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ُح�سينّيُة )�آل مرزوق( 
هي  احل�شنُة  وامل�عظُة  احِلكمُة 
املّتبعُة  الر�شالّيُة  والطريقُة  املنهاُج 
يف الدع�ة اإىل احلّق تعاىل، فقْد قال 
َك  عّز ِمن قائٍل: اْدُع اإِىَل �َشِبيِل َربِّ
 ،)1(َشَنِة� احْلَ َوامْلَْ�ِعَظِة  ْكَمِة  ِباحْلِ
وهي و�شّيٌة ربانّيٌة عمل بها كلُّ نبيٍّ 
؛ اإْذ ورد يف عم�م زيارة النبّي  وو�شيٍّ
والت�شليم  ال�ّشهادة    بيته  واأهــل 
لهم بذلك، فقْد جاء يف زيارة النبّي 

)1( �ش�رة النحل: الآية 125.

اإِلاَّ  اإَِلــه  َل  ْن  اأَ اأ�ْشَهُد   : الأكــرم 
اأَناَّ  واأَ�ْشَهُد  َله،  �َشِريَك  َل  َوْحَده  اهلل 
اأَناََّك  واأَ�ْشَهُد  وَر�ُش�ُله،  َعْبُده  دًا  ماَّ حُمَ
ْبُن  ُد  ماَّ حُمَ اأَناََّك  واأَ�ْشَهُد  اهلِل،  َر�ُش�ُل 
َبلاَّْغَت  َقــْد  ـــَك  ناَّ اأَ ــَهــُد  واأَ�ــشْ اهلِل،  َعْبِد 
ــِتــَك،  لأُماَّ ْحَت  وَن�شَ ــَك،  َربِّ ــالِت  ِر�ــشَ
وَعَبْدَت  اهلِل،  �َشِبيِل  يِف  وَجــاَهــْدَت 
اْلَيِقنُي،  ـــاَك  اأََت َحتاَّى  ِل�شًا  ُمْ اهلَل 
ْكَمِة  ِباحْلِ ــَك  َربِّ �شبيِل  اإىل  َوَدعـــْ�َت 
ــِذي  الاَّ ـــَت  ْي واأَداَّ �َشَنِة،  احْلَ وامْلَــْ�ِعــَظــِة 
ــَت  َروؤُْف َقْد  ــَك  واأَناَّ  ، ــقِّ احْلَ ِمَن  َعَلْيَك 
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اْلَكاِفِريَن،  َعَلى  وَغُلْظَت  ِبامْلُ�ؤِْمِننَي، 
لِّ  حَمَ �َشَرِف  َل  اأَْف�شَ ِبــَك  اهلُل  َفَبَلَغ 
الطريقُة  فكانْت   ،)1(امْلُْكَرِمنَي
والــهــدايــة،  احلـــّق  قــبــ�ل  يف  املثلى 
النف��س  حياة  يف  الّناجع  والـــدواء 
ظلمُة  ترتفع  بها  اإْذ  واإ�ــشــالِحــهــا؛ 
اجلهل والزيغ بن�ر الِعلم واحِلكمة، 
احلّق  على  وُتقِبل  القل�ب،  وحتيا 
وتقبُله، وُتدِبر عن الباطل وترف�شه.
الــّذكــر  جمال�س  ــازْت  امــت لــهــذا 
جمال�س  من  غريها  على  والتعليم 

