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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

× هذا فصل من كتابنا >انتفاضة النجف األشرف الصفرية في أربعينيـة اإلمـام الحسـين   
، وقـد تناولنـا فيـه موقـف     الـذي طُبـع قبـل عـدة أشـهر      م<١٩٧٧هــ =  ١٣٩٧في شهر صفر سـنة  

       بهـا الشـباب الحسـيني ة ومراجع الدين الكرام، من األحداث المريـرة التـي مـرالحوزات العلمي
 ،ة، وذهـاب المـؤمنين   إالنجفيذ قامت سلطة حزب البعث الحاكم آنذاك بمنع الشعائر الحسيني

عتـداء  فـي العشـرين مـن صـفر، وقامـت أيضـاً باال      × لزيارة اإلمام الحسـين  مشياً على األقدام
ومحاصـرتهم فـي >خـان النخيلـة< واعتقـال الكثيـر       عليهم ورميهم بالرصاص في >خان النصّ<، 

منهم في سجن رقم واحد في معسكر الرشيد ببغداد، وممارسة شـتّى أنـواع التعـذيب بهـم، ثـم      
  إصدار أحكامٍ جائرة بحقّهم.

ة هذا الموضوع، وطلب بعض األعزاء افراده في مقالة مسـتقلّة، قمنـا باعـادة نشـره     وألهمي
  بعد أن أضفنا له معلومات جديدة توفّرت لنا بعد طبع الكتاب، والحمد هللا رب العالمين.

  
  

  محمد الحسون
  هـ١٤٤٢ربيع اآلخر  ١٩

  
  



)٤( 

  
  
  

ورسالته للرئيس العراقي وفد اإلمام الخوئي  

ألهمية هذا الوفد؛ ألنّه يمثّل زعيم الحوزة العلمية، والمرجع األعلى للطائفة، سماحة آيـة  
اهللا العظمى السيد أبوالقاسم الخوئي؛ ولرفع الشُبهات التـي اُثيـرت عليـه، واألخطـاء ـ المتعمـدة       

الخبر؛ لذلك وجدتُ لزاماً علي أن أقف عنده قليالً، موضحاً وغير المتعمدة ـ التي صاحبت نشر 
  له في عدة نقاط:
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 )١(ربيـع األول  ٤=  ١٩٧٧شـباط   ٢٢في الساعة السادسة والنصف مـن مسـاء يـوم الثالثـاء     
لثـورة<  ، التقى وفد اإلمام الخوئي بالرئيس العراقي أحمد حسن البكر، ونشرت جريـدة >ا ١٣٩٧

  الخبر قائلة:
>استقبل السيد الرئيس أحمد حسن البكر فـي القصـر الجمهـوري، فـي السـاعة السادسـة       

  والنصف من مساء أمس، وفداً يمثّل علماء الدين األفاضل في محافظة النجف األشرف.
ورحب السيد الـرئيس بالوفـد، وعبـر عـن اعتـزازه بهـم، وبجمـاهير المـواطنين فـي هـذه           

العربية األصيلة، ومواقفها الشجاعة في كشف العناصر المشبوهة والعميلة، التي حاولـت  المدينة 
  النيل من أمن المواطنين ومكتسباتهم، التي تحقّقت في ظلّ ثورتهم المظفّرة.

وأكّد السيد الرئيس حرصَ القيادة السياسية للحزب والثورة على رعاية العتبات المقدسة، 
ن أبطال هذه االُمة ومناضليها، التي وضعوها علـى طريـق الخيـر والمحبـة     التي يرقد فيها عدد م

  والسالم.
واستنكر علماء الدين األفاضل أعمال الزمرة المأجورة، التـي حاولـت اسـتغالل اسـتعداد     
المواطنين لتأدية مراسم زيارة األربعين لمرقد اإلمام الحسين؛ لتنفيذ مآربهـا، وعبـروا عـن الثقـة     

                                                 

  ربيع األول، باعتبار االختالف في التاريخ الهجري بين المذاهب اإلسالمية. ٥في جريدة الثورة كان التاريخ هو  )١(



)٥( 

ة بأنالثورة ـ بقيادة حزبها المقدام حزب البعث العربي االشتراكي ـ قادرة على تحطيم كلّ    التام
  المحاوالت التي تحاول النيل من مكتسبات الجماهير.

وحضر المقابلة السيد عزّة إبراهيم؛ عضـو مجلـس قيـادة الثـورة وزيـر الداخليـة، والسـيد        
  .)١(جاسم محمد؛ محافظ النجف<

ض: من أن السيد الخوئي أرسل الوفد، بعد صدور أحكام اإلعدام بحق فما ذهب إليه البع
 ٢٢، غير صحيح قطعاً؛ ألن لقاء الوفد بالرئيس العراقي كان يوم الثالثاء )٢(شباب هذه االنتفاضة

  شباط.
شباط، تشـكّلت المحكمـة الخاصّـة لمحاكمـة المعتقلـين مـن الشـباب         ٢٣ويوم األربعاء 

  .)٣(ة االنتفاضةالنجفي المجاهد، قاد
شباط ـ أصدرت هذه المحكمة حكمها بإعـدام ثمانيـة     ٢٣وفي نفس هذا اليوم ـ األربعاء  

