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 مذكرات أحمد الكاتب
 سيرتي الفكرية والسياسية.. من نظرية اإلمامة..إلى الشورى

 
يف مدينة كربالء  1953حزيران  13املصادف  1372النور صباح عيد الفطر من سنة  أبصرتعندما   

اعد األخرية ، يف حني كانت املعارضة العراقية تتص أنفاسهيف العراق ، كان النظام امللكي يف العراق يلفظ 
هكذا كان النظام يوحي اىل الناس وخاصة املؤمنني منهم. وعلى رغم  أووتتخذ طابعا يساريا "شيوعيا" 

اهنا شهدت والدة  إال  ،  قف موقفا سلبيا من النظام امللكين مدينة كربالء ذات الطابع الديين كانت تأ
وعة من رجال الدين بقيادة السيد ، وذلك بقيادة جمم اإلحلاديةللوقوف يف مواجهة املوجة  إسالميةحركة 

(  واحدا من شباب األسدي حممد الشريازي ، وكان والدي ) عبد الزهراء بن عبد األمري بن احلاج حبيب
وعاهد والديت )شكرية بنت  1952تلك احلركة ، وكان يبلغ العشرين من عمره عندما تزوج يف خريف 

 ا يف خدمة الدين.( على ان يقدما باكورة زواجهماهلر عباس بن علوان
وكان أيب وجدي يكسبان قوهتما من جتارة خاصة بكربالء هي جتارة )املسابح و الرتب احلسينية( اليت    

الذي  األكربقاريب بضعة حمالت  يف شارع علي أيسجد عليها الشيعة ، وهلما مع عدد من أعمامي و 
 احلسني ومرقد أخيه العباس. األماميصل بني مرقد 

اجليش  أيدياحلسني بن علي الذي قتل على  ماماإلن مدينة كربالء ، بنيت حول قرب أروف ومن املع    
األموي يف عهد يزيد بن معاوية. وكانت يف البدء قرية صغرية مث تطورت اىل مدينة تضم حوايل مخسني 

ة االثنا عشرية من العرب والعجم الذين هاجروا اليها يف القرون املاضية. ويغلب عليها الشيعة االمامي ألفا
يف أحدمها اثنني ألهل السنة يقع  أو، وفيها حوايل مائيت مسجد كلها للشيعة ما عدا مسجد واحد 

شارع النجارين ، وهو خاص ملوظفي احلكومة وبعض األفراد من السنة. وكنت تتعرف عليه بسهولة من 
 الغروب. خالل األذان املختلف يف بعض العبارات ويف التوقيت املبكر صباحا وعند

علي بالقرب من ذلك املسجد.  ماماإلعندما كنت يف اخلامسة من العمر ، كان بيتنا يقع يف شارع   
ما يف احلرم احلسيين خلف السيد إكان يدأب على الصالة مجاعة   وإمناولكن والدي مل يكن يصلي فيه ، 

د يقع يف باب خلف رجل دين آخر امسه السيد حممد رضا الطبسي يف مسج أومهدي الشريازي 
ان والدي  أتذكرالعلقمي يف الشرق من مرقد العباس بن علي . وكان هناك مسجد آخر قريب من بيتنا 

للقرآن الكرمي ، يقع يف نفس الشارع  اىل  أسبوعياكانوا يقيمون فيه حمفال   أصدقائهمع جمموعة من 
 1958لسلطة عام الشمال من ساحة البلوش. وذلك يف بداية جميء عبد الكرمي قاسم اىل ا

ويف تلك السن )اخلامسة( علمتين والديت األجبدية وقراءة القرآن ، بعد ما  كانت تنتهي من أعمال    
 إسالمية أهلية. وعندما بلغت السابعة أخذين والدي اىل مدرسة ملنزل خاصة وأنين كنت ابنها البكرا

سيد مرتضى القزويين ، وذلك ألن الصادق( واليت كان يديرها اخلطيب ال األمامحديثة هي )مدرسة 
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يف  الشيعة بعض املتدينني ، وأيب منهم ، كانوا ال يزالون يلتزمون بقرار املقاطعة الذي أصدره مراجع الدين
بداية تأسيس العراق احلديث ، ضد املدارس احلكومية اليت رأوا فيها وسيلة إلفساد الشباب وإبعادهم عن 

اىل قرار مقاطعة الدولة العراقية ودوائرها  إضافة. األمريف آخر الدين وعن سلطة املراجع الدينية 
ن تلك املدرسة كان معرتفا هبا من قبل وزارة املعارف وتطبق املنهاج الدراسي احلديث أووظائفها. ورغم 

 وادارة رجال الدين. إشرافاهنا كانت تنطوي على برامج دينية مكثفة وحتت  إال
 
، ولكن املدير رفض تسجيلي فيها ألن عمري حسب اجلنسية  بالطبعوكنت متشوقا لدخول املدرسة  

عام   إحصاءتساهل ارتكبه كاتب النفوس يف  أوكان يقل بثالث سنوات. وكان ذلك بسبب خطأ 
 وهكذا رجعت خائبا مع أيب اىل البيت . ومل يفكر أيب أبدا بإرسايل اىل املدارس احلكومية.  1957

بيت آخر يف شارع العباس يف حملة باب اخلان ، فسجلين والدي لدى انتقلنا اىل  1960ويف سنة    
أحد الكّتاب وهو الشيخ عبد الكرمي الذي كان يتخذ من غرفة يف زاوية من صحن العباس مدرسة له، 
يعلم فيها حوايل مخسني طالبا القراءة والكتابة واحلساب ويركز فيها على قراءة القرآن الكرمي ، وكان علي 

 اىل الدفاتر واألقالم.   باإلضافةعي مقعدا للجلوس عليه ن اجلب مأ
     
 
احلسني بصورة  ماماإلمن يعيش يف كربالء يف تلك األيام كان ال بد ان يتعرف على قصة استشهاد  

فكربالء مدينة أسست حول احلسني وكانت تسمى يف القرون الوسطى )مشهد احلسني( وأينما  ،تلقائية
ب هناك جمالس حسينية تقام يف كل مسجد ويف كل حارة ويف كل زقاق ويف ومىت ما ذه ءذهب املر 

هي ذكريات وفاة األئمة االثين عشر  أخرىالبيوت خالل شهري حمرم وصفر ويف مناسبات عديدة 
اآلخرين ، حيث تتشح مدينة كربالء بالسواد وترتفع الرايات السود يف كل أحنائها وخترج مواكب العزاء 

 من كل صوب فيها.
احلسني يصرخ بندائه  ماماإلويف ذات ليلة رأيت يف منامي وكأن معركة كربالء قد نشبت ورأيت      

احلسني  ماماإلالشهري: أال من ناصر ينصرين؟ أال من معني يعينين؟ ووجدتين بالطبع التحق مع جيش 
ري ومتنت ضد جيش يزيد. فقصصت رؤياي على والديت اليت شجعتين ورأت يف ذلك عالمة مبشرة باخل

اجلنة. وكانت أمي تقول يل بأننا من نسل حبيب بن مظاهر األسدي  أهلن احشر مع سيد شباب أيل 
احلسني اىل القدوم اىل  ماماإل، باعتبارنا من قبيلة بين أسد ، وكان حبيب أحد زعماء الكوفة الذين دعوا 

أثناء صالته يوم عاشوراء. ولذلك  ماماإلالعراق ، وثبتوا على مواقفهم ، وقد قتل وهو يذب السهام عن 
احلسني  يقع على يسار  ماماإليوجد له صندوق خاص أمام ضريح ال يزال و دفن يف ضريح خاص ، 

،  أسبوعاحلسني كل  ماماإلكنت أجد عالقة روحية خاصة بيين وبينه عندما ازور   قدالداخل اىل احلرم ، و 
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 ماماإلوعاقدا العزم على السري على دربه يف نصرة  ومتماهيا معه قربهوأقف متأمال ومستلهما ومقبال ل
 احلسني يف معركته اخلالدة.

منتظر هو  وإمامعشر قرنا ، فان مثة معركة قادمة  أربعةاحلسني قد قتل قبل حوايل  ماماإلكان   وإذا  
جنديا يف  أكونين ألن الثاين عشر الغائب )حممد بن احلسن العسكري( الذي كانت أمي تعدّ  ماماإل

صفوفه و "واحدا من أنصاره الثالمثائة والثالثة عشر املخلصني ، الذين يشكلون شرطا لظهوره" وكانت 
األنصار وأحظى  أولئكواحدا من  أكونان التزم بأرفع األخالق واآلداب حىت  تقول يل أيضا بأن عليّ 

ن ملئت ظلما أد املهدي الذي سوف يظهر قريبا  وميأل األرض قسطا وعدال بع باإلمامبشرف اللقاء 
 وجورا.

املهدي بالشيعة املخلصني من ذوي األخالق العالية  ماماإلكانت والديت حتكي يل قصصا عن لقاء     
 ماماإلوااللتزام الديين الدقيق. وكانت هناك يف تلك األيام عادة لدى بعض املؤمنني تتمثل يف زيارة قرب 

من الصالة  واإلكثار،  أربعاءليلة  أربعني الكوفة زيارة مسجد السهلة يف أوليلة مجعة  أربعنياحلسني 
املهدي بعد ذلك. وكانت حتكي يل خصوصا قصة )الرمانة( وهي قصة   ماماإلوالدعاء أمال يف لقاء 

املهدي لشيعة البحرين الذي تعرضوا المتحان قاس من أحد احلكام  ماماإلكانت متداولة عن جندة 
ن عمرا ويل اهلل( وطالبهم أ)اشهد  ناتئ أوا بشكل بارز حضر رمانة مكتوب عليهأ)السنة( الذي 

فسوف يقتلهم ، مما دفع الشيعة اىل طلب مهلة ثالثة أيام للتشاور  وإالباالنتقال من التشيع اىل التسنن 
ن حظر يف اليوم األخري والمهم على  أخذ املهلة ثالثة أ إالاملهدي ، فما كان منه  باإلمامواالستغاثة 

املكان هلم عن سر الرمانة ، وأخربهم عن وجود قالب حديدي يف بيت الوزير البحريين يف  أيام ، وكشف
عنهم. وهي قصة قرأهتا بعد ذلك يف   ا، فجاء علماء الشيعة وأخربوا احلاكم بسر الرمانة ، فعف الفالين

ان مضمون  إالاء العلمكتاب كان ينتشر يف كربالء  يف تلك األيام. ورغم انه ال يذكر التاريخ وال أمساء 
 إميايناملهدي وجندته لشيعته يف أوقات احملن العصيبة. وهو ما عزز  ماماإلالقصة حيكي عن حضور 

 هكذا ربيت. أوجنديا من جنوده عند ظهوره.  أكونالذي نشأت على ان  ماماإلبوجود ذلك 
اىل مدينة سامراء لزيارة  ويف تلك السنوات األوىل ورمبا قبل ان اكمل العاشرة ، سافرنا ذات يوم       