ال�ّشيخ  الفقيه،  يح�شره  ل  ــن  َم  )1(
دوق: ج2، �س567. ال�شّ

النبيُّ  �شّرح  اإْذ  والطاعة؛  العبادة 
واأهل بيته  بذلك، فقْد ورد عن 
راأى جمل�َس  ملّا  قال  اأّنه    النبّي 
الفقه:  مــذاكــرة  وجمل�َس  الــّدعــاء 
ِكال املجل�شنِي اإىل خري، اأّما ه�ؤلء، 
فيدع�َن اهلَل، واأّما ه�ؤلء، فيتعّلم�َن 
اأف�شُل،  هــ�ؤلِء  اجلاهل،  ه�َن  ويفقِّ
.)2(بالتعليم اأُر�شلُت، ثماَّ َقَعَد معهم
 ،ادق ال�شّ الإمــام  عن  وجاء 
الِعلّم،  وحتادُث�ا  تالق�ا  قال:  اأّنه 
فـــــاإّن بـــاحلـــديـــِث ُتـــلـــى الــقــلــ�ب 

)2( بحار الأن�ار: ج1، �س206.
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اأمِرَنا،  اإحياُء  وباحلديث  الّرانية، 
.)1(فرِحَم اهلُل َمن اأحيا اأمَرنا

م�شايف  من  واحدة  واحُل�شينّية 
هذا الجتماع الإميايّن الذي يجتمُع 
فيه امل�ؤمن�َن على حمّبِة اهلِل ور�ش�ِلِه 
ــذاكــروَن فيه  ــت ي  ، بــيــِتــه  واأهــــِل 
 البيت اأهل  واأمــَر  الّدين  اأحكاَم 
وِمن  وجــّل،  عّز  الباري  اإىل  تقّربًا 
)ُح�شينّية  الإميانّية:  املجال�س  هذه 

اآل مرزوق(. 

)1( مكيال املكارم، املريزا حمّمد تقي 
الأ�شفهايّن: ج1، �س296.

موقُعها وتاأريُخ تاأ�سي�ِسها 
منطقة  يف  ــة  ــيــنــّي احُلــ�ــش تـــقـــُع 
�شفاف  على  ال�اقعة  )التّن�مة(، 
�شّط العرب، �شرق مدينة الب�شرة، 
مركز  عن  العرب  �شّط  ويف�شلها 
–الي�م-  التّن�مة  وُتعدُّ  الب�شرة، 
وهي  الــعــرب،  �ــشــّط  ق�شاء  مــركــز 
احلدود  عن  تبعُد  حدودّيٌة  منطقٌة 
العراقّية الإيرانّية حدود)16( كلي� 

مرتًا تقريبًا.
بداية  يف  احُل�شينّية  م�قع  كــان 
القدمية  )الــنــزلــة  يف  تاأ�شي�شها 
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يقع  الــذي  املــكــان  وهــ�  للتّن�مة(، 
زعـــري(،  ــيــت  )ب منطقة  يف  الآن 
،الّر�شا الإمــام  ُح�شينّية   قرب 
تقريبًا،  اخلم�شينّيات  مطلع  ويف 
مكانها  اإىل  احُلــ�ــشــيــنــّيــة  انــتــقــلــْت 
�ــشــارع رقــم )4( قرب  احلــايل يف 

ال�ّشارع الرئي�س.
يع�ُد تاأريخ تاأ�شي�س احُل�شينّية اإىل 
ما قبل �شنة )1320هــــ/1900م(، 
اأ�ّش�شها املغف�ر له )حبيب خّمام اآل 
�شنة )1920م(،  املت�ّفى  مرزوق(، 
ال�جيه  ببنائها  قــام  وفــاتــه،  وبعد 

ــــدر املـــــــرزوق(، الـــذي  ــــاج )ب احل
فــاأعــاَد  )1978م(،  عــام  يف  تـــ�يّف 
)يا�شني  احلــاج  جديد  من  بناَءها 
عـــام يف  مـــــــــرزوق(  اآل   حــبــيــب 
)1403هـ- 1983م(، فاأظهرها يف 

