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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل النبي اهلادي األمني أيب القاسم حممد وآله الطيبني الطاهرين...

أما بعد...

الذي  الكبري  املعلومايت  التقدم  نتيجة  األدبية  احلركة  أصناف  خمتلف  يف  والبحثية  العلمية  اجلهود  تتسابق 
تشهده الساحة األكاديمية، األمر الذي أسهم بشكل ملحوظ يف تزويد الباحثني باملعلومة الدقيقة والرصينة، 
وقد أغنى هذا النشاط جملة السبط بسيل من البحوث العلمية التي تنسجم وهويتها التي تعنى باإلرث الثقايف 

واحلضاري ملدينة كربالء املقدسة.

اجلوانب  بعض  عن  تكشف  التي  والبحوث  بالدراسات  زاخرًا  املجلة  هذه  من  اخلامس  العدد  جاء  لقد 
املضيئة من تراث هذه املدينة املتوهج عطاًء بثورة اإلمام احلسني، هذه الثورة التي جّسدت املوقف الرسايل 
أن  للتأريخ  كان  وإذا  واهلوان،  الذل  ويأبى  ينشد اإلصالح  لكل من  منارًا  فكانت  والفساد،  للظلم  الرافض 
يقف وقفة عز وفخر، فامله إال أن يقف شاخمًا أمام بطوالت اإلمام احلسني التي جتّلت فيها أسمى معاين 

التضحية والفداء، فأضحت معينًا ال ينضب أمام الباحثني لينهلوا من عبق تراثها اخلالد.

وتأمل أرسة حترير جملة السبط يف أن ما حيمله هذا العدد من موضوعات متنوعة سيكون نافعًا لكل الدراسني 
واملهتمني بإرث هذه املدينة، يف الوقت الذي نأمل من السادة الباحثني رفد املجلة ببحوثهم ونتاجاهتم العلمية 

بام يسهم االرتقاء بالبحث العلمي وحتقيق أهدافه املنشودة.

واحلمد هللّ أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير
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تاريخ الوقف على التعّزية الح�شيّنية 
واإن�شاء الح�شيّنيات

األستاذ الدكتور

 عامد عبد السالم رؤوف

كلية اآلداب - جامعة صالح الدين
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تأريخ الوقف على التعّزية احلسينّية وإنشاء احلسينّيات

�ض الملخَّ

أدّى تزايد أعداد الزوار الوافدين عىل مدن العتبات املقّدسة، ومنهم من كان يقصدها من املدن القاصية، 
ال سيام من بالد املرشق اإلسالمي، إىل صعوبة يف توفري وسائل الراحة من إقامة وطعام ومياه رشب وغسل 
الزائرين تتوافق مع اّطراد أعدادهم. ومن هنا برزت  وما إىل ذلك، يف مدن مل تكن قد طاقتها يف استيعاب 
احلاجة إىل حّل جديد هلذه املشكلة، متثلَّ يف أن يعمد ُمقْدِمو الزائرين اىل استئجار دور إلقامة من معهم يف 

أيام الزيارة. 

ومع مرور الوقت وجد أهل اخلري من مورسي تلك األقطار أن من املفيد اإلستعاضة عن اإلستئجار املؤقت، 
أو الدائم، للدور املذكورة، برشائها او إنشائها، ووقفها عىل أبناء أقطارهم ممن كانوا ينزلون العتبات، وأبرزها 
مدينة كربالء املقّدسة، الختاذها مقامًا هلم، ومن ناحية أخرى فإن عددًا غري قليل من املحسنني رشعوا بوقف 
دور سكنية، أو خانات جتارية، اشرتوها بأمواهلم لتختّص بنزول القادمني اىل زيارة كربالء، أو املقيمني فيها، 
لوا شطرًا من دورهم، وهو الذي ُيعرف بالديوان، أو بالديوانخانه،  ومن ناحية ثالثة فإن بعض املورسين حوَّ
ينقلب هذا  أن  إىل  فأدى هذا  بالتعزية،  إىل جملس خاص  الدار،  الرجال يف  املخصص الستقبال  القسم  أي 
القسم إىل دور حسينية، وكان من الطبيعي أن جُيرى يف تلك الدور من التحوير والتغيري ما هو رضوري ألداء 
وظيفتها اجلديدة، من ذلك مثال أن إقامة العدد الغفري من الزوار يف دار واحدة كان يقتىض إنشاء مصىل واسع 
هلم، ومتوضآت ومواضع اغتسال كافية، وباحات تتسع إلقامة جمالس العزاء، بل أضاف بعض الواقفني اليها 
وظائف من نوع خاص مثل  تقديم املعاجلة الطبية للفقراء، وختان األيتام، وتزويج العلوينّي الفقراء صيانة 
هلم، وتكفني الغرباء وما إىل ذلك، ومن ناحية أخرى تنوعت رشوط الواقفني بني حتديد مدة اقامة النازلني 
الدور تتخذ  او أكثر من ذلك، وهكذا بدأت هذه  املناسبات كلها،  بأيام  بأيام معدودات، أو  يف حسينياهتم 
شكل مؤسسات جديدة تستجيب لوظائف متنوعة وان كانت غايتها األساس هي تيسري إقامة أولئك الزوار 
الذين كانوا يقصدون التربك بسيد الشهداء، مما أدى اىل أن تعرف تلك الدور بالدور احلسينية نسبة اىل الغاية 
من إنشائها، ثم أهنا ُعرفت باحلسينية مطلقًا، وصارت موئاًل لتقديم أنواع من اخلدمات الروحية والفندقية 
تعرف هبا  مل  تقدم خدمات  اجلديدة  املؤّسسات  العرشين، صارت هذه  القرن  األول من  النصف  معًا. ويف 
من قبل، مثل وقف بعض املثّقفني مكتباهتم عليها، وختصيص أماكن مناسبة للمطالعة، وإلقاء املحارضات، 
أن  عىل  الواقفون  وَحَرص  األخرى.  املعتادة  االجتامعية  اخلدمات  عدا  هذا  الدينية،  العلوم  طلبة  وتدريس 

تواكب احلسينيات تطور عرصها من حيث تزويدها باألجهزة العرصية. 

ومنذ ستينات القرن املايض أصبح بعض تلك احلسينيات جماال مناسبًا إلقامة ندوات حاشدة، وحمارضات 
عامة، حيرضها مجهور واسع من الناس، وتطرح فيها مواقف سياسية او اجتامعية، ووسعت مواضع الصالة 

فيها حتى باتت تشكل مساجد مستقلة، فضاّل عام ُعرفت به من املهام التي أرشنا إليها من قبل. 
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 The History of the Endowment of Husseini Consolation and the

Founding of Al-Husseiniyyats

Prof. Dr. Imad Abdulsalam Raouf
College of Arts – University of Salahuddein - Erbil

Abstract

The growing number of visitors arriving to the cities of the holy shrines, some of whom came 
from distant cities especially from the East Muslim countries, causes  difficulties in providing 
comfortable accommodation, food, drinking and washing water, etc., in these cities where 
the limited capacity is not enough to receive them. Hence the need for a new solution to this 
problem is urgent. The travelling agents have to rent residences for the visitors. With the time 
passing, rich people found it is necessary to replace temporary rental by permanent residency 
either bought or built. Those residencies are to be lived in by citizen visitors. This is  most 
notably happening in the holy city of Karbala as a basic destination. On the other hand, many 
philanthropists have begun to make use of their commercial sites and they bought whatever they 
can  to  shelter the visitors. Thirdly, some affluent persons turned parts of their homes, known 
as Diwan or Diwankhana, which is the part where people receive their guests, as places where 
Shiite ceremonies are held. It is thus necessary to make some changes or modifications for the 
performance of condolence, for example, there should be a large place for prayer, ablution and 
bathroom,  courtyards accommodate to do obituary, and some has prepared sites for providing 
medical treatment to the poor, and circumcision of orphans, help poor men to get marriage, 
shrouding foreign dead persons and so forth. 

On the other hand, the conditions that determine the period of stay varied. Some stay for 
days, others for  all occasions, or more, and so those sites become new institutions as a response 
to the uurgent needs, although the main purpose is to facilitate the stay of those visitors who 
want to visit Imam Al-Hussein; the father of the martyrs. 

In the first half of the twentieth century, these locations have become the new institutions to 
provide services that had never been provided before, such as the libraries of some intellectuals, 
allocating appropriate reading places, lecturing, and teaching students of religious sciences, not 
to mention the other usual social services. Those in charge of serving Shiite mosques keep pace 
with the evolution of technology and provide these mosques with modern devices. Since the 
sixties of the last century, some of the Shiite mosques have become rooms fit for large seminars, 
public lectures attended by a large audience of people, which in turn raised their political and 
social position. Besides, expanded pray locations have later become independent mosques. 
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تاريخ الوقف على التعّزية الح�شيّنية 

واإن�شاء الح�شيّنيات

يعتلج  مــا  بإظهار  املسلمني  مــن  كثري  ُعني 
األليمة  الذكرى  يف  وأســى  ُحــزن  من  قلوهبم  يف 
ومع   ،احلسني اإلمــام  الستشهاد  املتجّددة 
مرور الوقت أصبح هلذه الذكرى مراسم وتقاليد 
كربالء  زيارة  وأمهها  أبرزها  من  وصار  خاصة، 
املقّدسة تربكًا بدفينها العظيم ورفاقه من الّشهداء 
الكرام، واستشعارًا لألجواء التي عاشوها يف ذلك 
اليوم احلزين الذي ارتَوت فيه أرضها من دمائهم 
الّطاهرة، عىل أن تقاليد )املأتم احلسيني( مل تقترص 
عىل مدينة كربالء فحسب، وإنام انترشت يف مدن 
املواكب  بتنظيم  نفسها  عن  ُتعرّب  عديدة،  إسالمية 
احلرفّيني،  وأصــنــاف  املــحــالت  ألبــنــاء  الباكية 
واستحضار  )املقتل(،  وقراءة  بالّسواد،  واالتشاح 
ُيعرّب  كّل معاين األسى يف جملسه احلزين. كام كان 
عن نفسه أيضًا بإطعام الناس، السيام الفقراء منهم، 
وما إىل ذلك من تفاصيل معروفة. وملا كانت هذه 
تستوجبه،  فيام  تستوجب،  واخلدمات  النشاطات 
ُيؤدَّى  اجتامعيًا  وتعاونًا  جُيزل،  وَعطاًء  ُينفق،  ماالً 
املآتم  عىل  )الوقف(  ظاهرة  انترشت  فقد  بَتفاٍن، 
واجتهد  والقصبات،  املدن  من  كثري  يف  احلّسينية 
الواقفون يف وقف ما يملكون، كرب ذلك ًأم صغر، 
ٍإقامة تلك املظاهر، مما سنعرضه فيام يأيت من  عىل 

هذا البحث. 

عّدة  لــدواع  تلبيًة  نشأت  فقد  احلسينّيات  أما 
 ،الشهداء سّيد  مرقد  زيارة  ظروف  فرضتها 
متاعب وأخطار حقيقية  ُيعانون من  الزّوار  وكان 
الطريق وخلّوه  بسبب طول  الّزيارة،  أداء هذه  يف 
قرى  حّتى  أو  ومدن  حمّطات  من  واسعة  ملسافات 
آمنة، فضاًل عن خانات حصينة يمكن أن جيد فيها 
هذه  شهدت  هنا  ومن  لالسرتاحة،  جماالً  الزائر 
ظاهرة  عرش  الثامن  القرن  منتصف  منذ  الطّرق، 
ام  واحلكَّ املورسين  بعض  بقيام  متّثلت  جديدة 
بعضها  ُعــرف  الكبرية،  اخلانات  يإنشاء  أحيانًا 
يتوّجب  التي  املسافة  لتوّسطها  النُص،  بخانات 
عىل الزائر قطعها يف طريقه إىل مزاره املقصود، كام 
املظاهر  أو  ُمنشئيها،  بأسامء  اآلخر  بعضها  ُعرف 
كّل  يضّم  اخلان  وكان  بقرهبا.  تقع  التي  الطبيعية 
فيه من محاية وطعام وماء وكأل  النازل  ما حيتاجه 
تعد  كانت  متامًا  جمانية  خدمات  وهي  للدواب، 
من الّصدقات اجلارية. ّحتى إذا ما بلغ الزائر مدن 
أفيائها، وجد سّكاهنا  نفسها، ومىض بني  العتبات 
ما  وتقديم  مدينتهم  ضيوف  إيواء  عىل  يتسابقون 
يمكن تقديمه إليهم من خدمات رضورية، وربام 
افرتش زّوارها أديم تراهبا حيث ال جيدون مأوى 

يبيتون فيه. 

وأّدى استتباب حّد أدنى من األمن يف العراق 
إىل  عرش،  التاسع   القرن  من  األخري  النصف  منذ 
تلك  الوافدين عىل  الزّوار  أعداد  تزايد مستمر يف 
املدن، ومنهم من كان يقصدها من املدن القاصية، 
ل  ال سيام من بالد املرشق اإلسالمي، مما بات ُيشكَّ
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إقامة وطعام  الّراحة من  توفري وسائل  صعوبة يف 
ومياه رشب وغسل وما إىل ذلك، يف مدن مل تكن 
اّطراد  مع  تتوافق  الزائرين  استيعاب  يف  طاقتها 

أعدادهم. 

هلذه  جديٍد  حل  إىل  احلاجة  بــرزت  هنا  ومن 
املشكلة، وكان هذا احلل يتمثَّل يف أن يعمد ُمْقِدُمو 
الزائرين اىل استئجار دور إلقامة من معهم يف أيام 
من  اخلري  أهل  وجد  الوقت  مرور  ومع  الزيارة. 
اإلستعاضة  املفيد  من  أن  األقطار  تلك  مورسي 
الدور،  لتلك  الدائم،  أو  املؤقت،  اإلستئجار  عن 
أقطارهم  أبناء  عىل  ووقفها  إنشائها،  او  برشائها 
ممن كانوا ينزلون العتبات، وأبرزها مدينة كربالء 
أخرى  ناحية  ومن  هلم.  مقامًا  الختاذها  املقدسة، 
بوقف  رشعوا  املحسنني  من  قليل  غري  عددًا  فإن 
دور سكنية، أو خانات جتارية، اشرتوها بأمواهلم 
أو  كربالء،  ــارة  زي اىل  القادمني  بنزول  لتختص 
املقيمني فيها. ومن ناحية ثالثة فإن بعض املورسين 
ُيعرف  ــذي  ال وهــو  دورهـــم،  من  شطرًا  لــوا  حــوَّ
املخصص  القسم  أي  بالديوانخانه،  أو  بالديوان، 
خاص  جملس  إىل  الــدار،  يف  الرجال  الستقبال 
إىل  القسم  ينقلب هذا  أن  إىل  فأدى هذا  بالتعزية، 
ونة يف كربالء،  حسينية، مثلام حدث لديوان آل كمُّ

كام سيأيت. 

وكان من الطبيعي أن جُيرى يف تلك الدور من 
وظيفتها  ألداء  رضوري  هو  ما  والتغيري  التحوير 
اجلديدة، من ذلك مثاًل أن إقامة العدد الغفري من 
الزّوار يف دار واحدة كان يقتىض إنشاء مصىل واسع 

هلم، ومتوضآت ومواضع اغتسال كافية، وباحات 
بعض  أضــاف  بل  الــعــزاء،  جمالس  إلقامة  تتسع 
الواقفني اليها وظائف من نوع خاص مثل  تقديم 
وتزويج  األيتام،  وختان  للفقراء،  الطبية  املعاجلة 
الغرباء  وتكفني  هلــم،  صيانة  الفقراء  العلوّيني 
أثاث  إىل ذلك. ومنهم من وقف عليها قطع  وما 
خمتلفة، وأوايَن وقدورًا لغرض إعداد الطعام. ومن 
حتديد  بني  الواقفني  رشوط  عت  تنوَّ أخرى  ناحية 
مّدة إقامة النازلني يف حسينياهتم بأيام معدودات، 
أو بأيام املناسبات كّلها، أو أكثر من ذلك، ومنهم 
من قرص النزول فيها عىل أبناء مدينة بذاهتا، كام يف 
1366هـ  سنة  املوقوفة  األصفهانية(،  )احلسينية 
املوقوفة يف غرة  1947م. وحسينية أهايل رشت، 
واحلسينية  ـــ/1953م،  ــ 1372ه الثانية  مجــادى 
سنة  وقفت  وقد  عامن،  يف  مسقط  بأهايل  اخلاصة 
يف  الّساكنني  باهلنود  اخلاصة  واحلسينية   ،1970
وحسينية  ـــ/1965م،  ــ 1385ه سنة  الكاظمية 
وحسينية   ،1966 سنة  املوقوفة  أذربيجان  أهل 
ذلك.  وغري  1972م  سنة  املوقوفة  داقوق  أهايل 
احلال  ُمعّينة كام هو  ومنهم من وقفها عىل عشرية 
سنة  املوقوفة  املسعود(،  عشرية  )حسينية  يف  مثاًل 
1388هـ/1968م، أو حتى ُأرسة بذاهتا، أو عىل 
صنف معني من أصناف احلرفيني، مثل )حسينية 
1968م.  سنة  18املوقوفة  الُقندرجّية(  صنف 
و)حسيينية النجارين يف بغداد( سنة 1970م، أو 
أن يقرصها عىل الرجال دون أرسهم، كام هو احلال 
يف حسينية األحسائّيني املوقفة سنة 1970م حيث 
رشط الواقف ان تقترص عىل -الرجال فقط-، بينام 



18

تأريخ الوقف على التعّزية احلسينّية وإنشاء احلسينّيات

وسع آخرون االمر ليشمل كّل من حلق هبؤالء، أو 
عموم الزائرين من خارج املدينة دونام حتديد، وما 

اىل ذلك مما سنشري اليه فيام يأيت من هذا البحث. 

وهكذا بدأت هذه الدور تتخذ شكل مؤسسات 
كانت  وان  متنوعة  لوظائف  تستجيب  جديدة 
الزوار  أولئك  إقامة  تيسري  هي  األســاس  غايتها 
 ،الذين كانوا يقصدون التربك بسيد الشهداء
مما أدى اىل أن تعرف تلك الدور بالدور احلسينية 
نسبة اىل الغاية من إنشائها، ثم إهنا ُعرفت باحلسينية 
مطلقًا، وصارت موئاًل لتقديم أنواع من اخلدمات 

الروحية واالجتامعية معًا. 

ويف النصف األول من القرن العرشين، صارت 
تعرف  مل  خدمات  تقدم  اجلديدة  املؤسسات  هذه 
مكتباهتم  املثقفني  بعض  وقف  مثل  قبل،  من  هبا 
عليها، وختصيص أماكن مناسبة للمطالعة، وإلقاء 
الدينية،  العلوم  طلبة  وتــدريــس  املــحــارضات، 
األخرى.  املعتادة  االجتامعية  اخلدمات  عدا  هذا 
وَحَرص الواقفون عىل أن تواكب احلسينيات تطور 
عرصها من حيث تزويدها بوسائل تربيد وتدفئة 
للصوت.  تكبري  وأجهزة  متجدد،  وأثاث  حديثة، 
تلك  بعض  أصبح  املايض  القرن  ستينات  ومنذ 
حاشدة،  ندوات  إلقامة  مناسبًا  جماال  احلسينيات 
من  ــع  واس مجهور  حيرضها  عامة،  وحمـــارضات 
الناس، وتطرح فيها مواقف سياسية او اجتامعية. 
باتت تشكل  فيها حتى  الصالة  ووسعت مواضع 
واملآذن،  القباب  اليها  وأضيفت  مستقلة،  مساجد 
فضال  كاملة،  عبادة  أماكن  إىل  ثم  من  فتحولت 
اليها من قبل.  عام ُعرفت به من املهام التي أرشنا 

اجلمة  العقارات  عليها  يقفون  الواقفون  وصار 
لإلنفاق عىل نشاطاهتا املتنوعة. بل صارت املجال 
الرئيس الذي كثريًا ما استقطب أوقاف املحسنني 
نــشــاطــات سنوية  ــارات لــإلنــفــاق عــىل  ــق مــن ع
اجلديدة  املؤسسة  هذه  غري  يكن  مل  إذ  وموسمية، 
ما يصلح أن يضم كل هذه النشاطات. وتكشف 
ما  مدى  عن  املؤسسات  هلذه  الواقفني  وقفيات 
أصاهبا من تطور ونمو رسيع يف وظائفها وتعاظم 
لنامذج من  يأيت عرض  أمهيتها يف جمتمعاهتا، وفيام 

تلك األعامل. 

السيد حممد والسيد حممود  من ذلك أن وقف 
مجيع  مهدي  السيد  بن  جلبي  حسني  السيد  ابنا 
العلوة وثلثي األنبار الداخل فيها الواقعة يف حملة 
شهر  يف  الطعام  -إطعام  عىل  ببغداد  بشار  الشيخ 
وعىل  حمرم،  شهر  من  األوىل  العرش  ويف  رمضان، 
عىل  القرآن  من  أجزاء  عرشة  يوم  كل  يف  يتلو  من 
واألرامل  واملساكني  الفقراء  وعىل  السنة،  طول 
واأليتام والفقراء القاطنني يف العتبات- وذلك يف 

1 ربيع االول1293هـ)1(. 

سكنة  من  حسني  بنت  آسيا  احلاجة  ووقفت 
حمّلة باب املخيم يف كربالء دارًا يف املحلة املذكورة 
يف  الظالم  ضياء  وإرساج  الطعام  )إطعام  عىل 
اآلخرة  مجادى   12 يف   )الّشهداء سيد  ثواب 

1293هـ. 

ووقف احلاج حسني بن موسى عبد عون اخلان 
الواقع يف حمّلة اخلشينة يف الكاظمية عىل تعزية سيد 

الشهداء يف 6 حمرم 1295هـ. 
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احلاج خرض من سكنة  بن  فنني  احلاج  ووقف 
الّساموة الدار الواقعة قي املحّلة الغربية )مع أثاثها 
وُعّدة  وقمعني  صوان  وست  الكبريين  والقدرين 
القهوة ورصيفة ودكاكني عّدة يف سوق البغداديني 
عىل تعزية سيد الشهداء(، وذلك يف 5 رجب 

1299هـ. 

األصل  الكنجي  التاجر  حممد  احلاج  ووقف 
الكاظمي، الدار الكائنة يف حملة القّطانة من حماّلت 
)من   احلسني ــام  اإلم تعزية  عىل  الكاظمية 
وإطعام مجيع  وُشُطب  ونرقيلة  وتِتن  وقهوة  جاي 

الفقراء(، يف 16 شوال 1301هـ. 

البستان  الكاظمي  الشيخ حممد حسني  ووقف 
اجلعافرة  آل  ببستان  املعروفة  اجلعافرة،  يف  الكائنة 
أيب  قضاء   27 مقاطعة   4 قطعة  احلــرية  ناحية  يف 

صخري يف 15 شوال 1303هـ. 

دارين،  مصطفى  السيد  بنت  رقوشة  ووقفت 
صغرية وكبرية، يف بغداد، وجعلت الصغرية وقفًا 
رمضان  غرة  يف   ،الشهداء سيد  تعزية  عىل 

1305هـ. 

ووقف احلاج حممد مهدي واحلاج عبد اهلادي 
من  تتّألف  العقارات،  من  مجلة  ــادي،  األســرتاب
حمالت  من  الّقطانة  حمّلة  يف  الواقعة  الديوانخانه 
مرتىض  السيد  لقرب  املقابلة  والقيرصية  الكاظمية، 
عىل  السوق  يف  الواقعة  والدكاكني  الرمحة،  عليه 
شهر  من  أيــام  عرشة   الّشهداء سيد  )تعزية 
حمرم ويوم واحد من كّل أسبوع، وإطعام الطعام(، 

وذلك يف 28 مجادى األوىل 1308هـ. 

ووقف احلاج حممد اجلرجفجي بن احلاج أمحد 
اجلرجفجي الدار الواقعة يف حمّلة التل يف الكاظمية 
عىل جمالس تعزية احلسني يف غرة ذي القعدة 

1308هـ. 

ووقفت العلوية فاطمة بنت سيد حسني دكانًا 
يف سوق الصفافري من حمّلة باب اآلغا ببغداد عىل 
 التعزية والثواب الذي يتعّلق باإلمام احلسني(
من إطعام طعام وإعانة الزائرين(، يف 1337هـ/ 

1918م. 

باب  حمّلة  من  ــواد،  ج بن  عيل  احلــاج  ووقــف 
 ،10/62 برقم  الصفارين  سوق  يف  دكانًا  اآلغا، 
العزاء،  وقــراءة   ،احلسني سيدنا  )ثواب  عىل 
وإطعام الطعام للفقراء واملساكني( يف 19 ترشين 

األول 1922م- 27 صفر 1341هـ. 

ووقفت فطومة بنت مصطفى، الساكنة يف حمّلة 
 195/24 برقم  املحّلة  هذه  يف  دارًا  أبكار،  سبع 
وتعزية  املجيد  القرآن  )قراءة  عىل   245 وتسلسل 
وجوه  من  وغــريه  الطعام  وإطعام   احلسني
اخلري( يف 20 مجادى اآلخرة 1342هـ -6 شباط 

1924م. 

احليل  حسني  السيد  بن  صالح  السيد  ووقف 
الشهرية  واألرض  الــعــامرة  مجيع  وَضــخــان  الــرَّ
باحلسينية الواقعة يف حمّلة التكية يف بعقوبة لتكون 
الصالة  إلقامة  األصولية  اإلمامية  للفرقة  )حماًل 
للمستطرقني  وحمــاًل   الشهداء سيد  وتعزية 
اآلخـــر 1343هــــ-  ربــيــع  ــن(، يف 24  ــري ــزائ ال
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1924/11/22م. 

الــدار  ربــع  أمحــد  بن  حبيب  بن  َعلَّو  ووقــف 
ة،  الواقعة يف حمّلة الشيوخ بالكاظمية، شارع الطمَّ
أرباعها  وثالثة   ،1/1424 تسلسل   36 املرقمة 
عىل إقامة تعزية احلسني بن عيل، يف 27 شوال 

1350هـ/ 5 آذار 1922م. 

ووقفت ونسة بنت احلاج فليح، من حمّلة املهدية 
املرقمة  املذكورة  الواقعة يف املحلة  الدار  يف احللة، 
 احلسني سيدنا  مأتم  )إقامة  عىل   203/108
 23 يف  واملساكني(،  الفقراء  إلطعام  والفضلة 
األول  ترشين   6 املوافق  1247هـ  األوىل  مجادى 

1928م. 

ووقفت نركز بنت ارحيِّم نصف دكان يف حمّلة 
دكاكني  ثالثة  من  سهامها  وثلث  الغزل،  سوق 
مأتم  إقــامــة  عــىل  ــورة،  ــذك امل املحلة  يف  الواقعة 
شباط   6 هـ/   1352 شوال   21 يف   احلسني

1934م. 

الكّواز،  بن احلاج إسامعيل  ووقف احلاج عيل 
أسهمه يف الدار الواقعة يف حمّلة سوق الغزل، حيث 
سوق العطارين، املتصل من إحدى جهاته بجامع 
الدين،  رساج  حمّلة  يف  الكائنة  الدار  حييى،  السيد 
 عىل )تالوة القرآن وإقامة تعزية سيد الّشهداء
وأيام شهر رمضان، وعرشة أيام من صفر، إلطعام 
نيسان  1357هــــ/10  صفر   9 يف  فيها(  الطعام 

1938م. 

ووقفت علّية بنت السيد مصطفى اخلان املرقم 
21 عىل 61 تسلسل 997 الواقع يف حملة الّشيوخ 

وتطبيب   ،احلسني تعزية  عىل  الكاظمية  يف 
وتزويج  األيتام،  وختان  العزاء،  واقامة  الفقراء، 

العلوينّي الفقراء سنة 1349هـ/ 1930م. 

السيد  آل  حسني  السيد  الكريم  عبد  ووقــف 
حيدر، من سكنة حمّلة القشل، الدار الكبرية الواقعة 
يف حملته ذات التسلسل 257 املرقمة 136، لتكون 
طريقة  عىل  الّدينية  )العلوم  فيها  س  ُتدرَّ حسينية 
اإلمامية األصولية، وإقامة مواليد النبي وأهل بيته 
املوافق   1930/11/11 يف  وذلك   )ومآمتهم

19 مجادى اآلخرة 1349هـ. 

حمّلة  يف  الواقعة  الدار  عبادة  بن  عباس  ووقف 
احلامم يف الشطرة رقم 13/11 عىل )إحياء ذكرى 
املوافق  1938/6/1م  يف   )عيل بن  احلسني 

مجادى اآلخرة 1357هـ. 

قطعة  يوسف  السيد  بن  حسن  السيد  ووقف 
البرصة،  يف  الباشا(  )ِمنَّاوي  يف  الكائنة  النخيل 
املسجلة يف دائرة الطابو بالعدد 2 واملؤرخة يف 15 
 ،)الّشهداء سيد  )عزاء  عىل  1919م  أيلول 
القعدة 1362هـ/ 18 ترشين  وذلك يف 20 ذي 

الثاين 1943م. 

حملة  سكنة  من  احليدري،  األمري  عبد  ووقف 
الواقعة   171/134 املرقمة  ــدار  ال الكريامت، 
لتدريس  وحماًل  )حسينية  لتكون  القشل،  حملة  يف 
العلوم الدينية عىل طريقة علامء اإلمامية األصولية، 
ونزول   ،البيت أهل  ومآتم  مواليد  وإقامة 
القعدة  ذي   30 يف  وذلك  واملستطرقني(،  الغرباء 

1365هـ املوافق 1946/1/26م)2(. 
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حملة الدوَكجّية يف بغداد، سنة 1941، ووقف 
احلاج أمحد األمحدي حسينية ُعرفت باسم )حسينية 
األكراد الكبرية( متييزًا عن حسينية األكراد الفيلية 
الصعرية، التي كانت مسجدا صغريًا ّشيده الشيخ 
مصطفى يف أواسط األربعينات وال زالت باقية)3(. 

ووقفت صفية بنت طاهر البرصي الدار املرقمة 
11/27 تسلسل 771/1 يف حمّلة العباسية الغربية 
عىل )مصاريف تعزية احلسني، وإطعام الطعام 
يف ليلة وفاة فاطمة الزهراء يف كل سنة(، وذلك يف 

27 رجب 1365هـ املوافقة 1946/6/23م. 

ــني الـــدار املرقمة  ووقــف احلــاج عــيل بــن أم
سيد  )مأتم  عىل  الدين  رساج  حمّلة  يف   210/6
الشهداء وقراءة القرآن وإطعام املساكني(، وذلك 
يف 11 شعبان 1366هـ املوافق 1947/6/30م. 

ذات  العرصة  عيل  بن  حممد  بن  رضا  ووقف 
التسلسل 1806 يف حمّلة العباسية الغربية بكربالء 
مأتم وعزاء  )إقامة  املخيم، عىل  املقدسة يف شارع 
للفقراء  ومسكنًا  منزالً  يكون  وأن   ،احلسني
وسامها  أصفهان،  أهــايل  من   احلسني زّوار 
رجب   19 يف  وذلــك  األصفهانية(،  )احلسينية 

1366هـ املوافق 1947/6/9م. 

كّمونة  هادي  الشيخ  بن  احلسني  عبد  ووقف 
رقم  الشاملية  األمري  مقاطعات  يف  الواقعة  سهامه 
رقم  الشاملية  واألمري   50 رقم  واإلبراهيمية   50
الواقعات   6 مقاطعة   25 املرقمة  والبستان   85
)احلسينية  املقدسة، عىل  بكربالء  املخيم  منطقة  يف 
املّسامة ديوان آل كمونة( 150/ تسلسل 344 من 

حمّلة املخيم يف 28 /1950/10م. 

آل  حمسن  احلــاج  عــيل  حممد  الشيخ  ووقــف 
والدكان   237/1 التسلسل  ذات  العلوة  كمونة 
تسلسل  املرقم  وامللك  تسلسل 221  املرقم 5/4 
بكربالء  الرّشقية  العباسية  يف  237/2الواقعات 
يف   احلسني اإلمــام  تعزية  إقامة  عىل  املقدسة 
املخيم )ويرصف يف حسينية ديوان آل كمونة( يف 

1/3/ 1370هـ املوافق 19 /10/ 1950م. 

آل  حمسن  احلاج  بن  عيل  حممد  الشيخ  ووقف 
الثامنية  الدكاكني  يف  الواقعة  سهامه  أيضَا  كمونة 
الواقعة يف حملة املخيم املرقامت 148تسلسل 343 
و146تسلسل 342 و144 تسلسل 346 و142 
تسلسل 34 و140 تسلسل 339 و139 تسلسل 
تسلسل  و134   337 تسلسل  و136   338
األمري  مقاطعة  ونخيل  أشجار  من  وسهامه   36
الشاملية رقم 50 ومن مقاطعة االبراهيمية املرقمة 
 80 املرقمة  الشاملية  األمــري  مقاطعة  ومــن   50
ومقاطعة كرية كمونه املرقمة 78 والبستان الواقع 
يف املخيم املرقمة 5 مقاطعة 6 عىل )احلسينية التي 
أنشأها يف الدار الكبرية املعروفة بديوان آل كمونه 
يف كربالء إلطعام الطعام واقامة التعازي( يف 2/ 

11 /1950م - ربيع االول 1370هـ. 

رضا  عيل  احلــاج  بن  أكرب  عيل  احلــاج  ووقــف 
النهكاين الدار الواقعة يف كربالء يف حمّلة العباسية 
سيد  اإلمام  )تعزية  عىل   19/14 املرقمة  الغربية 
الشهداء واقامة الزائرين من أهايل رشت( يف 

غرة مجادى الثانية 1372هـ. 
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األكراد  من  رضا،  عيل  بن  قاسم  املال  ووقف 
 84 تسلسل   117/140 املرقمة  الــدار  الفيلية، 
مجادى   29 يف  بغداد  يف  العبيد  حملة  يف  الواقعة 

اآلخرة 1372هـ. 

دارين يف  إبراهيم،  بنت  احلاجة مجيلة  ووقفت 
عزاء  إقامة  عىل  البرصة  يف  الكبرية  الصبخة  حمّلة 
 20 يف  عــام  كــّل  من  حمــرم  شهر  يف   احلسني

شوال 1374 هـ / حزيران 1955م. 

يوسف  ــارص  ن ــاج  احل بنت  فاطمة  ووقــفــت 
عباسية   1798 تسلسل   1/1/11 املرقمة  الدار 
عىل  وذلك  الطعام(  وإطعام  احلسني  )تعزية  عىل 
املــؤرخ  وقفها  صّحة  عىل  احلكم(  )قــرار  وفــق 

1956/1/25م. 

عباس  بن  النبي  عبد  بن  األمــري  عبد  ووقــف 
املحاجري   36 املقاطعة  من   99 املرقمة  القطعة 
العزاء  مأتم  إلقامة  خرييًا  وقفًا  احلرية  يف  الرشقية 
لإلمام احلسني يف 15 ذي القعدة 1376هـ/ 

25 حزيران 1956م. 

أمني  السيد  بنت  فاطمة  العلوية  ووقــفــت 
 202 تسلسل   27/151 املرقمة  الدار  جلوخان 
اإلمــام  تعزية  عىل  الطاق  بــاب  حمّلة  يف  الواقعة 
وسائر   ،الكريم النبي  ووفــاة   احلسني

وفيات األئمة سنة 1959م. 

ووقف الشيخ نرص اهلل بن احلاج حسن اخللخايل 
حمّلة  سامراء  يف   1068 التسلسل  ذات  األرض 
وعرشة  وحسينية  محامان  عليها  املشيدة  الرّشقية 
لعامة  صة  خمصَّ طابقني  ذات  حسينية  عىل  دكاكني 

من   2/15 يف  عرشّية  االثني  اإليرانيني  الزائرين 
سنة 1959م. 

ووقف مهدي بن نارص اجلليل البستان تسلسل 
املآتم  اقامة  عىل  املهدية  حملة  يف  الواقعة   1/837
الفقراء من اجلعفريني اإلماميني  احلسينية واطعام 

االثنى عرشية يف  25 آذار 1959م.  

املرقم  امللك  السعيدي  صالح  ابراهيم  ووقف 
جي  الباجه  محدي  مزرعة   11 مقطعة   6/765
موكب  عىل  وبخاصة  احلسينية،  املآتم  اقامة  عىل 

اخلالين، وذلك يف 1959/5/14م. 

السيد  بن  البزداين  عيل  السيد  احلــاج  ووقــف 
صالح الدار الواقعة يف حمّلة باب بغداد يف كربالء، 
تسلسل   50-125 املرقمة  ــطــاق،  ال عقد  يف 
يف  كربالء  يف   والعباس احلسني  عىل   609

1961/1/18م. 

عيل  بن  حممد  بن  الدين  عالء  احلــاج  ووقــف 
قطعة األرض الواقعة يف الوزيرية مزرعة حكمت 
 77/1 قطعة  حاليًا،  مجيلة  مدينة  سابقًا،  سلميان 
ومصىّل  مسجد  إنشاء  عىل  األعظمية،   4 مقاطعة 
ودكاكني  وطــارمــة  للمطالعة  وغــرفــة  ومكتبة 
املسجد  عىل  موقفة  الدكاكني  وتكون  وحسينية، 
الثاين  ربيع   22  -1962/10/4 يف  واحلسينية 

1382هـ. 

الكويتي  أمحــد  السيد  هاشم  السيد  ــف  ووق
عطيفية،   95/149 تسلسل  ذا  امللك  البهبهاين 
مسجد  إنشاء  عىل  مخسة،  ودكاكني  داران  وعليها 
وحسينية يف 1962/1/13م/ 5 شعبان 1382هـ. 
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حسن  حممد  عباس  حاج  باقر  احلــاج  ووقــف 
املرقمه 75 من  القطعة  له، وهي  دار عائدة  قطعة 
املقاطعه 49 بلد، عىل اإلمام احلسني الختاذها 
شوال   6  1963/3/11 يف  ومكتبة  حسينية 

1383هـ. 

الكريم  عبد  ولـــدا  ــرة  وزهـ متعب  ووقـــف 
الصالح سهامهام يف القطع املرقمة 60 و89 و90 
االمام  عىل  السور،  باب  دور   50 املقاطعة  عىل 

احلسني يف 1963/9/29م- 1383هـ)4(. 

العباس  امحــد  ــدا  ول وفاطمة  علوان  ووقــف 
سهامهام يف القطعة املرقمة 147 من املقاطعة 50 
 بلد دور باب السور الغربية عىل اإلمام احلسني

سنة 1963م. 

احلصص  عياش  ــدا  ول سليامن  ســامل  ــف  ووق
املشرتكة بينهام يف القطعة املرقمة 61 من املقاطعة 
50 بلد دور باب السور من ناحية بلد، عىل اإلمام 

احلسني يف 1963/9/29م- 1383هـ. 

القطعتني  االمري  حسني  عبدهلل  احلاج  ووقف 
املرقمتني 11/44 و10/44 مقاطعة 60 املخيم 
سيد  تعزية  إلقامة  حسينية  إنشاء  عىل  كربالء،  يف 

الشهداء يف 1964/7/11م- 1384هـ. 

ووقف ملكة مريزا كاوا قطعة االرض تسلسل 
1013/24 مقاطعة 21 طوبجي ودكاكني ثالثة 
مستخرجة من حسينية وجامع شيدته عىل القطعة 

املذكورة يف 9 اب 1964م - 1384 هـ. 

التسلسل  ذات  الدار  عزيز  بنت  أمينة  ووقفت 

-18 يف   احلسني عىل  اخلالص  يف   8/783
1964/10م- 1384 هـ. 

االرض  قطعة  احلمداين  عباس  عيل  ووقــف 
كربالء  يف  املخيم   6 مقاطعة   8/144 املرقمة 
يف  ياسني(  آل  فضوة  عــزاء  موكب  )اقــامــة  عىل 

1964/11/15م- 1384 هـ 

السوداين  باقر  بن  جعفر  بن  موسى  ووقــف 
مقاطعة   688/24 القطعة  عىل  مشيدة  عقارات 
21 الكائنة يف مدينة احلرية عىل )اجلامع املوسوي( 
يف  ــة  احلــري مدينة  يف  املــحــمــديــة(  و)احلسينية 

1965/8/7م- 1385 هـ. 

ووقف حيدر السيد عبود، وامحد السيد مؤمن، 
تسلسل  الدارين  يف  سهامهم  نصيف،  وعلوان 
السادة  )هيئة  عــىل  عباسية،   1257  ،1256
احلسينني اهلنود الساكنني يف الكاظمية لينزلوا فيها 
يف  فقط(،  أيام  ثالثة  ملدة   احلسني زيارة  عند 

1965/11/3م - 1385 هـ. 

السيد  آل  محيدي  السيد  طالب  السيد  ووقف 
الساموة  من  الغريب  اجلانب  يف  الواقعة  الدار  رضا 
 ،تسلسل 457 غريب عىل )إقامة عزاء احلسني
وعىل  الــذكــور  عىل  م  ُيقسَّ النامء  من  والفاضل 
االمام  بيد  التولية  تكون  انقرضوا  وإن  االنــاث، 
رمضان   2  - 1965/11/29م  يف  النجف(  يف 

1385 هـ. 

ووقف حليمة بن احلاج حممد عيل عباس الدار 
 676 تسلسل  السالملة  باب   427/75 املرقمة 
وسائر   احلسني عزاء  )إقامة  عىل  كربالء،  يف 
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اخلريات( يف 1965/10/30م- 1385 هـ. 

ووقفت نعيمة بنت أمني بنت قنرب الدار املرقمة 
يف  التل  حملة  يف  الواقعة   1/7/42 ابــواب  برقم 
واطعام   الشهداء سيد  )تعزية  عىل  الكاظية 
الطعام للفقراء واملساكني وتكفني الغرباء وتزويج 
1966/1/30م- يف  العلويني(  السادة  أحــد 

1386 هـ. 

العرصة  حممد  بن  حسني  بن  شوكت  ووقف 
الواقعة يف كربالء، يف حملة املخيم املرقمة 44/77 
ألهايل  حسينية  إنشاء  عىل  املخيم،   6 مقاطعة 
1966/2/28م-  يف  الكوت  اهايل  من  زرباطية 

1386هـ. 

خان  افضل  حممد  ويل  وزهرة  سعادة  ووقفت 
ابن حمسن امللك املرقم قطعة 1/153 مقاطعة 83 
العباسية الختاذها مسجدًا باسم آسية بنت املرحوم 
كوكني خان )إلقامة الصالة فيه مجاعة او فردًا وإقامة 

املآتم احلسينبة( يف 1966/3/19م-1386هـ. 

ــارص بــن عــبــاس بــن عــيل العرصة  ووقـــف ن
املرقمة 225/219 مقاطعة 22 حيدرية احلسينية 
التعازي  إلقامة  حسينية  )انشاء  عىل  كربالء  يف 
واملجالس الدينية( 1966/7/23م- 1386هـ. 

حمسن  بن  عبد  بنت  صفية  احلاجة  ووقفت 
 22 مقاطعة   116 قطعة  املرقم  الــدار  البحريي 
تقام  حسينية  )إنشاء  عىل  كربالء،  يف  احليدرية 
تعزية  وجمالس  االسالمية  الدينية  املراسيم  فيها 
العلوم  لطلبة  مسكنًا  تكون  وأن   ،احلسني

الدينية( يف 1966/7/23م- 1386هـ. 

احلداد  حممود  بن  جميد  بن  محيد  احلاج  ووقف 
املرقمة  العباسية  حملة  يف  الكائنتني  القطعتني 
باحلسينية  إلحلقامها   74 مقاطعة   508  ،507
عىل   74 مقاطعة   464 املرقمة  هلــام  ــاورة  ــج امل
يف  الكاظمية  يف  املؤسس  اجلمهور  عزاء  موكب 

1966/10/9م- 1386هـ. 

بن  مصطفى  الــســيــد  بــنــت  ــة  ــن آم ــت  ــف ووق
 ،35  ،33  ،31 املرقمة  ــدار  الـ طــالــب  السيد 
باب  حملة  يف  الــواقــعــة   1/165 تسلسل   27
يف  اذربيجان  اهل  حسينية  عىل  كربالء  يف  الطاق 

1966/1/11م-1386هـ. 

اخلفاجي  محيد  جلعوط  حممد  احلــاج  ووقــف 
ــدور  ال  3 مقاطعة   5/654 املــرقــمــة  القطعة 
بالكرخ عىل إنشاء جامع او حسينية او احدمها يف 

1966/11/5م - 1286هـ. 

أمحد  السيد  بن  الوهاب  عبد  السيد  ووقــف 
 1234 تسلسل   202/3 املرقم  الدكان  املشاط 
األئمة،  )زيــارة  عىل  اآلغــا،  باب  حملة  يف  الكائن 
وإفطار ليايل رمضان، وقراءة القرآن، وإقامه تعزية 
سيد الشهداء احلسني( وغري ذلك من االمور 

اخلريية يف 1967/6/7م.  

ابراهيم  حممد  بنت  ــرة  زه احلــاجــة  ووقــفــت 
يف   124 تسلسل   48/7 املرقم  الدكان  النّواب 
حملة باب اآلغا عىل )زيارة األئمة ال سيام الزيارات 
طالب،  ايب  بن  عيل  املؤمنني  بأمري  املخصوصة 
ليايل  وافطار   ،احلسني الشهداء  سيد  وزيارة 
رمضان وخاصة ليايل القدر( يف 1967/1/7م. 
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تسلسل  الدار  علَوش  حييى  بن  ناجي  ووقف 
عزاء  )اقامة  عىل  املخيم  حملة  يف  الواقعة   2/734
احلسني وإطعام املؤمنني يف يوم عاشوراء( يف 

1967/1/17م - 1387هـ. 

ووقف السيد هادي خضري الكاظمي العرصة 
بكربالء  املخيم   6 مقاطعة   9/144 املرقمة 
احلسينية  اســم  عليها  يطلق  حسينية  إنشاء  عىل 
يف  الكاظمية  يف  النومي  أم  حملة  بموكب  خاصة 

1967/2/5م. 

ووقــف احلــاج عيل خــان بن أســد خــان نظام 
 27 مقاطعة   48 املرقمة  القطعة  من  قساًم  العلامء 
إلقامة  واملسجد  اجلامع  عىل  احلسينية  بناحية 

 .الصالة وتعزية اإلمام احلسني

غازي  يعقوب  ولــدا  ورحيم،  كريم  ووقــف 
وصفية بنت جاسب، الدار الواقعة يف حملة الرباق 
يف شارع السور، ذات التسلسل 4221 عىل ذرية 
يف  احلسني(  ــزاء  ع جملس  نصب  )مــع  الواقفني 

1967/7/11م - 1386هـ. 

امللك  ووقف احلاج سامل بمن حممد بن حسن 
سُتنشأ  ودكاكني  شجاع  البو  حملة   1/328 املرقم 
املذكورة  القطعة  يف  حسينية  إنشاء  عىل  عليه، 

بطابقني يف 1967/7/17م. 

ووقف احلاج عبود بن سعيد املال عيل، سهامه 
بغداد  بــاب   7/747 تسلسل  املرقم  امللك  من 
زوار  )لــتــؤوي  حسينية  إنشاء  عىل  كــربــالء،  يف 
سكان  من   احلسني االمــام  مرقد  القاصدين 
يف ببغداد يف زيارة األربعني ولعموم  حملة باب السِّ

زوار احلسني( يف 1967/9/24م. 

ومجاعة  مطلق  السيد  يوسف  السيد  ووقــف 
العباسية   24 مقاطعة   30/87 املرقمة  العرصة 
فيها  لينزلوا  الساموة  اهــايل  حسينية  )انشاء  عىل 
يف  كربالء(  يف   احلسني بزيارة  ترشفهم  عند 

1967/9/26م. 

احلسيني  قاسم  ولــدا  وفاطمة  سعيد  ووقــف 
القطع املرقمة 6/13 بني سعد عىل )اقامة الصالة 
والتعازي احلسينية واملجالس الدينية والفواتح يف 
احلسينية املشيدة عىل القطعة املذكورة( يف 27ايلول 

1967م. 

السيد  منصور  السيد  مزهر  السيد  ــف  ووق
 43 مقاطعة   6/43 املرقم  امللك  العرصة  حسني 
العباسية عىل إنشاء )حسينية ودار ودكاكني ملأوى 
إلقامة  وغريها  الزيارات  ألوقات  الزوار  عموم 
الصلوات فيها مجاعة وافرادا، والقامة جملس عزاء 

احلسني( يف 10/4/ 1967م. 

ووقف السيد حممد حسن بن السيد حسن بن 
مقاطعة   14/146 القطعة  الصايف  حممد  السيد 
األنصار  )حسينية  عىل  بكربالء،  املخيم  حملة   6
والزوار من أهايل قضاء ايب اخلصيب ونواحيه يف 
املوكب احلسيني يف األربعني من شهر صفر(، يف 

1967/12/23م. 

واحلاج  عباس،  حسن  بن  حممد  احلاج  وقف 
املرقمة  الـــدار  شــاه،  عــيل  محيد  ــاج  ح بــن  حممد 
املستخرَجني  والدكانني  تسلسل 482   128/64
منها املرقمني 170/64 تسلسل 483، 132/64 
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يف  النجف  باب  حملة  يف  الواقعة   484 تسلسل 
)حسينية  عليها  يطلق  حسينية  إنشاء  عىل  كربالء 
اإلمام  عــزاء  جمالس  القامة  الُقندرجّية(  صنف 
ورصف  منها  دكانني  واستخراج   ،احلسني
احلسينية  ولــوازم  واالطعام  التعزية  يف  وارداهتــام 

املختلفة يف 1968/2/18م- 1388هـ. 

جنجون  محد  ــاج  احل بن  الـــرزاق  عبد  وقــف 
الرشقية  العباسية  دور   83 مقاطعة   54 القطعة 
احلسينية  املآتم  إلقامة  حسينية  )إنشاء  عىل  الثانية 
والفواتح والصالة واملنام واإلستحامم( يف 5/27 

1968م- 1388هـ. 

ووقف كاظم بن جابر السامل ومجاعته األرض 
عىل  بغداد  يف  أبكار  سبع  حملة  يف   2/18 املرقمة 
العزاء  وإقامة  الصالة  فيها  تقام  حسينية  انشاء 

والفواتح يف 1968/6/4م- 1388هـ. 

ووقف عبد اهلادي الشيخ صالح واحلسن شيخ 
جاسم وحمي عبد الرضا، العرصتني 62، 64/1 
مقاطعة 13 باب بغداد بكربالء عىل )إنشاء حسينية 
ألهل املسيَّب ومن ينضم اىل موكبهم( القادمني اىل 

كربالء يف 1968/1/9م- 1388 هـ. 

ووقف قاسم عيل ذياب قطع األرض املرقامت 
522، 523، 49/524 قرية القصريين يف ناحية 
وحسينية  مسجد  إنشاء  عىل  اخلالص،  يف  ِهبِهب 

ومكتبة وأربعة دكاكني سنة 1968م.  

اهلل  نرص  جعفر  السيد  عيسى  السيد  ووقــف 
الطاق  باب   241 تسلسل   23/72 املرقمة  الدار 
بكربالء عىل )توسعة حسينية اهايل اذربيجان( يف 

1968/8/11 م- 1388هـ. 

ووقف احلاج محيدي العواد، وكاظم الشعالن، 
 17-1 املرقمة  العرصة  العالوي،  امحد  واحلاج 
)حسينية  عىل  كربالء  يف  بغداد  باب   13 مقاطعة 
والــزائــريــن  مواكبها  لــنــزول  املــســعــود  عــشــرية 
يف  ــعــزاء(  ال جمالس  واقــامــة  فيها،  العشرية  مــن 

1968/8/20م- 1388هـ. 

قطعة  اللعيبي  يوسف  السيد  حسن  ووقــف 
عىل  البرصة  يف  برهيه   20 التسلسل  ذات  النخيل 

عزاء احلسني يف 1968/11/4م. 

حسن  املحمد  جميد  احلاج  محيد  احلاج  ووقف 
باب  دور   49 املقاطعة  من   74 املرقمة  القطعة 
السور يف بلد، وهي )عبارة عن دار عرصة حماطة 
عىل  واحــدة(  نخلة  هبا  ومغروزة  جدران  بـأربعة 

االمام احلسني يف 1968/1/18م. 

الكاظم احلاج عبد احلسني  ووقف احلاج عبد 
حملة   13 مقاطعة  املرقمة60  القطعة  ومجاعته 
 احلسني زوار  عــىل  كــربــالء  يف  بــغــداد  ــاب  ب
ينضم  ومــن  اهلندية  ســدة  ــايل  اه )مــن  وغــريهــم 
سنة  كــربــالء(  اىل  معهم  القادمني  موكبهم  اىل 

1969هـ/1389م. 

ووقف احلاج سلامن احلاج حسن احلاج عيسى 
املخيم   6 مقاطعة   15/144 املرقمة  العرصة 
بكربالء عىل حسينية أهايل مدينة العامرة يف 2/19 

1969م- 1389هـ. 

ورفقاه  السعيدي  الطعمه  حممد  احلاج  ووقف 
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القطعة املرقمة 26/177 مقاطعة 7 باب السالملة 
األمامية  اجلبهة  عىل  تقام  دكاكني  و6  كربالء  يف 
الزوية يف  إنشاء حسينية أهايل حملة  للحسينية عىل 

بغداد عىل القطعة املذكورة يف 1969/3/13م. 

املرقمة  ــدار  ال عيل  بن  حممد  بن  عيل  ووقــف 
45/33 تسلسل 241 باب السالملة يف كربالء عىل 
إنشاء حّسينية يف الدار املذكورة يف 1969/5/4م. 

ثابت  جعفر  السيد  حسن  حممد  السيد  ووقف 
باب  حملة  كربالء  يف  الواقعة  الديوان  من  سهامه 
عىل   108/2 تسلسل   105/27 املرقمة  الطاق 
)إقامة جملس عزاء أسبوعي ويف شهر حمرم ونزول 
سنة  وغــريهــا  ــارات(  ــزي ال أوقـــات  يف  الضيوف 

1969م/1389هـ. 

ووقف احلاج هادي جباره عيل الزبيدي حّصته 
من البناية املتكونة من رسداب واربعة عرش دكانا 
وشقق فوقانية ضمن امللك ذي التسلسل 9/438 
الكائن يف حملة الكرادة الرشقية يف آلبو شجاع عىل 
واقامة  سنويا  واملعوزين  الفقراء  عىل  )االنفاق 
عزاء احلسني وادامة الوقف والقيام بمشاريع 
املستوصفات  عىل  واالنفاق  االسالمية  الرعاية 
والباقي  الشيعة  وعلامء  شجاع  البو  وحسينية 
1969/6/30م-  يف  والفقراء(  املساكني  عىل 

1389هـ. 

احلكيم  مهدي  والسيد  حمسن  السيد  ووقــف 
الدار املرقمة تسلسل 462 رقم 8/22 يف املخيم 
كربالء عىل الزائرين من )بنكش ويرتا( يف باكستان 

يف 1969/6/9م - 1389هـ. 

املوسوي،  سعيد  السيد  حمسن  السيد  ووقف 
والسيد جعفر عبد احلسني املوسوي، وعبد االمري 
حسني آل عبود، وفرمان عيسى نجم، القطع املرقمة 
و1/1268  و1267   1266 و1265و   1264
مقاطعة 21 حيدرية عىل إنشاء حسينية عىل القطعة 
1264 لتكون تابعة للجامع الذي يبنى عىل القطع 

االربع االخرى يف 1969/6/17م-1389هـ. 

الدار  ومجاعته  كاظم  سعيد  بن  أمحد  ووقــف 
كربالء  يف  املقلع   55 مقاطعة   2/28 املرقمة 
الوردية  حمّلة  حسينية  عىل  هلا  التابعة  والدكاكني 

سنة 1969م. 

موسى  السيد  الــرضــا  عبد  السيد  ووقـــف 
السعدي،  رميض  خلف  بــن  وكــاظــم  مــهــدي، 
بن  وخليل  الصلبوخ،  عبود  علوان  بن  ومحــزة 
 1/28 املرقمة  ــدار  ال الــّرحــان،  رضا  ابراهيم 
مقاطعة 55 يف كربالء عىل حسينّية حملة الوردية يف 

1969/6/21م - 1389هـ. 

ووقف حممد صالح بن مهدي عبيد اخلفاجي 
و525   524 و  و533   510 املرقامت  األمــالك 
بكربالء  الثانية  الرشقية  دورالعباسية   74 مقاطعة 
يف  ببغداد  الفناهرة  حمــّلــة  أهـــايل  حسينية  عــىل 

1969/8/19م - 1389هـ. 

ووقف احلاج حممد بن احلاج عيل الشاجلي الدار 
املرقمة 42/23 تسلسل 103 الواقعة يف حملة التل 
يف الكاظمية عىل تعزية سيدنا احلسني يف حمرم 
وذلك لرشاء القهوة والسكاير واجِلَركوإقامة وليمة 

العشاء، وذلك يف 1969/8/24- 1389هـ. 
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ورفــقــاؤه  حممد  ــاج  ح رشيد  كاظم  ووقــف 
 6 مقاطعة   28/161 27و  املرقمتني  القطعتني 
حملة  أهايل  من  كربالء  زوار  سكنى  عىل  املخيم، 

تسعني يف كركوك يف 1969/9/3م. 

وقف كاظم عبود شنون الدار املرقمة 218/1 
يف  الغربية  العباسية  حملة  يف  الواقعة   28 تسلسل 
كربالء عىل نزول )مجاعة االثني عرشية من اهايل 

مسقط عامن( يف 1969/10/6م- 1389هـ. 

العرصة  عمران  السيد  رشيف  السيد  ووقف 
بناحية  اهلــيــايب   19 مقاطعة   19/88 املرقمة 
احلسينية )عىل نزول موكب أهايل مرشوع املسيب 
يف  الزيارات(  من  وغريها  االربعني  لزيارة  الكبري 

1969/11/8م - 1389 هـ. 

وأّسس بعض األكراد الفيلية حسينية باسمهم 
1371هــــ/1951م)5(.  سنة  سيفني،  أيب  حمّلة  يف 
الدار املرقمة  ووقف حسني عبد الكريم اسامعيل 
احلسينية  عىل  سيفني،  ايب  حمّلة  يف   105/140
ذات التسلسل 48 رقم االبواب 117/140 حمّلة 

عبيد، وذلك يف 1969/11/24م- 1389هـ. 

املرقمة  ــدار  ال مشتت  بنت  سليمة  ووقفت 
اخلان )عىل زوار  باب  تسلسل 476 يف   95-56
احلسني يف األيام واألوقات املخصوصة ويف 

سائر األيام( يف 1969/12/20م. 

ووقف السيد عبد الكريم السيد حسن آل السيد 
 257 تسلسل   136/171 املرقم  امللك  حيدر 
القشل ليكون حسينية يف 1971/5/4. ثم  حملة 
االبــواب  بأرقام   255 تسلسل  ــدار  ال وقف  أنه 

القشل عىل احلسينية  الواقعة يف حملة   134/171
املذكورة  يف 1971/7/24م. 

ذات  الــدار  نظر  مال  مرتىض  عيل  نور  ووقف 
أ   26/172 ــواب  االب رقم   2/538 التسلسل 
رقم املقاطعة القديم 183 يف حملة رساج الدين يف 
بغداد جاعاًل إياها حسينية إلقامة الشعائر الدينية 

سنة 1971م. 

امللك  النواب  إبراهيم  آغا  بنت  زهرة  ووقفت 
الزهراء  حسينية  عىل  عطيفية   10/150 املرقم 

وتوابعها يف 1971/12/9م. 

عيل  حممد  بــن  حممد  بنت  صمت  ووقــفــت 
تسلسل 342  املرقمة 34/2/27  الدار  احلائري 
حملة باب الطاق يف كربالء، عىل أن تكون حسينية 
اهايل  من   احلسني ملرقد  الزائرون  فيها  ينزل 

مسقط يف عامن سنة 1970م.  

وعبد  املرعب  احلسن  عبد  جرب  احلــاج  وقف 
من  ملكه  هــو  مــا  الــغــربــاوي  حسن  بــن  اجلليل 
مقاطعة 73 عباسية عىل حسينية أهايل النارصية يف 

1970/9/17م. 

ووقف احلاج الشيخ نرص اهلل احلاج حسني عيل 
العباسية  حملة   1/821 تسلسل  الــدار  اخللخايل 
الغربية يف كربالء عىل سكن الزائرين الوافدين من 

خارج كربالء يف 1970/1/26م- 1390هـ. 

السيف  ــازين  امل حبيب  الرسول  عبد  ووقــف 
باب  حمّلة   1/609 تسلسل  ذات  حمدثاته  مع 
السالملة يف كربالء جاعاًل إياه )حسينية للمسلمني 
ويأوي  واخلارجني  املرشفة  املشاهد  يف  القاطنني 
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يف  فقط(  الرجال  من  األحسائّيني  ــزّوار  ال إليها 
1970/1/26م. 

الدار  اخلفاجي  حسن  حبيب  كاظم  ووقــف 
عىل  بغداد  بــاب   61 تسلسل   50/39 املرقمة 
الفاحتة  إنشاء جامع إلقامة الصالة وإقامة جمالس 
واملجالس احلسينية يف 1970/3/2م- 1390هـ. 

املرقمة  ــدار  ال ومجاعته  الرشيد  عيل  ووقــف 
1/171 من املقاطعة74 العباسية يف كربالء عىل 

حسينية للسادة البو سمري يف 1970/5/25م. 

ورفقاؤه  بيايت  حسون  حسن  كامل  ووقــف 
املخيم   6 مقاطعة   10/144 املرقمة  العرصة 
يف  الساكنني  النجارين  )حسيينية  عىل  كربالء  يف 

بغداد( يف 1970/7/5م. 

قطعة  البدران  حاتم  عثامن  عيل  احلاج  ووقف 
االرض تسلسل 55/145 الكائنة يف حملة الفرس 
وستة  حسينية  منها  قسم  عــىل  املنشأ  بالبرصة 
حوانيت عىل )اقامة عزاء سيد الشهداء وعىل 
1972/3/18م-  يف  نفسها(  احلسينية  مصالح 

1392هـ. 

املرقمة  الدار  شخيل  تقي  املهدي  رضا  ووقف 
تسلسل 2/687 رقم 10/79 العباسية يف كربالء 
اهايل  حسينية  )لتكون  الواقف  باسم  املسجلة 
داقوق من حمافظة كركوك لسكنى من يترشف اىل 

كربالء زائرًا( يف 1972/9/27م. 

ووقفت صنته احلاج رسيح بن مسلم الدارين 
املرقمة  البرصة  يف  اجلمهورية  حملة  يف  الكائنتني 
احدامها 1442 واألخرى 1443 لتكون حسينية 

والوعظ(  والدروس  الدينية  الشعائر  فيها  )تؤدى 
يف 1972/10/16م.  

