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 املقدمة

ظهرت مالمُح النشاط السياس ي اإلسالمي الشيعي بشكل كبير بعد انتصاِر الثورة اإلسالمية في إيران عام      

سالمية الشيعية املعارضة باالنتقال إلى مكانة كانْت تتأملها طيلة م، ما فسح املجال أمام التنظيمات اإل 1979

ها في العقدين األخيرين من القرن العشرين، شابتها بعض االلتباسات  مراحل نضالها السري والعلني، إال أنَّ

ت إلى حصول انشقاقات، فمن الص عب واالختالفات في أفكارها السياسية وأهدافها املستقبلية، وبالتالي أدَّ

 في تقييم النشاطات السياسية أو توثيق األحداث أو توحيد الرؤى، ولعل السبب في ذلك راجع 
ً
أْن نجد اتفاقا

 ولم تكن هناك وسائل إعالٍم ذات حيادية ومصداقية يمكنها أْن تنقل 
ً
 تماما

ً
 مغلقا

ً
إلى أنَّ العراق كان بلدا

  أغلبها كانت موالية لسياسة النظام القائم آنذاك.الصورة بشكلها الواقعي والصحيح إلى العالم الخارجي ألنَّ 

 من منظومة اإلسالم السياس ي ولها دور       
ً
 املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية تأتي بوصفها جزءا

وبما أنَّ

سسه، لحضورها الفاعل في تلك املدة الهامة والحساسة وتبنيها العمل السياس ي والحركي حتى 
ُ
في صياغة ا

 إلى أصبح له
ً
 وصوال

ً
 واستنتاجا

ً
ا تأريخ حافل باألحداث والتطورات، لذا ينبغي لنا التعرف عليها قراءة وتحليال

 لقيادة حركة 
ً
 على استيعاب الواقع وأكثر أهلية

ً
فهم أعمق وإدراك أوسع لتأسيس تجارب بّناءة أكثر قدرة

 دراسة نشاط املعارضة
َ
 ضرورة

ُ
اإلسالمية الشيعية العراقية للمدة  التغيير، وعلى هذا األساس وجد الباحث

ها 2003-1980من ) م( وهي تمثل مرحلة املواجهة العلنية والتصدي للعمل السياس ي بأشكاله كافة، كما أنَّ

طر واملستويات، 
ُ
محاولة لفهم أسلوبها السياس ي وبنائها الفكري ودورها الذي مارسته على جميع أأل

 إلى مع
ً
رفة مشاكلها الداخلية والخارجية، وأبرز الجهات الداعمة لها، والصعوبات التي واجهتها، مضافا

واألسباب التي جعلتها تتبنى املواجهة املسلحة مع النظام مع النظام القائم آنذاك، وما حققته من نتائٍج 

ومكتسباٍت سياسية واجتماعيٍة، وما تطمح إليه في املستقبل كل ما ذكرناه زاد من اهتمام الباحث بضرورة 

 ة املوضوع.دراس

م لكونه يمثل بداية املواجهة املسلحة 1980ولبيان هيكلية الدراسة فإننا بدأنا بدراسة املوضوع من عام       

الفعلية والعلنية مع السلطة الحاكمة، فقد بدأت التنظيمات السياسية اإلسالمية الشيعية في العراق تعاني 

ين ما أضطرها إلى أْن تتخذ الهجرة خارج  لها لُتعيد هيكلة نفسها وتعمَل على إعداد البرامج  األَمرَّ
ً
البالد شعارا

التدريبية وتشكيل األذرع العسكرية للقيام بعمليات مسلحة الهدف منها إسقاط النظام القائم في العراق 

م  لدخول العراق مرحلة جديدة في تأريخه املعاصر، تمثلت 2003آنذاك، كما أنَّ الدراسة انتهت عند عام 

قاط النظام الحاكم وإفساح املجال أمام املعارضة بكل توجهاتها وانتماءاتها لإلسهام في بناء الدولة بإس
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العراقية الجديدة وكان للمعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية دوٌر كبيٌر في ذلك األمر الذي يتطلب دراسة 

 مستقبلية ربما تكون في مرحلة الحقة.

سمت        
ُ
الدراسة إلى مقدمة وتمهيٍد وثالثِة فصوٍل رئيسية متسلسلة حسب الترتيب  وبناًء على ذلك ق

 
ً
 إلى الخاتمة التي تضمنت أهم االستنتاجات التي توصل إليها الباحث، فضال

ً
الزماني لتطور األحداث مضافا

 في التمهيد دراسة العمل التنظيمي للمعارضة اإلسالمية الشيعية العرا
ُ
قية من عن املالحق، تناول الباحث

م وهو بمثابة العرض التمهيدي الذي يزود القارئ برؤيٍة واضحٍة عن بدايات 1979م إلى عام 1945عام 

ظهور املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية وانبثاقها من تحت مظلِة املرجعيِة الدينيِة في النجف األشرف، 

 عن تع
ً
املها مع األحداث، وماهَي أبرز األساليب وبيان نموها التصاعدي التدريجي وأسلوبها السياس ي فضال

التي اتبعتها في مواجهتها للسلطة الحاكمة؟ وكيف استطاعت إيجاد منظومة سياسية إسالمية تمكنت فيها 

من بناء نفسها إلى أْن بانت قوتها واشتدت ركائزها حتى تحققت تطلعاتها، وكذلك اتضحت من خالل العرض 

ت فيه وما أفرزته األحداث طوال تلك املدة من أشكال الصراع السياس ي التمهيدي طبيعة املناخ الذي عاش

 وما تبعتها من أشكال الهجرة خارج الوطن نتيجة لضغوطات السلطة وأجهزتها األمنية.

صص لدراسة نشاط املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية        
ُ
أما بالنسبة إلى الفصل األول فقد خ

م، وكيف 1988 -1980حركية ومحفزات انطالقاتها العسكرية املسلحة خالل املدة وفعالياتها السياسية وال

 عن أسباب التصعيد وبعض النجاحات والتعثرات 
ً
كانت بدايات املواجهة مع النظام الحاكم، فضال

السياسية كونها فقدت القائد الرمز بإعدام السيد محمد باقر الصدر، وسعيها في إيجاد قيادة بديلة تعمل 

مظلتها فأوجدت جماعة العلماء املجاهدين، ومن بعدها أسست املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في  تحت

العراق، إال أنَّ االنشقاقات أخذت مأخذها في جسد فصائل املعارضة اإلسالمية الشيعية بسبب تباين 

، لذلك بينا أهداف تلك الرؤى وسعي كل فصيل منها إلى أْن يكون املمثل الرسمي واألعلى لتنظيمات املعارضة

التنظيمات وهيكليتها ومبانيها الفكرية والعقدية وتصوراتها السياسية لبناء اإلسالم السياس ي الشيعي على 

غرار تجربة الثورة اإلسالمية في إيران وما حصل بعدها من اهتزازاٍت عنيفٍة في الشعوب اإلسالمية وفي 

رت عن امتعاضها إزاء سياسة النظام بتبني أفكار ومبادئ طليعتها التنظيمات اإلسالمية التي بدورها ع بَّ

 عن سياسة األخير، األمر الذي تطلب منها شهر السالح فكانت عملية الجامعة 
ً
سياسيٍة اختلفت تماما

املستنصرية، ومحاولة اغتيال رأس النظام في مدينة الدجيل وغيرها من العمليات املسلحة التي استهدفت 

 السلطة ورموزها و 
ً
 وعظيمة

ً
مؤسساتها، ونتيجة لذلك التحرك العسكري املسلح كانت التضحياُت جسيمة

 طالْت كثيٌر من رموز املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية.
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في حين أوضح الفصل الثاني النشاط السياس ي والعسكري للمعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية للمدة       

ز األول منهما على أهم مؤتمرات املعارضة اإلسالمية الشيعية خالل م وتضمن مبحثين، 1993-1989من 
َّ
رك

 
ً
 عن مناداتها بضرورة توحيد الكلمة كونها أمرا

ً
تلك املدة وسعيها الحثيث إليجاد مظلة تجمع فصائلها، فضال

كز تفرضه تطورات األحداث املتسارعة، ونتيجة لذلك كرَّسْت جهدها لتشكل لجنة العمل املشترك، فيما ر 

 أهم األحداث التي تمثلت باالنتفاضة 1993-1989املبحث اآلخر على النشاط املسلح خالل املدة 
ً
م، مبينا

 ضد الظلم واالضطهاد 
ً
 من مقدماتها وأسباب انطالقتها وأبرز أحداثها، فهَي لم تكْن حركة

ً
الشعبانية بدءا

ذر اإلسالم في ضمير الشعب العراقي اللذين طال استفحالهما فحسب، إنما هي عالمة هامة وواضحة على تج

 إذ كان شعارها ورمزها هو اإلسالم ال غير. 

م، 2003-1994فيما اختص الفصل الثالث بنشاط املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية للمدة من        

 مع سياق الحدث الزماني فقد تناولنا في املبحث األول الدور السياس ي للسيد محمد الصد
ً
ر وانسجاما

وبدايات مواجهته مع النظام وأسلوبه السياس ي في تصعيد املواجهة بشكل تدريجي إلى أْن تكللت تلك الجهود 

بإقامته صالة الجمعة في أغلب مناطق العراق وتحديه سياسات النظام الحاكم من خالل خطاباتها، وأخذ 

ة املسلحة التي وجدت فيها بمهاجمته في أكثر األحيان، كما استعرض املبحث أبرز النشاطات العسكري

 املنشآت 
ً
 إلضعاف السلطة الحاكمة ونظامها مستهدفة

ً
املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية أسلوبا مميزا

 إلى 
ً
خرى، مضافا

ُ
 ا
ً
، وتفجير املؤسسات األمنية والوزارات السيادية تارة

ً
العسكرية ومواقع األسلحة تارة

 في  استهداف رموز السلطة الحاكمة وعناصرها
ً
دخل النظام وأجهزته األمنية كافة

َ
القيادية األمر الذي أ

دوامة من الرعب والخوف. أما املبحث الثاني فقد تناول إجراءات السلطة ملواجهة مشروع السيد محمد 

الصدر الذي وضعها في موقف ال تحسد عليه وكان في غاية الخطورة، األمر الذي أضطرها إلى اتخاذ قرارها 

 بضرورة تصفي
ً
ته فكانْت عملية االغتيال وما رافقها من أحداٍث وردوِد أفعاٍل على الساحة الداخلية، مضافا

إلى ذلك فقد تناول مؤتمرات املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية التي عقدت في تلك املدة ومحاولتها تدويل 

طٍر وحد
ُ
وية فاعلة السيما بعد انحسار دور القضية العراقية على املستويين اإلقليمي والدولي، وبحثها عن ا

لجنة العمل املشترك ولقناعة أطراف املعارضة العراقية بأنَّ حالة التشرذم وااللتفاف حول النفس ال تخدم 

 بجمع الشمل وتوحيد املوقف والكلمة وإيصال رسالة إلى 
ّ

الهدف العام لها، كما أنَّ النجاح ال يتحقق إال

 بمختلف أشكاله. العالم بضرورة مد يد العون لها

وقبل التطرق إلى املصادر التي اعتمدها الباحث في دراسته البد من القول أنَّ الدراسة رافقتها صعوبات     

عدة تجاوزها الباحث بحمد هللا تعإلى، بعد بذل جهوٍد حثيثٍة، ولعل من أبرزها، عدم توثيق فصائل املعارضة 
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السياسية التاريخية الهامة وبقائها محفوظة في صدور اإلسالمية الشيعية العراقية ملعظم األحداث 

املخططين واملنفذين لها، ويمكن أْن يكون ذلك لدواٍع أمنيٍة تتعلق بحياتهم وحياة ذويهم، كما أنَّ تعددية 

 في الدوافع واألهداف واملحددات في الخطاب السياس ي الثقافي 
ً
التنظيمات السياسية الشيعية أوجد تباينا

 بتنظيٍم سياس ٍي واحٍد ذات نسٍق فكري واحد يمكن الرجوع إلى مصادره لها، فالدرا
ً
سة لم تكْن مختصة

وتحليل خطاباته، لذك نالحظ وجوَد اختالٍف في الرؤى ووجهاِت النظر من تنظيٍم سياس ي إلى آخر، األمر 

ذ الحقيقي لكثيٍر من األحداث السياسية؛ لتصريح  أغلب التنظيمات الذي زاد من صعوبة الوصول إلى املنّفِ

 عن التحقيق 
ً
بتبنيها لتلك العملية أو غيرها، األمُر الذي تطلب إجراء مقابالت شخصية كثيرة فضال

والتدقيق في املصادر عامة للوصول إلى الواقع الفعلي، وعلى الرغم من ذلك الحظنا الحذر الشديد في إعطاء 

التحفظ على أسرار تنظيمه وعدم البوح بها وندرة املعلومات إْن لم نُقل أنَّ معظمهم كان شديد الكتمان و 

 للوصول إلى 
ً
 مضاعفا

ً
 ذهنيا

ً
خرى تطلبت من الباحث أْن يبذل جهدا

ُ
االعتراف بأخطائه ما أضاف أعباًء ا

طٍر دراسيٍة واقعيٍة وحيادية وعادلٍة.
ُ
 التحليل الواضح واالستنتاج املنطقي ضمن ا

 في دراسته على مجمو       
ُ
عة من املصادر املتنوعة في مادتها واملختلفة في أهميتها لدعم اعتمَد الباحث

الدراسة باملعلومات القّيمة، أبرزها الوثائق العربية غير املنشورة واملنشورة، وقد تمثلت األولى بملفات 

 املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية املحفوظة في دار الكتب والوثائق العراقية العامة في بغداد، وكذلك

 عن النشرات السرية للتنظيمات السياسية أهمها النشرات السرية ملنظمة 
ً
وكالة األنباء العراقية، فضال

العمل اإلسالمي املحفوظة في مكتب السيد محمد تقي املدرس ي في كربالء، والنشرات السرية لحزب الدعوة 

 إلى اإلسالمية املحفوظة في مكتبة األستاذ طالب الحسن ومكتبة الشيخ محمد ب
ً
اقر الناصري، مضافا

أرشيف مكتبة )أبو سعيدة( الوثائقية العامة في النجف األشرف، والوثائق املحفوظة في مكتبة السيد 

الخوئي وأرشيف الوثائق في مكتبة السيد الحكيم العامة في النجف األشرف، وملفات مديرية األمن العامة 

ثائق املحفوظة في مؤسستي الشهداء والسجناء العامتين ومديرية االستخبارات العامة في بغداد، وكذلك الو 

 في بغداد فقد أثرت الدراسة بمعلومات هامة خاصة في التمهيد والفصلين األول والثاني.

ا ما يخص الوثائق العربية املنشورة فقد اعتمدت الدراسة على العديد من الوثائق والبيانات والفتاوى        أمَّ

يِه عباس 2003-1980أهمها كتاب )قيادة الحركة اإلسالمية في العراق  من بعض الكتب الوثائقية ( ملؤلفَ

الزيدي وعبد الهادي الزيدي، فقد زودنا بعدد البأس به من الوثائق التي بينت معظم أحداث تلك املدة 

إلسالمي ووقائعها السيما فيما يتعلق بمواقف الحوزة العلمية وعلمائها ودورها في قيام االنبعاث السياس ي ا

 الشيعي املعارض.
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ا ما يتعلق بالحركات السياسية اإلسالمية الشيعية كحزب الدعوة اإلسالمية واملجلس األعلى للثورة        أمَّ

ّبر الوثائقي)تاريخ حزب الدعوة اإلسالمية( 
ُ
اإلسالمية في العراق، فقد اعتمد الباحث على كتاب حسن ش

 فقد تطرق إلى كثيٍر من األحداث السياسية الساخنة بأجزائه الثمانية، الذي تضمن تفاصيل دق
ً
يقة جدا

التي ال يمكن تجاهلها ألهميتها في الكشف عن مسيرة املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية، وكذلك كتاب 

)نزف القلم( وهو عبارة عن بيانات ورسائل ومواقف السيد محمد باقر الحكيم التي أرسلها إلى امللوك 

ر في كثيٍر منها عن موقف املعارضة اإلسالمية الشيعية والرؤساء وامل نظمات اإلقليمية والدولية، إذ عبَّ

 العراقية  لنقل صورٍة واضحٍة وصريحٍة عن واقع اإلنسان العراقي املؤملة إلى جميع دول العالم.

 كما كان للمذكرات الشخصية لبعض السياسيين العراقيين دوٌر في رفد الدراسة بمعلو        
ً
مات هامٍة جدا

خرى؛ لكون البعض من مؤلفيها أسهموا بشكل واضح ومباشر في صناعة 
ُ
تعذر الحصول عليها من مصادَر أ

أحداثها التاريخية أو عاصروا تلك األحداث فكانوا شاهدين عليها، أبرزها مذكرات السيد طالب الرفاعي 

لكشف عن عدد ليس بقليل من األحداث الهامة واضٌح في ا تحت عنوان )أمالي طالب الرفاعي( إذ كان لها دوٌر 

واملفصلية في تأريخ املعارضة اإلسالمية الشيعية، وكذلك مذكرات السيد مهدي الحكيم حول التحرك 

اإلسالمي الشيعي في العراق التي نشرها مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية والسياسية فقد 

كون السيد مهدي الحكيم كان من أهم الناشطين في تأسيس مشروع احتوت على جملٍة من األحداث الهامة؛ ل

الحركة اإلسالمية الشيعية، ومع ذلك فإنَّ الباحث تعامل مع تلك املعلومات بكل حذر وحيادية تامة 

 للوصول إلى الحقائق التاريخية الواقعية ونقل األحداث التاريخية بكل موضوعية.                             

      
ً
 أساسيا

ً
كما استقت الدراسة معلوماتها من الرسائل واألطاريح الجامعية إذ شكلت بمجموعها مصدرا

ومادة علمية قيمة لبيان الظروف واملراحل التي مّرت بها املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية ولعل من 

( للطالب كرار عبد الحسين م1980-1957أهمها رسالة املاجستير )الحركات اإلسالمية الشيعية في العراق 

جودة الخفاجي، التي بّينت مراحل تطور الحركة اإلسالمية الشيعية ما أفاد الباحث في فهم األرضية 

السياسية وركائزها األولية التي انطلقت منها ومهدت لها إلى أْن ظهرت بشكلها العلني الرافض لسياسات 

 كبير من املعلومات التاريخية الهامة والدقيقة، هي النظام، ومن بين املصادر التي زودت الدراسة بكّمٍ 

املجالت والصحف ومن أهمها مجلة )دراسات عراقية( التي يصدرها املركز العراقي لإلعالم والدراسات في 

 من األحداث السياسية في تأريخ الحركة اإلسالمية الشيعية املعارضة وبينت 
ً
دمشق فقد تناولت كثيرا

اسية ونظرتها املستقبلية، وآلية التعاطي مع املحيط اإلقليمي والدولي بما يخدم أهدافها ورؤاها السي
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القضية العراقية، وكان ملجلة )املوسم( التي تصدرها أكاديمية الكوفة في هولندا دوٌر في صياغة أحداث 

       الرسالة والكشف عن نشاط املعارضة اإلسالمية الشيعية ومعرفة طبيعة وأهداف فكرها السياس ي.  

كذلك كانت الصحف التي أصدرتها التنظيمات السياسية اإلسالمية الشيعية في املهجر خالل مدة       

الدراسة، ذات أهميٍة ال تخفى برفد الدراسة باألحداث التاريخية، السيما ما خصَّ العمليات املسلحة التي 

 لصدر، والشهادة.                                                                                  نفذتها فصائل املعارضة اإلسالمية الشيعية أبرزها صحيفتي لواء ا

وألهمية الكتب العربية واملعربة فقد اعتمدت الدراسة على مجموعة كبيرة منها أبرزها كتاَبا )سنوات الجمر،       

ريخ، العراق من حكم السلطة إلى حكم املعارضة( فصول من مسيرة الحركة االسالمية في العراق، وصدمة التأ

للباحث علي املؤمن إذ تميزا باحتوائهما على معلومات دقيقة حول نشاط املعارضة الشيعية وجذور نهضتها، 

وأهم مواقفها من القضايا الداخلية والخارجية، ودوافع العمل العسكري املسلح، وكتاب ) العمل اإلسالمي في 

ية والحزبية(، ملؤلفه عادل رؤوف الذي تطرق فيه لدراسة الظاهرة الحزبية بتعددها وأزماتها العراق بين املرجع

 إلى ذلك دراسته للمرجعية الدينية بشقيها السياسية وغير السياسية 
ً
لة العمل املعارض، مضافا ودورها في محصَّ

لصالح الخرسان، فقد تميز هذا  وتعددها وأزماتها وأدوارها ، وكتاب )حزب الدعوة اإلسالمية حقائق ووثائق(

الكتاب بنقل املعلومات الدقيقة املعززة بالوثائق التاريخية والتي تضمنت مسيرة حزب الدعوة اإلسالمية خالل 

 من مرحلة التأسيس ووضع أسس النظام الداخلي له وبيان مرحلة املواجهة وتبني العمليات 
ً
أربعين عاما

النظام، فكانت تلك املجموعة من أهم الكتب وأعمقها التي تناولت نشاط العسكرية املسلحة بهدف القضاء على 

املعارضة الشيعية والتي سلطت الضوء على األسلوب السياس ي اإلسالمي الشيعي املعارض وتحليل طبيعة 

 الصراع القائم مع السلطة الحاكمة            

 وال يخفى فإنَّ للمقابالت الشخصية مع العناصر القياد      
ً
 واضحا

ً
ية في املعارضة اإلسالمية الشيعية إسهاما

 في فصول الدراسة، إذ كشفْت عن جوانَب هامة من نشاطات وفعاليات فصائل املعارضة اإلسالمية 
ً
ومميزا

الشيعية وأوضحت تحركاتها السياسية وأفكارها التنظيمية على الرغم من أنَّ هناك بعض القيادات لم يتسَن 

رغم الجهود الحثيثة التي بذلها نتيجة الرتباط أولئك بسياق العمل الوظيفي إلدارة شؤون للباحث اللقاء بها 

 عن أنَّ بعضهم شديد الحذر في تقديم املعلومات التاريخية، وبعض منهم امتنع 
ً
الدولة العراقية الحالية، فضال

 عن اإلدالء بأية معلومات، وأهم تلك املقابالت كانت مع السيد طالب الرفاعي؛ 
ً
 جدا

ً
فقد ذكر معلوماٍت دقيقة

بخصوص ظروف تأسيس الحركة اإلسالمية الشيعية في العراق لكونه أحد أهم االشخاص الناشطين في الدعوة 

إلى تأسيسها، ومقابلة مع الشيخ محمد اليعقوبي الذي أتحفنا بمعلومات رافقت أحداث االنتفاضة الشعبانية 
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يها، وما بعدها من أحداٍث سياسية رافقت ظهور حركة السيد محمد م ودور مراجع الحوزة العلمية ف1991عام 

 محمد صادق الصدر إلى حين اغتياله وتداعيات ذلك على الساحة الداخلية.

 في طريق البحث العلمي األكاديمي، ويحدونا األمل 
ً
 متواضعة

ً
 يمكننا القول أنَّ تلك الدراسة تعد خطوة

ً
وختاما

 وممي
ً
 جادة

ً
 في دراسة مسيرة املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية بشكل محايد، وذلك بأْن تكون محاولة

ً
زة

بتسليط الضوء عليها وفهم أفكارها السياسية وأهدافها املستقبلية، آملين أن نكون قد وفقنا في كتابتها باملستوى 

            املطلوب والحمد هلل رب العاملين.                                                
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 التمهيد           

 م.1979 – 1945العمل التنظيمي للمعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية  

 الوعي السياس ي اإلسالمي الشيعي في العراق بعد الحرب العاملية الثانية بالضعف واالنحسار بسبب       
َ
خذ

َ
أ

 عن البيئة الشيعية املحافظة التي ال تشجع اإلسالم السياسة الب
ً
ريطانية املقيدة لكل حراٍك إسالمي، فضال

 أمام الحركات العلمانية الشيوعية، التي أصبحْت لها قواعُد  ، األمر(1)السياس ي
ً
 مفتوحة

َ
الذي جعل الساحة

فرض تنظيٍم إسالمي ثقافي  شعبية، وبذلك فإنَّ عدم وجود نخبة إسالمية سياسية مثقفة كافية قادرة على

 عن كياٍن 
ُ
من أهم أسباب ذلك الضعف واالنحسار، وبقي التحرك اإلسالمي الشيعي في تلك املدة يبحث

، ولكنه بقَي في نطاق الفردية، بل إنَّ بعضهم اختار أْن يكون نشاطه (2)سياس ي نتيجة لتعاظم املد الشيوعي

 إلى الشيوعية(3)خارج العراق كالشيخ )عبد الكريم الزنجاني(
ً
 .(4)، الذي أفتى بحرمة االنتماء شرعا

 إلى ذلك اتسمَّ النشاط السياس ي للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء      
ً
 بالفردية          (5)مضافا

                                                           

، دار المنتدى، بيروت، 2م، ج1957 – 1900حسن شبر، تاريخ العراق السياسي المعاصر والتحرك اإلسالمي  )1(

 . 53م، ص1990

عدي حاتم المفرجي، قبسات من فكر الشيخ محمد مهدي اآلصفي )الحركة االسالمية انموذجاً(، مجلة دراسات إسالمية  )2(

 .  204م، ص2015(، 12العلوم اإلسالمية، جامعة كربالء، العدد )معاصرة، كلية 

م، وهو عالم 1896عبد الكريم الزنجاني: هو عبد الكريم بن محمد رضا بن محمد حسن، ولد في النجف األشرف عام  )3(

السيد  فاضل مجتهد شارك في كثير من العلوم، ومن أساتذة الفقه واألصول والفلسفة وهو خطيب جريء درس على يد

م، وله عدَّة مؤلفات منها: ابن سينا خالد بآثاره، ودروس 1968محمد كاظم اليزدي، والسيد محمد الفيروز آبادي، توفي عام 

في الفلسفة، وشرح العروة الوثقى، وذخيرة الصالحين، وغيرها، محمد هادي األمين، معجم رجال الفكر واألدب في النجف 

 . 642م، ص1992، بيروت، 2، ط2خالل ألف عام، مج

 (. 1لمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )4(

محمد حسين آل كاشف الغطاء: محمد بن الشيخ علي بن الشيخ محمد رضا بن الشيخ موسى بن الشيخ جعفر صاحب  )5(

مائة م في النجف األشرف من عائلة علمية عريقة فقد تزعمت الحركة الدينية فيها نحو 1876كاشف الغطاء، ولد عام 

وثمانين سنة، شرع في دراسته الحوزوية منذ نعومة أظفاره وتتلمذ على يد كبار المجتهدين ومنهم السيد كاظم الخراساني، 

والشيخ أحمد الشيرازي، ومن أبرز مؤلفاته الُمثُل العليا في اإلسالم، أصل الشيعة وأصولها، المراجعات الريحانية وتوفي= 

السالم في النجف األشرف. ينظر: صالح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية ودورها  م ودفن في مقبرة وادي1954عام 

 .260م، ص2010م، دار مصر المرتضى، القاهرة، 2000 -1900الوطني في تاريخ العراق الحديث والمعاصر 
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 لتقسيم فلسطين  
ً
 ورافضا

ً
 معارضا

ً
، عندما اتخذ موقفا

ً
 (2)، وكذلك أرسل الشيُخ محمد رضا املظفر(1)أيضا

 إلى ا
ً
ه فيها على أهمية تحقيق النصر على الكيان الصهيوني في حرِب (3)مللك املصري فاروق فؤادبرقية

ّ
، حث

 . (4)م1948عام 

 الحتضانها حركاٍت       
ً
 املُد السياس ي اإلسالمي الشيعي في مدينة النجف األشرف ينمو ويتصاعد؛ نتيجة

َ
ذ
َ
خ
َ
أ

 تدعى
ً
 إيرانية

ً
املعارضة لنظام الشاه وهؤالء   (5))فدائيان إسالم( سياسية لبلدان أخرى، إذ احتضنْت منظمة

 . (6)من تعاون مع الشاه وحكومته كانوا ال يمتنعون عن القيام بعمٍل فدائي وقتل كل

وقد ظهرْت فيما بعد ثمراُت العمل السياس ي اإلسالمي الشيعي من خالل تشكيل تنظيٍم سياس ي عام       

تحركْت بعُض الُنخب الشيعية املثقفة لبِث روح الوعي  ( حينماالحزب الجعفري م تحت مسمى )1952

                                                           

، مطبعة النعمان، عبد الحليم آل كاشف الغطاء، قضية فلسطين في خطب اإلمام الراحل محمد حسين آل كاشف الغطاء )1(

 . 165 -164م، ص1969النجف األشرف، 

م، 1904محمد رضا المظفر: هو محمد رضا بن الشيخ محمد بن الشيخ عبد هللا من آل مسرح، ولد بمدينة النجف عام  )2(

علوم وبعد خمس سنوات توفي والده فتعهد برعايته أخوه الشيخ عبد النبي، وأخوه اآلخر الشيخ محمد حسن. وهو ملم بال

الرياضية والفلكية، وكتب الشعر، آمن بضرورة تطوير الدراسة وإصالح مناهجها وإحياء التراث العربي، له كتاب دالئل 

الصدق بثالث مجلدات، واإلفصاح في أحوال رجال الصحاح، وشرح القواعد للعالمة الحلي، وغيرها من المؤلفات توفي 

ف األشرف. ينظر: محمد مهدي اآلصفي، الشيخ محمد رضا المظفر م ودفن في مقبرة آل المظفر في النج1964عام 

 . 58م، ص1998وتطور الحركة اإلصالحية في النجف، دار التوحيد، قم المقدسة، 

م، وهو االبن الوحيد ألبيه فؤاد، فصار ولي العهد، أرسل إلى لندن 1920الملك فاروق فؤاد: ولد بمدينة القاهرة عام  )3(

م تولى العرش تحت وصاية األمير محمد علي حتى بلغ سن الرشد 1936م، وبعد وفاة أبيه عام 1935إلكمال دراسته عام 

م على التنازل عن العرش، ثم رحل إلى إيطاليا بعد سقوط النظام 1952م فأصبح ملكا، أجبرته ثورة تموز 1938عام 

م ونقل جثمانه إلى المقبرة 1965ام م وتوفي في روما ع1953حزيران عام  18الملكي في مصر وإعالن الجهورية في 

م، 1991، مؤسسة الفارس، عمان، 2، ط3الملكية في القاهرة. للمزيد ينظر: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، ج

 .446ص

( السنة األولى، 5صورة برقيات جمعية منتدى النشر إلى الملوك العرب، مجلة البذرة، النجف األشرف، العدد ) )4(

 . 271م، ص1948

م، ومؤسسها )مجتبى نواب صفوي( وغرضها 1944فدائيان إسالم: هي منظمة سياسية دينية إيرانية ثورية تأسست عام  )5(

أول األمر ديني لمحاربة المتطاولين على الدين اإلسالمي والملحدين وتحول أمرها إلى معارضة الحكومة البهلوية، وتسمى 

ً )جمعية مكافحة الالدينيين(. حسني ن عبد الكاظم الشمري، جمعية فدائيان إسالم وتأثيرها في تأميم النفط اإليراني أيضا

 . 24- 23م، ص2018(، 39م، مجلة واسط للعلوم اإلنسانية، جامعة واسط، العدد )1951- 1944

، دار 2جعفر الخليلي، هكذا عرفتهم )خواطر أناس أفذاذ عاشوا بعض األحيان لغيرهم أكثر مما عاشوا ألنفسهم(، ج )6(

 .30 – 29م، ص2003شريعة، قم المقدسة، 
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، (1)السياس ي واتفقوا على بعض النقاط التي خصْت العمل التنظيمي وكيفية التعامل مع الوسط االجتماعي

 أّن ذلك الحزَب انحلَّ بعد سنٍة واحدٍة من تأسيسه
ّ

بسبب قلة الخبرة في الجوانب التنظيمية للعمل  (2)إال

 للتحرك السياس ي اإلسالمي الشيعيالسياس ي، لكن
ً
 ومشجعا

ً
 هاما

ً
 وحافزا

ً
، وباإلمكان جعل (3)ها كانْت خطوة

هذا التنظيم الصغير النواة الحقيقية األولى لتأسيس حزب الدعوة اإلسالمية؛ لكون املؤسسين لهذا الحزب 

 . (4)م1957ضمن قيادات حزب الدعوة الذي تأسس عام 

بعُض النخب الدينية املثقفة من ذوي امليول السياسية ومنهم السيد محمد وانضمْت إلى جانب ذلك       

، (6)(حزب التحرير االسالميأوائل الخمسينات إلى تنظيٍم إسالمي وافٍد، في بغداد يدعى بـ ) (5)مهدي الحكيم

انسحبت النخب  (7)وبعد حدوث خالفات فكرية مع أعضاء الحزب البغداديين في أسلوب العمل السياس ي

 . (8)لشيعية منه ا

                                                           

 . 309لالطالع على تفاصيل أكثر ينظر: صالح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )1(

 . 38م، ص1999صالح الخرسان، حزب الدعوة اإلسالمية حقائق ووثائق، دمشق،  )2(

 . 202عدي حاتم المفرجي، المصدر السابق، ص )3(

 . 309فضلي، المصدر السابق، صصالح مهدي علي ال )4(

م وهو االبن الثالث للمرجع اإلمام الحكيم )قده( تلقى 1935السيد مهدي الحكيم: ولد في مدينة النجف األشرف عام  )5(

العلوم اإلسالمية في الحوزة العلمية على يد كبار األساتذة ومنهم السيد محمد باقر الصدر، والشيخ محمد تقي الفقيه، أسهم 

يس النواة األولى للحركة اإلسالمية في العراق، وبعد اندالع الحرب العراقية اإليرانية توجه إلى سوريا ثم إلى لندن في تأس

م، وفي أثناء زيارته إلى السودان بناء على دعوة موجهة له من 1983عام  )عليهم السالم(وأسس هناك رابطة اهل البيت 

م. ينظر: سليم العراقي، لماذا قتلوه؟، قم المقدسة، 1988غتياله في محل إقامته عام الجبهة القومية االسالمية السودانية، تم ا

؛ جهاد الديوان ومحمد هادي، مهدي الحكيم علم الشهادة وضحية التآمر االستكباري على القضية اإلسالمية 23م، ص1995

 . 227في العراق، قم المقدسة، )د.ت(، ص

ألردن بسبب االنشقاق بين جماعة )اإلخوان المسلمين( وكان االنشقاق بزعامة انبثق حزب التحرير اإلسالمي في ا )6(

)الشيخ تقي الدين النبهاني( ومنه انتقلت فكرة الحزب إلى المدن العربية بهدف إقامة جمهورية إسالمية وظهرت مبادئ 

االتجاهات السياسية الداخلية م، للمزيد من التفاصيل ينظر: جعفر عباس حميدي، التطورات و1954الحزب في العراق عام 

 . 236–234م، ص1980م، بغداد، 1958 – 1953في العراق 

 . 71م، ص2005محمد الحسيني، محمد باقر الصدر حياة حافلة فكر واخالق، المحجة البيضاء، بيروت،  )7(

 . 41؛ صالح الخرسان، المصدر السابق، ص365حسن شبر، المصدر السابق، ص  )8(
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 ُعرف باسم ) (1)كما أسس الشيخ )عز الدين الجزائري(       
ً
 اسالميا

ً
( عام حركة الشباب املسلمتنظيما

 من النخب اإلسالمية الشيعية وامتد (2)م1953
ٌ
 ، وأخذ يتطور، إذ انظم إليه ثلة

سياس ي إسالمي شيعي ذي قواعَد . واستمرت املحاوالت في إيجاد تنظيٍم (3)نشاطه إلى مدينة كربالء املقدسة

على مضاعفة جهودهما في  (4)جماهيريٍة واسعٍة، فقد عمل السيد مهدي الحكيم والشيخ عارف البصري 

التحرك الشعبي محاولة منهما لكسب أكبر عدد من الناس بواسطة االحتفاالت الجماهيرية املقامة في 

عليها إليجاد نوع من التحزب السياس ي اإلسالمي املناسبات اإلسالمية وإضفاء صبغٍة سياسيٍة إسالميٍة 

 . (5)الشيعي

( والتي منظمة املسلمين العقائديينم تنظيٌم سياس ي عرف بـ)1954ونتيجة لتلك النشاطات تأسس عام        

، ولم تقتصْر في عملها السياس ي على الوسط الشيعي بل تعدته إلى أوساٍط (6)بدأت نشاطاتها من النجف

 .(7)ملجتمع العراقيمختلفٍة من ا

                                                           

م، وهو عالم فاضل 1923ين الجزائري: هو ابن الشيخ محمد جواد الجزائري من مواليد النجف األشرف الشيخ عز الد )1(

وكاتب جليل ويتمتع باألخالق الحسنة، درس عند والده وعمه عبد الكريم الجزائري ُعرف عنه تأسيس المشاريع العلمية 

ة، وله مؤلفات عدة منها )التعاريف النحوية( و )الخالصة والثقافية مثل المدارس والمكتبات، انتقل إلى لبنان وعمل بالتجار

 . 351م. ينظر: محمد هادي األميني، المصدر السابق، ص1981في أصول الفقه(، توفي عام 

 (2أصدرت الحركة أول منشور لها بعنوان )وثبة الشباب الروحي(. للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )2(

 . 36السابق، ص صالح الخرسان، المصدر )3(

م، وبعد إكمال دراسته الثانوية في البصرة دخل كلية أصول الدين 1937عارف البصري: ولد في مدينة البصرة عام  )4(

في النجف، وبعد إكمال دراسته الجامعية كلفه السيد الحكيم بتدريس مادة أصول الدين في مدرسة اإلمام الجواد وكلية 

ن التدريس كلف البصري بمهاٍم عدة منها توزيع أموال الصدقات على مستحقيها، وكان أصول الدين في بغداد، وفضالً ع

م، وانتهت مسيرته الجهادية باإلعدام. للمزيد 1974تموز  18من طالئع المؤسسين لحزب الدعوة، تم القاء القبض عليه في 

ان أحمد وهناء خليف غني، بغداد، من التفاصيل ينظر: جويس ويلي، الحركات الشيعية في العراق، ترجمة مصطفى نعم

 . 149 – 148م، ص2011

 . 355-354حسن شبر، المصدر السابق، ص )5(

 . 38صالح الخرسان، المصدر السابق، ص )6(

 . 366حسن شبر، المصدر السابق، ص )7(
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م 1956بأنَّ السيد مهدي الحكيم عرض عليه في عام "(1)وفي هذا الصدد ذكر السيد طالب الرفاعي       

ه رفض الفكرة
َّ
 أن

ا
 .(2)"فكرة تأسيس تنظيم سياس ي إسالمي شيعي إال

أوساط املجتمع  ويبدو أنَّ من أسباب رفض تلك الفكرة ضعف الجانب السياس ي والثقافي الذي تعاني منه     

العراقي آنذاك، وفي الوقت نفسه كانت معظم األوساط الدينية ال تؤمن بالعمل السياس ي اإلسالمي بشكل 

 عن عدم إيمان كثيٍر منهم بالتدخل في الشؤون السياسية
ً
 . (3)عام، فضال

      
ً
في جيل الشباب ونتيجة لنشاط الحركات اإلسالمية سالفة الذكر وما تركته من تأثيرات بدْت واضحة

 مع مختلف التيارات السياسية املوجودة آنذاك، ومِلا 
ً
 وعقائدية

ً
املسلم الواعي وهو يخوض صراعاٍت فكرية

 فكري في الحوزة العلمية في النجف األشرف يؤمن بفكرة العمل السياس ي وتأسيس حكومٍة 
ٌ
ره وسط

َّ
وف

لواعية والنخب املثقفة، لذا فقد تبلورْت أطروحة إسالمية، من أفكاٍر سياسيٍة وثقافيٍة رفدت بها الجماهير ا

العمل السياس ي املنظم والسعي من أجل تشكيل حركٍة سياسيٍة إسالميٍة شيعيٍة واعيٍة ُيطرح من خاللها 

اإلسالم السياس ي ومشروع الدولة اإلسالمية بخطوطه العريضة، على أْن ال تكون تلك الحركة محدودة في 

 على حجمها ونشاطها أو تكون م
ً
 كبقية الحركات التي نشأت ثم اختفت، وأْن ال يكون تأثيرها مقتصرا

ً
عزولة

 . (4)الوسط الشيعي

                                                           

ة، وحينما بدأ م في قضاء الرفاعي في محافظة ذي قار ، ودرس في مدرستها االبتدائي1931طالب الرفاعي: ولد عام  )1(

في قراءاته األدبية والفكرية تعاطف مع الفكر الشيوعي ألنه ينصف الكادحين ويدعو إلى تكافؤ الفرض بين الناس، طلب 

منه أن يكون رئيساً للحزب اإلسالمي لكنَّه اعتذر لقلة تجربته وخشيته من أن يفترق الشيعة بسببه، وهو من الدعاة األوائل 

وأبرز مؤلفاته مذكرات عالم شيعي في مصر للمزيد ينظر: عدنان حسين أحمد، حياة وأفكار  ومن مؤسسي حزب الدعوة،

؛ رشيد الخيّون، أمالي طالب الرفاعي، دار 148م، ص2003أحد مؤسسي حزب الدعوة العراقي، دار المنتدى، بيروت، 

 . 183م، ص2012المدارك، أبو ظبي، 

 م. 2018تشرين الثاني  9نجف األشرف، مقابلة شخصية مع السيد طالب الرفاعي، ال )2(

تعتقد فئة غير قليلة من علماء الطائفة الشيعية بحرمة الدعوة لقيام حكم إسالمي في زمن غيبة اإلمام المهدي ) عج(  )3(

، ويعدون ذلك منازعة لحق اإلمام. للتفاصيل ينظر: أحمد الكاتب، تطور الفكر السياسي الشيعي من الشورى إلى والية الفقيه

 . 287- 281م، ص1998مطبعة الجديد، بيروت، 

فرات عبد الحسين كاظم الحجاج، عز الدين سليم وفكره السياسي، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة  )4(

 . 21م، ص2008البصرة، 



20 
 

 من الشباب كان منهم السيد مهدي الحكيم وعبد الصاحب       
ٌ
وبناًء على ذلك تصدى لهذا األمر مجموعة

هادفٍة ضمنتها فقراٍت وغيرهم، وعقدت تلك املجموعة عدة اجتماعات قررْت فيها إعداد خطٍة  (1)دخيل

 لدى كثيرين، األمر الذي عّرضه إلى 
ً
، هذا النشاط كان واضحا

ً
 اجتماعية

ً
 ومحاضراٍت إسالمية

ً
تربوية

مشكالٍت من جانب الحزب الشيوعي؛ إذ أخذ أعوان األخير ينشرون االشاعاِت بين أهالي النجف، على أنَّ 

 . (2)ساتاإلخوان املسلمين هم وراء عقد تلك املحاضرات والجل

م حينما تصدْت الحكومة 1956كذلك كان لألحداث التي شهدتها النجف خاصة والعراق عامة في عام      

 بالعدوان الثالثي الذي قامت به إسرائيل وبريطانيا وفرنسا على 
ً
إلى التظاهرات العارمة التي خرجْت منددة

السياس ي في إطاٍر تنظيمي ينهض بأعباء تلك  دوٌر في دفع ذوي االتجاهات اإلسالمية للتفكير بالعمل (3)مصر

 . (4)املرحلة

 التي انتشرت في الساحة العراقية في عقد الخمسينات من القرن       
َ
 والسياسية

َ
كما أنَّ الصراعاِت الفكرية

 من طلبة الحوزة العلمية في النجف األشرف ومعهم ثلة من الشباب املؤمن وبعضهم 
ً
العشرين حفزت عددا

ثرين بأفكار املصلح الشيخ محمد رضا املظفر ومن خريجي مدرسته )منتدى النشر( على ضرورة تبني من املتأ

 .  (5)العمل السياس ي

                                                           

لحزب الجعفري م، أسهم في تأسيس ا1930عبد الصاحب دخيل: ناشط إسالمي وتاجر ولد في النجف األشرف عام  )1(

م، ويعد من 1964م ومن األعضاء البارزين في تأسيس حزب الدعوة اإلسالمية، وقد تولى قيادة الحزب عام 1952عام 

م. فائق عبد الكريم، 1973م من قبل األجهزة األمنية وأعدم عام 1971أشهر قياداته التي تركت أثراً في التنظيم، اعتقل عام 

 .11م، ص2011جاع وتاريخ مرحلة، دار العارف، بيروت، عبد الصاحب دخيل سيرة قائد ش

مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية، مذكرات العالمة الشهيد محمد مهدي الحكيم حول التحرك اإلسالمي في  )2(

 . 33العراق، قم المقدسة، ) د.ت(، ص

م عدواناً على مصر بعد القرار الذي اتخذه 1956تشرين الثاني عام  29شنت كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل في  )3(

م بتأميم قناة السويس، وقد أحدثت تلك الحرب متغيراٍت سياسيةً وفكريةً في المنطقة 1956تموز  26جمال عبد الناصر في 

م، 2004العربية برمتها. للتفاصيل ينظر: محمد حسنين هيكل، ملفات السويس حرب الثالثين سنة، دار الشروق، القاهرة، 

 . 156ص 

 . 22فرات عبد الحسين الحجاج، المصدر السابق، ص )4(

م أشرف عليها الشيخ محمد رضا المظفر 1935اذار  8منتدى النشر: جمعية دينية في النجف األشرف تأسست في  )5(

ة والسيد محسن الحكيم وآخرون، وصفت بأنها حوزة متطورة، الغرض منها تنزيه الحوزة من الشوائب وتهذيب الدراس

والدارسين وإيجاد جيل واعِ يستطيع أْن يؤثر في األمة، وكان العديد من مؤسسي حزب الدعوة اإلسالمية من طالبها مثل 

السيد محمد باقر الصدر والسيد عبد الصاحب دخيل والمحامي حسن شبر خريجي مدرسة منتدى النشر فرع الكاظمية. 
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م، إذ فاتح ابن خالته السيد 1956وعلى هذا األساس أخذ السيد مهدي الحكيم بالتحرك أواخر عام       

د األخير تلك الفكرة حول إمكانية العمل على تأسيس حكومٍة  (1)محمد حسين فضل هللا ، (2)إسالميٍة وقد أيَّ

ه اتصل بالسيد طالب الرفاعي للغرض نفسه، وبهذا الصدد قال السيد مهدي الحكيم: "
ّ
 مع كما أن

ُ
تكلمت

  (3)السيد طالب الرفاعي وعبد الصاحب دخيل ومحمد صادق القاموس ي
ً
على أساس أن نعمل حزبا

ة اجتماعات وجلسات حول املوضوع، وكان السيد طالب الرفاعي أفضلنا من الناحية  وعقدنا عدا

 . (4)"السياسية

وفي الشأن نفسه ذكر السيد الرفاعي بأنَّ السيد مهدي الحكيم طلب منه أْن يتولى قيادة التنظيم، ولكّنه       

 إلى أنَّ (5)رفض
ً
، ولعل أسباب الرفض ترجع لكونه يرى من هو أفضل منه في إدارة العمل السياس ي، مضافا

األمر يتطلب أْن يكون من يتصدى لذلك من إحدى األسر النجفية العلمية املعروفة على املستوى االجتماعي 

 والثقافي. 

                                                           

م، 2012وتيار في االمة، الكتاب األول، دار العارف، بيروت،  ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية تاريخ مشرق

 . 82ص

م، بدأ دراسته الحوزوية في 1935محمد حسين فضل هللا: ولد السيد محمد حسين فضل هللا في النجف األشرف عام  )1(

تاحاً على التيارات سن مبكر وعندما بلغ السادسة عشر بدأ بحضور دروس في خارج الفقه، ويعد من أكثر علماء الشيعة انف

األخرى، وبدأ بعد ذلك بالتدريس العلمي، إذ أصبح أستاذاً للفقه واألصول في الحوزة العلمية في النجف األشرف، وقد شرع 

في تدريس بحث الخارج، وحضر درسه العديد من الطالب من أنحاء العالم اإلسالمي بشكل عام والعالم العربي بشكل 

م. للمزيد من التفاصيل ينظر: إسماعيل خليل أبو صالح، السيد محمد حسين فضل هللا 2011خاص، توفي في لبنان عام 

 . 30- 25م، ص2003شاعراً، بيروت، 

 . 240م، ص2006، بيروت، 1أحمد عبد هللا أبو زيد، محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق، ج )2(

م، ساهم في تأسيس الحزب الجعفري 1922لد في النجف األشرف عام محمد صادق القاموسي: ناشط إسالمي وكاتب، و )3(

م، وعمل في إدارة منتدى النشر، وقد ُعرف بقربه من الفقيه المصلح 1957م، وحزب الدعوة اإلسالمية عام 1952عام 

م. 1988عام محمد رضا المظفر، اعتزل العمل السياسي في نهاية الستينات ليعمل في تجارة الكتب حتى وفاته في بغداد 

م، 1983(، أكاديمية الكوفة، هولندا، 17للمزيد ينظر: محمود المظفر، الشيخ محمد صادق القاموسي، مجلة الموسم، العدد )

 . 157ص

 . 35نقالً عن مركز شهداء آل الحكيم للدراسات التاريخية السياسية، المصدر السابق، ص )4(

 م. 2018تشرين الثاني،  9ف األشرف، مقابلة شخصية من السيد طالب الرفاعي، النج )5(
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وعلى إثر ذلك اقترح السيد طالب الرفاعي على السيد مهدي الحكيم بطرح املوضوع على السيد محمد       

ون السيد محمد باقر الصدر مجتهد، لكّن ، إال أنَّ السيد مهدي الحكيم أبدى خشيته لك(1)باقر الصدر

 . (2)"إنَّ السيد الصدر ليس من ذلك النمطالسيد الرفاعي طمأنه قائال: "

وبعد ذلك قام السيد مهدي الحكيم بزيارة السيد الصدر في بيته وعرض عليه موضوع تأسيس حزٍب       

 لعقد ، وأصب(3)سياس ي إسالمي شيعي فوافق األخير دون ممانعٍة أو تردٍد 
ً
ح منزل السيد الصدر مقرا

 (4)االجتماعات بهدف كسب املؤيدين لفكرة تأسيس حزب الدعوة اإلسالمية، وأخذ محمد صالح األديب

ه في حال قيام حزب إسالمي شيعي سوف يعمل  يحضر االجتماعات، وكان السيد الصدر على قناعٍة تامٍة أنَّ

ه  أكد على نقطتين أساسيتين: األولى، انتماء الشباب لألحزاب على إقامة دولة إسالمية في العراق، كما أنَّ

والتيارات العلمانية بسبب تأثرهم باألفكار الجديدة الطارئة على ثقافة املجتمع اإلسالمي، فالبدَّ من إيجاد 

حزب إسالمي يتصدى لتنمية الثقافة الدينية ألولئك الشباب. واألخرى، ضرورة إقامة دولٍة إسالميٍة لضمان 

 . (5)ان تعاليم اإلسالم وتطبيق أحكامهبي

                                                           

م، ودخل مدرسة العصرية االبتدائية في الكاظمية وكان من 1935محمد باقر الصدر: ولد في مدينة الكاظمية عام  )1(

ً في الفقه واألصول على يد أخيه إسماعيل الصدر، ذهب معه إلى  الطلبة المتفوقين، وفي الوقت نفسه كان يتلقى دروسا

العلوم الدينية على يد كبار علماء الحوزة العلمية وكان من أبرز نشاطاته السياسية اإلسالمية هو تأسيس  النجف لدراسة

م، فقد كان له موقع مؤثر في مرجعية اإلمام محسن الحكيم وله الفضل في التخطيط 1957حزب الدعوة اإلسالمية في عام 

م، وأصبح أحد مراجع التقليد عند منتصف السبعينات ومن أبرز والتوجيه لمعظم المشاريع اإلسالمية التي تباناها الحكي

م. للمزيد 1980مؤلفاته: فلسفتنا، واقتصادنا، والبنك الالربوي في اإلسالم، واألسس المنطقية لالستقراء، وقد اُعدم عام 

 . 49 – 48م، ص2001، قم المقدسة، 1ينظر: محمد رضا النعماني، شهيد األمة وشاهدها، ق

 . 49؛ صالح الخرسان، المصدر السابق، ص240عبد هللا أبو زيد، المصدر السابق، صأحمد  )2(

 . 107حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، ص )3(

م، وتخرج منها مهندساً 1953م، دخل كلية الزراعة عام 1935محمد صالح األديب: ولد في مدينة كربالء المقدسة عام  )4(

الصدر في تأسيس حزب الدعوة اإلسالمية، وكان أحد الحاضرين الذين عقدوا مؤتمر  زراعياً، شارك مع السيد محمد باقر

التأسيس األول في كربالء، وتولى مسؤوليات قيادية عدة في إطار العمل التنظيمي لحزب الدعوة اإلسالمية توفي عام 

تاذ محمد صالح األديب، )د. م. للمزيد من التفاصيل ينظر: صادق العهد، صفحات من حياة الداعية المؤسس األس1996

 . 33م، ص1999م(، 

 . 51- 50؛ صالح الخرسان، المصدر السابق، ص109حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، ص  )5(
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وطلب السيد الصدر من األديب جمع املناهج والكتب التي تخص التنظيمات العلمانية واإلسالمية لغرض      

 . (1)االطالع عليها ودراستها خاصة ما يتعلق بتنظيم )اإلخوان املسلمين(

َع على أهداِف وعمل منظ     
َّ
، (2)ومة األحزاب والحركات السياسية في العراقوبعد دراسته لتلك الكتب اطل

 في منزل السيد محسن 
ً
 القرار بعقد اجتماٍع تأسيس ي  في مدينة كربالء وتحديدا

َ
ِخذ

ُ
وبعد املناقشات ات

م، إلقرار النظام الداخلي للحزب الجديد، وقد ضم 1957في الثاني عشر من شهر تشرين األول  (3)الحكيم

 من العلماء واملفكر 
ً
ين والشخصيات اإلسالمية وهم: السيد محمد باقر الصدر، والسيد مهدي عددا

الحكيم، ومحمد صادق القاموس ي، والسيد محمد حسين فضل هللا، وعبد الصاحب دخيل، ومحمد صالح 

 . (4)األديب، والسيد محمد باقر الحكيم

                                                           

م على يد حسن البنّا وتأسست أولى خالياها في العراق 1928)اإلخوان المسلمين(: تأسست الحركة األم في مصر عام  )1(

م، وتمكنوا 1958دينة الموصل، لقد شرع اإلخوان بممارسة نشاطاتهم بصورة ملحوظٍة قبل عام على يد عبد هللا نعمه في م

م تقدم عدد 1960من تأسيس عدد من الواجهات للعمل خلفها كجمعية األخوة اإلسالمية، وبعد صدور قانون الجمعيات لعام 

د هللا شهاب، ولكنَّ وزارة الداخلية رفضت من قادته بطلب تأسيس حزب سياسي إسالمي باسم الحزب اإلسالمي برئاسة عب

إجازة الحزب إاّل أنَّ اإلخوان أعادوا نشاطهم من جديد في ظل حكم عبد السالم عارف وعبد الرحمن عارف. للمزيد من 

 . 217- 216م، ص2007التفاصيل  ينظر: حسن لطيف الزبيدي، موسوعة األحزاب العراقية، دار العارف، بيروت، 

 . 41الحسين الحجاج، المصدر السابق، صفرات عبد  )2(

م ويعد 1889السيد محسن الحكيم: هو محسن بن مهدي بن صالح بن أحمد الطباطبائي، ولد في النجف األشرف عام  )3(

من العلماء البارزين عرف بمواقفه السياسية والثقافية االجتماعية في العراق ضد االحتالل البريطاني والتعصب القومي 

الشيوعية العرقي والطائفي، وقف موقفاً معارضاً من رواج األفكار الشيوعية في العراق وأصدر فتواه الشهيرة "والتمييز 

"، كما دعم حركات التحرر في العالم اإلسالمي وفي مقدمتها حركة تحرير فلسطين، وتميَّز دوره الثقافي في كفر وإلحاد

ع التركيز على إنشاء المدارس الدينية والمكتبات في  مناطق متعددة وإدخال مناهج جديدة في حوزة النجف االشرف، وشجَّ

م. ينظر: 1970طالبه على التأليف وأشرف على عدد من المجالت منها: مجلة األضواء، ومجلة حقائق األصول توفي عام 

سة آفاق، م، مؤس1970-1946وسن سعيد الكرعاوي، السيد محسن الحكيم دراسة في دوره السياسي والفكري في العراق

؛ ضمير عودة علي، الشيخ مرتضى مطهري دراسة في دوره الثقافي واالجتماعي والسياسي، 11م، ص2009بغداد، 

 . 49- 48م، ص2015م، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 1979 – 1920

وزوية على يد أخيه آية هللا العظمى السيد م وتلقى علومه الح1939محمد باقر الحكيم: ولد في النجف األشرف عام  )4(

يوسف الحكيم، وآية هللا السيد محمد حسين الحكيم، حضر دروس السيد محمد باقر الصدر لمدة تزيد على عشرين عاما، 

وكذلك حضر بحوث زعيم الحوزة العلمية السيد أبي القاسم الخوئي ومنج إجازة االجتهاد في الفقه واألصول من الشيخ 

م وأطلق سراحه 1977ل ياسين، اعتقله النظام العراقي مرتين وحكم عليه بالسجن المؤبد في انتفاضة صفر عام مرتضى آ

م بعد اشتداد الهجمة على الحركة 1980بالعفو الذي أصدره الرئيس أحمد حسن البكر، غادر العراق إلى سوريا عام 

م، وكان الناطق باسم المجلس 1980العراق التي شكلت عام  اإلسالمية، أصبح األمين العام لجماعة العلماء المجاهدين في

م، ثم ُعين رئيساً له بعد انتخابه 1982تشرين الثاني عام  17االعلى للثورة االسالمية في العراق الذي اعلن تشكيله في 
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م طرَح املوضوع على 1958واقترح السيد الصدر كذلك على السيد مهدي الحكيم في وقت الحق من عام       

، فاتصل به السيد مهدي الحكيم وحينها (2)لينظمَّ إلى الهيأة املؤسسة للحزب (1)السيد مرتض ى العسكري 

 في التصدي ملثل هذا العمل، وبعد أْن التقى السيد مرتض ى 
ً
 أكيدة

ً
كان في مدينة الكاظمية ليجد لديه رغبة

ي الحكيم وأخيه السيد محمد باقر الحكيم شكل هؤالء العسكري كل من السيد الصدر والسيد محمد مهد

 .(3)األربعة النواة األساسية النطالقة الحزب

ولم يقتصْر هذا التوجه  (4)وقد كان التحدي األكبر للمرجعية الدينية الشيعية هو مواجهة املد الشيوعي     

 .(6) تؤمن بالعمل السياس يبل شمل املرجعيات التقليدية التي ال (5)على املرجعيات اإلصالحية فحسب

                                                           

، واستشهاده م2003م، وبقي رئيسه حتى عودته إلى العراق عام 1986في الدورة السادسة للمجلس في كانون األول عام 

م، له مؤلفات عدّة في علوم القرآن والسيرة والعمل اإلسالمي السياسي. للمزيد ينظر: مؤسسة تراث الشهيد 2004عام 

الحكيم، أبحاث المؤتمر األول إلحياء التراث الفكري والعلمي للشهيد آية هللا السيد محمد باقر الحكيم، دار الرائد، النجف 

 . 57- 45م، ص2006األشرف، 

م ودرس في حوزتها ثم تابع دراسته الدينية العالية في حوزة قم، 1912مرتضى العسكري: ولد في مدينة سامراء عام  )1(

ويعد العسكري من أوائل المفكرين في العراق الذين دعوا للتصدي للغزو الفكري الغربي، ونادى بضرورة إصالح المناهج 

م )المدرسة العصرية االبتدائية في الكاظمية( 1942بي الفاضل أحمد أمين عام وتنظيم التربية والتعليم، لذلك أسس مع المر

م ترأس الهيأة اإلدارية لجمعية 1958ثم )مدارس اإلمام الكاظم( التي اشتملت على كل المراحل الدراسية، وفي عام 

بغداد، وكان وكيالً للسيد  م أصبح أول عميد لكلية أصول الدين في1964الصندوق الخيري اإلسالمي في بغداد، وفي عام 

م إلى لبنان بعد متابعته من قبل األجهزة األمنية العراقية، 1969محسن الحكيم في مناطق الكريعات والبياع، ثمَّ هاجر عام 

م أول مجلس قيادة للقوى اإلسالمية 1980م أسس المجمع العلمي اإلسالمي في طهران وترأس عام 1980وفي عام 

 73م. ينظر: صالح الخرسان، المصدر السابق، ص2007د السيد محمد باقر الصدر، وقد توفي عام العراقية بعد استشها

– 77      . 

 . 107صالح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )2(

 .108، صصالح مهدي علي الفضلي  )3(

  55م، ص2013فضلي، القطيف، عبد الهادي الفضلي، حوارات في الفكر والثقافة واللغة، منشورات لجنة العالمة ال )4(

حنا بطاطو، التنظيمات الشيعية في العراق: الدعوة االسالمية والمجاهدون، ترجمة حميد سلمان الكعبي، دار الرافدين،  )5(

 . 187م، ص2015بيروت، 

ظر هذا الخط هناك خط فكري داخل كيان الحوزة العلمية يقرأ اإلسالم على أساس الواقع الفردي، فاإلسالم من وجهة ن )6(

إيمان والتزام في العبادات والتعايش مع الواقع دون إي مشروع لتغييره، على العكس من اإلسالميين الحركيين الذين 

يحملون مشروعاً لتغيير الواقع على أساس اإلسالم، فاألخير يمتلك وعيا لقضايا المجتمع ويختزن فكراً سياسياً منبثقاً من 

قافي والسياسي واالجتماعي الذي عاش فيه. للتفاصيل ينظر: محمد حسين فضل هللا، اتجاهات تصورات اإلسالم للواقع الث

 . 122وأعالم حوارات فكرية في شؤون المرجعية والحركة اإلسالمية، دار المالك، بيروت، )د. ت(، ص
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قد حفز املرجعية الدينية للدفاع عن العقيدة  (1)ولعلَّ جرأة الحديث عن اإللحاد في خطابات الشيوعيين     

والتصدي لتلك االفكار، وكان وجود تنظيمات سياسية إسالمية سنية معادية للشيوعية كاإلخوان 

 في انفت
ً
اح اإلسالميين الشيعة عليها واالنخراط في تنظيماتها وبهذا املسلمين، وحزب التحرير اإلسالمي سببا

أخذت املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية تتوسع في دائرة عملها بانفتاحها على التنظيمات السياسية 

 . (2)األخرى 

الصدر  لكّن حزب الدعوة اإلسالمية تعّرض لهزٍة عنيفٍة على مستوى قيادته عندما قّرر السيد محمد باقر     

، بطلب من السيد محسن الحكيم الذي أراد من علماء الحوزة أْن (3)م1960االنسحاب من التنظيم عام 

، وكذلك قرر السيد محمد باقر (4)يكونوا داعمين للعمل اإلسالمي من دون أْن تكون لهم ارتباطاٌت مباشرة

  الحكيم االنسحاب من التنظيم على  الرغم من أنَّ طلب والده شمل فقط
ً
أخاه السيد مهدي الحكيم، فضال

ما انتقل (5)عن السيد الصدر
ّ
، وكان السيد مرتض ى العسكري يرى أنَّ السيد الصدر لم يخرْج من الدعوة، وإن

إلى وضٍع أصبح فيه بال مسؤوليٍة حزبيٍة، ثم تال ذلك انسحاب محمد صادق القاموس ي، األمر الذي أجبر 

                                                           

ينظر: علي المؤمن،  كان الشيوعيون يحيطون بضريح اإلمام علي )عليه السالم( ويهتفون بشعاراٍت ضد اإلسالم. )1(

-45م، ص2005م(، المركز اإلسالمي، بيروت، 1985- 1957سنوات الجمر )مسيرة الحركة اإلسالمية في العراق 

46. 

أمثال الدكتور جابر العطا والشيخ عارف البصري وعبد الهادي السبيتي. للمزيد ينظر: عبد الهادي الفضلي، الحركة  )2(

 . 46م، ص2014ة الفضلي، القطيف، اإلسالمية، منشورات لجنة العالم

ذكر األستاذ طالب الحسن: بأنَّ االنسحاب كان شكلياً وظاهرياً ولم يكْن واقعياً. مقابلة شخصية مع األستاذ طالب الحسن  )3(

 م. 2018تشرين الثاني  26م، وقيادي في حزب الدعوة اإلسالمية، بغداد، 1949وهو من مواليد 

ة إلى نقطة في غاية األهمية كان لها األثر الحاسم في القرار الذي اتخذه السيد الصدر بهذا الشأن وهنا البدَّ من اإلشار )4(

آية وهي حصول شبهة شرعية لديه تزامنت أو سبقت طلب السيد الحكيم منه االنسحاب، وكان مدارها هو الشك بداللة  )

د انسحب ذلك الشك بالنتيجة على العمل الحزبي الذي ( على الحكم اإلسالمي الذي صاغ أسسه باالستناد اليها، وقالشورى

يعمل في قيادته، وقد عبَّر السيد الصدر عن حقيقة األمر وكونه مجرد اشكال فقهي محض وجد نفسه ملزماً به في أكثر من 

ظر: صالح م. للمزيد من التفاصيل ين1960رسالة بهذا الشأن بعثها إلى السيد محمد باقر الحكيم الموجود في لبنان عام 

 . 115- 114الخرسان، المصدر السابق، ص

؛ عادل رؤوف، حزب الدعوة اإلسالمية المسيرة والفكر 141 -137صالح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )5(

 . 18- 14م، ص1999الحركي، بيروت، 
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 عليها، وبعضوية كل من املهندس السيد مرتض ى العسكري على إعادة تشكي
ً
ل القيادة التي أصبح مشرفا

 . (2)وعبد الصاحب دخيل( 1)محمد هادي السبيتي

ُص األخطاء      
ّ
وعلى هذا األساس أخذ النشاط السياس ي اإلسالمي الشيعي املعارض يتضُح أكثر ويشخ

الحكم، لذلك أفتى السيد الحكيم في  والسلبيات وينتقُد االفكاَر التي تتعارض مع اإلسالم، السيما في مسألة

َم على أفكاره وأعماله بأّنها كفٌر وإلحاد (3)م بحرمة االنتماء للحزب الشيوعي1960عام 
َ
 . (4)َوَحك

وفي الوقت نفسه فتحْت مرجعية السيد الحكيم األبواب أمام العمل السياس ي بمستوى فاق تصورات       

 عن الج
ً
( كواجهة جماعة العلماء، وجرى التفكير بشأن تأسيس )(5)مهور )النخبة( من اإلسالميين، فضال

، وعملْت الجماعة على تقوية الوعي الديني لدى عامة (6)لنشاط املرجعية السياس ي من غير تبني فكرة الحزب

 منها للوقوف ضد الشيوعية
ً
 من الشخصيات الدينية البارزة(7)الناس سعيا

ً
، وتمكنْت (8)، وقد ضمْت عددا

 . (9)املنشورات التي تصدرها في املدن والقرى عبر وكالء املدن املقدسة وزوارها من توزيع

                                                           

سقط رأسه ثم أكمل دراسته م، أنهى دراسته األولية في م1930محمد هادي السبيتي: ولد في مدينة الكاظمية عام  )1(

الجامعية ليتخرج من جامعة بغداد كلية الهندسة قسم الكهرباء، عمل بعد تخرجه في محطة كهرباء بغداد حتى شغل منصب 

رئيس المهندسين فيها في الستينيات، مارس نشاطاته اإلسالمية المنظمة من خالل انضمامه إلى حزب )التحرير(، ومن 

ان المسلمين، اشتد نشاطه اإلسالمي المنظم في الخمسينيات، أيام الحكم الملكي في العراق، واعتقل قبله كان في حركة اإلخو

( أشهر عدة، ويعد من األوائل الذين انضموا إلى حزب نقرة السلمانم وأودع معتقل )1958أيام حكومة نوري السعيد عام 

عليه عن طريق السيد مرتضى العسكري والسيد طالب الدعوة اإلسالمية من خالل السيد محمد مهدي الحكيم الذي تعرف 

م وسلمته إلى السلطات العراقية، 1981م، اعتقلته المخابرات األردنية عام 1963الرفاعي، وقد تسلّم قيادة الحزب عام 

مة الفضلي، واُعدم في تاريخ لم يحدد بدقٍة. للمزيد ينظر: عبد الهادي الفضلي، الحركة اإلسالمية في العراق، مؤلفات العال

 . 50 – 49م، ص2014القطيف، 

 . 121- 120صالح الخرسان، المصدر السابق، ص )2(

 (. 3للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )3(

 . 51-50علي المؤمن، المصدر السابق، ص )4(

 . 43ص م،2011، النجف األشرف، 2محمد باقر الحكيم، النظرية السياسية عند الشهيد الصدر ) قدس(، ط )5(

 . 43م، ص2009رشيد الخيون، الهوت السياسة )األحزاب والحركات الدينية في العراق(، بيروت ،  )6(

 . 192م، ص1997خليل علي حيدر، العمامة والصولجان )المرجعية الشيعية في العراق وإيران(، الكويت،  )7(

)كتاب مخطوط، محفوظ في مكتبة اإلمام الحكيم  م،1970 – 1950محمد هادي األسدي، اإلمام الحكيم دراسة تاريخية  )8(

 . 92العامة(، و

 . 195وسن سعيد الكرعاوي، المصدر السابق، ص )9(
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وبتزايد النفوذ الشيوعي والقومي في العراق كان البد من مضاعفة الجهود اإلسالمية وال سيما الشيعية       

ذين أخذا يعمالن(1)منها، لتنبثق فكرة تأسيس فرعين للجماعة في بغداد والكاظمية
ّ
بفاعليٍة أكثر خاصة  ، الل

 عن والده الحكيم وذراع املرجعية 1964بعد مجيء السيد مهدي الحكيم إلى بغداد سنة 
ً
م، فأصبح ممثال

 . (2)ولسانها الناطق في بغداد

وبذلك النشاط أصبح للدعوة تنظيماٌت منتشرة في الفرات األوسط، وصدرْت عن التنظيم نشرة مركزية       

 . (3)م1963- 1960ية( خالل السنوات باسم )الدعوة اإلسالم

م االنسحاب من قيادة الدعوة؛ ألنَّ السيد محسن الحكيم 1963وقرر السيد مرتض ى العسكري عام        

أراد منه التفرغ إلى جانب السيد مهدي الحكيم لعمٍل هاٍم، هو مسؤولية اإلشراف ومتابعة مطالب الطائفة 

م( الرامية  إلى تعزيز الطائفية 1966 -1963) (4)د السالم عارفالشيعية والوقوف ضد توجهات حكومة عب

 لذلك (5)الحكومة وحرمانهم من الوزارات واملناصب األخرى  إبعاد األغلبية الشيعية عن الحكمو 
ً
. ونتيجة

تسلم قيادة التنظيم السري محمد هادي السبيتي وإلى جانبه عبد الصاحب دخيل الرجل الثاني في القيادة 

، وقد استمرْت تلك اللجنة تعمل بسريٍة ودقٍة حتى وتم اختي
ً
 ثانيا

ً
ار الشيخ عارف البصري ليكون عضوا

َض جميع خطوط الدعوة اإلسالمية في 1971استطاعْت حكومة البعث عام  م من كشف أمرها وهذا ما عرَّ

 . (6)محافظات العراق إلى الخطر

                                                           

 . 198المصدر نفسه، ص )1(

 . 56سليم العراقي، المصدر السابق، ص )2(

 . 149- 148صالح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )3(

ج من الكلية العسكرية سنة  م في1921عبد السالم عارف: ولد سنة  )4( بغداد من عائلة تعمل في تجارة األقمشة تخرَّ

م، ونقل بعد فشلها إلى البصرة ومن ثم إلى الناصرية، وعمل 1941م برتبة مالزم، شارك في حركة مايس عام 1941

وشارك في حرب م، ثمَّ سافر إلى فلسطين 1948م مدربا في الكلية العسكرية، نقل بعدها إلى كركوك سنة 1946سنة 

م، تولى بعد الثورة 1958تموز  14م، وعند عودته أصبح عضواً في القيادة العامة للقوات المسلحة، أسهم في ثورة 1948

منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ثم أختلف مع عبد الكريم قاسم فأبعده عن العراق وُعين سفيراً في المانيا، ثم 

الحكم فسجن وحكم عليه باإلعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد ثم اإلقامة الجبرية لعدم كفاية األدلة اتهم في محاولة قلب نظام 

م، توفي إثر سقوط طائرته بين القرنة والبصرة 1963شباط  8فكانت تلك أبرز األسباب التي دعت عارف للقيام بانقالب 

لي ناصر علوان الوائلي، عبد السالم عارف م في حادث غامض. للمزيد من التفاصيل ينظر: ع1966نيسان  13يوم 

م، رسالة ماجستير غير منشورة، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، 1966ودوره السياسي والعسكري حتى 

 . 38م، ص2005الجامعة المستنصرية، 

 . 29- 28فرات عبد الحسين، المصدر السابق، ص )5(

 . 138- 613صالح الخرسان، المصدر السابق، ص )6(
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 في عهد حكومة عبد وقد أصبح للجمعيات والحركات اإلسالمية الشيعية       
ً
مواقف سياسية أكثر وضوحا

م، والتي 1964تموز  14السالم عارف ال سيما معارضتها لقرارات التأميم التي أصدرها عبد السالم عارف في 

 من التجار 
ً
 الخارجية منها، فكانت تلك القرارات انتقاما

ً
 على معظم التجارة خاصة

ُ
أراد منها استيالء الحكومة

 .  (1)الشيعة

، في حين كانت املعارضة (2)كما أنَّ عبد السالم عارف عمل على إقصاء الشيعة عن الجناح املؤيد له       

اإلسالمية الشيعية بجميع أحزابها وتشكيالتها في تلك املرحلة لم تتجاوز حدود العمل الثقافي لتوعية الناس 

رت لذلك وعّدته ، بل أنَّ (3)في مقابل الثقافات األخرى التي غزت البالد آنذاك
ّ
بعض األحزاب اإلسالمية نظ

 تسير عليه
ً
، لذلك فإنَّ القناعة قد تبلورْت عند املرجعية الدينية بضرورة العمل إلحداث التغيير (4)منهجا

السياس ي في البالد بما يضمن حقوق الجميع، وبالفعل فقد شرعْت املرجعية بالبحث عن إحدى 

ملؤسسة الدينية والحكومة في الوقت نفسه، إلحداث تغييٍر سياس ي الشخصيات النافذة التي لها عالقة با

كواجهٍة سياسيٍة تعمُل على  (5)واقتصادي واجتماعي، وقد وقع االختيار على الشيخ محمد رضا الشبيبي

 . (6)""انهض وأنا أدعمكتحقيق ذلك التغيير، وقد قال له السيد الحكيم 

م، بعد إصدار عبد السالم عارف القوانين 1965ة للحكومة عام بدأ الشبيبي أولى نشاطاته املعارض       

 بتوجيٍه من املرجعية إلى الحكومة 
ً
االشتراكية وتأميم املصانع واملعامل األهلية، وكتب الشبيبي مذكرة

 من القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية وكانْت تلك املذكرة مقدمة إلى 
ً
العراقية تضمنْت جملة

                                                           

صدرت القرارات للتحول نحو االشتراكية في تقليد واضح للتجربة المصرية عندما زار عبد السالم عارف مصر بناء  )1(

على دعوة عبد الناصر وشاهد نواحي التقدم من خالل تطبيق مبادئ االشتراكية. ينظر: د. ك . و  ملفات وزارة المالية، 

 . 1(، ص1جمهورية العراقية والعربية المتحدة، وثيقة رقم )، اتفاق بين ال421100 /29رقم الملف 

 .224 -223م، ص2001م، قم المقدسة، 1990- 1914حسن العلوي، الشيعة والدولة القومية في العراق  )2(

 .147صالح الخرسان، المصدر السابق، ص )3(

 . 53محمد باقر الحكيم، المصدر السابق، ص )4(

م وتعلم في مدارسها الدينية وشارك في األحداث السياسية 1889ي النجف األشرف عام محمد رضا الشبيبي: ولد ف )5(

منذ العقد األول من القرن العشرين وكانت مشاركته في ثورة العشرين مشاركة فاعلة، استوزر مرات عدة خالل العهد 

م انتخب رئيساً لمجلس األعيان م، ث1935م كما أصبح وزيراً للمعارف عام 1924الملكي فقد عين وزيراً للمعارف عام 

م، كان معروفاً بوطنيته وكونه شاعراً وباحثاً واديباً وأحد المؤسسين للمجمع العلمي العراقي ورئيساً له عام 1935عام 

 . 36م، ص1975م. ينظر: قصي سالم علوان، الشبيبي شاعراً، دار الحرية، بغداد، 1965م، وقد توفي عام 1948

لخرسان، اإلمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق أضواء على تحرك المرجعية الدينية في نقالً عن صالح ا )6(

 . 320م، ص2004م، مؤسسة البالغ، بيروت، 1992 – 1958النجف األشرف 
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رت عن مشاعر الشيعة باالستياء 1965تشرين األول عام  28في  (1)راء عبد الرحمن البزازرئيس الوز  م، عبَّ

 ضد العلماء (2)من العنف السياس ي واالضطهاد
ً
 منظمة

ً
 إعالمية

ً
، وكانت ردة فعل السلطة أنها شنْت حملة

ز مرجعية السيد الحكيم ، وقامت باعتقال اثنين منهم كانا يعدان من الرموز الهامة في جها(3)ومن يقلدهم

، اللذان اعتقال في مدينة كربالء، (5)، والسيد هادي الحكيم(4)وهما الدكتور الشاعر محمد حسين الصغير

 في الصحن العلوي الشريف 
ً
وقد بادر السيد محسن الحكيم إلى االحتجاج على هذا االعتقال وعقد مجلسا

راج عنهما، نتيجة لشعورها بأنَّ املوقف قد يؤدي إلى لإلعالن عن ذلك االحتجاج فسارعْت السلطة إلى األف

 . (6)خروِج تظاهراٍت ضدها

م اتسع الحراُك السياس ي الشيعي املعارض، إذ شمل معظم مناطق العراق 1965وابتداًء من عام       

 ، (7)بإشراف وتخطيط نخبة من العاملين ضمن مرجعية السيد محسن الحكيم

                                                           

س م، ثّم در1934لعائلة معروفة بتدينها، تخرج في كلية الحقوق عام م 1913( عبد الرحمن البزاز: ولد في بغداد عام 1)

م واعتقل على إثر ذلك وأطلق سراحه بعد نهاية الحرب 1941القانون في جامعة لندن وقد أيد حركة رشيد عالي الكيالني 

م عين سفيراً 1963م، وبعد انقالب 1956العالمية الثانية، وأصبح عميداً لكلية الحقوق ندد بسياسة نوري سعيد واعتقل عام 

م، عينه عبد السالم عارف نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للنفط والخارجية 1964م في الجمهورية العربية المتحدة وفي عا

( عاماً وفي عام 15م بتهمة العمالة وحكم عليه بالسجن لمدة )1969م، واعتقل عام 1965ثم أصبح رئيساً للوزراء عام 

كريم المشهداني، عبد الرحمن  م. ينظر: محمد1973م أفرج عنه ألسباب مرضية وغادر إلى لندن وتوفي فيها عام 1970

 . 31-22م، ص2002م، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 1968البزاز ودوره الفكري والسياسي في العراق حتى عام 

 . 181م، ص1992عبد الكريم األزري، مشكلة الحكم في العراق من فيصل إلى صدام، لندن،  )2(

م، دراسة وثائقية، 1966- 1963شبهات في الوثائق السرية البريطانية حامد البياتي، شيعة العراق بين الطائفية وال )3(

 .155م، ص1997لندن، 

م، ووصل إلى مرحلة 1952م التحق بالحوزة العلمية عام 1940( محمد حسين الصغير: ولد في النجف األشرف عام 4)

يا في جامعة القاهرة إذ حصل على الدكتوراه البحث الخارج، وقد تتلمذ على يد السيد الخوئي ثم أكمل دراسته األكاديمية العل

م وله مؤلفات عدة منها انفجار الحقيقة، وتاريخ القرآن. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، 1979في اآلداب عام 

 .545ص

كيم األول في هادي الحكيم: من أقارب السيد محسن الحكيم وأحد أبرز الخطباء والعلماء الهامين، كان معتمد السيد الح )5(

بغداد، وبعد انتقال نجله السيد مهدي الحكيم إلى العاصمة بغداد أصبح السيد هادي عضواً في جماعة علماء بغداد والكاظمية، 

 . 147وكان إمام جامع اسكان غرب بغداد. ينظر: صالح الخرسان، المصدر السابق، ص

 . 154حامد البياتي، المصدر السابق، ص )6(

لعكيدي، الحركة اإلسالمية المعاصرة في العراق )منظمة العمل اإلسالمي إنموذجاً(، مجلة أبحاث كلية مجول محمد ا )7(

 . 202م، ص2008(، 3، العدد )7التربية األساسية، جامعة الموصل، مج 
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ً
، (2)ضد )إسرائيل( (1)م1967بعد هزيمة الجيوش العربية في حرب حزيران عام  وقد اتضح ذلك الحراك كثيرا

، (3)التي كشفت الضعف والعجز في األنظمة السياسية العربية بغِض النظر عن انتماءاتها اآليديولوجية

 األجواَء للمزيد من التفاهم والتقارب بين اإلسالميين كبعِض أطر 
ُ
أت تلك األوضاُع السائدة اف وقد هيَّ

ومنظمة  (4)املرجعية الدينية وحزب الدعوة اإلسالمية وجماعة اإلخوان املسلمين وحزب التحرير االسالمي

 .(5)العمل اإلسالمي

م حتى شرع في التخطيط للقضاء على املعارضة 1968وما إْن وصل حزب البعث إلى السلطة عام       

 نظره نحو املرجعية الدينية 
ً
، (6)وحزب الدعوة اإلسالمية ومنظمة العمل اإلسالمياإلسالمية الشيعية موجها

وبدأ بقمع عناصر هذه التنظيمات، وركز اضطهاده وقمعه على أنصار السيد محمد باقر الصدر؛ إذ أبعد 

العديد من الطلبة اإليرانيين من الذين درسوا في الحوزة العلمية في النجف االشرف، ووضع اآلخرين تحت 

 .(7)ضايقةاملراقبة واإلشراف وامل

وفي محاولٍة منها لتصفية رموز املعارضة اإلسالمية الشيعية اتهمت الحكومة العراقية آنذاك السيد       

م، ما اضطره إلى مغادرة العراق قبل إلقاء 1969مهدي الحكيم بالخيانة العظمى في التاسع من حزيران عام 

 إلى السعودية ومن ثم إلى لبنان وبعد
ً
ها هاجر إلى باكستان ثم استقر في اإلمارات القبض عليه متوجها

                                                           

 (. 4يذكر أنَّ السيد الحكيم أفتى بجواز التطوع للدفاع عن فلسطين. للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )1(

 . 291م، ص1996فرهاد إبراهيم، الطائفية والسياسة في العالم العربي، منشورات مدبولي، القاهرة،  )2(

م، أطروحة دكتوراه منشورة، كلية اآلداب، 1971 – 1938مفيد كاصد الزيدي، التيارات الفكرية في الخليج العربي  )3(

 . 215م، ص1998جامعة بغداد، 

 . 82لسابق، صعلي المؤمن، المصدر ا )4(

م بعد قيام الثورة اإلسالمية في إيران 1979وقع اختالف في تاريخ تأسيس المنظمة، فهناك من يرى أنَّها تأسست عام  )5(

م هو التاريخ الحقيقي لتأسيسها، في حين ذكر السيد محمد تقي المدرسي بأنَّ 1964م، ورأي آخر أشار إلى أنَّ عام 1979

م، وهو األرجح من بين تلك اآلراء. ينظر: حنا بطاطو، الحركات السرية الشيعية في 1968المنظمة تأسست في عام 

؛ أحمد الموصلي، موسوعة الحركات اإلسالمية في الوطن العربي وإيران 15م، ص2004العراق، مكتبة عدنان، بغداد 

محمد تقي المدرسي، كربالء ؛ مقابلة شخصية مع السيد 373م، ص2004وتركيا، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

م؛ عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق بين المرجعية والحزبية، المركز العراقي 2018تشرين الثاني،  5المقدسة، 

 . 339م، ص2000للدراسات، دمشق، 

 . 79م، ص2009حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الثالث، دار العارف، بيروت،  )6(

م(، ترجمة فالح حسن األسدي 2009- 1957داي ياماو، تاريخ األحزاب اإلسالمية التحول في حزب الدعوة )  )7(

 . 48م، ص2012ومحمود عبد الواحد حمود، بيت الحكمة، بغداد، 
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ا (1)العربية املتحدة، كما أنَّ السيد مرتض ى العسكري هاجر من العراق في العام نفسه ليستقر في إيران ، وأمَّ

ض َي عليه باإلعدام من قبل ناظم كزار
ُ
 . (2)عبد الصاحب دخيل فقد تم اعتقاله وق

 تتحس     
ُ
س أكثر بوجوِد تنظيٍم سياس ي إسالمي شيعي هو)منظمة العمل وخالل ذلك العام بدأْت السلطة

 أساسية له ويدور في محيط مرجعية السيد محمد 
ً
اإلسالمي( والتي اتخذت من مدينة كربالء قاعدة

، ونتيجة ملضايقتهما والعتقال السيد حسن الشيرازي أكثر من (4)وأخيه السيد حسن الشيرازي  (3)الشيرازي 

 . (5)م1971أْن ُيهاجرا إلى الكويت عام  مرة فإنهما اضطرا إلى

                                                           

 م أكثر من مائة ألف شخص من المسلمين1975م وحتى عام 1969مما تجدر اإلشارة إليه هاجر خالل المدة من  )1)

الشيعة وغيرهم من مختلف الطبقات االجتماعية والدينية بتهمة أنهم من أصول إيرانية. حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية 

 .98في معترك األحداث، ص

م وتلقى تعليمه االبتدائي فيها، ثم انتقل مع عائلته إلى بغداد ودرس في المعهد 1940( ناظم كزار: ولد في العمارة عام 2)

م 1968م مديراً لهيأة التحقيق، منحه صدام حسين عام 1963م،عين عام 1959قد انظم إلى حزب البعث عام الصناعي، و

م استهدفت االطاحة بنظام أحمد حسن 1973رتبة لواء عسكري وعينه مديراً لألمن العامة، وقد دبر محاولة انقالبية عام 

برئاسة عزة ابراهيم أصدرت حكمها باإلعدام بحقه في  البكر إاّل إنها فشلت وألقي عليه القبض وتشكلت محكمة خاصة

 .622-621م وفي اليوم التالي نفذ حكم اإلعدام. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص1973السابع من تموز 

ده م وانتقل إلى كربالء بصحبة وال1928السيد محمد الشيرازي: هو محمد مهدي حبيب الشيرازي، ولد في النجف عام  )3(

م، مارس النشاط السياسي في العراق حتى 1962في السنة التاسعة من عمره وفيها تلقى علومه وأعلن عن مرجعيته عام 

هاجر إلى الكويت وبعدها إلى إيران، له العديد من المؤلفات في شتى أنواع العلوم الدينية والدنيوية، أثارت آراؤه في 

مسألة والية الفقيه، ما سبب استياء الحكومة االيرانية إذ تعرض إلى مضايقات  الشعائر الحسينية جدالً واسعاً، وكذلك في

م، ودفن في قم المقدسة. للمزيد من التفاصيل ينظر: محمد حسين الصغير، قادة الفكر 2001عدة في ايران، توفي عام 

 . 212-211م، ص2008الديني السياسي في النجف األشرف، دار الفالح، بيروت، 

م وأنهى دراسته الحوزوية فيها، أصدرت محكمة الثورة 1937حسن الشيرازي: ولد في النجف األشرف عام السيد  )4(

بحقه حكماً غيابياً فانتقل إلى الكويت وأسس مدرسة اإلمام األعظم الدينية وبنى جامعا بالقرب منها، كما أسس مدرستين 

ي بيروت، واستمر في العمل السياسي بين إيران والكويت دينتين أخريين في كل من سوريا ولبنان، فضالً عن دار نشر ف

م. للمزيد من التفاصيل ينظر: عادل غانم العارضي، حسن الشيرازي 1980وسوريا ولبنان حتى اغتيل في بيروت عام 

 م،2011م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة الكوفة، 1980-1937جهوده الفكرية وآراؤه اإلسالمية )

 .  21-15ص

؛ شمران العجلي، 11محمد صادق أمين، ملف المعارضة العراقية بين الماضي والمستقبل، )د. م(، )د . ت(، ص )5(

 . 153م، ص2000الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، دار الحكمة، لندن، 
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وبهذا الصدد ذكر األستاذ إبراهيم املطيري بأنَّ مشروع تأسيس منظمة العمل اإلسالمي من قبل السيد       

 . (1)محمد الشيرازي انطلق من شعوره بحاجة األمة إلى استرداد صوتها والتواصل مع انتمائها

 في مجال تشكيل القواعد الشعبية وفي السياق نفسه فقد قطعت منظ      
ً
 كبيرا

ً
مة العمل اإلسالمي شوطا

الرصينة للعمل التنظيمي اإلسالمي في كربالء، وبعد ذلك بدأ التفكير بنشر قواعٍد إسالميٍة شيعيٍة في 

 .(2)محافظات العراق كافة

 الالزم      
َ
ة ة لتشكيل جناٍح عسكري ملرحلة ومن الجدير بالذكر أنَّ منظمة العمل اإلسالمي أخذْت تعُد العدَّ

، فبادرْت إلى إدخال العشرات من (3)عصيبة قد تتطلب منها ممارسة نشاط سياس ي مسلح ضد النظام

العناصر الكفوءة في دروات تدريبيٍة سريٍة أقامتها في عدد من مناطق العراق النائية البعيدة عن أنظار 

العصابات والشوارع وصناعة القنابل اليدوية السلطة تلقوا فيها التعلم على فنون القتال وحرب 

ها خالل تلك املدة بلغ عملها ذروته من خالل نشاطات أعضائها في تنظيم املواكب (4)واملتفجرات ، كما أنَّ

(، وتوزيع املنشورات املعادية للنظام، األمر الذي دفع عليه السالمالحسينية في أربعينية اإلمام الحسين )

 .  (5)اعتقال بعض من أعضاء املنظمة األجهزة األمنية إلى

 في        
ً
م إلى عملية اعتقاٍل 1972آب عام  12وتعرض السيد محمد باقر الصدر خالل تلك املدة وتحديدا

، وقد جرت عملية االعتقال في مستشفى النجف بسبب (6))وهو االعتقال األول( قادها ناظم كزار بنفسه

