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 سياسة النشر في مجلة السبط: 
والبحوث  للدراسات  كربالء  مركز  عن  تصدر  محّكمة،  فصلية  مجلة  السبط  مجلة 
في العتبة احلسينية املقدسة، احلائز على األعتماد الدولي من منظمة الثقافة والعلوم 
مختلف  فــي  ــدراســات  وال البحوث  وتستقبل  العاملية(  الــذاكــرة  برنامج  )اليونسكو- 
االختصاصات اإلنسانية )اللغة العربية وآدابها، التاريخ، اجلغرافيا، االجتماع، االقتصاد، 
احلضاري  اإلرث  في  تبحث  التي  االجتماعية(  العلوم  وبقية  النفس  علم  السياحة، 
والثقافي ملدينة كربالء املقّدسة لتكون مرجعاً علمياً حلفظ تراث املدينة وهويتها الدينية. 
والتحقيق في  للكتابة  اإلنسانية  الباحثني في مختلف االختصاصات  تدعواجمللة جميع 
موضوعي  إطار  ضمن  علمية  قيمة  ذات  ببحوث  وحضارتها،  العريقة  املدينة  هذه  إرث 

بعيداً عن التحّيز وامليول لتحقيق الفائدة العامة جملتمعنا. 

جميع االآراء الواردة يف املجلة تعرب عن اآراء كاتبيها ولي�ص بال�سرورة اأن تعك�ص 
وجهة نظر املجلة.

مالحظات عامة:
يخضع ترتيب البحوث في اجمللة العتبارات فنية تتعلق بهوية اجمللة.	 
تسليم 	  تأريخ  شهرمن  أقصاها  مدة  خالل  بحثه  بقبول  الباحث  إشعار 

البحث.
اليجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيأة التحرير 	 

بحثه  بقبول  إشعاره  قبل  ذلك  ويتم  التحرير  هيأة  بها  تقتنع  إالألسباب 
للنشر.

ال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.	 



تعليمات النشر في اجمللة:
تُرّحب مجلة السبط بنتاجات السادة الباحثني من داخل العراق وخارجه، وتقوم بنشر 

بحوثهم عبر االختصاصات اإلنسانية اخملتلفة وفقاً للقواعد اآلتية:

إن البحوث كلّها تخضع للتقومي العلمي من قبل هيأة التحرير، وجمع كبير من األساتذة . 1
في مختلف األختصاصات العلمية.

أن يكون البحث املراد نشره متميزاً وجديداً في موضوعه، ومستوفياً لشروط املنهج . 2
العلمي املعتمدة.

أن ال يكون البحث منشوراً في مجلة داخل العراق وخارجه، أومستاّلً، أومقتبساً من . 3
كتاب، أوأطروحة، أورسالة جامعية، أومنقوالً من شبكة املعلومات الدولية )االنترنت(، 

على أن يقّدم الباحث تعهداً خطياً بذلك يُرفق مع البحث. 

أن يكون البحث سليماً من األخطاء اللغوية والنحوية مع مراعاة الدّقة في األسلوب . 4
بشكل صحيح.

الترتيب . 5 العلمية من حيث  البحوث  كتابة  املتبعة في  العلمية  بالشروط  الباحث  يلتزم 
وتنظيم البحث مبصادره وهوامشه في نهاية البحث، كما يجب مراعاة وضع اخلرائط 

والصور واجلداول في مكانها أينما وردت في منت البحث.

يُسلَّم البحث إلى هيأة التحرير مطبوعاً على نظام )word( ورق )A4( مع قرص مدمج . 6
 )14( اخلط  وحجم   )Times new roman( اخلط  ومنط  البحث  مادة  يتضمن   )CD(

للبحوث العربية و)12( للغة االنكليزية على أن التزيد صفحات البحث عن )25( صفحة 
وما زاد على ذلك يتحّمل الباحث دفع مستحّقاته املالية، وال تقّل عن )10( صفحات.

الطرق . 7 ترتيبها  في  يُّتبع  أن  على  البحث  نهاية  في  واملصادر  الهوامش  وضع  يجب 
املتعارف عليها في كتابة املصادر العلمية، اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم احملّقق )إذا 

كان الكتاب محققاً(، رقم الطبعة، اسم املطبعة، مكان النشر، سنة النشر.

على الباحث أن يرفق مع بحثه نبذة مختصرة عن سيرته العلمية.. 8
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أفتتاحية العدد

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ

أفضل التحية وأتّم التسليم عىل النبي األكرم حممد وعىل آله الطاهرين...

يز والذي منحه العديد من اخلصائص الطبيعية والبرشية وحتى احلرضية  َمّثل العراق بموقعه اجلغرايف املمَّ
وتعّدد  اجلغرافية  مظاهره  لتنّوع  وكان  التارخيية  العصور  أقدم  منذ  وحضارته  لإلنسان  مبكرًا  موطنًا  بوصفه 
مصادر ثرواته الطبيعية فضاًل عن تنوّعه الديمغرايف الذي أسبغ عليه سبقًا تارخييًا مميزًا بفنون العامرة واآلثار 
والرتاث، لقد مثَّل العراق يف سجل احلضارة العاملي رقاًم مهاًم يف املكان والزمان فيام يشتمله من معامل ورصوح 
آثاريه شّكلت أقدم حضارات الرشق عىل األطالق ومن هذه الرصوح مدينة كربالء املقّدسة هذه املدينة التي 
ُعرفت قبل اإلسالم بزمن بعيد بقدسيتها وتأرخيها احلافل باألمور العظام واألحداث اجلسام إذ كانت موطنًا 
 ) إاّل   - كرب   ( عليها  ُيطلقون  كانوا  فالزرادشتية  لدهيا  مقّدسًا  مكانًا  متخذة  والعقائد  الديانات  من  للكثري 
ومعناها إله النار وأطلق عليها اآلراميون ) كرب - ايال ( وتعني معبد اإلله وعند األشوريني ) كرب - باال ( 

بمعنى قربان اإلله مما ُيدّلل عىل مكانتها الّسامية ومنزلتها الرفيعة. 

فعىل  الغابرة  لألمم  ومدافن  ونواويس   مقابر  عىل  كربالء  حتوي  أن  الغريب  من  ليس  تقّدم  ما  عىل  وبناًء 
أرضها أقدم كنيسه ُاسطورية يعود تأرخيها إىل القرن السادس امليالدي وربام تكون ثالث أقدم كنيسة يف الرشق 
التي يعود تارخيها إىل حقبة ما قبل اإلسالم مثل قرص  بالكثري  من املواقع اآلثارية  القديم، كام تزخر كربالء 
األخيرض وقرص شمعون وتل العقر وكهوف الطار فضاًل عن مواقع أخرى تعود إىل عرص صدر اإلسالم مثل 

قرص بني مقاتل وتلول أثرية أخرى وخانات وغريها مما ُيعزّز دورها التارخيي. 

احلني  ذلك  ومنذ  الّسامية  باملعاين  اسمها  أرتبط  الطاهرة  أرضها  عىل   احلسني اإلمام  استشهاد  ومنذ 
املسلمة  األجناس  من  لكثري  للهجرة  دارًا  أصبحت  إذ  العلمية  مكانتها  لتكتسب  دينية  نشأة  املدينة  نشأت 
وغريها ومأوى ملن حيدوه الّشوق ملجاورة املراقد املباركة وأخذت قوافل الزّوار ترتى يف كّل يوم ومن شتى 
ديار املعمورة فأضحت كربالء ُتشّكل رقاًم  مليونيًا متصاعدًا يف مناسباهتا عىل مدار العام لذا اتسمت املدينة 
بمزايا وخصوصيات دعتها أن تكون منطقة حياة وحضارة برشية أنتجت صورًا عمرانية بديعة متّثلت باملراقد 
املقّدسة ودور العبادة الزاهية بعنارصها الزخرفية وفنوهنا  وطرزها املعامرية املختلفة، كّل هذا جعلها مُتّثل كنزًا 
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من األبداع  والثراء املعريف الذي حيوي عىل فنون عمرانية خمتلفة مّثَلت أدوارًا  حلضارات وثقافات متعددة 
منها عباسية وسلجوقيه  وايلخانية وجالئرية وغريها من حضارات ويف الوقت ذاته تعّرضت  هذه العامرات 
واملواقع األثرية إىل محالت من التخريب والتدمري والنهب والضياع نتيجة اهلجامت التي كانت تشنها الفئات 
الضالة عىل مّر التاريخ ومنها حادثة عام )1216هـ 1801م ( املعروفة بحادثة الوهابية إذ تعّرضت العتبتان 
لآلثار  وزنًا  ُتقيم  ال  التي  الزمرة  هذه  يد  عىل  والدمار  التخريب  أعامل  إىل  والعباسية  احلسينية  املقدستان 
واحلضارة، إذ قامت بعد التخريب برسقة الكثري من النفائس واملقتنيات الثمينة وكذلك حادثة نجيب باشا 
) 1258هـ(، ويف التاريخ املعارص يف سنة ) 1991م(  تعّرضت أبنية العتبات املقّدسة إىل التخريب نتيجة 
األعامل العسكرية التي قام هبا النظام املقبور ضد املدينة إذ تّم تدمري جزء من القباب الرّشيفة للمرقدين فضاًل 
ر بثمن فضاًل عن تدمري  ع وتدمري جزء كبري من األبنية وُسقت عرشات املخطوطات التي ال ُتقدَّ عن تصدُّ
T.N.T وبذلك تكون املدينة قد خرست من تراثها  الكثري من املساجد واألبنية الرتاثية بواسطة مفرقعات  

اليشء الكثري . 

كّل هذا يدعونا إىل االهتامم بدراسة الواقع التارخيي واآلثاري ملدينة كربالء املقّدسة ملا ُيمثله من خطوة 
عملية مهمة يف إمكانية فهم طبيعة هذه األماكن احلضارية وواقعها، وجمّلة الّسبط أخذت عىل عاتقها أن ُتقّدم 
لقرائها الكرام يف كّل عدد من أعدادها بحوثًا عّدة ُتبنّي التأريخ املرشق واحلارض هلذه املدينة املقّدسة إذ حوى 
هذا العدد عىل ثامنية بحوث اثنني منها اختصت يف النهضة احلسينية املباركة وثالثة منها يف الوقائع التارخيية 
الزراعي  اجلانب  احلياتية من  العوامل  املدين وكذلك  واحِلراك  والتجارة  األحداث  ملدينة كربالء من حيث 

وآخر يف اسرتاتيجيات االستثامر السياحي للزيارات املليونية وبأقالم أساتذة أكفاء .

أملني أن تنال رضاكم وأعجابكم .

رئيس التحرير
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النزعة اإلنسّية أو اإلنسنة 

يف حيثيات ثورة اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى حمّط الرحال يف كربالء

االأ�ستاذ الدكتور املتمر�ص 

عبد احل�سني مهدي الرحيم

مركز كربالء للدرا�سات والبحوث



النزعة اإلنسية أو اإلنسنة يف حيثيات ثورة االمام احلسني )عليه السالم(

15

AL Imam Hussein decided not to make a convention with Muawiya but at the same time 
respected his brother's decision. Muawiya managed to kill Imam Al Hassan by poison with the 
help of Imam Hassan's wife. Muawiya started then to make a consiparcy in order to nominate 
his son Yazid a ruler and he consulted his assistants such as Marwan ibn Al- Hakam who 
advised him to wait for the best time. 

when Hijr bin Adi and the followers of Imam Ali were killed by Muawed iya, Imam Al-
Hussein was called by the people of Kofa. This made Marwan afraid and asked Muawyia what 
to do. Muawyia told him not to tell Imam Hussein anything. Muwayia wrote a letter to Imam 
Al Hussein that he was not willing to fight him. After Muwayia made his son Yazid a ruler he 
broke the convention with Imam Al-Hassan, Marwan tried to take approval of the people of 
Al Madina but he was opposed with disagreement by Imam AL- Hussein, Abdulrahman bin 
Baker, Abdul bin Azabeir and Abdul bin Omer When Muawiya visited Al-Madina, he promised 
to punish all of them, but he was opposed by Aisha and he, therefore, make peace with them. 

When Muawiya died, Yazid asked his assistants to announce allegiance to him; one of them 
was Al- waleed bin Utba.Mawayia advised Yazid not to kill Imam Al-Hussein. Yazid wrote to 
the ruler of Al Madina to take allegiance from those four persons and kill immediately whoever 
disagreed. 

AL Imam Hussein disagreed to announce allegiance to Yazid as to a ruler after Yazid was 
known for his adultery and desire Muayia, since kill anyone. 

Many letters were written to lmam AL-Hussein to get rid of the corrupted Yazid. He sent his 
cousin Muslim bin Aqueel in order to know the situation in Kofa. In such a case, Yazid ordered 
Abeed Allah bin Zyaad to put an end to this situation. Consequently, Muslim bin Aqueel, Hani 
bin Arwa, Abdula bin Yaqteen and aays bin Musher were all killed. 

Imam Al Hussein had no choice but to go to Kofa to fight the corrupted Yazid and nobody 
could change his mind for the sake of reformation. He promised his followers to put an end for 
injustice and to help all weak people. When he found out the infidelity of the people of Kofa, 
he made a speech to all his followers telling them that they can withdraw and leave him alone 
to confront the destiny by himself, but they were all ready to stay with him saying that if they 
were killed many times, they would have not leave him alone facing the enemy.
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The Tendency of Humanism or Humanization in considerations

 of Imam Hussein's (peace be upon him) Revolution up to his 

Settlement in Karbala

 

Dr. Abdul Hussein Mehdi Al-Raheem 

Karbala Center for Studies and Research 

Abstract

If the human tendency respects Human and considers him as an axis of the universe, the 
religious humanism will thus require hard devoutness. It is generally distinguished by a confident 
submission to Allah, waiting for the age of justice.

Besides that the features of religious humanism is a strong passion of the believer's morale 
which makes him think of the divine grace and he is provided with exceptional aspiration in 
this world and the next 

Al Hussein and his family (peace be upon them) have the superiority to believe in religious 
humanism including this exceptional aspiration, since all attempts made by oppositions against 
his reform project achieved nothing.

The tendency of humanism is the human philosophy that respects the human being and 
considers him as an axis of universe. includes a number of unique features that distinguishes 
human from animals. 

In extrapolating this religious humanism of Ahl al Bait in their critical circumstances, we say 
that imam Ali peace be upon him) was assassinated in 660 by a common conspiracy between 
the outsiders (alkawarj) and bin Ummayya which continued until the succession of Imam Al-
Hassan and did not end as many leaders plotted against him.

Therefore, he was forced to make a convention of peace with Muawiya. but the latter broke 
it then. Muawiyah considered the convention void and promised and announced that all the 
followers of lmam Ali would be Save. 
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امللخص

اذا كانت النزعة اإلنسانية ُتعنى باإلنسان، وتعتربه حمور الكون، فإن اإلنسية الدينية مساحتها من الورع 
اهلادئ إىل التقّشف الصارم، وهي عىل العموم تتميز باخلصوع، املطمئن هلل تعاىل والتعّلق به يف العمل بانتظار 

جميئ عهد العدالة اإلهلية التي ال تُّرد.

واىل جانب ذلك فإنه من خصائص اإلنسية الدينية، هي العاطفة القوية للمعنويات اَلتي يمتلكام املؤمن، 
والذي جتعله يعتقد بأنه حُماط بالنعمة اآلهلية، وأنه مزّود بملكات استثنائية ُتتيح له التفّتح الكامل يف هذا العامل 

والعامل اآلخر. 

واحلسني وأهل بيته يقف عىل رأس هذه اإلنسية الدينية املشتملة عىل هذه امللكات االستثنائية، بدليل 
أن كّل املحاوالت التي طرحها املعارضون ملرشوعه اإلصالحي مل ُتثمر ألنه يرى ما ال يرون. 

ف  والنزعة اإلنسية هي الفلسفة االنسانية التي حترتم اإلنسان بنفسه وتعتربه مركز الكون وحمور القيم، ُتَعرَّ
أيضًا بالبرشية وهي اإلنسانية التي مُتثَّل مجلة الصفات التي مُتيزِّ اإلنسان بخالف البهيمية. 

ويف استقراء هلذه اإلنسية الدينية عند أهل البيت يف ظّل ظروفهم احلرجة نقول إن استشهاد اإلمام 
املؤامرة يف خالفة االمام  أمية، واستمرار هذه  بتآمر مشرتك بني اخلوارج وبني  عيل يف 40هـ/ 660م 
احلسن 40- 41هـ/ 660- 661م، إذ نجحت يف جتريده من قادة جيشه بوسائل الرتغيب والرتهيب، 
فلم يتمّكن من مواصلة احلرب، بل هنج إىل الصلح مع معاوية بظروفه القاسية، وسّطر رشوطًا عادلة حّقق 
فيها مصلحة املسلمني، ومل يطلب منها لنفسه شيئًا، لكن معاوية نقض العهد وحنث باليمني بعد أن نزا عىل 

منرب اخلالفة، وهي حمّرمة عىل آل أيب سفيان ألهنم من الطلقاء.

 وملا زار معاوية الكوفة أعلن، انام قاتلهم ليتأّمر عليهم، وكّل رشط ورد يف صلحه مع اإلمام احلسن
مردود، ومل ينفذ منه شيئًا، وكّل وعد وعده ألحد منهم فهو حتت قدمه، وهكذا تنّصل معاوية من عهوده يف 

.صلحه مع احلسن

وكانت رشوط احلسن عىل معاوية يف صلحه، أن يعمل بكتاب اهلل وسنة نبّيه، وليس ملعاوية أن يعهد 
 ألحد من بعده، بل األمر يكون شورى بني املسلمني، وأن يوّفر األمن للناس كافة، وأن يكون شيعة عيل
آمنني عىل أنفسهم وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم وأن ال يبغي عىل احلسن وأخيه احلسني وال عىل أحٍد من أهل 

بيت النبي سًا أو علنًا وال خييف أحدًا منهم يف كّل مكان.



17 8

أ. د. عبد احلسني مهدي الرحيم

مل يكن احلسني راغبًا يف الصلح مع معاوية، لكنه اعتربه قدرًا نّفذه أخوه احلسن، كذلك مل يبايع 
اإلمام احلسني معاوية يف خالفته، ومل يكرهه معاوية عىل ذلك، لكنه احرتم رشوط الصلح معه.

مل يقف معاوية عند حدود نقض رشوط الصلح، بل دّبر مكيدة يف قتل اإلمام احلسن بأسلوب السم 
متعاونًا مع زوجته جعدة بنت األشعث بن قيس أكرب املنافقني عىل أن يزّوجها من ابنه يزيد ثم نكث ذلك، 

ودفع هلا مائة ألف درهم. 

 ،بدأ معاوية مؤامرة جديدة لتنفيذ بيعة ابنه يزيد من بعده، وقد بارش بذلك بعد وفاة اإلمام احلسن
واختذ من صنائعه وسيلة لتحقيق ذلك فكتب به إىل والته ومن هؤالء واليه عىل املدينة مروان بن احلكم. وقد 

أشار عليه بعض والته بالرّتيث.

 الكوفة احلسني أبلغ بعض أرشاف   ،وملا قتل معاوية حجر بن عدي وأصحابه من شيعة عيل
املدينة  وايل  فأثاروا حفيظة   ،اإلمام احلسني ترّدد هؤالء عىل  وقد  األمر،  عليه  فاسرتجع وشقَّ  بذلك، 

مروان بن احلكم، فكتب ملعاوية بذلك، فكان رّد معاوية بقول: ال تعرض للحسني بيشء.

وكتب معاوية للحسني يف ذلك، فقال له احلسني: »ما أريد حربك وال اخلالف عليك«. لذلك مل يستمع 
احلسني لرغبة أهل الكوفة يف اخلروج عىل معاوية الحرتامه رشوط الصلح.

 ،وملا بايع معاوية ابنه يزيد واستخلفه من بعده، خالف يف ذلك األمر رشوط الصلح مع اإلمام احلسن
من جهة، وعدم صالحية يزيد هلذا املنصب من جهة أخرى ملا ُعرف عنه من االنحراف يف الّسلوك ورُشب 

اخلمور والفجور ومالعبة القرود.

وملا حاول مروان بن احلكم أن حُيّقق البيعة يف املدينة عارضه أربعة من وجوه أهل املدينة وهم احلسني بن 
عيل، وعبد الرمحن بن أيب بكر، وعبد اهلل بن الزبري، وعبد اهلل بن عمر، وبعضهم ُيضيف عبد اهلل بن عباس.

لكنه  فعاد ملصاحلتهم  الّسيدة عائشة  فعارضته  دهم،  استقباهلم وتوعَّ أعرض عن  املدينة  معاوية  زار  وملا 
أعلم بسفرهم إىل مكة، وحني قصد معاوية مكة التقاهم هناك وأكرمهم، لكن احلسني امتنع من قبول 

صلته وكسوته.

وكّرر معاوية اجلوائز لقريش عامة عدا بني هاشم، حتى كلَّمه عبد اهلل بن العباس فأمر لبني هاشم بجوائز 
سنّية، فكّلهم قبل جائزته إال احلسني فلم يقبلها.

وكعادته يف اخلداع والتزوير ارتقى معاوية املنرب يف مكة واّدعى ببيعة هؤالء الرجال وكان قد سلط عليهم 
مقدمتهم  ويف  األربعة  هؤالء  أن  يظنون  وهم  الناس  وتفّرق  بأسلحتهم،  أعوانه  من  زبانية  جالسون  وهم 

احلسني قد بايعوا يزيد وهي مل تقع.
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وملا مات معاوية يف رجب سنة 60هـ/ 679م جّدد يزيد مطالبة الوالة بأخذ البيعة له، ومنهم واليه عىل 
املدينة الوليد بن عتبة بن أيب سفيان، وكان معاوية قبل وفاته قد أبلغ يزيد أنه سيمتنع عن مبايعتك هؤالء 
األربعة ورسم له خّطته مع كّل واحد منهم، إالّ احلسني فقد نصحه بأالّ يلحق به رضرًا وقال له: »أما احلسني 

بن عيل فأحسب أهل العراق غري تاركيه حتى خيرجوه فإن فعل وظفرت به فاصفح عنه«.

املدينة،  يف  البيعة  بتجديد  عتبة  بن  الوليد  املدينة  عىل  لواليه  وّجهه  بكتاب  حكمه  باكورة  يزيد  افتتح 
وخصوصًا من هؤالء األربعة وَمن يمتنع أنفذ إيلَّ برأسه.

كان موقف احلسني الرفض التام واالمتناع عن بيعة يزيد املشهور باخلالعة واملجون والفجور، وملا 
 ومثيل ال ُيبايع مثله«، عندها قرّر احلسني« أجابه احلسني حاول الوليد أخذ البيعة من احلسني
أن يغادر املدينة إىل مكة. ويف مكة وصلت كتب ورسل أهل الكوفة حتّثه عىل القدوم إليهم حتى بولغ يف أعداد 
الكتب التي وصلته من شيعته بالكوفة. وملا تيّقن احلسني من سالمة املوقف وصّحة الوالء أرسل ابن 

عّمه مسلم بن عقيل لتمهيد األمور.

وكان موقف يزيد من نشاط احلسني أن استشار سجون موىل أبيه فأشار عليه بتولية عبيد اهلل بن 
زياد الكوفة، وقد تّم ذلك فّجند هذا الّسفاح كّل طاقاته للقضاء عىل املؤيدين لثورة احلسني اإلصالحية.

مة الّشهداء مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة وعبد اهلل بن يقطر وقيس بن مسهر الصيداوي  وكان يف مقدِّ
وملا توّجه احلسني إىل الكوفة مغادرًا مكة، وكانت قد أتته أخبار الّشهداء، مل ُتثنه عن عزمه باإلصالح، 
وال تلك املحاوالت من بعض أخوته وأبناء عمومته وعامة املسلمني تيرس هلا أن تثمر، وإن كان معظمها 
خملصًا يف النصح، حتى وصل به احلال أن يسمح ملن رافقه يف مسريه إىل العراق بفراقه عن قناعة منه، ألنه ال 
يرغب يف مترير رغباته عىل اآلخرين إالّ عن قبول تام منهم لذلك كرّر هذا العرض مرتني، ومل يبق معه إال 

صحابته املخلصون.

استقبلهم  وقد  التميمي  يزيد  بن  احلر  يقودها  التي  األموية  االستطالع  قّوة  مع  األوىل  املواجهة  كانت 
اجليش  قائد  بني  حوار  ودار  وخليوهلم،  للفرسان  املاء  بتقديم  غلامنه  فامر  والعطف،  بالرمحة   احلسني
األموي واإلمام احلسني حتى انتهى األمر إىل أن يتجه احلسني يسارًا ليصل إىل موقع كربالء، وهو ما كان 
قد علمه من جده وأبيه، فقد سلك طريقًا حتت ضغط ومراقبة اجليش األموي، ال يوصله إىل الكوفة وال 

يعود به إىل املدينة حتى أوصله إىل كربالء بعد أن ُمنع من النزول يف قرى شفية والغارضية ونينوى والعقر.

وملا عرض زهري بن القني عىل احلسني مقاتلة احلر وفرسانه لُيرس التفّوق عليهم، قال احلسني: صدقت يا 
زهري! ولكن ما كنت بالذي أبدأهم بقتال حتى يبدأوين.
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وهذا من خصائص الّسلم الذي يرغب به احلسني أن يُعّم كافة املسلمني ويزرع بينهم املودة.

 وقد بدأ احلسني  سفره من املدينة إىل مكة ومنها إىل الكوفة باخلطب والكتب إىل أصحابه وأعدائه، 
وكانت عىل حالة واحدة من النصح واإلرشاد، فكانت املعاين التي بعث هبا إىل شيعته ومبايعيه، أن وعدهم 
بالسري عىل كتاب اهلل وّسنة نّبيه وعىل اهلدى والتقوى والعدل، وغرس فيها روح الثورة عىل الظاملني، واألمر 

باملعروف والنهي عن املنكر.

وملا تبنّي له أن شيعته قد نكثت وعودها واستجابت لرغبة الظاملني من بني أمية طوعًا أو كرهًا، وأن احلرب 
بنسبه  ة عليهم  احلجِّ ألقى  أمية،  بني  سد بجيش  املتجِّ والباطل  باحلسني وأصحابه،  سد  املتجِّ احلّق  قائمة بني 
ومكانته عند اهلل ورسوله، ثم سمح ألصحابه بقناعة وصدق ورصاحه منه بحرية املغادرة يف جنح الليل، 
ومن قبل سمح لألعراب وطاّلب الغنائم باملفارقة، فلم يكن ُيفّكر بمصلحة شخصية، وإنام كان مّهه إصالح 

داد اإلسالمية. املجتمع وتوجيهه وجهة السَّ

املحتومة  بنهايته  آمن  للمقاومة  النصري  له  يتوافر  ومل  به،  ُيعمل  ال  مهماًل  واحلّق  سائدًا  الباطل  رأى  وملا 
.وتوّقع املثلة بجسده الّطاهر، وكانت هذه أمنيته ليلحق بالرفيق األعىل مع جّده وأبيه وأمه وأخيه

وإىل جانب اخلطب والكتب التي خاطب هبا احلسني صحبه وأعداءه، وكانت الُرَؤى عند الرسول 
َث هبا الرسول، وبدوره نقلها آلل  الكريم، وحفيده احلسني، قد صورت استشهاد احلسني فيام َحدَّ
بيته، فاإلمام احلسني بأمر رسول اهلل خرج لإلصالح يف دين جّده وهتذيبه مما حلق به من جهالة بني أمية 
وتسلطهم عىل املسلمني وظلمهم هلم بّشتى الوسائل، وإلحياء أصل الّدين احلنيف باألمر باملعروف والنهي 
ثل عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان بينام كانت األصول  عن املنكر؛ ألن هذا األصل دون األصول األخرى ُيمِّ
األخرى مُتثِّل عالقة اإلنسان باهلل تعاىل واالمر باملعروف والنهي عن املنكر كان شعار الثورة احلسينية، وهو 

ترمجة واقعية لتقوى اإلنسان والتزامه بحدود الرّشيعة، متمثلة بسلوكه اإلنساين املطلوب.

احلق،  ويرتك  بالباطل  يعمل  واقع  يف  وأصحابه  استشهاده  صورة  احلسني  لإلمام  الُرؤى  أّكدت  كذلك 
الّسامء له أبواهبا بالنرص، شكر اهلل عىل ذلك، ولكنه مل يرغب هبذه  يتوافر له األنصار، وملا فتحت  لذلك مل 
النارص  قّلة  البرشية عىل  بيته، فضاًل عن رغبته يف مواجهة األعداء بطاقته  ّربه وأهل  بلقاء  املعونة الشتياقه 
ليزرع روح الِفداء والتضحية، والّشجاعة يف ُأمة جده، وحتى ال ُيتهم بالّسحر والشعوذة كام أهُتم جّده من 

قبل، يف خصوصية استجابة الّسامء له بالنرص دون غريه.
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النزعة اإلنسية أو اإلنسنة يف حيثّيات ثورة 

اإلمام احلسني )عليه السالم( حتى حمط 

الّرحال يف كربالء

اإلنسية الدينية )1(

أن  يمكن  فكيف  متناقصًا،  املصطلح  يبدو  قد 
تكون نزعة إنسانية ودينية يف ذات الوقت، أليست 
فقط  اإلنسان  عىل  الرتكيز  تعني  اإلنسانية  النزعة 

واعتباره حمور الكون.

الواقع إن اجلواب: ال، فهناك إنسية دينية ذات 
واملرتاح  اهلادئ  الورع  من  متتّد  خمتلفة  تلوينات 
والشديد  الصارم  التّقشف  إىل  العادي،  للمؤمن 
يف  تتمّيز  الدينية  اإلنسية  ولكن  املتعبِّد  للناسك 
وبالتعّلق  هلل  املطمئن  باخلضوع  ــاالت  احل مجيع 
املستمر به، كام تتميز باخلشية يف العمل والتصور، 
وبالرغبة يف التسامي باهلل تعاىل، بانتظار جميء عهد 

العدالة اآلهلية التي ال ُترّد.

كذلك تتميز هذه اإلنسية بتلك العاطفة القوية 
للمعنويات التي يمتلكها كّل مؤمن، هذه العاطفة 
التي جتعله يعتقد بأنه حمسوب يف عداد املخلوقات 
بملكات  د  مزوَّ وأنه  اإلهلية،  بالنعمة  حتظى  التي 
العامل  هذا  يف  الكامل  التفّتح  له  ُتتيح  استثنائية 

والعامل اآلخر.

رأس  عىل  يقفون  بيته  وأهــل    واحلسني 
امللكات  هذه  عىل  املشتملة  الدينية  اإلنسية  هذه 
االستثنائية، بدليل أن كّل املحاوالت التي طرحها 

املعارضون ملرشوعه اإلصالحي مل ُتثمر ألنه يرى 
ما ال يرون، وهذا ما سنتناوله يف أثناء البحث.

اإلنسانية،  الفلسفة  اإلنسية)2(،  النزعة  وتعني 
الكون  مركز  وتعتربه  بنفسه،  اإلنسان  حترتم  التي 
وهي  بالبرشية  أيــضــًا  ف  ــرَّ ــَع وُت القيم،  ــور  وحم
اإلنسانية التي مُتثِّل مجلة الصفات املميزة لإلنسان 

بخالف البهيمية.

أواًل: تدافع األحداث السياسية بني االمام احلسن 

)عليه السالم( ومعاوية

كانت سنة 40هـ/ 660م قد شهدت استشهاد 
األمويني  بني  املشرتكة  باملؤامرة    عيل  اإلمام 
قيس  بن  األشعث  املنافق  وبعلم  ــوارج)3(،  واخلـ
ملجم  وبن  عمر  بن  الرمحن  عبد  استضاف  الذي 

.)4(املرادي شهرًا يشحذ سيفة الغتيال عيل

خليفة  انُتخب  قد    احلسن  اإلمــام  وكان 
بمسؤولياته  هنض  وقد    أبيه  استشهاد  بعد 
املدائن  وقصد  األموي  والزيف  الظلم  بمقارعة 
س  بجيشه استعدادًا ملقاتلة جيش معاوية)5( وملا تلمَّ
األمويون أن األمام احلسن  يسري بنفس مسار 
أبيه  عقدوا العزم عىل توهينة واستفراغ مهته 
ومارسوا  واجلواسيس،  العيون  فبّثوا  وعزمة، 
سياسة الرتغيب ببذل املال والرتهيب بالشائعات 
الكاذبة وااليقاع بني االمام احلسن وقادته، فمنهم 
من التحق بمعاوية كعبيد اهلل بن العباس)6( ومنهم 
من صمد وواجه هذا التيار الباغي كقيس بن سعد 
االعتقال  ضحية  ذهب  من  ومنهم  عبادة)7(،  بن 
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والسجن)8(، حتى نجح معاوية بتآمره عىل اإلمام 
 . احلسن

ووّجه معاوية إىل احلسن املغرية بن شعبة، وعبد 
اهلل بن عامر بن كريز، وعبد الرمحن بن أم احلكم، 
فأتوه، وهو باملدائن نازل يف مضاربه، ثم خرجوا 
كذبًا:  النّاس  ويسمعون  يقولون  وهم  عنده،  من 
إن اهلل قد حَقن بابن رسول اهلل الدماء، وسكن به 
الفتنة وأجاب إىل الصلح، فاضطرب العسكر ومل 
فانتهبوا  الناس يف صدقهم، فوثبوا باحلسن  يشك 
له ومىض  فرسًا  احلسن  فركب  فيها،  وما  مضاربه 
يف مظلم ساباط)9(، وقد كمن له اجلراح بن سنان 
عىل  وقبض  فخذه،  يف  بمعول  فجرحه  األســدي 

حلية اجلراح ثم لواها فدّق عنقه)10(.

سنان  بن  اجلــراح  اخلــارجــي  يقتله  أن  ــاد  وك
األسدي بعد أن طعنه بمعوله يف فخذه مؤّكدًا تآمر 
  األمويني مع اخلوارج يف مالحقة اإلمام عيل
وأبنائه من بعده، فخرج اإلمام احلسن  حتى 
فعولج  للعالج  املدائن  يف  البيضاء  املقصورة  نزل 
بن  عامر  بن  اهلل  عبد  للقاء  واستعّد  بــرأ)11(  حتى 
التمر  عني  اجتاز  أن  بعد  املدائن  بلغ  الذي  كريز 

واألنبار.

وكان معاوية قد أقبل عىل األنبار وهبا قيس بن 
نزل مسكن)12(،  قيسًا، وقد  سعد فحارص معاوية 
فيام نادى عبد اهلل بن عامر وهو باملدائن بأسلوب 
الغدر واخلداع إلضعاف اخلصم ياأهل العراق إيّن 
مل أرد القتال وانام أنا مقدمة معاوية وقد واىف األنبار 
يف مجوع أهل الشام فأقرأوا أبا حممد يعني احلسن 
نفسك  يف  اهلل  أنشدك  له  وقولوا  السالم،  مني 

ذلك  سمع  فلام  معك،  التي  اجلامعة  هذه  وأنفس 
الناس وهنوا وكرهوا القتال. وكان معاوية يدّس 
إىل عسكر احلسن من يتحّدث أن قيس بن سعد قد 
صالح معاوية وصار معه، ويوّجه إىل عسكر قيس 
يف ناحية اجلزيرة من يتحّدث أن احلسن قد صالح 
معاوية وبأساليب اخلداع والكذب أوهن معاوية 
مقاومة جيش احلسن فلام رأى احلسن  تفّرق 

األمر عنُه بعث إىل معاوية بطلب الصلح)13(.

 احلسن ــام  اإلمـ ظـــروف  معاوية  انتهز 
احلرجة فبعث إليه عبد اهلل بن عامر، وعبد الرمحن 
عىل  فقدما  شمس،  عبد  بن  حبيب  بن  سمرة  بن 
عىل  وصاحلاه  أراد،  ما  فأعطياُه  باملدائن،  احلسن 
أن يأخذ من بيت مال الكوفة مخسة اآلف ألف يف 

أشياء اشرتطها.

عىل  وهــو  سعد  بن  قيس  إىل  احلسن  وكتب 
مقّدمته يف اثني عرش ألفًا يأمره بالدخول يف طاعة 
معاوية، فقام قيس بن سعد يف الناس فقال: يا أهيا 
ضاللة،  إمام  طاعة  يف  الدخول  أختاروا  الناس 
أن  نختار  بل  ال،  قالوا:  إمام،  غري  من  القتال  أو 
معاوية،  فبايعوا  ضاللة،  إمــام  طاعة  يف  ندخل 
وانرصف عنهم قيس بن سعد. وإمعانًا يف تشويه 
قاموا  زبانية معاوية  قبل  سمعة اإلمام احلسن من 
قد  أنه  احلسن  اإلمام  إىل  فنسبوا  كاذبة  بشائعات 
صالح معاوية عىل ان يكون له مال الكوفة وخراج 
دار ابجرد عىل أن ال ُيشتم عليًا وهو يسمع فأخذ 
معاوية  بني  الصلح  وتّم  الكوفة  مال  بيت  يف  ما 

واإلمام احلسن بمسكن)14(.
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وبإزاء هذه األحداث املتالحقة خاطب احلسن 
أهل العراق: أنه سخا بنفيس عنكم ثالثة: قتلكم 
إن  ثم  متاعي.  وانتهابكم  إيــاي،  وطعنكم  أيب، 
خرجوا  جعفر  بن  اهلل  وعبد  واحلسني  احلسن 
قدمها  فلام  الكوفة  أتوا  حتى  وأثقاهلم  بحشمهم 
مسجد  إىل  خــرج  جراحاته،  من  وبــرئ  احلسن 
الكوفة فقال: يا أهل الكوفة، اتّقوا اهلل يف جريانكم 
الذين   نبيكم بيت  أهــل  ويف  وضيفانكم، 
أذهب اهلل عنهم الرجس وطهرهم تطهريا. فجعل 

الناس يبكون، ثم حتملوا إىل املدينة)15(.

التعبئة  ظــروف  املفيد)16(  الشيخ  لنا  وصــّور 
بني  كان  إنه  فقال:  العراق  جيش  يف  العسكرية 
ومــراســالت  مكاتبات  ومــعــاويــة   احلسن
واحتجاجات يف استحقاقه األمر، وملا سار معاوية 
 نحو العراق وبلغ جرس منبج)17( بعث احلسن
بحجر بن عدي وأمر الناس باجلهاد فتثاقلوا عنه، 
ثم خّف معه أخالط من الناس، بعضهم شيعة له 
يؤثرون  )خوارج(  حُمّكمة  وبعضهم   ،وألبيه
فتن  أصحاب  وبعضهم  حيلة،  بكّل  معاوية  قتال 
وبعضهم  شكاك،  وبعضهم  الغنائم،  يف  وطمع 
أصحاب عصبية اتبعوا رؤساء قبائلهم ال يرجعون 

إىل دين.

يف   احلسن جيش  عــنــارص  يتتّبع  ــن  وم
مواجهة جيش معاوية وهم هبذا التشّتت ال يأمل 
منهم الصمود والنرص فلكّل فئة دوافع ختتلف عن 

األخرى ومل تكن بينهم وحدة اهلدف واملصري.
دير)19(  عىل  أخذ  ثم  عمر  محــام)18(  وصل  وملا 
هناك،  فبات  القنطرة  دون  ساباطًا  فنزل  كعب 

املنرب  فصعد  طاعته،  يف  أصحابه  خيترب  أن  وأراد 
وخطبهم قائال:

قد  ــون  أك أن  ــو  ألرج إين  اهلل  فــو  بعد:  ــا  »أم
أصبحت – بحمد اهلل ومنِّه - وأنا أنصح خلق اهلل 
خللقه، وما أصبحت حمتماًل عىل مسلم ضغينة وال 
مريدًا له بسوء وال غائلة، أال وأن ما تكرهون يف 
اجلامعة خري لكم مما حُتبّون يف الفرقة، َاال وإيّن ناظر 
لكم خريًا من نظركم ألنفسكم فال ختالفوا أمري، 
اهلل يل ولكم وأرشدين  رأيي، غفر  ترّدوا عيلَّ  وال 

وإياكم ملا فيه املحبَّة والرضا«)20(.

إىل  بعضهم  من جنده  اخلــوارج)21(  فنظر  قال: 
نظنه  قالوا:  بام قال؟  ُيريد  ترونه  ما  بعض وقالوا: 
األمر  وُيسلَّم  معاوية  ُيصالح  أن  يريد   - واهلل   –

اليه، فقالو: كفر - واهلل - الرجل، ثم شّدوا عىل 
فسطاطه فأنتهبوه)22( حتى أخذوا مصاّله من حتته، 
جعال  بن  اهلل  عبد  بن  الرمحن  عبد  عليه  شدَّ  ثم 
جالسًا  فبقي  عاتقه،  عن  مطرفه  فنزع  األزدي)23( 
فركبه،  بفرسه  دعا  ثم  رداء،  بغري  السيف  متقلدًا 
ومنعوا  وشيعته،  خاصته  من  طوائف  به  وأحدق 
ومهــدان،  ربيعة  يل  ادعــوا  فقال:  أراده،  من  منه 

فدعوا له فأطافوا به ودفعوا الناس عنه.

الناس،  من  )خليط(  ــوب)24(  ش ومعه  وسار 
بني  اليه رجل من  بدر  )ُمظلم ساباط(  مّر يف  فلام 
أسد ُيقال له: اجلراح بن سنان، فأخذ بلجام بغلته 
أكرب  اهلل  وقــال:  دقيق(  )سيف  مغول)25(  وبيده 
أرشكت – يا حسن - كام أرشك أبوك من قبل، ثم 
طعنه)26( يف فخذه فشّقه حتى بلغ العظم، فاعتنقه 
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اليه  احلسن وخّرا مجيعًا عىل األرض، فوثب 
 ُيقال له: عبد اهلل بن  رجل من شيعة احلسن 
الطائي، فانتزع املغول من يده وخضخض  خطل 
بن  ظبيان  له:  ُيقال  آخر  عليه  وأكــب  جوفه،  به 
آخر  وأخذ  ذلك،  من  فهلك  أنفه،  فقطع  عامرة، 
ثاروا  قد  اخلوارج  يكون  وبذلك  فقتل،  معه  كان 

عليه مرتني.

مُحل احلسن  عىل سير إىل املدائن، فُأنزل 
به عىل سعد بن مسعود الثقفي، وكان عامل أمري 
ذلك،  عىل    احلسن  فأقره  هبا    املؤمنني 

.)27( واشتغل بنفسه ُيعالج جرح احلسن

معاوية  إىل  القبائل  ــاء  رؤس من  مجاعة  كتب 
نحوهم،  السري  عىل  واستحّثوه  الرس  يف  بالطاعة 
دنّوهم  عند  إليه    احلسن  تسليم  له  وضمنوا 

من عسكره أو الفتك به، وبلغ احلسن ذلك.

وكان  احلسن  عىل  سعد  بن  قيس  كتاب  وورد 
مساعدًا لعبيد اهلل بن العباس يف قيادة اجليش، وجاء 
يف الكتاب أهنم نازلوا معاوية بقرية )احلبونية()28( 
بن  اهلل  عبيد  استدرج  معاوية  وأن  مسكن،  بإزاء 
خاصته)29(،  يف  لياًل  إليه  فانسّل  باملال،  العباس 
وتوىّل قيس النظر يف أمورهم، فيام كانت شائعات 

معاوية يف هذا النزل أن قيسًا ُقتل)30( يف املعركة.

القوم  بخذالن    احلسن  بصرية  ازدادت 
له  أظهروه  بام  )اخلــوارج(  مة  املحكِّ نّيات  وفساد 
من السب والتكفري واستحالل دمه وهنب أمواله، 
ومل يبق معه َمن يأمن غوائله إاّل خاصته من شيعته 
ألجناد  تقوم  ال  مجاعة  وهــم   ،أبيه وشيعة 

الشام.

وأنفذ  والصلح،  اهلدنة  يف  معاوية  اليه  فكتب 
الفتك  فيها  له  ضمنوا  التي  أصحابه  بكتب  إليه 
اجابته  نفسه يف  له عىل  اليه، واشرتط  به وتسليمه 
يف  كان  عقودًا  له  وعقد  كثرية  رشوطًا  صلحه  إىل 
  الوفاء هبا مصالح شاملة، فلم يثق به احلسن
ُبّدًا  جيد  مل  أنه  غري  واغتياله،  بذلك  احتياله  وعلم 
وإنفاذ  احلرب  ترك  من  التمس  ما  إىل  إجابته  من 
البصائر  ضعف  من  أصحابه  عليه  كان  ملا  اهلدنة، 
كثري  انطوى  وما  وخمالفته،  عليه  والفساد  حقه  يف 
منهم عليه يف استحالل دمه وتسليمه إىل خصمه، 
وما كان يف خذالن ابن عّمه له ومصريه إىل عدوه، 
يف  وزهدهم  العاجلة  إىل  منهم  اجلمهور  وميل 

اآلجلة)31(.

اشرتط احلسن يف صلحه مع معاوية، ترك سب 
أمري املؤمنني عيل ، والعدول عن القنوت عليه 
ألحد  يتعّرض  وال  شيعته  يؤمن  وان  الصالة،  يف 
منهم بسوء، ويوصل إىل كّل ذي حّق منهم حّقه، 
فأجابه معاوية إىل ذلك كّله وعاهده عليه وحلف 
له بالوفاء به. وقد أضاف ابن أعثم الكويف)32( عىل 

هذه الرشوط أمورًا أخرى تتلّخص باآليت:

يعمل . 1 أن  املؤمنني عىل  أمر  يسلم احلسن والية 
 حممد نبّية  وسنّه  اهلل  بكتاب  فيهم  معاوية 

وسرية اخللفاء الصاحلني.
ليس ملعاوية بن أيب سفيان أن يعهد ألحد بعده . 2

بني  شورى  بعده  من  األمر  يكون  بل  عهدًا، 
املسلمني.

أرض . 3 من  كانوا  حيث  آمنني  الناس  يكون  أن 
وحجازهم  وهتامهم  وعراقهم  شامهم  اهلل 
وأن أصحاب عيل وشيعته آمنون عىل أنفسهم 
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وأمواهلم ونسائهم وأوالدهم، وعىل معاوية بن 
أيب سفيان بذلك عهد اهلل وميثاقه.

وال . 4 عيل  بن  للحسن  يبغي  ال  أن  معاوية  عىل 
 ألخيه احلسني وال ألحد من أهل بيت النبي
يف  فيهم  أحدًا  خييف  وال  وعالنية،  ّسًا  غائلة 

أفق من اآلفاق.

ويف باب املقارنة بني ما ورد عند الشيخ املفيد 
الدنيوري  ذكره  وما  الكويف من جهة،  أعثم  وابن 
جتد  الصلح  رشوط  بشأن  وغــريمهــا  والــطــربي 

اختالفًا بأمور جوهرية يف جانب واتفاقًا يف آخر. 

ومل  الطربي)33(  يمّثله  الذي  اجلانب  ذكره  فمام 
يذكره اجلانب اآلخر املتمّثل عند ابن أعثم والشيخ 
االستيالء  بينها  من  كان  الصلح  رشوط  أن  املفيد 
دار  خراج  وضامن  الكوفة  مال  بيت  أمــوال  عىل 
 أبجرد، وهذا أمر ال يستقيم مع خلق احلسن
وال املنطق، ذلك أنه ليس من املعقول أن يشرتط 
عليه  يرتتب  لنفسه  مالية  ــًا  رشوط   احلسن 
افتقار الكوفة وأهلها بخلو بيت املال أو التمّسك 
البعض  رأي  عىل  األهــواز  أو  أبجرد  دار  بخراج 
وأساس  الدولة  موارد  من  اخلراج  أن  يعلم  وهو 

مهم جدًا تعتمده يف نفقاهتا ومنه عطاء اجلند.

أخرى  رشوطًا  سطر  قد  الدينوري)34(  وكان 
فضاًل عام ذكرنا آنفًا وهي كاآليت:

يؤمن . 1 وأن  بإحنة،  العراق  أهل  يأخذ  ال  أن 
األسود واألمحر، وحيتمل ما يكون من هفواهتم.

زيادة . 2 ولعّله  األهواز،  للحسن خراج  أن جيعل 
عىل خراج دار أبجرد يتسّلمه يف كّل عام.

ألفي . 3 عام  كّل  يف    احلسني  أخيه  إىل  حُيمل 
ألف درهم.

عىل . 4 والصالت  العطاء  يف  هاشم  بني  ُيفّضل 
بني عبد شمس. وكتب بذلك عبد اهلل بن عامر 
ذلك  مجيع  معاوية  فكتب  معاوية  إىل  وأرسله 
العهود  له  عليه  وبذل  بخامته  وختمه  بخّطه 
املركبة واأليامن املغّلظة، وأْشَهَد عىل ذلك مجيع 
رؤساء أهل الشام ووّجه به إىل عبد اهلل بن عامر 

فأوصله إىل احلسن.

فيها  يلمس  الــديــنــوري  لــرشوط  املستقري 
مساحة أوسع وأفكارًا يصعب قبوهلا عند معاوية 
خلصوصيتها من جهة وعموميتها من جهة أخرى. 
فام كان يف مصلحة املسلمني أن تؤمن سالمة أهل 
العراق وغريهم من الّشعوب، وأن يتعامل معهم 
بسامحة اإلسالم، وما كان ُيمّثل املصلحة اخلاصة، 
حَيمَل  وأن  األهواز،  بخراج  احلسن  يتمّتع  أن  هو 
للحسني يف كّل عام ألفي ألف درهم، وأن ُيفضل 
عبد  بني  عىل  والصالت  العطاء  يف  هاشم  بني 

شمس.

للمصلحة  ممثاًل  ورد  مــا  أن  نعتقد  ونحن 
اإلمام  سلوك  مع  ينسجم  أمر  العامة  اإلسالمية 
احلسن وسجاياه الّطيبة، أّمَا ما ذكر الدينوري من 
وأبناء  وأسته  احلسن  لإلمام  خاصة  مالية  منافع 
باخلالفة  يزهد  َمن  ألن  نستبعده  ما  فهذا  عمومته 
الّدين والدنيا ال يفتش عن منافع  بوصفها رئاسة 

دنيوية.

وكام اخُتلف فيمن هاجم اإلمام احلسن، كذلك 
املدائن)35(  هي  قال  َمن  فمنهم  املكان  يف  اخُتلف 
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املدائن،  قبل  قالوا هي مظلم ساباط)36(  وآخرون 
عالج  أن  ذلك  ساباط،  مظلم  يف  أنه  والراجح 

اإلمام احلسن كان بعدئذ باملدائن.

سعد  بن  قيس  بيعة  صّحة  يف  اخُتلف  كذلك 
بن عبادة ملعاوية يف الكوفة حينام بويع فيها يف ذي 
القعدة سنة 40هـ/ 660م، فمنهم َمن وّثق مبايعته 
معاوية  عىل  قيس  رشوط  من  وكــان  ملعاوية)37( 
األمان    عيل  ولشيعة  له  اشرتط  أن  بيعته،  يف 
عىل ما أصابوا من الدماء واألموال، ومل يسأل يف 
رشوطه ماالً، فأعطاه معاوية ما سأل)38(، وآخرون 
مل يؤّكدوا ذلك، يقول اليعقويب)39(: »فجثا معاوية 
قيس( وقال:  يد  )يقصد  بيده  اخذ  ثم  ركبتيه  عىل 
أقسمت عليك! ثم صفق عىل كّفه، ونادى الناس: 
بايع قيس! فقال: كذبتم، واهلل ما بايعت، ومل يبايع 
من  أّول  فكان  األيامن  عليه  أخذ  إاّل  أحد  ملعاوية 
استحلف عىل بيعته، ودخل اليه سعد بن مالك)40( 
معاوية  فغضب  امللك،  أهيا  عليك  السالم  فقال: 
فقال: أال قلت السالم عليك يا أمري املؤمنني؟ قال 

ذاك إن كنّا أّمرناك إنام أنت منتّز«.

ويف تفّحص للظروف العامة التي أمّلت باإلمام 
بالشكل  وجوه  عىل  تصنيفها  يمكن    احلسن 

اآليت:

مسرية . 1 إمتام  كان مصماًم عىل  احلسن  اإلمام  إن 
معاوية وأهل  اإلمام عيل يف حرب  والده 
رشعية  عىل  وخروجهم  عصياهنم  عىل  الشام 
منه  بقسم  فدفع  جيشه  جّهز  وبذلك  اخلالفة 
بقيادة)41( عبيد اهلل بن العباس، ويساعده قيس 
أن  اهلل  عبيد  احلسن  وأمر  عبادة،  بن  سعد  بن 

إىل  اجليش  فتوّجه  ورأيه،  قيس  بأمر  يعمل 
اجليش  كان  وقيل  الفرات،  عىل  اجلزيرة  ناحية 
قيسًا  وأن  عبادة،  بن  سعد  بن  قيس  بقيادة)42( 
منبج  جرس  وصل  أن  بعد  معاوية  جيش  قاتل 
فكان  قيس  جيش  بإزاء  وصار  الفرات  وعرب 
واجلرحى  القتىل  ووقع  متكررًا  بينهام  التناوش 

بني الطرفني.
الرتّدد . 2 عليه  يغلب  احلسن  اإلمام  جيش  كان 

وسيلة  أي  عن  ويفّتش  احلرب  عن  والتكاسل 
وذلك  والتمّرد،  العصيان  يف  سببًا  منها  ليتخذ 
عىل وفق الفئات التي تكونه فلكّل منها هدف 

وخطة ودوافع)43(.
الكاذبة . 3 وشائعاته  بجواسيسه  معاوية  توّصل 

وإغراءاته املالية وهتديداته إىل كسب وّد بعض 
اإلمام  جيش  يف  والقيادات  العربية  القبائل 
احلسن، ومنهم عبيد اهلل بن العباس الذي أغراه 
معاوية بمليون درهم، فصار اليه يف ثامنية آالف 
سعد  بن  قيس  خداع  يف  وفشل  أصحابه،  من 
وقد قدم له نفس املبلغ الذي قّدمه البن عباس، 

لكن قيسًا رفض ذلك وأقام عىل حماربته)44(.
اغتيال . 4 حماولة  إىل    احلسن  اإلمام  تّعرض 

إخالص  وهشاشة  معاوية  أعوان  تآمر  بفعل 
بعض جند اإلمام، فوجدها معاوية ارضًا رخوة 
نّفذ فيها مآربه يف مؤامراته فهوجم اإلمام احلسن 
يف فسطاطه وانُتهب متاعه، وملا غادر مكانه إىل 
)مظلم ساباط( هامجه رجل من بني أسد وكاد 

أن يقتله، كام نوهنا عن ذلك سابقًا)45(.
اإلمام . 5 عىل  حيدق  أن  معاوية  خّطة  وكانت 

احلسن بظروف صعبة هّدد بعضها حياته، 
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لقادته  استدراج  منها  اآلخر  البعض  كان  فيام 
ذلك  جانب  واىل  اخليانة،  إىل  وجّرهم  باملال 
األهداف،  وخمتلفة  كثرية  الّشائعات  كانت 
الوحدة  تقتيض  التي  احلرب  ظروف  ظل  ويف 
اإلمام  جيش  يكون  والتضحية  والطاعة 
احلسن مشّتتًا ومل يبق منه إاّل شيعته وشيعة 
اإلمام  عىل  معاوية  يعرض  وفيها   ،أبيه
يف  يقبلها  ال  فمن  والصلح،  اهلدنة  احلسن 

ظروف كهذه؟!)46(.

وحينث  اهلل  رسول  منرب  على  ينزو  معاوية  ثانيًا: 

بالعهود واملواثيق

وملا استّقر األمر ملعاوية دخل عليه سعد بن أيب 
وقاص فقال:

معاوية  فضحك  امللك!  أهيــا  عليك  السالم 
وقال: ما كان عليك يا أبا إسحاق لو قلت: يا أمري 
املؤمنني؟ فقال: أتقوهلا جذالنا ضاحكًا؟ واهلل ما 

أحّب أين وّليتها بام وّليتها به!)47(.

وكان احلقد األموي عىل آل أيب طالب ال ينطيل 
بسعرات  املشحون  معاوية  سلوك  يف  خيفى  وال 
 ، عيل  اإلمام  عىل  واحلسد  والكراهية  احلقد 
وأبنائه وشيعته من بعده، فيام عرف عن سلوكه يف 
اإلسالم  وخمالفة  والكذب  والرياء  العهود  نقض 
والرمحة  واملساواة  العدل  يف  وأحكامه  وجوهره 

واإلنسانية.

يقول الشيخ املفيد)48(: »فلام استتّمت اهلدنة عىل 
ذلك، سار معاوية حتى نزل بالنخيلة، وكان ذلك 

فخطبهم  النهار،  ضحى  بالناس  فصىّل  مجعة  يوم 
لتصلُّوا وال  قاتلتكم  ما  وقال يف خطبته: إين واهلل 
لتصوموا وال لتحّجوا وال لتزّكوا، إنكم لتفعلون 
وقد  عليكم،  ألتأّمر  ال  قاتلتكم  ولكنني  ذلك، 
أعطاين اهلل ذلك وأنتم له كارهون. أال وأين كنت 
منّيت احلسن وأعطيته أشياء، ومجيعها حتت قدمي 

ال أيف بيشٍء منها له«.

ثم سار حتى دخل الكوفة فأقام هبا أيامًا، فلام 
املنرب فخطب  أهلها، صعد  له من  البيعة  استتّمت 
بالناس وذكر أمري املؤمنني فنال منه ونال من 
حارضين،   واحلسني احلسن  وكــان  احلسن 
فقام احلسني لريّد عليه فأخذ بيده احلسن فأجلسه 
ثم قام فقال: »أهيا الذاكر عليًا أنا احلسن وأيب عيل، 
وأمك  فاطمة  وأمي  وأبوك صخر،  معاوية  وأنت 
وجّديت  حرب،  وجدك  اهلل  رسول  وجّدي  هند، 
ذكــرًا،  أمخلنا  اهلل  فلعن  قتيلة،  وجدتك  خدجية 
وأألمنا حسبًا، ورّشنا قدمًا، وأقدمنا كفرًا ونفاقًا، 

فقالت طوائف من أهل املسجد: آمني آمني«.

بوعوده  معاوية  حنث  يف  الــطــربي)49(  وقــال 
من   للحسن ينفذ  »فــلــم   :للحسن
بقول  أعثم  ابن  ــك)50(  ذل وذكــر  شيئًا«  الــرشوط 
مجع  فقد  »واآلن  نّصُه:  ما  الكوفة  ألهل  معاوية 
رشطته  رشط  فكل  دعوتنا،  وأعز  كلمتنا،  لنا  اهلل 
منكم  أحدًا  وعدته  وعد  وكّل  مردود،  فهو  لكم 
دفع  الذي  أن  املصادر  وتروي  قدمي«.  فهو حتت 
احلسن  إىل الصلح مع معاوية هو ختيل قبائل 
العراق عن القتال وتوجههم إىل معاوية وركوهنم 
 إىل الّدعة والتخاذل ومل يكن أبدًا توّجهًا منه
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وال هو قصور منه عن احلرب وقتال معاوية)51(.

يقول ابن األثري)52( يف توضيح ذلك:

ألفًا  أربعون  بايعه  قد  عيل  املؤمنني  أمري  كان 
خيربهم  كان  ما  ظهر  ملا  املــوت  عىل  عسكره  من 
هو  فيام  العراق،  عىل  الشام  أهل  عــدوان  عن  به 
الناس  وبايع  ُقتل  فلام   . ُقتل  للمسري  يتجّهز 
الشام  أهل  يف  معاوية  مسري  بلغه  احلسن،  ولده 
عليًا  بايعوا  كانوا  الذين  واجليش  هو  فتجّهز  اليه، 
نزل  قد  معاوية، وكان  لقاء  إىل  الكوفة  وسار عن 
قيس  وجعل  املدائن،  إىل  احلسن  فوصل  مسكن، 
بن سعد بن عبادة األنصاري عىل مقدمته يف اثني 
عىل  جعل  قد  احلسن  كان  بل  وقيل:  ألفًا،  عرش 
اهلل عىل  عبيد  بن عباس، فجعل  اهلل  عبيد  مقّدمته 
فلام  عبادة،  بن  سعد  بن  قيس  الطالئع  يف  مقدمته 
أن  العسكر: أال  مناد يف  نادى  املدائن  نزل احلسن 
قيس بن سعد ُقتل فانفروا. فنفروا برسادق احلسن 
فنهبوا متاعه حتى نازعوه بساطًا كان حتته، فازداد 
البيضاء  املقصورة  ودخل  ُذعرًا  ومنهم  ُبغضًا  هلم 
باملدائن. وقيل: إنام سّلم احلسن األمر إىل معاوية 
ألنه ملا راسله معاوية يف تسليم اخلالفة اليه خطب 
ما  واهلل  إنا  وقــال:  عليه  وأثنى  اهلل  فحمد  الناس 
يثنينا عن أهل الشام شّك وال ندم، وانام كنّا نقاتل 
السالمة  فشيبت  والصرب،  بالسالمة  الشام  أهل 
مسريكم  يف  وكنتم  باجلزع،  والصرب  بالعداوة، 
اليوم  وأصبحتم  دنياكم،  أمام  ودينكم  صفني  إىل 
ودنياكم أمام دينكم، أال وقد أصبحتم بني قتيلني: 
تطلبون  بالنهروان  له، وقتيل  تبكون  قتيل بصفني 
أال  فثائر،  الباكي  واما  الباقي فخاذل،  وأما  بثأره، 

نصفة،  وال  عّز  فيه  ليس  ألمر  دعانا  معاوية  وأن 
اهلل  إىل  وحاكمناه  عليه  رددنــا  املوت  أردتــم  فإن 
قبلناه  احلياة  أردتم  السيوف، وإن  بظبا  عّز وجل، 
وأخذنا لكم الرىض. فناداه الناس من كّل جانب: 
بني  الصلح« وجاء يف تسّلط  البقية وأمىض  البقية 
أمية واغتصاهبم حق آل بيت رسول اهلل وقيمة 

ملكهم عند اهلل ورسوله ما نصه:

حتى  الدنيا  من  خيــرج  مل   اهلل رســول  »إن 
رفع له ملك بني أمية فنظر إليهم يصعدون منربه 
واحدًا بعد واحد، فشّق ذلك عليه، فأنزل اهلل تعاىل 
نَْزْلَاهُ ِف َلْلَةِ الَْقْدر١ِ 

َ
يف ذلك قرآنًا فقال: إِنَّا أ

ْدَراَك َما َلْلَُة الَْقْدرِ ٢ َلْلَُة الَْقْدرِ َخْيٌ ِمْن 
َ
َوَما أ

ألف  من  خري  القدر  ليلة  إن  يقول:   َشْهٍر لِْف 
َ
أ

شهر من سلطان بني أمية«)53(.

اجلند  باستفتاء  كان  معاوية  مع  احلسن  فصلح 
احلسن  اإلمــام  من  بتخاذل  يكن  ومل  ورغبتهم، 
وعامة  جنده  لرغبة  استجاب  لكنه  منه،  ورغبة 
الناس الذي آثروا الذّل واخلضوع ملعاوية)54(، وملا 
أراد االمام ان حيفظ هلم حقوقهم بكتاب الصلح 
عليه  أقسم  أن  بعد  العهد  هذا  نقض  معاوية  مع 

وهو عنوان لبني أمية يف نقض العهود واملواثيق.

ثالثًا: الّصورة اليت بايع فيها اإلمام احلسن )عليه 

السالم( معاوية برواية أعثم الكويف)55(:

بن  نوفل  بن  اهلل  عبد    احلسن  اإلمام  دعا 
احلارث بن عبد املطلب بن هاشم، وهو ابن أخت 
معاوية فقال له: ِسْ إىل معاوية فقل له عنّي: إنك 
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وأوالدهم  وأمواهلم  أنفسهم  الناس عىل  آمنت  إذ 
ونسائهم بايعتك، وإن مل تؤمنهم مل أبايعك.

عىل  احلارث  بن  نوفل  بن  اهلل  عبد  فقدم  قال: 
معاوية:  له  فقال  احلسن.  قاله  بام  فخربه  معاوية، 
عليك  أرشط  أن  أمرين  له:  فقال  أحببت!  ما  سل 
فقال معاوية: وما هذه الرشوط؟ فقال:  رشوطًا، 
إنه مسلِّم اليك هذا األمر عىل أن له والية األمر من 
بعدك، وله يف كّل سنه مخسة آالف ألف درهم من 
بيت املال، وله خراج دار أبجرد من أرض فارس، 

والناس كّلهم آمنون بعضهم من بعض.

فقال معاوية: قد فعلت ذلك.

قال: فدعا معاوية بصحيفة بيضاء)56(، فوضع 
هذه  خذ  قــال:  ثم  بخامته،  وختمها  طينة  عليها 
الصحيفة، فانطلق هبا إىل احلسن، وقل له فليكتب 
ذلك،  عىل  أصحابه  ويشهد  وأحّب  شاء  ما  فيها 

وهذا خامتي بإقراري.

وأقبل  الصحيفة  نوفل  بن  اهلل  عبد  فأخذ  قال: 
أرشاف  من  أصحابه  من  نفر  ومعه  احلسن  إىل 
وعبد  كريز،  بن  عامر  بن  اهلل  عبد  منهم  قريش، 
الشام،  أهل  من  أشبههام  ومن  سمرة  بن  الرمحن 
أبا  قالوا:  ثم  احلسن،  عىل  فسّلموا  فدخلوا  قال: 
ما أحببت،  إن معاوية قد أجابك إىل مجيع  حممد! 
فأكتب الذي حُتّب. فقال احلسن: أما والية األمر 
أردت  ولو  ذلك،  يف  بالراغب  أنا  فام  بعده،  من 
ملعاوية  فليس  املال  وأما  إليه؛  أسلمه  مل  األمر  هذا 
أكتب غري هذا،  املسلمني، ولكن  أن يرشط يل يف 

وهذا كتاب الصلح.

قال: دعا احلسن بن عيل بكاتبه فكتب: » هذا ما 
اصطلح عليه احلسن بن عيل بن أيب طالب معاوية 
بن أيب سفيان، صاحله عىل أن ُيسلم إليه والية أمر 
نبّيه  املؤمنني عىل أن يعمل فيهم بكتاب اهلل وسنّة 
حممد وسرية اخللفاء الصاحلني؛ وليس ملعاوية 
أن يعهد ألحد من بعده عهدًا، بل  بن أيب سفيان 
يكون األمر من بعده شورى بني املسلمني، وعىل 
]يف[  اهلل  أرض  من  كانوا  حيث  آمنون  الناس  أن 
أن  وعىل  وحجازهم،  واهتامهم  وعراقهم  شامهم 
أصحاب عيل وشيعته آمنون عىل أنفسهم وأمواهلم 
أيب سفيان  بن  معاوية  ونسائهم وأوالدهم، وعىل 
بذلك عهد اهلل وميثاقه، وما أخذ اهلل عىل أحد من 
خلقه بالوفاء بام أعطى اهلل من نفسه، وعىل أنه ال 
يبغي للحسن بن عيل وال ألخيه احلسني وال ألحد 
وال  وعالنية،  سًا  غائلة   النبي بيت  أهل  من 
خييف أحدًا منهم يف افق من االفاق، شهد بذلك 
سلمة  أيب  بن  وعمر  احلارث  بن  نوفل  بن  عبداهلل 

وفالن وفالن«.

يظهر مما ورد يف النص أن عبد اهلل بن احلارث 
اإلمــام  يطلبها  مل  ــًا  رشوط وسطر  لنفسه  اجتهد 
بعدئذ، وهو  إاّل واحدًا منها  يعتمد  احلسن، بل مل 
توجه  وهذا  كافة،  للناس  والسالم  األمن  حتقيق 
انساين ال خالف عليه، وهو من أولويات سياسة 
مصلحة  ق  حُيقِّ خالفته ألنه  احلسن يف  اإلمام 

عموم املسلمني.

بعد  األمر  والية  ومها  اآلخران،  الرشطان  أما 
معاوية )اخلالفة(، واإليرادات املالية من بيت املال 
بمقدار مخسة ماليني درهم يف السنة، وخراج دار 
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أبجرد من أرض فارس، فهام مسألتان شخصيتان 
يعود نفعهام للشخص نفسه دون املسلمني، وهذه 
 وال  النزعة مل تكن من سلوك اإلمام احلسن 
احلارث  ابن  خمّيلة  من  أهنام  والظاهر  بيتِه،  أهــِل 
يراها هو ومل يرها اإلمام احلسن، ومع  وألسباب 
ذلك فقد وافق معاوية ودفع البن احلارث صحيفة 
بيضاء ختمها بخامته واستعد لقبول كّل ما يكتب 
التي  تلك  الرشوط  من  فيها    احلسن  اإلمام 

ابتدعها ابن احلارث وغريها.

احلسن،  اإلمام  ووفده  احلارث  ابن  التقى  وملا 
مل  ألنه  معاوية  بعد  من  الوالية  برفض  بادرهم 
ملعاوية،  يرتكها  مل  فيها  رغب  ولو  فيها،  يرغب 
وأما الرشط املايل فقد رفضه هو اآلخر ألنه مل يكن 

مسوغًا ملعاوية، أن يترّصف بامل املسلمني.

اإلمـــام  طلبها  الــتــي  ــرشوط  ــ ال كــانــت  فــيــام 
ــتــزام  واالل العامة  املصلحة  مُتــثِّــل   احلسن
بالرشيعة وصاحبها، فكتب ملعاوية أنه ُيصاحله عىل 
أن يعمل بكتاب اهلل وسنة نبّيه واخللفاء الصاحلني 
بيد  األمر  بل  بعده،  من  ألحد  يعهد  أن  له  وليس 
يضمن  أن  له  وأّكد  الشورى،  بأسلوب  املسلمني 
شيعة  ومنهم  مكان،  كّل  يف  اإلسالمية  األمة  أمن 
اإلمام عيل  يضمن أماهنم وأمواهلم ونساءهم 
 واحلسني للحسن  يكيد  ال  وأن  وأوالدهــم، 
النبّوة سًا وعالنية، وال  وال ألحد من أهل بيت 
صحيفة  وُذيّلت  مكان،  أي  يف  منهم  أحدًا  خييف 

الرشوط بشهادة بعض احلارضين. 
أكدت املوارد أن معاوية خان العهد ونقض)57( 

وتنّصل  والرياء  باخلديعة  وتلّبس  الصلح  اتفاق 
عن كّل العهود والوعود التي قاهلا أمام املسلمني، 
البيضاء واملرسلة  التي كتبت يف صحيفته  أو تلك 
اشرتط يف هذه  أن  إليه  ُكتب  وقد  احلسن،  لإلمام 
فهو  شئت  ما  أسفلها  ختمت  التي  الصحيفة 

لك)58(.

رسوليه  أخرب  معاوية  أن  أخــرى،  روايــة  ويف 
عبد اهلل بن عامر، وعبد الرمحن بن سمرة: »اعطيا 
احلسن ما أراد«، فتصاحلا عىل أن يكون ما يف بيت 
درهم،  ألف  آالف  مخسة  ومقداره  الكوفة  مال 
أبجرد من بالد فارس، وأن ال يشتم  وخراج دار 
عليًا وهو يسمع فلم جيبه إىل الكف عن شتم عيل، 
فطلب أن ال يشتم وهو يسمع، فأجابه إىل ذلك، 

ثم مل يِف له به أيضًا.

وأما خراج دار أبجرد، فإن أهل البرصة منعوه 
منه وقالوا: هو فيؤنا ال نعطيه أحدًا، وكان منعهم 

بأمر معاوية أيضًا)59(.

أحداث  من  السالم(  )عليه  احلسني  موقف  رابعًا: 

الصلح

الصورة  اكتملت  حينام  أنه  الروايات  ذكرت 
عند اإلمام احلسن  وتيّقن أن احلرب بجيشه 
املشّتت وخذالن بعض القادة، ورغبة عامة اجلند 
باملصاحلة ونبذ احلرب بوسائل الرتغيب والرتهيب 
معاوية  فاتح  وملا  وأعوانه.  معاوية  اتبعها  التي 
احلسن بالصلح بعد أن نّفذ مؤامراته يف زرع الفرقة 
آخرها  ثم  احلسن،  ــام  اإلم جيش  يف  ــالف  واخل
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فسطاط  من  القريبني  بعض  ذمم  رشاء  يف  نجاحه 
فسطاطه  يف  مهامجته  متّت  حيث  احلسن،  اإلمــام 
وهنب متاعه، ثم تكّرر األمر يف حماولة اغتياله، بعد 
كّل ذلك استّقر رأي االمام احلسن عىل قبول 

عرض معاوية يف الصلح واألمان، وكتب به اليه.

 احلسني أخــاه    احلسن  االمــام  أخرب 
وكذلك عبد اهلل بن جعفر فيام عزم عليه، فقال له 
احلسني: »نشدتك اهلل أن تصدق أحدوثة معاوية، 
وتكذب أحدوثة عيل!، فقال له احلسن: اسكت، 

فأنا أعلم باألمر منك«)60(.

بنّصه  احلوار  يكون هذا هو  أن  نستبعد  ونحن 
احلسن  اإلمامني  بني  دار  قد  الطربي  ذكــره  كام 
املواقف  تكون  أن  يمكن  ال  إذ   ،واحلسني
 احلسن اإلمــام  كان  كذلك  متناقضة،  بينهام 
أضعفت  التي  ــداث  األح تطّور  مع  متاسًا  أكثر 
بني  اخليانة  بتفيّش  عسكريًا   احلسن موقف 

جنده، يقول ابن أعثم الكويف)61(:

 »بعد احداث طعن اإلمام احلسن وتوّقف 
إىل  وكتب  القتال  عن  عبادة  بن  سعد  بن  قيس 
العراق  اإلمام احلسن ما نصه: »وجعل أهل 
خف  حتى  قبيلة،  بعد  قبيلة  معاوية  إىل  يتوجّهون 
إىل  أرســل  الكتاب  احلسن  قــرأ  فلام  عسكره... 
العراق  أهل  يا  قال:  ثم  فدعاهم،  وجوه أصحابه 
بن  قيس  كتاب  وهذا  معي،  بجامعتكم  أصنع  ما 
سعد خيربين، بأن أهل الرّشف منكم قد صاروا إىل 
معاوية، أما واهلل ما هذا بمنَكر منكم، ألنكم أنتم 
فلام  احلكمني،  عىل  صفني  يوم  أيب  أكرهتم  الذين 

أمىض احلكومة وقبل منكم اختلفتم، ثم دعاكم إىل 
قتال معاوية ثانية فتوانيتم، ثم صار إىل ما صار اليه 
من كرامة اهلل إياه، ثم أنكم بايعتموين طائعني غري 
وجهي  يف  وخرجت  بيعتكم  فأخذت  مكرهني، 
ما  إىل  منكم  فكان  فيه،  نويت  ما  يعلم  واهلل  هذا، 
يف  تعزوين  ال  منكم  فحسبي  العراق  ياأهل  كان، 
فقال  قال  إىل معاوية.  فإين مسلِّم هذا األمر  ديني 
هذا،  من  باهلل  أعيذك  أخي  يا  احلسني:  أخوه  له: 
األمر  هذا  وألسلمن  ألفعلن  واهلل  احلسن،  فقال 

إىل معاوية«.

إىل  »التفت احلسني  وجاء يف مكان آخر قوله: 
طرًا  اخللق  اجتمعت  لو  واهلل  فقال:  احلسن  أخيه 
عىل أن ال يكون الذي كان إذا ما استطاعوا، ولقد 
كنت كارهًا هلذا األمر ولكنّي مل أحّب أن أغضبك، 

إذ كنت أخي وشقيقي«)62(.

به  ابتدأ  الــذي  والّطاعة  احلكامء  حــوار  هــذا 
احلسني أخاه احلسن، وهو ينبئ بإمامة احلسن عىل 
الذي  النص  ضاللة  ويؤّكد   ،احلسني أخيه 
ُيستبعد  ما  وهو  باخلالف  املشحون  الطربي  ذكره 

أن حيصل.

وملا كان موقف قيس بن سعد قريبًا من موقف 
من  وقــربــه  الصلح،  أحـــداث  مــن   احلسني
 احلسن اإلمــام  جيش  يف  املواقف  مفاجآت 
به  نستكمل  أن  آثرنا  له  امليداين  القائد  بوصفه 
موقف اإلمام احلسني، ألنه صورة واحدة من 

التداعيات السياسية.
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من  عبادة  بن  سعد  بن  قيس  موقف  خامسًا: 

بيعة معاوية

أهل  مبايعة  لتحقيق  الكوفة  معاوية  دخل  وملا 
العراق، خلمس بقني من ربيع األول وقيل دخلها 
يف شهر مجادى األوىل سنة 41هـ/ 661م، وكان 
ومعاوية    احلسن  اإلمام  بني  وقع  قد  الصلح 

يف مسكن يف ربيع اآلخر من نفس السنة)63(.

ودخل  معاوية،  طاعة  يف  العراق  أهل  دخل 
اجلند الذين قادهم قيس بن سعد بن عبادة لقتال 
طاعة  يف  ألفًا  عرش  اثني  عددهم  وكــان  معاوية 
معاوية، وكان اإلمام احلسن قد كتب إىل قيس بن 
سعد يأمره بالدخول يف طاعة معاوية، فلم يفعل، 
وقام خطيبًا بني جنده فقال »يا أهيا الناس، اختاروا 
القتال مع غري  أو  امام ضاللة،  الدخول يف طاعة 
إمام، قالوا: ال، بل نختار أن ندخل يف طاعة إمام 
بن  قيس  عنهم  وانرصف  معاوية  فبايعوا  ضاللة، 

سعد)64(:

قيس  انــرصف  ــويف)65(:  ــك ال أعثم  ابــن  يقول 
إمام  مبايعة  اعلنوا  ان  بعد  العراق  إىل  بجيشه 
الضاللة معاوية بقوهلم البيعة أيرس علينا من سفك 

الدماء، وهو يقول:

أتـــاين بـــأرض العال)66(  من أرض مســـكن

احلـــّق أضــحــى مسلام إمـــام  بـــأن 

ــددًا ــلـ ــتـ ــذ نـــّبـــأتـــه مـ ــ ــ ــت ُم ــ ــ فــــام زل

نامجا القلب  خاشع  نجومًا  أراعي 

قال: ثم أقبل قيس بن سعد حتى دخل الكوفة 
واحلسن بن عيل  فيها.

وصل  وملا  معاوية،  سعد  بن  قيس  ُيبايع  فلم 
معاوية وجيشه إىل الكوفة، نزل يف قرص اإلمارة، 
ثم أرسل إىل احلسن بن عيل فدعاه، وقال: هلم أبا 
حممد إىل البيعة. فأرسل اليه احلسن أبايعك عىل أن 
كّلهم  الناس  معاوية:  فقال  آمنون.  كّلهم  الناس 
له عندي،  أمان  فإنه ال  إاّل قيس بن سعد،  آمنون 
تؤمن  أو  مبايعًا  لست  أين  اليه  احلسن  فأرسل 
الناس مجيعًا، وإاّل مل أبايعك. قال: فأجابه معاوية 

إىل ذلك.

ثم أرسل معاوية بطلب قيس بن سعد ودعاه 
أن  وأمره  احلسن  فدعاه  يبايع،  أن  فأبى  للمبايعة، 
إن  اهلل  رسول  ابن  يا  قيس:  له  فقال  معاوية  يبايع 
لك يف عنقي بيعة، وإين واهلل ال أخلعها أبدًا حتى 
فأنت  احلسن:  له  فقال  ختلعها!  الذي  أنت  تكون 
بايعت،  قد  فإين  فبايع!  بيعتي،  من  وسعة  حل  يف 

فعندها بايع قيس ملعاوية.

عليه  ختم  قد  ل  بسجِّ قيس  إىل  معاوية  أرسل 
شئت  ما  السجل  هذا  يف  اكتب  فقال:  بأسفله، 
السجل  بذلك  معاوية  اليه  بعث  فلام  فهولك... 
ما  عىل  األمــان  عيل  ولشيعة  له  فيه  قيس  اشرتط 
يف  معاوية  يسأل  ومل  واألموال  الدماء  من  أصابوا 
سجله ذلك ماالً، وأعطاه معاوية ما سأل، فدخل 

قيس وَمن معه يف طاعته)67(.

سعد  بن  قيس  سجل  مصري  أن  عندنا  والرأي 
وما جاء فيه من الضامنات كان كمصري الصحيفة 
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من  فيها  ورد  فيام  معاوية  تعهد  التي  البيضاء 
الرشوط ثم تنّصل ونكث بعهده وقال: هي حتت 
العهود  نكث  يف  أمية  بني  شأن  هو  وهذا  قدمي، 

واحلنث باأليامن.

أكره  كنت  قد  إين  قيس!  يا  معاوية:  له  فقال 
أن جتتمع إيل وأنت حي، فقال قيس: وأنا واهلل يا 
معاوية قد كنت أكره أن يصري هذا األمر إليك وأنا 
حي. قال: ثم انرصف الناس يومهم ذلك)68( وقد 
الكوفة  له يف   يف خطبة  اإلمام احلسن  خلص 

أسباب وأهداف صلحه مع معاوية فقال:

وإن  التقى،  الكيس  أكيس  إن  الناس!  »أهيــا 
بني  ما  طلبتم  لو  وإنكم  الفجور،  احلمق  أمحــق 
 جابلق)69( وجابرص)70( رجاًل جّده رسول اهلل
ما وجدمتوه غريي وغري أخي احلسني، وقد علمتم 
من  به  وأنقذكم  حممد،  بجّدي  هداكم  اهلل  أن 
الضاللة، ورفعكم به من اجلهالة، وأعّزكم به بعد 
نازعني  القلة، وأن معاوية  بعد  به  الذلة، وكثركم 
عىل حق هو يل دونه، فنظرت صالح األمة، وقد 
كنتم بايعتموين عىل أن تساملوا من ساملت وحتاربوا 
بيني  احلــرب  واضــع  معاوية  وان  حاربت،  من 
الدماء خري  بايعته ورأيت أن ما حقن  وبينه، وقد 
مما سفكها، ومل أرد بذلك إاّل صالحكم وبقاءكم، 

وإن أدري لعّله فتنة لكم ومتاع إىل حني«)71(.

موقف اإلمام احلسني )عليه السالم( من بيعة معاوية

معاوية،    احلسن  اإلمـــام  ــزم  أل أن  بعد 
كلهم  )الناس  حكم  تطبيق  عىل  والعزم  بالقول 
آمنون( وأجابه معاوية إىل ذلك عندها أعلن اإلمام 

احلسن مبايعته ملعاوية يف الكوفة.

 احلسني اإلمـــام  بيعة  يف  معاوية  رغــب 
يبايع،  أن   احلسني فأبى  البيعة«  إىل  »فدعاه 
يبايع  لن  فإنه  تكرهه  ال  معاوية!  يا  احلسن:  فقال 
أبدًا أو ُيقتل، ولن يقتل حتى يقتل أهل بيته، ولن 
يقتل أهل بيته حتى ُتقتل شيعته، ولن تقتل شيعته 

حتى يبيد أهل الشام«)72(.

قال: فسكت معاوية عن احلسني ومل يكرهه.

ويف استقراء ملقولة اإلمام احلسن  يتبني أنه 
روى حادثة الطف قبل وقوعها بتفاصيلها، وهذا 
بأحداثها  قد أخربوا   البيت أهل  أن  يؤّكد  ما 
من رسول اهلل الذي قال عنه تعاىل َوَما َينِْطُق 
َعِن الَْهَوى ٣ إِْن ُهَو إِلَّ وَْحٌ يُوَح النجم آية 

.4-3

والتآمر  والكذب  واخلديعة  املكر  روح  إن 
أمية  بني  عند  موروثة  حاالت  شيطانية  بأساليب 
سفيان  أيب  تعامل  أساليب  يف  للمتتبع  تعرض 
ومن    عيل  اإلمام  مع  ومعاوية   النبي مع 
إذ مل يكتِف معاوية   ، بعده مع اإلمام احلسن 
باإلمام  أحاطت  التي  الصعبة  الظروف  بتدبري 
احلسن حتى قادته إىل الواقع الذي حّل به إىل 
الصلح املرشوط معه، بل سعى إىل اغتياله وسق 

بالوراثة منصب خالفة املسلمني.

سادسًا: اغتيال اإلمام احلسن )عليه السالم(

وجــود  أن  الــســوداء  برسيرته  معاوية  وجــد 
يذكره  ألنه  هُيدّده  خطر  احلياة  قيد  يف   احلسن
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بوجهه  ويغلق  ــة،  ــالف اخل يف  حــّقــة  باغتصاب 
يقيض  أن  فقرّر  يزيد،  البنه  العهد  توليه  يف  خطته 
بطريقة  بالوراثة  األمويون  حيسنه  بأسلوب  عليه 
نّفذ  كيف  املفيد  الّشيخ  لنا  وصف  وقد  االغتيال، 

معاوية مرشوعه اللئيم.

بني  الصلح  استقّر  »ملا  املفيد)73(:  الشيخ  يقول 
خرج  معاوية...  وبني  عليه  اهلل  صلوات  احلسن 
احلسن  إىل املدينة فأقام هبا كاظاًم غيظه، الزمًا 
منزله، منتظرًا ألمر ربه جل اسمه، إىل ان تّم ملعاوية 
عرش سنني من إمارته وعزم عىل البيعة البنه يزيد، 
فدّس إىل جعدة بنت األشعث بن قيس – وكانت 
ه، وضمن  زوجة احلسن - َمن محلها عىل سمِّ
إليها مائة ألف  بابنه يزيد، وأرسل  هلا أن يزوجها 
مريضًا   فبقي الّسم،  جعدة  فسقته  درهــم، 
سنة  صفر  يف  لسبيله   ومىض يومًا  أربعني 
مخسني من اهلجرة، وله يومئذ ثامن وأربعون سنه، 
فكانت خالفته ]يقصد إمامته[ عرش سنني، وتّوىل 
ودفنه  وتكفينه  غسله   احلسني ووصّيه  أخوه 
عبد  بن  هاشم  بن  أسد  بنت  فاطمة  جّدته  عند 

مناف رمحة اهلل عليها بالبقيع«.

إذن هي خطة وتصميم وإيغال يف الال مرشوع 
اخلالفة  حّق  اغتصاب  يف  معاوية  لدى  والباطل 
ثم   ،الرسول بيت  آل  أصحابه  من  لنفسه 
الوراثة  بأسلوب  يزيد  بعده البنه  العهد من  توليه 
املعمول به لدى الفرس والروم وهو يعلم أن يزيد 
سلوكه  عن  فضاًل  اخلالفة،  مؤّهالت  يمتلك  ال 
ومالعبة  واخلمور  واخلالعة  املجون  يف  املشهور 

القرود)74(.

فكرة  ان  وهــو  املــصــادر،  بعض  ترويه  ما  إن 
مصيب  غري  باجتهاد  كانت  ليزيد  العهد  تولية 
يف  صحيحة  غري  ــوى  دع هي  ــن)75(  ــري اآلخ من 
أّول  )إنه  نفسه  يقول عن  معاوية  أن  رأينا، ذلك 
76( وَمن يكون ملكًا فعرشه البنه، ولكنه  امللوك()
منهم،  رغبة  بأنه  للناس  ــّوره  وص بذلك  تظاهر 
باخلالفة  قرسًا  ليحتفظ  منه  بتوجيهات  تكن  ومل 
خمالف  وهو  الطلقاء)77(،  سفيان  أيب  آل  بيت  يف 
للرشع. ويف رواية عن السيدة عائشة وهي ختاطب 
معاوية قوهلا: »أنت من الطلقاء الذين ال حتّل هلم 
فتح  أن  بعد  الطلقاء  حديث  وكان  اخلالفة«)78( 
حينام  629م،  8هـ/  سنة  املكرمة  مّكة  املسلمون 
معرش  »يا  قائاًل:  مكة  اهللاهل  رسول  خاطب 
بكم،  فاعل  أين  ترون  ما  مكة،  أهل  ويا  قريش، 
قال:  ثم  كريم.  أخ  وابن  كريم  أخ  خــريًا،  قالوا: 

)اذهبوا فأنتم الطلقاء(«)79(.

به  أنعم  الــذي  البليغ  اإلنساين  املوقف  هــذا 
رسول اهلل عىل أهل مكة الذين وقفوا منه ومن 
وجربوا  ثابتًا،  عدائيًا  موقفًا  واإلسالم  املسلمني 
الكثري من املحاوالت لقتل الرسول وقتل املسلمني 
عىل  القضاء  أعياهم  وملا  اإلسالم،  عىل  والقضاء 
بوا عليه الناس يف كّل  الرسول برعاية إالهية ألَّ
األخرى،  والدول  العرب  جزيرة  بالد  من  مكان 
ومل يأل جهدًا يف إحلاق الرضر بالرسول واصحابه 
ما أمكنهم ذلك، هذا فضاًل عن اهتامه بشّتى التهم 
من  به  جاء  ما  ونسبة  الرئاسة،  وطلب  كاجلنون 
بالكذاب  ونعتوه  الكتاب  أهل  إىل  الكريم  القرآن 
وعاملهم  احلياة  وهبهم  ذلك  كّل  ومع  ــذم،  وال
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كأيب  عتاهتم  بعض  وضّم  بل  والعفو،  بالتسامح 
قلوهبم  فة  املؤلَّ من  وغريمها  معاوية  وابنه  سفيان 
إىل جيش املسلمني يف غزوة هوازن 8هـ/ 629م، 
وملا كتب اهلل له النرص ووّزع أموال هوازن كانت 
فة)80(  قلوهبم مائة بعري لكّل واحد منهم  عطايا املؤلَّ
ومل حيض األنصار بيشء حتى وجدوا عىل رسول 
اهلل، وملا أبلغه سعد بن عباده بذلك اجتمع هبم 
وخاطبهم يف قول من خطابه: »... أفال ترضون يا 
معرش األنصار، أن يذهب الناس بالشاء والبعري، 
وترجعوا برسول اهلل إىل رحالكم... وقالوا رضينا 

برسول اهلل قساًم وحظًا«)81(.

فهل بعد هذه النزعة اإلنسانية أفق يعلو عليها 
واستعدى  األذى  وأحلــق  وتآمر  أســاء  جمتمع  يف 
هذا  بكّل  وقابلهم   اهلل رسول  عىل  اآلخرين 
والرمحة  والرفق  السامحة  هذه  ظل  يف  اإلحسان؟ 
عروقه  يف  اإلنسانية  فترّشبت   احلسني عاش 

وقد عاش هذه األحداث وهو طفل صغري.

 اإلمام احلسن اغتيال  تدبري  معاوية  وأتبع 
إحدى  سنة  وأصحابه  عدي  بن  حجر  بقتل)82( 
كانوا  ألهنــم  671م،  ـــ/  51ه هجرية  ومخسني 
املشاريع  ويواجهون   ،عيل االمام  شيعة  من 

األموية يف االستئثار يف السلطة.

يف  كن  خصال  ــع  »أرب البرصي:  احلسن  قال 
موبقة  لكانت  واحده  إاّل  فيه  تكن  مل  لو  معاوية، 
انتزاؤه عىل هذه األمة بالسيف حتى أخذ األمر من 
غري مشورة وفيهم بقايا الصحابة وذوو الفضيلة، 
احلرير  يلبس  مّخريًا  سّكريًا  ابنه  بعده  واستخالفه 

قال  وقــد  زيـــادًا،  وادعـــاؤه  بالطنابري،  ويــرضب 
احلجر،  وللعاهر  للفراش  )الولد   :اهلل رسول 
من  له  ويال  فيا  حجر،  وأصحاب  حجرًا  وقتله 

حجر ويا ويال له من أصحاب حجر«)83(.

يزيد  ابنه  والية  يف  خّطته  تنفيذ  يف  معاوية  بدأ 
إحدى  وهي    احلسن  اإلمــام  وفــاة  بعد)84( 
اإلمام  مع  الصلح  عهد  فيها  نقض  التي  خطواته 
احلسن ومما يؤّكد أن موضوع البيعة كان من 
بنات أفكاره ومل يكن بمبادرة من أحد أعوانه، بل 
وينسبه إىل اإلرادة الساّموية فيقول يف كتابه لعامله 
به  اهلل  قىض  »الذي  احلكم:  بن  مروان  املدينة  عىل 

عىل لسانه من بيعة يزيد)85(.

وحيث إن فكرة والية العهد ليزيد من مكنوناته 
إليه، ومل  املقّربني  تباعًا يف جتانس مع  يعرضها  بدأ 
يزل يرّوض الناس عىل بيعة يزيد ويعطي املقارب 
ويداين املتباعد حتى مال أكثر الناس اليه وأجابوه 

إىل ذلك)86(.
وُتشري بعض الروايات أن بداية بيعة الُبشار)87( 
يزيد كانت يف سنة 51هـ/ 671م، بعد وفاة االمام 
احلسن بيسري، فيام حّج يزيد يف الّسنة الّسابقة 
العهد،  لوالية  واألهلية  التقوى  رداء  ليلبس 
ليشرتي  واملدينة  مكة  يف  الكثرية  األمــوال  وفرق 
كانت  إهنا  قال  َمن  ومنهم  الناس)88(  قلوب  هبا 
بعد)89( سنه 53هـ/ 672م، ومنهم)90( من قال إن 
الكتابة واإلعالن بوالية العهد كانت سنة 55هـ/ 
56هـــ/  سنه  كانت  أهنــا  الراجح  لكن  674م، 
بذلك  عاّمله  إىل  معاوية  كتب  حيث  675م)91(، 
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الشام،  أهل  من  شيعته)92(  موافقة  وّطد  أن  بعد 
األمصار  من  الوفود  يوفدوا  أن  عاّمله  من  وطلب 
ثم كتب معاوية إىل أهل االمصار أن يقدموا عليه، 
البرصة،  وأهل  الكوفة  أهل  من  قوم  عليه  فقدم 
وأهل مكة واملدينة واهل مرص واجلزيرةومن مجيع 
البالد، فاستشارهم معاوية يف البيعة ليزيد)93(، فيام 
كّلف الضحاك بن قيس الفهري، أنه اذا اجتمعت 
الوفود أن يدعوه إىل بيعة يزيد)94(. وبدأ أن الدور 
سبع  استمّر  قد  يزيد  لبيعة  والتحضريي  الرسي 

سنوات)95(.

مركز  مُتثالن  املكرمة  ومكة  املنّورة  املدينة  إن 
الثقل يف موافقة الواليات اإلسالمية، الهنام موطن 
الصحابة وأبنائهم، لذلك عّبأ معاوية كّل وسائل 
املدينتني  موافقة  لتحقيق  والرتهيب  الرتغيب 

املقّدستني يف بيعة ولده يزيد.

احلكم،  بن  مروان  إىل  كتب  قد  معاوية  وكان 
الناس إىل  املدينة، يأمره أن يدعو  وهو عامله عىل 
والشام  مرص  أهل  أن  كتابه  يف  وخيربه  يزيد،  بيعة 

والعراق قد بايعوا)96(.

ال  التي  معاوية  أكاذيب  من  الدعوى  وهــذه 
هذه  بيعة  حتصل  مل  إذ  للرعية،  سياسته  يف  تنتهي 
الواليات، بل اّدعاها، وملا كتب معاوية إىل والته 
بن  مــروان  منه  طلب  يزيد،  بوالية  األمصار  يف 
عامر،  بن  اهلل  وعبد  العاص،  بن  وسعيد  احلكم، 
أن يرّتيث يف ذلك، وأن ال يعجل حتى يطالع أهل 

املدينة يف ذلك)97(.

بيعة  من  السالم(  )عليه  احلسني  موقف  سابعًا: 

يزيد

بن عدي واصحابه  معاوية حجر  قتل  أن  بعد 
عظامء  مــن  حجر  ــان  وك 671م،  51هــــ/  سنه 
أصحاب اإلمام عيل، وقد أراد اإلمام أن يوّليه 
وكالمها  قيس،  بن  األشعث  ويعزل  كنده  رئاسة 
من ولد احلارث بن عمرو أكل املرار، فأبى حجر 

بن عدي أن يتوىل األمر واألشعث حي. 

قبيلته،  يف  وسلوكه  ــه  والئ حسن  من  وهــذا 
مل  أخــرى  جهة  من  ولعّله  لتقاليدها،  واحرتامه 
إدارة  حسن  ليتحمل  القبيلة  زعامة  يف  يرغب 
سلكها  التي  االنــحــرافــات  ويتجنّب  شــؤوهنــا 
األشعث وأبناؤه بصفحات سوداء ال تترّشف هبا 

قبيلة كندة.

بعد أن قتل حجر: »خرج  الدينوري)98(  يقول 
عيل  بن  احلسني  إىل  الكوفة  أهل  أرشاف  من  نفر 
فأخربوه اخلرب، فاسرتجع وشّق عليه، فأقام أولئك 
املدينة  وعىل  عيل  بن  احلسني  إىل  خيتلفون  النفر 
فكتب  اليه  اخلرب  فرتّقى  احلكم،  بن  مروان  يومئذ 
إىل معاوية يعلمه أن رجاالً من أهل العراق قدموا 
إىل احلسني بن عيل )ريض اهلل عنهام(، وهم مقيمون 
عنده خيتلفون اليه، فاكتب ايلَّ بالذي تراه، فكتب 
اليه معاوية ال تعرض للحسني يف يشٍء فقد بايعنا 

وليس يناقض بيعتنا وال خمفر ذمتنا. 

وكتب إىل احلسني: أما بعد فقد انتهت ايل أمور 
عنك لست هبا حريًا، ألن من أعطى صفقة يمينه 
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أنكرك  متى  أين  اهلل  رمحك  فاعلم  بالوفاء،  جدير 
يستقزنك  فال  أكــدك،  تكدين  ومتى  تستنكرين، 

السفهاء الذين حُيّبون الفتنة والسالم.

وال  حربك  أريد  ما   : احلسني  اليه  فكتب 
احلسني  وال  احلسن  ير  ومل  قالوا  عليك.  اخلالف 
وال  أنفسهام  يف  ســوءًا  منه  معاوية  حياة  طــول 
هلام،  رشط  كان  مما  شيئًا  عنهام  قطع  وال  مكروها 

وال تّغري هلام عن بر«)99(.

مما  معاوية  إىل  ــروان  م كتبه  ما  نقبل  كنّا  إذا 
أورده الدينوري، فإننا مل نستقبل ما ذكره عن بيعة 
التزم  وانام  يقع،  مل  أمر  فهو  ملعاوية،   احلسني
احلسني الّصمت بام أجرى أخوه احلسن  من 
ببنود  معاوية  وفاء  من  اليه  أشار  ما  أما  الصلح، 
الدينوري، ألن  هذا الصلح، فهو أمر مردود عىل 
وحنث  لعهوده  ٍمعاوية  نكث  عىل  جتمع  املــوارد 
وجعل  وخالفها  وعــوده  عن  ل  وتنصَّ بأيامنه، 

رشوط الصلح حتت قدمه كام أرشنا سابقًا

وحينام بدأ جولته يف تأمني البيعة البنه يزيد يف 
املدينة كانت قد بدأت صفحة جديدة من الرفض 

واملقاومة من قبل اإلمام احلسني  وآخرين.

موافقة  يف  حتّقق  قد  اإلنساين  اجلانب  كان  إذا 
 فيام أجراه اإلمام احلسن  اإلمام احلسني
وحقنًا  ألخــيــه،  طاعة  معاوية  مــع  الصلح  مــن 
املوقف  هذا  إن  املتغرّي،  للواقع  واستيعابًا  للدماء 
التي تنص  القيم اإلنسانية يف حرمة العهود  حيفظ 
عليها الرشيعة اإلسالمية، قال تعاىل: َوالُْموفُوَن 

بَِعْهِدهِْم إَِذا َعَهُدوا سورة البقرة آية 177.

تتناقض  العهد  بوالية  يزيد  مبايعة  أن  بيد 
واإلمــام  معاوية  بني  والعهد  الصلح  قواعد  مع 
معاوية  بن  يزيد  وافتقار  جهة،  من   احلسن
العهد  والية  ملنصب  املرّشح  تزين  التي  للصفات 
للخالفة اإلسالمية، مما هو مشهور عنه لدى عامة 
والصفات  والسلوك  اخللق  سوء  من  املسلمني 

والعادات.

احلكم  بن  مــروان  إىل  كتب  قد  معاوية  وكان 
عامله يف املدينة، وطلب منه أن يعرض أمر تولية 
األعظم  املسجد  يف  مروان  فقام  أهلها،  عىل  يزيد 
قد  )إين  قوله:  معاوية  بكتاب  جاء  ما  وأخربهم 
االختالف  وخشيت  عظمي،  ودّق  ّسني  كربت 
عىل األمة بعدي، وقد رأيت أن أخّتري هلم َمن يقوم 

بعدي وقد أستخلف ابنه يزيد بعده()100(.

أصاب  آخــرون  وقال  الناس،  بعض  فسكت 
ووفق.

ووجوه  والصحابة  اخللفاء  أبناء  كبار  كان  فيام 
معاوية وهم،  التوّجه من  قد عارضوا هذا  املدينة 
بكر،  أيب  بن  الرمحن  وعبد   ،عيل بن  احلسني 
يف  وقام  الزبري،  بن  اهلل  وعبد  عمر،  بن  اهلل  وعبد 
الناس عبد الرمحن بن أيب بكر خماطبًا مروان وقال: 
اخليار  ما  معاوية  وكذب  مروان  يا  واهلل  )كذبت 
جتعلوها  أن  تريدون  ولكنكم  حممد،  ألمة  أردمتا 

هرقلية كلام مات ِهَرْقل قام هرقل()101(.

وفعل  ذلك،  فأنكر    احلسني  اإلمام  وقام 
يصنف  أن  ويمكن  الزبري  وابــن  عمر  ابــن  مثله 
لتوجه  الرافض  وأصحابه   احلسني موقف 
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للنزعة  دعم  أنه  عىل  يزيد  البنه  البيعة  يف  معاوية 
اإلنسانية، ذلك أن إشغال هذا املنصب الذي ُيمثِّل 
مصلحة األمة اإلسالمية يقتيض أن يتحّقق برغبة 
هذه األمة، فضاًل من أن املرشح له هو ممن جتاوز 
كّل احلدود يف اخلالعة واملجون، فإبعاده والوقوف 
القيم  بوجهه، يعود بنفعه عىل املجتمع وتعزز فيه 
املنصب  هذا  يتطلبها  التي  اإلنسانية  والسجايا 

العام.

وفوق كّل ذلك نقول: إن من خصائص حكم 
املعاملة  يف  والظلم  والتسّلط  االستبداد  معاوية 
وفرض الرضائب غري الرشعية والرتّفع عن جمالسة 
األموال  وإنفاق  االحــرتاس  يف  واملبالغة  الرعية 
وامللبس  املأكل  يف  والبذخ  والزينة  القصور  عىل 
من  السالطني  لوّعاظ  والعطايا  واملنح  واملرشب 
اخلطباء والبلغاء والشعراء وجمالسه اخلاصة، وهو 
الشخصية،  ملصاحله  العام  املال  ُينفق  بأنه  مدرك 
أوىص  حرض  ملا  معاوية  )إن  الطربي)102(:  يقول 
أن  أراد  كأن  املــال،  بيت  إىل  يرد  أن  ماله  بنصف 
هذه  يرث  يزيد  أن  شّك  وال  الباقي(.  له  يطيب 
املساوئ عن أبيه ويضيف عليها بسلوكه وصفاته، 
معارضة  يف  وأصــحــابــه   احلسني فــوقــوف 
والعدالة  اإلنسانية  للنزعة  إحياء  التوّجه  هذا 
االجتامعية وروحية اإلسالم املحمدي يف مقاومة 

الظلم والتسّلط.

معاوية  عند  اجتمعت  التي  الوفود  وكانت 
البلدان  من  وغريه  العراق  من  والقادمة  الشام  يف 
يف  تسهب  وهي  معاوية  صنائع  إىل  استمعت  قد 
قيس  بن  الضحاك  ومنهم  بيزيد  واملدح  االطراء 

قام  كذلك  األشدق،  سعيد  بن  وعمرو  الفهري، 
إلقرار  السالح  واستعامل  بالقّوة  ملوحًا  البعض 
قال:  الذي  العذري  املقنع  بن  يزيد  البيعة، ومنهم 
فإن هلك  إىل معاوية،  املؤمنني، وأشار  أمري  )هذا 
فهذا، وأشار إىل يزيد، ومن أبى فهذا، وأشار إىل 
سيفه. فقال معاوية اجلس فأنت سيد اخلطباء()103(.

