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

جملتمعنا. 

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

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

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

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

ال تعاد البحوث إلى أصحابها سواء نشرت أم لم تنشر.	 



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

بحوثهم عبر االختصاصات اإلنسانية اخملتلفة وفقاً للقواعد اآلتية:

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

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

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

على أن يقدم الباحث تعهداً خطيا بذلك يرفق مع البحث. 

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

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

والصور واجلداول في مكانها أينما وردت في منت البحث.

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

العربية و )12( للغة االنكليزية على أن التزيد صفحات البحث عن )25( صفحة وما زاد 
على ذلك يتحمل الباحث دفع مستحقاته املالية، وال تقل عن )10( صفحات.

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

محققا(، رقم الطبعة، اسم املطبعة، مكان النشر، سنة النشر.

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

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ

احلمد هلل رب العاملني وأفضل الصالة وأتم التسليم عىل املبعوث رمحة للعاملني حممد املصطفى وعىل آلة األطياب 
امليامني.

ال شك وال ريب أن اهلدف الرئيس من ثورة اإلمام احلسني هو أنقاذ االنسان من ويالت الظلم واجلور 
الطبيعة  املباركة  بنهضته   احلسني اإلمام  حتدى  لقد  الفاسدة.  األموية  للسلطة  شعارًا  كانت  التي  واالستبداد 

البرشية التي هي أسرية الغرائز والعواطف.

واستطاع بذلك ان يميل ارادته عىل صفحات هذا الكون فقدم دمه الزاكي املعطر بشذى الرسالة -رسالة السامء- 
فدحر بذلك أولئك األقزام الذين اغتالوا اإلصالح االجتامعي وصادروا احلريات وتاجروا باألمة ومقوماهتا وقذفوا 
هبا يف متاهات سحيقة ال حد هلا من االنحطاط واجلهل والعبودية وهذا ما جعل ارض النهضة -كربالء- كعبة ثانية 
للمسلمني وقبلة لألحرار ومدرسة يرتشف من عذب نمريها كل املفكرين والثائرين منذ تاريخ النهضة املباركة واىل 

األبد.

مل تزل كربالء تشع بأنوارها عىل العاملني العريب واإلسالمي ومع هذه املكانة السامية واملنزلة العظيمة التي تكتسبها 
املدينة ولكن ولألسف الشديد مل تعطى حقها من قبل الباحثني والدارسني اذ مل تعطى من القدر الكايف طول املدة 
املنرصمة لدراسة شتات أوضاعها واحواهلا عرب املراحل التأرخيية ولو بعض الفكرة عن ماضيها وحارضها واحلال 
دفعنا وبتوجيه مبارش من سامحة العالمة الشيخ عبد املهدي الكربالئي )دام عزه( اىل الغور يف سرب التأريخ جلمع 
النوافذ  أحد  هي  السبط  وجملة  ذلك  اىل  تستطيع  ما  قدر  واملأثر  بالتنبؤات  احلافل  الوضاء  املرشق  تأرخييها  شتات 

العلمية التي يمكن من خالهلا حتقيق هذا اهلدف املرجو.

وهذا ما اكدُه سامحة الشيخ حممد عيل داعي احلق القرييش )دام توفيقُه( بقوله: »نحن نريد كشف التعتيم املتعمد 
واملرتاكم عىل مدينة كربالء املقدسة منذ صدر اإلسالم حتى يومنا املشهود، لكي يظهر للعامل وجه مدينتنا املقدسة 

املرشق وتارخيها احلضاري من مجيع الوجوه«.

لذا ندعو مجيع الباحثني واملفكرين الكرام لرفد املجلة بدراساهتم وابحاثهم العلمية والفكرية عن مدينة كربالء 
املقدسة بأسلوب علمي رصني، يف الوقت الذي حترص فيه هيئة التحرير عىل تقديم يد العون واملساعدة هلم.

رئيس التحرير

11
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أرض كربالء بني القصور واحلصون

دراسة يف اجلغرافية التأرخيية

 االأ�ستاذ الدكتور 

ح�سن عي�سى احلكيم 

م�ست�سار مركز كربالء للدرا�سات والبحوث
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أرض كربالء بني القصور واحلصون

The land of Karbala between palaces and fortress a study 

in historical geography 

Dr Hassan eeisa Al-Hakim

Counselor of Karbala center for studies & research

Abstract

Geographical plans for the city of Karbala for the historical depth, batsman roots in 
the pages of history reveal, at the forefront of these plans (palaces and castles) dating 
back to the eras of the above, you may already some of the advent of Islam, and stand on 
it and examine its heritage, leads to the identification time to build, and this is something 
that It helps us to understand the historical incidents in the land of Karbala, such as turn 
out to be full of the city after the martyrdom of Imam Hussein (peace be upon him).

As it stated in Arabic poetry indicators on the historical depth to the land of Karbala. 
And it included the eyes as well, and contoured around families and clans, and meet 
some of these plans in time in history the Babylonian history Hiri before Islam, Word 
word forts and ages and castles in many sources, and launched the term (Tar) on the 
south-western region of the land of Karbala, which converge geographically the vast 
desert that surrounds the cities of Najaf and Anbar, and still Ukhaydir Palace occupies 
center stage in the historical heritage, to the side of terms that refer to the palaces and 
khans and springs and wells, caves, and stop some Arab poets them, describing an accu-
rate description and added them poets Islamists in these times, and indicated historical 
sources that Imam Hussein (peace be upon him) on his way to the land of Karbala, has 
passed in Ardh Alotfov, Nineveh and Algadharah, covered’ve aside historical aspects of 
Karbala, and may be an incentive for researchers in the fields of history, archeology, and 
highlight these historical landmarks to exist.
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أ. د. حسن عيسى احلكيم

امللخص

نكتشف اخلطط اجلغرافية ملدينة كربالء عن العمق التارخيي، الضارب جذوره يف صفحات التاريخ، 
ويف مقدمة هذه اخلطط )القصور والقالع( التي تعود اىل عهود سالفة، قد سبق بعضها ظهور اإلسالم، 
وان الوقوف عليها، وفحص تراثها، يؤدي اىل التحديد الزمني لبنائها، وهذا يساعدنا عىل فهم احلوادث 
.التارخيية التي شهدهتا ارض كربالء، قبيل ان تتحول اىل مدينة عامرة بعد استشهاد اإلمام احلسني

وقد وردت يف الشعر العريب مؤرشات عىل العمق التارخيي ألرض كربالء.

 وما ضمت من عيون وآبار، وما احيط حوهلا من أرس وعشائر، وتلتقي بعض هذه اخلطط زمنيا 
من  كثري  يف  والقالع  والعصور  احلصون  لفظ  وورد  اإلسالم،  قبل  احلريي  والتاريخ  البابيل  بالتاريخ 
جغرافيًا  تلتقي  وهي  كربالء  ارض  من  اجلنوبيةالغربية  املنطقة  عىل  )الطار(  لفظ  واطلق  املصادر، 
بالصحراء املرتامية التي حتيط بمدينتي النجف واالنبار، وما زال قرص االخيرض حيتل مركز الصدارة يف 
املوروث التارخيي، اىل جنب املصطلحات التي تشري اىل القصور واخلانات والعيون واآلبار والكهوف، 
وقد وقف بعض الشعراء العرب عليها، ووصفها وصفًا دقيقًا وأضاف عليها الشعراء اإلسالميون يف 
العصور التالية، وأشارت املصادر التارخيية اىل ان اإلمام احلسني وهويف طريقه اىل ارض كربالء، 
قد مّر بارض الطفوف ونينوى والغارضية، وقد غطى بحثنا جانبا من جوانب كربالءالتارخيية، وقد 

يكون حافزًا للباحثني يف حقيل التاريخ واآلثار، وابرازهذه املعامل التارخيية اىل الوجود.
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أرض كربالء بني القصور واحلصون

أرض كربالء بني القصور واحلصون

دراسة يف اجلغرافية التأرخيية

التارخيي للقصور واحلصون يف أرض  يعود اجلذر 
كربالء، وبقعتها اجلغرافية يف البادية العراقية، وشهدت 
أحداثًا تارخيية تؤرش عىل القدم العميق ألرض كربالء 
يف عرص ما قبل اإلسالم، وامتداد األحداث يف العرص 
واحلصون  القصور  عىل  االحــداث  وأثر  اإلسالمي، 

اآلتية:

قرص مقاتل. 1
قرص ابن هبرية. 2
حصن االخيرض. 3

وأشارت املصادر اىل مناطق جغرافية ذات جذور 
اجلاهيل  العرصين  يف  ــًا  ــداث اح وشــهــدت  تــارخيــيــة، 
البابلية،  الــدولــة  اىل  بعضها  ويعود  واإلســالمــي، 
وحضارهتا، وأكدت التنقيبات االثرية عىل وجود أديرة 
اجلغرافيتان  البقعتان  احتضنتها  وقد  ومقابر،  ومعابد 

ومها:

النواويس. 1
نينوى. 2

ووقف املؤرخون والبلدانيون عىل املواقع التارخيية 
إن  فقيل  مؤلفاهتم،  يف  ووصفوها  كربالء  أرض  يف 
)قرص مقاتل( يعود ملقاتل بن حسان بن ثعلبة، وحدد 
والــشــام)1(.  التمر  عني  بني  احلموي  ياقوت  موقعه 
احلر  بن  اهلل  أبيا ت عبيد  العريب، ويف  الشعر  وذكر يف 

اجلعفي)2(:
أخم فلم  جربتموين  ما  وبالقرص 

فشل طائشًا  وال  وقــافــًا  أُك  ومل 

مقاتٍل بقرص  ــًا  ــوام أق وبـــارزت 
وضاربت أبطاالً ونازلت من نزل

ــة أيب كــوف أمـــي وال  بـــرصة  ــا  ف
الكسل الرحلة  عن  يثنيني  أنا  وال 

العبادي  زيد  بن  عدي  شعر  يف  مقاتل  قرص  وورد 
بقوله)3(:

صالٍح ــزورة  ب شيئ  يكن  مل  كــأن 
ــم وصــديــق ــ ــقــرص ظــل دائ ــال وب

ماءها يــمــزج  البطحاء  أرد  ومل 
عتيق الــروقــتــن  مـــن  رشاب 

ان  اىل  جــواد  مصطفى  الدكتور  األستاذ  وذهــب 
حصن االخيرض هوقرص مقاتل)4(.

قرص  )إن  يقول:  الرشقي  طالب  األستاذ  ولكن 
خربه  الــذي  مقاتل  قرص  أنقاض  عىل  قام  االخيرض 
للهجرة،  الثاين  القرن  يف  اهلل،  عبد  بن  عيل  بن  عيسى 
التارخيية  النصوص  البناء فوقه()5(، وتؤكد  وأقام هذا 
ان  بداللة  كربالء،  مدينة  من  يقرتب  مقاتل  قرص  ان 
 احلسني اإلمام  رافق  قد  الرياحي  يزيد  بن  احلر 
من منطقة )عراف( اىل )قرص مقاتل( يف حماولة لقطع 
عمروبن  دخل  املوضع  هذا  ويف   ،عليه الطريق 
احلسني  االمــام  عىل  فسلام  عمه،  وابن  املرشقي  قيس 

، فقال هلام: اجئتام لنرصيت؟)6(.

أما قرص ابن هبرية، فيبدوانه يقع يف أرض كربالء، 
فيقول األستاذ الدكتور صفاء خلويص؛ إن قرب االمام 
وأشار  هبرية)7(  ابن  قرص  خلف  يقع   ،احلسني
ومنها  مقاتل  قرص  من  قريبة  قرى  اىل  الطربي  املؤرخ 
)سالم والقريات(، فإهنام يقعان عىل حافة البادية التي 
رجال  فيهام  نزل  وقد  واحلجاز،  بالشام  كربالء  تربط 
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أ. د. حسن عيسى احلكيم

العرصين االموي والعبايس، واختذت مواضع حصينة 
للثوار املناهضني للدولتني األموية والعباسية)8(.

التي  )النواويس(  أرض  اىل  املصادر  ــارت  وأش
بأوصايل  )كأين  بالقول:   احلسني االمــام  خصها 
وكربالء  النواويس  بني  الفلوات  عسالن  تقطعها 

فيمألن مني أكراشًا جوفا()9(.

وهناك من يشري اىل ان النواويس هي األرض التي 
يزيد  بن  احلر  دفن  وفيها  هلم.  سكنى  بنوأسد  اخذها 

الرياحي)10(.

ذلك،  تثبت  تارخيية  دالئل  اىل  الرأي  هذا  وحيتاج 
ويرتك االمر للمنقبني اآلثاريني يف حال عثورهم عىل 
)وعىل  جواد:  مصطفى  األستاذ  ويقول  قديمة،  آثار 
حسبان كربالء من األسامء السامية اآلرامية اوالبابلية. 
تكون القرية من القرى القديمة الزمان كبابل أوأربيل، 
وكيف ال وهي من ناحية نينوى اجلنوبية()11(. ويذهب 
تقع يف سواد  )نينوى(  أن  اىل  والبلدانيون  اجلغرافيون 

الكوفة، ومنها أرض كربالء)12(. 

زياد  بن  محيد  للفقيه  الرجال  علامء  ترمجة  وعند 
اىل  ُأشــري  310هـــ،  عــام  املتوىف  الدهقان،  محــاد  ابــن 
احلائر  جنب  اىل  العلقمي،  هنر  عىل  وموقعها  نينوى، 
هوهنر  العلقمي،  هنر  ان  املحتمل  ومن  احلسيني)13(. 
يقارب  ما  الــفــرات  هنر  عمود  من  املتفرع  نينوى، 
الدكتور  بابل)14(. وقد أزال األستاذ  احلصاصة وعقر 
الشاملية  نينوى  بني  االلتباس  جوانب  جواد  مصطفى 
السفىل  نينوى  أن  شك  )وال  بقوله:  اجلنوبية  ونينوى 
الدولة  عواصم  إحــدى  العليا  نينوى  باسم  سميت 

اآلشورية املشهورة يف التاريخ()15(. 

هي  اجلنوبية  نينوى  ان  التارخيية  املصادر  وأكدت 
 ،احلسني االمام  فيها  استشهد  التي  الطف  ارض 
املؤرخ  وذكر  املنتجبون،  وأصحابه  الكرام  بيته  وال 
ابن االثري يف احداث عام 122هـ ان حييى بن زيد بن 
عيل بن احلسني قد نزل ارض نينوى)16(، ويقصد 
اسم  )نينوى(  اسم  رافق  وقد  اجلنوبية،  نينوى  بذلك 
اىل   احلسني ــام  االم وصــول  عند  )الــغــارضيــة(، 
أرض كربالء عام 61هـ، فيقول الشيخ العاميل: )روي 
من  قربه  فيها  التي  النواحي  اشرتى   احلسني ان 
وتصدق  درهم،  ألف  بستني  والغارضية  نينوى  اهل 
عليهم، ورشط أن يرشدوا اىل قربه، ويضيفوا من زاره 
 استشهاده اىل  يشري  النص  وهذا  أيام()17(،  ثالثة 
تسمى  التي  اجلغرافية  البقعة  يف  كربالء  أرض  يف 
يف  األرض  هذه  يف  نزل   وأنه والغارضية،  نينوى 
للهجرة،  وستني  احدى  سنة  احلــرام  حمرم  من  الثاين 
ويف هنا املوضع التقى بالقائد االموي عمر بن سعد، 
الشهرية  التاريخ  الطف يف كتب  وقد فصلت احداث 
وابن  اجلوزي  وابن  واملسعودي  والطربي  كاليعقويب 

األثري وغريهم من املؤرخني.

اهلوامش

 ياقوت احلموي: معجم البلدان 364/4.)1( 

املصدر نفسه: مادة قرص مقاتل ( 2)

ينظر: املربد، الكامل يف اللغة واالدب 32-31/1.( 3)

مصطفى جواد: كربالء قدياًم ص20.( 4)

الرشقي: عني التمر ص45.( 5)

الطويس: اختيار معرفة الرجال ص114.( 6)

صفاء خلويص: موسوعة العتبات املقدسة قسم كربالء ( 7)
ص168.
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أرض كربالء بني القصور واحلصون

الطربي: التاريخ 240/6، 254/7، 210/8.( 8)

ابن طاووس: اللهوف اىل قتىل الطفوف ص25-ص26.( 9)

الشاهروردي: تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ص13.( 10)

مصطفى جواد: موسوعة العتبات املقدسة ص15.( 11)

مراصد ( 12) البغدادي:   ،339/5 البلدان  معجم  ياقوت: 
االطالع 1414/3.

النجايش: الرجال ص95، الطويس: الفهرست ص85.( 13)

الطعمة: تراث كربالء ص28.( 14)

املقدسة ( 15) العتبات  موسوعة  جواد:  مصطفى 
ص15-ص16.

ابن االثري: الكامل يف التاريخ 184/5.( 16)

العاميل البهائي: الكشكول ص103.( 17)

املصادر

* ابن االثري: عز الدين أبواحلسن عيل بن ايب الكرم حممد 
الشيباين )ت 630هـ(.

بريوت  صادر/  دار  مطبعة  التاريخ،  يف  الكامل   –  1
1386هـ/ 1966م.

)ت  احلق  عبد  بن  املؤمن  عبد  الدين  صفي  البغدادي:   *
739هـ(.

حتقيق  والبقاع،  األمكنة  أسامء  عىل  االطالع  مراصد   –  2
العربية،  الكتب  احياء  دار  مطبعة  البجاوي،  حممد  عيل 

الطبعة األوىل، 1374هـ/ 1955م.
* الشاهرودي: نور الدين.

3 – تاريخ احلركة العلمية يف كربالء، دار العلم/ بريوت، 
الطبعة األوىل 1410 هـ/ 1990م.

* الرشقي: طالب عيل.
االرشف  النجف  اآلداب/  مطبعة  التمر،  عني   –  4

1389هـ/ 1969م.
* صفاء خلويص )الدكتور(.

االعلمي  مؤسسة  املقدسة،  العتبات  موسوعة   –  5
للمطبوعات/ بريوت 1407هـ /1987م.

* ابن طاووس ريض الدين عيل بن موسى )ت 664هـ(.
– اللهوف يف قتىل الطفوف، املطبعة احليدرية، النجف   6

االرشف.
* الطربي: أبوجعفر حممد بن جرير )ت 310هـ(.

أيب  حممد  حتقيق  وامللوك(  الرسل  )تاريخ  التاريخ   –  7
الفضل إبراهيم، دار املعارف/ مرص/ الطبعة الثانية.

* الطعمة: سلامن هادي.
للمطبوعات/  االعلمي  مؤسسة  كربالء،  تراث   –  8

بريوت الطبعة الثانية 1403هـ/1983م.
* الطويس: أبوجعفر حممد بن احلسن )ت 460هـ(.

مشهد  دانشكاه/  مطبعة  الرجال،  معرفة  اختيار   –  9
1348هـ.

االرشف،  النجف  احليدرية/  املطبعة  الفهرست،   –  10
الطبعة الثانية 1385هـ.

* العاميل: هباء الدين )ت 1031هـ(.
احياء  دار  الزاوي،  امحد  طاهر  حتقيق  الكشكول،   –  11

الكتب العربية 1380هـ/ 1961م.
* املربد: أبوالعباس حممد بن يزيد االزدي )ت 285هـ(.

إبراهيم  الفضل  أيب  حممد  حتقيق  اللغة،  يف  الكامل   –  12
والسيد شحاتة، مطبعة دار هنضة مرص.

* مصطفى جواد )الدكتور(.

االعلمي  مؤسسة  املقدسة،  العتبات  موسوعة   –  13
للمطبوعات/ بريوت 1407هـ / 1987م.

* النجايش: أبوالعباس امحد بن عيل )ت 450هـ(.
14 – الرجال، مطبعة مصطفوي.

بن  ياقوت  اهلل  أبوعبد  الدين  شهاب  احلموي:  ياقوت   *
عبد اهلل )ت 626هـ(.

15 – معجم البلدان، طهران 1965م.
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 The speech of Imam Hussain(peace upon him) in the 

last night at Mecca (reading & interpret)

Dr. Hakem Habib AL-Gariti
.The college of Arts/ The University of Kufa

Abstract

Rolled wrote the people of Kufa to the Imam Hussein, peace be upon him, invites 
him to come to them, and began messengers walk briskly to the city of Ann and an-
other, and he saw peace be upon him that their answer has become obligatory upon, 
and carried them the excuse to do so, in spite of his knowledge, including to become 
of it, because the Prophet, peace be upon him and his family and told him Bmsrah 
and the deaths of his family and his companions peace on them. When the Muslims 
heard this, objected to some of them on his departure, peace be upon him to Iraq, fear-
ing it, such as intercepting Mohammed bin tap and Abdullah bin Abbas, objected to 
some of the other surface, which is interested in his departure, such as Abdullah bin 
Zubair, but peace be upon him did not care about any objection, because this travel 
in the past is the Messenger of Allah may Allah bless him and his family and him. 
To Imam him end the peace that arises from the words on his travels, and calls at the 
same time Muslims to support him, the establishment of the argument for them, and so 
that the man who says he does not know this, decided to travel on perfusion eighth of 
the argument on the scene of Muslims gathered for the Hajj, then speeches by people 
of this sermon Senkeraha interpretive reading, Venmay them to manage the underlying 
meanings behind the virtual sense, because the conversations Ahlulbayt carry on many 
faces, and carrying on one side of the hand, and peace be upon him that he wanted 
to convey what he wants Muslims the most convenient terms and Odzlha, came his 
term, including that as hard facts, do not accept anything but the delivery, which is 
what he wants peace be upon him because it is an invitation to escape from the doom. 
It remains to say, that this interpretive reading, no swerving, God willing, to download 
statements What is unbearable is none of the cDNA, but rather seeks to touch what 
they can offer the language that defines Ahlulbayt Khvaya use and citizen beauty, and 
placements its ability to absorb the meanings that are meant to express them.
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د. حاكم الكريطي

امللخص

توالت كتب أهل الكوفة إىل اإلمام احلسني، تدعوه إىل املجيء إليهم، وراحت رسلهم تغذُّ السري 
إىل املدينة بني آٍن وآخر، فرأى أّن إجابتهم صارت واجبة عليه، وقام هلم العذر يف ذلك، عىل الرغم 
من معرفته، بام سيؤول إليه األمر، ألّن النبي أخربه بمرصعه ومرصع أهل بيتهوأصحابه. وملا 
سمع املسلمون ذلك اِعرتض بعضهم عىل رحيله إىل العراق، خشية عليه، مثل اعرتاض حممد بن 
احلنفية وعبد اهلل بن عباس، واِعرتض بعضهم اآلخر ظاهريًا، وهوراغب يف رحيله، مثل عبد اهلل بن 

.مل يأبه بأي اِعرتض، ألّنه هبذا السفر ماٍض يف أمر رسول اهلل الزبري، ولكنّه

املسلمني إىل نرصته،  الوقت نفسه  ُيثار من كالم بشأن سفره، ويدعويف  ما   ُينهي اإلمام ولكي 
اقامة للحجة عليهم، ولئال يقول قائل انه ال يعلم بذلك، قرر السفر يوم الرتوية الثامن من ذي احلجة 
عىل مشهد من املسلمني املجتمعني للحج، ثم خطب بالناس هذه اخلطبة التي سنقرؤها قراءة تأويلية، 
عىل  البيتحُتمل  أهل  أحاديث  ألّن  الظاهرية،  معانيها  خلف  الكامنة  املعاين  تدبر  إىل  فيها  فنعمد 
وجوه كثرية، وال حتمل عىل وجه واحد من جهة، وألنه أراد أن يوصل ما يريده إىل املسلمني بأيرس 
العبارات وأجزهلا، فجاءت عبارته متضمنة ذلك بوصفه حقائق ثابتة، ال ُيقبل إاّل التسليم هبا، وهوما 

يريده، ألنه دعوة إىل النجاة من اهللكة.

العبارات ما ال حتتمل  التأويلية، ال جتنح - إن شاء اهلل - إىل حتميل  القراءة  إّن هذه  بقي أن نقول، 
فذلك ليس من قصدنا، وإنام تسعى إىل تلّمس ما يمكن أن تقّدمه اللغة التي يعرف أهل البيتخفايا 

إستعامهلا ومواطن مجاهلا، ومواضع قدرهتا عىل إستيعاب املعاين التي ُيراد التعبري عنها.
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املقدمة

تعاىل،  اهلل  بذكر  خطبته   احلسني اإلمــام  يبدأ 
فيقول )احلمد هلل، وما شاء اهلل، وال قوة إاّل باهلل()1(.

بـ )احلمُد هلل(، يأيت متسقًا مع ما  افتتاح اخلطبة  إن 
يريده اهلل تعاىل من عباده، إذ ان أدب العبودية يقتيض، 
أن حيمد اإلمام رّبه بام حيمد به نفسه يف أول سورة 
الفاحتة، إذ جعل احلمُد افتتاحًا للقرآن العظيم من حيث 
ترتيب املصحف وترتيب النزول، إذا أخذ بالقول، إن 
الفاحتة أول ما نزل من القرآن الكريم)2(. واستنادًا إىل 
هذا صار ذكر احلمد يف بداية اخلطبة منهجًا ربانيًا متسك 
به أهُل البيتيف أحاديثهم وخطبهم، وأرادوا أْن 
يضعوا للناس أساسًا يف أدب اخلطاب، كام ُعرف ذلك 
 ،احلسن واإلمام   عيل واإلمام   النبي عن 

وتابعهم اإلمام احلسني يف أحاديثه كّلها.

أما قوله )وما شاء اهلل( ففيه إشارة إىل اّن خروجه 
من مكة إىل العراق مرتبط بمشيئة اهلل تعاىل، لُِيبعد عن 
نفوس من طلب إليه عدم اخلروج إىل العراق، ما علق 
هذا  بأّن  تذكريهم  وكــأّن  عليه،  وخشية  قلق  من  هبا 
األمر مردود إىل ما يريده اهلل تعاىل، ُسيعيد إىل أذهاهنم 
ما غاب عنّها عن عدم اإلطمئنان إىل صحة هذا السفر 
أكثر  لإلمام يف  قالوه  فيام  ذلك  يظهر  كام  الرباين، 

من موطن)3(.