ره نقل إلى ردهة املعتقلين في مستشفى الكوفة، ونتيجة لكثرة مراجعة إصابته بالتسمم في وقت سابق وعلى إث

                                                           

بالء هاجر إلى سوريا عام م في محافظة كر1953مقابلة شخصية مع األستاذ إبراهيم المطيري، وهو من مواليد  )1(

م شغل عضواً في الجمعية الوطنية، وهو األمين العام لمنظمة 2003م، وبعد عام 1980م ومنها إلى إيران عام 1979

 م. 2018تشرين الثاني،  6العمل اإلسالمي، كربالء المقدسة، 

 .216م، ص1988مية، لندن، توفيق الشيخ، حوارات مع العالمة محمد تقي المدرسي، العراق والحركة اإلسال )2(

  . 8م، ص2009، بيروت، 2أحمد عبد الصاحب، منظمة العمل اإلسالمي التأسيس والمسيرة واألهداف، ط )3(

 .263عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق، ص )4(

ثم نقلوا إلى  ألقى رجال األمن في كربالء القبض على اثنين وعشرين شخصاً من الخطباء والعلماء وأودعوا السجن )5(

مديرية األمن العامة، وبعدها إلى سجن الفضيلية ولبثوا في السجن قرابة ثالث سنوات وكان من بينهم صادق الطائي وجواد 

العطار، والشيخ عبد الحميد المهاجر، وإبراهيم الحائري، والشيخ عبد األمير النصيراوي، والسيد عبد األمير الموسوي، 

حمد المجاهد، والشيخ محمد حسن فتح هللا. للمزيد من التفاصيل ينظر: منظمة العمل اإلسالمي والشيخ ضياء الزبيدي، وم

 . 21م، ص2007في العراق، )التأسيس، السيرة، األهداف(، كراس خاص، ) د. م(، 

 .195صالح جواد شبر، حزب الدعوة عندما حكم جذور اإلسالم السياسي الشيعي في العراق، ) د. م(، )د. ت(، ص )6(
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 طلبة العلوم الدينية الذين طالبوا بلقاء السيد الصدر واألمن يمنعهم عن ذلك لذا كاد أن 
ً
الناس وخصوصا

 في الوقت الذي (1)يستفحل األمر إلى االضطراب، فخشيت السلطة من نتائج األمر فبادرْت إلى إطالق سراحه

حكمت فيه على مجموعة من كوادر حزب الدعوة اإلسالمية بالسجن ملدٍد تراوحت بين سنٍة واحدٍة وخمس 

، وفي تلك السنة بدأ معظم عناصر الحركة السياسية اإلسالمية بمغادرة العراق نتيجة ملمارسات (2)سنوات

 . (3)السلطة القمعية

م بدأتها برموز الحوزة 1974عتقاالت في تموز عام كما قامت السلطة الحاكمة بحملٍة واسعٍة من اال       

العلمية وطالت قادة املعارضة اإلسالمية الشيعية، وكانت الصدمة عندما أصدرت السلطة قراراتها الجائرة 

، وعماد (5)، وعز الدين القبانجي(4)بإعدام خمسة من قيادي حزب الدعوة اإلسالمية وهم: )عارف البصري 

يدخل في  (9)(، وكان إعدام عبد الصاحب دخيل(8)، وحسين جلوخان(7)ونوري طعمة ،(6)الدين الطباطبائي

                                                           

، المؤتمر العالمي لإلمام الشهيد الصدر، مطبعة شريعت، قم، 2( محمد رضا النعماني، شهيد األمة وشاهدها، ق1)

 . 70هـ، ص1424

 . 196صالح جواد شبر، المصدر السابق، ص )2(

 .64م، ص2006محمد سيد نوري البازياني، مستقبل الحركة اإلسالمية في كردستان، أربيل،  )3(

 (. 5ى نص قرار اإلعدام واالحكام األخرى ينظر: الملحق رقم )لالطالع عل )4(

م درس في مدارس منتدى النشر وكان من تالمذة السيد محمد 1950عز الدين القبانجي: ولد في النجف األشرف عام  )5)

حكم اإلعدام  باقر الصدر، اعتقل أبان حكم عبد السالم عارف ونفي إلى منطقة راوه غرب العراق واعتقل ثانية ونفذ فيه

م. ينظر: مؤسسة الشهيد للثورة اإلسالمية، العلماء الشهداء في طريق الثورة اإلسالمية في العراق، )د .م(، )د 1974عام 

 . 67-65.ت(، ص

م وكان من تالمذة 1970م والتحق بالحوزة العلمية عام 1948( عماد الدين الطباطبائي: ولد في النجف األشرف عام 6)

م. ينظر: حسن 1974قر الصدر الذي اعتمده وكيالً في مدينة القرنة جنوب العراق، نفذ فيه حكم اإلعدام عام السيد محمد با

 . 438-437لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

م أكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، وتخرج من المعهد الفني في 1945( نوري طعمه: ولد في مدينة كربالء عام 7)

، ثم التحق بكلية الفقه ليدرس أصول الدين، له مؤلفات عديدة منها المشكلة االجتماعية المعاصرة، ومواكب الجامعة الديوانية

م ودفن في الصحن الحسيني. ينظر: حسن لطيف 1974اعتقلته األجهزة في مدينة البصرة وحكم عليه باإلعدام عام 

 . 578الزبيدي، المصدر السابق، ص

م وتربى في عائلة دينية، أنهى دراسته االبتدائية والثانوية في مدارسها 1944في مدينة كربالء عام  ( حسين جلوخان: ولد8)

ثم انتقل إلى بغداد وحصل على شهادة البكالوريوس في االقتصاد، ارتبط بالتنظيمات اإلسالمية بدايات عقد الستينات وبسبب 

م. ينظر: مؤسسة الشهيد للثورة اإلسالمية، المصدر 1974عدام عام نشاطه السياسي اعتقلته األجهزة األمنية وحكم عليه باإل

 . 44-43السابق، ص

" فغضب األخير الدعوة هنا في صدري وأتحداك أْن تخرجهابعد تعرضه لتعذيب وحشي خاطب ناظم كزار قائالً: " )9(

خواصه يذّوب جميع المعادن وأمر برمي عبد الصاحب دخيل في حامض األوسيد المركز ويعرف بـ)الهيدروفلوريك( ومن 
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 موجعة إلى منظمة العمل اإلسالمي عندما ألقت القبَض على (1)إطار تلك السياسة
ً
، كما إنها وجهْت ضربة

 التحشيد واالعتراض أمام الطب العدلي في بغداد على إعدام الشي
َ
خ عارف مجموعة من أعضائها تبنْت عملية

، وتوسعْت حملة االعتقاالت لتشمل العلماَء واألساتذة واألطباء واملهندسين وطالب الجامعات (2)البصري 

 .(3)وغيرهم من أعضاء الحركة اإلسالمية الشيعية املعارضة

 عن ازدياد       
ً
وعلى خلفية اعتقاالت سلطة النظام لطلبة الحوزة والتي بلغت ذروتها في ذلك العام، فضال

 بعد يوم بأنَّ السيد محمد باقر الصدر هو َمن يتزعم ق
ً
 -ناعة السلطة يوما

ً
حزَب الدعوة اإلسالمية،  -واقعا

ال يجوز انتماء طلبة العلوم الدينية إلى األحزاب فقد صدرت فتوى للسيد محمد باقر الصدر تقول: )

اعتقاِد الحكومة بالقضاء على ، وبعد حملة االعتقاالت واملحاكمات السابقة، و (4)السياسية اإلسالمية(

تنظيم حزب الدعوة اإلسالمية، بدأ الدعاة بإعادة تنظيم صفوفهم في العراق. أّما على صعيد القيادة العامة 

                                                           

حتى الزجاج، كما أنه يذيب جسد اإلنسان وال يبقي له أثر. ينظر: فائق عبد الكريم، عبد الصاحب دخيل، سيرة قائد شجاع 

 .179م، ص2001وتاريخ مرحلة، دار العارف، بيروت، 

وهللا لو أنَّ البعثيين خيروني بين ل: "تأثر السيد محمد باقر الصدر بإعدام الشهداء الخمسة إذ خيَّم الحزن عليه وقا )1(

إعدام أوالدي الخمسة وبين إعدام هؤالء الخترت إعدام أوالدي وضحيت بهم، إنَّ اإلسالم بحاجة إلى هؤالء ال إلى 

. كما 102". ينظر: محمد رضا النعماني، أيام المحنة وسنوات الحصار، مكتبة الصدر، قم المقدسة، )د.ت(، صأوالدي

أنَّ السيد الصدر سقط على األرض عندما بلغه إعدام حمود الهاشمي في لقاء أجرته معه صحيفة الجهاد: "ذكر السيد م

 م.1982نيسان عام  12(، 32". الجهاد )صحيفة(، طهران، العدد )الشهداء الخمسة

 م.2005تموز  30(، 22الهدى )صحيفة(، كربالء المقدسة، العدد ) )2(

 -1991لمشروع السياسي واالجتماعي للسيد محمد محمد صادق الصدر في العراق )هاني جواد كاظم النجار، ا )3(

 .44م، ص2010م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة البصرة ، 1999

 (. 6لالطالع على نص الفتوى ينظر: الملحق رقم ) )4(
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، وكان إلى جانبهم السيد مرتض ى (1)للحزب فلم يبَق منها سوى محمد هادي السبيتي، وعلي الكوراني

 إلى ا
ً
 . (3)في الكويت(2)لشيخ محمد مهدي اآلصفيالعسكري، املتواجد في إيران، مضافا

وعندما شعرْت السلطة بذلك حاولت التضييق على الجماهير التي اتخذت من الشعائر الحسينية نافذة        

 1975لدعم العمل التنظيمي اإلسالمي الشيعي املعارض، ففي ليلة العاشر من محرم عام 
ُ
م منعْت األجهزة

 خروج مواكب العزاء 
ُ
الحسيني، وعلى إثرها ضربْت الجماهير في النجف قراَر السلطِة، وخرجْت في األمنية

، وفي شهر صفر من السنة نفسها (4)مسيراٍت صاخبٍة، تصدت لها قوات السلطة واعتقلت العشرات منهم

قامْت الجماهيُر في كربالء بتمزيق صور رئيس النظام الحاكم، وتحولت مسيرات العزاء إلى تظاهرات واسعة 

 للسلطة الحاكمةردَّ 
ً
م خرجْت 1977، وفي ليلة العاشر من محرم عام (5)د فيها املتظاهرون شعاراٍت مناوئة

 في النجف تحمُل )السالح األبيض( واشتبكت مع عناصر السلطة فكبدتهم بعض 
ٌ
 فدائية

ٌ
مجموعة

ودعوا السجون 
ُ
 .(6)الخسائر، وألقَي القبض على أفرادها، وعندها تعرضوا للتعذيب ثم ا

 النتفاضة صفر التي اندلعت من الرابع إلى السابع من شباط      
ً
 هامة

ً
م، 1977مثلْت تلك األحداث مقدمة

(، إذ بدأت شرارة عليه السالمنتيجة منع الجماهير من السير إلى كربالء في ذكرى أربعينية اإلمام الحسين )

ون ألف شخٍص نحو الطريق الرئيس ي االنتفاضة بالظهور في شوارع النجف واتجه ما يقارب مائتان وخمس

لو قطعوا أرجلنا واليدين نأتيك بشعار التحدي: " الرابط بين مدينتي النجف األشرف وكربالء وهم يهتفون 

                                                           

ى النجف وقد مارس نشاطاً سياسياً واسالمياً فيها م سافر إل1958م، وفي عام 1944( علي الكوراني: ولد في لبنان عام 1)

م ويقيم حالياً في مدينة قم اإليرانية، له العديد من المؤلفات منها 1980م إلى لبنان ثم انتقل إلى ايران عام 1974وعاد عام 

 .432حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، صعصر الظهور وبحوث حول االمام المهدي. ينظر: 

م، لعائلة دينية وقد جمع بين الدراستين الدينية واألكاديمية، إذ 1939ولد في مدينة النجف عام دي اآلصفي: محمد مه )2(

حصل على شهادة البكالوريوس من كلية الفقه وحصل على الماجستير في علوم الفقه من جامعة بغداد، أّما دراسته الحوزوية 

عمل استاذاً في كلية أصول الدين في بغداد وكلية الفقه في النجف لمدة فقد درس عند السيد محسن الحكيم، والسيد الخوئي، 

م، وانتخب عضواً في الهيأة 1974م، لذلك هاجر إلى إيران عام 1962عاماً، وقد انتمى لحزب الدعوة االسالمية عام  15

لبحث العلمي، ومن أبرز م ليتفرغ ل1999م، انسحب من حزب الدعوة عام 1982اإلدارية لجماعة العلماء المجاهدين عام 

عاماً. ينظر: المصدر  76م وله من العمر 2015مؤلفاته داللة نص الغدير، والحاكمية في رساالت هللا، وقد توفي عام 

 . 563-562نفسه، ص

 . 45م، ص2012خليل الربيعي، شهيد اإلسالم مفكر الدعوة هادي السبيتي، )د. م(،  )3(

 . 46المصدر نفسه، ص )4(

 . 149م، ص1992لحلي، العراق الواقع وآفاق المستقبل، دار الفرات، بيروت، وليد ا )5(

حامد البياتي، سقوط الشيطان خطط أمريكا وخطط المعارضة العراقية إلسقاط صدام حسين ومستقبل العراق، )د. م(،  )6(

 . 113م، ص2003
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 سيدي ياحسين
ً
، ثّم تحولت الشعارات بسبب ردة الفعل إلى شعارات تطالب بسقوط حكومة (1)"زحفا

اولت تالفي الخطأ بإلغاء قرار منع املسيرة خاصة بعد البعث، فأرعب ذلك الحكومة وأدركت فشل خطتها وح

 (.2)حصول مواجهات بين الطرفين وسقوط بعض الشهداء واستعداد العشائر للدخول في مواجهة النظام

 لذلك، فإنَّ تطورات األحداث، أربكت السلطة الحاكمة بشكٍل كبيٍر ما أضطرها إلى إعالن النفير       
ً
ونتيجة

اصرها، وحالة الطوارئ في قوات الجيش وصدرْت أوامر القيادة العامة للجيش وقوات العام في صفوف عن

 . (3)الشرطة واألمن بسحق االنتفاضة ووصفتها بأنها تمرد يستهدف االطاحة بالنظام

 حمالِت االعتقال، وحاصرت الزوار املتواجدين في منطقة )      
ُ
خان وفي السياق نفسه كثفْت السلطة

 ونساء، لذلك التحق  ( وضربتهمالنص
ً
من الطائرات والدبابات حتى سقط العديد من الشهداء رجاال

 .(4)بالحركة عدٌد كبير من العشائر املسلحة

وعند ذلك تحركت املرجعية الدينية في النجف إليقاف تلك املجزرة، فاجتمع السيد الصدر بالسيد        

لماء واتفقوا على إرسال وفد إلى السلطة إلطالق سراح الخوئي في داره الواقعة بالكوفة بحضور عدد من الع

 .(5)املعتقلين وتسوية األمر مع املنتفضين

       

 

 

 

 

                                                           

 . 167نقالً عن على المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 . 77المصدر السابق، ص ( محمد رضا النعماني،2)

 . 200م، ص1983، قم المقدسة، 2رعد الموسوي، انتفاضة صفر اإلسالمية، ط )3(

 .202المصدر نفسه، ص )4(

 . 370صالح مهدي علي الفضلي، المصدر السابق، ص )5(
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 على ذلك أرسل السيد الخوئي ولده السيد جمال الخوئي 
ً
وعلماء آخرين، فيما أرسل السيُد  (1)وتأسيسا

 عنه الذي التقى املنتفضين 
ً
 من محافظ النجف الصدر السيَد محمد باقر الحكيم ممثال

ً
وقد أخذ وعدا

 .(2)بعدم التعرض للزائرين لكنَّ األخير لم يِف بوعده، وبدال من ذلك تم اعتقال السيد الحكيم

 القمع واالضطهاد لزوار اإلمام الحسين)       
ُ
ْت سياسة ( إلى حالٍة من الغليان الشعبي عليه السالملقد أدَّ

 لح
َ
ر الفرصة

َّ
، وبعد (3)زب الدعوة اإلسالمية لكسب املزيد من املؤيدين واالتباعضد النظام األمر الذي وف

طلق عليها )محكمة الثورة(
ُ
، ملحاكمة منظمي (4)أيام قليلٍة قررْت الحكومة العراقية تشكيل محكمة خاصة ا

املواكب وقادتها البارزين، فصدرت أحكام بإعدام سبعة من منظمي املظاهرات والسجن املؤبد بحق خمسة 

 أبرزهم السيد محمد باقر الحكيمعشر ش
ً
 . (5)خصا

                                                           

لى يد والده وحضر م تتلمذ ع1927( جمال الدين الخوئي: هو األبن األكبر للسيد أبو القاسم ولد في النجف األشرف عام 1)

أبحاثه في الفقه واألصول له مؤلفات عدة منها شرح المنظومة للسبزواري، وشرح ديوان المتنبي، أمره والده أن يغادر 

م إثر اصابته بمرض 1984العراق بسبب مضايقات السلطة له فهاجر إلى سوريه ثم استقر في طهران حتى وفاته عام 

(، 17محمد الطريحي، السيد جمال الدين الخوئي، مجلة الموسم، العدد ) ة المعصومة.السرطان ودفن في رواق السيدة فاطم

 .273م، ص1994أكاديمية الكوفة هولندا، 

يبدو أنَّه حصل خالف بين محافظ النجف ومسؤولي األمن وحزب البعث، ففي الوقت الذي كان فيه المحافظ على علم  )2(

ؤولي األمن والحزب صوروا لقيادتهم في بغداد بأنَّ السيد الحكيم يقود االنتفاضة بحقيقة السيد محمد باقر الحكيم فإنَّ مس

 . 169بأمٍر من السيد محمد باقر الصدر، واعتقال فيما بعد نتيجة لذلك. ينظر: علي المؤمن، المصدر السابق، ص

 م. 1984تشرين الثاني،  10(، 166صحيفة الجهاد، طهران، العدد ) )3(

الثورة في بادئ األمر من ثالثة أعضاء قيادة قطرية هم كل من عزت مصطفى وزير الصحة، وحسن تشكلت محكمة  )4(

علي العامري وزير التجارة، وفليّح حسن الجاسم وزير الصناعة، غير أنَّ أشهر من ترأس محكمة الثورة هو عواد البندر 

. للمزيد من التفاصيل ينظر: نبيل عبد الهادي، الذي مارس دوراً في إصدار األحكام، السيما في قضية الدجيل فيما بعد

 . 639م، ص1996الصدر وِصدام اإلنسانية في مواجهة الهمجية، مؤسسة العارف، بيروت، 

م، رسالة ماجستير غير 1992- 1967أكرم ناصر عبد الحسن العقابي، منظمة العمل اإلسالمي وتطورها الفكري  )5(

 . 99م، ص2007لتاريخ العربي والتراث العلمي، منشورة، جامعة الدول العربية، معهد ا
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 ال سيما في أوساط الحوزة العلمية، لذلك ذهب وفٌد من علماء      
ً
 واسعا

ً
 شعبيا

ً
أثار حكم السجن سخطا

وتمكنوا من تخفيف الحكم لسنوات قليلة  (2)إلى بغداد ملقابلة رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر (1)الدين

    (.3)بدال من املؤبد

م وبين نشاط السيد محمد باقر الصدر، 1977كما ربطت السلطات الحاكمة بين انتفاضة صفر عام       

صفر  18وتم استدعاؤه إلى بغداد ملقابلة وزير الداخلية عن طريق مدير أمن النجف الذي حضر صباح يوم 

 .(4)م العتقاله وهذا االعتقال الثاني1977شباط  7املوافق 

"إننا نعلُم بانك وراء تلك األعمال العدوانية، مديرية األمن العامة قال له مدير األمن: وعند وصوله إلى      

" ثم وبعثت السيد محمد باقر الحكيم ليحرض الشعب علينا، إننا سوف ننتقم منك في الوقت املناسب

، وفي اليوم (5)"نلوال انشغالنا بالقضاء على هؤالء املشاغبين لنفذنا بك اإلعدام ال هدده باإلعدام قائال: "

فرج عن السيد الصدر وعاد إلى النجف
ُ
، ويبدو أنَّ اإلفراج عنه كان بهدف التخفيف من الضغط (6)نفسه ا

 عن التفرغ للقضاء على تلك 
ً
الجماهيري، وملنع تفاقم األمر وازدياد السخط الشعبي على الحكومة، فضال

 االنتفاضة وتصفية املشاركين فيها. 

م وتمكنْت من اإلطاحة بنظام الشاه، والتي غيرت 1979لعْت الثورة اإلسالمية في إيران عام وعندما اند      

موازين القوى في املنطقة، شعر نظام البعث في العراق بقلٍق من تداعيات تلك الثورة فأسرعْت قيادات حزب 

                                                           

ضم الوفد كل من جمال الخوئي، ومصطفى جمال الدين، والشيخ حسين الحلي، والسيد حسين بحر العلوم، والتقى أوالً  )1(

عزت إبراهيم الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية في حكومة البكر. حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية بحث وثائقي 

 . 152م، ص2009سيرة الدعوة، دار العارف، بيروت، في م

م، تقلد منصب رئيس وزراء في حكومة عبد السالم عارف، ثم منصب 1914أحمد حسن البكر: ولد في تكريت عام  )2(

م إثر انقالب على عبد الرحمن عارف ومنح نفسه رتبة مهيب ركن بعد االنقالب 1968تموز  17رئيس الجمهورية في 

وأبناء عشيرته وبلدته رتباً عالية دون استحقاق تحكمت الطائفية والعصبية في أيام حكمه وامتألْت السجون  ومنح أقاربه

م. للمزيد من التفاصيل 1982م، وتوفي في بغداد عام 1979بعناصر المعارضة اإلسالمية، تنحى عن السلطة في تموز 

م، رسالة ماجستير غير منشورة، معهد 1964-1912سياسي ينظر: منير عبد الكريم التكريتي، أحمد حسن البكر ودوره ال

؛ ناصر حسين االسدي، محنة األكثرية في العراق، بيروت، 21-19م، ص2001الدراسات القومية، الجامعة المستنصرية، 

 . 109م، ص2005

 .99أكرم ناصر العقابي، المصدر السابق، ص )3(

 .200رعد الموسوي، المصدر السابق، ص )4(

 .381 – 380عن صالح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية، ص نقالً  )5(

 .38هـ، ص1407كاظم الحائري، مقدمة في علم األصول، قم المقدسة،  )6(
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مهمة تصفية  البعث إلى استبدال الرئيس أحمد حسن البكر بنائبه صدام حسين الذي أخذ على عاتقه

 .(1)املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية عن طريق االعتقاالت واالعدامات

كما اقترن ذلك بحمالِت تهجيٍر وتسفيٍر واسعٍة للعديد من العوائل والشباب إلى خارج العراق تحت ذريعة       

 ، وذكر األستاذ طالب الحسن في مذكراته بأنَّ املعارضة (2)التبعية اإليرانية
ً
اإلسالمية الشيعية في العراق بدءا

شباط  11م إلى انتصار الثورة اإلسالمية في إيران في 1977شباط  9هـ املوافق 1397من انتفاضة صفر 

 من الهدوء والترقب ومتابعة أخبار الثورة اإلسالمية1979
ً
 . (3)م عاشت حالة

 في       
ٌ
 بها، وكان هذا أوَل تصٍدّ وبعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران خرجت مظاهرة

ً
 وابتهاجا

ً
النجف تأييدا

، أّما موقف املعارضة اإلسالمية الشيعية من الثورة اإلسالمية في إيران (4)سياس ي شعبي علني لتأييد الثورة

فإنَّ أعضاَءها حاولوا استمالة مشاعر الناس تجاهها قدر املستطاع، كما أعلن السيد الصدر موقفه 

 بهذا الشأن(5)ة وتأييده الالمحدود وتحمسه الشديد لهاالتضامني مع الثور 
ً
 . (6)، وأصدر بيانا

وأمام ذلك الوضع أخذْت الحكومة العراقية تكثف اتصاالتها مع أجهزة األمن البريطانية ملعرفة أفضل       

أعّدتها مخابراٌت ، وعلى أثر ذلك أوصت دراسة (7)السبل املؤدية ملنع انتقال لهيب الثورة اإلسالمية إلى العراق

 حكاَم العراق بتكثيف جهودهم وبشكل عاجل لضرب الحركة اإلسالمية الشيعية والقضاء عليها، 
ٌ
غربية

                                                           

م، استولى صدام حسين على جميع المناصب في الحزب والدولة، فاصبح األمين العام للحزب، ورئيس 1979في عام  )1(

عسكرية وهي مهيب ركن، وتقلد منصب القائد العام للقوات المسلحة، وسلم وزارة مجلس قيادة الثورة، وحمل أعلى رتبة 

الدفاع إلى عدنان خير هللا طلفاح ابن خاله وشقيق زوجته، بعد ترقيته إلى رتبة عقيد ثم إلى فريق ركن، ومنح فاضل البراك 

اضل البراك كان أيضاً من عشيرة صدام حسين منصب مدير األمن العامة خلفاً للعميد عبد الخالق عبد العزيز، علماً أنَّ ف

)آلبو ناصر(، وفي العام نفسه عين علي حسن المجيد ابن عمه مديراً لمكتب أمانة سر القطر في الحزب، وكان في السابق 

يل عسكرياً برتبة عريف في القوة الجوية، هذه اإلجراءات كانت مقدمة لنوايا مبيته للقيام بعمل عسكري ضد إيران. للتفاص

 . 48ينظر: صالح الخرسان، اإلمام السيد محمد باقر الصدر، ص

 (. 7حول التهجير القسري ينظر: الملحق رقم ) )2(

طالب الحسن، بعث العراق وإمكانية العودة إلى هللا )ذكرياتي مع فليح حسن الجاسم عضو القيادة القطرية(، بيروت،  )3(

 . 46، ص2017

 . 15م، ص1988، التراث العربي، لندن، 2سوداء من بعث العراق، جعبد الحميد العباسي، صفحات  )4(

 . 240م، ص2005، بيروت، 5عادل رؤوف، محمد باقر الصدر بين دكتاتوريتين، ط )5(

 (. 8لالطالع على نص البيان ينظر: الملحق رقم ) )6(

دراسات المشرق العربي، بيروت، علي المؤمن، صدمة التاريخ )العراق من حكم السلطة إلى حكم المعارضة(، مركز  )7(

 . 196م، ص2010
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قد طلب بعد انتصار الثورة اإلسالمية في إيران من املخابرات املركزية  Carter((1)وكان الرئيس األمريكي كارتر)

ُح العراق كبلٍد ثاٍن األمريكية موافاته بدراسٍة كاملٍة عن األحزاب ا ِ
ّ

رش
ُ
إلسالمية في املنطقة، فكانت الدراسة ت

 .  (2)من املمكن أْن يحذو حذو إيران في ثورة إسالمية ناضجة

ومن جهٍة أخرى انتشرْت شائعاٌت مفادها بأنَّ السيد الصدر ينوي الهجرة خارج العراق ما َحَمَل اإلمام      

 منه ال
ً
، األمر الذي دفع السيد الصدر إلى محاولة (3)بقاء في النجف األشرفالخميني على اإلبراق له طالبا

اختبار الجماهير ومستوى وقوفها معه في الِصدام مع النظام الحاكم، فاتفق مع وكالئه على أْن تقوم 

تنظيمات الحركة اإلسالمية الشيعية بتحشيد جماهيرها وإرسالها على شكل وفود ملبايعة قائدها السيد 

. أّما قوات األمن واملخابرات والشرطة فقد أعلنت اإلنذار العام في النجف وطوقْت (4)الصدر محمد باقر

الشوارع واملدينة، ولم تكْن تتوقع مثل هذا الوالء للمرجعية، وبعد انتهاء أيام البيعة في النجف بأمٍر من 

 من قوات األمن في الساعة الخامسة فج(5)السيد الصدر نفسه
ٌ
م 1979حزيران  12ر يوم ، داهمْت مجموعة

مع اثنين من مرافقيه وهذا  (6)هـ( بيَت السيد محمد باقر الصدر وتم اعتقاله1339رجب  17املوافق )

 .(7)االعتقال الثالث

                                                           

م في مدينة بالنيس بوالية جورجيا، شغل منصب الرئيس التاسع والثالثين 1924كارتر: سياسي أمريكي ولد عام  )1(

م، شغل منصب حاكم والية جورجيا، وظل نشطا في الحياة العامة بعد 1981 – 1977للواليات المتحدة األمريكية بين 

م تجاوز كأطول رئيس متقاعد في تاريخ 2012م حصل على جائزة نوبل للسالم، وفي عام 2002وفي عام رئاسته، 

ً على تنصيبه، وفي عام  40الواليات المتحدة فقد احتفل بمرور  م أعلن مركز كارتر عن اصابته بمرض 2015عاما

، مؤسسة التاريخ العربي 6ة والموسعة، مج السرطان، وال يزال على قيد الحياة. ينظر: ياسين صالوتي، الموسوعة الميسر

 . 675م، ص2001للنشر، بيروت، 

 . 207علي المؤمن سنوات الجمر، ص )2(

تناهي إلى األسماع أنَّ في نيتكم مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث، إنني قلق من جاء في برقية السيد الخميني: " )3(

ن النجف األشرف مركز العلوم اإلسالمية، نأمل إْن شاء هللا تعإلى أْن هذا األمر، أنا ال أرى من الصالح أْن تهاجروا م

 .404". ينظر: صالح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية ودورها الوطني، صيزول قلقكم

 . 211علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(

 . 212المصدر نفسه، ص )5(

م، 2009رة الدعوة، الكتاب األول، دار العارف، بيروت، حسن شبر، حزب الدعوة االسالمية بحث وثائقي في مسي )6(

 . 198ص

 . 413صالح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية، ص )7(
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الجميَع إلى حيث تقف سيارة مدير األمن وألقت خطبتها  (1)وأمام هذا الحشد سبقت العلوية آمنة الصدر       

لى رجال األمن املدججين بالسالح، أخي وحده بال سالح، بال مدافع، بال رشاشات، انظروا وأشارت إقائلة: "

ا أنتم فباملئات مع كل هذا السالح، هل سألتم أنفسكم ِلَم هذا العدد الكبير؟ وِلَم كل ا هذه األسلحة؟  أما

جيب
ُ
كم خائفون والرعب يسيطر على قلوبكم 000أنا ا

ا
 . (2)"وهللا ألن

 لتلك       
ً
 كسَر جدار الصمت الجماهيري فنظمْت ونتيجة

ُ
 اإلسالمية الشيعية

ُ
األحداث قررْت املعارضة

 لالحتجاج انطلقت بداياتها من مدينة النجف األشرف في 
ً
م، ثم تلتها 1979حزيران  12مظاهراٍت شعبية

من املدن مدن الكاظمية والثورة في بغداد، والسماوة والرميثة، وناحية الفهود في محافظة ذي قار وغيرها 

 (3)العراقية األخرى 
ُ
، فسقط منهم شهداء وجرحى واعتقلْت االجهزة

ً
 رائعا

ً
، وقد أبدى املتظاهرون صمودا

 منهم. وأخذْت إجراءات التحقيق مع السيد الصدر
ً
 كثيرة

ً
 قبل أْن يأتيَّ االمُر  (4)األمنية أعدادا

ً
مجرًى جديا

 . (5)بإطالق سراحه في اليوم الذي اعُتقل فيه

م(، هي دخول املعارضة الشيعية 1979ومن أهّمِ النتائج التي تمخضْت عن انتفاضة رجب )في حزيران        

( 
ً
 1957املرحلة السياسية العلنية، والتي أسدلت الستار على مرحلٍة سريٍة دامت قرابة اثنين وعشرين عاما

.  ومن الجدير بالذكر (6)تمعم(، عملْت فيها على تشكيل تياٍر سياس ي إسالمي شيعي منظم في املج1979 –

أنَّ السلطة قامْت بحملِة اعتقاالٍت واسعٍة شملْت ما يقارب )ثمانية آالف( شخٍص من املسلمين الشيعة، 

                                                           

م وترعرعت في أحضان والدتها 1927آمنة الصدر: بنت الفقيه السيد حيدر الصدر ولدت في مدينة الكاظمية عام  )1(

ان، وقد أدَّت دوراً مميزاً في هداية النساء للتمسك بتعاليم الدين اإلسالمي وأخويها إذ أنَّ والدها فارق الحياة وعمرها سنت

الحنيف، وكانت تكتب مقاالٍت في مجلة األضواء، وأصبحت مشرفة على مدارس الزهراء في النجف والكاظمية، 

ثة أيام، للمزيد من م، وتم تنفيذ حكم اإلعدام بحقها بعد ثال1980نيسان  6وعاصرت أحداثا سياسية هامةً، اعتقلت يوم 

-24م، ص1985التفاصيل ينظر: جعفر حسن نزار، عذراء العقيدة والمبدأ )السيدة بنت الهدى(، دار المعارف، بيروت، 

 .32م، ص2003(، 4؛ مجلة الغدير، بغداد، العدد )26

، 1د األمة وشاهدها، ق( استغرقت خطبتها ما يزيد على العشرة دقائق لالطالع عليها ينظر: محمد رضا النعماني، شهي2)

 .90-89ص

 . 200حسن شبر، حزب الدعوة االسالمية، الكتاب الثاني، ص )3(

 .201المصدر نفسه، ص )4(

 . 423 -42للمزيد من التفاصيل ينظر: صالح مهدي علي الفضلي، المرجعية الدينية، ص )5(

 . 219علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )6(
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وفي ثالث وعشرين محاكمة صورية سرية جرْت في محكمة الثورة برئاسة مسلم هادي الجبوري صدرْت 

 .(1)األحكام ضد )ألٍف ومائتين( منهم

 وقد أف      
ً
، كما أصدَر ثالثة (2)تى السيد الصدر بوجوب الكفاح املسلح ضد نظام الحكم وجوبا كفائيا

 إلى الرئيس السوري حافظ األسد(3)نداءاٍت متتالية إلى الشعب العراقي
ً
ليطلَب منه  (4)، ثمَّ أرسَل موفدا

 لوجود خالفات فكرية وسياس
ً
 في مواجهِة نظام البعث في العراق؛ نتيجة

َ
ية بين األخير ونظام البعث املساعدة

في سوريا، لذلك عرَض االسُد كلَّ اإلمكانات املتوفرة ملساعدة الحركة اإلسالمية الشيعية للعمل ضد نظام 

 . (5)البعث في العراق

 بعد الحرب      
ً
يتضح مما سبق أّن العمل التنظيمي للمعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية أخذ يتزايد كثيرا

لثانية ال سيما بعد ظهور الحركات واألحزاب العلمانية األمر الذي دفع العناصر اإلسالمية إلى العاملية ا

البحث إليجاد تنظيم سياس ي قادر على مواجهة التحديات فكان من نتائج ذلك التحرك تأسيس حزب 

 في
ً
 واضحا

ً
نفوس الشعب  الدعوة اإلسالمية بتأييد ومباركة السيد محمد باقر الصدر الذي كان له تأثيرا

 وبخاصة بعد أْن رأت اإلقبال الجماهيري الواسع املؤيد لذلك التنظيم، 
ً
العراقي، ما أزعج السلطة كثيرا

 إلى الروح الحيوية وحالة االعتقاد الصادق باألهداف واملبادئ من قبل النخبة املؤسسة؛ لذلك بادرت 
ً
مضافا

أْن قامت بحمالت واسعة من االعتقاالت العشوائية السلطة إلى القضاء على التحرك اإلسالمي الشيعي بعد 

 واالعدامات الجماعية وحاالت التهجير بتهمة التبعية اإليرانية.  

 

                                                           

ستة وثمانين شخصاً، وبالسجن المؤبد ضد مائتي شخٍص، والحكم بالسجن لمدد مختلفة صدر الحكم باإلعدام ضد مائة  )1(

 . 223ضد ثمانمائة وأربعة عشر، ينظر: المصدر نفسه، ص

الواجب الكفائي: وهو حكم شرعي إذا تصدى له من يكتفي به سقط التكليف عن الباقين، وإذا تركه الجميع استحقوا  )2(

، العبادات، مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد 2الصدر، منهج الصالحين، جالعقاب جميعا، ينظر: محمد 

 . 3م، ص2012. علي الحسيني السيستاني، المسائل المنتخبة، )د. م(، 263هـ، ص1429الصدر، )د .م(، 

 . 227- 225للمزيد من التفاصيل ينظر: علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص )3(

م، 1960م في قرية قرداحه قرب الالذقية، أصبح عضواً قيادياً في حزب البعث منذ عام 1930م حافظ األسد: ولد عا )4(

م، وانتخب رئيساً للجمهورية 1966شباط  23م، ثمَّ وزيراً للدفاع بعد حركة 1960اذار  8وقائداً للقوات الجوية بعد حركة 

م. ينظر: عبد الوهاب الكيالي، 2000ربية، وتوفي عام م، أدخل سوريا إلى اتحاد الجهورية الع1971السورية في آذار عام 

 . 151م، ص2001، عمان، 1الموسوعة السياسية، ج

 . 283صالح الخرسان، اإلمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، ص )5(
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 الفصل األول

 ( وموقف السلطة منها1988- 1980نشأة املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية )

 املبحث األول

 م(1988 -1980النشاط السيايس )

 أوالً: نشاط السيد حممد باقر الصدر وإعدامه.

ى 1979بعد أحداث انتفاضـــة رجب عام       م دخلْت املعارضـــة اإلســـالمية الشـــيعية املرحلة العلنية، وقد أدَّ

، مقابل (1)ذلك إلى توجيه ضـــــــــــربٍة إلى أتباع الســـــــــــيد محمد باقر الصـــــــــــدر، باعتقاِل وكالئه وطلبته وإعدامهم

در وطلب من أتباعه تنظيم تظاهرٍة إســـــــــــــالميٍة تنطلُق من الكاظمية لتتوجه إلى ذلك تحرك الســـــــــــــيد الصـــــــــــــ

 
َ
القصر الجمهوري، إال أنَّ األجهزة األمنية للنظام وعناصر حزب البعث سرعان ما تحركت وطوقْت املنطقة

 . (2)قبل املوعد املحدد فحالْت دون ذلك

في مواجهتها للمعارضـــــــــــة اإلســـــــــــالمية الشـــــــــــيعية إلى  ومن الجدير بالذكر أنَّ قيادة حزب البعث انقســـــــــــمْت      

 احتواء التيار الديني، واآلخر تزعمه صـــــــــــــدام قســـــــــــــمين: األول قاده أحمد حســـــــــــــن البكر، 
َ
وكان يرى ضـــــــــــــرورة

 فال مكان لك في العراق، وكان شعارهم: "(3)حسين، الذي تبنى خيار املواجهة
ً
 لم تكن بعثيا

ْ
 .(4)"إن

، ولهذا (5)أثٌر في تبني املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية خيار املواجهة مع الســــــلطةكان لهذا الواقع الجديد       

د الســـــــــــيد الصـــــــــــدر على أهمية الكفاح املســـــــــــلح
َّ
، وأصـــــــــــدَر فتاوى أخرى وافَق فيها على صـــــــــــرف الحقوق (6)أك

 . (7)الشرعية في هذا الشأن

                                                           

 . 293صالح الخرسان، حزب الدعوة اإلسالمية، ص )1(

 . 294- 193المصدر نفسه، ص )2(

 . 58 – 57عباسي، المصدر السابق، صعبد الحميد ال )3(

 . 22م، ص1991نقالً عن عبده زايد، صدام حسين ووحدة األمة العربية، دار الصحوة، القاهرة،  )4(

 . 135عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق، ص )5(

 . 200م، ص2008، دار البشير، قم المقدسة، 2كاظم الحائري، الشهيد الصدر سمو الذات وسمو الموقف، ط )6(

 . 379حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية تيار مشرق وتيار األمة، ص )7(



44 
 

لعمل السياس ي اإلسالمي الشيعي في ولذلك أدركْت قياداُت حزب البعث بأنَّ السيد الصدر يمثل محوَر ا     

 على الســـــــــلطة الحاكمة بتزعمه قيادة املعارضـــــــــة اإلســـــــــالمية الشـــــــــيعية كما فعل 
ً
ل خطرا

ّ
ه يشـــــــــك العراق، وأنَّ

 . (1)السيد الخميني في إيران، األمر الذي جعلها تشدد مراقبتها ملنزله ومضايقة أتباعه الداخلين والخارجين

ســــــــتثمر من قبل املهتمين لقد اعتقد الســــــــيد محمد ب       
ُ
اقر الصــــــــدر بأنَّ مســــــــألة احتجازه األخيرة ســــــــوف ت

 
َ
 يخُص قضـــــــية

ً
 عســـــــ ى أْن يســـــــمَع حدثا

ً
بالعمل الســـــــياســـــــ ي اإلســـــــالمي الشـــــــيعي، لذلك كان ُيتابع االعالَم كثيرا

 بعد هجرة معظم كوادر املعارضـة اإلسـالمية الشـيعية
ً
صـيَب بخيبِة أمٍل خاصـة

ُ
ذروة ، وفي (2)اإلسـالم، لكّنه ا

 من بعض الشــــــــباب وفيها مبلغ من املال جاء فيها: 
ً
"سيييييييييدنا نحن شييييييييباب ال ذلك اليأس وصــــــــلْت إليه رســــــــالة

 وقد جمعنا هذا املال الحسييييييييييييييط، نرجو منك قبوله ألنك م جوز 
ً
نصيييييييييييييلي وال نصيييييييييييييوم لكنا نراا مظلوما

 في السييييييييياعة الثالثة بعد الظهر لنقتل
ً
 شييييييييياء هللا نأيي غدا

ْ
هؤالء املجرمين )األمن(  وتحتاج إليه، ونحن إن

، وقد احتمل بعض اتباع الســــــــــيد الصــــــــــدر أنها عملية مدبرة من الســــــــــلطة، فقال لهم (3)الذين يحتجزونك"

ننتظر ونرى ومــا أْن حــلَّ املوعــد وإذا بمجموعــة من الشـــــــــــــبــاب امللثمين هــاجموا قوات األمن املحيطــة بــاملنزل 

 بالسكاكين
ً
 . (4)وانهالوا عليهم طعنا

 برعايته من خ      
َ
الل موقف تلك املجموعة التي ضـــــــــــــحْت بنفســـــــــــــها والتي لم تَر الســـــــــــــيد الصـــــــــــــدر ولم تحظ

 بغيرهم ممن خيبوا أمله نستنتج بعض النقاط الهامة: 
ً
 واهتمامه مقارنة

، ولم يقتصْر على الشعور اإلسالمي. إ -1
ً
 على مستوى عاٍل جدا

ً
 وطنيا

ً
 نَّ السيد الصدر يحمُل شعورا

د الصــــــــــــدر موجهة إلى اإلســــــــــــالميين امللتزمين بالشــــــــــــريعة أو إلى طلبة الحوزة لم تكن خطابات الســــــــــــي -2

 
ً
ه كان شـــــموليا العلمية فحســـــب، بل خاطب جميع القلوب والشـــــرائح والطوائف واألديان، بمعنى أنَّ

 في طرحه ودعواته وخطاباته لتغيير السلطة الحاكمة. 

لتضـــــــــ،ي بنفســـــــــها، كشـــــــــف حجم الظلم  إنَّ اندفاع تلك املجموعة )غير امللتزمة بمبادئ الشـــــــــريعة( -3

 واالضطهاد الذي تعرض له السيد محمد باقر الصدر. 

                                                           

 . 186علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 . 157كاظم الحائري، المصدر السابق، ص )2(

 نقالً عن المصدر نفسه.  )3(

 . 185، ص1( محمد رضا النعماني، شهيد األمة وشاهدها، ق4)
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 في كســــب وّدِ طبقات املجتمع العراقي ورضــــاها، ولعل الســــبب في ذلك  -4
ً
لم يكن النظاُم الحاكُم موفقا

 عدم قناعة شرائح املجتمع بسياساته. 

لدوائر الغربية تشــعُر بالقلق الكبير من تطور ومن تلك الســياســات عالقة الســلطة مع الغرب، إذ كانت ا      

بزيارة بغداد، إذ اجتمع بصـــدام  (Carnektonاألوضـــاع في العراق، فقام وزير الخارجية البريطاني كارنغتون )

حسين على انفراد وأشار إلى الخطوط العريضة لخطة مواجهة املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية وأكد 

 . (1)خطاء الشاه التي حصلْت في إيرانعلى ضرورة عدم تكرار أ

 مرحلٍة جديدٍة من الصـــــــــراع بينه وبين       
ُ
لقد كان لتولي صـــــــــدام حســـــــــين إدارة نظام الحكم في العراق بداية

يم قائمٍة إلى مجلس قيادة الثورة بأســــــــماء ثالثمائة (2)املعارضــــــــة اإلســــــــالمية الشــــــــيعية في العراق ، بدأها بتقدَّ

ها الســــــــيد محمد باقر الصــــــــدر، وطلب من املجلس املصــــــــادقة على إعدامهم شــــــــخصــــــــية إســــــــالمية على رأســــــــ

، فرفض بعُض األعضـــــــــاء، واقترح أحُدهم اســـــــــتقناء الســـــــــيد محمد باقر الصـــــــــدر من القائمة فرفض 
ً
جميعا

منتصـــــــف ليلة االجتماع تم اعتقال املعارضـــــــيَن لخطِة اإلعدام وعزلوهم صـــــــدام حســـــــين ذلك املقترح، وبعد 

 بإزاحة كّلِ العناصــر املعارضــة لســلطته، و (3)عن مناصــبهم
ً
كَّ في إخالصــه ملبادئ (4)قد كان مهتما

َ
، وكّلِ من شــ

 إلى اســتمرار قرارات التعســف واإلقامة الجبرية بحق الســيد محمد باقر الصــدر(5)حزب البعث
ً
، (6)، مضــافا

 قضــ ى بإطالق ســراح معظم الســجناء الســياســيين ومن جملتهم أبن
ً
ه أصــدر قرارا  أنَّ

ّ
اء املعارضــة اإلســالمية إال

 إلغراء بعض الســجناء للعمل الســياســ ي معه، لكنه عاد ثانية ليعتقل من بقَي 
ً
الشــيعية، وكانْت تلك محاولة

 . (7)منهم في العراق بعد مدٍة قصيرةٍ 

                                                           

الصدر ودوره السياسي في العراق، محمد باقر الصدر دراسة في حياته وفكره، دار السالم، سامي العسكري، اإلمام  )1(

 . 545م، ص1996لندن، 

 . 115م، ص2004، المحجة البيضاء، بيروت، 1محمد التيجاني، فسيروا في االرض فانظروا، ط )2(

م، رسالة ماجستير غير منشورة، 0032- 1920نوار سعيد محمود المال، العراق بين العهدين الملكي والجمهوري  )3(

 . 54م، ص2010كلية اآلداب والعلوم، جامعة الشرق األوسط في عمان، 

يذكر أنَّ النظام الحاكم شن حملةً من االعتقاالت العشوائية على الشباب المتدينين، كما نُفّذت أحكام اإلعدام بعدد من  )4(

أحكاماً أخرى بحق بعض قيادات حزب البعث. للمزيد من التفاصيل  قيادات حزب الدعوة اإلسالمية مضافاً إلى إصدارها

ينظر: صالح مهدي علي الفضلي، الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق المعاصر، رسالة ماجستير منشورة، 

 . 263م، ص2005منشورات العراق، بغداد، 

 . 232علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(

 . 300ي، الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، صمحمد رضا النعمان )6(

 .232علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )7(
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 مع تلك الســـياســـة أرســـل صـــدام حســـين العديد من الوفود إلى الســـيد محمد باقر الصـــدر ألجل       
ً
وتماشـــيا

عدم، لكنَّ السيد الصدر رفض  رفع الحجز
ُ
 ا

ّ
عنه بعد أْن يوافق على شروط الحكومة العراقية بالكامل وإال

 . (1)املطالب وقِبَل اإلعدام

ونتيجة لذلك شـــــعرت الســـــلطة الحاكمة في العراق بالقلق من تكرار تجربة الثورة اإلســـــالمية في إيران، ال       

ُم الدعَم  قّدِ
ُ
 (2)للمعارضـة اإلسـالمية الشـيعية في العراق سـيما وأنَّ االخيرة كانْت ت

َ
 تهدئة

ُ
، لذا حاولْت السـلطة

 أجبرتها على رفع الحجز عن الســـيد الصـــدر
ً
 واســـعة

ً
 جماهيرية

ً
في شـــباط  (3)األوضـــاع بعد أْن واجهْت ضـــغوطا

 . (4)م1980

لى أهمية تطبيق م رســـالة إلى الســـيد الصـــدر أشـــار فيها إ1980كما أرســـل رئيس النظام العراقي في شـــباط       

 عن أســـــــــــــباب تحريمه االنتماء للحزب وتأييده إليران، وقد تضـــــــــــــمنت 
ً
مبادئ حزب البعث، وتســـــــــــــاءل أيضـــــــــــــا

 البد من تنفيذها، األمر الذي دفع الســيد الصــدر إلى ارســال الجواب 
ً
 وشــروطا

ً
 واضــحا

ً
 تهديدا

ً
الرســالة أيضــا

 .(5)فه الثابت بعدم تأييده مهما كلف األمروالذي تضمن بيان حقيقة النظام الحاكم في العراق، وأعلن موق

 1980آذار  31وقبل أْن ُيِقدَم النظاُم على إعدام الســـــــيد الصـــــــدر أصـــــــدر مجلس قيادة الثورة في        
ً
م قرارا

ج ألفكاره، وتســـــــــــــري  (6)يقضـــــــــــــ ي بإعدام كل من انتمى أو تعاون أو تعاطف مع حزب الدعوة اإلســـــــــــــالمية أو روَّ

                                                           

 قدمْت السلطة للسيد الصدر شروطاً تعجيزية ال يمكن القبول بها من أهمها:  )1(

 اعالن رفض الثورة اإلسالمية في إيران.  -1

 إصدار فتوى بحرمة االنتماء لجزب الدعوة اإلسالمية .  -2

ن فتوى حرمة االنتماء لحزب البعث مضافاً إلى شروٍط أخرى، لالطالع عليها ينظر: محمد رضا العدول ع -3

 . 160؛ عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق، ص202- 200، ص2النعماني، شهيد األمة وشاهدها، ق

 .052م، ص2017، دار اإلسالم، بغداد، 3حسين بركة الشامي، تاريخ حزب الدعوة اإلسالمية، ط )2(

وبهذا الصدد فقد شكل الحجز حافزاً إلثارة الجماهير، فكانت أعمال االغتيال والتفجيرات والمواجهة المسلحة وكتابة  )3(

الشعارات على الجدران من األحداث اليومية وبدت كأنّها حالةً طبيعيةً. ينظر: صالح مهدي الفضلي، المرجعية الدينية 

 . 430ودورها الوطني، ص

 . 201ا النعماني، الشهيد الصدر سنوات المحنة وأيام الحصار، صمحمد رض )4(

( لالطالع على نص الرسالتين ينظر: فؤاد الحسيني، محمد باقر الصدر مفكراً ومرجعاً وشهيداً، دار الدين القيم، 5)

 . 40-37م، ص2010بيروت، 

 ( 9م؛ ينظر: الملحق رقم )1980نيسان،  10(، 3240للمزيد من التفاصيل ينظر: العراق )صحيفة(، بغداد، العدد ) )6(
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 من االعتقاالِت (1) رجعيأحكام هذا القرار بأثرٍ 
ً
 واســعة

ً
، وبعد صــدور القرار شــهدْت الســاحة العراقية حملة

 .(2)العراقية في صفوف عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية

م أقــدمــت األجهزة األمنيــة العراقيــة على اعتقــال الســـــــــــــيــد محمــد بــاقر 1980وفي الخــامس من نيســــــــــــــان        

 إلى بغداد، وفي  (3)ته عدد كبير من قوات األمنالصـــــــــــــدر من قبل مدير أمن النجف وبرفق
ً
رســـــــــــــل مباشـــــــــــــرة

ُ
وا

اليوم التالي تم اعتقال أخته آمنة الصدر، وفي غرف التحقيق السرية ملديرية األمن العامة والقصر الرئاس ي 

لصــــــدام حســــــين تعرَض الســــــيد محمد باقر الصــــــدر إلى صــــــنوف التعذيب النفســــــ ي والجســــــدي إلرغامه على 

 . (4)املساومة

بأنَّ األخ وبصــــــــدد املوضــــــــوع ذكر أمين مكتب صــــــــدام )خالدة عبد القادر( بشــــــــهادتها حول ذلك فقالت: "      

جاء بآمنة الصييدر إلى القصيير الجمهوري وانهال علبها بالضييرِب  (5)األكبر لصييدام حسييين )برزان التكري ي(

ول لصيييييييييدام حسيييييييييين، حي  املبرح والدماء يسييييييييييُل من وجهها ورأسيييييييييها،  م أخذوها إلى غرفة السيييييييييكرتير األ 

، وقد سيييييييمع ها تتلو اليةل )ما يفتح هللا للناس من رحمة، فال ممسيييييييك لها(،  م دخل علبها 
ْ
 وُعذبت

ْ
ربت ضيييييييُ

 يضييييير ها بنفسيييييه
َ
 بتالوة خية أخرأ ما أ ار بيييييوطه بشيييييدة، وأخذ

ْ
، كما أشـــــرف صـــــدام على (6)"صيييييدام وقامت

م بتفريغ 1980نيســـــــــان  9س النظام يوم تعذيب الســـــــــيد الصـــــــــدر، وبعد فشـــــــــل محاوالت املســـــــــاومة قام رئي

، ثم أجهز عليه برزان التكريتي وشـــخص اســـمه دحام (7)رصـــاصـــات مســـدســـه في قلِب الســـيد الصـــدر ورأســـه

                                                           

 م. 1982اذار  29(، 30صحيفة الجهاد، طهران، العدد ) )1(

يذكر أنَّ الحملة شملت كل من يثبت انتماؤه لحزب الدعوة اإلسالمية، ونفذ بهم حكم اإلعدام، إذ كانت أغلب االحكام  )2(

ممثلون عن الحكومة وليس قضاة مختصين، وأغلب قرارات أصدرتها محاكم استثنائية، كما أنَّ أحكام التنفيذ أصدرها 

اإلعدام صدرت بحق شخصيات دينية بسبب معارضتها لنظام الحكم وتأييدها للثورة اإلسالمية في إيران، للمزيد من 

 . 3م، ص1980/  6/  11، 55147التفاصيل ينظر: د. ك. و، ملفات منظمة العفو الدولية، شخصيات دولية، رقم الملفة 

 . 549صالح الخرسان، اإلمام السيد محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، ص )3(

 . 253على المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(

-1979م، وأصبح عام 1968م، شارك في انقالب 1952( برزان التكريتي: ولد برزان ابراهيم الحسن في تكريت عام 5)

م، حسن لطيف 2007م ونفذ فيه حكم االعدام عام 2003راقي عام م مديراً للمخابرات، اعتقل بعد سقوط النظام الع1983

 .112الزبيدي، المصدر السابق، ص

 م. 1985حزيران،  24(، 92صحيفة الجهاد، طهران، العدد ) )6(

 (.10للمزيد من التفاصيل ينظر: الملحق رقم ) )7(
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، وقيل: إنَّ دحام أحمد ابن خالة صـــــــــــدام حســـــــــــين هو الذي (1)أحمد العبد بعدٍد من الطلقات على جســـــــــــده

 . (2)ضرب السيد الصدر الضربة القاتلة

، إذ  وبعد       
ً
 صـعبة

ً
اسـتشـهاد السـيد محمد باقر الصـدر دخل نشـاط املعارضـة اإلسـالمية الشـيعية مرحلة

كثفْت الحكومة من هجماتها وشـــددْت من قبضـــتها على رجال املعارضـــة الشـــيعية ال ســـيما املرتبطين بالســـيد 

 .(3)الصدر وانتهى بهم املطاف إلى اإلعدام أو الهجرة خارج العراق

، وكان لشـــــهادته أثٌر يتضـــــح من ذل       
ً
 تاريخيا

ً
 ورمزا

ً
 مميزا

ً
 املعارضـــــة اإلســـــالمية الشـــــيعية فقدْت قائدا

ك أنَّ

 أنَّ النشــاط الســياســ ي الشــيعي املعارض اســتمر من حيث الخط العملي في مواجهة النظام 
ّ

كبيٌر وواضــٌح، إال

 ألتباعه وأنصــاره  وتصــعيد الثورة حتى تحقيق الهدف املنشــود، بل أنَّ اســتشــهاد الســيد الصــدر أعطى
ً
حافزا

 لتصعيد نشاطهم ومواجهة السلطة الحاكمة رغم قساوتها معهم. 

، فقد أخذت الســـلطة تصـــعد من إجراءاتها القمعية وتضـــيق      
ً
 فشـــيئا

ً
 شـــيئا

ً
وقد كانت األجواُء تزداُد ســـوءا

 في آيار (4)مســـــاحاِت التحرك املعارض
ً
نصَّ على إســـــقاِط  م1980، ومن جملة تلك اإلجراءات إصـــــدارها قرارا

 . (5)الجنسية العراقية عن املواطنين العراقيين من التبعية اإليرانية

 للحد من نشــــــــاط املعارضــــــــة اإلســــــــالمية الشــــــــيعية، ومحاولة      
ً
كما أنَّ حمالِت التهجير كانت إجراًء احترازيا

 عن تفريغ الحوزة العلمية من علمائها وأســـــ
ً
 فما للقضـــــاء عليها قبل أْن تســـــتفحل، فضـــــال

ّ
اتذتها وطالبها، وإال

 . (6)معنى قرارات السلطة بتهجير أقرباء أعضاء املعارضة اإلسالمية الشيعية وعوائلهم حتى الدرجة الثالثة؟

                                                           

 . 254على المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

أنَّ أخاها قتله ولده البالغ من العمر عشر سنوات ألنه ذكرت أخته يسرى دحام: "  وبصدد نهاية دحام أحمد العبد، )2(

تزوج على أمه، وما إْن سمع خالي )خير هللا طلفاح( بالحادث وهو يحب دحام لحد اإلفراط حتى جن جنونه، وجاء على 

لحسن، حكومة القرية، فصول ". ينظر: طالب ارأس مجموعة من حمايته إلى زوجة أخي وأطفالها وتمت إبادتهم جميعا

؛ علي المؤمن، سنوات 458م، ص2014، دار األور للطباعة والنشر، بيروت، 6من سلطة النازحين من ريف تكريت، ط

 .265الجمر، ص

 . 61م، ص2008مصطفى ناجي الموسوي، الفكر السياسي للشهيد محمد باقر الحكيم، النجف األشرف،  )3(

 . 228زب الدعوة اإلسالمية، صحسين بركة الشامي، تاريخ ح )4(

 (. 11ينظر: الملحق رقم ) )5(

( القاضي بتهجير المسلمين من العراق 2884م قراره المرقم )1980نيسان  10أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ  )6(

.  29م، ص1983لالطالع على نص البرقية السرية ينظر: المركز اإلسالمي لألبحاث السياسية، جرائم صدام، طهران، 

ً بتاريخ  ( دينار للزوج 4000م قرر بموجبه صرف )1980نيسان  22كما أصدر المجلُس قراراً اخراً سرياً وشخصيا
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لقد كان إلعدام السيد الصدر وأخته العلوية آمنة الصدر ردود أفعال على املستوى الداخلي إذ خرجْت       

 نددت بتلك الجريم
ٌ
 عن اإلعدامات في مظاهراٌت حاشــــــــــــدة

ً
ة، قابلتها إجراءات تعســــــــــــفية واعتقاالت، فضــــــــــــال

صفوف املعارضة اإلسالمية الشيعية، كما كانت هناك ردود أفعاٍل خارجيٍة استنكرت حالة اإلعدام، ولعل 

 . (1)من أهمها البيان الصادر عن السيد الخميني والذي أعلن فيه استشهاد السيد الصدر واخته آمنة

دام الســـــيد الصـــــدر وقراراِت التهجير التي اتخذتها الســـــلطة الحاكمة في العراق كانت ألجل القضـــــاء إنَّ اع     

ها أرادْت أْن تمحَو كل ما يمّت لتلك األفكار  على كل أنواع العمل التنظيمي السياس ي الشيعي املعارض، بل أنَّ

حمد باقر الصـــدر، ألنَّ القضـــاء بصـــلة عندما أقدمْت على إصـــداِر األوامر الخاصـــة بإتالف مؤلفات الســـيد م

 ال يعني القضاء على أفكاره ومبادئه
ً
 .(2)على السيد الصدر جسديا

اقية  ل اندالع الحرب العر
ً
 اإليرانية وأ رها على نشاط املعارضة. - انيا

ر بعض املســـــــــــــؤولين (3)بعـد انتصــــــــــــــار الثورة اإلســـــــــــــالميـة في إيران        وإعالن الجمهوريـة اإلســـــــــــــالميـة فيهـا، عبَّ

م 1979، وأرســـــــل الرئيس العراقي أحمد حســـــــن البكر في نيســـــــان (4)العراقيين عن االرتياح لنجاح تلك الثورة

 إلى السيد الخميني أعرب فيها عن ارتياحه بإعالن إيران لجمهوريتها اإلسالمية، كما ردَّ السيد الخميني 
ً
برقية

ها مفعمة بالروح العدائية ال ســـيما وأنَّ ببرقيٍة عن طريق وســـائل اإلعالم، لكنَّ الحكومة العراقية وصـــف تها بأنَّ

 . (5)"إننا عازمون على أمر إسقاط نظام البع  في العراقاألخيَر صرَّح في وقت الحق: "

                                                           

ر الزوجة بعد 2500العراقي الذي يطلق زوجته من التبعية اإليرانية إذا كان عسكريا و ) ( دينار إذا كان مدنياً، ثم تُهجَّ

 . 19الدعوة، صذلك، ينظر: حسين بركة الشامي، تاريخ حزب 

 . 612لالطالع على نص البيان ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، بحث وثائقي في مسيرة الدعوة، ص )1(

 (. 12ينظر: الملحق رقم ) )2(

سامي البغدادي، الفكر السياسي الثوري لإلمام الخميني وأثره على الفكر السياسي في العراق، مركز الهدى للدراسات  )3(

 . 24-23م، ص2011ية، )د. م(، الحوزو

 . 30نقوال الفرزلي، الصراع العربي الفارسي، دار العالم العربي، باريس، ) د. ت(، ص )4(

 . 117م، ص2009جاريث  ستانسفيد، العراق والشعب والتاريخ والسياسة، مركز الدراسات االماراتية، ابو ظبي،  )5(
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ه النظام العراقي        الٍع بمشـــــــــــروع الحرب الذي أعدَّ
ّ
 اإلســـــــــــالمية الشـــــــــــيعية العراقية على اط

ُ
كانْت املعارضـــــــــــة

ها إلى إبالغ  القيادة اإلسالمية اإليرانية باألمر(1)بمساعدة بعض الدول األجنبية
ُ
 .(2)، لذلك بادرْت  فصائل

 بعــد انـدالع الحرب العراقيــة        
ً
 صـــــــــــــعبــا

ً
ا املرجعيــة الـدينيــة في النجف األشـــــــــــــرف فقــد واجهــت موقفــا  –وأمـّ

ع الســــــــــــيد الخوئي تحت اإلقامة الجبرية، وأجبرت الســــــــــــلطة طلبة الحوزة ع لى االلتحاق اإليرانية، فقد ُوضــــــــــــِ

صوٍل إيرانيٍة، ومع ذلك 
ُ
هم من ا  من طلبة الحوزة وغيرهم بدعوى أنَّ

ً
بالخدمة العسكرية، وتم نفي أربعين الفا

لم يخضــــْع الســــيد الخوئي للضــــغوط الحزبية، فلم يوافْق على إبداِء رأيه بشــــأِن الحرب، وعندما أراد النظاُم 

 باستقاللية الحوزة العملية العراقي الحصول على تأييٍد رسمي ضد إيران رفَض 
َ
 .(3)ذلك واحتفظ

م على إحداث فجوٍة داخل املؤســســة الدينية 1980وفي الســياق نفســه عملت الحكومة العراقية في عام       

 الــدينيــة 
ُ
إلحــداث خالفــات بين املرجعيــة الــدينيــة واملؤســـــــــــــســـــــــــــــة الــدينيــة في إيران، في حين تجنبــْت املرجعيــة

 في عدم إدانِة الثورة اإلســـــــــــــالمية في إيران الدخول في منازعاٍت ال تعو 
ً
 بالضـــــــــــــرر، وبقي موقفها ثابتا

ّ
د إليها إال

 . (4)وزعيمها السيد الخميني، أو إصدار فتوى تتعلق بالقتال بين الطرفين

                                                           

الدول دعمت وأيدت النظام العراقي في حربه على الجمهورية اإلسالمية اإليرانية، مما تجدر اإلشارة  اليه أنَّ كثيراً من  )1(

وخاصة الواليات المتحدة األمريكية، فعندما اندلعت الحرب كانت أزمة الرهائن األمريكيين في إيران تتفاعل على أكثر 

جرح ألمريكي األزمةَ بأنَّها: "نائب الرئيس ا Jurje Bush)من صعيد منها اإلقليمي والدولي، وقد وصف جورج بوش)

"، في بادئ األمر حرصت الواليات المتحدة على التظاهر بالحياد، ولكن كان لها دوٌر واضٌح في مفتوح بالنسبة ألمريكا

 19رئيس هيأة األركان األمريكية بجولٍة بدأها يوم  David Jones)إشعال نار الحرب، والدليل قيام الجنرال ديفيد جونز)

م قبل ثالثة أيام من اندالع الحرب شملت إسبانيا وفرنسا وألمانيا الغربية وإيطاليا والسعودية وُعمان، فهل 1980أيلول 

م بين وزير الخارجية األمريكي 1980أيلول  29كانت جولته بريئة أم كانت مدروسة؟، والدليل اآلخر اللقاء المفاجئ يوم 

)سعدون حمادي( كشفْت عن ارتباط النظام العراقي بالواليات ( ونظيره العراقي Edmond Moskeyأدموند موسكي )

- 53م، ص1982سنوات حرب، طهران،  4المتحدة، للمزيد من التفاصيل، ينظر: المركز االسالمي لألبحاث السياسية، 

60 . 

 . 267علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )2(

؛ جودت القزويني، 203م، ص 2006يروت، تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق، ترجمة: زينه جابر، ب )3(

(، دار السالم للدراسات، لندن، حزيران، 2إشكالية الفقهاء وبداية الحركة اإلسالمية في العراق، مجلة الفكر الحديث، العدد )

 . 258م، ص1992

 . 521صالح الخرسان، محمد باقر الصدر في ذاكرة العراق، ص )4(
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وبسبب تلك املواقف عملْت السلطة العراقية على زيادة الضغط ومضايقة املرجعية الدينية في النجف        

، ثم قامْت بمحاولِة اغتيال السيد (1)( ألف دينار عراقي780,000م ومنها مبلغ ) 1980الها عام فصادرْت أمو 

الخوئي، بتنفيِذ هجوٍم على ســـــــــــــيارته بالقنابل اليدوية في بدايِة عقد الثمانينات وهو في طريقه ألداء صـــــــــــــالة 

ه لم ُيصْب بأذًى وفشلْت املحاولة  . (2)الظهر في جامع الخضراء، لكنَّ

ومّما تجدر اإلشـــــــارة إليه أّنِ موقف املعارضـــــــة اإلســـــــالمية الشـــــــيعية من مســـــــاعي إيقاف الحرب من أكثر        

، إذ رفضْت كلَّ أشكاِل الوساطة والصلح، وما جاء في أحد بياناتها: "
ً
إنَّ إيقاف القتال وإنهاء املواقف تصلبا

 يكون إنها
ْ
، لكْن بشييييييرط أن منية كل مسييييييلم، غيور،

ُ
 لدابر الفتنةنزف الدم هو ا

ً
، األمر (3)"ًء للعدوان وقطعا

( البريطانية بأنَّ  (Medal Eastern stedesالذي جعَل النظاَم العراقي يشــــــــــــدد من إجراءاته، إذ أفادت مجلة

 املنصرمة )خب "
ً
م( خمسة 1980يشرين األول  -م 1979النظام العراقي أعدم خالل الومسة عشر شهرا

، ونتيجة لتصـــــــــــــاعد موجة اإلعدامات أصـــــــــــــدرْت (4)"سيييييييييييييالمية ومؤيد هاخالف من عناصييييييييييييير حزب الدعوة اإل 

 إلرغام الســــــــــــلطات العراقية على 1980حزيران  12منظمة العفو الدولية في 
ً
 دولية

ً
 شــــــــــــنْت فيه حملة

ً
م بيانا

 أنَّ القانون 
ً
ها دعت الرأي العام العاملي للتحقيق في ذلك، وذكرْت مســـــــتنكرة إيقاف عقوبات اإلعدام، كما أنَّ

ب عليها باإلعداما
َ
 ُيعاق

ً
 . (5)لعراقي جعل االنتماء إلى أي حزٍب سياس ي غير الحزب الحاكم جريمة

وذكر الـــــدكتور كمـــــال ديـــــب في كتـــــابـــــه )موجز تـــــاريخ العراق(: "على الرغم من الظلم الـــــذي تعرض لـــــه       

 الشـــــــيعة، فإنَّ إيران فشـــــــلْت في تشـــــــكيل حالٍة إســـــــالمية قوية في العراق تتحدى النظا
ٌ
م، ولم تقْم انتفاضـــــــة

 في والئهم للعراق وإْن كانوا معارضين للنظام"
ُ
 لها، بل استمرَّ الشيعة

ٌ
 موالية

ٌ
 . (6)جدية

 على نشـــــــــــــاط املعارضـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمية  -ويتضـــــــــــــح مما ســـــــــــــبق أنَّ الحرب العراقية              
ً
رت كثيرا

ّ
اإليرانية أث

لســـــــلطة الحاكمة في العراق بســـــــبب رفض مرجعية الشـــــــيعية، فقد تعرضـــــــْت إلى مضـــــــايقاٍت كثيرٍة من قبل ا

                                                           

()Joyce Wiley, The Islamic Morment of Iraqi shias, London, , 

p..                               

م، 2004طراد حماد عبد الحسين األمين، اإلمام أبو القاسم الخوئي زعيم الحوزة العلمية، مؤسسة الخوئي، لندن،  )2(

 . 246ص

 م. 1982كانون الثاني  25(، 22صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 . 304ؤمن، سنوات الجمر، صنقال عن: علي الم )4(

 .196-195م، ص1983المركز اإلعالمي لألبحاث السياسية، جرائم صدام، عرض وثائقي، )د. م( ،  )5(

 . 176م، ص2013كمال ديب، موجز تاريخ العراق، دار الفارابي، بيروت،  )6(
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ى إلى اإليغــال في  النجف تــأييــد النظــام العراقي في حربــه مع الجمهوريــة اإلســـــــــــــالميــة اإليرانيــة، األمر الــذي أدَّ

ســـياســـة البطش والتهجير والنفي وإســـقاط الجنســـية العراقية عن آالٍف ممن كانوا ُيتهمون بأّنهم من أنصـــار 

 تمثلت بظهور العديد من املعارضـــــــــــــة اإلســـــــــــــالمية ا
ً
لشـــــــــــــيعية، ومع ذلك فإنَّ األخيرة اتخذْت مظاهَر جديدة

 التشكيالت واملنظمات والحركات التي تعمل من أجل توجيه الضربات املسلحة للنظام العراقي.

ل تأسيس بعض حركات املعارضة اإلسالمية الشيعية خارج البالد. 
ً
  الثا

اقيين   -1  م. 1980حركة املجاهدين العر

 في ســاحة املعارضــة اإلســالمية الشــيعية       
ً
 كبيرا

ً
 قياديا

ً
، (1)ترك اســتشــهاد الســيد محمد باقر الصــدر فراغا

 . (2)وفي ظل ذلك تحركْت بعُض الشخصيات من املجاهدين والعلماء والرموز اإلسالمية إليجاد قيادة بديلة

مْت ســــوريا للمعارضــــة اإلســــالمية الشــــيعي        وبعد أْن قدَّ
ُ
ة  من الدعم املادي واملعنوي ما لم تقدمه أيَّ

ً
ة كثيرا

: " (3)دولٍة عربيٍة أخرى، فقد ذكر الســـــــــيد عبد العزيز الحكيم سيييييييييوريا احتضييييييييينت املعارضييييييييية الشييييييييييعية بأنَّ

 مواجه هم للنظام في العراق
ْ
اقية ملدة عقدين من الزمن وسيييييييييهلت ، ما ســـــــــّهل أمر تأســـــــــيس حركة (4)"العر

ي ســـــــــــوريا على يد مجموعة من الســـــــــــياســـــــــــيين اإلســـــــــــالميين العراقيين املهاجرين، وقد املجاهدين العراقيين ف

 كجناٍح عســــــكري لحزب الدعوة اإلســــــالمية؛ ألنَّ بعَض كوادر حزب 
َ
ف بعُض الســــــياســــــيين هذه الحركة نَّ صــــــَ

 نفســها صــرحْت في أكثر من محفل بأّنها تمثل ا(5)الدعوة أســهمْت في تأســيســها
َ
 إلى أنَّ الحركة

ً
لجناح ، مضــافا

                                                           

 . 231حسين بركة الشامي، المصدر السابق، ص )1(

م، 2011( أب 2مون، نشرة داخلية تصدر عن المجلس األعلى اإلسالمي، العدد )المجلس األعلى اإلسالمي، حكي )2(

 . 23ص

م في مدينة النجف وهو األبن األصغر للسيد محسن الحكيم وعندما بلغ السادسة من 1950عبد العزيز الحكيم: ولد عام  )3)

لخارج عند السيد محمد باقر الصدر العمر توجه إلى دراسة العلوم الحوزوية، وفي عقد العشرينات حضر دروس البحث ا

م وتولى 2003م وأسس حركة المجاهدين العراقيين، عاد إلى العراق عام 1980والسيد الخوئي هاجر إلى سوريا عام 

رئاسة المجلس األعلى للثورة اإلسالمية بعد استشهاد أخيه السيد محمد باقر الحكيم، كما شغل مناصب عدّة منها عضواً في 

م بعد اصابته بمرض سرطان الرئة. ينظر: 2009النتقالي، وعضواً في مجلس النواب العراقي، توفي عام مجلس الحكم ا

م، 2017م(، دار التعارف، بيروت، 2009-1950نبيل العلوي، السيد عبد العزيز الحكيم ودوره السياسي في العراق)

 .49-46ص

ة للفرق المعاصر في العالم )التجمعات الشيعية في بالد نقالً عن أسامه شحادة وهيثم الكسواني، الموسوعة الشامل )4(

 . 130م، ص2010الشام(، مكتبة مدبولي للطباعة والنشر، القاهرة،

 . 324علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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، وقد حددْت أهدافها بمحورين رئيســـــــــــــين هما: اإلطاحة بحكم النظام العراقي، (1)العســـــــــــــكري لحزب الدعوة

 . (2)واآلخر السعي إلى تطبيق الحكم اإلسالمي

 لها، ونائبه باقر        
ً
 عاما

ً
 ملكتبها الســـياســـ ي وأمينا

ً
وقد اتخذْت الحركة من الســـيد عبد العزيز الحكيم رئيســـا

، وهي تهدف إلى زعزعة أركان (4)، وقد تركز نشــــاطها في الجمهورية اإلســــالمية اإليرانية وســــوريا(3)يجبر الزبيد

، كما أّنها تعاونت مع فصائل املعارضة (5)السلطة الحاكمة في العراق من خالل اتباع أسلوب الكفاح املسلح

 .  (6)الشيعية األخرى وشاركت في مؤتمراتها

، وكان (7)جاهدين العراقيين في تهيئة األفراد وتجنيدهم على األســـــــــلوب العســـــــــكري لقد اعتمدْت حركة امل      

رجالها يتدربون على الســـــــــالح وكيفية اســـــــــتعمال املتفجرات، وقد أشـــــــــرف على إعدادهم ضـــــــــباط ســـــــــوريون، 

 . (8)اإليرانية -والتحق بهم عدٌد كبيٌر من العراقيين الذين هاجروا إلى سوريا مع بدء الحرب العراقية 

كما أّنها ســـــــــــــعت إلى أْن تكون من أقوى الحركات املســـــــــــــلحة التي عارضـــــــــــــت النظام العراقي في بداية عقد        

 اعتمدْت فيها على أســــــلوب التفجير
ً
درْت عنها (9)الثمانينات وأنشــــــطها، لذلك نفذت عملياٍت عســــــكرية ، وصــــــَ

                                                           

 . 185شمران العجلي، المصدر السابق، ص )1(

العربي للطباعة والنشر، بغداد، ) د. هادي حسن عليوي، أحزاب المعارضة السياسية في العراق، مؤسسة التاريخ  )2(

 .46ت(،  ص

م في محافظة ميسان، حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية عام 1946باقر جبر الزبيدي: ولد عام  )3(

( فرداً من عائلته، انخرط في حركة المجاهدين العراقيين 12م، بعد إعدام )1980م هاجر إلى خارج العراق عام 1969

م حتى عام 1988م، وممثالً للمجلس األعلى في سوريا ولبنان عام 1980عضواً في المكتب السياسي للحركة عام  وأصبح

م أسس مجلة )نداء الرافدين( التي صدرت في بيروت، وأسهم في اللجنة التحضيرية لمؤتمرات 1990م، وفي عام 2003

م، وشغل مناصب حكومية عدة منها 2003العراق عام المعارضة العراقية في بيروت، وصالح الدين، ولندن، عاد إلى 

 . 260وزيراً للداخلية ووزيراً للمالية. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

 . 62م، ص1997أ . أ اغتاتكو، خلفاء بال خالفة، ترجمة يوسف الجهمان، دار حوران للنشر، سوريا،  )4(

 . 286علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(

 .46هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص )6(

 . 47هادي حسن عليوي، المصدرالسابق، ص )7(

، مركز المسبار للدراسات والبحوث، دبي، 2، ط1عام من اإلسالم السياسي بالعراق )الشيعة(، ج 100رشيد الخيون،  )8(

 . 307م، ص2012

 م. 2001تموز  23(، 1005صحيفة لواء الصدر، طهران، العدد ) )9(
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ا النشــــــــــــاط أثٌر بالٌغ على ، لتنمية العمل املســــــــــــلح، وكان لهذ(1)(لواء الصييييييييييييدرصــــــــــــحيفة أســــــــــــبوعية باســــــــــــم ) 

الســــــــــــلطات الحاكمة في العراق التي أخذت تتحرك بشــــــــــــكٍل ملحوٍن العتقال معظم الشــــــــــــباب ممن ُيشــــــــــــتبه 

، وعلى الرغم من ذلــك اســـــــــــــتمرت عمليــاتهــا املســـــــــــــلحــة وأخفق النظــام في اعتقــال (2)بــانتمــائهم لتلــك الحركــة

 . (3)الحركة بإعدام ذويهمقادتها، فعمد إلى تهديد عائلة السيد الحكيم وعوائل أبناء 

 الستمرار نشاطها       
ً
وبعد أْن زاد النظام العراقي من قسوته على حركة املجاهدين العراقيين لم تجْد طريقا

 باالنضـــمام إلى املجلس األعلى للثورة اإلســـالمية في العراق الذي ترأســـه الســـيد محمد 
ّ

الســـياســـ ي املعارض إال

 . (5)م1991كة ولم يظهْر لها أثر بعد ذلك، ال سيما بعد عام ، ثم اختفْت الحر (4)باقر الحكيم

 م. 1980جماعة العلماء املجاهدين في العراق  -2

مما الشـــــــــك فيه أنَّ املواجهة بين نظام الحكم في العراق واملعارضـــــــــة اإلســـــــــالمية الشـــــــــيعية في بداية عقد        

للجوء إلى ســوريا وإلى الجمهورية اإلســالمية في إيران الثمانينيات أجبرْت كوادَر التيار اإلســالمي الشــيعي على ا

 الستقطاب حاالت اإلسالم 
ً
واتخاذهما مركزين لنشاط املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية وأصبحتا نواة

الســـــــــــــيـــاســـــــــــــ ي املعـــارض، ولعـــل مـــا زاد من تلـــك الهجرة الحرب التي فرضـــــــــــــهـــا النظـــام العراقي على الجمهوريـــة 

 تعيش تحدياٍت بالغِة الصعوبة. اإلسالمية والتي كانت 

 في الحركة اإلســــالمية الشــــيعية، لذا بدأ كثيٌر من       
ً
وبعد إعدام الســــيد الصــــدر أصــــبح موقع الرمز شــــاغرا

، ومنذ وصـــــــول (6)اإلســـــــالميين يبحثون عن البدائل لســـــــد هذا الفراغ عن طريق إيجاد تنظيماٍت حزبيٍة ثوريٍة 

ـــــــــــــــــ ) قيادات التيار اإلســـــالمي الشـــــيعي إلى ميَّ بـ جماعة العلماء الجمهورية اإلســـــالمية بدأوا بتأســـــيس كيان ســـــُ

                                                           

م، وأصبح الشيخ همام حمودي رئيس 1982صحيفة أسبوعية أصدرتها حركة المجاهدين العراقيين في إيران عام  )1(

م، ينظر: محمد 2003تحريرها، وهي سياسية إسالمية اسبوعية، استمرت في الصدور حتى سقوط النظام العراقي عام 

 . 51- 48م، ص2013للدراسات، لندن،  ، المركز الحسيني3صادق الكرباسي، معجم المقاالت الحسينية، ج

 . 185شمران العجلي، المصدر السابق، ص )2(

 . 45هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص )3(

 . 46هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص  )4(

 . 44م، ص0152حامد سالم الزيادي، السياسة في العراق بين الواقع واالدعاء، دار الجواهري للطباعة والنشر، بغداد،  )5(

رعد حسن الحيدري، دور المجلس اإلسالمي العراقي في الحياة السياسية في العراق، رسالة ماجستير غير منشورة،  )6(

 . 56م، ص2014كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 
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 من الشـــــــــخصـــــــــيات الدينية، منها الســـــــــيد محمد تقي املدرســـــــــ ي(1)(املجاهدين في العراق
ً
، (2)، ضـــــــــمَّ مجموعة

وغيرهم، ومن  (3)والشــيخ محمد مهدي اآلصــفي، والســيد محمد باقر الحكيم، والشــيخ محمد باقر الناصــري 

 م أبرز املعال

 : (4)العامة إلطروحة جماعة العلماء املجاهدين

 تبني خط املرجعية في الساحة السياسية اإلسالمية العراقية.  -1

 في قراره عن التنظيمات اإلسالمية املوجودة في الساحة.  -2
ً
 أْن يكون هذا الكيان مستقال

 اإلسالمية العراقية.  أْن يكون هذا الكيان القناة الوحيدة التي يتم التعامل من خاللها مع الساحة -3

 يهدف الكيان كذلك إلى نشر الوعي السياس ي بنسبة أكثر وتبصير الجماهير بمخاطر النظام العراقي.  -4

يتولى هذا الكيان االشـــــــــراف على التنظيمات الســـــــــياســـــــــية اإلســـــــــالمية الشـــــــــيعية بهدف إســـــــــقاط النظام  -5

 العراقي. 

  م 1980ومنذ بدايات تأســـــــــــيس الحركة في أواخر عام       
ً
 عاما

ً
تم اختيار الســـــــــــيد محمد باقر الحكيم أمينا

 بعد حصـــــــول خالفات بين الســـــــيد محمد باقر الحكيم وحزب الدعوة، 
ً
لها، لكنَّ املشـــــــروع لم يســـــــتمْر طويال

فبرز تيار داخل الجماعة يدعو إلى انتخاب هيأٍة إداريٍة، ولذلك جرْت االنتخاباُت في مكتب الســـــــــــــيد محمود 

                                                           

 . 5م، ص1981، محمد باقر الحكيم، جماعة العلماء المجاهدين، الحركة اإلسالمية العراقية، بحث وثائقي، طهران )1(

م لعائلة دينية معروفة فأبوه آية هللا 1945( محمد تقي المدرسي: مرجع ديني ومفكر إسالمي ولد في مدينة كربالء عام 2)

م، ثم انتقل إلى إيران على إثر انتصار الثورة 1971محمد كاظم وجدّه آية هللا محمد باقر المدرسي، هاجر إلى الكويت عام 

م واستقر في مدينة كربالء ليتفرغ للبحث العلمي. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، 2003إلى العراق عام اإلسالمية فيها، عاد 

 . 543-542المصدر السابق، ص

م إلى مدينة النجف األشرف إلكمال 1945م في مدينة الناصرية انتقل عام 1931محمد باقر الناصري: ولد عام  (3)

أمثال السيد محسن الحكيم والسيد الخوئي والسيد محمد باقر الصدر، أسس دراسته الدينية على يد كبار علماء الحوزة 

م وأصبح وكيالً للمرجعية الدينية في جنوب العراق، لذلك تعرض لالعتقال أكثر من 1966جمعية التضامن اإلسالمي عام 

ها إلى إيران، وانتقل م ثم غادر1981م ،وأقام في سوريا إلى عام 1979مرةٍ ما اضطره إلى الهجرة خارج العراق عام 

م. ينظر: فاطمة نعيم 2003م لمواصلة معارضة النظام العراقي، ليعود إلى العراق بعد عام 1995بعدها إلى لندن عام 

دهيرب، الشيخ محمد باقر الناصري ودوره الفكري والسياسي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة ذي 

 .10-7م، ص2011قار، 

م. للمزيد من التفاصيل 1960جماعة العلماء المجاهدين امتداداً لجماعة العلماء التي تأسست في النجف عام مثلت  )4(

 . 5ينظر: محمد باقر الحكيم، جماعة العلماء المجاهدين، ص
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م، وحصـــل الشـــيخ محمد باقر الناصـــري على أكثرية األصـــوات، وانتهى الخالف 1982 أوائل عام (1)الهاشـــمي

 لتصـــريحات الشـــيخ محمد باقر الناصـــري فإنَّ جماعة العلماء ال 
ً
إلى اعتزال الســـيد الحكيم الجماعة، ووفقا

 إنما هي منبر جمَع العلماء املجاهدين في الخارج
ً
 ســـــياســـــيا

ً
أهدافها  ، وضـــــمن ســـــياق(2)يمكن اعتبارها تنظيما

 في أكثر من مناســــبٍة الســــيَد الخميني وباســــم اإلســــالم إنقاذ العراق من النظام البع ي 
ُ
فقد ناشــــدْت الجماعة

وإقامة حكم اإلسالم العادل باستخدام كل الطرق السياسية والعسكرية املمكنة ملنع ارتكاب الجرائم بحق 

 .(3)الخميني الشعب العراقي، جاء ذلك من خالل مذكرٍة رفعتها إلى السيد

 الجمــاعــة بــادرْت إلى القيــام بمختلف النشـــــــــــــــاطــات الســـــــــــــيــاســـــــــــــيــة واإلعالميــة        
ومن الجــدير بــالــذكر فــإنَّ

والتبليغية والعســــــــكرية ومنها تأســــــــيس حرس الثورة اإلســــــــالمية في العراق وإعادة إصــــــــدار مجلة األضــــــــواء في 

 .(4)إيران

  م1982 (5)املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق - 3

م بعد مباحثاٍت مكثفٍة بين 1982تشــــــــــــرين الثاني  17جاء تشــــــــــــكيل املجلس األعلى للثورة اإلســــــــــــالمية في        

األطراف الســـــــياســـــــية الشـــــــيعية دامْت أكثر من ثالثة أشـــــــهر، تم خاللها وضـــــــع التقييمات األســـــــاســـــــية للقوى 

 . (6)والشخصيات ورسم البنية التنظيمية وأساليب العمل ومخططات التحرك

عْت في تأسيسه أهمها ما ارتبط بمسار         جاءْت والدة املجلس األعلى بمساعدة عوامَل أخرى أسهمت وسرَّ

 لصـــــــــــــالح 1982املوقف الحربي في جبهات القتال مع العراق عام 
ً
 واضـــــــــــــحا

ً
 تطورا

ُ
م، فقد شـــــــــــــهدْت الســـــــــــــاحة

                                                           

جة م بمدينة النجف والده علي الهاشمي من طلبة السيد الخوئي، سياسي معتدل نال در1948محمود الهاشمي: ولد عام  )1)

االجتهاد من قبل أستاذه محمد باقر الصدر، وكان من مؤسسي المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، تولى رئاسته 

ألربع دورات عقب تأسيسه مطلع الثمانينات، وشغل منصب رئيس السلطة القضائية في إيران ورئيس مجمع تشخيص 

، المصدر السابق، 3: عبد الوهاب الكيالي، موسوعة السياسة، جم. ينظر2018كانون األول  24مصلحة النظام، توفي في 

 .397ص

 . 334علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )2(

 م. 1982تموز  19(، 45لالطالع على المذكرة ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 . 336علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(

مستقل يضع نفسه في إطار منفتح على كافة األحزاب والتنظيمات  جاء في تعريفه الرسمي: كيان سياسي عراقي إسالمي )5(

والشرائح العراقية )اإلسالمية خاصة( ويعمل تحت ظل المرجعية الدينية المتصدية للشأن العراقي وشعاره )الحرية، 

 .10واالستقالل، والعدالة(. للمزيد ينظر: المجلس األعلى اإلسالمي، المصدر السابق، ص

 . 337، سنوات الجمر، صعلي المؤمن )6(
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 الجبهــة العراقيــة
َ
عف ز القيــادة اإل  (1)القوات اإليرانيــة وضـــــــــــــَ ســـــــــــــالميــة في إيران على العمــل ملســــــــــــــاعــدة مــا حفَّ

تنظيمات املعارضـــــــة اإلســـــــالمية الشـــــــيعية العراقية على أراضـــــــيها، التي انتقلت إليها للعمل من هناك بشـــــــكل 

 . (2)اإليرانية -علني بعد نشوب الحرب العراقية 

ع عن م خالل مؤتمر صــــــــــحفي موســــــــــ1982تشــــــــــرين الثاني  17وقد أعلن الســــــــــيد محمد باقر الحكيم في       

، وتمت كتابة وإعداد النظام (3)تأســـيس املجلس األعلى للثورة اإلســـالمية في العراق بقراءة البيان التأســـيســـ ي

، تألفْت من الســـــــــيد محمود الهاشـــــــــمي
ٌ
 رئاســـــــــية

ٌ
، والســـــــــيد كاظم الحائري  الداخلي ثم انُتخبت هيأة

ً
 (4)رئيســـــــــا

، أما 
ً
 ثانيا

ً
الســــــيد محمد باقر الحكيم فكان الناطق الرســــــمي النائب األول والســــــيد عبد العزيز الحكيم نائبا

، والذي أكدَّ على أنَّ الخطاب السياس ي يجب أْن يصَب في عملية تغيير النظام، وهذا يعتمد على (5)للمجلس

،  ومن املبادئ التي آمن بها املجلس هو (6)قدرة الشـــــــعب العراقي على املقاومة والتحرك من أجل تحقيق ذلك

 عن األهداف األخرى والتي من أبرزها(7)سلطة الحاكمة في العراقالكفاح املسلح ضد ال
ً
 : (8)،فضال

 تبني منهج الخط اإلسالمي الشيعي األصيل.  -1

 توحيد القوى السياسية اإلسالمية وتكوين رؤية جهادية إسالمية موحدة.  -2

 التخطيط للثورة اإلسالمية في العراق وتعبئة الطاقات ألجل إسقاط النظام.  -3

 جه املخططات اإلستكبارية املعادية لإلسالم والشعب العراقي. الوقوف بو  -4

 اإليمان بوحدة العراق وشعبه وإقامة عالقات حسن الجوار مع الدول العربية واإلسالمية.  -5

                                                           

عادل رؤوف، المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق )التأسيس، التجربة، الخطاب(، مجلة دراسات عراقية،  )1(

 . 9م، ص1998( أيلول 8، 7المركز العراقي لإلسالم، العدد )

، من مؤلفاته حياة الرسول 1953مقابلة شخصية مع الشيخ محمد مهدي الناصري وهو من مواليد الناصرية عام  )2(

 م. 2018كانون األول،  25األعظم من القرآن الكريم، الناصرية، 

 م.1982تشرين الثاني 22(، 62للمزيد من التفاصيل ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

سنوات إلى م في مدينة كربالء انتقل مع والده بعد أربع 1938كاظم الحائري: مرجع ديني ومفكر إسالمي ولد عام ( 4)

م وأصبح من 1965م بلغ مرحلة البحث الخارج ليدرس على يد السيد محمد باقر الصدر عام 1955مدينة النجف في عام 

م فقيهاً للدعوة، وفي عام 1981م، انتخب عام 1979المقربين إليه انتمى إلى حزب الدعوة اإلسالمية، غادر العراق عام 

  .475مقيماً في مدينة قم. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص م أعلن خروجه من التنظيم، واليزال1983

 . 248م، ص2008حسن لطيف الزبيدي وآخرون، العراق والبحث عن المستقبل، مطبعة جاردينيا، بيروت،  )5(

 م. 1991تشرين األول  16(، 67نداء الرافدين )صحيفة(، دمشق، العدد ) )6(

 . 12للثورة اإلسالمية في العراق، ص عادل رؤوف، المجلس األعلى )7(

 .312م، ص1996( النفط مقابل الغذاء وأثرها على العراق، طهران، 986محمد باقر الحكيم األبعاد الدولية للقرار )(  8)
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 :(1)أما ما يخص الهيكل التنظيمي للمجلس فتكّون من    

، مؤلفة من رئيس ونائبين، وتعق300–200هيأة عامة تألفت من )  -1
ً
د اجتماعاتها كل ستة أشهر ( عضوا

بحضـــــور األكثرية املطلقة، ومن أهم واجباتها وضـــــع التحليالت العامة للمعارضـــــة اإلســـــالمية الشـــــيعية؛ 

لتمكنها من اتخاذ القرارات املناســـــــــــــبة وإقرار ســـــــــــــياســـــــــــــات املجلس وخطوطه ومراقبة نشـــــــــــــاطات لجنة 

 الشورى املركزية. 