قصد معاوية احلجاز بألف فارس بعد أن بايع 
بن  املغرية  كان  العراق  ففي  والشام.  العراق  أهل 
شعبة الذي تنسب له فكرة والية العهد ليزيد بعد 
الكوفة  عن  عزله  عىل  عازم  معاوية  أن  أدرك  أن 
الفكرة  هذه  عرض  العاص.  بن  سعيد  وتولية 
عىل يزيد فطار فرحًا هبا، ونقلها إىل معاوية الذي 
الكوفة  عىل  املغرية  فأبقى  فاستدرك  استحسنها 
ليزيد يف واليته.  البيعة  تأمني  يتوىّل  أن  إليه  وعهد 
يستشريه  البرصة  يف  أبيه  بن  زيــاد  إىل  كتب  وملــا 
ــاد ال يــرى هــذا الـــرأي، وهو  ــان زي بــاألمــر، وك
ما  مع  بأنه: )صاحب رسلة وهتاون،  يزيد  يصف 
استشار يف مضمون  وملا  الصيد(.  به من  أولع  قد 
له:  وقال  النمريي،  كعب  بن  عبيد  معاوية  كتاب 
)الق أمري املؤمنني مؤديًا عنّي، فأخربه عن فعالت 
يزيد، فقال له: رويدك باألمر، فأقمن ا ن يتّم لك 
من  خري  تأخري  يف  دركًا  فإن  تعجل  وال  تريد،  ما 
تعجيل عاقبته الفوت. فقال عبيد له: أفال غري هذا 

قال: ما هو؟

قال: ال تفسد عىل معاوية رأيه، وال متقت إليه 
ابنه، والقى أنا يزيَد سًا من معاوية فأخربه عنك أن 
أمري املؤمنني كتب اليك يستشريك يف بيعته، وأنك 
ختوف خالف الناس هلنات ينقموهنا عليه، وأنك 
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ترى له ترك ما ينقم عليه، فيستحكم ألمري املؤمنني 
احلجة عىل الناس، ويسهل لك ما تريد، فتكون قد 
نصحت يزيد وأرضيت أمري املؤمنني، فسلمت مما 
ختاف من عالقة أمر األمة( وبعد أن سارت األمور 

كام خطط هلا قدم عبيد فأقطعه قطيعة.

وإاّل  بالتؤدة،  يأمره  معاوية  إىل  زيــاد  وكتب 
كثري  عن  يزيد  وكف  معاوية،  ذلك  فقبل  يعجل، 
مما كان يصنع، وملا مات زياد دعا معاوية بكتاب 
به  حدث  إن  يزيد،  بإستخالف  الناس  عىل  فقرأه 
الناس  فأستوسق  عهد،  ويل  فيزيد  املوت  حدث 
مخسة  غري  ليزيد  البيعة  عىل  رأيه[  عىل  ]اجتمعوا 

نفر)104(.

ولو تأملنا مقالة العاملني عىل الكوفة والبرصة، 
طمعًا  الفكرة  هبذه  أشاد  انام  املغرية  أن  لنا  لتبنّي 
حينام  زياد  كان  وكذلك  الكوفة،  بوالية  البقاء  يف 
استشار عبيد بن كعب النمريي يف إجابة معاوية، 
فإنام كان هيدف إىل املحافظة عىل قناعة معاوية فيه 
وفر  قد  النمريي  رأي  اإلدارية، وكان  قدراته  ويف 
له املخرج لتمتني عالقته بمعاوية حتى وفاته سنة 
ناصحًا  بدأ  الذي  النمريي  أما  672م،  53هـــ/ 
نعلم  ال  قطيعة  لنفسه  حّقق  فقد  أبيه،  بن  لزياد 
بني  الشخصية  املصالح  ولكنها  وموقعها،  سعتها 
األطراف املنتفعة ترسم أحسن الصور ألصحاهبا.

عن  ــرض  أع املدينة  إىل  معاوية  وصــل  ــا  ومل
املعارضني  وأصــحــابــه   احلسني استقبال 
املكرمة)105(،  بمكة  والتحقوا  فرتكوه  ملرشوعه، 
املدينة،  يف  األعظم  املسجد  يف  معاوية  خطب  فيام 

وذكر يزيد فحمده وقال: من أحق منه باخلالفة يف 
بمنتهني  قومًا  أظن  وما  وموضعه؟  وعقله  فضله 
انذرت  وقد  أصوهلم،  جتتّث  بوائق  تصيبهم  حتى 

إن أغنت النذر)106(.

ذكر  ــه  أن بلغها  ــد  وق عائشة  عــىل  ــل  دخ ثــم 
مل  إن  قتلنهم  ال  فقال:  وأصحابه،   احلسني
يبايعوا، فشكاهم اليها، فوعظت وقالت له: بلغني 
أنك هُتّددهم بالقتل، فقال: يا أم املؤمنني هم أعز 
غريهم،  وبايعه  ليزيد  بايعت  ولكنني  ذلك  من 
فأرفق  قالت  متــت؟  قد  بيعة  انقض  أن  أفرتين 
قال:  إن شاء اهلل.  ما حّتب  إىل  فإهنم يصريون  هبم 

أفعل)107(. 

يعتذر منهم أخرب  يلقاهم وكأنه  أن  وملا حاول 
بسفرهم إىل مكة والتقى ابن عباس.

يف  الــنــاس  لقبه  مكة  إىل  معاوية  تــوّجــه  وملــا 
وهم  لــه،  املعارضون  ومعهم  مــر(  ــن)108(  ــط )ب
معاوية  هبــم  فــرّحــب  وأصــحــابــه،   احلسني
هلم  والصفات  الكنى  من  حيّبون  بام  وخاطبهم 
وآلبائهم إاّل احلسني فلم يأت عىل أبيه اإلمام 
عيل وانام خاطبه: )مرحبًا بأيب عبد اهلل، مرحبًا 

بسيد شباب أهل اجلنة(.

لغالمه:  قال  تكريمهم  يف  معاوية  من  وإمعانًا 
هبا،  فأتى  )الظهر()109(  من  بأربعة  غالم  يا  )عيلَّ 
فركبوا وساروا وسار معهم معاوية وجعل حيدثهم 
كّل  إىل  بعث  ثم  مكة،  دخل  حتى  ويضاحكهم 
واحد منهم بصلة سنية، وفضل عليهم احلسني بن 

عيل بكسوة حسنة، فلم يقبلها احلسني منه()110(.
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مع  والتعامل  السلوك  هبــذا  معاوية  ــاول  ح
العالقة  حُيسن  أن  مكة  يف  وأصحابه   احلسني
املدينة،  يف  الشائن  سلوكه  عن  يعتذر  وأن  بينهم 
عائشة  السيدة  تأثري  بفعل  كان  التغيري  هذا  ولعل 
فشل  لكنه  معهم،  التعامل  بحسن  نصحته  التي 
والية  يف  ملرشوعه    احلسني  تأييد  ضامن  يف 
العهد ليزيد حينام رفض قبول صلته وكسوته، فيام 
تعامله   يف  احلسني  أن  ذلك  اآلخرون،  قبلها 
وسلوكه مع الناس، وبني أميه منهم تنتظمه مبادئ 
وقيم اإلسالم األصيلة التي جاء هبا القرآن الكريم 

.وحددها جّده رسول اهلل

 احلسني يستدرج  أن  معاوية  حــاول  وملا 
وأصحابه إىل بيعة يزيد بعد أن أقام بمكة فرته ال 
 يذكر من أمر يزيد شيئًا، ثم أرسل إىل احلسني
فدعاه، فلام جاءه ودخل اليه قرب جملسه ثم قال: 
)أبا عبد اهلل اعلم أين ما تركت بلدًا إاّل وقد بعثت 
إىل أهله فأخذت عليهم البيعة ليزيد، وإنام أّخرت 
املدينة ألين قلت هم أصله وقومه وعشريته، ومن 
ال أخافهم عليه، ثم أين بعثت إىل املدينة بعد ذلك 
هبامنهم  أشد  هو  أحــدًا  أعلم  ال  من  بيعته  فأبى 
اهلل  صىّل  حممد  ألمة  أن  علمت  ولو  )كــذا()111(، 
احلسني:  له  فقال  له،  بعثت  ملا  خري  وسّلم  عليه 
مهاًل يا معاوية ال تقل هكذا، فإنك قد تركت من 
كأنك  معاوية:  فقال  ونفسًا،  وأبًا  أما  منه  هو خري 
تريد بذلك نفسك أبا عبد اهلل! فقال احلسني: فأن 
أردت نفيس فكان ماذا؟ فقال معاوية: إذًا أخربك 
أبا عبد اهلل! أما أمك فخري من أم يزيد، واما أبوك 
اهلل  صىّل  الرسول  من  وقرابته  وفضل،  سابقة  فله 

قد  أنه  غري  الناس،  من  لغريه  ليست  وسلم  عليه 
أبيك، وأما  أباك، فقىض اهلل ألبيه عىل  أبوه  حاكم 
أنت وهو فهو واهلل خري ألمة حممد صىل اهلل عليه 
حممد  ألمة  خري  من  احلسني:  فقال  منك.  وسلم 
يزيد اخلمور الفجور! فقال معاوية: مهاًل أبا عبد 
إاّل حسنًا،  اهلل فإنك لو ذكرت عنده ملا ذكر منك 
فقال احلسني: إن علم مني ما أعلمه منه أنا فليقل 
فيام أقول فيه. فقال له معاوية: أبا عبد اهلل انرصف 
إىل أهلك راشدًا واتق اهلل يف نفسك، واحذر أهل 
الشام أن يسمعوا منك ما قد سمعته فإهنم أعداؤك 

وأعداء أبيك()112(.

 من يتأّمل هذا احلوار الذي دار بني احلسني
ومعاوية، ُيدرك متامًا أن معاوية قد تعامل بالكذب 
والبهتان وقلب احلقائق حينام مل يتوّرع يف تفضيل 
واملكر  الباطل  وعــد  كافة،  حممد  أمــة  عىل  يزيد 
والزور الذي قاتل فيه عليًا نرصًا من اهلل، وأقسم أن 
ابنه يزيد خري من احلسني  ألمة حممد، وهو يف 
مناسبة سابقة خاطبه )بسيد شباب أهل اجلنة( وملا 
لطمه احلسني بموبقات ابنه يزيد من اخلمور 
والفجور، جلأ إىل التهديد بأهل الشام، وقد أعيته 

السبل إاّل سبيل الظلم والتسّلط والقّسوة.

واحدة  بنتيجة  متخضت  احلوار  خالصة  لكن 
وواضحة، وهي أن احلسني  سيبقى معارضًا 
املسلمني  ــة  ألم استغفال  ــا  ألهن يــزيــد،  لــواليــة 
واستباحة حلقوقهم وعودة هبم إىل اجلاهلية األوىل 
الشعوب  عىل  احلاكمني  تسّلط  يف  وخصوصيتها 
بأساليب القرس والظلم واالستعباد وانحسار قيم 
بل  االجتامعية،  والعدالة  اإلسالم  ومبادئ  الّسامء 
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وفتح باب الرشك جمّددًا فيام نسب إىل معاوية من 
بيع)113( األصنام الذهبية يف اهلند. وجهره يدعوى 

الكفر)114(.

عبد   ،احلسني أصــحــاب  موقف  ــان  وك
الرمحن بن أيب بكر، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن 
الزبري، قريبة من موقف احلسني  يف الرفض، 
وإن ترك بعضهم خيطًا من الصلة مع معاوية الذي 

لّوح هلم وهّددهم بأهل الشام)115(.

وجدد معاوية اجلوائز مّرة أخرى لقريش عامة 
عدا بني هاشم، وملا كّلمه ابن عباس يف حرمان بني 
هاشم تذّرع معاوية بقوله: )ألن صاحبكم احلسني 
بن عيل أبى عيلَّ أن يبايع يزيد(؛ فقال ابن عباس: 
معاوية:  فقال  فأعطيته،  احلسني  غري  أبى  قد  )إنه 
صدقت يا ابن عباس، ........... ثم أمر معاوية 
إاّل  جائزته  قبل  فكّل  سنّية،  بجوائز  هاشم  لبني 

احلسني بن عيل، فإنه مل يقبل من ذلك شيئًا()116(.

ويف اليوم التايل خرج معاوية، وأقبل حتى دخل 
املسجد ثم صعد املنرب فجلس عليه، ونودي له يف 
الناس فاجتمعوا، وأقبل احلسني بن عيل وابن أيب 
بكر وابن عمر وابن الزبري حتى جلسوا إىل املنرب، 
الناس.... زعموا  قائاًم وقال: )أهيا  فوثب معاوية 
أن احلسني بن عيل وعبد الرمحن بن أيب بكر وعبد 
يزيد،  يبايعوا  مل  الزبري  بن  اهلل  وعبد  عمر  بن  اهلل 
وهؤالء الرهط األربعة هم عندي سادة املسلمني 
إذًا  فوجدهتم  البيعة  إىل  دعوهتم  وقد  وخيارهم، 
وأجابوا  وبايعوا  سّلموا  وقد  مطيعني،  سامعني 
إىل  بأيدهيم  الشام  أهل  فرضب  قال:  وأطاعوا. 

ما  املؤمنني!  أمري  يا  قالوا:  ثم  فسّلوها  سيوفهم 
إئذن  االربعة؟  هؤالء  أمر  من  تعظمه  الذي  هذا 
يبايعوا  أن  نرىض  ال  فإنا  أعناقهم  نرضب  أن  لنا 
سًا، ولكن يبايعوا جهرًا حتى يسمع الناس...... 
قال فبقي احلسني بن عيل وابن أيب بكر وابن عمر 
وابن الزبري حيارى ال يدرون ما يقولون، خيافون 
أن يقولوا: مل نبايع، واملوت األمحر جتاه أعينهم يف 
سيوف أهل الشام، أو وقوع فتنة عظيمة فسكتوا 
وتفّرق  املنرب،  عن  معاوية  ونزل  شيئًا،  يقولوا  ومل 
بايعوا.  قد  األربعة  هؤالء  أن  يظنون  وهم  الناس 
رفاقه  يف  فمىض  معاوية  ــل  رواح وقربت  قــال: 

وأصحابه إىل الشام()117(.

مل  كبرية  بفرية  مكة  يف  ــوده  وج معاوية  ختم 
هؤالء  مبايعة  فأّدعى  احلرام،  اهلل  بيت  فيها  خيَش 
األربعة وهم رفضوا البيعة مرتني يف املدينة ومكة، 
لكنه خدعهم وخدع الناس باجتامعهم يف املسجد 
احلرام مرة أخرى مدعيًا بيعتهم وقد رتب صنائعه 
احلالة  فرضوا  الذين  بسيوفهم  الشام  أهل  من 
التي أرادها معاوية، وهو يقول: )إين قائم بمقالة 
مقامي  يف  كلمة  أحدكم  عيلَّ  رّد  لئن  باهلل  فأقسم 
هذا ال ترجع اليه كلمة غريها حتى يسبقها السيف 
دعا  ثم  نفسه،  عىل  إاّل  رجل  يبقني  فال  رأسه،  إىل 
رأس  عىل  أقم  فقال:  بحرضهتم  حرسه  صاحب 
كّل رجل من هؤالء رجلني ومع كّل واحد سيف، 
أو  بتصديق  كلمة  عيلَّ  يرد  منهم  رجل  ذهب  فإن 
تكذيب فليرضباه بسيفيهام، ثم خرج وخرجوا معه 
الرهط  هؤالء  إن  قال:  ثم  املنرب......  رقي  حتى 
وال  دوهنم  أمر  يبت  ال  وخيارهم  املسلمني  سادة 
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يقىض إاّل عن مشورهتم، وأهنم قد رضوا وبايعوا 
ليزيد. فبايعوا عىل اسم اهلل! فبايع الناس، وكانوا 

يرتّبصون بيعة هؤالء النفر()118(.

ثامنًا: وفاة معاوية وتداعى املتغريات

هلك معاوية يف سنة 60هـ/679م من اهلجرة، 
ويف شهر رجب، لكنه اختلف يف يوم وفاته فمنهم 
من جعله هلالل شهر رجب، وقيل يف النصف منه، 

أو لثامن بقني منه)119(.

حياته،  يف  باخلالفة  يزيد  البنه  بايع  قد  وكان 
أمره  ثم  بعدهم،  من  والناس  دولته  رجال  فبايعه 
فيصعد  الناس  إىل  ثياب اخلالفة وخيرج  يلبس  أن 

املنرب وخيطب)120(.

وجاء يف العهد الذي كتبه إىل ابنه يزيد: )بسم 
أمري  معاوية  عهده  ما  هذا  الرحيم،  الرمحن  اهلل 
اليه،  وعهد  بايعه  قد  أنه  يزيد،  ابنه  إىل  املؤمنني 
وجعل له اخلالفة من بعده، وأمره بالّرعية والقيام 
هبم. واإلحسان إليهم، وقد ّسامه )أمري املؤمنني(، 

وأمره أن يسري بسرية أهل العدل واإلانصاف.

عىل  ــازي  ــ وجُيـ اجلــــرم،  عــىل  ــعــاقــب  ُي وأن 
من  عليك  أخاف  أين  بني  يا  وأعلم  اإلحسان... 
قد  الــذي  األمــر  هــذا  تنازعك يف  أن  األمــة  هــذه 
من  نفر  أربعة  وخصوصًا  قواعده،  لك  رفعت 
قريش، منهم عبد الرمحن بن أيب بكر، وعبد اهلل بن 
أبيه احلسني بن  الزبري، وشبيه  بن  عمر، وعبد اهلل 
يا بني أن تلقى اهلل بدمه فتكون من  عيل.... إياك 

اهلالكني...()121(.

وجاء يف موارد أخرى أن معاوية حذر ابنه يزيد 
من قتل احلسني وأوصاه بالصفح عنه بقوله: 
غري  العراق  أهل  فأحسب  عيل  بن  احلسني  )فأما 
تاركيه حتى خيرجوه فإن فعل فظفرت به فاصفح 
عنه()122(، وأضاف أبو خمنف عىل هذا النص فقال: 
)... وأعلم يا بني أن أباه خري من أبيك وجّده خري 

من جّدك وأمه خري من أمك()123(.

يف  خملصًا  معاوية  يكون  أن  نستبعد  ّكنا  وإن 
 وصيته البنه يزيد، وهو قد تعامل مع احلسني
يشهر  أن  دون  ــد  ــدي وهت وعــنــف  قــســوة  بــكــّل 

احلسني عليه سيفًا.

وإذا كانت وصّيته عىل ظاهرها حتذيرًا ليزيد من 
يزيد  أن  باحلق، غري  قاتله  ما  إذا   قتل احلسني
فنفذ  للوصية  الباطن  املعنى  فهم  قد  يبدو  ما  عىل 
آل  عىل  الدفني  باحلقد  املشحونة  العدوانية  مآربه 

رسول اهلل بالقتل والسبي وانتهاك احلرمات.

رصد  بــن  سليامن  أن  خمــنــف)124(:  ــو  أب ــر  ذك
اخلزاعي مع وفد يرافقه من شيعة عيل دخل 
 حني صالح معاوية وهو  عىل اإلمام احلسن 
بالكوفة، فبعد أن سّلم عليه أبدى تعّجبه من بيعته 
من  األنصار  من  الكثري  العدد  هذا  ومعه  ملعاوية 
لنفسه  يأخذ  ومل  واحلجاز،  والبرصة  الكوفة  أهل 
ثقة يف العهد والحظًا يف العطية، ومل يشهد شهودًا 

بأن هذا األمر له من بعد معاوية.

بالذي  كنت  )مــا   : احلسن  اإلمــام  قــال 
فأرجع  عهدًا  أعاهد  وال  فأنقضه،  رشطًا  أرشط 
للدنيا  األمر  يعمل  ممّن  كنت  ولو  مذمومًا...  فيه 
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وال  بأسًا  منّي  أشــّد  معاوية  كــان  ما  وسلطاهنا 
ترون،  مامل  رأيــت  ولكني  مراسًا،  مني  أصعب 
دمائكم  حقن  إاّل  بذلك  أرد  مل  أين  اهلل  وُأشهد 
وسلِّموا  اهلل  بقضاء  فارضوا  شأنكم،  وإصــالح 

األمر اليه والزموا بيوتكم...(. 

ثم دخل الوفد عىل اإلمام احلسني  ملعرفة 
مع  وصلحه    احلسن  اإلمــام  موقف  يف  رأيه 

:معاوية، فقال احلسني

)إن أمر اهلل كان مفعوال، وإن أمر اهلل كان قدرًا 
اجتمعت  لو  واهلل  مقضيا،  أمرًا  كان  إنه  مقدورا، 
ملا  يكون  أن ال  كــان  ــذي  ال عــىل  ــن  واجل ــس  اإلن
باملوت  النفس  طّيب  كنت  لقد  واهلل  استطاعوا، 
حتى عزم عيلَّ أخي احلسن وناشدين اهلل أن ال أنفذ 
أمرًا وال أحّرك ساكنا فأطعته... واآلن كان صلحًا 
وكانت بيعة، ولننظر ما دام هذا الرجل حيًا، فإذا 

مات نظرنا ونظرتم...(.

أخوه  أجــراه  بام  آمن  قد    احلسني  وكــان 
بخلق  والتزم  معاوية  مع  الصلح  من   احلسن
يستجب  ومل  الطرفني،  بني  االتفاق  بقواعد  كريم 
الذين  معاوية،  مواجهة  يف  شيعته  بعض  لدعوة 
حّثوا اإلمام احلسن عىل نقض الصلح وقتال 
معاوية فرّدهم بمربرات الصلح، وهي دفع القتل 
عن  اجليش  ونكول  وتباطؤ   عيل شيعة  عن 
القتال، وعندما قصدوا احلسني لنفس السبب 
قال هلم )صدق أبو حممد ] يقصد االمام احلسن[ 
فليكن كّل رجل منكم حلسًا)125( من أحالس بيته 

ما دام هذا اإلنسان ]يقصد معاوية[ حيًا()126(.

وجتّدد موقف اإلمام احلسني املبدئي والسلمي 
بعد وفاة أخيه اإلمام احلسن يف عدم املوافقة 
الذي  الصلح  لنصوص  احرتامًا  معاوية  بحرب 
معاوية  نقض  مــع   احلسن أخـــوه  أمــضــاه 
التعامل   احلسني لإلمام  يسّوغ  مما  لنصوصه 
باملثل، لكنه مل يكن يؤمن بإخالف الوعد ونقض 
العهد، ألن ذلك ال ينسجم مع خلقه وسلوكه يف 

احلياة.

وفاة  الكوفة  أهل  )بلغ  الدينوري)127(:  يقول 
احلسن فاجتمع عظامؤهم فكتبوا إىل احلسني ريض 
اهلل عنه، يعّزونه، وكتب اليه جعدة بن هبرية بن أيب 
وهب، وكان أحمضهم حبًا ومودة، أما بعد فإن من 
قبلنا من شيعتك متطلعة أنفسهم اليك، ال يعدلون 
بك أحدًا، وقد كانوا عرفوا رأي احلسن أخيك يف 
والغلظة  ألوليائك  باللني  وعرفوك  احلرب  دفع 
حُتب  كنت  فإن  اهلل  أمر  يف  والشّدة  أعدائك  عىل 
أن تطلب هذا األمر، فأقدم علينا فقد وطَّنا أنفسنا 
عىل املوت معك. فكتب إليهم أما أخي فأرجو أن 
يكون اهلل قد وّفقه وسّدده فيام يأيت، وأما أنا فليس 
باألرض  اهلل  رمحكم  فألصقوا  ذاك،  اليوم  رأيي 
مادام  الظنة،  من  واحرتسوا  البيوت،  يف  وأكمنوا 
معاوية حيًا، فإن حيدث اهلل به حدثًا وأنا حي كتبت 

اليكم برأيي والسالم(.

تاسعًا: عدوانية يزيد واملواقف احلقة واإلنسانية 

لإلمام احلسني )عليه السالم(

ثمة مسألة جديرة بالذكر واالهتامم من القارئ 
اإلمام  ثورة  بتفاصيل  يعَن  مل  الباحث  إن  الكريم، 
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عىل  البحث  انصب  إنام  الطف،  وواقعة  احلسني 
وقفها  التي  الرحيمة  الرؤوفة  اإلنسانية  املواقف 
من  أثنائها  ويف  احلرب  قبل   احلسني اإلمــام 
جده  سرية  يعيد  بذلك  وهو  وأعدائه،  أصحابه 
قال  والرمحة،  بالرأفة  املوصوف   اهلل رســول 
نُْفِسُكْم 

َ
أ ِمْن  رَُسوٌل  َجاَءُكْم  لََقْد  تعاىل: 

َعزِيٌز َعلَيْهِ َما َعنِتُّْم َحرِيٌص َعلَيُْكْم بِالُْمْؤِمننَِي 
رَُءوٌف رَِحيٌم التوبة آية 128.

بن  الوليد  املدينة  عىل  واليه  إىل  يزيد  كتب 
البيعة له من عامة  عتبة بن أيب سفيان يأمره بأخذ 
اإلمام  مقّدمتهم  ويف  خاصًة  األربعة  ومن  الناس 
ايل  فأنفذ  منهم  ُيبايعك  مل  فمن   ،احلسني
 ، الوليد اإلمام احلسني  فلام استدعي  برأسه. 
وبني  بنيه  من  رجاًل  ثالثني  برفقة  للقائه  أستعّد 
الوليد  باب  عىل  فوقفوا  ومواليه  وشيعته  عمومته 
فأهجموا  قد عال  إذا سمعتم صويت  واتفق معهم 
وال تربحوا حتى أخرج اليكم، وملا قابله وعرض 

 :عليه الوليد البيعة ليزيد، قال احلسني

)إن مثيل ال ُيبايع سًا وال أظنكم ترضون هبذا، 
البيعة  الناس إىل  إذا خرجت غدًا ودعوت  ولكن 

فادعنا معهم(.

الوليد فحثه  بن احلكم إىل جوار  وكان مروان 
قول  فاستنكر  عنقه،  يرضب  أو  بيعته  أخذ  عىل 
مروان ملكانته عند اهلل ورسوله، وملا سمع احلسني 

قول مروان وّبخه واستهجنه وانرصف إىل منزله.

وملا ألّح الوليد بالرسل بطلب احلسني، قال له: 
)إياك والعجلة حتى ننظر وتنظرون(.

ثم أرسل الوليد للحسني مجاعة يف آخر الليل، 
مستعدين  فساروا  به،  إاّل  ترجعوا  ال  هلم  وقــال 
للقتال واهلجوم عليه، فإذا هو قد خرج من املدينة 
ومجيع  أخيه  وبنو  ومواليه  بنوه  ومعه  مكة،  يريد 

أهل بيته إال حممدًا بن احلنفية. 

ليومني  األحد  ليلة  املدينة  من  خروجه  وكان 
بقيا من رجب سنة ستني من اهلجرة، ووصل إىل 
من  شعبان  من  مضني  لثالث  اجلمعة  ليلة  مكة 
جّده   قد زار)128(  نفس السنة. وكان احلسني 
وأعلمه بأسباب هجرته من املدينة مكرهًا، فمرت 
بالشهادة)129(،   اهلل رسول  جّده  ه  برشَّ رؤيا  به 
وهو  شهادته  يف  اإلنسانية  إمــارات  أّول  فكانت 
يواجه الظاملني. وقد خلّص اإلمام احلسني أهداف 
وّصيته ألخيه حممد  األموي يف  احلكم  ثورته عىل 

بن احلنفية جاء فيها:

)إن احلسني بن عيل يشهد أن ال إله إاّل اهلل وحده 
ال رشيك له، وأن حممدًا عبده ورسوله، جاء باحلق 
من عنده، وأن اجلنة حق والنّار حّق، وأن الساعة 
آتيه ال ريب فيها، وأن اهلل يبعث َمن يف القبور، وإين 
مل أخرج أرشًا)130(، وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، 
أمة  يف  واالصــالح  النجاح  لطلب  خرجت  وأنام 
جّدي حممد، ُأريد أن آمر باملعروف وأهنى عن 
املنكر وأسري بسرية جّدي حممد وسرية أيب عيل 
املهديني  الراشدين  اخللفاء  وسرية  طالب  أيب  بن 
ريض اهلل عنهم، فمن قبلني بقبول احلّق فاهلل أوىل 
باحلق، وَمن رد عيّل هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني 
وبني القوم باحلّق وحيكم بيني وبينهم باحلق وهو 

خري احلاكمني()131(.
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وماذا بعد هذه األسباب والدوافع التي محلت 
فقد  والتضحية،  الثورة  عىل   احلسني اإلمام 
وصف نفسه بأنه مل يثر عىل الظاملني رغبة بالثورة، 
وإنام  الظامل،  وال  املفسد  وال  باملستكرب  ليس  وهو 
س هو  حّدد خروجه باإلصالح بعد أن رأى وتلمَّ
كذلك  األمــوي،  االنحراف  اإلسالمية  واجلامعة 
خّطها  التي  اإلنسانية  باملبادئ  ثورته  انتظمت 
ثار  فقد   ،عيل اإلمام  بعده  ومن   الرسول
املعذبة  لتحقيق هذه األهداف وختليص اإلنسانية 
باجلور األموي، فمن أيده واصطّف معه كان مع 
احلّق اإلهلي، ومن فارقه فهو خصمه عند اهلل تعاىل.

وملا علم زعامء الشيعة يف الكوفة بوفاة معاوية، 
إىل  يزيد وخروجه  بيعة   من  وامتناع احلسني 
مكة كتبوا اليه يطلبون قدومه عىل عجل، وأحلقوا 

كتبهم بالرسل اليه)132(.

وتالقت الرسل كّلها عنده، فقرأ الكتب وسأل 
هانئ  ابن  هانئ  مع  كتب  ثم  الناس،  عن  الرسل 

وسعيد بن عبد اهلل وكانا آخر الرسل:

املسلمني  مــن  ــأل  امل إىل  عــيل  بــن  احلسني  مــن 
واملؤمنني.... 

أما بعد: فإن هانئًا وسعيدًا قدما عيلَّ بكتبكم، 
وكانا آخر من قدم عيلَّ من رسلكم، وقد فهمت 

كّل الذي اقتصصتم وذكرتم، ومقالة جّلكم:

إنه ليس علينا إمام فأقبل لعّل اهلل أن جيمعنا بك 
وابن  أخي  اليكم  باعث  وإين  واحلق.  اهلدى  عىل 
قد  أنه  إيلَّ  كتب  فإن  بيتي،  أهل  من  وثقتي  عمي 
اجتمع رأي ملئكم وذوي احلجى والفضل منكم 

به رسلكم وقرأت يف كتبكم،  عىل مثل ما قدمت 
أقدم عليكم وشيكًا إن شاء اهلل. فلعمري ما اإلمام 
إال احلاكم بالكتاب، والقائم بالقسط، الدائن بدين 

احلّق احلابس نفسه عىل ذات اهلل، والسالم)133(. 

التي  الكتب  جمموع  أن  الدنيوري)134(  وذكر 
وردت احلسني  مائة كتاب، وهو ما ُمِلئ منها 

خرجان.

أرسله  الذي    احلسني  كتاب  نقرأ  ونحن 
التي  اإلنسانية  العالمات  نتلّمس  الكوفة  أهل  إىل 
كتاب  أن  وهــي   ، الشهداء  سّيد  يعتمدها 
أن  اليهم    احلسني  بوصول  أراد  الكوفة  أهل 
خصائص  من  ومها  واحلــّق،  اهلدى  عىل  جيمعهم 
من  اهلدفني  هذين  بعد  وهل   احلسني سرية 
غايات إنسانية؟، ثم إن احلسني بكتابه اليهم 
فيجتمع  عامة،  اجلامهريية  اإلرادة  تكون  أن  أراد 
املأل،  وهم  والفضل،  احلجى  وأهل  الناس  سواد 
يف دعوته حتى تتوّفر مصلحة املسلمني كافة، فإن 

ل بالذهاب اليهم. حتّقق ذلك عجَّ

ثم ختم احلسني  كتابه باألهداف اإلنسانية 
التي ينشدها يف احلاكم، وهي احلكم بكتاب اهلل، 
احلق،  جانب  والتزام  والعدل،  بالقسط  والقيام 
وينذر نفسه إىل ذات اهلل باإلخالص له، وهل بعد 

هذه اخلصائص يف احلاكم من نزعة إنسانية؟.

اإلمام  لدى  املتوّفرة  املادية  األدلة  وبموجب 
من  والرسل  الكتب  من  ورده  مما   احلسني
واملنكر  الظلم  صفحات  يعلم  وهو  الكوفة  أهل 
فضاًل  املسلمني،  عامة  أمية  آل  هبام  حيكم  اللذين 
عىل  خمتلفة  بأساليب  الظلم  هذا  من  تضاعف  عام 



45 8

أ. د. عبد احلسني مهدي الرحيم

شيعة اإلمام عيل بن أيب طالب  أصبح واجبًا 
رشعيًا أن ينهض احلسني، وقد توّفرت لديه 
األسباب املوجبة حتقيقًا ألحد أصول الدين، وهو 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر.

هكذا نّفذ اإلمام احلسني  خّطته يف الثورة 
بن  )مسلم  وثقته  عّمه  ابن  فأرسل  الظاملني  عىل 
عقيل( إىل الكوفة وأوصاه )بتقوى اهلل وكتامن أمره 
واللطف، فإن رأى الناس جمتمعني مستوسقني)135( 

]بمعنى جمتمعني[ عّجل اليه بذلك()136(.

 لرسوله مسلم بن عقيل  ووصية احلسني 
يف  وسريته  بسلوكه  تتعّلق  األوىل  شعبتني،  ذات 
التقوى والكتامن واللطف، والثانية استفتاء إلرادة 
الناس ورغبتهم، ليطمئن من رشعية هنضته، ويف 

كليهام تتحّقق األهداف اإلنسانية.

األوىل  خطواته  يف  عقيل  ابن  مأساة  وبــدأت   
الدليالن  ضّل  فقد  الكوفة،  إىل  فيها  توّجه  التي 
الطريق وأصاهبم العطش الشديد، فعجز الدليالن 
عن السري وأومآ إىل سنن الطريق بعد أن الح هلام 
ذلك، فسلك مسلم ذلك السنن، ومات الدليالن 

عطشًا)137(.

به  ــّل  ح مــا    احلــســني  إىل  مسلم  وكــتــب 
بـ )املضيق من بطن  وبالدليلني من موضع يعرف 
سفره  يف  حصل  مما  تطرّي)139(  وقد  اخلبث()138(، 
قائاًل )فإن أردت   هذا، وعرض عىل احلسني

أن تعفيني وتبعث غريي فافعل()140(.

أنه  علم  مسلم  كتاب   احلسني قــرأ  فلام 
جزع،  وأنه  الدليلني،  موت  من  وتطري  تشاءم  قد 

فكتب اليه:

 )بسم اهلل الرمحن الرحيم، من احلسني بن عيل 
إىل مسلم بن عقيل، أما بعد فاين خشيت أن ال يكون 
محلك عىل الكتاب إيلَّ واالستعفاء من وجهك هذا 
الذي أنت فيه إاّل اجلبن والفشل فامض ملا ُأمرت 

به والسالم عليك ورمحه اهلل وبركاته()141(.

ــام  بــه اإلم الــتــزم  ــر  إنــســاين آخ وهـــذا معنى 
ومقارعة  والثبات  اإلقـــدام  وهــو   احلسني
االهــداف  ألن  والتضحية،  باإليامن  األحــداث 

الكبرية ال حتّققها إاّل العزائم التي ال تلني.

أخري   احلسني أن  ذكــر  آخــر  موضع  ويف 
مسلاًم بقوله )ما منا أهل البيت َمن يتّطري وال ُيتطري 
به()142(وهذا رشف كبري ملسلم بن عقيل وقد عّده 
قال  أنه  ورد  لذلك  البيت،  أهل  من   احلسني
اليه: )هذا ما لست   كتاب احلسني قراءة  بعد 

أختّوفه عىل نفيس()143(.

بني  بدعوته  الكوفة  يف  عقيل  بن  مسلم  ومرَّ   
التأييد واخلذالن ومكائد عبيد اهلل بن زياد وزبانيته 
حتى انتهى به األمر إىل أن ُيقاتل وحيدًا ويستشهد 
ثل  وُيمَّ قتلة  رّش  وُيقتل  عطشان  ظمآن  وهــو 
احلكم  بربرية  عىل  يدل  متوّحش  بأسلوب  بجثته 

األموي)144(.

وُأتبع قتل مسلم بقتل هانئ بن عروه املذحجي 
عليه  والتسرّت  عقيل  بن  مسلم  مساعدة  بتهمة 
يف  األمــوي  التوحش  من  أخــرى  صــوره  وكانت 
القتل والتمثيل بالقتىل، وقد ُسِحَب القتيالن مسلم 
برأسيهام  وبعث  ــواق  واألس الشوارع  يف  وهانئ 
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ابن معاوية فطرب لذلك  ابن زياد إىل سّيده يزيد 
وامتدح عبيد اهلل بن زياد يف إخالصه للظاملني.

قال الفرزدق)145( يف مأساة مسلم وهانئ:

فإن ُكنِت ال تدِريَن ما املوت فانُظرِي

َعِقيِل وابـــن  ــوق  بــالــسُّ هــاين  إىل 

وْجَهُه يف  السَّ م  َهشَّ قد  بطٍل  إىل 
َقتِيِل)146( ــَدار  َج ِمن  وآخرهيوي 

ويف اللقاء الذي حصل بني ابن زياد وابن عقيل 
قبل ان ُيقَتْل األخري قال ابن زياد )أخربين يا مسلم 
امرهم  فشّتت  ملتئم  وأمرهم  البلد  هذا  أتيت  مل 

بينهم وفّرقت كّلمتهم؟

فقال له مسلم: ما هلذا أتيت ولكنكم أظهرتم 
بغري  الناس  عىل  وتأمرتم  املعروف  ودفنتم  املنكر 
رىض منهم، ومحلتموهم عىل غري ما أمركم به اهلل، 
فأتيناهم  وقيرص،  كرسى  بأعامل  فيهم  وعملتم 
لنأمر فيهم باملعروف وننهى عن املنكر وندعوهم 
إىل حكم الكتاب والسنة، وكنا أهل ذلك كام أمر 

.)147()رسول اهلل

املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  واألمر  فالعدل 
والعمل بكتاب اهلل وسنة نبّيه من أهداف الثورة 
احلسينية وهي من أبرز مقتضيات النزعة اإلنسانية 
التي سعى من أجلها اإلمام احلسني  وهو ما 
برشَّ به رسوله مسلم بن عقيل قبل استشهاده وهو 

حياور أداة من أدوات الظلم والتّعسف األموي.

عاشرًا: اإلمام احلسني )عليه السالم( يغادر مكة 

متوجهًا إىل الكوفة يف العراق

عليهام  اهلل  رمحة  عقيل  بن  مسلم  خروج  كان 
احلجة  ذي  من  مضني  لثامن  الثالثاء  يوم  بالكوفة 
سنه ستني )8 من ذي احلجة سنة 60هـ/679م(، 
عرفه  يوم  منه  خلون  لتسع  األربعاء  يوم  وقتله 
توّجه  وكان  السنة(  نفس  من  احلجة  ذي  من   9(
خروج  يوم  يف  العراق  إىل  مكة  من   احلسني
بمكة  مقامه  بعد  الرتوية  يوم  وهو  بالكوفة  مسلم 
القعدة  وذي  وشوال  رمضان  وشهر  شعبان  بقية 
ستني،  سنة  احلجة  ذي  من  خلون  ليال  ــامين  وث
وكان قد اجتمع اليه مّدة مقامه بمكة نفر من أهل 
احلجاز ونفر من أهل البرصة انضافوا إىل أهل بيته 

ومواليه)148(.

مقارعة  عــىل    احلــســني  تصميم  وكـــان 
مما  وختليصها  اإلسالمية  األمــه  ونجدة  الظاملني 
حلقها من آثام وموبقات وتعّسف وتسّلط بني أمية 
أمرًا وقناعة ويقينًا ال يلني، لذلك مل يفلح من دعاه 
أو يف وجوده  املدينة،  من  مكة  إىل  وهو يف طريقه 
الصلح)149(  لعقد  العراق،  إىل  سفره  أو  مكة،  يف 
مع حكام بني أمية، أو إىل التوّجه إىل جهة أخرى 
عىل  اخلروج  ترك  إىل  أو  العراق،  يف  الكوفة  غري 
اإلصالح  يف  خّطته  عن  واإلقالع  األموي  احلكم 

أو تأجيلها إىل وقت آخر)150(.

كذلك مل يثِن عزم احلسني من تنفيذ خطته 
االسالم  تعاليم  وتطبيق  اإلصالح  يف  ومرشوعه 
التي انحرف هبا األمويون مقتل مسلم وهانئ)151( 
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بن  مسلم  بمقتل  ُأعلم  فقد  يقطر،  بن  اهلل  وعبد 
الثعلبية)152(  نزل  حينام  عــروة  بن  وهانئ  عقيل 
إىل  انتهى  حينام  يقطر  بن  اهلل  عبد  بمقتل  وُأعلم 
عليهم،  فقرأه  كتابًا  الناس  إىل  فأخرج  زبالة)153(، 

جاء فيه:

 )بسم اهلل الّرمحن الّرحيم أما بعد فإنه قد أتانا 
خرب فظيع قتل مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة، 
وعبد اهلل بن يقطر، وقد خذلنا شيعتنا، فمن أحب 
منكم اإلنرصاف فلينرصف غري حرج، ليس عليه 

ذمام.

 فتفّرق الناس عنه وأخذوا يمينًا وشامالً، حتى 
املدينة ونفر  الذين جاؤا معه من  بقي يف أصحابه 
  يسري ممن إنضووا اليه. وأنام فعل ذلك، ألنه
وهم  اتبعوه  إنام  اتبعوه  الذين  األعــراب  أن  علم 
أهله،  طاعة  له  استقامت  قد  بلدًا  يأيت  أنه  يظنون 
ما  عىل  يعلمون  وهم  إاّل  معه  يسريوا  أن  فكره 

يقدمون()154(.

فالصدق والرصاحة والنصيحة هي من مبادئ 
اإلسالم التي برشَّ هبا، وهي من خصائص النزعة 
 اإلنسانية يف كّل عرص. ومل يستوقف احلسني
الذي  األموي  اإلرهــاب  اإلصالح  يف  عزمه  عن 
محله مضمون الكتاب الذي بعث به يزيد إىل ابن 
توّجه  قد  عيل  ابن  احلسني  أن  )بلغني  وهو:  زياد 
إىل العراق، فضع املناظر واملسالح، واحرتس عىل 

الظن، وخذ عىل التهمة...()155(.

يف  وأمعن  االحــرتاس  يف  زياد  ابن  زاد  كذلك 
 احلسني توّجه  بلغه  حينام  والظلم،  القسوة 

بن  احلصني  فــبــعــث)156(  الكوفة،  إىل  مكة  مــن 
القادسية)157(،  نزل  حتى  رشطته  صاحب  نمري 
ونظم اخليل بني القادسية إىل خفان)158(، وما بني 

القادسية إىل القطقطانة)159(.

انتابت  التي  واخلوف  اهللع  صورة  هي  وهذه 
وواليه  األموية  السلطة  رأس  معاوية  بن  يزيد 
مع  زيـــاد،  بــن  اهلل  عبيد  كأبيه  النفوذ  الــواســع 
جنود  وقّلة  لدهيم  الباطل  جنود  بكثرة  علمهم 
بأساليب اخلداع  املرافقة للحسني، مشفوعة  احلّق 
مل  ذلك  كّل  الّرعية،  عىل  والتسّلط  والظلم  واملكر 
يشفع للظاملني من الرعب الذي أحاط هبم، بإقدام 
احلسني وجند احلّق الذين آلوا عىل أنفسهم بتطبيق 
العدالة االجتامعية من خالل زلزلة النظام األموي 

والتمهيد لسقوطه.

كان إيامن احلسني  يف قضّيته ثابتًا، وقد جتاوز 
فيه كّل األراء التي ال تعتمد توجهه يف اإلصالح 
والتغيري، ومنها ما كان له من احلوار مع عبد اهلل بن 
مطيع العدوي وهو يغادر احلاجر)160( ويسري نحو 
الكوفة، فانتهى إىل ماء من مياه العرب، فإذا عليه 
عبد اهلل بن مطيع العدوي، وهو نازل به، فلام رأى 
احلسني  قام إليه فقال: بأيب أنت وامي يا ابن 
رسول اهلل، ما أقدمك ؟ واحتمله وأنزله، فقال له 
احلسني: كان من موت معاوية ما قد بلغك، 
فكتب ايلَّ أهل العراق يدعونني إىل أنفسهم، فقال 

له عبد اهلل بن مطيع:

أذّكرك اهلل يا ابن رسول اهلل وحرمة اإلسالم أن 
تنتهك، أنشدك اهلل يف حرمة قريش، أنشدك اهلل يف 
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حرمة العرب، فواهلل لئن طلبت ما يف أيدي بني أمية 
أبدًا،  أحدًا  بعدك  هيابوا  ال  قتلوك  ولئن  ليقتلنك، 
قريش  وحرمة  ُتنتهك،  اإلسالم  حلرمة  إهنا  واهلل 
وحرمة العرب، فال تفعل، وال تأت الكوفة، وال 
تعّرض نفسك لبني امية، فأبى احلسني إاّل أن 

يميض)161(.

قاله  مــا  عــىل  الــضــوء  نلقي  أن  املمكن  مــن 
مكانة  فيها  حــّدد  إذ  العدوي  مطيع  بن  اهلل  عبد 
احلسني، وانتهاك حرمته بالقتل تعني سقوط 
اإلسالم  حرمة  هي  فحرمته  يشء،  لكّل  املهابة 
وحرمة العرب وحرمة قريش، وهذا األمر يدركه 
تعني  كانت  فثورته  لذلك  أبعاده،  بكّل  األمويون 
ُيمّثلها احلسني ألنه  التي  ترسيخ هذه احلرمة 
عرفتها  التي  الصاحلة  واملبادئ  القيم  هي  قيمه 
هنا  من  اإلســالم،  وزينها  عامة  والعرب  قريش 
كان الزلزال يف نفوس األمويني وأعواهنم فتآزروا 
بكل وسائل الباطل والظلم لوأد هذه الثورة، بيد 
أن نجاحهم كان إىل حني اختفاء وهج الثورة، فيام 
خت يف نفوس اجلامهري التي  كانت مبادئها قد ترسَّ
العهود  عرب  ومتكرّرة  مرات  يف  الثورة  عــاودت 
حتى اجُتثت اجلذور األموية من مواطنها الوحلة.

التي  الطرق  قطع  قد  زياد  بن  اهلل  عبيد  وكان 
تصل الكوفة رهبة يف نفسه وتسلطًا عىل اآلخرين 
وقد فعل: )فأخذ ما بني واقصة)162( إىل طريق الشام 
إىل طريق البرصة، فال يدعون أحدًا يلج وال أحدًا 
حتى  بيشء  يشعر  ال   احلسني وأقبل  خيــرج، 
ندري،  ما  واهلل  ال  فقالوا  فسأهلم  األعــراب،  لقي 
غري إنا ال نستطيع أن نلج )أو نخرج( فسار تلقاء 

والتحدي  الشجاعة  وكانت   .)163()وجهه
سمة بارزة حتىّل هبا احلسني وأصحابه، ومنهم 
 قيس بن مسهر الصيداوي الذي بعثه احلسني
بن  مسلم  بخرب  يعلم  يكن  ومل  الكوفة  أهل  إىل 
عقيل، ومعه كتاب يويص احلسني  أتباعه من 
أمركم وجّدوا،  )إنكمشوا يف  بقوله:  الكوفة  أهل 

فإين قادم عليكم يف ايامي هذه(، 

مسلم  لكتاب  إجابًة  ورسوله  هذا  كتابه  وكان 
له  بأنه    احلسني  أعلموا  الذين  الكوفة  وأهل 

مائة ألف سيف وحّثوه عىل الرسعة يف القدوم.

إىل  الــصــيــدواي  مسهر  بــن  قيس  وصــل  وملــا 
عبيد  إىل  وأنفذه  نمري  بن  احلصني  أخذه  القادسية 
ينال من احلسني  الذي طلب منه أن  اهلل بن زياد، 
وأهل بيته، لكن الصيداوي بخالف ذلك استغفر 
وأهله  زياد  بن  اهلل  عبيد  ولعن  بيته  وآل  للحسني 
أن  زياد  بن  اهلل  عبيد  الظامل  فأمر  قاطبة،  أمية  وآل 
وفارق  فرموه  القرص،  فوق  من  الصيداوي  ُيرمى 
بابًا مأساويًا  قتله  احلياة رمحه اهلل، فكان يف طريقة 
األسلوب  بنفس  عقيل  بن  مسلم  قبِل  من  دخله 

األموي املتوحش )164(.

)عليه  احلسني  ثورة  يف  الرمحة  عشر:  احلادي 

ظلم  مقابل  واحليوان  اإلنسان  يناهلا  السالم( 

األعداء

وأصــحــابــه  احلــســني  أبـــرص  رشاف)165(  يف 
ذي  إىل  فالتجأوا  بعد  عن  زياد  بن  اهلل  عبيد  جند 
بوجه  القوم  واستقبلوا  )حسم(  حسمى)166( 
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واحد، وملا وصلوا إليهم كانوا ألف فارس بقيادة 
مقابل  وخيله  هو  فوقف  التميمي  يزيد  بن  احلر 
احلسني  يف حّر الظهرية، واحلسني وأصحابه 
  احلسني  فقال  أسيافهم  متقّلدون  معتمون 

لفتيانه: 

ورّشفوا  املــاء،  من  ــم  وارووه القوم  )اسقوا 
القصاع  يمألون  واقبلوا  ففعلوا  ترشيفًا(،  اخليَل 
فإذا  الفرس،  من  يدنوهنا  ثم  املاء  من  والطاسات 
عبَّ فيها ثالثًا أو أربعًا أو مخسًا عزلت عنه وسقوا 

آخر، حتى سقوها كّلها.

فقال عيل بن الطحان املحاريب، كنت مع احلر 
فلام  أصحابه،  من  جاء  من  آخر  يف  فجئت  يومئذ 

رأى احلسني ما يب وبفريس من العطش قال:

)أنخ الراوية(، والراوية عندي السقاء، ثم قال: 
)يا ابن أخي أنخ اجلمل( فأنخته فقال: 

من  املاء  سال  رشبت  كلام  فجعلت  )ارشب( 
أي  السقاء(  )أخنث   :احلسني فقال  السقاء، 
اعطفه، فلم أدر كيف أفعل، فقام فخنثه فرشبت 

وسقيت فريس()167(.

هكذا هي تربية احلسني  وهذه مبادئه ُيقّدم 
العون واملساعدة حتى ألعدائه الذين جاؤا بإمرة 
عبيد اهلل بن زياد، ومل تقف أفضاله عىل الناس، بل 
وأنجز  األعداء،  خيول  فسقى  للحيوانات  تعدهتا 
فتيانه تكرار إرواء اخليول كافة خلمس مّرات، بل 
أحدهم  الكريمتني وساعد يف سقاء  بيديه  أشرتك 

وفرسه.

التي  الظاملني  أسلحة  احــد  كــان  نفسُه  ــاء  امل
بيته  ــل  وأه   احلسني  اإلمــام  عىل  شهروها 

يقاتلوهنم  وهــم  عنهم  املــاء  فمنعوا  وأصحابه، 
فضاعفوا من مأساة القتال، وأّكدوا بسلوكهم هذا 
اإلنساين  احلّس  إىل  وافتقارهم  وهبيميتهم  جبنهم 
هبذا  سعد  بن  لعمر  زياد  بن  اهلل  عبيد  كتب  فقد 

اخلصوص ما يأيت:

وإاّل  أطاع  فأن  حكمي،  عىل  ينزل  أن  )فأمره 
اليهود  عــىل  حللته  فــإين  ــاء  امل رشب  مــن  أمنعه 

والنصارى، وحرمته عليه وعىل أهل بيته()168(.

الذي  هــذا  وخبث  ولــؤم  وكراهية  حقٍد  أي 
حيمله ابن زياد هبيمة )احلكم األموي( وأي منافق 
كان ابن سعد ذلياًل يف طاعته لبني أمية، فيام كانت 

. كّل اإلنسانية تتجّسم يف سلوك احلسني

والرأفة  العدل  يؤرشان  املوقفني  هذين  ولعّل 
أعدائه،  تعامل احلسني مع  ازدان هبام  اللذين 
البطش  ألساليب  وعشقهم  أمية  بني  ظلم  مقابل 
والقسوة واالستكبار التي يسّلطوهنا عىل املسلمني 
ذاهتم يف  أيب طالب خاصة، وهم  آل  عامة، وعىل 
معركة  يف   عيل ــام  اإلم عىل  معاوية  ــدوان  ع
بمنع  نفسه  ب سالح اخلسة  حيث جرَّ صّفني)169( 
عىل  زبانيته  باستيالء   عيل جيش  عن  املــاء 
بإزاحتهم  أصحابه   عيل اإلمام  فأمر  اآلبار، 
وطردهم عن اآلبار، وهو ما حصل وعاد املاء يف 
بالسامح  أمر جنده  حوزة جيش اإلمام عيل، لكنه 
جليش معاوية باالرتواء وأخذ كفايتهم من املاء فلام 
أهل  املاء وطرد جنده  اإلمام عيل عىل  غلب جند 
الشام بعث إىل معاوية: )إنا ال نكافيك بصنعك، 
وتلك  فيه ســواء()170(،  فنحن وأنتم  املاء  إىل  هلم 

هي العدالة اإلنسانية يف بيت النبّوة والوحي.
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 ، احلسني  ثورة  عنوان  الشجاعة  وكانت 
ُيثنيه  أن  حاول  ملن  إجاباته  من  ذلك  تلمّسنا  وقد 
أمية،  بني  الطغاة من  الثورة بوجه  إقدامه عىل  من 
كذلك جتّسد ذلك يف خطابه للحر بن يزيد التميمي 
كانت  ثم  القليل،  بالعدد  وهو  األلف  وفرسانه 
بشعاره  الطف  يوم  يف  والتحّدي  الشموخ  وقفة 
الذليل، وال  إعطاء  بيدي  أعطي  )واهلل ال  اخلالد: 

أفّر فرار العبيد()171(.

القائد  التميمي  يزيد  بن  احلر  مع  حواره  ومن 
األموي نقتطف ما يأيت:

قال احلر للحسني بعد أن شاهد خرجي كتب 
لسنا  )إنا   : احلسني  إىل  املرسلة  الكوفة  أهل 
إذا نحن  أمرنا  اليك، وقد  الذين كتبوا  من هؤالء 
لقيناك، أال نفارقك حتى نقدمك الكوفة عىل عبيد 

اهلل بن زياد.

فقال احلسني: )املوت أدنى اليك من ذلك(.

أن ينرصف بأصحابه حال  وملا حاول احلسني 
  احلسني  فقال  اإلنرصاف  وبني  بينهم  القوم 
أن  أريد  قال  تريد(....  ما  أّمك  )ثكلتك  للحر: 
أنطلق بك إىل األمري عبيد اهلل بن زياد، قال: )إذًا 

واهلل ال أتبعك(.

يدخلك  ال  طريقًا  فخذ  أبيت  )فاذا  احلر:  قال 
الكوفة، وال يردك إىل املدينة، ... فتياس عن طريق 
العذيب)172( والقادسية، وسار احلسني وسار 
ياحسني  له:  يقول  وهو  يسايره  أصحابه  يف  احلر 
قاتلت  لئن  أشهد  فإين  نفسك،  يف  اهلل  أذّكرك  إين 
لتقتلن، فقال له احلسني: )أفباملوت ختوفني(؟ 

وهل يعدو بكم اخلطب أن تقتلوين؟

وسأقول كام قال أخو األوس البن عمه، وهو يريد 
اين  وقال:  عمه  ابن  فخوفه   اهلل رسول  نرصة 

تذهب؟ فإنك مقتول؛ فقال:

الَفَتى عىل  عاٌر  باملوِت  فام  سأميض 

ُمسلاِم وجــاَهــَد  َحــّقــًا  نــوى  ما  إذا 

بنفسِه الّصاحلني  ــرجــاَل  ال ــى  وآس

ُمرمًا وساعَد)173(  مْثبورًا  وفاَرق 

ُأَل ل  ــُت  ِم وإن  ــدم  َأن ل  عشُت  فــإن 

وُتْرَغام تِعيَش  أن  ُذالً  ــَك  بِ َكَفى 

يسري  فكان  عنه،  تنّحى  احلر  ذلك  سمع  فلام 
ناحية أخرى،   يف  ناحية، واحلسني  بأصحابه 

حتى انتهوا إىل عذيب اهلجانات)174(()175(.

وبسبب مالزمة احلر بن يزيد التميمي وجيشه 
نينوى)176(  قرى  جتــاوزوا  فقد  وصحبه  للحسني 
حتى  والعقر)179(  وشفية)178(  والــغــارضيــة)177( 
ينزل  أن   احلسني إىل  القني  بن  زهري  توّجه 
فوقف  الفرات،  شاطئ  عىل  فإهنا  كربالء  بقرية 
املسري،  من  ومنعوهم  احلسني  أمام  وجيشه  احلر 
فالفرات  املكان  هبذا  إنزل  احلسني:  خماطبًا  وقال 
املكان  هذا  اسم  وما  احلسني  فقال  قريب،  منك 
قالوا: كربالء، قال ذات كرب وبالء، وقد مّر أيب 
هبذا املكان عند مسريه إىل صفني وأنا معه، فوقف 
ركاهبم  حمّط  ههنا  فقال:  باسمه  فُأخرب  عنه  فسأل 
وههنا مهراق دمائهم، فُسئل عن ذلك فقال: ثقل 
بأثقاله  احلسني  أمر  ثم  ههنا،  ينزلون  حممد  ألل 
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املحرم  من  الثاين  اليوم  يف  املكان  بذلك  فحّطت 
سنة إحدى وستني للهجرة)180(.

اإلمــام  عىل  اقــرتح  قد  القني  بن  زهــري  وكــان 
ابن  يا  بقوله:  وفرسانه  احلر  مقاتلة   احلسني
بنت رسول اهلل، ذرنا حتى ُنقاتل هؤالء القوم، فإن 
قتالنا الساعة نحن وإياهم أيرس علينا وأهون من 
قتال من يأتينا من بعدهم؛ فقال احلسني: صدقت 
يا زهري! ولكن ما كنت بالذي أنذرهم بقتال حتى 
وأصحابه    احلسني  وانتظر   – يبتدروين)181( 
ابتدأهم  حتى  الدفاع  يف  خّطتهم)182(  متخذين 

العدوان األموي يف عاشوراء، العارش من حمرم.

جاء  أن  األمويني  األعداء  ظلم  عالمات  ومن 
رسول من ابن زياد بكتاب يأمر فيه احلر بن يزيد 
باحلسني  فجعجع)183(  بعد  )أما  باآليت:  التميمي 
حني يبلغك كتايب ويقدم عليك رسويل، وال تنزله 
إاّل بالعراء يف غري حصن وعىل غري ماء، فقد أمرت 
رسويل أن يلزمك وال يفارقك حتى يأتيني بأنفاذك 

أمري، والسالم()184(. 

 احلسني عىل  قسوهتم  يف  الظاملون  وأمعن 
بن  إىل عمر  زياد  ابن  بيته وأصحابه فكتب  وأهل 
سعد: )أما بعد فقد بلغني أن احلسني يرشب املاء 
األعالم،  ونصبوا  اآلبار  حفروا  وقد  وأوالده  هو 
فأنظر إذا ورد عليك كتايب هذا فامنعهم من حفر 
تدعهم  وال  عليهم،  يق  وضِّ استطعت  ما  اآلبــار 

يرشبوا من ماء الفرات قطرة واحدة...()185(.

 ، هذه قيم بني أمية، وتلك هي قيم احلسني
وشتان ما بني احلّق والباطل واإلصالح والفساد.

الوسائل  هذه  بكّل  يكتفوا  مل  أمية  بني  أن  عىل 
وســائــل  وهـــي   احلسني ــا  هب قــاتــلــوا  ــتــي  ال
الرتغيب  وسائل  بتسخريهم  والغادرين  اجلبناء 
آلل  املعادي  ــالم  واإلع املــاء  وقطع  والرتهيب، 
 وغربته،  الرسول لتحقيق وحدة احلسني 
ألفًا  وعرشين  اثنني  جــاوز  جيشًا  حّشدوا  فقد 
عىل  احلسني  أنصار  كان  فيام  وراجل،  فارس  بني 
األرجح اثنني وسبعني، منهم اثنان وثالثون فارسًا 

وأربعون راجاًل)186(.

اإلمام  ورًؤى)187(،  وكتب  خطب  عشر:  الثاني 

النزعات  فيها  د  تتجسَّ السالم(  )عليه  احلسني 

اإلنسانية

اخلطب 
 ملا دعا الوليد بن عتبة بن أيب سفيان احلسني
الوليد  عىل  أقبل  وقد  يزيد،  ألوامر  تنفيذًا  للبيعة 

وهو يف املدينة فقال: 

)أهيا األمري إّنا أهل بيت النبّوة ومعدن الرسالة 1. 
اهلل،  ختم  وبنا  اهلل  فتح  وبنا  املالئكة،  وخمتلف 
النفس  ويزيد رجل فاسق شارب اخلمر، قاتل 
املحرمة معلن بالفسق ليس له هذه املنزلة، ومثيل 
يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر  ال 
.)188 والبيعة() باخلالفة  أحّق  أينا  وتنظرون 

يف هذه اخلطبة قيم إنسانية واضحة يف الصدق 
عند  ومقامهم  وبيته  للحسني  وتقييم  والرصاحة، 
اهلل، وتدٍن ملنزلة يزيد يف السلوك واجلريمة فشّتان 
بني االثنني لذلك قال احلسني )مثيل ال يبايع 
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بالعدل  الناس  حيكم  حتى  الكالم  أرجأ  ثم  مثله( 
ألهيام اخلالفة والبيعة.

وكان أهل الكوفة قد اجتمعوا يف منزل سليامن 
أن  وعلموا  معاوية،  وفاة  بعد  اخلزاعي  رصد  بن 
احلسني مل يبايع يزيد، وقد حلق بمكة، فكتبوا 

له كتابًا يدعونه إليهم جاء فيه:

)... أن ليس لنا إمام غريك فأقدم الينا... لعّل 
اهلل أن جيمعنا بك عىل احلّق واهلدى... فأبعث الينا 
تعاىل  اهلل  بحكم  بيننا  حيكم  بيتك  أهل  من  أحدًا 

.)...وسنة جدك رسول اهلل

وكتب احلسني  جوابًا هلم جاء فيه: . 2

)... فهمت ما ذكرمتوه أن ليس لكم إمام غريي 
عىل  جيمعكم  اهلل  لعل  اليكم  القدوم  وتسألوين 
احلّق واهلدى، وإين باعث اليكم أخي وابن عمي 
عقيل...  بن  مسلم  بيتي  أهل  من  عندي  ل  املفضَّ

وأأمره بتقوى اهلل واللطف بالناس...()189(.

الرشعية  واملبادئ  القيم  يف  التطابق  كان  هكذا 
معيار  وأن  الكوفة،  أهل  ونّيات   احلسني بني 
 ،الرسول وســنّــة  اهلل  كتاب  األحــكــام  هــذه 
والرغبة يف التكافل عىل احلّق واهلدى، وهذه القيم 
جمتمعة باإلمام احلسني ، لذلك أعلنوا أهنم ال 

.إمام هلم إاّل احلسني

وملا بعث هلم ثقته مسلم بن عقيل أوصاه بتقوى 
أهل  من  وطلب  الناس،  مع  الطيبة  واملعاملة  اهلل 
وقال:  خذالنه،  وعدم  ونرصته  بيعته  ما  الكوفة 
والعادل  بالكتاب  العامل  اإلمام  ليس  )فلعمري 

وال  هيدي  وال  احلّق  بغري  حيكم  كالذي  بالقسط 
وألزمنا  ــدى،  اهل عىل  وأياكم  اهلل  مجعنا  هيتدى، 
وإياكم كلمة التقوى، إنه لطيف ملا يشاء والسالم 

عليكم ورمحة اهلل وبركاته()190(.

وصيته  يف   احلسني ثــورة  )شعار(  وكــان 
إالمــام  ــّدد  ح وفيها  احلنفية  بن  حممد  أخيه  إىل 

احلسني أسباب خروجه وأهدافه فجاء فيها:

وال 3.  مفسدًا  وال  بطرًا  وال  أرشًا  أخرج  مل  )إين 
ظاملًا، وانام خرجت لطلب النجاح واإلصالح 
يف ُأّمه جّدي حممد، ُأريد أن آمر باملعروف، 
 ،وأهنى عن املنكر، وأسري بسرية جّدي حممد
اخللفاء  وسرية  طالب،  أيب  بن  عيل  أيب  وسرية 
فمن  عنهم،  اهلل  ريض  املهدّيني  الراشدين 
ردَّ  ومن  باحلق،  أوىل  فاهلل  احلّق  بقبول  قبلني 
عيلَّ هذا أصرب حتى يقيض اهلل بيني وبني القوم 
خري  وهو  باحلق،  وبينهم  بيني  وحيكم  باحلق 

احلاكمني()191(.

فيها . 4 أقام  التي  خطبه    للحسني  وكانت 
احلجة عىل جيش األعداء األمويني حينام تقابل 

الطرفان يف ساحة املعركة فقال:

)انسبوين َمن أنا، ثم راجعوا أنفسكم هل حيّل 
لكم قتيل؟ وأنا ابن بنت نّبيكم، وابن صفيه، وأّول 
من  به  جاء  وبام  ورسوله  باهلل  واملصّدق  املؤمنني، 
أيب  عّم  الشهداء  سّيد  محزة  أليس  تعاىل  اهلل  عند 
بلغكم  أما  عّمي،  اجلنة  يف  الطيار  جعفر  أوليس 
سيدا  هذان   :احلسن وألخي  يل  جّدي  قول 
الثقلني،  فيكم  اجلنه وقال: إين خملف  شباب أهل 
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كتاب اهلل وعرتيت أهل بيتي()192(.

يف هذه اخلطبة ّذكر احلسني  جيش األعداء 
اهلل  عند  عائلته  أفراد  مكانة  وُعُلو  الرّشيف  بنسبه 
ورسوله، وان أهل البيت ِعْدُل القرآن، ويف خطبته 
طبع  أن  بعد  وتوعية  وتذكري  صادق،  نصح  هذه 
بني  من  وأعوانه  الشيطان  وعقوهلم  قلوهبم  عىل 

أمية ومن التحق هبم.

أخبار . 5 لديه  تكاملت  وزبالة  الثعلبيه)193(  ويف 
عروة،  بن  وهانئ  عقيل  بن  مسلم  استشهاد 
كتابًا  الناس  إىل  فأخرج  يقطر،  بن  اهلل  وعبد 

فقرأه عليهم:

أتانا  قد  فإنه  بعد  أّما  الّرحيم  الّرمحن  اهلل  )بسم 
طالب  أيب  بن  عقيل  بن  مسلم  قتل  فضيع  خرب 
خذلنا  وقد  يقطر  بن  اهلل  وعبد  عروة  بن  وهانئ 
شيعتنا فمن أحّب منكم اإلنرصاف فلينرصف غري 

حرٍج، ليس عليه ذمام()194(.

فتفّرق الناس عنه وأخذوا يمينًا وشامالً، حتى 
بقي يف أصحابه الذين جاؤا معه من املدينة، ونفر 

يسري ممن إنضووا اليه.

األعراب  أن  علم   ألنه ذلك،  فعل  وانام   
بلدًا  يأيت  أنه  يظنون  اتبعوه وهم  إنام  اتبعوه  الذين 
قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسريوا معه 

إال وهم يعلمون عىل ما يقدمون)195(.

ويف هذا الكتاب يمنح احلسني احلرية ملن 
التحق من األعراب الذين رافقوه طمعًا يف الغنائم، 
وملا علموا أن البلد الذي يقصده احلسني قد 
يبق  تفرقوا ومل  أهله احلسني،  البيعة وخذل  نقض 

من  رافقوه  الذين  وهم  املخلصون،  أصحابه  إاّل 
املدينة ونفر قليل التحق به يف الطريق.

صــادقــًا  املــوقــف  ــذا  ه يف   احلسني ــان  ك
ورصحيًا وترك ألصحابه حرّية االختيار يف نرصته 
أو عدمها، وقد أعفاهم من بيعته، وأراد أن يبعدهم 

عن خطر املوت، ألن القوم يطلبونه لوحده.

املخلص  واإلسالمي  اإلنساين  اخللق  هو  هنا 
 ممن يمّوه  لوجه اهلل تعاىل، فلم يكن احلسني 

احلقائق ويلقي بالناس إىل التهلكة.

ومن كتابة إىل أهل الكوفة أنه قال: . 6

بسم اهلل الّرمحن الّرحيم، من احلسني بن عيل إىل 
بن  ورفاعة  نجبة،  بن  واملسيب  رصد،  بن  سليامن 

شداد، وعبد اهلل بن وال ومجاعة املؤمنني:

)أما بعد: فقد علمتم أن رسول اهلل قد قال يف 
حياته: من رأى منكم سلطانًا جائرًا مستحالًّ حلرام 
نة رسول اهلل، فعمل  أو تاركًا لعهد اهلل خمالفًا لسُّ
يف عباد اهلل باإلثم والعدوان، ثم مل يغرّي عليه بقول 
وال فعل كان حقًا عىل اهلل أن يدخله مدخله، وقد 
علمتم أن هؤالء لزموا طاعة الشيطان، وتوّلوا عن 
احلدود،  وعّطلوا  الفساد  وأظهروا  الّرمحن  طاعة 
وحرّموا  اهلل  حــرام  وأحّلوا  بالفيء،  واستأثروا 
لقرابتي  األمر  هبذا  غريي  من  أحّق  وأنا  حالله، 
من رسول اهلل، وقد أتتني كتبكم وقدمت عيلَّ 
يل  وفيتم  فإن  ختذلوين،  ال  أنكم  ببيعتكم  رسلكم 
ببيعتكم، فقد استوفيتم حّقكم وحظكم ورشدكم، 
أهاليكم  مع  وولدي  وأهيل  أنفسكم،  مع  ونفيس 
وأوالدكم، فلكم يفَّ أسوة، وأن مل تفعلوا ونقضتم 
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عهدكم ومواثيقكم وخلعتم بيعتكم، فلعمري ما 
وابن  وأخي  بأيب  فعلتموها  لقد  بنكر،  منكم  هي 
عّمي، هل املغرور إاّل َمن أغرت بكم، فإنام حّقكم 
أخطأتم ونصيبكم ضيعتم، ومن نكث فإنام ينكث 

عىل نفسه، وسيغني اهلل عنكم والسالم()196(.

يف هذا الكتاب دعوة رصحية للناس للثورة عىل 
أنه   الرسول قول  من  املــوروث  ألن  الظاملني، 
يلزم املسلمني بالثورة عىل السلطان اجلائر املنتهك 

حلدود الرشيعة، ومن مل يفعل يدخله اهلل مدخله.

الشيطان،  طاعة  لزموا  أمية  بني  بأن  هم  وذكرَّ
بالوفاء  يل  كتبتم  وقد  الرمّحن  طاعة  عن  وتوّلوا 
نلتم  وعهودكم  بوعودكم  متسكتم  فإن  بالبيعة، 
فقد  األخرى  كانت  وإن  معكم  وسأكون  حقكم 
مستغرب  غري  للعهود  ونقضكم  حقكم،  تم  ضيعَّ
وابن عمي،  أيب وأخي  فعلتموه مع  ما  فهو  منكم 
حقوق  وضيَّعتم  الظلم  ستم  وكرَّ الباطل  فأعنتم 

األمة.

عىل  الثورة  لزوم  الكتاب  هذا  يف  يتجّسد  إذن 
وقننوا  ــرشع  ال ــدود  ح انتهكوا  الذين  الظاملني 
تعود  وبالثورة  العام،  باملال  واستأثروا  املحّرمات 

.احلقوق ألهلها يف مبايعة احلسني

ويف لقاء مع أصحابه ليلة بدء املعركة أنه قال:. 7

)أما بعد، فإين ال أعلم أصحابًا خريًا منكم، وال 
بيتي، فجزاكم اهلل  أهل بيت أفضل وأبر من أهل 
الليل قد غشيكم فاختذوه  عني مجيعًا خريًا، وهذا 
بيد رجل من أهل  مجاًل، وليأخذ كّل رجل منكم 
بيتي، وتفّرقوا يف سواد هذا الليل وذروين وهؤالء 

القوم، فإهنم ال يريدون غريي()197(.

احلرية    احلسني  اإلمــام  يطلق  أخــرة  مرة 
املخلصني  هبا  يقصد  املرة  هذه  ولكنه  ألصحابه، 
عىل التضحية فقد أراد أن يدفع عنهم املوت، وقد 
رفضوا  لكنهم  إلخالصهم،  بيته  وأهل  أمتدحهم 
وقد  بحياهتم.  ضّحوا  حتى  وثبتوا  العرض  هذا 
تبنّي هنا مبدآن احلرية واإلخالص وكالمها عنوان 

كبري يف اإلنسانية.

أنه . 8 أصحابه  يف    للحسني  خطبة  ويف 
قال)198(:

وإن  تــرون،  قد  ما  األمــر  من  بنا  نزل  قد  )إنــه 
معروفها  ــر  وأدبـ وتــغــرّيت  تنّكرت  قــد  الدنيا 
واستّمرت جذاء، ومل يبق منها إاّل صبابة كصبابة 
أالترون  الوبيل،  كاملرعى  عيٍش  وخسيس  اإلناء، 
إىل احلّق ال يعمل ّبه، واىل الباطل ال يتناهى عنه، 
لريغب املؤمن يف لقاء ربه حمقًا، فإين ال أرى املوت 

إاّل سعادة واحلياة مع الظاملني إاّل برما)199((.

 هنا يصّور احلسني  احلالة التي أحاطت به 
الدنيا  بعد خذالنه من قبل شيعته وقد تنّكرت له 
احلّق  وُترك  زائلة،  وهي  املعروف،  عنها  وغاب 
رهبم،  لقاء  يف  املؤمنون  ورغب  بالباطل،  وُعمل 
فكان املوت له سعادة، واحلياة مع الظاملني ضجرًا 
 احلسني أن  اخلطبة  هذه  يف  ما  وأبرز  وحزنًا. 
نقل واقع احلياة واملجتمع ووصفهام بسوء احلالة، 
ونحن نعلم أن تشخيص الواقع من أبرز السامت 
اإلنسانية فإن كان سيئًا يقتيض التغيري واإلصالح 

. وهو ما عمل من أجله احلسني
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وروي أن احلسني  ملا عزم عىل اخلروج إىل . 9
العراق قام خطيبًا، فقال:

وصىّل  باهلل  إاّل  قّوه  وال  اهلل  شاء  ما  هلل  )احلمد 
آدم  ولد  عىل  املوت  ُخط  وسلم،  رسوله  عىل  اهلل 
إىل  أوهلني  ومــا  الفتاة،  جيد  عىل  الــقــالدة  خمــّط 
يوسف،  إىل  يعقوب  اشتياق  ــاليف،  أس اشتياق 
تقطعها  بأوصايل  كأين  القيه،  أنا  مرصع  يل  وِخري 
فيمألن  وكربالء،  النواويس  بني  الفلوات  ذئاب 
عن  حميص  ال  سغبًا،  وأجربة  جوفًا  أكراشًا  مني 
البيت،  أهل  رضانا  اهلل  رىض  بالقلم،  ُخّط  يوم 
نصرب عىل بالئه ويوفينا أجور الصابرين، لن تشّذ 
يف  له  جمموعة  هي  بل  حلمته،   اهلل رسول  عن 
وعده،  هبم  وينجز  عينه  تقّرهبم  القدس،  حضرية 
اهلل  لقاء  عىل  وموطنًا  مهجته  فينا  بــاذالً  كان  من 
شاء  إن  ُمصبحًا  راحل  فإين  معنا،  فلريحل  نفسه 

اهلل()200(.

أصحابه    احلسني  ــر  ذّك اخلطبة  هــذه  يف 
واشتياقه  باملوت  رغبته  ذكر  كام  املوت،  بحتمية 
عىل  املثلة  من  حلقه  ما  إىل  أشــار  كام  أهله،  للقاء 
األجساد  ترك  األموي  اجليش  وأن  الطغاة  أيدي 
لوال  الفلوات  لذئاب  عرضة  بالعراء  الطاهرة 
حضور بعض سكان الغارضية من بني أسد فأمتوا 
مراسيم دفن الشهداء وسّيدهم احلسني وأهنم 
يرجون أجور الصابرين منه تعاىل، وأنه سار وأهل 
كذلك  والتضحية.  بالصرب  جّده  طريق  عىل  بيته 
لديه  كان  فمن  املحتومة،  بالنهاية  أصحابه  ذكر 
بمرافقته.  له  سمح  بنفسه  بالتضحية  االستعداد 
أجل  من  بالنفس  كالتضحية  النبيلة  املعاين  هذه 

جيزيه  الــذي  تعاىل  اهلل  رىض  وهو  النبيل  اهلــدف 
السري عىل خطى رسول  الصابرين، ومنها  بأجور 
أصحابه  من  املواصفات  هبذه  كان  فمن   اهلل

رافقه يف سفره فحّقق جمد الدنيا ونعيم اآلخرة.

اإلمام  وُكُتب  خطب  إن  القول:  إىل  ونخلص 
حالة  عىل  كانت  وأعــدائــه  أصحابه  إىل  احلسني 
واحدة من النصح واإلرشاد، فكانت املعاين التي 
بالسري  وعدهم  أن  وأنصاره،  شيعته  إىل  هبا  بعث 
والتقوى  اهلدى  وعىل  نبيه،  وسنّة  اهلل  كتاب  عىل 
الظاملني،  الثورة عىل  فيهم روح  والعدل، وغرس 

واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.

وعودها  نكثت  قــد  شيعته  أن  لــه  تبنيَّ  ــا  ومل
واستجابت لرغبة الظاملني من بني أمية طوعًا، وأن 
احلرب قائمة بني احلّق املتجّسد باحلسني وأصحابه 
احلجة  ألقى  أمية،  بني  بجيش  املتجّسد  والباطل 
عليهم يف نسبه ومكانته عند اهلل ورسوله، ثم سمح 
بحرية  منه  ورصاحــة  وصــدق  بقناعة  ألصحابه 
املغادرة يف جنح الليل، ومن قبل سمح لألعراب 
وطاّلب الغنائم باملفارقة، فلم يكن يفّكر بمصلحة 
شخصية وإنام كان مهه إصالح املجتمع وتوجيهه 

وجهة السداد اإلسالمية.

وملا رأى الباطل سائدًا واحلق مهماًل ال يعمل 
بنهايته  آمن  للمقاومة  النصري  له  يتوافر  ومل  به 
املحتومة وتوقع املثلة بجسده الّطاهر، وكانت هذه 
بالرفيق األعىل مع جّده وأبيه وأمه  أمنيته ليلتحق 

. وأخيه
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الرًؤى:
فيها . 1 أخرب   للرسول رًؤى  الروايات  ذكرت 

يف   الرسول تأّسى  وقد   احلسني بقتل 
الرؤيا وبكى قال ابن طاووس)201(: وهو  هذه 
ينقل كالم الرسول. »إن جربيل أتاين، فأخربين 
أن أمتي تقتل ولدي هذا، ال أناهلم اهلل شفاعتي 
عن  خيربين  جربيل  »هذا  وقال:  القيامة«  يوم 
هبا  يقتل  كربالء،  هلا  ُيقال  الفرات  بشّط  أرض 
يقتله  من  له:  فقيل  فاطمة:  بن  احلسني  ولدي 
يزيد وكأين  اسمه  فقال: »رجل  اهلل؟  يا رسول 
كهذه  روايات  ومدفنه«.  مرصعه  إىل  أنظر 
أحزنت الرسول وآل بيته، ورسمت صورة 
مأساوية عاشها الرسول وآل بيته من بعده، 
وال شّك أهنا نزعات إنسانية مؤملة ألهنا عدوان 

عىل اهلل ورسوله وحرمة اإلسالم.

ويف رؤيا أخرى أن احلسني قال: لعبد اهلل . 2
بن عباس، وعبد اهلل بن الزبري حينام أشارا عليه 

باإلمساك:

بأمر،  أمرين  قد   اهلل رسول  »إن  هلام:  فقال 
وأنا ماٍض فيه«)202(.

 احلسني ثــورة  أن  توّضح  الرواية  وهــذه 
الشعور  قّمة  وهو   اهلل رسول  من  بأمر  كانت 
اإلنساين واخللق العظيم، قال تعاىل: ِإَونََّك لََعىل 

ُخلٍُق َعِظيٍم سورة القلم أية4. 
قبل أن يفارق احلسني املدينة زار قرب جّده . 3

ساعة  أغفى  الثانية  ويف  مّرتني   اهلل رسول 
عىل القرب فرأى رسول اهلل قد أقبل يف كبكبة 

بني  ومن  شامله،  وعن  يمينه  عن  املالئكة،  من 
يديه ومن خلفه، حتى ضمَّ احلسني إىل صدره 

وقبل)203( )كذا( بني عينيه وقال: 

أراك  قريب  عن  كأنك  حسني!  يا  بني!  »يــا 
عصابة  من  وبالء  كرب  بأرض  مذبوحًا  مقتوالً 
من أمتي وأنت يف ذلك عطشان ال تسقى وظمآن 
ال تروى، وهم مع ذلك يرجون شفاعتي، ما هلم 
القيامة إفام هلم عند اهلل  ال أناهلم اهلل شفاعتي يوم 
وأمك  أباك  إن  حسني  يا  من خــالق)204(، حبيبي 
وإن  مشتاقون،  اليك  وهم  عيلَّ  قدموا  قد  وأخاك 

لك يف اجلنة درجات لن تناهلا إاّل بالشهادة«)205(.

 يف هذه الرؤيا استقراء ملعاناة اإلمام احلسني
وهو يقارع الظلم والطغيان يف أرض كربالء وهو 
 صاد، ومن وقاحتهم أنه ُيطالبون شفاعة النبي
تلك  يمنحهم  ال  أن  تعاىل  اهلل  يسأل   والنبي
 الشفاعة، فالحظ هلم يف اخلري، وقد برّش النبي
الدرجة  له  ضمنت  التي  بالشهادة   احلسني

 .الرفيعة يف اجلنة مع أبيه وأمه وأخيه

ويف طريقه إىل العراق، وقد تزل الثعلبية وقت . 4
الظهرية، ثم وضع رأسه ونام، ثم انتبه من نومه 
يا  تبكي  مالك  األكرب.  عيل  ابنه  له  فقال  باكيا، 
يا  احلسني:  فقال  عينا،  لك  اهلل  أبكي  ال  أبت؟ 
بني إهنا ساعة ال تكذب فيها الرؤيا، أعلمك أين 
رأيت فارسًا عىل فرس حتى وقف عيلَّ فقال: يا 
حسني إنكم ترسعون املسري واملنايا بكم ترسع 

إىل اجلنة، فعلمت أن أنفسنا قد ُنعيت الينا. 

فقال له ابنه: يا أبت ألسنا عىل حق؟ قال: بىل يا 
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 :بني والذي ترجع العباد اليه! فقال عيل األكرب
إذًا ال نبايل باملوت، فقال احلسني: جزاك اهلل عني 

يأبنّي خريًا، جزى به ولد عن والد«)206(.

 احلسني جــهــاد  ــرسِّ  ــف ُت الـــرؤيـــا  وهـــذه 
دت  واستشهاده باحلق، وان ابنه عليًا األكرب قد جتسَّ
به الشجاعة يف الثبات من أجل احلّق الذي ثار من 
 احلسني ن  ثمَّ وقــد   احلسني أبــوه  أجله 

موقف ابنه عيل األكرب، ودعا له باخلري. 

وهل بعد احلّق والثورة من أجله والتضحية يف 
اهلل  فاحلّق هو  منه،  أعظم  إنسانية  نزعة  من  سبيله 

سبحانه وتعاىل.

أن . 5  احلسني تيقن  أن  بعد  أخرى  رؤيا  ويف 
احلرب واقعة بينه وبني األعداء جلس فرَقد ثم 

استيقظ وقال: 

»يا أختاه إين رأيت الّساعة جّدي حممدًا وأيب 
عليًا وأمي فاطمة وأخي احلسن، وهم يقولون: يا 
الرؤيا  وهذه  قريب«  عن  إلينا  رائح  إنك  حسني: 
بيته  بأهل  ليجتمع   احلسني بشهادة  برشى 

 .وجده وابيه وأمه وأخيه

ويف رواية عن اإلمام الّصادق أنه قال:. 6

 احلسني التقى  ملا  يقول:  أيب  »سمعت 
أنزل  ساق،  عىل  احلرب  وقامت  سعد،  بن  وعمر 
اهلل النرص حتى رفرف عىل رأس احلسني ثم 
ــه)207(،  رّب لقاء  وبني  أعدانه  عىل  النرص  بني  خري 
أن   ل احلسني ّربه)208(. وهنا فضَّ لقاء  فأختار 
يتعامل مع أعدائه بالصفة البرشية اإلنسية، وعزف 
عن االستعانة باملعجزات اإلهلية إيامنًا بالعدالة يف 

التعامل، وحتى ال ُيرمى بالسحر كام ُرمي جّده من 
قبل.

رستم . 7 بن  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو  روى 
كتاب  يف  اإلمامي  املازندراين  اآلميل  الطربي 
سفيان  حممد  أبو  )حّدثنا  قال  اإلمامة(  )دالئل 
قال:  األعمش  عن  وكيع  أبيه  عن  وكيع،  بن 
قال يل أبو حممد الواقدي وزرارة بن خلج: لقينا 
العراق  إىل  خيرج  أن  قبل   عيل بن  احلسني 
وأن  بالكوفة،  الناس  بضعف  فأخربناه  بثالثة، 
نحو  بيده  فأومأ  عليه،  وسيوفهم  معه  قلوهبم 
املالئكة  فنزلت  السامء،  أبواب  ففتحت  السامء 

عددًا ال حيصيهم إاّل اهلل عّز وجل.

وحضور  األشــيــاء  تقارب  ــوال  »ل  فقال
أن  يقينا  أعلم  ولكني  هبــؤالء،  لقاتلتهم  األجــل 
هناك مرصعي، وهناك مصارع أصحايب، ال ينجو 

منهم إاّل ولدي عيل«)209(.

هذه رواية أخرى تؤّكد مكانة احلسني يف 
 جده إمداد  يشبه  باملالئكة  إمداده  وأن  السامء 
من قبل يف معركتي بدر وحنني، وهو يعلم برًؤى 
أصحابه،  وكذلك  كربالء،  يف  مقتول  أنه  متكرّرة 
وأنه ترآى له أجله، ففضل أن ُيقاتلهم وجهًا لوجه 
بقدراته البرشية بعيدًا عن اإلمداد الّساموي. حتى 
ال ُيّتهم بالسحر كام أهُتم جّده من قبل، كذلك 
أراد سعة اللقاء بأهل بيته رسول اهلل وأبيه وأمه 

 .وأخيه

وذكر ابن قولويه رؤيًا صحيحة السند عن اإلمام . 8
 احلسني صعد  »ملا  قوله:    الّصادق 
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عقبة البطن قال ألصحابه: ما أراين إاّل مقتوالً، 
قالوا: وما ذلك يا أبا عبد اهلل، قال: رؤيا رأيتها 
كالبًا  رأيت  قال:  وماهي؟  قالوا:  املنام،  يف 

تنهشني، أشدها عيلَّ كلب أبقع«)210(.

الــرســول  عند  الـــرًؤى  ملــيــدان  خــالصــة  ويف 
صــورة  أن    احلــســني  وحفيده   الكريم
نقلها  وبــدوره   الرسول هبا  َث  ُحــدِّ استشهاده 
اهلل  رســول  بأمر  احلسني  فاإلمام   بيته آلل 
حلق  مما  وهتذيبه  جــّده  ديــن  يف  لإلصالح  خــرج 
املسلمني  عىل  وتسّلطهم  أميه  بني  جهالة  من  به 
أصل  وإلحــيــاء  الوسائل،  بشّتى  هلم  وظلمهم 
عن  والنهى  باملعروف  بــاألمــر  احلنيف  الــديــن 
األخرى  األصول  دون  األصل  هذا  ألنه  املنكر، 
كانت  فيام  اإلنسان،  بأخيه  اإلنسان  عالقة  ُيمثَّل 
االصول األخرى متثل عالقة اإلنسان باهلل تعاىل، 
املنكر ترمجة واقعية  باملعروف والنهي عن  واألمر 
لتقوى اإلنسان والتزامه بحدود الرشيعة، متمثلة 
الرؤى  أّكدت  املطلوب، كذلك  بسلوكه اإلنساين 
وأصحابه  استشهاده  صورة   احلسني لإلمام 
يف واقع يعمل بالباطل ويرتك احلّق لذلك مل يتوافر 
بالنرص،  أبواهبا  له  السامء  فتحت  وملا  األنصار،  له 
املعونة  هبذه  يرغب  مل  ولكنه  ذلك،  عىل  اهلل  شكر 
رغبته  عن  فضاًل  بيته،  وأهل  ّربه  بلقاء  الشتياقه 
روح  ليزرع  النارص  قّلة  عىل  األعداء  مواجهة  يف 
أمة جده، وحتى  والتضحية والشجاعة يف  الفداء 
م بالسحر والشعوذة كام أهُتم جّده من قبل،  ال ُيتهَّ
يف خصوصية استجابة الّسامء له بالنرص دون غريه. 
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الفتوح،  كتاب  أمحد،  حممد  أبو  الكويف،  أعثم  إبن 
بريوت، دار الندوة اجلديدة، د. ت عىل أصل طبعة 
ص154- ح4  آباد،  حيدر  العثامنية،  املعارف  دار 

.156

مسكن: وهو موضع قريب من أوانا عىل هنر دجيل ( 12)
عند دير اجلاثليق به كانت الواقعة بني عبد امللك بن 
72هـ/691م،  سنة  يف  الزبري  بن  ومصعب  مروان 
احلموي،  معروف،  هناك  وقربه  مصعب  فقتل 

ياقوت، معجم البلدان، ح5 ص127.

الطربي، ( 13) ص200،  الطوال،  األخبار  الدينوري، 
تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص72.

ابن ( 14) ص72،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص160.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص75.( 15)

العكربي ( 16) النعامن  بن  حممد  بن  حممد  اهلل  عبد  أبو 
البغدادي، اإلرشاد يف معرفة حجج اهلل عىل العباد، 
حتقيق مؤسسة آل البيت لتحقيق الرتاث، دار املفيد، 
ق2  ح11  1993م،  1414هـ/  بريوت،  ط2، 

ص14-10.

منبج: قال احلموي: بلد قديم وما أظنه إاّل روميًا... ( 17)
وقال بعضهم إن أّول ما بناها كرسى ملا غلب عىل 
خريات  ذات  واسعة  كبرية  مدينة  وهي  الشام... 
كان  األرض،  من  فضاء  يف  واسعة  وأرزاق  كثرية 
عليها سور مبني باحلجارة حمكم، بينها وبني الفرات 
فراسخ،  عرشة  حلب  وبني  وبينها  فراسخ،  ثالثة 
ص206-205  ح5  البلدان،  معجم  ياقوت، 

تفاصيل. 

محام عمر: ذكر باسم محام ابن عمر، وهو من مدن ( 18)
الكوفة، ويبعد عن اجلامعني مسافة )18( كم، ابن 
إىل  السبعة  األقاليم  عجائب  سهراب،  سرياييون، 
مطبعة  فريك،  فون  هانس  به  اعتنى  العامرة،  هناية 
املقديس،  ص124،  1929م  فينا،  هوزن،  هولز 
املعروف  أمحد،  بن  اهلل حممد  أبو عبد  الدين  شمس 
األقاليم،  معرفة  يف  التقاسيم  أحسن  بالبشاري، 
 ،1906 بريل  مطبعة  ليدن،  ط2  غويه،  دي  نرش 

ص114. 

دير كعب: يقع هذا الدير عىل الطريق بني قطيسفون ( 19)
والكوفة، يف منطقة جماورة ملدينة احللة احلالية، أبونا، 
2006م،  بغداد،  العراق،  ديارات  البري،  األب 
معركة  أحداث  يف  الدينوري  يقول  ص450 
العجم  هزيمة  »وانتهت  الدير:  هذا  عن  القادسية 
الطوال،  األخبار  هناك...«  فنزلوا  كعب  دير  إىل 
ودير   ...« عائديته:  يف  الفقيه  ابن  وقال  ص116. 
كعب  دير  إن  أيضًا:  ويقال  إلياد...  دير  اجلامجم 
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اهلمذاين،  حممد  بن  أمحد  بكر  أبو   « ايضًا...  إلياد 
احياء  دار  بريوت  ط1،  البلدان،  كتاب  خمترص 

الرتاث العريب، 1408هـ/ 1988م، ص169.

مقاتل ( 20) احلسني،  بن  عيل  األصفهاين،  الفرج  أبو 
صقر،  أمحد  السيد  وحتقيق  رشح  الطالبّيني، 
عرتت،  املطبعة  جبري،  بن  سعيد  أنتشارات  ايران، 

1425هـ، ص72-71.

الدينوري، األخبار الطوال، ص199.( 21)

وكان سبب ذلك عند الطربي أن أشيع بمقتل قيس ( 22)
بن سعد، تاريخ الرسل وامللوك ح6ص71.

وهو عند الدينوري اجلراح بن قبيصة من بني أسد ( 23)
هجم عىل احلسن بمظلم ساباط، األخبار الطوال، 
سنان  بن  اجلراح  اليعقويب  عند  وهو  ص200، 
أعثم  ابن  وعند  ص149،  ح2  التاريخ،  األسدي، 
الكويف/ سنان بن اجلراح لكن الغالب عىل انتسابه 

لبني اسد، كتاب الفتوح، ح4 ص155.

الشوب اخللط، شاب اليشء شوبًا: خلطه والشوب ( 24)
والشياب: اخللط، قال أبو زبيد الطائي: 

دية  غا شفان  مناصبه  جادت 

با فاشتا شيب  ورحيٍق  بسكٍر 
 وقال أبو ذؤيب:

رصفًا  لشام  ا براح  وأطيب 

شياهبا وتلك  رصفًا  معتقة  وهذه 

 وقال تعاىل ُثمَّ إِنَّ لَُهْم َعلَيَْها لََشْوًبا ِمْن َحِيٍم الصافات 
آية 67، أي خللطًا ومزجًا، يقال للمخلط يف القول 
لسان  منظور،  إبن  ويروب  يشوب  هو  العمل  أو 

العرب، ح5 ص223 مادة شوب.

املغول: سوط أو عصا يف باطنه سنان دقيق، مصطفى ( 25)
إبراهيم ورفاقه، املعجم الوسيط، ح2 ص667.

يف ( 26) كان  احلسن  طعن  أن  البغدادي  اخلطيب  ذكر 
فنزل  مقّدمته  عىل  سعد  بن  قيس  وكان  األنبار، 
بكر   أبو  سادقة،  وانتهبوا  حسنًا  وطعنوا  األنبار 
أمحد بن عيل، تاريخ بغداد أو مدينة السالم، دراسة 
وحتقيق مصطفى عبد القادر عطا، ط، 2بريوت، دار 

الكتب العلمية، 1425هـ/ 2004م، ح1 ص19

ص72، ( 27) الطالبيني،  مقاتل  االصفهاين،  الفرج  ابو 
الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص12.

احلبونية/ وردت عند احلموي، األخنونية، موضع ( 28)
معجم  ياقوت،  حريب،  هي  قيل  بغداد،  أعامل  من 
يف  بليدة  حريب،  عن  وقال  ص125،  ح1  البلدان، 
احلظرية،  مقابل  وتكريت  بغداد  بني  دجيل  أقىص 
تنسج فيها النبات القطنية الغليظة وحُتمل إىل سائر 
أبو  البلدان، ح2 ص237. وذكرها  البالد، معجم 
بمسكن،  هي  وقال  )احلبوبية(  األصفهاين  الفرج 

مقاتل الطالبيني ص72.

اليعقويب، التاريخ، ح2 ص149.( 29)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص71( 30)

الشيخ املفيد، اإلرشاد، ح11 ق2 ص14-13.( 31)

كتاب الفتوح، ح4 ص159- 160.( 32)

تاريخ الرسل وامللوك، ح1 ص72. ( 33)

األخبار الطوال، ص200.( 34)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص71.( 35)

اليعقويب، ( 36) ص200،  الطوال،  األخبار  الدينوري، 
كتاب  الكويف،  أعثم  ابن  ص149،  ح2  التاريخ، 
االرشاد،  املفيد،  الشيخ  ص155،  ح4  الفتوح، 

ح11 ق2 ص12.

(37 ) ،201 ص200-  الطوال،  األخبار  الدينوري، 
ص72،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
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بن  حممد  بن  عيل  احلسن  أبو  الدين  عز  األثري،  ابن 
يف  الكامل  الشيباين،  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد 
التاريخ، بريوت، دار صادر، 1385هـ/ 1965م، 

ح3 ص408.

ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ح3 ص408.( 38)

التاريخ، ح2 ص150- 151، ابن األثري، الكامل ( 39)
يف التاريخ، ح3 ص407 يف ختلف قيس بن سعد يف 

بيعة معاوية.

ورد عند ابن األثري سعد بن أيب وقاص، الكامل يف ( 40)
التاريخ، ح3 ص409.

تاريخ ( 41) الطربي،  ص149،  ح2  التاريخ،  اليعقويب، 
انام  الطربي  وقال  ص71  ح6  وامللوك،  الرسل 
قيسًا،  يؤمر  ومل  العباس  بن  اهلل  عبيد  احلسن  أمر 
لنفسه  يأخذ  ان  ويريد  احلرب  يرى  ال  احلسن  ألن 
ثم يدخل يف اجلامعة، وكان  ما استطاع من معاوية 
قيس بن سعد بن عباده ال يوافقه عىل ذلك. ونحن 
فمن  الواقع  خالف  هذا  الطربي  رأي  إن  نقول 
العدو،  لقتال  خطة  ويضع  بنفسه  للحرب  خيرج 
وحيث الناس عىل القتال ال يمكن أن يصنف أنه ال 
الفرج األصفهاين، مقاتل  أبو  العادلة،  يرى احلرب 

الطالبيني، ص70-69.

ح4ص153-( 42) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
154، 156-157، الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 
ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  أبن  ص13،  ق2 

ص404.

الشيخ املفيد، اإلرشاد ح11 ق2 ص12- 13.( 43)

تاريخ ( 44) الطربي  ص149،  ح2  تاريخ،  اليعقويب، 
الكويف،  أعثم  ابن  ص71،  ح6  وامللوك،  الرسل 
املفيد،  الشيخ  ص158،  ح4  الفتوح،  كتاب 

االرشاد، ح11 ق2 ص13.

اليعقويب، التاريخ، ح2 ص149، ابن أعثم الكويف، ( 45)
كتاب الفتوح، ح4 ص155- 156، الشيخ املفيد، 

االرشاد، ح11 ق2 ص11- 12.

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص13، وقالت ( 46)
مصادر أخرى ان هذه الرغبة تولدت عند احلسن، 
ابن  ص72،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 

أعثم الكويف، ح4 ص157.

ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ح3 ص409.( 47)

االرشاد، مصدر سابق ص15-14.( 48)

 تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص73.)94( 

الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص164.( 50)

ابن أعثم الكويف كتاب الفتوح، ح4 ص157.( 51)

الكامل يف التاريخ، ح3 ص404.( 52)

ص166- ( 53) ح4  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 

.167

ص69-( 54) الطالبيني،  مقاتل  االصفهاين،  الفرج  أبو 

70 تفاصيل.

كتاب الفتوح، ح4 ص160-158.( 55)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص72.( 56)

أعثم ( 57) ابن  ص73،  ح6  سابق،  مصدر  الطربي، 
الكويف، مصدر سابق، ح4 ص164، الشيخ املفيد، 
مصدر سابق، ح11 ق2 ص14، ابن األثري، مصدر 

سابق، ح3 ص405.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص72.( 58)

ح11 ( 59) االرشاد،  املفيد،  الشيخ  ص72،  ح6  ن  م. 
التاريخ،  ابن األثري، الكامل يف   ،15 ق2 ص14- 

ح3 ص405.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص72.( 60)
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كتاب الفتوح، ج4 ص157.( 61)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ج4 ص167.( 62)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص75-74.( 63)

ابن ( 64) ص72،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص160.

كتاب الفتوح، ح4 ص161-160.( 65)

العايل ( 66) من  مقصورًا  إاّل  أظنه  ما  احلموي:  يقول 
وقطربل  وبادوريا  لألنبار  ُيقال  ألنه  العلو  بمعنى 
ومسكن األستان العال لكونه يف علو مدينة السالم، 
يفرس،  هكذا  والرستاق،  الكورة  بمنزلة  واألستان 
واصله بالفارسية املوضع... وقال البالذري: يعني 
بالعال األنبار وقطربل ومسكن وبادوريا، ياقوت، 

ح4 ص71-70.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص74.( 67)

ص161- ( 68) ح4  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
 .162

ياقوت ( 69) احلموي،  املغرب،  بأقىص  مدينة  جابلق: 
البلدان، ح2 ص91.

مدينة ( 70) بالسني جابرس،  احلموي،  ذكرها  جابرص: 
بأقىص املرشق، م. ن، ح2 ص90.

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص163.( 71)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص161.( 72)

قتيبة ( 73) ابن  ذكر  ص15،  ق2  ح11  االرشاد، 
وفاه  أن  مسلم،  بن  اهلل  عبد  حممد  أبو  الدنيوري، 
اخللفاء  تاريخ  671م،  51هـ/  كانت  احلسن 
باإلمامة  املعروف  أمية  بني  ودولة  الراشدين 
والسياسة، القاهرة، مطبعة مصطفى حممد صاحب 
املكتبة التجارية بمرص، د. ت ص159 ابن األثري، 
سنة  وجعل  ص460،  ح3  التاريخ،  يف  الكامل 

50هـ/  اهنا  والراجح  669م،  49هـ/  الوفاة 
670م، عىل االصح.

يف صفات يزيد وسلوكه انظر، ابن قتيبة الدينوري، ( 74)
اإلمامة والسياسة، ح1 ص185، ابن أعثم الكويف، 
 احلسني قال  ص241  ح4  الفتوح،  كتاب 
ملعاوية: »من خري المة حممد يزيد اخلمور الفجور«، 
وبني  متيم،  بني  قبائل  يف  مسعود  بن  يزيد  وقال 
حنظله وبني سعد: »ان معاوية قد مات، فأهون به 
اجلور  باب  انكرس  قد  وانه  إاّل  هالكًا ومفقودًا،  اهلل 
ابنه  واالثم، وتضعضعت اركان الظلم... وقد قام 
يزيد -شارب اخلمر وراس الفجور- يدعي اخلالفة 
عىل املسلمني ويتامر عليهم بغري رىض منهم«، ابن 
موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض  طاووس، 
امللهوف عىل قتىل  بن جعفر ت664هـ/ 1265م، 
تربيزيان  فارس  الشيخ  وتقديم  حتقيق  الطفوف، 
احلسون، ط4، طهران، دار االسوة للطباعة والنرش، 
بن  الرمحن  عبد  وقام   ،111 ص110-  1425هـ، 
أيب بكر يف مكة خماطبًا معاوية حيمنا دعا أهلها إىل 
يف  نقعد  فذرنا  اهلل  اتقينا  فقد  نحن  اما  يزيد:«  بيعة 
منازلنا، التدعنا إىل بيعة يزيد اخلمور ويزيد الفهود 
الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن  القرود«،  ويزيد 
ح4 ص242 ومما نسب للحسني  أنه قال بتويل 
يزيد احلكم: )عىل اإلسالم السالم إذ قد بليت األمة 
 اهلل رسول  جدي  سمعت  وقد  يزيد  مثل  براٍع 
يقول: )اخلالفة حمرمة عىل آل أيب سفيان أبو خمنف، 
بيته  أهل  ومرصع  احلسني  مقتل  حييى،  بن  لوط 
وأصحابه يف كربالء، ايران، دار الزهراء، 1428هـ، 

ص99، ابن طاووس، امللهوف، ص98- 99. 

