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  رالشكر والتقدی

القاسم  أبين أجمعیعلى اشرف الخلق  والسالمالحمد 3 رب العالمین والصالة 
بالشكر واالمتنان الى كل من قدم  أتقدم. بیتھ الطیبین الطاھرین  آلمحمد وعلى 

كما اشكر كل من شارك ، ھذه الرسالة  إتماملي ید العون والمساعدة في سبیل 
وفي ختام ،  آخراو تصحیح  رأيتوجیھ یفید في توكید  بكلمة او مصدر او

 أستاذيبجزیل الشكر واالمتنان والتقدیر الى  أتقدم أنیسعني اال  جھدي ھذا ال
المشرف الدكتورة الھام محمود الجادر التي لم تدخر جھدا في متابعة البحث من 

  . األفكارخالل التوجیھ وتصویب 

في قسم التاریخ  األجالء أساتذتيالعرفان الى بوافر الشكر والتقدیر و أتقدمكما 
الدكتور مقدام فیاض كتور علي عبد المطلب المدني ودوال ور عماد ھادي الدكت
الدكتور علي  اآلدابفي كلیة  وأساتذتي. الدكتور محمد جواد فخر الدین و 

عظم والدكتور فلیح حسن والدكتور جابر الكریطي والدكتور ھادي التمیمي 
محمد جواد  واألستاذحسن الحكیم والدكتور حیدر نزار السید سلمان والدكتور 
  .الجزائري 

ضوع بحثي ن الى كل من قدم لي معلومة عن موبالشكر واالمتنا أتقدمكما 
واخص بالذكر السید جواد الخوئي والسید  وبذل في سبیل ذلك الوقت والجھد 

سعیدة والشیخ  وبأصادق الخرسان والسید حسین  محمد حسین الحكیم والسید
مطشر  إحسان واألستاذ، النصیراوي  إبراھیمعباس كاشف الغطاء والشیخ 

، محمد كاظم مدیر مؤسسة الشھداء في النجف االشرف  واألستاذالعبودي 
كما  .واألستاذ عبد الكریم بالل مدیر مكتب حقوق اإلنسان في النجف االشرف 

 أتقدم وأخیرا، البحث  مامإتالعزیز خالد الكوفي لمساعدتي في  األخاشكر 
بالشكر والعرفان الى العامالت في مكتبة قسم التاریخ في كلیة التربیة للبنات 

  .البحث  إثراءفي  أسھمتفي الحصول على المصادر التي  إیايلمساعدتھم 

  عني خیر جزاء المحسنینفجزاكم هللا 

  

 الباحثة



  اإلهداء
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  المقدمة
  

احدى الصفحات المضیئة في تاریخ العراق  ١٩٩١تعد انتفاضة العراق 
المعاصر حیث عكست صالبة وقوة الجماھیر الرافضة لكل قیم االستبداد والتسلط 

ھذه االنتفاضة التي حاولت ان ترسم إرادة الشعب العراقي الذي انتفض ، والخنوع 
جاءت ،  واألصوات الحرة ألفواهوابكل نخبھ وأطیافھ في زمن كبلت فیھ الرؤى 

النظام  أزالمالمستلب الذي تحول الى سلعة بید  اإلنسانلتعزز من قیمة ومكانة ھذا 
وأفكاره المعبأة بالحقد والضغینة والعداء لكل صوت وضمیر وطني یؤمن بقیم  البعثي

  . الحریة والعدالة والمساواة والكرامة سبیال للعیش والحیاة
ف االشرف كانموذجا لالنتفاضة لما امتازت بھ ھذه المدینة  اخترنا مدینة النج

فقد اشتركت مجموعة من ، تكاد تخلو منھا اغلب المدن العراقیة من خصائص 
 األھمیةلتجعل من المدینة بمنزلة غایة في  )الدینیة والسیاسیة واالقتصادیة (العوامل 

لما كان البناءھا وحوزتھا و، عن  الحكومات العراقیة  األحیانواالستقاللیة في بعض 
  .االنتفاضة  أحداث ھذهالعلمیة من اثر واضح في سیر 

حدثا كبیرا في درب النضال العراقي فال یستطیع  ١٩٩١نتفاضة كانت ا
التي شھدھا العراق  واألحداثدارس لتاریخ العراق المعاصر ان یمر على الوقائع 

بارزا في حیاة الشعب العراقي وال دون ان تستوقفھ ھذه الوثبة الشعبیة والتي مثلت تح
حتى خروج صدام حسین من  ١٩٢٠فمنذ ثورة العشرین الشعبیة في العراق عام ، 

عانى الشعب العراقي من االختناق والشعور بالھزیمة وعقدة ، ١٩٩١الكویت عام 
والقوالب الدونیة التي سیطرت على الشخصیة العراقیة المحكومة بالفوقیة والتجبر 

  .الجاھزة 
التي مر بھا العراق اجمع  األحداثلم تكن االنتفاضة حدثا عابرا كغیره من 

والنجف االشرف على وجھ الخصوص حیث حملت تلك االنتفاضة الفتة الرفض 
قدرة الشعب العراقي وكفاءة رجالھ  أثبتتوالتي  األولى المطلق للنظام منذ لحظاتھا
ایر للتطورات السلطویة المحلیة وتثبیت واقع مغ األحداثالمخلصین على تغییر وجھ 

التعسف والبطش  ألوانبعد ان مارست كل في تسییر البلدان والشعوب  األجنبیةاو 
شانق والقضبان تدیر دفة البالد طھاد والسلطة المفروضة بالدم والحدید والمواالض

  .للجماھیر  رأيدون أي 
سیة في عھد العراق السیا أحداثتناول عدد كبیر من الباحثین والمؤرخین  

حكم حزب البعث للعراق وقد ساعدھم على ذلك كثرة المصادر وتوفر الوثائق 
وكلما جد العھد قلت او ندرت البحوث والدراسات السیاسیة ، الخاصة بتلك الفترة 

لقد ، الحصول على الوثائق الرسمیة وبخاصة فیما یتعلق بفترة االنتفاضة لصعوبة 
ھذه الرسالة  أقدمفحاولت ان  الباحثة انتباه ١٩٩١جلب موضوع االنتفاضة العراقیة 

وقد ، المتواضعة حول ھذا الحدث المھم ودراستھا دراسة علمیة موضوعیة دقیقة 
تجاوز النظرة التقلیدیة التي :  أھمھادفعني الى ذلك مجموعة من العوامل لعل من 

عد مرور من الفترات الحدیثة اال ب وضع دراسات تاریخیة إمكانیةتؤكد على عدم 
البحث عن  وبدأتفحاولت تجاوز ھذه النظرة التقلیدیة ، ثالثین او خمسین عاما 
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بكل موضوعیة بما توفر لدي من وثائق  وأحداثھاموضوع االنتفاضة وخفایاھا 
ھذا الحدث التاریخي جعل  وأھمیةھذه الفترة  أھمیةفان  آخرومن جانب ، ومصادر 
الن  أحداثھایة لتوفر شھودھا ومن ساھم في بدراستھا دراسة علم اإلسراعمن المھم 

وعلى الرغم من ان . یعني زوال وثائق مھمة وغیر مدونة  األشخاصغیاب ھؤالء 
العراق السیاسیة ھي حلقة متصلة اال انھ یمكن القول بان ھذه الفترة ممیزة  إحداث

  .السیاسیة  أحداثھا وأھمیةعن باقي الفترات لكثرة 
  :فصول وخاتمة  مقدمة وثالثة زعت ھذه الرسالة علىتو  

 ابتدءامنھا بدراسة الواقع السیاسي في مدینة النجف االشرف  اختص الفصل األول
والذي جاء بعنوان اثر ، العامة في المدینة  األوضاعوانعكاساتھ على  ١٩٧٩من عام 

سیاسة الحكومة العراقیة على االوضاع العامة في النجف االشرف قبل قیام 
المبحث االول درس موقف الحكومة العراقیة من : وقسم الى مبحثین ، االنتفاضة 

اما المبحث الثاني فدرس اثر ،  ١٩٧٩المرجعیة الدینیة في النجف االشرف منذ عام 
على ) االحتالل العراقي للكویت ، الحرب العراقیة االیرانیة ( الحروب الخارجیة 

، االنتفاضة في النجف  أحداث والفصل الثاني عرضت فیھ الباحثةالمجتمع العراقي 
، درس مقدمات االنتفاضة  األولالمبحث ، وتوزع ھذا الفصل على ثالثة مباحث 
اما المبحث ، االنتفاضة  أحداثعلى  وتأثیرھاوالمبحث الثاني درس النجف االشرف 

اما الفصل ، العامة في المدینة في ظل غیاب السلطة  األوضاعالثالث فقد درس 
، من فشل االنتفاضة ودخول قوات الحرس الجمھوري الى المدینة الثالث فقد تض

منھ دخول قوات الحرس الجمھوري  األولدرس المبحث ، وجاء على ثالثة مباحث 
 أسباباما المبحث الثاني فقد درس ، الى المدینة والقضاء على مظاھر االنتفاض فیھا 

المجتمع موضحا فیھ  فشل االنتفاضة مرفقا باستبیان وزع على شرائح مختلفة من
 آثاروقد درس المبحث الثالث من الفصل ، والثانویة  األساسیةفشل االنتفاضة  أسباب

  . ونتائج االنتفاضة 
الوثائق الغیر  أولھاتنوعت المصادر التي اعتمدتھا الباحثة في ھذه الرسالة   

حقائق بعض ال إظھارمنشورة الخاصة بفترة االنتفاضة والتي كان لھا دور كبیر في 
الوثائق  : ومن ابرز تلك الوثائق، للباحثة الدراسة الدقیقة للموضوع  أعطىمما 

دلت بوضوح على استخدام سیاسة القوة واالضطھاد والقتل تجاه ابناء الحكومیة التي 
والھیئة  اإلنسانومنھا التقاریر الخاصة بلجنة حقوق ، الشعب ولمختلف االسباب 

العامة في  األوضاعبشكل مفصل  أوضحتوالتي  المتحدة األممالعامة لجمعیة 
الكاملة لصحیفة الجمھوریة  األعدادومنھا كذلك ، العراق عقب فشل االنتفاضة 

ة رالى الوثائق المنشو باإلضافة، انتفاضتھم  أیام نالمنتفضی أصدرھاالتي  اإلسالمیة
الدین  مراجع أصدرھاالبیانات التي  أبرزھاببعض الكتب والمجالت العلمیة ومن 

الكثیر  إلبرازالكبار في تلك الفترة والخاصة باالنتفاضة والتي استعانت بھا الباحثة 
  .من الحقائق وتفسیرھا بشكل علمي دقیق 

التي اعتمدتھا الباحثة المذكرات الشخصیة ومنھا  ومن المصادر االخرى  
الخاصة  األحداثمذكرات كاظم شكر والتي كانت غنیة بشكل كبیر بتفاصیل 

ومذكرات السید حسین ابو سعیدة ، ومنھا مذكرات الدكتور حسن الحكیم ، االنتفاضة ب
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 األحداثكثیر من  إظھارالمھم في  األثركما كان للصحف والمجالت العراقیة ، 
یخص االنتفاضة اخص بالذكر مجلة دراسات عراقیة والتي كان لھا الدور  ومنھا ما

اما الكتب . الرسالة بتلك البحوث  فادتأالسباق في بحث ھذا الموضوع بشكل كبیر 
المستخدمة في الرسالة فكانت كثیرة ومتنوعة منھا السیر الشخصیة ومنھا المؤلفات 

تلك الكتب كتاب النجف االشرف  ومن ابرزالخاصة بتاریخ العراق الحدیث المعاصر 
ن لمجموعة من الباحثین والذي ضم مجموعة قیمة م اإلنسانیةفي الحضارة  إسھامات

البحوث والدراسات الخاصة بمدینة النجف االشرف عبر المراحل التاریخیة المختلفة 
الصدر السیرة والمسیرة لمؤلفھ الشیخ احمد العاملي محمد باقر كتاب السید الشھید ، 

الجانب  راسة حیاة السید محمد باقر الصدر مع التركیز علىوالذي اختص بد
والذي كان یمثل انعكاس واضح لسیاسة العراقیة  السیاسي وعالقتھ بالحكومة

كذلك كان لكتاب علي ، الحكومة العراقیة تجاه النجف االشرف وحوزتھا العلمیة 
الرسالة بالعدید  إثراءسنوات الجمر وكتابھ صدمة التاریخ الدور الكبیر في ، المؤمن 

وكان لكتاب نوایا وحروب لمؤلفھ سعد ،  األولمن المعلومات القیمة في فصلھا 
المداخالت السیاسیة من  حلیل الكثیر من المواقف التاریخیةالعبیدي الدور الكبیر في ت

كما كان لكتاب ماجد الماجد ، تاریخ العراق المعاصر وخاصة فیما یشمل ھذه الفترة 
والذي درس فیھ االنتفاضة بشكل مفصل  ١٩٩١المعنون انتفاضة الشعب العراقي 

كما لكتاب العقید نجیب الصالحي ،ومات الرسالة معل بإتماماثر كبیر في المساعدة 
اما المصادر  .االنتفاضة دوره الواضح في ذلك  ألحداثوالذي یعد شاھد عیان 

الفارسیة فاعتمدت الباحثة على كتاب االنتفاضة الشعبانیة المباركة لصفاء الدین 
  .تبرائیان 
كبیرة  أھمیةذات واعتمدت الباحثة العدید من الرسائل واالطاریح والتي كانت   

ومن ھذه الرسائل واالطاریح رسالة احمد عبد الھادي ، للمادة موضوع الدراسة 
" المرجعیة الدینیة دراسة في فكرھا السیاسي وموقفھا السیاسیة في العراق "السعدون

، "  ٢٠٠٣ـ  ١٩٦٨التحوالت في بنیة المجتمع العراقي " ورسالة سلیم الناشي ، 
وغیرھا من ، " في حیاة العراق السیاسیة  وأثرھاالطائفیة "  ورسالة احمد علي محمد

  .ھذه الرسالة  إتمامالرسائل القیمة التي كان لمعلوماتھا الدور الكبیر في 
اما فیما یخص كتب الموسوعات فقد استعنت بمجموعة من الموسوعات   

لنجف المفصل في تاریخ ا" موسوعة الدكتور حسن الحكیم  أبرزھاالعلمیة ولعل من 
موسوعة عن قتل واغتصاب " وكذلك موسوعة صاحب الحكیم ، "  االشرف 

  ) ".العراق(في بلد المقابر الجماعیة  امرأة ٤٠٠٠وتھجیر اكثر من 
، للمعلومة اال وھو المقابالت الشخصیة  آخراعتمدت كذلك على مصدر مھم   

الشخصیات الباحثة مع عدد من  أجرتھاویمكن اعتبار المقابالت الشخصیة التي 
في ھذا الموضوع  األساسیةاالنتفاضة النھا المادة  ألحداثالنجفیة بمثابة وثائق مھمة 

ویمكن اعتبار البعض من ھذه الشخصیات المصادر الحقیقیة لالنتفاضة لعدم وجود 
في وقت غابت فیھ السلطة عن  األحداثوثائق رسمیة او غیر رسمیة عن مجریات 

التي لھم لم اعتمد علیھا اال بعد تدقیقھا مع اكثر من ومع ذلك فان مقاب، المدینة 
  .مصدر واحد 
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 أذ ان ، العمل وصعبت المھمة أعاقتواجھت الباحثة العدید من المشاكل التي 
مشكالت ھذا البحث المتواضع شائكة وملتبسة ألسباب عدیدة من أھمھا عدم توفر 

ن الجانبین، المنتفضین أرقام یمكن الركون إلیھا في عدد ضحایا تلك االنتفاضة م
ألن تلك األحداث كانت تجري بعیداً عن  ، والقوات المسلحة والبعثیین وغیرھم

عیون األعالم، بسبب طبیعتھا وبسبب االفتقار إلى الحیاد في تناولھا، لوقوعھا بین 
متحمس مؤید یجعلھا انتفاضة ُمباركة ویربطھا بتاریخ والدة مھدي الشیعة، وآخر 

ة األخیرة من صفحات العدوان على العراق بعد غزوه للكویت وبین یعتبرھا الصفح
ھي مشكلة قلة  ومن المشاكل التي واجھت الباحثة.الموقفین بون شاسع بال شك

تحتفظ  األطراففان بعض  وأحیانا، الوثائق الرسمیة التي تخص موضوع االنتفاضة 
كاذبة على تلك  معلومات وإدخالبتلك الوثائق وترفض نشرھا خوفا من التزویر 

التي اعترضت الباحثة ھي مشكلة قلة المصادر  األخرىومن المشاكل ، الوثائق 
كاملة وانما  األحداثاالنتفاضة وان وجدت فھي لم تحوي  أرختالتاریخیة التي 

كذلك واجھت الباحثة مشكلة اخرى ،  األخرىالجوانب  وأھملتركزت على جانب 
المقابالت والبوح بالحقائق التي شھدوھا  ھي رفض بعض الشخصیات المھمة اجراء

  .في تلك الفترة 
 ١٩٩١وختاما ال ندعي اننا بلغنا حد الكمال في دراسة انتفاضة العراق لعام   

فان ذلك طموح یصعب الوصول الیھ غیر اننا تصدینا لموضوع ، في ھذه الرسالة 
وانب الحیاة میدانا واسعا لكل من یرید من الباحثین معالجة ج اآلنمازال حتى 

وال ندعي من ثم اننا كشفنا كل الحقائق وال كل الوقائع او ، المختلفة خالل تلك الفترة 
باالنتفاضة في مراحلھا المختلفة غیر اننا بدنا المسیرة نحو  أحاطتالدوافع التي 

ان تتوالى البحوث  آملین، بخطوة واحدة  تبدأمسیرة في العالم  وأطولالھدف 
  .ستقبل حول ھذه الفترة الھامة جدا في تاریخ العراق المعاصر والدراسات في الم

 وأعضاءالسادة رئیس  أیديفان الباحثة تضع جھدھا المتواضع بین  وأخیرا  
 أفضلمالحظاتھم القیمة لالرتقاء بالبحث الى ماھو  إلبداءلجنة المناقشة المحترمون 

  .وتعالى ورضاھم وفقت لرضا هللا سبحانھ  أكونان  آملةلتقویمھا  أھالوھم 
  
  
  
  

 الباحثة                                                                                      



                                                                                              

  الفصل األول                               

  

  

  )١٩٩٠ـ١٩٧٩(العامة في العراق    األوضاعأثر سياسة الحكومة العراقية على  

  

  

  .ة في النجف االشرفـ موقف الحكومة من المرجعية الديني:المبحث األول  

   

  ل قيام االنتفـاضةالخارجية على المجتمع العراقي قبأثر الحروب  : المبحث الثاني  

  اإليرانيةالحرب العراقية  : أوال                                   

  االحتالل العراقي للكويت: ثانيا                                  

  

  

  

  

  

  
  



  : كومة من المرجعیة الدینیة في النجف االشرف ـ موقف الح:  األولالمبحث 

 عم""د و‘ )١(١٩٦٨ تس"لم ح"زب البع"ث الس""لطة ف"ي الع"راق بع"د نج""اح انق"الب تم"وز ع"ام   

تص"فیة كاف"ة مراك"ز الق"وة ف"ي الس"احة العراقی"ة  إلىالسلطة  ھمالستالم األولىالبعثیون منذ الوھلة 

مت خالل ھذه الفترة عملیة واس"عة للس"یطرة ت أذ، فقد المجتمع العراقي عناصر قوتھ ی أنمن اجل 

على كافة مفاصل الدولة المتعددة وحصر الصالحیات بید صدام حسین شخصیا سواء عندما ك"ان 

ف"ي الدول"ة  األولعند تسلمھ الموق"ع  أو) ١٩٧٩ـ١٩٦٨(للفترة  )٢(نائبا لرئیس مجلس قیادة الثورة 

تم"وز تنحی"ھ  ١٦ی"وم  )٣(احمد حس"ن البك"ر  العراقيالرئیس  أعلن أنبعد . ١٩٧٩من تموز  ابتداء

یتح"رك بھ"دوء وط"وال تل"ك الفت"رة ك"ان ص"دام ،لص"الح ص"دام حس"ین  صحیة ألسبابعن السلطة 

القائمین والمحتملین ومن ابرز  أعدائھفي كل مرحلة یتجاوزھا یقوم بتصفیة  و، وثقھ نحو السلطة 

ادی"ا وك"ادرا حزبی"ا بعثی"ا بی"نھم خمس"ة قی ٢٢ إع"دام ت التي حدثت مطلع تولیھ الس"لطةتلك التصفیا

  . )٤(القیادة القطریة لحزب البعث  أع٤اءمن 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أعضBاء فBي  بحكومBة عبBد الBرحمن عBارف حیBث تمكBن  اإلطاحةانقالب عسكري تم خاللھ ـ:تموز١٧انقالب )١(

التحBرك مBن تمBوز  ١٧صBبیحة یBوم  تعاون مع حرس القصر الجمھوري لبعث بقیادة احمد حسن البكر بالحزب ا

جعفBر :للمزیBد ینظBر . حكBم حBزب البعBث فBي العBراق  لیبتBدئنحو القصر الرئاسBي وتمكنBوا مBن دخولBھ بسBھولة 

  .٤٩ـ٤٨ ص ،)٢٠٠٣،دار الحكمة:لندن(،٢٠٠٢ـ١٩٦٨على حافة الھاویة العراق ،حسیني ال

إلدارة شBؤون الدولBة وكBان یضBم احمBد حسBن البكBر رئیسBا  ١٩٦٨لثورة عقب انقBالب تشكل مجلس قیادة ا)٢(

ینظBر  .أعضاءالتكریتي وعبد الرزاق النایف وإبراھیم الداوود وسعدون غیدان   نوحر داوصالح مھدي عماش 

جامعBة (،وحBة دكتBوراه اطر،  ١٩٦٨ـ١٩٦٣BالتطBورات السیاسBیة فBي العBراق ، علیBاء محمBد حسBین الزبیBدي :

ذكرات وزیBر عراقBي مBع البكBر وصBدام مB، ؛جBواد ھاشBم  ٣٦٧ـ٣٤٣Bص، ) ٢٠٠٦،كلیة التربیة للبنات : بغداد 

  .٢٦٠ـ٢٥٩ ص ،)٢٠٠٠،دار الساقي: بیروت (،٢٠٠٠ـ١٩٦٧ذكریات في السیاسة العراقیة 

 ١٩٣٢علمBBین عBBام تخBBرج مBBن دار الم ١٩١٤ولBBد فBBي تكریBBت عBBام ـBB ) :١٩٨٢ـ١٩١٤BB(احمBBد حسBBن البكBBر)٣(

 ١٤المشBاركین فBي تنفیBذ ثBورة  األحBراركBان عضBوا فBي تنظBیم الضBباط  ١٩٣٨والتحق بالكلیBة العسBكریة عBام 

اسBتمرت حیاتBھ السیاسBیة كعضBوا فBي القیBادة ،الجمھوریBة العراقیBة  وأعلنتالملكیة  أسقطتالتي  ١٩٥٨تموز 

للمزیBد .١٩٨٢توفي عام رئیسا للدولة العراقیة  لیصبح١٩٦٨القومیة لحزب البعث حتى تمكن من قیادة انقالب 

عالء  ؛١ج)  ٢٠٠٢،للنشر أوردار ،بیروت(،طة النازحین من ریف تكریتفصول من سل ،طالب الحسن  :ینظر 

  .٥٣ـ٤٨ص ، ) ٢٠٠٥،دار الحوراء:بغداد (،رجال العراق الجمھوري،جاسم محمد الحربي 

عBدنان ، محمBد محجBوب الBدوري ، عبد الحسین الشمري ،  محمد عایش: النظام  أعدمھمابرز من  بین من) ٤(

ص ، المصBBدر السBBابق، شBBم جBBواد ھا: ینظBBر . غBBانم عبBBد الجلیBBل ، عبBBد الخBBالق السBBامرائي ، حسBBین الحمBBداني 

 ٢٠٠٤، مؤسسBة عاشBوراء  : م .د( ،الكBوالت عاصBمة العBراق ، ؛ عبد الجبار سید جاسم الصBافي  ٣٤٣ـ٣٣٥

  . ٦٠ـ٥٩ص، )



بوضوح سیاسة التمییز الطائفي ومحاوالت  ١٩٦٨من عام "ة ابتداءامتازت المد

في النجف  )١(المرجعیة الدینیة التیار اإلسالمي المؤید من على مستمرة من اجل التضییق 

ھي ترعى مصالح الناس وحاجاتھم بل ،اتھامؤسسة قائمة بحد ذ والتي كانت، االشرف 

ا للعالم وقیادتھ، ا المادي والمعنوي وبسبب استقاللھ ،عند الشدائد سالمرتكز الرئی

قد تقف في وجھ الحكومة العراقیة مشكلة كبیرة  اإلسالمي الشیعي فقد عدت من قبل

 أو ب البعث الذي لم یحتمل وجود تیاروخاصة فترة حكم حز، )٢(المخططات الحكومیة المستقبلیة 

تجمید عمل  الى البعث ومةحكوقد سعت . ق ھواه وال تعمل في خدمتھتسیر وف قوة في الداخل ال

والتي كانت قد نشطت في ھذه الفترة ممثلة بحزب الدعوة  االشرف الحركة اإلسالمیة في النجف

نشط في ھذه  يوالذمتمثلة بالسید محسن الحكیم الدینیة المدعوم من قبل المرجعیة  )٣(اإلسالمیة

نیة في النجف االشرف ھذه وقد قابلت الحركة اإلسالمیة والمرجعیة الدی،الفترة بصوره واضحة

  .)٤(تھدئة لمعرفة طبیعة الحكم الجدیداألوضاع بال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالشؤون الدینیة من وتعني كل ما یتعلق  الشیعي اإلسالميفي العالم  األولالموقع القیادي الدیني : المرجعیة الدینیة  )١(

المقر العام للمرجعیة ھي النجف االشرف ویعتلي ھرم  ،الحیاتیة كافة واألمورالوكالء والمبلغین والحوزة العلمیة والتقلید 

مرحلBة  إلBىیصBل  أنوالذي یمثل قمة الھرم بعBد  األعلىممن یعترفون بسلطة المرجع  األعالمالمرجعیة عدد من المراجع 

دار :بیBروت(علي احمد البھادلي ،الحوزة العلمیة في النجف معالمھا وحركتھBا،:نظری.النبوغ والفضیلةمتقدمة من العلم و

  . ١٩٨ـ١٨١ص ،  )١٩٨٣الزھراء ،

رسBالة ، العBراقالمرجعیة الدینیة دراسة في فكرھBا السیاسBي ومواقفھBا السیاسBیة فBي ،   نالسعد واحمد عبد الھادي )٢(

  .١٤٣ص،  )٢٠٠٧، العلوم السیاسیة كلیة  :جامعة بغداد (،  ماجستیر

محمد  األكرموالدة الرسول  وقد وافق ھذا الیوم ١٩٥٧تشرین االول  ١٢ب في تأسس الحز:  اإلسالمیةحزب الدعوة )٣(

مھدي  ومحمدمد باقر الصدر ومرتضى العسكري حأسسھ كل من السید م، ١٣٧٧ االول ربیع ١٧  )ص(بن عبد هللا 

تاسسھ  أسبابكان من ،  تأسیسھاتخذ الحزب طابع السریة في بدایة ، صادق القاموسي مد باقر الحكیم ومحمد حوم

 اإلسالميالعمل  إحیاءومحاولة ، مواجھة مایتعرض لھ المسلمون من تداعیات واحباطات وتدني في واقعھم االجتماعي

ن حس :تفاصیل ینظر لل .خاص الشباب بشكل أوساطخاصة بعد انتشار المد العلماني وال سیما الشیوعیة في السیاسي  

لعراق في ا اإلسالمیة األحزابتاریخ  ،داي یاماو ؛ ٤ج) ٢٠٠٥، للطباعة  بإتیان: قم (  ، اإلسالمیةحزب الدعوة ، شبر

،  )٢٠١٢،بیت الحكمة : بغداد  (،  وآخرونترجمة فالح حسن االسدي ، ٢٠٠٩ – ١٩٥٧التحول في حزب الدعوة 

،  اإلستراتیجیةمركز الدراسات العربیة  :دمشق (، زب الدعوة حقائق ووثائق ح، صالح الخرسان ؛  ١٣٩ـ١٠٩ص

١٩٩٩(.  

فBBي  إسBBھاماتالنجBف االشBBرف  ،ومنتسBبیھا فBBي العBBراق حقBBوق المرجعیBBة الدینیBBة بعBBض انتھاكBات  ،صBاحب الحكBBیم ) ٤(

موقBف ، ھBادي االسBدي محمد ؛  ٣٩٧ص، ٢ج ) ٢٠٠٠،مركز كربالء للبحوث والدراسات: لندن (،  اإلنسانیةالحضارة 

محمBد ھBادي  ؛٢٢٦ص،  ١٨العBدد ،  ٢٠٠٠نیسان ،)مجلة())یدالفكر الجد((،العراق حزب البعث من الدین والشیعة في 

 ،٢ج، )٢٠٠٨،أفBBاقمؤسسBBة : النجBBف االشBBرف(( ،لBBدوره السیاسBBي والثقBBافي عBBرض تBBاریخي الحكBBیم اإلمBBام،االسBBدي 

                                                                            ١٨٧ص



 اإلعالنحد  إلى مساعي الحكومة العراقیة للتضییق على حوزة النجف العلمیة وصلت 

صدر القرار  ٤/٤/١٩٦٩ففي یوم ، الرسمي بالرغبة بالقضاء على المرجعیة الدینیة في العراق 

  : نص علىالذي  الرسمي عن القیادتین القومیة والقطریة لحزب البعث

  .)١("حزب الحاكمالالدینیة باعتبارھا العقبة الكبرى في مسیرة  *رجعیةضرورة القضاء على ال"

اتس"اع الفج"وة ب"ین  إل"ى وحوزتھ"ا العلمی"ة أدت سیاسة البع"ث ھ"ذه اتج"اه النج"ف االش"رف

فق""د  ، أخ""رىم""ن جھ""ة  وب""ین الحكوم""ة العراقی""ةم""ن جھ""ة )٢(مراج""ع ال""دین وطلب""ة الح""وزة العلمی""ة 

ع"دم  ـ":اتخاذ عدة إجراءات ھدفت من وراءھا الضغط عل"ى المرجعی"ة ومنھ"ا إلىكومة الحعمدت 

 النجف االش"رف  في  التضییق على طلبة العلوم الدینیة، جال الدین من الخدمة العسكریة إعفاء ر

العتب"ات المقدس"ة وس"عت بك"ل الط"رق م"ن اج"ل  إل"ى األجان"بتحدی"د ع"دد ال"زوار  عمل"ت عل"ى  أذ

 و ،  ) ٣(للمدین""ة المقدس""ة كالزك""اة والخم""س م""ن الخ""ارج الحق""وق الش""رعیة  إیص""الض""مان ع""دم 

) ٤,٥٣٠,٠٠٠(كوف""ة الخیری""ة األھلی""ة والت""ي بلغ""ت ص""ادرت األم""وال المرص""ودة لبن""اء جامع""ة ال

  .)٤(دینار وسحبت إجازتھا

البی"ت  أھ"لالمناسبات الدینیة الخاصة بشیعة إقامة كما فرضت الحكومة حظرا عاما على 

وزی"ارة النص"ف م"ن ش"عبان ك"ون ھ"ذه  األربع"ینخاصة زیارة عاش"وراء وزی"ارة ) السالمعلیھم (

للح""اكم الظ""الم وثورت""ھ وتض""حیتھ ومقاومت""ھ )علی""ھ الس""الم(الحس""ین اإلم""امت""ذكر ببطول""ة  األی""ام

  مصدر الھام للجماھیر المسلمة تستمد منھا الروح  الدینیة المغتصب للسلطة ومثلت تلك المناسبات

   .  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . المقصود بھا المرجعیة الدینیة* 
 ٣٨،ص)١٩٧١، دار الثقافBBة الجدیBBدة : بیBBروت (مBBذكرات حBBردان التكریتBBي  ، عبBBد هللا طBBاھر التكریتBBي ) ١( 

  .٢٢٦ص ،المصدر السابق ، ھادي االسدي محمد ؛

 ةمسBؤولیویتحمل  اإلسالمیةوھي كیان علمي وبشري یؤھل لالجتھاد في علوم الشریعة : العلمیة  الحوزة )٢( 

علBي :نظBری.المراجBع الكبBار فBي النجBف االشBرفوقیادتھا،یتولى مھمة التBدریس فیھBا مجموعBة مBن  األمةتبلیغ 

 اإلسBBBالمیةة فBBBي الصBBBحو تمحاضBBBرامحمBBBد بBBBاقر الناصري، ؛ ١٠٠ـ٨٣BBB،  احمBBBد البھBBBادلي ، المصBBBدر السBBBابق

  .٧٦ص ، )١٩٧٢دار الزھراء،: بیروت( المعاصرة ،

احBBزاب المعارضBBة السیاسBBیة فBBي ، ؛ ھBBادي حسBBن علیBBوي  ٣٩٧ص، المصBBدر السBBابق  ،صBBاحب الحكBBیم ) ٣(

  .١٥ص ، )  ت.د ،دار الكتب العلمیة : بغداد ( ،٢٠٠٣ـ١٩٦٨العراق 

المكتبBة المركزیBة فBي جامعBة بغBداد  إلBىئBدة للجامعBة یتم تسلیم كتب المكتبة العا أنقرر مجلس قیادة الثورة )٤(

للجامعBات العراقیBة  األعلBىالمجلس  إلىوالمواد الغیر القابلة للبیع  وأوراقھا التأسیسیةوتسلیم سجالت الجمعیة 

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي حسب كتBاب دیBوان رئاسBة  إلى آلتالمنقولة وغیر المنقولة فقد  األموال أما

النجBف فBي الوثBائق ، عبBد السBتار شBنین الجنBابي : نBص الوثیقBة  للتفاصBیل ینظBر) .٢١٣١(لجمھوریة المBرقم ا

  . ٣٢٩ص ، ١ج )٢٠١٠،دار الضیاء : النجف االشرف ( ، األھلیةالسریة جامعة الكوفة 



  .)١( دالرافضة للظلم واالستبداالثوریة 

للتح"رك  األول"ىالش"رارة  توالت"ي ع"د ١٩٧٧تل"ك االنتفاض"ات انتفاض"ة ص"فر  أھ"مومن 

 ان"دلعت )٢( آن"ذاكفي الع"راق عل"ى مس"توى المواجھ"ة والمص"ادمة م"ع الس"لطة الحاكم"ة  اإلسالمي

ك"ربالء  إل"ىعلى اثر صدور قرار حكومي یمنع المع"زین المش"اة م"ن النج"ف االش"رف النتفاضة ا

لحكوم"ة ت"دابیر مش"ددة م"ن اتخذت ا لعام ولھذا ا) علیھ السالم(الحسین  اإلمام أربعینیة يالمقدسة ف

نقط"ة مركزی"ة  مش"اعر الش"یعة بوج"ھ ع"ام ك"ون المن"ع ی"دور ح"ول أثار ما ھذا الھدف  إنجاحاجل 

  .)٣( ةالیمكن تالفیھا وھي مسألة الشعائر الحسینی

المنع لم تثن الجم"اھیر الحس"ینیة ع"ن االس"تعداد للخ"روج واالتف"اق عل"ى  أوامرصدور  إن

وفع""ال ، م""ن ش""ھر ص""فر لك""ل ع""ام ھج""ري  عش""رھ""و ی""وم الخ""امس نف""س الموع""د المعت""اد س""نویا و

 إلى أدى ما،)٤( عبارات دینیة كالمعتاد  خرجت الجماھیر الحسینیة من النجف االشرف وھي تردد

الزی"ارة وق"وات النظ"ام عل"ى ط"ول الطری"ق الم"ؤدي ال"ى  ألداءحدوث اص"طدامات ب"ین الس"ائرین 

  .)٥(منھم  آخرالقبض على عدد  وإلقيرحى ط عدد من الشھداء والجو سق ةالمقدسكربالء 

صفر فصال م"ن فص"ول المعارض"ة الوطنی"ة ف"ي النج"ف االش"رف وتعبی"ر  مثلت انتفاضة  

المناس""بة للتح""رك  األرض""یةس""اعد تفجی""ر االنتفاض""ة عل""ى تھیئ""ة  أذ، الش""عب  إرادةواض""ح ع""ن 

انة للظل"م مھم"ا ك"ان الجماھیر بق"درتھا عل"ى الث"ورة وع"دم االس"تك أحستفي العراق فقد  اإلسالمي

  . ن ثمال

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ضات الدینیة في العراق ومن ابرزھا ثورة العشرین نتفاكانت ھذه المناسبات فرصة لتفجیر الحركات واال)١(

امیرة سعید . ام الحسین التي صادفت اربعینیة االم ١٩٧٧وانتفاضة صفر ، التي انطلقت في النصف من شعبن 

، مؤسسة البدیل للطباعة: بیروت (، المثلث الصدري والحراك االسالمي محمد باقر الصدر رائدا ، الیاسري 

  . ٤٤٠ـ٤٣٨ص،  ) ٢٠١٠

ص ، ١٩٨٠ـ١٩١٤اومة والمطالبةالحوزة العلمیة العراقیة المشروع السیاسي بین المق، ق زصادق الروا)٢(

  .١٠٤ـ١٠٣ص

 مطبعة امیر المؤمنین: قم ( ، انتفاضة صفر االسالمیة ، رعد الموسوي : ینظر لتفاصیل للمزید من ا)٣(

،١٩٨٣( .  

: للمزید ینظر .ابد وهللا ماننسى حسیناه، ید هللا فوق ایدیھم ، نصر من هللا وفتح قریب :ابرز تلك العبارات)٤(

  .٣٠ص ، )  ٢٠٠٩، سة الشھداءمؤس(، وثائق التموت صفحات من تاریخ حزب البعث، عبد الھادي الركابي

محمد باقر ، احمد عبد هللا العاملي  . من ابرز من اعتقل السید محمد باقر الصدر والسید محمد باقر الحكیم )٥(

   .٣٢٤ص ، ٣ج،  )٢٠٠٧، العارف للمطبوعات  :بیروت (، یرة والمسیرة في حقائق ووثائق الصدر الس



مش""اعر الس""تثارة  فر العوام""ل المس""اعدةبت""و) ١٩٧٩-١٩٧٨(امت""ازت الم""دة ب""ین ع""امي   

 إی""رانف""ي  اإلس""المیةفق""د وج""د م""زاج ث""وري ش""عبي م""ع الث""ورة ،  وب""العكس الش""عب ض""د النظ""ام

  إی"رانلث"ورة  تأیی"دھا أب"دتحرك"ة  أول االش"رف نج"فف"ي ال اإلس"المیةكانت الحركة  و،)١(١٩٧٩

عبي ال""ذي خ""رج ف""ي ص""ورة الش"" التأیی""دتجل""ى ذل""ك ال""والء بص""ور ع""دة منھ""ا  و ،)٢(ودافع"ت عنھ""ا 

المس""یرات الت""ي انطلق""ت م""ن الص""حن  أبرزھ""اوك""ان  اإلس""المیةال""دعم للث""ورة  إلع""النمس""یرات 

جمع"ة بع"د  أولوف"ي  )٣(، تفریقھ"ا ب"القوةالشریف في النجف االشرف وجابت شوارع المدینة وت"م 

مك"ان  خرجت مسیرة ضخمة من مس"جد الخض"راء ١٦/٢/١٩٧٩بتاریخ  اإلیرانیةانتصار الثورة 

 أبواب""ھ وأغلق""تحاص""رت المس""جد  األم""نق""وى  إن إالص""الة الجماع""ة الت""ي یؤمھ""ا الس""ید الخ""وئي 

  .)٤(وھجمت على المتظاھرین وضربتھم وفرقتھم بعنف 

وما سوف یسببھ لھا ھذا  اإلیرانیة الثورة انتصار من موقف المتخوف  وقفت الحكومة  

یقودھا فقیھ في دولة مجاورة  إسالمیةومة ذلك الن قیام حك ‘ الحدث من مشاكل داخلیة خطیرة

 إسالمیةحكومة  إقامةالعراقیین نحو  بعض انھ سیعزز من تطلع إذیمكن تجاھلھ  أمراللعراق لیس 

 األمریكیةوفي مقدمتھا الوالیات المتحدة  روجت بعض حكومات الغرب أنفي العراق خاصة بعد

لذا ،)٥(العراق ودول الخلیج العربي  إلىورة الجدیدة لتصدیر الث اإلیرانیةلمسالة رغبة الحكومة 

  برقیة من  بإرسالمحدود جدا للثورة تمثل  بتأییدالموقف العلني للحكومة كان التظاھر  إننالحظ 

  

  

  

العمBBل ،  وفرؤعBBادل  ؛ ١٨٧-١٨٦ص،  ) ١٩٩٨،  أمیBBرمطبعBBة  :قBBم (، شBBیعة العBBراق ،نقBBاش  إسBBحاق)١(

: دمشBBق ( ،٢٠٠٠-١٩٥٠زبیBBة دراسBBة نقدیBBة لمسBBیرة نصBBف قBBرن المرجعیBBة والح راق بBBینفBBي العBB اإلسBBالمي

فBي حیBاة العBراق  وأثرھBاالطائفیة ، احمد علي محمد  ؛ ٥٢٤ص، )٢٠٠٠، والدراسات  لإلعالمالمركز العراقي 

   .٢٩٧ص، )  ٢٠٠٨،كلیة العلوم السیاسیة  :جامعة بغداد (، دكتوراه  أطروحة، السیاسیة 

،  الغBBريمطبعBBة  :النجBBف االشBBرف (، ٢٠٠٣-٧٦٢وحاكموھBBا عبBBر العصBBور بغBBداد ، منBBذر جBBواد مBBرزة ) ٢( 

،  ٧ج ،)٢٠٠٨،دار الكوفBة  :بیروت (،مفصل في تاریخ النجف االشرفال،حسن الحكیم  ؛ ٣٦٣ص ،  )٢٠٠٧

  . ١١٧ـ١١٦ص 

  .٢٩ص ،المصدر السابق ، ألعاملياحمد عبد هللا )٣(

 مركز دراسات : بیروت ( ،لطة الى حكم المعارضة صدمة التاریخ العراق من حكم الس، علي المؤمن  )٤(

  .١٩٥ـ١٩٤ص، )  ٢٠١٠المشرق العربي 

 : م.د( ، وأمریكاقراءة لخلفیات االتفاقیة بین العراق انتصار السالم وفشل الحرب ،المجد مصطفى ابو)٥(

  .١٣ص ، )٢٠٠٨،منشورات االجتھاد

  



في الواقع العملي فان  أما )١(الخمیني  روح هللالسید  إلىاحمد حسن البكر رئیس الجمھوریة  قبل

 بدأتالدولة على الثورة وقادتھا كما  وأجھزةمكثفة في نطاق الحزب  إعالمیةالسلطة شنت حملة 

ستقوم بدور فعال  إنھاالتي كانت تعتقد  اإلسالمیةوالمخابرات رصد الكوادر والقوى  األمن أجھزة

  ).٢(في العراق  إسالمیةحكومة  إقامة إلىوخطیر في المستقبل على صعید السعي 

وفي مقدمتھا السید  اإلسالمیةاتجھت الحكومة العراقیة مباشرة للتضییق على الحركة   

فقد شنت حملة  ثمن كان وبأيمحمد باقر الصدر من اجل ضمان السیطرة على أي تحرك محتمل 

لي للسید الصدر وخاصة الموا لم یسبق لھا مثیل للشباب النجفي  واإلعداماتمن االعتقاالت 

السید الصدر ولعدة مرات موقفھ من  أعلن أذ ،)٣(ه وفرضت رقابة مشددة على كل من یزور

على ذلك من  أدلالسلطة القائمة متخذا من سیاسة العداء والمواجھة الشاملة طریقا واضحا لھ وال 

  : قولھ 

  )٤("في العراق اإلسالميسكتنا فسوف تقضي السلطة على الوجود  إذا"      

الشخصیات  أكثرالرقابة على السید محمد باقر الصدر باعتباره  الحكومة العراقیة شددت

مطلق  العلماء اللذین ابدواتایید أكثرثم لكونھ  أوالالعراقیة الدینیة والسیاسیة ثوریة في ھذه الفترة 

  :نفسھ جزءا منھا بقولھ  حیث عد اإلیرانیةللثورة 

عن تلك  األروعهللا الخمیني لھي التعبیر  آیةدة المرجع الدیني نھضتنا الحیة المعاصرة بقیا إن"

  )٥("الھویة النضالیة بحكم امتدادھا المتصاعد وحجم ما قدمت من تضحیات 

تلقى ،ونشا بھا  ١٩٠٠ولد روح هللا الخمیني بمدینة خمین عام ) : ١٩٨٨ـ١٩٠٠(روح هللا الخمیني  )١(

بدا تدریسھ عام ، أراكدراستھ العلمیة في مدینة  أكمل،ى الخمیني السید مرتض أخیھعلى ید  األولیةدراستھ 

النجف  إلىتركیا ثم انتقل  إلى ١٩٦٣عام  إیراننفي من ،وكان الطابع السیاسي قد غلب على عملھ  ١٩٤٤

 ١٩٧٨الشرف عام م العراقي لھ اضطر الى الخروج من النجف اوبسبب مضایقة النظا ، ١٩٦٥االشرف عام 

لیقود الثورة ضد حكم الشاه محمد رضا بھلوي وتمكن من  إیران إلىعاد بعدھا ،باریس  ستقر فيالى فرنسا وا

 ودفن في ١٩٨٨في عام وت ،١٩٧٩عام فیھا  إسالمينظام  وإقامة إیرانالبھلویة في  األسرةحكم  إنھاء

؛  )٢٠٠٤، مط.د:  طھران(، اإلسالميالخمیني تجسید الخلق  اإلمام، ألنوريفاضل :  ینظر للتفاصیل . طھران

 اإلماممؤسسة تنظیم ونشر تراث : طھران ( ،منیر مسعوديتعریب ، الخمیني روح هللا سیرة ذاتیة،ي علي قادر

ص ،  )١٩٨٩، دار الحریة  :م .د( ،ایران بین التاج والعمامة ، احمد مھابة  ؛١ج،  ) ٢٠٠٣،الخمیني

  .٣٣٧ـ٣٣٥

  . ٣٠ص،  ٤ج،  المصدر السابق،  ألعاملياحمد ) ٢(

كتاب مدیریة االمن العامة الى مدیریة امن بغداد ،  ))مؤسسة الشھداء في النجف االشرف ارشیف (( )٣(

  .حمد باقر الصدرحول قوائم اسماء اللذین یترددون الى دار السید م،  ٦/٦/١٩٧٩بتاریخ  ٣٢/٣٠٥٥٦المرقم 

  . ١١ص ، ٣ج، المصدر السابق ، احمد العاملي ) ٤(

  .١١ص، المصدر نفسھ) ٥(



  :وردا لھ على المطالبة بالتریث في تأیید الثورة خوفا على حیاتھ أجاب متسائال 

ھو موقف المرجعیة على طول التاریخ ؟ألیس ھو إقامة حكم هللا عز وجل في األرض ؟وھا  ما"

  )١("ھي مرجعیة اإلمام الخمیني حققت ذلك 

االشرف والذي یضم   نجفالعمارة في ال منطقة محلة علىالرقابة  الحكومة  شددت  

على اتخاذ الخطوة األھم لتقیید  ١٢/٦/١٩٧٩في یوم  ثم أقدمت، رجال الدین  مساكن معظم

خاصة وان للتحرك الجماھیري في ، حركة السید الصدر وذلك بفرض اإلقامة الجبریة علیھ 

لھا مع والتي كانت منفتحة في تعام النجف االشرف ارتباط وثیق ال ینفصل عن القیادة الشرعیة

ر شھر واحد فقط من فرض وبعد مرو، ثم بادرت السلطة بعد ذلك .  )٢( كل القطاعات الجماھیریة

العشائر فیھا  دعاعلى اثر الحملة التي  ١٢/٧/١٩٧٩في الصدر باقر محمد د السیاعتقل ،  اإلقامة

االشرف لتقدیم وھذا ما حدث بالفعل فقد تقاطرت الوفود على النجف  )٣(العراقیة لتقدیم البیعة لھ

بمرجعیتھ  وارتباطھعلى قوة الشارع االسالمي وكان ذلك دلیال واضحا . )٤(ربیعتھا للسید الصد

  .وتمسكھ بھا مھما كانت النتائج، یة الدین

بل  في النجف االشرف لم تتوقع السلطة مثل ھذا الوالء للمرجعیة والقیادة اإلسالمیة

،   سوة الوقوف كحاجز بین الجماھیر ومرجعیتھمبالعنف والقوة والق إنھا استطاعت اعتقدت

منع عن السفر خارج العراق ب أوامر وإصدارسبقت ذلك بحملة اعتقاالت وتضییق  وإنھاخاصة 

اال ان كل ذلك لم یثن الشباب عن ، )٥(على علماء الدین المقربین من السید محمد باقر الصدر

فع الحكومة إلى اعتقال السید محمد باقر فان اإلحساس بالخطر د ومن ثمالتمسك بعلماء الدین 

  .  )٦(الصدر مع اثنین من مرافقیھ المقربین وھما الشیخ طالب السنجري والسید محمود الخطیب 

  

  . ١١ص ، ٣ج، المصدر السابق ، حمد العاملي  ا)١( 

  .١٠٣ص،المصدر السابق  ،ق زصادق الروا)٢(

فقBام ، السید محمد باقر الصدر بترك العراق ئعة  مفادھا قیام ة في االوساط النجفیة شاانتشرت في ھذه الفتر)٣(

یBة ضBد النظBام الجBائر السید الصدر باستثمار ھBذه المناسBبة مBن اجBل اختبBار مBدى وقBوف الجمBاھیر مBع المرجع

النجBف االشBرف  إلBىظBات العBراق فوفعBال فقBد تقBاطرت الوفBود مBن مختلBف محا،  ن لتقدیم البیعBةفدعى المؤمنو

زات تعزیBBوجBBئ ب، النفیBBر العBBام فBBي النجBBف  فBBأعلنوالسBBلطة  األمBBنھBBذا الموقBBف قBBوات  أثBBاروقBBد ، لبیعBBة لتقBدیم ا

  .٢١٠ص ، المصدر السابق ، محمد رضا النعماني:  ینظرللمزید .بالكامل  عسكریة سریعة لتطویق المدینة

بتBاریخ  ٣٥٥٥٢لنجBف المBرقما امنمدیریة العامة الى  األمنكتاب مدیریة ،" العامة مكتبة كاشف الغطاء") ٥(

  .حول منع سفر بعض رجال الدین  ١٨/٧/١٩٧٤

    . ٢١٥ص، المصدر السابق ، محمد رضا النعماني )٦( 



م"ن  تت"ألفالمدججة بالس"الح وبق"وة  األمنمنظر اعتقال السید  الصدر من قبل قوات  أثار

 أمن""ةالس""یدة  إنم""ا عرفن""ا  اإذخاص""ة ، النج""ف  أھ""اليمش""اعر ، عنص""ر ام""ن )  ٢٠٠(م""ن  أكث""ر

بی"ت  اذین طوق"ولال األمنرجال المشاعر فقد كان لخطابھا ل إثارةان لھا دور كبیر في ك، )١(رالصد

ق"د و،  )٢(حفیظة النظ"ام  أثاروھذا ما  ألنجفيالشارع إثارة في  حوواض كبیراثر  ، السید العتقالھ 

محم"د رض"ا النعم"اني الش"یخ  مرافق الس"ید الص"درالذي روي عن لسان  جزء من خطابھا جاء في

  : قائال

  أخي وحده بال سالح بال مدافع أو رشاشات أما

  ھل سألتم أنفسكم لما ھذا العدد الكبیر ؟.. انتم فبالمئات 

  وهللا..ألنكم تخافون .. ولم كل ھذه األسلحة ؟ أنا أجیب

  بل كل، حیث تعلمون إن أخي لیس وحده ، تخافون 

  ردا بكل ھذاالعراقیین معھ وإال فلماذا تعتقلون ف
  .)٣( لماذا التجیئون إال والناس نیام ؟..إنكم تخافون . العدد من القوات

النجف االشرف وكان الخبر  أھالي أوساطالصدر في  محمد باقر انتشر خبر اعتقال السید

رقاب"ة مش"ددة عل"ى  األم"نفرض رج"ال  وعلى إثرھا،غیر مؤكدة إشاعةفي بادئ األمر على شكل 

آمن"ة طالب"ات  إح"دىحت"ى ج"اءت ،المن"زل  إل"ىلمن"ع أي ش"خص م"ن ال"دخول  الص"در منزل الس"ید

وص"لت وطرق"ت الب"اب  أنھ"ا إالمنعھ"ا  األم"نورغ"م محاول"ة رج"ال الصدر  السیددار  ىالصدر إل

  السید  أوصاھاوفي جوابھا على الطالبة فیما ،التي روت لھا  ماحدث  بآمنة الصدر ودخلت لتلتقي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فBBي الكاظمیBBة  ١٩٣٧فBBي عBBام ) بنBBت الھBBدى(الصBBدر الملقبBBة  آمنBBةولBBدت ) : ١٩٨٠ـ١٩٣٧BB(آمنBBة الصBBدر )١(

 إلBىتتلمذت على ید شقیقھا السید محمد باقر الصدر حتBى وصBلت ، النجف مع عائلتھا منذ طفولتھا  إلىوانتقلت 

كما ، على سلسلة مدارس الزھراء ومدارس البنات الدینیة في النجف والكاظمیة  أشرفت، لمي متقدم مستوى ع

لیتنBي ، الفضBیلة تنتصBر :  مBن مؤلفاتھBا ، في النجBف االشBرف   على القسم النسوي في الحوزة العلمیة أشرفت

:  ینظBر للتفاصBیل .  ١٩٨٠نیسBان  ٩ فBي أخیھBامBع  واستشBھدتاعتقلBت ،  صراع مع واقع الحیاة ، كنت اعلم 

محمBد رضBا  ؛ ) ٢٠٠٤، دار المرتضBى  :بیBروت ( ، الشھیدة بنت الھدى السیرة والمسیرة، عارف كاظم محمد 

  .  )١٩٩٩،  علییاناسمامطبعة   : قم(، رتھا ومسیرتھا یالشھیدة بنت الھدى س، النعماني 

  .  ١٥١-١٤٩ص  ،  ٤ج، المصدر السابق ،  ألعاملياحمد )٢(

  .  ٤٠-٣٩ص ، لمصدر السابق  ا، عبد الھادي ألركابي  )٣(

  



  :بنت الھدى  أجابتاعتقالھ حال الصدر في 

ولكن علیكم بالعمل اعملوا الشئ الذي ...السید لم یكلفكم بشئ  إن...مابوسعكم  ااعملو"

  )١("واإلیمان یحدد العمل اإلیمانوالعمل ترجمان ... تستطیعون 

  

عل""ى اث""ر اعتقال""ھ مظ""اھرات ص""اخبة   تباع""ھ الص""در وأ محم""د ب""اقرأنص""ار الس""ید نظ""م 

وبینم"ا ھ"ي تواص"ل مس"یرھا  )علی"ھ الس"الم(طال"ب  أب"يب"ن عل"ي  انطلقت من حرم أمیر الم"ؤمنین

داخل المدینة حصلت اشتباكات بین المتظاھرین وقوى األمن المنتشرة والمترقبة لھ"ذا الح"دث ف"ي 

س"تخدمت ق"وى األم"ن الرص"اص لتفری"ق التظ"اھرة ا، المناطق القریبة من الحرم العلوي الشریف 

والق""ي الق""بض عل""ى ال""بعض  طرة عل""ى الموق""ف بع""د أن قت""ل ع""دد كبی""ر م""نھمواس""تطاعت الس""ی

   ).٢(اآلخر

حی"ث ش"اركت ع"دد م"ن المؤمن"ات م"ن ، النجفی"ة دورھ"ا ف"ي ھ"ذه االنتفاض"ة  كما كان للمرأة       

إال إن ، بدای"ة المظ"اھرات ف"ي اش"تركن ،  المنتفض"ینطالبات بنت الھ"دى ف"ي الح"رم الش"ریف م"ع 

منعتھن م"ن االس"تمرار م"ا أدى وحدوث اشتباكات بین المتظاھرین وقوى االمن سرعة المظاھرة 

  . )٣(إلى تفرق جمعھن حول الحرم الشریف 

  

أجب""رت ق""وة الحرك""ة ف""ي النج""ف وس""رعة تنظ""یم االنتفاض""ة الس""لطات ال""ى إط""الق س""راح   

م"ن  ق"رارات بإع"دام س"تة وثم"انین ي ح"ین أص"درت محكم"ة الث"ورة ف"، السید الصدر مع مرافقی"ھ 

  .) ٤( من المتعاطفین مع الحزب وان لم ینظموا إلیھدعوة وحزب ال أعضاء

م"ن  أی"امالش"عب العراق"ي بع"د ثالث"ة  إل"ىالسید الصدر اص"در ن"داءا  إن إلى اإلشارةتجدر   

  :سراحھ جاء فیھ إطالق

وان ،والنار على الشعب العراقي الیمكن ان یستمر  ھذا الكبت الذي فرض بقوة الحدید إن"

  .)٥("القوة لو كانت عالجا حاسما دائما لبقى الفراعنة والجبابرة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٤ص،  ٤ج ، المصدر السابق،احمد العاملي )١( 

  .٢١٥ـ٢١٤ص ، المصدر السابق، علي المؤمن ؛ ١٠٤ص،المصدر السابق، قزالروا صادق) ٢(

  .٢٢٢ص، المصدر السابق ، محمد رضا النعماني  ؛ ٢٦٤ص، المصدر السابق ،  حسن شبر )٣( 

صBفحات سBوداء مBن ، حسBن شBبر : ظBر باالنتفاضة ین رارات محكمة الثورة بحق المشاركینللمزید حول ق)  ٤(

  . ٢٨٣ـ٢٧٠ص،  ) معلومات .  د(،بعث العراق 

  .١٩٤ص،٤ج،المصدر السابق ،احمد العاملي )٥(

  



ع"ن  إقص"ائھموردا على اتھام السلطة لھ بان حركتھ طائفیة شیعیة ض"د الس"نة تھ"دف ال"ى   

  :الحكم قال 

وان كانت الفئة المتسلطة تنتسب تاریخیا الى التسنن ،الحكم الواقع الیوم لیس حكما سنیا  إن"

السني الیعني حكم شخص ولد من ابوین سنیین بل یعني حكم ابي بكر وعمر الذي ان الحكم ،

 اإلسالمتحداه طواغیت الحكم في العراق الیوم في كل تصرفاتھم فمنھم من ینتھكون حرمة 

  .)١("وحرمة علي وعمر معا في كل یوم 

  

م""ن  ، م""ن الحكوم""ة العلن""ياتخ""اذ الموق""ف  إل""ىس""راحھ  إط""القالس""ید الص""در بع""د  ودع""ى  

  :الشعب العراقي المسلم جاء فیھ  إلى النداء الذي وجھھ خالل 

  

یعمل كل مافي وسعھ ولو كلفھ  أنعلى كل مسلم في العراق وعلى كل عراقي خارج العراق "

ھذا الكابوس من صدر العراق الحبیب وتحریره من  إلزالةذلك حیاتھ من اجل الجھاد والنضال 

  )٢("صالح فذ شریف یقوم على أساس اإلسالموتوفیر حكم العصابة الالانسانیة 

  

كما انھا ، ة في العراق معن الرفض المطلق لسیاسة الحكو ١٩٧٩عبرت انتفاضة رجب 

د الص"در الس"یتعبیرا واض"حا ع"ن كف"اءة وق"درة القی"ادة المیدانی"ة متمثل"ة بزعامتھ"ا الدینی"ة وب كانت

الجم""اھیر م""رتبط بش""كل مباش""ر و  ركتح"" أثبت""ت ھ""ذه االنتفاض""ة ان  و، كقائ""د للحرك""ة اإلس""المیة 

  .كامل مع قیادتھم الدینیة

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٦ص ،٤ج،المصدر السابق ،لي ماحمد العا)١(

: القBBاھرة (، یة فBBي العBBالم العربBBي نمBBوذج الشBBیعة فBBي العBBراقئفیBBة السیاسBBالطا،  إبBBراھیمفرھBBاد : نقBBال عBBن  )٢(

  . ٣٧٤ ص ، ) ١٩٩٦، مكتبة مدبولي



الثمانین"ات م"ن الق"رن العش"رین م"ن اعق"د الفت"رات الت"ي م"رت بھ"ا مدین"ة النج"ف  عد عق"د

ح"زب  إل"ىحملة واسعة من االعتق"االت للمنتم"ین ،فقد شنت الحكومة منذ مطلع ھذا العام االشرف 

ار االتجاھ"ات الفكری"ة والدینی"ة بسبب انتش اإلعدامات،والتي رافقھا حمالت من  سالمیةاإلالدعوة 

رافقھ"ا والت"ي  ،خطف والتصفیة الجسدیة ال أسالیب إلى إضافة،  المخالفة لتوجیھات النظام وثقافتھ

وم""ا ص""احبھا م""ن حم""الت   بس""بب مش""اكل الح""دود اس""تمرار ت""وتر العالق""ات ب""ین ای""ران والع""راق

اس"تخدام  إل"ى اإلعالمعاد ر الحقب التاریخیة المختلفة حتى الفارسي عب على العداء العربي تثقیفیة

   ).١(نار العداوة وتأجیجبین الطرفین  األحقاد إلثارة)الفرس والمجوس(النعوت المختلفة مثل 

 

إص"دار عل"ى ،  ٢١/٣/١٩٨٠الث"ورة بت"اریخ بق"رار  م"ن مجل"س قی"ادة والحكومة  أقدمت 

  :نصھ  جاء في رجعي وبأثر  اإلسالمیةلمنتسبین لحزب الدعوة ا إعدام قرار

  

قBرر مجلBس ، مBن الدسBتور المؤقBت واألربعBینمBن المBادة الثانیBة ) ا(الفقرة  أحكاماستنادا الى "

  ـ: مایلي  ٢١/٣/١٩٨٠قیادة الثورة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  

ان حزب الدعوة ھو حزب عمیل قاطعة  بأدلة أثبتتلما كانت وقائع التحقیق والمحاكمات قد "

لذلك قرر مجلس قیادة ....العربیة  األمةومصالح  وألھدافن لتربة الوطن وخائ باألجنبيمرتبط 

مباشرة  من قانون العقوبات بحق المنتسبین للحزب المذكور*  ١٥٦المادة  أحكامالثورة تطبیق 

  . )٢("  أخرىتحت واجھات ومسمیات  أھدافھ او العاملین لتحقیق 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 الجامعBBBة( ، ماجسBBBتیررسBBBالة  ، ٢٠٠٣ـ١٩٦٨BBBالتحBBBوالت فBBBي بنیBBBة المجتمBBBع العراقBBBي ، ألناشBBBيسBBBلیم )١(

  .١٠١ص  ، )٢٠٠٥،المعھد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة: المستنصریة

مBن ارتكBب عمBدا فعBال بقصBد  باإلعBدامیعاقBب :  مBا یBاتي من قانون العقوبات العراقBي علBى ١٥٦تنص المادة * 

: للمزیBد ینظBر .وكان الفعBل مBن شBانھ ان یBؤدي الBى ذلBك أراضیھاالمساس باستقالل البالد او وحدتھا او سالمة 

ص ، )٢٠٠٤، بال مطبعBة : بغداد (،٧ط، وتعدیالتھ ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات رقم،صباح صادق جعفر 

٤٧.  