نت -2
ُ
خب من قبل لجنة الشـــــــــورى املركزية وصـــــــــالحياتها تمثيل رئاســـــــــة املجلس وهَي أعلى ســـــــــلطة تنفيذية ت

املجلس في األمور الســـــــــياســـــــــية الهامة داخل العراق وخارجه، واإلشـــــــــراف على الجهاز التنفيذي ومتابعة 

 قرارات لجنة الشورى املركزية. 

 تنتخبهم 20- 15الشـــــــورى املركزية تمثل الهيأة القيادية ومركز اتخاذ القرار وتتكون من) -3
ً
الهيأة ( عضـــــــوا

تخذ القراراِت في الشـــــــــــورى املركزية باألكثرية املطلقة ومهمتها وضـــــــــــع الخطط والبرامج لتطبيق 
ُ
العامة، ت

خطوط العمل العامة، وإرســـال الوفود إلى الخارج، وكذلك اإلعداد او املصـــادقة على األنظمة الداخلية 

 لتشكيالت ووحدات املجلس املختلفة.   

األعلى املظلة التنظيمية لألحزاب والتنظيمات اإلسالمية الشيعية التي كانت تعمل وبهذا أصبح املجلس         

، وألجل تحقيق هذه األهداف أمر الســـــــــــــيد (3)، وكان شـــــــــــــعاره هو )الحرية، االســـــــــــــتقالل، العدالة((2)في إيران

هم على محمــــد بــــاقر الحكيم املبلغين ورجــــال الــــدين بــــالتجول في املنــــاطق التي اســـــــــــــتقر فيهــــا العراقيون وحثّ 

التطوع والتدريب ألجل القيام باألعمال املســـــلحة ضـــــد النظام العراقي، لذلك أخذت مجموعاٌت عدة تتدرب 

خرى من الرجال والنســـــــاء 
ُ
على اســـــــتعمال األســـــــلحة في منطقة )آباد( جنوب طهران، كما تدربْت مجموعاٌت ا

 . (4)رها من املدن اإليرانيةعلى الرمي باألسلحة الخفيفة في معسكرات خاصة في العاصمة طهران وغي

لم يمِض وقٌت طويٌل على تأســــــــــيس املجلس األعلى حتى بدأت االنســــــــــحابات الرســــــــــمية منه ليتحول فيما       

بعد إلى ما يشــــــــــبه الحزب الذي يحاول في نظر األحزاب األخرى أْن يبتلعها ويذّوب شــــــــــخصــــــــــيتها، ولم يبَق فيه 

                                                           

سالم  خسرو جوامير، محمد باقر الحكيم دراسة تاريخية في دوره الفكري والسياسي، رسالة ماجستير غير منشورة،  )1)

؛ مقابلة شخصية مع الشيخ محمد مهدي الناصري، الناصرية، 208م، ص2006تربية )ابن رشد(، جامعة بغداد، كلية ال

 م.  2019كانون الثاني  22

 . 58داي ياماو، المصدر السابق، ص )2(

 . 308عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق، ص )3(

، 2004باقر الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، بغداد، حامد البياتي، ربع قرن مع شهيد المحراب السيد محمد  )4(

 . 191ص
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، ولعل من أهم أســـــباب االنســـــحابات هو الخالف حول (1)ســـــوى شـــــخصـــــياٍت منشـــــقٍة عن أحزاٍب ســـــياســـــيٍة 

تفعيل بعض فقرات النظام الداخلي وإلغاء البعض اآلخر أو اســـــتبدالها، ال ســـــيما نظام مبدأ االنتخابات في 

تحـديـد القيـادة ورئـاســــــــــــــة املجلس، وكـان غيـاب هـذا املبـدأ ال يتفق مع طبيعـة النظـام الـداخلي، وبعـد دوراٍت 

 . (2)جلس بالسيد محمد باقر الحكيمعّدة انحصرت رئاسة امل

ْت إلى انســـــــــحاب األحزاب والتنظيمات اإلســـــــــالمية من        ويبدو أنَّ هناك جملة من األســـــــــباب تضـــــــــافرْت وأدَّ

 تحت مظلة املجلس األعلى للثورة اإلسالمية، أبرزها: 

 تجمع القوى عدم وجود الرغبة الحقيقية عند كثير من القادة الســـــــــياســـــــــيين للعمل تحت مظلٍة واحدةٍ  -1

 اإلسالمية الشيعية املعارضة. 

االختالف بين الحركات اإلســالمية الشــيعية في الرؤى واالفكار وأســاليب العمل، وكيفية التعامل مع طبيعة  -2

د من عملياتها  املرحلة السياسية الحاضرة واملستقبلية، وعلى إثر ذلك بدأت بعض قوى املعارضة تصّعِ

 . (3)األخرى لزعزعة استقرار النظام املسلحة في بغداد واملدن

وفي ظل تلك األوضــــاع التي أحاطْت باملعارضــــة اإلســــالمية الشــــيعية العراقية ارتأى املجلس األعلى للثورة        

 باسم )فيلق بدر(
ً
 عسكرية

ً
، وبهذا الصدد البد من اإلشارة إلى جذور تشكيل تلك (4)اإلسالمية أْن يشكل قوة

م، حين اتخذ املهاجرون 1980لتصـــــفية الدموية للمعارضـــــة اإلســـــالمية الشـــــيعية عام القوة، إذ بدأت بعد ا

 لهم، وقــد ســـــــــــــمحــْت الحكومــة اإليرانيــة للمعــارضــــــــــــــة اإلســـــــــــــالميــة 
ً
العراقيون من إقليم األهواز في إيران مقرا

ــــــــــــــــ )  في املعســــكر إلدمعسييييكر الشييييهيد الصييييدرالشــــيعية بفتِح معســــكٍر لها ســــمي بـ
ً
 قيادية

ً
كلْت لجنة

َ
ارة (، وشــــ

 العمل املسلح تألفْت 

                                                           

 . 312عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق، ص )1(

  .313عادل رؤوف، العمل اإلسالمي في العراق، ص )2(

كثر بعد انبثاق المجلس األعلى اإلسالمي في العراق، اتخذت الحركة اإلسالمية في جهادها ضد النظام البعثي طابعاً أ )3(

وضوحاً على الصعيدين العسكري والسياسي. للمزيد من التفاصيل ينظر: المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، 

 . 38م، ص2004السيد محمد باقر الحكيم، مناهج ورؤى، النجف األشرف، 

 م. 2001كانون األول  26(، 1026لواء الصدر )صحيفة(، العدد ) )4(
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وغيرهم،  (3)، والســـــــــيد حســـــــــين الشـــــــــامي(2)، والدكتور ابراهيم الجعفري (1)من الســـــــــيد عبد الرحيم الشـــــــــوكي

 لفيلق بدر، وبعد تخرج ثالث دوراٍت من املعســـــــــكر شـــــــــكلوا الفوج األول باســـــــــم )
ً
قوات وهؤالء أصـــــــــبحوا نواة

 في بداي(4)(الشهيد الصدر
ً
ها أخذْت تتوسُع بعد التحاق الجنوِد ، وكانت تلك القوة قليلة  أنَّ

ّ
ات التشكيل، إال

العراقيين الهاربين من الجيِش العراقي وبعضــــــــــهم كانوا الجئين، وتطورْت األوضــــــــــاُع بإشــــــــــراك أســــــــــرى الحرب 

 . (5)اإليرانية في العمل املسلح ضد النظام العراقي –العراقية 

 في ذلك الشـــأن، ولعل األمَر راجٌع ، ال (6)وفي مجال تحديد عدد قوات فيلق بدر       
ٌ
توجد إحصـــائياٌت دقيقة

 من كوادره ـكــانـــت على شـــــــــــــكـــل قوات احتيـــاطيـــة
ً
يســـــــــــــتـــدعونهـــا وقـــت الحـــاجـــة وفق  لـــدواٍع أمنيـــٍة أو ألنَّ كثيرا

 . (7)املتطلبات القتالية واإلجراءات التعبوية

       
ً
ا من جهة القيادة فقد كان الســـــــــــــيد محمد باقر الحكيم مشـــــــــــــرفا  على قواته املســـــــــــــلحة، وتجدر وأمَّ

ً
عاما

" :  للجيش العراقي بل يسيييييييعى للتعاون اإلشـــــــارة إلى أنَّ املجلس األعلى ذكر في بياناته بأنَّ
ً
فيلق بدر ليس بديال

                                                           

م،انتمى إلى حزب الدعوة اإلسالمية 1953ناشط وكاتب إسالمي ولد في مدينة الناصرية عام ( عبد الرحيم الشوكي: 1)

م، لذلك هرب خارج العراق وأصبح مسؤول االتحاد اإلسالمي لطلبة 1980م، وحكم عليه بالسجن المؤبد عام 1974عام 

م، توفي عام 2003د إلى العراق عام العراق في المهجر، ومسؤول المكتب التنظيمي للمجاهدين العراقيين في إيران، عا

 . 379م إثر إصابته بنوبة قلبية. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص2014

م حصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة الموصل 1950( إبراهيم الجعفري: ولد في مدينة كربالء عام 2)

لعسكري لحزب الدعوة اإلسالمية، حاولت السلطات اعتقاله لذلك م مسؤوالً عن الخط ا1980م، أصبح في عام 1974عام 

م 2001م، أصبح عام 1991م، ثّم سافر إلى لندن عام1991هاجر إلى سوريا وبعدها إلى إيران واستقر فيها إلى عام 

يس م عاد إلى العراق ليشغل مناصب عدة أبرزها نائب رئ2003الناطق الرسمي لحزب الدعوة اإلسالمية، وبعد عام 

م، وقد انشق عن حزب الدعوة ليؤسس كتلةً باسم 2015م ووزيراً للخارجية عام 2005الجمهورية ثم رئيساً للوزراء عام 

  .270. المصدر نفسه، ص)تيار اإلصالح الوطني(

صول م، التحق بجامعة النجف ودرس فيها اللغة العربية والفقه واأل1953( حسين الشامي: ولد في مدينة الديوانية عام 3)

م متوجهاً إلى إيران ليعود بعد سقوط 1980م تصدى للعمل الجهادي المعارض وبعدها غادر العراق عام 1978في عام 

ً رئيساً 2003النظام العراقي عام  ً لديوان الوقف الشيعي، ويعمل حاليا م وأصبح مستشاراً في مجلس االعمار ثم رئيسا

م(، له مؤلفات عديدة منها ثقافة التنمية البشرية، والشباب في سير التكامل لمجلس ادارة جامعة اإلمام الصادق )عليه السال

 . 1وغيرها . ينظر: حسين بركة الشامي، تاريخ حزب الدعوة اإلسالمية، ص

 . 254 -252م، ص2002عادل رؤوف، عراق بال قيادة، قراءة في أزمة القيادة الشيعية في العراق، دمشق،  )4(

 . 99آية هللا المجاهد محمد باقر الحكيم، دار المتنبي، بغداد، )د. ت(، ص محمد هادي األسدي، )5(

 . 255عادل رؤوف، عراق بال قيادة، ص )6(

م، الناصرية، 1978م، حصل على شهادة اإلعدادية عام 1957مقابلة شخصية مع أبي محمد الناصري، وهو من مواليد  )7(

 م. 2018تشرين الثاني،  6
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اقية إليجاد قوة، تدافُع عن الشييعب ومقدراته، وال يريد أن ينازل الجيش العراقي  معه ومع العشييائر العر

 . (1)"ره، ويعمل على تنظيم حركة األمة  هذا االتجاهبل يقاتل نظام البع  دون غي

 ال ســــــيما في الجوانِب        
ً
 ملحوظا

ً
َل تطورا

َّ
 املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية شــــــك

َ
يتضــــــُح مما ســــــبق أنَّ نشــــــاط

 العسكريِة ولعل ذلك راجٌع لألسباب اآلتية: 

 واملناَخ املناســــــبين لبناِء وجدْت املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية في الجمهورية اإلســــــالمية اإليران -1
َ
ية البيئة

 الخط العسكري وتنظيمه. 

حصـــــــول املعارضـــــــة اإلســـــــالمية الشـــــــيعية على الدعم املادي واملعنوي من الحكومة االيرانية، األمر الذي  -2

نها من تشكيل املجاميع املسلحة النظامية. 
َّ
 مك

م البعث في العراق ال يمكن اإلطاحة قناعة جميع قادة فصائل املعارضة اإلسالمية الشيعية من أنَّ نظا -3

 من خالل العمل العسكري. 
ّ

 به إال

ومن الجدير بالذكر، أنَّ الناطق الرســــــــــمي باســــــــــم املجلس األعلى للثورة اإلســــــــــالمية الســــــــــيد محمد باقر        

ن في   1983شباط  11الحكيم بيَّ
ً
  م أثناء احتفال أقيم في مدينة طهران، بأنَّ تشكيل املجلس يعد تحركا

ً
كبيرا

 للخِط النضــــــــالي الذي ســــــــاَر عليه العلماُء الرســــــــاليون في 
ً
على النظام العراقي واالســــــــتكبار العاملي واســــــــتمرارا

العراق، وأشـــــــــــــار إلى أنَّ املجلس هو املحور الســـــــــــــياســـــــــــــ ي التنفيذي في تلك املرحلة، ودعا إلى التعبئة العامة 

 .(2)سالمية في إيران إلسقاطه وتشكيِل حكومٍة إسالميٍة ملكافحة النظام العراقي واإلفادة من تجارب الثورة اإل 

 أعلنْت فيه        
ً
وبصـــــــــــــدد دعم املجلس األعلى للثورة اإلســـــــــــــالمية أصـــــــــــــدرْت حركة املجاهدين العراقيين بيانا

تأييدها الكامل له، واســــــــــــتعداد عناصــــــــــــرها لتطبيق األوامر التي يصــــــــــــدرها املجلس، وهم بانتظار التبليغات 

 إلى االنخراط في للتوجــــه إلى جب
ً
ـــافــــة هــــات القتــــال، كمــــا أّنهــــا دعــــت في بيــــانهــــا األخوة املســـــــــــــلمين العراقيين ـك

 .(3)تنظيماته؛ لكونه املمثل الشرعي والقانوني للشعب العراقي من أجل القضاء على نظام الحكم

                                                           

 . 256وف، عراق بال قيادة، صنقالً عن عادل رؤ )1(

 . 4م، ص1983شباط  19و .أ .ع، احتفال طهران في ذكرى السيدة زينب  )2(

 (. 5، وثيقة رقم )74/  226د. ك. و، أحزاب تكتالت المعارضة في العراق، رقم الملفة  )3(
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 وفي إطار العمل الســـياســـ ي اإلســـالمي الشـــيعي املعارض أقام املجلس األعلى للثورة اإلســـال       
ً
 عاما

ً
مية مؤتمرا

(، وقد حضـــــــرته وفوٌد مؤتمر جرائم صيييييييدامم تحت اســـــــم )1983كانون األول  17في  (1)للمعارضـــــــة العراقية

 
ً
 كامال

ً
 وثالثين( دولة، واستمر أسبوعا

ً
لت )أربعا

َّ
 . (2)مث

بأنَّ  وصـــــــــرَّح الناطق الرســـــــــمي للمجلس األعلى للثورة اإلســـــــــالمية في العراق في حديٍث لصـــــــــحيفة الجهاد،       

املؤتمر بحث ثالث قضـــــــــــايا رئيســـــــــــية وهي: جرائم صـــــــــــدام حســـــــــــين بحق اإلنســـــــــــان العراقي، والعلم والعلماء، 

 . (3)والدين

وفي الســياق نفســه اســتمع املؤتمرون في األيام الثالثة األولى إلى بياناٍت تحدثْت عن جرائم صــدام بشــكٍل        

ية في كشف بعض جرائمه األخرى، وتم عرض بعض موجٍز، كما أسهمت بعُض الوفود والشخصيات األجنب

 . (4)الوثائق والصور التي تتحدث عن تلك الجرائم

وفي ختـام املؤتمر صــــــــــــــدر بيـاٌن، تضـــــــــــــمن خمس عشـــــــــــــرة نقطـة أهمهـا: أنَّ جرائم النظـام العراقي لم تكْن        

 في جانب واحد، بل شملْت العلم والدين واإلنسان، كما أنَّ بقاء حزب ال
ً
 محصورة

ً
بعث في الحكم يعد خطرا

 على اإلســــــــــالم وعلى الشــــــــــعب العراقي، وأشــــــــــار البيان كذلك إلى اإلعالن عن افتتاح مكتب دائم ملتابعة 
ً
جدّيا

 . (5)جرائم النظام العراقي آنذاك وبحثها

ويتضــــــح مما ســــــبق أنَّ تلك التنظيمات التي تأســــــســــــت خارج العراق من قبل رجال املعارضــــــة اإلســــــالمية        

 وتضــــُع األفكاَر واملخططاِت من أجل اســــتقطاب أكبر عدد ممكن من الجماهير الشــــ
َ
يعية، أخذت تعد العدة

 عن محاولتها إيصــــــــــال صــــــــــوتها إلى العالم لتحصــــــــــل على الدعم املادي واملعنوي ألجل 
ً
وضــــــــــمهم إليها، فضــــــــــال

ود والنشـــــــــاطات التخلص من ذلك النظام ومحاولة التعريف بجرائمه ضـــــــــد املعارضـــــــــين له، وكان لتلك الجه

أثٌر طيٌب في تصـــــاعد نشـــــاط حركة املعارضـــــة اإلســـــالمية الشـــــيعية وانتقالها إلى األســـــلوب املســـــلح بعد تلقيها 

نشأت لها ال سيما في إيران.
ُ
 التدريب في املعسكرات التي ا

 

                                                           

 () F.O/Iraqi opposition holds conferece in Tehran to discuss Saddam Husseins 

sanctions .NBR / December .  

 . 285حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الرابع، ص )2(

 م. 1983كانون األول،  19(، 116صحيفة الجهاد، العدد) )3(

 . 259- 258حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الرابع، ص )4(

 م. 1983كانون األول،  26(، 117لالطالع على نص البيان الختامي ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )5(
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 املبحث الثاين

 م(1988 – 1980النشاط العسكري املسلح )

 على النشاط السلمي التبليغي، أو التوعية والترويج لم يكْن نشاط املعارضة اإلسال      
ً
مية الشيعية مقتصرا

ه اســــتخدم األســــلوب العســــكري املســــلح من خالل القيام  لألفكار املناهضــــة لســــلطة البعث في العراق، بل أنَّ

 إلى بعض املســـــــــؤولين في الســـــــــلطة 
ً
ببعض العمليات التي اســـــــــتهدفت املؤســـــــــســـــــــات والدوائر األمنية، مضـــــــــافا

 مة آنذاك. الحاك

ل عملية الجامعة املستنصرية.
ً
 أوال

نــائــب رئيس الوزراء من محــاولــِة  (1)م  نجــاة طــارق عزيز1980أعلن النظــام العراقي في األول من نيســــــــــــــان       

ت إلى إصابته بجروح،  أثناء حضوره الندوة االقتصادية التي نظمها االتحاد الوطني لطلبة العراق  اغتياٍل أدَّ

 .   (2)ملستنصريةفي الجامعة ا

ت كلَّ مســــــتلزمات نجاحها       (3)وقد تبنْت عناصــــــُر املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية تلك العملية بعد أْن أعدَّ

  (. 4)(سمير نور علي(، وقد نفذها أحد أعضائها يدعى: )عمار بن ياسروأطلق عليها اسم الصحابي )

                                                           

م في الموصل لعائلة مسيحية ، حصل على البكالوريوس من كلية اإلعالم جامعة بغداد 1936طارق عزيز: ولد عام ( 1)

م، ثم عاد إلى العراق بعد 1963م عارف م، ترأس جريدة الجمهورية، هرب إلى سوريا بعد انقالب عبد السال1958عام 

م منصب نائب رئيس مكتب الثقافة واإلعالم، وفي العام 1974م، تولى في عام 1968سيطرة البعث على السلطة عام 

م(، وبعدها نائباً 1991-1982م، ثم وزيراً للخارجية )1979نفسه ُعين وزيراً لإلعالم ثم أصبح نائباً لرئيس الوزراء عام 

م، وأودع السجن في مدينة الناصرية حتى 2003م(، اعتقل بعد سقوط النظام العراقي عام 2003-1991لوزراء )لرئيس ا

م إثر إصابته بذبحٍة صدريٍة، ونقل جثمانه إلى األردن ودفن في مقبرة مأدبا في العاصمة عمان. ينظر: 2015وفاته عام 

 .354حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

 . 448صالمرجعية الدينية ودورها الوطني، علي الفضلي،  ( صالح مهدي2)

 . 446، صالمصدر نفسه )3(

قسم الفيزياء انتمى إلى صفوف منظمة العمل  –م ، درس في كلية العلوم 1958سمير نور علي: ولد في بغداد عام  )4(

ً يمارس العمل التنظيمي واإلسالمي و1979اإلسالمي منذ عام  ً نشطا الثقافي في أوساط طالب الجامعة م، إذ كان طالبا

م. للمزيد من التفاصيل ينظر: العمل اإلسالمي)صحيفة(، طهران، العدد 1980المستنصرية، قتلته السلطات العراقية عام 

 م. 1983حزيران، 12(، 44)
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ه أناب عنه طارق عزيز، وبهذا وكان املخططون للعملية يســـــــتهدفون رأَس النظام         )صـــــــدام حســـــــين(، لكنَّ

 عن القطاع الثقافي، 1980في األول من نيسييان الصــدد ذكر األخير: "
ً
 لرئيس الوزراء ومسييؤوال

ً
 نائبا

ُ
م كنت

ا وصيييييييييييييلنييا إلى مييدخييل 
َّ
وأوكلني الرئيس صييييييييييييييدام حسيييييييييييييين أن أنوب عنييه إللقيياء كلميية، في افتتيياح النييدوة، ومليي

 قنبل
َ
، بعدها انفجرت القنبلة الثانية، الجامعة سيييمعنا صيييوت ، فدفعني أحُد أفراد حماي ي بقوة، ة، يدوية،

 بظهري بكثير، من الشظايا
ُ
 . (1)"والثالثة، وأصحت

 من أصييل، إيراني يدعى )سييمير مير علي وفي الســياق نفســه ذكرت صــحيفة )الثورة( العراقية: "      
ً
أنَّ مجرما

في الجامعة املسييييييييتنصييييييييرية حضييييييييره الرفيق طارق عزيز عضييييييييو غالم( قذف قنبلة يدوية على تجمع طالبي 

م وقييد أدأ الحييادى إلى إصييييييييييييييابيية عييدد من 1980نيسييييييييييييييان  1مجلس قيييادة الثورة، نييائييب رئيس الوزراء في 

الطالب والطييالبييات بجروح أك رهييا طفيفيية، وكييذلييك أصييييييييييييييييب الرفيق طييارق عزيز بجروح خفيفيية، وغييادر 

 .(2)"فه في الحال من قبل رجال األمناملستشفى بعد تضميدها وقد لقى املجرم حت

 اإلســـــالمية في       
َ
 العراقية ِعبر صـــــحيفة الثورة الناطقة بلســـــانها، الجمهورية

ُ
وبناًء على ذلك اتهمت الحكومة

 
ً
ها كانت وراء الحادث وأنَّ منفذها كان إيرانيا  .(3)إيران واّدعْت أنَّ

كانت ترى تبعية التنظيمات والحركات اإلســــــــــــالمية ال يتضــــــــــــح من ذلك بأنَّ الســــــــــــلطة الحاكمة في العراق       

ســـــــــــــيما الشـــــــــــــيعية منها إليران، وبالتالي فإنَّ األخيرة في حالة حرٍب إعالميٍة معها وتحاول أْن تعمل على إخالل 

األمن وتغيير النظام في العراق. وفي اليوم التالي زار الرئيس صـــــــــــــدام حســـــــــــــين الجامعة وتوعد باالنتقام ممن 

 بإعدام منفذ العلمية بل نفذْت تســــــــول لهم أ
ُ
نفســــــــهم املســــــــاس بقيادات حزب البعث، ولم تكتِف الســــــــلطة

 
ً
، وعلى الرغم من االتهــامــات التي وجهــْت إلى منفــذ العمليــة بكونــه ينتمي إلى (4)حكَم اإلعــدام بعــائلتــه أيضـــــــــــــــا

اســـــ ي في العراق( خالف التيار الديني، لكنَّ الكاتب رشـــــيد الخيون ذكر في كتابه )مائة عام من اإلســـــالم الســـــي

" :
ً
 من الكرد الفيليين، حد ني ابن خالته ذلك قائال

ً
اقيا  عر

ً
كان منفذ عملية الجامعة املسيييتنصيييرية شيييابا

ا جرأ تفتيش داره وجييدوا لييديييه كتيياب 
َّ
ه مليي

ا
وهو من الكرد الفيليين أيضييييييييييييييا بلقيياء، جمعني معييه في لنييدن  أنيي

                                                           

ير م(، رسالة ماجستير غ1980- 1958كرار عبد الحسين الخفاجي، الحركات اإلسالمية الشيعية في العراق ) )1(

 .196م، ص2018منشورة، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جامعة ذي قار، 

 م. 1980نيسان  2(، 3601الثورة )صحيفة(، بغداد، العدد ) )2(

 م.1980نيسان  3(، 3602صحيفة الثورة، العدد ) )3(

 م.1987تشرين األول  18(، في 10493كما ورد في برقية أمن القناة المرقمة ) )4(
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 ماركسيييييي
ً
اقية، ويرأ )املاركسيييييية وحرب العصيييييابات( وعرضيييييوا كتبا  أخرأ في صيييييحيفة الجمهورية العر

ً
ة

 
ً
ه لم يكن من القوأ الدينية، ولم يكن متدينا

ا
 . (1)"قريبه الذي رفض الكشف عن اسمه أن

 اإلســـــــــــــالمية منها يجب أْن       
ً
وهنا يمكن لنا أْن نتســـــــــــــاءل هل أنَّ االنتماء إلى األحزاب والتنظيمات وتحديدا

 بالتدين؟ بالتأكيد
ً
ما كان  يكون مشــــــروطا ال توجد مثل هكذا شــــــروط لغرض االنضــــــمام إلى تلك الحركات وإنَّ

الهاجس والهدف األســـــــاس هو معارضـــــــة النظام العراقي القائم، األمر الذي دعا بعض الشـــــــباب املثقف غير 

 املتدين إلى االنخراط في صفوف تلك الحركات بل والقيام بعمليات استهدفت النظام. 

من العمليــة وخالل تشـــــــــــــييع جثمــان الطــالبين من قبــل زمالئهم، وبينمــا ـكـان املشـــــــــــــيعون وفي اليوم التــالي       

 أسفرت عن إصابة عدد منهم بجروح بسيطة ومقتل أحد الطلبة
ً
لقيت عليهم قنبلة

ُ
 .  (2)يجتازون الشارع ا

 لألعمال اإليرانية املتكررة دا      
ً
خل العراق، فقد ويبدو أنَّ سلطات بغداد اعتبرت حادث املستنصرية مثاال

في واحد م قائال: "1983حزيران  4ذكر رئيس النظام في حديٍث له مع جمٍع من أبناء محافظة القادســـــــــية في 

م قبل الحرب ضييييييييييييرب عمالء إيران طالب الجامعة املسييييييييييييتنصييييييييييييرية وبعدها جرأ يشييييييييييييييع 1980نيسييييييييييييان 

القنابل اليدوية وفتحت  الشييييييييهداء من قبل زمالبهم الطلبة وجماهير الشييييييييعب وفي أ ناء التشييييييييييع ألقيت

 . (3)"النار على املشيعين

 العمل اإلســــــــــالمي مســــــــــؤوليتها عن العملية من خالل بيان نشــــــــــر في بعض       
ُ
وبعد أياٍم قليلٍة أعلنت منظمة

 .(4)الصحف ووسائل اإلعالم

تبنته منظمة وفي السياق نفسه ذكر الباحث أحمد الكاتب بأنَّ التفجيَر الذي طال الجامعة املستنصرية     

 من قبل (5)العمل اإلســـالمي
ً
ه كان مدّبرا ، لكْن ما يخص الهجوم على موكب الجنائز في اليوم اآلخر ســـمعنا أنَّ

 . (6)أجهزة األمن العراقية

                                                           

 .230-279عام من اإلسالم السياسي بالعراق )الشيعة(، ص 100عن رشيد الخيون،  نقالً  )1(

 م.1980نيسان  6(، 3606صحيفة الثورة، العدد ) )2(

 م.1983حزيران  5(، 4759صحيفة الثورة، العدد ) )3(

 (. 13لالطالع على ما جاء في البيان ينظر: الملحق رقم ) )4(

ذْت تتنافس فيما بينها لإلعالن عن مسؤوليتها في التفجيرات ضد النظام. نقالً عن: رشيد يذكر أنَّ القوى اإلسالمية أخ )5(

 . 279عام من االسالم السياسي في العراق، ص 100الخيون 

 .278المصدر نفسه، ص )6(
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ل عملية جيزان الجول 
ً
  (1) انيا

 من االعتقاالت واملداه1979شــــــهدْت محافظة ديإلى منذ أحداث حزيران        
ً
مات لألحياء م حمالٍت متتالية

الســــكنية والقرى، ما أّدى إلى لجوِء الشــــباب إلى البســــاتين واملناطق النائية لالحتماء من بطش الســــلطة التي 

على إثر اعتقال السيد  (2)واصلت مالحقة تلك املجاميع ما أسفر عن حدوث صدامات مسلحة بين الجانبين

البعثيون يقيمون زينتهم بمناســــــــــــبة أعياد م، وفي الوقت الذي كان 1980نيســــــــــــان  4محمد باقر الصــــــــــــدر في 

 في قرية جيزان الجول، وقام املتظاهرون بإحراق الالفتات (3)الســــــــابع من نيســــــــان
ٌ
 مســــــــلحة

ٌ
، خرجت مظاهرة

 . (4)والشعارات التي رفعها عناصر الحزب في القرية بتلك املناسبة

 ال يتحملــه البعثيون، لــذلــك  ويتضـــــــــــــح من خالل تلــك العمليــة أنَّ أبنــاء القريــة تحــّدوا الســـــــــــــلطــة       
ً
تحــّديــا

 آخر من الشــــــــــــيوخ واألطفال 
ً
 من الشــــــــــــباب وعددا

ً
 من رجال األمن والحزب واعتقلْت عددا

ٌ
 كبيرة

ٌ
داهمتها قوة

عدم كثيٌر منهم بتهمة االنضمام إلى حزب الدعوة اإلسالمية
ُ
، واختفى أكثر املتظاهرين عن وجه السلطة (5)وا

ا كان عدد وانتشـــروا في البســـاتين املحيط
َّ
ُن الفرَص العتقالهم، ومل  أنَّ األجهزة األمنية ظلت تتحيَّ

ّ
ة بالقرية، إال

املعارضـــــــــــــين في ازدياٍد قامْت بتطويق القرية بأعداٍد كبيرٍة من رجال األمن والجيش الشـــــــــــــعبي يتراوح عددهم 

تل في2500 – 1500بين)
ُ
 بين الطرفين اســــــــــتمرت ثمان ســــــــــاعات ق

ٌ
، وحصــــــــــلْت معركة

ً
ها من رجال ( عنصــــــــــرا

 واستشهد أربعة من أبناء القرية12األمن )
ً
 . (6)( عنصرا

وعلى إثر تلك األحداث التقى عدٌد من العســـــــــــــكريين الذين تربطهم عالقات الصـــــــــــــداقة والجوار وقرروا        

القيام بمحاولة انقالب على الســــــــــــلطة، وهم املالزم األول محمد حســــــــــــين النعمة، ونائب ضــــــــــــابط طالل علي 

                                                           

احل نهر كيلومتر، تقع على س 65جيزان الجول: قرية من قرى مدينة الخالص التابعة لمحافظة ديإلى تبعد عن بغداد  )1(

دجلة وهي قرية زراعية أكثر زراعتها الحمضيات، يبلغ تعداد سكانها آنذاك خمسة آالف نسمة غالبتيهم متدينون، وكثير 

 .194منهم منظَّمون في حزب الدعوة اإلسالمية. عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص

 . 195المصدر نفسه، ص )2(

 نيسان من كل عام بذكرى تأسيس الحزب، الباحث.  7حزب البعث يحتفلون يوم مما تجدر اإلشارة إليه أنَّ أعضاء  )3(

م، 2009حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الثالث، العارف للمطبوعات، بيروت،  )4(

 .379ص

 .380-379حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، الكتاب الثالث، ص )5(

 .196المصدر السابق، ص عبد الحميد العباسي، )6(
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نائب ضــــــــــابط اســــــــــتخبارات صــــــــــالح مهدي علوان، وكان يحضــــــــــر اجتماعات املجموعة الســــــــــيد علي أحمد، و 

الحسيني وهو رجل دين في املنطقة، وانضمَّ إليهم عدٌد كبيٌر من الضباط ومختلف الرتب والصنوف، وجرى 

دي الذي وحزب الدعوة اإلســــــالمية عن طريق الحاج مهدي عبد مه (1)االتصــــــال بين قادة املحاولة االنقالبية

 
ُ
تربطه عالقات صـــــــــــــداقة مع كثيٍر من العســـــــــــــكريين املشـــــــــــــاركين في محاولة االنقالب، وقد طلبْت منه قيادة

املجموعة إبالغ حزب الدعوة بأســـــماء املشـــــاركين واســـــتعدادهم للتضـــــحية بآخر قطرٍة من دمائهم في ســـــبيل 

 . (2)تحقيق أهداف املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية

قرر حزب الدعوة اإلســـــــــالمية إشـــــــــراك خطوطه العســـــــــكرية في القوى الجوية والبحرية العراقية، ولذلك       

نفــــذ العمليــــة خالل شـــــــــــــهر آب 
ُ
م، ويكون موعــــُد انعقــــاد اجتمــــاع القيــــادة العــــامــــة للقوات 1981وتقرر أْن ت

 من قري
ً
 الصــــفر للبدء بالزحف على بغداد انطالقا

َ
ة جيزان املســــلحة العراقية برئاســــة صــــدام حســــين ســــاعة

، ولكْن قبل أْن تحين ســــاعة الصــــفر بأياٍم (3)الجول، العتقال أركان النظام، ثم الســــيطرة على مقاليد األمور 

قالئل حدث خلٌل يتعلق بتســــــــــــريب معلومات املحاولة إلى الســــــــــــلطة عن طريق بعض املندســــــــــــين، ما أّدى إلى 

 بتطويق منطقة جيز (4)فشل العملية
ُ
ان الجول والسعدية بأكثر من عشرين ، ومن جراء ذلك قامْت السلطة

( طائرة مروحية، وثالث طائرات مقاتلة، وأربعة زوارق حربية، وبدأ اقتحام القرية 12ألف عنصـــــــــــــٍر أمني و)

 عن قصـــــــــف الطائرات للمنطقة 1981آب  13صـــــــــباح يوم 
ً
م، إذ قاموا بتفتيش البســـــــــاتين والبيوت، فضـــــــــال

ارضــــــــــــــــــة لــــــذلــــــك قــــــاموا بــــــإحراق بيوتهم واعتقلوا عوائلهم وتوابعهــــــا، ولكّنهم لم يعثروا على عنــــــاصـــــــــــــر املعــــــ

 . (5)وأقرباَءهم

هناا أسيييباب  بالقول: " (6)وفي ســـياق املوضـــوع ذكر الكاتب غســـان تشـــربل في حديٍث له مع نزار الخزرجي      

اقبية األمنيية على الوحيدات العسيييييييييييييكريية،   معظَم الوطط قبيل تنفييذهيا، أولهيا نظيام املر
ْ
كثيرة كشيييييييييييييفيت

                                                           

عدَّها الباحث علي المؤمن أكبر وأهم محاولة انقالبية قامت بها الحركة اإلسالمية على اإلطالق. ينظر: علي المؤمن،  )1(

 . 449سنوات الجمر، ص

 . 333صالح الخرسان، حزب الدعوة اإلسالمية، ص )2(

 . 449علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

 .333زب الدعوة اإلسالمية، صصالح الخرسان، ح )4(

 . 199 -198عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص )5(

م والده النقيب عبد الكريم فيصل الخزرجي، تخرج من الكلية 1938نزار الخزرجي: ولد في مدينة الموصل عام  )6(

م 1973م، شارك في حرب 1968م، ثمَّ التحق بكلية األركان وتخرج منها عام 1958العسكرية بصفة ضابط درع عام 

م شغل منصب آمر لواء المشاة الخامس، ثم قائداً للفرقة السابعة ، وشارك في الحرب 1977على جبهة الجوالن، وفي عام 
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اقات كثيرة تفتح باب الوشيييييايات واإليقاع والنظام ا لعراقي يعطي األولوية ألمنه، و هذا املعنى هناا اختر

اقيين وعدم تنبه بعضيييييهم إلى ضيييييرورة كتمان السييييير  بمن عارض النظام، والثاني حماسييييية الضيييييباط العر

لعناصر ال ي أبان مدة التحضير، والثال  هو أنَّ النظام ال يضرب املشتبه  هم فقط بل يبادر إلى ضرب ا

، األمر الذي يمنع التقاء القوأ  ها غيَر صديقة،  . (1)"عدَّ

 إلى ملوك الدول العربية ورؤســــــائها،  في       
ً
م، 1981آب  28ونتيجة لتلك املجزرة أرســــــل حزب الدعوة برقية

رة القرية ، كما طالَب في الوقت نفســه إرســال ممثلين عنهم لزيا(2)طالَب فيها اســتنكار وحشــية النظام العراقي

 . (3)ومشاهدة املأساة

ل عملية الدجيل     
ً
  (4) الثا

تنامى الوعي الســــياســــ ي اإلســــالمي في مدينة الدجيل منذ مطلع ســــتينات القرن العشــــرين، لوجود تنظيم        

 حزب الدعوة اإلسالمية فيها بشكل واضح، وبعد شهادة السيد الصدر بدأت عناصر الدعوة بجمع السالح

 فقد أصـــــبحت 
ً
والتدرب عليه بأمل القضـــــاء على رأس النظام الحاكم، وبما أنَّ بســـــاتين املنطقة كانت كثيفة

 للمعارضــــــــين الذين يالحقهم النظام
ً
، وفي تلك البســــــــاتين واألحراش اســــــــتقرت أربُع مجموعات (5)مأوًى وملجأ

                                                           

م 1986م نقل إلى منصب أمين سر عام وزارة الدفاع، ثم قائداً للفيلق األول، وفي عام 1983العراقية اإليرانية، وفي عام 

معاون رئيس أركان العمليات، ثم قائداً للفيلق األول مرة أخرى، ثم شغل منصب رئيس أركان الجيش  تم نقله إلى منصب

م وبعدها نقل إلى منصب مستشار في رئاسة الجمهورية عقب الغزو العراقي للكويت 1990م، ولغاية عام 1987عام 

ع عدد من الضباط العراقيين لالنقالب م وعاش في الدنمارك، وقد أجرى الخزرجي اتصاالت م1995وغادر العراق عام 

م لذلك اختفى في 2002م، وجهت إليه تهمة ارتكاب جرائم حرب عام 2003على النظام العراقي أبان غزو العراق عام 

الدنمارك ولم يظهر في العراق علناً ال أثناء الحرب وال بعدها. للمزيد من التفاصيل ينظر: غسان تشربل، العراق من حرب 

 . 176- 175م، ص2010صدام مرَّ من هنا، رياض الريس للنشر، بيروت، إلى حرب 

 . 177المصدر نفسه، ص )1(

لالطالع على رسائل حزب الدعوة اإلسالمية إلى الملوك والرؤساء ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في  )2(

 . 425معترك األحداث، الكتاب الثالث، ص

 . 199السابق، صعبد الحميد العباسي، المصدر  )3(

كيلو متر شمال العاصمة بغداد، عدد سكانها مائة ألف نسمة يعيشون على  60الدجيل: مدينة عراقية تقع على بعد  )4(

، أغلب سكانها من المكون الشيعي، سميت بهذا االسم نسبة إلى نهر الدجيل الذي يمتد 2( كم1286مساحة أرضها البالغة )

ا ليصل إلى مدينة الدجيل الحالية، تحيط بها آالف البساتين التي تنتج الحمضيات بكافة من شمال مدينة بلد وحتى جنوبه

أنواعها مضافاً إلى أشجار النخيل، وهي معروفة تاريخيا بتدين أهلها وفيها رفاة البطل الثائر إبراهيم بن مالك األشتر، كما 

 . 152- 151يد العباسي، المصدر نفسه، صأنّها أنجبت الشيخ المفيد. للمزيد من التفاصيل ينظر: عبد الحم

 . 389 -388حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الثالث، ص )5(
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علمــت تلــك املجموعــات في  مســـــــــــــلحــٍة لهــا ارتبــاط بــأحــد الخطوط الجهــاديــة لحزب الــدعوة اإلســـــــــــــالميــة، وقــد

 زيارة صــــدام حســــين إلى مدينة الدجيل عن طريق أعضــــاء االرتباط املتواجدين 1982الســــابع من تموز 
َ
م نبأ

 . (1)فيها وكان ذلك قبل نصف ساعة من وصوله إليها

لذلك وضــــعت مجموعتان وبشــــكل ســــريع خطة لتنفيذ عملية اغتيال رئيس النظام العراقي، وعند مرور        

وكب الســـــــــــيارات في شـــــــــــارع املدينة بدأْت املجموعة األولى بتســـــــــــديد ضـــــــــــرباتها وأطلقت العيارات النارية من م

، ما أســــــــفر عن مقتل عدد من 
ً
بنادقها على ســــــــيارة صــــــــدام حســــــــين في تمام الســــــــاعة الثانية والنصــــــــف ظهرا

 حرسه الخاص، أما سيارته الخاصة فلم

ر للمجموعة الثانية الوصول بالوقت تتأثر بتلك الضربات؛ لكونها مصفحة ُصنعت ض  ّدِ
ُ
د الرصاص، ولو ق

 من حرســـه. 
ً
 بعشـــر دقائق واســـتطاعت أْن تقتل عشـــرة

ً
ها وصـــلْت متأخرة املناســـب لنْحْت تلك العملية، لكنَّ

 للقتال، ما أّدى إلى مقتل 
ً
 كلها ســـــاحة

َ
وفي داخل البســـــاتين حدثْت معركة حامية بين الطرفين جعلْت املدينة

ها خسرْت تلك املواجهةالعديد من أ ، فاستنجدت باللواء العاشر من الجيش (2)فراد السلطة التي شعرْت أنَّ

الشعبي، وكان تحت إشراف برزان التكريتي، إذ بدأْت معركة اليوم التالي وقد نتج عنها تدمير البلدة واعتقال 

 . (3)ها في كل مكاناملئات من سكانها ونقلوا إلى أماكٍن أخرى، وطاردوا قادة املعارضة وعناصر 

 عن قيام أجهزة األمن بحملة اعتقاالٍت        
ً
كما تعرضت املدينة لقصٍف بالطائرات بصورة عشوائية، فضال

ها (4)واســـــــعٍة في صـــــــفوف أبنائها طالْت ما يقارب ألفي مواطن  أنَّ
ّ

، وعلى الرغم من فشـــــــل محاولة االغتيال، إال

 لرأســـــــــــــه
ً
 للنظام وضـــــــــــــربة

ً
 عنيفة

ً
 بعد اتخاذ أحدثْت صـــــــــــــدمة

ّ
، إذ لم يجرؤ بعدها على الخروج إلى الناس، إال

 . (5)احتياطاٍت وتدابيَر كفيلٍة بسالمته

                                                           

 . 451علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 . 393- 391حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الثالث، ص )2(

 . 368م، ص2015العراق الحديث والمعاصر، دار النفائس، بيروت،  محمد سهيل طقوش، تاريخ )3(

 م. 1982تموز  26(، 46صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 .177كمال ديب، المصدر السابق، ص )5(
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 خاوية بعد أْن اكتســـــــــــحتها القوات العســـــــــــكرية وقصـــــــــــفتها الطائرات       
ً
ثمَّ أصـــــــــــبحْت مدينة الدجيل أرضـــــــــــا

رْت عشــراِت البيوت، وأحرقت ا ها واملدافع ملدة أربعة أيام متتالية، إذ دمَّ فت بعضــَ لعديَد من البســاتين، وجرَّ

ة أشهٍر متواصلة على ذلك  . (1)اآلخر، وبقيت تعمل ِعدَّ

ونتيجة ألهمية تلك العملية فقد تناولتها وســـــــــــــائل اإلعالم، إذ ذكرت صـــــــــــــحيفة الجهاد في عددها الثامن       

( البريطانية Altiemsالتايمز ) واألربعين أنَّ بعض املجالت العاملية تناولت عملية االغتيال، إذ نشــــــــــــرْت مجلة

م أنَّ صـــــدام حســـــين نجا من محاولة اغتيال قام بها عناصـــــر من حزب 1982تموز  26في عددها الصـــــادر في 

" :
ً
إنَّ املهاجمين اسيييييييييييييت دموا البنادق واسيييييييييييييتطاعوا قتل الدعوة، وأوردْت املجلة تفاصـــــــــــــيَل املحاولة قائلة

( البريطـــانيـــة هَي األخرى اعترفـــْت بـــالحـــادث The Economist"، وكـــذلـــك فـــإنَّ مجلـــة )بعض حراس صيييييييييييييييدام

قت جريدة )
َّ
( الصــــــــادرة في Crescent Internationalوأشــــــــارْت إلى أنَّ صــــــــدام تعرض إلى محاولة اغتيال، وعل

 . (2)بغداد أصبحت مدينة غير خمنة للبعثيين وشرطة النظام العراقي"لندن على تلك الحادثة بقولها: "

 لذكرى املفكرة اإلسالمية آمنة الصدر، بنت الهدأالعملية بعملية الشهيدة )وقد ُسميت تلك        
ً
( تخليدا

 . (3)ومِلا قامت به نساء املدينة من دور مشهود فيها

ومن بين أكبر العمليــــات املســـــــــــــلحــــة التي قــــام بهــــا الخط الجهــــادي لحزب الــــدعوة اإلســـــــــــــالميــــة  تغطيتــــه       

 لها بالشـــكل (4)نة الدجيلالنســـحاب منفذي عملية االغتيال في مدي
ً
، وهذا يدل على أنَّ العملية كان مخططا

، وتجدر اإلشــــــــــــارة إلى أنَّ الســــــــــــلطة تمكنْت بعد تعذيب املعتقلين من كشــــــــــــف خٍط 
ً
املطلوب ولم تكْن عفوية

 تم تقديمهم ملحكمة الثورة برئاســـــة مســـــلم 117عســـــكري تنظيمي لحزب الدعوة اإلســـــالمية يضـــــم )
ً
( عضـــــوا

 ثالث ساعات بمعدل 1983اط الجبوري في شب
ً
م بعد أشهٍر من التعذيب، وقد استغرقت محاكمتهم جميعا

دقيقة ونصــــف لكل متهٍم، وصــــدرت األحكام باإلعدام الفوري ضــــد اثنين منهم، وباإلعدام مع إيقاف التنفيذ 

 ( ســــنة للباقين، والبراءة لشــــخٍص 20 – 7ضــــد خمســــة وســــتين آخرين، والســــجن ملدد مختلفة تراوحت بين )

 . (5)واحٍد فقط

                                                           

 .453 – 452علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )1(

 م.1982آب  9(، في 48نقالً عن صحيفة الجهاد العدد ) )2(

 . 453الجمر، صعلي المؤمن، سنوات  )3(

 . 357صالح الخرسان، حزب الدعوة اإلسالمية حقائق ووثائق، ص )4(

 . 343علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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 148ومما تجدر اإلشـــارة إليه بأنَّ القوات العســـكرية وبأمٍر من الرئيس العراقي قتلت وأعدمت )     
ً
( شـــخصـــا

من ســـــــكان البلدة من بينهم أطفال بعمر ثالث عشـــــــرة ســـــــنة، كما تم اعتقال ألف وخمســـــــمائة من الســـــــكان 

 .  (1)والنفس ي نقلوا إلى سجون العاصمة، وتعرضوا ألنواع التعذيب الجسدي

ل عمليات عسكرية مسلحة أخرأ. 
ً
 رابعا

 باملواجهة مع نظام البعث في العراق، قامت الفرق       
ً
بعد أْن اتخذْت املعارضــــــــة اإلســــــــالمية الشــــــــيعية قرارا

املســــلحة املنتشــــرة في عموم البالد بأعمال عســــكرية عدة، لكنَّ إعالم الســــلطة الحاكمة في العراق كان ُيعّتم 

 
ً
 (2)على أغلب تلك العمليات كثيرا

ٌ
، ولعل من أبرزها الهجوم على مديرية أمن بغداد الذي قامْت به مجموعة

م، وقد أســـفر عن مقتل ضـــابط الخفر 1980كانون الثاني  14من عناصـــر املعارضـــة اإلســـالمية الشـــيعية في

 آخرين، وتمكن املهاجمون من االنســـــــــــحاب دون خســـــــــــائَر، وعلى 
ً
 أمنيا

ً
إثر ذلك قامْت وأحد عشـــــــــــر عنصـــــــــــرا

 
ً
عناصــُر الســلطة بتطويق املديرية وقطعْت جميَع الشــوارع املؤدية إليها ملدة يومين متتاليين، واعتقلْت عددا

 من الناس، ألجل الوصول إلى منفذي العملية، لكْن دوَن جدوى 
ً
 . (3)كبيرا

 تابعة لحزب الدعوة اإلســــــــــالمية في        
ٌ
 مســــــــــلحة

ٌ
م بمحاولة 1980تموز  11ومن جهٍة أخرى قامْت مجموعة

اغتيال صدام حسين في منطقة الراشدية ببغداد، فقد كمن أفراد املجموعة في املزارع القريبة من الشارع، 

وهاجموا موكبه عند مروره باملنطقة واشـــــــــــــتبكوا مع حرســـــــــــــه الخاص، وتمكنوا من االنســـــــــــــحاب بعد معركٍة 

 . (4)واملعداتاستمرْت لساعات تكبد خاللها الطرفان خسائر باألرواح 

 على مديرية 1980كانون األول  11وفي       
ً
 ســــريعا

ً
 من ثمانية أفراٍد هجوما

ٌ
 مكونة

ٌ
 مســــلحة

ٌ
م شــــنْت مجموعة

األمن العامة في بغداد واقتحم املهاجمون الباَب النظامي بقصــــــد الوصــــــول إلى مكان احتجاز بعض عناصــــــر 

، وتمكنوا من الوصـول املعارضـة اإلسـالمية الشـيعية، فاصـطدمت بحرس املبنى وق
ً
تلت تسـعة عشـر عنصـرا

                                                           

م، 2012محمود عبده، صدام حسين رحلة النهاية أم الخلود من االعتقال إلى اإلعدام، دار الكتاب العرابي، القاهرة ،  )1(

 . 62ص

 . 200 – 199ر السابق، صعبد الحميد العباسي، المصد )2(

 . 202المصدر نفسه، ص )3(

 . 447علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )4(
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 بين الطرفين، اســتشــهد 
ٌ
إلى باب الســجن، فطلبْت قوى األمن املســاعدة من القوات الخاصــة، ودارْت معركة

 أفراٍد من املجموعة وألقي القبض على ثالثة آخرين
ُ
 . (1)على إثرها خمسة

 من عناصـــــــــر املعارضـــــــــة اإلســـــــــ      
ٌ
المية الشـــــــــيعية بتفجير مخازن األســـــــــلحة ومن جانٍب آخر قامْت مجموعة

م، وهي تمثُل رصــــــــــيد الواردات العراقية من األســــــــــلحة 1981آيار  28الفرنســــــــــية في معســــــــــكر )أبو غريب( في 

 أخرى من تفجير ثالث طائرات مقاتلة في معسكر الرشيد
ٌ
، كما تم (2)خالل تلك املدة، واستطاعْت مجموعة

خ في معســــــــــكر )أبو غريب( بعد ســــــــــتة أيام من تفجير الصــــــــــواريخ تفجير مخازن األســــــــــلحة الثقيلة والصــــــــــواري

 من الخوف 
ٌ
 بغداد، وســـــادْت خاللها العاصـــــمة حالة

َ
الفرنســـــية املتطورة، وقد هزْت أصـــــواُت االنفجار مدينة

 . (3)والرعب، وكان من مؤشراتها إغالق مطار بغداد الدولي لساعاٍت عّدة 

 أخرى 1981كانون األول  21لصـــــــــادر بتاريخ كما نشـــــــــرْت صـــــــــحيفة الجهاد في عددها ا       
ً
 مســـــــــلحة

ً
م عملية

لعناصـــر املعارضـــة اإلســـالمية الشـــيعية، إذ تحول مبنى الســـفارة العراقية في بيروت إلى أنقاٍض إثر اقتحامها 

( كغم من املتفجرات، 200بســـــــيارٍة مفدخٍة قادها اســـــــتشـــــــهادي تحتوي على ) (4)من قبل مجموعٍة مســـــــلحٍة 

ٍع ســـــــــياســـــــــ ي هاٍم ضـــــــــمَّ مســـــــــؤولي مخابراِت النظام العراقي في دول حوض البحر املتوســـــــــط وذلك أثناء اجتما

 
َ
ر االنفجاُر أربعة ومســـــــــــــؤولين من بعض األحزاب اللبنانية والفلســـــــــــــطينية املرتبطة بالنظام العراقي، وقد دمَّ

 من بينهم الســــــفير العراقي عبد الرزاق لفت
ً
ى إلى مقتِل ســــــبعين شــــــخصــــــا ة وبلقيس الراوي طوابٍق بالكامل وأدَّ

زوجة الشـــاعر نزار قباني، وبعض شـــخصـــيات الســـفارة ومســـؤولين في جبهة التحرير العربية وبعض األحزاب 

 .(5)اللبنانية

وقــد أعلَن حزُب الــدعوِة اإلســـــــــــــالميــة مســـــــــــــؤوليتــه الكــاملــة عن تلــك العمليــِة التي جــاءْت إحيــاًء للــذكرى       

، إذ ذكرْت صــــحيفة الجهاد تفاصــــيل تلك (6)م1977عام  الســــنوية الخامســــة النتفاضــــة العشــــرين من صــــفر

 باملواد املتفجرِة إلى مبنى 
ُ
 املحملة

ُ
العملية من خالل البيان الذي نشـــــــــــــرته، وقد جاء فيه: "توجهت الســـــــــــــيارة

الســـــــفارِة املتكون من ســـــــتِة طوابٍق ثم انفجرْت بعد أْن أطلَق مســـــــلحو الســـــــفارة الناَر عليها ما أدى إلى تدمير 

                                                           

 . 219عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص )1(

 . 229عبد الحميد العباسي، المصدر السابق، ص )2(

 . 462علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

 م. 1981كانون األول  21(، 17صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 . 464 – 463علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(

 م. 1981كانون األول   21(، 17صحيفة الجهاد، العدد ) )6(
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، وللتأكيد بأنَّ العملية َ قاَم بها حزب الدعوة (1)طوابٍق وإصـــــــــــــابة ثالثمائة  شـــــــــــــخٍص بين قتيل وجريح"أربعِة 

فقــد ذكر البيــان: "بــأنَّ املركز اإلعالمي لحزب الــدعوة اإلســـــــــــــالميــة يمتلــك معلومــاٍت وثــائقيــة حول العمليــِة 

، فيما كشـفت مصـادر (2)تشـهاده"البطولية أبرزها وصـية الشـهيد منفذ العملية التي سـجلها بصـوته ليلة اسـ

 من أجــل أن يتضـــــــــــــمَن التقريُر الــذي أعــدتــه اللجنــة 
ً
 كبيرة

ً
لبنــانيــة أنَّ النظــام الحــاكم في العراق بــذل جهودا

املكلفة بالتحقيق إلى أنَّ االنفجاَر حصـل نتيجة خطأ في مسـتودعات األسـلحة واملتفجرات العائدة للسـفارة، 

ية معظم الســـــفارات العراقية في الدول العربية وغيرها بضـــــرورة تشـــــديد وقد خاطبت وزارة الخارجية العراق

 من استهداف تلك السفارات كما حصل في بيروت
ً
 .(3)اجراءات الحماية خوفا

يتضــح لنا مما ســبق أنَّ  نشــاط املعارضــة اإلســالمية الشــيعية لم يكن يســتهدف األجهزة األمنية واملقرات        

بـــل ـكــان يخطط ويتحين الفرص الســـــــــــــتهـــداف أجهزة النظـــام وســـــــــــــفـــاراتـــه الحكوميـــة في الـــداخـــل فحســـــــــــــــب، 

ومؤســـــســـــاته خارج البالد؛ ألجل الضـــــغط عليه وجعله يشـــــعر بحالة القلق من تلك النشـــــاطات، وكذلك لكي 

يظهر لتلك الدول أنَّ هناك معارضــــة تقف بوجهة ســــلطة ذلك النظام؛ بســــبب االضــــطهاد والقســــوة اللذين 

 يستخدمهما ضد معارضيه.

 من قوات املعـارضــــــــــــــة اإلســـــــــــــالميـة الشـــــــــــــيعيـة في مطلع آذار       
ٌ
 للجيش 1982كمـا هـاجمـْت مجموعـة

ً
م مقرا

 من بينهم 
ً
الشـعبي، وكذلك مقر مديرية األمن في محافظة دهوك، واسـتطاعْت  قتل أكثر من أربعين شـخصـا

 . (4)مدير األمن وقائد الجيش الشعبي في املحافظة

م تبنت مجموعة تابعة للمعارضـــــــة اإلســـــــالمية الشـــــــيعية في منطقة 1982ن اذار وفي ليلة الرابع عشـــــــر م      

 
ً
ســــــــــوق الشــــــــــيوخ من محافظة ذي قار عملية اســــــــــتهدفت القطار املتجه من البصــــــــــرة إلى بغداد وكان محمال

بمعداٍت عســـــــــــــكريٍة ومجموعٍة من رجال املخابرات والجيش الشـــــــــــــعبي، وقتل جراء ذلك عدد من عناصـــــــــــــر 

ذلك قام رجال األمن بمحاصــــرة املنطقة القريبة من العملية وتم اعتقال العديد من أبناء  النظام، وعلى إثر

 . (5)القرى وزجهم في السجون 

                                                           

 . 239عام من اإلسالم السياسي في العراق، ص 100نقالً عن رشيد الخيون،  )1(

 م.1981كانون األول   21(، 17صحيفة  الجهاد، العدد ) )2(

 م. 1981كانون األول  28(، 81صحيفة  الجهاد، العدد ) )3(

 (. 37، رقم الوثيقة )83/  230د . ك . و، فعاليات عسكرية ضد النظام، رقم الملفة  )4(

 م.1982آذار  19(، 24صحيفة الجهاد، العدد ) )5(
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 أخرى في مطلع شـــــــــهر نيســـــــــان        
ٌ
م من تفجير إحدى مقرات الحزب الحاكم في 1982كما تمكنْت مجموعة

حادث إلى إلحاِق أضرار كبيرة بالبناية وسقوط شارع الكفاح بوضِع عدٍد من املتفجرات حول املبنى، وأّدى ال

 . (2)،وقد أعلنت منظمة العمل اإلسالمي مسؤوليتها عن تلك العملية(1)عدٍد من القتلى والجرحى

والســــــتهداف املؤســــــســــــات األمنية الهامة في الداخل قامت املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية بتفجير ســــــيارة       

 الداخليةم اســـــــــــته1982مفدخة في األول من آب 
َ
ـــــــــــــــــــــــ )(3)دفت وزارة كغم( من  250،وكانت الســـــــــــيارة محملة بـ

 وجرح مائة وأربعين آخرين باعتراف 
ً
املتفجرات، وقد أســفر االنفجار عن تدمير املبنى وقتل عشــرين شــخصــا

 وزارة الداخلية كانت تقع في منطقة حســـــــــــــاســـــــــــــة في بغداد تضـــــــــــــم وزارتي 
الناطق الحكومي، ومن املعروف أنَّ

، وقد أعلنت حركة املجاهدين العراقيين (4)لخارجية، والقصــــــر الجمهوري، وقصــــــر املؤتمراتالتخطيط، وا

 . (5)مسؤوليتها عن الحادث في بياٍن أصدرته بهذا الصدد

م نجا الرئيس العراقي من محاولة اغتياٍل قام بها أحد طياري ســـــــــــــالح 1982وخالل منتصـــــــــــــف شـــــــــــــهر آب       

 تســـــــــــــت
ُ
هدف اغتياله أثناء افتتاح نصـــــــــــــب الجندي املجهول في العاصـــــــــــــمة بغداد الجو العراقي، وكانْت العملية

وأثناء بدء العملية قامت مضـــــــادات الجو بضـــــــرب الطائرة وإســـــــقاطها، وحاولت أجهزة النظام التعتيم عليها 

 بافتتاح النصب، وبعد أْن انتشر خبر العملية ذكرْت األجهزة األم
ً
نية باإلشارة إلى أّن إطالق النار كان ابتهاجا

 
ً
 .(6)بأنَّ الطيار كان في رحلٍة استطالعيٍة وقد ُضربت طائرته عندما دخل أجواًء محرمة

                                                           

 م. 1982آب  29(، 41صحيفة العمل اإلسالمي، العدد ) )1(

هزة األمنية ضمن مسؤولية شارع الكفاح في بغداد وبعد ساعات ومن المؤسف جداً أنَّ عناصر النظام العراقي واألج )2(

من الحادثة قاموا بإلقاء أصابع ديناميت شديدة االنفجار في ساحة قريبة من مقر الحزب إعتاد األطفال اللعب فيها، أدَّى إلى 

ى عناصر المعارضة اإلسالمية، انفجارها بأيديهم، وقد نسبت الحكومة العراقية من خالل القنوات اإلعالمية تلك األعمال إل

لكنَّ أبناء المنطقة أبلغوا مركز الشرطة بأسماء الذين زرعوا المتفجرات، وبعد اعتقال المشتبه بهم تبين أنهم من جهاز 

 م. 1982نيسان  19(، 24المخابرات وأطلق سراحهم بعد أربعة أيام. صحيفة العمل اإلسالمي، العدد )

 . 468، صعلي المؤمن، سنوات الجمر )3(

حققت هذه العملية نصراً سياسياً للحركة اإلسالمية في العراق، إذ أسهمت في فشل انعقاد مؤتمر قمة عدم االنحياز في  )4(

بغداد بعد تهديد حركة المجاهدين العراقيين والتنظيمات اإلسالمية الشيعية األخرى بنسف مبنى المؤتمر في حال انعقاده. 

 . 469–468ص علي المؤمن، سنوات الجمر،

 م. 1982آب  9(، 48للمزيد من التفاصيل ينظر: صحيفة الجهاد، العدد ) )5(

 م.1982آب  16(، 49صحيفة الجهاد، العدد) )6(
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 مســــلحة في       
ٌ
م إحدى مقار املخابرات العراقية في مدينة الثورة 1982آب  17وفي بغداد هاجمْت مجموعة

( وقتل نتيجة ذلك ستة عناصر من أزالم النظام، كما قامْت 
ً
 أخرى بمهاجمة )مدينة الصدر حاليا

ٌ
مجموعة

 منهم
ٌ
تل على إثره خمسة

ُ
 .(1)تجمع لعناصر املخابرات في منطقة )راغبه خاتون( في األعظمية ق

لعمليٍة مســــــــــــلحٍة قاَم بها عناصــــــــــــر املعارضــــــــــــة  1982آب  18وتعرضــــــــــــْت الســــــــــــفارة العراقية في باريس في        

 أماَم الســفا
ٌ
 مفدخة

ٌ
ت إلى نشــوب حريٍق كبيٍر في مبناها، وأعلن اإلســالمية الشــيعية، إذ انفجرْت ســيارة رِة أدَّ

 ،
ً
ه تم تدمير الطابق الثالث، وذكر بأنَّ عدد القتلى بلغ ســتة عشــر عنصــرا

ّ
املتحدث باســم منفذي العملية أن

 .(2)وقد أعلنت منظمة العمل اإلسالمي مسؤوليتها عن الحادثة

رْت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية بعض       منشآت مؤسسة البكر للصناعات العسكرية في  كما فجَّ

م، فيما قامت مجموعة أخرى بتفجير مخازن العتاد والذخيرة في معســـــــــــكر التاجي 1982بغداد مطلع أيلول 

 .(3)م، للمرة الثانية خالل عشرة أيام والخامسة خالل أقل من عامين1982أيلول  عام  12ببغداد في 

ى انفجار ســــــــــيارة في منتصــــــــــف كانون األول  وألجل التصــــــــــعيد في العمل املســــــــــلح      م ملغومة بأكثر 1982أدَّ

( كغم من املتفجرات إلى تدمير مبنى وكالة األنباء العراقية في بغداد وقد أســـــــــــــفر الهجوم عن مقتل 150من)

 .(4)سبعٍة من رجال األمن، وقد أعلنت حركة املجاهدين العراقيين تبني تلك العملية

ت التي تعرض لها النظام العراقي من قبل املعارضـــــــــــة كانت تدفعه إلى اســـــــــــتخدام القوة الواقع أّن الهجما      

والقســــــوة في الرد على تلك الضــــــربات، األمر الذي أّدى إلى كثرة االعدامات واالعتقاالت وهذا ما أشــــــارت إليه 

ت أثبتــت أنَّ العراق منظمــة العفو الــدوليــة والتي أدانــت النظــام العراقي، إذ ذكرت في تقريرهــا بــأنَّ التحقيقــا

، وقال الناطق باســـــــم املنظمة بأنَّ أكثر من (5)أســـــــوء دولة في العالم في مضـــــــمار األحكام العرفية واإلعدامات

                                                           

 م.1982آب  23(، 50( صحيفة الجهاد، العدد )1)

 المصدر نفسه. )2(

 .464علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

سنوات حرب،  4م؛ المركز اإلعالمي لألبحاث السياسية، 1982األول كانون  20(، 66صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 . 224المصدر السابق، ص

) F. /Correspondence from Iraqi opposition parties . NBR  . February .   



76 
 

عـدموا خالل عـام 
ُ
م، وذكرْت صـــــــــــــحيفـة الجهـاد بـأنَّ أرقـام اإلعـدامـات التي ذكرتهـا 1982ثالثمـائـة شـــــــــــــخٍص ا

 من عدد املعدومين بصورٍة غير رسميةاملنظمة الدولية هي فقط الرسمية التي ال تشكل إ
ً
 بسيطا

ً
 جزءا

ّ
 . (1)ال

 بنشــاطات املعارضــة اإلســالمية الشــيعية العراقية من خالل 1982ويتضــح مما ســبق أنَّ عام       
ً
م كان مليئا

 العمليات التي قامت بها سواء داخل العراق أو خارجه، ويبدو أنَّ السبب وراء ذلك راجٌع للنقاط اآلتية: 

 اشتداد املعارك في جبهات القتال بين العراق وإيران وخسارة الجانب العراقي للعديد من تلك املعارك.  - 1

ســــــهولة االتصــــــال بين مجاميع املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية في الداخل بســــــب طبيعة األهوار وتعاون  – 2

 كثير من أبناء الشعب معهم.  

اإلســــالمية الشــــيعية وحصــــولهم على بعض الدعم املالي نشــــاط القيادة الســــياســــية لفصــــائل املعارضــــة  – 3

 إلى السالح الالزم لتنفيذ تلك العمليات.
ً
 إضافة

ضـــــــعف الجهاز االســـــــتخباري واألمني داخل العراق في بداية عقد ثمانينات القرن العشـــــــرين، وفي مقابل  – 4

افها ملا تمتلكه من جرأٍة ذلك كانت عناصـــــــــر املعارضـــــــــة اإلســـــــــالمية الشـــــــــيعية تمتاُز بمهارة الوصـــــــــول إلى أهد

 وقدرٍة على تمويه العدو وإخفاء شخصياتهم.

استمرت الضربات التي كانت توجهها املعارضة اإلسالمية الشيعية للنظام الحاكم والتي لم تقتصر على       

اســــتهداف األجهزة األمنية فحســــب بل امتدت لتشــــمل جوانب وخصــــوصــــيات أخرى ومنها ما حصــــل في األول 

 للمكتب العســـــــــكري ملنظمة العمل اإلســـــــــالمي 1983ن من نســـــــــيا
ٌ
 تابعة

ٌ
 مســـــــــلحة

ٌ
م عندما انطلقْت مجموعة

طلق عليهـا )
ُ
 ا
ً
، اســـــــــــــتهـدفْت داَر الحرية (2)(عمليية السيييييييييييييييد حسييييييييييييين الشييييييييييييييرازي جنـاح الداخل، لتنفـذ عمليـة

لمعارضــــــــة للطباعة والنشــــــــر، التي كانت تقوم بطباعة آالف الكتب املتضــــــــمنة ألفكار حزب البعث املعادية ل

اإلســـــــــــــالمية الشـــــــــــــيعية العراقية، فقد قام منفذو العملية بزرع عدٍد من العبواِت الناســـــــــــــفة فيها ما أّدى إلى 

 . (3)تدمير البناية

                                                           

 م. 1982أيلول  6(، 52صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

 م. 2018تشرين الثاني 21الراشد، قيادي في منظمة العمل اإلسالمي، كربالء، مقابلة شخصية مع السيد عبد الغني  )2(

 م. 1983نيسان  10(، 36صحيفة العمل اإلسالمي، العدد ) )3(
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لقد أثارت العملية اســــــتياء النظام وشــــــعر بأنَّ العمل املســــــلح للمعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية قادٌر على       

، ولكســـــــــــب الشـــــــــــارع حاول النظام إشـــــــــــعار الوصـــــــــــول ألي هدٍف داخل العاصـــــــــــمة بغدا
ً
نا د مهما كان محصـــــــــــّ

الجماهير بأنَّ املســـــــتهدف من تلك العملية هو الشـــــــعب وليســـــــت املؤســـــــســـــــات واألجهزة األمنية، فقد نشـــــــرْت 

 بهذا الصـــــــــــــدد جاء فيه: "
ً
عمل إجرامي جبان يقوم به عمالء إيران وحلفاؤهم صـــــــــــــحيفة الجمهورية مقاال

 عن يأس الزمر العميلة أمام التحام عرب اللسان بتفجير دار الح
ً
رية للطباعة ... ويأيي هذا العمل يعبيرا

 (.1)"جماهير الشعب وراء قيادة الحزب والثورة

ويتضـــــــح مما ســـــــبق أنَّ كلَّ عمليٍة تحصـــــــل داخل العراق كان النظام العراقي يلقي بمســـــــؤوليتها على إيران،      

ضـــة اإلســـالمية الشـــيعية أو منع حصـــول مثل تلك الهجمات، وهذا يدل على عجزه في مواجهة عمليات املعار 

 إلى محاولة إقناع الشعب أنَّ هنالك متآمرين على الدولة والنظام في العراق ويسعون 
ً
األمر الذي دفعه دائما

 إلى إيجاد الفوض ى وعدم االستقرار للبالد.

 ملنظمة العمل اإلســــــال       
ً
م 1983مي في الثاني من نيســــــان كما تمكنت مجموعة مســــــلحة أخرى تابعة أيضــــــا

من تفجير مكتب الخطوط الجوية العراقية الواقع في شـــــارع الســـــعدون ببغداد، بوضـــــع عبوٍة ناســـــفٍة داخل 

ى إلى إلحــاق أضـــــــــــــراٍر كبيرٍة بــأجهزتــه وبنــايتــه ، وإلى جــانــب ذلــك أصــــــــــــــدرت حركــة املجــاهــدين (2)املكتــب، مــا أدَّ

 أعلنت فيه مســـــــــــــؤوليتها عن ا
ً
النفجارين اللذين حصـــــــــــــال في منطقتي الصـــــــــــــالحية والعلوية في العراقيين بيانا

بغــداد، حيــث قـام )أبو إبـاء( وهو من أبنــاء العــامـة بـاقتحــام مبنى اإلذاعـة والتلفزيون الكــائن في الصــــــــــــــالحيــة 

بســيارته املحملة باملواد شــديدة االنفجار ما أســفر عن وقوع إصــابات عدة بصــفوف العاملين في املؤســســة، 

 كما تمكن الشـــــــــــــه
ً
يد )أبو عمار( من تفجير ســـــــــــــيارٍة محملٍة باملتفجرات في منطقة العلوية ببغداد مســـــــــــــتهدفا

بعض املراكز العســــــكرية وهي مديرية اســــــتخبارات القوة الجوية ومديرية التوجيه الســــــياســــــ ي ومديرية إدارة 

ســــــــــــــابــات ضـــــــــــــبــاط القوة الجويــة ومــديريــة املخــابرات الســـــــــــــلكيــة والالســـــــــــــلكيــة في القوة الجويــة ومــديريــة الح

 .  (3)االلكترونية التابعة لها

الواقع أنَّ تلك العمليات لم تتركْز في محافظة بغداد فحســــــــــب، بل حدثت أعمال عســــــــــكرية مســــــــــلحة في       

محافظات أخرى، منها على ســـــــــــبيل املثال ال الحصـــــــــــر في محافظة ميســـــــــــان عندما قام أحد أبناء املعارضـــــــــــة 

                                                           

 م. 1983نيسان  6(، 4963الجمهورية )صحيفة(، بغداد، العدد ) )1(

 م. 1983نيسان  4(، 80صحيفة الجهاد، العدد ) )2(

 . 464مر، صعلي المؤمن، سنوات الج )3(
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م بنســـــــــــــف مخازن األســـــــــــــلحة في املحافظة وكان 1983تموز   20اإلســـــــــــــالمية الشـــــــــــــيعية في الجيش العراقي في 

 إلى صـــواريخ بأنواع وأحجام مختلفة12عددها )
ً
، تحتوي على أعتدة الدبابات والطائرات مضـــافا

ً
، (1)( مخزنا

ســـــــــمع ألكثر من يوٍم 
ُ
ت أجهزة النظام باعتقال مائتي عســـــــــكرّيٍ من ُرتب (2)وبقيت أصـــــــــوات االنفجارات ت ، وردَّ

 إلى مختلفٍة للت
ً
حقيق معهم، أّما ضـــــــــحايا االنفجار فقد قتل آمر االنضـــــــــباط العســـــــــكري برتبة رائد، مضـــــــــافا

 . (3)عدٍد كبير من الضباط والحرس

( الجوية الواقعة في مدينة أور علية السييييالمم تعرضــــت قاعدة اإلمام علي )1983وفي منتصــــف شــــهر آب      

 من منتســبي ( كم عن مركز مدينة الناصــرية، إلى هج15التي تبعد )
ً
ى إلى مقتل عشــرين  عنصــرا وم مســلح أدَّ

م، قامت عناصـــــــٌر مســـــــلحة 1983، وخالل شـــــــهر تشـــــــرين الثاني عام (4)القاعدة وتدمير ثالث طائرات مقاتلة

( 230تابعة ملنظمة العمل اإلســـــــــــــالمي باقتحام مبنى مديرية األمن العامة في بغداد بســـــــــــــيارة مفدخة تحمل )

، (6)ى إلى إلحاق أضــــــــــراٍر كبيرة بمنشــــــــــآت املديرية وقتل عدٍد كبيٍر من عناصــــــــــرهاما أدَّ  (5)كغم من املتفجرات

 أخرى مطلع كانون األول 
ٌ
( كغم من املواد املتفجرة 35بوضع عبوٍة ناسفة تزُن ) 1983فيما تمكنت مجموعة

املبنى  في مبنى مـديريـة العينـة العســـــــــــــكريـة التـابع لوزارة الـدفـاع في بـاب املعظم أســـــــــــــفرت عن تـدمير جزء من

 . (7)وقتل العديد من أفراد األمن

 للعمليات املســــلحة للمعارضــــة اإلســــالمية الشــــيعية، تمكن أفرادها في مطلع آذار       
ً
م من 1984واســــتمرارا

اغتيال ابن عم رئيس النظام املدعو العميد الركن حميد علي املجيد والذي كان أحد القياديين البارزين في 

 . (8)وسط العاصمة بغداد بعد متابعة تحركاته النظام، إذ تم اغتياله

                                                           

 م. 1983تموز  25(، 95صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

 . 223سنوات حرب، ص 4المركز اإلعالمي لألبحاث السياسية،  )2(

 م. 1983تموز  25(، 95صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 م. 1983آب  22(، 99صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

  م.1983كانون األول  5(، 114صحيفة الجهاد، العدد ) )5(

تأتي هذه العملية لسببين: ) أ ( ورود معلومات مؤكدة تفيد بأنَّ اجتماعاً أمنياً على مستوى عاٍل سيعقد بحضرة ضباط  )6(

كبار األجهزة األمنية لوضع سياسة جديدة في معاملة عناصر المعارضة اإلسالمية الشيعية المعتقلين في سجون النظام 

يين مضافاً إلى مدير األمن العام يحضران االجتماع المزمع عقده في مقر المديرية. العراقي، )ب( إنَّ أحد الوزراء األمن

 م. 1984كانون الثاني  5(، 73لالطالع على مزيد من المعلومات: صحيفة العمل اإلسالمي، العدد )

 م. 1983كانون األول  5(، 114صحيفة الجهاد، العدد ) )7(

 . 465علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )8(
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 تفجير مكتب الخطوط       
َ
وضــــــــمن الســــــــياق العســــــــكري املســــــــلح ملنظمة العمل اإلســــــــالمي فقد تبنت عملية

ت إلى إصـــابة خمســـة 1984آيار  11الجوية التابع للنظام العراقي في العاصـــمة القبرصـــية )نيقوســـيا( في  م، أدَّ

، وأصدر ا
ً
 أمنيا

ً
 أعلن فيه مسؤوليتها عن الحادثعشر عنصرا

ً
 . (1)ملكتب العسكري للمنظمة بيانا

م انطلقت إحدى املجموعات املســـــــــــــلحة التابعة ملنظمة العمل اإلســـــــــــــالمي لتنفذ 1984تموز عام  6وفي       

 باسم )
ً
 أن يحضر  (2)( استهدفت فيها طه ياسين رمضانالشهيد باسم محمد العطارعملية

ً
الذي كان مقررا

ى مقرات الجيش الشعبي في الزعفرانية ببغداد، لإلشراف على إرسال وجبٍة من املتدربين إلى جبهات إلى إحد

ــــــــــــ )(3)القتال ( كغم من املواد شديدة االنفجار في ذلك 100، إذ قامت تلك املجموعة بتفجير سيارة ملغومة بـ

 . (5)دمير مخازن األسلحة، نتج عنها مقتل وجرح العشرات من مسؤولي وأفراد الجيش الشعبي وت(4)املقر

ومن العمليات الهامة التي خططت لها عناصــــــر املعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية هي عملية اغتيال رئيس        

م، بهدف تأكيد والء املدينة له، وبعد أْن 1984تشــــــــــــرين الثاني  7النظام العراقي عندما زار مدينة النجف في 

ة اإلســـــــــــــالميـــــة لتنفيـــــذ العمليـــــة أثنـــــاء مرور مظـــــاهرة الوالء تهيـــــأت إحـــــدى املجـــــاميع التـــــابعـــــة لحزب الـــــدعو 

واالســــتعراض أمام األخير، فشــــلت املحاولة ولم تنفذ؛ إذ لم تتمكن العناصــــر املنفذة من الوصــــول إلى مكان 

الهدف بســـــــــــــبب حجم االحتياطات األمنية، وحاولوا القيام بها أثناء خروجه إلى الطائرة لكنهم لم يوفقوا في 

 . (6)ذلك

                                                           

 م. 1984آيار  14(، 136صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

م في مدينة الموصل شغل منصب سكرتير القسم العسكري لحزب البعث عام 1939طه ياسين رمضان: ولد عام  )2)

م ونائباً لرئيس الوزراء عام 1976م ثم وزيراً لإلسكان عام 1976-1972م، شغل منصب وزير الصناعة للمدة 1963

م قُدم للمحاكمة 2003(، اعتقلته القوات األمريكية شمال العراق في اب 2003-1991رئيس الجمهورية )م، ونائباً ل1979

م وقد دفن إلى جانب صدام حسين في قرية العوجة. ينظر: حسن 2007آذار  12وحكم عليه باإلعدام ونُفذ فيه الحكم في 

 .363-362لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

ر طه ياسين رمضان قائد قوات الجيش الشعبي لتوديع القوات الشعبية إلى جبهات القتال، إاّل أّنه كان من المقرر حضو )3(

وبسبب ظروف خاصة به لم يحضر حفل التوديع ما حدى به إلى إرسال أحد المستشارين الخاصين به فكان أحد أهداف 

 . 14صم، 1984تموز 17(، 128تلك العملية، ينظر: مجلة الشهيد، طهران، العدد )

 م. 1984تموز 9(، 144صحيفة الجهاد، العدد ) )4(

 . 14مجلة الشهيد، العدد السابق، ص )5(

 م.1986تشرين الثاني  12(، 108العهد )صحيفة(، بيروت، العدد ) )6(
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ونتيجة التســــــــاع العمليات العســــــــكرية لكوادر املعارضــــــــة اإلســــــــالمية الشــــــــيعية في مناطق أهوار الجنوب       

ار( في محافظتي الناصـــــــــــــرية   على مقرات األخيرة في )هور الحمَّ
ً
 واســـــــــــــعا

ً
 األمنية للنظام هجوما

ُ
شـــــــــــــنت األجهزة

، (1)ام فاضــــــل البّراكم، وقد أشــــــرف على الهجوم رئيس مخابرات النظ1985والبصــــــرة، خالل شــــــهر شــــــباط 

 ووحداٌت من املدفعية وراجماُت الصـــــــواريخ وســـــــرٌب من الطائرات 
ً
 أمنيا

ً
واشـــــــترك فيه خمســـــــة آالف عنصـــــــرا

 بين الجانبين تكبدت فيها قوات النظام خســـــــــائر كبيرة ثم انســـــــــحبت من ســـــــــاحة 
ٌ
العمودية، فحدثْت معركة

ســـــــــالمية التي صـــــــــّدت الهجوم بعشـــــــــرات املعركة، وقد قدرت الســـــــــلطة الحاكمة عدد قوات حزب الدعوة اإل 

 . (2)العناصر

م نفذت منظمة العمل اإلســـــالمي عملية على مقر وزارة الدفاع في بغداد التي ُعقد فيها 1985وفي نيســـــان       

اجتمـاع ملســـــــــــــؤولين أمنيين بحضـــــــــــــور رئيس الجمهوريـة، ونـائبـه، ووزير الـدفـاع، وقيـادات من القوة البحريـة 

( 200ن الجيش، وقيادة الجيش الشعبي، فانطلق منفذ العملية بسيارته امللغومة بــــــــــــــ)والجوية، ورئاسة أركا

ه تعرض إلى وابــــٍل من الرصـــــــــــــــــاص من حمــــايــــة املبنى   أنــــَّ
ّ

كغم من املتفجرات وتمكن من اقتحــــام الوزارة إال

 .(3)فانفجرت السيارة عند املدخل واستشهد في العملية

مارات العســــكرية قرب ســــاحة األندلس وســــط العاصــــمة بغداد في كما تعرَّض املجمع العســــكري لالســــتث      

م إلى تفجيٍر بالعبوات الناســــفة، فقد تمكنْت مجموعة ُالشــــهيد )أبو محمد املوســــوي( من 1985حزيران 15

في الســـــاعة الثانية بعد منتصـــــف الليل، وقد  )قاسيييييم شيييييبر(تنفيذ تلك العملية التي ســـــميت باســـــم الشـــــهيد 

 . (4)سالمي مسؤوليتها عن الحادثأعلنت منظمة العمل اإل 

م تمكنت 1985آب  2وفي الشــــأن نفســــه أعلنت صــــحيفة الجهاد عن عملية مســــلحة في أهوار الجنوب في      

 من أجهزة النظام، 
ً
فيها قوات الشـــــهيد الصـــــدر من إســـــقاط طائرٍة مروحيٍة وقتل خمســـــة وخمســـــين عنصـــــرا

                                                           

وينتمي لعشيرة صدام حسين)البيجات(، انتمى  م1942عام  فاضل البّراك: ولد فاضل بّراك حسين في مدينة تكريت )1(

م، إاّل أنَّ عبد السالم عارف فصله منها بسبب صلته بحزب 1963م، التحق بالكلية العسكرية عام 1959ب البعث عام لحز

م عُين 1976منح رتبة نقيب وعمل مرافقاً شخصياً للرئيس أحمد حسن البكر، وفي نهاية عام  1968البعث، وبعد انقالب 

م أصبح مستشاراً لرئيس الجمهورية لشؤون 1989م، وفي عام 1983ات عام مديراً لألمن العامة، ثمَّ مديراً لجهاز المخابر

م ودفن في تكريت. ينظر: حسن 1993م بتهمة التجسس لروسيا واسرائيل، واُعدم عام 1991األمن القومي، اعتقل عام 

  .452لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

 .  465علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )2(

 . 72قابي، المصدر السابق، صاكرم ناصر الع )3(

 . 73أكرم ناصر العقابي، المصدر السابق، ص )4(
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 من ضـــــباط جيش النظام املتوجهين للقتال  جاء ذلك بعد أْن هاجمت )مجموعة الشـــــهيد أبو شـــــيماء(
ً
عددا

في الجبهات الجنوبية األمر الذي جعل الســـلطة تســـتنفر جهودها الحربية فقررت إرســـال مجموعٍة كبيرٍة من 

الجيش الشعبي واألمن تدعمهم الطائراُت العمودية، وبعد مواجهات دامت لساعات تم قتل وجرح أكثر من 

 . (1)مائة عنصٍر من أجهزة السلطة

 الغتيال رئيس النظام صـــــدام       
ً
 لســـــياســـــة اغتيال رؤوس النظام شـــــهدْت مدينة بعقوبة محاولة

ً
واســـــتمرارا

 بين مجموعتين من الضـــــباط في قوات الفيلق 1985تشـــــرين الثاني 11حســـــين في 
ٌ
م، إذ ســـــبقتها جهوٌد حثيثة

وكلت مهمة ا(2)الثاني في بعقوبة وقوات القصر الجمهوري في بغداد
ُ
لتنفيذ إلى ضابطين بدرجة نقيب من ، وأ

نيطــْت إلى مجموعــة القصـــــــــــــر الجمهوري مهمــة منع دخول الجيش واألمن إلى 
ُ
مجموعــة ضـــــــــــــبــاط بعقوبــة، وأ

القصــــــــر، لذلك ُحددت ســــــــاعة الصــــــــفر بعد التأكد من زيارة الرئيس صــــــــدام حســــــــين للمدينة، وعند حلول 

ه نجا  نَّ
ً
تل اثنان من حمايته، وبعد املحاولة اعتقلت املوعد تعرض املوكب إلى إطالق نار كثيف غير أ

ُ
منه وق

 من ضباط الفيلق الثاني وقوات القصر الجمهوري
ً
 كبيرة

ً
 . (3)األجهزة األمنية أعدادا

 مع منهج تصـعيد املواجهة املسـلحة ضـد أركان نظام البعث ومؤسـسـاته قامت مجموعتان من       
ً
وانسـجاما

م اســتهدفتا عناصــَر 1985تشــرين الثاني 13بعمليتين مســلحتين في قوات الشــهيد الصــدر العاملة في العراق 

 منهم
ً
ت إلى مقتل وجرح أكثر من ستين عنصرا  . (4)أمنية في محافظتي نينوى وذي قار أدَّ

وفي عملية أخرى دخل العديد من عناصـــــــــر املعارضـــــــــة الشـــــــــيعية مدينة الناصـــــــــرية أوائل تشـــــــــرين األول        

 من م وهم يطلقون الشـــــــــعارات 1986
ً
اإلســـــــــالمية ثم هاجموا موكب املحافظ وأصـــــــــابوه بجروٍح وقتلوا عددا

املســـــــــــــؤولين وفجروا مـديريـة أمن املحـافظـة ومقر قيـادة الجيش الشـــــــــــــعبي، وقـال املكتـب العســـــــــــــكري لحزب 

 . (5)الدعوة اإلسالمية بأنَّ هذه العملية تدخل ضمن االستراتيجية الجهادية الجديدة

                                                           

 م. 1985آب  7(، 194صحيفة الجهاد، العدد ) )1(

 م. 1985كانون األول  9(، 216صحيفة الجهاد، العدد ) )2(

 . 320 – 319حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الرابع، ص )3(

تشرين  18(، 213؛ صحيفة الجهاد، العدد )322الع على بيان حزب الدعوة اإلسالمية ينظر: المصدر نفسه، صلالط )4(

 م. 1985الثاني

 . 466على المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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بعض املجاميع املسلحة التابعة لحزب الدعوة من شٍن هجوٍم واسٍع على مواقع ومن جانب آخر تمكنت        

م، فيما 1986تشـرين األول  9الجيش الشـعبي في قاطع أربيل وتمكنوا من السـيطرة على جميع األسـلحة،  في 

م، وهو أحد 1986تمكنت عناصـــــــــــــٌر أخرى من اغتيال اللواء حكمت التكريتي وســـــــــــــط بغداد في كانون األول 

 . (1)ز أعمدة جهاز االستخبارات العسكريةأبر 

 في        
ً
م جاء فيه أنَّ العشــائر العراقية من )آل زياد 1987آذار  25وقد أصــدر حزب الدعوة اإلســالمية بيانا

واألعاجيب والجبور( وباقي عشائر بني حجيم وبالتنسيق مع عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية استوقفوا 

 لتحرٍك ثوري شــــــــــــامٍل ملواجهة الســــــــــــلطة قطارين محملين باألســــــــــــ
ً
لحة والذخيرة واســــــــــــتولوا عليها اســــــــــــتعدادا

ومســاندة أبناء املعارضــة اإلســالمية، إذ امتد هذا التحرُك من الديوانية إلى الناصــرية وعلى إثر ذلك تقدمت 

 تـــدعمهـــا الطـــائرات العموديـــة وقـــامـــت بعمليـــات دهٍم وتفتيش ملنـــازل املواطنين
ٌ
وألقـــت  قواٌت مـــدرعـــة كثيرة

 . (2)القبض على املئات من الشباب املشتبه بهم

وفي ســــــــــياق املوضــــــــــوع صــــــــــدَر بياٌن آخر من قيادة حزب الدعوة اإلســــــــــالمية أعلن فيه تصــــــــــفية مســــــــــؤول       

املنظمات الشـــــــــــعبية في محافظة الديوانية وثلة من أعوانه إثر خروجهم ملتابعة املســـــــــــائل األمنية في هور بني 

هزة األمنية لشـــــــــــن هجوم على أبناء املنطقة وحدثت مصـــــــــــادماٌت دامية ســـــــــــقط خاللها ســـــــــــالمة، ما دفع األج

م تحّفز أبناء العشــــــــائر لصــــــــد الهجوم عن إخوانهم 1987حزيران  30. وفي (3)العشــــــــرات من الجرحى والقتلى

 للقوة املهاجمة واستولوا على أسلحتها
ً
 . (4)وتحركوا في منطقة هور بني سالمة واألعاجيب ونصبوا كمينا

ومما تجدر إليه اإلشارة أنَّ العمليات املسلحة التي قام بها عناصر حزب الدعوة اإلسالمية داخل العراق       

 
ً
ا منظمـة العمـل اإلســـــــــــــالمي فقـد أعلنـت عن تبنيهـا )ثالثا وخارجه بلغـت أكثر من )مائتين وثمـانين( عمليـة. أمَّ

 .(5)8619وخمسين( عملية داخل العراق وخارجه، كان ذلك حتى عام

 

                                                           

 . 467ص علي المؤمن، سنوات الجمر،  )1(

ترك األحداث، الكتاب الرابع، للمزيد من التفاصيل ينظر نص البيان: حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في مع )2(

 . 337- 336ص

 .340حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الرابع. ص )3)

 . 328للمزيد من التفاصيل  ينظر نص البيان: المصدر نفسه، ص )4(

 . 466 – 459علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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 املبحث الثالث

 إجراءات السلطة ضد املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية وموقف األخرية منها.