الطربي، ( 75) شعبة،  بن  املغرية  إىل  األمر  هذا  ينسب 
سنه  وذلك  ص153  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ 

56هـ/ 675م.
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اليعقويب، التاريخ، ح2 ص160.( 76)

أعثم ( 77) ابن  مكة،  فتح  يف  ص39-38  ح2  ن،  م. 
الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص237.

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص237.( 78)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح3 ص174.( 79)

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح3 ص190.( 80)

م. ن، ح3 ص192.( 81)

ص124، ( 82) ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن  بعدها،  وما 

ص472، وما بعدها تفاصيل.

ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ح3 ص487.( 83)

ح1 ( 84) والسياسة،  االمامة  الدينوري،  قتيبة  ابن 
ص160.

م. ن، ح1 ص160.( 85)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص228.( 86)

املعجم ( 87) ابراهيم،  مصطفى  الناس،  حثالة  البشار 
الوسيط ح1 ص58.

ح1 ( 88) والسياسة،  اإلمامة  الدينوري،  قتيبة  ابن 
أمر  وهو  اآلفاق،  إىل  ببيعته  وكتب  قال  ص160 
كتاب  الكويف،  أعثم  ابن  أخرى،  موارد  يف  يتأيد  مل 
يف  الكامل  األثري،  ابن  ص225،  ح4  الفتوح، 

التاريخ، ح3 ص471.

ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ح3 ص506.( 89)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص229.( 90)

ص153، ( 91) ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
وما  ص503  ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 

بعدها.

ص230-( 92) ح4  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
.232

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص229.( 93)

ابن األثري، الكامل يف التاريخ، ح3 ص507.( 94)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص229.( 95)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4 ص232، ابن ( 96)
األثري، الكامل يف التاريخ، ح3 ص508.

ص224- ( 97) ح4  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
.225

األخبار الطوال، ص206-205.( 98)

الدينوري، األخبار الطوال، ص206.( 99)

ص506 ( 100) ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  أبن 
أعثم  ابن  انظر  تقريبًا  واللفظ  املعنى  وبنفس 
ص233-232،  ح4  الفتوح،  كتاب  الكويف، 

والنص من ابن األثري.

ص506، ( 101) ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 
الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن  املعنى  وبنفس 
ويضاف  األثري،  ابن  من  والنص  ص233  ح4 
هلؤالء األربعة ابن عباس فهم مخسة نفر، الطربي، 
اخلمسة.  النفر  يف  ص154  ح6  سابق،  مصدر 
امتعض  احلكم  بن  مروان  أن  املسعودي  وروى 
بخالفة  طامعًا  كان  فقد  ليزيد،  العهد  تولية  من 
بيته وأخواله من  بأهل  معاوية، وقد قصد دمشق 
كنانة ودخل عىل معاوية ووبخه بكالم كثري، فقال 
له معاوية: أنت نظري أمري املؤمنني، وعدته يف كّل 
شديدة وجعله ويل عهد يزيد، ورّده إىل املدينة ثم 
أنه عزله عنها ومل يِف ملروان بام جعل له من والية 
عهد يزيد، وهذا هو خلق معاوية ينقض العهود، 
أبو احلسن عيل بن احلسني بن عيل، مروج الذهب 
السيد  مصطفى  له  وقدم  حّققه  اجلوهر،  ومعادن 
2003م،  التوفيقية،  املكتبة  القاهرة،  ليىل،  أيب  بن 

ح3 ص30.
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تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص167.( 102)

ص507-( 103) ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 

.508

ص153-( 104) ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 

.154

ابن أعثم الكويف/ كتاب الفتوح، ح4ص235.( 105)

ص508-( 106) ح3  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 

509، وذكر املعنى نفسه، ابن أعثم الكويف، كتاب 

الفتوح ح4 ص233-236 تفاصيل.

ح4ص237-( 107) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 

238، ابن األثري مصدر سابق ح3ص509.

بوادي )801(  جيتمع  عنده  مكة،  نواحي  من  مر،  بطن   

النخلتني فيصريان واديًا واحدًا، احلموي، ياقوت، 

معجم البلدان، ح1 ص 449، ح5ص277.

الظهر، الدابة التي حتمل األثقال، أو يركب عليها ( 109)

ح2  الوسيط،  املعجم  ورفاقه،  إبراهيم  مصطفى 

ص578.

ح4ص240، ( 110) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 

ح3ص509- التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 

.510

الصحيح منه.( 111)

ح4ص240-( 112) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 

.241

ما ( 113) ويبيع  يشاء،  ما  يشرتي  أن  معاوية  يتوّرع  ال 

ترصف  يف  الشيباين  احلسن  بن  حممد  قال  يشاء، 

من  صليبًا  الغنائم  يف  وجدوا  ولو  بالغنائم  اإلمام 

فيها  دنانري  أو  دراهم  أو  متاثيل  أو  فضة  أو  ذهب 

كّله،  ذلك  يكرّس  أن  لإلمام  ينبغي  فإنه  التامثيل، 

فيجعله تربا، ألنه لو قسمه كذلك، ربام يبيعه من 

يف  يزيد  أن  بعد  املرشكني  لبعض  سهمه  يف  يقع 

أو يعيده، فلتحرتزوا عن  لباسه  ثمنه رغبة منه يف 

أن  يروى  والذي  والتامثيل.  الصليب  بكرس  ذلك 

معاوية بعث هبا لتباع بأرض اهلند ]يقصد التامثيل 

معاوية،  قرنه،  الباقي  عبد  اجلزائري،  الذهبية[. 

نقاًل  ص198  1426هـ،  التفسري،  دار  قم،  ط1، 

)السري  كتابه  يف  الشيباين،  احلسن  بن  حممد  عن 

الكبرية( ح3 ص1051.

يف سنة اثنتي عرشة ومائتني نادى منادي املأمون: ( 114)

معاوية  ذكر  الناس  من  أحد  من  الذمة  برئت 

رسول  أصحاب  من  أحد  عىل  قدمه  أو  بخري، 

اهلل وتكّلم يف أشياء من التالوة ]يقصد القرآن 

الكريم[ أهنا خملوقة ]يقصد مكذوبة[ وغري ذلك، 

أمر  أجله  من  الذي  السبب،  يف  الناس  وتنازع 

بالنداء يف أمر معاوية، فقيل يف ذلك أقاويل، منها 

بن  مطرف  عن  بحديث  حدث  سامره  بعض  أن 

املغرية بن شعبة الثقفي.

وقد ذكر هذا اخلرب الزبري بن بكار يف كتابه يف االخبار 

ابن  وهو  للموفق،  صنفها  التي  )باملوفقيات(  املعروف 

الزبري، قال: سمعت املدائني يقول: قال مطرف بن املغرية 

بن شعبة: وفدت مع أيب املغرية إىل معاوية، فكان أيب يأتيه 

يتحّدث عنده ثم ينرصف إيلَّ ويذكر معاوية ويذكر عقله 

ويعجب مما يرى منه، إذجاء ذات ليلة فأمسك عن العشاء، 

فرأيته مغتاًم، فانتظرته ساعة، وظننت أنه ليشء حدث فينا 

أو يف عملنا، فقلت له مايل أراك مغتاًم منذ الليلة؟ 

قال: يابني، إين جئت من عند أخبث الناس.

قلت له: وما ذاك؟
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يا  منا  بلغت  قد  إنك  به:  خلوت  وقد  له  قلت  قال: 

أمري املؤمنني، فلو أظهرت عدالً وبسطت خريًا، فإنك قد 

بني هاشم فوصلت  إىل إخوانك من  كربت، ولو نظرت 

أرحامهم فو اهلل ما عندهم اليوم يشء ختافه.

فقال يل، هيهات أملك أخوتيم فعدل وفعل ما فعل، 

فو اهلل ماعدا أن هلك فهلك ذكره، إال أن يقول قائل: أبو 

بكر، ثم ملك أخو عدي، فاجتهد وشمر عرش سنني، فو 

اهلل ماعدا أن هلك فهلك ذكره، إال أن يقول قائل عمر، ثم 

ملك أخونا عثامن. فملك رجل مل يكن أحد يف مثل نسبه، 

فهلك  هلك  أن  ماعدا  اهلل  فو  به  وعمل  عمل  ما  فعمل 

كّل  به يف  ُيرّصح  أخا هاشم  وأن  به،  مافعل  وذكر  ذكره، 

فأي عمل  اهلل،  أن حممدًا رسول  يوم مخس مرات: أشهد 

يبقى مع هذا؟ ال أم لك، واهلل إاّل دفنًا دفنًا.

 وإن املأمون ملا سمع هذا اخلرب بعثه ذلك عىل ما أمر 

بالنداء عىل حسب ما وصفنا، وأنشئت الكتب إىل اآلفاق 

بلعنه عىل املنابر، فأعظم الناس ذلك وأكربوه، واضطربت 

هم  كان  عام  فأعرض  ذلك،  برتك  عليه  فأشري  منه  العامة 

به(.

وكان معاوية يقصد أنه بعد موت اخللفاء الثالثة مخل 

 ذكرهم وطرقهم النسيان يف حني أنه ينادى بإسم حممد

العمل بعد هذا سوى أن يدفن  مخس مرات كّل يوم، فام 

أسم حممد أيضًا ويعفى أثره !!

فهل بعد هذا الكفر واخلروج من رشيعة االسالم من 

معاوية  عنها  يعلن  جاهلية  وردة  بعناد  ووضوح  رصاحة 

بن أيب سفيان وهو يسعى إىل إزالة إسم النبي الكريم وحمو 

– املسعودي، مروج الذهب،  – وهو رمحة للعاملني  ذكره 

ح4 ص41.

مشاهبته،  تستغرب  ال  أبيه  عن  الكفر  يرث  من  لكن 

قدم  عثامن،  عىل  اخلالفة  أمر  رسا  أن  بعد  أنه  روي  فقد 

أبو سفيان إىل داره، حيث كان مجاعة من بني أمية هناك، 

وكان أبو سفيان يف حينها أعمى، وقد ضّمهم جملس هبجة 

ذاك  إذ  يدخله غريب،  البيت فال  باب  أغلق  وفرح، وقد 

نادى أبو سفيان: هل بينكم أحد من غري بني أمية، قالوا: 

الذي  فو  الكرة،  تلقف  تلقفوها  أمية،  بني  )يا  فقال:  ال، 

حيلف به أبو سفيان ]يقصد هباًل ألنه أنكر كّل يشء[، ما 

من عذاب وال حساب، وال جنة، وال نار، وال بعث وال 

تاريخ  يف  املنتهى  تتمة  عباس،  الشيخ  القمي،  قيامة(!!، 

عزيزي،  بقيع  املطبعة  إيران،  التقي،  نادر  ترمجة  اخللفاء، 

1423هـ، ص52-51.

ح4ص241-( 115) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 

التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن   ،247

بني  دار  الذي  احلوار  يف  ح3ص511-509، 

عمر،  بن  اهلل  وعبد  الزبري،  بن  اهلل  وعبد  معاوية 

ويعتقد ابن األثري أن ذكر عبد الرمحن بن أيب بكر ال 

يصّح يف هذا املوقف إذا كانت وفاته53هـ/674م، 

وانام يصح عىل قول من جيعلها بعد ذلك التاريخ.

ابن أعثم الكويف، ح4ص 245-244.( 116)

الفتوح، ح4 ص248-( 117) الكويف، كتاب  أعثم  ابن 

249، وبنفس املعنى انظر، ابن األثري، الكامل يف 

التاريخ، ح3 ص511-510.

ح3ص510-( 118) التاريخ،  يف  الكامل  ن  األثري  ابن 

.511

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6ص165.( 119)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح4ص255.( 120)

الفتوح، ح4 ص256-( 121) الكويف، كتاب  أبن أعثم 

265 للتفاصيل.
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الطربي، ( 122) ص207،  الطوال،  األخبار  الدينوري، 

تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص165 بنفس املعنى 

واللفظ تقريبًا.

لوط بن حييى، مقتل احلسني، ص8.( 123)

لوط بن حييى، مقتل احلسني، ص4-3.( 124)

بيته ( 125) َحَلس باملكان وفيه لزمه... ويقال هو ِحلُس 
املعجم  ورفاقه،  أبراهيم  مصطفى  يربحه،  إاّل 

الوسيط، ح1 ص192.

الدينوري، األخبار الطوال، ص203.( 126)

املفيد، ( 127) الشيخ  ص204-203،  الطوال،  األخبار 
االرشاد، ح11 ق2 ص32.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص15.( 128)

ص96-14-10-( 129) احلسني،  مقتل  خمنف،  ابو 
اإلمامة  الدينوري،  قتيبه  ابن  للتفاصيل،   101
األخبار  الدينوري،  ص187،  ح1  والسياسة، 
الطوال، ص208-209، الطربي، تاريخ الرسل 
املفيد،  الشيخ  ص176-175،  ح6  وامللوك، 
تفاصيل،   35-33 ص28،  ق2  ح11  االرشاد، 
املكي،  أمحد  بن  املوفق  املؤيد  أبو  اخلوارزمي، 
بريوت،  ط2،  احلسني،  مقتل  خوارزم  أخطب 
دار احلوراء، 1430هـ/2009م، ح1 ص263-

273 تفاصيل.

إبراهيم ( 130) مصطفى  أرِش،  فهو  واستكرب،  َبطِر   : أرِشَ
ورفاقه، املعجم الوسيط، ح1 ص19.

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح2 ص84-33 ( 131)
اخلوارزمي، مقتل احلسني، ح1 ص273.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص17-18، الطربي، ( 132)
ص183-182،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
ص38-36  ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 

للتفاصيل يف تواتر الكتب والرسل.

ص39-38، ( 133) ق2  ح11  لالرشاد،  املفيد  الشيخ 
مصدر  خمنف،  أبو  تقريبًا،  واللفظ  املعنى  وبنفس 
الرسل  تاريخ  الطربي،  ص19-18،  سابق 

وامللوك، ح6 ص183.

األخبار الطوال، ص210، فيام ذكر ابن طاووس، ( 134)
حتى  الكتب  )وتواترت  ص105  امللهوف، 
اجتمع عنده منها يف نوب متفرقة ]فرص متفرقة[ 
وابن  الدينوري  قال  وفيام   “ كتاب  ألف  عرش  إثنا 
عند  ورد  اخلطأ  فلعل  معقول  غري  فرق  طاووس 

أحدمها.

استوسق اليشء: اجتمع وانضّم، واستوسق األمر: ( 135)
انتظم، ويقال: أستوسق له األمر: أمكنه، مصطفى 
إبراهيم ورفاقه، املعجم الوسيط، ح2ص1032.

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص39.( 136)

م-ن، ح11 ق2 ص39.( 137)

ياقوت، ( 138) احلموي  كلب،   ] لقبيلة   [ ماء  اخلبث: 
معجم البلدان، ح2 ص343.

أبراهيم ( 139) مصطفى  تشاءم،  ومنه  به  تطرّي   : تطريَّ
ورفاقه، املعجم الوسيط، ح2ص574.

أعثم ( 140) ابن  ص20،  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
الطربي،  ح5ص54،  الفتوح،  كتاب  الكويف، 
الشيخ  ح6ص184،  وامللوك،  الرسل  تاريخ 

املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص40.

ح5ص54-( 141) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  بن 
55، وبنفس املعنى واللفظ تقريبًا أنظر، الطربي، 
الشيخ  ح6ص184،  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص40، وردت بنفس 
االلفاظ واملعنى تقريبًا يف هذه املوارد، والنص من 

إبن أعثم.
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ابو خمنف، مقتل احلسني، ص20.( 142)

ص184، ( 143) ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح5 ص55.

للتفاصيل، أبو خمنف، مصدر سابق ص41-21، ( 144)
ص184- ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
ح5  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن   ،201
ص56-109، الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 
ص41-66، ابن طاووس، امللهوف، ص108-
وما  وشجاعته  مسلم  مأساة  تفاصيل  يف   .124

انتهى اليه رمحه اهلل تعاىل.

الفرزدق، هو مهام بن غالب بن صعصعة التميمي ( 145)
أهل  من  النبالء  من  شاعر  فراس  أبو  الدارمي 
األبيات  إن  وقيل  728م  ت110هـ،  البرصة 
األسدي  األشيم  بن  الزبري  بن  اهلل  عبد  قاهلا 
ت75هـ/695م من شعراء الدولة األموية، وقيل 
امللهوف،  طاووس،  ابن  احلنفي،  سليامن  قاهلا 
 )151( رقم)150(،  واهلوامش  ص123، 
انظر،  الفرزدق  ترمجة  وعن  الصفحة  نفس  من 
بريوت،  ط15،  االعالم،  الدين،  خري  الزركيل، 
دار العلم للماليني، 2002م، ح8 ص93 وترمجة 
االعالم،  خريالدين،  الزركيل،  األسدي،  اهلل  عبد 

ح4ص87.

ابن طاووس، امللهوف، ص123.( 146)

ابن طاووس، امللهوف، ص122.( 147)

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص66.( 148)

اإلمام ( 149) عىل  أشار  قد  عمر  بن  اهلل  عبد  كان 
احلسني يف صلح ما دخل فيه الناس، وقال له: 
اصرب كام صربت ملعاوية من قبل. فقال له احلسني: 
أبا عبد الرمحن أنا ابايع يزيد وأدخل يف صلحه وقد 
قال النبي فيه ويف أبيه ما قال؟ فقال ابن عباس 

صدقت أبا عبد اهلل: قال النبي يف حياته )مايل 
وليزيد ال بارك اهلل يف يزيد وأنه يقتل ولدي وولد 
بيده  نفيس  والذي  عنه،  اهلل  ريض  احلسني  ابنتي 
إاّل  يمنعونه  فال  قوم  ظهراين  بني  ولدي  يقتل  ال 

خالف اهلل بني قلوهبم وألسنتهم(.

وقال ابن عباس خماطبًا احلسني: )مايف الدنيا أحد هو 

ابن بنت رسول اهلل غريك، وإن نرصك لفرض 

التي  والــزكــاة  الصالة  كفريضة  األمــة  هــذه  عىل 

اليقدر أن يقبل أحدمها دون األخرى(.

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح5 ص39، ص41.

عبد ( 150) د.  الرحيم،  يراجع  االطالع  من  للمزيد 
كورة  يف  املوروثة  )التارخيية  مهدي،  احلسني 
السبط،  جملة  الطف،  واقعة  حتى  املقّدسة  كربالء 
مركز كربالء للدراسات والبحوث، السنة األوىل، 
هامش)103(  الثاين،  العدد  1437هـ/2016م، 
احلسني  لثورة  املعارضني  أسامء  يف  ص46-43 

ألسباب خمتلفة.

تفاصيل ( 151) ص41-34  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
يف قتل مسلم وهانئ، الدينوري، األخبار الطوال، 
ص210-220، الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، 
الكويف،  أعثم  ابن  تفاصيل،  ح6 ص201-183 

كتاب الفتوح، ح5 ص53-109تفاصيل.

بعد ( 152) الكوفة  من  مكة  طريق  منازل  من  الثعلبية: 
الطريق،  ثلثا  وهي  اخلزيمية  وقبل  الشقوق 

احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ح2 ص78. 

زبالة: منزل معروف بطريق مكة من الكوفة، وهي ( 153)
قرية عامرة هبا أسواق بني واقصة والثعلبية وقال 
الكوفة  من  القاع  بعد  زبالة  السكوين:  عبيد  أبو 
غارضة  لبني  وجامع  حصن  فيها  الشقوق،  وقبل 
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قالوا  العرب،  أيام  زبالة، من  بني أسد، ويوم  من 
وأخذها  له  بضبطها  أي  املاء  بزبلها  زبالة  سميت 
ح3  البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،  منه، 

ص129.

ص76-75، ( 154) ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 
الرسل  تاريخ  الطربي،  واللفظ،  املعنى  وبنفس 

وامللوك، ح6 ص212.

الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص200.( 155)

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح5 ص69.( 156)

القادسية: هي فيام بني اخلندق والعقيق، وإنام عن ( 157)
يسار القادسية بحر أخرض يف جوف الح إىل احلرية 
بني طريقني، فأما أحدامها فعىل الظهر، وأما اآلخر 
بمن  يطلع  احلضوض  ُيسّمى  هنر  شاطئ  فعىل 
يسلكه عىل ما بني اخلورنق واحلرية، وإنام عن يمني 
احلموي،  مياههم،  فيوض  من  فيض  القادسية 

ياقوت، معجم البلدان، ح4 ص292.

خفان: موضع قرب الكوفة يسلكه احلاج أحيانًا، ( 158)

أبو  قال  القادسية،  فوق  هو  قيل  مأسدة،  وهو 

عىل  النسوح  وراء  من  خفان  السكوين:  عبيدة 

بن  عيسى  لولد  قرية  عليها  عني  ثالثة،  أو  ميلني 

من  قريتان  ومها  بخفان،  تعرف  اهلاشمي  موسى 

قرى السواد من طف احلجاز، ... وقال السكري: 

خفان وخفية أمجتان قريبتان من مسجد سعد بن 

معجم  ياقوت،  احلموي،  بالكوفة،  وقاص  أيب 

البلدان، ح2 ص379.

الربية ( 159) جهة  من  الكوفة  قرب  موضع  القطقطانة: 

بالطف، به كان سجن النعامن بن املنذر، وقال أبو 

وبني  بينها  بالطف  القطقطانة  السكوين:  اهلل  عبيد 

خرجت  إذا  مياًل  وعرشون  نيف  مغربًا  الرهيمة 

مقاتل  قرص  إىل  ومنه  الشام،  ُتريد  القادسية  من 

من  خرج  أراد  ومن  الساموة،  ثم  القريات  ثم 

يقرب  حتى  ينحط  ثم  التمر  عني  إىل  القطقطانة 

معجم  ياقوت،  احلموي،  هيت،  إىل  الفيوم  من 

البلدان، ح4 ص374.

من ( 160) املاء  يمسك  ما  العرب  لغة  يف  ثقصاحلاجر: 

فاعول:  وهو  احلاجور  وكذلك  الوادي،  شفة 

وهو موضع قبل معدن النقرة، احلموي، ياقوت، 

معجم البلدان، ح2 ص204.

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص72-71.( 161)

واقصة: منزل بطريق مكة بعد القرعاء نحو مكة، ( 162)

هلا  ويقال  طيء  من  شهاب  لبني  العقبة  وقبل 

واقصة احلزون، وهي دون زبالة بمرحلتني، وانام 

قبل هلا واقصة احلزون ألن احلزون أحاطت هبا من 

كّل جانب...، احلموي، ياقوت، معجم البلدان، 

ح5 ص354.

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص72.( 163)

ص71-70، ( 164) ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 

وانظر  عقيل  بن  مسلم  قتل  طريقة  يف  ص63 

ح5  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن  كذلك، 

ص147-146.

رشاف: قال أبو عبيد السكوين: رشاف بني واقصة ( 165)
التي لبني  والقرعاء عىل ثامنية أميال من األحساء 
وهب، ومن رشاف إىل وأقصه ميالن، وهناك بركة 
تعرف باللوزة، ويف رشاف ثالثه آبار...، احلموي، 

ياقوت، معجم البلدان، ح3 ص331.

حسمى: وهي أرض ببادية الشام، بينها وبني وادي ( 166)
القرى ليلتان، وأهل تبوك يرون جبل حسمى يف 
غربيهم ويف رشقيهم رشورى...، وحسمى أرض 
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غليظة، وماؤها كذلك ال خري فيها، تنزهلا جذام، 
احلموي، ياقوت، معجم البلدان، ح2 ص258.

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص78.( 167)

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص56.( 168)

صفني، ( 169) وقعة  212هـ،  مزاحم  نرصين  املنقري، 
حتقيق ورشح عبد السالم هارون، قم، نرش مكتبة 
هيمن  مطبعة  النجفي،  املرعيش  العظمى  اهلل  آية 

1418هـ، ص163، ص193.

بقرب ( 170) موضع  هو  وصفني،  ص193،  ن،  م. 
الرقة... عىل شاطئ الفرات من اجلانب الغريب بني 
البلدان،  معجم  ياقوت،  احلموي،  وبالس،  الرقة 

ح3 ص414.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص58.( 171)

وهو ( 172) الطيب:  املاء  وهو  العذب  تصغري  العذيب: 
القادسية  وبني  بينه  واملغيثة،  القادسية  بني  ماء 
مياًل،  وثالثون  أثنان  املغيثة  واىل  اميال،  أربعة 
حاج  منازل  من  وهو  متيم،  لبني  واد  هو  وقيل: 
عبد  أبو  وقال  الّسواد،  حّد  هو  وقيل:  الكوفة، 
الكوفة  قادسية  من  خيرج  العذيب  السكوين:  اهلل 
القادسية  وبني  بينها  للفرس،  مسلحة  وكان  اليه، 
حائطان متصالن بينهام نخل وهي ستة اميال فإذا 
احلموي،  املغيثة.  ثم  البادية  دخلت  منه  خرجت 

ياقوت، معجم البلدان، ح4 ص92.

جاءت عند أيب خمنف )وخالف(، مقتل احلسني، ( 173)
ص47.

عذيب اهلجانات: كتب عمر بن اخلطاب إىل سعد ( 174)
بالناس  فأرحتل  كذا  يوم  كان  إذا  وقاص:  أيب  بن 
وعذيب  اهلجانات  عذيب  بني  فيام  تنزل  حتى 
القوادس ورشق بالناس وغرب هبم، وهذا دليل 
معجم  ياقوت،  احلموي،  عذيبني،  هناك  أن  عىل 

البلدان، ح4 ص92.

ص81-80، ( 175) ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 
ص215- ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 

216 بنفس املعنى واللفظ.

ناحية يقال ( 176) الكوفة  نينوى: قال احلموي: وبسواد 
هلا نينوى منها كربالء )بمعنى أن كربالء جزء من 
ناحية نينوى( التي قتل فيها احلسني ، ياقوت 

معجم البلدان، ح5 ص339.

أسد، ( 177) بني  من  غارضة  إىل  منسوبة  الغارضية: 
كربالء،  من  قريبة  الكوفة  نواحي  من  قرية  وهي 

احلموي، مصدر سابق، ح4 ص183.

احلسني ( 178) هبا  مر  التي  القرى  إحدى  وهي  شفية: 
ورغب النزول هبا ومنعه احلر التميمي، الدينوري، 

األخبار الطوال، ص236.

يف ( 179) وهي  الفرات،  شط  عىل  قرية  وهي  العقر: 
وجه  من  إال  هبا  حيدق  الفرات  حصينة،  عاقول 
واحد، وقد اقرتح زهري بن القني النزول هبا، لكن 
الطوال،  األخبار  الدينوري،  منها،  تعوذ  احلسني 

ص226.

كّل ( 180) اعترب  وقد  ص51  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
وهم،  وهو  كربالء  ألسم  مرادفات  القرى  هذه 
الدينوري، األخبار الطوال، ص226، والطربي، 
أعثم  ابن  ص218،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
ص143-142،  ح5  الفتوح،  كتاب  الكويف، 
ابن  ص84،  ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 

طاووس، امللهوف، ص139.

الطربي، ( 181) ص226،  الطوال،  األخبار  الدينوري، 
أعثم  ابن  ص218،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ 

الكويف، كتاب الفتوح، ح5 ص413-142.

الشيخ ( 182) الدفاعية،  القتالية  احلسني  خطة  يف  انظر 
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املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص96-94.

وألزمه ( 183) وأحبسه  ورّشده  أزعجه  به:  جعجع 
الغليظ،  اخلشن  الضّيق  املكان  وهو  اجلعجاع، 
ح1  الوسيط،  املعجم  ورفاقه،  إبراهيم  مصطفى 

ص124- 125.

ص83، ( 184) ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 
الطربي، تاريخ الرسل وامللوك، ح6 ص والنص 

من الشيخ املفيد 218.

ص162، ( 185) ح5  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ  وكذلك 
ص86، وكذلك بنفس املعنى، الدينوري، األخبار 
ح1  احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  كذلك  الطوال، 

ص346.

الدينوري، ( 186) ص45،  احلسني،  مقتل  خمنف،  أبو 
التاريخ،  اليعقويب،  ص229،  الطوال،  األخبار 
ح2 ص169 جعل عدد انصار احلسني بني 62- 
ذكر  وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي،  رجاًل،   72
أن جيش احلسني كان بحدود مخسة وأربعني 
فارسًا ومائة راجل، فيام ذكر املسعودي أن أنصار 
بيته  أهل  من  فارس  مخسامئة  كانوا   احلسني
األرقام  اعىل  وهو  رجل  مائة  ونحو  وأصحابه، 
التي تذكر عن جيش احلسني، لكنه يقول يف مكان 
يوم عاشوراء  قتل مع احلسني  آخر كان مجيع من 
بكربالء سبعة وثامنني مروج الذهب، ح3 ص63، 
  ولعل هذا الفرق حتّقق بسبب سامح احلسني
ملن يرغب من امللتحقني به أن يفارقوه وأن يتخذوا 
من الليل مجاًل، وقد حصل ذلك، مروج الذهب، 
ح3 ص62-63. وذكر أبو خمنف ان جيش عبيد 
اهلل بن زياد بلغ ثامنني ألف فارس من أهل الكوفة 
احلسني،  مقتل  حجازي،  وال  شامي  فيهم  ليس 

وذكر  األرجح،  عىل  فيه  مبالغ  رقم  وهو  ص54 
ألفًا،  عرشون  أمية  بني  جيش  ان  طاووس  ابن 
أصحاب  رؤوس  ان  وقال:  ص145،  امللهوف، 
احلسني  كانت ثامنيًة وسبعني رأسًا فاقتسمتها 
لتتقرب بذلك إىل عبيد اهلل بن زياد واىل  القبائل، 

يزيد بن معاوية، امللهوف، ص190.

اما الشيخ املفيد فقد قال: )كان معه اثنان وثالثون فارسًا 

وأربعون راجاًل، االرشاد، ح11 ق2 ص95.

ابن ( 187) منامك،  يف  رأيته  ما  وهي  رؤيا  مجع  رًؤى 
منظور، لسان العرب، ح4 ص16 مادة رأى.

ابن طاووس، امللهوف، ص98.( 188)

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص17-19، الطربي، ( 189)
أعثم  ابن  ص180،  ح6  وامللوك،  الرسل  تاريخ 
الكويف، مصدر سابق، ح5 ص45-51 يف كتايب 
االرشاد،  املفيد،  الشيخ  للحسني،  الكوفة  أهل 

ح11 ق2 ص39-36.

ابن أعثم الكويف، كتاب الفتوح، ح5 ص52.( 190)

ص33، ( 191) ح5  الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
اخلوارزمي، مقتل احلسني، ح1 ص273.

أبو خمنف، مقتل احلسني، ص57، أبن طاووس، ( 192)
امللهوف، ص47-140.

بعد ( 193) الكوفة  من  مكة  طريق  منازل  من  الثعلبية: 
الشقوق وقبل اخلزيمية، وهي ثلثا الطريق وأسفل 
ياقوت،  احلموي،  الضوجيعة،  له  يقال  ماء  منها 

معجم البلدان، ح2 ص78.

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص75.( 194)

ص76-75، ( 195) ق2  ح11  االرشاد،  املفيد،  الشيخ 
مقتل  خمنف،  أبو  انظر،  واملعنى.  األلفاظ  وبنفس 

احلسني، ص45.
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إبن أعثم الكويف، الفتوح، ح5 ص45-143.( 196)

أبن طاووس، امللهوف، ص151، وبنفس املعنى ( 197)
واللفظ تقريبًا، أبو خمنف، مقتل احلسني، ص66، 

الشيخ املفيد، االرشاد، ح11 ق2 ص91.

أبن طاووس، امللهوف، ص138.( 198)

بالكرس، ( 199) باألمر  برم  مصدر  بالتحريك:  م:  الرَبَ
َبِرم ضجر، أبن منظور، لسان  برمًا أذا سئمه فهو 

العرب، ح1 ص401 مادة برم.

إبن طاووس، امللهوف، ص126.( 200)

امللهوف، ص93-92.( 201)

ابن ( 202) وذكرها  ص101،  امللهوف،  طاووس،  ابن 
بن جعفر حينام  اهلل  عبد  أنه خاطب  أعثم ونسب 
يزيد  من  األمان  له  يأخذ  ان  احلسني  عىل  عرض 
عىل نفسه وماله وولده وأهل بيته، كتاب الفتوح، 

ح5ص11-115

الصحيح قبله.( 203)

مصطفى ( 204) اخلري،  من  والنصيب  احلظ  اخلالق: 
إبراهيم ورفاقه، املعجم الوسيط، ح1ص252.

ج8ص26-( 205) الفتوح،  كتاب  الكويف،  أعثم  ابن 
28تفاصيل. 

ح6ص217-( 206) وامللوك،  الرسل  تاريخ  الطربي، 
الفتوح،  كتاب  الكوعي،  أعثم  ابن   ،218
االرشاد،  املفيد،  الشيخ  ح5ص123-122، 
احلسني،  مقتل  اخلوارزمي،  ص82  ح11ق2 
الرؤيا  هذه  يضع  املفيد  الشيخ  لكن  ح1ص324 
بعد رحيله من قرص بني مقاتل، وهذا القرص كان 
التمر والشام، وقال السكوين: هو قرب  بني عني 
القريات، وهو منسوب إىل  ثم  القطقطانه وسالم 
التميمي، احلموي،  مقاتل بن حسان بن ثعلبة... 

ياقوت، معجم البلدان، ح4ص364.

إبن طاووس، امللهوف، ص159-158.( 207)

إبن طاووس، امللهوف، ص126-125.( 208)

إبن طاووس، امللهوف، ص126-125.( 209)

ت ( 210) القمي  حممد  بن  جعفر  القاسم  ابو 
ط1،  الزيارات،  كامل  367هـ/977م 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  بريوت، 

1430هـ/2009م، ص81.

مكتبة البحث )املصادر(

ابن األثري، عز الدين أبو احلسن عيل بن حممد بن . 1
الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  حممد 

ت930هـ/ 1232م.

* الكامل يف التاريخ، بريوت، دار صادر، 1385هـ/ 
1965م.

ت288هـ/900م . 2 سهراب،  سريابيون،  ابن 
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 The Historic path of Visiting Imam Al-Hussein 

 Forty Days after his Martyrdom (Al-Arbaiyniah)

Emergence and Development

M. A. Intisar A. Mohsin Al-Saadi

Univiersity of Baghdad - College of Education for Women 

Abstract

'Al-Arbaiyniyah' visit to Imam Al-Hussein's holy shrine is part of the Shiite heritage and 
it became a habit as well as a tradition. The biography of  'Ashuraa' and the symbolic funeral 
traditions are now present in all religious occasions and are represented by visiting Imam 
Al-Hussein every forty days after his martyrdom anniversary as a message of the spiritual 
connection between people and the Prophet Mohammed and his family (peace be upon them).

The Shiite Imams' speeches confirm the importance of this visit as a 'Husseiniyate' tradition 
which sheds light on the reality of the eternal conflict between the right and the untrue. This visit 
also represents the identity of the nation reflecting the real belonging to the brilliant school of 
Islam. It is thus a resurrection of the message of the Prophet Mohammed (Peace be upon him) 
who says: 'Hussein is from me and I am from Hussein' and to that path of struggle which was 
then followed by the Imams of the Prophet's family. Furthermore, it is considered a hard test in 
terms of commemoration and fighting for its revival.This research studies the historic path of 
'Al-Arbaiyniyah' visit; its emergence and development and what have been associated with it 
in terms of traditions and rituals. It also explains the significance of these traditions and their 
social and political effects on the individual and the society as well.God dictates this tradition 
as a spiritual uprising of martyrs within a period of forty days; from the 10th of Moharram to 
the 20th of Sufar (Hijri months). It is the period which starts with the anniversary of Imam Al-
Hussein's martyrdom and the captivity of his family who had been taken to the city of Kufa then 
to Damascus and then returned to Karbala in a long trip which lasted forty days.

This research starts with an introduction followed by three chapters and ends with a 
conclusion. The first chapter reviews historically the evidence which confirm the significance 
of this visit by citing what the Imams of Shiite (peace be upon them) mentioned and called for. 
The second chapter remarks the evolution of the traditions that are performed during this visit. 
In chapter three, the researcher sheds light on the most important social consequences of 'Al-
Arbaiyniyah' visit and the continuity of the traditions till the present time as well as the role of 
the community of Karbala and the social solidarity that have been achieved so far.
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امللخص

تعّد زيارة األربعني أهم مناسبة لدى املؤمنني وجزء من الرتاث الشعبي لدهيم، ويبلغ اإلهتامم هبا ذروته 
حتى أصبحت عادة وتقليدًا، كام أضحت سرية عاشوراء وجمالس العزاء مالزمة لكّل مناسبة دينية شيعية، 
إذ يتىل يشء من سرية احلسني، حيث أصبح احلسني حارضًا يف ذهن املؤمنني ويف كّل املناسبات الدينية 
الشيعية األخرى، مُتثِّل زيارة أربعينية اإلمام احلسني النشأة والتطور، أحد أهم روافد استمرار االرتباط 
البرشي بقضية أهل بيت رسول اهلل وهي القضية احلسينية التي أبكتهم دماء وأسالت عىل التاريخ أهنار 
الدموع، إذ أّكدت أحاديث األئّمة عىل أمهّية زيارة األربعني، فالشعائر احلسينية تسّلط الضوء عىل حقيقة 
الرصاع األبدي بني احلّق والباطل، بل وتشّكل هوية األمة وتعطيها ذلك االنتامء احلقيقي ملدرسة االسالم 
الناصعة لذلك فإهنا مُتثِّل امتدادًا لرسالة النبي حممد حينام قال: )حسني منّي وأنا من حسني( وذلك النضال 
ل امتحانًا واختبارًا عسريًا من حيث إحياؤها أو حماربتها. الذي سار عليه أئمة أهل البيت، كام أهنا ُتشكِّ

مراسيم  من  هبا  أرتبط  وما  والتطّور  النشأة  األربعني  لزيارة  التأرخيي  املسار  دراسة  البحث  هذا  تناول 
الدينية  النواحي  من  واملجتمع  الفرد  عىل  ونتائجها  وفاعليتها  الشعائر  هذه  أمهية  وتوضيح  وطقوس، 
األطهار من حني  وآله  الشهداء  تكون هنضة سيد  أن  اهلل سبحانه  إرادة  إذ شاءت  والسياسية،  واالجتامعية 
شهادته يف العارش من حمرم عام 61 للهجرة يف كربالء حتى العرشين من صفر من ذات السنة، وهي مدة 
مّثلت مسرية الّسبايا من كربالء إىل الكوفة ومن ثم إىل دمشق يف الشام والعودة إىل كربالء املقدسة، وما مسري 

املؤمنني اليوم وبأعداد مليونية إىل كربالء مشاة من مجيع أنحاء العامل إاّل تذكري بمسرية كربالء اخلالدة.

م هذا البحث إىل مقّدمة وثالثة حماور وخامتة تطرق املبحث األول، إلعطاء نبذة تارخيية عن ثبوت  ُقسِّ
زيارة األربعني نّصًا وتأرخيًا واهم روايات األئمة املعصومني يف خصوصية يوم األربعني وفضل زيارة اإلمام 
احلسني يف ذلك اليوم، بينام تطرقنا يف املبحث الثاين لدراسة نشأة وتطور الشعائر احلسينية املتبعة يف زيارة 
األربعني، ويف املبحث الثالث قمنا بتسليط الضوء عىل أهم املعطيات االجتامعية لزيارة األربعني وديمومة 
تكثيف الشعائر احلسينية حتى يومنا هذا املتمّثلة باملراسيم والطقوس ودور املجتمع الكربالئي يف إحيائها، 

فضاًل عن دورها يف حتقيق التآزر والتضامن االجتامعي.

وخالصة القول احتّلت زيارة أربعينية اإلمام احلسني امهية خاصة يف نفوس املؤمنني ملكانتها العريقة، 
فقد تظافرت الروايات الواردة عنهم أن لزائر احلسني وملعظم شعائره واملقيم العزاء عليه أجرًا ال مثيل 

له.
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املقدمة

والسالم  والــصــالة  العاملني  رّب  هلل  احلمد 
آله  وعىل  حممد  النبيني  وخاتم  املرسلني  سيد  عىل 

الطيبني الطاهرين. 

 تكمن أمهية دراسة أربعينية اإلمام احلسني
صورًا  إعطائنا  عىل  قدرهتا  يف  والتطّور  النشأة 
يف  السائدة  والطقوس  طبيعةالشعائر  عن  خمتلفة 
زالت جتسيدا  كانت وال  التي  الكربالئي  املجتمع 
إليها  يتّطلع  كان  التي  الّسامية  األهــداف  لتلك 
اإلمام احلسني يف ظل دولة اجلور واإلرهاب 
إذ  اإلسالمية،  القيم  ورضب  احلقوق  وانتهاك 
التسلط  مظاهر  ضد   احلسني اإلمام  انتفض 
فكرية  ــورة  ث  ثورته فكانت  واالســتــبــداد، 
وإيامنية وجهادية ال ينضب معينها مادامت الدنيا 
وكان هلا صداها املؤثر منذ استشهاده يف عام 
61 هـ وحتى يومنا هذا، ورغم مرور ما يزيد عىل 
فإن  اخلالدة،  الواقعة  هذه  عىل  قرنًا  عرش  الثالثة 
تلك  يستلهمون من  العامل  احلرية يف  إىل  املتطّلعني 
الثورة اخلالدة املواقف الصلبة والشجاعة من أجل 
نجاح حتقيق مطالبهم ورفع الظلم عنهم وكيف ال 
سعادة  إاّل  املوت  أرى  ال  »إين   :القائل وهو 

واحلياة مع الظاملني إال برما«. 

للبحث  واسعًا  جماالً  احلسينية  الثورة  لت  شكَّ
وهذا  واملواقف،  العرب  واستخالص  والدراسة 
ما سنعرفه تفصياًل من خالل هذا البحث املوجز 

بإذن اهلل تعاىل.

مقدمة  إىل  يقّسم  أن  الدراسة  طبيعة  اقتضت 
االول  املبحث  ُكّرس  إذ  وخامتة،  مباحث  وثالثة 
األربعني  زيــارة  ثبوت  عن  تارخيية  نبذة  إلعطاء 
املعصومني  األئمة  ــات  رواي وأهــم  وتأرخيًا  نّصًا 
اإلمام  زيارة  وفضل  األربعني  يوم  خصوصية  يف 
ل املبحث  احلسني يف ذلك اليوم، يف حني شكَّ
احلسينية  الشعائر  تطّور  لدراسة  مدخاًل  الثاين 
املتبعة يف زيارة األربعني وما أرتبط هبا من مراسيم 
وطقوس، وتوضيح أمهية هذه الشعائر وفاعليتها 
ونتائجها عىل الفرد واملجتمع من النواحي الدينية 
يف  ُنرّكز  أن  وحاولنا  والسياسية،  واالجتامعية 
االجتامعية  املعطيات  أهم  عىل  الثالث  املبحث 
املشاعر  عمق  عن  عرّبت  والتي  األربعني  لزيارة 
جتسدت  والتي  املسلمني  ذاكرة  يف  عاشوراء  نحو 
حتى  احلسينية  والشعائر  العزاء  إقامة  باستمرارية 

يومنا هذا.

من  متنّوعة  جمموعة  عىل  الدراسة  اعتمدت 
املصادر، يأيت يف مقدمتها كتاب مأساة احلسني بني 
الكايش،  الوهاب  عبد  للشيخ  واملجيب  السائل 
مسائل  حتصيل  إىل  الشيعة  وســائــل  وتفصيل 
الرشيعة للمؤلف حممد بن احلسن بن احلر العاميل 
فضاًل عن كتاب )املوروثات والشعائر يف كربالء( 
للباحث سلامن هادي آل طعمة وكتاب )تراجيديا 
للباحث  الشيعي(  اخلطاب  سوسيولوجيا  كربالء 
إبراهيم احليدري، وغريها من الكتب التي كان هلا 
القيمة،  باملعلومات  البحث  إغناء  يف  األكرب  األثر 
مهمة  جمموعة  عىل  أيضًا  الدراسة  اعتمدت  كام 
بالتفصيالت  حافاًل  سّجاًل  بوصفها  البحوث  من 



79 8

انتصار عبد عون السعدي

الدراسة، يأيت يف مقدمتها جمموعة  األساسية هلذه 
البحوث املنشورة والتي ألقيت ضمن الندوة التي 
عقدت يف لندن عام 1996م املوسومة بـ )دراسات 
األثر  هلا  كان  احلضاري(  ودورهــا  كربالء  حول 
الكبري يف إغناء الدراسة، وغريها من املصادر التي 
تنّوعت ما بني كتب اجنبية وعربية، إذ كانت رافدًا 
مدَّ البحث بمعلومات وافية عن طبيعة الدراسة. 

 املبحث األول: 

ثبوت زيارة األربعني نّصًا وتأرخيًا

زيارة  أمهّية  عىل   األئّمة أحاديث  أّكدت 
عيّل  بن  احلسن  ــام  اإلم جعلها  حتى  األربــعــني، 
العسكرّي )233-260هـ( من سيامء املؤمن 
فقال: »عالمات املؤمن مخس: صالة إحدى 
باليمني،  والّتخّتم  األربعني،  ــارة  وزي ومخسني، 
وتعفري اجلبني واجلهر ببسم اهلل الرمحن الرحيم)1(، 
فكانت هذه أقدم إشارةوردت يف زيارة األربعني. 
ــارة  زي عــىل   العسكرّي اإلمـــام  تأكيد  وإّن 
وال  الزيارة،  هبذه  الشيعة  يتمّسك  لكي  األربعني 
بأّيام   احلسني ــام  اإلم أمر  إحياء  يف  يكتفوا 
عاشوراء، ولتبّيني حقيقة مظلومية الّسبايا، وأمّهية 

إحيائها.

 ،وُروي عن حممد بن مسلم عن أيب جعفر
إتيانه  فإن  احلسني،  قرب  بزيارة  شيعتنا  »ُمُروا  قال: 
مفرتض عىل كّل مؤمن يّقر للحسني باإلمامة 
عن  األمحسّية  سعيد  ُأم  وعن  وَجــّل«،  عزَّ  اهلل  من 

أيب عبد اهلل الصادق )83-148هـ( ، قالت: 
»قال يل: يا ُأم سعيد، تزورين قرب احلسني؟: قلت: 
نعم، فقال يل: زوريه، فإن زيارة قرب احلسني واجبة 

عىل الرجال والنساء« )2(.

 كام وردت روايات عن األئمة املعصومني
اإلمام  زيارة  وفضل  األربعني  يوم  خصوصية  يف 
ففي  اليوم،  ذلك  يف   )احلسني)626-680م
مستدرك الوسائل للنوري عن زرارة بن اعني عن 
أيب عبد اهلل الصادق أنه قال: »إن الّسامء بكت 
عىل احلسني أربعني صباحًا بالدم، واألرض بكت 
عليه أربعني صباحًا بالّسواد، والّشمس بكت عليه 
واملالئكة  واحلمرة،  بالكسوف  صباحًا  أربعني 
امرأة  اختضبت  وما  صباحا  اربعني  عليه  بكت 
حتى  رجلت  وال  اكتحلت  وال  أدهنت  وال  منا 
زلنا يف عربة من  زياد وما  بن  اهلل  أتانا رأس عبيد 

بعده«)3(.

الثالث  يف   احلسني اإلمام  جسد  ُدفن  لقد 
ولكن  أيام  بثالثة  مقتله  بعد  أي  املحّرم  من  عرش 
الــرمــاح  ــراف  أطـ عــىل  بقي   احلسني رأس 
وبأيدي األعداء وبني يدي ابن زياد ويزيد )لعنهام 
اهلل( حتى أعاده اإلمام زين العابدين)38-94هـ( 
إىل كربالء عندما رجع من األس وأحلقه باجلسد 
أي  مقتله  من  يومًا  أربعني  بعد  وذلك  الرشيف، 
األقوال  أصّح  وهذا  صفر،  شهر  من  العرشين  يف 

وأقرهبا إىل االعتبار)4(.

تفد  إذ  نت زيارة األربعني،  املناسبة تكوَّ وهبذه 
يوم  كربالء  إىل  الزائرين  وآالف  العزائية  املواكب 
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بدور  يقومون  فكأهنم  صفر  شهر  من  العرشين 
الرسالة  وبنات   السجاد لإلمام  االستقبال 
 ،احلسني رأس  ومعهم  الشام  من  العائدين 
ويف الوقت نفسه جيدّدون االحتفال بذكرى مرور 
هنا  من   ،)5(احلسني شهادة  عىل  يومًا  أربعني 
أنه  إذ   ،احلسني اإلمام  أربعينية  زيارة  بدأت 
 البيت أهل  رؤوس  فيه  رجعت  الذي  اليوم 

إىل أبداهنم يف كربالء.

نفيًا،  أو  إثباتًا  اختلفوا،  قد  الباحثون  كان  وإذا 
من  العرشين  يف  كربالء  إىل  الّسبايا  رجوع  حول 
الصحايب  ورود  عىل  مجيعًا  اتفّقوا  فإهّنم  َصفر، 
لزيارة  كربالء  إىل  األنصارّي)6(  اهلل  عبد  بن  جابر 
بعد  الّتاريخ  ذلــك  يف   احلسني اهلل  عبد  أيب 
قتل  نبأ  عليه  عظم  فقد  يومًا،  بأربعني  استشهاده 
احلسني وهو يف املدينة فخرج منها متوّجهًا إىل 
كربالء لزيارة قرب اإلمام احلسني واصطحب 
معه رجاًل يقال له بن عطّية العويّف)7( وغالمًا له، 
عرش  التاسع  يوم  كربالء  إىل  وصوله  ــادف  وص
بيوم واحد،  البيت  قبل ورود أهل  من صفر، أي 
الفرات،  بامء  اغتسل  فلام وصل جابر إىل كربالء، 
عطّية  برفقة   احلسني اإلمام  قرب  إىل  توّجه  ثم 
عاٍل  بصوت  صاح  ثّم  بالبكاء،  فأجهش  العويّف، 
ثالث مّرات: يا ُحسني، يا ُحسني، يا ُحسني... ثّم 
قال: َحبيٌب ال جُييُب َحبيَبُه وَأّنى َلَك بِاجلَواِب َوَقْد 
ُشطَِحْت َأْوداُجَك َعىل َأْنباجَك، َوُفِرقَّ َبنْيَ َرْأِسَك 
 َوَبَدنَِك، َفَأْشَهُد َأنََّك اْبُن النَّبِيِّنَي َواْبُن َسيِِّد امْلُْؤِمننَِي
َوَخاِمُس  ــَدى  اهْلُ َوَسِليِل  التَّْقَوى  َحِليِف  ــُن  َواْب
َفاطَِمَة  َواْبُن  النَُّقَباِء  َسيِِّد  َواْبُن  الِكساِء  َأْصَحاِب 

ــْد  َوَق َكــَذلِــَك  َتكوُن  ما  ــَك  َل َومــا  النَِّساِء  ــَدِة  َســيِّ
حْجِر  يف  َوُرّبيَت  الـُمْرَسلني،  َسيِِّد  َكفُّ  ْتَك  َغذَّ
القرب،  حول  ببرصه  جال  ثّم  الـُمتَّقني........ 
َحلَّْت  التي  األَْرواح  ُتها  َأيَّ َعَلْيُكْم  الُم  السَّ وقال: 
ُكْم َأَقْمُتُم  بِفناِء احلَُسنْيِ َوَأناَخْت بَِرْحِلِه، َوَأْشَهُد َأنَّ
الَة َوآَتْيُتُم الّزكاَة، َوَأَمْرُتْم بِالـَمْعروِف َوهَنَْيُتْم  الصَّ
اهللَ  َوَعَبْدُتُم  الـُمْلِحديَن،  َوجاَهْدُتُم  الـُمنَْكِر  َعِن 
بِاحلَقِّ  دًا  حُمَمَّ َبَعَث  َوالــذي  الَيقنُي،  َأتاُكُم  َحّتى 
َنبِيًَّا، َلَقْد شاَرْكناُكْم فيام َدَخْلُتْم فيِه، ثم توّجه نحو 
اهلل  بح  ُيسَّ وكان  وخشوع  هبدوء  الطاهرة  القبور 
يف  اخلطى  قرصِّ  عطية  بن  لصاحبه  ويقول  وهيلله 
زيارة احلسني فإين سمعت رسول اهلل يقول: »إن 
اهلل سبحانه  عند  حسنة  بكّل خطوة  احلسني  لزائر 
 وتعاىل، وملا أتّم جابر زيارة قرب اإلمام احلسني
وسلم  حوله  الــكــرام  الّشهداء  قبور  إىل  توّجه 
أشهد  هلم:  قال  ثم  حتية  أحسن  وحّياهم  عليهم 
اجلزيل  األجر  من  فيه  أنتم  فيام  شاركناكم  قد  أننا 
عند اهلل سبحانه وتعاىل)8(. وأّما بخصوص زيارة 
اإلمام احلسني املعروفة فهي مروية عن اإلمام 
األربعني:  زيــارة  يف  قــال  حيث   ،الصادق
السالم عىل ويّل  فتقول:  النهار  ارتفاع  »تزور عند 
اهلل وحبيبه، السالم عىل خليل اهلل ونجيبه....« )9(. 

واديًا  هنبط  ومل  كيف؟  العويف  عطّية  له:  فقال 
ُفّرق  قد  والقوم  بسيف  نعُل جباًل ومل نرضب  ومل 
بني رؤوسهم وأبداهنم وُأؤمتت أوالدهم وأرملت 
األزواج فقال له جابر: )إيِّن سمعُت حبيبي َرسوَل 
َومن  َمعهم  كاَن  َقْومًا  َأَحبَّ  )َمْن  َيقوُل:   ِاهلل
بعث  والذي  عملهم  يف  َك  ُأرْشِ َقوم  َعمل  َأَحــبَّ 
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حمّمدًا باحلقِّ َنبِّيًا إِنَّ نِيَّتي َونِيََّة َأْصحايب عىل ما َمىض 
َعليه احلسنُي َعليِه السالم َوَأصحابُه()10(. 

يف  ــصــاري  األن اهلل  عبد  بــن  جابر  التقى  ثــم 
قرب  عند   العابدين زين  باإلمام  الثاين  اليوم 
جرى  ما  تفاصيل  إىل  منه  واستمع   احلسني
 ،هناك فكثر البكاء والعويل حول قرب احلسني
والنواحي  السواد  أهل  قبل  من  املآتم  وأقيمت 
 احلسني قرب  لزيارة  توافدوا  قد  كانوا  الذين 
الرسالة واستمروا عىل  العابدين وبنات  عىل زين 
زين  ارحتــل  ذلك  بعد  ثم  أيــام  ثالثة  احلــال  تلك 
سريه  مواصاًل  كربالء  من  بالعائلة   العابدين

نحو املدينة املنورة)11(.

حّق  يف   النّبّي أحاديث  جابر  سمع  وقــد 
 احلَسنني مكانة  وملس   احلسني اإلمــام 
هذا  يتوّجه  أن  عجب  فال  املصطفى،  قلب  من 
الّصحايّب اجلليل، عىل كرب سنّه، إىل كربالء عندما 

سمع بام حّل بسبطي النّبّي صلوات اهلل عليهام.

وتقول الروايات أيضًا: أن يزيد أمر برّد الّسبايا 
املنورة يف احلجاز  املدينة  الشام إىل  واألسارى من 
من  مجاعة  إرشاف  حتت  بــالــرؤوس  مصطحبني 
األنصاري)12(،  بشري  بن  النعامن  يرأسهم  العرفاء 
فلام بلغ الركب أرض العراق يف طريقه إىل مدينة 
مّر  للدليل:   السيدةزينب الرسولقالت 
بنا عىل طريق كربالء ومىض هبم حتى ارشفوا عىل 
اهلل  عبد  بن  جابر  وكان  املشؤومة،  القتل  ساحة 
األنصاري الصحايب اجلليل ومجاعة من بني هاشم 
لزيارة  العراق  وردوا  قد  الرسول  آل  من  ورجال 

قرب احلسني، إاّل أن السيد ابن طاووس، أحد 
ذكر  قد  كان  )589-664هـــ(،  البارزين  العلامء 
هذه الرواية، ولكن دون أن يذكر بأهنا قد حدثت 
وملا   »احلسني استشهاد  من  يومًا  أربعني  بعد 
رجعت نساء احلسني وعياله من الشام وبلغوا 
إىل العراق، قالوا للدليل: مّر بنا عىل طريق كربالء، 
فوصلوا إىل موضع املرصع، فوجدوا جابر بن عبد 
هاشم  بني  من  ومجاعة  اهلل(  )رمحه  األنصاري  اهلل 
قرب  لزيارة  وردوا  قد   الرسول آل  من  ورجاالً 
وتالقوا  واحــد  وقــت  يف  فتوافوا   ،احلسني
املقرحة  املآتم  وأقاموا  واللطم،  واحلزن  بالبكاء 
السواد،  ذلك  نساء  اليهم  واجتمعت  لألكباد، 

وأقاموا عىل ذلك أيامًا « )13(. 

نجد مما تقّدم، أن هذه احلادثة مؤرّش تأرخيي إىل 
بداية انطالق طقوس احلداد يف يوم األربعني عىل 
البكاء واللطم ومظاهر  إذ يظهر أن   ،احلسني
احلزن كانت العالمة املميزة ملامرسة طقوس احلداد 

عىل احلسنيبعد استشهاده مبارشة. 

املبحث الثاني: 

نشأة الشعائر احلسينية يف زيارة األربعني وتطّورها

تطور  لدراسة  مدخاًل  املبحث  هــذا  ل  ُيشكِّ
الشعائر احلسينية املتبعة يف زيارة األربعني وما ارتبط 
هذه  أمهية  وتوضيح  وطقوس،  مراسيم  من  هبا 
واملجتمع  الفرد  عىل  ونتائجها  وفاعليتها  الشعائر 
إذ  والسياسية،  واالجتامعية  الدينية  النواحي  من 
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كربالء  بمأساة  احلسيني  العزاء  مراسيم  ارتبطت 
الدامية مثلام ارتبطت بتأريخ احلزن والشهادة، فال 
حيزن  ومل  كربالء  أرض  مثل  مدماة  أرض  توجد 
يف  سيام  وال  املؤمنني  حزن  مثل  فقيده  عىل  شعب 
احلزن  أصبح  حتى   ،احلسني عىل  الــعــراق 
والعزاء سمة من سامت شخصية الفرد العراقي يف 

الوسط واجلنوب)14(.

مراسيم  جمموعة  احلسينية  بالشعائر  يقصد 
مكان  كــّل  يف   البيت أهــل  أحباب  يؤدهيا 
وإقامة   احلسني زيــارة  من  حضور،  فيه  هلم 
املجالس احلسينية والبكاء عليه، وقد طغت تسمية 
الشعائر عىل مراسيم احلزن عىل سيد الشهداء، إذ 
أهنا اختّصت بذكر اإلمام احلسني)15(، قال اهلل 
ْم  سبحانه وتعاىل يف كتابه العزيز َذلَِك َوَمن ُيَعّظِ
فَإِنََّها ِمن َتْقَوى الُْقلُوِب)16(، وتأيت   ِ َشَعائَِر اللَّ
أربعني  يوم  يف  احلسينية  الشعائر  إقامة  خصوصية 
صفر  من  العرشين  املصادف   احلسني اإلمام 
الرشيف  الرأس  رجوع  ذكرى  مع  تتزامن  كوهنا 
من الشام إىل العراق، ودفنه مع اجلسد الطاهر يف 
هذااليوم، وهي مّدة مّثلت مسرية السبايا من كربالء 
إىل الكوفة ومن ثم إىل دمشق يف الشام والعودة إىل 
كربالء املقّدسة، وما مسري املؤمنني اليوم وبأعداد 
العامل إال  مليونية إىل كربالء مشاة من مجيع أنحاء 
اليوم  تذكري بمسرية كربالء اخلالدة، وُيسّمى هذا 
استذكارا  الشعائر  فتقام  الرأس(،  )َمَرد  فيالعراق 
د األحزان، ومنذ ذلك  هلذه احلادثة األليمة فُتتجدَّ
اليوم وهو العرشون من صفر، أصبح هذا التاريخ 
إىل  الزائرين  من  اآلالف  مئات  فتتوافد  مشهودا 

الشعائر  لزيارة اإلمام احلسني واقامة  كربالء 
وجتديد هذه الذكرى املؤملة، كام ونالحظ ان عدد 
اإلنسان  يف  التكامل  جانب  ُيمثِّل  ذاته  األربعني 
قال أبو عبد اهلل الصادق: »إذا بلغ العبد ثالثًا 
أربعني سنة  بلغ  وإذا  أشّده  بلغ  فقد  وثالثني سنة 
من  حفظ  وقال: »من  منتهاه«)17(،  بلغ  فقد 
فقيهًا  القيامة  يوم  اهلل  بعثه  حديثًا  شيعتنا أربعني 

عاملًا فلم يعذبه«)18(.

 لقد شاء اهلل أن تكون قضّية اإلمام احلسني
التي  استثنائية يف كّل جوانبها، ومن االستثناءات 
امتازت هبا قضية اإلمام احلسني ما ُيقام عىل 
العزاء عىل مصابه  اإلمام احلسني من جمالس 
والشعائر  واإلطعام  عليه  والبكاء  احلزن  وشدة 
وصفر  حمرم  شهري  يف  األخرى  اخلدمات  وبقية 
يفوق مجيع املجالس التي تقام عىل باقي املعصومني 
مناسبة  كّل  يف  لزيارته  الرحال  وشّد  العام،  طيلة 
فإن  وغريها  مجعة  ليلة  كّل  ويف  مهمة،  اسالمية 
وسائر   النبي من  ذلك  عىل  احلّث  من  ورد  ما 
أي  شان  يف  يرد  مل  احلسني  بشأن   املعصومني
الواردة  الروايات  تظافرت  فقد  منهم،  معصوم 
عنهم أن لزائر احلسني وملعظم شعائره واملقيم 
العزاء عليه أجرًا ال مثيل له، ألن اهلل تعاىل شاء ان 
استثنائية،  قضية   احلسني اإلمام  قضية  تكون 
 األكرم النبي  االســـاس  ــذا  ه عــىل  وتعامل 
الزهراء  فاطمة  وموالتنا  املؤمنني  امري  واإلمــام 
اإلمــام  بعد  من  األئمة  وبّقية  احلسن  واإلمـــام 
وسالمه  اهلل  صلوات  املهدي  االمــام  إىل  احلسني 
بحق   املهدي اإلمــام  قال  إذ  أمجعني،  عليهم 
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مثله بحّق أي معصوم  يرد  مامل   جده احلسني
 قوله املعصومني)19(، ومنها  أجداده  من 
»وألبكني عليك بدل الدموع دما«)20(، فمثل هذا 
القول مل يصدر من اإلمام املهدي بحّق أي من 

.أجداده الّطاهرين حتى جّدته الزهراء

لذكرى  واالحتفال  احلــداد  مظاهر  إقامة  إن 
بدأت  إذ  جــدًا،  قديمة  هي  واألربعني  عاشوراء 
عىل  والبكاء  للنوح  واالجتامعات  العزاء  جمالس 
عىل  قليلة  ــام  اي ــرور  م احلسنيبعد  مــأســاة 
الضواحي  أهــل  بتوافد  ــك  وذل  ،مرصعه
والسواد إىل كربالء بعد رحيل اجليش، واجتامعهم 
عاد  وملا   ،احلسني قرب  حول  ونساًء  رجــاالً 
كربالء  إىل  الشام  من   العابدين زين  اإلمــام 
حول  جمتمعني  السواد  أهل  وجد  األربعني  يوم 
واحلداد  باحلزن  الشهداء  وقبور   احلسني قرب 
الصحايب  يتقّدمهم  والعويل  بالبكاء  فاستقبلوه 
اهلل  )رمحــه  األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر  اجلليل 
املنورة  املدينة  إىل  البيت  أهــل  عــاد  وملــا  تعاىل( 
استقبلهم الناس باحلداد واألسى والنوح والبكاء 
واحــدة،  ضجة  اليوم  ذلــك  يف  املدينة  وضّجت 
رسول  فيه  مــات  كيوم  اليوم  ذلــك  صــار  حتى 
املدينة  أنحاء  العزاء يف  ُأقيمت جمالس  ثم   ،اهلل
اإلمام  جملس  فكان  هاشم  بني  حي  يف  والسيام 
 زينب العقيلة  وجملس   العابدين زين 
أم  وجملس   احلسني زوجــة  الرباب  وجملس 
البنني أم العباس بن عيل، وغريها متأل أجواء 
املدينة بالكآبة واحلزن واحلداد، وكان اإلمام زين 
العواطف  إلثارة  فرصة  كّل  يغتنم   العابدين

ذلك  فمن  اجلامهري  نفوس  يف  املأساة  ذكر  وإحياء 
مثاًل: سمع ذات يوم رجاًل ينادي يف السوق 
اليه  فتوّجه  أنا رجل غريب،  ارمحوين  النّاس  )أهيا 
اإلمام وقال له لو قدر لك أن متوت يف هذه 
اكرب  اهلل  الرجل:  فقال  بال دفن،  تبقى  فهل  البلدة 
كيف أبقى بال دفن وأنا رجل مسلم وبني ظهراين 
 العابدين زيــن  ــام  اإلم فبكى  مسلمة،  أمــة 
أيام  ثالثة  تبقى  أبتاه  يا  عليك  أسفاه  وا  وقــال: 
واستمر   ،اهلل رسول  بنت  ابن  وأنت  دفن  بال 
التمّسك  عىل  شيعتهم  حيّثون   اهلدى أئمة 
 احلسني ــام  اإلمـ استشهاد  ذكـــرى  بإحياء 
احلكام  مارسه  الــذي  والضغط  ــاب  اإلره رغــم 
للشعراء  أبواهبم  يفتحون   وكانوا ضّدهم 
واملعّزين منذ عرص اإلمامني الباقر)57-114هـ( 
الرضا  عيل  االمــام  عرص  حتى   والصادق
العبايس  اخلليفة  عهد  يف   )148-203هـ(
املأمون )813-833م( الذي توّسعت فيه شعائر 
من  بتأييد  العزاء  جمالس  وانترشت   ،احلسني
اإلمام الرضا ودعم من املأمون، فكانت دار 
فيها  يستمعون  بالناس  تزدحم   الرضا اإلمام 
والتشويق  احلث  وكلامت   احلسني رثــاء  إىل 

.)21(والتشجيع من اإلمام

التّوابني عىل  ويف سياق متصل، عّززت حركة 
إقامة الشعائر احلسينية وتّوسعها وُتعّد أّول حركة 
يف  الطف  واقعة  بعد  األمــوي  احلكم  ضّد  ثورية 
القرن السابع امليالدي يف األول من شهر ربيع الثاين 
الثقفي)22(،  عبيد  أيب  بن  املختار  بقيادة  عام65هـ 
اخلــزاعــي)23(حــني  رصد  بن  سليامن  والصحايب 
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األموي  احلكم  ضّد  مقاومة  حركة  بــأّول  قاموا 
هذا  فأصبح  احلسني«  لثارات  »يا  ورفعوا شعار- 
الشعار هتاف مجاهريي تطلقه آالف احلناجر بوجه 
ل  فشكَّ يوم  بعد  يومًا  يكرب  وأخذ  األموية  السلطة 
أّول نواة إلطالق هذه الشعائر، فكان املختار أّول 
لذكرى  إحياءًا  الكوفة  يف  داره  يف  مأمتًا  أقام  من 
يف  تتعاىل  احلسينية  املناجاة  وكانت  عاشوراء)24( 
وتتحرك  الندب  فيقام  وبيوتاهتا،  الكوفة  ــة  أزّق
املشاعر التي تتحول إىل غضب يدفعهم وحيّضهم 
عىل األخذ بثأر احلسني من قاتليه، كام أرسل بعض 
اإلمام  عىل  للندب  الكوفة  شــوارع  إىل  النادبات 
احلسني  قرب  عند  مأمتًا  التوابون  أقام  كام  احلسني 
عليه  ويرتمحون  ويترّضعون  ويبكونه  يرثونه  وهم 

وعىل أصحابه)25(.

النواة  كّونت  التي  هي  احلركة  تلك  أن  ويبدو 
عاشوراء  يوم  يف  العزاء  مراسيم  إلقامة  األوىل 
بالندم  الكوفة  أهــل  شعر  ان  فبعد  واألربــعــني، 
بعض  فكان   ،حممد الرسول  سبط  ملقتل  املرير 
املنارصين ألهل البيت يذهبون إىل كربالء للتجمع 
الندم  إلظهار  عام  كّل  يف   احلسني قرب  حول 
واقعة  يف  نرصته  عن  لتقاعسهم  املغفرة  وطلب 
اجلذور  كونت  التي  الدامية  املأساة  تلك  كربالء، 
فكانت  احلسينية)26(.  والشعائر  للطقوس  العميقة 
التي  الثورات واالنتفاضات  املراسيم رشارة  هذه 
قوهتا  منها  استمّدت  إذ  الظلم،  ضــّد  انطلقت 
فكان  احلسينية،  املجالس  عقد  وتواىل  وحيويتها 
املؤمنون يف تلك السنوات جيتمعون يف شهر حمرم 
أو يف   األئمة بيوت  من  بيت  عام يف  كّل  من 

 احلسني عىل  للبكاء  أنصارهم  من  أحد  بيت 
الشعراء  أحد  ينشد  إذ  الدامي،  يومه  واستذكار 
العزاء  ويقدمون   احلسني ــاء  رث يف  قصيدة 
هذه  أخــذت  ثــم   البيت ــل  أله والسلوى 
املقتل  يقرأون  الُقّراء  وكــان  باالتساع  املجالس 

بصوت شّجي يستدّر دموع املستمعني)27(.

مــزارًا  كــربــالء  أصبحت  ــني  احل ــك  ذل ومنذ 
حماوالت  من  بالرغم  املسلمني،  من  الكثري  يؤّمه 
األمــويــون  هبــا  ــام  ق التي  والتنكيل  االضطهاد 
اإلمــام  قرب  ــارة  زي ملنع  العباسيون  بعدهم  ومــن 
وقد  البيت،  ألهل  العزاء  وتقديم   احلسني
امتداد  عىل  شّتى  بــأدوار  احلسينية  الشعائر  مّرت 
تأرخيها وتعّرضت لظروف قاسية نتيجة السياسات 
املتعاقبة، فبعد وصول العباسيني للحكم كانوا قد 
بالثأر لإلمام  األخذ  أساس  لدعوهتم عىل  رّوجوا 
احلسني من بني أّمية وكانت دعوهتم )الرضا 
من آل حممد( فاستغّلوا نقمة املسلمني وسخطهم 
الذي  واالضطهاد  التنكيل  نتيجة  األمويني  عىل 
القوه منهم، وما إن اعتلوا العروش حتى نكصوا 
 احلسني ثورة  ان  وجدوا  ألهنم  أعقاهبم  عىل 
ضد  كانت  وإنــام  فحسب  األمويني  ضد  تكن  مل 
يقض   احلسني اســم  فأصبح  الظاملني،  كــّل 
مبارشة،  بصورة  مصاحلهم  ــّدد  وهُي مضاجعهم 
بيت  أي  ومدامهة  االسم  هذا  حماربة  إىل  فعمدوا 
فيه  بمن  والتنكيل  فيه هذا اإلسم  يذكر  أو جملس 
فمّرت هذه الشعائر بأقسى من الظروف السابقة، 
العبايس)205-247هـ(  املتوكل  مدة  وكانت 
أقسى مدة مرت هبا الشعائر احلسينية، إذ أمر هبدم 
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وارجلهم  زّواره  أيــدي  وقطع   احلسني قرب 
ورؤوسهم)28(.

باحلفاظ  البيت وشيعتهم  أهل  التزم  وقد 
وشاقة  صعبة  ظروف  يف   احلسني زيارة  عىل 
اخلليفة  عرص  ففي  غالية،  تضحيات  كّلفتهم  وقد 
العبايس املتوكل فرضت رضيبة مالية قدرها ألف 
دينار من ذهب عىل كّل شخص يرد كربالء لزيارة 
العباسية  السلطات  رأت  وملا   احلسني قرب 
زيارة  من  الناس  متنع  مل  الباهظة  الرضيبة  هذه  أن 
فكانوا  دموية  رضيبة  اليها  أضافوا   احلسني
يقتلون من كّل عرشة زائرين واحدًا ُيعنيَّ من بينهم 
بطريق القرعة، وكان أئمة أهل البيت يعلمون 
 ذلك كّله ومل يمنعوا الناس من زيارة احلسني
وسياسية  واجتامعية  روحية  مكاسب  من  فيها  ملا 
زيارة  يف  االستمرار  عىل  حيّثوهنم  بل  للمؤمنني، 
والعقبات  الصعاب  كّل  رغم   احلسني قرب 
ويقولون هلم أن لزائر قرب احلسني بكل خطوة 
خيطوها حسنة عند اهلل سبحانه وتعاىل)29(، لذا قال 
اإلمام الصادق: »من زار احلسني عارفًا 

بحقه فكأنام زار اهلل يف عرشه«)30(.

ومل تزل الشعائر احلسينيةتزداد وتتسع بام تالقيه 
 من الدعم والتأييد املعنوي من قبل أهل البيت
حتى  الشيعية  األوساط  كّل  يف  األعالم  والعلامء 
الشيعية)317-399هـ(  احلمدانية  الدولة  قامت 
الدعم  من  كبريًا  قــدرًا  الشعائر  هــذه  فأعطت 
البوهيية )45-932هـ(  الدولة  قامت  ثم  والتأييد 
الذكرى  هذه  فوّسعوا   البيت ألهل  املوالية 
أجلها  من  ُتعطَّل  رسمية  صفة  واعطوها  األليمة 

وخترج  احلكومية  والدوائر  واألعــامل  األســواق 
املواكب العزائية باألعالم السود وشارات احلداد 
حتت رعاية وإرشاف كبار العلامء وأقطاب رجال 
الدولة  عضد  عهد  يف  مثاًل  بغداد  فكانت  الدين، 
خترج  الديلمي)357-404هـ(،  بويه  بن  احلسن 
العارش من املحرم يف مواكب  أبيها يوم  عىل بكرة 
عزائية ضخمة يتقدمها رجال الدين والدولة)31(، 
وإذا كان املؤمنون يف تلك العصور مل يستطيعوا أن 
تعبريًا  كربالء  بمأساة  العميق  حزهنم  عن  ُيعرّبوا 
ألول  واستطاعوا  اختلفت  الظروف  فإن  كاماًل 
مرة من إقامة العزاء احلسيني بشكل كامل وعلني 
وُأْغلقت  الشوارع  إىل  الناس  خرج  إذ  بغداد،  يف 
ولبس  املواكب  ونظمت  املآتم  وُنصبت  األسواق 
السواد ووضعت اجلرار لسقي املاء، ثم سار الناس 
حفاة األقدام حاسي الرؤوس إىل كربالء لزيارة 
يف  عــام)353هـــ(  يف   )32(احلسني اإلمــام  قرب 
أيام معّز الدولة البوهيي)357-388هـ()33( الذي 
عادة  احلسيني  العزاء  مراسيم  جعل  من  أّول  كان 
اهم  من  املدة  هذه  وكانت  بغداد،  يف  سنويًا  ُتتبَّع 
السنوات يف تأريخ نشوء وتطّور الشعائر احلسينية، 
أصبح  إذ  علني،  بشكل  مرة  ألول  ُأقيمت  ألهنا 
شعائرهم  إلعــالن  املؤمنني  أمــام  معبدًا  الطريق 
بدون رقيب فكانت مُتارس قبل ذلك بشكل سي 
أدوارها  متارس  الشعائر  هذه  بدأت  إذ  وحمدود، 
البوهيي  الدولة  معز  أمر  إذ  البوهييني،  عهد  منذ 
والنياحة  احلزن  ُيظهروا  أن  الناس  )384هـ(  عام 
نارشات  النساء  خترج  وأن  سوداء،  ثيابًا  ويلبسوا 

الشعور مسودات الوجوه قد شققن ثياهبن)34(. 
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ويف كــربــالء خــرجــت الــنــســاء لــيــاًل وخــرج 
احلسني)35(،  ملواساة  األقدام  حفاة  هنارًا  الرجال 
حتى  )476-615هــــ(  السالجقة  جاء  إن  وما 
املؤمنون  واختذ  الشعائر  هذه  عىل  احلرب  أعلنوا 
احتياطاهتم إلقامة العزاء احلسيني غري أن الوضع 
أعطوا  إذ  السلطة،  إىل  الصفويني  جميء  بعد  تغري 
شعائرهم)36(،  ممارسة  يف  احلرية  مطلق  للشيعة 
فعىل أثر وصوهلم للحكم يف بالد فارس)1501-
1722م( وإعالهنم املذهب الشيعي اإلثني عرشي 
علويني  ملوكها  كــان  إذ  للبالد،  رسميًا  مذهبًا 
موسى  السابع  اإلمام  ساللة  من  ينحدرون  نسبًا 
مراسيم  فُأقيمت  )128-183هـــ(،   الكاظم
عرش،  التاسع  القرن  خالل  تطّورت  ثم  العزاء، 
عوا  وانترشت يف مجيع أنحاء إيران، وكانوا قد شجَّ
ممارسة الشعائر والطقوس الدينية ومراسيم العزاء 
العراق)37(،  يف  املقّدسة  العتبات  وزيارة  احلسيني 
واقعة  وّمثلوا  ووسعوها  احلسينية  الشعائر  فأيدوا 
كربالء متثياًل حيًا حتت رعاية وتوجيه علامء الطائفة 
احلــيل)648- العالمة  أمثال  التقليد  ومراجع 
املجليس)1037-1111هـ(  واملحقق  726هـ( 

وغريمها )رضوان اهلل عليهم أمجعني(. 

األئمة  ــرية  س يف  جـــذور  لــه  التمثيل  وهـــذا 
األصل  حيث  من  أخذ  قد  فإنه   ،املعصومني
بن  جعفر  اإلمــام  جملس  يف  وردت  ظاهرة  من 
الشعائر  لتلك  وأضافوا   ،)38(الصادق حممد 
والطقوس شيئًا من تراثهم الفولكلوري، وطبعوا 
مراسيم  تقترص  فلم  ديني،  بطابع  الشعائر  تلك 
أو  األرض  من  حمددة  بقعة  عىل  احلسيني  العزاء 

مّدة معني من الزمن، بل كانت قضية اإلنسانية يف 
الدول  من  كثري  إىل  امتدت  إذ  ومكان،  زمان  كّل 
التاريخ  يف  اليوم  هــذا  ألمهية  نظرًا  اإلسالمية 
ايران  اإلسالمية  الدول  هذه  ومن  املؤمنني،  لدى 
واهلند وباكستان وتركيا وآذربيجان وبنغالديش، 
انترشت  قد  كانت  العزاء  مراسيم  أن  عن  فضاًل 
الرتكية  آذربيجان  إىل  وكذلك  اهلند  إىل  إيران  من 
قد  والطقوس  الشعائر  هذه  أن  واألناضوليبدو 
طريق  عن  فــارس  بــالد  إىل  العراق  من  انتقلت 
الــزّوار  طريق  وعن  جهة،  من  واخلطباء  العلامء 
لزيارة  العراق  إىل  جاؤوا  الذين  واهلنود  الفرس 
العتبات املقّدسة من جهة أخرى، فتأثرت بشكل 

أو بآخر بمراسيم العزاء احلسيني يف العراق)39(.

حماوالت  جرت  العثامنيني  حكم  مدة  وخالل 
وال  احلسيني  العزاء  مراسيم  عىل  للتضييق  عدة 
 )40()1831-1817( باشا  داود  الوايل  مدة  سيام 
املؤمنني،  عىل  تضييقًا  الوالة  أّشد  من  كان  الذي 
احلسينية،  الشعائر  إقامة  عىل  منعه  من  شّدد  وقد 
الفارسية  الدعاية  وسائل  إحدى  بأهنا  العتقاده 
األرايض  يف  التغلغل  طريقها  عن  حتــاول  التي 
التعزية  جمالس  إقامة  إىل  أضطروا  حتى  العثامنية، 
يف الرساديب بعيدًا عن العيون والرقباء واألسامع 
كام تركوا امرأة تدير الرحى يف صحن الدار لكي 
العزاء  يقرأ  َمن  صوت  الشارع  يف  املارة  يسمع  ال 
تغري  الوضع  أن  إالّ  العزاء،  جمالس  حيرض  َمن  أو 
فبعد اإلطاحة باملامليك وسقوط داود باشا، أصبح 
واليًا  الالظ)41( )1842-1831(  باشا  عيل رضا 
عىل العراق، إذ تطوّرت مراسيم العزاء احلسيني، 
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يميل  متصّوفًا  بكتاشيًا  كان  رضا  عيل  ألن  وذلك 
البيت، فسمح  التّشيع وقّدس أمهية أهل  إىل 
بالنمو  التي أخذت  العزاء احلسيني  بإقامة جمالس 
بنفسه  حيرض  الوايل  هذا  كان  إذ  تدرجيًا،  والتطور 
وبشكل  البيوت  يف  تقام  التي  التعزية  جمالس 
وانتشارها  لتطورها  قويًا  دفعًا  أعطى  مما  علني، 
باشا  داود  خللع  بغداد  إىل  بقواته  توّجه  أن  فبعد 
بغداد  وجهاء  من  سبعة  إليه  توّجه  1831م  عام 
والتقوا به يف املوصل وأبلغوه إّن داود باشا منعهم 
من إقامة املجالس احلسينية، وطلبوا منه أن يسمح 
هلم بمامرسة الشعائر والطقوس العزائية، فوعدهم 
بذلك وبلغهم بأنه سيحرض شخصيًا إىل املجالس 
حضور  إّن  فيه  شّك  ال  ومما  سيقيموهنا)42(،  التي 
قد  التعزية،  جملس  بنفسه  باشا  رضا  عيل  الــوايل 
جمالس  إلقامة  العوائل  من  كبريًا  ــددًا  ع شّجع 
التعزية يف بيوهتم، وبالتايل أعطى حافزًا قويًا لتطّور 

املجالس احلسينية ونموها وانتشارها يف العراق.

هنجه  عىل  بعده  من  العثامنيون  الــوالة  وســار 
فيشهر  شعائرهم  بمامرسة  لألهايل  السامح  يف 
بعد  احلسينية  املجالس  إقامة  امتّدت  ثم  حمرم)43(، 
وأرضحــة  الدينية  واملـــدارس  املساجد  إىل  ذلــك 
الدينية  والشعائر  املامرسات  واستمرت  األئمة، 
العراق  يف  واألربــعــني  عــاشــوراء  يف  ُتقام  التي 
جاءوا  الذين  العثامنيني  الــوالة  حكم  خالل  من 
الشعائر  هذه  ترّسخت  وقد  باشا،  رضا  عيل  بعد 
جمالس  جانب  فــإىل  مجاهرييًا،  طابعًا  ــذت  وأخ
أن  غري  والتشبيه،  اللطم  مواكب  ُأقيمت  التعزية 
الوايل العثامين مدحت باشا)44( الذي حكم العراق 

بني )1869-1872م( حاول منع مسرية مواكب 
العزاء وأصدر مرسومًا يف حمرم عام 1869م منع 
فيه إقامة مسريات املواكب، وهّدد بمعاقبة كّل من 
أضّطر  باشا  أن مدحت  إاّل  عزاء)45(،  يقيم جملس 
أحد  وأعتقد  التايل،  العام  يف  املنع  ذلك  إلغاء  إىل 
املؤرخني أن سبب اإللغاء يعود إىل أن الثري اهلندي 
إقبال الدولة قد هّدد بسحب املبالغ الضخمة التي 
الصنائع  مدرسة  بناء  يف  باشا  مدحت  هبا  ساعد 
الباب  باشا  مدحت  استشار  وقد  بــغــداد)46(،  يف 
العايل  الباب  جواب  فكان  ذلك  يف  أيضًا  العايل 
هو »دعهم يفعلون ما يشاؤون ما داموا ال يؤذون 
إالّ أنفسهم«، وأشار إليه بالتساهل بإقامة مواكب 

العزاء احلسيني)47(.

السنوي  مهرجاهنا  عام  كّل  من  كربالء  وتقيم 
لذكرى  احياء  هجري،  عام  كّل  بداية  يف  احلزين 
بيته  وأهل   عيل بن  احلسني  اإلمام  استشهاد 
فتقام  الــطــف)48(،  واقعة  يف  النجباء  وأصحابه 
تلبس  إذ  والعزاء،  احلزن  معامل  كربالء  مدينة  يف 
وحماّلهتا  العامة  وساحاهتا  بشوارعها  املدينة 
والقباب  الرّشيفني  الصحنني  السيام  التجارية، 
املصابيح  السواد، وُتنرش  ِحّلة من  الذهبية  واملنائر 
شهر  هناية  حتى  لياًل  وغريها  واخلرضاء  احلمراء 
وتستمر  كربالء  مدينة  يف  األربعني  وزيارة  صفر 
النجف  األعظم يف  الرسول  وفاة  حتى ذكرى 
املــدن  أّول  هــي  كــربــالء  فكانت  األرشف)49(، 
الشيعية العراقية التي ُأقيمت فيها الشعائر احلسينية 
أحداث  أصبحت  وبذلك  الطف،  حادثة  إلحياء 
كربالء الدامية واملأساوية خُترج تقليديًا يف كّل عام 
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عىل شكل مرسحي إيقاعي ُيقارن بام كان معروضًا 
بعروض الطقس الديني يف الغرب.

حرص أهايل مدينة كربالء عىل إقامة املناسبات 
األشهر  من  ــرام  احل حمــرم  شهر  ُيعّد  إذ  الدينية، 
كربالء  مدينة  أهايل  يستعد  إذ  واجلليلة،  املقّدسة 
خالل  من  احلزين  الشهر  هذا  الستقبال  مبكرًا 
التي  والالفتات  واحلزن  األسى  عالمات  إظهار 
عند  ومكانته  األليم  الشهر  هذا  وُتعّظم  مُتّجد 
هي  املقّدسة  كربالء  مدينة  أن  بام  املسلمني)50(، 
فقد  الكربى،  والفاجعة  األليمة  الواقعة  مركز 
يف  يزورها  اإلسالمي،  العامل  أنظار  قبلة  أصبحت 
اإلمام  زيارة  ألداء  املسلمني  آالف  الذكرى  هذه 
التي  احلسينية  املجالس  وحضور   احلسني
تقام يف كّل أحياء مدينة كربالء)51(، فقد كان هلذه 
املكانة عمقها الديني يف نفوس أهايل املدينة، فُتلقى 
التي  الثقافية  املجالس  وُتقام  الدينية،  املحارضات 
والتوجيه  الدينية  املوعظة  إىل  األهايل  فيها  يستمع 
احلرام  ثله شهر حمرم  ُيمِّ الذي  اإلسالمي  الرتبوي 
وكانت   ،البيت ــل  أه وحمــّبــي  شيعة  عند 
احلسينيات  تقام يف  واملحارضات  املجالس  معظم 
واجلوامع، وحيرضها من الرجال والنساء والشباب 
ووجهاء املدينة وحتى األطفال ليستمعوا إىل هذه 
املجالس  هذه  وُتعقد  الدينية،  واملواعظ  اخلطب 
احلسينية منذ حلول شهر حمرم احلرام من قبل العلامء 
املجتمع،  طبقات  وسائر  والشيوخ،  واألرشاف 
 احلسني اإلمام  مسرية  املجالس،  هذه  تتناول 
إىل كربالء مع أهل بيته وأصحابه، حتى استشهاده 
يف  )61هــــ/680م(،  عام  يف  كربالء  أرض  عىل 

العارش من حمّرم احلرام وأبرز هذه املجالس، )آل 
الطباطبائي، آل القزويني، آل الشهرستاين، جملس 
من  وغريهم  الــشــريازي(  آل  جملس  كمونة،  آل 
بيوت أهل العلم واملعرفة كام كانت هناك املجالس 
ُتعقد يف بيوت األرشاف مثل )آل طعمة، آل ثابت، 
دور  يف  جمالس  تقام  ذلك  عن  فضاًل  نقيب(،  آل 
الكربالئي،  املجتمع  فئات  من  وغريهم  التجار، 
من  احلسينية  املجالس  تلك  يف  اخلطباء  يتبارى  إذ 
واالجتامعي  الرتبوي  والتوجيه  الدينية  املوعظة 
االجتامعي  الرتابط  تعمق  التي من شأهنا  والثقايف 

بني خمتلف فئات املجتمع الكربالئي)52(.

وأّول من عمل عىل إشاعة التعازي وترسيخها 
النجفي  نصار  حممد  اخلطيب  الشاعر  الشيخ  هو 
املتوىّف عام )1824م( كأول خطباء وشعراء املنرب 
احلسيني الذي أقام يف داره جملس العزاء احلسيني 
وقرأ بنفسه التعزية، ونظم قصيدة يف الندب والرثاء 
التي ألقاها وأنشدها بنفسه يف املجالس احلسينية، 
والعامية  بالفصحى  كتبها  التي  قصائده  وبقيت 
القّراء  قبل  من  احلسيني  العزاء  جمالس  يف  تتداول 
جمالس  أو  احلسينية  املآتم  وتكون  واخلطباء)53(، 
ُأقيمت  إذ   ،البيت أهل  مأساة  بذكر  العزاء 
جمالس العزاء يف الشام حينام كانت السبايا هناك، 
األربعني،  يف  إليها  عودهتم  بعد  كربالء  يف  وأيضًا 
ومازالت جمالس العزاء حتى يومنا احلارض تقيمها 
وهن  احلسني،  لإلمام  النادبات  املواليات  النساء 

الصورة احلارضة لنساء الطفوف)54(. 

 وُتسّمى مآتم النساء )بالقراية( أو جملس عزاء، 
إذ تأيت النادبات والتي حتمل كّل منها كتابا مغلفا 
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وجيلسن  احلزينة  املناسبة  مع  ليتالءم  أسود  بجلد 
عىل  حوهلا  وجيلسن  اجلريان  نساء  وتأيت  النادبات 
بالقراءة  النادبة(  أو  )املاّلية  وتبدأ  حلقة،  شكل 
تكمل  أن  وبعد  بالرصاخ  خلفها  يرددن  والبقية 
القهوة،  بتقديم  الدار  أهل  يبدأ  قراءهتا  )املالية( 
ويضع  حمرم  شهر  يف  الرجال  يقيمها  مآتم  وهناك 
صاحب العزاء يف وسط الدار كرسيًا عاليًا مغّطى 
بقامش أسود )املنرب(، ويفرشون الدار من ثم يقوم 
يعّج  ثم  ومن  احلــســني)55(،  مقتل  بقراءة  )املــال( 
بأبيات  القراءة  خيتم  بعدها  بالبكاء  ــارضون  احل
املجلس  وملــؤســس  للمسلمني  ويــدعــو  شعرية 
أرواح  إىل  ثواهبا  وإهــداء  الفاحتة  قــراءة  ويطلب 

املؤمنني)56(.

األمري  احلسينية  الشعائر  إحياء  يف  شارك  وقد 
قصد  الــذي  شاه  عيل  حممد  الدولة  منري  اهلندي 
كربالء عام 1842م زائرًا العتبات املقّدسة يرافقه 
األمرية  زوجته  مع  وخدمه،  مرافقيه  من  جمموعة 
قرص  بتشييد  وقام  هبو(  دار  )تاج  احلسناء  اهلندية 
فخم للّزوار اهلنود يف شارع السدرة، وبنى بجانبه 
استشهاد  ذكــرى  بمناسبة  ــرية  األم دارًالــزوجــتــه 
مراسيم  به  لتقيم  هبو(  )دار   احلسني اإلمــام 
حسينية  إىل  القرص  هذا  وحتــّول  احلسيني  العزاء 
خاصًا  جناحًا  به  واقــام  الفقراء،  اهلنود  يسكنها 
وفيه غرفة  باره«  بـ»إمام  اهلنود  عند  للعبادة سّمي 
مجيلة مزينة باملرايا واألحجار الكريمة أطلق عليه 
عزاء  أّول  أقاموا  البهو  هذا  ويف  »دركــاه«  اسم 
لإلمام احلسني ومزجوا معه التشابيه إذ نصبوا 
البهو هيكل حصان خشبي يعلوه سج  يف وسط 

من الذهب يرمز إىل »حصان شهيد كربالء اإلمام 
عة  احلسني« ومهدًا مصنوعًا من الفضة املرصَّ
الرضيع  الطفل  مهد  إىل  يرمز  الكريمة  باألحجار 
الذي ُذبح مع أبيه اإلمام احلسني يوم عاشوراء 
الفضة،  من  الصنع  بديع  منرب  البهو  يف  ووضــع 
واملصابيح)57(،  الثريات  من  بآالف  البهو  وُزين 
ويف يوم عاشوراء واألربعني )العرشين من صفر( 
منذ  للخروج  العزاء  مواكب  تستعد  عام  كّل  يف 
الصباح الباكر ويرفعون الرضيح واملهد وُيّسريون 
خلفهام حصانًا خاصًا أبيض اللون خمّضبًا بالدماء 
اجلناح(  )ذي  بــ  عندهم  وُيعرف  الغاية  هلذه  ُاعّد 
الذهبية  الــصــوجلــانــات  محلة  املــوكــب  ويتقدم 
الرايات  حاملني  السبايا  عزاء  بموكب  وحييطون 
البديعة األلوان وبالقرب منه يسري موكب الطبالة 
وخلفهم يسري موكب عزاء األمرية حماطة باخلدم 
والنساء والرجال الطمني عىل الوجوه والصدور 
يا  )ياحسني..  ــرادود  ال ينادي  وآخــر  حني  وبني 
ظهورهم  يرضبون  أخــرى  مجاعة  بينام  حسني(، 
بالسالسل احلديد، وعىل هذا املنوال يسري موكب 
عزاء األمرية من البهو قاصدين الصحن الرّشيف 
الناثرات  النائحات  اهلنديات  النساء  زغاريد  بني 
بالسواد  مكّللة  وهي  األمرية  تتوسطهن  الشعور 
الــرتاب  رأسها  عىل  هتيل  وهــي  القدمني  حافية 
الشجية  اهلندية  الدينية  واألشعار  الرتانيم  وتنشد 
إىل  وصوله  حتى  النحو  هذا  عىل  املوكب  فيسري 
مشبك املذبح، ثم يرتقي املنرب أحد اخلطباء اهلنود 
يف  االثر  أعمق  تثري  التي  الشجية  الرتانيم  فينشد 
نفوس السامعني، وبعد االنتهاء من قراءة الرتانيم 
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واألناشيد الدينية، تتقّدم األمرية وبيدها قدح مملوء 
باحلليب املمزوج بالزعفران فتسقي احلصان وبعد 
ذلك تقوم بسقي الناس املجتمعني واملشرتكني من 
هذا القدح تيمنا وترّبكًا، ثم يسري املوكب ويطوف 
فالروضة  للمخيم  وصوله  حتى  كربالء  بشوارع 
األمرية  كانت  وكذلك  لإلمام،  يعود  ثم  احلسينية 
تقوم هبذه املراسيم يف مواسم زيارة األربعني )مرد 
وصفر  حمرم  شهري  أيام  تقيم  أهنا  إذ  الــرؤوس(، 
املراثي  وتــالوة  العزاء  مراسيم  إلقامة  البهو  يف 
بعض  أن  ونالحظ  الفقراء)58(،  وإطعام  احلسينية 
احلسيني  العزاء  يف  تقام  التي  والطقوس  الشعائر 
تعود نشأهتا إىل هذه األمرية إذ اقتبس أهايل كربالء 

هذه الطقوس وطّوروها. 

اخلاصة  والشعائر  املراسيم  هــذه  وذكـــرت 
عام   )oesher( آرش  الرحالة  لــدى  باملسلمني 
املقّدسة  مدينة كربالء  إىل  زيارته  لدى  )1864م( 
كّل  يف  يقيمون  )املسلمون  قائاًل:  راه  ما  وشاهد 
سنة مراسيم العزاء املحزنة ختليدًا لبطولة احلسني 
احلزن  من  ينتاهبم  ما  ــّدة  ش واستشهاده...من 
واألسى()59(، فضاًل عن أن زيارة العتبات املقّدسة 
تكون  واألفغان  اهلند  مثل  البلدان  بعض  لدى 
مثل احللم لدهيم عىل نحو ما وصفه ادوارد نولد 
)edwerd noled( 1892 م بقوله: )زار كربالء... 

من  إليها  يفدون  الذين  الزّوار  من  كثريًا  والحظ 
أنحاء العامل اإلسالمي، وذكر أحد اهلنود أنه كان 
حيلم بتحقق هذه األمنية زيارة مشهد احلسني منذ 
بسبب  ذلك  عن  عجز  وعندما  طويلة  سنوات 
فقره، وعدم متّكنه من توفري املبلغ الالزم فقد صام 

عّدة أيام، ويف إحدى الليايل طاف به اإلمام أخربه 
اهنسيزور كربالء والنجف قريبا، وعندما علم أهل 
ووّدعــوه  طائاًل،  مبلغا  له  مجعوا  بذلك  قريته 

بحرارة()60(. سافر  عندما 

خمتلف  من  كربالء  عىل  ــرون  ــّزائ ال ويتقاطر 
قبل  فيأتون  العراق،  داخل  املعمورة ومن  أصقاع 
الدور  ويستأجرون  بأيام  األربعني  يوم  حلول 
لغرض  واحلسينيات  الكبرية  واخلانات  الواسعة 
واالستعداد  املآتم  وإقامة  ــام،  أي ثالثة  املكوث 
العباسية  املناسبة، وكانت حمّلة  للطبخ خالل هذه 
عىل  الــدور  فيها  يؤّجر  التي  املحاّلت  مقّدمة  يف 
املتعددة  ــشــوارع  ال لــوجــود  احلسينية  املــواكــب 
املوكب،  أفراد  عىل  اإلطعام  يتّم  ثم  الدور  وسعة 
واجهات  عىل  ُترفرف  احلسينية  الرايات  وكانت 

املواكب)61(. 

وقد ظهرت يف العقود األخرية ظاهرة )امليش إىل 
كربالء( من املدن املجاورة وحتى البعيدة قبيل يوم 
األربعني بعدة أيام، وذلك ألداء زيارة مرد الرأس 
الشهرية ومواساة سيد الشهداء احلسني، وقد 
اعتاد الناس أن يمشوا املسافات الطويلة من بلدهم 
استنادًا إىل ما ورد يف ذلك )األجر عىل قدر املشّقة( 
اهنم  وخلفائهم  املسلمني  أئمة  بعض  عن  وروي 
ساروا عىل االقدام حلج بيت اهلل احلرام وزيارة قرب 
أربعينية  لتجديد ذكرى   الكريم حممد الّرسول 
ــارة احلــزن واالســى عىل  اإلمــام احلسني وإث
موجب  ذلك  أن  سيام  وال   ،احلسني اإلمــام 

لألجر والثواب)62(.
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وهلذا نجد اجلميع حيّث اخلطى دون كلل وتعب 
له  تعّهدت  الذي  األجر  اقتطاف  من  لالستزادة 
خطوة  كــّل  عىل  يثاب  بأنه  الرشعية  النصوص 
خيطوها يف طريقه إىل أيب عبد اهلل احلسني، ومن 
هذه النصوص رواية أيب الّصامت، قال: »سمعت 
أبا عبد اهلل الصادق يقول: من أتى قرب احلسني 
وحما  حسنة،  ألف  خطوة  بكل  له  اهلل  كتب  ماشيًا 
عنه ألف سيئة، ورفع عنه ألف درجة«، ويف رواية 
ُأخرى عن عيل بن ميمون الصائغ عن أيب عبد اهلل 
الصادق، قال: »يا عيل ُزر احلسني وال تدعه. 

قال: قلت: ما ملن أتاه من الثواب؟

خطوة  بكل  له  اهلل  كتب  ماشيًا  أتاه  من  قال: 
حسنة، وحما عنه سيئة، ورفع له درجة«)63(.

جالل  ان  إىل  ُنشري  أن  بالذكر  اجلدير  ومــن 
الدولة البوهيي)416-435هـ( زار مشهد اإلمام 
عيل وولده احلسني وكان يميش حايف القدمني 
إىل كّل مشهد منهام نحو فرسخ)64(  أن يصل  قبل 
يف  أنه  ايضًا  وروي  تدينًا)65(،  ذلك  يفعل  وكان 
الكبري)1571- عباس  الشاه  مشى  1602م  عام 
طوس  حتى  أصفهان  من  قدميه  عىل  1629م( 
بزيارة  الترّبك  بغية  ميل  تبلغ )800(  وهي مسافة 

املرقد الرضوي)66(.

احلسن  أيب  عن  القمي  حممد  بن  احلسني  وعن 
بشط  اهلل  عبد  أيب  قرب  زار  »من  قال:   الرضا
واجلدير  عرشه)67(،  فوق  اهلل  زار  كمن  الفرات 
هبذا  وهي   الشهداء سّيد  ــارة  زي أن  بالذكر 
الثواب العظيم البّد هلا من تكامل أويل واستعداد 

ذايت حتى يوفق الشخص لزيارته فعن الفضيل ابن 
عثامن عّمن حّدثه عن أيب عبد اهلل قال: »من 
قلبه حّب احلسني عليه  به اخلري قذف يف  اهلل  أراد 
السالم وحّب زيارته، ومن أراد اهلل به السوء قذف 
اهلل يف قلبه بغض احلسني وبغض زيارته«)68(.

ويف شهر صفر وحتديدًا يف العرشين منه والذي 
 احلسني اإلمـــام  أربعينية  ــرى  ذك ُيــصــادف 
يعمدون إىل إقامة املراسيم اخلاصة هبا وتسّمى )مرد 
الرأس( ويمكثون ثالثة أيام يف كربالء)69(، وإقامة 
شهر  يف  سواء  الطف  واقعة  ومتثيل  التشابيه)70( 
 )kober( كوبر  الرحالة  ذلك  فذكر  صفر  أم  حمرم 
يكنه  الذي  التقديس  »إن  قائاًل:  )1893م(  عام 
احلسني،  الشهيد  السم  احلّجاج  أو  الكربالئيون 
هو أمر الفت للنظر حقًا، ففي شهر حمرم مُتثِّل يف 
الفاجعة  املأساة  منتظم  بشكل  واهلند  فارس  بالد 
للشهيد احلسني، أمام حشود الناس إذ تثري أحزان 
املشاهدين لتصل إىل حالة من األسى العميق، وقد 
شهدت بنفيس عىل باخرة يف دجلة رواية للمأساة 
إذ  احلجاج،  من  ملجموعة  الكربالئيني  قبل  من 
أثارت مشاعرهم إىل درجة إهنم مجيعهم قد اخذوا 

ينشجون بالبكاء بحزن صادق«)71(. 

بمناسبة  والعزاء  احلزن  وجتديد  استذكار  فيتم 
أربعينية اإلمام احلسني ويتقاطر آالف الزّوار 
تأسس  وقد  مواكب  شكل  عىل  وهم  كربالء  عىل 
ــىل يد  ــرأس( عام 1905ع ال موكب عــزاء )مــرد 
مراسيم  تقام  فكانت  نجيفي  عرب  حسني  السيد 
العزاء يف هذا اليوم التي تنظم يف مقرات املواكب 
وبعدها يتجهون إىل مرقدي اإلمام احلسني وأخيه 
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وحشود  املواكب  تستمّر  وهكذا   .العباس
الزّوار حتى الصباح بعدها يعودون إىل بيوهتم بعد 
مراسيم  استكامل  وبعد  الزيارة)72(،  مراسيم  اداء 
من  تذكاري  يشء  أخذ  إىل  الزائر  يعمد  الزيارة 
كانت  سواء  املقّدسة  بالعتبات  املحيطة  األسواق 
وترب  النبوي  ــرباق  ال من  أو  واحلجب  الصور 

الصالة.