  .)٤(أشخاص، والسجن المؤبد على خمسة عشر آخرين، واإلفراج عن سبعة وثمانين منهم
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صور وأسماء أعضاء هـذا  نشرت وسائل اإلعالم العراقية، المرئية والمسموعة والمكتوبة، 
  الوفد، الذي تألّف من فضالء الحوزة العلمية وأساتذتها، وهم:

 السيد جمال الخوئي، نجل اإلمام الخوئي، رئيساً للوفد. )١(

 الشيخ محمد جواد آل الشيخ راضي. )٢(

 السيد حسين بحر العلوم. )٣(

 السيد عبد الرسول علي خان. )٤(

)٥( .د تقي الجالليد محمالسي 

 .)٥(طفى جمال الدينالسيد مص )٦(

                                                 

  .١٩٧٧شباط  ٢٣، ٢٦٢٦) جريدة الثورة، العدد ١(
  ) مقابلة خاصّة مع السيد محمود الخطيب، مدير مكتب الشهيد السيد محمد باقر الصدر.٢(
  .١٩٧٧شباط  ٢٤، ٢٨٨٩لعدد ) جريدة الجمهورية، ا٣(
  .١٩٧٧شباط  ٢٥، ١٠٤٠) جريدة طريق الشعب، العدد ٤(
  .١٩٧٧شباط  ٢٣، ٢٦٢٦) جريدة الثورة، العدد ٥(



)٦( 

وأشار السيد موسى الخوئي ـ حفيـد اإلمـام الخـوئي ـ فـي مقالـة لـه عـن هـذه االنتفاضـة            
المباركة، إلى >اعتذار عدد من العلماء مواكبة الوفد؛ بسبب أجواء الرعب والتهديد واإلرهـاب  

  المفروضة من قبل النظام<.
ممن اعتذر عن مواكبـة الوفـد الحـوزوي،    وأضاف قائالً: >قال لي أحد علماء الكاظمية ـ  

وكانت تربطه بخير اهللا طلفاح صداقة ما ـ : إنّه اتصل بطلفاح مطالباً إياه التوجه إلى النجف؛ في  
  محاولة لتهدئة األوضاع المضطربة، وقد رد عليه طلفاح بقوله:

مشانق فـي جميـع   (يا شيخ، أنا لو ذهبت إلى النجف ألجعلها مثل كوبا، وألنصبن أعواد ال
أزقّتها وشوارعها، وسأقبض على كلّ من في المدينة، وألحاسبهم فرداً فـرداً. ولـو وجـدتُ فيـه     

  ذرة من هذا >المكروب<، ألرفعنّه على حبل المشنقة).
وواضح ما يعنيه ويلمز إليه طلفاح في معنى >المكروب<، وهو الذي أشكل علـى اهللا عـزّ   

  .)١(الفُرس أو الشيعة<وجلّ في كتابه، على خلقه 
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قلنا قبل عدة أسطر: إن عدداً من أعالم الحوزة العلمية رفضوا المشاركة فـي هـذا الوفـد،    
بعد أن طلب منهم اإلمام الخوئي ذلك، >بسبب أجواء الرعـب والتهديـد واإلرهـاب المفروضـة     

  من قبل النظام<.
بب عدم مشاركة الشهيد السيد محمد باقر الصدر في هذا الوفد، فقـد ذكـره السـيد    أما س

محمود الخطيـب ـ مـدير مكتـب السـيد الشـهيد الصـدر ـ فـي زيارتـه لنـا فـي مركـز األبحـاث               
  قائالً: ٢٠١٩/ ٢/ ١٤=  ١٤٤٠جمادى اآلخرة  ٨العقائدية بقم المقدسة، صباح يوم الخميس 

لب من السيد الشهيد الصدر أن يترأس هذا الوفد، الذي يضـم نجلـه   >إن اإلمام الخوئي ط
السيد جمال ومجموعة من فضالء وأساتذة الحوزة العلمية. إلّا أن السيد الشهيد لـم يكـن يـرى    
صالحاً في ذهابه لبغداد ضمن هذا الوفد؛ الحتمال عدم استجابة السلطة لمطالب الوفد، وتفسير 

  ي وقيادات حزب البعث، على أنّه تأييد لهم وسلطتهم الجائرة<.لقائه بالرئيس العراق
                                                 

  .٤ملحمة األبطال في الليل البعثي البهيم:  ١٩٧٧) انتفاضة صفر ١(



)٧( 

إلّا أن أحمد عبد اهللا أبو زيد العاملي، أرجع عدم مشاركة الشهيد الصدر فـي هـذا الوفـد،    
إلى مخالفة السيد محمود الهاشمي لذلك، بعد أن تشاور معه الشهيد الصـدر، ونقـلَ عـن السـيد     

  .)١(>إن قرارك في عدم المشاركة كان وجيهاً<مصطفى جمال الدين قوله للصدر: 
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 ٣قال أبو زيد العاملي: >اجتمع السيدان الخوئي والصدر فـي دار األول فـي الكوفـة [فـي     
] بحضور عدد من العلماء، كان منهم السـيد عـزّ الـدين بحـر     ١٩٧٧/ ٢/ ٢٢=  ١٣٩٧ربيع األول 

  والدكتور السيد مصطفى جمال الدين. العلوم،
واتّفقا على إرسال وفد إلى أحمد حسن البكر في القصر الجمهوري، يحمـل رسـالة مـن    
السيد الخوئي؛ من أجل إطالق سراح المعتقلين، وتسـوية االُمـور؛ للحـؤول دون إقـدام النظـام      