ل الضغط على الحوزة العلمية ورجال الدين. 
ً
 أوال

 الدينية في العراق على حذٍر شـــــــديٍد اتجاه تطور األحداث الســـــــياســـــــية        
ُ
الداخلية في البالد كانت املرجعية

م(، وتعلم بنوايــا الحكومــة العراقيــة ومحــاوالت الضـــــــــــــغط على مرجعيــة الســـــــــــــيــد 1989–1980خالل املــدة )

الخوئي إلصدار فتوى منه تؤيد مشروعها السياس ي أو أْن تكون بالضد منه، وفي كلتا الحالتين فإنَّ املرجعية 

 للروح املعنوية الدينية هي الخاســــر األكبر،  فلو أيدت الســــلطة في مشــــار 
ٌ
يعها الســــياســــية فهذا يعني إضــــعاف

 
ً
 . (1)للحوزة العلمية، وفي حالة الرفض فإّنها ذريعة تتخذها السلطة للقضاء عليها نهائيا

م بزيارة الســـــيد الخوئي وكانت 1981وعلى هذا األســـــاس قام مدير األمن العامة فاضـــــل البراك في شـــــباط       

لســـيد، فطلب منه ضـــرورة إصـــدار بياٍن يدين النظام اإليراني في حربه مع بيده نســـخة من الرســـالة العملية ل

 العراق، فأجابه الســــيد الخوئي: "
ً
ه ال يتدخل في السييييياسيييية، وهذا أمر ي ص الحكومة حصييييرا

َّ
"، قاطعه بأن

عدم تدخلكم في السياسة ش يء حسن وجيد ولكنكم تقولون في رسالتكم هذه إذا اقتتلت البراك قائال: "

هيا فئتيان مسييييييييييييي  تقولل إيران غير مسيييييييييييييلمية وتقوم بيإدان هيا أو تقولل بيأنَّ
ْ
ا أن لمتيان فعليكم إصيييييييييييييالحهم، فيإميا

 أنَّ الســـــــــيد الخوئي ومن كان في املكتب من علماء أبلغوا املســـــــــؤول الحكومي (2)"مسيييييييييلمة فتصيييييييييل  بيننا
ّ

، إال

 . (3)االمتناع عن اإلجابة

 على ذلك قامت السـلطة بمحاولة اغتيال        
ً
السـيد جمال الدين الخوئي، بعد أْن عمل صـاحب املهمة ورّدا

ه اســـــتطاع أْن يتغلب عليه، فأدرك الســـــيد الخوئي بأّنها   بآلٍة حادٍة لكنَّ
ً
على اســـــتدراجه، ثم انهال عليه ضـــــربا

 .(4)رسالة موجهة إليه، فأشار على ولده جمال الدين بالخروج من العراق فهاجر إلى سوريا

                                                           

م، 2009العلمية لزعيم الطائفة السيد الخوئي، دار البذرة للنشر، النجف، محمد اسحاق الفياض، المختصر في الحياة  )1(

 . 20ص

–1899نقالً عن جاسم محمد إبراهيم اليساري، أثر السيد أبو القاسم الخوئي في الحياة العلمية واالجتماعية والسياسية ) )2(

 . 112م، ص2014 (، العدد الثاني، انساني،12م(، مجلة جامعة كربالء العلمية، المجلد)1992

 . 20–16م، ص2004( نيسان، 11مجلة الغري، العدد ) )3(

 . 64م، ص2004( نيسان، 11مجلة الغري، العدد ) )4(
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على نهج مراجع النجف الســـــــــــابقين في إدارة الحوزة العلمية على الرغم من أجواء  ســـــــــــار الســـــــــــيد الخوئي       

 بالعلوم والفقه 
ً
االرهاب املتصــــاعدة من النظام الحاكم، فحصــــَر اهتمام املؤســــســــة الدينية كما كان ســــائدا

 عند تعرض اإلســـــالم للخطر
ّ

في ، ورغم معارضـــــته لنظام الحكم (1)وعدم التدخل في الشـــــؤون الســـــياســـــية إال

ه لم يعتمْد أســـــــــــــلوَب املواجهة املباشـــــــــــــرة معه؛ ألجل الحفان على بقاء  العراق غير املعلنة خالل زعامته لكنَّ

املرجعيــــــة والحوزة الــــــدينيــــــة في مــــــدينــــــة النجف بعــــــد انخفــــــاض أعــــــداد الطلبــــــة بســـــــــــــبــــــب حمالت التهجير 

 . (2)واإلعدامات

ينية بإعدام بعض العناصــر العاملة واملقربة من عمدْت الســلطاُت العراقية للتضــييق على املرجعية الد       

 من أعضـــــــــــاء لجنة التأليف في مكتب الســـــــــــيد الخوئي1982العلماء، إذ أعدموا عام 
ً
، واعتقلوا (3)م، بعضـــــــــــا

 آخر، وألجــل إطالق ســـــــــــــراحهم اشـــــــــــــترط النظــام الحــاكم أْن ُيبــدي الســـــــــــــيــد الخوئي بعض التعــاون مع 
ً
عــددا

 األخير رفَض امل
 أنَّ

ّ
 . (4)ساومة على مبادئه ولو على حساب التضحية بأعز املقربين إليهالسلطة إال

 ونســــبته إلى الســــيد الخوئي جاء فيه: "     
ً
رت بيانا بالنسييييبة ومن الجدير بالذكر أنَّ الســــلطة الحاكمة زوَّ

 من
ُ
ا بالنسييييييييبة للحوزة العلمية واإليرانيين فقد سييييييييمعت  خيرا، أمَّ

ا
اقية إال  ليا لم أَر من الحكومة العر

 حسييييييينة
ً
، وقد نقل أحد األشـــــــخاص الثقات أنَّ الســـــــيد (5)"بعض الثقات أنَّ الحكومة يعاملهم معاملة

به عنيالخوئي قال له " ِ
ا
 تكذ

ْ
 .(6)"هذا البيان مزور ولم يصدْر مني ويمكنك أن

يتضـــــح مما ســـــبق أنَّ حرص الســـــيد الخوئي على حفظ كيان الحوزة العلمية وطلبتها من قمع أجهزة        

.الن
ً
 ظام هي من أجبرته على عدم تكذيب الخبر بنفسه، وكان يخبر ثقاته بذلك سرا

                                                           

، مؤسسة إحياء تراث اإلمام الخوئي، قم المقدسة، 3مؤسسة اإلمام الخوئي الخيرية، الشهيد محمد تقي الخوئي، ط )1(

 . 58م، ص2003

؛ علي عبد األمير 274م، ص2009النجف بين المرجعية والسياسة، دار الزهراء، بيروت، محمد صادق بحر العلوم،  )2(

 . 45م، ص2009عالوي، احتالل العراق ربح الحرب وخسارة السالم، ترجمة عطا عبد الوهاب، دار الفارس، عمان، 

 . 307ص م،2010ضياء عدنان الخباز، دوحة من جنة الغري، األولياء للطباعة والنشر، بيروت،  )3(

 . 112جاسم محمد اليساري، المصدر السابق، ص )4(

 . 294ضياء الخباز، المصدر السابق، ص )5(

 . 294ضياء الخباز، المصدر السابق، ص )6(
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 متابعٍة برئاســة عزة إبراهيم1982وفي عام      
َ
، لدراســة مرجعية الســيد (1)م شــكلت الحكومة العراقية لجنة

الدينية  الخوئي ومتابعة نشاطات املؤسسة الدينية ورجال الدين، وبدأت أعمالها بدراسة شاملٍة للمرجعية

والحوزة العلمية وجميِع املدارس الدينية ومراقبة العلماء والوكالء ودراســـــــــــــة إمكانية إلغاء املدارس الدينية 

 بتوجيهـات اللجنـة زاَر برزان التكريتي مـدير املخـابرات العراقيـة آنـذاك 
ً
وإلحـاقهـا بـاملـدارس الحكوميـة، وعمال

 أنَّ الســــــــيد الخوئي رفض  (2)ية الســــــــتمرارها بالحربالســــــــيد الخوئي وطلب منه إدانة الجمهورية اإلســــــــالم
ّ

إال

 . (3)ذلك الطلب

م من وزارة الداخلية تشــــــــــكيَل 1984وفي الســــــــــياق نفســــــــــه طلب رئيس النظام العراقي بشــــــــــكل فوري عام       

لجنٍة ملراقبة نشاطات املرجعية الدينية ورجال الدين في النجف األشرف ومعرفة امكاناتها وكيفية السيطرة 

 . (5)اإليرانية -أو تحويلها لصالح الحرب العراقية  (4)لى مواردها وتجفيف وارداتها املاليةع

 الحاكمة بوضــــــع الســــــيد الخوئي تحت اإلقامِة الجبرية ووضــــــع مرجعيته تحت        
ُ
وبعد ذلك أمرْت الســــــلطة

 األمنية في عام 
ُ
ســـــــــــــيد الخوئي نصـــــــــــــر هللا م إلى اغتيال صـــــــــــــهر ال1985املراقبة املباشـــــــــــــرة، ثم عمدْت األجهزة

 . (6)املستنبط بعد زرقه بإبرة سامٍة عندما دخل عناصر األمن داره وقتلوه بهذه الطريقة

                                                           

م، درس في ثانوية األعظمية ولكنه فشل في دراسته 1942عزة ابراهيم: ولد في محافظة صالح الدين قضاء الدور عام  )1(

في الشارع كبائع ثلج، ثم انخرط في صفوف حزب البعث حتى أصبح عضوا للقيادة القطرية، ثم نائباً ما اضطره أْن يعمل 

م 2003لرئيس الجمهورية، كما شغل منصب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، ووزير الداخلية ووزير الزراعة وبعد عام 

أعلن التلفزيون العراقي عن مقتله في عملية  م2015تسلم منصب األمين العام لحزب البعث خلفا لصدام حسين، وفي عام 

   .513عبد الوهاب الكيالي، المصدر السابق، ص أمنية في منطقة تالل حمرين شرق صالح الدين، ينظر:

م، مؤسسة البديل، النجف األشرف، 2003 –1980عباس الزيدي وعبد الهادي، قيادة الحركة اإلسالمية في العراق  )2(

 . 48-47م، ص2011

ومن أنت حتى ؟" فرد عليه برزان التكريتي: "وهل استشرتوني عندما بدأتم الحرب يذكر أنَّ السيد قال له: " )3(

" فما كان من مدير المخابرات إاّل أْن وجه إذن لماذا تطلبون مني اآلن أن أدين إيران؟" فأجابه السيد الخوئي: "نستشيرك؟

 . 353لجمر، صأبشع اإلهانات إليه. ينظر: علي المؤمن، سنوات ا

  . 40م، ص2016عباس كاظم، الحوزة في ارشيف حزب البعث، ترجمة مصطفى نعمان، دار المرتضى، بغداد،  )4(

جاءت هذه الفكرة بعد أْن ظهرت مؤشرات كثيرة تدل على ضعف االقتصاد العراقي وعدم صموده في تلك الحرب  )5(

العراقي يفكر في استخدام موارد المرجعية الدينية واألضرحة المقدسة  ألنّها أصبحت حرباً استنزافية لألموال، فبدأ النظام

 . 35في تمويل الحرب، ينظر: عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص

 . 309ضياء عدنان الخباز، المصدر السابق، ص )6(
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 بالِغ الخطورة، إذ قام طه ياسين 1986وقبل أْن ينتهي عام       
ً
م واجهْت املعارضة اإلسالمية الشيعية حدثا

الخوئي وكرَر الطلب إليه بإصـــدار بياٍن يســـتنكُر فيه رمضـــان )نائب رئيس الوزراء( بزيارٍة مفاجئٍة إلى الســـيد 

طلبه بشــــــــدة وأصــــــــرَّ على عدم التدخل في  (1)عدم إيقاف الحرب من الجانب اإليراني فرفض الســــــــيد الخوئي

 .   (2)هذا الشأن

ع وألجل ذلك عمل النظام العراقي على تضييق الخناق عليه واعتقال طالبه املقربين منه، ثم قتلوا في مطل     

م صــــــهر الســــــيد الخوئي وشــــــقيقه وهما حفيدا املرجع الديني الســــــيد محمد هادي امليالني، ورموا 1987عام 

ى إلى إصـــــــــــابته بالغيبوبة  بجثتيهما على باب دار الســـــــــــيد الخوئي، ثم اعتدت عناصـــــــــــر األمن على األخير ما أدَّ

 . (3)وبسبب ذلك فقد تدهورْت حالته الصحية

روحة في أروقة الســــــلطة، هل يمكن اإلبقاء على الســــــيد الخوئي والحوزة العلمية في كان من األســــــئلة املط       

 العراق أم يجب إبعادهما؟

وفي معرض الجواب عن ذلك الســــــــــؤال اســــــــــتأنفت قيادة حزب البعث جهودها لدراســــــــــة شــــــــــؤون الحوزة       

 برئاســــــة عزة الدوري وعضــــــوية ســــــعدون شــــــاكر1987العلمية في حزيران 
ً
ومحمد حمزة  (4)م وشــــــكلت لجنة

 "(6)وآخرين (5)الزبيدي
ً
م أحدهم قائال

َّ
بأنَّ عمل الحوزة ال يسيييييييييتند إلى مصيييييييييال  العراق ، وبعد اجتماعها تكل

                                                           

بين عراقي وإيراني وغيرهم ... وموقفي أنا اُمثل المسلمين الشيعة بأجمعهم وال فرق إذ قال السيد الخوئي له: " )1(

كموقف السيد محسن الحكيم عندما أرسل إليه شاه إيران تعزية لوفاة أحد العلماء تحمل توقيع القصر فرفض السيد الرد 

 . 48. ينظر: عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، صقائالً: إنَّا ال نتكلم مع القصور"

م( دراسة في نماذج من رؤاه ومواقفه السياسية، 1992-1899الخزاعي، السيد أبو القاسم الخوئي )محمد جواد جاسم ( 2)

 .280م، ص2016(، 18مجلة كلية التربية للبنات للعلوم اإلنسانية، جامعة الكوفة، السنة العاشرة، العدد )

 . 354علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

م ودرس االقتصاد في الجامعة األمريكية في بيروت، ثم حصل على شهادة 3119ولد في كربالء عام سعدون شاكر:  )4)

م عضواً في القيادة القطرية، ثم وزيراً للخارجية منتصف السبعينات 1963م، أصبح عام 1957الدكتوراه في االقتصاد عام 

م، لتفرج عنه 2003قي عام م، وقد اعتقلته القوات األمريكية عقب سقوط النظام العرا1991وتولى رئاسة الوزراء عام 

 . 298م. حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص2007بعد ذلك ويسافر خارج العراق حتى وفاته في ألمانيا عام 

م انتمى في أواخر الخمسينات لتنظيمات حزب البعث وتدرج 1938( محمد حمزة الزبيدي: ولد في محافظة بابل عام 5)

م عين وزيراً للنقل والمواصالت، ثم 1986م، وفي عام 1982يادة القطرية عام في مناصبه حتى وصل إلى عضوية الق

م تم اعتقاله 2003م، وبعد سقوط النظام العراقي عام 1991م، تم اختياره رئيساً للوزراء عام 1987وزيراً للزراعة عام 

 .547-546م. ينظر: المصدر نفسه، ص2005وأعلن عن وفاته في السجن عام 

م؛ ارشيف وثائق حزب البعث مجموعة القيادة 1987/  8/  27من أمانة سر القطر إلى عزة الدوري في  كتاب صادر )6(

 (. 14، وثيقة رقم )7 – 4 – 23القطرية، صندوق 
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ها تفضيييييييييل العنصييييييييير الفارسييييييييي ي على العراقي د على ضـــــــــرورة ســـــــــيطرة وأنَّ
َّ
ا محمد حمزة الزبيدي فقد أك "، وأمَّ

انـــب في العراق ودعـــا إلى إبقـــاء الحوزة في العراق الحكومـــة على التعليم الـــديني ورفض دراســـــــــــــــة الطلبـــة األجـــ

 .  (1)بشرط أْن تعمل األجهزة األمنية على إضعاف مرجعية السيد الخوئي بدعم منافسيه

م وتضــــــــمنْت أهمية اإلبقاء على 1988وصــــــــلْت توصــــــــيات اللجنة إلى الرئيس صــــــــدام حســــــــين في آذار عام       

. لقد صدرْت تلك (2)الخوئي سيؤدي إلى انتقال الحوزة إلى إيرانالحوزة العلمية في النجف ألن ترحيل السيد 

التوصـــــــــــــيات لحين إعداد العالم العربي البديل ليســـــــــــــتلم زعامة الحوزة العلمية، كما أوصـــــــــــــْت ببذل الجهد 

 شييييييييييييكل لتصــــــــــــعيد التحامل العربي على الفرس ونشــــــــــــر وجهة النظر القائلة: "
ا
بأنَّ التدين اإليراني ما هو إال

 . (3)م"زائف لإلسال 

واختتمت عملية التقييم للحوزة العلمية بمذكرٍة مرســــــــــــلة من مكتب أمانة ســــــــــــر القطر إلى األجهزة ذات       

 أفاد بأنَّ الرئيس صــــــــــــدام حســــــــــــين وافق على ما ورد في تلك املذكرة في  
ً
م، 1988آذار  9العالقة تحمل تبليغا

ة الحوزة إلى شـــــــــــــخصـــــــــــــيٍة عربية مؤيدٍة لحزِب وأوصـــــــــــــاهم فيها بضـــــــــــــرورة إنهاء املدارس الدينية وانتقال إدار 

 . (4)البعث

 بحق الحوزة العلمية        
ً
يتضح لنا من خالل ذلك أنَّ أجهزة السلطة الحاكمة بدأت تتخذ إجراءاٍت قسرية

هم   للشـــــــــــــيعــة في العراق ممن يعــارضـــــــــــــون النظــام بــْل أنَّ
ً
هــا تمثــل مرجعــا في النجف األشـــــــــــــرف وذلــك لعلمهــا بــأنَّ

ا في شــــــــرعية تلك املعارضــــــــة؛ لذا فإّنها اســــــــتخدمت شــــــــتى الوســــــــائل والطرائق في ســــــــبيل إرغام يعتمدون عليه

الحوزة على اتخاذ موقٍف مؤيد للحكومة في حربها مع إيران، األمر الذي رفضته املرجعية، ولم تكتِف األخيرة 

ها فضـــــــلت النأي بنفســـــــها عن الســـــــياســـــــة خالل تلك املدة الحرجة من أجل اإلبقاء على  بذلك فحســـــــب بل أنَّ

كيان الحوزة من االنهيار والدمار في حال اإلقدام على أي قراٍر يدين الســــــــلطة بشــــــــكٍل مباشــــــــر في تصــــــــرفاتها 

 وحربها مع الجمهورية اإلسالمية في إيران.  

                                                           

 =4whwuolsZ7www.youube.com/wach?v .ينظر:  )1(

م، ارشيف وثائق حزب البعث مجموعة 1988/  3/  9عام أمانة سر القطر إلى صدام حسين في  كتاب صادر من مدير )2(

 (. 15وثيقة رقم ) 7 – 4 – 23القيادة القطرية، 

 . 44نقالً عن عباس كاظم، المصدر السابق، ص )3(

لعام، واعضاء لجنة برقية صادرة من مكتب أمانة سر القطر إلى عزة الدوري، ومدير المخابرات، ومدير األمن ا )4(

 (. 16، وثيقة رقم )07- 4- 23م، ارشيف وثائق حزب البعث مجموعة القيادة القطرية، 1988/  3/  9التحقيق بتاريخ 

http://www.youube.com/wach?v=7whwuolsZ4
http://www.youube.com/wach?v=7whwuolsZ4
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فت الســـــــــــلطة الحاكمة من ضـــــــــــغوطها على املرجعية الدينية الســـــــــــيما الســـــــــــيد الخوئي،        
ّ
ونتيجة لذلك كث

 عن القي
ً
 في الحوزة أو فضال

ً
ام بحمالت اعتقاٍل واسعة وإعدام بعض من املعتقلين وخاصة ممن كانوا طلبة

الذين وجهت لهم الســــــــــلطة اتهاماٍت بأّنهم من املنتمين إلى حزب الدعوة اإلســــــــــالمية، وجاءت تلك اإلجراءات 

تقرر فيه وقف  م والذي1987( الصـــــــــــــادر في تموز عام 598نتيجة لرفض إيران لقرار مجلس األمن املرقم )

 . (1)إطالق النار بين الطرفين وانسحابها إلى الحدود الدولية

سرة خل الحكيم. 
ُ
ل إعدام أ

ً
  انيا

منذ أوائل الثمانينات من القرن العشــــرين تعرضــــت أســــرة آل الحكيم إلى حملٍة من االعتقاالِت انتهت إلى        

حزب البعث ما لم يشــــــهد له مثيل في تاريخ العراق  إبادٍة واســــــعة على يد النظام العراقي وأعوانه من عناصــــــر

 . (2)املعاصر

 قام بها النظام العراقي، فبعد أياٍم قليلٍة        
ً
 انتقامية

ً
 خالل تلك املدة حركة

ُ
 الداخلية

ُ
لقد شـــــهدْت الســـــاحة

لفزيون، من تنفيــذ حركــة املجــاهــدين العراقيين لعمليتي تفجير مقر قيــادة القوة الجويــة ومبنى اإلذاعــة والت

اعُتقل الســــــــــيد محمد حســــــــــين نجل املرجع الســــــــــيد محســــــــــن الحكيم، ثم قامْت أجهزة الســــــــــلطة مطلع عام 

 من عائلة الحكيم1983
ً
 .(3)م باعتقال تسعين شخصا

ســـــــــــــرة آل الحكيم بـــإعـــدام ثلـــة من أفراد العـــائلـــة إْن اســـــــــــــتمرت حركـــة        
ُ
في الواقع أنَّ نظـــام الحكم هـــدد ا

 النظام العراقي تهديده بإعدام  20، وفي (4)عملياتها املســـــــــــــلحة داخل العراقاملجاهدين العراقيين ب
َّ
آيار نفذ

                                                           

خالل الحرب تعرض الجانبان إلى كثير من الخسائر المادية والبشرية فقد كانت خسائر إيران أكثر من ستمائة  )1(

كانت خسائره أكثر من أربعمائة وخمسين مليار دوالر، مع تبعات ديون ثقيلة على وخمسين مليار دوالر، أما العراق ف

الجانبين. ينظر: إبراهيم كاظم الونداوي، الحرب العراقية اإليرانية وأثرها على األمن القومي العربي واألمن الوطني 

 . 15 -12م، ص1994العراقي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

منذر الحكيم، قبسات من حياة وسيرة شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، المجمع الرسالي للتقريب بين  )2(

 . 31م، ص2004المذاهب، مطبعة قاتم، طهران، 

 م.  1983حزيران 20(، 91؛ صحيفة الجهاد، العدد )344علي المؤمن سنوات الجمر، ص )3(

ام جاء ألمرين: األول: نشاط حركة المجاهدين العراقيين، واآلخر: المؤتمر اإلسالمي الشعبي يذكر أنَّ سبب اإلعد )4(

م والذي ضم عناصر من رجال الدين من أكثر البالد اإلسالمية ومن العراق خصوصاً 1983لرجال الدين في نيسان 

ت ويشكلوا لجنة تذهب إلى إيران لمناقشة قضية الحرب، وكانت خطة المؤتمر أن يجتمع أعضاؤه الذين يعدون بالمئا

وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما لمحاولة اصالح ذات البين تطبيقا لآلية الشريفة: "

" وعندما ترفض إيران مساعي اللجنة يحكم المؤتمر اإلسالمي على األخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر هللا

ها هي الفئة الباغية، لهذا وجهت الحكومة العراقية الدعوة إلى العلماء من عائلة آل الحكيم رغم أنَّ العادة في مثل عليها بأنَّ 
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وهم السيد عبد الصاحب الحكيم، والسيد عالء الدين الحكيم، والسيد  (1)ستٍة من معتقلي أسرة الحكيم

د محمد حســـــــين الحكيم، وهؤالء أوالد الســـــــيد محســـــــن الحكيم، والســـــــيد كمال الدين الحكيم والســـــــيد عب

 . (2)الوهاب الحكيم، والسيد أحمد الحكيم، وهؤالء أحفاد السيد محسن الحكيم

وفي الســـــــــــــياق نفســـــــــــــه ذكر الســـــــــــــيد محمد باقر الحكيم الناطق الرســـــــــــــمي باســـــــــــــم املجلس األعلى للثورة       

د لقاإلسـالمية في العراق خالل مؤتمٍر صـحفي عقد في العاصـمة اإليرانية طهران عن كيفية اإلعدام فقال: "

قتيد إلى إحدأ غرف التحقيق 
ُ
ا دعي السييد محمد حسيين الحكيم عميد العائلة إلى مديرية األمن و

ُ
اسيت

، وفي 
ً
 والخر مسيييدسيييا

ً
 رشييياشييية

ً
ال ي يوجد فبها شيييوصيييان من جالوزة األمن العامة أحدهما يحمل بندقية

 بعد الخر، وحال دخ
ً
ول كل واحد منهم هذه الغرفة تم إعدام الشيييهداء السيييتة حي  نودي علبهم واحدا

، ثم أجبروا (3)"إلى الغرفة ُيطلق عليه الرصييييييييييييياا من أولئك أمام أنظار السييييييييييييييد محمد حسيييييييييييييين الحكيم

عن طريق  (4)الســـــــيد محمد حســـــــين الحكيم على مغادرة العراق والذهاب إلى الجمهورية اإلســـــــالمية اإليرانية

 عن العمل السييييييياسيييييي ي إتركيا لنقل رســــــالة تهديد للمعارضــــــة اإلســــــالمية الشــــــيعية تضــــــمنت: "
ْ
 لم تتوقف

ْ
ن

سييرِة خل الحكيم
ُ
 أنَّ األخوة من بيت الســيد الحكيم ومعارضيي ها لنظام البع  فسييوف نسييتمُر في قتل ا

ّ
"، إال

 إلى عناصـــر 
ً
وهم الســـيد محمد باقر الحكيم، والســـيد مهدي الحكيم، والســـيد عبد العزيز الحكيم، مضـــافا

مرار في املواجهـــة مع النظـــام العراقي مهمـــا ـكــانـــت النتـــائج املعـــارضــــــــــــــــة اإلســـــــــــــالميـــة الشـــــــــــــيعيـــة قرروا االســـــــــــــت

 . (5)والتضحيات

 للســيد محمد باقر الحكيم أجاَب فيه عن ســؤاٍل حول        
ً
وفي الشــأن نفســه نشــرْت صــحيفة الجهاد حديثا

بُع كلَّ ااألثر الذي تركته عملية إعدام العلماء من عائلة الســـيد الحكيم فقال: "
َّ
ألسييياليب املجلس األعلى يت

                                                           

هذه الدعوات الدينية تتوالها األوقاف، والغريب أنَّ الدعوة آلل الحكيم جاءت مقرونة بالتهديد إذا لم يستجب واحد على 

وتنا فإننا نعتبر األسرة بأجمعها معادية لحكومة الثورة، وعقد المؤتمر ولم يحظر األقل من أبناء السيد محسن الحكيم لدع

فيه أحد من= آل الحكيم وبعد ما يزيد على شهر تقريباً جاءْت مفارز األمن لتعتقل عدد من أبناء األسرة، مقابلة شخصية 

 م. 2018كانون األول  30االشرف،  مع السيد حسين الحكيم في مسجد الهندي وهو أستاذ في الحوزة العلمية، النجف

 . 158شمران العجلي، المصدر السابق، ص )1(

 (. 14م؛ ينظر الملحق رقم )1983حزيران  20(، 91صحيفة الجهاد، العدد ) )2(

 . 340علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )3(

نة قم المقدسة، وأعدم النظام م ودفن في مرقد السيد معصومة بمدي1989ذهب إلى إيران ومكث فيها حتى وفاته عام  )4(

، مؤسسة آل الحكيم، 3العراقي ثالثة من أوالده. ينظر: محمد باقر الحكيم، اإلمام الحكيم، قراءة تحليلية في السيرة الذاتية، ج

 . 252م، ص2005النجف، 

 م. 1990تشرين الثاني  25(، 477صحيفة لواء الصدر، العدد ) )5(
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" وفي جوابه عن أسباب ارتكاب لإلطاحة بنظام الحكم في العراق، وأسلوبنا سيستمر وهو الكفاح املسل 

" :
ً
هناا سحبانل األول هو ضعف النظام البعثي وانهياره، والخر لكون املعارضة تلك الجريمة أجاب قائال

 على توجيه الضيييييربات ا
ً
 قادرة

ْ
اقية أصيييييبحت ملتتالية للنظام، وقد برهنت على اإلسيييييالمية الشييييييعية العر

 . (1)"ذلك من خالل عمليات مجاهد ها

ومن جــانــب آخر اســـــــــــــتنكرْت جمــاعــة العلمــاء املجــاهــدين في العراق جريمــة النظــام العراقي بــإعــدام أبنــاء        

اقية الحاكمة ال ي السيد محسن الحكيم وأحفاده وأكدت في بيان أصدرته بهذا الشأن " إنَّ السلطة العر

وغلت بقتل خالف، من علماء العراق ومجاهديه األبرار تهدف من وراء ذلك إلى إسيييييييييكات صيييييييييوت اإلسيييييييييالم أ

  (2)"والوقوف بوجه املد السييييياسيييي ي اإلسييييالمي الشيييييعي املتصيييياعد
ً
كما أصــــدر حزب الدعوة اإلســــالمية بيانا

 جديأكد فيه: "
 
 حلقة

ا
 من حلقات التآمر إنَّ ما أقدمت عليه السيييييييييييييلطة الحاكمة في العراق لم يكْن إال

ً
دة

 . (3)"ضد كل ما هو إسالمي

ها نفذْت تهديداتها الســـــــــــــابقة عندما أقدمت في الخامس من        ولم تكتِف الســـــــــــــلطات العراقية بذلك بل أنَّ

م على إعـــدام عشـــــــــــــرة علمـــاء آخرين من أســـــــــــــرة آل الحكيم منهم الســـــــــــــيـــد عبـــد املجيـــد الحكيم، 1985آذار

 إلى ثالثة والدكتور عبد الهادي الحكيم، و 
ً
الســيد عبد الهادي الحكيم، والســيد محمد رضــا الحكيم، مضــافا

، وقد أعلن الســــــيد محمد باقر الحكيم خبر اســــــتشــــــهاد الشــــــهداء (4)من أبناء الســــــيد محمد حســــــين الحكيم

 إلى أنَّ النظام العراقي عمد إلى تنفيذ مجزرٍة ثانيٍة 
ً
في العشرة على منبر صالة الجمعة في جامعة طهران مشيرا

د الســـــيد الحكيم بأنَّ تلك الجرائم لن تقنيهم عن مواصـــــلة 
ّ
أســـــرة آل الحكيم بإعدامه عشـــــرة أفراد منها، وأك

( وسوف يواصلون الدرب حتى تحقيق النصر بأذن عليه السالممشوارهم وهم سائرون على درب الحسين)

 . (5)هللا تعإلى

العراق اعترف في رســـالٍة بعث بها إلى منظمة العفو  ومن جهة أخرى نشـــرْت صـــحيفة التايمز اللندنية أنَّ        

 خالل شــهري شــباط وآذار من عام 
ً
م، وأضــافت الصــحيفة بأنَّ 1985الدولية بإعدامه تســعة عشــر شــخصــا

                                                           

 م. 1983حزيران 72(، 92صحيفة الجهاد العدد ) )1(

 المصدر نفسه.  )2(

 م.1983حزيران  20(، 91صحيفة الجهاد، العدد ) )3(

 .251م، ص2008مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، صدى الذكريات، العترة الطاهرة للطباعة، )د . م(،  )4(

 .346علي المؤمن، سنوات الجمر، ص )5(
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ســـــــــــته من هؤالء املعدومين هم أعضـــــــــــاء في الحزب الديمقراطي الكردســـــــــــتاني املحظور، وعشـــــــــــرة آخرين من 

ثة ينتمون إلى األقلية اآلشـــــــورية املســـــــيحية وجميع املعدومين اتهموا أقرباء الســـــــيد محمد باقر الحكيم، وثال

 . (1)بالتخريب وحمل أو نقل األسلحة ضد السلطة

 لتلك العملية صـــــدرت العديد من البيانات والبرقيات والنداءات في أرجاء العالم وفي مقدمتها        
ً
واســـــتنكارا

، كما حقق اإلســالميون العراقيون من بيان الســيد الخميني، وبذلك أخذْت العملية أصــداءً 
ً
 واســعة

ً
 إعالمية

 وضـــع مأســـاة الشـــعب العراقي على طاولة البحث في العديد من الدوائر العاملية أبرزها 
ً
 ســـياســـيا

ً
خاللها نصـــرا

 .(2)هيأة األمم املتحدة ومنظمة حقوق اإلنسان

منتصــــــــف  وق اإلنسييييييييان في العراق()منظمة حقبعدها بادر املجلس األعلى للثورة اإلســــــــالمية بتأســــــــيس       

م في العـاصـــــــــــــمـة اإليرانيـة طهران، وكـانـت الغـايـة منهـا تزويـد املنظمـات العربيـة والعـامليـة بـالوثـائق 1985عـام 

)املركز الو ائقي م تم تبديل اســــم املنظمة إلى 1987والصــــور التي تؤكد على جرائم النظام العراقي، وفي عام 

جمع الوثائق عن أوضــــــــــاع االنســــــــــان العراقي والحريات وانتهاكات نظام مهمته  لحقوق اإلنسييييييييييان في العراق(

 للمطالبة 
ً
البعث في العراق لتلك الحقوق، ورافق ذلك حملة تثقيفية حول حقوق اإلنســـــــــــــان وأخرى تعبوية

، وكان عمل املركز هو جمع الجرائم وأرشـــــــــــــفتها وتوثيقها إذ حصـــــــــــــل على تلك املعلومات من (3)بتلك الحقوق 

مع املهـاجرين واملضـــــــــــــطهـدين؛ لكون كثير منهم يحمـل وثائق تهجير أو إعدام فيعمـل املركز على  خالل لقـائه

 . (4)نشرها عن طريق املنظمات التابعة لألمم املتحدة

 لعرض معاناة الشعب العراقي من الظلم واالضطهاٍد،      
ً
وبصدد ذلك املوضوع أرسل املركز الوثائقي وفودا

املركز )الخور أسقف زيا دوباتو( زعيم الكنيسة اآلشورية في العراق والعالم،  م أرسل1988ففي أواخر عام 

 عمر عبد العزيز 
ّ

ليدلي بشـــهادته أمام األمم املتحدة، وترأس الوفد الســـيد عبد العزيز الحكيم وعضـــوية مال

 عثمان عبد العزيز وهما من زعماء الكرد ومن ضحايا مدينة حلبجة العراقية لإلدالء بشها
ّ

 .(5)دتهمومال

                                                           

 (.14، رقم الوثيقة )272/75/3د. ك. و، إجراءات تصفية المعارضة، رقم الملفة   )1(

 .347علي المؤمن، سنوات الجمر، ص( 2)

وفاء جواد الجياشي، آية هللا السيد محمد باقر الحكيم من النجف إلى النجف فقاهة وجهاد وشهادة، دار العترة الطاهرة،  )3)

 .170م، ص2006النجف، 

اإلنسان، قسم الحقوق الدولية لإلنسان في كنيسة  لالطالع على الئحة حقوق اإلنسان ينظر: الشباب الدولي لحقوق (4)

 .27-24م، ص2003السينتولوجيا العالمية، الواليات المتحدة األمريكية، 

 م.2001آذار  16(، 421االتحاد )صحيفة(، السليمانية، العدد ) (5)
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اقية خارج البالد. ل تصفية قادة املعارضة اإلسالمية الشيعية العر
ً
  الثا

ســــــــــــَم موقف الســــــــــــلطة في العراق من املعارضــــــــــــة اإلســــــــــــالمية الشــــــــــــيعية خالل مدة الحرب العراقية       
َّ
 –ات

مي اإليرانية بالقســــــــــوة والشــــــــــدة أكثر من املدة التي ســــــــــبقتها ما عكس شــــــــــعور النظام بجدية الخطر اإلســــــــــال 

الشـــــــــــــيعي املعارض ملا يتمتع به من تأييٍد شـــــــــــــعبي واســـــــــــــٍع، وهذا األمر له مدلوالته الســـــــــــــياســـــــــــــية والعقائدية 

 النظــام العراقي إلى تنفيــذ عمليــات اغتيــال قيــادات املعــارضــــــــــــــة (1)الواضـــــــــــــحــة
ُ
 لــذلــك ســـــــــــــعــْت أجهزة

ً
، ونتيجــة

تدعو إلى متابعتهم في البلدان  اإلســـــــالمية الشـــــــيعية العراقية خارج البالد، وأصـــــــدرت العديد من الكتب التي

األخرى، األمر الذي زاَد في حّدة التصـــــفيات الجســـــدية لهم، ولعل من أبرز تلك العمليات ما حصـــــل في لبنان 

، حينما كان في طريقه (2)م عندما اغتالت املخابرات العراقية السيد حسن الشيرازي 1980في الثاني من آيار 

قيم بم
ُ
ناســــــبة ذكرى شــــــهادة الســــــيد محمد باقر الصــــــدر في مدرســــــة اإلمام لحضــــــور مجلس الفاتحة الذي ا

املهدي في منطقة )برج البراجنة(، فبينما كانت ســـــــــــــيارته متجهة إلى املجلس وإذا بثالث ســـــــــــــياراٍت اعترضـــــــــــــته 

وسيارة رابعة كانت تراقب األحداث وتصورها، إذ أطلقت النار عليه بكثافٍة واستشهد في الحال، ومما يجدر 

الســـــــيد الشـــــــيرازي كان همه إقامة الحكم اإلســـــــالمي في العراق كمنطلٍق للدولة اإلســـــــالمية الحديثة  ذكره أنَّ 

 .(3)الكبرى 

 على اململكة األردنية الهاشمية ألجل تسليم القيادي        
ً
ومن جانب آخر مارست الحكومة العراقية ضغوطا

 ملحطِة الحســـــــــــين الحرارية في  في حزب الدعوة اإلســـــــــــالمية املهندس محمد هادي الســـــــــــبيتي الذي عمل
ً
مديرا

 للصيانة العامة في محطة التوليد الكهربائية
ً
 .(4)مدينة الزرقاء ثم أصبح مفتشا

ة كان آخرها في التاسع من آيار          على تلك الضغوطات اعتقلته األجهزة األمنية األردنية ملراٍت عدَّ
ً
وتأسيسا

ك تكرر ســـــفر برزان التكريتي مدير املخابرات آنذاك إلى م، وســـــجن في معتقل الجفر الصـــــحراوي، لذل1981

 من صـــــــدام حســـــــين إلى ملك األردن دعاه فيها إلى ضـــــــرورة تســـــــليم  املهندس محمد 
ً
األردن وحمل معه رســـــــالة

                                                           

عراق، األضواء)مجلة(، المركز االسالمي لألبحاث السياسية، انعكاسات الوضع العسكري للحرب على السلطة في ال (1)

 .111م، ص1984(، قم المقدسة، نيسان 3السنة الخامسة، العدد)

 .303علي المؤمن، سنوات الجمر، ص (2)

(، طهران، أيلول 61العالم الديني السيد حسن الشيرازي شاعراً، مجلة النبأ، العدد )00إبراهيم جواد، الشهيد الشاهد  (3)

 .14م، ص2001

 م.1981أيلول  12(،  بيروت، 554عدد )الهدف )مجلة(، ال (4)
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هادي الســـــــــــــبيتي للحكومة العراقية، وهذا ما حصـــــــــــــل بالفعل فيما بعد، فقد أوِدع األخير في معتقالت األمن 

 .(1)العراقية

في قبال ذلك حصـــــلت محاوالٍت عدة ومســـــاٍع ملنع تســـــليم الســـــبيتي إلى الحكومة العراقية، ومنها محاولة و      

، الذي رجع (2)السيد محمد حسين فضل هللا عن طريق أشخاص مؤثرين في مقدمتهم الشيخ طالب السهيل

 إلى محاولة الســيدة رباب الصــدر شــقيقة الســيد موســ ى اصيياحبكم منت يبجواب: "
ً
، وفي (3)لصــدر"، مضــافا

 إلى امللك الحســـين بن طالل
ً
ره باألخالق العربية  (4)محاولٍة أخرى أرســـل الســـيد مرتضـــ ى العســـكري رســـالة

ّ
ذك

في حفظ الضـــــيف وإجارته من األعداء، والظاهر أنَّ كل تلك املحاوالت باءت بالفشـــــل إذ ســـــلمْت الســـــلطاُت 

 حتى املوت، وهنـاك األردنيـة املهنـدس محمـد هـادي الســـــــــــــبيتي إلى جهـات األمن العر 
ً
اقيـة وتم إعـدامـه شـــــــــــــنقـا

عدم بإلقائه في أحواض )
ُ
ه ا  .(5)م1988( في التاسع من تشرين الثاني التيزابمعلومات تشير إلى أنَّ

ا بالنســـــــــــــبة إلى الســـــــــــــيد محمد مهدي الحكيم فقد تم اغتياله في العاصـــــــــــــمة الســـــــــــــودانية الخرطوم في         أمَّ

م عندما توجه لحضـــــــور مؤتمر الجبهة اإلســـــــالمية القومية املنعقد في 1988الســـــــابع عشـــــــر من كانون الثاني 

                                                           

 . 96( حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الرابع، ص1)

م في مدينة البصرة يحمل الجنسية األردنية، 1930طالب السهيل: هو طالب علي حسن السهيل سياسي عراقي ولد عام  (2)

ألبن الثاني للشيخ علي السهيل، وعائلته زعيمة لقبيلة بني تميم في معارض لرئيس النظام العراقي صدام حسين، وهو ا

عموم العراق فقد كان جدة حسن السهيل أميراً لتلك القبيلة ، وكان طالب السهيل مقرباً من العائلة الهاشمية في العراق، 

ر إصدار عبد الرحمن عارف عفو وبعد هجرته إلى األردن عينه الملك مستشاراً للشؤون العراقية، ثمَّ عاد إلى العراق إث

م عندما كان في زيارةٍ عائليٍة برفقة زوجته، ووجهت أصابع 1994م، تم اغتياله في منزله عام 1968عام شمله عام 

 .318االتهام إلى المخابرات العراقية. ينظر: عبد الهادي الكيالي، المصدر السابق، ص

م في مدينة قم وهو عالم دين ومفكر وفيلسوف 1928ولد عام  موسى الصدر: ابن صدر الدين بن اسماعيل الصدر (3)

م، وبعدها 1958وسياسي سافر إلى النجف إلكمال دراسته الحوزوية هاجر إلى إيران بعد انقالب عبد الكريم قاسم عام 

عيات الخيرية سافر إلى مدينة صور اللبنانية كمبعوث للسيد محسن الحكيم وأسس فيها العديد من المنظمات كالمدارس والجم

م، ثمَّ سافر بمعية اثنين من أصحابه إلى ليبيا بدعوةٍ من معمر القذافي واختفوا بعد 1978والسياسية ومنها حركة أمل عام 

م، رسالة 1978-1960ذلك. هاني عبيد زباري، اإلمام موسى الصدر ودوره السياسي والثقافي واالجتماعي في لبنان 

 .11-8م، ص2008اب، جامعة البصرة، ماجستير غير منشورة، كلية اآلد

الحسين بن طالل: هو الحسين بن طالل بن عبد هللا بن الحسين الهاشمي، االبن األكبر لألمير طالل بن عبد هللا ولد  (4)

م، درس في جامعة فكتوريا في مصر التي كانت تدار وفق النظم البريطانية ثم انتقل إلى مدرسة هارو في 1935عام 

م ولم يبلغ السن القانونية، توفي عام 1952درس فيها برفقة األمير فيصل الثاني، أصبح ملكاً على األردن عام بريطانيا إذ 

م إثر إصابته بمرض السرطان. ينظر: عبد الفتاح بو عيشة، موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب، دار سالمة، 1999

                                                          .287م، ص2005عمان، 

 .97حسن شبر، حزب الدعوة االسالمية، الكتاب الرابع، ص (5)
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، (1)العاصــــــمة الســــــودانية آنذاك، حيث نفذ العملية اثنان من موظفي الســــــفارة العراقية بإطالق النار عليه

 وفي اليوم التالي للحادث صــرح مراســل وكالة األنباء العراقية في الخرطوم أنَّ هوية منفذي العملية لم تعرف

على الرغم من التحريات األمنية التي اتخذتها الحكومة الســــــــــودانية، وأضــــــــــاف املراســــــــــل أنَّ الســــــــــيد الحكيم 

صيَب بخمِس إطالقات
ُ
 ا

 .(3)بعد عودته من زيارٍة قام بها إلى الدكتور حسن الترابي (2)ناريٍة 

 .(4)لخرطوم وراء عملية االغتيالوقد اعترف وزير اإلعالم السوداني فيما بعد بأنَّ السفارة العراقية في ا      

 يتضح من خالل ذلك النقاط اآلتية:        

 نشـــــــاطات القوى اإلســـــــالمية وشـــــــخصـــــــياتها خارج العراق وكلما   - 1
ً
إنَّ الحكومة العراقية كانت تراقب جيدا

ها تنتهزها لإليقاع بهم والقضــــــاء على نشــــــاطهم الســــــياســــــ ي املعارض وتصــــــفيتهم ا ألمر تحينت الفرصــــــة لها فإنَّ

الـــذي تم تنفيـــذه بحق الســـــــــــــيـــد مهـــدي الحكيم وربمـــا ـكــان للحكومـــات العربيـــة في بعض تلـــك البلـــدان يـــٌد في 

 موضوع تسهيل مهمة األجهزة األمنية العراقية الغتيال الشخصيات اإلسالمية الشيعية املعارضة.

مية الشــــــيعية كشــــــفت تلك االغتياالت حجم النشــــــاط الســــــياســــــ ي الذي مارســــــه قادة املعارضــــــة اإلســــــال  – 2

العراقيـة خارج البالد من خالل اتصــــــــــــــاالتهم بالعـديد من الحكومات العربيـة وغير العربيـة ألجل قلـب الرأي 

 العام اإلقليمي والدولي على نظام الحكم في العراق.

أرادت الحكومة العراقية توجيه رســـالٍة لبث الخوف والرعب في قلوب جميع أبناء املعارضـــة العراقية ال  – 3

 قادتها للكف عن العمل السياس ي املعارض للنظام العراقي.سيم
ً
 ا اإلسالمية الشيعية منها وخاصة

                                                           

أعلنت الحكومة السودانية على إثر تلك الحادثة قطع عالقاتها الدبلوماسية مع الجانب العراقي وأغلق األخير سفارته  (1)

شباط  15(، 78د )صحيفة(، لندن، العدد )في الخرطوم وخرجت مظاهرات في عدة دوٍل نددْت بالجريمة. التيار الجدي

 م.1988

 م.1988كانون الثاني  19(، 1914و . أ . ع، ملحق العدد ) (2)

م، كان والده 1932حسن الترابي: مفكر وزعيم سياسي وديني سوداني ولد في مدينة )كسال( شرقي السودان عام  (3)

م وحصل على شهادة الماجستير من جامعة أكسفورد 1951قاضياً، درس الترابي في كلية الحقوق جامعة الخرطوم عام 

م، أسس حزب المؤتمر الشعبي اإلسالمي عام 1964م، ثم الدكتوراه من جامعة السوربون في باريس عام 1957عام 

م 1988م، عمل اُستاذاً في جامعة الخرطوم ثم ُعين عميداً لكلية الحقوق، وشغل منصب وزير العدل في السودان عام 1991

ً للبرلمان السوداني عام ثم  م، توفي بعد إصابته بوعكٍة صحيٍة 1996ُعين وزيراً للخارجية السودانية، كما اختير رئيسا

م، من أبرز مؤلفاته قضايا الوحدة والحرية، وتجديد أصول الفقه، وتجديد 2016مفاجئٍة في إحدى مستشفيات السودان عام 

 .6-5م، ص2009الوحدة والحرية، دار النفائس، بيروت، الفكر اإلسالمي. ينظر: حسن الترابي، قضايا 

 .234م، ص1992وليد الحلي، العراق الواقع وآفاق المستقبل، مؤسسة المصطفى، لندن،  (4)
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 الفصل الثاين 

 م( 1993 – 1989تصاعد النشاط السيايس والعسكري للمعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية )

 املبحث االول

 م(1992- 1989إلسالمية الشيعية ) مؤمترات املعارضة ا

 

ل مؤتمر دمشق ويشكيل لجنة العمل املشترا
ً
 .(1)أوال

 العمل اإلسالمي عند نهاية الحرب العراقية اإليرانية       
ُ
انسحَب كٌل من حزب الدعوة اإلسالمية ومنظمة

نفراد جهٍة سياسيٍة على م من تحت مظلة املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق ألسباٍب تتعلُق با1988

املشهد السياس ي العراقي املعارض وسيطرتها عليه، األمر الذي تعارَض مع رغبة املنسحبين في بلورة العمل 

التنظيمي املوحد، ونتج عن ذلك تفرق األحزاب اإلسالمية الشيعية من جديد، وبدأْت تمارُس نشاطاِتها 

 .(2)مر الذي أضعف عملها السياس يم، األ 1988بصورٍة مستقلة عن اآلخرين منذ عام 

وفي مقابل ذلك التحول في حركة األحزاب اإلسالمية ومواقفها نادى عدٌد من اإلسالميين العراقيين        

 تفرضه ضرورة التطور 
ً
 استراتيجيا

ً
بضرورة وحدة املعارضة العراقية بفصائلها كافة؛ وصفها تمثل مطلبا

 لذلك سع
ً
ى السيد محمد تقي املدرس ي إلى االجتماع بفصائل املعارضة اإلسالمية املتسارع لألحداث، وتمهيدا

م من أجل التوصل إلى ذلك الهدف، لكنَّ االختالفات 1989الشيعية في طهران خالل شهر كانون األول عام 

ت إلى فشل تلك الخطوة  .(3)األيديولوجية واالستراتيجية بين تلك الفصائل أدَّ

                                                           

 – 1950يرمز لهذه اللجنة بالرمز )لعم(. ينظر: نبيل العلوي، السيد عبد العزيز الحكيم ودوره السياسي في العراق)( 1)

 .114م، ص2017للمطبوعات، لبنان،  (، دار التعارف2009

 .76-75داي ياماو، المصدر السابق، ص (2)

م، 1999عبد الغني عباس، تَطلّع أُمة، قراءة في أفكار السيد محمد تقي المدرسي، دار محبي الحسين، طهران،  (3)

 . 196ص
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تأسيس كيان جديد لتوحيد الحركات اإلسالمية  (1)السيد محمد حسين فضل هللا ومن جانٍب آخر اقترح       

الشيعية املعارضة من أجل االنتقال إلى مرحلة التحركات الجادة وإيجاد منفٍذ سياس ي دولي أو إقليمي 

 .(2)إليضاح مطالب املعارضة العراقية بشكل عام ال سيما املعارضة اإلسالمية الشيعية على وجه الخصوص

وفي الواقع يمكن القول أنَّ تلك التحركات واملطالبات من قبل بعض الشخصيات اإلسالمية الشيعية       

 لغرض توحيد جهود املعارضة العراقية تؤكد اآلتي : 

إنَّ الشعور باملسؤولية وبما ُيعانيه الشعب العراقي في الداخل من الحيف والظلم واالضطهاد نتيجة  -1

 عراقي كان على مستوى عاٍل عند املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية.لسياسات النظام ال

كُل الفصائل العراقية املعارضة أصبحت على يقيٍن تاٍم بعدم جدوى التشرذم واالنفصال في العمل  -2

السياس ي عن سائر الفصائل السياسية األخرى، ولذلك البد من االصطفاف في خندٍق واحد لتحقيق 

 دة.األهداف املنشو 

       
ً
 اإلسالمية الشيعية املعارضة إلى إعادة ترتيب صفوفها وفق رؤًى سياسية

َ
وهذا ما دعا قياداِت الحركة

 عبر تكثيف لقاءات القيادة الثالثية املمثلة بالسيد محمد باقر الحكيم، والسيد محمد تقي 
ً
موحدة

ن لقيادة أهم الحركات اإلسالمية املدرس ي، والشيخ محمد مهدي اآلصفي باعتبارهم رجال الدين املتصدي

 .(3)الشيعية املعارضة

      
ً
 شامال

ً
 عراقيا

ً
وعليه قررت املعارضة اإلسالمية الشيعية ال سيما املتواجدة في إيران أْن تشكَل مشروعا

 (، ودعا املجلس األعلى للثورة 4يتضمن  جميع األطراف اإلسالمية وغير اإلسالمية)

م، للوحدة والتحالف 1989السيد محمد باقر الحكيم في شهر كانون الثاني اإلسالمية على لسان رئيسه 

 في أذهان قيادات حزب الدعوة 
ً
طر حركات املعارضة العراقية، كما نجد تلك الرغبة كانت حاضرة

ُ
ضمن أ

اإلسالمية من خالل مقترحاته التي تهيب الجميع للمشاركة في لقاءات املعارضة العراقية وتدعو إلى القتال 

                                                           

الصدر، ينظر: داي ياماو، المصدر أخذ غالبية أعضاء حزب الدعوة االسالمية يقلدونه بعد إعدام السيد محمد باقر  (1)

 .76السابق، ص

 . 59-58م، ص1993ظاهر األمارة، أزمة المعارضة اإلسالمية العراقية، تحليل وحلول، دار الرافد، بيروت، ( 2)

 .198-197عبد الغني عباس، المصدر السابق، ص( 3)

 . 114نبيل العلوي، المصدر السابق، ص (4)
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(. وللحصول على الدعم اإلقليمي لوحدة املعارضة العراقية 1املشترك ضد النظام العراقي وأجهزته األمنية)

 وناقش مع الرئيس 
ً
ل تحقيقها، زار السيد محمد باقر الحكيم  الجمهورية العربية السورية رسميا ؤمَّ

ُ
امل

 (.2السوري حافظ األسد الحاجة إلى تشكيل إطار عام للمعارضة العراقية)

لقد أثمرت تلك الجهود)الزيارات لدول الجوار، واللقاءات بين قادة الفصائل املعارضة( في تشكيَل لجنة       

من األطراف املختلفة في املعارضة اإلسالمية الشيعية ضمت كل من) رضا جواد تقي، والسيد محمد 

(، ثمَّ توجهت تلك اللجنة 3رين()الحيدري، وأبي بالل االديب، وأكرم الحكيم، والسيد محسن الحسيني، وآخ

(، والبد من 4إلى سوريا لتبدأ مفاوضات جادة ومطولة مع سائر األطراف الكردية، والوطنية، والشيوعية)

 
ً
ل في تلك املفاوضات هو أنَّ األمل في تغيير الوضع في العراق ازداد كثيرا اإلشارة إلى أنَّ األمر الذي أسهم وعجَّ

 ال سيما وأنَّ العالم ا
ً
 وسياسيا

ً
لذي كان يقف لدعم  نظام العراق أخذ يتراجع عنه، ويفتح املجال إعالميا

 (.5أمام املعارضة العراقية بتوجهاتها كافة)

م وأخذْت تصُب في صياغة بيان يكون بمثابة ميثاٍق يتضمن 1989تبلورْت أعماُل اللجنة في منتصف عام      

 من األهداف واملبادئ تجمع كلَّ أطرا
ً
(، وقد أشاد السيد محمد تقي املدرس ي 6ف املعارضة العراقية)جملة

 على العراق، حي  يستطيع فيه كل طرف بتلك الخطوة إذ قال: "
ً
 جديدا

ً
افق فتح عصرا إنَّ هذا التو

 
ً
افق منطلقا  يكون التو

ْ
تجاوز الوالفات األيديولوجية وتركيز النظر على القيم الثابتة ..... ونرجو أن

 في والد
ً
افق يحشر بوالدة، جديدة، أساسيا  هذا التو

ة مجتمع، جديد، يعترف فيه الجميع بحقوق الخرين. إنَّ

ومع اقتراب املجتمعين من اإلعالن عن ميثاقهم املوحد حدث في  (.7")لعراق اإلسالم وعراق القيم والحرية

ية الشيعية إجراء اللحظات  األخيرة إجهاض لذلك ملشروع الوحدوي، نتيجة لطلب ممثلي الحركات اإلسالم

بسم تعديالت على البيان املشترك أبرزها بعض األمور الدينية مثل إصرارهم أْن يبدأ البيان املشترك بعبارة )

(، األمر الذي عارضه الحزب الشيوعي، لخشيته من أْن توحي تلك العبارة للبعض بأنَّ  هللا الرحمن الرحيم
                                                           

 . 81، صداي ياماو، المصدر السابق (1)

 81داي ياماو، المصدر السابق، ص( 2)

 م.2019آذار  25مكالمة هاتفية مع األستاذ باقر جبر الزبيدي، ( 3)

 .198عبد الغني عباس، المصدر السابق، ص (4)

 م.2019آذار  25مكالمة هاتفية مع األستاذ باقر جبر الزبيدي، ( 5)

 .115نبيل العلوي، المصدر السابق، ص (6)

 .199ن عبد الغني عباس، المصدر السابق، صنقالً ع( 7)
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(، كذلك اعترض قادة الحركة اإلسالمية على 1العراقية) اإلسالميين هم املسيطرون على حركة املعارضة

أموٍر سياسية أخرى تضمنها البيان الختامي فأرادوه أْن يتضمن مبدأ أنَّ الشيعة في العراق تعرضوا 

 أنَّ مقترحاتهم جوبهت 
ّ

لالضطهاد ويجب أْن يحصلوا على حقوقهم كما تعامل البيان مع حقوق الكرد، إال

املعارضة العراقية األخرى، فحدثْت تناقضاٌت في اآلراء وشٌد وجذب في الكالم،  بالرفض من بعض أطراف

ى إلى تفرق املجتمعين دون اإلعالن عن انبثاق لجنة العمل املشترك  .  (2)األمر الذي أدَّ

إنَّ عدم تشكيل تلك اللجنة وفشل الجهود التي بذلت لتوحيد صفوف املعارضة العراقية ومنها الشيعية        

خرى ُبذلت من أجل االتفاق على 
ُ
ها كانت البداية ملحاوالٍت ا على وجه الخصوص لم تكن نهايتها الفشل، بل أنَّ

مبادئ عامة تخدم تنظيمات املعارضة العراقية كافة، وعلى هذا األساس ونتيجة للظروف السياسية 

ومن ثم فرض حصار دولي عليه م، 1990آب  2الخانقة التي مرَّ بها العراق والسيما بعد غزوه للكويت في 

 عن القرارات الدولية األخرى، ما أضعف قوته وقوة نظامه، عادْت املعارضة العراقية من جديد إلى 
ً
فضال

م، وقد تكللت تلك الجهود بعد إجراء مناقشات 1989إحياء تلك الدعوات التي كانت قد طرحت عام 

 .(3)م1990كانون األول  27شق السورية في ومفاوضات ملدة خمسة أشهر إلى عقد مؤتمر في مدينة دم

وكان من أبرز التنظيمات املشاركة في املؤتمر، املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، وحزب الدعوة       

اإلسالمية، وحزب البعث )مهدي عليوي العبيدي(، والكتلة اإلسالمية )محمد اآللوس ي(، والتجمع العراقي 

لة(، وحركة املجاهدين العراقيين )باقر جبر الزبيدي(، وجماعة العلماء املجاهدين الديمقراطي )صالح دك

في العراق )السيد حسن النوري(، ومنظمة العمل اإلسالمي )السيد محمد تقي املدرس ي(، والحزب 

الديمقراطي الكردستاني، وحزب الشعب الكردستاني، والحزب الشيوعي إلقليم كردستان، والحركة 

، بهدف (4)ة اآلشورية، والحزب الشيوعي العراقي، والتيار القومي، واالتحاد الوطني الكردستانيالديمقراطي

                                                           

تضمن البيان أموراً أخرى منها ضرورة اإلطاحة بالنظام الحاكم في العراق، وإلغاء جميع التشريعات غير اإلنسانية  (1)

وغير العادلة التي فرضتها السلطة في العراق على الشعب، ومنها تشكيل حكومٍة ائتالفية تضم جميع فصائل المعارضة 

م، 2003راقية. ينظر: علي الشمراني، صراع األضداد، المعارضة العراقية بعد حرب الخليج، دار الحكمة، لندن، الع

  .240ص

 المصدر نفسه.( 2)

 .107-106هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص (3)

 .244علي الشمراني، المصدر السابق، ص (4)
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اإلسالمية وغير  ،(1)اإلعالن عن تشكيل لجنة العمل املشترك بين األحزاب السياسية املعارضة للنظام العراقي

 لجميع أحز 
ً
اب املعارضة العراقية اإلسالمية وبضمنها الفصائل الشيعية، وأصبحت تلك اللجنة مظلة

 لها(2)آنذاك
ً
، وعلى الرغم (3)، وبعد أْن صدر البيان الختامي لها اتخذْت اللجنة من العاصمة السورية مقرا

 الظروف التي 
ً
 العراقية مستغلة

ُ
 من أهم املبادرات والنشاطات التي قامت بها املعارضة

ً
ها كانت واحدة من أنَّ

ر بها العراق آنذاك باحتالله لل كويت وتداعيات ذلك األمر، إذ ساهمْت تلك اللجنة على فتح آفاٍق واسعٍة مَّ

ها بمرور الوقت عجزْت عن مواكبة األحداث (4)أمام مشاريٍع مشتركٍة عدة قامْت بها أقطاُب املعارضة ، لكنَّ

 وخاصة بعد تشكيل التحالف الدولي الذي قادته الواليات املتحدة األمريكي
ً
ة على التي أخذت تتطور سريعا

 . (5) م1991النظام العراقي في كانون الثاني 

                                                           

م(، مؤسسة 1990 – 1920الحديث، الحركات الماركسية )صالح الخرسان، صفحات من تاريخ العراق السياسي ( 1)

 .  217م، ص2001العارف، بيروت، 

كانت لجنة العمل المشترك متكونة من لجنة موسعة ضمت كافة األطراف الموقعة على بيانها الختامي، وكذلك من  (2)

اثنان يمثالن التيار اإلسالمي، أحدهما   ي:األمانة العامة التي مثلت هيأةً عليا ضمت ممثلي التيارات األربعة وبالشكل اآلت

من حزب الدعوة اإلسالمية واآلخر من المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، وشخص واحد يمثل التيار العربي 

وهو عادة من حزب البعث )قيادة قطر العراق(، وشخص واحد كذلك يمثل التيار الديمقراطي وهو من الحزب الشيوعي 

وشخص واحد أيضاً يمثل الجبهة الكردستانية وهو عادة من أحد الحزبين الكرديين الكبيرين، الحزب الديمقراطي العراقي، 

الكردستاني أو حزب االتحاد الوطني الكردستاني، وكان لكل عضٍو في األمانة حق النقض على القرارات والمواقف 

عليه وإالَّ  فمصيره الفشل حتى لو وافقت عليه األغلبية . ينظر:  السياسية وبالتالي كان البد ألي قرار من التوافق واالجماع

م، 1994م لغاية آذار 1990االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق، الخارطة السياسية للمعارضة العراقية للفترة من آب 

 .102م، ص1994عرض وتحليل، دار الدليل، قم المقدسة، 

شاور في رسم المواقف االستراتيجية في مختلف القضايا والمستجدات التي ضرورة التنسيق والت -1ورد في البيان:  (3)

التعاون واالنفتاح على جميع الحركات المعارضة للنظام العراقي خاصة في مجال  -2تمس مسيرة القضية العراقية. 

مختلف الحكومات أهمية التحرك الساسي على  -3التحرك الميداني المشترك ألجل إسقاط السطلة الحاكمة في العراق. 

والشعوب العالمية الطالعهم على مواقف تنظيمات المعارضة العراقية وكسب إسنادهم ودعمهم. للمزيد من التفاصيل 

 م.1991كانون الثاني،  6(، 467ينظر: صحيفة لواء الصدر، العدد )

ألول العام للمعارضة العراقية أنجزت لجنة العمل المشترك مشاريع هامة على الساحة السياسية منها عقد المؤتمر ا( 4)

 .103م. االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص1991بكافة تنظيماتها وفصائلها في بيروت عام 

م أثناء انعقاد لجنة حوار المعارضة العراقية في صالح الدين 1992من الجدير بالذكر أنَّ اللجنة انحّلت في أيلول عام  (5)

اً، ولعل من أهم القضايا التي أثرت سلبياً على نشاط تلك اللجنة هي دخول الجبهة الكردستانية )وهي احد وشقالوة تلقائي

م وغيابها 1992أطراف اللجنة( في حواٍر مع النظام العراقي، والقضية األخرى هي انعقاد مؤتمر فينا في حزيران عام 

 .105- 104در نفسه، صعنه؛ ونتيجة لذلك فقدت اللجنة توازنها واستقرارها. المص
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َرعْت بعُض التنظيمات واألحزاب السياسية العراقية بزرع بذور الشك واالرتياب وتوجيه االنتقادات       
َ
وش

ها ال تمثل جميع مكونات املعارضة  لألسس واملبادئ التي تمخضت عنها اللجنة، ومن تلك االتهامات أنَّ

ها(1)قيةالسياسية العرا ى  ، كما أنَّ تحاول احتكار العمل السياس ي لبعض الجهات السياسية واستبعاد من أدَّ

 في معارضة النظام العراقي
ً
 هاما

ً
، وقد باشرْت اللجنة مفاوضاتها وحواراتها املكثفة في لندن ودمشق (2)دورا

 .(3)قية في بيروتوالتي استمرت أشهٍر عدٍة، لتتوصل إلى فكرة عقد مؤتمر عاٍم للمعارضة العرا

ل مؤتمر بيروت 
ً
  م.1991 انيا

م وما نتج عنه من هزيمة الجيش العراقي 1991كان لتطورات الهجوم الدولي على العراق في كانون الثاني       

م، أثٌر كبيٌر في تطور مسيرة األحداث بالنسبة 1991وانكساره ومن إصدار قرار االنسحاب في نهاية شباط 

 واملعارضة اإلسالمية الشيعية على وجه الخصوص، إذ اندلعت انتفاضة آذار أو للمعارضة العراقي
ً
ة عموما

م لتلقي بضاللها 1991آذار 1من أهوار جنوب محافظة ذي قار في  (4)ما يطلق عليها باالنتفاضة الشعبانية

 آخَر للمعارضة العراقية في الخارج، وعلى الرغم من
ً
أنَّ املعارضة في  على املشهد العراقي ولتعطي اندفاعا

 أّن هناك تحركات واسعة قد حصلت بعد تعرض 
ّ

الخارج لم يكْن لها دوٌر مميٌز في تلك االنتفاضة، إال

االنتفاضة إلى االنتكاسة، األمر الذي دفع لجنة العمل املشترك إلى دعوة قوى املعارضة العراقية لعقد مؤتمٍر 

متابعة تطورات انتفاضة الشعب العراقي، وقد ُعقد  م، بهدف1991آذار  13-11لها في بيروت للمدة من 

 للبديل املؤتمر تحت شعار: "
ً
وحدتنا ضمانة لوالصنا من الدكتاتورية وصيانة لوحدة وطننا وانتصارا

   (5)"الذي ي تاره الشعب

                                                           

أشار الباحث عادل رؤوف إلى أنَّ لجنة العمل المشترك أخفقت في استيعاب كامل تيارات حركات المعارضة العراقية. ( 1)

 .340عادل رؤوف، العمل االسالمي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص

العمل المشترك على إضافة التنظيمين اللذين اُسسا وبعد ضغوط قوية مارستها المملكة العربية السعودية وافقت لجنة  (2)

م من قدامى البعثيين مدنيين وعسكريين 1991شباط  27بالدعم السعودي وهما )حركة الوفاق الوطني، التي اُسست في 

ممن عارضوا النظام العراقي داخل حزب البعث وأبرزهم صالح عمر العلي وأياد عالوي وآخرين(، والمجلس العراقي 

 .243-242(. علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص2+ 5ليصبح العدد ) الحر،

 .69م، ص2009م، دار الحكمة، لندن، 2003عزيز قادر الصمانجي، قطار المعارضة العراقية من بيروت إلى بغداد ( 3)

 م في المبحث الالحق.1991سنتطرق لالنتفاضة الشعبانية  )4)

االت مكثفٍة بين فصائل المعارضة العراقية في الخارج، في الوقت الذي كانت جاء عقد المؤتمر بعد جهوٍد حثيثٍة واتص (5)

 .116فيه أغلب المدن العراقية منتفضة ضد النظام العراقي. هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص



101 
 

وعلى هذا األساس شاركْت في املؤتمر القوى واألحزاب اإلسالمية والوطنية جميعها والعديد من       

 24( شخصية ممثلة لـ)450شخصيات اإلسالمية املستقلة، إذ بلغ عدد الحضور أكثر من )ال
ً
 وتنظيما

ً
( حزبا

 
ً
، ومن أبرز تلك القوى السياسية املجلس األعلى للثورة اإلسالمية، وحزب الدعوة اإلسالمية في (1)سياسيا

، ومنظمة جند اإلمام، والحزب العراق، ومنظمة العمل اإلسالمي في العراق، وحركة املجاهدين العراقيين

الديمقراطي الكردستاني، واالتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الشيوعي العراقي، والقوميون املستقلون، 

واالتحاد االشتراكي العراقي، والتجمع الديمقراطي العراقي، وحزب الشعب الديمقراطي الكردستاني، 

، كما حضَر في (2)تنظيمات واألحزاب السياسية العراقيةوالحركة الديمقراطية اآلشورية، وغيرها من ال

سفراء وممثلون عن الجمهورية اللبنانية، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية اإليرانية املؤتمر 

االسالمية، ودولة الكويت، وممثلوا حركات التحرر الوطني العربية، وممثلوا املنظمات الدولية واإلقليمية، 

إلبداء املشورة  يئات الدبلوماسية في بيروت، واملنظمات املدنية العاملة في مجال حقوق اإلنسان،وممثلوا اله

وتقديم الدعم املادي واملعنوي للمعارضة العراقية، وإلشعارها بأنَّ العالم العربي واإلقليمي أخذ يرفض 

اه أنظمة وشعوب املنطقة سياسات النظام العراقي الداخلية اتجاه الشعب، وكذلك سياساته الخارجية تج

ا في املجال اإلعالمي فقد حضر املؤتمر أكثر من مائتي صحفي يمثلون صحافة املعارضة العراقية (3)برمتها ، أمَّ

 .(4)ووسائل اإلعالم العربية والعاملية

َمرَّ بها  بدأْت جلساُت املؤتمر باالستماع إلى التقرير الذي قدمته لجنة العمل املشترك عن األوضاع التي      

ولى (5)العراق، وما يعانيه الشعب العراقي بجميع توجهاته وطوائفه من سياسة البطش واالضطهاد
ُ
. وكانت أ

د فيها على الثوابت الوطنية واإلسالمية كرفض 
َّ
كلمات املؤتمر ألقاها السيد عبد العزيز الحكيم، إذ أك

راقية، ووحدة أرضه وشعبه، كما أشار إلى جرائم االحتالل األجنبي لألراض ي العراقية واحترام السيادة الع

 أّنِ االنتفاضة الشعبانية التي انطلقْت شرارُتها من أهواِر جنوب 
ً
النظام العراقي بحق أبناء الشعب، مبينا

العراق، كانت نتيجة لحالة االضطهاد والتعسف وتكميم األفواه وسلب الحقوق والطائفية املقيتة التي 

                                                           

 .159( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص1)

  (2) Los Anjeles Times(Newspaper),United States of America ,Hussein Foes in Beirut to 

prepare Unified Oppsition ,  March .                                                                                                          

 .159( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص3)

دَّ هذا المؤتمر األهم في تاريخ المعارضة العراقية فقد انعقد في وقت هاٍم وحساس يتناغم مع تطور األوضاع في ( عُ 4)

داخل العراق، وكذلك للتغطية اإلعالمية االستثنائية التي حظي بها من وسائل إعالم إقليمية وعالمية والتي ركزت على نقل 

 م.1991آذار  31(، 494ب العراقي. صحيفة لواء الصدر، العدد )وقائعه والتعليق عليها بما يخدم مصلحة الشع

 .160( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص5)
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، ثم استمعت اللجنة إلى كلمات الضيوف (1)لحاكمة مع غالبية املجتمع العراقيتعاملت بها السلطة ا

واملشاركين، الذين أجمعت كلماتهم على ضرورة إيصال رسائل اطمئنان للمحيط اإلقليمي والدولي بأنَّ 

ة العراقيين بمختلف توجهاتهم أجمعوا على ضرورة إسقاط النظام الحاكم في العراق، والبد من إقامة حكوم

عراقية ديمقراطية شاملة لجميع شرائح املجتمع العراقي عبر انتخابات حرة ومستقلة، كما كشفت تلك 

الكلمات عن جرائم السلطة بحق الشعب، وبينت حالة الفقر والعوز والحرمان وتدني مستوى الحالة 

 .       (2)املعيشية، وتقييد حريات املواطن العراقي الدينية والسياسية

 عن تظاهرٍة سياسيٍة وإعالميٍة كبيرٍة ناقَش خالل األيام الثالثة النعقاده أوضاَع ك         
ً
ان املؤتمُر عبارة

، وحروب النظام الحاكم وما خلفته وراءها من آثاٍر كارثيٍة ومدمرة، تمثل بعضها بالخراب (3)الشعب العراقي

بلد قتلى وجرحى ومعوقين وأسرى االقتصادي للبلد، وبعضها اآلخر بفقدان مئات اآلالف من أبناء ال

 عن تدمير البنى التحتية وتراجع مستوى الخدمات في املجاالت كافة
ً
ومما تجدر اإلشارة ( 4)ومفقودين، فضال

 من جلساته للمناقشات واملداخالت لدعم االنتفاضة الشعبانية، فيما أكدت 
ً
إليه أنَّ املؤتمر خصص وقتا

 والعمل بجٍد ونشاٍط على تلك النقاشات والتوصيات باإلجماع عل
ً
 ودوليا

ً
 وعربيا

ً
ى دعم االنتفاضة عراقيا

 لتمتد مساحتها إلى جميع مناطق العراق، وتقرر بهذا الخصوص توجيه نداء إلى الذين غرر 
ً
تطويرها ميدانيا

 .(5)بهم النظام العراقي لينتقلوا من صفوف األخير إلى صفوف الشعب املنتفض

طيلة األيام الثالثة للمؤتمر حول مستلزمات دعم االنتفاضة وسبل نجاحها  وبعد مناقشات مستفيضة      

خرج املؤتمر بتوصيات عدة لعل أبرزها: ضرورة العمل على تشكيل هيأة لإلنقاذ الوطني ومعالجة الطوارئ 

ة، التي تفرزها االنتفاضة، وبذل املزيد من الجهود ألجل تجميد عضوية الحكومة العراقية في األمم املتحد

 .(6)والجامعة العربية، ومجموعة دول عدم االنحياز، ودول املؤتمر اإلسالمي

د املؤتمرون على أهمية تشكيل عدٍد من اللجان الالزمة لدعم العمل امليداني لالنتفاضة وتوفير         
َّ
كما أك

راقية كممثل متطلباته، والسعي الجاد للحصول على اعتراف عربي وإسالمي ودولي بشرعية املعارضة الع

                                                           

() The New Y0rk Times ( Newspaper ), United States of America , Abdul Aziz Al –Hakimm 

word at the Beirut Conference ,   March .                                                                                              

 .118( نبيل العلوي، المصدر السابق، ص2)

(، مركز الدراسات والبحوث االستراتيجية، 1( ميشال نوفل، لوحة المعارضة العراقية، مجلة الشرق األوسط، العدد )3)

 .10م، ص1991بيروت،  

 .119تحاد اإلسالمي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص( اال4)

 .69م، ص2002( هيثم غالب الناهي، خيانة النص في الخريطة السياسية للمعارضة العراقية، دار األندلس، لندن، 5)

 م.1991اذار  31(، 494( صحيفة لواء الصدر، العدد )6)
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للشعب العراقي، وقد أوص ى املؤتمر بأهمية إرسال وفود إلى مختلف دول العالم واملنظمات الدولية 

 املؤتمر قوى (1)ومؤسسات الرأي العام إلبالغها بنتائج املؤتمر وطلب العون النتفاضة الشعب العراقي
َّ
، وحث

 بتخصيص صندوق تكون عائداته  لدعم
ً
االنتفاضة من خالل جمع املساعدات  املعارضة العراقية كافة

، (2)املالية من التجمعات العراقية في املهجر ومن املؤسسات الدولية العاملة في مجال حقوق االنسان

وأوص ى كذلك بالعمل على تشكيل لجنة لجمع املعلومات وتوضيحها حول انتهاك النظام العراقي لحقوق 

الصورية والتعذيب في السجون واإلعدامات واملقابر  اإلنسان مثل االعتقاالت الكيفية واملحاكمات

الجماعية واستخدام األسلحة الكيمياوية، وأكد على ضرورة تنظيم حملٍة عامليٍة ملنع السلطة العراقية من 

 بأْن تعمل فصائل املعارضة 
ً
استخدام األسلحة الكيمياوية في قمع االنتفاضة الشعبانية، وأوص ى أيضا

املواد الغذائية واألدوية والعالجات الالزمة عبر حمالت املساعدة ومطالبة جمعية العراقية على تأمين 

الصليب األحمر والهالل األحمر الدولية بإرسال لجنة لدراسة أوضاع الشعب االقتصادية ومعالجة 

 أنَّ املؤتمر لم (3)ومساعدة ضحايا االنتفاضة
َّ

يخل من ، وعلى الرغم من أهمية ما توصل إليه املؤتمرون إال

 :(4)بعض املالحظات لعل من أهمها

؛ لكونه لم يتضمن القضايا األساسية املتعلقة بالشعب، مثل شكل  -1
ً
صدور البيان الختامي ضعيفا

الحكم وصياغة الدستور والرؤية الواضحة ملستقبل العراق السياس ي واالقتصادي واالجتماعي، 

 ر عن املؤتمر.وتلك أمور ال ينبغي إغفالها في البيان الختامي الصاد

أنعقد املؤتمر في وقت كان العراق يغلي فيه كاملرجل، واالنتفاضة مندلعة في أغلب مدن البالد،  -2

وهذا األمر يتطلب من املعارضة العراقية العمل امليداني املباشر في توجيه االنتفاضة وقيادتها 

 عن املؤتمر لدى قوى االنت
ً
فاضة وأبناء الداخل، لذلك وااللتحاق بها، من هنا كان االنطباع سيئا

هم مشغولون بعقد  وجهوا لومهم لقوى املعارضة العراقية وفصائلها املختلفة في الخارج بأنَّ

املؤتمرات في الخارج والشعب العراقي في الداخل بحاجة إلى الدعم املباشر في جميع املجاالت، 

 .(5)ورةوأهمها التموين والدعم )اللوجستي(، وفتح الحدود مع الدول املجا

                                                           

 .230-226( شمران العجلي، المصدر السابق، ص1)

 .161-160الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص ( عباس2)

( لالطالع على مزيد من نتائج المؤتمر ينظر: فرهاد ابراهيم، الطائفية والسياسة في العالم العربي، نموذج الشيعة في 3)

 .243م، ص1996العراق رؤية في موضوع الدين والسياسة في المجتمع العربي المعاصر، مكتبة مدبولي، بيروت، 

 .240( شمران العجلي، المصدر السابق، ص4)

 .106( االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص5)
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لم يطرْح املؤتمر هيأة قيادية عليا دينية أو ميدانية داخل العراق لغرض االلتفاف حولها  -3

 
ً
 .(1)ومساندتها جماهيريا

وعلى هذا األساس يمكن القول بأنَّ املؤتمر لم يحقْق نتائج ملموسة تلبي طموحات الشعب      

 على املعارضة اإلسالمية الشيعي
ً
ل كثيرا ة في الخارج خاصة في ما يتعلق العراقي الذي عوَّ

 من قبلهم، ولعل السبب في ذلك لقناعتهم السياسية 
ً
باالنتفاضة الشعبانية التي لم تدعم ميدانيا

بأنَّ الدول الغربية لن تسمح بإسقاط نظام الحكم في العراق بهذه السهولة آنذاك، لذلك فهم 

 عن عدم التكافؤ في العدة  يرون بعدم جدوى الدخول في حرب خاسرة مع النظام العراقي،
ً
فضال

 سوى تحقيق 
ً
واإلمكانات القتالية واملالية بين الجانبين، لذلك لم يجَن من ثمار االجتماع شيئا

قضية واحدٍة وهي جمع شتات املعارضة العراقية واتفاقها على إسقاط نظام الحكم في العراق 

.
ً
 مبدئيا

 

ا( 
َّ
ل مؤتمر) فين

ً
 م.1992 الثا

مانة العامة للجنة العمل املشترك في دمشق إلى اتفاق بعقد مؤتمر وطني جديد لفصائل توصلت األ      

ل عقده، وقد  ؤمَّ
ّ
املعارضة العراقية، واتفقت مع األخيرة على تشكيل لجنة تحضيرية لإلعداد للمؤتمر امل

 يمثلون فصائل املعارضة العراقية، وكان من الفصائل والشخص25ضمت تلك اللجنة )
ً
يات ( ممثال

 : (2)السياسية التي تم التواصل معها هيَ 

 املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق. -1

 حزب الدعوة اإلسالمية في العراق. -2

 الحزب الديمقراطي الكردستاني. -3

 الحزب الشيوعي العراقي.  -4

 حركة الوفاق الوطني العراقي.  -5

 . (3)الدكتور السيد محمد بحر العلوم -6

                                                           

 .162( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص1)

 .130-129( هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص2)

م، التحق بالحوزة العلمية ثم درس في جامعة بغداد 9301محمد بحر العلوم: ولد في مدينة النجف األشرف عام ( 3)

م، عاد إلى العراق بعد 1980م، وحصل على الدكتوراه في الحقوق اإلسالمية في القاهرة عام 1970وطهران حتى عام 

م. ينظر: حسن لطيف الزبيدي، 2015م وأصبح عضواً في مجلس الحكم االنتقالي، توفي في مدينة النجف عام 2003عام 

 .541مصدر السابق، صال
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 ي العراق.منظمة العمل اإلسالمي ف -7

 املجلس األعلى للعشائر العراقية. -8

 االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق. -9

 حركة الضباط العراقيين.  -10

 الكتلة اإلسالمية. -11

 املجلس العراقي الحر. -12

 االتحاد الوطني الكردستاني. -13

 إلى تنظيمات سياسية أخرى. -14
ً
 حزب البعث قيادة العراق، مضافا

 الكردستانية بهذا  وقد استقر      
َ
رأي الجنة التحضيرية على عقد املؤتمر في شمال العراق، وفاتحوا الجبهة

 
ً
 فيدراليا

ً
الخصوص، لكنَّ الرد جاء باملوافقة املشروطة وهو أْن ُيقرَّ في املؤتمر بمنح كردستان العراق إقليما

 من الحكم الذاتي، كما رفضت بعض األطراف
ً
إدراج مظلومية الشيعة ضمن  كحٍل للمشكلة الكردية بدال

 .(1)خطاب املؤتمر، نتيجة لذلك أخفقت اللجنة في وضع خطة مقبولة لعقد املؤتمر الوطني

م دعت إليه 1992وإزاء تلك التطورات انعقد اجتماع في العاصمة البريطانية )لندن(، خالل شهر آيار       

خاب لجنة تحضيرية إلعادة النظر في عقد لجنة العمل املشترك وحضرته الهيأة العامة جرى خالله انت

ا( بوصفها املكان األكثر مالئمة  املؤتمر والتي بدورها اتفقت على انعقاده في العاصمة النمساوية )فينَّ

 . (2)لحياديتها والعتباراٍت ماليٍة تتعلق بالتكاليف والنفقات الخاصة بعقد املؤتمر

عن املشاركة في املؤتمر باملستوى الحقيقي الفاعل بل قاطعته  امتنعت قوى املعارضة اإلسالمية الشيعية      

ُجلُّ تنظيمات املعارضة اإلسالمية الشيعية الرئيسية أبرزها املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق، 

 الشيعية على مستوى الشخصيات 
ُ
وحزب الدعوة اإلسالمية، ومنظمة العمل اإلسالمي، وكانت املشاركة

 السياسية ح
ً
 .(3)صرا

                                                           

 .103( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص1)

( عبد زيد الجابري، لمحات من حياة سماحة حجة اإلسالم والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، 2)

 . 113) د . م(، ) د . ت(. ص

ممثله في لندن باالنسحاب من اللجنة وسرعان ما بادر ( وعلى هذا األساس أصدر حزب الدعوة اإلسالمية بالغاً إلى 3)

إلى تنفيذ األمر، كذلك أصدر المجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق أمراً إلى ممثله في لندن )الشيخ محمد محمد 

الذي دفع رئاسة   علي( باالنسحاب من لجنة إعداد المؤتمر، لكنَّه رفض االمتثال لألمر وأصرَّ على البقاء في اللجنة، األمر

 .109المجلس األعلى إلى فصلة من تنظيماته السياسية. ينظر: االتحاد اإلسالمي التركماني، المصدر السابق، ص
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ولبيان أسباب عدم مشاركة فصائل املعارضة اإلسالمية الشيعية أشاَر الكاتُب عزيز قادر الصمانجي إلى       

 .(1)أنَّ املقاطعة كانت على أساس أنَّ منظمي املؤتمر ال يمثلون ُمجمل املعارضة العراقية

 عنها، والبد أْن يكون ومع ذلك يبدو لنا أنَّ كلَّ فصيٍل من فصائل املعارضة العر        
ً
اقية يرى نفسه ممثال

 إلى ذلك توجس بعضهم وخشيته من توجه تلك املؤتمرات إلى غير 
ً
على رأس الهرم وبيده زمام األمور، مضافا

مَّ تتحول إلى دعاية إعالمية ينتج عنها ظهور بعض الشخصيات أو التنظيمات 
َ
وجهتها الصحيحة وِمن ث

 عن أنَّ تجربة املؤتمرات السابقة في نظر كثير من  السياسية على املشهد السياس ي
ً
العراقي املعارض، فضال

 في خدمة القضية العراقية، لذلك رأى بعضهم عدم جدوى املشاركة 
ً
جِد نفعا

ُ
فصائل املعارضة العراقية لم ت

ية املشاركة في مثل تلك املؤتمرات، وعلى الرغم من كل تلك األسباب التي حالت دون املشاركة، فإننا نرى أهم

فيها حتى وإْن كانت النتائج ضعيفة أو ال ترتقي إلى املستوى املطلوب، ألنَّ الحرب مع النظام العراقي السابق 

 ال هوادة فيها، لذلك فالتحشيد اإلعالمي في مثل تلك التجمعات كان 
ً
كانت بحاجة إلى أْن تكون إعالمية أيضا

ركن وجهات ا
ُ
، في وقت يجب فيه أْن ت

ً
شحذ همم الجميع باتجاه ضروريا

ُ
 وت

ً
لنظر الحزبية والشخصية جانبا

 واحد لتحقيق الهدف املشترك.