واقعة  متثيل  يف  كربالء  مدينة  أهايل  اعتاد  وقد 
الطف يف اليوم العارش من حمرم من كّل عام التي 
تعرف بـ)التشابيه(، ثم تليها أضخم زيارة تشهدها 
تزدحم  إذ  األربعني،  زيــارة  وهي  كربالء  مدينة 
مدينة كربالء لكثرة الزّوار الذين يقصدون املدينة 
منذ  املسلمني  عند  العادة  وجرت  الزيارة،  ألداء 
زمن بعيد املجيء بمواكبهم يف كّل عام إىل مدينة 
عدد  ر  ــدِّ وُق العراق  مناطق  مجيع  ومن  كربالء، 
بـ)100000( زائر)73(.  الزائرين يف عام 1932م 
نظرًا لكثرة املواكب التي تقصد مدينة كربالء ومن 
مجيع مناطق العراق، ومن أجل احلفاظ عىل النظام 
الزيارة  قبل  العراقية  احلكومة  اختذت  فقد  العام، 
اجلهات  من  وتطلَّب  اإلجـــراءات  بعض  بأيام 
كربالء،  يف  األمــن  أفــراد  أعــداد  زيــادة  املختصة، 
راحة  عىل  واملحافظة  املدينة،  يف  النظام  حلفظ 
املواكب،  من  الكبري  العدد  هذا  وتنظم  الزائرين، 
انسيابية دخول وخروج  السري وجعل  تنظيم  عرب 
االجتامعي  النظام  عىل  يؤثر  ال  وبام  املواكب  تلك 

للمدينة)74(.

وسيلة  هــي  الشعائر  إن  الــقــول:  وخــالصــة 
إعالمية وتعبريية عن أمر حيّس له عالقة وارتباط 

باهلل تعاىل، وتأيت الشعائر احلسينية يف مقّدمة تلك 
الشعائر، التي من خصائصها أننا إذا حرضنا جملسًا 
إلحياء ذكرى شهادة النبي أو اإلمام عيل أو السيدة 
احلسن....الخ،  اإلمــام  أو  فاطمة  الّطاهرة 
فالبد وأن تسمع اخلطيب يعّرج عىل ذكر مصاب 
مصاب  لعظيم  وذلك   ،احلسني اهلل  عبد  أيب 
الشهداء، فهو قد مجع بمصيبته كّل مصائب  سيد 
وقد   ،اسستشهاده يوم  يف   البيت أهل 
»وا  بقوهلا:   زينب موالتنا  ذلك  أوضحت 
ثكاله! ليت املوت أعدمني احلياة اليوم ماتت أمي 

فاطمة وأيب عيل وأخي احلسن....« )75(.

منزلة خاصة يف  املدينة  أن هلذه  نجد  تقّدم،  مما 
اخلاص  نظر  يف  كبرية  أمهية  وهلا  املسلمني  نفوس 
املسلمني  مجيع  لدى  مقّدسة  مدينة  فهي  والعام، 
قومياهتم  اختالف  وعــىل  العامل  أنحاء  مجيع  يف 
ويتوقون  اليها  الرحال  يشّدون  فنراهم  وأوطاهنم 
إىل شم ثراها والتربك بعتباهتا واالستشفاء برتبتها، 
ثم التوّجه إىل اهلل تعاىل يف الدعاء والترّضع وطلب 

احلوائج وتيسري األمور.

املبحث الثالث: 

املعطيات االجتماعية لزيارة األربعني

وليدة  ليست  هي  الفريدة  الظاهرة  هذه  إن 
آنية  حلضارات  نتاجًا  وليست  الراهن  احلــارض 
وعابرة ومنعزلة عن الظروف والرشوط االجتامعية 
والسياسية التي انتجتها وتعيد انتاجها اليوم. وانام 



93 8

انتصار عبد عون السعدي

هي وليدة ارهاصات تراكمت عرب واقع موضوعي 
امتّد عمقًا يف التأريخ العريب اإلسالمي، وجّتذرت 
املكان  فيها عوامل  الشعبية وتداخلت  الذاكرة  يف 
والزمان بحيث كّونت وعيًا تكوينيًا امتّد إىل عمق 
احلارض لتظهر يف شكل مراسيم وشعائر وطقوس 
نحو  املشاعر  عمق  عن  ُتعربِّ  زالــت  وما  عــرّبت 

عاشوراء يف ذاكرة املسلمني)76(.

عــاشــوراء  بمناسبة  املقامة  املــراســيــم  ــّعــد  ُت
التي  الفريدة  واملراسيم  الطقوس  من  واألربعني 
اإلمام  مرقد  أّدى  وقد  العراق،  شيعة  يامرسها 
يف  أساسيًا  دورًا  كربالء  مدينة  يف   احلسني
بروز  عن  فضاًل  وتطّورها،  الطقوس  هذه  نشوء 
كربالء كمركز له حضوره التأرخيي والروحي عند 
الشيعة، بسبب حتّول هذا املكان إىل موقع مقدس 
ومهم للزيارات، وكذلك موقعًا رئيسًا الستذكار 
والتفاعل  إحيائها  وإعادة  األليمة  كربالء  معركة 

مع أحداثها بصورة مادية ومعنوية.

بقوله   الصادق جعفر  اإلمـــام  ويـــروي 
اجلزع  »أن  واملراسيم  الشعائر  هذه  عىل  باحلث 
والبكاء مكروه للعبد يف كّل ما جزع ما خال البكاء 
مأجور«)77(،  فيه  فإنه   احلسني عىل  واجلــزع 
العزاء  قد جعلت من طقوس  إن هذه األحاديث 
حالة استثنائية بل ويثاب عليه اإلنسان أيضًا، كام 
نجد أن االحاديث املروية عن ائمتهم قد أصبحت 
خمتلفة  أوقات  يف  العزاء  مراسيم  إقامة  عىل  حتّثهم 
والنعاة  الشعراء  وحتّث  فقط،  عاشوراء  يف  وليس 
عىل إثارة شجون املستمعني، من ذلك نستنتج أن 
مظاهر العزاء عىل اإلمام احلسني مل تقترص عىل 

كوهنا ممارسة وجدانية فحسب بل أصبحت ممارسة 
 .عقائدية عّززهتا أحاديث األئمة املعصومني

استذكار  يف  األربعني  زيــارة  خصوصية  تأيت 
يف   البيت أهــل  عــىل  جــرت  التي  الفاجعة 
واآلالم  املــآيس  من  صاحبها  وما  عاشوراء  يوم 
فضاًل  وأذناهبم،  ُأمية  بني  بجور  الناس  وتعريف 
 ل إحياء لنهضة اإلمام احلسني عن كوهنا ُتشكِّ
النبوية  ومبادئه  األخالقية  وتعاليمه  اإلصالحية 
التي مّيزت بني  فإن قضية سّيد الشهداء هي 
دعوة احلّق والباطل، ولوال هنضة احلسني ووقوفه 
االسالم  لكاد  األمــوي  والطغيان  الظلم  بوجه 
الوجود  حممدي  )اإلســالم  قيل:  حتى  يندثر  أن 
 احلسني اإلمــام  به  قام  وما  البقاء(،  حسيني 
يف هنضته اإلصالحية كان امتدادا لدعوة الرسول 
الطبيعي  االمــتــداد   وهو اإلســـالم  لنرش 
للنبي بنص حديث الرسول: )حسني مني وأنا 
من حسني، اللهم أحّب من أحّب حسينًا، حسني 

سبط من األسباط()78(.

َعملِه  ــن  م  احلسني ــام  ــ اإلم أراد  لــقــد 
عطاءًا  مُتّثل  زالت  وما  كانت  أمورًا  االستشهادي 
عىل  اإلسالمي  واملجتمع  للفرد  ينضب  ال  كبريًا 
حد سواء، حتى صارت ديمومة اخلط اإلسالمي 
باليشء  الــثــورة  هلــذه  يدين  األصــيــل  املحمدي 
وفكره  االســالم  ثقافة  لكانت  ولوالها  الكثري، 
روح  أّججت  أهنا  عن  فضاًل  ُأّمية،  بني  ثقافة  هي 
الكفاحية  الروح  وأهلبت  للظلم  والرفض  الثورة 
والنضالية يف املجتمع اإلسالمي، وذلك من خالل 
ألسمى  وأصحابه  وأبناءه  نفسه  ــام  األم تقديم 
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املبدأ  سبيل  يف  الذات  ونكران  التضحية  مراتب 
لكي يكون منارًا جلميع الثائرين)79(. 

من  االجتامعية  الوظيفة  أن  البعض  ويظن 
الالئذ  االعتقاد  تتطّلب  احلسينية  الشعائر  تكثيف 
 ،احلسني اإلمام  شهادة  أجل  من  بالتضحية 
الشعائر  وســائــر  الــعــزاء  جمالس  امتلكت  وقــد 
لتحويل  الالزمة  العنارص  من  الكثري  احلسينية، 
األقلية الشيعية إىل كتلة اجتامعية فاعلة قادرة عىل 
متاسكها  عىل  واحلفاظ  الداخلية  شؤوهنا  تنظيم 
أمام التحديات التي واجهتها ومن خالل عنارص 
هذه  استطاعت  وتنظيمها،  ومتاسكها  وحدهتا 
الطائفة اإلسالمية أداء دورها والقيام بمسؤوليتها 

 .)80(أمام الّسبط الشهيد

جانب  إىل  الّدينية  والطقوس  الشعائر  هتدف 
وظائفها الروحية واالجتامعية والنفسية إىل تعميق 
روح التضامن بني األفراد الذين ينتمون إىل طائفة 
أساسيًا  دورًا  تؤّدي  العقيدة  أو  الدين  ألن  معينة، 
فضاًل  االجتامعي،  والتضامن  التآزر  حتقيق  يف 
هتدف  والشعائر  الطقوس  هذه  ممارسة  أن  عن 
وطلب  جهة،  من  البيت  آلل  الــوالء  تقديم  إىل 
الشفاعة عندهم وغسل الذنوب لدهيم للنجاة يف 
اليوم اآلخر من جهة اخرى، والسيام زيارة اإلمام 
إىل  ذلك  يتعّدى  وقد  له،  العزاء  وتقديم  احلسني 
يصبح  بحيث  عنده،  املربح  واللطم  احلار  البكاء 
التعذيب اجلسدي عند البعض منهم بسيطًا وتافهًا 
يف نظرهم، باملقارنة مع حجم املأساة الدامية التي 
عاشوراء،  يوم  بيته  وأهل  احلسني  اإلمام  حتملها 

واملنقذ  الشفيع  اإلمام احلسني دور  أكتسب  وهبذا 
عن طريق استشهاده الذي تّضمن معنى التضحية 

واجلزاء)81(.

يف ضوء ما تقدم مل تكن ملراسيم زيارة األربعني 
اجتامعية  ــارًا  آث هلا  كانت  بل  فحسب  دينية  آثــار 
االجتامعية،  الناحية  فمن  ايــضــًا،  واقتصادية 
واحلواجز  الفوارق  اختفاء  يف  كبري  دور  هلا  كان 
فضاًل  الفئات،  خمتلف  بني  االجتامعية  الطبقية 
طقوسًا  تعد  مل  األربعني  ــارة  زي طقوس  ان  عن 
اقتصادية  ومناسبة  بل  فحسب،  واجتامعية  دينية 
للعمل  يبحثون عن فرصة  الكثري ممن  لدى  جيدة 
واحلصول عىل بعض املكاسب التجارية املوسمية، 
ألهلهم  اهلدايا  رشاء  عىل  الــزائــرون  حــرص  إذ 
وأقارهبم، السيام اهلدايا التي تعرب عن خصوصية 
مراسيم  استكامل  عند  ذلــك  واملــكــان،  املناسبة 
من  تذكاري  يشء  اخذ  إىل  الزائر  يعمد  الزيارة 
معه  حيمله  املقّدسة  بالعتبات  املحيطة  األســواق 
ويمتاز  غريها  ام  واحلجب  الصور  كانت  سواء 
الذين  الصفر  صناعة  يف  املتخصصون  الصفارون 
ينقشون عىل منتجاهتم اآليات القرآنية ومدائح آل 
البيت وصور الرباق النبوي)82(، فشهدت أسواق 
كربالء السيام القريبة من مرقدي اإلمامني احلسني 
والعباس إقباالً كبريًا من قبل املتبضعني الذين 
التجاري.  موسمها  قمة  يف  األسواق  هذه  جعلوا 
احلسيني  العزاء  ملراسيم  كان  القول،  وخالصة 
اكرب األثر يف ظهور الكثري من الشعائر والعبادات 
واحلفاظ عليها التي أصبحت من القضايا املهمة، 
يمكن  ال  التي  االجتامعية  املامرسات  من  وعدت 
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املوروث  من  جزءًا  أصبحت  حتى  عنها،  التخيل 
االجتامعي للمدينة.

يف  تستمر  أن  جيب   احلسني مدرسة  إن 
زمــان،  كــّل  يف  تقام  أن  جيب  ــراه  وذك مكان  كــّل 
التحرّرية  للثورات  مصداقًا  ثورته  أظهرت  وقد 
وأجىل  أوضــح  واستشهاده  كّله  العامل  تاريخ  يف 
ألن  ذلك  تعاىل،  اهلل  سبيل  يف  لالستشهاد  صورة 
فرائض  من  فريضة  أعظم  بأداء  قام   احلسني
والنهي  باملعروف  األمــر  فريضة  وهي  اإلســالم 
عن املنكر، وقام بأدائها عىل أصعب مراتبها وأشد 
وتعاىل  سبحانه  فاهلل  مستوياهتا  وأرفــع  صورها 
بيوم احلسني حّيًا خالدًا ليكون حّجة عىل  احتفظ 

الناس وقدوة للمسلمني.

والعلة،  السبب  عرفنا  إذا  هذا  بعد  عجب  فال 
ومنه  العجب  زال  السبب  عــرف  إذا  ُيقال  إذ 
إحياء  عىل  عامة  املسلمني  حرص  أسباب  نعرف 
اليها  األنظار  ولفت  ونرشها   احلسني ذكرى 
أعظم   احلسني ألن  والشعائر،  الوسائل  بكّل 
للثبات  مثل  وأظهر  اهلل  سبيل  يف  للجهاد  داعية 
طريق  عىل  منار  ــع  وأرف املبدأ  عىل  واالستقامة 

الشعور باملسؤولية وأدائها.

 اخلامتة

نستنتج  أن  نستطيع  الدراسة  هذه  خالل  من   
اإلمــام  أربعينية  جسدت  ورؤى  ــّدة  ع مفاهيم 

احلسني هي كاآليت:

إن أمهية مدينة كربالء املقّدسة تتبلور من خالل . 1

العالقة  بحكم  عظيمة  منزلة  من  حتتويه  ما 
الّطاهر،  بثراها  املسلمني  تربط  التي  الروحية 
أبو  وأخوه   احلسني اإلمام  فيه  يرقد  إذ 
وأصحابه  بيته  وأهل   العباس الفضل 
األطهار، فمنذ ذلك الوقت أصبحت هذه 
املدينة حمّط أنظار املسلمني حتى تبّوأت مكانتها 

الرفيعة ومنزلتها السامية.

ومجيع . 2 أشكاهلا  بكاّفة  احلسينية  الشعائر  إن 
وإذا  راقية،  حضارية  شعارات  هي  أنواعها 
غري  لدى  املوجودة  الشعائر  ببقية  ُقورّنت  ما 
املسلمني اليوم لرأيناها هي أرقى الشعائر التي 
األخرى،  واملبادئ  األديان  أصحاب  يمتلكها 
وهذه املواكب والشعائر احلسينية املتداولة عند 
املؤمنني اليوم هي غري جديدة وإنام هي قديمة 

وعريقة.

إن األعامل العزائية التي يقوم هبا املؤمنون أيام . 3
األربعينية إنام ُيعرّبون هبا عن دعمهم وتأييدهم 
وكرههم  واستنكارهم  واحلّق،  والعدل  للخري 

للظلم والباطل.

النتائج واآلثار ملأساة احلسني وحادثة . 4 من أهم 
أهل  مذهب  وظهور  التشّيع،  انتشار  كربالء، 
يف  املؤمنني  عدد  وتزايد  فأكثر  أكثر  البيت، 
كان  التشيع  انبثاق  أن  رغم  اإلسالمي،  العامل 
أوائل  ومنذ  اإلسالم  فجر  انبثاق  مع  مقارنًا 
وحمصورًا  حمدودًا  كان  أنه  غري  املحمدية  البعثة 
املهاجرين  وأعالم  الصحابة  أعيان  نطاق  يف 
بعد  أما  هاشم،  بني  إىل  باإلضافة  واألنصار 
منترشًا يف  التشّيع أصبح  أي  فإنه  ثورة احلسني 
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كافة األقطار وبني عامة الفئات وهذا دليل عىل 
الكامل  السيايس  وعيهم االجتامعي ونضجهم 
الباحثون وحسبام هو واضح  حسب ما يؤّكده 
الطويل  تأرخيهم  عرب  التحرّرية  ثوراهتم  من 
العزاء  مراسيم  وكانت  بالتضحيات،  وامليلء 
احلاكمة  السياسة  لون  حسب  وتتقّلص  تتسع 
ضحايا  بسببها  ذهبت  وقد  احلكام  واجتهاد 
 البيت آل  بمكانة  اجلهل  بسبب  كثرية 
الوّد واملحّبة لصاحب  لشعائر  تقديرهم  وعدم 
الرسالة وأهل بيته، وكان )عزاء احلسني( رغم 
مجيع هذه األحوال قائاًم كّل عام يف موسمه من 
حمرم احلرام وإنام خيتلف تقلصًا واتساعًا حسب 
يزداد  كان  األحوال  مجيع  يف  ولكنه  الظروف 

متكنًا يف النفوس واستقرارًا يف القلوب.
لقد أمجع املؤرخون بأن فاجعة كربالء من أشد . 5

الوقائع أثرًا يف النفوس، ذلك ملا وقع عىل ساحة 
إحدى  العارش من حمرم سنة  يوم  كربالء  طف 
التاريخ  هذا  حيّل  حني  لذلك  للهجرة  وستني 
يستعد  احلرام  حمرم  هالل  وهيّل  عام،  كّل  من 
املسلمون يف معظم أنحاء املعمورة للتعبري عن 
شعورهم إزاء هذه الذكرى الدامية وال سيام يف 
ر  يتذكَّ إذ  منه،  واألربعني  العارش من حمرم  يوم 
رين  متذكَّ األليمة  املناسبة  هذه  فيه  املسلمون 
حزن  يف  كربالء  يف  الكرام  النبي  آل  مصارع 
احلزن  شعائر  وإظهار  عظيم  وشجن  عميق 
أثرت  التي  الدامية  الفاجعة  هذه  جتاه  واألسى 
بالغًا سمديًا الهناية  تأثريًا  العامل اإلسالمي  يف 
له منذ ذلك احلني واىل يومنا هذا إىل ما شاء اهلل 

من أيام الدهر.

اهلوامش

حتقيق ( 1) األحكام،  هتذيب  الطويس،  احلسن  بن  حممد 

بريوت،  التعارف،  دار  الدين،  شمس  جعفر  حممد 

ص43؛   ،16 باب  السادس،  املجلد  1992م، 

رضا  حممد  تعريب  اجلنان،  مفاتيح  القمي،  عباس 

النوري، دار الثقلني، قم، 2003م، ص542؛ حممد 

الشيعة  وسائل  تفصيل  العاميل،  احلر  احلسن  بن 

آل  مؤسسة  حتقيق  الرشيعة،  مسائل  حتصيل  إىل 

ج14،  1964م،  قم،  الرتاث،  إلحياء   البيت

ص478.

املطبعة ( 2) الزيارات،  كامل  القمي،  قولويه  ابن 

النجف األرشف، 1935م، ص116- املرتضوية، 

117؛ حممد بن احلسن احلر العاميل، تفصيل وسائل 

الشيعة، ص 347.

املريزا النوري، مستدرك الوسائل ومستنبط املسائل، ( 3)

الرتاث،  إلحياء   البيت آل  مؤسسة  حتقيق 

بريوت، 1987م، ص215.

احلسني ( 4) رأس  مدفن  حتديد  يف  خمتلفة  أقوال  وهناك 

هو  الشيعة  عليه  الذي  أن  غري   ،الرشيف

إىل  أعاده   السجاد اإلمام  إن  القائل  الرأي 

بن  موسى  بن  عيل  ينظر:  اجلسد.  مع  ودفنه  كربالء 

املرتىض،  دار  الطفوف،  قتىل  يف  امللهوف  طاووس، 

بريوت، د.ت، ص114؛ الشيخ الصدوق، األمايل، 

منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، 

النيشابوري،  الفتال  بن  حممد  ص232؛  2009م، 

روضة الواعظني، غالم حمسن املجيدي، منشورات 

دليل ما، 2002م، ص 192؛ عبد الوهاب الكايش، 

السائل واملجيب، ط2، بريوت،  مأساة احلسني بني 
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1978م، ص179.

عبد الوهاب الكايش، املصدر السابق، ص179.( 5)

الصحايب ( 6) األنصاري  اهلل  عبد  بن  جابر 

املعروف)607-697م(، ُولد جابر يف املدينة املنورة 

قبل اهلجرة بخمس عرشة سنة يف عائلة فقرية تنتمي 

أمه نسيبة بنت عقبة بن عدي، وكان  لبني اخلزرج، 

من   )حممد النبي  بايع  من  أّول  من  اهلل  عبد  أبوه 

لنا  سجلها  واقعة  وأّول  يديه،  بني  وأسلم  األنصار 

حضوره  هي  جابر  حياة  عن  اإلسالمي  التاريخ 

السنة  يف  وقعت  التي  الثانية  العقبة  بيعة  يف  أبيه  مع 

الثالثة عرشة للبعثة، وكان أصغر من شهد البيعة من 

األوس واخلزرج، ومن احلّفاظ ومكثري احلديث، مل 

يستطع جابر أن يقاتل مع اإلمام احلسني يف كربالء 

يف يوم عاشوراء بسبب كرب سنه. ولكنه كان حسب 

الروايات أّول من زار اإلمام احلسني يف يوم أربعينه 

أربعني  زيارة  أّول  تروى  وعنه  املعركة  أرض  يف 

لإلمام احلسني فامت رضوان اهلل عليه مسمومًا عام 

مطبعة  الشيعة،  أعيان  األمني،  حمسن  ينظر:  78ه. 

االتقان، دمشق، 1947م ج3، ص46؛ ابن األثري، 

أسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الشعب، القاهرة، 

الطويس،  احلسن  بن  حممد  ص377؛  ج1،  ت،  د. 

األعلمي  مؤسسة  منشورات  املتهجد،  مصباح 

شمس  ص787؛  1998م،  بريوت،  للمطبوعات، 

املعارف،  دار  النبالء،  أعالم  سري  الذهبي،  الدين 

القاهرة، د.ت، ج 3، ص 192.

يروي ( 7) واحلديث  العلم  رجال  أحد  العويف:  عطية 

فضائل  يف  كثرية  أخبار  عنه  وروي  األعمش،  عنه 

بزيارة  ترشف  الذي  وهو   املؤمنني أمري 

من  ُيعّد  الذي  األنصاري  جابر  مع   احلسني

جعفر  أبو  قال  زاره  من  أّول  كان  أنه  فضائله 

بن  سعد  بن  املذيل:عطية  ذيل  كتاب  يف  الطربي 

احلسن. أبا  يكنى  قيس،  جديلة  من  العويف   ُجنادة 

ثقة. احلديث  كثري  وكان  بالكوفة،   111 عام   تويف 

مطبعة  ج3،  واأللقاب،  الُكنى  القمي،  ينظر:عباس 

العرفان، صيدا، ص489، د.ت.

عبد الوهاب الكايش، املصدر السابق، ص179.( 8)

حممد بن احلسن الطويس، املصدر السابق، ص 788؛ ( 9)
ج3،  األعامل،  إقبال  طاووس،  بن  موسى  بن  عيل 
بن  األعلمي، ص101؛ حممد  حتقيق:الشيخ حسني 
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مؤسسة النرش االسالمي، قم، ج2، ص545.

ج ( 18) السابق،  املصدر  العاميل،  احلر  احلسن  بن  حممد 
27، ص 29.

زيارة ( 19) الثقافية، أسار  األربعة عرش  األنوار  مؤسسة 
كربالء بحث روائي حول زيارة اإلمام احلسني من 
احلسيني  صادق  السيد  الديني  املرجع  توجيهات 
الشريازي، ترمجة عالء حسني الكاظمي، دار املؤمل، 

بريوت، 2012م، ص18-16.

باب ( 20) ج98،  السابق،  املصدر  املجليس،  باقر  حممد 
18، ص237.

عبد الوهاب الكايش، املصدر السابق، ص151.( 21)

)67/1هـ-( 22) الثقفي:  عبيد  أيب  بن  املختار 
اإلمام  بدم  طالب  عسكري  قائد  686/622م( 
بالكوفة  كان  ممن  قتلته  من  مجعًا  وقتل   احلسني
زياد  بن  اهلل  وعبيد  سعد  بن  عمر  أمثال  وغريها 
وحرملة بن كاهل وشمر بن ذي اجلوشن وغريهم، 
لثارات  )يا  شعار  ورفع  بالكوفة  احلكم  عىل  سيطر 

العراق،  يف  علوية  دولة  لبناء  خيّطط  وكان  احلسني( 
جيش  يد  للهجرة عىل   67 عام  الكوفة  يف  ُقتل  وقد 
مسجدها  قرب  الكوفة  يف  دفن  الزبري  بن  مصعب 
وكان لثورة املختار دور كبري يف نرش التشّيع وتوسيع 
الزركيل، األعالم، ط15،  الدين  ينظر: خري  رقعته. 
1980م،  ج7،  بريوت،  للماليني،  العلم  دار 

ص192.

جليل ( 23) صحايب  اخلُزاعي  جون  بن  د  رُصَ بن  سليامن 
من سادات العرب ووجهاء املؤمنني يف الكوفة ولد 
قبيل البعثة وكان من املوالني آلل البيت شارك 
يف بعض املعارك التي خاضها أمري املؤمنني إّبأن 
اإلمام  بثأر  املطالبني  التوابني  حركة  وقاد  خالفته، 
عني  منطقة  يف  65هـ  عام  لقتلته  واملتعّقبني  احلسني 
الوردة، فرماه يزيد بن احلصني بن نمري بسهم فقتله 
من  يبلغ  وكان  الكعبة(  ورّب  )فزت  وقال:  فسقط 
هتذيب  املزي،  الدين  مجال  93عامًا.ينظر:  العمر 
الكامل، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1998م، ج11، 
دار  الكربى،  الطبقات  سعد،  ابن  ص455-456؛ 

بريوت، بريوت، 1958م، ج4، ص292.

العلمية، ( 24) الكتب  دار  والسياسة،  االمامة  قتيبة،  ابن 
بريوت، 2009م، ج2، ص130.

املصدر نفسه، ص130.( 25)

منشورات ( 26) الطوال،  األخبار  الدينوري،  حنيفة  أبو 
وزارة الثقافة، دمشق، 1986م، ص17.

هبة الدين الشهرستاين، خمترص هنضة احلسني، مطبعة ( 27)
دار السالم، بغداد، 1926م، ص173.

وتصحيح ( 28) مراجعة  التاريخ،  يف  الكامل  األثري،  ابن 
العلمية، بريوت،  الدقاق، دار الكتب  حممد يوسف 
وفيات  خلكان،  ابن  ص55؛  مج7،  1987م، 
االعيان، دار صادر، بريوت، د.ت، ج2، ص434.



99 8

انتصار عبد عون السعدي

عبد الوهاب الكايش، املصدر السابق، ص145.( 29)

ج6، ( 30) االحكام،  هتذيب  الطويس،  احلسن  بن  حممد 
ص45.

ص151-( 31) السابق،  املصدر  الكايش،  الوهاب  عبد 
.153

)قسم ( 32) املقّدسة  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 
ج8،  1966م،  بغداد،  املعارف،  دار  كربالء(، 

ص373-372.

معز الدولة البوهيي: هو السلطان البوهيي أبو احلسن ( 33)
بن بويه الديلمي امللقب بمعز الدولة اول من متلك 
من سالطني الدولة البوهيية عام 334هـ وهي السنة 
السلطة  واستلم  بغداد  إىل  الدولة  معز  دخل  التي 
الفعلية يف العراق، واختذ من بغداد عاصمة له، أهم ما 
متّيز به عهده هو النهوض الفكري والثقايف يف خمتلف 
والتسامح  بالعدل  أتسم  كام  واملعرفة،  العلم  حقول 
هلا  وأرصد  بغداد  يف  مستشفى  أنشئ  ما  أّول  وهو 
أمواله  بمعظم  وتصّدق  عبيده  وأعتق  جزيلة  أوقافًا 
اخلاصة للمشاريع اخلريية. للمزيد ينظر: ابن األثري، 
املصدر السابق، مج 7، ص205-206، ص229.

كامل ( 34) ص7؛  مج7،  السابق،  املصدر  األثري،  ابن 
الشبيبي، الفكر الشيعي حتى مطلع القرن الثاين عرش 

اهلجري، مكتبة النهضة، بغداد، 1966م، ص45.

هبة الدين الشهرستاين، املصدر السابق، ص176.( 35)

تاريخ ( 36) من  قرون  أربعة  لونكريك،  مهسيل  ستيفن 
العراق احلديث، ترمجة جعفر اخلياط، مطبعة التفيض 
 Browne, E, A,.االهلية، بغداد، 1941م، ص32؛
Literary Of Persia, Great Pritain, 1999, P, 28

إبراهيم احليدري، يف سوسيولوجيا العزاء احلسيني، ( 37)
دراسات حول كربالء، ص711-710.

ص151-( 38) السابق،  املصدر  الكايش،  الوهاب  عبد 
.153

إبراهيم احليدري، يف سوسيولوجيا العزاء احلسيني، ( 39)
دراسات حول كربالء، ص711-710.

حكموا ( 40) الذين  املامليك  والة  آخر  هو  باشا:  داود 
مدينة بغداد، هو عبد مملوك، ولد عام 1774م، من 
أسة كرجية مسيحية يف تفليس يف جورجيا، جاء إىل 
العراق يف العارشة من عمره عن طريق رشاء بعض 
املناصب  بغداد، وتدّرج يف أرقى  بيع يف  النّخاسني، 
يف زمانه، من كاتب إىل أمني اختامثم كتخدا يف عهد 
واليًا عىل  أصبح  ثم  الكبري ومن  باشا  الوايل سليامن 
بغداد بعد وفاة سليامن باشا، إشتهر بغزواته للعشائر 
املتمّردة يف لواء الدليم كام اشتهر عنه بسالته ودفاعه 
وصده للغزوات الفارسية التي كانت تنوي احتالل 
بغداد تويف يف عام 1858م وُدفن يف البقيع. للمزيد 
ينظر: عبد العزيز سليامن نوار، داود باشا وايل بغداد، 
دار الكاتب العريب، القاهرة، 1968م، ص41-42؛ 
العصور  يف  العراق  تاريخ  من  صور  اخلياط،  جعفر 

املظلمة، بغداد، 1971م، ج1، ص306-305.

البحر ( 41) عىل  الواقعة  طرابزون  يف  باشا  رضا  عيل  ولد 
أو  الالظ  قبيلة  إىل  ينتمي  1779م،  عام  األسود 
مجرك  يف  وموظفًا  مغنيسيا  يف  متسلام  الالزرعمل 
باشا  الرؤوف  ازمري، ويف عام 1828م عمل كتخذ 
إليهرتبة  وجهت  1829م  عام  ويف  حلب،  وايل 
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دعوة  عىل  الكوفة  أعيان  فأتفق  مكة،  إىل  املدينة 
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يف  )61هـ/680م(  عام  حمرم  من  العارش  يف  قتلوه 
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مقدمة حتليلية ملنهجية دراسة نهضة االمام احلسني )عليه السالم(

An Analytic Introduction

 to a Methodological Study of Imam Al-Hussein bin Abi Talib's  

Revolution (Peace be upon him)

Dr. Haidar Qasim Matar
House of Wisdom / Department of Historical Studies

Abstract

The aim of this study is to focus on analyzing the historical narrations in Islamic history 
literature and explanatory resources about Imam Al-Hussein's revolution; some of which have 
a relation with the nature of this reformist revolution and its historical dimensions and goals 
including contemporary and future goals.

This study is one of the studies carried by  the strategic scientific project of the Department 
of Historic Studies – House of Wisdom (Bayt Al-Hikma) in order to modify and rewrite the 
methodology of history research on the bases of neutral and objective visions as an attempt to 
establish a new foundation for the process of analyzing narrations and manuscripts as well as 
contemporary documents.

It may seem to the researchers and students that the issue is very easy as the historical 
resources which deal with the battle of Al-Taf and the martyrdom of Imam Al-Hussein were 
written by early historians in (150 A.H. / 780 A.C.) by a narrator from the city of Kofa called Abi 
Mikhnif who died in (157 A.H. / 774 A.C.). This opinion may be wrong from our methodological 
viewpoint which is expressed in this study with reference to that narration of Abi Mikhnif.

The analytic methodology may approve or deny this narration when deconstructing its part 
according to the information it presented or to other additional information associated with this 
narration especially the oral narrations that were common till the middle of the 2nd century 
A.H. / 8th century A.C. with reference to Chase Robinson's study.

The findings of this study may state the objectivity of these narration and then help to write 
an analytic historical study of Imam Al-Hussein's martyrdom for students to read whether at 
schools or at universities.
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ص امللخَّ

ز هدف دراستنا هذِه حول حتليل املرويات التارخيية يف املصادر اإلسالمية التارخيية واألدبية والتفسريية  يرتكَّ
عن ثورة اإلمام... إلخ، ومنها ما له عالقة بطبيعِة الثورة اإلصالحية امليمونة وأبعادها وأهدافها التارخيية 
املرشوع  - ضمن  وجل  اهللِ عز  من  بتوفيٍق   – هذِه  دراستنا  ولتندرج  واملستقبلية.  واملعارصة  منها  املاضوية 
البحث  بيِت احلكمة حول حتديث منهج  التارخيية يف  الدراسات  بِه قسم  ينأى  الذي  العلمي اإلسرتاتيجي 
التارخيي وإعادة كتابة التاريخ برؤًى أكثر حيادية وموضوعية. يف حماولٍة إلرساء دعائم بناٍء جديد ملنهج حتليل 

الرواية أو املخطوطة أو الوثيقة املعارصة كمصدٍر من مصادر كتابة التاريخ. 

، إذ أنَّ املصادر التارخيية عن هذا احلََدث عىل سبيل املثال قد  وقد خُييَّل للباحث والدارس أنَّ هذا األمر هنيِّ
ن بحدود سنة 150هـ/767م  أتى عىل كتابتِه عدد من املؤّرخني األوائل؛ وأنَّ مقتاًل لإلمام احلُسني قد دوِّ
من قبل أحد اإلخباريني من أهايل الكوفة، وهو املشهور بأيب خِمنف املتوىفَّ يف سنة 157هـ/774م، ولعلَّه كان 
ل عملية كتابة أحداث معركة الطَّف؟ اجلواب هو كال بالتأكيد من  أيضًا شيعيًا، وأنَّ هذا األمر إذن سُيسهِّ
وجهة نظر منهجنا يف هذِه املقدمة التحليلية، ولتكن رواية أيب خمنف ذاهتا؛ كام سنُبنيِّ الحقًا؛ وكام وقف عليه 
ا تأييد رواية أيب خمنف مثاًل  عدد من األبحاث األكاديمية الرصينة. فمنهج التحليل قد يؤّدي بالباحث إىل إمَّ
الراوية  هذا  ملعلومات  تبعًا  أو  لراويتها  تبعًا  أجزائها  تفكيك  بحسب  صدقيتها  وعدم  بطالهنا  إىل  يؤدي  أو 
للرواية  خمالف  بشكٍل  روهتا  أو  عدلتها  أو  فكيَّفتها  خمنف  أيب  رواية  خطِّ  عىل  دخلت  قد  أخرى  ورواياٍت 
األصلية، والرواية الشفوية التي تكاد تكون األصل يف نقل مجيع الروايات العربية حتَّى ُقبيل منتصف القرن 
الثاين للهجرة / الثامن للميالد هي الرواية املعنية. وهذا املوضوع اخلطري املتمّثل يف قابلية فهمنا لألحداث 
التارخيية قد وقف عليه قلَّة ممن تناولوا هذا املوضوع احلساس واملفصيل يف تاريخ األمة اإلسالمية وقفًة علمية 
املسترشق  قدمها  التي  واملمتازة  املفصلة  الدراسة  األبحاث  مقدمة هذِه  منهجي رصني، ولعلَّ يف  بأسلوب 

.Chase Robinson  األمريكي املعارص جيس روبنسون

ي هذِه   إذن فعملية التحليل تتناول كلَّ روايٍة من روايات مقتل اإلمام عىل وفق هذِه املنهجية لكي تنقِّ
الرواية أو هذِه الوثيقة لتبيان مدى موضوعيتها أو مدى مصداقيتها، وحمّصلة هذا التحليل والتفكيك بعدئٍذ 
فاتنا التارخيية ويف كتبنا املنهجية التي يقرأها طلبتنا  سُتستثمر يف املساعدة عىل كتابٍة تارخيية غري معهودة يف مؤلَّ

إن كان قبل املرحلة اجلامعية واملرحلة اجلامعية ومرحلة الدراسات العليا.
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-626 ـــ/  ــ )4-61ه  طالب أيب  ابــن  عــيل 
680م( التي وقعت جُمارياهتا عىل األرض املباركة 
السنني.  كرور  عىل  امُلفجعة  الطَّف  واقعة  أرض 
بنزيٍف  وجل   عز  اهلل  باركها  التي  األرض  تلك 
دماء  الزكية  الدماء  تلك  الطَّف،  شهداء  دماء  من 
بيتِه  وآل  أبنائِه  من  الشباب  ودمــاء   احلُسني
األبطال  امليامني  أصحابِه  من  باقٍة  ودماء  األطهار 
دماؤهم  اختلطت  والذين  باجلنَّة  ــازوا  ف الذين 
الدموية،  املعركة  ثرى  عىل  البيت  أهل  دماء  مع 
الطاهرة،  أرواحهم  لدهيم،  ما  بأنفس  فضحوا 
بني  والشهامة  والنُبِل  والوفاء  الِفداء  عن  تعبريًا 
يدي أيب عبد اهلل رضوان اهلل عليهم، إذ نالوا رشف 
واجلهاد  والشموخ  الَعَظمة  وكربياء  املجد  ة  وأهبَّ
أن  بعد   د رسول اهلل حُممَّ ة  أمَّ يف سبيل إصالح 
البيت  أهل  أئمة  قتلة  القتلة،  العتاة  ام  احلُكَّ دنَّسها 
ام املغتصبون للسلطة الرشعية  األطهار، احلُكَّ
عىل  فسالٌم  املباركني.  الرشعيني  أصحاهبا  من 
احلُسني وعىل األرواح التي حلَّت بفنائِه وأناخت 

برحلِه، عليِه منَّا أفضل الصالة والسالم..

ز هدف دراستنا هذِه حول حتليل املرّويات  يرتكَّ
واألدبية  التارخيية  اإلسالمية  املصادر  يف  التارخيية 
ومنها  إلخ،   ...اإلمام ثورة  عن  والتفسريية 
امليمونة  اإلصالحية  الثورة  بطبيعِة  عالقة  له  ما 
منها  املاضوية  التارخيية  وأهــدافــهــا  وأبــعــادهــا 
 - هذِه  دراستنا  ولتندرج  واملستقبلية.  واملعارصة 
بتوفيٍق من اهلل عز وجل - ضمن املرشوع العلمي 
الــدراســات  قسم  بــِه  ينأى  ــذي  ال اإلسرتاتيجي 
منهج  حتديث  حــول  احلكمة  بيِت  يف  التارخيية 

مقدمة حتليلية 

ملنهجية دراسة نهضة اإلمام احُلسني بن علي بن 

أبي طالب )عليه السالم(

العملية  الصورة  هو  اإلسالمي  التاريخ  إنَّ 
القرون  يف  وتعاليمه  لإلسالم  التطبيقي  والوجه 
األوىل؛ وهلذا استفرغ أعداء اإلسالم كلَّ جهودهم 
يف الدرس والتشكيك فيه قدياًم وحديثًا، حتَّى شاع 
الدارسني،  من  كثرٍي  عىل  الصواب  وخفي  اخلطأ 
وأصبحت الروايات الصحيحة غريبة عىل البعض 

لقلَِّة سامعهم عنها ولشهرة وانتشار غريها.

عىل  العمل  يف  ُملحة  احلاجة  أصبحت  ولقد 
تنقية تارخينا من هذِه الروايات التي ليس هلا أصٌل 
وخلطوها  اإلخباريون  جها  روَّ وإنَّام  الصحة،  من 
وأخذوا  املتأخرون  فجاء  الصحيحة،  بالروايات 

ا تارخينا. ها وقضيضها عىل أهنَّ هذِه الروايات بقضِّ

وامُلناداة  الصيحات  كثرت  ذلك  أجل  ومن 
للعمل عىل إعادِة صياغة تارخينا ومتييز األصيل من 
ومتحيصها  الروايات  نقد  رضورة  وإىل  الدخيل، 

عىل منهٍج علميٍّ أصيل)1(.

عن  الباحث  اإلنسان  إليه  ُيوفَّق  ما  خري  لعلَّ 
واملخطوطات  املصادر  بطون  يف  واملعرفة  احلقيقة 
القديمة، دراسة تاريخ العرتة الطاهرة من أهل بيت 

النبوة وَمعِدِن الرسالة عليهم الصالة والسالم. 

للبحث  متواضعة  ــٍة  ــاول حم يف  هنا  ونــحــن 
بن  احلُسني  اإلمــام  هنضة  مرويات  يف  والتحليل 
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البحث التارخيي وإعادة كتابة التاريخ برؤًى أكثر 
حيادية وموضوعية. يف حماولٍة إلرساء دعائم بناٍء 
جديد ملنهج حتليل الرواية أو املخطوطة أو الوثيقة 

املعارصة كمصدٍر من مصادر كتابة التاريخ.

 ، وقد خُييَّل للباحث والدارس أنَّ هذا األمر هنيِّ
إذ أنَّ املصادر التارخيية عن هذا احلََدث عىل سبيل 
املثال قد أتى عىل كتابتِه عدد من املؤرخني األوائل؛ 
ن بحدود سنة  وأنَّ مقتاًل لإلمام احلُسني قد دوِّ
150هـ/767م من قبل أحد اإلخباريني من أهايل 
الكوفة، وهو املشهور بأيب خِمنف)2( املتوىفَّ يف سنة 
157هـ/774م، ولعلَّه كان أيضًا شيعيًا، وأنَّ هذا 
معركة  أحداث  كتابة  عملية  ل  سُيسهِّ إذن  األمر 
نظر  وجهة  من  بالتأكيد  كال  هو  اجلواب  الطَّف؟ 
رواية  ولتكن  التحليلية،  املقدمة  هذِه  يف  منهجنا 
أيب خمنف ذاهتا؛ كام سنُبنيِّ الحقًا؛ وكام وقف عليه 

عدد من األبحاث األكاديمية الرصينة. 

ا تأييد  فمنهج التحليل قد يؤّدي بالباحث إىل إمَّ
وعدم  بطالهنا  إىل  يؤّدي  أو  مثاًل  خمنف  أيب  رواية 
لراويتها  تبعًا  أجزائها  تفكيك  بحسب  صدقيتها 
أخرى  ــاٍت  ورواي الراوية  هذا  ملعلومات  تبعًا  أو 
أو  فكيَّفتها  خمنف  أيب  رواية  خطِّ  عىل  دخلت  قد 
األصلية،  للرواية  خمالف  بشكٍل  روهتا  أو  عدلتها 
والرواية الشفوية التي تكاد تكون األصل يف نقل 
القرن  منتصف  ُقبيل  العربية حتَّى  الروايات  مجيع 
الثاين للهجرة / الثامن للميالد هي الرواية املعنية. 

فهمنا  قابلية  يف  املتمّثل  اخلطري  املوضوع  وهذا 
لألحداث التارخيية قد وقف عليه قلَّة ممن تناولوا 

األمة  تاريخ  يف  واملفصيل  احلساس  املوضوع  هذا 
رصني،  منهجي  بأسلوب  علمية  وقفًة  اإلسالمية 
املفصلة  الدراسة  األبحاث  هذِه  مقدمة  يف  ولعلَّ 
واملمتازة التي قدمها املسترشق األمريكي املعارص 

.Chase Robinson )3(جيس روبنسون

من  ــٍة  رواي كلَّ  تتناول  التحليل  فعملية  إذن 
املنهجية  هذِه  اإلمام عىل وفق  مقتل  روايات 
ي هذِه الرواية أو هذِه الوثيقة لتبيان مدى  لكي تنقِّ
هذا  وحمصلة  مصداقيتها،  مدى  أو  موضوعيتها 
املساعدة  يف  سُتستثمر  بعدئٍذ  والتفكيك  التحليل 
فاتنا التارخيية  عىل كتابٍة تارخيية غري معهودة يف مؤلَّ
كان  إن  طلبتنا  يقرأها  التي  املنهجية  كتبنا  ويف 
ومرحلة  اجلامعية  واملرحلة  اجلامعية  املرحلة  قبل 

الدراسات العليا.

اإلمام  هنضة  ملسرية  تارخيية  متابعٍة  أجل  ومن 
احلُسني بدًء بأحداث املدينة ُقبيل وفاة معاوية 
بن أيب سفيان )20ق.هـ.-60هـ/603-680م( 
بن  الوليد  املنورة  املدينة  وايل  بموقف  ــرورًا  وم
ومروان  )ت64هـــ/684م(  سفيان  أيب  بن  عتبة 
ـــ/623-685م( واضطرار  احلكم )2-65ه بن 
ده الوايل ومروان  احلُسني وآل بيتِه األطهار عندما هدَّ
سفيان  أيب  بن  معاوية  بن  ليزيد  البيعة  بــرضورة 
املدينة  تــرك  عىل  ـــ/647-683م(  ــ ــ )25-64ه
 رحلتِه بعد  ومن  املكرمة،  ة  مكَّ إىل  متوجهًا 
غري  املعركة  فكانت   - الكوفة   - العراق  باجتاه 
من  أغلبِه  يف  املؤلَّف  أمية  بني  جيش  بني  املتكافئة 
أهل الكوفة الذي كان كثري منهم ممن كتب الكتب 
النرُصة  متعهدين  أمية  آل  ضدَّ  ليقودهم  لإلمام 
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أعمت  قد  والصفراء  البيضاء  أنَّ  إالَّ  والتأييد، 
موِجّهني  خائرين  متخاذلني  فجعلتهم  قلوهبم 
وصدور  احلُسني  صدر  نحو  وسيوفهم  ِسَهامهم 
من  هنالك  وليس  أنصارِه.  من  بقي  ومن  بيتِه  آل 
وقفه  الذي  وامُلسَتنكر  اخلائر  املوقف  لتربئة  ر  مربِّ
أهل الكوفة عدا أولئك الذين كان وجهاء الكوفة 
خيشوهنم من الذين قبض عليهم ُعبيد اهلل بن زياد 

)ت67هـ/686م( وأودعهم السجن. 

حيــاول  مــن  إزاء  قاطع  رأٌي  وللمسعودي 
ــول  رس بــيــت  آل  قتلة  الــقــتــلــة،  هـــؤالء  ــة  تــربئ
احلكم)4(  بن  انــة  عــوَّ شــأن  شأهنم  ــم  أهنَّ  ،اهلل
امُلزّيفة  رواياتِه  من  أراد  إذ  ـــ/764م(  )ت147ه
النبّوة.  بيت  آل  دماء  من  معاوية  بن  يزيد  تربئة 
احلُسني  مقتل  حرض  من  مجيع  )وكــان  فيقول: 
الكوفة  أهل  من  قتله  وتوىلَّ  وحاربه  العساكر  من 

خاصة؛ مل حيرضهم شامي()5(.

مالحظاٌت منهجية:

التوضيحية  املالحظات  من  العديد  ة  ثمَّ هناك 
بحوث  يف  امُلعتمدة  املنهجية  حول  والتكميلية 
تناولوا  الذين  والباحثني  األفــاضــل  األســاتــذة 
أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمــام  هنضة  موضوع 
أمهها  نتناول  أن  هنا  سنحاول  حيث   ،طالب

وأبرزها من خالل فقراٍت متتالية: 

إنَّ يف مقدمة مصادرنا الرئيسة يف ذلك احلََدث 
بن  أورده هشام  التارخيي هو كتاب أيب خمنف كام 
110-204هــــ/728- )نحو  الكلبي)6(  د  حُممَّ

جرير  بن  د  حُممَّ منه  اقتبس  الذي  وهو  819م(، 
أكثره  ـــ/839-923م(  ــ )224-310ه الطربي 
ــُرُســل  -ال ــارخيــِه  ت يف  ــام  اإلمـ مقتل  بخصوص 
ــام  اإلم مقتل  عــن  معلوماتِه  مجيع  ــوك-  ــل وامل
عند  الرواية  هذِه  عىل  اعتمد  وقد   .احلُسني
كانوا  الذين  سواء  املؤّرخني  من  الكثري  الطربي 
كابن  بعدِه،  من  جــاءوا  الذين  أو  له  معارصين 
واملسعودي  )ت314هـــ/926م(؛  الكويف  أعثم 
الفرج  وأيب  )283-346هـــــــ/896-957م(؛ 
)284-356هـــــــ/897-967م(.  األصفهاين 
أدىل  التي  الروايات  ربام  أو  الكتب  نذكر  أن  دون 
ا  بأهنَّ قوله  املمكن  من  التي  نباته  بن  األصبغ  هبا 
كانت أّول من ألَّف رواية بصيغة كتاب عن مقتل 
أيب  مقتل  من  ينتفع  مل  الذي  الكتاب   ،اإلمام
خمنف، ألنَّه كان متقدمًا يف زمان حياتِه أو كتاب أو 
رواية جابر بن يزيد اجلعفي )ت128هـ/746م( 
اإلمام  تالمذة  أو  أتباع  من  كبري  شيعي  عامل  وهو 
د بن جعفر الباقر )57-114هـ/676- حُممَّ
فه  732م()7(، وكذلك الرواية أو الكتاب الذي ألَّ
)ت175هـــ/791م(  هني)8(  الدُّ عامر  بن  معاوية 
من تالمذة اإلمام الباقر، أو نرص بن ُمزاحم)9( 
اإلمام  )مقتل  كتاب  مؤلِّف  )ت212هـ/827م( 
يف  البالغة  أمهيتِه  من  الرغم  عىل  الذي  احلُسني( 
اعتمده  حتَّى  ــيل،  األص خمنف  أيب  كتاب  حفظ 
ـــ/897- )284-356هـ األصفهاين  الفرج  أبو 
قد  أنَّه  إالَّ  الطالبيني(،  )مقاتل  كتابِه  يف  967م( 
اد  الروَّ املؤرخني  هؤالء  فجميع  األسف.  مع  ُفقد 
الذين جاءوا بعد اجليل األول من مؤرخي الطَّف 
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هني كانوا بشكٍل أو بآخر  بعد معاوية بن عامر الدُّ
اإلمــام  هنضة  عن  مصدرًا  خمنف  أبــا  ــذوا  اخت قد 

.احلُسني

أيب  التنويه هنا عن قصة وصول كتاب  وجيدر 
السائب  بن  هشام  كان  فقد  الطربي.  إىل  خمنف 
شيخِه  بعد  تويفِّ  وقد  خمنف  أليب  تلميذًا  الكلبي 
سنة  تــويفِّ  حيث  سنة،  وأربــعــني  ثــامٍن  بــحــوايل 
)204هـ/830م(. وُيذكر أنَّ هشامًا هو اآلخر قد 
صنَّف كتابًا عن مقتل اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب 
طالب،  إالَّ أننا نجهل إن كان موجودًا لدى 
ة يذكر  الطربي أم ال، عىل الرغم من أنَّه يف مراٍت عدَّ
خمنف!!)10(.  أيب  ذكر  دون  من  هشام  عن  سنده 
وهي  جــدًا،  مهمة  بنتيجة  نخرج  أن  لنا  ويمكن 
تمَّ  قد  خمنف  أليب  والكامل  األصيل  الكتاب  أنَّ 
الكلبي)11(  هشام  قبل  من  سواء  وضياعه  إتالفه 
أو الطربي أم غريمها، وذلك ملَِا ضمَّ هذا امُلصنَّف 
أن  شأهنا  من  ورواياٍت  وشهاداٍت  معلوماٍت  من 
ُتطيح برصوح بني أميَّة وبني العباس عىل السواء، 
املسلمني  وعقائد  لفكر  التضليلية  وسياستهم 
لنرش  تّواقني  كانوا  ما  الذين  ام  احلُكَّ هؤالء  عامة، 
وإشاعة حقيقة مقتل اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب 
أدرك  بكربالء. حتَّى  الطَّف  طالب يف واقعة 
خمنف،  أيب  لروايات  احلقيقية  القيمة  املؤرخون 
األهواء،  هبا  متتزج  مل  خام  مادة  مُتّثل  كانت  كوهنا 
ومل تلوثها السياسة، خاصًة وأنَّ الفرتة التي أرخها 
فيها  كثرت  صاخبة،  سياسية  أحداث  فرتة  كانت 
التيارات واإلنقالبات والثورات، وُيستشف ذلك 
خمنف،  أبو  فها  ألَّ التي  الكتب  عناوين  خالل  من 

الكبري  األملاين  املسترشق  عن  ورد  مما  الرغم  فعىل 
-1844( Julius Wellhausen يوليوس فلهاوزن
القديمة  الروايات  )إنَّ  يقول:  الــذي  1918م( 
عىل  اليوم  حتَّى  توجد  أمية  بني  بعرص  املتعلِّقة 
ا مل ختتلط ومل  أوثق ما تكون عليِه عند الطربي، ألهنَّ
لنا  َحِفَظ  والطربي  والتنسيق،  التوفيق  يد  تتناوهلا 
خصوصًا قطعًا كبرية جدًا من روايات أيب خمنف 
ق، فَحِفَظ لنا بذلك أقدم وأحسن ما  الراوية امُلحقِّ

كتبه ناثر عريب نعرفه()12(. 

واملعلومات  الروايات  من  الكثري  هناك  يبقى 
التارخيية امُلغيَّبة من هذا املصدر املهم.

وقد كان للمصداقية التي تعامل هبا أبو خمنف 
مع الرواية يف النقل، أثرها الواضح عند املؤّرخني 
الذين جاؤوا بعده، وهذا ما جعل معظم املؤّرخني 
نرى  حيث  ُمطلق،  بشكل  رواياتِه  عىل  يعتمدون 
فيام  كامل  شبه  بشكٍل  عليِه  اعتمد  وقد  الطربي 
فيام  عنه  نقله  ما  فكان  دراستنا،  بموضوع  يتعلَّق 
فه  ألَّ ر للذي  الطَّف كأنَّه مقتل ُمصغَّ يتعلَّق بواقعة 
يف  املميز  خمنف  أيب  ألسلوب  كان  كام  خمنف،  أبو 
ب األعمى الذي اعتاد  الطرح واالبتعاد عن التعصُّ
املؤرخني  هتافت  عىل  األثر  أكرب  املؤرخون  عليه 
ما  )وأهم  فلهاوزن:  يقول  برواياتِه.  األخذ  عىل 
أنَّه  هو  الــروايــات،  قيمة  تقدير  حيث  من  صنع 
أخبار  ومن  متنّوعة  رواياٍت  من  كبرية  طائفًة  مجع 
اليشء الواحد خمتلفًة يف مصادرها، بحيث يستطيع 
د  املؤكَّ الصحيح  ويعرف  بينها  يوازن  أن  اإلنسان 
منها من غريِه. وأبو خمنف قد توّصل بذلك إىل أن 
ا ال تظهر إالَّ  صارت األشياء الثانوية تتوارى، ألهنَّ
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مرًة واحدة، كام صارت األشياء األساسية ال تزال 
الروايات()13(.  تتّكرر يف مجيع  ا  بروزًا، ألهنَّ تزداد 
يكن  مل  خمنف  أبا  أنَّ  فلهاوزن  كالم  من  ويتضح 
مؤرخًا كبريًا فحسب، بل كان أديبًا كبريًا كذلك، 
الثيمة  هي  بروزًا  تزداد  التي  األساسية  فاألشياء 
ى يف املصطلح األديب، التي تدور  Theme كام ُتسمَّ

املضمون  ذات  املختلفة  الروايات  أحداث  عليها 
الواحد، ولو تسنَّى ألحِد النقاد أن يتناول روايات 
 Narrative أيب خمنف عىل نمط التحليل الرسدي
عند  آخر  علمي  جانب  يظهر  فسوف   Analysis

من  أحد  يسبقه  مل  حيث  األدب،  وهو  خمنف  أيب 
األديب  الشكل  هبذا  الرواية  تناول  يف  املؤرخني 

الرفيع.

أو أنَّ هذا الكتاب قد وصل الطربي فعاًل عن 
صياغتِه  إعادة  يف  جهده  بذل  الذي  هشام  طريق 
ألهدافِه  خدمًة  أخباره  هًا  ومشوَّ معلوماته  معدالً 
العباسية  الدولة  مصلحة  بخدمة  ص  تتلخَّ التي 
واضحة  وبصورٍة  ساهم  الذي  األمر  امها.  وُحكَّ
خمنف،  أيب  لروايِة  وزبريية  أموية  رواياٍت  زجِّ  إىل 
نظري رواية عوانة بن احلكم وجويرية بن أسامء)14( 

ووهب بن جرير)15(.

بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام  مقتل  عىل  وعالوًة 
أيب طالب الذي وضعه أبو خمنف، فإنَّ هناك 
أمثال:  الُسنَِّة،  أهل  مؤرخو  كتبها  أخرى  مقاتل 
والدينوري  والبالذري  البرصي  سعد  بن  د  حُممَّ
)ت314هــــــ/927م()16(.  الكويف  أعثم  ــن  واب
شيخه  كتاب  أضاع  قد  لعلَّه  هشامًا  أنَّ  وامُلالحظ 
أو أعدمه، ألنَّ املعروف عن أيب خمنف ميله وميل 

معلوماتِه إىل جانب العلوّيني، وهو أمر ال يتوافق 
كذلك  العباسّيني.  مــن  مسؤوليه  رغــبــات  مــع 
الواقدي  عمر  بن  د  حُممَّ أنَّ  النديم  ابن  عند  ورد 
)130-207هـ/747-823م( قد ألَّف كتابًا عن 
نعرف عنه شيئًا)17(.  احلُسني ال  اإلمام  مقتل 
هذا  مثل  كتاب  له  سعد  بن  د  حُممَّ تلميذه  أنَّ  إالَّ 
ر  ولعلَّه كان كتاب شيخه نفسه. وأليب عبيدة ُمعمَّ
ـــ/728-824م(  ــ )110-209ه املثنى)18(  ابن 
كتابًا بعنوان: )مقاتل األرشاف(، تناول فيه مقتل 
اإلمام احلُسني، كانت نسخة منه موجودة يف 
عرش  الثالث   / اهلجري  السابع  القرن  منتصف 

امليالدي.

تعّرض  قد  فإنَّه  خمنف  أيب  كتاب  إىل  وبالنسبة 
املسترشقني،  من  كثري  قبل  من  والدراسة  للبحث 
حيث ُدرس أوالً يف عام 1883م، من قبل املسترشق 
فيستنفيلد)19(  فرديناند  الربوفيسور  األملـــاين 
-1808(Heinrich Ferdinand Euestenfeld 

بن  احلُسني  )موت  املعنونة:  بدراستِه   ،)1899
عيل والثأر.. رواية تارخيية من العربية()20(. ترجم 
خالهلا مقاطع كثرية من كتاب أيب خمنف. كذلك 
 Ursula َدَرست املسترشقة األملانية أرسوال سزكني
عميقة)21(،  دراســـًة  خمنف  أيب  كتاب   Sezgin 

سلَّمها  التي  احلقيقة  النسخة  ليس  أنَّه  ووجدت 
هذِه  كت  شكَّ حيث  هشام.  تلميذِه  إىل  خمنف  أبو 
الدراسة بالنسخة التي اعتمدها الطربي عن هشام 
خمطوطات  أربع  احلقيقة  يف  وهناك  الكلبي)22(. 
عىل  موزعة  خمنف  أليب  احلُسني  مقتل  كتاب  من 
من  للتأكد  التحقيق  تنتظر  أملانيا  يف  مكتبات  أربع 



115 8

د. حيدر قاسم التميمي

اقتبسها  التي  للمعلومات  ومطابقتها  صحتها 
الربيطاين  املسترشق  ذلك  إىل  أشار  كام  الطربي، 
 Ian Keith Anderson هوارد  إيان  الربوفيسور 
القيِّمة  دراستِه  يف   )2013-1939(  Howard

.)23(عن مقتل اإلمام احلُسني

روايات أبي خمنف يف األدبّيات التارخيية

)الطربي أمنوذجًا(

خــني يف  املــؤرِّ أبــو خمنف يف زمــانــِه شيخ  كــان 
بجمع  اهتاممًا  خني  املؤرِّ أشدِّ  من  وكان  الكوفة، 
وجه  عىل  الطَّف  وواقعة  كربالء  أخبار  وتدوين 
التفاصيل  بأدقِّ  حُييط  أن  حاول  وقد  اخلصوص، 
أحداث  أخباره  فشملت  الواقعة،  هبذِه  امُلرتبطة 
إرهاصاٍت  من  سبقه  وما  عاشوراء،  يوم  ووقائع 
ــداٍث ووقــائــع  ــ ــن أح ــدات، ومـــا تـــاله م ــي ــه ومت
ُأعطي  »أنَّه  القائني:  باقر  د  حُممَّ روى  السبي. وقد 
أبياٍت  لكتابِة  ثمنًا  نفيس -  برد يامين  – وهو  قباءه 
من الشعر منسوبًة لسيد الشهداء«)24(. وهذِه 
ت-تكشف عن حرصِه الشديد  الرواية -إن صحَّ
هذِه  حول  وواردة  شاردٍة  كلِّ  إلتقاط  إىل  وتطلعه 

الواقعة.

تفاصيل  بأدقِّ  حُييط  أن  خمنف  أبو  حاول  وكام 
أحداث ووقائع كربالء، فقد حاول - أيضًا - أن 
الرواة  املتمثِّلة يف  املنابع األُوىل  يستند يف عملِه إىل 
وبارشوها،  األحــداث  عايشوا  الذين  األوائــل 
زوجة  الــربــاب)26(  موىل  سمعان)25(  بن  كعقبة 
بن أيب طالب، ودهلم  احلُسني بن عيل  اإلمام 

الَقني)27(، وجعفر بن  بنت عمرو زوجة زهري بن 
العيزار)29(،  أيب  بن  وعقبة  الطائي)28(،  حذيفة 

وحييى بن هانئ بن عروة املرادي)30(، وغريهم.

لعدم  املبارش  بــالــراوي  االتصال  ر  تعذِّ وإذا 
خمنف  أبو  كان   - املكاين  للُبعد  أو   - معارصتِه 
يتصل بَمن اتصل بالرواة املبارشين )بال واسطة(، 
كام اتصل بسليامن بن أيب راشد األزدي للوصول 
إىل أخبار محيد بن ُمسلم األزدي)31(، أو )بواسطة( 
بن  واملــذري  سليم  بن  اهلل  عبد  أخبار  أخــذ  كام 
الكلبي،  جناب  أيب  عن  األسديني)32(،  املشمعل 

عن َعِدي بن حرملة األسدي عنهام)33(.

أيب خمنف  مقتل  روايات  فقد جاءت  هنا؛   من 
مسندًة  باجلزئيات،  وإحاطتها  تفاصيلها  يف  غنيًة 
متصلًة موثوقًة يف مآخذها ومنابعها؛ ولذا أصبح 
اعتامدًا  وأكثرها  احلُسينيَّة،  املقاتل  أشهر  من  مقتله 
من  الرغم  عىل  العصور.  مرِّ  عىل  خني  املؤرِّ لدى 
يف  األول  أو  األقدم  ليس  هو  امُلصنَّف  هذا  كون 
اإلمام  مقتل  يف  كتب  َمن  أّول  إنَّ  حيث  جمالِه، 
احلُسني بن عيل بن أيب طالب هو األصبغ بن 
نباتة)34(، ثمَّ جاء بعده جابر بن يزيد اجلعفي، ثمَّ 
أبو  يكون  فال  وبالتايل  هني،  الدُّ عامر  بعدمها  جاء 
عىل  احلُسيني،  املقتل  يف  كتب  َمن  أّول  هو  خمنف 

الرغم مما ورد عند بعض الباحثني)35(.

تاريخ  من  امُلستخَرج  خمنف  أيب  مقتل  يتكّون 
الطربي من )65( حديثًا ُمسندًا، رواها أبو خمنف 
باملبارشة وبالواسطة عن )39( راويًا، وتتوزع هذِه 
عىل  وامللوك  الُرُسل  تاريخ  يف  امُلتناثرة  األحاديث 
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حوادث املعركة وما قبلها وما بعدها، بشكٍل ُيغطِّي 
التساؤالت  أغلب  عىل  وجُييب  التفاصيل،  أكثر 
باإلمكان  كــان  هنا  ومــن  الباحث؛  تشغل  التي 
التسلسل  بحسب  وتشكيلها  تنسيقها  إعـــادة 
الزمني لألحداث واخلروج بمقتٍل متكامل أو شبه 

متكامل. 

وحول املنهجية العلمية التي اعتمدها الطربي 
يتعلَّق  بــام  خمنف  أيب  مــرويــات  مــن  اإلفـــادة  يف 
خدمًة  توظيفها  وطريقة  الــدراســة،  بموضوع 
وعرضها  عاجلها  التي  التارخيية  األحداث  ملسار 
يف كتابِه، ُنعيد أوالً ما ورد يف إشارتنا الّسابقة عن 
دور وأسلوب الطربي يف التعتيم أو التخّلص من 
إىل  َعَمد  الذي  األسلوب  هذا  خمنف،  أيب  كتاب 
استخدامِه الحقًا أيضًا، فقد قام بمثل هذِه العملية 
 Zanj عىل سبيل املثال- عندما تناول ثورة الزنج-
ـــ/869- )255-270ه البرصة  يف   Rebellion

د بن احلسن)36(  883م(، إذ اعتمد عىل كتاب حُممَّ
د  حُممَّ بن  عيل  صاحب  وكان  بـ)شيلمة(  املعروف 
كتابًا  ألَّف  وقد  الزنج  قائد  ـــ/883م(  )ت270ه
يف  يتدخل  فنجده  الزنج(،  صاحب  )أخبار  ه  سامَّ
أخبار شيلمة وُيزّيفها ويعّدل فيها حيثام يشاء تزلفًا 
ام من أجل نقل تراث العباسيني ومواقفهم  للُحكَّ

من هذِه الثورة العظيمة)37(. 

يبدأ الطربي كالمه عن اإلمام احلُسني بن عيل 
ابن أيب طالب عندما كان معاوية بن أيب سفيان 
ويريد  حيترض  )15ق.هـ.-60هـ/608-680م( 
ابنه  يريده خليفًة لألمة اإلسالمية،  أن ُيويص من 
يزيد. والروايات التي قّدمها الطربي متعّددة، منها 

ثانية  ورواية  الكلبي،  هشام  عن  خمنف  أيب  رواية 
األموي  احلكم  بن  عوانة  عن  الكلبي  هشام  عن 
النزعة. فهل يعني هذا أنَّ الطربي قد أدخل عوانة 
سوف  اللبيب  والقارئ  أيضًا؟  خمنف  أيب  سند  يف 
األسناد.  هذِه  بني  البنيِّ  الطربي  ختبط  مدى  يرى 
ولنرضب مثاالً حول هذِه احلالة املنهجية، كقوله: 
د؛ عن أيب خمنف؛ ويلِّ يزيد...  )قال هشام بن حُممَّ
هنا   - النفر  بيعة  إالَّ  ويل  حني  ة  مهَّ ليزيد  يكن  ومل 
بن  اهلل  وعبد  الزبري  وابن  احلُسني  اإلمــام  يقصد 
عمر - الذين أبوا عىل معاوية اإلجابة إىل بيعة يزيد 
بعده،  وأنَّه ويل عهده  بيعتِه،  الناس إىل  حني دعا 

أمرهم()38(.  والفراغ من 

بيَّنا  قد  خمنف  أبا  أو  هشامًا  أنَّ  هنا  وُيالحظ 
هدف يزيد املبارش بعد توليتِه، غري أنَّ الطربي ذاته 
ة فقط ُيقّدم رواية عن هشام بن  قبل صفحات عدَّ
د عن أيب خمنف بشأن وصية معاوية البنِه، إذ  حُممَّ
َكَفيتك  إينِّ قد   ، بنيَّ )يا  فيها:  قائاًل  أوصاه بوصيٍة 
لُت  حال، ووطَّأت لك األشياء، وذلَّ الرحلة والرتِّ
العرب،  أعناَق  لك  وأخضعُت  األعـــداء،  لك 
– وقيل: ومجعُت لك  ومجعُت لك من مجع واحد 
ف أن ُينازعك هذا  ما مل جيمعه أحد – وإينِّ ال أختوَّ
األمر الذي استتبَّ لك إالَّ أربعة نفر من قريش: 
احلُسني بن عيل، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل بن 
ا احلُسني  الزبري، وعبد الرمحن بن أيب بكر، ... وأمَّ
ابن عيل فإنَّ أهل العراق لن َيَدعوه حتَّى خُيرجوه، 
له  فإنَّ  عنه  فاصفح  بِه  فظفرَت  عليك  خرج  فإن 

ًا عظياًم...()39(. ة وحقَّ َرمِحًا ماسَّ

عوانة  عن  فكانت  األخرى  هشام  رواية  ا  وأمَّ
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حول وصية معاوية، والتي سبق أن ترّددنا بقبوهلا 
مسألًة  تعكس  وهــي  خمنف،  أيب  كتاب  من  أهنــا 
قيس  بن  للضحاك  معاوية  قال  إذ  متامًا،  أخرى 
بن  وُمسلم   - رشطتِه  صاحب  وكان   - الفهري 
ي: »بلِّغا يزيد وصيتي، أنظر أهل احلجاز  عقبة املرِّ
م أصلك، فأكرم من َقِدَم عليك منهم، وتعاهد  فإهنَّ
َمن غاب، وانظر أهل العراق، فإن سألوك أن َتعِزل 
عنهم كلَّ يوم عاماًل فافعل، ... وإين لست أخاف 
من قريش إالَّ ثالثة - يف رواية هشام عن أيب خمنف 
اهلل  وعبد  عيل،  بن  ُحسني   - أربعة  كانوا  السابقة 
ا احلُسني بن  ابن عمر، وعبد اهلل بن الزبري؛... وأمَّ
عيل فإنَّه رجل خفيف، وأرجو أن يكفيكه اهلل بمن 
ًا  ة، وحقَّ ماسَّ له رمحًا  وإنَّ  أخاه،  أباه، وَخَذل  َقَتل 
د صىلَّ اهلل عليه وسلم، وال  عظياًم، وقرابًة من حُممَّ
أظن أهل العراق تاركيه حتَّى خُيرجوه، فإن قدرَت 
عفوُت  صاحبه  أينِّ  لو  فــإينِّ  عنه،  فاصفح  عليه 
عنه...«)40(. هذِه الروايات املتضاربة التي تتناول 
عن  ونقاًل  الطربي،  من  وردت  قد  ذاته  املوضوع 

مصدٍر واحد هو أبو خمنف!.

التي  الرواية  إىل  نعود  حينام  فإننا  املقابل،  ويف 
ذكرناها يف أعاله عن الطربي أيضًا: »... والفراغ 
الرمحن  اهلل  بسم  الوليد:  إىل  فكتب  أمرهم،  من 
الرحيم، من يزيد أمري املؤمنني إىل الوليد بن عتبة، 
ا بعد، فإنَّ معاوية كان عبدًا من عباد اهلل، أكرمه  أمَّ
يف  إليه  وكتب  والــســالم«)41(.  واستخَلَفه...  اهلل 
ا بعد، فخذ ُحسَينًا وعبد  ا أذن فأرة: »أمَّ صحيفٍة كأهنَّ
اهلل بن عمر وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة أخذًا شديدًا 
والسالم«)42(.  ُيبايعوا؛  حتَّى  ُرخصة  فيه  ليست 

مع  أيضًا  تتضارب  التي  الرواية  هــذِه  إنَّ  املهم 
سابقتها التي هي األخرى قد أوردها الطربي عن 
د بام ال  د عن أيب خمنف. ومجيعها يؤكِّ هشام بن حُممَّ
الذي  والبحثي  الروائي  املنهج  أنَّ  الّشك يف  يقبل 
ا تالعبًا من قبلِه  إمَّ اعتمده الطربي يف تارخيِه كان 
يدل  هذا  أنَّ  أو  هشام،  أو  خمنف  أيب  روايــات  يف 
ه خلدمة  داللة واضحة عىل املستوى الفكري املوجَّ

السلطة األموية أو حتَّى العباسية.

رواية كتب الكوفيني إىل اإلمام احلُسني بن عيل 
الطربي  جعلها  التي  الرواية   .طالب أيب  ابن 
عنوانًا بارزًا بعد أن انتهى من رواية خروج اإلمام 
املكرمة، والعنوان هو:  ة  إىل مكَّ املنورة  املدينة  من 
عليه  احلُسني  الكوفيني  ُمراسلة  عن  اخلرب  )ذكر 
بن  ُمسلم  ــر  وأم قبلهم  ما  إىل  للمصري  السالم 
اختار  الذي  الوقت  يف  عنه()43(.  اهلل  ريض  عقيل 
املسعودي )283-346هـ/896-957م( عنوانًا 
بن  احلُسني  مقتل  )ذكر  هو:  وواضحًا،  مفصاًل 
عيل بن أيب طالب ومن ُقتل معه من أهل بيتِه 
وشيعتِه()44(. من جانٍب آخر معاد فقد اختار ابن 
كثري عنوانًا مغرضًا ال عالقة له بكتب الكوفيني أو 
بمقتل اإلمام، حيث جاء عنوانه الذي عرض 
من خاللِه أحداث مقتل اإلمام بـ: )قصة احلُسني 
ة يف طلب اإلمارة  بن عيل وسبب خروجِه من مكَّ
وكيفية مقتلِه()45(. وهي )عنوان الطربي وعنوان 
ابن كثري( عناوين مقصودة للدسِّ وحتريف وحرف 
الرصيح يف  اإلمام عن هنجها وهدفها  هنضة 
ِه رسول اهلل. فالروايتان بحاجٍة  ة جدِّ إحياء أمَّ
فهم  وعــدم  ركاكتهام  مدى  إلظهار  مداخلٍة  إىل 
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طبيعة ومغزى هنوض اإلمام ضّد يزيد بن معاوية 
ت  وحكومته اآلثمة التي استغلت احلرمات وشوهَّ
بصورِة  الكربى  األذية  وأحلقت  ومفاهيمه  الدين 
إنَّ   .األعظم النبي  وسمعة  وسمعتِه  اإلسالم 
بني  والتخاصم  للنزاع  تعبريًا  ليست  النهضة  هذِه 
بني أمية وبني هاشم أكثر مما هي ثورة عىل تفيشِّ 
عامة  اإلسالم  أهداف  عن  والرتاجع  االنحراف 
ومبادئِه السامية التي ناضل رسول اهلل من أجل 
املسلمني  ونفوس  قلوب  يف  وترسيخها  إقامتها 
ضدَّ تيار الطلقاء اخلارجني واجلاحدين واملنافقني. 
إزاء  الزعامة  كــريس  وطلب   احلُسني فأين 
واالبتعاد  والظلم  الفساد  معايري  وشيوع  املفاسد 
ة التي أراد اهلل حتقيقها  عن األخالق والقيم اخلريِّ
برسالِة اإلسالم احلنيف. والرواية األوىل إنَّام ُتدلِّل 
ها  وجَّ قد  الكلبي  هشام  وراويتُه  الطربي  أنَّ  عىل 
عىل  معامله  بانت  هدٍف  إىل  تنحو  وجهًة  الرواية 
وفق امُلالحظات اآلتية، التي حاولنا خالهلا حتليل 
توجهات اخلطاب األموي املعارض لنهج آل بيت 

:رسول اهلل

الكوفيني  مــن  ــهــة  املــوجَّ الكتب  مسألة  إنَّ 
من  خروجِه  بزمن  عالقة  هلا  ليس   لإلمام
املدينة املنورة، إنَّام هي مسألة أقدم يف زمان وقوعها 
من تلك الفرتة بكثري بحسب أيب خمنف نفسه. فهي 
ترجع إىل فرتة ُقبيل استشهاد اإلمام احلسن امُلجتبى 
)3-50هــــ/625-  طالب أيب  بن  عيل  ابن 
يذكره  ما  وهذا  االستشهاد.  إثر  عىل  أو  670م( 
 احلُسني اإلمــام  عن  حديثِه  خالل  كثري  ابن 
ميل  كان  وكيف  املكرمة،  ة  مكَّ إىل  وصوله  بعد 

رسول  بنت  وابن  الكبري،  السيد  كونه  إليه  الناس 
اهلل؛ فيقول: »ملَّا بايع الناس معاوية ليزيد كان 
ُيبايع له، وكان أهل الكوفة يكتبون  ُحسني ممن مل 
معاوية،  خالفة  يف  إليهم  اخلروج  إىل  يدعونه  إليه 
د بن  كلُّ ذلك يأبى عليهم، فَقِدم منهم قوم إىل حُممَّ
احلنفية يطلبون إليه أن خيرج معهم فأبى، وجاء إىل 
احلُسني يعرض عليِه أمرهم، فقال له احلُسني: إنَّ 
بنا،  ويستطيلوا  بنا،  يأكلوا  أن  يريدون  إنَّام  القوم 
وَقِدم  قال:   ... ودماءنا،  الناس  دماء  ويستنبطوا 
احلُسني  إىل  ٍة معه  الفزاري يف عدَّ عتبة  بن  امُلسيَّب 
بعد وفاة احلسن، فدعوه إىل خلع معاوية وقالوا: 
ألرجو  إينِّ  فقال:  أخيك،  ورأي  رأيك  علمنا  قد 
وأن   ، الكفَّ حّبِه  يف  نيتِه  عىل  أخي  اهلل  يعطي  أن 
وكتب  الظاملني.  جهاد  حبِّي  يف  نيتي  عىل  يعطيني 
مروان إىل معاوية: إين لست آمن أن يكون ُحسني 
طوياًل.  ُحسني  من  يومكم  وأظن  للفتنة،  مرصدًا 
فكتب معاوية إىل احلُسني: إنَّ من أعطى اهلل صفقة 
يمينِه وعهدِه جلدير بالوفاء، وقد أنبئُت أنَّ قومًا من 
أهل الكوفة قد دعوك إىل الشقاق، وأهل العراق 
من قد جربت قد أفسدوا عىل أبيك وأخيك، فآتق 
اهلل وآذكر امليثاق، فإنك متى تكدين أكدك. فكتب 
بلغك  الذي  بغري  وأنا  كتابك  أتاين  احلُسني:  إليه 
وما  اهلل،  إالَّ  هلا  هيدي  ال  واحلسنات  جدير،  عني 
أظن يل  وما  عليك خالفًا،  وال  لك حماربة  أردت 
عند اهلل عذرًا يف ترك جهادك، وما أعلم فتنًة أعظم 
من واليتك أمر هذِه األمة. فقال معاوية: إنَّ أثرنا 
يأبى عبد اهلل إالَّ رشًا. وكتب إليه معاوية أيضًا يف 
بعض ما بلغه عنه: إينِّ ألظن أنَّ يف رأسك نزَوة، 
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فوددت أينِّ أدركها فأغفرها لك«)46(.

هنضة  مسرية  يف  املهمة  املعلومات  هذِه  مجيع   
هشام  أو  الطربي  ألغاها  قد   احلُسني اإلمام 
ا رواية يف  الكلبي من كتاب أيب خمنف األصيل، ودسَّ
غري صالح اإلمام، رواية تأيت بعد تلك التي كانت 
زمن معاوية جلعلها تتعلَّق بيزيد، وأنَّ وايل األمويني 
للمبايعة  اإلمام  عىل  دا  شدَّ قد  احلكم  بن  ومروان 
وكذلك  امتناعِه.  حــال  يف  عنقه  ُيــرضب  أن  أو 
وأنَّ  الكوفيني  كتب  إىل  بالنسبة  الرواية  توجيههام 
اإلمام كان موافقًا عىل موقفهم، ففي رأي اإلمام 
ويستطيلوا  بنا،  يأكلوا  أن  يريدون  إنَّام  القوم  »إنَّ 
بنا، ويستنبطوا دماء الناس ودماءنا«، لذا ليس من 
الكتب  وصول  بمجّرد  كان  اإلمام  أنَّ  الصحيح 
إليه قد وافق عىل عهود الكوفيني وتعهداهتم وبيان 
حاجتهم إىل زعامتِه. وهذه الفكرة ستلغي حينئٍذ 
م  تقدَّ التي  النصائح  حول  التفصيالت  من  الكثري 
ـــ/642- )21-81ه  احلنفية بن  د  حُممَّ فيها 
بن عباس )3ق. اهلل  عبد  نصيحة  أو  700م( 
هـ.-68هـ/619-687م( أو عبد اهلل بن عمر بن 
)10ق.هـ.-73هـ/613-692م(   اخلطَّاب
مطيع)47(  بن  اهلل  عبد  امليل  الزبريي  نصيحة  وال 
)ت73هـ/692م( وال نصيحة عبد اهلل بن الزبري 
)1-73هـــــــ/623-692م( ومــا إىل ذلــك من 
 اإلمام نصحوا  م  أهنَّ عىل  ز  تركِّ التي  األمور 
ووعودهم  الكوفيني  كتب  إىل  يستجيب  ال  بأن 
بالنرُصة، فاإلمام كان يعرفهم حقَّ املعرفة. إالَّ أنَّ 
السؤال املهم هنا هو ملاذا َعَمد هشام الكلبي الذي 
كان حيتفظ بكتاب أيب خمنف وُيعّد املصدر األساس 

ل أو زيَّف  له إىل تغييبِه أو من جانٍب آخر ملاذا عدَّ
موتورة  أخرى  بروايٍة  املهم  القول  هذا  الطربي 
ام  جدًا كام سرتد يف أدناه؟. أإهنام أرادا إرضاء احلُكَّ
 احلُسني اإلمام  أنَّ  بيان  خالل  من  العباسيني 
كان مرتّددًا يف مرشوعِه اإلصالحي وهنضته ضّد 
ُيفصح  كان  أنَّه  آخر  طرٍف  من  أو  القائم،  احلكم 
ام  أهنَّ أم  الكوفيني؟  برسائل  الكامل  اطمئنانِه  عن 
هدفًا إىل حتريف هنضة اإلمام وثورتِه باجتاٍه معاكس 
ا قد تبلورت ونمت يف ذهنِه عىل أثر مطالبة  يف أهنَّ
الوليد بن عتبة ومروان بن احلكم وهتديدمها اإلمام 
 اإلمام أنَّ  حني  يف  يزيد؟  ُيبايع  مل  إن  بالقتل 
احلسن  اإلمام  استشهاد  بعد  ملعاوية  رصاحًة  قال 
امُلجتبى: »إينِّ ألرجو أن ُيعطي اهلل أخي عىل 
، وأن ُيعطيني عىل نيتي يف حبِّي  نيتِه يف حّبِه الكفَّ
أنَّ  النص  هذا  من  ُيفهم  حيث  الظاملني«.  جهاد 
يعّد مسألة جهاد معاوية  احلُسني كان  اإلمام 
أولويات مرشوعِه اإلصالحي، يف  أمية من  وبني 
وقٍت يسبق ُمراسلة الكوفّيني إياه وتولية يزيد بن 

معاوية زمام السلطة يف دمشق.

ا  الكلبي فيام دسَّ لنراجع كالم الطربي وهشام 
الذي  الصحيح  موضعها  غري  يف  معلوماٍت  من 
سبق اإلشارة إليه. يقول الطربي: »حّدثني زكرياء 
ابن حييى الرضير...، قال: حدثنا خالد بن يزيد بن 
بِه خالد  ُيراد  والذي  الَقرسي -  اهلل  عبد  بن  أسد 
وايل  الــقــرسي)48(  أسد  بن  يزيد  بن  اهلل  عبد  ابن 
لدودًا  عدوًا  كان  والذي  العراقني،  عىل  األمويني 
لإلمام عيل بن أيب طالب بصورٍة خاصة وآلل 
حّدثنا  قال:   – عامة  بصورٍة   اهلل رسول  بيت 
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حدثني  جعفر:  أليب  قلُت  قــال:  هني،  الدُّ ر  عــامَّ
ففي هذا  احلُسني حتَّى كأينِّ حرضته«)49(.  بمقتل 
الَسنَد عدة عيوب أرادها كلٌّ من هشاٍم الكلبي أو 
ترد عن أيب خمنف: وجود  الطربي، وهي قطعًا مل 
هني.  خالد القرسي وهو يتحدث بحديث عامر الدُّ

ولو بحثنا عن عامر هذا لوجدنا إمجاع مصادر 
التارخيية  األدبيات  يف  واملوثوقة  امُلعتربة  الرجال 
موثوق  املــذهــب،  شيعي  كــان  ــه  أنَّ عىل  العربية 
كان  إن  القرسي؛  بخالد  له  عالقة  وال  الرواية، 
بِه وايل األمويني. باإلضافة إىل كونِه من  املقصود 
 الباقر عيل  بن  د  حُممَّ اإلمــام  وأتباع  تالمذة 

)57-114هـ/676-732م()50(.

للطربي  أخــرى  حماولة  نرى  ثانية  جهٍة  ومن 
»قال:  بقولِه:  للحقائق،  إخفاًء  الرواية  يف  الدسَّ 
حيسب  وهلة  ألول  فالقارئ  جعفر«،  أليب  قلت 
أبو  »قال  قولِه  عىل  دأب  كونه  نفسه،  الطربي  أنَّه 
د  جعفر« بمعنى الطربي. والدليل عىل هذا أنَّه جرَّ
أبا جعفر الباقر من لقبِه »اإلمام« أو بيان اسمه 
الرواية صحيحة  أنَّ  فلنعد إىل  األول. ومهام يكن 
أليب  قال  هني  الدُّ فعامر  شائبة؛  ــة  أيَّ فيها  وليس 
جعفر: حّدثني بمقتل احلُسني كأينِّ حرضته. 

اإلمام  جواب  إىل  ينتقل  حاملا  القارئ  ولكن 
د بن عيل الباقر ال جيد أيَّ يشٍء عن مقتل  حُممَّ
الطربي  نصَّ  ننقل  ذلك  عىل  وللربهان  اإلمــام، 
معاوية  »مات  هني:  الدُّ لسؤال  اإلمــام  كجواب 
والوليد بن عتبة بن أيب سفيان عىل املدينة، فأرسل 

رين  أخِّ له:  فقال  بيعته،  ليأخذ  بن عيل  احلُسني  إىل 
ة، فأتاه أهل الكوفة  ره، فخرج إىل مكَّ وأرُفق، فأخَّ
ولسنا  عليك،  أنفسنا  حبسنا  قد  إنا  وُرُسلهم: 
وكان  علينا.  فأقدم  ــوايل،  ال مع  اجلُُمعة  نحرض 

النعامن بن بشري األنصاري عىل الكوفة؛...«)51(. 

بن  ُمسلم  عــن  احلــديــث  ــك  ذل يف  ويستمّر 
بن  احلُسني  اإلمام  مقتل  عقيل وال يشء عن 
ز احلديث واقترص  عيل بن أيب طالب، إنَّام تركَّ
عىل مقتل ُمسلم فحسب. وبعد أحاديث بعضها ال 
يمت إىل ُمسلم بن عقيل بصلة، يعود فيقول: 
أيب  هني؛ عن  الدُّ حديث عامر  إىل  احلديث  »رجع 
ماذا  ولكن   -  الباقر اإلمام  يقصد   - جعفر 
نقرأ؟ نقرأ ثانيًة عن ُمسلم بن عقيل بعد أن ذكره 

قبل أسطر قليلة)52(. 

بعدئٍذ يبدأ احلديث عن رحلة اإلمام إىل العراق 
عامر  برواية  تتعلَّق  ال  بأسانيد  أو  بسند  ولكن 

 .هني وال بقول اإلمام أيب جعفر الدُّ

ويبقى القارئ متّحريًا، فأين قّصة مقتل اإلمام 
الرواية  وجــود  ولــوال  الباقر؟  ــام  اإلم عند 
اإلمام  قاله  ما  خلفي  الشيعة  كتب  يف  الصحيحة 

هني. برواية الدُّ

العنوان  َنيِس  قد  الطربي  فإنَّ  هذا  عن  فضاًل   
عن  اخلرب  )ذكر  وهو:  املوضوع،  فيه  ابتدأ  الذي 
مراسلة الكوفيني... إلخ()53(، فلم نعد نسمع شيئًا 

عن هذِه امُلراسالت؟.
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مالحظات حول البيعة ليزيد بن معاوية والتهيئة 

للثورة احُلسينيَّة:

احلديث بشأن رحلة اإلمام احلُسني من املدينة 
عن  نقاًل  الطربي،  عند  املكّرمة  ة  مكَّ إىل  املنورة 
الّصيغة  عىل  ورد  خمنف،  أيب  عن  الكلبي  هشام 
ُمسلم  قصة  من  ذكر  فإنَّه  خِمنف  أبو  ا  »وأمَّ اآلتية: 
ابن عقيل وشخوصِه إىل الكوفة ومقتلِه قصًة هي 
جعفر  أيب  عن  هني  الدُّ عامر  خرب  من  وأتمَّ  أشبع 
ُمرص  الطربي  أنَّ  هنا  ُيالحظ  ذكرناه«)54(.  الذي 

.د الباقر عىل عدم ذكر اإلمام حُممَّ

مشّوهًة  عامر  رواية  أورد  الذي  نفسه  أنَّه  ثانيًا 
عن  حُيّدثه  أن  لإلمام  قال  عــامرًا  أنَّ  إذ  ومبتورة؛ 
ُمسلم  الشهيد  مقتل  عن  ال  احلُسني  اإلمام  مقتل 
بناًء عىل قول الطربي أو هشام، فخطأ  بن عقيل، 
هو  له  يتحمَّ إنَّام  الرواية  قصور  وزر  فإنَّ  وبالتايل 
نفسه أو هشام، فلامذا يتهم رواية عامر بكوهنا غري 
ُمشبعة أو ناقصة؟. فهو هاهنا يتحّدث عن رحلة 
ثت  ُحدِّ »ما  يقول:  إذ  ُمسلم،  اإلمام ال عن رحلة 
أبا  يقصد  أنَّه  وأظن   - عنه  د،  حُممَّ بن  هشام  عن 
ثني عبد الرمحن بن ُجندب، قال:  خمنف - قال: حدَّ
امرئ  ابنة  باب  الرَّ ُعقبة  بن سمعان موىل  ثني  حدَّ
القيس الكلبية امرأة ُحسني »وكانت مع ُسكينة ابنة 
ُحسني، وهو موىًل ألبيها، وهي إذ ذاك صغرية«)55(. 
الطربي  قول  يف  جاء  ما  إىل  التنويه  بنا  جيدر  وهنا 
كان  فمتى  اخلرب،  هذا  يف  ُمغرضًا  كان  ربام  الذي 
األئمة األطهار من آل بيت رسول اهلل جيعلون 
رجاًل موىًل لزجياهتم أو لبناهتم عىل الرغم من كون 

عقبة)56( كان رجاًل كبريًا بالغًا!. ثمَّ قال: »خرجنا 
فلزمنا - يقصد اإلمام احلُسني وآل بيتِه - الطريق 
بت  تنكَّ لو  بيتِه:  أهــُل  للُحسني  فقال  األعظم، 
يلحقك  ال  الزبري  ابن  فعل  كام  األعظم  الطريق 
الطلب؛ قال: ال، واهلل ال أفارقه حتَّى يقيض اهلل ما 
هنا  الذهن  إىل  يتبادر  وقد  إليه...«)57(.  أحبُّ  هو 
سؤال، وكيف عرف أهل البيت بخروج ابن الزبري 
عن الطريق األعظم؟ وإنَّه بحسب رواية الطربي، 
فأخذ  الليل  حتت  من  الزبري  ابن  »وخرج  قال:  إذ 
طريق الفرع هو وأخوه جعفر، ليس معهام ثالث، 
ه نحو  وجتنَّب الطريق األعظم خمافَة الطلب، وتوجَّ
البنيِّ  التناقض  الطربي من هذا  أين  ة...«)58(.  مكَّ
الروايات،  ونقل  األحداث  وصف  يف  والرصيح 
ة - من صفحة 341 إىل صفحة  فبعد صفحات عدَّ
الرواية  يف  وتتباين  املعلومات  تتعارض   -  351

التي جعلها أتمُّ وأشبع؟!. 

فهناك  والتزييف  الــوهــم  هــذا  عــن  وفــضــاًل 
املوضوع.  هذا  حول  نوردها  أخرى  ُمالحظات 
 فبينام كان اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب طالب
ة املكرمة استقبله رجٌل هو عبد  يف الطريق إىل مكَّ
اهلل بن ُمطيع الزبريي امليل واهلوى. فقال لإلمام: 
ا اآلن فإينِّ أريد  »ُجعلت فداك أين ُتريد؟ قال: أمَّ
ا بعدها فإين أستخري اهلل، قال: خار اهلل  ة، وأمَّ مكَّ
ة فإياك أن  لك، وَجَعلنا فداك، فإذا أنت أتيت مكَّ
ُقتِل أبوك،  بلدٌة مشئومة، هبا  ا  َتَقُرب الكوفة، فإهنَّ
عىل  تأيت  كــادت  بطعنٍة  واغتيل  أخــوك،  ــِذل  وُخ
َيعِدل  ال  العرب،  سيِّد  فإنَّك  احلََرم؛  إلَزم  نفسِه؛ 
بك واهلل أهُل احلجاز أحدًا، ويتداَعى إليك الناُس 
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ي وخايل،  من كلِّ جانب؛ ال تفارق احلََرم فَِداك عمِّ
عجيُب  بعدك«)59(.  لنُسرتّقَّنَّ  هلكت  لئن  فواهلل 
هذا  كلَّ  يرسد  ُمطيع  بن  اهلل  عبد  يكون  أن  جدًا 
أمر.  بأيِّ  مقصدِه  عن  اإلمــام  يتفّوه  ومل  لإلمام، 
والذي نعتقده أنَّ ما ُذكر عىل لسان عبد اهلل مجيعه 
إنَّام هو من تلفيق الطربي أو شيخه هشام الكلبي، 
من  حالٍة  إلظهار  هنا  القول  هذا  يفحام  أن  أرادا 
التخطيط  وانعدام   اإلمام هنضة  عىل  الــرتّدد 
عىل  ستكون  نفسها  الكلامت  وهــذِه  هلا.  امُلسبق 
أثنى اإلمام  ابن عباس وابن عمر وكلَّ من  لسان 
عن الثورة. فعبد اهلل بن ُمطيع زبريي اهلوى - كام 
النصائح  ُيديل هبذِه  أن  امُلستبعد  وإنَّه من  بنا -  مرَّ 
حيوية  مهمة  إنجاز  عىل  عازمًا  كان  الذي  لإلمام 
ِه؛ واألنكى من كلِّ هذا أن عبد  ة جدِّ يف إصالح أمَّ
ثانية  مرًة  الطربي  ُيعيده  سوف  هذا  مطيع  بن  اهلل 
توجهِه  ُقبيل  باإلمام  فيلتقي  القصة  أحداث  إىل 
وذلك  قباًل،  ذكره  وأن  سبق  أنَّه  غافاًل  للمعركة. 
بالتأكيد لُيعيد النصائح ذاهتا عىل اإلمام وُيثنيه عن 

ما كان اإلمام عازمًا عليه؟.

عدم  عىل  تدّل  التي  األخرى  األمثلة  بني  ومن 
من  يرويان  ما  الكلبي  هشام  أو  الطربي  تذكر 
رواياٍت متناقضة ومتضاربة كان القصد من ورائها 
إثر أخرى عىل ترّدد اإلمام يف هنضتِه  التدليل مرة 
فيذكر  أمية.  بني  ودولة  سلطة  ضدَّ  هبا  قام  التي 
ُدعيا  مّلا  واحلُسني  الزبري  ابن  »وأنَّ  قوله:  الطربي 
ة -  أَبَيا وخرَجا من ليلتهام إىل مكَّ البيعِة ليزيد  إىل 
سابق  مكان  يف  ذكر  قد  الطربي  أنَّ  هنا  وُيالحظ 
أخيِه  مع  الليل  جنح  يف  خرج  قد  الزبري  ابن  بأنَّ 

وأنَّ اإلمام خرج بعده بيوٍم أو يومني - فلقيهام ابن 
ما  فسأالمها،  ة،  مكَّ من  جاِئْينَيِ  عمر  وابن  عباس 
فقال  ليزيد؛  والَبيعة  قاال: موُت معاوية  وراءكام؟ 
قا مجاعة املسلمني؛  اتَّقيا اهلل وال تفرِّ هلام ابن عمر: 
ا ابن عمر فَقِدم فأقام أيامًا، فانتظر حتَّى جاءت  وأمَّ
البيعة من الُبلدان، فتّقدم إىل الوليد بن عتبة فبايعه، 
القليلة  ابن عباس«)60(. ففي هذِه األسطر  وبايعه 

وقع الطربي يف أخطاء عّدة: 

أنَّه  حني  يف  عتبة،  بن  الوليد  اسم  ورود  أّوهلا: 
عزل  )ذكر  بـ:  ثالثة  أسطر  قبل  موضوعه  َعنَْون 

الوليد عن املدينة ووالية عمروبن سعد(. 

وابن   احلُسني اإلمــام  بأنَّ  قوله  وثانيهام: 
أنَّ  قليل  قبل  أورده  الذي  بينام  سويًة  كانا  الزبري 

اإلمام كان مع أهل بيتِه األطهار. 

وثالثهام: قوله عن مبايعة ابن عمر وابن عباس 
إذ انتظرا حتَّى جاءت البيعة من البلدان. يف حني 
قد نيس قوله يف هذا النص نفسه، إذ قال: »وأما ابن 
عمر فأقام أيامًا«، يعني أقام أيامًا يف املدينة املنورة، 
فكيف ينسجم هذا مع قوله: »فانتظر حتَّى جاءت 
البيعة من البلدان«، فالبيعة من البلدان أي األمصار 
اإلسالمية تذهب إىل دمشق مقر يزيد بينام كانا يف 
بِه  واذا كان هذا صحيحا فكيف  املنورة؟.  املدينة 
بعد  خمنف-  أيب  عن  هشام  شيخه  أو  -الطربي 
صفحاٍت يقول ما نّصه: »قال أبو خمنف: وحّدثني 
، عن عقبة بن سمعان،  الوالبيِّ احلارث بن كعب 
كان  طبعًا   - الكوفة  إىل  املسري  أمجع  ملا  ُحسينًا  أنَّ 
ة آنئٍذ - أتاه عبد اهلل بن  اإلمام احلُسني يف مكَّ
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الناس  أرجف  قد  إنك   ، عمِّ بن  يا  فقال:  عباس 
أنك سائر إىل العراق، فبنيِّ يل ما أنت صانع؟ قال: 
إين قد أمجعُت املسري يف أحد يوَميَّ هذين إن شاء 
قد   ابن عباس يكن  أمل  إلخ«)61(.  تعاىل...  اهلل 
األخري  غادر  عندما  باإلمام  عمر  وابن  هو  التقى 
ثانيًة  عباس  ابن  إذن حتول  فكيف  املنورة؟  املدينة 
ة إىل املدينة والتقى باإلمام هناك،  وهو قادم من مكَّ

ة حيث حيصل اللقاء اآلخر؟  فنجده اآلن يف مكَّ

أو   - الطربي  ــإنَّ  ف االستغراب،  يف  ــادًة  وزيـ
قليلة  أسطٍر  بعد   - خمنف  أبا  أو  الكلبي  هشام 
قال:  إذ   ،عباس ابن  موضوع  إىل  ثانيًة  يرجع 
العيشِّ  فلامَّ كان من  أبو خمنف -  املقصود  »قال - 
أو من الغِد، أتى احلُسني عبد اهلل بن العباس - يف 
الرواية السابقة ابن عباس فقط - فقال: يابن عمِّ 
هذا  يف  عليك  ف  أختــوَّ إينِّ  أصرب؛  وال  أتصربَّ  إينِّ 
قوم  العراق  أهل  إنَّ  واالستئصال؛  اهلالك  الوجه 
غدٍر؛ فال تقربنَّهم؛ أِقم هبذا البلد فإنَّك سيد أهل 
احلجاز؛ فإن كان أهل العراق ُيريدونك كام زعموا 
َأقِدم عليهم...  ثمَّ  فلينفوا عدّوهم،  إليهم  فاكتب 
هشاٍم  من  التخبط  هــذا  نقرأ  فكيف  ــخ«)62(.  إلـ
الكلبي أو الطربي، وما هو امُلراد منه؟ السيَّام بعد 
قد   عباس ابن  أنَّ  رصاحــًة  الطربي  أعلن  أن 
م له الطاعة والوالء؟. فهل هناك من  بايع يزيد وقدَّ
شكٍّ بأنَّ هشامًا أو الطربي أقحام كلَّ هذا للرتويج 
برشعية عالقة أبناء العمومة للعباسيني بالعلويني، 
وإظهار دورهم املغمور يف هنضة اإلمام احلُسني بن 

.عيل بن أيب طالب

إذ  املجال،  هــذا  يف  كثري  ابــن  قــول  ولنالحظ 
ليزيد،  وبويع  ستني  سنة  معاوية  مات  »فلام  قال: 
ابن  نقل  كام  ــاس«)63(.  ــب ع ــن  واب عمر  ابــن  بايع 
بن  شبابة  عن  ــٍد  واح »غــري  سندها  روايـــًة  كثري 
األسدي،  إسامعيل  بن  حييى  حّدثنا  قال:  سوار، 
أنَّه  عمر،  ابن  عن  حُيدث  الشعبي  سمعت  قال: 
إىل  تّوجه  قد  عيل  بن  احلُسني  أنَّ  فبلغه  ة  بمكَّ كان 
العراق، فلحقه عىل مسرية ثالث لياٍل، فقال: أين 
تريد؟ قال: العراق... إلخ«)64(. كيف حدث هذا 
يف   احلُسني باإلمام  التقى  قد   عمر وابن 
ة املكرمة!. ثمَّ كيف  الطريق بني املدينة املنورة ومكَّ
يتالءم هذا القول مع القول السابق، أنَّ ابن عمر 
قد بايع يزيد بن معاوية وهو يف املدينة املنورة. أمر 
حمريِّ ونحن نقرأ هذا التخبُّط والعشوائية يف رواية 

الطربي ومن سار عىل ُخطاه.