اسBرار مBن بغBداد اول كتBاب موثBق عBن خفایBا سBقوط بغBداد ، محمBد حسBین بBزي : ینظر نBص الوثیقBة فBي  )٢( 

     . ٤٨٦ـ٤٨٥ص، )  ٢٠٠٥، دار االمیر : بیروت (، واسرار عائلتھ 



ف""ي خط""وة واض""حة لھ""ا لتقیی""د وعل""ى اث""ر ص""دور ھ""ذا الق""رار  العراقی""ة أق""دمت الس""لطة

وإیجاد المسوغ الرسمي إلع"دام ك"ل م"ن یش"ك فی"ھ ، وأتباعھاالدینیة في النجف االشرف المرجعیة 

ف"ي من"ھ الص"در أخت"ھ آ و،  ١٩٨٠ /٥/٤یوم  الصدر فيمحمد باقراعتقلت السید ف، بدون محاكمة 

ل""دورھا ف""ي ت""أجج الش""ارع  نھ""ا ال  تق""ل ثوری""ة ع""ن أخیھ""ا وكو ٦/٤/١٩٨٠ الت""الي المواف""ق ی""ومال

إع""دامھما ی""وم  وت""م، عرض""ا إل""ى أبش""ع أن""واع التع""ذیب وبع""د أن ت، أخ""ذا إل""ى بغ""داد  ث""م،)١(يألنجف""

٢( ٩/٤/١٩٨٠( .  

  

یرة في تاریخ الدولة شكلت االعتداءات على كبار المراجع في النجف االشرف سابقة خط

ون نیة النظام القضاء على كل معارض للسلطة  كائن م"ن یك" إلىواضحة  إشارة مثلت العراقیة أذ

  . دون تمییزو

  

ج"يء  األم"نھائلة من الجیش وق"وات  بأعدادمدینة النجف االشرف على اثر ذلك  أحیطت  

ث أي حرك"ة ثم قامت بتطویق المدینة بشكل كام"ل منع"ا لح"دو، من مختلف محافظات العراق بھم 

اغل"ب ش"ملت  ة على شن حملة إعالمیة عالو ،زاد من سیاستھ القمعیة الطائفیة  ضد النظام والذي

  .) ٣(الحزب المذكور إلىلم ینتمي  أواالشرف ممن انتمى  العلمیة المعروفة في النجف األسر أبناء

وأعض"""اءھا م"""ن الشخص"""یات  تج"""اه ق"""ادة الحرك"""ة اإلس"""المیةسیاس"""ة الحكوم"""ة  أجب"""رت

  وقد، السلطة لھم  الخارج ھربا من مطاردة على مغادرة بعضھم العراق والتوجھ إلىالمعروفة 

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االعتقBال  ١٩٧٢ان السلطات العراقیة كانت قد اعتقلت السید محمد باقر الصBدر فBي عBام  تجدر االشارة الى )١(

كBان االعتقBال  ١٩٨٠وفBي عBام  الث االعتقال الث ١٩٧٩وفي عام ،  جاء االعتقال الثاني ١٩٧٧ االول وفي عام

  .٣٢٧ـ٣٢٤ص  ، المصدر السابق ، النعماني  محمد رضا .االخیر

 إلBى ھ جثتھBا ودفنBھبنBت الھBدى تBم تسBلیمجثمBان الشBھیدة  إن الشیخ النعماني في كتابة سنوات المحنة  ذكر)٢(

ولم یعثر لھا علBى أي ،  یسلم جثمان بنت الھدى لم  إن محمد جواد الجزائري في حین ذكر،  سید الصدر جنب ال

الشBBھید محمBBد بBBاقر ؛محمBBد جBBواد الجزائBBري ، ٣٢٧محمBBد رضBBا النعمBBاني ، المصBBدر السBBابق ، ص : انظBBر.اثBBر 

مؤسسBة النبBراس : النجBف االشBرف (، ٢٠٠٣حتBى عBام  واإلظھBارالصدر وقصBة قبBره بBین محBاوالت الطمBس 

  .٣٣ص  ،)٢٠١١،

ص  ، ٧ج، المصBBدر السBBابق،؛حسBBن الحكBBیم  ١٦٠ـ ١٥٩ص   ، ٤ج، المصBBدر السBBابق ،  ألعBBاملياحمBBد )٣(

  .١١٨ـ١١٧



من"ذ مطل"ع  عدد العراقیین ف"ي المھج"روھذا واضح من خالل ازدیاد  ،)١( إیران إلىوصل غالبیتھم 

  .)٢(نتیجة لھذه الظروف  الثمانینات

  

تش""ریع یس""مح لھ""ا بتھجی""ر آالف  لحكوم""ة العراقی""ة ا أص""درت، ١٠/٤/١٩٨٠وبت""اریخ   

 و ،) ٢٨٨٤(بناء على قرار وزارة الداخلیة المرقم  والذي جاء ،)٣( اإلیرانیةبحجة التبعیة ئل  العوا

  : )٤(جاء فیھ

الضBوابط التBي  أدنBاه... في التسBفیرات  أجھزتكمدیدة من قبل لوحظ وقوع اخطاء والتباسات ع"

  : الشأنیجب العمل بموجبھا في ھذا 

القطر وغیر الحاصلین علBى الجنسBیة العراقیBة وكBذلك الموجودین في  اإلیرانیینـ یسفر جمیع ١

  . بأمرھمالمتقدمین بمعامالت التجنس ممن لم یبت 

  
، لتقBارب الBدیني والمBذھبي لایران واتخاذھا مركزا لھم نظBرا  إلى التوجھفي العراق  اإلسالمیونفضل اغلب )١(

الBدول التBي  أكثBر من إیرانت نكا ظیمات أذلتلك الشخصیات والتن اواستقطابھ ةاإلیرانی وبسبب استقبال الحكومة

شھدت بروز خالفات حادة بBین  ھذه المدة إنخاصة ،  بسبب خالفاتھا مع الحكومة العراقیة  احتضنت العراقیین 

 ٢٠٠٣ـ١٩٢٠BالملكBي والجمھBوري العBراق بBین العھBدین ، مBود المBال نBوار سBعد مح: للمزید ینظر  . ،الدولتین

  . ٢٢٥ـ٢٢٣ص، ) ٢٠١٠، اآلدابكلیة :  األوسطجامعة الشرق ( ،جستیر رسالة ما، دراسة مقارنة 

 آذارلغایBة  ١٩٩٠ آبالخارطة السیاسیة للمعارضة العراقیة للفتBرة مBن ، لتركمان العراق  اإلسالمياالتحاد )٢(

  . ١٤ص،  )١٩٩٤، للطباعة دار الدلیل:  بیروت( ،  ١٩٩٤

منBدرجین  إنھمالرعیة العثمانیة على اعتبار لبیة الشعب تسمیة في ظل غیاب قانون الجنسیة العراقي اخذ غا)٣(

مBع حقیقBة  اإلیرانیBةتحت دولة الخالفة العثمانیة مقابل ذلك اختBار بعBض الشBیعة االنBدراج تحBت عنBوان التبعیBة 

جBاء قBانون  أن إلBى،  اإللزامBيخدمBة  الجBیش وكان ذلك رغبة منھم للتخلص من التجنیBد فBي ، التامة  عروبتھم

للمزیBد ینظBر  . إیرانیBةتبعیBة  أوفدخل تحتھ الجمیع سواء كانوا رعیة  عثمانیة ١٩٢٤ آب/٢٣العراقي لجنسیة ا

علBى ضBحایا لBم یسBتدل  الت االختفBاء احBول حBتقریر منظمBة العفBو الدولیBة ،  ))مكتبة كاشف الغطاء العامة(( : 

مشBكلة ، عبBد الكBریم االزري ؛ ١٩٩٧ول بتBاریخ تشBرین اال ٩٧/٠٥/١٤مصیرھم منذ اوائل الثمانینات المBرقم 

  .الحكم في العراق من فیصل إلى صدام حسین 

  

الموجودین في القطر وغیر الحاصلین علBى الجنسBیة  اإلیرانیینیسفر جمیع : وزارة الداخلیة برقیة جاء في )٤(

 إلBىالرتب یسBلمون العسكریون على مختلف ،  بأمرھمالعراقیة وكذلك المتقدمین بمعامالت تجنیس ممن لم یبت 

-١٨(راوح أعمBارھم عBدم تسBفیر الشBباب المشBمولین الBذین تتB، ..االنضباط العسكري فBي بغBداد للتصBرف بھBم 

: م .د(، جBرائم صBدام عBرض وثBائقي ، المركز اإلسالمي لألبحاث السیاسیة : نظر نص البرقیة ی، ... سنة ) ٢٨

  .) ١٩٨٣، المركز االسالمي للبحوث والدراسات 



البعض  إن إالد ظھور عائلة البعض منھا حاصلون على شھادة الجنسیة تشملھم الضوابط عن ـ٢

  .)١() ...وحدة العائلة خلف الحدود ( مبدأ إلىمشمولون فیعمد  اآلخر

  

 اخرج""وا م""ن كبی""رة م""ن الش""یعةتس""فیر مجموع""ات ب""دأت الحكوم""ة بحمل""ة لعل""ى اث""ر ذل""ك 

تح"ت تص"رف وزارة ت أم"والھم وممتلك"اتھم ووض"ع، أي ش"ئ معھ"م  بأخ"ذدیارھم ولم یسمح لھ"م 

  .)٢(العراقیةالمالیة 

ترك"وا عل"ى   اذ  مأس"اویةبط"رق  إی"ران إل"ىما یقارب نصف ملی"ون ش"یعي عراق"ي  سفر  

اس""تعدادا   باأللغ""ام ف""ي من""اطق مزروع""ة  أوالح""دود ف""ي من""اطق جبلی""ة خالی""ة م""ن مظ""اھر الحی""اة 

موت ع"دد كبی"ر م"نھم خاص"ة م"ن كب"ار الس"ن  إلى أدىما ،  إیرانلھا النظام ضد  للحرب التي ھیأ

  .)٣( واألطفال

م"ع ھ"ذه  ألنجف"يارت"بط المجتم"ع  فق"د، كان لعملیة التھجیر أثار نفسیة واجتماعیة خطی"رة 

أس"ھمت ق"رارات الس"لطة الحاكم"ة ف"ي  و،الطبقة بعالقات مصاھرة وعالق"ات مش"اركة ف"ي العم"ل 

فقد استثنى القانون انف  اإلجراءاتجموعة من وذلك عن طریق م وحدتھاتشتیت تمزیق األسرة و

  ـ:عاما من التسفیر فقد جاء فیھ  ٢٨ـ١٨الذكر فئة الشباب ممن تتراوح أعمارھم مابین 

  

سنة  ٢٨ـ١٨من  أعمارھمعدم تسفیر الشباب المشمولین بالتسفیر اللذین تتراوح "

  )٤("آخر إشعار إلىمواقف المحافظات  واالحتفاظ بھم في

خوفا من  ما اجتمعوا خارج حدود العراق إذامة العراقیة خطورة الشباب الحكو أدركت

  .)٥(قد تشكل مصدر خطر علیھا ،  یكونوا تجمعات معارضة لھا في الخارج  أن

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠ص ، المصدر السابق ، المركز االسالمي لالبحاث السیاسیة : ظر نص الوثیقة في ین)١(

  .٩٨ص،المصدر السابق ،  ألناشيسلیم -)٢(

  .١١ص، )٢٠٠٧،دار نور الشروق  :بغداد (،الطائفیة في العراق حقیقة ام وھم ، محمد محمد الحیدري )٣(

  .           (            )ینظر ملحق   ینظر  ؛ للتفاصیل ٤٨٦ص ،المصدر السابق،د حسین بزي محم)٤(

اشارت الوقائع الى ان معظم الشباب اللذین لم یسفروا مع اھلیھم تم اعتقالھم في سجن نقرة السBلمان وفBي ) ٥(

وجدت اثار لھم في ذلك السجن وخارجھ أذ تمت تصفیتھم جسدیا جمیعBا حیBث لBم یبقBى مBنھم سBوى  ١٩٩١عام 

BBس والشBBن المالبBBار مBBم آثBBت لھBBة خصصBBابر جماعیBBي مقBBجن فBBارج السBBات وخBBض الزنزانBBي بعBBة .((عر فBBمقابل

  . ٢/١/٢٠١٤بتاریخ ، استاذ جامعي ،  ١٩٦١موالید ، جواد الجزائري  محمد)) شخصیة 

  



التھجیر في زیادة  حاالت االنفص"ال وبش"كل رس"مي ومؤی"د م"ن الحكوم"ة  أعمالساھمت   

وال""ذي ،  ١٥/٤/١٩٨١بت""اریخ ) ٤٧٤(ة الق""رار رق""م فق""د اص""در مجل""س قی""ادة الث""ور،)١(العراقی""ة 

  ـ: من ابرز ما جاء فیھ على ذلك و مكافأةیطلق زوجتھ ویمنح  أنیعطي الحق للزوج 

  

 إذادینار  آالف أربعةمبلغ قدره  اإلیرانیةیصرف للزوج العراقي المتزوج من امرأة من التبعیة "

في حالة تسفیرھا  أو في حالة طالق زوجتھكان مدنیا  إذاوخمسمائة دینار  وألفانكان عسكریا 

  )٢("لقطرا  خارج إلى

عملی"ة حكومی"ة للتش"جیع عل"ى حال"ة االنفص"ال ف"ي المجتم"ع  أوس"ع اإلج"راءاتعدت ھذه   

االجتماعی"ة وتفش"ي ظ"واھر الرع"ب والخ"وف م"ن  األوض"اعذلك من ت"ردي  بوما صاحالعراقي 

ئ"یس ج"اءت بن"اءا عل"ى رغب"ة م"ن قب"ل رمن وجھ ح"ق ب"ل  تأتلم   اإلجراءاتالمستقبل كون ھذه 

  ) .٣(النظام الحاكم صدام حسین لالنتقام من فئة معینة من فئات الشعب العراقي 

وم""ن المالح""ظ إن إح""دى وس""ائل التھجی""ر ألقس""ري الت""ي ق""ام بھ""ا نظ""ام الحك""م الس""ابق ف""ي   

ا الفع"ل یخ"الف وھ"ذ، العراق كانت حالة إسقاط الجنسیة عن المھجرین قسرا من التبعی"ة اإلیرانی"ة 

 ٩الم"ادة ،  ١٩٥٩نص اتفاقیة حاالت انعدام الجنسیة التي اعتمدھا مؤتمر المفوضین المنعقد ع"ام 

منھ""ا الت""ي ألزم""ت ال""دول بع""دم إس""قاط الجنس""یة ع""ن أي ش""خص او أي مجموع""ة م""ن األش""خاص 

التفاقی"ة اال علما ان العراق كان من الدول الموقعة على ھذه ا، ألسباب عنصریة او أثنیة او دینیة 

  ).٤(یتعلق بإسقاط الجنسیة  إن نظام صدام حسین لم یلتزم ببنودھا والسیما ما

 مأس"اةقاس"یة م"ن حمل"ة تس"فیرات  اوم"ا تالھ" ١٩٨٠نیسان  التي جرت في األحداثعدت   

ت"م  أنودون وجھ حق بع"د  إنذارفقد ھجر مواطنون من موطنھم دون سابق ،  األبعادبشریة كاملة 

،  مص"ادرتھا وتس"جیلھا باس"م رج"االت الس"لطة أومتلكاتھم وبیعھا في المزاد العلني تجریدھم من م

  .)٥(وحول عدد منھا الى مراكز حكومیة او أمنیة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص ، ) ٢٠٠٥، عویBBدات مطبعBBة : بیBBروت ( ،ریمBBا عویBBدات  تعریBBب ، فBBي ظBBل صBBدام ،رشBBید وھBBاب  ھیBBثم)١(

 . ٢١٥ـ٢١٤

  . ٤٨٧ص، المصدر السابق  ، محمد حسین بزي  )٢(

  . ٢١٥ص ، المصدر السابق ،ھیثم رشید وھاب )٣(

 ،رات الحلبي منشو : بیروت(،  اإلنسانيالمھجرون والقانون الدولي ، فاضل عبد الزھرة العزاوي  )٤(

   . ١٧٧ص  ،)٢٠١٣

  . ١٥/٢/٢٠١٣النجف االشرف ، عضو في فیلق بدر ،  أسرة المسفر صاحب الحداد)) مقابلة شخصیة )((٥(



 وإغ"القع"ن طری"ق قم"ع الحری"ات العام"ة  األف"واهاتبعت الحكومة العراقیة سیاس"ة تكم"یم 

الدینی"ة والثقافی"ة ومط"اردة الصحف والمجالت الصادرة في المدینة فضال عن  منع غالبی"ة الكت"ب 

كما تم اعتقال عشرات الباعة والق"راء اعتق"اال تعس"فیا ومھین"ا دون أي س"ند ،  )١(األدباء والمفكرین

قانوني فق"د وض"عت الس"لطة ق"وانین خاص"ة عل"ى دخ"ول الكت"ب وفق"ا لرغبتھ"ا وب"ذلك منع"ت آالف 

  .) ٢( )علیھم السالم(البیت أھلالكتب الخاصة بشیعة  من الدخول إلى العراق خاصةالكتب 

  ـ:طریقة التھجیر بقولھا  كبة من خالل كتابھا شاھد عیان على جمان علقتوقد 

  

تم سحبھم من بیوتھم ... اإلنسانیة  إلىتم تھجیر ھؤالء الناس بأسلوب وحشي ال یمت بصلة "

مشیا على اإلقدام وسط  إیرانومراكز عملھم ومدارسھم وثم إرعابھم بحملة لتھجیرھم إلى 

تفرق أفراد العائلة الواحدة حیث یتم اخذ كل واحد من ، حقول األلغام من دون طعام أو ماء 

األلغام السعید من وصل حیا إلى مكان قضى الكثیر منھم نحبھ من الجوع أو البرد أو انفجار 

كان ، وھذا الفصل المحزن في تاریخ العراق  المأساةیمكن كتابة المجلدات عن ھذه ...  یرانإ

  . )٣(" المأساةومع ذلك فقد سكت العالم عن ھذه  األسالیب بأبشعیرا عرقیا تطھ

  

فرص"ة مناس"بة للنظ"ام  ١٩٨٠ أیل"ولفي الراب"ع م"ن  اإلیرانیةمثل اندالع الحرب العراقیة   

  ـ:عن طریق ، للقیام بحملة واسعة لقمع القوى الشعبیة والشیعیة في العراق 

 للنظ"ام لالنقض"اض عل"ى المعارض"ة الش"یعیة الواس"عة المناس"بة وفرت أجواء الح"رب الفرص"ة -١

ف"ي الع"راق بس"بب ظ"روف مع تعت"یم إعالم"ي عم"ا یح"دث  ال سیما المعارضة الشعبیة،في الداخل 

  ).٤(خدمة مصالح الغرب في المنطقة ل تصبالحرب التي 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بتBBاریخ ، النجBBف االشBBرف ، أسBBتاذ جBBامعي  ،الBBدكتور حیBBدر نBBزار السBBید سBBلمان ،  ))شخصBBیة مقابلBBة )  ((١(

٢٢/١/٢٠١٤ .  

   . ٣٩ص ، المصدر السابق ، احمد زاھد وآخرون) ٢(
: بیروت (،الغنام  معنیة نایفترجمة ،لحیاة في عراق صدام حسین ذكریات من ا شاھد عیان  ،جمان كبة )٣(

  .١٩٣ص ، )٢٠٠٣،  قادار الور

  . ٩٨ص، المصدر السابق ، سلیم الناشي  )٤(



إن النظ""ام اس""تطاع م""ن خ""الل الح""رب إش""غال الش""باب  الم""تحمس ب""الحرب الت""ي اس""تمرت م""دة  -٢

  .)١(طویلة سحق فیھا معظمھم بال رحمة وھذا ما أراده النظام 

جعل الشعب العراقي یعیش في عزلھ تامة من"ذ ع"ام یة إلى امنجح النظام في تطبیق سیاستھ الر -٣

فضال عن السیطرة الحكومی"ة عل"ى  حیث منع السفر عن الشباب في سن الخدمة العسكریة ١٩٨٠

والتي شعرت الحكومة بأھمیتھ"ا واتبع"ت ع"دة إج"راءات للس"یطرة عل"ى جمی"ع . )٢(اإلعالم وسائل 

   :ھذه الوسائل عن طریق ما یأتي

والتلفزیون وتوجیھھا  باتجاه واحد بما  واإلذاعةعلى الصحف والمجالت المحلیة أ ـ السیطرة 

  .یخدم مصالح السلطة في العراق 

  ) .إیران(السیما  األخرىب ـ بث البعد الطائفي ضد الدول 

المراكز الشبابیة تلك   أھمج ـ توجیھ الشباب توجیھات منحرفة خارجة عن سیاقات المجتمع ومن 

  )٣.(والطالئع منظمة الشباب 

  

النظام بسیاستھ القمعیة ضد جمیع أطیاف الشعب العراقي من الشمال إلى  استمر

وكانت اشد حمالت القمع والتصفیة التي تزامنت مع الحرب قد شملت أبناء األسر  ، )٤(الجنوب

  إن سیاسة الدم والحدید المدمرة كانت قد رسمت  لذلك نالحظ ،  ١٩٨٣العلمیة منھا ما حدث عام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٥ـ١٤ ص ، المصدر السابق ، مان العراق لترك اإلسالمياالتحاد )١(

راسBات التخصصBیة مركز الد:  م. د ( ،  وأسبابمقدمات  ٢٠٠٣للعراق  األمریكياالحتالل ، رائد السوداني )٢(

  .٦٢ص ، ) ٢٠٠٨ ،ید محمد باقر الصدر في فكر السید الشھ

دار : بغBBداد ( ،  ٢٠٠٣ـ١٩٦٨BBلمحBBات صBBحفیة عBBن عBBراق صBBدام حسBBین ، شBBامل عبBBد القBBادر  :ینظBBر  ) ٣(

  . ٢٨٣ـ٢٨١ص )  ٢٠١١، الجواھري 

نBاء السBید محسBن الحكBیم علBى إعBدام سBت علمBاء مBن آل الحكBیم ثالثBة مBنھم أب ١٩٨٣أقدم النظام في عام  )٤(

، السBBید عبBBد الصBBاحب محسBBن الحكBBیم والسBBید عBBالء محسBBن الحكBBیم والسBBید محمBBد حسBBین محسBBن الحكBBیم :وھBBم

وقبBل  ١٩٨٨أمBا فBي الشBمال ففBي آذار  . واحمBد رضBا الحكBیم، و وھBاب یوسBف الحكBیم ،وكمال یوسف الحكBیم 

ففBي ھBذا الشBھر احتلBت القBوات اإلیرانیBة ، األكBراد  انتھاء الحرب العراقیة اإلیرانیة بأشھر وقعت كارثة أصBابت

فجBBاء الBBرد العنیBBف مBBن ، بمسBBاعدة قBBوات حBBزب االتحBBاد الBBوطني الكردسBBتاني مدینBBة حلبجBBة وسBBیطرت علیھBBا 

الحكومBBة التBBي شBBنت ھجومBBا مسBBلحا سBBاحقا باألسBBلحة الكیمیائیBBة اسBBتھدفت فیBBھ أھBBالي حلبجBBة مBBا سBBبب وفBBاة 

ترجمBة أیBاد احمBد ، نھایBة العBراق ، غالبریBت بیتر و :للمزید ینظر . السامة  تشخص بالتسمم بالغازا) ٥٠٠٠(

شBھداء العلBم والفضBیلة ، لجنBة التBألیف والتحقیBق ؛  ٣٩-٣٨ ص ، ) ٢٠٠٧، عربیة للعلوم الدار ال :بیروت ( ،

  .)٢٠١٢، مرجع العالمي ألھل البیت ال : م . د ( ، في العراق 

  



  

عراقیة في ھذه الفترة التي شھدت حملة واسعة  من السیاسیة ال بشكل واضح على الساحة صورتھا

فقد امتازت ھذه الفترة بالفردیة بالحكم ومحاوالتھا .  االختطافات والتنكیل، اإلعدامات الجماعیة 

الصحف الحكومیة وسلبت الحریات  عطلت الصحف االكما ،  )١(المستمرة إلذالل الشعب بالقوة 

طالب والمثقفین وحاربت العلم والعلماء حتى ان الحكومة أمرت وكممت األفواه وطاردت ال

واستمرارا لسیاسة الترقب . ) ٢( محمد باقر الصدر بأمر حكومي صریح دبإتالف كتب السی

ومتابعة الكتب الشیعیة تم تعیین الدكتور رشدي علیان  الفلسطیني االصل كخبیر ومراقب للكتب 

ومنھا تكلیفھ بكتابة تقریر عن كتاب الغیبة للسید محمد ، )٣(الشیعیة الصادرة في النجف االشرف 

   .) ٤(محمد صادق الصدر 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٩٦احمد علي محمد ، المصدر السابق ، ص)١( 

ـــBـ / ٩/یادة منطقة اربیل المرقم ت س كتاب مدیریة االمن العامة الى ق،)) مؤسسة كاشف الغطاء العامة (( )٢(

  ئ. حول اتالف كتب السید محمد باقر الصدر  ١٩٨١كانون االول  ٨بتاریخ 

بBال : بغBداد (، المرجعیة الدینیة ودورھا في تاریخ العراق الحدیث والمعاصBر ، صالح  مھدي علي الفضلي  )٣(

  . ٤٦٧ص، ) ٢٠١٠ ،مطبعة 

نشBا فBي ، فBي النجBف االشBرف  ١٩٤٣شBباط  ٢٣ولBد فBي ) : ١٩٩٩ـ١٩٤٣B(محمد محمد صBادق الصBدر ) ٤(

والدتBھ مBن اسBرة آل ، عBرف بتقBواه وتواضBعھ وزھBده ، اسرة علمیة دینیBة فوالBده السBید محمBد صBادق الصBدر 

اعتمBBد المشBBروع  الجBBو انعكاسBBھ فBBي خلقBBھ الرفیBBع ، فكBBان لھBBذا، النجفیBBة كBBذلك  األوسBBاطیاسBBین المعروفBBة فBBي 

فریضBة صBالة الجمعBة المعطلBة لسBنوات  فأقBام اإلسBالمتادیBة الرسBالة فBي الBدفاع عBن مبBادئ الوطني مBن خBالل 

السBید محمBد محمBد  اعتقBل ، اكم الجBائرعى الBى إنقBاذ المجتمBع مBن قیBود الحBطویلة في مسجد الكوفة المعظم ود

 أبشBعخاللھا الى  تعرض ١٩٧٢عام  أولھاصادق الصدر خالل فترة حیاتھ ثالث مرات من قبل لحكومة العراقیة 

ومBدى  اإلسBالمیةلمعرفBة مBدى عالقتBھ بحBزب الBدعوة  ، ١٩٧٤امBا االعتقBال الثBاني كBان عBام ، التعBذیب  أنواع

تعBرض الBى أقسBى أنBواع ، تأثره بابن عمھ السید محمد باقر الصدر نقل الى مدیریة األمBن العامBة فBي الدیوانیBة 

فجBBاء فBBي عBBام  األخیBBرامBBا االعتقBBال  ،خروجBBھ مBBن المعتقBBل التعBذیب التBBي بBBدت واضBBحة آثارھBBا علBBى جسBBده بعBBد 

خاصBBة بعBBد ، لمBBدة عشBBر سBBنوات ظBBل السBBید الصBBدر بعیBBدا عBBن التBBدخل فBBي السیاسBBة وبقBBي حبBBیس  ،   ١٩٨٠

تBوفي ، منزلھ  اذ شددت الرقابة بشكل كبیر على، الشھیدة آمنھ الصدر  وأختھاستشھاد السید محمد باقر الصدر 

المركBBز العراقBBي : دمشBBق ( ،محمBBد الصBBدر مرجعیBBة المیBBدان ، عBBادل رؤوف : ینظBBر  ل للتفاصBBی.  ١٩٩٩عBBام 

 ٢٠٠١،  مBط.د: بیروت (،السفیر الخامس ،  المیاحي  الزیدي ؛ عباس  ٩٢ص، ) ٢٠٠٢ ،لالعالم والدراسات

تیر رسBالة ماجسB، الفكر السیاسي عند السید محمد محمد صادق الصدر ، ؛ محمد حامد جمعة ھذال  ٦١ص  ،) 

  .١٤ـ٥ص ، )  ٢٠١٠، كلیة العلوم السیاسیة : جامعة بغداد (،



  

  

  

  

  

  

  

            

  المبحث الثاني                              

  

  أثر الحروب الخارجية على المجتمع العراقي قبيل قيام االنتفـاضة        

  

  ـ الحرب العراقيةـ  اإليرانية  :أوال                       

  ـ االحتالل العراقي للكويت  :ثانيا                        

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



تأزمت العالقات السیاسیة بین العراق وإیران عل"ى اث"ر قی"ام الث"ورة اإلس"المیة ف"ي إی"ران    

ث""م خف""ض مس""توى التمثی""ل ،  ١٩٨٠حی""ث تب""ادل البل""دان س""حب الس""فراء ف""ي آذار ،  ١٩٧٩ع""ام 

ال""رئیس العراق""ي ص""دام حس""ین ب""إعالن إلغ""اء اتفاقی""ة تالھ""ا قی""ام ،  ١٩٨٠الدبلوماس""ي ف""ي أیل""ول 

وبع""د اش""تباكات حدودی""ة متقطع""ة ب""ین الط""رفین ،  ١٩٨٠أیل""ول  ١٧ب""ین البل""دین ف""ي  )١(الجزائ""ر

  . )٢(اشتدت حدة االشتباكات مع نھایة شھر أیلول حتى تم إعالن الحرب رسمیا بین البلدین 

وعل""ى ال""رغم م""ن ص""عوبة ، خطی""رة  ك""ان للح""رب العراقی""ة اإلیرانی""ة ت""أثیرات اجتماعی""ة

فقد قدر مجمل الخسائر البشریة بالنسبة ، قیاس تلك اآلثار فان أھمھا ھو حصیلة الخسائر البشریة 

وبلغ عدد ، ألف جریح )  ٢٥٥(ألف قتیل و )  ١٢٥( شخص منھم ) ألف  ٣٨٠( للعراق بحوالي 

أل""ف أس""یر بعض""ھم ع""اد إل""ى ال""وطن بع""د س""نین طویل""ة م""ن األس""ر )  ٨٠-٥٠(ى م""ا ب""ین األس""ر

  .  )٣(والبعض األخر لم یعد وفضل البقاء في إیران  والبعض اآلخر بقى مجھول المصیر

االجتماعی""ة الت""ي تركتھ""ا الح""رب العراقی""ة  اآلث""ارم""ن اخط""ر  موض""وع األس""رى ویع""د

فق"د ، اقیین منحى بعی"دا ع"ن األع"راف والق"وانین الدولی"ة اخذ موضوع األسرى العر اذ   اإلیرانیة

كان واضحا إن للعداء والحقد في تعامل كل طرف من إطراف النزاع مع األخر دوره ف"ي طریق"ة 

التعامل مع األسرى وھذا أدى بالتالي إلى بق"اء ع"دد كبی"ر م"نھم ف"ي األس"ر لفت"رة طویل"ة تج"اوزت 

  سواء الزوجة أو فاالبتعاد عن األھل   )٤( اعیة سلبیةك تبعات اجتمالعشرین عاما وقد كان لذل

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

س الجزائ.ري ووس.اطة ال.رئی بإش.راف،  ١٩٧٥آذار  ٦ف.ي  وقع.ت ب.ین الع.راق وإی.ران: تفاقیة الجزائر ا) ١(
 اإلیران..يبینم.ا مث..ل الجان.ب ، مث.ل الجان..ب العراق.ي نائ..ب رئ.یس الجمھوری..ة ص.دام حس..ین ، ھ.واري بوم..دین 

رس..م الح..دود ب..ین  إلع..ادةم..ن التوقی..ع عل..ى االتفاقی..ة ھ..و  األس..اسك..ان الھ..دف ، الش..اه محم..د رض..ا بھل..وي 
، لیك.ون الح.د الفاص.ل ب.ین ال.دولتین ) خ.ط الت.الوك (او م.ا ع.رف ) القع.ر (الدولتین واالتفاق عل.ى نقط.ة خ.ط 

، منعم صاحب العمار : للمزید  . وتعھد الجانب االیراني بقطع المساعدات العسكریة لالكراد في شمال العراق 
ض.ایا سیاس.یة ق((،  األمریكی.ةب.ین الع.راق والوالی.ات المتح.دة  اإلستراتیجیةوالشراكة  ١٩٧٥اتفاقیة الجزائر 

 . ٩ص ،  ١العدد ، ٢٠٠٩ ، نجامعة النھری، ) مجلة)) (
الح...رب العراقی...ة االیرانی...ة ، عب...د الحل...یم اب...و غزال...ة : ینظ...ر  اإلیرانی...ةللمزی...د ح...ول الح...رب العراقی...ة )٢(

دار  :الكوی..ت (، حط..ام البواب..ة الش..رقیة ، ؛ وفی..ق الس..امرائي  )١٩٩٣،  م..ط.د :  الق..اھرة(،  ١٩٨٨ـ..١٩٨٠
  .) ٢٠٠٧، الدار العربیة للعلوم :بیروت (، یغادرنا التاریخ قبل ان ، ؛ رعد مجید الحمداني  )١٩٩٧، القبس 

  . ٦٥ص، المصدر السابق ،فیبي مار ) ٣(

  .٣٤٦ص، ) ت.د، قناة الجزیرة (، عصر البكر وصدام ، حامد الجبوري  ) ٤(

  

  



، أو األمھات أو األخوان أو األبناء لفترات طویلة خلف حالة من سوء التفاھم وعدم التوافق  اإلباء

فك"ان ، صة إذا عرفنا بان األس"رى ق"د تعرض"وا إل"ى ض"غوط نفس"یة وتع"ذیب وحرم"ان واھان"ة خا

وم"ا  طبیعیا أن یعود األسیر إلى عائلتھ وھو یحمل معھ تلك اآلثار النفس"یة الت"ي نتج"ت ع"ن األس"ر

  . )١(ذلك من انعكاسات سلبیة على المجتمع  ھسبب

دعائمھ إذ إن األسرة ھي الوحدة كما تسببت الحرب في تفكك البنیان األسري وتقویض 

االجتماعیة األولى التي تحدد سمات المجتمع من خالل دورھا الكبیر في عملیة التنشئة 

تصیب س ره السلبیة االجتماعیة ألعضائھا وان أي خلل أو أي وھن یصیب البناء األسري فان أثا

حد أعضائھا كان یكون األب  وكنتیجة طبیعیة للحروب فإنھا تؤدي إلى فقدان العائلة ا ،المجتمع 

تصرفات  وفي عملیة  ضبط )٢(أو األم أو كالھما وبحساب دور األب الذي یؤدیھ في األسرة 

ففي حالة فقدان ھذه القوة الضابطة والتربویة فان األطفال ، أعضاءھا ومراقبتھم وتوجیھھم 

تصرفات غیر ارسة یفقدون العنصر األساسي الذي یوجھھم في حیاتھم فیكونوا عرضھ لمم

  ).٣(مقبولة اجتماعیا 

أع""داد كبی""رة م""ن المفق""ودین الل""ذین ل""م ، یض""اف إل""ى إع""داد األس""رى والقتل""ى ف""ي الح""رب 

یستدل على آثارھم ولم یعرف شي ع"نھم وم"ا س"ببھ ذل"ك م"ن دم"ار كبی"ر ف"ي المجتم"ع فض"ال ع"ن 

رغم م"ن مح"اوالت األعداد الكبیرة من معوقي الحرب اللذین فقدوا بعض أجزاء أجسامھم وعلى ال

إال ،  )٤(الحكومة العراقیة بإنشاء مراكز اللجان الطبیة وتقدیم الخ"دمات والمس"اعدات الممكن"ة لھ"م 

  . )٥(إن معاناتھم ظلت مستمرة وكانت لھا مردودات سلبیة علیھم وعلى ذویھم على حد سواء 

  .١٨٤ص ، المصدر السابق  ، سلیم الناشي ) ١( 

البنBBاء النفسBBي ألبنBBاء الشBBھداء وعالقتBBھ بBBبعض المتغیBBرات ، اإلنمBBاء االجتمBBاعي  مكتBBب: نظBBر ی للتفاصBBیل )٢(

  .)١٩٩٨، الدیوان األمیري  :الكویت (، النفسیة والدیموغرافیة 

اآلثBار االجتماعیBة للحBرب العراقیBة اإلیرانیBة علBى مجتمعBي الBدولتین المتحBاربتین ومنطقBة ، احمد الربایعBة )٣(

مركBز  :جامعBة البصBرة (، األبعBاد اإلسBتراتیجیة للحBرب العراقیBة اإلیرانیBة  دوة عالمیBةوقائع نB، لیج العربي الخ

 ، ٢٠٠٨، بغBBداد، )مجلBBة (، ))دراسBBات اجتماعیBBة((،  ٣٧٠-٣٦٩ ص ، ) ١٩٨٨، دراسBBات الخلBBیج العربBBي 

  .١١٣ص  ، ١٩العدد 

لك انشBات مراكBز تأھیBل للمعBاقین قامت الحكومة العراقیة أثناء الحرب بإنشاء مدینة الشموخ في بغداد وكBذ) ٤(

وانشات العدید من اللجان الطبیة الخاصة بمعوقي الحBرب وعملBت علBى تصBنیفھم ، مثل مركز المغیرة في بغداد 

صBة خا، كما تم توزیع مختلف المنح والھدایا لھم مثل السBیارات والBدور وقطBع األراضBي ، حسب نسبة اإلعاقة 

، حسBBن الحكBBیم  ؛  ١٨٦ص ، المصBBدر السBBابق ، الناشBBي سBBلیم  : نظBBری% . ٦٠لمBBن زادت نسBBبة عوقBBھ عBBن 

  . ٥٨ص،  ٢٤ج، المصدر السابق 

المواریث التاریخیة واألسس الثقافیة والمحررات التحول الدیمقراطي في العراق ، عبد الوھاب حمید رشید ) ٥(

  . ١٥٢ص،  )٢٠٠٦، مركز دراسات الوحدة العربیة  :بیروت (، التاریخیة 



رار الحرب إلى انھیار المعنویات للكثیر م"ن أبن"اء الش"عب بس"بب س"وق الش"باب أدى استم

وب"ذلك فق"د أنھ"ت الح"رب ، من المدارس ومیادین العمل وإزھاق أرواح اآلالف م"نھم ف"ي الح"رب 

خاصة وان الحكومة لم تفرق ب"ین م"ن أنھ"ى دراس"تھ وم"ن ل"م تقبل والثقة بھ الحس باالبتھاج بالمس

 فاتجھ"ت الحی"اة ت"دریجیا إل"ى ءیا فالجمیع مكلفون بالخدمة العسكریة وبال استثنایلتحق بالتعلیم نھائ

أصبح الزى العسكري ھو الزى الرسمي الممیز للشارع العراقي بش"كل ع"ام  و، عسكرة المجتمع 

وللش""ارع ألنجف""ي بش""كل خ""اص وك""ذلك ف""ي دوائ""ر الدول""ة وف""ي المنظم""ات الحزبی""ة واالتح""ادات 

   .)١(المھنیة

س"احات الت"دریب عل"ى الس"الح و كث"رت المق"رات العس"كریة س"واء للج"یش أو كما كثرت 

. )٣(حت"""ى ش"""مل الت"""دریب معظ"""م أبن"""اء المحافظ"""ات ولمختل"""ف األعم"""ار ،  )٢(للج"""یش الش"""عبي 

ف"ي التنمی"ة وتقل"یص  أفالبط" البنیة االجتماعیة للمجتم"ع العراق"يأحدثت الحرب تغییرا في   

ب أث""رت ف""ي الرفاھی""ة المحقق""ة للطبق""ة الوس""طى واض""ر االس""تیرادات والتض""خم عن""د نھای""ة الح""ر

ب""الحراك االجتم""اعي فالعدی""د م""ن م""وظفي الدول""ة الل""ذین یتقاض""ون رواتب""ا الحظ""وا إن مك""انتھم 

، إذ إن أج"ورھم ل"م تع"د تتناس"ب م"ع أس"عار الطع"ام والس"كن ، ومستوى معیشتھم یتدنیان ت"دریجیا 

التج""ار زادت ث""راء م""ع ھ""ذه مترف""ة م""ن  وب""ذلك ب""دأت ھ""ذه الطبق""ة تتراج""ع أم""ام ظھ""ور طبق""ة

  . )٤(الظروف

اضطرت المرأة العراقیة ومنھا الم"رأة  النجفی"ة بس"بب غی"اب الرج"ل وانش"غالھ ف"ي أم"ور 

  القتال أو لكونھ كان احد األسرى أو المفقودین أو القتلى في الحرب إلى سد الشاغر التي أحدثتھ 

  

  . ١٨٤ص، المصدر السابق ، الناشي سلیم  ؛ ٦٥ص، المصدر السابق ، فیبي مار ) ١(

 بBاالكراه مشBاركھ جمیBع أبنBاء الشBعب بالقتBال ومسBاندة الجBیش النظBامي ١٩٨٠قرر النظام منذ بBدء الحBرب)٢(

مقBدما أن القBادر مBن  اوقBررو )طBھ یاسBین رمضBان  (فانشأ ما عرف بقواطBع الجBیش الشBعبي وأنBاط مھمتھBا ب

انشBات ،في تلك القواطع  إجباریةان حقیقة الموضوع كانت المشاركة  اال، الشعب سیتطوع للمشاركة في القتال 

ة عالیBة فBي نسBب سBجلت النجBف االشBرف ، االشBرف  على عجل مراكز تدریب في كل المحافظBات ومنھBا النجBف

النجBBف (، النجBBف االشBBرف فBBي ذاكBBرة القBBرن العشBBرین ، منBBذر جBBواد مBBرزة  . المشBBاركة فBBي عBBدد المتطBBوعین 

  .١٥٠-١٤٩ص ، )  ٢٠١١، الھدى دار : االشرف 

  .٦٠-٥٧ص  ، ٣٣العدد  ، ١٩٨٨، تموز ، بغداد ، ) مجلة  ( ))الجیش الشعبي(()٣(

باي طریقة سواء بالنسب او المصBاھرة او امتازت ھذه الطبقة بقربھا وترابطھا مع النظام وأعوانھ  )٤(

 ؛ ٦٦ – ٦٥ ص ، المصBدر السBابق ، ار ؛  فیبي م ٨٣ص، المصدر السابق ، رائد السوداني  .الدرجة الحزبیة 

  .١٨٩ص، المصدر السابق ، سلیم الناشي 



الحرب في الوظائف الحكومیة فقد امتازت ھذه الفترة ب"التوظیف المتزای"د للنس"اء مم"ا أدى ارتف"اع 

%) ٢٥(في السبعینات إلى حوالي %) ١٧(النسبة المئویة للنساء العامالت في العراق من حوالي 

  .) ١( وھو أعلى رقم سجل في العالم العربي آنذاك في الثمانینات

–سواء جیش أم جیش ش"عبي –استدعت ظروف الحرب وعملیة الحشد والتعبئة للمعركة 

ومن خالل استدعاء الموالید المختلفة والتي شملت الموظفین والعمال والفالح"ین ومختل"ف الفئ"ات 

كبی""رة وخاص""ة م""ن مص""ر  ددال ع""رب للعم""ل ف""ي الع""راق وبأع""اجل""ب عم""، والمھ""ن والطبق""ات 

فق""د تح""ول الع""راق ومن""ذ أواخ""ر الس""بعینات إل""ى اكب""ر  ،ن وال""یمن والص""ومال وغیرھ""ا  نوالس""ودا

) ٥٠٠٠٠٠( يح""وال ١٩٨٠عم"ال األجان"ب ف""ي ع"ام الحت"ى بل"غ ع""دد ، مس"تورد للعمال"ة األجنبی""ة 

ح ف"ي وقد ساھم ذلك بشكل كبیر ف"ي ح"دوث ت"أثیر واض"، عامل مصري ) ٣٤٠٠٠٠(عامل منھم 

اس"تقبلت النج"ف أع"دا  وق"د .  او من حیث المص"اھرة ، من حیث التاثر بالعادات والتقالید  المجتمع

آخذو یعملون في كل جوانب الحیاة االقتصادیة وفي ملء الفراغ الحاصل ف"ي األی"دي  كبیرة منھم 

  .)  ٢(العاملة نتیجة انشغال أبناء المدینة بالعملیات العسكریة 

ھ""ذه الح""رب حرم""ت  الش""باب العراق""ي م""ن خی""ر س""نوات ش""بابھم  إن إل""ى اإلش""ارةوتج"در   

ثالثة أو أربعة أجیال جندوا وسیقوا إلى میادین القتال وعاشوا أیام المحنة بأقس"ى أنواعھ"ا دون أن 

اة عس"كریة كریم"ة تعویض"ا لھ"م یكون لھم ابسط الحقوق التي كان یج"ب أن تم"نح لھ"م لیعیش"وا حی"

بل إن السلطة الحاكمة ل"م تس"تثن م"ن ھ"ذه اإلج"راءات حت"ى كب"ار . )٣( قدموه في خدمة وطنھمعما 

وذل"ك ع"ن طری"ق إجب"ارھم  د وجدت لھم طریقة لشمولھم بالمش"اركة ف"ي الحی"اة العس"كریةالسن فق

على االلتحاق بقواطع الجیش الشعبي وما یتبعھ"ا م"ن م"داھمات مس"تمرة للبی"وت واألس"واق لجم"ع 

  .)٤(اطع الجیش الشعبي الخاصة بالنجف االشرف اكبر عدد منھم من اجل إعمال قو

عدت فترة الثمانینات واحدة من الفترات المظلم"ة الت"ي م"رت بھ"ا مدین"ة النج"ف االش"رف 

   كومة العراقیة أسالیب عدة للقضاء على الح أذ اتخذت، الثقافي واالجتماعي  على الصعیدین

  

  

دار الشBؤون : بغBداد ( ،١٩٨٨ـ١٩٦٨BسBاء فBي العBراق اثر التنمیة والحرب علBى الن، الھاي عبد الحسین ) ١( 

  . ١٦٤ـ١٦٠ص ، ) ت.د،الثقافیة 

  . ٨٢ص ،  ٨العدد ، ١٩٨٦أیلول  –تموز ،  لندن ، )مجلة ())الباحث العربي (( )٢(

  .١٥٧ص،  )٢٠٠٧، مؤسسة العارف  :بیروت (، موسوعة األحزاب العراقیة ، حسن لطیف الزبیدي )٣(

رسالة النجف ، محافظة النجف االشرف : جیش الشعبي الخاصة بالنجف ینظر قواطع اللمعرفة المزید حول )٤(

  .  ١٩ـ١٥ ص،)  ١٩٨٧، مطبعة عشتار : بغداد (، 



المظ""اھر الثقافی""ة الت""ي اختص""ت بھ""ا المدین""ة فم""ثال  قام""ت بح""ل الجمعی""ات الثقافی""ة والدینی""ة الت""ي  

وم""ن اب""رز تل""ك  ،لثقافی""ة ف""ي المدین""ة النھض""ة ا ف""ي حرك""ة م""ا أث""ر س""لبا اش""تھرت بھ""ا المدین""ة م

  ـ:یؤكد احد الباحثین ذلك بقولھ و .   )١(الجمعیات جمعیة منتدى النشر 

  قد تكون نكسة النجف أن تسكت فیھا األقالم"                      

  وحتى الیوم ولكنھا قبل ١٩٨٠منذ سنة  ةالمعطاء              

  مافي وأقسى اإلسالمیةكل شي نكسة للثقافة 

  ھذه النكسة إن أصحاب ھذه األقالم ما زالوا إحیاء

  .)٢(" وھم  ال یتكلمون
ع"ن ، تح"وال دیمغرافی"ا واس"عا ، شھدت مدینة النج"ف االش"رف خ"الل س"نوات الثمانین"ات   

طریق الھجرة الواسعة م"ن الری"ف ال"ى المدین"ة وك"ذلك ھج"رة أبن"اء المحافظ"ات الجنوبی"ة ال س"یما 

األمر الذي أدى الى حدوث تغیی"ر كم"ي ون"وعي  ، ١٩٨٧،  ١٩٨٥،  ١٩٨٣البصرة في األعوام 

فض"ال ع"ن اخ"تالف ، اذ ان ارتف"اع نس"بة الس"كان ف"ي المدین"ة ، في الحیاة االجتماعی"ة ف"ي المدین"ة 

  .)٣(مشاربھم وعاداتھم وتقالیدھم ساھم في خلق أجواء جدیدة على المدینة 

    

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كBان أھBم ، وكان من میراثھا كلیة الفقھ النجفیBة ،   ١٩٨٣وانتھت عام  ١٩٣٥تأسست سنة : جمعیة منتدى النشر ) ٢( 

سBتمرت فBي ا، الفBت أسBرة للتحقیBق  والنقBد ، أھدافھا بعث التراث العلمي واألدبي بما یتناسب مBع أصBول النشBر الحBدیث 

كمBا الفBت أسBرة األدب التBي أنBیط بھBا إعBداد ، عملھا في التنقیب عن الكتBب الثمینBة وعملBت علBى تحقیقھBا تحقیقBا علمیBا 

الخضر  سعد عبد الواحد عبد: نظر ی  للتفاصیل .كما الفت أسرة للنشر والترجمة ، المباریات األدبیة وتشجیع المتبارین 

: بغBداد (،  ١٩٦٤ـ١٩٣٥Bكري والسیاسي على الحركة االسBالمیة فBي العBراق جمعیة منتدى النشر واثرھا الف، 

 ٢٠٠٠-١٩٠٠مجالس الشعر في النجف ، حسن محمد نور الدین  ؛)  ٢٠١١، دار المدینة الفاضلة للطباعة والنشر 

  . ٤٢ص، ) ٢٠٠٤، دار المواسم  : بیروت ( ،

)  ٢٠٠٦، دار الزھBراء : بیBروت (، دب والتاریخ ثمرات النجف في الفقھ واالصول واال، ظم مكي امحمد ك) ٢(

  . ٦٧ص، 

عبد الصBاحب البغBدادي  ؛ ٣١ص، المصدر السابق ، ن الحكیم ؛ حس ١٨٢، المصدر السابق ، سلیم ألناشي )٣(

،  )مجلBBة()) اآلدابكلیBBة  ((، ٢٠٠٠وحتBBى عBBام  نشBBأتھاالنمBBو المورفولBBوجي لمدینBBة النجBBف منBBذ ، كBBریم دراغ

تحلیBل للھجBرة الداخلیBة فBي محافظBة النجBف االشBرف ، رنا عبBد الحسBن الكتیBب  ؛ ٢٩٥ ص، ٥٧العدد ،٢٠٠١

  . ٩٠ص، ) ٢٠٠٢، كلیة اآلداب   :جامعة الكوفة (، رسالة ماجستیر ، ١٩٩٧-١٩٧٧للمدة 



  ـ : األوضاع االقتصادیة
  ، األخرىبمكانة اقتصادیة مرموقة من بین المدن العراقیة  مدینة النجف االشرف تمتعت   

) علی"ھ الس"الم(عل"ي  اإلم"املوج"ود مرق"د  التي عرفت بھ"ا ل"دى المس"لمین  نظرا لموقعھا وقدسیتھا

والفقھی""ة  اإلس""المیةولكونھ""ا تمث""ل مدرس""ة للعل""وم ،  طھ""رة ف""ي الكوف""ة م""ن مراق""د م هوم""ا ج""اور

 اءألدس من داخل وخ"ارج الع"راق افقد توافد علیھا عدد كبیر من الن لذا،  األخرىومختلف العلوم 

  .)١(وقد ساعد ذلك على نشاط الحركة التجاریة فیھا بشكل كبیر، لطلب العلم  أومراسیم الزیارة 

وذل"ك م"ن خ"الل زی"ارة ، االقتص"ادیة عل"ى المدین"ة  اومردوداتھ"كما كان للس"یاحة الدینی"ة   

اد االقتص" إنع"اشاثر كبیر في  ، من الزائرین من مختلف الدول الى العتبات المقدسة اآلالفمئات 

عل"ى م"دن العتب""ات  األجنبی""ة األم"والفق"د ك""ان لت"دفق  آخ"رھ"ذا م""ن جان"ب وم"ن جان""ب .)٢( ألنجف"ي

توجھھا السیاس"ي  بالغة على على شكل حقوق شرعیة او على شكل ھبات لھذه المدن آثارسة دالمق

فق""د بن""ت ھ""ذه الم""دن اقتص""ادا یق""وم عل""ى الھب""ات الخیری""ة ، االقتص""ادي ـ االجتم""اعي  وتنظیمھ""ا

مب""""الغ الت""""ي ت""""دفع ع""""ن الخ""""دمات الدینی""""ة وعل""""ى ال""""دخل المتحق""""ق م""""ن الزی""""ارة وحرك""""ة وال

ومراسیم الدفن التي تعد من ابرز المقومات االقتصادیة للمدینة حیث تعد النجف االش"رف ،الجنائز

ذل"ك  بوم"ا یص"اح) علی"ھ الس"الم (علي  اإلمامالبقاع في العالم لدفن الموتى تبركا بمقام  أقدسمن 

  .)٣( المدینة  ءیساھم فیھا عدد من ابناخاصة من طقوس 

 ت"أمیمق"انون  إص"دارفت"رة انتع"اش اقتص"ادي م"ر بھ"ا الع"راق بع"د  إن إل"ى اإلشارةوتجدر   

  حیث ١٩٧٣من عام  ابتدءاالنفط  أسعارفي  وما تالھا من ارتفاع ١٩٧٢عام شركة نفط الجنوب 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسBBالة ، ) ١٩٣٢ـBB ١٩١٤(الحیBBاة االجتماعیBBة فBBي مدینBBة النجBBف االشBBرف ، علBBي عبBBد المطلBBب المBBدني )١(

  . ٧٠ص، ) ٢٠٠٤،  اآلدابكلیة : جامعة الكوفة (، ماجستیر 

جBالوي سBلطان  ؛ ١٤١ص، المصBدر السBابق ، سBلیم الناشBي  ؛ ٦٥ص، المصBدر السBابق ، نقاش  إسحاق) ٢(

معھBد : بغBداد  (، رسBالة ماجسBتیر ، ١٩٥٨ـ١٩٤٥Bیة والسیاسBیة فBي النجBف االشBرف التیارات الفكر، عبطان 

  .٢٤ص ، ) ٢٠٠٧، للدراسات العلیا التاریخ العربي والتراث العلمي 

، )١٩٩٨، لدراسBات الكویتیBة مركز البحوث وا :الكویت (، على نفسھا جنت براقش ، حمد بن ناصر الدخیل)٣(

، )١٩٨٧،مؤسسBBة االعلمBBي  :بیBBروت ( ،قسBBم النجBف  ةالمقدسBBموسBBوعة العتبBات ، جعفBر الخلیلBBي ؛  ٢٨٧ص

ص ، ) ٢٠٠٦،مؤسسBة االعلمBي  :بیBروت (، النجف عاداتھا وتقالیدھا ، طالب علي الشرقي  ؛ ٢٢٤ص،  ١ج