ووقف احلاج فالح بن مهدي بن هندي زمزم 
العباسية   73 مقاطعة   65 املرقمة  الدار  ومجاعته 
الرشقية من كربالء عىل إقامة عزاء احلسني يف 

1972/12/18م. 

ووقف السيد عبد الرزاق خليل إبراهيم الدار 
الواقعة يف حملة احلسينّية يف كربالء املرقمة 124-
12 رقم املقاطعة 24 العباسية عىل )إنشاء حسينية 
ة بنت حمسن وتسمى  عىل روح والدة الواقف خجَّ
احلجة  ذو   23  - 1973/1/28م  يف  بإسمها( 

1394هـ. 

امللك  احلاج عبد كاظم جبار ورفقاؤه  ووقف 
العباسية  حملة  دور   74 مقاطعه   226 املــرقــم 
الرشقية يف كربالء، واملسّجل يف مديرية التسجيل 
الثاين 1971 جلد 240  كانون  بعدد 9  العقاري 
عىل )إنشاء حسينية مجهور اجلديدة ألهايل الّساموة 
وإقامة املآتم احلسينية(  سنة 1393هـ/ 1972م. 

املرقمة  القطعة  رشجيــي  هليل  بشار  ووقــف 
جامع  إنشاء  عىل  اخلــر   1 مقاطعة   4016/12
األول/1395هـ  ربيع   3 يف  احدمها  او  وحسينية 

اذار 1974م. 

املرقمة  القطعة  حسن  فــرج  محــدي  ــف  ووق
مدينة  يف  الواقعة  اخلر   1 مقاطعة   4018/12
العامل الثانية ببغداد عىل انشاء جامع وحسينية او 
أحدمها يف 3 ربيع االول 1394هـ املوافق 26 آذار 

1974م. 
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الخاتمة 

أواخر  من  املمتدة  احلقبة  البحث  هذا  غّطى 
العرشين،  القرن  أواخر  حّتى  عرش  التاسع  القرن 
املآتم  عىل  الوقف  حركة  أن  نالحظ  أن  ويمكننا 
املدة  يف  بطيئة  بدأت  احلسينّيات  وإنشاء  احلسينّية 
سنة  يف  العراقية  الــدولــة  تأسيس  سبقت  التي 
1921م، لكنها بَدْت أكثر نشاطًا يف العهد امللكي 
ُملفت  حٍد  إىل  النشاط  ذلك  وزاد  هنايته،  حتى 
فتور  وأصابه  العرشين،  القرن  ستينات  يف  للنظر 

حمدود يف الّسنني اآلتية من بعد. 

كام أن وظائف احلسينّيات نفسها تطّورت عىل 
وفق تطّور املجتمع نفسه، يف كّل من تلك املراحل. 

 الهوام�ض 

االحتالل ( 1) سبقت  التي  احلقبة  يف  الواقفون  يستخدم 
الربيطاين التاريخ اهلجري وحده، ويف العقود التالية 
وربام  واهلجري،  امليالدي  التارخيني  استخدام  جرى 
قدم امليالدي عىل اهلجري، ثم أمهل التاريخ االخري 
يف كثري من االحيان. وقد أبقينا األمر عىل حاله دونام 

تغيري. 

هذا ما ورد يف الوقفية، ونقل االستاذ رفعت الصفار ( 2)
1341هـ:  وهي  التاريخ  عبارة  فيها  شعرية  أبيات 
حمالت بغدادية يف الذاكرة، لندن 2014م، ص148. 

حمالت بغدادية يف الذاكرة، ص148. ( 3)

التاريخ امليالدي هو الذي يف االصل، وأضفنا تاريخ ( 4)
السنة اهلجرية للتوضيح. 

ينظر عن هذه احلسينية الصفار:  حمالت بغدادية يف ( 5)
الذاكرة، ص225. 
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ـ درا�شة دللية ـ

املدرس الدكتور 

حسني صالح ظاهر

مديرية تربية كربالء املقدسة
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الملخ�ض

هناك أسامء يف ذاكرة اإلنسانية هلا حضور داليّل مرتاكم املعاين، إذ تكون اساًم ما يف أول أمرها فال تعني 
سوى اليشء املحدد الذي وِضعت له ال يتجاوز ذلك التحديد، ثّم تنتقل بعض الكلامت إىل مستوى داليّل 
واسع املدى ألسباب كثرية لعل أمهها البعد اإلنساين الذي تدّل عليه ومن هذه الكلامت اسم كربالء؛ فهذه 
اللفظة كانت تعني مكانًا ما يف أرض العراق عرب حقب التأريخ القديمة، وبظهور اإلسالم ارتبطت بوثاقة 
يف ذاكرة املسلمني حينام ذكرها الرسول عىل أهّنا مكان ملرصع احلسني وأهل بيته وأصحابه اخلُلص.

فبدأت رحلة كربالء الداللية التوسع حتى صارت إشارة لفظية هلا تصورها التداويّل يف الذاكرة اإلسالمّية 
واإلنسانية، فقد أصبحت لفظتها تستدعي دالالت متعددة، فام إْن تذكر يتم استدعاء كّل ما يتعلق هبا من 
قيم ومبادئ إنسانية سامية من مثل الثبات عىل اإليامن والصرب والشجاعة والتضحية واإلباء وغري ذلك مم 

جسدته ملحمتها اخلالدة بموقف احلسني وتضحيته يف سبيل اهلل ودينه. 

هذا البحث حماولة لتتبع لفظة كربالء عرب تأرخيها اللغوّي وتطورها الداليّل، وكيف حتولت إىل هذا التوسع 
يف الداللة وتراكم املعاين املتداولة يف الذاكرة اإلنسانية. 
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The Stability of the Concept and the Expansion of its Meaning

 )Karbala as an Example( 

An Indicative Study

Dr. Hussein Salih Dhahir
Directorate General of Education - Karbala

Abstract

This research Shows the development of the word Karbala it was just    a name of a place in 
Iraq then it known in the Islamic memory when the prophet Muhammad (p. o ) mentioned it as 
a place of the martyrdom of Imam Hussein.

The journey of this word ( Karbala) began after The martyrdom of Imam Hussein with After 
this event his family and his faithful friends It became a famous in the whole word it changed 
from a word to a symbol of principles and values in Islamic and the humanity memory.

Its name represents the Sacrifices of Imam Hussein.
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المقدمة 

أغــلــب  يف  حمــــددة  دالالت  ــا  هلـ األســـــامء 
االستعامالت، وتنقسم يف الداللة عىل أنواع: منها 
الذي له مقابل مادّي ال يتجاوزه يف التواصل مثل 
أسامء الرجال، ومنها: ما ليس له وجود يف الواقع 
بلفظ واحد  ما يكون  البحر، ومنها  مثل: عروس 
ودالالت معدودة مثل: العني.  ولكن هناك أسامء 
قليلة حتتمل دالالت متسعة حسب االستعامل مما 
مع  استعامل آلخر  من  تعطي داللة خمتلفة  جيعلها 
عليه  اصطلح  ما  وهو  للقول،  املصاحب  السياق 
صورا  تستدعي  التي  املحفزة  اللغوية  باإلشارة 
اللغوّية  عقلية متصلة هبا خمزونة يف ذاكرة اجلامعة 
ومن هذه األسامء )كربال( يف األصل و )كربالء( 

يف التداول. 

اللغوّي  التأريخ  لتتبع  حماولة  البحث  هــذا 
باسم اليدّل  كربالء  أو  كربال  بدأت  فقد  لالسم، 
ووضعه  تسميته  عىل  الناس  توافق  مكان  عىل  إالّ 
حمددة  داللة  فله  العراق  يف  اإلســالم  تأريخ  قبل 

واحدة.

داللة  لكربالء  صــارت   الرسول وبعرص 
عن  فضال   احلسني ملقتل  وزمانية  مكانية 
بعد  احلقب  وبتتابع  الباطل.  ضد  ــّق  احل وقفة 
اسم  يف  دالالت  تراكمت   ،احلسني مقتل 
كربالء وذلك باحتادها بحدث االستشهاد وزمانه 
عاشوراء، ممـا جعـل اسـمها يمثـل إشارة  )مكانية، 
وحدثية، وزمانية( تستدعي الداللة املناسبة لسياق 

احلال املصاحب.

احلّق  معاين  تعنيه  مما  تعني  كربالء  فصارت 
وأنصاره، والعدالة االنسانية، واإليثار والتضحية، 
واإلبــاء  والشهامة،  والبطولة  السامية،  والقيم 
الفضيلة،  ورسالة  اإلصالح،  وطلب  والرجولة، 
معانيها،  بكل  احلرية  ودعــوة  الكريمة،  واحلياة 
بقي  مــا  قائمة  ستبقى  هــذه  كــربــالء  ودالالت 

اإلسالم.

اللغة والمجتمع

قال ابن جني يف تعريفه للّغة: ) اللغة أصوات 
يعرب هبا  كّل قوم عن أغراضهم()1(، وتعريف ابن 
جني هو ثمرة أبحاث اللغويني القدماء يف وظيفة 
بني  اتفاق  موضع  فكرة  وهي  التواصلية  اللغة 
املحدثون  الباحثون  عّد  فقد   , واملحدثني  القدماء 
أهم  مــن  املجتمع  أفـــراد  بــني  التواصل  وظيفة 
أي  يف  متالزمان  وجهان  مها  بل  اللغة،  وظائف 
املجتمعات  لصيقة  فاللغة  للمجتمع،  لـغوية  بيـئة 
وجد  منذ  للتواصل  خاص  نظام  فهي  البرشية 
اإلنسان فاحلقيقة )ال تقبل ذكر املجتمع إالّ باللغة 
كام ال تقبل ذكر اللغة إالّ باملجتمع()2(، وما تسمية 
اللغة باملجتمعات إالّ دليل ارتباطهام، مثل: اللغة 
العربية، واللـغة اهلـندية، واللـغة الفارسية و)تأكيد 
كثري من الدارسني عىل اجلانب االجتامعي للغة أمر 
بامتياز( أكثر من بدهيي، فاللغة مؤسسة اجتامعية 
)3(، وألمهية الرابط بني اللغة تبنى أغلب الباحثني 

الناس  عليه  توافق  أمر  ودالالهتا  اللغة  أّن  فكرة 
أفكارهم،  وبيان  مقاصدهم،  عن  للتعبري  وضعًا 
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وقضاء حاجاهتم، يقول أحد الباحثني يف توضيح 
مسألة التوافق وضعًا يف اللغة: )لو أّنك  قصدت 
أو  العنق،  تصلب  فكرة  إىل  باألسد  التشبيه  عند 
استقام  ملا  رائحة  من  الفّم  به  يتضوع  ما  كراهة 
اطراد  )لعدم  وقوله  العرف()4(  اطراد  لعدم  لك 
املجتمع  التوافق واملواضعة بني  أّن  يعني  العرف( 
السطوة  جهة  يشمل  باألسد  التشبيه  يف  اللغوي 
مسألة  وهي  احليوان  مملكة  يف  واملكانة  والقوة 
ومكانته  اإلنسان  شجاعة  إىل  لإلشارة  استعريت 
تصلب  جهة  أّما  اللغوّي،  املجاز  قانون  وفق  عىل 
األسد  هبا  يمتاز  التي  الكرهية  الفّم  ورائحة  العنق 
فلم تدخل املنظومة اللغوّية، فال توجد هلا صورة 
استعارية يمكن استعامهلا، لذلك قيل: )اللغة عقد 
متكلم  بني  يتّم  ما  غالبا  فالتواصل  مجاعي()5(. 
يقصدوهنا  ــة  دالل أو  فكرة  إليصال  ومستمع؛ 
ختُل  )فلم  بـ»القصدّية«  عليه  اصطلح  ما  وهو 
كتابة مما رأيناه ومما مل نره من اإلشارة إىل القصد، 
املعنى()6(  هذا  يفيد  ومما  واملقصدّية  والقصدية، 
التصورية،  ولعل أقرب معنى للقصد هو الداللة 
لفظتها  بداللة  حيتفظ  التي  العقلية  الصورة  أو 
اللذين يشرتكان يف  واملتلقي  املتكلم  الطرفني  كال 
التعبري  )وهي  التواصل  يف  واحدة  ثقافّية  مرجعية 
عن رسالة جتريدّية عرب اإلشارة املادّية، والرسائل 
املعنية مقيدة بإشارة معينة عىل وفق القوانني التي 
وهذه  التواصيل،  احلدث  املشاركة  الفرق  تراعيها 
القوانني أو القواعد تسمح للمرسِل حتميل املعنى 
قد  املرسُل  يكون  أن  رشيطة  املناسبة  اإلشــارة  يف 
التزم بالقواعد، وتسمح للمتلقي اسرتجاع املعنى 

ستكون  هذا  وعىل  اإلشارة()7(.  تلك  يف  املقصود 
تعددت  وكيف  كربالء،  لفظة  يف  البحث  عناية 
شاء  ما  يستدعي  لغويا  رمزا  فأصبحت  داللتها 
من الصور الذهنية التي يطلبها السياق فيستوعبها 
توافق  داللة  ألهّنا  عقله؛  يف  خمزونة  كوهنا  املتلقي 

عليها الناس وضعًا.  

الّدال والمدلول

اجلانب  هو  ــّدال  ال أّن  الباحثني  أغلب  يــرى 
التواصلية،  العملية  مــن  ــويت  ــص أوال اللفظي 
أو  للفظة،  املقابلة  العقلية  الصورة  هو  واملدلول 
أو  املفردة  هذه  تستدعيه  الذي  املتصور  املفهوم 
اجلرجايّن  السيد  عّرفها  فقد  الـــّدوال،  من  تلك 
العلم  يلزم  فقال: )الداللة هي كون اليشء بحال 
به فاليشء األول هو الدال والثاين هو املدلول()8( 
وتعددت املصطلحات املقابلة للّدال مثل: اإلشارة، 
والعالمة، واالسم. ويرى أغلب الباحثني أّن لكل 
دال مقابال ماديا، فـ)األسامء تشمل كيانات مادية، 
حتت  وتنتظم  خارجيا....   واقعا  متتلك  أهّنا  أي: 
بلفظ  سيبويه  عرّبعنها  أشياء،  ثالثة  املاديات  هذه 
وفرس  العقالء،  لألحياء  فرجل  اجلامع،  جنسها 
العقالء()9(  لغري  وحائط  العقالء،  غري  لألحياء 
وهو رأي تأثر باالجتاه الفلسفي للجانب اللغوّي 
فأصحاب هذا االجتاه )يميزون بعناية بني التمثيل 
وتعريف  ــواقــعــي()10(  ال ــيشء  ال وبــني  النفيس، 
املحدثني للّدال واملدلول نّص عىل )أّن الّدال كلمة 
يف اللغة، وأّن املدلول هو اليشء املوجود يف العامل، 
املادي  فاالجتاه  إليه()11(   يشري  أو  الــّدال  ويمثله 
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ولكن  لألسامء،  الداللية  الظواهر  بعض  فــّر 
التي  متعددة  دالالت  ذات  االسم  يكون  عندما 
تفسريا  يعط  مل  واحد  دال  مقابل  املدلول  حيملها 
مقنعا لتعدد املعنى أو الدالالت التصورية التي قد 
تكون  التي  عني  ))كلمة  مثل:  واحد  دال  هبا  يأيت 
وهذه  ــاء....   املـ ولعني  واجلــاســوس،  للبارصة، 
وتنصّب  الظاهر،  يف  اللغة  بنية  متس  ال  التبدالت 

عىل االبدال املوضوعي أو االدراك الذايت(()12(. 

   ولعّل أول من أشار إىل وجود تعدد الدالالت 
وجود  له  ما  بني  ــّرق  وف التصورّية  أو  النفسية 
له هو اإلمــام جعفر  مــادي  مــادّي وما ال وجــود 
الصادق حينام وضح معنى لفظ اجلاللة فقال: 
))االسم غري املسمى، فمن َعَبَد االسم دون املعنى 
واملعنى  َعَبَد االسم  يعبد شيئا، ومن  فقد كفر ومل 
فقد كفر وعبد إثنني، ومن َعَبَد املعنى دون االسم 
للمأكول،  اخلبز  ياهشام:  التوحيد.....  فذلك 
للملبوس،  اســم  والــثــوب  للمرشوب،  واملـــاء 
والنارللمحرق(()13( واإلمام يفّرق تفريقا ال 
لبس فيه بني االسامء التي حتمل دالالت مفتوحة، 
وبني االسامء التي هلا كيانات مادية يف الواقع. هذا  
فأصبحت  اللغويني  عند  صدى  له  وجد  التفريق 
من  لالمام  الالحقة  احلقبة  يف  متداولة  مسألة 
أنشدين  فقال:  التوحيدي  أبو حيان  أورده  ما  مثل 
األندليس أبو حممد لبعض شعراء املغرب بيتا ذكر 
ذاك  وما  فقال:  هلا  حقيقة  ال  أْن  زعم  أشياء  فيه 

البيت فانشدته:
ــوُل والــعــنــقــاُء ثــالــثــٌة ــ ــغ ــ اجلـــــوُد وال

َتــكــِن)14( ومل  ــُق  ــَل ُت مل  ــاء  أشــي أســـامُء 

الباحثون  تناوهلا  قد  نفسها  الفكرة  ــذه  وه
املحدثون يف التواصلية، إذ يرون أّن الّدال قد يكون 
تصور  له  يكون  وقد  الواقع،  يف  خارجي  كيان  له 
نفيس مستقر يف ثقافة اجلامعة اللغوّية، فأكدوا عىل 
أّن )العالمة هي ظاهرة ذات وجهني تقابل وتصل 
بني دال صويت، مكتوب، اشاري ومدلول متعلق 
به , وليس املدلول شيئا، ليس له كيان خارج اللغة، 
ينتمي  أي: مفهوم  للعالمة.....  اآلخر  الوجه  إّنه 

إىل الرصيد الذهني للجامعة اللغوّية ()15(. 

يف  مستقرا  داالّ  تعّد  االجتاه  هذا  عىل  فكربالء 
العقل؛ ألهّنا اكتسبت داللتها األولية عرب التأريخ، 
ثّم تراكمت الدالالت يف املفهوم العقيل التصوري 
اللفظة  تكن  )مل  إذ  للتأريخ  املختلفة  احلقب  عرب 
بام  تطوره،  إىل  بل  املعنى،  إىل  اإلشارة  ملجرد  هنا 
تغري  دراســة  أي:  التأرخيي،  الداللة  علم  نسميه 
املعنى بمرور الزمن ()16( فقد أصبح اسم كربالء 
فكرية  بثقافة  ارتبط  إذ  متطور،  مدلول  إىل  يشري 
النفسية،  الـــدالالت  متعددة  واســعــة  اسالمية 
فهي  الصور،  من  لكثري  استدعاء  إشارة  فصارت 
الذهنية  صورته  حساس  جوهر  أي:  )منشط 
مشرتكة مع تفكرينا ومرتبطة بمنشط آخر وظيفته 
أْن يستَدعى متهيدا لالتصال()17(، وكربالء فضال 
عن كوهنا إشارة مكانية وزمانية، امتلكت احلدث 
بمقتل احلسني وقد استوعبها العقل واحتفظ 
التي  املواضع  إىل  )حتيل  التي  املتوسعة  بصورها 
تفاعل معها اخلطاب، إذ يمثل املكان بعدا أساسًا 
فيؤثر يف وجوده وكينونته.....  االنسان،  به  حيّس 
زمن  إىل  حتيل  التي  الزمانية:  االشـــارات  ومــن 
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دخل  قد  كربالء  فاسم   )18() اخلطاب  ــداث  أح
املوروث اللغوي العريب وانتمى إىل فصيلة األسامء 
ارتباطا روحيا  ارتبطت  النحوّية؛ ألهّنا  يف األنواع 
وارتباطها  والثقافّية()19(  االجتامعّية  )باملؤسسة 
استعملها  لو  )أّنه  يعني  للّدال  املعنى  اجتاه  هذا يف 
أحدهم استعامال فيه رضب من املجاز مع احلفاظ 
كوهنا  من  خيرجها  ال  فهذا  الــداليل،  جذرها  عىل 
منتمية للرشعة()20(، وقد عّدت كربالء اسم علم 
يقابله مدلول مرتبط بعالقات احالية متشعبة وهو 
ما جيعل )العالقة بني اللفظ  واليشء املدلول عليه 
أسامء  يف  رصيح  نحو  عىل  تتضح  املسمى  هو  به 
حسب  لكربالء  الــداللــة  فتتغري  األعــــالم()21( 

االستعامل لالسم يف السياق الذي يرد فيه.  

ثقال  متتلك  تداولية  مفردة  هلا  االســم  وصــار 
رمزيا حيمل احاالت متعددة ومستقرة )واإلحالة 
يف النحو الوظيفي.... عملية ذات طبيعة تداولية 
تواصيل  موقف  يف  واملخاطب  املتكلم  بني  تقوم 
عىل  املخاطب  حييل  أْن  املتكلم  يستهدف  معني، 
وظيفة  حيمل  كــربــالء  ــم  واس معينة()22(  ذات 
أساس  تربير  خلق  عىل  )تتأسس  هي  و  مرجعية 
الكالم  من  اهلدف  ألّن  وذلك؛  التواصل  لعملية 
حمتوى  إىل  اإلشارة  هو  اآلخر  الطرف  إىل  املوجه 
معني. واملبحث اآليت سنبحث فيه التطور الداليل، 
صارت  وكيف  كربالء  للفظة  العقلية  الصورة  أو 

رمزا؟

كربالء تطور المدلول

التأريخ  مراحل  يف  كربالء  أن  الباحثون  يرى 
من  تسميته  اكتسب  مكان  هي  لالسالم  السابق 
)مكان  تعني  أهنــا  أشهرها  لعل  عــّدة  فرضيات 
اآلله(، و)معبد اآلله( وعموما )مل تكن كربالء يف 
تستحق  بلدة  اإلسالمي  الفتح  قبل  القديم  العهد 
نــادرا()24(.  إالّ  التأريخ  يف  ذكرها  يرد  ومل  الذكر، 
الفرضيات؛  هذه  تفاصيل  يف  الدخول  والنريد 
ألهّنا ليست موضع عناية البحث، وذلك الرتباط 
كربالء وداللتها بالذاكرة اإلسالمية ارتباطا وثيقا 
 احلسني ولده  بمقتل   الرسول ُأخرَب  حينام 
يف   عنه الــروايــات  تواترت  وقد  أرضها  عىل 
ذلك، منها قوله: ))إّن ابني هذا -يعني احلسني- 
ذلك  شهد  فمن  كربالء  هلا  يقال  ــأرض  ب يقتل 

فلينرصه(()25(.

معنا  كان   جربيل ))إّن   :قوله ومنها 
يف البيت فقال: أحتبه؟ فقلت: أّما من حّب الدنيا 
فنعم، فقال: أَما إِّن أمتك ستقتل هذا بأرض يقال 
الــوايف  كتاب  صاحب  وأورد  ــالء(()26(  ــرب ك هلا 
بالوفيات مانّصه: ))كان النبي قد أخرب أّنه يقتل 
 جربيل وأتاه  بكربال  بالطّف  العراق  بأرض 
 برتبة األرض التي يقتل فيها، فشمها رسول اهلل
دّمًا  هذه  حتولت  إذا  هلا:  وقال  سلمة  أّم  وأعطاها 
فاعلمي أّن ابني ُقتِل، فجعلت تنظر إليها وتقول: 

إّن يوما حتّولني دمًا ليوم عظيم(()27(.
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فكربالء دلت يف هذه احلقبة عىل مكان يف العراق 
ُيقَتل فيه احلسني، ويف حقبة الفتوحات أشري 
إىل كربالء يف بعض أبيات من  شعر لرجل من بني 
أشجع كان مع خالد بن الوليد حني فتح العراق إذ 

قال) 28 (:

مطيتي كـــربـــالء  يف  ُحـــبِـــَســـْت  لــقــد 

سمينها ــا  ــث غ ــاد  ــ ع ــى  ــت ح الـــعـــني  ويف 

له ــعـــت  رجـ مــــرك  مـــن  ــلـــت  زحـ إذا 

ألهـينـهــــا أنـــــنــي  أبـيهــا  لــعـــــمـــــُر 

رشيعــــــة     ــّل  ــ ك ــاء  ــ م مـــن  ويــمــنــعــهــا 

عيـونـهـا زرق  الـــذّبـــان  مـــن  رفـــــاٌق 

أْن  ــام  اإلم أراد   عيّل ــام  اإلم خالفة  ويف 
يذّكرهم بمكان استشهاد احلسني، والواجب 
هلم  وذكر  نرصته،  وجوب  يف  عاتقهم  عىل  امللقى 
)فلام  صفني  إىل  سار  حينام  وذلك  نرصته،  ثواب 
حاذى نينوى نادى اصرب أبا عبد اهلل اصرب أبا عبد 
قال:  ؟  ومــاذا  »الـــراوي«:  قلت  فــرات  بشّط  اهلل 
دخلت عىل النبي وعيناه تفيضان، قلت: يانبي 
 :اهلل أغضبك أحد ما شأن عينيك تفيضان؟ قال
بل قام من عندي جربيل وحدثني أّن احلسني يقتل 
ثواب  بيان  يف   قاله ومما  ــرات()29(،  فـ بشّط 
شهداء كربالء رواية عن ))شيبان بن خمرم - وكان 
عثامنيا- قال: إيّن ملع عيّل إذ أتى كربالء فقال: يقتل 
شهداء  إالّ  شهداء  مثله  ليس  شهيد  املوضع  هبذا 
بدر(()30( ومنها قوله مشريا إىل أرض كربالء 
اجلنّة  يدخلون  قوم  بك  ليقتلّن  تربة  لك  ))واهــًا 

واإلمام   الرسول وأقوال  حساب(()31(،  بغري 
يمثل  مكان  إىل  كربالء  داللــة  جعلت   عيل
الصحيح  الدين  عن  املدافعني  ألّن  اجلنّة  طريق 
سيقتلون فيها ومن سيقفون ضدهم هم أصحاب 
خاطب  حينام   عيل اإلمام  قول  مثل  من  النار 
قمت  إذا  أنت  كيف  له:  ))فقال  سعد  بن  عمر 
النار(()32(  فتختار  والنار  اجلنّة  بني  خُترَيفيه  مقاما 
وحتقق إخبار اإلمام له )) مّلا والّه عبيد اهلل بن زياد 
إىل احلسني  رْس  أْن  إليه  اخلرب وجه  بلغه  فلام  الرّي 
فاقتله فإذا قتلته رجعت ومضيت إىل الرّي، فقال 
ذلك  من  أعفيتك  قد  قال:  األمري،  أهيا  إعفني  له 
فلام  فرتكه  أمري  أنظر  اتركني  فقال  الــرّي،  ومن 
لقتال  باجليوش  معه  فوجه  عليه  غدا  الغد  كان 
يدّل  ما  إىل  كربالء  فتحولت   ،)33())احلسني
عىل مكان استشهاد  احلسني، وهي ما تداوله 
الناس، يؤكد ذلك قول احلسني حينام خطب أيام 
احلّج قبل خروجه إليها فقال: )وُخرَي يَل مرصع أنا 
القيه، كأيّن بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني 

النواويس وكربال()34(.  

وبخروج احلسني متوجها إليها واستشهاده 
من  عىل  والزمان  املكان  عن  فضال  تدّل  صارت 
إذ ارتبطت  الباطل وأهله،  يمثل احلّق وأهله ضّد 
ارتباطا  وذكــراه   باحلسني األخــرى  أسامؤها 
كربالء  من  املتكون  املعنى  ملثلث  فصار  وثيقا، 
الزمان  وعــاشــوراء  ــدث،  احل واحلسني  املــكــان، 
تراكيب متداولة كاالسم هلا السيام من شبه اجلملة 
و)يوم  كربالء(،  )شهيد  و  الطّف(،  )شهيد  مثل: 
ــوم كربالء(،  ــّف كــربــالء(، و)ي الــطــّف(، و)وط



39

م. د. حسني صاحل ظاهر

فتعامل  كربالء(  و)فاجعة  عــاشــوراء(،  ــوم  و)ي
مالك:  ابــن  قــال  الواحد  كاالسم  معها  الناس 
قرن  أو  للفاعل  الفعل  ُيستعْمِل  مل  بأن  أمن  ))فإن 
به ما يشعر بأّنه للمفعول ال يشذ كقوهلم:..... وال 
قتيل كربالء(()35( واملعنى: وال مظلوم  أظلم من 

أكثر من املقتول يف كربالء. 

مّثله  مــا  بكل  مرتبطة  ــا  دالالهتـ فأصبحت 
احلسني، وما جّسده من قيم ومبادئ إسالمية 

 .حقيقية كام جاء هبا الرسول

إليها  أضيفت  التي  ــدالالت  الـ هــذه  وأول 
الندم  هي  االستشهاد  ومكان  احلــزن  عن  فضال 
ينرصوه  مل  ألهّنم  املسلمني؛  بنفوس  عصف  الذي 
اجلزيل  الثواب  علمهم  مع  الباطل  ضّد  وقفته  يف 
الذي ينتظرهم وهو اجلنّة التي يتوق إليها املسلم، 
وأول من أظهر ندمه هو عبيد اهلل بن احلر اجلعفّي، 
فقال  فرتدد،  النرصة  منه   احلسني طلب  وقد 

بعد الفاجعة يظهر حزنه وندمه:

ــا          ــّيـ يــــالــــك حـــــــرة مـــــا دمــــــــُت حـ

ــي والـــــراقـــــي ــقـ ــلـ تــــــــــردُد بـــــني حـ

ــا حـــني يــطــلــُب بـــــذَل نــري        ــن حــســي

ــى أهــــــل الــــــعــــــداوة والـــشـــقـــاق ــ عـ

ــو أنـــــــــــي أواســـيـــــــــــــــه بــنـــــفــــــــي            ــ ولـ

ــي)36( ـــ ــالق ـــ ـــ ــت ــوم ال ــ ــة ي ــرامـ ــُت كـ ــل ــن ل

وأخذ الناس يتالومون ويتأملون والسيام شيعة 
من  مخسة  إىل  الشيعة  ))فاجتمع   البيت أهل 
زعامئهم يف منزل سليامن بن الرصد(()37( فكانت 

وكّل  لكربالء  نتيجة  هـ(   64( عام  التوابني  ثورة 
)فّخ(  واقعة  مثل:  بكربالء  تقاس  صارت  ثورة 
))فهذه الفاجعة منذ بدايتها حنى هنايتها املؤملة... 
 شبيهة بكاملها بوقعة اإلمام احلسني بن عيّل
يف كربالء(()38(، ويف اإلشارة إىل قيام ابن املهلب 
الثورة  ))انتهت  املؤرخون:  قال  األمويني  ضّد 
بيته  أهل  ونكب  املهلب  بن  يزيد  جيش  بتمزيق 

نكبة شنيعة تضاهي نكبة آل أيب طالب(()39(. 

عىل  للحفاظ  الشجاعة  بوقفته   فاحلسني
أْن  ))أراد  كأّنه  النبوّي  اإلســالم  رسالة  جوهر 
يكون دمه ودّم أهل بيت النبوة زيتا ييضء الدرب 

لألّمة(()40(.  

تداول  اهلجري  األول  القرن  من  تبقى  ما  ويف 
أّنه إشارة مكانية وزمانية  الناس اسم كربالء عىل 
واللعن  بالثورة،  املصاحب  واحلزن  اللوعة  تثري 
والرفض ملن وقف ضّده، من مثل قول ابن دريد: 
اجلوشن  ذي  شمر  أبــو  اجلوشن،  ذو  ))ومنهم 
احلسني  عىل  الناس  أشّد  كان  فقد  شمرا  اهلل  لعن 
اتساع  إىل  يشري  ممــا  وهــذا   )41())عيّل بــن 
وكربالء،  احلسني  لقضية  والداليل  التداويل  البعد 
كربالء  يف  شمر  موقف  يف  األخبار  تواترت  إذ 
صاحب  قول  مثل  من  املؤرخني  أغلب  وذكرها 
بن  بشمر  معه  ))وبعث  قال:  إذ  والتأريخ  البدء 
ذي اجلوشن  وقال له: إْن مل يقتله فاقتله وأنت عىل 
زياد  ))وبنو  البغدادّي:  قول  ومنها  الناس(()42(، 
واالها،  وما  سجستان  وايل  عّباد  منهم:  املشهور 
قاتل  اخلبيث  الشقي  زيــاد  بن  اهلل  عبيد  ومنهم 

.)43())احلسني
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ومسمياهتا  كربالء  يستعملون  الشعراء  وبدأ 
فيها  جرى  عاّم  للتعبري  املعاين  مضغوطة  كداللة 
تفاصيل  دون  أنفسهم  خلجات  عن  فيعربون 
كل  فيفهم  للمتلقي  بذكرها  يكتفي  فالشاعر 
أوائــل  ومــن  املقام  لسياق  املصاحبة  التفاصيل 

الشعراء هو عبد الرمحن بن أّم احلكم فقال: 

ــى قـــرابـــة ــ ــ ــّف أدن ــ ــط ــ ــب ال ــن ــج ــاٌم ب ــ ــ هل

الوغل النسب  ذي  العبد  زيــاد  ــن  اب مــن 

ــهــا عــــدد احلــى            ــســل ــى ن ــسـ ــة أمـ ــي ــم س

نــســب)44( هلــا  ليس  اهلل  رســـــول  وبنـت 

كربالء  إىل  أشـــاروا  الــذيــن  الــشــعــراء  ــن  وم
يف  وأكثروا  احلقبة،  هذه  يف  املتعددة  ودالاللتها 

ذلك السيد احلمريّي ومما قاله:   

ــٍم          ــ ــل ــ ــٌط ســــبــــُط ايــــــــــامٍن وح ــ ــب ــ ــس ــ ف

ــتـــه كـــــــربـــــــالُء)45( ــبـ ــيـ وســـــبـــــٌط غـ

وقال:

كـــــربـــــال يـــــــــــــاداُر كــــــــــرٍب وبــــال       
ــط الــــنــــبــــّي قـــــتـــــال)46( ــ ــب ــ وهبـــــــا س

إشارة  كربالء  استقرت  الثاين،  القرن  وبنهاية 
العباسيون  َج  فروَّ األمويني،  ضّد  الثورة  روح  إىل 
سالحهم  وكــان  األمويني  من  ثأرهم  لينالوا  هلا 
ــوى هــو ))حمــبــة املــؤمــنــني آلل  ــ ــاس واألق األسـ
العلويون  الدعاة  أحياها  التي  املحبة  تلك  البيت، 
 احلسني مقتل  بعد  مكان  كل  يف  والعباسيون 
املفجع(()47(  وقد كثرت اإلشارات وتنوع داللتها 

يف حقبة احلكم العبايّس منها قول دعبل اخلزاعّي:

بالغا ــســت  ل ــي  ــت ال ــات  ــض ــم امل ــا  ــ ــ َوأّم

ــاِت ــفـ ــِه صـ ــنـ ــكـ ــي بـ ــنـ مـــبـــالـــغـــهـــا مـ

كربال أرض  ــن  م الــنــهــر  بجنب  قــبــور 

ــراِت)48( ــ ــ ــم مــنــهــا بــشــّط فـ ــه ــرس ــع ُم

حتى  بكثرة  )الطّف(  لفظ  الشعراء  واستعمل 
باقي  وأمهلت   باحلسني داللتها  ختصصت 
الدالالت وهو ماذكره بعض اللغويني مثل اخلليل 
إذ قال يف معجمه: ))مستعمل فقط الطّف: طفُّ 
الفرات وهو الشاطيء(()49(  وهذا االرتباط أبعد 
املعاين والدالالت األخرى من االستعامل فالطّف 
عىل  العرب  أرض  من  أرشف  ))مــا  معانيها  من 
طفا  سمّي  إّنام  االصمعي:  وقال  العراق،  ريف 
ألّنه دنا من الريف؛ من قوهلم: أخذت متاعي ما 
الليث:  وقال  مني......  قرب  أي:  وطّف  خّف 
طّف الفرات؛ شاطئ الفرات(()50(. وبتخصصها 
الطّف  صارت   احلسني مقتل  عىل  الداللة  يف 
لالشارة  النصوص  يف  فظهرت  غري،  ال  كربالء 
بن  سليامن  قول  مثل   ،البيت بأهل  حّل  بام 
يمثله  الذي  العّز  الذي استعملها للداللة عىل  قتة 

احلسني وأصحابه فقال: 

ــا         ــوم ــة ن ــ ــّي ــ ــن أم ــ ــارى م ــ ــك ــ تــبــيــت س

ــا يـــنـــام محــيــمــهــا ــ وبـــالـــطـــّف قـــتـــى م

هــاشــم آل  ــن  مـ ــّف  ــطـ الـ ــى  ــت ق إّن  أال 

ــت)51( ــذلـ أذلــــت رقــــاب املــســلــمــني فـ
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وذكرها مهيار الديلمي بداللة وقفة احلّق ضّد 
الباطل:

ــا إمـــامـــكـــم ــيـ ــاغـ ــل بـ ــهـ ــتـ ومــــــا اسـ

ــاطـــم)52( ــّف مـــن ابـــن فـ ــط ــال يـــزيـــُد ب

مكان  بداللة  العرندس  بن  صالح  واستعملها 
اختالف املالئكة للزيارة والتربك فقال:

ــزل بــالــطــّف مل ت ــاء  ــض ــي ــب ال ــة  ــب ــق ال ــه  لـ

ــة غـــــّر)53( ــك ــالئ ــا طــوعــا م تــطــوف هبـ

يف  للحزن  رمزا  استعملها  فقد  الصنوبرّي  أّما 
كل مكان وزمان، فهي يف قلوب ووجدان الناس 

أينام كانوا فقال: 

ــتــي ــدار ال ــ ــال ــ ــا بـــــدار الـــطـــّف ب عـــوجـ

أهــلــيــهــا ــن  ــ ع ــوه  ــ ــل ــ أه ــدى  ــ ــ اهل ورث 

ــا            ــره غ ــا  ــن ــي ــك ب إْن  ــورا  ــ ــب ــ ق نــبــكــي 
نـعنــيهـا)54( فـــــإّنـــــام  بـــــكــاء  بعــض 

من  متثله  وما  كربالء  قيم  انترشت  ما  ومثل 
خمتلف  عىل  النفوس  إليها  هتفو  سامية  مبادئ 
ولعل  متثله،  مما  احلكام  خوف  انترش  مشارهبا، 
بمنع  أمر  إذ  املتوكل  فعله  ما  هو  فعل  رّد  أشهر 
زيارة كربالء والتشدد يف ذلك ))فقد كان شديد 
مجاعتهم  عىل  غليظا  طالب  أيب  آل  عىل  الوطأة 
أصحابه  من  رجال  وبعث  بامورهم.....  مهتام 
قرب  إىل  فأسلم  هيوديا  ــان  وك الــديــزج  له  يقال 
احلسني وأمره بكرب قربه وحموه وخراب كّل ما 
حوله(()55(، وبفعله هذا أثار سخط الناس ضّده، 

فهجاه الشعراء ومما قيل يف ذلك:

أتـــت             ــد  ــ ق ــة  ــ ــّي ــ أم ــت  ــانـ كـ إْن  ــاهلل  ــ بـ

ــا مــظــلــومــا ــه ــي ــب ــن بـــنـــت ن ــ قـــتـــل ابـ

ــلــه                    ــمــث ــه ب ــ ــي ــ فـــلـــقـــد أتـــــــاه بـــنـــو أب

ــا ــدومـ ــهـ هــــــذا لـــعـــمـــري قــــــره مـ

شــاركــوا             يــكــونــوا  ال  أْن  ــى  ع ــوا  ــف أس
رمـــــيـــــام)56( فـــتـــتـــبـــعـــوه  قـــتـــلـــه  يف 

    وبضعف الدولة العباسية زادت كربالء ومامتثله 
لكّل  ودثارا  شعارا  وهجًا،وصارت  دالالت  من 
دول  وظهرت  يمثله،  ومن  الظلم  ضّد  معارٍض 
شعارها حّب أهل البيت والتقرب هلم مثل: 
والسلجوقية، وصار  البوهيية،  الفاطمية،و  الدولة 
الوصول إىل كربالء وزيارة احلسني هو الذي يؤكد 
املواالة فقد ))زارها جالل الدولة بن هباء الدولة 
البوهيي..... ترجل بنحو فرسخ من أرض احلائر 
تعظيام وإجالال لقرب احلسني وكان ذلك سنة 
دأب  العباسية  الدولة  هناية  وبعد  431هـــ(()57(، 
احلكام التقرب إىل شيعة أهل البيت عرباهتاممهم 
حكام  بعض  وتشيع  ــامرا،  وإعـ زيـــارًة  بكربالء 
))العامل  وكان  اإلمامية  من  علامء  يد  عىل  املغول 
املسؤول أساسا عن حماولة نرش التشيع اإلمامي يف 
ابن املطهر ت726هـ املعروف  احلقبة املغولية هو 
السلطان  يده  عىل  تشيع  والذي  احليّل،  بالعالمة 
داللة  فصارت  خدابنداه(()58(  اوجليانو  املغويل 
كربالء، وزيارهتا من الطرق التي يتبعها احلاكمون 
مما   ،البيت آل  من  وتقرهبم  إلظهار عدالتهم 
لإلسالم  املستقيم  الرصاط  عىل  سائرين  جيعلهم 
فتنظر الرعية هلم بعني االحرتام والتقدير وتواترت 
أخبار الزيارة إىل كربالء وكثرهتا حتى أشار إليها 
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مقتل  عند  ))وكــانــوا  فقال:  معرتضا  تيمية  ابن 
عظيام،  مشهدًا  هناك  بنوا  قد  بكربالء  احلسني 
عليهم  ذلك  أنكر  حتى  عظامء،  أمراء  ينتابه  وكان 
سنويا  بعاشوراء  االحتفاء  وصار  العلامء(()59(، 
 ،البيت أهل  حمبي  عند  املنتظمة  األيــام  من 
وكربالء املكان مثال حُيتذى به، فانرش منها إىل بالد 
هذه  البلنيّس  األّبــار  ابن  ذكر  واألندلس  املغرب 
عام  كّل  من  حمرم  شهر  ))بحلول  فقال:  املراسم 
يتغري وجه احلياة يف املغرب ويستيقظ الضمري فيهم 
املعنى  أيامهم  وجتدد حياهتم اإلسالمية وحييى يف 
اخلفي للحقيقة التي انتقلت من الوحي النبوّي يف 
آل بيته، وأبناء عرتته، لذكرى عاشوراء واستشهاد 

.)60())احلسني بن عيّل

للحدث  جامعة  صــورة  إىل  كربالء  وحتولت 
وكربالء  احلدث،  هو  فاحلسني  والزمان،  واملكان 
املكان، وعاشوراء الزمان، واستقر بعدها التداويّل 

عىل هذه الصورة الذي ارتبط إىل قيام الساعة. 

وداللة الدين وما يرتبط به من أهم الدالالت 
هذا  ضّمن  وذكرها،وقد  بكربالء  ارتبطت  التي 
املعاين  مستعملني  الشعراء،  أغلب  الديني  املعنى 
من  ذلك  بينهم مستمدين  متداولة  التي أصبحت 
القرآن  من  املستمّدة  وثقافته  اإلسالمية  املفاهيم 
والسنّة املطهرة، مثل الشفاعة من الرسول وآل بيته، 
والوصية واخلالفة، وأّن احلسن واحلسني أبنا 
ذلك  مثل  يف   الرسول يصّدق  فمن  الرسول، 
املستقيم،  الرصاط  عىل  وثبت  صّدق  فقد  وغريه 
أغلب  فنجد  اإليـــامن،  صلب  يف  يدخله  ــذا  وه
الدين اإلسالمي احلقيقي،  الشعراء جعلوها متثل 

ومنهم أبو األسود الدؤيل إذ قال: 
التقى يــنــعــى  الــــذي  الـــديـــن  ــي  ــاع ن يـــا 

ــار ــتـ األسـ ذا  ــت  ــيـ ــبـ والـ ــه  ــ ــع ــ وان ــْم  ــ ــ ُق

ــد ـــ ــم حم ــت  ــــ ــيـ بـ آل  عـــــــّي  أبـــــنـــــاء 
ــاة نــــــزار)61( ــف ـــ ــّف تــقــتــلــهــم ج ــط ـــ ــال ب

بدأ  ما  إىل هناية  إشارة  الديلمّي  وجعلها مهيار 
بالسقيفة من ظلم بحّق آل البيت فقال:

ـــ           ـــ ـــ ـــ ـــ ــة يـــابـــن الــنــبـــ ــف ــي ــق ــس فـــيـــوم ال

ــال ــربـ كـ يف  ــك  ــ ــومـ ــ يـ طـــــــــّرق  ــــــــّي 

وغــــــصــــــُب أبــــــيــــــَك عــــــى حـــّقـــه           
تـــقـــتـــال)62( أْن  حـــّســـَن  قـــد  وأّمــــــك 

اجلنّة؛  وهي صورة جمّسمة لروضة من رياض 
أبــواب  من  بــاب  فهو   احلسني حــوت  ــا  ألهّن
اجلنّة،وهو الدين وحبل اهلل املمدود والسبيل إليه 
الرّي  الداللة  هذه  ذكروا  الذين  الشعراء  ومن 

الّرفاء إذ قال:  
جــــَدٍث             عـــى  وَرحيــــــــاٌن  روٌح  أقــــــاَم 

ــا ـــ ـــ ــن ــنَي ظـــمـــآن أمــي ــ ــس ــ ثـــــــــــــــوى احل

ــدًا ــ ــن ذكـــــــرِه أبـ ــ ــا م ــ ــاَءن ــ ــش ــ ــأّن أح ــ ــ ك

الَسكاكينا ُتشى  أو  اجلّمِر  عى  ُتطوى   

ــوا أوتــــــار والــــــِدِه                ــُضـ ــَقـ ــال فـــام نـ ــهـ َمـ

الــــــــديــنــــــــا ــِه  ــلِ ـــ ــت ق نــقــُضــوا يف  ـــــام  وإنَّ

ســبــبــًا حــَبــكــم  وجـــدنـــا  الــنــبــي  آَل   
ــا وُيــرضــيــنــا)63( ــُه بـــِه عــن ــ ــَرىض اإللـ ــ ي

كربالء  صــارت   احلسني مع  وباحتادها 
داللة للشفاعة يوم املحرش، ويف ذلك قال منصور 

النمرّي: 
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ــني لــقــد ــ ــس ــ ــل احل ــ ــات ــ ــك يــــا ق ــ ــل ــ وي

ـــوُء بــاحلــامــل ـــنـ ُبــــــــؤَت بــحــمــل يـ

يف أمحـــــــد  ــوت  ــ ــبـ ــ حـ ــاء  ــ ــبـ ــ حـ أي 

ــاكـــل ــثـ ــن حـــــــــرارة الـ ــ حـــفـــرتـــه مـ

ــه ــت ــاع ــف ــب غــــــدا ش ــلـ ــاطـ ــال فـ ــ ــع ــ ت
ــه الــنــاهــل)64( ــوض ــض َفـــــِرْد ح ــ واهن

وهي  املسلمني  عند  متداولة  مسألة  فالشفاعة 
من عالمات اإليامن عندهم من مثل قول عمـر بن 
عبد العزيز عندما الَمه األمويون يف رّده فدكًا آلل 
البيت فقال يف جوابه هلم: ))فأنا اليوم أردها 
عىل ورثتها أتقرُب بذلك إىل رسول اهلل وأرجو أْن 
تكون فاطمة، واحلسن، واحلسني، يشفعون يل يوم 

القيامة(()65(. 

ومن داللة كربالء التي استعملها الشعراء هي 
مكان للحامية فيطلب من صاحبها اجلوار للنجاة 
من أهوال املطََّلع كقول الشيخ إبراهيم الكفعمّي: 

تـــدفـــنـــوين أْن  بـــــــاهلل  ســـألـــتـــكـــم 

عــقــر بــــــــأرِض  ــٍر  ــ ــ ق يف  ــّت  ــ ــ م إذا 

ــال ــرب ــك ــِد ب ــيـ ــهـ ــشـ ــه جــــــاُر الـ فـــــإين بــ
ــِر)66( ــ ــ جم ــِر  ــ خ اهللِ  ــوِل  ــ ــ رس ــِل  ــي ــل س

للدين  داللتها  فجعل  الكربايّس  الشيخ  أّمــا 
والدنيا فقال:

وأخــــــرًى ــا  ــ ــًي ــ دن ــالء  ــ ــرب ــ ك يف  إّن 
واألرواح)67( لـــلـــديـــن  ــاًة  ــ ــي ــ وح

الفخر  داللة  جعلها  َمْن  الشعراء  من  وهناك 
بالنسب، فكّل من ينتسب إليها ال يعلو عليه نسب 

الباحثني:  أحد  يقول  بالعلو والرشف،  مهام سام 
يفخر  البغدادّي  فضويل  الرتكّي  الشاعر  ))إّن 
وإىل  إليها  بانتسابه  مزهوا  فيقول  بانتسابه 
مقاما  كربالء  أرض  مادامت  فضويل،  يا  تراهبا: 
ينترش،  أينام  باالجالل  جدير  فشعري  ومنترصا، 
ياقوت،  وال  جوهر  وال  األبلجني  يقرب  حلني 
لكربالء  ــراب  ت ولكنّه  ــراب  ت إالّ  شعري  فام 
العثامين  العهد  يف  متثل  فكربالء  ــاب(()68(.  ــ ط
داللة الفكر املعارض واملواجه لفكر الدولة؛ ألهّنا 
))مركز اعتقادي خمتلف حتت االدارة العثامنّية التي 
الوضع  هبذا  وأصبحت  املذهب،  سنّية  كانت 
االعتقادي  النظام  خيالفون  من  تؤوي  منطقة 
أحد  أصبحت  احلال  وبطبيعة  للدولة،  الرسمي 

املعارضة(()69(.   مراكز 

إىل  كربالء  لفظة  حتولت  احلديث  العرص  ويف 
اإلحاالت  من  كثريًا  حتتها  تضّم  داللية  )أيقونة( 
التداولّية التي تراكمت عىل مّر السنني يف منظومة 
الثقافة اإلسالمية، فقد استعملها اللغوي مصطفى 
لالباء  ــز  ورم عصّية  فهي  املنعة  بــداللــة  ــواد  ج

والثبات، وهي رّس اهلل يف األرض، فقال: 
ــا            ــه ــنّ ــك ل ــا  ــ ــاءه ــ ــف ــ ع ــدو  ــ ــعـ ــ الـ راَم 

بمشهد ــدو  ــعـ الـ ــم  ــ رغ ــى  عـ ُحــِفــظــت 

شــهــيــدهــم       ــالء  ــ ــرب ــ ك يف  وشـــهـــيـــدهـــم 
األوحــــــــد)70( املـــقـــام  أهــــل  أهّنـــــم  يف 

زمن  للمقاومة  حمفزة  صورة  كربالء  وصارت 
من  لألمة  املرير  بالواقع  مقارنتها  عرب  االستعامر 
الذي جعلها  الدين  الكريم شمس  مثل قول عبد 

حية بتضحيتها مقارنة باألمة اخلانعة:   
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ــا كـــربـــــــــــــــالء ــ ــن ــ ــام ــ ــالء أي ــ ـــ ــ ـــ ــ ــرب ــ ك

ــداء ـــ ـــ ـــ ــه ش ال  ــا  ـــ ـــ ــي ــح ن إّنـــــــا  غــــر 

وعـــطـــاء قـــمـــة  ــذل  ــ ــبـ ــ الـ يف  أنــــــــِت 
ــاء)71( ــطـ ــدٌب فــلــيــس فــيــنــا عـ ــ نــحــن ج

وقوله )كربالء( الثانية نحت من كلمتي )كرب( 
و )بالء( إشارة إىل شّدة الضغط واالضطهاد عىل 

الناس الذي مارسه االستعامر.

وهناك من جعلها داللة احلق األبدّي وانتصاره 
الزمنّية،  احلقب  مّر  عىل  طاغية  كّل  ضّد  املحتوم 

وهي العالج ومنارة لكل طالب حرّية فقال: 
ــا ــرهـ ــمـ فــــيــــا أّمــــــــــة رهــــــنــــــوا عـ

ــان ــ ــره ــ ــايل فـــعـــنـــدي فــــــّك ال ــ ــع ــ ت

اهلـــــــــوان ــور  ــ ــ ــص ــ ــ ع ــي  ــ ــه ــ ــن ــ ــن ــ س  
كــربــالء)72( يا  الــشــمــل.....  سيجتمع 

ــارة  اإلش مرتبة  إىل  كــربــالء  اســم  وبــوصــول 
الرمزية املحفزة، تكون حمملة بكّل طاقات الداللة 
التي يمكن أْن حتوهيا لفظة أو اسم ما يف سياق من 
االستعامل  يف  فهي  املستعملة،  اللغوّية  السياقات 
التداويّل تعطي داللة: قطعة من اجلنان؛ألهّنا متثل 
والصادح  الثائر  احلّق  صوت  وهي  الدين،  روح 
اإلسالمية  املعاين  ))ختتزن  وهي  احلقب،  مّر  عىل 
والصرب،  والوفاء،  والتضحية،  اجلهاد،  األصيلة، 
كربالء  وإلرتباط  اهلل(()73(  وحــّب  والتحدي، 
سنوّي  موسم  هلا  صار  وعاشوراء   باحلسني
فتحيى به ))كّل قيم عاشوراء كالكرامة، واحلرية، 
التغيري،  وروح  والتحدي،  واإليــثــار،  واإلبـــاء، 
ومواجهة الظلم..... فتكون كّل أرض فيها تلك 

القيم هي أرض كربالء، وكّل يوم ترفع فيه تلك 
القيم فهو يوم عاشوراء (()74(. 

الثلج،  كرة  مثل  الــداليّل  واتساعها  فكربالء 
كّلام دحرجتها السنون زادت يف احلـجم والسعة؛ 
ألهّنا صارت متثل حاجة اإلنسانّية وتعطشها للقيم 

السامية، ورمزا يف حياهتم يتوقون للوصول إليه. 

الخاتمة

اسم كربالء مل تكن له داللة مهمة يف صفحات 
التأريخ قبل اإلسالم، فلم تكن دالة عىل يشء غري 

املوضع الذي تقع فيه فال ينرصف العقل لغريه. 

بارتباطه  يتطور   ) كربالء   ( للّدال  املدلول  بدأ 
 مع الذاكرة اإلسالمية عندما عينها رسول اهلل
 ،عىل أهّنا املكان الذي سيقتل فيه ولده احلسني
فصارت داللتها احلّق املهدور لقلة النارص وكثرة 

اخلاذل، واحلزن واللوعة.

 الرسول ــارة  إش مع  ــدأت  ب ــّق  احل فداللة 
 ،مقتله فاجعة   بالتأكيد عىل نرصته ملن شهد 
من  سيبعث  أّنــه  إىل   عيّل اإلمـــام  ــارة  وإشـ

موضعها شهداء مثل شهداء بدر.

يف  ــرى  أخ دالالت  إليها  تضاف  ــدأت  ب ــّم  ث
داللتها  عن  ففضال  والعبايّس  ــوّي  األم العرص 
السابقة صارت إشارة إىل الظلم املطلق الذي حلق 
للثورات،  داللة  وصارت  وحمبيهم،  البيت  بأهل 
والتضحية يف سبيل احلّق ونرصة الدين، وصارت 
داللة للتربك وإظهار املواالة احلقيقّية عرب زيارهتا. 
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وبمرور احلقب صارت دالة: عىل التضحية يف 
يف  واألمان  والرفعة،  السمو  وطلب  املبدأ،  سبيل 
الدنيا واآلخرة، ومدينة العلم، وروضة من رياض 
يف  تتجدد  القيم  وهذه  الدين،  قيم  وإحياء  اجلنّة، 

موسمها من كّل عام يف عاشوراء. 

يضغط  ايقونة  صــارت  احلديث  العرص  ويف 
عليها كّل من يريد أْن يظهر داللة قيمة من قيمها 
السامّية التي تراكمت يف اسمها عىل مّر األعوام، 
التي  املعنوّية  القوة  إىل  الناس لإلشارة  فاستعملها 
عىل  واحلث  االستعامر،  ملقارعة  ُتستمدَّ  أن  جيب 
مقاومته مستحرضين صور الشجاعة، والتضحية، 

 . وغريها من قيم عاشوراء احلسني

حّق  لكّل  يرمز  شعري  رمــز  إىل  حتولت  ثــّم 
قيمة  كّل  وإىل  اإلنسان،  هبا  يطالب  ومرشوعّية 

سامية حيلم هبا الباحثون عن سعادة الناس. 
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الملّخ�ض

السياسيني  املسؤولني  قبل  العراقية من  املدن  يوميًا عن  ُنكتب  التي  تلك  الربيطانية، خاصًة  الوثائق  ُتعّد 
الربيطانيني أو مساعدهيم، من املصادر األصلّية يف دراسة التاريخ. لذا فإن ما كتبه احلاكم السيايس الربيطاين 
ملدينة كربالء النقيب بوفيل يف التقرير السنوي الربيطاين لسنة )1917م( قد سلط الضوء عىل تفاصيل مّهمة 
من الواقع االجتامعي واالقتصادي يف كربالء وذكر جوانب دقيقة يف قضايا العشائر وقضايا الزراعة، وشؤون 
الصّحة، وأول االهتاممات هو اإليرادات وقضايا الرضائب وغريها من التفاصيل بيد أن اجلانب العسكري 

كان األوضح يف التقرير.

إن دراسة التقارير الربيطانية عن املدن العراقية ُيظهر جمموعة من الظروف املهمة التي جتاهلتها املصادر 
بأهنا ليست ذات قيمة ولكنها يف  تبدو للوهلة األوىل  التقارير ُتكشف تفاصيل دقيقًة  إذ أن تلك  األخرى، 

الواقع ُتكشف أسلوب اإلدارة والتفكري للسيطرة والتحكم باملجتمع العراقي. 

إن التقرير عن مدينة كربالء يوضح موضوعًا علميًا مهاًم ملن يبحث يف تاريخ العراق احلديث ملا يشري إليه 
ذلك التقرير عن املجتمع العراقي يف أثناء املرحلة االنتقالية من احلكم العثامين إىل االحتالل الربيطاين، وعىل 
أثر ذلك احتاج املحتلون الربيطانيون إىل ترسيخ احتالهلم لألرايض العراقية بأية وسيلة ممكنة فسعوا إىل فهم 

مايض العراق بتعمق. 

وقد  األوىل  العاملية  احلرب  انتهت  حاملا  ثبات  بكل  لالحتالل  مقاومتهم  العراقيون  أظهر  جانبهم  ومن 
أفضت تلك املقاومة إىل قيام ثورة العرشين والتي وضعت حدًا للحكم الربيطاين املبارش وتأسيس حكومة 

وطنية ودستور وجملس النواب.
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Abstract

The British documents, especially those yearly written on the Iraqi towns by the British 
political officers or assistant officers, could be considered as original materials of history. Thus, 
the British Political Officer of Karbala, Captain Bovil, shed lights on so significant economic 
and social matters in the British annual report of this city (1917). Bovil concentrated on other 
sides such as tribal and agricultural cases in addition to the questions of health, revenues and 
taxes. But it could be said that the military characteristic is prominent in that report.

Studying the British reports of the Iraqi towns reveals important circumstances that have 
already been ignored in other resources. Those reports disclose accurate details which although 
seem as if they were simple formal data, but they uncover the British thinking and administrative 
way of rule and domination over the Iraqi society. The report of Karbala represents an important 
scientific subject to those who research in the modern history of Iraq, since it states the 
nature of the Iraqi community within a transitive period, the recently Ottoman and the British 
occupations. Hence, the British occupiers highly needed to settle down their authority in the 
territories of Iraq in any way possible. Therefore, they wanted to understand the past of Iraq 
in deep. Consequently, the Iraqis initiated resisting most of the British ways and forms of rule 
in a constant opposition as soon as the First World War over. This resistance concluded to the 
notable revolution in 1920 which put an end to the British direct rule and established local 
government, constitutional monarchy and parliament.
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مة الُمقدِّ

إىل  )1917م(  عام  الربيطانّية  اإلدارُة  عمدت 
اإلدارّية،  الناحية  مدينة كربالء من  إضعاف شأن 
وذلك بتغيري التصنيف اإلدارّي هلا من مرتبة لواء 
إمرة  حتت  احلّلة  مدينة  اىل  تابعٍة  إدارّية  وحدٍة  إىل 
احلاكم السيايّس )تايلر Tailor ( ومساعده )بوفيل
عن  التقاريَر  يكتَب  إن  شأنه  من  الذي   )Bovil 

بل  والسياسّية  واالقتصادّية  االجتامعّية  األوضاع 
ان الكثرَي من التفاصيل املفيدة الخّتاذ اإلجراءات 
لطة، وُترَفُع تلك التقارير  املناِسبة يف اإلدارة والسُّ
دار  إىل  بدوره  يرَفُعها  الذي  السيايّس  احلاكم  إىل 
االعتامد الربيطايّن يف بغداد مشفوعًة بالتوصيات، 
الُعليا سواًء أكانت يف وزارة  ُترَفُع إىل اجلهات  ثم 
املستعمرات )Colonial Office( أم القيادة الُعليا 
للطريان ) Air Head Quarters( وغريها، الخّتاذ 

القرارات املناسبة. 

ومُجَِعت هذه التقاريُر عىل شكل وثائَق منشورٍة 
يف جمّلداٍت محلت عنوان: 

 ADMINISTRATION REPORTS

1914-1932 )IRAQ(

  تقارير اإلدارة الربيطانّية )1932-1914( 

تلك  عىل  العثوُر  تــّم  عــّزوجــّل  اهلل  وبفضل   
مكتبة  يف  أملانيا  اىل  بحثّية  رحلٍة  يف  املجّلدات 
)الرشق األوسط وشامل أفريقيا( الواقعة يف مدينة 

-1914( األّول  املجّلُد  واخترَِي  ــه(،  زال )هاله 
الربيطانّية  اإلدارة  عن  يتحّدث  الذي  1917م( 
لشهَرْي  اإلدارة  وتقارير  امُلحتّلة  لألقاليم  املدنّية 
والتقارير  )1917م(،  لعام  وآذار  الثاين  كانون 
املتعّلقة  والتقارير  األرض  ــواردات  بـ املتعّلقة 
العراقّية  املــدن  عن  وتقارير  اجلنائّية،  بالشؤون 
والشامية  واحلــّلــة  وبــغــداد  والنجف  )كــربــالء 
والعامرة  والبرصة  ومنديل  واملسّيب  والــســاموة 

والديوانية والكوت(. 

ُقِسم البحُث اىل ثالثة مباحث، ناقش املبحُث 
األّوُل إيرادات مدينة كربالء وشؤون الزراعة وقد 
ُسلِّط الضوء فيه عىل النشاط االقتصادّي للمدينة.

 أّما املبحُث الثاين فكان عن األوقاف والقضايا 
وفرض  والذخرية  التسليح  مشكلة  مثل:  العاّمة، 

هيبة القانون، وآلّية النقل وقضايا اجتامعية. 