ا عن عبد اهلل بن ُمطيع الذي سبق أن التقينا بِه  أمَّ
وهو ينصح اإلمام بعدم الذهاب إىل الكوفة؛ فإذا 
بنا نلتقي بِه ثانيًة ولكن ليس يف الطريق بني املدينة 
ة املكرمة بل بالقرب من القادسية)65(  املنورة ومكَّ
وصول  طريق  يف  الكوفة،  من  بالقرب  تقع  التي 
هذا  عىل  وهنا  العرب.  مياه  من  مــاٍء  إىل  اإلمــام 
اإلمام  ينصح  وهو  ُمطيع  بن  اهلل  عبد  نجد  املــاء 
الطريق  يف  وهو  له  قاهلا  التي  نفسها  بالكلامت 
وأمي  أنت  »بأيب  اهلل:  عبد  قال  ة.  ومكَّ املدينة  بني 
فأنزله«.  واحَتمله  أقدمك!  ما  اهلل!  رسول  بن  يا 
عن  اهلل  لعبد  يــرشح   احلُسني اإلمــام  ــدأ  وب
كتب أهل الكوفة. بعد ذلك قال عبد اهلل الزبريي 
رك اهلل يا بن رسول اهلل وحرمة  اهلوى وامليل: »أذكِّ
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اإلسالم أن ُتنتهك؛ أنشدَك اهللَ يف ُحرمة رسول اهلل 
صىلَّ اهلل عليه وسلم؛ أنشدك اهلل يف ُحرمة العرب؛ 
ليقُتلنَّك،  أمية  بني  أيدي  يف  ما  طلبت  لئن  اهلل  فو 
ا  إهنَّ أبدًا. واهلل  ولئن قتلوك ال هيابون بعدك أحدًا 
وُحرمة  قريش  وُحرمُة  ُتنتَهك،  اإلســالم  حلُرمة 
ض  العرب، فال َتفعل، وال تأِت الكوفة، وال َتعرَّ
لبني أميَّة؛ قال: فأبى إالَّ أن يميض؛ فأقبل احلُسني 
يقرأ  من  فبحق  َزُرود«)66(.  فوق  باملاِء  كان  حتَّى 
من  أو  الطربي،  عند  خمنف  أيب  برواية  اهلراء  هذا 
خالل تلميذ أيب خمنف هشام الكلبي، هل سيجد 
يف هذِه الرواية من معنًى سوى معنى واحد، وهو 
التمجيد ببني أميَّة والتشديد عىل مدى تردد اإلمام 
التي  العظيمة  والثورة  النهضة  هــذِه  هنضتِه،  يف 
املبارك،  الطَّف  وادي  يف  عاشوراء  يوم  ُتوّجت 
هذِه  يف  خرٍي  كلِّ  أساس  كان  الذي  التتويج  هذا 
عقيدٍة  إىل  كالوصول  إصالح  أو  هدايٍة  من  ة  األمَّ
صحيحة أو التحّرر من عقيدٍة منحرفة أو التحّرر 
طغيانِه... كلَُّه  يف  احلــدَّ  جتــاوز  سيايس  نظاٍم  من 
بن  عيل  بن  للُحسني  رة  امُلظفَّ الوقفة  هذِه  من  نابٌع 
رضــوان  امليامني  الُغر  وصحبِه   طالب أيب 
اهلل  تعاىل عليهم. وبالتايل فإننا مدعوون إىل رفٍض 
فة  ٍّ ملا كتبه الطربي عن هشام الكلبي بصيغٍة حُمرَّ كيلِّ
باملصداقية  تتمّتع  ال  رواية  كوهنا  خمنف،  أيب  عن 

واحليادية بخصوص هذِه الثورة اخلالدة.

إذن فاخلالصة من هذِه الروايات التي سلَّطت 
الضوء عىل أولئك الذين نصحوا اإلمام بنفس 
فيها وهي يف  ا دخيلة ومبالغ  أهنَّ أعتقد  العبارات، 
ا روايات عباسية امليل أو زبريية االجتاه  حقيقتها إمَّ

كالذي نلمسه من مسألة نصيحة ابن الزبري لإلمام 
خليفة  طرحه  وما  املكرمة  ة  مكَّ من  خروجِه  قبل 
ابن خياط من رواية وهب بن جرير الزبريي امليل 
ع اإلمام  واهلوى)67(، أنَّ ابن الزبري كان دائاًم ُيشجِّ
أن  اإلمام  من  ُيريد  وأنَّه  الكوفة  إىل  الذهاب  عىل 
رأى  فقد  اجلو.  له  ليخلو  املكرمة  ة  مكَّ من  خيرج 
كيف أنَّ الناس ُقبيل احلج وخالله كانوا يؤيدون 
اإلمام ويتوافدون عليه بينام كانوا ال ُيعريون أمهيًة 
البن الزبري. فام كان من تلك الروايات إالَّ حماولة 
هدفه  حتديد  وعدم  ثورتِه  يف  اإلمام  ترّدد  إظهار 

وغايته بالضبط.

رحلة اإلمام احُلسني بن علي بن أبي طالب )عليه 

السالم( إىل الكوفة:

ة  مكَّ من  اإلمــام  رحلة  ــة  رواي بخصوص  أما 
بحاجٍة  ــرى  األخ فهي  الــعــراق،  باجتاه  املكرمة 
يف  وضوحها  من  الرغم  عىل  وحتليل  دراســٍة  إىل 
الرصينة)68(.  األكاديمية  الدراسات  من  العديد 
بدراسة مدى موثوقية  تقريبًا  اهتمت مجيعها  التي 
وواقعية رواية الطربي بخصوص جغرافية طريق 
بالتناقضات  املليئة  الرواية  هــذِه  املكرمة.  ة  مكَّ
اإلمام  سلكه  الذي  املسلك  بشأن  والتضاربات 
إذا  ما  يف  تساؤالً  ُتثري  روايــة  وهي  العراق؛  نحو 
أم جهة أخرى؟ ولعلَّ  الكوفة  اإلمام  كان مقصد 
اإلمام، واهلل أعلم، مل يكن يبغي الكوفة مبارشًة إنَّام 
أطرافها من أجل أن يتحّقق من موقف الكوفيني 
أيب  بن  عقيل  بن  ُمسلم  استشهاد  قبل  وحتَّى 
التي  فرسالته  ـــ/680م(،  ــ )ت60ه  طالب
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د هبا ُمسلم تتحّدث عن حكمٍة سياسية ودراية  زوَّ
وأنَّ مشاهد موقف الكوفيني ُقبيل صفِّني وما بعد 
صفِّني وموقفهم عندما وصل اإلمام إىل اخلريبة يف 
لتحشيد  الكوفة  إىل  شخصيًا  هو  وذهابِه  البرصة 
الدعم جليش اإلمام عيل بن أيب طالب وكيف 
ـــ.- )21ق.ه األشعري  موسى  أيب  موقف  كان 
44هـ/602-665م( ووجهاء الكوفة امُلتخاذل.. 
ال شكَّ أنَّه قائم وحيَّ وواضح عنده، فُيديل الطربي 
هني  برواية أيب خمنف كام وردت عن طريق عامر الدُّ
ل فيها الطربي أو هشام  وهي رواية تالعب أو تدخَّ
ذلك  إىل  نوهنا  كام  صحيحة  غري  وجهًة  هاها  فوجَّ
اإلمام  -يقصد  »فخرج  الرواية:  تنص  أعاله،  يف 
ة، فأتاه أهل الكوفة وُرُسلهم: إنا  احلُسني- إىل مكَّ
قد حبسنا أنفسنا عليك، ولسنا نحرض اجلمعة مع 
وناقصة  مبتورة  الرواية  أنَّ  ُيالحظ  -طبعًا  الوايل 
أوضح-قال:  الكتاب  من  آخر  موضٍع  يف  وهي 
طالب  أيب  بن  عقيل  بن  مسلم  إىل  احلُسني  فبعث 
ِه فقال له: ِس إىل الكوفة فانظر ما كتبوا بِه  ابن عمِّ
، فإن كان حقًا خرجنا إليهم«)69(. إذن فاملهمة  إيلَّ
إنَّام تقترص  التي ُكلِّف هبا ُمسلم بن عقيل  الصعبة 
أنَّ  نقول  ونحن   .!!» إيلَّ بِه  كتبوا  ما  »فانظر  عىل: 
الدرس البليغ والكبري الذي خطَّه ُمسلم بن عقيل 
بدمِه الطاهر يف الكوفة، هو الذي كشف لألجيال 
احلسنة  فالنوايا  اخليانة،  ومآالت  الغدر  مساوئ 
الكوفة  ألهل   احلُسني اإلمام  هبا  حتدث  التي 
امُلتجحفلني أمامه يف كربالء، وأنَّه امتداٌد للرسالة 
ية، كان قد تمَّ التمهيد هلا  الساموية وآيًة للرمحة اإلهل�

.داخل الكوفة عىل يد ُمسلم بن عقيل

أنَّ اإلمــام  يــقــول  واملــســعــودي مــن جــانــبــِه 
عقيل  بن  ُمسلم  ِه  عمِّ بابن  »أرسل   :احلُسني
إىل الكوفة، وقال له: ِس إىل أهل الكوفة فإن كان 
حقًا ما كتبوا به عرفني حتَّى أحلق بك«)70(. والبن 
أيب  عن  أيضًا  الطربي  من  استقاها  ــة  رواي كثري 
الُرُسل  فيها: »فاجتمعت  يقول  خمنف عن هشام، 
يستّحثونه  وجعلوا  احلُسني،  عند  بكتبها  كلَّها 
بن  يزيد  عن  عوضًا  لُيبايعوه  عليهم  ويستقدمونه 
بموت  فرحوا  م  أهنَّ كتبهم  يف  ويذكرون  معاوية، 
م  وأهنَّ دولتِه،  يف  ويتكلَّمون  منه  وينالون  معاوية، 
م ينتظرون قدومك  ملا يبايعوا أحدًا إىل اآلن، وأهنَّ
النص-  يف  جاء  -هكذا  عليهم  لُيقّدموك  إليهم 
أيب  بن  بن عقيل  ُمسلم  ابن عمه  بعث  فعند ذلك 
األمر  هذا  حقيقة  له  ليكشف  العراق،  إىل  طالب 
حُمكاًم  حازمًا  وأمــرًا  متحتاًم  كان  فإن  واالتفاق، 
الكوفة  ويأيت  وذويــه،  أهلِه  يف  لريكب  إليِه  بعث 
أهل  إىل  كتابًا  معه  وكتب  ُيعاديه،  بمن  ليظفر 
اهلل  -حاشاه  فاإلمام  إذن  بذلك...«)71(.  العراق 
للحظٍة  وال  يكن  ومل  فكرِه  عن  غاب  قد  تعاىل- 
له  إرادة من جاءوا  ُمدركًا لضعف  واحدة متيقظًا 
وهم حيملون الكتب، تلك الكتب الواضحة البيِّنة 
د  الزمن أو كام هو مؤكَّ إن كان زمن وقوعها هذا 
ُقبيل استشهاد اإلمام احلسن املجتبى بن عيل بن أيب 
طالب أو بعد استشهادِه فهي حقيقة تارخيية 
بيِّنة؛ ولكن يف املقابل ما بال هؤالء الذين غدروا 
إليهم  أبرز  بتعّهداهتم وأقواهلم ومواقفهم، فحينام 
َخرجًا من الكتب التي كتبوها له، قالوا عىل لسان 
احلرِّ الرياحي )ت61هـــ/680م()72(: ال علم لنا 
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ُنالزمك  أن  ُأمرنا  ا  إنَّ بعثها،  وبمن  الكتب  هبذِه 
الكتب. حتَّى  لنا هبذِه  املاء عنك وال شأن  ونمنع 
ُيثار تساؤل عىل ألسنة وأقالم الطاعنني عىل هنضة 
اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب طالب والقول: 
الكوفة  أهل  لدعوات  اإلمــام  استجاب  ملاذا  أْن 
هذا  هلدم  املقابل  يف  لنُجيب  بحاهلم؟  علمِه  رغم 
اإلمــام  يستجب  مل  لو  أن  وتقويضِه،  اإلشكال 
احلُسني بن عيل بن أيب طالب لدعوات أهل 
الكوفة ألدانه التاريخ ولقال إنَّ احلُسني سبط 
هية امُلناطة  ط يف املسؤولية اإلل� رسول اهلل قد فرََّ
بِه، وذلك ألنََّ الظروف قد هتّيأت له بعد أن راسله 
الوجهاء  ِمن  كبري  ومجٌع  الكوفة  أهل  ِمن  اآلالف 
استعداٍد  عىل  م  أهنَّ له  ــدوا  وأكَّ العشائر،  ورؤساء 
الحتضان  ُمتهيئة  الكوفة  مدينة  وأنََّ  مُلنارصتِه  تام 
الوايل  طرد  عليهم  العسري  ِمن  ليس  وأنََّه  ثورتِه، 

األموي ِمنها.

وُتنتزع  الكوفة  مدينة  تسقط  وعندما  وحينئٍذ 
القرى  ُينتج سقوط  من سلطة األمويني فإنَّ ذلك 
واملدن املجاورة هلا نظرًا الرتباطها سياسيًا وأمنيًا 
واألهواز  فارس  بالد  وحتَّى  بل  الكوفة،  بوالية 
وبعض املدن الواقعة يف مرشق الدولة اإلسالمية 
وقراها التي كانت تابعة سياسيًا لوالية الكوفة، بل 
اهليمنة  سهولة  ُينتج  الثوار  بَِيد  الكوفة  سقوط  إنَّ 
عىل مدينة البرصة واملدن امُلجاورة هلا، ذلك لرتكز 
يف  آنذاك  العراق  يف  والسيايس  العسكري  الُثقل 

مدينة الكوفة.

 احلُسني اإلمــام  ــال  إمه يكون  هنا  ــن  وِم
وتفويتًا  تفريطًا  سُيعّد  الكوفة  أهــل  لــدعــواِت 

أنَّ  ُيدرك  احلُسني  استثنائية خصوصًا وأنَّ  لفرصٍة 
ة ما كانت لتستجيب ليزيد بن معاوية بن أيب  األمَّ
ّقوته  لوال  ـــ/647-683م(  ــ )26-64ه سفيان 
القوة  هذِه  يوهن  أن  استطاع  ما  فإذا  وسطوتِه، 
فإنَّ احلوارض واألمصار اإلسالمية سوف تتداعى 
ِمن  حــارضة  ة  ثمَّ ليس  إذ  ــرى،  األخ تلو  ــدًة  واح
احلقيقي  الوالء  تكن  كانت  اإلسالمية  احلوارض 
ليزيد خصوصًا وللنظام األموي بشكٍل عام إذا ما 

استثنينا بالد الشام.

خامتة

وهكذا يتبَّني للمرء مدى التخّبط الذي وقعت 
فيه رواية أيب خمنف - غري احلقيقية - حينام ّحرفها 
تعد  فلم  الكلبي والطربي،  وعّدهلا كلٌّ من هشاٍم 
رواية متوازنة وموضوعية ومتامسكة. هذِه النهضة 
اإلسالمي  التاريخ  يف  مفصلية  حركًة  مثَّلت  التي 
الساعون  سعى  ــام  إنَّ ســواء،  حدٍّ  عىل  واإلنساين 
بعض  خــالل  مــن  حمتواها  وتشويه  حتريف  إىل 
صورهتا  استهدفوا  آخر  جانٍب  ويف  الــروايــات، 
إىل  الرحلة  روايــة  ليس  وشخصياهتا.  الظاهرية 
اإلمام  مقتل  معلومات  مجيع  بل  فحسب  العراق 
احلُسني بن عيل بن أيب طالب أليب خمنف قد 
ناهلا ما ناهلا من التحريف وبثِّ املغالطات املنهجية 

واألحداث التارخيية املجانبة للواقع.

كذلك فإنَّ مهمة التصّدي للتحريفات الدخيلة 
هبا  يقم  مل  صعبة  مهمة  احلُسني  اإلمام  هنضة  عىل 
إالَّ الندرة من العلامء وامُلصلحني املجددين، ملا قد 
االهتام  أقلَّه  لعلَّ  باهظًا  ثمنًا  امُلصلح  العامل  ُيكلِّف 
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التاريخ اإلسالمي. لكن مع هذا، فقد  باجلهل يف 
هذِه  حلوادث  املتقّدمني  قني  امُلحقِّ من  عدد  تطّرق 
وقد  فيها،  الرائجة  التحريفات  وحتليل  الواقعة 
والثورة  النهضة  هــذِه  تنقية  يف  املتأخرون  سعى 
إليها  التحريفات، والتي ُيشري  العظيمة من بعض 
التحريف  معنى  بيان  بعد   - امُلطّهري  األستاذ 
دخيلة  عوامل  ثالثة  هناك  أنَّ  فريى   - وأنواعه 
األعداء  وهي:  احلُسني،  اإلمام  هنضة  حتريف  يف 
خللق  وميلهم  امُلحبون  مراميهم؛  إىل  للوصول 
األساطري؛ تعليامت أئمة الدين يف باب إحياء هذِه 

احلادثة والتي ُأسيئ فهمها وإدراك معانيها)73(.

وأخريًا فإننا يف الواقع مل نقف عىل مجيع مفاصل 
 طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمــام  ثورة 
التي  التحليلية  املقدمة  هــذِه  يف  اجلليلة  وهنضتِه 
جتدر  كام  اإلمكان.  قدر  االختصار  فيها  توخينا 
بن  ُمسلم  واستشهاد  مسرية  أنَّ  إىل  ــارة  اإلشـ
الكثري جدًا  يكتنفها  التي هي األخرى   عقيل
الرواية  هذِه  والتزوير.  والتشويه  االضطراب  من 
قراءة  إعادة  إىل  أيضًا  ماسة  بحاجة  ا  أهنَّ نرى  التي 

وكتابة. ومن اهلل تعاىل التوفيق.. 

اهلوامش

التاريخ ( 1) كتابة  منهج  صامل،  بن  حممد  السلمي، 
اإلسالمي، )الرياض، دار ابن اجلوزي، 1429هـ(، 

ص13-11.

هو: أبو خِمنف لوط بن حييى بن سعيد بن خِمنف بن ( 2)
بن  عامر  بن  ثعلبة  بن  عوف  بن  احلارث  بن  سليم 
ذهل بن مازن بن ذبيان بن ثعلبة األزدي الغامدي، 

بن  خِمنف  جده  كان  157هـ/774م.  سنة  تويفِّ 
سليم صحابيًا ومن أصحاب اإلمام عيل بن أيب 
معركة  يف  جانبِه  إىل  ُيقاتل  وهو  وُقتل   ،طالب
بالِسرَي  عاملٌ  راوية،  36هـ/656م.  سنة  اجلمل 
تصانيف  له  الكوفة.  أهل  من  إمامي،  واألخبار، 
منها:  بيسري،  قبله  كان  وما  عرصِه  تاريخ  يف  كثرية 
ة«؛ »فتوح العراق«؛ »اجلمل«؛  »فتوح الشام«؛ »الردَّ
»اخلوارج  »األزارقة«؛  »النهروان«؛  »صفني«؛ 
واملهلَّب«؛ »مقتل عيل«؛ »الشورى«؛ »مقتل عثامن«؛ 
والعراق«؛  الزبري  بن  »مصعب  احلُسني«؛  »مقتل 
أخذ  ى  وُيسمَّ الثقفي«  عبيد  أيب  بن  املختار  »أخبار 
د بن احلسن بن  الثار. ُينظر: الطويس، أبو جعفر حُممَّ
الفهرست،  )ت460هـ/1067م(،  احلسن  بن  عيل 
حتقيق: حممد صادق آل بحر العلوم، )قم، منشورات 
الرشيف الريض، د.ت.(، ص129-130؛ ياقوت 
اهلل  عبد  بن  اهلل  عبد  أبو  الدين  شهاب  احلموي، 
إرشاد  األدباء..  معجم  )ت626هـ/1229م(، 
إحسان عباس،  األديب، حتقيق:  معرفة  إىل  األريب 
ج5،  1993م(،  اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت، 
صالح  الكتبي،  شاكر  ابن  ص2252-2253؛ 
الرمحن  عبد  بن  أمحد  بن  شاكر  بن  د  حُممَّ الدين 
حتقيق:  الوفيات،  فوات  )ت764هـ/1363م(، 
إحسان عباس، )بريوت، دار صادر، د.ت.(، ج3، 
ص225-226؛ اليحيى، حييى بن إبراهيم بن عيل، 
مرويات أيب خمنف يف تاريخ الطربي.. عرص اخلالفة 
العاصمة،  دار  )الرياض،  نقدية،  دراسة  الراشدة 

د.ت.(، ص87-25.
(3 ) Robinson, Chase F., Empire and Elites after

 the Muslim Conquest: The Transformation
 of Northern Mesopotamia, (Cambridge
 Studies in Islamic Civilization),  Cambridge:

Cambridge University Press, 2006.
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اإلمــام  شخصية  بــدراســة  املسترشقون  اهتم  وقــد 

وثورتِه  وســريتــِه   طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُــســني  

دراسات  حول  التفاصيل  من  وللمزيد  ملحوظًا.  اهتاممًا 

عبد  ناجي،  ُينظر:  املــوضــوع،  هــذا  حــول  املسترشقني 

املركز األكاديمي  واالسترشاق، )بريوت،  التشيع  اجلبار، 

لألبحاث، 2011م(، ص401-379.

هو: أبو احلكم عوانة بن احلكم بن عوانة بن عياض ( 4)
عاملًا  كان  الكوفة. رضير.  أهل  الكلبي، مؤرخ، من 
األخبار  بوضع  واهتُّم  فصيحًا.  والشعر،  باألنساب 
أخبار  »وعامة  احلموي:  ياقوت  قال  أمية.  لبني 
و»سرية  »التاريخ«  يف:  كتاب  له  عنه«.  املدائني 
ياقوت  ُينظر:  التفاصيل،  من  ملزيٍد  معاوية«. 
ج5،  األديب،  معرفة  إىل  األريب  إرشاد  احلموي، 
الدين  صالح  الصفدي،  ص2133-2136؛ 
الشافعي  الدمشقي  اهلل  عبد  بن  أيبك  بن  خليل 
ُنكت  يف  اهلميان  َنكت  )ت764هـ/1363م(، 
املطبعة  )القاهرة،  بك،  زكي  أمحد  حتقيق:  العميان، 

اجلاملية، 1329هـ/1911م(، ص222.

احلسني ( 5) بن  عيل  احلسن  أبو  املسعودي، 
ومعادن  الذهب  مروج  )ت346هـ/957م(، 
وعبد  النعسان  هشام  حممد  حتقيق:  اجلوهر، 
املعرفة،  دار  )بريوت،  احللبي،  طعمة  املجيد 

1426هـ/2005م(، ج3، ص62. 

د بن السائب بن برش بن ( 6) هو: أبو املنذر هشام بن حُممَّ
وُيكنَّى  الكلبي،  احلارث  بن عبد  احلارث  بن  عمرو 
العرب  وأخبار  أنساب  وعامل  مؤرخ  الكلبي(،  )ابن 
التصانيف.  كأبيه.كثري  ومثالبها،  ووقائعها  وأيامها 
من أهل الكوفة، ووفاته فيها. له نيف ومائة ومخسون 
»نسب  »األصنام«؛  األنساب«؛  منها: »مجهرة  كتابًا، 
»املثالب«؛  »الكنى«؛  قريش«؛  »بيوتات  اخليل«؛ 

»افرتاق العرب«؛ »املوءودات«؛ »ما كانت اجلاهلية 
تفعله ويوافق حكم اإلسالم«؛ »تسمية من باحلجاز 
»أسواق  وتغلب«؛  بكر  »أخبار  العرب«؛  أحياء  من 
د بن أيب  الفرج حُممَّ أبو  النديم،  ابن  ُينظر:  العرب«. 
الِفهرست،  )ت380هـ/990م(،  إسحاق  يعقوب 
دار  )بريوت،  ط3،  طويل،  عيل  يوسف  حتقيق: 
ص153-157؛  2010م(،  العلمية،  الكتب 
الوفاء  أيب  بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  األنباري، 
يف  األلباء  نزهة  )ت577هـ/1181م(،  د  حُممَّ
إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  حتقيق:  األدباء،  طبقات 
1418هـ/1998م(،  العريب،  الفكر  دار  )القاهرة، 
معرفة  إىل  األريب  ص84؛ ياقوت احلموي، إرشاد 
خلِّكان،  ابن  ص2779-2781؛  ج6،  األديب، 
د بن أيب بكر  أبو العباس شمس الدين أمحد بن حُممَّ
أبناء  وأنباء  األعيان  )ت681هـ/1282م(، وفيات 
الزمان، حتقيق: إحسان عباس، )بريوت، دار صادر، 
اليافعي،  ص82-84؛  ج6،  1397هـ/1977م(، 
سليامن  بن  عيل  بن  أسعد  بن  اهلل  عبد  د  حُممَّ أبو 
)ت768هـ/1367م(، مرآة اجلنان وِعرَبة اليقظان، 
الكتب  دار  )بريوت،  املنصور،  خليل  حتقيق: 
ابن  ص23؛  ج2،  1417هـ/1997م(،  العلمية، 
األشبييل  احلرضمي  د  حُممَّ بن  الرمحن  عبد  خلدون، 
ى:  )ت808هـ/1406م(، تاريخ ابن خلدون امُلسمَّ
ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف  واخلرب  املبتدأ  ديوان 
خليل  حتقيق:  األكرب،  الشأن  ذوي  من  عارصهم 
شحادة، )بريوت، دار الفكر، 1421هـ/2000م(، 
بن  أمحد  العسقالين،  حجر  ابن  ص290؛  ج2، 
حتقيق:  امليزان،  لسان  )ت852هـ/1448م(،  عيل 
املطبوعات  مكتب  )بريوت،  غدة،  أيب  الفتاح  عبد 
ص338- ج8،  1423هـ/2002م(،  اإلسالمية، 

 .339
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هو: جابر بن يزيد بن احلارث اجلعفي، أبو عبد اهلل: ( 7)
أثنى  الكوفة.  أهل  من  الشيعة،  فقهاء  من  تابعي، 
بالقول  آخرون  واهّتمه  احلديث،  رجال  بعض  عليه 
بالدين.  العلم  غزير  الرواية  واسع  وكان  بالرجعة. 
جعفر  أبو  الطويس،  عنه:  ُينظر  بالكوفة.  مات 
رجال  )ت460هـ/1067م(،  احلسن  بن  د  حُممَّ
)قم،  األصفهاين،  القيومي  جواد  حتقيق:   ، الكيشِّ
ص169- 1427هـ(،  اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ
أمحد  بن  د  حُممَّ الدين  شمس  الذهبي،  174؛ 
)748هـ/1347م(، ميزان االعتدال يف نقد الرجال، 
حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، 
)بريوت، دار الكتب العلمية، 1416هـ/1995م(، 
أبو  العسقالين،  حجر  ابن  ص103-107؛  ج2، 
الفضل أمحد بن عيل )ت852هـ/1448م(، هتذيب 
املعارف  دائرة  الدكن، جملس  آباد  التهذيب، )حيدر 
النظامية، 1325هـ/1907م(، ج2، ص51-46. 

عبد ( 8) بن  خبَّاب  معاوية  أيب  بن  عامر  بن  معاوية  هو: 
 - بجيلة  من  وُدهن   - كويف  موالهم،  هني،  الدُّ اهلل 
مًا،  وُمقدَّ األطهار،  األئمة  أصحاب  يف  وجهًا  وكان 
ثقًة  ر  أبوه عامَّ ثقة. وكان  املحل،  الشأن، عظيم  كبري 
وأبا  القاسم  وأبا  معاوية  أبا  ُيكنَّى  وجهًا  العامة،  يف 
د.  وحُممَّ القاسم وُحكيم  الولد  من  له  ُحكيم، وكان 
وأيب  الصادق  جعفر  اهلل  عبد  أيب  عن  معاوية  روى 
احلسن موسى الكاظم. ُينظر عنه: النجايش، أبو 
األسدي  العباس  بن  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس 
النجايش،  رجال  )ت450هـ/1058م(،  الكويف 
1418هـ(،  اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ )قم،  ط6، 

، ص258. ص411؛ الطويس، رجال الكيشِّ

املنقري ( 9) سيَّار  بن  مزاحم  بن  نرص  الفضل  أبو  هو: 
كان  الشيعة.  غالة  من  مؤرخ،  الكويف،  التميمي 
عطَّارًا بالكوفة، ووالَّه أبو الرسايا سوقها، ثمَّ سكن 

)656هـ/1258م(:  احلديد  أيب  ابن  قال  بغداد. 
إىل  منسوب  غري  النقل،  صحيح  ثبت،  »وهو 
»مقتل  »اجلمل«؛  »الغارات«؛  كتبِه:  من  هوى«. 
احلُسني«؛ »أخبار املختار الثقفي«؛ »املناقب«؛ »وقعة 
الرسايا«؛  وأيب  إبراهيم  بن  د  حُممَّ »أخبار  صفِّني«؛ 
بكر  أبو  البغدادي،  اخلطيب  ُينظر:  »النهروان«. 
)ت463هـ/1071م(،  ثابت  بن  عيل  بن  أمحد 
تاريخ بغداد أو )تاريخ مدينة السالم(، حتقيق: بشار 
اإلسالمي،  الغرب  دار  )بريوت،  معروف،  عواد 
ص382-383؛  ج15/  1422هـ/2001م(، 
ياقوت احلموي، إرشاد األريب إىل معرفة األديب، 
بن  حمسن  د  حُممَّ الطهراين،  بزرك  آغا  2750؛  ج6، 
د رضا النجفي )ت1389هـ/1969م(،  عيل بن حُممَّ
دار  )بريوت،  ط3،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

األضواء، 1403هـ/1983م(، ج1، ص349.

د بن ( 10) املثال: الطربي، أبو جعفر حُممَّ ُينظر عىل سبيل 
جرير )ت310هـ/922م(، تاريخ الُرُسل وامللوك، 
حتقيق: حممد أيب الفضل إبراهيم، ط2، )القاهرة، دار 
 ،409  ،401 الصفحات  ج5،  د.ت.(،  املعارف، 

449، 455، وغريها.

إنَّ هنالك فريقًا من العلامء - وهم من أهل احلديث ( 11)
عن  يرَضون  ال   - اخلصوص  وجِه  عىل  الرشيف 
وثاقتِه،  بتضعيفِه وعدم  القول  داعمني  الكلبي،  ابن 
واإلخباريني،  التارخييني  من  نحوه  نحا  ن  عمَّ وال 
أن  دون  اآلثار  لرواية  تعرضوا  م  أهنَّ سوى  ليشٍء  ال 
تتوافر فيهم الرشوط الالزمة فيمن يتصّدر إلمالئها. 
حون  فال َعَجب إذا رأينا هذا الفريق من العلامء جُيرِّ
م  ألهنَّ أقدارهم،  من  وحيطُّون  املؤلِّفني  أولئك 
األساطري  ببعض  ممزوجًة  اآلثار  تدوين  عىل  أقدموا 
املصادر  ُينظر  التفاصيل،  من  ملزيٍد  واألقاصيص. 
الكلبي - هامش  ابن  ترمجة  التي سقناها يف هامش 
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رقم )6( - إضافًة إىل: ابن عدي، أبو أمحد عبد اهلل 
ابن عدي اجلرجاين )ت365هـ/976م(، الكامل يف 
ضعفاء الرجال، حتقيق: مازن بن حممد الرسساوي، 
ج10،  د.ت.(،  نارشون،  الرشد  مكتبة  )الرياض، 

ص338-337. 

من ( 12) العربية..  الدولة  تاريخ  يوليوس،  فلهاوزن، 
ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية، ترمجة: حممد 
عبد اهلادي أبو ريدة، ط2، )القاهرة، املركز القومي 

للرتمجة، 2009م(، ص )د(. 

املرجع نفسه، ص )ش(.( 13)

الضبعي ( 14) عبيد  بن  أسامء  بن  جويرية  خمارق  أبو  هو: 
َت عن: نافع العمري، وابن  ث. َحدَّ البرصي، امُلحدِّ
تويفِّ  أنس.  بن  مالك  رفيقِه  وعن  الزهري،  شهاب 
د  حُممَّ سعد،  ابن  ُينظر:  ومائة.  وسبعني  ثالث  سنة 
)ت230هـ/845م(،  الزهري  منيع  بن  سعد  ابن 
عمر،  حممد  عيل  حتقيق:  الكبري،  الطبقات  كتاب 
1421هـ/2001م(،  اخلانجي،  مكتبة  )القاهرة، 
خليفة  عمر  أبو  خياط،  بن  خليفة  ص281؛  ج9، 
)ت240هـ/855م(،  العصفري  شباب  خياط  ابن 
العمري،  ضياء  أكرم  حتقيق:  الطبقات،  كتاب 
1387هـ/1967م(،  بغداد،  جامعة  )بغداد، 
بن  بن أمحد  د  حُممَّ الدين  الذهبي، شمس  ص223؛ 
النبالء،  أعالم  ِسرَي  )ت748هـ/1347م(،  عثامن 
سة  مؤسَّ )بريوت،  ط2،  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق: 
ص317- ج7،  1402هـ/1982م(،  الرسالة، 

 .318

عبد ( 15) بن  زيد  بن  جرير  بن  وهب  العباس  أبو  هو: 
الثالثني  بعد  ولد  البرصي.  األزدي  شجاع  ابن  اهلل 
عون،  ابن  وعن  فأكثر،  والده  عن  روى  ومائة. 
ة بن خالد، وعكرمة بن عامر،  وهشام بن حسان، وُقرَّ

شيبان،  بن  واألسود  سليامن،  بن  وغالب  وُشعبة، 
وموسى  ستوائي،  الدَّ وهشام  مطيع،  أيب  بن  والَّم 
أمر  ة.  وعدَّ جويرية،  بن  وصخر  رباح،  بن  عيل  بن 
مسندِه.  يف  عنه  وأَكَثر  عنه،  بالكتابِة  حنبل  بن  أمحد 
النَّسائيُّ عنه: »ليس بِه بأس«. تويفِّ باملنجشانيَّة  قال 
عىل ستة أمياٍل من املدينة املنورة منرصفًا من احلج، 
»مات  سعد:  ابن  قال  بالبرصة.  ُدفن  حتَّى  فُحمل 
كتاب  سعد،  ابن  ُينظر:  ومائتني«.  ستِّ  سنة  وهٌب 
الطبقات الكبري، ج9، ص299؛ الذهبي، الكاشف 
حتقيق:  الستَّة،  الكتب  يف  رواية  له  من  معرفة  يف 
دار  )جدة،  اخلطيب،  نمر  حممد  وأمحد  عوامة  حممد 
1413هـ/1992م(،  اإلسالمية،  للثقافة  القبلة 
الفالح  أبو  احلنبيل،  العامد  ابن  ص356؛  ج2، 
الدمشقي  العكري  د  حُممَّ بن  أمحد  بن  احلي  عبد 
)ت1089هـ/1678م(، شذرات الذهب يف أخبار 
دار  األرناؤوط، )دمشق،  َذَهب، حتقيق: حممود  من 

ابن كثري، 1408هـ/1988م(، ج3، ص33.

بمدينة ( 16) الطَّف  واقعة  يف  وضعت  التي  الكتب  حول 
أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام  ومقتل  كربالء، 
بزرك  آغا  ُينظر:  61هـ/681م،  عام   طالب
ج22،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين، 

ص32-21. 

ُينظر: ابن النديم، الفهرست، ص158.( 17)

بالوالء، ( 18) التيمي  املثنى  بن  ر  ُمعمَّ عبيدة  أبو  هو: 
واللغة.  باألدب  العلم  أئمة  النحوي. من  البرصي، 
الرشيد  هارون  استقدمه  البرصة.  يف  ووفاته  مولده 
أشياء  عليه  وقرأ  188هـ/804م،  سنة  بغداد  إىل 
أعلم  األرض  يف  يكن  »مل  اجلاحظ:  قال  كتبِه.  من 
من  شعوبيًا،  إباضيًا،  وكان  منه«.  العلوم  بجميع 
اظ احلديث. قال ابن قتيبة: »كان يبغض العرب  حفَّ
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وصنَّف يف مثالبهم كتبًا«. وملا مات مل حيرض جنازته 
ِسَعة علمِه،  مع  نقدِه معارصيه. وكان،  لشدة  أحد، 
ربام أنشد البيت فلم ُيقم وزنه، وخُيطئ إذا قرأ القرآن 
نظرًا. له نحو )200( مؤلَّف، منها: »نقائض جرير 
والفرزدق«؛ »جماز القرآن«؛ »الَعققة والربرة«؛ »مآثر 
تلحن  »ما  أرمينية«؛  »فتوح  »املثالب«؛  العرب«؛ 
الشعراء«؛  »طبقات  العرب«؛  »أيام  العامة«؛  فيه 
»إعراب  »اخليل«؛  واملحاورات«؛  »املحارضات 
ُينظر:  »القبائل«.  األرشاف«؛  »مقاتل  القرآن«؛ 
احللبي  عيل  بن  الواحد  عبد  اللغوي،  الطيب  أبو 
حتقيق:  النحويني،  مراتب  )ت351هـ/962م(، 
هنضة  مكتبة  )القاهرة،  إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد 
بكر  أبو  الزبيدي،  ص44-46؛  د.ت.(،  مرص، 
)ت379هـ/989م(،  األندليس  احلسن  بن  د  حُممَّ
أيب  حممد  حتقيق:  واللغويني،  النحويني  طبقات 
الفضل إبراهيم، )القاهرة، دار املعارف، 1973م(، 
األريب  إرشاد  احلموي،  ياقوت  ص175-178؛ 
ابن  ص2704-2709؛  ج6،  األديب،  معرفة  إىل 
ص235-243؛  ج5،  األعيان،  وفيات  خلِّكان، 
ج6،  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  ميزان  الذهبي، 

ص483.

31/يوليو/1808م ( 19) يف  ولد  كبري.  أملاين  مسترشق 
 .Hannover هانوفر  بمقاطعة   Munden موندن  يف 
ثمَّ  السابعة عرشة،  بلدِه حتَّى سنِّ  تعلَّم يف مدارس 
الثانوية يف هانوفر. ويف عام 1827م  دخل املدرسة 
Georg-August- غوتنغن  جامعة  فيستنفيلد  دخل 
دروس  وحرض   Universität in Göttingen

خصوصًا  السامية،  باللغات  الشهري  العامل  إيفالد، 
القديم  العهد  فتابع دروسه عن  العربية والرسيانية، 
املقدس،  الكتاب  من   The Old Testament

ودروسه يف اللغات العربية، والفارسية، والرسيانية 

اللغات  يف  فيستنفيلد  ص  وختصَّ والسنسكريتية. 
1829م  سنة  برلني  إىل  سافر  وإلتقاهنا  الرشقية. 
وحرض حمارضات أستاذين شهريين مها: فريدريش 
 ،)1840-1777(  Friedrich Wilken فلكن 
Franz Bopp )1791-1867(. ويف  وفرانز بوب 
فحصل  غوتنغن،  إىل  عاد  1830م،  التايل،  العام 
منها عىل الدكتوراه األوىل يف 18/فرباير/1831م، 
وُعنيِّ مدرسًا مساعدًا Privatdozent، فألقى دروسًا 
واللغة  السامية،  اللغات  ويف  القديم  العهد  عن 
ملكتبة  أمينًا  وصار  التخصيص.  وجه  عىل  العربية 
يف  مساعدًا  أستاذًا  وُعنيِّ  1838م.  غوتنغن  جامعة 
رقِّي  ثمَّ  بجامعة غوتنغن يف 1842م،  اآلداب  كلِّية 
ا أعامله العلمية فوفرية  أستاذًا ذا كريس يف 1853م. أمَّ
املسترشقني  اخلصوبةمن  هذِه  يف  له  نظري  وال  جدًا، 
 Gustav Leberecht فلوجل  األملان غري جوستاف 
صالح  املنجد،  ُينظر:   .)1870-1802(  Fluegel

الكتاب  دار  )بريوت،  األملان،  املسترشقون  الدين، 
الرمحن،  عبد  بدوي،  ص8؛  1978م(،  اجلديد، 
العلم  دار  )بريوت،  ط3،  املسترشقني،  موسوعة 
العقيقي،  ص399-402؛  1993م(،  للماليني، 
املعارف،  دار  )بريوت،  ط5،  املسترشقون،  نجيب، 
 Dugat, Gustave, ص367-369؛  2006م(، 
 Histoire des orientalistes de l’Europe, Paris:

 Maisonneuve et Gie, Laibraires Éditeurs,

1870, Pp.273-287.

(20 ) Wüstenfeld, Ferdinand, Der Tod des
 Ĥusein ben ‘Ali und die Rache.. Ein
 historischer Roman aus dem Arabischen, in:
 Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft
 der Wissenschaften zu Göttingen,
 Histrorisch-Philologische Classe 30 (1883),

 Pp.149-213.

(21 ) Sezgin, Ursula, Abu Mikhnaf: ein Beitrag
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 zur Historiographie der umaiyadischen Zeit,

Leiden: Brill, 1971.

(22 ) R. B. Serjeant, Ursula Sezgin: Abū Miĥnaf:
 ein Beitrag zur Historiographie der
 umaiyadischen Zeit. (xi, 251pp. Leiden:
 E. J. Brill, 1971. Guilders 68). Bulletin of
 the School of Oriental and African Studies,
 vol.38, Issue01-February 1975, Pp.144-145.

(preview)

(23 ) Howard, I. K. A., Events and Circunstances
 Surrounding the Martyrdom of Al-Husain
 Ibn Ali, London: CreateSpace Independent

Publishing Platform, 2014, p.4.

يف ( 24) األمحر  الكربيت  البريجندي،  باقر  د  حُممَّ القائني، 

رشوط املنرب، )بريوت، دار احلوراء للطباعة والنرش 

والتوزيع، 2005م(، ج1، ص43.

زوجة ( 25) الكلبية  القيس  امرئ  بنت  الرباب  موىل  هو: 

وقد   ،طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام 

ة  مكَّ إىل  املنورة  املدينة  من   احلُسني صاحب 

ُيفارقه  ومل  كربالء،  إىل  املكرمة  ة  مكَّ ومن  املكرمة 

حتَّى ُقتِل، ولكنه مل يوفَّق لنيل الشهادة بني يدي 

أصاًل.  قتايل  دوٌر  له  يكن  ومل   ،احلُسني اإلمام 

وبعد انتهاء املعركة وقع يف األس، فعرضوه عىل ابن 

سعد، فقال له: ما أنت؟ قال: أنا عبٌد مملوك. فخىلَّ 

الطَّف.  واقعة  رواة  من  ذلك  بعد  وأصبح  سبيله، 

وقد حرص أبو خمنف عىل االتصال بِه واألخذ منه. 

ة من: تاريخ الُرُسل  هذا ما استفدناه من مواضع عدَّ

 ،385  ،383  ،351 الصفحات:  ج5،  وامللوك، 

.454 ،426 ،413 ،407 ،402

عدي ( 26) بن  القيس  امرئ  بنت  الرباب  هي: 

السبط  احلُسني  اإلمام  زوجة  )ت62هـ/681م(، 

ُقتل  وملا  كربالء،  وقعة  يف  معه  كانت   .الشهيد

املدينة  الشام. ثمَّ عادت إىل  السبايا إىل  جيء هبا مع 

فخطبها بعض األرشاف من قريش، فأبت. وبقيت 

بليت  حتَّى  بيت  سقف  ُيظلها  مل  سنة  احلُسني  بعد 

احلسني.  يف  رثاء  هلا  شاعرة،  وكانت  كمدًا.  وماتت 

د بن حبيب بن أمية  ُينظر: ابن حبيب، أبو جعفر حُممَّ

ابن عمرو اهلاشمي البغدادي )ت245هـ/859م(، 

إيلزه ليختن شتيرت، )بريوت،  امَلحرَب، حتقيق:  كتاب 

ص396-397؛  د.ت.(،  اجلديدة،  اآلفاق  دار 

العرب  عاملي  يف  النساء  أعالم  رضا،  عمر  كحالة، 

سة الرسالة، د.ت.(، ج1،  واإلسالم، )بريوت، مؤسَّ

األعالم،  الدين،  خري  الزركيل،  ص438-439؛ 

2002م(،  للماليني،  العلم  دار  )بريوت،  ط15، 

ج3، ص13.

التحاق ( 27) حول  واحدًا  خربًا  خمنف  أبو  عنها  روى 

زوجها زهري باإلمام احلُسني، وهو يرويه عنها 

مبارشًة. ُينظر: الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، 

ص396. 

الصفحات: ( 28) ج5،  وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  الطربي، 

8، 30، 174، 181، 375. وهو: جعفر بن حذيفة 

اجلرمي،  قيس  بن  عائذ  بن  جوين  بن  عامر  آل  من 

صفني،  يوم   طالب أيب  بن  عيل  اإلمام  مع  كان 

الرازي،  ُينظر:  أبو خمنف لوط بن حييى..  روى عنه 

د بن إدريس  د عبد الرمحن بن أيب حاتم حُممَّ أبو حُممَّ

)ت327هـ/939م(،  احلنظيل  التميمي  املنذر  ابن 

كتاب اجلرح والتعديل، )حيدر آباد – الدكن، جملس 

العثامنية، 1372هـ/1953م(، ج5،  املعارف  دائرة 

بن  حبان  بن  د  حُممَّ حاتم  أبو  حبان،  ابن  ص476؛ 

كتاب  )ت354هـ/965م(،  البستي  التميمي  أمحد 

الثقات، )حيدر آباد - الدكن، جملس دائرة املعارف 
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العثامنية، 1393هـ/1973م(، ج4، ص105.

ج5، ( 29) وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  الطربي،  ُينظر: 

ص403.

وحييى هذا وإن كان أبوه من رموز الثورة وقيادييها ( 30)

احلجاج،  بن  عمرو  أخت  كانت  روعة  ه  ُأمَّ أنَّ  إالَّ 

يف  كربالء  يف  معه  وكان  خالِه،  إىل  مشدودًا  وكان 

عسكر عمر بن سعد، وكان معه أيضًا يف قتالِه ضد 

)1-67هـ/622- الثقفي  عبيد  أيب  بن  املختار 

الكوفة  وايل  مطيع  بن  اهلل  عبد  إمرة  حتت  686م( 

ج5،  السابق،  املصدر  ُينظر:  الزبري.  ابن  ِقَبل  من 

ص365-364.

الصفحات: 56، 412، ( 31) نفسه، ج5،  املصدر  ُينظر: 

 ،453-451  ،447  ،446  ،438  ،429  ،414

 ،597  ،584  ،581  ،555  ،554  ،458-455

 ،9 الصفحات:  ج6،   ،606  ،602  ،600  ،598

طاووس،  ابن  213؛   ،58  ،51  ،23  ،19  ،18

احلُسيني  د  حُممَّ بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل 

الطفوف،  قتىل  يف  اللهوف  )ت664هـ/1266م(، 

للمطبوعات،  األعلمي  سة  مؤسَّ )بريوت، 

حممد  الدين،  فخر  ص77؛  1414هـ/1993م(، 

جواد نور الدين، »محيد بن ُمسلم األزدي ومروياتِه 

التارخيية.. قراءة نقدية«، جملَّة حولية املنتدى، املنتدى 

الوطني ألبحاث الفكر والثقافة، النجف األرشف، 

2012م، ع9-10، ص186-167. 

رّصحا ( 32) كام  النهضة،  أخبار  بمتابعة  مهتمني  وكانا 

ة إالَّ  نا مل يكن لنا مهَّ بذلك حيث قاال: »ملا قضينا حجَّ

اللحاق باحلُسني يف الطريق لننظر ما يكون من أمرِه 

وشأنِه«. ُينظر: الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، 

ص397. 

ج5، ( 33) وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  يف:  أخبارمها  ُينظر 

 ،400  ،398  ،397  ،386  ،384 الصفحات: 

 .427

بن ( 34) احلارث  بن  ُنباتة  بن  األصبغ  القاسم  أبو  هو: 

عمرو بن فاتك بن عامر بن جُماشع بن دارم احلنظيل 

أيب  بن  عيل  اإلمام  عن  روى  متيم.  بني  من  الكويف 

طالب، وكان من أصحابِه. قال عنه ابن حجر 

ابن  ُينظر:  بالرفض«.  ُرِمَي  »مرتوٌك  العسقالين: 

ابن  ص345؛  ج8،  الكبري،  الطبقات  كتاب  سعد، 

أيب  حتقيق:  التهذيب،  تقريب  العسقالين،  حجر 

)الرياض،  الباكستاين،  األشبال صغري أمحد شاغف 

دار العاصمة، د.ت.(، ص151.

الدين، حممد مهدي، ( 35) املثال: شمس  ُينظر عىل سبيل 

اإلسالمية،  الدار  )قم،  ط2،   ،احلُسني أنصار 

1401هـ/1981م(، ص33؛ الغروي، حممد هادي 

أبو خمنف، لوط بن  اليوسفي، مقدمة حتقيق كتاب: 

حييى األزدي الغامدي الكويف )ت158هـ/775م(، 

اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ )قم،  الطَّف،  وقعة 

1367هـ.ش.(، ص17-16.

بـ«شيلمة« ( 36) املعروف  سهل  بن  احلسن  بن  د  حُممَّ هو: 

ٍد هذا، وأبو احلسن بن  الكاتب. وشيلمة لقٌب مُلحمَّ

سهل،  بن  الفضل  أخو  املعروف  الوزير  هو  سهل 

مات حمروقًا. وكان شيلمة أوالً مع العلويِّ صاحب 

وسعى  خلَّط  ثمَّ  وُأومن  بغداد  إىل  صار  ثمَّ  الزنج، 

لبعض اخلوارج فحرقه املعتضد باهلل اخلليفة العبايس 

)242-289هـ/856-903م( حيًا وكان مصلوبًا 

»كتاب  امُلصنَّفة:  الكتب  من  له  خيمة.  عمود  عىل 

ُينظر:  رسائلِه«.  »كتاب  الزنج«؛  صاحب  أخبار 

ابن النديم، الفهرست، ص205؛ ياقوت احلموي، 
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إرشاد األريب إىل معرفة األديب، ج6، ص2499-

أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي،  2500؛ 

حتقيق:  بالوفيات،  الوايف  )ت764هـ/1363م(، 

دار  )بريوت،  مصطفى،  وتركي  األرناؤوط  أمحد 

ج2،  1420هـ/2000م(،  العريب،  الرتاث  إحياء 

ص259.

بن ( 37) د  حُممَّ عن  الطربي  نقلها  التي  الروايات  حول 

الُرُسل  تاريخ  ُينظر:  شيلمة،  سهل  بن  احلسن 

 ،433  ،431  ،427 الصفحات:  ج9،  وامللوك، 

 ،488  ،487  ،483-480  ،477  ،470  ،435

 ،522  ،521  ،503  ،499  ،498  ،495  ،493

...546 ،543 ،542 ،540-538 ،528 ،525

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص338. ( 38)

املصدر نفسه، ج5، ص322.( 39)

املصدر نفسه، ج5، ص323.( 40)

املصدر نفسه، ج5، ص338.( 41)

املصدر نفسه، ج5، ص338.( 42)

املصدر نفسه، ج5، ص347.( 43)

ج3، ( 44) اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج  املسعودي، 

ص56. 

بن ( 45) كثري  بن  عمر  بن  إسامعيل  الفداء  أبو  كثري،  ابن 

)ت774هـ/1372م(،  الدمشقي  القريش  ضوء 

الالدقي  الرمحن  عبد  حتقيق:  والنهاية،  البداية 

وحممد غازي بيضون، ط11، )بريوت، دار املعرفة، 

1431هـ/2010م(، ج8، ص545. 

املصدر نفسه، ج8، ص558-557.( 46)

هو: عبد اهلل بن مطيع بن األسود بن املطَّلب بن أسد ( 47)

ابن عبد العزى الكعبي القريش العدوي. من رجال 

قريش، جلدًا وشجاعة. ولد يف حياة النبي وكان 

عىل قريش يوم احلرة، فلام اهنزم أصحابه توارى يف 

واستعمله  املكرمة.  ة  مكَّ سكن  ثمَّ  املنورة.  املدينة 

ابن الزبري عىل الكوفة، فأخرجه املختار بن أيب عبيد 

ة، فلم يزل فيها إىل أن ُقتل  الثقفي منها، فعاد إىل مكَّ

مع ابن الزبري يف حصار احلجاج له. وُأرسل رأسه إىل 

الشام مع رأيس ابن الزبري وصفوان. ُينظر: ابن حجر 

الكناين  عيل  بن  د  حُممَّ بن  عيل  بن  أمحد  العسقالين، 

)ت852هـ/1449م(، اإلصابة يف معرفة الصحابة، 

حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وعيل حممد معوض، 

)بريوت، دار الكتب العلمية، 1415هـ/1995م(، 

ج4، ص204؛ الزركيل، األعالم، ج4، ص139.

أسد ( 48) بن  يزيد  بن  اهلل  عبد  بن  خالد  اهليثم  أبو  هو: 

القرسي )66-126هـ/686-743م(، من بجيلة. 

وأجوادهم.  العرب  خطباء  وأحد  العراقني،  أمري 

ة املكرمة سنة  يامين األصل، من أهل دمشق. ويلِّ مكَّ

89هـ/708م للوليد بن عبد امللك، ثمَّ والَّه هشام 

105هـ/723م،  سنة  والبرصة(  )الكوفة  العراقني 

فأقام بالكوفة. وطالت مدته إىل أن عزله هشام سنة 

120هـ/738م ووىلَّ مكانه يوسف بن عمر الثقفي 

باحلرية،  وعذبه  يوسف  فسجنه  حُياسبه،  أن  وأمره 

ُيرمى  خالد  وكان  يزيد.  بن  الوليد  أيام  يف  قتله  ثمَّ 

الفرج  أبو  ُينظر:  فيه.  هجاٌء  وللفرزدق  بالزندقة، 

بن  أمحد  بن  د  حُممَّ بن  احلُسني  بن  عيل  األصفهاين، 

كتاب  األموي )ت356هـ/967م(،  املرواين  اهليثم 

دار  )بريوت،  ط5،  جابر،  سمري  حتقيق:  األغاين، 

ج21،  1429هـ/2008م(،  العلمية،  الكتب 

بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  ابن  ص315-316؛ 

عبد  بن  الكريم  عبد  بن  د  حُممَّ بن  د  حُممَّ الكرم  أيب 
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الكامل  )ت630هـ/1233م(،  الشيباين  الواحد 

ط2،  شيحا،  مأمون  خليل  حتقيق:  التاريخ،  يف 

ج4،  1428هـ/2007م(،  املعرفة،  دار  )بريوت، 

ص463-467؛ الصفدي، الوايف بالوفيات، ج13، 

ص155-157؛ ابن خلدون، ديوان املبتدأ واخلرب، 

ج3، ص132-130.

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص347.( 49)

أيب ( 50) ابن  وُيقال   - معاوية  بن  عامر  معاوية  أبو  هو: 

معاوية وُيقال ابن صالح وُيقال ابن حبان وُيقال ابن 

هني، بضم الدال املهملة وسكون  خباب - البجيل الدُّ

اهلاء ويف آخرها نون، هذِه النسبة إىل ُدْهن بن معاوية 

أنامز، وهو بطن  الغوث بن  ابن أسلم بن أمحس بن 

بن  سعيد  عن  روى  ثقة،  راٍو  الكويف.  بجيلة،  من 

ُجبري وأيب الطفيل وأيب جعفر الباقر...، وروى 

معاوية  بن  وزهري  الثوري  وسفيان  األجلح  عنه 

وعنبسة بن سعيد قايض الري وابنه معاوية وسفيان 

33هـ/654م.  سنة  تويفِّ  وآخرون.  عيينة  ابن 

يتشيَّع«.  »صدوق  العسقالين:  حجر  ابن  عنه  قال 

بن  إسامعيل  بن  د  حُممَّ اهلل  عبد  أبو  البخاري،  ُينظر: 

التاريخ  )ت256هـ/869م(،  اجلعفي  إبراهيم 

املعارف  دائرة  الدكن، جملس  آباد -  الكبري، )حيدر 

الرازي،  ص28؛  ق1،  ج4،  1362هـ(،  العثامنية، 

ابن  ص390؛  ج6،  والتعديل،  اجلرح  كتاب 

دار  )بريوت،  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب  األثري، 

ابن  ص520؛  ج1،  1400هـ/1980م(،  صادر، 

التهذيب، ج1 ص710؛  تقريب  العسقالين،  حجر 

ج7،  التهذيب،  هتذيب  العسقالين،  حجر  ابن 

أعالم  مساعد،  بن  العزيز  عبد  الياسني،  ص406؛ 

البجليني،  الصحابة  بعض  وسري  وخثعم..  بجيلة 

)الكويت، مكتبة دار العروبة، 2008م(، ص30.

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص347.( 51)

املصدر نفسه، ج5، ص350-349.( 52)

املصدر نفسه، ج5، ص347.( 53)

املصدر نفسه، ج5، ص351.( 54)

املصدر نفسه، ج5، ص351. ( 55)

ُينظر عنه: اخلوئي، أبو القاسم بن عيل أكرب بن هاشم ( 56)

)ت1413هـ/1992م(،  املوسوي  الدين  تاج 

الرواة،  طبقات  وتفصيل  احلديث  رجال  معجم 

اخلوئي  اإلمام  سة  مؤسَّ األرشف،  )النجف  ط5، 

اإلسالمية، د.ت.(، ج12، ص170-169.

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص351.( 57)

املصدر نفسه، ج5، ص341-340.( 58)

املصدر نفسه، ج5، ص351.( 59)

املصدر نفسه، ج5، ص343.( 60)

املصدر نفسه، ج5، ص383.( 61)

املصدر نفسه، ج5، ص383.( 62)

كذلك فقد وقف ابن كثري طوياًل عىل النصائح التي ( 63)

أورد  أنَّه  درجِة  إىل  عباس؛  ابن  اهلل  عبد  أبداها 

روايًة عن سفيان بن عيينة عن ابن عباس نفسِه، قال 

وهو حيّثه عىل عدم اخلروج: »لوال أن يزرى ذلك يب 

وبك لنشبت يدي يف رأسك... ولكن ال أخال ذلك 

مانعك«. ابن كثري، البداية والنهاية، ج8، ص560-

.561

املصدر نفسه، ج8، ص556. ( 64)

تسع ( 65) طوهلا  العظيمة.  السفينة  القادس:  القادسية: 

وستون درجة وعرضها إحدى وثالثون درجة وُثلثا 

درجٍة، ساعات النهار هبا أربع عرشة ساعة وُثلثان، 
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وبينها  فرسخًا)*(  عرش  مخسة  الكوفة  وبني  وبينها 

وبني الُعذيب أربعة أميال. روى ابن عيينة، قال: مرَّ 

هناك  ووجد  زهرهتا  فرأى  بالقادسية   إبراهيم

أرٍض،  من  ست  ُقدِّ فقال:  رأسه،  فغسلت  عجوزًا 

القادسية  القادسية. وهبذا املوضع كان يوم  يت  فُسمِّ

بني سعد بن أيب وقاص واملسلمني والفرس يف أيام 

ياقوت  15هـ/636م.  سنة  يف  اخلطَّاب  بن  عمر 

احلموي، معجم البلدان، )طهران، مكتبة األسدي، 

1965م(، ج4، ص9-7.

ي بذلك ألنَّ صاحبه إذا مشى واسرتاح  )*(الفرسخ: ُسمِّ

هاشمية،  أميال  ثالثة  والفرسخ  سكن.  كأنَّه  ذلك  بعد 

 775  ،5 )أي  مرتًا   5775=3×1925 ُيعادل  ما  أي 

ذراع  ألف  عرش  اثنا  الفرسخ  أنَّ  أيضًا  وذكر  كيلومرتا(. 

الذراع  وهي  املساحة  بذراع  ويكون  امُلرسلة،  بالذراع 

أشاًل،  ومخسون  مائة  وهو  ذراع،  آالف  تسعة  اهلاشمية 

فيكون الفرسخ 12000×48، 115سم )الذراع امُلرسلة( 

ويساوي 5774 مرتًا. ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر: اجللييل، 

العربية، )بريوت، دار  والنقود  واألوزان  حممود، املكاييل 

الغرب اإلسالمي، 2005م(، ص53-52.

ص395-( 66) ج5،  وامللوك،  الُرُسل  تاريخ  الطربي، 

.396

ينقل خليفة بن خياط عن وهب بن جرير قول عبد ( 67)

الزبري لإلمام احلسني بن عيل بن أيب طالب:  اهلل بن 

»ما يمنعك من شيعتك وشيعة أبيك، فواهلل لو أنَّ يل 

مثلهم لذهبت إليهم«. أبو عمرو خليفة بن خياط  بن  

)ت240هـ/854م(،  العصفري  الليثي  هبرية  أيب 

ضياء  أكرم  حتقيق:  خياط،  بن  خليفة  تاريخ 

العمري، ط2، )الرياض، دار طيبة للطباعة والنرش، 

1405هـ/1985م(، ص233.

التي ( 68) الرصينة  الدراسة  هو  ذكره،  يستحق  مما  إنَّ 

العاريض  عناد  فريق  وجدان  الدكتورة  قدمتها 

املعنونة بـ: )إمارة احلج يف الدولة العربية اإلسالمية 

)8-132هـ/629-750م(، والتي مثلت رسالتها 

لشهادة املاجستري. عىل الرغم من أنَّ هذِه الدراسة مل 

يكن اهتاممها منصبًا عىل دراسٍة حتليليٍة لنهضة اإلمام 

الذي  والطريق   طالب أيب  بن  عيل  بن  احلُسني 

ة املكرمة متوجهًا إىل العراق. قطعه من مكَّ

الطربي، تاريخ الُرُسل وامللوك، ج5، ص347.( 69)

املسعودي، مروج الذهب، ج3، ص56.( 70)

ابن كثري، البداية والنهاية، ج8، ص548-547.( 71)

التميمي ( 72) سعيد  بن  ناجية  بن  يزيد  بن  احلر  هو: 

الريبوعي. قائد، من أرشاف متيم. أرسله احلصني بن 

نمري التميمي يف ألف فارٍس من القادسية، العرتاض 

اإلمام احلُسني بن عيل بن أيب طالب يف قصدِه 

تريد  الكوفة،  خيل  أقبلت  وملا  بِه.  فالتقى  الكوفة، 

فيهم،  يكون  أن  احلر  أبى  وأصحابِه،  احلُسني  قتل 

عجيبًا  قتاالً  يديِه  بني  فقاتل  احلُسني،  إىل  فانرصف 

الذهب،  مروج  املسعودي،  ُينظر:   .ُقتل حتَّى 

التاريخ، ج3،  يف  الكامل  األثري،  ابن  ج3، ص62؛ 

والنهاية،  البداية  كثري،  ابن  بعدها؛  وما  ص500 

د  حُممَّ بن  ي، عباس  القمِّ بعدها؛  ج8، ص568 وما 

)ت1359هـ/1940م(،  القاسم  أيب  بن  رضا 

سفينة البحار ومدينة احِلكم واآلثار، ط2، )طهران، 

ج2،  1416هـ(،  والنرش،  للطباعة  األسوة  دار 

ص147-146.

ط3، ( 73) احلُسينية،  امللحمة  مرتىض،  املطهري، 

اإلسالمية،  للدراسات  العاملي  املركز  )قم، 

1413هـ/1992م(، ج3، ص236-235.
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املصادر واملراجع

أوالً: املصادر العربية
د  حُممَّ الكرم  أيب  بن  عيل  احلسن  أبو  األثري،  ابن   -
الشيباين  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  د  حُممَّ ابن 

)ت630هـ/1233م(

شيحا، ( 1) مأمون  خليل  حتقيق:  التاريخ،  يف  الكامل 
ط2، )بريوت، دار املعرفة، 1428هـ/2007م(

صادر، ( 2) دار  )بريوت،  األنساب،  هتذيب  يف  اللباب 
1400هـ/1980م(

الوفاء  أيب  بن  الرمحن  عبد  الربكات  أبو  األنباري،   -
د )ت577هـ/1181م( حُممَّ

نزهة األلباء يف طبقات األدباء، حتقيق: حممد أيب ( 3)
العريب،  الفكر  دار  )القاهرة،  إبراهيم،  الفضل 

1418هـ/1998م(

د بن إسامعيل بن إبراهيم  - البخاري، أبو عبد اهلل حُممَّ
اجلعفي )ت256هـ/869م(

جملس ( 4) الدكن،   - آباد  )حيدر  الكبري،  التاريخ 
دائرة املعارف العثامنية، 1362هـ(

د بن حبان بن أمحد التميمي  - ابن حبان، أبو حاتم حُممَّ
البستي )ت354هـ/965م(

كتاب الثقات، )حيدر آباد  الدكن، جملس دائرة ( 5)
املعارف العثامنية، 1393هـ/1973م(

د بن حبيب بن أمية بن  - ابن حبيب، أبو جعفر حُممَّ
عمرو اهلاشمي البغدادي )ت245هـ/859م(

شتيرت، ( 6) ليختن  إيلزه  حتقيق:  امَلحرَب،  كتاب 
)بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د.ت.(

- ابن حجر العسقالين، أبو الفضل أمحد بن عيل بن 

د بن عيل الكناين )ت852هـ/1448م( حُممَّ

اإلصابة يف معرفة الصحابة، حتقيق: عادل أمحد ( 7)
عبد املوجود وعيل حممد معوض، )بريوت، دار 

الكتب العلمية، 1415هـ/1995م(

صغري ( 8) األشبال  أبو  حتقيق:  التهذيب،  تقريب 
دار  )الرياض،  الباكستاين،  شاغف  أمحد 

العاصمة، د.ت.(

جملس ( 9) الدكن،  آباد  )حيدر  التهذيب،  هتذيب 
دائرة املعارف النظامية، 1325هـ/1907م(

غدة، ( 10) أيب  الفتاح  عبد  حتقيق:  امليزان،  لسان 
اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  )بريوت، 

1423هـ/2002م(

- اخلطيب البغدادي، أبو بكر أمحد بن عيل بن ثابت 
)ت463هـ/1071م(

السالم(، حتقيق: ( 11) مدينة  أو )تاريخ  بغداد  تاريخ 
الغرب  دار  )بريوت،  معروف،  عواد  بشار 

اإلسالمي، 1422هـ/2001م(.

احلرضمي  د  حُممَّ بن  الرمحن  عبد  خلدون،  ابن   -
األشبييل )ت808هـ/1406م(

ى: ديوان املبتدأ واخلرب ( 12) تاريخ ابن خلدون امُلسمَّ
من  عارصهم  ومن  والرببر  العرب  تاريخ  يف 
شحادة،  خليل  حتقيق:  األكرب،  الشأن  ذوي 

)بريوت، دار الفكر، 1421هـ/2000م(

بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلِّكان،  ابن   -
د بن أيب بكر )ت681هـ/1282م( حُممَّ

حتقيق: ( 13) الزمان،  أبناء  وأنباء  األعيان  وفيات 
صادر،  دار  )بريوت،  عباس،  إحسان 

1397هـ/1977م(
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- خليفة بن خياط، أبو عمرو خليفة بن خياط شبَّاب 
بن أيب هبرية الليثي العصفري )ت240هـ/854م(

ضياء ( 14) أكرم  حتقيق:  خياط،  بن  خليفة  تاريخ 
للطباعة  طيبة  دار  )الرياض،  ط2،  العمري، 

والنرش، 1405هـ/1985م(

العمري، ( 15) ضياء  أكرم  حتقيق:  الطبقات،  كتاب 
)بغداد، جامعة بغداد، 1387هـ/1967م(

عثامن  بن  أمحد  بن  د  حُممَّ الدين  شمس  الذهبي،   -
)ت748هـ/1347م(

شعيب ( 16) حتقيق:  النبالء،  أعالم  ِسرَي 
الرسالة،  سة  مؤسَّ )بريوت،  ط2،  األرنؤوط، 

1402هـ/1982م(

الكتب ( 17) يف  رواية  له  من  معرفة  يف  الكاشف 
نمر  حممد  وأمحد  عوامة  حممد  حتقيق:  الستَّة، 
اإلسالمية،  للثقافة  القبلة  دار  )جدة،  اخلطيب، 

1413هـ/1992م(

ميزان االعتدال يف نقد الرجال، حتقيق: عيل حممد ( 18)
معوض وعادل أمحد عبد املوجود، )بريوت، دار 

الكتب العلمية، 1416هـ/1995م(

حاتم  أيب  بن  الرمحن  عبد  د  حُممَّ أبو  الرازي،   -
احلنظيل  التميمي  املنذر  بن  إدريس  بن  د  حُممَّ

)ت327هـ/939م(

(19 ) - آباد  )حيدر  والتعديل،  اجلرح  كتاب 
العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  الدكن، 

1372هـ/1953م(

األندليس  احلسن  بن  د  حُممَّ بكر  أبو  الزبيدي،   -
)ت379هـ/989م(

حممد ( 20) حتقيق:  واللغويني،  النحويني  طبقات 

املعارف،  دار  )القاهرة،  إبراهيم،  الفضل  أبو 
1973م(

الزهري  منيع  بن  سعد  بن  د  حُممَّ سعد،  ابن   -
)ت230هـ/845م(

كتاب الطبقات الكبري، حتقيق: عيل حممد عمر، ( 21)
)القاهرة، مكتبة اخلانجي، 1421هـ/2001م(

د بن شاكر بن  - ابن شاكر الكتبي، صالح الدين حُممَّ
أمحد بن عبد الرمحن )ت764هـ/1363م(

عباس، ( 22) إحسان  حتقيق:  الوفيات،  فوات 
)بريوت، دار صادر، د.ت.(

- الصفدي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد اهلل 
الدمشقي الشافعي )ت764هـ/1363م(

حتقيق: ( 23) العميان،  ُنكت  يف  اهلميان  َنكت 
اجلاملية،  املطبعة  )القاهرة،  بك،  زكي  أمحد 

1329هـ/1911م(

األرناؤوط ( 24) أمحد  حتقيق:  بالوفيات،  الوايف 
الرتاث  إحياء  دار  )بريوت،  مصطفى،  وتركي 

العريب، 1420هـ/2000م(

د  حُممَّ بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل  طاووس،  ابن   -
احلُسيني )ت664هـ/1266م(

سة ( 25) مؤسَّ )بريوت،  الطفوف،  قتىل  يف  اللهوف 
األعلمي للمطبوعات، 1414هـ/1993م(

جرير  بن  د  حُممَّ جعفر  أبو  الطربي،   -
)ت310هـ/922م(

تاريخ الُرُسل وامللوك، حتقيق: حممد أيب الفضل ( 26)
إبراهيم، ط2، )القاهرة، دار املعارف، د.ت.(

بن  عيل  بن  احلسن  بن  د  حُممَّ جعفر  أبو  الطويس،   -
احلسن )ت460هـ/1067م(
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القيومي ( 27) جواد  حتقيق:   ، الكيشِّ رجال 
اإلسالمي،  النرش  سة  مؤسَّ )قم،  األصفهاين، 

1427هـ(

الفهرست، حتقيق: حممد صادق آل بحر العلوم، ( 28)
)قم، منشورات الرشيف الريض، د.ت.(

احللبي  عيل  بن  الواحد  عبد  اللغوي،  الطيب  أبو   -
)ت351هـ/962م(

الفضل ( 29) أيب  حممد  حتقيق:  النحويني،  مراتب 
إبراهيم، )القاهرة، مكتبة هنضة مرص، د.ت.(

اجلرجاين  عدي  بن  اهلل  عبد  أمحد  أبو  عدي،  ابن   -
)ت365هـ/976م( 

بن ( 30) مازن  حتقيق:  الرجال،  ضعفاء  يف  الكامل 
الرشد  مكتبة  )الرياض،  الرسساوي،  حممد 

نارشون، د.ت.(

أمحد  بن  احلي  عبد  الفالح  أبو  احلنبيل،  العامد  ابن   -
د العكري الدمشقي )ت1089هـ/1678م( ابن حُممَّ

حتقيق: ( 31) َذَهب،  من  أخبار  يف  الذهب  شذرات 
كثري،  ابن  دار  )دمشق،  األرناؤوط،  حممود 

1408هـ/1988م(

د بن  - أبو الفرج األصفهاين، عيل بن احلُسني بن حُممَّ
أمحد بن اهليثم املرواين األموي )ت356هـ/967م(

جابر، ( 32) سمري  حتقيق:  األغاين،  كتاب 
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت،  ط5، 

1429هـ/2008م(

- ابن كثري، أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري بن 
ضوء القريش الدمشقي )ت774هـ/1372م(

الالدقي ( 33) الرمحن  عبد  حتقيق:  والنهاية،  البداية 
دار  )بريوت،  ط11،  بيضون،  غازي  وحممد 

املعرفة، 1431هـ/2010م(

- أبو خمنف، لوط بن حييى األزدي الغامدي الكويف 
)ت158هـ/775م(

اإلسالمي، ( 34) النرش  سة  مؤسَّ )قم،  الطَّف،  وقعة 
1367هـ.ش.(

احلسني  بن  عيل  احلسن  أبو  املسعودي،   -
)ت346هـ/957م(

حممد ( 35) حتقيق:  اجلوهر،  ومعادن  الذهب  مروج 
احللبي،  طعمة  املجيد  وعبد  النعسان  هشام 

)بريوت، دار املعرفة، 1426هـ/2005م(

بن  أمحد  بن  عيل  بن  أمحد  العباس  أبو  النجايش،   -
العباس األسدي الكويف )ت450هـ/1058م(

النرش ( 36) سة  مؤسَّ )قم،  ط6،  النجايش،  رجال 
اإلسالمي، 1418هـ(

د بن أيب يعقوب إسحاق  - ابن النديم، أبو الفرج حُممَّ
)ت380هـ/990م(

ط3، ( 37) طويل،  عيل  يوسف  حتقيق:  الِفهرست، 
)بريوت، دار الكتب العلمية، 2010م(

بن  عيل  بن  أسعد  بن  اهلل  عبد  د  حُممَّ أبو  اليافعي،   -
سليامن )ت768هـ/1367م(

خليل ( 38) حتقيق:  اليقظان،  وِعرَبة  اجلنان  مرآة 
العلمية،  الكتب  دار  )بريوت،  املنصور، 

1417هـ/1997م(

- ياقوت احلموي، شهاب الدين أبو عبد اهلل بن عبد 
اهلل )ت626هـ/1229م(

معرفة ( 39) إىل  األريب  إرشاد  األدباء..  معجم 
دار  )بريوت،  عباس،  إحسان  حتقيق:  األديب، 

الغرب اإلسالمي، 1993م(
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األسدي، ( 40) مكتبة  )طهران،  البلدان،  معجم 
1965م(

ثانيًا: املراجع العربية وامُلعربة
د  د حمسن بن عيل بن حُممَّ الطهراين، حُممَّ - آغا بزرك 

رضا النجفي )ت1389هـ/1969م(

الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ط3، )بريوت، دار ( 1)
األضواء، 1403هـ/1983م(

- بدوي، عبد الرمحن

موسوعة املسترشقني، ط3، )بريوت، دار العلم ( 2)
للماليني، 1993م(

- اجللييل، حممود

)بريوت، ( 3) العربية،  والنقود  واألوزان  املكاييل 
دار الغرب اإلسالمي، 2005م(

تاج  هاشم  بن  أكرب  عيل  بن  القاسم  أبو  اخلوئي،   -
الدين املوسوي )ت1413هـ/1992م(

معجم رجال احلديث وتفصيل طبقات الرواة، ( 4)
سة اإلمام اخلوئي  ط5، )النجف األرشف، مؤسَّ

اإلسالمية، د.ت.(

- الزركيل، خري الدين

األعالم، ط15، )بريوت، دار العلم للماليني، ( 5)
2002م(

- السلمي، حممد بن صامل

دار ( 6) )الرياض،  اإلسالمي،  التاريخ  كتابة  منهج 
ابن اجلوزي، 1429هـ(

- شمس الدين، حممد مهدي

أنصار احلُسني، ط2، )قم، الدار اإلسالمية، ( 7)
1401هـ/1981م(

- العقيقي، نجيب

املعارف، ( 8) دار  )بريوت،  ط5،  املسترشقون، 
2006م(

- فخر الدين، حممد جواد نور الدين

التارخيية.. )9(  ومروياتِه  األزدي  ُمسلم  بن  »محيد 
املنتدى  املنتدى،  حولية  جملَّة  نقدية«،  قراءة 
النجف  والثقافة،  الفكر  ألبحاث  الوطني 

األرشف، 2012م، ع10-9

- فلهاوزن، يوليوس

إىل ( 10) اإلسالم  ظهور  من  العربية..  الدولة  تاريخ 
اهلادي  عبد  حممد  ترمجة:  األموية،  الدولة  هناية 
أبو ريدة، ط2، )القاهرة، املركز القومي للرتمجة، 
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د باقر البريجندي - القائني، حُممَّ

املنرب، )بريوت، دار ( 11) رشوط  يف  األمحر  الكربيت 
احلوراء للطباعة والنرش والتوزيع، 2005م(

القاسم  أيب  بن  رضا  د  حُممَّ بن  عباس  ي،  القمِّ  -
)ت1359هـ/1940م(

ط2، ( 12) واآلثار،  احِلكم  ومدينة  البحار  سفينة 
والنرش،  للطباعة  األسوة  دار  )طهران، 

1416هـ(

- كحالة، عمر رضا

واإلسالم، ( 13) العرب  عاملي  يف  النساء  أعالم 
سة الرسالة، د.ت.( )بريوت، مؤسَّ

- املطهري، مرتىض
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- املنجد، صالح الدين
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2008م(
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A Historic Study
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Abstract

The study of the history of local cities has a great significance through which we can know 
the detailed history of the country as a whole. The researchers who are concerned with this 
field should explain all the social, economic and political developments that took place in these 
cities. We cannot, for example, understand the history of Iraq unless we study the history of 
each of  its cities. The holy city of Karbala is one of the important cities of Iraq and its history, 
especially during the Ottoman era, is the focus of this study with reference to all the related 
issues.

The battle of Karbala which took place in 1842 lasted long and witnessed severe incidents 
because of the horror and brutality that have been used by the government of Baghdad against 
the residents of Karbala.Ali Ridha Al-Ladh who was the ruler at that time and his army attacked 
the city, killed many people and looted a lot of things especially the treasure which belong to the 
holy shrines of Imam Al-Hussein and his brother Imam Al-Abbas (peace be upon them). They 
also impose their tough rules and exterminated all the opposition movements.

This study sheds light on the reasons and sequences of this battle by reviewing the related 
resources. It is concluded that the policy of violence followed by the Ottoman state had resulted 
in a sense of hatred on the part of the people of the urban and rural areas especially in the central 
and southern Iraq since the government policy was based on sectarianism.

The reign of Ali Ridha Al-Ladh is characterized harsh and unjust which made the Iraqi 
people look forward to following Mohammed Ali Pasha in order to establish a modern Arabian 
state which includes Egypt, Ihsaa and the Arabian peninsula as well as to get rid of the rule of 
Al-Ladh. This situation made Ali Ridha lose the ability to face challenges and led the Britons 
to reinforce their support to the Ottoman state in order to protect their strategic interests in Iraq.

The reader of the events of 1842 can conclude that the Arabs had hated the Ottomans in 
general and can notice how sectarian their policy in Iraq was which consequently resulted in 
many uprisings, complaining and confrontations with the Ottoman army.
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امللخص

تكتسب دراسة تأريخ املدن املحلية أمهية كبرية، ألن يف ضوء ذلك يتّم معرفة التاريخ العام للبلد بصورة 
بتطوراهتا  بدءًا  املحلية أن تكون دراستهم شمولية  املدن  تاريخ  الباحثني املختّصني بدراسة  تفصيلية، وعىل 
االجتامعية ومن ثم االقتصادية والسياسية، لذا فتاريخ العراق العام ال يمكن قراءته بصورة دقيقة دون دراسة 
التطّورات العامة يف مدنه، ومن هذا املنطلق بدأت الدراسات التارخيية األكاديمية تبحث عن املدن العراقية.

مدينة كربالء املقّدسة من املدن املهمة يف العراق، ودراسة تارخيها من خمتلف جوانبه مسؤولية املؤّرخني 
هذه  ويف  الباحثني.  لدن  من  تفصيلية  بصورة  تغطيته  لعدم  العثامين  العهد  يف  السيام  عنه،  النقاب  لكشف 
الدراسة سّلطنا الضوء عىل واقعة كربالء لعام 1842، التي كانت هلا أصداء حملية ودولية كبرية استمرت 
لسنوات عدة نظرًا هلوهلا والوحشية التي اسُتخدمت فيها من قبل حكومة بغداد يف التعامل مع سكان مدينة 

كربالء املقدسة.

وهتك  قتل  من  املنكرات  كّل  هبا  وتفعل  املقّدسة  املدينة  تدخل  أن  الالظ  رضا  عيل  جيوش  استطاعت 
وبذلك   ،العباس وأخيه  احلسني  لإلمام  الّطاهرين  الرضحيني  حرمة  وهتك  وسلب،  وهنب  اعراض 
فرضت ارادهتا وسيطرهتا بالّقوة وانتهت املعارضة الكربالئية حلكومة بغداد العثامنية. يف هذه الدراسة سلطنا 
التي ذكرت أحداث  املصادر  املؤملة، أسباهبا ونتائجها، معتمدين عىل جمموعة من  الواقعة  الضوء عىل هذه 
كربالء لعام 1842م. ويبدو واضحًا أن سياسة البطش التي انتهجتها الدولة العثامنية أثارت الكراهية هلا من 

أهايل املدن واألرياف، خاصة يف وسط وجنوب العراق. ألن هذه السياسة كانت قائمة عىل الطائفية.

اتبعها معهم من  التي  اتسم عهد عيل رضا باشا الالظ باحلكم القايس فقد القى العراقيون من سياسته 
الظلم، إذ جعلهم يميلون إىل جانب حممد عيل باشا املتطلَّع إىل بناء دولة عربية حديثة تضّم مرص وبالد الشام 
واجلزيرة العربية، فضاًل عن رغبتهم بالتخّلص من قسوة حكم الالظ، وأمام املوقف العراقي املساند للوايل 
ن من إخضاع اإلحساء والقضاء عىل الدولة السعودية الثانية، وعدم قدرة عيل رضا  حممد عيل باشا الذي متكَّ
مت بريطانيا ملساعدة الدولة العثامنية ومحاية ملصاحلها يف الرشق، وإبعاد احلرب  باشا الالظ من املواجهة، تقدَّ

عن العراق يف وقت كانت العشائر العربية تسعى للتخّلص من ظلم احلكم العثامين.

إن القارئ ألحداث كربالء يف عام 1842م يتوّصل إىل نتيجة دقيقة تتمثَّل يف كراهية العرب للعثامنيني 
النتيجة  وكانت  العراق،  يف  اسطنبول  حكومة  اتبعتها  التي  الطائفية  السياسة  إىل  يتوّصل  كام  عامة،  بصورة 

التذمر واالنتفاضات واملجاهبة كثريًا مع اجليوش العثامنية.
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األوضاع العامة يف العراق قبيل واقعة 

كربالء

احملور األول: 

العراق يف عهد الوالي علي رضا باشا الالظ 
1842 -1831

التمهيد
م عيل رضا الالظ بجيشه  يف سنة 1831م تقدَّ
واملناطق  بــغــداد  ــروف  ظ وكــانــت  بــغــداد،  نحو 
املجاورة هلا صعبة، فالّطاعون الذي تفّشى يف بالد 
فارس اجته نحوها ومل تلبث أن حتّولت إىل واحدة 
املوت األسود، وتضاعفت  امللتهبة هلذا  البؤر  من 
الوفيات ومل يسلم حتى قرص الباشا داوود)1( من 
املرض، كام فتك املرض بالقّوة العسكرية الكبرية 
السلطان  مواجهة  يف  عليها  واستند  أعّدها  التي 
العثامين بعد رفضه تسليم أموال الوالية إىل الباب 
فقط  أربعة جنود  منها سوى  يبق  مل  والتي  العايل، 
اخلّيالة  فرقة  من  يبق  ومل  جندي،  ألف  عدد  من 
إال  القرص  خــدم  مــوت  عــن  فضاًل  واحـــد،  إاّل 
السائس)2(، ولكي تتّم املأساة فاض هنر دجلة هناية 
بت املياه  داد وترسَّ )نيسان 1831( م، وحطَّم السِّ
قد  املرض  وكان  أيار  يف  إال  تنحرس  ومل  بغداد  إىل 
أوقف أيضًا، وخالل هذه املّدة ظّل عيل رضا باشا 
انتهاء  ينتظر  بغداد  مشارف  عىل  جيشه  مع  الالظ 
املوت ومل يتحّرك إاّل بعد انتهائه متامًا يف بغداد)3(، 
فدخلها يف ظرف سيايس داخيل صعب، وعالقات 
سياسية خارجية متشابكة فكان عليه تدبري األموال 

الالزمة لسّد مصاريف الوالية واإليفاء بالتزاماهتا 
املادية جتاه خزينة استانبول يف وقت كانت الوالية 
والكوارث  األوبئة  آثــار  من  تتعاف  مل  زالــت  ما 
بعد  سيام  ال  لألموال  حاجته  فدفعته  الطبيعية، 
اململوكي  ــوايل  ال خزائن  إىل  الوصول  يف  فشله 
داوود باشا، أن فسح املجال ملوظفيه يف احلصول 
بالرضائب  الشعب  كاهل  فأثقلوا  األمــوال،  عىل 
حتى رغب الشعب ومتنى العودة إىل أيام املامليك 

باعتبارهم أرحم من العهد اجلديد.

تسنم  قد  الــالظ  باشا  رضا  عيل  الــوايل  وكــان 
ومعها  بغداد  باشوية  العثامين  السلطان  من  بأمر 
يف  حلب  باشوية  عن  فضاًل  زور  وشهر  البرصة 
حكم  عىل  القضاء  مهّمته  1831م(،  )27أيلول 
احلكم  ــادة  وإعـ  ،)1831  -1749( املامليك 
إليه  دعــا  ــذي  ال الــعــراق  عــىل  العثامين  املــركــزي 
السلطان العثامين حممود الثاين )1808- 1839(
م، يف وقت كانت بغداد ما زالت ُتعاين من كارثتي 
الذي  فريزر  الّرحالة  فيذكر  والفيضان  الطاعون 
زار بغداد يف عام 1834م، بانخفاض سّكان بغداد 
كانوا  ما  نسمةبعد  آلف  مخسني   )50.000( إىل 
)150.000( مائه ومخسني آلف نسمة، إذ مات 
أغلبهم من وباء الطاعون)4( والفيضان، فضاًل عن 
وجود قوة مؤّيدة للمامليك فدّشن عيل رضا باشا 
عملية  تشبه  مؤامرة  بتدبري  العراق  حكم  الالظ 
والتي  للمامليك يف مرص  إهنائه  باشا يف  حممد عيل 
تعّلمها من السلطان حممود الثاين حينام قىض عىل 
اإلنكشارية)5( يف عملية ُدبرت عام 1826م، فدعا 
لسامع  اجتامع  إىل  املامليك  الالظ  باشا  رضا  عيل 
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حتى  القراءة  أكمل  إن  وما  السلطاين،  الفرمان 
منهم  فقتل  احلارضين،  املامليك  بقتل  مجاعته  أمر 
باشا  رضا  عيل  لونكريك  ويصف  كثريًا)6(.  مجعًا 
الالظ بأنه أبدى خالل واليته عىل العراق شيئًا من 
دعاة  مع  يتالءم  وكان  إعتداله،  وراء  الفكر  حرية 
التقّدم من األجانب، ألنه كان خلّوًا من التعّصب 
بالكلية فضاًل عن أخالقه وُحّبه لعمل  واالندفاع 
اخلري، إضافة إىل ميوله األدبية والعلمية، إاّل أنه كان 
حاكاًم فاشاًل حّقًا فكانت خّطته يف حكم القبائل أن 
ومن  بالقبول  حيظ  ومل  أخرى)7(،  عىل  قبيلة  حيرك 
حلكمه  ورافضة  عهده  يف  جرت  التي  احلــوادث 

انتفاضة املفتي عام 1832م.

انتفاضة عبد الغين مجيل)8( مفيت بغداد

باشا  ــا  رض عــيل  بــغــداد  وايل  لقسوة  نتيجة 
الناس  جتريد  يف  املفرطة  رجاله  وقسوة  الــالظ، 
كانت  من  ممتلكات  صودرت  فقد  ممتلكاهتم،  من 
الّسابق  اململوكي  بــالــوايل  وارتــبــاط  عالقة  هلم 
النساء  ضّد  القسوة  اجلباة  فاستخدم  باشا  داوود 
األموال،  من  أزواجهن  خُيّبئه  ما  إخراج  أجل  من 
باشا  ارتداء عيل رضا  الناس من  فضاًل عن مقت 
وسعرت  األهايل  أغاظ  الذي  الغريب  الزى  الالظ 
رضوان  أرملة  حادثة  جاءت  حتى  النار،  قلوهبم 
إىل  التجأت  أن  بعد  النار  هــذه  ففّجرت  ــا،  أغ
الدكتور  ويذكر  مجيل)9(،  الغني  عبد  املفتي  بيت 
من  االنتفاضة  هذه  عن  روؤف  السالم  عبد  عامد 
الوثائق  دار  يف  رسمية  وثائق  عىل  حصوله  خالل 
جوانب  هلا  انتفاضة  هبا  فإذا  القاهرة،  يف  القومية 

هذه  قيام  توافق  وقد  عميقة  وعسكرية  سياسية 
االنتفاضة يف بغداد بعد نحو عام واحد من دخول 
مدن  معظم  وانحياز  الشام  بالد  املرصي  اجليش 
العراق الغربية إىل القيادة املرصية يف الشام، وهذه 
املخابرات  رجال  يرسلها  كان  الرسمية  الوثائق 
إىل  بغداد  من  هلا  تقرير  ففي  قياداهتا،  إىل  املرصية 
التقرير  أيلول 1832( م، حيكي  حلب تارخيه )3 
وحمّلة  القادر،  عبد  الشيخ  حي  أهل  هجوم  عن 
فواجه  الالظ  باشا  الوايل عيل رضا  ضد  قنرب عيل 
الوايل االنتفاضة بالقسوة ويستمر التقرير ليقّر بأن 
نصف أهل بغداد خملصون للباشا والنصف اآلخر 
املناوئ  الفرات األوسط  أعداء له ال سيام نواحي 
للسلطة العثامنية والذي كان ينتظر الدعم املرصي 
للتخّلص من احلكم العثامين)10(، فيقول: )إن كّل 
البالد الواقعة بني بغداد وحلب منتظرون لقدوم 
الوثيقة  وتشري  املنصورة()11(،  املرصية  العساكر 
وعانة  هيت  مناطق  إىل  امتّدت  االنتفاضة  أن  إىل 

غريب العراق.

انتهاك جند  انتشار االنتفاضة  كان من أسباب 
الوايل حرمة بيت املفتي عبد الغني مجيل بحثا عن 
املرأة، وبعد يأس املفتي من تغيري سياسة الوايل جتاه 
أهايل بغداد تّم القبض عليه بتهمة حتريض األهايل 
هذه  فكانت  السلطان،  عىل  والتّمرد  الثورة  عىل 
احلادثة الثانية التي سببت االنتفاضة التي جوهبت 
باشا  رضا  عيل  الوايل  قبل  من  متناهية  ال  بقسوة 
قنرب  حمّلة  لرضب  املدفعية  استخدم  الذي  الالظ 
عيل التي يسكن فيها املفتي، فدمرت أغلب بيوهتا 
واحرتقت  مجيل،  الغني  عبد  املفتي  بيت  سيام  ال 
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مكتبته التي تضّم أكثر من سبعة اآلف كتاب)12(، 
إىل  ثم  عقيل  عشرية  إىل  اهلرب  إىل  املفتي  فاضطر 
بغداد،  إىل  عاد  ثم  كاماًل  عامًا  فيها  وبقى  عانة 
القسوة والشّدة وتوجيه  االنتفاضة جّراء  وانتهت 
األسلحة كافه بغداد من قبل عيل رضا باشا الالظ 
فقىض هبا عىل االنتفاضة)13(. وكان النتفاضة عبد 
فقد  العراقية  الّساحة  يف  الكبري  األثر  مجيل  الغني 
حدثت عام 1833م، انتفاضة عبد العزيز متسلم 
البرصة السابق، والتي قيض عليها من قبل عيل رضا 
لالنتفاضات  املحبطات  من  وكان  الــالظ،  باشا 
من  نفسه  الوقت  ويف  العثامين  للتسّلط  الرافضة 
املحّفزات ضّده هي معاودة وباء الطاعون كّل عام 
للسكان سنويًا خالل عهد  العراق وحصاده  عىل 
جتارب  من  العثامنية  السلطات  تتعّلم  ومل  الالظ، 
الوباء طرق املكافحة له والتخلص منه من خالل 
ي للمرىض، فظل حيصد األرواح بني  احلجر الصحِّ
الالظ  باشا  احلني واحلني فكانت والية عيل رضا 
الوالة  من  وال  الــوالة  من  سابقاهتا  عن  تفرق  ال 
الالحقني ظلاًم وإمهاالً وقسوة وهذه صفة اتصف 

هبا العهد العثامين)14(.

متيّزت مّدة حكم عيل رضا باشا الالظ بالفوىض 
ر وعنزة  بني العشائر العربية)15(، ال سيام عشائر شمَّ
فكان النزاع بينهام عام 1834م، وبعد انتهاء النزاع 
بني العشريتني أصبحت املناطق املحيطة ببغداد يف 
فقد  تطاق،  ال  األمن  وفقدان  الفوىض  من  حالة 
وأخذ  والطرق  القرى  عىل  عنزة  عشرية  سيطرت 
داخل  إىل  ويلجأون  قراهم  يرتكون  القرويون 
يف  األحوال  أربك  مما  هبا،  لالحتامء  بغداد  أسوار 

داخل بغداد فكثر النهب والقتل والرسقة)16(.

أما يف املوصل فقد رجع إىل حكم الوالية نتيجة 
انتفاضة املفتي عبد الغني مجيل واالضطرابات يف 
العراق بسبب حييى باشا أجللييل بمساعدة القوات 
املرصية بقيادة إبراهيم باشا)17(، فضاًل عن مساندة 
عشائر شّمر اجلربا والعبيد الذين حشدهم إلهناء 
باشا  حييى  ن  ومتكَّ بغداد  يف  باشا  رضا  عيل  والية 
عىل  واملــرصيــني  اجلربا  ر  شمَّ عشائر  بمساعدة 
حمارصة بغداد وهتديد عيل رضا باشا، فام كان من 
وايل بغداد إاّل أن أثار الفتنة بني عشائر عنزة وشمر 
فاضطر  بغداد  جتاه  اهلجوم  عن  ليشغلهم  اجلربا 
عن  احلصار  وفّك  االنسحاب  أجللييل  باشا  حييى 
خطَّط  التي  بغداد  فتح  خّطة  انتهت  وهبذا  بغداد، 
اجلربا صفوق،  اجللييل وشيخ شمر  باشا  هلا حييى 
بيانا نّحى فيه حييى  وأصدر عيل رضا باشا الالظ 
املوصل،  واليــة  حكم  عن  وعزله  اجللييل  باشا 
حممد  وأمــر  عنه،  بــدالً  ياسني  آل  سعيد  ونصب 
املوصل  والية  عىل  بالسيطرة  قدار)18(،  بري  إينجه 
بعد أن عّينه واليًا عىل شهرزور، وبعد فشل سعيد 
آل ياسني يف ضبط أحوال املوصل عزله وايل بغداد 
وعني حممد اينجة بري قدار بدالً عنه وأظهر األخري 
االنفصالية  احلركات  عىل  القضاء  يف  عالية  كفاءة 
عن  فضاًل  الّسابق،  ــوايل  ال ضعف  وّلدها  التي 

إصالحاته الواسعة يف املوصل)19(. 

يف وقت كان النفوذ الربيطاين يف العراق قد أخذ 
شأنا كبريًا، فقد فسح له املجال منذ العهد اململوكي 
واستمّرت امتيازاته يف العراق والتي حصل عليها 
اهلدف  وكان  الثاين،  حممود  العثامين  السلطان  من 
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الثائر  مرص  وايل  مجاح  جلم  االمتيازات  هذه  من 
عىل السلطان حممد عيل باشا، من جانبه عيل رضا 
باشا الالظ أصدر أوامره يف )شباط 1835م( إىل 
إنجاز  يف  جسني  بعثة  مساعدة  املسؤولني  خمتلف 
أجل  من  اختصاصه،  ــرة  دائ ضمن  كٌل  مهمتها 
الفرات  هنر  صالحية  الختبار  باخرتني  تسيري 
للمالحة، وهو ترّسخ النفوذ الربيطاين يف العراق 

خالل عهد عيل رضا باشا الالظ)20(.

اتسم عهد عيل رضا باشا الالظ باحلكم القايس 
فقد القى العراقيون من سياسته التي اتبعها معهم 
من الظلم، إذ جعلهم يميلون إىل جانب حممد عيل 
باشا املتطلِّع إىل بناء دولة عربية حديثة تضّم مرص 
وبالد الشام واجلزيرة العربية، فضاًل عن رغبتهم 
املوقف  وأمام  الالظ،  حكم  قسوة  من  بالتخّلص 
الذي  باشا  عيل  حممد  للوايل  املساند  العراقي 
الدولة  عىل  والقضاء  اإلحساء  إخضاع  من  متّكن 
السعودية الثانية، وعدم قدرة عيل رضا باشا الالظ 
الدولة  ملساعدة  بريطانيا  تقدمت  املواجهة،  من 
العثامنية ومحاية ملصاحلها يف الرشق، وإبعاد احلرب 
عن العراق يف وقت كانت العشائر العربية تسعى 

للتخّلص من ظلم احلكم العثامين)21(.

وّد  كسب  عىل  ــالظ  ال باشا  رضــا  عيل  عمل 
الثناء  أيب  بغداد  مفتي  ومنها  العربية  القيادات 
بن  حممد  إىل  يكتب  أن  منه  فطلب  ــويس)22(،  اآلل
عون رشيف مكة يطلب منه جتديد والئه للسلطان 
كان  تركي  بن  فيصل  األمري  جانبه  من  العثامين، 
العثامين  اجلانب  إىل  يميل  فمّرة  متذبذبًا،  موقفه 
ومرة إىل اجلانب املرصي، ومّرة يعود مؤيدًا لباشا 

بغداد، يف حني أن قّوة حمّمد عيل كانت فائقة فقد 
أرسل قواته بقيادة خورشيد باشا التي قضت عىل 
الثانية، وطلبت اإلذن من حممد  السعودية  الدولة 
السلطان  لذا عنيَّ  بغداد،  بالسيطرة عىل  باشا  عيل 
بغداد  منوايل  بدفع  قدار  بري  اينجة  حممد  العثامين 
الالظ ليكون واليًا عىل حلب، فكان بري قدار سّدًا 
حممد  أن  عن  فضاًل  املرصية،  القوات  ضّد  منيعًا 
عيل باشا مل يكن يريد التدّخل يف العراق خوفًا من 

النفوذ الربيطاين فيه)23(.

رضا  عيل  نقل  1842م،  عام  من  نيسان  ويف 
بغداد  والية  يف  حمّله  وحّل  الشام  إىل  الالظ  باشا 
حممد نجيب باشا)24( وكان واليًا عىل الشام فوصل 
ومن  نفسه)25(.  العام  من  أيلول  شهر  يف  بغداد 
أشهر األحداث التي مّرت يف والية حممد نجيب 
واقعة  هي  شديدة  بقسوة  جوهبت  والتي  باشا 

كربالء 1842م.

 احملور الثاني:

أسباب واقعة )26( كربالء 1842م 

مما متّيزت به عشائر الفرات األوسط، ومنطقة 
للحكم  كرهها  عامة،  بصورة  العراق  جنوب 
مدينة  وكانت  إليه،  االنصياع  ــدم  وع العثامين 
النجف  مع  العراق  مناطق  أهم  إحــدى  كربالء 
املركزي  العثامين واحلكم  األرشف رفضًا للوجود 
يف العراق، وكانتا مؤيدتني للفقهاء والعلامء الذين 
عامة  بصورة  للشيعة  الكبرية  واألمهية  املكانة  هلم 
وألهل كربالء بصورة خاصة، فللمراجع الكلمة 
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النافذة جتاه أهايل كربالء بل والشيعة عىل العموم، 
للسلطات  الرضيبة  يدفعون  كربالء  أهايل  وكان 
التابعة  الواليات  حال  حاهلم  باستمرار  العثامنية 
لالستقاللية  ونتيجة  العراق،  يف  العثامنية  للدولة 
التي شعر هبا أهايل كربالء فقد أمتنع سّكاهنا عن 
دفع الرضائب يف عهد الوايل عيل رضا باشا الالظ، 
بل منع الوايل نفسه من الدخول إىل مدينة كربالء 
واسعة  صالحيات  موّظفيه  ملنحه  وذلك  كزائر، 
فعمل عىل  العراق،  العثامنية يف  املركزية  تطبيق  يف 
توطني العشائر العربية يف الفرات األوسط بطريقة 
عرش،  التاسع  القرن  من  الستينات  خالل  قرسية 
األحداث  هذه  ووسط  اهتاممًا،  املنطقة  فشهدت 
الذي  الوهاب(،  اختيار وتنصيب )سعيد عبد  تّم 
بغداد،  يف  متمّيزة  مكانة  ذات  عائلة  إىل  ينتسب 

ومتّت املوافقة عىل تنصيبه واليًا عىل كربالء)27(.

ــوالة  ال سياسة  مــن  العراقية  املـــدن  عــانــت 
االستبداد  عنهم  عرف  فقد  املستبدين  العثامنيني 
وعدم الرتّدد يف القتل واالنتهاك من أجل احلفاظ 
عىل وجودهم كوايل للمدينة، مما ولَّد لدى األهايل 
تذمرًا وازدراء من سياستهم، كام وعانت املدن من 
االنقسامات والرصاعات الداخلية مّدة من الزمن، 
1815م،  عام  النجف  يف  حدث  ما  أبرزها  فكان 
معسكرين)الزكرت(  إىل  املدينة  انقسمت  عندما 
احلكم  قيام  حتى  الرصاع  واستمر  و)الشمرت(، 
الوطني 1921م)28(، ومنذ عودة احلكم املبارش إىل 
العراق كان أهايل كربالء يقاومون أي واٍل عثامين 
لرجال  املتغّلب  حكم  وكان  بغداد،  باشا  يعّينه 
الشيعة يف )النجف وكربالء(، ووصفتا بأهنام كانتا 
التاسع  القرن  من  الثالثينيات  ويف  مجهورية،  شبه 

عدد  زاد  أن  بعد  كربالء  أحوال  اضطربت  عرش 
عن  للخارجني  ملجأ  وأصبحت  فيها  الفارين 
)اليارماز()29(،  اسم  عليهم  أطلق  الذين  القانون 
وزراء  عىل  عاصية  فأصبحت  السفهاء)30(  أي 
الزعفراين  إبراهيم  السيد  كربالء  يف  وكان  بغداد 
املختلف حول أصله فقد ذكره لوريمر بأنه فاريس 
زعامء  من  بأنه  الــعــزاوي  ذكــره  بينام  مستعرب، 
الشيخية ترأس عىل أوباش كربالء والسفهاء فيها 
بالعصيان من  فتّميزوا  املفسدون  وأطاعه األراذل 
أيام املامليك وكّل فاسد يف العراق يّتجه إىل كربالء 
فتّم عددهم ما قدر بعرشة أالف مقاتل لذا خاف 
منهم أهايل كربالء وحتى حاكم املدينة كان ينصاع 

إىل أوامرهم)31(. 

دفع  عن  فيه  كربالء  امتنعت  الذي  الوقت  يف 
نجيب  ــة  والي عهد  يف  استانبول  إىل  الــرضائــب 
إدارته  بقسوة  املعروف  )1842-1849م(،  باشا 
حكومته  موظفي  وجه  الذي  والطَّمع  الرضيبية 
مجع  الوحيد  هدفهم  وطوله،  العراق  عرض  يف 

املال)32(. 

بغداد  والية  يف  الالظ  باشا  نجيب  خلف  فقد 
ضبط  يف  الكافية  املهارة  له  الّشام  عىل  واليًا  وكان 
الذين  ــوزراء  ال من  فهو  األمــور  ومتشية  اإلدارة 
يف  بلغ  تنكر  ال  مآثره  للمهمة،  الدولة  اختارهتم 
أيامه يف والية بغداد الظلم والتعسف باألهايل ّحدًا 
ومل  الدولة  هبا  ينفع  فلم  بالية  أفكاره  كانت  فائقًا، 
ك بالطريقة القادرية متسكًا  ينفع هبا األمة فقد متسَّ
النظر يف أمور الدولة ومال بكليَّته  قويًا صّده عن 

إىل نقيب األرشاف السيد عيل الكيالين)33(. 
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 احملور الثالث:

جمريات الواقعة

امتناع أهايل كربالء  بعد أن عرف نجيب باشا 
الّسابقني  الوالة  متّكن  وعدم  الرضائب  دفع  عن 
أن  عىل  عزم  )اليارماز(،  عصيان  عىل  القضاء  من 
القضاء  السابقون وهو  الوالة  عنه  ما عجز  يعمل 
وكانت  )اليارماز(،  من  العاصني  السفهاء  عىل 
أوىل أعامله إرسال إنذار إىل رؤساء احلركة ينذرهم 
بوجوب الطَّاعة واخلضوع وتسليم السالح خالل 
إنذاره،  إىل  الرؤساء  يستجب  مل  وملا  واحد  شهر 
قّرر جتهيز جيش بقيادة سعد اهلل باشا وإرساله إىل 
كربالء وعدم االهتامم بقدسية هذه املدينة، فتوّجه 
اجليش وحال وصوله إىل أطراف املدينة حارصت 
وكان  يــومــًا)34(،  وعرشين  ثالثة  املدينة  القوات 
ومنهم،  للمواجهة  استعّدوا  قد  احلركة  رؤســاء 
قبيلة  رئيس  العبد  وطعمه  الزعفراين  إبراهيم 
الداماد،  صالح  والسيد  كشش،  وعيل  سعد،  بني 
عبد  السيد  مهم  تزعَّ وقد  اهلل،  نرص  آل  ورئيس 
الوهاب آل طعمه حاكم كربالء وكليدار احلرمني 

الرشيفني، وأرّصوا عىل املواجهة)35(. 