املهدي ،  وكنا نستأجر يف العادة غرفة  ماماإلعلي اهلادي واحلسن العسكري وسرداب غيبة  اإلمامنيقرب 
ن ربة البيت اليت أتذكر أالبيوت من أهل سامراء  الذين كانوا ينتمون اىل املذهب السين ، و  أحدلدى 

الزواج من ابنتها ، ولكين رفضت بسرعة. وملا  جلست حتادث والديت أحبت ان تداعبين فعرضت علي
  . كبريا  : ملاذا ؟ قلت هلا بصراحة طفولية: ألن بنتك سنية مثلك! مما سبب لوالديت حرجا متعجبة سألتين

 
صبح عمري رمسيا سبع سنوات ، فالتحقت مبدرسة أخرى أانتظرت ثالث سنوات يف الكّتاب ، حىت    

، وكان يديرها الشيخ 1960اليت أسسها السيد مهدي الشريازي عام  هي )مدرسة حفاظ القرآن الكرمي(
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ضياء الزبيدي. ولكين انتقلت اىل الصف الثالث مباشرة مع أترايب وألين كنت قد قطعت شوطا حممد 
 1963لدى الشيخ عبد الكرمي. كان ذلك يف عام 

واألخالق والفقه  اإلسالميلتاريخ وكانت هذه املدرسة دينية حبتة وتدرس برامج يف القرآن والتفسري وا    
من املعممني الشباب كالشيخ  وأساتذهتاواحلساب ، كلها من وضع وتأليف السيد حممد الشريازي ، 

والسيد عبد احلسني الفائزي والشيخ عبد احلسني  والسيد  عبد الكرمي جعفر اهلادي والشيخ كميل
يف  إالواجلغرافيا والعلوم  اإلجنليزيةيثة مثل اللغة املوسوي، ومل تنفتح املدرسة على الدروس احلد إبراهيم

التقدم اىل امتحانات البكالوريا وطلب  إدارهتاالسادسة ، وذلك عندما حاولت  أوالسنة اخلامسة 
فيما بعد عندما جاء حزب البعث اىل  إغالقهااالعرتاف الرمسي هبا ، وهي حماولة فشلت حىت مت 

 السلطة.
ينوون التوظف لدى احلكومة العراقية ، فقد كانوا  أوحيتاجون اىل البكالوريا ومل يكن معظم طلبتها    

املتدينني الذين كانوا يلتزمون كوالدي العراقيني اىل  وأاملعارضة للشاه ،  اإليرانيةاىل اجلالية إما ينتمون 
 .اىل املدارس احلكوميةأبنائهم  إدخالباحلكم الشرعي ويرفضون 

  
ا توجه ديين وكان يدير حلقة قرآنية يف أحد املساجد ويشارك يف معظم اجملالس ذ والديكما قلت كان   

احلسينية الكبرية اليت تعقد يف كربالء ،  وكان يأخذين معه بالطبع . وكانت املواضيع اليت يتحدث فيها 
اىل قصة اخلالفة والسقيفة وقصص  باإلضافةاحلسني وسريته وحياته  ماماإلاخلطباء تدور حول قصة 

حتاج ألقرأ كتبا خاصة حول املوضوع فقد كان الطفل ينشأ  أكن أاألئمة اآلخرين مع خلفاء زماهنم. ومل 
قومية  أخرىكثر من أية هوية أبثقافة شيعية مركزة ومتطرفة. ويعي هويته الطائفية  معبأيف تلك األجواء 

على تدريسي يف البيت قبلية. ومع ذلك فقد كان والدي املثقف ثقافة شيعية  حيرص  أوطبقية  أو
عن  ماماإلعلي يف هنج البالغة وخاصة اخلطبة املعروفة بالشقشقية ، اليت يتحدث فيها  ماماإلخطب 

قلب. وهو الذي قصة اخلالفة ويشتكي من الشورى واخللفاء السابقني ، ويؤكد على حفظها عن ظهر 
الكتاب هو )املراجعات( للسيد عبد قرأه بدقة عندما كنت يف الثانية عشرة. وذلك أول كتاب أل أعطاين

احلسني شرف الدين العاملي ، وهو عبارة عن حوارات شيعية سنية أجراها مع شيخ األزهر يف يومه 
الشيخ سليم البشري ، وقد بدت يل أدلته مقنعة ومستندة اىل مصادر السنة ، وقد اعرتف الشيخ 

والدي يف بداية شبايب كتب الشيخ  أعطاين، كما البشري يف هناية احلوار جبواز التعبد باملذهب اجلعفري 
اىل جملدات حبار األنوار اليت كانت تردنا  باإلضافةحممد جواد مغنية اليت كان والدي حيرص على اقتنائها 

الشيعية يف كربالء والعراق ولبنان ، وله  اإلصدارات. وكان والدي يتابع معظم إيرانمن يف طبعة حديثة 
( يف كربالء ، اإلسالميةأصدرته سلسلة )منابع الثقافة  اتذكر من بينها كتابأ. و لبيتمن امكتبة يف زاوية 

وهو )ملاذا اخرتت مذهب أهل البيت( للشيخ حممد أمني االنطاكي الذي حتول اىل املذهب الشيعي بعد 
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ان كان قاضيا يف انطاكيا قرب حلب. واىل جانب ذلك كان يف مدرستنا معلم من أهل املوصل  هو  
الشيخ حممد ندمي الطائي( كان سنيا يف السابق  و تشيع يف زيارة له اىل كربالء على يدي السيد )

االثين عشري هو املذهب احلق  اإلماميمرتضى القزويين. مما عزز لدي قناعة قوية بأن املذهب الشيعي 
ب اىل جار الصحيح. ولذلك كنت انظر نظرة خاصة حتمل شيئا من التعجب والغض اإلسالمنه ميثل أو 

لنا من أهل عني التمر ينتمي اىل الطائفة السنية ، وأتساءل: ملاذا يصر ويعاند وال يقبل مذهب أهل 
 البيت؟!

  
  

 
يف مدرسة حفاظ القرآن الكرمي ، كانت  أتلقاهااىل مناهج الدراسة العامة  اليت كنت  باإلضافةو     

، السيد حممد الشريازي ، عالقة خاصة، حيث   كرباألمدينة كربالء  إمامتربطين باملشرف على املدرسة 
حملنا  أمامكنت أدأب على الصالة خلفه وأسأله مسائل فقهية كثرية  وأهب لتقبيل يديه عندما مير من 

، كما يفعل كثري من املريدين ، )الذي كان يربط بني مرقدي احلسني والعباس( األكربيف شارع علي 
 تقديرا وتعظيما له .

على شكل )هيئات( لتالوة القرآن وجتويده وتعليم   نشطة إسالميةحركة  أطلقريازي قد وكان الش   
حضر عددا منها هنا وهناك ، بادرت اىل أن كنت أأحكام الدين ورد الشبهات وما اىل ذلك ، وبعد 

تشكيل هيئة خاصة بطالب مدرستنا ، لعقد جملس قرآين كل ليلة مجعة ، وإحياء جمالس العزاء يف ذكرى 
 وفيات األئمة من  آل البيت ، وأمسيتها )هيئة دعاة الرسول األعظم(.

ديوانيته  أويناديين وخيربين بأن السيد الشريازي يدعوين اىل بيته لأحد زمالئي جاء  ويف عصر ذات يوم    
 إعالميةحبملة  أقومن أ، فسارعت اىل تلبية طلبه مستغربا ، وعندما جلست وقدم يل الشاي اقرتح علي 

تضمن تعليق الفتات حتمل عبارات دينية وآيات قرآنية ، وملصقات على اجلدران واألعمدة يف الشوارع ت
مبلغا من املال ألشرتي القماش والورق  وأعطاين، ومناشري للتوزيع على الناس ،  ملدينة كربالء الرئيسية

الفتات يف الشوارع الرئيسية الالزم واذهب اىل أحد اخلطاطني لكتابتها ، مث القيام بعد ذلك بتعليق ال
املطابع  وتوزيعها على  إحدىاحلسني وأخيه العباس. وطباعة املناشري يف  ماماإلوعلى مداخل مسجدي 

 إعالمياالزوار ، فقمت مع بعض الزمالء الذين اتفقت معهم لتنفيذ املهمة ، واستطعنا تغطية املدينة 
بة دينية ، وما اكثر املناسبات اليت كانت كربالء بشكل جيد ، وهكذا كنا نقوم بالعملية يف كل مناس

 تكتظ خالهلا بالزائرين.
دائما واحضر جمالسه العامة واخلاصة ،  أزورهوهكذا تعززت صداقيت بالسيد الشريازي الذي كنت    

 بصورة شرعية. أتكلفو بلغ أ" حىت قبل ان أقلدهوبدأت "
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والغريب   واإلحلادياملد  الشيوعي والقومي  جل وقفأكانت كربالء يف عقد الستينات جتاهد من     
والدي ذات مرة اىل حماضرة يلقيها اخلطيب السيد حممد   أرافقكنت   أىنالذي غزا العراق ،  واتذكر 

للشباب دوارة يف البيوت ، وكان  أسبوعيةكاظم القزويين يف بيت أحد األصدقاء  وكانت له جمالس 
ب فكرة ختصيص واحد من األبناء لدراسة العلوم الشرعية ، عمري يناهز احلادية عشرة ، فطرح اخلطي

ن يقول يل أيب شيئا تلقفت منه الفكرة وعقدت العزم على أ. ومن دون وأمريكا أوربايف  لإلسالموالتبليغ 
كذلك يف املستقبل ، وهو أمر سريحب به والدي ووالديت بال شك. ورمبا كان السيد القزويين   أكونان 

أهم الذين أثروا يف حيايت يف تلك  أحد،  أسبوعى حضور جمالسه مع والدي كل الذي كنت ادأب عل
مدينة كربالء على  أهايلنه كان حيث أكلماته وتعليماته بكل قبول ، واتذكر   أتلقى، حيث كنت  األيام

حسن األخالق يف التعامل مع الزوار ، ومبراقبة حجاب النساء واألمر باملعروف والنهي عن املنكر ، 
 أويتجولن يف الشوارع  أونت انفذ تعليماته حرفيا وذلك بالطلب من النساء  اللوايت يشرتين من حملنا كف

وتغطية الشعر بدقة ،  اإلسالميجيلسن يف املساجد ، ويبدين خصالت من شعورهن ، بالتقيد باحلجاب 
 إحدىزوج  علقة من أتلقىومل أكن أجد حرجا ألين كنت طفال صغريا ، ولكين يف ذات مرة كدت 

النساء اليت طالبتها بااللتزام باحلجاب ، فزجرين وطالبين باالهتمام بأخوايت. ولكن ذلك مل يكن ليمنعين 
 باملعروف والنهي عن املنكر. واألمرعن تنفيذ األحكام الشرعية 

 
الدين  ن ارتدي العمامة واجلبة ، زي رجالأوعندما بلغت الرابعة عشرة ، اقرتح علي السيد الشريازي    