إىل  جتسيد  ففيه  باهلل(،  إاّل  قوة  )وال   قوله أما 
السفر من قوة اهلل تعاىل،  أّنه يستمد قوته يف هذا 
الظاهر،  يف  األقوياء  خصومه  له  ُيدبر  قد  بام  يعبأ  وال 

أصحاب  بوصفهم  القوة  وسائل  يمتلكون  ألهنــم 
الكوفة، هذا من جهة ومن جهة أخرى،  السلطان يف 
فإّنه يبعث اإلطمئنان مرة أخرى إىل نفوس حمّبيه 
الذين اعرتضوا عىل خروجه، لقلة من خرج معه، ألّن 

هذه القلة تستمد قوهتا من قوة اهلل - تعاىل -.

 الصالة على النيب

 النبي بذكر  السابق  قوله   اإلمام يقّفي  ثم 
بقوله )وصىّل اهلل عىل رسوله وسّلم(، واإلمام هنا 
يتمُّ افتتاح اخلطبة بالصالة عىل النبيبوصفها الركن 
الثاين من افتتاح اخلطب اإلسالمية، ألهنا تعد استجابة 
ألمره تعاىل )إن اهلل ومالئكته يصّلون عىل النبي...(، 
من  تعظيم  وهي  ومالئكته،  هلل  اتباع  هنا  فالصالة 
اإلمام ألمر النبي، من دون أن نرصف نظرنا 
تذكري   جّده عــىل   اإلمام صــالة  يف  أّن  عــن 
 النبي ابن  بأّنه  كالمه،  إليه  يصل  وملن  يسمعه  ملن 
يف   له دعــوة  هي  بالصالة،   للنبي فالدعوة 
الوقت نفسه، وهنا تؤدي هذه الصالة وظيفتني، عامة 

وخاصة عىل النحوالذي بّيناه.

حتمية املوت 
يذِكّر اإلمام احلسني سامعيه بحتمية املوت يف 
القالدة عىل جيد  قوله )ُخط املوت عىل ولد آدم خمط 

الفتاة()4(.

إّن حديث اإلمام هنا عن املوت يأيت يف إطار 
معرفته بأّن سفره هذا إىل العراق هوسفر اىل الشهادة، 
ألن جّده أخربه بذلك وسمعه أصحابه، وعرفوا 
 النبي قــول  املسلمون  سمع  فقد  احلقيقة.  هــذه 
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منكم  أدركه  فمن  العراق  بأرض  ُيقتل  هذا  ابني  )إن 
فلينرصه()5( فتخّوفوا من سفره، وظنّي أّن من ختوف 
 كان يتخوف عىل نفسه، ألنه مأمور بنرصة احلسني
ومل يفعل. وهكذا تأيت إشارة اإلمام هنا وكأهنا جواب 
ملن اعرتض عىل خروجه، ألّن أشّد ما خُيشى هواملوت، 
يراها  كام  املــوت  صــورة  يرهيم  أن   اإلمام فــأراد 
خمطوطًا  املوت  تظهر  التي  هذه  قولته  فقال   ،هو

عىل ابن آدم، كام خُتط القالدة عىل جيد الفتاة.

بوصفه  آدم  بني  كل  هبا  يؤمن  املــوت  حتمية  إّن 
أْن  أراد  هنا  اإلمام  ولكّن  احلياة،  هلذه  احلتمية  النهاية 
التي  الصورة  خالل  من  اجلميلة  املوت  صورة  يربز 
مجيل،  هوموت  إليه،  خيرج  الذي  املوت  ألن  ساقها، 
فهوالشهادة التي أرادها اهلل تعاىل للخّلص من عباده، 
فكانت صورة القالدة بام تظهره من مجال للفتاة، هي 
صورة املوت املرجويف سفر اجلهاد هذا الذي سيخرج 
وإقامة  للمسلمني  اإلمــام  من  حتفيز  وهذا  غــدًا.  إليه 
احلجة عليهم، ألن املوت آٍت وخمطوط عىل أعناقهم، 
لواستجابوا  النحواملوصوف،  عىل  مجياًل  وسيكون 
 اإلمام ــارة  إلش آخــر  توجيه  وثمة   .لقوله
هذه، يمكن أن نتلمسه يف أن القالدة حتيط بعنق الفتاة، 
مقتاًل  متثل  التي  آدم،  ابن  برقبة  مجياًل  املوت  فيكون 

رئيسًا من مقاتله، وال منجى لإلنسان منه.

وقد يقال إّن هذا األمر معروف - كام أرشنا - فأين 
يكمن ما يومئ إليه اإلمام؟

الصورة  اإلمام هذه  فيه  الذي رسم  املناخ  إن 
للموت، مناخ ترّقب وتوّجس وخشية مما ستؤول إليه 
العراق،  إىل   اإلمام خروج  بعد  املسلمني،  أمور 
الصورة  هذه  تأيت  وحينام  النفوس،  يف  القلق  وزاد 

اجلميلة للموت القادم إىل كّل حّي، فاألوىل أن يلتقي 
 ،اإلمام مع  السفر  يضمنها  التي  هذه  بصورته  به 
املخيفة  املوت -، بصورته  أفضل من مواجهته - أي 

التي يفزع منها أغلب الناس.

بقي يشء آخر، حيسن بنا أن نشري إليه، وهوإّن لفظة 
بالكتابة، يقال )خّط اليشء  اخلط غالبًا ما تأيت مقرتنة 
اإلشــارة،  وهذه  أوغـــريه()6(،  بقلم  كتبه  خطًا،  خيطه 
جتعل اإلنسان يف حميط املوت بشكل دائم، ألّن ما ُخط 
عىل رقبته يكون حارضًا أمامه يف كل حني، فال مسّوغ 
يكون،  لن  ذلك  للنجاة، ألن  طلبًا  املوت  من  للهرب 
اهلل  مرضاة  إىل  املسلم  يسعى  أن  هذه  واحلال  واألوىل 
جّل  يريده  وما  يريده،  ما  يتبع  أن  ومرضاته-  تعاىل، 

شأنه، جيسده اإلمام احلسني يف سفره هذا.

الشوق إىل األسالف 

أظهر اإلمام احلسني حنينًا وشوقًا إىل أسالفه 
إِشتياق يعقوب إىل  بقوله )... وما أوهلني إىل أساليف 

يوسف()7(.

الذين  أسالفه  إىل  وشوقه  وهله   اإلمام ُيبدي 
مل  أنه  من  الرغم  وعىل  األعــىل،  امللكوت  إىل  رحلوا 
 يذكر أسامءهم، فإّن الذهن ال ينرصف ااّل إىل النبي
ُهم  وفاطمة وعيل واحلسن-، فهؤالء األسالف 
الذين طهرهم اهلل تعاىل من الرجس وهومعهم. وهذا 
الشوق يعني رغبته يف اللحاق هبم شهيدًا، بعد أن 
رأى جمافاة احلكام لإلسالم املحمدي، ويبدوأّن إيامنه 
َبُه وشّوَقُه إىل أهله، وراح  املطلق بقرب استشهاده، رغَّ
هوحتقيق  التمني  هذا  ألّن  هبم،  اللحاق  قرب  يتمنى 
هذا  صورة  جتسيم  أجل  ومن   ،النبي به  أخربه  ملا 
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يوسف  إىل  يعقوب  اشتياق   استحرض الشوق، 
ابنه  عىل  وحزنه  بكائه  فــرط  من  بــرصه  فقد  ــذي  ال
ْت َعيَْناهُ  يوسف، إذ وصفه اهلل تعاىل ...َوابَْيضَّ

ِمَن اْلُْزِن َفُهَو َكِظيٌم يوسف من اآلية 84.
اشتياق  اختار   احلسني أن  الــّظــن،  وأغلب 
مقرونًا  كان  يعقوب  شوق  ألّن  حلاله،  مثاًل  يعقوب 
ابتيل  باحلزن والغضب معًا، ولكنه مل يضطرب عندما 
أْن  أراد  فاإلمام  حمتسبًا...  صابرًا  كان  وإنام  جيزع،  ومل 
يظهر ذلك كّله يف هذا االبتالء الذي سريحل إليه غدًا، 
من دون أن تفرت مّهته، وهويريد الرحيل ملقارعة الظلم 
الذي وقع عىل املسلمني، ومن هنا تتجىل لنا دقة املقارنة 

بني حاله وحال يعقوب يف األحوال كّلها.

 واآلن هل يمكن أْن نقول، إّن اإلمام احلسني
حال  يستحرضوا  أن  املسلمني  من  أراد  املقاربة،  هبذه 
إىل  لينتهوا  بينهام،  ويوازنوا  كّلها  بتفاصيلها  يعقوب 
حقيقة مؤداها، إّن ما وقع من ظلم عليه إنام كان 

بسبب ما وقع عىل املسلمني.

املصرع 

إليه  الذي سريحل  إىل مرصعه   اإلمام يلتفت 
فيقول: )وِخرَي يل مرصع أنا القيه()8(.

خطبة  مــن  اجلــزء  هــذا  يف  ــداًء  ــت إب نلحظه  الــذي 
احلسني أن املرصع الذي سريحل إليه ليلقاه أختري 
له من اهلل تعاىل، وآثر أن يبني الفعل للمجهول)ِخري(، 
الصحيح،  وجهها  عىل  الداللة  سيتقبل  املتلقي  ألّن 
فمرصع اإلنسان بيد اهلل تعاىل يف اإلطار العام، ولكن 
قد يكون يف إطاره اخلاص بسبب كالغرق واحلرق... 

الفعل)ِخري(  هلذا  باختياره   اإلمام ولكن  إلخ، 
فالشهادة  وهوالقتل،  حتاًم،  املرصع  هذا  بتحقق  أخرب 
فهي فرض وقضاء  عنها،  له وال حميص  رباين  اختيار 

حمتوم منه جّل شأنه، ولكنه مجيل ألن املختار هواهلل.

وبالتفاتة أخرى إىل هذا النص، نرى ان ذكر املرصع، 
أملحنا، ألن األصل يف )الرصع(  قتاًل كام  املوت  يعني 
واإلنسان  باإلنسان)9(.  وهوخاص  باألرض،  الطرح 
يسقط رصيعًا يف احلرب عادة، فصار مرصعه شهادة 

بسيوف خصومه.

يؤكد   منه األخبار  هذا  أّن  إىل  نشري  أن  بقي 
اطمئنانه إىل وقوع هذا األمر حتاًم، وأراد أن ينقل إىل 
فآثر  السامء.  إىل  الرحيل  يف  ينتظره  ما  صدق  متلقيه 
يريده، واستنادًا  ما  إيصال  اللغة يف  االتكاء عىل قدرة 
إىل هذا استعمل )أنا القيه( يف هناية هذه اجلملة، ليؤكد 
ثبات هذا املرصع من خالل ثبات اجلملة االسمية هذه 

التي أخرب هبا.

 أظهرته التي  الــروايــات  من  كثري  ورد  وقــد 
الذين  اآلخرين  إىل  هــذا  بمرصعه  إيامنه  وهوينقل 
بن  حممد  أخاه  أن  روي  فقد  خروجه،  عىل  اعرتضوا 
 احلنفية، رغب بثنيه عن الرحيل بأي وجه، فأبى
يف  لوكنت  أخــي  يا  )واهلل  قــال  ما  مجلة  يف  له  ــال  وق
ِحجر هامة من هّوام األرض الستخرجوين منه حتى 

يقتلوين()10(.

إّن تصدير احلسني لقولته هذه بالقسم، يشعرنا 
بتحقق مرصعه وال يفصله سوى ما يقطعه من الطريق 

إليه.

ويتـم اإلشـارة إىل مرصعـه يف خطبتـه فيقـول 
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بـني  الفلـوات  ُعسـالن  ُتقّطُعهـا  بأوصـايل  )كأيّن 
جوفـا  أكراشـًا  منـي  فيمـأَلن  وكربـالء،  النواويـس 

ُسـغبا()11(. وأجربـة 

إّن هذا التوصيف الذي بسطه احلسني لصورة 
عىل  أمامه  ماثاًل  املــرصع  هذا  يرى  بأنه  ينبئ  مقتله، 
)كأيّن(  استعمل  هنا  ومن  متامًا،  سيقع  النحوالذي 
بام  توكيده،  مع  سيقع  ما  إىل  ــارة  اإلش عىل  لقدرهتا 
ُيبعده من دائرة الشك التي قد يأخذها املعرتض حجة 
نفوس  يف  الطمأنينة  وتبعث  اعرتاضه،  يف  لالستمرار 
الشهادة  عاقبته  الذي  اخلروج  ألّن  معه،  سيخرج  من 
هوخروج هلل، وليس لطلب الدنيا، فالنهاية ُعرفت وال 

دنيا بعدها.

من  له،  سيتعرض  ما  بشاعة   احلسني وُيظِهر 
عسالن  ستقطعها  أوصــالــه  اّن  إىل  اإلشـــارة  خــالل 
شك  من  وليس  وكربالء.  النواويس  بني  الفلوات 
خصومه  هم   قوله يف  الفلوات  بُعسالن  املراد  ان 
بذئاب  يفعلونه  فيام  ُيشبهون  إذ  سيقتلونه،  الذين 
يتالءم  الفلوات،  لعسالن  االختيار  وهذا  الفلوات، 
حقًا مع سلوك هؤالء اخلصوم فهم يغدرون به، وهذه 
من صفات الذئب، إذ رضب العرب املثل بغدره فقالوا 
الذئب  وذكر   ،ويظلمونه ذئــب()12(،  من  )أغدر 
ذئب()13(،  من  )أظلم  املثل  يف  جاء  إذ  ظلمهم،  حيقق 
وهذه األفعال ال يمكن أن تصدر إاّل من يكون اجلبن 
العسالن  له، وهي األخرى جيسدها ذكر  صفة الزمة 

يف قوله، ألن الذئب مشهور بجبنه)14(.

إّن ما جيعلنا نتحول بظننا إىل يقني يف هذه اجلزئية- 
العسالن- اخلصوم، ما قاله اإلمام )كأيّن بأوصايل 
يذهب  أوتأكلها، حتى ال  تفرتسها  يقل  تقّطعها(، ومل 

املعنى إىل معنى الذئب احليوان.

إّن  وهــي  أمــامــنــا،  تــربز  ــرى  أخـ إلتفاتة  وثــمــة 
خصومه،  فعل  بشاعة  يظهر  أن  أراد   ،اإلمام
حينام يقتلونه، فكان الذئب ركيزة لبيان ذلك، فهومن 
احليوانات املأمور بقتلها ابتداًء، ألن ما ذكر من صفاته 
انه   ،الصادق اإلمام  عن  ورد  فقد  لذلك،  كاٍف 

أجاز للمحرم قتل الذئب عىل الرغم من احرامه)15(.

بني  مقتله  ملــكــان   ،اإلمام ختصيص  أمـــا 
الذي  الصادق  الوعد  عن  فينبئ  وكربالء،  النواويس 
املكان  ذكر  أن  وظنّي  أملحنا-،  كام  قبل-  من  به  ُوعد 
هبذا التحديد الدقيق، يكشف لآلخرين - مرة أخرى- 
النواويس  ألّن  جّده،  عن  ذلك  أخذ   احلسني أّن 
وكربالء مل يكن هلام أّية شهرة، بني املسلمني بعد، إذ ان 
 الكوفة والبرصة تعنيان العراق عرصئٍذ، ولوذكر
الكوفة لكان ذلك داالً عىل مايريد ولكنه ذكر ما يعرفه 
بتسديد  سائر  انه  لُِيعلم  الدقيق،  مرصعه  مكان  عن 
إهلي وبإيامن راسخ ويقني ثابت، يؤدي مهمة اختارها 
أمام  ذكر  أن  منذ  بذلك  جــّده  وأخــربه  له،  تعاىل  اهلل 
املسلمني، ودعاهم إىل نرصته إن أدركوه- كام مّر من 
قبل- وكام فعل ذلك أنس بن احلارث الكاهيل الذي 
سمع احلديث وصحب احلسني منذ خروجه من 

املدينة واستشهد بني يديه يوم الطف )16(.

وأجربة  جوفًا  أكراشًا  مني  )فيمألن   قوله أما 
اّن  إذ  به،  اخلصوم  يفعله  ما  لقبح  فهوبيان  ُسغبا(، 
جوعهم إىل مقتله، سيمأل أكراشهم اجلوفاء وأوعيتهم 
اخلالية، وكأن احلقد أفرغ أكراشهم وأجربتهم فظّلت 
املجازي  االمتالء  وهذا  مقتله،  من  متأل  حتى  خاوية، 
لألكراش واألجربة يتناغم مع ذكر الُعسالن احلقيقية، 
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املجازي،  وجهها  إىل  ينحوبالداللة  نفسه  الوقت  ويف 
ألن لفظة )السغب(، ال تستعمل إاّل مع اإلنسان)17(، 
األكراش  لتوجيه  كافيًا  الــداليل  التقييد  هذا  فيكون 
بسامهتم  يستبدلون  ممّن  اإلنسان  بني  إىل  واألجربة 

اإلنسانية، سامت الذئاب املتوحشة.

إن هذا التصوير الذي قدمه اإلمام، أراده عامًا 
وأولئك  زهواحلق،  يمثل   فهو له،  للمناهضني 
يمثلون وجه الباطل البشع، وستكون مهمتهم تقطيع 
الذئاب  من  املستعارة  رغباهتم  واشباع  احلق  أوصال 
بوصفه احليوان األكثر خبثًا من بني احليوانات)18(. ثم 
يضيف إىل ما سبق قوله )الحَميص عن يوم ُخطَّ 

بالقلم()19(.

حقيقة  تقرير  إىل  أخرى  مرة  هنا   اإلمام يعود 
حميص  فــال  ــوت.  املـ حقيقة  ــي  وه إليها  هــوراحــل 
)واملحيص: املهرب واملحيد()20( عن اليوم الذي َخّطه 
اهلل تعاىل بالقلم، وذكر القلم هنا، ُيعيد إىل األذهان التي 
الشهادة،  رشف  من   ينتظره ما  ثبات  اضطربت 
هلا  سيكون  له  تعاىل  اهلل  منحها  التي  النعمة  هذه  ألّن 
مّر  كام   وأبوه  جّده بذلك  أخرب  كام  كبري  شأن 

بنا من قبل.

)ال  بقوله  أراد   احلسني أّن  هنا  لنا  ويلوح 
تقيده  املوت، خشية  أن حيرك من كان خيشى  حميص( 
هنايته  أّن  القول  هذا  من  يدرك  إذ  معه،  اخلروج  عن 

ستأتيه يف وقتها املخطوط بالقلم.

 - اجلزئية  هذه  يف   اإلمام قاله  ما  أن  وظنّي 
غالبًا  السلبي  األسى  ليجعل  كافيًا  كان   - غريها  ويف 
إىل  ثم حتول ذلك األسى  عىل من ختلف عن نرصته، 

ثورة هائلة زلزلت سلطان األمويني يف العراق، وهي 
 ،احلسني نرصة  عن  ختلفهم  اّن  إذ  التوابني،  ثورة 
حتى  أحياء،  بصورة  أمواتًا  فكانوا  بيشء،  تنفعهم  مل 
هنضوا من جديد، ولكن أي هنوض بعد ما وقع الذي 

ُخّط بالقلم ؟ ال ومل جيدهم نفعًا.

أهل البيت )عليهم السالم(

يصل  ومــن  سامعيه،   احلسني ــام  اإلم يذّكر 
البيتعند  أهل  بمقام  املسلمني،  من  كالمه  إليه 
املسلمني  أّن  من  الرغم  وعىل  وتعاىل،  سبحانه  اهلل 
اهلل  خّصهم  منذ  الكبري  املقام  ذلك  يعرفون  مجيعًا، 
أغلبهم مل  التطهري بل من قبل ذلك، ولكّن  بآية  تعاىل 
رأى  هنا  ومن  بمنهجهم،  التمسك  إىل  معرفته  تأخذه 
اإلشارة  هبذه  مكة  يف  املسلمني  يودع  أن   اإلمام
اهلل  يريده  ملا  خمالفة  نرصته،  عن  التخلف  جتعل  التي 
أهل  رضانا  اهلل  )رىض  خطبته  يف  اإلمام  يقول  تعاىل، 

البيت()21(.

البيت  أهل  برضا  تعاىل  اهلل  رضا   اإلمام شّد 
بالعقيدة  يتصل  أمرًا كبريًا  القولة، حتمل  ، وهذه 
اإلسالمية، إذ إّن أهل البيتالبيان األريض إلرادة 
اهلل سبحانه وتعاىل. ويف هذا رعاية ربانية للخلق إذ ما 
عليهم من أجل الوصول إىل رضا اهلل سبحانه وتعاىل 
يعني  ورضاهم   ،البيت أهل  برضا  التمّسك  إاّل 
متثل سريهتم والسري عىل هنجهم، فرضا اهلل هواملنهج 
الذي أنزله يف كتابه وجسده أهل البيتيف حياهتم.

والتمسك  البيتوتوقريهم،  ألهل  فاخلضوع 
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بمنهجهم سبب يف قبول األعامل، وقبول األعامل غاية 
ما يسعى إليه املسلم.

املقاربة  هذه  يف  آخر  وجه  إىل  نلتفت  أن  بأس  وال 
 النبي يكون  أن  شاء  تعاىل  اهلل  إن  فنقول،  املعرفية 
وأهل بيته قوامًا للدين كّله، أي الدين بمفهومه العام 
 ،بالنبي وختم  السابقون  األنبياء  به  جاء  الــذي 
ذكره  جاء  الذي  هو)امليثاق(  الدين  أخرى  وبعبارة 
آل   ... انلَّبِّيِْيَ ِميَثاَق  الّل  َخَذ 

َ
أ تعاىلِإَوذْ  قوله  يف 

عمرا ن:81، ومن مقامات الدين الكربى والية أهل 
اإلهلي،  العدل  إقامة  إىل  يسعون  الذين   ،البيت
ومن يريد أن يصل إىل رضا اهلل تعاىل، عليه إتيان الدين 
من أبواهبم، فإذا نال رضاهم، نال رضا اهلل تعاىل، ألنه 
ووسيلة  بابًا  ليكونوا  املنزلة  هذه  هلم  اختار  شأنه  جّل 

إليه.

أهل  إىل  يتودد  أن  املسلم  عىل  حُيّتم  قدمناه  وما 
 إبراهيم بدعاء  مشموالً  ويكون   ،البيت
 ...إَِلِْهْم َتْهوِي  انلَّاِس  ّمَِن  فْئَِدةً 

َ
أ فَاْجَعْل   ...

سورة إبراهيم من اآلية 37، فدعوته هنا خاصة بالنبي 
وآله)22(، ومودهتم تعني طاعتهم، وطاعتهم تقود إىل 

رضاهم ثم إىل رضا اهلل تعاىل.

 النبي قلناه، فقد ورد عن  وثمة رواية جتّسد ما 
قال  ثم  آدم عىل أشباحهم  إّن اهلل خلقهم وأدّل  قوله، 
َأخذ  بريتي، هبم  له )... وهؤالء خيار خلقي وكرائم 
يا  هبم  فتوسل  أثيب  وهبم  أعاقب  وهبم  أعطي،  وهبم 
فإين  شفعآَءَك  إيّل  فاجعلهم  داهية،  دهتك  وإذا  آدم، 
آليت عىل نفيس قساًم حقًا ال أخّيب هبم أماًل وال أرد 

هلم سائاًل()23(.

قاله  ما  جيعل  الرشيف،  النبوي  احلديث  هذا  إن 
احلسني يف خطبته حقيقة يتمثلها املسلمون الذين 

.وال شك سمعوها من النبي

ما  لداللة  واضحة  رؤيتنا  جعل  هنا،  قدمناه  ما  إّن 
يريده اإلمام احلسني، هبذا اجلزء من خطبته، وما 
دام هو راحل إىل اجلهاد أراد أن يقيم احلجة عىل 
املسلمني، ويذّكرهم بام يأمرهم اهلل تعاىل به من نرصته، 
هبذا التلويح املعريف املوجز، وهييء هلم سبياًل من سبل 
النجاة من غضب اهلل تعاىل، فمن يتخلف عن نرصته 
يقع يف دائرة ذلك الغضب. ألهّنم أهل العصمة الذين 
ُ ِلُْذهَِب َعنُكُم  طّهرهم اهلل تعاىل ...إِنََّما يُرِيُد اللَّ
ْهَل اْلَيِْت َوُيَطّهَِرُكْم َتْطِهرياًاألحزاب من 

َ
الرِّْجَس أ

اآلية 33، وال يقبل عمل من مسلم ختلف عن نرصهتم 
اهلل  إىل  وسيلة  جيعلهم  أومل  بمنهجهم،  يتمسك  أومل 

سبحانه وتعاىل.

صفات أهل البيت )عليهم السالم( ومنزلتهم 

يلتفـت اإلمـام احلسـني إىل ذكر بعـض صفات 
أهـل البيـت، التـي تتناغـم مـع املنـاخ الـذي قـال 
فيـه خطبتـه، فيقـول: ).....نصـرُب عـىل بالئـه ويوفينـا 
أجـور الصابريـن، لـن تشـّذعن رسـول اهلل حلمته وهي 
جمموعـة لـه يف حظـرية القـدس، تقـرُّ هبـم عينـه وُينجـز 

هبـم وعـده...()24(.

يشري اإلمام هنا إىل ما ينتظره يف سفره هذا من بالء 
اهلل  إىل  )البالء(   أضاف وقد  ولصحبه،  له  رّباين 
تعاىل، ألّن ما سيواجهونه اختبار إهلي، إذ سيمتحنهم 
يقوى عليه  الذي ال  التكليف اجلهادي  تعاىل هبذا  اهلل 
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اجلزع  مواطن  يف  الصرب  عىل  نفسه  ُجبلت  من  إاّل 
والضعف.