  .)٢(على تصفية العشرات من الذين شاركوا في االنتفاضة<
السيد محمود الخطيب عن هذا االجتماع، الـذي جمـع المـرجعين فـي مدينـة       وقد سألتُ

  الكوفة، فصرح بعدم اطّالعه عليه.
علماً بأن لقاء هذا الوفد بالرئيس العراقي كان الساعة السادسة والنصف عصر يوم الثالثـاء  

  .١٩٧٧شباط  ٢٢
لثالثاء، وقررا إرسال الوفـد،  وهذا يعني أن المرجعين ـ الخوئي والصدر ـ اجتمعا في يوم ا  

وأخبرا باقي أعضاء الوفد الذين اختارهم اإلمام الخـوئي للمشـاركة فيـه، وتمـت كتابـة رسـالة       
اإلمام الخوئي للرئيس العراقي في هذا اليوم أيضاً، ثم اُخبر محافظ النجف األشرف بهذا األمر، 

  وموعداً منها الستقبال الوفد.وهو قام بدوره بإخبار الرئاسة العراقية وأخذ موافقة 
 ٢٢كلّ هذا يحصل في يوم واحد، وخالل ساعات فقط؟! نعم، يمكن أن يكون التاريخ ـ 

  ـ غير صحيح، واهللا العالم. ١٩٧٧شباط 

                                                 

، محمد بـاقر الصـدر حيـاة حافلـة فكـر      ٧٨ذاتية: نقالً عن: اإلمام الصدر سيرة  ٣٣٢: ٣) محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة ١(
  .١٠٤، اإلمام محمد باقر الصدر معاينة من قريب: ١٧٩خلّاق: 

  ، نقالً عن بعض المصادر المذكورة في الهامش السابق.٣٣١: ٣) المصدر السابق ٢(



)٨( 
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والمرجعية الدينيـة فـي   قلنا قبل عدة صفحات: إن سلطة بغداد لجأت إلى الحوزة العلمية 
النجف األشرف، وطلبت منهم إرسال وفـود إلـى شـباب هـذه االنتفاضـة المباركـة فـي >خـان         

  النخيلة<؛ من أجل تهدئة االُمور.
وذلك بعد إرسال محافظ النجف جاسم الركابي، لوفد يمثّل بعض الشخصيات النجفيـة،  

سـؤولين الحـزبيين البعثيـين برئاسـة عبـد      وإرسال محافظ كربالء المقدسة، وفداً يضم بعض الم
  الحسين حيدر.

إلّا أن الشباب الحسيني، رفضوا استقبال الوفدين المرسلين من قبل السلطة، واستقبلَ وفـد  
المرجعية برئاسـة الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الحكـيم، وعضـوية المرحـوم السـيد عبـد العزيـز            

  الحكيم، والسيد محمود الخطيب.
أيضاً: إن حكومة البعث طلبت، بل أمرت، كافّة االتّحـادات النقابـات والجمعيـات،    وقلنا 

  بإرسال برقيات للقيادة العراقية، تستنكر وتشجب فيها األحداث التي حصلت في تلك األيام.
وتشكّلت وفود من مدينتي النجف األشـرف وكـربالء المقدسـة، قامـت بزيـارة الـرئيس       

  ر، وبعض قيادات حزب البعث، معربين عن تأييدهم لقرارات السلطة.العراقي أحمد حسن البك
والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هـل أن إرسـالَ اإلمـام الخـوئي لهـذا الوفـد، كـان بطلـب         

  وضغط وتهديد من السلطة العراقية؟
من خالل تتبعي لألحداث، لم أعثر على ما يدلّ أن الحكومة ـ بشكل مباشر أو غير مباشر 

طلبت من اإلمام الخوئي إرسال وفد للرئيس العراقي، فضالً عن حصول ضغوط أو تهديـد لـه   ـ 
  من قبلها.

وحقيقة األمـر: أن أخبـاراً وصـلت لإلمـام الخـوئي، تُفيـد أن السـلطة عازمـة علـى إنـزال           
عقوبات صارمة بحق شباب االنتفاضة المباركة، لذلك قـرر سـماحته ـ بعـد التشـاور مـع بعـض        

ء الحوزة العلمية ـ إرسال وفد ورسالة للرئيس العراقي، من أجل إطالق سراح المعتقلـين،   فضال
١(والحؤول دون قيام السلطة بإعدام العشرات من الشباب الحسيني(.  

                                                 

وصـلت للسـيد    اًي قـائالً: >إن أخبـار  لنا أيضاً مؤخّراً السيد موسـى حفيـد اإلمـام الخـوئي، فـي اتصـال هـاتف        هوهذا ما أكّد) ١(
�  



)٩( 

         د الخـوئيالسـي بـالقول بـأن ،د كمـال الحيـدرينعم، انفرد أحمد الكاتب، نقالً عـن السـي
  أرسل هذا الوفد نتيجة لتهديد الحكومة له، إذ قال في فلم مصور له: 

>أخبرني السيد كمـال الحيـدري ـ الـذي كـان شـاهداً علـى القصّـة ـ : أن السـلطة البعثيـة            
بأنّها عاقدة العـزم علـى إعـدامهم [جميـع     أوحت إلى المرجع األعلى السي ،د أبو القاسم الخوئي

المعتقلين]، إلّا إذا أرسل السيد الخوئي السيد محمد باقر الصـدر موفـداً مـن قبلـه إلـى الـرئيس       
  العراقي أحمد حسن البكر، طالباً العفو عن المتظاهرين.

