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ُح�سين ّي ُة (�آل مرزوق)

احلكم ُة واملوعظ ُة احل�سن ُة هي
ِ
املنهاج والطريق ُة الر�سال ّي ُة املتّبع ُة
ُ
فقد قال
يف الدعوة �إىل احلقّ تعاىلْ ،
قائل :ا ْد ُع �إِلىَ َ�س ِب ِيل َر ِّب َك
ع ّز ِمن ٍ
ِبالحْ ِ ْك َم ِة َوالمْ َ ْو ِع َظ ِة الحْ َ َ�س َن ِة،(((
نبي
وهي و�ص ّي ٌة ربان ّي ٌة عمل بها ك ُّل ٍّ
النبي
ٍّ
وو�صي؛ � ْإذ ورد يف عموم زيارة ّ
و�أه��ل بيته ّ 
ال�شهادة والت�سليم
النبي
لهم بذلكْ ،
فقد جاء يف زيارة ّ
((( �سورة النحل :الآية .125

الأك��رم ْ � :أ�ش َه ُد َ�أنْ اَل ِ�إ َل��ه ِ�إ اَّل
اهلل َو ْح َده اَل َ�ش ِر َ
يك َله ،و�أَ ْ�ش َه ُد �أَنَّ
محُ َ َّمد ًا َع ْبدُه و َر ُ�سو ُله ،و�أَ ْ�ش َه ُد �أَ َّن َك
َر ُ�س ُ
هلل ،و�أَ ْ�ش َه ُد �أَ َّن َك محُ َ َّم ُد ْبنُ
ول ا ِ
هلل ،و�أَ� ْ��ش�� َه�� ُد َ�أن َ
َّ���ك َق ْ��د َب َّل ْغ َت
َع ْب ِد ا ِ
��االت َر ِّب َ
��ك ،و َن َ�ص ْح َت لأُمَّ�� ِت َ��ك،
ِر َ���س ِ
وع َب ْد َت
وج َ
��اه ْ��د َت فيِ َ�س ِب ِيل ا ِ
هللَ ،
َ
َ
م ِل�ص ًا َحتَّى �أَت َ
اهلل خُ ْ
َ���اك ا ْل َي ِقنيُ،
�سبيل َر ِّب َ��ك ِبالحْ ِ ْك َم ِة
َو َدع ْ���و َت �إىل ِ
���ت ال َِّ��ذي
والمْ َ ْ��و ِع َ��ظ�� ِة الحْ َ َ�س َن ِة ،و�أَ َّد ْي َ
َع َل ْي َك ِمنَ الحْ َ ِّ��ق ،و�أَن َ
َّ��ك َق ْد َر�ؤُ ْف َ��ت
3

ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِننيََ ،
وغ ُل ْظ َت َع َلى ا ْل َكا ِف ِرينَ ،
َف َب َل َغ ُ
اهلل ِب َ��ك �أَ ْف َ�ض َل َ�ش َر ِف محَ َ ِّل
فكانت الطريق ُة
المْ ُ ْك َر ِمنيَ،(((
ْ
املثلى يف ق��ب��ول احل���قّ وال��ه��داي��ة،
وال���دواء ال ّناجع يف حياة النفو�س
إ���ص�لاح��ه��ا؛ � ْإذ بها ترتفع ظلم ُة
و�
ِ
واحلكمة،
اجلهل والزيغ بنور ال ِعلم ِ
وحتيا القلوب ،و ُتق ِبل على احلقّ
وتقب ُله ،و ُتد ِبر عن الباطل وترف�ضه.
��ازت جمال�س ال�� ّذك��ر
ل��ه��ذا ام��ت ْ
والتعليم على غريها من جمال�س