  . ٧٣ص ، المصدر السابق، ؛ حمد بن ناصر الدخیل ٥٤

  



ف"ي ھ"ذه الفت"رة بمحاول"ة تنمی"ة البن"ى التحتی"ة والقط"اع النفط"ي  انشغلت الحكومة العراقی"ة

ثاني اكبر منتج للنفط في  ١٩٧٩عام  أصبححتى ، السلع وتحدیث قوتھ العسكریة  إنتاجوقطاعات 

 األول جالمن"تبعد المملكة العربیة السعودیة الت"ي كان"ت  )١() أوبك(المصدرة للنفط  األقطارمنظمة 

   .للنفط 

  

المدین""ة والت""ي اتص""فت  ف""ياالقتص""ادیة  األوض""اععل""ى انتع""اش  ألوض""اعاس""اعدت ھ""ذه   

المطلة على البح"ر والت"ي  أراضیھاالقلیل من  إالبكونھا مدینة التعتمد على الزراعة في اقتصادھا 

زراعة الرز فقد انتشرت ف"ي بع"ض نواحیھ"ا مث"ل ناحی"ة المش"خاب  أما، اشتھرت بزراعة النخیل 

  .)٢(كبیر التي اشتھرت بزراعتھ بشكل

شھدت مدینة النجف االشرف تطورا واسعا خالل فترة الثمانینات م"ن خ"الل التوس"ع ف"ي    

إقامة المشاریع الصناعیة الكبیرة التابعة للقطاع االشتراكي فضال عن المنش"ات الص"ناعیة التابع"ة 

 ،  ةاألھمی"ة الكبی"رة عل"ى مس"توى الدول" للقطاع الخاص والت"ي تع"د م"ن المش"اریع الص"ناعیة ذات

م"ن   للمدین"ة كان ل"ھ دورا كبی"را ف"ي ج"ذب العدی"د م"ن األی"دي العامل"ة  العامل الصناعي  إنحیث 

ھ"ذه المش"اریع والمص"انع الت"ي انش"ات ف"ي النج"ف م"ع مطل"ع ع"ام  أھ"مومن  .)٣( كافة أنحاء الدولة

 و، ١٩٨٠عة زج"اج الس"یارات ع"ام وش"ركة األخ"وان لص"نا، معمل إسفلت بلدیة النج"ف ، ١٩٨٠

وش""ركة المن""اذرة لص""ناعة قط""اع خ""اص   ١٩٨٤كة الرح""اب لطح""ن الحب""وب المح""دودة ع""ام ش""ر

ومعمل األلبسة الرجالیة الجاھزة الذي یعد من أھم  ،قطاع اشتراكي  ١٩٨٥الطابوق الجیري عام 

  البالد باأللبسة الرجالیة الجاھزالمشاریع الصناعیة في النجف والذي یمول كافة محافظات 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
یعمBل ، مقرھBا العBام فBي فیینBا  ١٩٦٠عBام  تأسسBت، منظمBة عالمیBة تضBم اثنBا عشBرة دولBة : منظمة اوبك )١(

د سBBواء مBBن ابBBرز الBBدول الBBنفط فBBي العBBالم وتحدیBBد كمیBBات البیBBع والشBBراء علBBى حBB أسBBعارعلBBى ترتیBBب  أعضBBاؤھا

 صBنع، واثBق محمBد بBراك : للمزیBد ینظBر. وفنزویال  واإلمارات وإیرانفي المنظمة العراق والسعودیة  األعضاء

  . ٢٧٦ص،  ٦العدد ،  ٢٠٠٤، جامعة الموصل ، )مجلة())راسات االقلیمیة دال(( ،القرار السیاسي في الكویت 

  

  . ٩٠ص ، بق المصدر السا، رنا عبد الحسین الكتیب ) ٢(

، )مجلBBة())الموسBBم  ((، جBBف االشBBرف الصBBناعات والمھBBن الشBBعبیة فBBي مدینBBة الن، طالBBب ھBBادي الخرسBBان )٣(

  .  ١٤١- ١١٧ص  ، )  ٤٨، ٤٧(: العددان  ، ٢٠٠١،الھاي 

  



وك"ذلك ش"ركة النج"ف لبن"اء الم"واد ، ١٩٨٥أس"س ع"ام  والذي ویضم عدد كبیر من األیدي العاملة

معم"ل النج"ف إلنت"اج الط"ابوق النق"ي ف"ي افت"تح  ١٩٨٧في عام  و،  ١٩٨٦ام الذي انشا عالعازلة 

  .)١(الحیدریة 

والجدول التالي یوضح أعداد المنش"ات الص"ناعیة ف"ي النج"ف االش"رف مقارن"ة بأع"دادھا    

  :  )٢()١٩٩٠-١٩٨٠(في العراق للفترة 

  )١(جدول                                                

  ١٩٩٠  ١٩٨٤  ١٩٨٠  المحافظة

  ١٩٣٢  ١٤٦٨  ٢٣٠١  النجف

  ٤٧٥٥٢  ٢٢١٧٥  ٣٦٠٢٥  العراق

  
  

التنمی""ة والتص"نیع عن"دما ان""دلعت  مج"ال ش"وطا مھم""ا ف"ي الع"راق خ"الل تل""ك الفت"رة قط"ع   

وقد وصف االقتصاد العراقي حینھا بأنھ یمر بفترة انتعاش توص"ف ، اإلیرانیة  –الحرب العراقیة 

  لرئیس العراقي قولھ وقد نقل عن ا، بكونھا جیدة 

  .)٣(" الرئیسیة یكفي لمدة سنتین السلعالعراق مستعدة لمواجھة الحرب بخزین من  إن"

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 أطروحBة،  ١٩٩٧ـ  ١٩٨٠ربالء والنجBف للمBدة النمBو الصBناعي فBي محBافظتي كB، حسین موسBى االدسBي )١(

التنمیBBة ، ؛ فBBالح عبBBد الكBBریم الشBBیخلي  ١٤٦ـ١٤٥BBص ، ) ١٩٩٩،  اآلدابكلیBBة  :جامعBBة بغBBداد ( ، دكتBBوراه

  .  ٨٥ص  ،  ٥ العدد ، ١٩٨٥، بغداد ،  )مجلة())النفط والتنمیة ((،  العراقفي  وآفاقھاالقومیة 

رسBBالة ، فBBي محافظBBة النجBف االشBBرف  اإلقلیمیBةفBBي التنمیBBة  وأثرھBا الصBBناعة، محمBد جBBواد عبBاس شBBبع  ) ٢(

  .٢٢١ص ، )٢٠٠٧،  اآلدابكلیة  :جامعة الكوفة (، ماجستیر

دراسBBBات (( بشBBBارة ، جBBBواد: ترجمBBBة ، العقوبBBBات االقتصBBBادیة علBBBى العBBBراق ، فیولیBBBت داغBBBر: نقBBBال عBBBن ) ٣(

االقتصBBBاد ، ؛ محمBBد علBBي زینBBي  ٢٢ص ،  ١٥: العBBدد، ٢٠٠٠ تشBBرین الثBBBاني ، دمشBBق ، ) مجلBBة())عراقیBBة

  . ٢٣٧ص ، )١٩٩٥، مؤسسة الرافد: لندن ( ،العراقي في ظل نظام صدام تطور ام تقھقر 

  



 اإلیرانی""ة ف""ي مراحلھ""ا األول""ى واض""حا عل""ى االقتص""اد–ل""م یك""ن ت""أثیر الح""رب العراقی""ة 

م"ع خوف"ا م"ن ح"دوث حرب عن المجتخاصة مع محاولة الحكومة المستمرة إلبعاد أثار ال،  ألنجفي

حم"ل  إال ان استمراریة الحرب جعلت االقتص"اد العراق"ي ین"وء تح"ت ، ین األوساط الشعبیةب تذمر

مض""افا الی""ھ  ،والر ملی""ار د ١٢ق""درت كلف""ة الح""رب الس""نویة بح""والي  ثقی""ل م""ن األعب""اء المالی""ة أذ

ملی"ارات ١٠وق"در عج"زه بح"والي  ١٩٨١ من"ذ ع"ام  ن التج"اري ال"ذي أض"حى یع"انيالمی"زا عجز

ادت الحرب ال"ى انخف"اض  أذ.  )١(والواردات بین الواردات  الفروق الكبیرة نتیجة ، دوالر سنویا 

قیاس"ا بم"ا كان"ت علی"ھ قب"ل الح"رب % ٧٥حجم صادرات البترول الخام العراقي بنسبة تقترب من 

حكوم"ة حیث كانت منصات التصدیر في موانئ البصرة ھدفا لسالح الجو اإلیران"ي قابلھ"ا س"عي ال

العراقیة المستمر لزی"ادة حج"م االنف"اق العس"كري بم"ا یس"اعد ف"ي رجح"ان الكف"ة للع"راق م"ن حی"ث 

   .)٢(التسلیح والمعدات الحربیة  

اثر الحرب خاصة بعد  توقفت ھذه الزیارات فقد  وأھمیتھابخصوص  السیاحة الدینیة  أما

المقدسة وبالتالي فقد خسرت النجف أصدرت الحكومة قرار منع زیارة اإلیرانیین لھذه العتبات ان 

المصادر المھمة لوارداتھ من خالل السیاحة الدینی"ة وك"ان تأثیرھ"ا واض"حا عل"ى مس"توى  أھماحد 

  .)٣(ن أبناء ھذه المدینة معیشة الكثیر م

ففي ھذا العام قررت سوریا في نیسان غلق أنابیب ، العام نقطة تحول رئیسیة ١٩٨٢كان 

یومی"ا م"ن ص"ادراتھ أي  برمیل ٤٠٠ر عبر أراضیھا مسببة للعراق خسارة النفط العراقیة التي تم

وبطبیع""ة الح""ال فق""د انخفض""ت ای""رادات الع""راق م""ن  .)٤(ملی""ون دوالر س""نویا ) ٥٠٠(م""ا یع""ادل 

ال""دوالر ب""نفس نس""بة انخف""اض حج""م ص""ادرات البت""رول مم""ا دف""ع الحكوم""ة العراقی""ة ال""ى اس""تخدام 

لی""ة لتغطی""ة النفق""ات العس""كریة الھائل""ة والنفق""ات الغی""ر العس""كریة الودائ""ع العراقی""ة ف""ي البن""وك الدو

  .والتي ال تتناسب مع امكانیات العراق المالیة في تلك المرحلة 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٣٩ص، المصدر السابق ، محمد علي زیني ) ١(

، )مجلBBة())المسBBتقبل العربBBي  ((، اإلیرانیBBة  –النتBBائج االقتصBBادیة للحBBرب العراقیBBة ، عبBBاس النصBBیراوي ) ٢(

  . ٢٠ص ، ٨٩العدد ،١٩٨٦تموز ، بیروت 

طالب حBوزة  ،صادق الخرسان  محمد السید،  ))شخصیةمقابلة ((؛  ١٤١، المصدر السابق ، سلیم الناشي ) ٣(

  .٢٢/٥/٢٠١٣ بتاریخ، النجف االشرف ، 

 ،) ٢٠٠١ ،دار الفكBBر العربBBي : بیBBروت (، بBBي الحBBدیث والمعاصBBر تBBاریخ الخلBBیج العر، جمBBال زكریBBا قاسBBم ) ٤(

  .٣٤٥ص  ، ٥مج

  



بض"""رورة االنكم"""اش  الحكوم"""ة العراقی"""ة عل"""ى اإلق"""رار االقتص"""ادیة األوض"""اع رتأجب"""

الم تكتم"ل المش"اریع الت"ي م"  ١٩٨٢شاریع جدیدة ابتدءا من عام ال یمكن تنفیذ أي م االقتصادي أذ

ماع"دا المش"اریع الت"ي تخ"دم المش"روع الحرب"ي فق"ط  دون غی"ره م"ن ، بوشر بھ"ا العم"ل قب"ل ذل"ك 

  ).١(المشاریع 

لظھور ول""م ت""تمكن الحكوم""ة م""ن التس""دید الح""رب ب"ا آث""ار ب""دأت ١٩٨٣م"ع حل""ول ع""ام  و 

العراقی"ة ال"ى االعتم"اد عل"ى االمر الذي اضطر الحكومة ،  للمقاولین األجانب العاملین في العراق

وم"ن االتح"اد الس"وفیتي وفرنس"ا ، االقتراض من اسواق الم"ال الدولی"ة  وم"ن دول الخل"یج العرب"ي 

تكلف""ة المعیش""ة بش""دة  اعارتف""ادت ھ""ذه الظ""روف مجتمع""ة ال""ى ، وغیرھ""ا م""ن دول اورب""ا الش""رقیة 

ملیون عامل  ٢وحة لحوالي وانھارت قیمة الدینار العراقي وانخفض سقف التحویالت المالیة الممن

لشعب للتبرع ولحل االزمة دعت الحكومة ا )٢(في العراق من إرسالھا ال ذویھم في بلدانھم  أجنبي

ملی""ون ) ٤٠٠(بالم""ال والمج""وھرات ل""دعم المجھ""ود الحرب""ي حی""ى بلغ""ت تل""ك التبرع""ات ح""والي 

  )٣(.دوالر 

ا حی"ث فق"دت المدین"ة توقفت بع"ض المنش"ات الص"ناعیة ع"ن العم"ل الس"یما الص"غیرة منھ"  

مما اظھر تراجعا في عدد المنشات الصناعیة  ١٩٨٤منشاة عاملة فیھا حتى عام ) ٨٣٣(مایقارب 

  .)٤(  سنویا خالل ھذا العام%) ٩(نسبة فیھا ب

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٠ص ، ٣العدد ،    ٢٠٠٦،بغداد ،  )مجلة())الملتقى  ((،االقتصاد العراقي ، لزبیدي حسین لطیف ا)١(

  .  ٥٧ص، المصدر السابق ،  فیبي مار ) ٢(

مؤسسBة : القاھرة (، مصطفى نعمان احمد : ترجمة ، عراق المعاصر البعث في السلطة تاریخ ال، فیبي مار ) ٣(

  .٨٩ص، ٢ج ،   ) ٢٠٠٩، للكتاب العراقي  مصر مرتضى

  . ٢٢٢ ص، المصدر السابق  ،محمد جواد عباس شبع  )٤(

مركBز الدراسBات  ترجمBة ، الثورة الBى الدكتاتوریBة العراق الحدیث من ، ماریون وبیتر سلوجلت : نقال عن )٥( 

  . ٣٦٠ص ، ) ١٩٩٢ ،العربي  لإلعالمالزھراء  :القاھرة (، والترجمة 

  

  



من ھ"ذه الفت"رة  ت"دابیر اقتص"ادیة جدی"دة أكث"ر تش"ددا وك"ان واح"دا م"ن  ابتدءاالعراق  تبنى  

القرار الذي اتخذتھ الحكوم"ة باالعتم"اد الش"دید ، أكثر ھذه التغییرات داللة في السیاسة االقتصادیة 

عل""ى القط""اع الخ""اص لتعزی""ز اإلنت""اج الص""ناعي والزراع""ي عل""ى ح""د س""واء ع""ن طری""ق خف""ض 

ض نس""ب الفوائ""د عل""ى الق""روض للمنش""ات الص""ناعیة المختلط""ة والخاص""ة وھ""ذا الض""رائب وتخف""ی

وم"ن اج"ل ت"دعیم الوض"ع  ،)١(م"ن الس"ابق  أكث"رعل"ى العم"ل  اآلن المال الخاص لھ القدرة إنیعني 

االقتص"""ادي الض"""عیف رأت الحكوم"""ة ض"""رورة ال"""دخول ال"""ى الس"""وق المالی"""ة الدولی"""ة م"""ن اج"""ل 

والت""ي بلغ""ت حت""ى نھای""ة ع""ام ، بل""دان العربی""ة واألجنبی""ة وق""د زادت الق""روض م""ن ال، االقت""راض 

  .)٢(ألف ملیون ) ٣٥(حوالي  ١٩٨٢

ملی"ون دوالر ع"ام  ٣٠انخفض"ت احتیاط"ات الم"دخرات العراقی"ة م"ن  ١٩٨٣ آبوبحلول   

البل"د معتم"دا تمام"ا عل"ى المس"اعدات المالی"ة المقدم"ة  وأصبح، ملیون دوالر  ٣حوالي  إلى ١٩٨٠

  ).٣(عربي بشكل رئیسي من دول الخلیج ال

وانخف"اض قیم"ة المرتب"ات بش"كل  األس"عاریع"انون بش"كل واض"ح م"ن ارتف"اع  األھ"الي بدأ

خاصة مع انخفاض نسبة الواردات المدنیة  اآلثارعلى ھذه  أكثرواضح فلم یستطع النظام التغطیة 

دوالر  ملی"ار ٤٢‘٨ح"والي ) ١٩٨٥ـ" ١٩٨٢(فقد استورد العراق خالل الفت"رة  )٤(% ٣٨وبمعدل 

 احتك"ر لنفس""ھ م""ا تورد للعت"اد الحرب""ي ف"ي الع""الم اذالع""راق  اكب"ر مس"" ذلك فق""د ع"دول" األس""لحةم"ن 

  .)٥( آنذاكالتي بیعت لدول العالم  من األسلحة% ١٠ارب یق

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بBة االقتصBادیة التجر، ؛ صبري زایر السعدي  ٨٩ص، في السلطة البعث تاریخ العراق المعاصر ، یبي مار ف)١(

 :بغBBداد( ،٢٠٠٦ـ١٩٥١BBالBBنفط والدیمقراطیBBة والسBBوق فBBي المشBBروع االقتصBBادي الBBوطني فBBي العBBراق الحBBدیث 

  .٣٥٦ـ٣٥٥ص، ) ٢٠٠٩،  للطباعة المدى

  . ٢٠٠ص، سابقالمصدر ال، عباس النصیراوي )٢(

  .٣٦٠ص، المصدر السابق، ماریون سلوجلت )٣(

  .٢٠٠ص ، المصدر السابق ، عباس النصیراوي)٤(

  . ٢٤٤ص ، المصدر السابق، محمد علي زیني )٥(

  

  

  



نتیج"ة حل"ول مس"تحقات ال"دیون الت"ي ت"م ١٩٨٥زادت الضغوط المالیة على العراق ابتدءا من عام 

دف""ع بعض""ھا اال أنھ""ا طلب""ت تأجی""ل غالبی""ة ال""دیون اق  ورغ""م ان الع""ر ١٩٨٣ذ ع""ام تأجیلھ""ا من""

  .)١(على الدفع  قابلیتھاالمستحقة لعدم 

المعیش""ة ف""ي  االوض""اع االقتص""ادیة المترتب""ة عل""ى الح""رب ت""نعكس عل""ى مس""توى ب""دأت  

فاس""تمرار ت""ردي األوض""اع االقتص""ادیة ف""ي الع""راق بس""بب الح""رب ،  االش""رف النج""ف مدین""ة 

 تھالك معظ"م ال"دخل الق"ومي نظ"را لم"ام موارد البالد االقتص"ادیة واس"المستمرة تستنزف من معظ

وھ""ذا ، س""كریة المختلف"ة تتطلب"ھ الح"روب م""ن نفق"ات باھظ""ة ف"ي عملی"ات التس""لیح والتجھی"زات الع

معھ"ا میزانی"ة الدول"ة ع"ن تق"دیم  اذ عجزت، ة الفقر على نطاق واسع إلى انتشار ظاھر أدىبدوره 

  ).٢(احتیاجاتھ ومتطلباتھ الضروریة األساسیة دخال معقوال للمواطن یفي ب

ال"ى  والت"ي انخفض"ت، مصاعب اقتصادیة أخرى نتیجة انھیار أسعار النفط واجھ العراق   

وب""ذلك فق""د انخفض""ت قیم""ة ال""واردات النفطی""ة بش""دة ووص""لت ، ١٩٨٦النص""ف تقریب""ا خ""الل ع""ام 

ذل"ك الت"دھور المس"تمر ال"ذي  ة فیھ"ا د من تدھور الحالة المالی"حدھا األدنى في ھذه الفترة والتي زا

بدا یعاني منھ الدوالر األمریكي تجاه العمالت األخرى والذي انعكس سلبا عل"ى أس"عار ال"واردات 

  .)٣(ھا یشترى بالعمالت الصعبة األخرىالعراقیة التي كان الجزء األعظم من

ض""مان عمل""ت الحكوم""ة العراقی""ة بالتض""ییق عل""ى المس""توى المعیش""ي للم""واطن م""ن اج""ل   

وق"د اتخ"ذت الحكوم"ة العراقی"ة جمل"ة م"ن ، الت"ي طال"ت استمرار نفقاتھا العسكریة الالزمة للح"رب

  : تضمنت اإلجراءات

  .الطلب من جدید من الدول الدائنة بتأجیل دیونھا   -١

 .تخفیض الواردات المدنیة  -٢

 . تشجیع الشركات العراقیة على التصدیر  -٣

ووضع قیود أكث"ر عل"ى تح"ویالتھم ، اخل البالد العاملین د، تخفیض عدد العمال األجانب  -٤

   ).٤(الخارجیة 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٤ص ،المصدر السابق ، محمد علي زیني )١(

  . ٣٦٧، اإلستراتیجیة ) ٢(

 ص ، المصBBBدر السBBBابق ، ایBBBر السBBBعدي صBBBبري ز ؛  ٢٤٥ص، بق السBBBا المصBBBدر، لBBBي زینBBBي محمBBBد ع) ٣(

  .٣٦١ـ٣٦٠

  .٢٤٥ص ، المصدر السابق ، محمد علي زیني )٤(

  

    



، وھكذا كان انتھاء الحرب العراقیة اإلیرانی"ة بدای"ة أزم"ة اقتص"ادیة كبی"رة للنظ"ام الح"اكم   

ل"م تتض"ح معالمھ"ا إب"ان  ھ"ذه أالزم"ات، وكان من الواضح ان ھذه األزم"ة س"تولد أزم"ات سیاس"یة 

اما بعد انتھ"اء الح"رب وتس"ریح ، فترة الحرب بسبب انشغال العراقیین بالقتال والدفاع عن الوطن 

الجیوش أص"بح واض"حا ان معظ"م الش"باب العراق"ي أص"بح ع"اطال ع"ن العم"ل ب"ل ان"ھ ال یجی"د أي 

  .وقطاع الخدمات أیضا ، عمل فقطاع العمل والعمال تشغلھ العمالة الوافدة 

اإلیرانیة أطول ح"رب ف"ي الق"رن العش"رین وأكثرھ"ا دموی"ة وشراس"ة  -الحرب العراقیة  عدت

استخدمت فیھا مختلف األسلحة التي راجت تجارتھا بشكل كبیر في ھذه الفترة سواء م"ع إی"ران او 

وبھذا فان اإلنفاق غیر المنتج معسكرة االقتصاد وصرف خزین دعم العملة أدت الى ، مع العراق 

بزیادة المدیونیة وقلة العائدات النفطیة وانخفاض قیمة الدینار العراق"ي  وم االقتصاد العراقي تحطی

وبالت"الي انخف"اض القیم"ة  دوث تضخم مستمر وبدرجات متصاعدة عن سعره األصلي أدى الى ح

م""ا أدى ال""ى ح""دوث حال""ة م""ن ع""دم االس""تقرار ، الفعلی""ة للروات""ب والم""دخوالت الش""ھریة للم""واطن

  : )١(في األسعار والجدول التالي یوضح نسب ارتفاع األسعار خالل الحرب النسبي

  )٢( جدول                                              

 ١٩٨٨ ١٩٨٠ ١٩٧٩ السنة

 %٣٦٩ %٩٥ %٦٨ ارتفاع األسعار

  
ح"والي وص"لت ال"ى بدیون كبیرة   ١٩٨٨آب  ٨التي انتھت في  خرج العراق من الحرب  

وقد مثلت ھذه الدیون عوائق مھمة بوجھ االنتعاش   –عدا دیونھ العربیة –دوالر  لیونب) ٥٠-٤٠(

 االش""رف النج"ف التط"ویر الس"ریعین للش"عب وق"د أث""رت تل"ك األوض"اع عل"ى مدین"ة االقتص"ادي و

  )٢(ل كبیر وواضحبشك

  ١٩٨٨أذ انخفضت العوائد النفطیة لسنة ، وقد انعكس ذلك سلبا على المستوى المعیشي للشعب  .

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، مؤسسBة الغBد  :بغBداد (،  ٢ط ،  العراق بBین مطرقBة صBدام وسBندان الوالیBات المتحBدة، فؤاد قاسم األمیر )١( 

  . ٧٠-٦٠ص ، ) ٢٠٠٥

  .١٦٥ص، ) ٢٠٠٦ ، لمؤسسة العربیة للدراسات والنشر ا :بیروت (،  لعراقلكي نفھم ا ،ولیام بولك )٢(

  



رغ"م زی"ادة حج"م الص"ادرات وق"د ح"دث ذل"ك نتیج"ة لت"دني األس"عار ف"ي تل"ك الس"نة بس"بب إغ"راق 

السوق العالمیة بالنفط السعودي والكویتي واإلماراتي حیث اتخذت كل من الكویت واإلمارات ف"ي 

إنتاجھما النفطي خالفا لكل االتفاقیات المعقودة في إطار منظمة أوب"ك قرارا بزیادة   ١٩٨٨/آب/٩

الم"ر ال"ذي ا، دوالر للبرمی"ل الواح"د  ١٨ـ"١٧مما اث"ر عل"ى األس"عار الت"ي ب"دأت ب"التراجع لح"دود 

ج"اءت دفاع"ا ع"ن البواب"ة  إی"رانلمش"روع العرب"ي أذ ان ح"رب الع"راق م"ع اعتبره العراق خیان"ة ل

  )١(الشرقیة للوطن العربي 

انتھ""ت الح""رب العراقی""ة اإلیرانی""ة  بع""د أن حص""دت أالف األرواح م""ا ب""ین قتی""ل وج""ریح 

واستمرت معاناة الشعب ،   ال لشيء إال إرضاء للنظام الحاكم في العراق، وأسیر ومفقود ومعوق 

وإع"دام ع"دد ، ب"زج المئ"ات م"ن الض"باط ف"ي الس"جون العراقی"ة  حسین أمر صدام أذ، مع نھایتھا  

)٢(التقصیر في أداء الواجبات العسكریة  آخر بحجة
شملت العقوب"ات الالانس"انیة الجن"د الف"ارین  و ،

واستمرت الحكومة العراقیة بسیاستھا القمعیة تجاه الشعب فقد استمرت   ، )٣(من الخدمة العسكریة 

حم""الت االعتق""االت واإلع""دامات الكیفی""ة تج""اه الش""باب بش""كل خ""اص ألس""باب مختلف""ة حت""ى ان 

ة العراقیة جعلت من التردد على الجوامع والحسینیات سببا لتنفیذ اإلعدام بحق مجموع"ات الحكوم

  . )٤(كبیرة من الشباب 

قت مشاكل سیاسیة للنظام خلفت الحرب مستوى مخیفا من الدمار والبؤس في العراق وخل  

  : ت مرحلة ما بعد الحرب بأنھافقد وصف، 

 يظروف السیاسیة للبروز فلذي أھلتھ اللدور ألصدامي التاریخي النھایة منطقیة "

  . )٥("المنطقة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
،              ٣٣العBدد ،  )مجلBة()) دراسBات دولیBة ((، العراقیة الكویتیة المتكBررةأزمة العالقات ، حمید حمد السعدون )١(

  . ٩ ص ،

، )١٩٩١، شBBركة المطبوعBBات  :بیBBروت ( ،المفكBBرة المخفیBBة لحBBرب الخلBBیج ،واریBBك لBBوران  بیارسBBالنجر)٢(

  .٢٥ص
صBوان  او بتBر ، ) X(ل مثBل وشBم الجبBین بعالمBة یBمBن قب الفارین عقوبات ال تقرھBا االنسBانیةوجھت للجند )٣(

تقریBر منظمBة )) لعامBة فBي النجBف االشBرف مؤسسBة الشBھداء ا : ((ینظر  . إلذن وغیرھا من الطرق المبتكرة ا

  .حول اختفاء رجال دین وطالب من الشیعة في العراق  ١٩٩٣بتاریخ نیسان  ١٤/٢/٩٣العفو الدولیة المرقم
كت.اب مدیری.ة االم.ن العام.ة ال.ى مدیری.ة ام.ن محافظ.ة )) مؤسسة الشھداء العام.ة ف.ي النج.ف االش.رف (() ٤(

  (      ) .ملحق رقم .  حول تنفیذ احكام اعدام ٧/٧/١٩٨٩في  ٢/٨٨٤٧م/٦المرقمج، النجف االشرف 
انعكاسات حربBي الخلBیج األولBى والثانیBة علBى الحركBة اإلسBالمیة فBي الخلBیج العربBي ، نوفل قاسم الشھوان )٥(

  .١٧٥ص ، )٢٠٠٧، دار ابن األثیر :جامعة الموصل (، وقائع مؤتمر العراق ودول الجوار ،



لتلبی""ة  یك""رس جھ""وده  الع""راق یش""یر إل""ى  إن عل""ى ص""دام أن ك""ان الوض""ع الع""ام ف""يأذا 

مطالب شعبھ التي طال انتظارھا إال انھ بدل أن یعمد إلى حل تل"ك المش"اكل ب"الطرق الس"لمیة فك"ر 

ل"ة بح"رب الخل"یج متمث في تدمیر الع"راق بالكام"ل خالص منھا عن طریق حرب أخرى ساھمتبال

  .ر االحتالل العراقي للكویتالثانیة اث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ـ: ـ االحتالل العراقي للكویت: ثانیا 
  

ق"دمتھا  وأموالباشرت الدول العربیة المجاورة للعراق بمطالبتھ بتسدید ما علیھ من دیون   

، وكانت من بین أكثر الدول مطالبة وأشدھا قسوة  دولة الكویت، الى العراق أثناء حربھ مع إیران 

  : )١(اإلیرانیةلقروض الكویتیة للعراق خالل فترة الحرب العراقیة والجدول التالي یوضح ا

  

  )          ٣(       جدول                                             

  نسبة القرض  السنة

  ملیون دوالر ٢  ١٩٨٠

  ملیون دوالر ٢  ١٩٨١

  ملیون دوالر ٢  ١٩٨٢

  ملیون دوالر ١,٢  ١٩٨٣

  ملیون دوالر ١,٢  ١٩٨٤

  ملیون دوالر ١,٢  ١٩٨٥

  ملیون دوالر ١,٢  ١٩٨٦

  ملیون دوالر ١,٢  ١٩٨٧

  ملیون دوالر ١,٢  ١٩٨٨

  ملیون دوالر ١٢,٢  المجموع 

ومن ھذا المنطلق كان أھم ما میز العالقات االقتصادیة الكویتیة العراقیة ھو ما قدمتھ 
وائد ، وخاصة خالل حكومة الكویت للعراق من مساعدات مالیة على شكل منح وقروض بدون ف

ملیار دوالر أمریكي )  ١٣.٢( ، حیث بلغت حوالي ) م١٩٨٨-١٩٨٠(الحرب العراقیة اإلیرانیة 
ھذا من جانب ومن جانب اخر اتبعت كل من الكویت واالمارات ، سابق الجدول الكما یبینھا 

  برمیل الى فطیة االمر الذي اوصل سعر الوالمملكة العربیة السعودیة سیاسة اغراق السوق الن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

(1)“ABDUL- REDA ASSINI ,“KUWAIT’S FOREIGN POLICY” :CITY 
STATE IN WORD POLICIES (LONDON: WESTVIEW PRESS, 
1990)PP:147-153 .  

   



ي انخفاض قیم"ة ال"دخل الس"نوي للع"راق م"ن س"تة عش"رة ملی"ار دوالر ال"ى سبعة دوالرات بما یعن

خمسة ملیارات دوالر في الوقت الذي یحتاج العراق فیھ الى ستة عشر ملیار دوالر لتس"دید دیون"ھ 

من جھة وتغطیة نفقاتھ االستھالكیة من جھة اخرى مما یعني في النھای"ة ان نق"ص ك"ل دوالر م"ن 

  . )١(ق خسارة بالعراق تبلغ ملیار دوالر سنویا سعر النفط یؤدي الى الحا

الض"غوط الكویتی"ة عل"ى  كثی"رة منھ"ا ألس"باب التوتر بین العراق والكویت أزدادوبھذا فقد    

وع"دم الموافق"ة ،  )٢( أوال الحكوم"ة العراقی"ة ىعل" لھ"ا الحكومة العراقیة السترداد الدیون المستحقة

ثانیا فقد زادت كل من  بانخفاض األسعار وبشكل كبیر على تخفیض أنتاجھا من النفط والذي ساھم

معتم""دة ف""ي تحقی""ق ھ""ذه  بالنفط""ي بع""د وق""ف الح""ر إنتاجھم""االعربی""ة المتح""دة  واإلم""اراتالكوی""ت 

الرمیل"ة الواقع"ة ف"ي المنطق"ة الحدودی"ة المتن"ازع علیھ"ا م"ع الع"راق والت"ي كان"ت  آبارالزیادة على 

وك"ان للوالی"ات المتح"دة األمریكی"ة دورھ"ا الكبی"ر ف"ي ،   موضوعا لمناقشات س"ابقة ب"ین الط"رفین

مش"روع ھ"دم  ١٩٨٨ومن"ذ ع"ام  األمریكی"ةفقد بدأت الوالیات المتح"دة تأجج الموقف بین الطرفین 

مختلفة فق"د كش"فت وثیق"ة س"ریة  آلیاتمعتمدة على  )٣(لعالقات مابین العراق ودول الخلیج العربيا

 أھ"دافھالتحقی"ق  األمریكی"ةمساعي الوالی"ات المتح"دة  ١٩٨٩تشرین الثاني  ٢٢ إلىیعود تاریخھا 

وق"د  ةالداخلی"وزارة  إل"ىالوطني الك"ویتي  األمنمدیر  أعدھاتتكون تلك الوثیقة من ثماني فقرات ،

  ـ:یأتيما  إلىالفقرة الخامسة منھا  أشارت

  

القتصBادي فBي على انھ من المھم االستفادة من تدھور الوضع ا األمریكيوقد اتفقنا مع الجانب "

وقBد عرضBت وكالBة ... ھذا البلد علBى الموافقBة علBى رسBم حBدودنا المشBتركة معBھ رالعراق لنجب

یقBوم  أنھBا مالئمBة مBع التشBدید علBى انBھ یجBب وسBائل الضBغط التBي ترا األمریكیةاالستخبارات 

  .)٣("المستویات أعلىیتم التنسیق على  أنبیننا تعاون واسع في ھذا المجال بشرط 

دراسBBة تاریخیBBة  ٢٠٠١ـ١٩٨٠BBة األمریكیBBة تجBBاه الخلBBیج العربBBي السیاسBBة الخارجیBB، ھBBاني عبیBBد زیBBادي  )١( 

   . ٩٦ـ٩٥ص ، ) ٢٠١٣، كلیة اآلداب :  جامعة البصرة (، اطروحة دكتوراه ، سیاسیة 

، شBر شركة المطبوعات للتوزیBع والن :بیروت (، حرب تحریر الكویت جذورھا ومقوماتھا ، حبیب الرحمن  )٢(

  .٢٢١ص، ) ٢٠٠١

دراسBة جدلیBة  ، ھBل انتھBت حBرب الخلBیج ،مي عصاصBة؛ سBا١٣٦ص، المصدر السBابق، ستانسفیلد جاریث)٣(

  .٧٠ص ، ) ١٩٩٤، مكتبة بیسان :بیروت ( ،في تناقضات االزمة 

 ١٩٩١ حزیBران  ،بیBروت،  )مجلBة()) المستقبل الغربي ((،األزمةخلفیة الخلیج  أزمة، عبد الخالق عبد هللا) ٤(

  . ٢٣٢ ص ،المصدر السابق ، ؛ بیار سالنجر واریك لوران  ٦٦ص،  ١٤٨العدد ، 



ملی"ار دوالر الت"ي س"بق ومنحھ"ا للع"راق ٢.٣د جورج بوش مبل"غ جم١٩٨٩مع نھایة عام 

وبھ"ذه  ) DEL LAVORO –BNL- BANCO NATIONAL(م"ن البن"ك ال"وطني للعم"ل 

حصول على أي نوع م"ن أن"واع الق"روض م"ن ال١٩٩٠الحالة بات متعذرا على العراق مطلع عام 

  .)١(البنوك الغربیة 

فیم"ا  بإس"ھامھماالعربی"ة المتح"دة  واإلم"اراتھذا الواقع اتھم العراق كال من الكوی"ت  وأما

م ب"ذلك حقق"وا للوالی"ات النفطي وھ" اإلنتاجالسوق بفائض من  إلغراقت المخططة یاوصفھ بالعمل

  .)٢(عربي في منطقة الخلیج ال أھدافھاالمتحدة 

ن""اقش ص""دام حس""ین  ١٩٩٠وف""ي خ""الل م""ؤتمر القم""ة العرب""ي ال""ذي انعق""د ف""ي بغ""داد ع""ام 

 أدى األوب"كع"دم الت"زام ال"بعض م"ن ال"دول العربی"ة بمق"ررات  إن وأكدالنفط  أسعارمسالة تدھور 

تبعا لذلك واعتبر الس"لوك ال"ذي تس"لكھ تل"ك ال"دول بمثاب"ة ح"رب اقتص"ادیة ض"د  األسعارتدني  إلى

  : اق قائال العر

  

تسمیتھم  نأبىالعراق یتعرض لحرب اقتصادیة یشنھا علیھ حكام حاضرون في المؤتمر  إن"

وھم یفعلون ذلك من خالل زیادة الضخ الذي جعل سعر ، الضیافة  آدابعلى  حفاظاباالسم 

وال اللذین الیقصدون الحرب  إخواننامن  رجون.... دوالرات  ٧ إلىبرمیل النفط ینخفض 

یدركوا ان ھذا النوع من الحرب على العراق ولو كان في  أنشن الحرب على العراق  نیقصدو

  . )٣("ماال نتحمل فیھ الضغط إلىلقد وصلنا ، الجلد مافیھ یتحمل لتحملنا 

  

ي العراق یشیر إلى إن على الحكومة العراقیة أن تتجھ الى تحقیق االزدھار كان الوضع العام ف

  وتوفیر فرص عب التي طال انتظارھا وفي مقدمتھا تسریح الجیشوالعمل على تلبیة مطالب الش

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، دار الخیBال : بیBروت ( ،رو غBازي بB ترجمBة ، ریة حكومBة العBالم الخفیBة الجمعیBات السB، یان فان ھلسینغ )١(

 .٢٤٣ص ،) ت.د

كلیBة  :جامعBة بغBداد ( ،رسالة ماجستیر، ٢٠٠٠ـ١٩٧٨العالقات العراقیة المصریة ، سلمان  إبراھیمخضیر )٢(

  .٨٣ص، ) ٢٠٠٥، العلوم السیاسیة 

  .١٩٩٠مایو  ٣٠ربیة االستثنائي في في مؤتمر القمة الع من كلمة لصدام حسین)٣(



ت""دھور  إل"ىك"ل الظ"روف الس"ابقة  أدتناف الحی"اة العائلی"ة م"ن جدی"د فق"د ئس"تعم"ل لھ"م م"ن اج"ل ا

العامة في المدینة فقد وجد الشباب اللذین امضوا عقدا كامال م"ن ال"زمن ف"ي ح"رب غی"ر  األوضاع

المھ""ارة الالزم""ة للحص""ول عل""ى عم""ل ف""ي الوق""ت ال""ذي عج""زت فی""ھ  إل""ىیفتق""رون  أنھ""ممب""ررة 

ھمت ھ"ذه الظ"روف ف"ي ازدی"اد نس"ب ج"رائم الس"رقة والقت"ل ف"ي وق"د س"ا الحكومة عن ت"وفیر ذل"ك

  .) ١( البالد وفي مدینة النجف االشرف تحدیدا

 أی"ا نق االزدھار بعد توق"ف الح"رب إال إكانت توقعات الشعب  قد تضخمت بضمان تحقی  

 األس"باباالقتص"ادیة الت"ي نجم"ت ع"ن  أالزم"ة وط"أةمن ذلك لم یتحقق عل"ى ارض الواق"ع وتح"ت 

ع"ن  األزم"ةقة والتي شكلت كارثة حقیقیة لالقتص"اد العراق"ي ولھ"ذا ب"دا النظ"ام ب"التفكیر لح"ل الساب

وتسخیر مواردھا النفطیة والمالیة لمواجھ"ة االلتزام"ات الملح"ة  .)٢(طریق التخطیط لغزو الكویت 

 م"وراألالبن"اء وتس"ھیل  إلع"ادةخدم"ة ال"دیون الخارجی"ة وت"وفیر الم"واد الالزم"ة  ابینھومن للعراق 

بب المجتم""ع مم""ا س"" أوس""اطالمعیش""یة لی""تمكن بع""دھا النظ""ام م""ن الس""یطرة  عل""ى الت""ذمر ال""ذي ع""م 

  . )٣(تعرض النظام الى مشاكل كبیرة 

  

واالجتماع"ات ب"ین  ار اللق"اءاتالكویت على البقاء عل"ى موقفھ"ا بع"د تك"ر إلصرارونتیجة   

فقد قام الجانب العراقي بتصعید )٤( األزمةالجانبین بمساعدة بعض الدول العربیة التي تدخلت لحل 

  صدام حسین في أواخر تھدیداتھ تجاه الكویت وكان ذلك واضحا من خالل الرسالة التي بعث بھا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المركBBز العراقBBي للدراسBBات والبحBBوث : بیBBروت (،والبحBBث عBBن المسBBتقبل ق العBBرا، حسBBن لطیBBف الزبیBBدي )١( 

  .٢٨٢ص، المصدر السابق ، شامل عبد القادر  ؛ ٥٤ص،  ) ٢٠٠٨،

، اختلفت دوافع صدام حسین للنظر الى الكویت فمنھا رغبتھ بتأسیس زعامة ال منازع لھا في العالم العربBي )٢(

ولكن ظلت المسالة االقتصادیة المتعلقة بBدیون ، النفط في المنطقة  ومنھا رغبتھ بإحكام سیطرتھ على أھم منابع

، المصBدر السBابق ، نوفBل قاسBم الشBھوان  .العراق للكویت وانخفاض أسعار النفط ھي األسباب الرئیسBة للغBزو 

  . ١٩٧ص

د االسBتقالل دول الخلیج العربي في مرحلة ما بع الخلیج العربي الحدیث والمعاصر  تاریخ،جمال زكریا قاسم )٣(

، ) ٢٠٠١، دار الفكBر العربBي  :القBاھرة (،  ١٩٩١ـ١٩٧١Bمن االنسحاب البریطاني الى غBزو وتحریBر الكویBت 

  .٣٨٢ص

  قمة بغداد الطارئة وتحدیات األمن، حسن أبو طالب :للمزید حول دور الدول العربیة في تلك األزمة ینظر )٤(

  .١٦٦ص، ١٠١العدد ، ١٩٩٠تموز  ،بغداد  ،) مجلة()) السیاسة الدولیة(( ، القومي العربي 

  



 فالظ"""رو فیھ"""اموض"""حا )١(الكوی"""ت  أمی"""رالش"""یخ ج"""ابر احم"""د الص"""باح  إل"""ى حزی"""ران ١٩٩٠

ال""دیون المتراكم""ة عل""ى  بإلغ""اءوطال""ب الكوی""ت ، االقتص""ادیة الت""ي یم""ر بھ""ا الع""راق 

  :  العراق قائال

اكمة علینا ونحن الدیون المتر بإلغاءتبادر سموكم  أنوھو ، مطلبنا محدد  إن"

ردكم لم یكن مرضیا لنا  إن إالذلك كثیرا من خالل الطرق السیاسیة  إلىسعینا 

حتى  األخرىلكل الوسائل  سنلجأ فإننا وإالھذه الدیون  بإسقاطوعلیكم ان تبادروا 

  )٢("مطلبنا  بأھمیةتقتنعوا 
  

ض"د الكوی"ت م"ن  األسالیبنالحظ من رسالة صدام حسین انھ كان مستعدا الستخدام كافة   

واض""حة عل""ى نی""ة الع""راق  إش""ارةھ""ذه الرس""الة  نوبھ""ذا تك""واج""ل ان تواف""ق عل""ى مطالب""ھ كامل""ة 

 تأخ"ذ ب"دأتب"ین الع"راق والكوی"ت  األزم"ةاستخدام القوة ضد الكویت اذا لم تستجب  وبالت"الي ف"ان 

الموقف ودف"ع  تأجیجفي  األمریكیةالدور الذي قامت بھ الوالیات المتحد  ىوال ننسمنحدرا خطیرا 

ص""دام لح""ل الخ""الف بالطریق""ة الت""ي یراھ""ا مناس""بة عل""ى اس""اس ان ذل""ك ش""ان عرب""ي ل""ن تت""دخل 

  .)٣(الوالیات المتحدة االمریكیة فیھ ال من قریب وال من بعید 

  

صدرت مجددا قرارات استدعاء االحتی"اط م"ن الج"یش العراق"ي واعل"ن االس"تعداد الكام"ل   

ة وع""ادت ص"ور الح""رب المأس"اویة تثی"ر القل""ق ف"ي نف""وس للح"رب وأس"تنفرت جمی""ع مراف"ق الدول"

فتحت مراك"ز لت"دریب الج"یش الش"عبي وس"یق االالف م"ن ابن"اء المجتم"ع وم"ن مختل"ف ، المجتمع 

الش""رائح واالعم""ار ال""ى س""احات الت""دریب وحم""ل الس""الح ف""ي ظ""ل ترق""ب ش""عبي لم""ا س""تؤول الی""ھ 

  .االوضاع في العراق 

  
لة الكویت الثالث عشر تلقى تعلیمھ في المدرسة المباركیة والمدرسة دو أمیر :جابر احمد الصباح  )١(

 ١٩٥٩وفي عام  العام عن المدینة المسئولكان ، األحمديعینھ والده نائبا لھ في  ١٩٤٩االحمدیة في عام 
 ١٩٦١قام عام ،العامة كما كان وزیرا للنقد الكویتي  واألمالكعینھ الشیخ عبدهللا الصباح رئیسا لدائرة المال 

ولیا للعھد حتى تولیھ حكم البالد في عام  العامفي نفس  أصبح، عملة في الكویت تحمل توقیعھ  أول بإصدار
: بیروت ( ، الموسوعة السیاسیة ، عبد الوھاب الكیالي . الشیخ صباح السالم الصباح بعد وفاة  ١٩٧٧

  . ص     ،  ٣ج )  ١٩٧٤، المؤسسة العربیة والنشر 
  (                    )ملحق  نظرنص الرسالة ی)٢(
التاریخ السري :حرب تلد اخرى ، سعد البزاز: للمزید حول اللقاءات االمریكیة العراقیة بھذا الشان ینظر ) ٣(

مكتب مدبولي : القاھرة (، یوما ٤٣حرب ال ، ؛ تمام برازي  ) ١٩٩٢،  للنشر األھلیة :عمان ( ، لحرب الخلیج
،١٩٩٥(.  
  



بالخالص من جمیع المشاكل السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة  اقيفكر النظام العر

االحتالل  إنوھي دولة الكویت لذلك نالحظ  إالنحو دولة واحدة مثلت الحل الوحید لھ  هباالتجا

  :العراقي للكویت وصف بكونھ 

  )١("تصدیر الزمة داخلیة تعرضت لھا الدولة العراقیة"

عدم وجود معارضة داخلیة لسیاستھ  اوما تالھالحرب  اعتقد النظام العراقي خالل فترة  

بدون محاكمة او مسائلة قانونیة  اإلعداماتواالعتقاالت الكیفیة  األفواهتكمیم  ةاتبع سیاساذ انھ 

صوت المدافع ولم یسمع لھا شئ  أمامفي المدینة المقدسة  اإلسالمیةلذلك فقد صمتت المعارضة 

  . )٢(خالل ھذه الفترة 

مھوري نحو ام حسین بغروره نحو الكویت اذ تحركت قوات الحرس الجاندفع صد  

 إالولم تمض  ٢/٨/١٩٩٠البصرة قاصدة المناطق الحدودیة مع الكویت لتقوم باجتیاحھا فجر یوم 

صفحة جدیدة من صفحات المعاناة للشعب  لتبدأساعات اال وتمت السیطرة علیھا بشكل كامل 

  ).٣(كم صدام حسین العراقي والتي استمرت الى نھایة ح

راق بشكل كبیر مما اثر سلبا على االجتیاح العراقي للكویت بزیادة مشاكل الع أسھم  

ففي خالل فترة التواجد العراقي في الكویت والتي استمرت من ، العامة في العراق  األوضاع

المتحدة  األممكثیرة بشان العراق من  أوامرصدرت  ١٧/١/١٩٩١ولغایة  ٢/٨/١٩٩٠تاریخ 

تحمل في طیاتھا العنف والمقاطعة وفرض حصار اقتصادي قاسي على العراق سواء في 

، العراق من الكویت بما فیھا دول عربیة  إلخراجوتحركت الدول الكبرى ، صادراتھ او وارداتھ 

تجمعت على ارض المملكة العربیة السعودیة في منطقة حفر الباطن والعراق ال مجاورة  وأخرى

لتبدا بعدھا الحرب  ١٩٩١كانون الثاني  ١٧ك حتى سقوط اول قنبلة على بغداد في لذل أھمیةیعیر 

  :) ٤( التي شملت العراق ولم تستثني محافظة فیھ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  . ٥٤ص، عن المستقبل  العراق والبحث، ف الزبیدي حسن لطی )١(
  
ـ ١٤ص ، المصدر السابق، تركمان العراق ل اإلسالمي؛ االتحاد  ٦١ص،المصدر السابق ، رائد السوداني )٢(

  .٤٦٦ص ، السید الشھید محمد باقر الصدر، ؛ صالح الفضلي   ١٩

  

 اإلنسانیةبحوث وال تللدراساعین :  القاھرة (، العراق ماجرى واحتماالت المستقبل ، صالح محمد سالم)٣(

  .١٨٠ص، السابق المصدر ، ؛ نوفل قاسم الشھوان  ٨٦ص، ) ٢٠٠٣، واالجتماعیة 

ؤسسة العربیة الم : بیروت(  ، موسوعة حرب الخلیج ، موثقین فریق من الباحثین وال:  ینظر للمزید) ٤(

  .٤ج ) ت.د، للدراسات والنشر 



على  بتؤثر الحروأذ  ،ى المرأة وھنا ال بد من االشارة الى آثار الحروب الواضحة عل  
أذ تملي التقالید أدوارا مختلفة على ، المرأة بشكل یختلف اختالفا كبیرا عن تأثیرھا على الرجل 

المرأة والرجل في المجتمع وغالبا ما یحدث تغییرا مؤقتا لھذه األدوار المحددة مسبقا أثناء 
وھذا ، المنزل واألسرة في رعایة المرأة الحروب والنزاعات فعادة ما یحمل الرجل السالح تاركا 

وھي ، یعني لكثیر من النساء القیام بدور المعیل وصاحب العمل والمدافع عن حقوق العائلة 
ولكنھم ما لبثوا ان اثبتوا أنھم أكثر من قادر ، مجاالت لم یكن یسمح لھم المشاركة بھا من قبل 
  .على تحمل المسؤولیة في ظل اقى واشد الظروف 
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   :ا  واصطالحً   االنتفـاضة لغةً 

یعج بالصراعات االجتماعیة ومحاوالت التغییر التي جرى  اإلنسانيال شك ان التاریخ 

ولكي نفھم ، انتفاضات  أنھاعلى  األخرثورات وجرى تصنیف بعضھا  أنھاتصنیف بعضھا على 

ومن ابرز تلك المصطلحات  ةز بینھا وبین المصطلحات المتشابھمعنى االنتفاضة فالبد من التمیی

عكس االنتفاضة التي تمتد لفترة زمنیة ،  أھدافھاتحقیق في فالثورة تمتاز بسرعتھا ) الثورة ( ھو 

ھا وسیلة وھذا التمیز بین الثورة واالنتفاضة ال ینفي ما وصلت بھ االنتفاضة من حیث كون أطول

  . )١( لالستحواذ على السلطة

كالي یقطع الصلة بالماضي رة حدث مفاجأ یؤدي الى تغییر رادیویمكن القول ان الثو  

فھي تغیرات جذریة تتم في ،  )٢(بویؤسس لنظام یلبي مطالب الثوار والذین ھم عامة الشع

ام االجتماعي والسیاسي ا یتم تغییر حكم قائم وتغییر النظروف االجتماعیة والسیاسیة اي عندمظال

  . )٣(بصورة عنیفة وأحیاناوالقانوني المصاحب لھ بصورة فجائیة 

فقد جاء في معجم لسان العرب البن  لغة فتعني التحرك واالضطراب االنتفاضة أما  

: كذلك جاء في المعجم الوسیط انتفض الشئ ، فضت الثوب والشجر اذا حركتھ لینتفض منظور ن

 :اما اصطالحا فتعني . )٤( ني ان االنتفاضة ھي حركة واضطرابتحرك واضطراب وھذا یع

مة یقوم بھا الشعب معبرا من خاللھا عن ر فضھ لقرارات او حركة عفویة شعبیة غیر منظ

وھي من وجھة النظر النفسیة سلوك بالضد من القھر ، معینة تتخذھا السلطة الحاكمة  إجراءات

تمرد  أعمالالحكومات فتعتبرھا  أما، قتال من اجل التغییر : ومن الناحیة العسكریة  ضطھادواال

  .)٥(وغوغاء 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدار المصریة  :القاھرة (، قضایا العنف السیاسي والثوري : علم االجتماع السیاسي ،  األسودشعبان طاھر  )١(
 .٦ص، ) ٢٠٠٣، اللبنانیة 

،  ١٩٧٩، )مجلة"(العراقیة  اآلدابكلیة  "،ورة وخصائص المجتمع الثوري علم اجتماع الث، فوزیة العطیة  )٢(
 .٤٥٨ص،   ٢٤العدد 

 .٨٧ص، المصدر السابق ،  ألكیاليعبد الوھاب  )٣(

ص ،  ١مج ، )  ١٩٨٨، التراث العربي دار احیاء : بیروت ( ، معجم لسان العرب ، ابن منظور  )٤(
 .٢٣٠ـ٢٢٩

 .٣٨١ص، المصدر السابق ،  ألعبیديسعد  )٥(



  )١(ــ: األتيبالشكل بشكل عام یمكن تلخیص دوافع االنتفاض و

لما وجدوه من  الى الخروج على سلطة الحاكم مجتمع دفع الیالواقع الوطني الذي  )١(

 .سیاسات شعواء وتفرد بإدارة البلد من قبل شخص واحد یسیر دفة الحكم حسبما یراه 

المتمثل في تأسیس الطبقات االجتماعیة من  لذي تعاني منھ أغلبیة الشعوب الحرمان ا )٢(

 .خالل دعم طبقة معینة موالیة على حساب األغلبیة التي عانت الویل والحیف والحرمان 

 .م االجتماعیة ومناطقھم الجغرافیةفي بیئتھ واألمانوى معقول من االستقرار العیش بمست )٣(

 الرأيالرغبة في التغییر الى نظام فیھ قدر من العدالة والمساواة وحریة التعبیر عن  )٤(

 .وحق تقریر المصیر ، والمعتقد 

والمخابرات والدوائر  ناألمالتخلص من رموز السلطة التي تثیر النفور مثل دوائر  )٥(

 . لسریة العاملة لمصلحة الحكم القائما

تتصف بجمیع  بأنھافیمكن القول  في العراق ١٩٩١عام  النتفاضةومن خالل دراستنا 

  ــ:وذلك من خالل ، ماعدا سرعة تحقیق الھدف  مواصفات الثورة

فشعارھا  لإلصالحاستھدفت النظام السیاسي القائم باعتباره نظام فاسد ورافض  أنھا )١(

 .النظام  إسقاطكان ھو  األول

تجد مرجعیتھا في وقائع تشكل جرائم كل شعارات التحشید التي تمیزت بھا االنتفاضة  )٢(

 .ذات بعد سیاسي في اغلبھا مثل السجن والتعذیب واالعتقاالت وغیرھا 

كل مطالب الثوار او معظمھا تنصب على مؤسسات الدولة السیاسیة اي مؤسسات  )٣(

تھا وقواعد تداولھا مثل السلطة المنتخبة والحریة السلطة من حیث كیفیة بناءھا وممارس

 . )٢(السیاسیة

ھي المقاومة الشعبیة العفویة غیر المنظمة الغیر منظمة وعموما یمكن القول ان االنتفاضة 

اما االنتفاضة المنظمة . التي تحدث دون استعداد مسبق  ضد السلطة القائمة  او ضد االحتالل 

التي یعد لھا بصورة مسبقة بحیث تتولى قیادة معینة وضع أسالیب فالمقصود بھا ھي االنتفاضة 

  .االنتفاضة ووضع القواعد الكفیلة بتنظیمھا 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٨١ص، المصدر السابق ،  ألعبیديسعد   )١(

  WWW.aljazeera.net: شبكة المعلومات الدولیة )٢(

http://www.aljazeera.net


  

  

  

  

  

  

                           

  األولالمبحث                              

             

  وبداياتها  أسبابها، االنتفـاضة                          

                      

  

  

  

  

  

  

  

 



ھي  وإنماالعارضة  العراق حدثا طارئا فرضتھ الظروف في ١٩٩١لم تكن انتفاضة 
ثمرة نضال طویل ومریر وشاق خاضھ الشعب العراقي منذ وقت طویل ترجع جذوره الى بدایة 

یات ھذا النضال سنین طویلة ملیئة بالتضحوقد استمر ،  ١٩٦٨استالم البعث للسلطة في العراق 
الشعب العرقي سیوال من الدماء في سبیل تحقیق أھدافھ في االستقالل  فیھا حافلة باآلالم اذ بذل

  .والحریة والعدالة االجتماعیة 

في مقدمتھا إدراك الشعب العراقي  يیأتساعدت على حتمیة قیام االنتفاضة عدة عوامل 
قدرة الحكم على فھم طبیعة ھذا الوعي وتلبیة متطلباتھ بحیث صار  لحقوقھ ومسؤولیاتھ وعدم

الى إحداث ھوة سحیقة بینھما  أدى ھذا الوضع یشكل تناقضا كبیرا بین المجتمع ونظام الحكم ما
كذلك كان سوء األوضاع السیاسیة واالقتصادیة .صار من العسیر على نظام الحكم مالفاتھا 

حكم حزب البعث في العراق ھي األخرى أحدثت تخلخال في  واالجتماعیة التي رافقت مسیرة
  .بنیة المجتمع العراقي بات من الصعوبة معالجتھا

  ــ:االنتفـاضة    قيامأسباب  :  أوال
  :أبرزھا ، خلیة وبعضھا خارجیة بعضھا دامختلفة  ألسبابقامت االنتفاضة   

 ــ:حرب الخلیج الثانیة  -١

لعراق بزیادة مشاكل العراق بشكل كبیر فقد صاحب احتالل ا )١(حرب الخلیج الثانیة أسھمت
بسبب رفض العراق لكل دعوات االنسحاب  )٢(الدولي  األمن لسللكویت صدور قرارات من مج

 لقاضيا ١٧/١/١٩٩١وزراء خارجیة الدول العربیة یوم  الغیر مشروط حیث رفض نداء 
الذي ،  )٣(بالرفض دائماً من الجانب العراقي یأتيان الرد كان  إالبضرورة االنسحاب من الكویت 

  .)٥()١٩( مواعتبرھا المحافظة رق )٤(سألة وطنیةاعتبر ان ضم الكویت للعراق ھي م

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التي شنتھا ) ١٩٩١ األولكانون  ٢٨ـ١٧(ھي الحرب التي اندلعت خالل الفترة :حرب الخلیج الثانیة )١(
فیھا سبعة من الدول العربیة بقیادة الوالیات المتحدة  دولة بما ٣٤قوات التحالف الدولیة المكونة من 

بیار  :للمزید ینظر، ) ١٩٩٠ آب ٢(ضد العراق على اثر االجتیاح العراقي للكویت في  األمریكیة
  .) ١٩٩٣، شركة المطبوعات  كبیروت  (،) الملف السري ( حرب الخلیج ، سالنجر واریك لوران 

 .٥١-٥٠ص ،المصدر السابق  ،والموثقین فریق عمل من الباحثین  ؛)   (رقم : ینظر ملحق  )٢(
 :روت بی(،  الكویتكنت سفیرا للعراق في واشنطن حكایتي مع صدام في غزو ، ط محمد المشا )٣(

سیاسة ، جیمس بیكر  ؛٢٥٠- ٢٤٨ ص، ) ٢٠٠٨، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 
 . ٤٩٣ص ، ) ١٩٩٩، ي مكتبة مدبول :القاھرة ( ،بلوماسیة الد

الحكومة مطالبات  بدأتواحد من استقاللھا  أسبوعوبعد  ١٩٦١استقلت الكویت عن بریطانیا عام  )٤(
العراقیة بزعامة عبد الكریم قاسم  بالكویت مھددا باستخدام القوة العادتھا بعد طرح فكرة ان الكویت 

لتندلع بذلك   .١٨٩٩عام  قبل  االستعمار البریطانيالعراق وتم اقتطاع ھذا الجزء من ھي جزء من 
سمیا باستقالل الكویت اعترف العراق ر ١٩٦٣ازمة سیاسیة بین العراق والكویت استمرت الى عام 

 ١٩٥٨تموز  ١٤ثورة ، محمد حسین الزبیدي : للمزید ینظر . وتم االعتراف بالحدود بین الدولتین 
الكویت ، ؛ خالد یحیى احمد الجبوري ٥٦٤ـ  ٥٤٩ص ،) ١٩٨٣، ار الحریة د :بغداد (، في العراق 

                                               .٢١ـ١٥ص ، ) ١٩٩٣ ،دار الكلمة  :بغداد ( ،ومحاوالت استعادتھا في التاریخ المعاصر 
 .٣/٨/١٩٩٠ بتاریخ  ، ٧٦٢١ العدد،  بغداد،  )جریدة())الجمھوریة ((  )٥(



حیث مثل عالمة واضحة  إیرانحرب مع العن  ھالكویت مختلفاً تماماً في نتائج احتاللكان 
اھرة واسعة االنتشار ظالھروب من الخدمة العسكریة فقد كان على الضعف السیاسي في العراق 

  . )١(%  ٨٠ – ٧٠حتى وصلت نسبة الھروب من الخدمة ما بین 

بعد  ٢٨/٢/١٩٩١یوم  )٢(المفاجئة باالنسحاب  أوامرهصدام حسین  الرئیس العراقي اصدر

صدور  أدىوقد ، التحتیة للعراق ثانیاً  ىثم البن أوالالجیش العراقي القوات الدولیة  دمرتأن 

الى تبعثر  أدىما مفوضى في صفوف المقاتلین  إحداثوامر االنسحاب بھذا الشكل المفاجئ الى أ

اذ لم تكن ھناك خطط ، بكل المقاییس وكارثة من جمیع النواحي  تالقوات وتعدد االتجاھات فكان

  . )٣(منظمة لالنسحاب عندما تقتضي الضرورة  

وكان مشھد التاریخ تحول قرار االنسحاب الى واحدة من فضائح الھزیمة العسكریة في   

في الصحراء مھددین بالموت وعلى كل جانب  جثث رفاقھم  تائھینالجنود وضباطھم وھم 

وقد ،  )٥(ذلك لدیھم حالة من السخط والغلیان من سیاسة النظام أثاروقد .  )٤(الھواممتناثرة تنھشھا 

كبیرة من الجند  أعدادكان على یقین ان عودة  ألنھذلك  حذر شدیدب األوضاعم ھذه ابل النظاق

كانت تشیر الى ان  أنذاكالدولي  الشأنفكل تقدیرات الخبراء في  هعلى وجودكانت تمثل خطراً 

بانقالب عسكري  الجیش العراقي الممزق العائد الى وطنھ بعد ذلك االنكسار الكبیر سوف یقوم

   . )٦(طنحال وصولھ ارض الو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛ محمد محمد  ٣٠٠ص ،السابق المصدر ، ؛ محمد حسین بزي  ٦٩ص، المصدر السابق ، رائد السوداني )١(
  .٢٠٨ص، ) ٢٠١١، المؤسسة العالمیة للتوعیة واالجتماعیة :لندن ( ،عراق الطین والشیاطین ،ھویدي

حتى لو صدر امر االنسحاب من صدام  األصلالقیادیة تشیر الى ان ال انسحاب بعد ان عاد الفرع الى  األوامركانت )٢(
عجز فر علي حسن المجید الذي عین كقائد عسكري على محافظة لور صدام بالكن بعد اشتداد الھجمات وشع، شخصیاً 

 أمر يلیأتمن الكویت تاركا الجندي العراقي یواجھ مصیره بنفسھ ، قتة ھناك ؤالحكومة الم تأسیسالكویت بعد 
 .٨/١٩٩٠/ ١١بتاریخ ،   ٧٦٢٩: العدد ، بغداد ، ) جریدة())الجمھوریة : ((ینظر . االنسحاب المفاجئ 

 .٣٧٧ص،  المصدر السابق ، ي سعد العبید)٣(

، شركة المطبوعات  :بیروت (،  عاطف المولىترجمة ، الحرب الكبرى تحت ذریعة الحضارة ، ك سروبرت فی)٤(
 .٧٤٤-٧٤١ص  ، ) ٢٠٠٨

ص ،  )١٩٩٥،  األدبیةدار الكنوز  :بیروت ( ،لوجیا الضم الطین في عقدة الكویت واید أسوار، حسن العلوي )٥(
٢٣٥.                                

