخضاا  القاوويا والسايد اللهرلتاا  والسيد مارينا اللهرلتا  والسيد صاال  ال

                                                           
ر  من فرنساا حوب البعـ : حركة خنظيمية  لسها ص ح الدين البيطار واملسي   املعروق ميلية عفل  واليي ذخ (1)

بعد احلرب العاملية الثانية ، وفلسفة احلوب قانماة علا  اجلماغ باني الق مياة واك اتاكية علا  مباد  احلاوب ال احاد . 
والايي  صابح  ــمني ، وكاا  مسابولن القطاري هناياك فابال الركااخ 1152ى  ه1371ظهر هيا احلوب يف العرا  عاام 

وكانات لل اوب صا يفة لاريّة ــ   البلدية والقروية يف ونارة طااهر  اىي ونيرا  لإلعمار يف حك مة قالم وونيرا  للبو 
مني وبقيت خنيدر ح  قياام انقا ب عاارق مث براّدف اةهاا    1153ى  ه1372صدرت عام « اإل تاك »اةها 

مني  صااابح علااا  صااااا الساااعدي رنيساااا  لل اااوب . خقالااام احلاااوب 1161ى  ه1311صااا ت اجلمااااهري ، ويف عاااام 
مني ، وبعاااد خسااعة   ااهر مااان 1163ى ااباط   ه1313الساا م عااارق يف انقاا ب رمضااا  عااام  الساالطة مااغ عبااد

. وفاااا   ــــعنااادما قاااام ا مب اولاااة انقااا ب فا ااالة ل لاااتفرال بالسااالطة  ــــاكنقااا ب طااارل عاااارق البعثياااني مااان احلكااام 
حكاام عبااد مني قااام هاايا احلااوب باانق ب عسااكري علااا  1161ااا ن  17ى  ه1311العلارين ماان ربيااغ الثااا  عاام 

الاارمحن عااارق و لااا جملااا قيااالة الثاا رة الاايي  ااّم يف باادء خلااكيلن  محااد حساان البكاار رنيسااا  للجمه ريااة وعبااد 
الرنا  الناي  رنيسا  لل نراء و براهيم عبد الرمحن الداول ونيرا  للدفا  وصااا مهادي عّماا  ونياارا  للداخلياة وحارلا  

ــــــــالتكااااااااريا رنيسااااااااا  ألركااااااااا  اجلاااااااايش    ه1311ربيااااااااغ الثااااااااا  21بتاااااااااري   23اؤهم يف باااااااا   كمااااااااا ورلت  ةاااااااا  ـ
 .  ـمني 17/7/1161ى

 ومن الطري  :     عضااء هايا املا قد قتل ا  و  ّرلوا ، فالبكر قتلن 
صاادام ، وناااي  اغتيااة يف لنااد  ، وحاارلا  اغتيااة يف الك ياات ، وعّمااا  مااات يف ظااروق غامضااة ، والااداول هاارب ا  

 السع لية . 
 حسن لعيد .  »ن اطري الغرب  «نبري للطا  قّدوري ، وكتاب  »بغدال علا  خط النيفر «ب : للمويد انظر كتا
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كاااظم القااوويا والساايد مهاادي القااوويا والساايد هااالي القااوويا والساايد  محااد الفااايل والساايد علاا  
الفااايل والساايد حممااد كاااظم املدرلاا  والساايد حممااد خقااا  املدرلاا  والساايد هااالي املدرلاا  والساايد 

دين واللااي   ااياء الوبياادي والساايد لااعيد طعماة واللااي  جعفاار الر ااا واللااي  حممااد خقاا  خااا  الاا
 نيا

واللااي  جااا ال  (1)واحلااا  خقاا  حمماا ل واحلااا  حبيااب القهاا ا واللااي  جالااام الساااعدي  
 اتطّاط واحلا  حممد واحلا  حمسن واحلاا  باقر واحلا  صاا وهخرو  . 

ان مانااة وفا  حينن حققنا عن  و ا  املعتقلني ،  ذ كحظنا اهنم التعمل ا  ادهم  كثار ما
ناا   ماان  ناا ا  التعااييب وباتنياا ص األ، الساايد حساان ، وكااا  امللاارق علاا  خعييباان ناااظم  

 وميلية عفل  .   ى نيكوار
النياياغة »وقد ذكرت  ربعني قسما  من ولاناة التعييب الا م رلت مغ  خا  يف كتااب 

اقاا  السااجن  حاااد العلمااااء الاايين  لخلهااام حااوب البعااـ العر » ، وقااد نقلتهااا بروايااة « اجلدياادة
،  ماااا مااا ماا ر  ماان خعااييب مااغ ا خاارين ، فكاااا  قراباااة السااتني ن عاااا  ماان  ناا ا  التعااييب (2)«

 التعليا   بل   واحاد كالنيفغ اليادوي  و الفلقاة  واألخارى ، حيـ  ّ  عادلا  منهم مت خعييبن 
 .(1)باملروحة ،  و اكثر من ل   واحد 

                                                           
لام »وها  مان ال جهاااء وصااحب مقهاا  فاا  مديناة كاارب ء املقدلاة ، والساابعة األواخار الايين ذكاارهم اإلماام املبلاا   (1)

  كانت هلم ملاريغ  ل مية وخدمات  نسانية فا  مدينة كرب ء املقدلة .« ظلن
وك خيفااا  :  ّ  الاااايين ذكاااارهم اإلماااام املبلاااا  هاااام امم عااااة األو  مااان املعتقلااااني ماااان  ننيااااره ، و عقااااب ذلااااو اعتقاااااف 

املسااااجد  مثااااف اللاااي  عباااد احلمياااد املهااااجر  جمم عاااات كبااارية  اااّمت العلمااااء واملفكااارين والكتااااب واتطبااااء و نماااة
واللي  حسن اللّمري والدكت ر السيد حمسان القاوويا  والسيد عبد احلسني القوويا واللي  عبد األمري الننيراوي

  . 
 ني طبعة بريوت ملبلسة الب   . 513   ص  512انظار كتااب النيياغاة اجلديادة لعامل احلرية والرفاه واإل ا  ىص  (2)
 من  لاليب التعييب اجلسدي والنفس  يف لجن قنير النهاية :     (1)
ت ط يلة ب الطة الني ندات وه  عبارة عن  نابيب من املطّاط يف لاخلها م ال . الضرب علا  قدم  السجني لساعا1

. ربط اليدين عل  مساند خلبية والضرب بالني ندات عل  مجيغ 2حديدية ومنيممة خنيميما  فنيا  هليا الغرف  
ماان  . الكااّ  بالكهرباااء والسااجانر وعلاا  اتنياا ص فااا  املناااط  احلسالااة4. اجللاا   علاا  كرلاا  املاا ت 3اجلسام 
. الضااغط علاا  الاار   بااالط   7. نفاا  اجلساام ب الااطة منفااا، اهلاا اء 6. قلااغ فااروة الاار   وقلااغ األظااافر 5اجلساام 

.  جباار 1. صب املاء الساخن علا  الر   صيفا  والبارل  تاءا  من  بكة املياه املثبتة يف لق  الغرفة 1احلديدي 
. 11النياا ر التلفوي نيااة وال ياااة ملااان ك يسااتجيب لاايلو  املعتقلااني باار  يضاارب  حاادهم ا خاار ايانااان وخلااتقط هلااام
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 يب النفس  ،وكان ا ك يت ان   فا  الت دام التعي
والتعااادَّي « علااايهم هكق الت ياااة والسااا م » مثاااة  جباااارهم علاااا  لاااّب األنماااة األطهاااار 

 علا  حرمة النيديقة الوهراء ىل م اهلل عليهاني و تم املراجغ العظام ، وما   بن ذلو . 
، وقالااا ا  ّ   محااااد (1) مااا اعتقاااف الساايد حساان فقااد خاااّم مبكيااادة خبيثااة ، فقااد جاااءوا  لياان

السايد . فارخادى (2)البكار ا رنايا اجلمه رياة هناياك ا يرياد    يلااورك يف بعاض األما رحسان 
 مل يعد. بغدال لكننم بسن وذهب معهم    

بعااد ذلاو مباادة جااء  حااد  عا ا  النظاام ، وهاا  عباد األمااري ما ّ نااج  وهااا  بعثا  يسااكن  
ة  فا  نمانن وكاا  منياري كرب ء وكا  ليئا  للغاية لكن  باه كاا  طيب النفا وكا   ي  علري 

 هايا البعث  العفلق  ه  القتة بعد    قتة بيده عدلا  من األبرياء العّوف . 
علاا   ي حاااف : جاااء هاايا الرجااة ماان العاصاامة بغاادال ، وذكاار لاابعض  صاادقاننا ، بااار  

 ، و نن يتعرَّف للتعييب القال (3)«قنير النهاية » السيد حسان معتقة يف لجن 
                                                                                                                                                                      

.  جبااار السااجني علاا  11 جبااار السااجناء    يبنياا   حاادهم يف وجاان ا خاار  و يباا ف  حاادهم علاا  ر   ا خاار 
.  جباار الساجني    يقلِّاد صا ت الكلاب وطريقاة لاريه 12مسح األحيية  و ينت ة   نيية ةساار السااقطات 

.  جبار السجني    يديل باكعتافات الاا يلّقان داا يف خساجية 13يف هيه احلالة  و   يهجم عل  السجناء وه 
. منااغ السااجني عاان خناااوف الطعااام واملاااء 14خلفوياا   وحتفااك هاايه األ اارطة يف مركااو األماان القاا م  ل قاات احلاجااة 

. الااور  16ساام . لاال  اجل15لعاادة  يااام و جباااره علاا  خناااوف القاااذورات باادف الطعااام ، و اارب الباا ف باادف املاااء 
 حضاار خاب خااا  « : املااة»بااالورني   و بالساام م . وماان ابتكااارات ناااظم كااوار يف التعااييب كمااا نقلهااا العلاا ي ملااة 

والتدع   صلب املعتقلني ولّفن باحلبة مث  لخلن يف التاب ت ، و غل  غطاءه باملساامري و حضار املنلاار ونلاره    
 ننيفني  مام املساجني . 

السج   واملعتق ت انلالت بعد ذلو ، فقد حتّ ف قنير امللح يف منطقة  ب  غريب  لا  لاجن كباري كمااا  وك خيف     
الت دمت البي ت اتاصة الا خلرق عليها مديرية األمن العامة كمعتق ت ، و نلرت لج    خرى يف مديرية 

يف بغدال . راجغ كتاب بغادال علا  خاط  األمن العامة ومديريات احملافظات وفا  مقر اكلت بارات ولرية اتّيالة
 النيفر ، نبري قّدوري .        

 وكان ا جمم عة من العسكريني ، وذوي رخب  عالية .  (1)
ونفااا الطريقااة الاات دمها امليجاار باا يل قبااة  اا رة العلاارين عناادما وّجاان رلااالة    نعماااء احلركااة اإللاا مية يف كاارب ء  (2)

ص ح األم ر ، وعندما خ جه ا  لين وكان ا  كثر من علرة    اص ، اعتقلهم املقدلة ، وطلب منهم التلاور إل
 و بعدهم    جويرة هنجام يف اتليا مبا فيهم اللي  حممد ر ا جنة اإلمام حممد خق  اللرياني . 

القد ة بنااه وه  عبارة عن بناء   م ووالغ حتيط بن  راف  نراعية وحدان  وبساخني ويقغ عل  النهر فا  هناية كر،  (3)
 ، وفين قتلت العانلة« قنير الرحاب«  عبد اإللن  حد مل ك العهد امللك ، وكاا  يسم  هنياك ب
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 . و   حياخن يف خطر
 وذكر اترب خببـ وخلّف  ،  ام   اق  نن ليعدم كحمالة .

ومل يو هبكء املعتقلا   ون صادر اّقهام حكام اإلعادام ، لايلو كاا  ننيايبهم التعاييب 
القال  والضرب املبارح والسجن عدة  ه ر، ألّ   للاا ب امل اابرات وا اح ومعلاا م، فالاايين 

 السك ت ، وكمثاف عل  ذلو :ين و   عدامن يت يو   ناءه جانب النيمت و 
 

 اعتقال حادثة
احلاااا  طالاااب لّكف   نياااية معروفاااة يف كااارب ء يعماااة صااايدكنيا  وكاااا  لااان  اااقي   اااتهن 
احملامااااة اةااان احلاااا  حساااني لّكف ، وهاااا  رجاااة متااادين كثاااري الوياااارة للعلمااااء و ضااار جمالساااهم 

 و ضار ص ة اجلماعة ويكثر من التلل عل 
 العتبات املقدلة .

قاا ف احلااا  طالااب لكف: يف  حاادى الليااايل كااا   خاا  حسااني نانمااا  عناادنا يف البياات ، ي
، طلاب    ينياط ب  خا  « عبااد العااف»و ذا بالباب خطر  من قبة رجة األمان وكاا  اةان 

 حسني معن . 
 فقاف حسني : لعا ارخدي م بس  .

نااو ك ختاارخر  كثاار قاااف عباااد العاااف : ك حاجاااة لاايلو خسااتطيغ    خاار  مب بااا الناا م أل
 من ًا لقان  .

قاااف احلااا  طالااب : انتظاارت عاا لة  خااا  بفااار  النياارب ننياا  لاااعة مث لاااعة مث  ااا ث 
 لاعات ، وعند منتني  اللية طرقت الباب و خربونا برهنم  عدم ا  خ  .

وعلمت فيما بعاد    الايين  عدماا ا ماغ  خا  حساني ًاا و ربعا     نياّية عراقيّاة مان 
                                                                                                                                                                      

امللكية مبا فيهم فينية الثا  وامللو عبد اإللن والليا  مرّثة يف جثتيهما ول   بالل ار  ، وعند جم ء عبد الكرمي قالم 
مني الااتر دم كملااف ، و يف عهااد البعثيااني غااري اةاان    1151ى  ه1377   احلكاام عاارب انقاا ب عسااكري عااام 

 ما لنهاية امللكية  و لنهاية الت قيا   و لنهاياة اإلنساا  ذخ يفاا  و رهاباا ، ونظارا  لساعة املكاا  وبعاده « قنير النهاية»
 اااعبا  عاان  نظااار النااا  الاات دم لاااجنا  بلااريا  للمجاهاادين والثاا ار بعااد    غاااريوا خارطتاان و  اااف ا  لياان  قساااما  و 

جلهاان األماان  »قنياار النهاياة  «جديادة ، و حلقا ا بان قنياارا  هخار  نبان إلحادى بنااات امللاو فينياة . وذخضاغ  لارة 
 الق م  السّري ويلرق عل  القنير يف  وانة السبعينات ناظم َكوار عض  فر  قيالة بغدال . 
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 را  من البنيارة واحللّاة والديا انّية والنجا  األ رق والكاظمّية وبغدال و ... تل  مناط  الع
ومااان األ ااا اص الااايين خعر ااا ا ل عتقااااف، واقتيااادوا    الونواناااات يف خلاااو الليلاااة ولااانفا 

 .       (1)الغرف وبالطريقة نفسها ا ًا لقان  فقط ا من هابكء احلاا  عبد احلسني كّم نة
  ط   لراحن ا احلال ة ، فقاف :  وقد نقة يل ا بعد

اقتالونااا ا  نااا وحسااني لكف ا    بغاادال ، و لخل نااا يف ننوانااة صغااارية كااا  فياااها ًسااة 
 و ربع   لجينا ، وهام اليين  عدم ا مجيعا  فا  خلو الليلاة ا ما عدا عبد احلسني كّم نة ا .

ديناة واحادة و اكم هنماا وكانت طريقة اإلعادام :  هنم يدع   يف كة مرة   نيني من م
 حماكمة ص رية مث يقتالوهنما    لاحة اإلعدام .

جاء لورنا ، فنالونا برةاننا ا  نا وحسني لكف ا حيـ كّنا من مدينة واحادة وها  كارب ء 
 . 