ا( للمدة من )       م(، وشاركت فيه مائتا 1992حزيران  19-16وبناًء على تلك املعطيات انعقَد املؤتمر في )فينَّ

لقيت فيه كلماٍت عدة أكدت على الوضع املأساوي الذي يعيشه أبنا
ُ
ء الشعب في الداخل، و كان شخصيٍة، وا

 .(2)أبرزها كلمة السيد محمد بحر العلوم

 من القضايا الهامة في مقدمتها ضرورة        
ً
وعلى هذا األساس صدَر عن املؤتمر بيان ختامي عالج عددا

استخدام جميع األساليب املمكنة إلسقاط النظام العراقي، وإقامة حكم القانون الذي يحترم حقوق 

يضمن الحريات املدنية، كما دعا البيان إلى املساواة املطلقة بين جميع العراقيين ونبذ الطائفية، االنسان و 

 
ً
وإنهاء املظالم التي عانت منها شرائح املجتمع العراقي، وتعهد املؤتمرون في بيانهم الختامي باالهتمام كثيرا

                                                           

 .105( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص1)

الدولي إلى دعم م ودعا المجتمع 1991( ألقى السيد محمد بحر العلوم كلمةً أثنى فيها على االنتفاضة الشعبانية عام 2)

حركات المعارضة العراقية إلنقاذ الشعب من الحكم االستبدادي، وإنهاء العقوبات االقتصادية التي فرضتها األمم المتحدة 

( الذي نص على ضرورة 668على العراق لكون المتضرر األول واألخير هو الشعب دون النظام الحاكم، وتطبيق قرار )

ق، كما أكد على أهمية توحيد الصوت الذي تتحدث به المعارضة العراقية. ينظر: صالح احترام حقوق اإلنسان في العرا

م(، منتدى 2003 –1932عبد الرزاق، مشاريع ازالة التمييز الطائفي في العراق من مذكرة فيصل إلى مجلس الحكم )

 .186م، ص2010المعارف، لندن، 



107 
 

 ولجنة  ، كما(1)بالقوات املسلحة وإعادة بنائها بشكل يناسب حجم املرحلة
ً
 عامة

ً
أنبثق عن املؤتمر هيأة

 .(2)تنفيذية ملتابعة تطبيق فقرات البيان

نا نالحظ على املؤتمر بعض الجوانب السلبية، ولعل من أبرزها تهميشه لدور األحزاب السياسية        إال أنَّ

هل لفصائل وعدم االكتراث لبعض آرائها ومطالبها، وتركيزه على الشخصيات السياسية، وكان هذا التجا

 
ً
 نكاية

ً
ر املعادلة تماما ه غيَّ  من أبرز نقاط الضعف التي انتابت املؤتمر، كما أنَّ

ً
املعارضة العراقية واحدا

بالتنظيمات السياسية العراقية عندما منح املجتمع الدولي من خالل بيانه الختامي حق تغيير نظام الحكم 

 من أْن يعزز دور فصائل املعارضة
ً
العراقية، كل ذلك جاء لتحقيق بعض املصالح الشخصية  في العراق بدال

 والفئوية دون االهتمام بالنشاط السياس ي للمعارضة العراقية.

 

ل مؤتمر صالح الدين 
ً
 م.1992رابعا

ها حاولت أْن تتماسك بعقد اجتماع        أصاَب لجنة العمل املشترك الضعف بعد مؤتمر )فيّنا(، لذا فإنَّ

جاِر تطور موسٍع 
ُ
ها لم تستطْع الصمود ولم ت  لشخصيات املعارضة بما فيهم أعضاء من مؤتمر )فينا(، لكنَّ

 
ً
 وواقعا

ً
 .(3)األحداث بالصورة املطلوبة وبذلك انتهت لجنة العمل فعال

وحصل بعد ذلك لقاء بين جميع أطراف املعارضة العراقية دعت إليه القيادة السياسية للجبهة       

م(، ونتيجة لذلك تشكلت لجنة حوار بينها في 1992أيلول  27- 23نية في محافظة أربيل للمدة من)الكردستا

مصيف صالح الدين من محافظة أربيل، تكونت شخصياتها من بعض أعضاء مؤتمر )فينا( وآخرين من 

العلوم،  ،  وقد مثل املعارضة اإلسالمية الشيعية فيها كل من: السيد محمد بحر(4)لجنة العمل املشترك

والسيد إبراهيم الجعفري )حزب الدعوة اإلسالمية(، والسيد محمد الحيدري )املجلس األعلى للثورة 

اإلسالمية في العراق(، والشيخ محسن الحسيني )منظمة العمل اإلسالمي(، وعباس البياتي )االتحاد 

ة في مصيف شقالوة في . وبعد مض ي شهر من اجتماعات اللجنة التحضيري(5)اإلسالمي لتركمان العراق(

 :(6)محافظة أربيل اتفق املجتمعون على النقاط اآلتية

                                                           

 .108- 107( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص1)

 .109( االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص2)

 . 94( هيثم غالب الناهي، المصدر السابق، ص3)

 .181م، ص2012الوصول إلى السلطة، ترجمة مختار األسدي، دار قرطبة، بيروت، ( إسحاق النقاش، 4)

 . 132( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص5)

 . 183صدر السابق، ص( إسحاق النقاش، الم6)
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 م.1992عقد مؤتمر عام للمعارضة العراقية في كردستان العراق في شهر تشرين األول عام  -1

لإلسالميين الشيعة  %35تكون نسب التيارات والقوى السياسية في املؤتمر بالشكل اآلتي:  -2

 %6للقوميين العرب، و %16هم الحركة اإلسالمية الكردستانية، وللكرد بما في %25والسنة، و

للشيوعيين،  %3للعشائر العراقية، و %4لليبراليين، و %4للديمقراطيين، و %4للتركمان، و

 لآلشوريين واملسيحيين.  %3و

 مثلوا جميع فصائل املعارضة الع234وبناًء على ذلك توافد على مصيف صالح الدين )      
ً
راقية، إذ ( مندوبا

تشرين األول  31 – 27انعقد أّوَل اجتماع عاّمٍ لهم في العراق وهو ما ُعرف بـ )مؤتمر صالح الدين( للمدة من )

 .(1)م(1992

قرَّ املؤتمرون )مشروع النظام األساس ي للمؤتمر الوطني العراقي املوحد(، الذي تكون من فقرات عدة        
َ
أ

 :(2)أهمها

اق املستقبل ال يمكن احتكار حكمه من قبل حزب واحد أو طرٍف سياس ي أو يؤمن املؤتمر بأنَّ عر  -1

 قومي أو مذهبي واحد.

التشكيلة الحكومية التي يصار اليها ستكون مركزية بمعنى أنَّ نطاق صالحيتها سيشمل العراق  -2

 كله.

وبين في السعي لإلفراج عن األموال العراقية والعمل على تحويل جزء منها ملساعدة السكان واملنك -3

 العراق.

جرى بعد ذلك اختيار أعضاء املجلس الرئاس ي وهم كل من: )السيد محمد بحر العلوم، ومسعود        

، برئاسة (3)البارزاني
ً
 (، وأعضاء املجلس التنفيذي الذي تكون من ستة وعشرين عضوا

 وعضوية كل من: (4)أحمد الجلبي

                                                           

 . 253-252( علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص1)

 . 145-144( عزيز قادر الصمانجي، المصدر السابق، ص2)

م وفي عام 1966م تولى قيادة جهاز االستخبارات الكردية عام 1946مسعود البارزاني: ولد في كردستان إيران عام  )3)

م، وبعد 1979طي الكردستاني، وانتخب بعد وفاة والده رئيساً للحزب عام م دخل اللجنة المركزية للحزب الديمقرا1970

م. ينظر: حسن 2009م، ثم ُجدد انتخابه عام 2005م أصبح رئيساً إلقليم كردستان عام 2003سقوط النظام العراقي عام 

 .582لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص

م في بغداد من أسرةٍ ثريٍة إذ شغل جده عبد الحسين 1944ولد عام  أحمد الجلبي: أحمد عبد الهادي عبد الحسين الجلبي( 4)

م وقضى أغلب اوقاته متنقالً بين األردن ولبنان 1958تسعة مناصب وزارية في الحكومة الملكية غادر العراق عام 

ه في الرياضيات م حصل على شهادة الدكتورا1997م إلى 1992والواليات المتحدة األمريكية، عاد إلى إقليم كردستان عام 
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)حركة  (3))حزب الدعوة اإلسالمية(، وعزة الشابندر (2)العسكري )بع ي سابق(، وسامي  (1))هاني الفكيكي)

)الحزب  (4)جند اإلمام(، وباقر جبر الزبيدي)املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في العراق(، وهوشيار زيباري 

)حركة الوفاق الوطني(، وغيرهم((، كل ذلك جاء بالتوافق وليس  (5)الديمقراطي الكردستاني(، وأياد عالوي 

 . (6)نتخاب، كشرٍط تم االتفاق عليه لتجنب هيمنة األكثريةباال 

ة لجان متخصصة لوضع سياسات املؤتمر الوطني موضع         إلى ذلك، انبثقت عن املؤتمر عدَّ
ً
مضافا

التنفيذ، وهي لجنة أعمال اإلغاثة ومهمتها تنسيق أنشطة اإلغاثة الدولية في جميع أنحاء العراق، واللجنة 

 ملرحلة ما بعد نظام البعث، يعتمد على االقتصاد الحر والقطاع االقتصادية ا
ً
 اقتصاديا

ً
لتي قدمت مشروعا

 من الضباط 
ً
الخاص كحٍل ملشاكل العراق االقتصادية، في حين ضمت لجنة املقاومة امليدانية عددا

                                                           

من جامعة شيكاغو وعمل أستاذاً في الجامعة األمريكية في بيروت تزوج من السيدة اللبنانية ليلى عسيران ابنة السياسي 

م عاد إلى العراق وتسنم عدة مناصب منها 2003م وعقد قرانه السيد موسى الصدر وبعد عام 1972عادل عسيران، عام 

م إثر نوبةً قلبيةً. ينظر: المصدر نفسه، 2015م، توفي في بغداد عام 2014ن العراقي عام رئيس اللجنة المالية في البرلما

 .312ص

م طرد من كلية الصيدلة ألسباب سياسية كان عضواً في حركة أنصار 1936( هاني الفكيكي: ولد في مدينة بغداد عام 1)

ع الحزب لذلك ُهجر إلى اسبانيا، انخرط في م وقد حصلت خالفات له م1954اإلسالم، لكنه انضم إلى حزب البعث عام 

 .  642م. ينظر: المصدر نفسه، ص1998م، توفي عام 1991صفوف المعارضة العراقية بعد حرب الخليج الثانية 

م انتمى إلى تنظيم حزب 1953سامي العسكري: هو سامي جاسم عطية فرحان العسكري ولد في مدينة الناصرية عام ( 2)

داية السبعينات، هاجر من العراق بسبب المضايقات األمنية ليستقر به الحال في ايران، ثم عاد إلى الدعوة اإلسالمية ب

م. ينظر: المصدر نفسه، 2014-2005م ليصبح عضواً في مجلس النواب العراقي للمدة من 2003العراق بعد عام 

 .293ص

تدائية والثانوية فيها ثم حصل على شهادة البكالوريوس م أكمل دراسته االب1950( عزة الشابندر: ولد في مدينة بغداد عام 3)

م ليصبح 2003من جامعة بغداد، وبسبب معارضته للنظام العراقي غادر العراق بداية عقد الثمانينات، ثم عاد بعد عام 

 .417م. ينظر: المصدر نفسه، ص2014عضواً في مجلس النواب العراقي حتى عام 

م درس العلوم السياسية في األردن 1953محمود محمد زيباري في مدينة السليمانية عام ( هوشيار زيباري: ولد هوشيار 4)

م وأصبح عضواً في الحزب الديمقراطي الكردستاني 1979م ثم حصل على شهادة الماجستير في االجتماع عام 1967عام

م. ينظر: حسن لطيف 2014ام م، أصبح وزيراً للخارجية في الحكومة المؤقتة واستمر في منصبة حتى ع2003وبعد عام 

 .646-645الزبيدي، المصدر السابق، ص

م وحصل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة بغداد ثم حصل على 1945( أياد عالوي: ولد في بغداد عام 5)

نه عام م ثم انفصل ع1958م، انضم إلى حزب البعث عام 1979م ثم الدكتوراه من لندن عام 1973شهادة الماجستير عام 

م 2003م، عاد للعراق بعد عام 1991م، أسس بالتعاون مع بعض البعثيين في الخارج )حركة الوفاق الوطني( عام 1975

وتسنم مناصب عدة أهمها رئيساً للحكومة االنتقالية ورئيس مجلس السياسات الخارجية ونائب رئيس الجمهورية. ينظر: 

 . 108-107المصدر نفسه، ص

 .161-160ي، المصدر السابق، صهادي حسن عليو )6)
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املساعدات  العسكريين ممن التحقوا بمعسكرات املعارضة العراقية وأوكلت إليها مهمة السعي للحصول على

 .(1)العسكرية من الدول الصديقة واملجاورة

بعها النظام الحاكم      
َّ
وفي نهاية املؤتمر صدَر البياُن الختامي الذي تضمن شجب السياسات القمعية التي يت

في العراق، وضرورة العمل الجماعي لإلطاحة به وإقامة حكم ديمقراطي حر، كما اعترف البيان بحق الكرد 

 الفيدرالية القاعدة التي تستند عليها العالقات املستقبلية بينهم وبين العرب، كما  في تقرير
ً
املصير معتبرا

 .(2)أشار البيان إلى حقوِق األغلبية الشيعية التي استهدفها النظام العراقي بصورٍة خاصة

راقية، لذلك انضوت لقد سعى املؤتمر أْن يكون املظلة الرئيسية لتنسيق أنشطة فصائل املعارضة الع      

 
ً
في بادئ األمر تحت مظلته كل الحركات والقوى املعارضة اإلسالمية وغيرها، ونتيجة لذلك شكل املؤتمر قوة

 .(3)عسكرية خاصة باملعارضة العراقية رابطت في شمال العراق

 ملواقفها أصدرت تنظيمات سياسية عديدة مجموعة من البيانات، بعد املؤتمر س      
ً
جلت فيها وإظهارا

دت قوى سياسية أخرى عضويتها في هيئات املؤتمر، فيما قررت بعض  تحفظاتها على نتائجه وهيئاته، وجمَّ

 .(4)القوى االنسحاب من العمل تحت مظلة املؤتمر الوطني العراقي املوحد

 يتضح لنا مما سبق بعض النقاط الهامة وهي كاآلتي:       

                                                           

أوصت لجنة  المقاومة بوصايا هامة منها، ضرورة استثمار خبرات العسكريين العراقيين المقيمين في المنفى، ومطالبة ( 1)

م بإعادة األسلحة والمعدات العراقية التي استولى عليها إلى 1991التحالف الدولي الذي شارك في حرب الخليج الثانية عام 

 .162-161ر الوطني العراقي الموحد. ينظر: المصدر نفسه، صالمؤتم

 .254علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص( 2)

م، مقدمات وأسباب، مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد 2003االحتالل األمريكي للعراق  رائد السوداني، )3)

 .100، صه1429الشهيد محمد الصدر، )د . م(، 

لمنسحبة حزب الدعوة اإلسالمية  إذ قدم مشروعاً لتصحيح  المؤتمر )بحسب رأيه( فلم يجد تجاوباً كان من أبرز القوى ا( 4)

 ومن أهم ما ورد في مشروعه التصحيحي:

 تجميد الهيأة الرئاسية أو حلها. -1

 تشكيل لجنة من القوى السياسية تكون أعلى هيأة لُصنع القرار. -2

 رئاستها بينهم دورية. تشرف على اللجنة التنفيذية، لجنة خماسية تكون -3

 تتخذ القرارات باالتفاق وليس بالتصويت. -4

وبعد عدٍد من الجوالت من المباحثات في لندن وطهران بين حزب الدعوة اإلسالمية وبين المؤتمر الوطني العراقي الموحد 

 .119-118لم يتوصل الطرفان إلى حٍل. ينظر: االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق، المصدر السابق، ص
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 من األحزاب والتنظيمات وجود الرغبة األكيدة في التخلص من  -1
ً
 كبيرا

ً
النظام العراقي دفعت عددا

السياسية املعارضة وكذلك الشخصيات املناهضة لنظام البعث لالستجابة والتعبير عن موقٍف 

 مسانٍد للمؤتمر الوطني العراقي املوحد.

ي الداخل لقناعتهم إنَّ أيجاد قوٍة عسكريٍة في شمال العراق كانت بمثابة املادة املخدرة للشعب العراقي ف -2

بعدم ضرورة القيام بحركٍة داخليٍة، لوجود تنظيمات سياسية عراقية شكلت قوة عسكرية تعمل على 

 قلب نظام الحكم في العراق.

 في تزعم ساحة املعارضة العراقية  -3
ً
التنافس السياس ي بين أحزاب املعارضة العراقية كان واضحا

ء ذلك من خالل طرح املشاريع الحزبية والتأكيد على والحيلولة دون انفراد األطراف األخرى، جا

قبولها، وكذلك حاالت التجميد وتعليق املشاركة أو االنسحاب من بعض املؤتمرات كل هذا يدل 

 على ذلك.

 من املؤتمرات كانت إعالمية لتدويل القضية العراقية، وللحصول على الدعم املادي  -4
ً
إنَّ كثيرا

 إلقليمية.واملعنوي من الدول الغربية وا

حاولت أطراف املعارضة العراقية أْن تتناغم مع رغبات الشعب العراقي في التخلص من النظام  -5

ه ورضاه.  الحاكم، وهي بهذا تتخلص من عدم رضا الشارع العراقي عليها، وتكسب ودَّ
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 املبحث الثاين

 م(1993-1989النشاط العسكري املسلح )

ل العمليات العسكرية املس
ً
 م(1990-1989لحة )أوال

 اإلسالمية الشيعية تتحين الفرص لإليقاع برأس         
ُ
بعد انتهاء الحرب العراقية اإليرانية، أخذْت املعارضة

م عندما قامْت مجموعة من املعارضة 1989شهر نيسان  27النظام العراقي األمر الذي تم اإلعداد له في 

قيم له بمناسبة عيد باستهداف موكب الرئيس العراقي الذي كان متجه
ُ
 إلى مدينة تكريت لحضور احتفال ا

ً
ا

ال ينقلون الرمل  ميالده، إذ قامت تلك املجموعة بنصِب كميٍن له في شاحنة كبيرة وهم على هيأة عمَّ

 
َ
صيبْت سيارة

ُ
والحص ى، وعند مرور موكب سياراته قامت عناصُر املجموعة بإطالق النار عليه بكثافٍة، وا

ى الحادث إلى مقتل أحد أفراد حمايته وإصابة الرئيس بإطالقات  عدة لم تؤثْر بها؛ لكونها ضد الرصاص، وأدَّ

ها مستمرة بتلك  آخرين، وقد أحيطت العملية بسرية تامٍة، فيما أكدت فصائل املعارضة الشيعية أنَّ

 .(1)املحاوالت حتى الخالص من النظام الحاكم

ملعارضة اإلسالمية الشيعية، القيام بمحاولة انقالبية على ومن العمليات األخرى التي خططت لها ا      

م، اشترك  فيها عدد من ضباط الجيش العراقي وكانت الخطة تقتض ي 1989نيسان  28النظام الحاكم في  

 إلى قصف ( 2)قصف جميع املؤسسات األمنية والحزبية التي يفرض النظام سلطته منها على الشعب
ً
مضافا

راقي والقصر الجمهوري وقد أنيط الدور األكبر للعملية بضباط القوة الجوية املرتبط مقر إقامة الرئيس الع

طط لها وتمكَن 
ُ
بعضهم بعالقات تنظيمية مع فصائل املعارضة اإلسالمية، غير أنَّ املحاولة لم تنْْح كما خ

من العسكريين  النظاُم من كشف املخطط  والسيطرة على الوضع األمني، وألقَي القبض على أعداٍد كبيرةٍ 

فذ حكم اإلعدام فيهم
ُ
 .(3) ون

آب  19ومن املحاوالت واألنشطة العسكرية التي قامت بها املعارضة اإلسالمية الشيعية، ما حصل في        

م فقد قام )أبو عمران( أحد عناصر حزب الدعوة اإلسالمية باإلعداد الستهداف رئيس النظام العراقي 1989

                                                           

 (.9، رقم الوثيقة )26/  70د . ك. و، ملفات المعارضة السياسية ، رقم الملفة ( 1)

 . 326( تشارلز تريب، المصدر السابق، ص2)

 م. 1989أيار  9(، 305( الشهادة )صحيفة(، طهران، العدد )3)
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ه (1)مصنع القعقاع إلنتاج الصواريخ الذي يقع بين قضائي اليوسفية واملحمودية عندما قام  بزيارٍة إلى ، لكنَّ

، وأسفر عن مقتل أربعمائة وثمانين (3)الذي حصل في املصنع بعد خروجه منه بلحظات (2)نجا من االنفجار

 وجرح أكثر من ثمانمائة وخمسة عشر آخرين
ً
منية بحملة ، وعلى إثر ذلك قامت أجهزة النظام األ (4)شخصا

 . (5)اعتقاالت واسعة بين صفوف املدنيين والعسكريين ملعرفة الجهة املنفذة

وبناًء على تصعيد العمليات املسلحة أعلنْت السلطاُت العراقية أنَّ مجموعة من عناصر املعارضة           

بغداد، وتمكنت م مع قوات أمن النظام في العاصمة 1989اإلسالمية الشيعية اشتبكت مطلع شهر أيلول 

من قتل وإصابة عدد منهم، وقد ذكرت وكالة )رويترز( لألنباء بأنَّ األجهزة األمنية انتشرت في شوارع بغداد 

 من نظام بغداد باتساع نطاق 
ً
 رسميا

ً
بزي مدني وقامت بحملٍة واسعٍة لتفتيش السيارات، ويعد ذلك اعترافا

 . (6)العمل املسلح ضده

ات املسلحة املعدة الستهداف الخبراء والدبلوماسيين هاجمت إحدى املجموعات وضمن سياق العملي       

 للخبراء 1989املعارضة بالقنابل اليدوية واألسلحة الخفيفة في العشرين من شهر أيلول 
ً
 ليليا

ً
م ناديا

 .(7)واملستشارين البريطانيين العاملين في املؤسسات املدنية والعسكرية للنظام

                                                           

وهو من ( pazofet)( البريطانية وكان اسمه بازوفت opserver AL(( حاول أحد الصحفيين العاملين في مجلة 1)

ا بدأ بجمع المعلومات ألقت 1990أصل إيراني ويحمل الجنسية البريطانية في شباط  م التحقيق في الحادث المذكور، ولمَّ

المخابرات العراقية القبض عليه، وبعد اتهامه بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني ُعرض على شاشات التلفاز حيث أدلى 

عليه وانتُزعت منه بالقوة، وقد أدَّى حكم اإلعدام عليه إلى موجة احتجاج شملت أغلب دول باعترافات بدا وكأنها فرضت 

م، 1991، شركة المطبوعات للنشر، بيروت، 2بيار سالنجر واريك لوران، المفكرة المخفية لحرب الخليج، طالعالم. ينظر: 

 م. 1989آب  28(، 405؛ صحيفة الجهاد، العدد )27ص

يا أحرار العراق إنَّ حوادث تفجير مصانع القعقاع باقر الحكيم بياناً على إثر تلك الحادثة جاء فيه: "  أصدر السيد محمد( 2)

والتي حشد لها النظام ثروات وقدرات العراق، أحرجت النظام وضيقت الخناق عليه مما جعله يعترف علناً بتلك العملية 

". لالطالع على نص البيان ينظر: عبد محسن رة الخسائررغم محاوالت التكتم عليها أو تخفيفه لحجم الواقعة وكث

؛ 84العامري، نزف القلم، بيانات الشهيد الحكيم ،الكتاب الثالث، مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، )د . م(، )د . ت(، ص

 م.1989أيلول  19(، 323صحيفة الشهادة، العدد )

 .32بيار سالنجر، المصدر السابق، ص (3)

 م. 1989أيلول  3(، 416ر، العدد )( صحيفة لواء الصد4)

 . 332-331( حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية في معترك األحداث، الكتاب الرابع، ص5)

 م. 1989أيلول  17(، 418( صحيفة لواء الصدر، العدد )6)

 م.1989أيلول  24(، 419( صحيفة لواء الصدر، العدد )7)
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 1989نفسه شهدت بغداد أواخر شهر تشرين الثاني وفي السياق       
ً
 تركيا

ً
 استهدف دبلوماسيا

ً
م،  انفجارا

 لحظة االنفجار الذي أسفَر 
ً
ه لم يكْن موجودا  على سيارته وسط العاصمة بغداد، إال أنَّ

ٌ
لقيت قنبلة

ُ
عندما ا

 .(1)عن حدوث أضراٍر في البنايات القريبة وتدمير السيارة بالكامل

 من ذلك بعض النقاط وهي: يتضح لنا    

 املعارضة اإلسالمية الشيعية أخذْت تنوع فعالياتها العسكرية ضد مصالح النظام العراقي باستهداف  -1
إنَّ

 كل من يتعاون معه من الشخصيات األجنبية. 

العراق أرادت املعارضة اإلسالمية الشيعية توجيه رسالٍة واضحٍة إلى الجميع بعدم دعم النظام الحاكم في  - 2

 ملرمى نيرانهم.
ً
 سيكون هدفا

َّ
 وإال

 من خالل استهداف  - 3
ً
 واسعا

ً
أرادت املعارضة اإلسالمية الشيعية أْن يكون لعملياتها املسلحة صدًى إعالميا

 على كثيٍر من تلك العمليات.
ً
 الشخصيات األجنبية بعد أْن كانت السلطة الحاكمة تعتم إعالميا

استفهام على عدم قدرة األجهزة األمنية في ضبط سيطرتها على النشاط املسلح سجلت تلك الحوادث عالمة  - 4

 للفصائل اإلسالمية الشيعية الذي أخذ يستهدف الدبلوماسيين األجانب.

وإلى جانب ذلك نجا رئيُس النظام الذي كان برفقة امللك األردني )الحسين بن طالل( في كانون الثاني          

اغتيال تعرضا لها عندما قامت مجموعة مسلحة بفتح نيران أسلحتها الخفيفة على م من محاولة 1990عام 

، كما تمكنت عناصر مسلحة تابعة لحزب الدعوة اإلسالمية خالل شهر أيلول (2)السيارة التي كانت تقلهما

، وعلى إثر ذلك ق12م، من تفجير مخازن األسلحة في محافظة البصرة نتج عنها تدمير)1990
ً
ام ( مستودعا

رئيس النظام بعزل رئيس أركان الجيش نزار الخزرجي من منصبه ال سيما بعد انتشار إشاعات أشارت إلى  

استالم األخير رسائل من ضباط متقاعدين لهم ارتباطات سياسية مع املعارضة العراقية تطالبه بالتحرك 

 .(3)إلنقاذ العراق من األوضاع التي يمر بها

                                                           

 م. 1989ثانيتشرين ال 31(، 329( صحيفة الشهادة، العدد )1)

؛ صحيفة 309م، ص2017( عبد الرحمن مظهر الهلوش، صدام حسين الجمهورية الخامسة، الدار العربية، بيروت، 2)

 م. 1990كانون الثاني  14(، 435لواء الصدر، العدد )

كيفية مواجهة كنت أعددت تقريرين حول القوات العسكرية العراقية و( ذكر نزار الخزرجي سبباً آخراً لعزله إذ قال: " 3)

م استدعاني الرئيس صدام حسين إلى اجتماع حضره وزير الدفاع وقائد 1990أيلول  18قوات التحالف الدولي، وفي 

ً ثم قال: " فريق نزار أنت اعددت  القوة الجوية ومدير االستخبارات العامة، ومنذ بدء االجتماع كان الرئيس منزعجا

التقريرين وأشرُت إلى أنَّ اإلمكانيات غير متكافئة بين الطرفين، وهذا يعني  تقريرين اُريدك أن تناقشهما، بدأت بعرض
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ل مقدمات االنتفاضة
ً
 الشعبانية )االحتالل العراقي للكويت( وموقف املعارضة الشيعية منه .  انيا

أدرَك رئيُس النظام صدام حسين بعَد انتهاِء الحرب مع إيران واستمرار القمع للمنظمات والحركات       

ه لم يقِض على التحديات التي تهدد منصبه ب مع وعليه أْن يعالَج تأثيرات الحر  (1)اإلسالمية الشيعية، أنَّ

 عن النقص في إنتاج النفط   (2)إيران
ً
على االقتصاد العراقي لكونها استنزفت االحتياط النقدي للبالد، فضال

 أخذْت الكويُت في (3)وتصديره
ً
 بزيادة إنتاجها النفطي1988آب  9، ومما زاد األمر سوءا

ً
وقيامها  (4)م قرارا

، وعلى إثر (5)دية املتنازع عليها بين العراق والكويتبسحب النفط من حقِل الرميلة الواقع في املنطقة الحدو 

م(، إذ ألقى فيه 1990آيار  30-28تلك األزمة انعقد في بغداد مؤتمر القمة العربية الطارئ للمدة من )

الرئيس العراقي كلمته التي اتهَم فيها الكويت واإلمارات بتخفيض أسعار النفط إللحاق الضرر بالعراق، وقال 

 خسر العراق بليون دوالر في السنة، العربية ورؤسائها: " مللوك الدول 
ً
كلما ان فض سعر البرميل دوالرا

 على بالدي
ً
 اقتصادية

ً
اقع يشنون حربا  أنظاره إلى أمير دولة الكويتفأنتم في الو

ً
 .(6)"، وكان موجها

                                                           

عدم وجود فرصة للقتال وستدمر قواتنا في أماكنها وستكون هناك غارات شاملة تدمر المواقع الحساسة والبنى التحتية 

هجمات جوية تدوم أكثر من  لمدة ال تقل عن شهر قبل أن يبدأ الهجوم البري، انفعل الرئيس وقال: شنو، ليس هناك

شهر، مجرد يوم أو يومين ثم تبدأ المعركة البرية وفيها سنلقنهم الدرس، أجبته سيدي، لن تتاح لنا فرصة المواجهة 

سيدمرون كلَّ شيء وبعدها يتقدمون برياً، ثم وقف الرئيس مستاًء ومنزعجاً أكثر وقال: فريق نزار لماذا ال تقول الصراحة 

تحارب، آلمني كالمه وقلت له سيدي أنا عسكري ويجب أْن اقول لك الحقيقة وهي أسوأ مما ذكرت، بعدها  أنك ال تريد أن

". ينظر: غسان أنهى الرئيس االجتماع غاضباً، وفي اليوم التالي استلمت رسالة إقالتي من منصب رئيس أركان الجيش

 .210-209تشربل، المصدر السابق، ص

 . 325ابق، ص( تشارلز تريب، المصدر الس1)

( َعدَّ رئيس النظام العراقي نجاحه في إضعاف الثورة اإلسالمية في إيران عمالً وفر الحماية للعراق والمنطقة العربية، 2)

لذلك اعتقد أنَّ هذا الدور كلف العراق كثيراً ويجب أْن يقابل بالعرفان واالمتنان من الدول العربية، وتوقع مساعدة العرب 

( ملياراً ولذلك 40( مليار دوالر، قدم العرب منها )450أن يلغوا ديونهم لكون العراق أنفق أكثر من )له بعد الحرب، ب

 . 202اُصيب الرئيس العراقي بخيبة أمل. ينظر: غسان تشربل، المصدر السابق، ص

رة، كلية العلوم م، رسالة ماجستير غير منشو2011-1990حيدر صبحي عفات الجوراني، العالقات العراقية الكويتية ( 3)

 .30م، ص2012السياسية، جامعة بغداد، 

 .110بيار سالنجر واريك لوران، المصدر السابق، ص( 4)

 .74م، ص1991محمد فهيم درويش، غزو الكويت بين شريعة الغاب والقانون الدولي، مؤسسة الزهراء، الكويت، ( 5)

؛ عبد الكريم فرحان، 39-38م، ص2005ار فضولي، تركيا، علي عبد الطائي، حرب الخليج الثانية دراسة تاريخية، د( 6)

 . 159م، ص1995السالم المسلح رؤية في االستراتيجية اإلسرائيلية للسالم، دار البراق، دمشق، 
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ها جوبهت بالرفض ولتسوية األمر حاوَل النظاُم العراقي إيجاد حلول دبلوماسية لخالفاته مع ا         لكويت لكنَّ

، وهذا ما أشار إليه سلطان هاشم أحمد رئيس أركان الجيش العراقي األسبق عندما (1)وزيادة اإلنتاج النفطي

ت إلى توتر العالقات ودعت العراق إلى اجتياح الكويت فأجاب:  ُسئل عن األسباب غير املعلنة التي أدَّ

اقب الخرون،" موضوع النفط وموضوع التجاوزات الحدودية، والتطاول  األسباب كما أعلم وكما ير

اقية، ولكن أؤكد أن األساس هو موضوع أسعار النفط  .(2)"على القيادة العر

، (3)وبعد تطوٍر سريٍع وغير منظوٍر لألحداث أطلَق الرئيُس العراقي تصريحاٍت أزعجْت الدول الكبرى         

 1990قي صبيحة الثاني من آب وبعدها تفاجأ العالم بما فيه الشعب العرا
ً
ت إذاعة بغداد بيانا

ّ
م عندما بق

 من الثوار أطاحت بحكومة الكويت ويطلبون املساعدة من العراق وقررْت 
ً
 أعلنت فيه أنَّ مجموعة

ً
عسكريا

، وبذلك قاَم النظاُم العراقي باحتالل الكويت من دوِن علم مجلس الوزراء (4)الحكومة العراقية تلبية طلبهم

 .(5)قيادات العسكرية العلياوال

 حول االحتالل العراقي 1990آب  3وفي ظل تلك التطورات أصدر املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في       
ً
م بيانا

 النظام العراقي يمرُّ بأزمة، اقتصادية خانقة بسحب السياسات العشوائية لألراض ي الكويتية جاء فيه: "
أنَّ

اقيةواإلنفاق على الحرب والتسلي اإليرانية ويسعى لعالج ذلك عن طريق -ح العسكري أبان الحرب العر

 
ً
 ضعف دول الوليج عسكريا

ً
، (6)"أخذ الضرائب من حكام الوليج للت لص من ديونه املتراكمة مستغال

 والشعوَب أْن تفرَض العزلة على النظام الحاكم في العراق الذي أثاَر املشاكَل 
َ
 كما دعا البيان جميَع األنظمة

                                                           

 .36حيدر صبحي الجوراني، المصدر السابق، ص( 1)

 .37المصدر نفسه، ص (2)

". يء ضد العراق سوف نعمل على جعل النار تلتهم نصفهموهللا إذا حاولت إسرائيل القيام بش( جاء في إحداها: "3)

 . 72-71م، ص2007لالطالع على نص الخطاب ينظر: مركز دراسات الوحدة العربية، الحرب على العراق، بيروت، 

 .529بيار سالنجر واريك لوران، المصدر السابق، ص( 4)

كنت في فأجاب: " "متى علمت باالحتالل" ؟آنذاك،  في هذا الصدد ُسئل نزار الخزرجي رئيس أركان الجيش العراقي( 5)

منزلي واتصل بي سكرتير القيادة العامة الفريق عالء الدين الجنابي وطلب مني الحضور، وحين دخلت مكتبه قال: 

"أكملنا احتالل الكويت"، سألت كيف؟ فقال "الحرس الجمهوري والقوة الجوية وطيران الجيش أنهوا احتالل الكويت"، 

ربع ساعة وصل وزير الدفاع عبد الجبار شنشل وتم إبالغه بالطريقة نفسها، وقال األخير: "أنَّه سمع نبأ دخول وبعد 

. ينظر: عزيز الدفاعي، دولة البعد الواحد، مطابع الحرف العربي، القوات العراقية إلى الكويت من مذياع السيارة"

؛ غسان 27م، ص2012، بابل، 3لشعبانية في الحلة، ط؛ عبد الرضا عوض، االنتفاضة ا262-261م، ص2011بيروت، 

 .207تشربل، المصدر السابق، ص

 م.1990آب 4(، 461صحيفة لواء الصدر، العدد )( 6)
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 لالضطراب السياس ي  
ً
 للمشاكل وتجددا

ً
 على أنَّ استمرار بقائه يستلزم استمرارا

ً
والفتَن في املنطقة، مؤكدا

 .(1)واألمني في عموم املنطقة

ويتضح من ذلك كله أنَّ املعارضة اإلسالمية الشيعية التي كان املجلس األعلى للثورة اإلسالمية يمثل أحد        

تغالل تلك األحداث وتوظيفها لخدمة قضية املعارضة التي كانت تطالب بإسقاط أبرز أقطابها حاولت اس

النظام العراقي واستبداله بنظاٍم آخر يضُم جميَع القوى السياسية العراقية وعدم التفرد بالسلطة التي 

عافه ومن تسببت في األزمات التي مّر بها البلد واملنطقة، لذلك جاءْت املطالبات بعزل ذلك النظام لغرض إض

مَّ امكانية إسقاطه.
َ
 ث

د         
َّ
 رفض فيه االعتداء وأك

ً
بإزاء تلك األحداث الخطيرة أصدر السيد الخوئي في اليوم التالي لالحتالل بيانا

 .(2)على حرمة التصرف في ممتلكات املواطنين الكويتيين واعتبر الصالة باطلة في املمتلكات الخاصة

 من  وهنا يبدو أنَّ موقف       
ً
 ودينيا

ً
ما كان عقائديا

ّ
 فحسب، وإن

ً
 سياسيا

ً
املرجعية الدينية لم يكْن موقفا

أجل إفهام املجتمع بحرمة سلب ممتلكات اآلخرين والتصرف فيها؛ لكون ذلك يتنافى مع ثوابت الشريعة 

 اإلسالمية. 

 أكد فيه 1990آب  4ومن جهة أخرى أصدر حزب الدعوة اإلسالمية في        
ً
بأنَّ املعارضة اإلسالمية م بيانا

هْت الرأَي العام العاملي وشعوب املنطقة إلى خطورة النظام العراقي، لكنَّ القوى العاملية  الشيعية نبَّ

واإلقليمية دعمْت ذلك النظام ووفرْت له اإلسناد العسكري واالقتصادي والسياس ي واإلعالمي السيما في 

 .(3)حربِه مع إيران

 بغية وعلى إثر تلك ال     
ً
 دوليا

ً
تطورات تدخلْت الوالياُت املتحدة األمريكية في الشأن العربي وشكلْت تحالفا

 على العراق في 
ً
م دمرْت فيه البنى التحتية وجميَع 1991كانون الثاني  17تحرير الكويت، ثم شنْت هجوما

رْت بعض الفتاوى من ، ونتيجة لذلك صد(4)املراكز واملنشآِت الحيوية واالقتصادية واملدنية والعسكرية

                                                           

 . 99( نبيل العلوي، المصدر السابق، ص1)

الصدر بحرمة  كانت الفتاوى واضحة بهذا الشأن من العلماء ال سيما فتاوى السيد عبد األعلى السبزواري، والسيد محمد )2)

 .115استخدام أي شيء مغصوب من أرض الكويت. ينظر: عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص

م، 2014( لالطالع على نص البيان ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، الكتاب السادس، شركة البنفسج، بغداد، 3)

 . 36-30ص

 .71م، ص1993اوالت استعادتها في التاريخ المعاصر، دار الحكمة، بغداد، ( خالد يحيى الجبوري، الكويت ومح4)
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علماء الحوزة في النجف أدانت العدوان على العراق بسبب تعرض الشعب لقصف الطائرات األمريكية، 

ولحصاٍر اقتصادي حرمه من أبسط مقومات العيش، فكان املتضرر األول من تلك العقوبات هو الشعب 

ة العدواَن األمريكي على العراق، إذ ، كذلك عارضْت التنظيماُت اإلسالمية الشيعي(1)وليس النظام الحاكم

 في هذا الشأن جاء فيه: "
ً
إنَّ قوات التحالف ارتكبت خطأ أصدَر املجلس األعلى للثورة اإلسالمية بيانا

 باستعمالها القوة العسكرية إلخراج الجيش العراقي من الكويت
ً
، وألقت اللوم على الدول (2)"استراتيجيا

عراقي في حربه مع إيران، ودعتها إلى أْن تتخلى عن عدائها القديم للحركة الغربية ألّنها دعمت النظام ال

 .(3)اإلسالمية العراقية، وأْن تدعم املعارضة العراقية بكل فصائلها لإلطاحة بالنظام الحاكم

وفي السياق نفسه بعث املجلس األعلى للثورة اإلسالمية )السيد عبد العزيز الحكيم( إلى العاصمة       

 في البري
ً
 صحفيا

ً
م، أعلن 1991كانون الثاني  19طانية )لندن( للتباحث بشأن الوضع في العراق، وَعقَد مؤتمرا

فيه رفض الوجود األجنبي على أرض العراق، بعد ذلك التقى بسكرتير الخارجية البريطانية ديفيد جيرو بوث 

(David Gore Boothد له استنكار املعارضة اإلسالمية الشيعية
َّ
اعتداء النظام العراقي على الكويت،  (، وأك

َجَب الحرب التي تؤدي إلى تدمير الشعب ومقدراته، وأضاف أنَّ املعارضة اإلسالمية الشيعية بما تملكه 
َ

وش

 .(4)من قوٍة عسكريٍة ورصيٍد شعبي واسع قادرة على حل املشكلة دون اللجوء للحرب

اإلسالمية الشيعية وهي املجلس األعلى للثورة  ونتيجة لتصاعد األحداث اجتمعت قوى املعارضة       

اإلسالمية في العراق، وحزب الدعوة اإلسالمية، ومنظمة العمل اإلسالمي في طهران خالل شهر شباط 

 ُسمي بـ )1991
ً
 قياديا

ً
( لتنسيق العمل املشترك بينها ومواجهة التحديات البيت اإلسالميم وشكلْت مجلسا

 دعا فيه إلى العمِل الجاد إلسقاط النظام وتصفية مخلفاته والتعاون امليدانية، ثم أصدَر األخيُر 
ً
 مشتركا

ً
 بيانا

                                                           

م، رسالة ماجستير غير 1992-1899( أسامة ابراهيم الركابي، السيد أبو القاسم الخوئي ودوره الفكري والسياسي1)

 . 146م، ص2016منشورة، كلية اآلداب، جامعة ذي قار، 

 م.1990كانون الثاني  18(، 476صحيفة لواء الصدر، العدد ) )2)

 ( المصدر نفسه. 3)

 م. 1991شباط  3(، 487( صحيفة لواء الصدر، العدد )4)
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، ولم تمِض سوى أياٌم على املعركة البرية حتى أعلَن النظام العراقي استسالمه (1)مع الفصائل العراقية األخرى 

 كل تحدياته السابقة (2)بالكامل
ً
 . (3)دون قيٍد أو شرٍط تاركا

تلك األوضاع التي عاشها الشعب العراقي وحالة االنهيار والهزيمة في صفوف الجيش، صرحت في ظل         

أنَّ النظام العراقي حركة املجاهدين العراقيين على لسان مسؤولها السيد عبد العزيز الحكيم جاء فيه: "

، وإننا شوصنا من اليوم األول للحرب أنَّ النظام الحاكم م ى 
ً
 جدا

ً
 حرجا

ً
ما شعر باحتمال يعيش وضعا

 .(4)"انهياره فسيقبل بكل ش يء، ألن بقاءه على رأس السلطة أهم من كل ش يء

ل أسباب اندالع االنتفاضة الشعبانية 
ً
 م. 1991 الثا

لم تكْن االنتفاضة الشعبانية من األحداث املفصلية في تاريخ العراق املعاصر فحسب، بل في تاريخ       

 على تجذر اإلسالم في ضمير الشعب املعارضة اإلسالمية الشيعية، 
ً
 هامة وواضحة

ً
كونها مثلت عالمة

ت (5)العراقي ، لذلك كانت لها أسباب عدة بعضها داخلية وأخرى خارجية أبرزها حرب الخليج الثانية التي أدَّ

دة إلى زيادة مشاكل العراق في املجاالت كافة، ال سيما بعد احتالله للكويت وإصدار مجلس األمن الدولي لع

ى إلى هجوم الواليات املتحدة االمريكية ومن تحالف  (6)قرارات لم يستجْب لها النظام العراقي األمُر الذي أدَّ

م واستمر حتى نهاية شباط من العام نفسه، تكبدت فيها 1991كانون الثاني  17معها من دول العالم في 

 26ي إلى إصدار قراِر االنسحاب من الكويت في ما أجبَر رئيس النظام العراق (7)القوات العراقية خسائر كبيرة

 ذلك بقوله: "1991شباط 
ً
 من العراقم مبررا

ً
اقيين سيتذكرون أنَّ الكويت أصبحت جزءا  .(8)"إنَّ العر

                                                           

 م.   1991شباط  27(، 490( صحيفة لواء الصدر، العدد )1)

 .111م، ص19993إبراهيم النافع، الفتنة الكبرى عاصفة الصحراء، مؤسسة األهرام، القاهرة، ( 2)

م بعد 1991آذار  2( الذي صدر في 686االنسحاب من الكويت غير المشروط طبقاً لقرار )وافق النظام العراقي على ( 3)

خمسٍة وأربعين يوماً من القصف الجوي المنظم على كل المنشآت العسكرية والمدنية في العراق. للمزيد من التفاصيل حول 

 م.2001أيار  24(، 241القرار ينظر: صحيفة نداء الرافدين، العدد )

 م. 1991آذار  3(، 491فة لواء الصدر، العدد )( صحي4)

 .115( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص5)

م وحتى الغزو األمريكي للعراق واسقاط النظام الحاكم في التاسع من نيسان 1990( خالل المدة ما بين الثاني من آب 6)

تحت الفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة وكان أبرزها قرار  ( قراراً معظمها72م، أصدر مجلس األمن الدولي )2003

( الذي أجاز ألعضاء مجلس األمن تنفيذ قراراته بالقوة، وبموجبه شنت قوات التحالف الدولي حرباً على العراق. 678)

 . 45حيدر صبحي الجوراني، المصدر السابق، ص

 . 22م، ص2007، مركز العراق للدراسات، )د . م(،  2، ط( مهدي حسن الخفاجي، أمريكا مصدر االرهاب في العراق7)

 . 416-414( نقالً عن مركز دراسات الوحدة العربية، المصدر السابق، ص8)
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: " (1)(Jurje Bushشباط ألقى الرئيس جورج بوش ) 27وفي       
ً
 إلى الشعب األمريكي قائال

ً
 موجها

ً
لقد خطابا

الجيش العراقي وحققنا أهدافنا العسكرية وقد عادت الكويت من جديد حررنا الكويت وُهزم 

شباط من العام نفسه أعلنْت الواليات املتحدة األمريكية توقف العمليات العسكرية  28، وفي (2)"لشعبها

، وبصدد ذلك أرسَل (3)التي قادتها قوات التحالف الدولي وإعالن النظام العراقي االستسالم دون قيد أو شرط

 موافقة  28وزير الخارجية العراقية طارق عزيز في 
ً
 إلى مجلس األمن الدولي أعلن فيها رسميا

ً
شباط رسالة

 .(4)العراق على االنسحاب من الكويت واالمتثال لقراراِت املجلس واإلفراج عن أسرى الحرب كافة 

 بأنَّ انسحاب الجيش العراقي لقد قابَل النظاُم العراقي تلك األوضاع بحذٍر شديٍد كونه أصبح مت        
ً
يقنا

 على وجوده، فكانت تقديراُت الخبراء في الشأن الدولي تذهب إلى أنَّ الجيش 
ً
 واضحا

ً
بهذه الطريقة يمثُل خطرا

 .(5)العراقي املنسحب من املعركة سيقوم بمحاولة انقالب حال وصوله إلى األراض ي العراقية

ها الساحة العراقية، أبرزها توجيه انتقادات علنية إلى رأس النظام األمر الذي أنتج تطورات عدة شهدت       

وسلطته الحاكمة من قبل أبناء الشعب، وكذلك انفالت الضبط العسكري لغالبية القطعات العسكرية 

ت به الدولة العراقية، فكل ذلك جعل بوادر   عن حالة الضعف العام الذي مرَّ
ً
املنسحبة من الكويت فضال

                                                           

جورج بوش: هو جورج هربرت واكر بوش الرئيس الحادي واألربعين للواليات المتحدة األمريكية، ولد في والية ( 1)

م، 1942( عام Phillipsفي األسطول الجوي األمريكي بعد تخرجه من أكاديمية )م وخدم طياراً محارباً 1924ملتون عام 

فاز باالنتخابات الرئاسية  1989م عضواً في مجلس النواب األمريكي لتبدأ حياته السياسية، وفي عام 1966انتخب عام 

ً للواليات المتحدة األمريكية حتى عام  لمزيد ينظر: عبد الفتاح أبو م. ل2018م، وتوفي عام 1993العامة ليصبح رئيسا

 .50م، ص2005عيشة، موسوعة القادة السياسيين عرب وأجانب، دار سالمة للطباعة، عمان، 

( نقالً عن ريتشارد هاس، حرب الضرورة، سيرة حربين على العراق حرب االختيار، دار الكتاب العربي، بيروت، 2)

 . 161م، ص2010

م، منشورات الهيأة العامة 2001أيلول  11سياسة الخارجية األمريكية بعد أحداث ( شاهر إسماعيل الشاهر، أولويات ال3)

 . 11م، ص2009السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، 

 . 164( غسان بنيان، المصدر السابق، ص4)

 . 570( محمد حسين هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، ص5)
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 في اندالع (1)حة للعيان أمام الشعب العراقياالنتفاض واض
ً
، كما أنَّ واقع الجماهير املحزن مارَس دورا

 . (2)االنتفاضة للتخلص من القمع واالضطهاد الذي استخدمه النظام ضدهم طيلة مدة حكمه

دول األجنبية وإلى جانب تلك األوضاع التي مرت بها البالد أثناء حرب الخليج وما نجم عنها فإنَّ تعهد ال      

بدعم أي تحرك شعبي إلسقاط النظام كان له أثٌر واضٌح في اندالع تلك االنتفاضة وفي مقدمتها الواليات 

 دعا فيه الشعب العراقي  شباط 28في جورج بوش املتحدة األمريكية، فقد أصدر الرئيس االمريكي 
ً
بيانا

 .(4)والسيطرة على زمام األمور  (3)للقيام بثورة ضد النظام

 ملن يحكم        
ً
 على ذلك وضعت الواليات املتحدة األمريكية بمعية اململكة العربية السعودية خطة

ً
وتأسيسا

العراق بعد نظام البعث وتم تهيئة املقرات لفصائل املعارضة العراقية من اإلسالميين والكرد والبعثيين 

كل إليها أمور البالد في مرحلة ما بعد املنشقين عن النظام، وبدأوا العمل على تشكيل القاعدة التي ستو 

، وما ساعد على إعالن االنتفاضة حملة التحريض اإلعالمي لدول الخليج العربي والدول العربية (5)الحرب

 عن إذاعات املعارضة العراقية التي أصبحت مسموعة لدى الشارع العراقي نتيجة لتدمير 
ً
األخرى، فضال

نشأت محطة إرسال تبث (6)جوم الجوي لطائرات التحالف الدوليأجهزة التشويش العراقية أثناء اله
ُ
، كما ا

 (،C.I.A( وكانت تحت إشراف وكالة االستخبارات األمريكية )إذاعة صوت العراق الحرمنها إذاعة تسمى )

                                                           

م، التحق بالحركة االسالمية عام 1960ي، وهو من مواليد الناصرية عام ( مقابلة شخصية مع السيد جبار الموسو1)

كانون  31م، الناصرية، 2013، واآلن عضو مجلس محافظة ذي قار منذ عام م، قيادي في تنظيمات حزب هللا1979

 م.2019الثاني 

اقية، السنة الثانية، العددان ( زهير عزاوي، وجهة نظر غير عراقية في انتفاضة ما بعد حرب الخليج، مجلة دراسات عر2)

 . 259-258م، ص1997الرابع والخامس، 

 .158حسن لطيف الزبيدي، المصدر السابق، ص( 3)

"هناك طريقة اُخرى إليقاف سفك الدماء وهي أْن يقوم ضباط الجيش ( من ضمن ماورد في بيان الرئيس األمريكي: 4)

". ينظر: إسحاق النقاش، شيعة حسين على التنحي عن السلطةالعراقي والشعب بتولي األمور بأيديهم وإجبار صدام 

 .  503م، ص1996العراق، ترجمة عبد اإلله النعيمي، دار المدى، دمشق، 

م 2007( عبد الحسين مهدي عواد، الوثائق الخفية عن مجريات حرب الخليج الثانية، مؤسسة العارف، بيروت، 5)

 .  302-301ص

؛ محمد المشاط، كنت سفيراً للعراق 11م، ص1991بريماكوف في حرب الخليج، بيروت، ( يفغيني بريماكوف، يوميات 6)

 .250-249م، ص2008في واشنطن، حكايتي مع صدام في غزو الكويت، المؤسسة العربية للنشر، بيروت، 
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 للشعب العراقي ألجل القيام بثورة على نظام الحكم وكان لها دوٌر واضٌح في استنهاض
ً
 إذ وجهت نداءاٍت كثيرة

 .(1)الجماهير

كانت األوضاع العامة داخل العراق تنذر بإعالن االنتفاضة، أبرزها اشمئزاز الشعب من سياسة العنف       

 إلى سياسة االنخراط اإلجباري في القوات املسلحة ومعاقبة 
ً
واالضطهاد التي اتبعها النظام الحاكم ،مضافا

 للحرب كونه رآها  (2)من يرفض ذلك بشتى العقوبات قد تصل إلى اإلعدام
ً
كما إنَّ الجندي العراقي كان رافضا

 بال مضموٍن، وبال قضيٍة، 
ً
ه رآها  حربا

حرَب النظام وليس حربهم وال حرَب الشعب املغلوب على أمره، كما انَّ

وبال هدٍف، لذلك أصبحْت القوات املسلحة في واٍد وقيادتها العسكرية في واٍد آخر، ورغم املحاوالت لم تنْْح 

 الدولة في إقناعهم بعدالة وقدسية تلك الحربأ
ُ
 عن انتهاك حقوق اإلنسان تحت حجٍج (3)جهزة

ً
، فضال

واهيٍة بلغت إلى حٍد أنَّ املواطن العراقي أصبح ال يأمن على حريته الشخصية وال على ما يملك بل وكل آرائه 

 سياسة التجويع وإشغال الشعب
ً
بالبحث عن سبل عيشه نتيجة  وعقيدته كانت مهددة في كل لحظٍة، وأيضا

م 1990آب  6في  661للحصار االقتصادي املفروض على العراق بناًء على قرار مجلس األمن الدولي املرقم 

على إثر االحتالل العراقي للكويت، إذ نصَّ القراُر على فرض عقوبات اقتصادية على العراق إلجبار نظامه 

 .  (4)على االنسحاب من الكويت دون قيٍد أو شرٍط 

 

 

                                                           

ثوروا  " ومنها: "اراُضربوا مراكز قيادة الطاغية وانقذوا البالد من الدم( من أكثر النداءات التي أصدرتها االذاعة: "1)

إلنقاذ الوطن من براثن الدكتاتورية ولتجنبوا أنفسكم مخاطر الحرب، يا أبناء دجلة والفرات في هذه اللحظات المصيرية 

من حياتكم وبينما تواجهون الموت على أيدي القوات األجنبية ليس أمامكم خيار للنجاة سوى وضع حٍد لنظام البعث في 

 . 304-303دي عواد، المصدر السابق، ص". عبد الحسين مهالعراق

؛ باقر القبانجي، 310م، ص2005( طالب الحسن، بطانة السلطان، أشباه رجال في دائرة الضوء، دار أور، بيروت، 2)

في   غيبت الجب، أسرار وفضائح عشر سنوات من االعتقال والتعذيب في سجون الطاغية صدام، دار دليلنا للنشر، )د. 

 .107م، ص2005م(، 

؛ سلمان هادي آل طعمه، االنتفاضة الشعبانية في كربالء، دار المؤرخ، قم 304( إبراهيم النافع، المصدر السابق، ص3)

 .19م، ص2012المقدسة، 

؛ 44-42؛ حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، الكتاب السادس، ص543( محمد حسين هيكل، المصدر السابق، ص4)

الحكيم مسؤول في مؤسسة تراث الشهيد الحكيم، النجف األشرف وهو من مواليد مقابلة شخصية مع السيد محمد رضا 

 م.2019كانون الثاني 22م، 1967
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ل االنطالقة األولى لالنتفاضة الشعبانية. 
ً
 رابعا

 فرصة ضعفها وعجزها عن        
ً
 التامة لالنقضاض على السلطة مستغال

َ
اكتسَب الشعُب العراقي الثقة

ضبط شؤون البالد الداخلية، وهنا بدأْت النقطة الحاسمة بإعالن االنتفاضة الشعبانية في املدن العراقية 

 
ً
  .(1)تباعا

ومن املؤكد أنَّ االنتفاضة انطلقْت شرارتها األولى من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي قار، األمُر الذي         

أكدته شهادات العديد من كبار قادة األجهزة األمنية التابعة للنظام العراقي، ومنهم على سبيل املثال ال 

ى حرب( على لسان رئيس أركان الجيش العراقي الحصر ما نقله غسان تشربل في كتابه )العراق من حرب إل

األسبق نزار الخزرجي، عندما ُسئل كيف أخرجك الرئيس العراقي من رئاسة أركان الجيش ثم استدعاك 

 بعد اندالع الحرب عام 
ً
: "1991مجددا

ً
كلفني الرئيس صدام حسين أن أذهب إلى الجنوب م؟ فأجاب قائال

 من تقدم قوات التحالف الدولي إلى الناصرية بعدما تمكنت لتشكيل خط دفاعي على نهر الفرات، خو 
ً
فا

شباط  27من احتالل قاعدة اإلمام علي)عليه السالم( الجوية القريبة من مركز املدينة ..... وفي مساء 

خرأ، ففي األول 1991
ُ
م وصلت إلى الناصرية حي  تم التوصل إلى وقف إطالق النار، وهنا بدأت قصة ا

حافظ الناصرية إلى مقري في أطراف املدينة وقالل إنَّ السكان تمردوا في مدينة الفهود من خذار جاءني م

 أن الثوار سيطروا على كرمة بني سعيد وبعدها 
ً
وقتلوا بعض العناصر الحزبية واألمنية، وأخبرني الحقا

اقتحموا دار القائمقامية وقتلوا القائمقام وعناصر األمن  .(2)"على قضاء سوق الشيوخ و

         :
ً
دها قادة االنتفاضة الشعبانية منها ما ذكره السيد جبار املوسوي قائال

َّ
كما أنَّ هناك دالئل أخرى أك

اقية انطلقت  14إنَّ االنتفاضة الشعبانية انطلقت من ناحية الفهود ليلة " شعبان وهي أول مدينة عر

يعية اتصاالت مع كل مجاميع املعارضة منها شرارة االنتفاضة، إذ كان لدأ قادة املعارضة اإلسالمية الش

اقية واألهوار د بأنَّ (3)"وفصائلها في املدن العر
ّ
، وكذلك أشاَر السيُد حمزة املوسوي إلى هذا األمر وأك

                                                           

 . 102م، ص1991م، دار الوفاق، بيروت، 1991( ماجد الماجد، انتفاضة الشعب العراقي 1)

 . 231( غسان تشربل، المصدر السابق، ص2)

 م. 2019كانون الثاني  31ادي في تنظيم حزب هللا ، الناصرية، ( مقابلة شخصية مع السيد جبار الموسوي قي3)
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د على هذا املعنى )(1)االنتفاضة انطلقت من مدينة الفهود
ّ
( أحد قادة ناجي سلطان الزهيري ، كما أك

قطة تفتيش في منطقة تل اللحم بعد سيطرتهم على مناطق سوق الشيوخ، االنتفاضة، بأنَّ الثوار نصبوا ن

ه ال  وكانوا يفتشون السيارات القادمة من محافظة البصرة ويسألون عن الوضع فيها، فكانْت إجابتهم أنَّ

آذار  1يوجد ش يء سوى الجيش املنكسر ولم يتحدثوا عن انتفاضة الجماهير فيها وكان ذلك في يوم 

 قادة املعارضة اإلسالمية اتفقوا في ما ذكر غانم عبد الحسن )أبو عارف الجابري(: " ، في(2)م1991
أنَّ

 تقوم مجموعة ناحية الفهود بإطالق قاذفة صواريخ في الجو إلعالم مجموعة ناحية 
ْ
االجتماع األخير أن

في ناحية  الطار بدأ شرارة االنتفاضة وتم ذلك بالفعل، فقد تحركت األخيرة بعد انطالق االنتفاضة

 (3)الفهود"

وفي الوقت نفسه أشارْت بعُض املصادر إلى أنَّ انطالقة االنتفاضة كانت من محافظة البصرة، عندما         

 فال اتصاالت وال 
ً
كان الجنود في أقص ى حاالت االنهيار النفس ي وهم يواجهون املجهول إذ إنهاَر البلد تماما

، نتيجة لذلك شعَر الجنوُد العراقيون بأنَّ (4)لى طول الطريقجسور وال كهرباء، والطائرات تطاردهم ع

 (5)مسؤوليتهم قد حاَن وقتها لبيان وجهة نظرهم بالطريقة التي يفهمونها
ً
، وبعد أْن أصبحت البصرة مركزا

لتجمع الجنود املنسحبين الذين استقبلوا بين السخرية والتعاطف من قبل الجماهير، عند ذلك انبرى 

ه نيران 1991آذار  2أحدهم في  م نتيجة ملا عانته القوات املسلحة العراقية من أهوال الحرب ونتائجها، ووجَّ

                                                           

م أكمل دراسته االبتدائية والثانوية فيها، 1962( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي، ولد في مدينة الناصرية عام 1)

شعبان عام  15م، وبعدها التحق في صفوف المعارضة في االهوار، وأسس قوات 1986وتخرج من معهد المعلمين عام 

 م. 2019شباط  7م، الناصرية، 1991شعبان االسالمية عام  15م، التي تحول اسمها فيما بعد إلى حركة 1987

( مقابلة شخصية مع األستاذ ناجي سلطان الزهيري أحد قادة االنتفاضة وهو صحفي واعالمي ولد في مدينة سوق الشيوخ 2)

م الشتراكه في أحداث االنتفاضة 1991ية فيها، وقد هاجر إلى هولندا عام م، أكمل دراسته االبتدائية والثانو1962عام 

م، ويشغل اآلن رئيس تحرير 2003الشعبانية وحصل فيها على شهادة البكالوريوس في التاريخ، عاد إلى العراق بعد 

 م. 2019آذار  15جريدة بابليون، وعضو نقابة الصحفيين البريطانيين، الناصرية، 

م وحاصل 1963صية مع غانم عبد الحسن )أبو عارف الجابري( أحد رجال االنتفاضة وهو من مواليد ( مقابلة شخ3)

 م. 2019آب  30على شهادة المتوسطة، ناحية الطار، 

 .226علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص( 4)

 . 76( رائد السوداني، المصدر السابق، ص5)
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ً
سالحه إلى جدارية كبيرة تحمل صورة الرئيس العراقي وسط مدينة البصرة، فكانت تلك الحادثة إيذانا

 .(1)بانطالق االنتفاضة

القتها األولى من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي يتضح مما سبق أنَّ االنتفاضة الشعبانية كانت انط       

 إلى شهادات قادة املعارضة 
ً
قار، من خالل ما ذكرناه من تصريحات قادة النظام العراقي السابق، مضافا

ها انطلقت من الفهود، كما أننا نالحظ الفرق في تاريخ ضرب الجدارية في البصرة  العراقية التي أشارت إلى أنَّ

م، وكل 1991آذار  1، وبين تصريحات نزار الخزرجي حول تمرد السكان في مدينة الفهود في م1991آذار  2في 

 ما مرَّ يدُل على أنَّ بداية انطالقتها كانت من مدينة الفهود جنوب محافظة ذي قار.

ل تطور أحداى االنتفاضة الشعبانية  وامتدادها في مدن الجنوب والوسط.
ً
 خامسا

ها ثاني أكبر حدٍث ثوري شهده تاريخ العراق  عدَّ املختصون في         الشأن السياس ي االنتفاضة الشعبانية بأنَّ

 بحجم تلك االنتفاضة
ً
 ثوريا

ً
 (2)املعاصر، إذ لم يشهْد منذ ثورة العشرين احتجاجا

ً
ها لم تكْن حدثا ، كما أنَّ

 أو مؤامرة تم اإلعداد لها من خارج الحدود
ً
ها استمدت أسباب(3)عارضا ها ومبرراتها من عوامل داخلية ، بل أنَّ

تبلورْت على مدى سنواٍت طويلٍة من الظلم واالستبداد والتعسف وتكميم أفواه الجماهير ومصادرة حرياتهم 

 .(4)من دون استقناء

م قسٌم كبيٌر من قادة فصائل املعارضة اإلسالمية 1991شباط  18ونتيجة لذلك فقد اجتمع في         

حضره ممثلون عن مقرات املعارضة في محافظات  )رزاق خل تولة(ظة ذي قار في دار الشيعية في أهوار محاف

د أبو حسين الوائلي 
ّ
، وأك

ً
الوسط والجنوب ملناقشة قرار الثورة فخرج األغلُب األعم يتبنى قرار الثورة قريبا

 ينتفضوا حتى يسمعوا بانتفاضة محافظة ذ
َّ

 . (5)ي قارملمثلي املعارضة اإلسالمية في املحافظات أال

                                                           

من تحت الرماد، والدة صدام حسين من جديد، ترجمة علي عباس، ( اندرو كوكبيرن وباتريك كوكبيرن، صدام الخارج 1)

 . 41م، ص2000دار المنتظر للطباعة، بيروت، 

 .105( نبيل العلوي، المصدر السابق، ص2)

 . 257( زهير غزاوي، المصدر السابق، ص3)

سية في العراق، رسالة ماجستير ( أحمد عبد الهادي السعدون، المرجعية الدينية دراسة في فكرها السياسي ومواقفها السيا4)

 . 157م، ص2007غير منشورة، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 

م حاصل 1967( مقابلة شخصية مع األستاذ عبد العالي حزام الزهيري، أحد قادة االنتفاضة الشعبانية وهو من مواليد 5)

 م.2019نيسان  29ق الشيوخ، على شهادة اإلعدادية، ويعمل برتبة عقيد في وزارة الداخلية، سو
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 آخَر في          
ً
 )علي حزام الزهيري(شباط  عقد في دار  22كما ذكَر السيُد حمزة املوسوي أنَّ هناك اجتماعا

في منطقة العبرات بين فصائل املعارضة اإلسالمية الشيعية وقد ضمَّ االجتماُع قياداِت املعارضة امليدانية 

ه إذا سقط (1)أحٌد من املحافظات األخرى  التابعة ملحافظة ذي قار فقط ولم يشترْك فيه ، وتم االتفاق على أنَّ

النظام سوف تسيطر مجاميع األهوار على املدن، ولكْن حصلت املفاجأة بموافقة النظام العراقي على قبول 

وقف إطالق النار واالنسحاب من الكويت دون قيٍد أو شرط، وعلى الرغم من ذلك لم ننثِن عن قرار 

انت لنا اتصاالت مع أبناء املدن والقرى وتمكنا من الحصول على األسلحة من الجنود االنتفاضة  وك 

 
ً
املنسحبين وبدأنا نقترب من املدن نتيجة لضعف األجهزة األمنية آنذاك وأخذنا بتوجيه املجاميع استعدادا

 .(2)إلعالن االنتفاضة

م  وكان 1991شباط  28ن مساء يوم الوميس "أنَّ االجتماع األخير كاوذكَر مبارك عجمي اإلسماعيلي:        

من أبرز الحاضرين فيهل زهير الحاج حفار )أبو حسين الوائلي(، وعبد العزيز أحمد الصال ، وصباح 

 جيل )أبو أسماء العامري(، وحسين جعاز )أبو عبود(، والسيد جبار املوسوي، وعبد الحسن عباس 

عود )أبو أحمد الزهيري(، ورزاق خل تولة، وأبو إيمان، الراض ي )أبو رضا الوليجي(، وعلي حزام الحاج س

 جعفر الجابري، وغيرهم"
ا
، وكانت أعدادهم تتراوح (3)وأبو عمار، وأبو وهب الجابري، وأبو جاسم، ومال

 بالحضور ثم ذكر ما يمُر به البلد من أوضاع  (4)(، وقد بدأ الحديث أبو حسين الوائلي50 –40من )
ً
مرحبا

سلطة البعث، وتطرق في الحديث إلى األخبار الواردة عن انهيار جيش النظام، وضرورة مأساوية تحت حكم 

كسر حاجز الخوف عند عامة الناس، بعدها تحدث اآلخرون عن أوضاع العراق العامة، واتفقوا على 

ضرورة إعالن االنتفاضة، لكن اختلفت آراؤهم في تحديد ساعة انطالق االنتفاضة، فبعضهم من قال يوم 

: "ال
ً
شعْل فتيل سبت وآخرون أرادوها يوم الجمعة، لذلك قطع أبو حسين الوائلي الحديث قائال

ُ
إن لم ن

 النظام سيتعافى ويستعد من جديد إلبادة الشعب لذلك تقرر عدم مغادرة املكان 
االنتفاضة الليلة فإنَّ

                                                           

 . 183م، ص2013( فاضل لفتة الغزي، سوق الشيوخ وذاكرة االنتفاضة الشعبانية، دار الفراهيدي، بغداد، 1)

 م.2019شباط  7مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي،  (2)

م، وحاصل 1965و من مواليد ( مقابلة شخصية مع األستاذ مبارك عجمي االسماعيلي، أحد المشاركين في االنتفاضة وه3)

 م.2019نيسان  23على شهادة البكالوريوس في علوم القرآن، ويعمل في هيأة المستشارين في محافظة ذي قار، الناصرية، 

 ( اتصل الباحث بأبي حسين الوائلي لمعرفة المزيد من التفاصيل لكنه ولألسف الشديد امتنع عن االدالء بمعلوماته.  4)
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 ، وقد استحسن الجميع الرأي، وبذلك (1)"لحين االنطالق نحو أهدافنا املرسومة
ً
كان قرار الثورة داخليا

 بنظر االعتبار أيَّ ظروف إقليمية أو دولية
ْ
 لم يأخذ

ً
 .(2)محضا

سم الحاضرون إلى مجموعتين، مهمة األولى السيطرة على          
ُ
وتمَّ رسم خطة التحرك ووزعْت املهام وق

 م املباني الحكومية، وقد، وأخذْت كُل مجموعة تعد خطتها القتحا(3)ناحية الفهود واألخرى على ناحية الطار

 باتجاه ناحية الفهود بقيادة )أبو وهب الجابري وعبد 
ً
انطلقت املجموعة األولى في الساعة الرابعة فجرا

، وتم االتفاق على مكان التجمع قرب 
ً
العزيز الصالح ونبيل صبار(، وكان عدد القوة املهاجمة أربعين شخصا

بق من الثانية في املبادرة إلى الهجوم، ثمَّ تمت السيطرة على علوة بيع األسماك، وكانت تلك املجموعة أس

ا دائرة األمن فقد حصلت فيها مواجهة خفيفة استسلم بعدها أربعة ضباط وتم  مركز الشرطة بسهولة، أمَّ

، كما سيطرْت إحدى املجموعات على الفرقة الحزبية بعد مواجهة خفيفة لم تسفْر عن (4)اطالق سراحهم

 .(5)خسائر بشرية

ت صالة الفجر          ، وقد أدَّ
ً
ا في ناحية الطار فقد انطلقْت املجموعة وكان عددهم تسعة عشر شخصا أمَّ

على الشارع )السدة الترابية( وانقسمت إلى قسمين، ثم تحركت نحو أهدافها تحت قيادة السيد حمزة 

، وأبو مهند الجابري، وعبد املوسوي، وعبد العالي الزهيري، وعلي حزام الزهيري، ومبارك اإلسماعيلي

الشريف عبد الحسين )أبو تقي(، فسيطرت املجموعة األولى على مقر الفرقة الحزبية دون مواجهة، لعدم 

وجود أي عنصر فيها، وهاجمت املجموعة األخرى مركز الشرطة، حيث تمترس فيه رجال األمن وحصلت 

فيها )مسعد حمود الجابري( وهو أول شهيد م، استشهد 1991آذار  1مصادمات مع العناصر األمنية يوم 

في االنتفاضة، وبعد السيطرة على هاتين املدينتين أصبح سالح الفرق الحزبية ودوائر األمن ومراكز الشرطة 

بيد املنتفضين الذين تقدموا بعد ذلك على ناحية كرمة بني سعيد في اليوم نفسه بشكل مفاجئ وتمت 

من استمرت ملدة ثالث ساعات هربوا بعدها واستشهد في تلك املعركة السيطرة عليها بعد مواجهات مع األ 

                                                           

 . 258المصدر السابق، ص ( زهير غزاوي،1)

 م. 2019نيسان  29( مقابلة شخصية مع األستاذ عبد العالي حزام الزهيري، سوق الشيوخ، 2)

 م. 2019نيسان  23( مقابلة شخصية مع األستاذ مبارك عجمي االسماعيلي، الناصرية، 3)

ة الشعبانية، شغل منصب مدير ناحية الفهود ( مقابلة شخصية مع األستاذ عبد العزيز إبراهيم الصالح أحد قيادات االنتفاض4)

 م.2019آذار  7أيام االنتفاضة، وهو ضابط متقاعد برتبة عميد، الفهود، 

 . 198( فاضل لفتة الغزي، المصدر السابق، ص5)
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خمسة من الجماهير املنتفضة أبرزهم الشهيد قاسم حسين االسماعيلي، والشهيد عبد الباري حامد 

 .(1)االسماعيلي

وبعد ذلك توجهت الجماهير إلى قضاء سوق الشيوخ حيث انضم كثير من أبناء العشائر للجماهير        

نتفضة، ولم تحصل مواجهة عنيفة في سوق الشيوخ وتمت السيطرة عليها بسهولة ثم ظهرت مسيرات امل

مؤيدة لالنتفاضة بعضها نسائية، وفتحت الناس أبواب البيوت لتقديم الطعام للثوار وفي اليوم نفسه 

لفضلية، ( سيارة من املنتفضين إلى مركز املحافظة ولكن قبل وصولها ناحية ا30توجهت ما يقارب )

اعترضتها سيطرة لقوات التحالف الدولي جردوهم من السالح واطلقوا سراحهم، وانسحب الباقون إلى سوق 

 آخَر على ناحية العكيكة باتجاه السديناوية وانظمت إليهم 
ً
الشيوخ ومع ذلك سلك املنتفضون طريقا

 1500العشائر على طول ذلك الطريق حتى وصل عدد الثوار ما يقارب )
ً
 . (2)( شخصا

والبد من اإلشارة إلى أنَّ مجاميع املعارضة اإلسالمية الشيعية كانت تعمل داخل مدينة الناصرية تحت        

، فقد أخذت تهيء الظروف وتمهد األمر للجماهير التي اتجهت نحو (3)قيادة السيد رشيد السيد اليوشع

ة في مركز تأهيل الجرحى على تسليم أنفسهم املحافظة، إذ تمكن السيد رشيد من االتفاق مع العناصر األمني

ووضع سياراتهم وأسلحتهم تحت تصرف املعارضة. وفي أثناء تلك األحداث عقد اجتماع في دار السيد رشيد 

 أبرزهم 1991آذار  1اليوشع مساء يوم 
ً
م بعد العلم بتحرير ناحيتي الفهود والطار، حضره عشرون معارضا

وسعد الدين ريسان النايف، وأبو رؤى، وأبو أمين، واتفقوا على احتالل  حسام ريسان النايف، وأبو حبيب،

(، حيث توجد فيه أسلحة السرايا واألفواج، 
ً
مركز شرطة )الساهرون( في مدينة الصدر )مدينة البكر سابقا

                                                           

 م. 2019نيسان  23( مقابلة شخصية مع األستاذ مبارك عجمي االسماعيلي، 1)

 م.2019شباط  7 مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي، )2)

م، أكمل دراسته االبتدائية فيها، ينتمي 1946السيد رشيد السيد اليوشع: ولد في محافظة ذي قار قضاء االصالح عام  )3)

إلى عائلة معروفة بالكرم والشجاعة واصالح ذات البين، وكان كثير السفر ما منحه معرفة وثقافة واسعة وأصبحت لديه 

م أخذ يزور السيد محمد باقر الصدر وزادت العالقة بينهما كثيراً،  1979البالد، في عام  عالقات واسعة في عموم مناطق

م حاولت األجهزة األمنية اعتقاله، لذلك هاجر إلى الكويت، 1981األمر الذي دفعه لالنتماء إلى الحركة االسالمية، في عام 

القبض عليه واُدع في السجن إلى أن نفذ فيه حكم االعدام م وألقت األجهزة األمنية 1991شارك في االنتفاضة الشعبانية عام 

م، أحد المشاركين في 1965م. مقابلة شخصية مع السيد عبد الرسول السيد رشيد السيد اليوشع وهو من مواليد 1999عام 

 م.2019نيسان  27م، الناصرية، 2008االنتفاضة وحاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية عام 
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ك سيطرنا آذار ودخلنا إلى املركز بهويات مزورة تثبت أننا تابعين لجهاز األمن الخاص، وبذل 2ثمَّ تحركنا ليلة 

 . (1)على املركز وتم االستيالء على األسلحة كافة واحتجزنا املنتسبين في سجن املركز

وعندما وصل املنتفضون إلى مدينة الناصرية توجهت مجموعة نحو مديرية األمن العامة وتمكنت من         

فذ فيه حكم اإلعدام
ُ
، أما السيد حمزة فتوجه (2)السيطرة عليها وأسر مدير األمن املدعو عالء التكريتي ون

صيب فيها أربعة أشخاص من الثوار وهرب املحافظ 
ُ
 ا
ً
نحو مبنى املحافظة إذ حصلت معركة لم تستمْر طويال

لقَي عليه القبض وسط املحافظة وتم قتله
ُ
، ثم توجهت إحدى املجاميع إلى مقر نزار الخزرجي (3)من املبنى وا

عنيفة بين الطرفين استشهد فيها أكثر من خمسة عشر  قرب مديرية الطرق والجسور وحصلت معركة

طلق سراحهم 
ُ
 ا
ً
 ومعه أكثر من عشرين ضابطا

ً
 من املنتفضين، وتم أسر نزار الخزرجي وكان جريحا

ً
شخصا

. كما قاَد السيد رشيد السيد اليوشع معركة ضد عناصر النظام في مديرية الزراعة كانت هي (4)فيما بعد

 .(5)وأسفرت عن سيطرة الجماهير على املبنى األعنف جرح فيها األخير

 وبعض  23كنا في الناصرية في حدود (: "العراق من حرب إلى حربذكر نزار الخزرجي في كتاب )       
ً
ضابطا

 ان تلتحق بنا لم تصل ..... وفي يوم 
ً
خذار وصل السكان  3الجنود والقطعات العسكرية ال ي كانت مقررا

صحت ببعض املنتفضون إلى الناصرية و 
ُ
قتلوا املحافظ وبعض أعضاء قيادة الحزب  م هوجم مقرنا وا

، ثم امتدت االنتفاضة إلى شمال الناصرية وحصلت معارك (6)"الرصاصات وتم نقلي إلى املستشفى العام

بين املنتفضين وبعض القوات األمنية في مدينة الشطرة استمرت لساعات عدة تمكن فيها املنتفضون من 

 .(7)على املدينة وأطلقوا سراح السجناء واملعتقلين في سجون مدينتهم فرض سيطرتهم

                                                           

 م.2019نيسان  27مقابلة شخصية مع السيد عبد الرسول السيد يوشع، الناصرية،  )1)

 م. 2019نيسان  29( مقابلة شخصية مع األستاذ عبد العالي حزام الزهيري، 2)

 م. 2019آذار  7( مقابلة شخصية مع االستاذ عبد العزيز ابراهيم الصالح، 3)

م، وعميد أسرة 1972وشع أحد المشاركين في االنتفاضة وهو من مواليد مقابلة شخصية مع السيد عبد األمير السيد ي( 4)

 م.2019حزيران  15السيد يوشع، الناصرية، 

 م.2019نيسان  27مقابلة شخصية مع السيد عبد الرسول السيد رشيد السيد يوشع الناصرية، ( 5)

 .37-36ن، المصدر السابق، ص؛ اندرو كوكبيرن وباتريك كوكبير232-231غسان تشربل، المصدر السابق، ص )6)

 . 199-198( مختار االسدي، موجز تاريخ العراق السياسي، ) د .م(، ) د . ت(، ص7)
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ومن جانب آخر ذكر السيد ناصر حسين املوسوي أنَّ العديد من شيوخ العشائر والوجهاء وبعض          

ومن  (1)الشخصيات البارزة التحقت باالنتفاضة بعد أن اطلعْت على فتوى السيد الخوئي والسيد السبزواري 

ام، والقاض ي حسين الريسان، والشيخ عبد  أبرز  تلك الشخصيات الشيخ كاظم الريسان شيخ عشائر حجَّ

العالي آل شليبة شيخ عشائر آل شليبة،  والعقيد عبد املنعم الكطان، والشيخ علي محمد املنشد شيخ 

 .(2)عشائر الغزي، والشيخ مصّيت آل مطوس شيخ عشائر آل شميس

، ففي البصرة بعد حادثة إطالق النار على ثمَّ أخذت أحداث اال       
ً
 فشيئا

ً
نتفاضة تتطور وتتوسع شيئا

جدارية رئيس النظام في ساحة سعد، تبعها قيام أحُد الجنود الذي استطاع أْن يصَل إلى مدينة البصرة 

ى إلى تدميرها بشكل كامل وسط هتافات الجم اهير بدبابته بضرب تلك الجدارية نفسها بنيران دبابته ما أدَّ

 
ً
 .(3)التي نادت بضرورة اسقاط النظام  والقضاء على حكم البعث في العراق نهائيا

 التايمز        
ُ
 النار ( البريطانية تلك الحادثة بقولها: "(Altiemsوقد ذكرْت صحيفة

ْ
اقية أطلقت  مدرعة عر

إنَّ

 عن بوطهم لألوضاع املأساوية ال ي م على جدارية كبيرة لرئيس النظام
ً
 منهم يعبيرا

ً
رَّ  ها البلد ورفضا

 من املنتفضين في (4)"لسياسة النظام الحاكم
ٌ
م مبنى 1991آذار  3، ونتيجة لذلك هاجمْت مجموعة

محافظة البصرة، وبعد معركة حامية بين الطرفين تمكن الثوار من السيطرة على املبنى وتم اعتقال 

فذ فيه حكم اإلعدام
ُ
جماهير الثائرة بمهاجمة معمٍل لكبس التمور ثم قام عدٌد آخر من ال (5)املحافظ ون

كانت تسيطر عليه قوات النظام، ليتم بعد ذلك توزيع تلك األكياس على أهالي املدينة الذين عانوا من نقص 

خرى العديد من املراكز األمنية وأهمها مديرية أمن البصرة (6)حاٍد في الغذاء والدواء
ُ
، وهاجمت مجموعات ا

ها 1991آذار  3رات الحزبية في مركز املحافظة في ومراكز الشرطة واملق م وأحكمت السيطرة عليها، كما أنَّ
                                                           

( مقابلة شخصية مع السيد ناصر حسين الموسوي أحد قادة االنتفاضة الشعبانية في منطقة صوب الشامية، وهو من 1)

 م.2019نيسان  30راعية، الناصرية، لزم حاصل على شهادة البكالوريوس في العلوم ا1953مواليد 

أرسل عزيز صالح النومان أحدهم إلى الشيخ علي المنشد وعرض عليه مبلغ عشرين ألف دينار لينسحب من صف ( 2)

". آنه ما محتاج لفلوسه، روح لعزيز صالح كله باجر بيني وبينه الرصاصاالنتفاضة لكنَّ األخير رفض ذلك قائالً: "

 م.2019نيسان  30د ناصر حسين الموسوي، الناصرية، مقابلة شخصية مع السي

؛ عبد الهادي الركابي، وثائق ال تموت، صفحات سوداء من تاريخ حزب البعث، 227( علي المؤمن، صدمة التاريخ، ص3)

 . 85، مؤسسة الشهداء، )د .م(، )د.ت(، ص1ج

 م. 1991آذار  5(، 394( نقالً عن صحيفة الشهادة، العدد )4)

 . 86؛ عبد الهادي الركابي، المصدر السابق، ص200األسدي، موجز تاريخ العراق، ص( مختار 5)

م، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة البصرة، 1991-1982( مروة محمود المالكي، قوات بدر 6)

 .139م، ص2017
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قامْت باستهداف بعض العناصر املوالية للنظام السابق والتي كان لها دوٌر كبيٌر في الحاق األذى بأبناء 

 . (1)املدينة

ح خمسة آالف سجين من وقد تمكن املنتفضون بعد إحكام سيطرتهم على املحافظة بإطالق سرا        

، فيما تمكنت مجموعة مسلحة من ثوار (2)السجن املركزي في املحافظة وكذلك من سجن مدينة الهارثة

االنتفاضة اعتراض سيارة أحد القادة برتبة لواء ركن في الجيش العراقي وتمكنوا من القضاء عليه بالقرب 

 .(3)من معمل ورق البصرة

ملوسوي بأنَّ قوات االنتفاضة دخلْت معارك ساخنة مع قوات الحرس الجمهوري وقد ذكر السيد جبار ا        

في محور قضاء القرنة وناحية الهوير وتمكن املنتفضون من إيقاع الهزيمة بقوات النظام وأسروا عشرين 

، وبعد أْن قرر قائد عمليات قوات النظام )أياد فتيح الراوي( قصف تلك املناطق باألسلحة الثقي
ً
لة، ضابطا

 يتم تنفيذ حكم اإلعدام 
ّ

اتصلنا به من خالل جهاز السلكي كان الجيش يستخدمه وحذرناه من ذلك وإال

بهؤالء الضباط؛ لذلك تراجع األخير عن األمر، وكان لقائد الفيلق الثالث في الجيش العراقي السابق الفريق 

ان يقدُم وجباِت الطعام لقوات الركن املتقاعد )رشاش األمارة( دوٌر في رسم خططَ  املعارك، كما ك 

 عن الجرحى
ً
 . (4)االنتفاضة، وخالل تلك املعركة قدمنا عشرة شهداء فضال

تجمع عدد من الشباب في مركز املحافظة  فقدولم تكن مدينة الحلة بمعزل عن االنتفاضة الشعبانية،         

اتلين املنسحبين من أرض الكويت، م يرقبون حالة األوضاع العامة ومعهم كثير من املق1991آذار 3صباح 

فتبلورت الفكرة في أْن ينهض الشعب ويعلن انتفاضته الجماهيرية السيما بعد وصول أنباء اندالع االنتفاضة 

تب بهذا الشأن منشور وزع على املواطنين وحددت ساعة الصفر الواحدة من ظهر يوم 
ُ
في الناصرية، وك

 .(5)م1991الثالث من آذار 

                                                           

اشف الغطاء، النجف االشرف، ، الثورة اإلسالمية في النجف األشرف، مخطوط، مؤسسة ك( كاظم محمد علي شكر1)

 .22م، و1991

 م.1991آذار  5(، 394)، العدد ( صحيفة الشهادة2)

 .36المصدر السابق، ص( اندرو كوكبيرن وباتريك كوكبيرن، 3)

 م.2019كانون الثاني  31( مقابلة شخصية مع السيد جبار الموسوي، الناصرية، 4)

 .131اتهم، مكتبة بن فهد الحلي، كربالء المقدسة، )د . ت(، ص( ناصر حسين األسدي، شيعة العراق دولهم وثور5)
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قنبلة يدوية على م 1991آذار  3ت الشرارة األولى لالنتفاضة عندما ألقى حيدر سلمان املؤمن في اندلع       

إحدى السيارات التي كان يستقلها أحد قيادات الحزب الحاكم في منطقة كريطعة، ثم تاله تبادل إطالق 

رت عناصر النظام النار بين إحدى املجموعات املنتفضة وبعض أعضاء النظام، وعلى إثر تلك العملية شع

ببداية االنهيار أكثر من ذي قبل ما ساعد على هروب رجال األمن والشرطة، وخرجت جموع كثيرة من 

الجماهير تجمعت في إحدى ساحات باب املشهد املقابلة ملستشفى األطفال وأخذت تنادي بسقوط 

 .(1)النظام

ة العسكرية مع اللواء التاسع والعشرين، ومن ولغرض السيطرة على مبنى املحافظة كان البد من املواجه       

خالل خطة محكمة تمكن الثوار من االستيالء على إحدى سيارات اللواء كانت تحوي على مدفعين نوع 

(S.B.G.9  
ً
 ذلك ُرعبا

َ
طلق عليها صاروخان فأحدث

ُ
( وتم نصب احدهما باتجاه مقر سرية مغاوير اللواء وا

 في صفوف أفراد السرية 
ً
ما اضطرهم إلى االستسالم، وكان عددهم أكثر من ثالثمائة جندٍي، بعدها وانهيارا

حصلْت اشتباكاٌت بمختلف األسلحة بين الطرفين استشهد فيها أربعة أشخاص من املنتفضين وتمت 

 .(2)السيطرة على السرية وأسر منتسبيها

ركز على سطحه أحد القناصين إذ وبعد نجاح تلك العملية توجه املنتفضون إلى مبنى املحافظة الذي تم      

 أنَّ الثوار تمكنوا من القبض عليه ونفذوا فيه حكم اإلعدام 
ّ

 إال
ً
تمكن من قتل أكثر من عشرين منتفضا

واستولوا على بناية املحافظة والقائمقامية ،ثم اتفق املنتفضون على أْن يتجهوا  لتحرير السجناء في سجن 

آذار، وعلى الرغم من اتخاذ  3طرفين في التاسعة والنصف مساء يوم الحلة املركزي وحصلْت مواجهة بين ال

 أنَّ املنتفضين تمكنوا من إحداث ثغرٍة في إحدى جدران السجن 
ّ

إدارة السجن التدابير األمنية الالزمة إال

وسيطروا على السجن بعد قتل العديد من حراسه وهروب اآلخرين، وقامت املجموعة املسيطرة بإخراج 