الصّحي  الواقع  عن  فهو  الثالُث  املبحُث  أّما 
نحو  قدرته  لرفع  املّتبعة  اآللّية  وبيان  للمدينة 
مستوًى صّحّي أفضل وبخاّصة أهّنا مدينٌة تستقبل 
الذين  الوافدين مع مناقشة شؤون عشائر كربالء 
املجتمعّي،  الــواقــع  مــن  كبرية  نسبًة  ُيشّكلون 
وضّمت الدراسُة خامتًة وهوامَش مع ثبت املصادر 

واملراجع فضاًل عن املالحق. 
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المبحُث الأّول:

اإيراداُت مدينة كربالء و�شوؤون الّزراعة

أّوالً: اإليرادات 
التمويل،  لقضّية  الربيطانّية  اإلدارُة  اهتّمت 
وهذا أمٌر متوقَّع طاملا تسعى اىل االستقرار وحتقيق 
اخلدمات، لذا فإّن دائرة الواردات كانت أّول دائرٍة 
الربيطانّية يف  لطة  السُّ ِقَبل  من  تأّسست يف كربالء 
أّول  وكان  )1917م(،  عام  آيار  من  عرش  الثامن 
يف  ــواردات  ال بجمع  القيام  هو  به  رشعْت  عمٍل 
الثالث والعرشين من الشهر نفسه، وقد انحرصْت 
أعامُل دائرة الواردات - حينذاك - يف مَجْع رضائب 

الفواكه واخلرضوات من أصحاب البساتني. 

اجلديُر بالذكر أّن التقرير عرض اآللّية السابقة 
جتربتها،  من  واالستفادة  الرضائب  مَجْع  يف  امُلّتبعة 
السابق(  )يف  العمل  هذا  عىل  القائمني  أّن  وهي 
ُأجــراء  بــل  فحسب  رسمّيني  موّظفني  ليسوا 
زاده)1( جيمعون  كّمونة  الّدين  فخر  للشيخ  تابعني 

َز عمُل  الرضائب قدر اإلمكان ويعطوهنا إّياه، وتركَّ
هؤالء عىل مَجْع رضائب الفواكه واخلرضوات من 
املقاطعات املحيطة بكربالء أو الرضائب املفروضة 
يشٍء  مَجَْع  يستطْع  مل  أّنه  إاّل  اجِلامل،  أصحاب  عىل 
ألّن  )عنزة(  قبيلة  بِجامل  املتعّلقِة  الرّضائب  من 
الّدين كّمونة  نوايا فخر  أدرك  القبيلة عندما  شيَخ 

رفض تسليمها إليه. 

كربالء  إىل  الربيطايّن  السيايس  احلاكم  وصل 
)1917م(،  عــام  أيــلــول  مــن  عــرش  اخلــامــس  يف 
الواردات  دائرة  مسؤولو  أخذ  الوقت  ذلك  ومنذ 
عقد  إىل  إحالتها  أو  تأخري  دون  الرضائب  بجمع 
جبايُتها  متّت  التي  الرضائب  مقداُر  وكان  التزام. 
)ثالثًة  يبلغ  ــامل  واجِل ــرضوات  واخل الفواكه  من 
وعرشين ألفًا ومخسامئٍة وسبعني روبيًة 23، 570( 
والثالثني من شهر كانون  احلادي  تّم مجُعها حّتى 
األّول لعام )1917م(، وهذا يوّضح مدى اهتامم 

اإلدارة الربيطانّية بقضّية الواردات. 

املفروضة  الرضائب  نوع  ُيبنّي  اآليت  واجلدول 
مع مقدار املبالغ حسب نوع الواقع االقتصادّي يف 

مدينة كربالء)2(. 

1917م عام  كربالء  بلدّيُة  َجَبْتها  التي  ال�شرائب  عن   )1( رقم  جدول 

املبلغ بـ)الروبية وأجزائها(نوع الرضيبة ت

1

أجزاؤهاالروبيةالرضيبة املنزلية

1الرضيبة التي ُتبى من بيوت الدرجة األوىل )شهرّيًا(

04الرضيبة التي ُتبى من بيوت الدرجة الثانية )شهرّيًا(

02الرضيبة التي ُتبى من بيوت الدرجة الثالثة )شهرّيًا(
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1رضيبة األسواق الشهرّية 2

4الرضيبة التي ُتفرض عى حيوانات )احلمل واجلّر والساحبة( شهرّيًا عن كلٍّ منها3

2الرضيبة التي ُتفرض عى احليوانات احلاملة للبضائع4

5
رضيبة أسواق املزاد

2، 5% عنرضيبة األسامك واخلرضوات التي ُتباع يف املزاد العلنّي
كّل بيعة

6

رضيبة العبور

الرضائب التي ُتفرض عى ّتار كربالء عند املرور، وجمموُعها بشكٍل عام )50( 
مخسون روبّية

8رضيبة كّل معٍر للمدينة

7

رضائب األرض
114الرضيبة التي ُتفرض عى البائع الذي يتجاوز عى الشارع )شهرّيًا(

15رضيبة بضائع الباعة يف الّساحات العاّمة )شهرّيًا(
6الرضيبة التي ُتفرض عى كّل أريكة )قنفة( يف املقاهي العاّمة

14الرضيبة التي ُتفرض عى املقاهي الواقعة خارج السوق 

8

رضيبة الفنادق واخلانات وغرها
610رضيبة فنادق الدرجة األوىل املزّودة باحلاّممات )شهرّيًا( 
44رضيبة فنادق الدرجة الثانية املزّودة باحلاّممات )شهرّيًا(
215رضيبة فنادق الدرجة الثالثة املزّودة باحلاّممات )شهرّيًا(

64رضيبة خانات الدرجة األوىل )شهرّيًا(
315رضيبة خانات الدرجة الثانية )شهرّيًا(
210رضيبة خانات الدرجة الثالثة )شهرّيًا(

5رضيبة القيرية من الدرجة األوىل )شهرّيًا(
3رضيبة القيرية من الدرجة الثانية )شهرّيًا(
2رضيبة القيرية من الدرجة الثالثة )شهرّيًا(

9

رضيبة احلوانيت واملقاهي
15رضيبة احلوانيت ومقاهي الدرجة األوىل )شهرّيًا(

8رضيبة احلوانيت األخرى من الدرجة األوىل )شهرّيًا(
6رضيبة احلوانيت األخرى من الدرجة الثانية )شهرّيًا(
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ممّا تقّدم يظهر لنا أّن مدينة كربالء تتمّتع بمردوٍد 
اقتصادّي جّيد، من خالل مالحظة أنواع الرضيبة 

واملبالغ املستحصلة منها. 

وجود  التجارّي  النشاط  فاعلّية  عىل  فالدليل 
واألسواق  )العبور  املختلفة  الرضائب  من  أنواٍع 
واحلوانيت  العلنّي  ــزاد  امل وساحات  والفندقة 
بل  تصنيفاهتا(،  حسب  الّتجارّية  وغري  الّتجارّية 
هناك داللٌة عىل الرقّي االجتامعّي واحلضارّي من 
األوىل  بالدرجة  الّتجارّية  املواقع  تصنيف  خالل 
الفاعلّية  مدى  عىل  دليٌل  وهو  والثالثة،  والثانية 
مطلَع  كربالء  مدينة  يف  واالجتامعّية  االقتصادّية 
القرن املايض، حيث نالحظ أّن الربيطانّيني تدّخلوا 
لكربالء  التجارّي  الواقع  من  كثرية  تفاصيل  يف 
وحيوانات  العبور  غــرار  عىل  ــب  رضائ بفرض 
التي من شأهنا  احليوانية  املنتوجات  احِلْمل ومجيع 

أن أثقلت كاهل الفرد الكربالئي. 

فرَضت  كربالء  ملدينة  املالّية  األمّهية  وبسبب 
الداخلّية،  الّتجارة  الربيطانّية سطوهَتا عىل  اإلدارُة 
جّتار  من  معّينة  لفئٍة  الّتبغ  احتكار  َألَغت  فقد 
كربالء، وقامت دائرُة الواردات باستحصال مُخْس 
بلغ جمموُع  الّتبوغ فقط، وقد  الواردات من جتارة 
املبلغ الذي قامت دائرُة واردات كربالء بَجْمعه من 
واملقاطعات  )طويريج()3(  اهلندية  يف  الّتبوِغ  جتارة 
ألفًا  وأربعني  وسبعًة  مخسامئٍة  لكربالء  التابعة 
احلادي  يف   )547028( روبّيًة  وعرشين  وثامنيًة 
والثالثني من شهر كانون األّول لعام )1917م(، 
يف  لوحدها  الّتبغ  جتارة  واردات  أّن  يعني  وهذا 
كربالء تبلغ مليونني وسبعامئٍة ومخسًة وثالثني ألفًا 

لذا نالحظ  روبّيًة )2735140(،  ومائًة وأربعني 
يف  الدائرة  هبذه  املتزايد  الربيطانّية  لطة  السُّ اهتامم 
واملقاطعات  بكربالء  حُييط  ما  كّل  بإضافة  قيامها 
التابعة  والقنوات  اهلندية  أرايض  من  هلا  املنضوية 
بَجْعل  القديم  التقليد  وكر  الدائرة،  هذه  اىل  هلا 
خاصٍّ  مأموٍر  ُعهَدة  يف  والقنواُت  األرايض  هذه 
واحــد  ــاوويش()4(  ــ و)كـ ــد  واح كــاتــٌب  ُيساعده 
باالستقاللّية عن كربالء، وقد حّل حمّل  يتمّتعون 
اخلامس  يف  اخلََدمات  ضابط  مكتُب  الرتتيب  هذا 
من متّوز عام )1917( وأصبح هذا الكاتُب الذي 
دائرة  ملدير  مساعدًا  )طويريج(  اهلندّية  يف  كان 
عن  املسؤول  أصبح  الذي  كربالء  يف  ــواردات  ال
املقاطعة بأكملها فيام بعد، ويبدو أّن انضامم اهلندّية 
دوافُعه  كانت  كــربــالء)5(  مدينة  اىل  )طويريج( 
فضاًل  اإليرادات  من  قدٍر  أكرب  الستحصال  مالّية 
الربيطانّية  اإلدارُة  وأدركــت  تنظيمّية،  أموٍر  عن 
منتظم يف جباية هذه  بترّصٍف  القيام  ُيمكن  أّنه ال 
الرضائب واستحصال األموال بال إحصاٍء دقيق، 
املحاصيل  حلّصة  جديٍد  تقييٍم  إجــراء  دون  ومن 
مسؤولني  تعينُي  وُأجــري  احلكومة،  إىل  العائدة 
وفق  تقييامهتم  أحصوا  وقد  العمل،  هذا  ملامرسة 

الشكل اآليت يف اجلدول رقم )2()6(. 
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الجدول رقم )2( يبين الإح�شاءات البريطانية للمحا�شيل الزراعية

حّصة اإلدارة الريطانّية بالروبّيةاسم املاّدة
الوزن الكّي باحلّقة األستانية)7( 

Haggahs Astanah

لكّل حّقة أستانية5004 )مخسة آالف وأربع(الشعر

لكّل حّقة أستانية17474)سبعة عرش ألفًا وأربعامئٍة وأربع وسبعون(احلنطة

لكّل حّقة أستانية47400 )سبعٌة وأربعون ألفًا وأربعامئة(التبن

لكّل حّقة أستانية36595)سّتٌة وثالثون ألفًا ومخسامئة ومخس وتسعون(شلب حويزاوي

لكّل حّقة أستانية9560 )تسعُة آالف ومخسامئة وسّتون(شلب نعيمة

لكّل حّقة أستانية510 )مخسامئة وعرش روبّيات(ماش

لكّل حّقة أستانية90 )تسعون روبّية(سمسم

لكّل حّقة أستانية30 )ثالثون روبّية(ذرة بيضاء

لكّل حّقة أستانية50 )مخسون روبّية(ُدْخن

املستحّقة  الرضائب  جمموُع  يكون  َتَقّدم  وممّا 
مائة  هو  كربالء  يف  الربيطانّية  ــإلدارة  ل كحّصٍة 
روبّية  عرشة  وثــالث  وسبعامئٍة  ألفًا  عرش  وسّتة 
بأربعة كيلو غرامات  يتعّلق  ما  )116713( فقط 
العددّية  القيمة  وملعرفة  كربالء،  من  منتوٍج  لكّل 
أربعامئة  املــجــمــوُع  يكون  ــرادات  ــإلي ل الكّلية 
ومخسني  واثنتني  وثامنامئة  ألــفــًا  وســّتــني  وســّتــة 
واحلنطة  )الشعري  ملنتوجات   )466852( روبّيًة 
واملاش  نعيمة  وشلب  احلويزي  والشلب  والتبن 
دليٌل  وهو  خن(،  والدُّ البيضاء  والذرة  والسمسم 
مدى  معرفة  مع  كربالء  يف  الوفرية  اخلريات  عىل 

االهتامم الربيطايّن يف إيراداهتا. 

اىل  تسعى  كربالء  يف  الربيطانّية  اإلدارُة  كانت 
اسرتاتيجّيٍة متكاملة إليرادات مدينة كربالء. فعىل 

فإهّنا  احلكومة  حّصة  تقييامت  اكتامل  من  الرغم 
بشكٍل  الرضائب  جلَْمع  فعلّية  خطواٍت  تّتخْذ  مل 
العسكرّية  القّوة  ألّن  )1917م(،  عام  طوال  تاّم 
سلطٍة  جميء  حتى  التدّخل  تستطيع  ال  وضّباطها 
مَجْع  إكــامل  من  الرغم  عىل  املدينة  هلذه  سياسّية 
رضائب احلكومة وإحصائها. بل كان هناك عائٌق 
موقُف  وهو  الثروات  هذه  هَنْب  يف  خّطتهم  أمام 
العمل  َعّطل  الــذي  كّمونة  الدين  فخر  الشيخ 
عىل  السيطرة  من  الربيطانّيني  وَمنَع  اجلانب  هبذا 
املقّدرات الّتجارّية بنِّيتِِه إبقاَء عائلته امُلسيطِر األّول 
عىل املقّدرات املالّية لكربالء)8(، وهو األمر الذي 
لطة الربيطانّية بنَْفي فخر  ُيوِضح لنا سبَب قيام السُّ
اجليش  متوين  بُتْهمة  العراق  خارج  كّمونة  الدين 
العثاميّن)9(، وهذا الظلم الذي وَقَع عليه ُيبنّي لنا أّن 
هناك رصاَع نفوٍذ وقوًى تقليدّية وجديدة يف مدينة 
واإلداري  والتجارّي  املايّل  املحّرك  بني  كربالء، 
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لطة  والسُّ كّمونة  آل  عائلة  وهم  أال  كربالء  ملدينة 
كّل  تّتفق  أن  ُيمكن  وكــان  اجلديدة،  الربيطانّية 
ال  السفينة  لكّن  الواحدة  املصلحة  عىل  األطراف 
يقوُدها أكثر من رّبان، وبخاّصٍة أّن أهايل كربالء مل 
ْهل تطويُعهم وكُر شوكتهم، وبالّتايل  يكْن من السَّ
من  مانٍع  أّي  لدهيا  ليس  الربيطانية  لطات  السُّ فإّن 
العقبات عن طريقها من  التُّهم ملجّرد إزالة  تلفيق 

مثل ما وقع للشيخ فخر الدين آل كّمونة. 

1917م  عام  يف  احلكومة  حّصة  رضائب  أّما 
بسبب  اآليت  باجلدول  ُقيِّدت  فقد  َمْع  جُتْ مل  والتي 
عدم قدرهتم عىل مواجهة فخر الدين كّمونة ليس 
ضعفًا من الربيطانّيني لكن ألهّنم يف مرحلة حرب. 

جدول رقم )3(:

الوزن الكّي باحلّقة األستانية Haggahs Astanahحّصة اإلدارة الريطانّية بالروبّيةاسم املاّدة

حّقة أستانية5400شلب حويزاوي

حّقة أستانية3040شلب نعيمة

حّقة أستانية60سمسم

حّقة أستانية392ماش

املستحّقة  الــرضائــب  جمموُع  يكون  وبذلك 
املجباة  غري  كربالء  يف  الربيطانّية  لإلدارة  كحّصٍة 
روبّية  وعرشين  وسبعًة  وأربعامئة  آالف  ثامنية  هو 
8، 427، وذكر تقريُر اإلدارة الربيطانّية أّن حّصة 
السنة  املؤّمل مجُعها يف  احلكومة تلك سيكون من 
)1918م(  لعام  الثاين  كانون  شهر  هناية  القادمة 
كربالء  مقّدرات  عىل  ديوٍن  بُحْكم  أصبحت  أي 

االقتصادّية، وبذلك يكون ما تّم مَجُْعه من كربالء 
آالف  وثامنية  مائًة  مقداُره  يبلغ  )1917م(  لعام 

ومائتني وسّتًا وثامنني روّبية 108286. 

لطة الربيطانّية بقضّية واردات  ولشّدة اهتامم السُّ
الوفرية،  خلرياهتا  كربالء  بساتني  عىل  الرضائب 
الرضائب  جلمع  القديم  النظام  بإلغاء  قامت  فقد 
املفروضة عىل أشجار النخيل يف كربالء، الذي كان 
قائاًم عىل جباية الرضائب من امللتزمني)10( بدفعها، 
لذا صار األسلوب الربيطايّن اجلديد قائاًم عىل تعيني 
حّصة  وتقدير  النخيل  أشجار  إلحصاء  موّظفني 
اجلديدة  والقيمة  النتيجة  وكانت  منها.  احلكومة 
البساتني  من  كانت  سواًء  الربيطانّية  للتقديرات 
واثنني  ثامنامئة  مقداُرها  يبلغ  األهلّية  أو  احلكومّية 

ألفًا ومائًة وعرشين روبّية )832،120(  وثالثني 
كربالء،  يف  النخيل  بساتني  كثافة  عىل  دليٌل  وهو 
روبّية  وتسعون  واثنتان  مائة  مقداُره  مبلٌغ  وبقي 
)192( فقط هو قيد اجلمع)11(، وهذا األمر ُيظهر 
أّن مدينة كربالء تتمّتع بمورٍد مايّل هائٍل وبخاّصٍة 
من أشجار النخيل بوصول إيراِدها من الرضائب 

فقط ما يقرب من مليون روّبية. 

الجدول رقم)3( يبين �شرائب وح�شة الإدارة البريطانية في عام 1917



62

األوضاع األقتصادية واإلجتماعية يف كربالء لعام 1917م

إّن بساتني النخيل يف كربالء حتظى باهتامٍم كبري 
عىل  االقتصار  يكن  فلْم  الربيطانّية،  لطة  السُّ لدى 
البساتني  تلك  ُتنتجه  ما  عىل  بل  فحسب  التمور 
جانب  اىل  املــزروعــة  والفواكه  اخلــرضوات  من 
شامل  َعْرٍض  اىل  األمر  ووصل  النخيل،  أشجار 
احلكومة  بساتني  ))إّن  بالكتابة:  البساتني  هلذه 
الكرد  بساتني  من  تتأّلف  كربالء  - يف  العثامنّية   -
وبساتني مطلك الرشقي ومطلك الغريب، وقد بلغ 
الثاين  كانون  شهر  هناية  حتى  البساتني  هذه  َدْخُل 
روّبية  وعرشين  وتسعًا  ومخسامئة  آالف  أربعة 
وما  فقط،   والفواكه  اخلرضوات  من   )4،529(
ألف  وثالثني  واثنني  وسّتامئة  مليونني  من  يقرب 
وبلغت  النخيل،  متور  من   )2،632000( روّبية 
حّصُة احلكومة من هذه التمور مائًة وعرشة آالف 
متور  من   )110،600( أستانية  حّقة  وسّتامئة 
الزهدي، وسبعة عرش ألف وثالثامئة وسبع ُحَقٍق 
أستانية )17307( من متور الدكل، وثالثة آالف 
 )886  ،3( أستانية  حّقة  وثامنني  وسّتًا  وثامنامئة 
َتّم  احلصص  هذه  وكــّل  اخلستاوي،  متور  من 

 .)12 مجُعها(()

ويكشف لنا التقرير أّن رضيبة حّصة احلكومة 
ألفًا  وعرشون  وسّتة  مخسامئة  مقداُرها  الربيطانّية 
استخراج  بعد   )526400( روّبــيــة  وأربعامئة 
القيمة الكّلية من مُخْس حّصة احلكومة الربيطانية، 
كيلو غرامات -  أربعة  الواحدة -  احلّقة  قيمُة  أّما 
تقريبًا  روّبية  وسّتون  وسبعامئة  آالف  أربعة  هي 
متور  من  الواحد  غــرام  الكيلو  وقيمة   )4760(
كربالء بشكٍل عام هو ألف ومائة وتسعون روّبية 

أّن  أيضًا  التقريُر  لنا  ويكشف   ،)1190( تقريبًا 
ثروة بساتني النخيل يف مدينة كربالء لوحدها ذات 
إيراداٍت عالية للسلطة الربيطانّية وصلت اىل مبالغ 
من  املعروف  البلد  هذا  به  يتمّتع  عاّم  فضاًل  طائلة 
ومن  وحدها  كربالء  ففي  النخيل،  أشجار  كثافة 
بساتنِي احلكومة العثامنّية السابقة فقط بَلَغ جمموُع 
ألفًا  وثالثني  وسّتًة  وسّتامئٍة  مليونني  رضائبها 
 )2636529( روّبية  وعرشين  وتسعًا  ومخسامئٍة 

فام باُلك عىل مستوى العراق عمومًا؟!. 

دائرة  ُسُلطاُت  متّكنت  النهائّية  املحّصلة  ويف 
الواردات يف شهر كانون األّول لعام )1917( من 
االستيالء عىل ))ملكّيات األعداء(()13( وإدارهتا، 
اجلديد  املصدر  هذا  من  احلكومة  حّصُة  وبلغت 
روّبية  عرشة  وسبع  ومخسامئٍة  ألفًا  وعرشين  اثنني 
متّت  الذين  واردات  أّن  بمعنى  أي   ،)22517(
ومخسامئة  ألفًا  عرش  واثنا  مائٌة  أمالكهم  مصادرُة 

ومخسٌة وثامنون روّبية )112585(. 

الرضائب  من  مجُعها  تّم  التي  الـــواردات  أّمــا 
من  صيدها  تّم  التي  األســامك  عىل  ُفِرضت  التي 
جبايتها  متّت  التي  والرضائب  السيب)14(،  هور 
يف  ومتنّوعة  ضئيلة  كموارد  أخــرى  مصادر  من 
كربالء فكان مبلغها مقداره سبعة عرش ألف روّبية 
فقد  كّلها  شثاثة  متور  رضائــب  أّمــا   ،)17000(
بلغت مليونًا ومخسامئٍة ومخسني ألفًا واثنتي عرشة 
أّن هذه  بالذكر  )1550012(روّبية)15(، واجلدير 

األرقام متّثل حّصة احلكومة الربيطانّية. 

بساتني  بــمــصــادرة  الــربيــطــانــّيــون  ــاِل  ــب ُي ومل 
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أخذوا  بل  فحسب،  العثامنّية(  )األمريّية  احلكومة 
باألسلوب  سياستهم  من  بالضّد  يقف  َمــْن  كّل 
بساتني  )بمصادرة  الوثيقة:  يف  وجدناه  الذي 
األعداء()16( وهذا ليس بجديد عىل كّل بلٍد حُيتلُّ 
من قبل الطامعني بخرياته، بل ُكتِب يف التقرير ما 
نّصه:  ما  وهو  العراقّيني  عىل  جرت  مصيبًة  ُيعّد 
))عند شهر أيلول عام )1917م( متّكنت ُسُلطات 
ملكّيات  عىل  االستيالء  من  الـــواردات  دائــرة 
وإدارهتا،  الحتالهلم(  الرافضني  )يقصد  األعداء 
وبلغ الدخُل من هذا املصدر ألفني ومائتني وثالثًا 
ومخسني روّبية )2، 253( حتى هناية شهر كانون 

األّول لعام )1917(م(()17(. 

دون  وواردًة  شــاردًة  الربيطانّيون  يــرتك  ومل 
ُتصطاد  التي  األسامك  حتى  عليها  رضائب  فرض 
ــت رضائـــب عىل  ــِرض ــور الــســيــب، كــام ُف مــن ه
ومتور  كالنقل  ومتنّوعة  ضئيلة  أخــرى  مصادر 
ألف  عرش  سبعة  مقداُره  ما  جمموعها  فبلغ  شثاثة 
التي  الواردات  تكون  وبذلك   ،)17000( روّبية 
بام  بأكملها  )1917م(  لعام  كربالء  من  مجُعها  تّم 
ُذِكرت من مصادر أخرى قد  التي  فيها الرضائُب 
بلغْت مليونًا ومخسامئٍة ومخسني ألفًا واثنتي عرشة 
روّبية )1550012()18(، وهذا يدّل عىل أّن مدينة 
اقتصادّي،  ومــورٍد  ونــامٍء  خــرياٍت  أرُض  كربالء 
تذكَر  أن  الربيطانّية  لطة  السُّ دفع  الذي  األمُر  وهو 
يف  الزراعّية  األوضاع  وماهّية  طبيعَة  تقريرها  يف 

هذه املدينة. 

الأو�شاع الزراعّية:
الشؤون  رعايَة  الربيطانّية  لطُة  السُّ أوكلت 
الزراعّية اىل دائريَتْ الواردات والرّي يف كربالء، مع 
اإليرادات  الريفّي، وألمّهية  املجتمع  تتّبع مصالح 
بالنسبة للربيطانّيني قاموا بمرشوع تنميٍة زراعّية يف 
مدينة كربالء واالهتامم به، مع استخدام األساليب 
دائرُة  بادرت  إذ  الزراعة،  قّطاع  َدْعم  يف  املختلفة 
األموال  وَرْصد  البذور  نوعّيِة  بتطويِر  الواردات 
ترجع  األمــر  ذلك  وفلسفة  الــزراعــة،  ألغــراض 
))لصالح مرشوع التنمّية الزراعّي بإرشاف احلاكم 
اىل  كربالء  تقسيُم  وُأجري  الربيطايّن((،  السيايس 
أربع مناطق وُعنيِّ يف كّل منطقٍة مسؤوُل وارداٍت 
واجبه  يكون  ــذي  ال بـ»القونبايش«)19(  ُيعرف 
مصالح  عىل  السيايس  احلاكم  ــالع  اّط مواصلة 
املوجودين  األرايض-  عىل  -الوكالء  الراكيل 
يف منطقته، ويقّدم التقاريَر الوافية من وقٍت آلخر 
وهذا  الزراعّية)20(.  والغاّلت  األرايض  حالة  عن 
قضّيٌة  هي  بل  العراقّيني  ألجــل  ليس  االهــتــامم 
استثامرّية جُتنى من خالهلا األمواُل لصالح اجليش 
وهتيل  العراقّية  األرايض  عىل  وخدماته  الربيطايّن 
لطة  السُّ أركــان  وتقوية  اإلدارة  أمــور  ــراءات  إج

الربيطانّية يف املدن العراقّية ومنها كربالء. 

التقرير  يف  ُذِكر  املرشوع  هذا  َدْعم  سبيل  ويف 
عىل  تعتمد  بأهّنا  كربالء  يف  الزراعة  عن  ــْرٌض  َع
قناة احلسينية)21( بشكٍل كامل، وإلنجاح مرشوع 
التنمية الزراعّية ذكر التقرير معّوقاهتا وأّوهلا طرق 
 )1917( احلارض  الوقت  يف  أّنه  فذكر  اإلرواء، 
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كّل  يالئم  الذي  بالشكل  املياه  تنظيم  املتعّذر  من 
شخص ومزاجه اخلاّص، فاملكو األرض املرتفعة 
األرايض  وأصحاب  املياه  مناسيب  رفع  يريدون 
املنخفضة يريدون خفض املناسيب. وُيمكن حّل 
ُتساعد  بناء نواظم مياه مالئمة  هذه اإلشكالية يف 
قناة  وإدارة  ــادل.  ع بشكٍل  اإلرواء  تنظيم  عىل 
احلسينّية تقع حتت سلطة دائرة الرّي التي وضعْت 
خّطًة مستقبلّية لتأسيس نواظم للمياه فيها، الغاية 
منها إبقاء مناسيب املياه بالشكل املطلوب. وكان 
عىل مالكي األرايض املرتفعة الواقعة عىل اجلانب 
األيمن من قناة احلسينية يف السابق أن يشّقوا عددًا 
من القنوات الفرعّية من هذه القناة لنقل املياه اىل 
حيث توجد األرايض )املنخفضة أو املرتفعة( التي 
يف  ُكتَِب  ما  بالذكر  واجلدير  القناة.  عن  بعيدًا  تقع 
يمتلْك هؤالء  مل  أّنه يف عام )1917(  من  الوثيقة 
هذه  ــري  وك لتنظيف  الكافية  األمـــوال  امُلـــاّلك 
لطات  القنوات الفرعّية)22(. ويبدو أهّنا توصيٌة للسُّ
ودعم  اإلروائّية  النواظم  إلنشاء  الُعليا  الربيطانّية 

امُلاّلك ليكونوا فئًة داعمًة هلم. 

كانوا  الذين  الفاّلحني  لذكر  التقرير  وتعّرض 
كانوا  إذ  اخلاّصة.  بوسائلهم  احلالة  هذه  ُيعاجلون 
األرايض،  ملالكي  حّصٍة  كّل  يدفعون  عامني  ملّدة 
األرايض  مالكي  من  العديد  فإّن  لذلك  ونتيجًة 
إدارة  عىل  قادرين  جيعلهم  موقٍع  يف  ليسوا  اآلن 
هبذه  القيام  أو  ثمنها  دفع  أو  بنفسهم  أراضيهم 
عرضْت  املشكلة  هذه  حّل  وألجل  التحسينات. 
مساعدهتا  كربالء  يف  الربيطانّية  لطُة  السُّ عليهم 
موسم  بعد  يسّددوهنا  مالّية  سلفًا  إقراضهم  عرب 

احلصاد)23(. ويبدو أّن مساعدة املالكني يعمل عىل 
اىل  َكْسبِهم  إمكانّية  اىل  باإلضافة  اإليرادات  تنمية 

جانبها مع عشائرهم. 

عىل  اعتمدت  كربالء  يف  الربيطانّية  واإلدارة 
تقريٍر  وفق  كربالء  يف  الرّي  لنُُظم  الكفيلة  احللول 
يف  الزراعّية  للمناطق  شامٍل  مسٍح  عىل  اعتمد 

كربالء:

املحيطة  واألريـــاف  كربالء  مدينُة  ))تعتمد 
تزّود  التي  احلسينّية  قناة  عىل  بالكامل  رهّيا  يف  هبا 
كبري.  حدٍّ  اىل  الرّشب  بمياه  كذلك  كربالء  مدينة 
تقريبًا،  عام  مخسامئة  قبل  تأّسست  القناة  هذه  إّن 
وُتقّدر املسافة التي تبدأ فيها هذه القناة باالنفصال 
من أعايل هنر الفرات من سّدة اهلندّية)24( اجلديدة 
وصوهلا  حتى  باجلريان  وتستمّر  أميال،  بثالثة 
ثّم  مياًل  وعرشين  واحــٍد  بمسافة  كربالء  مدينة 
جتري القناُة بشكٍل مستقيم يف وسط املدينة، وَبعَد 
من  مرتفعاٍت  اىل  تدخل  مبارش  بشكٍل  املدينة 
املياُه األرض يف فصل الشتاء،  التالل حيث تغمر 
مياه  إّن  مرتفعة،  امللّوثة  املياه  نسبُة  تكون  وعندئٍذ 
هذه القناة تصل إىل مشهد اإلمام احلّر )ناحية احلّر 
اآلن تبعد سّتة كيلومرتات عن كربالء اآلن( الذي 
هناك  ومن  أميال  بأربعة  كربالء  مدينة  وراء  يقع 
باالنحدار برعٍة حتى تصّب يف هور  القناة  تبدأ 

-أيب دبس(()25(. 

أرضاٍر  من  تسّبُبه  ومــا  األهــوار  مشكلة  ــا  أّم
بالزراعة واألحوال الصّحية، وعدم وجود ُسلطة 
زراعــة  يف  للميّض  الفاّلحني  عىل  تضغط  قوّية 
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املساحات  عن  فضاًل  قنواهتا،  وتنظيف  أراضيهم 
الزراعّية وثرواهتا ومعّوقات التنمية الزراعّية فُكتب 
بعد إجراء املسح الشامل: ))... أّن هذه القناة التي 
النخيل من  كثيٍف من أشجار  نطاٍق  جتري خالل 
من  مساحٍة  عىل  ُتــرشف  مصّبها،  حتى  بدايتها 
األرايض مقداُرها )27000( أيكرا أي ما ُيعادل 
-109269000م2- مائة وتسعة ماليني ومائتني 
وتسعة وسّتني ألف مرٍت مرّبع)26(، منها )10000( 
أيكرا ما ُيعادل -40470000م2- أربعني مليونًا 
وأربعامئة وسبعني ألف مرٍت مرّبع)27( تغمرها مياه 
األهوار حالّيًا تقع بني السليامنّية)28( وكربالء، إّن 
جزًء من األرضار التي تسّببت هبا هذه املسّطحات 
املائّية من الربك واألهوار هو املعاناة الكبرية هلذه 
الزراعة املهملة التي تعتمد عىل هذه القناة، وُيعزى 
هذا اإلمهال إىل حدٍّ ما اىل عهود االضطراب واىل 
عىل  الفاّلحني  إجبار  عىل  قادرة  ُسلطٍة  أّية  غياب 

زراعة األرايض وتطهري القنوات الفرعّية(()29(. 

كربالء  لريف  الشامل  املسح  تقريُر  وأضــاف 
لطة الربيطانّية وتقييم جهودها  عن مراقبة أداء السُّ
منذ بداية عام )1917م( وأيضًا يف عام )1916م( 
لألرايض التي ُزرعت برعاية احلكومة الربيطانّية: 
-1916( العام  يف  مّرتني  زراعتها  متـّـت  ))إذ 
التي  األرايض  كّمية  عن  النظر  برصف  1917(م 
أّي  إجراء  دون  من  هذا  وكان  األهــوار،  تغمرها 
يف  وذكر  الفرعّية،  للقنوات  وكري  تنظيف  أعامل 
الربيطانّية  احلكومة  لدى  الزراعّية  التنمية  ختطيط 
والشعري  احلنطة  حمصويَلِ  بزراعة  )1918م(  لعام 
حمصول  زراعة  امُلمكن  ومن  تقريبًا،  كامل  بشكٍل 

الرّز إىل حدٍّ ما عىل طول حاّفات األهوار، ولكن 
إىل  بسبب حاجته  زراعته  التشجيع عىل  ُيمكن  ال 

كّميات هائلة من املياه(()30(. 

إلنجاح  اّتباُعها  امُلمكن  من  التي  واحللول 
تقرير  يف  ُكتِب  فقد  وتوسيعها  كربالء  يف  الزراعة 
توسيع  هو  كتوصيٍة  كربالء  لريف  الشامل  املسح 
دائرة املساحات املزروعة القائمة عىل هنر احلسينّية 
آنفًا،  اليها  امُلشار  األهوار  مياه  بزل  عىل  باالعتامد 
وإّن أفضل وسيلٍة مالئمة للقيام هبذا األمر هو حفر 
جمرى لترصيف املياه )بزل( يف جنوب غرب مدينة 
وراء  الواقعة  األهوار  اىل  لتجري  مبارشًة  كربالء 
مرقد احلّر)31(. وهذا األمر ال جيعل املساحات التي 
تغمرها املياه صاحلًة للزراعة فقط بل سوف ُيعيد 
من  مبارش  بشكٍل  يمتّد  الذي  الطريق  فتح  كذلك 
مّدة  املياه  بسبب  ُغلق  الذي  طويريج،  اىل  كربالء 
سنتني أو ثالث، وسوف تكون هناك فائدٌة أخرى 
امللّوثة  املياه  مناسيب  خفض  وهي  البزل  هذا  من 
اجلانب  ورفع  هبا  املحيطة  أو  كربالء  يف  املوجودة 
نافعة  نتائج  له  تكون  أن  الصّحي، وهذا الُبّد من 
عىل صّحة املدينة واحلفاظ عىل األوضاع الصّحية 

بشكٍل عام)32(. 

املسح  تقرير  هناية  يف  ُكتب  ما  ِذْكر  من  والُبــّد 
والطرق  األساليب  بنقد  كربالء  لريف  الشامل 
غري  إرواء  ُنُظم  بوجود  وذلك  املّتبعة،  القديمة 
السبب  كانت  ألهّنا  معاجلتها،  من  الُبّد  صحيحة 
كبرية  مساحات  وضياع  األهوار  تلك  تكوين  يف 
))جيري  هو:  ُكتِب  وما  الزراعّية،  األرايض  من 
شّق  طريق  عن  مبارش  بشكٍل  القناة  من  السقُي 
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سواٍق فرعّية عىل جانَبي القناة تسمح بمرور املياه 
وكذلك  املروّية.  األرايض  اىل  مبارش  بشكٍل  فيها 
هذه  أكرب  وإّن  قليلة)33(  فرعّية  قنواٍت  هناك  فإّن 
عند  تنشّق  التي  القناة  تلك  هي  الفرعية  القنوات 
مدينة كربالء، بينام توجد قناٌة أخرى ُتعرف بـ)قناة 
خروج  بعد  احلسينّية  قناة  من  تتفّرع  االبراهيمّية( 
من  جمراها  خيرج  التي  احلسينية  قناة  من  جمراها 

مدينة كربالء بمسافة اثني عرش كيلو مرتًا. 

إّن اإلمهال يف تنظيم هاتني القناَتنْي يرافقه عدم 
االعتناء بسّد السواقي الفرعّية املوجودة يف اجلانب 
قناة احلسينية، ومها املسؤولتان عن  األيمن لضّفة 

وجود الكثري من املياه يف األهوار(()34(. 

كانت مشكلُة األهوار تشّكل هاجسًا كبريًا عند 
من  الرغم  وعىل  كربالء،  يف  الربيطانّية  لطات  السُّ
تكّرر  عرُضُه  تّم  الذي  املوجز  التقرير  يف  اإلشارة 
عىل  القضاء  رضورة  اىل  واإلشــارة  املشكلة  ذكر 
من  الكثري  وجود  عىل  التشديد  بل  املشكلة،  هذه 

التفاصيل املتعّلقة. 

طريق  عن  كربالء  هتوير  منع  باإلمكان  لكن 
منع مياه فيضانات شّط احلّلة من أن تطال أرايض 
بناء  بواسطة  األتراك  عهد  يف  هلا  املجاورة  املدينة 
سدٍّ ُيعرف بسّد السليامنية الذي يقع عىل ُبْعد ثالثة 
أميال رشق مدينة كربالء، إاّل أّن حصول صدوع 
املائّية  املسّطحات  مياه  بزيادة  تسّبب  السّد  يف هذا 
ولذلك  السّد.  هذا  من  كربالء  جانب  يف  الواقعة 
السليامنية  سّد  خلف  أخــرى  ســّدٍة  بناء  تّم  فقد 

 .)Ihtiyat( ُعرفت بسّدة اهلتيت

وعندما هاجم العثامنّيون كربالء قبل سنتني)35( 
هذا  يف  شقٍّ  إحداث  اىل  كربالء  مدينة  أهايل  عمد 
ترك  عــىل  العثامين  اجليش  إجــبــار  بقصد  الــســّد 
نصف  خّربوا  نفسه  الوقت  يف  لكنّهم  مواقعهم، 
حّي العّباس الكائن يف مدينة كربالء ودّمروا نحو 
أربعني ألف )40000( نخلة، فضاًل عن مساحات 
كبرية مزروعة بأشجار الفاكهة واخلرضوات)36(. 

تعّوق  التي  املشكالت  عىل  القضاء  أجل  ومن 
لطة الربيطانّية  تنمية الزراعة يف كربالء، قامت السُّ
يف كربالء بإجراء إصالح األرايض الزراعّية، عرب 
تشكيل جلنة زراعّية تتأّلف من عرشة أعضاء يمّثلون 
هؤالء  من  ثامنيٌة  فكان  كافة،  املزارعني  أصناف 
احلاصلني عىل  األرايض  مالكي  يمّثلون  األعضاء 
موّظَفنْي  منهم  واثنان  الطابو)37(  بوثيقة  أراضيهم 
يف دائرة الواردات يمّثالن أرايض احلكومة )وهي 
كانت  التي  باألمريّية  املعروفة  الرسمية  األرايض 
من ممتلكات الدولة العثامنّية(، وهذه الّلجنة شاملٌة 

بحسب قول كاتب التقرير بالكتابة: 

كربالء  أرايض  كّل  ألّن  النسبة  هذه  ))وسبب 
الّلجنُة  وهذه  طابو(()38(،  مقاطعات  هي  عملّيًا 
جتتمُع مّرتني يف األسبوع وتقّدم مساعدًة كبرية يف 
توزيع  مثل  الزراعة،  قضايا  بشأن  املشورة  إسداء 
األدوات  رشاء  لغرض  والقروض  البذور  سلف 
الزراعية يف سبيل تذليل معّوقات الزراعة وإنجاح 
مرشوع التنمية الزراعّية، ودعم ُسلطة املالكني)39(. 

بالنسبة  مهّمة  العشائر  قضايا  كانت  ــذا  ل
للربيطانّيني عن طريق دعم رؤسائهم وخصوصًا 

مالكي األرايض الزراعّية. 
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المبحث الثاني:

الأوقاف والق�شايا العاّمة في كربالء

األوقاف: 
إّن املسؤول اإلدارّي امُلرِشف عىل األوقاف يف 
طريق  عن  الربيطايّن  السيايس  احلاكم  هو  كربالء 
مدير  خالل  من  ــاف(  )األوق اسُمها  دائــرٍة  إدارة 
األوقاف، وأّول عمٍل قام به هو الرّضب عىل وتر 
والسنّية،  الشيعّية  األوقاف  بني  بالتفريق  الطائفّية 
السيايس  احلاكم  بارش   ...(( الوثيقة:  فأشارت 
فقّرر  كربالء  ألوقاف  امُلبارِشة  باإلدارة  الربيطايّن 
أن ُتفصل األوقاُف الشيعّية عن األوقاف السنّية(( 
أّما املديُر فهو مسؤوٌل عن إطالع احلاكم السيايس 
عىل كّل حاالت الرتميم املطلوبة يف املراقد املقّدسة 
السيايس  احلاكم  وضع  بل  األخــرى،  واحلــاالت 
واإلرشاف  األوقاف  واردات  عىل  يده  الربيطايّن 
األوقاف  مديُر  أّما  البيانات.  إعــداد  عملية  عىل 
إطالع  عن  مــســؤوٌل  فإّنه  السيايس-  -احلــاكــم 
الرتميم  حــاالت  كّل  عىل  الربيطانّية  لطات  السُّ
املطلوبة يف املراقد املقّدسة واحلاالت األخرى التي 
احلاكم  جاء  وعندما  األموال.  فيها  ُتنَفَق  أن  جيب 
السيايس إىل مدينة كربالء مل جيد دائرًة لألوقاف بل 
وجد مشاكل يف هذا اجلانب، فقد كانت البيانات 
احلسابّية ُتظهر أّن هناك مبالغ مالّية موقوفة مل جُتَب 
ملّدة سّتة أشهر من قبل اإلدارة، وبلغ مقداُرها ما 
يقرب من أربعة آالف روّبية )4000(، وقد َسَبق 

كربالء  يف  السابقة  العثامنّية  احلكومُة  وّثقت  أن 
الدائرة  هذه  يف  العاملني  الكّتاب  أحد  بمساعدة 
وعرض  جبايتها،  تلزم  التي  هلا  املستحّقة  املبالَغ 
التقريُر اآللّية اجلديدة يف تنظيم هذه الدائرة بخاّصٍة 
مايّل مهّم ومنبٍع روحّي ألهايل  أهّنا صاحبُة مورٍد 
فة  أّن دائرة األوقاف مؤلَّ بالذكر  كربالء. واجلدير 
قيمة  بلغت  أشخاص  سّتة  من  وكــادر  مديٍر  من 
ومخسني  ومخسًا  مائتني  مجيعًا  الشهرّية  مرّتباهتم 
يف  ضخٍم  مبلٍغ  ف  رَصْ تّم  وقد   ،)255( روّبية 
النَّفقات األّولية لدائرة األوقاف يف دفع الرواتب 
املقّدسة،  املــراقــد  ترميم  يف  وكــذلــك  املــتــأّخــرة 
والثالثني  احلادي  يف  احلسابّية  البياناُت  وأظهرت 
من شهر كانون األّول لعام )1917( أّن هذا املبلغ 
النقدي وصل إىل مليون وثالثامئة وأربعة وتسعني 

ألفًا ومخسامئة وثامنني روّبية )1394580()40(. 

لطة الربيطانّية تسعى اىل تكثيف اجلهود  إّن السُّ
يف اجلباية بغيَة تلبية حاجات إجراء ترميامت ذات 
اإلمام  حلرضة  الكبري  الرضيح  يف  شاملة  طبيعٍة 
َطَلب  يف  اقــرتاٌح  ))هناك  بالكتابة:   احلسني
يف  ملساعدتنا  بغداد  من  مسلٍم  مهندٍس  َخَدمات 
وإنجازها يف حالة  اإلصالحات  كلفة هذه  تقدير 
كربالء.  غري  آخر  شيعيٍّ  وقٍف  من  املبالغ  توّفر 
هو  كربالء  أوقاف  إليــراداِت  الرئيس  املصدَر  إّن 
رسوُم الدفن التي ُتفرض عىل َمْن يرغب يف الدفن 
وحرضة  احلسني  اإلمــام  حــرضة  رضحيــي  قــرب 
اإلمام  جتّمع  موقع   - املخيم  ويف  العّباس  اإلمام 
احلسني وأهله وأتباعه يف واقعة الطّف ولعّل 
املدينة،  ختوم  ويف   - احلسينّي  املخّيم  منه  املقصود 
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وإذا ما استثنينا األموال املستمّدة من هذه الرسوم 
فإّن أوقاف كربالء ال يوجد فيها إيراٌد من الناحية 

العملّية(()41(. 

 اأمور عاّمة:
الربيطانّية  لطة  السُّ دّقة  العاّمة  األموُر  أظهرت 
خمتلفة،  حماور  اىل  وتقسيمها  التفاصيل  أبسط  يف 
العامة(  )األمـــور  حمــور  بساطة  للقارئ  وتبدو 
أهّنا  ونرى  األمّهية،  غاية  يف  أموٌر  أهّنا  يبدو  لكن 
وهم  اجلديد  القادم  جتاه  العاّمة  بمشاعر  مرتبطة 
الربيطانّيون يف التوّغل يف عمق املجتمع الكربالئّي 
يف تفكريهم وَرَغباهتم وعواطفهم، وبسبب حداثة 
تلك  أّن  التقرير  َذَكر  الربيطايّن يف كربالء  الوجود 
ُيريدون  وال  بالتدريج،  وتتطّور  تنمو  ــور  األم
بل  كامل  بشكٍل  الدقيقة  احلسابات  عن  الكتابة 
أن  املوضوع  هذا  يف  نّية  ))لدينا  برصاحة:  الكتابة 
نذكر -بإجياٍز- القضايا التي من امُلمكن أن تكوَن 
ُيمكن  الذي  احلّد  اىل  تتطّوْر  مل  ولكنّها  أمّهية  ذات 
إعطاؤها أمّهيًة كافية من أجل شموهلا يف األقسام 
الرئيسة من اإلدارة، وُيعزى عدم شموهلا هذا -اىل 
حدٍّ ما- لِقرَص املّدة التي عاجلنا فيها هذه القضايا 
العاّمة  األمور  قضايا  وأهّم  التقرير(()42(  هذا  يف 

هي:

اأّوًل: ال�شالح والذخيرة 

لدى  الواسعة  األمّهية  يبلغ  املوضوع  هذا  كان 
الربيطانّيني فاعتمدوا عىل متعاونني حمّلّيني عرّبت 
عنهم الوثيقة بـ)املستشارين(، وما ان جاء احلاكُم 

األمر حتى  أّول  اىل كربالء يف  الربيطايّن  السيايّس 
حّثه هؤالء املستشارون املحّلّيون عىل رضورة حّل 
وقد  تأخري.  دون  من  والذخرية  السالح  مشكلة 
املدينة  يف  رجٍل  كّل  بأّن  املستشارون  هؤالء  أبلغه 
اىل  الناري  من  أنواعه  اختالف  عىل  سالٌح  لديه 
األبيض، حّتى أصبح الوضُع غري آمن وأّنه جيب 
للسالح، ويستطرد  نزٍع شامل  اخّتاذ اخلطوات يف 
التقريُر حتى تبنّي وجود استشارة أخرى بأّن هناك 
بالتأكيد  الــرأي،  هبذا  يؤمن  َمْن  الناس  من  أقّليًة 
يف  بسالحهم  حيتفظوا  أن  كربالء  أهايل  عىل  جيب 
بحامية  يتعّلق  األمُر  كان  إذا  احلالّية  األوضاع  ظّل 

بساتينهم فقط)43(. 

من  نوعان  لدهيم  كان  الربيطانّيني  أّن  ويبدو 
السيطرة  يف  معهم  تعاونوا  الذين  املستشارين 
الرافضون  هم  فــاألّول:  ومقّدراهتا،  كربالء  عىل 
من  القريبة  املدينة  أهــايل  من  وأغلبهم  للسالح 
للهدوء  جينحون  الــذيــن   احلسني ــام  اإلمـ
تارخيّية  ظروٍف  اىل  راجٌع  األمر  وهذا  والسكينة، 
مّرْت يف سنوات ما قبل عام )1917()44( ورغبة 
مع  مشاعرهم  فتناغمت  املساملني،  املدينة  أهايل 
من  التجريد  رضورة  يف  الربيطانّية  لطة  السُّ رغبة 
الثاين من املستشارين فهم من  النوع  أّما  السالح. 
العربية  النزعة  ذوي  بكربالء  املحيطة  العشائر 
األصيلة التي ال ُتفّرق بني السالح وأوالدها فمن 
الصعوبة التفريط بأسلحتها. وأثبت لنا أّن التعاون 
عىل  طوة  والسَّ السيطرة  مكّمالت  من  املشورة  يف 

كربالء. 

املحّلية  الرشطة  أفــراد  تزويد  قضّية  كانت 
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الربيطانّية  احلكومُة  جنّدهتم  الذين  بالسالح 
أجــربت  التي  احلــرب  رضورات  مــن  رضورًة 
بالسالح،  تزّودهم  أن  عىل  الربيطانّية  الّسلطات 
وهذا ما عّزز فرضّية عدم نزع السالح يف وقتها عام 
)1917م( أهّنا أمٌر متعّذر وغري مستحسن. ولكن 
احلرضّية  وبخاّصٍة  كربالء  أهايل  رغبة  عند  نزوالً 
جاء يف الوثيقة: ))تّم إصدار أوامر صارمٍة وجرى 
العمُل بتنفيذها، وهي تقيض بعدم محل السالح يف 
الشوارع، وتّم حتذير شيوخ العشائر يف املقاطعات 
برضورة  عشائرها  أفراد  بإبالغ  لكربالء  املجاورة 
إيداع أسلحتهم عند أقرب نقطة رشطٍة طيلة مّدة 

مكوثهم يف مدينة كربالء عند جميئهم اليها. 

جوٍّ  خلق  نحو  تّتجه  أخذْت  األوامــر  هذه  إّن 
حشوٌد  تأيت  عندما  الدينّية  املناسبات  أثناء  سلمّي 
الزيارات  أداء  لغرض  املدينة  خــارج  من  هائلة 
الّسالح  عىل  الرقابة  بعض  ولتحقيق  الدينّية. 
سّكاهنا  إىل  األوامـــر  إصـــداُر  ُأجــري  املدينة  يف 
منازهلم،  يف  الّسالح  بحفظ  تراخيص  الستصدار 
وكذلك احلصول عىل تراخيص كّلام حصل تغيرٌي 
يف قطعة السالح أو عند رشاء سالٍح جديد(()45(. 
وهذا األمر أثبت لنا متّدن هذه احلارضة )كربالء( 
التي تنبذ العنف والتسّلح والركون دومًا اىل اهلدوء 

والسالم وترك األجواء املشحونة واملتوّترة. 

ومل يمّر هذا اإلجراء دون منّغصات بخاّصٍة أّنه 
عىل  املعتادة  العربّية  العشائر  كيان  يتحّدى  إجراء 
العشرية،  ُسلطة  عدا  ُسلطٍة  دون  بحرّية  الترّصف 
العديُد  كان  الرسمية  التعّهدات  من  الرغم  فعىل 
من الناس ينظرون إىل األمر بشكٍل مناقض بام ال 

يقبُل الشّك يف أّنه إجراٌء متهيدّي ملصادرة السالح. 
لطة الربيطانّية تقنني األمر حتى هناية  وحاولت السُّ
بإصدار  )1917م(  عام  من  األّول  كانون  شهر 
ُرَخٍص للّسالح منها مائة وأربٌع ومخسون )154( 
 )194( وتسعون  ــٌع  وأرب ومائة  بندقّية  رخصة 
رخصة  وســّتــون  واثنتان  مــســّدس  ــة)46(  ــص رخ
وعىل  خناجر.  لسبعة  رخٍص  وسبع  سيف)47(، 
لطُة الربيطانّية أّن هذا  الرغم من ذلك اعرتفت السُّ
األمر جيعل السيطرَة عىل سالح العشائر من امُلحال 
الرغم  ُكتِب: ))... عىل  باعرتافها الرصيح عندما 
من هذا العدد ُيستثنى السالح الذي يقع يف حيازة 
رجال الرشطة فإّنه ال يمّثل إطالقًا عدد األسلحة 
ِذت اخلطواُت  املوجودة حالّيًا يف املدينة. لذا فقد اختُّ
يف  األسلحة  برتاخيص  املتعّلقة  األوامــر  لفرض 

املستقبل(()48(. 

كانت  الربيطانية  السلطة  أن  ذلك  من  ويبدو 
الشخصية  العشائر لألسلحة  امتالك  من  تتخوف 
بٌتصويب  العشائر  تلك  تقوم  ان  تتوقع  ألهنــا 

األسلحة ضدها مستقباًل. 

ثانيًا: الق�شايا الجنائّية وفر�ض القانون 

 أظهر التقريُر أّن الربيطانّيني هم الذين ُيعاجلون 
القضايا اجلنائّية بوساطة احلاكم السيايس الربيطايّن 
التحّريات  وبمامرسة  الرشطة  رئيس  وبمساعدة 
األّولية عند الرضورة عن كّل حالٍة جنائّية حتصل يف 
مدينة كربالء، ويبدو أّن األمر اعتمد أيضًا املسلك 
البّت هبذا  القديم وبخاّصٍة عىل رشطة كربالء يف 
النوِع من القضايا باالعتامد عىل األساليب القديمة 
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ظروِف  وبسبب  العثامنّية،  السيطرة  عهد  ــان  إّب
يف  منتظمة  سجاّلٍت  عىل  احلفاُظ  يتمَّ  مل  احلــرب 
بادئ األمر، إذ تّم احلفاظ عىل ما ُعثر عليه منها منذ 
الثالث عرش من ترشين األّول من عام )1917م(، 
لكن يبدو أّن عدم كتابتها وحفظها ليس راجعًا اىل 
ظروف احلرب، والدليل هو كتابُة وحفظ القضايا 
القضايا  عكس  التفاصيل  من  كثرٍي  يف  املدنّية 
اجلنائّية، والسبب هو حاجتهم اىل معرفة التفاصيل 
الدقيقة عن احلياة املدنّية للمجتمع وحاجتهم فيام 
لطة يف مرحلة ما بعد االحتالل.  بعد اىل تثبيت السُّ
وعىل الرغم من ذلك متّت كتابة ملحٍق يفّصل أهّم 
القضايا اجلنائّية التي متّت معاجلتها يف املّدة من 13 
األّول  كانون   31 لغاية  )1917م(  األّول  ترشين 

)1917م( عىل الشكل اآليت)49(:

العراك 

باأليدي
النصبالرقات

خرق 

القوانني
املجموعقضايا معّلقةجرائم خمّلة بالرشفاهلجوم اجلنائيسطو مسلح

211761132574

من  الــقــانــون  فــرض  أّن  م  ــدَّ ــَق ت ممّــا  ويظهر 
إذ  الربيطانّية،  لطة  السُّ لدى  الكبرية  االهتاممات 
دون  تفاصيله  بجميع  القانون  بَفْرض  اهتّمت 
النهج  عىل  األنظمة  وبخاّصٍة  قضّية،  أّي  استثناء 
يف  ُنالحظه  ما  وهذا  الربيطانّية،  لطة  للسُّ اجلديد 
 )61( اىل  وصلت  التي  القانون(  )خرق  مسألة 
قضّية، أّما الرقات فكانت إحدى عرشة)50( وهو 

جزٌء من حتقيق االستقرار، أّما باقي القضايا فإهّنا 
لطة الربيطانّية.  تصّب يف فرض هيبة السُّ

ثالثًا: الموا�شالت 
)الطرق البّرية والموا�شالت المائّية(

لطة الربيطانّية أّن مدينة كربالء تقع  أّكدت السُّ
عىل شبكٍة مهّمٍة من الطرق، وإذا اسُتِغلَّت بالشكل 
لطة بل يف صالح  الصحيح كان ذلك يف صالح السُّ
تثبيتها ومنحها موارد مالّيٍة جّيدة، فقد ذكر التقرير 
أّن كربالء ترتبط باملسّيب)51(  أمورًا مفّصلة وهي 
والنجف)52( وشثاثة)53( بطرٍق بّرّية، وهناك خدمُة 
وكربالء  والنجف  املسّيب  بني  جتري  يومّية  نقٍل 
صيانة  وإّن  الربيد.  نقل  يف  كذلك  اسُتخِدَمت 
)1917(م-  التقرير  كتابة  حتى   - النقل  طرق 

واجبهم  من  الذين  الَعَربات  مالكي  اىل  هبا  ُيعهد 
نافعًا  إجراُء إصالحاٍت كافية لكي يكون عملهم 
العام بل ملنفعتهم الشخصّية  ليس خِلْدمة الصالح 
واعتامد معيشتهم عىل هذه الطرق. وهذه الصيانة 
غري ُمرِضية للربيطانّيني بخاّصٍة يف األجواء امُلمطِرة 
طريق  مثل  مزعجًة،  الطرق  وقتها  تصبح  التي 
املسّيب الذي وصل األمر به اىل عدم إمكانية املرور 

جدول رقم )4( 
لطة البريطانّية في كربالء من 13 ت�شرين الأّول لغاية 31 كانون الأّول )1917م(  الق�شايا الجنائّية التي تّمت معالجتها من قبل ال�شُّ
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منه يف األّيام املمطرة. أّما الطريق املؤّدي اىل شثاثة 
أّية صيانة ألّنه يمّر بسلسلٍة  فإّنه ال يتطّلب إجراء 
ملياه  املمتّصة  الرملّية  الصحراوّية  األرايض  من 
السّيارات  األمطار، وهو طريٌق مالئٌم الستخدام 

يف كّل أوقات السنة. 

من  اجلاّف  اجلّو  فيها  يسود  التي  املواسم  ويف 
السنة يكون طريق )املسّيب - كربالء - النجف( 
نتيجة  مياٍه  وجود  لعدم  النقل  أنواع  لكّل  مالئاًم 

األمطار التي تدّمر تلك الطرق)54(. 

أّما املواصالت املائّية يف كربالء فإهّنا تتأّلف من 
قناة احلسينّية التي تربط كربالء باملسّيب، وكذلك 
بنحو  كربالء  مدينة  خلف  تبدأ  التي  األهوار  مياه 
ميٍل واحد اىل ثالثة أميال باجّتاه اهلندية )طويريج(، 
القناة  ُتصبح  احلسينّية  قناة  يف  املياه  ارتفاع  وعند 
الواحد  التي تصل محولة  املراكب  قادرًة عىل محل 
مدينة  خريات  عىل  دليٌل  وهو  طنًّا  عرشين  منها 
املراكب  محولة  ــإّن  ف األهــوار  مياه  ــا  أّم كربالء، 
وجود  بسبب  طننّي  وزن  تتّخطى  ال  فيها  السائدة 
تشّعبات من القصب والربدي وانخفاض املاء غري 

املالئم للمراكب يف بعض املناطق. 

األهوار  يف  هذه  النقل  حالة  تكون  أن  ُل  ويؤمَّ
أمــرًا  )طويريج(  واهلندّية  كربالء  بني  املمتّدة 
مؤّقتًا، فعندما يكتمل إجراء اإلصالحات يف سّدة 
الوضُع  يكون  سوف  آنفًا-  -املذكورة  السليامنية 
مالئاًم لتزويد هذه األهوار بمراكب مناِسبة مزّودة 
واهلندّية  كربالء  بني  النقل  لتامرس  بمحّركات 

بُحّرية)55(. 

المبحث الثالث:

الأو�شاع ال�شّحية و�شوؤون الع�شائر 

في كربالء

األوضاع الصّحية:
لطاُت الربيطانّية ترى وجود مشاكل  كانت السُّ
صّحية يف كربالء من الرضورّي معاجلُتها، وذلك 
العاّمة(.  )الصّحة  مستوى  حتسني  طريق  عن 
الواقع  سوء  يف  الربيطانية  النظر  وجهة  وكانت 
الصّحة  بمبادئ  الناس  جهل  اىل  راجعًة  الصّحي 
ومحاية  لتعّلمها  الطرق  يعرفون  ال  فهم  وثقافتها، 

أنفسهم من األمراض. 

ب من  الـــرشُّ مياه  يــأخــذون  الــنــاس  فــهــؤالء 
التي  هلا  الفرعّية  القنوات  ومــن  احلسينّية  قناة 
بشكٍل  نظيفٍة  غري  مياهًا  منها)56(  البعُض  ينقل 
عىل  يعرتضون  ال  الناس  هؤالء  أّن  ويظهُر  كبري، 
ب التي تؤخذ من األماكن التي  استخدام مياه الرشُّ
ختتلط بأنواع امللّوثات من ِقبل العامة، بل حتى من 

األماكن التي ُتعّد منهاًل ومرتعًا للحيوانات. 

لذا كانت الوثيقة الربيطانية تؤكد وجود بوادر 
هذا  ظّل  بينام  كربالء،  يف  الكولريا  مرض  لتفيّش 
اىل  منه  الوقاية  سبيل  يف  واضطر  متفّشيًا،  املرض 
بتسيري  الرشطة  بدأت   (( عندما  اجــراءات  اختاذ 
الناس  ملنع  احلسينّية  قناة  عىل  استطالٍع  دورّيات 
من َأْخذ املياه إاّل من مصادرها النظيفة نسبّيًا عىل 
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أقّل تقدير ُتسّمى بـ»الرشيعة« هي فسحٌة عىل ضفة 
النهر-. 