اقتاالنا اللرط   لا  غرفة حتت ي عل  منضدة ، وكانات  ر اية الغرفااة مغطااة باالتاب ولاام 
 لغرفة .يكن هناك كرل  يف ا

كنا حنن اك ناني واقفاني وكاا  خلفناا  ارطيا . خكلام احلااكم مان خلا  املنضادة ، فسارف 
حسني لكف : اكلم، اللقب ، العمة ، العمر ، و ربعاة  و ًساة  لائلة  خارى مث التفات    

 اللرط  ووجهن يقطر بغضا  وحقدا ، فقاف: احلكم  عدام . 
ةعاااات  صاااا ات الرصاااااص ، وعنااااد  ذا   فرخاااايوا حسااااني لكف و خرجاااا ه ؛ وبعااااد لقااااان 

 الفجر خيقنت  نن اعدم .
 اّلت قا اي واهناارت  عنيااخ وا اطربت حاالا ، «  عدام » عندما نط  احلاكام بكلمة 

 ومل اكن الري ماذا  فعة .
بعد ذلو جاء لوري ، لرلا احلاكم : ما ه  اةو، لقبو ، عمارك ، عملاو ، و لائلة 

                                                           
وكانت خرجغ  لين العلرية يف  م رهاا وحاّة عبد احلسني كّم نة   نيية كرب نية مثقفة ين در من علرية با  لد ،  (1)

ملاااكلها وكاايلو العلااانر األخاارى ، وكااا  يّتنياا  باااحلوم والدرايااة والفطنااة والكيالااة . وكااا  هلاايه األلاارة  عاا م 
 ليالي   برنوا يف خاري  العرا   با  اكحت ف الربيطا 

وطارلوا املتنياّرق العثماا  محاوة   ه1333ث عاام  مثاف األخ ين اللي  ف ر الدين واللي  حممد عل  اليين قاالا حا ال
» ، وهيه احلال ة مله رة اال ة محاوة باو ، ونرفياا    جويارة   ه1331بو من املدينة اليي جاء    ال كية عام 

 .   ه1355يف اتليا باعتبارها معسكرا  لإلجنليو ، وخ فا  اللي  ف ر الدين عام « هنجام 
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 حيب ، مث خ جن  لا  اللرط  وقاف :  طل  لراحن .   خارى روخينية كالا  لارف صا
 خرجااا   مااان الغرفاااة و نااااا ك اصاااد  ذلاااو ، فرخاااي  اللااارط   لاااا  خاااار  املباااىن مث  لاااا  
اللااااار  الفرعاااا  مث الرنيساااا  ، و نااااا مناااادهش ومتعجااااب ،   نااااا الاااايي  لااااري علاااا  قاااادم َّ ؟ مث 

 ا  ذلو بعد  ذا  الفجر . الترجرت ليارة نقلتا    مدينا ا كرب ء املقدلة ا وك
وقد قض  عبد احلسني كّم ناة بعاد خلاو ال اقعاة، فاتة مان الاومن فاا  املستلاف  ملاا  صاابن 

 من ا طراب نفس  واهنيار عنييب . 
وفيماااا بعاااد التقنيااايت كيفياااة  عااادام احلاااا  حساااني لكف  و طااا   لاااراح عباااد احلساااني  

رفااات السااابب . و ّ  اإلفااارا  قاااد مّت كّم ناااة ، مااان باااني هااايا العااادل الكباااري مااان املعااادومني ، فع
ب لاطة والد نوجتن ، وكا  يدع  احلا  حمسن قلب  وكنت  عرفن من قريب ؛ فانان مبجارل    

 ةغ نبر اعتقاف
صهره احلا  عباد احلسني كّم نة لافر  لا  العاصمة بغادال وكاا   ماة معان ًساني  لا  

 لينار .
كااااا  جمرمااااا  ولاااافاكا  للاااادماء كبقيااااة ونااااوف عنااااد خااااري اهلل طلفاااااح ، وهاااا  خاااااف صاااادام ، و 

 .  (1)املسبولني يف احلك مة
وطلب منن  نقاذ عبد احلسني وذخلينين مان الساجن، وقااف لان :  ي مبلاإل خطلبان  عطياو ا 

 والبعثي   يف العرا  معروف    مغ املاف و نن من السهة  غ اؤهم بن ا  . 
 .(2)   ل  لينارا  مّد احلا  حمسن يده  لا  جيبن و خار  كيسا  فين ًس  

وعل  الف ر اخنية طلفاح هاخفيا، وماا     هنا  اخنياالن حا  قااف يل: انتها  األمار لايفر  
عن صهرك وليع ل    كرب ء . وفعا   عاال عباد احلساني كّم ناة    كارب ء بعاد    خار  مان 

 فم امل ت . 

                                                           
معلااام ابتدانياااة وربياااب عااا ء الااادين ال ل الااا  ، عينااان قالااام بعاااد انق بااان بلاااهرين ماااديرا  خاااري اهلل طلفااااح مسااالط : (1)

للمعااارق ببغاادال مث  نولاان    مفااتش للتعلاايم اكبتااادان  ، وكااا  قبااة ذلااو مربيااا لألغنااام واألبقااار، وبعااد انقاا ب  
ملااايهيب الساااا وقبليتااان مني  صاااب ت لااان الياااد الطااا   يف احلكااام ، ونظااارا لتعنيااابن ا1161ى  ه1311البعثياااني عاااام 

 اجلاهلية اخي ينكة با خرين ، ولن خاري  ول ء باجلرانم ، قتلن صدام بعد    قطغ رجلين . 
وبقيمااة النقاا ل مقارنااة بالنساابة ملااا كاناات علياان وقتهااا وال قاات احلا اار، فااإ  هاايا املبلااإل يساااوي لااتة هكق  ااع  وااا علياان  (2)

  ل  لوكر .  171ا  ،  ي يعالف 



 171 

 هكيا يتّم قتة النا  ، وهكيا يتّم  نقاذهم دد
 حاكخن . ـ ط ياة ولرذكر  حدىواحلديـ عن طلفاح حدي

 

 نبوغ طلفاح
كتاااب طلفااااح كتاباااا  جااااء فيااان : كاااا  حقاااا  علااا  اهلل    كخيلااا     اااا  : الااايباب واليهااا ل 
والفاار  ، وقاااد طبااغ ماان هاايا الكتاااب كميااات هانلااة ، وقااام بتااا نيعن يف عاادة باا ل ماان العااامل 

(1). 
ي ، كاا   ماماا  للجماعاة فاا  جاامغ وكا  هنااك عاامل ليا ها  السايد حممااد طااهر احليادر 

ببغااادال ، عنااادما  اهااااد الكتااااب ، ابتسااام ابتساااامة خفيفاااة ا وكاااا  هنااااك رجاااة  (2)املنياال ب
 ااابرات حا ااارا  فااا  املااا ا  اهاااد خلااو اكبتسااامة ، فالتااادع  الساايد اجلليااة    مديريااة 

اللاانب ا ااطر الساايد  األماان وكااا  الطقااا حااارا  جااادا  ، فقااّدم  ااابط األماان للساايد قدحاااا  ماان
 للربن ، ألنن ك يستطيغ رله لك نن  هانة يف عرق العرب وخ فا  من ع اقب عدم اللرب . 

 رب السيد اجللية قدح اللنب ،  ام عال    البيت فرحا بالتسّمم، فيهب    الطبياب 
حاا  فلاام يفلااح الطبيااب يف  نقاااذه لقاا ة السااّم ، خااده رت حالتااان النياا ية ، ومااا هاا   كّ  يااام 

 انتقة    رمحة ربّن .
، ولكان باالقه ة بادف ى نيوديا األلل ب قتلا ا اتطيب اللهاري اللي  عباد الوهاراء الكعايب

اللنب ، وهيا الس ح اليي عرّب عنان معاوياة بان    لافيا  عنادما قتاة مالاو األ ات :    هلل 
 جن لا  من عسة . 

من لنب ، وجن لا  مان قه ة ، وجن لا  مان  ّ  منها حوب البعـ يف العرا :  ّ  لناا جن لا  
،  (1)حنطااة ، عناادما ونعاا ا علاا  النااا  حنطااة مساام مة، ذهااب  اا ّيتها املئااات ماان األبرياااء

                                                           
الداخة ملكتب طلفاح  واخر السبعينيات يرى خل  كرلين ل حة منني بة كتب عليها العبارة التالية : بينناا وباني    ّ  (1)

  يرا  جبة من نار . 
 جامغ املنيل ب : مان اجل امغ القد ة فا  مدينة بغدال يقغ يف حملة صبابيإل ا ف :  ي حملة األصبا  الواهية .  (2)
دمها البعثي   لتنيفية اتني م : الدها بالسيارات ، و ط   النار من السيارات املسرعة ، ومن ال لانة الا الت  (1)

والااتعماف الساام م كالثااالي م يف الطعااام واللااراب وهاا  لااّم مركااب مااان لاابغ ماا ال ، كينفااغ معاان طبيااب وك لواء 
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فالاايي ك خيلاا  اهلل لااب انن وخعااا  يفعااة مااا يريااد ، وهاايا هاا  ل ب املسااتكربين واملسااتبدين 
 والطغاة. 

 لع انا    احلمد هلل رب العاملني. هيا هخر ما  رلنا بيانن فا  هيا امل تنيار ، وهخر
 لب ا  ربو رب العوّة عّما ينيفا   ول م عل  املرللني واحلمد هلل رب العاملني .   

 قم املقدلة
 حمّمد اللرياني           

                                                                                                                                                                      

و  يف القتة ، والطرول ويقض  عل  الض ية ببطل، و نلاء عنيابات اإلجرام كعنيابة  خ طرب الا خست دم الفب 
 اكنفجارية ، والقتة يف السج   وحتت التعييب ، وح الث خفجري الطانرات ح  عرفت هيه بالطريقة العراقية . 
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 تراجم وتهميشات الكتاب
 

 الشيخ محمد تقي الشيرازي
راجاغ التقلياد العظاام هية اهلل العظم  اللي  حمماد خقا  بان حماب علاا  اللارياني ، مان م

يف العرا  ، خسلم نمام املرجعية الدينية بعد وفاة  لتاذه اماادل اللارياني صااحب  ا رة التنبااك 
، ولااان « علااايهم الّسااا م».لااان باااا  ط ياااة يف حفاااك احلااا نات العلمياااة ونلااار علااا م  هاااة البيااات 

رلاااة جنلااان م و 1114م اقااا  ليالاااية مرلااارفة ، فقاااد  فااا   اااد اإلحااات ف اإلجنلياااوي للعااارا  
اللااي  حممااد ر ااا لإللت ااا  بقااا ات اماهاادين املتاا جهني حنااا  جبهااة ىاللااعيبةني بقيااالة الساايد 
حممااد احلياادري، ووقاا  ب جااان اكلااتعمار اإلجنليااوي عناادما  رال املعتمااد السااام  السااري بريلاا   
كاا كا    يننيااب نفساان رنيسااا  للعاارا  عاارب انت اااب صاا ري ، فرصاادر اللاارياني فتاا ى ارمااة 

. وخطاط للقياام بثا رة   ه1337ربيغ الثا  21اب غري املسلم رنيسا  للب ل اإلل مية يف انت 
مني والا عرفت باالث رة ال طنياة  و  ا رة 1121ى  ه1331عارمة  د اكلتعمار اإلجنليوي عام 

 العلرين .
 صاادر فتاا اه اللااهرية  ااد الت اجااد اإلجنليااوي يف العاارا  وّااا جعااة اإلجنليااو جياارو   ذياااف 

مطالباة احلقا   » تيبة واكنكسار ويس ب   جي  هم مان  رف الرافادين . ونا  الفتا ى : ا
واجبة عل  العراقيني وجيب عليهم يف  من مطالبتهم رعاية السلم واألمن، وجي ن هلام الت لاة 

و رلاة رلاة الثا رة مان رجااف الادين «. بالق ة الدفاعية  ذا امتنغ اإلجنلياو عان قبا ف مطااليبهم 
 مناط  العرا  ينلرو  مضم   فت اه وإللارة النيرا   ّد اإلجنليو .    مجيغ

 و لى م قفن     لغانها.  ه1336كما وق   د املعاهدة الربيطانية اإليرانية عام 
اخني  بيكاء خاار  وخ ا اغ عجياب ولما اة يف األخا   ، يقا ف هغاا باورك الطهارا  يف  

لاااارين لاااانة فمااااا ر ياااات مناااان نلّااااة وك عا اااارخن ع «يف حقاااان  261ص 1كتاباااان نقباااااء البلاااار  
 نكااارت عليااان خلّاااة وباحثتااان ا ناااا علااارة لااانة فماااا ةعااات منااان  ك األنظاااار الدقيقاااة واألفكاااار 

. وملاا لائة اللاي  حمماد كااظم اللارياني خلمياي املارينا اللارياني  » العميقة والتنبيهات الر ايقة
 .  »الئل   عن عنيمتن  «عن عدالة  لتاذه  جاب : 
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لسااام علااا  ياااد عمااا ء اإلجنلياااو فالتلاااهد ليلاااة األربعااااء الثالاااـ علااار مااان ذي اغتياااة با 
مني . ولفن يف حرم اإلمام احلساني ىعليان الّسا مني 17/1/1121ى   ه1331احلجة احلرام لنة 

. خرك عّدة مبلفات منها : حا ية عل  املكالب ، رلالة يف ص ة اجلمعة ، رلالة يف اتلة 
 . 

جنلاة اللاي  حمماد ر اا ماغ  حااد علار جماهادا  مان مديناة كارب ء وبعد وفاخن نف  اإلجنلياو 
    جويرة هنجام يف اتليا .

 
 الملك فيصل

مني ، وعرانّي ملكاا  1113ى  ه1311فينياة ابن اللري  حساني : ولاد فاا  الطاان  عاام 
مني  ماان قباة احلاااكم العسااكري 23/1/1121ى  ه1331ذي احلجااة  11علا  العاارا  بتارري  

يلسن ول رنا وبتوكية كرنو  يف مبار القاهرة اليي عقد برنالاة ونسا  خلر اة العام هرن لد و 
مني ومثَّاااة العاااارا  يف 12/3/1121ى  ه1331ونيااار املساااتعمرات هناااياك يف األوف مااان رجاااب 

املبار بيارل  ك كا املندوب السام  الربيطانا  ولكرخريخن لللبو  األجنبية املا بية ، وكما 
لااليت وثااة املاليااة يف مكتااب احلاارب والك ل نيااة ج لااب املستلااار يف حضاار املاابار السااري كاارل 

ونارة الاادفا  العراقيااة وونياار املاليااة اليهاا لي املعااروق لالاا   حسااقية واجلنااراف  يلماار ه لااد  
والسااري والتكاا  جنرياا  قانااد القاا ات املساال ة يف منياار وفلسااطني والسااري الم نااد وثااة القاا ات 

 ل نيااة خريفاا ر املقياااام السيالاا  والسااري جيااا فري لااامل ند ناناااب الربيطانيااة يف باا ل فاااار  والك
قانااااد الطااااريا  ولااااكرخري امم عااااة ويناااادهام لياااارن والسااااري هرباااارت صاااام نية والسااااري اخكتساااان 

 مستلار ونارة اك غاف وامل اص ت والسري رونالد لت نر . 
ختياااار حّكاااام ومهماااة املااابار حتدياااد ع قاااة العااارا  بربيطانياااة ورلااام احلااادول باااني الااادوف وا

ااّة  هتماااامن  للعاارا  واألرل  وفلسطاااني واااـ مساارلة األكاارال يف مشاااف العاارا  . و و  فينيااة جر
علااا   ر اااء اإلجنليااو وكسااب وّلهاام، وقاااف فاااا  خطبااة التتاا يا : وقااد صااّرحت ماارارا  باار  ماااا 

ا    األمااااة حنتاااا   ليااان لتقياااة هااايه الاااب ل يت قااا  علااا  معاوناااة  ّماااة ااااّدنا برم اهلاااا ورجاهلاااا، ومبااا
ونسااتعني دااا الربيطانياااة  قااارب األماام  لينااا و كثرهااا غااارية علاا  منياااحلنا ، فإنناااا لنسااتمد منهااا 

وحاادها علاا  ال صاا ف    غايتنااا املنلاا لة يف  لاار  وقاات . ويف مكانااا  هخاار ماان خطبتاان قاااف : 
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 كا الايي و   ل ا   اام ال     بإ  اكلتلارة مغ ف اماة املنادوب الساام  الساري بريلا  كا
يرهن عل  صداقتن للعرب خّلدت لن اليكر اجلمياة ، لننياة    غايتناا هايه برلار  وقات    

  اء اهلل . 
مني 1/1/1133ى  ه1352والااتمر حكاام فينيااة  لااا  السااابغ علاار مااان  مجااالي األو  

 لنة ولفن يف بغدال. 41حيـ خ ىف يف ل يسرا يف مدينة بر  عن عمر يناهو 
ة : يقاا ف النقااا  فااا  كتاباان  اايعة العاارا  :   ااارت بعااض التقااارير وامتااان حكماان بالطانفياا

الربيطانياااة بااار  امللاااو فينياااة كاااا  متلهفاااا  بنيااافة خاصاااة علااا    اااعاق نفااا ذ العلمااااء الااايين 
 اعتربهم غري  لنيني لإلجنليو. 