ص ، )  ١٩٩٣، مركز األھرام  :القاھرة ( ،حرب الخلیج أوھام القوة والنصر ، محمد حسین ھیكل )٦( 
٥٧٠.  



االنسحاب یقطع الصحراء القاحلة ویمشي المسافات  أوامرترك الجندي العراقي بعد صدور 

  ) ١(ب العراق لعلھ یجد فیھا وسیلة نجاة كیفما كانتبالوصول الى اقرب مدینة في جنو أمالالطویلة 

الى تدمیر عدد كبیر من المصانع والمعامل  إلیھ أدتحرب الخلیج الثانیة فیما  أدت  

لم تسلم من القصف الذي استمر لمدة اثنان  فأنھاوالجسور والمعسكرات وحتى المناطق السكنیة 

،  )٢(لى ما قبل العصر الصناعيالعراق ا أعادتقد  بأنھایوما حتى وصفت ھذه الحرب  وأربعین

الي للقتلى بحو اإلجماليللحرب ھي حصیلة الخسائر البشریة فقد قدر العدد  األعظمخسارة ولعل ال

  .)٣(جریج ألف ٣٠٠وحوالي  الف١٠٠

  ــ: أبرزھاتصاعدت تدریجیاً  على الساحة المحلیة شھدت ھذه الفترة تطورات

 . المدینة  أبناءمن قبل  حسین وحكومتھانتقادات علنیة الى صدام  )١(

انفراط الضبط العسكري لعموم الوحدات العسكریة المنسحبة باستثناء قوات الحرس  )٢(

 .الجمھوري والحرس الخاص 

 ومدن العراق األخرى  )٤(المدینة  أبناءعشوائي من قبل  النار في الھواء بشكل أطالق )٣(

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مئة  الدیمقراطیة الغائبة، ابراھیم  محمد زكي؛  ٣٨٥-٣٨٤ ص، المصدر السابق ، عد العبیدي س)١(
 . ١٧٧-١٧٦ص ، ) ٢٠٠٤ ،الرافدین  دار : بیروت( ، راق المعاصرعام من تاریخ الع

كلیة  :جامعة بغداد ( ،رسالة ماجستیر ، الفكر السیاسي للحزب الشیوعي العراقي ، رافد رسول عبد )٢(
قم (، االنتفاضة الشعبانیة في كربالء ، ؛ سلمان ھادي ال طعمة  ١٩٧ص ، ) ٢٠١٠، العلوم السیاسیة 

 .١٦ص ، )ھـ ١٤٣٣، المؤرخ  :

؛ محمد محمد ھویدي ٣٨٤،المصدر السابق، العبیدي ؛ سعد٢٢٥ص، صدمة التاریخ ،علي المؤمن )٣(
 .٢٠٨ص، المصدر السابق، 

زیع االسلحة قامت بتو، رب الخلیج الثانیة على اثر الھزیمة التي تعرضت لھا الحكومة العراقیة في ح)٤(
معتقدا قیام مضافا لھا توزیع كمیات من العتاد ، على القادرین على حمل السالح من الرجال  الخفیفة

كاظم محمد علي : ید ینظر للمز. المواطنین بمقاومة اي انزال او تدخل اجنبي محتمل ان یحدث آنذاك 
مؤسسة كاشف الغطاء : النجف االشرف ( ،  ))مخطوط((، الشرف الثورة االسالمیة في النجف ا ،شكر 

  . ٤و، ) ١٩٩١، العامة 

 



  . )١( ضد السلطة  وھذا السالح ھو الذي بدأ بھ الشباب انتفاضتھم 

حرب الخلیج الثانیة فرصة النطالق االنتفاضة  إبانكان الضعف الذي مرت بھ الدولة 

كانت  ١٤١١شعبان /١٥الموافق  ١٩٩١ آذارفان جموع الشعب التي انتفضت في  خرآوبمعنى 

عالوة على  .الفرصة لذلك  نتتحی كانت نفوسھا منذ وقت طویل ولكنھافي حالة االنتفاض تعیش 

  .التي خلفھا لھ ولشعبھ ذلك النظام  المأساةبعمق  أحسان الجیش المنكسر كان قد  ذلك

  

 وأجنبیة،ة في ذلك الوقت تعھدات دول عربیةشعبیة مضادة للسلطساعد على نشوء حركة ـ ٢

فقد وجھ  األمریكیةتلك الدول الوالیات المتحدة وفي مقدمة .  النظام إلسقاطشعبي تحرك  أيلدعم 

القیام بثورة داعیا ضباط  الشعب العراقي من اجل إلىدعوة  )٢(جورج بوش األمریكيالرئیس 

ومن ابرز ما جاء في  )٣( ١٥/٢/١٩٩١ وذلك یوم األموربزمام  اإلمساكالجیش والشرطة الى 

 ــ:الكلمة 

 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 م. د  (،  ٢ط، الجب  تفي غیاب، نجي باقر القبا ؛  ٤ و، المصدر السابق ، شكر محمد علي كاظم   )١(
 . ١٠٨ص ، ) ٢٠٠٥، ا الناشر دلیلن:

الرئیس الحادي واالربعین للوالیات  جورج ھربرت واكر بوش ـ ... ) :ـ ١٩٢٤(جورج بوش  )٢(
وخدم  ١٩٤٢فیلیبس عام تخرج من اكادیمیة  ، في والیة ملتون ١٩٢٤ولد عام ،المتحدة االمریكیة 

انتخب عام ، )١٩٤٥ـ ١٩٣٩( طیارا محاربا في االسطول االمریكي خالل الحرب العالمیة الثانیة
تراس وكالة  ، ١٩٦٨واعید انتخابھ عام  عضوا في مجلس النواب االمریكي لیبدا حیاتھ السیاسیة١٩٦٦

فاز بوش باالنتخابات ١٩٨٨ في عامو،  ١٩٧٧و ١٩٧٦االستخبارات المركزیة االمریكیة بین عامي 
موسوعة القادة ، عبد الفتاح ابو عیشة : للمزید ینظر .١٩٩٣العامة لیصبح رئیسا للدولة حتى عام 

المصدر ، ؛ عبد الوھاب الكیالي  ٥٠ص ، ) ٢٠٠٥، دار اسامة  :عمان (، السیاسیین عرب واجانب 
  . ٣٢٢ص،  ٢ج ، السابق 

  . ١٥٨ص، اب العراقیة موسوعة االحز، حسن لطیف الزبیدي )٣(



سفك الدماء وھي ان یقوم ضباط الجیش العراقي والشعب العراقي  إلیقاف أخرىھناك طریقة " 

  . )١("عن السلطة  صدام الدكتاتور على التنحي وإجبار بأیدیھم األموربتولي 

المملكة العربیة السعودیة بمساعدة  األمریكیةوضعت الوالیات المتحدة  األساسوعلى ھذا 

مقرات في الریاض وجدة  أتفقد تم تھیحكم صدام حسین  وإنھاءخطة بدیلة لحكم العراق 

العمل على جمعھم  وبدءوالمجموعة من المعارضة العراقیة ومن البعثیین المنشقین عن النظام 

ین ھیكل نمحمد حس ویؤكد.  )٢(في مرحلة ما بعد الحربالسیطرة على البالد  إلیھاقاعدة ستوكل 

  ــ: ذلك بقولھ

رئیس الحكومة وھو ضابط سني وبعثي تصل الى حد تعیین اسم  التأكیداتكانت ھذه " 

ر مع مؤسسة وھو بھذه المواصفات یستطیع ان یتعامل على الفو،  واألصلوتكریتي النسب 

  . )٣("نتظار لحكومة جدیدة في العراق خبراتھا دون اف ظالحكم في بغداد ویو

 لإلذاعاتالسلطة للحیلولة دون استماع واضح  تھاأقامل التشویش التي ساعد تدمیر وسائ

للثورة  اإلعالميالعربیة والعالمیة وذلك خالل حرب الخلیج الثانیة على نجاح حملة التحریض 

الى جانب  أخرىدول عربیة وفي دول الخلیج العربي  األعالم أجھزة تھاأدعلى النظام والتي 

  . )٤(مسموعة في كل بیت عراقي  أصبحتي المعارضة السریة الت إذاعات

 إرسالمحطة  أنشاءكما تم ، " بغداد " المعارضة تحمل اسم  جریدة تنطق بلسان إصدارتم  

مباشر من  أشرافتحت  اإلذاعةوكانت ھذه " صوت العراق الحر " سمیت  إذاعةتبث منھا 

  نداءات مستمرة للشعب العراقي اإلذاعةوقد وجھت ) CIA(وكالة االستخبارات المركزیة 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)  ٢٠٠٣،دار الكتاب العربي : بیروت (، ترجمة حسن الحسن ،  خطة غزو العراق،  رأيمیالن  )١(
، المصدر السابق ، احمد شكر  ؛ ١٤٣ص،المصدر السابق ، تانسفیلد جاریث س ؛ ١٣٢ص
، دارالمدى  :سوریا (، النعیمي  اإللھعبد  ترجمة، شیعة العراق ، نقاش  إسحاق؛  ١٠٧ص

 . ٥٠٣ص،  )١٩٩٦

 .٦٩٩ص، المصدر السابق ، اریك دافیس  )٢(

 . ٥٦٨ص، المصدر السابق ، ین ھیكل نمحمد حس )٣(

 . ٢٣٥ص، المصدر السابق ، حسن العلوي  )٤(



وفي ھذه الفترة ، العراق  أبناء استنھاض ھممللثورة على نظام الحكم والتي كان لھا دور كبیر في 

  ــ:من نداءاتھا للشعب العراقي ومنھا  أكثرت

  )١("دمارالبالد من ال اوأنقذواضربوا مراكز قیادة الطاغیة " 

واستمرت اإلذاعة في الدعوة الى اإلطاحة بالنظام العراقي وتدمیره باستخدام كل الوسائل 

  :المتاحة لنیل الحریة والنجاة والخالص من االستبداد معبرین عن ذلك بلھجة التحدي الواضحة 

نفسكم وتجنبوھا مخاطر استمرار االوطن من براثن الدكتاتوریة ولتخلصوا  وإلنقاذ واثور" 

دجلة والفرات في ھذه اللحظات المصیریة من حیاتكم وبینما تواجھون  أبناءالحرب والدمار یا 

حد  خیار للنجاة والدفاع عن الوطن سوى وضع أمامكملیس  األجنبیةالقوات  أیديالموت على 

  . )٢("للدكتاتور وعصابتھ المجرمة 

 أعدادمشاركة  أبرزھااالنتفاضة ولعل من  أیامتزامن حدوث بعض المناسبات المھمة مع ـ  ٣

وھو من مراجع الدین   )٣(النجف االشرف في تشییع جنازة السید یوسف الحكیم أھاليكبیرة من 

د الشعارات المعتادة في دیالكبار والذي تعرض لالعتقال من قبل السلطة وصاحب التشییع تر

وقد شھد ھذا التشیع " الألھ األهللا " و " هللا أكبر " لدى الشیعة من قبل عبارات  تشیع الجنائز

في النجف  األمنیة األجھزةتعاطف قوي من قبل علماء الدین مع الشارع النجفي لذلك دخلت 

  دفعبمضایقة المشیعین واعتقلت العشرات منھم ما  وبدأت ، )٤(االشرف في حالة استنفار كامل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٠٣ص، المصدر السابق ، عبد الحسین عواد  )١(

 . ٧٠٠-٦٩٩ص  ، المصدر السابق ، اریك دافیس  )٢(

في ) ١٩٠٩(السید یوسف ابن السید محسن الحكیم ولد عام ـ ) :١٩٩١ـ١٩٠٩(یوسف الحكیم  )٣(

عاش وترعرع في محیط ،مدینة النجف االشرف السرة علویة عرفت بالعلم وحسن السیرة والخلق 

اصبح السید یوسف الحكیم من كبار اساتذة ،منذ طفولتھ تلك االسرة وتولى والده رعایتھ العلمیة 

تعرض لمضایقات كثیرة من قبل ، لعلمیة في النجف االشرف بعد وصولھ الى مرحلة االجتھاد الحوزة ا

، مع حملة االعتقاالت التي طالت االسر العلمیة في المدینة  ١٩٨٣اعتقل في عام ، اجھزة السلطة 

ھادي : ینظر  للتفاصیل.١٩٩١لمشددة حتى وفاتھ عام بعدھا اطلق سراحھ لیوضع تحت المراقبة ا

 دار الضیاء للطباعة: النجف االشرف( ،ایة هللا العظمى السید یوسف الطباطبائي الحكیم،سى الحكیمعی

،٢٠١٠. ( 

مع من تشك بوالئھ  لم تتوان السلطة الحاكمة في العراق من استخدام ابشع االسالیب في التعامل  )٤(
                   = عتقال و ضرب رجلشییع السید یوسف الحكیم الى اوصل الحد الى التعمد اثناء ت،للحزب والسلطة



ولما ،  )١(سراحھم إلطالقلة وى الجھات المسؤالقاسم الخوئي التدخل والضغط عل أبوبالسید 

 األوضاعلتھدئة  أكثرھمعن  لإلفراجكان النظام یعاني من الضعف في تلك الفترة اضطر 

  . )٢(وانفالتھا من قبضتھ األمنیةالة الحمن تأزم  المتوترة خوفاً 

 األمامفي كربالء وكما ھو معروف فان المدینة تشھد في شعبان توافد الزائرین لقبر  و  

القاسم الخوئي  أبووصادف مع ھذه الزیارة مجئ السید ) علیھما السالم (العباس  وأخیھالحسین 

  ــ: أبرزھاومن  اإلسالمیةالزیارة فاخذ الزائرین یرددون بعض الھتافات  ألداء

  . )٣("حسیناه  ننساابد وهللا ما "   ،  "یا سید الخوئيكل الشعب ویاك 

  يدرعنف  داخل الصحن الحی أعمالالى حدوث  أدىما ، وغیرھا من الھتافات المؤیدة للمرجعیة 

  . )٤(آخرینالشباب المؤمن واعتقل مئات واستشھد عدد من 

 أھاليفقد عبر  ١٠/٢كذلك شھدت مدینة الدیوانیة حدوث احتجاجات ابتداء من یوم   

المدینة عن احتجاجھم على رفض صدام حسین االنسحاب من الكویت ونتائج ذلك الوضع على 

  . )٥(من مسؤلي حزب البعث في المدینة العراق وقد قتل المتظاھرون خالل تلك االحتجاجات عدد

العامة خالل الفترة التي سبقت قیام االنتفاضة  األوضاع مالأجوبصورة عامة یمكن   

  ــ:باالتي 

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یمثل مجنون كان بالقرب من الصحن الحیدري الشریف وضربوه بكل قسوة من دون سبب وكان ذلك = 
یخرج  رسالة الى الجمیع من ان قوات األمن لن تتوانى عن استخدام ابشع أسالیبھا للتعامل مع كل من

  . ٢٢/٥/٢٠١٣ بتاریخ،السید صادق الخرسان ،  ))مقابلة شخصیة. ((عن قوانینھا 

 .٥/٤/٢٠١٢بتاریخ  ،النجف االشرف  ،طالب حوزة ، السید جواد الخوئي،  ))شخصیةمقابلة (( )١(

 . ١٠٨-١٠٧ ص ، المصدر السابق ، ر القبانجي باق )٢(

ص ، المصدر السابق ، ؛ باقر القابنجي  ١٩-١٨ ص ، المصدر السابق ، دي ال طعمة سلمان ھا )٣(
١٠٧ . 

 . ١٩ص، المصدر السابق ، سلمان ھادي ال طعمة  )٤(

  . ٣٠٥ص، المصدر السابق ، قاش ن إسحاق )٥(



النظام تحت حجج  ھاوالتي یمارس اإلنسانتصاعد في خنق الحریات وانتھاكات حقوق  -١

ومبررات مختلفة وقد شملت ھذه االنتھاكات كافة الحقوق والحریات حتى ان المواطن لم 

وال على حرمة عقیدتھ ممتلكاتھ الخاصة یكن یامن على حریتھ الشخصیة وال على 

 . )١(ئھاوار

والقتلى في البالد جراء الحروب المستمرة والسیاسیة تزاید عدد المفقودین والمھجرین  -٢

 .الدمویة للنظام 

خارجیة والداخلیة الالدولة سیاسات التي استشعرھا المواطنون نتیجة لاالنكسارات النفسیة  -٣

 . المستمر  باإلخفاقالتي منیت و

 ١٩٦٨منذ عام للدولةالعراق في ظل الدستور المؤقت  استمرار الظروف االستثنائیة في -٤

 .وما سببھ ذلك من تضییق في مختلف جوانب الحیاة للشعب العراقي 

الضائقة االقتصادیة الخانقة التي سببھا للشعب وما رافقھا من تدني في مستوى الخدمات  -٥

بسبب  لاألحواوالصحیة مقابل عجز الحكومة عن معالجة تلك  معاشیةال األحوالوسوء 

 .المفروض على العراق  )٢(الحصار االقتصادي

 . )٢(في حرب الخلیج الثانیةاالنكسار العسكري للقوات العراقیة  -٦

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٦٩ص، المصدر السابق ،  وآخروناحمد زاھد  :في العراق ینظر  اإلنسانحول انتھاكات حقوق  )١(

والذي صدر یوم  ٦٦١بناءا على قرار األمم المتحدة المرقم فرض الحصار االقتصادي على العراق  )٢(
على أثر الغزو العراقي للكویت ونص على فرض عقوبات اقتصادیة خانقة على  ١٩٩٠آب  ٦

، حسنین ھیكل محمد : ینظر  للتفاصیل. نسحاب الفوري من الكویت العراق إلجبار قیادتھ على اال
 . ٥٤٣ص  ،المصدر السابق 

، قسم الدراسات والبحوث  :بال مكان ( ،االثارات الطائفیة في العراق ،  العراقيبنك المعلومات  )٣(
نافذة على التاریخ السیاسي للعراق المعاصر ، ؛ محسن جبار العارضي  ١٣٠- ١٢٩ ص،  )١٩٩٩

 ،بال مطبعة ،بغداد ( ، ٩/٤/٢٠٠٣- ١١/٣/١٩١٧ البریطاني الى االحتالل األمریكيمن االحتالل 
 ترجمة ،  األدنىسیاسة واقالیات في الشرق ، اني شابري ولورانت شابري  ؛ ٢٠٩ص ، ) ٢٠٠٥

اوراق سیاسیة ، ؛ محمد بحر العلوم  ١٦٤ص، )١٩٩١، مكتبة مدبولي  :القاھرة ( ،ذوقان قرقوط 
 . ٢٧٥ص، ) ٢٠٠٤، زید للنشر : بال مكان ( ، عراقیة 



  ــ:االنتفاضة  لقیام األولىــ الشرارة :ثانیا 

فیھا النظام بھزیمة  منينتھت حرب الخلیج الثانیة والتي منذ ان ا األحداثتسارعت   

الثقة للشعب لالنقضاض على السلطة مغتنمین فرصة ضعف قبضتھا  وأعطتمنكسرة بالكویت 

 ،اھرات في المدن العراقیة تتناقل بین الجمیعظحدوث احتجاجات وت أخبار دأتوبعلى الداخل 

بشكل لم یعرف العراق  األوضاعلقد تبدلت  . بالقوة اھرات ظعن تفریق تلك الت أنباءالى  ضافةإ

 تحریرالنقطة الحاسمة ب بدأتلھ مثیل من قبل قابلھا عجز الحكومة عن ضبط شؤون البالد وھنا 

  .)١( المحافظات تباعاً 

 ره بالطریقة التي یفھمھاظانت لبیان وجھة نحن مسؤولیتھ قد ا شعر الجندي العراقي   

الى تدمیر ھائل للبنیة التحتیة في  أدى، یوما من القصف المنظم على العراق  ٤٥ ویعیھا فبعد

انسحب الجیش من الكویت بشكل ، العراق واسھم في تراجع الروح المعنویة للجیش العراقي 

او في باصات  األقدامعشوائي اذ عاد اغلب الجنود من رحلتھم الطویلة من الكویت مشیا على 

التحالف تطاردھم على طول الطریق  في الوقت الذي كانت طائرات ، بالجند العائدین  مملوءة

  .)٢("  طریق الموت"الذي عرف فیما بعد ب 

وقد استقبل األھالي ھؤالء الجنود  كانت البصرة ھي المركز الذي اجتمع فیھ الجنود  

في الوقت الذي كان الجنود في أقصى حاالتھم النفسیة وھم ، بطرق شتى بین التعاطف والسخریة 

النتفاضة ففي یوم اوھي نقطة انطالق  .یواجھون المجھول في عراق عرفوا انھ دمر بالكامل 

حاالت الثورة النفسیة  أقصى من الكویت والذي كان في العائدیناحد الجنود  قام ١٩٩١آذار٢

فعند وصولھ ارض  ونتائجھ العراقي للكویت حرا لما القاه ھو وزمالئھ من جراء االجتیاظن

 جداریھبضرب  بادر،  )٣(حة سعدمجتمعین في وسط سا األھاليوبینما كان الجند مع  الوطن

  ائممن الشت یلسبعلیھا وانھال  تھالنار من بندقی بإطالق وبدأ، )٤(وسط الساحة حسین كبیرة لصدام 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠٢ص، المصدر السابق ، الماجد  ماجد )١(

 .١٣٠ص،المصدر السابق ، بنك المعلومات العراقي  )٢(

ائدین من الكویت وقد مثلت محطة انتظار االھالي للجنود الع، تقع وسط مدینة البصرة : ساحة سعد  )٣(
  ،العام في المدینة لنقل الجند الى باقي مدن العراق الوسطى والجنوبیة مرآب السیاراتبسبب قربھا من 

 .مع غضب األھالي  غضب الجند العائدینمثلت ھذه المنطقة نقطة التقاء بین 

ترجمة ، الدة صدام حسین من جدید و صدام الخارج من تحت الرماد،رن باتریك كوكبیدرو كوكبیرن وان )٤(
 .٤٦ص، ) ٢٠٠٠، دار المنتظر  :بیروت ( ،علي عباس 



وانتشر الشعور ، ع وقد مثلت ھذه الحادثة صدمة بالنسبة للجمی،  )١(على شخص صدام حسین 

من لدن  األولىفقد مثلت ھذه الحادثة المبادرة ، قریبة  أصبحتم في العراق اظنبان نھایة ال

اعقب ذلك قیام جندي آخر استطاع الوصول  . )٢( العراقي لكسر حاجز الخوف والسكوتالشعب 

باكمال ما بداه جندي المشاة بالتوجھ الى نفس الجداریة لیحطمھا ) T62(الى البصرة بدبابة 

ومنذ تلك اللحظة ارتفعت ھتافات الرفض والغضب على وجود السلطة ومؤسساتھا وبدا ، بدبابتھ  

  ).٣(الجمیع یھتف بسقوط صدام حسین وانھاء حكم البعث في العراق  

ن النطالق االنتفاضة وكا األولىان ھذا الحدث مثل الشرارة  إلیھ اإلشارةومما تجدر   

دون اي تدخل  من الكویت من جانب الجنود المنسحبین  دأتب ةذلك خیر دلیل على ان االنتفاض

  .في المدینة  واألمنیةتالھا ھجوم الشباب على المقرات الحزبیة   أجنبي

في ھذا الجو الساخن دوت ھتافات االنتفاضة في ساحة سعد ثم سرعان ما انتشرت في   

اكات بین المدنین ما تحولت ھذه التظاھرات الى اشتب سرعانو أقضیتھاو عموم مدینة البصرة 

  .)٤( ةیقوات الحكومالو

ورتھا وبطولة زاد من صیاغتھا وضخم من ص إشاعاتساحة سعد على شكل  أخبارانتشرت 

  .)٥(من جانب أكثران كانت متوقعة من واقع حال بعد  أصبحتوبذا فان االنتفاضة  ،  القائمین بھ

مدینة الكومیة الرئیسیة في الثوار بالھجوم على المراكز الحقامت عدة مجامیع من و   

توجھ لھا  المحطات الرئیسیة التي ومن اھم ھذه األمن ألجھزةھي في اغلبھا تابعة للحزب او و

  ــ:ھي  ثوارال

 . األمنمدیریات  -١

 .الحزبیة  األجھزةمقرات  -٢

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٧ص، المصدر السابق ، ؛ رائد السوداني  ٢٩٩ص، المصدر السابق ، احمد علي محمد  )١(

 .١٦٥ص، المصدر السابق ، نجیب الصالحي  )٢(

 .٢٢٧ص ،صدمة التاریخ ، ؛ علي المؤمن  ٨٥ص، المصدر السابق ، عبد الھادي الركابي  )٣(

 .٢٠٠ص، المصدر السابق ، مختار االسدي  ؛ ١١٧ص، المصدر السابق ، الربیعي محمد حمزة  )٤(

، المصدر السابق ، العبیدي  ؛ سعد ٣١٢-٣١١ص  ، المصدر السابق ، ین مھدي عواد عبد الحس )٥(
 .٣٩٠ص



 .الشعبي مقرات الجیش -٣

 .مبنى مدیریة المحافظة  -٤

 .مراكز الشرطة -٥

 أبناء إیذاءفي  بأخراو  والحزبیة المعروفة والتي ساھمت بشكل األمنیةالشخصیات  -٦

 .)١(المدینة

خفیفة وبسیطة  أسلحةبواسطة ما یملكون من  والتھیؤبدا الشباب في البصرة بالتجمع 

بدایةً نحو مقر الفرقة الحزبیة في منطقة البصرة القدیمة  توجھواللھجوم على تلك المقرات وقد 

 كانواالسجناء الذین  أالفسراح  وأطلق المركزيسجن البصرة  أخرىفیما تقدمت مجموعة 

دامت  اشتباكات وبعد  األمنثم انطلقت مجموعة ثالثة الى مدیریة  )٢(محتجزین في ذلك السجن

من الثوار الى  أخرىتحركت مجامیع  ور سیطرتھم على تلك المدیریة ثالث ساعات احكم الثوا

الى بنایة المحافظة   واوصل وأخیراباقي المقرات والبنایات الحكومیة منھا مقرات الجیش الشعبي 

  .)٣( أیضاوبعد مناوشات بین الجانبین تمكنوا من السیطرة علیھا 

ناصریة الثوریة في مدینتي العمارة وال األعمالاندالع بعض  آذار/٢شھد عصر یوم    

 األحزابوكذلك بعض المطلوبین من   )٤(المتمركزین في االھوار لثواراعدد من  والتي دخلھا

  آذار تم تحریر محافظة العمارة من ٣وفي یوم ، وخاصة حزب الدعوة اإلسالمیة  اإلسالمیة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢و، المصدر السابق ، محمد علي شكر كاظم   )١(

 .٢١١ص، المصدر السابق ، نجیب الصالحي  ؛ ٢٠ص، المصدر السابق ، د الماجد ماج )٢(

 .١٢٠ص ،ظام صدام حسین ن، مار  ؛ فیبي ٢٠٠ص، السابق المصدر ، االسدي مختار  )٣(

راق ھي البصرة وذي تمثل االھوار المنطقة المائیة المحصورة ضمن ثالث محافظات في جنوب الع )٤(
 یقطنھا عشائر عریبة، الف كیلو متر مربع عشرة ا بلغت مساحتھا التقریبیة حوالي، قار ومیسان 

. التي سادت المنطقة منذ زمن بعید اإلنسانیةتمتد الى مئات السنین وھي تمثل مزیجا من الحضارات 
 اإلیرانیةالحرب العراقیة  االھوار منذ تسنم حزب البعث للسلطة في العراق ال سیما في مدة أصبحت
ھذه  صبحتأالجیش ضباطا وجنودا حتى المعارضین للسلطة  والتاركین للخدمة  في  آلالفمالذا 
لمستقبل النظام  اخطر لمعارضة العراقیة ومركز ثقل لھا مما شكلتمثل معلما ورمزا ل المنطقة

: ترجمة ، عرب الھور ، یسكر ولفرید ن: للمزید عن االھوار ینظر:للتفاصیل  .السیاسي ووجوده 
  ).٢٠٠٨ ، المرتضى للطباعة  دار :بغداد ( ،سلمان عبد الواحد 



واخذ . قبضة النظام بعد معركة عنیفة استمرت لمدة ساعتین انتھت باستسالم القوات الحكومیة 

فقد انتشرت المظاھر الثوریة ، )١(لھیب االنتفاضة یتصاعد بشكل متسارع في اغلب مدن العراق 

وتمت ،  االنتفاضة في ذات الوقت وبنفس الكیفیة ألیھاامتدت  التيمدینة الكوت  لتصل الى

طرة كذلك على مدینة النعمانیة وسیطر الثوارعلى مراكز الشرطة ودوائر االمن خالل السی

اال ان سرعة تدخل الحرس الجمھوري الذي اقتحمھا سریعا واحكم السیطرة على مداخلھا   ساعات

  . )٢(وتخوف الحكومة بشكل كبیر من ھذه النقطة اإلیرانیةوذلك لموقعھا القریب من الحدود 

التي كانت  اإلسالمیةبعض الجماعات  إیرانھذا االمتداد دخلت من جنوب  وعلى اثر   

وعلى ،  إیرانفي  اإلسالمیةللثورة  األعلىالمجلس  رأسھاتتحین الفرصة لمثل ھذا الحدث وعلى 

اال ان ذلك مثل خطرا على  )٣(الرغم من ان دخول ھذه الجماعات كان بصفة فردیة غیر منظمة

على غرار  إسالمیةمن حیث التخوف من ان تكون ثورة ، مصیر االنتفاضة وموقف الغرب منھا 

  .إیرانثورة 

استطاعت قوى االنتفاضة السیطرة على مدینة الحلة بعد قتال شدید  األوسطوفي الفرات   

كما تمكن الثوار من السیطرة  .وجرى اعتقال اغلب المسؤولین الحكومیین فیھا ، مع قوات النظام 

على المحمودیة القریبة من العاصمة بغداد وعلى المسیب والیوسفیة وسدة الھندیة والقاسم 

وتمكنت قوات االنتفاضة من السیطرة على كافة ،  إداریاوالحمزة وجمیعھا مناطق تابعة للحلة 

  . )٤(سجون النظامسراح السجناء من المعتقلین في  إطالقوتم  وأسلحتھممراكز الشرطة 

حیث شھدت المدینة كعادتھا في كل عام توافد عددا ھائال من  المقدسة اما في كربالء

آذار صادف ذلك الیوم تشییع اخوین كانا ٤وفي یوم ، الزائرین بمناسبة زیارة النصف من شعبان 

دخل ، قد استشھدا في ارض الكویت على اثر االحتالل العراقي للكویت وجئ بھما الى كربالء 

ون خلف الجنازتین بھتافات دینیة وعند مرورھم بصحن المشیعون الصحن الحسیني وھم یھتف

وبین المواطنین ، حدثت مشادات عنیفة بین رجال االمن والشرطة من جھة ) علیھ السالم(العباس

  ولدى خروج المشیعین من صحن العباس ھتف احد المشیعین بسقوط النظام  ،  أخرىمن جھة 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢٠ص، المصدر السابق ، ؛ علي محمد الشمراني  ٣٩٧ص ، المصدر السابق ، سعد العبیدي  )١(

 . ٢٥٢ ص، المصدر السابق ، صفاء الدین  ؛ ٣٩٨ص، المصدر السابق ، العبیدي سعد  )٢(

 . ٢٧٩ص ، المصدر السابق ، حامد البیاتي  )٣(

 . ٨٧ـ٨٦ص ، المصدر السابق ، عبد الھادي الركابي  )٤(



، فما كان من رجال األمن اال ان صوبوا أسلحتھم تجاه المشیعین وقتلوا الشخص المنادي بالحال 

وكان ، ومن ھنا بدا الغضب الجماھیري المثیر للشعور ما ادى الى حدوث قلق وبلبلة في المدینة 

  . )١(ذلك الحادث ایذانا ببدء ثورة عارمة ضد السلطة 

وفي دیالى لم یتمكن المنتفضون من الدخول الى المدینة وفرضوا سیطرتھم على ما یحیط بھا 

 لةالثورة والشع منطقتيعن دخول االنتفاضة الى  أشیعاذار  ٥وفي یوم . )٢(ونواحي أقضیةمن 

حكومیة  إجراءاتقابلھا  ومتأزمةفي داخلھما كانت غیر طبیعیة  األجواء وأصبحتفي بغداد 

  .)٣(العاصمة مناطقنتفاضة الى صارمة للحیلولة دون وصول اال

السلیمانیة مختلفا اذ ان االنتفاضة قادتھا في اربیل و األمرفي شمال العراق فكان  أما

الحزب الدیمقراطي ( مة للحزبین الكردیین الرئیسیین ظالعسكریة المن )٤(ودھوك قوى البیشمركة

 ) الكردستاني بزعامة مسعود برزاني واالتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جالل الطالباني

وجھت السلطة الحكومیة في عموم تلك المحافظات ثم ت إسقاطمن  آذار التاسع منوتمكنت یوم 

في  األمران  ألیھ اإلشارة ردومما تج، لتحرر بنفس السھولة  آذار /١٠یوم . جنوبا باتجاه كركوك 

تجاوز  أعمالشمال العراق كان مختلفا عن جنوبھ من ناحیة السیطرة على الشارع حیث لم تسجل 

  . )٥(ردیان فرض السیطرة علیھ كل في منطقة نفوذهكعلى المال العام الذي حاول الحزبان ال

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) ه  ١٤٣٣، المؤرخ  :قم ( ،االنتفاضة الشعبانیة في كربالء ، سلمان ھادي الطعمة : ینظر للتفاصیل ) ١(
  . ١٩ـ١٨ص

 . ٢٩ص، المصدر السابق ، الماجد ماجد )٢(

  . ٢١١ص، المصدر السابق ، نجیب الصالحي )٣(

 التابعین للحزب الدیمقراطي الكردستاني  الیبشمركة مصطلح استخدمھ أكراد العراق لالشارة الى مقاتلیھم)٤(

ود تاریخ یع العراقالمیلیشیات المنظمة في وھي من  وتعني كلمة بیشمركة  المقاتلین اللذین یواجھون الموت

دراسات في المسالة القومیة ، سعد ناجي جواد   :ینظر  للتفاصیل. تاسیسھا الى اواخر القرن التاسع عشر 
 . ٥٦ص ، )  ٢٠٠٥، الدار العربیة للعلوم : بیروت ( ،الكردیة 

 ، ) ٢٠٠٤،الفارابيدار : بیروت (،تاریخ االكراد الحدیث،دیفید مكدول: للمزید حول انتفاضة الشمال ینظر)٥(
  .٥٩٠ـ٥٥١ص



كومة تلك المدن عن سیطرة الح جوربعة عشر محافظة عراقیة وخرأا سجل تحریر ذوب

ماعدا منطقتي (بغداد : محافظات فقط وھي  أربعة الحكومة في طبینما تركزت سل، بشكل كامل 

  . )١(والرمادي وصالح الدین ونینوى مركز محافظة دیالى ) الثورة والشعلة

فقدت السیطرة على الجموع التي توجھت  مندفعة للقضاء على سلطة النظام البعثي القائم 

كما شھدت ، البدیلة  فترة حكم صدام حسین في العراق قبل التفكیر بنوع وماھیة السلطة وإنھاء

ات ظكبیر جدا وفي جمیع المحاف لبشك منتمین الى حزب البعثمن ال اھرة االنتقامظھذه الفترة 

 أوقعتالثائرة فھؤالء قد ساھموا بتدمیر الشعب بمختلف الطرق فمنھم من قام بكتابة التقاریر التي 

، وبعضھم تجاوز على ارض او محل تجاري ،  األمنیة األجھزةفي شرك  األقرباءاو  األخوةاحد 

وبعضھم ،  او قاموا بابتزاز الناس باالستیالء على بیوتھم وسیاراتھم كرشوة للتخلیص من شباكھم

 كذا فھم كانوا عیونھو،  )٢(القبض على الھاربین من الخدمة العسكریة إلقاءساھم في  األخر

  . السلطة على الشعب المظلوم

وعلى الرغم من أوجھ التشابھ بین انتفاضة الجنوب و الشمال إال انھ ھناك ثمة  اختالفات 

ففي الشمال كان ھناك درجة أعلى من التنظیم والقیادة لألحزاب الكردیة السیاسیة ، واضحة 

الى التخطیط والتنسیق مع المیلیشیات الكردیة  إضافةمن التنظیم   أعلىالتقلیدیة وكان ثمة درجة 

لتي تدعن الحكومة ـ الفرسان ـ وعندما حان الوقت فان انشقاقھم الكامل تقریبا عن الحكومة كان ا

وكان التعامل الكردي مع الجیش النظامي تعامال ذكیا من الناحیة ، بمثابة مساعدة حاسمة 

، مال السیاسیة فقد دفعت مبالغ لقاء االستسالم والقرار الواسع النطاق للتشكیالت العسكریة في الش

في نھایة  أفضىالذي  األمرالكردیة والغرب  األحزابفي االتصال بین  األخطر األمروتمثل 

وضمان الحصول على دعم من  األكرادالى تدویل محنة  األمرفي نھایة  أفضىالذي  األمر

  .)٣( ألھدافھمالتحالف 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ت وكانت من ضمن المدن التي استطاع في تركیبھا االجتماعي أغلبیة سنیة تتكون ھذه المحافظات من) ١(
استخدام البعد الطائفي من اجل استمرار ضمان والء سكانھا من قبیل إثارة مخاوف أبناءھا من ان  السلطة

، نجیب الصالحي : للمزید ینظر  .وصول الشیعة للحكم ستكون لھ نتائج عكسیة على أبناء تلك المناطق 
  ، المصدر السابق 

  . ٣٩١ص، المصدر السابق ، ي سعد العبید ؛ ٣٩١ص، المصدر السابق ، برائیان صفاء الدین ت)٢(

  . ١٢٩ـ١٢٥ص ، المصدر السابق ، فیبي مار ) ٣ٍ(



  

  

  

  

  

  

  المبحث الثاني

  النجف االشرف وأثرها على أحداث االنتفـاضة

  نتفـاضة في النجف االشرفاال  قيام - : أوال

  أعالم النتفـاضة - :ثانيا  

  

  

  

  

  



  ـ:قيام االنتفـاضة في النجف االشرف -: أوال

 ١٩٩١آذار/٢الموافق )  ١٤١١ شعبان ١٥(یوم  مدینة النجف االشرفاستغل أھالي  

باب المشاركین في شتبنت مجموعة من ال فقد، انتفاضة عارمة ضد السلطة بقیام لفرصة للدعوة ل

ن تجمع عدد من ھؤالء وما أ، ذلك الیوم  ظھر لیلة الدعوة الى تظاھرة ستنطلقھذه ال إحیاء

السلطة بمضایقتھم وفرض الخناق  أجھزة بدأتالشباب في الصحن الحیدري الشریف حتى 

 المتجمعین وقد ادى ذلك باعتقال عدد من الشباب وبدأت،  )١(ومنعت الناس من التجمع، ھمیعل

  .)٢(الى تأجیل التظاھرة الى الیوم التالي أدى

شعبان /١٦ األحداضة في النجف االشرف  یوم فعلى الرغم من توثیق انطالق االنتو  

موجودة منذ بدایة العد العكسي اال ان االستعدادات كانت ،  ٣/٣/١٩٩١الموافق   ١٤١١/

النجف  أھاليمحل اھتمام  فقد كان الحدیث عن عمل مضاد للسلطة، للكویت  العراقيتیاح جالل

المدینة تشھد تحركات  وبدأت وأخرىة ظتنذر باالنفجار بین لح األوضاعت فقد كان،  )٣(االشرف

وعسكریة مكثفة وذلك لتخوف النظام من اندالع حركة منظمة ضدھا في ھذه المدینة  أمنیة

العالم االسالمي عامة والعراق نیة للمرجعیة الشیعیة في باعتبارھا تمثل مركز القیادة الدی

  . )٤(خاصة

البصرة والناصریة (ي الجنوبالمثلث في  منتفضینتحركات ال بدأتوما ان   

جموع الشباب  بدأتھناك حتى  متحمسوتحرك الشباب المن الكویت  بعودة الجنود)ومیسان

السلطة على المدینة بانتظار ساعة الصفر  تھلكسر حاجز الخوف والذعر الذي فرض تتھیأالنجفي 

  . )٥(علیھا سیتفقالتي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٦ص، المصدر السابق ، ؛ فؤاد الحجیمي  ٢٠٠ص، المصدر السابق ، مختار االسدي  )١(

 . ٢٦و،  المصدر السابق  ،شكر محمد علي كاظم   )٢(

 .٣٧١ص،   االشرفالنجف ، ي ولید الحل )٣(

تردد الحدیث عن قیام حركة في مدینة النجف االشرف ضد السلطة الحاكمة وكان الشارع النجفي  )٤(

،  النجف االشرف، السید ریاض الحكیم ، ))شخصیة  مقابلة((.ینتظر ساعة الصفر لیبدا بتلك الحركة 

النجف  ،رجل دین  ،السید كاظم بحر العلوم ،  ))مقابلة شخصیة(( ؛  ٢/٧/٢٠١٤رجل دین بتاریخ 

 . ٢٥/٥/٢٠١٣بتاریخ ، االشرف 

 ص، في العراق  اإلسالميالعمل ، عادل رؤوف  )٥(



ما الى  وبالتحدید ، آذار/  ٣الى ما بعد ظھیرة یوم  وكان االتفاق على ان یكون االنطالق 

  ــ:االنتفاضة ھيوكانت المحاور الرئیسة التي تنطلق منھا ، )١( بعد صالة الظھر

 .محور شارع المدینة  -١

 .محور من محلة المشراق  -٢

 .محور من مقبرة وادي السالم  -٣

 .محور من شارع الرسول  -٤

 .)٢(محور من ساحة خان المخضر -٥

اتجھ كل محور من ھذه المحاور صوب الجزء المخصص على ان تكون نقطة التقاء الجمیع 

علیھ (علي  األمامالمؤمنین  أمیرئذان ھو الصحن الحیدري الشریف وكان ذلك عالمة الست

النطالق  األولىومنذ اللحظات ، العزم منھ على مقاومة الطغیان  یستمد الشبابول )السالم

وصلت ،  )٣( ة بشكل كبیرالتظاھر توسعتتفضین حتى الجماھیر تلتحق بالمن بدأتالتظاھرة 

 أجھزةالتظاھرة الى الصحن الحیدري الشریف منعوا من الدخول الى الصحن الشریف من قبل 

والحرس الخاص بالصحن الحیدري ما ادى الى حدوث اشتباكات بینھم وبین الثوار وبسبب  األمن

وحرس الصحن الحیدري من  األمن أعضاءوھرب  األبوابالثوار تمكنوا من فتح  أعدادتزاید 

،  ألكعبيعطیة عبد ، خلف حزب البعث  أعضاءقتل في تلك االشتباكات ومن ابرز من قتل من 

مھدي ناجي عبودة وھاشم  :  ھممن بینكان ، من المنتفضین عددیو كما استشھد نجم مزھر جر

 أجھزةسیطر المنتفضون على  .)٤( قیس ھالل الجیالوي، وعصام كاظم عطیة ، موسى سلمان 

  وعلى، على المشاركة باالنتفاضة  لحثھمالمدینة  أبناءالنداءات الى  ا ببثوواخذ المایكروفون

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ابرز الشخصیات النجفیة التي بدات العمل على تنظیم االنتفاضة منذ لحظاتھا االولى وساھمت بین من  )١(

الشھید حسن عبد الھادي ، الشھید سعد فرج العامري : بشكل مباشر في تحدید نقط االنطالق  

مطشر  إحسان، طالب الزیادي ، جمال ناصر ابو غنیم ، عامر جواد حرش ، بیان ابو صیبع ، النویني 

 . ٢٢/١/٢٠١٤ بتاریخ ،النجف االشرف ، احسان مطشر العبودي  ، ))مقابلة شخصیة .((العبودي 

النجف  ، )مجلة())نجفیة أفاق ((،  ١٤١١انتفاضة شعبان  النجف نظرة الى وقائع، ولید الحلي  )٢(

 . ١٩ص، ١٠ العدد ،  ٢٠٠٨، ، االشرف 

 . ١٨٨ص، المصدر السابق ، ؛ نجیب الصالحي  ٦٩ص،  ٢٧ج ، المصدر السابق ، سن الحكیم ح )٣(

 ؛١٩٩١آذار  ٩ بتاریخ ، ١العدد ، النجف االشرف ،  )جریدة())اإلسالمیةالجمھوریة :((للمزید ینظر. )٤(

  .١٩٩١آذار  ١١ بتاریخ، ٣: العدد ، )جریدة())اإلسالمیةالجمھوریة ((



بسقوط النظام ورئیسھ  كانوا یھتفوناثر ذلك امتألت شوارع النجف االشرف بالمتظاھرین الذین 

  . )١(صدام حسین

 وأولھافي شوارع المدینة  وجودة التي تحمل صور صدام حسین المھوجمت الجداریات   

موضوعة في مقدمة السوق الكبیر ثم بدا المتظاھرون باالنقضاض على المراكز  ھكانت جداری

زا من تلك المراكز كونھا تمثل رمو أتتمع وجود مقاومة بسیطة  واإلداریةوالحزبیة  األمنیة

  .  )٢(للنظام القائم بنظر المنتفضین

المنتفضین ھو مركز شرطة الغري في شارع المدینة فقد اتجھ الثوار  أھداف أولىكان   

كما التي كانت داخل المركز  الحكومیة  علیھ بعد مقاومة خفیفة من القوات وسیطروانحو المركز 

الموجودة ھناك بعدھا توجھ الثوار للسیطرة على منظمة الحسن  األسلحةعلى  منتفضونسیطر ال

  . )٣(الحزب ممن قاوم الثوار أعضاء بعضبعد قتل لحزب البعث وتمت السیطرة علیھا 

عنیفة استمرت  ناوشاتریر مدیریة شرطة النجف وبعد ماتفق الثوار بعد ذلك على تح  

بعد سقوط عدد من الشھداء بعدھا على المدیریة المذكورة  ثوارحوالي خمس ساعات استولى ال

تم قتل مدیر الشرطة وتحریر السجناء المحتجزین في المدیریة وقتل والجرحى من المنتفضین 

 ثوارمدیریة شرطة النجف بید ال كان سقوط وقد ، والشرطة والحزب األمنمن رجال  أخرعدد 

بعدھا للھجوم على مقرات قوات الجیش الشعبي  ثوارلاتجھ ا.  )٤(المدینة سیطرتھم على ب إیذانا

  . )٥(ثوارسقطت الواحدة تلو اآلخر بید الالتي كانت تستخدم المدارس كمواقع لھا وقد 

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٦٩ص،  ٢٧ج ، المصدر السابق ، حسن الحكیم  )١(

 . ٢٠١ص، المصدر السابق ، مختار االسدي  )٢(

 . ٣٧٢ص،  وقائع انتفاضة شعبان النجف نظرة ، ولید الحلي  )٣(

 بتاریخ ،النجف االشرف  ،استاذ جامعي ، ھادي التمیمي الدكتور ، ))مقابلة شخصیة (( )٤(

٢٥/٥/٢٠١٣. 