 إقناع أيضايف الصف السادس يف مدرسة حفاظ القرآن الكرمي االبتدائية ، وطلب مين  أزال، وكنت ال 
، فوافقت على الفور ، اإلسالميةعدد من الزمالء لالخنراط يف سلك رجال الدين ودراسة الفقه والعلوم 

     .وأخربت والدّي باملوضوع فرحبا بالفكرة بسرعة 
الدراسة يف املدرسة ،  أوقاتفكرة وراغبا  فيها  بل ومنغمسا يف الدراسة الفقهية خارج كنت مقتنعا بال   

قنع زميال وصديقا واحدا هو الشيخ كاظم السباعي ، فارتدينا العمامة يف يوم واحد أواستطعت ان 
دا . وكان منظرنا غريبا ج1967السيد الشريازي بنفسه ، يف بيته  وذلك يف سنة  إياهاحيث  ألبسنا 

بزي رجال دين ، من دون حلى  أطفاالمن البيت اىل املدرسة ،  وإياباوحنن منشي يف شوارع املدينة ذهابا 
قنع بعض األصدقاء اآلخرين كالشيخ حممد أمني الغفوري والشيخ صاحب أشوارب ، مث استطعت ان  أو

من حيث  أعيشهاكنت حسني الصادق ، لينضموا اىل خطنا. وكان هؤالء يعيشون يف نفس األجواء اليت  
 العائلة واملدرسة واحمليط.
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متوز منه ، من البيت اىل مدرسة  17، وبالذات يف  1968ذات صباح من عام  أسريوبينما كنت   
، على يدي الشيخ عبد احلميد  أو قطر الندى )ابن فهد احللي( حيث كنت ادرس االجرومية يف النحو

احملالت ويتجمهر حوله عدد من  أحدا ينبعث من الراديو يف يب امسع يف الطريق صوت وإذااملهاجر، 
الرجال ، وكان املذيع هو الضابط حردان التكرييت أحد أعضاء جملس قيادة الثورة ، وهو يذيع بصوت 

والزمالء ، حيث مل يكن من  األستاذمتوز ، فأسرعت اىل املدرسة وأخربت 17جهوري بيانات انقالب 
تلفزيون ، ومها آلتان كانتا حمرمتني يف عرف  أويف املدارس الدينية مبذياع املعتاد ان حيتفظ أي أحد 

 املتدينني يف ذلك احلني.
 

هتتمان كثريا بالتطورات السياسية يف بغداد ، وكان املتدينون يف   اإلسالميةمل تكن احلوزة وال احلركة    
الصدر األول ، وكانت الثقافة  كربالء ،  يعيشون يف عصر آخر يضرب بعيدا يف أعماق التاريخ ، حيث

، وقصة  اإلسالمالعامة اليت يتم تداوهلا يف اجملالس والكتب واجملالت واحملاضرات تدور حول تاريخ 
السقيفة والشورى ،  والظلم الذي حلق بآل البيت والسيدة فاطمة الزهراء وقصة كربالء وكذلك قصص 

اىل تفسري آيات من القرآن الكرمي  إضافةوالعباسيني ،  األموينيبقية األئمة االثين عشر مع خلفاء زماهنم 
البيت. وكان اخلطباء املشهورون يف تلك األيام هم الشيخ عبد الزهراء الكعيب  أهلوشرح أحاديث 

ان بعض  إال والسيد كاظم القزويين وابن عمه السيد مرتضى القزويين والشيخ هادي الكربالئي وآخرون.
  .  "يضربون مسامرينقول:"كما كنا   أوانا ينتقدون احلكومة من طرف خفي ، هؤالء اخلطباء كانوا أحي

يتابعون التطورات السياسية ، ولكنهم مل يكونوا يتحدثون يف  اإلسالميةورمبا كان بعض قادة احلركة    
االجتماعات العامة واجملالس احلسينية أي شيء عنها ، وكان السيد الشريازي بالذات منهمكا يف نقاش 

 الذين كانوا ينشطون تلك األيام ، حول شرعية التطبري اإلسالميةحزب الدعوة  أعضاءساخن مع 
والشعائر احلسينية ، وقام الشريازي بنفسه بتأسيس موكب خاص  )ضرب الرؤوس بالسيوف يوم عاشوراء(

 من الدعاة لطلبة احلوزة العلمية حىت يؤكد شرعية هذا الطقس احلسيين وخيرس معارضة املثقفنيللتطبري 
اىل اهلند فشاهد اهلنود يقيمون احتفاال خاصا مبناسبة  1965وغريهم. وذهب السيد كاظم القزويين سنة 

خطوات على مجر ملتهب ، فقام بنقل هذا الطقس الغريب اىل كربالء فاة مقتل احلسني وهو الركض ح
السيد حمسن احلكيم ليصدر  األعلىرجع مبساعدة الشريازي ، مما أثار استنكار املثقفني الذين استعانوا بامل

 فتوى بتحرمي هذا النوع من تعذيب الذات.
 أنصار أوالدعوة  حزب احتقان بني مجاعة الشريازي اليت كنت انتمي اليها وبني 1966وحصل سنة    

، حول موضوع التطبري ، وذلك عندما  أخوايلبعض  ا( الذين كان ينتمي اليهةاإلسالمي)اجلمعية اخلريية 
خطاب أدان فيه بعض املمارسات العنيفة يف  بإلقاءاحلزب وهو السيد صادق طعمة  أعضاءقام أحد 

ان قاموا مبظاهرة  واهلجوم على مقر  إالعاشورا ، فما كان من بعض أنصار الشريازي  أيامشعائر احلسني 



 8 

شريازي ، األخ من السيد حسن ال بإيعاز، وقيل ان ذلك مت  علي  وحتطيمه ماماإلعية يف شارع اجلم
انه ترك شرخا عميقا يف احلركة  إالضحايا  أواألصغر للسيد حممد. ومع ان احلادث مل يرتك جرحى 

 .لوليدة وبني املتدينني يف كربالءا اإلسالمية
 لقد كنا يف واد وكانت السياسة يف واد آخر..   
هتا وحمالهتا بالزينة ويقام ومع ذلك كانت كربالء تشهد مهرجانا سنويا تتزين فيه شوارعها وأعمد   

احلسني ، واليت يوجد فيها قاعات حديثة و   األماماحتفال كبري يف )احلسينية الطهرانية( اليت تقع يف حائر 
طالب يف  أىبعلي بن  ماماإلالعراق ، وذلك يف مناسبة ميالد  أحناءكبرية جدا ، وحيضرها وفود من كافة 

طابع التحدي  1960الثقايف الضخم يتخذ منذ سنة  رجب من كل عام ، وقد كان املهرجان 13
 للشيوعية واألنظمة القائمة وخاصة حزب البعث يف عهده األول.

احلسن( اليت تصادف يف  ماماإلكما كانت كربالء تشهد يف مناسبات أخرى كمناسبة )زيارة أربعني    
، وحيتشد فيها مئات األلوف ، العشرين شهر صفر ، واليت حيضرها الشيعة من كل أحناء العراق والعامل 

  قبيلة موكبا خاصا هبا للعزاء تستمر على مدى يومني ، وجتوب شوارع املدينة.  أومدينة  أووخترج كل قرية 
وكان احلزب الشيوعي العراقي يستغل يف بعض األحيان موكبا خاصا لريدد هتافات خاصة تشيد    

الشهداء يف كربالء ، يف حماولة لكسب تأييد الشيعة  احلسني وصحبه ماماإلو تبجل  السوفييتباالحتاد 
 عن نفسه. اإلحلادهتمة  وإبعاد. املتدينني

املوجة الشيوعية والقومية والغربية  أمامويف احلقيقة كان التيار الديين يشعر باهلزمية يف تلك األيام    
املثقف واملتعلم ، ولذلك  " اليت عمت العراق يف اخلمسينات والستينات ، وخاصة الشباب اإلحلاديةو"

جل املستقبل البعيد ، وكانوا يؤسسون لعقود قادمة، أاجلديدة يعملون من  اإلسالميةكان قادة احلركة 
ومن هنا اختلف احلركيون حول موضوع مهم هو شرعية القيادة املرجعية ومدى صالحيتها والقدرة على 

،  اإليرانيةثري من رجال الدين كانوا حيملون اجلنسية ن الكأالتعويل عليها يف قيادة الشارع الشيعي ، ومبا 
 أعقابوكانوا يبتعدون  نتيجة لذلك عن العمل السياسي ، منذ هتجري ونفي عدد من كبار املراجع يف 

الشابة بقيادة حزب  اإلسالميةفشل ثورة العشرين وتقوقع املرجعية على نفسها ، فقد وجدت احلركة 
 أوتعاد العلماء عن السياسة ، فحاولت جتاوز املرجعية الدينية بطرح نفسها مشكلة اب أمامالدعوة نفسها 

، ولكن  اإلسالميبعبارة أدق وجد حزب الدعوة نفسه مدعوا لطرح قيادته ونظريته احلزبية وسيلة للعمل 
مرجعية السيد حمسن احلكيم يف النجف والسيد حممد الشريازي يف كربالء وقفت يف وجه احلزب ، وقام 

فتاوى بتحرمي العمل  حتت قيادة سرية ، كما قام الشريازي بشن محلة ثقافية ضد فكرة  بإصداركيم احل
واعتبارها نظرية غربية مستوردة ختالف القيادة الشرعية )املرجعية ( اليت تشكل  اإلسالمياحلزب يف العمل 

يف فرتت )الغيبة الكربى( وهي  املهدي الغائب ، باعتبار العلماء نوابا عامني عنه ماماإلامتدادا لقيادة 
مري( من )النواب األربعة( الذين يعتقد اة آخر نائب خاص )علي بن حممد الصيالفرتة املمتدة منذ وف
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املهدي يف )غيبته الصغرى( اليت  باإلمامالشيعة االمامية االثنا عشرية اهنم كانوا على اتصال شخصي 
هـ حيث  329هـ وحىت سنة  260العسكري سنة  احلسن أبيهاستغرقت حوايل سبعني عاما من وفاة 

 غاب غيبة كربى وانقطع كل اتصال شخصي به.
القيادة املرجعية ،  أوكانت تصطرع فيما بينها حول شرعية احلزب   اإلسالميةوبالتايل فان احلركة    

ه كتابا حول املوضوع امس  1963ن السيد حسن الشريازي نشر سنة أتذكر أوختوض جداالت عنيفة ، و 
  ( . اإلسالم)كلمة 

يتلخص الكتاب يف التنظري لقيادة الفقهاء املراجع كقيادة  شرعية وحيدة يف )عصر الغيبة( ورفض     
الطريقة احلزبية القائمة على الدميوقراطية الغربية واالنتخاب ، وذلك امتدادا للصراع التارخيي بني النظريتني 

القائمة على النص والتعيني. ومن هنا كان تيارنا يدعو اىل السنية ، القائمة على الشورى ، والشيعية 
 املرجعية ، واملتمثلة يف قيادة السيد حممد الشريازي املرجع الناشيء والواعد واحلركي النشط.

