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الدور السياسي للسيد محمد محمد صادق االصدر في تاري  االعراق 

 م(9111-9119المعاصر )

The political role of M.M.S Al-Sadre in the 

contemporary of Iraqi history (1991-1999) 

                       lec. Salih A. N. Altae (1)صالح عباس ناصر الطائي .م.د

 المستخلص

فقـد أسـهم وبفاعليـ  يف حتريـك  ،ادى السيد حممد صـاد  الصـدر دورا  مهمـا يف اتريـخ العـرا  املعاصـر
تــــ  أبنــــاء الشــــع  العراقــــي و العــــري و اإلســــالمي لتغيــــري احلنــــم القمعــــي و ألإلنســــاين، مــــن خــــالل مرجعي

فال ي ال صداها يرسم أف  احليـا   ،الناطقة، و إحياء صال  اجلمعة املليونية والي كانت ممنوعة عل  الشيعة
والسيما ما حصل يف االنعطافة الي حـدثت يف املرجعية )الناطقة( يف النجف األشر ، و  ،مبرافقها العامة

لعراقـي مـن خـالل مرجعيتـ  ))الناطقـة(( لـ ا  الدور ال ي لعب  السـيد حممـد الصـدر يف تغييــر واقـ  الشـع  ا
عمد  في  ان ينون اضـافة للمنتبـة البح يـة االكادمييـة  ،كان جديرا  ان يرصد ه ا االسها  املهم يف حب 

وال خيف  أن سب  اختياري لدراسة املسري  اجلهاديـة وـ ا الرجـل، هـو ذلـك النفـن الـ ي كـان يرتديـ ، يف 
الن ــري يف ظــاهره و ابطنــ ، كمــا قــال الســيد الصــدر: ))مــن كــان يريــد  مســجد النوفــة، و الــ ي كــان يعــين
ومــن أراد الــدنيا فليتــنعم حبريرهــا(( اضــافة اىل مــا نــراه اليــو  مـــن توبــة  ،اآلخــر  و اجلنــة فلريتــدي كفنــ  م لـــي

وهــ ا كلــ  بفضــل هللا عــ  وجــل  ،الشــباب مــن املوبقــات و التوجــ  إىل املســاجد و عبــاد  هللا الواحــد األحــد
 ودور السيد حممد حممد صاد  الصدر من خالل إقامت  لصال  اجلمعة، و الفتاوى الي كان يصدرها. 

                                                        
 جامعة أهل البيت / كلية اآلداب. - 2
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أما إطار البح  فقد جرى تقسيم  إىل مقدمـة ومـدخل وثـال  مباحـ  و خالـة الئـم بعضـها بعضـا 
خل تقريبــا ، مــن حيــ  الرتتيــ  الــ مين و املرحلــي لش صــية الســيد حممــد حممــد صــاد  الصــدر، فبعــد املــد

جاء املبح  االول بعنوان )دور  ،ال ي تناول في  الباح  والد  ونس  السيد الصدر ال اين وادلة اعلميتة
االسـالمي السياسـي  احلـراكالسيد حممد حممـد صـاد  الصـدر يف االنتفاضـة الشـعبانية( ليوضـح اوىل ادوار 

ل اين راصدا  وج  اخر و ا احلراك اال تاله املبح  ا ،يف اتريخ العرا  والنتائ  الي ل ض عنها ه ا احلراك
وهو اقامتة لشعري  صال  اجلمعة والتحدات الـي رافقـت ذلـك، فحمـل املبحـ  عنـوان )دور السـيد حممـد 
حممد صاد  الصدر يف إقامة صال  اجلمعة( ه ه املواقف ادت بطبيعة احلال للمواجهة العلني  بـن السـيد 

فنان املبح  ال الـ  راصـدا   ،2999 اك مما انته  لستشهاده عا  الصدر ال اين والسلطة الدكتاتورية آن
مث  ،وهو بعنوان )املواجهة بن السيد حممد حممد صاد  الصدر والسلطة( ،لتفاصيل املواجهة واالستشهاد

 ارالة الي سجل فيها الباح  ابرز مالح ات  وماتوصل الي .
 مدخل

وجمتهـد لـ  شـرحية واسـع  ،احلـوز  العلميـة يف النجف يعد السيد حممد حممـد صـاد  الصـدر احـد اعـال 
وهــو ايضــا قائــد احلركــة االســالمية يف العــرا  يف العقــد االخــري مــن القــرن العشــرين. ولــد مــن  ،مــن املقلــدين

هــــــ املوافـــــ  ال الـــــ  و العشـــــرين مـــــن آذار 2741ابـــــوين عـــــراقين يف الســـــاب  عشـــــر مـــــن ربيـــــ  األول عـــــا  
لصدر العريقة النسـ . ابـوه حممـد صـاد  بـن حممـد مهـدي بـن إ اعيـل وهو سليل عائلة ال ا ،(1)2967

بن صدر الدين بن صاو بن حممـد بـن إبـراهيم شـر  الـدين )جـد ال شـر  الـدين( بـن زيـن العابـدين بـن 
السيد نور الدين علي بن السيد علي نور الدين )جد ال نور الدين( بن احلسن بن حممد بـن احلسـن بـن 

دين أي احلسن )جد ال أي احلسـن( بـن أي احلسـن علـي بـن عبـد هللا أي طـاهر بـن علي بن حممد اتج ال
أي احلســن بــن أي الطيــ  طــاهر بــن احلســن القطعــي بــن موســ  بــن أي ســبحة )جــد ال أي ســبحة( بــن 
إبراهيم املرتض  بن اإلما  أي إبـراهيم موسـ  بـن جعفـر بـن حممـد البـاقر بـن علـي بـن احلسـن بـن علـي بـن 

 .(7)ال  أي ط
. وكــ لك يف  (6)عــاش الســيد حممــد الصــدر يف كنــف جــده ألمــ  الشــيخ العالمــة حممــد رضــا آل اســن

كنـــف أبيـــ  الســـيد العالمـــة حممـــد صـــاد  الصـــدر، وكـــان لنشـــأت  يف هـــ ا الوســـط الـــديين احلـــوزوي العلمـــي 
 .(5)انعنال واضح عل  تربيت  و أخالق 

                                                        
خنبــة مــن البــاح ن، الصــدر ال ــاين دراســة يف فنــره و جهــاده، مؤسســة بقيــة هللا لنشــر العلــو  اإلســالمية، منتبــة دار اجملتــى،  - 1

 ، 2999؛ خمتار األسـدي، الصـدر ال ـاين الشـاهد و الشـهيد، مؤسسـة األعـرا ، مطبعـة أمـن، 11، ص1116الطبعة األوىل، لندن، 
؛ عبد الستار آل حمسن، قبسات من حيا  زعيم احلوز  العلمية آية هللا الع م  السيد حممد حممد صاد  الصدر، دار األضواء، 13ص

 .5-6، ص2998، لبنان، 2بريوت، ط
؛ علــي حممـــد 29؛ خنبــة مــن البــاح ن، املصــدر الســاب ، ص4ضــواء علــ  ثــور  احلســـن، ب ت صالســيد حممــد الصــدر، أ - 7

ـــورد، أعـــال  العـــرا  45، ص1112، بغـــداد، 2صـــاد  الصـــدر، ألقـــاب آل الصـــدر، االحنـــدار اجلغـــرايف واألعقـــاب، ط ؛ ابقـــر أمـــن ال
 .217، ص2938، أوفسيت امليناء، بغداد، 2راجع  وقد  ل   جي معرو ، ط ،احلدي 
ـــة عـــا   - 6 ـــة الناظمي ـــد الشـــيخ حممـــد رضـــا آل اســـن يف مدين  ، وهـــو أحـــد أعـــال  األســـر  املعروفـــة )آل 2839هــــ/ 2193ول

اسن(، وهـو جنـل الشـيخ عبـد احلسـن آل اسـن، والـ ي كـان أحـد مراجـ  التقليـد، حـاز علـ  درجـة الفقاهـ  يف ال الثـن   عمـره، و 
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قــد حصــل علــ  درجــة االجتهــاد واالفتــاء يف ســن وابلــرغم مــن ان الســيد حممــد حممــد صــاد  الصــدر 
مبنـر  مــن قبـل خــري  علمــاء الـدين يف النجــف األشـر  يف النصــف ال ــاين مـن القــرن العشـرين، إال انــ  اثــر 
السنوت عل  االجتهاد وذلـك لسـببن اوومـا: ان السـيد حممـد الصـدر م يفنـر يومـا ان ينـون مرجعـا او 

قضي وقت  يف العباد  والتدريس طالبـا للعلـم مـن جهـة و مدرسـا للعلـم زعيما للحوز  العلمية، بل ان  كان ي
 أي كان هدف  الوحيد هو خدمة الدين وامل ه  وطاعة هللا، سبحان  وتعاىل. ،من جهة اخرى

أما السب  ال اين: فنان يرى يف االمـر تنازعـا دنيـوا علـ  املرجعيـة فعليـ  ان ينـتم هـ ا االمـر وم يهـتم 
 .(4)الي حصل عليها من افاضل زعماء احلوز  الدينية يف النجف األشر  ان اك بنشره رغم االجاز 

  اصــدر اجلــ ء 2931حيــ  انــ  قبــل ســنة  ،وهنــاك دليــل ملمــول علــ  اجتهــاد الســيد حممــد الصــدر
واملوسوعة فيها من سعة االف  وقو  االستدالل ما قد  االول من موسوعت  القيمة حول االما  احلجة 

 .(3)  اجتهاد مؤلفهاتنون قرينة عل
اجــ اء اربعــة فيهــا مطبوعــة ومطروحــة يف  ةوقــد كتبهــا قبــل ســنة العشــرين مــن عمــره وهــي مؤلفــة مــن ســت

 .(8)املنتبات و اثنان خمطوطة ابقية يف داره بعد استشهاده
و كتاب )ن رات اسالمية يف حقو  االنسان( و في  مناقشة  ،و كت  ك لك اشعة عل  اصول الدين

صــاح  الن ريــة احلســية والــي  (9)ة الغــرب يف العصــور الوســط  ومــا بعــدها م ــل جــون لــوكلنبــار فالســف
وكتابـ  العقـد االجتمـاعي والـ ي اكـد فيـ  علـ  )ان  (22)وكـ لك جـان جـاك روسـو  (21)اعتمدهتا املاركسية

 .(21)االنسان يولد حرا لنن  مقيدا ابالغالل يف كل منان(

                                                                                                                                            
قـر الصـدر، تـرأل مجاعـة العلمـاء للوقـو  أمـا  االحنـرا  العقائـدي يف ارمسـينات مـن القـرن تتلم  عل  يدي  أبن أختـ  السـيد حممـد اب

 املاضي، ل  العديد من املؤلفات منها )بلغة الراغبن يف فق  آل اسن(، و احلاشية عـى العـرو  الـوثق ، و غريهـا مـن املؤلفـات.تويف عـا 
أن مرجعيتـــ  ت امنــت مـــ  مرجعيـــة أبــو احلســـن األصــفهاين، للم يـــد مـــن   ، ودفـــن يف النجــف األشـــر ، ومـــن املعلــو 2951هـــ/ 2731

 وما بعدها. 51 ، ص2936، دار املعار ، بغداد 2املعلومات، ين ر حممد حسن آل اسن، عل  هام  العرو  الوثق ، ط
 .18خمتار األسدي، املصدر الساب ، ص - 5
 .18املصدر نفس ، ص - 4
، 2ارــامس، اســتعراض حليــا  ومرجعيــة االمــا  الصــدر والعالقــة بــن احلــوز  و اجلمـــاهري، طعبــال ال يــدي امليــاحي، الســفري  - 3
 .51 ، ص1112بريوت، 
 .51املصدر نفس ، ص - 8
 ، وكان يف طليعة من است رجوا النتائ  الفلسفية للعلم احلدي ، تويف عا  2971ولد جون لوك الفيلسو  االننلي ي عا   - 9
، منتبـة االننلومصـرية، القـاهر ، ب ت، 2ات ين ر، زكي جني  حممود، حيـا  الفنـر يف العـام اجلديـد، ط ، للم يد من املعلوم2316

 .23ص -24ص
 .52 ، ط1112، مطبعة ليل ، طهران، 2حممد ابقر الصدر، فلسفتنا، ط - 21
الفرنســي ضــد    يف فرنســا، ويعــد مــن ابــرز النتــاب الفرنســين ااثر  لعواطــف الشــع 2321ولــد جــان جــاك روســو عــا   - 22

 ، وكان اول من ااب  ال ور  وارروج عل  احلنومـة، 2341 لويس السادل عشر، اصدر كتاب  )العقد االجتماعي(، ال ي اصدره سنة
 ، ص ص 2993، مطبعة النـور االردن، 75 ، للم يد من املعلومات ين ر، جلنة يف وزار  الرتبية، التاريخ احلدي ، ط2338تويف عا  

ـــاريخ االوري احلـــدي  واملعاصـــر، مديريـــة دار النتـــ  للطباعـــة والنشـــر، املوصـــل،  ؛ خليـــل علـــي8-9 مـــراد و آخـــرون، دراســـات يف الت
 .274، ص2988
 .274املصدر نفس ، ص - 21
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وكانــت مــاد  البحــ   ، 2938يل )ارــارج( اول مــر  عــا  لقــد ابشــر  احتــ  بتــدريس الفقــ  االســتدال
ان اك من )امل تصر الناف ( وبعد فرت  ابشر اثنية ابلقاء احباث  العالية يف الفق  و االصـول )احبـا  ارـارج( 

، واســتمر يف ذلــك مت ــ ا مــن مســجد الــرأل املالصــ  للصــحن احليــدري (27) (2991 -هـــ2621عــا  )
 .(26)الن  اقرب بقعة من جسد امري املؤمنن علي الشريف، مدرسة وحصنا روحيا 

  واصدر موسوعة االما  املهدي  ب ل الصدر ال اين جهودا كبري  يف حبوث  عن اإلما  املهدي 
: ))وسأقتصــر علــ  هــ ا (25)كمــا ذكــر  ذلــك ســابقا والــ ي قــال عنهــا الشــهيد األول حممــد ابقــر الصــدر

ا يرتبط فيها من تفاصـيل إىل النتـاب القـيم الـ ي أمامنـا فـأ  بـن املوج  من االفنار اتركا التوس  فيها وم
وضـعها أحـد اوالد  وتالمــ تنا االعـ اء وهــو العالمـة البحاثــة  يـدي موسـوعة جليلــة يف األمـا  املهــدي 

الســيد حممــد الصــدر حف ــ  هللا تعــاىل وهــي موســوعة م يســب  وــا ن ــري يف اتريــخ التصــنيف الشــيعي حــول 
و فيهـا مـن سـعة  ،يف احاطتهـا و ووـا لقضـية االمـا  املهـدي املنت ـر مـن كـل جوانبهـا اإلمـا  املهـدي 

االفــ  وطــول الــنفس العلمــي واســتيعاب الن ــري مــن النلمــات و اللفتــات ممــا يعــرب عــن اجلهــود اجلليلــة الــي 
من فرا  وتعرب عن  ب وا املؤلف يف اجناز ه ه املوسوعة الفريد  واين اشعر ابلسعاد  مبا لأله ه ه املوسوعة 

ان يقــر عيـين بــ  ويــريين فيـ  علمــا مــن اعــال   -سـبحان  وتعــاىل -مـن فضــل ونباهــة واملعيـة واســأل هللا املــوىل
 .(24)الدين((

 م9119المبحث االول: دوره في االنتفاضة الشعبانية عام 

ـــاد  االنتفاضـــة الشـــعبانية عـــا   الشـــيخ   ، ويـــ كر2992لعـــ  الســـيد الصـــدر ال ـــاين دورا مهمـــا يف قي
 ، اخنــرط الســيد الصــدر ال ــاين يف احليــا  احلوزويــة واالجتماعيــة، 2988)يف لايــة عــا  (23)اليعقــوي قــائال  

وبــدا بتــدريس ســطح النفايــة يف جامعــة النجــف الدينيــة علــ  امــل ان تنــون حلقــة الــدرل نــوا  البحـــ  
 ، وتفرقـت حلقتـ  2992ا  عـا  ارارج ال ي يعقده بعدئ ، وامّت اجل ء االول من النفاية مث اعاقت  احـد

الدراسية، فاعتقل قسم من طلبت  وهرب السيد عالء جنل السـيد حممـد كالنـرت إىل خـارج العـرا ، وهـ ا مـا 
 عت  من السيد الصدر ال اين نفس ( ويضيف الشيخ اليعقوي قائال )يف ه ه املرحلة بدا بتاليف كتاب ما 

يات والفقــ (، فنتبتــ  وظــل امل طــوط عنــده إىل ان طبعــ  وراء الفقــ  حيــ  طلــ  مــين كتابــة حبــ  )الراضــ
 .(28)اب ي بعد سنن عديد (

                                                        
عـادل رؤو ، حممــد حممــد صــاد  الصــدر، مرجعيــة امليــدان، مشــروع  التغيــريي و واقــ  االغتيــال، املركــ  العراقــي لالعــال  و  - 27

 .35 ، ص1115، دمش ، 8الدراسات، ط
ـــــا  األمـــــا  الشـــــهيد الســـــيد حممـــــد الصـــــدر، العـــــدد  - 26 ، الصـــــادر بتـــــاريخ 223صـــــحيفة الوفـــــا  اإلســـــالمي، صـــــور مـــــن حي

17/1/2999.  
 .45-46،دار التعار  للمطبوعات،قم املقدسة،ب ت،ص ص22اجملموعة الناملة ملؤلفات السيد حممد ابقر الصدر،ج - 25
، املصـــدر الســـاب ، 22؛اجملموعـــة الناملـــة ملؤلفـــات الســـيد حممـــد ابقـــر الصـــدر، ج35ب ، صعـــادل رؤو ،املصـــدر الســـا - 24

 .45ص
الشــيخ حممــد اليعقـــوي، الشــهيد الصــدر ال ـــاين كمــا أعرفــ ، مؤسســـة بقيــة هللا لنشــر العلـــو  اإلســالمية، النجــف األشـــر ،  - 23
 وما بعدها. 34هـ. ص2616
 .34املصدر نفس ، ص - 28
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وقـــال يل الســـيد الصـــدر انـــ  عـــاود اقامـــة الصـــال  مجاعـــة يف الروضـــة )ويضـــيف الشـــيخ اليعقـــوي قـــائال 
 احليدرية الشريفة بعد انقطاع  عنها لعقد من ال مـان وكـان قـد شـغل املنـان يف تلـك الفـرت  أحـد ااسـوبن
عل  الن ا  الساب ، فمان  األخري حبجة ان ه ا املنان مناين من  ثال  سنن فارسل إلي  السيد ان ه ا 
منـان االســر  منـ  مخســن سـنة فحــاول ذلـك الرجــل االحيـاء إىل الســيد الصـدر ال ــاين ابنـين قــد اضـرك مــن 