النبي
العبادة والطاعة؛ � ْإذ �ص ّرح ُّ
فقد ورد عن
و�أهل بيته  بذلكْ ،
جمل�س
النبي � أ ّنه قال ملّا ر�أى
َ
ّ
وجمل�س م��ذاك��رة الفقه:
ال�� ّدع��اء
َ
كال املجل�س ِني �إىل خري� ،أ ّما ه�ؤالء،
ِ
فيدعونَ َ
اهلل ،و�أ ّما ه�ؤالء ،فيتع ّلمونَ
ويف ِّقهونَ اجلاهل ،ه���ؤال ِء �أف�ض ُل،
ر�سلتَّ ،ثم َق َع َد معهم.(((
بالتعليم �أُ ُ
ال�صادق،
وجاء عن الإم��ام ّ
�أ ّنه قال :تالقوا وحتاد ُثوا ال ِع ّلم،
���ث تجُ���ل���ى ال��ق��ل��وب
ف������إنّ ب���احل���دي ِ

((( َم��ن ال يح�ضره الفقيهّ ،
ال�شيخ
((( بحار الأنوار :ج� ،1ص.206
ال�صدوق :ج� ،2ص.567
ّ
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أمر َنا،
ال ّرانية ،وباحلديث �إحيا ُء � ِ
فرح َم ُ
اهلل َمن �أحيا �أم َرنا.(((
ِ
وا ُ
حل�سين ّية واحدة من م�صايف
هذا االجتماع الإميا ّ
ين الذي يجتم ُع
هلل ور�سو ِل ِه
فيه امل�ؤمنونَ على حم ّب ِة ا ِ
����ل ب��ي�� ِت��ه  ،ي��ت��ذاك��رونَ فيه
و�أه ِ
أحكام ال ّدين و�أم�� َر �أهل البيت
� َ
تق ّرب ًا �إىل الباري ع ّز وج�� ّلِ ،ومن
(ح�سين ّية
هذه املجال�س الإميان ّيةُ :
�آل مرزوق).

موق ُعها وت� ُ
أ�سي�سها
أريخ ت� ِ

ت���ق��� ُع ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي��ة يف منطقة
(الت ّنومة) ،الواقعة على �ضفاف
ّ
�شط العرب� ،شرق مدينة الب�صرة،
ويف�صلها ّ
�شط العرب عن مركز
الب�صرة ،و ُتع ُّد الت ّنومة –اليوم-
م��رك��ز ق�ضاء ���ش ّ��ط ال��ع��رب ،وهي
منطق ٌة حدود ّي ٌة تبع ُد عن احلدود
العراق ّية الإيران ّية حدود( )16كليو
مرت ًا تقريب ًا.
ك��ان موقع ا ُ
حل�سين ّية يف بداية
((( مكيال املكارم ،املريزا حم ّمد تقي ت�أ�سي�سها يف (ال��ن��زل��ة القدمية

الأ�صفها ّ
ين :ج� ،1ص.296

5

5

للت ّنومة) ،وه��و امل��ك��ان ال��ذي يقع
الآن يف منطقة (ب��ي��ت زع�ي�ر)،
قرب ُح�سين ّية الإم��ام ال ّر�ضا،
ويف مطلع اخلم�سين ّيات تقريب ًا،
ان��ت��ق��ل ْ��ت ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي��ة �إىل مكانها
احل��ايل يف ���ش��ارع رق��م ( )4قرب
ّ
ال�شارع الرئي�س.
يعو ُد ت�أريخ ت�أ�سي�س ا ُ
حل�سين ّية �إىل
ما قبل �سنة (1320ه���ـ1900/م)،
� ّأ�س�سها املغفور له (حبيب خ ّمام �آل
مرزوق) ،املتو ّفى �سنة (1920م)،
وبعد وف��ات��ه ،ق��ام ببنائها الوجيه
6
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احل����اج (ب����در امل�������رزوق) ،ال���ذي
ت���وفيّ يف ع��ام (1978م) ،ف���أع��ا َد
بنا َءها من جديد احل��اج (يا�سني
ح��ب��ي��ب �آل م���������رزوق) يف ع���ام
(1403هـ1983 -م) ،ف�أظهرها يف
ح ّل ٍة جديد ٍة.
���ص��ف� ُ�ة ال��ب��ن��اء (ال��ب��داي��ة
والتط ّور)