وكانت التهمة الكربى اليت نوجهها ألعضاء حزب الدعوة هي اهنم "خالصية" نسبة اىل الشيخ مهدي    
، ومل تسمح  إيراناىل  أبيهثورة العشرين الشيخ حممد اخلالصي ، الذي نفي مع اخلالصي ، ابن أحد قادة 

وحدوية  إسالميةبعد انتهاء احلرب العاملية الثانية. وكان حيمل أفكارا  إالله السلطات العراقية بالعودة 
)أشهد ان إضافة الشهادة الثالثة  أوونقدية لكثري من ممارسات الشيعة ، وخاصة تركهم لصالة اجلمعة ، 

عليا ويل اهلل( اىل األذان. وقد جوبه مبقاطعة وحماربة من علماء النجف ، وباخلصوص من السيد 
ينية والضرب بالسيوف الشريازي يف كربالء الذي كان يكرس كل ماهو تقليد شيعي مثل الشعائر احلس

لشيخ حممد رضا وهو ا أساتذتهصالة اجلمعة ، بالرغم من أن أحد  إقامةوكان يرفض  والزناجيل ،
كان يقيمها يف  جامع الصايف . وألن أعضاء حزب الدعوة كانوا يدعون إلقامة صالة اجلمعة   األصفهاين

 !إلسقاطهمفقد كان الشريازي يعتربهم "خالصية" )األقرب اىل السنة( ويف هذه التهمة كفاية 
  

 اعتقال السيد حسن الشيرازي
 

منطلقة يف كربالء والعراق ، وتكتسب املزيد من  اإلسالميةوبينما كانت حركة الشريازي الثقافية   
والضعيف الذي كان  )البعثي( األنصار واألتباع ، يف جو من احلرية النسبية ، يف ظل النظام اجلديد

،  1969عام  إيرانن يسرتضي رجال الدين ، حدث توتر بني النظام العراقي ونظام الشاه يف أحياول 
فطلب الرئيس العراقي يوم ذاك أمحد حسن  1936اتفاقية شط العرب لعام الشاه  ألغىوذلك عندما 

البكر من املرجع األعلى للشيعة يف العامل السيد حمسن احلكيم ، الذي كان على عالقة جيدة مع الشاه، 
ن يتوسط بني البلدين وحيل املشكلة ، ولكن احلكيم رفض التدخل يف األمور السياسية الدولية، مما دفع أ

ظام العراقي اىل شن محلة هتجري ضد طلبة العلوم الدينية يف النجف ، وتصاعدت املواجهة بني الطرفني الن
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عدة خطابات حتدي  وإلقاءاملؤمنني،  أمري ماماإلخصوصا بعد عقد املؤمتر الشعيب الكبري يف ساحة حرم 
 النظام العراقي القبض على السيد حسن الشريازي . ألقى، وهنا 

د احلكيم يشعر بقوة شعبية كبرية يف مواجهة النظام البعثي املكروه من قبل عامة الناس ، وكان السي   
فذهب احلكيم يف جولة سياسة مجاهريية اىل بغداد والكاظمية ، ليضغط على النظام ، وهنا بادر النظام 

ن السيد ون ليتهم ابوالتلفزي اإلذاعةضابط عراقي معارض ومعتقل )هو رشيد مصلح(، يف  إخراجاىل 
. وكانت احلكومة كما مسعت يومها  مستعدة وأمريكا إليرانبأنه جاسوس  (السيد مهديحمسن احلكيم )

اضطرابات احتجاجية ، ولكن شيئا كبريا مل حيدث يف  أيةما كانت حتدث  إذاللرتاجع عن ذلك االهتام 
على الرتاجع حنو مقره يف احلكيم  وإجبارالعراق ، مما جرأ احلكومة على تسفري السيد مهدي اىل ديب 

شعر السيد حممد الشريازي باخلطر ، فاختفى هو  وعندئذالكوفة )قرب النجف( واالعتزال يف الدار. 
 أيضا يف أحد بيوت كربالء.

وعلمنا فيما بعد ان السيد حسن الشريازي تعرض يف معتقل )قصر النهاية( اىل تعذيب شديد جدا    
، ولكنه صمد ومل  أمريكا أو إليرانة من رجال الدين بأهنم عمالء التلفزيون بقائم أماملكي يعرتف 

واتصاالت دولية يف خارج   إعالميةالتعذيب.  وقامت حركة الشريازي حبملة  أماممل ينهر  أويعرتف 
 سراحه ، فتم نقله اىل سجن بعقوبة ، وبعد تسعة أشهر افرج عنه. إطالقالعراق من اجل 

  
   

  اإلسالميمنظمة العمل   أو تأسيس الحركة المرجعية
 
كان التيار الشريازي تيارا نشطا يعمل منذ بداية اخلمسينات ولكنه كان يرفض فكرة التحزب والتنظيم     

احلزيب ، ولكنه أدرك بعد الضربة اليت وجهت له باعتقال السيد حسن الشريازي حاجته اىل التنظيم ، 
ازي والسيد كاظم القزويين والسيد حممد تقي املدرسي البدء وهنا قرر أركان التيار مثل السيد حممد الشري 

التنظيم اىل السيد املدرسي بشرط التأكيد على التبعية للمرجعية  إدارةيف تنظيم الشباب ، وأوكلوا مهمة 
ولدت ونشأت  أىنالدينية ، وقد كنت منخرطا يف التنظيم من حيث ال ادري بوجوده ، بل ميكن القول 

سراح السيد  إطالقبعد  1969املرجعية . وقد علمت بالتنظيم رمسيا  يف هناية عام  يف أحضان احلركة
 أخيهالسيد جمتىب الشريازي اىل ابن  أستاذيحسن الشريازي و وفاة السيد احلكيم ، وذلك عندما حّولين 

من  على قيامي مع جمموعة اإلشرافالسيد هادي املدرسي العائد لتوه من لبنان ،  وأوكل اليه مهمة 
الغفوري ، بتأليف كتب  أمنيالزمالء هم الشيخ صاحب الصادق والشيخ كاظم السباعي والشيخ حممد 

الحسين كفاح في سبيل العدل احلسني ، حتت عنوان: ) األمام. وقد بدأت بتأليف كتاب عن  إسالمية
ن أينية الشعبية من ن اقدم قراءة جديدة مغايرة ملا كان متعارفا بني األوساط الدأ( حاولت فيه والحرية
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ن اهلل قدر له ان يقتل يف كربالء ، قراءة تقوم على الرتكيز على اجلوانب أاحلسني قتل مظلوما فقط ، و 
اجلديد السيد  أستاذي أوالعدل واحلرية ، وقد ساعدت احلركة  ملبادئالثورية والكفاح املسلح واالنتصار 

، وعندما رأيت نسخة منه يف كربالء 1970 هادي املدرسي على طبع الكتاب سريعا يف بريوت عام
 .  واإلجنازغمرين شعور هائل بالنجاح 

القادمة ، وقد انعكست  اإلسالميةوبدأنا يف التنظيم نتلقى دروسا سياسية ، ونتحدث عن الثورة     
هذه الروح على هتافات )موكب عزاء احلي احلسيين( الذي كنا هنيمن عليه فأخذت عبارات كـ: )الثورة 

وقصائده ، بدال من الطابع التقليدي احلزين اجملرد الذي كان يغلب على سائر  أشعارهاحلسينية( ترتدد يف 
 املواكب احلسينية.

مل جند مانعا من االنفتاح على الفكر  إننا إالماميا قويا ، إكنا حنمل فكرا شيعيا   أنناوبالرغم من    
املسلمني مثل سيد قطب وحممد البهي  األخوانة )السين( العام ، وباخلصوص كتابات قاد اإلسالمي

 وحممد جالل كشك وحممد قطب  وغريهم ، اليت كانت تشكل العمود الفقري ملكتبتنا.
اخلميين ،  اماإلم، من أنصار  )إيرانبرجال الدين املناضلني يف (ويف تلك األثناء تعززت عالقتنا    

سمي نفسه )السيد مسيعي( اىل مدرستنا )احلسنية( وذلك إثر زيارة للسيد مصطفى اخلميين ورجل كان ي
اخلميين حول  ماماإليعطوننا نسخا من حماضرات  بدءوايف إحدى املناسبات الدينية واستضافتنا هلم ، مث 

، اليت رأينا فيها تطابقا مع وجهة نظرنا حول والية الفقيه. وكان هلذه  اإلسالميةاحلكومة  أووالية الفقيه 
 القادمة بعد عشر سنوات. اإليرانيةمستقبل العالقة بني حركتنا والثورة العالقة دور يف 

، حىت سرت  1970ومل يكد السيد حمسن احلكيم ، املرجع األعلى ، يتوىف يف بغداد يف هناية سنة    
العراق ، وقام الشيعة بعمل تشييع ضخم جدا للحكيم كتحد  أحناءروح ثورية ضد النظام البعثي يف مجيع 

ة ، وميكن القول اهنم محلوا جنازته من بغداد اىل النجف على أكفهم ، حيث كانوا  يشيعونه للحكوم
من مسافة بعيدة. وعندما  األخرىاىل مسافة بعيدة خارج كل مدينة يف الطريق ويستقبله أهايل املدن 

اسوس حضر الرئيس أمحد حسن البكر التشييع يف بغداد هتف املشيعون الغاضبون :" سيد مهدي مو ج
احتجاج اىل اهتام ابن املرجع  إشارةامسع يا الرّيس.. سيد مهدي مو جاسوس امسع يا اخلاين" وذلك يف 

األعلى للشيعة بالتجسس قبل عام .  وخرج أهايل كربالء بدورهم اىل قرب املسيب يستقبلون اجلنازة ، 
هدي مو جاسوس امسع يا وعندما وصلت اجلنازة الينا ومسعت  الناس يهتفون بتلك العبارة " سيد م

نفسي من االخنراط مع املتظاهرين ، الذين هجموا على خمفر للشرطة  أمتالكاخلاين.. امسع يا الرّيس" مل 
 يف ناحية عون وهم يهتفون غاضبني :" أعالم الدولة.. نكسوها".  