يذهب موفداً من قبله، لكن الصدر  فإن السيد الخوئي اقتنع بذلك، واقترح على الصدر أن
رفض الذهاب إلـى القصـر الجمهـوري فـي تلـك الظـروف؛ خشـية أن يسـتغل النظـام زيارتـه،           

  ويصورها بشكل آخر، على أنّه جاء ليؤيد النظام مثالً، وال يعفو عن المعتقلين.
  ابنه السي د الخوئية ـ إلى أن يرسل السيد جمـال إلـى   وتوصّل الطرفان ـ السلطة والمرجعي

  .)٢(!!<)١(البكر، وأن يرسل الصدر برقية استرحام
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الحديث الذي جرى بين أعضاء الوفد والرئيس العراقي أحمد حسـن البكـر، نقلَـه السـيد     
شـباط   ٢٣مصطفى جمال الدين للشهيد السيد محمد باقر الصدر في مكتبه، صباح يوم األربعاء 

  ، بحضور السيد محمود الخطيب، الذي نقله لنا مشكوراً، إذ قال:١٣٩٧ربيع األول  ٥=  ١٩٧٧
>عندما استقر بنا المجلس مع الرئيس العراقي، قام السيد جمال الخوئي بإبالغ سالم والده 

مرافقـه الخـاصّ   [المرجع الخوئي] للبكر، وسلّمه رسالته له، ففتحها البكر ولم يقرأها، وسلّمها ل
  طارق حمد العبد اهللا.

ثم خاطب السيد جمال البكر قائالً: هؤالء أبناؤك، وننتظـر منـك الرأفـة بهـم [مشـيراً إلـى       

                                                                                                                                                   

�  

  الخوئي، بأن الحكومة عازمة على إعدام ثالثمائة من الشباب الحسيني الثائر<.
) أشرنا قبل عدة صفحات، إلى أن الشهيد السيد محمد باقر الصدر، لم يرسل برقية للسـلطة العراقيـة، بـل إن رجـال األمـن      ١(

  برقية له للرئيس العراقي، ونشروها في وسائل إعالمهم. واالستخبارات العراقية، زوروا
  .١٦) برنامج: أحمد الكاتب يتذكّر، الحلقة ٢(



)١٠( 

  شباب االنتفاضة المعتقلين في سجون الحكومة].
  وسكت السيد جمال عدة ثوان، ثم بدأ كالمه مستشهداً بالبيت الشعري المعروف:

الع لَكْنا فكانةًمجينّا سم ١(فْو(      .....................................  

ولم يكمل عجزَ البيت وسكتَ، مما أدى إلى استثارة البكر وغضبه، فوجه كالمـه للسـيد   
  جمال قائالً: أكمل أكمل!! فلم يتكلّم السيد وسكتَ، وسكتَ باقي أعضاء الوفد.

 ،د جمال الخوئيالسي أنّـه يفعـل خيـراً باالستشـهاد بـذلك البيـت        والمظنون أن كان يظـن
  الشعري.

فهم بــ >السـراق< و>أعـداء    أهالي النجف األشرف عموماً، ووصـ  وبدأ البكر بالتهجم على
، بــ >المفسـدين فـي    × الحزب والثـورة<، ووصـف شـباب االنتفاضـة، زوار اإلمـام الحسـين      

  األرض<.
طيـف الجـو واسـتدراك مـا قالـه السـيد جمـال        هنا تدخّل السيد مصطفى جمال الدين؛ لتل

الخوئي، فأمسك بزمام الكالم، مغيـراً الحـديث، محـاوالً توجيـه مقصـود السـيد الخـوئي االبـن         
  رئيس الوفد، لكن الرئيس العراقي بقي منزعجاً جداً، وخرج الوفد بخفي حنين<.

ان اللقـاء فاشـالً مخيبـاً    وختم السيد مصطفى جمال الدين كالمه للشهيد الصدر بقوله: >ك
  لآلمال، وإن قرارك بعدم المشاركة فيه كان وجيهاً<.

وقال لي السيد محمود الخطيب أيضاً: >بعد أن استقر الرأي على أن يتـرأس الوفـد السـيد    

                                                 

) صدر بيت للشاعر حيص بيص: سعد بن محمـد بـن سـعد التميمـي، شـاعر مشـهور، شـافعي المـذهب، تفقّـه بـالري علـى            ١(
 ، إلّا أنّه غلب عليه األدب ونظـم الشـعر، وأجـاد فيـه مـع     القاضي محمد بن عبد الكريم الوزّان، وتكلّم في مسائل الخالف

  جزالة لفظه، وله رسائل فصيحة بليغة، كان من أخبر الناس بأشعار العرب واختالف لغاتهم.
سمي حيص بيص؛ ألنّه رأى الناس يوماً في حركة مزعجة وأمر شديد، فقـال: مـا للنـاس فـي حـيص بـيص، فبقـي عليـه هـذا          

  لكلمتين: الشدة واالختالط، تقول العرب: وقع الناس في حيص بيص: أي في شدة واختالط.اللقب، ومعنى هاتين ا
  هـ ، والبيت والذي بعده:٥٧٤شعبان سنة  ٦توفّي في بغداد ليلة 

كْلَمنا فكان ـ الع ـ  م وفْ جنّـا سةًي  
  

ا ملكتُفلمسـالَ  م  مِبالـد ـ أب   حطَ
  مـا االُسـارى وطالَ  قتلَ ملتُلَّحو  

  
  حصفَعف ونَرى نَدونا عن األسغَ
  كُفحســبم هــذا التّفــاوتُ بننــاي  

  
ـ نْي فيـه  بالـذيِ  إنـاءٍ  لُّوكَ   حضَ
  موقع ويكيبيديا، الموسوعة الحرة.   