وثمة التفاتة أخرى يف نسبة االبتالء إليه جّل شأنه 
جّده  عن  به  املبّلغ   له املعلوم  من  سيقع،  ما  ألّن 
يتحلَّون  الذي  الصرب  صار  هذا،  إىل  واستنادًا  وأبيه، 
يَُوفَّ  إِنََّما   ...تعاىل قوله  يف  املذكور  هوالصرب  به، 
ْجَرُهم بَِغرْيِ ِحَساٍبالزمر من اآلية 10، 

َ
ابُِروَن أ الصَّ

وهواألمر الذي ُيعطيه اهلل تعاىل تامًا بغري حساب، أي 
ال حياسبون كام حياسب غريهم، ألّن ما بلغوه من مرتبة 

رّبانية هتيء هلم هذا كّله.

وال بأس من اإلشارة هنا إىل اّن الصرب حممود كّله، 
املصيبة،  عىل  الصرب  هنا  خّص   احلسني ولكّن 
املعصية)25(،  البيتتبعدهم عن  أهل  ألّن عصمة 
ما  ولكّن  تعاىل  هلل  املطلقة  الطاعة  حميط  يف  وجتعلهم 
من  ربــام  مصداقا  جتعلهم  مصائب،  من  يواجهونه 
عن  جاء  وقد  إليها.  املشار  الكريمة  اآليــة  مصاديق 
النبي قوله: )إذا نرشت الدواوين ونصبت املوازين 
مل ينصب ألهل البالء ميزان ومل ينرش هلم ديوان()26(، 
بَِغرْيِ  ْجَرُهم 

َ
أ ابُِروَن  إِنََّما يَُوفَّ الصَّ ثم تال هذه اآلية 

ِحَساٍب سورة الزمر من االية 10. 
هبذا   احلسني قــالــه  مــا  أن  شــك  مــن  ولــيــس 
اخلصوص، يمكن أن ينتفع به من رحل معه يف سفره 
الثابتني  ألصحابه  برشى  نفسه،  الوقت  وهويف  هذا، 
الذين خرجوا معه والذين يرحلون معه يف يوم سفره، 
الذين ذكرهم يف  البالء  وهم حقًا سيكونون من أهل 

قوله.

أما قوله )لن تشذ عن رسول اهلل حلمته، وهي 
جمموعة يف حظرية القدس، تقّر هبم عينه، وينجز هبم 

وعده(.

املسلمني  يذّكر  أن  هنا   احلسني ــام  اإلم آثــر 
بالنبي ومن خالله ينظرون إىل أهل بيته املمثلني به 
 ،النبي حلمة  أهنم  يعلمون  وهم  فأعلمهم-  اآلن، 
ولن يشّذوا عنه، فهم يريدون حفظ الدين، واالستامتة 
أْن  يريد  من  املسلمني،  بني  أن  رأوا  أن  بعد  ــه،  دون
ينحرف به عن مساره الرباين النبوي، فالتمسك النهج 
النبي، منهٌج ألهل بيته، ومن هنا جاء نفيه للشذوذ عن 
يفيد  بـ)لن(  فالنفي  القاطعة،  الصيغة  هبذه   النبي

التوكيد)27( كام هومعلوم.

وثمة إشارة مهمة تنطوي عليها هذه العبارة، وهي 
اللفظة  هذه   اإلمام استعمل  فقد  )حلمته(،  لفظة 
بسيدهم  البيت  أهل  امتزاج  شدة  خالهلا  من  ليؤكد 
التي  الثوب  حلمة  اللغة  يف  تعني  النبيفاللحمة 
ملا  الواحد  كاليشء  يصريا  حتى  الثوب  سدى  ختالط 
مع  البيت  فأهل   ،)28( الشديدة  املداخلة  من  بينهام 
اّن  والراجح  النبوة،  باستثناء  الواحد  كاليشء  النبي 
إىل  املتلقني  نظر  يلفت  أن  أراد   ،احلسني اإلمــام 
هذا االمتزاج بني أهل البيت مجيعًا، بالداللة اللغوية، 
القرآنية  بــالــدالالت  املسلمني  أغلب  فــّرط  أن  بعد 
كان  وأن  املعنى،  هذا  جتسد  التي  النبوية  واألحاديث 
يف تلك الدالالت ما ُيغني عن هذه الداللة، بل ويزيد 
عليها، ألّن املعنى االصطالحي، حيمل املعنى اللغوي 

وزيادة.
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حلمة  سيجمع  تعاىل  اهلل  أّن   اإلمام يذكر  ثم 
واإلمام  اجلنة،  أي  القدس،  حظرية  يف  النبيمعه 
الذي   ،النبي حديث  املسلمني  أذهان  إىل  ُيعيد  هنا 
حظرية  يف  واحلسني  واحلسن  وعيٌل  وفاطمة  )أنا  قاله 
القدس يف قبة بيضاء سقفها عرش الرمحن()29(. وهنا 
توكيد آخر منه عىل ان سفره إىل اجلنة إىل حظرية 

القدس، فام عذر من يتخلف عنه؟.

الــذي  الــوعــد   ،احلسني اإلمـــام  ويستحرض 
َوعَد النبي، وجعل اجتامعهم به من مجلة ذلك 
الوعد، ليؤكد املنزلة التي يتبوأها أهل البيتعند 
اهلل تعاىل. فقد وعد اهلل تعاىل النبي بأن يبعثه مقامًا 
ن َيبَْعَثَك َرّبَك َمَقاماً 

َ
حممودًا يف قوله تعاىل... َعَس أ

املفرسون  ذهب  وقد   ،79 االية  من  ُْموداًاإلرساء  مَّ
إىل أكثر من وجه يف تفسري هذا املقام ولكن أظهر هذه 
الوجوه هو الذي يقول املقام املحمود هو)املقام الذي 
الكربى  الشفاعة  وهومقام  احلذائق  مجيع  عليه  حيمده 
لبعض من  ليشفع   اّنه القيامة()30( حتى  يوم   له

ادخل النار)31(.

هذا  يؤكد  ما  األئمةوأدعيتهم،  أحاديث  ويف 
أنه  الشفاعة، فعن معاوية بن وهب  املعنى، اي معنى 
سمع اإلمام الصادق يناجي ربه بعد أن انتهى من 
صالته يقول: )يا من خّصنا بالكرامة وخّصنا بالوصية 
ُينجز حينام  ووعدنا الشفاعة()32(، فالشفاعة هنا وعد 
حيّل موعده يوم الوقوف بني يدي اهلل تعاىل، ومن مجع 
إشارة  يف  الوعد  أن  يظهر  السابق،  والتفسري  الرواية 
 النبي به  وعد  الذي  املحمود  هواملقام  هذه  اإلمام 
وذّكر به احلسني من يصل إليه كالمه من املسلمني.

كان  )من  بقوله:  هذه  خطبته   احلسني وُينهي 
فلريحل  نفسه  اهلل  لقاء  عىل  وموطِّنًا  مهجته  فينا  باذالً 

معنا، فإين راحل مصبحًا إن شآء اهلل تعاىل()33(.

هذا القول ال حيتمل إاّل وجهًا واحدًا، فمن يكون 
قادرًا عىل بذل مهجته، والباذل )كل من طابت نفسه 
القلب،  )دم  واملهجة  لــه()34(،  فهوباذل  يشء  باعطاء 
وموطنًا  مهجتها()35(،  تراق  ما  بعد  للنفس  بقاء  وال 

عىل لقاء اهلل نفسه، فلريحل معه يف سفره هذا.

وضع  اخلطبة،  من  املقطع  هذا  يف   اإلمام إّن 
ألنه  األول،  بذكر  واكتفى  املسلمني،  أمــام  خيارين 
فاملوت  الشهادة  وهوخيار  عليه،  ل  ُيعوَّ الذي  األصل 
يف هذا السفر حقيقة واقعة، ال بوصفه هناية لكل بني 
آدم، وإّنام هوواقع يف زمن حمدد يعرفه احلسني كام 
أبلغ به من جده - أرشنا إىل هذا يف أكثر من موطن-، 
تعاىل،  اهلل  لقاء  ثم  املوت  مالقاة  يريد  فمن  هنا،  ومن 

يكون رحيله معهم حتقيقًا لذلك.

به  أنبأ  الذي  املوت  برسوخ  الثابت  اليقني  هذا  إن 
عىل  مواجهته  عىل  يقوى  ال  من  سُيبعد   ،احلسني
والرتدد  اخلذالن  سيكون  هنا  ومن  إليه،  النحواملشار 
والتفكري  كالمه  تدبر  ألّن  سيصحبه،  من  عن  بعيدين 
به، واالجتهاد يف إدراك حقيقة ما يريده، ستجعل 
السفر معه، نابعًا من إرادة ال تضعفها رؤية املوت يف 

عرصات كربالء.

لقد حتدث اإلمام احلسني يف خطبته هذه عن 
أشياء سمع هبا املسلمون، ولكنهم مل يأهبوا بام سمعوه، 
يدحض  بليغ،  بإطار  بنفسه  إياها  يسمعهم  أن  فآثر 
من  طريق  ويقطع  عليه،  حيتج  أْن  يريد  من  حجة  به 
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بإخباره  ذلك  وقّفى  العراق،  إىل  سفره  عىل  يعرتض 
عن شهادته وشهادة من يرافقه يف سفره، بتأكيد قاطع، 
وبعد  يسمعه،  من  نفوس  عن  بعيدًا  بالشك  يطّوح 
شهادته حتقق ما أخرب به متامًا وكأنه كان ينظر إىل الغيب 
بعني الشاهد الذي يرى ما يعّده الناس غيبًا، ولعل يف 
 حاججه من  استشعار  يظهر  ما  اآلتية،  الرواية 
)أتيت  قال:  أّنه  ابن عباس  فقد روي عن  عىل سفره. 
احلسني وهوخيرج إىل العراق، فقلت له: يا بن رسول 
اهلل: ال خترج، فقال: يا بن عباس، أما علمت أّن منيتي 
من هناك، وأن مصارع أصحايب هناك، قلت له: فأنى 

لك ذلك؟، قال: برسٍّ رُسَّ يل وعلٍم أعطيته()36(.

أبوعبد اهلل، عن  به  ما أخرب  إذًا كل  لقد حتقق 
ورضوه  كّله  ذلك  وتقبلوا  أصحابه،  وشهادة  شهادته 
مقبلني بعقيدة حتقق فيها هنج أهل البيت وسريهتم يف 
سفر اجلهاد الرباين اّلذي متسكوا به، دفاعًا عن عقيدة 
املؤمنني  أمري  النبيوتواّلها  أمسكها  التي  التوحيد 
بعده، ثم أفضت إىل اإلمام احلسن، لتنتقل منه إىل 
اإلمام احلسني وهكذا أفصحت هذه العقيدة عن 
نفسها من خالل خطبة اإلمام هذه التي مجع فيها 
ما سيواجهه يف سفره من احلجاز إىل العراق، إشارات 
موجزة مكثفة زاخرة باملعاين التي أرادها وسيلة لدعوة 
النجاة معًا، بعد أن رأى  املسلمني إىل السري يف طريق 
من  أمره  أخذ  قد  وكان  املسلمني،  حال  إليه  آلت  ما 

النبيكام ظهر ذلك يف ثنايا البحث.
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مناذج من املوضوعات يف سرية السبطني )عليهما السالم(

An examples of topics in the history of Sibtain

 
Ahmad Mohalhel Moklef AL-Asadi

N.A- Karbala studies and research center

Abstract

 This study concentrates on describing four samples of forged stories in the 
biography of Al_Sebtain (pbut), these samples have been discussed based on the 
basics of analysis and scientific criticism. These samples have been chosen because 
of their importance among the other examples and because most of the former 
historians, scholars and speakers have greatly trusted on them, as far as some of 
them have quoted these stories in their publications without noticing the reason 
on which they have been forged for, since these stories became the most trusted 
histories among them although some of these stories may carry a good picture of 
Al-Emamain Al-Hasanien (pbut) but some other have quoted them in result of 
distorting the biography of these two Imam.

 So this study is trying to clarify the invalidity of these stories and revealing the 
correct aspect which has been concealing behind that.
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امللخص

 ،ْبَطنْي يرتكز هذا البحث عىل ذكر أربعة نامذج من الروايات املوضوعة يف سرية السِّ
العلمي، وقد وقع االختيار  التحليل والنقد  وقد متت مناقشتها مناقشًة قائمة عىل أساس 
عىل تلك النامذج من املوضوعات ألمهيَّتها؛ وألن الكثري من أهل العلم املتقدمني وامُلْحَدثني 
ُأخُتِلَقت ألجلها،  التي  الغاية  معرفة  مؤلفاهتم من دون  بعضهم يف  فنقلها  أخذوا هبا،  قد 
فكانت عندهم من الروايات املسلَّم بصحتها، ال سيام وأن بعضها حيمل يف الظاهر صورة 
َحَسنَة لإلماَمني احلسننَْي، بينام نقلها البعض اآلخر هبدف تشويه سرية هذين اإلماَمني، 

فجاء هذا البحث لُيبنيِّ بطالهنا وإظهار احلقيقة التي ُأْخِفَيت وراءها.
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امُلَقدِّمة

بسم اهلل الرمحن الرحيم

والصالة  نعلم،  نكن  مل  ما  علَّمنا  الذي  هلل  احلمد 
أهل  وآله  حممد  رسوله  اخلَْلق  أرشف  عىل  والسالم 

اجلود والكرم صىل اهلل عليه وعليهم أمجعني.
ا َبْعُد. أمَّ

هت التاريخ  إنَّ واحدة من القضايا املهمة التي شوَّ
 اإلسالمي وال سيام يف ما يتعلَّق بسرية أهل البيت
ت إليها َيُد  هي قضية تغيري احلقائق، وذلك بعد أن امتدَّ

ِس والتزييف والتحريف والَوْضع. الدَّ

تلكم  ِضمن  من   ْبَطنْي السِّ سرية  كانت  وقد 
اختالق  خالل  من  التشويه  إىل  ضت  تعرَّ التي  ري  السِّ
األحاديث والروايات واألخبار، ونْسَبة الكثري منها إىل 
 أو إىل أحد من آله الطاهرين الرسول األعظم

لتكون أكثر تصديقًا وقبوالً لدى امُلتلّقي.

والروايات  األحاديث  تلك  أن  عليه،  يؤَسف  ومما 
مؤلفات  َحَوته  ما  عىل  وجودها  يف  تقترص  مل  امُلختَلَقة 
أتباع  حتى  بل  اإلمامية،  الشيعة  غري  من  املسلمني 
هذه املدرسة اإلمامية قد دّونوها يف مؤلَّفاهتم، وذلك 
قبلهم  رواها  َمن  كثرة  منها  األسباب،  من  ملجموعة 
حتى صارت مشهورة بني أهل العلم فصارت شهرهتا 
التأليف لدى عدد  باب ثقة لدهيم، وكذلك فإن غاية 
بل  القول،  من  الصحيح  عن  ي  التحرِّ تكن  مل  منهم 
الَغْرَبلة  وتركوا  مجعه  إستطاعوا  ما  مجع  عىل  اقترصوا 
من  السقيم  وترك  بالصحيح  لألخذ  بعدهم  يأيت  ملن 

األحاديث والروايات.

هلذَين السببني وغريمها انترشت يف كتب املتقدمني 
تلك  اخلصوص  وجه  عىل  اإلمامية  الشيعة  علامء  من 
املوضوعات)1( من األحاديث والروايات، ثم إّنه ملا 
كان أولئك العلامء من أهل الورع والتقوى والصدق، 
تدقيق  دون  من  عنهم  يأخذها  بعدهم  يأيت  َمن  صار 
َفْتح  يف  سببًا  هذا  وكان  بصحتها،  معتقدين  أوحتقيق 
قبل  من  املــدرســة،  هــذه  أتباع  عىل  اإلحتجاج  بــاب 
ال  ما  وهذا  األخرى،  املذاهب  أصحاب  من  البعض 
لبيان  له  ي  التصدِّ من  بد  ال  بل  عنه،  السكوت  ينبغي 

بطالنه.

د عىل أمرين مهمني:  من هنا جاء هذا البحث لُيؤكِّ
 ْبَطنْي أوهلام، بيان بعض املوضوعات يف سرية السِّ
وآخرمها،  العلمي.  والنقد  التحليل  وذلك من خالل 
ًا  أيَّ  - الكريم  القرآن  سوى   - كتاب  هناك  ليس  أنه 
أو  األحاديث  فيه من  ما  ملناقشة  قابل  مؤلِّفه غري  كان 
ألن  وذلك  سندها؛  كان  مهام  األخبار  أو  الروايات 
ومنها  الوضع،  يف  متعددة  أساليب  اختذوا  الوّضاعني 
أحد  إىل  أو   إىل رسول اهلل املوضوعات  تلك  نسبة 
من آله الطاهرين أو إىل أحد الثقات، ويف الوقت 
البعض،  عند  صحته  اشتهرت  بام  ني  مهتمِّ لسنا  ذاته 
والعلم  والفهم  النظر  أهل  عند  يتَّضح  ال  احلق  »فإن 
والتمييز والطلب لكثرة ُمتَّبعيه، وال يبطل لقلَّة قائليه، 
وإنام يتحقق ويتَّضح الصدق بتصحيح النظر والتمييز 
معها  تنجاب  التي  واألعــالم  والشواهد  والطلب 

طخياء الكالم«)2(.

مرتكزًا  أسلفنا - سيكون  وكام   – البحث  هذا  إنَّ 
ــر أربــعــة نــامذج مــن املــوضــوعــات يف سرية  عــىل ذك
ْبَطنْي، ُمراعني يف ذلك تسلسلها التارخيي وفق  السِّ
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حياة اإلماَمنْي احلسننَْي، إذا سنناقش يف النموذج 
 ،بطني األول الروايات التي جاءت يف تسمية السِّ
قضية  بمناقشة  ًا  خمتصَّ الثاين  النموذج  سيكون  بينام 
 أبيها رسول اهلل هام الصديقة الطاهرة مطالبة ُأمَّ
فهوخمصص  الثالث  النموذج  وأمــا   ،بتوريثهام
احلَسن  بني  التهاجر  بحصول  القائلة  الرواية  ملناقشة 
ملعاجلة  َص  ُخصِّ الرابع  والنموذج   ،واحلُسني
مع  اهلدنة  حول   بينهام اخلــالف  حــدوث  قضية 
معاوية. ثم ستكون خامتة البحث وفيها متت كتابة أبرز 

ل إليها هذا البحث. النتائج التي توصَّ

النموذج األول 

ْبَطنْي عليهما السالم يف تسمية السِّ

األمور  من  للمولود  احلََسن  االســم  اختيار  إنَّ   
الَوَلد  النبوية، وهي من حقوق  نة  السُّ د عليها يف  املؤكَّ
عىل والده، فورد عن النبي  أنه قال: »إّنكم ُتدَعْوَن 
نُوا أسامءكم«)3(،  يوَم القياَمةِ باسامئُِكم وأسامءِ آبائُكم، فحسِّ
ُيِْسن  ثاثة:  والــده  عىل  الولد  حق  »من   :وقال
جه إذا بلغ«)4(، وإنَّ أْحَسن  اسمه، وُيَعلِّمه الكتابة، وُيَزوِّ
األسامء التي ينبغي عىل األب اختيار إحداها لولده هي 
 ،الطاهرون بيته  وأهل   النبي عليها  د  أكَّ التي 
فقد ورد يف احلديث الرشيف أن »أحبَّ األسامء إىل اهلل 
تعاىل: عبد اهلل وعبد الرمحن«)5(، ويف حديث آخر أهنام 
واألئمة  األنبياء  أسامء  بعدها  وتأيت  األســامء)6(،  خري 
أنه   األعظم النبي  عن  ورد  فقد   ،املعصومني
األنبياء«)7(، وعن اإلمام  وا أوالدكم أسامء  قال: »سمُّ
ي  ُسمِّ ما  األسامء  »أصدق  قال:   الباقر جعفر  أيب 

بالعبودية، وأفضلها أسامء األنبياء«)8(.

أهل  أئــمــة  بــأســامء  التسمية  ُيستحب  وكــذلــك 
عن   الصادق اإلمـــام  ُســِئــل  وقــد   ،البيت
نافعة؟  هي  هل   البيت أهــل  بأسامء  التسمية 
اهلل:  قال  احُلّب؟  إال  ين  الدِّ وهل  واهلل،  »إي  فأجاب: 
ُ َوَيْغفِْر  َ فَاتَّبُِعوِن ُيْبِبُْكُم اللَّ إِْن ُكنُْتْم ُتِّبوَن اللَّ

.)10()9(»لَُكْم ُذنُوَبُكْم
ويف ُقبالة هذه األسامء احلََسنَة التي ُيستَحب تسمية 
ُيكره  قبيحة  أخــرى  أســامء  هناك  بأحدها؛  املــولــود 
احلديث  يف  كام   - وأقبحها  للمولود،  اساًم  اختيارها 
 ة)11(، ويف رواية اإلمام الباقر النبوي - َحرب وُمرَّ
ة،  عن جده رسول اهلل أنَّ رشَّ األسامء »ِضار، وُمرَّ

وَحْرب، وظامل«)12(.

اختيار  ينبغي  كان  الرشيفة  النبوية  نة  السُّ فوفق 
يكون  ال  وأن   ،النبي لِسْبَطي  ــَســن  احلَ ــم  االس
القبيحة  األسامء  من  أيٍّ  اختيار  يف  تفكري  أدنى  هناك 
ما  الذي حصل عكس ذلك! وهذا  املكروهة، ولكن 
من  وغريه  122هـ(  )ت  عيل  بن  زيد  مسند  يف  نجده 

املؤلفات)13(.

جاء  انه   النبي اىل  مسندًا  حديثًا  زيد  روى  فقد 
إىل بيت ابنته فاطمة ملا ولدت احلسن فطلبه 
 :يَت ابني هذا يا عيل«؟، قال وقال: »بأي يشء سمَّ
كنت  وقد  اهلل،  رسول  يا  باسمه  ألسبقك  كنُت  »ما 
أحب أن اسميه حرب«، وتكررت هذه احلالة يف مولد 

.)14(اإلمام احلسني

إعــجــاب بعض  ــل  ــنَ َت مل  ــة  ــرواي ال ــذه  أن ه يــبــدو 
ألمري  خفيف  اســتــهــداف  ذات  ــا  ألهن الــوّضــاعــني؛ 
املؤمنني الذي همَّ فقط بتسمية ابنه حربًا، فجاءت 
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يف  نقرأه  ما  وهــذا  له،  استهدافًا  أكثر  أخــرى  حماولة 
الثانية التي ذكرها ابن اسحاق  )ت151هـ(،   الرواية 
أنه قال:  يرفع سندها إىل اإلمام عيل، زاعاًم  وهو 
يته حربًا، فقال رسول اهلل: أروين  »ملَّا ولَِد حسٌن سمَّ
اهلل  فقال:  يته حربًا،  فقلُت: سمَّ يتموه؟،  ماذا سمَّ ابني 
يته  عليه، ال ولكن اسمه حسن، فلام ولدُت حسينًا سمَّ
حربًا، فجاء رسول اهلل صىل اهلل عليه وآله وسلم فقال: 
يته حربًا، فقال:  يتموه؟، فقلُت: سمَّ أروين ابني ما سمَّ

ال، ولكن اسمه ُحسن...«)15(.

برواية  )ت211هـ(  الصنعاين  الرزاق  عبد  أتى  ثم 
الرببري - سنبنيِّ مدى وثاقته  ِعْكِرَمة  تنتهي إىل  ثالثة 
الحقًا - يقول فيها: »ملا ولدت فاطمة احلسن بن عيل 
]وآله[ وسلم  عليه  اهلل  اهلل صىل  إىل رسول  به  جاءت 
إىل رسول  به  فلام ولدت حسينًا جاءت  فسامه حسنًا، 
هذا  اهلل،  رسول  يا  فقالت:  وسلم  عليه  اهلل  صىل  اهلل 
أحسن من هذا، تعني حسينًا، فشق له من اسمه، فسامه 

حسينًا«)16(.

 ْبَطنْي والنموذج الرابع من روايات تسمية السِّ
أنَّ  الذي روى  بن سعد )ت230هـ(  جتده عند حممد 
 -ملا ولد ابنه األكرب- يعني احلسن اإلمام عيل
 -ه محزة، ثم ولد ابنه اآلخر-يعني احلسني ه بعمِّ سامَّ
ه جعفر، فدعاه النبي فقال: »إين قد أمرُت  فسامه بعمِّ
أن ُأغيِّ أسامء ابني هَذين«، فقال اإلمام: »اهلل ورسوله 

أعلم، فساممها َحَسنًا وُحَسينًا«)17(.

الــروايــات  هــذه  إنَّ  الــقــول:  ُنْجِمل  أن  نستطيع 
سرية  يف  املوضوعات  من  الكثري  حــال  مثل  حاهلا 
فهي  وَسنََدًا،  َمْتنًَا  واضح  وبطالهنا   البيت أهل 
أوالًتنقض إحداها األخرى، فبعضها تشتمل عىل اسم 

تأتينا  ثالثة  ورواية  منه،  ختلو  اآلخر  وبعضها  حرب، 
االتفاق  َجِدْيَدين ومها: محزة وجعفر، وعدم  باسَمنْي 

هذا يكشف رصاحة الَوْضع لتلك الروايات. 