بسبب  فّعالًة  ــات  ــدورّي ال هــذه  تكْن  مل  لكن 
لذا  الرشطة،  عنارص  من  كاٍف  عدٍد  وجود  عدم 
ومحلة  الرشطة  من  ــات  الــدورّي هــذه  تسيري  فــإّن 
مل  النظيفة  املياه  مصادر  من  األَْخــذ  عىل  التثقيف 
يوجد  ال  أّنه  كام  املطلوب،  بالشكل  مثمرًة  تكْن 
ليعمَل  املسؤولني  من  كبرية  بأعداٍد  جهاٌز  هناك 
الوبائّية، لكن  باألمراض  عىل تسجيل اإلصابات 
ُأجريت معاجلُة هذا الوضع قدر اإلمكان فقد تّم 
احلصول عىل معلوماٍت عن هذه املسألة من تقريٍر 
للمسؤول الرسمّي الذي يعمُل يف حفر القبور)57( 
بعدد  وعلمه  الوبائية  ــراض  األم حجم  ملعرفته 
وعليه  األمــراض((  هذه  بسبب  املدينة  يف  املوتى 
يبدو أّن اهليضة )الكولريا( كانت موجودًة يف تلك 
اجلثث التي ذكرها التقرير، أّما املؤّسسات الصّحية 
السّكانّية  الكثافة  مع  تتناسب  تكن  فلم  املوجودة 
صغري  واحٌد  مستوصٌف  هناك  كان  فقد  للمدينة، 
والعرشين  السادس  يف  به  العمل  بدأ  كربالء  يف 
معاجلة  فيه  وجُترى  )1917م(،  عام  حزيران  من 
املرىض القادمني اليه وُيمنَحون الدواء جمانًا، وتقع 
جّراح  مساعد  بُعهدة  املستوصف  هذا  مسؤولّية 
ٌد من السّكان  هندّي ُيعاونه أحُد الصيادلة ومضمِّ

املحّلّيني تدّرب عىل يَدْي اهلندّي. 

َرْفــع  يف  ــايل  األه رغبة  اإلدارة  تقريُر  ويذكر 
املستوى الصّحي عىل الطرق احلديثة لكوهنا وسيلًة 
فاعلًة يف كسبهم فقد ذكر: ))... واألهايل ُيثّمنون 
اجلراحية  العملّيات  إجراء  يف  األوريّب  األسلوب 

عىل  باحلصول  يرغبون  فقط  منهم  الفقراء  أّن  إاّل 
يف  املستوصف  هذا  من  باالستفادة  جمّانًا،  الدواء 
معاجلة احلاالت التي ال تستدعي إجراء عملّيات 

جراحّية. 

املؤّسسة السّيام  بقيمة هذه  اعرتفوا  الفقراء  إّن 
يف عالج حاالت أمراض العيون التي انترشت يف 
كبري من مرىض  كبري، وهناك عدٌد  اىل حدٍّ  املدينة 

العيون يأتون اىل املستشفى يومّيًا. 

غرفٌة  املذكور  املستوصف  اىل  ُأضيفت  وقد 
مكوث  تتطّلب  التي  للحاالت  أرّسة  ثالثة  تضّم 
عىل  اآلن  العمل  جيري  لذا  لالضطجاع،  املرىض 
مرشوٍع للبدء ببناء مستشفى صغري((، وإّن سّكان 
املحّلّيني  بأطّبائهم  عميٌق  ــامٌن  إي لدهيم  كربالء 
)الطّب  القديم  اإلغريقي  النظام  ُيامرسون  الذين 
كنايًة  باإلغريقّي  ُذكر  التقاليد، وهنا  العريف( وفق 
طّب   - التقليدي  الشعبّي  والطّب  األعراف  عن 
األمر  وصل  بل  العالج،  إجــراء  يف   - األعشاب 
اىل: ))أّن أهايل كربالء لدهيم إيامٌن بالطّب الشعبّي 
أّنه من  بأطّبائنا، ورّبام  إيامٌن  لدهيم  ممّا  أكثر  العريّف 
الصعب أن جتعلهم ُيدركون منذ أّول األمر منافع 
املستشفى القائم عىل ُأسٍس حديثة ومفيدة هلم)58(. 

املستوصف  ذلك  يف  ُأجــري  الذي  العمل  إّن 
املديّن يف املّدة من السادس والعرشين من حزيران 
عام )1917م( حتى احلادي والثالثني من كانون 
األّول عام )1917م( كام يف اجلدول رقم)5()59(. 
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لطُة  السُّ قــامــت  فقد  العشائر  ــؤوُن  شـ أّمـــا 
الربيطانّية يف كربالء بإنشاء )إدارة شؤون العشائر 
لطة  يف كربالء( األمر الذي يعكس مدى اهتامم السُّ
العراقية، وتعمل هذه اإلدارة  بالعشائر  الربيطانّية 
وَعــَرَض  نفسهم،  العشائر  شيوخ   مع  بالتعاون 

كربالء،  يف  العشائرّية  للخارطة  وصفًا  التقرير 
كربالء  جــوار  تقطن  التي  الرئيسة  فالعشائر 
كربالء  مدينة  يف  الساكنة  املسعود  عشرية  هي 
باجّتاه  الساكنة  اليسار  وعشرية  واملسّيب، 
ِحَسن  بني  وعشرية   )Qurah( )كـــورة()60( 
الساكنة اىل اجلنوب باجّتاه النجف واىل اجلنوب 
عن  فضاًل  )طويريج(،  اهلندّية  باجّتاه  الرشقي 
البدوّية مثل عشرية عنزة والزكاريط.  العشائر 
العشائرّية  املشاكل  ذكــر  اىل  ــر  األم ــل  ووص
بني  القديمة  البغضاء  مثل  التقارير  بعض  يف 
باملغرا  املعروفني  الزكاريط  عشرية  فروع  أحد 
متّت  وقد  اليسار،  وعشرية   )61(Mugarrah

التي  املّدة  قبل  الطرفني  بني  اخلالفات  تسوية 
نحن بصددها )1917م(، إاّل أّن النزاع اندلع 
شخٍص  مقتل  اىل  وأّدى  مؤّقت  بشكٍل  ثانيًة 
بداية شهر  اليسار يف  لعشرية  تابٍع  جبورّي)62( 
لطات  السُّ فقامت  )1917م(  األّول  كانون 
القضّية ويؤّمل أن  بتسوية  املدينة  الربيطانية يف 

يتّم حّلها هنائّيًا يف هذا الوقت. 

بني  العالقة  تكّدر  وهناك حالٌة مشاهبة من 
عشرييت بني ِحَسن واملسعود، وهناك عدٌد من 
القضايا بحاجة اىل تسويٍة بشكٍل مناسب، وعىل 
الرغم من ِقرَص التقرير عن الشؤون العشائرّية 
إاّل أّنه يدّل عىل وجود إدارة حديثة تعمل عىل 

االهتامم بملّف العشائر)63(. 

جدول رقم )5(

العمل ال�شّحي الُمنجز في الم�شتو�شف المدنّي في كربالء 

للمّدة 26/حزيران الى 31/ كانون الول/ 1917م

عددهااحلاالت املرضية

12264معّدل احلاالت القديمة واجلديدة

7002املجموع الكّي حلاالت الدخول

3705املجموع الكّي للحاالت اجلديدة

100األمراض العصبّية

1498أمراض العيون

218أمراض األذن

410أمراض اجلهاز التنّفي

793أمراض اجلهاز اهلضمي

301أمراض اجلهاز التناسي والبويل

898األمراض اجللدّية

112أمراض الدورة الدموّية

608أمراض الدمل واجلروح والبثور اجللدّية

1205أمراض املالريا

العملّيات 

اجلراحية

149الصغرى

الكرى
3 حالة خلع واحدة 
وحالتان لكر العظم
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الخاتمة

خالل  من  االستنتاجات  من  مجلٌة  لنا  ظهرت 
الوثائق الربيطانّية لعام )1917م(  دراسة وحتليل 

املتعّلقة بمدينة كربالء:

املتعّلقة  الربيطانّية  الوثائق  دراســة  إّن  أّوالً: 
عىل  الضوء  ُتسّلط  ألهّنا  للغاية،  مهّمٌة  بالعراق 
قضايا أغفلتها املصادُر التارخيّية، ومتّكننا من معرفة 
التفاصيل الدقيقة التي تبدو بسيطًة للباحثني لكنّها 
اإلدارة  يف  الربيطايّن  التفكري  عقلّية  اىل  ترشدنا 
العراقي،  املجتمع  بمصري  والتحّكم  والسيطرة 
آفاقًا  تفتح  مهّمة  علمّية  مــاّدة  كوهنا  عن  فضاًل 
واسعًة للباحثني يف تاريخ العراق املعارص، وبيان 
السياساُت  أتعبته  الذي  العراقي  املجتمع  طبيعة 
اىل  العثامنّية  لطة  السُّ عــامل  من  ونقلته  الطارئة 
لطتان الوافدتان كان  لطة الربيطانّية، تِلُكام السُّ السُّ
تأثريمها واضحًا عىل النسيج املجتمعّي ومقّدرات 
كثرية،  حضارّية  ُأُسسًا  منه  انتزعتا  فقد  العراق، 
بريطانّية  بأيادي  ُكتبت  التي  الوثائق  هذه  فإّن  لذا 
لطة اجلديدة مها كان شكل  تبحث عن تثبيت السُّ
األمر  وهو  العراق،  مايض  وترّسبات  األساليب 
الذي فرَّ لنا رفض العراقّيني بمجّرد هناية احلرب 
وإرغام  العرشين  بثورة  بقيامهم  )1918م(  عام 
الربيطانّيني عىل تغيري سياستهم من احلُْكم املبارش 
املبارش يف حكٍم  النار واحلديد إىل غري  القائم عىل 

ملكّي وحكومٍة وبرملان. 

كربالء  يف  رسمّية  دائرٍة  أّول  تأسيس  إّن  ثانيًا: 
باسم )الواردات( يف 18 آيار )1917م( يفّر أّن 
الغاية هي إمضاء االسرتاتيجّية الربيطانّية الستقرار 
لطة وجيشها الذي ال يزال عىل  العراق ومتويل السُّ
مل  كربالء  يف  الربيطانّية  لطة  فالسُّ القتال،  ساحات 
ترتك شاردة وواردة لفرض الرضائب عليها سواًء 
من  املزروع  أم  الفواكه  أم  اخلرضوات  من  اكانت 
احلنطة والشعري وحتى البيوت وغريها، بل وصل 
احلّية  ــامك  األس عىل  الــرضائــب  فــرض  اىل  ــر  األم
الطني  زاد  والذي  املزاد،  وأسواق  واملعابر  واملّيتة 
يف  القديم  العثاميّن  األسلوب  نفس  اّتباُع  هو  بّلة 
ض  هَنْب ثروات مدينة كربالء وبخاّصٍة عندما ُيفوَّ
املبالغ  ُيضاعفون  الذين  بـ)امللتزمني(  ُيعرف  ما 
لُيدخلوا اىل جيوهبم جزًء منها، وبالتايل وقع عىل 
امللتزم  وحيُف  اجلديد  املحتّل  ظلُم  كربالء  أهايل 
لطة  السُّ عند  الــرضورة  اقتضت  وإذا  الفاسد، 
بإيراد  تقوم  االلتزام  بنظام  العمل  عدم  الربيطانّية 
كربالء  بساتني  إيراد  يف  قامت  مثلام  نفسها  املبالغ 

-كام ُذكر بتفصيٍل دقيق-. 

ثالثًا: ما يتعّلق باألوقاف يف كربالء؛ فأّول عمٍل 
لطة الربيطانّية هو الفصل بني الوقفني  قامت به السُّ
الشيعّي والسنّي، عىل الرغم من أّن تقارير اإلدارة 
تعود  اإلجــراء  هذا  فلسفة  أّن  ُتوحي  الربيطانّية 
الوقفني،  كال  واردات  عىل  السيطرة  سهولة  اىل 
لكّن هذا اإلجراء ال خيلو من سياسة )فّرْق َتُسْد( 
ــراءات  اإلج ألّن  الطائفّي،  الوتر  عىل  بالرضب 
يكون  كّل وقٍف مسؤوالً  الربيطانّية وضعت عىل 
عند  وبخاّصٍة  الربيطانّية،  لطة  السُّ أمام  ملتزمًا 
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الوقف ))أّما  معرفة مغزى إحدى واجبات مدير 
املدير فإّنه مسؤوٌل عن إطالع احلاكم السيايس عن 
واحلاالت  املراقد  املطلوبة يف  الرتميم  كّل حاالت 
امُلمكن  من  األخرى  احلاالت  فكلمة  األخرى(( 
عند  أخـــرى  ــّد  ض طائفٍة  باستغالل  تفسرُيها 

الرضورة. 

كربالء  يف  الربيطانّية  لطات  السُّ إّن  رابــعــًا: 
نتيجة  الصّحي  الواقع  يف  مشاكل  بوجود  تعرتف 
األكرب  اخلطر  وتوثيق  صّحية،  ثقافٍة  وجود  عدم 
من  العديد  وفشل  )الكولريا(  اهليضة  مرض  هو 
أّن  بالذكر  اإلجراءات يف مكافحتها، لكن اجلدير 
التي  كربالء  مدينة  عن  كَتَبْت  الربيطانّية  الوثائق 
هي جزٌء من املجتمع العراقّي الذي كان حتى عام 
وكانت  حرضّيًا،  يكون  أن  قبل  ريفّيًا  )1917م( 
لطات ال ختلو من اسرتاتيجّية الكسب  مساعي السُّ
االجتامعّي، أّما األمور األخرى مثل نزع األسلحة 
من املجتمع الكربالئّي فكان من الصعوبة إمكان 
تنفيذ هذا اإلجراء يف ظروٍف ال زالت فيها احلرب 
مشتعلة فضاًل عن عدم التعّرض للقّوة العشائرّية 

الكربالئّية. 

الربيطانّية  لطة  السُّ بعالقة  يتعّلق  ما  خامسًا: 
ختشى  لطة  السُّ هذه  كانت  فقد  العراقّية  بالعشائر 
العشائر بل عملت عىل دعم رؤسائها من املاّلكني 
فاّلحيهم،  حساب  عىل  )الراكيل(  ووكالئهم 
وذلك بمنحهم القروض إلنجاز مشاريعهم التي 
للنظر معرفة  الزراعّية، وامُللِفت  تدعم منتوجاهتم 
العشائر  عن  دقيقة  تفاصيل  الربيطانّية  لطة  السُّ
الرئيسة بل زاد حتى يف عالقات بعضها مع البعض 

اآلخر وبخاّصٍة الرتكيز عىل اخلالفات العشائرّية، 
ُيعّد  التفاصيل  هذه  مثل  معرفة  أّن  الواضح  ومن 
كشفًا مَلَواطن القّوة والضعف ومعرفة نِقاط اخللل 
سهولة  وبالتايل  الكربالئّي  العشائرّي  الكيان  يف 
السيطرة عليه لتثبيت وترسيخ اسرتاتيجية إحكام 

السيطرة واهليمنة. 

 الهوام�ض 

مهدي ( 1) حسن  احلاج  بن  الدين  فخر  الشيخ  هو 
اىل  َنَسُبها  يرجع  كربالء  عريقة يف  من أرسٍة  كّمونة، 
قبيلة بني أسد، ولد عام )1886( وأصبح زعياًم آلل 
زعيمها  مقتل  إثر  )1909م(  عام  كربالء  يف  كّمونة 
الشيخ حسني ابن حممد كّمونة، وله أٌخ اسمه حممد 
التطّورات  يف  مدينتهام  يمّثالن  وكانا  كّمونة،  عيل 
وحكام  األوىل،  العاملّية  احلرب  اندالع  إثر  السياسّية 
ِم  اهتُّ فيها.  واألمنّي  اإلدارّي  الفراغ  وسّدا  كربالء 
باملساعدات  العثامنّيني  بتموين  كّمونة  الدين  فخُر 
املختلفة، واعُتقل بسبب ذلك يف 1 أيلول )1917م( 
وُنفي اىل اهلند. ُتويّف يف 14 ترشين الثاين )1936م(. 
دار  العربّية،  والقومّية  الوطنّية  أعالم  برصي،  مري 

احلكمة، لندن، 1999م، ص254. 

 )2( Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1. 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report, )1917( )Oxford.

 Archive Edition. 1992. PP. 469-476.

الفرات ( 3) يف  املهّمة  العشائرّية  املدن  إحدى  هي 
األوسط، كانت مرتبطًة إدارّيًا ضمن لواء الديوانّية، 
فّك  العثامنية  احلكومة  قّررت  )1868م(  عام  ويف 
بلواء  إدارّيًا  وإحلاقها  الديوانّية  لواء  من  ارتباطها 
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منها:  خمتلفة،  آلراء  بـ)طويريج(  وُسّميت  كربالء، 
هي تصغري كلمة )طريق( فتكون )ُطَرْيق( أو أهّنا من 
الّلفظ الربيطايّن Way Tow ثّم اسُتخدمت من العاّمة 
)توريج( أو )طوريج( واستقّرت عىل الّلفظ األخري. 
العهد  يف  الديوانّية  املنصوري،  حسني  ناظم  سامي 
العثاميّن األخري )1851 - 1917(م دراسة لتارخيها 
املدينة  دار  العثامنّية،  السالنامات  ضوء  يف  اإلدارّي 
الفاضلة، بغداد، )2012م(، ص 41. وللمزيد من 
اإلدارّية  وتقسيامهتا  طويريج  مدينة  عن  التفاصيل 
وأوضاعها االجتامعّية والسياسّية ُينظر: فالح حممود 
العهد  يف  )طويريج(  اهلندّية  مدينة  البّيايت،  خرض 
امَلَلكي )1921-1958(م، اجلزء االول، مطبعة دار 

الصادق، بابل، 2013م. 

ُأطلق ( 4) عثاميّن  مصطلٌح  هو  اجلاووش  أو  الكاووش 
عىل عنرص الرشطة الذي ُيرافق جايب الرضائب أثناء 
التي  الرشعّية  لطة  السُّ دوَر  دوُره  ويكون  جبايتها، 
املعجم  صابان،  سهيل  للجايب.  معنوّيًا  زمخًا  ُتعطي 
املوسوعّي للمصطلحات العثامنّية، مكتبة امللك فهد 

الوطنية، الرياض، 2000م، ص188. 

كان للوايل مدحت باشا )1869-1872(م الفضل ( 5)
كربالء،  ملدينة  اإلدارّية  األمور  تنظيم  يف  األكرب 
العاصمة  العثامنّية يف  قراٍر من احلكومة  باستحصال 
 21 يف  كربالء  لواء  باستحداث  بول(  )إسالم 
حزيران )1869م(، وتضّم قضائي النجف واهلندّية 
فضاًل عن قضاء املركز، مع ملحقات إدارّية بتحويل 
واحلسينّية  والرّحالّية  شفاثة  نواحي  اىل  الُقرى 
لكن  املركز،  بقضاء  ارتبطت مجيُعها  التي  واملسّيب، 
السياسّية  للحسابات  ُأخضع  اإلدارّي  الوضع  هذا 
جباية  لسهولة  االقتصادّية  أو  لعشائرها  معاَقَبًة 
كربالء  أقضية  من  جزٍء  باقتطاع  وذلك  الرضائب 
عيل  حممد  رؤوف  الديوانّية.  أو  باحلّلة  إّما  وإحلاقها 

مؤسسة  ختطيطية،  دراسة  كربالء  عامرة  االنصاري، 
106؛  ص  2006م،  دمشق،  للطباعة،  الصاحلي 
وعشائره،  العراق  عن  بحوث  الساعدي،  محود 
النجف،  والتوزيع،  والنرش  للطباعة  األندلس  دار 

1990م، ص13. 
(6 )  Colonial Office)C. O( 696/ 1. Iraq Administration

 Report 1914 - 1932 Vol. 1. 1914 - 1918.
 Administration Report of Baghdad Wilayat.
 Karbala Administration Report, )1917( )Oxford.

 ArchiveEdition. 1992( P. 469 - 486.

كيلو غرامات. سهيل )7(  أربعة  ُتعادل  احلّقة األستانية   
صابان، م س، ص92. 

مبارشة ( 8) سطوٌة  األسدّية  كّمونة  آل  لعائلة  كانت 
االقتصادّية  كربالء  مدينة  مقّدرات  عىل  ُعليا  ويٌد 
اىل  يتعّرْض  عليهم  يعرتْض  ومن  واالجتامعّية، 
مثلام  كربالء،  مدينة  من  والطرد  بالنفي  العقاب 
الكربالئّي  التاجر  املثال-  سبيل  -عىل  له  تعّرض 
بل  منافستهم  عىل  عمل  الذي  األكفان  أبو  حبيب 
اىل  ونفُيُه  حبُسُه  فتّم  الرضائب،  دفع  عن  واالمتناع 
مدينة النجف يف حمّلة العامرة. عيل الوردي، ملحات 
دار  ج4،  احلديث،  العراق  تاريخ  من  اجتامعية 

احلرّية، بغداد، 1974م، ص215. 

تاريخ ( 9) يف  كتبت  التي  املصادر  من  الكثري  وقع 
العراق احلديث واملعارص هبذا الوهم الذي رّوج له 
ويتمّرد  يتحّدى  من  لكّل  التُّهم  بتلفيق  الربيطانّيون 
األكذوبة  تلك  وُصّدقت  اجلديد،  املحتّل  كيان  عىل 
الربيطانّية التي تناقلها أكثر من مصدر ومنها: سلامن 
األعلمي  مؤّسسة  كربالء،  تراث  طعمة،  آل  هادي 
مس  ص391؛  1983م،  بريوت،  للمطبوعات، 
ترمجة:  القريب،  العراق  تاريخ  من  فصول  بيل، 
والنرش،  للطباعة  الرافدين  دار  اخلّياط،  جعفر 
شاكر  صربي  حيدر  ص114؛  2010م،  بريوت، 
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العثاميّن )1534- العهد  تاريخ كربالء يف  اخليقاين، 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  السّياب  دار  1917(م، 

بغداد2012م، ص169.  

وضع العثامنّيون عند احتالهلم العراق عام )1534م( ( 10)
)إسالم  بالعاصمة  امُلحتّل  البلد  ربطت  عثامنّية  ُنُظاًم 
املامليك،  حقبة  يف  النُُظم  تلك  واستمّرت  بول(، 
نظارة  فظهرت  اهتامم،  ذات  املالّية  الناحية  وكانت 
املالّية )1836م( التي اختّصت يف كّل واليٍة لتنظيم 
من  املرصوفات  فيه  ل  ُتسجَّ بميزانّيتها  خاّص  دفرٍت 
حمكمة  قبل  من  ق  وُتصدَّ أخرى  ونفقات  رواتب 
لتدقيقه،  للعاصمة  الدفرت  وُيرسل  سنوّيًا  الوالية 
صدرت  )كوخلانه1839م(  مرسوم  صدور  وبعد 
مجلٌة من األنظمة والقوانني التي ُتنّظم األمور املالّية 
يف الواليات العراقّية وطرق جبايتها ومبالغ الرسوم 
ميزانّية  تسوية  وأسلوب  وأنواعها  ومقاديرها 
الوالية، وظهر نظاٌم رضائبّي مفّصل هو: )رضائب 
العسكرّية  وبدل  -اإلعشار-  الزراعية  األرايض 
والكودة ورضيبة الغابات ورضيبة املعادن والطوابع 
ورضيبة  الرشيعة  ورسوم  األخشاب  ورسوم  املالّية 
ورضائب  الطابو  ورسوم  املحاكم  ورسوم  التمّتع 
مؤّقتة واستثنائّية والرسوم اجلمركية ورسوم الديون 
العمومية والرسوم والرضائب التي تتقاضاها دوائُر 
املالّية  غري  الدوائر  تتقاضاها  التي  والرسوم  البلدّية 
والرضائب املضافة اىل الرضائب والرسوم املقررة(، 
أفراٌد  فظهر  االلتزام(  )نظام  ظهر  النظام  هذا  ومن 
فظهر  املالية،  املستحّقات  بإيفاء  للحكومة  يتعّهدون 
جمرى  وعبور  األسواق  ودخول  اجلر  عبور  التزام 
منهم  ظهرت  حتى  بالناس  استبّدوا  وهؤالء  النهر، 
-أي  مملكت(  )أعيان  ُسّميت  غنّية  اجتامعّية  طبقٌة 
من  جعلوا  ملتزمون  كباٌر  وهم  األعيان-،  مملكة 
اإلدارّية  لطة  السُّ شبُه  هلا  اجتامعّية  طبقًة  أنفسهم 

والقضائّية عىل املنطقة التي توّلوا أمرها. عبد العزيز 
دار  والعراق(  )مرص  املعارص  العرب  تاريخ  نّوار، 
ت،  د.  بريوت،  والنرش،  للطباعة  العربية  النهضة 
يف  العثامنّية  اإلدارة  النجار،  موسى  مجيل  ص339؛ 
هناية  اىل  باشا  مدحت  الوايل  عهد  من  بغداد  والية 
العثامين )1869-1917(م، مطبعة مدبويل،  احلكم 
عيل  خليل  ص368-378؛  1991م،  القاهرة، 
العثامنّية، مطبعة  الوثائق  املوصل وكركوك يف  مراد، 

شقان، السليامنية، 2005م، ص346. 
(11 )  Colonial Office)C. O( 696/ 1. Iraq Administration

 Report 1914 - 1932 Vol. 1 1914 - 1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report, )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 470.

 )21( Ibid, P. 470. 

بمعاملٍة )31(  جائر  أسلوٍب  عىل  الربيطانّيون  عمل   
الربيطايّن  االحتالل  ضّد  نادى  من  لكّل  عدائّية 
بالفعل  أم  بالقول  أكان  سواًء  )1914م(  عام  منذ 
صيانة  عىل  لطة  السُّ وعملت  ممتلكاهتم،  ومصادرة 
لتكون  هيكلتها  وإعادة  املصادرة  املمتلكات  تلك 
لطة اجلديدة. للمزيد  ضمن املؤّسسات الرسمّية للسُّ
من التفاصيل ينظر: عدي حاتم املفرجي، نعيم عبد 
جودة، األوضاع البلدّية يف مدينتي النجف والكوفة 
السيايّس  للحاكم  السنوّي  التقرير  خالل  من 
العلوم  )1918م(،  لعام  الشامّية  يف  الربيطايّن 
االجتامعية واإلنسانية »جمّلة« جامعة بابل، ع)10(، 

2011م. 

يف ( 14) تدهوٍر  من  كربالء  يف  الريفّي  املجتمُع  عانى 
املاّر  الفرات  هنر  فيضان  بسبب  العاّمة  أوضاعه 
كربالء  أرياف  إىل  تأثرُيه  يصُل  الذي  احلّلة  بمدينة 
أهواٌر  ظهرْت  وبالتايل  )احلسينّية(،  السليامنية  ومنها 
يف  الواقع  السيب(  )هور  منها  عديدة  ومستنقعات 



78

األوضاع األقتصادية واإلجتماعية يف كربالء لعام 1917م

اهلندّية  مدينة  اىل  الواصل  الطريق  عىل  املنطقة  هذه 
)طويريج( وتسّمى اآلن منطقة )فرحية(. )الباحثان(. 

(15 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq  
 Administration Report 1914-1932 Vol.

 1 1914-1918. Administration Report of

 Baghdad Wilayat. Karbala Administration

 Report, )Oxford. Archive Edition. 1992( P.

 470.

(16 ) Ibid. P. 470. 

(17 ) Ibid. P. 470. 

(18 ) Ibid. P. 470. 

 هي )قوجابايش( وهو مصطلٌح انترش يف األوساط )91( 
هذا  وصاحب  العثامنّية،  الدولة  واليات  يف  الريفّية 
أو  الريفّية  املنطقة  أو  القرية  ُعمدة  بمنزلة  املصطلح 
املصدر  صابان،  سهيل  املختار.  أو  املبارش  املسؤول 

السابق، ص186.  

(20 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 471.

اليه ( 21) كان هذا املرشوع خمطَّطًا له منذ القدم ومل يوفَّق 
يتمّكن  مل  الصفوّي  اسامعيل  الشاه  أّن  حتى  أحد، 
لطان  السُّ عهد  يف  إاّل  وإنجازه.  به  الرشوع  من 
أمر  الذي   )1566-1520( القانوين  سليامن 
إرشاٍف  حتت  كربالء  مدينة  أرايض  يروي  هنٍر  بشّق 
ُيسّمى  حالّيًا  وهو  السلياميّن  بالنهر  وُسّمي  هنديّس 
احلياة  عىل  كبرية  فائدٍة  ذا  وكان  احلسينّية(،  )هنر 
عّباس  كربالء.  ألهايل  واالجتامعّية  االقتصادّية 
احتاللني  بني  العراق  تاريخ  موسوعة  العّزاوي، 
الدار  1534-1639(م،  األّول  العثاميّن  )العهد 

الرابع، د. ت،  العربية للموسوعات، بريوت، جملد 
ص47. 

 )22( Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 471.

(23 )  Ibid, P. 471.

من ( 24) هنٍر  شّق  مشاكل  برزْت  عندما  السّد  هذا  ظهر 
اىل  املاء  إيصال  بغية  املسّيب  منطقة  جنوب  الفرات 
مدينة النجف عام )1800م( وُعرف بـ)هنر اهلندّية( 
الفرات  هنر  من  املياه  سحب  بمشكلة  تسّبب  الذي 
بناُء  تّم  املشكلة  احلّلة، وملواجهة هذه  بنهر  املعروف 
)1854م(،  عام  اهندم  لكنّه  )1830م(  عام  سدٍّ 
فرنيّس  مهندٍس  جميء  حتى  قائمًة  مشكلُته  وبقيت 
ُيدعى )شوندوفري( عام )1889م( الذي قام بإنشاء 
مّرًة  تصّدع  ولكنّه  )1890م(  عام  بناؤه  اكتمل  سدٍّ 
مهندسًا  العثامنّية  احلكومُة  فاستقدمت  أخرى، 
عام  ويلوكوكس(  )وليم  ُيدعى  بريطانيا  من  آخر 
اهلندّية  بسّد  ُعرف  سّدًا  أقام  الذي  )1908م( 
ستيفن  )1913م(.  عام  به  العمل  واكتمل  اجلديد، 
العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك،  مهسيل 
رشيعت،  مطبعة  اخلّياط،  جعفر  ترمجة:  احلديث، 
جبار،  اخلرض  عبد  ميثم  ص374؛  1998م،  قم، 
مركز  احلّلة،  عىل  االقتصادّية  وآثارها  اهلندية  سّدة 
بابل،  والتارخيّية، جامعة  للدراسات احلضارية  بابل 

2010م، ص67. 

 )52( Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration  
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report )Oxford. Archive
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 Edition. 1992( P. 471.

اململكة ( 26) يف  ُتستخدم  )األيكرا(  قياس  وحدة 
األمريكّية،  املّتحدة  والواليات  املّتحدة  الربيطانّية 
اليوناين  املصطلح  من  مأخوذ  امُلصطلح  وهذا 
)Ager( ويعني بالاّلتينية )املزرعة أو احلقل( وُيعادل 
)4047م2( أربعة آالف وسبعًة وأربعني مرتًا مرّبعًا. 
 The New Encyclopedia Britanica, Vol. I., Chicago,

1986, p68

طريق ( 27) عن  الواحد  املرّبع  املرت  مساحة  احتساب  تّم 
رضب كّل أيكرا واحد بـ)4047م2(. 

بكثرة ( 28) املعروفة  احلسينّية  منطقة  اآلن  هبا  وُيقصد 
ليامنية(  بساتينها املختلفة، ويف السابق ُسّميت بـ)السُّ
القانويّن  سليامن  العثاميّن  لطان  السُّ أمر  حينام 
هنرها  وصيانة  وتعميق  بتوسعة  )1520-1566(م 
لياميّن  بالسُّ ُعِرف  سّدًا  عليه  وأقام  )1534م(،  عام 
عام )1534م(، وذلك بسبب سوء النُُّظم اإلروائية 
املنطقة،  هذه  من  واسعًة  أجزاًء  ُتغِرُق  التي  القديمة 
داخل  واسعة  أجزاء  غرق  اىل  تأثرُيها  وصل  بل 
مدينة كربالء حّتى احلائر احلسينّي يف أّيام فيضان هنر 
املياه  قّلة  العكس  عىل  أو  بابل،  بمدينة  املاّر  الفرات 
وعطش األرايض والسّكان والزائرين أّيام اجلفاف. 

عّباس العّزاوي، املصدر السابق، ص47. 

(29 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration  

 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report, )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 471.

(30 ) Ibid, P. 471.  

كربالء ( 31) مدينة  من  الشاملية  اجلهة  احلّر يف  منطقُة  تقع 
وأصبحت ناحيًة تابعة اىل قضاء كربالء، ويف التعداد 

السّكاين لسنة )1987م( ُدجِمَت ناحية احلّر مع قضاء 
املركز، ويف تعداد )1997م( أصبحت كربالء تضمُّ 
التمر(.  وعني  اهلندّية،  )كربالء،  هي:  أقضية،  ثالثة 
حّي  ومنطقة  احلّر  ناحية  بني  التفريق  من  والُبّد 
املدينة  سّكان  عدد  ازدياد  فبسبب  كربالء،  يف  احلّر 
ونزوح جماميع سّكانية كثرية إىل املناطق امُلحيطة هبا، 
أخذت املدينُة باالّتساع أفقّيًا خارج حميطها القديم، 
اجلهة  يف  أغلُبها  يقُع  جديدة  أحياٌء  فاسُتحِدَثت 
احلّر،  )حّي  منها:  الغربّية،  اجلنوبّية  واجلهة  الغربّية 
حّي العامل، حّي النقيب، حّي اإلصالح الزراعي، 
وحّي اجلمعية( يف عام )1970م(. رؤوف حممد عيل 

األنصاري، املصدر السابق، ص106. 

(32 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report, )Oxford.

 Archive Edition. 1992( P. 471.

(33 ) Ibid, P. 471.

(34 ) Ibid, P. 471. 

بعد َدْحر الربيطانّيني للُعثامنّيني يف معركة الشعيبة يف ( 35)
العراقّيني  امُلجاهدين  وانسحاب  )1915م(  نيسان 
قوًى  العثامنّيون  أرسل  املدن،  أزّقة  يف  واختفائهم 
املنسحبني  العراقّيني  مُلالحقة  النجف  اىل  عسكرّية 
من اجليش العثاميّن، فثار هؤالء ضّدها وهزموها بعد 
األهايل  بمساعدة  وذلك  أّيام  ثالثة  استمّر  داٍم  قتاٍل 
العثامنّية  لطاُت  السُّ حتاشت  وقد  املحّلّيني،  والزعامء 
مّر  من  ذاقته  ملا  اكرب  بصورة  النجف  أهايل  مواجهة 
اهلزائم َسَلفًا عىل أيدي الربيطانّيني بسبب العملّيات 
احلربّية يف جنوب العراق، فرتكت املدينة بيد الزعامء 
واملرشاق  )الرباق  األربع  املحاّلت  يف  املحّلّيني 
استقالل  حركة  ظهرت  بل  والعامرة(،  واحلويش 
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العراقية ومنها كربالء  املدن  العثامنّية يف  لطة  السُّ من 
لطة يف حزيران عام  التي فتحت النار بوجه تلك السُّ
العثامنّيون سلطتهم  فقد  بعدما  )1915م( وبخاّصٍة 
اإلدارّية عىل مدينة كربالء، السّيام إذا ما أدركنا ابتعاد 
وخطوط  احلربّية  املعارك  ساحات  عن  املدينة  هذه 
العطّية،  غسان  بغداد.  يف  املركزّية  لطة  والسُّ القتال 
الوهاب، دار  الدولة، ترمجة: عطا عبد  العراق نشأة 

السالم، لندن، 1988م، ص111. 

(36 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration  
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report, )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 471.

ُعرف نظام الطابو يف العراق يف عهد الوايل مدحت ( 37)
توطني  عملّية  من  جزًء  وكان  )1869م(  باشا 
فرض  لسهولة  والريفّي  البدوّي  املجتمع  واستقرار 
الرضائب وسياسة التجنيد اإلجباري وسهولة جباية 
لذا  العقاري،  التسجيل  دوائُر  فتأّسست  الرضائب، 
كانت مهّمة توطني القبائل العراقّية من أهداف هذا 
النظام. ماريا حسن التميمي، كيف عرف العراقّيون 
بغداد،  »صحيفة«  املدى  مّرة،  ألّول  الطابو  نظام 

ع)3739( 2013م. 

(38 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration Report, )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 471.

(39 ) Ibid, P. 471. 

(40 ) Ibid, P. 472.

(41 )   Ibid, P. 472.

(42 ) Ibid, P. 472. 

(43 ) Ibid, P. 472. 

جنوب ( 44) الشعيبة  يف  اجلهاد  محالت  انتكاسة  بعد 
و14(   12( ليومي  امتّدت  معارك  إثر  العراق 
َد إحباٌط وأثٌر نفيسٌّ سّيئ عند  نيسان )1915م( تولَّ
سطوهتم  العثامنّيني  فقدان  مع  تزامنًا  الكربالئّيني 
مدينة  يف  األمور  مقاليد  عىل  اإلدارّية  وسلطتهم 
يف  شعبّية  انتفاضٍة  رشارُة  انفجرت  وبالتايل  كربالء 
حزيران عام )1915م( عندما هاجم األهايل دوائر 
كربالء  بلدّية  بإحراق  وقاموا  اجلند  وَثَكنة  احلكومة 
براية  يستظّلون  املنتفضون  وكان  السجن،  واقتحام 
عائلة آل كّمونة الذين قادوا املنتفضني بقتال الشوارع 
ضّد اجلنود العثامنّيني، وقاموا بإدارة املدينة ذاتّيًا لكن 
ظهر رصاٌع من نوٍع آخر وهو حُماولة العشائر املحيطة 
أفراد  ودخل  املدينة،  إدارة  يف  املشاركة  من  بكربالء 
العشائر اىل شوارع مدينة كربالء وأزّقتها مدّججني 
بسبب  املدينة  أهايل  من  نفوٌر  فحصل  باألسلحة 
املظاهر العشائرّية املسّلحة. عدي حاتم عبد الزهرة 
املفرجي، ملحات من التاريخ السيايّس ملدينة كربالء 
»جمّلة«  كربالء  تراث  )1914-1920(م،  املقّدسة 
املقّدسة،  العّباسية  للعتبة  التابع  كربالء  تراث  مركز 
س)1( جملد)1( ع)1(، 2014م، ص112-111. 

(45 ) Colonial Office )C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.
 Administration Report of Baghdad Wilayat.
 Karbala Administration )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 472.

(46 ) Ibid, P. 472. 

(47 ) Ibid, P. 472. 
(48 ) Ibid, P. 473. 

(49 ) Ibid, PP. 467-475. 
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(50 ) Ibid, P. 467. 

يقع مركُز قضاء املسّيب عىل هنر الفرات الذي قَسَم ( 51)
املدينة إىل قسمني: القسم األّول هو األير أو الشاميل 
وهو باجّتاه بغداد وهو القسم األكرب، أّما القسم الثاين 
حمّلّيًا  وُيعرف  كربالء  باجّتاه  يكون  الذي  اجلنويّب  أو 
الطريف، مدن  آل أيب محدان(. عزيز جفات  )صوب 
بابل،  الصادق،  دار  الفرات،  ضفاف  عىل  عراقّية 

ج2، 2012م، ص145. 

من ( 52) وهي  بغداد  من  الغريّب  اجلنوب  االجّتاه  يف  تقع 
)86كم(  مسافة  عىل  كربالء  ملدينة  املحاذية  املدن 
والّربوة  واجلودي  بـ)بانيقيا  ُعِرفت  وتارخيّيًا  منها، 
السالم(  ووادي  واملشهد  والغرّي  والظهر  والطور 
التارخيّية  التطّورات  نتيجَة  ظهرت  أسامء  وكّلها 
)النجف(  هو  به  ُعِرَفت  الذي  أّن  غري  واجلغرافّية، 
و)النجفة(  جاوره،  عاّم  املرتفع  املكاُن  به  وُيقصد 
وهو  )نِجاف(  ومَجُْعها  املستديرة  األرض  بمعناها 
املستطيل  املكان  أو  األماكن  تعلوه  ال  الذي  املكان 
-أي  املاء  يعلوه  ال  الذي  املكان  وأيضًا  املنقاد 
النجف  تاريخ  الدين،  فخر  جواد  حممد  املرَتِفع-. 
األضواء،  دار  بغداد،  العّبايس،  العرص  هناية  حّتى 

1986م، ص404-403. 

مياًل ( 53)  )42( نحو  كربالء  عن  تبعد  متر(  )عني  شثاثة 
وتقطنها  الوفري  وَنْخلها  أرضها  بخصوبة  ومتّيزت 
قبائل عربّية متعّددة وُمطّلة عىل الصحراء، وُعِرفت 
احلسني،  الرزاق  عبد  فيها.  الواحات  عيون  بكثرة 
صيدا،  العرفان،  مطبعة  وحديثًا،  قدياًم  العراق 

1958م، ص35. 

(54 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 472.

(55 ) Ibid, P. 472. 

(56 ) Ibid, P. 473. 

(57 ) Ibid, P. 473. 

(58 ) Ibid, P. 473. 

(59 ) Ibid, P. 473. 

معاٍن ( 60) منها  وُيراد  وُكَور(  )كورات  ومَجُْعها  الكورة 
الُقرى،  من  جمموعٍة  عىل  الداّلة  )ُكَور(  منها  عّدة، 
من  وهي  بابل(  )كور  قدياًم  كربالء  تسمية  والدليل 
البابيّل،  العهد  اىل  ترجع  التي  القديمة  التسميات 
الُقرى واملحاّل وأيضًا  فيها  التي جتتمع  البقعة  وهي 
الزيادة والربكة يف اخلريات،  الريفّية وأيضًا  املقاطعة 
تشتهر  ما  وهو  النحل(  )جممع  أيضًا  تعني  و)كور( 
َر الِعامَمَة عىل رأسه:  به كربالء بسبب بساتينها، وَكوَّ
عىل  بعَضه  وَوَضع  مَجََعه  ر املتاع:  وأداَرها.  َكوَّ ها  َلفَّ
ورماه  َعه،  رَصَ َرُه:  وكوَّ ه.  ولفَّ ه  وَشدَّ اآلخر  بعِضِه 
عىل  الّليَل  ر اهللُ  وكوَّ فألقاه.  َطَعنَه  َرُه:  وكوَّ أرضًا. 

اللَّيَْل  يَُكّوُِر  هذا:  يف  هذا  أدَخَل  أي  النّهار: 

 .اللَّيِْل َعَ  انلََّهاَر  َوُيَكّوُِر  انلََّهارِ  َعَ 
ر،  ُمَكوَّ واملفعول  َتكويرًا،  ُر،  َر ُيكوِّ َكوَّ َر(:  )َكوَّ ولغُة 
ُتَلفُّ  كام  وُلفَّ  ضوؤها  مُجَِع  إذا  الّشمُس  َرِت  وُكوِّ

ْمُس  الشَّ إَِذا  وَذَهَبْت:  اضَمَحّلْت  أو  الِعاممُة، 

)فعٌل  َر[  و]َتَكوَّ ر،  ُمكوَّ واملفعول   .ُكّوَِرْت
ور[.  رًا.  ]ك  ُر،  َتَكوُّ َيَتَكوَّ َر،  َتَكوَّ الزم(.  مخايّس 
دار  العرب،  لسان  منظور،  ابن  َر(.  )مصدر َتَكوَّ
حسن  ص131؛  2003م،  ج13،  بريوت،  صادر، 
دار  الشيعّية،  اإلسالمّية  املعارف  دائرُة  األمني، 
التعارف للمطبوعات، بريوت، 2002م، جملد 18، 

ص428. 

لقبيلة ( 61) التابعة  العشائر  من  وهي  بـ)املغرا(  وُتسّمى 
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يف  البدوّية  بالعشائر  عام  بشكٍل  املعروفة  الزُكاريط 
سلامن  املدينة.  من  الغريّب  باالجّتاه  كربالء  صحراء 

هادي آل طعمة، م س، ص190. 

األحالف العشائرّية وهي املّتحدة حتت رايٍة واحدٍة ( 62)
التحالفات  ضّد  وأمواهلا  أراضيها  عن  للّدفاع 
العشائرّي  النسيج  يف  موجودٌة  األخرى،  العشائرّية 
العراقّي وقد فرضته العوامُل االجتامعّية مثل البحث 
عن القّوة وامَلنَعة ضّد اآلخر، أو العوامل االقتصادّية 
مع  الصغرية  العشائر  كاندماج  واالستقرار  للعيش 
وهذا  واحد،  مشرتٍك  مصرٍي  حتت  الكبرية  العشائر 
والثراء  التنّوع  الكربالئّية من  العشائُر  به  امتازت  ما 
واملسعود  ِحَسن  )بنو  منها  عشائر  فثالث  الَقَبيّل، 
البداوة  من  الَقَبيّل  التطّور  مرحلة  َعرَبت  واليسار( 
من  فكانت  )الزَكاريط(  أّما  الّريف،  مرحلة  اىل 
العشائر البدوّية الساكنة يف اجلهة الغربية من كربالء، 
األوسط  الفرات  من  عشائر  قدوم  ذلك  عن  فضاًل 
كن يف األرايض الكربالئّية للعيش واالستقرار  والسَّ
الَقَبيّل  التنّوع  هذا  وزاد  وامَلنَعة،  القّوة  عن  والبحث 
يف  دخلت  وإن  أصيلة  عراقّية  عشائر  امتصاص  من 
الرئيسة،  األربع  العشائر  مع  العشائرّية  االئتالفات 
والزميل  العَكابات  عشائر  املثال:  سبيل  عىل  منها 
التي  واخلنافسة  والبوحويمد  والنصاروة  والعكبة 
هلا  وكان  املسعود  عشرية  مع  حتالٍف  يف  َدَخلْت 
عن  للدفاع  العشائرّي  االحّتاد  راية  يف  ف  مرشِّ دوٌر 
هلم  حُيسب  فَأَخذ  املوّحد  ائتالفهم  وتعزيز  أراضيها 
ميزر  السالم  عبد  الواحدة.  القوّية  العشريِة  حساُب 
مكتبة  العرب،  بعض  أنساب  يف  املؤّثل  املسعودي، 
2007م،  بريوت،  والنرش،  للطباعة  احلرّية  ومركز 

ص506-501. 

(63 ) Colonial Office)C. O( 696/1. Iraq Administration 
 Report 1914-1932 Vol. 1 1914-1918.

 Administration Report of Baghdad Wilayat.

 Karbala Administration )Oxford. Archive

 Edition. 1992( P. 471.
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الملخ�ض

سامهت كربالء االرض واالنسان بدور بارز يف اندالع ثورة 1920 يف العراق واملسامهة يف صنع مسارها 
ونتائجها. 

العراقيني يف  الوطني وتنشيط مهة  الوعي  اثارة  املقدس يف  الثوري  املقدسة برتاثها  فقد سامهت االرض 
املطالبة بحقوقهم الوطنية املرشوعة من جانب وسامهت يف متويل الثورة باملادة االولية هلا من رجال القبائل 
يف  واالداري  العسكري  الربيطاين  الوجود  مقاومة  عمليات  خالل  احلريب  اجلهد  لتمويل  االموال  وبعض 

العراق. 

غري بعيد ما سبق عن تعاضد جهود املرجعية العلمية املمثلة بالشريازي قيامه بدور مزدوج يف اثارة الوعي 
العشائر  زعامء  مع  متتالية  اجتامعات  عرب  الثورة  يف  اجلهاد  حلركة  الثوري  العمل  وتنظيم  والديني  الوطني 

وشخصيات كربالء واملدن املهمة املجاورة بغض النظر عن االنتامء الديني او الطائفي. 

ادت وفاة الشريازي يف 17آب/1920 اىل اضعاف القدرة التنظيمية للثورة ودور كربالء فيها متزامنا مع 
تقلص القدرات القتالية للثوار النعدام الدعم اخلارجي وعدم وجود بدائل حملية وبخاصة ما يتعلق بتوفري 
االسلحة واالعتدة مقابل زيادة التعبئة العسكرية الربيطانية وتفوقها القتايل عىل العراقيني السيام بعد حتررها 

من عبء العمليات القتالية خالل احلرب العاملية االوىل. 

ادى تويل الشيخ االصفهاين ومقره النجف اىل تضاؤل دور كربالء التنظيمي يف ثورة العرشين مقرتنا مع 
تراجع القدرات القتالية للثوار اىل حتول قادهتا اىل اخليار السلمي واملسامهة يف اقامة احلكم امللكي وتتويج 

االمري فيصل ملكا عىل العراق يف 23 آب/1921. 
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Abstract

The city of Karbala had  suffered a lot in its  administration and economic activities, especially 
in its rural districts throughout a long period of its  modern history.

The political developments in Iraq during the  late Ottoman era and the beginning  of the 
British control help to generate political and administrative vacuum due to the withdrawal of 
civilian and military Ottomans staff and their departments. 

Many factors contributed to gather the popular efforts in order to organize revolution 
especially  by the religious leader  Imam Mohammad Riza Al Shirazy  who called for armed 
methods to gain Iraqi Rights.

Tribes leaders contributed in many conferences to regulate the preparatory work to declare 
the 1920 revolution by gathering weapons, men and money.

The death of   Imam Mohammad Riza Al Shirazy  in August 17, 1920 created a vacuum in 
the revolutionary leadership which led Karbala to change their  local government instead of  
local congress.

The weakness of the revolution led the popular effort to focus on the political side to establish 
a notional government ruled by Prince Faisal  as a king of Iraq in  August 23, 1921.
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المقدمة 

الوعي  تطور  اىل  االوىل  العاملية  احلرب  ادت 
الوطني والقومي يف العراق غرية من الدول التي 
الرغم  وعىل  اخلارجية.  للسيطرة  خاضعة  كانت 
وبالتايل  اسالمية  دولة  العثامنية  الدولة  كون  من 
التي فرضت  بالرابطة  كانت تشرتك مع العراقيني 
أن  إال  اجلانبني،  بني  كثرية  مفاهيمية  مشرتكات 
جعلها  احلنفي  املذهب  العثامنية  الدولة  اعتامد 
يف  يتبنى  الذي  العراق  مع  مذهبية  فاصلة  تعيش 

اغلبه املذهب اجلعفري االثني عرشي. 

العثامنية  الدولة  تبني  الطائفي  الــرشَخ  ق  عمَّ
التاميز  فرض  والــذي  الطوراين  القومي  املفهوم 
القومي االستعالئي عىل العراق العريب واضعاف 
الرابطة الدينية التي تربط العراق بمحيطه العثامين 
التخلف  الرشخ  ذلك  يف  زاد  القوميات،  املتعدد 
العثامين الذي أضعف قدرة العراقيني عىل استيعاب 
عىل  والقدرة  جهة  من  احلضاري  التقدم  آليات 
مقاومة الغزو الغريب للوطن العريب بام فيه العراق 
نظر  يف  العثامنية  السيطرة  قيمة  من  قلل  ما  وهو 
التخلف  مسؤوليتي  حتميلها  وبالتايل  العراقيني 

والغزو الغريب. 

من  التخلص  يف  العراقيني  فــرصــة  حــانــت 
العثامنيني  عىل  الربيطانية  القوات  تفوق  العثامنيني 
واضحا  فراغا  ولد  ما  وهو  العراق  من  وطردهم 

العراقية  املصالح  بطريقة ختدم  كان البد من سده 
تلك  لكن  والوطنية،  الذاتية  املصالح  حتقيق  يف 
الرغبات جوهبت بالوجود الربيطاين بكل ما يمثله 
من قوة عسكرية واختالف عقائدي مع العراقيني. 

املدن  اعطاء  يف  العقائدي  االختالف  ساهم 
واضحا  دورا  والنجف  كربالء  السيام  املقدسة 
الربيطانيني  ضد  اندلعت  التي  الثورة  قيادة  يف 
مكون  حتالف  الثورة  تلك  قاد  وقد   ،1920 عام 
العشائر والقبائل وعلامء  بشكل اساس من زعامء 
القوة  بينها  من  العوامل  من  نتيجة جمموعة  الدين 
العالية  التنظيمية  وقدرهتا  للقبائل  العسكرية 
ووجود قادة كفوئني فيام كان االمر بالنسبة لعلامء 
الدين املكانة السامية يف نفوس العراقيني وتغلغلهم 
عىل  سيطرهتم  مع  العشائرية  املنظومات  داخــل 

التعليم لندرة التعليم الرسمي العثامين. 

الــفــرات  ــط  وس موقعها  كــربــالء  دور  ــزز  ع
عىل  ترشف  التي  العلمية  للحوزة  املوايل  األوسط 
ترسيخ اإلجتاه العقائدي املوايل ألهل بيت النبوة،  
 30 يف  اليزدي  كاظم  حممد  الديني  املرجع  ووفاة 
نيسان/ 1919م وحضور الكثري من الّشخصيات 
والزعامات الدّينية والعشائرية من خمتلف املذاهب 
الربيطانيني  ملقاومة  األرشف   النجف  مدينة  إىل 
وله  الشريازي  تقي  حممد  الدينية  املرجعية  وتوىّل 
الدينّية  ملكانته  ليس  الوطنية  احلركة  يف  مكانته 
فقط، بل لعالقاته مع العشائر وفهمه ملسار العمل 
حاسمة  مواقف  وتبنيه  السياسية  والعالقات 

وواضحة جتاه مستقبل العراق السيايس. 
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لعبت كل تلك العوامل دورا اساسًا يف الدور 
الدور  يف  اكــان  ســواء  العرشين  لثورة  التنظيمي 
العسكرية طيلة  العمليات  ام خالل  التمهيدي هلا 
واالداري  السيايس  للبناء  التمهيد  او  الثورة  فرتة 
السيايس  النظام  وتأسيس  الثورة  بعد  ملا  للعراق 

العراقي امللكي. 

اأوًل: دور كربالء في التمهيد لثورة الع�شرين 

العراقية:

إعالن  باجتاه  العراقية  ــوات  األص تزايد  بعد 
وجهتا  كربالء  مدينة  يف  ظهرت  املسلَّحة،  الثورة 
االحتالل  مع  التعامل  كيفية  حول  خمتلفتني  نظٍر 
األعىل  الّديني  املرجع  قبل  من  األوىل  الربيطاين، 
إعقاد  إىل  فيها  دعا  اليزدي)1(  كاظم  حممد  السيد 
الثانية عىل رضورة  أّكدت  بينام  السلمية  املعارضة 
بريطانيا  جتاهل  أثــر  املسلَّحة  القوة  استخدام 
متأّثرة  الوطنية)2(،  احلركة  قدمتها  التي  املطالب 
بتصاعد املد التحرري العريب ضّد سياسات ونوايا 
اهليمنة  وفرض  املنطقة  باستعامر  وفرنسا  بريطانيا 
املبارشة عليها والتي جوهبت بالثورة املرصية عام 
1919 ومعركة ميسلون يف سورية كام كان للثورة 
1918م  عام  االرشف  النجف  مدينة  يف  العراقية 
املستعمر  تكّبدها  التي  والبرشية  املادية  واخلسائر 
املسّلح  الكفاح  فكرة  تعميق  يف  دورًا  الربيطاين 

ملواجهة املحتل)3(. 

ضّد  الــســالح  محــل  يف  الرغبة  ــّدة  ح مــن  زاد 
عىل  ُفرضت  التي  الــرضائــب  ثقل  الربيطانيني 

العراقّيني بام فيهم سّكان كربالء وتصاعد الكراهية 
الصفة  اجلانبني  بني  العالقة  اختــاذ  بعد  ضّدهم 
العقائدية بني مسلمني وكّفار أي انه يمكن اجلمع 
املسيحية)4(، غري  بني اإلسالم والسيطرة األجنبية 

بعيد عن قضية االحتالل واالستقالل والتحّرر. 

وفاة  الوطنية  احلركة  تنظيم  تريع  يف  ساهم 
املرجع الديني حممد كاظم اليزدي يف 30 نيسان/ 
الّشخصيات  مــن  الكثري  وحــضــور  1919م 
خمتلف  )مــن  والعشائرية  الدينية  والــزعــامــات 
مثَّل  بام  األرشف(  النجف  مدينة  إىل  املــذاهــب 
املواقف  وتنسيق  الوطنية  األوارص  لتعزيز  فرصة 
حممد  باختيار  عّززها  الربيطانّيني)5(،  ملواجهة 
تقي الشريازي رمزًا للحركة الوطنية ليس ملكانته 
الدينّية فقط، بل لعالقاته مع العشائر وفهمه ملسار 
العمل والعالقات السياسية وتبنيه مواقف حاسمة 

وواضحة جتاه مستقبل العراق السيايس. 

عىل  الرتكيز  يف  التحّوالت  تلك  دور  اتضح 
سعى  إذ  الربيطانيني،  مع  العالقة  إشكالية  حّل 
املرجع  باعتباره  الشريازي  ومنهم  الدين  علامء 
األعىل إىل تنظيم احلياة السياسية والبناء التنظيمي 
العثامين  االنسحاب  بعد  الوليدة  العراقية  للدولة 
عليها  متَّفق  راسخة  صيغة  عىل  االستقرار  وعدم 
االمتعاض  زيادة  مع  والربيطانيني  العراقيني  بني 
تعارضها  نتيجة  الربيطانية  السياسة  من  الشعبي 
تقرير  بحّق  الفكري  والتبشري  الّشعبي  الوعي  مع 
للسيطرة  خاضعة  كانت  التي  للشعوب  املصري 

العثامنّية. 
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أّدت كربالء دورًا اساسيًا يف التهيئة للثورة بعد 
تّذمر العراقيني من ُمقررات مؤمتر سان ريمو الذي 
وضع  بينها،  ومن  1920م   عام  نسيان  يف  عقد 
العراق حتت االنتداب الربيطاين، اذ استغل علامء 
ليوم  املوافق  رجب   27 يف  الرجبية  الزيارة  الدين 
16 نيسان/ 1920م أي قبل ثالثة أيام من انعقاد 
مؤمتر سان ريمو، اذ توافد الكثري من الشخصيات 
آل  الواحد  عبد  منهم  كربالء  إىل  القوية  الوطنية 
أبو  جعفر  املعروف  واملــالك  فتلة  آل  شيخ  سكر 
يف  سابق  ضابط  ــو  )وه خملص  ومــولــود  التمن 
امللك  مع  العريب  باجليش  والتحق  العثامين  اجليش 
العبودة وعيل  العبيد شيخ  فيصل االول( وخيون 
وقد  وغريهم  الدين(  علامء  من  )وهــو  الرشقي 
اليارسي  عزيز  السيد  نور  السيد  دار  يف  اجتمعوا 
التطورات  واخر  السياسية  البالد  بأمور  للتباحث 
عقدت  كام  العراق.  عىل  تأثريها  ومدى  االقليمية 
فيام بعد اجتامعات عّدة كان أوهلا يف الرابع من أيار 

1920م للغرض نفسه )6(. 

ُيالحظ من خالل االّطالع عىل أسامء املشاركني 
يف أن أغلبهم كان من الشخصيات املرموقة وذات 
والقدرة  االجتامعي  احلضور  أو  القبيل  النفوذ 
من  شخصيات  االجتامع  حرض  وقد  االقتصادية 
خمتلف الطوائف وأهم ما تقّرر يف االجتامع القيام 

بالثورة وحتقيق ما يأيت: -

أن جتعل كربالء مقّرًا تأسيسيًا جلمعية أسموها . 1
اجلمعية اإلسالمية مع إنشاء فروع هلا يف أنحاء 
املرجع  بيد  رئاستها  وتكون  املختلفة  العراق 

الديني حممد تقي الشريازي. 

يدعو . 2 الدّيني  املرجع  من  موقَّع  منشور  إصدار 
فيه إىل الوحدة والتضامن يف مواجهة التحديات 

القائمة. 

جعل يوم اجلمعة يوم عطلة رّسمية لقطع الّطريق . 3
الربيطانّيني الختيار يوم األحد توافقًا مع  أمام 
الربيطاين مع دعوة اجلميع الستغالل  االعتياد 
واخلطب  املنابر  عرب  احلامسة  إلثارة  اليوم  هذا 

الدينية استعدادًا للمواجهة املتوقَّعة)7(.  

وفداحة  زيـــادة  جانب  إىل  سبق  مــا  ــان  ك
الرضائب الربيطانية عىل القطاعات االقتصادية 
تأثريات  تصاعد  عن  فضاًل  املختلفة  العراقية 
والربيطانّيني  العراقّيني  بني  العقائدي  الّتضاد 
وهلذا ُعقدت سلسلة من االجتامعات كان أّوهلا 
دار  نيسان 1920م( يف  يف )27 رجب / 26 
وحرضه  النجف،  يف  اليارسي  علوان  السيد 
العديد من رجال احلركة الوطنية واإلصالحية، 
ومنهم عيل الرشقي وحسني كامل وآخرون )8(. 

إمكانية  إىل  االجــتــامع  يف  املجتمعون  تطّرق 
الربيطانيني وانقسموا  املسلَّحة ضد  بالثورة  القيام 
يقيض  اتفاق  إىل  توصلوا  ثم  ومعارض،  مؤيد  إىل 
استعداداهتم  اكتامل  حتى  الثورة  اعالن  بتأجيل 
املدين  بالعصيان  القيام  عىل  واتفقوا   ،)9( الالزمة 
هلا  التنظيمي  املركز  كربالء  جعل  قــرروا  ان  بعد 
مع الدعوة اىل توحيد الكلمة واملوقف يف مواجهة 
التحديات وجعل اجلمعة العطلة الرسمية لسكان 

املدينة وسكان املنطقة)10(. 

كام عقد اجتامع رسي منتصف شعبان 1338هـ 
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املوافق 4 أيار/1920م يف دار ايب القاسم الكاشاين 
لتدارس  الرشيف  احلسيني  للصحن  املــجــاور 
وأوامــر  تعليامت  ــدار  واص العراق  يف  ــاع  االوض
سيام  ال  أحتامالت  أي  ملواجهة  الدينية  القيادة  من 
اتسع فيه نشاط  )11( يف وقت  العالقة مع بريطانيا 

احلركة الوطنية العراقية. 