)١١( 

جمال نجل اإلمام الخوئي، اقترح الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر، بـأن يقـوم السـيد جمـال          
ده للرئيس العراقي، دون أن يتكلّم بشيء، وأن يكـون المتحـدث فـي الجلسـة     بتسليم رسالة وال

  هو السيد مصطفى جمال الدين<.
الخـوئي، رؤاه   أبـو القاسـم   وقال الدكتور محمد جواد جاسم الجزائري في كتابـه >السـيد  

المرجعيـة الدينيـة   ، نقالً عن أحمد عبد الهادي السـعدون فـي كتابـه >   ٧٢ومواقفه السياسية< ص
، وعن مقابلة شخصية مع السيد عماد جمال الدين الخـوئي  ١٥٤دراسة في فكرها السياسي< ص

  م:٢٠١٣ايلول  ٢٧بتاريخ 
>إن الرئيس العراقي أحمد حسن البكر، وجه كالمه للوفد الذي أرسله السيد الخوئي لـه،  

بون وخـارجون عـن القـانون<، فأثـار هـذا      واصفاً المعتقلين من شـباب االنتفاضـة بـأنّهم >مشـاغ    
الوصف حفيظة السيد جمال الخوئي ـ نجل اإلمام الخوئي ورئيس الوفد ـ فرد على البكر بقوله: 
إن هؤالء اُناس ذاهبون للزيارة، وأنتم من غلق علـيهم الطريـق بالـدبابات والطـائرات، ممـا أدى      

طفى جمال الدين بتهدئة الوضع وتلطيـف الجـو<،   حدوث مشادة كالمية بينهما، فقام السيد مص
  واهللا العالم بحقيقة االُمور.

ربيـع األول   ٧وبعد أن انتشـرت الطبعـة االُولـى لهـذا الكتـاب، وفـي صـباح يـوم السـبت          
  هـ ، كتب لي األخ العزيز فضيلة الحجة السيد حسين الكشميري قائالً:١٤٤٢

، بإمامة المرحوم آية اهللا الشيخ محمد جـواد آل  ا نصلّي جماعة في حسينية الرحباوي>كنّ
وبعـد   .للرئيس العراقي أحمد حسن البكر السيد الخوئي هراضي، وكان ضمن الوفد الذي أرسل

رجوعه ـ أي الشيخ آل راضي ـ حكى لنا قائالً: إن البكر تعامل مع أعضاء الوفـد بـاحترام، ولـم      
غاء؟ ولماذا يفعلون هكذا؟ فقلنا لـه: أنـتم لكـم صـفة     يكن متشنّجاً، وبات سألنا: من هؤالء الغو

  األبوة، واألدب يرأف بأبنائه<.
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    ة الصادرة في ذلك الوقت، نصَّ رسـالة اإلمـام الخـوئيوالمجلّات العراقي ت الصحفنشر
  ها وإظهارها مظهر التأييد للسلطة وقراراتها.للرئيس العراقي أحمد حسن البكر، محاولةً استغالل

  ونحن نثبت هنا نصّها، ونضع صورتها في آخر الكتاب في قسم >الصور والوثائق<.



)١٢( 

علماً بأنّا قد أخذنا نصّ هذه الرسالة وصـورتها، مـن كتـاب >محمـد بـاقر الصـدر السـيرة        
، وصـورتها مطبوعـة   ٣٣٢ص ٣والمسيرة في حقائق ووثائق< ألحمد عبد اهللا أبو زيد العـاملي ج 

. وهـو قـد نقلهـا مـن كتـاب فارسـي باسـم        ٤٠١ضمن الوثائق بـرقم   في آخر هذا الكتاب أيضاً
>خاطرات سياسي< للسيد علي أكبر محتشمي ـ وزير الداخلية السابق في الجمهورية اإلسـالمية   

ويبـدو أنّهـا   . وقـد كتـب أبـو زيـد بعـد ذكـر هـذه الوثيقـة ومصـدرها: >         ٣٧٢ص ٢اإليرانية ـ ج 
  ل الرسالة.صمستنسخة< أي ليست أ
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٧٧/ ٢/ ٢٢  
  ٩٧/  ١/ ع٣

  السيد الرئيس أحمد حسن البكر المحترم
  السالم عليكم ورحمة اهللا

سأله تعـالى  أحمد اهللا سبحانه وتعالى في السراء والضراء، والشكر على اآلالء والنعماء، وأ
          الحنيـف، إنّـه سـميع ـة، ودعـم شـعائر الـدين اإلسـالميأن يأخذ بيدكم إلى ما فيه صـالح االُم

  مجيب.
[و] بعد، فقد تألّمتُ كثيراً للحوادث التي وقعـت فـي هـذه المناسـبة الدينيـة أثنـاء زيـارة        

هذه الزيـارة، وسـائر   األربعين، وإنّني إذ أشجب بشدة استغالل المناسبة الدينية، أدعو أن تكون 
  الشعائر الدينية، خالصة لوجهه الكريم، كما أرادها اهللا سبحانه وتعالى.