ومن اجلدير بالذكر أن أهايل كربالء منقسمون 
إىل قسمني جّراء الرصاع العقائدي بني الشيخينّي 
ليزيد  الثغرة  هذه  باشا  نجيب  فأختذ  وخصومهم 
إىل  فأرسل  األهايل  بني  والشقاق  اخلالف  فجوة 
له  فاستجاب  الدماء  حلقن  يدعوه  الرشتي  كاظم 
وعمل عىل حّث الناس عىل فتح األبواب للقوات 

العثامنية فكان هذا سببًا لزيادة االنقسام والّشقاق 
قد  كــان  باشا  سعد  جانبه  من  األهـــايل)36(،  بني 
عىل  شديد  حصار  بفرض  بغداد  باشا  أوامر  نّفذ 
القنابل  من  بالعديد  بقصفها  قام  ثم  ومن  كربالء 
مقاومة  قاوموا  أن  بعد  أهلها  وختويف  إلرهاب 
والتسليم  كربالء  ــواب  أب فتح  ورفضوا  عنيدة 
للجيش العثامين، وعملوا عىل تقوية أسوار كربالء 
مع  التعاون  عىل  الراهن  الوضع  هم  واضطرَّ كام 
إبراهيم  السيد  يتزّعمهم  الذين  )اليارماز(  مجاعة 
الشديدة  بالقسوة  اجلامعة  هذه  متّيزت  الزعفراين، 
وفرضوا سيطرهتم عىل كربالء لقسوهتم)37(، منذ 
رضا  عيل  الوايل  جاء  وملا  باشا  داوود  الوايل  عهد 
الفقهاء  أن  غري  إخضاعهم  حــاول  الــالظ  باشا 
كربالء  وترك  قران  ألف  سبعني  الالظ  إىل  دفعوا 
وشأهنا)38(، ومل يكن علامء وأهايل كربالء راضني 
احلصار  أوضــاع  أن  إاّل  )اليارماز(،  مجاعة  عىل 
أجربهتم عىل التعاون معهم لدرء اخلطر عن املدينة 

خالل احلصار الذي أمر به الباشا)39(. 

وكان نجيب باشا قد عسكر يف املسبب القريبة 
الربيطاين  بالقنصل  باالتصال  أخذ  ثم  من كربالء 
القاجاري من بالد  الفرنيس، وبالوكيل  والقنصل 
الساكنني  القاجارية  الشخصيات  وبعض  فارس 
يف كربالء فطلب منهم تسوية األزمة، أراد بذلك 
املدينة  ملا سيحدث يف  نفسه  املسؤولية عن  إخالء 
عىل  غلب  املواجهة  عىل  اإلرصار  أن  إاّل  املقّدسة 

اختاذ اإلجراء السليم)40(.

بشكل  للشيعة  كرهه  باشا  نجيب  عن  عرف 
والغرباء،  الكفرة  موضع  وضعهم  حّد  إىل  كبري 
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من  هلم  يضمر  ملا  قاسية  معهم  معاملته  وكانت 
معارك  دارت  لذلك  والــضــغــيــنــة)41(،  الــعــداء 
كربالء  أهايل  وبني  العثامنية  القوات  بني  طاحنة 
التفاوض مع  أبناء كربالء  عام 1842م، وحاول 
السلطات العثامنية فأرسل السيد عبد الوهاب آل 
طعمه، كاظم ألرشتي )مؤّسس عقائد الشيخية(، 
وعيل شاه القاجاري )أحد أبناء فتح عيل شاه كان 
يقيم يف كربالء(، إلقناع قائد احلملة باالنسحاب 
والكف عن إرعاب األهايل، إاّل أن املحاولة فشلت 
وعىل  املدينة  برضب  باشا  نجيب  إنذار  لوصول 
سعد  ففر  اجلند  عىل  النار  األهايل  فتح  رضهبا  أثر 
استخدام  إىل  باشا  نجيب  دعا  مما  جنده،  مع  باشا 
وأعد  إضافية  قــّوات  استدعاء  وتّم  املــدافــع)42(، 
كافية  قوة  أعّد  أن  بعد  اهلجوم  خّطة  باشا  نجيب 
تتكّون من كتيبة الفرسان وعرشين مدفعًا وثالث 
املسيب  يف  املرابطة  القوات  إىل  املشاة  من  كتائب 
أمر  االستعدادات  إمتام  وبعد  كربالء  من  القريبة 
1842م(،  أّول  كانون   13( فجر  يف  باشا  نجيب 
بقصف  األضحى  عيد  من  الثاين  اليوم  ــان  وك
ل مرور اجليش  املدينة لفتح ثغرة فيها ُتسهِّ أسوار 
العثامين ففتحت فيه ثغرة واسعة، هنا واجه أهايل 
كربالء رجاالً ونساء للدفاع عن املدينة مع العلامء 
والتسليح  العثامين  التحشد  أن  غري  والفقهاء، 
نت القوات  مقارنة مع أسلحة األهايل التقليدية مكَّ
طاحنة،  معركة  بعد  كربالء  سحق  من  العثامنية 
الناس  وذعــر  اهلــول،  والنساء  األطفال  فقاسى 
األغنياء  ومنازل  املقّدسة،  األرضحة  إىل  ملتجئني 
احرتام  للجند  أصــدرت  التي  األوامــر  من  فكان 

بيت السيد كاظم الرشتي ال يمّس بأذى لذا هتافت 
الناس عىل السيد طلبًا للنجاة فاضّطر إىل أن يضم 
بيته إليواء األهايل وكذلك نجا من  بيوتًا عّدة إىل 
اجته إىل رضيح اإلمام احلسني فنجوا خلروج 
الكليدار مهدي كمونه وبعض السدنة وهو يطلب 
بإيقاف  جنده  بأمر  العثامين  اجلند  قائد  من  األمان 
إاّل   احلسني رضيح  دخل  من  فنجا  الرضب 
ــايل من  من مــات من االزدحــــام)43(، ومــن األه
ورضبت  املدينة  أســوار  فوق  من  أنفسهم  رمــوا 
القوات العثامنية برشاسة الفارين من األهايل نحو 
 العباس اإلمام  برضيح  الذوا  إذ  األرضحة، 
أمر  العثامنيني  اجلند  أبوابه، وعند وصول  وغلقوا 
هجم  ثم  األبواب،  أحد  بقلع  جنوده  أحد  القائد 

اجلند عىل األهايل املزدمحني يف الرضيح)44(. 

وعند مواجهة )اليارماز( اجلند املقتحمني بفتح 
النار عليهم غضبوا ونزلوا إىل الرضيح غري مميزين 
بني جنس أو سن أو حمارب أو أعزل، وفتكوا هبم 
وهم متّمسكون بقفص رضيح العباس حتى 
عندها  املــقــدس)45(،  الرضيح  دماؤهم  لطخت 
فقد الضابط السيطرة عىل اجلند الذين انترشوا يف 
يف  وذبحوا  البيوت)46(،  ودخلوا  كربالء  نواحي 
زوجة  باجلراح  وُأثخنت  األفراد  من  عددًا  املدينة 
العائلة  أفراد  أحد  وُأصيب  الجيء،  فاريس  أمري 
الضحايا  معظم  وكان  بجروح،  املالكة  الفارسية 
دخل  والقتل،  النهب  إكــامل  وبعد  الفقراء،  من 
نجيب باشا إىل رضيح اإلمام احلسني وأوقف 
 العباس ــام  اإلم رضيــح  يف  القتل  عمليات 
بقتل  النفوس  هتدئة  وحــاول  كربالء،  ونواحي 
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اثنني أو ثالثة من اجلند بينام مل حياسب قائد اجلند 
اقتحام  قبل  جنده  أمر  الــذي  باشا(،  اهلل  )سعد 
يؤتى  رأس  كّل  عن  قرش   )100( بمنح  كربالء 
قام  أن  ذلك  نتيجة  )اليارماز( وكان  به من مجاعة 
اجلند بقطع رؤوس العديد من األبرياء وتسليمها 
إىل سعد اهلل باشا)47(، ومل تكتف القوات العثامنية 
بفعلها حتى بعد وصول نجيب باشا فقامت بام ال 
السلطات  فسمحت  والدين  األخــالق  مع  يتفق 
رضيح  )جامع  ساحة  بتحويل  جلنودها  العثامنية 
وربطت  عسكرية،  ثكنة  إىل   ،)العباس
األحلان  يعزفون  أخذوا  ثم  منه  أماكن  يف  اخليول 
نفوس  إلثارة  اخلليعة  األغاين  وينشدون  الشعبية 
حتت  كربالء  أصبحت  وبذلك  العرب،  الشيعة 
اخلسائر  بأن  لألهايل  ح  فرصَّ باشا  نجيب  سيطرة 
النجف  إىل  انتقل  ثم  طفيفة  كانت  األرواح  يف 
األرشف املعروفة بقّلة والئها للعثامنيني، ومل يقاوم 
أهايل النجف نتيجة العنف والوحشية التي حلقت 

بكربالء، لذا وطَّد نجيب باشا سلطته فيها)48(.

احملور الرابع:

املوقف الدولي واإلقليمي من واقعة كربالء 

1842م 

بعد أن وصلت أخبار واقعة كربالء إىل اخلارج 
األوربية  الدول  مسلمي  بني  العام  الرأي  أثارت 
مت باالحتجاج الرسمي إىل احلكومة العثامنية  فتقدَّ
عىل هذا تلبية الحتجاجات املسلمني وشكواهم. 

املوقف الروسي:

 )farren(فارن مبعوثها  بإرسال  روسيا  قامت 
إىل كربالء لدراسة املوقف، جاء يف تقرير فارن إن 
القتىل ال يزيدون عىل )5000(، آالف قتيل منهم 
العرب،  من  معظمهم  املدينة  داخل  آالف  ثالثة 
أما الفرس فقد فّروا قبل اقتحام القوات العثامنية 
واحد،  الــروس  ومن  ثالث  اهلنود  من  وُقتل  هلا 
وفقد حوايل )20-30(، من البنجابيني ومن أهل 
كربالء  يف  القتىل  قّدر  فقد  باشا  نامق  أما  كشمري، 
حوايل 250 قتياًل، بينام خرس العثامنيون 400قتيل 

و200 جريح)49(.

املوقف العثماني: 

هلا  مندوبًا  باشا  نامق  العثامنية  الدولة  أرسلت 
القتىل من األهايل  فقّدر  لالستقصاء عن احلقائق، 
ما يناهز ال )250( وجعل أكثرهم من بالد فارس 
قتيل  بـ)400(  العثامنية  القوات  خسائر  قدر  بينام 
األهايل  خسائر  ذلك عد  ومعنى  جريح  و)200( 
أقل من خسائر احلكومة، ويبدو من التقارير التي 
رفعت اهلدف منها تقليل اخلسائر الفارسية وتقليل 

الضّجة التي عملتها بالد فارس)50(.

املوقف الربيطاني:

الوضع  إزاء  بعيدًا  تقف  أن  بريطانيا  تشأ  مل 
احلرب  منع  سبيل  يف  بالتدخل  فأسعت  م  املتأزَّ
جهود  وبعد  والفارسية(  )العثامنية  الدولتني  بني 
واقعة  يف  للتحقيق  خمتلطة  جلنة  تألّفت  دبلوماسية 
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العثامنية  الدولة  مندوبون عن  فيها  اشرتك  كربالء 
 )canning( كاننج  فأرسل،  وروسيا،  وبريطانيا 
إىل  قبله  مندوبًا من  استانبول  الربيطاين يف  السفري 
هو  املندوب  وكان  هناك  املوقف  ليدرس  كربالء 
وكان    Lieut Colonel Far rant الليوتنانت 
الربيطاين  السيايس  الوكيل  تايلور  الكولونيل 
كربالء  فتحه  عىل  باشا  نجيب  هنأ  قد  بغداد  يف 
من  جعل  مما  اخلطوة،  هبذه  كاننج  خيرب  أن  دون 
إىل كربالء  تايلور  مندوب غري  إرسال  الرضوري 
العثامين  اجلانب  أخذ  تايلور  ألن  املوقف  ليدرس 
وريض بفعل نجيب باشا بكربالء لذ مل ُيعّد صاحلا 
فكان  املجزرة  هذه  عن  تقرير  لرفع  باملهمة  للقيام 
الليوتنانت من ضمن اللجنة التي تم االتفاق عىل 
متابعتها للواقعة)51(. ووصلت اللجنة إىل كربالء 
رفع  وتّم  شهاداهتم،  وسمعت  باألهايل  واتصلت 
التقارير بحجم اخلسائر املادية واملعنوية والبرشية 
إىل حكوماهتم، وبعد رفع التقارير الثالث ووضع 
أوجه املقارنة بينها جتىّل أن كّل واحد من التقارير 

م إحصاءات ختدم مصالح بالده)52(. قدَّ

اصداء الواقعة يف بالد فارس:

بالد  إىل  كربالء  واقعة  أخبار  وصلت  حني 
فارس ذات األغلبية الشيعية أثارته املجزرةوضّج 
الشاه  إن  وقيل:  واحلــداد  احلزن  وعمهم  الناس 
أمر  عنه  وزراؤه  فكتم  مريضًا  آنــذاك  كان  حممد 
الواقعة وملا علم بعد شفائه متلكه الغضب وأقسم 
وطالبت  اجلــامهــري  وغضبت  ــأر،  ــث ال ــذ  أخ عــىل 
بإعالن احلرب عىل الدولة العثامنية حتى أن وزير 

للحرب  يستعّد  أخذ  أغايس(  مريزا  )احلاج  الشاه 
الروسية  احلكومتني  أن  غري  السلمية  نزعته  رغم 
بوضع  املوقف)53(،  هتدئة  من  نتا  متكَّ والربيطانية 
الفارسية)54(،  احلكومة  صالح  يف  للقضية  تسوية 
إن العالقات بني الدولة العثامنية والفارسية مل تكن 
عىل ما يرام بسبب مشاكل احلدود بني الطرفني وملا 
فكادت  بّله،  الطني  زادت  كربالء  واقعة  جاءت 
يغادرون  الفرس  التجار  وأخــذ  تقع  أن  احلــرب 
البالد العثامنية برسعة ويف )شباط 1843م( كتب 
هلا:  يقول  حكومته  إىل  تربيز  يف  الرويس  القنصل 
بالد  بني  التوتر  من  زادت  الرتكية  اجلرائم  )بأن 
د بإعالن احلرب()55(.  فارس والعثامنيني وهي هُتدِّ

قدمت بالد فارس مطالب ِعّدة أمهها:

يدفع السلطان تعويضًا ملنكويب كربالء.. 1
يعلن الباب العايل عدم رضاه عن محلة نجيب . 2

باشا.
العتبات . 3 يف  ختريبه  تمَّ  ما  باشا  نجيب  يعيد 

املقّدسة.
أن حيكم نجيب باشا بالعدل وحيمي رعايا بالد . 4

فارس يف كربالء.
د نجيب باشا بالعزل إن أساء الترّصف فيام . 5 هُيدَّ

بعد.

وقد . 6 السفراء)56(  جلميع  القرارات  هذه  تعلن 
املطالب  هذه  عىل  العثامنية  الدولة  وافقت 
باستثناء املطلب اخلاص بنجيب باشا، إذ عّدت 
وأيد  الداخلية،  الدولة  تدخاًل يف شؤون  ذلك 
وانتهى  العثامين  للموقف  الربيطاين  السفري 

األمر بتصفية األزمة بني الدولتني.
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احملور اخلامس:

نتائج واقعة كربالء1842م على الصعيد 

الداخلي واخلارجي

للمدينة  وختريب  بدمار  كربالء  واقعة  تسبّبت 
فقد  بسهولة  معاجلتها  يمكن  ال  كبرية  وأرضار 
ر سور املدينة، وُخِرّبت البالد،  رت البيوت وُدمِّ ُدمِّ
وٌأريقت  احلرمات،  واسُتبيحت  املنازل،  وهُنبت 
الدماء، ومل يكن من السهل إعامرهافاخلراب كان 
واجتامعيًا  اقتصاديًا  النواحي  لكّل  جامعًا  شاماًل 
اآلثار  عامل  وصف  ذلك  عىل  يدّل  ومما  وسياسيًا 
كربالء  زار  الذي  لوفتس(  كنت  )وليم  الربيطاين 
أثار  الواقعة  من  أعــوام  عرشة  بعد  ــام1852م  ع
التدمري بقوله: فقد هتّدمت الدور للرساي ومل ُيعّد 
تشيدها فبقيت دالئل للخراب والتدمري وتعّرضت 
املساجد للخراب والتدمري بصورة خطرية فظلت 
قباهبا،  يف  للعيان  واضحة  والشظايا  القنابل  أثار 
والثقوب  الفجوات  تسّد  التي  البلدة  وجــدران 
البساتني  يف  النخيل  حتى  يسلم  ومل  فيها  احلاصلة 
من آثار القصف فبقي عدد كبري منه تبدو الثقوب 
يف جذوعه بارزة للعيان، بينام احرتق عدد آخر منه 

د من سعفه)57(.  هنا وهناك وجترَّ

اخلامتة

للعراق،  املبارش  العثامين  احلكم  ــودة  ع منذ 
)1749-1831م(،  املامليك  حكم  هناية  بعد 
بغداد، أصبحت  واليًا يف  الالظ  وجميء عيل رضا 

يف  للغاية  صعبة  الــعــراق  يف  العامة  ــاع  االوضـ
سياسة  بسبب  واالقتصادية  االجتامعية  جوانبها 
الالظ،  حكومة  انتهجتها  التي  والرضائب  الّشدة 
ان املدن واألرياف عىل  مما ولَّد تذمرًا كبريًا بني سكَّ

حٍد سواء.

باشا  رضــا  عيل  بغداد  وايل  لقسوة  ونتيجة 
الالظ، وقسوة رجاله املفرطة يف جتريد الناس من 
هلم  كانت  َمن  ممتلكات  صودرت  فقد  ممتلكاهتم، 
داوود  السابق  اململوكي  بالوايل  وارتباط  عالقة 
باشا فاستخدم اجلباة القسوة ضّد النساء من أجل 
إخراج ما خيّبئها أزواجهن من األموال، فضاًل عن 
مقت الناس من ارتداء عيل رضا باشا الالظ الزى 
الغريب الذي أغاظ األهايل وسعرت قلوهبم النار.

وُتعّد مدينة كربالء املقّدسة يف طليعة املدن التي 
أصاهبا رضر بالغ جّراء السياسة العثامنية املركزية 
الدينية  الشعائر  ومنع  الرضائب  بزيادة  مصحوبة 
للمدينة  ُهيأت  ذاته  الوقت  ويف  كربالء،  لسّكان 
جماهبة  عــىل  م  صمَّ ــذي  ال الشباب  مــن  جمموعة 

حكومة بغداد واجليش العثامين.

وعندما رأى الوايل عيل رضا أن مدينة كربالء 
ووعيده  حتذيراته  وأن  حلكمه،  الّطاعة  ــؤّد  ت مل 
جيش  ــال  إرس قــّرر  كربالء،  أهــل  أفكار  يغري  مل 
وفرض  املدينة  دخــول  ثم  ومن  وحمارصهتم  هلم 

السيطرة العثامنية عليها.

نستشّف من هذه الواقعة األليمة أن عيل رضا 
الالظ وحكومته وجيشه ليس لدهيم أدنى انسانية 
ل، وأهنم حيملون حقدًا  يف التعامل مع املدنّيني الُعزَّ
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ّكان وكربالء بصورة خاصة، وهذا  أسود جتاه السُّ
الدولة  تستخدمها  التي  الضغط  وسائل  من  جزء 
الرصاع  ضمن  وهو  فــارس،  بالد  ضّد  العثامنية 

الطائفي بني الدولتني.

إن عودة احلكم العثامين املركزي للعراق تطلب 
العراقية  املعارضة  ضّد  والبطش  القّوة  استخدام 
املؤّثرة  املدن  السيام  العراقية،  املدن  خمتلف  ويف 
بطبيعة  وهذا  مثاًل،  والنجف  كربالء  العراق،  يف 
ان،  السكَّ لدى  كبريين  وسخطًا  تذمرًا  ولَّد  احلال 

ومعارضة مستمّرة للحكم العثامين.

اهلوامش

من أكابر وزراء بغداد أبقى ذكرًا الينسى، ولد عام ( 1)
)أجيق  هلم  يقال  كرجي  مملوكي  وهو  1774م، 
عام  بغداد  إىل  جاء  الرأس(  )مكشوفون  أي  باش( 
له  الكبري  باشا  سليامن  متلك  حتت  دخل  1780م، 
)خازن(  وظيفة  ونال  دار،  مهر  ُعنّي  مواهب،  عًدة 
وهي من أكرب وظائف احلكومة، صاهر الوزير، عهد 
إليه رئاسة جملس الشورى، ووالية أنقرة، ومشيخة 
العزاوي  عباس  بالبقيع.  وُدفن  تويّف  النبوي،  احلرم 
احتالل  بني  العراق  تاريخ  موسوعة  املحامي، 
1740-1831م، ج6، الدار العربية للموسوعات، 

ص 373.

هُبا ، َساِئٌس لِْلَخْيِل: ( 2) اِئُس : رائُض الدوابِّ ومدرِّ السَّ
ُر ُأُموَرَها ِذي ُيْعنَى هِبَا َوُيَدبِّ الَّ

ماضيها ( 3) يف  البرصة  والية  أداموف،  الكسندر 
وحارضها، ترمجة: هاشم صالح التكريتي، ط1، دار 
ص  )بريوت:2009م(،  املحدودة،  للنرش  الوراق 

.468 -467

سنة ( 4) بغداد  إىل  فريزر  رحلة  فريزر،  بييل  جيمس 
العربية  الدار  اخلياط،  ترمجة:جعفر  1834م، 

للموسوعات، ط1، )بريوت: 2006م(، ص92. 

االنكشارية: هي هيئة عسكرية فريدة حظيت باهتامم ( 5)
من الدولة العثامنية مل حتظ به أي هيئة حكومية أخرى، 
الكلمة  عن  حرفت  عربية  كلمة  هي  واالنكشارية 
الرتكية » يني تشاري« » يني نجرى« وترسم بالرتكي 
حممد  اجلديد،  اجليش  أو  اجلند  وتعني  يكيجري«   «
العثامنية،  العلية  الدولة  تاريخ  املحامي،  بك  فريد 
النفائس،  دار  ط11،  القدوس،  عبد  حتقيق:إحسان 
جعفر  بنت  أماين  123؛  ص  )بريوت:2009م(، 
صالح الغازي، دور االنكشارية يف إضعاف الدولة 

العثامنية، ط1، )القاهرة: 2007م(، ص23- 24.

العراق ( 6) تاريخ  من  اجتامعية  ملحات  الوردي،  عيل 
)بريوت:  ج1،  املعرفة،  هبجت  رشكة  احلديث، 
د.ت(، ص 289-290؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، 
أربعة قرون من تاريخ العراق احلديث كتاب يبحث 
عن تاريخ العراق يف العصور املظلمة، ترمجة: جعفر 

اخلياط، ط4، )بغداد:1968م(، ص 331-330.

لونكريك، املصدر السابق، ص 339.( 7)

هو جد أسة آل مجيل املعروفة يف بغداد، عينه داوود ( 8)
نفسه،  املصدر  الشام.  أن دعاه من  بعد  باشا لإلفتاء 

ص 339.

رنا عبد اجلبار حسني الزهريي، إيالة بغداد يف عهد ( 9)
1831-1842م،  الالظ  باشا  رضا  عيل  الوايل 
اآلداب،  كلية  منشورة«  »غري  ماجستري  رسالة 

)بغداد:2005م(، ص46.

عامد عبد السالم روؤف، مواقف سياسية وعسكرية ( 10)
لعلامء بغداد يف العرص العثامين، مقاالت، 21شباط 

.www.alukah net. 2013 عىل املوقع الكرتوين
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عامد عبد السالم روؤف، املوصل يف العهد العثامين ( 11)
 1726( )1139-1249(هـ  املحيل  احلكم  فرتة 
النجاموي،  ميرس  مكتبة  منشورات  1824(م،   -

)املوصل:1975م(، ص 194.

لونكريك، املصدر السابق، ص 339. ( 12)

عيل الوردي، املصدر السابق، ج1، ص98. ( 13)

لونكريك، املصدر السابق، ص339. ( 14)

الغرض من اإلشارة إىل هذه االضطرابات والفوىض ( 15)
هو إيضاح الوضع السيايس يف العراق وذلك لفهم 
الوايل اجلديد نجيب باشا يف تلك  الذي لعبه  الدور 
مدن  يف  اتبعها  التي  والقسوة  والعنف  األوضاع، 
أو  انتفاضة  أية  عىل  للقضاء  كربالء  سيام  ال  العراق 

ثورة.

(16 ) -104 ص  ج2،  السابق،  املصدر  الوردي،  عيل 
 .105

1848م، ( 17) عام  مرص  ووايل  مرصي،  عسكري  قائد 
قوله،  يف  ونشأ  ولد  باشا،  عيل  األكربملحمد  االبن 
يف  دار  دفرت  عني  1805م،  عام  مرص  إىل  وجاء 
مسح  عىل  ارشف  1807م،  عام  والده  حكومة 
يتقن  املامليك،  وقاتل  مرص  صعيد  حكم  األرايض، 
البالد  بتاريخ  إملام  له  والعربية،  والرتكية  الفارسية 
السعودية  الدولة  ضد  املرصية  احلملة  قاد  الرشقية، 
ثورة  لصد  املرصي  اجليش  قاد  1816م،  األوىل 
اليونان، حارب العثامنيني، وفتح بالد الشام، انترص 
مشارف  إىل  وصل  حتى  1833م  عام  كوتاهيه  يف 
استانبول، تويفِّ عام 1848م، فاطمة حسني فاضل 
-1830 الفرنسية   - العثامنية  العالقات  املفرجي، 
كلية  منشورة«،  »غري  ماجستري  رسالة  1876م، 

اآلداب، )املوصل:2013م(، ص41.

اينجة بري قدار: تعني حامل العلم النحيف، وحممد ( 18)

والية  يف  طني  بار  مدينة  من  األصل،  تركي  باشا، 
العثامين،  العسكري  السلك  يف  انخرط  قسطموين، 
باشوية  رأس  عىل  ُعنّي  ثم  والشام،  مرص  يف  وخدم 
ذنون  املوصل.  عىل  واليًا  يكون  أن  قبل  كركوك 
الطائي، االجتاهات اإلصالحية يف املوصل يف أواخر 
دار  الوطني،  احلكم  تأسيس  وحتى  العثامين  العهد 
لونكريك،  )بغداد:2009م(، ص 97؛  األثري،  أبن 
املصدر السابق، ص 339؛ حكم حممد اينجة بري قدار 
املوصل ثامنية أعوام استطاع أن يبني له قوة خاصة يف 
العثامنية  احلكومة  تعد  مل  الفرتة  هذه  وبعد  املوصل، 
تسمح ألي حاكم أن يبقى يف منصبه أكثر من سنتني، 
تويّف عام 1843م. سارة شيلدز، املوصل قبل احلكم 
يف العراق خلية نحل تصنع بيوتا خممسه األضالع، 
)املوصل:2008م(،  ط1،  مرد،  اجلو  باحثة  ترمجة: 

ص 275.

عامد عبد السالم روؤف، املوصل يف العهد العثامين، ( 19)
الزهريي،  حسني  اجلبار  عبد  205-207؛رنا  ص 

املصدر السابق، ص 56-53.

1914م ( 20) عام  حتى  والعراق  بريطانيا  صالح،  زكي 
دراسة يف التاريخ الدويل والتوسع االستعامري، ص 

.155-153

رنا عيل عبد اجلبار حسني الزهريي، املصدر السابق، ( 21)
ص 115.

ولد ( 22) الالظ،  عهد  يف  العراقية  الشخصيات  أهم  من 
النسب،  علوية  أسة  من  1802م،  عام  الكرخ  يف 
جامع  يف  مدرس  كان  أفندي  اهلل  عبد  السيد  أبوه 
ويف  مبكر،  سن  يف  ونبغ  دينية  نشأة  نشأ  حنيفة،  أيب 
مدارس،  عدة  يف  مدرس  أصبح  عمره  من  الثالثني 
ساعة،  وعرشين  أربع  اليوم  يف  دروسه  بلغت  حتى 
كان من املؤيدين لبقاء داوود باشا، شارك يف انتفاضة 
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عيل  الالظ،  منه  نقم  حتى  مجيل  الغني  عبد  املفتي 
الوردي، املصدر السابق، ج2، ص 109-108.

السابق، ( 23) املصدر  الزهريي،  حسني  اجلبار  عبد  رنا 
.118

استانبول ( 24) من  سياسية  أسة  من  باشا:  نجيب 
اتصف  للسلطان،  املقرّبني  ومن  رفيع  مقام  ذات 
واحليوية،  الشجاعة  عن  فضاًل  والذكاء  بالقسوة 
الالظ،  باشا  رضا  عيل  الوايل  بعد  بغداد  والية  توىّل 
باشا يف  نجيب  براثا، ورشيعة  جامع  أنشأ سقاية يف 
االعظمية تويف عام 1850م يف استانبول. ينظر مجيل 
أبرز  من  35؛  ص  السابق،  املصدر  النجار،  موسى 
استمرار  باشا  نجيب  عهد  يف  السياسية  األحداث 
والدولة  العثامنية  الدولة  بني  والرصاع  التشاحن 
الصفوية وكادت حتدث حربًا لو ال التدّخل الرويس 
والربيطاين فعرضوا وساطتهام حفاظًا عىل مصاحلهام 
مدينة  يف  املفاوضات  فجرت  ونفوذمها  التجارية 
اررضوم عام1847م وتم التوصل إىل عقد معاهدة 
الثانية يف 13أيار 1847م والتي بموجبها  اررضوم 
تنازلت كّل من الدولتني عن ادعاءاهتم املالية كافة، 
ومرساها  املحمرة  عن  العثامنية  الدولة  وتنازلت 
األخرية  تنازل  مقابل  الصفويني  إىل  العرب  شط  يف 
املعاهدة  هذه  بموجب  االتفاق  تّم  السليامنية،  عن 
املجال  فسح  وعدم  احلدود  عىل  الرقابة  تشديد  عىل 
العالقات  علو،  خديدة  سعيد  ينظر  للمتجاوزين. 
يف  الكوردية  القضية  يف  وأثرها  اإليرانية  العراقية 
العراق 14متوز 1958م- 8 شباط 1963م، ط1، 

دار سبرييز للنرش، )أربيل:2006م(، ص16. 

عيل الوردي، املصدر السابق، ج2، ص 121.( 25)

سبقتها ( 26) وإنام  والوحيدة  األوىل  الواقعة  هذه  تكن  مل 
عدة وقائع مع القوات العثامنية أحصيت بتسع وقائع 

وعانى  قاسى  فقد  للكربالئيني،  فيها  النرص  كان 
وأول  املتتالية  العثامنية  الرضبات  من  كربالء  أهايل 
من  فيها  قتل  القنطرة:  1-واقعة  هي:  الوقائع  هذه 
ثامنية عرش ومن اآلهلني رجالن، 2 - واقعة  اجلند 
املشمش، سميت هبذا االسم الن اجلند قصدوا هنب 
ومصادرة هذا املحصول، كام أفسدوا الزرع لذا عم 
االقتتال بني األهايل واجلند وقتل وجرح من الطرفني 
الوقائع  أهول  من  وهي  أهليايب،  واقعة   -  3 الكثري، 
وأشدها هوالً ُملئت األرض بجثث القتىل أثر معركة 
استمّرت من الصباح إىل الظهر واهنزم اجلند وجرح 
الشهري  الكثري ومن مجلة اجلرحى قائد احلملة  منهم 
انكسار  من  باشا  داود  الوايل  حتّقق  وبعد  صفوق، 
املناخور  إىل  احلملة  لواء  عقد  صفوق،  بقيادة  محلته 
)أمري األصطبل( وكان هذا بصريا باحلرب والطعن 
إىل  تقدم  قواته  مجع  أن  وبعد  وماردين  احللة  فتح 
كربالء وسّد عنها املاء يومًا وأطلق القنابل عىل املدينة 
فهامجه الكربالئيون ففر أصحابه، وهذه الواقعة رقم 
نسبة  األطواب:  5-واقعة  اخلامسة  الواقعة  أما   ،4
بـ)46( ست  التي دكت كربالء وقدرت  املدافع  إىل 
الكثري  فيها  وجرح  قتل  وقد  مدفع،  قذيفة  وأربعني 
من أفراد العشائر رغم سخرية األهايل هبذه القذائف 
تبادل  أيضًا،  واقعة عظيمة  املخيم: وهي  واقعة   -6
بنرص  انتهت  املدفعية  قذائف  إطالق  الطرفان  فيها 
األهايل  اقتتل  الراية:  واقعة   -  7 اجلند  عىل  األهايل 
مع اجلند خارج املدينة متكن األهايل من النرص وأخذ 
بعد  بني احلسن:  اخليول واملدافع غنائم، 8- واقعة 
بالعشائر  استغاث  النرص  عن  املناخور  جيش  عجز 
مع  عهدها  بذلك  ناكثة  احلسن  بنو  عشرية  فأجابته 
أهل كربالء وقدم بنو احلسن دخول املناخور كربالء 
فتقّدموا أمامه لياًل بعبور األهنار وتسّلقوا اجلدران، 
فاخفق  كربالء  أهل  وبني  بينهم  احلرب  فنشبت 
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اجلميع من النرص سوى اخلسائر، 9-واقعة األمان، 
إىل  اضطروا  كربالء  أهايل  ألن  االسم  هبذا  سميت 
املاء  عنهم  قطع  أن  بعد  باشا  داود  مع  الصلح  عقد 
وهنب  كربالء  طريق  بقطع  العيش  عليهم  وضيَّق 
ينظر،  بغريها.  كربالء  اتصال  وقطعوا  فيه،  السابلة 
يف  النبالء  بغية  طعمه،  آل  الكليدار  احلسني  عبد 
طعمه،  آل  الكليدار  عادل  حتقيق:  كربالء،  تأريخ 
نافع  وطارق  القرييش  عزيز  األمري  عبد  مراجعة: 
احلمداين، ط1، دار الكفيل، مركز دراسات كربالء، 
57-58؛سعيد  ص  2014م(،  املقدسة:  )كربالء 
رشيد زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، ط1، دار 

القارئ، )بريوت:2010م( ص65.

احلديثة ( 27) العراق  بنية  اجلامل،  إبراهيم  جبار  حممد 
مراجعة:كامل  1914م،   -1869 السيايس  تأثريها 

مظهر أمحد، )بغداد: 2010م(، ص 15.

م. م. لوريمر، دليل اخلليج ج7مطابع ديوان الشيخ ( 28)
عبد  د.ت(ص1985م؛  )الدوحة:  ثاين  آل  خليفة 

العزيز سليامن نوار، املصدر السابق ص88.

اليارماز:كلمة تركية تعني بالعربية الذين ال ينفعون ( 29)
من  األرشار  هبم  يقصد  القيمة(،  )عديم  ليشء 
إىل  فريزر  رحلة  فريزر،  بييل  جيمس  ينظر  املجتمع. 
ط1،  اخلياط،  جعفر  ترمجة:  1834م،  سنة  بغداد 
2006م(،  )بريوت:  للموسوعات،  العربية  دار 
ص181؛ لوريمر، املصدر السابق، ج4، ص1986.

عالء عباس نعمه، املصدر السابق، ص14.( 30)

ص327- ( 31) ج6،  السابق،  املصدر  العزاوي،  عباس 
.328

عباس العزاوي املصدر السابق ج7 ص78؛ جيمس ( 32)
بيليفريزر، املصدر السابق، ص 176.

عباس العزاوي املحامي، موسوعة تاريخ العراق بني ( 33)

1872م،  احتال لني العهد العثامين الثالث 1831- 
ج7، الدار العربية للموسوعات، )د.م: د.ت(، ص 

.99

عيل الوردي، املصدر السابق، ج 2، ص 128.( 34)

ص ( 35) ج1،  السابق،  املصدر  طعمه،  آل  هادي  سلامن 
.100

عيل الوردي، املصدر السابق، ج2، ص 128. ( 36)

سعيد ( 37) ص2000؛  ج7  السابق  املصدر  لوريمر، 
رشيد زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، ط1، دار 
القارئ، )بريوت:2010م(، ص66؛ عيل الوردي، 

دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي، ص209.

89؛ ( 38) ص  السابق،  املصدر  نوار،  سليامن  العزيز 
لوريمر، املصدر السابق، ج7، ص1986.

العراقي، ( 39) املجتمع  طبيعة  يف  دراسة  الوردي،  عيل 
ج1،  السابق،  املصدر  العزاوي،  عباس  ص209؛ 

ص 65.

عيل الوردي، ملحات اجتامعية، ج2، ص 129.( 40)

سعيد رشيد زميزماملصدر السابق ص66.( 41)

سلامن هادي آل طعمه، املصدر السابق، ص 100.( 42)

عيل الوردي، ملحات اجتامعية، ج2، ص 130. ( 43)

السابق، ص90-( 44) املصدر  نوار،  العزيز سليامن  عبد 
91؛ سعيد رشيد زميزم، املصدر السابق، ص66.

لوريمر، املصدر السابق، ج4، ص1992-1993م.( 45)

عيل الوردي، ملحات اجتامعية، ج2، ص130.( 46)

ص128-( 47) ج2،  اجتامعية،  ملحات  الوردي،  عيل 
.131

لوريمر، املصدر السابق، ج4، ص1996م.( 48)

عبد العزيز سليامن نوار، املصدر السابق، ص 92. ( 49)

العراق، ( 50) تاريخ  يف  اجتامعية  ملحات  الوردي،  عيل 
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ج2، ص 135.

عبد العزيز سليامن نوار، املصدر السابق، ص 92.( 51)

سعيد رشيد زميزم، املصدر السابق، ص67-66.( 52)

عبد العزيز سليامن نوار، املصدر السابق، ص93.( 53)

ماضيها ( 54) يف  البرصة  والية  أداموف،  الكسندر 
 ،1 ط  التكريتي،  صالح  هاشم  ترمجة:  وحارضها، 
للنرش، )بريوت:2009م(، ص 486؛ عيل  الوراق 

الوردي، ملحات اجتامعية، ج 2، ص134.

عيل الوردي، ملحات اجتامعية، ج2، ص 134.( 55)

عيل الوردي، ملحات اجتامعية، ج2، ص 135.( 56)

لوريمر، املصدر السابق، ج4، ص1997.( 57)

املصادر واملراجع

أوالً: الرسائل اجلامعية:
فاطمة حسني فاضل املفرجي، العالقات العثامنية . 1

ماجستري  رسالة  1830-1876م،  الفرنسية   -
-غري منشورة-، كلية اآلداب، )املوصل:2013(

م.

رنا عبد اجلبار حسني الزهريي، إيالة بغداد يف عهد . 2
1831-1842م،  الالظ  باشا  رضا  عيل  الوايل 
اآلداب،  كلية  منشورة-  -غري  ماجستري  رسالة 

)بغداد:2005م(.

ثانيًا: الكتب العربية واملعربة:
ماضيها . 1 يف  البرصة  والية  أداموف،  ألكسندر 

وحارضها، ترمجة: هاشم صالح التكريتي، ط1، 
دار الوراق للنرش املحدودة، )بريوت:2009م(.

أماين بنت جعفر صالح الغازي، دور اإلنكشارية . 2

)القاهرة:  ط1،  العثامنية،  الدولة  إضعاف  يف 
2007(م.

تشارلز تريب، صفحات من تاريخ العراق، ترمجة . 3
زينة جابر ادريس، بريوت، 2006م.

جعفر اخلياط، صور من تاريخ العراق يف العصور . 4
املظلمة، بريوت، مطبعة دار الكتب، 1971م.

والية . 5 يف  العثامنية  االدارة  النجار،  موسى  مجيل 
العامة،  الثقافية  الشؤون  دار  بغداد،  بغداد، 

2001م.

يف . 6 بغداد  إىل  فريزر  رحلة  فريزر،  بييل  جيمس 
مطبعة  بغداد،  اخلياط،  جعفر  ترمجة  1834م، 

املعارف، 1964م.

مند . 7 الكولة  املامليك  تاريخ  بك،  فائق  سليامن 
بغداد،  ارمنازي،  نجيب  حممد  ترمجة  بغداد،  يف 

مطبعة املعارف، 1961م

------------، تاريخ بغداد، ترمجة موسى 8. 
كاظم نورس، بغداد، مطبعة املعارف، 1962م.

عباس العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني، قم، . 9
منشورات الرشيف الريض، 1410هـ.

العراق . 10 الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ  عيل 
احلديث، بريوت، دار الراشد، 2005م.

العلية . 11 الدولة  تاريخ  املحامي،  بك  فريد  حممد 
ط11،  القدوس،  عبد  إحسان  حتقيق:  العثامنية، 

دار النفائس، )بريوت:2009م( 

العراق . 12 الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ  عيل 
)بريوت:  ج1،  املعرفة،  هبجت  رشكة  احلديث، 

د.ت( 

ستيفن هيمسيل لونكريك، أربعة قرون من تاريخ . 13
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العراق  تاريخ  يبحث عن  كتاب  احلديث  العراق 
املظلمة، ترمجة: جعفر اخلياط، ط4،  العصور  يف 

)بغداد:1964م(

سياسية . 14 مواقف  روؤف،  السالم  عبد  عامد 
العثامين،  العرص  يف  بغداد  لعلامء  وعسكرية 
مقاالت، 21شباط 2013م عىل املوقع الكرتوين 

.www.alukah net.

العهد . 15 يف  املوصل  روؤف،  السالم  عبد  عامد 
)1139-1249(هـ  املحيل  احلكم  فرتة  العثامين 
ميرس  مكتبة  منشورات  م،   )1824  -  1726(

النجاموي، )املوصل:1975(م.

سارة شيلدز، املوصل قبل احلكم يف العراق خلية . 16
نحل تصنع بيوتا خممسه األضالع، ترمجة: باحثة 

اجلو مرد، ط1، )املوصل:2008م(، ص 275.

زكي صالح، بريطانيا والعراق حتى عام 1914م . 17
دراسة يف التاريخ الدويل والتوسع االستعامري.

يف . 18 النبالء  بغية  طعمه،  آل  الكليدار  احلسني  عبد 
تأريخ كربالء، حتقيق: عادل الكليدار آل طعمه، 
نافع  القرييش وطارق  مراجعة: عبد األمري عزيز 
دراسات  مركز  الكفيل،  دار  ط1،  احلمداين، 

كربالء، )كربالء املقدسة: 2014م(. 

سعيد رشيد زميزم، تاريخ كربالء قدياًم وحديثًا، . 19
ط1، دار القارئ، )بريوت:2010(.

احلديثة . 20 العراق  بنية  اجلامل،  إبراهيم  جبار  حممد 
تأثريها السيايس 1869- 1914م، مراجعة:كامل 

مظهر أمحد، بيت احلكمة )بغداد: 2010م(.

ديوان . 21 مطابع  ج7،  اخلليج،  دليل  لوريمر،  م.  م. 
الشيخ خليفة آل ثاين، )الدوحة: د.ت(.

العراقية . 22 العالقات  علو،  خديدة  سعيد 
العراق  يف  الكوردية  القضية  يف  وأثرها  اإليرانية 
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The Trade of the Province of Karbala

During the years 1910 – 1911

Prof. Dr. Khalid Bin Hmoud Al-Saadoon
College of Arts – University of Sharja

Abstract
 

       This study shows that the trade of the province of Karbala during the years 1910 – 1911 was 
limited due to the small population of the town on one hand and the location far away from the 
Tigris, the passage of trade, from the other hand. These two reasons deprived Karbala from the 
advantage of direct trade with the outside world.

     However, what had increased the prosperity of trade is the existence of the holy religious 
shrines in both Karbala and Najaf since many visitors come yearly. The second factor is that 
Karbala has borders close to the Arabian Peninsula where many convoys go to and come from 
Najaf, Hail and Qaseem (in Saudia Arabia).

     The business was limited to exporting animal and agricultural products and importing, 
in return, consuming products, manufactured goods and minerals.
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امللخص

تظهر الدراسة ان جتارة لواء كربالء خالل السنتني 1910-1911م كانت حمدودة النطاق نسبيًا من جراء 
املالحه يف هنر دجلة مما حرمه من  بعيدًا عن طريق  الداخل  اللواء من جانب، ووقوعه يف  قّلة عدد سّكان 

إمكانية املتاجرة املبارشة مع العامل اخلارجي من جانب آخر. 

وخفَّف من آثار هذين العاملني وجود املراقد الدينية يف مدينتي كربالء املقّدسة والنجف األرشف التي 
تأيت إليها سنويًا أعداًد كبرية من الزّوار من خارج العراق وداخله، مما يؤدي إىل تنشيط احلركة التجارية، كام 
العربية، إذ كانت  بينه وبني دواخل شبه اجلزيرة  التجارة  اللواء للصحراء مما يرّس  كان ينشطها ايضًا متامخة 
القوافل تروح وتغدو بني النجف وحائل والقصيم. وتأّثر النشاط التجاري يف اللواء أيضًا بحقيقة اقتصار 
إنتاجه كّله تقريبًا عىل منتجات زراعية وحيوانية تصدر بشكلها اخلام، وتستورد بدالً عنها مواد استهالكية 

وسلعًا مصنعة كاملعادن.
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املقدمة

األوضاع  تتناول  التي  الدراسات  هي  قليلة 
خضوعها  ــان  إّب العربية  املنطقة  يف  االقتصادية 
التي  الــدراســات  منها  ــل  وأق العثامين.  للحكم 
ذلك  تناوهلا  عند  رقمية  اعتمدت عىل إحصاءات 
تتفّحص  التي  الورقة  هذه  فلعّل  املهم،  املوضوع 
جتارة لواء كربالء تفتح نافذة صغرية لإلطالل عن 
بدرجة  معتمدة  األوضــاع  تلك  بعض  عىل  قرب 
قنصلية  وثائق  أوردهتــا  إحــصــاءات  عىل  رئيسة 
الوطني  األرشــيــف  دائــرة  يف  حمفوظة  أمريكية 

والسّجالت يف واشنطن العاصمة 
 National Archives and Records

Administration, Washington, D.C.

)سناجق(  ألوية  ثالثة  أحد  كربالء  لواء  كان 
إداريًا  اللواء  ذلك  م  وُيقسِّ بغداد،  والية  ل  ُتشكِّ
والنجف  واهلندية  املركز  هي  أقضية  أربعة  إىل 
والرزازة)1(. ومتيّز هذا اللواء بوجود املراقد الدينية 
جيعله  مما  والنجف  كربالء  مدينتي  يف  املقّدسة 
مقصدًا آلالف الزّوار الذين يأتونه سنويًا من داخل 
فيه،  التجارة  حركة  فينشطون  وخارجة،  العراق 
يساعد  اللواء عن كثب  فالتعرف عىل جتارة ذلك 
أن  كام  الزيارة،  لتلك  االقتصادية  اآلثار  تبنّي  عىل 
اللواء قد يصلح مؤرشًا  التجارة يف  توضيح حال 
عىل حاهلا يف بقية األلوية العراقية، مع األخذ بنظر 
املساحة  حيث  من  بينهام  القائمة  الفروق  االعتبار 

وعدد السكان وطبيعة املنتجات وغريها.

 ومن حسن الّصدف أن القنصل األمريكي يف 

بغداد قد أفرد يف متوز-يوليو 1912م تقريرًا خاصًا 
البحث،  مدار  العامني  خالل  كربالء  جتارة  عن 
هذا  ملادة  الرئيس  املصدر  التقرير  ذلك  وسيكون 
بمعلومات مصادر  إذ ستقارن معلوماته  البحث، 
الــدراســات  بعض  عــن  فضاًل  ــرى  أخ مــعــارصة 

احلديثة.

بالتعرف  تقريره  األمريكي  القنصل  بدأ  وقد 
باللواء، فذكر أنه أحد ألوية والية بغداد، وعاصمته 
اإلدارية مدينة كربالء الواقعة عىل بعد ستني مياًل إىل 
اجلنوب الغريب من مدينة بغداد، وعىل بعد حوايل 
الفرات. ويوجد  الغرب من هنر  إىل  مياًل  عرشين 
يف املدينة مرقدا احلسني والعباس ابني عيل بن أيب 
ر القنصل عدد سكان  طالب )عليهام السالم(، وقدَّ
املدينة بثامنني ألف نسمة)2(. علاًم بأن القنصل نفسه 
ر يف متوز-يوليو 1912م العدد اإلمجايل لسكان  قدَّ
بمليون وثامنامئة ألف نسمة)3(. وعىل هذا  العراق 
تكون نسبة سكان مدينة كربالء من امجايل سكان 
القنصل  حياول  ومل   ،%4  ،4 قرابة  حينئٍذ  العراق 
زميله  ولكن  بكامله،  اللواء  سكان  عدد  تقدير 
ر ذلك العدد  القنصل العام الربيطاين يف بغداد قدَّ
يف السنني األول من القرن العرشين بحوايل مائتني 
القنصل  وانتقل  نسمة)4(.  ألف  وعرشين  ومخسة 
مدينة  سّكان  بني  إن  للقول:  تقريره  يف  األمريكي 
عددها  يبلغ  الربيطانيني  اهلنود  من  جالية  كربالء 
حوايل ألف ومخسامئة نسمة، وجالية فارسية أكرب 
أكثرية سكان  يشّكلون  العرب  منها عددًا، ولكن 
املدينة. كام أن عددًا ضئياًل من النصارى واليهود 
من  أجزاء  يف  كربالء  مدينة  خارج  ُيقيمون  كانوا 
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يف  أجنبي  قنصيل  متثيل  وجود  إىل  وأشار  اللواء، 
ونائب  فاريس  قنصل  فيها  يقيم  املدينة حيث كان 
وواجب  رويس،  قنصيل  ووكيل  بريطاين  قنصل 
هؤالء مجيعًا هو محاية مصالح رعايا دوهلم الذين 
يقصدون كربالء والنجف لزيارة مراقد االئمة)5(.

1907م  سنة  ُأعد  أمريكي  قنصيل  تقرير  ذكر 
القادمني  الدينية  املقّدسة  العتبات  زّوار  عدد  أن 
يبلغ  آسيا  أواسط  من  طريقها  عن  أو  فارس  من 
حوايل ثامنني ألف زائر سنويًا، وكان أولئك الزّوار 
سلعًا  وإيــاهبــم  ذهاهبم  يف  ــادة  ع معهم  حيملون 
عىل  الواقعة  والقرى  املدن  يف  بيعها  هبدف  كثرية 

طريقهم)6(.

عن  تقريره  يف  األمريكي  القنصل  يفت  ومل   
الزّوار  أولئك  أثر  احلديث عن  كربالء  لواء  جتارة 
جتار  يف  تؤثر  كانت  التي  العوامل  أهم  إن  فقال: 
لواء كربالء هي زيادة أو نقص عدد الزّوار الذين 
أموال  من  انفاقه  يستطيعون  وما  عليها  يفدون 
خالل اقامتهم فيها. وأضاف أن أكثر الزّوار كانوا 
وقد  بغداد،   - كرمنشاه  طريق  عن  برًا  يقدمون 
انخفض عدد الزّوار األجانب القادمني إىل كربالء 
جراء  من  كبريًا  انخفاضًا  1911م  سنة  خــالل 
املنطقة  الطريق، خاصة يف  انعدام األمن عىل هذه 
وفضاًلعن  الفارسية)7(.  األرايض  ضمن  الواقعة 
منهم  القادمني  عدا  الزّوار  أولئك  عدد  انخفاض 
الذين ال جيلبون معهم إاّل القليل مما كانوا حيملونه 
يف  بيعها  لغرض  أخــرى  وسلع  اد  سجَّ من  عــادة 
الواقعة يف طريقهم، وكان  األخرى  واملدن  بغداد 
فقراء  إىل  الفرس  من  كثري  حتّول  عن  ناجتًا  ذلك 

بعيد  أمد  منذ  فارس  يف  الوضع  اضطراب  بسبب 
والذين  منهم  امليسورين  امتناع  وعن  ناحية،  من 
جيلبون تلك السلع عادة من القدوم إلمتام الزيارة 
خوفًا من خماطر الطريق من ناحية أخرى، وانتقل 
أيضًا  تتأثر  اللواء  جتارة  إن  للقول  بعدها  القنصل 
وقّلة  ذاهتا  كربالء  مدينة  سكان  أكثرية  فقر  بواقع 
الشديد،  املحيطة هبا وعوزهم  القرى  عدد سكان 
فضاًل عن وقوع املدينة عىل ختوم الصحراء اخلالية 
من السكان تقريبًا. وأضاف أن من العوامل التي 
املحيل،  انتاجه  ضعف  أيضًا  اللواء  جتارة  من  حتّد 
النخيل املحيطة باملدينة واملمتدة  فباستثناء بساتني 
هنر  من  املياه  إليها  حُتَمل  التي  القناة  طول  عىل 
وقطن  حبوب  ــة  زراع ســوى  توجد  ال  الــفــرات 

هزيلة)8(.

القنصل  مطلع  معارص  مصدر  يشارك  وال 
الزراعة  إمكانية  شان  من  هتوينه  يف  األمريكي 
إنتاجه كميات هائلة  فيتحّدث عن  للواء كربالء، 
القنصل  التمور)9(. وانتقل  الفواكه فضاًل عن  من 
الثروة  عن  للحديث  بعدها  تقريره  يف  األمريكي 
واألغنام  املاشية  إن  فقال:  اللواء  يف  احليوانية 
اإلنتاج  أن  ّضيق، وأضاف  نطاق  ترّبى هناك عىل 
معدوم  للتصدير  املتخّصص  اللواء  يف  الصناعي 
فر(  عمليًا، إذ ال يوجد سوى أواين النحاس )الصِّ
والقليل من التحف واألحذية التي ُترسل خارج 
احلريف  اإلنتاج  باقي  أما  املقّدسة،  كربالء  مدينة 

فيقترص عىل تلبية حاجات االستهالك املحيل)10(.

عىل  يرتكز  هذا  القنصل  حديث  أن  هنا  ويبدو 
كله،  اللواء  يف  ال  فقط  كربالء  مدينة  يف  الصناعة 
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فقد كانت مدينة النجف مركزًا لصناعة مهمة هي 
الصوفية  العباءات  أي  »البشوت«  وخياطة  نسج 
بخيوط  واملطّرزة  الثابتة  األصباغ  ذات  واحلريرية 
القرن  ذهبية »الزري«، وكان يف النجف يف مطلع 
وثالثون  البشوت  تلك  لنسج  نوع  مائتا  املنرصم 

دّكانًا لتسويقها)11(.

التمهيدية  املعلومات  تلك  بعد  التقرير  وانتقل 
القيمة اإلمجالية لصادرات لواء كربالء  إن  للقول 
سنة 1910م بلغت )68، 871( دوالرًا يف حني 
 )290  ،279( السنة  تلك  ــه  واردات قيمة  بلغت 
اإلمجالية  القيمة  إن  هنا  القول  وجيدر  دوالرًا)12(. 
السنة  تلك  البرصة  ميناء  عرب  العراق  لصادرات 
بلغت  حني  يف  دوالر،   )950  ،109  ،8( بلغت 
 )136  ،804  ،12( امليناء  عرب  ــواردات  ال قيمة 
من  كربالء  لواء  حصة  تكون  وهبذا  دوالر)13(. 
السنة  تلك  العراق  لصادرات  االمجالية  القيمة 
االمجالية  القيمة  من  وحصته  فقط،   %8  ،0 قرابه 
بلغت  1911م  سنه  ويف   ،%2 العراقية  للواردات 
 )680  ،85( جمموع  ما  اللواء  ــادرات  ص قيمة 

دوالر، وقيمة وارداته )417، 196( دوالر)14(.

عن  زيــادة  بذلك  الصادرات  قيمة  لت  فسجَّ
 ،%24 جتاوزت  بنسبة  املنرصمة  السنة  يف  مثيلتها 
لت قيمة الواردات نقصًا بنسبة تقرب  يف حني سجَّ
من 30% عام عليه السنة الفائتة. ولعل من أسباب 
ذلك ما ذكر يف قّلة عدد الزّوار القادمني إىل اللواء 
تلك السنة، ويذكر أن القيمة اإلمجالية لصادرات 
العراق عرب ميناء البرصة تلك السنة بلغت )12، 
الواردات  بلغت  حني  ويف  دوالر،   )521  ،292

وبذلك  دوالر)15(.   )13،878،000( امليناء  عرب 
تدّنت حصة اللواء من القيمة اإلمجالية لصادرات 
فقط   %6  ،0 حــوايل  وغــدت  السنة  تلك  العراق 
العراقية  للواردات  االمجالية  القيمة  من  وحصته 

قرابة 1، %5.

جتارة  كانت  املاضية  األرقــام  يف  يالحظ  وكام 
الواردات العراقية مُتثِّل إىل التوّسع، وقد كان ذاك 
دأهبا منذ أواخر القرن التاسع عرش متأثرة بعوامل 
عدة مثل افتتاح قناة السويس وتطور النقل البحري 
والنهري مما قّلل من كلفة نقل السلع األوربية، كام 
أن ازدياد املداخيل املالية للمالك الزراعي وجتاوز 
املتعاملني باملنتجات الزراعية وّفر األموال الالزمة 

لعملية االسترياد الواسع)16(.

وقد أّدى ذلك الواقع من جانب وقّلة اإلنتاج 
املوّجه للتصدير يف لواء كربالء من جانب  املحيل 
اللواء  ميزان  يف  الكبري  االختالل  ظاهر  إىل  آخر 
فقد  والـــواردات،  الصادرات  قيم  بني  التجاري 
سنه  اللواء  إىل  املستوردة  السلع  قيمة  جتــاوزت 
1910م قيمة الصادرات بام نسبته أكرب من %400، 
وتقلص الفارق يف السنة التالية إىل النصف حيث 
زادت قيمة الواردات عىل الصادرات بنسبة تقرب 
يف  زيادة  التقّلص  هذا  مرد  يكن  ومل   ،%200 من 
وارداته  قيمة  بتدين  بام  بل  اللواء،  صادرات  قيمة 
تلك السنة، ولكن اإليرادات غري املنظورة املتمثِّلة 
سنويًا  اللواء  إىل  القادمني  الــزّوار  آالف  ينفقُه  بام 

كانت تسهم يف تعديل كفتي امليزان دون ريب.

وانتقل القنصل األمريكي بعد ذلك للحديث 
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إمتام  يف  املتبعة  الطريقة  عن  إليه  املشار  تقريره  يف 
كربالء،  لواء  من  واالسترياد  التصدير  عمليات 
بتلك  يقدمون  يكونوا  مل  اللواء  جتــار  أن  فذكر 
بغداد  مدينتي  جتار  عرب  بل  مبارشة،  العمليات 
والبرصة، إذ يقدم جّتار اللواء الّراغبني يف استرياد 
بغداد  مستوردي  إىل  طلبهم  اخلارج  من  ما  سلعة 
العملية  هذه  يف  األســد  حصة  هلم  كانت  الذين 
الالزمة  باإلجراءات  القيادة  فيتوّلون مهمة  عادة، 
مصّدرو  كان  التصدير  خيّص  وفيام  لالسترياد، 
املعّدة  اللواء  منتجات  يشرتون  والبرصة  بغداد 
وترتَّب  اخلارج،  إىل  بإرساهلا  ويقومون  للتصدير 
فرعية  مكاتب  أو  وكالء  وجود  الواقع  ذلك  عىل 
مدينة  يف  ومصّدرهيا  بغداد  مستوردي  من  لعدد 

كربالء)17(.

تتصّدر  كانت  التمور  أن  التقارير  من  ويتضح 
من  رة  ــدَّ ــص امل السلع  قائمة  القيمة  حيث  مــن 
وصلت  فقد  البحث،  مدار  السنتني  خالل  اللواء 
دوالر)18(.   )964  ،35( إىل  1910م  سنة  قيمتها 
القيمة  من   %52 جتــاوزت  نسبة  بذلك  فسجلت 
ويذكر  السنة،  تلك  اللواء  لصادرات  االمجالية 
ميناء  من  العراقية  التمور  صـــادرات  قيمة  أن 
 ،056  ،2( بلغت  قد  ذاهتا  السنة  خالل  البرصة 
من  اللواء  حصة  تكون  وعليه  دوالر)19(.   )912
تلك  العراقية  التمور  لصادرات  االمجالية  القيمة 
متور  صادرات  وكانت  فقط،   %7  ،1 قرابة  السنة 
سنة  قيمتها  انخفضت  قد  عمومًا  بغداد  واليــة 
فرضته  الذي  اجلزئي  احلظر  جــّراء  من  1910م 
التمور  تصدير  عىل  العثامنية  احلكومية  السلطات 

ازدادت  1911فقد  سنة  يف  أما  الوالية)20(.  من 
قيمة صادرات اللواء من التمور بنسبة 35 %  عام 
املنرصمة حيث بلغت )48،  السنة  كانت عليه يف 
التمور  حصة  ازدادت  وبذلك  دوالر)21(.   )600
من القيمة االجتاملية لصادرات اللواء تلك السنة 
وغدت أكثر من 56، 5% بالرغم من ارتفاع قيمة 
صادرات اللواء بمجملها تلك السنة كام ّمر، وقد 
العراقية  التمور  لصادرات  االمجالية  القيمة  كانت 
 )883  ،224  ،2( السنة  تلك  البرصة  ميناء  من 
القيمة  من  اللواء  حصة  تكون  وبذا  دوالر)22(. 
ذلك  خالل  العراقية  التمور  لصادرات  الكلية 

العام قد ارتفعت فبلغت قرابة 2، %2. 

الثانية  املرتبة  احليوانية  املنتجات  واحتلت 
كربالء  لواء  صادرات  قائمة  يف  القيمة  حيث  من 
ما  مثَّلت  حيث  البحث،  مــدار  السنتني  خــالل 
لصادرات  االمجالية  القيمة  من   %5  ،35 نسبته 
 ،24( قيمتها  بلغت  فقد  1910م،  سنة  اللواء 
املنتجات  تلك  أهم  اجللود  كانت  دوالر،   )591
املصدرة، حيث كانت قيمتها )14، 093( دوالر 
الكلية  القيمة  من   %57 حــوايل  نسبته  ما  ممّثلة 
قيمة  وبلغت  املــصــدرة.  احليوانية  للمنتجات 
السنة  تلك  خالل  اللواء  من  الصوف  صــادرات 
)9، 224( دوالر، فسّجلت بذلك نسبة 37، %5 
املصدرة.  احليوانية  للمنتجات  الكلية  القيمة  من 
مل  ضئياًل  األغنام(  )أمعاء  املصارين  إسهام  وكان 
يزد عن )1،264( دوالر فقط)23(. وحيسن القول 
العراق  صــادرات  قيمة  أن  املقارنة  أجل  من  هنا 
السنة  تلك  البرصة  ميناء  عرب  اجللود  من  كّله 
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من  صادراته  وقيمة  دوالر،   )263،694( بلغت 
الصوف )1، 232، 744( دوالر)24(. وبذا تكون 
حصة اللواء من القيمة االمجالية لصادرات اجللود 
من  وحصته   ،%3  ،5 حوايل  السنة  تلك  العراقية 
حوايل  العراقي  الصوف  لصادرات  الكلية  القيمة 

0، 75% فقط.

املنتجات  من  اللواء  صادرات  قيمة  وازدادت 
عام  تقريبًا   %  33 بنسبة  ســنــة1911م  احليوانية 
بلغت  إذ  املنرصمة،  السنة  يف  مثيلتها  عليه  كانت 
نسبته  ما  بذلك  ومّثلت  دوالر،   )755  ،32(
لصادرات  االمجالية  القيمة  من   %38 من  أكثر 
من  اجللود  حصة  وكانت  السنة.  تلك  الــلــواء 
فتجاوزت  دوالر،   )054 تبلغ)18،  املبلغ  ذلك 
الفائتة بنسبة 28% تقريبًا،  السنة  بذلك مثيلتها يف 
االمجالية  القيمة  يف  اسهامها  انخفض  ذلك  ومع 
كان  عام  احليوانية  املنتجات  من  اللواء  لصادرات 
ونتج   ،%55 قرابة  فغدا  الّسابقة  السنة  يف  عليه 
املنتجات  من  الصادرات  بقية  قيمة  ازدياد  لذلك 
الصوف  صــادرات  قيمة  ازدادت  إذ  احليوانية 
دوالرا.   )122 وبلغت)13،  تقريبًا،   %42 بنسبة 
مسجلة نسبة 42% تقريبًا من جممل قيمة املنتجات 
قيمة  ايضًا  الزيادة  وشملت  املصدرة.  احليوانية 
فبلغت  السنة  تلك  املصارين  اللواء من  صادرات 
)1، 579( دوالر)25(. وجتدر اإلشارة إىل أن قيمة 
صادرات العراق عرب ميناء البرصة من اجللود تلك 
السنة بلغت )451، 360( دوالرًا. وبلغت قيمة 
صادراته من الصوف)1، 676، 836( دوالر)26(. 
الكلية  القيمة  لواء كربالء من  وبذا يكون نصيب 

 %4 قرابة  السنة  تلك  العراقية  اجللود  لصادرات 
الصوف  لصادرات  الكلية  القيمة  من  ونصيبه 
العراقي 0،78، ولعّل من املفيد التنويه هنا بالدور 
الكبار  املنتجني  من  قّلة  تؤّديه  كانت  الذي  الكبري 
وجتار اجلملة يف رفع أسعار الصوف العراقي بني 

آوانه وأخرى)27(.

وال حتوي قائمة صادرات كربالء خالل هاتني 
السنتني عدا ما تّم ذكره إاّل منتجات مصنعة حمليًا، 
عادة.  املقّدسة  العتبات  لــزّوار  يباع  اكثرها  كان 
النحاسية  واالواين  التحف  املنتجات  تلك  وأبرز 
التي بلغت قيمة صادراهتا سنة 1910م ما جمموعه 
)7، 611( دوالرًا، فسّجلت بذلك نسبة مقدارها 
لــصــادرات  االمجالية  القيمة  مــن  تقريبًا   %11
صادرات  قيمة  ولكن  السنة،  تلك  العامة  اللواء 
قيمتها  انخفضت  النحاسية  واألواين  التحف 
كانت  عام   %48 من  تقرب  بنسبة  التالية  السنة  يف 
 )936 بلغت)3،  حيث  املنرصمة،  السنة  يف  عليه 
دوالر، وتدّنى بذلك إسهامها يف القيمة األمجالية 
العام حوايل 5، 4% فقط،  اللواء ذلك  لصادرات 
من  تصدر  كانت  التي  املصنعة  املنتجات  ومن 
اللواء األحذية التي بلغت قيمة صادراهتا )705( 
دوالرات فقط سنة 1910م، وانخفضت يف السنة 
التالية بنسبة 45% تقريبًا عام كانت عليه، حيث مل 

تزد عن مبلغ )389( دوالرًا فقط)28(.

ويظهر استعراض بنود قائمة السلع املستوردة 
ر  السكَّ ان  البحث  قيد  السنتني  لواء كربالء يف  إىل 
يتّصدر تلك البنود من حيث القيمة. إذ بلغت يف 
سنة 1910م ما جمموعه )100، 602( دوالر)29(. 
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من   %36 حوايل  مقدارها  نسبة  بذلك  وسجلت 
السنة، ويذكر  اللواء تلك  الكلية لواردات  القيمة 
ر  أن القيمة الكلية لواردات العراق كّله من السكَّ
 ،182 السنة)2،  تلك  بلغت  البرصة  ميناء  عرب 
من  اللواء  حصة  تكون  وبذا  دوالر)30(.   )203
حصة  وهي   ،%5  ،4 حوايل  تلك  الكلية  القيمة 
السّكر  بقيمة  مثاًل  قورنت  ما  إذا  نسبيًا  كبرية 
املتعّددة  بألويتها.  املوصل  والية  استوردته  الذي 
السنة نفسها والتي مل تزد عن)30، 612(  خالل 
دوالر)31(. أي أن استرياد لواء كربالء من السّكر 
بلغت قيمتهأكثر من ثالثة أضعاف مثيلتها يف تلك 
كربالء  لواء  واردات  قائمة  قورنت  ولو  الوالية، 
بغداد  واردات  بقائمتي  أيضًا  الزاوية  هذه  من 
عىل  تقف  كانت  التي  السلعة  أن  لتبني  والبرصة 
هي  القيمة  حيث  من  القائمتني  هاتني  بنود  رأس 
األقمشة والغزول القطنية ال السّكر كام هو احلال 
املصادر  تورد  ومل  كربالء،  لواء  واردات  قائمة  يف 
املتاحة تفسريًا لذلك األمر الذي ربام نشأ من كثرة 
عىل  وإقباهلم  الــزّوار  من  كربالء  لواء  إىل  يفد  من 
رشب الشاي املحىّل بالسكر، فضاًل عام يصاحب 
جمالس العزاء الكثرية من تقديم بعض املأكوالت 

ر يف إعدادها. التي يدخل السكَّ

ر املستورد إىل   وعىل الرغم من ازدياد كمية السكَّ
والية بغداد وبضمنها لواء كربالء سنة 1911عام 
كانت عليه مثيلتها يف السنة السالفة إال أن قيمتها 
ر يف مناشئه  قلت، مما يدل عىل انخفاض سعر السكَّ
عىل  نفسه  الواقع  ذلك  وسى  السنة)32(.  تلك 
السنة  تلك  يف  ر  السكَّ من  كربالء  لواء  واردات 

 %5  ،20 من  تقرب  بنسبة  قيمتها  انخفضت  إذ 
عام كانت عليه يف السنة املنرصمة إذ بلغت )78، 
زادت  االنخفاض  ذلك  ومع  دوالرا)33(.   )733
ر من القيمة اإلمجالية لواردات اللواء  حّصة السكَّ
ويكمن   ،%40 نسبتها  فتجاوزت  السنة،  تلك 
السبب يف االنخفاض الذي سجلته قيمه واردات 
نسبة  تفوق  بنسبة  األخــرى  السلع  من  الــلــواء 
ر املستورد تلك السنة. ويذكر  انخفاض قيمة السكَّ
عرب  ر  السكَّ من  كّله  العراق  واردات  القيمة  ان 
ميناء البرصة بلغت تلك السنة )2، 596، 000( 
دوالر)34(. وبذلك يكون نصيب لواء كربالء من 
تلك  ر  السكَّ من  العراق  لــواردات  الكلية  القيمة 

السنة قد انخفضت إىل حوايل 3%فقط. 

املرتبة  القطنية  والغزول  األقمشة  واحتلَّت 
القيمة يف قائمة السلع املستوردة  الثانية من حيث 
فقد  املعنيتني،  السنتني  خــالل  كربالء  ــواء  ل إىل 
 )734  ،71( إىل  1910م  سنة  قيمتها  وصلت 
 ،%26 تتجاوز  نسبة  بذلك  سّجلت  دوالر)35(. 
من القيمة اإلمجالية لواردات اللواء يف تلك السنة، 
من  العراق  لــواردات  الكلية  القيمة  كانت  ولقد 
ميناء  عرب  السنة  تلك  القطنية  والغزول  االقمشة 
البرصة )5، 369، 377( دوالر)36(. وبذا تكون 
 %3  ،1 قربة  القيمة  تلك  من  كربالء  لواء  حصة 
واردات  قيمة  انخفضت  1911م  سنة  ويف  فقط، 
كانت  عام  القطنية  والغزول  األقمشة  من  اللواء 
عليه يف السنة املنرصمة بنسبة 29 % تقريبًا، حيث 
ظّلت  ذلك  ومع  دوالر)37(.   )956  ،50( بلغت 
اللواء  لـــواردات  اإلمجالية  القيمة  من  حصتها 
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اللواء  واردات  قيمة  تدين  بسبب   %26 عند  ثابتة 
الكلية  القيمة  أن  ويذكر  السنة،  تلك  األخــرى 
ميناء  عرب  السلعة  هذه  من  كّله  العراق  لــواردات 
 )364  ،484  ،5( بلغت  قد  السنة  تلك  البرصة 
تلك  من  اللواء  سهم  بذلك  فتدّنى  دوالر)38(. 

القيمة إىل قرابة 0،92% فقط.

كربالء  لواء  واردات  قائمة  التالية يف  والسلعة 
األبــيــض  الــنــفــط  كــانــت  1910م  ســنــة  خـــالل 
قيمتها)16.038(  بلغت  إذ  )الــكــريوســني(، 
 %6 حوايل  نسبته  ما  بذلك  فسّجلت  دوالرا)39(. 

من القيمة اإلمجالية لواردات اللواء تلك السنة. 

من  العراق  ــواردات  ل الكلية  القيمة  وكانت 
 )13.706( السنة  تلك  البرصة  ميناء  عرب  النفط 
من  الــلــواء  حّصة  بلغت  ــذا  وهب دوالرات)40(. 
قيمة  ولكن   .%12 من  أكثر  العامة  القيمة  تلك 
السلعة خالل سنة  تلك  اللواء من  إىل  استورد  ما 
1911م تدنت بنسبة 39.5% ّعام كانت عليه يف 

السنة املنرصمة فبلغت )9.720( دوالرا)41(. 

االمجالية  القيمة  يف  إسهامها  بالتايل  وتدّنى 
لواردات اللواء تلك السنة فوصل إىل 5%. ويذكر 
ميناء  عرب  العراق  استورده  ملا  الكلية  القيمة  أن 
بلغت)66.017(  السنة  تلك  النفط  من  البرصة 
دوالرًا)42(. وبذا تزداد حصة لواء كربالء من هذه 
ومن   .%14.7 من  أكثر  إىل  لتصل  الكلية  القيمة 
نسبيًا  الكبرية  القيمة  ذات  كربالء  لواء  واردات 
1910م  سنة  وارداته  قيمة  وصلت  فقد  الشاي. 
إىل )10.935( دوالر)43(. وسّجلت بذلك نسبة 

اللواء  لواردات  اإلمجالية  القيمة  من   %4 من  تقّل 
تلك السنة.

إىل  املــســتــوردة  الــشــاي  قيمة  كانت  حــني  يف 
تلك  خــالل  ــبــرصة  ال ميناء  عــرب  كــًلــه  ــراق  ــع ال
السنة)110.575( دوالر)44(. وعىل ذلك تكون 
وعىل   %9.8 قرابة  القيمة  تلك  من  اللواء  حصة 
والية  إىل  املستورد  الشاي  قيمة  ازدياد  من  الرغم 
بغداد كًلها سنة 1911م بشكل ملحوظ)45( إاّل ان 
الشاي املستورد إىل لواء كربالء خالل تلك السنة 
املاضية  السنة  يف  عليه  كانت  قيمتُه عام  انخفضت 
بنسبة 44، 5% تقريبًا، حيث مل تزد عن )6، 075( 

دوالر)46(. 

اإلمجالية  القيمة  يف  إسهامها  بذلك  فتدّنى 
يذكر  فقط،   %3 إىل  السنة  تلك  اللواء  لــواردات 
أن قيمة الشاي الذي استورد إىل العراق كّله عرب 
 )734  ،118( بلغت  السنة  تلك  البرصة  ميناء 
دوالر)47(. وبذا تكون حصة اللواء من تلك القيمة 

قد تدّنت إىل حوايل 5% فقط.

وكانت املعادن املختلفة جزءًا منقائمة واردات 
قيمتها  بلغت  فقد  الدراسة،  سنتي  خالل  اللواء 
دوالر)48(.   )677  ،10( جمموعة  ما  1910م 
فمّثلت بذلك نسبة مقدارها حوايل 4% من القيمة 
اإلمجالية لواردات اللواء تلك السنة. وكان نصيب 
قرابة  املبلغ  ذلك  من  احلديدية  واألدوات  احلديد 
والرصاص،  والصفر  للنحاس  والباقي   ،%67
إىل  املعادن  لـــواردات  الكلية  القيمة  أن  ويذكر 
بلغت  السنة  تلك  يف  البرصة  ميناء  عرب  العراق 
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هذا  وعىل  دوالر)49(.   )454.366( جمموعه  ما 
تلك حوايل  الكلية  القيمة  اللواء من  تكون حصة 
قيمة  التالية  السنة  يف  وانخفضت  فقط،   %2.6
واردات اللواء من املعادن عام كانت عليه يف السنة 
 )5.132( تتجاوز  فلم   ،%52 بنسبة  السالفة 
دوالر)50(. وأدى ذلك إىل تدين إسهامها يف القيمة 
كام   .%2.5 السنة  تلك  اللواء  لواردات  االمجالية 
الكلية  القيمة  من  اللواء  نصيب  خفض  إىل  أدّى 
لواردات املعادن إىل العراق كّله تلك السنة حوايل 
1% فقط، إذ كانت قيمة ما وصل ميناء البرصة من 

املعادن تلك السنة )516.214( دوالر)51(. 

واستورد لواء كربالء خالل سنة 1910م من 
القهوة ما قيمته )3، 475( دوالر)52(. وهي قيمة 
القهوة  ضئيلة ال تناسب ما هو معروف من كون 
حينئذ،  العرب  للسكان  األول  الشعبي  املرشوب 
لدى  القهوة  من  خمزون  لوجود  عائد  ذلك  ولعل 
جتار اللواء منذ السنة املنرصمة، جعلهم حيجمون 
الكلية  القيمة  أن  ويذكر  منها،  املزيد  استرياد  عن 
لواردات العراق من القهوة عرب ميناء البرصة تلك 
السنة كانت)266، 867( دوالر)53(. وهبذا تكون 
الكلية قرابة 1، %3  القيمة  اللواء من تلك  حصة 
1911م  سنة  القهوة  واردات  قيمة  وكانت  فقط، 
هي االستثناء بني بقية بنود قائمة واردات اللواء، 
بنسبة  ازدادت  فإهنا  هي.  إاّل  مجيعها  تدّنت  حيث 
املنرصمة،  السنة  يف  عليه  كانت  عام  تفوق%53 
وترّتب  دوالر)54(.   )346  ،5( بلغت  حيث 
العامة  القيمة  يف  القهوة  إسهام  ازديــاد  ذلك  عىل 
ان  بعد   %7  ،2 إىل  السنة  تلك  اللواء  ــواردات  ل

كانت تقل عن 1، 25% يف السنة املنرصمة، وأدى 
ذلك أيضًا إىل ارتفاع حصة اللواء من القيمة الكلية 
لواردات العراق من القهوة عرب ميناء البرصة تلك 
السنة إىل ما يزيد عن 1، 5% إذ بلغت قيمة القهوة 
املستوردة إىل ذلك امليناء تلك السنة )353، 263( 

دوالر)55(.

األنسجة  استهالك  عىل  العراقيني  إقبال  إزداد 
األقمشة  كانت  ــذا  ل ــوردة)56(.  ــت ــس امل الصوفية 
الصوفية بندًا آخر من بنود قائمة السلع املستوردة 
سنة  ففي  البحث،  سنتي  خالل  كربالء  لواء  إىل 
1910م بلغت قيمة ما استورد منها إىل اللواء )5، 
905( دوالرات)57(. وبذا مّثلث نسبة تقرب من 
2% من القيمة العامة لواردات اللواء تلك السنة، 
كّله من  العراق  لواردات  االمجالية  القيمة  أن  وبام 
البرصة  ميناء  وصلت  التي  الصوفية  األقمشة 
فإن  دوالر)58(.   )099  ،295( كانت  السنة  تلك 
تقريبًا.  نسبته%2  ما  تبلغ  منها  كربالء  لواء  حصة 
أما يف سنة1911م فقد بلغت واردات اللواء من 

األقمشة القطنية )4، 068( دوالر)59(. 

حـــوايل%31  نسبته  تدنيًا  بذلك  لت  وسجَّ
ظل  ذلك  ومع  املنرصمة،  السنة  عليه  كانت  مما 
إسهامها يف قيمة الواردات العامة إىل اللواء قرابة 
لواردات  الكلية  القيمة  من  حصتها  ولكن   ،%2
دون  ما  إىل  تدّنت  الصوفية  األقمشة  من  العراق 
الكلية  القيمة  تلك  بلغت  إذ  فقط،   %84.1
السنة  تلك  البرصة  ميناء  عرب  ــواردة  ال لألقمشة 

)437.789( دوالرا)60(.
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وحوت قائمة السلع املستوردة إىل لواء كربالء 
وبلورية،  زجاجية  أواين  الدراسة  سنتي  خالل 
بلغت قيمة وارداهتا سنة 1910م مبلغ )4.763( 
من   %1.7 قرابة  بذلك  فمثَّلت  دوالرًا)61(. 
ولكن  السنة،  تلك  اللواء  لواردات  العامة  القيمة 
سنة  تدّنت  اللواء  إىل  السلعة  تلك  واردات  قيمة 

م1911م إىل )4.373( دوالرا)62(. 

العامة  القيمة  يف  أسامهها  ــإن  ف ــك  ذل ومــع 
عليه  كان  عام  ارتفع  السنة  تلك  اللواء  لــواردات 
يف السنة املنرصمة، فبلغت نسبته أكثر من %2.2، 
السلع  بقية  واردات  قيمة  النخفاض  عائد  وهذا 
واردات  وكانت  الّسلعة،  هلذه  قياسًا  أكثر  بنسبة 
والية بغداد بمجملها من األواين الزجاجية خالل 
 )135.580( قيمتها  بلغت  قد   1911 سنة 
من  كربالء  لواء  نصيب  يكون  وبذا  دوالر)63(. 

تلك القيمة حوايل %7.5.

تقريره  يعّد  وهو  األمريكي  القنصل  ينتبه  ومل 
نشاط  إىل  كربالء  لــواء  جتــارة  عن  الذكر  اآلنــف 
النجف  مدينة  يف  حينئذ  جيري  كان  كبري  جتــاري 
أحد  املدينة  تلك  كانت  إذ  اللواء،  لذلك  التابعة 
مراكز جتميع اإلبل التي كانت تساق بعد ذلك يف 
قطعان كبرية شامالً بمحاذاة هنر دجلة حتى مدينة 
املوصل، وتوّجه من هناك إىل حلب واإلسكندرية، 
وكانت النجف أيضًا مركزًا نشطًا لتجارة القوافل 
تصلها  كانت  حيث  والقصيم،  حائل  مع  الربية 

باستمرار بعثة جتارية من حائل)64(. 

بانتظام  النجف  يزور  نفسه  حائل  أمري  وكان 

االمتياز)65(، كام  لإلرشاف شخصيًا عىل صفقات 
كانت جالية من جتار النجف ))املشاهدة(( يقيمون 

يف بعض بلدات شامل نجد لغرض املتاجرة)66(. 

دورية  سوق  هناك  كانت  النجف  عن  وفضاًل 
تقام يف بدة ))شفاثة(( التابعة إداريًا للواء كربالء، 
فيرتّدد عليها البدو للقيام بام يسمونه ))املسابلة(( 
أي االمتياز، وكانت السلع التي تذهب من النجف 
األقمشة  من  تتأّلف  الطريق  تلك  عرب  نجد  إىل 
القطنية امللوّنة والسكر والبن واملواد احلديدية)67(. 

كام كانت امتدادات مستّمرة من احلبوب تنقل 
بعض  يف  هناك  تندر  حني  حائل  إىل  النجف  من 
))العقيالت((  من  نجديون  ويتوىّل  املواسم)68(. 

عادة مهمة النقل عرب الصحاري العربية)69(.
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جدول رقم )1(

صادرات لواء كربالء خالل عامي 1991-1910)*(

القيمة سنة 1911 بالدوالرالقيمة سنة1910 بالدوالرالسلعة

3596448600متور

17492624جلود ابقار

1234415430جلود اغنام

12641579مصارين )أمعاء اغنام(

76113936حتف وأواين نحاسية

705389أحذية

923413122صوف

6887185680املجموع

جدول رقم )2(

األقطار املستوردة ألهم صادرات والية بغداد وبضمنها لواء كربالء سنة 1911م مرتبة حسب أكرب قيمة)**(

القطر املستوردالسلعة

تركيا، اهلند، مرص، فرنسا، الصنيمتور

فرنسا، تركيا، بريطانيا، املانيا، اهلند، أمريكاجلود

أمريكا، تركيا، املانياأمعاء

بريطانيا، فرنسا، املانيا، أمريكا، تركياصوف
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جدول رقم )3(

واردات لواء كربالء خالل عامي 1911-1910)***(

القيمة سنة 1911بالدوالرالقيمة سنة 1910 بالدوالرالسلعة

109387فحم نبايت

218437ساعات يد وحائطية

34755346قهوة

34991390نحاس وبرونز ورصاص

6604747457أقمشة قطنية

56873499غزول قطنية

47634373أواين زجاجية وبلورية

632437نبله

71683742حديد وأدوات حديدية

21871847ثقاب )شخاط(

202909720سلع غري موصفة

10061020ورق تعبئة وقرطاسية

160389720نفط ابيض)كريوسني(

69981458احجار رحى

10060278732سكر

15311312متر هند

109356075شاي

59054068اقمشة صوفية

11661215أعمدة وألواح خشبية

1851913607متفرقات

279290196417املجموع
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جدول رقم )4(

مناشئ أهم السلع املستوردة إىل والية بغداد وبضمنها لواء كربالء سنة 1911 م مرتبة حسب القيمة 

االكرب)****(

بلد املنشأالسلعة

اهلندفحم نبايت

بريطانيا، اهلند، فرنسا، املانياقهوة

بريطانيا، اهلند، النمسا، املانيا، فرنسااقمشة قطنية

اهلند، النمسا، بريطانياغزول قطنية

تركيا، النمسا، املانياأواين زجاجية

بلجيكا، بريطانيا، اهلندحديد وأدوات حديدية

بريطانيا، بلجيكاثقاب )شخاط(

النمسا، اهلند، بلجيكاورق تعبئة وقرطاسية

الواليات املتحدة االمريكية، روسيانفط

بلجيكا، النمسا، فرنسا، املانيا، بريطانيا، اهلندسكر

اهلندشاي

بريطانيا، النمسااقمشة صوفية

بريطانيا، بلجيكا، اهلندنحاس

اهلوامش واملصادر

مجيل موسى النجار، اإلدارة العثامنية يف والية بغداد، ( 1)
دار الشؤون الثقافية، 2001م، ص124.

(2 ) National Archives and Records  
 Administration, Washington, D.C. (Here

 aftter Nara), Rg 84, File No, 681, "Report an

 the trade of Karbala", be am Com, Baghdad,

dated (Here after No, 681).

كربالء  مدينة  سكان  عدد  أن  يذكر  )لوريمر(  ولكن 
نسمة،  ألف  مخسني  العرشين  القرن  مطلع  كان  لوحدها 
اجلغرايف،  القسم  اخلليج،  دليل  ج.ج.،  لوريمو،  راجع: 
الدوحة، د.ت.، ج3، ص  قطر،  أمري  ديوان  ترمجة ونرش 
مدينتي  سكان  هدد  أن  حديثة  دراسة  وتذكر   ،1210
كربالء والنجف كان حينئذ يبلغ حوايل ثامنني ألف نسمة، 

راجع نقاش، شيعة العراق، قم 1998م، ص27-26.
(3 ) Nara, RG 84, "Annual trade Report of the

 Baghdad Consular District in 1911", by Am.

com, bag, dated 30/7/1911).
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ت التخمينات الربيطانية عدد سكان العراق كّله  وقد قدرَّ
حممد  راجع:  نسمة،   )000  ،250 بـ)2،  1905م  سنه 
التجارة  العراق،  يف  االقتصادي  التطّور  حسن،  سلامن 
ج1،  1965م،  بريوت،  االقتصادي،  والتطور  اخلارجية 

ص41.

  لوريمر، املصدر السابق، ج3، ص1039-1038.( 4)

(5 ).Nara, RG 84, NO, 681  

(6 )  NARA, rg, 84, "Foreign Trada  
 Opportunltles" by Am. Con bag, dated 5/10/

.1907

قيام ( 7) منذ  فارس  يف  الداخلية  األوضاع  اضطراب 
مناطق  وغدت  1906م  سنة  الدستوري  االنقالب 
التالية  املتامخة للعراق خالل السنوات  غرب فارس 
الدستورية  احلكومية  قوات  بني  للرصاع  ميدانًا 
كارل  راجع:  املطلق،  امللكي  احلكم  وأنصار 
نبيه  ترمجة:  اإلسالمية،  الشعوب  تاريخ  بروكلامن، 
فارس ومنري بعلبكي، بريوت 1998م، ص675-

.682

  كارل بركلامن، املصدر السابق، ص682-675.( 8)

(9 ).NARA, RG 84, NO, 68L  

(10 ).NARA, RG 84, NO, 68L  

  لوريمر، املصدر السابق، ج5، ص1725.( 11)

(12 )                                                                                                              . NARA, RG 84, NO, 68L 

(13 )  NARA, RG 84, "ANNUAL Trade Report  
 OF Baghdad Consular Districr For THE

 1910, BY AM, COM, BAG, dated 18/4/1912,

.(Hereafter Annual… 1910)

(14 ).NARA, RG 84, NO, 68L  

(15 )NARA, RG 84, annual... 1911  

  حممد سلامن حسن، املصدر السابق، ص215.( 16)

(17 ).NARA, RG 84, NO, 68L  

(18 ).Ibid  

(19 ).NARA, RG 84, ANNUAL..1910  

 ،254  ،2( أي  جنيها،   )233  ،443( بلغت  أهنا  وروي 
112( دوالرًا، راجع: حسني حممد القهواين، دور البرصة 
البرصة  1869-1914م،  العريب  اخلليج  يف  التجاري 

1980م، ص451.

(20 ).NARA, RG84, Annual…1910  

(21 ).NARA, RG84, NO. 68L  

(22 ).NARA, RG84, Annual… 1911  

(23 ).NARA, RG84, NO. 68L   

(24 ) NARA, RG84, Report on the Trade of   
 Bassrah during the year 1910: by AM.

 Consular Agent, Bassrah, dated 23/5/1911.

  .(heneafter Report… Bos…1910)

(25 ).NARA, RG84, NO. 68L  

(26 ).NARA, RG84, Annual… 1911 

وذكر أن قيمة صادرات اجللود العراقية من ميناء البرصة 
تلك السنة بلغت)53، 070( جنيها، أي )920، 753( 

دوالر. راجع: القهوايت، املصدر السابق، ص449.

ص148-( 27) السابق،  املصدر  حسن،  سلامن  حممد    
149

(28 ) .NARA, RG84, NO. 68L 

(29 ).Ibib  

(30 )  NARA, RG84, Report… Bas…1910… .
(31 )  NARA, RG84, file No. 600, No. 73, Trade

 Report of the city of Mosul, by Am.Bag,

daled 1/2/1913

(32 ) NARA, RG84, foreign trade of Baghdad   
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 consular District in 1913. By AM. Vice

 com. Bag.. Dated 12/6/1914.(Hereafter

.foreign…1913)

(33 )NARA, RG84, Annual… 1911  

(34 ) NARA, RG84, Annual… 1911 

(35 ).NARA, RG84, NO. 68L  

(36 )   NARA, RG84, Report… Bas…1910… 

(37 )NARA, RG84, NO. 68L  
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(46 ) .NARA, RG84, NO. 68L 

والقهوايت، ( 47)  NARA, RG84, Annual…1911  
املصدر السابق، ص453.

(48 ) NARA, RG84, No. 68L 

(49 ) NARA, RG84, Report… Bas…. 1910 
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مضاوي الرشيد، تاريخ العربية السعودية بني القديم ( 66)
واجلديد، لندن، 2002م، ص87.

لوريمر، املصدر السابق، ج3، ص998.( 67)

 املصدر نفسه، ج5، ص1725.( 68)

  عن دور العقيالت التجاري يف املنطقة راجع: عبد ( 69)
احلدود،  وراء  نجديون  إبراهيم،  الغني  عبد  العزيز 

لندن، 1991م.
  NARA, RG 84, Flle No. 600, No.68 L. *

 NARA, RG 84, Annual….1911 **

 NARA, RG 84, FIL, NO. 600, NO 68L. ***

 NARA, RG 84, Annual….1911 ****





181

احلراك املدني يف اجملتمع الكربالئي 

دراسة تارخيية

الدكتور 

ماهر حميد جميد

املعهد التقني -كربالء



182

احلراك املدني يف اجملتمع الكربالئي

The Civil Society Movements in Karbala

A Historic Study

Dr. Mahir Hameed Majeed

Dean of the Institution of Technology / Karbala

Abstract

This paper discusses the history of the civil society movements in the city of Karbala as an 
analytical study of the different formations of the organizations, institutions and associations. 
It also reveals the effect of these movements on the social life as well as the political and 
economic changes occurred in this city.

In order to achieve the aim of this study, the researcher has explained the concept of the civil 
society, its basic roles and its various formations. Then, a historic review is introduced about the 
most significant organizations, events and foundation circumstances. 

Throughout this study, the researcher sheds light on the political positions of these movements 
towards the political and military conditions at that time in order to analyze its consequences 
and impact on the different aspects of life in Karbala.

It is concluded that the civil society had an important role in the social construction of any 
society. Secondly, the integrative work of Karbala society had a positive impact on the mature 
civil experiences achieved by the people of Karbala that had its important effect on the Iraqi 
society as a whole.
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امللخص

خالل  من  الغالب،  عىل  احلديث  تأرخيها،  يف  كربالء  ملدينة  املدين  املجتمع  حركة  البحث  هذا  يناقش 
دراسة حتليلية لتشكيالته املختلفة من منظامت ومؤّسسات ومجعيات، وكيف كان هلا األثر املتنّوع عىل احلياة 

االجتامعية ملجتمع مدينة كربالء، ودوره يف أحداث التغيريات السياسية واالقتصادية يف املدينة. 

األساسية  أدواره  وماهية  املدين  املجتمع  مفهوم  إىل  البحث  ق  تطرَّ فقد  البحثي  الغرض  هذا  ولتحقيق 
ت  وتشكيالته املتنّوعة، ثم استعرض تأرخييًا اهّم تلك التشكيالت يف مدينة كربالء وأهم األحداث التي مرَّ

هبا وظروف تأسيسها.

التي  والعسكرية  السياسية  األحداث  ازاء  التشكيالت  لتلك  التارخيية  املواقف  أهّم  البحث  تناول  وقد 
مّرت هبا املدينة، ومن ثم دراسة أثرها عىل خمتلف نواحي احلياة يف املدينة.

البناء االجتامعي ألي جمتمع،  ُتبنيِّ امهية دور املجتمع املدين يف  البحث إىل استنتاجات  وقد خلص هذا 
ومدى اندماج املجتمع الكربالئي يف عمل تشكيالت املجتمع املدين املختلفة والذي كان له االثر البالغ يف 

النضج املدين الذي تعيشه املدينة وأمهيتها االجتامعية ضمن النسيج العراقي العام.
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املقدِّمة

كلمة جمتمع، لغة، مشتّقة من فعل مجع جيمع، 
عىل  عنه  وُيعربَّ  االجتامع،  مكان  هو  واصطالحًا 
مصالح  هلم  قوم  اجتامع  من  احلاصلة  احلالة  أنه 

يشرتكون فيها)1(.

بالفطرة،  ومدنّية  اجتامعية  اإلنسان  وطبيعة 
احلية،  الكائنات  مجيع  عن  النُّوعي  لتميزه  نظرًا 
واالستنتاج  التجريد  عىل  وقدرته  ووعيه  بعقله، 
اللغوي،  والنطق  التفكري  عىل  وقدرته  الذهني، 
ونقل األفكار واملعاين واآلراء عن طريق استخدام 
ببعض،  بعضهم  النّاس  بني  اتصال  اللغة كوسيلة 
فإنه من غري  والتعّلم،  وبالعقل  النفيس،  وشعوره 
املمكن أن يعيش هذا اإلنسان يف معزل عن أخيه 

اإلنسان. 

فاإلنسان كائن اجتامعي عىل حّد قول أرسطو، 
واإلنسان مدين بالطبع، كام قال ابن خلدون)2(.

الكريم  الــقــرآن  ذكــر  فقد  وذاك،  هــذا  وقبل 
كتابه  حمكم  يف  لالنسان  االجتامعية  الطبيعة  تلك 
الّنَاُس  َها  ّيُ

َ
أ يَا  قائل:  من  عّز  قال  حني  الكريم 

وََجَعلَْناُكْم  نَْثى 
ُ
َوأ َذَكٍر  ِمْن  َخلَْقَناُكْم  إِنَّا 

 ِ ْكَرَمُكْم ِعنَْد الّلَ
َ
ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لَِتَعاَرفُوا إِّنَ أ

.)3(تَْقاُكْم
َ
أ

لإلنسان  الفطرية  االجتامعية  الطبيعة  وهــذه 
اجتامعية  بوتقة  يف  متفاعاًل  يكون  أن  عليه  حُتّتم 
هذا  ويقتيض  مشرتكة،  ومعرفية  ثقافية  ُأطر  ذات 
التفاعل أن تكون تلك البوتقة ذات قيم وأهداف 

معّينة، وذات تنظيم وترتيب عميل، وهو ما يمكن 
أن ُيطلق عليه يف مفهومنا احلديث بـ)املنظمة(.

من  )هيكل  أهنا  عىل  املنظمة  تعريف  ويمكن 
هدف  لتحقيق  واملوّجهة  املتداخلة  الفعاليات 
أهنا  عىل   )Stephen( رفها  ُيعِّ حني  يف   ،)4( معنيَّ
)تكوين اجتامعي منظِّم بوعي، له حدود واضحة 
املعامل يعمل عىل أساس دائم لتحقيق هدف معني 

أو جمموعة أهداف()5(.

عن  )عبارة  أهنا  عىل  فها  فيعرِّ  )Dessler( أما 
من  جمموعة  ادارة  وتعني  الوظيفية،  اإلدارة 

املتنّوعة()6(. الوظائف 

وُأسس  أهدافها  لتنوع  تبعًا  املنظامت  وتتنّوع 
األنـــواع  حسب  تصنيفها  ويمكن  تشكيلها، 

اآلتية)7(:

1- املنّظمات العامة:

حالة  ويف  للدولة،  الغالب  يف  ملكيتها  تعود 
لقوانني  أنشطتها  ختضع  مشرتكة  ملكية  وجــود 
سلع  فتقّدم  املواطنني،  خدمة  إىل  هتدف  وأنظمة 
أو خدمات، وتكون أسعارها عادة أقّل من أسعار 
أو  اخلدمة  هذه  مثل  يف  اخلاص  القّطاع  منظامت 

السلع، ومثال ذلك:

التي  املستقّلة  الوزارات واملؤسسات واهليئات 
واهلاتف،  والكهرباء،  املياه،  وتوزيع  بتوفري  ُتعنى 
الطرق ومّد اجلسور، وتنظيم االنتخابات  وإنشاء 

وغريها.
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2- منّظمات األعمال:

اخلاص،  القطاع  بيد  ملكيتها  تكون  ما  عادة 
وتعود منفعتها ألصحاب املنّظمة والقائمني عليها، 
واالجتامعية  االقتصادية  النشاطات  كافة  وتشمل 
التي  النشاطات  باستثناء  والعلمية،  والثقافية 

حتتكرها وُترشف عليها الدولة مبارشة.

3- منّظمات اجملتمع املدني:

وهي منّظامت ذات صبغة خاصة بسبب جمال 
العمل  منظامت  وتضّم  أهدافها،  وطبيعة  نشاطها 
االجتامعية  اخلدمة  جمال  يف  اخلــريي  االجتامعي 
ــوادي،  ــن ــك ال ــذل الــتــطــّوعــيــة والــتــعــاونــيــة، وك
األهــداف  ذات  الدولية  واملنّظامت  والنقابات، 

االجتامعية واالقتصادية والثقافية.

حول  يتمحور  البحث  هذا  موضوع  أن  بام  و 
من  بّد  ال  فإنه  املنظامت،  أنواع  من  الثالث  النوع 
بعد  املدين، ولكن  املجتمع  ملفهوم  توضيح أشمل 

التعّرف عىل مشكلة البحث وأمّهيته وفرضّيته.

مشكلة البحث وأهميته

تأثري  مــدى  حــول  البحث  مشكلة  تتمحور 
صناعة  يف  املنّظمة  االجــتــامعــيــة  التشكيالت 
وما  الكربالئي،  املجتمع  يف  التارخيية  األحــداث 
هي  وما  وفاعليتها،  التنظيامت  تلك  حجم  هو 
وما  معها،  تفاعلت  التي  االجتامعية  الرشائح 
هو  وما  احلاكمة،  األنظمة  جتاه  مواقفها  أبرز  هي 
تلك  عىل  املؤّرخني  قبل  من  الضوء  تسليط  مدى 

يف  احلارض  امتدادها  هو  ما  وأخريًا،  التشكيالت، 
املجتمع الكربالئي؟.

فرّضية البحث:

يفرتض البحث أن للتشكيالت االجتامعية التي 
شهدها جمتمع كربالء دورًا بارزًا يف تنظيم املجتمع 
عىل  لتجرئته  الالزم  احلراك  وإحداث  الكربالئي 
لالحتالالت  خضوعه  وعــدم  بحقوقه  املطالبة 
وأن  احلاكمة،  الديكتاتورية  األنظمة  إو  البغيضة 
اجتامعية  رضورة  عمومًا  االجتامعية  التنظيامت 

إلدامة احليوية والفاعلية يف املجتمع 

املبحث األول: 

مفهوم اجملتمع املدني

ــأن مفهوم  ب ــود)8(  ــم ــرى عــبــاس فــاضــل حم ي
املجتمع املدين، كمفهوم أيديولوجي، من املفاهيم 
عىل  واضحة  بصورة  برزت  والتي  نسبيًا  احلديثة 
الدول  يف  خاصة  واالجتامعية  السياسة  الساحة 
ــيــة عــىل وجــه اخلــصــوص مــع بــدايــة عقد  األورب
جذوره  أن  غري  املنرصم،  العقد  من  الثامنينات 
أرض  عىل  حقيقي  كوجود  والفلسفية  التارخيية 
إىل  تعود  حمّددة  تنظيمية  هياكل  خالل  من  الواقع 
أبعد من ذلك التاريخ بكثري، بوصفه أهم اآلليات 
الدولة  بني  العالقة  ُتنظِّم  التي  احلديثة  والوسائل 
واملجتمع عىل وفق الصيغ الديمقراطية التي تقوم 
العنف  ونبذ  والتعاون  والتسامح  االحــرتام  عىل 
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بني  والسيايس  االجتامعي  والتهميش  واإلقصاء 
الّسلم  من  حالة  إىل  الوصول  أجل  من  االثنني 
عرب  احلكومات  إليه  تسعى  ما  وهــو  املجتمعي 
أطروحة  ومنها  حضارية  ووسائل  طــرق  عــّدة 
املجتمع املدين. إاّل أن اإلشكالية التي عادة ما ُتثار 
معامله  وأن  النشأة  أنه غريب  املفهوم هو  حول هذا 
لت يف إطار املنظومة املعرفية الغربية  الرئيسة تشكَّ
من خالل نتاجات املفّكرين األوربينّي يف القرنني 
التعامل  اليمكن  ثم  ومن  عرش  والتاسع  الثامن 
معه يف املجتمعات اإلسالمية إاّل بعد التأصيل له 
نظريًا وعمليًا، وبإمكاننا جتاوز هذه االشكالية إذا 
أو صيغة عملية  كآلية  املدين  املجتمع  إىل  نظرنا  ما 
بحرية  رأيــه  عن  التعبري  يف  املواطن  حّق  تضمن 
منّظم  مؤّسيس  إطار  ضمن  مصاحله  عن  والدفاع 

هو املجتمع املدين.

وثمة جتاوز آخر إىل مثل هذه اإلشكالية عندما 
اإلسالمية  ملجتمعاتنا  التارخيي  الواقع  ُنحلّل 
ملنظَّامت  حقيقيا  وجــوديــًا  ــرًا  ذك تضّمن  ــذي  وال
وتأثرياهتا  أدوارها  هلا  كانت  والتي  املدين  املجتمع 

احلقيقية يف املجتمع.