ل أا  القصـــف . ))وخـــال(19)جهـــة الســـلطة لنـــن الســـيد ثبـــت علـــ  موقفـــ  حبـــ   وظـــل حمتف ـــا ابملنـــان((
 ، كــان الوضــ  االمـــين يف 18/1/2992  حــىت 23/2/2992االمرينــي وحلفائــ  الــ ي امتــد مــن ليلــة 

هبد  معلن هو حترير دولة  (20)قصف احللفاء للعرا  فيما ا وه )بعاصفة الصحراء( العرا  متسببا خالل
نعـم يف بعــض  ،ود يـ كر للن ـا النويـت مـن سـيطر  القـوات العراقيـة، ويف االا  االخـري  كنــا ال نشـعر بوجـ

احلاالت الطارئة كان يع ز الن ا  قبضت  او يـوحي بـ لك علـ  االقـل وعنـدما اعلـن احللفـاء ايقـا  احلـرب 
 ، ومن حين  سرت يف اوساط الشع  اخبار عن انطال  م اهرات معارضة 18/1/2992يو  ارميس 

 ـا  يف قلـوب الشـع  مـازال موجـودا للسلطة و النـال بـن مصـد  ومنـ ب، الن الرعـ  الـ ي زرعـ  الن
، مث اجلـــت (21) 2/7/2992نتيجــة العمالــ  الشــنيعة وبطشــ  الشــديد، واعلــن ان موعــدها يــو  اجلمعــة 

بسب  انشغال النال ب ار  النصف من شعبان إىل مرقد اي عبد هللا احلسن )علي  السال ( الي صادفت 
ة املتاججـة، وسـاهم يف تصـعيدها وجـود السـيد ارـوئي ليلة السبت وكانت كربالء مشتعلة ابلعواطف ال وري

نفس  يف ال ار  ال ي م يسـتطي  الوصـول إىل احلـر  الشـريف بسـب  االزدحـا  و اجتمـاع النـال السـتقبال  
فــاكتف  ابلــ ار  مــن ســيارت  خــارج الصــحن الشــريف لنــن الــ وار هتفــوا  ،بعــد ان علمــوا بوجــوده بنــربالء
واعلنوا والئهم للحـوز  الشـريفة وبـدات املواجهـات بـن رجـال االمـن والـ وار  بشعارات ضد الن ا  الساب ،

واعتقلـــــت الســـــلطات االمنيـــــة عـــــددا مـــــن املت ـــــاهرين املنـــــددين بسياســـــة القمـــــ  والعـــــدوان الـــــي ينتهجهـــــا 
 .(22)الن ا "

فاضـــة حيـــ  وقـــد ســبقت مدينـــة البصـــر  يف حصــول االنت"ويسرتســل يف حدي ـــ  الشـــيخ اليعقــوي قـــائال
والــــ ي جنـــا ابعجوبــــة مـــن قصــــف  ،ها اجلــــي  املنســـح  مــــن النويـــتمواجهـــات مســــلحة بـــدأحصـــلت 

الطــائرات االمرينيــة وحليفاهتــا حيــ  اعلنــت القيــاد  العراقيــة االنســحاب مــن طــر  واحــد قبــل ان يعلــن 
وحـــن دخـــول النـــاجن مـــن هـــؤالء إىل مدينـــة البصـــر  حصـــل ارابك وفوضـــ   ،احللفـــاء وفقـــا الطـــال  النـــار

وات املرتبطــة يف البصــر  و قــوات االمــن و اجلــي  الشــعيب الــي تــداف  عــن الن ــا  الســيطر  علــ  فـارادت القــ
املوقـــف املتـــدهور فحصـــل اشـــتباك مســـلح حـــىت ابالســـلحة ال قيلـــة بـــن الطـــرفن وامتـــدت إىل مـــدن البصـــر  

 ."االخرى وقصباهتا

                                                        
  .34املصدر نفس ، ص - 29
 اسم اطلق  االمرينان عل  حرهبم ضد العرا  حبجة حترير النويت. - 11
 .81الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص - 12
 .18املصدر نفس ، ص - 11
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/ شــعبان/ 24    املصــاد7/7/2992امــا النجــف فقــد انطلقــت امل ــاهرات فعــال ظهــر يــو  االحــد 
، وم ينــن الشــع  مســلحا بشــنل معتــد بــ  إال ان معاقــل الســلطة يف مركــ  املدينــة كمديريــة (23)هـــ2622

الشـــرطة وبعـــض مراك هـــا ومقـــرات احلـــ ب ســـرعان مـــا هتـــاوت امـــا  تضـــحيات الشـــع ، فغـــنم اجملاهـــدون 
 .(24) 6/7/2992اسلحتهم مث اخت وا الصحن احليدري الشريف مقرا للقياد ، ويف يو  االثنن 

ويتقد  املوك   ،انطلقت مجاهري الشع  مبوك  حسيين يردد شعارات الوالء وال أر ألهل البيت 
هم سيار  اطفاء، واتب  املوك  سريه عل  شارع النوفة ال ي تق  موعة من املسلحن و قد اعتل  لبعضجم

جيــوب  ر  اااف ــة مــ  بعــضاك ـر مراكــ  الســلطة كمديريــة االمـن ومقــر قيــاد  اجلــي  الشــعيب و مقـرات ادا
زحــف ابنــاء الشــع ، واخــ  ال ــوار  االحيــان االبنيــة ملقاومــة ين حتصــنوا يف بعــض املقاومــة الفــراد احلــ ب الــ

يطهـــرون املوقـــ  تلـــو االخـــر حـــىت لـــت الســـيطر  عليهـــا مجيعـــا عصـــر ذلـــك اليـــو ، فعـــاد ال ـــوار إىل الصـــحن 
 .(25)رجال الن ا  احليدري الشريف ليحتف وا ابلنصر وختلي  املدينة من

اما عن االنتفاضة فلم ينن خمططا وا وملستقبلها وم تنن وا قياد  ت كر فنان من الطبيعي ان يلتجا 
زعماء احلركة اجلماهريية إىل علماء الدين وظنوا الم سيستقبلولم ابل هور ملا حققوه من نصر، لنـن االمـر  

صدر ال اين ابالعراض واجلفو  و االستهجان ولتقريـ  السيد ال لعنس فقد قوبلوا حبس  ما نقل  يلكان اب
واختف  ك ري من ائمة اجلماعة يف بيوهتم و م يب  احد منهم مستمرا عل  صال   ،(26)عل  ه ه التصرفات

اجلماعـــة إال الســـيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر فيمـــا اعلـــم، حيـــ  كـــان يقـــيم صـــال  املغـــرب والعشـــاء يف 
ال هـر والعصـر يف مسـجد اونـدي، وسـارع إىل اصـدار بيـان يـدعو فيـ  إىل الروضة العلويـة الشـريفة وصـال  

نصر  ال ور  اإلسالمية املباركة يف العرا ، وكان السيد الصدر ال اين هو اول رجل دين يف النجف االشر  
واول رجل دين يبق  حماف ا عل  صال  اجلماعة ويدعو يف كـل صـال   ،يؤيد ال ور  ويدعو إىل نصر  ال وار

، مث بعـــد ذلـــك اصـــدر الســـيد الســـب واري بيـــا  (27)صـــلن إىل مســـاعد  ال ـــوار ابلســـال  واملـــال واالنفـــسامل
، اما السيد اروئي فقد كان متحف ا يدعو إىل احلفـاظ علـ  الن ـا  االجتمـاعي العـا  وصـيانة (28)محاسيا

دد االول مـــن ممتلنـــات الشـــع  وعـــد  ارتنـــاب خمالفـــات للشـــرع املقـــدل ونشـــرت البيـــا ت مجيعـــا يف العـــ
اال انـين اتلفتهـا  اعداد وكنـت احـتفظ هبـاالصحيفة الي اصدرهتا قياد  االنتفاضة واستمرت اربعة او مخسة 

. ويسـتمر الشـيخ اليعقـوي يف كتابـ  قـائال )وبعـد يـو  أو (29)حينما اقتحمت قوات الن ا  بيوتنا للتفتـي (
الــي غنمهــا ال ــوار مــن املؤسســات احلنوميــة اك ــر ارســل إيل  احــة الســيد الصــدر ال ــاين ســيار  مــن تلــك 

                                                        
 .81املصدر نفس ، ص - 17
 .86املصدر نفس ، ص - 16
 .86املصدر نفس ، ص - 15
 .85املصدر نفس ، ص - 14
 .84 ، صاملصدر نفس - 13
 .84املصدر نفس ، ص - 18
 .83املصدر نفس ، ص - 19
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بــ  يف داره  لالجتمــاع بــ  فــ ه  فــورا والتقيــتيــدعوين  (30)وفيهــا ولــده الســيد مؤمــل واال  زيــد البغــدادي
 وقال ان ال ي دعاين إىل ه ا اللقاء امران:

قــرار احــدتا: ضــرور  تعيــن قائــد مــدين أو علــ  االقــل سياســي لل ــور  وال مينــن ان تبقــ  االمــور بــال 
 لل ور  من ارارج. وال مينن ان نصرب حىت ايت قائدخ  سياسي بعد استقرار الوض  العسنري

اثنيهما: ضرور  االتصال ابيران وطلـ  النجـد  والسـال  وحـول االمـر االول فقـد رشـح اال  االسـتاذ 
مرين لـ لك املنصــ  ولننــ  اعتـ ر مــن قبــول ذلـك وكــان الســيد متوقعـا لــ لك فــا (31)حممـد عبــد الســاعدي

بتـويل املنصـ  يف حـال رفـض االسـتاذ حممـد ذلــك، فابلغـت السـيد ابرـرب وقلـت لـ  ان ارطـو  االوىل هــي 
التعر  عل  العناصر الرئيسية يف االنتفاضة ودراسة ان كان ابالمنان التأثري فيهم هب ا االُاه وذهبت إىل 

ارســة دور قيــادي بعيــد  الصـحن الشــريف واطلعــت علـ  الوضــ  عــن ك ـ  فوجــدت ان فرصــة السـيد يف مم
فقد كان االُاه العا  حنو السـيد ارـوئي وال مينـن ُـاوزه وحتييـده، واصـبح القـرار فعـال بيـد منتـ  السـيد 

واخبـرت السيد الصدر ال اين ب لك وقلت ل  ابختصـار ان دور العلمـاء يتســم ابحلـ ر الشـديد  (32)اروئي
وقـفق! الـيس العلمـاء هـم الـ ين يقومـون بتسـيري االمـور و ابنت ار اجنالء املوقف، قال ومن الـ ي جيلـي امل

قيادهتــا حنــو وجهتهــا الصــحيحة ولــيس دورهــم التفــرج وارــو  علــ  انفســهم مــن االنتقــا  يف حــال فشــلت 
 .(33)االنتفاضة

ويف احــد االا  م حيضـــر الســـيد إىل صـــال  اجلماعـــة يف الروضــة احليدريـــة و ســـالت  يف اليـــو  التـــايل عـــن 
فقـال ان السـيد ارـوئي دعـا جمموعـة مـن العلمـاء وفضـالء احلـوز   ،حضوره صـال  اجلماعـة السب  يف عد 

لي ربهم بع م  عن تشنيل جلنة الدار  شؤون اجملتم  يف ه ا الوض  املتاز  ودار النقاش ست ساعات وقد 
اقـــرت  ان ينـــون الســـيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر مـــنهم، فرفضـــت ذلـــك النـــين علمـــت ان هـــ ه اللجنـــة 

 .(34)نون دورها هامشيا، وامنا االمر بيد منت  السيد اروئي واملتنف ين في  وبعض ابنائ سي
وملـــا بـــدات قـــوات احلـــرل اجلمهـــوري ابل حـــف إىل كـــربالء وحماصـــرهتا  دي منـــادي اجلهـــاد مـــن اذاعـــة 
 االنتفاضـــة و مقرهــــا الصــــحن احليــــدري الشــــريف علــــ  املقـــاتلن التوجــــ  إىل كــــربالء النقاذهــــا مــــن احلــــرل

انطل  اال  اجملاهدين من النجف ابسلحتهم من خمتلف الصنو  مبا فيها ال قيلة وقد غنموها  ،اجلمهوري
وخرجــــت مــــ   ،مـــن قــــوات القــــدل التابعـــة للحــــرل اجلمهــــوري الــــي كانـــت مرابطــــة حــــول مدينـــة النجــــف

                                                        
وهـــو احـــد طـــالب الســـيد الصـــدر ال ـــاين ومـــن املقـــربن لـــ ، وقـــد شـــارك الســـيد يف قيـــاد  االنتفاضـــة وبقـــي مالزمـــا لـــ  حـــىت  - 71

 استشهاده.
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القرن املاضي، ومنها كتاب )اإلسال  ومعركة املصري اإلنساين(، وبعد فرا  عد  سنن وجدتـ  قاضـيا انمـة االحـوال الش صـية يف  من
 النجف، واستمرت عالقتنا ومن مث تعر  عل  السيد الصدر ال اين واخ  يرتدد عل  داره ضمن مقلدي .

 .89 كما اعرف ، صالشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين - 71
 .91املصدر نفس ، ص - 77
 .91املصدر نفس ، ص - 76

http://abu.edu.iq



 

 م(3999-3993الد ر السياسي للسيد حممد حممد صادق االصدر يف اتريخ االعراق املعاصر ) 

662 

ء وجــد  اجملاهــدين ا  والشــيخ قاســم الطــائي وهــو احــد طلبــة الســيد الصــدر ال ــاين، وعنــدما وصــلت كــربال
و عنـدما  ،اما سنالا فقد ن حوا حنو النجف االشر  مشـيا علـ  االقـدا  ،الشوارع فارغة اال من املقاتلن

رجعـت إىل النجــف بعــد ايصــال املقــاتلن إىل كــربالء، توجهــت إىل دار الســيد حممــد حممــد صــاد  الصــدر 
إىل صـحيفة ال ـور ، و عـت بعـض فقال يل اكت  مقـاال محاسـيا بعنـوان )حـي علـ  اجلهـاد ايهـا العرقيـون( 

. وملــا شــعر بعــض زعمــاء اجملاهــدين ان ال ــور  (35)الصــحن الشــريف االذاعــة املنطلقــة مــنفقراتــ  تتلــ  مــن 
بـدات تضــمحل وتتميّـ  يف ظــل هــ ه القيـاد  الدينيــة ارائفــة مـن فشــل ال ــور ، والـ ين م يفنــروا يف توســي  

وتـدعيمها احسـوا ابحلاجـة إىل قيـاد  )حركيـة( جديـد  ُتمـ  ال ور  إىل بقية اااف ات وال حف حنو بغداد 
فيهــا صــفات الــوعي والشــجاعة واحلــ   والرصــيد االجتمــاعي فوجــدوها متم لــة يف شــ   الشــهيد الصــدر 

 .(36)ال اين، فعرضوا علي  االمر فواف ، ولنن بعد فوات االوان
قصـف مـدفعي بعيـد يطـول  ه ا وقد بدات قوات احلـرل اجلمهـوري ابل حـف حنـو مدينـة النجـف وبـدا

احيا  البيوت املتطرفة يف  ال شر  املدينة ابُاه م ل  احلدود بن النجف واحللة وكربالء. حي  عربت 
 ، ويف يــو  21/7/2992القــوات لــر الفــرات جنــوي مدنيــة النفــل، وكــان ذلــك بعــد ظهــر يــو  الــ الاثء 

تســـم  يف ارجـــاء املدينـــة لنـــن دون ان يطاوـــا  االربعـــاء التـــايل كانـــت اصـــوات قـــ ائف املدفعيـــة والـــدابابت
والشــــارع العــــا  حتــــد  عــــن معــــارك ابالســــلحة ال قيلـــــة وتراجــــ  قــــوات احلــــرل اجلمهــــوري ال احفــــة علـــــ  

صـليت ال هـر والعصـر خلـف  احـة السـيد الصـدرال اين يف جـام   ،(38)اقول يف ذلك اليـو  ،(37)النجف
ن رجال مسلحن وصيحات التنبري و التهليل والصال  اوندي وبعد انتهاء الصال  احيط حبماية من فة م

و مئات ال وار حتيط ابلسيد الصدر ال اين وهي تنادي )عاش عاش عاش الصدرهو  ،عل  حممد وال حممد
ال عيم القائد(، حىت دخول احلر  الشريف، وم ي  االنتفاضة يطل  كلمات الرتحي  )اهال ابل عيم اجملاهد 

سيد حممد حممد صاد  الصدر( و كنت ضمن اجملموعة الي رافقت  بـعد ان صليت  احة اية هللا الع يم ال
وصــعد  ،خلفــ  و لنــن مــن دون ان اعلــم بســر هــ ا التغيــري الــ ي حصــل اليــو  لــدى قـــاد  ال ــور  و ال ــوار

املواجهـــة لبـــاب القبلـــة والنـــال ُتمـــ  يف الصـــحن الشـــريف وهـــم  (39)(يةالنيشـــوات)الالالســـيد إىل ســـطح 
الية خمتصر  ح  فيها علـ  نصر  ال ور  اإلسالمية يقابلون   ابوتافات، والق  السيد الصدر ال اين كلمة اُر

املباركة ودعمها واملشاركة فيها لعل هللا سـبحان  يـرحم هـ ا اجملتمـ  وينشـر لـواء اإلسـال  يف ربـوع هـ ا البلـد 
 املقدل.