  
ه عن ثورة ( الذي حتدثت فيتجربتان في المقاومة( كتايب الثاين )1971وكتبت يف تلك السنة )   

وثورة العشرين يف العراق ،  وذلك يف حماولة لتعزيز خط الفكر املرجعي يف مقابل الفكر  إيرانالتنباك يف 
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، وكنا خنوض معه ومع أحزاب أخرى صراعا خفيا يف   اإلسالميةاحلزيب الذي كان يطرحه حزب الدعوة 
التنظيم يستعني يب حترير اجمللة  كنت امتلك القدرة على الكتابة فقد أخذ  أىنكسب املتدينني. ومبا 

 اجلدد. لألعضاءنشرات ثقافية  إصدارالداخلية )اجملاهدون( ويف 
على دور  أيضا( الذي ركزت فيه اإلنسانالصادق معلم  ماماإلوبعد ذلك بعام كتبت كتايب الثالث )   

ألهل البيت وقيادة الفقهاء املراجع اليت تشكل امتدادا هلا. وكتبت بعده   اإلهلية واإلمامة اإلسالميةالقيادة 
ألهل البيت، اليت اعتربهتا  اإلمامة(  وهو يدور حول موضوع واحد = صفر –عشرة كتايب الرابع ) 

فلن يبقى منه شيء ، واستعنت على  اإلمامةمنه موضوع  أسقطنا إذا، والذي  اإلسالممن مهما جزءا 
من  إليكبتأويل اآلية اليت يسوقها الشيعة االمامية عادة ، وهي )يا أيها الرسول بلغ ما انزل فكريت هذه 

علي اىل املسلمني. وكان التنظيم يقوم  إمامةن مل تفعل فما بلغت رسالته( ويشرحون ذلك بتبليغ إربك و 
بعضها بطرق خمتلفة ، بطبع كتيب هذه فورا يف بريوت ، وينشرها هنا وهناك ، وكنا يف العراق حنصل على 

 ونستفيد منها يف تعبئة الشباب فكريا باعتبارها متثل فكر اخلط.
 

بعد وفاة السيد حمسن احلكيم ، املرجع األعلى للشيعة، قام النظام البعثي حبملة هتجري واسعة       
، فهجر حوايل  الكبرية يف العراق ، وخاصة من مدن النجف وكربالء والكاظمية والبصرة اإليرانيةللجالية 
مواطن كانوا قد ولدوا هم وآباؤهم يف العراق ، ولكنهم مل حيصلوا على اجلنسية العراقية ،  ألفمخسني 

البحرية اليت  أووكانوا يشكلون قاعدة للمرجعية الدينية املعارضة، فأراد النظام بتهجريهم جتفيف الينابيع 
يف العراق كانوا منعزلني بصورة عامة عن الشأن السياسي املقيمني  اإليرانينيتسبح فيها املرجعية. ورغم ان 

ابتعاد احلركة الدينية الشيعية عن التدخل املباشر يف الشؤون السياسية جزئيا العراقي ، وهذا ما يفسر 
اهنم كانوا يشكلون دعما أساسيا للمرجعية الدينية. وهكذا  أثر تسفري األعداد اهلائلة من  إالالعراقية ، 
 الناشئة يف العراق . اإلسالميةخلخلة البنية االجتماعية للحركة الناس يف 

وهكذا وجد السيد حممد الشريازي نفسه يتعرض جلملة من الضغوط يف قلة من األعوان ،  فهاجر      
، الذي كان حيمل اجلنسية العراقية، وترك يف  حمله السيد كاظم القزويين  1971من العراق يف هناية عام 

، فقرر التنظيم ترفيعي اىل مستوى  وإخوانهالكويت. وخرج معه السيد حممد تقي املدرسي  مث ذهب اىل
وشكلنا جلنة من مخسة أعضاء بقيادة املرحوم احلاج علي حممد. وما لبث التنظيم ان  1972قيادة عام 

رية ، تعرض حملاولة انشقاق قام هبا قيادي آخر )أبو جاسم( يفرتض انه كان يقود خطا ثانيا أكثر س
اىل حدوث صراع داخلي مرير ترك آثاره النفسية على الكثري من األخوة املؤمنني  أدىوهذا ما 
 املخلصني.
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ويف السنة التالية قام النظام البعثي حبملة اعتقاالت ضد رموز اخلط كالسيد كاظم القزويين والشيخ عبد  
ودعهم أاجر وعدد من الشباب الطليعي ، و الزهراء الكعيب والشيخ ضياء الزبيدي والشيخ عبد احلميد امله

ن اختفي أيف معتقل الفضيلية شرقي بغداد. وكان امسي من بني األشخاص املطلوبني ، ولكين استطعت 
 عن أعني املخابرات . وفكرت يف نفس الوقت بالسفر اىل خارج العراق.  

   
 يت وسوريا ولبنان.مث منها اىل الكو  1973وكانت أول رحلة يل اىل البحرين يف أيلول   
 
 

 م  1979سنة   اإليرانيةتفجر الثورة 
  

وكان  العامل العريب يتابع الثورة يوما فيوما ، نظرا للسياسة الصهيونية اليت كان يتبعها الشاه. اما حنن    
 خرداد 15، واحلركة املرجعية باخلصوص ، فقد كنا نتابعها منذ انتفاضة  اإلسالميةيف العراق ويف احلركة 

( اليت تشكل خط إيرانوأقمنا عالقات وثيقة وعملية مع )مجاعة رجال الدين املناضلني يف    1963
اخلميين ، واليت حتمل نفس األيديولوجية اليت حنملها وهي نظرية )والية الفقيه(. وهلذا فقد كان  ماماإل

 . أيضايف طهران انتصار لنا  اإلسالميةانتصار الثورة 
عشر يوما من انتصار الثورة استقل الطائرة من الكويت اىل طهران يف وفد  ووجدت نفسي بعد مخسة

 اخلميين بالنصر. ماماإللتهنئة 
  
  

 العربية    اإلذاعةافتتاح  

بالصديق القدمي الشيخ  )حممد املنتظري( الذي أصبح عضوا يف  واتصلت مع جمموعة من األصدقاء 
الذي اغلق عند  اإليرانية اإلذاعةا بافتتاح القسم العريب من جملس قيادة الثورة ، وطلبنا منه ان يسمح لن

والتلفزيون وأخذنا من مديرها اجلديد )السيد صادق قطب  اإلذاعةاالنتصار. وهكذا ذهبنا اىل مبىن 
الذي كان األصدقاء وهو السيد حمسن القزويين ) أحد. وذهبت فورا مع األهواز إذاعةزادة( رسالة اىل 

، فذهبنا اىل عبادان، فجمعت املوظفني وطلبت منهم  األهواز إذاعةومل نستطع فتح الباقري(. يعرف ب
 مباشرة البث هذا اليوم ملدة ساعتني يف املساء.  
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اهلائلة اليت  اإلعالمنه يقوم على اخلداع بوسائل أ( و نمر من ورقنه )أكان لدينا حتليل للنظام العراقي     
 بدأت، فان اجلماهري العراقية ستبادر اىل الثورة. وهكذا  اإلذاعةة عرينا النظام بواسط فإذاميلكها ، 

 فيه الضوء على النظام العراقي.   أسلطكتب كل يوم حتليال سياسيا بعد نشرة األخبار ، أ
وبعد ثالثة ِأشهر انتقل القسم العريب اىل طهران ، وبدأنا نبث من هناك والتحق بنا عدد من االخوة   

 خذوا يعدون الربامج واملقاالت واملسرحيات الساخرة.      العراقيني الذي أ
( وهو عنوان  عراق اليوم يبحث عن حسينوعندما حل شهر حمرم ، عملنا برناجما خاصا ثوريا باسم )   

االتصاالت  تنهمر على مدير  بدأتن بدأ البث ، حىت أكراس أصدرته يف الكويت قبل سنوات ، وما 
زادة ، الذي أصدر أمرا فوريا بإيقاف الربنامج. ولكنا مل نستسلم، فبدأنا العام السيد قطب  اإلذاعة

اتصاالتنا اخلاصة مع أصدقائنا يف خمتلف الدوائر ،  وعاد قطب زادة فاتصل بنا بعد ساعة وقال خففوا 
الربنامج قليال ، وتواصلت االتصاالت معه ، فعاد ليقول بثوا ما تشاءون ولكن ارفعوا الضغط عين. هذا 

 والتلفزيون. اإلذاعةكنا جمرد جمموعة متطوعني عراقيني نعمل جمانا وبصورة غري رمسية يف   أنارغم 
يف بغداد )السيد دعائي( وطلب منا ختفيف حدة اللهجة ضد العراق ،   إيرانوذات مرة جاء سفري    

من خالل أحد يعرتض على براجمنا ، وعلمت  اإليراينكما نقل لنا أحد املوظفني بأن وزير الثقافة 
اخلميين  ماماإلن أمقابلة ضد العراق ،  إجراءاألشخاص )السيد مرتضى القزويين( الذي طلبت منه 

املقابلة . ولكننا يف ظل  إجراء، فقد سأله شخصيا ونصحه بعدم  اإلعالميةيرفض أيضا تلك احلملة 
ا حناول تنفيذ خمططنا يف إثارة نستمع اىل أحد ، وكن أويف بداية الثورة مل نكن نبايل  اإلداريةالفوضى 

وغدا العراق(. وقد انضم اىل محلتنا السيد  إيرانالشعب العراقي ودفعه حنو الثورة ، حتت شعار: )اليوم 
 وأخذ يصدر البيانات املتتالية ضد العراق. إيرانحممد الشريازي الذي هاجر من الكويت اىل 

ا على النظام العراقي املرتبك ، الذي كان حياول كانت تشكل ضغطا كبري   اإلذاعةن أوكان من الواضح   
 ن يرد على ما نقول كل يوم.أ
 .وإيرانالعربية سببا من أسباب اندالع احلرب بني العراق  اإلذاعةولذلك اعترب بعض احملللني  

حمل اهتمام حزب  أصبحتالعربية للمستمعني يف العراق وأحناء العامل العريب ،  اإلذاعةومع استقطاب   
، وحدث نوع من املنافسة  إيرانيف العراق ، الذي بدا أعضاؤه يهاجرون اىل  اإلسالميةالدعوة 

واالحتكاك بني كوادر منظمة العمل واحلزب ، الذي كان ميثله الشيخ حسني الكوراين. مما دفعين اىل 
.  ويف اإليرانيةبعد مضي حوايل سنة من املشاركة فيها وقبل بدء احلرب العراقية  اإلذاعةاالنسحاب من 

( إسالميتلك األيام قام شاب عراقي يدعى )السيد حسني اهلامشي( كان يعمل يف صحيفة )مجهوري 
مقابلة تلفونية مع الشهيد الصدر ، وجاء بالشريط وبثه بالتنسيق مع مدير القسم الدويل  بإجراء

د الصدر، يطلب منه البقاء يف اخلميين يوما بيانا مفتوحا موجها اىل السي ماماإل)سليماين( . مث أصدر 
الفارسية  اإلذاعة. وقد نشر هذا البيان يف إيرانالعراق ، بعد أنباء مسعها عن نيته مبغادرة العراق اىل 
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وقد شكل البيان املفتوح صدمة للشهيد الصدر ولكل من وترجم اىل العربية ضمن القنوات الرمسية.  
اخلميين للصدر و إعداده لقيادة الثورة يف العراق ، مما أخاف نه كان حيمل معىن توكيل اإلمام أمسعه ، إذ 

 النظام العراقي كثريا فبادر اىل اعتقاله وإعدامه.
  