التي  املدين  املجتمع  وظائف  أهم  من  ولعّله 
يمكن  ما  هي  املذكور  ــدوره  ب القيام  من  متّكنه 

تلخيصها يف النقاط اآلتية )9(:

1. وظيفة جتميع املصالح.

املجتمعية  والنزاعات  الرصاعات  حّل  وظيفة   .2
وحسمها.

االقتصادية،  األوضاع  وحتسني  الثروات  زيادة   .3
واالهتامم بالّطاقات الثقافية املبدعة وتنميتها.

4. إفراز القيادات اجلديدة يف املجتمع.

5. صناعة ثقافة املجتمع وترسيخها.

عن  تارخييًا  استعراضه  سيتم  ما  خالل  ومن 
املجتمع املدين يف مدينة كربالء ستّتضح جليًا تلك 
التشكيالت  هبا  قامت  وكيف  األساسية  األدوار 

املختلفة للمجتمع املدين الكربالئي.

ومن خالل ما تّم استعراضه، يمكن استخالص 
لتشكيل  األساسية  العنارص  أو  املشرتكة  العوامل 
عن  ورد  ما  عىل  فبناء  املــدين،  املجتمع  منّظامت 
املجتمع  منّظامت  فإن  الكومنولث)10(،  مؤسسة 

املدين تتمّيز بأربع خصائص رئيسة هي:

املواطنني: . 1 قبل  ل عىل أساس تطوعي من  ُتشكَّ
بام  املنظمة،  يف  التطّوعية  املشاركة  عنرص  هناك 
أعضاء  ومن  املوظفني  من  املتطّوعني  ذلك  يف 

جملس اإلدارة.

املدين . 2 املجتمع  منظامت  تعمل  اإلستقاللية: 
ضمن ووفق قوانني الدولة، لكنه يتّم السيطرة 
أعضاء  قبل  ومن  مؤّسسيها  قبل  من  عليها 
جملس اإلدارة املنتخبني أو املعينني وال تتحّكم 
مع  تتعارض  مامل  عملها  طبيعة  يف  احلكومات 
ُتسّمى  بذلك  وهي  للدولة،  العام  الدستور 
منّظامت غري حكومية. ويعتمد الوضع القانوين 
تشكيل  حرية  عىل  احلكومية  غري  للمنظمة 
اإلنسان  حقوق  أحد  هو  الذي   - اجلمعيات 

األساسية.
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احلكومية . 3 غري  املنظامت  هتدف  ال  ربحية:  غري 
إىل حتقيق مكاسب خاصة أو أرباح، إذ تستطيع 
مواصلة  أجل  من  فقط  اإليرادات،  توليد 
ومتابعة مهّمتها. من املمكن أن يتقاىض موظفو 
مقابل  أجورًا ورواتب  احلكومية  املنظامت غري 
العمل الذي يؤدونه، لكن أعضاء جملس اإلدارة 
ال يتلقون عادة أية أجور، ولكن يسرتدوا قيمة 

ما أنفقوه ورصفوه.

اخلاصة . 4 القيم  أو  واألغراض  املآرب  ختدم  ال 
وغايات  أهداف  تكون  أن  جيب   - والذاتية 
املنظامت غري احلكومية تطوير وحتسني أوضاع 
احلساسة  القضايا  وتناول  الناس،  وظروف 
واحلاسمة للمجتمع بأسه أو لقطاعات معينة.

املبحث الثاني: 

خصائص اجملتمع الكربالئي

بام أن املجتمع الكربالئي وكيفية تفاعله داخل 
تارخييًا هو موضوع  املدين  املجتمع  بوتقة منظامت 
البحث، كان ال بّد من التعّرض إىل أهم اخلصائص 
العامة للمجتمع الكربالئي والتي ُتعّد ذات ثبات 
نسبي طبقًا للقواعد املجتمعية التي تأّسست عليها 
قبل  بال  ذو  شيئًا  تكن  مل  كربالء  فمدينة  املدينة، 
وأصحابه  أهله  مع  هلا   احلسني اإلمام  جميء 
ذاهتا  السنة  يف  مجيعا  واستشهادهم  )61هـ(،  عام 
أن  ولوال  األليمة،  الطف  موقعة  يف  أرضها  عىل 
فيها  ُدفن  قد   لإلمام احلسني الرّشيف  اجلسد 
اهلجرة  يف  عاليًا  إقباال  شهدت  وملــا  ُسكنت  ملا 

واالستقرار فيها للترّبك بمجاورة املرقد الرّشيف، 
فتكوّنت املدينة عىل هذا األساس، وأصبحت ذات 
أمهية كربى كام يرى ذلك كبار املؤّرخني هلا كالسيد 
حممد حسن مصطفى الكليدار والسيد عبد الرزاق 
عبد الوهاب آل طعمة والسيد عبد الصاحب نرص 

اهلل وآخرين)11(.

هوية  هي  وثابتة،  خاصة  هوّية  املدينة  وهلذه 
اإلمام  أجلها  من  استشهد  التي  احلّسينية  الثورة 
من  التحّرر  هي  خصائصها  وأبرز   ،احلسني
أهل  طاعة  من  والتحرر  تعاىل،  اهلل  لغري  العبودية 
الظلم والطغيان واالنحراف، والّعزة التي ال تقبل 
الصبغة  أصبحت  اخلصائص  هذه  فمثل  الذلة، 
هذه  افرازات  ومن  الكربالئي،  للمجتمع  العامة 
واملؤسسات  واجلمعيات  املنّظامت  كانت  الصبغة 
االجتامعية التي سعت يف جمملها إىل املحافظة عىل 

تلك اخلصائص.

و يف نظرة ذات مقاربة واقعية يمكن إجياد أوجه 
الكربالئي  الكبرية بني خصائص املجتمع  التشابه 
منظامت  لتشكيل  الرئيسة  ــع  األرب واخلصائص 

املجتمع املدين واملذكورة آنفًا، وعىل النحو اآليت:

عىل . 1 نشأ  قد  الكربالئي  فاملجتمع  الطوعية، 
احلسني  اإلمام  مرقد  زائري  خدمة  اساس 
يوم  واىل  القدم  منذ   العباس وأخيه 
الطعام  وبذل  اخلدمة  فمواكب  هذا،  الناس 
فيه  ُيشارك  تطّوعي  عمل  للزائرين  والرّشاب 
وهذه   ، وجوارها،  املقّدسة  املدينة  أهل  غالبية 
العمل  يف  لالنخراط  تؤّهلهم  الطوعية  الرّوح 
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التشكيالت  يف  واملنّظم  اهلادف  املجتمعي 
املختلفة للمجتمع املدين.

االستقاللية، فمجتمع كربالء تكون يف صورته . 2
فيها  واستشهد  إليها  قدم  بعدما  االجتامعية 
بذلك  وهو  آنفًا،  ذكر  كام   احلسني اإلمام 
اإلمام  وقيم  مبادئ  من  وقيمه  مبادئه  ينهل 
احلسني، والتي ترفض يف جمملها اخلضوع 
ديدن  ذلك  فكان  بذّلة،  له  والتسليم  للحاكم 
من  العرشات  ذلك  كلَّفهم  وقد  املدينة،  أهل 
الطويل،  تارخيها  عرب  والغارات  الغزوات 
وكل ذلك طلبًا منهم الستقاللية الفكر وحرية 
التعبري، وهذه االستقاللية كانت حُمّفزهم األكرب 

لالنخراط يف العمل املجتمعي املدين.

يف . 3 ذكر  كام  دأب  كربالء  فمجتمع  الالربحية، 
الفقرة األوىل عىل خدمة الناس طواعية، يبتغي 
مع  التواصل  وحسن  والثواب  األجر  بذلك 
الرتّبح  أنفسهم  عىل  آثروا  بذلك  وهم  الناس، 
تاسيس  تاريخ  من  وهذا  النّاس،  من  املرشوع 
املدينة واىل يوم الناس هذا، فاليوم يرى املراقب 
خمتلف  من  املدينة  عىل  تفد  مليونية  حشودًا 
وتأكل  الّشهر  زهاء  فيها  وُتقيم  اجلنسيات 

وترشب وتبيت دون أن تدفع دينارًا واحدًا.

العامل،  يف  السياحة  مدن  مع  بسيطة  وبمقارنة   
فإن مثل هذه الّزيارات املليونية تكون فرصة عاملية 
واملقصود  الكربالئيني،  أن  غري  واالجتار،  للرتّبح 
النظر  بغض  كربالء  مدينة  يسكن  َمــن  كــّل  هبم 
وقد  أنفسهم،  عىل  يؤثرون  ومرشبه،  أصله  عن 
يكون ذلك تفسري انخفاض املستوى االقتصادي 

الطويل  تارخيها  عرب  تشهد  مل  فهي  للمدينة،  العام 
أوضاعا اقتصادية مرّفهة أو رؤوس اموال ضخمة 
مقارنة بام قد حصل يف مدن عراقية أخرى كبغداد 
النجف  مدينة  حتى  أو  املوصل  أو  البرصة  أو 
تّقبل  كثريًا  لت  سهَّ الالربحية  وهذه  األرشف.. 
املدين  املجتمع  منظَّامت  لعمل  الكربالئي  املجتمع 

فيه.

4 . عمومية املصلحة، فكام أن اإلمام احلسني
لعموم املسلمني، بل لعموم األحرار يف العامل، 
لكّل  وخدماهتا  وثرواهتا  بأهلها  كربالء  كانت 
ملصالح  رًا  مدخِّ فيها  جتد  أن  تكاد  فال  الناس، 
عىل  العامة  املصلحة  تغليب  يتّم  بل  ذاتية، 
أن  وتكاد  املدينة،  يف  عام  كسمت  اخلاصة 
تكون هذه اخلصيصة هي الركن الرشيد لعمل 

منظامت املجتمع املدين.

املبحث الثالث: 

أهم تشكيالت منظمات اجملتمع املدني 

العاملة يف التاريخ الكربالئي

املؤّسسة يف  املنظَّامت  أعامل  أهم  نظرا الرتباط 
التي وقعت يف  كربالء باألحداث املهمة والبارزة 
فسيتم  تشكيلها،  أو  تأسيسها  لسنة  ووفقا  املدينة، 
مة  مقسَّ زمنية  مراحل  وفق  املنظامت  تلك  عرض 

وحسب ما يأيت:
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املطلب األول: 

مرحلة ما قبل تأسيس الّدولة العراقية احلديثة 

يف عام 1921م

بعيد  وجــود  املــدين  املجتمع  ملنّظامت  يكن  مل 
احلديثة  العراقية  الــّدولــة  تأسيس  قبل  التاريخ 
كانت  إذ  كربالء،  عن  فضاًل  العراق،  عموم  يف 
الكربالئي  املجتمع  يف  فعليًا  املؤّثرة  التشكيالت 
هي احلوزات العلمية واملدارس العلمية والفكرية 
الكربالئي،  التاريخ  يف  بكثرهتا  ت  متيزَّ والتي 
يف  املدنية  إىل  التّحول  دعوات  تصاعد  بعد  ولكن 
ظل هيمنة الدولة العثامنية برز أّول ظهور رسمي 
يف  وخصوصًا  املدين،  املجتمع  ملنظامت  وحقيقي 
إىل  البحث  هذا  ويتّطرق  املقّدسة،  كربالء  مدينة 
الفرتة،  تلك  خالل  لتا  تشكَّ أساسيتني  منظَّمتني 

ومها:

أوالً: مجعية اإلحتاد والرتّقي

وكانت  1908م،  عــام  كربالء  يف  تأّسست 
تأّسست  والتي  العثامين(  اإلحتاد  لـ)مجعية  امتدادا 
منها  الغاية  كان  وقد  1889م،  عام  تركيا)12(  يف 
كربالء  تكون  ال  وأن  الرتكي  االستبداد  مكافحة 
مستعمرة أو والية عثامنية. وقد انتسب إليها عدد 
إذ  املدينة بحسب سعيد زميزم)13(،  أبناء  كبري من 
االجتامعي  الرفض  ترسيخ  اجلمعية  هدف  كان 
أن  قبل  اجتامعي  هدف  وهو  العثامنية،  ــإلدارة  ل
ذلك،  يف  اجلمعية  نجحت  وقد  سيايس،  يكون 

يف  نشاطها  مع  كربالء  يف  نشاطها  اندمج  حيث 
سائر الواليات األخرى اخلاضعة للحكم العثامين 
الدولة  عىل  االنــقــالب  حــدث  وعندما  آنـــذاك، 
احلميد  عبد  سالطينها  آخــر  وسقوط  العثامنية 
الثاين يف 1909م، كان األثر االجتامعي واضحًا، 
ُتذكر  معارضة  أّي  كربالء  داخل  من  تنبثق  مل  إذ 
بعودة  منادية  دعــوات  أي  تظهر  ومل  لالنقالب، 
نجاح  بعد  عادة  العثامنية كام حيدث  االمرباطورية 

االنقالبات والّثورات عرب التاريخ.

ثانيًا: اجلمعية الوطنية اإلسالمية

الشيخ  قيام  أثر  عىل  تألفت  سّية  مجعية  وهي 
هدفها  الدينية)14(.  بالزعامة  احلائري  تقي  حممد 
وبث  الربيطاين  االحتالل  مناوئة  هو  ــاس  األس
عشائر  ــاء  رؤس بني  والتوفيق  الوطنية  ّالدعاية 
النجف  من  كــّل  األوســط وزعــامئــه يف  الــفــرات 
والرميثة  والشامية  واملشخاب  واحلّلة  األرشف 
من  االستعامر  سياسة  أحدثته  ما  إلزالة  والساموة 
بامتياز.  اجتامعي  هدف  وهو  وأحقاد،  ضغائن 
العراقية  الّثورة  نار  وكان هلا دور فاعل يف إشعال 

اجلبارة يف عام 1920)15(. 

مت هذه اجلمعية النتخاب أحد أنجال  كام تقدَّ
يف حسني بن عيل ملكًا عىل العراق)16(. الرشَّ

لقد أرست هذه اجلمعية مبدأ العمل املجتمعي 
املنظَّم اهلادف إىل توحيد اجلهود البرشية وتوحيد 

الصف لتحقيق هدف ما.



190

احلراك املدني يف اجملتمع الكربالئي

املطلب الثاني: 

مرحلة احلكم امللكي )1921-1958(م

يف هذه الفرتة ُأنشئت الدولة العراقية احلديثة، 
واجتامعية  سياسية  تــطــوّرات  خالهلا  وحدثت 
ودســتــوره،  دولــتــه،  للمجتمع  فأصبح  كــبــرية، 
عام  شعور  ــاد  وس ورشطــتــه،  الوطني  وجيشه 
بالسيادة واالستقاللية، ولو بشكل جزئي، ولكنه 
العثامنيني  تسلط  حتت  العيش  من  بكثري  أفضل 
تنشأ  أن  الطبيعي  من  كان  لذلك  االنكليز.  أو 
اجلمعيات  من  الكثري  الفرتة  هذه  خالل  وتتشّكل 
لت بعد عقدين  واملنظامت املدنية، غري أهنا قد تشكَّ
استقرار  بعد  أي  الدولة،  تأسيس  من  األقل  عىل 
والتعليمية  اخلدمية  بمؤّسساهتا  كدولة،  الدولة 
ذلك  يكون  وقــد  وغريها،  والصّحية  واألمنية 
اجتاها اجتامعيا صحيحا، كي ال ُتزاحم املؤسسات 
عملها  أداء  يف  الدولة  مؤّسسات  بقّية  االجتامعية 
مكملة  تكون  بل  وتأسيسها،  تشّكلها  فرتة  خالل 
لعملها بعد اكتامل تكوينها اهليكيل ومعرفة مواطن 

القوة والضعف فيها بشكل واضح. 

لة  و يمكن ذكر أهم تلك املنظَّامت املدنية املتشكَّ
خالل هذه الفرتة يف قادم السطور:

أوالً: رابطة الشباب العريب

العريب(،  الشباب  ندوة  )مجعية  أيضًا  ُتسّمى  و 
حممد  املحامي  ترأسها  م،   1941 سنة  ست  تأسَّ
إجيادها  من  والغاية  طعمة،  آل  الوهاب  مهدي 
نرش الثقافة العامة ورفع املستوى األديب ومكافحة 

األمية. ومن منجزاهتا عقد احلفالت والتمثيليات 
باسم  صحيفة  ــدار  وإصـ عامة  مكتبة  وإنــشــاء 
يف  وطنية  مؤمترات  عقدت  أهنــا  كام  ــدوة(،  ــن )ال
من  العرشات  فيها  يشرتك  وكان  خمتلفة  مناسبات 

األدباء والشعراء ومن خمتلف مدن العراق)17(.

لقد أعطت هذه اجلميعة للمجتمع الكربالئي 
والتقرير،  التفكري  يف  وعربية،  بل  وطنّية،  أبعادًا 
وساعدت عىل نرش الوعي بالقضايا املجتمعية عىل 
تعزيز  عىل  وعملت  والعريب،  الوطني  الصعيدين 
لدى  اجلغرافية  للحدود  العابر  باالنتامء  الشعور 

أبناء املدينة.

ثانيًا: رابطة الفرات األوسط
بعملها  ــّدت  ــت وام 1956م،  عــام  ست  تأسَّ
مجعية  عن  عبارة  وكانت   ،)18( 1959م  عام  حتى 
الشباب  بني  الثقايف  الوعي  زيادة  إىل  هتدف  أدبية 
الوهاب  مرتىض  الشاعر  سها  أسَّ وقد  الكربالئي، 
مع جمموعة من معارصيه، كان ما ُيلقى يف ندوات 
الصحف  ُتنرش يف  أشعار وحمارضات  الرابطة من 
اللبنانية، مثل  واجلرائد العراقية آنذاك، بل وحتى 
صوت  أن  عىل  يدل  وهذا  اللبنانية،  العرفان  جمّلة 
اجلمعيات واملنظَّامت املدنية العراقية كان هلا صدى 
وهو  العراقي،  الوسط  من  أوسع  وإعالمي  ثقايف 
احلدود  خارج  الكربالئي  الّصدى  ُيمثِّل  بالتايل 

العراقية.

ثالثًا: اجلمعية اخلريية اإلسالمية
1957م  عام  كربال  يف  اجلمعية  هذه  ست  تأسَّ
الداخلية،  وزارة  موافقة  عىل  حصلت  بعدما 
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تعمل  كربالئية  مجعية  أّول  ُتــعــّد  بذلك  وهــي 
الرئيسة  هويتها  وكانت  ورسمي،  جماز  بشكل 
ثقافية تربوية وإرشادية خريية، كام كان هلا نظامها 
الدين  صدر  السيد  شغل  وقد  املستقل،  الداخيل 
وكانت  هلــا)19(،  رئيس  أّول  منصب  الشهرستاين 
الدينية  املناسبات  يف  وخاصة  مهمة  نشاطات  هلا 
رسالة  منها  النرشات،  بعض  إصــدار  إىل  إضافة 
اسالمية  نرشة  وهي  اإلسالمية،  اخلريية  اجلمعية 
احلسن  عبد  الشيخ  هو  حتريرها  ورئيس  جامعة، 
البيضاين، وجمموع ما صدر منها ستة أعداد فقط.. 

توجد أعداد منها يف مكتبة املتحف العراقي)20(.

املنظم  املدين  للعمل  اجلمعية  ست هذه  أسَّ لقد 
رسمية  وإجازة  داخيل  لنظام  امتالكها  خالل  من 
بالعمل، فقد وّجهت املجتمع إىل واقع أكثر وعيًا 

وتنظيام من ذي قبل.

كام شهدت هذه املرحلة ظهور مجعيات وفروع 
جلمعيات عراقية داخل كربالء كانت ذات نشاط 
العام  الوعي  نرش  عىل  ساعدت  ولكنها  حمــدود، 
ويذكر  كربالء،  مدينة  يف  املــدين  املجتمع  بثقافة 
املؤرّخون منها فرع مجعية تشجيع املنتجات الوطنية 
الذي تأّسس عام 1934م)21(، وفرع مجعية مرشوع 
الفلس الذي تأّسس عام 1936م)22(، وفرع مجعية 
واجلمعية  1941م)23(،  يف  املتأّسس  الطفل  محاية 
1949م،  عــام  تأّسست  التي  الشبريية  اخلريية 
واجلمعية التعاونية االستهالكية املحدودة ومجعية 
تأّسستا يف  اللتان  املحدودة  التعاونية  املساكن  بناء 
وقبيل  املــايض  القرن  من  اخلمسينيات  منتصف 
غري  الكرتونية  مواقع  بحسب  1958م  عام  ثورة 

معتمدة.

املطلب الثالث: 

مرحلة احلكم اجلمهوري غري الدميقراطي يف 

العراق )1958-2003م(

يف  بانقالبه  قاسم  الكريم  عبد  قــام  أن  بعد 
العراقية  الدولة  دخلت  1958م،  عام  متوز   14
إىل  امللكية  من  حتّولت  حيث  جديدة،  مرحلة  يف 
العسكرية  االنقالبات  طابع  وأصبح  اجلمهورية، 
السلطة  قبل  من  ُحسم  حتى  املوقف  سّيد  هو 
يف  حسني  صدام  توّجت  التي  الدكتاتورية  البعثية 
العرص  هذا  انتهى  ثم  1979م،  عام  انقالب  شبه 
إىل  الدولة  وحتّول  2003م  عام  النظام  سقوط  يف 

مرحلة احلكم الديمقراطي.

عدم  هو  املرحلة  تلك  به  متيَّزت  ما  أرز  إن 
االستقرار السيايس الذي ألقى بظالله عىل احلالة 
ل  تتشكَّ أن  الصعب  من  كان  وبالتايل  االجتامعية، 
اجلمعيات واملنظامت االجتامعية إاّل بام يتوافق مع 
حكم  قبل  ما  يف  هذا  احلاكمة،  السياسية  الرؤية 

البعث.

املستحيل  من  فكان  البعث  حكم  بعد  أمــا 
تقريبًا تشكيل املنظامت املدنية بسبب سطوة الفكر 

الواحد وشوفينية احلزب احلاكم.

يف  الالديمقراطية  اجلمهورية  املرحلة  ولكن 
املدنية،  املنظامت  بعض  ظهور  من  ختل  مل  العراق 
والتي كان هلا دورها املهم وخصوصا يف املجتمع 
وكام  منها  بعض  ذكر  يمكن  وبالتايل  الكربالئي، 

يأيت:
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أوالً: ندوة اخلميس

أدبية  مجعية  وهــي  1967م.  عــام  ست  تأسَّ
طعمة)24(،  آل  هادي  سلامن  السيد  دار  يف  ُأقيمت 
عدة  خالهلا  وُنوقشت  قّيمة  بحوث  فيها  وُألقيت 
نتاجات موسمية. وكانت تعقد امسياهتا مساء كّل 
كربالء  أدباء  معظم  إليها  انضّم  وقد  مخيس.  يوم 
الشباب وأدباء العراق، وقد استمّرت عامًا واحدًا 

وكان هلا نشاط ملحوظ.

جرأة  هناك  تكن  مل  أنه  اجلمعية  هذه  من  يتبنيَّ 
تأسيس  عىل  الفرتة  تلك  خــالل  كافية  جمتمعية 
اجلمعيات واملنظامت املدنية، فكانت هذه اجلمعية 
الطعمة  سلامن  السيد  مــن  شخصية  بــمــبــادرة 
بالتايل  فهي  إجازة رسمية،  وبدون  ذاتية  وبجهود 
يوم  كّل  والكتاب  األدباء  فيه  يلتقي  ملتقى  جمّرد 
ويتبادلون  به  اخلاصة  سلامن  السيد  دار  يف  مخيس 

الشعر واملعرفة ولغاية ساعات متأخرة.

و اختيار يوم اخلميس هو أفضل ما ُيبعد األنظار 
احلاكمة  السلطة  تستسيغه  ال  قد  نشاط  أي  عن 
اآلالف  إن  حيث  كربالء،  حمافظة  يف  خصوصًا 
يفدون  العراقفية  املدن  خمتلف  ومن  الزائرين  من 
الساعات  وحتى  الظهرية  بعد  من  مخيس  يوم  كّل 
 احلسني ــام  اإلم لزيارة  الليل  من  رة  املتأخِّ
فتكون املدينة يف زحام اعتيادي، وال تتّم مالحظة 
التّجمعات غري املجازة أو املرشوعة باي حال من 

األحوال.

ست  تأسَّ قد  أهنا  اجلمعية  هذه  من  يظهر  كام 
اجلمهورية،  الثورة  عىل  سنوات  تسع  مرور  بعد 

وهذا ُيبنيِّ أيضًا أن املجتمع مل جيد الفرصة الكافية 
عدم  من  حالة  ظل  يف  املدنية  املنظامت  لتشكيل 

االستقرار السيايس. 

ثانيًا: مجعية الثقافة الوطنية
سياسية،  مجعية  وهي  م.   1970 عام  ست  تأسَّ
وكان أّول رئيس هلا عبد اجلبارعبد احلسني اخلرض، 
البعث،  حلزب  انتامء  وله  تربويًا  مرشفًا  كان  وقد 
والــنــدوات  الشعرية  األمـــايس  بإقامة  سامهت 
وكّتاب  شعراء  من  العديد  واستقدمت  الفكرية، 
ومثقفي البلد، ولكنها مل خترج عن االطار البعثي 

يف أدبياهتا وثقافتها)25(.

و كغريها من اجلمعيات، مل تستطع جتاوز رشحية 
النخبة األدبية والثقافية يف كربالء إىل بقية رشائح 
احلراك  إىل  ماسة  حاجة  يف  كانت  والتي  املجتمع 
عىل  ُفرضت  التي  البعثية  الثقافة  ملواجهة  املدين 
والفقري،  الغني  واملراة،  الرجل  والصغري،  الكبري 
املثّقف واجلاهل، والتي استطاعت أن ُتّغري الكثري 

من العادات والسلوكيات لدى املجتمع.

ثالثًا: مجعية النهضة اإلسالمية
مدرسة  يف  ومقّرها  1970م،  سنة  ست  تأسَّ
الثقافة  نرش  هدفها  كان  احليل،  فهد  ابن  العالمة 
جملة  أصدرت  وقد  ثقافية.  أمايس  وإقامة  العربية 
اللطيف  الشيخ عبد  )صوت اإلسالم(، وترأسها 
حلزب  بانتامءه  معروفًا  أيضًا  وكان  احلسني،  عبد 

البعث.

كمحاولة  أخرى  حماولة  اجلمعية  هذه  كانت 
صت يف نرش  أهنا ختصَّ الوطنية، غري  الثقافة  مجعية 
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تّم  وقد  البعثية.  الطريقة  عىل  اإلسالمية  الثقافة 
التي  اإلسالمية  النهضة  مجعية  اسم  عىل  تسميتها 
ست يف مدينة النجف قبيل ثورة العرشين والتي  تأسَّ
كان هلا دورًا فعاالً يف مواجهة االستبداد الربيطاين 

وإشعال فتيل الثورة العراقية الكربى)26(. 

مجعيات  ظهور  أيضًا  الفرتة  هذه  شهدت  لقد 
تارخيي  تأثري  ذات  تكن  مل  أخرى  مدنية  ومنظامت 
مجعية  منها  يذكر  الكربالئي،  املجتمع  عىل  كبري 
االجتامعية  الرعاية  ومجعية  الديني)27(  ــاد  اإلرش
العراقية  واجلمعية  1967م،  عــام  املتأّسستني 
الشعراء  ومجعية  1975م  عام  املتأّسسة  للتصوير 

الشعبّيني املتاسسة عام 1981م.

أبدًا  املمكن  يكن من  مل  تاريخ 1981م  بعد  و 
تشكيل أي مجعية أو منظمة مدنية، وذلك لدخول 
بقيادة صدام حسني مرحلة احلرب  البعث  حزب 
حتت  باألخص  كربالء  حمافظة  ووضع  إيران  مع 
لتشارك  وذلــك  واالستخباري،  االمني  املجهر 
أهل املدينة مع املجتمع اإليراين يف االنتامء املذهبي 
احلرب  لتلك  الرافض  العام  الّديني  والتوّجه 
املشؤومة، حتى أن أغلب تلك اجلمعيات املذكورة 
أو  الفرتة  هذا  خالل  إلغاؤها  أو  حّلها  تّم  قد  آنفًا 
االجتامعية،  نشاطاهتا  ممارسة  من  ملنعها  قبلها 
البعث من فرض سيطرته  استطاع حزب  وهكذا 
بفكر  تغذيته  خالل  من  املجتمع  عىل  الدكتاتورية 
أحادي وتطبيق ممارسات تعسفية ضّد أي صوت 
تلك  من  جيعل  مما  الفكر،  لذلك  رافض  جمتمعي 
احلقبة الصدامية فرتة مظلمة قامتة يف تاريخ احلراك 
املدين والعمل االجتامعي املنظم يف العراق عمومًا 

ويف كربالء خصوصًا.

املطلب الرابع: 

مرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية 

)2003م ولغاية اآلن( 

يف  احلياة  من  جديدا  نوعا  املرحلة  هذه  مُتّثل 
وال  استبداد،  وال  دكتاتورية  ال  حيث  العراق، 
وجود لثقافة الفكر الواحد، فقد أصبحت الساحة 
ضمن  ومن  اخليارات،  لكّل  مفتوحة  االجتامعية 
مدنية  تنظيامت  يف  االنــخــراط  ــارات  اخلــي تلك 
ست  فتأسَّ العراق،  يف  االجتامعي  العمل  لتفعيل 
حتى  املدين،  املجتمع  منظامت  من  الكثري  الكثري 
كان  وحدها  كربالء  ويف  بــاآلالف،  عددها  كان 
عددهها قرابة الثالثامئة منظمة، يف داللة واضحة 
املدينة  أبناء  لدى  األويل  الــذايت  االستعداد  عىل 
عن  بعيدين  يكونوا  مل  فهم  املنظَّم،  املدين  للعمل 
العمل  يكن  ومل  ــه،  ب جاهلني  وال  العمل  هــذا 
مدينتهم.  يف  تارخيه  بداللة  عنهم،  بغريب  املدين 
للعمل  فاعلة  اجتامعية  ساحة  كربالء  وأصبحت 
ست فيها املنظامت املحلية، واُفتتحت  املدين، فتأسَّ
فيها فروع عّدة ملنظامت وطنية، ودخلتها املنظامت 
األجنبية كوكاالت األمم املتحدة وبعض املنظامت 
اجلنسية  ذات  أو  اجلنسيات  املتعّددة  األجنبية 
والربيطانية  األمريكية  كاملنظامت  ــة،  ــادي األح
والدانيامركية والنروجيية وغريها. وقد حدى ذلك 
تأسيس  إىل  باحلكومة  املنظامت  من  الكبري  العدد 
دائرة رسمية معنية بشؤون املنظامت املدنية ُسّميت 
حاليا  تتبع  والتي  احلكومية  غري  املنظامت  بدائرة 
مدير  ويديرها  الـــوزراء  ملجلس  العامة  األمانة 
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بدرجة )مدير عام(، وأن يكون للدائرة فرع ملتابعة 
مقر  وكان  األوســط،  الفرات  منطقة  يف  املنظامت 
الفرع يف كربالء، يف داللة أخرى عىل مدى فاعلية 
يف  األوســط  الفرات  حمافظات  بقية  بني  كربالء 

العمل املدين املنظم.

يكن  مل  املنظَّامت  من  الكبري  العدد  ذلــك  إن 
فبعضها  والفاعلية،  التأثري  من  واحد  صعيد  عىل 
كان فاعاًل جدًا كمنظمة التجمع الثقايف من أجل 
الديمقراطية الذي تأّسس يف كربالء بعيد سقوط 
فيصل  السيد  وترأسها  مــبــارشة،  الديكاتورية 
الشامي)28(، وكان له بالغ األثر يف تثقيف املجتمع 
حقوقه  وممارسة  الديمقراطي  احلكم  مبادئ  عىل 
العراق  يف  احلكم  لنظام  عامة  كسمة  املرشوعة 
مراقبة  يف  قوية  مشاركات  له  كانت  كام  اجلديد، 
العراق يف حياته  التي مرَّ هبا  العمليات االنتخابية 

اجلديدة.

)املنتدى  منظمة  أيضًا  الفاعلة  املنظامت  ومن 
عام  ست  تأسَّ والتي  البرشية()29(  للتنمية  العريب 
جميد  محيد  ماهر  الدكتور  وترأسها  2005م، 
-الباحث- ملدة ثامن سنوات، وكانت أّول منظمة 
جمتمع مدين معنية بثقافة التنمية البرشية التي كانت 
غريبة عىل املجتمع يف بادئ األمر، ولكنها نجحت 
يف  البرشية  التنمية  ومــعــارف  مــهــارات  نرش  يف 
الدورات  من  املئات  واقامت  الكربالئي  املجتمع 
التدريبية يف خمتلف املجاالت التنموية، وأصبح هلا 
صيت واضح ومهم ليس فقط عىل مستوى كربالء 
بل عىل مستوى العراق، وقد ساعدت عىل تأسيس 
مؤسسات  من  العديد  يف  البرشية  التنمية  أقسام 

والعباسية  احلسينية  العتبتني  يف  وكذلك  الدولة 
قد  املنظمة  هذه  مثل  أن  الغريب  ومن  املقّدستني. 
سعيد  املعروف  الكربالئي  املؤّرخ  بال  عن  فاتت 
تاريخ كربالء قدياًم  فلم يذكرها يف كتابه،  زميزم، 
وحديثًا)30( بالرغم من تطّرقه ملنظامت أخرى أقل 

فاعلية وحضورًا يف املجتمع الكربالئي.

ومن املنظامت املهمة أيضًا منظمة )جملس أعيان 
بعد  لت  تشكَّ التي  املنظامت  من  وهو  كربالء(، 
سقوط النظام الديكتاتوري وترأسه السيد يوسف 
وجهاء  من  العديد  تشكيلته  يف  وجيمع  ماجد،  آل 
وشيوخ  أكاديميني  من  املقّدسة  كربالء  حمافظة 
عشائر وسياسيني وآخرين، وقد تبنّى قضايا وطنية 
مهمة وأجرت لقاءات عديدة ساعدت عىل جتسري 
املتعاقبة  املحلية  وحكوماته  املجتمع  بني  اهلــّوة 
أخــرى  ومنظامت  السقوط.  بعد  السلطة  عــىل 
كـ)مؤسسة  والعلم  املثال  سبيل  عىل  هنا  تذكر 
اإلنسان،  حقوق  مراقبة  مجعية  الثقافية،  املعرفة 
للدراسات  الفرات  مركز  الثقافية،  النبأ  مؤّسسة 

االسرتاتيجية، وأخريات...(.

و غريها من املنظامت الكثري والتي ال يسع املقام 
للتطّرق اليها، غري أن الكثري الغالب من املنظامت 
يكن  مل  العراق،  عموم  يف  احلال  كام  الكربالئية، 
الكربالئية،  االجتامعية  الساحة  يف  أساسيًا  العبًا 
كام أن بعض املنظامت كانت جمّرد أسامء ال وجود 
حقيقي هلا عىل األرض، فهي جمّرد منظامت ومهية، 
عدم  نتيجة  الشبهة  من  ختل  مل  أخرى  ومنظامت 
مل  أخرى  ومنظامت  املايل،  متويلها  مصادر  معرفة 
منتمية  كانت  كوهنا  الكافية  باالستقاللية  تتمّتع 
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مصالح  حتقيق  عىل  وتعمل  سياسية  ألحــزاب 
هلا  كان  أخرى  ومنظامت  ضّيقة.  وفئوية  حزبية 
نشاط مشبوه يؤّثر عىل القيم األساسية للمجتمع، 
ومنظامت شاهبا الفساد اإلداري واملايل.. هذا كّله 
خاص  قانون  ترشيع  إىل  أّدت  املظاهر  من  وغريه 
باملنّظامت املدنية يف العراق من قبل جملس النواب 
يف  احلكومية  غري  املنظَّامت  قانون  وهو  العراقي، 
نظَّم  والذي  2010م)31(  لسنة   12 رقم  العراق 
لرقابة  خاضعة  وجعلها  املدنية  املنظامت  عمل 

الدولة دون املساس املخل باستقالليتها.

ومما جتدر مالحظته خالل هذه الفرتة أيضًا أن 
من  اختذت  قد  املدنية  املنظامت  من  الكثري  الكثري 
يف  وباألخص  هلا،  أوحدًا  سبيال  اإلغاثي  العمل 
مثل  ويف  األغذية،  وتوزيع  األيتام،  رعاية  جمايل، 
املدين،  العمل  عىل  بالغة  خطورة  املنهجية  هذه 
التغيري االجيايب  فهي حترفه عن مساره يف إحداث 
يف املجتمع، بل أن يف استمراريتها بالعمل اإلغاثي 
االنتامء  وضعف  التواكلية  عىل  املجتمع  تربمج 
فالعمل  للعمل واجلد واالجتهاد.  الذايت  والدافع 
االغاثي، وكام هو معمول به عامليًا، يكون مصاحبا 
املفاجئة، كالزالزل  الكوارث واألزمات  حلدوث 
يعيش  العراق  كــان  وإن  واحلـــروب.  واحلــرائــق 
تتّجه غالبية  حربا مع اإلرهاب، فهذا ال يعني أن 
املنظامت إىل جمال اإلغاثة فحسب، وباألخص يف 
كربالء،  كمحافظة  نسبيًا  واآلمنة  اهلادئة  املناطق 
النازحني  عىل  يقترص  قد  فيها  اإلغاثة  إىل  فالعوز 
واملهّجرين اليها، وأما بقية طبقاهتا االجتامعية من 
الفقراء واليتامى واملساكني، فهم بحاجة إىل برامج 

واملرشوبات  األطعمة  وليس  العملية،  الرعاية 
متارس  أن  ويمكن  الزهيدة،  الشهرية  واملبالغ 
اإلغاثة معهم بأسلوب بنّاء أكثر إنتاجية، كربامج 
القروض امليرّسة للمرشوعات الصغرية، أو برامج 

التدريب املهني للعاطلني عن العمل وغريها.

بعد  مــا  مرحلة  يف  كــربــالء  يف  املــالحــظ  إن 
هو  الــعــراق،  عموم  يف  احلــال  هو  كام  السقوط، 
التنموية  إىل  نسبة  املدنية االغاثية  املؤسسات  كثرة 
عىل  مستقبيل  بخطر  ينذر  وهذا  منها،  واإلنتاجية 
مستوى إنتاجية الفرد واملجتمع، وال بّد للمنظامت 
املدنية، وللمجتمع املتفاعل معها ان ينتبه ملثل هذا 
اخلطر الذي قد ال ُيبنّي أثره اليوم، وجيب أن تعمل 
عىل تصحيح هذا املسار املنحرف يف عمل املجتمع 
املدين. كام أن العمل اإلغاثي قد تشوبه الكثري من 
الشبه املالية واالدارية بام ال يليق بسمعة املنظامت 
قوي  ترتكز عىل)الالربحية( كأساس  التي  املدنية 

يف تشكيلها وعملها.

تاريخ  من  املرحلة  هــذه  خصائص  أهــم  إن 
خاضها  رضوس  حــربــًا  شــهــدت  ــا  أهن ــعــراق  ال
جهة،  من  اإلرهابية  القوى  مع  العراقي  الشعب 
الطائفية واحلزبية من جهة  املحاصصة  ومع فساد 
أخرى، مما مل يدع املجتمع يف حالة من االستقرار 
عىل  لعملها  املدنية  املنظَّامت  تلك  ألداء  الــالزم 
إىل  بالنتيجة  أّدى  وهــذا  منها،  املطلوب  الوجه 
واملجاالت،  االحيان  من  الكثري  يف  عملها  انزواء 
لعدم  انحّلت  ثم  لت  تشكَّ منظامت  نــرى  فتارة 
قدرهتا عىل مواصلة العمل أما ألسباب أمنية، واما 
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ألسباب مالية وإدارية، وتارة نرى منظامت فقدت 
ثقة املجتمع هبا، وتارة نرى منظَّامت دون أن تعلم 
أصبحت جزءًا من املشكلة ال جزءًا من احلل الذي 
يف  املنظامت  تلك  دور  يزال  وال  املجتمع،  يرتقبه 
مساحة  أكربو  نضج  إىل  بحاجة  العراقي  املجتمع 

أكرب للعمل املدين الواعد.

اخلامتة

يكن  مل  الكربالئي  املجتمع  أن  يتبَّني  سبق  مما 
تشكيل  شهد  بل  املنظم،  املدين  احلراك  عن  بعيدًا 
جممل  مع  تأسيسها  تزامن  خمتلفة  مدنية  منظامت 
احلركة املؤّسساتية املدنية يف العامل، وهو بذلك ال 
وال  املدين،  العمل  جمال  يف  متخّلفًا  جمتمعًا  ُيعترب 
يعترب جمتمعًا خاماًل أو جاهاًل به، بل كان مواكبًا له 
ومتفاعاًل معه بإجيابية عالية، ومل ينقطع عن العمل 
املدين إاّل لظروف تعّسفية قاهرة مارستها األنظمة 

الديكتاتورية القمعية.

االستنتاجات 

كام ويمكن استخالص بعض االستنتاجات مما 
ُذكر آنفًا يف ثنايا هذا البحث:

إن اإلنسان بطبيعته كائن اجتامعي وال يستطيع . 1
نحو  فطرية  نزعة  ذو  أنه  كام  بمفرده،  العيش 
اجتامعية  جهود  ضمن  احلياة  شؤون  تنظيم 

مشرتكة.

ناجحة . 2 وسيلة  املدين  املجتمع  منّظامت  إن 
لتحسني  البرشية  اجلهود  وتنظيم  لتوحيد 

بناء حضارهتا  وضعها احليايت ومساعدهتا عىل 
اإلنسانية وديمومتها.

املدنية . 3 املنّظامت  حتتاجها  التي  اخلصائص  إن 
كالطوعية واالستقاللية  تشكيلها،  كأساس يف 
أساس  عىل  اجلامعي  واإليثار  والالربحية 
هبا  يتميَّز  التي  اخلصائص  ذات  هي  الفرد، 
أساس  عىل  لتكونه  نتيجة  الكربالئي  املجتمع 
قضية اإلمام احلسني، والتي كانت كربالء 

مرسحًا تارخييًا هلا.

إن مدينة كربالء مل تكن يف معزل عن العامل يف . 4
ست  احلراك املدين ومنذ نشأته األوىل، فقد تأسَّ
عىل  مدنية  ومجعيات  ومؤّسسات  منّظامت  فيه 
اجتامعية  وأهداف  ولغايات  حضارية  ُأسس 

وأدبية وثقافية واقتصادية نبيلة.

كربالء . 5 يف  املتشّكلة  املدنية  املنّظامت  غالبية  إن 
الدكتاتورية يف 2003م هي عىل  لغاية سقوط 
هيئة مجعيات أو نقابات أو جمالس ثقافية، كوهنا 
مل  حيث  حينها،  السائدة  املدنية  الثقافة  كانت 
له  الكايف  التنظري  املدين  املجتمع  موضوع  يلق 
إاّل بعد عام 2003م. وهو ال يزال يف مرحلة 

متجّددة من التنظري الثقايف.

يف . 6 لت  تشكَّ التي  املدنية  املنظَّامت  غالبية  إن 
املجتمع  كامل  احتواء  يف  تنجح  مل  كربالء 
فيه،  والفقرية  الكادحة  الطبقات  وخصوصًا 
ثقافية  ُنخب  عىل  وجهدها  عملها  زت  ركَّ بل 
وسياسية معّينة مما أّدى إىل خلق فجوة، ال تزال 
الكادحة يف املجتمع  الطبقات  بّينة، بني  آثارها 

وبني ثقافة املنظامت املدنية.
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إن أنظمة احلكم التعّسفي، ذات االجتاه احلزيب . 7
الواحد، ال تتناغم مع العمل املدين، فقد عملت 
عىل تقويضه وإقصاءه من الّساحة االجتامعية، 
الفاعلية  مدى  عىل  واضحة  داللة  ذلك  ويف 
والتأثري الذي تستطيع أن حُتدثه املنظَّامت املدنية 

يف املجتمع.

سقوط . 8 بعد  لت  تشكَّ التي  املدنية  املنظامت  إن 
تزال  ال  ولكنها  عددها  يف  كثرية  الديكتاتورية 
حمدودة التأثري يف املجتمع ألسباب أمنية وادارية 
التدّرب  إىل  بذلك بحاجة ماسة  ومالية، وهي 
بقوة  والنزول  واألزمات،  املخاطر  إدارة  عىل 
إىل احتواء كافة الّطبقات االجتامعية، الكادحة 
تؤّهلها  مجاهريية  قّوة  لتكّون  منها،  واملعوزة 

ألداء مهامها يف ظل الظروف الراهنة.

املقرتحات

املقرتحات  ذكر  من  بّد  ال  البحث،  هناية  ويف 
املجتمع  يف  املــدين  احلــراك  زخم  إلدامــة  الالزمة 

الكربالئي وجعله أكثر فاعية وإنتاجًا، ومنها:

بمفردة . 1 واملؤّرخني  الباحثني  اهتامم  رضورة 
كوهنا  عليها  الضوء  وتسليط  املدين  املجتمع 
ال  عضوية  اجتامعية  حالة  اليوم  أصبحت 

استغناء عنها.

يقوم . 2 ان  بد  ال  التارخيية،  الدراسات  ضوء  يف 
عملية  رؤية  ببلورة  واملختصّون  الباحثون 
ملنظامت  األساس  الدور  حول  فاعلية  وأكثر 
وتثقيف  نرشها  عىل  والعمل  املدين  املجتمع 

املجتمع عنها.

االغاثة . 3 من  يتّخذ  أن ال  املدين جيب  العمل  إن 
أن  أو  اجلامهري،  مع  التواصل  يف  دائاًم  منهجًا 
والغاية،  اهلدف  هي  اإلغاثية  األعامل  تكون 
بل جيب أن تنطلق املنظَّامت املدنية يف مشاريع 
وأن  واملجتمع،  الذات  وإعامر  والتنمية  البناء 
حاالت  ملعاجلة  دائم  غري  سبيل  اإلغاثة  تكون 
واألزمات  الكوارث  يف  عادة  حتدث  استثنائية 

فقط.

صبغة  عىل  الكربالئي  املجتمع  حافظ  لقد 
املدنية  تنظيامته  خــالل  من  واحلركية  الفاعلية 
ما  بنور  عملها  يف  اسرتشدت  والتي  التاريخ  عرب 
رافضة  خالدة  ثــورة  من  عليه،  املدينّة  ست  تأسَّ
للظلم واالستبداد، ومتخذة من اإلصالح منهجًا، 

.تلك هي ثورة اإلمام احلسني
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Abstract

Agriculture in general and corps gardening in specific face many challenges, some of which 
are the factors of lesion, diseases and bushes which contribute when increasing to decrease the 
production, deteriorate  the quality of the agricultural land and recess the fertile areas.

When carrying out a case study of (13200) acres of gardening areas in Al-Husseiniyah, to 
the east of the city of Karbala, it is found out that the gardening corps are negatively affected by 
several harmful damages which led to a drop in the production of fruit and citrus plants down to 
(10 kilograms) per a tree and the date palm tree to (60 kilograms). This means great loss in the 
total production of these corps and consequently causes decline of agricultural lands that may 
be left unplanted by farmers.

Some of the lesions found are date palm pollen decay and white flour disease.  
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املستخلص

يكون  يكاد  التحديات  من  العديد  خاص  بشكل  البستنة  حماصيل  وزراعة  عام  بشكل  الزراعة  تواجه 
والتي تساهم يف حال  باآلفات واألمراض واألدغال وغريها  واملتمثِّلة  احلياتية  العوامل  يف مقدمتها حتّدي 
زيادهتا إىل العمل باجتاه انخفاض اإلنتاج وتردِّي نوعّيته فضاًل عن انحسار الرقعة املكانية لألرايض املزروعة 

بمحاصيل البستنة. 

وبمساحة  كربالء  مدينة  رشقي  الواقعة  احلسينية  بستنة  بــأرايض  املتمثِّلة  الدراسة  حالة  خالل  ومن 
)132،000( دونم تبنيَّ تعّرض حماصيل البستنة إىل خماطر عديدة متثَّلت بأنخفاض معدل إنتاجية أشجار 
الفواكه واحلمضيات إىل أقّل من )10/كغم( كّل شجرة وانخفاض إنتاجية شجرة النخيل إىل أقل من )60/
كغم( وهذا يعني خسائر كبرية يف إنتاجية تلك املحاصيل، مما سّبب تراجع الرقعة الزراعية وهجرة معظم 
الفالحني وبيع أراضيهم، فضاًل عن زيادة تكاليف اإلنتاج وأن أبرز األمراض )خياس طلع النخيل والبياض 

الدقيقي(.
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املقدمة

مشاكل  احلسينية  أرايض  يف  الزراعة  تواجه 
إذ  ونوعّيته  االنتاج  كمية  مسألة  يف  م  تتحكَّ كبرية 
لنجاح  دة  املحدِّ العوامل  من  املشاكل  هذه  ُتعّد 
بعض  ان  من  وبالرغم  الــزراعــة  تلك  فشل  أو 
ُتبذل  أنه مل  إاّل  تلك املشاكل يمكن حّلها بسهولة 
حماوالت بصورة جدية لوضع احللول املناسبة هلا 
وللتخّلص منها، ومن أبرز املشاكل تعّرض نباتات 
وثامر احلمضيات والفواكه املزروعة لالصابة بعدد 
الزراعية متمّثلة باحلرشات واألدغال  من اآلفات 
كأختالل  مرضية  غري  مسّببات  إىل  بعضها  ويعود 
املاء أو يف الرتبة أو  الغذائية يف  العنارص  يف توازن 

التطّرف يف درجات احلرارة أو تلّوث اهلواء. 

إنتاجية  انخفاض  عــىل  ذلــك  انعكس  ــد  وق
وصلت  والتي  فيها  الثامر  من  الواحدة  الشجرة 
معّدالهتا إىل )10/كغم(جلميع أنواع احلمضيات 
النخيل  شجرة  إنتاجية  معّدل  بلغ  بينام  والفواكه 
عىل  الضوء  تسليط  سيتم  ولذلك  )60/كغم(، 
الدراسة  منطقة  هلا  تتعّرض  التي  احلياتية  املشاكل 
ومسبباهتا وآثارها واملساحات املكافحة واملبيدات 

املستخدمة للقضاء عليها.

مشكلة الدراسة

التساؤل  طــرح  عــىل  البحث  مشكلة  تتجه 
انخفاض  يف  تأثري  احلياتية  للعوامل  ــل  اآليت:)ه
منطقة  يف  والفواكه  احلمضيات  أشجار  إنتاجية 

الدراسة؟(. 

تاثري  )ما  اآليت:  الثانوي  التساؤل  يطرح  ثم 
اآلفــات  نشوء  يف  والبرشية  الطبيعية  العوامل 

الزراعية يف منطقة الدراسة ؟ 

أشجار  ُتصيب  التي  ــراض  األم أهم  وماهي 
احلمضيات والفواكه يف أرايض احلسينية؟

إنتاجية  يف  احلرشية  ــات  اآلف تـأثري  ومامدى 
أشجار حماصيل البستنة؟(.

فرضية الدراسة

انجاز  بعد  هيدف  مفرتضة  إجابات  الفرضية 
البحث من التوّصل إىل صّحتها، ومن هذا املنطلق 

فإن الفرضية تنطلق من األمور اآلتية:

انخفاض . 1 يف  كبريًا  دورًا  احلياتية  للعوامل  إن 
وهالك  والفواكه  احلمضيات  أشجار  إنتاجية 

اعداد كبرية منها.
يف . 2 كبريًا  تاثريًا  والبرشية  الطبيعية  للعوامل  إن 

انتشار اآلفات الزراعية يف منطقة الدراسة.
تتعّرض بساتني احلمضيات والفواكه يف املنطقة . 3

لألصابة بالعديد من اآلفات احلرشية.

هدف الدراسة

العوامل  تأثري  مــدى  إلبــراز  البحث  هيــدف 
أرايض  بستنة  حماصيل  وإنتاج  زراعة  يف  احلياتية 
اآلفات  تسّببها  التي  األرضار  مدى  وما  احلسينية 
يف  والفواكه  احلمضيات  أشجار  عىل  الزراعية 

منطقة الدراسة.
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املبحث األول:

العوامل الطبيعية املؤثرة يف نشوء اآلفات 

الزراعية لزراعة وإنتاج حماصيل البستنة 

يف أراضي احلسينّية

يف . 1 املناخية  اخلصائص  تأثري  يقترص  ال  املناخ: 
بل  فحسب  الزراعية  املحاصيل  ونضج  نمو 
بالكثري من األمراض  أيضًا إىل إصابتها  تؤدي 
كميته  نقص  إىل  وتؤّدي  باملحصول  ترّض  التي 

وتردي نوعيته.

وعىل الرغم من أن أسباب حدوث األمراض 
باملثلث  طرفًا  املناخ  يبقى  لكن  ومتنّوعة  كثرية 
املناخ  وأن  خاصة  املـــرض(  )مثلث  املــعــروف 
عنارص  من  مهام  عنرصًا  ُيشّكل  املختلفة  بعنارصه 
كفايته  منها  ويأخذ  النبات  فيها  ينمو  التي  البيئة 
من الغذاء واملاء وهو يف الوقت نفسه وسط مالئم 
لذا  النباتية  ــراض  األم من  الكثري  ونمو  لظهور 
الذي  وبالشكل  املناخية  العنارص  تّغري يف  أي  فإن 
يف  خلل  إىل  سيؤدي  النبات  نمو  عملية  يالئم  ال 
اإلنتاج الزراعي ويف النبات نفسه املتأثر بمتغريات 

العنارص املناخية)1(. 

الدراسة  منطقة  احلرارة يف  أن درجة  يتضح  إذ 
تبلغ أعىل معدالهتا يف شهر متوز بمعدل )37، 2م( 
ثم تبدأ باالنخفاض الشديد يف شهر كانون الثاين 

إذ يصل معدل درجة احلرارة فيه إىل )11، 1م(. 

كام نجد أن منطقة الدراسة ختضع إىل مؤثرات 
اجلوية  املنخفضات  إذ  اجلاف  الصحراوي  املناخ 

أيلول  ابتداًء من شهر  املتوسط  البحر  القادمة من 
من  قليلة  كميات  تسقط  وقد  مايس  هناية  وحتى 
األمطار يف بعض السنني يف شهر أيلول وحزيران 
وآب،  ــوز،  )مت الصيف  كأشهر  احيانًا  وتنعدم 
منطقة  عىل  الّساقطة  األمطار  تتسم  إذ  وأيلول( 
املجموع  بلغ  ٳذ  عامة  بصورة  بقّلتها  الــدراســة 

السنوي يف املنطقة )64، 26( ملم. 

ــزداد  ت اجلــويــة  الرطوبة  نسبة  زيـــادة  أن  كــام 
درجات  ارتفاع  مع  وخاصة  املرضية  االصابات 
ــفــاح حــيــث مــرض  ــت ــار ال ــج ــىل أش ــرارة ع ــ احلـ
النواة  ذات  عىل   )Brown rot( البني  العفن 
 )Fire blight( النارية  اللفحة  احلجريةومرض 
الرطوبة  بارتفاع  فإن  النخيل  لشجرة  بالنسبة  أما 
ذلك  عىل  يرتّتب  أمطار  بسقوط  مصحوبة  اجلوية 
من  النخيل  طلع  خلياس  املسبب  املرض  انتشار 
عن  أخرى  جهة  من  التلقيح  عملية  وإعاقة  جهة 
طريق غسل حبوب اللقاح وخفض درجة احلرارة 
الفطرية  األمــراض  انتشار  عىل  يساعد  نسبيًا.كام 
لوحظ  فقد  والثامر  اخلرضي  النمو  تصيب  التي 
واألزرق  األخرض  بالعفن  اإلصابة  نسبة  ازديــاد 
الثامر بعد الضباب واألمطار الشديدين ونجد  يف 
منخفضة  الصيف  فصل  خالل  الرطوبة  كمية  أن 
وسبب االنخفاض يعود إىل االرتفاع يف معدالت 
األمطار  انقطاع  أو  قّلة  عن  فضاًل  احلرارة  درجة 
الساقطة، وصفاء السامء خالل الصيف والعكس 
نتيجة  مرتفعة  تكون  الشتاء  فصل  خالل  صحيح 
النخفاض درجات احلرارة مع وجود املنخفضات 
إىل  فيؤّدي  املتوسط  البحر  من  القادمة  اجلوية 
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وبناءًا  الدراسة شتاًء،  منطقة  األمطار عىل  تساقط 
فيها  ترتفع  الدراسة  منطقة  أن  نجد  تقّدم  ما  عىل 
 ،37( إىل  لتصل  الصيف  فصل  يف  احلرارة  درجة 
2( يف شهر متوز مع قّلة األمطار الّساقطة وتذبذهبا 
مالئمة  بيئة  تعّد  وهذه  اجلوية  الرطوبة  وارتفاع 
واألمــراض  والبكرتيا  الفطريات  وانتشار  لنمو 
يف  والفواكه  احلمضيات  أشجار  ُتصيب  التي 

منطقة الدراسة.

أكتاف . 2 تربة  الدراسة  منطقة  يف  تسود  الرتبة: 
احلسينية  جدول  جانبي  عىل  متتّد  التي  األهنار 
وبني حسن والتي ُتعّد من أفضل أنواع الرتب 
الرتب  من  ُتعّد  إذ  انتشارًا  وأكثرها  املنطقة  يف 
جيدة الرصف وخالية من األمالح الضارةواملاء 
الذي  ارتفاعها  فيها عميق فضاًل عن  األريض 
يرتاوح بني )2-3(م من مستوى ماء النهر قد 
عمل عىل عدم تغدقها مما أدى إىل بزهلا طبيعيًا 
اآلفات  وتكاثر  لنمو  مالئمة  بيئة  وأصبحت 

احلرشية. 

املتامخة  املنطقة  األهنار  أحواض  تربة  حتتل  كام 
من  وتتباين  الطبيعية  االهنار  أكتاف  ترب  ملنطقة 
فضاًل  الغرينية  الرتب  إىل  الغرينية  الطينية  املزجيية 
منطقة  شــامل  يف  املنخفضات  تربة  انتشار  عن 

الدراسة.

منطقة . 3 يف  املياه  مصادر  وتتمثِّل  املائية:  املوارد 
واملياه  السطحية  واملياه  بمياه األمطار  الدراسة 
أمهّيتها  فإن  األمطار  ملياه  بالنسبة  أما  اجلوفية 
يف  وتسقط  ومتذبذة  فصلية  لكوهنا  حمدودة 

أهنا  إاّل  الزراعة  متطّلبات  ألتلبي  أوقات 
أما  اجلوفية  املياه  لتغذية  رئيسيًا  مصدرًا  ُتعّد 
احلسينية  بجدول  تتّمثل  فإهنا  السطحية  املياه 
وتفّرعاته الثانوية ومن خالل املشاهدة امليدانية 
املياه  قّلة  من  ُتعاين  زراعية  أراٍض  وجود  تبنّي 
املياه  عىل  اعتامدهم  إىل  أدى  مما  السطحية 
اجلوفية يف سقي أراضيهم الزراعية وأن تعّرض 
البساتني  ري  تنظيم  وعدم  للعطش  األشجار 
ُتسبب  فإهنا  املاء  من  كبرية  كميات  بإعطائها 
ضعف جذور األشجار ونمو الفطريات املسببة 

لألمراض ومنها مرض عناكب احلمضيات.

املبحث الثاني:

العوامل البشرية وتأثريها يف نشوء اآلفات 

الزراعية لزراعة وإنتاج حماصيل البستنة يف 

أراضي احلسينية

العملية . 1 الدولة: يقصد هبا االجراءات  سياسة 
التي تقوم هبا الدولة وتتضّمن جمموعة منتخبة 
املناسبة  الزراعية  اإلصالحية  الوسائل  من 
ويمكن بموجبها توفري أكرب قسط من الرفاهية 
للمشتغلني بالزراعة عن طريق زيادة إنتاجهم 
وتتمثِّل  استمراره)2(  وضامن  نوعّيته  وحتسني 
الكيميائية  املبيدات  بتقديم  الدولة  سياسة 
ملزارعي منطقة الدراسة وعمل خطة ملكافحة 
حماصيل  هلا  تتعّرض  التي  الزراعية  اآلفات 

بستنة منطقة الدراسة.
مكافحة . 2 طريقة  تأثري  يظهر  املكافحة:  طريقة 
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يتّم  التي  النتائج  خالل  من  الزراعية  اآلفات 
طرق  ُتقسم  إذ  طريقة  كّل  بعد  اليها  التوصل 
األريض  والرش  اجلوي  الرش  إىل  املكافحة 
وطريقة احلقن، وُتعّد طريقة احلقن من أحدث 
النخيل  أشجار  ملكافحة  املستخدمه  الطرق 
الرش  عن  فضاًل  الدوباس  بحرشة  املصابة 
املبيدات  لرش  الطائرات  باستخدام  اجلوي 

والرش األريض ملكافحة اآلفات احلرشية.
اإلرشاد الزراعي: من واجبات اإلرشاد تتمثَّل . 3

للفالحني  التدريبية  والدورات  بالندوات 
كنموذج  الدراسة  منطقة  يف  بستان  واختيار 
املنترشة  لألمراض  مكافحة  عمليات  لتطبيق 
الفالحني  لتشجيع  وذلك  املصابة  اشجاره  يف 
عىل االعتناء باألرض ويتّم استدعاء الفالحني 
لتوضيح هلم األمراض واهم املبيدات للقضاء 
واجلامعية  الفردية  الزيارات  عن  فضال  عليها 
الزراعية  األرايض  إىل  الزراعيني  للمرشدين 
التقنيات  استخدام  عىل  املزارعني  لتشجيع 
وإجياد  الزراعية  اآلفات  وتشخيص  احلديثة 

احللول املناسبة هلا. 

كام نجد أن اإلرشاد الزراعي يلعب دورًا مهاًم يف 
حتقيق أهداف اخلّطة الزراعية وعليه جيب الرتكيز 
األول  املعلِّم  باعتباره  الزراعي  املرشد  دور  عىل 
للفالح باستخدام الطرق احلديثة يف الزراعة ونقل 
حمّطات  اليها  تتوصل  التي  والبحوث  التجارب 
يف  الستخدامها  الفالحني  إىل  الزراعية  التجارب 

الزراعة)3(.

لألرايض  امليدانية  الزيارات  خالل  من  ولكن 

وجود  عدم  اّتضح  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية 
الفالح  تعليم  خالل  من  البرشي  باجلانب  اهتامم 
اإلرشــاد  وجهاز  الريفية  بالنشاطات  واالهتامم 
الزراعي احلايل يتّميز بضعف القدرة عىل تشخيص 
املرض وحتديد العالج فضاًل عن اقتصار معلومات 
املزارع واملهندس الزراعي عىل أنواع من األسمدة 
واملبيدات الزراعية التي ُتقّدمها الرشكات املنتجة.

يف . 4 الزراعية  اآلفات  مكافحة  إن  املايل:  الدعم 
منطقة الدراسة والتي تتمثَّل باآلفات احلرشية 
الكيميائية  املبيدات  باستخدام  تتّم  واألمراض 
للقضاء عليها ونظرًا لقّلة أو انعدام دعم الدولة 
قّلة  عن  فضاًل  الدراسة  منطقة  ملزارعي  املادي 
لذلك  الكيميائية  باملبيدات  املزارعني  تزويد 
يلجأ املزارعون إىل رشاء املبيدات عىل حساهبم 
اخلاص من أجل القضاء عىل اآلفات الزراعية 
التي باتت هُتّدد مستقبل زراعة حماصيل البستنة 
مزارعي  لدى  املال  رأس  قّلة  أن  إذ  املنطقة  يف 
يف  قدرهتم  عدم  إىل  تؤّدي  الدراسة  منطقة 
واالعتناء  والبذور  واملبيدات  األسمدة  رشاء 
دخل  مستوى  تدين  ونجد  الزراعية  باألرض 
العاملة  األيدي  بارتفاع أجور  قياسًا  املزارعني 
والري  احلراثة  من  الزراعية  األرض  خلدمة 
واملكافحة  الثامر  وجني  والتكريب  واحلصاد 
الواحدة  النخلة  خدمة  كلفة  أصبحت  بحيث 
أشجار  يف  للنخلةكام  املادي  املردود  من  أكثر 
تتطّلب االعتناء هبا  التي  احلمضيات والفواكه 

أيضًا مما ُيسبب عزوف املزارع عن خدمتها.
اخلربة الفنية: ويقصد هبا خربة األيدي العاملة . 5

ما  عىل  يعتمد  الفالح  أن  نجد  إذ  الزراعة  يف 
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ورثه من أجداده من طرق خاطئة يف استغالل 
ال  قد  زراعية  بمحاصيل  وزراعتها  األرض 
تتالئم متطّلباهتا مع ظروف املنطقة مما انعكس 
بالتايل عىل انخفاض اإلنتاج الزراعي وتدهوره 
يتمّتع هبا  التي  قّلة اخلربة  املنطقة فضاًل عن  يف 

الفالح يف مكافحة اآلفات الزراعية.

املبحث الثالث: 

العوامل احلياتية املؤثرة يف زراعة وإنتاج 

حماصيل البستنة يف أراضي احلسينّية

اليت ُتصيب أشجار احلمضيات  األمراض  أهم  أواًل: 

والفواكه

تتعّرض أشجار احلمضيات والفواكه لإلصابة 
ختتلف  التي  املرضية  اآلفــات  من  خمتلفة  بأنواع 
أماكن إصابتها للشجرة، كام ختتلف أعراضها عىل 
وتبعًا  املختلفة  تبعا النواعها  األشجار وأرضارها 
العنارص  مقّدمتها  يف  البيئية  بالظروف  لعالقتها 
نتناول  سوف  ذلك  ولتوضيح  السائدة،  املناخية 
مدى  وعىل  عليه  للتعّرف  انفراد  عىل  مرض  كّل 
انتشاره وعالقته بعنارص املناخ من درجات احلرارة 

ورطوبة وضوء الّشمس والرياح وكام يأيت:

أمراض فطرية تصيب الساق واألغصان.. 1
أمراض فطرية تصيب الثامر.. 2
أمراض فسيولوجية ناجتة من ظروف بيئية غري . 3

مناسبة.

احلمضيات . 4 أشجار  تصيب  فريوسية  أمراض 
والفواكه.

أمراض فطرية تصيب اجلذور.. 5

أشجار  هلــا  تتعّرض  التي  ــراض  األمـ ــم  وأه
احلمضيات والفواكه يف منطقة الدراسة كاآليت:

1- مرض خياس طلع النخيل

 )Aspergillusnigerkhamed(:

التي  اخلــطــرية  الفطرية  ــراض  األمـ مــن  ُيــعــّد 
يسبب  والذي  املنطقة  يف  النخيل  أشجار  تصيب 
املسمى  الفطر  يسببه  إذ  كبرية  اقتصادية  خسائر 
املرض  ظهور  ويبدأ   (MouginiellaScaettae)

مع بداية ظهور الطلع من آباط األوراق يف أواخر 
الطلع  بني  التمييز  ويصعب  الربيع  وبداية  الشتاء 
املصاب والسليم يف بداية اإلصابة ويظهر بعد فرتة 
يف اإلصابة بقع سمراء أو صدًا وتكون البقع غالبا 
يف أعىل الطلع حيث يكون هذا وقت بدء العدوى 

وحتت الليف عند قاعدة السعفة)4(.

ارتفاع 	  إن  املرض:  النتشار  املالئمة  الظروف 
انتشار  عىل  تساعد  املنطقة  يف  اجلوية  الرطوبة 
الربيع  بداية  يف  األمطار  سقوط  أن  كام  املرض 
ممايؤدي  وشّدهتا  الرطوبة  ارتفاع  عىل  تساعد 
فضاًل  واألنثوية  الذكرية  األزهار  اصابة  إىل 
عن ذلك فقد وجد ان النخيل املصاب تستمر 
النخيل  من  املرض  وينتقل  اإلصابة سنويًا  فيه 

املصاب إىل السليم مع مرور الزمن)5(.
مكافحة مرض خياس طلع النخيل: تتم عملية 	 

البنليت  بامدة  النخيل  برش  وذلك  املكافحة 
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شهر  يف  وذلك  ماء  لرت  لكل  غم(   /5  ،1(
ترشين الثاين ورّشة ثانية يف كانون االول فضاًل 
يف  الفطرية  املبيدات  من  العديد  استخدام  عن 
و  Dersoalو  Bavistinو  Benlate املكافحة 
رشتني  من  يتكّون  رش  برنامج  يف   Brestan

شهر  بعد  والثانة  الثاين  كانون  بداية  يف  األوىل 
من الرشة األوىل)6(.

املقاومة  األصناف  وزرع  غرس  يتّم  وللوقاية 
هلذا ملرض ومنها احلالوي والزهدي وقص الطلع 
استعامل  وعــدم  وحرقه  بروية  وإنزاله  املصاب 
إىل  املصاب  النخيل  يف  استعملت  التي  اآلالت 
الكربى  العناية  جيب  يشء  كّل  وقبل  سليم  نخيل 
ونشطة  قوية  لتكون  متطّلباهتا  وهتيئة  بالنخيل 
وهكذا تكون بعيدة عن اإلصابة)7( وقامت مديرية 
خريفية  بحمالت  كربالء  حمافظة  يف  الــزراعــة 
إذ  النخيل  طلع  خياس  مرض  ملكافحة  وربيعية 
بلغت املساحة الكلية املكافحة )120 دونم( وقد 
تم رش النخيل بمبيد سويفت بجرعة)6 لرتات( 
2015م  سنة  يف  أما  2014م  سنة  يف  ذلك  وكان 
لالنشغال  املرض  هذا  الزراعة  مديرية  تكافح  مل 

بمكافحة حرشة الدوباس، يالحظ اجلدول )1(.

2- مرض التدهور البطيء على احلمضيات

(slow decline of citrus): نيامتودا

األمــراض  من  البطيء  التدهور  مــرض  ُيعّد 
الديدان  ــواع  أن من  نــوع  يسببه  ــذي  ال الطفيلية 
 Tylenchulussemipenetrans واملسامة  الثعبانية 
تصل  هائلة  بأعداد  الرتبة  يف  تتواجد  التي   ،cobb

غرام  الكيلو  يف  يرقة  مليون  نصف  من  أكثر  إىل 
الواحد من تربة البستان املزروعة باحلمضيات)8(.

ويتسبب  اخلطرية  الزراعية  اآلفــات  من  ُيعّد 
احلمضيات  أشجار  عىل  البطيء  التدهور  مرض 
اجلذور  قرشة  نسيج  يف  رأسها  الدودة  غرس  عن 
والتغذية عليها ونتيجة لذلك متوت اخلاليا وحيدث 
بنّيًا  اجلذور  لون  وُيصبح  للقرشة  وانسالخ  تقّرٍح 
قامتا وتلتصق حبيبات الرتبة باجلذور مما يؤدي إىل 
موت جزء من اجلذور وبالتايل تضعف قدرهتا عىل 

امتصاص املواد الغذائية واملاء)9(.

عىل 	  األعراض  تتضح  املرض:  أعراض 
األشجار املصابة بام ييل: عىل املجموع اخلرضي 
من  اقرص  باهنا  املصابة  األشجار  تتصف  إذ 
صغرية  صفراء  واألوراق  السليمة  األشجار 
الثامر بصغرها.  باكرًا وكذلك تتصف  تتساقط 
إىل  اإلصابة  تّودي  إذ  اجلذري  املجموع  عىل 
ضعف املجموع اجلذري ويقّل حجمها قياسًا 

باألشجار السليمة)10(.
مكافحة املرض:	 

الزراعة . 1 يف  املقاومة  األصول  إستخدام 
يف  اإلصابة  من  خاليه  شتالت  واستخدام 

الزراعة.
يف حالة إصابة البساتني املزروعة يتًم إستخدام . 2

تقليل  أو  عليها  للقضاء  النيامتوديه  املبيدات 
أعدادها يف الرتبة عىل األقل)11(.
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 جدول )1( أنواع اآلفات الزراعية واملبيدات املستخدمة واملساحة املكافحة لسنة 2014

املصدر: مديرية زراعة حمافظة كربالء، قسم الوقاية، بيانات غري منشورة لسنة 2015.

 شكل )3( نسبة نوع كّل آفة من اآلفات الزراعية يف منطقة الدراسة %

املصدر: من عمل الباحثة باالعتامد عىل بيانات اجلدول رقم)1(
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3- مرض تصّمغ أشجار احلمضيات
 Gommose des citrus:

هذا  وُيصيب  الفطرية  ــراض  األمـ مــن  ُيــعــّد 
املرض أجزاء الشجرة املختلفة )اجلذور واجلذوع 
خمتلف  يف  وينترش  ــار(  واألزه والثامر  واألوراق 
الــرشوط  توّفر  عند  احلمضيات  ــة  زراع مناطق 
أيضًا  املــرض  هــذا  ويعرف  املــالئــمــة)12(  اجلوية 
ويسبب  احلمضيات  يف  البني  التعّفن  بمرض 

خسائر كبرية وخاصة أشجار النومي احلامض.

الفطر 	  ُيصيب  الرضر:  أو  اإلصابة  أعراض 
اجلذوع واجلذور القريبة من سطح الرتبة وقد 
جذع  قاعدة  عند  اإلصابة  وتبدأ  الثامر  ُيصيب 
ثم  الرتبة  سطح  من  القريبة  واجلذور  الشجرة 
الرئيسية  الفروع  تصل  حتى  األعىل  إىل  متتد 
القريبة من سطح الرتبة وتتلّون أنسجة القلف 
تكوين  مع  رأسيًا  وتتّشقق  بني  بلون  املصابة 
الواقعة  األجزاء  يف  تتصّلب  صمغية  إفرازات 
فوق سطح الرتبة وبذلك يتعّفن القلف ويمتد 
عىل  وتساعد  الداخلية  األنسجة  إىل  العفن 
الرتبة  يف  املوجودة  الثانوية  الكائنات  ذلك 
وتنبعث منها رائحة كرهية تشبه رائحة الربتقال 
املتعفن أما يف حاالت اإلصابة الشديدة فتصّفر 

األوراق وتتساقط ثم متوت الشجرة)13(.
مكافحة مرض التصّمغ: يقاوم هذا املرض عن 	 

طريق:
التطعيم عىل اصول مقاومة للمرض أ. 
الرتبة ب.  وصيانة  للشجرة  الالزمة  اخلدمات  تقديم 

وهتويتها.

األشجار ج.  جلذوع  الري  مياه  مالمسة  عدم  مراعاة 
أثناء الري.

أثناء د.  لألشجار  ميكانيكية  أرضاٍر  إحداث  جتنّب 
القيام باخلدمات احلقلية)14(.

4- مرض امليالنوز
(Melanose Disease):

وهو أحد األمراض الفطرية تتّعرض األوراق 
حيث  لإلصابة  الناضجة  غري  والّثامر  واألغصان 
تتسع  ــالوراق  ل السفيل  السطح  عىل  بقع  تظهر 
وبتقدم  مّلــاع  داكــن  بني  لون  ذات  مائية  وتصبح 
قليال  البقع  ترتفع  األوراق  نمو  واكتامل  اإلصابة 
تتساقط  وقد  باخلشونة  تشعر  باليد  ملسها  وعند 
األوراق نتيجة لذلك وكذلك تظهر اإلصابة عىل 
أيضًا  الثمرة  وتصاب  بقع  شكل  عىل  األغصان 

وتظهر عليها بقع مستديرة بنية فاحتة)15(.

هذا 	  مكافحة  يتّم  امليالنوز:  مرض  مكافحة 
وذلك  الكيمياوية  املبيدات  باستعامل  املرض 
البنليت  بامدة  التزهري  بعد  األشجار  برش 
برتكيز)1 غم /لرت( ماء أو استخدام املركبات 
برتكيز  النحاس  اوكسيد  مثل  النحاسية 

205غم/لرت. 

5- مرض لفحة )ضربة( الشمس 
(Sun burn):

ُيعّد هذا املرض غري طفييل حيث تظهر أعراض 
املرض عىل األوراق املعّرضة للشمس حيث تصفر 
األوراق العليا وجتف وتسقط وتظهر عىل الثامر بقع 
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اإلصابة  بتقدم  تتسع  اللون  بنّية  إىل  محراء  صغرية 
ثم تنكمش مناطق اإلصابة بحيث تلتصق القرشة 
باللب، وتفقد الثامر معظم عصريها ويصبح جزء 
الثمرة املقابل للشمس فاتح اللون كام تؤّثر لفحة 
الشمس عىل القلف فيتشّقق األمر الذي يؤّدي إىل 

إصابته بالفطريات الثانوية)16(. 

إذ ينترش هذا املرض يف بساتني منطقة الدراسة 
ولكن بنسبة قليلةوخاصة البساتني املكشوفة بدون 
وجود أشجار النخيل وكذلك نتيجة لعدم وجود 
أسيجة نباتية منتظمة حتّد من اإلصابة هبذا املرض.

مرض 	  املرض:  النتشار  املالئمة  الظروف 
نتيجة ارتفاع درجات احلرارة  مناخي وحيدث 
الرطوبة فضاًل عن  وشدة ضوء الشمس وقّلة 

هبوب الرياح احلارة واجلافة)17(. 

احلمضيات  ألشجار  املنظَّم  غري  الري  أن  كام 
يساعد عىل انتشار املرض يف املنطقة.

مكافحة املرض:	 

الصيف . 1 فصل  يف  وخاصة  األشجار  تظليل 
حتت  احلمضيات  أشجار  بزراعة  ينصح  وهلذا 

النخيل.

التي . 2 وثامرها  احلمضيات  أشجار  سيقان  رش 
الغربية  اجلنوبية  اجلهة  إىل  مواجهة  تكون 
بمحلول كثيف من الكلس واملاء لوقايتها من 

حرارة الشمس.

العناية بالري وعىل فرتات منتظمة)18(.. 3

6- مرض االنهيار السريع أو املوت العاجل للنخيل

(Rapid DeclineorRhizosis):

تصيب  التي  الفسيولوجية  األمراض  من  ُيعّد 
النخيل يف منطقة الدراسة إذ يظهر عادة مابني آخر 
الربيع ومنتصف الصيف ويتساقط عدد كبري من 
فحص  وعند  النمو  املكتملة  غري  اخلرضاء  الثامر 
النخيل املصاب هبذه الظاهرة وجد أن سعف قلب 
النخيل )منطقة اجلامرة( الذي مل خيرج بعد قد أخذ 
السفيل  السعف  خوص  عىل  تظهر  كام  بالذبول، 
بداية تغرّي لون السعف إىل اللون املحمر ويموت 
إىل  يستمر  ثم  السفيل  بالسعف  ابتداءًا  السعف 
النخلة وقد متتّد اإلصابة  السعف اجلديد يف قلب 

إىل الفسائل املوجودة حول النخيل)19(.

7- مرض تعّفن القمة النامية ألشجار النخيل
 (Terminal Bud Rot):

ُيعّد من األمراض الفطرية التي ُتصيب أشجار 
النخلة  قمة  بميل  املرض  أعراض  تبدأ  إذ  النخيل 
النامية  القمة  ختيس  نتيجة  اجلهات  إحــدى  إىل 
عىل  اإلصــابــة  وتظهر  ســوداء  كتلة  إىل  وحتــّوهلــا 
منه  احلديث  وخاصة  للسعف  الوسطى  العروق 
إىل  ذلك  بعد  تتحّول  بنية  دائرية  بثرات  هيئة  عىل 
اشتدت  كلام  البثرات  وتتسع هذه  األسود،  اللون 
وهتّدل  انحناء  إىل  ذلك  ويؤّدي  جتف  ثم  اإلصابة 
من  السعف  وإزالة  قطع  من  البّد  لذلك  السعف 

حول القمة النامية وحرقها)20(.
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ثانيًا: أهم احلشرات اليت ُتصيب أشجار احلمضيات 

والفواكه يف منطقة الدراسة

تتعّرض بساتني احلمضيات والفواكه يف منطقة 
احلرشية  اآلفات  من  بعدد  اإلصابة  إىل  الدراسة 
التي ُتسّبب أرضارًا متباينة يف شّدهتا وحجمها تبعًا 
لعنارص املناخ السائدة وأنواع احلمضيات املختلفة 
شاهدهتا  التي  ــرشات  احل تلك  ــواع  أن أهــم  ومــن 
الذبابة  هي  الدراسة  منطقة  يف  ميدانيًا  الباحثة 
ذبابة  احلمضيات،  عىل  الياسمني(  )ذبابة  البيضاء 
وحلم  عناكب  املتوسط(،  البحر  )ذبابة  الفاكهة 
احلمرية،  حرشة  الدوباس،  حرشة  احلمضيات، 
بأنواعها  احلـــرشات  ــذه  ه وملعرفة  ــن  امل ــرشة  ح
عىل  حرشة  كّل  بدراسة  الباحث  سيقوم  املختلفة 
منطقة  يف  ظهورها  وفرتة  نوعها  بحسب  انفراد 

الدراسة وحجم ومكان االرضار التي تسببها.

1- حشرة الدوباس على أشجار النخيل
 (Ommatissusbinotatusdeberg):

من  وُتعّد  النخيل  أشجار  ُتصيب  حرشة  وهي 
منطقة  نخيل  هُتاجم  التي  احلرشية  اآلفات  أخطر 
من  النباتية  العصارة  بامتصاص  تقوم  إذ  الدراسة 
مسببًة شحوبا  والثامر  والعذوق  واجلريد  اخلوص 
واصفرارًا يف هذه األجزاء النباتية وتفرز حوريات 
فينتج  بغزارة  العسلية  الندوة  البالغات  احلرشات 
تغلق  إذ  والثامر  السعف  يف  مبارشة  أرضارًا  عنها 
النتح،  التنفس  عملية  من  وتقّلل  الورقة  ثغور 
وينتج  الغبار،  وذرّات  األتربة  عليها  تتجمع  أو 

السعف  نسيج  عىل  بيوضها  احلــرشة  وضــع  من 
واخلوص موت هذه املناطق، وعند اشتداد إصابة 
النخيل هبذه احلرشة يف موسم مّعني فإن النخيل ال 

حيمل يف املوسم الذي يليه)21(.

فضاًل ّعام تسببه املادة الدبسية من جتمع الرتبة 
عىل التمور وإعاقة عمليات خدمة النخيل وقطف 
تتساقط عىل أشجار  الدبسية  املادة  فإن هذه  الثامر 
احلمضيات املزروعة حتت أشجار النخيل فتسبب 
جتمع األتربة ونمو الفطريات السوداء التي ُتغّطي 
الشمس  ضوء  حتجب  والتي  احلمضيات  أشجار 
الثغور  سد  عىل  فتعمل  احلمضيات،  أوراق  عن 
فتؤدي  الضوئي  الرتكيب  التنفسية وعرقلة عملية 
إىل ضعف األشجار بشكل عام وقّلة نموها فضاًل 
عن تشوه شكل أشجار احلمضيات نتيجة التصاق 
بعمليات غسل  إاّل  إزالتها  املادة هبا اليمكن  هذه 
متكرّرة ألشجار احلمضيات )22( وبالتايل فان هذه 
احلرشة ُتسّبب أرضارًا اقتصادية كبرية وكام شوهد 

ذلك ميدانيًا من قبل الباحثة.

مديرية  قامت  لقد  الدوباس:  حرشة  مكافحة 
الزراعة يف املحافظة بحمالت عدة ملكافحة حرشة 
نتيجة  عليها  للقضاء  خمتلفة  وبطرق  الدوباس 
للخسائر االقتصادية التي سببتها احلرشة إذ ُتعترب 
النوعية  رديئة  الدوباس  بحرشة  املصابة  التمور 
وهذا  السليمة  التمور  من  أرخص  بسعر  وُتباع 
بالنتيجة يؤدي إىل خسائر اقتصادية فادحة للفالح 
بسبب انخفاض االنتاجية ولذلك بادرت مديرية 
املكافحة  كانت  بحمالت  كربالء  حمافظة  زراعة 
نسبة  تصل  عندما  واخلريفي(  )الربيعي  باجليلني 
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املكافحة  بطريقة  ــك  وذل  %75 البيوض  فقس 
املبيدات  لرش  الطائرات  استخدام  بمعنى  اجلوية 
إذ كانت املساحة الكلية املكافحة هبذه الطريقة يف 
مبيد  باستخدام  دوناًم(   49422( الدراسة  منطقة 
تربيون  ومبيد  )28600لــرت(  بجرعة  اكسيامثرين 
الرش  لطريق  ولكن  لـــرت()23(   9300( بجرعة 
مساحات  تغطية  يتّم  إذ  كبرية  أمهية  بالطائرات 
مقاومة  يف  والرسعة  الدراسة  منطقة  من  كبرية 
عن  فضاًل  الوبائية  أخطارها  ومواجهة  اآلفــات 
التي  األماكن  يف  احلــرشة  عىل  السيطرة  إمكانية 
يصعب وصول آالت الرش األرضية إليها وأيضًا 

تفادي حدوث رضر ميكانيكي للنبات)24(.

حرشة  عــىل  وللقضاء  ــك  ذل مــن  وبــالــرغــم 
استخدام  إىل  الوقاية  قسم  كادر  يلجأ  الدوباس 
طريقة املكافحة األرضية إذ بلغت املساحة الكلية 
األريض  الرش  بطريقة  الدوباس  حرشة  ملكافحة 
الفاسايربثرين  مبيد  بأستخدام  دونــم(   2000(

بجرعة )400 لرت( يالحظ اجلدول )2(.

ولقد استخدم كادر قسم الوقاية طريقة أخرى 
فضال  كامل  بشكل  احلرشة  عىل  للقضاء  وحديثة 
عن الرش اجلوي واألريض أاّل وهي طريقة احلقن 
املجهري تتلّخص هذه الطريقة باستخدام الدريل 
مهر )جهاز ثاقب( املشغل بواسطة مولدة كهربائية 
ارتفاع  عىل  النخلة  جذع  يف  ثقب  لعمل  متنّقلة 
يتّم  بعدها  حوايل 1، 25 سم عن سطح األرض 
وقطره  طوله20سم  بالستيكي  انبوب  ادخــال 
حقن  يتّم  وبعدها  املثقوبة  النخلة  جذع  يف  2سم 
املبيد بواسطة حمقنة طبية ثم يتّم غلق فتحة األنبوبة 
القطن  من  قطعة  أو  جيدًا  الشمع  مادة  بواسطة 
الوقاية  قسم  موظفو  بإجرائها  قام  الطريقة  وهذه 
الوقت  ويف  الدراسة  منطقة  يف  املصابة  لالشجار 
الطريقة  هــذه  عىل  املــزارعــني  تدريب  يتّم  نفسه 

وتزويدهم باملبيدات جمانًا)25(.

وهذه الطريقة تًم استخدامها يف عام 2015م، 
املساحة  نسبة  أن  نجد   )2( اجلــدول  خالل  ومن 
منطقة  يف  ــاس  ــدوب ال ــرشة  حل املكافحة  الكلية 
الربيعي  املوسمني  وخالل  2014م  الدراسةلعام 

جدول )2( طرق مكافحة حشرة الدوباس )مكافحة الربيعية( واملساحات املكافحة لسنة 2015م

كميةاملبيد /لرت اسم املبيد املستخدمالنسبة %املساحة املكافحة/دونم طريقة املكافحة

 13400لرتتربيون10%26800 دونم الرش اجلوي 

 640 لرتاااللفاسايربمثرين1، 1%3200 دونم الرش األريض 

 383 لرتًااالكتارا88، 9%2402، 75 دونماحلقن 

14، 423-270100، 275املجموع الكيل

 املصدر: مديرية الزراعة يف حمافظة كربالء، قسم الوقاية، بيانات غري منشورة لسنة2015م.
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حرشة  مكافحة  أما   ،)%97.3( بلغت  واخلريفي 
املكافحة  فكانت  )2015م(  عام  يف  الدوباس 
الشديدة  املساحات  بتحديد  بــدأت  إذ  الربيعية 
الشديدة  املساحة  وبلغت  اإلصابة  واملتوسطة 
من  دونــم(   1000( الدوباس  بحرشة  اإلصابة 
املساحة الكلية ملنطقة الدراسة بينام بلغت املساحة 
املتوسطة اإلصابة )20000 دوناًم( وبناًء عىل ذلك 
الوقاية  قسم  كادر  قبل  من  املكافحة  طرق  بدأت 
)بواسطة  اجلوي  الرش  األوىل  الطريقة  كانت  إذ 
وانتهت  2015/4/28م  بتاريخ  الطائرات( 
الكلية  املساحة  وبلغت  2015/5/11م  بتاريخ 
املكافحة )26800( دونم باستخدام مبيد تربيون 
وُتعّد  الثانية  الطريقة  أما  لرت.   )13400( بجرعة 
إذ  الرش األريض  أال وهي  للرش اجلوي  مكملة 
دونم   )3200( املكافحة  الكلية  املساحة  بلغت 
 )640( بجرعة  مبيدااللفاسايربمثرين  باستخدام 

لرتا.

املصاب  النخيل  أشــجــار  حقن  طريقة  ــا  أم
طرق  افضل  من  تعترب  التي  الــدوبــاس  بحرشة 
بالطرق  قياسا  نسبة  أعىل  احتلت  فقد  املكافحة 
بطريقة  املكافحة  املساحة  نسبة  بلغت  إذ  اعــاله 
احلقن )88،9%( بعدد نخيل حمقونبلغ )95750( 
ونتيجة طرق   )2( اجلدول  نخلة. يالحظذلك يف 
املكافحة )اجلوي واألريض واحلقن( للقضاء عىل 
حرشة الدوباس ظهرت بعد استطالع كادر قسم 
قتل  نسبة  أن  تبنيَّ  وقد  املصابة  لألشجار  الوقاية 
احلرشة بعد 24 ساعة وصلت اىل81 % يف شعبة 

زراعة احلسينية و78% يف شعبة زراعة عون.

2- حشرة احلمرية
 (BatrachdraAmydraula):

من أخطر احلرشات وأكثرها انتشارًا يف بساتني 
منطقة الدراسة إذ تسمى هذه احلرشة بأسامء عدة 

شكل )4( نسبة كّل طريقة من طرق مكافحة حشرة الدوباس %

من عمل الباحثة باالعتامد عىل اجلدول )2(.
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حملية ومنها )احلشفة( و)احلمرية( واحلرشة كاملة 
تكون هبيئة فراشة صغرية احلجم لوهنا أسمر وعىل 
األجنحة خطوط وسطية طولية لوهنا رمادي تضع 
األنثى البيض فرديًا عىل الّشامريخ حيث يفقس بعد 
أسبوع وخترج منه يرقات تقوم بثقب قرشة الثمرة 
بالقرب من القمع أو حتته قلياًل وتتغّذى الريقة عىل 
بعض حمتويات الثمرة التي مازالت خرضاء كروية 
الشكل فتجّف الثمرة نتيجة لذلك وتصبح حممرة 

متحّشفة ومن هذا املظهر اشُتق اسم احلرشة)26(.

تسقط معظم الثامر املصابة يف طوري )اجلمري( 
القسم  ويبقى  وزهنا  لثقل  األرض  عىل  واخلــالل 
عىل  مشاهدته  ويمكن  بالشامريخ  معلقًا  اآلخــر 
املصابة  الثامر  عىل  التعّرف  ويمكن  كام  األرض، 
برباز احلرشة  مملوء  ثقب صغري  عن طريق وجود 
اخلستاوي  متور  وُتعّد  حريرية  خيوط  منه  وخترج 
لإلصابة  حساسية  األصناف  أشد  من  والتربزل 
احلرشة  هذه  مكافحة  ويتّم  احلــمــرية)27(  بحرشة 
املساحة  بلغت  إذ  األرضــيــة  املكافحة  بطريقة 
دونم   )600( الدراسة  منطقة  يف  املكافحة  الكلية 
باستخدام مبيد كربيث زراعي بجرعة 700 كغم.

3-حّفارساق النخيل
JebusaeaHammershmidti  

(cerambycidacoleoptera)

حّفار  مثل  احلّفارات  من  عددًا  النخيل  هتاجم 
النخيل اجلاميل ذو القرون القصرية وحفار سعف 
ساق  حفار  هو  احلفارات  هذه  أهم  لكن  النخيل 
مجيع  يف  ينترش  الطويلةالذي  القرون  ذو  النخيل 

من  اإلصابة  شّدة  وختتلف  النخيل  زراعة  مناطق 
ساق  حّفار  يرقات  ُتصيب  إذ  أخرى.  إىل  منطقة 
النخلة كافة بال استثناء وإن كانت  النخيل أجزاء 
وبضمنها  آلخر  جزء  من  اإلصابة  نسبة  ختتلف 
احلامل الثمري )العرجون( وتؤّدي اإلصابة أيضًا 
إىل إفراز الشجرة موادًا صمغية عند منطقة التغذية 
تقليل  إىل  احلرشة  هبذه  اإلصابة  تــؤّدي  وعموما 
جرة وانخفاض انتاجيتها من التمور واىل  عمر الشَّ
انخفاض نوعية اخلشب عند استعامله يف الصناعة 
هذه  ملكافحة  فعالة  طريقة  توجد  وال  والبناء)28( 
تقليل  يمكن  ولكن  ــارض  احل الــوقــت  يف  ــة  اآلف
اآلتية  اإلجــراءات  بعض  إتباع  حالة  يف  اإلصابة 
واالعتدال  تسميدها  خالل  من  األشجار  كتقوية 
أشجار  بني  الــزراعــة  مسافات  ــادة  وزي الــري  يف 
ً أن األشجار  النخيل واألخري يقلل الرطوبة علام 
احلرشة  هذه  رضر  من  تعاين  واملهملة  الضعيفة 
بني  النخيل  بتكريب  ينصح  كام  كبرية)29(،  بدرجة 
عىل  القضاء  يف  يساعد  التكريب  ألن  وآخر  حني 
الكثري من يرقات وبيض هذه احلرشة، وللمكافحة 
 )BeauveriaBassiana( الفطر  يستخدم  احليوية 
وبذلك  احلــرشة  هــذه  يرقات  عىل  يتطّفل  الــذي 
تتوّقف الريقة املريضة عن التغذي واحلركة تدرجييًا 
وبالتايل موهتا ويمكن استخدام هذا الفطر كطريقة 

يف املكافحة إذا ما توّفرت مستلزمات إنتاجه)30(.

4 - عنكبوت الغبار أو عنكبوت التمر

(paratetranychusafrasiticus):

ُيعّد من اآلفات الشديدة اخلطورة التي تصيب 
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الدراسة ويكون احللم )العنكبوت(  نخيل منطقة 
سطح  عىل  دقيقة  خيوطًا  وينسج  اللون  حلمي 
الثمرة يف مرحلة )الچمري( واخلالل ويمكن رؤية 
اخليوط بالعني املجّردة غري أن العنكبوت يصعب 
رؤيته لصغر حجمه، أما يف حالة اإلصابة الشديدة 
فيرتاكم  العذوق  من  وجــزءًا  الثامر  النسيج  يعّم 

الغبار عىل شبكة اخليوط ويعطيها لونا مغربا. 

هو  العنكبوت  هذا  عن  الناجتة  األرضار  ومن 
خدش ومّص عصارة خالل قرشة الثمرة فتصبح 
طبيعية  بصورة  والتنمو  مغربة  متصّلبة  القرشة 
وتشتد  البرشي  لالستهالك  صاحلة  غري  وتكون 
اإلصابة تدرجييًا يف شهري متوز وآب وقد متتّد إىل 

أواخر أيلول يف األصناف املتاّخرة النضج)31(.

الساير(  )ألــزهــدي،  التمور  أصناف  وُتــعــّد 
مع  بالقياس  الغبار  بعنكبوت  قليلة  إصابتها 
واجليجاب،  والــربحــي  واحلـــالوي  أخلـــرضاوي 
وهناك رابطة قوية بني شّدة اإلصابة وانتشار هذا 
أشهر  يف  الرياح  هذه  هبوب  كثرة  وبني  املــرض 
الرياح  هذه  وتكون  وآب  ومتوز  حزيران  الصيف 
مرتبة، أما املكافحة فتتم بواسطة نثر زهر الكربيت 
املغربة)32(،  العذوق  عىل  اليدوية  املنافخ  باستعامل 
عنكبوت  بحرشة  يصاب  الــذي  النخيل  ان  كام 
الذائبة  السكريات  نسبة  فيها  تقل  فالتمور  الغبار 
وتكون غري ناضجة بصورة جيدة وحتى الناضجة 
وتستخدم  البرشي  لالستهالك  صاحلة  التكون 
)أبو  حمليًا  عليها  ُيطلق  حتى  للحيوانات  كعلف 

غبري()33(.

5 - ذبابة اليامسني على احلمضيات )الذبابة البيضاء(

(DiaburodesCitri):

بشكل  ظهرت  التي  اآلفــات  أخطر  من  ُتعّد 
قبل  من  ُشخصت  والتي  2001م  عام  يف  وبائي 
إىل  أّدت  قد  الياسمني  ذبابة  أن  علاًم  روما  جامعة 
وكامالت  حوريات  قيام  نتيجة  األشجار  تدهور 
لــألوراق  النباتية  العصارة  بامتصاص  احلــرشة 
الندوة  من  كبرية  لكميات  إفــرازهــا  عن  فضاًل 
العسلية املغطية لسطح األوراق والتي تعترب وسطًا 
مناسبًا لنمو األعفان وجتمع األتربة وبالتايل تصبح 
األوراق ومن  الضوئي يف  الرتكيب  لعملية  مثبطة 
اإلصابة  شّدة  وختتلف  وسقوطها  اصفرارها  ثم 
مابني  ترتاوح  إذ  ألخرى  منطقة  من  احلرشة  هبذه 
اخلدمة  عمليات  عىل  اعتامدًا  والشديدة  اخلفيفة 
املنفذة يف البستان)34( ولوصف احلرشة فهي ذبابة 
صغرية احلجم واألجنحة مغّطاة بامدة رقيقة بيضاء 
أما البطن فهو اصفر اللون والرأس والصدر بني 

غامق.

مكافحة  	 تتم  الياسمني:  ذبابة  حرشة  مكافحة 
الالزمة من  الزراعية  بتطبيق اخلدمات  احلرشة 
األعشاب  ومكافحة  وري  وتسميد  تقليم، 
والفرمونية  اللونية  املصائد  واستخدام 
استخدام  عن  فضال  الكاملة  للحرشة  اجلاذبة 
الذبابة  والزالت  املتطّفلة)35(  املفرتسات 
يف  للمختصني  كبريًا  حتديًا  ل  ُتشكِّ البيضاء 
جمال وقاية املزروعات يف العراق بحكم طبيعة 
اشارت  وقد  احلرشه  هذه  وحياتية  سلوكية 
معدل  أعىل  بأن  العراق  يف  املنّفذة  الدراسات 



218

اثر العوامل احلياتية يف زراعة وانتاج حماصيل البستنة

هو  والاللنكي  الربتقال  أشجار  عىل  للبيوض 
يف شهري حزيران وأيلول وأقل معدل هلام كان 
أشجار  وتعترب  األول  وكانون  آذار  شهري  يف 
إصابة  األشجار  أكثر  من  والاللنكي  الربتقال 
يف   )1( اجلدول  من  ويالحظ  احلرشه)36(  هبذه 
يف  املكافحة  املساحة  أن   )192( رقم  صفحة 
بلغت )750  الدراسة يف عام 2014م  منطقة 
دوناًم( باستخدام مبيد برتيوس بجرعة )150 
البيضاء ففي  الياسمني  لرتًا( أما مكافحة ذبابة 
عدة  مبيدات  باستخدام  كانت  2015م  عام 
الكلية  املساحة  فكانت  احلرشة  عىل  للقضاء 
املكافحة )1983دوناًم( وذلك باستخدام مبيد 

األريزون ومبيد األسرت ومبيد الربتيوس.

6- ذبابة الفاكهة )ذبابة البحر األبيض املتوسط(

)CeratitsCapitataWied):

احلمضيات  ثامر  تصيب  التي  احلــرشات  من 
املبكرة واملتأّخرة النضج وكلام زادت محوضة الثامر 
وتنترش  ــه)37(.  اآلف هبذه  اإلصابة  احتامل  قّل  كّلام 
أشجار  وتصيب  الدراسة  منطقة  يف  الفاكهة  ذبابة 
هبا،  بليغة  أرضارًا  وتلحق  والفواكه  احلمضيات 
يرتاوح  ذبابة  أهنا  وجد  الكاملة  احلرشه  ولوصف 
والمعة  متصلة  غري  واألعني  مم   6-4 من  طوهلا 
ببقع  حماط  اللون  فيض  والصدر  بني  لون  وذات 
سوداء أما األجنحة فعريضة والبطن عريض أيضًا 

ومنتفخ ذو لون بني مصفر)38(.

الرضر وأعراض االصابة: إن أعراض اإلصابة  	
يمكن مشاهدهتا مع بداية اإلصابة حيث تظهر 

ثقب  بعد  اخلرضاء  القرشة  عىل  صفراء  بقعة 
ألثمره  فتح  وعند  البيض،  وضع  بآلة  القرشة 
نه واملتخمرة نتيجة  املصابة ُتشاهد املناطق املتعفِّ
ونتيجة  البيض  وضع  اثناء  البكرتيا  لدخول 
الذي  والرباز  الريقات  حتفرها  التي  لألنفاق 
عىل  الثامر  تسقط  اإلصابة  وبتقّدم  فيها،  ختلفه 
الريقات)39(.  تعّذر  بداية  مع  أو  قبل  األرض 
وأثناء املشاهدة احلقلية يف منطقة الدراسة فقد 
الفاكهة  ذبابة  حرشة  أرضار  الباحثة  شاهدت 
الذي  الرضر  ومدى  العرموط  شجرة  عىل 

اصاب ثمرة العرموط من جراء احلرشة.
مكافحة ذبابة الفاكهة: تتّم عملية مكافحةحرشة  	

ذبابة الفاكهة بعدة طرق ومن امهها:
طرق وقائية وذلك بعدم استرياد الثامر املصابة . 1

هبذه آالفه)40(. وادخال األعداء احليوية والقيام 
االول  ترشين  شهري  خالل  البساتني  بري 
داخل  املوجودة  العذارى  عىل  للقضاء  والثاين 

الرتبة.
املصابة . 2 الثامر  بجمع  وذلك  زراعية  طرق 

واملتساقطة واتالفها أو دفنها)41(.
احلرشات . 3 قتل  بقصد  توّجه  الكيميائية  طرق 

البيض ومن ثم توّجه ضد  الكاملة قبل وضع 
وعادة  الثامر  داخل  الفقس  احلديثة  الريقات 
عىل  رشًا  دايمثوات  احلرشي  املبيد  يستخدم 
املبيد  رش  بعدم  التنويه  جيب  ولكن  الثامر 
هلذا  جدًا  حساسًا  لكونه  وذلك  املشمش  عىل 
الفاكهة  ذبابة  حرشة  مكافحة  أما  املبيد)42( 
املصائد  باستخدام  كانت  الدراسة  منطقة  يف 
من  األكرب  القسم  من  للتخلص  احلرشية 
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جاكسون  مصائد  استخدام  تّم  إذ  احلرشات 
ومصائد تفري من قبل كادر قسم الوقاية.

:)Aphids( 7-حشرة املن

هتاجم  التي  احلرشية  اآلفــات  أخطر  من  ُتعّد 
إىل  وأدت  الدراسة  منطقة  والفواكه  احلمضيات 
انخفاض  إىل  أدى  مما  كبرية  بنسبة  الثامر  تلف 
هذه  متتّص  إذ  نوعّيته  ــرّدي  وت الزراعي  االنتاج 
يف  احلديثة  األوراق  من  النباتية  العصارة  احلرشة 
وذلك  كبرية  تكون  األرضار  أن  إاّل  قصرية  فرتة 
عندما  الربيع  يف  النمو  بدأ  فرتة  يف  حتدث  ألهنا 
تكون احلاجة للمواد الغذائية كبرية فضال عن ان 
الضعف والتشّوه  األوراق احلديثة سوف يصيبها 
نتيجة وجود هذه احلرشات عليه. كذلك فان هذه 
احلرشات تفرز مادة عسلية تكون مناسبة جدا لنمو 
احلرشات والفطريات وتراكم االتربة والغبار عىل 

األوراق)43(.