واكتضــت الســيار  ابملســلحن  جــي ا  ســي( وصــعدت معــ  -مث نــ ل الســيد وركــ  الســيار  )شــوفرليت
و بقي العشرات من املسلحن حلماية السيد وهو يف داره، وكان السيد قـد امـرين  ،واوصلنا السيد إىل داره

بتشــنيل جلنــة لقيــاد  االنتفاضــة و ينــون هــو علــ  راســها، ويف صــبا  اليــو  التــايل وا  مهــتم بتنفيــ  االمــر 
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نــت النتيجــة غــري جيـــد  و م اكــن اعلــم ان الســر يف ذلـــك فاســت رت هللا تعــاىل يف ان اقصــد احـــدهم فنا
فقد دخـل اجلـي  مدينـة النجـف مـن جهـة  ،اعتقال السيد الشهيد الصدر ووأد القياد  اجلديد  يف مهدها

، واسرتج  املراك  الرئيسية علـ  شـارع النوفـة و وصـل إىل (40) 26/7/2992 ال الشر  يو  ارميس 
لســيد وعائلتــ  مــ  الســيد حممــد كالنــرت وعائلتــ  وبعــض طلبــة اجلامعــة جامعــة النجــف الدينيــة حيــ  كــان ا

خيتفــون يف ســرداب حتاشــيا للقصــف، واعتقلــوا مجيعــا وســيقوا إىل منطقــة الرضــوانية يف الضــواحي الشــمالية 
، وكــان وفــد الســيد ومــن معــ  اول الــداخلن إىل (41)الغربيــة لبغــداد حيــ  خصصــت االحتــواء )املعارضــة(

امـــا املعســـنر املعـــد الهـــايل كـــربالء فقـــد كـــان يغـــ   ،عتقـــال القـــادمن مـــن النجـــفاملعســـنر امل صـــ  ال
الراديــو ابملــ اع هنــ ا نقــل يل الســيد الصــدر ال ــاين، وفوجئــت ظهــر ارمــيس وان اســتم  إىل  -ابملعتقلــن

لقـــاء قـــد  اعلنـــوه للتمويـــ  علـــ  اجملاهـــدين الـــ ين ال ي الـــون  توقعـــت انجيـــري لقـــاءا مـــ  الســـيد الصـــدر و 
قــاومون حــول بيــت الســيد ارــوئي، وملــا انصــت إليــ  جيــدا وجدتــ  جديــدا فعــال ويــ كر احــدا  البارحــة ي

 ، بعد هتديد السلطة 23/7/2992وم تنت  املقاومة إال يو  االحد  ،)ظهر االربعاء( و يسال  امل ي  عنها
 .(42)ابست دا  االسلحة السامة

وين معـ  وهــو بــن جمموعــة مـن الضــباط بعضــهم برتــ  امـا الســيد فقــد اخــربين، انـ  اجــرى اللقــاء التلف يــ
عاليــة مث حققــوا معــ  وســجلوا بيــا ت ك ــري  واملــوا صــحائف عديــد . وبعــد مخســة عشــر يومــا اطلــ  ســرا  

 .(43)السيد الصدر ال اين((
المبحث الثاني: دور السييد محميد محميد صيادق الصيدر فيي إقامية صيالة         

 الجمعة 

دكتاتوري(  ويل، كان وال زال أي ُم  مي ـل مشـنلة مـن املشـاكل ن ا  )بيف بلد م ل العرا  حمنو  
النبـــري  يف ن ـــر الن ـــا  الســـاب ، اللهــــم إال التجمعـــات الـــي يعمـــل هــــو علـــ  تن يمهـــا وتعبئتهـــا الهدافــــ  

ال بس  ان الطاب   ،اما التجمعات الدينية فقد كانت ت ري حساسية اكرب لدى السلطة ،السياسية اراصة
وان اجهـــ   الســـلطة اســـتنف ت كـــل  ،يـــ  املواجهـــة السياســـية الداخليـــة كـــان طابعـــا إســـالميااالبـــرز الـــ ي م

و ابالخــــ  بعــــد انتصــــار ال ــــور   ،احتياطهــــا الت ــــويفي واالمــــين ازاء عناصــــر ال ــــاهر  الدينيــــة يف العــــرا 
ل الـدين اإلسالمية يف ايران وخو  الن ا  الساب  مـن الشـيعة يف العـرا  ابلقيـا  ب ـور  مسـلحة بقيـاد  رجـا

واقامة دولة إسالمية يف العرا  عل  غرار ما حصل يف ايـران، فنانـت السـلطة لنـ  أي ُمـ  ديـين حيصـل 
و ما يفسر خو  السلطة من ه ه التجمعات هـو اسـتنفارها الـدوري التقليـدي يف شـهر  ،(44)يف الداخل

الناظميـة(،  -النجـف -ءوتطوي  املدن املقدسـة )كـربال حمر  احلرا ، ذكرى استشهاد اإلما  احلسن 
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ــــة خوفــــا مــــن حتــــول هــــ ه التجمعــــات إىل م ــــاهرات احتجاجيــــة ذات طــــاب   ابلــــدابابت واالســــلحة ال قيل
 .(45)سياسي

وانطالقــا مــن هــ ا الواقــ  الــ ي حنــم مواجهــة الســلطة للشــارع العراقــي يف عواطفــ  وميولــ  اإلســالمية، 
 ،اذ يبدو للوهلة األوىل ،مد حممد صاد  الصدرمينن فهم ابعاد ظاهر  صال  اجلمعة الي اقامها السيد حم

ان جمرد تصور اقامة م ل ه ه الصال  قبل حصووا يف ظل ن ا  م ل الن ا  الساب  يف العرا ، كان السيد 
الصـــدر ال ـــاين اكــــري النـــال درايــــة بـــ  وابســـاليب  الــــي يعرفهـــا النــــال، والـــي ال يعرفولـــا، ينــــاد ينـــون امــــرا 

و وضـعها  ،لسلطة علـ  سـبيل الفـرض ضـوابط و حـدود هـ ه الصـال  مسـبقامستحيال، حىت لو ضمنت ا
حتت السيطر  واملراقبة الدائمة، اذ ان أي ُم  حتت الشعار الديين يف العرا  سينون مشروعا مؤجال ضد 

. وبعد كل ما مر ابلعرا  من احـدا  سياسـية داخليـة اوصـلت هـ ه السـلطة إىل وضـو  (46)ه ه السلطة
الشع  العراقي هي شرائح رافضة لسياستها وتعرضت الضـطهادها وقمعهـا بشـنل رمبـا  ابن مع م شرائح

اذار  -يفو  الوصف والتصدي  ملن هو غري عراقـي السـيما وان هـ ه الصـال  اقيمـت بعـد انتفاضـة شـعبان
تاءا شــعبيا ال نقــاش فيــ  والجــدل علــ  غضــ  الشــارع العراقــي ضــد الســـلطة  لــت اســتف ، الــي م2992

 راقية بيد ال ـوار مـن جممـوع  ـانحماف ة ع  عشر  ب ، وهي انتفاضة سقطت فيها ارب  لي تتحنمالسياسية ا
 .(47)حماف ة، جمموع حماف ات العرا   عشر 

وعل  ه ا االسال ال مينن من الناحية الن رية فهـم حصـول صـال  اجلمعـة الـي اقامهـا السـيد الصـدر 
لو بدات هـ ه الصـال  حمـدود  مث تطـورت وتصـاعدت ال اين، وف  أي تفسري خارج براعت  وشجاعت  حىت 

شيئا فشيئا، فالسـلطة حمنومـة كمـا اشـر  إىل عقـد عـد  ثقـة هائلـة ابلشـارع العراقـي، هـ ا اوال، واثنيـا فـان 
حســـاابت هـــ ه الســـلطة للســـما  ابقامتهـــا او عـــد  التعـــرض وـــا، هـــي األخـــرى خضـــعت )لـــدهاء( الســـيد 

ا ويعطيها الصفة الطبيعية الي ال تتعارض م  اهدا  السـلطة يف الصدر ال اين، ال ي استطاع ان يؤسسه
البداية، ومن مث ينقلها إىل عامل  اآلخر، وداللتها االخرى الي ال تعيها السلطة فالسيد حممد حممد صاد  
الصدر يعلم لاما ومن خالل اصـراره علـ  قيامهـا، بعـد ان عارضـتها السـلطة وامراتـ  ابالمتنـاع عنهـا، كـان 

  -يد الصدر ال اين يعلم ان ه ه الصال  تعين:الس
وتعتــرب مــن الفــرائض الــي تشــنل  ،اجتماعيــة –سياســية  –اوال: ان صــال  اجلمعــة هــي فريضــة عباديــة 

املن ومـــة املفاهيميـــة لإلســـال  السياســـي، ومـــا مينـــن ان تقـــو  بـــ  هـــ ه الفريضـــة مـــن ادوار كـــربى يف مســـار 
إال  ،ئ  وهي فريضة وان تعددت االسباب يف تعطيلها لدى الشيعةاملواجهة الي خيوضها اإلسال  م  اعدا

ان املضمون السياسي وا كان يف مقدمة اسباب التعطيل ه ه، ف ـرج السـيد الصـدر ال ـاين يف اول صـال  

                                                        
 .267املصدر نفس ، ص - 65
 .267املصدر نفس ، ص - 64
 .266املصدر نفس ، ص - 63
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وامـــر العـــراقين ابلتوجـــ  إىل مســـجد النوفـــة قـــائال )مـــن ال ميلـــك ســـيار ، اوال  نمجعـــة يقيمهـــا مرتـــدا النفـــ
 .(48)ريك  دابة او ايت مشيا عل  االقدا (حيصل عليها فل

امنـــا تقـــا  اســـبوعيا، وهـــ ه االقامـــة الدوريـــة  ،اثنيـــا: ان صـــال  اجلمعـــة ليســـت مناســـبة ســـنوية او شـــهرية
املتقاربة وا تعطيها بعدا اتثريا اكرب يف تراكم الوعي السياسي لداللتها، وهي اجراء مفتو  ومتواصل لضخ 

الــــوعي اجلمعــــي لألمــــة، وهــــي تفصــــيل متواصــــل، واحضــــار دائــــم لل طــــاب  وتــــراكم الداللــــة السياســــية يف
ال منيـة ستشـنل حمــور  -اإلسـالمي والـوعي اإلسـالمي يف الســاحة العراقيـة ولـ ا فالــا هبـ ه الصـفة التنراريــة

 تقي التيتها ودورها. وهـ ا مـا دعـاوحمور االصرار عل  اقامتها، دون غريها من االمور الي ال تر  ،املواجهة
ســيد الصــدر ال ــاين إىل رفــض ارضــوع الوامــر الســلطة ابالمتنــاع عــن اقامتهــا النــ  يعلــم ان ايقافهــا يعــين ال

ايقا  شب  كلي للمسري  اإلسالمية املندفعة الفاعلة يف العرا  الي اسسها يف جيلها ال ال ، جيل ما بعد 
 .(49) 2992اذار  -انتفاضة شعبان

ان من فوائد صال  اجلمعة هو الوعي الديين ))  التوعوي قائال وقد اكد السيد الصدر ال اين يف اجلان
 ،الــ ي حصــل يف احلــوز  واجملتمــ  ومنهــا عــر  النــال ان عــددا ك ــريا مــن احلــوزوين غــري مــا كــانوا يتصــورون

وفهــم النــال ان االســلوب القــد  عنــد بعــض احلــوزوين قــائم علــ  القصــور والتعقيــد حيــ  ورد انــ  اذا ك ــر 
املنتسبن  هللا ولنن الواق  ال ي يعيش  بعض م  فعل  العام ان ي هر علم ، وإال فعلي  لعنةالفساد يف اجملت

إىل احلوز  العلمية غري ذلك حي  قال بعضهم عند  امور اربعة فقط، االست ار  والدرل وصال  اجلماعة 
، ولنــنهم وقــبض احلقــو  واتهــا يف ن ــرهم قــبض احلقــو  الــي جيــ  ان تصــر  لقضــاء حاجــة ااتــاجن

 .(50)اليصرفولا ك لك إال قليال منها((
الي اخ  يؤمها السيد الصدر ال اين، اخ ت تتطور حبي  اصبحت املتنفس الوحيد  ان صال  اجلمعة)

للنلمة الدينية و املوع ة اإلسالمية وصوال إىل كسر طو  السـنوت و الـتنلم ابسـلوب املعـارض، ملـا فيـ  
ذلـك مطالبتـ  مـوظفي الدولـة ابلتوبـة والعـود  إىل اإلسـال  احلقيقـي، ويبـدو الن ري من النقد للسلطة، ومن 

شعبان )اتريخ والد  اإلما  املهدي  25ان املواجهة احلقيقية م  بغداد، كانت لدى دعوت  إىل الصال  يف 
ــــد ضــــريح اإلمــــا  احلســــن  ــــات االال  مــــن الشــــيعة العــــراقين عن يف   (، وكــــان متوقعــــا ُمــــ  مئ

 .(51)كربالء(
اثل ــــا: ))ان صــــال  اجلمعــــة ل ــــل ضــــمنا اجــــراءا  تعبــــوا مهمــــا، ان م ينــــن االهــــم، مــــن كــــل الفــــرائض 

اإلسـالمي، كموســم احلـ ، ومســريات الـرباء  مــن املشــركن، او  -اإلسـالمية، ذات البعــد اجلمعـي السياســي
لبعــد التعبــوي الــ ي الــ مين وــا، إال الــا ال حتقــ  ا -صــال  اجلماعــة الــي ولــو كانــت حتقــ  البعــد التنــراري
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حتققـــ  صـــال  اجلمعـــة، ولقـــد ُلـــ  هـــ ا البعـــد التعبـــوي بشـــنل صـــار  يف صـــال  اجلمعـــة الـــي حصـــلت يف 
فهي سرعان ما حتولت إىل صال  مليونية متصاعد   ،عل  يد آية هللا الشهيد حممد صاد  الصدر ،العرا 

كالوســط   ،ساســا ثــورا يف الوســطيف ارقامهــا العديــد  بشــنل خطــري، ولقــد اوجــد هــ ا اجلانــ  التعبــوي اح
العراقي، خيض  للقمـ  واالضـطهاد ومصـادر  احلـرات السياسـية مـن الـداخل، وخيضـ  إىل حصـار ودورات 

خصوصا م   ،متواصلة من الدمار ارارجي، ل لك وجدت مرجعية الصدر ال اين شعبية واسعة غري متوقعة
 هر واحلصار.انتشار املد االسالمي النبري يف العرا  حتت ظرو  الق

( يف النوفــة وخمتلـــف و بعــد اقامـــة الســيد الصـــدر ال ــاين صـــال  اجلمعــة يف مســـجد )اإلمــا  علـــي 
و مطالبـة اجلمـاهري بعـد  جـواز االكتفـاء مبتابعـة الصـال  خلـف  ،وافتائ  بوجوب ادائها عينـا ،املدن العراقية

لعــرا ، خصوصــا يف النجــف وكــربالء التلفــاز، ممــا ادى إىل تقــاطر املصــلن علــ  ادائهــا مــن خمتلــف احنــاء ا
والناصرية والناظمية والديوانية وهو ما اف ع السلطات من حتول الصال  إىل بؤر  ثورية مينن ان تنفجـر يف 

 .(52)املستقبل(
رابعــا: ))وابالضــافة إىل الـــدور السياســي والرتبــوي والتعبـــوي الــ ي تنطــوي عليـــ  صــال  اجلمعــة، فهـــي 

عن هـ ه االدوار الـي تعتمـد يف اجنازهـا عليـ ، وهـو دور العالقـة بـن املرجعيـة  تؤدي دورا اخر ال يقل اتية
واألمــة يف العــرا ، وهـــ ا الــدور التواصـــلي بــن املرجعيـــة واألمــة، رمبـــا يــدخل يف صـــميم املن ومــة املفاهيميـــة 

ملتصدين يف الدينية الي اعتمدها السيد حممد صاد  الصدر، و تلك الي انفرد هبا عن سواه من املراج  وا
خطابــ  الــديين والسياســي وهــو يقــول يف هــ ا اجلانــ  )مــن فوائــد صــال  اجلمعــة هــو االتصــال بــن اجملتمــ  

 .(53)واحلوز  العلمية((
كانـت   ،وتضيف الصحيفة )ه ه الصـال  الـي اصـر السـيد الصـدر ال ـاين علـ  القيـا  مهمـا كـان الـ من

ن خالل لقاء دوري  ويل عـا ، ولـيس لقـاءا ش صـيا مـ  ل ل جسرا تواصليا والتقائيا بن املرج  واألمة م
املرجــ ، قــد اليتســو للن ــري مــن النــال الــ ين م تــتح وــم ال ــرو  االلتقــاء مــ  املرجــ  او الــم ال يعرفــون 
آليات الوصول إلي ، وابلتايل فالم يتواصلون مع  عرب ادبيات  وفتاواه فقط، دون ان يعيشوا تصـورات  وجهـا 

سياسية وغري سياسية قاهر  ادت إىل اجياد منط  روفا  يعي  تصوراهتم بصور  مباشر . ان ظ لوج ، ودون ان
أو إىل غمـوض  ،و لقد ادى ه ا النمط إىل احنسـار يف التفاعـل ،من العالقة اادود  بن املرجعية و األمة
اب انعـــ ال الســـيما يف ســـاحة م ـــل الســـاحة العراقيـــة، كانـــت اســـب ،حـــول دور املرجـــ  و وظائفـــ  ومهماتـــ 

األمر ال ي انعنس سـلبا علـ   ،املرجعية يف ظل قم  السلطة وحماصرهتا، وحب ها عن ذرائ  الي اء املرجعية
 .(54)دور املسري  اإلسالمية يف العرا  وحجمها ونفوذها((

لقد ادرك السيد حممد حممد صاد  الصـدر خطـور  هـ ا اجلانـ  بعيـدا عـن ارائـ  يف مواصـفات املرجـ  
وسـجل خروجـا علـ  السـائد يف هـ ا االطـار، واعلـن ن ـرا وعمليـا عـن ضـرور   ،فقهية والفنريـةوقناعات  ال
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ازاحة النمط القد  ال ي حينم عالقة املرج  ابألمة قائال ))ان االسلوب القد  عند بعض احلوزوين قائم 
 .(55)عل  القصور والتقصري((

السنوية األوىل لقيامهـا قـائال ))حتتفـل صـال  ويؤكد السيد الصدر ال اين عل  صال  اجلمعة يف ال كرى 
اجلمعة ابلسنة األوىل عل  اقامتها، احلقيقية ه ا االمر جاء بتوفي  من ري ومبشيئة هللا سبحان  وتعاىل، إال  

الولويــة ولننـ  ســبحان  وتعـاىل كانـت لـ  ا ،ان جيعــل أي سـب  الزالتهـا ،كـان ابالمنـان مسـب  األسـباب
املؤمنن وتنالبهم علينا ج اهم هللا خري اجل اء.... واحلمد هلل والشنر وانشاء هللا  مةاألوىل يف االمداد و و

وأهـل  للسيد حممد الصدر وامنا املهم ان اجملتمـ  املـؤمن بعيد سواء بقيت احليا  ا  م تب سو  تبق  المد 
علمـــاء رفـــض اهم هللا خـــري اجلـــ اء، وســـو  تســـتمر بعـــدي صـــال  اجلمعـــة، وان بعـــض الاملـــ ه  ابقـــون جـــ  

و ه ا شيء  ،ان صال  اجلمعة هي عنس ما يقال عنها ،احلضور إىل صال  اجلمعة أو حىت اتييد اقامتها
و عـ  للمـ ه   ،احسسنا ب  واحسوا هم ايضا ولنن مبعو املنابر  فالم يننرون ذلك.. وهـي عـ  للـدين

محمــد الصــدر فضــل املصــلحة وعــ  للحــوز  وللحالــة اإلســالمية وللفقــ  عمومــا.. ولــيس م لمــا يقولــون.. ف
مـن خـالل اقامتـ  وـ ه الشـعائر، فـاملهم هـو ديـن هللا وديـن  -كما يقولون   –العامة عل  مصلحت  اراصة 

 حممد ودين علي بن اي طال .
فال ي نت  عن عد  مشاركة البعض يف اقامة صال  اجلمعـة فانـ  رمبـا يفيـد العـدو مـن داخـل احلـوز  او 

 .(56)صال  اجلمعة وابعاد النال عنها ايضا يفيد اعداء اإلسال  واجملتم (( خارجها، وك لك النال  ضد
وحتـت كــل ظــرو  العــرا  املعروفـة يف ذلــك الوقــت داخليــا وخارجيـا اســتطاع الســيد الصــدر ال ــاين، ان 