 
 عبد الرحمن الكيالني

 ااّكة مني ، 1145ى  ه1261عبااد الاارمحن النقيااب النقلاابندي الكااي   ، ولااد يف بغاادال 
 وف حك مااة ا بعااد اإلطاحااة بثاا رة العلاارين ا باارمر ماان القانااد الربيطااا  السااري بريلاا  كاا كا 

مني . بلغات الا نارات الاا خر لاها    اة ، 25/11/1121ى  ه 1331ربياغ األوف  12بترري  
مني. وكاااا  مااان الااادعاة 16/11/1122ى  ه1341والاااتمر يف رنالاااة  لاااا   واخااار ربياااغ األوف 

ليو ، ويعتقاد    الاتق ف العارا   ماٌر حمااف وك  كان قب لان ، كماا ك  ا  ألي ل رخباط باإلجن
عراقااا     ينياااابح رنيسااااا  للدولااااة ، وكااااا  رجااااة لياااان لرااااا املاااايهب ومتعنيااااب  ااااد األكثريااااة 

 مني .1127ى  ه1366الليعية . مات عام 

 
 غازي بن فيصل

رل  ماااغ مني ، وكاااا  يساااكن يف اك1112ى  ه1331غااااني بااان فينياااة ولاااد يف مكاااة عاااام 
اكلارة امللكيااة ، جااء    العاارا  وكااا  عماره هنااياك لات لاان ات بعااد ا  ننياب والاااده ملكااا  

مني 1/1/1133ى  ه1352علا  العااارا  . عراني ملكااا  بعاد ماا ت ابيان فينيااة يف مجااالى اكو  
مني و ّكلت يف عهده مثا  ونارات ، ابتاد ت با نارة 3/4/1131ى  ه1351والتمر    صفر 

األو  وانتهات با نارة نا ري الساعيد الثالثااة . قتاة ا ار اصاطدام لايارخن الااا كااا   مجياة املادفع 
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 يق لها بنفسن بعم ل كهربان  بالقرب من قنير احلار ية لي   . 

 صالح جبر
مني يف مدينااة الناصاارية ، لر  احلقاا   وعرااانّي 1111ى  ه1311صاااا جاارب ، ماان م الياااد 

مناصااب منهااا ونارة املعااارق يف    ااة لورات يف  مني ، خقلّااد عااّدة1131ى  ه1341نانبااا  عااام 
، وونارة الداخليااااة يف  ربعااااة لورات يف وونارة نااا ري السااااعيد الثالثااااة والرابعاااة ونارة مجياااة املاااادفع  

ونارة ن ري السعيد الساللة والسابعة وونارة خ في  الس يدي ، وونارة اتارجية يف لورة واحادة 
نارة املالياااة يف  رباااغ لورات يف ونارة نااا ري الساااعيد الساللاااة يف ونارة نااا ري الساااعيد الثالثاااة ، وو 

وونارة الباجن ج  األو  والثانية وونارة خ في  الس يدي الثانية ، وونارة اللبو  اكجتماعياة يف 
لورة واحااادة يف ونارة نااا ري الساااعيد اتامساااة ، وونارة الااادفا  يف لورة واحااادة يف ونارة الباجاااة 

مااا ين يف لورة واحااادة يف ونارة الباجاااة جااا  الثانياااة ، وونارة العدلياااة يف جااا  األو  ، وونارة الت
مني 1147ى  ه1367لورة واحادة يف ونارة حكمات لااليما  ، ورنيساا  للا نراء يف لورة واحاادة 

مني وملدة علرة   هر ، وعنّي متنيرفا  ملدينة 1135ى  ه1354وعرنّي متنيرّفا  ملدينة كرب ء عام 
مني، واختااتم حياخاان السيالااية 1151ى  ه1371ة اك ااتاك  عااام البنياارة .  ّلااا حااوب األّماا

مني  عنااااادما اهناااااار بن باااااة قلبياااااة وهااااا  ينتقاااااد نااااا ري 6/6/1157ى  ه1377ذي احلجاااااة  11يف
 السعيد يف كلمة كا  يلقيها يف جملا األعيا .

 بكر صدقي
  ه1355اللاااا اء بكاااار صدقااااا  : قااااام بااااروف انقاااا ب عسااااكري فااااا  العاااارا  يف  ااااعبا  

مني وكااا  هنااياك  ماارا  للقاا ة اجل يااة ، حيااـ نحفااات قطعااات اجلاايش اتا ااعة 21/1/1236ى
كمرخن من ل اء ليا  ا  بغدال خبانره الفرقة األو  ، واّكن مان لخا ف بغادال والسايطرة عليهاا 
ا وقتة فيها جعفر العسكري ونير الدفا  عندما كا  يف طريقن لتسليم رلالة خاصة مان امللاو 

نقاا ب ا و طاااح باا نارة يالااني اهلااامش ، وا ااطر امللااو غاااني    ي افاا  غاااني بلاار  وقاا  اك
علاااا  خلاااكيلة ونارياااة فر اااها بكااار صااادق  برنالاااة حكمااات لاااليما  . و بعاااد  عضااااء الااا نارة 

 السابقة ا  اتار  .
لكن انق ب بكر صدق  مل يدم ط ي   حيـ خعرَّف حملاولة اغتياف يف الثاا  مان مجاالى 

مني وقتة مغ الل اء حممد عل  ج ال همر الق ة اجل ية ، وذلاو 11/1/1137ى  ه1356الثانية 
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  ناااء خ اجااديا يف مطاااار امل صااة  وياااا يف طريقهمااا لويااارة خركياااا ، وعراااني َخَلفاااا  لبكاار صااادق  
 الفاري  عبد اللطي  ن ري اليي يلغة مننيب ونير الدفا  . 

ة يف الرميثاة ، حياـ قتاة ومن ةات حكمن  نان الات دم العنا  والقا ة يف قماغ اكنتفا ا
فيهاا اللاي ، والنسااء واألطفااف وقتاة جرحااهم . وكاا  صادق  ماغ رفاقان يرخاال حما ت األنااا 
والطااااارب لنلااااار الفساااااال فاااااا  العااااارا  وةاااااح للجااااااراند    خكتاااااب امل ا ااااايغ الاااااا خناااااايف العفاااااة 

 اكجتماعية واألعاراق وخقاليد الساندة فا  الب ل. 
 

 سعيد القزاز
مني    1153ى  ه1372مااان الق مياااة الكرلياااة، اصااابح ونيااارا  للداخلياااة عاااام لاااعيد القاااوان 

مني ويف لااااابعة ونارات هخرهاااااا يف ونارة  محاااااد  تاااااار باباااااا  ، و صااااابح ونيااااارا  1151ى  ه1377
لللااابو  اكجتماعياااة يف ونارة نااا ر الااادين حمماااا ل .  عدمااان عباااد الكااارمي قالااام وصااا ر حماكمتااان 

ماان كتاااب احملاكمااات . وماان مجلااة مااا قالاان  241ص    1م جاا لة يف اجلااوء اتاااما ماان ص
يف لفاعااان يف احملكماااة :  ناااا ف ااا ر بااار  كنااات فّعااااك   عماااة بااا ح  مااان رّخ وعقاااة يف ر لااا  

 وقلب يف صدري حميِّرا  من  رور اللي عية و خطارها عل  ال طن العويو .

 فيصل بن غازي
  ه1354دال عااااام فينيااااة باااان غاااااني باااان فينيااااة املعااااروق بفينيااااة الثااااا  ، ولااااد فااااا  بغاااا

م وكااا  3/4/1131مني ، عراانّي ملكااا  علاا  العاارا  بعااد وفاااة  بياان وابتااداء حكماان يف 1135ى
لاانةني 11عماره هناياك ًساة لان ات ، ونتيجااة لنياغر لانن وعادم بل غاان لان الر اد القاان   ى

مني 1153ىهيااار   ه1372عراانّي خالاان عبااد اكلاان وصااّيا علياان يراادير  اابو  الااب ل . ويف  ااعبا  
فينياااااة الاااايمن الدلاااات ري بعااااد     لغياااات ال صااااايا علياااان . و ااااّكلت فااااا  عهااااده ًسااااة  لى 

و   ااااا   ونارة بضااااامنها ونارة اإلحتاااااال اهلاااااامش  باااااني العااااارا  واألرل  والاااااا ختااااارل  مااااان لااااابعة 
األعضاء ،  ربعة من العرا  يتوعمهم ن ري السعيد و   اة مان األرل  يتاوعمهم  باراهيم ها ام 

مني ، قتاة 1151ىهياار   ه1377اإلحتاال اهلاامش  رنيساا  هلاا يف  ا اف  . و صبح فينية يف لولة
مني يف قنير الرحاب مغ  غلب  عضاء 1151ىا ن   ه1377يف انق ب قالم يف ذي احلجة 

العانلااة امللكيااة . للمويااد راجااغ كتاااب فينيااة الثااا  عانلتاان حياخاان مبلفاخاان ، امحااد فاا ني عباااد 
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 لعرا  ، لدعاة امللكية الدلت رية . اجلبار وكتاب امللكية الدلت رية يف ا

 الشيخ جعفر الرشتي
مني، مث 1112ى  ه1311هية اهلل اللي  جعفر الر ا ، ولد يف مدينة ر ت اإليرانية عاام 

هااجر    العتبااات املقدلاة يف العاارا  ل نتهاااف مان معااني مدارلااها الدينياة ، والاات طن مدينااة  
العلميااة هناااياك كآيااة اهلل العظماا  الساايد حسااني كاارب ء املقدلااة ، ولر  عنااد الاااخية احلاا نة 

 القمّ  وهية اهلل العظم  السيد مهدي اللرياني . 
الاااتقة فاااا  الب ااااـ والااادر  والتااادقي  والت قيااا  ملااادة ننيااا  قااار ، وكاااا  بارعاااا  يف اللغاااة 

 العربية وق اعدها ، ح  عّده البعض  لتاذ الفقهاء وامتهدين فا  عل م اللغة العربية . 
 علا  يديان العديد من  الفقهاء وامتهدين .  ذخر 

 مني .1174ىا ن   ه1314وفاه األجة يف كرب ء يف رجب 

 خليل كنه
مني فاااا  مديناااة الفل جاااة ، ذخااار  ماااان كلياااة 1111ى  ه1321خلياااة كنَّااان ماااان م اليااااد عاااام 

مني ، لاااااااهم يف خرلاااااايا حااااااوب اكلااااااتق ف العراقاااااا  عااااااام 1132ى  ه1351احلقاااااا   عااااااام 
مني مغ حممد مهدي كرّبن ، وكا  من  عضاء اهليئة التنفييياة لل اوب  لاا     1146ى  ه1365

التقاف من احلوب يف العام نفسن. خقلد ونارة املعارق  ربغ مرات يف ونارة نا ر الساعيد احلالياة 
علاار والثانيااة علاار وونارة مجيااة املاادفع  الساللااة والسااابعة ، وخقلااد ونارة املاليااة يف ونارة ناا ر 

الثانية علر ، و صابح ونيارا  باا  ونارة فاا  ونارة خ فيا  الس ياادي الثالثاة، مان مبلفاخان :  السعيد
 العرا   مسن وغده . 

 
 وكااااااااااااا  حوبااااااااااااان وحااااااااااااااوب رقيبااااااااااااان صاااااااااااااا جاااااااااااااارب   األماااااااااااااة اك اااااااااااااتاك  ا  
ك خيتلفااا  مااان الناحيااة التنظيميااة والفكريااة عاان بعضااهما ، فاك نااا  م اليااا  لإلجنليااو و غلااب 

 ماااااااااااان القطاااااااااااااا  امل الااااااااااااا  لإلجنليااااااااااااو ، وكااااااااااااا  يتنافسااااااااااااا   حياااااااااااااانا  وخيتلفااااااااااااا   عضااااااااااااانهما 
 يف بعض املسانة الداخلية .

 مني . 1151ى  ه1377انت ر بعد     طل  النار عل  نفسن عام 
 ومن مبلفاخن : التق ف العرب ووحدهتم .  
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 ياسين الهاشمي

يااااااة العسااااااكرية يف م يف مدينااااااة بغاااااادال ، الت ااااااا  بالكل1114يالااااااني اهلااااااامش  ،  ولااااااد 
م ، وكا  من  ع ا  فينية األوف حياـ عينان رنيساا  لألركاا  1112الطنب ف وذخر  منها عام 

م ، 1122حويااارا   21فاااا  لااا ريا  ياااام حك ماااة فينياااة هنااااك ، مث عاااني حمافظاااا للمنتفاااو يف
 غااااة مننياااب ونيااار األ اااغاف وامل اصااا ت واألوقااااق يف ونارة عباااد احملسااان الساااعدو  األو  

مني وبعاد 1124ى  ه1343م . وخقّلد رنالة ونارخان األو  عاام 1122خلرين الثا  11بترري  
خعيينن نار املا بياة وصااف ها وقااف هلاا : نرياد معا نتكم ومع نتراوا  نات ب جان خااص ،  نظار 

 بيهاااا بتاريااا    لااا  . وخقاا ف املااا بيااة يف رلااالتها 112 -111 عاا م السيالااة يف العاارا  ص
  ه1354. وونارخااااااان الثاانياااااااة عااااااام  »د ا  يالااااااني رجااااااة الَقاااااااَدر اعتقاااااا «م  1122هب  31
مني ا وفيها اصدر قان نا  حّة فين مجيغ األحواب واصبح العرا  خاليا  من اكحاواب ا  1135ى

مني ، وخقلّاد ونارة املالياة 1136ى  ه1355م ا ، والاا  طااح داا بكاار صدقاا  عاام 1146عاام 
ويف ونارة عباااااااد احملاااااااسن السعااااااادو  الرابعاااااااة وونارة ناجااااااا  يف ونارة جعفاااااار العسااااااكري الثانيااااااة 

السااا يدي وونارة ر ااايد عاااايل الكاااي   األو  والثانياااة . التجااار    لااا ريا ولبناااا  وماااات عاااام 
م ولفاان    جاا ار صاا ح الاادين األياا خ .  طلاا  علياان لقااب  خاااخ رك العاارا  لقساااوخن 1137

ت العلمياة يف العارا  ، فطاارل رجااف الادين وقتااة وعنفن وطغيانن ، وخكفاة مهمة خنيفية احلا نا
بعضهم ونف  البعض ا خر ومناغ  جراء مرالام اللعااانر احلساينية والات دم العنا  يف خطبيا  

 التجنيد اإللوام  .