 .(3)ئتي سجيٍن ألٍف وما

 في الحلة، إذ أخذ عدٌد من الشباب يتجمعون ويسيرون في الطرق        
ً
 سريعا

ُ
وبعدها تطورْت األحداث

 :(4)الرئيسية وهم يهتفون بشعارات سياسية منها

                                                           

 . 242م، ص1998( نجيب الصالحي، الزلزال، دار الرافد، لندن، 1)

 م. 2000( أكرم الحكيم، الدكتاتورية واالنتفاضة، دار اإلسالم، لندن، 2)

 . 45( عبد الرضا عوض، المصدر السابق، ص3)

 . 153لسابق، ص( مروة محمود المالكي، المصدر ا4)
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 علي ونريد حاكم جعفري "     و    " صدام اشرد جوا السادة "      
ا
 " ماكو ولي إال

نتفضون على املؤسسات الحكومية الرئيسية ودوائرها في املحافظة أرسل السيد وبعد أْن سيطر امل       

 فيها مشورته في كيفية التعامل مع 
ً
 إلى السيد الخوئي طالبا

ً
)قيصر وتوت( أحد قادة االنتفاضة رسالة

ين: األحداث، بعد أْن أخبره بأنَّ مدينة الحلة أصبحْت تحت سيطرة املنتفضين، فجاءه الرد مكون من فقرت

إحداهما تشكيل لجنة من ثمانية رجال دين لإلشراف على سير األوضاع العامة في املدينة لحين استتباب 

 .(1)الوضع، واألخرى أكد فيها السيُد على ضرورة الحفان على املمتلكات العامة من النهب والسلب

اسيم تشييع جثمان أحد القتلى في أّما في كربالء فقد بدأْت االنتفاضة عندما كانت  الجماهير في  مر         

م، وبينما كان املشيعون خارجين من الصحن العباس ي حصلْت مشادة 1991آذار  3حرب الخليج الثانية يوم 

 (2)كالمية بين رجال األمن وبعض الزوار
ً
 بسقوط النظام قائال

ً
 :(3)، وإذا بـأحد املشيعين يهتف عاليا

 "صدام عدو هللا  -----" ال اله إال هللا 

ما أثاَر حفيظة رجال األمن الذين صوبوا أسلحتهم نحو املشيعين وسرعان ما قتلوا الشخص الذي هتف    

، وبعد تلك الحادثة أعرَب الزواُر عن سخطهم وتذمرهم من األجهزة األمنية (4)بسقوط النظام الحاكم

من نيران أسلحتهم نحو فاخذوا يرددون الشعارات املناهضة للسلطة الحاكمة، وفي الحال وجه رجال األ 

 
ً
 وكان ذلك الحادث ايذانا

ً
 .(5)ببدء االنتفاضة في محافظة كربالء الزائرين وقتلوا خمسة عشر زائرا

 5تصاعدت األحداث والتحق عدد من أبناء العشائر بالشباب املنتفضين، وكانت انطالقة الجماهير في        

 متجهة 1991آذار 
ً
إلى مبنى املحافظة واستطاعوا بعد أْن حصلْت م  الساعة الواحدة والنصف ظهرا

مواجهات بين الطرفين من السيطرة على املبنى وهروب املحافظ إلى جهة مجهولة، وبعد ذلك هاجم 

                                                           

م، 2014م، سطوع للطباعة، بيروت، 2003-1979( أحمد الياسري الحسيني، قوات بدر التاريخ الجهادي والسياسي 1)

 . 474ص

 .145م، ص2012فؤاد رزاق الحجيمي، المسيرة والدكتاتور، االنتفاضة الشعبانية، دار المواهب، النجف األشرف، ( 2)

 .146المصدر نفسه، ص (3)

 . 182الشمراني، المصدر السابق، ص( علي 4)

 . 26( ماجد الماجد، المصدر السابق، ص5)
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املتظاهرون قيادة فرع الحزب وسط املدينة وحصلت مواجهة باألسلحة الخفيفة واملتوسطة أسفرت عن 

، وعندها وصلت أخباُر التظاهرات إلى جميع أحياء (1)األسلحة هروب عناصر الحزب واالستيالء على كثيٍر من

املدينة وأطرافها، ثم انقسم املتظاهرون إلى قسمين هاجم القسم األول مديرية أمن كربالء وفيها حاول 

حراس املبنى منع املتظاهرين من الدخول وحصلت معركة عنيفة بين الجانبين نتج عنها استسالم الحرس إذ 

موا أنف
َّ
في حين اتجه القسم اآلخر من املتظاهرين إلى بناية  (2)سهم وأسلحتهم إلى املجموعة املهاجمةسل

املخابرات التي ظلت في دائرة املقاومة وتعرضت إلى هجمات وقصف عنيف ملدة ثالثة أيام حتى فرَّ قسم منهم 

ة الرئيسية أخذْت الدوائر والقسم اآلخر تم قتلهم، وبعد أْن سيطَر املهاجمون على تلك املؤسسات الحكومي

   .(3)األمنية األخرى تلقي سالحها وأعلنوا استسالمهم، وبذلك بسط الثوار سيطرتهم على أنحاء املدينة جميعها

ا في محافظة ميسان، فعندما اشتعل فتيل االنتفاضة في بعض املدن العراقية واحتدمت املعارك          أمَّ

محافظة البصرة لكونها قريبة منها، اجتمع عدد من شخصيات الطاحنة مع قوات الحرس السيما في 

م في دار الشيخ )لؤي الساعدي( وكان أبرز الحاضرين )الشيخ 1991آذار  3املعارضة اإلسالمية الشيعية في 

محمد العبادي، والشيخ أحمد العبادي، والسيد كاظم الجابري، والحاج غازي الزبيدي، وعبد الكريم 

، وصباح جاسم الساري، وغيرهم(، وقرروا إعالن االنتفاضة في مدينة العمارة في الخطاب، وفيصل حسين

 اليوم نفسه، لذلك  
ُ
هم من  3 في  شهدْت املدينة

َّ
آذار تحرك  الثوار املتواجدين في أهوار املحافظة وجل

ع عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية والتحقت بهم الجماهير الساخطة على األوضاع العامة، وسار 

املنتفضون إلى مهاجمة مبنى املحافظة وبعد معركة عنيفة استمرت أكثر من ساعتين اضطرت القوات 

 إلى بعض املباني الحكومية
ً
 وبعد أْن  (4)األمنية إلى االستسالم، كما تمت السيطرة  على مديرية األمن مضافا

تفتيش، وسيطروا على املنافذ  سيطرت الجماهير املنتفضة على املدينة وأجزاء من ضواحيها أقاموا نقاط

                                                           

ه، 1430( عبد الهادي الركابي، فصول ومالحم من تاريخ االنتفاضة الشعبانية المباركة في كربالء المقدسة، كربالء، 1)

 .321ص

 . 326( المصدر نفسه، ص2)

 م.1991آذار  12(، 395دة، العدد )؛ صحيفة الشها27( ماجد الماجد، المصدر السابق، ص3)

فصول ومالحم من تاريخ االنتفاضة الشعبانية  ؛ عبد الهادي الركابي،220علي محمد الشمراني، المصدر السابق، ص )4)

 . 85، صالمباركة في كربالء المقدسة
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واملعابر مع الكوت وبغداد والبصرة، وتّم مالحقة عناصر النظام من مدينة إلى أخرى ممن تلطخت أيديهم 

 .(1)بدماء العراقيين

( كم، وبعد 10وفي اليوم التالي هاجم املنتفضون مقر الفيلق الرابع الذي يقع جنوب املدينة على بعد )        

استخدمت فيها مختلف أنواع االسلحة تمكنوا من السيطرة على جميع محتويات الفيلق، معركة عنيفة 

وقد أسفرت تلك املعركة عن قتل وجرح العشرات من عناصر النظام وحرق عدد من اآلليات، كما سقط 

ا في منطقة علي الغربي فقد هاجمت مجموعة (2)أكثر من عشرة شهداء في صفوف الجماهير املهاجمة ، أمَّ

 عسكرية تابعة إلى اللواء التاسع من قوات حرس الحدود وتمكنت من أسر أكثر من مائتي م
ً
سلحة قاعدة

عسكرٍي، وغنمْت كمياٍت من األسلحة واألعتدة، وقطعوا الطريق الرئيس ي الرابط بين محافظتي واسط 

 على ذلك قامْت بعُض طائرات النظام العمودية بقصف مركز مدينة العما
ً
رة بوحشية، وميسان، وردا

 (3)تمكنت فيها القوات الشعبية من إسقاط أربع  مروحيات في مركز املدينة وثالٍث أخرى في مدينة املشرَّح

م أْن تبسط كامل سيطرتها على مدينتي العمارة، 1991آذار  4وبعد ذلك استطاعت قوى االنتفاضة في        

على عدٍد من الطائرات املروحية، في الوقت الذي وعلي الغربي بعد مواجهات دامية بين الطرفين، واستولت 

 .(4)انضمت فيه أعداد كبيرة من القطعات العسكرية للجماهير املنتفضة

ونتيجة للرغبة الكبيرة عند أبناء املحافظة للتخلص من نظام الحكم آنذاك أخذت االنتفاضة تتسع       

ميت، وقضاء علي ا
ُ
 بشكل كبير ومميز، فانتقلت إلى ناحية ك

ً
لشرقي، وتمكن الثوار من السيطرة عليهما، فضال

 .(5)عن املجر الكبير وباقي األقضية والنواحي أبرزها الكحالء واملشرح واملجر الصغير

                                                           

 19م، ميسان، 1960يد ( مقابلة شخصية مع الشيخ محمد العبادي أحد قادة االنتفاضة في محافظة ميسان وهو من موال1)

 م.2019نيسان 

م وحاصل على شهادة الدكتوراه شرف 1947( مقابلة شخصية مع الباحث جبار عبد هللا الجويبراوي وهو من مواليد 2)

من جامعة الحضارة اإلسالمية بيروت، له مؤلفات عدة منها تاريخ التعليم في العمارة، وعشائر الفرات األوسط والجنوب، 

 م. 2019نيسان  19في ميسان، العمارة، وتاريخ الطب 

 م.2019نيسان  19( مقابلة شخصية مع الشيخ محمد العبادي، العمارة، 3)

 . 85( عبد الهادي الركابي، فصول ومالحم من تاريخ االنتفاضة الشعبانية المباركة في كربالء المقدسة، ص4)

 . 146( مروة محمود المالكي، المصدر السابق، ص5)
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م في مركز مدينة النجف وكان 1991كما بدأْت املظاهراُت في النجف األشرف يوم األحد الثالث من آذار         

 شاركت فيها النساء ومختلف الطبقات في املحافظةتجمع الجماهير في ساحة امليدان 
ً
، (1)بأعداد كبيرة جدا

، (2)(عليه السالمتزامنت حركة الجماهير مع وجود أعداد غفيرة من الزائرين بمناسبة والدة االمام املهدي )

الل وقد استغل شباب النجف تلك األوضاع للقيام بانتفاضة ضد النظام واتفقوا على أن يقوموا بمظاهرة خ

 أنَّ األجهزة األمنية عندما شعرت بذلك بدأت باعتقالهم ومنعتهم من التجمع ما اضطرهم إلى 
ّ

ذلك اليوم إال

 .(3)تأجيلها لليوم التالي

 محاوٍر النطالق االنتفاضة، وهي محور شارع املدينة، ومحور محلة املشراق،        
َ
حدَد املتظاهرون خمسة

رة، واألخير من ساحة خان املخضر، على أْن يكون مسير جميع املحاور ومحور شارع الرسول، ومحور املقب

، وبعد ذلك بدأت الناس تلتحُق باملتظاهرين بشكل كبير حتى (4)(عليه السالمباتجاه مرقد اإلمام علي )

وصلوا إلى باب دخول الصحن الشريف فمنعتهم األجهزة األمنية، األمر الذي أدى إلى حصول اشتباكات بين 

ين أسفرت عن مقتل عناصر قيادية في الحزب الحاكم واستشهاد عدد من املنتفضين، ونتيجة لذلك الطرف

هرب أعضاء الحزب واألمن وحرس املرقد وفتح املنتفضون أبواب الصحن وأخذوا يحثون الناس عبر مكبرات 

  (5)الصوت في الصحن الحيدري على االلتحاق باالنتفاضة

ذلك نحو مركز شرطة الغري واستولوا عليه وحصلوا على بعض األسلحة ثم توجه املتظاهرون بعد         

توجهت أنظارهم نحو مديرية شرطة النجف، وبعد معركة عنيفة استمرت أكثر من خمس ساعات تمكن 

الثوار من السيطرة عليها ونتج عنها مقتل مدير الشرطة وعدد من رجال األمن، كما سقط عدد من الشهداء 

، وبعدها حصلت معركة للسيطرة على (6)هرين، وتم إطالق سراح السجناء في املديريةفي صفوف املتظا

                                                           

م، أستاذ جامعي وأحد المشاركين في 1969شخصية مع الدكتور علي المدني، وهو من مواليد النجف عام  مقابلة )1)

االنتفاضة الشعبانية، ومن نتاجاته العلمية، تاريخ االجتماع الحديث والمعاصر، والحياة الفكرية في النجف األشرف، السيد 

  م.2019نيسان  21شرف،عبد الرزاق المقرم قراءة في نتاجاته العلمية، النجف األ

م، 2006، منشورات المكتبة الحيدرية، قم المقدسة، 7( حسن عيسى الحكيم، المفصل في تاريخ النجف األشرف، ج2)

 . 69ص

 . 147( فؤاد رزاق الحجيمي، المصدر السابق، ص3)

 . 19م، ص2008جف، (، الن10ه؛ مجلة آفاق نجفية، العدد )1411( وليد الحلي، النجف نظرة إلى واقع انتفاضة 4)

 م.2019نيسان 21مقابلة شخصية مع الدكتور علي المدني، ( 5)

( كاظم شكر، الثورة اإلسالمية في النجف األشرف)االنتفاضة الشعبانية(، مركز النجف األشرف للتأليف والتوثيق 6)

 .61-59والنشر، النجف األشرف، ) د . ت(، ص
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الشعبة الحزبية تمكن فيها الثوار من السيطرة عليها وقتل من كان فيها من  العناصر املوالية للنظام، كل 

 بسيطرة املتظاهرين على املؤسسات األمنية والحكومية في مركز املحافظة
ً
 .(1)ذلك كان إيذانا

وبسبب عدم وجود قيادة سياسية لالنتفاضة لجأ املنتفضون إلى املرجعية الدينية وكان السيد عبد        

 عن دور السيد الخوئي في توجيه املنتفضين (2)االعلى السبزواري أحد الداعمين للجماهير املنتفضة
ً
، فضال

د ذكر السيد مجيد الخوئي عن دور فق (3)وحفظ الجانب األمني وصيانة أموال الناس واملمتلكات العامة

" :
ً
 خلت مدينة النجف من أية سيطرة حكومية أو أية سيطرة يمكن أن والده في هذا املجال قائال

ْ
بعد أن

تنظم االوضاع الحياتية في املدينة، توجه كبار رجال الدين وزعماء العشائر إلى بيت السيد الووئي 

وكشوصية اجتماعية بارزة ال عالقة لها بالسياسة، التدخل  وطلبوا منه باعتباره املرجع األعلى للشيعة

 .(4)"إلنقاذ املدينة

 طلب فيه من املنتفضين 1991أصدر السيد الخوئي على إثر تلك األحداث في الرابع من آذار        
ً
م بيانا

لى الظن ، وحذرهم من االعتداء على اآلخرين وقتلهم ع(5)االلتزام بضوابط الشريعة اإلسالمية السمحاء

، وبعد تطور األحداث أرسل (6)والتهمة، وحثهم على حفظ وحماية املؤسسات العامة لكونها ملك عام للشعب

إلى مجموعٍة من العلماء ورجال الدين في السابع من آذار دعاهم لالجتماع في منزل ولده السيد محمد تقي 

الي، والسيد م،ي الدين الغريفي، وكان أبرز الحاضرين السيد محمد الصدر، والسيد محمد رضا الخلخ

                                                           

 . 372( وليد الحلي، المصدر السابق، ص1)

ً جاء فيه: "2) بسم هللا الرحمن الرحيم  اُذن للذين يقاتلون بأنهم ُظلموا  وأن هللا على  ( أصدر السيد السبزواري بيانا

نصرهم لقدير(. إنَّ الشعب العراقي المسلم المظلوم قد رزخ طويالً تحت حراب الظلم والكفر وأخيراً جرت عليه تلك 

األمريكان وحلفائهم بسبب تصرف النظام البعثي الالمشروع والذي ينفذ المصائب العظام وأصبح تحت رحمة الكفرة من 

مخططات األعداء من اليهود والنصارى، لذلك نرى أنَّه لن يُسمح لهذا الشعب المقهور على أمره بالثورة ضد النظام 

، محمد محمد صادق ". ينظر: عادل رؤوف، مرجعية الميدان وإقامة حكم هللا في البقعة الطاهرة من العالم اإلسالمي

؛ جاسم محمد 191م، ص2003، المركز العراقي للدراسات، دمشق، 7الصدر مشروعه التغييري ووقائع االغتيال، ط

م، مجلة جامعة كربالء العلمية، 1993-1911الونداوي، دور السيد عبد األعلى السبزواري في الحياة العلمية والسياسية 

 .59م، ص2014، العدد الرابع، 12المجلد

( تجدر اإلشارة إلى أنَّ أزالم النظام الحاكم آنذاك قاموا بحرق دوائر الدولة والمدارس وسرقوا األثاث وأجهزة الدوائر 3)

في العراق )النجف األشرف  1991الحكومية لغرض تشويه صورة الثوار. ينظر: زهراء حسون صاحب، انتفاضة 

 . 78م، ص2014ية للبنات، جامعة الكوفة، إنموذجاً(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الترب

 . 99-98( نقالً عن حسن شبر، تاريخ حزب الدعوة اإلسالمية، الكتاب السادس، ص4)

 (. 6( و . م . خ ، بيان السيد الخوئي في االنتفاضة الشعبانية، ملفة رقم )5)

 .98-97كتاب السادس، ص( لالطالع على نص البيان ينظر: حسن شبر، تاريخ حزب الدعوة اإلسالمية، ال6)
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، أنتم كما ترون البلد دخلت فيه ، فقال لهم السيد الخوئي: "(1)وغيرهم حد كم بحدي ،
ُ
أوالدي أحُب أن ا

عناصر من غير املنتفضين، وحصلت منهم اعتداءات فصارت فوض ى والبد من إيقافها فماذا ترون؟ نترا 

؟ فتكون علين
ً
ا البلد والناس يقتل بعضها بعضا ا لعنة هللا واملالئكة، أو نتحرا بالقدر الذي نستطيع؟ أمَّ

ي عاجز وح ى صاليي من جلوس فإذا سألني هللا يعإلى يوم القيامة عن هذا املوقف 
ا
أنا فأصارحكم بأن

 .(2)" أقول لهل إل ي، إنَّ هؤالء أ ُق  هم واخترتهم من أجل اإلصالح لذلك فاملسؤولية ألقبها على عاتقكم

عِلَن فيه عن تشكيل لجنة تضم نخبة من  (3)وقد تمخض االجتماع عن إصدار البيان الثاني        
ُ
الذي ا

، كما أرسل السيد (4)العلماء لينظموا األمور اليومية ويمنعوا الناس من الخروج عن القوانين الشرعية

 إلى املحافظات املنتفضة دعا فيه الجماهير بتعيين أشخاٍص من ذوي 
ً
الكفاءة إلدارة الشؤون الخوئي كتابا

 .(5)األمنية واالقتصادية في محافظاتهم

 منه على استمرار القتال تحرك       
ً
ا
َّ
ولغرض إنقاذ مدينة النجف األشرف من االضطراب والتدهور، وحث

ه عاش أكثر (6)السيد محمد الصدر  ليعبر فيه عن رغبته الثورية السيما وأنَّ
ً
، حين وجد في االنتفاضة انفراجا

 جاء (7)ن عشر سنوات تحت االضطهاد الفكري والنفس ي واإلقامة الجبرية واملراقبة األمنيةم
ً
، أصدر بيانا

م لديَّ ولدأ جميع املؤمنين عمق وسعة الحشرأ الكبرأ في نجاح وايساع الثورة فيه: "
َّ
من األكيد واملسل

 كان العراق املظلوم قد 
ْ
عانى من السنوات العجاف من اإلسالمية في أرضنا املقدسة الحبيبة بعد أن

الظلم واالضطهاد ومن تآمر القوأ الظاملة الداخلية والوارجية ضده وضد دينه الحنيف وشعائره 

ه أوص ى بأمرين: أحدهما تعيين قيادة (8)"ومقدساته وضد مصالحه األساسية وحرياته املهمة ، كما أنَّ

خر طلب املساعدة العاجلة من الجمهورية مدنية خبيرة بالثورة وعدم ترك األمور بيد املسلحين، واآل 

                                                           

 . 149( أسامة ابراهيم، المصدر السابق، ص1)

 .127عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص )2)

 . 101-100( لالطالع على نص البيان ينظر: حسن شبر، حزب الدعوة اإلسالمية، الكتاب السادس، ص3)

 . 115م، ص1997طبعة ياران، )د . م(، ( هادي الجبوري، الشيعة والخوئي جهاد واجتهاد، م4)

تشرين  29(، النجف االشرف، 84( محمد اليعقوبي، الشهيدان الصدران واستشراق المستقبل، نشرة الصادقين، العدد )5)

 م. 2009األول 

 .395ص( صالح مهدي علي الفضلي، السيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق، 6)

 (. 15قم )( ينظر: الملحق ر7)

 . 142( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص8)
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. بعد ذلك البيان أخذْت الجماهيُر املنتفضة تلتف حول السيد محمد الصدر واعتبرته (1)اإلسالمية في إيران

 للثورة اإلسالمية وكان ذلك قبل بدء الهجوم على املدينة بأيام قالئل
ً
 .(2)مرشدا

 إذ بدأت وعلى إثر ذلك شكل السيد محمد الصدر خم        
ً
س لجان لقيادة الثورة لكنَّ األمر لم يدْم طويال

، وبعدها هوجمت املدينة من قوتين األولى (3)قوات الحرس الجمهوري بقصف املدينة بالصواريخ والقذائف

، واقتحمت القوات املهاجمة دار السيد (4)تحت قيادة علي حسن املجيد واألخرى قادها طه ياسين رمضان

 من بطش السلطة ونقلوهم بسيارات  الخوئي واعتقلوا
ً
الرجال املتواجدين والذين لجأوا إلى الدار خوفا

رسلوا إلى فندق السالم في منطقة خان 
ُ
خاصة إلى بغداد أما السيد الخوئي وولده السيد محمد تقي فقد أ

 على العراق يا شيبة الضاالنص وقابلهم طه ياسين رمضان فقال للسيد: "
ً
 تصبح ملكا

ْ
" فقال لةتريد أن

صل  العراقالسيد: "
ُ
قال إلى القصر الجمهوري ببغداد للقاء بالرئيس (5)"أعوذ باهلل، أنا أردت أن ا

ُ
، ثم ن

صدام حسين، وقد جرت تحقيقات معهما نشرتها السلطة على شاشات التلفاز توحي للمشاهد بأنَّ السيد 

 على االنتفاضة وأحداثها
ً
 .(6)الخوئي لم يكن راضيا

ا اعتقل السيد محمد محمد صادق الصدر ومعه مجموعة من العلماء، وبهذا الصدد ذكر مدير كم        

تم اقتحام مدينة النجف واعتقل السيد الووئي وولده االستخبارات العامة آنذاك وفيق السامرائي: "

أفراد عائلته تم إعدامهم من قبل طه ياسي ا ابنه إبراهيم وبعض أصهاره و ن السيد محمد تقي، أمَّ

 واجتمع 
ً
اقفا  إلى إحدأ زنزانات مديرية االست بارات فوجدت السيد محمد الصدر و

ُ
رمضان وذهبت

 (7)"عليه خمسة أشواا يضربونه بقسوة وهو  ابت ال يتحرا

 من الغليان والسخط على النظام وكانت بانتظار           
ً
أما محافظة واسط فكانت هي األخرى تعيش حالة

لظلم والحيف لذلك ما أْن وصلتها أخبار االنتفاضة في بعض املدن العراقية حتى الفرصة لالنتفاض ضد ا

                                                           

( صفاء الدين تبرائيان، االنتفاضة الشعبانية، ملحمة المقاومة اإلسالمية للشعب العراقي، ترجمة حسين الصافي، المجمع 1)

 .  326م، ص2018العالمي ألهل البيت، قم المقدسة، 

 م. 2019شباط  10د اليعقوبي، النجف األشرف، ( مقابلة شخصية مع الشيخ محم2)

 . 129( صفاء الدين تبرائيان، المصدر السابق، ص3)

 . 131م، ص2009، ترجمة مصطفى نعمان أحمد، دار المرتضى، بغداد، 2003-1979( فيبي مار، نظام صدام حسين 4)

 .153ص( أسامة إبراهيم الركابي، المصدر السابق، 5)

 . 283ي، المصدر السابق، ص( محمد جواد الجزائر6)

 .73م، ص2001عباس الزيدي، السفير الخامس، ممثلية السيد محمد الصدر في بيروت، بيروت، ( 7)
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م، ملواجهة قوات النظام في املحافظة  التي أخذت 1991سارعت املجاميع املنتفضة في السادس من آذار 

، لكن ذلك لم يمنْع رجال االنتفاضة من (1)حذرها بعد أْن شعرت بالخطر وتوزعت على مداخل املدينة

هاجمتها واشتبكت معها في معارك عدة وألحقت بها الهزيمة ما أضطرها إلى االنسحاب من مركز املحافظة م

نحو العاصمة بغداد، وهذا ما سهل األمر للمنتفضين من السيطرة على البنايات الحكومية ومراكز األمن 

اإلمدادات على قوات النظام البصرة لقطع  –والحزب، كما أنَّ الجماهير املنتفضة رابطت على طريق بغداد 

 .(2)في الجنوب وانضم إلى املنتفضين كثير من أبناء العشائر

وذكر السيد حسن اللوزي بعد أن تمكنت املعارضة اإلسالمية الشيعية من السيطرة على عدد من          

إعالن م، بعض أبناء السماوة املعارضين للنظام لغرض 1991املحافظات جاءني في السادس من آذار 

االنتفاضة أسوة ببقية املحافظات، وفي اليوم نفسه ُعقد اجتماعان أحدهما في منطقة الشرقي، واآلخر في 

منطقة الغربي،  وبعد مناقشات مع وجهاء املحافظة وشخصياتها ومنهم السيد سالم الخرسان، والحاج عبد 

، والقسم اآلخر إلدارة شؤون األمير محمد، تم تقسيم املجاميع إلى قسمين: القسم األول كان هجوم
ً
يا

، وبدأْت شرارة االنتفاضة في (3)املحافظة أوكل أمره إلى السيد سالم الخرسان ويساعده كاظم ماجد بهيش

مدينة السماوة من جهة الصوب الصغير )القشلة( عندما أخذ )جبار أبو الشحم( سالح أحد الجنود 

وعلى إثر ذلك هاجم املنتفضون املحافظة من  (4)الهواء املنسحبين من الكويت وأطلق العيارات النارية في

 من عناصر الجيش 
ً
 للسيطرة عليه ألنَّ كثيرا

ً
 من شارع الجسر، وكان الوضع مهيأ

ً
الجهة الشرقية وتحديدا

ف عن االلتحاق، وبعد أْن هتف املهاجمون بعبارة: 
َّ
" توجهوا "هللا أكبر وال إله إال هللامنهزم والبعض اآلخر تخل

مركز الشرطة وتمكنوا من السيطرة عليه واستولوا على عدد من األسلحة، ثمَّ توجهوا إلى مديرية األمن  نحو

                                                           

 .81م، ص2005( كاظم حبيب، االستبداد والقسوة في العراق، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، )د . م(، 1)

 . 88( المصدر نفسه، ص 2)

م، حاصل على شهادة 1943ن اللوزي، أحد قيادات االنتفاضة وهو من مواليد ( مقابلة شخصية مع األستاذ حس3)

م، وكان المسؤول األول في إدارة شؤون محافظة المثنى أيام االنتفاضة الشعبانية، 1975البكالوريوس في القانون عام 

 م.2019نيسان  13السماوة، 

م، أستاذ جامعي وله مؤلفات 1961من مواليد عام  ( مقابلة شخصية مع الباحث الدكتور متعب خلف الريشاوي، وهو4)

عدة أبرزها، أمارة الخزاعل في العراق، والخالف بين األصوليين واالخباريين، وثورة العشرين في العراق بحوث 

 م. 2019نيسان  13ودراسات، السماوة، 
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التي انقسم عناصرها إلى قسمين في اتخاذ قرار مصيرهم األول قرر االنسحاب واالستسالم قبل الهجوم و 

 .(1)اآلخر قرر مواجهة الثوار، وبعد معركة استمرت ساعة سيطروا على املديرية

وبعد ذلك توجهت القوات املنتفضة ملهاجمة مقر االستخبارات وسيطروا عليها ثّمِ هاجموا مدرسة       

 لبعض عناصر النظام، وبعد مواجهة خفيفة احتلوا املدرسة
ً
، ثم توجهوا (2)الطليعة لكونها أصبحت مقرا

 للهجوم على مقر الجيش الشعب
ً
ي الذين استسلموا دون قتاٍل، ثم إلى الجانب الثاني من املحافظة استعدادا

انتشر الثوار في املدينة على شكل نقاط أمنية لفرض األمن فيها، وعلى إثر ذلك انهزم املحافظ والقائمقام 

 .(3)ومدير الشرطة، وبذلك استطاعت قوات املعارضة أْن تفرض سيطرتها على أجزاء املدينة كاملة

تم تشكيل وفٍد باسم املحافظة للذهاب إلى النجف األشرف حيث وبغية تنسيق األمور والسيطرة عليها       

مرجعية السيد الخوئي، وبعد لقائه أوص ى الجميع بضرورة حقن الدماء وعدم العبث باملمتلكات العامة 

 أوص ى فيها الجميع بوصايا السيد الخوئي للوفد
ً
، (4)وأرسل معهم الشيخ محمد تقي املوصلي، الذي ألقى كلمة

ر املحافظة السيد حسين السبزواري الذي ألقى كلمة على الجمهور وأوصاهم ببعض الوصايا، وبعد ذلك زا

، ثم زار املدينة السيد مجيد الخوئي واجتمع بالشخصيات (5)منها املحافظة على األمالك العامة وغيرها

بد علي القيادية ومنهم السيد سالم الخرسان، والسيد حسن اللوزي، والشيخ املهندس عبد الحميد ع

 من عناصر التتنجي، وقال لهم: "
ً
ِ والده أرسله إلى املدينة ويحذركم من القتل ح ى لو كان شوصا

ا
بأن

ا غيره فال يجوز   ، أمَّ
ً
 إذا كان  قاتال

َّ
 .     (6)"النظام إال

 م على إثر سماع أخبار االنتفاضة في1991آذار  8كذلك امتدت االنتفاضة إلى محافظة القادسية في        

الناصرية والبصرة والنجف وكربالء، وكانت هناك ثالث مجاميع من شباب املدينة اجتمعت ألجل إعالن 

االنتفاضة، املجوعة األولى عقدت اجتماعها في مسجد الرسول األعظم وترأسها السيد ليث علي مطر، 

م خلف، والسيد قاسم وفاضل سلطان، والشيخ باسم الوائلي، واملجموعة الثانية ترأسها الدكتور عبد الكري

                                                           

 م. 2019نيسان  13( مقابلة شخصية مع االستاذ حسن اللوزي، السماوة، 1)

 م.2009صادق محمد باقر بحر العلوم، النجف االشرف بين المرجعية والسياسة، دار الزهراء، النجف األشرف، ( محمد 2)

 .127م، ص2005( محمد باقر الحكيم، بين مقاومتين، مؤسسة شهيد المحراب، النجف األشرف، 3)

م، 2011تون، النجف األشرف، ( مؤسسة الغري للمعارف اإلسالمية، علماء قياديون أبو القاسم الخوئي، مطبعة زي4)

 .74ص

 م. 2019نيسان  13( مقابلة شخصية مع األستاذ حسن اللوزي، 5)

 .78( مؤسسة الغري للمعارف اإلسالمية، المصدر السابق، ص6)
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ا الثالثة فهي مجموعة )هادي أبو ض،ى(، وقد بلغت أعداد املجاميع  ميري، وكانت تجتمع في دار األول، أمَّ

 
ً
 من يوم الجمعة (1)الثالث ثمانية عشر شابا

ً
، فخرج الجميع بتأييد إعالن االنتفاضة في التاسعة صباحا

هم لم يم1991آذار 8املوافق   من السالح الخفيف، وقد بدأْت شرارتها م على الرغم من أنَّ
ً
 قليلة

ً
تلكوا إال قطعا

من شارع املواكب بالقرب من مسجد املصطفى إذ كان هناك تجمع ألفراٍد من الجيش الشعبي قرب عمارة 

طلقت أول رصاصة على ضابط برتبة مقدم وهو مسؤول االستخبارات في 
ُ
السيد مكي األعرجي، وقد ا

 .(2)املحافظة

م تحركْت الجماهيُر املنتفضة في منطقة )الجديدة(، وحصلت مواجهة مسلحة بين الجيش الشعبي ث        

صيب فيها بجروح خطيرة، كما قام منتفض آخر بإطالق قنبلة يدوية على مجموعة 
ُ
وأحد املنتفضين الذي ا

 وحصلت مواجهاٌت بين الجانب
ً
ت إلى من أعضاء الحزب، وهنا بدأْت الجماهير تظهر أسلحتها علنا ين أدَّ

، كما قامْت مجموعة أخرى بمهاجمة مركز (3)سيطرة املنتفضين على بعض الدوائر واملؤسسات الحكومية

مكافحة اإلجرام وسط املحافظة وتمكنت من السيطرة عليه، وتوجهت مجموعة منتفضة إلى مديرية أمن 

يطرة عليها وألقت القبض على الديوانية وبعد مقاومة استمرت أكثر من ساعٍة تمكنت من اقتحامها والس

عدٍد من عناصر النظام، وفي اليوم نفسه سيطرت الجماهير على سجن ال،ي العصري وأطلقت سراح 

 . (4)العشرات من السجناء، وفي اليوم التالي تمكنت عناصر املعارضة من السيطرة على املحافظة بشكل كامل

األوسط والجنوب جميعها تخوف النظام العراقي من وبعد سيطرة ثوار االنتفاضة على مدن الفرات        

 من منتصف الليل حتى الفجر، وساد العاصمة 
ُ
 للتجوال فيها يبدأ

ً
انفجار األوضاع في بغداد، ففرض حظرا

ش يء من الحذر والترقب بين السكان، فحالت تلك اإلجراءات األمنية املشددة دون تحرك الجماهير ال سيما 

نية والحرس الخاص واألمن والجيش الشعبي في جميع املناطق الشعبية في بغداد، بعد انتشار القوات األم

ولغرض ترهيب السكان قامت األجهزة األمنية بتوجيه صواريخها إلى تلك املناطق ال سيما منطقتي )الثورة 

                                                           

م، لديه عدة نتاجات علمية أبرزها، 1962( مقابلة شخصية مع الباحث الدكتور محمد صالح الزيادي أستاذ جامعي تولد 1)

م، الحياة االجتماعية في 1933-1929م، سوريا في سنوات األزمة االقتصادية 1921-1920ة العراقية المؤقتة الحكوم

 م. 2019نيسان  2م دراسة تاريخية، الديوانية، 1958-1932لواء الديوانية 

 .114-113م، و2018( مجموعة باحثين، االنتفاضة الشعبانية في الديوانية، كتاب مخطوط، 2)

 . 117-116وة باحثين، المصدر السابق، مجموع (3)

( محسن جبار العارضي، نافذة على التاريخ السياسي للعراق المعاصر، من االحتالل البريطاني إلى االحتالل األمريكي 4)

 . 232م، ص2005م، بغداد، 1917-2003
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ها، والشعلة(، كما مارست السلطة بعض األساليب االستفزازية للحيلولة دون انتشار أّيِ نشاط معارض ل

 عن قيامها بحمالت تفتيش منازل السكان ومصادرة العديد من  األسلحة
ً
 .(1)فضال

وعلى الرغم من تلك اإلجراءات املشددة قامْت بعُض املجاميُع اإلسالمية الشيعية املعارضة لسلطة        

فضها لسياسة النظام آذار بتظاهرٍة كبيرٍة عّبرْت فيها عن ر  10النظام في مدينة الثورة وغيرها من املدن في 

 أنَّ القوات األمنية تصدْت لتلك التظاهرة وأطلقْت 
َّ

وأعلنت تأييدها النتفاضة أبناء الوسط والجنوب، إال

ها اعتقلْت العديد من شباب  ى إلى استشهاد وجرح العشرات منهم كما أنَّ  نحو املتظاهرين ما أدَّ
ً
النار مباشرة

 .(2)املظاهرة

م خالل تشييع إحدى الجنائز في املدينة التي رافقها 1991آذار  11ة حدثت مظاهرة في وفي مدينة الشعل        

إطالق نار، فظنَّ كثير من أبناء املدينة بانطالق االنتفاضة فتعالت الهتافات بسقوط النظام، والتحق كثير 

  من السكان باملتظاهرين، لكنَّ القوات األمنية فرقت املتظاهرين بعد أْن أطلقت النار
ً
عليهم واعتقلت عددا

منهم وزجتهم في سجونها، كما تم إلقاء القبض على عوائل املتظاهرين وهدمت منازلهم واستباحت 

 . (3)ممتلكاتهم

ل أسباب فشل االنتفاضة الشعبانية.
ً
 سادسا

، فسرعان ما أجهزْت عليها قواُت النظام وأجهزته األمنية، وقد ج         
ً
اء الفشل لم تستمْر االنتفاضة طويال

ألسباب عدة من أهمها: تغير املوقف األمريكي من االنتفاضة، فقد كان هدف الواليات املتحدة األمريكية من 

في محاولٍة منها لتحجيم دوره السياس ي، وهذا  (4)حربها على العراق القضاء على قوته العسكرية واالقتصادية

ده قائد قوات التحالف شوارزكوف )
َّ
إنَّ الواليات املتحدة األمريكية عندما قال: " Shawarzkuf)(5)ما أك

                                                           

 م. 2016آيار  91(، 5047؛ كتابات )صحيفة(، بيروت، العدد )73( هادي حسن عليوي، المصدر السابق، ص1)

( جواد النصراوي، الضحايا والمتهمون منذ مجيء الثورة اإلسالمية حتى سقوط الطاغية صدام، كربالء المقدسة، 2)

 . 74م، ص2006

 . 64م، ص2008( جون لي أندرسن، سقوط بغداد، ترجمة داليا رياض، ديوان المسار للترجمة والنشر، بغداد، 3)

 .  15انتفاضة آذار المجيدة، )د. م(، )د. ت(، ص ( حامد الحمداني، أضواء على4)

م، تخرج من األكاديمية العسكرية 1934شوارزكوف: هو هربرت نورمان ولد في والية نيو جيرسي األمريكية عام  (5)

م، ثم أصبح قائداً لشرطة نيو جيرسي وبعدها تسنم منصب مساعد وزير الحرب ثم تدرج في المناصب حتى 1956عام 

م بعد صراعٍ طويٍل مع مرض ذات 2012م، توفي عام 1991اً لقوات التحالف الدولي في حرب الخليج الثانية ُعين قائد

الرئة. ينظر: نورمان شوارتزكوف، األمر ال يحتاج إلى بطل، مذكرات شوارزكوف، ترجمة نور الدين صدوق، وغالب 

 .705م، ص1999، دار الكتاب العربي، دمشق، 3الجابري، ط
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عازمة على إضعاف الجيش العراقي كقوة إقليمية، وإنَّ الهدف الرئيس من الحرب تحقق وتم تمزيق 

 
ً
 القدرة الصناعية والتكنولوجية للعراق حطمناها تماما

 .(1)"الجيش العراقي بالكامل، كما إنَّ

 على دعوة الرئيس لقد كان املنتفضون يعتقدون         
ً
أنَّ الواليات املتحدة ستقدم لهم املساعدات اعتمادا

ها ستمنعه   ملصلحتهم أو أنَّ
ً
 أمريكيا

ً
ها تعني تدخال ، بأنَّ

ً
األمريكي لإلطاحة بالنظام العراقي والتي ذكرناها سابقا

خيمة جتماع )، لكنَّ موازين القوى انقلبت بشكٍل مفاجئ بعد ا(2)من استعمال القوة لقمع املنتفضين

 .(3)(صفوان

 مع هذا االجتماع دعا الرئيس األمريكي كبار مستشاريه لعقد اجتماٍع في البيت األبيض التخاذ         
ً
وتزامنا

قراٍر نهائي بشأن مساعدة املنتفضين، وفيه أجمَع الحاضرون على إصدار قراٍر قاٍس دعا العراقيين إلى أْن 

: "يقرروا مصيرهم بأنفسهم، وبعد االج
ً
ال نريد توريط تماع صرح الناطق الرسمي باسم الرئيس األمريكي قائال

 .(4)"أنفسنا في الصراع الداخلي في العراق

وبناًء على ذلك أعطت الواليات املتحدة للنظام العراقي الضوء األخضر في القضاء على االنتفاضة،        

 على منع الجماهير املنتفضة من الوصول إل
ً
 وعملوا كثيرا

ً
ى مخازن األسلحة التي كان الجيش األمريكي مسيطرا

 ندعمهاعليها معللين ذلك بقولهم: "
ْ
، ما جعل قوات النظام (5)"بأنَّ االنتفاضة إسالمية ونحن ال نستطيع أن

العراقي تتقدم نحو املدن املنتفضة، إذ استخدمت الطائرات املروحية ومختلف األسلحة الثقيلة وأخذت 

 .(6)حدة تلو األخرى تسيطر عليها الوا

                                                           

 . 450-449نفسه، ص ( المصدر1)

 . 186م، ص2007( ولي نصر، صحوة الشيعة، ترجمة سامي الكعكي، بيروت، 2)

م بين قادة الجيش العراقي وقادة 1991آذار  3( اجتماع خيمة صفوان: اجتماع ُعقد على الحدود العراقية الكويتية في 3)

ا الجانب األمريكي فترأسه الجنرال شوارزكوف الجيش األمريكي ترأس الجانب العراقي اللواء الركن سلطان هاشم، أمَّ 

 قائد قوات التحالف الدولي تمت فيه تسوية مسألة وقف اطالق النار بين الجانبين وأهم ما جاء فيه:

 سمحت القوات األمريكية للجيش العراقي في استعمال الطائرات المروحية للقضاء على االنتفاضة الشعبانية. -1

 تحالف الدولي.اإلفراج الفوري عن أسرى ال -2

 الكشف عن مواقع حقول األلغام في األراضي الكويتية. -3

االلتزام بدفع التعويضات لكل المتضررين من جراء الحرب. للمزيد من المعلومات ينظر: جعفر حمزة  -4

؛ 160-159م، ص1999الموسوي، معسكر صفوان وقائع وأحداث، مجلة دراسات عراقية، العدد الرابع، آيار 

 .237دمة التاريخ، صعلي المؤمن، ص

 . 82-81( أندروكوكبورن وباتريك كوكبورن، المصدر السابق، ص4)

 . 69م، ص2009، سلسلة تراث الحلة، دار الفرات، ) د . م(، 3( عبد الرضا عوض، االنتفاضة الشعبانية في الحلة، ط5)

 . 70( المصدر نفسه، ص6)
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ويتضح مما سبق أنَّ التغير في املوقف األمريكي له أسباب متعددة، منها أّنها ال تفضل التغيير في العراق         

عبر االنتفاضة الشعبية؛ ألّنها تعيد الثقة للشارع العربي املحبط وتفتح طريق الثورات املغلق أمام حاالٍت 

خرى قد ال تنسجم مع رغبة السا
ُ
سة األمريكيين وهذا ما يضر بمصالحهم في املنطقة كونها بحاجة إلى أنظمٍة ا

تتعاون وتتعامل معها، كما أنَّ معظم حركات املعارضة العراقية على اتصال وعالقة تعامل وتعاون مع 

رف الجمهورية اإلسالمية في إيران وسوريا أكثر من اتصاالتها مع الجانب األمريكي، وهذا يؤدي إلى أْن يتص

 هؤالء كصانعي قرار وحاكمين شرعيين للبلد، األمر الذي ترفضه الواليات املتحدة.

وخالل ذلك ذكرْت مصادر املعارضة اإلسالمية الشيعية أنَّ الواليات املتحدة أدارت ظهرها النتفاضة         

تصاراتها، وأشارت الشعب العراقي ورفضت تقديم املساعدة في  الوقت الذي كانت فيه االنتفاضة في قمة ان

هم  كانوا يسعون  مصادر على صلٍة بالبيت األبيض إلى عدم اهتمام الواليات املتحدة باالنتفاضة راجع إلى أنَّ

 .(1)لتشجيع انقالب عسكري ضد النظام  العراقي

        " :
ً
ا وجدنوفي السياق نفسه تناول السيد محمد باقر الحكيم املوقف األمريكي من االنتفاضة قائال

املوقف األمريكي غير داعم، لالنتفاضة نتيجة لتطور األحداى، إذ كانت الواليات املتحدة ومن ورابها كل 

 تكون هناا منطقة خمنة 
ْ
الغربيين يرفضون بشكل قاطع استمرار العمل الجهادي، ويرفضون أن

 تكون هناا أدنى درجة من الح
ْ
هم يرفضون أن ماية الشيعية في حقيقية في املناطق الجنوبية، كما أنَّ

 عن 
ً
هم ال يرون بديال ، ألنَّ العراق، ويرفضون أيَّ اعتراف، بوجودهم، نقول هذا بشكل واض ، وصريح،

 يأيي ضابط عسكري يتبنى املتبنيات نفسها ال ي تحناها النظام الفعلي دون أي يغيير، 
ْ
 أن

َّ
النظام العراقي إال

نفعْل ذلك فسوف تحدى فوض ى ويسيطر الشيعة جوهري، ويبررون رأ هم هذا بقولهمل إننا إذا لم 

، ويؤكد كالم السيد الحكيم ما أسفر عنه اجتماع السيد مجيد الخوئي (2)"وسيكون إليران نفوذ في العراق

بأنَّ على الشيعة أن يتجنبوا تصعيد  ورتهم لكي ال تهدد مع مسؤولين أمريكيين في واشنطن الذين أبلغوه: "

وشيك الذي تحاول الواليات املتحدة أن ت طط له مع ضباط عسكريين نجاح االنقالب العسكري ال

اقيين  .(3)"عر

والواقع أنَّ الرؤية األمريكية أخذْت تتضُح تجاه الوضع الداخلي العراقي نحو الحفان على الوضع         

ده وزير الخارجية 
َّ
االمريكي السياس ي كما هو عليه دون التوجه لتغيير نظام الحكم آنذاك، وهذا ما أك

                                                           

 (.1، وثيقة رقم )70/  26 ، رقم الملفة( د . ك . و، ملفات المعارضة العراقية1)

 . 287م، ص2004( حامد البياتي، ربع قرن مع شهيد المحراب السيد محمد باقر الحكيم، مؤسسة شهيد المحراب، بغداد، 2)

 (. 9، وثيقة رقم )70/  26( د . ك . و، المعارضة السياسية، رقم الملفة 3)



 

 
147 

" :
ً
إنَّ الواليات املتحدة األمريكية وحلفاَءها في املنطقة يريدون رؤية املنطقة جيمس بيكر عندما صرح قائال

 ال يكون هناا 
ْ
، وكذلك حفظ العراق من التقسيم من أجل أن

ً
مستقرة مع الحفاظ على سالم ها إقليميا

 على موقف اإلدارة األمريكية تجاهفراغ في السلطة
ً
: " " مؤكدا

ً
إننا لسنا تقديم الدعم واملساعدة آنذاك قائال

بصدد دعم وتجهيز األسلحة للقوات املناوئة إلى نظام صدام حسين واملنتفضين عليه في الوقت 

 .(1)"الحالي

وبناًء على ذلك أخذت اإلدارة األمريكية بإعادة النظر اتجاه األحداث، وبعد الدراسة الدقيقة واملراقبة       

لصراع الداخلي في العراق توصلوا إلى اتخاذ قراٍر بمساعدة نظام صدام حسين في إعادة السيطرة الكثيفة ل

الفعلية على جميع أرجاء البالد، وذلك خشية أْن يتوجه العراق نحو حرٍب أهلية، ولذلك قرر الرئيس 

مريكي بإسقاط أية األمريكي تخفيف الضغط على النظام العراقي، ال سيما في عدم مباشرة السالح الجوي األ 

 من أْن يقدم الدعم للمعارضة، مع تحذير من استخدام 
ً
طائرة حربية تابعة لسالح الجو العراقي، بدال

 .(2)الطائرات إلى أهداف أوسع من املهام التي أتيحت لها، ال سيما قتل املدنيين

هم يه          الرئيس األمريكي في اتهام املنتفضين بأنَّ
ُ
 ولم تتردْد إدارة

ً
ددون سالمة العراق ووحدته، ويكونوا عامال

بتفككه وتجزئته وهذا ماال ترضاه الواليات املتحدة، وقد ذكرت صحيفة نيويورك تايمز في إحدى مقاالتها 

م أنَّ السيد محمد باقر الحكيم رئيس املجلس األعلى للثورة اإلسالمية قد انتقد بشدٍة ما 1991آذار  28في 

هم سبب في تقسيم العراق وتجزئته من جاء حول اتهام أبناء ا لشعب العراقي املنتفض ضد النظام الحاكم بأنَّ

قبل اإلدارة األمريكية ثمَّ قاموا بتقديم الدعم اللوجستي إلى النظام الحاكم لقتل االبرياء بدٍم بارٍد وهذا 

عون من مبادئ املجتمع األمريكي اإلنسانية الذي يؤمن بالحرية وحق ت : "يناقض ما يدَّ
ً
أنَّ قرير املصير مبينا

 إلى  ال ة أقاليم، ولو أنَّ صدام تنحى 
ً
 مجزءا

ً
بقاء صدام حسين في السلطة هو الذي جعل من العراق بلدا

 
ً
 موحدا

ً
 .(3)"عن السلطة لكان العراق بلدا

ع كما أنَّ سرعة انتشار االنتفاضة بهذا الشكل الواسع في املحافظات الجنوبية جعلها تأخذ طاب        

 إلى قيام الجماهير املنتفضة بتوزيع صور السيد الخميني، والسيد محمد باقر الحكيم، (4)التشيع
ً
، مضافا

                                                           

  () New york Times , After The war , u.s . Expiating Husein to be out by years end , 

march      

() Ipid      

   () New york Times , after the war , leader of Iraqi she ites rebellion has lost ground , 

march     .      

 . 117م، ص2004( محمد حمزة الربيعي، أسرار سقوط الطاغية صدام، بغداد، 4)
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ورفعت الفتات تنادي بإعالن الجمهورية اإلسالمية في العراق على غرار الجمهورية اإلسالمية في إيران ما ولد 

 بأنَّ الجماعات املوالية لألخيرة تسيطر على االنتف
ً
 من فرص امتداد انطباعا

ً
اضة وأنَّ نجاحها يزيد كثيرا

 .(1)النفوذ اإليراني وهذا من شأنه أْن يدق جرس الخطر في حسابات الدول العربية

َر مساَر االنتفاضة وهو دخول قوات مختلطة عراقية وغير عراقية عبر            إلى ذلك حدث أمٌر غيَّ
ً
مضافا

العربية املجاورة ال سيما اململكة العربية السعودية إلى أْن تكثف الحدود اإليرانية األمر الذي دعا الدول 

اتصاالتها مع الواليات املتحدة لكون الدول العربية كانت متخوفة من أْن يستولي على الحكم في العراق 

: (2)جماعات إسالمية موالية إليران
ً
 يعلم بأنَّ الوالي؛ لذلك صرح الرئيس األمريكي قائال

ْ
ات "على إيران أن

ِ دور في يغيير الوضع في العراق
 .(3)"املتحدة لن يسمح لها بلعب أيا

أما األمر اآلخر الذي غير املوقف السعودي بصورة سريعٍة هو أنَّ الحكومة السعودية فوجئت بعدم          

 الكشف عن الحكومة املؤقتة التي أعدتها إلدارة نظام الحكم في العراق والتي كانت مؤلفة من شخصيات

سنية بعثية معادية لنظام الرئيس العراقي، ففي الوقت الذي كانت تستعد فيه األخيرة الستالم نظام الحكم 

 بين الجماهير العراقية، 
ً
 واسعة

ً
في العراق، وإذا بها تتفاجأ بوجود حكومة منافسة لها وجدت لها مساحة

اململكة، وأصبحت تتوجس من املد  األمر الذي جعل الظروف ال تسير وفق الرؤية أو التخطيط الذي رسمته

، ونتيجة لذلك ومع ظهور بوادر انبثاق دولة إسالمية شيعية في العراق، (4)الشيعي املوالي إليران في املنطقة

 نتجت عن حرب الخليج األولى وحرب الخليج الثانية، نجد أكثر الدول 
ً
ولوجود استحقاقات مالية كبيرة جدا

لعربي والتي كانت أكثر كراهية لنظام صدام حسين، رفضت نجاح االنتفاضة العربية ال سيما دول الخليج ا

 .(5)وأخذت تشجع اإلدارة األمريكية في اإلبقاء على النظام العراقي

 موقف الواليات املتحدة من االنتفاضة الشعبانية  وعلمت        
ً
ومن جانب آخر فقد تفهمت إيران جيدا

خل العلني والفعلي بشكل واضح أمام الجميع،  لذلك حاولت االبتعاد ضرورة بقائها على الحياد وعدم التد

عن مناطق النفوذ األمريكية؛ ألنَّ التدخل فيها قد يقحمها في  مواجهة عسكرية مع األخيرة تكون نتيجتها 

خسارة حكومتها، لذلك اكتفت اإلدارة اإليرانية بالتأييد املعنوي واإلعالمي الذي ال يتناسب مع أهمية 

                                                           

 . 128-118( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي، المصدر السابق، ص1)

 . 77( رائد السوداني، المصدر السابق، ص2)

() Iranian intervention in Iraqi affairs , March .   New york Times , after the war , 

 .574( محمد حسين هيكل، حرب الخليج أوهام القوة والنصر، ص4)

م، 1997(، بيروت، آذار 2حامد عبد الرزاق وآخرون، عوامل إحباط االنتفاضة، مجلة دراسات عراقية، العدد ) (5)

 .129ص
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ها تعاونت مع املنتفضين بفتح حدودها للمنسحبين والجرحى بعد أْن ان تفاضة الشعب العراقي، كما أنَّ

 .(1)سيطرْت قواُت النظام العراقي على املدن املنتفضة

ها افتقدت القيادة السياسية والبرنامج التنظيمي الذي ينقلها         ومن األسباب األخرى في فشل االنتفاضة أنَّ

 .(2)االنتصارإلى مرحلة 

ولذلك يمكن القول أنَّ فقدان شخصية القائد السياس ي املحنك الذي يقود الجماهير املنتفضة ويضع        

خطوات النجاح الثابتة والصحيحة، ويعلم بكيفية التعامل مع املحيط اإلقليمي والدولي ويعطي التطمينات 

ين املبادئ واألسس التي ستقوم عليها الحكومة لجميع الدول حول انتفاضة الشعب العراقي وحياديتها، ويب

الجديدة، ويخطط لالنتفاضة ويقودها ويلهب مشاعر جماهيرها، كان له األثر األكبر في إخفاق االنتفاضة، 

األمر الذي جعلها تتخبط في فوض ى وأصبحت فاقدة لعامٍل مهم من عوامل نجاح الثورات، وبهذه الكيفية 

 تقود الجماهير وتحقق ضعفت االنتفاضة ولم تحقق أه
ً
 وحازمة

ً
 حاسمة

ً
دافها، فال الداخل أفرَز قيادة

النصر، وال القيادة الخارجية اقتحمت الداخل لتشغل الفراغ القيادي ما جعل الفرصة سانحة أمام النظام 

لتتمكن  العراقي وقواته املسلحة في أْن تنتهز ذلك الضياع القيادي وتبادر بترويج اإلشاعات والدعايات الكاذبة

 في األخير من السيطرة على الوضع الداخلي.

كما أنَّ الشراسة والقسوة اللتين استخدمتهما قوات النظام في القضاء على االنتفاضة وصلتا إلى مرحلة         

فاقت تصورات الجميع، فقد عمدت إلى استخدام األساليب القمعية واالرهابية كافة للقضاء عليها متحدية 

عراف والقوانين الدولية، فلم تتواَن بعد أْن وقعت في املأزق عن استخدام أقس ى أساليب التدمير بذلك كل األ 

 . (3)من خالل القصف املدفعي والصاروخي واجتياح الدبابات للمدن السكنية

 من اإليجابيات التي ال يمكن تج        
ً
اهلها، يتضح لنا مما سبق أنَّ االنتفاضة الشعبانية أفرزت وراءها كثيرا

 ولعل أبرزها ما نورده في النقاط اآلتية :

1-  
ً
استطاعت االنتفاضة أن تهزَّ أركان النظام العراقي، وتقض ي على كثير من رموزه ممن كانوا أداة

 حقيقية بيد النظام وتلطخت أيديهم بدماء األبرياء.

ٍر تاٍم في تمكنت االنتفاضة من زرع بذور الخوف والرعب عند عناصر النظام فأصبحوا على حذ -2

 من أْن تحصل انتفاضة أخرى على حين غفلٍة.
ً
 تعاملهم مع الجماهير خوفا

                                                           

 . 123( فيبي مار، المصدر السابق، ص1)

 .36م، ص2008، دار نون، بغداد، 2( نبيل ياسين، التاريخ المحرم دراسة تحليلية في الفكر السياسي المعاصر، ط2)

 . 444، العمل اإلسالمي في العراق بين المرجعية والحزبية، ص( عادل رؤوف3)
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ه  -3  أنَّ
ّ

أعادت األمل لدى أبناء الشعب وبرهنت بأنَّ الوطن رغم كل املعاناة واملآس ي التي تعرض لها إال

 من املمكن أْن تنهض في يوٍم ما لتحقق له الحرية والخالص من النظام الحا
ً
كم يمتلك جماهيرا

 وسطوته.

 للعمل الجهادي ضد النظام عندما أخرجت من سلطة النظام  -4
ً
 واسعة

ً
وفرت االنتفاضة مساحة

 للمعارضة العراقية، 
ً
محافظات إقليم كردستان )أربيل ودهوك والسليمانية(، ما وفر مالذا

 للقضاء على النظام ال
ً
 وعسكريا

ً
 عراقي.استطاعت فيه أْن تعيد ترتيب أوراقها واالستعداد سياسيا

استطاعت االنتفاضة إخراج املعارضة العراقية في الخارج من عزلتها الدولية، وأصبح لها صدى  -5

في األوساط اإلقليمية والدولية، لذلك تعامل معها املحيط الدولي كأمٍر واقٍع ال يمكن تجاوزه ما 

 سهل أمر انفتاحها على العالم.

ئات من العناصر الشابة، األمر الذي انعكس رفدت االنتفاضة الفصائل اإلسالمية الشيعية بامل -6

 على نشاط العمل الجهادي وتوسع تنظيمات األحزاب والكيانات السياسية اإلسالمية الشيعية.

 

ل العمليات العسكرية املسلحة بعد االنتفاضة الشعبانية.
ً
 سابعا

نية لم تتواَن فصائل املعارضة بعد أْن تمكنت  قوات النظام العراقي من القضاء على االنتفاضة الشعبا       

اإلسالمية الشيعية بتوجيه الضربات املسلحة ملؤسسات السلطة الحاكمة في بغداد واملحافظات العراقية 

األخرى، لغرض إثبات وجودها والعمل على إضعاف السلطة بعد أْن مارست أساليب مختلفة في التعامل مع 

 من ال
ً
 منهم في السجون املنتفضين وعوائلهم، فقد أعدمت كثيرا

ً
عراقيين على الظن والتهمة وزجْت آالفا

العراقية بعد أْن تعرضوا ألنواع التعذيب بهدف الحصول على اعترافات سياسية تدين اآلخرين، لذلك 

ولغرض تصعيد املواجهة مع النظام العراقي هاجمت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية خالل شهر آيار 

م العراقي في بعض مدن الكوت والعمارة وكبدتها خسائر جسيمة، وكردِة فعٍل م مواقع جيش النظا1991

على ذلك قامْت قواُت النظام العراقي بعد تلك العمليات بقصف عدٍد من املدن في محافظتي واسط وميسان 

 .(1)نتج عنه استشهاد وجرح العشرات من سكان تلك املناطق

م بشن هجوٍم واسع على منطقة 1992كانون الثاني  17اقي في ومن جانب آخر قامت قوات النظام العر       

ن( التابع ملحافظة البصرة، اشترك فيه لواءان من ألوية الحرس الجمهوري تساندهم املدفعية  هور )صلّيِ

                                                           

 (.16م، وثيقة رقم )1991آيار  28/،  3/ 75و . أ . ع، نشاطات المعارضة،  )1)
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والطائرات العمودية، وتمكنت قوات املعارضة من التصدي للهجوم وأجبرت القوات املهاجمة على 

 .(1)طائرتين عموديتيناالنسحاب بعد أْن أسقطت 

م بتنفيذ العديد من 1992آيار 25وفي مقابل ذلك قاَم عدٌد من عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية في       

 إلى تدمير شاحنة عسكرية محملة 
ً
العمليات املسلحة أبرزها تفجير مخازن الكوت العسكرية، مضافا

 من عناصر النظام بينهم باأللغام وسبع عجالت عسكرية أخرى، وقتل وجرح أكثر 
ً
من ثالثة عشر شخصا

 .(2)ثالثة ضباط بُرتٍب عاليٍة 

م والتي كانت تستقر في 1992وفي السياق نفسه قامت مجموعة مسلحة أخرى في مطلع كانون األول       

منطقة العبرات على الطريق الرابط بين ناحية الفهود وقضاء سوق الشيوخ، بعمليٍة الغتيال عضو القيادة 

ه نجا من تلك املحاولة التي أسفرت عن مقتل سائق سيارته ومسؤول  القطرية محمد حمزة الزبيدي لكنَّ

 .(3)حمايته وهو ضابط برتبة نقيب وتدمير سيارتين برفقته

ومن العمليات املسلحة األخرى التي تبنتها املعارضة اإلسالمية الشيعية محاولتها استهداف وزارة       

في منتصف شهر شباط  (4)شعبان اإلسالمية 15مْت مجموعة مسلحة تابعة لحركة الداخلية، فقد قا

م بتجهيز ستة صواريخ نوع )كاتيوشا( وتم نقلها إلى بغداد داخل سيارة محملة بالخضروات، وتمكن 1993

( متر من مبنى وزارة الداخلية، وتم 600املنفذون من نصب الصواريخ في املكان املخصص لها على بعد )

                                                           

 م. 1992كانون الثاني  21(، 427)( صحيفة الشهادة، العدد 1)

 م.  1992آيار   31(، 551( صحيفة لواء الصدر، العدد )2)

 م. 1992كانون األول  8(، 481العدد ) ( صحيفة الشهادة،3)

م في أهوار محافظة ذي قار من قبل السيد حمزة 1987شعبان االسالمية: حركة جهادية عقائدية اُسست عام  15( حركة 4)

الموسوي مع نخبة من المجاهدين واتخذت من األهوار منطلقاً لعملها العسكري والثقافي واالجتماعي، وكانت لها مقرات 

شرة في هور) أبو عجاج( وهور ناحية الطار ولها مقر كذلك في هور آل جويبر وأخر في هور البو صالح وكذلك عدة منت

ار وأهوار قضاء الجبايش، وأقامت لها تنظيمات داخل العشائر منها عشائر الجويبر، وعشائر العمايرة،  في هور الحمَّ

آل حول، وعشائر آلبو صالح، وعشائر الفهود، وعشائر  وعشائر المواجد، وعشائر النواشي، وعشائر المجري، وعشائر

عبادة، وغيرها من العشائر صاحبة الدور األكبر في تقديم المساعدات لعناصر الحركة. ينظر: حمزة الموسوي، عشرون 

م، 2017، مطبعة السيماء، بغداد، 1سنة من الجهاد ضد الطاغية صدام والبعث المقبور، مذكرات السيد حمزة الموسوي، ج

 .6ص
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يتها لإلطالق، وبعد انسحاب املجموعة بساعتين انطلقت الصواريخ فحققت أربعة منها أهدافها، ونتج توق

 . (1)عنه تدمير بعض أجزاء املبنى ومقتل عدد من أفراد النظام وجرح آخرين

م عملية تفجير مبنى 1993نيسان  28كما نفذت مجموعة من أفراد املعارضة اإلسالمية الشيعية في        

ى إلى تدمير أجزاء من املبنى ومقتل وجرح عدد من عناصر النظام، ونتيجة مدي رية أمن محافظة ميسان ما أدَّ

لذلك قامت األجهزة األمنية باتخاذ إجراءات عديدة منها نصب مفارز أمنية واستخبارية للسيطرة على الطرق 

 منها أللقاء القبض على املجموعة املنفذة، كما شنت ح
ً
ملة اعتقاالٍت واسعٍة في صفوف واملمرات سعيا

 .(2)الشباب واألهالي وزجتهم في سجونها

ومن جهة أخرى اشتبكت مجموعة مسلحة تابعة لفصائل املعارضة اإلسالمية الشيعية مع إحدى مفارز        

م استخدمت فيها األسلحة املتوسطة 1993تموز  7قوات األمن في معركة عنيفة بمدينة الكوت في 

 وراءها األعالم والالفتات والخفيفة، و 
ً
استمرت لساعات عدة منيت بعدها قوات النظام بهزيمة كبيرة مخلفة

وبعض األسلحة، وقد تزامنت تلك العملية مع انفجار سيارة مفدخة في محافظة البصرة قرب مبنى نقابة 

 على اجتم
ً
ى إلى تحطيم زجاج املبنى، وتبين أنَّ تلك العملية جاءت ردا اع عدد من أعضاء نقابة الصحفيين أدَّ

 .(3)الصحفيين مع رئيس النظام العراقي وإعالن والَءهم له

 يتضح مما سبق بعض النقاط الهامة في مسيرة املعارضة اإلسالمية الشيعية وهي على النحو اآلتي:     

على  أخذت املعارضة العراقية تكثف جهودها فيما بينها للوصول إلى صيغة عمل توحد الجهود وتقض ي - 1

النظام الحاكم في العراق لذلك عقدت خالل تلك املدة سلسلة من املؤتمرات واللقاءات وحاولت اشراك 

 الجانب الدولي واالقليمي في الشعور بمعاناة الشعب العراقي.

 ال يمكن أْن يتحمله الشعب لذلك ما أْن انطلقت االنتفاضة الشعبانية  - 2
ً
بلغت سياسة النظام العراقي حدا

 اشتركت فيها أعداد كبيرة من الجماهير لتعبر عن رفضها لتلك السياسة.حتى 

                                                           

 . 102( حمزة الموسوي، المصدر السابق، ص1)

 م. 1993آيار  2(، 599( صحيفة لواء الصدر، العدد )2)

 م. 1993تموز  11(، 608( صحيفة لواء الصدر، العدد )3)
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لم ُيخطط لالنتفاضة الشعبانية باملستوى املطلوب، ولعل السبب في ذلك انطالقتها املفاجئة، ولعدم  - 3

 قالئل دون أْن 
ً
 اشتراك املعارضة الشيعية في الخارج وبخاصة على مستوى قياداتها فعاشت االنتفاضة أياما

 تكون لها قيادة وطنية موحدة.

ضعف الدعم الدولي لالنتفاضة الشعبانية كشف لنا أّن هؤالء لم يكن همهم انقاذ الشعب العراقي، بل  - 4

 للقلق والخوف ويهدد مصالحهم.
ً
 أرادوا القضاء على النظام العراقي؛ لكونه أصبح مصدرا

لحقيقية لتحرك املعارضة اإلسالمية الشيعية في مثلت نهاية االنتفاضة الشعبانية بداية االنطالقة ا - 5

الداخل والخارج، واتبعت جميع السبل السياسية والدبلوماسية والعسكرية للقضاء على النظام العراقي، 

 وهذا ما سنعرضه في الفصل الالحق. 
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 الفصل الثالث 

 ( وموقف السلطة منها 2003 – 1994حتركات املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية )

 املبحث األول

 (1998 -1994النشاط السيايس والعسكري )

: التحرك السياس ي للسيد محمد الصدر.
ً
 أوال

, وكانت (1)لتقيةقبل أْن يتصدى السيد محمد الصدر للعمل الديني والسياس ي عمل وفق مبدأ ا        

, لذلك عاش بعزلٍة عن (2)اتصاالته مقتصرة على بعض من ثقاته ملراقبة األجهزة األمنية لتحركاته

 عن الجوانب األخرى, ما جعل شخصيته أكثر 
ً
, فضال

ً
نه من إعداد نفسه روحيا

َّ
الجماهير, األمر الذي مك

 في عقد التسعينات من القرن العشرين
ً
 .(3)تأثيرا

                                                           

( التقية: هي أمٌر شرعي رباني أكدت عليه الشريعة اإلسالمية وعليه أدلَّة عدة في القرآن والسنة الشريفة  مفادها النهي 1)

عن أي عمٍل أو قوٍل قد يؤدي إلى إزهاق النفوس أو تشويه المعتقد وانهدامه, بمعنى عليك أْن تتقي كل ما يؤدي إلى 

ك في العقيدة أو الجنس وضرورة العيش معه بسالٍم ما دام لم يعتِد عليك؛ لقوله االختالف والفرقة مع من اختلف مع

ال يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من هللا في شيء إالا أن تتقوا منهم تعإلى: "

ذلك المعنى أشار السيد محمد الصدر  (, وإلى28". سورة آل عمران اآلية )تقاة ويحذركم هللا نفسه وإلى هللا المصير

أنا كنت في تقيٍة مكثفة جداً لعلها أكثر تقيةً من كل العراقيين, بالرغم من أنهم كلهم في تقيٍة, ولكْن أنا كنت قائالً: "

ً من قبيل كنت أمشي في الصحن وأنا مطأطأ الرأس واُسب ِّح  المهم كانت أمام منزلنا بنايةً حكومية 000أشدهم جميعا

باألصل مدرسة اتخذوها دائرةً لألمن , كانت عناصر األمن تضع الكراسي على الرصيف ويجلسون عليها ردحاً من  هي

ً ماهَي نتيجتها نحن جالسون وساكتون في تقيٍة ألف بالمائة وليس مائة بالمائة ". النهار ويتكلمون ويضحكون, طبعا

؛ عبد الرزاق الندّاوي, أضواء على منبر الصدر, 29م, ص2003إسماعيل الوائلي, منهج الصدر, دار الهدى, النجف, 

 .261ه, ص1430, مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد الصدر, النجف, 1ج

 .  154م, ص2008, قم المقدسة, 2( احسان العارضي, اإلبداع والتجديد في المنهج الصدري, مج2)

نهج ثورة , مركز الدراسات التخصصية في فكر السيد محمد ( سعيد العكيلي, الشهيد الصدر مشروع التغيير وم3)

 .98م, ص2011الصدر, النجف, 
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وفاة السيد الخوئي تصدى ألمر املرجعية مجموعة من األعالم أبرزهم السيد عبد االعلى  وبعد       

 أنَّ السلطة الحاكمة منعته من (1)السبزواري, وبعد رحيله آلت إلى السيد علي الحسيني السيستاني
َّ

, إال

 .(2)ممارسة دوره الديني ووضعته تحت اإلقامة الجبرية ومراقبة األجهزة األمنية

وتجدر اإلشارة إلى أنَّ الوقت الذي ظهرت فيه شخصية السيد محمد الصدر كان من أفضل األوقات        

 أمتد ألكثر من عقد, إلى أْن جاءت اللحظة 
ً
 لطرح مشروعه الديني والسياس ي, فكأنَّ هناك مخططا

ً
مالئمة

, والبد من استثمار تلك الفرصة
ً
 .(3)املناسبة, إذ أخذ النظام بالضعف كثيرا

ولخطورة تلك املرحلة املفصلية في تأريخ العراق آنذاك ولسد الفراغ وحفظ تراث الحوزة العلمية في        

 من سيطرة النظام على املدارس الدينية وإلحاقها بوزارة األوقاف والشؤون 
ً
النجف من الضياع, وخوفا

الصدر للمرجعية الدينية  الدينية, األمر الذي يمنع الطلبة من الدراسة فيها, فقد تصدى السيد محمد

 .(4)بعد رحيل السيد عبد األعلى السبزواري 

 األمة إلى مرجعيٍة تستقطب اهتمام أبناء      
َ
 خطورة املرحلة وحاجة

ً
أدرك السيد محمد الصدر تماما

االسالم وتعيد للوسط الحوزوي واملرجعية الدينية دورهما في التصدي ألمور الدين وإحياء الشعائر, 

 إ
ً
لى حمل آمال الجماهير والتواصل معهم في وقٍت كانت فيه السلطة الحاكمة في العراق قد فرضت مضافا

 سياس ٌي معارٌض 
ٌ
 على الحوزة العلمية وتحركاتها وأنشطتها لخشيتها أْن يكون لألخيرة موقف

ً
 أمنيا

ً
طوقا

 .(5)لنظام الحكم

ي فقد فرضت بداياُت التحرك على السيد وفي محاولٍة منه لتهيئة األرضية املناسبة لتحركه السياس       

محمد محمد صادق الصدر ممارسة األسلوب املرن مع السلطة الحاكمة وعدم التلويح لها بأيِة حركٍة 

                                                           

م في مدينة مشهد اإليرانية, درس العلوم 1930( علي الحسيني السيستاني: هو علي بن محمد باقر بن علي ولد عام 1)

الحوزة العلمية في قم المقدسة في زمن  االبتدائية والمقدمات والسطوح فيها وأعقبها بدراسة العلوم العقلية, انتقل إلى

م وحضر دروس السيد 1951م ثم شدَّ رحاله إلى مدينة النجف األشرف عام 1948المرجع حسين البروجردي عام 

م, له مؤلفات عدة أهمها منهاج الصالحين, وتعليقة 1964محسن الحكيم والسيد الخوئي, ألقى دروس البحث الخارج عام 

, ومناسك الحج, والرافد في علم األصول, وقاعدة ال ضرر وال ضرار. ينظر: هاني جواد كاظم على العروة= =الوثقى

 .122النجار, المصدر السابق, ص

 . 213( أحمد عبد الهادي السعدون, المصدر السابق, ص2)

 . 178( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص3)

م, 2009كز الدراسات التخصصية في فكر السيد الصدر, النجف األشرف, ( قاسم الكعبي, الثورة البيضاء, مر4)

 . 195ص

 . 65م, ص2015( مختار األسدي, الصدر الثاني الشاهد والشهيد الظاهرة وردود الفعل, الدار البيضاء, بيروت, 5)
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ه استطاع بحكمته وعقليته الثاقبة التعرف على واقع النظام (1)استفزازيٍة من شأنها إثارة األخيرة , كما أنَّ

استطاع السيد محمد الصدر سحب البساط من تحت السلطة الحاكمة, , وبهذا األسلوب (2)وما يفكر به

 .      (3)األمر الذي أفقدها السيطرة على ضبط الجماهير

ا باملعارضة أو املهادنة, إذ       وخالل تلك املدة رأى السيد محمد الصدر ضرورة تحديد عالقته بالسلطة إمَّ

إجهاض املشروع قبل والدته في ظل ظروف السلطة كانت املعارضة العلنية تعني له املوت السريع و 

 ال ينسجم مع منهج مرجعيته أو رغبة الجماهير 
ً
 ضعيفا

ً
ا املهادنة فُتمثل موقفا وإجراءاتها القمعية, أمَّ

 ورسَم سياسة التحرك امليداني (4)املتطلعة لتغيير الواقع
ً
 وسطا

ً
, لذلك خط السيد محمد الصدر منهجا

بين الخطوط الحمراء لنجاح مشروعه اإلصالحي في بناِء األمة وتحريك مشاعر التي تطلبْت منه السير 

, وبتلك (5)الوعي والتحدي لديها, ال سيما بعد تعرضها النتكاسة نفسيٍة سببها فشل االنتفاضة الشعبانية

الحنكة السياسية خطط السيد محمد الصدر ملنهجه الخاص ريثما تكتمُل مالمح مشروعه وُييهئ األرضية 

 للمواجهة الحتمية مع النظام الحاكم
ً
 واستعدادا

ً
, لذا سعى وبكل جهده (6)املناسبة لتكون أكثر قابلية

 .(7)إلخراج كيان الحوزة العلمية من األجواء الضيقة إلى مرحلٍة أوسع ترتبط بمصالِح األمة اإلسالمية

                                                           

لدراسات, دمشق, ( عادل رؤوف, مرجعية الميدان مشروع تغييري ووقائع االغتيال, المركز العراقي لإلعالم وا1)

 . 182م, ص2005

( كان السيد محمد الصدر يمتلك قدرةً تحليليةً لما تفكر به السلطة والمجتمع كما أنَّه لديه األهلية على تحديد مكامن القوة 2)

والضعف, وبهذا الصدد ذكر الباحث االجتماعي علي الوردي عندما جاء لمناقشة السيد محمد باقر الصدر في بعض 

" الجتماعية, فقد أحاله األخير إلى تلميذه السيد محمد الصدر وبعد مناقشته خرج علي الوردي منبهراً وقال: المسائل ا

". ينظر: يوسف الكناني,  لقد فاجأني السيد محمد الصدر فقد وجدُت عنده مالم أجده في الجامعات التي درسُت فيها

 .29م, ص2014صدر الثاني, دار عين الحكمة, )د . م(, شهيد العارفين قراءة تحليلية للسيرة الجهادية للسيد ال

 . 352م, ص2018, دار الصادقين, النجف األشرف, 2( محمد اليعقوبي, الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه, ط3)

 . 33-32م, ص1999( حسين بركة الشامي, المرجعية الدينية من الذات إلى المؤسسة, دار السالم, )د . م(, 4)

 . 140كاظم النجار, المصدر السابق, ص ( هاني جواد5)

 م. 2005كانون األول  4(, 103( الحوزة الناطقة )صحيفة(, بغداد, العدد )6)

( أكرم الحكيم, إمام جمعة الكوفة ودجال بغداد, مجموعة بحوث في جهاد وفكر السيد الصدر, دار السالم للنشر, لندن, 7)

 . 173م, ص2002



 

 
158 

 لذلك فقد تعامل مع النظام على أساس قاعدة )      
ً
ليكون  (1)(مع حاكم الجور  جواز العملوتحقيقا

ها لم تكْن عالقة تعاون تختلف مع مصالح اإلسالم العليا التي يقدرها  , ألنَّ
ً
تعامله مع السلطة مشروعا

 .(2)الفقيه

ج منذ عام       م ملشروع الحملة اإليمانية ملعالجة االنهيار 1994ومن جانب آخر فإنَّ النظام العراقي َروَّ

 من استغالل القوى الدولية لورقة اضطهاد الشيعة في السياس ي واالقتصادي واال 
ً
جتماعي, وخوفا

( على العلم العراقي, وأصدر قراَر حظر الخمور, األمر الذي هللا أكبرالجنوب, لذلك عمد إلى كتابة عبارة )

 جعل رغبة السيد محمد الصدر تلتقي مع رغبة النظام الحاكم في نشر تلك الحملة الحتواء أي ردود أفعاٍل 

 ملشروعه 
ً
شعبيٍة قد تحصل جراء تلك االنتكاسات فاستثمر السيد محمد الصدر تلك الفرصة خدمة

 .(3)التغييري 

 ينتقد إجراءات السلطة ويطعن بمشروعيتها      
ً
ومن أبرز تلك املعالم التي وظفها للمشروع, نالحظه تارة

 يدعو إلى الحذر وتجنب االصطدام املباشر معها
ً
, وتارة

ً
 .(4)فقهيا

لذلك يمكن القول أنَّ السيد محمد الصدر استطاع العمل بمنهجيٍة غير معتادٍة في الوسط الحوزوي       

العراقي للوصول إلى مستلزمات التغيير الحقيقي من خالل تناقضات الوضع داخل البلد, إذ أصبح بين 

منهج املواجهة والتصدي  منهجين ال ثالث لهما: األول منهج اعتزال املرجعية للعمل السياس ي, واآلخر

ت إلى إعدام أو نفي أو اعتقال قيادات العمل السياس ي اإلسالمي الشيعي املعارض في  املباشر التي أدَّ

 مبدأ التقية بصورٍة ايجابيٍة إلكمال 
ً
ف سابقا

َّ
 للسلطة, كما وظ

ً
 تحيديا

ً
ه سلك منهجا  أنَّ

ا
العراق, إال

 مشروعه السياس ي املعارض.

بالذكر أنَّ مرجعية السيد محمد الصدر تعرضت لهجوٍم واسٍع وإشاعاٍت واتهامات وطعن ومن الجدير       

في شخصه, وباملقابل تبنت السلطة الحاكمة سياسة التظاهر بمدحه واإلشادة به؛ ألجل تشويه صورته 

ره الشعب لها وملن
ُ
 ك

ً
وضع  وإفشال مشروعه ومنع الجماهير من االلتفاف حوله؛ لكونها كانت تدرك تماما

                                                           

المين في غير جهة ظلمهم, بشرط أن ال يُعد بذلك من أعوان الظلمة عرفاً وإاّل فإنها تكون ( وتعني جواز العمل مع الظ1)

, 4محرمة. للمزيد من المعلومات حول القاعدة ينظر: أبو القاسم الموسوي الخوئي, مصباح الفقاهة في المعامالت, ط

 . 651م, ص2009, مؤسسة الخوئي, )د . م(, 35ج

 . 103دان, ص( عادل رؤوف, مرجعية المي2)

 . 66( مختار األسدي, الشاهد والشهيد, ص3)

, )د 1( مختار األسدي, المرجعية الصالحة تعدد أدوار ووحدة هدف, مجموعة بحوث في فكر السيد محمد الصدر, مج4)

 .151, )د . ت(, ص. م(
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, لذلك بذلْت كل ما بوسعها إلفهام الجماهير والوسط الحوزوي بأنَّ السيد محمد الصدر هو (1)يده بيدها

 .(2)مرجع السلطة, وقد انطلت تلك الخدعة على عدٍد ليس بالقليل داخل العراق وخارجه

 منه ملواجهة سياسة النظام في تقليل أعداد طلبة الحوزة العلمية بادر       
ً
السيد محمد الصدر إلى وسعيا

إمداد األخيرة بطاقاٍت جماهيريٍة شابٍة واعية, ملد جسور التواصل بين الحوزة العلمية من جهٍة وطبقات 

, لذلك فتح باب القبول في الحوزة أمام الطلبة وعمل على زيادة أعدادهم (3)املجتمع العراقي من جهٍة أخرى 

 ومعنوي
ً
 لتدخل الحوزة العلمية إلى جميع بيوت املجتمع العراقيبفتح املدارس الدينية ودعمها ماديا

ً
ومن  (4)ا

مصاديق تلك الخطوة مشروع جامعة الصدر الدينية التي استقطبت خريجي الجامعات العراقية من ذوي 

 .(5)االختصاصات املختلفة

الها, كما أمر وبتلك األعمال أعاد السيد محمد الصدر نشاط الحوزة العلمية إلى سابق عهده وأصلح ح      

رجال الدين بإقامة صالة الجماعة في مناطق سكناهم, ومنعهم من نزع عمائمهم عند سفرهم إليها بهدف 

 الجميَع على إحيائها, 
َّ
إضفاء الجو اإليماني وتذكير الناس بالدين, وكذلك اهتم بالشعائر الحسينية وحث

 على زيارة مراقد األئمة املعصومين )
ً
 .(6)( ُرغم رفض النظام لهاالسالمعليهم وأكدَّ كثيرا

ة أهمها, جرأته الواضحة في إصدار        وألجل نشر حركته الثورية بشكٍل أوسٍع اعتمد أساليب عدَّ

 إلى إقامته صالة الجماعة في صحن اإلمام علي )
ً
عليه الفتاوى, وطريقة درسه وطرحه للبحوث, مضافا

 في تحركه على أهمية تواجدالسالم
ً
زا ِ

ا
َتَح باب مكتبه للناس  (, ُمرك

َ
املرجع الديني بين جماهير األمة, َوف

                                                           

أيلول 1العهد الفضائية, ( برنامج قصة تجربة, لقاء مع الشيخ كاظم العبادي)مسؤول في مكتب السيد الصدر(, قناة1)

feature=share&QtJbhttps://www.youtube.com/watch?v=Cag                               م.2014

                                                              

عاف الحوزة العلمية وحاولت زرع ( مما تجدر اإلشارة إليه أنَّ هناك أياٍد عملت على إيجاد الفرقة واالختالف إلض2)

بذور الشقاق وتسميم األذهان, ليسهل اسقاط القيادات التي بنت الجماهير عليها اآلمال, لكي ال يكون بمقدورهم خدمة 

م, 1996, لندن, اإلسالم والمجتمع مستقبالً. نخبة من الباحثين, محمد باقر الصدر دراسات في حياته وفكره, دار االسالم

 .77-76ص

 . 168( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص3)

, )د . م(, 2( محمد الزم مهوس, محمد الصدر المرجعية الشمولية, مجموعة بحوث في فكر السيد محمد الصدر, مج4)

 . 185)د . ت(, ص

م وأحد طلبة جامعة الصدر 1971( مقابلة شخصية مع الشيخ فاضل ضايف الخاقاني, وهو من مواليد الناصرية 5)

ية آنذاك, وحاصل على شهادة الماجستير في اللغة العربية, ومن أبرز نتاجاته العلمية سورة االسراء دراسة داللية الدين

 م. 2019حزيران  29بالغية,  الناصرية, 

 . 31-26م, ص2005, دار الغدير, قم, 2( كريم المنفي, إبداع المرجع, ط6)
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ً
( للفصل بين الخصوم في مشاكلهم االجتماعية املحكمة الشرعية, كما أسسَّ ما ُيعرف بـ)(1)عامة

 .(2)وغيرها

ما جاءت لتعبر عن الظلم والحيف اللذين وقعا         يتضح مما سبق أنَّ مرجعية السيد محمد الصدر إنَّ

عموم املجتمع العراقي, ال سيما الطائفة الشيعية وما عانته من حرمان واضطهاد, فهي حركة ضمت على 

جميع فئات الشعب املظلومة والفقيرة التي أفرزها التمييز الطائفي من دون مبرراٍت واقعيٍة له, فقد كانت 

دت في مرجعية تلك الطبقات تبحث عن فرصٍة لتعبر عن حرمانها وما تعرضت له من اضطهاٍد, فوج

 يقود نضالها حتى تحقيق إحدى الحسنيين: 
ً
 دينيا

ً
السيد محمد الصدر القابلية واملؤهالت التي تجعلها رمزا

ا النصر أو الشهادة في سبيل هللا وفق حركٍة ثوريٍة اعتمد فيها الخروج من الحزبية والفئوية وخاطب  إمَّ

 نوعها. جميع أبناء الشعب بدون استثناء في حالٍة فريدٍة من

فة في أعماله       
ا
والحقيقة أنَّ السيد محمد الصدر تدرج في مواجهته للسلطة الحاكمة من التقية املكث

وأفعاله إلى الكالم واإلشارات التلميحية حتى وصل إلى مرحلة الرفض العلني لسياسة النظام اتجاه 

" :
ً
ح طبيعة عالقته مع النظام قائال  الشعب, لذلك وضَّ

ْ
نلخص عالقتنا مع السلطة على الوجه يمكننا أن

التالي, السلطة تؤيد املظاهر الدينية الشيعية وتعطف علينا ماُدمنا لم نتدخل في املجال السياس ي, 

ها تلتزم إزاءنا سياسة املعاملة باملثل
 .(3)"وتكف شرها عنا ما كففنا شرنا عنها, بمعنى أنَّ

 

: اجتماعات طهران
ً
 .          ثانيا

عد أْن اختتم مؤتمر صالح الدين أعماله بمدٍة قصيرٍة أفتتح املؤتمر الوطني العراقي املوحد مقره في ب       

أربيل, كما افتتحت بعض األحزاب واملنظمات السياسية العراقية مكاتبها في املنطقة اآلمنة شمال العراق 

م, وصل 1994املوحد عام األمر الذي مكنها من تشكيل قوة عسكرية خاصة باملؤتمر الوطني العراقي 

 .(4)عددها إلى أكثر من ألٍف ومائتي مقاتٍل معظمهم من األحزاب الكردية

                                                           

  .105( هاني جواد كاظم النجار, المصدر السابق, ص1)

( شّكل السيد محمد الصدر تلك المحاكم الشرعية وأوجب الرجوع إليها عند المنازعات والمسائل التي تحتاج إلى فصٍل 2)

قضائي, ورفض بشكل قاطعٍ الترافع لدى العشائر ومحاكم السلطة واعتبرها محرمةً, وعين في بداية تأسيسها ثالثة من 

لشيخ علي النعماني والشيخ علي البهادلي, وكان مقرها في إحدى رجال الدين كقضاة وهم السيد مصطفى الصدر وا

المدارس الدينية في النجف األشرف وفتحت لها فروع في بغداد والبصرة وذي قار, وبذلك فقد شعرت السلطة بحجم 

سيد الخطر المحيط بها من تلك الخطوة الحساسة, ونتيجة لذلك بادرت األخيرة إلى اعتقال بعض قضاتها, وأبلغت ال

مصطفى الصدر بضرورة الحضور إلى مديرية أمن النجف ممثالً عن والده في محاولٍة إلقناعه بالتراجع عن تلك 

المسألة, إالَّ أنَّه أصرَّ عليها مؤكداً لهم أنَّها ال تضر السلطة بشيٍء فسكتوا على أْن يتغير اسمها إلى القضاء الشرعي 

 .101-100المصدر السابق, صالحوزوي. إسماعيل الوائلي, منهج الصدر, 

 م. 2005أيلول  8(, 89( صحيفة الحوزة الناطقة, العدد )3)

 .170عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص( 4)
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وألجله استشعرت السلطات العراقية حجم الخطر الذي يحيط بها فهاجمت قواتها املسلحة مناطق       

من تصفية أغلب م, ودمرت مقرات املؤتمر الوطني العراقي املوحد وتمكنت 1995شمال العراق أواخر آب 

عناصره العسكرية واملدنية, بينما خرج رئيس املؤتمر ومن تبقى معه من القادة إلى خارج العراق, ونتيجة 

 إليجاد قيادة بديلة عن 
ً
لذلك أخذت أطراف املعارضة العراقية بعقد سلسلٍة من االجتماعات محاولة

م, 1996حزيران  20رزها اجتماع طهران في , ومن أب(1)املؤتمر الوطني العراقي املوحد للعمل تحت مظلته

ة, غايتها إيجاد كتلة وطنية  والذي ضمَّ قيادات التيارين اإلسالمي والقومي, فقد جرت بينهما مباحثات عدَّ

موحدة للعمل السياس ي العراقي املعارض, وتم تشكيل وفد مشترك لالتصال بالتنظيمات والفصائل 

أكد السيد باقر جبر الزبيدي القيادي في تنظيم املجلس األعلى , وبصدد املوضوع (2)السياسية األخرى 

" :
ً
إن الطرفين اتفقا على تحالفهما استراتيجيا وقررا تفعيل مكتب للثورة اإلسالمية في العراق قائال

", وعندها بدأ الوفد املشترك اتصاالته مع التنظيمات السياسية اإلسالمي –تنسيق العمل القومي 

 لقضيِة الفدرالية التي طالب بها الكردية التي عدَّ 
ً
 نهائية

ً
ها لم تحدْد صيغة ها إيجابية, لكنَّ ها الطرفان بأنَّ

 (.3)الكرد األمر الذي أفشل تلك املحاولة

لكنَّ فصائل املعارضة العراقية لم تيأس من الوصول إلى اتفاٍق يجمع شملهم ويوحد كلمتهم, ولذلك انعقد        

م, وقد ترأسه السيد محمد باقر الحكيم رئيس املجلس 1998ي الثاني من كانون األول اجتماٌع ثاٍن في طهران ف

رئيس حزب االتحاد الوطني الكردستاني, وأحمد  (4)األعلى للثورة اإلسالمية في العراق, وبحضور جالل الطالباني

ؤول امللف العراقي في الجلبي رئيس املجلس التنفيذي للمؤتمر الوطني العراقي املوحد, مع علي آغا محمدي مس

وقد شكك  ,(5:)إيران, وتداول املجتمعون مسألة تشكيل قيادة وطنية موحدة لجميع فصائل املعارضة العراقية

السيد الحكيم والطالباني خالل االجتماع في صدق النوايا األمريكية لإلطاحة بالنظام العراقي, األمر الذي دفع 

هة نظر املعارضة الليبرالية املتعاونة مع الواليات املتحدة في محاولٍة الدكتور أحمد الجلبي إلى أْن يشرح وج

                                                           

 م.1995أيلول  3(, 891الحياة )صحيفة(, لندن, العدد )( 1)

 .168هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص (2)

 م.1996يران حز 25(, 656صحيفة الشهادة, العدد ) (3)

م في قرية )كلكان( في محافظة السليمانية, 1933جالل الطالباني: جالل حسام الدين نور هللا نوري طالباني ولد عام  )4)

م ثم التحق بكلية الحقوق 1952ويعرف عند الكرد مام جالل وتعني العم جالل, أكمل دراسته الثانوية في كركوك عام 

م إلى كلية 1958م بسبب نشاطه في اتحاد الطلبة الكردستاني, عاد عام 1956لدراسة عام في بغداد إال أنَّه اضطر لترك ا

م وشغل 2003م حزب االتحاد الوطني الكردستاني, وقد دخل العملية السياسية بعد عام 1976الحقوق, أسس في عام 

دستان والحركة القومية م, له مؤلفات عدة أهمها كر2014-2005منصب رئيس جمهورية العراق لواليتين متتاليتين

م أعلن التلفزيون العراقي الرسمي نبأ وفاته. ساالر أوسي, 2017الكردية, وجالل طالباني مواقف وآراء, وفي عام 

 .12-10م, ص2008جالل طالباني أحداث ومواقف, دار أبعاد, بيروت, 

 . 251( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص5)
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ألقناع الجميع بضرورة التعاون مع الجانب األمريكي لتحقيق الهدف املشترك, وبهذا الصدد أبدت السلطات 

 لهم
ً
 .(1)اإليرانية قلقها من التدخل األمريكي في الشأن العراقي واعتبروه تهديدا

بق أنَّ جميع الجهود واملحاوالت التي بذلت ألجل إيجاد بديٍل للمؤتمر الوطني العراقي يتضح مما س      

املوحد في قيادة املعارضة العراقية لم توفْق للوصول إلى تشكيٍل يحظى بقبول أطراف املعارضة العراقية, 

 كما حصل مع املؤتمر الوطني العر 
ً
 ومعنويا

ً
اقي املوحد, وبسبب ناهيك عن الدعم اإلقليمي والدولي ماديا

 في ذلك املجال, وعلى هذا يمكن القول أنَّ عدم قدرة التنظيمات 
ً
ذلك لم تتقدْم املعارضة العراقية كثيرا

السياسية العراقية املعارضة وال سيما اإلسالمية الشيعية منها على إيجاد البديل املناسب راجع ألسباب 

 :  (2)عدة يمكن ايجاز أهمها بالشكل اآلتي

الكردي بين الحزبين الرئيسين حزب االتحاد الوطني الكردستاني والحزب –اع الكرديالصر  -أ

ى إلى غياب األحزاب الكردية عن حضور االجتماعات املوحدة, مما أخلَّ  الديمقراطي الكردستاني أدَّ

 إلى اضطراب الوضع األمني في املنطقة اآلمنة بعد أحداث آب 
ً
ا م وم1996باملعادلة السياسية, مضافا

.
ً
 متعذرا

ً
 خلفته من دمار ما جعل عودة املعارضة العراقية إلى تلك املنطقة أمرا

, لذلك اضطرت تلك   -ب
ً
 ودوليا

ً
عدم حصول تنظيمات املعارضة على الدعم السياس ي واملالي إقليميا

التنظيمات إلى االعتماد على التمويل الذاتي الذي لم يرتِق إلى مستوى وحجم التحديات وتطور 

 على ضعف األداء السياس ي املعارض خالل تلك املدة ولم األحداث
ً
, ولهذا فقد انعكس األمر سلبا

 عن تمسك كل تنظيم بأفكاره ورؤاه مما 
ً
ينجْح في كسب األوساط السياسية اإلقليمية والدولية, فضال

اضٌح أوجد حالة من حاالت التشرذم وكثرة االنشقاقات وظهور تنظيمات صغيرة, كل ذلك كان له دوٌر و 

 في عدم التوصل للبديل املناسب.