ستنفر كل املمننات النت اع ارضية وازاحـة الـنمط القـد  للعالقـة بـن املرجـ  واألمـة، واتسـيس منـط اخـر، ي
قي  التواصل والتفاعل واالندكاك يف شؤون األمـة. ومعرفـة مشـنالهتا وطموحاهتـا وتعقيـدات اوضـاعها لتح

 االجتماعية والفنرية والسياسية.
))كمــا انــ  اســتطاع ان يقــيم الصــال  يف اك ــر مــن ســبعن منطقــة يف العــرا ، وال يقــل احلضــور يف أي 

هـ 2629شعبان  25ت صال  اجلمعة يف منان من اماكن ه ه الصال  عن ارمسن الف ش  ، وكان
ـــر مـــن مليـــوين شـــ   يف النوفـــة، مبدينـــة النجـــف مبناســـبة الـــ كرى 6/21/2998  ، والـــي حضـــرها اك 

كما الا اكدت   ،السنوية األوىل لقيا  صال  اجلمعة ت هر مدى الشعبية الي كان يتمت  هبا السيد الشهيد
ابالضافة إىل الا اظهرت لن ا  بغداد ابن كل ممارسات   ،قدرت  الف   عل  مج  املؤمنن حول مراج  الدين

 .(57)ااربة الدين قد ابءت ابلفشل((
وم ات  ،لقد اقر الصدر ال اين صال  اجلمعة فقهيا وميدانيا وعمل هبا يف ظرو  عراقية داخلية قـاهر 

جهـد لهيـدي كبـري، م  تصدي السيد حممد صاد  الصدر للمرجعية بـل انـ  جـاء بعـد  ،ه ا االقرار فورا
                                                        

 السيد حممد حممد صاد  الصدر، املصدر نفس . - 55
  .2999/ اذار/ 6( يف 292السيد حممد حممد صاد  الصدر، صحيفة املوقف، العدد ) - 54
حلسين، صال  اجلمعة االوىل اخافت صدا  فاغتال  وقال من هو الرئيسق صدا  ا  حممـد الصـدرق، جملـة الـبالد حممد ابقر ا - 53
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اءت صـال  اجلمعـة تتوجيــا مـن وكـالء ووسـائل إعـال  مطبوعـة، جـ وبعـد اتسـيس جهـازه املرجعـي ومـا حيتـاج
 65الوليات ومفاهيم، ما كان وـ ه الصـال  ان حتصـل لوالهـا. فالسـيد الصـدر ال ـاين اقـا  صـال  اجلمعـة )

دي  للمرجعية واعداده املرير جلهازها، وو ا و تشنل ه ه الفرت  زمنا متاخرا ابلنسبة إىل زمن تص ،اسبوعا(
ــــــي ادت بــــــ  إىل  شــــــنلت صــــــال  اجلمعــــــة فــــــرت  املواجهــــــة مــــــ  الســــــلطة، وابلتــــــايل حمــــــور املعركــــــة معــــــ  ال

 .(58)االستشهاد
فــان الصــدر ال ــاين اســه  يف احادي ــ  علــ  ضــرور  قيــا  صــال  اجلمعــة قــائال  ،و مهمــا ينــن مــن امــر

 .(59)اللا تربطنا ببعضنا البعض مهما كانت االسباب))جي  ان ال نفرط بصال  اجلمعة 
 ان صال  اجلمعة ضرورية واقول لل ين ابون احلضور الداء ه ه الصال  مجلة من النقاط: 

ان صال  اجلمعة وان كانت واجبا ختيريا إال ان  بوجود اإلما  القائد لألمة تنون واجبـة ولقـد كانـت  .2
 ه ه النقطة حمط خال  بن الفقهاء.

ان النال كألم يغلقون ابواب بيوهتم ابيديهم وها قد جاءهتم ه ه الصـال  لتـنفس عـنهم، وجعلـتهم ك .1
 .(60)يقرتبون من املصلحة العامة، وه ه شجاعة من عندهم وهي من نعم هللا سبحان  وتعاىل علينا((

رســول اســو  حســنة، كــان ال واكــد الصــدر ال ــاين علــ  صــال  اجلمعــة قــائال ))ولنــا يف رســول هللا 
يصلي صال  اجلمعة وحي  النال عل  اقامتها، وهناك عد  رواات تدعم ذلـك، فلمـاذا ال يقيمـون بعـض 

فقـال لـ  اين هتيـات للحـ  كـ ا مـر   ،، يقـال لـ  قليـ النال ه ه الشعري : ومنهـا جـاء اعـراي للنـيب 
حـىت قـال ان  ، عليـك ا قليـ  بصـال  اجلمعـة فالـا حـ  املسـاكن...فما اسـتطعت فقـال الرسـول 

 اجلم  ح  كل مسلم وفريضة إال اربعة:
 عبد مملوك او امرا  او صيب او مريض.

 .(42)اما ملاذا علماؤ  اليقيمون صال  اجلمعةق
 فه ا  ش  من الغفلة يف اتريخ اإلسال  والتشي :

 فاوال: اننا ال نستطي  ان نقول الم م يقيموها اصال وبتاات.
نــا فاننــا مينــن ان حنملهــم علــ  حممــل الصــحة اللــا ئنــن مقامــة مــن قبــل علمااثنيــا: فــان قلنــا الــا م ت

 واج  ختيريي فيقيمون الصال  اجلماعة كون صال  اجلمعة تتطل  حتضريا.
 اثل ا: ال يقيموها حىت ال حتصل مفسد ...ق!.

بــن  وهــي ان احــد العلمــاء اذ اقامهــا وال يقيموهــا علمــاء اخــرون او ال حيضــروا فيهــا فــان هــ ا خــال 
 ..(62)العلماء

                                                        
 .251عادل رؤو ، مرجعية امليدان، ص  - 58
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رابعا: ان صال  اجلمعة والعيدين فيها خطبة... وه ا ماال يطيق  العلماء يف احلوز  وليس عاد  لديهم، 
أي غري معتادين عل  ذلك، وقيل من يستطي  ان خيطـ  او يعطـي ارطبـة حقهـا، ومـن تعـود مـنهم علـ  

يف القـاء خطبـة اجلمعـة الـي جيـ  ان تنـون ارطبة فانـ  تعـود علـ  ارطابـة احلسـينية، وهـ ا ال يعـول عليـ  
 .(63)موج  إىل الشارع والعامة، يف حن ان ارطابة احلسينية او قارئ املنرب احلسيين ميتلك ذلك

خامسا: ان اختال  مستوى اجملتهـد او املرجـ  عـن مسـتوى النـال فهـو الجيـد سـبيال الفهـامهم، فهـو 
ان يتنازل ليـتنلم بلغـة الشـارع مـ  النـال اذا افرتضـنا ان  معتاد عل  لغة املناس  والفق ، فهو ال يستطي 

هـؤالء قـد قبلـوا ابلنــ ول إىل العامـة والنـال... وانـ  ملــن العـر  واملشـهور هـو ان الــ ي يقـيم صـال  اجلمعــة، 
جيــ  ان يقــو  للنــال خطيبــا فهــ ا غــري جــ اء الن نــ  هــ ا القــائم لل طبــة غــري مفهــو  للنــال مبعــو مــن 

 املعاين..
ان صــــال  اجلمعــــة خـــال  السياســــة املرجعيــــة وجـــيال بعــــد جيــــل ومنـــ  حــــوايل ثال ائــــة ســــنة سادســـا: 

 تقريبا... او اك ر من ذلك.
 الننا قد اعتد  من تلك السياسة ان حنافظ عل  اربعة اشياء تقليدية الغري:

 صال  اجلماعة. .2
 االست ار . .1
 الفتوى. .7
 الدرل.... .6

نق ين منها و انق كم منها... حبي  ان  يلبس كفن  ويتقلـد ه ه الطريقة القدمية والي سبحان  وتعاىل ا
سـيف ... ويــتنلم بلغــة الشــارع ولغـة اجلرايــد... علــ  املرجــ  ان ال جيلـس يف قصــر ويســنت كالصــنم فعليــ  

علـــ  كـــل حـــال غفـــر هللا لنـــا  التفاعـــل مـــ  الشـــارع ومعرفـــة تـــو  النـــال حنـــن افضـــل ا  رســـول هللا 
 .(64)ووم((

اصل السيد الصدر ال اين حدي   حول صال  اجلمعة قائال ))اود ان ابن لنم شيئا ويف خطبة اخرى يو 
هــي الــ كرى األوىل القامــة صــال  اجلمعــة يف وســط  ،بسـيطا و لــيس بسياســي الن اجلمعــة االتيــة انشــاء هللا

العرا  وجنوب  فيحسن عل  من يستطي  مننم من اهل الفن و االختصاص ان جيعل لنا ويفنر لنا بوجود 
 جمسمة رم ية ل ل صال  اجلمعة..

 اوال: ان تنون فيها جهة دينية، وليس فيها عصيان للتعاليم الدينية من قبيل جمسمة ذات االروا .
 اثنيا: ان ينون ُسيما لل و  ال حدي  وليس ابل و  القد .

 .(65)اثل ا: نقبل االعمال من االن إىل لاية شهر رج  انشاء هللا تعاىل((

                                                        
  .2/5/2998هـ املواف  2629حمر   6( يف 7السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة اجلمعة رقم ) - 47
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اجلهود املضنية استطاع الصدر ال اين ان حينم آليات التواصل بن املرج  واألمة، ويدون  ))وبنل ه ه
فامــا ان تتحــول املرجعيــة إىل مؤسســة فتوائيــة  ،العالقــة الوثيقــة بــن املرجعيــة يبقــ  ارلــل قائمــا يف اجلــانبن

واذ ))كانـــــت  (66)(وتفقـــــد صـــــفة القيـــــاد ، او ان يتحـــــول اجملتمـــــ  إىل جمـــــرد افـــــراد مشـــــتتن ال قائـــــد وـــــم(
االجيابيات الي تركها الشهيد الصدر ال اين واضحة فان عمقها كان يف اطار احلوز  واملرجعية، فمن خالل 

فــاذا قالــت لنــم احلــوز   ،تفاعلــ  معهــم وحضــوره كــان يشــيد هبــم و يقــول وــم )لقــد اثبــتم اننــم اهــل للطاعــة
املبـــدأ االســـال و العنصـــر االهـــم يف عمليـــة فتحقـــ   ،و اذا قالـــت لنـــم اقعـــدوا تقعـــدون( ،قومـــوا تقومـــون

وحبركتـــ  احلوزويـــة املرجعيـــة ركـــ  مفهومـــا عمليـــا وعتـــ   ،االنفصـــال الـــي يبحـــ  عنهـــا القـــاد  و هـــي الطاعـــة
و هو ان  لن نتفاعل إال م  من حيمل تومها و يعي  قضااها و ب لك اتعـ   ،و لسنت ب  ،اجلماهري

 .(67)املراج ((الشهيد الصدر ال اين من ايت بعده من 
وكان الصدر ال اين يؤكد عل  ح  وطاعة احلوز  بنل علمائها دون تفري  قائال ))حب  وطاعة احلوز  
الشريفة صلوا عل  حممـد وآل حممـد، حبـ  وطاعـة اانمـة الشـرعية للحـوز  العلميـة صـلوا علـ  حممـد وآل 

 ا النهـر، لـر الـد  ولـر العلـم والــوعي ))ان عائلـة الصـدر ال ـاين ل ـل النهـر ال الـ  للعـرا ، هـ (68)حممـد((
قــادرا علــ  مواجهــة االوضــاع  ،والفقــ ، وان الشــهيد حممــد صــاد  الصــدر مي ــل مشــروعا إســالميا حضــارا

ارانقــة يف العــرا  بعــد ان ايقــن الن ــريون انــ  ال جمــال لعمــل مجــاهريي علــين ضــد الســلطة بعــد االنتفاضــة 
 ،د الصـدر، ابلعمـل الـدؤوب والعالقـات القويـة بشـرائح اجملتمـ الشعبانية، لقد استطاع الشـهيد السـيد حممـ

والتضــحيات املتواصــلة ان خيلــ  قاعــد  قويــة مــن األمــة لنــن مــن اســتدعائها إىل احلضــور يف الشــارع الداء 
ولقــد اســتطاع ان خيتصــر ازمــا  طويلــة و جيلــ  هــ ه اجلمــاهري إىل الشــوارع لتؤكــد احلضــور  ،صــال  اجلمعــة

 ر يف الشارع العراقي.اإلسالمي املستم
ان اقامة صال  اجلمعة ليست ابألمر السهل يف الشارع العراقي ان التجم  اجلماهريي حبـد ذاتـ  رفـض 

 للن ا  واستف از لسلطت .
كانــت خطـــ  الســـيد حممـــد صــاد  الصـــدر، تتضـــمن العديـــد مــن املفـــاهيم اإلســـالمية و السياســـية و 

و ان ارتداء السيد كفن  اثناء صال  اجلمعـة يـوحي  ،و سياستها االنتقادات املباشر  و غري املباشر  للسلطة
ــــ  ســــيتوج ابلشــــهاد (( ــــ  يعلــــم ان املضــــي يف هــــ ا الطري ــــ  الشــــهاد  فان  (69)ان الرجــــل كــــان مصــــمما عل

))خاط  الصدر ال اين من خالل صال  اجلمعة كافة منو ت الشع  العراقي، خاصة واإلسالمي عامة، 
او عر  او لون ودعاهم إىل االعتدال وعـد  التطـر  واحلـوار مـ  اآلخـر  دون ان حيدد أي م ه  وطائفة

هم نسـي   ،مهما كان ابلطر  السلمية وان خصم األمة الوحيد هم الطغا  و الغ ا  وسواتا من ابناء األمة

                                                        
 .61هـ، ص2629رج   2السنة األوىل، 9( 3الشهيد حممد صاد  الصدر، جملة اودى، العدد ) - 44
/ اذار/ 28( يف 291جـواد املـالني، غيـاب الصــدر افقـد املشـروع الــوطين اإلسـالمي قـو  هائلــة، صـحيفة املوقـف، العــدد ) - 43
2999.  
  .29/4/2998هـ املواف  2629صفر  26( يف 21اجلمعة رقم ) السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة - 48
 ، يف العاصــمة السياســية وولنــدا، الهــاي، نقــال عــن عــادل 14/1/2999ابــو جعفــر املهنــدل، مــن كلمــة لــ  يف اعتصــا   - 49

 .254رؤو ، مرجعية امليدان، ص
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واحد و مصري واحد.. و مستقبل واحد... و هنا جي  تفويـت الفرصـة علـ  املتصـيدين يف املـاء العنـر.. 
ئن علـــــــ  ســـــــجاا هـــــــ ا الشــــــع  الســـــــاعن لتم يـــــــ  وحـــــــد  نســــــيج  الـــــــوطين و تشـــــــتيت حلمتـــــــ  والطــــــار 

))ان ابرز ما اشتهر ب  السيد الصدر ال اين اقامت  صال  اجلمعـة وتصـدي  بنفسـ  إلمامتهـا  (70)الوطنية..((
 ، يف مسجد النوفة، وهو يرتدي كفن الشهاد ، وتعميم اقامتها مب تلف مـدن العـرا  مهمـا كانـت النتـائ

وهو مام يشهده اتريخ العرا  السياسي منـ  حقبـة طويلـة، وعـرب هـ ه احلركـة النوعيـة والفريـد  والـي اصـبح 
منــربا اعالميــا لتوعيــة ابنــاء األمــة، وهــ ا مــا وجــد فيــ  الن ــا  الســاب  يف العــرا  خطــرا مباشــرا علــ  مســتقبل  

 .(71)فسارع إىل تدبري عملية اغتيال ..((
ال اين مجي  صلوات اجلمعة، يف جام  النوفة إال واحـد  يف جـام  السـهلة  ))لقد صل  السيد الصدر

و مـــ  ان هـــ ا  ،و الـــي حضـــرها حـــوايل املليـــوين مصـــل ، 6/1/2998هــــ/ املوافـــ  2629شـــعبان  25يف 
اســـتطاع الســـيد الصـــدر ال ـــاين ان يتحـــرك بنـــل قـــو  يف االمـــر ابملعـــرو   ،العـــدد النبـــري و االســـناد الواســـ 

ننــر، متحركــا ابملفــاهيم الــي طرحهــا ابلتقيــة االجيابيــة، ال خوفــا علــ  نفســ ، بــل إال اذا كــان والنهــي عــن امل
هنـاك خـو  علـ  اإلسـال ، ومبفهــو  الصـرب ال علـ  ال لـم، بـل علــ  مقارعـة الطـاغوت وال لـم وال ــاملن. 

رجـال السـلطة، ومن ه ا املنطل  امتن  عن الدعاء لـرئيس العـرا  السـاب ، ومنـ  مجيـ  وكالئـ  مـن الـدعاء ل
وكان ه ا املوقف مبن ـار السـلطة السـابقة، هـو اكـرب حتـد وـا، فحـاول رجـال السـلطة اجبـار السـيد الصـدر 

جي  وــم، فعينــت الســلطة تســم اثنــاء ارطبــة، لنــن الســيد م يال ــاين و وكالئــ  وجبميــ  الوســائل الــدعاء وــ
ان هـؤالء هـم وكـالء السـيد حممـد حممـد جمموعة من ائمة املساجد كائمـة لصـال  اجلمعـة، وبـ  بـن النـال 

صاد  الصدر، فاضطر السيد ومن جام  النوفة لالعالن وعل  املال واثناء صـال  اجلمعـة، ابن هـؤالء ال 
مي لون  وليسوا بوكالئ ، فقامت مجاهري املصلن بطردهم مـن املسـاجد ابلقـو  ووضـعوا منـالم وكـالء السـيد  

 .(72)كائمة لصال  اجلمعة((
حن  ف السيد الصدر ال اين بنل ذلك، بل وض  الن ا  الساب  يف خانة قتلة احلسن ))وم ينت

قال يف احـدى خطـ  اجلمعـة )ملـاذا الصـال  يف شـارع البصـر  والعمـار  مسـموحة ويف النوفـة ممنوعـةق حنـن 
 وما استطي  ان اتنلم((.–النقبل ب لك، فللحسن قتلة ك ريون يف كل جيل ويف االجيال القادمة 

قد حاولت السلطة بنل الوسائل ايقا  السيد الصدر ال اين من اداء صـال  اجلمعـة فـرفض االذعـان ل
 وحتداهم بلبس النفن اثناء الصال  موطنا نفس  عل  الشهاد .