 صدام
صدام التكريا ، الطاغ ت اليي صاغن الغرب وفا  متطلباات املنطقاة وظروفهاا السيالاية 

فياااي  ططاهتاااا بعاااد    قاااّدمت لااانر كاااة ولاااانة الااادعم املاااالي ، واصااابح لااان الياااد الطااا   يف خن
والسيال  والعسكري ، وحافظت علا   منان الل نيا  فاا   ل  الظاروق و حلاو الل ظاات 

م يف قرية الع جة جن ب خكريت وخبعاد ماناة مية مشااف بغادال ، والااده كاا  1131، ولد عام 
لاااده كانااات  مااان صبياااا ة طلفااااح خساااتلم يعماااة فرا اااا  يف السااافارة الربيطانياااة ، وبعاااد مااا ت وا

 نّينيات خقاعد نوجها من السفارة . خووجت صبي ة من  ربعة  نوا   الثهام  براهيام احلسن 
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م ا وكا  صدام ينتقة معها مان بيات نو  21/4/1113ورابعهم نبن احلسن ا اليي مات يف 
وخنيرفاهتم وّاا لفاغ بان    هخر ، ويف هيا احلالة كا  علين    يتكّي  مغ  خ قهم و موجتهم 

   يسلو لل كا  قانما  عل  التلاّ   والتيبايب واكنتهانياة والعقاد  جّتااه ا خارين ، وقاد خنامات 
لدياان روح اكنتقااام ، و  ا   منيااابا  بالغطرلاة وجناا   العظمااة ىاملفل مينيااني والساالية والتلاايذ 

 برؤية   اياه وهم يعيب    و يقتل   . 
« هلبا  عجياة»وها  ابان الساابعة علار ، حياـ قتااة راعياا  مان قبيلاة ابتد  عمليات القتاة 

القريباااة مااان خكريااات ، وهااارب    بغااادال ماااغ خااااالن طلفااااح وكاااا  يناااام يف كراجاااات السااايارات 
م 1151واحلانات يف بغدال . قام بعملية قتة  انية عندما قتة مدير  ان ياة الليلياة خبنجار عاام 

بعاااـ ب الاااطة عباااد اتاااال  الساااامران  ، حياااـ كاااا  ، وألجاااة هااايا العماااة  اااّم    حاااوب ال
احلوب ااجاة  لاا   مثااف هكايا   ا اص . ا اتك ماغ بعاض عناصار البعاـ يف اغتيااف قالام 

وخااا ف وجاااا له هناااااك ارخكاااب القبااااانح و صااايب يف لااااقن مث هااارب    لاااا ريا، م 1151عاااام 
اما  جلاار    لاا ريا واملنكاارات . يقاا ف العمااال منيطفااا  طاا   ونيااار الاادفا  الساا ري :    صااد

وارخكااب امل اااني واألعماااف املنافيااة لكااة األعااراق والتقاليااد األخ قيااة وااا جعااة عبااد احلميااد 
السارا  نانب رنيا اجلمه رية العربية املت دة ورنيا املااا التنفيايي لإلقلايم السا ري هناياك 

ا  خاااط النيااافر م .  نظاار كتااااب بغااادال علااا1161يفكاار جاااديا  بتساااليمن    العااارا  يف  يلااا ف 
م  صاابح عضاا ا  يف املاابار القاا م  السااال  1163لااوبري لاالطا  قااّدوري . ويف عااام  137ص

بعاد    كاا  عضا ا  عالياا  ، وبعااد املابار القا م  الثاامن عااني عضا ا  يف القياالة القطرياة وعضاا ا  
م  صباااااح ماااان رجااااااف عبااااد الاااارمحن عااااارق وا ااااتك يف 1167يف القيااااالة الق ميااااة . ويف عااااام 

م . ينياا  نبااري لاالطا  قاادوري يف كتاباان بغااادال علااا  خاااط النياافر 1161ااا ن  17 ب انقاا
مّت خنفياي اكنقا ب بيسار  اديد ، فكاا    ابن بعملياة » اكنقا ب العساكري :   16ا 15ص

الاات م وخسااليم مناان بااانق ب عسااكري ، فاملنفاايو  هاام محاااة الساالطة ورجاهلااا ، فلاام  تاااج ا 
رات و لااا ق املساااّل ني ، باااة الااات دم ا فقاااط  ااااحنة عساااكرية    علااارات الااادبابات والطاااان

و اااغ فيهاااا  حاااد علااار   نياااا  يتاااوعمهم صااادام التكاااريا ، ويف نفاااا ال قااات ارخااادى  اااباط 
متقاعاادو  باااواهتم العساااكرية القد اااة مثاااة  محاااد حسااان البكااار وصااااا مهااادي عّماااا  وحااارلا  

ن مااان لاااتعلن لااان    عليااان  التكاااريا .مل  اااتا األمااار فقاااط  كّ لطلقاااة مااادفغ  يقظااات عاااارق مااان
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الرحيااة ماان القنياار هاا  وعانلتاان فقااط ، وكااة  اا ء يبقاا  يف مكاناان ، وطلااب مناان  ااّباط مقاارّه 
اا ن  17واملتآمرين علين    خيتار البلد الايي يرياده منفا  لان ، فاختاار لناد  ، فساافر يف ليلاة 

لا قيالة الثا رة م  صبح نانبا  م1171. ويف عام  »م    خركيا ومنها غالر    لند  1161
م  صااااابح رنيساااااا  1171ورنالاااااة اجلمه رياااااة يف حااااااف غيااااااب البكااااار عااااان الاااااب ل . ويف عاااااام 

للجمه رية بعاد     قنيا  البكر عن احلكم ومنح نفسن رخباة فريا   وف مثّ ملاري، وخا ف فتاارة 
حكمن قتة كة     عا ره يف صباه ويف احلاوب ومجياغ اليياان قاماا ا بااكنق ب العساكري 

حااااا   ااااقي  نوجتاااان ورفياااا  صااااباه واباااان خالتااااان عاااادنا  طلفاااااح ، وذلااااو إلخفااااااء ارخباطاااان ، 
بامل ابرات الربيطانية . وخا ف فاتة حكمان مل خسالم مان  ياايانن والتاآمر عليان واحلارب معان  ياة 
لولة هلا حدول مغ العرا  ، ومل ينا من بطلن  ي حوب و ي خنظيام حا  خنظيم البعاـ ، ومل 

 نييات العلمية والدينية والفكرية ومل يسلم من حمرقتن ولاج نن ومعتق خان  فارال خسلم منن الل
 » با  طارب«وعنياابة  »حناني«اللعب . وا تهر بقيالة العنيابات لتنيفية خني من كعنياابة 

، و  اااا   العاااارا  لولااااة ب ليسااااية مبااااا للكلمااااة ماااان معاااااىن ، وا ااااتهر مباااانح األوةااااة والنيا ااااني 
  ق : عارا  صادام ، ةري اتلية .واألن اط . راجغ مجه رية ات
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 السيد محمد علي الشهرستاني
اللهرلااتا  عااامل جليااة و  ليااب  ااهري ،  »هبااة الاادين  «الساايد حمماااد علااا  املعااروق بااا

ينتم      لرة علمية ، يع ل نسبن    احلسني ذي الدمعة بن نيد اللهيد بن اإلمام السجال 
يف لاامراء مث هااجر ماغ   ه1311العلارين مان رجاب . ولد فا  الثالاـ و  »عليهم الس م  «

لدرالاة املراحاة   ه1311 لرخن    كرب ء ومكاـ فيهاا مادة مان الاومن مث انتقاة  لاا  النجا  
العليا ، وبق  فيها  كثر من علرة  ع ام .  صبح رنيسا  للمجلا العلم  الايي  كلاان اإلماام 

اإلل مية الا خر لها اللي  حممد ر ا جنة اللرياني لقيالة الث رة، و صبح عض ا  يف اجلمعية 
اللاارياني ملقاومااة اكحاات ف الربيطااا  ، حكاام علياان باإلعاادام ولكاان احلكاام مل ينّفااي .  صاادر 

والااتمرت ملااادة عااامني ، وهاا   وف جملااة عربيااة صاادرت فااا     ه1321لاانة « العلاام » جملااد 
ة و لااا مكتبااة اجلاا الين العامااة العاارا  يف العهااد العثمااا  مث  صاادر جملااة املر ااد يف الكاظمياا

. خقلااااد عاااادة مناصااااب منهااااا ونارة املعااااارق يف العلاااارينيات يف ونارة الكااااي     ه1361عااااام 
عناادما    ه1343الثانيااة والااتقاف منهااا احتجاجااا  علاا  فكاارة اكنتااداب .  عمااااه اإلجنليااو عااام 
-1342ني عااام كااا  يف امللااف  للعاا   . وخقلّااد رنالااة جملااا التمييااو اللاارع  اجلعفااري باا

مث خااارك احليااااة السيالاااية واننيااارق   ه1354، و صااابح نانباااا  عااان مديناااة بغااادال عاااام    ه1353
. خلّاا    ه1316 اا اف  25للب اا ث العلميااة واحملاااظرات الدينيااة والتاادريا والتاارلي  ، خاا ىف 

بان  بارن كتكتاباا  ورلاالة غاري مطب عاة ، ومان   234كتابا  ورلالة مطب عة و21خرا ا فكريا ق امن 
 «اهليئة واإلل م»املطب عة 

 

 نوري سعيد
مني ،  صااابح رنيساااا  1111ى  ه1316نااا ري لاااعيد صااااا الساااعيد مااان م الياااد بغااادال عاااام 

مني ألرباااغ علااارة لورة وونيااارا  للااادفا  يف 1151-1131ى   ه1377-1341للااا نراء باااااني عااااام 
ياة فاا  لورخاني .  حااد ًاا علارة لورة وونيارا  لل ارجيااة فاا   حادى علارة لورة وونيااارا  للداخل

 عم ء بريطانيا فا  العامل العرخ ، و غ  مكانات العرا  وقدراخن حتت خنيرق الربيطانيني . 
وعلااا  الت اااال  ماااغ اإلجنليااااو وجعااااة « خاااي وطالاااب»وكانااات ليالاااتن مبنياااة علااا  نظرياااة 

ا  ملنتجاات العارا   من التكتا ت الدوليااة والتبعياة اكقتنياالية ل لاتعمار وجعاة العاارا  ل قاا
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الاادوف اكلااتعمارية ومنياادرا  مل الهااا اتااام. وقاااد عااارب عناان الاارنيا املنيااري مجاااف عبااد الناصاار 
بق لااان :  نااانر ركياااوة بريطانياااا يف اللااار  األولاااط. انظاااار كتااااب العااارا  صاااف ات مااان التااارري  

 للدكت ر كاظم امل ل ي .  15السيال  ص
ناان يعتمااد علاا  الاا ح  الاايي يرخياان وكااا  فينيااة األوف يقاا ف فااا  وصاا  ناا ري السااعيد ،  
 نفا املنيدر.   16من اتار   كثر من اعتمااله عل  ر ين  و ر ي  خ انن ص

يعادُّ من خ مياي الك ل نية ل رنا حيـ كاا  معان مناي صاباه وا اتك معان يف احلارب  اد 
 ني11الدولاااة العثمانياااة . وياااروي النلا يباااا  يف كتابااان : ىلل يطاااا  هذا  ولللااا ار   لسااانة ص

القنية التالية : قاف لا  امللاو عبااد اهلل ا ملاو األرل  ا  نان ةاغ مان الك ل نياة لا رنا حكايااة 
ملهاا رة ماان حكاياااات حاارب العاارب  ااد األخاراك فااا  احلاارب العاملياة األو  خقاا ف : علاا    اار 
انتنياااار قااا ات العااارب علااا  مفااارنة خركياااة عناااد حااادول العقباااة ، واكلاااتي ء علااا   اااان  األكاااة 

راب الا كانت ذخ  خلو املفرنة ، عثار اجلن ل العرب علاا  كمياات هانلاة مان نجاجاات والل
 -اتمااار ، وعلااااب حلاااام اتناااااوير،  راحااااا ا يلتهم هنااااا علاااا  الفاااا ر ، بينمااااا كااااا  ناااا ري السااااعيد 

ينياار، باااجلن ل العاارب باار  يتكاا ا نجاجااات اتماار وعلاااب  –الضااابط العاارخ يف ذلااو ال قاات 
 د اإلل م داتناوير اجة  هنا  

وعنادما ابتعااد اجلناا ل عان املكااا ، التفاات نا ري السااعيد  لااا  لا رنا وقاااف لاان فرحااا  : ا   
 قد  مّنا كة ما حتتا   لين السهرة هيه الليلة من ًر وحل م .

مث خناااوف  حاادى نجاجااات اتماار وصااّب منهااا كرلااني : واحاادة للاا رنا واألخاارى لنفساان 
 وه  يرلل ق ف اللاعر القدمي :

 اح كالريح    مّرَت عل  عطر الر 
 طابت وذَخبـ    مّرت عل  اجلاَي ا       

  لا فا  اتمسينيات حوب اكحتال الدلت ري لدعم ونارخن.
 
 

 رشيد الكيالني
مني . خقلّاااد ونارة العااادف فاااا  1112ى  ه1311ر ااايد عاااايل الكاااي   ، مااان م الياااد بغااادال 
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مني ، وونارة الداخليااااااة يف ونارة عبااااااد 1124ى  ه1342ونارة جعفاااااار العسااااااكري األولااااااا  عااااااام 
  ه1353مني وونارة يالاااااني اهلاااااامش  الثانياااااة 1125ى  ه1344احملسااااان الساااااعدو  الثانياااااة عاااااام 

مني والااتمر    1132ىحوياارا    ه1351مني ، ورنيسااا  للاادي ا  امللكاا  يف ربيااغ األوف 1135ى
  ه1344 مني ، ورنيساااااااا  ملاااااااا النااااااا اب عاااااااام1131ىكاااااااان   األوف    ه1351ذي القعااااااادة 

ذي القعاااادة  22مني . خااار   الااا نارة  ربعاااة مااارات ، األو  يف عهاااد فينياااة األوف فاااا  1125ى
مني 1/1/1133ى  ه1352مني ، والتااااااقالت فاااااا  مجااااااالى األولاااااا  21/3/1133ى  ه1351

عنااد جماا ء غاااني    احلكاام ، و عيااد خلااكيلها ماان لو   جاااراء  ي خغياااري عليهاااا فااا  مجاااالى 
مني ، وونارخااان الثانياااة يف بداياااة عهاااد غااااني فاااا  مجاااالى األو  1/1/1133ى  ه1352األولاااا  
مني وونارخاان الثالثااة 1/11/1133ى  ه1352مني والااتمرت  لااا  رجااب 1/1/1133ى  ه1352

  ه1351يف عهااد فينيااة الثااا  ا ااافة    مننيااب ونياار الداخليااة وكالااة ،  واخاار ربيااغ األو  
مني ، وونارخااان الرابعااااة فااااا  31/1/1141ى  ه1361حماااارم  2مني والاااتمرت  لااااا  1/5/1141ى

مني بعااد    قااام مبساااعدة احلك مااة األملانيااة ومباابانرة 11/4/1141ى  ه1361ربيااغ األوف عااام 
جمم عااة ماان الضااباط ماان  اارب املنياااا الربيطانيااة واإلطاحااة اك مااة طاان اهلااامش  ، و لااا 

علارة  ياام فقااط ا حك مة الدفا  ال طا والا ختارل  مان لاتة  عضااء، وبقيات هايه احلك ماة 
وصاايا  علاا  العاارا  باادك  ماان ال صاا  عبااد اكلاان الاايي هاارب » اللاارق « وفياااها عاانّي اللااري  