 .١٤٧و  ،المصدر السابق  ،شكر  محمد علي  كاظم  )٥(

 



حزب البعث على طول المنطقة الفاصلة ما بین الصحن الحیدري  أعضاءانتشرت جثث   

طاعوا حیث است. علي التي كانت نقطة المنتفضین التالیة  األمامالشریف وصوال الى قیادة شعبة 

وصوالً الى ثورة  )علیھ السالم(علي  األمامعلى شارع ثوار سار ال. بسھولة  علیھاالسیطرة 

بمقاومة شدیدة حتى وصلوا الى غرفة تجارة النجف االشرف فقد تم الھجوم  یواجھواالعشرین ولم 

  . )١(ن یحتمي بھا من الرفاق الحزبیینعلى غرفة التجارة وقتل من كا

المالصقة لمحكمة ، لالنتفاضة بمواجھة كبیرة في قیادة شعبة صدام  األولانتھى الیوم 

قعة في مركز مدینة النجف جمیع المؤسسات الوا تحریرالنجف االشرف وبھذا قد استكمل الثوار 

ذلك الن اغلب المؤسسات  ثوارقد استقرت بعد لل األوضاعومع ھذا فلم تكن .  )٢(االشرف

الحزب في النجف االشرف خاصة في  وأعضاء األمن قوات بأیديالحكومیة كانت التزال 

تلك  أھمثورة العشرین وصوال الى مدینة الكوفة المقدسة ومن  الممتدة من ساحة المنطقة

بالتخطیط من  وبدءوا البعثعدد من أعضاء حزب والتي تجمع فیھا  األمنالمؤسسات مدیریة 

لوا فیما عد العدة الالزمة للھجوم على المدیریة والذي اجل للیوم التالي حیث فض المواجھةاجل 

  . )٣(علیھا في الھجوم التریث وعدم التسرع 

ان جمیع البنایات والمدارس والمؤسسات الحكومیة التي  لیھا اإلشارةومما تجدر   

كانت السنة  ،فیھا بعد ان تم نھب كل ما فیھا بالكامل  النیران وأشعلت بل الثوارھوجمت من ق

وذلك یعود  . )٤(الحرق أوالنار  إالذھب ال یشاھد  أینماالدخان تتصاعد في سماء النجف فالمرء 

ر یالطبقة الفقیرة في المجتمع الى ابسط معای وباألخصالمدینة  أھاليفي جزء منھ الى افتقار 

ل ظالمدینة في  أوضاعلتنظیم  أولیةة االنتفاضة وعدم وجود خطط یوفالعیش الكریم قابلھا ع

   . )٥(   المركزیة فیھا السلطةغیاب 

عسكریة ما دعاھم لاللتجاء للمرجعیة الدینیة  أوبال قیادة سیاسة  أنفسھموجد المنتفضون 

  وتشجیعانجف االشرف حماسا مراجع الدین في ال أكثرالمدینة وكان من  أمورمن اجل  تنظیم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧ص، المصدر السابق ، فؤاد الحجیمي  )١(

 .١٥٤ص، المصدر السابق ،  األوسطمنظمة الشرق  )٢(

 . ٣٧٢ ص،  انتفاضة شعبان رة الى وقائع النجف نظ،ولید الحلي  )٣(

 . ٦٦ص، المصدر السابق ، عالوي  األمیرعلي عبد  )٤(

 . ٢٥/٥/٢٠١٣ بتاریخ،  التمیمي ھاديالدكتور  ،))مقابلة شخصیة (( )٥(



لالنتفاضة في  ةالبیانات المؤید أولىوالذي اصدر  )١(السبزواري األعلىالسید عبد  ضةلالنتفا

  .  كما سنالحظ ذلك األولیومھا 

   -:لالنتفاضة قائال  األولالنجف االشرف في الیوم  أوضاعالباحث كاظم شكر الى  أشاروقد 

بثلة من المجاھدین الثائرین یصل الى ذلك الشارع وكانت ھذه  وإذاكنت في شارع المثتى " 

الثلة مسلحة وفي مقدمتھا شباب یطلقون النار في الھواء ویواصلون الھتاف بسقوط صدام 

... حسین وكانت الجماھیر المصطفة على جانبي الطریق تقابلھم بنفس الھتافات والتصفیق 

ولیس لھ مؤیدین وال  اإلطالقللنظام على  أنصار الذي یدل بال ریب ان لیس في المدینة األمر

اھر وان جمیع المظاھر الصدامیة التي كان یشاھدھا المرء قد اختفت ظلموان جمیع ا أتباع

   )٢("بیت العنكبوت  كأنھابسرعة مذھلة 

  )٣(" لبیت العنكبوت توان اوھن البیو"  بسم هللا الرحمن الرحیم: قال هللا تعالى 

قوات السلطة  بأیدينحو المؤسسات التي ما زالت  آذار ٤اتجھ المنتفضون صبیحة یوم  

الواقعة على شارع الكوفة وقد استعدت مدیریة  األمنوكانت وجھتھم الرئیسیة ھي بنایة مدیریة 

كبیرة لذلك فقد استمرت المواجھة  بأعداد األمنللمواجھة حیث تجمع فیھا البعثیون ورجال  األمن

  عن طریق قصف المدیریة بعدد من الصواریخ من دبابة  أالبین الطرفین لمدة طویلة ولم تحسم 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

السید علي رضا  السید عبد األعلى بن ولد) : ١٩٩٣ـ١٩١٠(السید عبد االعلى السبزواري  )١(

، نشا وترعرع في كنف ابیھ وتحت رعایتھ ،  ١٩١٠في مدینة سبزوار االیرانیة عام، السبزواري 

ذ یحضر الدروس على ید اخ، ھاجر الى النجف االشرف إلكمال تعلیمھ الدیني ودراستھ الحوزویة 

ضیاء الدین العراقي  الشیخ،  محمد حسین النائیني ساتذة الحوزة في النجف االشرف أمثال الشیخا

افاضة الباري في نقض ماكتبھ الحكیم : منھا  لھ مؤلفات عدة، لحسن األصفھاني ابو االسید و

. وغیرھا الكثیر ، مة ومھذب األحكام بین الحالل والحرام ومباحث مھمة تحتاجھا اال، السبزواري 

ودفن في المقبرة الخاصة بھ في شارع الرسول في النجف  ١٩٩٣عام السبزواري  توفي السید

العارف ذو الثفنات قراءة تحلیلیة ، باز القطیفي ضیاء الدین عدنان الخ :ینظر  للتفاصیل. االشرف 

مؤسسة : بیروت (، لالبعاد المشرقة من حیاة سماحة ایة هللا العظمى السید عبد االعلى السبزواري 

جمال السالكین العالم الرباني السید ، ؛ حسین نجیب محمد  ٣٢ـ١٩ص ، )  ٢٠٠٨، العروة الوثقى 

 . ٣٢ـ١٥ص ، ) ات معلوم. د ( ،عبد االعلى السبزواري 

 .٢٦و  ،المصدر السابق  ،شكر  محمد علي كاظم )٢(

  .٤١ آیة ،سورة العنكبوت ، )) القرآن الكریم(( )٣(



ذلك الى قتل عدد كبیر  أدىالمقابل للمركز وقد  اإلسكانسیطر علیھا الثوار ووضعوھا في حي 

منھم عبر الباب الخلفي المطل على حي  آخرمن قوات النظام في مبنى المدیریة بینما ھرب عدد 

دیریة من الھرب بواسطة وكذلك تمكن ضباط الم أبوابالغدیر حیث كانت المدیریة تحوي عدة 

كر شھود عیان ان من ھرب منھم كانوا ذیریة بعد ان تخفوا بثیاب مدنیة ودخاصة بالمالسیارات 

  . )١(دوائر الدولة والعبث بھا راقإحیحرضون الناس ویحثوھم على 

 ،سجون المدینة ام في ظعوائل كویتیة وضعھا الن تحریر ھ قد تملباحث حسن الحكیم انا وأكد

عن  من العراق أخراجھمن دور كبیر في ییوقد كان للنجف، على الكویت  العراقي جوممنذ الھ

  . )٢(طریق تسلیمھم لقوات التحالف

عانوا من  سوى انھمشرعي دون عذرا  ضة فسرق ونھبروف االنتفاظض عاستغل الب  

 أخرىومن جھة ، من جھة ،وتدھور اوضاعھم المعیشیة لسبب او الخرضعف الحالة االقتصادیة 

النظام في ذلك من اجل تشویھ صورة االنتفاضة فاحرقوا  أتباع أداهفال بد من التنویھ بالدور الذي 

مختلف  من الحكومیة واألجھزة األثاثونھبوا ، وسجالتھا  أوراقھا، دوائر الدولة والمدارس 

،  )٣(بھدف تشویھ صورة االنتفاضة ،  والدوائر الخدمیة  المستشفیات والكلیات والمعاھد :الدوائر

  : ذكر مؤلفا كتاب صدام الخارج من تحت الرماد ذلك نقال عن شھود عیان قولھم  وفي ھذا الصدد

  . )٤("فعمدنا الى تحطیمھا ضویة المرور تمثل صدام حسین أكنا نعتقد بان حتى "              

 األعمارالمدینة فیھا ومن مختلف  أبناءنتفاضة واشتراك عدد  كبیر من اال سعةونتیجة ل  

واالتجاھات وبدون توجیھ او قیادة فقد تم خالل ھذین الیومین قتل المئات من البعثیین بمختلف 

  في  أوغل خاصة ممن ،  )٥(او في الشوارع درجاتھم الحزبیة سواء كانوا في المقرات الحكومیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مقابلة((؛ ٢٠ص، السابق المصدر ، ؛ مختار االسدي  ١٤٧ص، المصدر السابق ، فؤاد الحجیمي )١(

 . ٢٥/٥/٢٠١٣بتاریخ،النجف االشرف ، استاذ جامعي  ،حسن الحكیم  الدكتور، ))شخصیة 

 . ٧٢ص،  ٢٧ج، المصدر السابق ، حسن الحكیم )٢(

 . ١٥٤ص، المصدر السابق ، مة الشرق االوسط ظ؛ من ٢٩٩ص، المصدر السابق ، عمر عامر مخیف ال)٣(

 . ٤٦ص، المصدر السابق ، ، كوكبیرن  اندرو كوكبیرن وباتریك)٤(

 ؛ ٦٦ص، المصدر السابق ، عالوي   األمیر؛ علي عبد  ١٥٤ص، المصدر السابق ، منذر جواد مرزة )٥(

 .٢٠٥ ص،المصدر السابق ، اسحاق نقاش 



باالنضمام لمفارز الجیش الشعبي او ممن  اإلجباراو اعتقال او  المدینة من كتابة تقاریر أبناء إیذاء

النجف  ألبناءوغیرھا من الحارة التي تسبب بھا البعثیون  خوةاألاو  األبناءتسبب في قتل احد 

  . )١(االشرف

شؤون  إلدارةلت السكان یلتجئون ویطلبون تدخل المرجعیة الدینیة عج األوضاعھذه  أن

ل المنتفضون ظالجھاد والذي  إعالنمن قبیل  األوضاعالمدینة ولتوضیح موقف محدد حیال ھذه 

ة ظرونھ ویتوقعونھ بین لحظینت ألخرىاات النجف االشرف والمحافظ أبناءر من والكثی

  .)٢(وأخرى

اذار كانت كل النجف وضواحیھا قد / وعند حلول الساعة الخامسة من عصر یوم    

شؤون المدینة المحررة  إلدارةیع منھم بالتنسیق فیما بینھم ممجا وبدأتحررت من قبل الثوار 

ولغرض تامین المدینة تم نصب سیطرات  وحزب البعث األمن أجھزةومطاردة الفارین من 

ببث بیاناتھم  وبدؤوا، الخضراء فوق العمارات  األعالموقد رفع الثوار ، رئیسیة في المدینة 

 وأخیرا، الصحن الحیدري الشریف  ذنةمأمن  وباألخصالمساجد والجوامع  مآذنمن  وإعالناتھم

  . )٣(ونواحي المدینة المقدسة أقضیةسیطرتھم على بقیة  تأكیدفقد تمكن الثوار من 

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بین كان من  األمنحزب البعث ومن رجال  أعضاءشخص من ) ٥٠٠(قتل خالل ھذین الیومین حوالي  )١(

راضي ، ھادي ثجیل ، جیثوم  األمیرعبد ، یونس الشمري ، حسین كاطع  -١ ھمابرز من تم التعرف علی

 .ص ،  ٢٧:ج ، المصدر السابق ، حسن الحكیم للمزید ینظر . عبد الشھید 

 .ث الثالث من الفصل حسنحاول توضیح دور المرجعیة الدینیة في المب )٢(

-٢٠١ص ، ر السابق المصد، مختار االسدي   ؛ ٣٧٣ص،  انتفاضة شعبانرة الى وقائع نظ، ولید الحلي  )٣(

٢٠٢ . 



  

  

  

  

  

  المبحث الثالث

  العامة في النجف االشرف في ضل غياب السلطة  األوضاع

  

  .غیاب السلطات العامة عن المدینة :  أوال

  .دور المرجعیة الدینیة في االنتفاضة : ثانیا 

  

  

  

  

  

  

  

  



  ــ :وضاع العامة في النجف في ظل غياب السلطة  األ

نجف تحت سیطرة الثوار ال أصبحت ٥/٣الموافق ، شعبان / ١٨من یوم الثالثاء  "ءابتدا  

سراح المعتقلین السیاسیین والمعذبین  أطالقمنذ بدایة سیطرتھم على المدینة على و  اللذین عملوا

في السجون ومعتقالت النظام في النجف االشرف خاصة بعد انتشار شائعات  تفید بوجود سجون 

والحزب دور كبیر في بثھا من اجل  األمنوالتي كان لقوى )١(المدینة  منمتفرقة  أماكنسریة في 

السیارات العسكریة تجوب  وأخذتشؤون المدینة  رةأداعن  اشغالھمو أمورر بھكذا انشغال الثوا

وللحفاظ على  یوت القادة الحزبیینب لمداھمةالشوارع وعلى متنھا مسلحون یرتدون مالبس مدنیة 

  . )٢(امن المدینة

كان المشھد العام في النجف االشرف یدل على الفوضى فجمیع دوائر الدولة قد حرقت او   

یضاف الى ذلك ، وكذلك السیارات الحكومیة كانت تشاھد في جمیع الطرقات معطوبة ، نھبت 

المدینة للجوء الى المرجعیة  أھاليدعت  األوضاعوھذه ،  )٣(جثث القتلى المنتشرة في كل مكان

 ٥/٣عقد یوم ذلك الطلب  العامة في المدینة وبناءا على األوضاعخل والسیطرة على الدینیة للتد

  : )٤( أبرزھم حضره عدد من رجال الدین  لصحن الحیدري الشریف اجتماعافي ا

 السید محمد رضا الحكیم  -١

 السبزواري  األعلىالسید علي بن السید عبد  -٢

 السید عز الدین بحر العلوم  -٣

 .السید محمد الصدر  -٤

مة االع األموالالثورة والمحافظة على  إسنادالجمیع خطابات حماسیة ودعوا الى  ألقى

محاولة من  في الى مسارھا الطبیعي ةالحیاة في المدین وإعادةوتوجیھ الثورة للمسار الصحیح 

  . في النجف االشرف  األوضاعالجمیع للسیطرة على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٣٧٣ص،  رفالنجف االش، ولید الحلي  )١(

 /٢٧بتاریخ،  طالب حوزة ،النجف االشرف ، الشیخ ابراھیم النصیراوي ،  ))شخصیةمقابلة (( )٢(

مكتبتھ : النجف االشرف ( ، " مخطوط  "، ١٩٩١یومیات عام ، ؛ حسن الحكیم  ٥/٢٠١٣

 .و    ) ١٩٩١، الشخصیة 

 .٣٥و ،المصدر السابق  ،شكر محمد علي كاظم   )٣(

 . ٢٦٥ص، لمصدر السابق ا، صفاء الدین تیرائیان  )٤(



 ثوارمكن الول فبعد تالصحن الحیدري الشریف مقرا لقیادة االنتفاضة منذ یومھا األ أصبح

.  )١(السید مسلم الحسیني اوكلت القیادة داخل الصحن الىن السیطرة على الصحن الشریف م

لحثھم   المدینة أبناءالى  النداءاتعمل قام بھ المنتفضون داخل الصحن الشریف توجیھ  أولوكان 

تبث  كانت ومنھما،من خالل ماذنتي الصحن العلوي الشریف على االلتحاق بصفوف المنتفضین 

  . )٢(كامل أسبوعاستمر ذلك الوضع لمدة وقد ،  األخرىالمدینة والمدن  أخبار

شخص من  ألياتخذت قیادة الصحن الشرف من غرفة الدیوان مركزا لھا ولم یكن یسمح 

 ألقاءلمن تم  أوالالسید ابو الحسن الموسوي سجنا  ةدخول الحرم الشریف حیث اتخذت حجر

ون السج توقد غص أخراغا سجنا علي  والحزب ومن حجرة ال األمنالقبض علیھ من رجال 

فردا وتم تشكیل محكمة لمحاكمة  الثالثمائةالنظام وشرطتھ حتى تجاوز عددھم  أفرادبالكثیر من 

  . )٣(مختلفة بحقھم أحكامء وقد نفذت ھؤال

في  التي عینت من قبل المرجعیة العلیا الدارة شؤون المدینة  )٤(الدینیة لجنةكان ھم ال

   -: یأتيالنجف الشرف ما 

بشكل ملحوظ واالھتمام بھا  أطبائھاالتي نقص عدد  على مستشفیات المدینة األشراف -١

 .كونھا تمثل المكان الوحید لعالج المرضى والجرحى المصابین 

 . )٥(ة السر عند المساءتنظیم الحراسة في مداخل المدینة واالتفاق على كلم -٢

 .دور المراجع وعلماء الدینتوزیع واجبات الحراسة على  -٣

العمل على تامین احتیاجات الطبقة الفقیرة من خالل توزیع الطعام المقدم من المحسنین  -٤
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ھادي التمیمي الدكتور، ؛ شاھد عیان  ٧٦ص ،  ٢٧ج ، المصدر السابق ، حسن الحكیم  )١(

 بتاریخ،  النجف االشرف ،مجتھد  ،السید علي عبد األعلى السبزواري،))شخصیة مقابلة (( )٢(

٢٥/٥/٢٠١٣. 

دار المتقى  :بیروت  (،المشروع السیاسي واالجتماعي للسید الشھید الصدر ، ھاني جواد كاظم النجار )٣(

 .٦٨ص، ) ٢٠١٠، 

 .سیرد الحدیث عن تلك اللجنھ في المبحث الثالث من الفصل )٤(

الدكتور ھادي التمیمي واید  أشارلم یكن من الصعوبة معرفة كلمة السر بل كان ذلك میسرا للجمیع فقد )٥(

  .لم تحمل معنى الخصوصیة ابدا  الحكیم بان كلمة السر كان الدكتور حسن

 



  . )١(االشرف على المعوزین منھم في النجف

لحریتھم التي سلبت منھم  ثأرھمالمدینة بعد  أھلقلوب  أغمرتكانت البھجة والفرحة قد 

تظھر على  بدأتلكن الحیره سرعان ما ، وشخصیتھم التي مسحت بمقدساتھم التي انتھكت 

وجوھھم حول مستقبل مجھول فبعد انسحاب السلطات التنفیذیة الحاكمة شھدت ھذه الفترة 

المدینة  أنحاءوعموم الفوضى في  األمن عداماجتماعات مكثفة للبحث عن مخرج بعد ان

  . )٢(المقدسة

  ـ:رئیسین ھما أمرینالعامة في المدینة تشیر الى ضرورة السیطرة على  األوضاعكانت 

 .بال قرار سیاسي  األمورورة تعیین قائد مدني او سیاسي للثورة فال یمكن ان تبقى ضر -١

 . )٣(وطلب النجدة منھم بإیرانضرورة االتصال  -٢

المواقع  وإسنادبدا المنتفضون باالتفاق مع القیادة الدینیة للمدینة العمل على تحصین مواقعھا 

العسكریة من اجل المتقدمة للمنتفضین في كربالء والحلة والدیوانیة تم االتصال ببعض القیادات 

 األسلحةلتحریر معسكر المحاویل الذي كان یحوي على  یؤكذلك بدا التھ،  )٤(ضمھا للمنتفضین

  . )٥(ھاالى العاصمة بغداد للسیطرة علیارض ومن ثم التحرك -المتطورة من قبیل صواریخ ارض

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، المصدر السابق ، ... النجف وقائع، ؛ ولید الحلي  ١٤٧ص، المصدر السابق ، فؤاد الحجیمي  )١(

 .٧٤ص،  ٧: ج ، المصدر السابق ، ؛ حسن الحكیم  ٣٧٤ص

 .٤٧ ص ،المصدر السابق ، اندرو كوكبیرن وباتریك كوكبیرن  )٢(

غوغاء تستغل ثورات الطبیعي ف أمران االختراقات التي شابت االنتفاضة ھي  ألیھ اإلشارةمما تجدر  )٣(

فالسیادة تكون للشارع الذي ال ینقاد ، الشعوب الحقھ وتعمل على تشویھ صورتھا بقصد او بغیر قصد 

سیما وان كان ھؤالء الشباب الذین كادھم الى منطق العدل وال العقل وال یتفھم موقف الشرع الحنیف 

وقد استغلوا ھذه الفرصة للتعبیر النظام واعدم حریتھم وزھرة شبابھم في سالسل حروب متواصلة 

ید الشھ، الخوئي الخیریة  األماممؤسسة . لك یحصل بعد ذ كال بطریقتھم ال یھمھم ما سخطھمعن 

 . ٣٣- ٣٢ص  ،  ) ٢٠٠٣ ، مط. د ، قم  (، ٣ط ، السید محمد تقي الخوئي 

 .٦٨، المصدر السابق ، ھاني جواد كاظم النجار  )٤(

 . ٢٠١٣/ ٥/ ٢١، النجف االشرف ، الرویشدي  اللواء محمد، ))مقابلة شخصیة (( )٥(

 .٣٧٤ص ،  النجف االشرف ، ي ولید الحل )٦(



واستمرت الى ھذه المرحلة تمون نفسھا  بدأتالى ان االنتفاضة  اإلشارةوھنا البد من 

بنفسھا من الغنائم الحكومیة من خالل السیطرة على مخازن السالح ومراكز الشرطة وما فیھا من 

وكذلك من خالل السیطرة على مخازن الغذائیة والتي كانت تحوي كمیات كبیرة ، ومعدات  أسلحھ

  .  )١(تلك الموادمن 

الحیاة في النجف  وبدأتالحالة  ھدأتاذار /٦شعبان الموافق /١٩ األربعاءًء من یوم اابتد  

المشوب بالخدر  األمانلمس الناس  و، من السابق  أكثراالشرف تعود الى الھدوء والطبیعة 

على تنظیم  ثوارال وعمل،  )٢(لى النظام تظھر للعیان بالتدریجمعالم السیطرة ع وبدأتوالقلق 

على الطرق والممرات  للسیطرةمفارز ودوریات  إرسالتم  أذن المدینة وتنظیم المرور فیھا شؤو

فرض  شؤون المدینة  تنظیموكجزء من ،  )٣(واخذ الثوار بتفتیش السیارات لمعرفة المعادي منھا

 أتاحتاذار من اجل /٨ شعبان الموافق /٢١ بل الثوار ابتداء من یوم الجمعة للتجوال من ق احظر

الھدوء سید  أصبح وبھذا، ومیة الختراق المدینة لقضاء على المحاوالت الحكلالفرصة لھم 

رب في ترجیح بشكل كبیر في تغییر وجھة نظر العرب والغ األوضاعوقد ساھمت ھذه . الموقف 

تتناقل عزم  األخبار بدأت ومنذ ذلك الحین،  )٤(ثورة لى انتصار الكفة بقاء النظام العراقي ع

   . )٥(الحكومة للقضاء على االنتفاضة

الحكومة العراقیة العمل على التمھید للقضاء على االنتفاضة في النجف وغیرھا من  بدأت  

وزارة الحكم  إلغاءصدام حسین  أعلنلذالك فقد  زمةالالالترتیبات  بإجراء وبدأتالمدن المنتفضة 

لحة بوزارة الداخلیة وعین علي والشرطة والقوات المس األمنیةكافة دوائرھا  وإلحاقالمحلي 

وكان الواضح ان القصد من ذلك  )٦(ن المجید وزیرا للداخلیة خلفا لسمیر عبد الوھاب الشیخليحس

  وقربا من صدام  أخالصا أكثرلحة من الجیش وتسلیمھا بید ول القوات المسفلھو لتجمیع  األجراء

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مقابلة  ((؛ ھادي التمیمي الدكتور ،؛ شاھد عیان  ٥٤ و،المصدر السابق  ،شكر  محمد علي كاظم  )١(

 .٢٥/٥/٢٠١٣  بتاریخ ،السبزواري  األعلىالسید علي عبد ،   ))شخصیة 

 .و       ، ١٩٩١یومیات عام ، لحكیم حسن ا )٢(

 . ٥٥-٥٤ و،المصدر السابق  ، شكر محمد علي كاظم  )٣(

 .٢٢/٥/٢٠١٣بتاریخ، السید صادق الخرسان ،  ))شخصیة مقابلة (( )٤(

  .٣١٥ص ، المصدر السابق ، عواد  عبد الحسین مھدي )٥(

 .ثالث كما سنالحظ ذلك في الفصل ال )٦(

 



لشخص معروف بكونھ مجرم حرب ومسؤول  عن قصف المدن في الشمال في السالح فتسلیمھا 

العقوبات حتى وان  أنواع بأقسىالكیمیائي یعني ان صدام حسین قرر معاقبة المدن المنتفضة 

الى قصف تلك المدن بالسالح الكیمیائي والغازات السامة وتدمیرھا بالكامل فعلي  األمر اضطره

 أمروھو الذي  ألراضیھاحسن المجید ھو الذي عین كحاكم مؤقت للكویت بعد االجتیاح العراقي 

منھ ان یطبق ذلك  یأملان ویعني ذلك ان النظام ك )١(ونھب دورھا ومكتباتھا ومعالمھا بتخریبھا

  . على النجف االشرف

 أعلنثم تتالت المحاوالت الحكومیة ال عادة السیطرة على األوضاع  في البالد حیث   

دینار % ٢٢٥النظام العراقي بعد ذلك زیادة في رواتب الجیش والشرطة والقوات المسلحة بنسبة 

ن اضممحاولة من النظام ل ، )٣(١/٣/١٩٩١لھم اعتبارا من تاریخ  شھریا لكل شخص تحسب

  .بقائھا في جنبھ 

وفتح  لتنظیفھالصحن الحیدري الشریف من جمیع المظاھر الثوریة تمھیدا  أخالءعلى اثر ذلك تم 

 أخرىالى جھات  واألعالمالزائرین ونقلت القیادات المختلفة والمسلحون  أماممن جدید  أبوابة

ق حیث تم الى مدرسة دار الحكمة في محلة المشروقد تم نقل السجناء ا،  )٤(أعمالھملمزاولة 

  . )٥(في النجف االشرف االنتفاضةتھاء احتجازھم ھناك الى حین ان

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )  (ینظر ملحق ؛  ٤٩و ،المصدر السابق  ،شكر محمد علي كاظم  )١(

 .المصدر نفسھ  )٢(

 . ١٥/٥/١٩٩١،  ٧٩٠٧العدد ، ) جریدة)) (الجمھوریة (( )٣(

 .٣٢٢ص، المصدر السابق ، صفاء الدین تبرائیان  )٤(

 .٢/٧/٢٠١٣بتاریخ ، النجف االشرف ، طالب حوزة  ، السید صالح الحكیم ، ))شخصیة مقابلة (( )٥(



  : دور المرجعیة الدینیة في االنتفاضة: ثانیا 

بالمرجعیة الدینیة وھو تواصل تاریخي  )١(في العراق االنتفاضات  اغلبارتبطت 

الدولة العراقیة وان بصمات المرجعیة  تأسیسحفل بھ الوضع العراقي منذ بدایة ی يومصیر

واضحة في مسار المواجھات بین الشعب وحكوماتھ وذلك یعود للتالزم المصیري بین المرجعیة 

ویبدو ان التاریخ  ،  )٢(لتاریخیة الشاخصة في ھذا المجالالى المؤثرات الدینیة وا إضافةوالشعب 

لعراق یكرس وضعھ بشكل طبیعي مع قیادة المرجعیة القائمة باعتبارھا القیادة الجھادي في ا

  . في القرارات التاریخیة والمصیریة ثانیا ألیھاویعود  أوالة التي یعتمد علیھا الشعب یالحقیق

على حركتھا  أشرافھافي ھذه االنتفاضة وان بصمات المرجعیة واضحة كل الوضوح  إن

والخطوات والمواقف مما زاد من انتشار االنتفاضة ومن قدراتھا  اإلجراءاتتمثل في العدید من 

لالنتفاضة كل مقومات القوة والتحدي والثبات بدءاً بموقف  تھیأتفقد . لمواجھة سلطة النظام 

ھذا الفعل الشعبي  أحداثوانتھاًء بالظروف الداخلیة التي ساعدت على المرجعیة المساند لھا 

  . )٤(العام

تحوال كبیرا في حیاة ومسیرة السید محمد محمد صادق الصدر لحدث االنتفاضة كان   

،  )٤(المكبوتة والثوریة المصادرة ادةاإلروالذي وجد في االنتفاضة ذلك االنفراج المعبر عن 

جعل ، الجبریة في النجف االشرف  واإلقامةمن االضطھاد الفكري والنفسي  وأكثرفعشر سنین 

رصة االنتفاضة لیصدر فتوى او بیان شدید اللھجة باالشتراك مع السید عبد ینتھز ف السید الصدر

  بالقتال وكان لھذا البیان اثر كبیر في حث الشباب على االستمرار  ،  السبزواري علىاأل
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 و ،١٩١٨نتفاضة النجف ضد االنكلیز عاممن ابرز تلك االنتفاضات التي ارتبطت بالحوزة العلمیة ا )١(

  . ١٩٧٩انتفاضة رجب ،  ١٩٧٧انتفاضة صفر ،  ١٩٢٠ثورة العشرین في العراق 

 . ١٩٩٥ /ینایر/ ١٥ األحدبتاریخ  ،  ٦٨٦: العدد،طھران ،  )جریدة())لواء الصدر (( )٢(

؛ صفاء الدین ١٩٩٥/ینایر/ ١٥ األحدبتاریخ  ، ٦٨٦: العدد ،  طھران، ) جریدة())لواء الصدر(( )٣(

 . ٢٨٥ص، المصدر السابق ، تبرائیان 

 .٣٩٥ص،في تاریخ العراق  وأثرهالسید الشھید محمد باقر الصدر ، صالح الفضلي  )٤(

 



  : جاء فیھ ، النظام  إلسقاط

المسلم لدي ولدى جمیع المؤمنین عمق وسعة البشرى الكبرى في نجاح  األكیدمن " 

المقدسة الحبیبة بعد ان كان العراق المظلوم المھتضم قد  أرضنافي  اإلسالمیةواتساع الثورة 

عانى من السنوات العجاف الطوال من الظلم و االضطھاد والخسف اجتماعیا واقتصادیا 

لداخلیة والخارجیة ضده وضد دینھ الحنیف وشعائره القوى الظالمة ا تأمروسیاسیا ومن 

  . )١(" وحریاتھ المھمة األساسیةومقدساتھ وضد مصالحھ 

النجف االشرف  أرجاءعلى الجدران في  وألصقتوقد اشتھرت فتوى السید الصدر ھذه   

تمتع العائلة العلمیة المعروفة  التي تالصدر  آل وكان الناس متفاعلین معھ بشده النتمائھ الى، 

  . )٢(باالحترام الكبیر في األوساط النجفیة 

كان موقف السید السبزواري ووقوفھ الى جانب االنتفاضة واضحا من خالل بیانھ  ماك  

لموا ظ بأنھمللذین یقاتلون  إذن" اركة المب اآلیةشعبان والذي تصدرتھ / ١٦یوم  أصدرهالذي 

ھدین حماسیة دعت الى دعم المجااحتوى كلمات والذي  )٣("وان هللا على نصرھم لقدیر 

  :ومناصرة االنتفاضة جاء فیھ 

وزمرتھ  الظالمالمؤمنون الكرام مرت علیكم سنوات مریرة شاقة صعاب سیطر فیھا  أیھا"

رعیة فكانوا كما قال الش األحكامالمقدسات الدینیة وعطل  وأھان األعراضفأراق الدماء وھتك 

كفرا واحلوا قومھم دار البوار جھنم یصلونھا نعمة هللا  الم تر الى الذین بدلوا(( تعالى فیھم 

.. فكان الضال المضل الفاسد قد سعى في الفساد واھلك الحرث والنسل ))... وبئس القرار 

جل شانھ  إلیھمن علینا بزوال الجور والظلم ونبتھل  ھ على ماتمظكره جلت عفنحمد هللا ونش

  . )٤("ببسط العدل والقسط ان شاء هللا تعالى 

من المرجعیة العلیا ممثلة بالسید ابو القاسم الخوئي التدخل وتولي  األوضاعاستدعت ھذه   

  وعند دراسة موقف السید الخوئي من االنتفاضة فال بد من، في النجف االشرف  األوضاع أدارة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . (     )البیان كامال في ملحق  )١(

 . ٤٧٠ص ، المرجعیة الدینیة ، صالح الفضلي  )٢(

 . ) ٣٩(  آیة ، سورة الحج ،)) القرآن الكریم ((  )٣(

 . (     ) ملحق  البیان كامال في )٤(



اذ ان موافقة السیاسة تنبع من رؤاه الفقھیة والفكریة ثم ، فھم الجوانب العملیة والنظریة لمرجعیتھ 

وطبیعة الواقع  ذلك من خالل تقدیر الظروف الموضوعیة ویأتیقوم بتطبیقھا على الواقع العملي 

یة وتعمل على قالتجانب تتخذ  ان المرجعیة دورا سیاسیا او ؤديكان یسمح بان ت أذاالسیاسي فیما 

  . )١(حمایة كیانھا

وسلك في سبیل ، راق طیلة فترة زعامتھ الدینیة كان السید الخوئي معارضا للحكم في الع  

فالسید الخوئي یعتبر ان الثورة على نظام حكم مستبد مع ، رضة االیجابیة اناء والمعبالنقد ال ذلك

ما یملك من ھیمنھ وقوة عسكریة ودعم عالمي كبیر تعد حركة من الصعب نجاحھا وتحقیق 

وبالتالي تكون ھذه الحركة كما اسماھا السید ، حتى مع تقدیم الشھداء والتضحیات الكبیرة  أھدافھا

  . )٢()تجة حركة غیر من( الخوئي 

ان ھذا الخیار البعید عن المواجھة المباشرة مع السلطة اصطدم بالرغبة الشعبیة التي 

ففي ظل األجواء الساخنة التي مرت بھا  واقعھذا ال أمامقادت الى االنتفاضة ووضعت المرجعیة 

،  الموقف المتأزمالمدینة ما كان للمنتفضین اال التوجھ لقیادتھم الداخلیة المتمثلة بالمرجعیة إلنقاذ 

اذ توجھ عدد من الشیوخ وعلماء الدین والمثقفین في المدینة الى دار السید الخوئي وطلبوا الیھ 

تدخل المرجعیة حینھا كان ضرورة ف )٣(التدخل النقاذ الموقف وتوضیح الطریق الصحیح للثوار 

، والتنازع ، قصوى أملتھا األوضاع الضاغطة المتردیة والسیما بروز حاالت األخذ بالثار 

وفي النجف االشرف تأزم الموقف بشكل خطیر بعد سقوط . ومحاسبة رموز النظام وذیولھ 

ھذه األحداث آالفا من  وقد خلفت، الدوائر الحكومیة كافة بأیدي الثوار بعد مقتل أزالم النظام 

  الذي لم یبق فیھ ) مستشفى صدام(وآالفا أخرى مكدسة في ، جثث القتلى المرمیة في الشوارع 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دراسات  ((، الطائفیة  واألزمةالقیادة الحركیة والمرجعیة  أزمةبین  ١٩٩١االنتفاضة ، عادل رؤوف  )١(

 .١٤٢ص،  ٢٠٠٠اب ، ١٤العدد  ، دمشق، )  مجلة())عراقیة 

/  ١٩ بتاریخ ، النجف االشرف ، طالب حوزة ،الشیخ شریف كاشف الغطاء ،  ))شخصیة مقابلة (( )٢(

٢٠١٢/ ١٠. 

وبطبیعة الحال فان الوفود التي زارت منزل السید الخوئي كثیرة وھنا نذكر على سبیل المثال ال  )٣(

الشیخ حسین ، الشیخ وحید آل عبود العیساوي : الحصر ان احد ھذه المجموعات تالفت من 

عبد العال وحید عبود : للمزید ینظر . احمد شعالن االسدي ، الحاج حسن آل عبود ، المھناوي 

آل عیسى الطائیة دراسة تاریخیة في احوالھا االجتماعیة والسیاسیة في مناطق الفرات ، العیساوي 

  .و    ، ) ، مكتبتھ الشخصیة : النجف االشرف ( )) مخطوط ((، واسط وبغداد االوسط و 



  : الخوئي قائال السید مجید  األحداثفقد ذكر ھذه ،   )١(سوى طبیب واحد   

  

 األوضاعسیطرة حكومیة او سیطرة یمكن ان تنظم  أیةبعد ان خلت مدینة النجف االشرف من "

الحیاتیة في المدینة توجھ كبار علماء الدین في الحوزة العلمیة وزعماء العشائر المعروفة الى 

ة للشیعة وزعیم الحوزة العلمی األعلىبیت الراحل الخوئي طالبین منھ باعتباره المرجع 

المدینة كون كلمتھ  إلنقاذة لھ بالسیاسة المباشرة التدخل عالق وشخصیة اجتماعیة بارزة وال

  . )٢("نظام معین یسیطر على الوضع  إلیجاد، مسموعة ومتفق علیھا من قبل الجمیع 

جعل االھتمام یتركز على ، ان تحریر مدینة النجف االشرف أھم العتبات المقدسة    

فبعد مرور فترة مایقارب العشرین عام من المنع من تدخل المرجعیة ، مرجعیة السید الخوئي 

الدینیة في االزمات السیاسیة المتصاعدة كان على السید الخوئي ان یحدد موقفھ من طبیعة 

وذلك لعدم وجود سلطة ، فالجھود مھما تضاعفت التستطیھ ان تنقذ الموقف ، )٣(االحداث الجاریة 

  . )٤(علیا حاكمة فالخلل كان مستعصیا في المدینة بل كانت الفوضى ضاربة فیھا اطنابھا 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راھیم النصیراوي الشیخ اب، ))شخصیة  مقابلة (( ؛ ٤٥٣ص ،  في العراق اإلسالميالعمل ، عادل رؤوف )١(

   . ٢٧/٥/٢٠١٣ بتاریخ، 

من كتاب عبد المجید الخوئي ،دور الراحل عبد المجید الخوئي في االنتفاضة الشعبانیة،احمد كاظم البھادلي)٢(

  .١٦٧ص،) ٢٠٠٥  ،دار التنویر للطباعة والنشر: بیروت ( ،الرؤیا والنھج 

  . ٦٩ص، المصدر السابق ، علي عبد االمیر عالوي ) ٣(

 . ٢٢/١/٢٠١٤ بتاریخ ،النجف االشرف  ،احد رجال االنتفاضة  ،احسان العبودي ، ))مقابلة شخصیة (() ٤(

  



ید الخوئي التدخل لتھدئة في النجف االشرف استدعت من الس األوضاعان طبیعة 

ومبادئھ  اإلسالموالذي حث فیھ السكان على ضرورة التمسك بتعالیم  األولفجاء بیانھ األوضاع 

  :جاء فیھ 

... واجب على كل مسلم  أمرومراعاة مقدساتھ  اإلسالمعلى بیضة  الحفاظال شك ان : وبعد " 

رعایة ، الشرعیة  األحكامالرفیعة برعایة  اإلسالمیةبكم ان تكونوا مثاال صالحا للقیم  أھیب

في كل ما یصدر منكم  أعینكموجعل هللا تبارك وتعالى نصب ،  وتصرفاتكم  أعمالكمدقیقة في كل 

 ألنھاوكذلك جمیع المؤسسات العامة  وأعراضھم وأموالھمفعلیكم الحفاظ على ممتلكات الناس 

  . )١("حرمان الجمیع  منھاجمیع والحرمان ملك ال

خلق ھذا البیان استعدادا وھمھ تعجز اي قوة في حینھ عن خلقھا لدى الناس التي تحركت   

اد المنھوبة الى والم أعادة، المستشفیات  تأھیل،  دفن الجثث: یدانیة ملمعالجة المشكلة ال متضامنة

  .  )٢(نقل الجرحى ومعالجتھم، مخازنھا 

ضمت  في المدینة األوضاع وإدارة لألشرافتعیین لجنة علیا بكذلك قام السید الخوئي   

یة المعروفة التي كان لھا ثقل اجتماعي في النجف االشرف وذلك نالدی األسماءاللجنة عدد من 

  :شعبان جاء فیھ  ٢٠عبر بیان ثاني للسید الخوئي نشر یوم 

 األمنبمرحلة تحتاج فیھا الى حفظ النظام واستتباب  األیاموبعد فان البالد تمر في ھذه " 

العامة والشؤون الدینیة واالجتماعیة تماشیا مع خروج  األمورعلى  واألشراف ولالستقرار

من اجل ذلك نجد ان المصلحة . الصحیحة الى التسیب والضیاع  اإلدارةالمصالح العامة عن 

شؤونھ كلھا بحیث یكون  أدارةعلى  باألشرافالعامة للمجتمع تقتضي منا تعیین لجنة علیا تقوم 

 . )٣("وما یصدر عنھا یصدر عنا ،  یناأر رأیھا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )    (للمزید ینظر ملحق )١( 

  . ٢٤٤ص، المصدر السابق ، صفاء الدین تبرائیان  )٢(

  ).  (للمزید ینظر ملحق )٣(

  

  



   - :ھم  أعضاءتكونت ھذه اللجنة من تسعة 

 .السید محي الدین الغریفي  -١

 .السید محمد رضا الخلخالي  -٢

 .السید جعفر بحر العلوم  -٣

 .العلوم  السید عز الدین بحر -٤

 .السید محمد رضا الخرسان  -٥

 .السید محمد السبزواري  -٦

 الشیخ محمد رضا شبیب الساعدي  -٧

 .تقي الخوئي  السید محمد -٨

 )١(  السید صالح الخرسان -٩

 أموریم ظلتحدیات وكان علیھا العمل على تنكبیرة من ا أجواءھذه اللجنة عملھا وسط  باشرت

 إرسالخارج حدود مدینة النجف االشرف وان تعمل على  وان تضع تصورات لما ھ والمدینة 

التي كانت تعیش حالة اضطراب  األخرىممثلین عنھا وعن المرجعیة الى المحافظات والمدن 

عن المرجعیة  ممثلین إرسالالقیادة وفعال فان اللجنة عملت على  أزمةوالمعانات من  األوضاع

  . )٢(الى عدد من المدن

النجف من اجل حثھم  ألبناءان السید الخوئي وجھ نداءا  اإلسالمیةوذكرت جریدة الجمھوریة 

لمختلف المھن من مزارعین  األعمالعلى عودة الحیاة الى طبیعتھا من خالل العودة الى ممارسة 

الدوائر الخدمیة والصحیة ودعاھم الى المباشرة خاصة وفالحین وعاملین في دوائر الدولة و

لھدوء واالستقرار في ا كبیر في المساھمة بالحفاظ على االنداء دور االیومیة وكان لھذ بأعمالھم

  . )٣(المدینة

  من خالل تشكیل لجان  األموریم ظتحول بیت السید الخوئي الى مركز رئیسي للقیادة وتن

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . )   (ینظر ملحق للمزید  )١(

 طالب حوزة ، السید حسین الحكیم ،  ))شخصیة مقابلة ((؛  ١٣١ص، صدر السابق الم، د الطریحي محمد سع )٢(

؛  ١٥٩ص، ر السابق المصد، احمد عبد الھادي السعدون ؛  ٢٠/٧/٢٠١٣ بتاریخ ،النجف االشرف  ،

 .٢٢/١٠/٢٠١٣، النجف االشرف ، االمین العام لالنتفاضة الشعبانیة ، حیدر الكرعاوي ، ))مقابلة شخصیة ((

  . ١٩٩١/آذار / ١٢ بتاریخ،  ٣: العدد  ،النجف االشرف ، ) جریدة( )) اإلسالمیةالجمھوریة  (( )٣(



 اللجنة العسكریة فقد تكونت من ضباط بالجیش العراقي فأماسكریة ومدنیة ودینیة عقیادیة 

السید محمد تقي لمعرفة طبیعة الموقف وما ھو  من خالل بالمرجعیة الدینیةاتصالھا  باشرت

وفعال فقد تشكلت لجنة عسكریة سریة علیا ضمت كبار ضباط الجیش العراقي من ،  )٤(مطلوب

وفي مقدمتھم اللواء محمد الرویشدي وعباس الرویشدي وحسین حتیتة  ،النجف االشرف  أبناء

  . )١( ولوضع خطة دفاعیة عنھا في المرحلة الثانیة أولىالمدینة كمرحلة  أوضاع إلدارة

السید الخوئي دور رئیسي محوري في قیادة االنتفاضة فكانوا یرسلون من  ألبناءوكان   

وھنا فال بد من ،  )٢(ألیھھناك ونقل صورة كاملة  األوضاع لتنظیمنتفضة مقبل والدھم الى المدن ال

الموقف  إلنقاذالى محاوالت السید عبد المجید الخوئي المستمرة لالتصال بقوات التحالف  اإلشارة

  : وفي ھذا الصدد یذكر السید عبد المجید محاوالتھ المستمرة بالقول 

من اللجنة العسكریة  األحداثعلى  األشرافطلبت اللجنة المركزیة التي كلفت  األثناءفي ھذه " 

الموقف والتعرف على  أواللغرض معرفة ما یدور  ةیاسیة باالتصال بالقوات المتحالفوالس

وغیاب االتصال ... ل غیاب فرصة االتصال بالحكومة المركزیة ظالدولي من االنتفاضة وفي 

فة باعتبارھا موجودة في البلد او دولي كان البد من التوجھ للقوات المتحال إقلیميطرف  بأي

 وسألنا، العسكریین  الضباطوبالفعل طلب مني التوجھ الى مدینة السماوة بصحبة عدد من 

موجودة على الطریق السریع الذي یربط  أنھاوجود قوات التحالف فاخبرونا  أماكنھناك عن 

وكان معھم كانت تستعد للرحیل  أمریكیةبین مدینتي السماوة والناصریة وھناك وجدنا قوات 

 باألوضاعمترجمون عرب وعندما حاول الضباط الذین معي الحدیث معھم قالوا ال عالقة لھم 

للرحیل فاتجھنا من ھناك الى منطقة نقرة السلمان  یتھیئونالداخلیة وان مھمتھم قد انتھت وھم 

الصورة  إیضاحم بنا منھمغاربة وطل حیث كان ھناك قوات فرنسیة معھم مترجمو جزائریون او

  . )٣( "لنا 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بتاریخ ،النجف االشرف ،في الجیش العراقيلواء متقاعد  ، اللواء محمد الرویشدي ، ))شخصیة مقابلة (( )١(

 .١٩٠ص، المصدر السابق ، ؛ نجیب الصالحي  ٤/٧/٢٠١٣

المصدر السابق ، ؛ احمد عبد الھادي السعدون  ١٦٩- ١٦٨ ص ، المصدر السابق ، جید الخوئي وحید عبد الم )٢(

 .١٥٩ص، 

دراسات  ((،الطائفیة واألزمة..القیادة الحركیة والمرجعیة أزمةبین  ١٩٩١عادل رؤوف االنتفاضة  )٣(

 .١٥١ص ،العدد  ، ٢٠٠٠اب ،   دمشق  ،)  مجلة())عراقیة

 



القوات  ركزتبعد ان ان تنھي االنتفاضة لقد استطاعت السلطة في نھایة المطاف 

 األعلىعبد ابو القاسم الخوئي  والسید السید  أبرزھمبیوت المراجع الكبار القصف على  الحكومیة

وتوجت ھذه النھایة باقتحام بیت السید الخوئي  ، د محمد محمد صادق الصدرالسبزواري والسی

والجدول ، الى االعتقال  من المقربین من السید ) ١٠٦(بلغ عددھم  واقتیاده مع عدد من العلماء

  ـ:التالي یوضح أسماء البعض منھم 

  

  )    ٤(   جدول                                         

  الجنسیة       العمر          االسم                     ت

  عراقي  سنة ٢٠  الشیخ محمد حسین شریف كاشف الغطاء  ١

  عراقي  سنة٦٥   السید محمد رضا محسن الحكیم  ٢

  عراقي  سنة  ٥٥  السید علي سعید الحكیم  ٣

  عراقي  سنة  ٢٤  السید احمد محمد جعفر الحكیم  ٥

  عراقي  سنة ٨٢  السید حسن القبانجي  ٦

  عراقي  سنة ٤٨  ابو الطابوق األمیرالشیخ عبد   ٧

  عراقي  سنة ٦٨  الشیخ احمد الدجیلي   ٨

  عراقي  ٦١  السید محمد تقي جعفر المرعشي  ٩

  عراقي  ٣٤  السید محمد باقر الشیرازي  ١٠

  عراقي  سنة ٢٣  السید عمار عبود بحر العلوم  ١١

  عراقي  سنة ٦٠  السید جعفر موسى بحر العلوم  ١٢

  عراقي  سنة ٥٥  السید عز الدین بحر العلوم  ١٣

  عراقي  سنة ٥٨  السید عالء الدین بحر العلوم  ١٤

  إیراني  سنة ٢٧  ابو القاسم الخوئي إبراھیمالسید   ١٥

  إیراني  سنة ٢٩  السید محمود عباس المیالني  ١٦

  إیراني  سنة ٥٨  عبد الھادي الشیرازي إبراھیمالسید محمد   ١٧

  إیراني  سنة ٨٩  السید مرتضى جواد الكاظمي الخلخالي  ١٨

  إیراني  سنة  ٤٠  السید مھدي مرتضى الخلخالي  ١٩

  إیراني  سنة ٢٢  السید محمد صالح مھدي الخلخالي  ٢٠



  إیراني  سنة ٦٣           السید محمد رضا زین العابدین الخلخالي  ٢١

  إیراني  سنة ٣٢  علي محمد تقي واعظ زادهالشیخ   ٢٢

  إیراني  سنة ٧٨  األحمديالشیخ علي اصغر محمد تقي   ٢٣

  إیراني  سنة ٥٥  السید حبیب حسن صالح حسینیان  ٢٤

  إیراني  سنة ١٩  السید محمد باقر حبیب حسینیان  ٢٥

  إیراني  سنة ٢١  السید محمد كاظم حبیب حسینیان  ٢٦

  ھندي  سنة ٥٢  احمدالسید عباس شاه حسین شاه   ٢٧

  ھندي  سنة ٢١  السید جواد عباس حسین شاه  ٢٨

  باكستاني  سنة ٥٠  إسماعیلالشیخ باقر موسى   ٢٩

  باكستاني  سنة ٢٣  إسماعیلالشیخ محمد جواد باقر موسى   ٣٠

  باكستاني  سنة  ٢٠  إسماعیلالشیخ محمد باقر باقر موسى   ٣١

  أفغاني  سنة ٣٥  هللا سلیمان محمود أسدالسید   ٣٢

  أفغاني  سنة ٣٤  الشیخ محمد ناصر مھراب علي دراب علي  ٣٣

  أفغاني  سنة  ٣٠  الشیخ محمد جعفر میرزا حسین غالم علي  ٣٤

  أفغاني  سنة ٤٥  السید ھاشم علي كریم مسلم  ٣٥

  أفغاني  سنة ٣٢  محمد حسین محمد علي غالم حسین  ٣٦

  لبناني  سنة ٤٨  الشیخ طالب الخلیل  ٣٧

  لبناني  سنة ٤٠  الفقیھالشیخ ھادي مفید   ٣٨

  لبناني  سنة ٣٥  الشیخ صادق محمد رضا الفقیھ  ٣٩

  لبناني  سنة ٣١  الشیخ علي جعفر  ٤٠

  بحریني  سنة ٢٨  حسن علي كاظم آل شرف السید  ٤١

  بحریني  سنة ٢٢  الشیخ جعفر عبد هللا مختار  ٤٢

  بحریني  سنة ٢٣  الشیخ علي موسى الحوري  ٤٣

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  (                 ) .ملحق : لمعرفة المزید ینظر 

  



  :  بالقولو ذكر عملیة االعتقال تقریر منظمة العفو الدولیة 

احتجزت قوات الحكومة العراقیة آیة هللا العظمى السید ابو  ١٩٩١آذار / مارس  ٢٠في "

وذلك عقب قیامھا بمداھمة ، للمسلمین الشیعة منزلة  األعلىالقاسم الخوئي المرجع الدیني 

مسلحة لمنزلھ بمدینة النجف االشرف جنوب العراق والقي القبض أیضا على سبعة افراد من 

وقیل ان جنودا عراقیین ... كانا معھ وقت المداھمة  أبنائھعائلة آیة هللا الخوئي منھم اثنان من 

  )١("منزل آیة هللا الخوئي عند مداھمتھ  قتلوا عدد من الناس حاولوا الدفاع عن 

  :عملیة االعتقال نقال عن شھود عیان ووصف تقریر منظمة الشرق االوسط   

من القادة وعددا من  وأربعة اإلمام اعتقلوامن بیتي عددا من الجنود عندما  أراقبكنت "

، الذي یزید عمره على التسعین عاما على السیر بدون مساعدة  اإلمامالمنتفضین وقد اجبروا 

،  األرضوعند ذلك ساعده ابنھ لرفعھ من  األرضونظرا لعدم استطاعتھ المشي فقد سقط الى 

  . )٢(" الى مكان االعتقال  أخذهوتم 

اجبره النظام خاللھا على الظھور على شاشة  أیامالسید الخوئي في بغداد لمدة ثالثة  ىبق

  ذكر تقریر منظمة العفو الدولیة ھذه الحادثة بالقول.لتلفزیون ا

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تقریر منظمة العفو الدولة المرقم ، )) االشرف  مؤسسة الشھداء العامة في النجف: (( للمزید ینظر  )١(

 .حول اختفاء رجال دین وطالب من الشیعة ،  ١٩٩٣في نیسان  ١٤/٢/٩٣

 . ١٨٣ص ، المصدر السابق ، منظمة الشرق االوسط : نقال عن  )٢(



ان عائلة آیة هللا الخوئي تعتقد انھ لم یقبل الظھور على التلفزیون العراقي اال تحت اكراه "

 .)١("وان السلطات كانت قد ھددت بتدمیر مدینة النجف ان ھو اصر على الرفض شدید 

 اإلقامةوفرضت علیھ  ،آذار/  ٢٢یوم  سراحھ ھو وابنھ السید محمد تقي أطلقثم بعد ذلك  

ثم بعد ذلك اغتیل نجلھ ،   )٢(١٩٩٢عام  أبالجبریة في منزلھ في الكوفة حتى توفي في شھر 

  لتنتھي بذلك مرحلة  ، )٣(كربالء نجف ـ السید محمد تقي في حادث سیر مدبر على طریق

ف التي مھمة من مراحل المرجعیة الدینیة التي اتسمت مواقفھا بالمد والجز وذلك بحسب الظرو

  .)٤(كانت تحیط بھذه المرجعیة

 إساءةباالنتحار وفیھ  أشبھمقابلھ یكون  اإلسالميمثل نظام البعث في الحكم فان العمل 

وجودھا  إنھاءوھذا ما كان یخطط لھ النظام من ، لمنصب المرجعیة العلیا ومبرر للقضاء علیھا 

في  الدینیة ووجود المرجعیةدور المرجع للعمل على حفظ ھیبة  یأتھنا  و ، كعقبة في طریقھ

 أبناءالنظام القمعیة ضد الشعب العراقي عامة و  أعمالخاصة بعد ان ازدادت ، النجف االشرف 

النجف االشرف بوجھ خاص تزامنا مع وصول السید ابو القاسم الخوئي الى منصب المرجع 

السید الخوئي وعند عامة الشعب ان النظام  األعلىللطائفة وكما ھو مؤكد عند المرجع  األعلى

العراقي لم یكن یمنعھ شي من التجاوز على كل ما ھو مقدس حتى وان كان ذلك التعدي على مقام 

واعتقال السید الخوئي مع  االنتفاضةحصل بعد انتھاء  وفعال فان ھذا ما، المرجعیة العلیا للشیعة 

  .)٥( دون رادععائلتھ  أفراد

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في  ١٤/٢/٩٣تقریر منظمة العفو الدولیة المرقم ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف (( )١(

 .حول اختفاء رجال دین وطالب من الشیعة  ، ١٩٩٣نیسان 

 .١٤٧ص ، ) ١٩٩٨، دار الھادي : بیروت  (،الخوئي  األمامسیرة وحیاة ، احمد الواسطي  )٢(

 .٦٧-٦٦ص  ، المصدر السابق ، خوئي الخیریة ال األماممؤسسة  )٣(

  .١٣٩ص ، المصدر السابق ، احمد عبد الھادي السعدون  )٤(

 

السید ، ))شخصیة مقابلة (( ؛ ٥/٤/٢٠١٢بتاریخ ، سید جواد الخوئي ال،  ))شخصیة مقابلة (( )٥(

 .٢/٧/٢٠١٣ بتاریخ  ،النجف االشرف ، رجل دین ، حسین الحكیم 



   

  الفصل الثالث                                              

  وأسباب فشل  دخول قوات الحرس الجمهوري الى مدينة النجف االشرف     

  االنتفـاضة ونتائجها                                     

  دخول قوات الحرس الجمهوري الى مدينة النجف االشرف: المبحث األول  

  أسباب فشل االنتفـاضة    :المبحث الثاني  

  :الموقف الدولي من االنتفـاضة  : أوال  

  أـ  موقف الواليات المتحدة األمريكية من االنتفـاضة  

  )السعودية أنموذجا(بـ  موقف دول الخليج العربي  

  جـ  الموقف اإليراني  

  األسباب الداخلية: ثانيا  

  أوضاع المدينة بعد قمع االنتفـاضة: المبحث الثالث  

  

   



  

  

  

                          

  ولالمبحث األ                                      

  دخول قوات الحرس الجمهوري مدينة النجف االشرف      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  - :فشل االنتفـاضة ودخول قوات الحرس الجمهوري مدينة النجف االشرف  

 تستمر لم تيوال البصرة من المنتفضة للمحافظات الحكومة استرداد عملیة بدأت  

 الحرس قوات بقیادة المدینة على الھجوم بدا ٦/٣/١٩٩١ یوم ففي فقط أیام ثالثة سوى انتفاضتھا

 الحرس قوات من رئیس بشكل مؤلفة كانت المدن ھاجمت التي القوات أن أذ،  )١(الجمھوري

 روالتأثی الحجم حیث من محدود االنتفاضة قمع بعملیات الجیش اشتراك كان فقد الجمھوري

  :  أھمھا عوامل لعدة وذلك

 تجھیزاتھا من األكبر القسم تركت إن بعد الكویت من الجیش تشكیالت انسحبت -١

 أصبح أن بعد الكویت ارض فوق معطلة أو معطوبة أو مدمرة ومعداتھا وأسلحتھا

 لھ یرثى وضع في الجیش

 وطبیعة الصف وضباط الجنود من الجیش منتسبي لعموم االجتماعیة التركیبة -٢

 . المنتفضة المحافظات من% ٩٠ عن نسبتھم تقل ال والتي االجتماعیة حداراتھمان

 من الكثیر كان ولذا والقومیة الوطنیة ومفاھیمھ الخاصة تقالیده لھ العراقي الجیش -٣

 تیسر بعدم ذلك مبررین العشوائي بالقصف القیادة أوامر تنفیذ عن یمتنعون ضباطھ

 .)٢( ) ومعدات أسلحة( اإلمكانیة

 منظمة عسكریة خطة وجود وعدم الثقیل التسلیح وضعف المركزي التنظیم غیاب سمح

 لقوات یكن ولم الشامل الدمار بأسلوب تتفوق أن أصال المتفوقة الجمھوري الحرس لقوات

 للسكان الشاملة اإلبادة دون یحول  أخالقي او أنساني أو دیني مبدأ الجمھوري الحرس

 أي انعدام ذلك على ساعد والمكتبات والجوامع األثریة اكنواألم المقدسة واألضرحة والبیئة

 وال، سواء حدٍ  على األجنبیة او العربیة الحكومات من وال العام الرأي من ال دولي احتجاج

 وتحركھا بغداد في بالتحسب الحكومة انشغال ومع.)٣(اإلنسان حقوق منظمات من

 لیال البغدادیة األحیاء معظم إلى كھربائیةال الطاقة إعادة الخارج في والمخابراتي الدبلوماسي

المناطق األخرى  تلتھا الفقیرة المناطقب غیرعادتھا وعلى المرة ھذه بدأت إذ عالیة وبسرعة

  التحرك بدأت بغداد مناطق كامل على سیطرتھا فرض من تأكدت وعندما أمنیة ألسباب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٩ السابق المصدر،  األوسط الشرق منظمة ؛ ١٥٣ص،  السابق المصدر،  الحجیمي رزاق فؤاد )١(

 .١٢٥-١٢٤ص  سابقال المصدر،  مار فیبي ؛ ٢٩٩ص،  السابق المصدر الصالحي نجیب )٢(

 . ٣٦ ص،  السابق المصدر،  یاسین نبیل )٣(



 وبإمرتھ شرع وقد،  )١(البصرة على حملة العسكریةلل قائدا المجید حسن علي أرسلت إذ خارجھا

 من القوات تمكن إلى المصادر اغلب أشارت إذ آذار) ٦( یوم من ابتداءً  العمل الثالث الفیلق

 الحرس قوات اتبعتھا التي المنھجیة تشابھت .)٢( الیوم لكذ من ابتداءً  البصرة أحیاء بعض دخول

 إطالق ثم عشوائیا المدن بقصف البدء حیث من المنتفضة المدن على ھجومھا في الجمھوري

 اختراق عملیة لتسھیل بالھجوم العمودیة الطائرات دور یأتي ثم علیھا ارض ارض صواریخ

  .)٣(األرضیة القوات

 یدرك كان النظام الن ذلك كبیرا ثقال االشرف النجف دینةلم العراقیة الحكومة أعطت  

، )٤(مكان كل في االنتفاضة تأجیج استمرار إلى سیؤدي النجف في االنتفاضة استمرار إن جیدا

 وبابل كربالء مثل بھم المحیطة للمحافظات إسناد مصدر كانوا النجف ثوار فان أخر جانب ومن

 استمراریة في كبیر اثر المحافظات باقي إسناد في الثوار أداه الذي الدور لھذا وكان والقادسیة

  .)٥(المناطق تلك في االنتفاضة

 تقوم الحكومة خطة كانت وقد ١٢/٣ یوم االشرف النجف مدینة على المكثف الھجوم بدا  

 القوات مع )٦(كامل حسین بقیادة كربالء انتفاضة على للقضاء أرسلت التي القوات تلتقي أن على

 المتمثلة الرئیسة النقطة في )٧(رمضان یاسین طھ بقیادة الحلة انتفاضة على للقضاء تأرسل التي

   أحداث من فیھا جرى ما اعةضوف كربالء مدینة على الھجوم أنباء وصلت .االشرف بالنجف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب مكتب رئیس اركان الجیش الى قیادات العملیات في )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف (( )١(
 .قواطع المسؤولیة حول توزیع  ٢٤/٣/١٩٩١بتاریخ  ٤٢٣٧المحافظات بالعدد 

 .٤٠٢ص،  السابق المصدر،  ألعبیدي سعد )٢(

 . ١٧٩ص،  السابق المصدر،  األوسط الشرق منظمة )٣(

 . ١٩٤ص،  السابق المصدر،  ألصالحي نجیب ؛ ٢٨٩ص.  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء )٤(

 .٢٨٩ص،  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء  ؛ ٨٢- ٨١ص،  ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم حسن )٥(

 التي الشخصیات أكثر من یعتبر،  العراقیة تكریت مدینة في ١٩٥٤ عام ولد ) :١٩٩٦ـ١٩٥٤(حسین كامل  )٦(
 كانت حیث العراقیة الدولة في علیا اداریة مناصب تولى العراق في الجمھوري الحرس قوات بناء في ساھمت
                          الحرة الموسوعة ینظر للمزید.١٩٩٦ عام توفي، بإمرتھ تأتمر واإلدارات القیادات من العدید

ar.wikipedia.org 

 على وحصل بھا ونشا فالحیھ لعائلة ١٩٣٨ عام الموصل في ولد.....) :ـ ١٩٣٨(طھ یاسین رمضان  )٧(
 شارك ثم،  ١٩٥٦ عام في البعث حزب الى انضم،  الشبك الكرد الى أصولھ في یرجع منھا العامة الثانویة
                                   الحرة الموسوعة ینظر للمزید. الدولةو الحزب في إداریة مناصب لیتولى ١٩٦٨ بانقالب

ar.wikipedia.org             



 القوات تكون وقد شدید لقصف تعرضت المدینة إن عیان شھود وذكر االشرف النجف إلى

 الشباب من النجف أھالي من قوة فساندت ھناك الكیماویة األسلحة استخدمت الحكومیة

 في الحالة تردي بعد االشرف النجف مدینة یسود القلق بدا فقد ھنا ومن كربالء مدینة ینالمتطوع