لقــــد خاطــــ  الســــيد الصــــدر ال ــــاين املقــــربن منــــ  )جهــــ وا اكفــــاننم... م يبــــ  لنــــا مــــن اريــــار ســــوى 
 .(73)الشهاد (

                                                        
هــــ، 2613ذي القعـــد   3(، يف 984)صـــحيفة الصـــبا ، حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر درل الـــدنيا وعـــرب  اآلخـــر ، العـــدد  - 31

18/22/1114.  
( 275صـــحيفة الـــبال ، الشـــهيد اإلمـــا  الصـــدر، بســـاطة ُوقهـــا هيبـــة املتقـــن وتواضـــ  يشـــعرك بع مـــة االوليـــاء، العـــدد ) - 32

 .8 ، ص1114االسبوع االخري من تشرين ال اين 
 .1 ، ص18/22/1114(، يف 123صحيفة اشراقات الصدر، العدد ) - 31
 .3 ، ص13/22/1114(، يف 123فة اشراقات الصدر، العدد )صحي - 37
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رجعي للسيد الصدر ال اين و وكالئ  وائمة اجلم  فقد رك  عل  بعض املواصفات الي اما عن اجلهاز امل
 جي  عليهم االلت ا  هبا:

اوال: ركــــ  علــــ  التحصــــيل االكــــادميي املســــب  للوكيــــل، لــــ ا فــــان الن ــــري مــــن وكالئــــ  هــــم مــــن خرجيــــي 
اصــــنافها، اذ ان هــــ ا اجلامعــــات، يف اقســــا  اللغــــات واوندســــة والعلــــو  اإلســــالمية، واإلنســــانية مب تلــــف 

 التحصيل جيعل من الوكيل اك ر فهما لواق  اجملتم  واساليب  وحتدات  ومشاكل .
اثنيــا: كمــا ركــ  الســيد الصــدر ال ــاين علــ  ان ينــون وكــالؤه علــ  درجــة معقولــة ابل قافــة االجتماعيــة 

 واإلنسانية العامة.
روط التفاعــل مـــ  اجيــال األمـــة اثل ــا: اكــد علـــ  عنصــر الشـــباب الــ ين يشـــنلون جــ ءا حيـــوا مــن شـــ

 اجلديد  لصناعة املستقبل.
رابعا: كان يؤكد لوكالئ  )هيأوا اكفاننم(، يف اشار  إىل منهج  ال وري، ال ي حيتاج إىل وكالء اشداء 

 .(74)يتمتعون ابلشجاعة، يف وسط امين خطري
ء ذلــك إىل خامســا: كــان ال يعطــي وكالــة لشــ   لديــ  وكالــة مــن مرجــ  آخــر، وكــان يســع  مــن ورا

 صناعة جهاز وكالئي متماسك ومتمي .
سادســا: لقــد فــرض الســيد الصــدر ال ــاين شــروطا قاســية علــ  وكالئــ ، فيمــا خيــ  التصــر  ابحلقــو  
الشرعية واستالمها وذلـك مبـا ينسـجم مـ  املـنه  ال ـوري، ويبتعـد عـن املـنح  املـادي الـ ي يتـاثر بـ  بعـض 

 .(75)رجال الدين
كـــان ميارســـها الصـــدر ال ـــاين هـــي ))عـــد  اطـــال  صـــالحيات الـــوكالء يف ومـــن اجـــراءات الضـــبط الـــي  

فنــان حيــدد الوكــاالت  ،ســواء مبقــدار االجــاز  الشــرعية يف التصــر  ابالمــور بتحديــد املــد  ال منيــة ،املنــاط 
 ،الي مينحها بفرتات زمنية معينة حس  الوكيل لني يراق  عمل  وابلتايل هـل جيـدد الوكالـة او مينعهـا عنـ 

 .(76)لني ال ينصر  عن راي املرجعية(( ،نوع من انواع الن ا  يف احلوز  ومراقبة الطال  الوكيلوهو 
ســابعا: ومــ  كــل ذلــك فــان فــرت  تصــدي الســيد الصــدر ال ــاين القصــري  للمرجعيــة حالــت دون طموحــ  

 .(77)فيما يتعل  ابملستوى املعريف وال قايف لبعض وكالئ 
 اء وائمة اجلمعة بعدد من التوجيهات قائال:لقد وج  السيد الصدر ال اين ارطب

 ان ينون ارطي  متفاعال م  احلاضرين، ال ان يلقي ارطبة ويسردها فقط. .2
ان اخ  ارطي  بن ر االعتبـار القضـاا االجتماعيـة الـي ختـ  املنطقـة الـي خيطـ  فيهـا فضـال عـن  .1

 ابقي املناط ، وفضال عن مشاكل املسلمن مجيعا.

                                                        
 .231عادل رؤو ، مرجعية امليدان، ص - 36
/اذار/ 28( يف 291الشـيخ عبـد احللـيم الــ هريي، الشـيهد الصـدر ال ــاين يواكـ  حـاالت اجليــل، صـحيفة املوقـف، العــدد ) - 35
2999.  
 الشيخ عبد احلليم ال هريي، املصدر الساب . - 34
 ر نفس .املصد - 33
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يــــة، واالهتمـــــا  الشـــــديد بنقــــل االلفـــــاظ بصـــــور  صــــحيحة خاصـــــة االات النرميـــــة ضــــبط اللغـــــة العرب .7
 واالحادي  النبوية.

 .(38)ضرور  تنرر اللقاءات للرقي مبستوى صال  اجلمعة .6
 الرتكي  عل  احلمد ال ي ينون يف اول ارطبة، وان  ينبغي ان ينون مطوال الخمتصرا. .5
 .(39)كرتك ح  الدنيا والت ل  ابخال  االنبياء  ان يتصف إما  اجلمعة ويهتم ابجلوان  االخالقية .4

من خالل ما تقد ، نرى السيد الصدر ال اين كـان مهتمـا ومؤكـدا علـ  اعـداد جيـل مـن خطبـاء وائمـة 
اجلمعـة املعطلـة يف العـرا ،   اجلمعة متسـلحا بسـال  ال قافـة العلميـة واللغويـة والدينيـة، ملواصـلة اقامـة شـعري 

لصـدر االول قـائال ))انـين اطالـ  اب نـم مجيعـا ايهـا العراقيـون، ابطـال  حريـة والي سب  وان اكد عليها ا
ــــة وشــــعائر اإلمــــا  احلســــن  ــــ  ابعــــاد  االذان وصــــال  اجلمعــــة والشــــعائر الشــــعائر الديني ، كمــــا واطال

 .(80)اإلسالمية إىل االذاعة((
كل عا  وك لك زار  كما اكد السيد الصدر ال اين عل  املسري إىل كربالء يف النصف من شعبان من  

يف العشرين من شهر صفر قـائال ))انـ  ابلـرغم مـن ان السـري إىل كـربالء م يـتم  اربعينية اإلما  احلسن 
ونصـر   ،إال انـ  ا ـر  ـر  طيبـة وانـت  نتاجـ  احلسـن يف سـبيل هللا سـبحان  ،ابلشنل املوس  الـ ي لنينـاه لـ 

العراقـي كلـ  وخاصـة يف الوسـط واجلنـوب علـ  العمـل دين  وامل ه ، من حي  ان  اظهر تناتف الشع  
يف سبيل هللا، ويف سبيل الدين واالشاد  بشـريعة سـيد املرسـلن، وان السـري الطويـل لعـد  اا  يف الـرباري و 

م  عد  توفر االقل اجمل ي من وسائل العي  امنا  ،القفار يف سبيل د  احلسن ال ي اهر  ظلما يف كربالء
جـ اهم هللا خـريا....  ،جبن املؤمنن ال ين ادوا مـا علـيهم و م يقصـروا يف هـ ا الطريـ  هو دمعة مضيئة يف

حبي  راينا الن ريين منهم حن وصلوا إىل كربالء م ينن لديهم اية قدر  علـ  شـراء الطعـا  او النـ ول ليلـة 
 . (81)واحد  يف الفند ....((

 الصدر والسلطة المبحث الثالث: المواجهة بين السيد محمد محمد صادق

حتــــول الصــــدر ال ــــاين إىل رمــــ  يقــــود ظــــاهر  إســــالمية مليونيــــة، إال ان رمــــوز العــــرا  ال ي هــــرون علــــ  
صـفحات اإلعـال  العــري واالجنـيب إال بعــد التصـفية علــ  يـد ان مـة احلنــم، والـ ي مهــد العتيـال الصــدر 

. حيــ  قـا  الن ــا  (82)ربيـةال ـاين عــرب حتركـات واحتياطــات كبـري ، والــي كشـفت عنهــا بعـض الصــحف الع
الساب  بتوجيهات  إىل كافة قوات احلرل اجلمهوري، يف حالة اسـتعداد قصـوى حتـت غطـاء مشـروع تـدرييب 

                                                        
 املصدر نفس . - 38
مجــادي ال انيــة  2جملــة اوــدى، الصــادر  عــن احلــوز  العلميــة الشــريفة يف النجــف االشــر ، العــدد الســادل، الســنة االوىل،  - 39
 هـ.2629
هـ، وان 2799رب  11حممد ابقر الصدر، النداء االول لإلما  الشهيد الصدر إىل الشع  العراقي، النجف االشر ، يف  - 81

 لنداء موجود لدى الباح .ن  ا
 .37خمتار األسدي، الصدر ال اين، الشاهد والشهيد، ص - 82
 .7 ، ص2999شباط  13صحيفة القبس النويتية، يف  - 81
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اعطــي االســم الرمــ ي لــ  الفــارل الــ هيب واســت د  فيــ  العتــاد احلقيقــي، وصــممت هــ ه الفرضــيات طبقــا 
اهــدا  حساســة داخــل العــرا   حلصــول هتديــدات جويــة وتــدخل قــوات حممولــة جــوا، تســتهد  احــتالل

الاثر  االضطراابت، حي  مت نقـل بعـض الويـة احلـرل اجلمهـوري مـن املنـاط  الشـمالية إىل منطقـة الفـرات 
حرل مجهوري( بقياد  العميد الركن قوات خاصة )عبال جاسم(  77االوسط منها )لواء القوات اراصة 

، ولواء املشا  (83))علي عطشان جادر عبد القهار( ولواء املشا  الراب  حرل مجهوري بقياد  العميد الركن
و كـــان لقـــرار فصـــل حماف ــــة  (84)الرابـــ  حـــرل مجهـــوري بقيـــاد  العقيـــد الـــركن )صـــبا  عبـــد جنـــم شـــبي (
و احلاقها مبنطقة العمليات  ،(85))السماو ( عن قياد  منطقة الفرات االوسط بقياد  )حممد مح   ال بيدي(

و ذلـــك لت فيـــف العبــ  عـــن قيـــاد   ،د( صــلة ابلتـــدبري لعمليـــة االغتيــالاجلنوبيــة بقيـــاد  )علــي حســـن اجمليـــ
فيمـا  ،الفرات و الي تقود حماف ات الفرات االوسط و هي اببل و النجف و كربالء و واسط و القادسـية

فضـال عـن  ،تتوىل قياد  املنطقة اجلنوبيـة و السـيطر  علـ  ثـال  حماف ـات هـي البصـر  والناصـرية و العمـار 
وقبـل تنفيـ  عمليـة اغتيـال الصـدر  ،(86)ابط و عمليات التنسي  بـن عشـائر السـماو  و النجـف فصل الرت 

ال ــاين، قــا  الن ــا  الســاب  بنقــل قــوات محــوراي )حــرل مجهــوري( إىل منطقــة الصــوير  وفرقــة نبوخــ  نصــر، 
سـالي  حرل مجهوري إىل كربالء، فضـال عـن االلويـة الـي نقلـت مـن  ـال العـرا  إىل النجـف، كأحـد اال

 .(87)للسيطر  عل  املوقف
وفضــال  عــن ذلــك االســتبا  االمــين االحتيــاطي الــ ي جــاء قبــل تنفيــ  عمليــة االغتيــال، فقــد حــد  
تصــعيد بــن الصــدر ال ــاين والســلطة، وكانــت كلهــا تنــ ر بوقــوع اجلرميــة، ))ففــي شــهر رمضــان الــ ي ســب  

 (88)عــة، يف الن ــري مــن املــدن العراقيــة((جرميــة االغتيــال، حاولــت الســلطة ان تتــدخل يف مســار صــال  اجلم
 فهي:

حاولت ان تبت  هؤالء الـوكالء مـن خـالل الطلـ  املتنـرر مـنهم ابلـدعاء إىل الـرئيس العراقـي السـاب ،  .2
وم ينـــن هـــ ا الطلـــ  جديـــدا، بـــل حاولـــت الســـلطة مـــرات عديـــد  دون جـــدوى، لـــ لك قـــررت ان 

 .(89)تست د  ه ا الطل  ورقة ضغط من اجل تصعيد املواجهة
وعنــدما فشــلت الســلطة يف انتــ اع الــدعاء لصــدا ، ذهبــت تلجــا إىل اســلوهبا التهديــدي املعــرو  مــن  .1

اجل ايقا  صال  اجلمعة والي اصر الصدر ال اين عل  اقامتها واوص  ابقامتها حىت بعد استشهاده 
 .(91)بعد ان اصر عل  رفض الدعاء لصدا  هب ه الصال  مهما كان ال من

                                                        
 املصدر نفس . - 87
  .11/1/1112صحيفة احليا ، يف عددها الصادر يف  - 86
رئيس الوزراء العراقـي السـاب ، وقائـد عمليـات الفـرات من مواليد اببل،  حية اإلما ، عضو قياد  قطرية يف ح ب البع ، و  - 85

  .1117االوسط اثناء دخول القوات االمرينية العرا  عا  
 صحيفة القبس النويتية، املصدر الساب . - 84
 صحيفة احليا ، مصدر ساب . - 83
  .2999آذار  29صحيفة احليا  البنانية الصادر  بتاريخ  - 88
 .151ن، صعادل رؤو ، مرجعية امليدا - 89
 .151عادل رؤو ، مرجعية امليدان، ص  - 91
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هديــد حاولــت الســلطة ان تفــرض أئمــة مجعــة اتبعــن لــوزار  االوقــا  الــي تريــدها ويف ســيا  هــ ا الت .7
 الدولة، إال أن كل حماوالهتا يف ه ا اجملال فشلت الن النال رفضوا الصال  وراء عمالء الدولة.

وتطورت املواجهـة بعـد ذلـك إىل صـدامات سـبقت اغتيـال الصـدر ال ـاين يف عـدد مـن املـدن العراقيـة،  .6
 .(92)ية حي  سقط عدد من الشهداء واعتقلت الدولة عدد من وكالء الصدر ال اينمنها الناصر 

مث واصــلت الدولــة اعتــدائها عنــدما قامــت بعمليــة انـــ ال علــ  مســجد النوفــة والــ ي لــ  أثــر اترخيـــي  .5
واجتماعي كبـري يف نفـول املسـلمن وب ريعـة املنـاور  العسـنرية، فقامـت قـوات األمـن ورجـال السـلطة 

 بفتح االبواب الرئيسـية ابلقـو ، وكانـت هنـاك قـو  عسـنرية متحصـنة داخـل املسـجد، واجلي  الشعيب
واعتـــربت هـــ ه العمليـــة اســـتف ازا ملشـــاعر املصـــلن واملســـلمن بشـــنل عـــا  وأتيت انتهاكـــا حلريـــة امـــاكن 

 .(91)العباد  واست د  الن ا  ه ه املمارسات لنشر االرهاب وارو 
د صاد  الصدر عن االستمرار يف املواجهة واملطالبة العلنية من م توقف ه ه االجراءات الشهيد حمم .4

علــ  منــرب صــال  اجلمعــة يف جــام  النوفــة ابطــال  ســرا  املعتقلــن مــن خــالل هتافــات امــر مجهــور 
مث قــال الســيد الصــدر  (97)املصــلن برتديــدها ))نريــد.. نريــد.. فــورا.. فــورا.. اطــال  ســرا  املعتقلــن((

اعتقـــال خطبــاء اجلمعـــة ارفعـــوا اصــواتنم ابلصـــال  علــ  حممـــد و آل حممـــد، ال ــاين ))الجـــل اســتننار 
و الجــل عــد  حصــول ذلــك  ،صــلوا علــ  حممــد و آل حممــد ،والجــل املطالبــة ابطــال  ســراحهم فــورا

مستقبال الصال  عل  حممـد وآل حممـد وهنـاك فنـر  انشـاء بنـاء يف مسـجد النوفـة ليعيـ  املصـلن يف 
 .(96)ه ه الفنر  اربي ة الصال  عل  حممد وآل حممد((يو  اجلمعة، والجل استننار 

لقد قا  الصدر ال اين بتحويل املطال  إىل شعارات يرددها وأيمر اجلمهور برتديدها يف سـيا  خطابـ  
ال ي اتسم ابلوضو ، ولعل ه ه ال ـاهر  هـي االوىل مـن نوعهـا يف العـرا ، حيـ  م يعتـد الشـارع العراقـي 

 .(95)عار بنفس  م  اجلمهورعل  ان يردد الفقي  الش
ويف ظل رفض السيد الصدر ال اين ووكالئ  املتنرر لطلبات السلطة الدعاء لرئيس الدولة، ويف سيا   .2

، ونيابـــة عـــن الـــرئس العراقـــي علـــ  (94)تصـــاعد وتـــري  املواجهـــة بـــن الطـــرفن قـــا  حممـــد محـــ   ال بيـــدي
))حتريـر النعبـة(( وآخـرى دعـو  صـدا   مطالبة الصـدر ال ـاين وقبـل يـومن مـن عمليـة االغتيـال بفتـوى

                                                        
للم يــد مــن املعلومــات حــول علميــات االعتقــال، والشــهداء وا ــائهم ومــدلم، ين ــر بيــان حــ ب الــدعو  اإلســالمية حــول  - 92

دان،  ، نقـــال عـــن عـــادل رؤو ، مرجعيـــة امليـــ2999شـــباط  11اغتيـــال آيـــة هللا الع مـــ  الســـيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر، بتـــاريخ 
 .152ص

  .2999شباط  6(، 288صحيفة املوقف السورية، العدد ) - 91
  .2999كانون ال اين   19هـ املواف  2629شوال  27( يف 61السيد حممد حممد صاد  الصدر، خطبة اجلمعة رقم ) - 97
 (.61خطبة اجلمعة رقم ) - 96
  .2999ذار (، قم املقدسة، آ295حممد ابقر احلنيم، صحيفة الرافدين، العدد ) - 95
كان حممـد محـ   ال بيـدي املسـؤول املباشـر مـن قبـل حنومـة بغـداد علـ  حماف ـات الفـرات االوسـط والقائـد العسـنري العـا    - 94

 فيها.
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ورابعــا  (93)للشــعوب العربيــة لالطاحــة حبنامهــا واثل ــة تتعلــ  ابغتيــال الشــهيدين الربوجــردي والغــروي
 .(98)اعالن اجلهاد مبا يتواف  م  سياسات الرئيس العراقي

إىل كــربالء طالبـت الســلطة الصـدر ال ــاين مبنــ  املسـري  الســنوية الــي يقـو  عشــرات االلــو  مـن املشــا   .1
، لنن السيد اصدر امرا إىل النال ابلتوج  إىل كربالء وذلـك خرقـا للمنـ  (99)من خمتلف مدن العرا 

الــ ي اصــدرت  الســلطة االمنيــة وقــد اســتجاب الــ وار لطلــ  الصــدر ال ــاين وتوجهــوا إىل كــربالء لنــن 
منـــ  ان  الســلطات ســرعان مــا طلبــت مــن الصــدر الرتاجـــ  عــن موقفــ  فــرفض، فهــدد ابلقتــل وطلــ 