واحتلاات » غلاا ب با ااا «  لااا  اتااار  ا حيااـ خاادخلت القاا ات الربيطانيااة عسااكريا  بقيااالة 
مني وهارب 31/5/1141ى   ه1361مدينة الفل جاة مث بغدال فاا  اتامااا مان مجااالى األولاا  

لكااي   و فاارال حك متاان     ياارا  ، و ااّكة عبااد اكلاان ا بعااد     عاااله اإلجنليااو    كرلاا  ا
ال صاااايا ا حك ماااة برنالاااة مجياااة املااادفع  اتامساااة ، و صاااادر األخااااري يف  واخااار ذي احلجاااة 

مني  حكامااا  باإلعاادام ااا  قااالة حركااة مااايا ، وبعااد اإلطاحااة اركااة 6/1/1142ى  ه1361
الدلاات ر و صاابح ماان حاا  امللااو  قالااة الااا نارة الاااا ك يرخضاايها وكااا   مااايا جاارى خعاادية علاا 

مني . راجاااغ 1165ى  ه1314ذلاااو يف ونارة نااا ري الساااعيد . خااا ىف الكاااي   يف باااريوت عاااام 
م الت رريااة لعبااد الاارنا  احلسااا ، والتاااري  مل يبااد  غاادا  1141األلاارار اتفيااة يف حركااة مااايا 

 لنجم الدين السهرورلي .
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 محمد حسن الصدرالسيد 
م  لاااااا حاااااوب حااااار  1117السااااايد حمماااااد حسااااان النيااااادر مااااان م الياااااد لاااااامراء عاااااام 

مني، ولعااب لورا  بااارنا  فااا   اا رة العلاارين فكااا  الاارابط بااني 1111ى  ه1331اكلااتق ف عااام 
قيااالة الثاا رة والعلااانر احمليطااة بلااا اء الاادليم ولااامراء ، وهاا  الاايي حااّرف خلااو العلااانر علاا  

 كجنليوية .حماصرة القّ ات ا
ىهب   ه1341نفااااه بريلاا  ك كاااا املناادوب السااام  الربيطانااا   لااا  خااار  العااارا  حماارم 

مني ماااغ بعااااض العلمااااء  مثاااااف السياااااد  بااا  احلسااااان اكصاااافها  واللياااا  حمماااااد حساااااني 1122
النانيا والليا  حممد جا ال اجل اهري واللي  مهدي اتالني  والسايد هباة الادين اللهرلاتا  

اد  محد ات نساري والسيد عبد احلسني اللرياني والسيد حسن الطباطبان  والسايد عباد والسي
  ه1343احلساااااني الطباطبااااان  بتهمااااة اكحتجااااا   ااااّد اإلجنليااااو ، مث رجااااغ  لااااا  العاااارا  عااااام 

 مني .1124ى
مني 1141ى  ه1367خااارّ   جملاااا األعيااااا  لدورخااان األو  والرابعاااة ، و ااااّكة ونارخااان عااااام 

صااا جاارب الااا قاّدمت الااتقالتها بعااد     جاربت علاا  ذلااو بفعاة خ قيعهااا علااا  خلفاا  لاا نارة 
اخفاقيااااة ىب رخسااام ثني ماااغ بريطانياااة والااااا واجهاااات انتفا اااة  اااعبية عارماااة . ومااان املهاااام الاااا 
عملاهاااا فااا  ونارخااان  لغاا  معااهااادة ىب رخساام ثني و لغاا  املعااهااادة العراقياااة الربيطانياااة املربمااة عااام 

مني ، وألجاااة هاااايا مل خااادم ونارخااان  كثاااار ماااان ًساااة   اااهر . وبعاااد اإلطاحاااة 1131ى  ه1341
ب نارخااان لاااعت بريطانياااة ألجاااة  رجاااا  هيبتهاااا ،  رجااااا  اكعتباااار للااايين عقااادوا املعاهاااادة مااان 

 جانب العرا  بإعطانهم مناصب ونارية . 

 بورتسموث
ارب رنااايا مني باااني صااااا جااا15/1/1141ى  ه1376ب رخسااام ث : معاهااادة ورقعااات عاااام 

 ونراء العارا 
واملسااات هرنسااات بااايفن رنااايا ونراء بريطانياااة ، وخضااامنت  قاماااة حتاااال  لفااااع  ملاااتك ، 
وجاااارى الت قياااغ علااا  ظهااار البارجاااة احلربياااة الربيطانياااة ىفيكت ريااااني يف مينااااء ب رخسااام ث ، ولااايا 

يت هايه املعاهدة بإلم امليناء .          ةر
 



 113 

 الميرزا مهدي الشيرازي
العظم  السيد مهدي بن حبيب اهلل اللرياني ، ينتم      لارة عريقاة فاا  العلام  هية اهلل

واملعرفة ومقارعة اكلاتعمار ، الات طنت العاارا  فاا  القار  الثاا  علار اهلجاري ، ينتها  نسابن 
  لا  اإلمام احلسني ىعلين الس مني.

وهد وال ر  والتق ى حانت هيه األلرة عل   هرة والعة ومكانة مرم قة وةعة طّيبة يف ال
وا اتغة يف الت نياية وطلاب العلا م مناي نع ماة  ظفااره فتتلماي   ه1314. ولد يف كرب ء عاام 

يف املراحااة العليااا علاا  يااد نبااة ماان  لاااطني الفقاان واألصاا ف  مثاااف ا خ نااد اترالااا  والساايد 
يا والساايد علاا  اليااولي واللااي  حممااد ر ااا اهلماادا  واللااي  حممااد خقاا  اللاارياني واملاارينا النااان

جنااة اماادل اللاارياني .  صباااح ماان ملاااهري الفقهاااء الاايين ٌيلااار هلاام بالبنااا  ، ا ااتك يف  اا رة 
العلرين فا  طارل اكلتعمااار اإلجنلياوي مان العارا ، و فا  ماغ جمم عاة مان الفقهااء  بّاا  حركاة 

للم جااة مني بضارورة طاارل اإلجنلياو ماان العارا  ، وخنيااّدى كايلو 1141ى  ه1361اجلايش عااام 
اللااي عية فااا  اتمسااينات وخنياااّدى للمااّد القاا م  يف عهااد عبااد الساا م عااارق ، وا ااتك مااغ 

 ّد احلك مة اإليرانية و صدر فت ى فا  ذلو ال قت  جارب   ه1361السيد حسني القم  عام 
احلك مة اإليارانية علاا  الر اا ، ملطالبان ماان الساماح فاا  ارخاداء احلجااب واملناغ مان اكخات ط 

  املدار  ووج ب خدريا األحكام اللرعية فا  املدار  ومراعاة امل ق فات وحتساني ال  اغ فا
اكقتنيااالي العااام ، وعقااد اكحتفاااكت العامليااة يف مااي ل اإلمااام  مااري املبمناااني ىعلياان الساا مني  

    ه1311، 1371، 1371فا  األع ام 
عاما  . ومان  76مر  يناهو عن ع  ه1311خ ىّف يف الثامن والعلرين من  هار  عبا  عام 

مبلفاخن: ذخرية العبال ، خعليقة عل  العاروة الا  ق  ، رلاالة علا  ولايلة النجااة ، رلاالة حاا ف 
 فقن اإلمام الر ا ،  ج بة املسانة اكلتدكلية . 

 

 الشيخ المظفر
الع ماااة اللاااي  حمماااد ر اااا حمماااد عباااد اهلل املظفااار ، ولاااد يتااايم األب يف  واناااة  اااعبا  

مني ، ينتهااا  نسااابن    قبيلاااة النيااايامرة . خكفَّلااان  خيااان األكااارب 1114ىخلااارين الثاااا    ه1322
حممااد حساان مث  خياان الثااا  عبااد الناايب مث  خياان الثالااـ اللااي  حممااد حساان الاايي قااام مقاااام 
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 األب واأللتاذ معا  .
ابتاااد  لارلاااتن الدينياااة وهااا  يف لاااّن الثانياااة علااار مااان العرمااار ، ولر  املراحاااة العلياااا عناااد 

احاااة العلمااااء  مثااااف اللاااي   اااياء الااادين العراقاااا  واللاااي  حساااني الناااانيا واللاااي  حمماااد فط
حسني األصفها  والسيد عبد اهلاالي اللرياني .  لاا مجعياة النلار والتارلي  ، كماا  لاا 

مني وا   واخاااار حياخاااان . 1137ى  ه1356مجعيااااة منتاااادى النلاااار ، وخاااا   رنالااااتها ماااان عااااام 
ثقافااة اإللاا مية ب الااطة التااارلي  والنلاار ، وكااا  هلاايا املنتااادى وهاادق اجلمعيااة هاا  خعمااايم ال

مني وقد اعتفت 1156ى  ه1376 لا كلّية الفقن عام » . النج  « و» البيرة « جملتني : 
مني خنيرااّ  فيهاااا 1151ى  ه1377خرليسااها، وفااا  عااام  ونارة املعااارق بعااد عااام  ماانبرةيتهااا 

مني . لقاااد هنر 1161ى  ه1311 ان ياااة يف عاااام قسااام للفقااان مث  حلقااات بااان مدرلاااة ابتدانياااة مث 
اإلمااام اللاارياني يف خرلااايا مجاعااة العلمااااء الااا  خاايت علااا  عاخقهااا مقاوماااة املااّد اللاااي ع  

 مني .1151ىخلرين الثا    ه1371والا عقدت جلساهتا يف  وانة مجالى األو  عام 
تاقااا  يف كتاباان اخساام اللااي  املظفاار باااألخ   السااامية والنياافات احلساانة، يقاا ف علاا  ا

: عرفتاان منااي نماان بعيااد ، يرجااغ    اكثاار ماان ربااغ قاار  ،  نسااانا  حااّ   453 ااعراء الغااري ص
اللع ر ، يقك القلاب ، مارح الاروح ، ك  ياو باني العادو والنيادي  لقا ة اماملاة عناده ، وقّلماا 

 خراه يهاجم  حدا  و    نعجن بالق ف اجلاق واللهجة اليابسة . 
ر املنااااها احل نوياااة بكتابيااان املنطااا  و صااا ف الفقااان، وخااارك عااادة املبلفاااات لااااهم فاااا  خط ياااا

رمضاااا   16خاا ىف ليلااة » . فلساافة اباان لااينا « ، »السااقيفة « ، »  حاا م اليقظااة «  خاارى: 
 مني . 1164ى باط   ه1313

للمويااد راجااغ كتاااب مااغ  عاا م الفكاار والقيااالة املرجعياااة ، عبااد الكاارمي هف جناا  ، وكتاااب 
حمماااد حااارن الااادين ، وكتااااب هكااايا عااارفتهم ، جعفااار اتليلااا  ، وكتااااب  2اف  معاااارق الرجااا

 عل  اتاقا  .  1 عراء الغري  

 
 السيد حسين الحمامي

هيااة اهلل العظماا  الساايد حسااني باان علاا  باان ها اام امل لاا ي احلمااام  ، ولااد يف النجاا  
 .   ه1211األ رق 
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الياااولي واللاااي  اللاااريعة لر  عناااد اللاااي  حمماااد كااااظم اترالاااا  والسااايد حمماااد كااااظم 
األصاافها ، وكااا  ماان فطاحااة العلماااء وامتهاادين، لاان بااا  ط يااة يف خق يااة احلاا نة العلميااة يف 

 النج  األ رق . 
رجاااغ  ليااان الناااا  فاااا  خقلياااد بعاااد وفااااة السااايد  بااا  احلسااان اكصااافها  . خااا ىف يف بغااادال 

النياحلااني ، هداياة املست ادين ، مني وخارك خرا اا  كتابياا  : خعليقة علا  ذخارية 1151ى  ه1371
 حا ية عل  وليلة النجاة ، املسانة النجفية وه  لورة كاملة يف الفقن اكلتدكيل . 

 عبد الكريم قاسم
م فاا  بغادال ، مان حا  21/11/1114عبد الكرمي قالم حممد بكر الوبيدي من م الياد 

 املهدية . 
نّي معلِّمااا  فااا  ونارة املعااارق بتاااري  م، عراا1131 هناا  الدرالااة اإلعداليااة فاار  األلخ عااام 

 م .2/11/1131
م وذخاااااااااار  منهااااااااااا يف 15/1/1132خاااااااااارك التاااااااااادريا والت ااااااااااا  بالكلياااااااااااة العسااااااااااكرية يف 

م برخبااااة ماااا نم  ااااا ، وقضاااا  ًااااا لاااان ات داااايه الرخبااااة مثّ خاااادرَّ  فااااا  الرخااااب 15/4/1134
ورخباة مقااّدم عااام م 1143م ورخباة رانااد عااام 1141العساكرية ، ف نيااة علاا  رخباة نقيااب عااام 

م وفرياا  1151م ولااا اء ركاان عااام 1155م ورخبااة نعاايم ركاان 1151م ورخبااة عقيااد عااام 1147
 م .1163ركن عام 

م يف جبهاة األرل  ، ولخاة لورة الضاباط يف لنااد  1141 اارك يف حارب فلساطني عااام 
يف عهاااد فينياااة  11لااا اء امللااااة  م، مث عرااانّي همااار22/12/1151م و4/11/1151باااني فاااتة 

 م . 1156  .انتم  لتنظيم الضباط األحرار عام الثا
ىالراباااغ   ه1377قاااام باااانق ب عساااكري صااابي ة الساااابغ والعلااارين مااان ذي احلجاااة عاااام 

مني و طااح بااحلكم امللكا  ا بعاد    قتاة  غلاب  فارال العانلاة امللكياة مباا 1151علر من ا ن عاام 
لااا الساايالة ا مبثابااة باادية عاان جمفاايهم امللااو فينيااة الثااا  ا و علاان احلكاام اجلمهاا ري و ااكة 

رنالة اجلمه رية ا وخر   جملا ال نراء   افة    ونارة الادفا  بال كالاة لاث ث لورات . و لغا  
املظاااهر الد قراطيااة كالربملااا  والتعدليااة احلوبيااة مااا عاادا احلااوب اللااي ع  الاايي   اا   احلااوب 

 احملبب للسلطة . 
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 من الدلت ر . و لغ  احلكم املد  و   ت الب ل خالية
حماولاة انق بيااة ا   31الاتمر حكمان قراباة  رباغ لان ات وننياا  خقريباا  خعارف خ هلاا    

م ا وكاا  1163كماا صارّح قالام جلريادة التاامي األمريكياة النياالرة يف العا ار مان  اباط عاام 
م 1163 اااباط عاااام  1الااارقم األربعااا   هااا  اكنقااا ب النااااجح ، وذلاااو صااابي ة يااا م اجلمعاااة 

كنقاا ب عسااكري لبااره عبااد الساا م عااارق مااغ جمم عااة ماان الضبّااااط البعثيااني  حيااـ خعاارف
 مثااااف  محااااد حسااان البكااار وعباااد الكااارمي فرحاااا  وصااااا مهااادي عّماااا  وخالااااد حسااان فرياااد 
و بااراهيم التكااريا وعبااد السااّتار عبااد اللطياا  ، وبعااد معااارك  ااارية يف ونارة الاادفا  التمااارت 

رفاقن فا اة عباا  املهاداوي رنايا حمكماة اللاعب وابان  لاعاة ، للَّم قالم نفسن ومعن 24
خالتاان والعقيااد طاان اللااي   محااد ماادير الت طاايط يف ونارة الاادفا  وكنعااا  خليااة حااّدال بعااد    
حنيلا ا عل  وعد  بعادم اكعتاداء علايهم  و قاتلهم، مث نقااة ماغ رفاقان  لاا  لار اإلذاعاة ا الايي 

دم رميااا بالرصاااص مااغ بعااض رفاقاان يف لار اإلذاعااة يف اذخاايه اكنق بياا   مقااارا مبقتااا هلاام ا و عاا
ي ما .  1666م بعد حكم لام 1163الساعة ال احدة والنني  بعد الظهر التالغ من  باط 

ورميااات جثتااان يف هنااار لجلاااة حساااب بعاااض األقااا اف . للموياااد راجاااغ كتااااب عباااد الكااارمي قالااام 
 البداية والسق ط جلماف منيطف  مرلا  .