ومؤازرة االوساط الشعبية هلا مما شجع حرس 
االستقالل عىل اقامة مواليد نبوية وشعائر حسينية 
مشرتكة بني الشيعة والسنة يف اجلوامع واحلسينيات 
اإلمام  عزاء  مراسيم  واداء  النبوية  املدائح  لقراءة 

 .)12(احلسني

من  كــّل  الــّســادة  بحضور  االجــتــامع   ُعقد 
رضا  وحممد  زويــن  وهــادي  اليارسي  علوان 
طبيخ  ايب  وحمسن  الــعــوادي  وكاطع  الصايف 
وعبد الواحد آل سكر وجمبل الفرعون وعلوان 
احلاج سعدون وعباس احلسني ومرزوك العواد 
ايب  وشعالن  العطية  وشعالن  اجلرب  وشعالن 
العديد  عن  فضاًل  احلرجان  وغثيث  اجلــون 
والوطنّية  العشائرّية  والّزعامات  القيادات  من 
اقترص  الري  االجتامع  لكن  الدين،  وعلامء 
عىل شخصيات حمدودة، خشية ترب القضايا 
املطروحة للنقاش ويف مقدمتها، توقيت اعالن 
الثورة ضد االدارة الربيطانية وإمكانية مدامهة 
قواهتا للزعامء املجتمعني والذين كان من بينهم، 
الدين  عبد الوهاب آل وهاب وحممد عيل هبة 
اخرى  شخصيات  مع  الّشهرستاين  احلسيني 
احلسون  وطليفح  العلوان  عمر  منهم  كربالئّية 
الكريم  وعبد  املرهد  ورشيد  القنرب  ومهدي 

العواد وغريهم  وقد تم اختيار مخسة أشخاص 
الشريازي  املرجع  ملفاحتة  احلارضين  بني  من 
عبد  الشيخ  من  كل  وهم  الّثورة  إعالن  بشأن 
والسيد  التمن  ايب  وجعفر  اجلزائري  الكريم 
اليارسي والشيخ  اليارسي والسيد علوان  نور 
عبد الواحد آل سكر)13(، وفعاًل ذهبوا إىل بيت 
أن  فأجاهبم  بنّيتهم  وأخربوه  الشريازي  الشيخ 
للعشائر  تكون  ال  أن  وأخشى  ثقيل  »احِلْمل 
لكنهم  املحتّلة«  اجليوش  مع  للمحاربة  قابلية 
أكدوا له قدرهتم عىل ذلك عندها استفر منهم 
عن إمكانيتهم يف حفظ النظام،  فأكدوا له بأن 
بوسعهم  ما  سيبذلون  واهنم  منها  البد  الثورة 

حلفظ النظام وتوفري راحة العموم )14(. 

يف  الوطنّية  للحركة  التنظيمي  العمل  ُعّزز 
نرش  بعد  العراقية   املــدن  من  وغريها  كربالء 
الصحف يف   أيار/ 1920م قرار احللفاء وضع 
العراق حتت االنتداب الربيطاين والتي أعطت 
املقاومة ضّد  الوطنية احلجة يف تصعيد  احلركة 
الوجود الربيطاين )15(، تزامن ذلك مع إطالق 
الشعب  اىل  رسميًا  بالغًا  الشريازي  املرجع 
بغداد  يف  إخوانكم   )إن  فيه:  جــاء  العراقي 
فيام  اتفقوا  قد  وكربالء  والنجف  والكاظمّية 
بينهم عىل  االجتامع والقيام بتظاهرات  سلمّية 
وقد قامت مجاعات كبرية بتلك التظاهرات مع 
املحافظة عىل االمن طالبني حقوقهم املرشوعة 
العراق إن شاء اهلل بحكومة  املنتجة الستقالل 
وناحية  قطر  كّل  يرسل  بأن  وذلــك  إسالمية 
للمطالبة  وفـــدًا  بــغــداد  الــعــراق  عاصمة  إىل 
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أنحاء  من  سيتوجهون  الذين  مع  متفقًا  بحّقه 
فالواجب  بــغــداد  إىل  قــريــب  عــن  الــعــراق 
هذا  يف  إخوانكم  مع  االتفاق  عليكم... 
الرّشيف(()16( وقد ُسلَِّم هذا البالغ إىل  املبدأ 
جعفر ايب التمن من قبل حممد باقر الشبيبي وقد 
طبعت مجعية حرس االستقالل نسخًا كثرية منه 
وتّم نرشها يف مناطق العراق املّهمة منها بغداد 
العراق  وانحاء  والنجف  وكربالء  والكاظمية 

املختلفة )17(. 

هبادر  خان  حممد  املــريزا  يستطع  مل  باملقابل 
احلد  كــربــالء،  يف  السيايس  احلــاكــم  مــعــاون 
الثّوار  بوجه  الوقوف  او  الثورّية  الــروح  من 
املدينة  أصبحت  عندها  كربالء،  من  فانسحب 
الثورة  علم  رفعوا  الذين  الثوار  سيطرة  حتت 

العربية الكربى عىل مبنى البلدية )18(.  

شعبان  من  عرش  اخلامس  يف  آخر  اجتامع  ُعقد 
حرضه  وقد  الشريازي  الشيخ  دار  يف  ـــ  1338ه
التمن  أبو  وجعفر  اجلزائري  الكريم  عبد  السيد 
والسيد نور اليارسي وعبد الواحد السكر وشعالن 

أبو اجلون وهادي زوين وشعالن اجلرب)19(. 

وإن اختيار دار الشريازي مكانًا لالجتامع هدفه 
وجتنّب  الربيطاين  االستخباري  اجلهد  تشتيت 
وصول  حــال  يف  الوطنّيني  الزعامء  كــّل  اعتقال 

القّوات الربيطانّية إليهم. 

الــثــورة،  اعــالن  الــثــاين مــع  ناقش االجــتــامع 
الثوار  حمافظة  بإمكانية  تطمينات  عىل  احلصول 
انطالق  عند  والنظام  االمن  عىل  الزعامء  السيام 

االستعداد  احلارضين  تعّهد  وبعد   .)20( الثورة 
املرجع  بارك  االمن  عىل  املحافظة  عىل  والُقدرة 
نياتكم  هذه  كانت  ))اذا  بالقول  ذلك  الشريازي 
اليوم  تعهداتكم، اهلل يف عونكم(()21(  ويف  وهذه 
التايل واملوافق 16 شعبان /1338هـ عقد اجتامع 
يف دار السيد علوان اليارسي يف حملة باب السالملة 
االول  االجتامع  يف  املشاركون  حرضه  كربالء  يف 
اذا  السلمية  باملطالبة  االستمرار  عىل  فيه  اتفقوا 
تسليم  الرافض  موقفهم  عىل  الربيطانيون  ارص 
ذهب  االجتامع   هناية  ويف  العراقيني،  اىل  السلطة 
املجتمعون اىل مرقد االمام احلسني وأقسموا 
 احلسني اإلمام  وبقدسية  بالقرآن  فردًا  فردًا 
عىل أداء األمانة للتخّلص من االحتالل الربيطاين. 
وتم اداء القسم بإرشاف السيد عبد الوهاب أحد 
وجوه كربالء البارزين وكام تعّهدوا بالعودة جمّددًا 
للتداول بشأن السبل املثىل للتخّلص من االحتالل 

الربيطاين)22(. 

سعى الكربالئيون خالل تلك املدة إىل توحيد 
الصف الوطني ضّد الربيطانيني وذلك باستقطاب 
الشخصيات البارزة يف بغداد لالنضامم إىل الصف 
الربيطاين  لألحتالل  والرافض  املقاوم  الوطني 
األساس  والسيايس  اإلداري  املركز  باعتبارها 
فضاًل  الديمغرايف،  حجمها  وكــرب  الــعــراق  يف 
وجتاوز  االجتامعي  البناء  مَلَلمة  اىل  الّسعي  عن 
يف  الربيطانية  اخلطط  وإفشال  الطائفية  االنتامءات 

إثارة الرصاع الطائفي من خالل:

وشيوخ . 1 علامء  والسيام  العراق  زعامء  إدراك 
العشائر قوة اإلدارة الربيطانّية وتفّوقها احلاسم 
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قياسًا بالقدرات العراقية املحدودة. 
الطائفّية . 2 النعرة  إلثارة  بريطانية  مساٍع  وجود 

إلضعاف قدرات العراقيني وتشتيت جهودهم 
السياسّية واإلدارية. 

استغالل اخللفّيات االجتامعية لإلدارة العثامنية . 3
إلثارة االحقاد بني العراقّيني عرب اإلحياء بوجود 
وسنة  العثامنّيني  بني  سابق  عقائدي  د  توحُّ
العراق والّسعي إلثارة الرصاع عىل الّسلطة بني 

طوائفه. 
الّسعي إىل إنشاء نظام سيايس قائم عىل أساس . 4

التوفيق بني الرتاث واملعارصة بني رؤى احلوزة 
العلميّة والفكر الغريب أي تكوين نظام سيايس 
العراقية  الّدولة  وحدة  بني  التوفيق  عىل  قادر 

ومكونات املجتمع العراقي. 

راسل علامء الدين يف كربالء بعض الشخّصيات 
املهّمة يف بغداد وألويه أخرى منهم جعفر أبو التمن 
والشيخ أمحد الداود وعدد من شيوخ العشائر)23(، 
ترسيخ  مع  الّطائفية   انتامءاهتم  عن  النظر  بغض 
حرس  مجعية  مــع  املــواقــف  وتنسيق  التحالف 
كان  التي  االتصاالت  خالل  من  االستقالل)24(، 
األعىل  املرجع  نجل  الشريازي  رضا  حممد  جُيرهيا 
ل  وحممد باقر الشبيبي وجعفر ابو التمن)25( مما شكَّ
خلفية تنظيمية جيدة ملا حصل من عمليات حربّية 
الوطنيني  من  الكثري  أنظار  كانت  فيام  بعد،  فيام  
العراقّيني متجهة إىل كربالء باعتبارها املركز الديني 
االعىل  الديني  املرجع  مقر  يضم  والذي  االساس 
ضد  الثورة  النــدالع  ومساندته  الوقت  ذلك  يف 
الربيطانيني وما أّدى إىل تريع اندالعها عمليات 

االعتقاالت التي طالت جمموعة من الشخصيات 
بعض   ضّد  اوامــر  بينها  من  كان  واملهمة  البارزة 
سكنة كربالء منهم الشيخ حممد رضا نجل الشيخ 
شاه  وحممد  كمونة  ــادي  ه والشيخ  الــشــريازي 
اهلندي وعبد الكريم آل عواد وعثامن احلاج علوان 
وعمر احلاج علوان وعبد املهدي قنرب وأمحد القنرب 
أبو  كاظم  والشيخ  الطباطبائي  عيل  حممد  والسيد 
آذان وإبراهيم ابو والدة والسيد امحيد البري ونفيهم 

اىل جزيرة هنجام  يف 22 حزيران/1920م)26(.  

نسبة  امتعاض  ــارة  إث يف  السياسة  تلك  أّدت 
الشيخ  اقتنع  عندها  العراقي،  الّشعب  من  عالية 
أن  يمكن  ال  الربيطانية  السياسة  أن  الشريازي 
يف  وآماله  العراقي  الّشعب  طموحات  مع  تلتقي 
ستؤدي  فإهنا  استمّرت  وإن  واالستقالل  التحّرر 
الوطنية  للحركة  التنظيمي  البناء  عىل  القضاء  اىل 
ب زعامء تلك احلركة ورجاالهتا املهّمني   نتيجة تعقُّ
مطالبة  ان  فيها  جاء  التي  اجلهاد  فتوى  فأصدر 
و))وجيــب  عليهم،  واجــب  باحلقوق  العراقيني 
واالمن،  السلم  رعاية  مطالبهم  ضمن  يف  عليهم 
امتنع  اذا  الدفاعية  بالقوة  التوسل  هلم  وجيــوز 

االنَكليز من قبول مطالبهم(()27(. 

وعمليات  للثورة  ــداد  اإلعـ حركة  انتقلت 
املقاومة إىل أطراف كربالء وامتداداهتا يف الفرات 

االوسط ملجموعة من االسباب من بينها: 

صغر حجم املدينة قياسًا بأطرافها وهو ما قلَّص . 1
فرص املناورات احلربّية من املدينة ضّد القّوات 

الربيطانية. 
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تسابق العراقيون وحتديدًا سّكان األرياف ذوو . 2
االنتامءات العشائّرية ومن امللتزمني بتوجيهات 
املرجعية إىل مقاومة الوجود الربيطاين مدفوعني 

بفتوى املرجعية وتصاعد احلس الوّطني. 
عىل . 3 حصلت  التي  التنظيمية  االتفاقات  تطبيق 

موافقة املرجعّية والتي انعكس بعضها يف عقد 
أحد االجتامعات املتأّخرة يوم 28 حزيران أي 
قبل يومني فقط من االندالع الفعيل والرسمي 

لثورة العرشين. 

مضيف  يف  حزيران   28 يف  آخر  اجتامع  وُعقد 
الشيخ عبد الكاظم آل فرعون يف املشخاب بعيدًا 
من  تزيد  أخــذت  والتي  الربيطانينّي  أعــني  عن 
مقاومة  يف  النشطة  للعنارص  ومراقبتها  ضغطها 
كبري  عدد  حرضه  العراق  يف  الربيطاين  الوجود 
حمسن  امثال  واملدنية  العشائرية  الشخصيات  من 
آل  هنني  منهم،  زيــاد  آل  من  وشيوخ  طبيخ  ايب 
املَكوطر  هادي  والسيد  مريع  آل  وجــّري  حنون 
املشخاب  من  اليارسي  نور  والسيد  الشنافية  من 
االخرية  االستعدادات  مناقشة  فيه  متت  وغريهم 

للتعامل مع االوضاع القائمة.

حمسن  السيد  وصــل  االجتامع  انعقاد  واثناء 
السيد عيل اليارسي ومعه كتاب ورسائل من علامء 
الدين يف النجف كلفوه بنقلها اىل رؤساء العشائر 
ــط،  األوس الــفــرات  يف  املتنفذة  والشخصيات 
بعض  اىل  رسائل  املجتمعون  بعث  جانبهم  من 
بفتوى  إلعالمهم  حجيم  بني  بينهم  من  العشائر 
السلمية   املطالبات  جــدوى  لعدم  الثورة  اعــالن 
القيام   ورضورة  بالقوة  اال  تؤخذ  ال  احلقوق  ألن 

حددوا   أن  بعد  والتموينية،  العسكرية  بالتعبئة 
الثالث من متوز موعدًا النطالق الثورة)28(، لكن 
طبيعة األحداث التي جرت مع شعالن ايب اجلون 
حزيران  من  الثالثني  يف  الثورة  بإعالن   عجلت 

1920م.

لثورة  التخطيط  يف  كبريا  دورا  كربالء  لعبت   
عدة  ألسباب  الثورة  اندالع  بعد  ازداد  العرشين 

منها:  

تقي أ.  املريزا حممد  الكبري  املرجع   وجود 
وقيامه  القيادي  املركز  وتوليه  الشريازي فيها 
املشاركني  العشائر  زعامء  من  مع  بالتنسيق 
الربيطانية  القوات  ضد  العسكري  العمل  يف 
قام هبا علامء  التي  للجهود  تتويج  املحتلة وهو 
الدين من السنة والشيعة يف املدارس واجلوامع 
الدور  الوطنية  املشاعر  تأجيج  يف  واحلسينيات 
طبقة  إن  بالقول:   ويلسن  به  اعرتف  الذي 
يف  الزعامء  مع  تتنافس  كانت  الّدين  رجال 
مناشدة اجلامهري عىل ُأسس دينية وطنية وحّثها 

عىل استئصال شأفة االحتالل العسكري)29(. 
موقع املدينة الوسط وقرهبا من ساحات القتال ب. 

واخلطوط االساس ملسار القوات وطرق متوينها 
من بينها املسيب والنّجف األرشف)30(. 

والجهادي  التنظيمي  كربالء  دور  ثانيًا: 

خالل ثورة الع�شرين:

يف  العرشين  لثورة  األوىل  الرّشارة  اندالع  بعد 
الرسائل  وصلت  حزيران/1920م  من  الثالثني 
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فيها  طالبت  وذلــك  متوز   1 يوم  يف  الرميثية  إىل 
عشائر املنطقة إخراج شعالن ايب اجلون من سجن 
الراي احلكومي )31(. نتج عن مواجة مسلحة بني 
شعالن  الشيخ  يتزعمها  التي  الظوامل  قبيلة  رجال 
دائرة  توسعت  الربيطانية،  والقوات  اجلون  ابو 
أن  ويبدو  بريطانية  تعزيزات  بعد وصول  الرصاع 
سبب التأّخر جاء نتيجة لعوامل بينها، عدم كفاية 
التسليح للقبائل املوجودة بعيدا عن كربالء السيام 
برضورة  الثاين  متثل  فيام  وضواحيها  النجف  يف 
الثالث  كان  بينام  بينها  العسكري  اجلهد  تنسيق 
املتمثل  اإلستخباري  اجلهد  تنظيم  عىل  العمل 
تلك  مسار  وتتبع  الربيطانية  األهــداف  بتحديد 
القوات وأماكن جتمعها األساس وطرق معاجلتها 
سعى املرجع ملنع وقوع كارثة االستفراد الربيطاين 
الربيطانيني   لدى  بالتوسط  حجيم،  بني  بقبيلة 
ورئيس اإلدارة الربيطانية يف بغداد ويلسن إليقاف 
مناطق  من  الربيطانية  القوات  وسحب  القتال 
القتال وإعالن العفو وإعادة املنفيني، لكن ويلسن 
حمّماًل  الــشــريازي  املرجع  وفــد  استقبال  رفــض 
عمليات  عرب  العسكرية  العمليات  مسؤولية  إياه 
املسؤوليات  بعض  وتويل  اجلهاد  عىل  التحريض 
العراقي  املجتمع  بني  بالعالقة  اخلاصة  التنظيمية 
والوجود الربيطاين  يف العراق قائاًل هو الذي بذر 
البذرة وهذا يوم حصادها)32(، من دون ان يدرك 
ان هذا الرد ستكون نتائجه عكسية عىل الربيطانيني 
ألن العشائر العراقية ستعمل عىل توحيد جهودها 

القتالية ملواجهة املحتل. 

مع  التعامل  يف  الــشــريازي   املرجع  ــادن   هُي مل 

طبيعة السياسة الربيطانية مع معرفته لفارق القّوة 
املتامسك  املوقف  ذلــك  أن  ويبدو  اجلانبني  بني 
جاء نتيجة توّقع أن يؤّدي اتساع نطاق العمليات 
العسكرية اىل تشتيت اجلهد العسكري الربيطاين، 
القضية  جممل  مع  بالتعامل  موقفه  جاء  هنا  ومن 
بالرتخيص  والسياسية  العسكرية  بجوانبها 
و»عليهم  الواجبة  باحلقوق  باملطالبة  للعراقيني 
وجيوز  واالمن،  الّسلم  رعاية  مطالبتهم  ضمن  يف 
هلم التوّسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع االنَكليز عن 
قبول مطالبهم«)33(، وقد استجاب العراقيون هلذه 
وطنيًا  واجبًا  املحتل  مقاومة  جعلت  التي  الفتوى 

ودينيًا. 

قطعات  حتّركت  ــداث  األح لتطّور  استجابة 
عسكرية بريطانّية لقمع قوّات العشائر التي بدأت 
تفرض سيطرهتا عىل املوقف يف مناطق خمتلفة من 
العراق السيام يف الفرات األوسط وإعالن الثورة 
صخري  أيب  ملــدن  الــثــوار  ــارصة  وحم املشخاب  يف 

والّشامية والكوفة )34(. 

بعد سلسلة من املعارك بني القوات الربيطانية 
بعض  عىل  الّسيطرة  بأمهية  الّثوار  شعر  والّثوار 
ــداد  االمـ عمليات  لتسهيل  املــهــّمــة  املــنــاطــق 
ــدادات  إم طــرق  وقطع  اللوجسّتية  واخلــدمــات 
تقّدمت  وفعاًل  وحتّركاهتا.  الربيطانية  القّوات 
عىل  للسيطرة  العراقية  املسلحة  الفصائل  بعض 
الربيطانية  القوات  لكن  وكربالء،  اهلندية  سّدة 
حصانة  بسبب  السدة)35(،  عىل  بالسيطرة  سبقتها 
الربيطاين عىل  العددي  الربيطانية والتفوق  املواقع 
القوات العراقية املهامجة. اتضحت أمهية املقرتبات 
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وطرقها  هبا  الّثوار  ومعرفة  كربالء  ملدينة  الريفّية 
سعت  التي  الربيطانية  للقوات  بالرتّصد  النيسمية 
قامت  اثرها   وعــىل  واحتالهلا،  كربالء  ملهامجة 
مرزوك  الشيخ  بقيادة  املرابطة  العشائرية  القوات 
القوات  بمهامجة  احلسينية  العواد عىل  ضفتي هنر 
الربيطانية اثناء مرورها باملنطقة متجهة اىل كربالء 
بالربيطانيني خسائر كبرية وأجربهتم  أوقعت  وقد 
عىل الرتاجع  فاستغّل الثوار ذلك التقهقر للتقّدم 
والّسيطرة عىل مدينة كربالء فقد أوعز الشيخ عبد 
9/آب   يف  اليارسي  علوان  والسيد  سكر  الواحد 
إىل جمموعة من الّثوار بالتنسيق مع بعض القوات 
وفعاًل  لتحريرها  كربالء  مدينة  داخل  املوجودة 
استطاعت تلك القّوات دخول املدينة وأرس محيد 
خان بن أسد خان احلاكم السيايس الربيطاين فيها 
وإرساله اىل اهلندية الحتجازه هناك )36(، وهو ما 
مثَّل انتصارًا واضحًا للثوار ورضبة قوية للقوات 
الربيطانية، مما رفع من معنويات الثوار وعّزز من 

وضعهم اإلجتامعي واملساندة اجلامهريية هلم. 

اجلامهريي  والدعم  الّسابقة  االنتصارات  أّدت 
وتنسيق  كربالء  مدينه  يف  اإلدارة  لتنظيم  للثّوار 
التزمت  أن  بعد  فيها  واإلدارية  العسكرية  أعامهلم 
العمليات  ملسار  احلذر  الرتّقب  موقف  البداية  يف 
حدثت  التي  الرارنجية  معركة  بعد  ولكن  احلربية 
إىل  االنضامم  كربالء  1920قــررت  25 متوز  يوم 
الثورة حيث اجتمع رؤساء البلدة بمعاون احلاكم 
السيايس حممد خان هبادر وطلبوا منه تسليم كّل ما 
لديه من صالحيات إىل هيئة وطنية ينتخبها رؤساء 
البلدة فطلب منهم حممد خان امهاله ليومني)37(. 

يبدو أن حممد خان هبادر قد وقع أمام ضغطني 
وتقوده  تسانده  الشعبي  الضغط  هــو  األول، 
من  لدهيا  ما  بكّل  والعشائرية  الّدينية  املرجعّيات 
بالقدرات  الثاين  متثل  بينام  اجتامعي،  وتأثري  نفوذ 

العسكرية الربيطانّية ونفوذها السيايس. 

الّصعب حممد خان هبادر  الّسابق  املوقف  دفع 
رؤســاء  عىل  املهلة  خــالل  االلتفاف  حماولة  اىل 
لكن  املدينة،  رشطــة  مدير  مع  باالتفاق  البلدة 
حماولته فشلت عندئذ التجأ مع حممد أمني ومعهم 
عريف باجليش الربيطاين لدار الشيخ حممد رشيد 
الصايف، بعدها تطوع الشيخ فخري كمونة بحامية 
ويف  بأمان)38(  املدينة  من  بإخراجهم  وقام  الثالثة 
ووجهاؤها  البلدة  ــاء  رؤس اجتمع  التايل  اليوم 
بالشيخ الشريازي وقرروا  تشكيل جملسني إلدارة 
عىل  اإلرشاف  مهمتهام،  ووطني  شعبي  املدينة 
املوّظفني  وتعيني  فيها  الرضائب  وجباية  املدينة 
والرّشط)39(، فضاًل عن تشكيل ثالثة جمالس هي:

من . 1 جمموعة  من  تألف  وقد  العلمي  املجلس 
يف  الّدعوة  بّث  ووظيفته  الّدين  علامء  كبار 
املناطق املختلفة ودعوة العشائر والشخصيات 
املهّمة واملواطنني اىل دعم الثورة واملسامهة فيها 

كّل حسب قدرته وإمكاناته املادية واجلسدية. 
جملس مجع اإلعانات للمعوزين من الثّوار وقد . 2

رضا  وحممد  البزاز  عيسى  الّسادة  من  تألفت 
الزيني واحلاج حيدر  آل طعمة وأمحد  اهلل  فتح 

القصاب. 
الشؤون . 3 ادارة  وظيفته  )الوطني(  امليّل  املجلس 

االقتصادية واإلدارية عرب تعيني ُجباة الرضائب 
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والرشطة  واملوظفني  وموّزعيها  والرسوم 
من  وتألف  الصحية  املؤسسات  ومسؤويل 
الوهاب  وأمحد  طعمة  آل  الوهاب  عبد  السادة 
الددة  احلسني  وعبد  الطعمة  حسن  وحممد 
ثابت  آل  عيل  وحممد  الشهرستاين  وإبراهيم 
وهادي  عواد  آل  النبي  وعبد  اهلل  نرص  وحسن 
عبد  واحلاج  احلمريي   عيل  وعبد  احلسون 
حممد  وعيل  اهلل  جار  علوان  واحلاج  اهلر  ايب 
حممد  واحلاج  زنَكي  علوان  وعزيز  املنكوش 
الشهيب واحلاج حممد حسن ايب املحاسن، ومن 
االدارية  املواطنني  أمور  تسيري  االخرى  مهامه 
والقضائية وتأمني الطرق القريبة من كربالء مع 
املجلس كممّثلني  املحاّلت يف  مشاركة رؤساء 

عن حماّلهتم)40(. 
سمرمد . 4 تعيني  تّم  التشكيلة  هذه  وبموجب 

من  املسعود  عشرية  رؤساء  أحد  وهو  اهلتيمي 
خياالً  ثالثون  وبإمرته  للرشطة  رئيسًا  كربالء 
مدينه  يف  األمن  حلفظ  املشاة  من  ومخسون 
ليس  هبا  املحيطة  املناطق  وبعض  كربالء)41(. 
الكر  أسلوب  العتامد  بل  القوة،  عدد  لقّلة 
واملناورة  الربيطانية  والقوات  الثّوار  بني  والفر 
بني  توازن  وجود  لعدم  العشائرية  بالقّوات 
والعدد  بالعّدة  واملحتل  األرض  صاحب 

ونوعية األسلحة املستخدمة من اجلانبني. 

مرجعية  أثــنــاء  يف  املجالس  تلك  تأّسست 
حممد     تقي الشريازي ولكن بعد وفاته يف17 آب 
بحكومة  واستبداهلام  املجلسني  حّل  تّم  1920م 
التحّول يف أسلوب اإلدارة  مؤّقته، ويبدو أن هذا 
يف كربالء وطريقة التعامل مع التطّورات السياسية 

من  العوامل  من  جمموعة  عن  ناجتة  والعسكرّية 
بينها:

جاء النظام اإلداري األّويل وفق رؤية الّشريازي أ. 
زعامء  مع  وفكريًا  سياسيًا  متوافقًا  كان  الذي 
يف  اكان  سواء  الوطنية  احلركة  وقادة  العشائر 
كربالء ام يف املناطق التي تسري يف خط املرجعية. 

إىل ب.  احلاجة  إىل  الشريازي  شخصية  غياب  ادى 
لعدم  العشائر  لزعامء  القيادي  الدور  تفعيل 
والّزعامء  الّثوار  رؤى  بني  تام  تطابق  وجود 
واملرجعية اجلديدة أو عىل األقل عدم استشفاف 

رؤاها حتى تلك املرحلة. 
الدور ج.  لتفعيل  مستجّدة  إدارية  حاجات  ظهور 

اإلداري التنظيمي للمركز اإلداري لكربالء وما 
العملّيات  أن ختدم  مناطق ممكن  يتصل هبا من 
والسياسية  اإلدارية  حياهتا  وإدامة  العسكرية 

والسيام يف املناطق التي خضعت للثّوار. 
بعيدة د.  جديدة  إدارية  أنامط  إجياد  إىل  احلاجة 

)42( أو الرؤى والبناءات  عن املوروث العثامين 
فرضها  إىل  بريطانيا  سعت  التي  اإلدارية 
كربالء  تتجاوز  منها  املقدمة  ويف  العراق  عىل 
بناء  تأسيس  إىل  البسيطة  اإلدارية  اخلدمات 
قادر  املحّررة  للمناطق  واقتصادي  إداري 
وكسب  املواطنني  حياة  وإدامة  الّصمود  عىل 
حصول  إىل  الّشريازي  وفاة  أّدت  املعركة)43(.  
كربالء  مدينه  يف  ليس  وإداري  سيايس  فراغ 
شخصية   لفقدان  كّله  العراق  يف  بل  فحسب، 
السياسية  األوضاع  ترتيب  يف  قدرته  بمثل 
بالعشائر  القّوية  صلته  نتيجة  واالجتامعية 
ووجود تقارب بني توّجهاته وتوجهات الزعامء 
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إىل  احلاجة  تصاعد  مع  والسياسيني  الوطنّيني 
عىل  ُيرشف  كربالء  مدينة  يف  ف  مترصِّ تعيني 
التي  للخالفات  حساًم   والنظام  األمن  شؤون 
وشيوخ  رؤساء  بني  بالظهور  بوادرها  بدت 
فتّم  واملنصب،  الّسلطة  وراء  سعيًا  املدينة 
باختيار  األول1920  ترشين   6 يف  قرار  أختاذ 
حمسن  بالسيد  متثلت  مناسبة  وسطية  شخصية 

فًا  للمدينة)44(.   أبوطبيخ مترصِّ

تّم  الّثورة   عمر  من  االنتقالية  املرحلة  وخالل 
تأسيس حكومة انتقالية عىل قّمة هرمها املترصف 
نتيجة عدم استقرار املوقف  وليس حكومة كاملة 
علم  تصميم  ذلك  رافق  الثّوار،  لصالح  احلريب 
الوطني  احلــامس  تصاعد  اىل  أدى  مما  هلا  رسمي 
حكم  بتحقيق  اآلمــال  تصاعد  مع  املواطنني  بني 
الرصاع  عرب  الربيطانّية  الّسيطرة  عن  حر  مستقل 
العسكري بعد أن رغب السّكان حتقيقه بالوسائل 
السلمية)45( وقد حصلت هذه املستجّدات بعد أن 
متكن الثّوار حترير املناطق املمتدة من الّساموة حّتى 
كربالء  من  القريبة  الوند  اىل  والوصول  املسيب 
أوائل ترشين االول وتشكيل جملس حريب إلدارة 
حممد  الشيخ  رأسه  عىل  ُعني  العسكرية  العمليات 

العبطان شيخ اخلزاعل)46(. 

كربالء  عىل  السيطرة  اىل  الربيطانيون  سعى 
االداري  املركز  باعتبارها  االسرتاتيجية  ألمهيتها 
والقيادي والعقائدي للثورة، إال أن حماولتهم باءت 
العشائرية  القّوات  هلم  تصّدت  أن  بعد  بالفشل 
إىل  للرتاجع  اضطرهتم  كبرية  خسائر  وكّبدوهم 
أن  وبعد  عليها.  سيطروا  أن  سبق  التي  اهلندية 

كرر الربيطانيون املحاولة عرب التقدم بمحاذاة هنر 
أخيه عبد  إىل  السكر  الواحد  أوعز عبد  احلسينية، 
الربيطاين  الزحف  وإيقاف  العشائر  قيادة  الكاظم 
من  الكاظم  عبد  فيها  نجا  ضارية  معركة  وبعد 
املوت بأعجوبة بعد أن قطعت قذيفة مدفع رأس 
حصانه اندحرت القّوات الربيطانية وتقهقرت إىل 

سّدة اهلندية)47(. 

صعيد  عىل  األخرى  املتغريات  من  الرغم  عىل 
إاّل أن ذلك مل  الربيطانيني  العسكرية مع  املواجهة 
يمنع الثّوار من إقامة مراسم مهيبة يف مدينة كربالء 
العراق،  يف  مــّرة  ألول  العراقي  العلم  فيها  رفع 
الشعبية  واألشعار  والقصائد  األهازيج  وإطالق 
واخلطب احلامسية)48( وقد قابلت اإلدارة الربيطانية 
ذلك بقطع املياه عن مدينة كربالء عن طريق ناظم 
قائد  هايدن  اجلنرال  بذلك  اعرتف  وقد  احلسينّية 
البلدة  سكان  جلعل  العراق  يف  الربيطانية  القوات 

يشعرون بعذاب احلرمان من املاء)49(. 

أّدى تكرار اهلجامت الربيطانّية ونفاد ذخرية 
مع  الربيطاين  التحشيد  حجم  وكــرب  الــّثــوار 
اىل  املتطّورة  واألسلحة  الطائرات  استخدام 
تراجع الروح املعنوية لثّوار كربالء خشية امتداد 
العمليات العسكرية إىل داخل مدينتهم بعد أن 
األعــوان  بعض  كسب  الربيطانيون  استطاع 
لبعض  الداخيل  االنقسام  واستثامر  واملتآمرين 
أو  املوت  حّتى  بالقتال  االستمرار  يف  العشائر 
التوّقف وهذا ما حصل عند عشرية بني حسن 
فاضطر عىل إثرها الشيخ عبد الواحد آل سكر 
القدوم إىل اهلندية يف حماولة منه حلّل النزاع لكن 
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الربيطانية  القوات  ألن  نتيجة  تتحّقق  مل  مهمته 
وصلت إىل مشارف البلدة)50(. 

مع  السكر  الواحد  عبد  غري  املدينة  يف  يبق  مل 
ثالثني فارسًا، لذا قّرر وبمساعدة أحد شيوخ بني 
النار  بإشعال  املحسن  عبد  وهو  الوطنيني  حسن 
اهلندية  اىل  الربيطانية  القوات  عبور  ملنع  اجلر  يف 
بسكب النفط عليه، إالّ أن ذلك مل يمنعها بعد أن 
رقم  راجبوت  ووحدة  االستحكام  رسية  قامت 

13 بإطفاء النريان والدخول اىل املدينة )51(. 

للثوار  القتالّية  القدرات  يف  الرتاجع  هذا  إن 
الشيخ  الديني  املرجع  وفــاة  سببه  الكربالئيني 
املرجعية  وانتقال  الّشريازي  احلائري  تقي  حممد 
اهلل  فتح  الشيخ  تويّل  بعد  النجف  إىل  كربالء   من 
متثَّل  األول  فراغني  ذلك  فأحدث  هلا  األصفهاين 
املرجعية  ملقر  كربالء  فقدان  أي  املكاين  بالفراغ 
النجف  اىل  منها  املرجعية  مقر  بانتقال  املتمثل 
الثورة  زعامء  فقدان  بعد  التنظيمي  الفراغ  والثاين 
مهم  عقائدي  لسند  والوطنية  العشائرية  وقياداهتا 
يف وقت حرج تصاعدت فيه التحديات العسكرية 
الربيطانية متزامنة مع حصول خيانات يف صفوف 
قوات العشائر بام احدث ثلمة يف إمكانية مقارعة 
واحلفاظ  القبيل  التضامن  عرب  الربيطانية  القوات 
ايامن  عن  بعيد  غري  العالية،  املعنوية  الــروح  عىل 
وجتنُّب  السياسية  احللول  بأفضلية  اجلديد  املرجع 
العشائر  قدرات  ضعف  بعد  السيام  الّدماء  إراقة 
واستعادة  السالح  من  إمداداهتا  لتقلص  القتالية 
قيامها  بعد  املــبــادرة  لزمام  الربيطانّية  الــقــّوات 
عىل  التفّوق  عىل  قادرة  عسكرية  قّوات  بتحشيد 

األسلحة  خمتلف  استخدام  مع  القبلية  القوات 
املتطّورة وبخاصة الّطائرات. 

إىل قدوم وفد من كربالء  الظروف  تلك  أّدت 
يف 13ترشين األول 1920م ُيمثل شيوخ ووجهاء 
الربيطانّية  القّوات  قيادة  مع  للتفاوض  املدينة 
مدينة  تسليم  لغرض  اهلندية  مدينة  يف  املتمركزة 
ل  وتشكَّ قتال.  بدون  الربيطانّية  للقّوات  كربالء 
وعبد  الوهاب  أمحد  السادة:  من  كّل  من  الوفد 
وعبد  الشهرستاين  وإبراهيم  طعمة  آل  الوهاب 
رئيس  الشبيب  بحر  والشيخ  السعود  املحسن 
املحاسن  ايب  حسن  حممد  واحلاج  اليسار  عشرية 
طعمة  آل  حسن  وحممد  احلمريي  املجيد  وعبد 
املفاوض  الوفد  عىل  ُيالحظ  الشهيب)52(،  وحممد 
اإلدارة  من  املطلوبة  غري  االســامء  من  تكّون  أنه 
الربيطانية مع أن بعضهم عمل يف املجال السيايس 
لثورة  السابقة  السياسية  احلركة  يف  اكــان  ســواء 
العرشين ام إدارة املدينة يف أثناء الثورة، إال أهنم مل 

ياُمرسو نشاطات عسكرية واضحة. 

العسكرية  الفرقة  مقر  اهلندية  إىل  الوفد  ذهب 
العسكري  القائد  ملقابلة  واخلمسني  الثالثة 
 17 يوم  الوفد  قابله  الــذي  ساندرند  الربيطاين 
ترشين األول 1920م لكون مسألة املقابلة ختّص 
قضايا سياسية تتجاوز صالحياته. نصح ساندرند 
بالذهاب إىل بغداد ملقابلة السري  الكربالئي  الوفد 
الربيطانية  احلكومة  أعادته  أن  بعد  كوكس  بريس 
حاكام مدنيًا عىل العراق وحني قابل الوفد كوكس 
عرض عليهم األخري ستة رشوط ومنها تسليم 17 
مطلوبًا خالل 24 ساعة إىل احلكومة الربيطانية من 
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أربعة  الربيطانية  القّوات  وتسليم  الثورة  قيادات 
دفع  مع  بندقية  كّل  مع  طلقة  ومائة  بندقية  اآلف 
العسكرية  واملؤّسسات  البنايات  عن  تعويضات 
تعّرض  عدم  مقابل  الثوار  دّمرها  التي  الربيطانية 
القّوات الربيطانية ألهايل مدينة كربالء وزّوارها، 
فوافق الوفد عىل تنفيذ مجيع الرشوط الربيطانية أما 
بخصوص املطلوبني الـ17 فقد سلَّم عرشة  منهم، 
من  كّل  وهم  الربيطانية  السلطات   إىل  أنفسهم 
وحسني  الشهرستاين  احلسيني  الدين  هبة  السادة 
الددة  آل طعمة وحسني  الوهاب  القزويني وعبد 
وحممد الكشمريي عبد الرمحن العواد وعبد اجلليل 
العواد وطليفح احلسون وحممد حسن أبو املحاسن 
البقية  هرب  حني  يف  سعدون)53(  احلاج  وعمران 

أبرزهم عبد  الواحد آل   سكر. 

أن  بعد  حتى  بوعودها  بريطانيا  تــف  مل 
بحّجة  أنفسهم   املدينة  يف  املتبّقون  الّثوار  سلَّم 
مالحقة اآلخرين من الثّوار، بينام كانت الغاية 
األساس االنتقام من الثّوار ولتحطيم روحهم 
املعنوية لعدم تكرار الثورة أو أي نوع آخر من 
بانتهاك  الربيطانية   القّوات  فقامت  التمّرد، 
احلسينية  هنر  مياه  بقطع  واالهايل  املدينة  حرمة 
عنها، وإجبار األهايل عىل تسليم البنادق ومن 
بحجز  تقوم  الربيطانية  السلطات  فإن  ُيسلِّم  مل 
 12 فاحتجزت  ومزارعهم  وبيوهتم  أمواهلم 
بستانًا و24 دكانًا وثالثة مقاطعات  دارًا و27 
زراعية وقد بلغ جمموع ما أخذته من غرامات 
94 ألف لرية عثامنية )54(، وهو رقم كبري  ُيدّلل 
عىل أن الغرامات هي إجراءات عقابية وليست 

تعويضًا عن األسلحة،  لكن هذه اخلطوة مل يكن 
االحداث وسريها)55(،  تطّور  تأثري عىل  أي  هلا 
ألن أهايل كربالء رسعان ما استعادوا توازهنم 
أن  املمكن  من  الذي  احلكم  لنوع  بالتخطيط 
لزمام  جديد  من  العراقيني  تسلم  إىل  ــؤّدي  ي

األمور.   

العام  املدين  احلاكم  وكيل  ويلسن  أرنولد  اهتم 
جهات أجنبية بإثارة املدينة، قائاًل »إن سبعة آالف 
لرية عثامنية ذهب قد وصلت إىل أيدي املتطّرفني يف 
كربالء خالل شهري مايس وحزيران« ومهام يكن 
من أمر فإن املدينة بقيت يف ثورهتا إىل أن استطاع 

الربيطانّيون العودة إليها

االستسالم  رشوط  وقبول  كربالء  تسليم  بعد 
االحتالل والتي  سلطات  فرضتها  التي  القاسية 
الــّروح  إضــعــاف  عــىل  بعيد  حــد  إىل  انعكست 
املعنوية للمقاتلني وبالذات يف املناطق القريبة من 
كربالء والتي تتصل هبا بصالت عشائرية وتنسيق 
قيام  هلا  حاصل  وكتحصيل  وعسكري  سيايس 
نار  دياىل وإمخاد  بالسيطرة عىل  الربيطانية  القوات 
الثورة فيها وأرجعت الفلوجة إىل قيود االحتالل 

واسرتّدت هيت )56(. 

أن  الربيطانية  القيادة  رأت  أن  بعد  ذلك  جاء 
جبهات  عىل  عام  هبجوم  للقيام  حان  قد  الوقت 
تفّوقها  مستخدمة  ــط  األوس الفرات  يف  القتال 
إىل  فعهدت  اجلوية،  قّواهتا  وحتديدًا  العسكري 
فتحّرك  كربالء  عىل  باهلجوم  و55   53 اللواءين 
األول  ترشين   12 الثالثاء،  يوم  عليها   53 اللواء 
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سنة 1920م واشتبك مع الثوار يف معركة حامية 
واستطاع بعدها من السيطرة عىل مدينة طويريج 

 عىل الرغم من أن العمليات العسكرية مل تدخل 
مدينة كربالء املقّدسة يف البداية  ألسباب عدة من 
التي جرت بني اجلانبني  الّسابقة  املفاوضات  بينها 
وصغر  لالستسالم  املدينة  استعداد  وإعـــالن 
الزراعية  واملساحات  باألقضية  قياسًا  حجمها  
املدينة  من  أكرب  أمهية  مثَّلت  والتي  هبا  املحيطة 
املكانة  بعيد  غري  العسكرية،  الناحية  من  نفسها 
االعتبارية للمدينة ملكانتها الدينية، لكن استسالم 
الربيطانّيني  جعل  الثّوار  من  الكثري  وفرار  املدينة 
مع  ذلك  تمَّ  األهايل  من  االقتصاص  إىل  يسعون 
احتالل سّدة اهلندية وقد اجته قسم من الرتل 53 
من احللة إىل املحاويل يف العارش من ترشين األّول 
فاحتّلها بير ثّم تقّدم نحو »خان احلصوة« فسيطر 
الثّوار  له  عليها واجته نحو قصبة املسيب فتصّدى 
واستوىل  هذا  تصدهيم  عىل  تغّلب  ولكنه  بشدة 
عىل القصبة ثّم تقّدم نحو السّدة وقاموا باحتالهلا 
وبذلك يكون اجليش الربيطاين قد امتلك »مفتاح 
فكان  بيده،  املبادرة  وأصبحت  األوسط«  الفرات 
ال بّد من اختاذ الثّوار مجيع اخلطوات الالزمة إلهناء 

القتال، عىل أهنم مل يتخّلوا عن قتال املشاغلة. 

 أّدت ثورة العرشين إىل ظهور احلاجة إىل لسان 
كانت   وملا  أهدافها،  عن  والتعبري  باسمها  ينطق 
وامكانات  مطابع  تّضم  مل  املقّدسة  كربالء  مدينة 
االمنية  الــظــروف  عن  بعيدة  غري  وتــوزيــع  نرش 
الربيطانية  السلطات  من  املستمر  واالستهداف 
عن  التعويض  تمَّ   فقد  وناشطيها،  الثورة  لدعاة 

ومثّقفيها،  النجف  بمطابع  االستعانة  عرب  ذلك 
عليها  أرشف  والتي  الــفــرات  جريدة  فظهرت 
يف  منها  األول  العدد  وصدر  الشبيبي  باقر  الشيخ 
النجف  مطابع  من  مستفيدة  1920م  ايلول   15
البنايات  من  الثّوار  عليه  سيطر  الــذي  ــورق  وال
الّثوار  رؤى  عن  اجلريدة  عرّبت  وقد  احلكومية 
الّثوار من شيوخ  آراء  وآرائهم ونرشت  وأمانيهم 
من  اكــانــوا  ســواء  ديــن  وعلامء  ومثقفني  عشائر 
كربالء ام غريها من املدن والقرى التي ثارت ضّد 
بريطانيا ونقلت خطب قادة الثورة من بينها خطب 
الشيخ عبد الواحد آل سكر والتوجيهات املرسلة 
األرسى  مع  التعامل  يف  اكانت  سواء  الثّوار  إىل 
واجلرحى ام يف ميادين القتال والدعوة إىل تنصيب 
أحد أنجال الرشيف حسني ابن عيل رشيف مكة 
 17 يف  الشريازي   اهلل  أية  الشيخ  وفاة  خرب  ونرش 
آب 1920م. وقد توّقفت اجلريدة بعد نرش عددها 
)57( ويبدو ذلك نتيجة وصول الثّوار إىل  اخلامس 
الطباعية  اإلمكانات  نفاد  مع  بريطانيا  مع  تفاهم 
وصعوبة الطباعة بعد إجراءات احلصار واملالحقة 

الربيطانّية. 

باسم  النجف  يف  ــرى  أخـ ــدة  جــري ظــهــرت 
االستقالل يف 3 ترشين األول/ 1920م وأرشف 
عىل حتريرها املحامي حممد عبد احلسني وقد ساعد 
يف التحرير ضابطان مها ناجي حسني ومجيل قبطان 
واللذان عمال كمراسلني حربّيني يف تتّبع نشاطات 
واستطاعت  ونرشها   الثّوار  ومعارك   وعمليات 
الربيطانّية  القوات  بريد  عىل  احلصول  الصحيفة 
مقّر  عن  بعيدًا  الربيطانّية  الّطائرات  ألقته  أن  بعد 
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إىل  وأوصلوه   الثوار  بعض  عليه  فاستوىل  قواهتا 
الشيخ  مطبعة  يف  ُتطبع  كانت  التي  اجلريدة  مقر 
أحد  يف  اجلــريــدة  نــرشت  ــد  وق الكتبي   ــادق  ص
إىل  الّثوار  حاجة  عن  فيه  تتحّدث  مقالة  أعدادها 
األطعمة والذخائر خالل فصل شتاء عام 1920م 
مما دفع مترصف كربالء  حمسن أبو طبيخ إىل توجيه 
من  خشية  الصحيفة  عىل  اللهجة  شديد  احتجاج 
إضعاف معنويات الثّوار ووصول تلك املعلومات 
تتوىّل  التي  اهليئة  لكن  الربيطانية  السلطات  إىل 
املترصف)58(.  موقف  هّدأت  النجف  يف  االمور 
وساءت   العالقة بني الثّوار والصحيفة حتى انتهاء 

الثورة وتشكيل حكومة عراقّية.  

الخاتمة

اخلطوات  وضــع  يف  مهام  دورًا  كربالء  ادت 
االساس الندالع ثورة العرشين وتنظيم عملياهتا 

العسكرية ملقومات عدة من ابرزها: -  

ثورة . 1 اعالن  يف  فيها  الوطنية  القوى  مسامهة 
العرشين نتيجة تالحم اجلهود الوطنية لكل من 
علامء الدين وزعام ء القبائل املوجودة يف املحيط 
يف  منها  القريبة  املناطق  او  لكربالء  اجلغرايف 

الفرات االوسط. 
املوجودة يف كربالء . 2 الوطنية  الشخصيات  كثرة 

وغناها املادي النسبي سواء اكان نتيجة ازدهار 
العراق  يف  الزراعة  حتول  ام  الدينية  السياحة 
منذ النصف الثاين من القرن التاسع من زراعة 
ضمن  دخلت  دولية  زراعة  اىل  داخيل  تكامل 

املنظومة الرأساملية الدولية. 

زعامء . 3 او  احلوزة  لكربالء  التنظيمية  القدرة 
الوطنية  احلركة  تنظيم  املرتبطني هبا يف  العشائر 
التنظيامت اإلجتامعية  اكان ذلك التساع  سواء 
ام  التي مقرها كربالء  العلمية  املرتبطة باحلوزة 
واملذهب  للحوزة  املوالية  العشائرية  التنظيامت 

االثني عرشي. 
سامهت وفاة املرجع الديني حممد كاظم اليزدي . 4

يتبنى  كان  الذي  1919م  نيسان/   30 يف 
الوطنية  باحلقوق  املطالبة  يف  السلمي  االجتاه 
الداعي  الشريازي  تقي  حممد  املرجعية  وتويل 
احلقوق  عىل  للحصول  القوة  استخدام  اىل 

السياسية. 
تنظيم . 5 عمليات  من  مهاًم  جانبا  كربالء  تولت 

الّشخصيات  من  الكثري  حلضور  الثورة 
خمتلف  )من  والعشائرية  الدينية  والزعامات 
وكربالء  األرشف(  النجف  مدينة  إىل  املذاهب 
بام مثَّل فرصة لتعزيز األوارص الوطنية وتنسيق 

املواقف ملواجهة الربيطانّيني. 
استطاع الشيخ حممد تقي الشريازي بشخصيته . 6

عالقته  وتشعب  الدينية  ومكانته  اإلجتامعية 
السياسية  القوة  حتشيد  يف  مؤثر  دور  َلِعَب 
ووجودها  لربيطانيا  املضادة  واإلجتامعية 
وكربالء  عامة  العراق  يف  واإلداري  العسكري 

خاصة. 
احدثت وفاة املرجع الشريازي ثلمة يف صفوف . 7

الرؤى  يف  االختالف  نتيجة  الوطنية  احلركة 
يف  وللمجالس  للشريازي  التنظيمية  والقدرة 
بعد  ولكن  الشريازي  تقي  حممد  مرجعية  أثناء 
اهلل  فتح  الشيخ  توىل  1920م  آب  يف17  وفاته 
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األصفهاين املرجعية يف 27اب/1920 ومقره 
مع  بواقعية  تعامل  والذي  االرشف  النجف 
التفاوض  رفض  البداية  ففي  الثورة  احداث 
باحلوار  يقبل  لكن تغري جمرى األحداث جعله 

والتفاوض. 
ادت وفاة الشيخ الشريازي اىل رضورة تعوبض . 8

بدال  مؤّقتة  حكومة  بإجياد  التنظيمي  دوره 
هذا  أن  ويبدو  ملية،  ادارتني  اىل  تقسميها  من 
اإلدارة يف كربالء وطريقة  التحّول يف أسلوب 
والعسكرّية  السياسية  التطّورات  مع  التعامل 

ناجتة عن جمموعة من العوامل من بينها:
جاء النظام اإلداري األّويل وفق رؤية الّشريازي أ. 

زعامء  مع  وفكريًا  سياسيًا  متوافقًا  كان  الذي 
اكان  سواء  الوطنية  احلركة  وقادة  العشائر 
ذلك يف كربالء ام يف املناطق التي تسري يف خط 

املرجعية. 
إىل ب.  احلاجة  إىل  الشريازي  شخصية  غياب  ادى 

لعدم  العشائر  لزعامء  القيادي  الدور  تفعيل 
والّزعامء  الّثوار  رؤى  بني  تام  تطابق  وجود 
واملرجعية اجلديدة أو عىل األقل عدم استشفاف 

رؤاها حتى تلك املرحلة. 
عليها ج.  أرشف  والتي  الفرات  جريدة  ظهرت 

الشيخ باقر الشبيبي وصدر العدد األول منها يف 
15 ايلول 1920م لنقل اخبار الثورة والدعوة 

ملبادئها اجلهادية. 
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�ض الملخَّ

الثقافية والفكرية ملدينة كربالء املقّدسة خالل عهد كان  التأرخّيية للحياة  هيدف البحث إىل إبراز القيمة 
العراق خيضع فيه لسيطرة العثامنيني منذ عام 1534م، وهيدف إىل بيان مدى الوعي الثقايف والفكري الذي 
لوجود  هلا  والدينية  الروحية  املكانة  ناجم عن  بل  فراغ،  من  يأت  مل  الوعي  ذلك  أن  املدينة، ال سّيام  تعيشه 
العتبات املقّدسة فيها، والتي كانت مقصدًا للعديد من الزائرين من خمتلف دول العامل، وبرزت يف تلك املّدة 
صور رائعة من صور احلياة الثقافية والفكرية التي متثلت يف وجود شعراء بذلوا جهدًا كبريًا يف إعداد القصائد 
التي تغنت بحّب املدينة وأعطت لقضية الطف مساحة واسعة، بل تنّوعت موضوعاهتا ما بني الغزل والسياسة 

وغريمها، وكان لوجود نخبة من العلامء الفضل األكرب يف نرش العلم، فمنهم َمن كان بيته مكانًا للتدريس. 

من  الكثري  منها  خترج  التي  والعلمية  الدينية  املدارس  من  العديد  وجود  أيضًا  املدينة  تطور  صور  ومن 
العلامء واخلطباء، وكام ساعد عىل تطّور املدينة فكريًا هو وجود مكتبات تّضم بني جدراهنا خمتلف الكتب ويف 

اختصاصات خمتلفة، فضاًل عن املطابع والصحف التي ساعدت عىل نرش العلم وتثقيف األهايل. 
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Abstract

 The research aims to highlight the historical value of the cultural and intellectual life of 
the holy city of Karbala during the period when Iraq was controlled by the Ottomans for 
more than two and a half centuries, as well as to show the extent to which the cultural and 
intellectual awareness was experienced by the community and whether that awareness came 
from a vacuum or came from the spiritual and religious nature of the city and the presence of the 
holy sites which has been a popular destination for many visitors from around the world. Great 
pictures and images of the cultural and intellectual life had emerged in that period marked by 
the presence of poets who made great efforts represented by a lot of poems reflecting their love 
of the city and highlighted the battle of Al-Taff. Those poems varied in topics of love, politics, 
etc. The presence of scientists have great merits in the dissemination of science; as most of them 
were teaching in their houses. There were many schools of religion and science schools where 
many scholars and preachers graduated at. These factors helped develop the city intellectually. 
Besides, the existence of libraries having various books in different disciplines, enriched the 
city and community culturally and intellectually as well.
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دمة المقَّ

كربالء  ملدينة  والفكرية  الثقافية  احلركة  ّمرت 
األغلب  األعم  يف  كانت  عدة،  بمراحل  املقّدسة 
بني املد واجلزر، إذ كانت تلك احلركة تشهد تطورًا 
يف مرحلة ما من مراحل التاريخ ثّم تشهد تراجعًا 
بداية  إن  القول  يمكن  ولكن  آخرى،  مرحلة  ويف 
النهضة  بداية  هي  امليالدي  عرش  التاسع  القرن 

احلديثة التي إستمّرت إىل يومنا هذا. 

وُتعّد احلقبة الزمنية ما بني هناية حكم املامليك 
وبداية العهد امللكي )1831-1921م( يف العراق 
أم  هنضة كبرية عىل مجيع األصعدة سياسية كانت 
وتطّورت  وغريها،  فكرية  أم  ثقافية  أم  إجتامعية 
مدينة  املدن  تلك  بني  ومن  ملحوظ،  بشكل  مدنه 
يف  تعرضت  أهنا  من  الرغم  عىل  املقَدسة  كربالء 
قبل  من  رشسة  هلجمة  عرش  التاسع  القرن  بداية 
مأساوية  وأحــداث  1802م(،  سنة  )الوهابّيني 
وحادثة  1830م  سنة  املناخور  كـ)حادثة  آخرى 
نجيب باشا سنة 1843م(، إاّل أن املدينة شهدت 
تطورًا كبريًا عىل املستويني الثقايف والفكري والذي 
كان  الثقايف  الصعيد  فعىل  ــدة؛  ع أشــكــاالً  أخــذ 
التي  الدينية  واملجالس  واألدب  الشعر  ملجالس 
كانت كثرية بسبب الطابع الديني الذي متتعت به 
وقد أّثر ذلك عىل تطورها الثقايف، أّما عىل الصعيد 
مع  والصحف  واملطابع  املكتبات  فربوز  الفكري 
ثقافية وفكرية عّدة أسهمت إىل  بروز شخصيات 
لكربالء  والثقايف  الفكري  الواقع  تغيري  يف  ما  حد 

املقّدسة. 

المبحث الأول: 

الحركة الثقافية لمدينة كربالء

من  العديد  بوجود  كربالء  مدينة  إشتهرت 
الشعر،  جماالت  خمتلف  يف  برزوا  الذين  الّشعراء 
من  ُتلقى  والتي  اخلاصة  جمالسهم  هلم  وكانت 
الرقيق  الغزل  بني  تنّوعت  التي  قصائدهم  خالهلا 
الشعر  عليها  غلب  ولكن  الدقيق،  والوصف 
املدينة  به  تتمّيز  الــذي  الديني  بالطابع  املمزوج 

وذلك بوجود املراقد املقّدسة)1(. 

بالشعر  العهد  حديثة  تكن  مل  كربالء  مدينة  إن 
م  قدَّ إذ  بعيد،  زمن  منذ  عرفته  إهنا  بل  والّشعراء، 
تراثًا  التارخيية  العصور  عرب  الكربالئي  الشاعر 
خالهلا  من  عاش  واإلعتزاز  بالفخر  مليئًا  جميدًا 
ن  ومتكَّ والوطني،  الديني  باحلّس  مملوءًا  إحساسًا 
بطريقته اخلاصه من إعطاء صورة كبرية وواضحة 

عن طبيعة البيئة الكربالئية)2(. 

المطلب الأول / المجال�ض الثقافية: 

الثقافية يف كربالء عن طريق  إزدهرت احلركة 
والتي  املدينة  يف  موجودة  كانت  التي  املجالس 
بشكل  للمدينة  الثقافية  احلياة  ازدهار  يف  سامهت 

كبري. 

 ومن أبرز املجالس الثقافية هو:
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 جملس آل الرشتي)3( 1. 
كان هذ املجلس ملتقى الشعراء وكان ال خيلو 
من املساجالت الشعرية، وقد أّسسه وترأسه السيد 
كاظم الرشتي عام 1805م، ولكثرة الوافدين إليه 
خارج  من  مستمر  وبشكل  واألدباء  الّشعراء  من 
بسوق  املجلس  هذا  ُعرف  لذا  وداخلها،  املدينة 
عكاظ)4(، ومن أهم الشعراء الذين كانوا يرتادونه 
جواد  والشاعر  اهلــر  قاسم  الكربالئي  الشاعر 
بدقت والشاعر كاظم اهلر وغريهم، وقد اختلفت 
شعرية  كمساجالت  ُتطرح  كانت  التي  املواضيع 
وغريها،  والثقافية  واإلجتامعية  السياسية  منها 
نفسه،  املجلس  بأصحاب  يمدح  كان  ما  ومنها 
ومها السيدان كاظم الرشتي مؤّسس املجلس وأبنه 

السيد أمحد)5(. 

عرشة  تضّم  كبرية  مكتبة  املجلس  واحتوى 
آالف كتاب بني خمطوط ومطبوع)6(. 

  جملس املرزا أمحد النواب)7(   2. 

يعد جملس املريزا أمحد النواب من أقدم املجالس 
هذا  واحّتل  كربالء،  مدينة  يف  واألدبية   الشعرية 
مدينة  وخـــارج  ــل  داخ واســعــًة  شهرة  املجلس 
كربالء، إذ كانت جتري فيه العديد من املساجالت 
أسبوع  كّل  من  اخلميس  يوم  وخاصة  الشعرية 
وعىل هذا األساس ُأطلق عليها فيام بعد بـ)معركة 
اخلميس(؛ ألهنا كانت جترى بني صّفني متنافسني، 
أّما الندوات األدبية والثقافية واإلجتامعية فكانت 
من  الختلو  وكــانــت  ــاء،  ــ واألدب بالعلامء  عــامــرة 
ألمهية  ونظرًا  والتارخيية،  األدبية  القصص  إلقاء 

فقد  احلضور  دائرة  توّسعت  فقد  الثقافية  املجلس 
لإلستامع  املجيء  املدينة  أهــايل  من  العديد  أخذ 
األدبية  والــطــروحــات  الشعرية  للمساجالت 
أهم  الكربالئي، ومن  املجتمع  هّتم  التي  والثقافية 
معركة  مساجالت  يف  اشرتكوا  الذين  الشعراء 
اخلميس الشيخ حممد رضا النحوي والشيخ أمحد 

النحوي)8(.   

 جملس آل كمونة)9( 3. 
عام  كربالء  مدينة  يف  كمونة  آل  جملس  تأّسس 
وهو  كمونة  فخري  الشيخ  يرأسه  وكان  1905م 
من املجالس الكبرية، إذ كان حمط رحال للكثري من 
املجلس  هذا  يف  واجلميل  واألدب،  الشعر  رجال 
أنه مل يقترص عىل الشعر  واألدب بل دخل املجال 
من  يتقرر  كربالء  مدينة  مصري  كان  إذ  السيايس، 

خالله السيام أثناء احلرب العاملية األوىل. 

فله الدور الكبري يف فضِّ النزاعات اإلجتامعية 
إلستقبال  ــرًا  ــق م أصــبــح  حــتــى  والــعــشــائــريــة، 
كربالء  مدينة  داخــل  من  والوفود  الشخصيات 
ــم الــشــعــراء الــذيــن كانوا  ــن أه وخــارجــهــا، وم
يرتادون عليه هم الشيخ جعفر اهلر والشيخ جواد 
اهلر والشيخ مهدي اخلاموش والشيخ عبد الكريم 

النايف)10(.    

 جملس آل النقيب)11( 4. 
حمسن  السيد  يــد  عــىل  املجلس  هــذا  تــأّســس 
شأنه  وامتاز  عــام)1911م(  ُتــويفِّ  الذي  النقيب 
األدبية  باإلجتامعات  ــرى  األخ املجالس  شــأن 
األدبية  املساجالت  خالل  من  والثقافية  والعلمية 
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من  العديد  ــه  ــادت وإرت الشعرية.  واملــطــارحــات 
الشعراء منهم الشاعر الشيخ كاظم اهلر)12(.   