ينتــ  ان ال ــرو  ال تســمح مب ــل هــ ه الت ــاهر  فــرفض وكتــ  امــرا يقــول ))ان الدولــة لنــ  الــ ار  
 .(211)وعل  النال االستجابة((

مث طلـــ  الن ـــا  منـــ  ان يقلـــ  احلضـــور لصـــال  اجلمعـــة خـــارج مســـجد النوفـــة، وحصـــرها بـــداخل 
مـن الـ ين ضـيقوا علـ  ال ائـرين املسجد فقـط لننـ  رفـض ذلـك يف ارطبـة ووجـ  توبي ـا إىل رجـال اال

 .(101)واملصلن
ويف خطبت  االخري  قال السيد الصدر ال اين حـول املسـري إىل كـربالء مـا يلـي ))الشـك ان افضـل 
ما تفعل  أي دولة جملتمعها ولشعبها هو اعطاء احلرية للتصر  والقيا  ابلشعائر الدينيـة والتنفـيس 

ال يضـــر الدولـــة اصـــال وال ميـــت إىل سياســـتها وإىل   عـــن قناعاتـــ  النفســـية والعقليـــة ابلشـــنر الـــ ي
كيالا ابي صلة اننا االن يف ن رهم يف ظرو  احلصار االقتصادي الغاشم من الراجح ان نواجـ  
االستعمار مبا يغيض  وخاصة الشعائر الدينية والسري إىل كربالء املقدسة اذن ستنون ه ه الشعري 

ر واملستننرين للحصار وخطو  جيد  مينن ان تنون املقدسة إىل جان  السائرين ضد االستعما
 فمــا قيــل هنــا مــن ان ال ــر  احلصــاريتــدرجييا لفــك احلصــار والضــغط الشــعيب علــ  االســتعمار 

يناســ  القــول ابملســري إىل كــربالء، لــيس امــرا مقبــوال بطبيعــة احلــال بــل االمــر ابلعنــس وال حيتــاج 
 .(102)جتماعي ال ي نعيش ((ذلك احلد إىل التفات  بسيطة إىل واق  احلال اال

يف وبعد ذلك اتصل صدا  تلفونيا ابلصدر ال اين وطل  من  من  التحرك فرفض، فصدر امر بوضع   .7
ه يف املــدن العراقيــة، لنــن الصــدر ال ــاين خــر  امــر االقامــة اجلربيــة مــ  ءاالقامــة اجلربيــة، واعتقــل وكــال

( ممــا اغضــ  65وهــي اجلمعـة )فـة وصــل  اخـر صــال  مجعـة و ولديـ  مصــطف  ومؤمـل وذهــ  إىل الن
. ويقول السيد احلنيم ))ان املواجهـة يف (217)السلطة فقررت الت ل  من  ودبرت ل  عملية االغتيال

                                                        
لقد رفض الصدر ال اين طلبا للن ا  قبل مخسة اشهر من استشهاده ان يقـول ضـمن خطبـة اجلمعـة ابن السـلطات الزالـت  - 93

شــباط  16 عــن قتــل الشــي ن، للم يــد مــن املعلومــات ين ــر، صــحيفة احليــا  اللبنانيــة يف عــددها الصــادر تســع  إىل اعتقــال املســؤولن
2999.  
  .2999( آذار 296صحيفة نداء الرافدين، قم املقدسة، العدد ) - 98
 من شهر صفر.من كل عا  يف العشرين  يتوج  ال وار إىل كربالء سريا عل  االقدا  ب كرى اربعينية اإلما  احلسن  - 99

  .2/21/1114لقاء م  جابر ارفاجي، منت  الشهيد الصدر، النجف االشر ،  - 211
 .8 ، ص2999نبيل اسن، اإلما  املغدور، صحيفة احليا  اللبنانية، اذار  - 212
هـــــأ املوافـــــ  2629ذي القعـــــد   7( بتـــــاريخ 65الســـــيد حممـــــد حممـــــد صـــــاد  الصـــــدر، خطبـــــة اجلمعـــــة االخـــــري ، رقـــــم ) - 211

29/1/2999.  
 نبيل اسن، املصدر الساب . - 217
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اشــناوا الســرية والعلنيــة بــدات بشــنل حــاد بــن الصــدر ال ــاين والســلطة منــ  االســابي  االوىل القامــة 
لطة لتنفي  اغتيال السيد الصدر قامت . ويف سياقات استعداد الس(216)صال  اجلمعة وحىت اغتيال ((

شــــباط  28جمموعــــة مــــن عناصــــر االمــــن ارــــاص ابلتحــــرك مــــن بغــــداد إىل النجــــف مســــاء ارمــــيس 
، وابلغت كافة نقاط السيطرات واملفارز االمنيـة علـ  الطريـ  بـن بغـداد والنجـف، ابن (215) 2999

واحل ر والتاه  واتمن وصول جمموعة خاصة ستجتاز الطري  يف اوقات حمدد ، مما يتطل  النتمان 
شـباط  29اجلمي  إىل مناط  امنية لتنفي  مهمة علـ  جانـ  مـن ارطـور ، وبعـد غـروب يـو  اجلمعـة 

  اغلقـت هــ ه العناصــر كــل ااــالت العامــة يف الشـارع الــ ي لــت فيــ  عمليــة االغتيــال وابلــج 2999
  هـ ه االجـراءات كمـا ان ممـا اسـتوج اصحاب ااالت ان ش صية قيادية ست ور االما  علـي 

مفارز خاصة من وحدات الطوارئ واالمن اراص اغلقت مناف  املدينـة والشـوارع القريبـة مـن منتـ  
 .(214)الصدر ال اين ومن ل ((

 ة اغتيال الصدر الثاني واستشهاده م  نجليه:مليع

 7و  اجلمعة استشهد الصدر ال اين م  ولدي  مصطف  ومؤمل يف الساعة ال امنة والنصف من مساء ي
 .(107) 29/1/2999هـ 2629ذي القعد  

لقد استطعت بتوفي  من هللا العلي القدير ان احصل عل  اد  التفاصيل حول عمليـة اغتيـال الصـدر 
ال اين وولدي ، من خالل املقابالت الش صية للمشايخ والعلماء الـ ين عاشـوا مـ  الصـدر ال ـاين منـ  اول 

وتوجـ  إىل  شـهاده حيـ  وّدعهـم يف ابب صـحن اإلمـا  علـي يو  صل  يف مسجد النوفـة وحـىت است
 .(108)داره الواقعة يف احد احياء النجف وال ي يسم  )منطقة احلنانة(

وك لك حصلت عل  املعلومات من العديد من املصادر الي كتبت حول عمليـة االغتيـال ولقـد كتـ  
 (109)عمليــة اغتيــال الصــدر ال ــاين حــد طــالب الســيد حــولأايــة هللا الع مــ  الشــيخ حممــد اليعقــوي وهــو 

 قائال.
 ، ذهبــت إىل منتــ  الشــهيد الصــدر ال ــاين، والــ ي يقــ  29/1/2999))ويف صــبيحة يــو  اجلمعــة 

مقابل الصحن احليدري الشريف من جهة ابب القبلة، وكنت اجلس يوميا يف غرفة خاصـة، مقابـل الغرفـة 
ء حـوائجهم بعـد ان اتسـعت مرجعيتـ  يف االشـهر الي اخت ها السيد نفس  لالجابة عـن اسـئلة النـال وقضـا

، وبقـي هـو إلدار  االمـور (110)االخري  وازداد ازدحا  النال، فلم يب  ل  وقت وـ ه املسـؤولية فحووـا علـيّ 
                                                        

  .2999/ اذار/ 22(، 295حممد ابقر احلنيم، صحيفة نداء الرافدين، العدد ) - 216
  .2999/ اذار/ 29صحيفة احليا  اللبنانية يف  - 215
  .2999/اذار/ 29صحيفة احليا  اللبنانية يف  - 214
  .3/22/1114الصدر يف النجف االشر ، يو  االربعاء لقاء لباح  م  الشيخ اسعد الناصري يف منت  الشهيد  - 213
ابُاه الشارع املؤدي إىل النوفة، قرب سـاحة  وهو احد احياء النجف االشر  وال ي يق   ال مرقد اإلما  علي  - 218

 ثور  العشرين.
 وما بعدها. 217الشيخ حممد اليعقوي، الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص  - 219
 .216ص  املصدر نفس  - 221
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يف كــل  العامــة وقــد شــهد  يف ذلــك اليــو  ان مدينــة النجــف علــ  غــري عادهتــا فــالقوات العســنرية منتشــر 
، وهو اليـو  الـ ي (111) 29/1/2999عن سر ذلك فقيل لنا اليو  هو  لنامنان واالجواء منهربة وتسأ

حتتفل ب  املدينة ر يا حتت اسم يو  اااف ة لنننا قلنا ان ه ه املناسبة ليست جديد  وم ينن حيتفـل هبـا 
هب ه امل اهر مـن قبـل ويف السـاعة احلاديـة عشـر  قبـل ال هـر غـادر  ا  والسـيد الصـدر إىل مسـجد النوفـة 

اء صال  اجلمعة، ابمامـة السـيد الصـدر ال ـاين، حيـ  كـان حيجـ  منـان خلـف السـيد مباشـر  العضـاء الد
املنتـــ ، والن اغلـــ  الصـــفو  املتقدمـــة تشـــغل املنـــان مـــن وقـــت مبنـــر، أي قبـــل طلـــوع الشـــمس، الن 
املصـــــلن اتـــــون مـــــن مجيـــــ  اااف ـــــات القريبـــــة مـــــن النجـــــف الداء صـــــال  اجلمعـــــة خلـــــف الســـــيد الصـــــدر 

، وعندما وصلنا إىل مسجد النوفـة، ارتـدى السـيد كفنـ  والقـ  خطبـي الصـال  وكانـت ارطبـة (112)ال اين
االخري  ارامسة واالربعـن وهـي ختـ  الغجـر وان امللفـت للن ـر يف تلـك اجلمعـة هـو زحـا  النـال للصـال  

ابالضـافة إىل  ةاملسجد وشوارع النوفة القريبة من املسجد، ووصل ال حا  إىل جسر لر النوف ي  امتألحب
. وبعــد انتهــاء صــال  اجلمعــة ذهــ  الســيد إىل (113)ســبو  يف النجــف والنوفــةاملغــري التواجــد العســنري 

ـــرباين مـــ  اعضـــاء املنتـــ  والطلبـــة وذهبـــت ا  إىل داري وعنـــد اذان املغـــرب قـــا  الســـيد بصـــال  املغـــرب  ال
ذهبنــا إىل الــرباين الن الســيد وكنــا نصــلي خلفــ  وبعــد انتهــاء الصــال  و  والعشــاء يف حــر  اإلمــا  علــي 

الصـــدر ال ــــاين كانــــت لديــــ  عــــاد  يــــو  اجلمعــــة يقـــيم جملــــس عــــ اء يف الــــرباين يســــتمر حــــىت الســــاعة ال امنــــة 
بعـــدها خـــرج مـــ  ولديـــ  مصـــطف  ومؤمـــل وســـلم علـــ  احلضـــور مـــن وكـــالء وطـــالب وركـــ   (114)مســـاءا

 منطقة احلنانـة ويف تقـاط  سـاحة بسيارت  م  ولدي  وكانت من نوع متسوبيشي رصاصية اللون إىل داره يف
وامطـرت سـيار  الصـدر بوابـل مـن  (115)ثور  العشرين تصـدت لـ  سـيار  امرينيـة الصـن  )نـوع اولـدزموبيل(

الرصــاص مــن رشاشــات نــوع كالشــننو ، فاصــطدمت ســيار  الســيد بشــجر  كانــت علــ  الرصــيف قــرب 
خـروجهم وجـدوا سـيار  السـيد  جامعة الصدر الدينية فسم  طالب جامعة الصـدر اطـال  الرصـاص وعنـد

الصــدر ال ــاين وفيهــا الســيد واوالده وشــاهدوا ثالثــة مســلحن يركبــون الســيار  املفتحــ  االبــواب وــم لتنطلــ  
، ويف نفــس اللح ـة جــاءت سـيارات االمـن ارــاص ومعهـا ســيار  (116)السـيار  بسـرعة فائقــة ابُـاه كـربالء

اثنــان مــن جامعــة الصــدر تــا الشــيخ نــد  الســاعدي االســعا  لنقــل املصــابن إىل املستشــف  فاســرع إىل 
معاون العميد لشؤون الطلبة والشيخ علـي خليفـة مـن طلبـة املرحلـة ال انيـة، وقـالوا يل ان السـيد واوالده قـد 
اطل  عليهم النار وهم االن يف املستشف  الرئيسي ف هبت فورا إىل املستشف  وكانت مطوقة برجال االمن 

ئــات مــن طلبــة الســيد الصــدر ورجــال الــدين فاقرتبــت مــن الضــابط املشــر  علــ  والبــاب موصــد  بوجــ  امل

                                                        
كــان الن ــا  الســاب  قــد خصــ  لنــل حماف ــة يــو  حيتفــل بــ  )يســم  يــو  اااف ــة(، وهــو امــا مناســبة دينيــة او مناســبة   - 222

 سياسية لتلك اااف ة.
 .215ص  ،الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف  - 221
 .213املصدر نفس ، ص - 227
 .218املصدر نفس ، ص - 226
 ن يست د  ه ا النوع من السيارات رجال امل ابرات العراقية من ذوي الرت  العالية، اللا حدي ة وسريعة.كا  - 225
 .218املصدر نفس ، ص - 224
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الباب وعرفت  بنفسي فاذن يل بشرط ختلي النال عن ال حا  وابتعـادهم عـن ابب املستشـف  فطلبـت مـنهم 
ذلك فاستجابوا يل عل  ان اعود إليهم ابررب الصحيح وعندما دخلت إىل جنا  الطوارئ وجـدت السـيد 

، والشــيخ (119)والشــيخ امحــد النــويف (118)، والشــيخ اســعد الناصــري(117)د ســلطان كالنــرتمقتــدى والســي
، فحاولت الدخول إىل غرفة العمليات للتأكد من حالة السـيد فمنعـوين لنـن الوضـ  (120)جابر ارفاجي

يشــري إىل انتهــاء كــل شــيء فــدخل الشــيخ اســعد الناصــري إىل غرفــة العمليــات فوجــد الســيد الصــدر ال ــاين 
فانسح  السيد  (121)مؤمل قد قضي حنبهما اما السيد مصطف  فقد بقي يعاين الن عات االخري والسيد 

مقتدى والشيخ اسعد الناصري إىل دار السيد الصدر ال اين لينـون السـيد مقتـدى قريبـا مـن العائلـة وبقينـا 
الوفيـات مث حنن يف املستشف  حىت استدعينا إىل غرفة الطبي  الخـ  املعلومـات مـن اجـل امـالء شـهادات 

انت ــر  اك ــر مــن ثــال  ســاعات لتســليم اجل ــامن إلينــا وقــد اغلقــت الشــوارع العامــة ومنــ  التجــوال وكنــا ال 
نرى سوى سيارات االمن واالمن اراص والسـيارات العسـنرية وقـد قمـت ابالتصـال بـبعض زعمـاء احلـوز  

، (122)هم ولنــن دون جــدوىورجــال الــدين يف النجــف مــن اجــل احلضــور الســتال  الشــهداء والصــال  علــي
ويف لــا  الســاعة الواحــد  والنصــف بعــد منتصــف الليــل قمــت ا  واخــواين مــن طلبــة الصــدر ال ــاين حبمــل 
االجســاد يف ســيار  منشــوفة ترافقنــا اك ــر مــن اربعــن ســيار  صــغري  وكبــري  وهــي حتمــل القــوات املدججـــة 

سل والتنفن واستمرت عملية الغسل حىت ، فقا  طلبة السيد ابجراء عملية الغ(123)ابلسال  إىل املغتسل
صــال  الصــبح وكــان مــن بــن قــاد  االمــن طــاهر جليــل احلبــوش مــدير االمــن العــا  وقائــد حســن العــوادي 
حمافظ النجف وعدد مـن ضـباط اجلـي  واالمـن واالمـن ارـاص وكـان حممـد محـ   ال بيـدي ومحايتـ  اراصـة 

دفن، وعلمـت انـ  كـان علـ  اتصـال مباشـر ابوـاتف مـ  ينت رون يف بناية حماف ة النجف اكمـال عمليـة الـ
قصــي الــ ي امــره ابكمــال عمليــة الــدفن قبــل شــرو  الشــمس، مث قمنــا حبمــل االجســاد ال الثــة إىل ضــريح 

للصال  عليها وكان السيد الشـهيد يقـول لنـا اذا قـال استشـهدت او مـت فـال يقـو  احـد  اإلما  علي 

                                                        
  .3/22/1114لقاء للباح  م  الشيخ امحد النويف، منت  الشهيد الصدر يف النجف االشر  يو  االربعاء  - 223
ـــاين، مـــن عـــا    الناصـــرية، احـــد طـــالب 2931مـــن مواليـــد  - 228  ، امـــا  صـــال  اجلمعـــة يف 299  وحـــىت 2997الصـــدر ال 

صــال (، وصـل  مـ  الســيد 65مجـ ، صــل  خلـف السـيد الصـدر ال ــاين يف جـام  النوفـة ) 21الناصـرية عشـرون مجعـة، ومدينــة الصـدر 
شـهيد الصـدر، النجـف لقـاء للباحـ  مـ  الشـيخ اسـعد الناصـري يف منتـ  ال ،صـال  املغـرب والعشـاء يف يـو  ضـريح اإلمـا  علـي 

  .3/22/1114االشر  يف 
 ، اســتاذ فقــ  واصــول يف احلــوز  العلميــة، تتلمــ  علــ  يــد الصــدر ال ــاين يف الفقــ  واالصـــول 2931ولــد يف النوفــة عــا   - 229

 ن، شـارك يف1117 ، حنن والعوملة 2999والبح  ارارج، حضر م  السيد مجي  صلوات اجلمعة، ل  مؤلفات منها خطواات رسالية 
العديد من الندوات والدراسات الدولة، الق  العديد من اااضرات يف جامعات بغداد والنوفة وكربالء، لقاء للباح  م  الشـيخ امحـد 

  .8/22/1114النويف يف منت  الشهيد الصدر يف النجف االشر  يو  
البحـ  ارــارج، مســؤول الرواتــ  يف  ، درل علـ  يــد الســيد الصــدر ال ـاين الفقــ  واالصــول و 2947ولـد يف النوفــة عــا   - 211

منتـ  الصـدر ال ــاين، امـا  مجعـة يف املشــ اب والشـامية، اعتقـل عــد  مـرات يف حيـا  الصــدر ال ـاين، قاضـي شــرعي يف مدينـة الصــدر، 
يشــغل االن احــد اعضــاء منتــ  الشــهيد الصــدر ال ــاين يف النجــف االشــر  وكــ لك تــدريس طلبــة احلــوز  العلميــة، لقــاء للباحــ  مــ  