 أضرار وإحداث المقدسة للعتبات المدفعیة قصف أخبار وصلت إن بعد خاصة كربالء مدینة

  .)١()السالم علیھما( العباس وأخیھ الحسین اإلمام مرقدي في جسیمة

 أضرار الى أدت مكثفة بصورة االشرف النجف لمدینة العشوائي القصف عملیات بدأت  

 إلى الدبابات دخول مھمة تسھیل لغرض جوي استطالع عملیات رافقھا المدینة بأحیاء كبیرة

 قبیل من األھالي بین اإلشاعات بث في المخابرات عناصر بعض دور ھنا ننسى وال،  )٢(المدینة

 ھؤالء وان األخالقیة والقیم لمبادئا عن شي تعرف ال عناصر من یتألف جلھ المھاجم الجیش إن

،  الكیماویة باألسلحة تقاوم مدینة أي لضرب مستعدون وإنھم علیھ القبض یلقى من كل یذبحون

 االنسحاب على إجبارھم وبالتالي السكان نفوس في الرعب الخوف بث منھا الھدف كان التي و

  .)٣(مقاومة دون من المدینة وترك

 للمواجھة استعدوا وقد المدینة مداخل في یتمركزون الثوار بقي ذلك رغم ولكن  

 الجمھوري الحرس لقوات كامل استعداد قابلھا،  )٤(ذخیرة من لدیھم ما وبكل البسیطة بأسلحتھم

 ھذه كامال لیتوجھ وحلفائھا األمریكیة المتحدة الوالیات ھجمات أمام كبوتھ من للتو خرج الذي

 الشعب حساب على الخارجي العدو أمام المنكسرتین یةوالمعنو العسكریة سلطتھ لیستعید المرة

 الخاصة والقوات الجمھوري الحرس دور وان باق النظام أن أكدت كلھا فالظروف العراقي

  .)٥(بدا قد المتعددة الحكومیة القمع وأجھزة

 سكانھا بعض ھروب إلى أدى ما متقطعة بصورة االشرف النجف مدینة قصف استمر  

   لھ یسبق لم بشكل والقذائف بالصواریخ المدینة استھداف كان فقد ینةالمد أحیاء عموم من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشیخ، ))شخصیة  مقابلة(( ؛ ٨٢ص ، ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم حسن ؛ (      ) ملحق ینظر )١(
 . ١٩/١٠/٢٠١٢ االشرف النجف،  الغطاء كاشف شریف

 النجف،  سعیدة ابو حسین السید ،)) شخصیة  مقابلة(( ؛ ١٩٨ص، السابق المصدر،  األوسط الشرق منظمة )٢(
 . ٢٠١٣/ ٢٣/٩،  االشرف

،  السبزواري علىاال عبد علي السید،  ))شخصیة  مقابلة(( ؛ ١٧٣ص، السابق درمصال،  جیميحال فؤاد )٣(
 . ٥/٢٠١٣/  ٢٥بتاریخ  ، االشرف النجف

  . ٢٣/٥/٢٠١٣ بتاریخ ، الشرف النجف.  سانالخر صادق السید،  ))شخصیة  مقابلة(( )٤(



 من قادمةالالعسكریة  القوات بین و الثوار بین عنیفة مقاومة حدوث ١٢/٣یومشھد  وقد،مثیل

 كان كربالء طریق على الكفل جسر الجیش عبور عند رمضان یاسین طھ بقیادة بابلمحافظة 

 التالي للیوم التریث على الحكومیة القوات أجبرت المقاومة شدة إن إال المدینة إلى الزحف ھدفھا

  .)١(المدینة على القصف حدة ازدیاد مع

 دون ومن آذار/١٣ یوم حتى تمراس الذي المدینة قصف الحكیم حسن المؤرخ وصف  

  : قائال انقطاع

 الطائرات وكانت االشرف النجف مدینة على تنھال ارض_ارض صواریخ أصوات سمعنا"
 المدینة إن حسبنا حتى،  النجف أرجاء جمیع على قذائفھا تصب المدى البعیدة والمدفعیة

  . )٢("األرض مع سویت

 خاللھا تم.  أیام أربعة لمدة رفاالش النجف مدینة على العشوائي القصف استمر

 والحق. )٣(الذھبیة القبة أصابالذي  الشریف الحیدري الصحن قصف آذار/ ١٤ یوم وبالتحدید

  . )٤(للصحن الخارجي بالسور أخرى جسیمة أضرار

 وصفت فقد ذلك رغم ولكن،  النواحي جمیع من متكافئا الطرفین بین القتال یكن لم  

 ذلك یعود وربما، )٥(المنتفضة المدن كل بین من صعوبة المعارك اشد من بأنھا النجف معارك

 منالمتطوعین  الشباب من كبیرة مجموعات لتاستقب قد كانت مدینةال إن إلى منھ جزء في

 الذي العشوائي القصف من وأھلھا حمایتھا لغرض للمدینة جاءت والجنوب الوسط محافظات

   برتب النجف أھالي من ضباط تبنى و،  )٦(  الجمھوري الحرس قوات تعرضت لھ من قبل

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٥ص،  السابق المصدر،  یاسین نبیل )٥(
 النجف،  التمیمي ھاديالدكتور ،  ))شخصیة  مقابلة(( ؛  ٨٣ص، ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم سنح )١(

 . ٢٥/٥/٢٠١٣،  االشرف

 . ٨٤ص،  ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم حسن )٢(

 .ص(          )  ملحق ینظر )٣(

 .ص(          )  ملحق ینظر )٤(

 . ١٣١ ص،  السابق المصدر،  مار فیبي )٥(

 . ٢٥/٥/٢٠١٣بتاریخ ، النجف االشرف ، الدكتور ھادي التمیمي ) )مقابلة شخصیة (( )٦(



  ــ: )١(الضباط ھؤالء ابرز ومن مدینتھم عن الدفاع خطة عالیة

 الرویشدي عباس -١

 البستاني الحسن عبد -٢

 حتیتھ حسین -٣

  شكر موسى -٤

 .الجزائري غالب -٥

 على أصر من إال،  منھا القریبة القرى إلى المدینة سكان معظم رحیل الفترة ھذه شھدت

 الحیاة مظاھر جمیع من تخلو قتال ساحات المدینة شوارع أصبحت و، داره الزم فانھ البقاء

 بصاروخ قصفت التي المدینة شارع منطقة مثل آمنھ سكنیة مناطق القصف أصاب فقد

ً  ٨٠ حوالي مقتل إلى أدى ما ارض ارض  وصاروخ،  أصحابھا على الدور وتھدیم شخصا

ً  ثالثین من أكثر وھدم یدةالجد منطقة استھدف أخر  منطقة في وقع أخر وصاروخ،  بیتا

  .  )٢(شخص) ١٥٠( من أكثر ضحیتھا وذھب،  حنون

 قابلھا،  المدینة قصف استمر حیث آذار ١٥-١٤ األیام خالل المدینة أحوال تختلف لم  

 رصخی وأبو المشخاب مثل المجاورة المناطق وأبناء النجف أھالي من الثوار قبل من دعوات

 للمقاومة سمح مام،  سریعة استجابة الدعوات ھذه القت وقد،  عنھا والدفاع للمدینة للعودة

 في.  )٣(المدینة على ثقلھا ركزت التي الحكومیة بالقوات قیاسا الطویلة الفترة ھذه باالستمرار

 عبارات تحمل رسمیة بیانات تذیع وھي بالتحلیق المروحیات فیھ استمرت الذي الوقت

 بالعقاب الحكومیة القوات ویقاوم السالح یحمل من كل وتتوعد" غوغاء،  خونھ،" نمخربی"

  .)٤(الشدید

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٨٥ – ٨٤ ص،   ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم حسن )١(

 ألف ٨٥و ارض – ارض صاروخ ٣٨ بـ الفترة ھذه خالل قصفت االشرف مدینة ان وتجدر االشارة الى  )٢(
 . ٣٥ص،  السابق المصدر،  الماجد ماجد:  ینظر.  قذیفة

 .٢٧/٥/٢٠١٣،  االشرف النجف،  النصیراوي إبراھیم الشیخ،  ))شخصیة  مقابلة(( )٣(

 .٨٣ص،  اغتصاب و قتل عن موسوعة،  الحكیم صاحب ؛ ٨٥ص،  ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم حسن )٤(



 الجیش بدا ثم،  جداً  كبیر بشكل علیھا القصف واشتد جانب كل من المدینة طوقت  

 القوات استخدام وبسبب"  الیوم بعد الشیعة"  شعار حملت التي بالدبابات المدینة نحو بالزحف

 منع في األثر لھ كان ما الدبابات أمام للسیر)  ونساء أطفال(  البشریة الدروع كومیةالح

  .)١(الالنسانیة الطرق بھذه المدینة دخلت التي الدبابات تلك مقاومة من المنتفضین

 إلى والوصول المدینة إلى الدخول النظام قوات استطاعت آذار/١٦ یوم من ابتداءً   
ً  حسین صدام وجھ یومال ھذا مساء وفي،  مركزھا  فیھ تعرض العراقي الشعب إلى خطابا
  :جاء فیھ  والغوغاء بالخونة باالنتفاضة القائمین ووصف،  العراق إلحداث

   الخونة من قطعان خارجھا من البالد داخل إلى تسللت بالذات الوقت ھذا في"   

  التخریبو واإلرھاب الدمار لتنشر المزورة العراقیة الھویة حملة الحاقدین    

   السبیل ضلوا غوغاء یعاونھم الجنوبیة العراق وقرى مدن من عدد في والنھب    

  وصار والحلة والنجف وكربالء والناصریة والعمار البصرة في وذلك الصحیح  

   المعزولة الجیش وثكنات قطعات بعض یھاجمون المارقون الخونة ھؤالء  

  .)٢"(العدوان نیران تأثیر تحت والمنسحبة  

 العراقیة بالشؤون االیراني التدخل مسالة على ھذا خطابھ في حسین صدام ركز  
  . باالنتفاضة بدر قوات تدخل على یؤكد كان اخرى جھة ومن،  جھة من الداخلیة

 انتشرت كما،  الرئیسیة شوارعھا في المدینة إلى دخولھا بعد الحكومیة القوات انتشرت

 التي العوائل من المئات للصحن التجأ حیث،  یفالشر الحیدري بالصحن المحیطة بالمنطقة

 لكن . بھم األذى إلحاق من الھاجمة القوات ستمنع المكان قدسیة إن منھا ظنا المدینة في بقت

 العوائل جمیع من وإفراغھ الشریف الحیدري الصحن نحو بالتوجھ جاءت الحكومیة األوامر

 الكبیر للسوق والمقابلة للصحن یسيالرئ الباب صوب المدافع فوجھت،  إلیھ التجأت التي

 بأعلى الكائن الجدار نحو موجھة أخرى قذیفة تلتھا ثم، فأحرقتھا الباب على قذیفة وأطلقت

 القصف بعدھا بدا .)٣(المطھر المرقد من الجانب بھذا أضرار فألحقت الكبیرة الذھبیة الباب

 عملیات تلتھا ثم واحدة بطلقة الحرم شباك فأصیب،  الحرم داخل إلى الخفیفة باألسلحة

   لیعرضوا علیھم القبض القي فقد الرجال اما،  وأطفال نساء من الموجودین لجمیع تصفیة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الشرق منظمة ؛ ٢١٢ص،  السابق المصدر،  االسدي مختار ؛ ٦٠ص،  السابق المصدر،   غالبریت بیترو )١(
 . ١٧٩ ص،  السابق المصدر،  األوسط

 . ٤٥٥ـ ٤٤٧ص، المصدر السابق ، مجموعة من الباحثین والمؤلفین : ینظر نص البیان في  )٢(

 (    ) ملحق ینظر )٣(



  .)١(معھم قیقبالتح المختصة الجھات على

 سجلتھا مدة أطول وھي أیام سبعة لمدة االشرف النجف في المنتفضین مقاومة استمرت  

 الھجوم كان فقد وشراستھا قوتھا بكل ھاجمت التي الحكومیة للقوات مقاومتھا في عراقیة مدینة

 والتي المدینة شوارع في األبریاء من العدید قتل إلى أدى قد االشرف النجف مدینة على

 بید الجمیع ومصیر أمان وال،  طعام وال،  كھرباء وال،  ماء فال لھا یرثى حالة في صبحتأ

 ولكن،  المؤن في وخسائر وجرحى قتلى من كبیرة خسائر تكبدت والتي، )٢(دخلتھا التي القوات

 التي األمور مقدمة في كان المنتفضین عتاد نقص مع للمدینة المحكم والحصار المستمر القصف

 والعدد العدة في التباین إن القول یمكن لذا المدینة على السیطرة من الجمھوري لحرسا مكنت

 دخول عملیة مھدت التي الرئیسیة العوامل ھي محدد وھدف واضحة قیادة وجود وعدم والقوة

  .المدینة إلى الحكومیة القوات

 التي السرعة وھما بالمالحظة جدیران عامالن مالحظة من البد االنتفاضة قمع دراسة عند 

،  االنتفاضة بھا أخمدت التي والوحشیة،  نفسھ وتنظیم السلطة استعادة من النظام خاللھا تمكن

 من سیتمكن النظام إن احد یتوقع ولم جدا كبیرة كانت الثانیة الخلیج حرب في النظام فھزیمة

 كانت التي ريالجمھو الحرس قوات إقحام إن إال ،)٣(السرعة بھذه المدن على سیطرتھ استعادة

 صالحیات وإعطاءھا الجرائم من لھا یحلو ما بارتكاب وخولھا خاصا إعدادا مسبقا أعدھا قد

 )٤(االنتفاضة على القضاء عملیة سھلت األمر اقتضى إن المدن تدمیر حد إلى تصل واسعة

ونھم وك اآلخرین مع تعاملھم في القسوة عنھم عرفت قاده بإمرة كانت القوات ھذه وان خاصة

  . )٥(حسین لصدام ثقة محل یمثلون

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٢و ،المصدر السابق  ، شكر محمد علي كاظم  )١(

 ماجد؛  ١٨٠ ص،  السابق المصدر،  األوسط الشرق منظمة؛  ١٩٥ص،  السابق المصدر،  ألصالحي نجیب )٢(
 . ٣٦ص،  السابق المصدر،  الماجد

 . ١٣١ص،  السابق المصدر،  مار فیبي )٣(

 صاروخ ٢٣٨٨ نتفضةمال المدن بھا قصفت التي خالصواری عدد بلغ ؛ ٣٥ص،  السابق المصدر،  یاسین نبیل )٤(
كتاب غرفة العملیات في بغداد حول موقف قاذفات ، )) مؤسسة الشھدا العامة في النجف (( : رینظ للمزید

 ) .         (  ملحقینظر .  ١٠/٤/١٩٩١ولغایة  ١٧/١/١٩٩١الصواریخ للفترة 

 ومحمد،  رمضان یاسین وطھ،  المجید حسن علي:  ھم االنتفاضة قمع في ساھموا الذین القادة ابرز من كان )٥(
تم ترفیعھم الى رتب عسكریة  والذین.  النومان صالح وعزیز،  كامل وصدام، كامل وحسین،  زبیديال حمزة

قرار مجلس قیادة الثورة المرقم  ))مؤسسة الشھداء العامة في النجف الشرف (( . عالیة بسبب موقفھم ھذا 
  . ١٩٩١آذار  ٩بتاریخ ،  ٦٤



 وأصبحت آذار ١٧ یوم من ابتدءا بالكامل االشرف النجف على الحكومیة القوات سیطرت

 سكان إلى إنذار بتوجیھ الطائرات بدأتآذار ١٨وفي ،  االنتفاض مظاھر جمیع من خالیة المدینة

 عن البحث یتم إن اجل من المدینة وإخالء كربالء طریق إلى بالتوجھ وأمروھم المدینة

 المدینة في بقى ممن كبیر ددع فخرج النداء لھذا مدینةال أبناء واستجاب ، أبناءھا من المطلوبین

 قبل من العشوائي للقصف تعرض فقد كربالء طریق إلى توجھ من أما،  االتجاھات مختلف إلى

  .)١(سكانھا من خالیة شبھ المدینة أصبحت فقد وبھذا،  النظام مروحیات

 قوات دخول طریق عن وذلك االشرف النجف مدینة أحیاء شملت معظم تفتیش حملة بدات

 من عدد وعن عام بشكل الشباب عن بحثا.  بیتا بیتا وتفتیشھا السكنیة الدور مھوريالج الحرس

 في علیھ القبض القي ممن الشباب تجمیع تم،  خاص بشكل االنتفاضة في ساھم ممن المطلوبین

 في القتل إما اغلبھم مصیر فكان، بعضھم مع صوري تحقیق بعملیة البدء وتم. )٢(السالم فندق

 یتم حیث الرضوانیة معتقل إلى سوقھم أو، كربالء طریق في الغرض لھذا عدتأ جماعیة مقابر

 أثناء بوحداتھم یلتحقوا لم جنودا یكونوا إن إما وھؤالء اشتراكھم عدم من والتأكد معھم التحقیق

 االنتفاضة في اشتراكھم عدم ثبت دین رجال أو مدنیین یكونوا أن وأما،  بعدھا وما الحرب

 من كبیرة مجموعة من فیھ بما قصف السالم فندق فان حال أیة وعلى،  )٣(سراحھم فیطلق

 إلى الجمیع نقل شاب ألف) ٣٥( من بأكثر القتلى عدد قدر وقد،  المروحیة بالطائرات الشباب

  .)٤(جریحا وبقي یمت لم أومن منھم مات من سواء ودفنوا جماعیة مقابر

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 . ٢٨٧-٢٨٦ص،  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء ؛  ٢٢و  ،المصدر السابق  ، شكر محمد علي  كاظم )١( 

  . ٣٦٧ ص،  السابق المصدر،  ئیانتبرا الدین صفاء)٢(

  . ٢٧/٥/٢٠١٣،  االشرف النجف،  الخرسان صادق السید،  ))شخصیة  مقابلة(( )٣(

  .٥٠ ص،  السابق المصدر،  االوسط الشرق منظمة)٤(

  

  



  

  

  الثاني المبحث                                

  

  

  

  

  أسباب فشل االنتفـاضة    

  ضة  الموقف الدولي من االنتفـا  - :أوال

 موقف الواليات المتحدة األمريكية    -  أ

 )السعودية أنموذجا(موقف دول الخليج العربي    -  ب

 .الموقف اإليراني  -  ج

  األسباب الداخلية  -:ثانيا  

  

  

  

  

  

  

  



  -:موقف الواليات المتحدة األمريكية من قيام االنتفـاضة  /  اوال

 ال دیدةج معطیات من أفرزتھ وما العراق في الشعبیة االنتفاضة أحداث تطورل  كان

 لذلك االمریكیة المتحدة الوالیات نظر وجھة تغییر في كبیر دور بالالمباالة إزائھا الوقوف یمكن

 لكان المناسبة الظروف وجدت لو عارمة انتفاضة ھو إنما العراق في حدث فما، الثوري الحدث

 كثیرة دول مع مواجھة في االنتفاضة جعل ةفلالمخت الفشل أسباب اجتماع نإ إال حلیفھا االنتصار

 الوالیات بدأت العراق مدن اغلب في االنتفاضة اندالع فبعد الحاكم للنظام اجھتھامو عن فضال

 تحقیق سبیل في فعالیتھا وإضعاف بوجھھا والوقوف تحجیمھا على العمل األمریكیة المتحدة

  . )١() مغلوب وال غالب ال(  الخلیجیة المنطقة حرب في طبقت التي المعروفة المعادلة

 العراق قوة تدمیر ھو العراق على الحرب من األمریكیة المتحدة الوالیات ھدف كان

، ثانیا العربي الخلیج دول من وجیرانھ العراق بین الخالف تعمیق ثم.أوال واالقتصادیة العسكریة

 قائد أكده ما خالل من ذلك ویتضح )٢( المنطقة في للعراق القیادي الدور إلغاء إلى سعت وأخیرا

  : قائال تحدث عندما )٣(شوارتزكوف نورمان الجنرال الحرب في لتحالفا واتق

 كقوة ال إقلیمیة كقوة العراقي الجیش إضعاف غلى حریصة األمریكیة المتحدة الوالیات إن"
  :  كما اكد على ان.  "  داخلیة

 إن اكم،  بالكامل تمزیقھ تم العراقي الجیش وان تحقق الحرب من االستراتیجي الھدف إن"
  ).٤"(تماما تحطیمھا جرى قد للعراق والتكنولوجیة الصناعیة القدرة

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٩٦العدد ، ٢/٤/١٩٩١ الثالثاء، ) جریدة))(الصدر لواء (( )١(

 . ٢٣٩ ص،  التاریخ صدمة،  المؤمن ليع )٢(

ولد في والیة نیو جیرسي في الوالیات المتحدة  ـ) : ٢٠١٢ـ١٩٣٤(نورمان شواتزكوف ھربرت  )٣(
تولى قیادة شرطة نیو جیرسي ،  ١٩٥٦تخرج من االكادیمیة العسكریة االمریكیة عام ، االمریكیة 

دا لوزیر الحرب االمریكي في واشنطن اصبح مساع، بعدھا تولى تنظیم القوات االمنیة االیرانیة 
وتنقل بین الرتب والمناصب العسكریة حتى عین قائدا لقوات التحالف في حرب الخلیج الثانیة عام 

،  شوارتزكوف مذكرات:  بطل إلى یحتاجال األمر،  شوارتزكوف نورمان:  ینظر للمزید .  ١٩٩١
 .١٩٩٩،  العربي تابالك دار،  شقدم،  ٣ط،  الجابري غالب.  ود صدوق الدین نور:  ترجمة

 . ٤٥٠ـ٤٤٩  ص،  نفسھ المصدر )٤(



 أن فضلت و العراقي اقلیمیا الجیش دور تحجیم  األمریكیة المتحدة الوالیات حاولت   

 ولیس المسلحة القوات بھ تقوم عسكري انقالب طریق عن العراق في حسین صدام تغییر یكون

 تحدث عندما كتاب صدام الخارج من تحت الرماد إلیھ أشار ما وھذا،شعبیة انتفاضة طریق عن

  : العراقي الشعب انتفاضة إزاء األمریكي موقفال تحول عن

 القیام من بدال العراق في الحكم لتغییر عسكریا انقالبا تفضل كانت أسباب ولعدة واشنطن إن"
  . )١( "نظامھ من ولیس حسین صدام من التخلص تحاول فھي شعبیة بانتفاضة

 قیام حسین صدام على القضاء وراء من ترمي كانت األمریكیة المتحدة فالوالیات

 بشكل األمریكي الموقف تغیر فقد لذا  الخصوص وجھ على ولھا عموما للغرب موالیة حكومة

 ترتیب یتم ریثما الوقت لبعض حیا إبقاءه وفضلت ألصدامي النظام إسقاط خطط حول رسمي

  . جدید من العراق أوضاع

 باالنسحاب الجمھوري الحرس لقوات األمریكیة المتحدة الوالیات حسما كان فقد لذا

 حین شوارتزكوف أكده ما اوھذ المخطط اھذ من جزءً  الحرب وقف بعد العراق إلى عودةوال

  :قال

 استطاعتنا في وكان ھزمناه قد كنا اعني التقدم مواصلة ھي تعلم كما توصیتي كانت بصراحة"
 إبادة معركة إلى المعركة وتحویل المنافذ جمیع سد بإمكاننا كان بھ كبیر تدمیر أنزال مواصلة

 طرقا ترك ما وھو محدد ومكان محدد زمان في تتوقف بان یقضي قراراً  الرئیس واصدر
  )٢"(والتراجع للخروج إمامھ مفتوحة

  

  

  

 المصدر،  محمد علي احمد ؛ ٧٧ص،  السابق المصدر،  كوكبیرن وباتریك اندركوكبیرن: نقال عن  )١(
 .٣٠٣ص،  السابق

 

 حقبة النھایة بدایة الجنرال،  احمد سید رفعت ؛ ٣٧١ص،  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء )٢(
 التاریخ صدمة،  المؤمن علي ؛ ٣٦ص،  )ت .د ،  العربي الكتاب دار : القاھرة(،  والحرب الخلیج

  .٢٣٩-٢٣٨ص،  



 ما قراءة خالل من واضحا دویب االنتفاضة من األمریكیة المتحدة الوالیات موقف إن

 )١(صفوان خیمة في األمریكي والجانب العراقي الجانب بین ما اتفاق من إلیھ التوصل تم

 التركیز وتم،  ونتائجھا الحرب مجرى تطور عن العراقي الداخلي الوضع عزل تم فقد

 احتأت وقد،  العراقي النظام یؤدیھ إن یمكن الذي والدولي اإلقلیمي الدور أضعاف على

 قید دون الكویت من االنسحاب الجمھوري الحرس لقوات األساس بالدرجة االتفاقیة ھذه

 استخدام العراقي للجانب سمح كما،  بالكامل العراق إلى وحداتھ وعودة شرط أو

 بشكل الحلفاء قوات علیھا التسیطر التي العراقیة األراضي فوق الحربیة الطائرات

 شعبة وترك العراق تدمیر مھمة أنجز قد كان الدولي التحالف فان وبھذا، )٢(مباشر

  . حسین صدام نظام رحمة تحت المجھول لمصیره

أذ ، كان اجنماع خیمة صفوان بمثابة اعطاء صدام الضوء االخضر للقضاء على االنتفاضة 

كما سمحوا ، سمح للنظام العراقي استخدام الطائرات المروحیة لضرب المنتفضین ومدنھم 

  اذ في اللیلة، رقتین عراقییتین من الجیش كانتا تحت محاصرة الثوار في الناصریة بالمرور لف

  

 العراقي الجانب بین النار إطالق وقف قضیة تسویة تم،  العراق مع حدودیة كویتیة مدینة )١(
 جرى إن بعد،  ١٩٩١/آذار/٣ في مطارھا مدرج على نصبت خیمة في األمریكي والجانب
 شوارتزكوف الجنرال االجتماع في األمریكي الجانب مثل،  نبینالجا بین ذلك على التفاوض

 أھم.  احمد ھاشم سلطان اللواء بقیادة عسكري فریق العراقي الجانب ومثل،  التحالف قوات قائد
 :  االتفاق في جاء ما
 . الحلفاء أسرى جمیع عن الفوري اإلفراج  -  أ
 . الحرب أثناء المفقودین الجنود عن المعلومات تبادل   -  ب

  . الكویت في  األلغام حقول مواقع عن الكشف -ج

  .  إسرائیل ذلك في بما الحرب من المتضررین لجمیع تعویضات بدفع االلتزام -د

،  الموسوي حمزة جعفر ؛ ٣٩٠-٣٨٩ص،  السابق المصدر،  الرحمن حبیب: ینظر للمزید
 ص، ١لعدد ا،  ١٩٩٩ أیار، )مجلة)) ( عراقیة دراسات ((،  وإحداث وقائع صفوان معسكر
  . ١٦٠-١٥٩ص

 في تحلیلیة دراسة:  المحرم التاریخ،  یاسین نبیل؛  ١٢٩ص،  السابق المصدر،  راي میالن )٢(
 .٢٩ص، ) ٢٠٠٨،  للنشر نون : بغداد (، ٢ط، المعاصر العراقي السیاسي الفكر

 
 
 



 تھیأو األمریكیة القوات للثوارتدخلت معداتھا كامل الفرقتان تسلم نأ المفروض من كان التي

 من الثوار بعض دبتجری قاموا ثم. )١(بغداد إلى المنطقة من لتنسحبا الطریق لھا وفتحت الظروف

 ذي قار تيمحافظ في خاصة األسلحة مخازن إلى الوصول من اآلخر البعض ومنع،  أسلحتھم

  : بالقول ذلك معللین،  والسماوة

  )٢("ندعمھا أن نستطیع ال ونحن إسالمیة االنتفاضة إن"

 أسلحة مخابئ دخول من الثوار لحرمان منھجیة سیاسة ھناك أن یتضح ھذا نوم   

 العشوائي للمدن المنتفضة  القصف كما جرى،  كياألمریالجیش  سیطرة تحت كانت حكومیة

  :  قائال ذلك االنتفاضة في شارك عیان شاھد أكد فقد ورعایتھم أنظارھم تحت

 توقعنا أن بعد الھلیوكوبتر طائرات فوق قتحل وھي األمریكیة الطائرات عیني بأم شاھدت"
  )٣" (العراق في یجري لما صورا یلتقطون وكانوا موتنا مناظر یشاھدون وجدناھم مساعدتھم

 السیاسیة أو العسكریة الناحیة من سواء جدیدا مسارا یأخذ العراق في الوضع بدا وھكذا  

 وبدأت الموازین وتغیرت الخطط توانقلب الجدید منھجھ الغربي اإلعالم تابع فقد اإلعالمیة و

  :  لشعار وفقا تعمل األمریكیة المتحدة الوالیات

  )٤(" قوي عراق من خیر ضعیف صدام" 

 مونت،  واشنطن،  لندن( الرئیسیة المحطات خالل ومن الغربي األعالم بدا األساس ھذا وعلى

 ومنھا .الحكومیة سیطرةال عودة إلبراز كاذبة أخبار واختالق االنتفاضة أخبار تعتیم)  كارلو

 وقد ھناك االنتفاضة لقمع البصرة إلى الجمھوري الحرس من كبیرة لقوات حسین صدام إرسال

  السیطرة إلعادة األخرى تلو الواحدة المنتفضة العرقیة المدن نحو التقدم من القوات ھذه تمكنت

  

 . ١٩٦ص،  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء )١(

 آذار، بیروت،  )مجلة))(عراقیة دراسات ((، االنتفاضة إحباط عوامل، رونوآخ الرزاق عبد حامد )٢(
 . ٣٨٠ص،  انتفاضة شعبان  وقائع إلى نظرة النجف،  الحلي ولید،  ١٢٢ص، ٢العدد  ،  ١٩٩٧

 .میثم الشیباني ،  عیان شاھد )٣(

 اریك ؛  ٣٣٥-٣٢٧ص ص، السابق المصدر،  عواد الحسین عبد -: ینظر الموضوع ھذا حول)٤(

  .٧٠٩ص،  السابق المصدر،  دافیس

 



  . )١(علیھا

 فالوالیات،  أمریكیة نظر وجھة من یبرره ما االنتفاضة بتصفیة األمریكي للقرار كان

 المحبط العربي للشارع الثقة تعید قد ألنھا الشعبیة باالنتفاضة التغییر تفضل ال األمریكیة المتحدة

 اغلب فان آخر جانب ومن جانب من ھذا،)٢(أخرى حاالت أمام المغلق الثورة طریق وتفتح

 بالوالیات صلتھا من أكثر وإیران بسوریا وثیقة صلة على كانت العراقیة المعارضة حركات

 ھؤالء یتصرف أن إلى بالتالي سیؤدي ما وھذا معھا حسنة عالقتھا كانت وان األمریكیة المتحدة

 التحالف دول إن ثم، )٣(وكینوممل كمصنوعین ولیسوا شرعیین ومالكین وسلطة قرار كصانعي

 برنامج إكمال سیتم أساسھا على والتي للصدور المعدة )٤(القرارات من سلسلة أعدت قد كانت

 على للحصول السلطة رأس على صدام یكون أن الطبیعي من وكان العراقیة الدولة قوة تفریغ

 األمن مجلس نع إصدارھا تیسر لما االنتفاضة نجحت لو التي القرارات تلك على توقیعھ

  : قائالً  عالنیة صرح بوش جورج األمریكي الرئیس نالحظ لذا. )٥(الدولي

  . )٦(" بذلك التكھن استطیع وال الراھن الوقت في لیس لكن المحالة ساقطة صدام حكومة إن" 
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 المصدر،  محمد علي احمد ؛ ٧٨-٧٧ ص،   السابق المصدر،  كوكبیرن وباتریك اندروكوكبیرن )١(
  .٣٠٣ص،  السابق

 .٢٣٧ص،  السابق المصدر،  العلوي حسن )٢(

 .١٤٩ص ،  السابق المصدر،  ستانسفیلد جاریت ؛ ٧٤ص، السابق المصدر،  الطائي قاسم )٣(

 الذي ٦٦٠ بالقرار بداً  قراراً  عشر أثنا ١٩٩٠ الثاني تشرین أواخر وحتى الكویت احتالل منذ صدر )٤(
،  العالقة الخالفات لحل المفاوضات إلى ودعا شرط أو قید دون الفوري االنسحاب وطلب الغزو أدان

،  قتصادياال والحصار الدولیة العقوبات فرض والذي الغزو على أیام أربعة بعد ٦٦١ القرار ثم
 الخیار استخدام األمن مجلس بموجبة قرر والذي الثاني تشرین/٢٩ في ٦٧٨ بالقرار وانتھاءً 

 شركة : الكویت(،  للكویت العراقي الغزو،  سلطان غانم:  ینظر القرارات حول للمزید . العسكري
  . ١٣٢- ١١٠  ص، ) ١٩٩٤،  الوزان مطابع

 . ٣٧٢ص ، السابق المصدر،  الدین ءصفا ؛ ٢٣٧ص،  السابق المصدر،  العلوي حسن )٥(

 سیقوى ھل المقبل العقد في العراق،  فولر جراھام ؛ ٧٦ص،  السابق المصدر،  السوداني رائد  )٦(
 ، ١٤العدد ،  ٢٠٠٣ نیسان،  ظبي أبو،  ))عالمیة دراسات ((،  ٢٠٠٢ عام حتى البقاء على
 . ١٣٧-١٢١ص



 من األمریكیة المتحدة الوالیات موقف الحكیم باقر محمد السید أوضح فقد السیاق ھذا وفي

  :  بقولھ االنتفاضة

 یرفضون الغربیین كل ورائھم ومن األمریكان كان حیث األحداث تطور في ذلك نتیجة وجدنا"
 في حقیقیة آمنھ منطقة ھنالك تكون أن ویرفضون الجھادي العمل استمرار قاطع بشكل

 العراق في الشیعیة الحمایة من رجةد أدنى ھنالك تكون أن ویرفضون الجنوبیة المناطق
 بدیال یرون وال وصریح واضح بشكل ھذا نقول.  بوجودھم اعتراف أي یرفضون وكانوا
 الفعلي النظام یتبناھا التي المتبنیات نفس یتبنى عسكري ضابط یأتي أن إال العراق في للنظام
 تحدث فسوف ذلك نفعل لم إذا إننا( بقولھم ھذا رأیھم ویبررون جوھري تغییر أي دون

  . )١"()العراق في نفوذ إلیران یكون وسوف الشیعة ویسیطر الفوضى

  ورجال الدین اإلختصاصوزعت على عینة عشوائیة شملت ذوي ومن خالل أستبانة 

من إجابات العینة العشوائیة التي أختیرت لذلك كانت قد أعطت للموقف %) ٩٥(ظھر إّن نسبة 

أعطت للموقف %) ٣(حباطھا ، في حین كانت نسبةإل سسبب رئی االنتفاضةاألمریكي من 

 ).١(، كما موّضح في الشكل  االنتفاضةثانوي أسھم في إحباط  بسباألمریكي 
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 :بغداد (، الحكیم باقر محمد السید المحراب شھید مع قرن ربع،  ألبیاتي حامد:  عن نقال )١(
 .  ٢٨٧ص،  ٢٠٠٤)،  المحراب شھید مؤسسة

  . باالعتماد على نسب االستبانة  عمل الباحثة )٢(

شكل (١) اجابات العینة حول الموق{ف األم{ریكي 

95%

3%

اسباب رئیسة 
اسباب ثانویة 



  ـ):أنموذجا وإیران السعودیة( االنتفاضة من اإلقلیمي موقفال/ ثانیا 

  :الموقف السعودي من االنتفاضة  - ١

 عراق بتغییر التركیبة االثنیة والطائفیة للدولةاقترنت مسالة تغییر السلطة السیاسیة في ال

 واآلخر إقلیميجھة ومن جھة أخرى أصبح واضحا ان ھذه المسالة لھا بعدان احدھما من 

دولي وان اي تغییر للوضع الراھن للتركیبة الطائفیة االثنیة یمس بشكل مباشر مصالح 

تبادلیة وتفاعلیة مع السیاسة فان اي تطور داخلي لھ عالقة  آخروبمعنى ، القوى الخارجیة 

  . )١( الخارجیة للعراق

 ولكن،  الجنوب إلى الشمال من العراقیة المدن اغلب شملت إنھا لالنتفاضة العام الطابع كان

 كانت ولما،  التشیع طابع تأخذ جعلھا الجنوبیة المدن في الواسع الشكل بھذا انتشارھا سرعة

 مستمرة خالفات على السعودیة العربیة المملكة دمتھامق وفي العربي الخلیجدول  حكومات اغلب

 فوجئت فقد . )٢(االنتفاضة ھذه نجاح من خیفة تتوجس الدول ھذه بدأت فقد لذلك إیران مع

 شخصیات من تألفت والتي للعراق أعدتھا التي المؤقتة الحكومة بان السعودیة العربیة المملكة

 عن یعلن أن قبل وظیفتھا تفقد تكاد،  أسمائھم عن حاإلفصا یتم لم الدولة من ھاربة بعثیة سنیة

 لھا تجد منافسة بحكومة وإذا تنتظر الریاض في موجودة تزال ال الحكومة ھذه فبینما وجودھا

 من نوعا المنافسة الحكومة لھذه یعطي ما،  شعبي غلیان عملیة وسط المیدان على أرضیة

 السعودیة العربیة المملكة مصلحة مع یرتس ال التطورات ھذه وكانت الواقع األمر مشروعیة

  . )٢(المنطقة في الشیعي المد انتشار خطر من باستمرار تتوجس كانت والتي
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:  القاھرة(،  العراق في الشیعة نموذج،  العربي العالم في والسیاسیة الطائفیة،  اھیمإبر فرھاد )١(
 .٤٣٥ص، ) ١٩٩٦، مدبولي مكتبة

 ؛ ٧٧ص،  السابق المصدر،  السوداني رائد ؛  ١١٧ص،  السابق المصدر،  الربیعي حمزة محمد )٢(
 .١٠٢ص،  ٢٧ ج،  السابق المصدر،  الحكیم حسن

 . ٥٧٤ص،  السابق رالمصد،  ھیكل حسنین محمد )٣(

  
 

 



 الكویت مقدمتھا وفي العربي الخلیج دول معظم وموقف السعودي الموقف حكم 

 االنتفاضة عقب العراقیة الوحدة تقسیم یعرض إن من الخوف االنتفاضة من والبحرین

  كال في ستنشأ حیث للخطر العربي والخلیج السعودیة أمن الحكم سدة إلى الشیعة وصعود

 التي الحیویة الوظیفة انتفاء إلى سیقود ما وھو العراق مع حدودھا على شیعیة دولة الحالتین

،  )١(عامة بصورة وإیران العرب بین أو وإیران السعودیة بین عازلة كمنطقة العراق یؤدیھا

 فھذا حصل ما إذا بغداد إلى المنتفضین ووصول العراقي الجنوب في االنتفاضة نجاح إن ثم

 وھذا السعودیة المقاطعات إلى یندفع ومنھا الكویت إلى یصل سوف الشیعي المد إن یعني

  . )٢(السعودیة العربیة المملكة لحكام األكبر الخطر یمثل

 خضم في االنتفاضة سقطت فقد العربي الخلیج دول مستوى على انھ القول یمكن وھكذا

،  السعودیة وفي مقدمتھا المملكة العربیة دولھ بعض على خیمت التي الھلعة التقدیرات

بوادر قیام دولة شیعیة خاصة وان الشیعة كانوا  انطلقت الجنوب من انطلقت التي فاالنتفاضة

یمثلون اغلبیة سكان الجنوب العراقي من جھة والمجموع العام لسكان العراق من جھة 

،  بعد حسین صدام نظام یدفعھا لم استحقاقات على العراق كان ذلك عن فضال. اخرى 

 مصیر إن لھ مضافا، نتجت عن حرب العراق مع ایران  كبیرة وسیاسیة مالیة استحقاقات

 )١(في حالة سقوط نظام الحكم فیھ الخلیج لدول بالنسبة مجھوال یزالال  المستقبل في العراق

 رفض رایة رفعت قد لصدام كرھا الخلیجیة العربیة الدول أكثر إن نجد السبب ولھذا، 

  إلبقاء العمل على األمریكیة المتحدة الوالیات تشجیع دةجاھ وحاولت.  )٢( االنتفاضة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ ٣٠٢ص،  السابق المصدر،  محمد علي احمد ؛ ٣٤٤ص،  السابق المصدر، تبرائیان الدین صفاء )١(
 .٢٩ص،  السابق المصدر،  یاسین نبیل

،  السابق المصدر،  عالوي األمیر عبد علي ؛ ٥٧٥ص،  السابق المصدر،  ھیكل حسنین محمد )٢(
 األوسط الشرق مستقبل سترسم وكیف اإلسالم داخل الصراعات الشیعة صحوة،  نصر ولي ؛ ٦٩ص
 .١٨٦ص، )  ٢٠٠٧،   العربي لكتابا دار : بیروت (، الكعكي سامي ترجمة، 

 .٣٠ص، السابق المصدر،  یاسین نبیل )٣(

 آذار،  بیروت،  ) مجلة))( عراقیة دراسات ((، االنتفاضة إحباط عوامل،  وآخرون الرزاق عبد حامد )٤(
 .١٢٩ص ، ٢العدد  ، ١٩٩٧

 



  : إن الجمیع فبنظر ونظامھ صدام

 في الشیعیة إیران قوة إلى تضاف شیعیة دولة العراق جعل من ارحم وبقاءه صدام"
  .)١"(المنطقة

 العراق في الشیعي والوالء االنفتاح ومسألة الموقف حقیقة الخوئي مجید السید أوضح

  ــ: قائال األمور بعض تحقیق ورائھ من حسین صدام ھدف شائعة ذلك إن موضحا إلیران

 تأیید على لللحصو العراقي النظام لھا روج شائعة لطھران الشیعي الوالء موضوع إن"
 العرب على تیعض التھمة ھذه وان،  إیران ضد حربھ في خاصة منھم والخلیجیین العرب
 حیث ١٩٩١ آذار مارس انتفاضة في العراقي النظام أیدوا ألنھم ثمینة فرصة والعالم
ً  العربیة الدول بعض مارست  ولیست.  الحكم في صدام إبقاء اجل من الغرب على ضغوطا

  . )٢("إیران مع میةرس اتصاالت لدینا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٤٩ص،  السابق المصدر،  إبراھیم فرھاد ؛ ١١٨ص،  السابق المصدر،  الربیعي حمزة محمد)١(

 .٢٧٢ص، ) ت.د، الخیریة الخوئي اإلمام مؤسسة : لندن (،  وجھاد تضحیة مسیرة،  الخوئي مجید)٢(

 



  ــ: االنتفاضة من اإلیراني الموقف- ٢

والخوض في طبیعة تلك تجاه العراق  اإلیرانیةیعد الخوض في مسار السیاسة الخارجیة 

ذه السیاسة لما یكتنفھا ھ أبعادبكل  اإللمامیكون ممكنا  وقد ال، شاقا على اي باحث  أمراالسیاسة 

عدة من بین  أسبابمرده الى  تأكیدوھذا بكل ، والنتائج  األسبابمن غموض وتعقید وتداخل في 

خومھا ومنافذھا ومسالكھا الجغرافیة منذ حدودھا وتان الطبیعة رسمت ما بین البلدین : ابرزھا 

واضحا  تأثیرا ىاألخرعصور موغلة في القدم وساعد ذلك على جعل تاثیر كل دولة على 

على مجریات  التأثیران ما تقدم جعل للبلدین دوافعھما الى امتالك قدرة فائقة في . وجلیا

  .على الصعد كافة  اآلخركل طرف تجاه  األحداث

منح ایران فرصة ذھبیة للتخلص  ١٩٩١ومما الشك فیھ ان حرب الخلیج الثانیة عام   

فرصة لتعزیز  وأعطاھا اإلقلیميحجم دورھا قوتھا العسكریة و أنھكقوي  إقلیميمن منافس 

ھذه الحرب عن  أسفرتاذ  اإلقلیمیةمكانتھا ودورھا في منطقة الخلیج العربي بما ینھي عزلتھا 

ودولیا  إقلیمیا إیرانالى تعزیز مكانة  أدتوبالمقابل  اإلقلیميتحجیم قدرات العراق ودوره 

مرحلة جدیدة  بدأتالتعاون الخلیجي اذ  مع دول مجلس إیرانبوادر التحسن في عالقات  وبدأت

  .)١(العراق في تلك المرحلة إزاءالطبیعي  اإلقلیميلتكون الموازن  إیرانمن التقارب عادت فیھا 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، بغداد  ،) مجلة)) (شؤون دولیة ((، مظللة في الخلیج سیاسة االحتواء المزدوج ال، بربارة كوثري  )١(
ایران والوالیات المتحدة االمریكیة بعد حرب ، ؛ ظافر ناظم سلمان  ٧٢ص ،  ٤العدد ،  ١٩٩٥

 ١العدد ،  ٢٠٠١، بغداد ، ) مجلة)) (دراسات دولیة((، الخلیج دراسة في خیارات السیاسة االیرانیة 
  . ٩٩ص ، 

  

 



 انتفاضة من األمریكیة المتحدة الوالیات وبالتحدید الغرب وقفم جیدا إیران تفھمت

 البقاء اھمیة والثانیة االولى الخلیج حربي االحداث التي رافقت خالل من ایقنتو العراقي الشعب

 سیكون تجاوز أي الن وذلك األمریكي النفوذ مناطق عن واالبتعاد التدخل عدم أو الحیاد على

  .مستقبالً  و راحاض اتتحملھ أن الفتیة الحكومتھ كنیم الخسارة ثمنھ

 بین صراعا كان العراق في ١٩٩١ انتفاضة من إیران موقف إن القول یمكن و  

  ــ: أبرزھا من المتغیرات من مجموعة بحكم والتأیید الدعم بوجوب األول تمثل ـ :اتجاھین

 . المنتفضین لغالبیة الطائفیة األصول -١

 . العراق مع حربھا في المباشر السبب حسین صدام من االقتصاص في الرغبة -٢

 .الحرب أبان معھا وقفت التي العراقیة المعارضة فصائل بعض مجاراة -٣

 في لھا مالئم الغیر القوى میزان لتعدیل التحالف أو معھ التفاھم یمكن حكم لنظام التغیر -٤

 .)١(المنطقة

  :أبرزھا بمتغیرات الثاني االتجاه ویتمثل

 االمریكیة المتحدة والوالیات الحلفاء قوات مع تماس عنيی لالنتفاضة المباشر الدعم -١

  .صالحھا مع لیس بتماس وھو حدودھا من مقربھ على الموجودة

 مستعدة إیران تكن لم لھم دولة أو العراق ردلك خاص وضع إلى یفضي قد التغیر -٢

  . )٢(بحقوقھا تطالب بلدھا داخل كردیة أقلیة وجود مع لقبولھا

 وإعالمیا معنویا تأیید اإلیراني الموقف كان فقد المذكورین تجاھیناال بین للصراع ونتیجة

 من الحكومة تمكنت بعدما المنسحبین ثم ومن والجرحى المنتفضین أمام الحدود وفتح لالنتفاضة

  . )٣(المنتفضة المحافظات جمیع على السیطرة إعادة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٧٧ص،  السابق المصدر،  السوداني رائد )١(

 الرحمن عبد ؛ ٣٠٢ص،  السابق المصدر،  محمد علي احمد ؛ ٤١٨ص،  السابق المصدر،  ألعبیدي سعد )٢(
،  ٢٠١٣ آذار،  الشھداء مؤسسة، )مجلة))( الخالدون ((، ) ١٩٩١ آذار( الشعبانیة االنتفاضة،  حسن خلف
 .٧٦ص،  ٣١العدد 

 علیوي حسن ھادي ؛ ١٢٣ص،  السابق المصدر،  مار فیبي ؛  ٣١٣ص،  السابق المصدر، ألصالحي نجیب )٣(
 . ١١٤ص،  السابق المصدر، 



 اإلیراني التدخل حجم من والتھویل االنتفاضة بدعم إیران اتھام ونظامھحسین  صدام حاول

 في الخمینيروح هللا  السید صور رفع ھو النظام بھ قام ما ابرز ومن،  العراق جنوب في

 العمل ھذا بمثل قیامھا  اإلسالمیة الحركات انكرت والتي العراقي الجنوب من مختلفة محافظات

 بارتباط الدعایات بث اجل منحسین  صدام نظام مخابرات إلى الصورھذه  رفع ونسبت

 وقد.  )١(إیران ثورة غرار على إسالمیة ثورة بقیام العراق شیعة ورغبة بإیران االنتفاضة

 على القضاء فیھ أعلن والذي آذار/ ١٦ في ألقاه الذي خطابھ في ذلك حسین صدام أوضح

 بشؤون إیران تدخل مسالة على ركز حیث) والخیانة الغدر صفحة( اسماھا التي االنتفاضة

  : منھ جزء في قائالً  الداخلیة العراق

 أراضي من الخونة قطاعات تسللت دولة ثالثین لعدوان البالد فیھ تتعرض التي الوقت في"
 إن نتوقع نكن لم....  الماضي صفحة وطي معھم السالم إقامة على بإخالص عزمنا جیران

 دافع الذي الوقت في العراق ضد والغدر األذى ھذا لمثل منطلقا أراضیھم جعل إلى ھؤالء یلجأ
 إنھا المعلنة شعاراتھم نمحص ونحن نظن كنا وأھداف قیم عن وشجاعة ببسالة العراق فیھ

  . )٢("وبینھم بیننا تجمع

 إیران  حكومة وحتى النتفاضتھم الدولي بالدعم العراقیون المنتفضون یحظ لم عموما  

  أكده ما وھذا. )٣(واإلعالمي والمعنوي اإلنساني الجانب على اقتصر للمنتفضین  دعمھا فان

  ـ:بقولھ االنتفاضة أحداث شھد الذي) آنذاك العراقي الجیش في لواء كان الذي( ألصالحي یبنج

 اشترك واحد إیراني على نعثر لم المباشرة العیانیة المشاھدة خالل ومن الحقیقة في"
 لم كذلك البصرة قاطع في مسؤولیاتنا ضمن التظاھر أو السالح برفع سواء االنتفاضة في

 صدرت حینھا وفي االنتفاضة فیھا انتشرت التي األماكن في إلیرانیینل تواجد أي نشاھد
 وسائل في عرضھم لغرض ومسكھم اإلیرانیین عن للبحث النظام قیادة من التوجیھات

  وكان حدودنا داخل إیرانیین وجود نتصور فكیف وإال علینا غریبا الموضوع وكان ...اإلعالم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؛ ٣٠٠ص،  السابق المصدر،  محمد علي  احمد ؛ ٤٤٦ص،  السابق المصدر،  إبراھیم فرھاد )١(
 . ٣٠٢ص،  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء

 .٤٤٧ص،  السابق المصدر ، مؤلفین مجموعة-: في البیان نص ینظر للمزید )٢(
 مقابلة ((؛ ٢٥/٥/٢٠١٣، االشرف النجف،  التمیمي ھادي الدكتور،  ))شخصیة  ابلةمق(( )٣(

 .٢٧/٥/٢٠١٣،  االشرف النجف،  النصیراوي إبراھیم الشیخ،  ))شخصیة



  : یقول حالنا لسان

 یلتزم شعبنا بینما حدودنا داخل لصدام یتصدوا لكي العراقیین من شجاعة أكثر اإلیرانیون ھل
  .)١(" الصمت

 الدولي الموقف عد یمكننا المذكورة للدول المنفردة المواقف مجمل إلى وبالعودة

 خاصة  التغییرطریق  في شعبیة مكاسباي  تحقیقیتعارض مع  موقفا االنتفاضة من واالقلیمي

 األخر البعض وتصورھا ميالقو ألمنھ تھدیدا بانھا تمثل المحتملة نتائجھا البعض فسر أن بعد

 ربما أو خاسرة لمنازلة ساحة بأنھا أخر طرفا اعتبره بینما ،في المنطقة  مصالحة یھدد في حدثا

 االنتفاضة تخسر لم الموقف وبھذا.  إدارتھ على الیقدر جدید صراع في لتوریطھ فخا تكون

 الحكم نظام ضد وقف يالذ الدولي بالدعم مكفولة مكاسب تحقیق وفرصة بل فقط واإلسناد الدعم

والشكل التالي یوضح اجابات العینة حول اثر العامل االقلیمي في  . حدوثھا من قریبة أیام قبل

  :فشل االنتفاضة 

  )٢(شكل رقم                                
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 . ٣١٢ص ، المصدر السابق ،  نجیب الصالحي )١(

 .عمل الباحثة باالعتماد على نسب االستبانة   )٢(



  ـ : الداخلیة  األسباب: ثانیا 

 حسین صدام حكم یھدد ثوري حدث أول ١٩٩١ عام العراقي الشعب انتفاضة كانت  

 قدرات إلى بالقیاس وقوة مستوى اقل المنتفضین قدرات تكون أن الطبیعي ومن جدي بشكل

 معارضة دون القدرات ھذه یستخدم النظام ھذا مثل كان إذا خاصة حدیثا تسلیحا مسلح حكم نظام

 والعمارة والناصریة البصرة مثل أخرى ومدن االشرف النجف كانت وإذا حاسمة دولیة

 الخفیفة بأسلحتھم وھم األولى األیام في الثوار قبل من حررت قد وغیرھا والحلة وكربالء

 العامل كانت للثوار المعنویة الروح إن یعني ذلك فان وتجمعاتھم ھموشعارات بحماسھم وأحیانا

 تحقیق دون حالت وتضافرھا الفشل عوامل إن إال االنتفاضة تثبیت إلى أدى الذي األول الحاسم

  ـ: یأتي ما داخلیا االنتفاضة فشل أسباب ابرز ومن ألھدافھم المنتفضین

 ــ: الموحدة القیادة غیاب/ ثانیا 

 لخطط وفقا علیھ تسیر موحد تنظیمي وبرنامج موحدة سیاسیة قیادة إلى نتفاضةاال افتقرت

 أحوال إلدارة الخوئي القاسم أبو السید عینھا التي الدینیة اللجنة وجود من الرغم فعلى،  )١(مسبقة

 والممسك األحداث ساحة في الحاضر الرمز غیاب تعني ھنا الموحدة القیادة إن إال مدینةال

 فقد األساس ھذا وعلى )٢(الحدث ساحة كل على نفوذه والباسط والمیداني سیاسيال بقرارھا

 خالل من واضح وھذا االنتفاضة فشل أسباب مقدمة في الموحدة القیادة غیاب مسالة اعتبرت

 القیادة بلورة دون حالت عدیدة عوامل إن ذلك العامل لھذا جدا عالیة نسبة أعطى الذي االستبیان

 ما طبیعة فھم وعدم الخبرة بقلة یرتبط ما ومنھا ارتكبت التي القیادیة ألخطاءا منھا المطلوبة

 االسدي مختار أوضح وقد . )٣(معھا المسبق التخطیطي التواصل انعدام أو الساحة في یجري

   ـ:بقولھ  االنتفاضة فشل في العامل ھذا اثر

 اللحظات في فینةالس لقیادة عادة الشرقیون بھ یؤمن الذي البطل القائد غیاب كان"
 الذي البطل الرمز على لعثورا من االنتفاضة عجزت حیث الخفاق أسباب من سببا الحرجة
 وتسیر فوضى في تتخبط فراحت مشاعرھا ویلھب ویقودھا لھا یخطط

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٦٣ص،  السابق المصدر،  دافیس اریك ؛ ١٨ص،  السابق المصدر،  صیبع أبو ھادي جھاد )١(

،  ١٩٩٧ آذار، ) مجلة))( عراقیة دراسات ((،  االنتفاضة إحباط عوامل،  الرزاق عبد حامد )٢(
 . ١٢٤ص،  ٢لعدد ا

 .٤٠ص ، السابق المصدر،  یاسین نبیل )٣(



  .)١("فوضى في وتسبح فوضى في

 ، الموقف تنفذ إن یمكن ال فإنھا تضاعفت مھما الثوار جھود كل فان األمر حقیقة وفي

 باحترام تحظىالتي كانت  موحدةال دینیةال قیادةال تساند علیا سیاسیة سلطة إلى بحاجة فالموقف

 مناطق إلى ودفعھم الثوار توجیھ إمكانیة حیث من یأتي موحدة قیادة وجود میةأھ إن. الجمیع

 الزمة ومواصالت اتصال وسائل وجود عدم إلى كبیر بشكل ذلك یعود وربما،  المعلومة القتال

 جھود توحید دون الحیلولة إلى ذلك أدى وقد،  االنتفاضة مناطق بین والمعلومات األخبار لنقل

  .)٢(المنتفضین

 إلى األیام مرور مع تتحول شمولیة رمزیة قیادة إلى بحاجة كانت األحداث فضخامة

 ھذه في العراق إن ثم،  منفصلة محلیة قیادات ولیست، األوامر لتنفیذ وثوري شرعي مصدر

 والخوف فالمجھول مدمرة حرب من للتو خارجا كان إذ حساسة مرحلة یجتاز كان الفترة

 عموم لدى الحقیقي القلق من حالة فرض إلى سیدفع أسوأ ماھو إلى األمور بتطور واإلحساس

 واضحة موحدة قیادة تظھر لم انھ إال، ) ٣(نافذة قیادة قبل من حلول وضع ضرورة حول الناس

 قیادة في مسؤولیتھا عن تعلن لم فإنھا الخارج في المعارضة فصائل وحتى لالنتفاضة

 القیادة انتظار على كبیر وبشكل اعقدوا قد كانوا العراق في المنتفضین إن حین في )٣(االنتفاضة

 تتبلور إن دون الثوار علیھا اعتمد،  عدیدة إشاعات لھا روجت والتي الخارج من ستأتي التي

 النقطة ھذه من االستفادة من فرصة أضاعت وھكذا الداخلیة المیدانیة القیادة فكرة لدیھم

 بینما،  الفراغ لسد الداخل اقتحمت الخارجیة قیادةال وال حاسمة قیادة افرز الداخل فال المركزیة

  .)٤(جدید من الموقف على للسیطرة النقطة ھذه النظام استغل

  

        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١ص،  السابق المصدر،  االسدي مختار)١(

 .١٩٧ص،  السابق المصدر،  الحجیمي رزاق فؤاد)٢(

،  )مجلة))( عراقیة دراسات ((،  والمرجعیة الحركیة القیادة أزمة بین: ١٩٩١ االنتفاضة،  رؤوف عادل)٣(
  . ١٣٦ص، ١العدد  ،  ٢٠٠٠ آب،  بیروت

في  اإلسالمي العمل،  رؤوف عادل ؛ ٥ص،  ٢٠٠١، رآذا، ٨ العدد، ) جریدة )) ( الشعب طریق (( )٤(
 .  ٦٨ص،  السابق المصدر،  عالوي األمیر عبد علي ؛ ٤٤٦ص،   العراق



  : الجانب ھذا ألھمیة مذكراتھ في شكر كاظم أشار وقد

 مع ألنھا متراصة وغیر منضبطة غیر وكانت مضطربة كانت سعتھا على الثورة ھذا إن" 
 محافظة كل ففي الموحدة السیاسیة والقیادة الموحدة العسكریة قیادةال إلى تفتقر األسف شدید
 – بالذات النقطة ھذه ألصدامي النظام استغل ھنا ومن األخرى بالقیادات لھا ارتباط ال قیادة
 على للقضاء والنجف كربالء في الثقل مركز إلى وأقواھا قواتھ اخلص ووجھ – الضعف نقطة