 ثم انه قد ورد الكثري من الروايات عن األئمة
د عىل أنَّ اإلمام عيل بن أيب طالب مل ُيسمِّ َوَلَديه  تؤكِّ
احلسن واحلسني وما أحبَّ أصاًل أن يسبق رسول 
اهلل يف تسميتهام؛ ألن الذي ساّممها هواهلل تعاىل، فقد 
ُروَي عن اإلمام السّجاد عيل بن احلسني، أنه قال: 
 :قالت لعيل  ،احلسن ملا ولدت فاطمة«
ه. فقال: ما كنُت ألسبِق باسمِه رسول اهلل. فجاء  َسمِّ
فقال:  صفراء،  خرقة  يف  إليه  فُأْخِرج   ،اهلل رسول 
وه يف خرقة صفراء، ثم رمى هبا وأخذ  أمل أهنكم أن تلفُّ
ه فيها، ثم قال لعيل: هل سّميته؟  خرقة بيضاء فلفَّ
كنُت  وما   :فقال باسمه؟  ألسبقك  كنُت  ما  فقال: 
ألسبق باسمه ريب عز وجل، فأوحى اهلل تبارك وتعاىل 
إىل جرئيل أنه قد ولد ملحمد ابن فاهبط واقرأه السام 
وهنّئه، وُقْل له: إنَّ عليًا منك بمنزلة هارون من موسى، 
فهنأه من   فسّمه باسم ابن هارون. فهبط جرئيل
اهلل عز وجل، ثم قال: إنَّ اهلل عز وجل يأمرك أن تسميه 
شر.  قال:  اسمه؟  كان  وما  قال:  هــارون.  ابن  باسم 
احلسن،  ه  فسامَّ احلسن،  سمه  قال:  عريب.  لساين  قال: 
أوحى اهلل عز وجل إىل جرئيل   فلام ولد احلسن
أنه قد ولد ملحمد ابن، فاهبط إليه وهنئه، وقل له: إنَّ 
ابن  عليًا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه باسم 
هارون. قال: فهبط جرئيل فهنأه من اهلل تبارك وتعاىل، 
ثم قال: إنَّ عليًا منك بمنزلة هارون من موسى، فسمه 
قال:  شبي.  قال:  اسمه؟  وما  قال:  هارون.  ابن  باسم 

لساين عريب. قال: سمه احلسن، فسامه احلسن«)18(.
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اإلمام  أبيه  عن  الصادق  جعفر  اإلمام  عن  وورد 
ْبَطنْي إنام اختارها  حممد الباقر، أن تسمية السِّ
رسول  إىل   جرئيل »أهــدى  قــال:  إذ  تعاىل،  اهلل 
اهلل اسم احلسن بن عيل يف خرقة من حرير من ثياب 

.)19(»اجلنة، واشتق اسم احلسن من احلسن

احلسن  بـــأنَّ  القائل  ــرب  اخل املعنى  ــذا  ه ــد  ــؤكِّ وي
واحلسني اسامن من أسامء أهل اجلنة، مل يكونا يف 
اجلاهلية)20(؛ ألن اهلل عز وجل َحَجَب هذين االسمني 
 ،فاطمة إْبنا موالتنا  ى هبام  ُيسمَّ اخلَْلق، حتى  عن 
ى هبام يف قديم  فإنه ال ُيْعَرف أن أحدًا من العرب ُيسمَّ
األيام إىل عرصمها ال من ولد نزار وال اليمن مع سعة 
ُيْعَرف  وإنام  األسامي،  من  فيهام  ما  وكثرة  أفخاذمها 
فيهام َحْسن بسكون السني وَحِسني بفتح احلاء وكرس 

السني عىل مثال َحبِيب)21(.

األربعة  الــروايــات  تلك  زيــف  هنا  من  ينكشف 
هَنا – مع شديد األسف بعض علامء  املوضوعة التي دوَّ
اإلمامية يف كتبهم من دون أي يكون هلم تعليٌق للطعن 
الصحيحة  الــروايــات  من  عندهم  وكأهنا  فيها)22(، 
امُلَسلَّم هبا، بل أن منهم َمن قد اشرتط عىل نفسه متييز 
غفل  أنه  إال  الباطل  من  واحلق  السقيم  من  الصحيح 
بعيدًا  ليس   الباقر اإلمام  كالم  فصار  عنها)23(، 
الذي  الرجل  صار  وحتى   ...«  :يقول إذ  عنهم، 
يدث   - صدوقًا  ورعــًا  يكون  ولعله  باخلي-  يذكر 
قد  َمن  بعض  تفضيل  من  عجيبة  عظيمة  بأحاديث 
سلف من الوالة ومل خيلق اهلل تعاىل شيئًا منها وال كانت 
قد رواها  َمن  لكثرة  أهنا حق  وال وقعت، وهويسب 

ممَّن مل يعرف بكذب وال بقلة ورع«)24(.

بتلك  هنا  خيتص   الباقر اإلمام  كالم  كان  فإذا 
لبعض  امُلرَتَزَقة  األيدي  اصطنعتها  التي  املوضوعات 
من  بتشجيع  منقبة  وال  له  فضيلة  ال  ممن  الصحابة 
ذاته  الوقت  يف  له  اصطنعوا  قد  األخري  فإنَّ  معاوية، 
من األحاديث والروايات الكاذبة يف رفع شأن بعض 
الصحابة واحلّط من منزلة آخرين ما ال حُيىص، ونسبوا 
وهذا   ،البيت أهل  إىل  املوضوعات  تلك  بعض 
أهل   - نزل  مل  »ثم  بقوله:   الباقر اإلمام  ده  أكَّ ما 
وُنحَرم  وُنمتَهن،  وُنقىص  وُنْسَتضام،  ُنْسَتَذل   - البيت 
أوليائنا،  ودماء  دمائنا  عىل  نأمن  وال  وُنخاف،  وُنقَتل 
وجحودهم  لكذهبم  اجلــاحــدون  الكاذبون  ــد  ووج
السوء وعامل  أوليائهم وُقضاة  به إىل  بون  يتقرَّ موضعًا 
املوضوعة  باألحاديث  ثوهم  فحدَّ بلدة،  كل  يف  السوء 
املكذوبة، ورووا عنا ما مل َنُقْله وما مل َنْفَعْله، لُيَبغِّضونا 
بعد  معاوية  زمن  ه  وكِْرُ ذلك  ِعَظُم  وكان  الناس،  إىل 

.)25(»موت احلسن

ر لنا عيل بن حممد املدائني)ت225هـ( - كام  ويصوِّ
نقل عنه ابن أيب احلديد املعتزيل )ت656هـ( - بعض 
إىل  كتبها  نسخة  من  الَوْضع  قضية  يف  معاوية  فعله  ما 
القوم- فيها: »َمن اهتمتوه بمواالة هؤالء  عامله، ورد 
داره«،  واهدموا  به  لوا  فنكِّ  -البيت أهل  يعني 
منه  أكثر  وال  أشد  البالء  يكن  »فلم  املدائني:  قال  ثم 
الرجل من شيعة  إنَّ  بالكوفة، حتى  بالعراق وال سيام 
ه  عيل ليأتيه َمن يثق به فيدخل بيته فُيلقي إليه رِسَّ
وخياف من خادمه ومملوكه وال حيدثه حتى يأخذ عليه 
كثري  حديث  فظهر  عليه،  ليكُتمن  الغليظة  ــامن  األْي
الفقهاء  ذلــك  عىل  ومــى  منترش،  وهُبتان  موضوع 
َبِليَّة  ذلك  يف  الناس  أعظم  وكان  والــوالة،  والقضاة 
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اء املراؤون واملستضعفون الذين ُيْظِهرون اخلشوع  الُقرَّ
عند  بذلك  ليحظوا  األحاديث  فيفتعلون  والنسك 
والهتم ويقربوا جمالسهم ويصيبوا به األموال والضياع 
إىل  واألحاديث  األخبار  تلك  انتقلت  حتى  واملنازل 
والبهتان  الكذب  يستحلون  ال  الذين  انني  يَّ الدَّ أيدي 
فقبلوها ورووها وهم يظنون أهنا حق ولوعلموا أهنا 

باطلة ملا رووها وال تدينوا هبا«)26(.

بن  ــد  زي روايــتــا  تكون  أن  نستبعد  ال  هنا  ومــن 
تسمية  بخصوص  جاءتا  اللتان  إسحاق،  ابن  و  عيل 
املوضوعة  الروايات  تلك  ضمن  من   ْبَطنْي السِّ
التي حتمل يف طيَّاهتا أهدافًا خبيثة للنيل من بعض أهل 

.بيت الوحي

الـــذي حــاول  ــدف  ــواهل ه مــا  لــنــتــســاءل:  واآلن 
الواضعون للروايات املذكورة حتقيقه؟

من  مجلة  الــروايــات  تلك  وضــع  وراء  أنَّ  نعتقد 
وابــن  عــيل  بــن  ــد  زي بروايتي  يتعلق  فــام  ــاب،  األســب
إسحاق، فإنَّ الواضع هلام كان هيدف إىل الطعن يف أمري 
املؤمنني من أّنه ال علم له بالُسنَّة الرشيفة فاختار 
د عىل اختيار االسم احلََسن  نة تؤكِّ رشَّ األسامء، بينام السُّ

من ِقَبل الوالد لولده، هذا من جهة.

صورة  يرسم  أْن  الواضع  أراد  ُأخــرى  جهة  ومن 
ال  رجل  أنَّه  عىل   عيل اإلمــام  لشخصية  هة  مشوَّ
مل  وهلذا  احلرب،  إالّ  حيب  وال  السيف  لغة  إال  يعرف 
ِقَبلِه إعتباطًا، وإالَّ ملاذا  يكن اختيار اسم )حرب( من 
الرش  أســامء  من  آخر  اســاًم  املوضوعة  لروايته  خيرَت  مل 

ة؟ املذكورة مثل رضار أوُمرَّ

الروايتني  هاتني  يف  الرئيس  امُلستهَدف  أنَّ  يتضح 
كل  هــذا  ليس  ولكن   ،املؤمنني أمــري  هــواإلمــام 

ُمنافيتني  تكونا  آخر، وهوأن  بل جاءتا هبدف  اهلدف، 
د عىل عناية  وُمضلِّلتني للروايات الصحيحة التي تؤكِّ
 البيت أهل  أســامء  اختيار  يف  وجل  عز  الباري 

.ومنها اسام ِسْبَطي الرسول

ا ما يتعلق برواية عبد الرزاق الصنعاين الثالثة،  وأمَّ
التي تقول إنَّ السيدة فاطمة قالت ألبيها رسول 
اهلل: »هذا أحسن من هذا« أي احلسني أحسن من 
احلسن، فهذا كالم باطل وال يرتقي إىل أَدب وأخالق 
اإلمام  مجال  مع  ينطبق  وال   ،العاملني نساء  سيدة 
رسول  ه  بجدِّ الناس  أشبه  كــان  الــذي   احلََسن

.)27(اهلل

وإذا ما نظرنا يف سند هذه الرواية فسنجد أهنا ليست 
الرببري،  ِعْكِرَمة  إىل  دائاًم  ينتهي  واحد  طريق  من  إال 
املولود يف عام )25هـ( واملتوىفَّ يف عام)105هـ()28(، 
وهومل يسند روايته تلك إىل أي أحد قبله، فكيف َعِلَم 
الزمني  والفاصل  إليه  امُلشار  الطاهرة  الصديقة  بقول 

بني مولده واستشهاد الزهراء ما هومعلوم؟.

الرواية  هلذه  إرساله  عن  النظر  غضضنا  ما  وإذا 
رأي  يرى  كان  فهوأوالً  وثاقته،  عن  ه  نغضُّ ال  فإننا 
انحرافه عن أهل  يبقى شكٌّ يف  اخلوارج)29(، وهنا ال 
ب عىل عبد اهلل بن  البيت، ثم روَي أنه كان ُيكذِّ
سواه؟  َمن  عىل  ب  ُيَكذِّ ال  فكيف  مــواله)30(،  عباس 
ما  يف  إذن  غرابة  فال  الكّذابني،  يف  فهومعدود  وهلذا 

روَي أنه مّلا تويفِّ ترَك الناس جنازته)31(.

فالنتيجة: إن تلك الرواية موضوعة وقد اختلقتها 
ما   - تــوِجــد  أْن  حــاولــت  التي  ــورة  ــأج امل ــُســن  األل
اإلمامني  بني  الومهية  الفروقات  بعض   - استطاعت 
الرواية إىل جانب  لتكون هذه   ،احلسن واحلُسني
أْن  ولعل  عسى  حّقهام  يف  املوضوعة  الروايات  بقية 
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بني  للتفريق  خالهلا  من  ينفذوا  ثغرة  إجياد  يف  يفلحوا 
هذين الطاهرين وَنْسِلِهام.

وكذلك ال صحة لرواية حممد بن سعد التي تقول: 
ى ولده احلسن باسم محزة  إن اإلمام عيل سمَّ
واحلسني باسم جعفر، ألنه سبق وأن اتَّضح أن اإلمام 
 ،اهلل رسول  بتسميتهام  يسبق  مل   املؤمنني أمري 
ولكن مما يؤَسف عليه قد أخذ هبذه الرواية حممد رضا 
باسم  خيلِّد  أن  حياول  عيلٌّ  كان  »وإذا  فقال:  اجلاليل، 
ه محزة، وأخيه جعفر، وتفاؤالً أن خيلفامها  ابنَْيه ذكر عمِّ
يف النضال واهلّمة واملجد، فإن الوحي الذي ال ينطق 
باسمني آخرين، وأمر  إال عنه، قد حكم هلام  الرسول 
يبلِّغ هذا احلُكم، فلم جيد  الوحي الرسول الكريم أن 

من عيل غري التسليم ألمر السامء«)32(. 

أقول: يف حقيقة األمر أن هذا التحليل غري موفَّق، 
أهل  الواردة عن  الصحيحة  الروايات  ُتنَْسف كل  فبه 
حددهتا  وأن  سبق  أسامءهم  بأن   العصمة بيت 
وقد   بيته وأهل  النبي  لدى  معلومة  وهي  السامء، 
املسلمني)33(،  أمام  موقف  من  أكثر  يف   هبا ح  رصَّ

فهل كان هذا خافيًا عىل اإلمام عيل؟!

النموذج الثاني 

ْبَطنْي عليهما السالم  يف توريث السِّ

سيدة  أنَّ  من  العلم  أهل  بعض  رواه  ما  به  وأعني 
أبيها  بيت  إىل  أتت   الزهراء فاطمة  العاملني  نساء 
رسول اهلل يف مرضه الذي تويف فيه مطالبة إّياه بأن 

ث احلسننَْي شيئًا من عنده. يورِّ

ابنْيَها  واحلسني  باحلسن  أتت  »إهنا  الرواية:  تقول   

النبي صىل اهلل عليه ]وآله[ وسلم يف شكواه الذي تويف 
شيئًا  ثهام  فورِّ ابناك  اهلل..هــذان  رسول  يا  فقالت:  فيه 
احلسني  وأما  وسؤددي،  هيبتي  فله  احلسن  أما  فقال: 

فله جرأيت وجودي«)34(.

اهلل  رسول  »يا   :فاطمة قالت  آخر  لفظ  ويف 
»أما   :اهلل رسول  فقال  فانحلهام«)35(،  ابناك  هذان 
احلسن فنحْلُتُه هيبتي وسؤددي، وأما احلسني فنحْلُتُه 

سخائي وشجاعتي«)36(.

املسلمني  علامء  من  الكثري  الرواية  هذه  روى  لقد 
توقَّف  َمن   - االطالع  وفق   - أجد  ومل  ومؤرخيهم، 
مدى  ومــا  مضموهنا  صّحة  يف  للنظر  عندها  منهم 
عندهم  فكانت  فيها،  عنه  املحكي  للظرف  مطابقتها 
كمنقبة  بعضهم  اخّتذها  بل  الصحيحة،  الروايات  من 

ْبَطنْي كام سنقرأ. للسِّ

والغاية  وموضوعة،  عليلة  الرواية  هذه  أنَّ  فأرى 
العاملني وابنْيها، وإالَّ  منها إستهداف سيدة نساء 
ن سيكتشف براءة سيدة  فَمن ينظر يف مضموهنا ويتمعَّ
النساء منها، فَمن منّا نحن الناس البسطاء يعرض 
ثه، غري مباٍل  عىل أبيه املسّجى عىل فراش املوت أن يورِّ
سيدة  إىل  الرتهات  هذه  ننسب  أن  لنا  فكيف  بحاله، 
الرمحة والشفقة والود  أبيها يف  أمُّ  العاملني، وهي  نساء 

واحلنان؟

أبيها  إىل  طاهرة  عاقلة  بنت  َتْقِدم  أن  ُيعَقل  كيف 
م  ث ابنْيها وقد كان ُيعاين من أمَل السُّ تطلب منه أْن يورِّ
فهل  نعتقد؟)37(،  كام  إْثِرِه  عىل  واسُتشِهَد  ُسقيه  الذي 
جاءت   أهنا أم  مثاًل؟  للطلب  مناسب  وقت  هذا 

من باب التخفيف عن رسول اهلل يف مرضه؟!.
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عىل  ــًا  ــرِشف ُم ــان  ك  النبي أن  ُيــعــَقــل  هــل  ثــم 
َتِرَكته؟!  بتقسيم  يوِص  ومل  األعىل  بالرفيق  االلتحاق 
ميتة  مات  وصية  بغي  مات  »َمــن  هوالقائل:  أليس 

جاهلية«؟)38(.

الوراثة  تقصد  ال  كانت   ا إهنَّ قائل  قال  فإن 
آراء  من  مجلة  إليه  ذهبت  وهوما  الروحية،  بل  املادية 
الباحثني، ومنهم باقر رشيف القريش )رمحة اهلل عليه( 
أبيها  لقاء  أن  النساء  سيدة  علمت  »وملا  كتب:  الذي 
ولدهيا  معها  وصحبت  دارهــا  إىل  َخفَّت  قريب  بربِّه 
احلسن واحلسني، وهي تذرف الدموع، وتطلب منه أن 
العامل  التي عطََّر شذاها  ثهام شيئًا من مكارم نفسه  يورِّ
بأرسه قائلة: »أبه هذان ولداك فورثهام منك شيئًا...«. 
ويفيض عليهام الرسول ببعض خصائصه وذاتياته التي 

امتاز هبا عىل سائر النبيني قائاًل: 

»أما احلسن فان له هيبتي وسؤددي، وأما احلسني 
عند  من  احلسنان  ويقوم  ــودي«،  وج جــرأيت  له  فــإنَّ 
مها وقد وِرثا منه اهليبة والسؤدد، واجلرأة واجلود،  جدِّ
وهل هناك مما حتويه هذه األرض أثمن وأعز من هذا 
وإنام  وشؤوهنا،  املادة  بعامل  له  صلة  ال  الذي  املرياث 

حيوي كامالت النبوة وخصائصها«)39(.

فأقول: إذا كانت اهليبة والسؤدد واجلود والشجاعة 
اآلباء واالمهات  تنتقل من  فإنام هي صفات  توّرث؟ 
تلقائيًا عن طريق اجلينات، وال تأيت عن طريق الطلب، 
قابلة  الصفات  أن هذه  إىل  االلتفات كذلك  ينبغي  ثم 
التي  بالبيئة  والتأثُّر  التعلم  طريق  عن  لالكتساب 
احلسن  اإلمامان  اكتسبها  وقد  الشخص،  فيها  يعيش 
وأبيهام   اهلل لرسول  ُمالزمتهام  من   واحلسني
 ،الطاهرة الصديقة  وأّمهام   املؤمنني أمري 

ومن هنا فال معنى لقول القائل: أهنا أتت بابنْيها 
الصفات  تلك  توريث  هلام  منه  تطلب   النبي إىل 

الروحية.

اإلرث  تطلب   فاطمة موالتنا  كانت  إذا  وأّما 
اآلَخر  وهواالحتامل   ،اهلل رسول  أبيها  من  املادي 
ل  األوَّ املطلب  عن  ُبْعدًا  يقلُّ  ال  فهذا  هلام،  ثالث  وال 
تويفِّ   الروحي، وذلك ألن رسول اهلل وهواإلرث 
وبغلته  سالحه  إال  يملك  ال  فكان  وهومديون)40(، 
من  هيودي  عند  مرهونة  درعه  وكانت  البيضاء)41(، 
هيود املدينة بعرشين أوثالثني صاعًا من شعري استلفها 
َدين، قام   نفقة ألهله)42(، ومّلا كان عىل رسول اهلل
اإلمام عيل بقضاء َدْينه وانجاز ِعداته، وتابعه عىل 
الذي  فأيُّ مرياث هذا   ،)43(احلسنان َوَلداه  ذلك 
كانت تطلبه ابنته الصديقة الطاهرة البنَْيها؟، ِعلاًم 
أفاء اهلل عليه، ومن ذلك  أنه سبق أن وهب هلا ما 

فدك)44(.

ثم هنا مسألة أخرى، وهي أن احلسننَْي ما كان 
مها  َيِرَثا من جدِّ هلام احلق - من حيث الطبقة - يف أن 
بنت  فاطمة  أمهام  لوجود  وذلك  شيئًا   اهلل رسول 
قد  مطالبة  هناك  كانت  فلوكان   ،)45(اهلل رســول 
باإلرث   الزهراء مطالبة  لكانت  فعاًل  حصلت 
العارفة،  الفقيهة  وهي   لولدهيا وليس  لنفسها 
فهذه املسألة الفقهية أظنها قد فاتت الواضع للرواية، 

وَمن أخذ هبا بعده من املؤرخني والباحثني.

من  حلقة  هي  الــروايــة  هــذه  إن  القول:  خالصة 
حلقات مسلسل الوضع يف سرية أهل البيت، ومما 
ذكرًا  هلا  نجد  مل  أننا  رواية موضوعة  بأهنا  القول  ز  يعزِّ
الرغم  عىل  )ت230هـــ(،  سعد  بن  حممد  املؤرخ  عند 
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 ،)46(احلسننَْي اإلماَمني  ترمجة  يف  أسهب  أنه  من 
الطاهرة  الصديقة  هام  ألمِّ ترمجته  يف  يذكرها  مل  وكذا 
مرض  ــام  أي يف  تفصيله  عند  وال   ،)47(فاطمة

.)48(النبي

وقد كان من وراء تلك الرواية مجلة من األهداف، 
رسول  عىل  امُلفرتى  للحديث  َعُضدًا  تكون  أن  منها 
ُيفَهم  وهذا  ث«)49(،  نورِّ ال  األنبياء  معرش  »إنَّا   اهلل
املوضوعة  الرواية  يف   ابنته عىل   النبي ردِّ  من 
األنبياء  توريث  عىل  د  تؤكِّ التي  ذكرها،  سلف  التي 

للمعنويات دون املاديات.

من  هوالتقليل  للرواية  األخــرى  األهــداف  ومن 
شأن بنت رسول اهلل، وذلك من خالل تصويرها 
املادة  طلب  وراء  تسعى  امرأة   - باهلل  والعياذ   - بأهنا 
املوت،  فــراش  عىل  املسّجى  أبيها  حلالة  مراعية  غري 
هم جنونًا وذلك  وهذا إْن َعَقَلُه أحد املجانني فهو أشدُّ
النساء وأشد  الطاهرة كانت أزهد  ألن الصديقة 

.)50(الناس ُحزنًا وتأثُّرًا عىل أبيها رسول اهلل

وكذلك أراد الواضع أن يرضب عىل الوتر احلّساس 
عىل  معاوية،  مع   احلسن ــام  اإلم هبدنة  امُلتعّلق 
ووقف  هنض  الذي   احلسني اإلمام  من  العكس 
 بوجه يزيد، فكأنه أراد أن يقول إنَّ اإلمام احلسن
ال شجاعةله وهذا ما دعاه إىل مهادنة معاوية، واإلمام 
هنض  وهلذا  كبرية  بشجاعة  يتمتع  كان   احلسني
بوجه الطاغية يزيد من دون أْن يأخذ بنصائح الكثريين 

ممن أشاروا عليه بعدم النهوض)51(.

األمر ال  الصفات يف حقيقة  التمييز يف  ولكن هذا 
اإلمامني  هذين  لسرية  التارخيي  الواقع  أمام  يصمد 
العظيمني، ومها أعظم وأشهر من أْن ُيذكرا هنا بأسطر 

مَلََحة  إلقاء  خالل  من  فإّنه  قلناه،  ما  إلثبات  معدودة 
عىل مواقف كل منهام سيجد املرء أّن كليهام قد بلغ يف 
واجلود  والسؤدد  واهليبة  الشجاعة  من  الصفات  تلك 

والسخاء وغريها شأوًا بعيدًا.

النموذج الثالث 

ْبَطنْي عليهما السالم يف تهاجر السِّ

املسلمني  اإلخـــوة  بــني  أوالتقاطع  التهاجر  إن 
رشعًا،  اجلائزة  وغري  املذمومة  الصفات  من  واملؤمنني 
وقد هنت الرشيعة السمحة عنه أشد النهي، فقد ورد 
عن رسول اهلل أنه قال: »ال تباغضوا، وال حتاسدوا، 
وال تدابروا، وكونوا عباد اهلل إخوانًا، وال يل ملسلم أن 
هيجر أخاه فوق ثاث ليال: يلتقيان فيُصدَّ هذا، ويُصدَّ 
عن  وورد  بالسام«)52(،  يبدأ  الــذي  وخيمها  هــذا، 
مؤمنَْن  من  »ما  قال:  أنه   الباقر جعفر  أيب  اإلمام 
فقيل  الثالثة«،  اهتجرا فوق ثاث إال وبرئُت منهام يف 
له: يا ابن رسول اهلل هذا حال الظامل فام بال املظلوم؟ 
الظامل فيقول:  فقال: »ما بال املظلوم ال يصي إىل 

أنا الظامل حتى يصطلحا«)53(.

فاهلَْجر عىل كلِّ حال مرفوض مجلة وتفصياًل، وَمن 
م ويكون قد ارتكب  وقع يف شباكه فهو يف معرض الذَّ
مًا إذا ما جتاوز املدة التي حددهتا الرشيعة املقّدسة،  حمرَّ
ينسبوا  أن  البعض ألنفسهم  ز  فكيف واحلال هذه جوَّ
حدوث مثل هذه الصفة املذمومة إىل اإلمامني احلسن 

واحلسني؟.