حّلٍة جديدٍة.
���س��ف��ُة �ل��ب��ن��اء )�ل��ب��د�ي��ة 

و�لتطّور( 
ــة  ــة يف بــداي كـــانـــت احُلــ�ــشــيــنــّي
الــبــنــاء  مبــــ�اّد  مــبــنــّيــة  تاأ�شي�شها 
ــة مــن الــطــني )الـــّلـــن(،  ــّي ــدائ ــب ال
واجلندل والق�شب، وكانْت �شغريًة 
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وبقيْت  عــن)100م2(،  م�شاحتها  تزيد  ل 
القرن  اإىل مطلع خم�شينّيات  �شفتها هذه 
)حبيب  املــرحــ�م  وفـــاة  وبــعــد  املن�شرم، 
)بــدر  احلـــاج  ال�جيه  قــام  مــــرزوق(،  اآل 
املرزوق( - الذي كان متارًا لق�شاء �شّط 
العرب- بنقلها، وبنائها يف مكانها احلايل، 
على م�شاحٍة اأكرب مّما عليه الي�م، وبناها 
بالطاب�ق واجلندل، وبعد عام )1980م(، 

اآثر احلاج )يا�شني احلبيب( اأْن ُيعيد بناءها، فُهدمْت، ولكن ب�شبب �شيا�شة 
)يا�شني  احلاج  ُمنع  الإيرانّية،  العراقّية  احلرب  ولقيام  املقب�ر؛  النظام 
بناء م�شاجد  قّرَر عدم  املقب�ر  الطاغية  لأّن  بنائها؛  اإعادة  احلبيب( من 
اأو ح�شينّيات لل�شيعة، اإل اإناَّ اإ�شراَر املت�يّل على البناء مب�ا�شلة مطالباته، 

�ملرحوم �حلاج يا�سني حبيب �ملرزوق
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بــغــداد  اإىل  ــه)1(،  ــات ــب طــل وتــقــدمي 
اجلهيد،  اجلهد  وبــْذِل  واملحافظة، 
وامل�شاعي  الط�يلة،  واملــراجــعــات 
احلثيثة، وكذلك م�شاعدة اخلرّييَن 
امل�ّظفنَي  ومن  الب�شرة،  اأبناء  من 
وباخل�ش��س  ــذاك،  اآن احلك�مّينَي 
اجلن�بّية  املنطقة  اأوقــــاف  مــديــر 
ــظــة احلــــّلــــة، اأثــــمــــَر يف  يف حمــاف
مديرّية  مــن  امل�افقة  ا�شتخال�س 

)تـــقـــدمي  الــــيــــ�م  ــى  ــّم ــش ــ� ي مبــــا   )1(
الــعــرايــ�ــس(، والــ�ثــائــق مــ�جــ�دٌة اإىل 
احُل�شينّية  مت�يّل  علينا  عر�شها  الآن، 

الأ�شتاذ: معن يا�شني احلبيب.

اأوقاف ال�ّشيعة ببناء )ثالثَة ع�شَر( 
م�شجدًا وح�شينّيًة يف عم�م العراق، 
واإىل  بعدها،  بالبناء  ُي�شمح  ومل 
فاأُعيَد  الفا�شد،  النظام  زوال  زمن 
بناء احُل�شينّية يف عام )1982م(، 
بيد  )640م2(،  مــ�ــشــاحــة  عــلــى 
ــــاول احلــــــاج )جـــــــ�اد املــــاّل  ــــق امل
ــة(، وُبــنــيــْت مـــن الــطــابــ�ق  جــمــع
و�شقفها من  والرثم�شت�ن،  اجلريّي 
الرئي�س  وباُبها  امل�شّلح،  الك�نكريت 
ـــاج، وحتـــ�ُط  ــِب الـــ�ـــشّ ــش مـــن اخلــ�
واإىل  لال�شرتاحة،  اأرائُك  جدراَنها 
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ملحقاتها  تقع  الداخل  من  الي�شار 
�شغرية  وغرفة  ّحّيات،  ال�شّ مــن: 
�شّلٌم  ويت��ّشطهما  ال�ّشاي،  لإعــداد 
قاعٍة  واإىل  �شطحها،  اإىل  يــــ�ؤّدي 
املنا�شبات يف  للطبخ  �شْت   ُخ�شّ