عراء: المطلب الثاني / ال�شُّ

مدرسة  وماتزال  بعيد  زمن  منذ  كربالء  كانت 
الشعراء  من  العديد  منها  َج  ختــرَّ واألدب  للفكر 
واألدباء الذين برعوا يف أساليب الشعر وأغراضه 
وأجتاهاته فتوّقدت أفكارهم وأحرزت قصائدهم 
استحسانًا منقطع النظري، َبْيَد أن احلركة األدبية يف 
كربالء منذ بداية القرن التاسع عرش كانت يف أوج 
الشعراء  من  كبري  عدد  بروز  شهدت  إذ  عطائها، 
التارخيية  القيمة  إبراز وإظهار  أخذوا عىل عاتقهم 
لكربالء املقّدسة من خالل ما ينشدونه من قصائد، 

ومن أبرزهم:  

 الشاعر جواد بدقت )1790-1861م(: 1. 
بن  النبي  عبد  بن  حسني  حممد  بن  جــواد  هو 
مهدي بن صالح بن عيل األسدي احلائري الشهري 
بـ)بدقت( وهو لقب جّدهم مهدي الذي أراد أن 
يقول عن الشمس بزغت فقال لتمتمٍة فيه بدقت 
يمّت  اللقب ولذرّيته ومن  أو بذكت فالزمه هذا 
العارشة  يبلغ  يكد  فلم  يافعًا  نشأ  بصله)13(،  إليه 
القرَان  قــراءة  عىل  يعتكف  وأخــذ  إاّل  عمره  من 
بشغف،  القديمة  العربية  الكتب  ويطالع  الكريم 
وعنفوان  صباه  مطلع  يف  وهو  الشعر  يقرض  بدأ 
ُوعّد  الشعراء  بني  كبريًا  مكانًا  احتّل  حّتى  شبابه 
عارصه  وقــد  غبار،  له  الُيــشــّق  عمالقًا  شــاعــرًا 
أيب  حمسن  الشيخ  أمثال  كربالء  شعراء  مشاهري 

احلب والشيخ قاسم اهلر وغريمها من الذين كانوا 
يرتادون األندية األدبية وجمالس الشعراء يف البلد 
جواد  وتّفرغ  الرشتي)14(،  َال  ديــوان  وأشهرها 
آل  ديوان  يف  وجد  إذ  الفكرية،  أعامله  إىل  بدقت 
له  وتضمن  العيش  له  تكفل  وسيلة  خري  الرشتي 
املستقبل األديب بعد ترك مهنة بيع احلبوب إثر وفاة 
شعراء  سائر  مع  أدبية  صالت  له  وكانت  والده، 
ديوان  عىل  يتوافدون  كانوا  الذين  العرص  ذلك 
أغراض  خمتلف  طرق  كام  كربالء،  يف  الرشتي  َال 
الشعر، فأجاد هبا إجادة تامة إمتاز شعره بأسلوب 
قوي  مرهف،  وإحــســاس  عميق  وخيال  رفيع 
البداهة، ورسيع اخلاطر، وأن معظم قصائده كانت 
مستوحاة من حميطه فالطابع الديني كان يتجّسد يف 
مراثيه ألهل البيت ومن أبرز قصائده يف رثاء 

:اإلمام احلسني

املْكــــــــُرماِت ع  رَشَّ ــِذي  ال ابــن  فيا 

ُمْشــــــــِرُع ــا  هَلَ َفَلْيـــــــــــَس  وإاّل 

الكَِتـــــــاب ُأمَّ  اهللُ  َأْنــــَزَل  ــْم  ــُك بِ  

يـــــُــــْصِدع َاالئُِكْم  َنشـْــــــــــِر  َويِف 

امَلشـْــــــــَريِفّ ــُه  خْيــِضــُب ــَك  ــُهـ َأَوْجـ

ُتْشــَرع؟ الَقنـــــــــَــــْا  فِيــِه  َوَصدُرَك   

افِنـَات        الصَّ ِجْسِمَك  َعــَىْ  ــُدو  ــْع َوَت

ُمــــــــْــوَدُع بِِه  اإلل�ِه  َوِعلــْـــــــُـــــم 

يــــُـوِف السُّ َغلـــــــِـــيل  ِمنَْك  َوينَقُع 

ُينَقــــــــُع اَل  َغلِيــــْـــــــــَـلَك  وإن 



125

م. م. ثائر جاسم السعدي؛ م. م. ثامر فيصل املسعودي

َعـــــا ــَك الــــّرَدى َمــْرَ ــْي ــَل ــِي َع ــق وَي

ُيْصــــَرع)15( َدى  بالرَّ الَقَضا  َوَكْيَف 

               

متتاز  ــدة  جــّي مقطوعات  ــغــزل  ال يف  ونــظــم 
ــراح  واألف التهاين  تناول  كام  والعذوبة،  بالرقة 
ضنك  من  ُيعانيه  كان  عاّم  وعربَّ  موضوعاته،  يف 
ومن  الشعرية،  قصائده  يف  احلياة  وبؤس  العيش 
مُجعت  متّفرقة  قصائد  تركها  التي  األدبية  اآلثار 
يف  منه  األصــل  نسخة  كانت  خمطوط  ــوان  دي يف 
مكتبة الّعالمة السيد عبد احلسني َال طعمة سادن 
شعرية  ملحمة  إىل  باإلضافة  احلسينية  الروضة 
منها  نسخة  وتوجد  األطــهــار،  األئمة  هبا  مــدح 
كربالء  يف  وتــويفِّ  الرشتي،  َال  الّسادة  مكتبة  يف 

عام)1861م()16(.  

 الشاعر قاسم اهلر )1801-1859م(:   2. 
وهو قاسم بن حممد عيل بن أمحد بن عيسى اهلر 
فقد  لكنه  عــام)1801م(،  بكربالء  احلائري، ولد 
الدينية  العلوم  وتلّقى  شبابه)17(،  مقتبل  يف  برصه 
أشتد  ما  ــان  ورسع كربالء  يف  العلمية  باملعاهد 
فأجاد  الشعر  يقرض  وبدأ  فكره،  ونضج  ساعده 
فيه وحصل عىل شهرة واسعة يف األوساط الفكرية 
لبيبًا  أديبًا  شاعرًا  كان  به،  تليق  مرموقة  ومكانة 
حسن البدهية كام وصفه العديد من الكتاب عارص 
صالت  له  كانت  وغــريه،  بدقت  جــواد  الشاعر 
شعراء  من  العديد  مع  أدبية  ومساجالت  وديــة 
اجلميلة وقدرته عىل  بمفرداته  متَّيز شعره  العراق، 

حيتل  القول،  فيها  ُيريد  التي  اللحظة  يف  األرجتال 
شعره الّصدارة يف األندية األدبية ملا يتسم برّقة يف 
اللفظ وتضّخم يف املعنى وّدقٍة يف العرض وبراعة 
يف األسلوب ومن أبرز شعره عندما وصف اإلمام 

احلسني يوم عاشوراء:

ــوِم َعــاُشــوِر     ــْت َمـــواِض اهُلـــَدى يِف ي ُفــلَّ

َبَتْكِديـــْــــــــِر ِشَيبْت  َقد  يِن  الدِّ َوَبْيَضَة 

َغــــــــــَدْوا      فِيِه  والتَّنِْزيل  الَوْحِي  بنو  َيْوٌم 

امَلَْباتِيــْـــــــــر واْلبِيِض  الَعواِسِل  َطْعم 

َعَى      الَكائِنـَـــــــاِت  ُقْطُب  َخرَّ  بِــــــِه  َيْوْم 

للُِطــــــــْور َخرَّ  ــَداَة  َغ َكُموَسى  الثََّرى 

ُكتَِبـْت      األيُل  َبْعَد  والنََّدى  لِْلُهَدى  َمْن 

بالنــــُّـــــــور اهللِ  َعْرِش  َفوَق  َأْساَمُؤُهْم 

َهَجَعْت      َكْربــَــــاَلْ  يِف  ُهدًى  بُِدوِر  َفَكْم 

َتْغيِيـــــــــــــــْــــــر َأيُّ  ِمنَْها  ـــور  النُـّ وُغرِّ 

نت يف  له جمموعة قصائد قاهلا يف أغراض شّتى ُدوِّ
املجاميع املخطوطة، تويفِّ يف كربالء عام )1859م( 

 .)18(وُدفن يف صحن اإلمام احلسني

 .3-1785( كمونه  عــي  حممد  الــشــاعــر   
1865م(: 

الشيخ  بن  حممد  الشيخ  بن  عيل  حممد  وهــو 
)1785م(  عام  كربالء  يف  ولد  كمونه  َال  عيسى 
وُقّدر  احلس  ودّقة  الذهن  بنفاذ  ُعرف  فيها  ونشأ 
وشوق  رغبة  وكّله  أقبل  زاهرًا،  أدبيًا  مستقباًل  له 
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حفظ  عرصه  مشايخ  عىل  العلمي  التحصيل  إىل 
الشعر وبرع فيه، كان قليل اإلتصال بالناس سوى 
عليها  وأثنى  هبا  أشــاد  التي  الشخّصيات  بعض 
منهم  اشتهر  من  وفيات  تواريخ  ن  دوَّ رثائه  ويف 
شاعر  بأنه  العلامء  بعض  وصفه  واألدب،  بالعلم 

أديب)19(.

عارص أملع الشخصيات األدبية يف كربالء منهم 
الشاعر جواد بدقت والشاعر قاسم اهلر وغريمها 
مهم  عنرص  عىل  شعره  احتوى  الشعراء،  مــن  
»املأساة«  وهو  أال  اخللود  به  يكسب  أن  إستطاع 
عة، فقد  وتعني مأساة كربالء أو حادثة الطف املروِّ
بالتفوق  يمتاز  الذي  شعره  يف  كثرية  صورًا  رسم 
أرشف  ديوان  وله  األلفاظ،  يف  وبالغته  املعاين  يف 
كمونة  َال  أرسة  ــراد  أف بعض  وطبعه  مجعه  عىل 
منظومات  يف  املكنونة  )الاَللئ  اسم  عليه  وأطلق 
عـــام)1867م()20(،  بكربالء  تويفِّ  كمونه(،  ابن 
اإلمام  ملقتل  الشاعر يف وصفه  قاله  ما  أروع  ومن 

:احلسني

ْهَرا الدَّ واْسَتوَعَب  اخَلْطُب  فأْسَتَمرَّ  َعَرا 

ا ْرَ ُمَصْاٌب َأَهاَج الَكْرَب واْسَتَأَصَل الصَّ

ُحْزنـــُـــــــــــُه الَبِسيَطِة  َأْرَجاَء  َوَطبََّق 

َل احَلْشــــــَــرا وَأْحَدَث َرْوَعًا َهْوُلَُه َهوَّ

َوَجاَس ِخاْلَل األْرَض َحّتى َأثــَاَرَهـــــا

ْمَس واْلبـَـــَْدرا َب الشَّ إىل اجلوِّ َنْقَعًا َحجَّ

َوُزلـــِْزلـَْت اَمء  السَّ َحتَّى  َلُه  ــاَرْت  َوَم

ا)21( يها ُطـــرَّ ْت أَخْاشِّ َلُه األْرُض واهندَّ

   الشاعر عبد املهدي احلافظ)ت 1914م(4. 
آل  حبيب  بــن  صــالــح  بــن  املــهــدي  عبد  هــو 
من  خفاجة)22(.  قبيلة  إىل  ينتسب  الــذي  حافظ 
مطلع  يف  والسياسة  األدب  شخّصيات  ــع  أمل
يف  ــددًا  جمِّ البحث  يف  حجة  كان  العرشين  القرن 
كربالء  معاهد  يف  درس  الفكر،  يف  عميقًا  الرأي 
من  املقامات  وأخذ  العروض  يف  وتتلمذ  العلمية 
األوىل  الفكرية  الطالئع  من  فكان  عرصه،  علامء 
من  الكثري  وحفظ  الذهن  متوّقد  شاعرًا  وشب 
أصبح  متعّددة،  بلغات  وأملّ  العريب  الشعر  بحور 
حمّط  املقّدسة  احلسينية  الرّوضة  عىل  املطل  ديوانه 
البلد وملتقى أهل األدب إذ كان  أنظار رجاالت 
وأرشافها  وعلامئها  كربالء  أدباء  من  نخبة  يضم 
السياسية واإلجتامعية وقضايا  الشؤن  للتداول يف 
اإلنسان، انُتخب رئيسًا لبلدية كربالء، كام انُتخب 
يف  العثامين  املبعوثان  جملس  يف  لكربالء  مبعوثًا 
الفكر وبعد  برّقة شعره ودّقة  امتاز  اسطنبول)23(، 
النظر يف ما يطرأ عىل احلياة من تغيري وقدرة البيان 
الشعر  أفانني  طرق  نفسه،  يف  احلياة  تعكسه  عام 
املشبوبة  الصادقة  العاطفة  ُيّمثل  وأغراضه فشعره 
متّيز  ولطافة،  طرافة  من  خيلو  وال  العتاب  بألفاظ 
أسلوبه الرائع بطابع السالسة والوضوح ويتضح 

ذلك يف األبيات اآلتية:

َكَأنــَّـــــاَم         اسبَكّر  ُثــمَّ  َبا  الصِّ ــْاز  جَل

ُوُتالِعبـــُـــــــْه ــِه  َجــْريِ يِف  ُياَلِْعُبها 

َكَرْاكـِـــــٍب         َباح  الصَّ إاّل  َرَاِعني  َفاَم 

َمنَْاكِبــــــُـــْه ــَدْاة  ــَغ ال َلنَاِمنُْه  َتــُلــوُح 
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َجَوْانَِحًا         النُُّجوم  َزْهر  ِمن  ُيَعاِرض 

َجَوْانِبـُــْه ْللَِفراِر  ــَدْاَعــْت  َت َكَجيٍش 

َطْالــــِـــَعًا          الَغَزْاَلِة  ِقــْرن  وأْغُصنُه 

َغَيْاِهُبه)24( الظَّاَلِْم  َدَوْاِجي  ِمن  خُيِّرق 

 
مع  كثرية  ومراسالت  وّدية  بصالت  وإرتبط 
عدد من شعراء العراق ومن تلك النفحات الذكية 
إنعقاد جملس من األدباء يف كربالء ضمَّ فضاًل عنه 
من  آخر  وعددًا  املحاسن  أبا  حسن  حممد  الشاعر 
أبرزها  بينهم مراسالت شعرية  الّشعراء، وجرت 
عندما كتب أبو املحاسن للحافظ يستدعيه حلضور 

جملس األدباء عندما قال: 

جَمْــلِــٍس إىل  األُْنــــــُس  ـــَتـــدِي  َيْ اَلْ 

ــدِي ــْهـ ــُه َطــْلــَعــة امَلـ ــنْـ َتــَغــيــُب َعـ

َفَهــــــْل اْنَتَظْمنَا  كالَعَقِد  ــْحــُن  َوَن

اَلعْقـــــِد َوْاِســـــــــــَـطة  نُه  ُيزيِّ

    
تويفِّ يف كربالء عام)1914م()25(. 

  الشاعر حممد حسن أبو املحاسن )5-1876. 
1926م( 

حمسن  بــن  ــادي  مح بــن  حسن  حممد  وهــو       
املعروف بأيب املحاسن وتنتسب عائلته إىل عشرية 
يف  ونشأ  1876م  عام  كربالء  يف  ولد  مالك،  بني 
ودرس  اهلندية)26(،  لقضاء  التابعة  جناجة  قرية 
األساتذة  لفيف من  يد  الدين عىل  العربية وعلوم 

الفضالء وقىض سني حياته بالتتبع واملطالعة ونظم 
بق، وعزف عىل قيثارة  الشعر فحاز عىل قصب السَّ
تكون  أن  الظروف  شاءت  رقيقة،  أنغامًا  الشعر 
مركزًا   )1920-1919( عامي  خالل  كربالء 
احلائري  تقي  حممد  الشيخ  اهلل  َاية  لوجود  سياسيًا 
عــام)1920م(  العراقية  الثورة  زعيم  الشريازي 
فساهم بانضاممه إىل حزب رسي ألّفه الشيخ حممد 
رضا نجل املرحوم الشريازي وعندما نشبت الثورة 
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  انتدبه  إليها  امُلشار 
الربيطانيني  مع  للتفاوض  كربالء  علامء  عن  ممثاًل 
طلبت  الذين  شخصًا  عرش  السبعة  أحــد  وهــو 
بريطانيا تسليمهم للمحاكمة عند أحتالل كربالء 
يف  األشخاص  أولئك  مع  فاعُتقل  عام)1920م( 
كربالء ثّم يف اهلندية، ومّلا ُشّكلت الوزارة العراقية 
شاعرنا  ُعنيِّ  العسكري  جعفر  يد  عىل  الثورة  بعد 
شعر  متّيز  ــام)1923م()27(،  ــ ع للمعارف  ــرًا  وزي
رائع  السبك  متني  جزل  قوي  بأنه  املحاسن  أيب 
قّوة  جانب  إىل  وعــذوبــة  بسالسة  يمتاز  النظم 
السيايس  الشعر  مارس  الديباجة،  اإلبداع وحبك 

وأجاد)28( فيه، ومن أبرزه:

َأْنُفٌس َمنَّا  املـَــــــــــــــــْجد  َسَبْيِل  يِف 

الثََّمــــــــِن َغــَوْايِل  َوْهــي  َرخَصْت 

واْسَتـــــــَقاَلْلِِه ْعِب  الشَّ َغَر  َلْيَس 

َديـــْــــــــــَديِن أْضَحى  َفْهَو  ُشْغٌل  يِل 

َلنَا َوْالَعليـــــــَــــــا  َلْلعْلَياء  َنْحُن 

مـــَــــــِن الزَّ وف  ُصُ أَقْالْتنَا  ــْو  َل  
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بِنَا والَعــــــَدُل  امَلــْعــُروف  ــِرَف  ُع

نـــــــَــــــــــِن السُّ تِْلَك  َتْأِسيُس  َوَلنْا 

يصّور  التي  اإلجتامعية  قصائده  عن  وفضاًل 
فيها حالة املجتمع واألمة حيث كان يطالب بّحق 
املحاسن  أبو  ُيعّد  املظلوم،  عن  وُيدافع  الضعيف 
يف  نفيسة  َاثــارًا  ترك  حيث  فريد  طراز  من  شاعرًا 
الشعر وَحرّي بأن خيّلد ذكره مع توايل األيام، ُتويّف 

يف كربالء عام)1926م()28(. 

 الشاعر حمسن أبو احلب )1804-1887م(6. 
حمسن بن احلاج حممد أبو احلب اخلثمعي، ولد 
يف كربالء عام 1804م)29(. نشأ يتياًم يف حجر الفاقة 
ورغبة  ونباهة  فطنة  ذا  كان  سنّه  صغر  عىل  ولكنه 
شديدة إىل احلضور يف حمافل أهل الفضل واألدب 
واملعرفة ساعدته عىل  العلم  وافرًا من  فنال قسطًا 
تنمية قدراته األدبية من خالل اتصاله بأهل العلم 
بدقت  وجواد  كمونة  عيل  حممد  ومنهم  واألدب 
بك  السَّ متانه  أسلوبه  عىل  أفــىض  وغــريمهــا)30(، 
عاطفته  ورقة  القول  وانسجام  الرتكيب  وجودة 
كونه  عن  فضاًل  الرّثاء  أدب  انتهج  إذ  احلسينية، 
وُعرف  اخلطابة  ميدان  يف  بق  السَّ ِقدم  حاز  شاعرًا 
تشيد  احلسينية  املَاتم  ــزال  والت كربالء  بخطيب 
ديوانه  متيَّز  الرصني)31(،  وبشعره  اخلالدة  بذكراه 
الكبري(  احلب  ايب  حمسن  الشيخ  بـ)ديوان  ى  املسمَّ
أودعها  التي  الفرائد  بالروعة واإلبداع من خالل 
فكره، صّور الشاعر مأساة كربالء الدامية والثورة 
اإلمام احلسني يف عَرَصات  لواءها  التي رفع 

الطفوف وصفًا دقيقًا يستويل عىل القلوب ويملك 
يف  صيتها  ذاع  قصيدة  خالل  من  النفوس  مشاعر 

املجالس احلسينية بقوله: 

َينْتــــــــَــــِهي َمْوثِقًا ال  َأْعَطيُت ربِّ 

َوَذِريــْـــــــــــنِي َفاْصَعِدي  بَِقْتِي  إاّل   

َيْستـَـــــــِقْم مل  ٍد  حُمَمَّ ديُن  َكاَن  إْن 

ُخِذْيـــــــنِي ُســُيــوُف  َيــا  َبَقْتِيَ  إاّل 

الظَّـــــــــــبا َصاَديِة  َفْلُرَو  َدِمي  هذا 

َوتِْيــــــــــــــنِي ماِح  بالرِّ وَهذا  ِمنُْه   

َحْبــــــَسه َيْميِنِي  َمَلَكْت  الَّذِي  َهَذْا 

َوَيِميــْــــــنِي ُيـــَرِت  وألتــْبــَعــُتــه 

يف  ــن  وُدف )1887م(،  عــام  كربالء  يف  ــويّف  ت
السيد  مرقد  جوار  اىل  املقدسة  احلسينية  الرّوضة 

إبراهيم املجاب)32(. 

المطلب الثالث/ العلماء:

سنة  يف  الــســمــري  حممد  بــن  عــيل  وفـــاة  بعد 
)329هـ( آخر سفري لإلمام املهدي املنتظر من 
نّوابه األربعة، وإنقطاع السفارة بني اإلمام الغائب 
العلامء  إىل  الرجوع  األمــر  لزم  ومواليه  وشيعته 
باألحرى  أو  منهم،  الفتاوى  ألخذ  املجتهدين 
اهلل  هيَّأ  وقد  الرشعية،  اجتهاداهتم  يف  تقليدهم 
ثقات  وحمّدثني  تقات  جمتهدين  الشيعة  للمسلمني 
مكانة  هذا  يومنا  وحّتى  العصور  مّر  عىل  تبّوأوا 
ييل  فيام  نذكر  الدينية،  والرئاسة  الرّوحية  الزعامة 
عرش  التاسع  القرن  يف  العلمية  الشخصيات  أبرز 



129

م. م. ثائر جاسم السعدي؛ م. م. ثامر فيصل املسعودي

ومطلع القرن العرشين وهم:

احلــائــري)7-1842.  البحراين  حممد  السيد   
1935م(

ُولد يف كربالء عام )1842م( من أرسة معروفة 
بالّزعامة العلمية كان والده السيد حمسن من كبار 
علامء  يد  عىل  درس  عرصه،  يف  البارزين  الفقهاء 
زين  والشيخ  حمسن،  السيد  والــده  أمثال  بارعني 
1309هـــ()33(   - )1227هـ  املازندراين  العابدين 
ـــ-  )1256ه الشهرستاين  حسني  حممد  والسيد 
العلمية  احلوزة  دراسة  يف  ج  تدرَّ ـــ()34(،  1915ه
والديني  الفقهي  اإلجتهاد  درجة  اىل  وصل  حّتى 
أبرز  من  العظمى،  اهلل  أية  عليه  ُيطلق  وأصبح 
واإلســالم،  اإليــامن  البهية،  »الفصول  فاته:  مؤلَّ
العباد،  هدية  املصائب،  تذكرة  الغالية،  اللؤلؤة 
مناسك احلج، ترمجة زاد املعاد، فضال عن رسالته 

العلمية يف العبادات واملعامالت«)35(. 

السياسية  احلياة  مرح  عىل  كثرية  مواقف  له 
العرشين  ثورة  يف  مشاركته  أبرزها  كان  العراقية 
كذلك أصدر فتوى إستنكر فيها هتديم قبور أئمة 
البقيع. إنتقل إىل جوار رّبه يف عام )1935م(، 
وُشيِّع تشيعًا كبريًا وُدفن يف كربالء املقّدسة داخل 

أحد أروقة العتبة احلسينية املّقدسة)36(. 

 .8-1846( املــازنــداين  ــادي  اهل عبد  الشيخ   
1933م(  

ــادي  اهل عبد  الشيخ  العظمى  اهلل  ــة  أي ُولـــد 
)1846م(  عام  كربالء  يف  احلائري  املــازنــدراين 
أبو  والده  كان  إذ  يف أحضان أرسة علمية عريقة، 

درس  أنذاك،  وأعالمها  كربالء  علامء  من  احلسن 
الشيخ عبد اهلادي عىل يد أساتذة وعلامء أبرزهم 
والده، والشيخ زين العابدين املازندراين، والشيخ 
يده كوكبة  باقر األصفهاين، كام وختَّرج عىل  حممد 
حممد  الشيخ  أبرزهم  من  كان  العلامء  من  كبرية 
تقي البهجة والشيخ أبو القاسم الرشتي وغريمها، 
احلسينية  العتبة  داخل  خاصة  مدرسة  له  وكانت 
عىل  حاشية  منها«  املؤلَّفات  من  والعديد  املقدسة 
الفقه- حاشية عىل  السؤال واجلواب يف  العروة- 

ذخرية العباد- أصول الفقه«)37(. 

وللشيخ املازندراين أيضًا مواقف سياسية كان 
من أبرزها مشاركته يف ثورة العرشين واإلحتجاج 
البقيع، تويّف يف كربالء  عىل هتديم قبور أئمة 
عام  املقّدسة  احلسينية  العتبة  يف  وُدفــن  املقّدسة 

1933م)38(.  

الـــشـــرازي)9-1840.  تقي  حممد  الشيخ   
1920م( 

ب عيل بن أيب  احلسن  هو املريزا حممد تقي بن حُمِ
امللّقب  الشريازي  احلائري  عيل  حممد  املريزا  ابن 

بـ)ُكلشن()39(. 

إيران عام 1840م  ولد يف مدينة )شرياز ( يف 
وأدب،  علم  ذات  ألرسة  ينتسب   ،) هـ   1256  (
الــورع  أهــل  من  عيل  ــب  حُمِ املــريزا  والــده  فكان 
والدين، أّما أخوه األكرب املريزا حممد عيل فكان من 
إيــران)40(. درس يف سامراء  الدين يف  كبار رجال 
ّثم عاد إىل موطنه )شرياز( وتصّدى فيها لشؤون 
التدريس والفتاوى الرشعية طوال حياته وكانت 
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حبيب  مريزا  عّمه  أن  كام  فيها،  العليا  املرجعية  له 
اهلل كان من مشاهري الشعراء يف مدينة شرياز)41(. 

بدأ الشيخ الشريازي دراسته يف كربالء عندما 
قدم إليها عام )1854م( قرأ األوليات ومقدمات 
الشيخ  املــوىل  الّعالمة  يد  عىل  وحــرض  العلوم، 
حسني األردكاين، إنتقل إىل سامراء فتتلمذ عىل يد 
د السيد حممد حسن الشريازي فكان  َاية اهلل املجدِّ

من أجّلة تالمذته)42(. 

سامراء  الربيطانية  اجليوش  أحتّلت  وعندما 
رغب يف الرجوع إىل كربالء فكان منزله املتواضع 
لذا  والعشائر  السياسة  لرجال  ملتقى  كربالء  يف 
الوطنية  الروح  َبْعث  عوامل  من  كبريًا  عاماًل  ُعّد 
فطالب  للثورة  روحيًا  قائدًا  أصبح  وتنشيطها، 
وإصدار  عنهم  بالدفاع  وأمر  املغدورين  بحقوق 
صفوف  يف  احلامس  أثارت  التي  اخلطرية  الفتوى 
هنا  ومن  ونفيس  غــاٍل  بكّل  وضّحى  الوطنيني 
شهرته  وختّطت  الّصيت  ذائعة  شهرة  اكتسب 
األخرى  البلدان  يف  اسمه  وانترش  العراق  حدود 

كإيران ولبنان ومرص وسوريا وغريها)43(. 

صالة  )رسالة  ومنها  املؤلَّفات  من  العديد  له 
الشيخ  مكاسب  رشح   - اخللل  رسالة   - اجلمعة 
مدح  يف  الفاخره  القصائد  األنصاري-  مرتىض 
العرته الّطاهره(، ومن تالميذته السيد مرزا هادي 
اخلراساين والشيخ حممد كاظم الشريازي والشيخ 
حممد عيل الّقمي والشيخ َاغا بزرك الطهراين، تويفِّ 

يف )17 /آب/1920(. 

وكان يوم وفاته مشهودًا، إذ حرض عدد كبري من 

العلامء ورجال الدين ورؤساء العشائر، فجرى لـه 
الرّشيف  احلسيني  الصحن  يف  وُدفن  كبري،  تشييع 
أليام  الفاحتة  جمالس  له  وُأقيمت  كربالء  مدينة  يف 
وشهور عديدة يف كثري من مدن العراق وإيران)44(. 

) حممد  أبرزهم  الشعراء من  العديد من  ورثاه 
حمسن أبو املحاسن ( جاء يف بعض أبياته:

ــْورُد امَلـ ــْاَض  َغـ ــاء  ــَش األْح ــْا غّلة  َي

ــُد ــِج ــنْ ــــام َغــــْاَب امُل ــة األيَّ ــ ــْا َأْزَمـ َيـ

َرَوى َواَلْ  للُِمْسَتِغيث  نَجــــــْدة  الْ 

ُد)45( َيَتوقَّ احُلَشْاَشة  َغلِْيَل  َيْشِفي   

احلــائــري . 10 الــقــزويــنــي  حسني  السيد 
)1871-1947م(

ُولد يف كربالء عام )1871م( ونشأ وترعرع   
يف أرسة علمية ودينية عريقة، وهي أرسة القزويني 
التي برز منها علامء وفقهاء وجمتهدون كبار. درس 
ثّم  األرشف،  النجف  حوزة  ثّم  كربالء  حوزة  يف 
الشريازي  تقي  حممد  الشيخ  عند  الدراسة  واصل 
االً يف الثورة العراقية  لسنوات عّدة، وكان عضوًا فعَّ
نارها  مخــدت  أن  وبعد  1920م،  عــام  الكربى 
الُعريف  املجلس  اىل  م  وُقدِّ الربيطانيون  عليه  قبض 
العسكري وُسجن مع رفاقه من أحرار كربالء ملدة 
املطبوعة  فاته  مؤلَّ ومن  احللة)46(،  يف  أشهر  ثامنية 
خمطوطاته  أما  إسالم(،  فاضلة  )مدينة  بالفارسية 
فهي: شخصية اإلمام عيل، وبحث وحتليل أصول 
الدين  وغريها. تويفِّ عام 1947 وُدفن يف الروضة 

احلسينية املطّهرة يف كربالء7)47(. 
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المبحث الثاني: 

الحركة الفكّرية لمدينة كربالء

بمدارسها  سة  املقدَّ كربالء  مدينة  إشتهرت 
املختلفة؛  أرجائها  يف  املنترشة  ومكتباهتا  الدينية، 
حركتها  وتطّور  م  تقدُّ عىل  إضافيًا  دلياًل  يعطي  مما 
العلمية الدينية العريقة، من حيث مؤرش للمستوى 
الثقايف والنهوض العلمي ألية مدينة إنام يكُمن يف 
د مدارسها وحلقات الدرس والبحث  ع وتعدُّ تنوُّ

بمكتباهتا املختلفة. 

طاّلب  أنظار  حمّط  كربالء  مدينة  أصبحت  لذا 
الفقه  ورجــال  طلبة  من  َاالف  ومقصد  العلم 
والدين من شّتى البالد اإلسالمية، من أجل التفقه 

بتعاليم الرشيعة اإلسالمية. 

املقّر  املقّدسة  احلسينية  الروضة  أروقة  كانت 
االَراء  فيها  يتناولون  الفكر  علامء  لتواجد  الرئيس 
الفقهية واملناقشات العلمية التي ختّص الدين عىل 
شكل حلقات فيام بينهم، إذ شهدت مدينة كربالء 
القرن  يف  والسيام  عــدة  دينية  ــدارس  م تأسيس 
الدينية  العلوم  تعليم  إىل  هتدف  امليالدي،  العارش 
والرشعية املختلفة، أعتمدت منذ البدء عىل جهود 
األموال  هلم  تأيت  حيث  املجتهدين  الدين  علامء 
الترّبعات  وكذلك  واخلمس(  )الزكاة  طريق  عن 
ألهنا  هلم؛  سنويًا  املسلمون  يقّدمها  التي  واهلبات 
غري مرتبطة باحلكومة، وليس هلا صلة رسمية كي 

تتوىّل رعايتها ودعمها ماليًا)48(. 

المطلب الأول / المدار�ض الديّنية:  

 مدرسة السيد املجاهد: 1. 
مرقد  من  بالقرب  الكبري  التّجار  تقع يف سوق 
السيد املجاهد الطباطبائي، ُأنشئت عام 1853)49(. 
ورجــال  العلم  بطاّلب  مأهولة  حينها  وكانت 
كبري  عدد  منها  وختّرج  األسالمي  والفكر  الدين 
الّعالمة  أمثال  الفقهاء  العلامء وأفاضل  من أجاّلء 
السيد حممد باقر الطباطبائي، والعاّلمة السيد حممد 
عيل الطباطبائي والّسيد مرتىض الطباطبائي، ومن 
سيبويه  عيل  حممد  الشيخ  العاّلمة  أساتذهتا  أشهر 
والشيخ عباس احلائري، تشمل هذه املدرسة عىل 

)28( غرفة موّزعة عىل طابقني)50(. 

  مدرسة صدر األعظم النوري: 2. 
تقع يف اجلهة الغربية من العتبة احلسينية الرّشيفة، 
ج منها جيل من جهابذة العلم والفكر ورّواد  خترَّ
قام  اإلمامي،  الشيعي  والرتاث  األسالمية  الثقافة 
بإنشائها الزعيم واملرجع الديني الكبري الشيخ عبد 
احلسني الّطهراين عام 1855م حيث أنفق عىل بناء 
األمري  من  املتبّقى  اإلرث  ثلث  من  املدرسة  هذه 
من  األعظم(،  خان)الصدر  تقي  املريزا  اإليــراين 
القاسم  أبو  الشيخ  والفقية  العامل  أساتذهتا  أشهر 
ُتعترب  اخلوئي والعامل الشاعر السيد عبد الوهاب، 
من ُأّمهات املعاهد العلمية العامرة بأهل العلم يف 

كربالء)51(. 

  مدرسة البادكوبة )الرك(: 3. 
يعرف  كــربــالء  مدينة  حمّــالت  ــد  أح يف  تقع 
الدينية  املدارس  من  املدرسة  وهذه  بـــ)الداماد( 
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البيت(  )أهــل  مدرسة  بأسم  وعرفت  املعروفة 
عىل  تشمل  1853م،  عام  إىل  تأسيسها  ويرجع 
للدروس  أغلبها  طابقني  عىل  موّزعة  غرفة   )30(
ّتضم  مكتبة  عن  فضاًل  الطاّلب،  لسكن  وبعضها 
عددًا كبريًا من املخطوطات والرتاجم والسري، من 
ثقافية  إسالمية  منشورات  إصدار  الفكرية  آثارها 
عبارة  اإلسالمية(  الثقافة  )منابع  سلسلة  بضمنها 
واملؤّلفني  الكتاب  من  لعدد  كتب  جمموعة  عن 
منها  وصدر  الشهر،  يف  منها  جمموعة  كّل  تصدر 
)70( عددًا  ثم اغلقت من قبل النظام املباد، ومن 
الشاهرودي  حممد  الشيخ  احلاج  أساتذهتا  أشهر 
الكلبايس والشيخ حممد عيل داعي  والشيخ حممد 

احلق والشيخ جابر)52(. 

  املدرسة السليمية:4. 
وقد  املــرزا  جامع  حمّلة  يف  املدرسة  هذه  تقع   
يت هبذا األسم نسبة إىل مؤّسسها سليم خان  ُسمِّ
1834م،  عام  اىل  تأسيسها  ويرجع  الشريازي 
تشمل هذه املدرسة عىل طابقني غري أن مساحتها 
هذه  متّيزت  غرفة،   )13( عىل  وحتتوي  صغرية 
الذين  للطلبة  شهرية  رواتب  بتخصيص  املدرسة 
املدرسة  هذه  أصدرت  فيها،  دراساهتم  يواصلون 
جملة بعنوان )األخالق واآلداب( وجملة )ذكريات 
املعصومني(، من أشهر أساتذهتا السيد حممد عيل  
حسن  والسيد  البحراين  طاهر  حممد  السيد  بن 

احلسيني الّشريازي)53(.  

  مدرسة عبد الكريم الّشرازي:  5. 
تاريخ  يرجع  الرشقية،  العباسّية  حمّلة  يف  تقع 
ـتأسيسها اىل عام 1870، تتّألف من طابق واحد، 
تّوىل إدارهتا لفرتة طويلة اخلطيب احلسيني الشيخ 
بمهمة  يقوم  كــان  ــذي  ال الكعبي  الــزهــراء  عبد 

التدريس فيها أيضًا)54(. 

 مدرسة املهّدية: 6. 
َال  الــّســادة  لــديــوان  املــجــاور  الــزقــاق  تقع يف 
بن  الشيخ عيل  بن  الشيخ مهدي  ّشيدها  الرشتي، 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء، ويرجع تأسيسها إىل 
عام1867، تتأّلف من طابقني ويسكنها طلبة العلم 
بينهم طاّلب ينتمون لبعض الدول اإلسالمية، من 
أساتذهتا الشيخ عبد احلسني الدارمي والشيخ عيل 
الساعدي  احلميد  عبد  والشيخ  البحراين  العيثان 

والشيخ حممد شمس الّدين)55(. 

المطلب الثاني / المكتبات:  

 مكتبة الشهرستاين:  1. 
ــد مــهــدي  ــم ــد حم ــي ــس ــة ال ــالم ــع ــا ال ــه ــس أّس
عيسى  َال  بمحّلة  الواقعة  داره  يف  الشهرستاين 
باملصادر  عامرة  وقتها  يف  وكانت   ،1802 عام 
من  ــدات  ــلَّ وجم القيِّمة  واملــخــطــوطــات  املهمة 
مؤّلفات ومصنّفات خمتلفة صاحبها الشهرستاين، 
ــدارك(  امل رشح  يف  )الفذالك  كتابه  وبــاألّخــص 
وكتاب )املصباح(، ثّم انتقلت بعد وفاته إىل نجله 
السيد حممد حسني الشهرستاين، وقد طاهلا الّسلب 
نفس  يف  كربالء  عىل  الوهابيني  غارة  أثر  والنهب 
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عام تأسيسها، ومل يبق من هذه املكتبة سوى بعض 
أحفاده  أبناء  أحد  بحيازة  هي  التي  املخطوطات 

الّسيد صالح الّشهرستاين)56(. 

 مكتبة السيد كاظم الرشتي: 2. 
قاسم  السيد  بن  كاظم  السيد  بتأسيسها  قام 
كانت  عــام)1875م(،  احلائري  الرشتي  احلسيني 
يف وقتها من أضخم املكتبات العراقية وقد بلغت 
أمحد  السيد  الّشاعر  نجله  عهد  يف  الكربى  قيمتها 
املطبوعة  لكتبها  ورسقة  هنب  حصل  إذ  الرشتي، 
واملخطوطة عىل نطاق واسع، فلم ُيعد هلا أثر ُيذكر، 
وقيل إن بعض كتبها النفيسة وجد لدى أناٍس ال 

تربطهم بالعلم واألدب والثقافة أية صلة)57(. 

 مكتبة عبد احلميد الفراهاين:  3. 
عام  تأّسست  القديمة  املكتبات  مــن  هــي 
احلميد  عبد  املــوىل  األخوند   يد  عىل  )1854م( 
يبق  مل  العراقي،  الفراهاين  الوهاب  عبد  املوىل  بن 
من حمتويات هذه املكتبة بعد وفاة مؤّسسها سوى 
)300( كتاب خمطوط كان بحوزة السيد عيل أكرب 

اليزدي يف مدرسة )الردار حسن خان()58(.  

 مكتبة الشيخ عبد احلسني الّطهراين: 4. 
أّسسها العامل واملرجع الديني الكبري الشيخ عبد 
احلسني بن عيل الّطهراين، كانت حتتوي عىل كّل ما 
واملخطوطات  الكتب  من  جدًا  وثمني  نفيس  هو 
اخلواجة  العاّلمة  لرتمجة  اليتيمة  النسخة  بضمنها 
اليونانية  الكتب  ألحــد  الطويس  الدين  نصري 
بابتياعها  الربيطاين  املتحف  قام  وقد  القديمة، 

واحلصول عليها بطرق ملتوية وُتعّد هذه النسخة 
املتحف  هلذا  األثرية  املحفوظات  من  الوحيدة 
)العني(  كتاب  أيضًا  تضّم  كانت  كام  العاملي، 
)املحيط(  وكتاب  الفراهيدي  أمحد  بن  للخليل 
للصاحب بن عباد، تبعثرت هذه املكتبة بعد وفاة 
مؤّسسها حيث تمَّ نقل أكثر خمطوطاهتا اىل املكتبة 

اجلعفرية باملدرسة اهلندية)59(. 

 مكتبة الشيخ زين العابدين املازندراين: 5. 
مكتبة قديمة أّسسها العامل الشيخ زين العابدين 
البارزين،  كربالء  علامء  أحد  احلائري  املازندراين 
العلمية  واملّصنفات  الكتب  ُأّمــهــات  فيها  مجع 
املخطوطات  من  وجماميع  والتارخيية  والفقهية 
الثمينة ومن أهم نفائس الكتب التي كانت حتتوهيا 
كتاب )العني( للخليل بن أمحد الفراهيدي، وبعد 
الّشيخ  األكــرب  نجله  إىل  إنتقلت  مؤّسسها  وفــاة 
حسني، ومن ثّم إىل حفيده الشيخ أمحد بن حسني، 
وحني تويّف األخري تبعثرت وتفّرقت الكتب التي 

هبا ومل يعد ُيعرف عنها يشء)60(.   

 مكتبة عبد احلسني الكليدار: 6. 
يف  القديمة  العلمية  املكتبات  طليعة  يف  تعد 
املخطوطات  أنفس  من  عليه  أشتملت  ملا  العراق 
وأثمن املطبوعات وأغنى املواضيع واملواد العلمية 
والتارخيية واإلجتامعية، أّسسها السيد عبد احلسني 
ابن السيد عيل بن السيد جواد الكليدار َال طعمة 
املوسوي سادن الروضة احلسينية، يف داره بمحّلة 
لألدباء  منتدى  بمثابة  وكانت  الغربية،  العباسية 
كبار  من  عــدد  ــا  زاره وقــد  والعلامء،  والشعراء 
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املسترشقني بينهم املسترشق الفرنيس »ماسينيون« 
تدم  مل  لكنها  بيل«،  »مس  الربيطانية  واملسترشقة 
إثر  التلف  وطاهلا  احلريق  فيها  شّب  إذ  طوياًل، 
جّددها  ثّم  )1914م()61(  عام  بيك  محزة  حادثة 
وزاد عليها، وقد َالت املكتبة بعد وفاة مؤّسسها إىل 

نجله السيد عبد الصالح َال طعمة)62(.  

 مكتبة السيد إبراهيم القزويني: 7. 
السيد حممد   بن  إبراهيم  السيد  العالمة  أّسسها 
املوسوي  القزويني  الكريم  عبد  السيد  بن  باقر 
داره  يف  »الضوابط«،  بصاحب  الّشهري  احلائري 
بزقاق بني سعد بمحّلة باب الّطاق، احتوت عىل 
واللغة  والتاريخ  والتفسري  والفقة  احلديث  كتب 
املخطوطات  من  جماميع  عن  فضاًل  واآلداب، 
خمطوطة،   )200( عىل  يزيد  بام  والنادرة  النفيَسة 
باقر  السيد  نجله  مؤّسسها  وفاة  بعد  إدارهتا  توىّل 
القزويني ومن ثّم حفيده العاّلمة حسني القزويني، 
تعَّرضت املكتبة للحريق، ومل يْسَلم من كتبها سوى 
العدد القليل، ومن أهم الكتب املتبقية منها كتاب 
و»نتائج«،  الشاهوردية«  و»مناسك  »املحيط« 
بالتعليق  هاويًا  كان  املكتبة  مؤّسس  أن  والطريف 
التي  الكتب  أكثر  هوامش  عىل  يده  وبخّط  كتابًة 
احتفظ هبا يف مكتبته وخاصة التي تعالج القضايا 

الفلسفية واحلكمية)63(. 

 مكتبة الشيخ حمسن أب احلب: 8. 
تعود يف األصل إىل اخلطيب الكربالئي والذائع 
الّصيت الشيخ حمسن بن حممد أيب احلب الكعبي، 
ُأّمهات كتب الفقة والتاريخ  اشتملت مكتبته عىل 
واألدب والّشعر معظمها مطبوع طباعة حجرية، 

ونفائس  فريدة  ذخائر  من  تشتمل  بام  غنية  وهي 
إىل  انتقلت  وفاته  بعد  املخطوطات،  من  جليلة 
تويفِّ هو األخري  ومّلا  ايب احلب  الشيخ حممد  نجله 
احلب  ايب  الدين  ضياء  الدكتور  من  كّل  توارثها 
دارهم  مقّرها يف  كان  ايب احلب،  والدكتور جليل 
يف  إيداعها  اقتىض  ــريًا  وأخ بغداد،  باب  بمحّلة 

مكتبة سيد الّشهداء العامة)64(.   

المطلب الثالث / ال�شحافة والطباعة:

  الصحافة:أ. 
يف  كبريًا  دورًا  كربالء  يف  الصحافة  لعبت   
مضامر احلياة الفكرية وكان هلا نصيب وافر ونشاط 
التطّور  إىل  الثقافية  احلركة  زخم  دفع  يف  ملموس 
واالزدهار، إذ أقدم العديد من األدباء والباحثني 
يف  واملقاالت  البحوث  نرش  عىل  املدينة  أبناء  من 
القضايا  فيها  تناولوا  التي  الكربالئية  الصحف 
والتعليم  كالرتبية  املدة  تلك  يف  املهمة  اإلجتامعية 
للمجتمع  الدولة  ورعاية  االجتامعي  واإلصالح 
واملرأة وغريها من املواضيع األدبية والفكرية التي 
الصحافة  ُعرفت  حيث  الكربالئي،  املجتمع  هتّم 
ألول مرة يف كربالء مطلع القرن العرشين وحتديدًا 
عام )1916م( وذلك عندما صدرت أول جريدة 
بإسم جريدة اإلتفاق والتي ُتعّد من أقدم اجلرائد 
عيل  مرزا  احلاج  أنشأها  كربالء،  يف  ظهرت  التي 
)1916م(،  عام  إىل  تأسيسها  يرجع  الشريازي، 
عددها  برز  حيث  العربية،  باللغة  تصدر  وكانت 
األول يف) 7 /أذار/ 1916م(، سّلطت الضوء عىل 
الشؤون اإلجتامعية ملدينة كربالء، كام أهنا شملت 
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النتاجات األدبية اهلادفة واملقاالت السياسية التي 
الربيطاين  اإلحتالل  أيام  الراهن  الوضع  تعالج 
للعراق، وكان هلا دور مهم يف احلركة الثقافية، وقد 
ذلك  يف  ُقّرائها  نفوس  يف  الالئقة  املكانة  أحرزت 
أبو  حسن  حممد  الشاعر  عليها  أثنى  فقد  الوقت، 

املحاسن يف تلك األبيات:

ــُه إنَّ َمـــــــــــْجدًا  َحـــْاَول  مَلَِــْن  ــْل  ُق

ــَذاْق امَل ُحْلــــــــُو  اجَلنَى  ُحُلو  َثَمٌر 

َواَل َقبــــــــْــــُل  ــهُّ  ُأمـ ــْتــُه  َجــنَ ــا  َم

ِفاْق)65( األتِّ بَِحـــــــــــْذِو  إالَّ  َتنَى  ُيْ

  الطباعة: ب. 
كانت كربالء والتزال مصدر إشعاع فكريٍّ يف 
العراق منذ قرون خَلْت، وقد أنجبت رهطًا كبريًا 
حفلت  الذين  رين  واملفكِّ والّشعراء  العلامء  من 
الكتب برتامجهم وتعداد مَاثرهم، وقد سعت منذ 
قرن أو أكثر بنرش العلوم واملعارف وتعميم الثقافة 
بني الناس عن طريق الطباعة التي هي أهم وسائل 
املطابع  ُأنشئت أوالً  العامل، وقد  النرش والثقافة يف 
يف  ثّم  ومن  1856م(،  عام)  وكربالء  املوصل  يف 
بغداد عام 1860م)66(، وأشهر املطابع يف كربالء 

هي: 

احلجرية  املطبعة  ُتعّد  احلجرية:  املطبعة  أوالً: 
إىل  ُجلبت  وقد  العراق،  دخلت  مطبعة  أّول  هي 
مدينة كربالء عام )1856م()67(، ُأنشئت يف موقع 
جماور هلا يف عهد والية حممد باشا حاكم العراق، 
والثقافية  والفكرية  الدينية  الكتب  فيها  وُطبعت 

ومن أشهر مطبوعاهتا كتاب مقامات األلويس)68( 
عام  مهدي  حممد  للسيد  األخبار  وكتاب خالصة 
األئّمة  بحياة  تفي  التي  الكتب  من  وهو  1879م 
رشح  يف  املرضية  البهجة  األطهار)69(وكتاب 
األلفية جلالل الدين الّسيوطي، كام سامهت املطبعة 
وبقيت  التجارية،  اإلعالنات  من  العديد  طبع  يف 

تعمل حّتى عام 1923م)70(. 

احلسيني  مطبعة  ُتعّد  احلسيني:  مطبعة  ثانيًا: 
يرجع  كربالء،  مدينة  يف  حجرية  مطبعة  أهم  ثاين 
حممد  لصاحبها  )1910م(،  عــام  اىل  تأسيسها 
طبع  يف  سامهت  الدولة،  شمس  دار  يف  الظفري 
كتاب  مثل  والثقافية  األدبية  الكتب  من  العديد 
»تباشري املحرومني« للمؤّلف احلاج حممد الواعظ، 
حممد  للسيد  اهلــدى  أنــوار  ى  املسمَّ شعر  ــوان  ودي
أخرى  مطبوعات  عن  فضاًل  الطربستاين،  جمتهد 

واستمّرت هذه املطبعة حّتى عام )1932م()71(. 

الخاتمة

شهدت  كربالء  أن  هو  تأرخييًا  الثابت  من  إن 
هنضة ثقافية وفكرية متطّورة ومتواصلة منذ وقت 
فيها لكن   بعد استشهاد اإلمام احلسني مبكر 
تلك النهضة كانت حمدودة النطاق  ثّم ما لبثت أن 
ازدهرت وتطّورت ابتداءًا من مطلع القرن التاسع 
عرش امليالدي بالرغم من كل النكبات والويالت 
التي حلَّت باملدينة يف فرتات تأرخيية خمتلفة  فالبعد 
الديني هلذه املدينة جعلها من املراكز الفكرية املهّمة 
فيها،  الدينية  املدارس  العراق، تعّززت بوجود  يف 
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مما ولَّد حركة فكرية متتاز عن غريها من احلركات 
املجالس  كانت  كام  ــرى.  األخ املــدن  يف  الفكرية 
الكربالئية، وجلساهتا،  منابع لألدب والعلم الذي 
يغّذهيام اجلّو العام املرتبط بقدسية املدينة وروحانية 
اجلوار للعتبات املقّدسة  فأضحت تلك املجالس 
األدبية والعلمية حمّكًا للمواهب وامللكات األدبية 
أبناء  لدى  الفكري  الوعي  بلورة  يف  ُتسهم  التي 
الفكر  وتوقد  األذهان،  وتشحذ  املقّدسة،  كربالء 
السيايس  للحدث  واملــواكــب  الفاعل  السيايس 
الدور  برز  إذ  احلضاري.  اإلرث  عن  املنقطع  غري 
بالرفض  املقّدسة  لكربالء  والثقايف  احلضاري 
املستمرمن قبل رجاالت الفكر والثقافة يف املدينة 
ذروته  الرفض  هذا  بلغ  وقد  الربيطاين  للوجود 
حينام لعبوا دورًا بارزًا يف اإلعداد لثورة العرشين 
احلامسية  اخلطب  خــالل  من  الناس  وشحذهم 
مدينة  اختيار  عن  فضاًل  التحريضية،  والقصائد 
كربالء املقدسة مقرًا للثوار كوهنا مركزًا دينيًا مؤّثرًا 
يف صنع القرار املتمثِّل بإصدار الفتاوى واملشاركة 
الفعلية يف قيادة احلمالت اجلهادية، والدعوات إىل 

التظاهرات واإلحتجاجات. 

بلورة  يف  الشخصية  املكتبات  أسهمت  كام 
خالل  من  املدينة  يف  والفكرية  الثقافية  احلركة 
التي  واملوسوعات  الكتب  من  بالعديد  رفدها 
يف  والقراءه  بالبحث  واملطالعني  الباحثني  أغنت 
والدنيا،  الدين  بأمور  ترتبط  التي  املواضيع  شّتى 
يف حني جاءت املطابع لُتمثِّل قفزة نوعية يف تطّور 
الكتب  طبع  طريق  عن  والفكرية  الثقافية  احلركة 
يتداوهلا  كتب  إىل  خمطوطات  جمرد  من  وحتويلها 

الواعي  اإلنسان  فجعلت  الصحف  أّما  اجلميع، 
واملثقف وحّتى املواطن البسيط يواكب األحداث 
أم  إجتامعية  أم  سياسية  أكانت  سواء  بأول  أوالً 

أدبية أم غري ذلك بشكل مستمر. 

والّثقافية  الفكرية  احلركة  بأن  م  تقدَّ مما  لنا  َتبنيَّ 
الكربالئّية كانت مزدهرة يف تلك الفرتة وإن غلب 
عليها الواقع الديني املقّدس للمدينة، والذي كان 

الّسمة األبرز ملعظم نشاطاهتا الفكرية والّثقافية. 
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�ض الملخَّ

احتل اجلانب الصحي أمهية بالغة من لدن نواب لواء كربالء كونه عىل صلة مبارشة بحياة الناس، ألنه يعد 
مقياسا حقيقيا لقياس مدى تطور أو تأخر البلدان، والرتباطه بالظروف السياسية واالقتصادية واالجتامعية 

هلا.

لقد جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء عىل موقف نواب كربالء من األوضاع الصحية يف لواء كربالء 
يف العهد امللكي 1925-1958 واملقرتحات التي قدموها إىل احلكومات للنهوض بالواقع الصحي ملعاجلة 

تلك األمراض وغريها.

تبني لنا يف هناية البحث ان األوضاع الصحية يف لواء كربالء شغلت مساحة واسعة من اهتاممات نواب 
النيايب يف دورته االنتخابية األوىل عام 1925م وحتى عام 1958م، إذ كان هلم  اللواء منذ انعقاد املجلس 
نشاٌط واضٌح يف جلساته حني تتضمن أعامل اجللسة مناقشة الواقع الصحي يف العراق، فعندها تنصب أغلب 
جهود نواب كربالء عىل مناقشة السبل الكفيلة برفع مستوى الواقع الصحي يف اللواء وتذليل العقبات التي 

تقف عائقًا أمام االرتقاء باخلدمات الصحية إىِل املستوى املطلوب.
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 The Attitude of the deputies of the Karbala Brigade from the health

affairs during the monarchy of 1925-1958
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Faculty of Arts - University of Kufa

Abstract

The health aspect is of great importance to Karbala deputies because it is directly related 
to the lives of people because it is a real measure of the extent of development or delay of 
countries and its relation to political, economic and social conditions

This study is intended to shed light on the position of the Karbala deputies on the health 
situation in the Karbala Brigade in the 1925/1958 royal covenant and on the proposals, they 
submitted to the governments to promote the health reality to deal with these diseases and 
others.

At the end of the research, we found that the health conditions in the Karbala Brigade 
occupied a large area of interest of the Brigade deputies since the parliamentary council held its 
first electoral session in 1925 and until 1958, as they had a clear activity in its sessions when 
the session included discussing the health reality in Iraq. 

Most of the efforts of the Karbala deputies to discuss ways to raise the level of health in the 
brigade and overcome the obstacles that hinder the upgrading of health services to the level 
required.
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المقدمة

يعد اجلانب الصحي مهاًم كونه عىل صلة مبارشة 
السياسية  بالظروف  والرتباطه  الناس،  بحياة 
به،  وتتأثر  فيها  يؤثر  واالجتامعية  واالقتصادية 
عىل  االضواء  لتسلط  الدراسة  هذه  جاءت  لذلك 
خالل  الصحة  شؤون  من  كربالء  نواب  )موقف 
الوضع  ملعرفة   )1958-1925 امللكي  العهد 
الوضعية  األسباب  واىل  كربالء  لواء  يف  الصحي 
واالدارية لتدهوره. واىل مدى استجابة احلكومات 
للمقرتحات التي طرحها النواب للنهوض بالواقع 
الصحي املرتدي يف لواء كربالء. ويف شان الصحة 
عدة  مقرتحات  الــنــواب  قــدم  البالد  يف  العامة 
عن  والوافدة  السارية  االمــراض  من  لتحصينها 
العزل  مستشفيات  وانشاء  التلقيح  محالت  طريق 
السل  كمرض  ــراض  االم تلك  ملعاجلة  الصحي 

واملالريا وغريمها.

من  الــلــواء  ــواب  ن موقف  معرفة  عن  فضاًل 
لواء  ويف  عامة  بصورة  العراق  يف  الصحة  شؤون 
كام  بدورهم  قاموا  وهل  خاصة،  بصورة  كربالء 
ينبغي من اجل النهوض بالواقع الصحي. ام اهنم 

ساروا عىل النهج السابق.

من  كربالء  ــواء  ل ضمنه  ومــن  العراق  عانى 
تشكيل  عىل  السابقة  العهود  من  السلبية  اآلثــار 
الدولة العراقية عام 1921م، وبخاصة يف املجال 
الصحي، اذ مل تكن قلة املؤسسات الصحية وتردي 
االوضاع االقتصادية وحدها هي التي تسببت يف 

تراجع االوضاع الصحية يف لواء كربالء، بل كان 
االثر  اخلرافات  وسيادة  واألمية  اجلهل  النتشار 
ابان  اللواء  يف  الصحي  الواقع  تردي  يف  الواضح 

املدة موضوعة الدراسة. 

غري  الوثائق  من  معلوماته  البحث  استقى 
والوثائق  الكتب  دار  يف  واملحفوظة  املنشورة 
معلومات  عــىل  حتتوي  التي  ــداد)د.ك.و(  ــغ ــب ب
عملها،  وسري  الصحية  باملؤسسات  تتعلق  قيمة 
بتفاصيل  البحث  النواب  جملس  حمارض  وامدت 
التي  املواقف  عن  لنا  كشفت  كثرية  ومعلومات 
اختذها نواب لواء كربالء داخل املجلس النيايب من 
األوضاع الصحية يف العراق ولواء كربالء، االمر 
الذي اسهم يف تعزيز الدراسة بمعلومات ال يمكن 

احلصول عليها من مصادر أخرى.

موقف نواب لواء كربالء من �شوؤون ال�شحة 

خالل العهد الملكي

يف  العامة  الثقافة  وانحرت  الفقر  استرشى 
وادي الرافدين يف ظل السلطة العثامنية الذي استمر 
اخلدمات  تطور  عن  العراق  خالهلا  انعزل  قرونًا 
جعله  مما  املتحرض  العامل  شهدها  التي  االجتامعية 
والتخلف)1(.  واالوبئة  لألمراض  سهلة  فريسة 
وخاصة يف لواء املدن املقدسة - النجف وكربالء 
يف  املقدسة  الديار  بعد  تــأيت  والتي   - والكوفة 
املدن  هذه  تؤّم  حيث  الدينية،  مكانتها  يف  احلجاز 
من  املسلمني  ــزوار  ال من  سنويًا  ــوف  األل مئات 
احلجاج  قوافل  اىل  اضافة  العراق  وخارج  داخل 
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الكثرية القادمة من املرشق االسالمي الكبري والتي 
ما  وكثريًا  احلرام  اهلل  بيت  اىل  طريقها  يف  تزورها 
الكثري  باألهايل  واحلجاج  الزوار  اختالط  يسبب 

من العدوى)2(.

مؤسسة  الربيطاين  االحــتــالل  سلطة  كونت 
الصحية يف  املؤسسة  نواة  اصبحت  والتي  صغرية 
واول  1921م)3(،  عام  الوليدة  العراقية  الدولة 
احصاء لعدد األطباء يف املؤسسة الصحية كان عام 
1922م حيث)4( بلغ عددهم )186( طبيبًا)5( ومل 
حيظ النجف االرشف من هذا العدد الكبري بأكثر 
بيت  يف  صغري  مستوصف  يف  واحــد  طبيب  من 
ألفا  أربعني  من  ليقدم خدماته ألكثر  قديم  مؤجر 
من السكان تفشت بينهم خمتلف األمراض)6(. أما 
مدينة كربالء خالل هذه الفرتة أيضًا ال يوجد فيها 
سوى طبيب واحد استحال عليه عالج احلاالت 
األرس  عىل  مراجعته  فاخترصت  الكثرية  املرضية 

الثرية)7(. 

كربالء  ــواء  ل يف  الصحية  املؤسسات  كانت 
جعل  مزٍر  بوضع  الربيطاين  االنتداب  مدة  طيلة 
الرضورية  اخلدمات  تقديم  عىل  قــادرة  غري  منها 
لسكان اللواء، فاملستشفى احلسيني املؤسسة التي 
كان يعول عليها يف عالج السكان بقضاء كربالء 
بني  القضاء  شهدها  التي  األحداث  يف  هتديمه  تم 
مترصف  حاول  وقد  و1920م،  عامي1916م 
1925(م   -1923( خملص  مولود  كربالء  لواء 
خاطب  عندما  املستشفى  إصالح   1923 عام  يف 
وزارة الداخلية بكتابه املرقم )5383( يف 27 آب 
1923م طالبا تزويد اللواء  بـ ) 4050( روبية من 

املستشفى فضاًل عن رصد )1500(  تعمري  أجل 
للغرض  املركز  قضاء  بلدية  ميزانية  من  روبية 
لتعمري  تكِف  مل  املبالغ  تلك  أن  إال  املــذكــور)8(، 
املستشفى، وهذا ما أكده مترصف لواء كربالء يف 
اخلامس عرش من شباط 1925م حني طالب من 
ميزانية  أبواب  من  روبية   )600( بتحويل  جديد 

اللواء  لغرض إكامل تعمري املستشفى)9(.

ــالء قضاء  ــواء كــرب اقــتــرص عــالج ســكــان لـ
عىل  االنتداب  عهد  من  األوىل  السنني  يف  املركز 
طبيب  من  مالكه  تكون  الذي  البلدية  مستوصف 
واحد وصيديل، ومل حيَظ طبيبه بثقة األهايل لكوهنم 
متأثرين بأفكار الطب الشعبي القديم)10(، ويف عام 
إِبراهيم  الدكتور  كربالء  قضاء  يف  عني  1923م 
عاكف اآللــويس)11(  الذي بقي يعمل يف القضاء 
تلقيح  حتى عام 1926م، وبذل جهودًا كبرية يف 
عام  الكولريا  وباء  حدوث  أثناء  القضاء  سكان 
1923م، وكان إىِل جانب الدكتور اآللويس طبيب 
السكان جزٌء  ان صحة  للبلدية بوصف  تابع  آخر 
صحي  مضمد  وجــود  عن  فضاًل  واجباهتا،  من 
الصيديل  عمل  تــوىل  وشخص  صحة  ومــأمــور 
استند يف عمله عىل اخلربة ومل يتخرج من كلية أو 

معهد)12(.  