 

: العمليات العسكرية املسلحة.
ً
 ثالثا

تطورت املواجهة العسكرية مع عناصر النظام العراقي من مواجهٍة حركيٍة محدودٍة تمارسها بعض       

 وكانت أهوار الجنوب القاعدة الرئيسة النطالق تلك العمل
ً
 يات.العناصر املسلحة إلى مواجهٍة أكثر اتساعا

 في قضاء الهندية التابع ملحافظة كربالء مطلع شهر كانون       
ٌ
 مسلحة

ٌ
 على ذلك نفذت مجموعة

ً
تأسيسا

 لقوات النظام تستقل سيارة عسكرية أسفرت عن 1994الثاني 
ً
 ليلية

ً
 استهدفت دورية

ً
 بطولية

ً
م عملية

تِل من فيها
َ
 .(3)تدميرها بالكامل وق

                                                           

 . 169ر السابق, ص( هادي حسن عليوي, المصد1)

 م.1996حزيران  25(, 656صحيفة الشهادة, العدد ) ( 2)

 م. 1994كانون الثاني  18(, 537( صحيفة الشهادة, العدد )3)
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 في مدينة العمارة في كما نفذت مجموعة أخرى عمل      
ً
 مسلحة

ً
م عندما هاجمت 1994كانون الثاني  25ية

مبنى املحافظة الكائن في مركز املدينة استخدمت فيه األسلحة الخفيفة واملتوسطة وقاذفات الصواريخ 

(R.B.G.7 باملبنى وقتِل عدد من رجال األجهزة األمنية, وقد نجا املحافظ من 
ً
 بليغة

ً
(, مما ألحق أضرارا

, فيما تمكنت إحدى وحدات مدفعية الهاون التابعة (1)حادث لعدم تواجده في املكان املستهدفال

م من توجيه نيران مدفعيتها إلى 1994شباط  10للمعارضة اإلسالمية الشيعية في محافظة البصرة في 

 مع انعقاد اجتماٍع موسٍع ملسؤولي األجهزة األ 
ً
منية, وقد إحدى مقرات الحزب في مدينة القرنة تزامنا

 .(2)أسفرت العملية عن تدمير املبنى وقتِل العشرات منهم وجرح آخرين

م 1994شباط 22وفي السياق نفسه شنت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية في محافظة ذي قارفي       

 من محورين على سرية قوات الطوارئ في قضاء الجبايش, واستمر الهجوم أكثر من ساعة 
ً
 مسلحا

ً
هجوما

 من بينها مقتل عشرة من عناصرها
ً
 .(3)تكبدت فيه قوات النظام خسائر جسيمة

ونتيجة للعمليات املسلحة التي نفذتها مجاميع املعارضة اإلسالمية الشيعية, قامت األجهزة األمنية       

ل من للنظام بشن هجوٍم واسٍع على منطقة آل سماعيل التابعة ملدينة الفهود في محافظة ذي قار في األو 

م, نتيجة للمعلومات التي أوصلتها عيون األجهزة األمنية بخصوص تواجد مقرات املعارضة 1994آذار 

, وكان الهجوم من ثالثة محاور استخدمت فيه الدبابات واملدرعات (4)اإلسالمية الشيعية في تلك املنطقة

 أنَّ عناصر املعارضة تمكنت من رسم خط
ا

( 14ٍة لصد الهجوم ونصبت )وأعداد كبيرة من رجال األمن إال

 أسفرت عن سقوط 
ً
 عنيفة

ً
 لقصف القوات املهاجمة التي فوجئت بكثافة النيران وحصلت مواجهة

ً
مدفعا

 من األسلحة واألعتدة
ً
 .(5)العشرات من القتلى والجرحى في صفوف قوات النظام وتركت وراءها كثيرا

ية للمعارضة اإلسالمية الشيعية في أهوار م أكدت املصادر اإلعالم1994وفي مطلع شهر نيسان        

الجنوب مقتل ضابطين كبيرين في جيش النظام أثناء عملية نوعية نفذتها إحدى املجاميع املسلحة عندما 

 لقائد الفرقة املدرعة )
ً
( في محافظة البصرة, أسفر عن مقتلهما 47(, وآلمر اللواء املدرع )51نصبت كمينا

                                                           

 م. 1994شباط  1(, 539( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 م. 1994شباط 13(, 639( صحيفة لواء الصدر, العدد )2)

 م.1994شباط  72(, 641( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 .94حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص )4)

م حاصل 1965شعبان االسالمية وهو من مواليد  15( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي, األمين العام لحركة 5)

 م.2019شباط  7م, الناصرية, 1986على شهادة الدبلوم عام 
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. وفي رٍد سريٍع على العمليات العسكرية التي شنتها وحدات الفيلق الرابع (1)قلهماوتدمير السيارة التي كانت ت

 من عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية في 
ٌ
 مسلحة

ٌ
ضد سكان األهوار في مدينة العمارة, نفذْت مجموعة

 على مقر الفيلق في أطراف األهوار مستخدمة مدافع الهاون التي أصابت 1994آيار  11
ً
أهدافها م هجوما

 .(2)بدقٍة ما أسفر عن إلحاق خسائَر بشريٍة وماديٍة كبيرةٍ 

د السيد محمد باقر الحكيم رئيس املجلس األعلى للثورة اإلسالمية في        
َّ
وفي غضون تلك األحداث أك

العراق على ضرورة تصعيد العمليات العسكرية املسلحة داخل العراق للقضاء على النظام الحاكم وقد 

م أثناء الحفل التأبيني الذي أقيم في طهران على أرواح مجموعٍة 1994ايار  26ك في كلمٍة ألقاها في بين ذل

 . (3)من شهداء املعارضة اإلسالمية الشيعية

 في الثامن من       
ً
 هجومية

ً
 لتلك التوجيهات نفذ أحد عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية عملية

ً
وتطبيقا

يادة قوات الطوارئ في مركز مدينة الناصرية نتج عنه مقتل العشرات من م على مركز ق1994حزيران 

فت من تواجد قواتها 
َّ
منتسبي املقر وجرح آخرين, ولذلك أعلنت عناصر األمن حالة الطوارئ في املدينة وكث

 ملحاولة عزل مركز املدينة عن توابعها, كما فرضت حضَر التجوال 
ً
ملدة في املدن القريبة من األهوار تحسبا

 أخرى تابعة للمعارضة اإلسالمية الشيعية في أهوار (4)ثالث لياٍل 
ٌ
, وفي الثالث من تموز نفذت مجموعة

 استهدفت آمر اللواء )
ً
 هجومية

ً
( بعد مراقبة تحركاته, وقد أسفرت تلك العملية عن 14الجنوب عملية

لة ولجأ إلى إحدى الوحدات تدمير سيارته ومقتل خمسة من عناصر الحماية فيما نجا األخير من املحاو 

 على العمليات الوحشيٍة التي 
ً
العسكرية القريبة من الحادث, وتجدر اإلشارة إلى أنَّ تلك العملية جاءت ردا

تلفت املحاصيل 
ُ
رت بعض العوائل وا ِ

حرقت املنازُل وُهجا
ُ
قام بها اللواء ضد املدنيين من سكان األهوار, إذ ا

 .(5)الزراعية

        
ً
للعمليات املسلحة نفذت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية عملية تفجير مبنى صحيفة  واستمرارا

م في منطقة الوزيرية بجانب الرصافة في العاصمة 1994آب  20الجمهورية التابعة إلعالم النظام العراقي في 

                                                           

 م. 1994نيسان  12(, 547( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 م. 1994آيار  22(, 652( صحيفة لواء الصدر, العدد )2)

 م. 1994حزيران  5(, 654( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 م. 1994حزيران  10(, 557( صحيفة الشهادة, العدد )4)

 م.1994تموز  10(, 659( صحيفة لواء الصدر, العدد )5)
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ن بجروٍح بغداد, نجحت خالله بإصابة املبنى بأضراٍر كبيرٍة ومقتل شخٍص وإصابة ثالثة عشر آخري

 .(1)بليغٍة 

 لحالة املواجهة مع النظام العراقي اقتحمت مجموعة مسلحة من عناصر املعارضة في        
ً
آب  31وتصعيدا

(, إذ استهدف املهاجمون 45م إحدى املقرات الحزبية في قطاع )1994
ً
( من مدينة الثورة )الصدر حاليا

 املستوى, وقد أ
َ
 ضم قياداٍت رفيعة

ً
 حزبيا

ً
سفر الهجوم الذي استخدمت فيه األسلحة الخفيفة اجتماعا

واملتوسطة والقنابل اليدوية عن مقتل أربعة من عناصر الحزب وجرح آخرين, وبعد انتهاء العملية قامت 

عناصر األمن بإطالق النار على نوافذ املنازل املجاورة وسطوحها نتج عنها استشهاد سبعة مواطنين وإصابة 

 .(2)عدد آخر بجروٍح بليغٍة 

( 68م مكونة من )1994أيلول  7وفي عمليٍة أخرى هاجمت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية في       

 للجهد الهندس ي التابع لوزارة الدفاع بالقرب من معمل إنتاج السكر في قضاء املجر 
ً
 خاصا

ً
, معسكرا

ً
مقاتال

السدود بهدف تجفيف  من توابع محافظة ميسان والذى كان يستهدف شق عدد من القنوات ووضع

مساحات واسعة من األهوار, وقد أسفر عن تدمير خمس آليات ومقتل عدد من قوات النظام وجرح 

 .(3)آخرين وإشعال النيران في بقية املعدات التي أعدت لذلك الغرض

ذ عدد من عناصر املعارضة عمليات أقلقت النظام ال سيم        مع حالة التصعيد املسلح نفَّ
ً
ا في وتماشيا

م 1994تشرين األول  10فقد هاجمت في   محافظات ذي قار, والبصرة, وميسان, والقادسية, واملثنى,

 .(4)املقرات الحزبية التابعة للنظام العراقي, نتج عنها مقتل عدٍد من أعضاء الحزب وجرح آخرين

 استهدفت مديرية األمن العامة في العاص       
َ
 14مة بغداد في صباح وكذلك قامت مجموعة أخرى بعملية

( كغم داخل بناية شعبة الحاسبة اإللكترونية, 6م, فقد انفجرت عبوة ناسفة تزن )1994تشرين األول 

 عن مقتل وجرح عدد 
ً
ى ذلك إلى انهيار جزء كبير من املبنى وتدمير أجهزة وأشرطة املعلومات, فضال وقد أدَّ

رضة اإلسالمية الشيعية عبوة ناسفة داخل مبنى , كما زرعت قواُت املعا(5)من ضباط ومراتب املديرية

                                                           

 م. 1994آب  28(, 666( صحيفة لواء الصدر, العدد )1)

 م.1994أيلول  19(, 106بدر )صحيفة(, طهران, العدد ) (2)

 م.1994أيلول  26(, 107( صحيفة بدر, العدد )3)

 م.1994تشرين األول  17(, 110( صحيفة بدر, العدد )4)

 المصدر نفسه.( 5)
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ى االنفجار إلى تدمير عدد من غرف املبنى وقتل وجرح 1994كانون األول  8مديرية أمن البصرة في  م وقد أدَّ

 .(1)عدد من عناصر األمن بينهم مسؤول تنظيمات قضاء الزبير وعضو فرع البصرة للحزب الحاكم

 من عناصر املعارضة وألجل منع النظام من تنفي       
ٌ
ذ سياساته بتجفيف األهوار هاجمت مجموعة

, في 56اإلسالمية الشيعية العراقية قوامها )
ً
م الجهد الهندس ي والقوات املكلفة 1995شباط  2( مقاتال

بحمايته في أهوار مدينة الفهود )مركز وانه( في محافظة ذي قار, أوقعت فيها خسائر في اآلليات املدنية 

ت إلى تدمير خمس عشرة آلية وثالِث مدرعات والعسكرية  .(2)وأدَّ

 على األجهزة األمنيٍة صرح السيد محمد باقر الحكيم       
ً
وفي محاولٍة الستنهاض الجماهير وللتأثير نفسيا

بأنَّ األحياء الشعبية الكبيرة في العاصمة بغداد عاشت م: "1995آذار  7لوكالة األنباء اإلسبانية في 

 أمن
ً
 أوضاعا

ً
 تذمٍر جراء سياسات السلطة الحاكمة, وقال: إنَّ هناك مؤشراٍت حقيقية

َ
 وحالة

ً
 متوترة

ً
ية

 يقف مع الشعب في تحركه إلسقاط النظام
ْ
 إلى ذلك (3)"أكدت بأنَّ الجيش العراقي قادٌر على أن

ً
, مضافا

عظمية ببغداد هاجمت مجموعة مسلحة من أفراد املعارضة الشيعية مقر االستخبارات العسكرية في األ 

م استخدمت فيه األسلحة الخفيفة وقد تسبب بإثارة الخوف والهلع لدى عناصر األمن 1995آذار 20في 

, ولم يتم التعرف على حجم خسائر النظام
ً
 .(4)التي قابلته بإطالق النار عشوائيا

 عن ذلك قامت مجموعة من أفراد املعارضة اإلسالمية الشيعية في مطلع آيا       
ً
م بمهاجمة 1995ر فضال

محطة التشويش اإلذاعية في مدينة خان بني سعد التي تستخدم للتشويش على بث إذاعات املعارضة ما 

 إلى املحطة الكهربائية املغذية لها
ً
ى إلى تدميرها مضافا  . (5)أدَّ

املثنى  م إلى تعرض مبنى محافظة1995وأشارت مصادر املعارضة اإلسالمية الشيعية في منتصف آيار        

لهجوٍم عنيف قامت به إحدى مجموعاتها استخدمت فيه مدافع الهاون واألسلحة الخفيفة, وقد نجم عنه 

 .(6)إلحاق أضراٍر بليغٍة باملبنى وإعطاب عدد من سيارات األجهزة األمنية

 للعمليات العسكرية املسلحة قامت مجموعة من قوات املعارضة منتصف حزيران       
ً
م 1995واستمرارا

بنصب كميٍن بين منطقتي النكارة والخمس في أهوار محافظة ميسان, إذ فتح الكمين نيران أسلحته على 

                                                           

 م. 1994كانون األول  12(, 118( صحيفة بدر, العدد )1)

  م.9519شباط  12, (690( صحيفة لواء الصدر, العدد)2)

 م. 1995آذار  12(, 694( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 م. 1995آذار  27(, 133( صحيفة بدر, العدد )4)

 م. 1995آيار  8(, 138( صحيفة بدر, العدد )5)

 م. 1995آيار  30(, 603( صحيفة الشهادة, العدد )6)
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 باألسلحة الخفيفة 
ٌ
رتٍل عسكري لجيش النظام وكانت نتائج العملية تدمير ثالث آليات عسكرية محملة

 عيار )
ً
 إلى مقتل عشرة أفراٍد منهم185واحراق أخرى تحمل مدفعا

ً
بينما اضطرت باقي قوات  ( ملم, مضافا

 .(1)النظام إلى الفرار من منطقة الحادث

إلى محاولة اغتيال  (2)وفي محاولة لتصفية رموز النظام تعرض وزير الداخلية )محمد زمام عبد الرزاق(       

م نفذتها عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية لدى مروره على الخط االستراتيجي 1995مطلع كانون األول 

ة( على بعد )م (كم من ناحية العزير في أهوار محافظة ميسان نتج عن الحادث تدمير 5قابل منطقة )الزجيَّ

آليتين عسكريتين وقتل من كان فيهما وهروب ما تبقى من اآلليات والسيارات في حين نجا الوزير من 

يها الوزير نفسه في منطقة املحاولة, ونتيجٍة لذلك قامت األجهزة األمنية بحملِة تفتيٍش واسعٍة أشرف عل

 عن املنفذين
ً
 .(3)الحادث بحثا

 املعارضة اإلسالمية الشيعية أخذت تنفذ عمليات نوعية في مناطق متعددة استهدف بعضها       
الواقع أنَّ

شعبان  15م عندما خططت حركة 1996مناطق حساسة وهامة أبرزها ما حصل خالل شهر آذار 

ي في العاصمة بغداد, وبناًء على ذلك تم تكليف إحدى املجموعات اإلسالمية لضرب القصر الجمهور 

املسلحة الستطالع املنطقة وتحديد الهدف ألجل ضبط اإلحداثيات, وُعقد اجتماٌع لغرض مناقشة كيفية 

 تم نقلها 
ً
نقل الصواريخ وتم االتفاق على نقلها بواسطة إحدى سيارات نقل الفواكه والخضروات, وفعال

 بواسطة خمسة من رجال  ووضعها بمسافة
ً
تبعد خمسمائة متر من الهدف في الساعة الواحدة ليال

؛ ألنَّ النقل (4)( كم2املعارضة يتبادلون نقلها, ألن مسافة الوصول إلى مكان نصب الصواريخ كانت بحدود)

بالسيارة غير ممكن لكثرة السيطرات, لذلك تم اختراق الخط األول لحماية القصر وتم نصب ثالثة 

واريخ نوع )كاتيوشا( وتوقيتها ملدة ساعتين؛ ليتمكن املنفذون من االنسحاب واجتياز منطقة الخطر, ص

 من 
ً
, األمر الذي جعل النظام يعيش حالة

ً
وقد انطلقت الصواريخ باتجاه الهدف املحدد وأصابته مباشرة

                                                           

 م. 1995حزيران  25(, 607( صحيفة الشهادة, العدد )1)

م في قضاء سوق الشيوخ وينتسب إلى قبيلة السعدون أتّم دراسته في القانون 1942عبد الرزاق: ولد عام ( محمد زمام 2)

م, ومسؤول تنظيمات حزب البعث في 1984والعلوم السياسية وشغل عدة مناصب أبرزها محافظ صالح الدين عام 

بعد سقوط النظام العراقي عام م, و2001-1995محافظتي نينوى وكركوك, كما شغل منصب وزير الداخلية للمدة 

م بالسجن المؤبد. حسن لطيف الزبيدي, المصدر 2009م وحكم عليه عام 2004م اعتقل في منزله ببغداد عام 2003

 .562-561السابق, ص

 م.1995كانون األول  10(, 729( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 . 111( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص4)
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 اختراٍق نوعية؛ لذلك دخل في حالٍة من الت
َ
ها عملية وجس والترقب بعد تلك الخوف والهلع لكونه عدَّ

 . (1)العملية

 على سياسة مباغتة النظام تبنت املعارضة اإلسالمية الشيعية في        
ً
م تفجير إحدى 1996تموز  12وسيرا

املنشآت العسكرية في منطقة العبيدي في العاصمة بغداد, أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وجرح  أحد 

 إلى تدمير قسم كبير من بناية املنشأةعشر آخرين, وكان من بين القتلى ضابطان كب
ً
 .(2)يران, مضافا

 لتصاعد العمليات املسلحة ضد قوات النظام العراقي ومؤسساته في عموم مناطق محافظة ذي       
ً
ونتيجة

م عزة الدوري لدراسة الوضع األمني في املحافظة, 1996قار, أرسلت القيادة العامة مطلع تشرين الثاني 

 من املسؤولين األمنين والحزبيين وسط إجراءات أمنيٍة مشددٍة, وعلى إثر ذلك وبهذا الصدد الت
ً
قى عددا

 استهدفت فيها إحدى السيطرات العسكرية بين قضاء الشطرة وناحية 
ً
 عملية

ٌ
 مسلحة

ٌ
نفذت مجموعة

تل فيها أربعة من عناصر النظام, كما تمكنت من اغتيال أمين سر فرع املثنى للحزب
ُ
 .(3)الدواية ق

 منها على سياسة النظام القمعية وهجماته األخيرة على مناطق األهوار في جنوب العراق, حاولت        
ً
وردا

مجموعة من قوات املعارضة اإلسالمية الشيعية اغتيال الفريق الركن حسين رشيد التكريتي, أحد كبار 

 13العاصمة بغداد في  املستشارين العسكريين في القصر الجمهوري, بالقرب من ساحة الشهداء وسط

م وقد أسفر الهجوم عن إصابته بجروٍح بليغٍة نقل على إثرها إلى إحدى مستشفيات 1996تشرين الثاني 

 إلى مقتل أحد أفراد حمايته
ً
 .(4)بغداد, مضافا

م مواقع الجهد 1996كما هاجم عدٌد من رجال املعارضة اإلسالمية الشيعية منتصف تشرين الثاني        

ن( في محافظة البصرة وقد نتج عنه مقتل ثالثة عناصر من قوات النظام  الهندس ي ِ
في منطقة هور )صليا

 بمهمة تجفيف األهوار 
ً
 إلى تدمير معظم اآلليات التابعة للجهد الذي كان مكلفا

ً
وإصابة آخرين, مضافا

 .(5)وصيانة السدود ملنع دخول املاء إليها, ولزراعة االلغام فيها

                                                           

 م. 2019شباط  7ة مع السيد حمزة الموسوي, الناصرية, ( مقابلة شخصي1)

 م. 1996تموز  16(, 659( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 م. 1996تشرين الثاني  26(, 687صحيفة الشهادة, العدد ) )3)

 م.1996كانون األول  3(, 679صحيفة الشهادة, العدد ) )4)

 م. 9961تشرين الثاني  26(, 687( صحيفة الشهادة, العدد )5)
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 من عملياتها العسكرية وبخاصة ويتضح مما       
ً
 املعارضة اإلسالمية الشيعية أخذت تصعد كثيرا

سبق أنا

تلك التي أخذت تستهدف قيادات النظام العراقي وشخصياته البارزة, لردعها عن أسلوبها التعسفي 

 عن اثبات وجودها في الساحة السياسية.
ً
 وسياستها العنيفة, فضال

     

 

 .(1)سينعملية اغتيال عدي صدام ح

دت حركة       م من نشاطاتها املسلحة فقررت استهداف رموز 1996شعبان االسالمية في عام  15صعَّ

: "(2)النظام وأبرز قياداته
ً
وصلتنا معلومات حول , إذ ذكر السيد حمزة املوسوي األمين العام للحركة قائال

حت املناطق التي يتجول فيها األ  خير بشكٍل مستمر, لذلك وجدنا عدي صدام حسين في تلك املدة وضَّ

 للتخلص
ً
, وعلى هذا األساس تم االتفاق على تنفيذ عملية اغتياله وفق خطٍة (3)"منه الفرصة مناسبة

مدروسٍة ومحكمٍة, فأوكلت املهمة إلى كوادر الحركة العاملين في العاصمة بغداد, وتم اختيار سلمان 

للحركة, فانتقل األخير إلى العاصمة منتصف عام لإلشراف على خاليا بغداد التابعة  (4)شريف دفار

                                                           

م وهو االبن األكبر لصدام حسين رئيس النظام العراقي السابق, كان 1964( عدي صدام حسين: ولد في تكريت عام 1)

يملك صحيفة بابل وقناة أرضية تعرف بقناة الشباب تزوج لفترةٍ قصيرة من ابنة عمه سجى برزان إبراهيم الحسن عام 

ً لالتحاد  م إالَّ أنَّ الزواج انتهى باالنفصال بعد1994 ً للجنة األولمبية العراقية ُثمَّ رئيسا مدة قصيرة, عينه والده رئيسا

ً لمنظمة أمن صدام حسين, وفي عام  م شنت قوات التحالف الدولي بقيادة الواليات 2003العراقي لكرة القدم, ثم رئيسا

ت إلى مقتلهما. ينظر: فايز المتحدة األمريكية عملية عسكرية على مخبأ عدي وأخيه قصي في مدينة الموصل أدَّ 

م(, دار قناديل, بغداد, 2003-1921الخفاجي, حين يخطئ الرصاص, أشهر االغتياالت السياسية الفاشلة في العراق )

 .  169)د . ت(, ص

 .171المصدر نفسه, ص(  2)

 م. 2019شباط  7( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي, الناصرية, 3)

م في قضاء الشطرة محلة المستشفى, أكمل دراسته االبتدائية والثانوية في 1969لد عام ( سلمان شريف دفار: و4)

م, انتمى إلى التنظيمات اإلسالمية المعارضة منتصف عقد الثمانينيات 1990مدارسها وتخرج من المعهد التقني عام 

ً في مدي رية األمن الوطني. مكالمة هاتفية مع واعتقل لمرات عدة الشتراكه في االنتفاضة الشعبانية يعمل حالياً ضابطا

 م. 2019آيار  31م,1976خضر عجيل خفيف دفار, وهو ابن عم سلمان شريف دفار ومن مواليد 
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؛ إلحكام (1)م إلدارة العمليات هناك1996
ً
 وتفصيال

ً
, وأخذت تلك الخاليا بمتابعة تحركاته بشكٍل أكثر دقة

 .(2)عملية التنفيذ

ه أخذ ملدة شهرين يتجول في الشارع الرئيس ي في حي املنصور وسط العاصمة        وقد ذكر سلمان شريف أنَّ

 مع 
ً
ه في الساعة السابعة من مساء كل خميس يأتي عدي صدام إلى حي املنصور أحيانا بغداد وتبين أنَّ

 بمعية السائق فقط, حاول دفار أْن يقيم عالقات صداقة مع أصحاب املحالت 
ً
حرسه الشخص ي وأحيانا

 من انكشاف الخطة, وبعد ا
ً
طمئنانه بإمكانية التجارية الكتشاف من يرتبط منهم بالجهات األمنية خوفا

التنفيذ سافر إلى مقر الحركة في األهوار إلبالغ قيادة الحركة بأدق املعلومات, فاقتنعت األخيرة ووافقت 

 (.3)على تنفيذ العملية

 على خطة العملية,          
ً
 لرسم خطة االغتيال, أفرز اتفاقا

ً
 هاما

ً
وعلى هذا األساس عقدت الحركة اجتماعا

 :(4)تيةوتضمنت الخطوات اآل

شراء عربة صغيرة لبيع السكائر في حي املنصور ملراقبة تحركات عدي صدام حسين وبشكل ال يثير  – 1

 الشكوك, وإرسال املعلومات إلى الجهة املنفذة.

 لعناصر الحركة التي ستنفذ العملية. – 2
ً
 تأجير أحد املنازل في بغداد ليكون مقرا

د لتسهيل عملية انتقال املجموعة املنفذة من مكان الحادث شراء سيارة لنقل األسلحة داخل بغدا – 3

مباشرة إلى مكان آمن, وكانت الخطوة التالية في االجتماع اختيار املجموعة املنفذة لتلك العملية, ووقع 

 االختيار على العناصر اآلتية:

 عن إيكاله مهمة -1
ً
 للعملية واملشرف على تنفيذ الخطة, فضال

ً
 سلمان شريف دفار قائدا

 تشخيص سيارة عدي, وتأمين انسحاب املنفذين.

)أبو زهراء الشطري(, ومهمته قيادة السيارة الخاصة لنقل  (5)تحسين مجيد مكتوب الهاللي -2

 املنفذين من مكان العملية.

                                                           

 . 169( فايز الخفاجي, المصدر السابق, ص1)

 . 102( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص2)

 م.2019شباط  18العملية,  ( مكالمة هاتفية مع سلمان شريف دفار المخطط والمشرف على تنفيذ3)

 . 106( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص4)

م أكمل دراسته االبتدائية 1969( تحسين مجيد مكتوب الهاللي: ولد في قضاء الشطرة أحد أقضية محافظة ذي قار عام 5)

مية, اعتقلته األجهزة شعبان اإلسال 15م حركة 1989والثانوية فيها, وبسبب نفسه التواقة لمواجهة الظلم ألتحق عام 

م هاجر إلى إيران, وقد 1997م وبعد أشهٍر عدة اُطلق سراحه, وفي نهاية عام 1991األمنية بعد االنتفاضة الشعبانية 
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 )أبو سجاد الشطري(, ومهمته تنفيذ عملية االغتيال. (1)عبد الحسين جليد عاشور  -3

 .(2)مته تنفيذ عملية االغتيالمؤيد راض ي )أبو صادق البغدادي(, ومه -4

بعد اختيار تلك املجموعة رأيت فيهم االستعداد العالي  والرغبة وقد ذكر السيد حمزة املوسوي: "        

هم تغمرهم الفرحة, ثم استودعناهم وسافروا إلى العاصمة بغداد  األكيدة في تنفيذ العملية وشعرت أنَّ

 .(3)"واستقروا في ذلك البيت

م كان املنفذون جالسين في إحدى محالت بيع املثلجات في 1996الحادي والثالثين من تشرين األول  وفي       

منطقة املنصور بانتظار الهدف, لكنَّ األخير لم يأِت في ذلك اليوم, وتكرر األمر نفسه في الخميس التالي, 

, وبعد خمسة (4)ملخططوكذلك في الخميس الذي بعده, إلى درجة أنَّ سلمان شريف شكَّ في انكشاف ا

 إلى بغداد أبلغ املنفذين بضرورة إرجاء العملية إلى إشعار 
ً
أسابيع من االنتظار أرسل السيد حمزة مبعوثا

 أنَّ سلمان شريف رأى التأجيَل يحمل مخاطَر كشف العملية؛ لذلك طلب من قيادة الحركة 
ا

آخر, إال

بل طلبه
ُ
 وق

ً
 أخيرة

ً
 .(5)منحه فرصة

كانون األول  12وع السادس رأى سلمان شريف في يوم الخميس عند الساعة السابعة مساًء وفي األسب       

م سيارة عدي صدام حسين من دون حمايٍة, وكان هو الذي يقودها ببطٍء, وفي تلك اللحظة أعطى 1996

ه, وكان اإلشارة إلى املنفذين, األمر الذي دعا أبا صادق البغدادي وأبا سجاد الشطري إلى فتح النار علي

, وفي اليوم التالي عاد املنفذون (6)( إطالقة, وبسرعٍة فائقٍة انسحبوا إلى مقرهم30عدد اإلطالقات بحدود )

 .(7)إلى مقراتهم داخل األهوار

                                                                                                                                                    

شعبان  15م. ينظر: حركة 2002تمكنت المخابرات العراقية من اغتياله في مدينة األهواز في كانون األول عام 

 .7-5, ) د . م(, )د . ت(, ص1شعبان االسالمية, ج 15شهداء حركة االسالمية, الخالدون, كوكبة من 

م أكمل دراسته االبتدائية والمتوسطة في مدينته وكان من عائلٍة 1975( عبد الحسين جليد: ولد في قضاء الشطرة عام 1)

عتقلته القوات االمنية م وقد نفذ العديد من العمليات ضد النظام ا1991مجاهدٍة, انضم إلى صفوف الحركة اإلسالمية عام 

 .4-3المصدر نفسه, ص ونفذت فيه حكم االعدام.م 1998في بغداد عام 

 . 6( المصدر نفسه, ص2)

 م. 2019شباط  7( مقابلة شخصية مع السيد حمزة الموسوي, الناصرية, 3)

  .172-171( فايز الخفاجي, حين يخطئ الرصاص, المصدر السابق, ص4)

مجيد الشطري, شقيق الشهيد تحسين مجيد وكان أحد المخططين للعملية, ويشغل مدير هيأة ( مقابلة شخصية مع حسين 5)

 م. 2019آذار  5الحشد الشعبي في ذي قار, الناصرية, 

 م. 1996كانون األول  17(, 681( صحيفة الشهادة, العدد )6)

األهوار على استهداف رموز النظام في ( أصرَّ عبد الحسين جليد )أبو سجاد الشطري( بعد تنفيذ العملية وعودته إلى 7)

بغداد وبعد استراحتهم أياماً ليست بطويلٍة, اتفقت عناصر الحركة على هدفهم الثاني وهو قصي صدام حسين, ذهب أبو 
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ِ إلى مقتله رغم قرب املنفذين من        
ويبدو لنا من ذلك أنا األمر فاجأ الجميع؛ لكون العملية لم تؤدا

ها أدخلت النظام الهدف وكثرة اإلطالقا ت النارية التي أصابته, وقد أسفرت عن إصابته بشلٍل جزئي. كما أنَّ

في حالة من الهلع والخوف وكشفت عن عدم قدرته على حفظ األمن ال سيما في العاصمة بغداد؛ لكونها 

ذين عملية نوعية أصابت النظام وكسرت هيبته ما أثار سخط السلطة على املعارضة, فأخذت تتابع املنف

ها أثبتت قدرة املعارضة اإلسالمية الشيعية وحسن   جهودها االستخبارية واملخابراتية. كما أنَّ
ً
مستنفرة

تخطيطها وجرأتها على تنفيذ العمليات املسلحة ضد النظام الحاكم وعناصره مهما بلغت خطورتها 

 وحساسيتها؛ إليمانهم بضرورة التخلص من النظام بصورة عملية. 

مرور أكثر من سنٍة كاملٍة على تنفيذ عملية االغتيال استطاعت األجهزة األمنية أْن تتوصل إلى وبعد        

معرفة الشخصيات املنفذة لها, فبعد إعدام أبي سجاد الشطري, أعدت الخطة الغتيال اآلخرين وهم في 

ألبي زهراء الشطري , وعلى إثر ذلك قامت عناصر املخابرات العراقية بتنفيذ عملية اغتيال (1)أرض الهجرة

عدم خمسة أفراد من عائلة مؤيد 
ُ
في أحد شوارع مدينة األهواز جنوب الجمهورية اإلسالمية اإليرانية, وا

, أما سلمان شريف فبعد أْن عجزت عناصر األمن من الوصول إليه قامت بهدم داره في قضاء (2)راض ي

وتم نقلهم إلى مديرية األمن العامة في بغداد واعتقال والده الحاج شريف دفار وأوالده السبعة  (3)الشطرة

 باإلعدام
ً
 .(4)وُحكم عليهم جميعا

 عمليات عسكرية مسلحة أخرى.

بعد النجاح النسبي لعملية اغتيال عدي قررت كوادر املعارضة اإلسالمية الشيعية التصعيد من        

داخلية بوصفها تمثل إحدى م العمل على ضرب وزارة ال1997شباط  13عملياتها املسلحة, فقررت في 

                                                                                                                                                    

سجاد ومجموعته إلى العاصمة بغداد وهناك بدأوا بمتابعة الهدف إال أنَّ األجهزة األمنية تمكنت من اعتقال أحد عناصر 

ة ومن جراء التعذيب وما القاه من قسوة الجالدين تمكن ضباط التحقيق في مديرية األمن العامة من انتزاع المجموع

بعض المعلومات وتعرفوا على العناصر المنفذة للعملية ومنهم أبو سجاد الشطري فاستنفر النظام أجهزته األمنية 

ى حين غرةٍ وتم اعتقاله واقتيد إلى مديرية األمن العامة وحاصروا المنطقة التي يسكن فيها في بغداد وداهموا المنزل عل

إذ أشرف على التحقيق معه عدي صدام حسين الذي أصدر أمراً باعتقال جميع أفراد عائلته فاعتقل والده وفر إخوانه إلى 

شعبان  15خارج العراق, وبعد أكثر من شهرين من التعذيب صدرت األوامر بإعدام أبي سجاد الشطري ووالده. حركة 

 .4اإلسالمية, المصدر السابق, ص

 م. 2003أيلول  27(, 9069( الشرق االوسط, )صحيفة(, العدد )1)

 . 107( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص2)

 .174-173فايز الخفاجي, المصدر السابق, ص  )3)

 . 8شعبان اإلسالمية, المصدر السابق, ص 15( حركة 4)
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 عن اإلفادة اإلعالمية من العملية, 
ً
ها وزارة تمثل قوة النظام وهيبته فضال  إلى أنَّ

ً
املؤسسات الهامة مضافا

فنقلت كوادرها ستة صواريخ )كاتيوشا( إلى العاصمة بغداد داخل سيارة محملة بالخضروات وعند حلول 

ية على بعد خمسمائة متر من الهدف وتم توقيتها لالنطالق, الليل نقلت الصواريخ إلى مكان تنفيذ العمل

 ما أسفر 
ً
 منها الهدف مباشرة

ٌ
وبعد انسحاب املجموعة املنفذة من املوقع انطلقت الصواريخ وأصابت أربعة

 .(1)عن تدمير أجزاء من املبنى ومقتل عدد من عناصر النظام

ة الهادف إلى توجيه الضربات لرموز النظام وبعد ذلك استمر نشاط املعارضة اإلسالمية الشيعي      

م عندما خرج من 1997شباط  27الحاكم, إذ قامت إحدى املجموعات بالهجوم على قص ي صدام في 

مكتبه في جهاز األمن الخاص, إذ انفجرت قنبلة وضعت على مقربٍة من سيارته ثم أعقبها اطالق ناٍر بين 

ى إلى مقتل ثالثة  الجانبين, لكنَّ قص ي تراجع إلى الخلف ورمى نفسه على األرض وأحاطت به حمايته ما أدَّ

 .(2)منهم وإصابة ثالثة آخرين, ونجا من الحادثة فيما استشهد اثنين من املنفذين واعتقل الثالث

 لتلك العمليات قامت السلطة بصب نار غضبها على مناطق األهوار التي أدركت بأنها املصدر       
ً
ونتيجة

ار,  األساس النطالق العمليات املسلحة ضدها, وعليه عملت على تجفيف األهوار وال سيما هور الحمَّ

ها قامت بنقل آليات الجهد الهندس ي إلى املناطق القريبة من  وهور صلين وأهوار محافظة ميسان, كما أنَّ

ار, وناحية الفهود بعد أْن وفرت لها الحماية العسكرية لغرض إزالة أشجار الزور 
ا
في تلك ناحية الط

املناطق, وعلى الرغم من ذلك قامت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية بعدة محاوالت ملنع اجراءات 

 من الدبابات وبعض اآلليات واستولت 1997الحكومة, إذ هاجمت مطلع آذار 
ً
م تلك القوة ودمرت عددا

 .(3)على اعداٍد كبيرٍة من األسلحة واألعتدة

 1997آذار  27منية والحزبية في كما تعرضت األجهزة األ       
ً
 واسعا

ً
م  إلى هزيمٍة كبيرٍة بعد أْن شنت هجوما

على منطقة أم الغزالن في ناحية الدواية التابعة ملحافظة ذي قار, وهَي منطقة تقطنها عشائر بني سعيد, 

 عنيفة بين الجانبين استمرت لساعات
ٌ
ة  وقد تصدى أبناء العشيرة للقوات املهاجمة ودارت معركة عدَّ

 
ً
 وثمانين جريحا

ً
 .(4)تكبدت فيها قوات النظام العراقي أكثر من خمسين قتيال

                                                           

 . 102ابق, ص( حمزة الموسوي, المصدر الس1)

 م. 1997آذار  11(, 693( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 . 95( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص3)

( كان من بين القتلى اللواء الركن إبراهيم مجيد, أمين سر فرع الرشيد لحزب البعث في بغداد, ومسؤول فرع 4)

أعضاء الحزب واألمن في محافظة ذي قار. للمزيد الناصرية للحزب, ومسؤول شعبة اُم المعارك للحزب, وغيرهم من 

 م. 1997نيسان  15(, 696من التفاصيل ينظر: صحيفة الشهادة, العدد )
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 للعمليات املسلحة تمكنت مجموعة من املعارضة اإلسالمية الشيعية في أواخر شهر حزيران         
ً
وتصعيدا

ة كمارك م من تفجير عبوٍة ناسفٍة في مستودع ذخيرة مديرية الدروع الواقعة بالقرب من مديري1997

ى إلى إشعال النيران في املستودع ما نتج  قضاء الزبير في محافظة البصرة, وذكرت املصادر بأنَّ االنفجار أدَّ

  .(1)عن انفجار كمياٍت كبيرٍة من العتاد املخزون بداخله ومقتل عدد من عناصر النظام

كوادر املعارضة اإلسالمية وضمن حملة تصفية قيادات النظام الحاكم هاجمت مجموعة مسلحة من        

بعد أْن عاد من اجتماع عقده في مبنى جمعية املحاربين في محافظة  (2)الشيعية, موكب علي حسن املجيد

م, أسفر الهجوم عن مقتل رئيس الجمعية الذي كان برفقته ومقتل عدد من 1997تموز  18كركوك في 

 لذلك قامت عناصر األمن بهدم املحال أفراد حمايته, فيما نجا األخير من محاولة االغتيال, ونت
ً
يجة

 ( 3)التجارية القريبة من مكان الحادث واعتقلت أصحابها

لم تتواَن عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية في تصعيد عملياتها العسكرية في معظم محافظات       

 لتنفيذ عملية اغت
ً
يال محافظ واسط مطلع البالد, وبناًء على ذلك نصبت إحدى املجاميع املسلحة كمينا

م بعد خروجه من اجتماٍع حزبي في مركز املحافظة, إذ فتحت نيران أسلحتها على سيارته 1997أيلول 

قل على إثرها إلى املستشفى
ُ
ت إلى إصابته بجروٍح بليغٍة ن  .(4)فأدَّ

عد من عملياتها ثمَّ أخذت املعارضة اإلسالمية الشيعية في السنوات األخيرة من عقد التسعينيات تص       

 على ذلك تعرض محافظ 
ً
العسكرية املسلحة, ال سيما تلك التي تستهدف قيادات النظام العراقي. وتأسيسا

م, نفذتها عناصر املعارضة اإلسالمية 1998آذار  26القادسية إلى عملية اغتيال استهدفت مقر عمله في 

توسطة ما نتج عنه إصابته بجروح خطيرة الشيعية, إذ استخدم املهاجمون مختلف األسلحة الخفيفة وامل

صيب بعض أفراد حمايته بجروح خطيرةٍ 
ُ
 .(5)نقل على إثرها إلى املستشفى, كما ا

ت قوات النظام        وبسبب اتساع محاوالت اغتيال رموز السلطة الحاكمة في معظم املدن العراقية أعدَّ

 لتنفيذ هجوٍم واسٍع على منطقة الزورة قرب عشيرة آل
ً
جويبر في محافظة ذي قار تحت قيادة قص ي  خطة

                                                           

 م. 1997تموز  10(, 808( صحيفة لواء الصدر, العدد )1)

بة م دخل الجيش برتبة نائب ضابط وتدرج في المناصب إلى رت1941علي حسن المجيد: ولد في مدينة تكريت عام  )2)

م. حسن لطيف الزبيدي, المصدر 2010فريق ركن, تولى وزارة الدفاع منتصف التسعينات, نفذ فيه حكم االعدام عام 

 . 400السابق, ص

 م. 1997تموز  24(, 810( صحيفة لواء الصدر, العدد )3)

 م. 1997أيلول  9(, 818( صحيفة لواء الصدر, العدد )4)

 م. 1998نيسان  2(, 481( صحيفة لواء الصدر, العدد )5)
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صدام حسين, وعلي حسن املجيد, وعبد الباقي السعدون, الذين وضعوا خطة الهجوم والتي بدأت 

ثم تقدمت قطعات الفرقة الحادية عشر اآللية تساندها عناصر  (1)م1998آب  29بقصٍف مدفعي في 

يعية للقوات املهاجمة وبعد نفاذ املاء والطعام الحزب واالستخبارات, في حين تصدى أفراد املعارضة الش

 من 
ٌ
لديهم أصبح أمامهم خيار واحد ال بديل له وهو القتال حتى املوت ألجل فتح ثغرٍة, لذلك هاجمت قوة

, األمر الذي مكنهم من 
ً
 تمكنوا من تدمير ثالث دبابات وقتل أكثر من عشرين عنصرا

ً
مائة وستين  مقاتال

ِ الحصار واالنسحاب
ار, ونتيجة لذلك وصفهم عبد الباقي السعدون  فكا إلى عمق األشجار في هور الحمَّ

" :
ً
 من الجن وليس من البشرقائال

ً
 .(2)"كنا نقاتل طائفة

 

 عملية اغتيال عزة الدوري.     

كان من أبرز محاوالت االغتيال التي قامت بها فصائل املعارضة الشيعية العراقية تلك التي استهدفت        

 في النصف الثاني من عقد عز 
ً
ة الدوري, ال سيما بعد أن تنامى الوعي السياس ي اإلسالمي الشيعي كثيرا

 بعد ظهور مرجعية السيد محمد محمد صادق الصدر, األمر 
ً
التسعينيات في القرن العشرين, وخاصة

 على معظم الجماهير العراقية التي أخذت تؤمن بضرورة التخلص من ا
ً
لنظام الحاكم الذي انعكس ايجابا

مهما كانت النتائج, ال سيما بعد حصولهم على األذن الصريح من السيد محمد محمد صادق الصدر 

 إلى أنَّ عناصر املعارضة أدركت أنَّ املدة األخيرة من عام (3)بجواز العمل املسلح في مواجهة السلطة
ً
, مضافا

 في نفوذ السلطة في مناطق األهوار وأصب1997
ً
حت لديها القدرة على مهاجمة مقرات م شهدت تصاعدا

املعارضة في تلك املناطق, في وقٍت كانت األخيرة هيَّ التي تبادر بالهجوم على أوكار النظام ومؤسساته متى 

 .     (4)شاءت

                                                           

 م. 1998أيلول  28(, 308م؛ صحيفة بدر, العدد )1998أيلول  1(, 758( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 . 92-91( حمزة الموسوي, المصدر السابق, ص2)

سيدنا يوجد بعض ذكر أحمد خميس أنَّ الشيخ ناجح الرحيماوي سأل السيد محمد محمد صادق الصدر قائالً: "  (3)

ؤمن يعملون سياسياً في الساحة ضد السلطة ويحتاجون إلى اإلفتاء واإلذن في ذلك, فقال السيد الصدر نعم الشباب الم

ز لكم العمل ضد السلطة " ومن باب المزحة والمالطفة فإنَّ السيد الصدر قال للشيخ ناجح الرحيماوي بعد أْن قبض اُجوا

". مقابلة شخصية مع أحمد خميس أحد المخططين لعملية يب شيخنا إذا لزموكم مو تجيبون عمكم هذا الشاعلى لحيته "

 م.2019شباط  3م, الناصرية, 1978اغتيال عزة الدوري وهو من مواليد 

 م. 2019شباط  3( مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, 4)
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 لذلك عرض الشيخ ناجح حسن الرحيماوي       
ً
على بعض كوادر املعارضة اإلسالمية الشيعية  (1)وتنفيذا

, فاتصل ببعض األفراد الذين كانوا يرغبون في (2)يستهدف رؤوس السلطة الحاكمةبرنامج عمل نوعي 

تنفيذ العمليات املسلحة في مدن الناصرية والبصرة والحلة وتم االتفاق على ضرورة استهداف رؤوس 

 أشار إلى قيام 
ً
 الشيخ الرحيماوي في إحدى الصحف الحكومية خبرا

َ
النظام الحاكم, وفي تلك األثناء قرأ

(, وبناًء على ذلك تم عليه السالمعزة الدوري بزيارة مدينة كربالء لالحتفال بوالدة اإلمام الحسين )

 .(3)التخطيط وبشكٍل سريٍع بسبب قرب وقت املناسبة, إذ لم يتبَق لها سوى عشرة أياٍم 

ناجح  فقد اجتمع بالشيخ (4)كان املساعد األول في تلك العملية السيد محمد صاحب املوسوي        

, (6)وهو عمار جواد أبو الهيل (5)الرحيماوي وأخبره بوجود شخٍص أعلن استعداده لتنفيذ العملية كفدائي
                                                           

تدائية واالعدادية م في قضاء االصالح قرية آل خليوي, درس المرحلة االب1973( ناجح حسن الرحيماوي: ولد عام 1)

في مدارسها , ثم دخل كلية العلوم في جامعة البصرة قسم الكيمياء إالَّ أنه لم يستمر فيها كثيراً بسبب رغبته الجامحة في 

م, وقد تتلمذ 1993دراسة العلوم الدينية, لذلك ترك الدراسة األكاديمية والتحق بالحوزة العلمية في النجف األشرف عام 

علمائها أبرزهم السيد محمد الصدر. مقابلة شخصية مع الشيخ خالد الرحيماوي شقيق الشيخ ناجح وأحد  على يد كثير من

 م.2019آذار  9م, الناصرية, 1972المخططين لعملية اغتيال عزة الدوري, وهو من مواليد 

ً م ( جاءت تلك الفكرة كما ذكرها الشيخ ناجح الرحيماوي ألخيه الشيخ خالد: "2) ن مدرسة القوام بباب خرجنا يوما

الشيخ الطوسي  أنا والسيد محمد صاحب الموسوي  وفوجئنا بوجود صدام حسين بالقرب من المرقد الطاهر لإلمام 

" عند ذلك أصرَّ الشيخ  علي )عليه السالم( فقال الشيخ لو كان هناك تخطيٌط مسبٌق لكان باإلمكان ضربه برمانٍة يدويةٍ 

لياٍت نوعيٍة تستهدف المقربين من رأس النظام. مقابلة شخصية مع الشيخ خالد ناجح الرحيماوي على تنفيذ عم

 م. 2019آذار  9الرحيماوي, الناصرية, 

 م.2019آذار  9مقابلة شخصية مع الشيخ خالد الرحيماوي, الناصرية,  )3)

بى في تلك المدينة, م في ناحية الفهود إحدى مدن محافظة ذي قار نشأ وتر1974( محمد صاحب الموسوي: ولد عام 4)

كان ينتمي إلى عائلٍة دينيٍة واجتماعيٍة لها عمٍق في إصالح ذات البين, لم يكمل دراسته المتوسطة في ثانوية الفهود للبنين 

م إذ أكمل فيها دراسة 1991بسبب حبه للدراسة في أوساط الحوزة العلمية في النجف األشرف, لذلك التحق بها عام 

عليا, وكان من أبرز أساتذته في التفسير السيد محمد الصدر, وقد تم تنفيذ حكم اإلعدام بحقه عام المقدمات والسطوح ال

م, حاصل 1965م. مقابلة شخصية مع السيد موسى صاحب الموسوي شقيق السيد محمد صاحب الموسوي, تولد 1999

 م.2019شباط  3على شهادة اإلعدادية, الناصرية, 

يد محمد صاحب الموسوي مع أحمد خميس وعمار جواد أبو الهيل وقد طرح عليهم تلك ( اجتمع في وقٍت سابٍق الس5)

 م.2019شباط  3العملية وسرعان ما تطوع األخير فدائياً لتنفيذ العملية. مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, 

راسته االعدادية في ثانوية م في قضاء الفهود من محافظة ذي قار, أكمل د1972ولد عام  ( عمار جواد أبو الهيل:6)

م, ينتمي أبو الهيل 1997م والتحق بكلية المعلمين في محافظة ميسان وتخرج منها عام 1993الفهود وتخرج منها عام 

ً إلى كونها عائلة مجاهدة فقد اُعدم شقيقه صباح جواد أبو الهيل عام إلى عائلة معروفٍة باإليمان والتدين  م 1985مضافا

جداريةً لرئيس النظام العراقي وسط محافظة كربالء بالقرب من مرقد اإلمام الحسين )عليه السالم(,  عندما مزق صورةً 

م عند محاولته اغتيال عزة الدوري. مقابلة شخصية مع حيدر فالح أبو الهيل ابن عم الشهيد عمار 1998استشهد عام 

 م.2019شباط  25هود, الفهود, م ويعمل عضواً في المجلس البلدي في مدينة الف1974وهو من مواليد 
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فأمرهم الرحيماوي أْن يكونوا على استعداٍد لحين وصول كلمة السر إليهم, وخالل تلك املدة تمكن 

 . املخططون في ناحية الفهود من الحصول على قنبلتين يدويتين

 

 

, سرعان ما سافر األخير برفقة عمار جواد (1)وصلت كلمة السر إلى السيد محمد صاحب املوسوي  وما أْن 

 ألداء صالة  (2)أبو الهيل إلى محافظة النجف
ً
ام ذهبا صباحا وبعد أن أمضيا تلك الليلة في مدرسة القوَّ

استقرا في إحدى الجمعة في مسجد الكوفة خلف السيد محمد الصدر, وسافرا بعدها إلى مدينة كربالء و 

الحسينيات العائدة ألهالي ديإلى لكون القائم عليها من أصدقاء الشيخ الرحيماوي, وعند وصول ساعة 

م كان عمار جواد يقف بالقرب من التل الزينبي من جهة باب القبلة, 1998تشرين الثاني  24التنفيذ يوم 

ا وصل موكب عزة الدوري أمهله إلى أْن ترجل من سيارته 
َّ
 تحت ومل

ً
 يدوية

ً
وعندها ألقى أبو الهيل قنبلة

 (3)أقدامه فسقط عزة الدوري على األرض
ً
 :(4), ثم بادر أبو الهيل إلى فتح القنبلة الثانية وهتف قائال

 

 هللا أكبر"00000"املوت لصدام الكافر

 

 خلفه وسرعان ما أخرج مسدسه وضربه من الخلف 
ً
ثم أجهز  لكنَّ أحد أفراد األجهزة األمنية كان واقفا

 .(5)عليه أحد أفراد حماية عزة الدوري ففارق الحياة من لحظته

كانت أوامر الشيخ ناجح الرحيماوي بعد تنفيذ العملية أْن يخرج السيد محمد صاحب إلى الجمهورية       

 لعمار جواد ومن املؤكد أْن تقوم القوات األمنية بالتعرف على األ 
ً
خير اإلسالمية اإليرانية؛ لكونه صديقا

                                                           

( ذكر الشيخ محمد عواد الزيرجاوي كلفني الشيخ ناجح بنقل كلمة السر لذلك سافرت إلى مدينة الفهود وأخذت أسأل 1)

عن دار السيد محمد الموسوي وبعد أْن وصلت إلى الدار لم أجد األخير, ووجدت والده السيد صاحب وأحد أخوته 

". مقابلة شخصية مع  خلِّي سيد محمد يوفي الدين في وقته المحدد ديقه الشيخ ناجح قال: "وأبلغتهم الرسالة بأنَّ ص

 م.2019شباط  28الشيخ محمد عواد الزيرجاوي أحد المشتركين في التخطيط للعملية, الناصرية, 

خله كمية من ( تم نقل القنابل اليدوية إلى النجف عن طريق السيد محمد صاحب الموسوي إذ وضعهما في كيس بدا2)

ً في الحوزة العلمية في النجف األشرف. مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية,   3الدقيق )الطحين( لكونه طالبا

 م.2019شباط 

 م. 2019آذار  9( مقابلة شخصية مع الشيخ خالد الرحيماوي, الناصرية, 3)

 م. 2019شباط  25( مقابلة شخصية مع حيدر فالح , الفهود, 4)

  .184يز الخفاجي, المصدر السابق, صفا )5)
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, لذلك ما أْن وصل السيد محمد صاحب (1)وبالتالي يتم اعتقاله مع اقاربه وجميع أصدقائه وغيرهم

لقيَّ القبض عليه ونقل إلى مديرية األمن العامة في بغداد, وبعد 
ُ
املوسوي إلى بيته في اليوم التالي, حتى أ

عملية, ونتيجة لذلك طوقت عناصر تعرفت األجهزة األمنية على املجموعة املخططة لل (2)تعرضه للتعذيب

ام في النجف األشرف واعتقلوا الشيخ ناجح , وتم القاء القبض على والد السيد محمد (3)األمن مدرسة القوَّ

, وكذلك تم تنفيذ حكم اإلعدام بحق السيد محمد (4)صاحب وثالثة من إخوته ونفذ فيهم حكم اإلعدام

عدم الشيخ ناجح الرحي
ُ
 .(5)ماوي واثنين من أشقائه وابن شقيقهصاحب املوسوي, كما ا

 

: إقامة صالة الجمعة.
ً
 رابعا

كانت من أبرز الخطوات التي اتخذها السيد محمد محمد صادق الصدر هي إقامة صالة الجمعة التي       

 ال يقتصر على مجاٍل واحٍد بل يشمل كل مجاالت الحياة, وعلى
ً
 وإرشاديا

ً
 توعويا

ً
هذا  أراد منها أْن تكون منبرا

األساس كان السيد محمد الصدر يرى الخطاب الجماهيري وحضور املرجعية الدينية بحاجٍة إلى عمٍل أكثر 

 للجماهير ويستمد قوته من العقيدة اإلسالمية, ال سيما بعد اطمئنانه بتفاعل آالف من الشباب 
ً
جذبا

ات التغيير السابقة التي , فلم يكن على قناعٍة بأدو (6)املؤمن في وسط العراق وجنوبه مع مرجعيته

 لهم: "
ً
أريد منكم استخدمها في بداية مشروعه, لذلك طلب من بعض طلبته التحضير للدرس القادم قائال

                                                           

( اجتمع الشيخ ناجح مع السيد محمد صاحب الموسوي والشيخ محمد عواد الزيرجاوي بعد تنفيذ العملية في دار األخير 1)

فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا  ليقرروا مصيرهم, واتفقوا على التفاؤل بالقرآن فخرجت لهم اآلية: "

 م. 2019شباط  3". مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, استعدوا للشهادة  قال لهم الشيخ ناجح "" فتبديال

بعد اعتقالنا في مديرية األمن العامة رأينا السيد محمد صاحب الموسوي )وكان مصاباً ( ذكر الشيخ محمد عواد: " 2)

يع أنحاء جسمه, والظاهر أناهم لم يتركوا وسيلةً في إحدى ممرات مديرية األمن والدماء تسيل من جمبداء السكري( 

". مقابلة شخصية لتعذيبه إالا مارسوها معه وأشرف على التحقيق معه عبد حمود لكونها عمليةً أصابت النظام بالصميم 

 م.2019شباط  28مع الشيخ محمد عواد, الناصرية, 

بشع أنواع التعذيب, ولكثرة من اعتقلوهم بسبب تلك ( ذكر أحمد خميس كنا في مديرية األمن العامة نتعرض إلى أ3)

هؤالء الناس أبرياء ال دخل لهم, والعملية أنا من خطط العملية, قال الشيخ ناجح الرحيماوي لضباط األمن والمحققين: " 

 م. 2019شباط  3". مقابلة شخصية مع أحمد خميس, الناصرية, لها ونفذها عمار جواد 

د صالح وأوالده, السيد صالح صاحب, والسيد حسن صاحب, والسيد حسين صاحب الذي ( وهم السيد صاحب السي4)

م ونفذت فيه حكم اإلعدام. مقابلة شخصية مع السيد موسى صاحب 2001ألقت األجهزة األمنية القبض عليه عام 

 م. 2019آذار  12م, الناصرية, 1965الموسوي, وهو من مواليد 

د الرحمن حسن الرحيماوي, وأحمد مجيد حسن الرحيماوي. مقابلة شخصية مع ( وهم مجيد حسن الرحيماوي, وعب5)

 م. 2019آذار  9الشيخ خالد الرحيماوي, الناصرية, 

 .243عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص )6)
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حضروا لي أدوات تحطيم الجدار
ُ
", فأخذ كل واحٍد منهم يسأل اآلخر ماذا قصد السيد بذلك؟ وفي أن ت

إني " قالوا نعم, فقال لهم: "ه منكم يوم أمس؟هل أحضرتم ما طلبتاليوم التالي سألهم السيد الصدر: "

 تساعدوني على أمري وما طلبته منكم هو لتحطيم 
ْ
 أقيم صالة الجمعة في العراق وأريد منكم أن

ْ
أريد أن

اقيين, وذلك بإقامة صالة الجمعة, فهي بذرة إلى تحطيم الخوف,  جدار الخوف في صدور العر

سنكون بعون هللا عند حسن ظنك, فامِض ونحن ماضون ه: "" فقالوا لفأعينوني على أمري وفقكم هللا

 .(1)"وسنلبس القلوب على الدروع ونقيم صالة الجمعة ونكسر حاجز الخوف من قلوبنا وقلوب الناس

ولذلك وجد السيد محمد الصدر في إقامة شعيرة صالة الجمعة املتوقفة في الوسط الشيعي العراقي,        

ألمل في الخالص من الظلم واالضطهاد, في الوقت الذي خلت فيه املساجد ضالته لبث روح اإليمان وا

 .(2)والحسنيات من املصلين بسبب الخوف من بطش السلطة

هـ بوجوب صالة الجمعة وإقامتها 1418جمادي الثانية  6وبناًء على ذلك أفتى السيد محمد الصدر في       

ق
ُ
جمادي الثانية  21يمت أول صالة جمعة في في العاصمة بغداد ومحافظات الوسط والجنوب, وا

, (3)هـ, وخالل ذلك وجه السيد الصدر جميع وكالئه إلى ضرورة تنبيه املجتمع على أهمية تلك الصالة1418

ى إلى حصول نشاٍط جماهيري واسٍع؛ لذلك جاء مدير أمن النجف إلى مكتب  السيد محمد الصدر  ما أدَّ

 عن أسباب إقامة صالة الجمعة
ً
افع وراءها وإنها مجرد فريضة معطلة وإننا نريد فأجابه: " سائال ال دو

 .(4)"إقامتها كما يقيمها أبناء السنة

في الحقيقة أنا أعتقد بأننا بعثنا من جديد وبصدد أهمية املوضوع قال السيد محمد الصدر: "       

نان والبحرين والباكستان وفي الحقيقة حتى لو قلنا بأنها مقامة في لب 00000بإقامتنا لصالة الجمعة 

وإيران, لكنها هي ليس كالجمعة التي هي موجودة اآلن ونفذت بعون هللا تعإلى, إنك ال تهدي من أحببت 

, ففيها يجتمع املؤمنون ويتعارف بعضهم على البعض اآلخر ويتعرفون على (5)ولكن هللا يهدي من يشاء

ة الجمعة السلطة الحاكمة وأجهزتها األمنية , لقد أربك مشروع صال (6)"الحوزة وعلى مستوى علمائهم

                                                           

 . 24ه, ص1433, دار المعمورة, بغداد, 7( مكتب السيد الشهيد الصدر, خمسون موقفاً, ج1)

-177م, ص2009(, النجف األشرف, 8الء داوود كاظم, الصدر بين ثالث دكتاتوريات, مجلة المنهج, العدد )( ع2)

180 . 

 . 243( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص3)

 . 138( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص4)

 (.56سورة  القصص, اآلية ) (5)

 . 111ابق, ص( إسماعيل الوائلي, المصدر الس6)
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 لعامل التكتم واملفاجئة, وعدم اإلفصاح عنها حتى ألقرب املقربين
ً
, وبسبب ذلك استدعت (1)نتيجة

 لكونها أول مواجهة بينهم وبين النظام, ولغرض إعطائهم 
ً
األجهزة األمنية أئمة الجمعة وكان املوقف محرجا

, إذن الحكومة على إقامتها, طل
ً
بوا منهم الدعاء لرئيس النظام العراقي, لكنَّ أئمة الجمعة لم يعطوهم جوابا

واألكثر من ذلك أصدر السيد محمد الصدر فتوى بتحريم الدعاء في صالة الجمعة لغير املعصوم حتى 

 .(2)لشخصه, لكي ال يبقى للنظام حجة في ذلك

 من نجاح إقامة صالة الجمعة في املحافظا      
ً
ت العراقية دعا السيد محمد الصدر إلى إقامتها في وانطالقا

مسجد الكوفة, األمر الذي كان له أثٌر واضٌح على الجماهير في تمسكها والتفافها حول مرجعيتة بشكٍل 

 
ً
 ألهدافه ومبادئه, فضال

ً
أقلق النظام وأجهزته األمنية؛ ألنه أدرك أنَّ هذا التجمع الجماهيري يشكل رفضا

 .(3)عة تعد ذروة ما وصلت إليه املعارضة اإلسالمية الشيعية في العراقعن أنَّ صالة الجم

 (4)وعلى هذا األساس نقل السيد محمد الصدر الجماهير إلى مستوياٍت متقدمٍة من املواجهة مع السلطة     

ما عزز  (5)باستخدامه أسلوب ترديد الشعارات في صالة الجمعة التي عبأت الجمهور الشيعي املعارض لها

 : (7), ومن جملة تلك الشعارات(6)حالة االنتماء للمرجعية الدينية والتمسك بها

 نعم نعم للمذهب"00000"نعم نعم لإلسالم 

 كال كال يا شيطان"00000كال كال أمريكا 00000"كال كال للباطل 

       

 من املفاهيم السياسية والتربوية وا       
ً
لتعليمية ولم لقد تضمنت خطب السيد محمد الصدر كثيرا

 منه على نيل الشهادة
ً
وفي محاولٍة . (8)تقتصْر على البعد الديني فحسب, وكان ارتداؤه للكفن تصميما

تشرين  20لتصعيد الضغط على السلطة طلب السيد الصدر من أتباعه في الجمعة الثانية والثالثين في 

                                                           

( التزم السيد محمد الصدر مبدأ الكتمان على مشروعه في إقامة صالة الجمعة أو الخطوة التي تأتي بعدها,  حتى 1)

 .27للمقربين منه حذراً من اجهاض المشروع قبل خروجه للواقع. يوسف الكناني, المصدر السابق, ص

 . 140( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص2)

 م.2005أيلول  15(, 90وزة الناطقة, العدد )صحيفة الح )3)

 م. 1999آذار  4(, 191( الموقف)صحيفة(, العدد )4)

 . 41هـ, ص1425( أسعد حميد, صالة الجمعة بعض آثارها, مجلة مراد اإلسالم, العدد الثالث, البصرة, 5)

 م.2004شباط  19(, 38صحيفة الحوزة الناطقة, العدد ) )6)

 . 156الميدان, ص ( عادل رؤوف, مرجعية7)

 . 43( أسعد حميد, المصدر السابق, ص8)
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 على األقعليه السالمم زيارة اإلمام الحسين)1998الثاني 
ً
, (1)دام( سيرا

ً
, األمر الذي أربك النظام كثيرا

ه في حال حصول مثل ذلك التجمع   أنَّ
ً
ها كانت تدرك تماما , بل أنَّ

ً
وبسبب ذلك فإنَّ السلطة كانت قلقة جدا

 آخَر يؤدي إلى إسقاط النظام؛ لذلك 
ً
خالل الزيارة إلى كربالء ربما قصد منه السيد محمد الصدر أمرا

م بزيارة 1998تشرين الثاني  29حصول الزيارة, فقام مدير أمن النجف في  حاولت األجهزة األمنية منع

 إياه من مخاطر األمر وقال له: "
ً
السيد الرئيس يقول املش ي ممنوع, وما دام السيد محمد الصدر محذرا

اقب 00000السيد الصدر هو الذي أفتى فعليه أن يمنع ذلك ويسحب فتواه وإذا صار املش ي فالعو

: "", ثم اتوخيمة
ً
 قائال

ً
 صل به محافظ النجف وطلب منه التراجع عن األمر, لكنه أجابهم جميعا

ُ
مرت

َ
أنا أ

إذا م زار مدير األمن العامة السيد محمد الصدر وقال له: "1998تشرين الثاني  30", وفي وانتهى األمر

 فسوف تذهب الرؤوس وتراق الدماء وتتحمل أنت وحدك ما 
ً
خرجت الناس إلى الزيارة مشيا

 .(2)"سيحصل

 في األول من كانون       
ً
 لدماء األبرياء أصدر السيد محمد الصدر بيانا

ً
وبسبب الضغوطات املتواصلة وحقنا

غنا من الجهات العليا في الدولة باملنع الشديد واألكيد عن املش ي إلى كربالء م جاء فيه: "1998األول  ِ
 
ُبل

, كما طالب السيد الصدر في (3)"تقية وترك السيرفي هذا املوسم وكل موسم, ومن هنا وجب العمل بال

 (4)خطب الجمعة األخرى بإطالق سراح املعتقلين ال سيما من طلبة الحوزة العلمية وسائر املؤمنين
ً
, مضافا

 .(5)إلى إغالق محالت الخمور, وعدم قطع التيار الكهربائي في عموم املحافظات واملناطق

 أمام أنظار السلطة والحقيقة أنَّ مثل تلك املطا      
ً
لب لم يكْن من السهل الحديث عنها في العراق علنا

وأسماعها التي كانت قاسية ومستبدة في تعاملها مع الناس, لذا كان السيد محمد الصدر أشهر معارضته 

                                                           

-1997( عبد النبي جاسم الحلفي, قيام صالة الجمعة في العراق في عهد المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر 1)

 . 227م, ص2015م, رسالة ماجستير منشورة, كلية التربية للعلوم اإلنسانية, جامعة البصرة, 1999

 . 129-128ي, المصدر السابق, ص( عباس الزيد2)

 . 130( المصدر نفسه, ص3)

" وفي الجمعة  نطالب من هنا بإطالق سراح فضالء الحوزة والمؤمنين( قائالً: " 43( جاءت المطالبة في الجمعة )4)

عتقال أيا نطالب بإطالق سراح المعتقلين فوراً من فضالء الحوزة والمؤمنين ثم قال أنا قلت وأكرر أنا ا( قال: " 44)

وإذا بقي اعتقالهم إلى الجمعة اآلتية فيجب على كل الخطباء التبليغ  000واحٍد من المؤمنين كأناه اعتقال لي 

 . 312-310" .عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, صوالمطالبة بإطالق سراحهم

ن يجيب المضطر  اآلن من أجل استنكار انقطاع( قائالً: "45( ذكر في الجمعة )5) الكهرباء نقراُ اآلية خمس مراٍت )أما

. كريم "إذا دعاه ويكشف السوء( أآلن لعودة الكهرباء في كل العراق بأعلى أصواتكم الصالة على محمد وآل محمد

 .26المنفي, المصدر السابق, ص



 

 
182 

 للسلطة والنظام بشكٍل علني ليمثل لواء املعارضة االسالمية الشيعية الحقيقية التي لم يكْن لها أْن تموت

ها قد تتوقف في أحياٍن محددة لكنها سرعان ما تعود لتهدد أركان الظلم والطاغوت, لذلك يتضح لنا  بل أنَّ

 في إحياء األمة ملواجهة السلطة من خالل ما يأتي:
ً
 هاما

ً
 مما سبق بأنَّ لصالة الجمعة دورا

هة الحكومات التي أنهكت أيقظت الجماهير ونبهتهم إلى ضرورة التمسك وااللتفاف حول املرجعية ملواج – 1

 البالد والعباد.

نقلت املعارض اإلسالمي الشيعي داخل العراق من حالة الدفاع وتلقي الضربات إلى حالة الهجوم  – 2

 االيجابي املعتمد على الشباب املؤمن.

كشفت بصورٍة واضحٍة وجليٍة أكثر من ذي قبل جرائم النظام الحاكم وفساده والطائفية التي كان  – 3

 يتعامل بها مع الشعب العراقي.

 أنضجت املشروع السياس ي الشيعي الهادف لتحقيق االصالح الشامل بكل أبعاده. – 4

 أحرجت النظام العراقي وجعلته يتخبط في سياسته وكيفية التخلص من الخطر املحيط به. – 5
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 املبحث الثاين

 ت السلطة اجتاهها.( واجراءا2003 -1999حتركات املعارضة )

 

: إجراءات السلطة ملواجهة حركة السيد محمد الصدر.
ً
 أوال

 العراقية مكتوفة األيدي وهي تشاهد التحرك الخطير للسيد محمد الصدر, لذلك       
ُ
 السلطة

ْ
لم تقف

لصدر قامت بمحاوالت عدة ملنع إقامة صالة الجمعة في سائر املدن العراقية من خالل ابتزاز وكالء السيد ا

 بل حاول النظام ملراٍت عديدٍة بتنفيذ ذلك 
ً
والطلب منهم بالدعاء للنظام الحاكم ولم يكن االمر جديدا

 عن (1)األمر لكن دون جدوى, لذلك قرر أْن يستخدم هذا الطلب ورقِة ضغٍط لتصعيد املواجهة
ً
, فضال

حت إشراف عبد الباقي محاوالتها في مضايقة صالة الجمعة ففي البصرة حاولت االجهزة االمنية ت

السعدون منع إقامتها وأغلقت الطرق املؤدية إلى ساحتها, لكن الجماهير اقتحمت الساحة بالقوة, أما 

 (2)جهاز األمن فقد تكفل باستدعاء أئمة الجمعة والتحقيق معهم
ً
, كما وضعت االجهزة األمنية نقاطا

 .(3)غرضة بهدف إخافتهملتفتيش املصلين والقت القبض على بعضهم وبثت الدعايات امل

( في البصرة بعد أْن طلب السيد عليه السالمقام رجال األمن والحزب بتطويق مسجد االمام علي )       

الصدر من أتباعه زيارته بمناسبة ذكرى استشهاده, وعند توجه الزوار بحشوٍد كبيرٍة, بدأ رجال األمن 

 منهمبمنعهم, لكنَّ الشباب أصروا على أداء الزيارة فا
ً
 .(4)عتقلوا تسعة

                                                           

 . 250( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص1)

 .  781-176( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص2)

 (. 16( ينظر: الملحق رقم )3)

 . 173( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص4)
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وألجل زيادة الضغط على السيد الصدر وأتباعه في منع إقامة صالة الجمعة حاولت السلطة الحاكمة        

 أنَّ محاوالتهم جوبهت برفٍض 
َّ

أْن تفرض بعض أئمة جمعٍة ممن عمل في وزارة األوقاف والشؤون الدينية إال

 .(1)وكالء الدولة قاطٍع, بسبب امتناع الجماهير عن الصالة خلف

على إثر اعتقال إمام الجمعة الشيخ  (2)تطورت املواجهة بين الجانبين إلى صدامات في مدينة الناصرية      

أوس الخفاجي قبل يوٍم من إقامتها؛ لذلك تجمع املصلون في ساحة الصالة وتوجهوا إلى مديرية األمن في 

 ونساًء يتقدمهم الشيخ أسعد الن
ً
 :(3)اصري وهتفوا بشعاراٍت عدة منهااملحافظة رجاال

 كال كال يا شيطان"00000"كال كال للباطل 

 نعم نعم للجمعة"00000"نعم نعم للحوزة 

 "ارجموا قائد القوات املسلحة الشيطانية بالصالة على محمد وآل محمد"

 

 .(4)سعة آخرينفأطلق رجال األمن النار على الجماهير ما أدى إلى استشهاد أربعة منهم وجرح أكثر من ت

ومن جهٍة أخرى قامت األجهزة األمنية بعملية إنزال على مسجد الكوفة تحت ذريعة املناورات        

 من العمليات 
ً
العسكرية, وقامت بفتح أبواب املسجد تحت تهديد السالح, فكانت تلك العملية واحدة

 لحرمة أماكن العبادة
ً
 .(5)االستفزازية ملشاعر املصلين وانتهاكا

 على تلك الشعيرة قام بعض وكالء األمن وبعض العاملين       
ً
 من السلطة الحاكمة في القضاء نهائيا

ً
وإصرارا

يِل االتهامات للسيد 
َ
في الجامعات واملؤسسات املدنية والعسكرية بالتثقيف املضاد لصالة الجمعة وك

 أنَّ أألمر سار على غير رغباتهم بسبب توس
َّ

ع الصالة على املستوى العددي محمد الصدر وأتباعه إال

 .(6)واملكاني

 لحراجة موقف السلطة قام مسؤول تنظيمات الفرات األوسط محمد حمزة الزبيدي بمعية       
ً
ونظرا

بلغك بأمر السيد م بزيارة السيد محمد الصدر وقال له: "1999كانون الثاني  4محافظ النجف في 
ُ
ا

                                                           

 (. 17( ينظر: الملحق رقم )1)

 . 251( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص2)

 . 160-159( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص3)

 . 161-160( المصدر نفسه, ص4)

 م. 1999شباط  4(, 188( الموقف )صحيفة(, دمشق, العدد )5)

ه, 1426م, منشورات جامعة الصدر الدينية, النجف األشرف, 1999آذار  17( عبد الكريم خليفة, انتفاضة البصرة 6)

 . 29ص
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صلي", فأجابه السيد الصدر: "هذا األسبوعالرئيس صدام حسين بعدم أداء صالة الجمعة 
ُ
صلي000ا

ُ
" ا

 سيحصل ماال يحمد عقباهفقال املحافظ: "
ْ
 بوضع السيد (1)"إذن

ً
, فأصدرت السلطة الحاكمة أمرا

 آخَر باعتقال وكالئه وطلبته, لكنَّ السيد محمد 
ً
محمد الصدر تحت اإلقامة الجبرية, كما أصدرت أمرا

 السلطة, فخرج بمعية أوالده إلى أداء صالة الجمعة الصدر لم يلتزم بأمر اإلقامة
ً
 .(2)الجبرية متحديا

وفي وقٍت آخر ألقت األجهزة األمنية في العاصمة بغداد القبض على الشيخ حسين السويعدي إمام        

م, فكان 1998جمعة املعامل برفقة مجموعة من أتباع السيد الصدر, ونفذت فيهم حكم اإلعدام في تموز 

 .(3)إمام جمعة نفذ فيه حكم اإلعدام في حياة السيد محمد الصدر أوَل 

ويتضح مما سبق أنَّ السلطة الحاكمة عملت بكل جهدها للضغط على صالة الجمعة ومارست كل ما        

بوسعها ملحاصرتها واعتقال معظم أئمة الجمعة بسبب شعورها بالخطر على كيانها, لكونها ترى خطاب 

 إلى ذلك نرى روح اإلصرار والعزيمة واإليمان التي غرسها السيد الجمعة ال ينسجم 
ً
مع توجهاتها, مضافا

محمد الصدر في قلوب أتباعه ومحبيه دفعتهم إلى االستمرار واملواظبة على أداء صالة الجمعة ولو كلفهم 

املؤمنة  ذلك حياتهم, وهذا يدل على حجم التغيير الذي أحدثه السيد محمد الصدر في نفسية الجماهير

 
ً
ورغبتهم األكيدة في التخلص من النظام الحاكم, لذلك يمكن القول أنَّ السيد محمد الصدر وجه ضربة

 وهذا ما لم تقم به أية معارضٍة 
ً
للحكومة العراقية من خالل إقامته لصالة الجمعة, وقيامه بفضحها علنا

 هددت
ً
 بالقضاء على نظام الحكم في العراق. سياسيٍة شيعيٍة أخرى, األمر الذي أوجد اضطراباٍت داخلية

 

: اغتيال السيد محمد الصدر.
ً
 ثانيا

 بين السيد محمد الصدر والنظام الحاكم في العراق بشكل تصاعدي منذ        
ً
كان اشتداد املواجهة واضحا

تصديه للمرجعية وإقامته لصالة الجمعة ولبسه الكفن, ما أدخل النظام في حالة من الخوف والحذر 

 .(4)ديدين من الهيجان الجماهيري, ال سيما الذي أحدثه قيام صالة الجمعةالش

فحين عجزت السلطة عن احتواء املرجعية الدينية أو اإلمساك بها والتحكم بقراراتها املؤثرة في        

 تلَو اآلخر, إذ قامت بتصفية الشيخ 
ً
استنهاض الجماهير وتوجيهها, أخذت تخطط لتصفية رموزها واحدا

                                                           

 .155( مختار األسدي, الشاهد والشهيد, ص1)

 م. 1999آذار  19(, 658( الحياة )صحيفة( لندن, العدد )2)

 هـ. 1426محرم  30(, 13( الجمعة )صحيفة(, النجف األشرف, العدد )3)

 . 497( صالح مهدي علي الفضلي, المرجعية الدينية ودورها الوطني, ص4)
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 تهديٍد للسيد محمد 1998نيسان  21في  (1)تض ى البروجرديمر 
َ
م, وقد كانت عملية اغتياله تمثل رسالة

 إلى 
ً
ه أحد العلماء الذين أقرَّ للسيد الصدر باجتهاده, مضافا الصدر. لقد جاء اختيار الشيخ البروجردي ألنَّ

 سلبي من صالة الجمعة
ٌ
ه لم يكن له موقف  .(2)أنَّ

, وعلى (4)الشيخ علي الغروي (3)م نفذت أجهزة السلطة الحاكمة عملية اغتيال1998ن حزيرا 18وفي        

 بمنهجه ال 
ً
الرغم من تلك املحاوالت التي أرادت النيل من عزم السيد محمد الصدر, ظل األخير متمسكا

سوا سيما صالة الجمعة, وعند ذلك علم النظام الحاكم ماذا يعني استمرار وجوده بين الجماهير, وتلم

, وتيقنت جميع األطراف من األنظمة املحلية وقوى 
ً
البعد االستراتيجي الذي يمثله وما يهدف إليه مستقبال

 .(5)االستكبار العاملي بحجم الخطر القادم الذي طرق أبوابه السيد الصدر بحركته الثورية

دي بشكٍل دقيٍق, حتى وعلى هذا األساس كانت السلطة تراقب تحركات السيد الصدر ومنهجه التصاع      

ضاقت به وبخطبه الحماسية, ال سيما بعد أْن أخذ الناس يتحدثون عن شخصيتين في العراق وقالوا: 

", وهذا األمر ال يتحمله األخير؛ لذلك بدأوا برسم وقال السيد الرئيس00000000قال السيد الصدر "

 .(6)الخطط التمهيدية لتنفيذ عملية االغتيال

 األمنية لها عبر تحركاٍت واحتياطاٍت كثيرٍة, فقد وضعت قواِت ولتنفيذ تل      
ُ
ك العملية مهدْت األجهزة

م تحت ذريعِة فرضية 1999الحرس الجمهوري في أشد حاالت التأهب واالستعداد منذ أوائل شهر شباط 

                                                           

م بدأ دراسته الدينية على يد والده آية هللا الشيخ علي محمد 1938ولد في مدينة النجف عام ( مرتضى البروجردي: 1)

الشيخ حسين الحلي, والسيد أبو القاسم البروجردي في السادسة من عمره ومن أبرز أساتذته في مرحلة البحث الخارج 

م ودفن في مقبرة 1998الخوئي له مؤلفات عدة منها تقريرات في الفقه واألصول, ومستند العروة الوثقى, استشهد عام 

 .135, المصدر السابق, ص1وادي السالم. عبد الرزاق النداوي, أضواء على منبر الصدر, ج

( برفقة عليه السالمى أزقة محلة الحويش بالقرب من مرقد اإلمام علي )( كان الشيخ البروجردي يسير في إحد2)

مجموعة من طلبة الحوزة فجاء شاب اخترق الصفوف من الخلف إلى أْن وصل إلى الشيخ فشهر مسدسه وأطلق 

 .181الرصاص عليه فسقط شهيداً في الحال. عباس الزيدي, المصدر السابق, ص

م قطعت 1998حزيران  18ينة كربالء كل ليلة جمعة ويعود بعد صالة العشاءين وفي ( اعتاد الشيخ الغروي زيارة مد3)

بعض عناصر النظام الطريق وأطلقت النار عليه فأصابته مباشرةً ونقل جثمانه إلى مستشفى محافظة كربالء. عباس 

 .  184الزيدي, المصدر السابق, ص

م, تلقى علومه الدينية وهو ابن 1930دينة تبريز اإليرانية عام ( علي الغروي: ابن أسد هللا بن حسن الغروي ولد في م4)

ست سنين بدراسة المقدمات والسطوح ثم انتقل إلى مدينة قم للدراسة فيها لمدة خمس سنوات بعدها سافر إلى مدينة 

ً من مراجع النجف, استشهد في عام  النجف ودرس على يد العديد من علمائها, وبعد وفاة السيد الخوئي أصبح مرجعا

 . 128م. هاني جواد كاظم النجار, المصدر السابق, ص1998

 . 500( صالح مهدي علي الفضلي, المرجعية الدينية, ص5)

 .218مختار األسدي, موجز تاريخ العراق السياسي الحديث, ص )6)
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 لضربٍة جويٍة أمريكيٍة تستهدف احتالل أماكٍن حساسة داخل البالد؛ بسبب تأز 
ً
م العالقة تدريبية تحسبا

, وتضمنت خطة الفرضية نقل ألوية من الحرس الجمهوري إلى (1)بين العراق والواليات املتحدة األمريكية

الفرات األوسط أبرزها لواء القوات الخاصة الثالث والثالثين الحرس الجمهوري, ولواءا املشاة الرابع 

 
ً
 .(2)والخامس ضمن تشكيالت الحرس الجمهوري أيضا

       
ً
إلى ذلك كان هناك تمهيد آخر بإصدار قراٍر من القيادة العامة للقوات املسلحة تضمن فصل مضافا

محافظة املثنى عن قيادة عمليات الفرات األوسط وإلحاقها بتنظيمات املنطقة الجنوبية لتخفيف العبء 

 عن رغبة النظام في قطع الترابط والتنسيق بين عشائر محافظتي النجف وا
ً
 عن األولى, فضال

ً
ملثنى خوفا

 .(3)من حصول طارئ 

 (4)م1999شباط  19وحول عملية االغتيال تحدث الشيخ محمد اليعقوبي: "في صبيحة يوم الجمعة       

ذهبُت إلى مكتب السيد الصدر, وكانت مدينة النجف محاطة بالقوات العسكرية, وتساءلنا عن ذلك 

ظة تحت اسم يوم املحافظة, ثم خرجنا أنا شباط, وهو اليوم الذي تحتفل فيه املحاف 19فقيل اليوم 

وبعد الفراغ منها توجه  (5)والسيد الصدر إلى مسجد الكوفة ألداء صالة الجمعة الخامسة واالربعين واألخيرة

السيد الصدر إلى مكتبه مع بعض طلبته, وعند آذان املغرب صلى صالة العشاءين في الصحن الحيدري 