 تلو الواحدة البتالعھا وجنوبا شماال األخرى المدن إلى التوجھ ثم ومن فیھما الثورة
  .) ١("األخرى

 ، علیھا السیطرة عملیة وسھلت الحركة إضعاف في ساھمت وبالتالي الثوار جھود ضاعت وھكذا

% ٣و % ٩٠اتضح ذلك من خالل االستبانة التي اعطت لغیاب القیادة كسبب رئیس نسبة 
   :  یوضح ذلك) ٣( والشكل  .كسبب ثانوي 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٠و  ،المصدر السابق  ، شكرمحمد علي  كاظم  )١(

  
   



 بآخر أو بشكل العفویة سمةب ان غیاب القیادة السیاسیة الموحدة جعلت االنتفاضة تمتاز

 قابلھا طویلة لفترات الشعب عاناه الذي والكبت الخوف معاقل تھدیم إلى منھ جزء في ذلك ویعود

 الدولة بدوائر لحق الذي التدمیر فما التعسفیة والسیاسة الظالم الحاكم من بالتحرر شعور

، ) ١(للنظام سلطة زمراك تمثل اعتبرھا الذي المواطن قبل من طبیعي فعل رد إال ومؤسساتھا

 في بلسانھم الناطقة اإلسالمیة الجمھوریة جریدة في عنھ عبروا حینما نفسھمأ الثوار أكده ما وھذا

  ــ:القولب االشرف النجف

 النظم مخالب من للتخلص الجموحة والرغبة الغلیان عن المتولدة الشعوب انتفاضات تتسم"

 بالعفویة مراحلھا أوائل في والقیم والبیئة لإلنسان الملوثة واالرھابیھ لشعوبھا القاتلة
  )٢("الشعوب ثورات لكل الزمة طبیعیة سمة وھذه المنظمة غیر واالندفاعات

  -: ھبقول االنتفاضة إخفاق في الفوضى اثر إلى الباحثین احد ویشیر

 التي ھي الفوضى إن إال النجف في المنتفضین على یسیطر الذي الواضح النشاط من بالرغم"

 الجمیع یعرفھ ما كل یعمل أن علیھ ماذا وال یرید ماذا یعرف احد فال الوضع على تسیطر كانت
  . )٣("یدري احد فال ذلك بعد ماذا ولكن)  أیدینا تحت صارت المدینة( إن

 أو بشكل العراق مدن معظم وفي االشرف النجف في االنتفاضة بدایة منذ ثوارال سعى

 ترتیب حیث ومن علیھا سیطروا التي المناطق إدارة لیةعم لتسھیل االنتفاضة تنظیم إلى بآخر

 نفعا تجد لم محاوالتھم إن إال الطبیة والعنایة األغذیة وتوفیر الخدمات وتامین اإلداریة األوضاع

 عملھم تنظم وقیادة االنتفاضة لمسارات واعٍ  توجیھ إلى تحتاج معقدة حالة أمام أنفسھم وجدوا فقد

  . )٤(یھعل الحصول یتم لم ما وھذا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٤-٣٠٣  ص،  السابق المصدر،  ألصالحي نجیب ؛ ٦١ص،  السابق المصدر،  الماجد ماجد)١(

  . ١٩٩١/آذار/١٢ ،  ٤: العدد،  االشرف النجف،  )جریدة))(اإلسالمیة الجمھوریة(() ٢(

  . ١٦١ص،   االشرف النجف،  مرزة جواد منذر) ٣(

العدد ،  ٢٠٠٠ آب،  بیروت،  )مجلة))(عراقیة دراسات ((،  االنتفاضة إحباط عوامل،  وآخرون الرزاق عبد حامد) ٤(
 . ٤٤و، المصدر السابق  ،  شكرمحمد علي   اظمك،   ١٣٧ص،  ١٤



 إطار بدون نفسھماالثوار  وجد كامل بشكل العراق جنوب في االنتفاضة سریان بعدو

 فرص تقلیص على یعمل وبدا تقدمھا على خطیرا  تأثیرا یؤثر اخذ العامل وھذا تنظیمي

 عناصر قبل من صفوفھم اختراق وتم للثوار األمني الفراغ السلطة استثمرت حیث. )١(نجاحھا

 بث عن فضال،  عملھم طبیعة ومعرفة الثوار حركة رصد الى بالتالي أدت والتي السلطة

 ذلك ساھم وقد صفوفھم وفرقت المنتفضین إرباك في ساھمت التي الكاذبة والمعلومات الدعایات

  .)١(وكبیرة سریعة مكاسب على الحكومي الجانب حصول في

  

 الثوري الفعل مسارات توجیھ حیث من ثوري عمل كل في ظیمالتن أھمیة تبرز ھنا ومن  

 الجوانب احتواء طریق عن،  الحسم من االقتراب على القادر باالتجاه وتعبئتھا الجماھیري

  . الثائر الجمھور مواجھة في ومناوراتھا السلطة عن تصدر التي الفعل وردود السلبیة
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،  ٦٣٧:  العدد،  )جریدة))(الصدر لواء(( ؛ ٦٨ص،  السابق المصدر،  عالوي األمیر عبد علي)١(
 .٢٢٣ص،  السابق درصالم،  تبرائیان الدین صفاء ؛  ٣/١/١٩٩٤

 

  



  ــ:المنتفضین لصفوف الحكومیة المخابراتیة العناصر اختراق- ٣

 تخرق النظام امن أجھزة جعل إلى الثوار مجامیع بین الكبیر األمني الفراغ أدى  

 في واالستخباراتیة األمنیة أجھزتھا بعض السلطة استخدمت فقد،  )١(لھم الكمائن وتضع صفوفھم

 إلى وانظم بالتوبة تظاھر قد األجھزة ھذه قادة بعض إن بل،  تفضینالمن لصفوف التغلغل

 كما،  الخاصة القرارات على بالتأثیر اؤوبد االنتفاضة إدارة مراكز بعض إلى ونفذوا،  )٢(الثوار

 غضب المتصاص الكاذبة التوبة إعالن اجل من أعضاءه حث األخر ھو البعث حزب جھاز إن

 وأھداف أعمال في الثوار أنھكت حیث أیام لعدة الثوار مع بالعمل المجامیع ھذه وقامت الجماھیر

  .)٣(النظام على التأثیر عدم وبالتالي الثوار قدرات تشتیت او تضییع اجل من وھمیة

 إعطاء حیث من الحكومي الجانب مساعدة في كبیر بشكل العناصر ھذه ساھمت  

 القصف عملیات توجیھ علیھم سھل ما،  تبالمعلوما الحكومیة القوات وتزوید الدقیقة اإلحداثیات

 فقد أخر جانب ومن،   )٤(جمعھم وتشتیت المنتفضین حركة إرباك یضمن بما والجوي المدفعي

 ومنھا،  )٥(بھا الثوار إلشغال منھا محاولة الكاذبة الشائعات الحكومیة العناصر ھذه استخدمت

 مناطق في سریة سجون وجود امفادھ ألنجفي الشارع في شائعات انتشار على سبیل المثال

 العثور یتم فلم والسؤال البحث وعند األمن مدیریة تحت الحنانة منطقة مثل المدینة من مختلفة

 توزع  االشرف النجف إلى سیارات دخول كذلك ومنھا )٦(الواقع ارض على منھا أي على

 الشائعات تلك ابرز من ولعل، )٧(عنھا بالبحث الجمیع وإشغال المتظاھرین على مسمومة الحلوى

   الصحن قصدت معروفة غیر امرأة طریق عن جاءت االنتفاضة في وأثرت انتشرت التي

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧٨ص،  النجف االشرف،  الحلي ولید )١(

 السبزواري األعلى عبد علي السید، ))شخصیة  مقابلة((  ؛ ١٩٩ص، قالساب المصدر،  الحجیمي رزاق فؤاد )٢(
 . األردن،  اإلرھاب مربع،  العمر مخیف عامر،  ٢٥/٥/٢٠١٣،  االشرف النجف، 

 ص،  ٢العد  ،  ١٩٩٧ آذار،  )) عراقیة دراسات ((،  فاضةاالنت إحباط عوامل،  وآخرون الرزاق عبد حامد )٣(
 .٣٧٨ص،  السابق المصدر،  الحلي ولید ؛ ١٣٠

 . ١٩/١٠/٢٠١٢،  االشرف النجف،  الغطاء كاشف شریف الشیخ،  ))شخصیة  مقابلة(( )٤(

 . ٤٥٦ص،  السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء )٥(

 . ٢٥/٥/٢٠١٣،  االشرف النجف،  التمیمي ھاديالدكتور ،   ))شخصیة  مقابلة(( )٦(

 .  ١٠٣ ص،  ٢٧ج،  المصدرالسابق،  الحكیم حسن )٧(
  



 وقد بالكامل تخربت وبغداد قتل قد حسین صدام إن صوتھا أعلىب تنادي وھي الشریف الحیدري

 الفوضى بث في كبیر بشكل الشائعة ھذه ساھمت وقد الشریف الصحن سماعات الخبر أذاعت

  . )١(الخبر صحة من التأكد دون من العشوائي الرصاص وإطالق

 المخابراتیة العناصر قدرة إن االستبانة خالل ومنماورد في اعاله  خالل من یتضح  

كسبب % ١٣و ،كسسب رئیس من مجموع العینة % ٨٥نسبة شكلت  االنتفاضة اختراق على

 أساسیة كوسیلة واحتوائھا االنتفاضة تطویق في ببراعة یستثمرھا أن للنظام أمكن بحیث ثانوي 

والشكل  .الثائرة المناطق جمیع في الشعب انتفاضة على القضاء في أخرى وسائل مع اعتمدھا

  . )٢(یوضح ذلك) ٥(
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣ و، المصدر السابق  ، شكرمحمد علي   كاظم  )١(

 .عمل الباحثة باالعتماد على نسب االستبانة  )٢(

 



  -:شدة القمع السلطوي  - ٤

 العراق في حسین صدام لحكم مباشر تھدید أول سابقا ذكرنا وكما تمثل االنتفاضة كانت  

 وقد مباشر بشكل وجوده ھدد الذي الخطر على والقضاء نتفاضةاال تلك قمع صدام على كان وقد

 في والقتل والخراب والدمار العنف كان فقد سریعا ثوارال من ونظامھ صدام انتقام جاء

 الحرس قوات إقحام تم فقد، )١(اإلطالق على مثیل لھ یسبق لم بشكل المنتفضة المحافظات

 األسلحة أنواع بكافة دتووز خاصا إعدادا أعدت قد كانت والتي القتال في )٢(الجمھوري

 وتسویتھا أھلھا على كاملة مدن تدمیر إلى األمر وصل وان حتى الجرائم كل بارتكاب وخولت

  .)٣(باألرض

 قوة كونھ فضال عن ضاربة داخلیة أمنیة قوة الجمھوري الحرس كان تشكیلھ بدایة فمنذ  

 الحربة رأس كونھ من ھذا موقعھ مدیست الجمھوري الحرس كان اذ، للخارج دفاعیة عسكریة

 بضربات الجیش قوات أمام الطریق یفتح فھو أیضاالخارجیة  صدام حروب في الضارب

  ـ:ھدفین محققا قواعده إلى ویعود خاطفة

  . النظام قیادة ألوامر والسریع الحاسم التنفیذ ضمان وھو خارجي ـ: األول 

  .)٤( األول الھدف تحقیق عبر ققویتح العراقي الجیش إرھاب وھو داخلي ـ: الثاني

  .العراقي الجیش فوق جیشا كان الجمھوري الحرس إن القول فیمكن وھكذا 

 لم وبدورھا الشاملة الشعبیة الثورة مأزق في واقعة االنتفاضة انتشار بعد السلطة باتت  

 الذي التدمیر كان حیث المنتفض الشعب مواجھة في األسالیب أقسى استخدام في الحكومة تتوان

 على دلیل خیر الصاروخي للقصف مضافا للمدینة الدبابات واجتیاح المدفعي القصف ألحقھ

   كان. )٥(السلطة قمع من تسلم لم المقدسة األماكن فحتى الشعب مع التعامل في النظام أسلوب

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٤٠٩ص،  السابق المصدر،  ألعبیدي سعد،  ٧٠- ٦٩ص،   السابق المصدر،  عالوي األمیر عبد علي )١(

 بواجبات وتقوم دقیق بشكل بةمنتخ قیاداتھا عسكریة فیالق ثالث من بأكثر عددھا یقدر متكاملة عسكریة كیالتتش )٢(
 . ٣٤ ص ، السابق المصدر،  العمر مخیف عامر:  ینظر للمزید.  الجیش قطاع منتسبي عن وافیة معلوماتیة

 . ٢١٠ص، السابق المصدر،  االسدي مختار ؛ ٦٠ص،  السابق المصدر،  بتروغالبریت )٣(

 . ٣٥ص،  السابق المصدر،  یاسین نبیل )٤(

 ( ) ملحق ینظر.؛  ٤٤٦ ص،  في العراقمي اإلسال العمل،  رؤوف عادل )٥(



 فالجمیع مقاتل شاب بین أو رضیع وطفل عجوز امرأة بین یفرق ال مرعبا المدن على الھجوم

  .)١(المدن على الھجوم أثناء مباح والقتل النظام لجیش مشروعة أھداف

 یملكال لمن یمكن فكیف باالنتفاضة االستمرار المستحیل من أصبح القمعیة السیاسة ھذه مع

 والمدفعیة والمدرعات والدبابات الحربیة والصواریخ الطائرات یجابھ إن بسیطة دفاع وسائل إال

  . )٢(الثقیلة

 لم حیث كبیر بشكل المنتفضین نفسیة عل المدن على الحكومي الھجوم أسلوب اثر لقد  

 شغل وقد وةالقس بھذه ومنازلھم وأطفالھم أھالیھم معاملة على سیقدم النظام إن ھؤالء یتصور

 یمكن ما إلنقاذ االستسالم أو االنسحاب على أجبرھم وبالتالي تفكیرھم من األكبر الجزء ذلك

  .إنقاذه

االنتفاضة  إحباطاتضح مدى األثر الذي احدثھ القمع السلطوي على  االستبانةومن خالل 

  : ذلك یوضح ) ٤(والشكل رقم سبب ثانوي % ٥یقابلھا %  ٩٣اذ شكل السبب الرئیس وبنسبة 
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شكل(٤) إجدابات العینة حول ش{دة القم{ع الس{لطوي

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

  ٦١ص،  السابق المصدر،  الماجد ماجد )٢(

 .  ٣٧٦ ص ، االشرف النجف،  الحلي ولید )٣(



  -: ـ دور اإلعالم في االنتفاضة :ثانیا  )٤(

التي تتطلبھا الحركات الثوریة في اي بلد من البلدان مھما صغرت تلك  راألمو أھمان من   

السلطة العراقیة ھذا الموضوع بعین  أخذتفیھا وقد  األعالمالحركة او كبرت ھو دور وسائل 

العالمیة والعربیة المتواجدة في العراق  األعالمكافة وسائل  بأخذقرارھا  أصدرتاالعتبار فقد 

وفي النجف االشرف التي اعتبرت مركزا لقیادة االنتفاضة .  )١(ي الجنوببعد بدا االنتفاضة ق

محلیة تبث من الصحن الحیدري  إذاعة أسستوذلك لوجود المرجعیة الدینیة العلیا فیھا فقد 

الشریف وكان بثھا محدود جدا وقد حاول الثوار تھدیم برج التشویش الذي كانت تستخدمھ 

العالمیة والعربیة والكائن في حي الغدیر الى برج للبث  اعةاإلذللتشویش على  النظامسلطات 

باءت  المحاولة ان ھذه أالالى ابعد مدى  ثوار صوت ال إیصالالحي محاولة الثوار لتوسیع مدى 

حالت دون  األحداثان سرعة  إذالكھرباء للبرج  إیصالفي  إالبالفشل فلم ینجح الكادر الھندسي 

  .)٢(ذلكنجاح 

لصحیفتین ناطقتین باسم االنتفاضة حملت  األعدادي النجف االشرف من ف ثوارنجح ال   

كامل السلمان  باحثال هأكدلم تنزل للقراء ذلك ما  أنھااال "  اإلسالمیةالثورة " اسم  األولى

 أطرافالى  لقوات الحكومیةاال ان وصول ا، حیفة لطباعة ھذه الص األعداد انھ قد تمالجبوري 

  . )٣(للقراء وإنزالھاا بصورة نھائیة عتھحال دون طبا مدینة ال

وقد صدر منھا  " اإلسالمیةجریدة الجمھوریة " الثانیة فقد حملت اسم  الصحیفة أما  

 ألكبرفقط كانت تلصق على الشوارع العامة وخاصة شارع الصادق لكي یتسنى  أعداد أربعة

قلیلة التكفي الن تصل  عةاألرب األعدادحیث كانت نسخ كل عدد من ھذه  قراءتھاعدد من الناس 

  والثالث منھا  األولالعدد  أسفلالى اغلب القراء لذلك نالحظ ان العاملین في الصحیفة كتبوا في 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، دار الجواھري: بغداد ( ،٢٠٠٣ـ١٩٦٨لمحات صحفیة من عراق صدام حسین، شامل عبد القادر )١(

 .٣٨٣ص،) ٢٠١١

الدكتور ، )) مقابلة شخصیة ((؛  ٢٥/٥/٢٠١٣بتاریخ ، الدكتور ھادي التمیمي )) مقابلة شخصیة((  )٢(

 ،  النجف االشرف ، ي استاذ جامع،  ١٩٦٤موالید ، حیدر نزار السید سلمان 

بتاریخ ، استاذ جامعي ، النجف االشرف ، الدكتور كامل سلمان الجبوري ، ))مقابلة شخصیة(( )٣(

٢١/١٢/٢٠١٢ .  



   -:عبارة 

المواطنین مع  األخوةالى  قراءتھاالجریدة بعد االنتھاء من  أعطاءالقارئ الكریم الرجاء  أخي" 

  .)١("التقدیر 

التي  وأحداثھارجال الدین الخاصة باالنتفاضة  ويفتایدة للجر األربعة األعدادتضمنت 

االنتفاضة  في محافظات  أخباركما تضمنت ، صدرت عن مراجع الدین في النجف االشرف 

لم تكن تخلو من تعظیم وتضخیم ویعود  األخبارالى ان ھذه  اإلشارةوھنا البد من ،  كافةالعراق 

من  التأكدیة ویتم نقلھا بصورة عشوائیة دون كانت سماع األخبارذلك الى ان اغلب مصادر 

شھداء ل االصحیفة صفحة رئیسیة تحوي على صور أعدادضمت بعض تكما .  )٢(صحتھا

  . )٣(االنتفاضة

لھیئة تحریرھا او اي اسم  أسماء األعدادعلى صفحات  وتجدر االشارة الى انھ لم یكتب  

  . وأخباركتب فیھا مقاالت لمن 

المیتین المذكورتین إال إن القائمین على االنتفاضة لم ینجحوا في ورغم الوسیلتین اإلع  

تأسیس وسیلة إعالمیة كبیرة یمكنھا ان توصل صوت العراق الى الخارج تتناسب مع الدماء 

  .والتضحیات التي بذلت  

ففي الوقت الذي كانت فیھ ، فعال ومؤثر  أعالمياالنتفاضة بانعدام دور  أحداثتمیزت   

الرادیو عن االنتفاضة وھو الوسیلة جھاز والتدمیر غاب  باإلبادة ثائرةتتوعد المدن الداد بغ إذاعة

في العراق في تلك الفترة نظرا لعدم وجود الكھرباء وبھذا یمكن القول ان  األعالمفي  األھم

 األماكنقد انحصر في  تأثیرھاموحد وفعال وبالتالي فان  أعالمياالنتفاضة افتقرت الى صوت 

  .)٤(وتكون السلطة قد استخدمت ھذه الوسیلة مثلھا مثل غیرھا في قمع االنتفاضة، مت فیھا التي قا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٩٩١/ آذار /٩ بتاریخ ، ١ العدد، النجف االشرف ، )جریدة))(اإلسالمیةجمھوریة ال (( )١(

ذكر خبر استسالم لواء كامل  اإلسالمیةمن قبل الخبر الذي ذكر في العدد الثاني من جریدة الجمھوریة  )٢(

 ٢:  العدد، النجف االشرف ، )جریدة))(اإلسالمیةالجمھوریة  (( ینقر، لعراقي الى الثوار في الجیش ا

 .١٩٩١/ آذار/١٠بتاریخ ، 

 ) .  (ینظر ملحق  )٣(

 .٣٩ص، المصدر السابق ، نبیل یاسین   )٤(



 األخباراضة اخذ االرتجال یسود الموقف وتمیزت فالواضح لالنت اإلعالميوبغیاب الدور 

التي  األرقام : األخباراالنتفاضة ومن بین تلك  أحداثعلى سیر  یةسلببمبالغات كان  لھا نتائج 

فقد ذكرت ، انطباعات مغلوطة عن االنتفاضة  أعطاءصحف تلك الفترة وما سببھ من ذكرت في 

 بأیدعسكري  أسیر ألف ١٦٠: ومنھا  األحداثخالیھ عن مجریات  أرقاما األیامصحف تلك 

، جندي یلتحقون باالنتفاضة  ألف ١٠٠دبابة تنضم الى الثوار او یستولون علیھا  ٣٠٠، الثوار 

التي كان الغرض منھا تضخیم االنتفاضة  األخبارغیرھا من  )١(ید الثوارطائرة ھلیكوبتر ب ٤٠

لیست مكتفیة بذاتھا فحسب بل متضخمة وھذا یعطي انطباع  وكأنھاعلى حسب حاجتھا الى الدعم 

فان  أخرومن جانب ، )٢(بان االنتفاضة تستطیع المقاومة لمدة طویلة ضد نظام صدام حسین

النابالم والغازات السامة في قتل  أسلحةالحكومة العراقیة  استخدامة على مسال أكدالغربي  األعالم

وكان  األمرمدن كاملة اذا اقتضى  إلبادةمستعدة الستخدامھ  وأنھافي جنوب العراق  المتظاھرین

  . )٣( الجنوب فاشلة ال محالةالوسط و صورة عن ان انتفاضة  أعطاءلھذا دور كبیر في 

لالنتفاضة فكانت  اإلعالمیةفقد استطاعت التغطیة الخارج في رضة العراقیة االمع أما  

شر تنجد باالنتفاضة ومتلالم الع أنحاءجالت ونشرات المعارضة في كل مكان من مصحف و

صوت الثورة الشعبیة في " عربیة في لندن باسم  إذاعةبیاناتھا واستخدمت نصف ساعة في 

ى ان ھذه الجھود لم ال االنتفاضةبرعات لدعم كانت تذیع البیانات والتعلیقات وجمع الت "العراق 

 أھدافالغربي الذي عمل على خلط الحقائق من اجل الوصول الى  األعالمتكن كافیة لمواجھة 

  . )٤(یبتغیھا

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، ٦٨٦العدد ،طھران ،  )جریدة))(لواء الصدر ((؛ ٤٣-٤٢ص، المصدر السابق ، نبیل یاسین  )١(

 . ١٤١٥/شعبان / ١٣ األحد بتاریخ 

 . ١٤١٥/شعبان /١٣ األحد،  ٦٨٦العدد،  )جریدة)) (لواء الصدر ((: نقال عن  )٢(

 . ٣٢٠-٣١٤ص ، المصدر السابق ، مھدي عواد  ینعبد الحس )٣(

 .١١٦ص، المصدر السابق ، ھادي حسن علیوي  )٤(



 ى األثر الذي أحدثھ غیاب اإلعالم ومن خالل االستبانة التي شملت عینة عشوائیة اتضح مد

. سبب ثانوي % ٢١یقابلھا %  ٧٧االنتفاضة اذ شكل السبب الرئیس وبنسبة  إحباطعلى 

  : )١(یوضح ذلك ) ٦(والشكل رقم 

  

  

  

  

أسباب ثانویة أسباب رئیسة 

21% 77%

شكل (٦) إجابات العینة حول دور اإلعالم ف{ي اإلنتفاض{ة.

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .من عمل الباحثة باالعتماد على نسب االستبانة   )١(

  

  

  

  

  



  

  

  

  

 

  المبحث الثالث

  

  أوضاع مدينة النجف االشرف بعد فشل االنتفـاضة

 

  

    

  

  

  

  

  

 ھذا تكرار عدم تاحتماال في مؤثرة بمالبسات النتفاضةا ي تلتالت المرحلة تمیزت

 قیام في  كبیر دور الھ كان تيال العناصر الثوریة  من كبیر عدد البلد خسر فقد الحدث

 إلى اللجوء بین وما والمعتقالت اإلعدام ساحات بین ما توزعوا،  حركتھا وإدامة االنتفاضة



 إلیھا طةالسل وبطش سطوة وصول من فیھا یخشى ال بعیدة دول إلى االنتقال أو المجاورة الدول

 ألف) ٣٥( حوالي استقبل لوحده )١(السعودي رفحاء فمخیم والسعودیة وإیران تركیا مثل

 الوضع على كثیرون انكفأ الحصار وطأة وبسبب آخر جانب ومن جانب من ھذا، )٢(الجئ

 التالعب ظل في منھا األدنى الحد توفیر میسورا تعد لم التي األساسیة الحاجات وتامین ألمعاشي

  .)٣(والتجاریة االقتصادیة بالحركة للنظام المقربین وتحكم العملة قیمة وتدھور بالسوق

 النجف مدینةمدن العراق و  شھدت فقد باھظا ثمنا بھا القائمین االنتفاضة كلفت كما  

 حیث،  المدینة استباحت التي الجمھوري الحرس قوات ید على مریعا تخریبا خاصة االشرف

 للبیوت ونھب سلب عملیات تلتھا ثم والصاروخي الجوي القصف طریق عن مناطق دمرت

،  )٤(صورتھم تشویھ اجل من بالمنتفضین التھمة وإلصاق الحكومیة والمراكز التجاریة والمحال

 للنجف كان وقد،  قبل من العراق في مثیل لھا یسبق لم وإعدامات قمع حملة شن النظام إن كما

 الف) ١٥( من أكثر على فیھا المعتقلین عدد زاد دفق الحملة ھذه من األوفر النصیب االشرف

 تعرض معتقل الف )١٥٠( على زاد فانھ األخرى المحافظات في المعتقلین مجموع أما معتقل

 المعتقالت في منھم الكثیر اثر ضاع وقد،  والجسدي النفسي التعذیب أنواع مختلف إلى اغلبھم

   مجھوالً  أثره وظل جماعیة مقابر في خراأل البعض اعدم فیما  )٥(الرضوانیة  معتقل وخاصة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من كبیر زخم استوعبت بؤرة اكبر وھي،  العراقیة الحدود من اتمتر كیلو عشرة حوالي تبعد سعودیة مدینة )١(
 :ینظر للمزید. العراقیین ألالجئین

 . ١٩٤ـ١٩٣ص ، المصدر السابق ، ریاض مھدي عبد الكاظم  )٢(

 .١٥٨ص، ٢العدد  ، ١٩٩٧اذار، ) مجلة))( عراقیة دراسات ((،  التكرار واحتماالت االنتفاضة،  سعید عقیل )٣(

 العراق الجماعیة المقابر بلد امراةفي٤٠٠ من أكثر واعتقال تعذیب،  قتل،  اغتصاب عن رتقری،  الحكیم صاحب )٤(
 السابق المصدر،  تبرائیان الدین صفاء ؛ ٨٣-٨٢ص، ) ٢٠٠٥، ھماوند دار : لندن( ،  ٢٠٠٣- ١٩٦٨

 .٢٧٠ص،

قامت ببناءه شركة حیث  ١٩٨٠انشأ عام ، ـ یقع الى الجنوب الغربي من مطار بغداد الدولي :معتقل الرضوانیة  )٥(
كان ، یابانیة وھو عبارة عن جملونات تستخدم لتخزین االسلحة الكیمیاویة قبل ان تفتح وتستخدم كمعتقل سیاسي 

وذلك بعد السجن تحت اشراف مباشر من قبل صدام كامل زوج ابنة صدام حسین وتحت ادارة الحرس الخاص 
خاصة بالتحقیقات مع عضویة عدد من ضباط االجھزة احداث االنتفاضة حیث كان صدام كامل یراس اللجنة ال

  WWW.google.igللتفاصیل ینظر                                               . االمنیة 

ً  شكر كاظم الباحث ذكر وقد. )١(النظام سقوط حتى  قمع بعد االشرف النجف ألوضاع وصفا

  : بقولھ االنتفاضة

http://www.google.ig


 الشوارع وأرصفة الطرقات وسط في الملقاة القتلى وجثث والدمار الخراب أثار أشاھد كنت"
 قبل من الثالثین بأحیائھا المدینة بھ أمطرت الذي العشوائي القصف جراء ذلك كل وھناك ھنا

 وصواریخ الصواریخ وراجمات المدى بعیدة الھاون مدافع أو الجو من السمتیة الطائرات
  .)٢"(سكانھا من تماما مھجورة المدینة وكانت الجھات جمیع من البر من ارض-ارض

 المقدسة المدن في الدینیة المدارس جمیع العراقیة الحكومة أغلقت فقد آخر جانب ومن  

 طلبة على الرقابة شددت فقد العلمیة الحوزة یخص وفیما،  )٢(وكربالء النجف مدینتي وخاصة

 والى ملحوظ بشكل االنتفاضة تلت التي الفترة في طلبتھا عدد تقلص حتى كبیر بشكل الحوزة

 max van der( دیرستویل فان ماكس العراق في اإلنسان حقوق مقرر یشیر ذلك

stoel()بقولھ  ١٩٩٢ الثاني كانون في النجف زار الذي)٣:  

 ١٩٧٠ عام قبل كان الذي الوقت في ملحوظ بشكل انخفض قد العلمیة الحوزة طالب عدد"
 آذار انتفاضة وبعد دین ورجل طالب) ٨٠٠( إلى الحرب قبل ما إلى انخفض منھم أالف بضعة

  .)٤("الطالب من المتبقي اختفى ١٩٩١

 في النجف في العام الوضع الخوئي تقي محمد السید وصف فقد الخصوص ھذا وفي  

  : قائال الخوئي المجید عبد السید إلى بھا بعث برسالة الفترة تلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لألمم العامة الجمعیة تقریر ))مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف ((؛ )        ( ملحق ینظر للمزید )١(
 الطائفي الصراع،  الحفیظ ذیاب محمد عماد، حقوق االنسان في العراق  حول   Al35l433  المرقم  المتحدة

عن اغتصاب  تقریر،  الحكیم صاحب ، ٧١ص،  )٢٠٠٦،  للنشر صفاء دار : عمان (، البیئة على وتاثیره
 . ٨٣- ٨٢ص  ، وقتل وتعذیب 

 

  
،  الثقافي تحريال جمعیة ومدارس،  النشر جمعیة مدرسة النجف في ألغیت التي المدارس ابرز من)٢(

  . الشھیرة الحكمة دار مدرسة ھي بالدینامیت نسفت التي المدارس تلك أھم ومن،  الجزائري ومدرسة
درس القانون وحصل على الماجستیر فیھ ـ سیاسي ھولندي : )٢٠١١ـ١٩٢٤( ماكس فان دیر ستویل) ٣(

حدة لحقوق االنسان في العراق ثم اصبح مققر االمم المت، عین سفیرا لھولندا لدى المتحدة ،  ١٩٥٨عام 
 . ١٩٩٢ـ١٩٩١مابین 

  . ٥١١ص،  السابق المصدر،  نقاش إسحاق)٤(

 القزویني ومدرسة نسفت الحكمة دار مدرسة،  االسوء إلى ویسیر سيء العام الوضع" 
 الحكمة دار في ومكتبتا االشتراكیة للجمعیة مقرا أصبحت المھدي ومدرسة،  حرقت



 بقیة في الحال وكذا،  القیمة المخطوطات ذلك في بما تماما تانھب الحكیم السید ومكتبة
 بھدم الحكومة نیة عن إشاعات وھناك طابوق سوى فیھا یبقى لم حیث الدینیة المدارس
 اإلمام مرقد غرار على عنھ بدال جدید سیاج وإنشاء وكربالء النجف في الشریف الصحن
  . )١"(األعظم

 الدینیة المرجعیة أدتھ الذي المحوري الدور اثرو النتفاضةل قمعھ بعد النظام سعى 

 وأسالیب بطرق احتوائھما اجل من مكثفة جھود بذل إلى االشرف النجف في العلمیة والحوزة

 صدام إن بل االشرف النجف في الدینیة المؤسسة على صارمة رقابة النظام فرض اذ مختلفة

 في لھ ارامستش لیكون)  الغفور عبد روكان( وھو حمایتھ في العسكریین القادة احد سلط حسین

 الكثیر ھدمت حیث تترك لم األخرى فھي السالم وادي مقبرة وحتى، )٢( العلمیة الحوزة شؤون

 سعت العراقیة الحكومة إن إلى منھ جزء في ذلك ویعود للسیارات سریع طریق لفتح القبور من

  .)٣(للمدینة األثریة البنیة تغییر إلى الطرق بمختلف

 الحكم تقالید عن النظام خرج نوعھا من األولى ھي سابقة وفي االنتفاضة شلف وعقب

 التداعي حالة وضمن االنتفاضة من قلیلة أیام وبعد،  العلني الخطاب مستوى إلى الطائفیة وانزل

 بمقاالت الحاكم الحزب باسم الناطقة الثورة جریدة خرجت أنتجتھ الذي واالجتماعي السیاسي

 ارجع فقد. )٤(األحداث تلك في الحكومة نظر وجھ مثل الذي الرئیسي مصدرال اعتبارھا یمكن

 ثقافیة بقیم یتمتع ال نفسھ العربي العنصر إن حتى العراقي المجتمع عناصر تعدد إلى االنتفاضة

 تلك إن لدرجة المجاورة للشعوب الثقافات وتأثیر العراق إلى الدائمة الھجرة بسبب واحدة

 إن الكاتب وأكد الخاصة العربیة لھجتھا تحدثت ما إذا شدیدة صعوبةب بعضھا تفھم العناصر

   الكاتب ینھي ثم الجدد المھاجرین استیعاب على العراقي الشعب قدرة فاقت قد الھجرة كثافة

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ) ٢٠٠٠،مط . د :  قم(،  ٣ط،  الخوئي تقي محمد السید الشھید،  الخیریة الخوئي اإلمام مؤسسة)١(
  . ٩٣ص

 . ٢٥/٥/٢٠١٣بتاریخ ، النجف االشرف ، الدكتور ھادي التمیمي ، )) مقابلة شخصیة (( )٢(

في الحضاررة  إسھامات االشرف النجف،  سیاسي كمركز النجف وضعیة حول مستقبلیة تساؤالت،  لویزارد جانبیر)٣(
 . ٥٥٢ص،  محمد باقر الصدر السید اإلمام،  الخرسان صالح،  ٣٦٦ص،  السابق المصدر، االنسانیة

  . ١٣١ ص،  )١٩٩٩،   والبحوث ساتالدرا قسم: م . د( ،  العراق في الطائفیة االثارات،  العراقي المعلومات بنك)٤(

  : قائال رؤیتھ



 المھاجرین وتقالید عادات الحاالت بعض في نقل العراقي الشعب إن ذلك من األخطر إن" 
  . )١"(الیومیة عاداتھ وحتى حیاتھ وأسلوب وتقالیده عاداتھ بذلك وتزعزعت،  الغرباء

 القتل أعمال عن المسئولین وعدتھم الجنوب في العراق سكان المقاالت تلك ھاجمت وقد  

  : المقاالت تلك ابرز ومن )٢(العراق في األوضاع اضطراب سبب وھم والسلب والنھب

 الشغب لعناصر شریفة غیر ونقیضھ إیواء مركز كان عام بوجھ الناس من الصنف ھذا إن" 
 وعرفنا،  كثیر وغیره ھذا كل عرفنا ما وإذا األوسط الفرات من العراق اجتاحت التي والخیانة

 الذي الجاموس مع جاءت أحوال من ھم العراق اھوار في الناس من الصنف ھذا بعض إن
 الخصم ممتلكات سرقة عاداتھم ابرز من إن وعرفنا. الھند من القاسم محمد العربي القائد جلبھ

  . )٣"(معھ یتنازعون أو منھ یتقاضون لمن التابعة القصب دار وحرق یتخاصمون عندما

 الدبابات على" الیوم بعد الشیعھ"  شعار كتابة من الطائفیة الحكومة سیاسة على أدل وال

 بھ تتحدى مقیت طائفي استفزاز أفظع ذلك مثل فقد المقدستین وكربالء النجف على ھجمت التي

 ھذه وجود الستئصال الكامنة الرغبة ووجدت المناطق ھذه سكان من المالیین مشاعر السلطة

  .)٤(العراق من الطائفة

 لثائرةا للمناطق الحكومي اإلھمال من حالة سببت االنتفاضة فان البعید المدى وعلى  

 أو خدمات مشاریع إقامة من بالحرمان المناطق تلك عوقبت فقد االشرف النجف مدینة ومنھا

 اعتمادھا من زادت الحكومة إن بل،  )٥(بالكامل مدمرة مدن جعلھا ما،  فیھا اعماریة مشاریع

 عدد ھجرة صاحبھا، المقدسة المدینة في الكفوء اإلداري الكادر حساب على لحزبيا الكادر على

     . )٦(العراقي المجتمع في الشرائح مختلف من كبیر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٩٩١آذار  ٢٥ بتاریخ ،  ٧٥٨٠ : العدد، ) جریدة))( الثورة (( )١(

 . ٤٤٧- ٤٤٦  ص،  السابق المصدر،  إبراھیم فرھاد )٢(

 

 .١٩٩١ ذار ا  ٢٥ بتاریخ ، ٧٥٨٠: العدد،  الثورة جریدة )٣(

 .٨٣ص،  اغتصاب وقتل وتعذیب عن تقریر،  الحكیم صاحب ؛ ٢٦٤ ص،  السابق المصدر،  ألصالحي نجیب )٤(

 . ٢٥/٥/٢٠١٣، النجف االشرف ، الدكتور ھادي التمیمي )) مقابلة شخصیة (( )٥(

 .   ١٣١ ص،  السابق المصدر،  العراقي المعلومات بتك )٦(



 إال أھدافھا تحقیق في االنتفاضة فشل من الرغم فعلى أخر جانب ومن جانب من ھذا

 خالل من وذلك كلیا صورتھ تشویھ في وساھمت كبیر بشكل النظام إضعاف استطاعت إنھا

 الشعب بحق النظام جرائم بفضح ھؤالء بدا فقد البالد خارج إلى المثقفة الطبقة من ھاجر من

 من وتخلیصھم الشعب إلنقاذ بالتدخل تطالب أن الدولیة اإلنسان حقوق بمنظمات حدى ما، 

 صوت أوصلت قد فھي وبذلك. )١(شعبھ ضد النظام یمارسھا التي الجماعیة اإلبادة حمالت

 العراقي الشعب رفض على االنتفاضة ھذه برھنت إذ، الدولیة السیاسیة المعاقل إلى العراق

  .)٢(واستقاللھ بحریتھ وتمسكھ القائم الحكم لنظام

 المعاناة كل ورغم الوطن إن وأثبتت العراقي الشعب أبناء لدى األملاالنتفاضة  أعادت 

 من والخالص الحریة لھ ویحققوا ما یوم في أبناءه ینھض أن یمكن لھا تعرض يالت والماسي

 أن القمعیة وسائلة بشتى النظام دأب الذي الخوف حاجز االنتفاضة حطمت فقد، الجائرة السلطة

ً  یجعلھ  فإنھا ألھدافھا االنتفاضة تحقیق عدم من الرغم فعلى،  )٣(جماھیري تحرك ألي مثبطا

 الذي الفشل وأسباب،  الضعف نقاط یتجاوز المستقبل في مماثل بعمل للقیام التفكیر على شجعت

  . )٤(المرحلة ھذه في الثوار بھا مر

 السترضاء متواضعة محاوالت باتخاذ قام النظام فان واالنتفاضة الحرب واثر  

 مجموعة وضعت كما الحرب مادمرتھ أعمار إعادة عملیة إلى الحكومة دعت فقد  الساخطین

 جرى آذار/٢٣ یوم ففي.  دیمقراطي لمجتمع جدیداً  أساسا بأنھا أشاعت التي شریعاتالت من

 عد كربالء من شیعي ومثقف بعثي شخص وھو حمادي سعدون برئاسة جدیدة وزارة تشكیل

 في شاركوا الذین العراقیین عن عفواً  الثورة قیادة مجلس اصدر نیسان وفي، لإلصالح میالً  أكثر

  .)٥(الشعبي الجیش قواطع بحل كذلك وقامت الدولي السفر عن عالمن ورفع االنتفاضة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كتاب الجمعیة العامة لالمم المتحدة المرقم ، )) العامة في النجف االشرف  مؤسسة الشھداء) ((١(
Al53l433    حول حالة حقوق االنسان في العراق ،  ١٩٩٨سبتمبر  ٢٤بتاریخ.  

 . ٥١٠ ص ، السابق المصدر،  نقاش إسحاق)٢(

 .٢٨٩ص،  السابق المصدر،  ألبیاتي حامد ؛ ٤٢٥ص،  السابق المصدر،  ألعبیدي سعد )١(

 .١٥٢ ص، ٢العدد  ،  ١٩٩٧ آذار، ) مجلة))( عراقیة دراسات ((،  التكرار واحتماالت االنتفاضة،  سعید لعقی )٢(

بعث العراق سلطة صدام قیامھا وحطامھا ، ؛ حازم صاغیة ١٩٩١ آذار١٤،  ٧٥٩٦ العدد، ) جریدة))( الثورة (( )٣(
 . ٥٠٩ص، سابق المصدر ال، ؛ اسحاق نقاش   ١١٨ص، )  ٢٠٠٣، دار الساقي :  بیروت( ،

 

 



 أو دعمتھ التي خاصة العشائریة المجموعات صوب اتجھ حسین صدام إن المالحظة وتجدر

 تسلیح أعادة جرى وقد، مناطقھا في األمن لحفظ تجنیدھا تم فقد االنتفاضة أثناء محایدة بقت

،  معشائرھ داخل األوضاع جمیع عن واإلبالغ والنظام األمن بحفظ منھم وعود مقابل العشائر

 لالستخدام كبیرة مبالغ منحھم و لھم السكنیة األراضي توزیع شملت  للشیوخ المقدمة والفوائد

  .)١(الشخصي

 والذي الوطني فالمجلس الغیر إجراءات مجرد بقي اإلصالح عن الحدیث فان ذلك ومع

 یكن لم أجازھا قد كان التي األحزاب إن فعلیا أوضح قد انھ إال األحزاب قانون أجاز قد كان

 للوحدة تھدیدھا حالة في األحزاب حل وباإلمكان طائفي أو إقلیمي برنامج حیازة لھا مسموحا

 وظل راءالوز رئاسة من حمادي سعدون عفيا ١٩٩١ أیلول ١٣ وفي،  األمن أو الوطنیة

 مناصبھ شغل إذ الدولة في الرئیسیة والقضائیة والتنفیذیة التشریعیة السلطة الثورة قیادة مجلس

  . )٢(ات تنتمي الى حزب البعث ومن اقرباء وعائلة صدام حسین شخصی

 والضباط القادة من كبیر عدد شملت واسعة تصفیات حملة ھذه المدة شھدت  

 والمسئولین القادة ھؤالء من الكثیر لدى المستمرة االنشقاقات توالي عن فضالً ،  )٣(العسكریین

  .)٤(العراقیة المعارضة صفوف إلى االنضمام منھم العدید فضل اذ الدولة في الكبار

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٦ بتاریخ ، ٧٨٤٧العدد، بغداد ، ) یدةجر)) (جمھوریةال(( ؛ ١٤٥-١٤٤  ص،  السابق النظام،  مار يفیب )١(
  . ١٩٩١نیسان 

 . ٣٩٨ ص،  السابق المصدر،  نقاش اسحاق )٢(
،  جابر عصمت الركن واللواء،  حدید حاجم الركن اللواء ـ: تصفیتھم تمت اللذین والضباط القادة ضمن من )٣(

 . حنتوش هللا دعب صالح الركن والعمید،  حنطة حاج الواحد عبد بارق الركن واللواء

  ــ:  النظام عن انشق ابرز من )٤(     

 . البعث نظام في وإعالمیة مخابراتیة مناصب یشغل وكان الجبوري مشعان -١
 . العسكریة االستخبارات مدیر منصب شغل،  السامرائي رفیق اللواء -٢
 . والتلفزیون اإلذاعة مدیر منصب شغل وصحفي دبلوماسي، البزاز سعد -٣
 . الخامسة الفرقة في األول اللواء أركان ئیسر،  الصالحي نجیب -٤

 ، ٢العدد  ، ١٩٩٧ آذار،  ) مجلة))(عراقیة دراسات ((،  التكرار واحتماالت االنتفاضة،  سعید عقیل:  ینظر للمزید
  .١٥٦ص



القانون  إطارالتي كانت تتم خارج  اإلعدامالمتحدة الى حاالت  األممتقریر منظمة  أشار

  ـ:یة بشكل خاص على من یشك باشتراكھ في االنتفاضة موجزة وتعسف بإجراءات

قد  اإلعدامیقال ان حاالت  اإلعداموفیما یتعلق بالتھم التي تؤدي الى فرض عقوبة "
شملت محتجزین متھمین باالشتراك في حوادث شغب ویدعى بان ھذا االتھام یستخدمھ لتغطیة 

عبیة ین اشتركوا في االنتفاضة الشاللذ األشخاصالنیة التي تحركھا بواعث سیاسیة لمعاقبة 
وتشیر التقاریر الى ... حوادث شغب  بأنھاالتي وصفتھا الحكومة  ١٩٩١التي وقعت في آذار 

احتجز معظم الضحایا لعدة ... العراق  أرجاءان الضحایا ینتمون الى محافظات من مختلف 
  . )١(...."التي صدرت بحقھم  األحكامسنوات قبل تنفیذ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤/٢/٩٣تقریر منظمة العفو الدولیة المرقم )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف ((: للتفاصیل ینظر  )١(
مؤسسة الشھداء العامة في النجف ((الشیعة في العراق ؛ دین وطالب من  حول اختفاء رجال ١٩٩٣في نیسان 

حول حالة حقوق االنسان ،  ١٩٩٨ایلول  ٢٤في  ٥٣/٤٣٣/Aتقریر الجمعیة العامة لالمم المتحدة المرقم ، )) االشرف 
  .في العراق 

 



  ـ:  العراقیة المعارضة على االنتفاضة اثر  

 اتسعت فقد العراقیة المعارضة ةمسیر في جدیدة مرحلة للكویت العراقي االجتیاح شكل

 من عدداً  شملت كما االتجاھات مختلف من والعسكریین المدنین عشرات وضمت كبیر بشكل

 كلھ العالم استمع العراقیة المعارضة تاریخ في مرة فألول. )١(نفسھ الحاكم الحزب من األشخاص

 ھو آخر شعب صرخة خالل من بل أبناءه صرخات خالل من لیس العراقي الشعب صوت

ً  عراقیة معارضة ھناك إن العالم اكتشف وفجأة وھنا الكویتي الشعب  في بالقوة باق ونظاما

  .)٢(العراق

 صاغیة إذنا ووجدت ودولي إقلیمي محور من أكثر على بالتحرك العراقیة المعارضة بدأت

 وما ثانیةال الخلیج حرب اندالع اثر فعلى. )٣(العام الرأي ودعم بتعاطف وحظت مكان كل في لھا

 ما وشیكا بات النظام انھیار إن ترى المعارضة بدأت العراق في االنتفاضة اندالع من تالھا

 بیروت مؤتمر انعقاد التحركات حصیلة وكانت،  )٤(موحدین وخطاب موقف بلورة إلى دفعھا

ً  المعارضة فصائل جمیع حضرتھ. ١٩٩١ آذار) ١٤-١٣( للفترة  لم المؤتمر إن إال،  )٥(تقریبا

  . )٦(العراقیة الساحة في الحاصل التطور مع تتناسب بخطوات المعارضة بمسیرة یدفع عما یسفر

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،  الحكیم باقر محمد ؛ ١٠٦ص  ،  الوطنیة واالستحقاقات الجذور العراقیة المعارضة أحزاب،  علیوي حسن ھادي) ١(
  . ٥٨-٥٧  ص،  المصدر السابق 

،  بیروت، )مجلة))( األوسط شؤون((،   والبرامج األداء تفاوت:  العراقیة المعارضة اتجاھات،  مشكور سالم) ٢(
  .١٤ ص،  ١٦العدد  ، ١٩٩٣، شباط

،  القانون كلیة : الكوفة جامعة (، ماجستیر رسالة،   مقارنة دراسة العراق في السیاسیة األحزاب،  حمید سامر)٣(
 .٣٠٣ ص، )  ٢٠٠٩

 .١٩ ص، المصدر السابق ،  مشكور سالم)٤(

،  الحكیم باقر محمد السید اسةبرئ اإلسالمیة للثورة األعلى المجلس:  المؤتمر حضرت التي القوى تلك ابرز بین من)٥(
 الوطني االتحاد،  االحقي محمد برئاسة اإلسالمیة الدعوة حزب،  العلوم بحر محمد برئاسة العراق في اإلسالمي التجمع

،  الصمانجي قادر عزیز:  ینظر للمزید.  العبیدي مھدي برئاسة البعث حزب،  الطلباني جالل برئاسة الكردستاني
 .١١٧- ١١٦ص،   السابق المصدر،  علیوي حسن ھادي ؛ ٧٥ ص،  السابق المصدر

  .٤١٠ص،  السابق المصدر،  دافیس اریك ؛ ٧٤ص،  السابق المصدر،  عالوي األمیر عبد علي)٦(



 لفصائلھا تیقن بعدما الموقف تقویم إعادة إلى العراقیة المعارضة دفع االنتفاضة فشل إن

 وتمكینھ للنظام دعمھ عبر ذلك في الرئیسي السبب ھو األمریكي وتحدیدا الدولي العامل إن

 وعدم االنتفاضة رافقت التي األخطاء إن رأت عندھا،  المنتفضة المدن محاصرة من

 األمریكیة المتحدة الوالیات دفعت التي الرئیسیة المخاوف ھي البدیل صورة وضوح

 تحركال تستدعي المرحلة إن المعارضة أوساط لدى تصور ترسخ ذلك عند النظامبدعم

  .)١(العراق مستقبل حیال الدولیة المخاوف لتبدید دولیا

 الى المعارضة زعماء بھا قام كثیرة زیارات ١٩٩١ عام نھایة شھدت فقد لذلك  

 ھذه إن منھا رئیسیة لألسباب بالضعف اتسمت المبادرات ھذه لكن، )٢(واشنطن

 السیاسي الخطاب ینقصھا كان المعارضة ان ثم ومن انفرادیة كانت االتصاالت

  .)٣(الموحد

 المعارضة أزر من شدت التي االعتبارات من مجموعة ھناك فان عموما    

  ــ: یأتي ما الجدیدة االعتبارات تلك ابرز ومن العراقیة

 ھذه اتسمت فقد العراقي للنظام األمریكیة المتحدة الوالیات قبل من الصریح العداء - ١

 وإنما شعبیھ انتفاضة طریق نع لیس ولكن بصدام لإلطاحة أمریكي بسعي الفترة

 . كذلك العربي الخلیج دول فضلتھ ما وھذا. عسكري انقالب طریق عن

 الذي األمر الكردیة األحزاب  سیطرة تحت كردستان في آمنھ منطقة تأسیس - ٢

 . النظام ضد العراق داخل في لھا عملیات قاعدة للمعارضة أعطى

  

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٠ص، المصدر السابق  ،  مشكور سالم )١(

،   السابق درالمص.  عالوي األمیر عبد علي.   عالوي وأیاد،  ألجلبي احمد ــ: الشخصیات تلك ابرز من )٢(
 .٧٧-٥٨ص

 . ٣٥٤ ص،  السابق المصدر،  حمید سامر )٣(

 

  



ً  البعث لنظام السیاسیة العزلة - ٣  األمم من علیھ المفروضة العقوبات أو جھة من دولیا

 .)١(أخرى جھة من المتحدة

 من كثیراً  رفعت إنھا إال أھدافھا تحقیق في فشلت وان االنتفاضة إن یتضح سبق مما  

 الذي الدولي الدعم على الحصول األولى للمرة لھم وأتاحت،  میةاإلسال الجماعات صورة

 حصلت حینما ١٩٩٨ عام األعمال ھذه توجت وقد.  العراقي الشعب محنة مع بدوره تعاطف

 توصل ما قمة وكانت العراق تحریر قانون وھو األمریكي الكونغرس من قرار على المعارضة

 صدام نظام إسقاط قرار ھو األمریكیة المتحدة اتوالوالی المعارضة بین المشترك الجھد إلیھ

 فان آخر وبمعنى ١٩٩١ عام منذ مستمر لعمل كثمرة جاء والذي،  )٢(٢٠٠٢ نیسان في حسین

  .العراق في حسین صدام لحكم النھایة بدایة مثلت االنتفاضة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢العدد  ،  ١٩٩٧ آذار،  )مجلة))( عراقیة دراسات  ((،  التكرار واحتماالت االنتفاضة،  سعید عقیل )١(
  .المتحدة االمم قرارات، (                ) ملحق ینظر ؛ ١٥٧ص،

 . ١٢٦ ص،  السابق المصدر،  راي میالن )٢(

  



  ـ:  الجماعیة المقابر

 دفنوا ضحایا لجثث عظمیة ھیاكل على فیھا عثر التي عالمواق الجماعیة بالمقابر یقصد

 تبعا. وجودھا وأسباب العراق في الجماعیة المقابر نشأة وتختلف،  حسین صدام عھد في جماعة

 لطبیعة وطبقا،  یعدمون أو یقتلون الذین الضحایا ووضع،  السیاسیین والمكاني ألزماني للظرفین

  . )١(ھذه اإلجرامیة بالعملیة تقوم التي األمنیة األجھزة

 والتي،  الجماعیة المقابر ظاھرة من حسین صدام عھد إبان العراقي الشعب عانى لقد  

 عن المرتكبة اآلتیة األفعال من واحدة تعني التيو، الجماعیة اإلبادة وسائل أھم إحدى اعتبرت

  -: ھذه بصفتھا دینیة أو عنصریة أو أثنیة أو قومیة لجماعة والجزئي الكلي التدمیر قصد

 . محددة كان تكوف قومیة اوطائفة معینة  جماعة من أعضاء قتل -١

 . الجماعة بأعضاء خطیر روحي أو جسدي أذى إلحاق -٢

 . جزئیا او كلیا المادي تدمیرھا بھا یراد معیشیة لظروف الجماعة إخضاع -٣

 . الجماعة داخل األطفال إنجاب دون لتحول الحوامل تستھدف تدابیر فرض -٤

 . )٢(أخرى جماعة إلى عنوة لجماعةا من أطفال نقل -٥

  أرقاما ١٩٩١ العام سجل فقد، )٣(اإلنسان لحقوق االنتھاكات أنواع أقسى الفترة ھذه شھدت

 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٣ص، ) ٢٠٠٩، مط .د ،  الشھداء مؤسسة (، العراق في الجماعیة المقابر،  عودة جمیل)١(

 حقوق وزارة(،  السابق النظام ظل في والسیاسیة المدنیة االنتھاكات،  وآخرون زاھد احمد:  ینظر للمزید)٢(
 . ١٣٥ص، المصدر السابق ، ؛ ریاض عبد الكاظم  ٨٩ص، )  ت.د،  والبحوث الدراسات دائرة : اإلنسان

 أبرزھا من العراق النتفاضة تصدعھ خالل اإلنسان لحقوق صارخة انتھاكات عدة ونظامھ حسین صدام مارس)٣(
 خداماست،  للناس التعسفي االحتجاز،  الالانسانیة الممارسات باستخدام التعذیب،  قانونیة إجراءات بدون اإلعدام - :

 النجف،  الحلي ولید:  ینظر للمزید.  جماعات او لعوائل الجماعي االختفاء حاالت،  بشریة كدروع واألطفال النساء
،   اغتصاب وقتل وتعذیب عن موسوعة،  الحكیم صاحب ؛  ٣٨٧- ٣٨٣ص،   انتفاضة شعبان وقائع الى نضره

المجلس االقتصادي واالجتماعي للجنة حقوق  ،)) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف ((؛   ٩٤ – ٨٢ص
مؤسسة ((حول الحقوق المدنیة والسیاسیة  ؛ ١٩٩٩تموز  ٦بتاریخ  El4l1999l39lAdd.1االنسان المرقم 

 . ١٩٩٣بتاریخ نیسان  ١٤/٢/٩٣تقریر منظمة حقوق االنسان المرقم )) الشھداء العامة في النجف االشرف 



 الجغرافیة للمناطق فالمتابع،  االنتفاضة قمع أعقبت والتي ةالجماعی اإلبادة أعمال في قیاسیة

 مناطق إلى ویمتد البصرة مناطق من یبدأ )١(الجماعیة للمقابر الجغرافي االمتداد إن یجد

 في الماء عنھا انحسر التي المناطق الحكومة استغلت حیث والناصریة البصرة بین الصحراء

 والخضر البطحاء بامتداد والنواحي االقضیة قمناط عن فضال الجثث مئات لدفن االھوار

 نقرة سجن في المحجوزین مئات فیھا دفن التي السلمان وصحراء السماوة مناطق الى وصوال

 من الممتدة المنطقة استغلت فقد الدیوانیة مناطق في اما،  الفیلیة الكرد من خاصة )٣(السلمان

 كمقبرة كربالء وطریق والعباسیة الربع انخ مناطق الى تمتد ثم الشنافیة صحراء الى الشامیة

 اكتشفت االشرف النجف وفي واألجناس األعمار مختلف من شھداءال آالف تحوي التي الحیدریة

 وفي،  المدینة أھالي من شھداءال مئات جثث تضم السیاحي السالم فندق قرب جماعیة مقبرة

 العسكریة القوات لتجمع كزومر قاعدة لكونھا بالنظر المحاویل منطقة اكتظت فقد الحلة

 من اآلالف دفن تم جماعیة ومقابر مدافن وجدت المحاویل معسكر من وبالقرب الحكومیة

 اثر تحقیقي معسكر أقیم بالذات الرزازة منطقة ففي كربالء في أما،  أحیاء وھم فیھا المدنیین

 التي الجماعیة قابرالم واھم اكبر ومن، )٤(الزمن دقائق مع تجري اإلعدامات وكانت االنتفاضة

  . )٥(الثمانینات مطلع إلى فیھا الدفن تاریخ یعود والتي الحلة في السكران محمد مقبرة اكتشفت

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دفن فمثال سكناھم مناطق غیر في الجثث دفن على تقوم كانت الحكومیة اإلستراتیجیة تجدر االشارة الى ان  )١(
 ودفنت القتلى من طبقات عدة على الواحدة المقبرة احتوت وأحیانا،  والعكس الشمال مناطق في الجنود أبناء
 النجف في االنسان حقوق مكتب مدیر،  بالل الكریم عبد،  ))شخصیة  قابلةم((.  مختلفة زمنیة راتفت في