ك���ان���ت ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي��ة يف ب��داي��ة
ت�أ�سي�سها م��ب��ن�� ّي��ة مب����وا ّد ال��ب��ن��اء
ال��ب��دائ�� ّي��ة م��ن ال��ط�ين (ال��� ّل�ب�ن)،
وكانت �صغري ًة
واجلندل والق�صبْ ،

وبقيت
ال تزيد م�ساحتها ع��ن(100م،)2
ْ
�صفتها هذه �إىل مطلع خم�سين ّيات القرن
املن�صرم ،وب��ع��د وف���اة امل��رح��وم (حبيب
�آل م����رزوق) ،ق��ام الوجيه احل���اج (ب��در
املرزوق)  -الذي كان خمتار ًا لق�ضاء ّ
�شط
العرب -بنقلها ،وبنائها يف مكانها احلايل،
مما عليه اليوم ،وبناها
على م�ساح ٍة �أكرب ّ
املرحوم احلاج يا�سني حبيب املرزوق
بالطابوق واجلندل ،وبعد عام (1980م)،
دمت ،ولكن ب�سبب �سيا�سة
�آثر احلاج (يا�سني احلبيب) �أنْ ُيعيد بناءها ،ف ُه ْ
النظام املقبور؛ ولقيام احلرب العراق ّية الإيران ّيةُ ،منع احلاج (يا�سني
احلبيب) من �إعادة بنائها؛ لأنّ الطاغية املقبور ق ّر َر عدم بناء م�ساجد
�أو ح�سين ّيات لل�شيعة� ،إال �إنَّ �إ�صرا َر املتوليّ على البناء مبوا�صلة مطالباته،
7
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وت��ق��دمي ط��ل��ب��ات��ه(((� ،إىل ب��غ��داد
واملحافظة ،وب ْ��ذ ِل اجلهد اجلهيد،
وامل��راج��ع��ات الطويلة ،وامل�ساعي
احلثيثة ،وكذلك م�ساعدة اخليرّ ينَ
من �أبناء الب�صرة ،ومن ّ
املوظف َني
احلكوم ّي َني �آن��ذاك ،وباخل�صو�ص
م��دي��ر �أوق����اف املنطقة اجلنوب ّية
يف حم��اف��ظ��ة احل���� ّل����ة� ،أث����م���� َر يف
ا�ستخال�ص املوافقة م��ن مدير ّية
((( مب����ا ي�����س�� ّم��ى ال����ي����وم (ت���ق���دمي
ال��ع��راي�����ض) ،وال��وث��ائ��ق م��وج��ود ٌة �إىل
الآن ،عر�ضها علينا متوليّ ا ُ
حل�سين ّية
الأ�ستاذ :معن يا�سني احلبيب.
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�أوقاف ّ
ال�شيعة ببناء (ثالث َة ع�ش َر)
م�سجد ًا وح�سين ّي ًة يف عموم العراق،
ومل ُي�سمح بالبناء بعدها ،و�إىل
عيد
زمن زوال النظام الفا�سد ،ف�أُ َ
بناء ا ُ
حل�سين ّية يف عام (1982م)،
ع��ل��ى م�����س��اح��ة (640م ،)2بيد
امل����ق����اول احل������اج (ج�������واد امل��ّل�اّ
��ت م���ن ال��ط��اب��وق
ج��م��ع��ة) ،و ُب��ن��ي ْ
اجلريي والرثم�ستون ،و�سقفها من
ّ
الكونكريت امل�س ّلح ،وبا ُبها الرئي�س
ُ
وحت���وط
�������ص���اج،
م���ن اخل�����ش ِ��ب ال ّ
جدرا َنها � ُ
أرائك لال�سرتاحة ،و�إىل

الي�سار من الداخل تقع ملحقاتها
ال�ص ّح ّيات ،وغرفة �صغرية
م��نّ :
لإع��داد ّ
ويتو�سطهما �س ّل ٌم
ال�شاي،
ّ
ي�����ؤ ّدي �إىل �سطحها ،و�إىل قاع ٍة
�صت للطبخ يف املنا�سبات
ُخ ّ�ص ْ