على أنّني اعتقد بأن الذين اُتّهموا بهذه الحوادث أبناء سيادتك، وأرى أن أمـرهم متـروك   
.للطفك وعطفك األبوي  

  اهللا.أخذ اهللا بيدك إلى ما فيه تعظيم شعائر اهللا، والسالم عليكم ورحمة 

أبو القاسم الخوئي  

  



)١٤( 

والسـيد مصـطفى    ويقال ـ واهللا العالم ـ : إن اإلمـام الخـوئي كلّـف السـيد الشـهيد الصـدر        
جمال الدين، بإعداد رسالة المرجعية ـ كلّاً على انفراد ـ إلـى الـرئيس العراقـي، ثـم إن سـماحته        

مصطفى جمال الدين؛ >ولعلّ ذلـك يرجـع إلـى مـا تنطـوي عليـه       اختار النصّ الذي كتبه السيد 
  .)١(رسالة السيد الصدر من معان ودالالت، تنسجم مع خطّه ورؤيته السياسية<
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لصـالحهم وإن  اعتاد البعثيون عبر وسائل إعالمهم المزيفة، استغاللَ كـلّ قـول أو حـدث    
استوجب منهم الكذب والتزوير، فالذي يراجع تـاريخهم يجـده مملـوًء بصـفحات سـوداء مـن       
الغدر والخيانة وتزوير الحقائق، حتّى أصبح قلب الحقائق صفّة مميزة في أدبيات حزب البعث، 

.والشواهد على ذلك كثيرة، يعرفها كافّة أفراد الشعب العراقي  
ئي رسالة للرئيس العراقي أحمد حسـن البكـر، بيـد الوفـد الـذي      وعندما بعث اإلمام الخو

أرسله له، لم يرد في نصّها أي شـجب واسـتنكار لالنتفاضـة الصـفرية المباركـة، التـي قـام بهـا         
  الشباب الحسيني النجفي المجاهد.

لكن وسائل إعالم السلطة، استغلّت هذه الرسالة واسـتثمرتها لصـالحها، وقلبـت الحقيقـة،     
ظهرت للناس أن سماحته يستنكر تلك األحداث، فقـد أوردت وسـائل إعالمهـا الخبـر بهـذا      وأ

  الشكل:
ــيس       ــى رئ ــداً إل ــى، وف ــيعة األعل ــع الش ــوئي، مرج ــى الخ ــة اهللا العظم ــماحة آي ــث س >بع
الجمهورية؛ لإلعـالن عـن اسـتيائه واسـتنكاره لألعمـال التخريبيـة، التـي قامـت بهـا حفنـة مـن            

  ن في طريق النجف وكربالء<.الجواسيس والمخربي
ولم تكتف بذلك، بل قامت بتلفيق برقية مـزورة، علـى لسـان الشـهيد السـيد محمـد بـاقر        
الصدر، ادعت أنّه بعثها للقيـادة العراقيـة، وتـم نشـرها بشـكل واسـع فـي وسـائل اإلعـالم، وقـد           

  نها.تحدثنا عن هذه البرقية قبل عدة صفحات، وبينا أدلّة تزويرها وبطال

                                                 

فكر خلّاق: ، ومحمد باقر الصدر حياة حافلة ٧٨نقالً عن: اإلمام الصدر سيرة ذاتية:  ٣٣٢: ٣) انظر: محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة ١(
١٧٩.  
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ربيــع األول  ٦وفــي صــباح يــوم الجمعــة بعــد أن انتشــرت الطبعــةُ االُولــى لهــذا الكتــاب، 
بن اإلمام أبو القاسم ااتصل بنا المهندس السيد موسى ابن السيد جمال  ٢٣/١٠/٢٠٢٠هـ = ١٤٤٢

  ال:الخوئي، مضيفاً معلومات جديدة عن هذا الوفد، إذ ق
أرسلهم  الذين >االُولى: إن السيد مصطفى جمال الدين، لم يكن ضمن أسماء األشخاص

  السيد الخوئي في هذا الوفد، بل حضر فيه بناًء على طلب الحكومة العراقية.
ـ أن أتصل بالسيد محمد الحيدري   الثانية:  د الخوئيـ المرجع السي والشـيخ محمـد    )١(كلّفني جدي 

منهما المشاركة في الوفد، فذهبتُ لجـامع الخلّـاني، فلـم أجـد السـيد       ، طالباً)٢(حسن آل ياسين
الحيدري، بل وجدتُ ابنه السيد محمد، فأخبرته بطلب جدي، فذهب وكلّـم والـده، ثـم رجـع     

  وأخبرني: إن الوالد يعتذر عن المشاركة في هذا الوفد لمرضه وكبر سنّه.
  ، وأخبرتُ الشيخ آل ياسين باألمر، فاعتذر أيضاً.ثم ذهبت إلى الكاظمية المقدسة

  فقلت له: إن والدي ـ السيد جمال الخوئي ـ سوف يشارك في الوفد.
فقال: إن والدك ال يخاف؛ ألنّه ابن المرجع. ثم ذكر كالم طلفاح الـذي تقـدم قبـل عـدة     

  صفحات.
   ـ : إن د جمال الخوئيأحمـد حسـن البكـر،      الثالثة: قال لي والدي ـ السي الـرئيس العراقـي