 إيرانالمعارضة العراقية في  

 
هنا بلد واسع متعدد االجتاهات واخلطوط ، والحظنا أ،  إيرانمنذ الوهلة األوىل لذهابنا اىل  أدركنا   

عالقات طبيعية مع  إقامة، يف ظل حكومة السيد مهدي بازركان ، أنه مييل اىل  اإليرايناملوقف الرمسي 
املوقعة يف اجلزائر بني البلدين. ولذا فقد ذهب وزير اخلارجية السيد  1975العراق ، وانه يلتزم باتفاقية 

ية نريد من وكنا كمعارضة عراقمتوز ليهنئهم بذكرى "الثورة".  17يزدي اىل السفارة العراقية يف  إبراهيم
إيران ان تكون سندا لنا ومنطلقا للثورة ضد العراق، فكان علينا أواًل تعبئة الرأي العام اإليراين الذي كان 

مام اخلميين مدة مخسة الوحيد الذي آوى قائد الثورة اإل ينظر بإجيابية اىل نظام البعث ، باعتباره البلد
مام يف الشهور لفارسية ، وان كان قد ضغط على اإلاعشر عاما ، و أعطى الثورة نافذة إذاعية باللغة 
 اإليرانيةولتحقيق هذا اهلدف بدأنا نكتب يف الصحف األخرية وقيد حريته مما دفعه اىل مغادرة العراق. 

متوز ، أمام  17مقاالت عن الديكتاتورية يف العراق ، وأصدرنا جملة )الشهيد( وأخرجنا مظاهرة يف ذكرى 
 إبراهيم اإليراينطهران. مما دفع الرئيس  صدام حسني اىل الشكوى من وزير اخلارجية  السفارة العراقية يف

رئيس حترير جملة الشهيد اليت  إعداميزدي الذي التقاه يف مؤمتر عدم االحنياز يف هافانا ، والطلب منه 
خاضعة  نشرت رمسا كاريكاتوريا له عند توليه منصبه  اجلديد ، ولكن يزدي اعتذر بأن اجمللة غري

 .إيرانللحكومة يف ظل األجواء الدميوقراطية اجلديدة يف 
وبالتنسيق مع أصدقائنا يف احلرس الثوري ، بدأنا نقيم قواعد عسكرية على احلدود ، لتسهيل عبور    

عناصرنا من واىل داخل العراق. ولكن أحد األخوة )الشهيد طالب العليلي( كان يلح ببدء العمل 
مل نكن قد انتهينا من دراسة املشروع  إذعراق ، ومل نكن قد اختذنا قرارا بعد ، العسكري يف داخل ال

العسكري للتغيري. ولكنه ذهب اىل العراق من دون استشارتنا وال إخبارنا ، وقام بعملية اهلجوم على  
كوادر حزب البعث يف كربالء ليلة العاشر من حمرم. وأعقبه قيام أشخاص آخرين من اخلط العسكري 

حاولة اغتيال طارق عزيز يف اجلامعة املستنصرية ، مث هجوم )خالد( على  موكب تشييع الضحايا يف مب
بغداد ، بقرار من قيادة العمل يف العراق. ومع ذلك فقد تبنينا العمليتني يف طهران وأصدرنا بيانات باسم 

 يف العراق(. اإلسالمي)منظمة العمل 
أصدقائنا يف العراق : أن )خالدا( كان يتميز بشجاعة فائقة وجييد وقد قرأت يف التقارير الواردة من    

متثيل دور رجال األمن ويندس فيما بينهم ، وأنه ذات مرة ذهب اىل قاعة كان يفرتض ان حيضر فيها طه 
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منهم ، مث وقف وراء املنصة لكي واحدا غريه ، وراح يعطي أوامره لرجال األمن حىت حسبوه  أواجلزراوي 
خوة يف داخل العراق حيسبوه بطال مل يأت ذلك اليوم. وكان األة اغتيال للوزير ، ولكن هذا ينفذ عملي

مقداما ، ولكين كنت أشك بكونه شرطيا سريا خمادعا متسلال اىل التنظيم ، وقد خدم النظام أكرب 
 .إيران أو اإلسالميخدمة عندما هاجم املشيعني باسم منظمة العمل 

عراقي اىل اختاذ قرار احلرب واالستعداد هلا ، بشن محلة هتجري للعراقيني من كل ذلك دفع النظام ال    
من خمتلف احملافظات  ألفا. فهجر حوايل مخسني اإليرانية، والذين يشك بوالئهم للثورة  إيراينأصل 

ى العراقية . وهنا دعا السيد حممد الشريازي يف بيان له اىل تعبئة الشباب املهجرين يف جيش للهجوم عل
لتحرير العراق( مما دفع النظام العراقي اىل  اإلسالميالعراق ، وتشكل بناء على ذلك )اجليش الثوري 
 احتجاز الشباب وهتجري الشيوخ والنساء واألطفال.

، وأصبحت  عضوا  اإليراينوقد تشكل اجليش الثوري العراقي ، بالطبع بالتنسيق مع احلرس الثوري     
، ممثال عن منظمة إيرانالعراقية املعارضة املتواجدة يف  األحزابشكلة من خمتلف يف قيادته السياسية ، امل

على اجليش الثوري السيد مهدي اهلامشي ، مسؤول قسم حركات  اإلشراف. وكان يتوىل اإلسالميالعمل 
 التحرر يف احلرس الثوري ، مع الشيخ حممد املنتظري.  

 1980أيلول  22يف  إيرانو شن النظام العراقي احلرب على 
واإلعالم  اإلذاعةعرب  إسقاطهورأينا يف احلرب فرصة جديدة إلسقاط النظام العراقي ، الذي مل نستطع    

 إيرانيف  إخوانه، وتوقعنا ان ينتفض اجليش العراقي ضد صدام الذي زجه يف حرب ال يريدها ضد 
 للعودة اىل العراق. الشيعية الثورية.   حبيث بدأنا حنزم حقائبنا استعدادا اإلسالمية

   
اخلميين على االنتقام من  اإلمام وإصرارالنتصارات على اجلبهة ،  اإليرانينيومع اشتداد احلرب وحتقيق    

، ورفض كل الوساطات الدولية ، تزايدت آمال املعارضة العراقية باالنتصار، وكثفت  بإسقاطهصدام 
ضد اجليش العراقي ، باعتباره  اإليرانينييف صفوف  ، وذهب البعض ليقاتل اإليراينتعاوهنا مع اجليش 
 والثورة" ضد النظام "البعثي الكافر".   اإلسالمقتاال دفاعيا عن "

     
ن انتقد احلركة أ( الذي حاولت فيه ة الثورة اإلسالمية في العراقبتجر وكتبت يف تلك الفرتة كتايب )  

باخلصوص جتربة السيد الشريازي السلمية( وأن أتعرف  اإلسالمية العراقية واملرجعية الدينية ) وانتقدت
  على نقاط القوة والضعف فيها ، أمال بدعم خط املرجعية ووالية الفقيه يف العراق يف املستقبل.  

 
 إيران، في  اإلسالميمنظمة العمل  
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ها متاما ، وال ويف الوقت الذي كانت املنظمة حمسوبة على السيد حممد الشريازي ، كان هذا بعيدا عن    
تربطه بأعضاء املنظمة اال الصداقة والتوجيه العام ، حيث مل تكن اسرتاتيجية املنظمة السياسية 
والعسكرية تستوحي خطها من فكر الشريازي ، الذي كان يرفض العمليات العسكرية داخل العراق، 

فقد قرر السيد الشريازي  ، ولذلك إيرانوخاصة التفجريات االنتحارية ، وكذلك العالقة الشديدة مع 
حركة جديدة باسم )حركة اجلماهري املسلمة( وأخذ يدعو اىل الشورى وانتخاب قادة املنظمة،  تأسيس

املدرسي مل يصل اىل حالة التفجر، حبيث مل يشعر به األفراد  العاديون  أختهولكن اخلالف بينه وبني ابن 
 ميلك من أمر املنظمة شيئا. تابعني للشريازي ، وهو ال أنفسهم، وظلوا حيسبون 

  
 

 العودة للحوزة العلمية
 والدعوة للتشيع

 
   1982يف سنة     
تأخذ طابعا عبثيا ودمويا رهيبا ، وأخذ السيد الشريازي يدعو اىل  بدأت اإليرانيةكانت احلرب العراقية     

 .  إيران ويقول: بأهنا تسري يف طريق مسدود ، ويدعو أعضاء املنظمة للخروج من إيقافها
دراسايت احلوزوية اليت  إكمالويف هذه الفرتة فضلت  االستقالة من  منظمة العمل ، و التوجه حنو    

 أمهلتها منذ خرجت من العراق.
القائم( اليت كان يشرف عليها  اإلمامدعاين السيد املدرسي اىل التدريس يف )حوزة  1985ويف عام    

ض العراقيني واألفغان وغريهم ، وتقع على مشارف طهران الشرقية وتضم طلبة من السعودية واخلليج وبع
يف منطقة تسمى )مامازند( . وكانت أشبه مبدرسة كوادر حركية منها حبوزة علمية ، حيث كان الطلبة 

 وبني العمل التنظيمي والقيام مبهمات حركية خمتلفة.   واإلسالميةجيمعون بني الدراسة الفقهية 
فرع للحركة يف السودان ، وقمت بالسفر  إنشاءجعفر النمريي يف السودان ، قررنا  وبعد سقوط نظام    

يوما قمت خالهلا باالتصال مبجموعة طلبة  أربعنيعرب سوريا والقاهرة اىل اخلرطوم . وبقيت حوايل 
مع بعض أصدقائهم السلفيني )الوهابيني( فذهبت  احلوارجامعيني وشيعت بعضهم ، مث دعاين هؤالء اىل 

اىل دارهم وجلست معهم اىل آخر الليل. ويف الصباح سأل أحدهم صاحبه: كيف أصبحت؟ قال : 
 شيعيا. أصبحت

وبعد ان كونت نواة شيعية قمنا جبلب بعض األخوة اىل )احلوزة القائمية( ليشكلوا بداية حركة شيعية    
 عالقة باملوضوع. أية اإليرانيةيف السودان . وبالطبع مل تكن للحكومة 
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 دراسة نظرية )والية الفقيه(
 

، تشكل بالنسبة لنا حنن الشيعة العراقيني منوذجا  اإليرانية اإلسالميةكانت جتربة احلكم يف اجلمهورية      
أقرب ما نكون اىل نظرية )والية الفقيه( اليت  اإلسالميصاحلا للتطبيق يف العراق ، وكنا يف منظمة العمل 

، حيث كنا ندعو اىل نفس النظرية يف العراق. ولكن النظرية مل تكن  يرايناإلقام على أساسها النظام 
طهران  واضحة لدى اجلميع بالتفصيل ومنذ البداية ، ولذلك قررت منذ السنوات األوىل لوصويل اىل