اأْن  يف   ، م�شتقبليٌّ م�شروٌع  -وهناك 
للغر�ِس  متكاملة  �شالة  منها  ُيجعَل 
الآن،  اإىل  قائٌم  وبناوؤها  املذك�ِر- 
الرتميماِت  من  عليه  ما طراأ  �ش�ى 
 ، والتط�ير باإ�شافة ال�ّشقِف الثان�يِّ
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بع�س  حتــ�ي  مكتبة،  فيها  وكذلك 
ــقــدميــة، ومـــن هــذه  املــ�ــشــاحــف ال
للحاّجة  يع�د  م�شحٌف  امل�شاحف: 
كانت  التي  )م�شخ�س(،  املرح�مة 

ــال -اآنــــذاك- قـــراءَة  ُتــعــّلــم الأطــف
القراآِن، ويع�ُد تاأريخ هذا امل�شحف 
)1354هـــــــــ/1935م(،  �شنة  اإىل 
ــريــف  كــتــبــُه خـــــادُم الـــقـــراآن الــ�ــشّ
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ــــاغ(. ــــّب ــــ�ــــشّ ــــد ال ــــي حمــــّم  )عــــل
وهناك ت�لية قان�نّية و�شرعّية اأّيدها 
زعيم الطائفة ال�شيعّية ال�شّيد )اأب� 
القا�شم اخل�ئّي ( با�شم احلاج 
)يا�شني احلبيب(، جاء فيها: ))اإّن 
بعده،  مــن  لأبــنــائــه  تــكــ�ن  الت�لية 
وفاة  فبعَد  فالأر�شد...((،  الأر�شد 
احلبيب(،  احلاج)يا�شني  املــتــ�يّل 
انتقلْت  )1985/2/10م(،  بتاأريخ 
الت�لية اإىل ولده الأكرب احلاج )طه 
اإىل  انتقل  اأْن  اإىل  يا�شني احلبيب( 
فاآلْت  )2006م(،  عــام  ــه  ربِّ جــ�ار 

اأخيه الأ�شتاذ  الت�ليُة من بعده اإىل 
)معن يا�شني احلبيب(، فه� املت�يّل 

احلايل. 

��ستاذ معن يا�سني �حلبيب
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�أئ��ّم��ُة �جل��م��اع��ِة، و�ل��وج��وه 
�ملوؤّثرة يف �حُل�سينّية

يف ال�ّشن�اِت الأوىل ِمْن تاأ�شي�شها، 
اجلماعة  �شالُة  فيها  ُتقام  كانْت 
عليها  ال�افديَن  اخلطباء  قبل  من 
رم�شان  و�شهر  و�شفر  املحّرم  اأّيام 
املبارك، كال�ّشيخ )خلف(، وال�ّشيخ 

)ح�شن فرج اهلل(، واآخريَن.
ــْن كباِر  ــرة ِم ومــن الــ�جــ�ه املــ�ؤّث
ّن مّمن لهم دوٌر يف احُل�شينّية:  ال�شِّ
ـــــ�دة، واحلــــاج  ـــ�د ع )احلـــــاج عـــّب
مّكي  واملـــال  حبيب،  الــزهــرة  عبد 

يا�شني  واحلــاج طه  احلــاج ح�شني، 
احلبيب(، رحمهم اهلل.