عندما تهجم على أهالي النجف األشرف، واصفاً إياهم بـ >المفسدين والمشـاغبين<، فقلـت لـه:    
  ، كيف يكونوا مفسدين مشاغبين<.×هؤالء زوار اإلمام الحسين

  

                                                 

هـ) المعروف بـ >السيد محمد الخالني<، هو ابن السيد صالح ابن السيد جواد ابـن السـيد   ١٤٠٣السيد محمد الحيدري (ت) ١(
وقف الشيعي. وأصغر أوالده أيضاً اسـمه سـيد محمـد    صالح، الذي كان رئيساً لديوان الحيدر الحسني. أكبر أوالده السيد 

  ر<، الذي كان من قيادات المجلس األعلى اإلسالمي.>أبو أبرا
  هـ).١٤٢٧الشيخ محمد حسن ابن الشيخ محمد رضا ابن الشيخ عبد الحسين آل ياسين الكاظمي (ت) ٢(
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  برقيات مراجع الدين العظام

  االنتفاضةبعد صدور األحكام الجائرة بحق شباب 

خالل بحثي عن وثائق ومستندات هذه االنتفاضة المباركة، لم أجد ما يـدلّ علـى اهتمـام    
الشخصــيات العلميــة خــارج العــراق، والحركــات والجماعــات االســالمية بهــا، ونشــر أخبارهــا 

  ووقائعها، فضالً عن برقيات استنكار وإدانة.
التعتيم الشـديد، والتشـويه الـذي مارسـه     ومحاولة توجيه تقصيرهم واالعتذار لهم >بسبب 

  في غير محلّه. )١(النظام للتغطية على األحداث<
نعم، اقتصرت برقيات االستنكار على مراجع الدين العظام فـي المـدن المقدسـة: النجـف     

  األشرف، وقم المقدسة، ومشهد المشرفة:
 ،د عبد اهللا الشـيرازيات من آية اهللا العظمى السيسـة:      ثالث برقيمـن مدينـة مشـهد المقد

  اثنتان منها لإلمام الخوئي، وواحدة للرئيس العراقي أحمد حسن البكر.
يگاني من مدينة قم المقدسة: واحدة گلپاوبرقيتان من آية اهللا العظمى السيد محمد رضا ال

.واُخرى للرئيس العراقي ،لإلمام الخوئي  
  دينة النجف األشرف إلى الرئيس العراقي.وبرقية واحدة من اإلمام الخميني من م

فالقول: >إن عدداً من بيانات وبرقيات التأييد لالنتفاضـة، وشـجب السـلطة وأسـاليبها، قـد      
لـم أجـد عليـه     )٢(صدرت في: لبنان، وباكستان، والهند، وإيران، وبعـض دول الخلـيج، واُوربـا<   

  دليالً.
  

                                                 

  .١٧٣) انظر: سنوات الجمر: ١(
  ) المصدر السابق.٢(



)١٧( 

  
  
  
  

  ثالث برقيات

  آية اهللا العظمى السيد عبد اهللا الشيرازيمن 

�א�J@�%��א��و� �

  النجف األشرف ـ سماحة آية اهللا الخوئي دامت بركاته.
إن الحوادث الواقعة يوم األربعين، وضغط الدولة علـى الشـعائر الحسـينية والقـائمين بهـا،      

  جبنا إن شاء اهللا تعالى.أوجبت تأثّرنا واستياء الجميع، وإنّنا سوف لن نقصّر في القيام بوا
  وما النصر إلّا من عند اهللا، والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته.

  

  مشهد المقدسة
  هـ١٣٩٧صفر  ٢٥

د عبد اهللا الشيرازي١(السي(  
� � 

                                                 

)١ :ة من خالل مواقف اإلمام الشيرازية العراقي٨١) القضي .  



 

)١٨( 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  رئيس الجمهورية العراقية أحمد حسن البكر.
  الثورة االُستاذ صدام حسين.نائب رئيس مجلس قيادة 

  أعضاء مجلس قيادة الثورة.
علمنــا ببــالغ األســف، أن الحكومــة العراقيــة أصــدرت أحكامــاً قاســية بحــق جماعــة مــن 
المؤمنين، فحكمت باإلعدام على ثمانية أشخاص، كما حكمت بالسـجن المؤبـد علـى خمسـة     

  كيم؛ بحجة قيامهم بالشعائر الدينية.عشر شخصاً، منهم العلّامة الجليل السيد محمد باقر الح
وإنّنا إذ نستنكر هذه الجرائم التي تقوم بها الحكومة، نطالبهم بالكف عـن التسـخّط علـى    
الشيعة، وأن تقفوا عند حدكم في محاربتكم القضايا الدينية والعقائديـة. ونـذكّركم فـي سـابق     

عراق كـان علـى أكتـاف العلمـاء وعمـوم      الزمن، حينما كنّا في النجف األشرف، بأن استقالل ال
  الشيعة، فال ينبغي أن تقفوا أمام الشيعة مثل هذا الموقف المؤسف.