الصحية  اخلدمات  يف  العام  التدهور  وهــذا 
يرجع بشكل أساس إىل النسبة الضئيلة املخصصة 
ال  إهنا  حيث  للدولة  العامة  املالية  امليزانية  يف  هلا 
بلد هو أساسا  املثال 3،7% يف  تتجاوز عىل سبيل 
وضعه الصحي مرتد وضآلة هذه النسبة أدت إىل 
ونقص  الصحية  التشكيالت  يف  واضح  تدهور 
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الطبية  واملستلزمات  واألطباء  األدويــة  يف  مريع 
حمــدودة  فعالياهتا  كانت  لذلك  املستشفيات  يف 
للغاية وآثارها العالجية غري حمسوسة، يف حني أن 
األمراض  تفيش  من  يعاين  كان  العراقي  املجتمع 
العاملية  االقتصادية  األزمة  معه  تزامنت  واألوبئة. 
يف  تداعياهتا  زادت  التي  )1929-1933م( 
املستوى  مست  حتى  العراقي  االقتصاد  تراجع 

املعايش والصحي لألرس العراقية)13(.

تردي  من  كربالء  لــواء  نــواب  اشتكى  طاملا 
وخــارج  ــل  داخ لوائهم  يف  الصحية  ــاع  األوضـ
املجلس النيايب. وطاملا سّوفت احلكومات املتوالية 
بوعودها حتى جُمّت إجاباهتا التي ال تتعدى عبارة 
)احلكومة مهتمة( أو )احلكومة تعتني باملوضوع( 
اإلجابات  هذه  وأصبحت  تفكر(  )احلكومة  أو 
شك  حتى  العام،  الــرأي  لدى  للسخرية  مدعاة 
هذه  ترك  يف  متعمدة  احلاكمة  الفئة  أن  البعض 
املالريا  مثل  األوبئة  و  لألمراض  فريسة  املنطقة 
و...  والكولريا  والتيفوئيد  والبلهارزيا  والسل 
ضمن خطة مسبقة مع اجلهة األجنبية التي أرادت 
أن تستورد مائة ألف هندي لتدمري البنية االجتامعية 
الصلبة التي أنفت اخلضوع هلا و للسلطة العثامنية 

من قبلها و للحبل الّري بينهام)14(. 

كربالء  لواء  نواب  دعا  املــرتدي  الوضع  هذا 
خالل  من  اللواء  لتسعف  احلكومة  مناشدة  إىل 
باإلمكانات  احلديثة  الصحية  املؤسسات  إنشاء 
املتاحة، فبعد الوعود الكثرية بإنشاء مستشفى كبري 
أللوية  الصحية  اخلدمات  يف  املريع  النقص  يسد 
النقيب  حسني  النائب  تساءل  األوسط،  الفرات 

كانون   29 يف  املنعقدة  اجللسة  يف  )الرفيعي()15(  
الثاين 1937م عن مدى جدية احلكومة يف إنشاء 
جتب  ومل  الكوفة.  يف  األوسط  الفرات  مستشفى 
الفرات  لــواء  نــواب  إحلــاح  وظل  احلكومة)16(، 
األوسط لعرش سنوات أخرى حتى أنجز مرشوع 
هذا املستشفى يف عام 1947م)17(، هذا املستشفى 
الذي كان جيب ان يعالج ثالثة ألوية اصبح وجوده 
قريبًا من عدمه، حتى تساءل النائب عباس السيد 
مستشفى  إنشاء  من  املنشودة  ))الغاية  عن  سلامن 
باجلراحة  أخصائي  بطبيب  تزود  مل  وهي  الكوفة 
عديم  األشعة  جهاز  وإن  العيون،  بأمراض  وال 
يف  وليس  يديره،  أخصائي  وجود  لعدم  اجلدوى 

املستشفى العدد الكايف من املمرضات(()18(.

السيد  عطية  النائب  لفت  السياق  هــذا  ويف 
يف  املنعقدة  اجللسة  يف  الصحة  وزير  نظر  سلامن 
لعجيب  النجف  أمر  ))إن  قائال:  1955/1/5م 
نفوسها مائة ألف نسمة وفيها طبيبان فقط وطبيب 
آسنان واحد ال توجد لديه أدوات العمل...(()19( 
وسبق إن ترجى النائب صالح بحر العلوم احلكومة 
ومستشفى  األوسط  الفرات  بمستشفى  تعتني  أن 
واألدوات  باألدوية  وجتهيزمها  كربالء  يف  احلسني 
ليقوما بواجباهتام يف عالج املرىض  الالزمة  الطبية 
جواد  حممد  النائب  ــرَّ  وذك فيهام)20(   الراقدين 
سلامن-  حسن  -حممد  الصحة  وزير  اخلطيب)21( 
بالوعد قائال: ))يف كربالء مستشفى فيه الكثري من 
أخريا  حوله  الوزير  معايل  وعدين  وقد  النواقص 
كنت  وقد  وعدين  ما  حيقق  أن  معاليه  من  فأرجو 
آمل أن يتالىف هذه النواقص عىل يد رئيس الصحة 
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البحث  خالل  ومن  ُنِقل...(()22(  انه  بيد  السابق 
يتفهم  انه عندما  الباحث يف أكثر من حالة  الحظ 
كان  إذا  وخاصة  ملحة  مشكلة  حكومي  مسؤول 
هلا خاصية اجتامعية يعرضها نواب لواء كربالء أو 
وجهاؤها أو علامؤها ويقتنع أو يتعاطف ويتحرك 
إىل  يرجع  عندما  لعالجها  العليا  اجلهات  نحو 

اللواء جيد كتاب نقله أمامه...

اجللسة  يف  كمونه  ــادق  ص النائب  وتــســاءل 
عن  1953م  مايس  من  عرش  الثاين  يف  املنعقدة 
و  الكوفة  مستشفى  نواقص  إكامل  عدم  أسباب 
وزير  جيبه  مل  واملتخصصني)23(،  باألطباء  تزويده 
املستشفى، ولكن  ليتفقد  بنفسه  بل ذهب  الصحة 
هذا مل يمنع النائب من طرح املشكلة قائال: ))... 
كثرية  نواقص  ذو  األوســط...  الفرات  مستشفى 
ولكنه جهز ببعض احلاجات يف األيام األخرية عىل 
ذلك  عىل  فنشكره  الصحة  وزير  معايل  زيارة  اثر 
ولكن نطالبه بالبقية(( واستطرد قائال: ))ليس هلذه 
اآلالف املؤلفة من يداوي عيوهنم أو حناجرهم أو 
احلكومة  من  فأرجو  امللتهبة  أعصاهبم  أو  آذاهنم 
تلتفت إىل ذلك وتعاجله و األمر بسيط ولكن  أن 
إخواننا األطباء تصعب عليهم مفارقة بغداد و هلم 

بعض احلق(()24(.

النجف االرشف  السكانية ملدينة  الزيادة  وبعد 
األلوية  من  للمرىض  امللحوظة  الوافدين  وزيادة 
ومدينة  الديوانية  وخاصة  احللة  مثل  املجاورة 
عاجزًا  األوسط  الفرات  مستشفى  جعل  كربالء 
كاظم  النائب  دفع  وهذا  املرىض،  استيعاب  عن 
امحد ليطلب من وزارة الصحة ))إجراء توسيع فيه 

إنشاء  و  وباألطباء...  الالزمة  باألدوية  تزويده  و 
ففيه طبيب واحد واآلخر  دور لسكن األطباء... 
مع  تكلمت  وقد  االماكن...  خمتلف  بني  يتجول 
أطباء  لديه  يوجد  ال  بأنه  الوزير...فأجابني  معايل 
بينام هم مكدسون يف بغداد...(()25( وكانت إجابة 
الوزير هي نفسها من اإلجابات املحجوجة للفئة 
احلاكمة حيث قال ))...مستشفى الفرات وزيادة 
وفخامة  الوزارة  عناية  موضع  هو  النجف  أطباء 

رئيس الوزراء(()26(. 

من اجل حل مشكلة قلة األطباء رحب النائب 
يف نفس اجللسة قائال: ))إن احلكومة حسنا فعلت 
بالطبع  و  املوصل  يف  الطب  كلية  فتحت  حني 
احلكومة  لو  وحبذا  الشامل  أبناء  إليها  سينَضمَّ 
سعت... لفتح كلية أخرى يف البرصة لكي يؤمها 
طالب أبناء اجلنوب وحتى نتمكن من إجياد أطباء 

كثريين نسد هبم حاجة العراق...(()27(. 

سلامن-  حسن  -حممد  الصحة  وزيــر  أجــاب 
الطبية  الكلية  أن  أعلن  أن  ))يؤسفني  قائال: 
مل  قرن  ربع  عليها  مىض  وقد  بغداد  يف  املوجودة 
تستوف حتى اآلن الرشوط الالزمة من األساتذة 
والتدريب ونحن نفكر بفتح كلية البرصة ان شاَء 
اهلل بعد نجاح مرشوع فتح كلية يف املوصل(()28( 
وهذا يعني بعد ربع قرن آخر وأن السلطة مل تنتبه 
عندما  بغداد  طب  كلية  يف  احلاصل  النقص  إىل 
نواب  طالب  عندما  ولكن  املوصل  كلية  فتحت 
أصبحت  اجلنوب  يف  طب  كلية  بفتح  اجلنوب 
)الرشوط الالزمة( لكلية طب بغداد عائقا ونتيجة 
اجلنوب  ألوية  يف  األطباء  عدد  يف  احلــاد  النقص 
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يتجاوز  ال  حيث  كربالء  لواء  خاصة  و  والوسط 
يرفعون  جعلهم  وهذا  اليد،  أصابع  فيه  عددهم 
عياداهتم،  يف  )الكشفية(  الطبي  الفحص  أجور 
شبه  النسبة  وهم  الفقراء  املــرىض  عىل  تعذر  مما 
املطلقة يف املجتمع. واخترص األمر عىل امليسورين 
يف  املنعقدة  اجللسة  يف  األسباب  وهلذه  واألثرياء، 
16 متوز 1947م وجه النائب سعد عمر سؤال إىل 
وزير الشؤون االجتامعية ليجيب عليه شفهيا أمام 
الوزارة  اختذته  الذي  ))اإلجــراء  حول  املجلس 
اخلارجية  عياداهتم  يف  األطباء  أجور  زيــادة  من 
تتناسب  ال  مضاعفة  زيادة  املريض  ولزياراهتم 
الشعب  أبناء  من  الغالبة  الكثرة  استطاعة  مع 

املالية...(()29(. 

يتخذ  مل  انــه  يبدو  ما  وعــىل  الوزير  جيب  مل 
دعا  ما  هذا  و  الزيادة  هذه  من  للحد  أجــراء 
الطلب  يعيد  أن  اخلطيب  جواد  حممد  النائب 
1953/5/19م  يف  املنعقدة  اجللسة  يف  نفسه 
وأسعار  األطباء  أجــور  ))بتحديد  طالب  إذ 
الناس  كواهل  ــاق  اإلره يثقل  )لئال  ــة  األدوي
جعلت  الصيدليات  فقلة  األســعــار...(  هبذه 

األدوية) 30(.  أسعار  يرفعون  أصحاهبا 

األلوية  يف  األطباء  نقص  لسد  بديل  وكحل 
النائب  أيد  كربالء  لواء  وبالذات  واالقضية 
حسن  النائب  مقرتح  )الرفيعي(  النقيب  حسني 
)الباب  سياسة  ))بــأتــبــاع  )بــغــداد(  السهيل 
األجانب  األخصائيني  األطباء  بوجه  املفتوح( 
ألن  وإقامتهم  دخــوهلــم  ــراءات  إجـ وتسهيل 
البالد تعاين من نقص كبري يف عدد األطباء وأن 

األمراض  من  خطرية  معاناته  العراقي  الشعب 
الرفيعي قائال: ))لقد ثبت  واألوبئة(( وأضاف 
بمرض  مصابة  اجلنوبية  األلوية  أن  عىل  لدينا 
يف  ذريعا  فتكا  هبا  تفتك  وأخــذت  املالريا)31( 
كربالء...  لواء  األوىل  بالدرجة  و  سنة...  كل 
الكوفة  يف  كان  )1935(م  املاضية  السنة  ويف 
فيها  وكان  باملالريا  مصاب  مريض  آالف  مخسة 
ولكن  كثرية  املراجعات  وكانت  واحد  طبيب 
إسعاف  فال  اإلمهــال  شأهنم  كان  األســف  مع 
مات  األطفال  أن  القول  ويمكنني  مداواة  وال 

باملائة...(()32(.   )75( من  أكثر  منهم 

اخلضري  سعيد  الــنــائــب  ارتــعــب  ان  وســبــق 
نسبة  أن  مــن  الصحف  أعلنته  عــام  ــوت(  ــك )ال
مبتهال  بلغت 75% صاح  الوالدات  من  الوفيات 
وسرتك...((  رمحاك  ))اللهم  قائال:  املجلس  أمام 
قائال:  شالش  املحسن  عبد  النائب  عليه  فعقب 
عن  كالمه  يف  خضري  سعيد  الزميل  أؤيــد  ))أين 
التي  واملواليد  الوفيات  عن  تقدمت  التي  التقارير 
حدثت يف هذه السنة ويف العام املايض )1926-
1927(... ففي كربالء زادت )20(أو )25( يف 
املائة عن التولدات وال شك أن دائرة الصحة تعلم 
اختذت  التي  التدابري  هي  ما  أدري  ال  و  ذلــك... 
ملعاجلة هذه املسألة واعتقد هذا احلال إذا بقى... ال 
يبقى من سكان تلك املدينة أكثر من عرشة باملائة 
صخري)33(  وأيب  واملشخاب  اجلعارة  جهة  من  أما 
فكان احلال يف العام املايض أن عرشة يف املائة من 
وتسعني  يشتغلوا  أن  يستطيعون  كانوا  الفالحني 
باملائة نائمون ونساؤهم يشتغلن وال أحد يعطيهم 
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من الكنني)34( أو يعاجلهم حتى إنني أرسلت بنفيس 
مائة ربيه ليشرتى هبا كنينا ويوزعه يف الشامية وجتد 
نائمني  األطفال  و  النساء  من  كثريًا  مكان  كل  يف 
يبكون من شدة املرض ) املالريا(... وهذا ينقص 
نفوس األمة وخراب مدن الفرات...(()35( عقب 
))إن  قائال:  )بغداد(  الشبيبي  رضا  حممد  النائب 
القطر...  أنحاء  وبائيا يف  املالريا أصبحت مرضا 
الرسوم  و  الرضائب  منها  جتبى  التي  املناطق  و 
أر  ومل  غريها  و  الصحة  ميزانية  منها  تتألف  التي 
األمراض  ملكافحة  امليزانية  هذه  خصص يف  شيئا 
أعلن  و  ــاء...(()36(.  ــحـ األنـ تلك  يف  هي  التي 
لو  السادة  أهيا   ...(( قائال:  صالح  سعد  النائب 
الكوفة  يف  املــايض)1935م(  العام  يف  لكم  قلت 
باملالريا وهذه االحصاءات  مات )1500( طفل 
كل  يتمكن  النجف  مستشفى  سجل  يف  موجودة 
أراد أن يسأل عنها و يطلع عليها و كل  إذا  نائب 
فتك  عن  الصحة  دائــرة  يسأل  أن  يستطيع  منكم 

املالريا يف بقية أنحاء العراق...(()37(. 

ويذكر املؤرخ األمريكي هنري فوسرت أن وباء 
املالريا نتيجة وجود املستنقعات )فإن نسبة وفيات 

األطفال مفزعة( )38(. 

مل تستجب السلطة لنداءات نواب لواء كربالء 
األخالقية  املسؤولية  حركتها  وال  لغريهم  وال 
باآلالف من األطفال  يموتون  اجتاه رعيتها و هم 
والفقراء هبذا الوباء و غريه - كام سيأتينا - وعىل 
لو  حتى  الفرات  مدن  خــراب  هيمها  ال  يبدو  ما 
ازدادت نسبة الوفيات عىل الوالدات هذه الرعية 

للميزانية  املكونة  التي جتبى منها معظم الرضائب 
الفئة  ومن ثم يدفع معظمها رواتب ضخمة ترفه 
احلاكمة وأعواهنا من كبار املوظفني )األفندية ( أما 
الوجه اآلخر  املالكون )االقطاعيون اجلدد( وهم 
يذكر  جهدا  يبذلوا  فلم  وأعواهنا  احلاكمة  للفئة 
عالج  دون  احلال  وظل  فالحيهم...  معاجلة  يف 
العراق  وجنوب  كربالء  لواء  يف  تفتك  واملالريا 

سنة بعد أخرى.

وبــعــد أكــثــر مــن مخــس ســنــوات مــن اليأس 
يف  الوهاب  امحد  السيد  النائب  هنض  والصمت 
منبها  1933م  حزيران  مخسة  يف  املنعقدة  اجللسة 
فوق  الصحة  ))إن  قائال:  النواب  أمام  احلكومة 
كل يشء وإين أرى من الواجب أن هتتم احلكومة 
إذا  األمة  ألن  األخرى  األمور  من  أكثر  بالصحة 
واالستثامرات  املصارف  فقدت  الصحة  فقدت 
من املشاريع احليوية أود من احلكومة أن تتقدم إىل 
العامة  الصحة  ملديرية  أرصدته  مما  بأكثر  املجلس 
األلوية...  يف  بواجباهتا  القيام  من  تتمكن  حتى 
وسكان األلوية يعانون من أنواع اآلالم إذ مل يكن 
مستوصف...  وال  مستشفى  وال  طبيب  لدهيم 
نسمة  ألف  يبلغ عددهم )40(  كربالء  إن سكان 
النفوس  تتلف  واسعة  بصورة  انترشت  واملالريا 
هو  و  ــد  واح طبيب  ســوى  يوجد  وال  الزكية 
استحصال  بغية  العليا  الطبقة  بيوت  يف  يدور 
الدنيا حمرومة(( وختم موجها  الدراهم والطبقة 
أن  انه جيب  قائال: ))...ورأيي  للحكومة  كالمه 
سيام  وال  الصحة  من  حمرومة  األلوية  تبقى  ال 
الرباك  سلامن  النائب  وأثنى  كــربــالء...(()39( 
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به  أقوله تفضل  قائاًل: ))إن ما وددت أن  )احللة( 
الزميل سيد امحد الوهاب...(()40(.

اعترب  1927م  11مايس  املعقدة  اجللسة  يف 
من  الوقاية  أن  املالية  ــر  وزي ـ  اهلاشمي  ياسني 
الناس  إرشاد  طريق  عن  هو  واألوبئة  األمــراض 
احلكومة  نية  اىل  يتطرق  مل  ولكنه  الطبية  بالنصائح 
يف زيادة التخصيصات املالية لشؤون الصحة وال 
علق  عندها  االوبئة  هذه  اىل  ادت  التي  لألسباب 
قائاًل:  شالش  املحسن  عبد  النائب  كالمه  عىل 
بخصوص  اهلاشمي  فخامة  مع  اشــرتك  ))إنني 
نظره...  الفت  أن  وأود  منها  والوقاية  األمراض 
الفرات  يف  ظهرت  أن  منذ  الري  مشاريع  أن  اىل 
األوسط أي منذ مخس عرشة سنة أخذت تتوسع 
هذه األمراض لسبب واحد أنه قبل إنشاء مشاريع 
كل  وان  أمـــراض...  هكذا  تكن  مل  هــذه  ــري  ال
املياه  مرشوع للري البد أن يكون له بزل لرصف 
هذه  من  احلاصل  الــرضر  أجد  وهلــذا  الــزائــدة... 
خسارة   : تسببت  املستنقعات  اجلهة...)وهذه( 
كربى يف الصحة ويف أموال األمة... وتستويل عىل 

سكاهنا األمراض...(()41(.

الداخلية  وزيــر  الَكيالين  عايل  رشيد  أجــاب 
مــرشوع  درس  يف  منشغلة  احلــكــومــة  ـــ))أن  ــ ب
تزيد  أن  من  خوفا  احلسينية  هنر  ملياه  خمرج  إجياد 
املستنقعات فال بد إن شاء اهلل يف هذه السنة جتتهد 
يشء(()42(  املستنقعات  من  تبقى  ال  كي  احلكومة 
أما النائب سعد صالح فقد اضاف سببا أخر وهو 
))تكرار ظاهرة ) الطغيان( الفيضان يف ربيع معظم 

السنني والتي خلفت وراءها مناطق زراعية واسعة 
بالتدريج  حتولت  واسعة  مائية  مسطحات  حتت 
مالجئ  الفرات  جعلت)مناطق(  مستنقعات  إىل 

للجراثيم واملالريا...(( )43(.

بنفس  منشغلة  املتوالية  احلكومات  استمرت 
جواد  حممد  النائب  حتى  قرن  ربع  لفرتة  الدرس 
اخلطيب عند مناقشة امليزانية العامة لسنة 1953م 
لردم  رسمتها  التي  احلكومة  خطة  عن  تساءل 
املستنقعات  كثرة  ))أن  اعترب  حيث  املستنقعات 
األمراض  النتشار  األساس  السبب  هي  املنترشة 
وزير  مصطفى  ماجد  جيب  مل  املستوطنة(()44( 
الشؤون االجتامعية  وإنام تكلم عن ردم املستنقعات 
يف بغداد)45( أما باقي األمراض املستوطنة فال تقل 
والتيفوئيد  السل  مرض  مثل  املالريا  عن  فتكا 
وغريمها وهذا ما دعا السلطة الترشيعية اىل مطالبة 
العامة)46(  اهتاممها عىل الصحة  احلكومة أن تركز 
)الرفيعي(  النقيب  حسني  النائب  أكده  ما  وهذا 
من  الصحة  وزارة  خمصصات  عىل  املذاكرة  عند 
أمام  رصح  حيث  1944م  لسنة  العامة  امليزانية 
أن  جيب  التي  املواضيع  أهم  ))إن  قائاًل:  املجلس 
تعاجلها هذه الوزارة هي الوقاية الصحية العامة... 
حصنا  وتقيم  هلــا...  عامة  خطة  وضع  ورضورة 
من  تأيت  التي  السارية  ــراض  األم ملقاومة  منيعا 
األمراض  إىل  باإلضافة  قطرنا  إىل  النائية  األقطار 
مستشفى  ))بفتح  النائب  وطالب  املستوطنة...(( 
الوبيل  السل  بمرض  للمصابني  الكوفة  يف  عزل 
فإذا مل يعاجلوه سيبقى  العراق...  املنترش يف أنحاء 
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املرض ينتقل إىل األصحاء(()47(.

ــشــؤون  أجـــاب حمــمــد حــســن كــبــة وزيـــر ال
حسني  النائب  به  تفضل  ))ما  قائاًل:  االجتامعية 
حماجر  توجد  الوافدة...  األمراض  عن  النقيب 
العراق  بني  صحي  تعاون  يوجد  انه  كام  صحية 
واألقطار التي نوه عنها أما قضية السل فأنا مهتم 
الشاب  عمر  سعد  وكان  االهتامم(()48(  اشد  هبا 
احلاكمة  بالفئة  واقل خربة   تفاؤال  أكثر   - املثقف 
نائبا جديدا دخل قبة الربملان فقد ذهبت  باعتباره 
هلم  تبني  أن  اقرتح  ))إين  قال:  عندما  بعيدا  أمانيه 
الشاملية  املصايف  يف  كافية  مصحات  الـــوزارة 

ملالءمتها املناخية لصحة املرىض...(()49(.

بحر  صالح  النائب  نقل  نفسه  االجتــاه  ويف 
انتشار  من  املجتمع  شكوى  املجلس  إىل  العلوم 
مرض السل الذي وصفه بـ))املرض الوبيل الذي 
بدأ يفتك بأبناء هذه البالد فتكا ذريعا وإنني أومن 
بأن الوقاية خري من العالج(( وختم شكواه بالنقد 
الرصيح لوزارة الشؤون االجتامعية لعدم اختاذها 

التدابري الرضورية للوقاية من هذا املرض)50(.

شدد  السل  مرض  انتشار  تطويق  اجل  ومن 
النائب حممد جواد اخلطيب يف اجللسة املنعقدة يف 
بأن  19ايار 1953م بقوله: ))عىل وزارة الصحة 
تعتني بالطب الوقائي ومكافحة األمراض املتوطنة 
النائب  أكد  السل  والفتاكة(( وللوقاية من مرض 
عىل رضورة » سن قانون ملكافحته وعزل املصابني 
اجل  من  الفحص  بأمر  شخص  كل  وإلــزام  به 
توسيع  وجوب  مع  الوبيل...  الداء  هذا  مكافحة 

مستشفى األمري عبد اإلله لألمراض الصدرية يف 
بغداد فال يزال هناك اآلالف من املرىض ينتظرون 
حيول  املستشفى  ضيق  أن  غري  للدخول  دورهــم 

دون ذلك...(()51(.

تدلل  كربالء  ــواء  ل يف  واحــدة  حالة  ونذكر 
باإلجراءات  وعنايتها  احلكومة  اهتامم  مدى  عىل 
النقيب  النائب حسني  الوقائية وذلك عندما وجه 
ليجيب عليه  االجتامعية  الشؤون  إىل وزير  سؤاال 
اختذهتا  التي  ))التدابري  املجلس حول  أمام  شفهيا 
الذي  التيفوئيد  مرض  ملكافحة  الوقاية  مديرية 
وانترش  للنجف  التابعة  القصور  ناحية  يف  انترش 
أجاب  الديوانية...((  لواء  من  الشنافية  إىل  منها 
عبد املجيد عالوي - وزير الشؤون االجتامعية- 
قائاًل: ))إن مديرية الوقاية اختذت التدابري الوقائية 
وجرت تلقيحات واسعة... وتبني أن هذا املرض 
وان  منه  خيشى  وال  املستوطنة  األمــراض  من  هو 

عدد اإلصابات تسعة وال توجد وفاة((. 

الوزير  بمعرفة  انه شك  النائب ويبدو  يقتنع  مل 
فأنا متأكد  الرحبة  فأما  قائاًل: ))...  باحلالة فأشار 
هذه  من  وقسم  إصابة  ثالثون  فيها  وقعت  انــه 
الوقاية  طبيب  اطالع  وحسب  وفيات  اإلصابات 
إن يف قرية الرحبة بيتا مشكاًل من أنفار عدة مات 
أكثرهم... وإذا كان املرض مستوطنا أال جيب إن 

يكافح حتى يقىض عليه؟... 

وإذا انترش يف أحياء العشائر فإنه يفتك هبم... 
بقيت عىل حاهلا ال يمكن  إذا  الوقاية  وان مديرية 
واحللة  والديوانية  كربالء  فألوية  منها  االستفادة 
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هي من أهم وأوسع ألوية العراق فيها طبيب واحد 
وقعت  إذا  ))فيام  متسائاًل:  كالمه  وختم  للوقاية 
حالتان يف لواءين فامذا يعمل الطبيب فيجب إكثار 

عدد أطباء الوقاية(()52(.

بقيت دائرة الوقاية عىل ختلفها ومن اجل الصحة 
أن  سبق  واألوبئة  األمراض  من  والوقاية  العامة 
الصحة  مديرية  عىل  كمونة  صادق  النائب  اقرتح 
بواسطة  العامة  الصحة  مفاهيم  بنرش  تقوم  أن 
عىل  وعرضها  الطبية  السينامئية  )األفالم(  الرقوق 
التجمعات السكانية وخاصة اجلامعات الساكنة يف 
املناطق النائية كمناطق االهوار أو أعامق الصحراء 
أو أعايل اجلبال لتحذرهم وتنبههم من األمراض 
الوقاية  ــرق  وط أعراضها  هلم  ــرشح  وت املعدية 

منها)53(. 

وملعاجلة هذه التجمعات السكانية النائية اعترب 
النائب كاظم امحد يف آخر اجتامع للمجلس النيايب 
يف جلسته املنعقدة يف االول من شباط عام 1958م 
))أن وجود مستشفى سّيار واحد لكل لواء كلواء 
تابع  اللواء  فهذا  يكفي...((  ال  اعتقد  كربالء 
والتجمعات  والنواحي  القرى  من  كبري  عدد  له 
وحتى  األمــراض،  من  كثري  فيه  وتنترش  السكنية 
إىل  حيتاج  معينة  قرية  إىل  السيار  املستشفى  يعود 
أشهر طويلة...(()54( كام أيد نواب كربالء انضامم 
األمراض  ملكافحة  الدولية  االتفاقية  إىل  العراق 
املعدية من احليوانات التي وقعت عليها احلكومة 
املصادقة  وعند  1935م  عام  جنيف  يف  العراقية 
سياق  ويف  ــاع)55(.  ــاإلمج ب عليها  صوتوا  عليها 
اخلطيب  جواد  حممد  النائب  حث  العامة  الصحة 

باملقابر  ))العناية  عىل  االجتامعية  الشؤون  وزارة 
قد  منها  قسام  ان  سيام  وال  وتشجريها  وتسويرها 
أصبح داخل املدن(( - كربالء والنجف وقد حذر 
وزارة  تكون  خارجية  مقابر  تقم  مل  ))إذا  بقوله: 
واجباهتا وأرضت  من  بقسم  قد قرصت  الشؤون 

بذلك صحة اآلهلني...(()56(. 

وكان لنواب لواء كربالء دوٌر متميٌز يف املجلس 
النيايب من خالل أطروحاهتم من اجل إصالح نظم 
القوانني  وتطوير  الصحية  املؤسسات  يف  اإلدارة 
)قانون  الئحة  عىل  املذاكرة  فعند  ختصها.  التي 
سعد  النائب  رأى  1947م  لسنة  الطبية(  اخلدمة 
عمر انه ))من الرضوري أن يرفع رؤساء الصحة 
يف األلوية باعتبارهم مدراء لدوائرهم تقارير رسية 
دون  أمامه  مسؤولني  يكونوا  وأن  للوزير  مبارشة 
املرور الروتيني باملدراء العامني ووكالء الوزير(( 
وجاء رأيه خمالفا لرأي النائب ذيبان الغبان )بغداد( 
بدفوعات  كالمه  عمر  سعد  ختم  اجلــدل  وبعد 
األلوية  يف  الصحة  رؤساء  أن  خالصتها  قانونية 
مسؤولون  هم  إذن  الوزير  قبل  من  يعينون  قانونا 
فيام  الــوزراء  جملس  يف  عنهم  مسؤول  وهو  أمامه 
الوظيفية.  أعامهلم  يف  تقصري  منهم  حصل  إذا 
فأيده يف ذلك مجيل عبد الوهاب -وزير الشؤون 
الصحة  دوائر  مدراء  إن   ...« قائاًل   - االجتامعية 

هم لغرض هذا القانون...«)57(.

وحث النائب حممد جواد اخلطيب وزير الصحة 
وان  اإلداريــة...  املركزية  عىل  القضاء  ))برضورة 
املديريات((  عىل  الصحة(  )وزارة  أعامهلا  توزع 
قديام  واعتربه  املستشفيات  إدارة  نظام  وانتقد 
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تستمد  جديد  بنظام  بـ))استبداله  وطالب  جدا 
املاضية  التجارب  ضوء  وعىل  احلاجة  من  أصوله 
يف  أطناهبا  رضبــت  التي  الفوىض  عىل  للقضاء 
أجاب  الناس(()58(  املستشفيات وأرضت بصحة 
))إن  قائاًل:  الصحة  وزير   - سلامن  حسن  حممد 
والقوانني  األنظمة  تعديل  عىل  عازمة  الــوزارة 
عىل  والقضاء  جــديــدة...  أنظمة  لوائح  وسن 
املركزية... وتوزيع األعامل وتوسيع صالحيات 

الصحة...(()59(.  رؤساء 

لواء  لنواب  السابقتني  املداخلتني  خالل  من 
كربالء تبني أهنم يريدون إصالح النظام اإلداري 
ملدراء  واسعة  صالحيات  بإعطاء  الصحة  لوزارة 
ومسؤولني  حماسبني  يكونوا  أن  مقابل  الصحة 
يقدموه  ما  عىل  حياسبهم  مبارشة  الــوزيــر  ــام  أم
حقيقة  عن  تكشف  وشخصية  رسية  تقارير  من 
وما  ــة  اإلداريـ مناطقهم  يف  الصحية  األوضـــاع 
شكل  عىل  ــة،  وادوي صحية  خدمات  من  حتتاجه 
الصحة  مدراء  يتخلص  وبذلك  وتقييامت  بيانات 
اإلجراءات  ويتخذون  اإلدارية  البريوقراطية  من 
هذه  إذن  املــرىض،  حياة  إلنقاذ  أرسع  بصورة 
مقياس  واملسؤولية هي  الصالحية  بني  ما  اجلدلية 

تطور كل إدارة. 

احلـــوادث  يف  املصابني  حــيــاة  عــىل  وحفاظا 
الطارئة كإطالق النار واآلالت اجلارحة والدهس 
وغريها واالرساع يف اسعافهم اقرتح النائب حممد 
مشرتك  ))مــوضــوع  يكون  أن  الــوهــاب  مهدي 
حمققني  تعيني  وهو  والعدلية  الصحة  وزاريت  بني 
يلجأون  اجلرحى...  ألن  املستشفيات  يف  عدليني 

إفاداهتم  لتدوين  بادئ األمر إىل دوائر الرشطة  يف 
تتأخر  املستشفيات ملعاجلتهم وقد  إىل  ثم يرسلون 
الوقت  يف  إسعافهم  يتعر  أو  اإلسعافات  هذه 

املطلوب...(()60(.

القوانني  بترشيع  كربالء  لواء  نواب  كام رحب 
التي من شأهنا أن تلزم الكوادر الطبية بالذهاب إىِل 
أنحاء العراق كافة، وعرب عن هذا املوقف النائب 
من  واألربعني  احلادية  اجللسة  يف  الوهاب  أمحد 
النواب عام 1942م  االجتامع االعتيادي ملجلس 
الطب  ممارسة  قانون  ذيل  الئحة  مناقشة  أثناء  يف 
بالالئحة  قناعته  لسنة 1925م، مؤكدًا  العراق  يف 
إىِل جملس  التي قدمت  اللوائح  أفضل  وعدها من 
األطباء هم  أن  نفسه  الوقت  النواب، موضحًا يف 
يف خدمة اإِلنسانية  فليس من اإِلنصاف أن يبقوا يف  
العاصمة وتبقى األرياف تئن بال طبيب ذي مهارة 
أو صيديل أو من دون االثنني معًا، وحث النائب 
الالئحة لكي  إقرار هذه  املجلس عىل اإِلرساع يف 

يستفيد منها عموم السكان يف العراق)61(.

لواء  نواب  اهتامم  شغلت  التي  األمور  ومن 
الصحية  املنشآت  يف  احلاصل  النقص  هو  كربالء 
ما  مقدمتها  ويف  النقص  هــذا  لسد  وحماولتهم 
خيص األمومة والطفولة فقد طالب النائب السيد 
االجتامعية  الشؤون  وزارة  العلوم  بحر  صالح 
بزيارة عدد مستشفيات محاية األطفال يف األلوية 
واعترب ))أن األطفال هم البذرة التي ينشأ عليها 
انه  امحد  كاظم  النائب  واعترب  الكيان(()62(.  هذا 
من الرضوري أن تنشئ وزارة الصحة دارًا للتوليد 
يف النجف االرشف وأضاف قائاًل: ))إن كثريًا من 
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مواليد هذه املدينة... يقىض عىل حياهتم(()63(. 

ومما جتدر اإلشارة إليه يف هذا الشأن أن نواب 
املجلس  يف  أصواهتم  بحت  أن  بعد  كربالء  لواء 
مستشفى  إلنشاء  احلاكمة  الفئة  مناشدهتم  لكثرة 
الستنهاض  التجأوا  جدوى  دون  األطفال  حلامية 
وجهاء النجف من أهل الرب واإلحسان وبمشاركة 
األطفال(  محاية  )مجعية  لتأسيس  األطباء  بعض 
عام  منذ  احلكومة  موافقة  واستحصلوا  اخلريية 
يف  الفضل  امحــد  كاظم  للنائب  وكــان  1944م 
تأسيس ونجاح هذا املرشوع اخلريي حتى انه عند 
افتتاحها انتخب سكرتريا هلا. فقد قامت بنشاطات 
افتتحت  منها  النجف  اجتامعية وإنسانية يف مدينة 
وتوزيع  واملــرىض  األطــفــال  ملعاجلة  مستوصفا 
خصصت  وقد  عليهم(()64(  واحلليب  ــة  األدوي
احلكومة طبيبًا هلذا املستوصف الذي قام بواجباته 
ما  وهذا  الطبيب  سحب  اخلمسينات  بداية  ويف 
امليزانية  جلسات  احد  يف  امحد  كاظم  النائب  دفع 
يستفهم عن  ان  لسنة1955م  العامة  املذاكرة عىل 
محاية  جلمعية  توجد  ))...هناك  قائاًل:  األسباب 
التربعات  من  النجف  أهايل  بناها  بناية  األطفال 
إال أهنا خالية من الطبيب وقد كان فيها طبيب يف 

السابق إما اآلن فال يوجد(()65(.       

كربالء  ــواء  ل ــواب  ن إحلــاح  من  سنوات  بعد 
العراقية  اململكة  عمر  من  األخــرية  السنة  يف  أي 
استجابت احلكومة فأنشأت مركزًا لرعاية األمومة 
األوسط)66(.  الفرات  مستشفى  داخل  والطفولة 
من  الرغم  عىل  اخلريي  االطفال  مستوصف  أما 
مركز  أهايل  من  املرىض  لالطفال  الكبرية  فائدته 

احلكومة  متامًا  امهلته  يبدو  ما  فعىل  النجف  مدينة 
من  نواقصه  تسد  ومل  الطبيب  اليه  ترجع  فلم 
املستلزمات الطبية وظل خربة مرتوكة وهذا مؤرش 
عىل ان السلطة ال تشجع اعيان املجتمع عىل انشاء 
للمجتمع كام  العامة  املنافع  ذات  اخلريية  املشاريع 
والتي  املتقدمة  الديمقراطية  االنظمة  احلال يف  هو 

تدعم مثل هذه املشاريع اخلريية.

بعد أن دخلت مبالغ ضخمة إىل امليزانية العامة 
العراق  زيادة حصة  نتيجة  اخلمسينات  أواسط  يف 
من إيرادات النفط استبرش نواب لواء كربالء خريا 
املشاريع  لتنفيذ  توظف  سوف  األموال  هذه  بأن 
الصحة،  جمــال  يف  بــاألخــص  الــبــالد  يف  احليوية 
ولكن منهج جملس اإلعامر ملباين الصحة كان خميبا 
آلماهلم إذ استثنى لواء كربالء عن باقي األلوية من 
املشاريع الصحية وهذا اثأر استغراب النائب عبد 
املواصالت  احلسني كمونه فوجه سؤاال إىل وزير 
واألشغال -صالح صائب اجلبوري)67( - ليجيب 
))األسباب  عن  النيايب  املجلس  أمام  شفهيا  عليه 
كربالء  لــواء  خيص  ما  تنفيذ  دون  أحالت  التي 
لسنة  الصحة...  ملباين  االعــامر  جملس  منهج  من 
مستوصف  إنشاء  ــي(  1954م...)وهـ  -1953
مستشفى  إنشاء  مع  كربالء  مدينة  يف  ثانية  درجة 
سبق  كام  النجف...(()68(  يف  والطفولة  األمومة 
ان ذكرنا ولكن مل جيب الوزير فكرر النائب سؤاله 
يف اجللسة اآلتية عىل الوزير الذي ظل مستمرا يف 
خصصها  التي  فاألبنية  حمرجا  كان  وربام  صمته 
وحذفتها  املنهج  هذا  وضع  عندما  كربالء  للواء 
يف  للمذاكرة  تقدمها  إن  قبل  أخرى  رسمية  جهة 
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النائب - ومثل  النيايب، - عىل حد تعبري  املجلس 
لواء  هلا  تعرض  ما  كثريا  الشاذة  ــاالت  احل هــذه 

كربالء.

وبشكل عام ظلت املؤسسات الصحية مهملة 
وربام هناك عذر هو قلة واردات العراق التي تدخل 
امليزانية العامة ولكن األعوام ما بعد عام1952م 
مبالغ  السنوية  العامة  العراق  ميزانية  دخل  حيث 
ضخمة نتيجة زيادة واردات النفط وقد خصصت 
ما  أنَّ  إال  الصحة  لــوزارة  ضخمة  مبالغ  أيضا 
االموال  بينام  يذكر،  ال  يكاد  اللواء  هلذا  خصص 
)وتقول  تافهة  شؤون  يف  تبذر  ولكنها  موجودة 
نواب  بعض  نــوه  كام  عندنا(،  مــال  ال  احلكومة 
خالل  مشاهبة  مواطن  يف  البارزين  كربالء  لواء 
ليست  املسألة  أن  عىل  يدلل  وهذا  البحث.  فرتة 
مسألة مال وان مل نقل مسألة سياسة فبالتأكيد هي 
للسفارة  الري  التقرير  أشار  كام  اخالقية  مسألة 
ان  اال  متوفرة  ــوال  ))...االمـ بقوله:  الربيطانية 
االموال وحدها ال تستطيع ان حتقق تقدمًا مقابل 
للضمري االجتامعي  تفتقر ولألسف  طبقة حاكمة 
ان  لنا  بالنسبة  يشء  يف  احلكمة  من  فليس  لذلك 
نتيجة  العراق  يف  نوعي  تغيري  أي  حصول  نتوقع 

للثروات التي اكتسبها )العراق( مؤخرًا(()69(. 

الخاتمة

واالقتصادية  االجتامعية  الرتكيبة  جتانست 
أرس  من  انــحــدروا  حيث  كــربــالء،  ــواء  ل لنواب 
داخل املدن - كربالئية ونجفية - عريقة يف املكانة 
والقومية  الوطنية  واملواقف  والثراء  االجتامعية 

من  نوعًا  خلق  التجانس  وهذا  متقاربة،  وبنسب 
االنسجام بني املتآلفني سياسيًا، ونوعًا من االحرتام 
بني املختلفني، ونادرًا ما كانت آراؤهم تتضارب يف 
املجلس النيايب حيث ال مصالح يتصارعون عليها 
كغريهم الذين تصارعوا عىل االقطاعات الزراعية 
وغريها  الرشكات  ومناصب  الوزارية  واملناصب 

من االمتيازات. 

كان مجيع نواب لواء كربالء يف املجلس النيايب 
وهو  اللواء،  رجــاالت  من  امللكي  العهد  خالل 
مؤرش عىل كفاءهتم وقوة ارادهتم السياسية املامنعة 
عىل  فرضًا  تفرض  كانت  التي  السلطة  إلرادة 
هلا من  تابعة  انتخابات شخصيات  األلوية يف كل 

خارج تلك األلوية.     

كربالء  ــواء  ل يف  الصحية  األوضـــاع  شغلت 
منذ  اللواء  نــواب  اهتاممات  من  واسعة  مساحة 
األوىل  االنتخابية  دورته  النيايب يف  املجلس  انعقاد 
هلم  كان  إذ  1958م،  عام  وحتى  1925م  عام 
أعامل  تتضمن  حني  جلساته  يف  ــٌح  واض نشاٌط 
اجللسة مناقشة الواقع الصحي يف العراق، فعندها 
مناقشة  عىل  كربالء  نواب  جهود  أغلب  تنصب 
يف  الصحي  الواقع  مستوى  برفع  الكفيلة  السبل 
أمام  عائقًا  تقف  التي  العقبات  وتذليل  اللواء 
االرتقاء باخلدمات الصحية إىِل املستوى املطلوب.

كان  كربالء  لواء  يف  الصحي  الوضع  ان  ظهر 
موضوعية   ألسباب  امللكي،  العهد  خالل  مرتديًا 
املستنقعات  انتشار  منها  فاملوضوعية  واداريـــة 
لألمراض  املسببة  اجلراثيم  من  الكثري  آوت  التي 
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وبشكل مجاعي وخاصة مرض املاليا الذي حصد 
ثبت  ما  وهذا  وكباهم  العراق  اطفال  من  اآلالف 
الضحايا  وهذه  اللواء  مستشفيات  سجالت  يف 
حوايل  كربالء  ترك  احلاكمة  الفئة  تعمد  سببها 
ت اصوات النواب  عقدين بدون مبزل وبعدما ُبحَّ
نفذت املرحلة االوىل من املبزل وترك بعدما جفف 
العراق  املستنقعات وعندما عمم  جانب مهم من 
استثني  اخلمسيتني  اخلطتني  يف  املبازل  بمشاريع 
لواء كربالء وظل احلاح النواب وتسويف السلطة 
حتصد  املالريا  وظلت  امللكي  العهد  هناية  حتى 
الناس ومثل ذلك مرشوع املجاري ومرشوع املياه 
الصاحلة للرشب وبشكل عام مل تنجز احلكومة اي 
الصحي  املردود  ذات  املشاريع  هذه  من  مرشوع 
وبعدما حفرت شوارع كربالء والنجف لسنوات 
عدة تركت عىل خراهبا حتى سقوط العهد امللكي 
شحيحة  كانت  الطبية  فاخلدمات  االداريـــة  امــا 
الذي  الوحيد  الضخم  )الكوفة(  واملستشفى 
يعالج مرىض ثالثة ألوية فيه طبيبان واجهزة طبية 
تشكل  رضائبها  منطقة  يف  ادوية  وشحة  تعمل  ال 

العمود الفقري مليزانية العراق.

طرحها  التي  املطالب  خــالل  من  لنا  اتضح 
املشاكل  من  كثريًا  هنالك  بأن  كربالء  لواء  نواب 
مما  ــلــواء،  ال يف  الصحي  القطاع  واجهها  التي 
املقابل  السكان، لكن يف  انعكس سلبًا عىل صحة 
تقديم  يف  التحسن  من  يشء  وجود  تلمس  يمكن 
املدة  الوقت يف غضون  بمرور  الصحية  اخلدمات 
موضوعة البحث بيد أن ذلك التحسن كان بطيئًا 

وال يتامشى مع النمو السكاين.
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التقسيمات اإلدارية يف حمافظة كربالء وتطورها 1869 - 2016م

الملخ�ض

تعرضت حمافظة كربالء اىل تعديالت وتغيريات إدارية عديدة أدت اىل تباين مساحاهتا يف مراحل عدة. 
ومتثلت هذه التغيريات بتفكيك بعض الوحدات ودمج وحدات غريها بأخرى، وتشكيل وحدات جديدة. 
املحافظة. وجرت تلك  أو  القضاء  املقاطعة والناحية وغريها كبري عىل مستوى  بعضها صغري عىل مستوى 
التعديالت دون دراسة، ومل تبنيَّ عىل اساس املنطق العلمي، ومل يؤخذ باحلسبان العالقات االقليمية واالدارية 

بني املحافظة وظهريها الزراعي.

فبعد أن كانت حدود املحافظة متتد اىل احلدود الدولية مع السعودية، يالحظ تراجعها اىل مساحة صغرية ال 
تزيد نسبتها عن 1.2% من مساحة العراق. عىل نقيض حمافظات ُأخرى، مما أدى إىل إرتفاع الكثافة السكانية 

وأّثر عىل العالقات االقليمية مع الظهري الزراعي.

إن نسبة املحافظة املذكورة ال يتناسب وعمقها احلضاري والتارخيي والديني وأمهيتها اللوجستية واألمنية. 
مما يقتيض إعادة حدودها االدارية إىل ما كانت عليه قبل أربعة عقود )إىل عام 1977(، وإعادة االرايض التي 

ُأستقطعت منها السباب سياسية.  

وهذا يتطلب إعادة النظر يف التقسيامت االدارية ليس ملحافظة كربالء وحدها وإنام جلميع املحافظات يف 
السكانية والفراغ  الزراعي واالداري والكثافة  الظهري  العراق بحيث يؤخذ باحلسبان عالقات السكان مع 

املساحي لكل حمافظة وكيفية السيطرة األمنية عىل حدودها.
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Administrative Divisions in the Governorate of Kerbela and its 

Evolution )1869-2016(

Prof.Dr.Abbas Fadhil Al-Saadi
University of Baghdad - Centre of Revial of Arabian Science Heritaga

Abstract

The Governorate of Kerbela to the amendments and administrative changes led to many 
areas variation in several stages. These changes consisted dismantle some of the units and the 
merge of units other ones, and the formation of new units. Some are small at the provincial and 
sub district-level and other large at the level of the district or the governorate.

These amendments took place without a study, did not show based on scientific logic, and 
did not take into consideration regional and administrative relations between the governorate 
and the agricultural hinterland. 

After the borders of the governorate were extends to the international border with Saudi 
Arabia, notes it decreased to a small area not exceeding of about 1.2% of the area of   Iraq. In 
contrast to other governorates, led to increase the population density and impact on the regional 
relationships with agricultural hinterland.

The area ratio mentioned is not commensurate with the depth of the cultural, historical 
and religious significance and the logistical and security. Which requires re administrative 
boundaries to what it was four decades ago (to 1977), and re-occupied by them withheld for 
political reasons.

This requires reconsideration of the administrative divisions of the Governorate of Kerbela 
is not alone, but to all the Governorates in Iraq, so that the population is taken into consideration 
relationships with agricultural and administrative hinterland-population density and void areal 
each governorate and how the security control of the borders
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مقدمة 

إلقاء  إىل  بصدده  نحن  الــذي  البحث  هيدف 
اإلدارية يف حمافظة كربالء  التقسيامت  الضوء عىل 
وتغيريات  تعديالت  من  هلا  حدث  وما  وتطورها 
إىل  )1869-1872م(  باشا  مدحت  عهد  منذ 
تطور  عن  متهيد  ذلك  ويسبق  احلــارض.  الوقت 
العهود واىل  العراق منذ أقدم  الوضع االداري يف 

الوقت احلارض.

املنهج  إستخدام  تم  املذكور  التطور  وملعاجلة 
باالستعانة  اجلغرايف  والتحلييل  الوصفي  التارخيي 
ملا  نظرًا  املنشورة،  واملعلومات  املتوفرة  باخلرائط 
للموضوع من أمهية بالغة، وإفتقار املكتبة العراقية 

اىل مثل تلك األبحاث.

وتقوم مشكلة البحث عىل سؤال مفاده: 

ــالت عىل  ــدي ــع ــل حــصــلــْت تــغــيــريات وت ه
القرن  منذ  كربالء  ملحافظة  ــة  االداري التقسيامت 

التاسع عرش اىل الوقت احلارض؟ 

التساؤل  هــذا  عــىل  البحث  فرضية  وجتيب 
التعديالت  تلك  مثل  حــصــول  عــىل  بالتأكيد 
منذ  ــة  االداريـ املحافظة  ــدود  ح يف  والتغيريات 
ومهمة  هذا.  يومنا  اىل  واستمرت  عديدة  عقود 
التعديالت  تلك  عــن  الكشف  ــدراســة  ال هــذه 

والتغيريات.

اأوًل: التطور الداري في العراق 

ُيعمل هبا  التي كان  التقسيامت االدارية  تدخل 
يف بالد العرب وبالد فارس قبل االسالم وبعده، 
أعطى  وقد  االدارية.  باجلغرافية  يعرف  ما  ضمن 
يتكون  إقليم  فكل  وصفًا.  هلا  احلموي  ياقوت 
هلذا  يكون  وقد  وطساسيج،  ورساتيق  كور  من 
مالية  لسرتانج-غايات  كي  يذكر  التقسيم-كام 

تتعلق برضيبة األرض )اخلراج(.

وتشري املصادر اىل أن اسامء األقاليم وحدودها 
ووحداهتا االدارية يف العراق، بعد الفتح االسالمي 
ظلت  والعباسية،  االموية  الدولة  عهد  وخالل 
الساسانيني.  األكارسة  ايام  يف  عليه  كانت  ما  عىل 
فكانت بالد الرافدين، وهي العراق احلايل، تتكون 
من إقليمني: اجلنويب وُيعرف باقليم السواد )بالد 
بابل القديمة(، وقد يسمى أحيانًا بالعراق العريب. 
حتى  السابق  االقليم  شامل  اىل  ويمتد  والشاميل 
باقليم  يعرف  وكان  والفرات،  دجلة  هنري  منابع 
نينوى  مملكة  وهي  الفراتية(  )اجلزيرة  اجلزيرة)1( 
ديار  بوالية  ُسمي  العثامين  العرص  ويف  القديمة، 
قبيلة عربية كانت حتمل هذا االسم  اىل  بكر نسبة 

وتنترش يف هذه املنطقة)2(.

224-651م(    ( الساسانية  الدولة  زمن  ويف 
تضم  )إستان(  كورة   12 اىل  مقساًم  العراق  كان 
أعيد  األموي  العرص  أواخر  ويف  طسوجًا،  ستون 
مخسة  من  يتكون  العراق  فأصبح  التقسيم  هذا 
اصبح  والثاين  األول  العبايس  العرص  ويف  أقسام. 
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يتكون من ستة أقسام. ويف العرص العبايس األخري 
العراق  )552-656هـــ/1157-1258م( كان 
لبغداد  املغول  إحتالل  وبعد  أقسام.  عرشة  يضم 
ما  عىل  العراق  يف  االداري  الوضع  هوالكو  أبقى 
كان عليه يف زمن العباسيني)3(. ومن حيكم بغداد 

يمتد نفوذ حكمه إىل إقليمي السواد واجلزيرة.

لبغداد  ــوين  ــان ــق ال ســلــيــامن  ــالل  ــت اح ــعــد  وب
)لواء  سنجقًا   17 اىل  العراق  ُقسم  ــام1534م  ع
واسعة  ايالة  بــغــداد،  واصبحت  مترصفية(  أو 
وحيكمها واٍل يعينه السلطان)4(. وكانت كربالء يف 
املرتامية  بغداد  والية  ضمن  القانوين  سليامن  عهد 

املساحة.

ُقسم  )1750-1831(م  املامليك  عهد  ويف 
العراق اىل مخس واليات، ويف زمن مدحت باشا 
الوالية اجلديد يف  ) 1869-1872م( ُطبق نظام 
العراق، وهو نظام احلكم املحيل، حيث تم تقسيم 
العراق اىل مترصفيات )سناجق( واملترصفيات اىل 
مطبقة  نزال  وما  ــواٍح)5(.  ن إىل  واألقضية  أقضية، 
اىل الوقت احلارض مع تغيري يف التسميات، وإمتد 
وديار  أورفه  اىل  باشا  مدحت  العراق  وايل  حكم 
عىل  بالسيادة  حتتفظ  دومًا  كانت  وبغداد  بكر)6(. 

واليتي البرصة واملوصل.

واستقر الوضع االداري يف العراق منذ العرص 
كان  حيث  1879م،  عــام  يف  األخــري،  العثامين 
يتكون من ثالث واليات هي املوصل التي تضم 
وتضم  بغداد  ووالية  العراق،  من  الشاميل  القسم 
وتتبعه  كربالء  سنجق  إحــداهــا  سناجق  ثالثة 

الصحراوي(،  الرزازة،  النجف،  )اهلندية،  أقضية 
وأخريًا والية البرصة التي كانت متتد اىل األحساء 

واهلفوف والقطيف وقطر)7(.

ثانيًا: التق�شيمات الدارية في كربالء 

إستمرت كربالء يف مطلع القرن العرشين، كام 
أقضية  أربعة  يتكون من  قبل ذلك، سنجقًا  كانت 

كام هي موضحة يف اجلدول أدناه:

الجدول )1(

الأق�شام الدارية ل�شنجق كربالء بح�شب الأق�شية 

والنواحي في مطلع القرن الع�شرين

القضاء
مركز 

القضاء

عدد 

السكان

النواحي 

التابعة له

جمموع 

سكان 

القضاء

95000الكفل4000طويريجاهلندية

كربالء
مدينة 

كربالء
80000املسيب، شفاثة50000

النجف
مدينة 

النجف
30000

هور 

الدخن)*(، 

الكوفة، 

الرحبة

50000

750---الرزازة

225750---املجموع

املصدر: ج.ج. لوريمر، دليل اخلليج، ج3، القسم اجلغرايف، 
بن عي  أمحد  الشيخ  قطر  بديوان حاكم  الرمجة  ترمجة مكتب 

آل ثاين وطبع عى نفقته، الدوحة، بدون تاريخ، ص1038.



168

التقسيمات اإلدارية يف حمافظة كربالء وتطورها 1869 - 2016م

وإستمر التقسيم االداري املذكور حتى سقوط 
الدولة العثامنية وقيام احلرب العاملية األوىل وجميء 
1917م،  آذار   11 يف  لبغداد  الربيطاين  االحتالل 
حيث تقلصت مساحة العراق باقتطاع أجزاء منه 
حيث كانت إمارات خليجية عدة وأراٍض ُأخرى 
نظام  وُألغي  تقع ضمن حدوده.  تركيا  يف جنوب 

الوالية الذي سبق أن طبقه مدحت باشا. 

االنكليزي  االحتالل  عهد  يف  العراق  واصبح 
ومن بعده قيام اململكة العراقية يف 23 آب 1921م 
مركز  من  لواء  كل  ويتكون  لواء،   14 من  يتكون 

وعدد من األقضية والنواحي)**(. 

مركزه  لواًء  كربالء  أصبحت  العهد  هذا  ويف 
مدينة كربالء ويتألف من قضاءين)10(:

تتبعها . 1 التي  مدينة كربالء  قضاء كربالء ويضم 
ناحيتا احلسينية وعني التمر.

قضاء النجف ومركزه مدينة النجف التي تتبعها . 2
ناحية الكوفة.

عرب  كربالء  للواء  مركزًا  كربالء  مدينة  وبقيت 
كل التغريات التي حصلت يف حدودها من إقتطاع 

اجزاء منها أو إضافة مناطق اليها)11(.

لواًء   11 كان  عرش  األربعة  األلوية  بني  ومن 
بالعراق،  املحيطة  الدولية  احلــدود  يالمس  منها 
حدوده  متتد  كانت  حيث  كربالء،  لواء  إحداها 
السعودية  العربية  للمملكة  املجاور  اجلــزء  اىل 

واملعروف حينذاك باسم )سلطنة نجد()12(. 

اململكة  خريطة  يف  املذكورة  األلوية  وتظهر 
العراقية لسنة 1929م)13(، ودليل اململكة العراقية 

لسنة 1935-1936م)14(.

اليه  املشار  كربالء  لواء  يف  االداري  والتقسيم 
اللواء  كان  حيث  1930م  عام  يف  موجودًا  كان 

يتكون من قضاءين مها: 

احلسينية  مها  ناحيتان  وتتبعه  كربالء  قضاء 
ومركزها خان العطييش الواقع يف منتصف طريق 
)كربالء - املسيب( وهو مرجع العشائر واملزارعني 
وهي  شفاثة.  قرية  ومركزها  وشفاثة  الناحية،  يف 
بلدة قديمة كانت معروفة باسم )شفاثى( وسميت 
زمن الفتح االسالمي بعني التمر، ونفوسها زهاء 

مخسة آالف نسمة. 

والقضاء الثاين هو النجف وتتبعه ناحية واحدة 
هي الكوفة)15(.
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ال�شكل )1( خريطة المملكة العراقية ل�شنة 1929م

املصدر: Iraki Kingdom map on a Carpet 1929 )King Faisal 1st.(, E 153 L926 اللوح االصي حمفوظ يف خزانة املتحف 
الريطاين.
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ال�شكل )2( خريطة المملكة العراقية ل�شنة 1936م

املصدر: دليل اململكة العراقية الرسمي لسنة 1935 - 1936، مطبعة االمني، بغداد، 1935م.
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حدود  يف  تغري  حصل  الالحقة  السنوات  ويف 
بــواٍد.  ثالث  إستحداث  بسبب  الغربية  األلوية 
وقد يكون إستحداثها تم يف سنة 1945م )وهي 

اجلنوبية(،  والبادية  الشاملية  والبادية  اجلزيرة  بادية 
البادية  اىل  لواء كربالء  أرايض  وقد ُضم جزء من 

الشاملية.

املصدر: امحد سوسة، اطلس العراق االداري، مطبعة املساحة، بغداد، 1952، ص2.

ال�شكل )3( محافظة كربالء والبوادي الثالث في العراق
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الثالث  البوادي  توزيع  تم  1960م  عام  ويف 
األلوية  عىل  كم2   202529 مساحتها  والبالغة 
منها.  نصيب  كربالء  ملحافظة  يكن  ومل  املجاورة، 
وقد ُضمت البادية الشاملية اىل الرمادي فأصبحت 
كان  أن  بعد  ــم2  ــ 145238ك تساوي  مساحته 

)42849 كم2()16(.

كانت  عنها،  املنوه  عــرش،  األربعة  واأللــويــة 
ناحية،  و169  قضاًء   61 تضم  1952م  عام  يف 
قضاًء   81 اىل  1997م  عام  يف  أقضيتها  ازدادت 

وانقسمت نواحيها اىل151 ناحية)17(.

تعديالت  حصلت  كربالء،  لواء  خيص  وفيام 
قلصْت  إذ  اللواء،  مساحة  عىل  1955م  عام  يف 
قضاء  مساحة  ووسعت  كربالء  قضاء  مساحة 
تساوي  ــواء  ــل ال مساحة  فأصبحت  النجف 

)6305كم2()18(.

المدة  خالل  الدارية  التعديالت  ثالثًا: 

1968-2003م

1968-2003م  ــدة  ــ امل خـــالل  ــت  ــدث ح
أربكت  املحافظات  معظم  يف  ــة  اداري تعديالت 
العمل االداري والعلمي يف املحافظات ووحداهتا 
داخل  حدثت  تغيريات  منها  الصغرى.  االداريــة 
اىل  أدت  تعديالت  وغريها  املحافظة،  ــدود  ح
ــة  االداري وحــدودهــا  املحافظة  مساحة  يف  تغيري 
االستقطاع  طريق  عن  املجاورة  املحافظات  مع 
الوحدات  بعض  بتفكيك  وذلك  الضم)19(.  أو 
االدارية ودمج وحدات غريها بأخرى، وتشكيل 

مستوى  عىل  بعضها  جــديــدة.  اداريـــة  ــدات  وح
الناحية وغريها عىل مستوى القضاء أو املحافظة. 
عديدة،  تغيريات  كربالء  حمافظة  نصيب  وكــان 
اجلمهوري  املرسوم  تضمنه  الذي  التغيري  اكربها 
وبموجبه  1976م  الثاين  كانون   26 يف   42 رقم 
بعد  )النجف(  هي  جديدة  حمافظة  إستحداث  تم 
استقطاعها من حمافظتي كربالء واملثنى فاصبحت 
تضم أقضية النجف والكوفة وايب صخري وناحية 

الشبكة.