موؤّذنو �حُل�سينّيِة 
الأذان  نداء  احُل�شينّية  ترفع  مل 
ب�شبب  ال�ّشابق؛  النظام  زمــن  يف 
زوال  وبــعــد  ــة،  ــّي ــن الأّم امل�شايقات 
حناجُر  �شدحْت  اجلــائــر،  احلكم 
منهم:  بــــالأذان،  املــ�ؤمــنــنَي  بع�ِس 
يحيى  واحلـــــاج  مــعــن،  الأ�ـــشـــتـــاذ 

اإ�شماعيل احلمد، وغريهما.
خطباُء �ملنرِب 

عن  ــُة  ــّي ــن ــي ــش احُلــ� تــنــقــطــْع  مْل 
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ــعــام ال يف  اإل  ــعــائــر  ــشّ ــ� ال ـــاء   اإحـــي
قــّرر  عندما  )1992-1993م(، 
�شّط  ق�شاء  اإخــالء  البعثّي  النظام 
فيها  ُيَقم  فلم  �شاكنيه،  ِمن  العرب 
ــعــام،  ـــك ال ــعــزاء يف ذل ــل جمــلــ�ــس ل
من   الكثري  اأّن  اإىل  الإ�شارة  وتدر 
ارتــقــ�ا  احُل�شينّي  املــنــرب  خطباء 
ــيــخ خلف،  الــ�ــشّ مــنــهــم:  مــنــربهــا، 
وال�ّشيخ ح�شن فرج اهلل، الذي قراأ 
 فيها لثالث �شن�ات متتالية، من عام
)1976م - 1978م(، وكان يقراأ يف 
ع�شرة حمّرم جمل�شنِي يف كّل ي�م، 

ال�ّشاعة  يف  ع�شرًا  الأّول  جمل�ُشه 
ال�ّشاعة  يف  لياًل  والثاين  الرابعة، 
متمّكنًا  وكــان  والن�شِف،  التا�شعِة 
يف الّرواية والقراءة، وكان جمل�ُشه 
وِمــَن  الّنكتة،  لطافِة  مــْن   يخل�  ل 
كاظم  ال�ّشيخ  -اأيــ�ــشــًا-  اخلطباء 
الكربالئّي وابنه، الذي كان رادودًا، 
وال�شّيد ح�شن ال�شّيد قا�شم، وال�ّشيخ 
رحــيــم، الــــذي اغــتــيــل يف لــبــنــان، 
كان  الذي  الأ�شدّي،  غالب  وال�ّشيخ 
عبد  ال�شّيد  اهلل  اآيــة  طــاّلب  اأحــد 
وال�ّشيخ   ، ال�ّشبزوارّي  الأعلى 
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عبد العظيم، واملغف�ر له طه يا�شني 
على  ِمــن  يقراأ  كــان  فقْد  احلبيب، 
وال�ّشيخ  احُل�شينّية،  الــرّدة  منربها 
طالب  واملــاّل  ع�شكر،  الــرزاق  عبد 
املطاوعة، الذي ا�شتمّر يف القراءة 
لــفــرتٍة طــ�يــلــٍة، واملــــاّل فـــالح عبد 

الزهرة.
�لأن�سطُة �لعاّمُة 

ــة  ــّي ــن ــي ــش ــ� ِمـــــــْن اأنـــ�ـــشـــطـــة احُل
الّدينّية  املجال�س  اإقامُة  الأُخـــرى: 
يف  احُل�شينّية  والتعازي  الرتب�ّية، 
، البيت  اأهــل  �شهادات   م�ا�شم 

ـــة  ـــاجـــّي ـــه ـــت والحــــــتــــــفــــــالت الب
ـــّدورات  بــ�لداتــهــم ، واإقــامــة ال
ــيــات مــــن �ــشــّن ــفــت ــل ـــة ل ـــّي ـــراآن ـــق  ال
ا�شتمّرْت  وقـــْد  �شنة،   )18-12(
لب�شع �شن�ات متتالية، واإحياء ليايل 
مبجال�س  املــبــارك  رمــ�ــشــان  �شهر 
الأم�شيات  واإقامة  والّدعاء،  العزاء 
الّن�ر  جمعّية  مب�شاركة  القراآنّية 
ال�ّشهداء،  لــذكــرى  اإحــيــاًء  املــبــني؛ 
جمال�س  –اأي�شًا-  فــيــهــا  ــام  ــق وت
امل�ؤمننَي  مَن  للمت�ّفنَي  )الفاحتة( 