عيل  بن  احلسن  بني  »جرى  امُلرَسلة:  الرواية  تقول 
وأخيه احلسني كالم حتى هتاجرا، فلام أتى عىل احلسن 
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احلسني  إىل  فأقبل  أخيه،  َهْجر  من  َم  تأثَّ أيــام  ثالثة 
وهوجالس فأكبَّ عىل رأسه فقبَّله، فلام جلس احلسن 
والقيام  ابتدائك  من  منعني  الذي  إنَّ  احلسني:  له  قال 
إليك أنَّك أحقُّ بالفضل مني فكرهُت أن أنازعك ما 

أنَت أحقُّ به«)54(.

قد يعتقد البعض أنَّ يف هذه الرواية جانبًا من اخلُُلق 
الرغم  عىل   احلسن فاإلمام   ،ْبَطنْي السِّ لدى 
أنَُّه سارَع إىل  أنه أكرب من أخيه اإلمام احلسني إال  من 
هوكذلك   احلسني واإلمام   ، ُمتكربِّ غري  مصاحلته 
كان ينتظر هذه اللحظة لئال يسبق أخاه األكرب يف نيل 

فضيلة تلك املسارعة وهذا نوع من اإليثار.

هذا هواملعنى احلقيقي للسم املدسوس يف العسل، 
وقد ذاقه بشهيَّة كبرية بعض الباحثني حينام وجدوا هذه 
وال  تدقيق  دون  من  فنقلوها  الرواية،  تلك  يف  الفكرة 
ل وعّدوها من أخالق اإلمام احلسني خاصة  تأمُّ
أننا  إال  األكــرب!)55(،  أخيه  ُمصاحلة  إىل  بادر  َمن  كونه 
ال نشك أبدًا يف سخافتها واختالقها، ومما يدعونا إىل 
الوحيد  وطريقها  ُمرَسَلة،  رواية  أهنا  أكثر  فيها  الطعن 
بن  عيل  هواإلخباري  املؤرخني  بعض  اعتمده  الذي 
حممد املدائني املولود يف عام )135هـ()56(، بينام رواها 
سند،  أي  دون  من  568هـــ(  )ت  اخلوارزمي  املوفَّق 
رواية  فهي  هلا،  وهوتضعيف  بـ»قيل«)57(  عنها  ًا  معربِّ
مرفوضة مجلًة وتفصياًل، إذ ال سند هلا جيعلنا نواصل 
سرية  مع  يتَّفق  متن  هلا  وليس  صحتها،  من  د  التأكُّ

.بَطنْي السِّ

احلقيقة  يف  فهي  ــة،  الــرواي هــذه  هــدف  عن  ــا  وأم
فعاًل  الرتكاهبام   احلََسننَْي عصمة  نفي  إىل  هتدف 
الواضع،  زعم  كام  أّيــام  ثالثة  فوق  وهواهلجر  مًا  حمرَّ

بل نعتقد لوحدث اهلَْجر بينهام ولوللحظة واحدة لنَمَّ 
ذلك عن حدوث تباغض أوحتاسد أوأمر آخر بينهام، 
وهذا ال يصلح مع كوهنام إماَمنْي قاما أوقعدا كام ورد 
العطرة،  يتَّفق مع سريهتام  عن رسول اهلل)58(، وال 
تكلَّم  »ما  قال:  أنه   الباقر اإلمام  عن  روَي  فقد 
احلسن بن يَدي احلسن إعظامًا له«)59(. وقال اإلمام 
 ما مشى احلسن بن يدي احلسن« :الصادق
قط، وال َبَدَره بمنطق إذا اجتمعا إعظامًا له«)60(، فهذا 
وغريه ُيبطِل مسلسل الوضع يف سرية أهل البيت الذي 

.ْبَطنْي إحدى حلقاته الوضُع يف سرية السِّ

النموذج الرابع 

اخلالف حول اهلدنة مع معاوية

َنْفث  يف  ض  تــعــوَّ ال  فرصة  الــوّضــاعــون  وجــَد 
سمومهم يف قضية هدنة اإلمام احلسن مع معاوية 
يف عام )41هـ()61(، فهم ملَّا رأوا أن اآلراء فيها كانت 
إنَّ  وقالوا  املوقف  استغلُّوا  خمتلفة،  واألهواء  متعددة، 
اخلالف امتدَّ ليشمل األَخَوْين أنفسهام، فكان اخلالف 
التي  الرواية  تصّوره  كام  ه  أشدِّ عىل   ْبَطنْي السِّ بني 
ذكرها ابن سعد )ت230هـ(، بقوله: »أخربنا عبد اهلل 
بن بكر بن حبيب السهمي)62(، قال: حدثنا حاتم بن 
أيب َصغرية)63(، عن عمرو بن دينار)64(: إن معاوية كان 
يعلم أن احلسن كان أكره الناس للفتنة، فلام تويفِّ عيٌل 
بعث إىل احلسن، فأصلَح الذي بينه وبينه رسًا، وأعطاه 
َينَّه،  معاوية عهدًا إن حدث به حدث واحلسن حيُّ َلُيَسمِّ
قال  احلسن،  منه  توثَّق  فلام  إليه،  األمر  هذا  وَلَيْجَعَلنَّ 
احلسن  عند  جلالس  إين  واهلل  جعفر)65(:  بن  اهلل  عبد 
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َهناْه،  يا  اقعد  وقال:  بثويب،  فجذَب  ألقوم  أخذُت  إذ 
اجلس، فجلسُت، قال: إين قد رأيُت رأيًا وإين أحب 
رأيُت  قد  قال:  هو؟  ما  قلُت:  قال:  عليه.  تتابعني  أن 
وبني  معاوية  بني  وُأخيل  فأنزهلا،  املدينة  إىل  أعمد  أْن 
هذا احلديث، فقد طالت الفتنة، وُسِفَكت فيها الدماء 
وُعطلت  السبل،  وُقطعت  ــام،  األرح فيها  وُقطعت 
جزاك  جعفر:  ابن  فقال   ،- الثغور  يعني   - الفروج 
احلديث،  فأنا معك عىل هذا  أمة حممد خريًا،  اهلل عن 
فقال احلسن: ادُع يل احلسني، فبعث إىل حسني فأتاه، 
أن  أحب  وإين  ــًا،  رأي رأيــُت  قد  إين  أخــي،  أي  فقال: 
تتابعني عليه، قال: ما هو؟ فقصَّ عليه الذي قال البن 
ب عليًَّا يف قربه  جعفر، قال احلسني: أعيذك باهلل أن ُتكذِّ
ق معاوية! فقال احلسن: واهلل ما أردُت أمرًا قط  وُتَصدِّ
إال خالفتني إىل غريه، واهلل لقد مهمُت أن أقذفك، يف 
بيٍت فأطيِّنه عليك حتى أقيض أمري، فلام رأى احلسني 
غضبه، قال: أنت أكرب ولد عيل، وأنت خليفته وأمُرنا 
يا  َبدا لك. فقام احلسن، فقال:  َتَبع، فافعل ما  ألمرك 
ل هذا احلديث،  أهيا الناس! إين كنُت أكره الناس ألوَّ
أحق  ه  حقَّ إليه  يــُت  أدَّ حق  لذي  آخره  أصلحُت  وأنا 
أمة حممد )صىل اهلل  به لصالح  ُجْدُت  به مني، أوحق 
ك يا معاوية هذا  عليه ]وآله[ وسلم(، وأن اهلل قد والَّ
ِإَوْن  فيك  يعلمه  أولرش  عندك  يعلمه  خلري  احلديث 
ثم   )66(ِحيٍن إِلَى  َوَمَتاٌع  لَُكْم  فِتَْنٌة  لََعّلَُه  ْدرِي 

َ
أ

نزل«)67(.

ماذا يمكننا أن نستنتج من هذه الرواية؟.

النقاط،  مــن  جمموعة  منها  نستنتج  أن  يمكننا 
وسنكتفي بذكر بعضها وهي:

اإلمام  ثقة  نال  قد  معاوية  أن  الرواية  وفق  أوالً- 

احلسن، لذا قبل منه ما عرضه عليه.

ــني اإلمــامــني احلسن  ــرة اخلـــالف ب ــًا- كــث ــي ــان ث
أخاه  ُيطِع  مل   احلسني اإلمام  وإن   ،واحلسني

اإلمام احلسن ولوملرة واحدة!.

لإلمام  طاعة  أكثر  جعفر  بن  اهلل  عبد  كان  ثالثًا- 
حرصًا  وأكثر   ،احلسني اإلمام  أخيه  من  احلسن 
اًم لظروف تلك املرحلة  عىل أرواح املسلمني وأكثر تفهُّ

احلرجة!.

كان   ،احلسني اإلمام  أن  الرواية  وفق  رابعًا- 
عارفًا بأن أخاه اإلمام احلسن هواخلليفة الواجب 
أنه  إال  األمر  بادئ  يف  يوافقه  فلم  ذلك  ومع  إطاعته، 

استدرك املوقف وتابع أخاه عىل أمره.

 خامسًا- هناك حماولة جادة من ِقبل واضع الرواية 
لطرح فكرة أراد متريرها عىل املتلّقي، وهي أن احلُكم 
الذي حصل عليه معاوية بموجب اهلدنة كان تولية من 
أمام   ح اإلمام احلسن ِقبل اهلل تعاىل، وبذلك رصَّ

املسلمني.

الرواية  الواضع هلذه  أراد  هذه وغريها من األمور 
نقطتني  عىل  د  تؤكِّ وكلها  املسلمني  ــان  أذه يف  بّثها 
جوهريتني: األوىل، حّدة اخلالف بني اإلمامني احلسن 
واحلسني إىل درجة أنه ليس بينهام أي توافق طيلة 
حياهتام، وهذا ما ينفي عصمتهام وإمامتهام. واألخرى، 
أمور  زمام  تسلُّم  يف  احلق  هوصاحب  كان  معاوية  أن 

.املسلمني، وليس اإلمام احلسن

األقاويل  ولتلك  الضالة  األفكار  هلذه  أنَّى  ولكن 
يثقُّ  فكيف  والتصديق،  بالقبول  حَتظى  أن  الباطلة 
أمري  أبيه  قول  َعِلَم  وقد  بمعاوية   احلسن اإلمام 
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ولكنه  مني،  بأدهى  معاوية  ما  »واهلل  فيه  املؤمنني 
احلسني  ــام  اإلم خيالف  كيف  ويــفــجــر«؟)68(،  يغدر 
تتوقَّف  أمر  هكذا  مثل  يف   احلسن اإلمــام  أخــاه 
أن  القول  ولقد سبق  البالد،  العباد وعامرة  عليه حياة 
اإلمام احلسني ما تكّلم قط بني َيَدي أخيه اإلمام 
احلسن َقط إعظامًا له ومعرفة بحقه وهيبة منه؟، 
كيف يعِرف اإلمام احلسني أن أخاه اإلمام احلسن 
هو خليفة اهلل يف أرضه يف ذلك الوقت ثم خيالفه، وقد 
إْن  إمامان  قال فيهام رسول اهلل: »احلسن واحلسن 
ما   احلسني اإلمام  أن  فهل  قعدا«؟)69(،  وإن  قاما 
مل  اهلدنة  األكرب من  أخوه  أقدَم عليه  ما  بأن  يعلم  كان 
أليس  امُلطلقة؟. ثم  خيرجه عن دائرة اإلمامة والطاعة 
خليفتني  وجود  عدم  س  املقدَّ الرشع  يف  املرشوط  من 
أحدمها  يكون  أن  إال  واحد،  وقت  يف  اثنني  أوإماَمني 
ناطقًا واآلخر صامتًا ُمطيعًا؟، كام يف ُنطِق النبي موسى 
أمري  اإلمــام  ُسئل  وقد   ،هارون أخيه  وسكوت 
املؤمنني أجيتمع إمامان؟ فقال: »ال، إال وأحدمها 
وُسِئل  األّول«)70(،  يميض  حتى  ينطق  ال  ُمْصِمت 
اإلمام الصادق كذلك، هل يكون إمامان يف وقت 
صامتًا  أحدمها  يكون  أن  إال  »ال،   :فقال واحد؟ 
مأمومًا لصاحبه، واآلخر ناطقًا لصاحبه، فأما أن يكونا 

إماَمن ناطقن يف وقت واحد فا«)71(.

 احلسني ــام  اإلم أن  ق  وُيــصــدَّ ُيعَقل  فكيف   
اها  إيَّ خمالفته  عىل  يرتتب  التي  القاعدة  هذه  جتــاوز 
اخلروج عىل إمام زمانه وخليفة اهلل يف أرضه؟!، كيف 
اهلل قد  »إنَّ  اهلدنة:  بعد عقد   يقول اإلمام احلسن
ك يا معاوية هذا احلديث خلري يعلمه عندك أولرش  والَّ
وأراد  اهلدنة  متت  مّلا  أنه  الصحيح  بل  فيك«؟  يعلمه 
اإلمام احلسن مغادرة الكوفة والرجوع إىل املدينة 

أاّل يغادر حتى يقوم خطيبًا  املنّورة، طلب منه معاوية 
له)72(،  صار  قد  األمر  أن  للناس  وُيبنيِّ  املسلمني  يف 
وهنا يقوم اإلمام احلسن ويفضح معاوية من فوق 
ما بن جاَبْلق  لوطلبتم  إنكم  الناس  »أهيا  بقوله:  املنرب 
وجدمتوه  ما   اهلل رسول  جّده  رجًا  وجاَبْرس)73( 
بأولنا  هداكم  قد  اهلل  وإن  سن،  احْلُ أخي  وغي  غيي 
لصاح  فرتكته  هويل  ًا  حقَّ نازعني  معاوية  وإن  حممد، 
األمة وَحْقن دمائها،...، وأردت صاحكم وأن يكون 
ة عىل َمْن كان يتمنى هذا األمر، َوإِْن  َما صنعُت ُحجَّ
َلُكْم َوَمتاٌع إىِل ِحنٍي«)74()75(، وهذه  ُه فِْتنٌَة  َلَعلَّ َأْدِري 
بيده  أشار   اإلمام احلسن أمتَّها  ملا  األخرية  اجلملة 
وقال  معاوية  فغضب  املنرب،  من  نزل  ثم  معاوية  إىل 
لإلمام احلسن: ما أردَت بقولك: فتنة لكم ومتاع 
إىل حني؟ فأجابه اإلمام قائاًل: »أردُت هبا ما أراد 
بيني  وقعت  التي  املهادنة  أن  يعني  وهذا  هبا«)76(.  اهلل 
وبينك يا معاوية إىل ُمدة معينة، وإين مل ُأسلِّم لك األمر 
ألجل  هي  إنام  بيننا  وقعت  التي  اهلدنة  وأن  تريد،  كام 
أّكدته  ما  وهذا  املسلمني،  دماء  وحفظ  األمة  صالح 
بعض النصوص التارخيية، فجاء يف أحدها قول اإلمام 
وصيانتها،  للدماء  حقناً  هادنت  »إنــام   : احلسن 
وإشفاقاً عىل نفيس وأهيل واملخلصن من أصحايب«)77(.

فإذا ما عدنا إىل تلك الرواية سنجد أهنا واحدة من 
إمامة  يف  الطَّعن  صانعها  حاول  التي  الروايات  تلك 
النَّبيه من  مترُّ عىل  العظيمني، وهي ال  اإلماَمني  هذين 
دون أن يكتشف زيفها وعلة اختالقها، وَمن ُيدقِّق يف 
الراوية األخري، وهوعمرو بن  سندها فسيتوقَّف عند 
امُلدلِّسني،  من  النيسابوري  احلاكم  ه  عدَّ الذي  دينار، 
غري  دينار  عمروبن  حديث  عامة  »إن  فيه:  ــال  وق
هدنة  حول  روايته  عىل  ينطبق  وهذا  مسموعة«)78(، 
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اإلمام احلسن مع معاوية، فإنه مل يرِوها عن أحد، 
يف حني أنَّ مولده كان قبل وقوع احلادثة بأربعة أعوام 

عىل أقل تقدير)79(.

يف  التدليس  عن  ع  يتورَّ ال  َمن  إنَّ  نقول:  هنا  ومن 
الرواية  يف  ُيدلِّس  ال  كيف   ،اهلل رســول  حديث 
التارخيية ويضيف هلا ما ليس فيها، أوُقْل عىل األقل إنه 
التدقيق يف صحتها، وهكذا  بالقبول من دون  يتلقاها 
ورووها  العلم  أهل  من  البعض  الرواية  بتلك  َقبَِل 
)ت571(،  عساكر  ابن  منهم:  سعد،  ابن  عن  أْخــذًا 
ـــ()80(،  )852ه حجر  وابن  ـــ(،  )ت748ه والذهبي 
ومن امُلْحَدثني عىل سبيل الذكر طه حسني، الذي قال: 
يكن  مل  اهلل  رمحه  عيل  بن  احلسني  إنَّ  الــرواة:  »ويقول 
يرى رأي أخيه وال يقر ميله إىل السلم، وإنه ألحَّ عىل 
أخيه يف أن يستمسك ويميض يف احلرب، ولكن أخاه 
امتنع عليه وأنذره بوضعه يف احلديد إن مل يطعه. وليس 
يف هذا يشء من الغرابة؛ فقد كان عيٌل نفسه يتنبأ ببعض 
األمر،  هذا  من  سيخرج  احلسن  بأن  يتحدث  ذلك، 
وبأن احلسني هوأشبه الناس به«)81(. وهذا هوالباطل 
فأخذ  واحدة  بعني  نظر  حسني  طه  ألن  وذلك  بعينه، 
أغمض  بينام   ،ْبَطنْي السِّ بحق  املوضوعة  بالرواية 
ُنِقَلت  التي  الصحيحة  النصوص  عن  األخرى  عينه 

بخصوص تلك اهلدنة.

ا قوله: »فقد كان عيٌل نفسه يتنبأ ببعض ذلك،   وأمَّ
فهذا  األمر...«  بأن احلسن سيخرج من هذا  يتحدث 
كالم مبني عىل أساس روايات وِضَعت يف سرية اإلمام 
كتاب  عىل  َعْرِضها  بعد  تبُطل  وكلها   ،احلسن
 احلسن ولــده  إىل  كتبه  الــذي   املؤمنني أمري 
فيه:  جاء  الــذي  )37هـــ(،  صفني  من  انرصافه  عند 

وهذه   ،)82(»... ــيلِّ ــ ُك وجدُتَك  بل  بعيض  »وجدُتَك 
األكرب  ولده  يف   عيل اإلمام  وجدها  التي  يَّة  الُكلٍّ
وما يصاحبها  اإلمامة  إنام هي يف   ،اإلمام احلسن

من الورع والتقوى، ويف املواقف؛ ِسْلاَمً أوَحْرَبًا.

اخلامتة

ونقد  حتليل  عىل  ارتكز  الذي  البحث  هذا  توصل 
ْبَطنْي إىل  أربعة نامذج من املوضوعات يف سرية السِّ

جمموعة من النتائج وهي:

التي  املختلقة  والــروايــات  األحاديث  إن  أوالً- 
الكربى  الغاية  كانت   ،ْبَطنْي السِّ تسمية  تناولت 
منها أن تكون مناقضة لتلك الروايات الصحيحة التي 
 أّكدت عىل عناية السامء باختيار أئمة أهل البيت

وأسامئهم قبل أن خُيَْلقوا يف هذه الدنيا.

صورة  تشويه  اعني  الوضَّ بعض  ــاول  ح ثانيًا- 
اختالق األحاديث  اإلماَمني احلسننَْي من خالل 
دائم،  خالف  عىل  كانا  أهنام  تزعم  التي  والــروايــات 
وطهارهتام،  عصمتهام  نفي  هو  ذلــك  من  وهدفهم 
وحماولة لصناعة الشقاق بني نسلهام، وإننا ال نستغرب 
أونستبعد أن السلطتني األُموية والعباسية كان هلام أثر 

كبري يف خلق تلك املوضوعات.

القرآن  ســوى   - كتاب  أي  هناك  ليس  ثالثًا- 
فيه من  بام  الوثوق  الكريم- وألي مؤلِّف كان يمكن 
األحاديث أوالروايات أو األخبار، لذا فإن كل مصدر 
ض ملناقشة مادته العلمية ملعرفة الصحيح فيه من  معرَّ

السقيم.
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رابعًا- ينبغي أن ينصّب اهتامم الباحث عىل دراسة 
مهام  بالسند  يغرتَّ  ال  وأن  ــة،  ــرواي أوال احلديث  متن 
به ولكن  السند موثوقًا  يكون  فقد  ثقات،  كان رجاله 
وآله  النبي  عن  صحَّ  وما  الكريم  للقرآن  خمالف  املتن 

.الطاهرين

خامسًا- إن شهرة األحاديث والروايات واألخبار 
ال تعّطل عملية مناقشتها إلثبات صحتها من سقمها.

التجأ  التي  األساليب  ضمن  من  كان  سادسًا- 
األحاديث  بعض  صورة  هوحتسني  الوّضاعون  إليها 
والروايات من الظاهر، يف حني أخفوا فيها من الباطن 
أغراضًا خبيثة لتشويه صورة أونقض حديث صحيح 
احلذر  الباحثني  عىل  جيب  وهلــذا  صحيحة،  ــة  أورواي

وااللتفات إىل هذه القضية جيدًا.

اهلوامش

يقال: ( 1) الَوْضع،  من  مأخوذة  تسمية  املوضوعات: 
واختلقه. وكذبه  افرتاه  أي  احلديث:  الرجل  وضع 
الوسيط،  املعجم  وآخرون،  إبراهيم،  مصطفى،  ينظر: 
ج2،  )د.ت(،  )د.م(،  العربية،  اللغة  جممع  حتقيق: 

ص1003)مادة: وضع(.

أبوالقاسم الكويف، عيل بن أمحد )ت352هـ(، االستغاثة ( 2)
طهران،  األعلمي،  مؤسسة  نرش:  ط1،  الثالثة،  بدع  يف 

1373هـ، ص108.

حنبل، ( 3) بن  أمحد  مسند  )ت241هـ(،  حنبل  بن  أمحد 
مؤسسة  ط2،  األرنؤوطوآخرون،  شعيب  حتقيق: 

الرسالة، بريوت، 1999، ج36، ص23.

)ت508هـ(، ( 4) الفتال  بن  حممد  النيسابوري،  الفتال 
روضة الواعظني، حتقيق: غالم حسني املجيدي وجمتبى 
1423هـ،  املقدسة،  قم  ما،  دليل  نرش:  ط1،  الفرجي، 

احلسن  بن  الفضل  الطربيس،  ص246؛  مج2، 
منشورات  نرش:  ط6،  األخالق،  مكارم  )ت548هـ(، 

الريض، قم املقدسة، 1972، ص220.

أيب ( 5) سنن  )ت275هـ(،  األشعث  بن  سليامن  أبوداود، 
بليل،  قره  كاِمل  د  داود، حتقيق: شَعيب األرنؤوط وحمَمَّ
ج7،   ،2009 دمشق،  العاملية،  الرسالة  دار  نرش:  ط1، 
ص304؛ الرتمذي، حممد بن عيسى )ت279هـ(، سنن 
الرتمذي، حتقيق: بشار عواد معروف، نرش: دار الغرب 

اإلسالمي، بريوت، 1998، ج4، ص429.

 ينظر: ابن حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج29، ص147.)6( 

 ابن قتيبة، حممد بن مسلم )ت276هـ(، غريب احلديث، )7( 
العاين،  مطبعة  طبع:  ط1،  اجلبوري،  اهلل  عبد  حتقيق: 

بغداد، 1977، ج1، ص286.

الكايف، )8(  فروع  )ت329هـ(  يعقوب  بن  حممد  الكليني،   
ج6،   ،2007 بريوت،  الفجر،  منشورات  نرش:  ط1، 

ص14.

آل عمران، اآلية: 31. ( 9)

العيايش، حممد بن مسعود )ت329هـ(، تفسري العيايش، ( 10)
العلمية  املكتبة  ونرش:  طبع  الرسويل،  هاشم  حتقيق: 

اإلسالمية، طهران، )د.ت(، ج1، ص168.

أبوداود، سنن أيب داود، ج7، ص305.( 11)

الصدوق، حممد بن عيل )ت381هـ(، اخلصال، تصحيح ( 12)
النرش  مؤسسة  نرش:  ط5،  الغفاري،  أكرب  عيل  وتعليق: 

اإلسالمي، قم املقدسة، 1416هـ، ص251.

نرش: ( 13) عيل،  بن  زيد  مسند  )ت122هـ(  زيد  عيل، 
)د.ت(،  بريوت،  احلياة،  مكتبة  دار  منشورات 
 ،الرضا أخبار  عيون  الصدوق،  ص467-468؛ 
تصحيح وتعليق وتقديم: حسني األعلمي، طبع ونرش: 
للمطبوعات، بريوت، 1984، ج1،  األعلمي  مؤسسة 
بن عيل )ت588هـ(،  حممد  آشوب،  ابن شهر  ص29؛ 
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حتقيق: جلنة من أساتذة النجف األرشف، طبع: املطبعة 
احليدرية، النجف األرشف، 1956، ج3، ص189.

عيل، مسند زيد بن عيل، ص467- 468.( 14)

السرية ( 15) إسحاق)ت151هـ(،  بن  حممد  إسحاق،  ابن 
دار  نرش:  ط1،  املزيدي،  فريد  أمحد  حتقيق:  النبوية، 

الكتب العلمية، بريوت، 2004، ج1، ص274

الرزاق بن مهام )ت211هـ(، املصنف، ( 16) الصنعاين، عبد 
ونرش:  طبع  ط1،  األعظمي،  الرمحن  حبيب  حتقيق: 
ج4،   ،1972 إفريقيا،  جنوب  العلمي،  املجلس 

ص335.