وإنّنــا نحــذّركم بــأن الوضــع ســوف لــن يســتمر هكــذا، بــل البــد أن ينفجــر، فعلــيكم أن 
بـه  تتداركوا األمر قبل أن يتوسع الخرق على الواقع، وال تسودوا صحيفة العراق أكثر مما قمتم 

  خالل هذه السنوات.
  هذه التّهم ليست جديدة، بل سبق أن اتّهمتم النجل اآلخر للمرجع اإلسـالمي والعالم يعلم أن
الكبير المرحوم السيد محسن الحكيم، بتهمة واضحة البطالن. وقـد تـذاكرنا فـي نفـس الوقـت مـع       

  كبار المسؤولين، فأقروا ببطالن التهمة.
  جال الدين والشخصيات المبارزة في العراق.وهكذا اتّهمتم كثيراً من ر

وجريمتكم الكبرى بحق الحوزة العلمية في النجف األشـرف، وإخـراج العلمـاء والطلبـة     



 

)١٩( 

األفاضل منها، دليل على مدى اهتمامكم بمحاربة الدين ورجاله، وتأكيدكم على محو الفضيلة 
  العقائدية، كما صرحتم بهذا في مؤتمركم القطري السابع.

  وليس خفياً على أحد، أنّكم مسيرون من قبل أسيادكم الشرقيين.
وها نحن نرفع صوتنا إلى العالم أجمع، ونطالبهم بالتدخّل في وضع العراق المـؤلم، لكـي   

فـي المئـة خاصّـة، بـل جميـع المسـلمين         ٨٥يعملوا من أجل استنقاذ الشيعة، التي تبلغ نسـبتهم  
  الذين يعيشون تحت نيران ألمكم.

سيبقى التاريخ سجالً حافالً بهذه األحداث المريرة، ويكتب هـذه الوقـائع بـأحرف مـن     و
  نار.

وفي العام نقول: إن المسلمين عامة، والشعب اإليراني المسلم خاصّـة، والعلمـاء األعـالم،    
ينتظرون إصدار أمركم بإلغاء هذه األحكام الشنيعة من اإلعدام والسجن، وإطالق سراح هؤالء 

اء المؤمنين؛ حفظاً لمصالح العراق، ودرًء لألخطار، ودفعاً لالستياء والقلق، والسـالم علـى   السجن
  من اتبع الهدى.

د عبد اهللا الشيرازيالسي  
  م١٩٧٧/ ٢/ ٢٨هـ = ١٣٩٧ربيع األول  ٧

  )١(المشهد المقدس
  
  

                                                 

  السابق.) المصدر ١(
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  القاسم الخوئي دامت بركاتهسماحة آية اهللا السيد أبو 
  العراق ـ النجف األشرف

علمنا ببالغ األسف، صدور حكم اإلعدام بحق جماعـة مـن المـؤمنين، والحكـم بالسـجن      
  المؤبد على أشخاص آخرين.

وإنّنا إذ نستنكر هذه األوضاع، ندعوا اهللا تعـالى أن يكشـف هـذه الغمـة عـن هـذه االُمـة،        
  شاء اهللا، أدام اهللا تأييدكم.وسنعمل بواجبنا الشرعي إن 

  مشهد المقدسة
  هـ١٣٩٧ربيع األول  ٧

د عبد اهللا الشيرازي١(السي(  
  
  

                                                 

  ) المصدر السابق.١(
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  برقيتان من آية اهللا العظمى

  نياگيگلپاالالسيد محمد رضا 
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  العراق ـ النجف األشرف.
  بركاته.سماحة آية اهللا السيد الخوئي دامت 

نبــأ محكوميــة الجماعــة المشــتركين فــي الشــعائر الحســينية أقلقنــا والحــوزة العلميــة، ننتظــر مــن    
  المسؤولين إعادة النظر في أحكامهم، ورفع القلق عن الجميع، بخاصّة ذويهم، أدامكم اهللا وأيدكم.

  انيگايپلگال
  )١(هجري ٩٧/  ١ع/ ٨

� � 

                                                 

  .٤٠٤: ١) أسناد انقالب إسالمي >فارسي< ١(
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  بغداد
  المهيب أحمد حسن البكر، رئيس الجمهورية العراقية المحترم.سيادة 

إن القيادات الحكيمة ال تعاقب أي متّهم ما لم تثبت إدانته، والجماعة المحكـوم علـيهم ـ    
  حسبما بلغنا ـ ال ذنب لهم، سوى قيامهم بالشعائر الحسينية، بموجب الحرية التي تدعون لها.

ألحكام الصادرة بشأنهم، وكسب مرضاة العـالم اإلسـالمي   ومن الحكمة إعادة النظر في ا
  عامة، والحوزات العلمية خاصّة.

  انيگايگلپال
  )١(هجري ٩٧/ ١/ ع٨

  
  
  

                                                 

  .٤٠٣: ١) المصدر السابق ١(
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ة اإلمام الخمينيبرقي  

٧٧/ ٢/ ٢٥  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  السيد رئيس الجمهورية المحترم.
  بعد السالم والتحية

أرى الصالح في تنفيـذ أحكـام اإلعـدام الصـادرة بحـق المجموعـة المحكـوم علـيهم         ال 
  بذلك.

  وكذلك بالنسبة إلى المحكومين بالسجن المؤبد.
  وأنتظر منكم االستفادة من صالحياتكم القانونية بإلغاء تلك األحكام.

الخميني روح اهللا الموسوي  
١(٩٧/ ٣/ ٦( 

 

 

 

                                                 

)١ :>فارسي< ٣٧٣) خاطرات سياسي.  
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  رسالة اإلمام السيد أبو القاسم الخوئي للرئيس العراقي أحمد حسن البكر

  .صلها مستنسخة من األنّأوالظاهر 
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  رسالة اإلمام السيد الخميني للرئيس العراقي أحمد حسن البكر

  

  