  .2/22/1114يخ ارفاجي يو  الش
 .276الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص - 212
 .275املصدر نفس ، ص - 211
 .274املصدر نفس ، ص - 217
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، وتقـدمت للصـال  ابذن ويل الفقيـد عنـوياشـنال منـ  يقـول فيهـا ابطافة جنازيت حول الضـريح املقـدل ال
السيد مقتدى وصل  خلفي مخسة عشر من اخواين طلبة السيد ولنن حماطن بعشرات من رجال اشرتى 

. وبـــدا  بـــدفن االجســـاد وكـــان اجلـــو ممطـــرا وطلبـــت مـــن الســـيد حممـــد (124)الســـيد قطعـــة لتنـــون مـــدفنا لـــ 
 (125)فانشد عينية اجلواهري ء احلسن الصايف ان ينشد  ابياات يف راث

  الالالالالالالالالالالالالالداء ملثالالالالالالالالالالالالالالواك مالالالالالالالالالالالالالالت مضالالالالالالالالالالالالالال أل
  مالالالالالالالالالالالالر ثالالالالالالالالالالالالراك  هالالالالالالالالالالالالب النسالالالالالالالالالالالالاليم

 

 تنالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالور ابالبلالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالت االر ع 
 (316) سالالالالالالالالالاليم الكرامالالالالالالالالالالة مالالالالالالالالالالت بل الالالالالالالالالالأل

 

وقبــل ان نــدفن جســدي الشــهيدين مصــطف  ومؤمــل انســح  حمــافظ النجــف قائــد حســن العــوادي 
ــــا البشــــرى إىل حممــــد ــــل احلبــــوش لي ف محــــ   ال بيــــدي وقصــــي ابنتهــــاء كــــل  ومــــدير االمــــن العــــا  طــــاهر جلي

 .(127)شيء
وقـــد ســـجل الـــدكتور علـــي حســـن الشـــمري امل ـــت  ابمـــراض الباطنيـــة والقلبيـــة مشـــاهدات  للح ـــات 
االخري  من حيا  السيد الصدر ال اين وجنلي  حي  كان هو الدكتور االختصاصي ارفر املوجـود يف داخـل 

ت  مطابقة ملـا ذكـره الشـيخ حممـد اليعقـوي وطـالب املستشف  عند حصول عملية االغتيال وكانت مشاهدا
 .(128)السيد الصدر ال اين وال ي اجرى الباح  معهم عد  لقاءات

يف اول اتكيــد مــن نوعــ  علــ  املســتوى ارــارجي مــن اغتيــال الســيد  (129)ولقــد نقلــت صــحيفة احليــا 
يــال الصــدر ال ــاين واكــدت الصــدر ال ــاين واهتــا  قصــي النجــل االصــغر للــرئيس العراقــي ابعطــاء االوامــر ابغت
، انـــ  كـــان يف وقـــت (130)الصـــحيفة نقـــال عـــن النقيـــ  يف جهـــاز امل ـــابرات خالـــد ســـاجت ع يـــ  اجلنـــاي

احلــاد  يف غرفــة العمليــات اراصــة التابعــة جلهــاز امل ــابرات حيــ  اســتم  إىل مناملــة هاتفيــة جــرت بعــد 
يس الوزراء الساب  حممد مح   ال بيدي وقت قصري عل  عملية االغتيال بن قصي وعضو القياد  القطرية رئ

وال ي كان موجودا يف مستشف  النجف واوضح النقي  اجلناي ان قصي عنـدما علـم ان الصـدر ال ـاين م 
                                                        

لقاء للباحـ  مـ  الشـيخ اسـعد الناصـري والشـيخ امحـد النـويف والشـيخ جـابر ارفـاجي والشـيخ كـاظم الناصـري، منتـ   - 216
ال ــاين يف النجــف االشــر ، ودار حــوار صــريح حــول عمليــة االستشــهاد والتغســيل والــدفن للشــهيد الصــدر ال ــاين كمــا  الشــهيد الصــدر

 شاهدوه.
 ، انتقــل إىل 2911هــو حممــد بــن الشــيخ عبــد احلســن اجلــواهري، شــاعر العــرب االكــرب، ولــد يف النجــف االشــر  عــا   - 215

د إىل الـوطن، مث اغـرتب اغرتابـ  االخـري يف سـورا حيـ  تـويف يف مستشـف  دمشـ  بغداد وعمل يف الصحافة، اغرتب اك ر من مر  مث عا
، شـركة الوفـا  للطباعـة، 1 ، للم يد مـن املعلومـات بن ـر، د. ـري كـاظم خليـل واخرون،اجلـواهري شـاعر العـرب االكـرب، ط2993عا  

؛ ادهم اجلنـدي، اعـال  االدب 221 ، ص2959وما بعدها؛ امحد ابو سعيد ، الشعر والشعراء يف العرا ، بريوت،  51 ، ص1115
 .283هـ، ص2738، دمش ، 1والفن، ج
كتبــت هــ ه القصــيد  مبــاء الــ ه  علــ  الــروا  احلســيين الشــريف، للم يــد مــن املعلومــات ين ــر، حممــد عبــال الــدراجي،   - 214

 وما بعدها. 91 ، ص2989القصائد ارالدات يف ح  آل البيت، منتبة االمري، بغداد، 
 .279خ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، صالشي - 213
للم يــد مــن املعلومــات الــي ذكرهــا الــدكتور علــي حســن الشــمري وكــ لك مــا كتــ  عــن عمليــة االستشــهاد يف الــرواات  - 218

( يف 291ملوقـف العـدد )وما بعدها؛ صـحيفة ا 267األخرى، ين ر الشيخ حممد اليعقوي، السيد الشهيد الصدر ال اين كما اعرف ، ص
 ؛ عبــد االمــري الركــاي، الســلطة العراقيــة واملعارضــة 2999شــباط  17 ؛ صــحيفة القــدل العــري الصــادر  يف لنــدن 2999شــباط  15

  . 2999نيسان  25واجملتم ، دالالت يف ضوء مقتل اإلما  الصدر، صحيفة احليا  يف 
  .1112شباط  11صحيفة احليا   - 219
ري  الركن كامل ساجت ع ي  اجلناي، وال ي كان يشغل منص  قائد فيل  يف اجلي  العراقي، وال ي قتل وهو شقي  الف - 271

  ، واهتم قصي نفس  بقتل .2998يف بغداد عا  
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يقتـل وامنـا كــان مصـااب امــر ال بيـدي بقتلـ  واكــد النقيـ  انــ  لنـن مـن االســتماع إىل املناملـة مــ  ثالثـة مــن 
من االتصـاالت يف غرفــة العمليـات التابعـة جلهــاز امل ـابرات حل ــة ضـباط امل ـابرات حيــ  كـان منـاواب لتــا

حصول االغتيال وعدد اجلناي ا اء الضباط وهو النقي  حممد جاسم عطية العاين والنقي  مصلح صاو 
الدليمي واملالز  االول عبال حسـن خضـر الـدوري وذكـر ان العقيـد صـايف حبـر هـ اع العـ اوي والـ ي كـان 

الفنيـــة للعمليـــات اراصـــة ومرافقـــا لل بيـــدي يف املستشـــف  اكـــد ابن ال بيـــدي نفـــ  االمـــر يعمـــل يف الشـــعبة 
ابطال  رصاصة من مسدسـ  علـ  رال السـيد الشـهيد الصـدر ويـ كر ان خالـد اجلنـاي غـادر العـرا  بعـد 

 .(131)اشهر عل  اغتيال الصدر ال اين
عرا  وخارج  والي سـنتطر  إليهـا يف ونتيجة لردود الفعل ضد اغتيال الصدر ال اين وجنلي  يف داخل ال

الصفحات القادمة دفعت السلطة العداد سيناريو للهروب من مسؤولية االغتيال ))وكانـت مديريـة االمـن 
واهتمـتهم ابغتيـال الـ عيم الـديين الراحـل حممـد  (132)العامة يف العرا  اعلنت اعتقال اربعة رجال دين شيعة

لشــيخ عبــد احلســن عبــال النــويف، والشــيخ علــي كــاظم محــاز، حممــد صــاد  الصــدر وجنليــ  االربعــة هــم ا
والطالبـان يف احلـوز  العلميـة امحــد مصـطف  حسـن اردبيلــي، وحيـدر علـي حسـن وقــال بيـان مديريـة االمــن 
العامـة ان نتهمـا خامسـا اليـ ال هـاراب وان اوـد  مـن اغتيـال الصـدر هـو احـدا  فتنـة ردمـة امل ططــات 

. وقـــد عـــرض التلفـــاز (133)ف املعتلقـــن ابلـــم خمـــابرات وعمـــالء مـــاجورين((االمرينيـــة والصـــهيونية و وصـــ
العراقي تسجيال روي في  قصة املعتقلن وال ين يرتدون زي رجال الدين الشيعة، واكد الم هم ال ين قاموا 
 ابغتيال الصدر ال اين وجنلي . واعلنت السلطة احلاكمـة بعـد ثالثـة اسـابي  عـن تنفيـ  حنـم االعـدا  هبـؤالء

وارجعــت اســباب  إىل صــراعات مرجعيــة. لنـــن  (134)االربعــة اهتمــتهم ابغتيــال الســيد الصــدر ال ــاين وجنليــ 
رد علـــ  هــ ه املـــ اعم بقولـــ  ))ان مـــا يقـــال عــن وجـــود خالفـــات بـــن اجنحـــة  (135)الســيد حســـن الصـــدر

عـن اغتيـال املرجعية الشيعية يف داخل النجف وخارج  وان مايشاع عن هـ ه ارالفـات ابعتبارهـا مسـؤولة 
 .(136)حممد صاد  الصدر وولدي  وقبلهم الربوجردي والغروي اوهاما يف اذهان النال((

 الخاتمة 

 يتضح مما تقد : 

                                                        
(، والــي تصــدر عــن مؤسســة شــهيد ااــراب للتبليــج 275 ؛ صــحيفة الــبال ، العــدد )1112شــباط  11صــحيفة احليــا   - 272

 .5 ، ص1114ري من شهر تشرين ال اين، اإلسالمي، االسبوع االخ
 .159عادل رؤو ، مرجعية امليدان، ص - 271
ابرعــ  علــم الــدين، معارضــة خــارج العــرا ، كتبــت هــ ه املقــال حتــت عنــوان، )ملــاذا ُاهلــت واشــنطن ولنــدن حتــ يرا مــن  - 277

تصـال ابالمرينـان والربيطـانين وطلبنـا مـنهم تصفية الصدر عندما اتصل بنا الصدر وقال صدا  يريد ان يقتلين(، فسـارعت املعارضـة لال
 11ان يتحركــوا النقــاذ الصــدر فلــم جنــد ُــاواب مــن احلنــومتن، وم تصــدر حــىت بيــان اســنتنار بعــد عمليــة االغتيــال، صــحيفة احليــا  يف 

  .2999شباط 
 .159عادل رؤو ، مرجعية امليدان، ص - 276
 .217ر علي حممد صاد  الصدر، آل الصدر يف التاريخ، صللم يد من املعلومات عن السيد حسن الصدر، ين  - 275
  .2999اذار  4(، الصادر  يف 996جملة اجمللة، العدد ) - 274

http://abu.edu.iq



 

 م(3999-3993الد ر السياسي للسيد حممد حممد صادق االصدر يف اتريخ االعراق املعاصر ) 

642 

م لت التجربة الصدرية ال انية يف العرا  صور  تصاعدية من صور حركة اإلسال  السياسي يف املسري   .2
بقدر ما عنسـت هـ ه الصـور ، وهـ ا مشـروع اإلسالمية العامة يف العام اإلسالمي ويف العام امج ، و 

الصـــدر ال ـــاين مـــن خصوصـــية  بعـــة مـــن ال ـــرو  واجلغرافيـــة واالبـــداع الـــ ايت الفقهـــي ال ـــوري، فالـــا 
عنست من خالل االداء العا  و ا املشروع وابيات  تواصال م  احلركة اإلسالمية العاملية بنل صورها 

لشـهيد حممـد حممـد صـاد  الصـدر يف هـ ا االطـار وم اهرها االخرى، وان نصا من نصـوص السـيد ا
ينفي لوضو  ه ا املعو يف منامن مشروع  التغيريي، املعو املعرب عن وحد  مصري اإلسال  يف ه ا 
العام، وهـاجس اكتشـا  تنسـي  اج ائـ  ))حيـا هللا مجهـور املـؤمنن امل لصـن يف العـام كلـ  الناصـرين 

هــ ا الــن  ينفــي الكتشــا  الــوعي التنــاملي  ين يف ســبيل ((.لدينــ  والــ ابن عــن شــريعت  واجملاهــد
حلركـــة تغيرييـــة تقـــو  علـــ  تعـــدد واليـــة الفقيـــ  وواليـــة االمـــر مـــ  احلركـــة االمجاليـــة بنـــل ُلياهتـــا للعـــام 

فاذا كــان الطريــ  إىل التنامــل والوحــد  واالنســجا ، ال ايت عــرب املنــاه  املباشــر  فعندئــ  ،اإلســالمي
)املتــــوتر(( ازاء الفقهــــاء ))الســــاكتن(( وان انقســــا  الشــــارع العراقــــي حــــول سننتشــــف ان ارطــــاب )

))املرجعيــــة(( وان جهــــود االصــــال  للحــــوز  ستصــــبح شــــرطا ضــــرورا للوصــــول إىل اتســــيس املشــــروع 
التغيــريي الســليم، الجنــاز وحــد  حقيقيــة، وتنامــل حقيقــي، ومــن هنــا يقــد  لنــا الصــدر ال ــاين منهجــا 

لتنامل، وهو مـنه  اجلـدل الـداخلي ال مـن اجـل اجلـدل الـداخلي ب اتـ  امنـا عمليا للوصول إىل ه ا ا
 من اجل الوصول إىل االهدا  النربى.

قد  السيد حممد حممد صاد  الصدر منوذجا جديدا لتعاطي الفقي  م  السـلطة، وهـو منـوذج جيـد لـ   .1
كمــــــا اشــــــر  يف مصــــــادي  يف اتريــــــخ اشــــــنالية العالقــــــة بــــــن الفقيــــــ  والســــــلطة. إال ان اجلديــــــد فيــــــ   

))املفارقات(( هو سلطة صدا  حسن بنل خصوصياهتا الدموية وامنانية ))حتييدها(( لفرت ، وانت اع 
بعض االدوات من يدها، والدخول معها يف معادلة صراع علنية معادلـة، هـي حباجـة إىل قـراء  دقيقـة 

 مــري هــ ه املتغــريات واملــؤثرات للمتغـريات الــي مــرت هبــا الســلطة، واملــؤثرات ارارجيـة عليهــا، ومــن مث ت
لصاو املشروع لصح ذايت من جهة، وبناء إسالمي جديد من جهة اثنية. لقد خاض الصدر ال ـاين 
ه ه املعادلة والتقط كل الفرص الداخلية وارارجية لني ينون طرفا قوا فيها، وه ا مـا م يفنـر فيـ  

نـ  كـ من لـ لك. ولـو ان مـا يقـال سـينون فقي  او مرج  يف العرا . ولـ لك فهـو حتمـل مـا سـيقال ع
فهو ازاء من كان يقول عن  ابن  ))فقي  السـلطة(( او ))مرجـ  السـلطة(( مـارل خطـااب  ،قاسيا ومريرا

ال ينفـــك يوضـــح، وحيـــاول ان حييـــد خصـــوم ، وحيـــاول ابُـــاه التوحيـــد، رغـــم بعـــض ))التـــوتر(( الـــ ي 
ة هضمت صـورا و امناطـا للصـراع مـ  السـلطة م ودا حبس  االستشهادي و خبرب  مرتاكم ،انطوى علي 

و لتجــارب ثوريــة وتغيرييــة داخليــة وخارجيــة كبــري  اذ ان مؤهالتــ  الفقهيــة والفنريــة  ،و العالقــة معهــا
وهــ ه ارــرب ، وقــرار االستشــهاد وســلوك  املطــاب  لقولــ ، شــنلت مجيعــا مــاد  انطالقتــ  يف اختــاذ القــرار 

 والشروع مبشروع  التغيريي.
رع، الســيد الصــدر ال ــاين اول مــا انطلــ  حنــو بنــاء قاعــد  شــعبية متفاعلــة وجــاء هــ ا البنــاء انطلــ  مشــ .7

متصـــاعدا عـــرب خطـــوات حتـــرك كـــربى ابُـــاه الوســـط االجتمـــاعي والعشـــائري، تطلبـــت ارـــروج علـــ  
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))املــــالو (( املرجعــــي او علــــ  ))العــــر (( املرجعــــي وقيامــــ  جبــــوالت وزارات إىل العشــــائر العراقيــــة 
  ،عل  اوضاعها وبناء عالقات معهـا ومـن مث اخـريا وضـ  فقـ  خـاص هبـا انـدرج يف السـيا  واالطالع

كمـا تطلـ  بنـاء القاعـد  الشـعبية، ُـاوز خطـاب ))الفقيـ (( املنتـوب إىل خطـاب الفقيـ  املسـموع، 
وإىل تنشـيط االتصـاالت مـ  النـال، وإىل مواكبـة تـومهم وشـؤولم والعمـل بفقـ  الواقـ  او فقـ  احليـا  

ل مــا تلــد مــن جديــد مــ  مــرور الــ من اضــافة إىل التواجــد امليــداين معهــم، وربــط مصــري الفقيــ  مــ  بنــ
مصريهم. وابلطب  ان هـ ا الواقـ  م الفـ  الشـع  العراقـي مـن قبـل لـ ا فانـ  شـنل ووضـوحا لـ  بـدور 

 الفقي ، ومن مث تعاطفا مع .
للعمــل اإلســالمي وان هنــاك قصــورا  اثبتــت ُربــة الصــدر ال ــاين ان الشــع  العراقــي خيتــ ن االســتجابة .6

قيادا دينيا يف حتريـك عوامـل التفاعـل لديـ ، ومـن  حيـة اخـرى فـان ال ـرو  االسـت نائية الـي ميـر هبـا 
هــ ا الشــع  و املتم لــة ابحلصــار واجلــوع واالرهــاب آنــ اك قــد م لــت عــامال اضــافيا يف اجنــا  التجربــة 

 ،دائمـا إىل التطلـ  حنـو البـديل -أي الشـع   -دفعـ  اذ ان ه ه ال رو  القاسـية ت ،الصدرية ال انية
 ،عرب قياد  ميدانية جديد  تدف  ب  عل  الدوا  حنو البح  عن متنفس يعرب ب  عن مشاعره و األمـة

فانـ  تفاعـل  ،وحبنم ُري  ه ا الشع  لتجارب سياسية عديد  م توصل  إال إىل ه ا الواق  السيء
ذ مبجرد ان حترك السيد حممد حممد صاد  الصدر ابُاه  فانـ  و الزال يتفاعل م  طر  اإلسالمي ا

و رمبـــا ان هنالـــك مـــن يقـــول ان اســـتجابة هـــ ا  ،اســـتجاب اســـتجابة واضـــحة ال ختلـــو مـــن الشـــجاعة
ابلتحــرك  ،للصـدر ال ـاين - حـت  –الشـع  انطلقـت يف جـ ء منهـا مــن وعيـ  مبوقـف السـلطة الــي 