ابن سعد، حممد بن سعد )ت230هـ(، الطبقات الكبري، ( 17)
اخلانجي،  مكتبة  نرش:  ط1،  عمر،  حممد  عيل  حتقيق: 

القاهرة، 2001، ج6، ص357.

األعلمي ( 18) حسني  تقديم:  األمايل،  الصدوق، 
للمطبوعات، ط1، نرش: منشورات مؤسسة األعلمي، 

بريوت، 2009، ص106-105.

الغفاري، ( 19) أكرب  عيل  حتقيق:  األخبار،  معاين  الصدوق، 
 ،1979 بريوت،  والنرش،  للطباعة  املعرفة  دار  نرش: 

ص58.

ص357؛ ( 20) ج6،  الكبري،  الطبقات  سعد،  ابن  ينظر: 
الطاهرة  الذرية  )310هـ(،  أمحد  بن  حممد  الدواليب، 
الدار  نرش:  ط1،  احلسن،  املبارك  سعد  حتقيق:  النبوية، 
النعامن  القايض  ص67؛  1407هـ،  الكويت،  السلفية، 
املغريب، النعامن بن حممد )ت363هـ(، رشح األخبار يف 
فضائل األئمة األطهار، حتقيق: حممد احلسيني اجلاليل، 
املرشفة،  قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  ونرش:  طبع 

)د.ت(، ج3، ص89. 

)ت588هـ(، ( 21) عيل  بن  حممد  آشوب،  شهر  ابن  ينظر: 
النجف  أساتذة  من  جلنة  حتقيق:  طالب،  أيب  آل  مناقب 
النجف  احليدرية،  املطبعة  ونرش:  طبع  األرشف، 

األرشف، 1956، ج3، ص167.

ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج3، ص166؛ ( 22)
أخبار  لدرر  اجلامعة  األنوار  بحار  باقر،  املجليس، حممد 
األئمة األطهار، ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت، 1983، 
ملحقات  الدين،  شهاب  املرعيش،  ص251؛  ج43، 
قم  املرعيش،  اهلل  آية  مكتبة  نرش:  ط1،  احلق،  إحقاق 

املقدسة، 1413هـ، مج26، ص5. 

وأعني بذلك ابن شهر آشوب الذي قال يف مقدمة كتابه: ( 23)
»فنظرُت بعني االنصاف، ورفضُت مذهب التعصب يف 
بهة من احلجة،  الشُّ أميِّز  أن  اخلالف، وكتبُت عىل نفيس 
والسقيم،  الصحيح  بني  وأفرق  السنة،  من  والبدعة 
الباطل...«.  من  احلق  وأعرف  والقديم،  واحلديث 

مناقب آل أيب طالب، ج1، ص6.

)ت656هـ(، ( 24) اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  احلديد،  أيب  ابن 
رشح هنج البالغة، حتقيق: حممد إبراهيم، ط1، نرش: دار 

الكتاب العريب، بغداد، 2007، مج6، ص30.

ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، مج6، ص29.( 25)

ابن ايب احلديد، رشح هنج البالغة، مج6، ص31.( 26)

ابن ( 27) ص357؛  ج6،  الكبري،  الطبقات  سعد،  ابن  ينظر: 
حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج2، ص164؛ الرتمذي، 

سنن الرتمذي، ج6، ص124.

ذكر َمن ترجم له أنه تويف يف عام )105هـ( وله من العمر ( 28)
ثامنون عامًا، فيكون مولده يف عام )25هـ(، وهناك أقوال 
عن  مأخوذ  املذكور  العام  أن  إال  وفاته،  سنة  يف  أخرى 
ابنته. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج7، ص288؛ 
مولد  تاريخ  )ت379هـ(،  اهلل  عبد  بن  حممد  الربعي، 
احلمد،  سليامن  أمحد  اهلل  عبد  حتقيق:  ووفياهتم،  العلامء 
ج1،  1410هـ،  الرياض،  العاصمة،  دار  نرش:  ط1، 
احلسن  بن  عيل  عساكر،  ابن  271؛   ،257 ص253، 
مدينة دمشق، حتقيق: عيل شريي،  تاريخ  )ت571هـ(، 
ج41،   ،1996 بريوت،  الفكر،  دار  ونرش:  طبع  ط1، 
ص122؛ املزي، يوُسف بن عبد الرمحن )ت742هـ(، 
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عواد  بشار  حتقيق:  الرجال،  أسامء  يف  الكامل  هتذيب 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  نرش:  ط1،  معروف، 
أيبك  بن  خليل  الصفدي،  ص291؛  مج20،   ،1992
)ت764هـ(، الوايف بالوفيات، حتقيق: أمحد األرناؤوط 
بريوت،  الرتاث،  إحياء  دار  نرش:  مصطفى،  وتركي 

2000، ج20، ص40.

ص288؛ ( 29) ج7،  الكبري،  الطبقات  سعد،  ابن  ينظر: 
االعتدال  ميزان  )ت748هـ(،  أمحد  بن  حممد  الذهبي، 
دار  نرش:  البجاوي،  حممد  عيل  حتقيق:  الرجال،  نقد  يف 

املعرفة، بريوت، )د.ت(، مج3، ص96.

العلل ( 30) )ت241هـ(،  حممد  بن  أمحد  حنبل،  ابن  ينظر: 
عباس،  حممد  بن  اهلل  ويص  حتقيق:  الرجال،  ومعرفة 
ط1، طبع: املكتب اإلسالمي، بريوت، 1988، مج2، 
ج41،  دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن  ص71؛ 
ووفيات  اإلسالم  تاريخ  الذهبي،  ص110-114؛ 
تدمري،  السالم  عبد  عمر  حتقيق:  واألعالم،  املشاهري 
ط2، نرش: دار الكتاب العريب، بريوت، 1993، مج7، 

ص178.

ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج41، ص122؛ ( 31)
املزي، هتذيب الكامل، مج20، ص290؛ الذهبي، تاريخ 

اإلسالم، مج7، ص181.

اجلاليل، حممد رضا، اإلمام احلسني سامته وسريته، ( 32)
طبع ونرش: دار املعروف، قم املقدسة، )د.ت(، ص13-

.14

اخلزاز )33(  ص56-57؛  األخبار،  معاين  الصدوق،  ينظر:   
األثر  كفاية  ق4هـ(،  أعالم  )من  حممد  بن  عيل  القمي، 
يف النص عىل األئمة االثني عرش،  حتقيق: عبد اللطيف 
احلسيني، نرش: انتشارات بيدار، قم املقدسة، 1401هـ، 
بن عبيد  ابن عياش اجلوهري، أمحد  بعدها؛  فام  ص10 
األئمة  عىل  النص  يف  األثر  مقتضب  اهلل)ت401هـ(، 
املقدسة،  قم  الطباطبائي،  مكتبة  نرش:  عرش،  االثني 
)د.ت(، ص10-11؛ ابن مردويه األصفهاين، أمحد بن 

موسى )ت410هـ(، مناقب عيل بن أيب طالب وما نزل 
من القرآن يف عيل، مجع وتقديم: عبد الرزاق حممد حمسن، 
املقدسة، 1424هـ،  قم  دار احلديث،  ط2، طبع ونرش: 
بن احلسن )ت460هـ(، كتاب  ص67؛الطويس، حممد 
ناصح،  أمحد  وعيل  الطهراين  اهلل  عبد  حتقيق:  الَغْيَبة، 
املقدسة،  قم  اإلسالمية،  املعارف  مؤسسة  نرش:  ط1، 
بن  املوفق  اخلوارزمي،  ص138-150؛  1411هـ، 
حممد  حتقيق:   ،احلسني مقتل  )ت568هـ(،  أمحد 
املقدسة،  قم  اهلدى،  أنوار  دار  نرش:  ط2،  الساموي، 

1418هـ، ج1، ص56.

اآلحاد ( 34) عمرو)ت287هـ(،  بن  أمحد  عاصم،  أيب  ابن 
واملثاين، حتقيق: باسم فيصل أمحد اجلوابرة، ط1، نرش: 

دار الراية، الرياض، 1991، ج5، ص370.

محاد ( 35) بن  إسامعيل  اجلوهري،  العطيَّة.  النُحىل: 
العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  الصحاح  )ت393هـ(، 
العلم  دار  نرش:  ط4،  عطار،  الغفور  عبد  أمحد  حتقيق: 
ص1826)مادة:  ج5،   ،1987 بريوت،  للماليني، 

نحل(.

الصدوق، اخلصال، ج1، ص77.( 36)

الشعبي، ( 37) عامر  وكذا  بن مسعود  اهلل  عبد  الصحايب  كان 
هناك  يعني  الَقَسم  وهذا  قتاًل  ُقتَِل   النبي أن  يقسامن 
عن  وورد  القضية،  هذه  لتكتيم  البعض  من  حماوالت 
ينظر:   . ُسمَّ قد   اهلل رسول  أن   الصادق اإلمام 
ابن سعد، الطبقات الكبري، ج2، ص179؛ ابن حنبل، 
مسند أمحد بن حنبل، ج6، ص115؛ العيايش، حممد بن 
مسعود، تفسري العيايش، حتقيق: هاشم الرسويل، حتقيق: 
املكتبة  نرش:  املحاليت،  الرسويل  هاشم  السيد  احلاج 
ص200؛  ج1،  )د.ت(،  طهران،  اإلسالمية،  العلمية 
)ت405هـ(،  اهلل  عبد  بن  حممد  النيسابوري،  احلاكم 
املستدرك عىل الصحيحني، حتقيق: مصطفى عبد القادر 
العلمية، بريوت، 1990،  الكتب  عطا، ط1، نرش: دار 

ج3، ص61.
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حتقيق: ( 38) املقنعة،  )ت413هـ(،  حممد  بن  حممد  املفيد، 
النرش  مؤسسة  نرش:  ط2،  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة 
املرشفة،  قم  املدرسني،  جلامعة  التابعة  اإلسالمي 

1410هـ، ص666.

(39 ) ،القريش، باقر رشيف، حياة اإلمام احلسني بن عيل
النجف األرشف، 1974،  اآلداب،  ط1، طبع: مطبعة 
 احلسني اإلمام  اجلاليل،  217؛  ص216-  ج1، 
األخالق  جعفر،  البيايت،  ص23؛  وسريته،  سامته 
املقدسة،  قم  اهلدى،  أنوار  نرش:  ط1،  احلسينية، 

1418هـ، ص130، ص130.

ينظر: الكليني، فروع الكايف، ج5، ص55.( 40)

ابن ( 41) ص275؛  ج2،  الكبري،  الطبقات  سعد،  ابن  ينظر: 
حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج30، ص401.

ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج2، ص275.( 42)

ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج2، ص277.( 43)

)ت323هـ(، ( 44) العزيز  عبد  بن  أمحد  اجلوهري،  ينظر: 
هادي  حممد  وحتقيق:  ومجع  تقديم  وفدك،  السقيفة 
والنرش،  للطباعة  الكتبي  رشكة  نرش:  ط2،  األميني، 

بريوت، 1993، ص101، ص105-104.

احلسن)ت676هـ(، ( 45) بن  جعفر  احليل،  املحقق  ينظر: 
تعليق:  واحلرام،  احلالل  مسائل  يف  اإلسالم  رشائع 
استقالل،  انتشارات  نرش:  ط2،  الشريازي،  صادق 
عيل،  السيستاين،  ص819؛  ج4،  1409هـ،  طهران، 
ج3،   ،2003 مشهد،  سنبله،  نرش  الصاحلني،  منهاج 

ص333-334)املسألة: 1001(.

ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج6، ص460-352.( 46)

ينظر: ابن سعد الطبقات الكبري، ج10، ص31-20.( 47)

ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج2، ص251-226.( 48)

ص47؛ ( 49) ج16،  حنبل،  بن  أمحد  مسند  حنبل،  ابن 
النَّسائي،  سنن  )ت303هـ(،  شعيب  بن  أمحد  النَّسائي، 
حتقيق: عبد الغفار سليامن وسيد كرسوي حسن، ط1، 

نرش: دار الكتب العلمية، بريوت، 1991، ج4، ص64.

ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج2، ص270.( 50)

ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج6، ص428-424.( 51)

ابن حنبل، مسند أمحد بن حنبل، ج21، ص64.( 52)

الصدوق، اخلصال، ج1، ص183.( 53)

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص181.( 54)

يف ( 55)  احلسني اإلمام  مرتى،  عيل  األبطحي،  ينظر: 
أحاديث الفريقني، ط1، طبع: مطبعة أمري، قم املقدسة، 
عبده،  حممد  يامين،  ص210-211؛  ج2،  1418هـ، 
نرش:  ط1،   ،النبي بيت  آل  حمبة  أوالدكم  علموا 

مؤسسة الكتب الثقايف، بريوت، 1998، ص143.

ينظر: ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج14، ص181؛ ( 56)
ابن كثري، إسامعيل بن عمر )774هـ(، البداية والنهاية، 
حتقيق: عيل شريي، ط1، نرش: دار إحياء الرتاث العريب، 

بريوت، 1988، ج8، ص226.

ج1، ( 57)  ،احلسني مقتل  اخلوارزمي،  املوفَّق  ينظر: 
ص83.

صادق )85(  حممد  تقديم:  الرشائع،  علل  الصدوق،  ينظر:   
النجف  احليدرية،  املكتبة  ونرش:  طبع  العلوم،  بحر 
يف  اإلرشاد  املفيد،  ص211،  ج1،   ،1966 األرشف، 
البيت  آل  العباد، حتقيق: مؤسسة  معرفة حجج اهلل عىل 
والنرش  للطباعة  املفيد  دار  نرش:  ط2،  الرتاث،  لتحقيق 

والتوزيع، بريوت، 1993، ج1، ص30.

ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج3، ص169.( 59)

عيل الطربيس، عيل بن احلسن )ت أوائل ق7هـ(، مشكاة ( 60)
هوشمند،  مهدي  حتقيق:  األخبار،  غرر  يف  األنوار 
املقدسة، 1918هـ،  قم  دار احلديث،  ط1، طبع ونرش: 

ص295.

ينظر: خليفة العصفري، خليفة بن خياط )ت240هـ(، ( 61)
العمري،  ضياء  أكرم  حتقيق:  خياط،  بن  خليفة  تاريخ 

ط2، نرش: دار َطْيَبة، الرياض، 1985، ص203.
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عبد اهلل بن بكر بن حبيب السهمي: برصي، ثقة، سكن ( 62)
حبان،  ابن  ينظر:  )208هـ(.  سنة  هبا  ومات  بغداد 
ط1،  الثقات،  كتاب  )ت354هـ(،  حبان  بن  حممد 
آباد  حيدر  العثامنية،  املعارف  دائرة  جملس  مطبعة  طبع: 
الدكن، 1981، ج7، ص61-62؛ الباجي، سليامن بن 
عنه  َج  خرَّ ملن  والتجريح  التعديل  )ت474هـ(،  خلف 
البزار، طبع  البخاري يف اجلامع الصحيح، حتقيق: أمحد 
مراكش،  اإلسالمية،  والشؤون  األوقاف  وزارة  ونرش: 
بن  أمحد  حجر،  ابن  ص904-905؛  ج2،  )د.ت(، 
عيل )ت852هـ(، لسان امليزان، ط2، مؤسسة األعلمي 

للمطبوعات، بريوت، 1971، ج7، ص508.

بأيب ( 63) حاتم بن أيب َصغرية: وهوحاتم بن مسلم، ويكنى 
وثَّقوه.  البرصي،  موالهم،  بالقشريي  ب  وُيلقَّ يونس 
كتاب  ابن حبان،  ينظر:  تويف يف حدود عام )150هـ(. 
أمحد  بن  عمر  شاهني،  ص236؛ابن  ج6،  الثقات، 
صبحي  حتقيق:  الثقات،  أسامء  تاريخ  )ت385هـ(، 
تونس،  السلفية،  الدار  ونرش:  طبع  ط1،  السامرائي، 
1984، ص74؛الذهبي، تاريخ اإلسالم، ج9، ص95.

وقال ( 64) والعجيل،  سعد  ابن  وثَّقه  املكي،  دينار:  عمروبن 
عنه الشيخ الطويس: )أحد األئمة التابعني، وكان فاضاًل 
ه من املدلسني. تويف  عاملًا(، ولكن احلاكم النيسابوري عدَّ
الطبقات  سعد،  ابن  قول.ينظر:  عىل  )126هـ(  عام  يف 
اهلل  عبد  بن  أمحد  العجيل،  ص40-41؛  ج8،  الكبري، 
عبد  العليم  عبد  حتقيق:  الثقات،  معرفة  )ت261هـ(، 
العظيم، ط1، نرش: مكتبة الدار، املدينة املنورة، 1985، 
اهلل  عبد  بن  حممد  النيسابوري،  احلاكم  ص175؛  ج2، 
معظم  حتقيق:  احلديث،  علوم  معرفة  )ت405هـ(، 
حسني، ط2، نرش: دار الكتب العلمية، بريوت، 1977، 
جواد  حتقيق:  الطويس،  رجال  الطويس،  ص164؛ 
التابعة  اإلسالمي  النرش  مؤسسة  نرش:  ط1،  القيومي، 

جلامعة املدرسني، قم املرشفة، 1415هـ، ص141.

عبد اهلل بن جعفر: هوابن عمِّ اإلمام احلسني جعفر ( 65)
بن أيب طالب، وأم عبد اهلل بن جعفر أسامء بنت ُعَميس 
إليها  هاجر  حني  احلبشة  أرض  عىل  أولدته  اخلثعمية، 
 )90( اهلل  عبد  وعاش  الثانية،  هجرته  يف  جعفر  أبوه 
عامًا، وكانت وفاته يف عام )80هـ( وهوعام اجلُحاف: 
سيٌل كان ببطن مكة. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، 

ص461- 462، 470.

األنبياء: 111.( 66)

ابن سعد، الطبقات الكبري، ج6، ص385-384.( 67)

ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، مج5، ص352.( 68)

املفيد، ( 69) ص211؛  ج1،  الرشائع،  علل  الصدوق، 
اإلرشاد، ج1، ص30.

بصائر ( 70) )ت290هـ(،  احلسن  بن  حممد  الصفار، 
للمطبوعات،  األعلمي  رشكة  نرش:  ط1،  الدرجات، 
االختصاص،  املفيد،  ص414؛   ،2010 بريوت، 
األعلمي  رشكة  نرش:  ط1،  غفاري،  أكرب  عيل  حتقيق: 

للمطبوعات، بريوت، 2009، ص316.

تصحيح ( 71) النعمة،  ومتام  الدين  كامل  الصدوق، 
األعلمي  رشكة  نرش:  ط1،  األعلمي،  حسني  وتعليق: 

للمطبوعات، بريوت، 1991، ص383.

ج3، ( 72) األخبار،  رشح  املغريب،  النعامن  القايض  ينظر: 
.105

أي ما بني أقىص املغرب وأقىص املرشق؛ ألن جاَبْلق مدينة ( 73)
املرشق.  بأقىص  جاَبْرس  تقع  بينام  املغرب،  بأقىص  تقع 
)ت626هـ(،  اهلل  عبد  بن  ياقوت  احلموي،  ياقوت 
معجم البلدان، ط2، نرش: دار صادر، بريوت، 1995، 

مج2، ص91-90.

سورة األنبياء، اآلية: 111.( 74)

أنساب ( 75) )ت279هـ(،  حييى  بن  أمحد  البالذري، 
ط1،  الزركيل،  ورياض  زكار  سهيل  حتقيق:  األرشاف، 
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نرش: دار الفكر، بريوت، 1996، ج3، ص43.

ابن عساكر، تاريخ مدينة دمشق، ج13، ص275.( 76)

تنزيه ( 77) )ت436هـ(،  احلسني  بن  عيل  املرتى،  الرشيف 
 ،1989 بريوت،  األضواء،  دار  نرش:  ط2،  األنبياء، 
ص222؛ ابن شهر آشوب، مناقب آل أيب طالب، ج3، 

ص196.

(78 ) ،1977 احلديث،  علوم  معرفة  النيسابوري،  احلاكم 
ص164.

وذلك ألن عمروبن دينار تويف وله من العمر ثامنني عامًا، ( 79)
وعىل  )125أو126أو127هـ(،  عام  يف  وفاته  وكانت 
القول  عىل  )45هـ(  عام  يف  مولده  يكون  األساس  هذا 
بأربعة  اهلدنة  عام  بعد  أي  )125هـ(،  وهوعام  األول 
أعوام. ينظر: ابن سعد، الطبقات الكبري، ج8، ص41؛ 
ابن سمرة، عمر بن عيل )ت بعد 586هـ(، طبقات فقهاء 
)د.ت(،  بريوت،  القلم،  دار  َسيِّد،  فؤاد  اليمن، حتقيق: 

ص60.

ص267؛ ( 80) ج13،  دمشق،  مدينة  تاريخ  عساكر،  ابن 
الذهبي، سري أعالم النبالء، حتقيق: حممد نعيم ومأمون 
بريوت،  الرسالة،  مؤسسة  نرش:  ط9،  صاغرجي، 
هتذيب  حجر،  ابن  ص264-265؛  ج3،   ،1993
التهذيب، ط1، نرش: دار الفكر، بريوت، 1984، ج2، 

ص260-259.

مؤسسة ( 81) نرش:  وبنوه(،  الكبري)عيل  الفتنة  طه،  حسني، 
هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، 2012، ص200.

ابن أيب احلديد، رشح هنج البالغة، مج8، ص224.( 82)

املصادر

القرآن الكريم
أوالً- املصادر

* ابن إسحاق، حممد بن إسحاق)ت151هـ(

1- السرية النبوية، حتقيق: أمحد فريد املزيدي، ط1، نرش: دار 
الكتب العلمية، بريوت، 2004.

* الباجي، سليامن بن خلف )ت474هـ(

اجلامع  يف  البخاري  عنه  َج  خرَّ ملن  والتجريح  التعديل   -2
األوقاف  وزارة  ونرش:  طبع  البزار،  أمحد  حتقيق:  الصحيح، 

والشؤون اإلسالمية، مراكش، )د.ت(.

* البالذري، أمحد بن حييى )ت279هـ(

الزركيل،  ورياض  زكار  سهيل  حتقيق:  األرشاف،  3-أنساب 
ط1، نرش: دار الفكر، بريوت، 1996.

* الرتمذي، حممد بن عيسى )ت279هـ(

دار  نرش:  معروف،  عواد  بشار  حتقيق:  الرتمذي،  4-سنن 
الغرب اإلسالمي، بريوت، 1998.

* اجلوهري، أمحد بن عبد العزيز )ت323هـ(

5-السقيفة وفدك، تقديم ومجع وحتقيق: حممد هادي األميني، 
ط2، نرش: رشكة الكتبي للطباعة والنرش، بريوت، 1993.

* اجلوهري، إسامعيل بن محاد )ت393هـ(

عبد  أمحد  حتقيق:  العربية،  وصحاح  اللغة  تاج  6-الصحاح 
الغفور عطار، ط4، نرش: دار العلم للماليني، بريوت، 1987.

* احلاكم النيسابوري، حممد بن عبد اهلل )ت405هـ(

القادر  عبد  مصطفى  حتقيق:  الصحيحني،  عىل  7-املستدرك 
عطا، ط1، نرش: دار الكتب العلمية، بريوت، 1990.

8-معرفة علوم احلديث، حتقيق: معظم حسني، ط2، نرش: دار 
الكتب العلمية، بريوت، 1977.

* ابن حبان، حممد بن حبان )ت354هـ(

املعارف  دائرة  جملس  مطبعة  طبع:  ط1،  الثقات،  9-كتاب 
العثامنية، حيدر آباد الدكن، 1981.

* ابن حجر، أمحد بن عيل )ت852هـ(

10-هتذيب التهذيب، ط1، نرش: دار الفكر، بريوت، 1984.

للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط2،  امليزان،  11-لسان 
بريوت، 1971.
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* ابن أيب احلديد، عبد احلميد بن هبة اهلل )ت656هـ(

12- رشح هنج البالغة، حتقيق: حممد إبراهيم، ط1، نرش: دار 
الكتاب العريب، بغداد، 2007.

* ابن حنبل، أمحد بن حممد )ت241هـ(

13-العلل ومعرفة الرجال، حتقيق: ويص اهلل بن حممد عباس، 
ط1، طبع: املكتب اإلسالمي، بريوت، 1988.

14-مسند أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوطوآخرون، 
ط2، مؤسسة الرسالة، بريوت، 1999.

* اخلزاز القمي، عيل بن حممد )من أعالم ق4هـ(

حتقيق:  عرش،  االثني  األئمة  عىل  النص  يف  األثر  15-كفاية 
املقدسة،  قم  بيدار،  انتشارات  نرش:  احلسيني،  اللطيف  عبد 

1401هـ.

* خليفة العصفري، خليفة بن خياط )ت240هـ(

16-تاريخ خليفة بن خياط، حتقيق: أكرم ضياء العمري، ط2، 
نرش: دار َطْيَبة، الرياض، 1985.

* اخلوارزمي، املوفق بن أمحد )ت568هـ(

نرش:  ط2،  الساموي،  حممد  حتقيق:   ،احلسني 17-مقتل 
دار أنوار اهلدى، قم املقدسة، 1418هـ.

* أبوداود، سليامن بن األشعث )ت275هـ(

د كاِمل قره  18-سنن أيب داود، حتقيق: شَعيب األرنؤوط وحمَمَّ
بليل، ط1، نرش: دار الرسالة العاملية، دمشق، 2009.

* الدواليب، حممد بن أمحد )310هـ(

19-الذرية الطاهرة النبوية، حتقيق: سعد املبارك احلسن، ط1، 
نرش: الدار السلفية، الكويت، 1407هـ.