الــســابــق يف  ــن  م اكـــرب  آخـــر  تغيري  وحــصــل 
املرسومني اجلمهوريني رقم 342 يف 17 حزيران 
1978م ورقم 408 يف 31 متوز 1979م حيث تم 
فك إرتباط ناحيتي الرحالية والنخيب من حمافظة 
فتقلصت  األنــبــار  بمحافظة  وإحلاقهام  كربالء 
مساحة املحافظة من 57880 كم2 إىل 5034 كم2 
إىل  األنبار من 83740 كم2  تزايد مساحة  مقابل 

137723كم2.

وقد إعرتضْت حمافظة كربالء يف عام 2007م 
إتساع  التعديالت وما متخض عنها من  عىل تلك 
الكثافة السكانية يف حمافظة كربالء 15 ضعفًا )من 
6 إىل 93 نسمة/كم2(، وهي حمافظة مقدسة قابلة 
اكرب.  مساحات  اىل  وبحاجة  السكانية  للزيادة 
اليها جعلت املساحة  والتعديالت االدارية املشار 
بني املحافظات غري متوازنة وغري متجانسة. فضاًل 
للحدود  جماورهتا  من  كربالء  حمافظة  حرمان  عن 
الدولية )السابقة(. وعليه، اقرتحت حمافظة كربالء 
الوضع  اىل  أدت  التي  اجلمهورية  املراسيم  الغاء 
اجلديد وإعادة املناطق املستقطعة من املحافظة)20(.
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وتظهر التعديالت االدارية التي شهدهتا حمافظة 
وبحسب  1969-1989م،  املدة  خالل  كربالء 

املراسيم اجلمهورية، يف اجلدول )2(:

رقم املرسوم 
تفاصيل التعديالت والتغيراتعنوان الترشيعوتارخيه

393
24 آذار 1969م

استحداث ناحية يف 
لواء كربالء باسم ناحية 

احلرية

تم استحداث ناحية يف لواء كربالء باسم ناحية احلرية مركزها قرية 
احلرية ترتبط بقضاء الكوفة تتبعها 36 مقاطعة ووصفها كام هو منشور يف 

)الوقائع العراقية، العدد: بال يف 24 آذار 1969م، ج2، ص320(.

45
18 كانون الثاين 

1970م

استحداث ناحية باسم 
البويب يف حمافظة كربالء

تم استحداث ناحية البويب مركزها قصبة الكوفة، وترتبط بقضاء 
الكوفة وتتبعها 36 مقاطعة ووصفها كام هو منشور يف )الوقائع العراقية، 

العدد1836 يف 2 متوز 1970م، ج3، ص186(.

53
20 كانون الثاين 

1970م

استحداث ناحية احلر يف 
حمافظة كربالء

استحداث ناحية باسم احلر، مركزها قرية احلر، وترتبط بمركز حمافظة 
كربالء، وتتبعها 29 مقاطعة، ووصفها كام هو منشور يف جريدة )الوقائع 

العراقية، العدد1836، يف 2 شباط 1970م، ج3، ص188(.

366
28 حزيران 

1970م

فك ارتباط مقاطعات 
من ناحية احلرية واحلاقها 
بناحية العباسية بقضاء 

الكوفة

فك ارتباط 16 مقاطعة من ناحية احلرية واحلاقها بناحية العباسية يف قضاء 
الكوفة بمحافظة كربالء )الوقائع العراقية، العدد 1896، يف 5 متوز 

1970م، ج3، ص200(.

469
14 ترشين الثاين 

1971م
الغاء ناحية البويب

الغاء ناحية البويب بمحافظة كربالء واحلاق كافة املقاطعات التابعة هلا 
بمركز قضاء الكوفة )الوقائع العراقية، العدد 2068 )أ(، يف 17 ترشين 

الثاين 1971م، ج3، ص274(.

612
11 ترشين االول 

1974م

فك ارتباط مقاطعات 
من ناحية الكفل )قضاء 

احللة(

فك ارتباط ثالث مقاطعات من ناحية الكفل التابعة لقضاء احللة وإحلاقها 
بمركز قضاء الكوفة بمحافظة كربالء )جريدة الوقائع العراقية، عدد 

2414 يف 16 ترشين الثاين 1974م، ج2، ص172(.

616
10 ترشين الثاين 

1975م

استحداث قضاء باسم 
مركز كربالء

يكون مركز القضاء اجلديد مدينة كربالء وترتبط به ثالث نواٍح هي: عني 
التمر، احلسينية، احلر وحدوده االدارية هي احلدود اخلارجية للنواحي 
املذكورة نفسها )الوقائع العراقية، العدد2503 يف 15 كانون االول 

1975م، ج2، ص20(.

الجدول )2(

التعديالت الدارية في محافظة كربالء خالل المدة 1969-1989م
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684

27 كانون االول 
1975م

استحداث قضاء باسم 
عني التمر يف حمافظة 

كربالء

استحداث قضاء باسم عني التمر يف حمافظة كربالء، مركزه قصبة عني 
التمر ترتبط به نواحي: عني التمر، الرحالية، النخيب والغاء ناحية عني 

التمر واحلاق مجيع مقاطعاهتا بمركز القضاء )الوقائع العراقية، العدد 
2509 يف 19 كانون الثاين 1976م، ج2، ص15(.

685

27 كانون االول 
1975م

فك ارتباط ناحية أب 
غرق واحلاقها بمركز 

قضاء احللة

فك ارتباط ناحية أب غرق بكامل حدودها االدارية من قضاء اهلندية 
بمركز قضاء احللة )الوقائع العراقية، عدد 2509، يف 19 كانون الثاين 

1976م، ج2، ص15(.

42

29 كانون الثاين 
1976م

حمافظة النجف

استحداث حمافظة باسم حمافظة النجف يكون مركزها مدينة النجف، 
وتتبعها الوحدات االدارية اآلتية بكامل حدودها االدارية: )1( قضاء 

النجف )2( قضاء الكوفة )3( قضاء اب صخر )4( ناحية الشبكة 
)الوقائع العراقية، العدد2513 يف 2 ايلول 1976م، ج1، ص26(.

96

25 شباط 
1976م

فك ارتباط قضاء اهلندية 
واحلاقه بمحافظة كربالء

فك ارتباط قضاء اهلندية من حمافظة بابل واحلاقه بمحافظة كربالء )جريدة 
الوقائع العراقية، العدد 2518 يف 15 آذار 1976م، ج1، ص4(.

 167

23 آذار 1977م

تعديل احلدود االدارية 
بني حمافظتي بابل 

وكربالء

تعديل احلدود االدارية بني حمافظتي بابل وكربالء يف املنطقة الواقعة بني 
ناحية أب غرق التابعة ملحافظة بابل وقضاء اهلندية بمحافظة كربالء 

واحلاق املنطقة املسلوخة من ناحية أب غرق بمركز قضاء اهلندية وحسب 
الوصف املنشور يف جريدة )الوقائع العراقية، العدد 2580 يف 4 نيسان 

1977م، ج1، ص521(.

342

17 حزيران 
1978م

فك ارتباط ناحية 
الرحالية واحلاقها 
بمحافظة االنبار

فك ارتباط ناحية الرحالية بحدودها احلالية من حمافظة كربالء واحلاقها 
بمحافظة االنبار )الوقائع العراقية، العدد 2661، ج1، ص934(.

408

31 متوز 1979

فك ارتباط ناحية 
النخيب واحلاقها بقضاء 

الرطبة

فك ارتباط ناحية النخيب التابعة لقضاء عني التمر بمحافظة كربالء 
وإحلاقها بقضاء الرطبة بمحافظة االنبار )جريدة الوقائع العراقية، العدد 

2726 يف 20 آب 1979م، ج2، ص104(.

296

27 حزيران 
1989م

تنظيم احلدود االدارية 
ملحافظة كربالء

فك ارتباط وضم 59 مقاطعة من مركز قضاء اهلندية واحلاقها بناحية 
اجلدول الغرب )قضاء كربالء(. وبالعكس يفك ارتباط مقاطعتني من 
ناحية اجلدول الغرب وتلحقان بمركز قضاء اهلندية. وفك ارتباط جزء 

من مقاطعة يف ناحية احلسينية وإحلاقه بمركز قضاء كربالء. وفك ارتباط 
جزء من مقاطعة من حمافظة بابل واحلاقه بمركز قضاء اهلندية/حمافظة 

كربالء )جريدة الوقائع العراقية، العدد 3264 يف 17 متوز 1989م، ج1، 
ص464(.
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ويظهر من اجلدول )2(، الذي ُنظم من خالل 
مراسيم مجهورية عديدة منشورة يف جريدة الوقائع 
حدوث  و1989م،  1969م  عامي  بني  العراقية 
كربالء  ملحافظة  حصلت  عديدة  إدارية  تغيريات 
يف  احلــال  هو  كام  جديدة  ــواٍح  ن إستحداث  مثل 
وإالغاء  والبويب واحلر  احلرية  نواحي  استحداث 
وإحلاقها  ونواٍح   مقاطعات  إرتباط  وفك  بعضها 

بوحدات إدارية غريها. 

جديدة  حمافظة  إستحداث  تم  ذلك  من  وأكثر 
كربالء،  حمافظة  من  إستقطاعها  بعد  النجف  هي 
بمحافظة  وإحلاقه  اهلندية  قضاء  إرتباط  وفــك 
الرحالية  ناحيتي  إرتــبــاط  فــك  أيــضــًا  كــربــالء، 

والنخيب وإحلاقهام بمحافظة األنبار.

أما اجلداول الالحقة )من رقم 3 إىل رقم 16( 
بعض  يف  ــة  إداري تعديالت  أيضًا  فيها  فحصلت 
السنوات وتشابه يف بعض الوحدات اإلدارية مثل 
1937م،  األعــوام  يف  اإلداريــة  التقسيامت  تشابه 

1947م، 1957م. 

وإستحداث ناحية الرحبة يف قضاء النجف عام 
1960م، وخان احلامد عام 1965م وإستحداث 

ناحية العباسية يف قضاء الكوفة عام 1965م.  

ويف عام 1977م ُأستحدثت ناحية اخلريات يف 
قضاء اهلندية واجلدول الغريب يف القضاء نفسه عام 

1987م. 

وإستمرت التعديالت ) مثل إستحداث، فك 
إرتباط...الخ(من ذلك احلني اىل عام 2016م. 

وفيام يأيت جداول بالتقسيامت اإلدارية ملحافظة 
كربالء بني عامي 1937م و2016م:

الجدول )3(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1937م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف
مركز النجف

الكوفة

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص5.

الجدول )4(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1947م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

شثاثة

النجف
مركز النجف

الكوفة

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص7.
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الجدول )5(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1952م

الناحيةالقضاء
املساحة 

)كم2(
السكان

كربالء

جمموع القضاء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

-

-

3910

1758

5668

44150

21677

5336

71163

النجف

جمموع القضاء

قبائل

اللواء

مركز النجف

الكوفة

-

-

-

-

-

397

-

6065

-

-

78101

125000

274264

املصدر: امحد سوسة، اطلس العراق االداري، مطبعة املساحة، 
بغداد، 1952م، ص17.

الجدول )6(

التق�شيمات الدارية في لواء كربالء �شنة 1957م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف
مركز النجف

الكوفة

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص9.

الجدول )7(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1960م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف

مركز النجف

الكوفة

الرحبة

املصدر:  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص11.

الجدول )8(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1965م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

النجف
مركز النجف

خان احلامد

الكوفة
مركز الكوفة

العباسية

املصدر:  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص13.
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الجدول )9(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1970م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

احلر

النجف
مركز النجف

خان احلامد

الكوفة

مركز الكوفة

العباسية

احلرية

البويب

لالحصاء.  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  وزارة  املصدر:   
الوحدات االدارية يف العراق، ص15.

الجدول )10(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1974م

الناحيةالقضاء

كربالء

احلسينية

عني التمر

احلر
خان احلامدالنجف

الكوفة
احلرية

العباسية

بني  كربالء  حمافظة  املحلية،  االدارة  كربالء،  حمافظة  املصدر: 
1974م،  بغداد،  اجلمهورية،  مطبعة  واملعاصة،  الراث 

ص25.

الجدول )11(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1977م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

احلر

عني التمر

مركز عني التمر

الرحالية

النخيب

مركز اهلندية

مركز اهلندية

اجلدول الغرب

اخلرات

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص18.

الجدول )12(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1987م

الناحيةالقضاء

كربالء
مركز كربالء

احلسينية

مركز عني التمرعني التمر

اهلندية
مركز اهلندية

اجلدول الغرب

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص20.
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الجدول )13(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1989-1990م

املساحة )كم2(الناحيةالقضاء
كربالء

حمموع مساحة 
القضاء

مركز قضاء كربالء
ناحية احلسينية

-

2397
337

2734

قضاء عني التمر
جمموع مساحة 

القضاء

مركز قضاء عني 
التمر

-

1956
1956

قضاء اهلندية

جمموع مساحة 
القضاء

مركز قضاء اهلندية
ناحية اجلدول 

الغرب
-

157
187
344

جمموع مساحة 
5034-املحافظة

الدليل  املحي،  احلكم  وزارة  العراقية،  املصدر:اجلمهورية 
االداري للجمهورية العراقية، ج2، بغداد، 1989-1990م، 

ص131.

الجدول )14(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1991م

الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

عني التمر

اهلندية
مركز اهلندية

اجلدول الغرب

املصدر: وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. الوحدات 
االدارية يف العراق، ص23.

الجدول )15(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 1997م

الناحيةالقضاء

كربالء
مركز كربالء

احلسينية
مركز عني التمرعني التمر

اهلندية

مركز اهلندية

اجلدول الغرب

اخلرات

حمافظة  لالحصاء،  املركزي  اجلهاز  التخطيط،  هيئة  املصدر: 
مطبعة  1997م،  لسنة  للسكان  العام  التعداد  نتائج  كربالء، 

اجلهاز، بغداد، جدول رقم )22(.

الجدول )16(

التق�شيمات الدارية في محافظة كربالء �شنة 2003م

املساحة )كم2(الناحيةالقضاء

كربالء

مركز كربالء

احلسينية

احلر

جمموع املساحة

2397

334

-

2731

عني التمر
م عني التمر

جمموع املساحة
1956

1956

اهلندية

مركز اهلندية

اجلدول الغرب

اخلرات

جمموع املساحة

134

213

-

347
5034-مساحة املحافظة

املصدر:  وزارة التخطيط، اجلهاز املركزي لالحصاء. املجموعة 
االحصائية السنوية 2004م، جدول 5/1، ص15.
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محافظة  في  الدارية  التق�شيمات  رابعًا: 

كربالء عام 2016م:

تتكون حمافظة كربالء، يف الوقت احلارض، من 
ثالثة أقضية هي:

قضاء كربالء: . 1
الغريب  اجلنوب  اىل  الواقع  القضاء  مركز  يضم 
من مدينة بغداد عىل بعد 105 كم منها. ُأستحدث 
القضاء بموجب فرمان عثامين. وبعد إضافة ناحية 
القضاء، أصبحت مساحته 2397  اىل مركز  احلر 
يف   321 رقم  اجلمهوري  املرسوم  بموجب  كم2 
احلر  ناحية  فصلت  ثم  1987م)21(.  حزيران   11
من   %34( كم2   1745 مساحتها  والبالغة  عنه 
مساحة املحافظة(، فاصبحت مساحة مركز قضاء 
كربالء حاليًا نحو 652 كم2 أو 13% من مساحة 
حمافظة كربالء. وناحية احلر هي ثاين أوسع وحدة 
إدارية يف املحافظة بعد قضاء عني التمر. وسميت 
الناحية باحلر نسبة اىل قرب )احلر بن يزيد الرياحي( 
الذي أرسله ابن زياد ملقاتلة احلسني بن عيل عليهام 

السالم لكنه انضم اىل قافلة شهداء كربالء.

الثالثة  االدارية  الوحدة  احلسينية  ناحية  وتعد 
الناحية  واستحدثت  كربالء،  قضاء  يضمها  التي 
بمساحة  1922م  سنة  ملكية  ارادة  بموجب 
337كم2، سكنتها قبيلة آل مسعود بسبب خصوبة 
من  مكنها  مما  وعذوبتها،  مياهها  ووفرة  تربتها، 

البستنة  كانت  حيث  االقتصادي،  وضعها  تطوير 
يقع  الناحية  سبب تطورها وشهرهتا. وكان مركز 
ويرجع  مسعود.  آل  جد  وهم  العطييش  خان  يف 
)الطف(  منطقة  من  الناحية  مركز  نقل  سبب 
فيها  للتوسع  جمــال  ال  األوىل  ألن  العطييش  إىل 
إلحاطتها بالبساتني)22(. وتبلغ مساحة الناحية يف 
الوقت احلارض 334 كم2، أي 6.6% من مساحة 
يرجع  أثريًا،  تاًل   57 الناحية  ويف  املحافظة)32(. 
 2000( القديم  البابيل  العرص  بني  ما  إىل  تارخيها 

ق.م( والعرص االسالمي)24(.

قضاء عني التمر:. 2
 70 مسافة  )شــثــاثــة(  الــقــضــاء  مــركــز  يبعد 
القضاء  واستحدث  كــربــالء،  مدينة  غــريب  كم 
بمساحة  بموجب مرسوم مجهوري سنة 1976م 
مساحة  مــن   %38.9 بنسبة  أي  ــم2،  ــ 1956ك
املحافظة، وال تتبعه اي ناحية. ويعد القضاء مركزًا 
إليه بحثًا عن املاء والعشب  جتاريًا للبدو يرحتلون 
والطعام. سكنته القبائل العربية قبل االسالم، وتم 
القائد  يد  بكر عىل  أيب  األول  اخلليفة  زمن  حتريره 

خالد بن الوليد سنة 12هـ)25(.

قضاء اهلندية:. 3
وتعد  1840م،  عام  اىل  القضاء  تاريخ  يرجع 
مدينة اهلندية روضة مدن الفرات األوسط حلسن 
تسمت  حيث  اهلندية  شط  ضفتي  عىل  موقعها 
إبان  كربالء  اىل  تابعًا  وكان  باسمه.  اهلندية  مدينة 
عام  امللكي  احلكم  بداية  وحتى  العثامين  العهد 
إىل  ُأعيد  ثم  احللة،  بلواء  ُأحلــق  حيث  1921م 
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يف   96 رقم  اجلمهوري  املرسوم  بموجب  كربالء 
25 شباط 1976م. وتتبعه ثالث وحدات إدارية 
 %1.3 اي  67كم2،  بمساحة  القضاء  مركز  هي: 
1989-1990م  عام  ويف  القضاء.  مساحة  من 
كم2،   12 من  بدالً  كم2   157 مساحته  أصبحت 
بمركز  وإدماجها  ــريات  اخل ناحية  إللغاء  نظرًا 
القضاء بموجب املرسوم اجلمهوري رقم 321 يف 

11 حزيران 1987م.

اهلندية  ملدينة  أصبح  اهلندية  سدة  إنشاء  وبعد 
إليها،  الوافدين  عدد  فتزايد  ثابت،  مائي  مصدر 
الغريب  اجلانب  يف  الكبري  قسمني:  اىل  وُقسمت 
والصغري يف اجلانب الرشقي يربطهام جر حديد 
من  اول  إن  ويقال:  1955م.  سنة  تشييده  تم 
تكاثر  ثم  الرببويت(  الرشيد  )الشيخ  إستوطنها 
السكان فيها، مما حدا باحلكومة العثامنية أن جتعل 
موظفيها  أحــد  وتعيني  قضاء  مركز  املدينة  من 
الدارة القضاء. ويرجع اقدم تاريخ هلا اىل العرص 

البابيل)26(.

والناحية الثانية هي ناحية اجلدول الغريب التي 
1930م  سنة  ملكية  إرادة  بموجب  ُأستحدثت 
 168 مساحتها  تبلغ  واآلن  كم2   187 بمساحة 
وبــدأت  املحافظة.  مساحة  من   %3.3 أو  كــم2 
مدينة  رشق  يف  متناثرة  بيوت  شكل  عىل  الناحية 
)أم  لــه  يقال  صغري  ــدول  ج مــن  ُتسقى  اهلندية 
نطراره( املتشعب من جدول بني حسن املتفرع من 
التسمية  جاءت  ومنه  الغريب،  اجلانب  يف  الفرات 
والتوسع،  بالتطور  وأخذت  الغريب(.  )اجلــدول 
وينترش فيها 17 تاًل وموقعًا أثريًا. ويرجع تارخيها 

القديم )1600-2000  البابيل  العرص  ما بني  اىل 
تل  األمحر،  تل  أمهها  االسالمي،  والعرص  ق.م( 

غضبان، تل عديل)27(.

والناحية الثالثة هي )اخلريات( البالغة مساحتها  
112كم2 أو 2.2% من مساحة املحافظة.

كربالء  حمافظة  جملس  أقــرَّ  2009م  عام  ويف 
آخر التعديالت االدارية حيث حول ناحيتي احلر 
واحلسينية، كاًل منهام، اىل قضاء واسُتحدثت نواٍح 
جديدة هي )عون، الطف، الغدير، الكاملية( ولكن 
حتى  العراقي  النواب  جملس  من  إقرارها  يتم  مل 

اآلن، ولذلك تعد تعديالت عىل الورق فقط.

الخاتمة 

تعديالت  اىل  ــالء  ــرب ك حمــافــظــة  تــعــرضــت 
تباين مساحاهتا  اىل  أدت  إدارية عديدة  وتغيريات 
بتفكيك  التغيريات  هذه  ومتثلت  عدة.  مراحل  يف 
بأخرى،  غريها  وحدات  ودمج  الوحدات  بعض 
عىل  صغري  بعضها  جديدة.  ــدات  وح وتشكيل 
مستوى املقاطعة والناحية وغريها كبري عىل مستوى 
القضاء أو املحافظة. وجرت تلك التعديالت دون 
ومل  العلمي،  املنطق  اساس  عىل  تبنيَّ  ومل  دراسة، 
يؤخذ باحلسبان العالقات االقليمية واالدارية بني 

املحافظة وظهريها الزراعي.

فبعد أن كانت حدود املحافظة متتد اىل احلدود 
الدولية مع السعودية، يالحظ تراجعها اىل مساحة 
مساحة  من   %1.2 عن  نسبتها  تزيد  ال  صغرية 
ذلك  فأثر  ُأخرى،  حمافظات  نقيض  عىل  العراق. 
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مع  االقليمية  والعالقات  السكانية  الكثافة  عىل 
الظهري الزراعي.

يتناسب  ال  املذكور  املحافظة  مساحة  نسبة  إن 
خاصًة  والديني،  والتارخيي  احلضاري  وعمقها 
وإقتصاديًا  سكانيًا  متصاعد  وتناٍم  تطور  يف  وأهنا 
إىل  اإلدارية  حدودها  إعادة  يقتيض  مما  وسياحيًا. 
الدولية  احلدود  لتجاور  السابق  يف  عليه  كانت  ما 
فهو  الغريب،  واجلنوب  الغريب  والشامل  الغرب  يف 
الدول  مع  صالهتا  يف  وبخاصٍة  احليوي  عمقها 
الــرب.فــضــاًل عــن أمهيتها  ــاورة عــن طــريــق  ــج امل
اللوجستية واألمنية. األمر الذي يتطلب، وبالسبل 
من  اجلاد  العمل  الدستورية،  واألدوات  القانونية 
إلعادة  املدين  املجتمع  وقوى  املحلية  السلطة  قبل 
جاءت  والتي  منها  ُأستقطعت  التي  األرايض 
إقتصاديًا،  إداريًا وال  ألسباب غري موضوعية، ال 
وإنام ألسباب سياسية يف االعم االغلب. لذا فمن 
الرضوري إعادة وضعها اإلداري إىل ما كان عليه 

قبل أربعة عقود من الزمن)عام 1977(م.       

التقسيامت  يف  النظر  ــادة  إعـ يتطلب  وهــذا 
االدارية ليس ملحافظة كربالء وحدها وإنام جلميع 
باحلسبان  يؤخذ  بحيث  العراق  يف  املحافظات 
واالداري  الريفي  الظهري  مع  السكان  عالقات 
ألرض  املساحي  والــفــراغ  السكانية  والكثافة 

املحافظة وكيفية السيطرة األمنية عىل حدودها.
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الملخ�ض

ُتعد املراقد الدينة من أهم مراكز اجلذب السياحي، فضاًل عن دورها املهم واملميز يف حماورها التنموية،    
األرض  إستعامالت  تغيري  دورها يف  والوطني من خالل  املحيل  إقليمها  تطوير  فعالة يف  ُتساهم مسامهة  إْذ 

خصوصًا السكنية والتجارية واخلدمية. 

وحمافظة كربالء تزخر بالكثري من املعامل اآلثارية والتارخيية الدينية التي تؤكد حضارهتا الضاربة يف غور 
رشقي  )11(كم  مسافة  الواقع  رسه(  اهلل  )قدس  اهلل(  عبد  بن  )عون  مرقد  موقع  املعامل  هذه  ومن  التاريخ، 
مدينة كربالء عىل الطريق الرابط بني مدينتي كربالء والعاصمة بغداد، واملوقع يقع إداريًا ضمن حدود ناحية 
احلسينية، وُيشكل مركزًا تنمويًا وسياحيًا مهاًم للغاية كونه جيذب أكثر من )200( الف زائر سنويًا من املناطق 

املجاورة للمرقد فضاًل عن الزائرين من بقية مدن العراق ومن خارج العراق. 

التنمية  للتطور وجذب رؤوس األموال لغرض اإلستثامر وإحداث  السياحية للموقع تؤهله  املؤهالت 
القطاعية واملكانية املستديمة. 
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Abstract

 The province of Karbala is rich, a lot of monuments of archaeological, Historical and 
religious which emphasizes civilization strike in deep of history, and this site features shine 
(Euan Bin Abdullah). Indeed, a distance of (11) k. m. eastern of the city of Karbala on the road 
link between the cities of Karbala and Baghdad, and the site is located administratively within 
the limits of hand Hussainiya, and is a hub developmentally and tourist extremely important 
being attracts more than (200) thousand visitors a year from the vicinity of the shrine, as well 
as visitors from the rest of the cities of Iraq and outside Iraq.

Qualifications tourist site qualifies for the development and attract capital for the purpose of 
investment and the creation of Sectorial development and spatial development.
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المقدمة

ُتعْد   )Tourism( السياحة  أنَّ  يف  شــكَّ  ال 
واحدة من أهم مصادر الثروة يف أي مكان ما لديه 
اجلانب  يشمل  ال  واملوضوع  سياحية.  مقومات 
اجلوانب  ليشمل  يتجه  وإنام  فحسب  االقتصادي 

السياسية واإلجتامعية أيضا.

للعبادة  األرض  يف  الذهاب  لغًة:  والسياحة 
الكيل  املجموع  تعني:  واصطالًحا  والرتهب)1(. 
للعالقات والظواهر الطبيعية التي تنتج من إقامة 
إقامٍة  إىل  تؤدي  ال  اإلقامة  هذه  أنَّ  طاملا  سائحني 
دائمٍة، أو ممارسة أي نوع من أنواع العمل، سواء 

أكان عماًل دائاًم أم عماًل مؤقتًا)2(.

فعالية  فهي  األوجه  متعددة  فعالية  والسياحة 
ــدوء  اهل سمتها  ومتنوعة  متعددة  مــزايــا  ذات 
مع  اإلجيــايب  والتفاعل  والنفيس  املــادي  واملــردود 
البيئة )املحيط(. فهي بذلك فعالية التأثري والتأثر، 
ففي حني تؤثر بالفرد واملجتمع، فهي تتأثر بالفرد 

واملجتمع ككل، تعطي وتأخذ.

بلدان  غالبية  باهتامم  حتظى  السياحة  واليوم 
التنمية  عملية  يف  كبري  دور  من  حتققه  ملا  العامل، 
الدخل  موارد  من  مهاًم  موردًا  كوهنا  اإلقتصادية، 
القومي نظرًا ملسامهتها يف احلصول عىل العمالت 
الصعبة من جهٍة وعدها أحد أبرز الركائز األساس 
لنرش الثقافة وتعميق الوعي بني أفراد املجتمع)3(.

وأهم ما يميز السياحة احلديثة اليوم هو نموها 

الفائق الذي ينعكس عىل النمو اإلقتصادي وتأثريه 
يف  السياحة  دراســة  وإنَّ  كافة،  املجتمع  أفــراد  يف 
إطارها اجلغرايف ينطوي عىل أربعة مفاهيم أساسية 

هي)4(:

حيث . 1 من  تعالج  فإهنا   :)Trends( اإلجتاهات 
التطور الزمني.

النامذج )Models(: إْذ تستخدم لرشح وتفسري . 2
السياحة وإجتاهاهتا.

منطقة . 3 من  ختتلف  فهي   :)Resources( املوارد 
ألخرى ومن إقليم آلخر.

التأثريات )Impacts(: فإهنا ُثنائية التأثري سلبية . 4
وإجيابية. ومع نمو السياحة تتزايد املخاطر، مما 

يتطلب بذل املزيد من اجلهود للمواجهة.

أوضحه  ُأنموذجًا  السائح  تتخذ حركة  عمومًا 
يتكون من ثالثة أجزاء هي )مكان   ،Leiper ليرب 
او  منطقة  واملغادرة،  للعودة  العبور  منطقة  املنشأ، 
العلمية  الدراسات  فإنَّ  وعليه  املقصد()5(.  مكان 
أو  املكونات  تلك  دراسة  رضورة  تؤكد  احلديثة 

املحاور الثالثة الرئيسة.

اأهمية البحث 

الضوء  تسليط  البحث من خالل  أمهية  تنطلق 
عىل الدور الذي يمكن أن يضطلع به موقع مرقد 
اجلانب  يف  رسه(  اهلل  ــدس  )ق اهلل  عبد  بن  عــون 
وتطوير  جذب  خالل  من  والتنموي  السياحي 
إستعامالت  تطوير  ُثمَّ  ومن  املوقعية،  إمكانياته 

األرض.
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م�شكلة البحث 

يف  )الديني(،  السياحي  املوقع  تأثري  مدا  ما 
إستعامالت  وتطوير  والتنموي  السياحي  اجلذب 
دور  ــاك  ــن ه ــل  وهـ )Land Use(؟  األرض 
املوقع  أمهية  مستوى  يف  السياحية  للمؤهالت 

السياحي واستدامته؟

فر�شية البحث 

السياحي  للموقع  أنَّ  الباحثون  يــفــرتض 
والفرد  الــثــروة  تنمية  يف  كبريًا  دورًا  )الديني( 
واملجتمع، من خالل جذب وتنمية بقية القطاعات 

األخرى.

الخريطة )1( مو�شع مرقد )عون بن عبد اهلل( من محافظة كربالء

املصدر: مجهورية العراق، وزارة الدفاع، املساحة العسكرية، التقسيم اإلداري ملحافظة كربالء، لسنة 2012م.

حدود البحث 

بمرقد  تتمثل   )Case study( الدراسة  حالة 
كربالء  مدينة  رشقي  كم   )11( عبداهلل  بن  عون 
ُينظر  احلسينية.  لناحية  ــة  اإلداري احلــدود  ضمن 

اخلريطة الرقم)1(.

منهجية البحث 

عدة  مناهج  إستخدام  البحث  إنجاز  تطلب 
للبحث أوهلا املنهج التأرخيي يف بيان تأريخ وجود 
إستخدام  عن  فضاًل  صاحبه.  وتــاريــخ  املرقد 
املنهج التحلييل يف حتليل إستامرة اإلستبيان وتأثري 

املؤهالت السياحية.
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المبحث الأول: 

الدرا�شة التاأريخية والو�شفية

اأوًل: عون بن عبد اهلل احل�شني

نسبه: هو عون بن عبد اهلل بن جعفر بن مرعي 
بن عيل بن احلسن البنفسج ابن ادريس بن داود بن 
امحد املسور بن عبد اهلل بن موسى اجلون بن عبد 
السبط  احلسن  ابن  املثنى  احلسن  ابن  املحض  اهلل 

ابن عيل بن ايب طالب امري املؤمنني)6(.

الرابع  القرن  ــل  أوائ يف  كربالء  حل  سريته: 
اهلجري رجل يقال له عون بن عبد اهلل بن جعفر 
بن مرعي ابن عيل يعزى اىل احلسن املجتبى وعند 
من  وتكريام  حفاوة  لقي  املقدسة  االرض  حلوله 
البقاء  منه  فطلبوا  كربالء،  يف  القاطنني  األسديني 
وحل  الدعوة  الشهداء،فلبى  سيد  عمه  بجوار 
األرض ومنح ضيعة تسقى من هنر العلقمي، فكان 
عون احلَسني سيدا جليال مقيام يف احلائر احلسيني 
من  فراسخ  بعد  عىل  )مزرعة(  ضيعة  له  وكانت 
يف  فدفن  هناك  املوت  وأدركه  اليها  خرج  كربالء 

ضيعته حيث قربه اآلن)7(.

إشكاالت حول النسب الرشيف:

عون  اىل  املشهد  نسبة  يف  الباحثني  بعض  شك 
بن  عبداهلل  بن  عون  سميه  اىل  ونسبوه  احلسني 
يف  اعتمدوا  و  العقيلة،  زينب  وأمه  الطيار  جعفر 
ذلك عىل ما أورده السيد مهدي القزويني يف املزار 
حيث اعتمد يف تعني املرقد الطاهر عىل ان قرب عون 

بن عبداهلل بن جعفر الطيار خارج احلائر الرشيف. 
اىل  يعود  الذي  نسبه  يف  شكوا  الذين  من  وأيضًا 
ــرزاق  ال عبد  السيد  زينب  ــه  وأم الطيار  جعفر 

احلسني والسيد عبد الرزاق كمونه)8(.

املرقد  ان  احلسني  الــرزاق  عبد  السيد  فقال 
زينب  وامه  جعفر  بن  عبداهلل  بن  عون  مرقد  هو 
من  كيلومرتًا   )11( مسافة  وعىل  فيقول  العقيلة: 
قبه من  املسيب تشاهدون  بينها وبني  املدينة رشقا 
القاشاين امللون تلك هي قبة )عون بن عبداهلل بن 
وقيل   عيل بنت  زينب  وامه  الطيار(  جعفر 
الصقع  هذا  يف  دفنه  سبب  عن  ويروى  اخلوصاء 
ارسله  قد  كــان   احلسني خاله  ان  املنعزل: 
ومجاعة  الــفــزاري  نجبه  بن  املسيب  الستشارة 
الذي  خويه  ابن  اسحاق  فأعرتضه  اسد  بني  من 
ومنع  املرشعة  حراسة  يزيد  جيش  قائد  اليه  عهد 
اصحاب احلسني واخذ املاء منه وقتله فدفن 

يف حمله.

من جانبنا نرى ان هذا الرأي غري ناهض وان 
هو  املشهد  هذا  من  العوام  لسان  عىل  اشتهر  ما 
قرب عون بن عبداهلل غري صحيح حيث نقل حمقق 
كتاب املزار الدكتور جودت القزويني رأيا للنسابة 
)حتقيق  عنوان  حتت  احلسني  الستار  عبد  السيد 
ما  كربالء(  مدينة  قرب  الواقع  عون  مرقد  حول 
نصه: يتوهم البعض ان املرقد الواقع بالقرب من 
املدينة  رشقي  من  اميال  سبعة  عىل  كربالء  مدينة 
زينب  امه  الــذي  جعفر  بن  عبداهلل  بن  عون  انه 
بنت عيل، انام عون املذكور مدفون يف احلائر 
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عند رجيل  واحدة  الشهداء يف حفرة  مع  احلسيني 
هبذا  املعروف  املرقد  وإنــام   .احلسني اإلمــام 
االسم هو عون بن عبداهلل بن جعفر بن مرعي بن 
عيل بن احلسن البنفسج. فكان سيدا جليال سكن 
احلائر احلسيني املقدس وكانت له ضيعة عىل ثالثة 
املوت  وأدركــه  اليها  فخرج  كربالء  عن  فراسخ 
فدفن يف ضيعته فكان له مزار مشهور وقبة عالية 
وقبته  احلاجات  وقضاء  بالنذر  يقصدونه  والناس 

ماثله للعيان. 

وذكر حممد حرز الدين يف كتاب مراقد املعارف 
والتابعني  وأصحابه  العلويني  مراقد  تعني  يف 
والرواة والعلامء واألدباء والشعراء عن مرقد عون 
مدينة  بضواحي  املرقد  يقع  احلسني  عبداهلل  بن 
يبعد  الغربية،  الشاملية  اجلهة  يف  املقدسة  كربالء 
زرقاء  قبة  عليه  اليوم  فراسخ ومرقده   )3( حدود 
يف حرم صغري   يقصده الزائرون والوفود وتتجمع 
واألعياد  اجلمع  يف  القرى  وأهل  االعراب  عنده 
النذور  اليه  ــنــذرون  وي كثري،  خلق  االسالمية 
قضاء  يف  الظن  وحسن  العقيدة  كامل  فيه  وللناس 

احلوائج ويزوره واسطة إليه تعاىل.

وأما من قالوا: إنه قرب عبداهلل بن جعفر بن ايب 
العلامء  بعض  روى  وجها،  له  ذكروا  فقد  طالب 
عبداهلل  أليب  قال:  األسدي  مظاهر  بن  حبيب  ان 
احلسني عليه السالم ملا امجع اهل الكوفة عىل حرب 
احلسني يف طف كربالء ان هنا رهطا من بني 
اسد اعرفهم بحسن الرأي فأذن يل أن اذهب اليهم 
اهل  بعض  معي  وليكن  نرصتك  اىل  فأدعوهم 
بيتك فذهب اليهم ومعه عون بن عبداهلل بن جعفر 

بن ايب طالب و وصل اليهم وكان فيهم عني لعمر 
بخيل  سعد  ابن  مقاتلة  دمهتهم  فأخربه،  سعد  بن 
ال قبل هلم هبا فقتل عون هنا وقيل ذهب به اخليل 
فسقط هنا قتيال. قلت: ليس بيشء هذا ويصادمه 
 ( يف  مقامه  اهلل  اعىل  املفيد  الشيخ  افــاده  ما  ايضا 
االرشاد( يف فصل تعدد اسامء من قتل مع احلسني 
يف طف كربالء قال: وحممد وعون ابنا عبداهلل بن 
جعفر بن ايب طالب ريض اهلل عنهم كلهم مدفونون 

مما ييل رجيل احلسني يف مشهده)9(.

وأما ما اشتهر عىل لسان االعراب و السواد انه 
قرب عون بن زينب بنت االمام عيل بن أيب طالب 
السري  ــاب  ارب من  يؤيد  فلم   املؤمنني أمــري 
نعثر عىل يشء من ذلك  مل  بدورنا  والتاريخ وألنا 
413هـــ(:  )ت  املفيد  الشيخ  وقــال  ــارة.  إش وال 
قتل مع احلسني بن عيل من أهل  »أسامء من 
نفسًا احلسني  بيته بطف كربالء، وهم سبعة عرش 
اهلل  وعبد  العباس  منهم:  عرش  ثامن   عيل بن 
أم  أمهم   ،املؤمنني أمري  بنو  وعثامن  وجعفر 
 ،البنني. وعبد اهلل وأبو بكر ابنا أمري املؤمنني
امهام ليىل بنت مسعود الثقفية. وعيل وعبد اهلل ابنا 
وعبد  بكر  وأبو  والقاسم   .عيل بن  احلسني 
ابنا  وعــون  وحممد   .عيل بن  احلسن  بنو  اهلل 
عبداهلل بن جعفر بن أيب طالب )رمحة اهلل عليهم(. 
أيب  بن  عقيل  بنو  الرمحن  وعبد  وجعفر  وعبداهلل 
أيب  بن  عقيل  بن  سعيد  أيب  بن  وحممد  طالب. 
سبعة  فهؤالء  أمجعني(،  عليهم  اهلل  رمحة  طالب) 
عليهم  اهلل  ــوان  )رض هاشم  بني  من  نفسًا  عرش 
عميه  وبنو  أخيه  وبنو  احلسني  ــوة  إخ أمجعني( 



190

مرقد عون بن عبداهلل يف كربالء

جعفر وعقيل، وهم كلهم مدفونون مما ييل رجيل 
احلسني يف مشهده حفرت هلم حفرية وألقوا 
العباس بن  فيها مجيعًا وسوي عليهم الرتاب، إال 
املسناة  عىل  مقتله  موضع  يف  دفن  فإنه   عيل

بطريق الغارضية وقربه ظاهر.

هذا هو أقدم نص تارخيي حيدد ويعني لنا قبور 
هاشم،  بني  من   احلسني مع  قتل  من  أســامء 
ويعود تاريخ كتابته إىل ما قبل عام 413هـ، وهو 
يرصح بأن عونًا قد دفن مع مخسة عرش نفسًا من 
بني هاشم يف قرب مجاعي واحد مما ييل رجيل اإلمام 

.احلسني

ثانيًا: الو�شف  

صغري  حرم  يف  زرقــاء  قبة  عليه  اليوم  مرقده 
يقصده الزائرون والوفود وتتجمع عنده االعراب 
االسالمية واالعياد  التجمعات  يف  القرى  واهل 

املصدر: أرشيف مرقد )عون(.

ال�شورة )1( المظهر الخارجي لمرقد )عون(

ويزوره خلق كثري، وينذرون اليه النذور وللناس فيه 
كامل العقيدة وحسن الظن يف قضاء احلوائج وكونه 

واسطة هلل تعاىل. ُتنظر الصورة الرقم )1(.
مستطيلة  أرًضـــا  )عـــون(  مرقد  بناء  يشغل 
تقريبا طوهلا )55( مرتًا، وعرضها )50(  الشكل 
مرتًا يتقدمه هبو ) رواق ( طويل طوله )55( مرتا  
وعرضه )2.5( مرتان ونصف املرت ويقع املدخل 
الرئيس يف منتصف هذا الرواق والذي يؤدي اىل 

بناية الرضيح.

اما واجهة هذا الرواق فهي عبارة عن فتحات 
ذي  بالسرياميك  مغلفة  و  مدببة  اقواس  تعلوها 
بالطابوق  مزينة  الرواق  وواجهة  االزرق،  اللون 
) اآلجر( و البالط القاشاين.ُتنظر  الصورة الرقم 

.)2(
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املصدر: الباحثون بتأريخ 2013/11/2م.

ال�شورة )2( المظهر الخارجي لل�شياج الخارجي

أما بناية احلرضة التي حتتل القسم الوسطي من 
املرقد فهي مربعة الشكل طول ضلعها )5.01( 
الرضيح  غرفة  تتوسطها  ونصف  امتار  عــرشة 
مخسة   )05.5( ضلعها  طول  يبلغ  التي  املربعة 
عبداهلل  بن  عون  رضيح  ويتوسط  ونصف،  امتار 
خشبي طوله  بصندوق  مغطى  و  الغرفة  هذه  فناء 
05،2 مرتان ونصف وعرضه )2( مرتان، ولونه 
الصورة  ُتنظر  ذهبي.  مشبك  عىل  وحيتوي  بني 

الرقم )3(.

وتعلو غرفة الرضيح قبة بصلية الشكل قطرها 
عن  وارتفاعها  ونصف  امــتــار  مخسة   )5.5(
أمتار   )7( حوايل  الرضيح  غرفة  أرضية  مستوى 
تتخللها  القاشاين  بالبالط  ــارج  اخل من  كسيت 
هناية  ويعلو  الكريمة  القرآنية  اآليات  من  كتابات 

تتوسط جدران غرفة  القبة هالل معدين مذهب، 
الرضيح اربع فتحات عرض كل منها )2( مرتان 
باملرمر   مغلفه  ونصف  مرتان   )2.5( وارتفاعها 
اليسار   جهة  ومن  النساء  جامع  متخذ  اليمني  من 
يقع جامع للرجال وحييط ببناية الرضيح الصحن 
بالشتايكر  مغلفة  ارضيه  ذو   ) املكشوف  الفناء   (
اجلانبني  من  به  وحتيط  االسمنت  من  املصنوع 
املرقد  لسور  مالصقة  غــرف  واأليــر  األيمن 
ويوجد مدخالن آخران واحد يف منتصف السور 
األير.  السور  هناية  عند  للمرقد واآلخر  األيمن 

ُتنظر الصورة الرقم )4(.
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املصدر: الباحثون بتأريخ 2014/1/20م.

ال�شورة )3( �شباك المرقد من الخارج

املصدر: الباحثون بتأريخ 2014/1/13م.

ال�شورة )4( تفا�شيل قبة مرقد عون
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املبحث الثاين: 

الموؤهالت ال�شياحية لموقع البحث

مدينة  رشقي  املرقد  يقع  أرضيًا  املوقع:  أوالً: 
ما  بحسب  وفلكيًا  كم،   )11( بعد  عىل  كربالء 

موضح يف اجلدول الرقم )1(.

الجدول )1( الموقع الفلكي لمرقد )عون(

دائرة العرض 

)شماالً(
24 ثانية14 دقيقة23 درجة

45 ثانية60 دقيقة44 درجةخط الطول )شرقًا(

العامة  املديرية  الدفاع،  وزارة  العراق،  مجهورية  املصدر: 
 ،)1-38-U-NM( الرزازة  العسكرية، خريطة بحرية  للمساحة 

ط4، لسنة 2002م، مقياس )1:100000(.

الزراعي  اإلقليم  ــزراعــي:  ال اإلقليم  ثانيًا: 
أرايض  خصوصًا  باملرقد  حُييط  ــذي  ال الــواســع 
ناحية احلسينية وناحية احلر والتي تتجاوز مساحة 
اراضيها )140000( دونم، مما يمكنه من جذب 
إمكانية  عن  فضاًل  والــرتويــح،  للراحة  السياح 
ترصيف املنتوجات الزراعية مثل التمور والفواكه 

واحلمضيات ومنتوجات األلبان.

اساسًا  التحتية  البنى  ُتعد  التحتية:  البنى  ثالثًا: 
خدمة  يف  االداة  كوهنا  السياحية  للفعاليات  مهاًم 
السياح خصوصًا طرق النقل ومواقف السيارات 
وهذه  وغريها.  ــواق  واألس الكهربائية  والطاقة 

منطقة  يف  تتوفر  إليها  اإلشارة  تم  التي  املتطلبات 
السيارات  مواقف  خدمات  بإستثناء  الدراسة 
والفندقة. ولطرق النقل دور حموري كوهنا ُتساهم 
يف سهولة وصول السياح وتوفري اخلدمات، وهناك 
تربط  وثانوية  ورشيانية  رئيسة  نقل  طرق  شبكة 

املرقد بإقليمه، كام مبني يف اجلدول الرقم)2(.

الجدول الرقم )2( م�شارات طرق النقل الرئي�شة واأطوالها 

من محافظة كربالء باإتجاه الدول ومراكز المدن 

الأخرى.

مسارات الطرقت
أطواهلا 

بالـ)كم(

1
كربالء- النجف- جديدة عرعر-

اجلوف
)1200(كم

)380(كمكربالء-النخيب- جديدة عرعر2

3
كربالء-النخيب-الرطبة- )الوليد - 

طريبيل(
)430(كم

4
كربالء-املسيب-اإلسكندرية-

املحمودية-اللطيفية - بغداد
)108(كم

)75(كمكربالء - النجف5

6
كربالء- عني التمر- الرحالية - 

الفلوجة
)125(كم

7
كربالء - احللة - الديوانية - الساموة - 

الناصية - البرة 
)480(كم

املصدر: 
مديرية الطرق واجلسور، حمافظة كربالء، لسنة )2012م(. •
حممد حسني شالش، اجلغرافية العسكرية، مطبعة اإلرشاد،  •

بغداد، 1969م، ص41.
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رابعًا: اإلقليم السكني: اإلقليم السكني املحيط 
باملرقد والذي جيعل منه مركزًا حماطًا باملراكز ذات 
الكثافة السكانية العالية. كام مبني يف اجلدول الرقم 
املراكز  من  كبري  بعدد  إحاطته  عن  فضاًل   ،)3(

احلرضية املهمة، موضحة باجلدول الرقم )4(.

الجدول )3( اإجمالي �شكان محافظات اإقليم مرقد عون بن 

عبد اهلل ومجموع �شكانها الح�شر ون�شبتهم من �شكان العراق 

وال�شكان الح�شر ل�شنة )2012(م.

املحافظةت
جمموع 

السكان

جمموع سكاهنا 

احلرض

1003516649795كربالء1

71808896225475بغداد2

1451583749873األنبار3

1180681809573النجف4

1121782582400القادسية5

1727032810664بابل6

136654839827780املجموعــــــ

3210498821389267جمموع سكان العراقــــــ

ــــــ
نسبة سكاهنا من 

سكان العراق )%(
% )42.56(%)45.94(

التخطيط  وزارة  عى:  باالعتامد  الباحثني  عمل  من  املصدر: 
املجموعة  لإلحصاء،  املركزي  اجلهاز  اإلنامئي،  والتعاون 

اإلحصائية السنوية، لسنة )2012(م. جداول متفرقة.

الجدول )4( المراكز الح�شرية الرئي�شة الواقعة �شمن 

اإقليم مرقد )عون(

المركز الحضريت
المسافة 

بالـ)كم(

6.21ناحية الحر1

5.57قضاء عين التمر2

2.02قضاء المسيب3

9.81قضاء الهندية4

601مدينة بغداد5

6.111مدينة الرمادي6

9.87مدينة النجف7

9.67قضاء الكوفة8

9.73مدينة الحلة9

  املصدر: خريطة العراق اإلدارية، لسنة 2010م.                 

النمو احلرضي: شكل النمو املتسارع  خامسًا: 
اساسًا  الديني  باملرقد  املحيط  احلرضي  للمركز 
ومؤهاًل متميزًا للغاية يف تقديم املزيد من خدمات 
الفضائية  الصورة  وُتظهر  للزائرين،  التسوق 
الرقم)1( مدى النمو واإلتساع للمركز احلرضي 

املحيط باملرقد.

ولغرض أْن يأخذ املرقد دوره احلرضي، ينبغي 
تطويره جلعله قادًرا عىل أْن يشكل نسيًجا حرضًيا 
غاية يف األمهية يمكن من خالله التوسع والتمدد 
احلرضي خارج النطاق املكاين ملدينة كربالء التي 
تعاين من تركز حرضي كبري جًدا أصبحت املدينة 
وزحامات  حــرضي  تركز  من  تعاين  خالله  من 
الــوصــول  ســهــولــة  مــبــدأ  حتقيق  ــدم  وعـ كــثــرية 
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احلرضي  املخطط  يسعى  الذي   )Accessibility(

اساس  خمطط  وضــع  ذلــك  ويتطلب  لتحقيقه. 
مستقباًل  وجعلها  عون،  لقصبة   )Master Plan(

مركز  عن  الضغط  خيفف  حرضي  جذب  مركز 
وطرق  الشوارع  من  شبكة  بمد  كربالء،  مدينة 
االســواق  إنشاء  يف  والتوسع  املعبدة  السيارات 
السيارات والفنادق  املتطورة )املوالت( ومواقف 
واملطاعم، مع إمكانية اإلفادة من موقع حمطة قطار 

)عون( القريبة من املرقد )2(كم.

ال�شورة الف�شائية )1( المركز الح�شري المحيط بمرقد )عون(

Land sat Free )2013( :املصدر 

المبحث الثالث:

اإ�شتعرا�ض وتحليل اإ�شتمارات الإ�شتبانة

ــة  ــان ــب ــامرة اإلســت ــج إســـتـ ــائ ــت ــهـــرت ن أظـ
الكبرية  الــرغــبــة  تلك   )Question near(

الكبرية  والرغبة  العالية  الثقافة  يف  للمجتمع 
جتاه السياحة واملواقع السياحية والرغبة يف السفر 

والتنقل وتغيري األجواء اليومية.

للسكان  األوىل  فئتني  عىل  اإلستبيان  ُأجــري 
املحال  أصحاب  خصوصًا  املجاورة  املناطق  من 
التجارية، وقد اظهرت النتائج املهمة التالية: ُينظر 

اجلدول الرقم )5(:
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سيادة احلرف واخلدمات اإلستهالكية. •
ذروة العمل الصباحي. •
لسهولة  • املرقد  من  املحالت  أصحاب  قرب 

الوصول والتجاور.

الجدول )5( نتائج اإ�شتمارة الإ�شتبانة بعدد )29( اإ�شتمارة، 

خا�شة باأ�شحاب المحالت التجارية والحرف ال�شناعية 

والمناطق المحيطة بالمرقد.

العدداملتغرالسؤال
النسبة 

املئوية)%(
طبيعة حمل 

العمل
1862.06غذائية وخرازية
1137.94خدمات وحرف

أوقات 
العمل

2275.86صباحًا ومساًء
724.14صباحًا

ذروة 
العمل

2275.86صباحًا
724.14مساًء

املسافة 
عن موقع 

العمل

1965.51)250( مرًا

1034.49أكثر من )250( مرًا

عدد 
العاملني

)2-1(2275.86
3724.14 فأكثر

أهم 
الصعوبات

وجود احلواجز الكونكريتية وقطع الطرق.
إرتفاع اإليارات.

قطع الطرق أثناء الزيارات واملناسبات 

الدينية.

أهم 
املقرحات

توفر خدمات البنى اإلرتكازية ومواقف 

السيارات.
توسعة املرقد وملحقاته وخدماته.

رفع احلواجز الكونكريتية وتوسعة احلزام 

األمني

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عى إستامرة اإلستبيان.    

أما الفئة الثانية فقد ركزت عىل الزائرين للمرقد 
من داخل العراق وخارجه، وبواقع )47( إستامرة 
البيانات  مجع  وتم  املقصود،  للمجتمع  استبانة 
ُينظر  اآلتية،  النتائج  إىل  وتوصلت  وتلخيصها 

اجلدول الرقم )6(:

وذلك  • الريف،  سكان  من  الزائرين  سيادة 
لطبيعة موقع املرقد.

أغلب الزائرين من العوائل، والنقل بالسيارات  •
اخلاصة.

ضعف نوعية اخلدمات املقدمة هلم. •
هناك مستوى إنقاق ال بأس به. •
التأثري السلبي للظروف األمنية. •
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الجدول )6( نتائج اإ�شتمارة الإ�شتبانة بعدد )47( اإ�شتمارة، خا�شة بالزائرين للمرقد من داخل وخارج العراق

النسبة املئويةالعدداملتغرالسؤال

اجلنس
3370.21ذكر

1429.79أنثى

بيئة السكن
2246.80احلرض

2553.20الريف

وقت الزيارة
2246.80صباحًا

2553.20مساًء

واسطة النقل

3063.82سيارة خاصه

1021.27سيارة أجرة

48.51باص

36.38سرًا

طبيعة الزيارة

2348.93عائلية

1327.65جمموعة سياحية

1123.42منفرد

)2000-5000( دينار عراقي أو ما يعادله لكل شخص.إمجايل املبلغ املنفق

مستوى اخلدمات

919.14ممتاز

1327.65جيد

2144.68متوسط

48.51ضعيف

أهم الصعوبات

وجود احلواجز الكونكريتية وقطع الطرق.

عدم  وجود مواقف للسيارات.

عدم وجود مظالت وأماكن راحة للزائرين.

أهم املقرحات

توفر خدمات البنى اإلرتكازية ومواقف السيارات.

توسعة املرقد وملحقاته وخدماته.

رفع احلواجز الكونكريتية وتوسعة احلزام األمني

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عى إستامرة اإلستبيان.
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المبحث الرابع:

الأهمية التنموية وال�شياحية للمرقد 

واإ�شتثماراته

القرن  هناية  من  األخريين  العقدين  يف  ظهر 
والعرشين  ــد  ــواح ال الــقــرن  ــة  ــداي وب الــعــرشيــن 
ويسود  ينترش  وبدأ  السياحة(،  مصطلح  )صناعة 
 )Industry( تدرجييًا حتى أصبحت كلمة صناعة 
هنا  ومن   ،)Tourism( السياحة  لكلمة  مرادفة 
إىل  السياحة  حتويل  كيفية  عن  التساؤل  يمكننا 
صناعة، وهي بصورهتا البسيطة ال تعدو أْن تكون 
إنتقال إنسان أو جمموعة من البرش من مكان آلخر 

لتحقيق منفعة روحية أو فكرية أو جسدية)10(.

مما ال شكَّ فيه أنَّ الغرض من الرحلة السياحية 
كل  وثقافته،  وجنسيته  السائح  إنفاق  وسلوكية 
ذلك يؤثر تأثريًا مبارشًا عىل مقدار إنفاقِه وبقاءه، 
فضاًل عن طبيعة املوقع السياحي وعنارص اجلذب 
تتمثل  الديني خصوصية  السياحي  وللموقع  فيه. 
يف ازدهار مبيعات السلع التذكارية واحلرفية كوهنا 
أكانت  ســواء  السياحي  اإلنفاق  بنود  أبــرز  أحد 
مستقل  كمورد  ظهرت  أم  املشرتيات  بند  ضمن 
يصل  إْذ  السياحي)11(.  اإلنفاق  مواقع  بني  من 
عىل سبيل املثال مقدار اإلنفاق عىل السلع احلرفية 
اإلمجايل)12(.  اإلنفاق  مقدار  من   %)13( نسبة  اىل 
الديني  للمرقد  والسياحية  التنموية  األمهية  وتربز 

قيد البحث بام يأيت:

يفضل . 1 التي  االنشطة  أهم  من  ُيعد  التسوق: 
كثري من السياح القيام به يف أوقات فراغهم أو 
من  أكثر  التسوق  إيرادات  تشكل  بل  جتواهلم، 
كونج،  هونج  مثل  السياحية  اإليرادات  نصف 
أمهية  من  ذلك  ينعكس  لذا  وسنغافورة)13(. 
املركز الديني عىل اجلانب التنموي والسياحي.

أعدادًا . 2 السياحية  االنشطة  تستقطب  العاملة: 
أنَّ  كون  اجلنسني  ولكال  العاملني  من  كبريًة 
وتتطلب  األوجه  متعددة  فعاليات  السياحة 
خالهلا  من  وخلفية  أمامية  وروابط  أنشطة 
عجلة  وحتريك  اإلقتصادي  النشاط  حتفيز  يتم 

اإلقتصاد خصوصًا اإلقتصاد املحيل.

تعمل . 3 اإلجتامعي:  واحلراك  الثقايف  التبادل 
املناسبة  األجواء  خلق  عىل  الدينية  السياحة 
للحراك اإلجتامعي والتبادل املعريف بني السياح 
أخرى،  جهة  من  املستقبل  واملجتمع  جهة  من 
املزيد  للطرفني  يسمح  املعريف  التبادل  وهذا 
والسلم  الثقافات  وتبادل  الفكري  النضج  من 

االهيل والتبادل يف مستوى التفكري واجتاهاته.

اإلستخدام . 4 يتطلب  احلرضي:  اإلستخدام 
بقية  جذب  لنمو   )Core( نواة  احلرضي 
واحلرفية  التجارية  خصوصًا  اإلستخدامات، 
السكني  اإلستخدام  عن  فضاًل  واخلدمية، 
لألرض. وهذا يعني بالرضورة توسع مساحة 
وقد  متعددة،  إجتاهات  نحو  احلرضي  املركز 
املركز  امليدانية توسع مساحة  الدراسة  أظهرت 
احلرضي بشكل مضطرد ليتجاوز الطريق العام 
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الكبري  التأثري  يعني  وهذا  )بغداد-كربالء(. 
للمركز السياحي )الديني(.

هي  الدينية  السياحة  بأنَّ  القول  يمكن  وعليه 
ماليًا  دخــاًل  تــُدْر  التي  البيئية  السياحة  من  جــزًء 
الثروة  ا أحد عوامل صنع  كبريًا ومستدياًم، أي أهنَّ
)Wealth Factor( )14(. ومن خالل األرباح التي 

)السياحي(  الديني  املزار  عىل  اإلنفاق  يتم  حتققها 
للحفاظ عليه وجتميله.

واملوقع السياحي يتوقف نجاحه عىل عدد من 
اآلليات التي من أمهها:

واملفاهيم . 1 التعريفات  يف  املستخدمة  اآلليات 
يف  واملساعدة  السياحي  باملوقع  املتعلقة 

إستدامتِه.
للموارد . 2 والتحليل  والشكل  الوصف  آليات 

امُلتاحة يف املوقع السياحي.
اآلليات املختصة بالتحليل والدراسة حول كل . 3

ما يتعلق باملوقع السياحي )دراسة اجلدوى(.
4 . ،)Forecasting( بالتنبؤ  تتعلق  التي  اآلليات 

بني  واملقارنة  املستقبل  صورة  رسم  حماولة  أي 
العرض والطلب وتقدير حجم الفجوة بينهام.

بالضبط والتحكم، والتي من . 5 املتعلقة  اآلليات 
خالهلا يتم احلفاظ عىل سالمة املوقع السياحي 
التوازن  عىل  احلفاظ  خالل  من  كبريٍة،  بدرجٍة 
خالل  من  املوقع.  ملكونات  والبيئي  التنموي 

سْن القوانيني والترشيعات الالزمة.

الإ�شتنتاجات:

الدور التنموي الكبري الذي يضطلع به املرقد، . 1
كونه عمل عىل تغيري نمط إستعامالت األرض 
اإلستعامالت  إىل  الزراعية  اإلستعامالت  من 

احلرضية.

من . 2 أكثر  جذب  يف  للمرقد  الكربى  األمهية 
اليومية  بالزيارات  سنويًا  زائر  ألف  )مائتي( 

الطبيعية.

التي . 3 الكبرية  والتنموية  السياحية  املؤهالت 
أن  يمكن  مما  وإقليمه،  املرقد  موقع  هبا  يتميز 
وتأهيلها  القصبة  وتطوير  للنمو،  قطبًا  يمثل 
إداريًا مهاًم، فضاًل عن كوهنا  ألْن تكون مركزًا 
عن  الضغط  ختفف  األمهية  غاية  يف  ضاحيًة 

مركز مدينة كربالء املقدسة.

السكان، . 4 من  املئات  تشغيل  يف  املرقد  أمهية 
الفقر ومواجهة  القضاء عىل  ومسامهة ذلك يف 
إىل  والسعي  الريفية،  التنمية  وحتقيق  البطالة 
التنمية املستديمة، خصوًصا بعد تراجع املنطقة 
الزراعي  القطاع  وتدهور  الزراعية  الناحية  من 
الناجم من قلة املياه وقلة دعم القطاع الزراعي.

التو�شيات:

رضورة توفري البنى التحتية الرضورية واملكملة . 1
للمرقد خصوصًا )مواقف السيارات واحلدائق 
العرصية(  واألسواق  الصحية  املياه  ودورات 

وغريها.
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إىل . 2 عون  قصبة  لتحويل  اجلاد  السعي  رضورة 
مركز ناحية.

توسعة املرقد وتأهيله ليكون قادرًا عىل إستقبال . 3
املزيد من الزائرين خصوًصا يف زيارة االربعني 

وزيارة النصف من شعبان.
لغرض . 4 وتوسعتها،  وإكساؤها  الطرق  تطوير 

حتقيق سهولة مبدأ الوصول للمرقد.
العمل عىل إنجاز دليل تعريفي وسياحي بلغات . 5

متعددة خاصة باملرقد وتأرخيه.
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