 . ٢/٦/٢٠١٣ بتاریخ  ، االشرف النجف،  االشرف

 الحدود قرب صحراویة منطقة في واسط مدینة في المثنى محافظة في یقع العراق في السجون اقدم احد )٢(
 بالنسبة المنفى بمثابة لیكون االنكلیزیة تالقوا قبل من الماضي القرن عشرینیات في السجن اسس، السعودیة

 محمد:  ینظر للمزید.  السلمان نقرة باسم عرف لذلك صحراوي منخفض عن عبارة وھو،  انذاك للمحكومین
 ) .٢٠١٢،   االضراء دار:بیروت ( ،  والنسیان الذاكرة بین السلمان نقرة،  المعلم

 . ٩٤ ص،المصدر السابق  ،  وآخرون ھدزا احمد ؛ ٤٦ – ٤٢ص،  السابق المصدر،  عودة جمیل )٣(

 الجزائري عصام، ))شخصیة  بلةمقا((  ؛ ٩٠ – ٨٩  ص،  السابق المصدر،  والعدالة للمسائلة العلیا الھیئة )٤(
 . ٢٣/١/٢٠١٣ بتاریخ ، االشرف النجف،  الشھداء مؤسسة في اإلعالم مدیر، 

، السابق المصدر،  عودة جمیل. بغداد ینةمد عن كم ٣٠ حوالي وتبعد الحسینیة منطق في المقبرة ھده تقع )٥(
  .٤٥ ص
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   الخاتمة  

، بكونھا حلقة من سلسلة انتفاضات سابقة  ١٩٩١لقد عبرت انتفاضة   
فجاءت امتداد النتفاضة ، وانتفاضات الحقة ضد سیاسة الفئة الحاكمة في البالد 

 واألسبابحیث استمرت الدوافع المادیة ،  ١٩٧٩وانتفاضة رجب ،  ١٩٧٧صفر 
 باإلضافة، على الشعب وقواه الوطنیة  وتأثیراازدادت عمقا  إنھاالتمھیدیة نفسھا اال 

ك الشعب وعلى كافة المستویات ولم یحدث رمحفزة لتح أخرى أسبابالى ظھور 
تغیر بین الفترة الواقعة بین تلك االنتفاضات على مستوى الحكم نفسھ فقد  أي

كم استمرت الفئة الحاكمة تتبع نفس سیاستھا القدیمة المستندة على امتیاز مؤیدي الح
  .وتحت شرعیة دستوریة واھیة 

لقد مثلت االنتفاضة مرحلة متقدمة من مراحل انھیار النظام وعالمة واضحة   
الظروف الموجبة لذلك اال  أھمالنظام خاللھا لتوفر  إسقاط من الممكن وكان، لھ 

اال ان ، وضعف ركائز النظام نفسھ وتخلخلھا ، القوة الجماھیریة المعادیة لھ وھو 
لفئة الحاكمة الموقف واستعانتھا بقوات الحرس الجمھوري الذي عكس لنا تدارك ا

  .النظام وتصدعھ لقمع االنتفاضة منع من حدوث ھذا  إفالسمدى حقیقة 

اھم النتائج التي تم التوصل لھا من خالل البحث  إیجازوعموما یمكن   
  :  األتيوالدراسة لموضوع االنتفاضة بالشكل 

  

االنتفاضات في  وتأجیجـ ان للنجف االشرف المركز الریادي في التحرك الثوري  ١
تالھا من انطالق ثورة العشرین  وما ١٩١٨من ثورة النجف االشرف عام  ابتدءاالعراق 
الحكم الوطني في العراق وقد تفجرت ھذه الثورة بدعوة من المرجعیة  أسستوالتي 

تل من ارض الوطن وان ھذه النخبة الدینیة والتي المح إخراج أساسالدینیة وقامت على 
دانت لھا القیادة العشائریة في الجنوب بشكل خاص وغالبیة المثقفین والسیاسیین حكمت 

 ال بأنھالمسالة المبدئیة على اللعبة السیاسیة مما خلفت في نفوس المحتلین قناعات عمیقة 
دورھا على لترھیب ولم تقتصر بالترغیب او ا إغراءھایمكن  یمكن التعامل معھا وال

  .االھتمام بالوضع العربي مثل قضیة فلسطین  إلىالجانب العراقي بل تعداه 

ـ كان االضطھاد السیاسي في العراق حربا شملت جمیع الطوائف والفئات العراقیة وان  ٢
الكرد والتركمان  وغیرھم من عملیات اعتقال  أصابمااصاب العرب من ذلك الیقل عما 

  .وتھجیر وقتل 

 اإلرھابیةنتیجة طبیعیة لسیاسات النظام  ١٩٩١ـ كان اندالع االنتفاضة العراق  ٣
والتعسفیة والتي استمرت طوال سنین عجاف حیث عبرت الجماھیر عن رفضھا لكل 
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 إحساسكان البعض على موعد مع الثورة بقلوب ملؤھا  إنالممارسات القمعیة بعد 
  .بالنصر مھما طال الصبر 

امتدادا عضویا لثورة العشرین في تاریخ العراق  ١٩٩١ت انتفاضة العراق ـ كان ٤
المعاصر ونتیجة طبیعیة لسلسلة االنتفاضات والثورات الوطنیة والعقائدیة في مسیرة 

  .العراق 

 وأولكسات الھزیمة منعكس محلي من منع أولالشعبیة  ١٩٩١مثلت انتفاضة العراق ـ  ٥
المتفائلین باحتمال حدوث ثورة في العراق لصعوبة  أكثررد فعل شعبي خارج توقعات 

الخوف فبكى علیھا الحالمون بسقوط  أسوارالحصینة والتي منھا  األمنیة األسواراختراق 
  .صدام وبكى منھا الخائفون على سقوطھ 

  : أھمھاـ عبرت االنتفاضة عن مجموعة من النقاط الرئیسیة والتي من  ٦

  . واإلرھابالسلطة بالقمع  إلىعراقي لم یخضع لنظام وصل العالم ان الشعب ال أ ـ إفھام

بتحقیق العدالة  ةبالمطالباستمر  إنماالسلطة  ألمرالشعب العراقي لم یخضع  إنب ـ 
  .والمساواة واالستقرار والعیش الكریم 

مخالفة لمثل ھذه الحقیقة تعد انحرافا  أیةج ـ ان الشعب ھو صاحب القول الفصل وان 
  .وخیانة للوطن والشعب 

قواعد ومثل ھذه المواقف لن تحكمھا ، د ـ ان رد الفعل الجماھیري یكون قاسیا ومرا 
  .شبت فمن الصعب الوقوف في وجھ تیارھا  إذاومفاھیم خاضعة للمثالیات فالعاصفة 

ولم تقم بھا جھة  ،الشعب العراقي  وطنیة شملت كل فئات ـ ان االنتفاضة كانت شعبیة ٧
او طائفة معینة فالمشاركة الشاملة للشعب العراقي في االنتفاضة ظاھرة ملفتة للنظر 

تجرید  إلى الرامیة األسالیبوالدراسة السیما وان النظام قد استخدم كل  التأمل يتستدع
عن طریق المضاد وقتل روح التحرك الثوري في داخلھ سوء  العملالشعب من مشاعر 

والبطش  باإلرھاالتربیة والتعلیم والثقافة والدعایة وعملیات غسل الدماغ او عن طریق 
  .الذي كان سمة ثابتة من سمات الحكم البعثي في العراق 

ـ اتسمت االنتفاضة بالعنف والعنف المضاد من قبل الثوار حیث انتشرت في المدینة  ٨
ب وطلب الثار وغیرھا من الممارسات التي بعض المظاھر السلبیة من قبیل السلب والنھ

وھذا ناتج بطبیعة الحال من تراكم الكراھیة الشعبیة لعناصر السلطة ، اوخذ علیھا الثوار 
  .الحاكمة 

في  األساسيـ یمكن القول ان االنتفاضة لم تكن فاشلة وان عدم وصولھا الى الھدف  ٩
الشعبیة كان  اإلرادةن جدید وفق رسم الواقع السیاسي العراقي م وإعادةتغییر النظام 

االنجازات التي  إلىاالنتكاس والفشل فبالنظر  إلى أدتالمعروفة التي  تبالمالبسامرتبطا 



3 
 

 

حققھا التحرك الشعبي یتضح مدى قدرة ھذا التحرك على فرض توجھاتھ ضمن 
واقع جدید مغایر  إنتاجالوطنیة وكذلك  األھدافالمعطیات االیجابیة المتحركة نحو تحقیق 

ھذه العناصر بالصورة التي تؤدي  إدارة أحسنیمكن من استجماع عناصر التغییر فیما لو 
  .بلورة فعل جماھیري مدروس یستثمر ھذه المعطیات االیجابیة للنفوذ والتمكن  إلى

وفي مقدمتھا دول الخلیج العربي والتي كان  واإلسالمیةالكثیر من الدول العربیة  إنـ  ١٠
تغار لحق الشعب العراقي للمبررات العدیدة والتي في مقدمتھا ان  أنالمنتظر منھا  من

تكون في ساحة  األخالقیة یجب أنالحاكم زائل المحالة وان الباقي ھو الشعب فالمعادلة 
  .الشعب ال في ساحة الحاكم 

ظام ـ ان شمولیة االنتفاضة واتساعھا كان برھانا واقعیا على مدى كره الشعب للن ١١
والتحالف الدولي عن دعم االنتفاضة بل عملوا  األمریكیةولكن تخلي الوالیات المتحدة 

على مساعدة النظام في القضاء علیھا بسماحھم لھ باستخدام الطائرات المروحیة 
والصواریخ الثقیلة لقمع االنتفاضة منح النظام فرصة لتجمیع شتات قواتھ وبخاصة قوات 

مھوري والطیران الحربي لضرب المنتفضین في مدنھم الحرس الخاص والحرس الج
  . صورة لم تسلم منھا حتى العتبات المقدسة  بأبشع

وطنیة قادرة  ـ أعطت االنتفاضة للحركة الوطنیة درسا بضرورة وأھمیة قیام جبھة ١٢
وأیقنت ان فشلھا انبثق من ھذا الجانب لذلك یمكن القول ان االنتفاضة  على مواجھة النظام

 . ٢٠٠٣أھم العوامل التي أدت الى إسقاط النظام العراقي في نیسان  كانت



  قائمة المصادر 

  ـ القران الكریم : اوال 

  :ـ الوثائق الغیر منشورة : ثانیا 

كتاب مدیریة االمن العامة الى مدیریة امن ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف(( .١
حول تنفیذ احكام االعدام بحق بعض من یتردد  ٧/٧/١٩٨٩في  ٢/٨٨٤٧م/٦النجف المرقم ج

 .على الجوامع 
وطالب ممن اختفوا من رجال الدین  ١٠٦وثیقة باسماء ، )) مؤسسة كاشف الغطاء العامة ((  .٢

 . العظمى السید الخوئي على اثر االنتفاضة من الشیعة واقرباء ایة هللا
العسكري الى مدیریة االمن العامة المرقم  كتاب دائرة االمن، )) مؤسسة الشھداء العامة (( .٣

حول معلومات عن اختفاء بعض التصاویر الخاصة بتعذیب  ٢/٤/١٩٩١ــــــــــ في /١ق/١٦ش
 .المعتقلین في العراق 

كتاب جھاز المخابرات الى قیادة فرع النجف ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف ((  .٤
 .حول طلب معلومات  ٣١/١/١٩٩٤في  ٩٨مرقم لحزب البعث العربي االشتراكي ال

حول موقف قاذفات الصواریخ ، عنوان . د ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف (( .٥
 . ١٠/٤/١٩٩١ولغایة  ١٣/١/١٩٩٠ارض ارض للفترة 

كتاب مدیریة االمن العامة الى مجلس قیادة الثورة ـ رئاسة ، )) مؤسسة الشھداء العامة (( .٦
 . ٣/٦/١٩٧٨في  ٢/٢٥٢٠٥ق.٤م/٣٣العامة المرقم  المخابرات

في  ٦٤كتاب مجلس قیادة الثورة المرقم ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف ((  .٧
 .في حزب البعث  أعضاءحول ترفیع  ٩/٣/١٩٩١

 ٢٤/٣/١٩٩١في  ٤٢٣٧كتاب مكتب رئیس اركان الجیش المرقم ، )) مؤسسة الشھداء العامة (( .٨
 .قواطع المسؤولیة حول توزیع 

 األعداد، جریدة الجمھوریة االسالمیة في العراق )) مكتبة الدكتور ھادي التمیمي الشخصیة ((  .٩
١,٢,٣,٤ . 

تقریر منظمة االمم المتحدة للمجلس االقتصادي واالجتماعي )) مؤسسة الشھداء العامة . (( ١٠
یة والسیاسیة بما في ذلك حول الحقوق المدن ٦/١/١٩٩٩في  E\CN.4\1999\39\Add.1 المرقم

  .مساءل االختفاء واالعدام باجراءات موجزة 

تقریر منظمة العفو الدولیة المرقم )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف . (  ١١
MED14\02\93  حول اختفاء رجال دین وطالب من الشیعة  ١٩٩٣في نیسان.  

تقریر الجمعیة العامة لالمم المتحدة المرقم )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف . (( ١٢
A\53\433  حول مسائل حقوق االنسان  ٢٤/٩/١٩٩٨في.  

كتاب مدیریة االمن العامة الى مدیریة امن بغداد المرقم ، )) مؤسسة الشھداء لعامة . ((  ١٣
  .حول قوائم اسماء اللذین ترددوا الى دار الصدر في النجف االشرف  ٦/٦/١٩٧٩في  ٣٢/٣٠٥٥٦

   



  : الوثائق المنشورة  ـ: ثانیا 

  . ٥/٣/١٩٩١بیان سماحة السید ابو القاسم الخوئي في ، )) مكتبة االمام الخوئي العامة ((.  ١

  . ٨/٣/١٩٩١بیان سماحة السید ابو القاسم الخوئي في ، )) مكتبة االمام الخوئي العامة . (( ٢

بیان السید عبد االعلى السبزواري في ، )) السبزواري مكتب سماحة ایة هللا السید عبد االعلى . (( ٣
٣/٣/١٩٩١ .  

  بیان السید عبد االعلى السبزواري في ، )) مكتب سماحة ایة هللا السید عبد االعلى السبزواري . (( ٤

  كتاب قیادة منطقة اربیل المرقم ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف ((.  ٥
  .حول اتالف كتب السید محمد باقر الصدر  ١٩٨١/ ٨/١ــــــــ في /  ٩/ ت س

 ٢٥/٨/١٩٩٠في  ٥٤كتاب مدیریة شرطة محافظة الكویت المرقم ، )) مدیریة الشھداء العامة . ((  ٦
  .حول قتل الجنود العراقیین في الكویت 

زارة و، كتاب موجھ الى وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، )) مؤسسة الشھداء العامة . (( ٧
حول نقل مواد من دولة  ١٩٩٠/ ٢/١٠في  ٢٩٧/ ك ٥٢وزارة النقل والمواصالت المرقم ، التربیة 
  .الكویت 

كتاب مدیریة االمن العامة الى محافظة النجف ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف (( .  ٨
  . ١٨/٧/١٩٧٤في  ٥/٣٥٥٥٢ش/٢االشرف المرقم م

 MEDتقریر منظمة العفو الدولیة المرقم ، )) مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف . (( ٩
  . ١٩٩٧في تشرین االول  97\05\14

  )) ................برقیة السید محمد تقي المدرسي . ((  ١٠

  :ـ الكتب الوثائقیة : ثالثا 

المركز اإلسالمي : م .د ( ، ثائقي جرائم صدام عرض و، المركز اإلسالمي لألبحاث السیاسیة .  ١
  ) . ١٩٨٣، لألبحاث السیاسیة 

المؤسسة العربیة : بیروت ( ، موسوعة حرب الخلیج ، فریق عمل من الباحثین والموثقین .  ٢
  ) .ت .د، للدراسات والنشر 

ة بالكویت سات العلمیة و التربویة والثقافیالعدوان العراقي على المؤس، یزي سلیمان عبد هللا العن.  ٣
مركز البحوث والدراسات : الكویت ( ،  واإلسالمیةفي تقاریر خبراء الیونسكو والمنظمات العربیة 

  ) .ت .د ، الكویتیة 

دام أسرار من بغداد أول كتاب موثق عن خفایا سقوط بغداد واسرار ص، محمد حسین بزي .  ٤
   ) . ٢٠٠٥، دار االمیر : بیروت ( ، وعائلتھ 

   



  المخطوطات: ثالثا

مكتبتھ : النجف االشرف ( ، ))مخطوط((،  ١٩٩١یومیات انتفاضة ، حسن عیسى الحكیم  .١
  ) . ١٩٩١، الشخصیة 

  ) .مكتبتھ الشخصیة : النجف االشرف ( ، )) مخطوط ((، ھذا انا ، حسین ابو سعیدة .  ٢

مكتبتھ ، ف االشرف النج( ،)) مخطوط (( ، آل عیسى الطائیة ، عبد العال وحید عبود العیساوي .  ٣
 ) . ٢٠١٣، الخاصة 

: النجف االشرف ( ، )) مخطوط((، الثورة االسالمیة في النجف االشرف ، كاظم محمد علي شكر .  ٤
  ) . ١٩٩١، مؤسسة كاشف الغطاء العامة 

  كتب المذكرات -:رابعا

ن ترجمة  نور الدی، مذكرات شوارتزكوف: االمر یحتاج الى بطل، نورمان شوارتزكوف .  ١
  ) .١٩٩٩،دار الكتاب العربي: دمشق( ، ٣ط ، غالب الجابري . صدوق ود 

  ) . ١٩٧١، دار الثقافة الجدیدة : بیروت ( ، مذكرات حردان التكریتي ، عبد هللا طاھر التكریتي .  ٢

 :الرسائل واالطاریح الجامعیة  -:خامسا

السیاسي ومواقفھا السیاسیة في المرجعیة الدینیة دراسة في فكرھا ، احمد عبد الھادي السعدون  .١
 . ٢٠٠٧، السیاسیة ، كلیة العلوم ، رسالة ماجستیر و جامعة بغداد ، العراق 

جامعة بغداد و ، أطروحة دكتوراه ، الطائفیة وأثرھا في حیاة العراق السیاسیة ، احمد علي محمد   .٢
 . ٢٠٠٨، كلیة العلو م السیاسیة 

  جالوي .٣
، رسالة ماجستیر ، ١٩٩٠ـ١٩٨٠العالقات العراقیة التركیة  ،حامد محمد طھ احمد السویداني  .٤

 . ٢٠٠٣، كلیة       ، جامعة الموصل 
، ) ١٩٩٧ـ١٩٨٠(النمو الصناعي في محافظتي كربالء و النجف للمدة ، حسین موسى اآلدسي  .٥

 . ٢٠٠٧، كلیة اآلداب ، جامعة بغداد ، أطروحة دكتوراه 
جامعة ، رسالة ماجستیر ، ٢٠٠٠ـ١٩٧٨العراقیة المصریة العالقات ، خضیر إبراھیم سلمان  .٦

 ،كلیة العلوم السیاسیة  ، بغداد 
، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر ، الفكر السیاسي للحزب الشیوعي العراقي ، رافد رسول عبد  .٧

 . ٢٠١٠، كلیة العلوم السیاسیة 
االشرف للمدة  تحلیل للھجرة الداخلیة في محافظة النجف، رنا عبد الحسن الكتیب  .٨

 ٢٠٠١، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، رسالة ماجستیر ، ) ١٩٩٧ـ١٩٧٧(
، األمم المتحدة وحقوق اإلنسان ـ دراسة حالة العراق ـ جامعة النھرین ، ریاض مھدي عبد الكاظم  .٩

 .  ٢٠١٢، كلیة العلوم السیاسیة 
جامعة ، سالة ماجستیر ر، ) دراسة مقارنة (األحزاب السیاسیة في العراق ، سامر حمید  .١٠

 .  ٢٠٠٩كلیة القانون  ، الكوفة 



، رسالة ماجستیر ، ) ٢٠٠٣ـ١٩٦٨(التحوالت في بنیة المجتمع العراقي ، سلیم الناشئ  .١١
 . ٢٠٠٥، الجامعة المستنصریة و المعھد العالي للدراسات السیاسیة والدولیة 

المنطقة العربیة منذ عام  سیاسة إیران الخارجیة تجاه، سیف منذر عبد الواحد الجوعاني  .١٢
 . ٢٠٠٨، كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة النھرین ، أطروحة دكتوراه ، وآفاق المستقبل  ١٩٨٩

السید محمد محمد صادق الصدر وأثره الفكري والسیاسي في تاریخ ، صالح عباس الطائي  .١٣
لتراث العلمي معھد التاریخ العربي وا، أطروحة دكتوراه ،  ١٩٩٩العراق المعاصر حتى عام 

 ،٢٠٠٧ . 
كلیة العلوم السیاسیة ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستیر، أمن الخلیج العربي ، علي حسین علي  .١٤

 ،١٩٨٨. 
،  ١٩٣٢ـ١٩١٤الحیاة االجتماعیة في مدینة النجف االشرف ، علي عبد المطلب المدني  .١٥

 ) . ٢٠٠٤، كلیة االداب : جامعة الكوفة ( ، رسالة ماجستیر 
دراسة تاریخیة  ١٩٦٨ـ١٩٦٣التطورات السیاسیة في العراق ، د حسین الزبیدي علیاء محم .١٦

 ) . ٢٠٠٦، كلیة التربیة للبنات : جامعة بغداد ( ، اطروحة دكتوراه ، 
، اإلستراتیجیة العربیة في القرن الحادي والعشرین دراسة مستقبلیة ، قحطان كاظم الخفاجي  .١٧

 . ٢٠٠١، لعلوم السیاسیة كلیة ا، أطروحة دكتوراه جامعة النھرین 
، الصناعة وأثرھا في التنمیة اإلقلیمیة في محافظة النجف االشرف ، محمد جواد عباس شبع  .١٨

 .٢٠٠٧، كلیة اآلداب ، جامعة الكوفة ، رسالة ماجستیر 
دراسة  ٢٠٠٣ـ١٩٢٠الملكي والجمھوري : العراق بین العھدین ، نوار سعد محمود المال  .١٩

 . ٢٠١٠، كلیة اآلداب ، جامعة الشرق األوسط ،  رسالة ماجستیر، مقارنة 
دراسة ) ٢٠٠١ـ١٩٨١(السیاسة الخارجیة األمریكیة تجاه الخلیج العربي ، ھاني عبید زیادي  .٢٠

 . ٢٠١٣، كلیة اآلداب ، جامعة البصرة ، أطروحة دكتوراه ، تاریخیة سیاسیة 

  المراجع العربیة  -:سادسا

 ).١٩٩٨،  دار الھادي : بیروت( ،الخوئي سیرة وحیاة االمام ، احمد الواسطي .١

 ٥،  ٤،  ٣:ج، محمد باقر الصدر السیرة والمسیرة في حقائق ووثائق ، احمد عبد هللا ألعاملي  .٢

  ).  ٢٠٠٧، مؤسسة العارف : بیروت ( ،

، دار المحجة البیضاء : بیروت ( ،صدام حسین من القمة إلى الھاویة ، احمد محمد شكر  .٣

٢٠٠٤ . (  

 ) . ١٩٨٩، دار الحریة : م . د ( ، ایران بین التاج والعمامة ، ة احمد مھاب .٤

. أعالم . أحداث (تاریخ ووثائق النصف الثاني من القرن العشرین ، أكرم نور الدین الساطع  .٥

  ) .وثائق 

الخارطة السیاسیة للمعارضة العراقیة للفترة من أب ، االتحاد اإلسالمي لتركمان العراق - .٦

  ) . ١٩٩٤، دار الدلیل : م  .د ( ، ١٩٩٤لغایة آذار  ١٩٩٠



أسرار وفضائح عشر سنوات من االعتقال والتعذیب في : في عیبت الجب ، باقر القبانجي  .٧

  ) .٢٠٠٥، الناشر دلیلنا : م  .د ( ، سجون الطاغیة صدام 

 ). ١٩٩٤، دار البراق : لندن ( ،بانوراما حرب الخلیج  وثیقة وخبر ، بال مؤلف  .٨

، قسم الدراسات والبحوث : م . د ( ، االثارات الطائفیة في العراق ، ت العراقي بنك المعلوما .٩

١٩٩٩ .(  

  ). ٢٠٠٣، دار الحكمة: لندن( ، ٢٠٠٢ـ١٩٦٨العراق: ، على حافة الھاویة، جعفر الحسیني .١٠

مكتبة مدبولي : القاھرة (،حرب تحریر الكویت حرب تدمیر العراق ،جمال الدین حسین  .١١

  ). ١٩٩١، الصغیر 

دول الخلیج العربیة في رحلة :تاریخ الخلیج العربي الحدیث والمعاصر ، مال زكریا قاسم ج .١٢

( ،  ١٩٩١-١٩٧١ما بعد االستقالل من االنسحاب البریطاني إلى غزو وتحریر الكویت 

 ) . ٢٠٠١، دار الفكر العربي : القاھرة 

معنیة نایف الغنام  :ترجمة ، شاھد عیان ذكریات الحیاة في عراق صدام حسین ، جمان كبة  .١٣

  ) .  ٢٠٠٩، دار الوراق : بیروت ( ،

  ) .ت.د، مؤسسة الشھداء (،العراق  ، المقابر الجماعیة في العراق ، جمیل عودة  .١٤

  الصحافة النجفیة في عھد االحتالل األمریكي للعراق ، جھاد ھادي أبو صیبع  .١٥

دراسة في التطور السیاسي   المرجعیة الدینیة العلیا عند الشیعة األمامیة، جودت القزویني  .١٦

  ) . ٢٠٠٥، دار الرافدین : بیروت ( ،والعلمي 

مطبعة الوسام  : بغداد ( ، ربع قرن مع شھید المحراب السید محمد باقر الحكیم ، حامد ألبیاتي  .١٧

،٢٠٠٤ . (  

، شركة المطبوعات : بیروت ( ،جذورھا ومقوماتھا ، حرب تحریر الكویت ، حبیب الرحمن  .١٨

٢٠٠١ ( 

دار الكنوز : بیروت (، في عقدة الكویت وإیدیولوجیا الغم : أسوار الطین ، العلوي حسن  .١٩

  ) . ١٩٩٥،األدبیة 

  ). ھـ  ١٤٢٧، روح األمین : م . د ( ، دولة االستعارة القومیة ، حسن العلوي  .٢٠

، باقیان : قم ( ،  ١٩٨٠-١٩٦٨-الكتاب الثاني  –حزب الدعوة اإلسالمیة ، حسن شبر  .٢١

  . ٤ج، )  ١٤٢٧

  ). ٢٠٠٧،  مط . د :  م . د ( ،   ٣ط، صفحات سوداء من بعث العراق ، حسن شبر  .٢٢

دار : بیروت ( ،  ٢٤,٢٧، ٧ج ،المفصل في تاریخ النجف االشرف ، حسن عیسى الحكیم  .٢٣

  ) . ٢٠٠٨، الكوفة 



المركز :دمشق ( ، العراق والبحث عن المستقبل العراق ، حسن لطیف الزبیدي وآخرون  .٢٤

  ) .  ٢٠٠٨، العراقي للبحوث والدراسات 

العراق والبحث عن ، حسن لطیف الزبیدي ونعمة محمد ألعبادي وعاطف الفي السعدون  .٢٥

  ) . ٢٠٠٨، ، المركز العراقي للبحوث والدراسات : دمشق ( ،العراق ، المستقبل 

مؤسسة العارف :بیروت ( ،موسوعة األحزاب العراقیة ، حسن لطیف كاظم الزبیدي  .٢٦

  ) . ٢٠٠٧، للمطبوعات 

دار : بیروت ( ، ٢٠٠٠-١٩٠٠مجالس الشعر في النجف االشرف ، حسن محمد نور الدین  .٢٧

  ) .  ٢٠٠٤، المواسم 

  ) . ٢٠١٠، حمورابي مركز : م .د ( ،اإلرھاب في العراق والمحاكمة الدولیة ، حكمت شبر  .٢٨

مركز البحوث والدراسات : الكویت ( ، على نفسھا جنت براقش ، حمد بن ناصر الدخیل  .٢٩

 ) . ١٩٩٨، الكویتیة

: بغداد ( ، الكویت ومحاوالت استعادتھا في التاریخ المعاصر ، خالد یحیى احمد الجبوري  .٣٠

  ) . ١٩٩٣، دار الكلمة 

مركز الدراسات التخصصیة في فكر ( ،  ٢٠٠٣اق االحتالل األمریكي للعر، رائد السوداني  .٣١

  ) .ھـ ١٤٢٩، السید الشھید قدس 

  .١٩٨٣) مط  .د : قم  ( ،  ٢ط، انتفاضة صفر اإلسالمیة ،رعد الموسوي  .٣٢

 ) . ٢٠٠٧، الدار العربیة للعلوم : بیروت ( ،قبل ان یغادرنا التاریخ ، رعد مجید الحمداني  .٣٣

شركة المطبوعات : بیروت (، ٢ط)١٩٩١-١٩٤١(ق حربا بریطانیا والعرا، رغید الصلح  .٣٤

  ) . ١٩٩٧،للتوزیع والنشر 

الملفات الكاملة لالزمة (الجنرال بدایة النھایة قصة الخلیج والحرب ، رفعت سید احمد  .٣٥

  ).١٩٩١،دار الكتاب العربي : القاھرة ( ،) ومستقبلھا

: بیروت (، دراسة جدلیة في تناقضات األزمة:ھل انتھت حرب الخلیج،سامي عصاصة .٣٦

 ) .١٩٩٤، بیسان 

، األھلیة للنشر : عمان (، التاریخ السري لحرب الخلیج : حرب تلد أخرى ، سعد البزاز  .٣٧

١٩٩٢. ( 

  ) .٢٠٠٣، مؤسسة العارف للمطبوعات : بیروت ( ،نوایا وحروب ، سعد ألعبیدي  .٣٨

  ) .ت.د، مؤسسة الفجر : لندن ( ، صدام وشیعة العراق ، سعید السامرائي  .٣٩

شیخ المجاھدین الشھید أبو زینب ألخالصي رجل الجھاد ، العذاري ومحمد االسدي  سعید .٤٠

  ) . ٢٠٠٩، مط .د : مؤسسة محمد باقر الصدر الثقافیة ( ،والمقاومة 



، م  ١٩٩١آذار  -ھـ  ١٤١١االنتفاضة الشعبانیة  في كربالء شعبان ، سلمان ھادي آل طعمھ  .٤١

  ) .ھـ ١٤٣٣، منشورات المؤرخ : قم ( 

: القاھرة ( ،قضایا العنف السیاسي والثورة ، علم االجتماع السیاسي، ان طاھر األسودشعب .٤٢

 ) .٢٠٠٣، الدار المصریة اللبنانیة 

امرأة في بلد  ٤٠٠٠واعتقال أكثر من ، تعذیب ، قتل ،تقریر عن اغتصاب ، صاحب الحكیم  .٤٣

  ) .٢٠٠٨، دار ھماوند : لندن ( ، " العراق"المقابر الجماعیة 

الحوزة العلمیة العراقیة المشروع السیاسي بین المقاومة والمطالبة ، عفر الرواقصادق ج .٤٤

  ) .١٩٨٠- ١٩١٤(عرض وتحلیل 

مط . د، بغداد ( ،  ٧ط، وتعدیالتھ  ١٩٦٩لسنة  ١١قانون العقابات رقم ، صباح صادق جعفر .٤٥

،٢٠٠٤ . ( 

لدیمقراطیة والسوق النفط وا: التجربة االقتصادیة في العراق الحدیث ، صبري زایر السعدي  .٤٦

 ) .٢٠٠٩، المدى للطباعة : بغداد (، ) ٢٠٠٦ـ١٩٥١(في المشروع االقتصادي الوطني 

مركز الدراسات : دمشق ( ،حقائق ووثائق : حزب الدعوة اإلسالمیة، صالح الخرسان  .٤٧

 ) . ١٩٩٩، العربیة واإلستراتیجیة 

، تاریخ العراق المعاصر   السید الشھید محمد باقر الصدر وأثره في، صالح مھدي الفضلي  .٤٨

 ) .ت. د،  منشورات أحرار العراق ، م . د ( 

المرجعیة الدینیة ودورھا الوطني في تاریخ العراق الحدیث ، صالح مھدي ألفضلي  .٤٩

  ) . ٢٠١٠، مصر مرتضى للكتاب العراقي : بغداد ( ، )٢٠٠٢-١٩٠٠(والمعاصر 

ثالثة عقود من تاریخ العراق حروب صدام شاھد عیان ألحداث ، ضیاء الدین المجمعي  .٥٠

  ) . ٢٠٠٦، دار الحكمة : لندن ( ،  ٢٠٠٣-١٩٧٠الحدیث 

العمل اإلسالمي في العراق بین المرجعیة والحزبیة قراءة نقدیة لمسیرة ، عادل رءوف  .٥١

  ) . ٢٠٠٣المركز العراقي لإلعالم والدراسات : دمشق ( ، ٢ط، ) ٢٠٠٠-١٩٥٠(نصف قرن

المركز :دمشق ،  النجف مدینة تعتاش على الموتى حصارات علي  ، عادل رءوف  .٥٢

  ) . ٢٠٠٩، العراقي لإلعالم والدراسات 

عراق بال قیادة قراءة في أزمة القیادة اإلسالمیة الشیعیة في العراق ، ...................  .٥٣

  ) . ٢٠٠٥، المركز العراقي لإلعالم والدراسات : دمشق ( ،الحدیث 

المركز العراقي : دمشق ( ،د محمد الصدر مرجعیة المیدان محم، ....................  .٥٤

 ) . ٢٠٠٢، لالعالم والدراسات  



دار المرتضى : بیروت ( ، الشھیدة بنت الھدى السیرة والمسیرة ، عارف كاظم محمد  .٥٥

،٢٠٠٤ . (  

، دار المرتضى: بیروت( ، الشھیدة بنت الھدى السیرة والمسیرة،عارف كاظم محمد .٥٦

٢٠٠٤. ( 

االنتشار العربي : بیروت ( ،ارضوتوبیا العراق وانقالب التاریخ ، یر ألركابي عبد األم .٥٧

،٢٠٠٨  . (  

: لندن ( ، اإلمام أبو القاسم الخوئي زعیم الحوزة العلمیة ، طراد حمادة، عبد الحسن األمین  .٥٨

  ) .٢٠٠٤،دار النور 

: بیروت ( ، الوثائق الخفیة عن مجریات حرب الخلیج الثانیة، عبد الحسین مھدي عواد  .٥٩

  ) . ٢٠٠٧،مؤسسة العرف للمطبوعات 

، مط . د : القاھرة (،  ١٩٨٨ـ١٩٨٠الحرب العراقیة االیرانیة ، عبد الحلیم ابو غزالة  .٦٠

١٩٩٣ .( 

النجف ( ، النجف في الوثائق السریة جامعة الكوفة األھلیة ، عبد الستار شنین الجنابي  .٦١

  ) .٢٠١٠،دار الضیاء : االشرف 

مؤسسة ( ،وثائق ال تموت صفحات سوداء من تاریخ حزب البعث ، كابي عبد الھادي ألر .٦٢

 .الشھداء 

التحول الدیمقراطي في العراق المواریث التاریخیة واألسس ، عبد الوھاب حمید رشید   .٦٣

  ) . ٢٠٠٦مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت (، الثقافیة والمحددات التاریخیة 

( ،  ٢٠٠٣إلى بغداد  ١٩٩١المعارضة العراقیة من بیروت قطار ، عزیز قادر الصمانجي  .٦٤

  ) . ٢٠٠٩، دار الحكمة : لندن 

دار : بیروت ( ،الحوزة العلمیة في النجف االشرف معالمھا وحركتھا ، علي احمد البھادلي  .٦٥

 ) . ١٩٨٣، الزھراء

، وت الم –الحصار  –الدمار :جرائم امریكا في العراق  –بالوثائق والصور ، علي القماش  .٦٦

  ) .ت.د، دار الشاب العربي : القاھرة ( 

( ،٢ط) ١٩٨٦-١٩٥٧(سنوات الجمر مسیرة الحركة اإلسالمیة في العراق ، علي المؤمن  .٦٧

  ) . ٢٠٠٤، المركز اإلسالمي المعاصر : بیروت 

: بیروت ( ،من حكم السلطة إلى حكم المعارضة : العراق  –صدمة التاریخ ، علي المؤمن  .٦٨

  ) . ٢٠١٠، رق العربي مركز دراسات المش



: بیروت ( ، وخسارة السالم ، احتالل العراق ربح الحرب ، علي عبد األمیر عالوي  .٦٩

  ) . ٢٠٠٩، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر 

  ) . ٢٠٠٠، مؤسسة العارف : بیروت ( ،نجفیات ، علي محمد دخیل  .٧٠

دار صفاء للنشر : عمان ( ،الصراع الطائفي وتأثیره على البیئة ، عماد محمد ذیاب الحفیظ  .٧١

  ) .  ٢٠٠٦، والتوزیع 

  ) . ٢٠١١، دار الحصار : دمشق ( ،الشیعة واالنتقال الدیمقراطي ، غانم جواد  .٧٢

 ) .١٩٩٤، شركة مطابع الوزان: الكویت ( ، الغزو العراقي للكویت ، غانم سلطان  .٧٣

 ) . ٢٠٠٤، مط.د: طھران( ،االمام الخمیني تجسید الخلق االسالمي ، فاضل النوري .٧٤

منشورات : بیروت (، المھجرون والقانون الدولي اإلنساني ، فاضل عبد الزھرة العزاوي  .٧٥

  ) . ٢٠١٣،الحلبي 

: القاھرة ( ، الطائفیة والسیاسة في العالم العربي نموذج الشیعة في العراق ، فرھاد إبراھیم  .٧٦

  ) . ١٩٩٦،مكتبة مدبولي 

معھد ،م . د( ،  العراق ، تقییم استراتیجي  – دینامیكیات النزاع في العراق، فریق أبحاث  .٧٧

  ) . ٢٠٠٧، الدراسات اإلستراتیجیة 

  ) .  ٢٠١٢،دار المواھب: النجف االشرف ( المسیرة والدكتاتور ، فؤاد رزاق الحجیمي  .٧٨

، م . د ( ، ٢العراق بین مطرقة صدام وسندان الوالیات المتحدة ط، فؤاد قاسم االمیر  .٧٩

 ). ٢٠٠٢،  والنشر مؤسسة الغد للدراسات 

: بغداد ( ، مصطفى نعمان احمد : ترجمة،  ٢٠٠٣- ١٩٧٩نظام صدام حسین ، فیبي مار  .٨٠

  ) .٢٠٠٩، دار المرتضى 

المكتب ،  م . د ( ، ٢ط، إلى أین ؟  مقاربة سیاسیة ..العراق وأمریكا ، قاسم الطائي  .٨١

  ) .٢٠٠٥، اإلعالمي لسماحة الشیخ قاسم الطائي 

  ) . ٢٠٠٥، مؤسسة حمدي ، م . د ( ، اد والقسوة في العراق كاظم حبیب االستبد .٨٢

: بغداد ( ، ١٩٨٨-١٩٦٨العراق اثر التنمیة والحرب على النساء في ، الھاي عبد الحسین  .٨٣

  ، الثقافیة  الشؤون دار

  ). ت.د

دار الوفاق للصحافة والطباعة والنشر : بیروت ( ، انتفاضة الشعب العراقي ، ماجد الماجد  .٨٤

،١٩٩١ .(  

مركز المسبار للدراسات : م . د ( ، شیعة العراق المرجعیة واألحزاب ، مجموعة باحثین  .٨٥

  ) .٢٠١٠، والبحوث 



الفضائح  ١٩٦٨أسرار التسلیح العسكري في العراق منذ ، مجموعة من الباحثین  .٨٦

 ) . ١٩٩٣‘ دار األبحاث والدراسات العربیة : لندن ( ، واالحتیاالت 

ذة على التاریخ السیاسي للعراق المعاصر من االحتالل ناف، محسن جبار ألعارضي  .٨٧

بغداد ( ، محمود تركي أللھیبي : مراجعة ،  ٢٠٠٣-١٩١٧البریطاني إلى االحتالل األمریكي  

  ) .  ٢٠٠٥، مط . د : 

( ، كنت سفیرا للعراق في واشنطن حكایتي مع صدام في غزو الكویت ، محمد المشاط  .٨٨

  ) .  ٢٠٠٨،اسات والنشر المؤسسة العربیة للدر: بیروت 

)  ٢٠٠٥، مؤسسة شھید المحراب : النجف االشرف (، بین مقاومتین ، محمد باقر الحكیم  .٨٩

.  

  ) . ٢٠٠٤، زید للنشر : بغداد ( ، أوراق سیاسیة عراقیة ، محمد بحر العلوم  .٩٠

الشھید محمد باقر الصدر وقصة قبره بین محاوالت الطمس ، محمد جواد جاسم الجزائري  .٩١

  ) . ٢٠١١، مؤسسة النبراس : النجف االشرف ( ،٢٠٠٣ھار حتى عام واإلظ

، مركز األھرام : القاھرة ( ، حرب الخلیج أوھام القوة والنصر ، محمد حسنین ھیكل  .٩٢

١٩٩٢  .( 

  ).٢٠٠٥، دار االمیر : بیروت( ،اسرار من بغداد ، محمد حسین بزي  .٩٣

  ) .  ٢٠٠٨، دار األمیر : بیروت ( ،یبة صدام حسین الحقیقة المغ، .........................  .٩٤

د ، بغداد ( ،  ٩/٤/٢٠٠٣أسرار سقوط الطاغیة صدام في یوم ، محمد حمزة علي الربیعي  .٩٥

  ) .٢٠٠٤، مط . 

مؤسسة الفجر : لندن (، الشھید الصدر سنوات المحنة وأیام الحصار ، محمد رضا النعماني  .٩٦

 ،١٩٩٦ . (  

، اسماعیلیان : إیران ( ، الھدى سیرتھا ومسیرتھا الشھیدة بنت ، محمد رضا النعماني  .٩٧

  ) .ھـ ١٤٢٠

: تقدیم ، مئة عام من تاریخ العراق المعاصر : الدیمقراطیة الغائبة ، محمد زكي إبراھیم  .٩٨

 ) .  ٢٠٠٤، دار الرافدین : لبنان ( ،طراد حمادة 

، أكادیمیة الكوفة : ھولندا ( ، اإلمام الخوئي المرجع الشیعي األكبر ، محمد سعید الطربجي  .٩٩

 ).ت.د

 ) . ٢٠٠٩، مط . د : بیروت ( ،  ٣ط، الموسوعة العربیة المیسرة ، محمد شفیق غربال  .١٠٠

دار ، النجف االشرف بین المرجعیة والسیاسة ، محمد صادق محمد باقر بحر العلوم  .١٠١

  . ٢٠٠٩، الزھراء 



دراسات والبحوث عین لل، واحتماالت المستقبل ... ماجرى : العراق ، محمد صالح سالم  .١٠٢

  . ٢٠٠٣، القاھرة ، اإلنسانیة واالجتماعیة 

: لندن ( ،االقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسین تطور ام تقھقر ، محمد علي الزیني  .١٠٣

  ) . ١٩٩٥، مؤسسة الرافد للنشر والتوزیع 

كانون األول  -)٢٠٠٤(أحداث العراق معایشة عن قرب أیار ، محمد محمد الحیدري  .١٠٤

  ).  ٢٠٠٨، مطبعة العدالة : بغداد ( ،  ٢ج، ) ٢٠٠٥(

دار نور الشروق : بغداد ( ، الطائفیة في العراق  حقیقة أم وھم ، محمد محمد الحیدري  .١٠٥

،٢٠٠٧ . (  

مركز الشھیدین الصدرین : م  .د ( ،یث موجز تاریخ العراق السیاسي الحد، مختار االسدي  .١٠٦

  ) .ت.د،  للدراسات والبحوث 

( ، العراق تحت االحتالل تدمیر الدولة وتكریس الفوضى ، مركز دراسات الوحدة العربیة   .١٠٧

  ) .  ٢٠٠٨، مركز دراسات الوحدة العربیة : بیروت 

بین العراق قراءة لخلفیات االتفاقیة :انتصار السالم وفشل الحرب،مصطفى ابو المجد .١٠٨

 ) . ٢٠٠٨،منشورات االجتھاد ، م . د ( ،وأمریكا 

: النجف االشرف (، مصطفى ناجي الموسوي ، الفكر السیاسي للشھید محمد باقر الحكیم  .١٠٩

  ) .٢٠٠٨، مؤسسة تراث شھید المحراب 

  ) .٢٠١١، تموز : دمشق ( ،النجف االشرف في ذاكرة القرن العشرین ، منذر جواد مرزة  .١١٠

: النجف االشرف (، ) ٢٠٠٣-٧٦٢(بغداد وحاكموھا عبر العصور ، ............ .......... .١١١

  ) .٢٠٠٧، مطبعة العربي 

: النجف االشرف  ( ،شھید المحراب وانتفاضة صفر ، مؤسسة إحیاء تراث شھید المحراب  .١١٢

  ) .ت.د، مؤسسة شھید المحراب للتبلیغ االسالمي 

مؤسسة إحیاء آثار : قم ( ، ٣: ط،قي الخوئي الشھید السید محمد ت، مؤسسة اإلمام الخوئي  .١١٣

  ) . ٢٠٠٣، اإلمام الخوئي 

في العراق وما أعقبھا من  ١٩٩١انتفاضة آذار ، عذاب بال نھایة ، مؤسسة الشرق األوسط  .١١٤

  ) . ١٩٩٣، مؤسسة المنار : لندن ( ، صاحب الحكیم :مراجعة ، الكوارث 

: بیروت ( ،في القرن العشرین آسیا موسوعة الحروب واألزمات اإلقلیمیة ، موسى مخول  .١١٥

  ) . ٢٠٠٦، بیسان 

صفحات قائمة من ملف الطائفیة : محنة األكثریة في العراق ، ناصر حسین االسدي  .١١٦

  ) . ٢٠٠٦، آثار للطباعة  : قم ( ، السیاسیة 



بغداد ( ،  ٢:ط ، دراسة تحلیلیة في الفكر السیاسي المعاصر : التاریخ المحرم ، نبیل یاسین  .١١٧

  ) . ٢٠٠٨، ن للنشر نو: 

  )ت.د، المجلة : بغداد ( ، الزلزال وقائع غزوا الكویت واالنتفاضة ، نجیب ألصالحي .١١٨

مركز : م . د ( ، محمد الصدر المنھج والمشروع اإلصالحي ، نغم عبد كاظم الشمري  .١١٩

 ) . ٢٠١٠، الدراسات التخصصیة في فكر السید الشھید محمد الصدر 

-١٩٦٨المعارضة العراقیة الجذور واالستحقاقات الوطنیة أحزاب ، ھادي حسین علیوي - .١٢٠

  ).ت .د، دار الكتب العلمیة : بغداد (  ، ٢٠٠٣

  ،المشروع السیاسي واالجتماعي للسید الشھید محمد الصدر ، ھاني جواد كاظم النجار  .١٢١

  ) .٢٠١٠، بیروت ك دار المتقي ( 

 ). ١٩٩٧، ر القبس دا: الكویت ( ، حطام البوابة الشرقیة ، وفیق السامرائي  .١٢٢

  

  الكتب المعربة -:سابعاُ 

  ) .١٩٩٦، دار المدى : دمشق ( ،عبد اإللھ ألنعیمي : ترجمة ، شیعة العراق ، إسحاق نقاش  .١

والدة صدام حسین من :صدام الخارج من تحت الرماد، اندرو كوكبیرن وباتریك كوكبیرن .٢

  ).٢٠٠٠، دار المنتظر:بیروت ( ،علي عباس : ترجمة، جدید 

، سیاسة وأقلیات في الشرق األدنى األسباب المؤدیة لالنفجار ، آني شابري ولورانت شابري  .٣

 ).١٩٩١، مكتبة مدبولي : القاھرة ( ،ترجمة ذوقان قرقوط 

شركة : بیروت (،  ٤: ط، المفكرة المخفیة لحرب الخلیج ، بیارسالنجر واریك لوران  .٤

 ).  ١٩٩١، المطبوعات 

، الدار العربیة للعلوم  : القاھرة ( ، ایاد احمد : ترجمة ، لعراق نھایة ا، بیترو غالبریت  .٥

٢٠٠٧ .(  

مركز اإلمارات : أبو ظبي ( ،الشعب والتاریخ والسیاسة : العراق ، جاریث ستانسفیلد  .٦

  ). ٢٠٠٩، للدراسات والبحوث اإلستراتیجیة 

: ترجمة ، االوسط عراق المستقبل السیاسة األمریكیة في إعادة تشكیل الشرق ، جیف سیمونز  .٧

 ) . ٢٠٠٤، دا رالساقي  : بیروت ( ، سعید العظم 

  ) .ت. د .المؤسسة العربیة للدراسات والنشر : بیروت ( ، حاتم عبد الھادي : الحدیث ترجمة  .٨

 ٢٠٠٩ – ١٩٥٧تاریخ األحزاب اإلسالمیة في العراق التحول في حزب الدعوة ، داي یاماو  .٩

 ) . ٢٠١٢، بیت الحكمة : بغداد  (، ترجمة  فالح االسدي وآخرون 



( ،عاطف المولى وآخرون : ترجمة ، الحرب الكبرى تحت ذریعة الحضارة ، روبرت فیسك  .١٠

  ) .  ٢٠٠٨، شركة المطبوعات : بیروت 

، دیمقراطیة أم تقسیم ؟ ، عراق المستقبل دكتاتوریة ، لیام أندرسن وجاریث ستانسفیلد  .١١

  ) . ٢٠٠٥، دار الوراق : لندن ( ،وتعلیق ماجد شبر  مراجعة وتقدیم، بدر .رمزي ق: ترجمة 

مركز : ترجمة ، من الثورة إلى الدیكتاتوریة : العراق الحدیث، ماریون وبیتر سلوجلت  .١٢

 ١٩٩٢، الزھراء لالعالم العربي : القاھرة ( ،الدراسات والترجمة الزھراء لإلعالم العربي 

- ١٨٣٣( ع األمریكي في الخلیج العربي تاریخ التوس، حراس الخلیج ، بالمر .مایكل أ). 

  ) . ١٩٩٥، مركز األھرام : القاھرة ( ، نبیل زكي : ترجمة )١٩٩٢

، دار الكتاب العربي : بیروت ( ، حسن الحسن :خطة غزو العراق ترجمة ، میالن راي  .١٣

٢٠٠٣. (  

یم عبد الحك: ترجمة ، اللعبة الكبرى المشرق العربي واألطماع الدولیة ، ھنري لورانس  .١٤

، الدار الجماھیریة للنشر والتوزیع واإلعالن : بنغازي ( ، ٢بودبوس ط: مراجعة ، االربد 

 )ھـ ١٤٢٨

( ،حسین حیدر : مراجعة ، تعریب ؛ ریما عویدات ، في ضل صدام ، ھیثم رشید وھاب  .١٥

 ) . ٢٠٠٥، عویدات للنشر : بیروت 

 ).٢٠٠٨، دار المرتضى : دادبغ( ،سلمان عبد الواحد: ترجمة ، عرب الھور ،ولفرید نیسكر  .١٦

الصراعات داخل اإلسالم وكیف سترسم مستقبل الشرق : صحوة الشیعة ، ولي نصر  .١٧

 ) .  ٢٠٠٧،دار الكتاب العربي : بیروت ( ،سامي الكعكي : ترجمة ، األوسط 

: بیروت ( ، غازي برو : ترجمة ، حكومة العالم الخفیة :الجمعیات السریة ، یان فان ھلسینغ  .١٨

 ) .ت .د، خیالدار ال

  

 ً   الدوریات  -:ثامنا

  الصحف  - أ

  . ٢/٤/١٩٩١الثالثاء ،  ٤٩٦العدد ، طھران ، ـ جریدة لواء الصدر ١

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٢    ١٣األحد ،  ٦٨٦العدد ،ــ 

  . ١٤١١شعبان  ٢٢،  ١العدد ، النجف االشرف ، ـ جریدة الجمھوریة اإلسالمیة  ٣

  . ١٤١١شعبان  ٢٣،  ٢العدد ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ  ٤

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٥   . ١٤١١شعبان  ٢٤،  ٣العدد ، ــ 



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٦   . ١٤١١شعبان  ٢٥ ٤العدد ، ــ 

  . ١٩٩٠ذار آ،  ٨العدد ، ـ جریدة طریق الشعب  ٧

  . ١٩٩٠آب  ٣السبت ،  ٧٦٢١العدد ، ـ جریدة الجمھوریة  ٧

  . ١٩٩٠آب  ١١السبت ، ٧٦٢٩العدد ، ـ جریدة الجمھوریة  ٨

  المجالت -ب

  . ١٩٩٩ایار ،  ١العدد ، بیروت، ـ مجلة دراسات عراقیة ١

  . ١٩٩٧اذار ،  ٢العدد ، بیروت ،ـ مجلة دراسات عراقیة ٢

  . ٢٠٠٣نیسان ، ١٤العدد ، ابو ظبي،  ـ مجلة دراسات عالمیة ٣

  . ٢٠١٣اذار ،  ٣١العدد ، مؤسسة الشھداء ، ـ مجلة الخالدون  ٤

  .٢٠٠٠اب ،  ١٤العدد ، بیروت ، ـ مجلة دراسات عراقیة  ٥

  .  ١٩٩٣شباط ، بیروت ،  ١٦العدد ، بیروت ، ـ مجلة شؤون االوسط  ٦

  . ٢٠٠٠نیسان ،  ١٨العدد ، ـ مجلة الفكر الجدید  ٧

  . ١٩٧٨نیسان ،  ٨٦العدد ، ـ مجلة رسالة النجف  ٨

  .١٩٨٦، تموز ـ ایلول،  ٨العدد ، لندن ، ـ مجلة الباحث العربي  ٩

  . ١٩٨٦تموز ،  ٨٩العدد ، بیروت ، ـ مجلة المستقبل العربي  ١٠

  .٢٠٠١،  ٤٨ـ ٤٧العددان ، ھولندا ، ـ مجلة الموسم  ١١

  . ١٩٥٨،  ٥١العدد ، ـ مجلة النفط والتنمیة ، بغداد  ١٢

  . ٢٠٠٠تشرین الثاني ،  ١٥العدد ، بیروت ، ـ مجلة دراسات عراقیة  ١٣

  ٣٣العدد ، ـ مجلة دراسات دولیة  ١٤

  . ١٩٩٠تموز ،  ١٠١العدد ، ـ مجلة السیاسة الدولیة  ١٥

  .  ١٩٧٩،  ٢٤العدد ، ـ مجلة كلیة االداب العراقیة  ١٦

  . ٢٧/٣/١٩٩١ ، ٤العدد ، ـ مجلة نداء الرافدین  ١٧

  . ٢٠٠٩،  ١العدد ،  ١٧المجلد ،جامعة النھرین ، ـ مجلة قضایا سیاسیة  ١٨

  . ٢٠٠٦،  ٢١العدد ، ـ مجلة المستنصریة للدراسات العربیة والدولیة  ١٩



 ُ   المعاجم والموسوعات -:تاسعا

  . ٢٠٠٥ ،دار اسامة ، عمان ،موسوعة االقدة السیاسیین عرب واجانب ،ـ عبد الفتاح ابو عیشة  ١

  . ١٩٧٩، العربیة للدراسات والنشر ، بیروت ، الموسوعة السیاسیة ، ـ عبد الوھاب الكیالي  ٢

  . ٢٠٠٩، ) بال مطبعة (،بیروت ،  ١ج، الموسوعة العربیة المیسرة ، ـ محمد شفیق غربال  ٣

شیعة بلد موسوعة عن قتل اضطھاد مراجع الدین وعلماء وطالب الحوزة الدینیة ل، ـ صاحب الحكیم ٤

  ) . ٢٠٠٥، منظمة حقوق اإلنسان في العراق : م . د ( ،١ج،  ٢٠٠٣-١٩٦٨"العراق"المقابر الجماعیة 

مؤسسة شھید : النجف االشرف (، موسوعة الحوزة والمرجعیة الدینیة ، ـ محمد باقر الحكیم  ٥
 ) . ٢٠٠٥، المحراب 

  :الشخصیة  المقابالت: عاشراُ 

  .٢٢/٥/٢٠١٣، النجف االشرف ، طالب حوزة ، الخرسان السید محمد صادق .  ١

، النجف االشرف ، مدیر اإلعالم في مؤسسة الشھداء في النجف االشرف ، عصام الجزائري .  ٢
٢٣/٥/٢٠١٣ .  

  . ٢٥/٥/٢٠١٣، النجف االشرف ، مجتھد ، السید عبد األعلى السبزواري .  ٣

  . ٢٥/٥/٢٠١٣، ف االشرف النج، استاذ جامعي ، الدكتور ھادي التمیمي .  ٤

  . ٢٧/٥/٢٠١٣، النجف االشرف ، طالب حوزة ، الشیخ إبراھیم النصیراوي .  ٥

  . ٦/٦/٢٠١٣، النجف االشرف ،مدیر مكتب حقوق اإلنسان في النجف االشرف ، عبد الكریم بالل.  ٦

  . ١/٧/٢٠١٣، النجف االشرف ، طالب حوزة ، السید حسین الحكیم .  ٧

  . ٢/٧/٢٠١٣، النجف االشرف ، طالب حوزة ، الحكیم السید ریاض .  ٨

  . ٢/٧/٢٠١٣، احد المشاركین في احداث االنتفاضة ، السید كاظم بحر العلوم .  ٩

  . ٢/٧/٢٠١٣، النجف االشرف ، طالب حوزة ، السید صالح الحكیم .  ١٠

  .٢/١٠/٢٠١٣، االمین العام لمجاھدي االنتفاضة الشعبانیة ، حیدر الكرعاوي .  ١١

  . ١٩/١٠/٢٠١٢، احد المقربین من السید الخوئي ، الشیخ شریف كاشف الغطاء .  ١٢

  . ٢٢/١/٢٠١٤، النجف االشرف ، استاذ جامعي ، الدكتور حیدر نزار السید سلمان .  ١٣

  . ٣١/١٢/٢٠١٤، النجف االشرف ، احد رجال االنتفاضة ، احسان مطشر العبودي .  ١٤

، النجف االشرف ، مؤسسة الشھداء العامة في النجف االشرف  مدیر، كاظم جاسم محمد .  ١٥
٢٢/١١/٢٠١٢ .  



  . ٢٥/٥/٢٠١٣، النجف االشرف ، أستاذ جامعي ، الدكتور حسن الحكیم .  ١٦

  . ٤/٧/٢٠١٣، النجف االشرف ، لواء متقاعد في الجیش العراقي ، اللواء محمد الرویشدي .  ١٧

، أستاذ جامعي وباحث في  تاریخ النجف االشرف ، الدكتور كامل سلمان الجبوري .  ١٨
٢١/٢/٢٠١٣ .  

  . ١٣/٢/٢٠١٣، النجف االشرف ، مقابلة مع عائلة المسفر صاحب الحجار .  ١٩

  . ١/١/٢٠١٤، النجف االشرف ، أستاذ جامعي ، محمد جواد الجزائري .  ٢٠

  . ٢٥/١٢/٢٠١٣، النجف االشرف ، مدرس ، میثم الشیباني .  ٢١

 . ٢٥/٢/٢٠١٤، النجف االشرف ، أستاذ جامعي ، ور جابر الكریطي الدكت.  ٢٢

 

 

 

 

 

 

 

 