* الذهبي، حممد بن أمحد )ت748هـ(

20-تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم، حتقيق: عمر 
عبد السالم تدمري، ط2، نرش: دار الكتاب العريب، بريوت، 

.1993

21-سري أعالم النبالء، حتقيق: حممد نعيم ومأمون صاغرجي،  
ط9، نرش: دار الفكر، بريوت، 1984.

حممد  عيل  حتقيق:  الرجال،  نقد  يف  االعتدال  22-ميزان 
البجاوي، نرش: دار املعرفة، بريوت، )د.ت(.

* الربعي، حممد بن عبد اهلل )ت379هـ(

23-تاريخ مولد العلامء ووفياهتم، حتقيق: عبد اهلل أمحد سليامن 
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The march Novel of Imam Hussain from Mecca to 

Karbala (a study in resources and content)

Dr. Hossein dakhel Al-Behadle

Arts Collage/ Iraqi University

Abstract

For the first time to researcher when he starts writing about the TUF incident 
a thought will control that this incident was studied very carefully,  and writing 
about this incident again is just replaying thoughts and visions that were shown 
by the newest and modern studies,  but when the researcher re-read the novel 
items of this incident in the existing authors,  soon these thoughts will vanish,  
because he will discover that the best studies about this incident focused on the 
items of this incident of both politically and military, without focusing on the 
other items which were established for this incident which I mean the march of 
Imam Hussain whether it was from Almadinah Almunawarah to Mecca or from 
Mecca to Iraq,  those two marches in spite of all writings about them still need 
critical and deep studies to get to the objective vision,  and this will done by 
discriminated  analytic study to the novels that studies the two marches.
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أ. د. حسني داخل البهادلي

امللخص

ُيسيطر عىل الباحث للوهلة األوىل حني يرشع يف الكتابة عن وقعة الطف اعتقاد بأن هذه الوقعة 
قد درست بإنعام، وان الكتابة فيها جمددًا ما هي إال إعادة منمقة لألفكار والرؤى التي طرحتها 
الدراسات احلديثة واملعارصة، غري انه حينام ُيعيد قراءة مضامني روايات هذه الوقعة يف تضاعيف 
املؤلفات املتيرسة، رسعان ما يتالشى هذا االعتقاد عنده؛ ألنه يكتشف أن ّجل الدراسات التي 
السياسية  الناحيتني  من  الوقعة  ختص  موضوعات  إىل  اهتاممها  وجهت  قد  الوقعة  هذه  تناولت 
والعسكرية، من غري الرتكيز عىل املوضوعات األخرى التي أسست هلذه الوقعة، واقصد مسرييّت 
اإلمام احلسني سواء من املدينة املنورة إىل مكة املكرمة أومن مكة املكرمة إىل العراق، إذ ظلت 
هاتان املسريتان عىل الرغم مما كتب عنهام بحاجة إىل دراسات نقدية معمقة بغية الوصول إىل رؤية 
موضوعية، وهذا ال يتم إال من خالل منهج تفكيكي - حتلييل للروايات التي تناولت املسريتني 

آنفتي الذكر، سندًا وحمتوى.
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املقدمة

أغلب  سلكته  الذي  الروائي  الرسدي  األسلوب   
إجابات  األحــوال  من  حال  بأي  يقدم  ال  الدراسات 
جوانب  من  عدد  عن  التساؤالت  من  لكثري  مقنعة 
الغموض التي تكتنف هاتني املسريتني والّسيام املسرية 
اإلمام  خروج  عن  نحوالعراق،   - لالهتامم  املثرية   -
من  الثامن  وهواليوم  الرتوية،  يوم  يف   احلسني
شهر ذي احلجة 60هـ)1(، أي قبل إكامله مناسك احلج 
ويثري أكثر من تساؤل، َفِلَم خرج اإلمام هبذا التوقيت 
السلطة األموية  نية  املثري لالنتباه؟ هل ترى ُأخرب عن 
املركزية يف دمشق اعتقاله أواغتياله يف أثناء اداء مناسك 
احلج؟، ومن الذي زوده هبذه املعلومة اخلطرية ليحّل 
هذه  وَمن  مفردة؟)2(  عمرة  حجه،  وجيعل  إحرامه، 
السلطة  أِهّي  أواغتياله؟،  اعتقاله  ُخولت  التي  اجلهة 
املحلية يف مكة املكرمة أم قوة أخرى أرسلت إىل مكة 
املكرمة من دمشق أوالعراق؟، ومِلَ اختار األمويون هذا 
التوقيت والسّيام إن إقامة اإلمام احلسني يف مكة 
طوال  تركته  ومِلَ  أشهر؟)3(  نحوأربعة  امتدت  املكرمة 
وفدوا  الذين  الرسل  ويقابل  بحرية  يتحرك  املدة  هذه 
أم  أهليها؟،  وجوه  من  كتبًا  إليه  حاملني  الكوفة  من 
يف  أصاًل  واردة  تكن  مل  أواالغتيال  االعتقال  خطة  إن 
تفكري السلطة األموية، اال بعد نجاح عبيد اهلل بن زياد 
وإفشال  املناسب  الوقت  يف  الكوفة  إىل  الوصول  يف 
أم إن اخلطة كانت معّدة  مهمة مسلم بن عقيل فيها؟ 
سلفًا بني يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد قبل حترك 
 األخري من البرصة إىل الكوفة ملنع اإلمام احلسني

من التوجه إليها؟

 احلسني ــام  ــ اإلم بــمــســرية  يتعلق  ــا  م ــا  وأمـ
أيضًا تساؤالت عدة تكتنف هذه  فهناك  نحوالعراق، 
املسرية، َفِلَم سلك اإلمام طريق احلج املعروف بني مكة 
املكرمة والكوفة، وهوعىل معرفة بأن عيون السلطتني 
املركزية يف دمشق واملحلية يف الكوفة تراقب خط سريه 
سلكه  الذي  اآلخر  الطريق  يسلك  مل  َومِلَ  كثب؟  عن 
مسلم بن عقيل السّيام وأن أحد أصحابه وهوقيس بن 
مسهر الصيداوي وهومعه يف مسريِه نحوالعراق يعرف 
بعض أرسار هذا الطريق، ومحل إليه كتاب مسلم بن 
تعبئة   احلسني ــام  اإلم أيريد  األول؟)4(  عقيل 
منازل  الطرق  اختذت من بعض مسالك  التي  القبائل 
 هلا؟ وإذا كان ذلك فعاًل، َفِلَم كان اإلمام احلسني
إليه  أنضم  أومن  املكرمة  مكة  من  معه  جاء  من  خُيرّي 
نحوالعراق  السري  أومواصلة  معه  بالبقاء  الطريق  يف 
لطريق   اإلمام اختيار  أن  أم  أواالنـــرصاف؟)5( 
لواء  حامل  بوصفه  مبدئية  هومسألة  املعروف  احلج 
املستبدة،  األموية  السلطة  انحراف  ملواجهة  اإلصالح 
وإلقاء احلجة عىل األمة بوجوب إسقاط هذه السلطة 
املنحرفة والرجوع إىل مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف 

الذي أرسى دعائمه جده رسول اهلل؟.

احلالية  ــة  ــدراس ال ــإن  ف كــلــه،  ــك  ذل جــانــب  واىل 
ستتعرض لعدد من الروايات التي أعطت انطباعًا بأن 
اإلمام بعدما اعرتضه األمويون يف الطريق طلب 
مكة  إىل  أوالرجوع  الثغور  إىل  أوالذهاب  يزيد  لقاء 
املكرمة، فضاًل عن التدابري األموية واخلطة املوضوعة 
إىل   احلسني ــام  اإلم وصــول  إلعاقة  قبلهم  من 
عىل  احلصول  وبغية  الدراسة  فإن  ولذلك  الكوفة، 
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ستخضع  وغريها،  التساؤالت  هلذه  مقنعة  إجابات 
التحديد  وجه  عىل  تناولت  التي  املتيرسة  الروايات 
توقيت خروج اإلمام احلسني من مكة املكرمة - 
ومسريته نحوالعراق عىل وفق منهج حتلييل تفكيكي، 

سواء للسند أم للمحتوى.

أواًل: رواية توقيت اخلروج من مكة املكرمة

تناولت  التي  الروايات  مناقشة  يف  اخلــوض  قبل 
خروج اإلمام احلسني يف هذا التوقيت، وتفكيك 
الدراسة  إّن  القول:  من  البّد  حمتواها،  وحتليل  سندها 
التي حتدثت عن  الحظت عند استعراضها للروايات 
وجود  املكرمة،  مكة  من   اإلمام خروج  توقيت 
أبا  ماخال  ورواهتــا  الطف  وقعة  مؤرخي  عند  اتفاق 
أن  عىل   ،)6( 895م(  282هـ/  )ت  الدينوري  حنيفة 
توقيت اخلروج كان يف يوم الرتوية، وهواليوم الثامن 
من شهر ذي احلجة من سنة 60هـ/679م )7(. وهذا 
ابا حنيفة  ما خال  ذكره هؤالء  ما  اعتامدًا عىل   - اليوم 
 الدينوري )8(، - قد شهد خروج مسلم بن عقيل
استشهاده)9(،  من  واحــد  يوم  بعد  أي  الكوفة،  من 
الوقعة  مؤرخي  أن  أيضًا،  الــدراســة  الحظت  وقــد 
أن  عىل  الكويف،  أعثم  ابن  إال  متفقني  كانوا  ورواهتــا 
املكرمة  مكة  من  خروجه  حني   احلسني اإلمــام 
يف هذا التوقيت مل يكن عىل علم باستشهاد مسلم بن 
مناقشة رواية  هنا  املوضوعية  اقتضت  عقيل)10(، وقد 
 ابن أعثم الكويف التي تشري إىل أن اإلمام احلسني
َعِلَم باستشهاد مسلم بن عقيل قبل خروجه من مكة 
شاهد  بأنه  وأخربه  إليه  وفد  رجل  طريق  عن  املكرمة 
مسلم بن عقيل وهاين بن عروة املذحجي ومها قتيالن 
الكوفة)11(،  القصابني يف  مصلوبان منكَسني يف سوق 

وختالف  مسندة  غري  كوهنا  عن  فضاًل  الرواية  فهذه 
إمجاع الروايات وتأكيدها عىل أن خرب استشهاد مسلم 
ابن عقيل قد وصل إىل اإلمام احلسني عند نزوله 
ثلثي   اإلمام قطع  أن  بعد  أي  الثعلبية)12(،  يف 
الطريق نحوالكوفة)13(، علاًم أهنا تناقض ما ذكره ابن 
َعِلَم باستشهاد   أعثم نفسه من أن اإلمام احلسني
من  الكوفة  إىل  األقرب  الشقوق  ذات  وهويف  مسلم 
الثعلبية)14(، ويف الوقت نفسه فإهنا التتفق مع السياق 
فهي  ولذلك  الطف،  وقعة  ألحداث  املنطقي  الزمني 

رواية ضعيفة ال يمكن البناء عليها.

وعودًا عىل بدء، فهناك جمموعة من الروايات التي 
مكة  من   احلسني اإلمام  خروج  توقيت  تناولت 
تفكيك  الدراسة  ارتأت  وقد  الرتوية،  يوم  يف  املكرمة 
أوالً،  رواهتا  معرفة  بغية  حمتوياهتا،  وحتليل  أسانيدها 
 احلسني اإلمــام  جعلت  التي  األسباب  وحتديد 

خيرج يف هذا التوقيت.

1- ختريج رواية أبي خمنف

أن  والــرجــال،  واملعجامت  الفهارس  كّتاب  ذكر 
األَزدي  خمنف  بن  سليم  بن  حييى  بن  لوط  خمنف،  أبا 
صنف  قد  773م،  ـــ/  157ه سنة  املتوىف  الغامدي 
 ،»)15(احلسني اإلمام  »مقتل  الصيت  ذائع  كتابه 
تزيد  التي  األخــرى  كتبه  مع  الكتاب  هذا  ضاع  وقد 
هذا  ضياع  وطأة  خُيفف  ما  أن  اال  الثالثني)16(،  عىل 
الكتاب، ويبعث األمل يف معرفة أسانيده وحمتواه، أن 
قطعًا ونقوالً كثرية منه موجودة يف تضاعيف املؤلفات 
إذ أعتمد مؤلفوها عىل مروياته يف أخبارهم  املتيرسة، 
مؤلفاهتم  يف  كبريًا  حيزًا  ونالت  الطف،  وقعة  عن 
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موازنة باملؤلفات األخرى التي نقلوا عنها أخبار هذه 
الوقعة، واحتجوا بام رواه، وصار مرجعهم األول يف 
كل ما خيص أخبار وقعة الطف، ومما يظهر من النفول 
املوجودة أن هؤالء قد وصلوا إىل الكتاب املذكور آنفًا 
بن  حممد  بن  وهوهشام  خمنف،  أيب  تلميذ  طريق  عن 
السائب الكلبي املتوىف سنة 204هـ/ 819م)17(، أحد 
عىل  واعتامدًا  العراقية،  اإلخبارية  املدرسة  رواة  أبرز 
األسدي  عيل  بن  أمحد  أبوالعباس  النجايش،  ذكره  ما 
هشامًا  فإن  1058م،  450هـــ/  سنة  املتوىف  الكويف 
محل  كتابًا  وصنف  خمنف،  أيب  َشْيخه  خطى  ترسم  قد 
عنوان كتاب َشْيخه نفسه)18(، وحيتمل جدًا أن هشامًا 
كانت لديه نسخة من كتاب َشيخه ايب خمنف أفاد من 
معلوماته عند تصنيفه لكتابه اآلنف الذكر، غري ان ما 
يثري التساؤل يف هذا املجال، ملاذا اعتمد الطربي وغريه 
من املؤرخني الرواد كتاب هشام، ومل يرجعوا إىل أصل 
نقول  يظهر من  خمطوط أيب خمنف؟؛ ألن هشامًا وكام 
الطربي )ت310هـ( قد أقحم نصوصًا يف أصل هذا 
املخطوط، حتى خيل للقارئ أوالدارس أهنا نصوص 

خمطوط أيب خمنف. 

وعىل َأيِة حال فقد تناول أبوخمنف يف كتابه الضائع 
املكرمة  مكة  من  اإلمام  خروج   »احلسني »مقتل 
أبا  أن  الكتاب،  هذا  من  النفول  وتظهر  العراق،  إىل 
جرت  التي  الثنائية  اللقاءات  إىل  اهتاممه  وجه  خمنف 
بني اإلمام وعدٍد من أبناء الصحابة ُقبيل خروجه 
من مكة املكرمة، وقد أظهرت احلوارات التي ختللت 
هذه اللقاءات عن عزم اإلمام وتصميمه عىل مواجهة 
انحراف السلطة األموية، ويف الوقت نفسه عىل إبعاد 
هذه  وبني  بينه  حمتملة  مواجهة  أية  من  املكرمة  مكة 

يرتددون  ال  األمويني  أن  ُيدرك   كان إذ  السلطة، 
يف انتهاك حرمتها)19(، فضاًل عن حتذير أبناء الصحابة 
بيته  وأهل  حياته  عىل  القرار  هذا  خطورة  من  لإلمام 
العراق؛  اليها يف  يستند  قاعدة  لعدم وجود  وأصحابه 
اذا  إعاقته  يف  يــرتددون  ال  أعوانًا  فيها  لألمويني  ألن 
عليه  واقرتحوا  ملصاحلهم،  هتديدًا  خروجه  شكل  ما 
اخلروج إىل اليمن اذا ما رأى ان وجوده يف مكة املكرمة 
التي  واجلبال  الشعاب  لوجود  حلياته،  هتديدًا  ُيمثل 

تعيق مالحقة األمويني له)20(.

ومّما يستشف من رواية أيب خمنف أيضًا، أن اإلمام 
احلسني يف إجاباته عن تساؤالت أبناء الصحابة، 
هذا  يف  املكرمة  مكة  من  خروجه  أن  عىل  يؤكد  كان 
من  وخشيته  ذلك،  يف  اهلل  الستخارته  إنام  التوقيت، 
اغتياله، وإستحالل حرمة  األموية عىل  السلطة  إقدام 

مكة املكرمة)21(.

ــن كــتــاب مقتل  ــزأة م ــجــت الــنــقــول امل ــرت  ــه أظ
الذي  الوحيد  هواملؤرخ  الطربي  أن   ،احلسني
حفظ سالسل أسانيد هذا الكتاب)22(، وأما البالذري 
فعىل الرغم من نقوله الكثرية منه، فإنه مل يذكر سالسل 
األعم  األغلب  يف  وكان  ماندر،  اال  خمنف  أيب  اسانيد 
التحمل  َألفاظ  وهومن  )قالوا()23(،  تعبري  يستعمل 
منهج  يسلك  وبذلك  اجلمعية،  الصفة  ذات  السندية 
إظهار  منها  يريد  التي  األخبار  أقحام  يف  املؤرخني 
أسلوب  الواقع  يف  وهذا  عدمها،  من  املوثوقية  عنرص 
والتعديل -،  اجلرح  أسلوب -  اعتمد  ما  اذا  ضعيف 
ويف الوقت نفسه يؤرش نقطة سلبية يف منهجه، بمعنى 
أن استعامله هلذا التعبري السندي عىل نحوعام هوإبعاد 
ويف  منه،  مدعومًا  اخلرب  كان  اذا  عام  القارئ  ذهنية 
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الرواية  ملنهج  استعامله  الدليل عىل  يقدم  نفسه  الوقت 
املرسلة)24(.

مقتل  كتاب  من  األخــرى  النقول  خيص  ما  امــا 
احلسني يف املصادر املتيرسة، فإن مؤلفيها اعتمدوا 
دون  من  آنفًا  املذكور  الكتاب  من  الطربي  نقول  عىل 
الوقعة  مؤرخي  من  آخر  قساًم  أن  عىل  إليه،  الرجوع 
كتاب  من  نسخة  بحوزهتم  كانت  نقوهلم  تشري  كام 
فدجموا  الرواية،  أسلوب  اعتمدوا  أهنم  اال  أيب خمنف، 
نقوهلم من الكتاب مع النقول األخرى من الكتب التي 
تناولت أخبار هذه الوقعة مستعملني التعبري السندي 
أسانيد  ستفكك  الدراسة  فإن  ولذلك  )قــالــوا()25(، 

روايات الطربي بغية الوصول إىل رواة أيب خمنف. 

 ،كشفت نقول الطربي من كتاب مقتل احلسني
 أن أبا خمنف اعتمد يف توقيت خروج اإلمام احلسني
نقلوا  روايات شيوخه، وهؤالء  املكرمة عىل  مكة  من 
اإلمــام  صحبوا  رواة  من  ــا:  إم الطف  وقعة  أخبار 
احلسني يف أثناء مسريته إىل العراق، وشاركوا يف 
زمانيًا  قريبني  كانوا  رواة  أومن  الطف،  وقعة  أحداث 
ومكانيًا من أحداثها، وهذا - بال ريب - ُيعزز القيمة 
التارخيية ملرويات أيب خمنف إىل احلّد الذي جيعل منها 

معلومات شاهد عيان.

أربع  اخلروج  توقيت  عن  الطربي  نقول  تضمنت 
روايات بأسانيد خمتلفة هي:

بن  الصعقب  حدثني  خمنف:  أيب  عن  هشام  قال 
زهري)26(.

قال أبوخمنف: وحدثني احلارث بن كعب الوالبي، 
عن عقبة بن سمعان)27(.

حّية:  أيب  بن  حييى  أبوجنّاب  قال  أبوخمنف:  قال 
عن عدي بن حرملة األسدي، عن عبد اهلل بن ُسليم 

واملذري بن املشعل األسديني، قاال)28(:

قال أبوخمنف: عن أيب سعيد العقييص، عن بعض 
أصحابه)29(.

 املالحظ عىل هذه األسانيد، أهنا منفردة ومرسلة، 
جلأ فيها أبوخمنف إىل شيوخه املبارشين هبدف الوصول 
السلسلة  ففي  السندي(،  )القطب  األول  الراوي  إىل 
السندية األوىل التي عىل ما يظهر ان الطربي رجع إىل 
تلميذ أيب خمنف، هشام بن حممد بن السائب الكلبي، 
فإن املتابعة للسالسل السندية املشاهبة يف نقول الطربي 
تشري إىل حذف اسم الراوي األول )القطب السندي( 
الذي زّود شيخ أيب خمنف، الصعقب بن زهري، وهوعىل 
بن  أوعون  األَزدي)30(،  مسلم  بن  مُحّيد  إما:  االرجح 
أيب ُجحيفة)31(، والنعلم عىل وجه التحديد ما اذا كان 
أبوخمنف قد ّتسهُل يف هذا السند، أم أن هشامًا أوالطربي 
اخترصا السند وحذفا اسم الراوي األول!، وعىل أية 
هوالصعقب  خمنف،  أبا  حدث  الذي  فالشيخ  حال، 
املتيرسة  املصادر  به  تعّرف  مل  الشيخ  وهذا  زهري،  ابن 
زهري  بن  أخوالعال  أنه  هي  واحــدة  معلومة  خال  ما 
حمدثي  أحد  األزدي،  ُسليم  بن  زهري  بن  اهلل  عبد  ابن 
الكوفة)32(، وهذا يعني أن الصعقب بن زهري أزدي، 
كويف النشأة واملسكن، حُتتمل وفاته قبل هناية النصف 
األول من القرن الثاين اهلجري/ الثامن امليالدي، واما 
أزدي  ترمجته  مصادر  تشري  فهوكام  مسلم،  بن  مُحّيد 
األنتامء، كويف النشأة واملسكن)33(، روى أحداث وقعة 
املصادر  من  يستشف  إذ  عيانية،  مشاهدة  عن  الطف 
أحداثها)34(،  بعض  وروى  الوقعة،  شهد  أنه  املتيرسة 
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عيل  ابنه  قاتيل  عىل   احلسني اإلمام  دعاء  والسّيام 
األكرب، حيث نقل الطربي بسنده عن أيب خمنف، 
أذين  »سامع  نصه:  ما  قال  األَزدي  مسلم  بن  محّيد  ان 
ياُبنّي،  قتلوك  قومًا  اهلل  قتل  وهويقول:  احلسني،  من 
ما أجرأهم عىل الرمحن، وعىل انتهاك حرمة الرسول، 
عىل الدنيا بعدك العفا)35(«، فضاًل عن ذلك فإن مُحّيد 
ابن مسلم األَزدي كام يقول هو: من أصدقاء عمر بن 
وقعة  يف  األمويني  عسكر  قائد  وقــاص  أيب  بن  سعد 
الوقعة)36(،  انتهاء  بعد  مبارشة  به  التقى  وقد  الطف، 
واما عون بن ايب ُجحيفة، فهوعون بن وهب بن عبد 
اهلل السوائي العامري)37(، كويف النشأة واملسكن، تويف 
والية  أخريات  يف  وقيل  734م)38(،  116هـــ/  سنة 
بحدود  أي  العراق،  عىل  القرسي  اهلل  عبد  بن  خالد 
سنة 125هـ/ 742م)93(، وهوابن الصحايب وهب 

)أبوُجحيفة( املتوىف سنة 74هـ/ 693م )40(.

أما يف السند الثاين، فإن أبا خمنف جلأ أيضًا إىل أحد 
الوالبي)41(،  بن كعب  املبارشين وهواحلارث  شيوخه 
بن  عيل  اإلمــام  أصحاب  ومن  األزد)42(،  والبة  من 
ترمجته  مصادر  من  ُيستشف  ومّمــا   ،)43(احلسني
أوأنه  الوقعة  شهد  إما:  أنه  عنه  الــواردة  واإلشــارات 
يف  مشاركته  عن  فضاًل  ومكانيًا،  زمانيًا  منها  قريب 
الطربي  ينقل  إذ  الثقفي،  ُعبيد  أيب  بن  املختار  حركة 
كعب  بن  احلارث  عن  خمنف  أيب  عن  بسند  تارخيه  يف 
نصه  مــا  685م  66هــــ/  سنة  حـــوادث  يف  الوالبي 
اجلعد  أيب  بن  والنعامن  مسلم  بن  ومحّيد  أنا  »خرجت 
معه  وخرجنا  داره،  يف  فآتيناه  خرج،  ليلة  املختار  إىل 
الوالبي  زّود  الذي  الشيخ  وأما   ،»)44( عسكره...  إىل 
 احلسني ــام  اإلم خــروج  عن  املعلومات  ببعض 

من مكة املكرمة باجتاه العراق، فهوراوية الطف عُقبة 
ابن ِسمعان، موىل الرباب بنت امرئ القيس الكلبية، 
سكينة)45(،  ابنته  وأم   احلسني اإلمـــام  ــة  زوج
وهوأحد الذين صحبوا اإلمام من املدينة املنورة 
جانب  واىل  العراق)46(،  إىل  ومنها  املكرمة،  مكة  إىل 
فهوالناجي  املتيرسة،  املصادر  عىل  واعتامدًا  كله،  ذلك 
الوحيد من أصحاب اإلمام يف وقعة الطف)47(، 
سعد  بن  عمر  أن  خمنف،  أيب  عن  الطربي  نقل  حيث 
بعد انتهاء وقعة الطف أخذ عقبة بن ِسمعان، وقال له: 
»من أنت؟، قال: أنا عبد مملوك، فخىل سبيله، فلم ينْج 

أحد غريه)48(«.