وهناك م�شرو ٌعم�ستقبلي ،يف �أنْ
ٌّ
ُي َ
للغر�ض
جعل منها �صالة متكاملة
ِ
املذكو ِر -وبنا�ؤها قائ ٌم �إىل الآن،
الرتميمات
�سوى ما طر�أ عليه من
ِ
الثانوي،
قف
ِّ
ال�س ِ
والتطوير ب�إ�ضافة ّ
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وكذلك فيها مكتبة ،حت��وي بع�ض
امل�����ص��اح��ف ال��ق��دمي��ة ،وم���ن ه��ذه
ٌ
للحاجة
م�صحف يعود
امل�صاحف:
ّ
املرحومة (م�شخ�ص) ،التي كانت
10
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ُت��ع�� ّل��م الأط��ف��ال �-آن����ذاك -ق���راء َة
القر� ِآن ،ويعو ُد ت�أريخ هذا امل�صحف
�إىل �سنة (1354ه��������ـ1935/م)،
�����ادم ال���ق���ر�آن ال��� ّ��ش��ري��ف
ك��ت��ب�� ُه خ ُ

���������ص���� ّب����اغ) .التولي ُة من بعده �إىل �أخيه الأ�ستاذ
(ع����ل����ي حم���� ّم����د ال ّ
وهناك تولية قانون ّية و�شرع ّية �أ ّيدها (معن يا�سني احلبيب) ،فهو املتوليّ
زعيم الطائفة ال�شيع ّية ال�س ّيد (�أبو احلايل.
اخلوئي  )با�سم احلاج
القا�سم
ّ
(يا�سني احلبيب) ،جاء فيها�(( :إنّ
التولية ت��ك��ون لأب��ن��ائ��ه م��ن بعده،
فبعد وفاة
الأر�شد فالأر�شدَ ،))...
امل��ت��وليّ احلاج(يا�سني احلبيب)،
انتقلت
بت�أريخ (1985/2/10م)،
ْ
التولية �إىل ولده الأكرب احلاج (طه
يا�سني احلبيب) �إىل �أنْ انتقل �إىل
آلت
ا�ستاذ معن يا�سني احلبيب
ج��وار ر ِّب��ه ع��ام (2006م) ،ف� ْ
11

11

�أئ � ّم� ُ�ة اجل��م��اع� ِ�ة ،وال��وج��وه احل��اج ح�سني ،واحل��اج طه يا�سني
امل�ؤ ّثرة يف ُ
احل�سين ّية
احلبيب) ،رحمهم اهلل.
نوات الأوىل ِمنْ ت�أ�سي�سها،
ال�س ِ
يف ّ
م�ؤ ّذنو ُ
احل�سين ّي ِة
ْ
كانت ُتقام فيها �صال ُة اجلماعة مل ترفع ا ُ
حل�سين ّية نداء الأذان
ال�سابق؛ ب�سبب
من قبل اخلطباء الوافدينَ عليها يف زم��ن النظام ّ
�أ ّيام املح ّرم و�صفر و�شهر رم�ضان امل�ضايقات الأّم��ن�� ّي��ة ،وب��ع��د زوال
كال�شيخ (خلف)ّ ،
املباركّ ،
�صدحت حناج ُر
وال�شيخ احلكم اجل��ائ��ر،
ْ
(ح�سن فرج اهلل) ،و�آخرينَ .
�ين ب����الأذان ،منهم:
بع�ض امل���ؤم��ن َ
ِ
وم��ن ال��وج��وه امل���ؤ ّث��رة ِم��نْ كبا ِر الأ����س���ت���اذ م��ع��ن ،واحل�����اج يحيى
ممن لهم دو ٌر يف ا ُ
ال�سنّ ّ
ِّ
حل�سين ّية� :إ�سماعيل احلمد ،وغريهما.
(احل�����اج ع��� ّب���ود ع�����ودة ،واحل����اج
رب
خطباء املن ِ
ُ
عبد ال��زه��رة حبيب ،وامل�ل�ا م ّكي
ْمل ت��ن��ق��ط�� ْع ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي�� ُة عن
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�إح���ي���اء ال��� ّ��ش��ع��ائ��ر �إال يف ال��ع��ام
(1993-1992م) ،عندما ق�� ّرر
البعثي �إخ�لاء ق�ضاء ّ
�شط
النظام
ّ
العرب ِمن �ساكنيه ،فلم ُي َقم فيها
جم��ل�����س ل��ل��ع��زاء يف ذل���ك ال��ع��ام،
وجتدر الإ�شارة �إىل �أنّ الكثري من
خطباء امل��ن�بر ا ُ
�سيني ارت��ق��وا
حل ّ
م��ن�بره��ا ،م��ن��ه��م :ال��� ّ��ش��ي��خ خلف،
ّ
وال�شيخ ح�سن فرج اهلل ،الذي قر�أ
فيها لثالث �سنوات متتالية ،من عام
(1976م 1978 -م) ،وكان يقر�أ يف
ع�شرة حم ّرم جمل�س ِني يف ك ّل يوم،