انه ال يعطي الفقيه صالحية كاملة يف  اإليراينبدقة. وقد أخذت على الدستور  اإليرانيةدراسة التجربة 
ن اخلرباء  الذين وضعوا الدستور ، يعطون الفقيه أ، ويشرك معه رئيس اجلمهورية ، ومتنيت لو  احلكم

نظريات دميوقراطية "والية كاملة مبنحه حق تشكيل جملس خرباء وجملس وزراء ، وال يدسون يف الدستور 
رئيس الوزراء يف صراعه مع  اإلسالمي. وكنت اقف نظريا اىل جانب احلزب اجلمهوري "غربية ليربالية

 مهدي بازركان و رئيس اجلمهورية األول بين صدر.
بني جملس الشورى و وزارة العمل ، وبني جملس صيانة الدستور  إيرانيف  أزمةحدثت  1988ويف سنة    

، حول قانون العمل ، الذي قدمته احلكومة ، وأقره جملس الشورى مثان مرات خالل مثان  سنوات ، 
. وهنا استعان وزير اإلسالميةلدستور ، الذي وجد فيه خمالفة لبعض القوانني وعارضه جملس صيانة ا

اخلميين وطلب منه دعم القانون ، خوفا من حتول العمال اىل الشيوعية واملعارضة اليسارية  باإلمامالعمل 
جلمهورية العمل بالقانون قبل ان يأخذ صيغته القانونية النهائية. وهنا اعرتض رئيس ا اإلمام، فأجاز له 

اخلميين خطابا مهما جدا وطرح  اإلمامالسيد علي اخلامنئي ، وأعضاء يف جملس صيانة الدستور ، فألقى 
ن له إن واليته شعبة من والية اهلل والرسول واألئمة املعصومني ، و إنظرية )والية الفقيه املطلقة( وقال : 

رأى بعد ذلك بأهنا خمالفة  إذاا مع الشعب ، اتفاقية شرعية يعقده أيةاحلق بتجاوز القانون ، ومبخالفة 
 .لإلسالمخمالفة  أوملصاحل البالد 

، فقررت اإليرانيةدراسة التجربة  يف قدمية وقد استوقفين هذا اخلالف الدستوري ، وأحيا لدي رغبة   
واشتغلت  القيام بدراسة اجتهادية دقيقة ملوضوع )والية الفقيه( من مصادرها األصولية والفقهية القدمية.

سنة كاملة على هذا املوضوع الذي ساعدين السيد صادق الشريازي على توفري بعض مصادره اجملهولة. و 
ست املوضوع يف مائة درس يف حوزة القائم. وحصلت يل بعض املالحظات البسيطة اليت اختلفت در  

 اخلميين. اإلمامفيها عن رأي 
فكرت بعمل مقدمة تارخيية له، تستعرض آراء ومواقف كتب املوضوع بصورته النهائية ، أن أوقبل    

حبث  وأثناءعلماء الشيعة خالل ألف عام ، زمن )الغيبة الكربى( من موضوع نظرية )والية الفقيه(. 
، ذهبت اىل زيارة االمام الرضا يف مشهد خراسان  1990موضوع املقدمة ، الذي كنت اشتغل فيه سنة 

ابعة ملركز دراسات يديره  السيد جواد الشهرستاين ، ووجدت فيه ، وهناك تعرفت على مكتبة خاصة ت
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حوايل مائة موسوعة فقهية شيعية تغطي فرتة )الغيبة الكربى( أي ألف عام من تاريخ الفقه اجلعفري 
ما يتعلق منها مبواضيع الثورة والسياسة واألمر باملعروف  أتابعاالمامي االثين عشري ، وانكببت عليها 

ملنكر واخلمس والزكاة واألنفال وصالة اجلمعة واحلدود ، وما اىل ذلك من املواضيع اليت والنهي عن ا
تتعلق باحلكومة. ولشد ما كانت دهشيت عندما وجدت فيها نظريتني متميزتني ، األوىل : نظرية التقية 

النظرية تطورت  ن هذهأواالنتظار لالمام املهدي املنتظر الغائب ، والثاين: نظرية والية الفقيه. ووجدت 
منذ حوايل املائيت عام ، على أساس نظرية )نيابة الفقهاء عن االمام املهدي( اليت ولدت كجنني صغري يف 

 كإعطاءتشمل قضايا سياسية قريبة من الدولة،   أصبحتن أظل )غيبة االمام( مت تطورت وتطورت اىل 
هنم غيبة ، ألالشرعية الدستورية يف عصر الللملوك للحكم نيابة عنهم ، باعتبارهم مصدر  اإلجازةالفقهاء 

الكركي ، عندما  نواب االمام املهدي . وأول من طبق هذه النظرية كان احملقق الشيخ علي عبد العايل
قبل ذلك التاريخ فقد كانت ختيم على  أماللحكم بامسه.  اإلجازةمنح الشاه الصفوي )طهماسب( 

الدولة يف عصر الغيبة ، اال عند ظهور االمام  إقامةنت حترم الشيعة نظرية التقية واالنتظار ، اليت كا
اليت كانت تشرتط العصمة والنص والساللة العلوية احلسينية  اإلهلية اإلمامةاملهدي ، وذلك تبعا لنظرية 

ن النظرية الثانية )والية الفقيه( تعترب انقالبا أيف االمام. ومن هنا وجدت تناقضا كبريا بني النظريتني ، و 
نظرية والية الفقيه )أو  ذلك الوقت من أنعلى نظرية التقية واالنتظار. خالفا ملا كنت اعتقد حىت 

هبا االمام املهدي لدى غيبته كنظام سياسي  أوصى، وقد  اإلمامةاملرجعية الدينية( هي امتداد لنظرية 
يع علماء الشيعة كان ذلك صحيحا فلماذا مل يعرفه مج  إذاوقلت  .للشيعة يف ظل )الغيبة الكربى(

 األقدمون  الذين كانوا يلتزمون بنظرية التقية واالنتظار؟
حبث فرتة )الغيبة الصغرى( اليت امتدت حوايل سبعني عاما بعد وفاة أن أوإلكمال الصورة كان علي    

ن ولده )حممد املهدي املنتظر( كان يتصل فيها  إهـ ، واليت يقال  260االمام احلسن العسكري سنة 
ن انقطعت النيابة اخلاصة بوفاة النائب الرابع حممد بن علي أموعة وكالء أو نواب خاصني ، اىل مبج

"النواب  أولئكهـ. وذلك ألرى ما هي النظرية السياسية اليت كان يلتزم هبا  329الصيمري سنة 
على اخلاصون"؟ وهذا ما جرين اىل حبث موضوع فرتة الغيبة الصغرى. وهنا بدأت أتعرف ألول مرة 

 مسألة وجود )االمام حممد بن احلسن العسكري( وما كان يلفها من غموض وتساؤالت. 
)السطوح( وسنوات من  أكملتوبالرغم من كوين نشأت يف بيئة دينية شيعية ودرست يف احلوزة حىت    

درس )اخلارج( أي الدراسات العليا ، واخنرطت يف حركة سياسية تعمل من أجل تطبيق نظرية سياسية 
تقوم على فكرة وجود )االمام املهدي( ، وكتبت حوايل مخسة عشر كتابا حول أئمة أهل البيت والفكر 

كن قد أمل  أىنالشيعي االمامي ، وقمت بالدعوة هلذا الفكر حىت أسست حركة شيعية يف السودان.. اال 
ام الثاين عدم وجود ذلك )االم أواختالف داخلي حول وجود  أومسعت بوجود عدة نظريات شيعية 

 عشر( الذي كنت اعتربه حقيقة ال يعرتيها  الشك ، وبديهة عشت عليها وانتظر قدومها يف أية حلظة.
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هـ وهو يف كربالء بأن موعد  1398ن اخلطيب السيد حممد كاظم القزويين كان يبشر سنة أهنا  أتذكر   
ديه هكذا. ولذلك فقد عاما فقط ، ويلوح بي 12بعد سيحل ظهور االمام املهدي قد اقرتب وانه 

هـ بالرتحاب ، وتوقعت ان يكون هو ذلك  1400استقبلت نبأ قيام )املهدي املنتظر( يف مكة سنة 
 االمام ، الذي تبني فيما بعد انه )حممد بن عبد اهلل القحطاين( رفيق )جهيمان العتييب(.

ملفيد والسيد املرتضى وكانت صدميت الكربى عندما وجدت مشايخ الفرقة االثين عشرية كالشيخ ا   
والنعماين والطوسي ، يصرحون ويلوحون بعدم وجود دليل علمي تارخيي لديهم على وجود ووالدة )ابن( 

( من  اإلهلية اإلمامةلالمام احلسن العسكري ، واهنم مضطرون الفرتاض وجود ولد له لكي ينقذوا نظرية )
كانت   فإذا،  اإلمامةولد املفرتض ، وبني رفض نظرية بذلك ال اإلمياناالهنيار. ويقولون: حنن باخليار بني 

ن نسلم بوجود ولد يف السر ، حىت لو مل تكن توجد عليه أصحيحة وقوية وثابتة ، علينا  اإلمامةنظرية 
، وهذا أمر غري اإلمامةمل نقتنع بوجود ذلك الولد ، فعلينا الرتاجع عن نظرية  وإذاأدلة شرعية كافية ، 

 نه املهدي املنتظر.أالتسليم والقبول بوجود ولد يف السر سوف يظهر يف املستقبل ، و علينا  فإذن ،ممكن
( قويا ال يتزعزع وال يقبل الشك ، وقد استطعت اإلهلية اإلمامةحىت ذلك التاريخ بنظرية ) إمياينوكان    
ان واستقدم شّيع بعض )الوهابيني( يف ليلة واحدة يف السودان ، وان أؤسس حركة شيعية يف السودأان 

بعض الطلبة للدراسة يف احلوزة لدينا  يف طهران. وكنت أعمل يف تلك األيام على وضع خطة لتشييع 
حتد داخلي رهيب ، فاما  أماموجدت نفسي  أينبصورة عامة. اال  اإلسالميالشعب الكوييت ، والعامل 

المام الثاين عشر( فقد كان لزاما مل اقتنع بوجود )ا أىنال تكون. ومبا  أوصحيحة  اإلمامةن تكون نظرية أ
لكي أرى مدى صحته. وتركت  موضوع االمام املهدي جانبا ، ورحت  اإلمامةحبث موضوع أن أعلّي 

من مصادر كتب الشيعة القدمية اليت مل أقرأها من قبل ، وال توجد ضمن  اإلمامةأقرأ ما يتعلق مبوضوع 
شيخ نصري الدين الطربسي ، يعرف باسم )الباب الربنامج الدراسي للحوزة ، ما عدا كراس صغري لل

احلادي عشر( فقرأت )الشايف( للسيد املرتضى ، و)تلخيص الشايف( للشيخ الطوسي ، وكتب الشيخ 
 املفيد املتعددة وكذلك ما توفر من كتب حول املوضوع يف مكتبات مدينة قم وطهران ومشهد.