 
 

 الربيعي
  ه1313-1377حممااااد جنيااااب الربيعاااا  رناااايا جملااااا الساااايالة بااااني عااااام  الفرياااا  الااااركن

 مني .1163-1151ى

 كوكس  
بريلااا  نكرياااا كااا كا ،  حاااد  عمااادة اكلاااتعمار اإلجنلياااوي يف اللااار  األولاااط ، حكاااام 
اتلاايا ًسااة علاارة عامااا  متاانّق   بااني مسااقط وب  ااهر وطهاارا  وبغاادال ،  لاافرت جهاا له يف 

اراقية وخرليا لولة لل ّهابية يف احلجان . ولاد يف  ار   جنلتاارا خرليا حكام طانف  للدولة الع
م ، وخنقَّااااة فاااااا  الرخااااب العساااااكرية 1114م ، والت اااا  بااااااجليش الربيطانااااا  عاااااام 1164عاااااام 

م عمااااة مساعاااادا  للمقااايم السيالااا  يف بربااارة حممياااة 1114وال ظاااان  احلك ميّاااة ، ففااا  عاااام 
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م وااّث   1114اكم العااام يف بااارولا وفااا  عااام م عاانّي مساااعدا  لل اا1115النياا ماف وفااا  عااام 
م ذهب    لند  للعمة يف مكتب اهلناد ملاّدة لاتة 1111ومقيما  لياليا  يف ب  هر ويف عام 

م مثّ انتقاااة    اهلناااد ليعمااااة 1113  اااهر ، جااااء بعااادها    ب  ااااهر ليبقااا  فيهاااا حااا  عااااام 
  قام بت طيط احلدول بني الدولة م ومبساعادة هرن لد ولس  1114لكرخريا  لل ارجية ويف عام 

م لخة مديناة البنياارة كحات ف العارا  ماغ اجلايش 1115العثمانية والادولة الفارلية وفا  عام 
م عنّي 1111م ير   القّ ات الربيطانية يف هنر لجلة وفا  عام 1111الربيطا  وبق     عام 

  كمفااااّ ف عااااام ويف عااااام م لااااي كم العاااارا1121لاااافريا  يف طهاااارا  ، وعااااال    العاااارا  عااااام 
م حضاااار ماااابار القاااااهرة والاااايي ب الااااطتن عاااانّي فينيااااٌة ملكااااا  علاااا  العاااارا  ، مثّ بقاااا  1121

م حياـ  جناو  هام  عمالان وها  خرلايم احلادول وخارك  ابكة 1123مستلارا  لفينية حّ  عاام 
ا ل ّخنيااااكت ياااديرها وكااا ء ومقيمااا   يف منااااط  اتلااايا و هنااااء لور فرنساااا و ملانياااا يف اتلاااي

ومضاعفة حجم التجارة الربيطانية يف اتليا       اة   اعاق و اما  اخّفاقيّاات الانفط الاا 
 جعلت بريطانيا يف م قغ  ق ّي فا   يّة  مفاو ات مستقبلية.

يقاا ف ليكساا   فااا  قضااّية رلاام احلاادول :  خااي السااري بريلاا  كاا كا القلاام األمحاار ورلاام 
ا   تااّد ماان اتلاايا    جبااة عنيااوات ال اقااغ قاارب بكااّة عنايااة علاا  خريطااة اجلوياارة العربيااة خطاا

حدول األرل  و عط  بيلو العرا  مناط   العة كا  من املفاروف    خكا   خابعاة لنجااد . 
وإلر اء ابن لع ل اقتطغ  لث   را   الك يت و عطاها لنجاد ماّدعيا  بارّ  قاّ ة  اي  الك يات 

ا اإلنكلاا  خركيةااا . وفااا  جناا ب وغاارب  يف النياا راء  قاااّة ا   ماان ق خاان عنااد خ قيااغ اكخفاقيااة
الك يت رلم منطقتني ةيتا باملنطقة احملايادة الك يتية ، واملنطقة احملايدة العراقية .  نظر كتاب 

 .424    423لبو هيال ورجاف الدولة البهية ص 
وماان طرياا  األماار :  ّ  كاا كا جعااة مناااط  حيااال بااني الااب ل إلبقاااء التنااان  والفاا  بااني 

 . الدوف
يقاا ف لاا رنا عااان جتونااة الااب ل اإللاا مية :  نّاان  ذا ارحساان التنيااّرق اجتاااه الااب ل ، فإهّنااا 
لااتبق  كقطااغ احلجااارة النيااغرية امللّ نااة ، جمم عااة ماان األقاااليم النيااغرية املتنافسااة والعاااجوة عاان 

 عبد الكرمي فرحا  . 151الت حم . انظر كتاب عالام صغاري ب  قيالة حكيمة ص 
نفااا املنياادر يف خقريااره السااّري املقااّدم    امل ااابرات الربيطانيااة يف كااان   الثااا   ويقاا ف يف
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م:  هدافنا الرنيسية خفتيات ال حدة اإلل مياة ولحار اإلماارباط رية العثمانياة وخدمااريها ، 1116
و ذا عرفنا كي  نعامة العرب وهم األقّة وعيا  ل لتقرار من األخاراك ، فسايبق   يف لواماة مان 

لف    السيالية لاخة لويا ت صاغرية حاقادة ومتناافرة ، غاري قابلااة للتمالاو  كّ  هّناا علا  ا
 التعدال لانم لتلكية قّ ة م حدة  د  يّة قّ ة خارجية . 

 م .1137ومات ك كا عام 
 

 الشواف
العقيد الركن عبد ال هاب  مني اللّ اق همر الل اء اتاما التاابغ للفرقاة الثانياة فاا  مديناة 

مل صة ، و حد األعضاء البارنين للجنة العليا لتنظيم الضباط األحرار وكا  مان لعاااة الق مياة ا
م للسااايطرة علااا  مقالياااد 7/3/1151امللااا بة بنيااابغة ماركساااية . قاااام اركاااة انق بياااة بتارياااا  

احلكم ومبساعدة مدير اكلت بارات العسكريااة العقياد رفعات احلاا  لاري وقاناد الفرقاة الثانياة 
الطبقجلاا  امل جاا ل فااا  منطقااة ىكركاا ك ا  ريبااةني ، بعااد    حاااوف اللاا اق منااغ عبااد  ناااظم

الكرمي قالم من  جراء مهرجا   ننيار السا م يف مديناة امل صاة ، وحايره مان  قاماة املهرجاا  
باعتبار    ال  غ ك يت مة مثة هيه املهرجانات ، ولكن قالم مل يع  بت ييرات الل اق 

 اكلت بارات العسكرية .وك باعتا ات مدير 
وكاناات خطااة اللااّ اق اإلطاحااة بقالاام علاا     يقااا م الطبقجلاا  بااانق ب عسااكري يف 
منطقتن ويق م لّري بالتعاو  مغ ال حدويني بتط يا  مكتب قالم يف ونارة الدفا  ا باعتباار  ّ  
  مكتاااب رفعااات احلاااا  لاااّري قرياااٌب مااان مكتاااب قالااام يف بناياااة ونارة الااادفا  ا و رغامااان علااا

اكلاتقالة ومغاالرة الااب ل  و قتلان ، و   يعلان اللااّ اق العنيايا  فاا  امل صااة بعاد    اخّفا  مااغ 
عباااد احلميااااد السااارّا  رنيااااا املاااا التنفاااايي يف لااا ريا ووعاااد األخاااري بإرلااااف حمطاااة  ذاعيااااة 
ومساعدات عسكرية حسب احلاجة ، ولكن الطبقجل  مل يلتك يف اكنق ب فبااءت حركاة 

فلااة بعااد    حاصاارخن قطعااات اجلاايش وبعااد    قنياافت الطااانرات احلك ميااة مقاار اللااّ اق بال
حاميتن ، وقتة اللّ اق ومجغ من العسكريني ، واصادر قالام حكام اإلعادام اا  البااقني وان 
 ااااااارك يف احلركااااااة اكنق بيااااااة  مثاااااااف لاول خليااااااة وعويااااااو  محااااااد  ااااااهاب وبعضااااااهم  عاااااادم يف 

 .  م21/1/1151م والبعض ا خر يف 25/1/1151
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والاااتبي ت املديناااة مااان قباااة اللاااي عيني خاّصاااة بعاااد    مل يقاااّدم  حاااٌد الاااَدعم لللاااّ اق 
و قاااام ا جماااانر فيهاااا و لسااا ا حمكماااة خاصاااة برنالاااة عباااد الااارمحن القنيااااب و صااادروا  حكاماااا  

 ص رية ولريعة ونّفيت عل  الف ر وكانت اجلثـ خس ة بالل ار  .
ا  كلافن مان قباة السافري الربيطاا  يف ويعوي بعض الكتاب :    فلة اكنقا ب يرجاغ 

 اليي اخرب قالم قبة وق عها .« يفري خريغيليا  » العرا  
ويقااااف    اللاااّ اق كاااا  لااان ع قاااة مااااغ عباااد الناصااار وانااان كاااا   نياااة علااا  مسااااعدات 

 ب الطة العقيد عبد اميد املل   العسكري يف السفارة املنيرية .

 العبدي
مني،  صااابح حاكماااا  عساااكريا  عاماااا  1112ى  ه1321ياااد  محاااد صااااا العبااادي ، مااان م ال
مني . و نلااااار العبااااادي 1163-1151ى  ه1313-1377ورنيساااااا  ألركاااااا  اجلااااايش باااااني فاااااتة 

حمكمااة عساااكرية حملاكمااااة األفاااارال وفاا  القااا انني العرفياااة الااااا  علنهااا قالااام يف بدايااااة انق بااان ، 
بااد اهلل النياايديل رنيسااا  والعقيااد وختاارل  هيئتهااا ماان    ااة  ااباط ، هاام العقيااد مشااا الاادين ع

 محاااد حسااان البكاااار عضااا ا  والعقياااد عباااد الاااارنا  عباااد الااارمحن اجلاااادة عضاااا ا  ، وكاااا  العبااادي 
مسااابوك   ماااام قالااام باعتبااار األخاااري ونيااارا  للاادفا  . وارعااّدم العباادي ا اار انقاا ب عباااد الساا م 

 مني . 1163ى  ه1313عارق 
امحاد صااا العبادي ا الاا نقلهاا  عباد الكارمي فرحاا  يف  ومان طرانا  احلاكاام العسكااري ا 

مااا ننيااها : الااتدع   حااد املدرلااني    ونارة الاادفا  وكااا  يناا ي  64كتاباان حنيااال  اا رة ص
العبدي خكليفن بتدريا ابنن لات يف  اعفن يف  حادى املا ال ، وخار  احلااكم العساكري ووصاة 

العسكري ، وه  ك يعرق ملاذا التدع ،  املدر     ونارة الدفا  يرافقان عري  من اكنضباط
وحار العامل   يف لانارة احلااكم العساكري يف  مار اللا   ، وملاا كاا  معظام مان يساتدعيهم 
احلاكم العساكري منياريهم    الت قيا   و احلجاو  و األبعاال ، فقاد  ول  املادر  يف الت قيا  

 خبني لن اننر يف الت قي  .. وبعد بضعة  يام خيّكر احلاكم العسكاري املدر  فسرف عنن، و 

 السيد محسن الحكيم
مني . 1111ى  ه1316هياة اهلل العظماا  السياااد حمساان احلكايم ولااد يف النجاا  فااا   اا اف 

ختلمااي عنااد اللااي  حمماااد كااااظم اترالااا  واللااي   ااياء الاادين العراقاا  واللااي  حممااد حسااني 



 211 

، هلات  ليان املرجعياة   ه1333م النانيا والسيد حممد لعيد احلبا خ .  ر  بتدريا اتار  عاا
الدينية بعد وفااة السياد  با  احلسن األصفهانا  والسيد الربوجرلي . لن م اق  ليالية ملرفة 
منها :  صدر فت اه اللهرية بتكفري اللي عية والكل  عن صبغتها اإلحلالية يف الساابغ علار 

و حلااال، ونلاار البيااا  فااا  مني و عتاارب    اللااي عية كفااٌر 1161ىهيااار  ه1371ماان  ااعبا  عااام 
 جريدة العرا  هنياك . 

وكاا  هلايا البياا  : «  27يق ف هبة الدين اللهرلتا  يف كتابن  لارة امادل اللارياني ص
  ره الكبري يف حتجيم هيا املّد وخفلية حماوكت لعاخن ومنظارّين ح  باخت  فكارهم وخياراهتم 

وخارك عااّدة مبلفاات   ه1311خ فا  لنة » . سلم مرف  ة باملرة من جانب اللعب العراق  امل
 » . حقان  األص ف«جملد ، وكتاب 12وها   رح عل  العروة ال  ق  يف » املستمسو« يها 

 فاضل المهداوي
م خااار   حمكماااة اللاااعب يف عهاااد 1115فا اااة عباااا  املهاااداوي مااان م الياااد بغااادال عاااام 

ري ، وختاااارل  مااان ًساااة قالااام وهااا  حمكماااة عساااكرية  اااكلت نتيجاااة صااادور مرلااا م مجهااا  
 ااّباط العقيااد فا ااة عبااا  املهااداوي واملّدعااا  العااام العقيااد الااركن ماجااد حممااد  مااني واملقااّدم 

 عبد اهلالي الراوي عض ا  واملقدم عبد الفتاح اللايل عض ا  واملقدم خضر الدوري عض ا  .
بياة وهلاداا  وكثاريا  وكا  املهداوي  ت  لا  قالم بنيلة القراباة ، وكانات  اليعا  باللغاة العر 

ماااا كااا  يستلهاااد بربياااات  ماان اللااعر وباألمثاااف اللااانعة وباارق اف الكتّاااب املله ريااان وكاناات 
التلاااهالاخن  كثرهاااا مليئاااة باإلهانااااات وباااييء الكااا م ، وقاااد جعاااة املهاااداوي هااايه احملكماااة 
ن ولااايلة لتسااالية اجلمهاااا ر و  ااا اكن ، وكانااات النياااا افة خنلااار حما ااار اجللسااااات فضااا   عاااا

ااااا حماكمااااة رجاااااكت العهااااد امللكاااا  1 ذاعتهاااا بااااالرالي  ونقلهااااا بااااالتلفوي   . ومهااااام احملكمااااة : 
وحمالبتهم عل   عماف خعترب مبامرات عل   من الدولة وعل   عماف خعترب ملجعة للفسال يف 
ذلاااو العهاااد ، ويقاااغ  ااامن هااايا القسااام مجياااغ األعمااااف السيالاااية والعساااكرية الاااا  كااان    

ااا حماكمااة مااا يساام  برعااداء 2يف اللاابو  الداخليااة لألقطااار العربيااة اماااورة .  خلااّكة خاادّخ   
الث رة من مدنيني وعسكريني ، ويدخة يف هيا القسم كة قارار اذّخايه  ا ٌ  بنيافتن ونيارا   و 
م ظفااا  ماان الدرجااة األو  ماان  اارنن  حلااا  الضاارر يف املنياااا العامااة  و انتهاااك حرمااة قاا انني 

ماان حاااوف اغتياااف قالاام  و القيااام بااانق ب عسااكري .  نظاار كتاااب عبااد ااا حماكمااة 3الااب ل.
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 الكرمي قالم رؤية بعد العلرين للعل ي وكتاب العرا  اجلمه ري لوبري للطا  قّدوري .