يف املنطقة.
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وقْد اأ�ّش�شْت احُل�شينّية يف مطلع 
قـــام عليه  اخلــمــ�ــشــيــنــّيــات مــ�كــبــًا 
ــدر اآل مـــرزوق،  ــن: احلـــاج ب ــلٌّ م ك
واحلــاج  احلبيب،  يا�شني  واحلـــاج 
مّكي  واملـــاّل  ح�شني،  الــزهــرة  عبد 
احلاج ح�شني، واحلاج عّب�د ع�دة، 
وغريهم من اخلرّييَن، وكان با�شم: 

)م�كب اأهايل �شّط العرب(
هالُل  يهلاَّ  اأْن  منذ  امل�كب  كان 
ـــات  وراي ــ�اد  ــشّ ــ� ال ين�شر  املـــحـــّرم، 
على  وحزنًا  تاأ�ّشفًا  والأ�شى  احلزن 
مــ�ــشــاب خــامــ�ــس اأهــــل الــكــ�ــشــاء، 

ويتهّياأ   ، واأ�شحابه  بيته  واأهــل 
عــزاوؤه  وكــان  املــعــّزيــَن،  ل�شتقبال 
الي�م  واإىل  ط�يلة،  ل�شن�ات  دائمًا 
اأهايل  من  غفرٌي  جمٌع  فيه  ُي�شارك 
�شّط العرب واملحافظة عم�مًا، ويف 
يخرُج  امل�كب  كــان  عا�ش�راء  ــام  اأّي
للعزاء مع امل�اكب الأَُخر التي تقام 
كــمــ�كــب جامع  الـــعـــرب،  �ــشــّط  يف 
كــردلن،  اأهــايل  وم�كب  احل�امد، 
-ح�شينّية  ازعـــري  بيت  وح�شينّية 
 املجتبى احلـــ�ـــشـــن  ــــــــام  الإم
املعّزيَن  امل�كب  وي�شت�شيف  حالّيًا- 
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ال�ّشابع  ي�َمي  يف  طعاٍم  وجبات  يف 
والعا�شر من املحّرم.

كـــان املــ�كــب يــتــحــّرك يف يــ�م 
اخلــامــ�ــس عــ�ــشــر مــن �ــشــهــر �شفر 
ــّل عــام مبــا يــربــ� على  اخلــري يف ك
النجف  مدينة  اإىل  مــعــزٍّ   )300(
وكان  القطار،  ب�ا�شطة  الأ�ــشــرف 
بُثلِث  يترّبُع  املــرزوق(  )بدر  احلاج 
نــفــقــات الــنــقــل والأكــــل والإقـــامـــة، 
ويـــدخـــل مــديــنــة الــنــجــف يف يــ�م 
لــزيــارة  �شفر  مــن  ع�شر  ــابــع  الــ�ــشّ
اأبي  بن  علّي  )اأبــي احل�شن  الإمــام 
التايل  الي�م  يف  ثــّم   ،) طالب 

كربالء  مدينة  اإىل  امل�كب  ينطلُق 
الــعــزاء  �شعائر  ــة  ــام لإق املــقــّد�ــشــة 
الإمــام  �شهادة  اأربعينّية  ذكــرى  يف 
من  الــعــ�ــشــريــَن   يف  احُلــ�ــشــني 
عــّدة  املــ�كــب  ا�شتمّر  وقـــْد  �شفر، 
�شن�ات على هذه ال�ّشاكلة اإىل �شنة 
)1974م(؛ اإْذ يف حينها كان رادود 
ال�ّشماوّي(،  )داخل  ال�شّيد  امل�كب 
وكانت الق�شيدة )الرّدة( �شيا�شّية 
من  مكّ�نًا  امل�كب  وكــان  بامتياز، 
حت�ي  واحــدٍة  وكّل  جماميع،  ثالث 
وكـــان  اأكـــــرث،  اأو   ، مـــعـــزٍّ  )100(
ٍة  حمافظ مدينة كربالء على من�شّ
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امل�كب  و�شل  فلّما  امل�اكب،  ي  ُيحيِّ
وبعد  منها،  امتعَظ  رّدَتـــه  و�شمَع 
ذلك  يف  الــزيــارة  مرا�شيم  انتهاء 
العام، اأمر الطاغية جالوزته مبنع 
اإىل  الت�ّجه  من  احُل�شينّية  امل�اكب 
زيــارة  ذكــرى  يف  املقّد�شة  كربالء 
ُمنع  ومنذ ذلك احلــني،  الأربــعــنَي، 
فكاَن  كــربــالء،  اإىل  املــ�اكــِب  �شرُي 
يف  املــ�اكــب  بع�َس  ُي�شارُك  املــ�كــُب 