ومن مث قرر االلتحا  هب ه التجربـة ولـ ا فـان النـال الـ ين االمر ال ي ازال ج ءا من امل او  لدي ، 
التقوا برك  الصدر ال اين م ينتفضـوا كلهـم بعـد اغتيالـ . ورمبـا تنـون وجهـة الن ـر هـ ه ))صـحيحة(( 
بشــنل ج ئــي وحمــدود واذا قيســت التجربــة بنتائجهــا وكلياهتــا وظروفهــا واحتياطــات الســلطة وطبيعتهــا 

جلمهور الصدري ال اين كان ل  رد فعل ولو ان  ال يتناس  م  ما حصـل فان االمر ال يبدو ك لك فا
حبنم ال رو  االمنية القاسية الي تقيده إال ان  ومن املؤكد قـد اختـ ن وعـي هـ ه التجربـة املهمـة مـن 

 اترخي  املعاصر.
حلــوز  ل ــل ااــور اآلخــر الــ ي شــنل معلمــا مــن معــام مشــروع الصــدر ال ــاين التغيــريي ابلعالقــة بــن ا .5

واألمــة، واكتشــا  االليــات واالســالي  والطــر  النفيلــة ابجيــاد عالقــة مــن نــوع اخــر بينهمــا، وكانــت 
صال  اجلمعة اكرب آلية تواصلية بن الفقي  واجملتم  وبن احلوز  واألمة، اذ م يعمل هب ه من قبـل، إال 

سـت نائية، واوصـ  بضـرور  او بشنل حمدود، ولوعي السيد الصـدر ال ـاين ابتيتهـا فانـ  اعطاهـا اتيـة ا
فاســتطاع بـــ لك ان ينجــ  شـــبنة مـــن املفــاهيم اراصـــة، مفـــاهيم  ،وجــوب مواصـــلتها حــىت بعـــد موتـــ 

اجتماعيــة، ومفــاهيم حــول شـؤون القيــاد  ومفــاهيم حــول الشـؤون ال قافيــة والسياســية االخــرى  -دينيـة
دد مالمــح مشــروع  و وحــ ،شــنلت مبجملهــا نســيجا معرفيــا متجانســا، ميــ ه عــن ســواه مــن الفقهــاء

فلقد جاء ه ا النسي  املعريف بشيء من الفراد  وارصوصية واالبتنار، فهو ُاوز املشرتكات  ،ُربت 
وال وابـــت مـــن خـــالل اســـتيعاهبا، وابـــرز معـــام قراءتـــ  اراصـــة لتعـــاليم اإلســـال  الـــي تنتمـــي لالجتهـــاد 
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هــو م ينتمــي بعــد استشــهاده إىل اتريــخ البشــري، او الفهــم البشــري للــدين والرســالة الســماوية، ولــ ا ف
)الفقهاء التقليدين( بل ان  انتم  إىل اتريخ الفقهاء ال ورين املبدعن املطورين اجملددين، واضـا  إىل 

 تراكمهم املعريف ُربة جديد  وا فرادهتا يف ك ري من االمور واملسائل.
االكرب اكماال او ترمجة لطمو  الشهيد وما بدى عل  ه ا املشروع ان  جاء يف ج ئ  العملي والن ري  .4

الصدر االول )حممد ابقر( ال ي بق  حبيسا يف صدره وم تسمح ل  ال رو ، ال ظرو  الصراع م  
السـلطة وال ظـرو  املؤسسـة الدينيـة الشـيعية الداخليـة وال ظـرو  الـوعي اجملتمعـي ان يتصـدى وــا اذ 

غـــري فنريـــة بـــن الصـــدرين األول وال ـــاين، ورغـــم علـــ  رغـــم املغـــاير  الواضـــحة يف امـــور عديـــد  فنريـــة و 
احتفــاظ ُربــة الصــدر ال ــاين بــبعض ارصوصــيات امليدانيــة إال ان التجربــة بشــنل عــا  جــاءت وكالــا 
صدى الماين الصدر األول الصال  احلوز  ويف وجوبية توجهها حنو اجملتم  ويف ابراز الوج  السياسي 

حياتــ  يف حبــو  فنريــة متطــور  بغيــة ارســاء جــ ور واســال حلركــة اإلســال  وفيمــا قضــ  الصــدر األول 
املدرســة اإلســالمية بنــل ابعادهــا الفلســفية واالقتصــادية واالجتماعيــة وبــدا بــداات يف تطــوير املــنه  
احلوزوي واعلن خطـااب ن ـرا ال خيلـو مـن النقـد لواقـ  هـ ه احلـوز  وحتـرك سياسـيا حتـت ثقـل ال ـرو  

ت عل  دفع  عل  تسري  اجلان  السياسي العملي من مشروع ، جاء ارارجية الي رمبا تنون ساعد
الصدر ال اين من شقن شنال االفراز العلوي الغائ  أو ال ي غي  يف مشروع الصـدر األول الشـ  
املتعلــ  بــدور الفقيــ  العملــي، امليــداين االجتمــاعي، اإلســالمي املنــدك يف األمــة واملــرابط معهــا بعــد ان 

  تعبئتها، والش  ال اين ال ي يواك  حركة التجديد الفقهي مبـا يتناسـ  مـ  اكتشف آليات واسالي
املستجدات والتطورات وهن ا بدا املشروعان متغايران يف ادوارتا تبعا الختال  ال ـرو  والقـدرات 

قائمـة علـ  تواصـل  ،ال اتية، ويف نفس الوقـت كمـال بعضـهما الـبعض، يف صـريور  تصـاعدية تنامليـة
هتمــا قبـل االستشــهاد، وعلــ  رابطـة د  شــاء هللا ان جيعلهـا هنــ ا، ولــو الـا فســرت مــن معـريف يف حيا

ـــــدماء الصـــــدر االول والقـــــدرات ال اتيـــــة وارصوصـــــيات  الـــــبعض، تفســـــريا اثرا مـــــن الصـــــدر ال ـــــاين ل
الش صية فان مغاير  اخرى اساسية بن التجربتن او املشروعن، جاءت كتماي  يف املنهجن، وايضا 

رو  يف تعاطي الصدرين م  اشنالية الفقي  والسلطة، ففيما رفض الصـدر االول ))حتييـد(( تبعا لل 
الســـلطة الكمـــال مشـــروع ، اجتهـــد الصـــدر ال ـــاين هبـــ ا التحييـــد الـــ ي لـــواله ملـــا مت لنجـــاز مشـــروع ، 

 وابلتايل ملا حصل ه ا التنامل التصاعدي بن املشروعن.
تجديـدي للسـيد الصـدر ال ـاين الـ ي ميـ  مشـروع  التغيـريي م ان الدور العملي امليداين االجتماعي ال .3

ات إال وف  خطـة حتـرك عليهـا هـ ا املشـروع، خطـة ملرتنـ ات وآليـات واولـوات بـدات بــ ))حتييـد(( 
الســلطة ومــن مث مرتنــ  اجيــاد قاعــد  شــعبية ومرتنــ  اصــالحي داخلــي للواقــ  اإلســالمي وواقــ  احلــوز  

تجانسة ومتناملـة م لـت خصوصـية التجربـة الصـدرية ال انيـة، وكـل ومرتن  اتسيس من ومة مفاهيم م
تلـــك املرتنـــ ات كانـــت مم وجـــة بواقـــ  سياســـي وخطـــاب سياســـي حيـــاول ان يؤهـــل املشـــروع التغيـــريي 
سياسي يشنل افرازا علوا و ا املشروع التغيريي إال ان السطلة احلاكمة قطعت الطريـ  علـ  ُسـيد 

السياســي( م لمــا قطــ  الطريــ  علــ  ُســيد االفــراز العلــوي الــ ي م لــ  هــ ا االفــراز العلــوي )املشــروع 
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وت والقتـل واالغتيـال الـ ي عمـل فيما بعد مشروع الصدر ال ـاين علـ  الصـدر األول. ان )قـانون( املـ
الن ا  الساب  لعرقلة حركة املشروع اإلسالمي العا  يف العرا ، م حيل رغم بشاعت  دون تنامي ه ا   ب

 املشروع.
قرار اغتيال الصدر ال اين، بعد ان شنل ظـاهر  ملفتـة للن ـر ومالبسـات هـ ا االغتيـال وتوصـيف ان  .8

املواقف ارارجية، وال سـيما االمرينيـة ازاءه البـد ان يقـود إىل فهـم هـ ه ال ـاهر  مـن خـالل املواجهـة 
حممد حممد صاد  االمرينية اإلسالمية النلية اذ ان فهم املوقف االمريني السليب من اغتيال آية هللا 

الصــدر يتطلـــ  حتلــيال علـــ  مســتوين، املســـتوى العراقـــي البحــ  ااـــدود بــدائر  العـــرا  يف االهتمـــا  
االمريني، ومسار الدور االمريني املتصاعد يف ملف ، ومستوى املواجهة االمرينية الغربية االوربية م  

ايـــران، وحـــىت اليـــو ، ويف املســـتوى ))اإلســـال  السياســـي(( الصـــاعد منـــ  انتصـــار ال ـــور  اإلســـالمية يف 
فواشــنطن الــي تبحــ  عــن  ،االول رمبــا شــنل اغتيــال الصــدر ال ــاين هــدفا مشــرتكا امرينيــا صــداميا.

بــديل صــدا  حســن علــ  مــدى مــا يقــارب التســ  ســنوات كانــت ترصــد منــو ال ــاهر  اإلســالمية يف 
ا من سلبياهتا ازاء اإلسـالمين العرا  الي قادها واسسها الشهيد حممد حممد صاد  الصدر، وانطالق

واملعارضة العراقية اإلسالمية الـي ُلـت يف حمطـات مهمـة مـن اتريـخ االزمـة العراقيـة الراهنـة كانتفاضـة 
 ، وحصــــار الســــلطة لإلســــالمين يف االهــــوار، والتفــــرج علــــ  اابدهتــــم وخلـــــ  2992شــــعبان/ اذار/ 

فــف مــن لولــا، وحماولــة اخــرتا  املعارضــة ))معارضــات(( عراقيــة تعرقــل عمــل املعارضــة اإلســالمية وخت
اإلسالمية العراقية.. انطالقا من كل ذلك فان شعورها ازاء ظاهر  الصدر ال اين اإلسـالمية ومشـروع  
التغيريي سينون شعورا متسما ابرو  عل  مصـاحلها مـن تطـور هـ ه ال ـاهر  وجناحهـا ولقـد ُسـد 

مـــن عمليـــة اغتيـــال الصـــدر ال ـــاين، فهـــي مواقـــف هـــ ا ارـــو  االمرينـــي الســـليب مـــن خـــالل مواقفهـــا 
جســدت ســلبية عميقــة ملــن حيــاول ان يصــل إىل حقيقــة ))الضوضــاء(( االمرينــي الــ ي ســب  اغتيــال 
الصــدر ال ــاين ابربعــة أو مخســة اشــهر تقريبــا، أي قبــل وبعــد مــا  ــي بقــانون ))حتريــر(( العــرا  الــ ي 

الي رصدها كمساعدات للمعارضة العراقية فلقد  (( مليون دوالر93اخت ه النونغرل االمريني والـ))
ملئت الدعاية االمرينية العام ضجيجا حول ))جديتها(( يف الغيري ه ه املر ، عرب كل السيناريوهات 
مبــا فيهــا ســيناريو تفجــر انتفاضــة جديــد  ضــد الن ــا  احلــاكم يف العــرا ، إال ان درجــة وســيا  التــوتر 

نفجاره عل  شنل صدامات واحتجاجات حمدود  م  قوات امن ال ي خيم عل  الشارع العراقي، وا
السلطة يف العرا ، كان يشـنل احتمـاال شـب  اكيـد النفجـار كلـي يف الشـارع العراقـي لـو ان واشـنطن 
تدخلت بشنل من االشنال، إال الا أي واشنطن بقيت متفرجة عل  االغتيال ومـا بعـده مـن ردود 

ك مـــ  صـــدا  حســـن برغبـــة الـــت ل  مـــن هـــ ه ال ـــاهر  فعـــل، مـــن وحـــي االحســـال والشـــعور املشـــرت 
الصـدرية ال انيـة، ومــن هنـا فـان االغتيــال حتـول إىل هــد  مشـرتك لالثنـن، الــوالات املتحـد  وصــدا  

 حسن.
بيق  ان نؤكد يف خالة ه ه ))ارالة(( حجم املعا   والصرب والتحمل واالصرار للشهيد حممد حممد  .9

ا املشروع التغيريي االصـالحي اجلـ ري، الـ ي اسسـ  ورعـاه، ورسـم صاد  الصدر من اجل اجناز ه 

http://abu.edu.iq



 

 م(3999-3993الد ر السياسي للسيد حممد حممد صادق االصدر يف اتريخ االعراق املعاصر ) 

645 

مالحمــ  مــن خــالل خطــوط عامــة وحمــاور ومرتنــ ات وضــحها هــ ا البحــ  بشــنل تــوثيقي، مشــروع 
ختمــــ  ابستشــــهاد ))مرجعــــي(( ال ينتمــــي إىل اتريــــخ االستشــــهاد املتعــــار  امنــــا ايت حصــــيلة ل قافــــة 

وقـــــرار  ،الواقــــ (( ولـــــيس إىل عرفـــــان االنعـــــ ال واررافـــــةحســــينية ونـــــبض عرفـــــاين ينتمـــــي إىل عرفـــــان ))
استشــهادي واضــح واع، اكدتــ  املنقولــة عنــ ، واكــده الســلوك الــ ي مارســ ، واكــده النفــن الــ ي لفــ  
واقفـا يف صــال  اجلمعـة قبــل ان يلفـ  يف قــربه الـ ي وضــ  فيـ ، بــال تشـيي  وبطريقــة سـرية، حتــت جــنح 

ؤمـل(( كمـا دفـن الشـهيد الصـدر االول مـ  اختـ  ))بنـت ال ال ، حاضـنا ولديـ  ))مصـطف (( و ))م
اودى(( وسو  لن يستطي  احد ان يغري او ي ور ه ا التاريخ للصدر ال اين ال ي حنمت  وتري  مـن 

 السجن والدرل والتقوى وال ورية.
اما ما قيل عن عالقت  ابلسلطة اثبتت االحدا  االستغناء عن العود  إىل مناقشت  واثبت ه ا  .21

يف ســيا  االشــنالية التارخييــة لعالقــة الفقيــ  الشــيعي مــ  الســلطة انــ  اكــرب مــن جــرا  الــبعض  البحــ 
واستيعاهبم عل  هضم  وفهم ، ه ا اذا ما ُاوز  القصدية املسـبقة لـدى الـبعض االخـر الـ ي اطلـ  

عن بتسميت  بفقي  السلطة. لقد اثبتت االحدا  وه ا البح  االستغناء  العنان لتوصيفات متحاملة
العود  إىل تسمية بـ))فقي  السـلطة(( إال مبـا احلقتـ  هـ ه التسـمية بـ  مـن ظلـم فـاد ، كابـده يف حياتـ  
وواجه  كما واج  االال  االخرى الي حتملها من اجل ان يؤسس مشروع  التغيريي ويرتك ))بصمة(( 

 يف اتريخ العرا  السياسي ويف اتريخ العمل اإلسالمي احلركي واملرجعي.
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2/5/2998.  

هــــــ املوافـــــ  2629صـــــفر  26( يف 21اجلمعـــــة رقـــــم )الســـــيد حممـــــد حممـــــد صـــــاد  الصـــــدر، خطبـــــة  -7
29/4/2998.  

هـــــ املوافــــ  2629شــــعبان  12( يف 75الســــيد حممــــد حممــــد صــــاد  الصــــدر، خطبــــة اجلمعــــة رقــــم ) -6
22/21/2998.  

  19هــــ املوافـــ  2629شـــوال  27( يف 61الســيد حممـــد حممـــد صـــاد  الصـــدر، خطبـــة اجلمعـــة رقـــم ) -5
  .2999كانون ال اين 

ذي القعـــــد   7( بتـــــاريخ 65صـــــاد  الصـــــدر، خطبـــــة اجلمعـــــة االخـــــري ، رقـــــم )الســـــيد حممـــــد حممـــــد  -4
  .29/1/2999هأ املواف  2629

 امليالت  -4
  .2999/شباط/13جملة البالد يف  -2
  .2999اذار  4(، الصادر  يف 996جملة اجمللة، العدد ) -1
 .61هـ، ص2629رج   2السنة األوىل، 9( 3جملة اودى، العدد ) -7
احلوز  العلمية الشريفة يف النجف االشر ، العدد السـادل، السـنة االوىل،  جملة اودى، الصادر  عن -6

 هـ2629مجادي ال انية  2
  .2999/ اذار/ 2(، يف 731جملة الوسط، العدد ) -5

 الصحف  -5
  .13/22/1114(، يف 123صحيفة اشراقات الصدر، العدد ) -2
  .18/22/1114(، يف 123صحيفة اشراقات الصدر، العدد ) -1
  .1114( االسبوع االخري من تشرين ال اين 275العدد ) ، ،صحيفة البال -7
(، والي تصدر عن مؤسسة شهيد ااراب للتبليج اإلسالمي، االسبوع 275صحيفة البال ، العدد ) -6

  .1114االخري من شهر تشرين ال اين، 
  .1112شباط  11صحيفة احليا   -5
  .2999آذار  29صحيفة احليا  البنانية الصادر  بتاريخ  -4
  .2999/ اذار/ 29صحيفة احليا  اللبنانية يف  -3
  .2999/اذار/ 29صحيفة احليا  اللبنانية يف  -8
  .2999صحيفة احليا  اللبنانية، اذار  -9

  . 2999نيسان  25صحيفة احليا  يف  -21
  .2999شباط  11صحيفة احليا  يف  -22
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  .11/1/1112صحيفة احليا ، يف عددها الصادر يف  -21
  .2999(، قم املقدسة، آذار 295صحيفة الرافدين، العدد ) -27
  .18/22/1114هـ، 2613ذي القعد   3(، يف 984صحيفة الصبا ، العدد ) -26
  .2999شباط  13صحيفة القبس النويتية، يف  -25
  2999شباط  17صحيفة القدل العري الصادر  يف لندن  -24
  . 2999شباط  6(، 288صحيفة املوقف السورية، العدد ) -23
  2999شباط  15 ( يف291صحيفة املوقف العدد ) -28
  .2999/ اذار/ 6( يف 292صحيفة املوقف، العدد ) -29
  .2999/ اذار/ 28( يف 291صحيفة املوقف، العدد ) -11
  .2999/ اذار/ 22(، 295صحيفة نداء الرافدين، العدد ) -12
  . 2999( آذار 296صحيفة نداء الرافدين، قم املقدسة، العدد ) -11
  .17/1/2999بتاريخ ، الصادر 223صحيفة الوفا  اإلسالمي، العدد  -17
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