( الطافية على سطح اإلهلية اإلمامةت أن نظرية )الثالثة عندما اكتشف أووكانت مفاجأيت الثانية    
وذلك  التاريخ والفكر السياسي الشيعي ما هي اال من صنع )املتكلمني( وال عالقة هلا بأهل البيت .

وسريهتم ، وال ميكن تفسريها اال حتت ستار )التقية( اليت كان يقول هبا  أقواهلمألهنا تتعارض مع 
ن اىل أئمة أهل البيت ما يشاءون من نظريات وأقوال تتناىف مع مواقفهم )الباطنيون( الذين كانوا ينسبو 

 رأيهم بصراحة. إبداءالرمسية ، حبجة اخلوف من احلكام ومن 
( تقوم اإلهلية اإلمامةن )أن نظرية أهل البيت السياسية ترتكز على مبدأ )الشورى( يف حني أووجدت    

ال متتلك أي سند تارخيي  وأهناديث مشكوك بصحتها ، على تأويالت تعسفية للقرآن الكرمي وعلى أحا
، ولذلك قال  باإلمامةالوصية اليه  أو، حيث كان أئمة أهل البيت يرفضون النص على أحد من أبنائهم 
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 إثباتهتقوم على علم األئمة بالغيب وعمل املعاجز ، وهذا ما يصعب  اإلمامة)املتكلمون الباطنيون( بأن 
اىل تعرض  إضافة، فضال عن العقل والشرع.  أنفسهما كان يرفضه أهل البيت يف التاريخ الشيعي وم

اليت كان يقول هبا فريق صغري باطين من  الشيعة  يف القرنني الثاين والثالث اهلجريني ، اىل  اإلمامةنظرية 
عشر  الثاين واإلمامامتحانات عسرية تتعلق  مبسألة عمر األئمة الصغري مثل االمام اجلواد واهلادي 

 املفرتض ، حيث كان كل واحد منهم ال يتجاوز السابعة.
املفتعلة واملنسوبة اىل أهل البيت كذبا و زورا ، وصلت اىل طريق  اإلمامةن نظرية أوأدركت عندها   

ن بعض أعوانه االنتهازيني ادعوا وجود أمسدود بوفاة االمام احلسن العسكري دون خلف من بعده ، و 
نظريتهم الباطلة من  إنقاذجل أ، من  اإلسالميفا لقانون األحوال الشخصية ولد له يف السر وخال

 ( يف غيبة من وجود أحد من أئمة أهل البيت .ةاألساس. وهكذا أسسوا الفرقة )االثين عشري
نظرت اىل نتائج حبثي من زاويتني ، األوىل: هي زوال اخلالفات التارخيية العقيمة بني الشيعة والسنة     

توحيد األمة  وإعادةية" أهل البيت باخلالفة بالنص من اهلل تعاىل  و "اغتصاب" اآلخرين هلا. عن "أحق
، والثانية : هي املوقف من نظرية والية الفقيه واملرجعية الدينية والنيابة العامة للفقهاء يف عصر   اإلسالمية

حياهتم . وكان التوصل اىل هاذين الغيبة ، والعودة اىل الشورى وحق األمة يف اختيار احلكام وحتديد صال
يف ظل  إيرانكنت أعيش يف   أىناملوضوعني يشكل نقطة حتول جذرية يف حيايت ومسرييت وعالقايت. ومبا 

نظام والية الفقيه ، فلم يكن من السهل البوح هبذه النتائج اال لدوائر ضيقة جدا من األصدقاء والزمالء 
الذي جتاوب معي متاما وكأنه ينتظر  )رمحه اهلل( ن والدي العزيزمن حدثته عن املوضع كا أولواألساتذة. 
ن يكون مثرة حياهتا تأيت هبذه النتيجة أوالديت فقد امتعضت كثريا وحزنت وتأسفت على  أماما أقول ، 

وبعد حوار  فرتةألهل البيت ، ونفي وجود االمام الثاين عشر. ولكنها بعد  اإلمامةنظرية  إنكاروهي 
ن تفهمتها جيدا. لقد كانت امرأة مؤمنة جدا وحمبة ألهل أع والدي ، قبلت بالفكرة بعد طويل معي وم

بوجود االمام املهدي وانتظاره ، ولكنها مل  اإلميانالبيت ومثقفة بالثقافة التقليدية ، وقد ربتين هي على 
واملبشرين هبا بني  صبح والدّي كالمها من أشد املدافعني عن أفكاريأمتحجرة ، و  أوتكن انسانة متعصبة 

 جل ذلك كثريا من املعاناة واملقاطعة واألذى .أاألهل واألقارب واألصدقاء . وحتمال من 
أبرز من ذهبت اليه للحوار معه ، كان مؤسس احلركة املرجعية ، املرجع السيد حممد الشريازي ، وكان    

وضوع املصري البائس الذي يتعرض له قد مسع بعض الشيء عين ، فطرح  أثناء زيارته يف مكتبه يف قم ، م
من ينكر حقوق أهل البيت . وضرب لذلك مثال بالشيخ املنتظري الذي أنكر حق السيدة فاطمة 
الزهراء يف )فدك( فأصابه ما أصابه من العزل واحلصار والضغط ، وفهمت ما كان يقصد ، فقلت له : 

، وهناك قضايا أساسية متس جوهر بسيط جدا وهامشي وال يستحق التوقف كثريا  فدك ن موضوعإ
ن أن تعمل يف الساحة عليك أتريد  إذاالعقيدة الشيعية مثل موضوع وجود االمام الثاين عشر ، فقال: 

عدم العمل ، املهم التحقق من  أوتتجنب اخلوض يف هكذا مواضيع . وقلت له: ليس مهما العمل 
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كان قد حبث موضوع االمام املهدي بصورة   إذا عقيدتنا ومعرفة احلق من الباطل . وجترأت فسألته فيما
ن أمفصلة اجتهادية؟ فاعرتف بصراحة أذهلتين قائال: ال . وكان من املفرتض به كمجتهد ومرجع قبل 

ن يبحث وجيتهد يف أساس العقيدة الشيعية االمامية االثين عشرية اليت أيبحث يف القضايا الفقهية الفرعية 
كن أمامنا فرصة تألته سؤاال آخر: هل قرأت حول املوضوع؟ قال: نعم. ومل يبين عليها بقية األمور ، وس

 بعث لك بدراسيت لكي تلقي عليها نظرة وتعطيين رأيك حول املوضوع.أسوف  إذن :للحوار ، فقلت له
السيد حممد تقي املدرسي،  أستاذيالشخص الثالث املهم الذي قررت مفاحتته يف طهران، كان هو    

الكبري،  اإلسالميومؤسس احلوزة القائمية ، والكاتب والباحث واملفكر  اإلسالميعمل زعيم منظمة ال
ن أمنهمكا يف متابعة ذيول اجتياح صدام للكويت ، واستطعت  1990ولكنه كان يومها يف هناية عام 

ن يشرح يل كيف أحدثه بالتفصيل عن خالصة دراسيت ، وطلبت منه أآخذ ساعة واحدة من وقته ، و 
ن يقدم يل أية أدلة ميلكها ومل اطلع عليها حول املوضوع. فقال يل: بان أوجود االمام املهدي ، و يؤمن ب

هذا املوضوع من أمور الغيب. قلت له: حنن املسلمني نؤمن بالغيب كاملالئكة واجلن واجلنة والنار ألنا 
ومل يثبت من خالل السنة ن نقبل بأي أمر آخر ال يوجد يف القرآن ، أنؤمن بالقرآن الكرمي ، وال ميكن 

بوجود ولد لالمام العسكري هو  اإلميانن إكان مشايخ الشيعة يقولون   وإذاوال من أحاديث أهل البيت. 
 افرتاض فلسفي ال دليل عليه ، فكيف ميكن اعتبار ذلك من أمور الغيب؟

من الوقت يف  الكتابة حول املوضوع حىت  تبذل مزيدا ترجئان  أرجوقال يل وهو ينظر اىل ساعته : 
مناقشته . قلت له:  أستطيعمكتوبا حىت  تب حبثك وقدمه يلالبحث والتمحيص ، وال تستعجل ، مث اك

أنا جيدا فان موضوعا مهما وخطريا كموضوع وجود االمام الثاين عشر ليس أمرا  أدركهوهذا ما  ..عظيم
 ي لسنة أخرى.سهال ميكن التالعب به ، وأعدك بأين لن انشره  اال بعد استكمال حبث

. ومل أنس احملافظة على السرية املطلقة وحصر  خواينواوهكذا وعدت عددا صغريا آخر من أصدقائي    
 البحث حول املوضوع يف أضيق دائرة من االخوان املؤمتنني. 

 
اىل املدرسي كما وعدته ،  أرسلتهاو  1992كتابة املسودة األوىل من الكتاب يف هناية عام   أكملت  

عامل ومفكر من علماء الشيعة وقياداهتم أعرض  أربعمائةكتابة رسائل اىل حوايل ثالمثائة اىل وقمت ب
الثاين عشر )حممد بن  ماماإلوعدم وجود  اإلمامةعليهم خالصة ما توصلت اليه من عدم صحة نظرية 

أدلة احلسن العسكري( ، واطلب منهم االطالع على مسودة كتايب ومناقشته ، وتقدمي ما لديهم من 
 إذاللجميع استعدادي للرتاجع عن النتائج اليت توصلت اليها فيما  أعلنتوبراهني قد مل اطلع عليها. 

ما  إذاكتايب   وإحراقحصلت على أي دليل مقنع. وقلت للكثري منهم بأين على استعداد لعمل حفلة 
 الثاين عشر. ماماإلاكتشفت أي دليل خمفي عين، وأيقنت بصحة النظرية االمامية وصحة وجود 
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ووجهت رسالة مفتوحة اىل احلوزة العلمية يف قم بعقد ندوة علمية ملناقشة هذا املوضوع، واستعدادي 
 للمشاركة فيها. ومل أتلق بالطبع أي جواب.

 
رت يف لندن، فصد 1997وبعد فرتة من املناقشة واحلوار ملدة مخس سنوات قمت بطبع الكتاب سنة 

ه، وقد ليت حتاول إثبات والدة )اإلمام حممد احلسن العسكري( ووجودمنذ ذلك احلني عشرات الكتب ا
يف كتاب خاص حتت عنوان )حوارات أمحد الكاتب مع العلماء  قمت مبراجعتها والرد على أمهها

وقلت  2007واملراجع واملفكرين حول وجود اإلمام الثاين عشر حممد بن احلسن العسكري( وطبعته سنة 
م الردود  يؤكد ما وصلت اليه من أن موضوع "اإلمام الثاين عشر" ما هو إال يف ذلك الكتاب بأن معظ

افرتاض فلسفي ومهي أكثر منه حقيقة تارخيية، وإن أغلب الردود حتاول إثبات وجوده عن طريق 
 االستدالل النظري أو ما يسمى بالدليل العقلي، وتفتقر اىل األدلة العلمية التارخيية.

  
  
  

 
   
  

 
   
   