املنطقة مبرا�شم العزاء اإىل الآن.
�مل�سايقاُت 

تعّر�شْت احُل�شينّية وقت احلكم 
امل�شايقات؛  مــن  لكثري  العفلقّي 

وقتها  يف  كان  العزاء  اإقامة  اإّن  اإْذ 
امل�افقات  على  احل�ش�ل  يتطّلب 
ــرة،  ــة مــن الــ�ــّشــلــطــة اجلــائ ــّي الأمــن
بنَي  الأمــنــّيــة  املــحــاربــة  عــن  ف�شاًل 
اأزلمها  ومراقبة  والآخـــر،  احلــنِي 
على  املت�يّل  واإجبارهم  للمعّزيَن، 
وعـــدم ح�ش�ر  احُلــ�ــشــيــنــّيــة،  غــلــق 
مكرّبات  ا�شتعمال  وعدم  ال�ّشباب، 
ــة، وتــعــّر�ــشــْت  ــّي ــارج ــ�ت اخل الــ�ــشّ
ملداهمات يف اأّيام العزاء، فقْد داهم 
يف  احُل�شينّية  الأمــن  �شّباط  اأحــد 
بغلِقها،  واأمرهم  )1998م(،  �شنة 
من  اأخــرى  مداهمة  هناك  وكانْت 
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اأفراد الأمن طالْت دار احلاج )بدر 
الّدكت�ر  حلفيده  تعّقبًا  املـــرزوق(؛ 

ال�ّشهيد )ن�فل(.
  ما قّدمْته على نهج احُل�شني
من  عــــددًا  احُل�شينّية  ــْت  ــّدم ق
ال�ّشابق  النظام  زمن  يف  ال�ّشهداء 
ويف ال�قت احلايل، فمنهم يف زمن 
)ن�فل(،  الّدكت�ر  البائد:  النظام 
ال�ّشتار  و)عبد  قا�شم(،  و)حميد 
عليهم،  القب�س  اأُلــقــَي  اإْذ  نعيم(؛ 
)حميد  ال�ّشهيديِن:  اإعــــدام  ومتاَّ 
قا�شم، وعبد ال�ّشتار نعيم(، واأُطلق 

مّتْت  وقْد  )ن�فل(،  الّدكت�ر  �شراح 
ت�شفيُته من البعثّينَي –اأي�شًا- بعَد 
ال�شعبانّيِة  النتفا�شِة  �شارَك يف  اأْن 
قرٌب  له  ُيعَرف  ول  عـــام)1991م(، 

اإىل الآن.
ومْن �شهدائها يف ال�قت احلايل، 
ال�ّشهيد  الــ�ــشــعــبــّي:  احلــ�ــشــد  مــن 
)حمّمد م�شطفى، وال�ّشهيد ح�شني 
ا�شُت�شهدا يف  الّلذان  �شليم ج�اد(، 
العقيدة  عن  دفاعًا  مكح�ل  جبال 
اجلهاد  فت�ى  اإعالن  بعد  وال�طن، 

الكفائّي.
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