 السيد عبد الهادي الشيرازي
هية اهلل العظما  السيد عبد اهلالي بن  ةاعية احلسيا اللرياني ، ولاد يف مدينة لاامراء 

، ينتمااا      لااارة عراقياااة عريقاااة باااالعلم واملعرفاااة ، الااات طنت العااارا  يف القااار    ه1315عاااام 
الثاااا  علااار اهلجاااري، يرجااااغ مااان حياااـ النساااب    اإلماااام احلسااااني بااان علااا  بااان  خ طالاااب 

 ىعليهما الّس مني .
ختلّمي عند املراجغ العظام  مثاف اللي  حممد خق  اللاارياني قاناد  ا رة العلارين وا خ ناد 

 اترالا  و يا  اللريعاة والسياد عل  اللرياني واملرينا النانيا .
 هلت  لين املرجعية والسيالة الدينية بعد السيد  ب  احلسن اإلصفها  .

يق ف هغا بورك الطهرا  يف وصفن :  نن  حد الاطني الفقن وجهابية الر ي وحجاا العلام 
 واإل بات و  يا، اكجتهال واألفا ة . 

ق مااان نااا ر م اقااا  مباركاااة  اااد اكلاااتعمار اإلجنلياااوي ، فا اااتك ماااغ اللاااي  خاااط بااارحر 
اللاارياني يف  اا رة العلاارين كمااا وقاا  ب جاان املااد اللااي ع  و صاادر فتاا اه اللااهرية بضاا لتهم . 

 .   ه 1361 عماه اإلجنليو عام 
 م خرك خرا ا فكريا ق امن   ىن علار كتاباا ورلاالة وخعليقاة منهاا : لار السا م يف فارو  السا

و حكامااااان ، كتااااااب النيااااا م ، الوكااااااة ، الطهااااااارة، رلالااااااة فاااااا  اللباااااا  امللاااااك ك ، رلاااااالة يف 
 لنة.  77. عن عمر يقارب  ه1312اكلتني اب . خ ىف عام 

 

 السيد مرتضى القزويني
خطياب   ه1351هية اهلل السيد مرخض  بن السايد حمماد صاال  القاوويا مان م الياد عاام 

واأللب واتطاباة حاان علا   اهالات علمياة ماان علمااء وفقهااء   هري وعلم مان  عا م العالام
نماناان كآيااة اهلل العظماا  الساايد ماارينا مهاادي اللاارياني وهيااة اهلل العظماا  الساايد حممااد هااالي 
املااي   وغرييااا خلااهد لاان ببل غاان مرخبااة اكجتهااال . خفاااىن فااا  الاادفا  عاان العقياادة اإللاا مية 

وقااااوم املاااّد األمحااار يف العاااارا    نااااء حكااام قالااام عاااام  ومباااال   هاااة البيااات ىعلااايهم الّسااا مني
م حني اغتنيب اللي عّي   احلكام يف العارا  وعاا  ا يف األرف فساالا  وخنكاي   بالناا  1151
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والتهتارا  بالدين و هلن . وكا  لان لور فّعااف يف هايا امااف ، فكاا  ماان   اجغ املقااومني هلايا 
رفاان ، الاات رب  ياماان هنااياك . لاااهم فااا  خرلاايا الطغيااا  اللااي ع  كمااا يلااهد لاان كااة ماان ع

و لارة مدرلااااة اإلمااااام النيااااال  ىعلياااان الّساااا مني الااااا كاناااات هلااااا لور ملااااه ر يف خربيااااة النلاااار 
ي مياك يف كرب ء املقدلة . اعتقلتن السلطات الظاملة يف العرا  عاّدة مارات ، وعراّيب خ هلاا 

هااااا  لااااا   ياااارا  مث    ال كيااااات املت اااادة مث  ربعااااد    مشاااااف العاااارا  . هاااااجر    الك ياااات ومن
األمريكية وقد خركت بنيماخن يف كة هيه الب ل ع مات بارنة يلهد لن فيها اجلميغ بالنيد  
واإل ااا  والعلاام واأللب . يرعااّد يف ال قاات احلا اار  باارن لاعيااة يف ال كيااات املت اادة األمريكيااة 

رلااي   ركااا  اإللاا م يف خلااو الااب ل . حيااـ يرفااغ رايااة اإللاا م عالياااة ويعمااة جاهاادا  علاا  خ
صدرت لن مبلفات منهاا :    اللاباب ، اللاي  البهاان  ، املهادي املنتظار، الاووا  واأللارة ، 

 اللي  الط ل  ، داء الدين العامل ، النب ة واألنبياء يف نظر  هة البيت . 

 عبد السالم عارف
مني يف مدينااة رمااالي لاا اء 1121ى  ه1331عبااد الساا م حممااد عااارق ، ماان م اليااد عااام 

مني برخبااة ماا نم  اااا  ، كااا  ماااان 1142ى  ه1361الااديلم ، ذخاارّ  مااان الكلياااة العسااكرية عاااام 
مني فااا  اإلطاحااة بالنظااام 1151ى  ه1377 عضااااء الضااباط األحاارار ، ا تااارك مااغ قالاام عااام 

ياااا الااا نراء امللكاا  ، وعهاادت  لياان    ااة مناصااب : النانااب العاااام للقاااّ ات املسااّل ة ونانااب رن
وونيار الداخليااة . وبعااد اخت فاان ماغ قالاام  قنيااا  ماان مننياب الناناااب العاااام للقاااّ ات املسّل اااة 

م مثّ 1151/ 31/1م ومن مننييب ناناب رنايا الا نراء وونيار الداخلياة يف 12/1/1151فا  
  م مثّ  لقااااا  القاااابض عليااااان و ول 31/1/1151عاااانّي لاااافريا  فااااا  باااا   العاصماااااة األملانيااااة فااااا  

م وعفا  عنان يف 5/2/1151م وصاادر حكام اإلعادام عليان يف 14/11/1151الساجان فاا  
م بعااد    قضااا   كثااار مااان لاانتني يف السااجن .  صاابح رنيسااا  للجمه ريااة بعااد 21/1/1161

مني وماانح نفسااان رخباااة 1163 اااباط عاااام  1ى  ه1312رمضااا   14اإلطاحااة بنظاااام قالااام يف 
 ملري . 

إلرهااااب والعننياااارية و كاااتث بتعياااني األقاااارب و بنااااء العلااارية اّخساااام حكماااان : باالكباااات وا
والبلاادة يف  لاانال املناصااب بغااض النظاار عاان املبهااا ت والقابليااات والكفاااءات . فعاانّي حاارلا  
التكااريا قاناادا  للقااّ ة اجلّ يااة وناااج  طالااب ونياارا  للماليااة وصاااا مهاادي عّمااا  ونياارا  للاادفا  . 
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الطانفية يف العرا  ال اقاغ »الدكت ر لعيد السامران  يف كتابن  ا تهر بالتعنيب امليهيب ، يق ف
مااا ننياان:  صاادر قان نااا  حاا ف  ااريبة التكااات وامل اريااـ  ااّدل املبلااإل املعفااا  ماان هاايه « واحلااة

الضريبة خبمسة هكق ليناار  ذا ماا خارب  املا رث  و وهاب املااف للمعااهااد الدينيااة  و اتااريية  و 
ا خرب  بن  و وهبن للجهات الرةية  و  بن الرةية ، فا  اإلعفااء يلامة العلمية، يف حني  ذا م

مثّ املتربّعااني اللاايعة للمبلسااات اترييااة. مجيااغ  املبلااإل بالغااا  مااابلإل . وداايا القااان    ااّي  علاا  
 ص رة من طانفية عبد الس م ما ننين :  46يضي  الدكت ر لعيد السامران  ص 
 تمة رؤية الليع  ، ح   نن قطاغ نيارخان للاركة التارمني كا  هيا الرجة  ا عارق ا   ك 

مني ألناان وجااد    ماادراءها ورؤلاااء  قسااامها و ااعبها 1166 و  1165ال طنيااة ي مااا  ىيف عااام 
هم  ما من الليعة  و املسي يني واليين خباا  وا هايه املناصاب بكفااءهتم يف هايه املهناة الاا ك 

 حتتمة و غ غري الكف ء فيها . 
م و قنياهااااام ماااان ونارخاااان و صاااادر كتابااااا  11/11/1163لااااا  رفاقاااان البعثيااااني يف  نقلااااب ع

 ّدهم ةّاه املن رف   ، وصم البعثياني بكاّة قبايح مان قبياة اللايوذ اجلنسا  والسارقة وماا    
 ذلو .

قتاااة ماااغ عااادل  مااان الااا نراء ا كااا نير الداخلياااة وونيااار النياااناعة وبعاااض املااارافقني لااان بلغااا ا 
مني   اار لااق ط 13/4/1166ى  ه1315ذي احلجااة  23ا يف  جمماا عهم  حااد علاار   نيااا  

كيل متا    51طانرخن ما بني ه ر احل يوة وه ر السديب يف منطقة النل ة والا خبعد عن البنيرة 
بسبب هب ب عاصفة رملية ق ية ، ويرى البعض  ّ  م خن كا  عملياة مادبّرة نتيجاة و اغ قنبلاة 

 يف الطانرة .
  اري يف  حدى   اح  بغدال .لفن يف مقربة املسجد اللي  

 

 عبد الرحمان العاني
مني يف منطقااة الرمااالي وذخاارّ  ماان  1113ى  ه1332عبااد الاارمحن البااوان العااا  ، ولااد عااام 

مني مثّ قض   ربعة  ع ام يف  جنلتا لدرالة القاان   يف كليّاة 1134ى  ه1341كلّية احلق   عام 
 مني. 1134ى  ه1341امللو  امعة لند  وعال    العرا  عام 
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 ناصر الكيالني
مني ولااجن حاا  هنايااة احلاارب 1141ى  ه1361ناصاَر ر اايد عااايل الكااي   بانق باان عااام 

العامليااااة الثانيااااة ، وبعااااد احلاااارب عمااااة يف ونارة العاااادف لفااااتة  قنياااارية ، مثّ  صاااابح عمياااادا  لكليّااااة 
ام وعمااة يف وراح  ا اار يف الق ميااة العربياة قرابااة علاارة  عاا   مني1156ى  ه1374احلقا   عااام 

  ه1371القضاااااااء يف حمكمااااااة التمييااااااو . و عتقااااااة ماااااارّة  خاااااارى بعااااااد انقاااااا ب اللااااااّ اق عااااااام 
مني و مضاا  يف لاااجن  خ غريااب لاااتة   اااهر مثّ بعااد خروجااان ماان الساااجن ذهاااب    1151ى

القاهرة و قام فيها  ربعة  عا ام وعماة هنااك ماديرا  ملعهاد الدرالاات العربياة وها  معهاٌد لتادريب 
و  العربياااة برعاياااة اجلامعاااة العربياااة . ويف بداياااة انقااا ب عاااارق عااانّي لااافريا  اللاااباب يف اللاااب 

للعارا  يف القاااهرة مثّ لنااد  وجنياا  وعمااة باحملاماااة مثّ خا ّ  مننيااب نانااب رناايا الاا نراء وونياار 
  ه1313اتارجياااة والااانفط يف ونارة طااااهر  اااىي الثانياااة مثّ رنالاااة الااا نراء وونارة اتارجياااة عاااام 

ورخني يف عهد األخ ين عبد الس م وعبد الرمحن عارق ، اعتقاة بعاد انقا ب مني ولد1164ى
مني وعراااّيب ومل يطلااا  لاااراحن  كّ بعاااد     راااّة جساااده وفقاااد 1161ى  ه1311البعثياااني عاااام 

العاااارا  ماااان اكحاااات ف حاااا  »النرطاااا  فسااااافر    لنااااد   ومااااات هناااااك . خاااارك لاااابعة مبلفااااات 
ـٌ يف الق ميااة العربيااة« »صااف ات ماان األمااا القريااب« »اكلااتق ف اإللاا م والق ميااة « »ااا

واهلادق مان  « هاايه ق ميتناا« »من وحا  العروباة« »الدولة امل ّحدة والدولة اكحّتالية« »العربية
كتااااااباخن هااااا  خفسااااري الق ميااااة العربيااااة علاااا   لااااا   لاااا م ، وكااااا  ماااان الدعااااااة  لااااا  خطبياااا  

 كية العربية .اك تاكية الر يدة علا   لا  للم  لو  اك تا 
 

 عبد الرحمان عارف
م وعني يف العهد امللك  همار كتيباة ، وبعاد انقا ب 1116عبد الرمحن عارق ، ولد عام 

م عااني هماارا  للاا اء املاادرّ  السااال  انضاام    الضااباط األحاارار بعااد انضاامام 1151قالاام عااام 
بعاد خا ق قالام  خين مثّ اصبح عضا ا يف اللجناة العلياا و حياة علا  التقاعاد يف عهاد قالام 

م بعد     صباح  خ ه عبد الس م عاارق 1163وعبد الس م عارق .  عيد    اتدمة عام 
 م خّ   مننيب رنيا األركا  وكالة.1164رنيسا  للجمه رية ، وفا  عام 

م بعاااد مقتاااة  خيااان عباااد السااا م نتيجاااة 16/4/1166اصااابح رنيساااا للجمه رياااة بتااارري  
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يا امللااري عبااد احلكاايم عااامر وبفضااة خرييااد العميااد لااعيد خاادّخة القاااهرة بلاا   نانااب الاارن
صااالييب قاناااد م قاااغ بغااادال . خعااارف حملااااولتني  انق بيتاااني فا ااالني لبرياااا العمياااد الاااركن الطياااار 

 عارق عبد الرنا  واليي كا   سب من الناصريني .
يليااة وكاااا  الطانفااا  والعننياارية والقب اّخساام حكماان بالتااده ر اكقتنيااالي واملعا ااا  وبالتميياااو

 يتر ر باحمليطني بن ويث  دم ويتبىن عالة ر ي هخر من يقابلن .
حناا  عاان الساالطة بعاادما  وعااوت امل ااابرات األمريكيااة والربيطانيااة    عبااد الاارمحن الناااي  

اا ن  17و براهيم الداول و محد حسن البكر بتغيري السلطة يف العرا    ر انق ب عسكري يف 
 كيا .م ونف     خر 1161عام 
 

 البرزاني
امل ّ منيطف  الربنا  ، ينتم      لرة لينياة معروفاة يف مقامهاا الاديا ، وها   لارة املا ّ 
 محد الربنا  ، وكا  والده عبد الرحيم  ي ا  للعلرية . وّةّ  بالربنا  نسبة     قرية  خقغ عناد 

الاااا   ااااد امللكيااااة عااااام لاااافح جبااااة  ااااريوا  اجلن بيااااة يف قضاااااء الويبااااار . باااااد  النلاااااط السي
م خاف م اجهات لامياة ماغ 1147-1143م ، وفا  منتني  األربعينياات باني عام 1132

الق ات احلك مية ولكنن   طر    اكنس اب مغ مقاخلين و بناء علريخن البالاإل عادلهم ًسة 
ام هكق    احلاادول واللجاا ء     يااارا  . وجلاار املاا  منيااطف  مااغ بعااض اننياااره    رولاايا عاا

مني ، وبقااا  هنااااك ملاااّدة  رباااغ لااان ات وحنياااة علااا  رخباااة جناااراف ف رياااة يف 1146ى  ه1366
مني 1145ى  ه1365اجليش الرول  . قاّدَم    هيئاة األمام املت ادة يف لاا  فرانسيساك  عاام 

مبايكرة خطالاب بكرللاتا  حاّر ومسااتقة ، فلام جياد طلبان هذانااا  صااغية . وعاال    العارا  بعااد 
مني وخ ف ع لخان لاع  لتثبيات نفا ذه السيالا  باني القباناة 1151ى  ه1377 نق ب قالم 

الكرلية من احلدول التكياة    الساليمانية ، وبعاـ مبايّكرة لقالام يطالاب فيهاا  عاالة احلرّياات 
الد قراطياة واكعاتاق بااحلكم الاايا  لكرللاتا  و نلااء ملاااريغ للتنمياة اكقتنيااليّة واللاابو  

ة الكرلية والثقافة الكرلياة ، ولكان قالام مل يساتجب لايلو ، فنلابت اكجتماعية وخعويو اللغ
م والااتمرت    لااق ط قالاام ، ويف التالااغ ماان كااان   1161احلاارب بااني الطاارفني يف  يلاا ف 

م  ّلااا حوبااا  ليالاايا  بالاام احلااوب الااد قراط  و صاابح رنيسااا   لل ااوب ، 1161األّوف عااام 
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 ر ذكارى  كتا بر وبقا  فيهاا  ربعاة   اهر وعاال م لافر    م لك  حلض1161ويف هناية عام 
م . ويف عهاااد األخااا ين عاااارق خااااف حرباااا  جديااادة   ااار 1161يف اللاااهر الثالاااـ مااان عاااام 

مطالبتن اق   األكرال ، وكيلو خاف حرباا  ماغ البكار ، ولكان مل  ّقا  جناحاا  عساكريا    ار 
 وا تهرت باخّفاقية اجلوانر.مني 1175ى  ه1315اإلخّفاقية الا  برمت بني العرا  و يرا  عام 

م 1171خعااّرف الااربنا  لعااّدة حماااوكت  غتياااف ،  حاادها يف السااابغ والعلاارين ماان  يلاا ف 
عن طري  خف ي  بعض رجاف الدين والت دامهم كعب ات نالفة وجن  منها برعج بة . خا ىّف 

 م .12/3/1171الربنا  يف 
 

 جمال عبد الناصر
مني يف مديناة  لاي ط،  اكة حركاة 1111ى  ه1337م من م الياد عاا، مجاف عبد الناصر 

مني ،  صاابح 1152ى  ه1371الضااباط األحاارار فااا  منياار والااا  طاحاات بامللااو فااارو  عااام 
  ه1311 -1375مني مث خاااا   رنالااااة اجلمه ريااااة عااااام 1154ى  ه1373رنيسااااا  للاااا نراء عااااام 

 مني عندما وافاه األجة .1171-1155ى
لاا يتلّقاهاا مان امل اابرات و يفّضالها علاا  كااة ماا كاا  كا  يعتمد كلّيا  عل  املعل ماات ا

يساامعن ماان  حاليااـ النااا  ومااا خنلااره صاا   العااامل  و مااا يسمعااان مااان كبااار الل نياايات 
 الاا كانت خووره . 