ال�ساعة
ُ
جمل�سه الأ ّول ع�صر ًا يف ّ
ال�ساعة
الرابعة ،والثاين لي ًال يف ّ
والن�صف ،وك��ان متم ّكن ًا
التا�سع ِة
ِ
جمل�سه
يف ال ّرواية والقراءة ،وكان ُ
ال يخلو م��نْ لطاف ِة ال ّنكتةِ ،وم��نَ
اخلطباء �-أي�����ض�� ًاّ -
ال�شيخ كاظم
الكربالئي وابنه ،الذي كان رادود ًا،
ّ
وال�س ّيد ح�سن ال�س ّيد قا�سمّ ،
وال�شيخ
رح��ي��م ،ال����ذي اغ��ت��ي��ل يف ل��ب��ن��ان،
ّ
أ�سدي ،الذي كان
وال�شيخ غالب ال ّ
�أح��د ط�ّلااّ ب �آي��ة اهلل ال�س ّيد عبد
بزواري ّ ،
وال�شيخ
ال�س
ّ
الأعلى ّ
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عبد العظيم ،واملغفور له طه يا�سني
فقد ك��ان يقر�أ ِم��ن على
احلبيبْ ،
منربها ال��ر ّدة ا ُ
حل�سين ّيةّ ،
وال�شيخ
عبد ال��رزاق ع�سكر ،وامل�ّل�اّ طالب
املطاوعة ،الذي ا�ستم ّر يف القراءة
ل��ف�تر ٍة ط��وي��ل�� ٍة ،وامل��ّل�اّ ف�ل�اح عبد
الزهرة.
ُ
أن�شطة العا ّم ُة
ال

ِم�������نْ �أن�������ش���ط���ة ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي��ة
الأُخ���رى� :إقام ُة املجال�س ال ّدين ّية
الرتبو ّية ،والتعازي ا ُ
حل�سين ّية يف
موا�سم �شهادات �أه��ل البيت ،
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واالح������ت������ف������االت االب���ت���ه���اج��� ّي���ة
ب��والدات��ه��م  ،و�إق��ام��ة ال��� ّدورات
ال���ق���ر�آن��� ّي���ة ل��ل��ف��ت��ي��ات م����ن ���س��نّ
(� )18-12سنة ،وق ْ���د ا�ستم ّر ْت
لب�ضع �سنوات متتالية ،و�إحياء ليايل
�شهر رم�����ض��ان امل��ب��ارك مبجال�س
العزاء وال ّدعاء ،و�إقامة الأم�سيات
القر�آن ّية مب�شاركة جمع ّية ال ّنور
امل��ب�ين؛ �إح��ي��ا ًء ل��ذك��رى ّ
ال�شهداء،
وت��ق��ام ف��ي��ه��ا –�أي�ض ًا -جمال�س
(الفاحتة) للمتو ّف َني منَ امل�ؤمن َني
يف املنطقة.