, ثم خرج السيد الصدر برفقة (6)لس عزاء يستمر حتى الثامنة مساءً وبعدها توجه إلى مكتبه إلقامة مج

ولديه السيد مصطفى والسيد مؤمل إلى داره في منطقة الحنانة وفي تقاطع ساحة ثورة العشرين تصدت له 

فاصطدمت السيارة بشجرة قرب جامعة  (7)سيارة نوع )أولدز موبيل( وأمطرت سيارته بوابٍل من الرصاص

                                                           

ة جمعة فذهبنا كعادتنا اعتدنا الذهاب إلى زيارة مدينة كربالء كل ليل( بصدد الموضوع ذكر الشيخ محمد اليعقوبي: " 1)

م وفوجئنا على مشارف مدينة النجف بوجود المدفعية الثقيلة وانتشار كثيف من 1999شباط  18عصر الخميس 

اآلليات والجنود فسألنا عن ذلك فقيل أنها احتياطات عسكرية بسبب األزمة مع الواليات المتحدة األمريكية ويخشون 

ة, لكننا قلنا لهم لو كان األمر كذلك لكانت فوهات المدفعية موجهة إلى حيث حصول غاراٍت جويٍة على المدن العراقي

 م.2019شباط  25". مقابلة شخصية مع الشيخ محمد اليعقوبي, النجف األشرف, تأتي الطائرات وليست إلى المدينة 

 . 249-248( عادل رؤوف, مرجعية الميدان, ص2)

 . 67م, ص2004تموز  27(, بغداد, 88؛ مجلة الكوثر, العدد )97ص( هاني جواد كاظم النجار, المصدر السابق, 3)

 . 61( محمد اليعقوبي, الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه, ص4)

 . 368( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص5)

 . 500( صالح مهدي علي الفضلي, المرجعية الدينية, ص6)

م, 2018, دار قناديل العارفين, بغداد, 2م, ج2003- 1921في العراق ( فايز الخفاجي, الرصاص السياسي 7)

 . 172ص
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  الصدر الدينية
ً
التي خرج طالبها بعد سماعهم صوت الرصاص فشاهدوا ثالثة مسلحين ركبوا سيارة

 .(1)وانطلقت بهم إلى جهة كربالء بسرعٍة فائقٍة"

وفي تلك األثناء جاءت سيارة اإلسعاف لنقل املصابين إلى املستشفى التي طوقت برجال األمن, ولم       

عديد من طلبة السيد محمد الصدر ورجال الدين وغيرهم يسمح ألحٍد بالدخول إليها إذ تجمهر حولها ال

وبعد أصرار الحاضرين على الدخول سمحت األجهزة األمنية للشيخ محمد اليعقوبي والسيد مقتدى 

الصدر والشيخ أسعد الناصري بالدخول وتبين لهم أنَّ السيد محمد الصدر وولديه السيد مصطفى 

ياة, وبعد ثالث ساعات من االنتظار تم نقلهم إلى املغتسل الصدر والسيد مؤمل الصدر قد فارقوا الح

 تحمل القوات املدججة بالسالح
ً
, فقام طلبة السيد الصدر بإجراء (2)ورافقتنا أكثر من أربعين سيارة

مراسيم التغسيل والتكفين وسط حضور بعض القيادات األمنية أبرزهم طاهر جليل الحبوش مدير األمن 

وادي محافظ النجف, وكان قص ي صدام ومحمد حمزة الزبيدي ينتظرانهم في مبنى العام, وقائد حسين الع

( وتقدمت عليه السالماملحافظة, وبعد اكتمال عملية التغسيل حملت األجساد إلى ضريح اإلمام علي )

للصالة على السيد الشهيد الصدر بأذن ولي الفقيد السيد مقتدى الصدر, ثم بدأنا بالدفن وكان الجو 

 
ً
 من الرثاء فأنشد عينية الجواهري ممطرا

ً
 :(3), وطلبت من السيد محمد الصافي ينشدنا أبياتا

 فداًء ملثواك من مضجع           تنور باألبلج األروع                     

    شممت ثراك فهب النسيم          نسيم الكرامة من بلقع                   

ليزفا البشرى  (4)ى ومؤمل انسحب مدير األمن العام واملحافظوقبل دفن جسدي السيدين مصطف      

 .(5)ملحمد حمزة الزبيدي وقص ي صدام حسين بانتهاء كل ش يء

 

: تداعيات اغتيال السيد محمد الصدر.
ً
 ثالثا

بعد أْن انتشر خبر اغتيال السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه عمَّ العراق غضٌب شعبي في       

 لتلك الجريمة التي نفذها النظاممعظم مدن الوسط 
ً
, وكان من أبرز ردود األفعال ما (1)والجنوب استنكارا

                                                           

 . 184-183( مختار االسدي, الشاهد والشهيد, ص1)

 . 372-371( عباس الزيدي وعبد الهادي الزيدي, المصدر السابق, ص2)

لدراجي, القصائد الخالدات في ( القصيدة مكتوبة بماء الذهب على الرواق الحسيني لالطالع عليها ينظر: محمد عباس ا3)

 . 94-90م, ص1989حب آل البيت, دار األمير, بغداد, 

 . 68م, ص2004تموز  27(, بغداد, 88( مجلة الكوثر, العدد)4)

 . 68-61( محمد اليعقوبي, الشهيد الصدر كما أعرفه, ص5)
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( في 
ً
 1999شباط  20حدث في جامع املحسن في مدينة الصدر ببغداد )مدينة الثورة سابقا

ً
م, إذ كان مركزا

 ألتباع السيد محمد الصدر
ً
ات ضد النظام الذين نددوا بجريمة االغتيال وأخذوا يطلقون شعار  (2)هاما

الحاكم ثم ألقوا الوحل على صور رئيس النظام العراقي, األمر الذي تطلب تدخل القوات األمنية بإشراف 

 وعدٌد كبيٌر من املدرعات والسيارات املحملة باألشخاص نحو 12قص ي صدام حسين فتحركت )
ٌ
( دبابة

شخص من أتباع السيد الصدر  وحصلت معركة بين الجانبين أسفرت عن استشهاد أربعمائة (3)املدينة

 من األجهزة 
ً
, وجرح أكثر من ستمائة وخمسين آخرين, فيما قتل اثنا عشر عنصرا

ً
بينهم خمسين امرأة

حرقت بعُض السيارات العسكرية, وبعد ذلك نفذت عناصر األمن حملة مداهمات ملنازل  (4)األمنية
ُ
وا

 .(5)املدينة واعتقلت العديد من الشباب بشكٍل عفوي 

وتوالت بعدها الهجمات على املدن األخرى ال سيما الشعلة والبياع, حينما هاجمت الجماهير بعض       

مقرات الحزب الحاكم والدوائر األمنية وقتلت العديد من عناصرها, وفي مقابل ذلك سقط عشرات 

 . (6)الشهداء والجرحى؛ نتيجة للقسوة التي استخدمها النظام وأجهزته القمعية مع املنتفضين

 استهدفت مقرات الحزب واملؤسسات        
ً
ونفذت عناصر املعارضة اإلسالمية الشيعية عملياٍت مسلحة

ت إلى سقوط العشرات من الشهداء والجرحى ومصرع كثير من رجال  األمنية في معظم املحافظات, أدَّ

تمكن املنتفضون من األمن, وكانت مدينة النجف واحدة من أبرز املدن التي توترت األوضاع فيها, إذ 

, كما حرص أتباع السيد محمد الصدر على االستمرار في إقامة (7)قصف مديرية األمن بصواريخ الكاتيوشا

ت على منعها, ال سيما في مسجد الكوفة فقد تجمعت الجماهير   أنَّ األجهزة األمنية أصرَّ
ا

صالة الجمعة إال

أبوابه, ونتيجة إلصرار املصلين الدخول إلى املسجد شباط بالقرب من املسجد لكنَّ السلطة اغلقت  26في 

 عليكم جاءهم محافظ النجف وقال لهم: "
ً
ال تقام هنا صالة الجمعة ونحن في وضٍع مربٍك وحفاظا

                                                                                                                                                    

 . 90( عبد الرزاق النداوي, المصدر السابق, ص1)

 .411لسيد الشهيد محمد باقر الصدر وأثره في تاريخ العراق, صصالح مهدي علي الفضلي, ا )2)

عمار فاضل حمزة , فلسفة الشهادة في فكر السيد الشهيد محمد الصدر, مؤسسة وارث األنبياء, النجف األشرف,  )3)

 .187م, ص2009

 . 189( مختار األسدي, الشاهد والشهيد, ص4)

 المصدر نفسه. )5)

 .99م, ص2008د الصدر الثاني مرجع اُمة, مركز الهدى للطباعة والنشر, )د . م( صالح عبد الرزاق, الشهي )6)

 م. 1999آذار  1(, 329؛ صحيفة بدر, العدد )187( مختار األسدي, الشاهد والشهيد, ص7)



 

 
190 

", فحدثت هتافات ضده وهاجموا نطلب منكم العودة, وأنَّ املرجع استشهد ونحن سنعاقب من قتله

ى إلى اطالق النار لتفري  .(1)قهم واعتقال العشرات منهمحمايته ما أدَّ

ا في محافظة البصرة فقد توجه العشرات من الشباب إلى ساحة صالة الجمعة في مدينتي العشار         أمَّ

 أنَّ الجهات األمنية منعتهم من دخول الساحتين لذلك اضطر املصلون على إثر ذلك إلى 
ا

وخمسة ميل, إال

نوا على سطوح املباني وأطلقوا إطالق هتافاٍت ضد النظام تسببت في هروب  عناصر األمن من املكان وتحصَّ

 على الجموع وسقط عدد من الشهداء والجرحى وطالتهم اعتقاالت واسعة األمر الذي أدى 
ً
النار عشوائيا

 .(2)إلى تفرقهم

 لدى أتباعه الذين كانوا       
ً
 بليغا

ً
على قناعٍة في الواقع أنَّ اغتيال السيد محمد الصدر ونجليه ترك أثرا

تامٍة بأنَّ السلطة كانت وراء عملية االغتيال, لذلك بدأوا بالتخطيط للقيام بانتفاضٍة في عموم محافظات 

 من قبل بعض طلبة الحوزة العلمية وشخصياٍت من عدة مدٍن 
ً
الوسط والجنوب بعد االستشهاد مباشرة

األمنية واالستيالء على زمام األمور, وحددت عراقيٍة على أْن تكون انطالقتها في وقت واحٍد إلرباك األجهزة 

لغيت, 1999شباط  20ساعة الصفر ألكثر من مرٍة, األولى في الساعة العاشرة من مساء السبت 
ُ
م لكنها ا

م, لكن األمور لم تجِر 1999آذار  14أما املرة الثانية فكانت في الواحدة بعد منتصف الليل من يوم االحد 

طط لها؛ لوجود صعو 
ُ
ة أهمها عدم امكانية تأمين االتصال بين املحافظات لذلك تأجل كما خ بات عدَّ

 .(3)املوعد

د األمور أكثر اعتقال إحدى املجموعات املشاركة في االنتفاضة املرتقبة قرب مطار البصرة        وما عقَّ

 قد يؤدي إلى كشف االنتفاضة لوال صبر املعتقلين وعدم اع
ً
 واضحا

ً
ترافهم بأية الدولي, ما شكل تهديدا

 إلى تحرك الجماهير في مدينة الكوت عند ساعة الصفر؛ لعدم علمهم بتأجيلها وقاموا 
ً
معلوماٍت, مضافا

بتفجير معظم املقرات الحزبية إذ ارتدى املهاجمون مالبس الفدائيين وقالوا للحرس لدينا اجتماع طارئ 

ة االتهام للسيد كاظم الصافي إمام جمعة واستطاعوا أْن يقتلوا املئات من عناصر السلطة, فوجهت األخير 

 ونفذت فيهم حكم اإلعدام في 
ً
آذار  20الكوت واعتقل مع والده وأخيه وأكثر من مائة وخمسين شخصا

 .(4)م ما تسبب في أْن تعزز  السلطة احتياطاتها في عموم املحافظات1999
                                                           

 م. 2019شباط  25( مقابلة شخصية مع الشيخ محمد اليعقوبي, 1)

 م. 1999آذار  16(, 786الشهادة, العدد ) ؛ صحيفة58( عبد الكريم خليفة, المصدر السابق, ص2)

 . 49-48( المصدر نفسه, ص3)

م, وحاصل على 1967( مقابلة شخصية مع الشيخ علي خليفة, أحد المخططين لالنتفاضة وهو من مواليد البصرة عام 4)

 م. 2019نيسان  8شهادة الدبلوم في الطب, ومن آثاره العلمية سياحة في فكر المرجعية, وتكلموا تعرفوا, البصرة, 
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 لتأجيل ساعة الصفر تذمر العديد من محبي السيد محمد      
ً
صيبوا ونتيجة

ُ
الصدر في مدينة البصرة وا

بخيبة أمٍل, وبعد االرتباك الذي حصل وخشية وأد االنتفاضة قبل انطالقها حددت القيادات في البصرة 

 من يوم  
ً
 النطالق االنتفاضة1999آذار  17وبجهود ذاتيٍة الساعة الحادية عشرة ليال

ً
, وقبل (1)م موعدا

ِ بريٍء سواء انطالقتها تواص ى الشباب املنتفضون وقاد
تهم على أْن تكون انتفاضتهم بيضاء فال يتعرضوا أليا

 أم غيره, وعدم السماح باالستيالء على أثاث الدوائر الحكومية, وعدم اطالق النار على املناطق 
ً
أكان بعثيا

 قبل السيطرة على املواقع األمنية, وعدم الهجوم على
ً
 السكنية, واستخدام السبل السلمية املمكنة أوال

 .(2)مساكن البعثيين للحيلولة دون ترويع العوائل

وبناًء على ذلك تحركت املجاميع نحو أهدافها في املوعد املحدد في مناطق الجمهورية, واألمن الداخلي,      

إذ هاجمت الجماهير السيطرة الرئيسية واستولوا على أسلحتها واملالبس العسكرية التي ارتدوها ما أوهم 

هم من رجال النظام فجاءوا إليهم, وعندما شعروا بأنَّ هؤالء من الشباب الثائرين جرت عناصر األمن بأ نَّ

معركة انتهت بمقتل العديد من عناصر األمن وبقي الشباب يقاتلون إلى ظهر اليوم التالي حتى استشهدوا 

, وحصلت مواجهات في كرمة علي إذ تمكنوا من قتل عدد من عناصر األمن, وفي الحي
ً
انية تمكن جميعا

الشباب من السيطرة على العديد من املقرات األمنية وقتلوا العشرات من عناصر النظام, ومن أهم 

 يجرها حصان 
ً
األعمال البطولية التي خاضها الشباب فيها ما قام به حسين البزوني حين استقل عربة

", وملا نعم نعم للصدرو " "يالثارات الصدروأوقفها أمام تجمع لعناصر حزب البعث وصاح بأعلى صوته: "

 منهم واستشهد على إثر ذلك
ً
 .(3)تجمعوا حوله العتقاله ألقى عليهم قنبلتين يدويتين وقتل عددا

كما سيطر أتباع السيد محمد الصدر على املراكز األمنية والحزبية بسهولٍة في مناطق خمسة ميل,        

جمة موكب القائمقام وتم قتله مع عدد من حمايته, والقرنة, أما في منطقة )أبو الخصيب( تمكنوا من مها

كما هاجم املنتفضون في املناطق األخرى معظم الفرق الحزبية واملؤسسات األمنية والوحدات العسكرية 

 .(4)وتمكنوا من فرض سيطرتهم على تلك املناطق خالل ساعٍة واحدةٍ 

 في قض       
ٌ
 منتفضة

ٌ
 مع تلك األحداث خاضت مجموعة

ً
 وتزامنا

ً
 عنيفة

ً
اء القرنة في قرية )بيت وافي( معركة

مع عناصر األجهزة األمنية إلعاقة تحرك إحدى الوحدات العسكرية املدرعة إلنقاذ قوات النظام في مركز 

                                                           

 . 63( عبد الكريم خليفة, المصدر السابق, ص1)

 . 114-113م, ص2019( علي خليفة جابر, عبد الكريم خليفة جابر)أبو جهاد(, دار سراج, النجف االشرف, 2)

 .66عبد الكريم خليفة, المصدر السابق, ص )3)

 . 175( عباس الزيدي, المصدر السابق, ص4)
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 اعتقاالٍت واسعٍة طالت العشرات من شباب 
َ
محافظة البصرة, وعلى إثر ذلك شنت العناصر األمنية حملة

 .(1)م في ثالثٍة منهمالقرية وقد نفذوا حكم اإلعدا

وبسبب عدم توفر األسلحة الكافية انسحب املنتفضون, وفي اليوم التالي طوقت قوات الجيش       

فذ حكم اإلعدام 
ُ
والطوارئ املدن وألقت القبض على العشرات من املشاركين في االنتفاضة, وبعد اسبوٍع ن

 بأمٍر من )علي حسن املجيد( ودُ 
ً
فنوا في منطقة البرجسية التي تقع في صحراء بحق مائتين وخمسين شخصا

, وأمر األخير باعتقال عوائل املشاركين في االنتفاضة حتى شمل االعتقال كبار السن (2)البصرة الجنوبية

والنساء واألطفال وقد وصل عددهم أكثر من ألف وستمائة شخٍص من بينهم ستمائة امرأة ومائتي طفٍل 

 وزجوهم في سجون املحافظة وهدمو 
ً
 .(3)ا مائة وعشرين دارا

يتضح لنا مما سبق أنَّ أهم أسباب عدم استمرار االنتفاضة عدم وجود العدد الكافي من املقاتلين        

 إلى عدم توفر العدة الكافية من األسلحة والذخيرة بما يتناسب وحجم 
ً
ملواجهة القوات األمنية, مضافا

 عن ضعف  الحدث, وكذلك عدم وجود الدعم االستراتيجي من
ً
كل النواحي للشباب املنتفض, فضال

أقر بوجود نوع من التخطيط التخطيط وهذا ما أشار إليه الشيخ علي خليفة في مذكراته حين قال: "

ا في   إلى مستوى التخطيط الحقيقي, أمَّ
َ
ه لم يرق

 
 جماعية, لكن

ً
البسيط كان بجهوٍد فرديٍة, وأحيانا

جوده بل بعد التأجيل األول والثاني لساعة الصفر انعدم املحافظات األخرى فال يمكن القول بو 

التخطيط الرابط للمحافظات فاجتهدت كل محافظة لوحدها, كما حصل في الكوت وبغداد والنجف 

 (4)والعمارة وغيرها من املناطق"

ا في مدينة العمارة فقد أصرَّ اتباع السيد محمد الصدر على إقامة صالة الجمعة في       سان ني 30أمَّ

 أنَّ األجهزة األمنية منعتهم من ذلك, األمر الذي نتج عنه مصادمات بين الطرفين أدت إلى 1999
ا

م, إال

 .(5)استشهاد العشرات من املصلين وجرح آخرين

 يتضح لنا مما سبق بعض النقاط الهامة التي البد من بيانها بالشكل اآلتي:      

 جماهيريٍة تتفاعل مع الحدث ومتطلبات املرحلة, وقد انطلق السيد محمد الصدر نحو بناء قاعدةٍ  –1

جاء هذا البناء بشكٍل تصاعدي عبر خطوات التحرك الفكري وامليداني باتجاه األوساط االجتماعية 
                                                           

  67المصدر السابق, ص ( عبد الكريم خليفة,1) 

 م.2019نيسان  8( مقابلة شخصية مع الشيخ علي خليفة, البصرة, 2) 

 . 187( مختار االسدي, الشاهد والشهيد, ص3) 

 .192م, ص2014( علي خليفة جابر, بداية حياة )قصص وذكريات(, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت, 4) 

 . 259ص( عبد النبي جاسم الحلفي, المصدر السابق, 5) 
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والعشائرية, األمر الذي تطلب منه الخروج عن املألوف الحوزوي وتوجيه الخطاب املباشر للعشائر 

تينة معها ووضع فقه خاص بها, كما أنَّ األمر تجاوز خطاب الفقيه واملجتمع املدني وبناء عالقات م

املكتوب وانتقل إلى مرحلة الخطاب املسموع, وبالطبع فإن الواقع الجديد لم تألفه الجماهير من قبل 

 معه.
ً
 واسعا

ً
ح دور الفقيه وأوجد تعاطفا  وبذلك فقد وضَّ

قية تختزن االستجابة للعمل السياس ي الشيعي أثبتت حركة السيد محمد الصدر أنَّ الجماهير العرا –2

 إلى الظروف 
ً
 في تحريك عوامل التفاعل, مضافا

ً
 قياديا

ً
املعارض للنظام الحاكم, وأنَّ هناك غيابا

 في الحركة الصدرية الثانية؛ ألن 
ً
االستثنائية جراء الحصار والجوع والضغط السلطوي التي مثلت عامال

عن القيادة امليدانية لذلك تفاعلت مع القيادة الجديدة, ولعل هناك  تلك الظروف تدفع الجماهير للبحث

من قال: بأنَّ التفاف الجماهير حول تلك القيادة؛ لعلمها املسبق بموقف السلطة التي سمحت للسيد 

 من مخاوفهم, ولذلك قرروا االلتحاق بتلك التجربة, إال أننا 
ً
محمد الصدر بالتحرك األمر الذي أزال جزءا

 أشد اإليمان ال نت
ً
فق  مع من قال بهذا الرأي؛ لكون تلك الجماهير التي تحركت والتفت حولها كانت مؤمنة

ها كانت على استعداٍد للتضحية من أجل مبادئها؛ ولذلك كانت لها ردة فعل بعد االغتيال وإْن  بها, كما أنَّ

 كانت ال تتناسب مع حجم الحدث بحكم الظرف األمني القاس ي.

 لطموح السيد محمد باقر الصدر ومشروعه جاء مشرو  –3
ً
 وترجمة

ً
ع السيد محمد الصدر إكماال

االصالحي, الذي لم تسمح له الظروف اآلنية أْن يتصدى لها, فقد جاء املشروع إلصالح الحوزة وإظهار 

 الوجه السياس ي للمعارضة اإلسالمية الشيعية.

بين الحوزة العلمية واألمة اإلسالمية وإيجاد ومن أهم ما يميز مشروع السيد محمد الصدر العالقة  – 4

اآلليات واألساليب التي تكفل إيجاد العالقة بينهما من نوٍع آخر, وكانت صالة الجمعة العبادية أبرز آليات 

 منقطع النظير من قبل السيد محمد الصدر, 
ً
 واهتماما

ً
التواصل بين الطرفين وألهميتها فقد القت عناية

 وآراًء بل أكد على ضرورة اس
ً
 واجتماعية

ً
تمرارها حتى بعد وفاته, فاستطاع بذلك أْن يوجد مفاهيَم دينية

.
ً
 متجانسا

ً
 معرفيا

ً
 شكلت بمجملها نسيجا

ً
 وثقافية

ً
 قيادية

ه كان  – 5  أنَّ
ا

 من املعاناة والحيف, إال
ً
واجه السيد محمد الصدر في سبيل نجاح مشروعه السياس ي كثيرا

 
ً
 وإصرارا

ً
 وتحمال

ً
 على نجاح مشروعه اإلصالحي. أكثر صبرا

مثلت حركة السيد محمد الصدر أبرز مظاهر املعارضة اإلسالمية الشيعية للنظام الحاكم من خالل  – 6

اعتمادها على القاعدة الجماهيرية الواسعة التي كانت تفتقر إلى قيادٍة تستطيع النهوض بها ملواجهة 

 
ْ
 الطابع السري واعتماده على العلنية والنقد املباشر السلطة, لذا فإنَّ أسلوب املواجهة الذي لم يتخذ
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ما لم تألفه الجماهير وال سيما الشيعية من قبل والتي تمسكت   ربَّ
ً
 واضحا

ً
ل في حِد ذاته تحديا

َّ
للسلطة مث

 وأزال كابوس الخوف من 
ً
 حقيقية

ً
 بمبدأ )التقية(املكثفة, لكنَّ السيد محمد الصدر جعلها مواجهة

ً
كثيرا

اهير ليمثل بذلك حركة معارضة أعطت نتائجها وثمارها على الرغم من قصر مدتها التي لم قلوب الجم

ت في نظر الكثير البوابة الرئيسة التي مهدت لسقوط النظام العراقي في التاسع  ها ُعدَّ تتجاوز العامين, بل أنَّ

 م.2003من نيسان 

 

: اجتماع وندسور في لندن 
ً
 م.1999رابعا

ت الواليات املتحدة األمريكية دعمها للتنظيمات واألحزاب السياسية العراقية طيلة املدة  بعد أْن أوقف      

م اتجاه العراق, فقد تحولت من 1998م(, فقد طرأ تحوٌل سياس ٌي في موقفها أواخر عام 1998 – 1996)

وبين أطراف  سياسة االحتواء إلى سياسة االحتواء والتغيير, وبدأت بفتح صفحة جديدة من التعاون بينها

 .(1)املعارضة العراقية

كلت لجنة في       
ُ
 لعقد مؤتمر عام للمعارضة العراقية, وقد عقدت 1999آذار  8وألجل ذلك ش

ً
م تمهيدا

إذ وضعت جدول أعمالها وتضمن  (2)م1999نيسان  8 -7اجتماعها  في ضاحية وندسور البريطانية في 

لك الفقرة مناقشات حادة, إذ انقسم أعضاء اللجنة إلى أهمية تعيين قيادة للمؤتمر, وقد حدثت حول ت

قسمين: األول طالب بقيادٍة جماعيٍة, واآلخر طالب برئاسة فردية, وبعد التصويت اختاروا القيادة 

الجماعية التي تألفت من سبعة أعضاء أبرز من مثل املعارضة الشيعية العراقية فيها حامد 

سالمية(, كما فاز محمد عبد الجبار)كوادر الدعوة اإلسالمية( وهوشيار )املجلس األعلى للثورة اإل (3)البياتي

زيباري)الحزب الديمقراطي الكردستاني( وأياد عالوي)حركة الوفاق الوطني( ورياض الياور وأحمد 

 .(4)الجلبي)املؤتمر الوطني العراقي( ولطيف رشيد)حزب االتحاد الوطني الكردستاني(

                                                           

 .179هادي حسن عليوي, أحزاب المعارضة, ص (1)

Iraqi Opposition unite its efforts in the suburb of Windsor. NBR  March .  F 

.O /   

م من جامعة بغداد, 1974م حصل على شهادة البكالوريوس في الفلسفة عام 1952حامد البياتي: ولد في بغداد عام ( 3)

في الفلسفة من  م نال شهادة الدكتوراه1990م من جامعة القاهرة, وفي عام 1980م حصل على شهادة الماجستير عام ث

م, بعد عام 1991جامعة مانشستر في المملكة المتحدة, عمل ممثالً للمجلس األعلى للثورة اإلسالمية في لندن منذ عام 

م اختير ممثالً دائماً 2006ية والعالقات الثنائية, وفي عام م شغل منصب وكيل وزير الخارجية للشؤون السياس2003

 .121للعراق لدى األمم المتحدة. نبيل العلوي, المصدر السابق, ص

 . 286-283( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص4)
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 مع التنظيمات السياسية العراقية املعارضة تولت تلك الهيأة اإلع      
ً
داد للمؤتمر وأجرت اتصاالٍت مكثفة

تشرين الثاني  1 –تشرين األول  29وتقرر أْن يكون عقد املؤتمر في مدينة نيويورك األمريكية للمدة من )

فسها عن م( بدعوة أكثر من ثالثمائة شخصية عراقية, غير أنَّ األحزاب اإلسالمية الشيعية أبعدت ن1999

 .(1)فكرة التعاون مع الجانب األمريكي ورفضت تدخله في الشأن العراقي

ولذلك يمكن القول أنَّ الكيانات السياسية اإلسالمية الشيعية لم تكن راغبة في التعامل مع الواليات       

 األمريكية ألسباب عدة أهمها:

هم ال يجاملون أو يداهنون الحذر األمريكي من التعامل مع الفصائل اإلسالمية الشيعية  -أ لقناعتهم بأنَّ

 على مبادئهم الدينية والوطنية, وملوقفهم الواضح من القضايا العربية ال سيما القضية الفلسطينية.

م عندما 1991اعتقاد التنظيمات اإلسالمية الشيعية بأنَّ األمريكيين قد يكرروا سيناريو ما حدث عام   -ب

ها باألخير تخلت عن التزاماتها ودعمها للمنتفضين, بل شجعوا على إعالن االنتفاضة ضد ال نظام, لكنا

 عندما سمحت للنظام العراقي استعمال القوة للقضاء عليها.
ً
 عملت على العكس من ذلك تماما

كانت التنظيمات اإلسالمية تخش ى من التعامل مع الواليات املتحدة لكي ال تخسر قواعدها الشعبية   -ت

 تحصل على التأييد الواسع؛ لقناعة الجماهير أنَّ اإلسالم يمنع الخضوع والجماهيرية وبالتالي ال

 .(2)لآلخرين ال سيما في تقرير املصير لقوله تعإلى: )ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء(

مواقف العديد من علماء الدين الشيعة ال تسمح في التعاون مع الواليات املتحدة ال سيما وأنَّ   -ث

 على دعم )الكيان الصهيوني(, ومن أبرزهم السيد الخميني عندما وصفها بـ األخيرة تعمل جا
ً
هدة

 ".الشيطان االكبر"

كما نعتقد أنَّ هناك نقطة هامة أخرى, وهي عالقة تنظيمات املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية مع  -ج

دة األمريكية حول املسألة إيران له تأثير على ذلك؛ لوجود اختالفات في الرؤى بين إيران والواليات املتح

 العراقية األمر الذي جعل التنظيمات اإلسالمية الشيعية بعيدة عن ذلك املؤتمر أقلها في تلك املرحلة.

 

 

                                                           

 م. 2002تشرين الثاني  19(, 964( صحيفة الشهادة, العدد )1)

 (. 28( سورة آل عمران, اآلية )2)
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: مؤتمر واشنطن 
ً
 م.2002خامسا

بعد أْن رفضت تنظيمات التيار اإلسالمي الشيعي حضورها في اجتماعات املؤتمر الوطني املوحد,       

ركة في مؤتمر نيويورك آنف الذكر, عادت الواليات املتحدة األمريكية من جديد في تشرين ورفضت املشا

م ووجهت الدعوة لستة من قادة املعارضة العراقية وهم السيد محمد باقر الحكيم )املجلس 2001الثاني 

باني)حزب األعلى للثورة اإلسالمية(, ومسعود البارزاني )حزب الديمقراطي الكردستاني(, وجالل الطال

االتحاد الوطني الكردستاني(, واحمد الجلبي)املؤتمر الوطني العراقي(, والشريف علي بن الحسين)الحركة 

, وأبلغت )حامد البياتي( ممثل املجلس األعلى (1)امللكية الدستورية(, وأياد عالوي )حركة الوفاق الوطني(

ها ترغب في التعامل مع كي اٍن سياس ي موحٍد يضم جميع فصائل املعارضة للثورة اإلسالمية في لندن بأنَّ

العراقية, لذلك قام األخير بزيارة السيد محمد باقر الحكيم واقترح عليه العودة للعمل تحت مظلة املؤتمر 

 أنَّ إصرار حامد البياتي دفعه إلى املوافقة 
ا

الوطني العراقي املوحد, األمر الذي رفضه  السيد الحكيم, إال

 عن األحزاب السياسية على تشكيل تجمع سي
ً
اس ي معارض ضم املجلس األعلى للثورة اإلسالمية ممثال

 إلى الحزبين الكرديين وحركة الوفاق الوطني العراقي
ً
 .(2)اإلسالمية الشيعية مضافا

, ذكرت فيها أسماء الفصائل (3)وبناًء على ذلك أرسلت اإلدارة األمريكية رسالة إلى )الكونغرس( األمريكي      

اقية املعارضة التي تستحق تقديم املساعدات لها وكانت إشارتها مميزة إلى تنظيم املجلس األعلى عن العر 

 .(4)سائر التنظيمات السياسية األخرى 

                                                           

 . 499( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص1)

تشرين الثاني  28(, 29( نشرة الوالء, نشرة سرية تصدر عن المجلس األعلى للثورة اإلسالمية, قم المقدسة, العدد )2)

 م. 2001

ً يتألف أنصاره بشكل( تضمنت الرسالة: " 3) رئيس من  أنا المجلس األعلى للثورة اإلسالمية يعد تنظيماً جماهيريا

ً من السنة وآخرين, وزعيمه المنتخب السيد محمد باقر الحكيم الذي يعد مرشداً  العرب الشيعة, كما أناه يضم عربا

ً للكثير من العراقيين, ويتبنى المجلس إقامة حكم ديمقراطي دستوري يحترم حكم القانون وهو يدعو إلى حرية  روحيا

 .120". ينظر: نبيل العلوي, المصدر السابق, صوق للنساء واألقلياتالكالم وحرية الصحافة والمساواة في الحق

 م. 2002آب  13(, 950( صحيفة الشهادة, العدد )4)
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يبدو مما سبق أنَّ موقف التنظيمات السياسية اإلسالمية الشيعية قد تغير في تعاملها مع الواليات       

 لألسباب اآلتية: املتحدة األمريكية وهذا لعله راجع

باعه سياسة  -1
ا
 إلى إت

ً
وصول النظام العراقي إلى مرحلة متقدمة من القوة األمنية الداخلية مضافا

 الرعب والخوف مع الجماهير األمر الذي يمنع حصول أي تغيير داخلي شعبي.

فشل جميع املحاوالت االنقالبية سواء الداخلية منها أو الخارجية التي تبنتها التنظيمات  -2

 إلسالمية الشيعية املعارضة.ا

 أنَّ القضاء على نظام الحكم في العراق أمٌر متعسر من دون مساعدة  -3
ً
أصبح الجميع متيقنا

 دولية.

4-  
ً
رأت التنظيمات اإلسالمية الشيعية أنَّ الواليات املتحدة األمريكية أصبحت مقتنعة تماما

 بضرورة إنهاء حكم البعث في العراق.

 جميع التنظيمات السياسية العراقية املعارضة )الشيعة, وقد مثل املشتركو       
ً
ن في االجتماع تقريبا

( لجنة عمل في مجاالت 15والسنة, والكرد, والعلمانيين, وغيرهم(, وقد أسفر االجتماع عن تشكيل )

ه ا وضعت االنتقال إلى الديمقراطية واالهتمام بالتعليم والقضاء والجيش واالقتصاد والبيئة وغيرها, كما أنَّ

 تصوراٍت بشأن إعادة بناء هيكل النظام السياس ي العراقي
َ
 .        (1)مجموعة

ومن الجدير بالذكر أنَّ حضور بعض التنظيمات السياسية الشيعية الجتماعات واشنطن أوصل        

شككين وأغلقت الباب على كثيٍر من امل( 2)رسالة مفادها إمكانية تعامل تلك الفصائل مع الجانب األمريكي

 على ذلك صرحت وزارة الخارجية اإليرانية: "
ً
بأنَّ القائلين بتبعيتهم للجمهورية اإلسالمية اإليرانية, وتعقيبا

 
ْ
التنظيمات السياسية اإلسالمية الشيعية ال سيما املجلس األعلى يتخذون قراراتهم بإرادتهم دون أن

نفسه أكد املجلس األعلى للثورة اإلسالمية أنَّ  ,     وبصدد املوضوع(3)"تتدخل اإلدارة اإليرانية في ذلك

 من املساعدات للمعارضة اإلسالمية الشيعية وتحملت 
ً
ها قدمت كثيرا , وأنَّ

ً
 استراتيجيا

ً
إيران تعد حليفا

                                                           

 .197هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص )1)

أنا اإلدارة األمريكية كانت مستعدة في ( ألهمية حضور السيد محمد باقر الحكيم ذكرت بعض الصحف األمريكية: " 2)

 ". ينظر:  ل حضور السيد الحكيم أْن يستقبله الرئيس األمريكي بنفسهحا

New york Times, Reception of Iraqi opposition delegations participating in The 

Washington conference, August . 

 م. 2002أيلول  10(, 954( صحيفة الشهادة, العدد )3)



 

 
198 

األعباء الكثيرة, لشعورها باملسؤولية والقيم اإلنسانية واإلسالمية اتجاه الشعب العراقي الذى عانى الظلم 

 .(1)واالضطهاد

م, ولم تخرْج مداوالت االجتماع عن 2002آب  10–9وبعد ذلك انعقدت جلسات املؤتمر للمدة من         

إطار تبادل الرأي ومحاولة تقريب وجهات النظر بين صفوف تنظيمات املعارضة العراقية, وانتهت تلك 

 :(2)كليزية وقد تضمن االتياملداوالت بصدور البيان الختامي الذي قرأه الدكتور حامد البياتي باللغة االن

ضرورة العمل على توحيد جهود املعارضة العراقية إلنقاذ الشعب العراقي من سطوة النظام  -1

 الحاكم.

 لقرارات األمم  -2
ً
التأكيد على الواليات املتحدة األمريكية بتوفير الحماية للشعب العراقي تطبيقا

 املتحدة.

امة الحكم الديمقراطي وتقوم على حكم العمل على تشكيل حكومة عراقية بديلة تدعم إق -3

 القانون وتنبذ العنف. 

تتعهد الواليات املتحدة األمريكية بتقديم الدعم لقوى املعارضة العراقية حتى الخالص من  -4

 النظام العراقي. 

 االتفاق على عقد مؤتمر للمعارضة العراقية يضم الفصائل السياسية جميعها. -5

 

: مؤتمر لندن 
ً
 م.2002سادسا

الشك أنَّ نشاط املعارضة اإلسالمية الشيعية لم يكن بمعزل عن بقية التيارات والتنظيمات السياسية        

املعارضة للنظام العراقي على اختالف توجهاتها وأفكارها فقد كانت تحضر أنشطتها وتتواصل مع زعمائها 

عندما  (3)عدنان الباجه جيمن أجل الوصول إلى األهداف املشتركة, وعلى هذا األساس استجابت لدعوة 

                                                           

 .127السابق, ص( نبيل العلوي, المصدر 1)

 . 504( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص2)

م أكمل دراسته العليا في جامعة فكتوريا في جمهورية مصر 1923( عدنان مزاحم الباجه جي: ولد في بغداد عام 3)

م كان 1966م, شغل منصب وزير الخارجية العراقية عام 1958العربية ثم ُعين سفيراً للعراق في األمم المتحدة  عام 

م وأرتأى عدم العودة وقرر العمل مع 1968خارج العراق عندما أطاح البعث بحكومة عبد الرحمن عارف عام 

المعارضة العراقية, أصبح وزيراً في حكومة )أبو ظبي( وممثال شخصياً لرئيس دولة االمارات العربية المتحدة للمدة من 

م تسلم الرئاسة الدورية لمجلس الحكم العراقي في كانون الثاني 2003م, بعد سقوط النظام العراقي عام 1993- 1971
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 من الواليات 
ً
طرح فكرة عقد مؤتمر عام في لندن على تنظيمات املعارضة العراقية, بعد أْن تلقى دعما

املتحدة األمريكية, وعلى إثر ذلك اجتمعت اللجنة تحضيرية التي تألفت من )مجموعة الست( التي تشكلت 

, (1)م2002ي العاصمة لندن في منتصف أيلول في مؤتمر واشنطن آنف الذكر, وبدأت اجتماعاتها ف

 :(2)وتمكنت من تحديد أهداف املؤتمر وكان أبرزها

 االتفاق على صيغٍة واضحٍة, ال سيما بعد رحيل نظام البعث عن العراق. -1

 بحثت اللجنة أوضاع العراق السياسية في الوقت الراهن وفي املستقبل. -2

 من السياسيين إل  -3
ً
جراء اتصاالت مع الدول املهتمة بالشأن تشكيل مجموعة عمل تضم عددا

العراقي, ال سيما الواليات املتحدة األمريكية وبعض الدول العربية لطرح وجهة نظر املعارضة العراقية في 

 تطور األوضاع السياسية, واملوقف من املرحلة االنتقالية بعد النظام العراقي.

د لعقد املؤتمر صعوبات عدة, ال سيما بعد أْن لقد واجهت اللجنة التحضيرية في مرحلة اإلعدا     

 : (3)برزت خالفات معقدة بين فصائل املعارضة العراقية, ولعل أبرزها

طلب الدكتور أحمد الجلبي رئيس املؤتمر الوطني العراقي املوحد بزيادة نسبة أعداد املشاركين إلى  -1

ين أصرت القوى السياسية خمسمائة مندوب يمثلون القوى السياسية العراقية املعارضة في ح

م, األمر الذي 1992األخرى اإلبقاء على العدد نفسه الذي اتفقوا عليه في مؤتمر صالح الدين عام 

 عن قيامه بمحاوالت 
ً
 مع اإلدارة األمريكية, فضال

ً
د األمور؛ لكون املؤتمر الوطني هو األكثر فاعلية عقَّ

املعارضة, ال سيما اإلسالمية الشيعية منها لذلك  التقريب بينها وبين التنظيمات السياسية العراقية

 ال يمكن غض النظر عن مطالبه. 

ة حاولت أْن تمنع عقد املؤتمر؛ لكونه بمثابة صك على بياض الحتالل  -2 ظهرت جهات سياسية عدَّ

العراق, لذلك قاطعوا املؤتمر معللين ذلك بصراحة تامٍة من أنَّ اإلدارة األمريكية أرادته أْن يكون 

 لتغطية ضربتها العسكرية للعراق, ومن أبرز تلك التنظيمات حزب الدعوة اإلسالمية غط
ً
اًء شرعيا

                                                                                                                                                    

م على مقعٍد في مجلس النواب العراقي لذلك قرر االنتقال إلى )أبو ظبي( بشكل 2010م, لم يحصل في انتخابات 2004

 .10م, ص2012دائم. ينظر: عدنان الباجه جي, في عين االعصار, دار الساقي, بيروت, 

 . 572لمصدر السابق, ص( عزيز قادر, ا1)

آذار  18(, 193م؛ صحيفة الوسط, المنامة, العدد )2002كانون االول  17(, 968( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 م.   2003

 م.2009آذار  22(, 11072( صحيفة الشرق األوسط, لندن, العدد )3)
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 بإمكانية أْن 
ً
الذي عدَّ مقدمات التحضير للمؤتمر ال تقود إلى النتائج التي يرجوها الحزب مشككا

مللء  يجسد املؤتمر طموحات الشعب العراقي في إيجاد خطاب سياس ي موحد أو إثبات الكفاءة لهم

 فراغ املرحلة االنتقالية.

, والحركة (1)وجود جهات سياسية حاولت تأجيل عقد املؤتمر منها الحزب اإلسالمي العراقي -3

اإلسالمية في كردستان العراق, إذ عقدت تلك التنظيمات لقاءات موسعة بينها أكدت فيها على 

 :(2)ضرورة تأجيل عقد املؤتمر إلى وقٍت آخر لألسباب اآلتية

تمثيل كل األطراف الرئيسية للمعارضة اإلسالمية في اللجنة التحضيرية مثل القوى السنية, عدم  -أ

 والتركمان, وهذا سيؤدي إلى اختالل كبير في نتائج املؤتمر.

 توزيع نسب الشخصيات السياسية املشاركة في املؤتمر لم تكن على أساٍس واضٍح.  -ب

الع تلك القوى السياسية على جدول أعما -ت ِ
ا
 من عدم عدم اط

ً
ل املؤتمر وأوراقه التداولية أنتج حالة

 االطمئنان بصدق نوايا التنظيمات السياسية.

وبسبب ذلك انقسم الشارع السياس ي العراقي املعارض إلى قسمين: أكد القسم األول على أهمية املؤتمر        

 على 
ً
 عظيما

ً
 عن استقالليته واعتبره إنجازا

ً
طريق إسقاط النظام العراقي في دراسة مستقبل العراق فضال

كانون  13الحاكم وتحرير فئات الشعب من ظلمه واضطهاده, وفي هذا الصدد نشرت صحيفة بدر في 

 للسيد عادل عبد املهدي قال فيه: "2003الثاني 
ً
 املعارضة ستغرق في الشعارات واملزايدات م مقاال

إنَّ

 في الهواء 
ً
 على املاء أو حصدا

ً
فاملعارضة التي ال تستطيع أن تمثل مصالح 000لتصبح سياستها حرثا

 ال لش يء سوى الحرق, فمن 
ً
البالد والشعب ستكون كفرِع شجرٍة انقطعت عن أصلها لتصبح صالحة

ِبَل مسؤولية تمثيل الشعب ال يمكنه القبول بأية إمالءات أو سياسات تتناقض مع مصالح البالد
َ
, (3)"ق

                                                           

تي كان أول ظهور لها في العراق ففي ( الحزب اإلسالمي العراقي هو فرع من حركة اإلخوان المسلمين في مصر ال1)

م الذي تأثر كثيراً بأفكار حسن البنا هناك, 1940مدينة الموصل بعد رجوع محمد الصواف من دراسته في األزهر عام 

ً باسم الحزب  انتشرت أفكارهم في معظم المدن العراقية وعند إجازة األحزاب زمن عبد الكريم قاسم قدم أصحابه طلبا

م, منع الحزب من العمل السياسي عندما نشر مذكرةً هاجم فيها السلطة واُغلقت مقراته, 1960اقي عام اإلسالمي العر

م حيث دخل شريكاً سياسياً في السلطة. ينظر: 2003وبقي بين العمل السري والعلني تبعاً الختالف الحكومات حتى عام 

م, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية اآلداب, جامعة 1954 –1949إيمان عبد الحميد الدباغ, جمعية األخوة اإلسالمية 

 . 32م, ص2011الموصل, 

 م.2009آذار  22(, 11072( صحيفة الشرق االوسط, العدد)2)

 .263-262م, ص2015, الدار البيضاء, بيروت, 3( مختار األسدي, الصندوق األسود, مذكرات مختار األسدي, ج3)
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ريد لها أْن تصبح غطاًء للغزو األمريكي للعراق, أما القسم اآلخر فقد رأوه مجرد تظاهرة إ
ُ
عالمية وسياسية ا

ه سينعقد تحت املظلة األمريكية, لفرض هيمنتها أكثر على املنطقة بهدف نهب خيرات البالد تحت  كما أنَّ

ر الدكتور علي األديب عضو  ذريعة نزع أسلحة الدمار الشامل ومكافحة اإلرهاب, وبهذا الخصوص عبَّ

: "املكتب ال
ً
 سياس ي لحزب الدعوة االسالمية قائال

ً
 وغطاًء سياسيا

ً
 إعالمية

ً
إنَّ مؤتمر لندن كان تظاهرة

 على شن 
ً
إلضفاء الشرعية على الضربة األمريكية مقابل التظاهرات التي تجتاح العالم احتجاجا

 . (1)"الحرب

 (2)تعيين )زملاي خليل زاد( وفي خضم تلك الصراعات السياسية عزمت اإلدارة األمريكية على ضرورة       

 فوق العادة للواليات املتحدة لدى التنظيمات السياسية العراقية املعارضة وأطلق عليهم اسم 
ً
سفيرا

اقيون األحرار) (, وقد استلم تلك املهمة قبل أيام قليلة من انعقاد املؤتمر؛ لذلك لم يكْن لديه العر

ع على مشاكل املؤتمر وصع
ا

وباته, األمر الذي جعل اإلدارة األمريكية تحثه لبذل كل ما الوقت الكافي لالطال

بوسعه من جهٍد لضمان شمولية املؤتمر لجميع القوى السياسية العراقية املعارضة حتى وصل األمر به 

" :
ً
بأنَّ الواليات املتحدة األمريكية ستلجأ إلى خيارات أخرى إلى أْن هدد قادة الفصائل املعارضة قائال

 .(3)"حاكٍم عسكرٍي بعد إنهاء النظام العراقي في حالة عدم توصلكم إلى اتفاٍق سياس ي ومنها تعيين

ونتيجة لذلك اجتمع السيد عبد العزيز الحكيم مع زملاي خليل زاد وقدم له اعتراض املعارضة       

العراقي,  اإلسالمية الشيعية على تصريحاته, واقترح عليه تشكيل حكومٍة عراقيٍة حال القضاء على النظام

اقية بعد سقوط صدام حسين مباشرة؟وهنا سأله: " " فأجابه السيد ماذا تعني بتشكيل حكومٍة عر

" :
ً
اقية ديمقراطية من اليوم األول لسقوط النظام الحكيم قائال يجب علينا تشكيل حكومة عر

                                                           

 .264- 263, صيمختار األسدي, مذكرات مختار األسد (1)

م,  درس في الجامعة األمريكية في 1951ولد في مدينة مزار شريف شمال أفغانستان عام ( زلماي خليل زاد: 2)

بيروت, حصل عل شهادة الدكتوراه من جامعة شيكاغو في الواليات المتحدة األمريكية, تولى وظائف في وزارتي الدفاع 

ن, تخصص في شؤون منطقتي الخليج وآسيا الوسطى وعمل سفيراً والخارجية األمريكيتين في عهد الرئيس ريغ

م عمل سفيراً للواليات المتحدة األمريكية في العراق 2003للواليات المتحدة في أفغانستان قبل غزو العراق, بعد عام 

 م. ينظر: 2006حتى عام 

 Zalmay kalil zad ,The Envoy from Kabul to the white House my Journey through atubulent 

world , New york , ,  p . . 

     () F.O/.Delegations folck to londonthe Iraqi oppositiok conferece. NBR/         

December .  
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كي, األمر الذي العراقي, ألننا نرى التأخر في تشكيلها يعني أنَّ العراق سيصبح تحت االحتالل األمري

اقية وأخرى  سيؤدي إلى حصول مقاومة مسلحة ضد القوات األمريكية من جهات سياسية عر

 .(1)"عربية

وبصدد تقريب وجهات النظر بين فصائل املعارضة العراقية أرسلت وزارة الخارجية األمريكية رسالة إلى       

بل العراق, واقترحت انتخاب لجنة للمتابعة قادتها دعتهم فيها إلى اإلسراع بعقد املؤتمر ملناقشة مستق

تشمل جميع فئات املجتمع العراقي بعد اإلطاحة بنظام الحكم وحثتهم في رسالتها بضرورة التغلب على 

 لجاٍن فرعية (2)الخالفات الجانبية فيما بينهم
َ
,وبسبب ذلك شكلت اللجنة التحضيرية لعقد املؤتمر ثالث

لخطاب السياس ي, والثانية لدراسة مستقبل العراق, والثالثة مهمتها لإلسراع بعقد املؤتمر, إحداها ل

 حددت جدول أعمال 35-30دراسة املرحلة االنتقالية, وقد ضمت اللجان الثالث )
ً
 معارضة

ً
( شخصية

ت في مؤتمر صالح الدين عام  ِقرَّ
ُ
م, كما اتفق 1992املؤتمر وعدد املشاركين فيه باعتماد النسب التي ا

 .(3)م في العاصمة البريطانية لندن2002كانون األول  16–14قد املؤتمر من الجميع على ع

( وسط العاصمة لندن تحت Hilton Metropleوبعد ذلك انعقد املؤتمر في فندق هلتون متربولي )     

 من أجل إنقاذ العراقعنوان )
ً
 ممثلة لخمسين كيانا

ً
 سياسية

ً
( بمشاركة ثالثمائة وعشرين شخصية

 معا
ً
 سياسيا

ً
 للنظام العراقي, وما يقارب من ستمائة إعالميا

ً
 .(4)رضا

ه أهم وأكبر تجمٍع معارٍض للنظام العراقي منذ عقدين من الزمن, وسط آمال       وقد ُوِصف املؤتمر بأنَّ

فصائل املعارضة العراقية في إنهاء النظام القائم وإحالل حكٍم ديمقراطٍي يكفل جميع حقوق العراقيين, 

مر العديد من ممثلي دول العالم أبرزهم زملاي خليل زاد, وديفيد بيرس, املشرف على شؤون وحضر املؤت

 إلى حضور وفد من الجانب البريطاني 
ً
الخليج العربي لدى وزارتي الدفاع والداخلية األمريكيتين, مضافا

                                                           

 م. 2003آذار  21(, 42473( األهرام )صحيفة(, القاهرة, العدد )1)

 . 200-199رضة, ص( هادي حسن عليوي, أحزاب المعا2)

 . 531( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص3)

 م. 2002كانون األول  15(, 8783( صحيفة الشرق االوسط, العدد )4)
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تمثيل العربي وممثلين عن سفارات دول فرنسا وبلجيكا والصين والدانمارك وغيرهم, وقابل ذلك غياب ال

 لوال حضور الوفد الكويتي برئاسة )محمد الصقر( رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرملان الكويتي
ً
 .(1)كليا

 وهنا يمكننا القول بأنَّ غياب التمثيل العربي في املؤتمر راجع إلى أسباٍب عدة أهمها:      

لتي قد تسهل وصول املعارضة اإلسالمية الحذر من التعاون أو دعم  القضايا السياسية الحساسة ا – 1

 الشيعية العراقية إلى رأس السلطة األمر الذي ينتج عنه زيادة النفوذ اإليراني في املنطقة.

 مع السياسة األمريكية في  – 2
ً
معظم الدول العربية سياستها الظاهرية مناوئة للنظام العراقي تماشيا

 ام العراقي.املنطقة لكنها في الواقع موالية لرأس النظ

 فال حاجة  – 3
ً
 طبيعية كغيره من املؤتمرات التي ُعقدت سابقا

ً
البعض منهم من عدَّ املؤتمر حالة

 لحضورهم.

؛ لذلك فضلت االبتعاد عن املشاركة فيه  – 4
ً
 خالصا

ً
 عراقيا

ً
ت املؤتمر شأنا معظم الدول العربية عدَّ

 ليقرر العراقيون مصيرهم.

 من األنظمة العربية لم تشعْر بما يعانيه الشعب العراقي من الظلم من املمكن القول أنَّ كث – 5
ً
يرا

واالضطهاد, ولربما يدخل العنصر الطائفي في تلك املسألة لكون املتضرر األكبر من سياسة النظام التي 

 طالت الجميع هم الشيعة.

6 –  
ً
 ألنظمتها معظم الدول العربية كانت تحذر من املشاركة في مثل تلك املؤتمرات خوفا

ً
على أمنها وحفظا

 من حصول تجربٍة مماثلٍة في بلدانها. 

 م بتالوة آياٍت من الذكر 2002كانون االول  14افتتح املؤتمر أولى جلساته في صباح        

, وكان أبرزها كلمة (1)الحكيم, ثم تالها القاء كلمات ممثلي فصائل املعارضة العراقية والضيوف األجانب

 عن أخيه السيد محمد باقر الحكيم أكد فيها على الظروف السيد عبد الع
ً
زيز الحكيم الذي ألقاها نيابة

                                                           

م, 2009, بيروت, 2( علي عبد األمير عالوي, احتالل العراق ربح وخسارة السالم, ترجمة عطا عبد الوهاب, ط1)

 . 124ص
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 إلعادة بناء (2)الحساسة التي تمر بها املنطقة وما يعانيه الشعب العراقي
ً
 عديدة

ً
سسا

ُ
, كما طرح مرتكزاٍت وا

راقية, وملء الفراغ العراق الجديد أهمها ضرورة توحيد الخطاب السياس ي واملوقف العام للمعارضة الع

 عن بناء الجيش العراقي؛ ليكون لجميع (3)السياس ي في املرحلة االنتقالية بحكومٍة وطنيٍة شاملٍة 
ً
, فضال

العراقيين, واحترام املواثيق والقرارات الدولية وميثاق هيأة األمم املتحدة, واملحافظة على عالقات حسن 

 .(4)الجوار

 نصَّ على رفض االحتالل وضمن مجريات الجلسة االفت       
ً
تاحية وافق الحاضرون على قراٍر هاٍم جدا

دت جميع فصائل املعارضة العراقية, ال   أم غير مباشٍر, وقد أيَّ
ً
العسكري بكل أشكاله سواء أكان مباشرا

, وفي اليوم الثاني ناقش الحاضرون أمرين وهما: (5)سيما اإلسالمية الشيعية منها ذلك القرار باإلجماع

 لشكل الحكم ومؤسسات الدولة بعد سنتين من مسأ
ً
لة مشروع املرحلة االنتقالية, وتضمنت تصورا

 .(6)إسقاط نظام الحكم, واآلخر الوثيقة الدستورية وإعداد البيان السياس ي ملؤتمر املعارضة العراقية

 من ذي قبل وسادْت أروق       
ً
 من يتضح مما سبق أنَّ أجواء املؤتمر أصبحت أكثر ايجابية

ٌ
ة املؤتمر حالة

التفاهم والتعاون على الرغم من وجود خالفات جانبية في بعض األفكار, كما أنَّ الشعور الوطني ومصلحة 

 عن اتخاذ الجميع 
ً
الشعب العراقي وضرورة إنقاذه من النظام الحاكم كان الهدف األسمى في املؤتمر, فضال

الءاته التي تمس سيادة البالد, وتفاؤل فصائل موقٍف سياس ٍي موحٍد إزاء التدخل األجنبي ورفض إم

 املعارضة كافة في أْن يخرج ذلك املؤتمر بنتائٍج طيبٍة تنعكس على جميع أبناء الشعب العراقي.

وعلى قدٍر كبيٍر من األهمية قرر املؤتمرون تمديد عمل املؤتمر ليومين إضافيين؛ نتيجة لكثرة       

التي ستتولى إدارة  السياسية املتبادلة, والختيار لجنة املتابعة والتنسيقاملناقشات, والتسويات والتنازالت 

 أنَّ األحزاب , شؤون البالد بعد القضاء على النظام الحاكم
ا

, إال
ً
إذ تكونت من خمس وستين عضوا

                                                                                                                                                    

 . 532صدر السابق, ص( عزيز قادر الصمانجي, الم1)

 م. 2002كانون األول  17(, 968( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 . 254-249( منذر الحكيم, قبسات من حياة وسيرة آية هللا المجاهد السيد محمد باقر الحكيم, المصدر السابق, ص3)

 .122-116لالطالع على نص الكلمة ينظر: عبد محسن العامري, المصدر السابق, ص ( 4)

دوغالس ج فايث, الحرب والقرار من داخل البنتاغون تحت عنوان الحرب ضد االرهاب, ترجمة سامي بعقليني,   )5)

 .441م, ص2010دار االنتشار العربي, بيروت, 

 . 286م, ص2002( باقر ياسين, قول مال يقال, دار الكنوز األدبية, بيروت, 6)
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ً
لزيادة نسبة تمثيل اإلسالميين الليبراليين,  (1)السياسية ارتأت رفع عدد أعضائها إلى خمس وسبعين عضوا

واملستقلين, والنساء, على أْن تضاف أسماؤهم في أول اجتماع لجنة املتابعة والتنسيق املؤمل عقده في 

أربيل, ومن أبرز شخصيات اللجنة )السيد عبد العزيز الحكيم, وأياد عالوي, وباقر جبر الزبيدي, وعادل 

وغسان العطية, وفؤاد  عبد املهدي, وأحمد الجلبي, وأياد السامرائي, والسيد عبد املجيد الخوئي,

 .(2)معصوم, وعز الدين سليم, وموفق الربيعي, وهوشيار زيباري,( وغيرهم

م اتفق الجميع على أْن يكون عقد االجتماع 2002كانون األول  17وبعد أن اختتم املؤتمر أعماله في      

 الختامية بثالث وثائٍق هامٍة, وهي
ُ
 :(3)املقبل في محافظة أربيل, وخرجت الجلسة

الوثيقة األولى: تضمنت مشروع املرحلة االنتقالية وما فيه من تصورات كاملٍة عن شكل الحكم  – 1

 للعمل بعد عام 
ً
م, وقد تضمن مشروع 2003واملؤسسات خالل املرحلة االنتقالية, وأصبح ذلك أساسا

ة أهمها  :(4)املرحلة االنتقالية محاور عدَّ

 املرحلة االنتقالية. املبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات -أ

 املجلس الوطني االنتقالي.  -ب

 مجلس السيادة. -ت

 الحكومة االنتقالية. -ث

 دستور املرحلة االنتقالية.  -ج

مشروع الدستور الدائم لجمهورية العراق, وتم شرح تلك املحاور بصورٍة إجماليٍة وتركوا  -ح

 تفاصيلها إلى ما بعد تغيير النظام العراقي.

مسودة حول مستقبل العراق, وشملت املبادئ التي يقام عليها النظام البديل,  الوثيقة الثانية: كانت – 2

 ملشكلة الكرد بإقامة نظام فدرالي ديمقراطي تعددي في العراق مع رفع 
ً
ها تضمنت حال  إلى أنَّ

ً
مضافا

 .(5)االضطهاد عن الشعب العراقي

                                                           

 .535( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص1)

 .536المصدر نفسه, ص( 2)

 م. 2002كانون األول  18(, 4226( القدس العربي )صحيفة(, لندن, العدد )3)

 ( المصدر نفسه. 4)

 م.2002كانون األول  24(, 969صحيفة الشهادة, العدد ) )5)
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 للقضايا 21اقية الذي ورد فيه )الوثيقة الثالثة: تضمنت البيان الختامي ملؤتمر املعارضة العر  – 3
ً
( عنوانا

 .(1)التي ينبغي حلها في العراق الجديد

 جملة من التوصيات الهامة أهمها      
ً
 :(2)وقد صدر البيان الختامي عن املؤتمر متضمنا

 أكد على دور املعارضة العراقية في التغيير. – 1

 التأكيد على مستقبل العراق والديمقراطية. – 2

 الم دين الدولة الرسمي.اإلس – 3

 أكد على أهمية القرار السياس ي.  – 4

 رفض التدخالت التي تهدف إلى تجاوز إرادة الشعب العراقي في عملية التغيير. – 5

 املسألة الطائفية ومناقشة آثارها. – 6

 حمالت اإلبادة الجماعية وحلبجة واألنفال. – 7

 .(3)املدمرتين األوضاع االقتصادية وتصفية آثار الحربين – 8

وبعد اختتام املؤتمر عقد قادة األحزاب والحركات السياسية املعارضة بما فيها اإلسالمية الشيعية        

 تم خالله شرح تفاصيل اختيار لجنة املتابعة والتنسيق, وأكد السيد عبد العزيز الحكيم 
ً
 صحفيا

ً
مؤتمرا

" :
ً
اقيين بحاجٍة  إنَّ الشعب العراقي هو املسؤول الوحيد عنقائال تغيير نظام صدام حسين, وأنَّ العر

 تسعى إلى تنفيذ قراراتها املتعلقة بالعراق, وأنَّ 
ْ
إلى الدعم الدولي واإلقليمي, وعلى األمم املتحدة أن

اقية تمتلك اليوم الكثير من القدرات العسكرية  . (4)"املعارضة العر

 

: اجتماع لجنة املتابعة والتنسيق في أربيل 
ً
 م.2003 سابعا

م اجتماعها األول 2002عقدت لجنة املتابعة والتنسيق التي انبثقت من مؤتمر لندن في كانون األول عام      

م, بهدف تحديد واجباتها 2003آذار  1 –شباط 26في مصيف صالح الدين في محافظة أربيل للمدة من 

العليا وزيادة عدد أعضائها وتحديد  ملرحلة ما بعد النظام العراقي بما في ذلك تركيبة هيئتها السياسية

 للمرحلة االنتقالية
ً
 .(5)لجانها الفرعية استعدادا

 من أعضاء اللجنة, إذ قاطع       
ً
 من أصل خمس وستين عضوا

ً
وقد شارك في االجتماع خمسون عضوا

فاق االجتماع عدد من التنظيمات والشخصيات السياسية وهَي: )الحركة الدستورية امللكية, وحركة الو 

                                                           

 المصدر نفسه. )1)

 م. 2002كانون األول  19(, 8787( صحيفة الشرق االوسط, العدد )2)

 . 214-201تفاصيل البيان ينظر: هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص ( لالطالع على3)

 م.2002كانون األول  18(, 8786( صحيفة الشرق األوسط, العدد )4)

 . 221( هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص5)
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الوطني, والحركة الوطنية العراقية, واملجلس الوطني الحر, وحركة الوفاق اإلسالمي, والسيد محمد بحر 

 .(1)العلوم(

شباط  بحضور  26وألجل مناقشة أوضاع املرحلة الخطيرة وما بعدها بدأْت أولى االجتماعات مساء           

 )زملاي خليل زاد(, ومن أبرز ما طرح فيها, الكلمة ال
ً
تي ألقاها السيد عبد العزيز الحكيم فقد تضمنت نقاطا

 أبرزها
ً
 وحيوية

ً
 :(2)هامة

سٍس قويٍة ومتينٍة يعبر عن آفاق التجديد واالصالح  – 1
ُ
أهمية وجود برنامج عملي شامل يقوم على ا

 السياس ي والعسكري واالقتصادي واالجتماعي.

واملشردين من أجل تحقيق أهدافه في  أثبت الشعب الذي جاهد وقدم التضحيات من الشهداء – 2

 الحرية واالستقالل والعدالة أنه على استعداٍد لالستمرار في املسيرة ملواجهة التحديات.

 إلى الخسائر  – 3
ً
من أهم األخطار التي نواجهها هو خطر الهيمنة الخارجية على العراق ومقدراته, مضافا

                  في االرواح واملمتلكات والبنى التحتية.      

ضرورة تقاسم العمل الجهادي في مسؤولياته وتضحياته وصالحياته ونشاطاته من خالل تلك اللجان  – 4

 لنجسد بذلك الرؤية املستقبلية.

أهمية التكامل في العمل الدفاعي بين املؤسسة السياسية واملؤسسة العسكرية وإيجاد الوحدة  – 6

 .(3)سلحة والجيش العراقي الجديدالحقيقية بين القوى الشعبية امل

تبعتها كلمات رؤساء الوفود وقد تناولت بمجملها مسألة االحتالل العسكري, إذ أكدوا بأجمعهم رفض       

الوجود العسكري األمريكي وأجمعوا على أنَّ االحتالل األجنبي يمثل أحد أكبر املخاطر في تلك الحرب, 

أْن تكون الحكومة العراقية املستقبلية ذات قاعدٍة عريضٍة تضم كل لذلك أيقنت اإلدارة األمريكية أهمية 

ا االدارة البريطانية فقد رأت بأن تطبيق الديمقراطية في العراق  األطراف سواء في الداخل أو الخارج, أما

نتج عن ذلك تعاوٌن مشترك بين تلك الحكومة على غرار الغرب سيأتي بحكومٍة يسيطر عليها الشيعة وسي

 .(4)الشيعية وبين جمهورية إيران اإلسالمية

 أهمها       
ً
 هامة

ً
 :(5)وقد صدر البيان الختامي عن االجتماع وتضمن نقاطا

                                                           

 . 556( عزيز قادر الصمانجي, المصدر السابق, ص1)

  م.2003آذار  4(, 979( صحيفة الشهادة, العدد )2)

 . 228-223( لالطالع على نص الكلمة ينظر: عبد محسن العامري, المصدر السابق, ص3)

 م. 2003آذار  29(, 10879( اليوم )صحيفة(, الرياض, )4)

 . 223( هادي حسن عليوي, المصدر السابق, ص5)
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م االجتماع األوضاع السياسية والدولية واحتماالت اندالع الحرب. – 1  قيَّ

ل املجتمعون النظام العراقي  – 2 مسؤولية تعرض أمن العراق للخطر بسبب سياساته االستبدادية حمَّ

 وانتهاكه لحقوق اإلنسان واالعتداء على دول الجوار.

ز بين نظام البعث, وبين الشعب العراقي, وبين أسلحة  – 3 ِ
طالب املجتمعون الواليات املتحدة بأن تميا

 الدمار الشامل, وبنية العراق التحتية.

 بعد القضاء على النظام الحاكم. التأكيد على ضرورة – 4
ً
 انتقال السلطة إلى الشعب العراقي مباشرة

تتطلع املعارضة العراقية إلى إقامة عالقات متكافئة مع الدول األخرى على أساس التعاون واملصالح  – 5

 املشتركة.

 في عملية تحرير العراق وتغيير النظام وفي – 6
ً
 رئيسا

ً
بناء العراق  تمثل املعارضة العراقية شريكا

 الديمقراطي الجديد.

شدد البيان على ضرورة التعاون مع قوى الشعب العراقي من أجل إنجاز مهمة التغيير ومواجهة  – 7

 التطورات املتوقعة واالستعداد للمرحلة االنتقالية

 يتضح لنا مما سبق أنَّ املعارضة العراقية اتصفت خالل تلك املدة بما يلي:        
ً
 ختاما

للمعارضة العراقية, ال سيما اإلسالمية الشيعية منها دوٌر مميٌز في القضاء على النظام العراقي  كان -أ

 الحاكم.

االنفتاح على دول العالم والتعاطي معها بما يخدم القضية العراقية في محاولٍة منها لتدويل قضية   -ب

 الشعب العراقي والحصول على الدعم اإلقليمي والدولي.

 من زيادة حالة الت  -ت
ً
عاون الفاعل واملميز بين الفصائل العراقية املعارضة بعد أْن كانت تعيش حالة

 التشرذم واالنقسامات.

كثفت القوى السياسية العراقية من لقاءاتها بهدف الوصول إلى اتفاق حول البرنامج الحكومي   -ث

 العراقية. ووضع خطة عمل شاملة ملرحلة ما بعد النظام العراقي تكفل حقوق الشعب واملعارضة

وبذلك نستطيع القول أنَّ املعارضة اإلسالمية الشيعية العراقية في الداخل والخارج استطاعت تدويل     

قضية الشعب العراقي وأْن تكسب تعاطف الرأي العام العاملي واالقليمي جاء ذلك من خالل النشاط 

 إلى نشاطها السياس ي ال سيما ا
ً
لذي تمثل بعقد املؤتمرات والتي العسكري في الداخل والخارج مضافا

 أصبحت نافذة اعالمية للتعبير عن معاناة الشعب العراقي.

وبموجب تلك املؤتمرات واالجتماعات التي عقدتها املعارضة العراقية بمختلف توجهاتها وانتماءاتها فقد      

كونات وفق استحقاقاتها كان للمعارضة اإلسالمية الشيعية دوٌر في صياغة مقرراتها وتوزيع نسب تمثيل امل

في الحكومة الجديدة, ما جعلها قاعدة هامة لبناء العراق الجديد في املرحلة التي جاءت بعد سقوط النظام 

 م.2003العراقي في التاسع من نيسان عام 



 

 
209 

 

 

 اخلامتة

لها اثٌر بارٌز  شهدت الساحة العراقية خالل النصف الثاني من القرن العشرين تغييرات سياسية وثقافية كان      

على األوضاع الداخلية في البالد , إذ شهدت تلك املدة العديد من الثورات واالضطرابات انعكست بشكل كبير 

 من انقالب عبد الكريم القاسم عام 
ً
ر نظام الحكم في العراق 1958على مكونات املجتمع العراقي, بدءا م الذي غيَّ

عنه ردود أفعال شعبية مناوئة بعد أْن أدركت الجماهير نتائج ذلك  من امللكي إلى الجمهوري, األمر الذي نتج

 للسياسة القمعية التي اتبعتها الحكومات 
ً
التغيير إثر تعرضهم لضغوطات سياسية واجتماعية ودينية وفقا

 الى ذلك, كا
ً
ن العراقية املتعاقبة التي قيدت الحريات ومنعت الناس من ممارسة أبسط حقوقهم الحياتية, مضافا

لظهور التنظيمات السياسية اإلسالمية السنية, مع بروز التيار العلماني ال سيما الحركة الشيوعية, السبب 

الرئيس في ظهور العمل السياس ي االسالمي الشيعي, لذلك انبثق تنظيم حزب الدعوة اإلسالمية من رحم املرجعية 

 ملواجهة خطر املد الشيوعي. الدينية في النجف االشرف, وكذلك منظمة املسلمين العقائديين

وكان من أبرز العوامل التي ساعدت في إفراز تلك التنظيمات في الساحة السياسية العراقية, وجود البيئة          

املناسبة والغطاء الديني الروحي واملرجعي املتمثل بوجود السيد محسن الحكيم, والسيد محمد باقر الصدر, ال 

 لعلماء الدين نتيجة إلدراكه سيما عندما أصبح االخير ا
ً
 فريدا

ً
لرائد األبرز للعمل السياس ي عندما مثل نموذجا

حاجة االمة ومعرفته بساحتها السياسية اآليديولوجية في مختلف محطات التحرك السياس ي, وساعده في ذلك 

لين الفكري حالتا النضوج الفكري والذهني اللتين اتصفت به شخصيته, فلوال قوة تلك الشخصية, في املجا

واملعرفي النزوى العمل السياس ي الشيعي ولم يحقْق املستوى الحضوري الفعلي الذي عاشه بعد غياب السيد 

 محمد باقر الصدر.

وخالل مرحلة التأسيس تعرضت التنظيمات السياسية اإلسالمية الشيعية الى هزات عنيفة كبدتها خسائَر          

 كادْت أْن 
ً
 وتضحياٍت جسيمة

ً
,  كبيرة

ً
تقض َي عليها, نتيجة لضربات النظام الحاكم التي زادْت من األوضاع سوءا

ولعل من أبرزها, الفراغ القيادي الذي تركه إعدام السيد محمد باقر الصدر, وتنفيذ األجهزة األمنية لقرارات 

ِ مظهٍر من مظاهر املعارضة الشيعية في العراق, م
 الى حمالت السلطة بالتصفية الشاملة والقضاء على أيا

ً
ضافا

 عن قانون إعدام الدعاة.
ً
 التهجير القسري خارج البالد بحجٍج واهيٍة, فضال
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كذلك اتضح من الدراسة أنا نشاط املعارضة الشيعية العراقية قد انتقل من الناحية السياسية والفكرية        

 بشن الهجمات على بعض الشخصيات الحكو 
ً
مية وأبرز مؤسساتها, إذ كان املنظمة إلى الجانب العسكري متمثال

يغتنم الفرصة املالئمة لتنفيذ تلك األهداف وقد جاء ذلك التحول في نشاط املعارضة اإلسالمية الشيعية بسبب 

ما تعرضت لها من اعدامات واعتقاالت وتهجير خارج البالد, األمر الذي دفعها الى انتهاج االسلوب العسكري في 

 نشاطها املعارض للسلطة.

وقد نجم عن كل ما ذكر تضاعف مسؤوليات قيادات املعارضة الشيعية العراقية وضرورة أْن تتحمل        

املسؤولية في إيجاد قيادة بديلة تشغل الفراغ الذي تركه إعدام السيد الصدر, ال سيما بعد أْن ظهرت تنظيماٌت 

 على الساحة كان لكٍل منها وجهات نظرٍ 
ٌ
 جديدة

ٌ
 شيعية

ٌ
 إسالمية

ٌ
 عن األخرى, األمر الذي  سياسية

ُ
وأهداٍف تختلف

ب املشكلة أكثر من ذي قبل, ناهيك عن طبيعة العالقة بين تلك الفصائل وكيفية ترسيخها  ق املسؤولية وشعَّ عمَّ

وإيجاد عمٍل وحدوي لتجنب التشتت والضياع, وبذلك حصل ش يء من اإلرباك والفوض ى, ولم تجْد املعارضة 

 إليجاد الشيعية العراقية أمامها س
ً
وى القتل وسفك الدماء وكثيٍر من املشاكل واملسؤوليات, لذلك عملت جاهدة

ها عملت على  الحلول لكل ما ورد؛ لرتق التمزق في تنظيماتها وحاولْت ربط الخطوط املتقطعة فيما بينها, كما أنَّ

 للقضاء عل
ً
 يه.توفير األرضية املناسبة للعمل العسكري إلرباك النظام وإضعافه تمهيدا

 يتناسب مع حجم          
ً
ومن جانٍب آخر فقد كانت الجماهير العراقية تنتظر من املعارضة الشيعية موقفا

التحديات الراهنة ومستوى التضحيات الجسيمة, وباتت تلك الطالئع في املهجر على استعداٍد للتضحية والجهاد. 

طط لها, نتيجة للتعقيد في وفي ظل تلك األجواء عجزت الفصائل اإلسالمية الشيعية أْن ت
ُ
نهض باملسؤولية كما خ

 الى عدم قدرتها على إفراز صيغة قيادية مثالية تسد الفراغ الذي تركه 
ً
مواقف بعضها من البعض اآلخر, مضافا

 عن السياسة التعسفية التي اتبعتها السلطة, وعدم وجود اإلمكانات املادية 
ً
السيد محمد باقر الصدر, فضال

 يؤهلها في تحمل مسؤولياتها.بالشكل الذي 

بناًء على ما تقدم يمكن القول: إنَّ تعدد الفصائل اإلسالمية الشيعية العراقية وتقاطع اتجاهاتها وأفكارها      

 من حاالت عدم التفاهم للوصول الى القرارات الحاسمة, األمر الذي شغلها عن متطلبات 
ً
 معقدة

ً
أفرز حالة

ها بعد أْن شعرْت بازدياد الخالف واالنشقاقات املرحلة التي عاشتها واستهلك  من جهودها وطاقاتها, لكنَّ
ً
ت كثيرا

ِ طرٍف منها, سعت الى إيجاد البدائل املناسبة مللِء الفراغ في وقت كانت فيه 
بين أطرافها دون فائدة ترجى أليا

 للعطاء والعمل, والدليل على ذلك قيام الشعب العراقي با
ً
 م.1991نتفاضة اذار األمة أكثُر استعدادا
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 من مراحل انهيار النظام العراقي الحاكم, فقد كان        
ً
 مبكرة

ً
ت مرحلة

َّ
ومن املالحظ أنَّ االنتفاضة الشعبانية مثل

رت الجماهير املنتفضة عن رفضها  اندالعها نتيجة طبيعية لسياسات النظام التعسفية لسنوات طويلة, ففيها عبَّ

ت أوَل ردوِد الفعل الشعبية التي كانت خارج حسابات كثير من  لجميع أنواع تلك السياسات,
َّ
ها مثل كما أنَّ

السياسيين الذين لم يعتقدوا باحتمال حدوث انتفاضة في الداخل بسبب صعوبة اختراق الجدار الذي أوجده 

 النظام املتمثل بجدار الخوف.

 جماهير          
ً
 شعبية

ً
ها كانت محاولة  شملْت كلَّ فئات الشعب وكانت مشاركتهم ملفتة كما يمكننا القول بأنَّ

ً
ية

للنظر في الوقت الذي كانت فيه السلطة تبذل كل ما بوسعها؛ ألجل قتل الروح الثورية والتحرك الجماهيري 

الواسع وتجريد االنتفاضة من مشاعر التخلص من الظلم واالضطهاد, ونتيجة لتلك الروح الثورية واملشاركة 

نتفاضة أْن تنجَح وتطيَح بنظام البعث لوال تراجع الواليات املتحدة األمريكية عن الضغط على الواسعة كادْت اال 

ها فتحت الضوء األخضر للنظام العراقي في  النظام وتحييد حركته الجوية وتخليها عن فكرة إسقاطه آنذاك, بل أنَّ

الءات االنتفاضة العقائدية والدينية سحق تلك االنتفاضة, ونتيجة لتوجسها وبعض الدول العربية املجاورة من و 

 يهدد 
ً
 وسياسيا

ً
 جغرافيا

ً
واحتمالية انسجامها مع مبادئ الجمهورية اإلسالمية في إيران وتصوراتها مما يشكل عمقا

 أمام قوات النظام 
ً
باكتساح اإلسالم السياس ي الشيعي للمنطقة, لذلك فسحت الواليات املتحدة املجال واسعا

 الى عدم وجود وحركة طائراته ودبا
ً
باته, األمر الذي أوجد حالة من حاالت عدم التكافؤ بين الطرفين, مضافا

القيادة السياسية في الداخل وعدم رفدها بقوة مسلحة من املعارضة الشيعية املسلحة في الخارج ما سهل على 

ها  النظام القضاء عليها والسيطرة على زمام األمور, وعلى الرغم من أنَّ االنتفاضة لم تحقْق هدفها الرئيس, لكنَّ

 في ضرورة قيام جبهة موحدة تجمع فصائلها؛ لتكون قادرة على 
ً
أعطت التنظيمات االسالمية الشيعية درسا

 مواجهة السلطة, كما أشعرتها بأْن فشلها انبثق من هذا الجانب.

 النبثاق املشروع السياس ي للسيد محمد محمد          
ً
 ممهدة

ً
صادق الصدر, ففي أجواء من كل ذلك كان مرحلة

 بعد رحيل السيد 
ً
الحذر والترقب استثمر األخير الفرصة وأعلن تصديه للمرجعية الدينية التي شهدْت فراغا

الخوئي, ويمكن القول أنَّ مقومات التحرك السياس ي لدى السيد محمد الصدر زرع روح اإليمان والثورة في نفوس 

ي والسياس ي بعد انحسار دور املرجعية واقتصاره على األمور الدينية, نتيجة الجماهير ومأل الفراغ القيادي الدين

 الضطهاد السلطة وعدم تورعها في سفك الدماء.
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كانت القيادة واإلصالح ليسا من املسائل السهلة بل إنهما يحتاجان إلى تضحيات وقواعَد شعبية واسعة؛          

س القاعدة الحوزوية التي ستقع عليها مسؤولية التغيير لذلك كرَّس السيد محمد الصدر جهوده في تأسي

 
ً
واإلصالح ومواجهة السلطة لنقل املجتمع الذي عاش الضياع والعودة به لتطبيق تعاليم الدين اإلسالمي مضافا

الى زرع روح التغيير والثورة في ضميره, كل ذلك التحرك كان بطريقٍة حكيمٍة ومدروسٍة وبأسلوٍب سياس ي تصعيدي 

سب لسحب البساط من تحت النظام, وقد بدأ ذلك بإيجاد الوكالء وإرسالهم الى محافظات الوسط والجنوب منا

إذ توزعوا على مساجدها وأخذوا يدعون الجماهير الى ضرورة االلتحاق بحركة السيد محمد الصدر, ثم صعد 

 
ً
 على االقدام ما أربك حسابات السيد الصدر في تحركه عندما دعا الجماهير الى زيارة العتبات املقدسة سيرا

السلطة الحاكمة وادخلها في مأزٍق, وبعدها إعالنه الحدث األكبر بوجوب إقامة صالة الجمعة وما رافقها من 

ه قاصد النظام القائم, ال سيما بعد  أحداٍث ومواجهاٍت مع السلطة وما تخللها من شعاراٍت أوحت للجميع أنَّ

 في مواجهته للنظام ورفَض جميع مغرياته عندما تجاوز ارتدائه الكفن أثناء القائه خطا
ً
ب الجمعة, وكان صريحا

بكلماته الخطوط الحمراء في مختلف املسائل التي عدها من مختصاته وال يجوز ألي شخٍص الخوض فيها, ومن 

أوحى أهمها الحريات الدينية, وحق التعبير عن الرأي, والصراع مع القوى العظمى, والقضاء الشرعي, مما 

للمراقبين أنَّ السيد محمد الصدر يعُد لتأسيس مشروع دولٍة متكاملٍة, األمر الذي تخشاه السلطة الحاكمة؛ 

 
ً
 أم كان فكريا

ً
 دينيا

ً
 للتصدي لكل مشروٍع يحاول بلوغ ذلك املعنى سواء أكان إصالحيا

ً
لذلك عملْت جاهدة

, وهو بهذا املنهج اإلصالحي والخطاب الجماهيري ز 
ً
اد في إذكاء حاالت الرفض وبث روح الشجاعة عندما عقائديا

وصل الى قلوب أتباعه ومناصريه, وبذلك فقد نقل املجتمع من حالة الخضوع والخنوع واالنصياع لسياسة 

, النكسار حاجز الرعب والخوف لديهم, 
ً
 ومواجهة

ً
النظام الحاكم, الى حالٍة أصبحْت فيها الجماهير أكثر جرأة

أحاط بها, فأخذت تعمل على نشر السلطة بكامل أجهزتها بالخطر املتصاعد الذي ونتيجة لذلك شعرْت 

الدعايات واالتهامات واألخبار الكاذبة على السيد محمد الصدر بهدف تفريق الجماهير عنه والحيلولة دون 

ر اإلصالحي الشامل التفافهم عليه, إال إنَّ تلك األساليب لم تكْن ناجحة ولم تحقْق أهدافها أمام نوع التغيي

 في 
ً
 جدا

ً
 إليقافه إال باغتياله األمر الذي أثار تداعياٍت خطيرة

ً
وحجمه الذي أحدثه, لذلك لم تجْد السلطة سبيال

 الداخل والخارج. 

كذلك كان للظروف الدولية وسياسات الدول الكبرى ومطامع الواليات املتحدة األمريكية أثٌر كبيٌر في التقريب      

ى الى انعقاد العديد من  بين فصائل  منها, األمر الذي أدا
ً
املعارضة العراقية والتي كانت الفصائل الشيعية جزءا



 

 
213 

 في التاسع من 
ً
املؤتمرات سواء خارج العراق أو داخله بهدف االطاحة بالنظام الحاكم األمر الذي حدث فعال

 م.        2003نيسان 

 

 املالحق

 (1امللحق رقم )

 ريم الزنجاني بحرمة الشيوعيةفتوى الشيخ عبد الك

 

 

 

 .2589املصدر : ارشيف مكتبة ابو سعيدة الوثائقية , امللف رقم 
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 (2امللحق رقم )

 بيان منظمة الشباب املسلم بعنوان )وثبة الشباب املسلم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
215 

 املصدر: جودت القزويني, عز الدين الجزائري رائد الحركة االسالمية في العراق, دار

 .269,صم 1998العلم, بيروت,

 

 

 (3امللحق رقم )

 فتوى السيد محسن الحكيم بتحريم االنتماء للشيوعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر: ارشيف مكتبة االمام الحكيم العامة في النجف األشرف
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 (4امللحق رقم )

 فتوى السيد محسن الحكيم بجواز التطوع للدفاع عن فلسطين
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 مكتبة االمام الحكيم العامة في النجف األشرف املصدر: ارشيف

 

 

 (5امللحق رقم )

 قرار إعدام الشيخ عارف البصري ومجموعة من الدعاة
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املصدر: حسين بركة الشامي, تاريخ حزب الدعوة اإلسالمية, املصدر السابق, 

 .253ص

 

 (6امللحق رقم )

 حزاب الدينيةفتوى السيد محمد باقر الصدر بحرمة االنتماء لال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
219 

 

 

 املصدر: ارشيف مكتبة العالمة السيد حسين محمد هادي الصدر.

 

 (7امللحق رقم )

اقية الى ايران واحتجاز الشباب منهم  تهجير العوائل العر

 

 

 

 

 

 

 

 

 .623, ص 4املصدر : محمد الحيدري , تاريخ العراق السياس ي , ج
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 (8امللحق رقم )
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 .270ر: حسن شبر , حزب الدعوة االسالمية , الكتاب الثاني , صاملصد

 

 

 

 (9امللحق رقم )

 القرار القاض ي باعدام كل من ينتمي الى حزب الدعوة االسالمية
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 املصدر : املركز االسالمي لألبحاث االسالمية, مواجهة الحركة اإلسالمية,

 

 

 

 (10امللحق رقم )

 باقر الصدرقرار اعدام السيد محمد 
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 املصدر : وثائق مؤسسة الشهداء في النجف األشرف

 

 (11امللحق رقم )

 اسقاط الجنسية عن كل عراقي من أصل أجنبي
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 املصدر : صالح الخرسان , حزب الدعوة االسالمية حقائق ووثائق , املصدر السابق.

 

 

 

 (12امللحق رقم )

 ر الصدراتالف كتب السيد محمد باق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر:    وثائق مؤسسة الشهداء في النجف االشرف.
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 (13امللحق رقم )

 بيان منظمة العمل االسالمي حول عملية الجامعة املستنصرية
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 املصدر : ارشيف مكتبة السيد محمد تقي املدرس ي في كربالء

 

 (14امللحق رقم )

 ال الحكيم قرار اعدام الوجبة االولى من أسرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : وثائق مؤسسة الشهداء في النجف االشرف
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 (15امللحق رقم )

اقبة السيد محمد محمد صادق الصدر  قرار مر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املصدر : منتديات ياحسين , وثائق أجهزة األمن الخاصة بالسيد محمد الصدر.
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 (16امللحق رقم )

 تقرير حزبي حول صالة الجمعة في محافظة البصرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .279املصدر : عبد النبي جاسم الحلفي , قيام صالة الجمعة , ص
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 (17امللحق رقم )

 الضغط على أئمة الجمعة ومحاولة منع اقامتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .282الحلفي , قيام صالة الجمعة , ص املصدر : عبد النبي جاسم
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 قائمة املصادر واملراجع

 الـقـرآن الـكـريم. 

 :
ً
 الوثائقأوال

 .الوثائق غير املنشورة –أ 

 . الوثائق العربية. 1

 /11/6, 55147دار الكتب والوثائق, ملفات منظمة العفو الدولية, شخصيات دولية, رقم امللفة  -1

 م. 1980

 .16, وثيقة 1991مايس  28, 3/  75, نشاطات املعارضة, رقم امللفة دار الكتب والوثائق -2

, وثيقة 29/421100دار الكتب والوثائق, اتفاق بين الجمهورية العراقية والعربية املتحدة, رقم امللفة   -3
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 .9, وثيقة 70/26دار الكتب والوثائق, املعارضة السياسية, رقم امللفة  -4

 .52, وثيقة 2/  83املعارضة السياسية, رقم امللفة  دار الكتب والوثائق, -5

 .5, وثيقة رقم 226/74دار الكتب والوثائق, تكتالت املعارضة, رقم امللفة  -6
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 .14, وثيقة 3 /75/ 227دار الكتب والوثائق, تصفية املعارضة, رقم امللفة  -14

 .2589أرشيف مكتبة أبو سعيدة الوثائقية, ملف رقم  -15
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 أرشيف مكتبة العالمة السيد حسين الصدر في بغداد.-17

 .1987تشرين االول  18, 10493برقية معاونية أمن القناة رقم -18

, أرشيف وثائق حزب البعث , مجموعة 1988آذار  9كتاب أمانة سر القطر الى صدام حسين,  -19

 .65, وثيقة 7-4-23القيادة القطرية, الصندوق 

- 23أرشيف وثائق حزب البعث, صندوق  1987آب  27كتاب أمانة سر القطر الى عزة الدوري,  -20
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 .66, وثيقة 4-7
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 .1984شباط  15, 707كتاب مديرية أمن النجف, مراقبة أشخاص, العدد  -23
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-F.O /Iraqi opposition holds conferece in Tehran to discuss Saddam Husseins. 
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-F.O / /Correspondence from Iraqi opposition parties . NBR  . February 
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-Iraqi Opposition unite its efforts in the suburb of Windsor. NBR  March .    

F.O 
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 :
ً
 املذكرات الشخصية.ثانيا

حمزة املوسوي, عشرون سنة من الجهاد ضد الطاغية صدام والبعث املقبور, مذكرات سيد حمزة  -1

 م.2017, مطبعة السيماء, بغداد, 1املوسوي , ج
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 م.2014علي خليفة جابر, بداية حياة )قصص وذكريات(, مؤسسة التاريخ العربي, بيروت,  -4
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