 
 الشيخ أبو المحاسن

الليااا  حمماااد حساان محااالي هف حمساان  باا  احملالاان ،  اااعر  اا رة العلاارين ووثااة اإلمااام 
مني وخاا ىف يف اجلنابيااة 1176ى  ه1213لااا امللا  ، ولااد يف مديناة كاارب ء لانة اللارياني يف ام

 » .  خ احملالن « ، ولنر لي ا   عري   ه1344لنة 
 

 المجدد الشيرازي
هية اهلل العظم  السيد حممد حسن اللرياني ، املله ر بامادل ، عمياد  رلارة اللارياني ، 

مني هاجاار  لاا  النجا  األ ارق لانة 1115نيساا  26ى  ه1231مجالى األو   15ولد يف 
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. ختلمااي عنااد العلماااء األعاا م  مثاااف الساايد حساان املاادر    ه1211مث    لااامراء   ه1251
بعاد   ه1211واحملّق  الكلبالا  وصااحب اجلا اهر واللاي  األننيااري.هلت  ليان املرجعياة لانة 

والاا » التنبااك « املعروفاة  وفاة  لتاذه اللي  األننيااري . قاار  اكلاتعمار الربيطاا  يف   رخان
 يقظااات العاااامل اإللااا م  و عطتااان الااا ع  السيالااا  يف خارخيااان احلاااديـ ، فقاااد خنبااان املسااالم   
بفضااالها    األخطاااار الاااا يساااببها النفااا ذ األجنااايب يف ب لهااام . ووقااا  كااايلو ب جااان الفتناااة 

ة وجيعااة ماان الطانفياة الااا  حااد ها ملااو  فغانسااتا  عبااد الاارمحن خااا  حيااـ  خااي يقتااة اللاايع
رؤولهم منانر يف كة مكا  . وقد خسامل املبرخ   عل  وصفن :  ماما  عاملا  فقيها ماهرا  حمّققا 
رنيسا  لينيا  عاما  وورعا  نقيا  ،  اقب الفكار ، بعياد النظار ، منيايب الار ي ، صاانب الفرالاة ، 

ولاعة مالخان وجا لة  ي قِّر الكبري و نا  علا  النياغري ، ويرفا  بالضاعي  ،  عج باة يف  حاليثان
 قر تن . 

يق ف السيد النيدر صاحب كتاب خكملة  مة األمة : وما عس      ق ف يف معّو الدين 
وحمياااال ه ااااار  جااااداله األنمااااة الرا اااادين وحجااااتهم البالغااااة الدامغااااة علاااا   عااااداء الاااادين وماااارخ 

يف العاااملني امتهاادين وناصاار املاابمنني وقاااطغ يااد الكااافرين ماان لولااة املساالمني ونا اار األحكااام 
و خ األرامة واليتام  واملساكني ومن كاا  الناا  يف ظلّان راقادين و هاة العلام يف كنفان همناني ، 
ليٌد هتابن املل ك والس طني ، وه  عل  الدين ق ي وك خظنا فين من الغالني ك ورّب العاملني 

 . 
  لدرولاان و اا اان الفقهيااة وكاا  لرلاانر عااامرا  بالعلماااء امللااتغلني النااادني ، لاايا كثاار املقااررو 

واألص لية ، فّدو  خ ميخن ًسة علر كتابا  ، كما  لّا  ها  مثانياة كتاب . خا ىف ليلاة األربعااء 
 مني يف مدينة لامراء .  1115ى باط   ه1312الرابغ والعلرين من  هر  عبا  عام 

 

 أحمد حسن البكر
نتمااا   لاااا  حاااوب مني يف خكريااات ، ا1114ى  ه1333 محاااد حسااان البكااار ، مااان م الياااد 

مني ، خقلّااااد مننيااااب رنالااااة الاااا نراء فااااا  حك مااااة عبااااد الساااا م 1151ى  ه1371البعااااـ عااااام 
م ، بعاد    انقلاب 11/11/1163عاارق ، وملااّدة خساعة   اهر ا و قنيا  مان مننيابن بتارري  

عارق عل  البعثيني ، وطرلهم من احلكم و طل  عل  عملان هايا بثا رة خلارين الثاا  ، و رجارب 
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الت قيغ باعتواف السيالة والرباءة من احلوب والتفارّ  للاابو  الوراعاة وخربياة املا اية ،  البكر علا 
النيااا   العراقياااة ا مثّ مننياااب رنااايا اجلمه رياااة يف العلااارين مااان ربياااغ الثاااا  ونلااار القااارار يف 

  ر انق ب لبره عل  عبد الارمحن عاارق ومانح نفساان رخباة  مني1161ا ن عام  17ى  ه1311
ا بعاد اكنقا ب وماانح  قربااءه و صااهاره و بنااء علاريخن وبلدخاان رخباا  عاليااة لو   مهياب ا ملاري

الااات قا  ماااث  مااانح رخاااب عساااكرية عالياااة ألفااارال مااادنيني كرخباااة فريااا   وف لنيااادام ورخباااة لااا اء 
لناظم كوار . حتكمَّت الطانفية والعنيبية يف نمانن وخاده رت الوراعاة وخارّلت النياناعة وفت ات 

اهاااادين واألحاااارار . وماااان صاااافاخن الل نيااااية : كااااا  بارعااااا  يف اختيااااار  باااا اب السااااج   للمج
ال ليلة يف  ر اء النف   ويت ني الفرص لينتقم من خني من و صدقانن كماا فعاة بعباد الارنا  
الناي  رنايا الا نراء وحارلا  التكاريا و باراهيم الاداول ونيار الادفا  ، كماا عارق بلبمان وغادره 

ن بنيااارق النظااار عااان ال لااايلة ، وحنااا  عااان احلكااام ا ااار حااا  برصااادقانن وكاااا  يااان حتقااا  هدفااا
عاماااا  . قتلااان  11م بعاااد    حكااام العااارا  1171اّااا ن عاااام  16انقااا ب لباااره صااادام بتااااري  

 م .1112صدام اقنة خرفغ السكر لدين ب الطة الدكت ر صال  عّل   ، وذلو عام 
 

 السيد حسن الشيرازي
، ين ااادر مااان  لااارة ملاااه رة بالعاااالم هياااة اهلل السيااااد حسااان بااان السااايد مهااادي اللااارياني 

مني. 1135ى  ه1354والفضاايلة والتقاا ى ومكاف ااة اكلااتعمار . ورلااد يف مدينااة النجاا  عااام 
لر  الساااط ح العلياااا علااا  ياااد العلمااااء الكباااار  مثااااف والاااده هياااة اهلل العظمااا  السيااااد مهااادي 

اللااي  حممااد ر ااا اللاارياني وهيااة اهلل العظماا  الساايد حممااد هااالي املااي   وهيااة اهلل العظماا  
اكصاافها  . ا ااتهر يف األولااااط العلميااة بااالعلم والفقاهااة والااايو  األلخ والعمااة الاادؤوب .  
كا  مان طليعاة احملااربني لل ك ماات اجلاانرة الاا خعاقبات علا  العارا  بفكاره وقلمان ولساانن ، 

والاتمر   ه1311ليا خعرَّف ل عتقااف والتعاييب . خارك العارا  مهااجرا     لبناا  ولا ريا عاام 
يف نلااااطن السيالااا  وخعريااا  مظل ميااااة اللاااعب العراقاااا  للعااااامل . كااايلو الاااتمر يف نلاااااطن 
العلم  يف  رف املهجر ، فرلا املدار  واملراكو واحلسينيات ، و لا احل نة العلمية الوينبية  

 وكاااا  ياادرِّ  فيهاااا ، و لساات مكتااب مجاعااة العلماااء يف لبنااا  عااام  ه1313فااا  لاا ريا عااام 
 .  ه1317
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هاا يف طريقان حلضا ر جملاا الفاحتاة 1411اغتية برصاصات البعـ العراقا  يف لبناا  لانة 
 اليي عقده عل  روح املرجغ هية اهلل العظم  السيد حممد باقر النيدر اليي قتة يف العرا  . 

كلمااة « » كلمااة اهلل » خلاا  الساايد اللاارياني ه ااارا مطب عااة خرباا  علاا  العلاارة ، منهااا 
األلب « » العمااة األلخ « » خاا اطري عاان القااره « »كلمااة الرلاا ف األعظاام »  «اإللاا م 
 « .اكقتنيال اإلل م  « » امل جن 

 للسيد نعمة اهلل اهلامش .« حضارة يف رجة » عن حياة اللهيد اللرياني انظر كتاب 

 ناظم كزار
ت لط ،  مة  هالة معهد م »قنير النهاية  «ناظم كوار قاند فر  التعييب يف لجن 

مني عسااكريا   مااة رخبااة لااا اء 1161ى  ه1311صااناع  ، و صاابح بعااد انقااا ب البعثيااني عااام 
 و صبح مديرا  لألمن العام وامل ابرات مث رنيسا  للتنظيم العسكري اتاص يف بغدال .

مني   ر حماولة انق بية فا لة قاام 1173ىحويرا    ه1313قتلن صدام يف مجالى األو    
 دا  د البكر . 

 ومن اجلرانم الا اقتفها يف لجن قنير النهاية :  نن قتة  لف      بدو  حماكمة. 
 

 السيد كاظم القزويني
هيااة اهلل الساايد حممااد كاااظم باان حممااد  بااراهيم باان ها اام القااوويا صااهر اإلمااام املبلاا  لام 
ظلااان ، عاااامل فا اااة ، فقيااان جماااد ، خطياااب  اااهري ، مبلااا  قااادير ، ين ااادر مااان  لااارة معروفاااة 

 علم والوهد والتق ى ، الت طنت العرا  يف القر  الثا  علر اهلجري . بال
ني  يف مديناة كارب ء ، امتاان باامل اق  امللارّفة يف 1131ىهذار  ه1341ورلد يف   اف عاام 

اتمساينات بقلمان الدفا  عن حياف اللريعة املقّدلة ، قاوم املّد اللي ع  يف العرا  يف هناية 
جاارانمهم . خعااّرف للسااجن  اا ث ماارّات ، يلو قاااوم البعثيااني وفضااح وبياناان واجتماعاخاان، وكاا

ونفااا     مشااااف العااارا  ، هااااجر مااان العااارا     الك يااات مث     يااارا  .  لاااا رابطاااة النلااار 
اإللااا م  لطباعاااة وخ نياااغ الكتاااب يف بعاااض البلااادا  العربياااة واألفريقياااة واألوربياااة، وكانااات لااان 

 ة  لتاليا .  لفرات خبليغية ونلاطات  قافية يف قار 
مني وخرك خرا ا  فكريّاا  يتضاّمن 1115ى  ه1415خ ىف يف الرابغ علر من مجالى الثانية عام 
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لااارية « »اإللااا م والتعااااليم التب ياااة « » فاجعاااة الطااا  « »  جاااواء  5 ااارح هناااا الب غاااة » 
طماة فا« »علا ٌّ مان املهاد    الل اد » م ل عة  هاة البيت وطرباغ منهاا : « الرل ف األعظم 

نينااب الكااربى ماان املهااد    «  »احلسااني ماان املهااد    الل ااد« »الوهااراء ماان املهااد    الل ااد
« » احلساان العسااكري ماان املهااد ا  الل ااد« »اإلمااام اهلااالي ماان املهااد ا  الل ااد« »الل ااد

والا خرب  عل  لتني جملدا  طربغ « م ل عة اإلمام النيال  « » املهدي من املهد    الظه ر 
 عّدة جملدات . منها
 

 الشيخ تاج الدين
 يف مدينة كرب ء املقدلة .   ه1351الع مة اللي  حممد خق  خا  الدين ، ولد لنة 

ختلمااي عنااد علمانهااا  مثاااف اللااي  جعفااار الر ااا والساايد حساان اللاارياني والساايد صااال  
 نندرا  . اللرياني واللي  حمسن الثقف  والسيد جمتىب اللرياني واللي  حمماد حسني املا

 وكا  خطيبا  مفا ها  ذا قر ة  عرية ف احة . 
خنياااّدى للماااّد الليا عااا  ولل ك مااة البعثيااة يف العاارا  وااا لاابب ذلااو اعتقالاان عااّدة ماارات 
 حااداها الااتمرت عامااا  واحاادا  ، مث هاجااار  لااا   يااارا  وماان هناااك مااار  نلاااطن  ااّد احلك مااة 

 البعثية و د حك مة اللاه وطغيانن.
 ولفن فا  مديناة قم املقدلة .    ه1413يف السابغ من حمرم  خ ىف 

 الشيخ الكعبي
اللاي  عباد الوهاراء الكعايب ينتما       لاارة كر اة عررفات بالفضاة واللارق ينتها  نساابها 
   قبيلااة بااا كعااب املنتهيااة    كعااب باان لاابي باان غالااب الاات طنت كاارب ء يف القاار  الثااا  

 علر اهلجري . 
وانتهة العل م واملعارق اإلل مية ماان معااني مدارلاها   ه1327كرب ء عام   ولد يف مدينة

 الدينية . 
لر  عناد اللي  الرّماح  واللي  حممااد اتطاايب واللاي  جعفار الر اا واللاي  الا اعك 

 . 
بلاااإل مكاناااة عالياااة يف اتطاباااة احلساااينية وكاااا  لااالا البياااا   اااري  الااانفا والاااغ النيااادر 
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   النبيلة . يّتني  بالكرم واألخ 
 ا تهر فا  قراءخن ملقتة اإلمام احلسني ىعلين الس مني فا  ي م عا  راء . 

 «.قتية العربة»، ومن مبلفاخن :   ه1314 غتية بالسّم عام 
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