�ست ا ُ
حل�سين ّية يف مطلع
ْ
وقد � ّأ�س ْ
اخل��م�����س��ي��ن�� ّي��ات م��وك��ب�� ًا ق���ام عليه
ك�� ٌّل م��ن :احل���اج ب��در �آل م���رزوق،
واحل���اج يا�سني احلبيب ،واحل��اج
عبد ال��زه��رة ح�سني ،وامل�ّل�اّ م ّكي
احلاج ح�سني ،واحلاج ع ّبود عودة،
وغريهم من اخليرّ ينَ  ،وكان با�سم:
(موكب �أهايل ّ
�شط العرب)
كان املوكب منذ �أنْ يه َّل ُ
هالل
�����س��واد وراي���ات
امل���ح��� ّرم ،ين�شر ال ّ
احلزن والأ�سى ت� ّأ�سف ًا وحزن ًا على
م�����ص��اب خ��ام�����س �أه����ل ال��ك�����س��اء،

و�أه��ل بيته و�أ�صحابه  ،ويته ّي�أ
ال�ستقبال امل��ع�� ّزي��نَ  ،وك��ان ع��زا�ؤه
دائم ًا ل�سنوات طويلة ،و�إىل اليوم
ري من �أهايل
ُي�شارك فيه جم ٌع غف ٌ
ّ
�شط العرب واملحافظة عموم ًا ،ويف
يخرج
�أ ّي��ام عا�شوراء ك��ان املوكب
ُ
للعزاء مع املواكب الأُ َخر التي تقام
يف ���ش ّ��ط ال���ع���رب ،ك��م��وك��ب جامع
احلوامد ،وموكب �أه��ايل ك��ردالن،
وح�سين ّية بيت ازع�ي�ر -ح�سين ّية
الإم��������ام احل�������س���ن املجتبى
حال ّي ًا -وي�ست�ضيف املوكب املعزّينَ
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ال�سابع
طعام يف َ
يومي ّ
يف وجبات ٍ
والعا�شر من املح ّرم.
ك���ان امل��وك��ب ي��ت��ح�� ّرك يف ي��وم
اخل��ام�����س ع�����ش��ر م��ن ���ش��ه��ر �صفر
اخل�ير يف ك�� ّل ع��ام مب��ا ي��رب��و على
( )300م��ع��زٍّ �إىل مدينة النجف
الأ���ش��رف بوا�سطة القطار ،وكان
رب ُع ب ُث ِلث
احلاج (بدر امل��رزوق) يت ّ
ن��ف��ق��ات ال��ن��ق��ل والأك����ل والإق���ام���ة،
وي���دخ���ل م��دي��ن��ة ال��ن��ج��ف يف ي��وم
ال ّ�����س��اب��ع ع�شر م��ن �صفر ل��زي��ارة
علي بن �أبي
الإم��ام (�أب��ي احل�سن ّ
طالب  ،)ث ّ��م يف اليوم التايل
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ينطلقُ املوكب �إىل مدينة كربالء
امل��ق�� ّد���س��ة لإق��ام��ة �شعائر ال��ع��زاء
يف ذك��رى �أربعين ّية �شهادة الإم��ام
ا ُ
حل�����س�ين  يف ال��ع�����ش��ري��نَ من
�صفر ،وق ْ���د ا�ستم ّر امل��وك��ب ع�� ّدة
�سنوات على هذه ّ
ال�شاكلة �إىل �سنة
(1974م)؛ � ْإذ يف حينها كان رادود
ماوي)،
ال�س ّ
املوكب ال�س ّيد (داخل ّ
وكانت الق�صيدة (الر ّدة) �سيا�س ّية
بامتياز ،وك��ان املوكب مك ّون ًا من
ثالث جماميع ،وك ّل واح��د ٍة حتوي
( )100م���ع���زٍّ � ،أو �أك��ث��ر ،وك���ان
من�ص ٍة
حمافظ مدينة كربالء على ّ