8-حشرة حفار اوراق احلمضيات

(aim phyllocnistiscitrellast):

وهي فراشة صغرية جدًا لوهنا بني أسمر تضع 
بيوضها عىل السطح السفيل لالوراق احلديثة افرادا 
الريقات  وتدخل  القديمة  األوراق  والتصيب 
مبارشة يف الورقة بني طبقتيها وحتدث نفقا متعّرجًا 
احلرشة  تسّمى  كام  منه)44(.  والخترج  فقط  واحدًا 
بحافرة األنفاق وذلك ألن الريقة تقوم بعمل نفق 
سطحها  أو  العلوي  الورقة  سطح  عىل  هلا  ثعباين 
باالتساع  يأخذ  ثم  ضيقًا  النفق  هذا  ويبدأ  السفيل 

يلتف  أن  ويمكن  بالعمر،  تقدمها  مع  التدرجيي 
ويكون  الثعبان،  يشبه  بام  عّدة  مّلرات  النفق  هذا 
لون هذا النفق فضيًا المعًا، وتكون الريقة مرتبطة 
الورقة)45(. سطح  من  واحدة  وبجهة  واحد  بنفق 
املكافحة  أسلوب  احلرشة  مكافحة  يف  ويستخدم 

املتكاملة من خالل مايأيت)46(:

اجراء . 1 وعدم  لألشجار  معتدل  تقليم  إجراء 
التقليم اجلائر كونه حُيّفز النمو الكثيف احلساس 

لإلصابة باحلرشة.
النموات . 2 ظهور  من  للتقليل  املتوازن  الري 

الطرية احلساسة لإلصابة.
استخدام األعداء احليوية للحرشة.. 3
وبالتايل . 4 للذكور  اجلاذبة  الفرمونات  استخدام 

منع تلقيح األناث.

الكيميائية  املبيدات  استخدام  عــن  فضاًل 
باستخدام مادة الباراثيون أو ديازينون وذلك بعد 
عرشة  إىل  اسبوع  بحوايل  احلديثة  األوراق  ظهور 
عدم  الدراسة  منطقة  مزارعو  ويؤّكد  أيـــام)47(. 
مكافحة  لوحدها يف  الكيمياوية  املكافحة  جدوى 
أبــدت  التي  احلمضيات  أوراق  حفار  ــرشة  ح
يستمر  ومل  الكياموية،  املبيدات  من  لكثري  مقاومة 
احلرشة  هذه  عىل  املستخدمة  املبيدات  أقوى  تأثري 
كمبيد )الالنيت( إاّل لبعض أيام قليلة ترتاوح بني 

)3-7( أيام.

:)Definition( ثالثا: احلشائش واألدغال

النامية  النباتات  بأهنا  األدغال  نباتات  ُتعّرف 
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تلقاء  تنمو من  التي  النباتات  أي  يف غري حمّلها)48( 
وُتعّد هذه  زراعتها  اإلنسان يف  تدّخل  نفسهادون 
املشكلة من املشاكل اخلطرية التي ُيعاين منها الكثري 

من الفالحني يف منطقة الدراسة. 

نباتات  أن  امليدانية  الــدراســة  من  تبنّي  وقــد 
احللفا والثيل والشوك والداتورة منترشة فيبساتني 
إن  علميا  ثبت  وقد  الدراسة  منطقة  مقاطعات 
بعض أنواع األدغال إاّل وهو )احللفا( تفرز مواد 
كياموية حتّد من نمو املحاصيل الزراعية. أما املبازل 
فتنترش فيها كميات كبرية من األدغال وتتمثل هذه 
عن  فضال  ــربدي  وال القصب  بنباتات  ــال  األدغ
وقد  )الشمبالن(  وهي  إاّل  مائية  ادغــال  انتشار 
قامت بعض الفرق التابعة ملديرية املوارد املائية يف 
املحافظة بحملة تطهري جدول احلسينية والقنوات 
املتفرعة منه للقضاء عليه. وأن نمو هذه األدغال 
جاء نتيجة لإلمهال الزراعي يف السنوات املاضية. 

مصادر األدغال:

تعود  الدراسة  منطقة  املوجودة يف  االدغال  إن 
خالهلا  من  وتنترش  تنمو  التي  املصادر  من  لعدد 
والتي تّم التوصل اليها من خالل املقابلة امليدانية 

مع عدد من املزارعني وأصحاب البساتني:- 

زراعتها . 1 املراد  الرتبة  حتتوي  قد  البستان:  تربة 
بأشجار البستان عىل كميات من بذور األدغال 
القديمة التي يكون قسم منها يف حالة السبات 
املالئمة  الظروف  توفر  لعدم  طويلة  لسنني 
توافر  حال  البذور  تلك  تنبت  ولكن  لنموها، 
وأعشاب  نباتات  مكّونة  املالئمة  الظروف 

األدغال املعروفة. كام قد حتتوي الرتبة عىل قطع 
مصدرا  وتكون  تنبت  أن  يمكن  التي  اجلذور 

النتشار العديد من األدغال املعمرة.
نقل . 2 عند  والفواكه:  احلمضيات  شتالت 

الشتالت من مكان آلخر فإنه ينتقل معها بعض 
بالرتبة  العالقة  األعشاب  وجذور  البذور  من 

املحيطة بالشتالت إىل املكان اجلديد.
من . 3 عديدة  أنواعًا  الري  مياه  حتمل  الري:  مياه 

داخل  إىل  تنقلها  التي  اجلذور  وقطع  البذور 
يف  فتنمو  البستنة  بمحاصيل  املزروعة  األرض 
الظروف  توفر  حال  هلا  املنقولة  األرض  تلك 

املالئمة.
العضوية . 4 األسمدة  حتتوي  العضوية:  األسمدة 

التي تنمو  أنواع عديدة من بذور األدغال  عىل 
بعد إضافة هذه األسمدة إىل شتالت وأشجار 

احلمضيات.

أرضار األدغال عىل املحاصيل الزراعية:

التي  للمزروعات  تسّببها  أرضارًا  لألدغال  ان 
تنمو معها وهي تتمثل باآليت:

ملشاركتها . 1 االنتاج  وقّلة  النبات  نمو  ضعف 
للمحصول الرئيس ومزامحته يف الغذاء والضوء 

واملاء.
زيادة  . 2 عىل  الزراعية  اآلفات  هذه  تعمل 

أن  إىل  املصادر  ُتشري  إذ  املائية  الضائعات 
النتح  طريق  عن  املاء  من  األدغال  ماتطرحه 
سطح  من  تفقده  عام   )%40-30( بني  يرتاوح 

املاء مبارشة )49(.
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احلرشات . 3 عليه  تعيش  آمنًا  مأوى  تكون 
ومسببات األمراض النباتية.

بعض . 4 واختفاء  لنمو  بيئة مالئمة  األدغال  مُتّثل 
الصيف  فصل  خالل  شوهدت  إذ  احلرشات، 
الشمس  وضوء  العالية  احلراة  درجات  حيث 
بعض  جلوء  القليلة  النسبية  والرطوبة  الشديد 
داخل  نفسها  محاية  إىل  احلرشات  من  أنواع 

االدغال)50(.
التي . 5 واملبازل،  الري  قنوات  يف  األدغال  نمو 

تؤّدي إىل انسدادها وإعاقة حركة املياه فيها، مما 
ذلك  يتّطلب  مما  الري،  عمليات  تأخري  تسبب 

أعامالً إضافية إلزالتها.

ان  أيضًا  الــدراســات  تؤّكد  ذلــك  إىل  أضــف 
الصغرية  األشجار  مع  مبارشة  تتنافس  األدغــال 
اوكسيد  وثاين  االولية  واملــواد  الرتبة  رطوبة  عىل 
وجعل  األشجار  نمو  عىل  يوثر  وهذا  الكاربون 
عىل  األدغال  ارضار  إىل  بالنسبة  اما  بطيئا  نموها 
اقل قياسا  تاثريها  العمر فيكون  الكبرية  األشجار 
عىل  تأثريها  ينعكس  ولكن  الصغرية  باألشجار 

خفض احلاصل والنوعية.

مكافحة األدغال:
نظرًا لألرضار الكبرية التي تسببها األدغال عىل 
أشجار احلمضيات والفواكه والتي يعادل رضرها 
األرضار النامجة عن احلرشات واالمراض معًا البد 
وبشكل  عليها  للقضاء  عدة  بطرق  مكافحتها  من 
هنائي، ولكن نجد أن عملية مكافحة األدغال يف 
البساتني  يف  وذلك  ناجحة  عملية  تكون  البساتني 
املزروعة فيها ألشجار بطرق منتظمة بحيث يمكن 

داخلها وخاصة  املرور  العزق  للساحبات واآلت 
اذا ما ُأحسن استخدام اآللة يف الوقت املناسب من 
البستان  النامية يف  أنواع األدغال  املوسم وحسب 
وخصوصًا  املساوئ  بعض  العزق  لعملية  ولكن 
العزق  اآلت  ُتسبّبها  التي  بـــاألرضار  مايتعّلق 
للجذور السطحية لالشجار التي مازالت صغرية 
األدغــال  بــذور  جتلب  ذاهتــا  بحّد  العملية  وهــذه 
عدم  يفضل  لذلك  السطح  إىل  الرتبة  أعامق  من 
مع  متارس  بل  العزق  عمليات  عىل  كليًا  االعتامد 
األساليب األخرى، أما عملية احلش فإهنا ممارسة 
النامية عىل حافات  األدغال  للتخّلص من  شائعة 
النامية  األدغــال  وكذلك  البساتني  يف  األسوجة 
بعضها  عن  األشجار  تفصل  التي  املساحات  يف 
فضاًل عن استخدام املبيدات الكيميائية ومن أمهها 
التي  املرشات  طريق  عن  وذلــك   )Paraquat(
ملنع وصول  واقية  فيهاعىل  الرش  حتتوي خراطيم 
واألغصان  الفتية  األشجار  سيقان  عىل  ــرذاذ  ال

القريبة من سطح الرتبة)51(.

 والبّد من توفري املبيدات الكيمياوية للتخّلص 
من األدغال التي أثبتت نجاحًا يف مكافحة نباتات 
أب،  وجراوند  )جالسفيد،  املبيد  ومنها  القصب 
بسهولة  تتّميز  إذ  والدواليت(،  وكاليفوسيت، 
ويمكن  ــدودة،  حم اجلانبية  وأرضارهــا  استعامهلا 
لو  فيام  القصب  نباتات  عىل  القضاء  خالهلا  من 
نجد  ولكن  مــدروس.  علمي  بشكل  استعملت 
أسلوب  يستعمل  املزارع  بأن  الدراسة  منطقة  يف 
أن  منه  اعتقادًا  واحللفا،  القصب  نباتات  حرق 
وعدم  األدغــال  بــذور  حرق  إىل  سيؤّدي  حرقها 
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نموها يف املواسم الالحقة، وهذا األعتقاد خاطيء 
ثم  الرتبة  يف  ستبقى  واحللفا  القصب  نباتات  ألن 
إذ  وبكثافة،  الالحق  املوسم  يف  النمو  إىل  تعود 
امام  املجال  يفسح  العليا  النبات  أجزاء  حرق  إن 
ثم  ومن  الشمس  ألشعة  للتعّرض  الرابزومات 
نموها برسعة)52(. كام أن أسلوب احلرق يؤدي إىل 
احلرشات  موت  بسبب  الرتبة،  خصوبة  أضعاف 
للرتبة  خصوبة  تضيف  كانت  التي  والبكرتيا 
وبطرق خمتلفة، لذلك ال ينصح باستعامل أسلوب 
منطقة  أهايل  لدى  حديث  توّجه  وهناك  احلرق، 
أوالً  جدواه  لعدم  األسلوب  هذا  لرتك  الدراسة 
وآثاره السلبية يف الرتبة ثانيًا، وأيضًا البّد من دعم 
اجلهود الفردية التي متارس من أجل القضاء عىل 
نباتات القصب واألدغال، وذلك من خالل توفري 
آالت احلراثة واملكائن وختفيض أجور عملها، أما 
من  حُتّدد  أن  فيفضل  ومواعيدها  احلراثات  عدد 

اجلهات املعنية.

رابعًا: القوارض

واجلــرذ  النروجيي  ــرذ  واجل املنزيل  الفأر  ُيعّد 
االسود من أكثر األنواع انتشارا يف منطقة الدراسة 
يزداد  اخلطرة  ــواع  األن من  األســود  اجلــرذ  ويعد 
أنواع  تلف  يسبب  والذي  عام  بعد  عامًا  خطورة 
خمتلفة من الثامر، وتبدأ إصابته عىل ثامر املشمش ثم 
ينتقل إىل ثامر الرمان ثم ثامر احلمضيات ويبدو ان 
سبب ارتفاع تلك اإلصابة هلذا النوع من القوارض 
عاما بعد عام يرجع إىل طبيعة بعض بساتني املنطقة 
من حيث زراعة أنواع خمتلفة من الفاكهة وال سيام 

إذ يميل هذا اجلرذ  النخيل  املزروعة حتت أشجار 
للمعيشة والتكاثر عىل قمة النخيل وعىل جذوعها 
األرضية  الرطوبة  كانت  إذا  الرتبة  سطح  وقرب 
مالئمة له، وُتعّد قمة النخيل املأوى املفضل له ويف 
النخيل وكام حصل يف بعض  إمهال أشجار  حالة 
إزالة السعف اجلاف والكرب  السنوات من عدم 
فإهنا يف هذه احلالة توفر املسكن املالئم هلذا النوع 
من القوارض والتي تساهم يف زيادة نموه وانتشاره 
كبرية  أرضار  وللقوارض  أرضاره.  زيادة  وبالتايل 
آذار  شهر  خالل  والفواكه  احلمضيات  ثامر  عىل 
درجات  بدء  وعند  نضوجها  بعد  الثامر  هتاجم  إذ 
احلرارة باالرتفاع يف موسم الربيع عندما يتوافر هلا 
الغذاء املناسب مع بدء حفر أنفاقها داخل الرتبة.
وشوهد أن القوارض ُتفّضل حفر أنفاقها يف ترب 
فيها األدغال بصورة مستمرة  تنمو  التي  البساتني 
تّوفر هلا احلامية من درجات  واملهملة وذلك ألهنا 
احلرارة املرتفعة وأشعة الشمس الشديدة، كام أهنا 
أو  قّلة  شوهد  بينام  رطبة،  تربتها  بقاء  عىل  حتافظ 
انعدام تواجدها يف ترب البساتني التي يعتنى هبا، 

وتزال أعشاهبا بصورة مستمرة.

املواد  استخدام  من  البّد  القوارض  وملكافحة 
نجاح  ويعتمد  عليها  للقضاء  الطاردة  الكيميائية 
هذه املواد الكيميائية عىل مدى حتّسس القوارض 
البد  وكذلك  الطعوم  أو  الرائحة  من  ونفورها 
ارتــفــاع  فعند  املناسب  الــوقــت  يف  نــرشهــا  مــن 
درجات احلرارة وزيادة شدة ضوء الشمس ختتبئ 
الرتبة  السيام  الرتبة  داخــل  انفاق  يف  القوارض 
فنجدهاتتسلق  الشتاء  أما يف فصل  الرطبة  الّطينية 
أشجار النخيل وختتبئ بني اليافها وكرهبا جتنبًا من 
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اما  احلرارة،  درجات  وانخفاض  األمطار  سقوط 
فباستخدام  القوارض  ملواجهة  األخرى  الطرق 
يف  استخدامه  تــّم  ما  وهــذا  هبا  للفتك  الكالب 
القوارض  عىل  القضاء  تّم  وفعاًل  الدراسة  منطقة 
املنترشة يف املنطقة والتي سببت أرضارًا كبرية عىل 
أشجار احلمضيات والفواكه بكّل أنواعها. وتوكد 
مكافحة  املمكن  من  بــأن  الزراعية  الــدراســات 
احلراثة  وتشمل  ميكانيكية  بطريقة  الــقــوارض 
باملاء  البستان  غمر  أو  الزراعية  لالرض  العميقة 
مما جيرب القوارض عىل اخلروج بعد هتديم مالجئها 
الطريقة  هلذه  ولكن  والغرق  االختناق  من  ختّلصًا 
آثارًا سلبية لذلك وجدت طريقة املصائد ملكافحة 

القوارض أفضل من سابقتها )53(.

املبيدات  باستخدام  أّكد  فقد  الوقاية  قسم  أما 
اخلاصة للقضاء عىل القوارض ومنها مبيد الستورم 

ومبيد فوسفيت الزنك. 

وبعد أن تعّرفنا عىل أهم األمراض واحلرشات 
إنتاج  عىل  واملؤثرة  الدراسة  منطقة  يف  الشائعة 
حماصيل البستنة وكذلك األدغال النامية يف بساتني 
ثامر  أتلفت  التي  والقوارض  الزراعية  املقاطعات 
عىل  الباحثة  استطلعت  فقد  والفواكه  احلمضيات 
أشجار  من  عيِّنات  أخذت  وقد  الدراسة  منطقة 
عليها  يبدو  التي  أو  املصابة  والفواكه  احلمضيات 
أو بفعل حرشة وبأنواع حمددة من خمتلف  املرض 
للتعرف  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية  املقاطعات 
تلك  تصيب  التي  ــرشات  واحلـ ــراض  األمـ عــىل 
األشجار وبالتايل التعّرف عىل األسباب التي أّدت 
إنتاجها  انخفاض  أو  موهتا  أو  الشجرة  ذبول  إىل 
رغم توّفر الظروف الطبيعية املالئمة لنموها وأيضًا 

البحث  الستكامل  كان  العّينات  أخذ  دوافع  من 
احلمضيات  إنتاج  انخفاض  ترّدي  أسباب  حول 
للفصول  استكامال  الدراسة  منطقة  يف  والفواكه 
تسعة  من  العينات  كانت  ذلك  عىل  وبناًء  السابقة 
من  العينات  أخذ  وتم  الدراسة  منطقة  يف  مواقع 
أوراق الشجرة املصابة وأحيانًا من الساق وأحيانًا 
أخرى من سعف النخيل أما اختيار مواقع ألخذ 
أخذت  وقد  عشوائية  بطريقة  كان  النبات  عينّات 
ورشقها  وجنوهبا  املنطقة  شامل  من  االعتبار  بنظر 
قبل  كان  العّينات  نامذج  أخذ  وقت  أما  وغرهبا، 
يف  الزراعة  مديرية  جترهيا  التي  املكافحة  عملية 
أمراض  النتائج وجود  تبنّي من  الوقاية وقد  قسم 
وحرشات ُتصيب األشجار التي أخذ منها العينة، 
إذ أن إصابة أشجار احلمضيات والفواكه يف منطقة 
الدراسة باألمراض واحلرشات يتّم مكافحتها من 
قبل مديرية زراعة حمافظة كربالء وخصوصًا قسم 
األمراض  كّل  ُتكافح  ال  لألسف  ولكن  الوقاية 
مشكلة  معاجلة  نحو  توّجهها  كان  بل  واحلرشات 
حرشة الدوباس يف املنطقة للقضاء عليها ملا تسببه 
من أرضار بالغة عىل أشجار النخيل فقط وبالرغم 
املزارعني  بعض  أن  الباحثة  وجــدت  ذلــك  من 
اخلاص  حساهبم  عىل  املبيدات  بــرشاء  يقومون 
الدراسة  منطقة  يف  املنترشة  الزراعية  املكاتب  من 
تصيب  التي  واحلــرشات  األمــراض  عىل  للقضاء 
واسعة  وبصورة  األمراض  تفيّش  نتيجة  بساتينهم 
املبيدات  رشاء  عن  املزارعني  عزوف  نجد  ولكن 
ويبقى اعتامدهم عىل قسم الوقاية ملكافحة اآلفات 
املبيدات  أسعار  لغالء  نتيجة  ــذا  وه الزراعية 
الكيميائية، ويالحظ اجلدول )3( واخلارطة )1(. 
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جدول )3( نتائج حتليل عيّنات حماصيل البستنة يف منطقة الدراسة

نتيجة التحليلمكان اإلصابة نوع العينة موقع أخذ الّعينةت

حّفار أوراق احلمضياتاألوراق شجرة برتقالمقاطعة الدراويش1

مرض رضبة الشمساألوراق شجرة لنك الدنيامقاطعة كريد األمريية2

عناكب - ديدان قارضةالثامر-أوراق شجرة تفاحمقاطعة اجلوب وأبو طحني3

عناكب - ديدان قارضةاألوراق مشمشمقاطعة بدعة اسود4

حرشة الدوباسالسعف النخيلبساتني أبو عصيد5

ذبابة الفاكهةالثمرة عرموطمقاطعة أبو زرنت6

حرشة املناألوراق تنيبساتني البهاديل7

مرض التصمغاجلذعالنارنجالشيطه والصاحلية8

حرشة احلمريةالثمرة النخيلالكعكاعية الغربية9

  ّتم اجراء التحليل يف مديرية زراعة حمافظة كربالء، قسم وقاية النبات، بتاريخ 2015/4/2.
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خارطة )1( مواقع أخذ عّينات النبات يف منطقة الدراسة

املصدر:من عمل الباحثة باالعتامد عىل املرئية الفضائية ملنطقة الدراسة.
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االستنتاجات 

أن للعوامل احلياتية تأثريًا يف انخفاض إنتاجية 
تأثريها  يظهر  أذ  والفواكه  احلمضيات  أشجار 
االقتصادي من خالل ما تسببه من خسائر فادحة 
يف املحاصيل الزراعية منها موت النبات بالكامل 
التجارية  القيمة  انخفاض  وبالتايل  منه  جزء  أو 
للمحصول، وتلف املحصول يف املخازن، والتأثري 
السام لإلنسان، فضاًل عن تكاليف مقاومة اآلفات 
وتكاليف األبحاث التي جترى للتوصل إىل أفضل 

الطرائق ملكافحتها.

التوصيات:

الزراعية . 1 بالعمليات  االهتامم  رضورة 
تعّرضها  وعدم  رهّيا  تنظيم  من  للحمضيات 
الذبول  هلا  يسبب  الذي  الشديد  للعطش 
واإلصابة بلفحة الشمس، وعدم إعطائها أكثر 
من حاجتها للحيلولة دون اإلصابة باألمراض 
التقليم  بعملية  االهتامم  وينبغي  الطفيلية، 
تكون  التي  امليتة  والفروع  األغصان  وإزالة 
عدوى  مصدر  وُتشّكل  لآلفات  جيدة  خمابئ 

لألغصان واألشجار السليمة.
العضوية . 2 األسمدة  استخدام  ينبغي 

للحفاظ  اخلريف  فصل  خالل  للحمضيات 
الرتبة  جتمد  خطر  من  احلمضيات  جذور  عىل 
احلرارة شتاءًا، فضاًل عن  وانخفاض درجات 
جتنّب حدوث اخلدوش واجلروح عىل أشجار 
لآلفات  مناسبة  تكون خمابئ  احلمضيات ألهنا 

كام تكون خري طريق لدخول اجلراثيم املرضية 
األمراض  وخاصة  السليمة  األشجار  إىل 

الطفيلية والفريوسية اخلطرية.
ينبغي إزالة األعشاب وعدم إمهاهلا ألهنا ُتشّكل . 3

عوامل ثانوية للحرشات وتكون مصدر تغذية 
هلا فضاًل عن جلوء كثري من اآلفات والقوارض 

لالختفاء بداخلها.
البّد من مجع األوراق والثامر املتساقطة وعدم . 4

تكون  ألهنا  البستان  أرض  يف  وتركها  إمهاهلا 
أماكن  إىل  اإلصابة  عدوى  النتقال  مصدر 

وأشجار أخرى. 
إنشاء مراكز خاصة للبحوث ولدراسة اآلفات . 5

حماصيل  ُتصيب  التي  واألمراض  واحلرشات 
أنواع  الدراسة وإجياد أفضل  البستنة يف منطقة 
بأسعار  للمزارعني  وجتهيزها  فعالية  املبيدات 
مناسبة الستعامهلا عند ظهور اآلفات الزراعية.

اهلوامش

عبد األمري كاسب مزعل، ص302.( 1)

الزراعي، ( 2) االقتصاد  الداهري،  مطر  الوهاب  عبد 
1980م،  العلمي،  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 

ص352.

جغرايف ( 3) حتليل  املسعودي،  احلسني  عبد  عباس 
كربالء،  حمافظة  يف  الزراعية  األرض  الستعامالت 

مصدر سابق، ص230.

املستديمة ( 4) الفاكهة  وآخرون،  اخلفاجي  علوان  مكي 
اخلرضة، مطبعة التعليم العايل، بغداد، 1990م، ص 

.126
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Abstract
This study explains the interaction between the concepts of strategy and tourist investment 

in order to establish a theoretical and practical framework of the research. The problem can be 
expressed in terms of the lack the developmental strategy which may raise the opportunity of 
investing the demonstrations that take place in Karbala every year.

Karbala is known as a city of a civilized and cultural heritage which has its reflections on the 
tourist situation as this city has religious, archeological and natural characteristics that can be 
invested and developed. 

The significance of this study lies on the assumption that it may suppose an intellectual 
foundation for the tourist investment in Karbala. This city has established its own presence 
along ages and has attracted millions of people as visitors to the religious places or as tourists 
who come from different countries especially from the Islamic states. Millions of visitors come 
every year specifically during the religious events for instance on the 20th of Safar in order to 
revive the martyrdom of Imam Al-Hussein (peace be upon him). 

The researchers conclude that there are many supporting factors of profitable investment in 
Karbala such as building tourist cites which may be of great economical, cultural and social 
advantages. The conclusions have guided the researchers to introduce some recommendations. 
First, There must be a serious good planning for the investment of the large number of people. 
Secondly, the culture of the Husseiniyat heritage should be spread in order to raise the awareness 
of the community members as well as of those who work for the official administrative institutes 
that the more positive impression the tourists get the more they visit Karbala.
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امللخص

عرب  للبحث  والتطبيقي  الفكري  اإلطار  لتشكيل  السياحي  واالستثامر  اإلسرتاتيجية  مفهومي  تفاعل 
دراسة يف  املقدسة:  مدينة كربالء  املليونية يف  للمسرية  السياحي  االستثامر  رئيس)إسرتاتيجية  بعنوان  حتدده 
انثروبولوجيا السياحة(، إذ انطلق من مشكلة معربَّ عنها بضعف االسرتاتيجية التنموية التي ترفع مستوى 
الفرص املتاحة لالستثامر السياحي للمسرية املليونية يف مدينة كربالء املقّدسة التي حتمل إرثًا حضاريًا وثقافيًا 
انعكس عىل الواقع السياحي من خالل ما متتلك من مقّومات دينية وأثرية وطبيعية يمكن استثامرها وتأهيلها 
يف  السياحي  االستثامر  لواقع  فكري  بتأصيل  سيخرج  أنه  يف  البحث  أمهية  تكمن  ذلك  عىل  وبناًء  سياحيًا، 
كربالء املقدسة، إذ استطاعت هذه املدينة حتقيق حضور خاص عىل مّر العصور يف جذب املاليني من الزّوار 
والسياح من شّتى بلدان العامل يف كّل عام، والسيام بلدان العامل اإلسالمي بحيث تبدو أشبه بميناء روحي 
تقصـده مئات األلسن والقوميات واألجناس لزيارة املراقد املقّدسة. إذ تتوافد عىل املدينة أعداد كبرية من 
الزّوار عىل مدار أيام السنة وحتديدًا أيام املناسبات الدينية املخصوصة كالزيارة املليونية يف العرشين من صفر 

.)أربعينية اإلمام احلسني(

صت حقيقة واقع االستثامر السياحي السائد يف منطقة  وخرج البحث بمجموعة من االستنتاجات شخَّ
السياحية  املرشوعات  انشاء  يف  قويًا  حافزًا  ُيعّد  الذي  االجيايب  لالستثامر  مناخ  توافر  أبرزها  كان  الدراسة 
بمنطقة الدراسة والتي تعود بمنافع وفوائد اقتصادية وثقافية واجتامعية، وقادت االستنتاجات إىل جمموعة 
من التوصيات كان أبرزها العمل عىل نرش التخطيط السليم الستثامر وجود الزّخم البرشي اهلائل يف املدينة 
املقّدسة هبذه املناسبة الدينية الكربى من جهة، ونرش الثقافة احلسينية مما يرفع درجة الوعي السياحي لدى 
مجيع أبناء طبقات املجتمع يف أماكن اجلذب السياحي والعاملني باجلهات واإلدارات واملؤّسسات الرسمية 
وغري الرسمية التي تتعامل مع السائح، إذ أن انطباع السائح االجيايب عن سكان املدينة املقّدسة حُيّقق مزيدًا 

من التدّفق السياحي.
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املقدمة

تنفق الدول ذات مواقع اجلذب السياحي املال 
واجلهد الكبريين لتفعيل مشاريع استثامرية لتنمية 
القطاع السياحي فيها من خالل وضع اسرتاتيجية 
الوافية  واملقارنة  الدراسة  حتّقق  عىل  تعمل  إدارية 
املمكنة  الــُفــرص  أنجح  إىل  التوّصل  أجــل  من 
وألن دراستنا حتّددت بالسياحة الدينية يف حمافظة 
كربالء املقّدسة ألهنا ُتعّد األبرز بني املدن العراقية 
األخرى  والسياحات  الدينية  السياحة  جمال  يف 
والتي  السياحي  اجلذب  مقّومات  من  متتلك  بام 
وأن  كام  أخــرى،  مناطق  يف  هلا  مثيٌل  يوجد  قلَّام 
الدينية  املدن  زّوار  عن  خيتلفون  املدينة  هذه  زّوار 
أي  األمني  الوضع  ُيعريون  ال  أهنم  يف  األخــرى 
الزيارة أهم لدهيم من  تأدية واجب  أن  إذ  اهتامم، 
أي اعتبار آخر حتى لو كّلفهم ذلك حياهتم، وما 
احلشود املليونية التي تتّدفق عىل املدينة يف مناسبة 
أربعينية اإلمام احلسني كّل عام إاّل خري دليل 
البلدان  من  االجانب  الزّوار  فيهم  بام  ذلك،  عىل 
التهديدات  من  الرغم  عىل  والعربية  اإلسالمية 
يتطّلب  مما  مكان،  كّل  من  هبم  حُتيط  التي  األمنية 
وضع اسرتاتيجية استثامر تنموية للقطاع السياحي 
اجلهات  بني  مشرتك  برنامج  ضمن  كربالء  يف 
ومقّدمي  السياحة  قطاع  عىل  املرشفة  احلكومية 
اخلدمات السياحية )املؤّسسات ورجال األعامل( 
واملجتمع  )الّسياح(  اخلدمات  هلذه  واملستهلكني 
طويلة  إسرتاتيجية  وهــي  للسياحة،  املضيِّف 
بالدرجة  املتمّثلة  السياحية  اخلدمات  لتهيئة  املدى 
والــراحــة  واملــأكــل  املـــأوى  بخدمات  األســـاس 

واملطعمية  الفندقية  كاخلدمات  للسائح  النفسية 
واألماكن الدينية، والرتفيهية والتثقيفية وغريها مما 
يغطي وقت السائح ويتفاعل معه وكل ما حيتاجه 
تبدأ  التي  الرسمية  املعامالت  آلية  مرونة سري  من 
من تأشرية الدخول للسائح واالقامة واجلوازات 
يسهل  مما  البلد  يف  السائدة  الــظــروف  بحسب 
الدوائر ذات  التخّلص من أي تعقيد( روتيني)يف 
العالقة، ويمكن ترمجة كّل ذلك بآلية تنتهي بأرقام 
اإلسرتاتيجية  للتنمية  التخطيط  جــداول  ضمن 
القطاع  يف  اخلمسية  اخلطط  توضع  ضوئها  ويف 

السياحي.

املبحث األول: 

منهجية البحث

أوالً: مشكلة البحث 
تكمن مشكلة البحث يف ضعف االسرتاتيجية 
املتاحة  الــفــرص  مستوى  ترفع  التي  التنموية 
مدينة  يف  املليونية  للمسرية  السياحي  لالستثامر 
كربالء املقدسة، إذ يأيت إليها ما يقرب من نصف 
ملرور  السنويه  الذكرى  بمناسبة  العراق  سّكان 
بن عيل  اإلمام احلسني  استشهاد  يومًا عىل  أربعني 
ينطلقون  وصحبه،  أهله  مع   طالب أيب  بن 
عراقية  وقرية  وناحية  مدينة   500 من  أكثر  من 
أكثر من  متصلة جمموع طوهلا  راجلة  يف مسريات 
1000 كم، تسري ملدة 5- 20 يومًا متواصاًل باجتاه 
األعداد  عن  فضاًل  املبارك،  مرقده  حيث  املدينة، 
الكبرية من الزائرين غري العراقيني الذين يتوافدون 

عىل املدينة املقّدسة.
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ثانيًا: أمّهية البحث
ونوعية  مهمة  مادة  العراقية  الظاهرة  هذه  ُتعّد 
فريدة للدراسات األكاديمية؛ يف كثري من الفروع 
الدراسات اإلدارية واإلجتامعية  اإلنسانية، ومنها 
يف جمال وضع اسرتاتيجية تنموية للقطاع السياحي 
يعرف  مل  الذي  التجّمع  هلذا  املقّدسة  كربالء  يف 
احلجم  هبذا  عًا  جتمُّ اجلغرافيا  تشهد  أو  التاريخ 

والنوع.

ثالثًا: هدف البحث
املستقبلية،  واالسرتاتيجيات  الــرؤى  معرفة 
للمسرية  السياحي  االستثامر  عمل  ومعّوقات 

املليونية يف كربالء املقدسة:

التعّرف عىل أهم املشاريع واخلدمات السياحية . 1
أكانت  سواء  املقّدسة  كربالء  يف  املختلفة 

حكومية أم خاصة وتقويم تلك املشاريع.
التي . 2 واملقرتحات  التوصيات  من  عدد  وضع 

ملسرية  السياحي  االستثامر  تطوير  يف  ُتسهم 
األربعني املليونية يف جمتمع البحث.

 رابعًا: أسباب اختيار موضوع الدراسة 

هناك أسباب عّدة دفعتنا الختيار هذا املوضوع 
نوجزها عىل النحو اآليت:

األولياء . 1 مراقد  وجود  يف  املتمّيز  العراق  موقع 
والطبيعيةاملختلفة  اآلثارية  واملناطق  الصاحلني 

اجلاذبة ملناخ االستثامر السياحي.
السياحة . 2 والسيام  بالسياحة  املتزايد  االهتامم 

الدينية عىل املستوى املحيّل والوطني واعتبارها 

صناعية نظيفة عالية العائد ونفط دائم.
زيادة . 3 مصادر  أحد  السياحي  االستثامر  ُيعّد 

الدخل الوطني وزيادة فرص العمل والقضاء 
عائد  من  السياحة  تدّره  ملا  نظرًا  البطالة  عىل 
سياحيًا  بلدًا  العراق  ولكون  الصعبة،  بالعملة 
يستطيع حتقيق هنضة سياحية شاملة لتوفر مجيع 

مقّومات اجلذب السياحي فيه.
من . 4 وفّعالة  هامة  وسيلة  الدينية  السياحة  ُتعّد 

وسائل االتصال الفكري والتبادل الثقايف وأداة 
الشعوب  بني  والتسامح  التفاهم  روح  إلجياد 
يف  واختالفها  والتقائها  اإلنسانية  وتوحيد 

عنارص الثقافة.

خامسًا: منهج البحث
سبيل  يف  أســاســني  منهجني  اســتــخــدام  ــمَّ  ت
البحث  إليها  يصبو  التي  األهــداف  إىل  الوصول 

ومها: 

املنهج الوصفي: يمكن اإلشارة إىل أن البحث  	
 )Descriptive(احلايل قد أخذ باملنهج الوصفي
للظاهرة  دقيقة  تفصيلية  صورة  رسم  يف 

املدروسة.
التي  	 البحث  طرائق  من  احلالة:  دراسة  منهج 

معينة  بوحدة  املتعّلقة  املعلومات  مجع  حتاول 
الوحدة  تلك  أكانت  سواء  للبحث  ختضع 
اجتامعية،  مجاعة  أم  أسة،  أم  معينًا،  شخصًا 
هذا  وحُيّقق  معّينًا،  وطنًا  أم  حمليًا،  جمتمعًا  أم 
املنهج مجع أكرب عدد من املعلومات والبيانات 
الفتاح، 2005م:  عن الوحدة املدروسة )عبد 

.)11
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سادسًا: وسائل مجع البيانات:
املقابلة: لقد تّم استخدام طريقة املقابلة لغرض  	

الصحيحة  املعلومات  بعض  عىل  احلصول 
والدقيقة التي ختدم غرض البحث.

أسلوب  	 استعامل  تمَّ  الشخصية:  املالحظة 
الزيارات  خالل  من  الشخصية  املالحظة 
امليدانية املتكرّرة إىل منطقة البحث، إذ تمَّ القيام 
11/1ولغاية  من  للمدة  املعلومات  بجمع 

12/30/ 2015م.

سابعًا: فرضية البحث
تمَّ صياغة فرضية البحث ذات العالقة لتكون 
الباحث مرشوع  يبني عليه  احلجر األساس الذي 
االستثامر  ومشاكل  معّوقات  إزالة  جمال  يف  بحثه 
السياحي يف مدينة كربالء املقّدسة واملتمّثلة باآليت:

األربعينية(  )الّزيارة  املليونية  املسرية  ))متثِّل 
الدينية  واملعامل  املقّدسة  العتبات  إىل  املتوّجهة 
األخرى يف مدينة كربالء املقّدسة فرصًا استثامرية 
بوجه  وللمدينة  عام  بوجه  للعراق  مهمة  سياحية 

خاص((.

املبحث الثاني: 

اجلانب النظري للبحث

أوالً: مفهوم االسرتاتيجية

ــًا من  ــي ــارخي ــة ت ــيــجــي ــدأ مــفــهــوم اإلســرتات بـ
ــّرف الــقــامــوس ــ  اجلــــذور الــعــســكــريــة فــقــد ع
 )Webster's New World Dictionary)  

و)املورد، 1970م( عىل أّنه »علم ختطيط وتوجيه 
أما   .)17 1994م:  )خليل،  احلربية«  العمليات 
أهّنا  عىل  اإلسرتاتيجية  فتّعرف  اإلدارة  جمال  يف 
»نموذج لألهداف الكبرية والسياسات األساسية 
 ،Lynch(»األهداف تلك  إىل  للوصول  اجلوهرية 
 ،2000 )احلسيني،  قّدمها  حني  يف   )8  ،2000
15( من خالل الرتكيز عىل البدائل االسرتاتيجية 
فَعّرفها بأهنا »عملية تتضمن حتديد وتقويم البدائل 
املتوّفرة للمنظمة يف إطار حتقيق أهدافها ومهمتها 
االسرتاتيجي  البديل  وإختيار  االسرتاتيجية 

املناسب«. 

 ،2001  ،Charles & Gareth( من  كّل  أما 
33( فقد أشارا إىل أهنا »عمل تتخذه املنّظمة لبلوغ 
لـ)جيمس  بالنسبة  أما  عــدة»،  أهــداف  أو  هدف 
هي  اإلسرتاتيجية  فإن   )10:2003 ــرت،  وروب
ألي  األجــل  طويلة  والغايات  ــداف  األه حتديد 
منظمة وحتديد اجتاهات العمل وختصيص املوارد 
حني  يف  والغايات.  األهداف  هذه  لتنفيذ  الالزمة 
مفهوم   )30  ،2007 ــس،  وادري )الغالبي  حّدد 
والوسائل  األساليب  يعني  بأنه  االسرتاتيجية 
النهائي  اهلدف  حتقيق  منها  ُيراد  التي  املستخدمة 

لتحقيق االهداف بصورهتا الشمولية. 

واشار )الدوري، 2003، 401( إىل أن ضامن 
بشكل  مرتبط  االسرتاتيجي  تنفيذ  عملية  نجاح 
أّن  إىل  ــار  أش حيث  املناسب  بإألسلوب  وثيق 
سيؤدي  والسياسات  للخطط  ال  الفعَّ غري  التنفيذ 
يؤدي  والصحيح  الفعال  التنفيذ  بينام  الفشل  إىل 
إىل التعويض عن التخطيط غري املناسب ويوضح 

الشكل )1( وجهة نظره هذه. 



237 8

أ. م. د. عدنان مطر؛ م. جنان شهاب

الشكل )1 - 2( مصفوفة العالقة بني التخطيط والتنفيذ االسرتاتيجي

 

 

 

نجاح كامل          نقإذ إمكانیة إ

التخطیط 

 

 

مكانیة إ عدم       فشل كامل 

غیر مناسب       التخطیط        مناسب 

ممتاز 

 

 

ضعیف 

یذ 
تنف

ال

بغداد،  والوثائق،  الكتب  دار  دراسية«،  وحاالت  وعمليات  مفاهيم  االسرتاتيجية،  »اإلدارة  م،   2003 مطلك،  زكريا  الدوري،  املصدر: 
ص202.

وعىل الرغم من تعّدد التعريفات املطروحة من 
قبل الباحثني إاّل أهنا مل ختتلف كثريًا من حيث أّن 

االسرتاتيجية تتعلق بـ: 

تسعى . 1 التي  املنظمة  أهداف  صياغة  عملية 
لتحقيقها وخاصة األهداف طويلة األجل. 

الوسائل . 2 حتديد  مع  الالزمة  املوارد  ختصيص 
املناسبة لتحقيق تلك األهداف.

ثانيا: االستثامر السياحي
األموال  استعامل  بأنه:  لغويا  االستثامر  ُيعرف 
لالنتاج، أما مبارشة برشاء اآلالت واملواد األولية، 

أو غري مبارش كرشاء األسهم والّسندات )معجم 
الوسيط، 2004: 100(، اما مفهوم االستثامر عند 
االدخار  حصيلة  استعامل  به  فنعني  االقتصاديني 
من السلع التي مل تستهلك يف عمل أو تفاعل منتج 
)عبد الكريم، 2010: 18(، واالستثامر من وجهة 
نظر الذين ُيقّدمون املال عبارة عن حبس أرصدة 
يف  مستقبيل  عائد  عىل  احلصول  لغرض  حارضة 
صورة دخل أو عىل هيئة زيادة يف قيمة رأس املال 
الذي يقدمونه واالستثامر قد يكون فرديًا أو مجاعيًا 
حكوميًا  أو  الرشكات  طريق  عن   )Corporate(
)دعبس،  خارجيًا  أو  داخليًا  االستثامر  يكون  كام 

 .)14 :2008
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القدرة  بأنه  فيّعرف  السياحي  االستثامر  أما 
وإعداد  املال  رأس  تكوين  إىل  اهلادفة  اإلنتاجية 
املالكات البرشية العاملة يف جمال صناعة السياحة 
والتشغيلية  اإلنتاجية  الطاقه  حتسني  أجــل  من 
املختلفة  املجاالت  يف  اخلدمات  أفضل  وتقديم 
وهناك   ،)40  :1989 السياحي)بولس،  للنشاط 
َمن يرى أن االستثامر السياحي هو ذلك اجلزء من 
رأس  تكوين  إىل  املوّجهة  اآلتية  االنتاجية  القابلية 
طاقة  زيادة  بغية  والبرشي  املادي  السياحي  املال 
السياحية....  واملــدن  كالفنادق  السياحية  البلد 
الخ )Ashe، 2008: 3(، يف حني يعّرفه بعضهم 
بأشكاهلا  املتاحة  االقتصادية  املوارد  استعامل  بأنه 
املختلفة لبناء طاقة إنتاجية جديدة واملحافظة عىل 
وتوسيعها، فضال عن  القائمة  اإلنتاجية  الطاقات 
وتعويض  السلعي  املخزون  إىل  اإلضافات  مجيع 
اإلنتاجية  الطاقات  تصيب  التي  ــارات  ــدث االن
القائمة ومما يرتتب عليه زيادة مسامهة هذا النشاط 
زيادة  ثم  ومن  االمجالية  املضافة  القيمة  تكوين  يف 
للمجتمع  واالجتامعية  االقتصادية  الرفاهية 
التعاريف  تعدد  ومع   .)23  :2001 )اخلــوام، 
القول  يمكن  أنه  إاّل  السياحي  لالستثامر  املقدمة 
بأنه توفري مناخ مالئم إلقامة مرشوعات سياحية 
السياحي  الطلب  أو  العرض  جانب  يف  ســواء 
حملية  امــوال  رؤوس  ختصيص  خالل  من  وذلك 
باكتامل  اخلاصة  التسهيالت  تقديم  مع  أجنبية  أو 
واحلوافز  امليرسة،  والترشيعات  األساسية  البنى 
ونظم  بشفافية،  املتاحة  واملعلومات  املشّجعة، 

اإلدارة املتطورة.

مناسب  تعريف  استخالص  يمكن  السياحة: 
ديني  نشاط  بأهنا  الــدراســة:  منطقة  يف  للسياحة 
انتقال  عىل  يعمل  وثقايف  واقتصادي  واجتامعي 
حمّل  عن  بعيدًا  مؤقته  ملــدة  مجاعات  يف  االفــراد 
اإلقامة املعتاد من دون اإلقامة الدائمة والسيام اذا 
يف  للمشاركة  األساسية  املقّومات  بعض  توافرت 

الربامج السياحية.

السائح )الزائر(: التعريف املناسب للسائح أو 
الزائر يف منطقة الدراسة، بأنه فرد لديه وقت فراغ 
املراقد  بزيارة  )باختياره(  طوعًا  فيه  يقوم  مؤقت 
والطبيعية  األثرية  واألماكن  الدينية  واملقامات 
واحد وألتزيد عن  يوم  تقل عن  زمنية ال  مّدة  يف 
ثالثني يومًا هبدف إشباع رغباته الروحية املختلفة.

املبحث الثالث: 

اجلانب امليداني للبحث

اوالً: نبذة عن مدينة كربالء املقّدسة
كربالء  كلمة  أصــل  حــول  اآلراء  اختلفت 
ومعناها، فجاء يف معجم البلدان )الكربلة رخاوة 
يف القدمني، يقال: جاء يميش مكرباًل( فيجوز عىل 
هذا أن تكون أرض كربالء رخوة فسميِّت بتلك 
بُتها ونقيُتها  الصفة، ويقال: كربلت احلنطة إذا هذَّ
)آل طعمه، 1988، 10(، وملدينة كربالء تسميات 
عدة منها الغارضية وهي من قرى كربالء القديمة، 
ونينوى متيزًا عن عاصمة الدوله اآلشورية نينوى 
الواقعة شامل العراق، وطّف الفرات أي الشاطئ 
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الربية،  طريق  يف  الكوفة  ناحية  من  أرض  وهي 
كربالء  قرى  من  فهي  النواوويس  أما  واحلائر، 
عندما   احلسني اإلمــام  خطبة  يف  ذكرها  ورد 
أراد اخلروج من مكة متوّجهًا إىل العراق)القريش، 

.)22-15 :2006

تقع املحافظة يف وسط العراق يف اجلزء الغريب 
من السهل الرسويب ورشق اهلضبة الصحراوية يف 
الغريب  اجلنويب  االجتاه  يف  األوسط  الفرات  منطقة 

من مدينة بغداد العاصمة وتبعد عنها 110 كم. 

وحيّدها من الشامل والغرب حمافظة األنبار عىل 
عىل  بابل  حمافظة  الــرشق  ومن  112كــم،  مسافة 
مسافة 45 كم، ومن اجلنوب حمافظة النجف عىل 

بعد 74كم كام موضح يف الشكل)1(.

ثانيًا: املوقع اجلغرايف املتميز
املقّومات  من  بأهنا  اجلغرافية  املعطيات  تتمّثل 
كربالء  يف  الدينية  السياحة  لنشاط  األســـاس 
املقّدسة، إذ تقع كربالء ضمن املناطق التي تتمتع 
بمناخ البحر األبيض املتوسط وهلذا يصبح النهار 
يف الصيف طوياًل يصل إىل 14ساعه وهنار الشتاء 
البحر  وُيعّد  10ساعات،  إىل  يصل  وباردًا  قصريًا 
أملنطقة،  هــذه  يف  تــأثــريًا  أكثر  املتوسط  األبيض 
حيث حتصل يف مدينة كربالء واملدن املجاورة هلا 
فصول  من  الشتوي  الفصل  منخفضات جوية يف 
يف  ملحوظ  وتّغري  األمطار  تساقط  يسبب  السنة 
درجات احلرارة مما جيعل املنطقة املحيطة بكربالء 
الغرب،  أو  اجلنوب  ملناطق  قياسًا«  باألمطار  غنية 
ببساتني  حماطة  أهنــا  املنطقة  ــراء  ث يف  يزيد  وممــا 

الشكل )1( اخلريطة اإلدارية حملافظة كربالء 

  املصدر: دائرة التخطيط العمراين/ قسم تنظيم املدن/كربالء املقدسة، 2009م.
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يأيت  املنطقة  عىل  آخر  تأثريًا  هناك  ان  كام  الفاكهة 
بالرياح  يسمى  ما  وهو  العريب  اخلليج  منطقة  من 
تكون  والتي  العراق  جنوب  من  املتأتية  الرشقية 
اخلليج  رياح  املاء، فحينام هتب  لبخار  دائام حاملة 
التي  املنخفضات اجلوية  تأثريها يف مرور  ينحرص 
إىل  فتؤدي  الشتاء  الغربية يف فصل  الرياح  تدفعها 
هبوب الرياح الدافئة الرطبة التي تؤدي إىل سقوط 
األمطار بحدود 125ملم يف السنة، وهذه الكمية 
الساقطة  األمطار  إىل  بالقياس  قليلة  األمطار  من 
مدينة  إن  حيث  معروف  واألمر  العراق  شامل  يف 
كربالء أرض سهليه وال توجد فيها أراٍض جبلية 
تقع  إذ  األمطار،  سقوط  يسبب  مما  الرياح  تصّد 
الغربية  الشاملية  الرياح  أن  املطري،  اخلط  جنوب 
اجلنوبية  الرياح  وُتسّبب  السائدة،  الرياح  هي 
الرشقية سقوط املطر بعد التقائها بالرياح الشاملية 
يف  رشقية  وشاملية  رشقية  ريــاح  وهتب  الغربية، 
احلرارة  انخفاض درجة  تسبب  الشتاء  أيام  بعض 

يف كربالء )أطلس العراق التعليمي(.

ثالثًا: األعياد والّزيارات الدينية يف مدينة كربالء 
املقّدسة

إن األعياد الرسمية التي حيتفل هبا أهايل املدينة 
هي عيد الفطر وعيد األضحى فيها يتبادل الناس 
اهايل  عند  والوارد  بينهم،  فيام  والزيارات  التهاين 
االعياد  زيارة سبط رسول اهلل يف هذه  كربالء 
ملا فيها من الفضل والربكة، فضاًل عن قيام سكان 
املدينة بزيارة القبور، وتكتظ املدينة يف هذا الوقت 
من كّل سنة بقدوم الزائرين من حمافظات العراق 

األخرى ممن يقبل عىل زيارة اإلمام احلسني واخيه 
العباس وعىل زيارة ذوهيم واهلهم املدفونني 
يف املقربة، إذ يقوم هؤالء بتوزيع النذور والثوابات 
مهداة إىل أرواحهم وقراءة القرآن واألدعية وتقام 
أيضًا يف هذا اليوم صالة العيد يف الصحن احلسيني 
الرشيف وفيها يطلب الزائرون حوائجهم من اهلل 
يف  عنده  اإلمــام  بمكانة  اليه  متوجهني  وجل  عز 
بعض  تقوم  وفيه  مبتغاهم،  ونيل  مطالبهم  حتقيق 
من  الفقراء  عىل  وتوزيعها  الذبائح  بنحر  العوائل 

أهل املدينة. 

يسبق ذلك أي يف يوم عرفة ممارسات يقرأ فيها 
هذه  يف  خاص   احلسني لإلمام  طويل  دعــاء 
الليلة يعرف بدعاء عرفة فضاًل عن زيارته يف 

كربالء كام يقوم بعضهم بصيام يوم عرفة. 

الذي يصوم  النريوز  العيد اآلخر فهو عيد  أما 
فيها  مروية  خاصة  صالة  وله  فيه  الناس  بعض 
يامرسها  خاصة  طقوس  وفيه  للمصيل  كبري  فضل 
الناس منها التصدق عىل الفقراء الذي ُيعّد بمثابة 
أن  ألجل  واألذى  املشاكل  من  للشخص  حصن 
تكون السنة عامرة باخلري واملنفعة وحسن الطالع. 

 وحيتفل أهل املدينة كذلك بمواليد الرسول
بني  جمملها  يف  ختتلف  ال  وهي  بأمجعهم  واألئمة 
يف  يكون  االحتفال  يف  الرتكيز  أن  إاّل  وآخر  مولد 
مولد اإلمام الثاين عرش الذي يصادف اخلامس 
لإلمام  الزيارة  تكون  وفيه  شعبان  شهر  من  عرش 
يوضح  اآليت  واجلــدول  كربالء.  يف   احلسني

أهم الزيارات واملناسبات الدينية يف املدينة.
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هلذه  ومواسمها  ــارات  ــّزي ال تــعــدّدت  لذلك 
األرض املقّدسة، بل صارت بعضها حكرًا عليها، 
عاشوراء  يوم  كزيارة  املليونية،  الزيارات  وأوهلا 
وزيارة العرشين من صفر املعروفة بـ )األربعينية( 
بـ)الشعبانية(  املعروفة  النصف من شعبان  وزيارة 
بـ)عرفة(  املعروفة  احلجة  ذي  من  التاسع  وزيارة 
كّل هذه الزيارات صارت هلا مراسيمها وأدعيتها 
املخصوصة هبا، بل إن أطول وأضخم ماراثون يف 

العامل واملعروف بـ)ركضة طويريج( يف العارش من 
املحرم ال يقام إاّل يف هذه املدينة ويف يوم واحد من 

السنة بمشاركة مليونية. 

فهي  حضورًا  أقل  تشهد  التي  الزيارات  أما 
عرش  اخلامس  ــارة  زي رجــب،  من  )األول  ــارة  زي
ليلة  الثالث من شعبان، وزيارة  من رجب، زيارة 
زيارات  وهناك  رمضان(  من  والعرشين  الثالث 
وحتديدا  بكربالء،  املحيطة  املناطق  عىل  تقترص 

اجلدول)1( الزيارات واملناسبات الدينية يف مدينة كربالء املقدسة

سبب املناسبة الدينيةتاريخ املناسبة الدينيةت

ذكرى استشهاد اإلمام احلسني يف واقعة الطف10 حمرم1

ذكرى اربعني اإلمام احلسني20 صفر 2

زيارة اإلمام احلسني الرجبية 1 رجب3

زيارة اإلمام احلسني يف النصف من رجب15 رجب 4

ميالد اإلمام احلسني 3 شعبان5

ميالد سيدنا العباس4 شعبان6

ميالد اإلمام عيل بن احلسني5 شعبان7

ميالد اإلمام عيل األكرب11 شعبان8

ميالد اإلمام احلجة15 شعبان9

ليايل القدر 19، 21، 23 رمضان10

زيارة العيدين1شوال /10 ذي احلجة11

يوم عرفة9 ذو احلجة12

عددها 52 ليلة عىل مدار السنةليايل اجلمع13

املصدر: من اعداد الباحث باعتامد: عباس القمي، مفاتيح اجلنان، ط2، مؤسسة االعلمي، بريوت، 2009م. 
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مناطق دفن املوتى يف مقربة املدينة، وهذه الزيارات 
هي زيارة األول من شوال، وزيارة العارش من ذي 

احلجة. 

صــارت  والــتــي  األسبوعية  الــزيــارات  ــا  أم
الوسطى  املحافظات  وأبناء  املدينة  ألهايل  تقليدًا 
واجلنوبية، وهي زيارة ليلة اجلمعة فإن عدد زّوار 
مليون  إىل  ألف  بــني)750(  ما  يصل  املدينة  هذه 

زائر يف هذه الليلة فقط. 

بني  مــا  تتباين  ــارات  ــزي ال ــذه  ه ــإن  ف كــذلــك 
النهارية وليوم واحد فقط أو ألكثر من  الزيارات 
يوم واحد، كزيارة األربعني، والتي امتّدت يف عام 
)2015( مإىل اكثر من عرشين يومًا، حيث دخل 
ل  شكَّ زائر  ماليني   )20( من  أكثر  خالهلا  املدينة 
من  زائــر)*(  مليون   )5( من  أكثر  منهم  األجانب 

الدول اإلقليمية واإلسالمية والعاملية املختلفة.

 رابعًا: شعرية زيارة األربعني

دينية  وطقوس  بشعائر  كربالء  مدينة  امتازت 
رســول  حلفيد  الطاهر  اجلسد  حتتضن  لكوهنا 
وأصحابه  بيته  وأهل   احلسني اإلمام   اهلل
التاريخ  عرفها  جمزرة  أبشع  أرضها  شهدت  التي 
أفضل  وعليهم  عليه  األنبياء  آخر  بيت  أهل  بحق 
الديانات  ألتباع  حتى  صدمة  ووّلــدت  السالم، 
شعور  بتكوين  استأثرت  فقد  وبذلك  االخــرى، 
عامليًا،  وقضيته  احلسني  مع  بالتعاطف  وجــداين 

االعالم،  وحدة  املقدسة،  كربالء  يف  السياحة  قسم   )*(
2015م.

والثائرين،  للثورة  رمزًا   احلسني صار  بحيث 
ودخلت شخصيته الفريدة ضمن أدبيات الشعوب 

بل صارت جزءا مهام منها.

التأرخيية أن  زيارة األربعني فتذكر املصادر  أما 
الصحايب جابر بن عبد اهلل األنصاري هو أّول َمن 
سنة61هـ  كربالء  يف   احلسني اإلمام  قرب  زار 
يف األربعني األوىل من بعد استشهاده وصادف يف 
 احلسني عيال  من  الّسبايا  قدوم  وجوده  أثناء 
عّرجوا  املنّورة  املدينة  إىل  ذهاهبم  وقبل  الشام  من 
البيت  أهل  من  الشهداء  قبور  لزيارة  كربالء  عىل 
هنا  ومــن  هناك  به  فالتقوا  احلسني  وأصــحــاب 
أربعني  بعد  أي  األربعني  بزيارة  التسمية  جاءت 
يوم من استشهاد احلسني وهي تصادف يوم 

العرشين من صفر من كّل عام. 

من  الزيارات  بقية  عن  الزيارة  هذه  وختتلف 
ناحية طقوسها وتقاليدها ولعّل أول ميزة مُتّيز هذه 
املدينة  إىل  القدوم  ظاهرة  هي  غريها  عن  الزيارة 
حمافظات  معظم  من  األقــدام  عىل  سريًا  املقّدسة 
والصابئة  واملسيحيني  والشيعة  السنة  من  العراق 
إذ  البرصة،  مدينة  من  الوافدون  السيام  وغريهم 
عرشة  )500(كم  مسافة  لقطع  رحلتهم  تستغرق 
فيكون  الليل  يف  أما  النهار  يف  سريًا  يمضوهنا  أيام 
يستعد  إذ  عربها،  يمّرون  التي  املناطق  يف  مبيتهم 
أهايل هذه املناطق الستقبال اآلالف من املشاةبتهيئة 
الطعام والرشاب،  للراحة واملبيت وإعداد  أماكن 
وتفتح مجيع البيوت أبواهبا الستقبال هؤالء الزّوار 
مفارز  من  وتقديمها  والعالجات  االدوية  وهتيئة 
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الزائر  يكون  إذ  الطريق،  طول  عىل  منترشة  طبية 
بأمس احلاجة إىل العالجات اخلاصةبالتورم الذي 

يصيب القدمني بسبب امليش. 

إن هؤالء الزّوار يكونون عىل معرفة باملضيفني، 
يف  ليلة  قضاء  وبعد  عام  كّل  يف  يستقبلوهنم  إذ 
أماكن االسرتاحة هذه ويستأنفون السري، صباحًا 
إذ يكون وصوهلم يوم العرشين من صفر وهو يوم 

الزيارة املحّدد. 

املسريات  هذه  يف  املألوفة  املناظر  من  ولعّل 
كرايس  عىل  يأتون  معّوقني  مشاهدة  هو  الراجلة 
بعض  حيملهم  أو  ازين  بُعكَّ مستعينني  أو  متحركة 
أصدقائهم أو ذوهيم، أما بالنسبة للذين ليس لدهيم 
القدرة عىل قطع هذه املسافة الطويلة فإهنم يأتون 
عرشة  تبعد  بمسافة  والنزول  السيارات  بواسطة 
عىل  ســريًا  ينطلقون  ثم  املدينة  عن  مــرتات  كيلو 
من  عادة  الزّوار  فيأيت  العراق  خارج  أما  األقدام، 
إيران والكويت والسعودية والبحرين واالمارات 
عىل  مشيًا  أخــرى  إسالمية  ودول  وعــامن  وقطر 
النجف  مدينة  وحتى  البرصة  حدود  من  األقدام 
 االرشف، إذ يؤّدون الزيارة ملرقد اإلمام عيل
وبعدها يستأنفون املسري وبعضهم اآلخر يستقلون 

سيارات توصلهم إىل املدينة املقدسة. 

أما مواكب العزاء التي زاد عددها إىل أكثر من 
هذه  استعراض  عملية  فإن  موكب  آالف  مخسة 
التي قدموا منها،  املحافظات  يتّم حسب  املواكب 
حيث يكون أول هذه املواكب الذي يبدأ باملراسيم 
البرصة  مدينة  مواكب  هي  الزيارة  هبذه  اخلاصة 

املحافظة  داخــل  أما  األبعد  املحافظة  باعتبارها 
بمناطق  تبدأ  أصغر  ملواكب  تقسيامت  فهناك 
املحافظة أو عىل اساس القبائل التي ينتسبون اليها 
موكب  مثل  يمتهنوها  التي  املهن  أساس  عىل  أو 

النّجارين واخلّبازين واحلّدادين وغريهم. 

فتأيت  العراق  خــارج  من  العزاء  مواكب  أما 
اهلند،  إيـــران،  ــامن،  ع البحرين،  من  املدينة  إىل 
واألجنبية  العربية  الدول  من  وغريها  أفغانستان، 
املدينة  أهــل  ينتظره  الــذي  املواكب  أكثر  ولعّل 
والزوار بفارغ الصرب هو موكب العزاء املكون من 
اهلنود املقيمني يف بريطانيا، إذ أن هلم طريقة خاصة 
يف التعبري عن التفّجع هبذه املناسبة، ومن الطقوس 
عىل  سريًا  القادمون  والسيام  الــزّوار  يؤدهيا  التي 
األقدام االستحامم يف اجلدول الذي يعتقد بأنه من 
والذي  العلقمي  بنهر  واملسّمى  الفرات  هنر  بقايا 
به  قام  بام  يتأّسون  إذ  منه،  بالقرب  املعركة  جرت 
الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهلل األنصاري عند 
قيامه بزيارة احلسني باالغتسال بامء الفرات، 
إىل  املــؤّديــة  املــداخــل  بأحد  اجلــدول  هــذا  ويقع 
املسامة  املنطقة  يف   والعباس احلسني  رضحيي 
النهر  إىل  ينزلون  الــزّوار  معظم  فإن  بغداد،  باب 
يتوّجهون  ذلك  وبعد  للوضوء  أو  لالستحامم  أما 
لزيارة املرقد الذي ال يبعد أكثر من)500( م، كام 
صغرية  قناين  بمْلِء  يقومون  الــزّوار  من  كثريًا  أن 
للترّبك  بذلك  يوصيهم  من  إىل  إليصاهلا  املاء  هبذا 

أو لطلب الشفاء.
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إىل  الــوافــدون  )الـــّزوار(  السائحون  خامسًا: 
حمافظة كربالء

استطاعت هذه املدينة حتقيق حضور خاص عىل 
مّر العصور يف جذب املاليني من الزّوار والسياح 
بلدان  والسيام  عام،  كّل  يف  العامل  بلدان  شّتى  من 
روحي  بميناء  أشبه  تبدو  بحيث  اإلسالمي  العامل 
واألجناس  والقوميات  األلسن  مئات  تقصـده 

لزيارة املراقد املقّدسة. 

الزّوار  من  كبرية  أعداد  املدينة  عىل  تتوافد  إذ 
عىل مدار أيام السنة وحتديدًا أيام املناسبات الدينية 

املخصوصة كام يوّضحها اجلدول )2(.

اجلدول)2( أعداد السياح من العرب واالجانب الوافدين إىل 

كربالء

السنة
اعداد السياح الوافدين إىل حمافظة 

كربالء

2005462774م

2006538218م

2007633145م

2008751167م

2009952101م

20101063130م

20111246022م

20121447025م

20131673055م

يف  السياحة  قسم  بيانات  باعتامد  الباحث  إعداد  من  املصدر: 
كربالء املقّدسة، وحدة اإلعالم، 2014م.

تبعًا  أصناف  ثالثة  إىل  الزّوار  تصنيف  ويمكن 
ملصدر قدومهم )الكناين، 2008: 68(: 

الزّوار املحليون: وهم العراقيون القادمون من  	
حمافظة كربالء واملحافظات العراقية األخرى، 
الزّوار  جمموع  من   )%90( نسبتهم  ل  وُتشكَّ
بقائهم بني  دينية. وترتاوح مدة  مناسبة  يف كّل 

اليوم الواحد واليومني. 

العريب  	 الوطن  ومصدرهم  العرب:  الزّوار 
وتصل نسبتهم )2%( من جمموع الزّوار يف كّل 

مناسبة دينية. 

البلدان  	 من  ويقدمون  األجانب:  الزوار 
اإلسالمية املختلفة وُتشّكل نسبتهم )8%( من 

جمموع الزّوار يف كّل مناسبة دينية. 

واألجانب  العرب  الــزّوار  بقاء  مدة  وترتاوح 
أما  يومًا ويكون حتّركهم  يف كربالء بني )15-3( 
بصورة فردية يف حالة حصول الراغب منهم عىل 
سمة الدخول إىل العراق يمكنه أن يقيم يف الفنادق 
القريبة من املرقدين أو يف شقق خاصة أو يف الدور 
سياحية  سفرات  يف  مجاعية  بصـورة  أو  املؤّجرة، 
غرضها الزيارة بشكل أساس، لذا تكون إقامتهم 

حمّددة فـي الفنادق املتوافرة يف املدينة.

مدينة  أن  نجد  للشكل)2(،  مالحظتنا  ومن 
الرئيسة  املداخل  من  جمموعة  عىل  حتتوي  كربالء 
تربطها  والــتــي   )93-92  :2008 )الــكــنــاين، 

بمحافظات القطر املختلفة وسائر دول العامل:- 

املدخل اجلنويب – الغريب: يربط املدينة بمحافظة أ. 
النجف األرشف وهو أهم مدخل لـ:
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يربطها  	 كربالء  ملدينة  الرئيس  املدخل  كونه 
باملحافظات اجلنوبية.

يربط املدينة بمدينة النجف األرشف املقّدسة. 	

للزوار  	 رقم  أكرب  سنويًا  املدخل  هذا  ُيسجل 
الداخلني للمدينة وبنسبة 45% زائرًا سنويًا من 

امجايّل عدد الزّوار الوافدين للمدينة.

من املتوقع زيادة أمهية هذا املنفذ يف حالة إنشاء  	
والنجف  كربالء  مدينتي  بني  املطار  مرشوع 
والسيام السياح الوافدين هلاتني املدينتني الذي 

ال يبعد سوى 38 كم عن هذا املنفذ.

املدخل الشاميل: يربط مدينة كربالء بالعاصمة ب. 
بغداد لـ:

كونه يربط املدينة بالعاصمة بغداد. 	

كربالء  	 مدينة  يربط  الذي  الرئيس  املدخل 
باملحافظات الشاملية.

ألعداد  رقم  أكرب  ثالث  املدخل  هذا  يسّجل 
املدينة ونسبته حوايل )20(%  الوافدين إىل  الزّوار 
الوافدين  الزّوار  إمجايل عدد  زائرًا - سنويًا - من 

للمحافظة.

وجود مرقد اإلمام عون بن عبد اهلل عىل  	
بعد 11كم من مدخل املدينة الشاميل. 

املدخل الرشقي: هو الذي يربط مدينة كربالء 	. 
بمحافظة بابل ثاين أهم املداخل الرئيسة ويمتاز 

بأنه:

الديوانية،  	 بابل،  بمحافظة  املدينة  يربط 
واالقضية والنواحي التابعة هلام.

ملدينة  	 التابعة  والنواحي  باألقضية  املدينة  يربط 
كربالء مثل قضاء اهلندية أو ناحية اخلريات.

يربط مدينة كربالء باملحافظات اجلنوبية. 	

يبلغ معدل نسبة الزّوار الوافدين من هذا املنفذ  	
الزّوار  عدد  إمجايل  من  سنويًا  زائرًا   )%35(

الوافدين للمحافظة. 

الــزّوار  من  مستغل  غري  رابــع  منفذ  وهنالك 
منافذ  أهم  أحد  كونه  من  الرغم  عىل  والسائحني 
العربية  باململكة  الــعــراق  يربط  ــذي  ال املدينة 
السعودية، عن طريق عرعر )طريق احلج الربي( 
وهو من أهم الطرق التي يّمر هبا احلجاج العراقيني 
الذين يسلكون الطريق الربي للوصول إىل الديار 

املقّدسة يف مكة املكرمة واملدينة املنورة.

زّوار  عدد  لتقدير  إحصاء  أحدث  وبموجب 
أهم  من  ُتعّد  التي   احلسني اإلمــام  أربعينية 
الوافدين  م  املليونية لسنة 2015  الّزيارات  وأكرب 
حمور  وهي  املقّدسة  كربالء  إىل  املؤدية  الطرق  من 
 – وطويريج  كربالء   – ونجف  كربالء   – بغداد 
كربالء ُقّدرت بأكثر من )20()*( مليون زائر حميل 

وأجنبي وعىل مدار الساعة. 

املدينة  هلذه  التخطيط  أمّهية  مدى  يظهر  وهنا 
املقّدسة من اجل استيعاب احلشود املليونية املكثفة 
وانشاء  للزائرين  االســاس  اخلــدمــات  وتقديم 
تصميم حديث للمدينة يليق بمكانتها العاملية كام 

موضح يف امللحق )1(.

سابق،  مصدر  املقدسة،  كربالء  يف  السياحة  قسم   )*(
2015م.
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السائح  إلنفاق  االقتصادية  املنافع  ســادســًا: 
)الزائر( يف مدينة كربالء املقّدسة

السياحي يساعد  القطاع  قيمة  إن رفع مسامهة 
معدالت  ــادة  وزي الوظيفية،  الفرص  زيــادة  عىل 
ــزان املــدفــوعــات،  ــامرات، وحتــســني مــي ــث ــت االس
تنمية  وإحــداث  األجنبي،  النقد  عىل  واحلصول 
حتتوي  التي  املناطق  يف  السيام  )اقليمية(  جغرافية 

عىل مواقع جذب للسياح. 

وغري  مبارشة  منافع  السياحي  للقطاع  أن  كام 
املحليني  السياح  إنفاق  طريق  عن  تتّم  مبارشة 

والدولينّي عىل الفنادق، املطاعم، النقل، املتاحف 
املبارشة  غري  املنافع  متّثل  حني  يف  املفرد  وبائعي 
والتوظيف،  الدخل  يف  التأثري  من  السياح  إلنفاق 
ويوضح الشكل)3( الفوائد املبارشة وغري املبارشة 
من  النهائيني  املستفيدين  وأنواع  السياح،  إلنفاق 
عىل  املرّتتبة  والنهائية  والثانوية  األولية  املنافع 

مستوى األنشطة االقتصادية املختلفة بوجه عام. 

فعندما يقوم السائح )الزائر املحيّل واألجنبي( 
السكن  عىل  املبارش  األويل  باإلنفاق  كربالء  يف 
وغريها  السياحية  ــوالت  واجل والرتفيه  واألكــل 
منافع أخرى من اإلنفاق عرب  فإن ذلك يؤدى إىل 

الشكل )2( أهم املداخل الرئيسة يف مدينة كربالء

املصدر: دائرة التخطيط العمراين )مدينة كربالء(، 2009.
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ثل يف األجور والرواتب  مضاعفات السياحة، ويتمَّ
بدوره  وهــذا  وغريها،  والعموالت  واملكافآت 
املهنيون  منها  يستفيد  هنائية  ثالثة  منفعة  إىل  يؤدي 
الصغرية  املــحــال  األعـــامل وأصــحــاب  ورجـــال 
كربالء،  يف  املختلفة  االقتصادية  القطاعات  يف 
ويشمل ذلك أصحاب املهن املختلفة، واملوظفني 
ونطاًقا  واحلرفينّي،  واخلاص،  العام  القطاعني  يف 

واسًعا من األنشطة االقتصادية.

سابعًا: تنمية السياحة الدينية:
د يف خدمة الناس لكسب  السياحه الدينيه تتجسَّ
الثواب وإرضاء اهلل سبحانه وتعاىل، كذلك تساهم 
السياحة الدينية يف زيادة األيدي العامله وبالنتيجة 
التقليل من البطالة، وهي امتداد للقطاع السياحي 
بشكل عام، والذي يعترب أحد قّطاعات االقتصاد 

الوطني)الرويب، 1978:31(. 

املصدر: حسن اهلجهو	، االستثامر يف قطاع السياحة، ، السعودية، 2005، ص358.

 

املنافع املباشرة إلنفاق 

السائح 

* السكن، االكل والشرب. 

 * الترفیھ واالستجمام.

 * المالبس.

 * الھدایا والمقتنیات التذكاریة.

 * الحاجات الشخصیة والعالج.

* الجوالت السیاحیة.  

 * واخرى

 

 املنافع غري املباشرة إلنفاق السائح

 * االجور والرواتب.       * االكرامیات  والمكافآت.

 * االنفاقات العامة واالداریة.                * العموالت.

 * الخدمات المھنیة.        * مشتریات المؤن الغذائیة.

 * االصالح والصیانة.  * شراء السلع العادة البیع.

 * استئجار االجھزة والمرافق.      * الدعایة واالعالن.

 * العائد على الحكومة. * استبدال االصول الرأسمالیة.

                                     * واخرى

 

 

 يـــــــــــد النهائــــــــــــــــــاملستفي

 * محطات الوقود.                                 .    والمكتبات* المحاسبون والمحامون.             * الناشرون والطباعون

                خدمات صیانة السیارات.             *.  ومقدمو الخدمات الصحیة * االطباء           اصحاب الحرف الیدویة.* 

                                                   * مصانع المالبس واالثاث. * موظفو التأمین والنقل، واالصالح والصیانة..* الخبازون، الطباخون والجزارون
                               * المزارعون وصیادوا  مال. المحال التجاریة والعاصحاب*             * البقاالت ومحال الھدایا. 

  االسماك.

   * بائعو الجملة.                      .منسقو الحدائق والمشاتل *        * موظفوا البنوك والصرافون.

الشكل )3( املنافع االقتصادية املباشرة وغري املباشرة النفاق السائح

املستفيد النهائي



248

إسرتاتيجية االستثمار السياحي للمسرية املليونية يف مدينة كربالء املقدسة

تنمية  يف  مهاًم  دورًا  القطاع  هلذا  فإن  وبالنتيجة 
السياحه  جمال  يف  االستثامر  وأن  الوطني،  الدخل 
 ،احلسني ــام  اإلم أربعينية  لشعرية  الدينية 
تشمل املجاالت كافة جمال تقديم اخلدمات وبناء 
والتجهيز  واإلطعام  اإليــواء  وسائل  واستغالل 
املقعدين  وعربات  النقل  وسائل  ورشاء  وإنتاج 
من  السن  بكبار  هتتم  التي  املستشفيات  وانشاء 
الزراعي  النشاط  لزيادة  جمــال  وفيها  اجلنسني، 
القوى  استثامر  وكذلك  الغذائيه  ــواد  امل إلنتاج 
شكل  يف  جتــارة  تعد  الدينية  والّسياحة  البرشية 
استثامرات تدفع بعجلة التنمية وُتعّد من نشاطات 
الزّوار  االعتبار  بنظر  أخذنا  إذا  اخلارجية  التجارة 

من خارج البلد. 

ثامنًا: التعاون السياحي اإلسالمي 

لالرتقاء بمستوى األداء السياحي الديني جيب 
الدينية  السياحة  بمستوى  للنهوض  اخلطط  رسم 
لالستفادة من جتارب الشعوب ذات اخلربة يف هذا 
املجال والتي لدهيا نشاط سياحي ديني كجمهورية 
ثنائية  اتفاقيات  عقد  خالل  من  اإلسالمية  إيران 
واختاذ مجيع االجراءات الالزمة للتنمية السياحية 
ما  إىل  الدينية  بالسياحة  ننتقل  أن  نستطيع  وبذلك 
االقتصاد  ورفد  الزّوار  راحة  أجل  من  أفضل  هو 
عقد  ــالل  خ مــن  الصعبة  بالعمالت  الوطني 
اتفاقيات يف جمال السياحة مع اجلارة ايران لتبادل 
التعاون  يتخّللها  البلدين  بني  السياحية  األفواج 
يف  السفر  واجراءات  والنقل  املواصالت  جمال  يف 
النقاط احلدودية وطريقة التعامل وتذليل العقبات 

السياحه  تقدم  نحو  دفعة  تعطي  والتي  الكمركية 
الدينية يف مدينة كربالء املقّدسة السيام يف الزيارات 
املليونية كالزيارة االربعينية وبالنتيجة حتّقق تكامل 
سياحيًا دينيًا يتفق عليه بني الدول التي متتلك عاماًل 
مشرتكًا يف جماالت السياحه مثل إيران والعراق فال 
بينها هتدف لتنمية املصالح  اتفاقيه  باس أن تكون 
املشرتكة يف جمال السياحه الدينية ويكون مضمون 
التكامل مطبق ومأخوذ به يف حالة السامح بتشجيع 
السيام  السياحيه  املدن  يف  اإلسالميه  االستثامرات 
الذي  والبناء  االعامر  عىل  قادمه  كربالء  مدينة  أن 
وتوسيع  لتطوير  وخــربات  استثامرات  إىل  حيتاج 
املراقد الدينية فيها الستيعاب احلشود املليونية من 

الزائرين القادمني من الداخل واخلارج.

يف  االستثامرية  املشاريع  إسرتاتيجية  تاسعًا: 
كربالء املقّدسة:

يف  االستثامر  وعمل  اسرتاتيجية  حتديد  يمكن 
: حمافظة كربالء من خالل اآليت)*(

1 . مرشوع توسعة مرقدي احلسني والعباس
ليكونا  بينهام  ما  وتشييد سور واحد هلام وضّم 

حرمًا واحدًا يف العرش سنوات القادمة.
مابني . 2 منطقة  توسيع  مرشوع  بتنفيذ  املبارشة 

احلرمني، والتي ُتعّد أكرب محلة توسيع تشهدها 
شكل  عىل  التوسعة  أعامل  وستكون  املنطقة، 
باجتاه  التوسعة  األوىل  املرحلة  مراحل، 
إزالة  بعد  املنطقة  إىل  لّضمه  احلسيني  املخيم 

)*( االسرتاتيجية التي تم احلصول عليها من قسم اإلعالم 

يف العتبتني املقدستني احلسينية والعباسية، 2015م.
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العتبة  يفصل  الذي  مظاهر  بن  حبيب  شارع 
تّم  أن  بعد  احلسيني،  املخيم  عن  احلسينية 
فندق(  بيت،  )حمل،  عقارًا  استمالك)125( 
املنطقة  ضمن  الواقعة  )20000م2(  مساحتها 
خصصتها  بمبالغ  أصحاهبا  من  ورشاؤها 
رئاسة الوزراء بعد تشكيل جلنتني هلذا الغرض 
رشاء  جلنة  والثانية  التخمني  جلنة  االوىل 
أمالكهم  باعوا  الذين  أصحاهبا  من  العقارات 
بالرتايض وستكون هناك مراحل أخرى تشمل 
توسيع مجيع املناطق املحيطة بالعتبتني احلسينية 
يمتد  قد  زمني  جدول  وفق  عىل  والعباسية 
استيعاب  منه  ُيراد  والذي  سنوات،  عرش  إىل 
تصل  الذين  الزّوار  من  الكبرية  االعداد 
اعدادهم إىل ماليني عدة يف الزيارات املليونية 

وبالتحديد زيارة األربعني.
استمالك قطعة أرض يف باب اخلان بالقرب من . 3

املخرض  خان  أرض  وهي   العباس مرقد 
منشآت  يتضمن  كبري  مرشوع  النشاء  القديم 
للزائرين،   )300( من  اكثر  بعدد  صحية 
أخرى  ومنشآت  الزائرين  إلطعام  ومضيفني 
متعّددة لتقديم اخلدمة املطلوبة لزّوار املرقدين 

الرشيفني.
للزائرين . 4 اخلدمات  متكاملة  مدن  إنشاء 

بغداد، واحللة-  إىل كربالء من جهة  الوافدين 
طويريج، النجف - كربالء بالتعاون بني العتبة 
الوقف  ديوان  من  بتمويل  املقّدسة  احلسينية 
الشيعي لغرض تقديم اخلدمات التي حيتاجوهنا 

من سكن وطعام وعناية صحية.
متكامل . 5 ثقايف  وجممع  اعالمية  مدينة  إقامة 

الطف،  واقعة  جتّسد  بانوراما  عىل  حيتوي 
للمناسبات  كربى  قاعة  حديثة،  عامة  ومكتبة 
)كالريي(  تشكيلية  فنون  معرض  واملؤمترات، 
فكرة  مع  وكرافك  سرياميك،  رسم،  نحت، 
خاص  واآلثار  للرتاث  وطني  متحف  إنشاء 

بمحافظة كربالء املقّدسة.
املتخّصصة . 6 الفرنسية   ADPI رشكة  بدأت 

بإنشاء املطارات يف بناء مكّونات مطار كربالء 
اثنني  بعد  وعىل  دونم  مئتي  بمساحة  الدويل 
بإجتاه  املدينة  مركز  عن  مرتا  كيلو  وعرشين 
ال  بمّدة  إنشاؤه  يتّم  األرشف،  النجف  مدينة 
تتجاوز أربع سنوات وبكلفة ترتاوح بني مليار 

إىل ثالثة مليارات دوالر عىل مراحل عّدة.
التابع . 7 املهارات  لتطوير  الكفيل  معهد  تأسيس 

ممثلة  املقّدسة  العباسية  للعتبة  العامة  لألمانة 
وشعبة  والثقافية  الفكرية  الشؤون  بقسم 
مبتدئة  دورات  هتيئة  خالل  من  االنرتنت، 
التصميم  جماالت  يف  واحرتافية  ومتوسطة 
مواقع  وبرجمة  وتصميم  والتصوير  الطباعي 
)اجلرافيك(  التلفزيونية  والتصاميم  االنرتنت 

الرسوم املتحّركة ثنائية وثالثية األبعاد.
املقّدسة . 8 العباسية  للعتبة  العامة  األمانة  إبرام 

االسرتالية(  )كونكرتيك  رشكة  مع  عقدًا 
وفق  عىل  نجوم  مخس  سياحي  فندق  إلنشاء 

املعايري واملقاييس الدولية.
مرأب . 9 إنشاء  عىل  احلسينية  العتبة  أقدمت 

عرصي يتضمن اخلدمات املتعّلقة باآلليات من 
لوقوف  مظّللة  وساحات  وقود  وتعبئة  إدامة 
املرأب،  تدير  التي  اإلدارة  وبناية  السيارات 
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والكراج مغلق يستوعب 225 سيارة لوقوف 
سيارات  الشاحنات،  )الباصات،  ومبيت 
احلمل الصغرية، وسيارات الصالون( بارتفاع 

9.5م وبمساحة 10.000م2. 
تسوق . 10 خدمات  يضّم  كبري  جممع  بناء 

والغذائية  والكهربائية  اإللكرتونية  األجهزة 
املتزايد  اإلقبال  نتيجة  العائلة  ما  حتتاجه  وكّل 
عليه من العوائل من املناطق املختلفة يف كربالء 

املقّدسة وخارجها.

عارشًا: مّعوقات االستثامر السياحي يف كربالء 
املقّدسة:

ُيقصد باملعوقات العوامل التي حُتول من دون 
إىل حتقيقها،  املخّطط  يسعى  التي  االُهداف  حتقيق 
يقوم  فقد  سلبيًا،  سلوكيًا  اجتاهًا  تعني  ثم  ومن 
يصطدم  ولكنه  للتغيري  طريقة  برسم  املخّطط 
عوامل  وهناك  معه،  وتفاعلهم  املجتمع  بأفراد 
تعوق تنمية االستثامر السياحي يف أي جمتمع منها 
املادية،  النفسية،  االجتامعية،  الثقافية،  العوامل 
اجلانب  من  اليؤخذ  الّسياحي  فالتطّور  والفنية، 
االجتامعي،  اجلانب  هناك  وإنام  فقط  االقتصادي 
البناء  مّكونات  من  ذلك  وغري  البيئي،  الثقايف، 

االجتامعي التي تؤّثر يف املجتمع ونموه. 

والتطور السياحي يدخل ضمن التنمية الشاملة 
املّعوقات  بعض  هناك  أن  إاّل  العراقي  للمجتمع 

التي تعوق حركة النشاط السياحي أمهها:

السياحة . 1 بقوانني  املتعّلقة  الترشيعات  حداثة 
إعداد  تاريخ  لغاية  أغلبها  ُيعّد  إذ  واالستثامر، 

حتتاج  مؤقتة  وقوانني  ترشيعات  الدراسة  هذه 
إىل مزيد من التعديل

إستيالء بعض أصحاب املواكب عىل مساحات . 2
كبرية من املحافظة خالل الزيارات مما أدى إىل 
إتالفها، وقلة التزام بالثقافة احلسينية كان سببا 

متمام لذلك.
نقص االستثامرات التي توجه إىل قطاع السياحة . 3

مع ارتفاع تكاليف االستثامر السياحي.
يف . 4 للترّصف  ثابتة  حمّددة  سياسة  وجود  عدم 

التي تصلح إلقامة املرشوعات  الدولة  أرايض 
تفعيل  وعدم  أسعارها،  ارتفاع  مع  السياحية 
والعقارات  لألرايض  األجانب  متلك  نظام 
الالزمة إلقامة مرشوعاهتم االستثامرية ولسكن 

العاملني هبا.
تعّقد اجراءات املوافقة عىل إنشاء املرشوعات . 5

االستثامرية السياحية، مما ُيسّبب بطئًا وتعطياًل 
يف تنفيذ املرشوعات السياحية الناجحة.

ل حركة . 6 عدم وجود مطار دويل يف كربالء ُيسهِّ
نقل الّسياح.

عدم كفاية الفنادق بالنسبة للتوّسع السياحي، . 7
نجوم  اخلمس  ذات  الفنادق  بإنشاء  واالهتامم 
إىل  يؤدي  مما  درجة  األقل  الفنادق  إمهال  مع 

ارتفاع أسعار إقامة السائح.
الدولية . 8 للسياحة  تسويقية  سياسة  وجود  عدم 

تتّميز  علمية  ُأسس  عىل  تقوم  العراق  إىل 
باالستمرارية والتنّوع طبقا لكّل سوق سياحي 
السياحية  املكاتب  عدد  نقص  عن  فضال 

العراقية باخلارج.
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قصور كثري من املرافق األساسية مثل شبكات . 9
الطرق، واملياه، والرصف الصحي، الكهرباء، 
معظم  وحتتاج  وغريها،  والنقل  االتصاالت، 
إىل استكامل مثل هذه  املهمة  السياحية  املناطق 

املرافق األساسية.
الدينية . 10 إنَّ بعض الطرق املؤّدية إىل األماكن 

إىل  يؤّدي  مما  ممهدة  غري  املهمة  واألثرية 
لزيارهتا  األماكن  هذه  إىل  الوصول  صعوبة 
السياحة  رشكات  وتكتفي  هبا  واالستمتاع 
اليها  الوصول  يتيرس  التي  األماكن  بزيارة 

بسهوله فقط.

ومما سبق نجد أن العراق بصورة عامة وحمافظة 
عىل  للقضاء  ماسة  حاجة  خاصة  بصورة  كربالء 
أجل  مــن  الصعوبات  وتذليل  املعوقات  هــذه 
يتمتع  إذ  كــبــرية،  بمعدالت  السياحة  تنشيط 
يف  هلا  المثيل  سياحية  وممّيزات  بإمكانات  العراق 
املحيط االقليمي والدويل. فيجب أن يكون هناك 
خمتلفة  نوعيات  وتوفري  السياحية  للربامج  تنويع 
املميز  طابعها  سياحية  منطقة  لكّل  يكون  بحيث 
املخصصة  االعتامدات  زيــادة  ذلك  ويتطّلب  هلا 

للتنشيط السياحي لضامن فاعليته.

 املبحث الرابع:

 االستنتاجات والتوصيات

أوالً: االستنتاجات:
أحد . 1 احلارض  الوقت  يف  السياحة  أصبحت 

عىل  تعتمد  لإلنسان  املهمة  الطبيعية  األنشطة 

االنتقال من مكان آلخر لغرض زيارة األماكن 
أو  الفراغ،  وقت  وقضاء  الرتفيه  أو  املقّدسة 
للعالج  أو  واملهرجانات  املؤمترات  حضور 

واالستشفاء وغري ذلك.
اليوم بصورة سيعة نحو االستثامر . 2 حتّول عامل 

السياحي مما جيعل االهتامم به بشكل استثنائي 
ملواكبة التطّورات احلاصلة يف القطاع السياحي 

العاملي. 
تارخيي، 3.  ديني  طابع  ذات  الدراسة  منطقة  ان   

وطبيعية  سياحية  إمكانات  متتلك  جتاري 
وأفقًا  حضاريًا  إرثًا  حتمل  كوهنا  وعمرانية 
سياحيًا واسعًا، إذ أن وجود املرقدين الرّشيفني 
جعل مدينة كربالء من املدن املهمة من الناحية 
كبري  عدد  عليها  يتوافد  إذ  والتارخيية،  الدينية 
الّسنة مما يّميزها عن  أيام  الزّوار عىل مدار  من 

باقي املدن األخرى.
اقتصادية . 4 إمكانات  الدراسة  منطقة  متتلك 

السياحي  القطاع  تطوير  عىل  تساعد  مهمة 
املواد  لتوافر  والصناعي  الزراعي  النشاط  مثل 

األولية هلذه النشاطات يف املحافظة.
الدينية . 5 للمزارات  السياحية  احلركة  امتازت 

أم  الصاحلني  لألولياء  مراقد  أكانت  سواء 
مقامات هلم باستمرار أعداد الزائرين هلا لكوهنا 
السياحي، وهلا  عاماًل مهاًم من عوامل اجلذب 
الدينية  املناسبات  يف  متثَّلت  الذروة  مواسم 
اخلالدة  األربعني  ومسرية  املحّرم  من  العارش 

وغريمها. 
الذي . 6 االجيايب  االستثامر  مناخ  توافر  ل  يشكَّ

يكون مقّومًا رئيسًا وحافزًا قويًا يف املرشوعات 
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باملنافع  الدراسة والتي تعود  بمنطقة  السياحية 
واالجتامعية  والثقافية  االقتصادية  والفوائد 

والثقافية وغريها.
لتشجيع . 7 السياحي  االستثامر  حوافز  زيادة 

للدخول  واألجنبية  الوطنية  األموال  رؤوس 
جماالته  يف  ترّدد  أو  خوف  دون  ومن  بجدية 
واجتاهات  احتياجات  خيدم  بشكل  املختلفة 

الطلب السياحي يف املدينة املقّدسة.
ان التخطيط السياحي يساعد عىل تعبئة املوارد . 8

والطاقات السياحية واستعامهلا استعامالً رشيدًا 
عىل  ينطوي  سياحي  نمو  معّدل  أعىل  لتحقيق 
االختيار الواعي بني األهداف وحتديد وتقويم 
ووسائل  االستثامرات  حجم  وحتديد  املوارد 
املناسبة  املرشوعات  واختيار  املناسبة  التمويل 

مع أهداف اخلطة.
مدينة . 9 يف  السياحي  لالستثامر  التخطيط  إن 

مستقبلية  إسرتاتيجية  أبعاد  له  املقّدسة  كربالء 
تتمثَّل بتطوير املزارات الدينية، وإعداد برامج 
سياحية متطّورة يمكن استثامرها يف املستقبل. 

ثانيًا: التوصيات
للقطاع  تنموية  اسرتاتيجية  وضــع  ــل  وألج

السياحي يف كربالء البّد من مراعاة اآليت:-

ان . 1 بعد  وصحنيهام  املقّدسني  الرضحيني  تطوير 
املليونية  األعداد  استقبال  عن  عاجزين  باتا 
مراقد  لزيارة  مكان  كّل  من  القادمني  للزوار 
تدخلها  التي  كربالء  يف  األطهار  األئمة 
تغيري  إحداث  من  يتطّلبه  وما  باستمرار، 
املحيطة  املناطق  خصوصًا  املدينة  يف  حقيقي 

من  قريبة  وبيوت  وفنادق  حمال جتارية  من  هبام 
جمزية،  بمبالغ  أصحاهبا  تعويض  بعد  املرقدين 
وتوسعة  املدينة  مركز  تطوير  مرشوع  ونقرتح 
املرقد  تصميم  غرار  عىل  املقدستني  الروضتني 
مجهورية  يف   ضا الرِّ اإلمام  ملشهد  الواسع 
ايران اإلسالمية كأحد اهم املشاريع العمرانية 
مكماًل  وجزءًا  العراق،  يف  املميزة  واحلضارية 
للمدينة،  األساس  التصميم  حتديث  ملرشوع 
املتالزمة  للعالقة  احلية  النامذج  وأحد  املقدسه 
والسياحة  اإلسالمية  العامرة  فنون  مجالية  بني 

الدينية. 
من . 2 طوعية  أوترّبعات  رمزية  رسوم  أخذ 

شكل  عىل  كربالء  إىل  الوافدين  الزائرين 
للمسامهة  جارية  كصدقة  عينية  مسامهات 
املدينة  داخل  مة  املقدَّ للخدمة  مواٍف  دعم  يف 
حالة  يف  حتقيقه  يمكن  أمر  وهو  املقّدسة 
الزخم  وجود  الستثامر  السليم  التخطيط 
املناسبة  هبذه  املقّدسة  املدينة  يف  اهلائل  البرشي 

الدينية الكربى أوغريها.
التنسيق مع هيئة املواكب احلسينية واملسؤولني . 3

وأصحاب  الدولة  جهود  توحيد  أجل  من 
كبرية  ضيافة  ودور  جمّمعات  بناء  يف  املواكب 
والتخّلص  الزائرين من جهة  أعداد  تستوعب 

من عشوائية بناء املواكب من جهة ثانية. 
جيب أن يتّم نرش ثقافة االلتزام وعدم اإلرضار . 4

العامة،  واحلدائق  والساحات  بالشوارع 
ذلك  غري  بطرق عشوائية،  القاممة  رمي  وعدم 
كاهل  ُتثقل  ولكنها  دة  متعمَّ غري  أخطاء  من 
لذلك  الزائرين،  بماليني  تغّص  التي  املدينة 
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القاممة  املدينة وبعدم رمي  بنظافة  االلتزام  فإن 
خدمية  أفعال  من  ذلك  غري  عشوائية،  بصورة 
دقيق،  لنظام  خاضعة  بصورة  تتم  إن  ينبغي 
يراعي بنية املدينة، ويسهل من خدمة الزائرين 
ثقافة  ننرش  أن  يمكن  أننا  أي  الئقة.  بطريقة 
النظافة، وثقافة احلرص عىل ممتلكات الدولة، 
كذلك  العام،  االستخدام  ذات  واالماكن 
روح  ننرش  أن  الزيارة،  هذه  خالل  من  يمكن 
التعاون والتكاتف واملؤازرة املتباَدلة بني الزّوار 
بعضهم مع بعض من جهة، وبني الزّوار وأهل 
املدينة املقّدسة من جهة أخرى، وهبذا نكون قد 
سليمة،  بصورة  الدينية  املناسبة  هذه  استثمرنا 
بني  الوعي  لنرش  كثرية  فرصًا  هناك  أن  علاًم 
الثقافية  الفعاليات  تقديم  خالل  من  الزائرين 
مراسيم  ترافق  ان  يمكن  التي  املختلفة  والفنية 
فمثاًل  مسبقًا.  هلا  اإلعداد  يتّم  أن  عىل  الزيارة، 
يمكن عقد الندوات الثقافية من خالل استثامر 
التي  املبادئ  ونرش  املدينة  يف  البرشي  الزخم 
يتعّلق  وجّلها   ، احلسني  اإلمام  هبا  نادى 

باالرتقاء باإلنسان.
ويكبيديا . 5 موسوعة  يف  األربعني  مسرية  إدخال 

والتي  العامل  يف  سلمية  مسرية  كأكرب  العاملية 
لألرقام  غينيس  موسوعة  إىل  دخوهلا  يعني 
يطلع  من  كّل  ُتذهل  سوف  والتي  القياسية 

عليها.يف تلك األماكن.
إعداد دراسات ختطيطية ومسح ميداين شامل . 6

ملواقع اجلذب السياحي لتأهيل هذه املعامل عىل 
السياحي.  القطاع  يف  استثامرية  خارطة  شكل 
إىل  استنادا  اخلمسية  اخلطه  توضع  وبعدها 

املستقبلية  والتوّقعات  الوافدين  أعداد  مؤرّش 
للنمو والتزايد يف هذه األعداد.

بناء فنادق جديدة بسعات كبرية وليس فنادق . 7
عن  فضاًل  قليلة،  وسعات  صغرية  بمساحات 
احلاجة املاسة ملشاريع استثامرية فندقية تنفذها 
ذ  ُتنفَّ أن  تستّحق  كربالء  ألن  رصينة  رشكات 
أصبحت  كوهنا  عاملية  فندقية  مشاريع  فيها 
والعامل  بل  العراق  يف  الدينية  السياحة  عاصمة 

اإلسالمي أيضًا.
للزائرين . 8 الرسمية  املعامالت  آلية  سري  مرونة 

الدخول  تأشرية  من  تبدأ  التي  العراقيني  غري 
للسائح واإلقامة واجلوازات بحسب الظروف 
أي  من  التخّلص  يسهل  مما  البلد  يف  السائدة 
وذلك  العالقة  ذات  الدوائر  يف  روتيني  تعقيد 

لكسب رضاء الّسياح األجانب.
وسياحيًا . 9 حضاريًا  إرثًا  كربالء  مدينة  متتلك 

إذ  السياحية،  مكانتها  تعزيز  يف  ساهم  كبريًا 
متتلك معامل تأرخيية وأثرية مثل قرص األخيرض، 
وغريها،  والعطييش  الربع،  وخان  واألقيرص، 
عني  الرزازة،  بحرية  مثل  السياحية  املعامل  أما 
التمر، وما إىل ذلك. فيمكن أن ُتسهم يف تنشيط 

احلركة السياحية الوافدة إىل املدينة.
قرب . 10 املدينة  خارج  سياحية  قرى  إنشاء 

البيوت  طراز  وفق  عىل  السياحية  األماكن 
يف  ويراعى  منها،  بالقرب  املوجودة  الريفية 
القرى  هذه  هبا  املزّودة  األثاث  نوعية  ذلك 
مع  كبري  حد  إىل  يتشابه  بحيث  السياحية 
األثاث املوجودة يف منازل القرويني تستعمل 
ذلك  ُيشكل  إذ  املحلية،  البيئة  منتجات  فيه 
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الّسائح  وراحة  إلقامة  مألوف  غري  نمطًا 
الذي يبحث عن جو من اإلثارة والالنمطية 

غري اجلو الذي اعتاد عليه يف وطنه األصيل.

املصادر

آل طعمة، سلامن هادي، كربالء يف الذاكرة، مطبعة . 1
العاين، بغداد، 1988م.

الرتبية . 2 وزارة  ساعدت  التعليمي:  العراق  أطلس 
خطوط  الطبيعية،  العراق  خارطة  نرشه،  عىل 
العرض والطول، كذلك خارطة سقوط األمطار 

ودرجاة احلرارة.

قرارات . 3 1989م،  عوديش،  عامر  بولس، 
قطاع  لنشاط  املالية  بالتنمية  وأثرها  االستثامر 
االدارة  كلية  ماجستري،  رسالة  املختلط،  السياحة 

واالقتصاد، اجلامعة املستنرصية.

جريت، . 4 وام  روبرت،  كراج،  يس  جيمس، 
تيب  ترمجة  االسرتاتيجة،  اإلدارة  2003م، 
العلوم  شعبة  والرتمجة  التعريب  خلدمات  توب 
االقتصادية واالدارية، دار فاروق للنرش والتوزيع، 

الطبعة األوىل.

احلسيني، فالح، 2000م، اإلدارة االسرتاتيجية، . 5
الطبعة  املعارصة،  عملياهتا  مداخلها،  مفاهيمها، 

األوىل، دار وائل للنرش، عامن – األردن.

التخطيط . 6 1994م،  مريس،  نبيل  خليل، 
للنرش  اجلامعية  املعرفة  دار  االسرتاتيجي، 

والتوزيع.

السياحية 7.  التنمية  2008م،  يرسي،  دعبس،   
املتواصلة، البيطاش للنرش والتوزيع، االسكندرية.

اإلدارة 8.  2003م،  مطلك،  زكريا  الدوري،   
وحاالت  وعمليات  مفاهيم  االسرتاتيجية، 

دراسية، بغداد.

الرويب، نبيل، التخطيط السياحي، مؤّسسة الثقافة . 9
اجلامعية، االسكندرية، 1987م.

التحليل . 10 2005م،  حسن،  عز  الفتاح،  عبد 
.spss اإلحصائي باستخدام

ضامنات . 11 2010م،  اهلل،  عبد  الكريم،  عبد 
الثقافة  دار  ط1،  العربية،  الدول  يف  االستثامر 

للنرش والتوزيع، عامن األردن.

العالقة . 12 2001م،  اخلوام،  حممد  املطلب  عبد 
البيئية،  والتأثريات  السياحية  االستثامرات  بني 
واالقتصاد،  اإلدارة  كلية  دكتوراه،  رسالة 

اجلامعة املستنرصية.

إدريس، . 13 منصور،  حمسن  طاهر  الغالبي، 
يف  دراسات  2007م،  صبحي،  حممد  وائل 
عالقة  املتوازن:  التقييم  وبطاقة  االسرتاتيجية 
دراسة  التنظيمي،  باألداء  االسرتاتيجي  االجتاه 
دار  األردنية،  املصارف  صناعة  يف  تطبيقية 

زهران للنرش، عامن - األردن.

ج2، . 14 املراقد،  تاريخ  رشيف،  باقر  القريش، 
كربالء املقّدسة.

مؤسسة . 15 ط2،  اجلنان،  مفاتيح  عباس،  القّمي، 
األعلمي، بريوت، 2009م.

يف . 16 اإلقليمية  األبعاد  أثر  جبار،  نادية  الكناين، 
البيئة احلرضية، رسالة ماجستري، معهد  معايري 

التخطيط احلرضي، بغداد، 2008م.

جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، 2004م، . 17



255 8

أ. م. د. عدنان مطر؛ م. جنان شهاب

ط4، مكتبة الرشوق الدولية، القاهرة. 

العلمي . 18 البحث  2002م،  وجيه،  حمجوب، 
ومناهجه، مديرية دار الكتب للطباعة والنرش، 

بغداد. 

اهلجهوج، حسن، االستثامر يف قطاع السياحة، . 19
خاص،  عدد  فيصل  امللك  جامعة  جملة 

السعودية، 2005م.

20 - Ashe, J. Tourism Investment as a tool for
 development and poverty reduction. New

York. USA, 2008. P3.
21 - Charles, W. L. Hill & Gareth, R. Jones,

 (2001), “Strategic Management Theory:
 An Integrated Approach”, 5th ed, Houghton

Miff ling Company, Boston, U.S.A.
22 - Lynch, Richard, (2000), “Corporate

Strategy”, 2nd ed, Prentice-Hill.



Alssebt
A bulletin quarterly scientific Magazine concerned with 

civilizational and cultural heritage of the holy city of Karbala
issued by

The General Secretariate of AL- Hussein Holy shrine
 Karbala center for studies and Research

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..........................................................................................

Issue NO. fourth

Second year - January 2017 - Rabiʼ Al-Thani 1438 A.H