ُيح ِّيي املواكب ،فل ّما و�صل املوكب
َ
امتعظ منها ،وبعد
و�سم َع ر ّدتَ���ه
انتهاء مرا�سيم ال��زي��ارة يف ذلك
العام� ،أمر الطاغية جالوزته مبنع
املواكب ا ُ
التوجه �إىل
حل�سين ّية من ّ
كربالء املق ّد�سة يف ذك��رى زي��ارة
الأرب��ع�ينَ ،ومنذ ذلك احل�ينُ ،منع
�س ُري امل��واك ِ��ب �إىل ك��رب�لاء ،فكانَ
امل��وك ُ��ب ُي ُ
�شارك َ
بع�ض امل��واك��ب يف
املنطقة مبرا�سم العزاء �إىل الآن.
ُ
امل�ضايقات

�ضت ا ُ
حل�سين ّية وقت احلكم
تع ّر ْ
العفلقي لكثري م��ن امل�ضايقات؛
ّ

� ْإذ �إنّ �إقامة العزاء كان يف وقتها
يتط ّلب احل�صول على املوافقات
الأم��ن�� ّي��ة م��ن ال��� ّ��س��ل��ط��ة اجل��ائ��رة،
ف�ض ًال ع��ن امل��ح��ارب��ة الأم��ن�� ّي��ة ب َني
�ين والآخ���ر ،ومراقبة �أزالمها
احل ِ
للمعزّينَ  ،و�إجبارهم املتوليّ على
غ��ل��ق ا ُ
حل�����س��ي��ن�� ّي��ة ،وع���دم ح�ضور
ّ
ال�شباب ،وعدم ا�ستعمال مكبرّ ات
��ض��ت
�����ص��وت اخل��ارج�� ّي��ة ،وت��ع�� ّر� ْ
ال ّ
فقد داهم
ملداهمات يف �أ ّيام العزاءْ ،
�أح��د �ض ّباط الأم��ن ا ُ
حل�سين ّية يف
�سنة (1998م) ،و�أمرهم بغل ِقها،
وكانت هناك مداهمة �أخ��رى من
ْ
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طالت دار احلاج (بدر
�أفراد الأمن ْ
امل���رزوق)؛ تع ّقب ًا حلفيده ال ّدكتور
ّ
ال�شهيد (نوفل).
ما ق ّدمتْه على نهج ا ُ
حل�سني 
ق�� ّدم ْ��ت ا ُ
حل�سين ّية ع����دد ًا من
ّ
ال�سابق
ال�شهداء يف زمن النظام ّ
ويف الوقت احلايل ،فمنهم يف زمن
النظام البائد :ال ّدكتور (نوفل)،
ال�ستار
و(حميد قا�سم) ،و(عبد ّ
نعيم)؛ � ْإذ �أُل��ق َ��ي القب�ض عليهم،
و َّمت �إع����دام ّ
هيدين( :حميد
ال�ش ِ
ال�ستار نعيم) ،و�أُطلق
قا�سم ،وعبد ّ
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وقد ّمت ْت
�سراح ال ّدكتور (نوفل)ْ ،
بعد
ت�صفيتُه من البعث ّي َني –�أي�ض ًاَ -
َ
�شارك يف االنتفا�ض ِة ال�شعبان ّي ِة
�أنْ
رب
ع���ام(1991م) ،وال ُيع َرف له ق ٌ
�إىل الآن.
ومنْ �شهدائها يف الوقت احلايل،
م��ن احل�����ش��د ال�����ش��ع��ب ّ��يّ :
ال�شهيد
(حم ّمد م�صطفىّ ،
وال�شهيد ح�سني
�سليم جواد) ،ال ّلذان ا�ستُ�شهدا يف
جبال مكحول دفاع ًا عن العقيدة
والوطن ،بعد �إعالن فتوى اجلهاد
الكفائي.
ّ

وثيقة �سند الطابو
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وثيقة الوقفية والتولية
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اجلانب الثاين من وثيقة �سند الطابو

اجلانب الثاين من وثيقة الوقفية والتولية
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وثيقة طلب �إعادة البناء
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وثيقة طلب ترميم
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