شيخه  عىل  أبوخمنف  اعتمد  الثالث،  السند  ويف 
األسدية  الــروايــة  إىل  الوصول  يف  حييى  جنّاب  أيب 
 احلسني اإلمام  خروج  توقيت  عن  تتحدث  التي 
مسريته  جوانب  بعض  عن  نفسه  الوقت  يف  وتكشف 
كام  وابوجنّاب  أحــداث،  من  رافقها  وما  العراق  إىل 
تشري مصادر ترمجته، حييى بن أيب حّية )واسمه حيّي(، 
سنة  تويف  واملسكن،  النشأة  كويف  النسب،  وهوكلبي 
أغلب  عند  الرواية  وهوموثوق  764م)49(،  147هـ/ 
علامء احلديث )50(، وأما الشيخ الذي روى من طريقه 
فهو، عدي بن حرملة األسدي، وهذا الراوي كام يظهر 
أحد الرواة القبليني، روى عن طريق راويني من قبيلة 
أسد، مها: عبد اهلل بن ُسليم واملذري بن املشعل، وكانا 
قد قدما من الكوفة اىل مكة املكرمة إلداء مناسك احلج 
يف السنة نفسها التي خرج فيها اإلمام احلسني إىل 
مجع  الذي  اللقاء  فحوى  عىل  اطلعا  وقد  العراق)51(، 
اإلمام مع عبد اهلل بن عباس يف يوم الرتوية، أي 
قبل خروج اإلمام بقليل، وقد نقال ما دار يف هذا 
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 باإلمام باللحاق  ومها  حجهام  أمتا  ثم  اللقاء)52(، 
نقول  املكرمة)53(، وقد كشفت  بعد خروجه من مكة 
الطربي من طريق أيب خمنف، أن الراويني األسديني قد 
اإلمام من مكة  الذي سلكه  نفسه  الطريق  سلكا 
األحداث  من  عدد  عن  وكشفا  العراق،  إىل  املكرمة 
التي جرت يف أثناء مسري اإلمام، وتعقبهام لرجل 
الذي  الطريق  وسلك  الكوفة  من  قدم  أسد  قبيلة  من 
بن  مسلم  باستشهاد  أخربمها  وقد   ،اإلمام سلكه 
اإلمام  إىل  اخلرب  هذا  نقال  وقد  الكوفة)54(،  يف  عقيل 
عند نزوله يف الثعلبية)55(، واىل جانب ذلك، فاهنام كانا 
يزيد  بن  باحلر  لقائه  عند   اإلمام من  قريبني  أيضًا 
الرياحي يف منطقة )ذوُحُسم()56(، ويظهر من النقول 
عىل  اشــارا  اللذان  مها  األسديني  الراويني  أن  أيضًا، 
اإلمام باختيار )ذوُحُسم( ُقبيل وصول األمويني 

إليها)57(.

أما السند الرابع، فّمام يظهر من نقول الطربي من 
كتاب مقتل اإلمام احلسني أليب خمنف، أن األخري 
عىل األكثر قد تّسهل يف هذا السند، فلم يذكر الشيوخ 
العقيىص،  سعيد  أيب  عن  طريقهم  من  روى  الذين 
فاألخري كام يرد يف مصادر ترمجته اسمه دينار ويكنى 
لشعر  أوعقيىص  عقيصا  ويلقب  ســعــيــد)58(،  بــأيب 
اإلمام  أصحاب  من  النسب)60(،  وهومتيمي  قاله)59(، 
عيل بن أيب طالب)61(، وكذلك اإلمامني احلسن 
وقع  قد  التباسًا  فإن  أيضًا،  يظهر  ومما   ،واحلسني
أويف  آنفًا  املذكور  الكتاب  من  الطربي  نقول  يف  إما 
سند ايب خمنف نفسه؛ ألن أبا سعيد العقيىص )عقيصا( 
 ،احلسني ــام  اإلم أصحاب  من  مرتمجيه  بإمجاع 
طريق  عن  أصحابه  من  عدد  طريق  من  روايته  وأن 

السند  أن  جدًا  وحيتمل  نظر،  فيها  مسألة   اإلمام
الطربي  نقول  أم  نقول أيب خمنف  قد تعرض سواء يف 
عن  روى  هومن  خمنف  أبا  ألن  وتأخري؛  تقديم  إىل 
ومما  )عقيصا(،  عقيىص  سعيد  أيب  طريق  من  أصحابه 
يؤكد صحة هذا االستنتاج ما ذكره ابن قولويه القمي، 
جعفر بن حممد )ت 368هـ/ 978م()62( حيث أورد 
الطربي  نقلها  التي  الرواية  مضمون  من  قريبة  رواية 
من طريق أيب خمنف، ولكن من سند آخر، تؤكد أن أبا 
اإلمام  حوار  سمع  هوالذي  )عقيصا(  عقيىص  سعيد 
احلسني مع عبد اهلل بن الزبري يف مكة املكرمة)63(، 
من  الطربي  نقول  يف  ورد  كام  أصحابه  بعض  وليس 

كتاب أيب خمنف)64(.

2- ختريج رواية أبن أعثم الكويف

الكويف عن وقعة  أعثم  ابن  لرواية  الدارس  تواجه 
الرغم  عىل  الرواية  فهذه  متعددة،  إشكاليات  الطف 
من اعتامدها عىل كتاب مقتل اإلمام احلسني أليب 
كتب  من  نقوالً  تقحم  عدة  أحيان  يف  أهنا  إال  خمنف، 
أخرى يف حمتوى نقوهلا من هذا الكتاب املذكور آنفًا، 
رواية  الكويف  أعثم  ابن  رواية  بأن  انطباعًا  يعطي  مما 
جديدة، وهذا يتأكد عند عقد أي موازنة بني نقول ابن 
الطربي منه، ومثال  املذكور ونقول  الكتاب  أعثم من 
لقاء  عن  الكويف  أعثم  ابن  أوردها  التي  الرواية  ذلك 
املكرمة  مكة  من  خروجه  ُقبيل   احلسني اإلمــام 
مع عبد اهلل بن عباس، فهي رواية أيب خمنف يف سداها 
وشحمتها، وأن مل يرصح بإسنادها اليه، وعند موازنة 
الطربي،  تاريخ  هلا يف  القريبة  الرواية  مع  الرواية  هذه 
هذه  حمتوى  يف  أقحم  قد  الكويف  أعثم  ابن  أن  نجد 
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الرواية معلومة مل ترد يف مجيع النقول املتيرسة من كتاب 
مقتل احلسني أليب خمنف، سواٌء يف كتاب الطربي 
يف  عباس  البن  كالم  يف  ترد  املعلومة  وهذه  غريه،  أم 
باملسري  لثني اإلمام احلسني عن عزمه  حماولة منه 
إىل العراق، إذ يقول ما نصه »وأنك تعلم أنه بلد )يقصد 
العراق( قد قتل فيه أبوك، واغتيل فيه أخوك، وقتل فيه 
ابن عمك، وُبويع يزيد بن معاوية وعبيد اهلل بن زياد 
يف البلد ُيعطي وُيفرض)65(« فهذا الكالم يؤكد رواية 
ابن أعثم - التي سبقت اإلشارة اليها- والتي تزعم أن 
اإلمام كان عىل علم باستشهاد مسلم وهويف مكة 
املكرمة)66(، يف حني أن مجيع النقول املتيرسة من كتاب 
دار  وما  عباس  بابن   اإلمام لقاء  عن  خمنف  أيب 
فيه من حوار مل يرد فيه ال من قريب وال من بعيد أي 
مسلم  استشهاد  خيص  فيام  عباس  ابن  لسان  عن  قول 
الكوفة)67(،  إىل  زياد  بن  اهلل  عبيد  ووصول  عقيل  ابن 
فضاًل عن ذلك، فإن ابن أعثم الكويف ُيشري إىل كتاب 
آخر ورد إىل اإلمام من املدينة املنورة وحتديدًا من 
بن عقيل  استشهاد مسلم  فيه  يؤكد  العاص  بن  سعيد 
العاص  بن  تراجم سعيد  الكوفة)68(، واعتامدًا عىل  يف 
يف املصادر املتيرسة، فإنه تويف سنة 53هـ/ 672م)69(، 
أوسنة 59هـ/ 678م)70(، ولذلك فإن رواية ابن أعثم 
 الكويف يف هذا اجلانب من مسرية اإلمام احلسني
بإجتاه العراق الُيعتد هبا، واما من ناحية توقيت خروج 
وأسباب  العراق،  إىل  املكرمة  مكة  من   اإلمام
توقيت هذا اخلروج، فهي تتفق مع الروايات األخرى 
يف حتديد يوم اخلروج وهويوم الرتوية)71(، وتتفق جزئيًا 
بأن أسباب هذا اخلروج إنام الستخارة اإلمام هلل 

)عز وجل( يف ذلك)72(.

3- ختريج رواية الشيخ املفيد )ره(:

تأييده  املقاتل  ُكتب  من  املفيد  الشيخ  نقول  تؤكد 
الرأي الذي أمجع عليه مؤرخووقعة الطف ورواهتا فيام 
العراق  املكرمة إىل  خيص خروج اإلمام من مكة 
يف يوم الرتوية)73(، إال أنه واعتامدًا عىل نقوله هذه، فإنه 
حيدد سببًا آخر لتوقيت اخلروج من مكة املكرمة يف هذا 
اليوم، وهوخمافة اإلمام من أن ُيقبض عليه يف مكة 

املكرمة، وينفذ إىل يزيد بن معاوية يف دمشق)74(.

الروائي  املنهج  سلك  قد  املفيد  الشيخ  كان  وإذا 
املرسل اخلايل من اإلسناد إال ما ندر يف كتابه )اإلرشاد( 
عىل نحوعام، ووقعة الطف عىل نحوخاص، فإنه ُيشري 
يف مقدمة حديثه عن هذه الوقعة إىل اسمي راويني نقل 
هشام  األول:  الوقعة،  تلك  عن  أخباره  طريقهام  من 
اإلشارة  سبقت  الذي  الكلبي،  السائب  بن  حممد  ابن 
واآلخر:   ،)75(»احلسني اإلمــام  »مقتل  كتابه  إىل 
سيف  أيب  بــن  حممد  بــن  عــيل  احلسن  أيب  املــدائــنــي، 
املتوىف سنة 225هـ/ 838م)76(،  اإلخباري  السمري 
كتابًا  صنف  قد  الطويس  الشيخ  عىل  اعتامدًا  واألخري 
بعنوان »مقتل احلسني بن عيل)77(« وحُيتمل جدًا 
أن نسخة من هذا الكتاب كانت بحوزة الشيخ املفيد، 
مقدمة  يف  املدائني  مؤلفه  إىل  إشارته  ذلك  ُيرجح  ومّما 
سببًا  ذكره  فضاًل عن  الطف،  وقعة  أخبار  حديثه عن 
يوم  يف   احلسني اإلمــام  خروج  توقيت  عن  آخر 
الرتوية مل يرد يف كتاب أيب خمنّف وال يف كتاب تلميذه 

هشام الكلبي، وهوعىل األكثر من كتاب املدائني.
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4- ختريج رواية ابن طاووس )ره(:

قتىل  يف  )اللهوف  كتابه  يف  طــاووس  ابــن  أورد 
الطفوف(، روايتني مسندتني عن توقيت خروج اإلمام 
الرتوية، األوىل:  املكرمة يف يوم  احلسني من مكة 
من طريق معمر بن املثنى، وهومعمر بن املثنى التيمي 
سنة  واملتوىف  عبيدة،  بــأيب  املكنى  بــالــوالء،  القريش 
211هـ/ 816م)78(، وتشري هذه الرواية إىل أن سبب 
عن  أخبار  لــورود  انام  الرتوية  يوم  يف  اإلمــام  خروج 
قدوم عمر بن سعد بن أيب وقاص يف جند كثيف لقتاله 
وهويف مكة املكرمة)79(، ومما يظهر فإن هذه الروايات 
ختالف إمجاع مؤرخي وقعة الطف ورواهتا وتأكيدهم 
التوقيت كان يف الكوفة  عىل أن عمر بن سعد يف هذا 
أن  إال  الرّي،  بتوليته عىل  زياد  بن  اهلل  عبيد  أمر  ينتظر 
املستنفر  األموي  العسكر  قيادة  عليه  إشرتط  األخري 
فإن  والواقع  الكوفة)80(،  باجتاه  اإلمام  مسري  إلعاقة 
هذه الرواية ضعيفة واليمكن البناء عليها، فضاًل عن 

عدم اتفاقها مع السياق الزمني لوقعة الطف.

كتاب  من  يذكر  كام  فكانت  الثانية:  الرواية  اما 
يزيد،  بن  عمر  بن  احلسني  بن  ألمحــد  ــل)81(«  ــ »أص
جعفر،  بــأيب  املكنى  عمر  بن  احلسني  بن  وهــوأمحــد 
من  واملسكن،  النشأة  وهوكويف  بالصيقل،  وامللقب 
 ،)82(الصادق حممد  بن  جعفر  اإلمــام  أصحاب 
أراد  التي  الليلة  يف   احلسني اإلمام  أن  إىل  وتشري 
اخلروج يف صبيحتها من مكة املكرمة التقى بأخيه حممد 
املكي  احلرم  يف  اإلقامة  منه  طلب  الذي  احلنفية،  ابن 
 اإلمام جواب  وكان  الكوفة،  إىل  اخلروج  وعدم 
يف  معاوية  بن  يزيد  يغتالني  أن  خفت  قد  أخي  »يا 

احلرم، فأكون الذي يستباح به ُحرمة هذا البيت«)83(، 
وهذه الرواية ختالف أيضًا امجاع مؤرخي وقعة الطف 
ورواهتا فيام خيص لقاء اإلمام احلسني بأخيه حممد 
ابن احلنفية، فهذا اللقاء واعتامدًا عىل املصادر املتيرسة 
جرى يف املدينة املنورة قبل نحوأربعة أشهر من مسري 
بن  حممد  أن  عن  فضاًل  الــعــراق)84(،  إىل   اإلمام

احلنفية يف هذا الوقت كان يف املدينة املنورة)85(.

5- ختريج رواية اجمللسي )ره(:

أورد الشيخ املجليس، حممد بن باقر )ت 1111هـ/ 
رآها  إنه  قال:  رواية  األنوار  بحار  كتابه  يف  1699م( 
إىل  ــارة  اإلش غري  من  امُلــعــتــربة)86(،  الكتب  بعض  يف 
عنواناهتا، تشري إىل أن يزيد بن معاوية أرسل عمر بن 
سعيد بن العاص يف عسكر عظيم وواله أمرة موسم 
 احلج، وقد طلب منه أن يقبض عىل اإلمام احلسني
رسًا، وأن مل يتمكن منه يقتله غيلًة، واىل جانب ذلك، 
ثالثني  السنة  تلك  يف  احلُجاج  مع  دّس  قد  يزيد  فإن 
 رجاًل من شياطني بني أمية، وأمرهم بقتل اإلمام
عىل أي حال أتفق، وملا علم اإلمام بذلك، حّل إحرام 

ُه عمرة مفردة)87(. احلج، وجعل َحجَّ

والواقع، فإن نقول الشيخ املجليس فيام خيص توقيت 
خروج اإلمام من مكة املكرمة ُتثري تساؤالً؛ ألهنا 
فيام  املفيد  الشيخ  رواية  تقرتب من مضمون  من جهة 
مكة  يف   اإلمام اعتقال  عىل  األمويني  عزم  خيص 
أخرى  جهة  ومن  دمــشــق)88(،  إىل  وإرساله  املكرمة 
أغتيال  خيص  فيام  طــاووس  ابن  نقول  مضمون  مع 
اإلمام وإستحالل دّمه يف البيت احلرام)89(، فهل 
ياترى أن كتايّب الشيخني املفيد وابن طاووس من ضمن 
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الكتب التي نقل منها الشيخ املجليس من غري اإلشارة 
إىل عنوانيهام ؟، ام إنه ترصف بروايتيهام وأضاف اليهام 
إنه  أم  بحوزته؟،  كانت  كتب  من  أخرى  معلومات 
نقل حرفيًا نصوص كتب أخرى مل تسلم من عاديات 
الزمان؟، وهذا احتامل بعيد؛ ألن الشيخ املجليس يعّد 

من املؤرخني املتأخرين.

املجليس  الشيخ  نقول  فإن  كله،  ذلك  جانب  واىل 
األموية  السلطة  بأن  زعم  الذي  الشخص  إىل  تشري 
املكرمة،  مكة  يف   اإلمام اغتيال  مهمة  به  أناطت 
وهوعمروبن سعيد بن العاص املعروف بـ )باألشدق(
املتيرسة  املصادر  عىل  اعتامدًا  ذكر  األخري  وهذا   )90(

اخلروج   احلسني اإلمام  بنية  علم  عىل  كان  الذي 
الذي  املكرمة، ومّما يؤكد ذلك كتاب األمان  من مكة 
ُبعيد   اإلمام إىل  سعيد  بن  حييى  أخيه  مع  َأرسله 
ما  الكتاب  هذا  يف  ورد  إذ  املكرمة،  مكة  من  خروجه 
نصه »بسم اهلل الرمحن الرحيم، من عمروبن سعيد إىل 
ُيرصفك  أن  اهلل  أسال  فأين  بعد،  اما  عيل،  بن  احلسني 
قد  أنك  بلغني  ُيرشدك؛  ملا  هيديك  وأن  يوبقك،  عاّم 
الشقاق،  من  باهلل  أعيذك  وإين  العراق،  إىل  توجهت 
عبد  اليك  بعثت  وقد  اهلالك،  فيه  عليك  أخاف  فإين 
فإن  معهام،  إيّل  فأقبل  سعيد،  بن  وحييى  جعفر  بن  اهلل 
لك،  اجلوار  وحسن  والرّب  والصلة  األمان  عندي  لك 
اهلل عيّل بذلك شهيد وكفيل، ومراٍع ووكيل؛ والسالم 

عليكم)91(«.

والــقــراء عىل  الــدارســني  من  ــدٌد  ع يعرتض  وقــد 
عبد  بإمالء  أنه  أساس  عىل  الكتاب  هبذا  االحتجاج 
اال  االعــرتاض،  هذا  وجاهة  ومع  جعفر)92(،  بن  اهلل 
رصاحــًة،  مضمونه  عىل  سعيد  عمروبن  موافقة  أن 

جعفر  بن  اهلل  عبد  مع  سعيد  بن  حييى  أخيه  وإرســال 
إىل اإلمام احلسني يّعد دلياًل مقنعًا عىل علمه أوالً 
وعدم  املكرمة،  مكة  من  اخلروج  من   اإلمام بنية 
مضايقته فيها حلني خروجه منها ثانيًا، ومّما يؤكد ذلك 
رجال  بصحبة  أخرى  مرة  حييى  ألخيه  إرساله  أيضًا، 
من   اإلمام لثني  السياط  حيملون  مسلحني  غري 
مواصلة مسريه باجتاه العراق)93(، حيث دارت مناوشة 
ومواصلة  معه  ومن  حييى  برجوع  انتهت  بالسياط 

اإلمام مسريه إىل العراق)94(.

ثانيًا: رواية املسي باجتاه الكوفة

اإلمام  أن  عىل  ورواهتــا  الطف  مؤرخووقعة  أمجع 
طريق  سلك  قد  نحوالكوفة  مسريه  يف   احلسني
)مكة املكرمة - الكوفة( أوما يعرف بطريق احلج)95(، 
اليسري  ومن  األموية،  للسلطة  معروف  وهوطريق 
جتاوز  أن  ترى  الذي  املسلك  يف  وإيقافه  تعقبه  عليها 
عىل  مبارشًا  خطرًا  يشكل  قد  له   احلسني اإلمام 
أوعىل  نحوخاص  عىل  والعراق  الكوفة  يف  سلطتها 
اإلسالمية  العربية  الدولة  أنحاء  يف  املركزية  سلطتها 
عىل نحوعام، مما ُيثري تساؤالً يف غاية األمهية وهوملاذا 
الطريق رغم خطورته  املسري يف هذا   أرص اإلمام
قبل  بعث  قد  ياترى  فهل  أهله وأصحابه،  عليه وعىل 
ذلك  بعد  ُأخرب  ثم  الطريق،  له  يستطلع  من  خروجه 
مجاعة  يبعث  كان   أوأنه فيه؟،  السري  بإمكانية 
يتحرك  ثم  ومن  مسلكًا،  مسلكًا  الطريق  له  تستطلع 
مسلم  وجــود  أن  رأى   أنه أم  ذلــك؟،  وفق  عىل 
الكوفة ربام أضعف موقف األمويني يف  ابن عقيل يف 
العراق، ثم إن الفرصة سانحة أمامه للمسري إىل هدفه 
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بالنسبة  مبدئية  املسألة  ان  أم  وهو)الكوفة(؟،  الرئيس 
ملواجهة  اإلصــالح  لــواء  حامل  بوصفه   لإلمام
عىل  احلجة  والقاء  املستبدة  األموية  السلطة  انحراف 
األمة بوجوب اسقاط هذه السلطة املنحرفة والرجوع 
إىل مبادئ الدين اإلسالمي احلنيف الذي ارسى دعائمه 

جده رسول اهلل جعلته الخيشى هذه السلطة؟.

نجد  مل  آنفًا  املذكورة  التساؤالت  فإن  والواقع، 
مسري  عن  املتيرسة  املــرويــات  يف  مقنعة  إجابات  هلا 
ذات  كانت  غالبيتها  ألن  الكوفة؛  باجتاه   اإلمام
طابع رسدي روائي، فضاًل عن تركيزها عىل احلوارات 
التي دارت بني اإلمام واألشخاص الذين التقى 
ومع  آنفًا)96(،  املذكور  الطريق  يف  مسريه  أثناء  يف  هبم 
هذا  يف  الثغرة  هذه  سد  وبغية  احلالية  فالدراسة  ذلك 
من   اإلمام مسري  عن  برواية  ستستعني  اجلانب 
بعد ورود األخبار عن  املكرمة  اىل مكة  املنورة  املدينة 
مقاليد  يزيد  ابنه  وتــويل  سفيان  أيب  بن  معاوية  وفــاة 
أيب  بن  عتبة  املدينة  وايل  من  األخري  وطلب  احلكم، 
سفيان عىل أخْذ البيعة له قرسًا من أبناء كبار الصحابة 
نحوخاص،  عىل   احلسني واإلمــام  هبا،  املقيمني 
الطف  وقعة  عن  الطربي  نقول  يف  ترد  الرواية  وهذه 
 اإلمام أن  اىل  تشري  حيث  خمنف،  أيب  طريق  من 
من  الرغم  عىل  اواألعظم)97(،  الرئيس  الطريق  سلك 
حتذير أصحابه وأهله برتكه ووجوب املسري يف الطريق 
تزامن  الذي  الزبري)98(،  بن  اهلل  عبد  الفرعي كام صنع 
عىل  ذلك  ُيدلل  إذ   ،اإلمام خروج  مع  خروجه 
خيشى  يكن  مل  املباركة  هنضته  انطالق  ومنذ   أنه
بكل  مواجهتها  عىل  عازمًا  وكــان  األموية،  السلطة 
عزيمة وشجاعة وإقدام عىل الرغم من معرفته بام متلكه 

ثورته،  إلجهاض  ومهيأة  مدربة  عسكرية  قوى  من 
يف  تتوان  مل  التي  الكبرية  املادية  إمكانياهتا  عن  فضاًل 
استعامهلا اذا ما رأت رضورة هلا، وما اختياره للطريق 
املكرمة  ومكة  املنورة  املدينة  بني  )األعظم(  الرئيس 
لثورته،  السامية  بالغايات  ثقته  عىل  واضح  دليل  إال 
بني  الرئيس  للطريق  اختياره  مستغربًا  فليس  ولذلك 
مكة املكرمة والكوفة؛ ألن املسألة لديه مبدئية، وغايته 
واضحة، وأهداف ثورته معلنة لألمة بوجوب مواجهة 
االنحراف احلاصل فيها من جراء تسلط أرسة مستبدة 

عىل مقاليد األمور فيها.

ومن باب العود عىل بدء، فهناك ثالث جمموعات 
الكوفة،  باجتاه   اإلمام مسري  تناولت  مصدرية 

ويمكن تقسيمها عىل وفق اآليت:

األوىل:  روايتان،  الواقع  العراقية، وهي يف  الرواية 
النقول  عىل  اعتامدًا  الرواية  وهذه  خمنف،  أيب  روايــة 
املجتزأة منها يف املؤلفات املتيرسة تعّد أساس املجموعة 
املصدرية األوىل؛ العتامد جّل مؤرخي الوقعة ورواهتا 

عليها)99(.

وَأما الرواية الثانية، فهي رواية منتقاة من أشخاص 
كانوا قريبني من أحداث املسري، وهي رواية عسكرية 

تعبوية.

بن  احلكم  بن  عوانة  رواية  وهي  الشامية،  الرواية 
763م)100(،  147هـــ/  سنة  املتوىف  الكلبي،  عياض 
قد  الطف  وقعة  مؤرخي  أن  جدًا  املحتمل  من  التي 
وبني  معاوية  »ســرية  الضائع  كتابه  من  إما  نقلوها 
ذكرمها  اللذين  »التاريخ«  اآلخر  الضائع  أمية«أوكتابه 
الرواية اعتامدًا عىل  النديم يف فهرسته)101(، وهذه  ابن 
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معلومات  والتقدم  جدًا  مقتضبة  مضموهنا  فحوى 
معلومة  ماخال  املسري  خيص  فيام  منها  اإلفــادة  يمكن 
واحدة عن لقاء اإلمام احلسني بالشاعر الفرزدق 

يف احدى مسالك الطريق املذكور آنفًا)102(.

حممد  ــن  ب جعفر  اإلمـــام  إىل  املنسوبة  الــروايــة 
الصادق، وهذه الرواية كام ترد يف سلسلة أسانيد 
وهوعاّمر  أصحابه  أحــد  طريق  من  تــروى  الطربي 
أيب  بن  عامر  ترامجه،  يف  يرد  كام  وأسمه  الُدهني)103(، 
معاوية )وأسم أيب معاوية خباب( بن عبد اهلل الُدهني، 
النشأة  وهوكويف  بجيلة)104(،  قبيلة  من  بطن  و)دهن 

واملسكن، تويف بحدود سنة 140هـ/ 757م)105(. 

الشديد،  اقتضاهبا  الرواية  هذه  عىل  يالحظ  وممّا 
اقحام  عن  فضاًل  مضطربة،  احلدثي  نسيجها  وبنية 
الروائي  األصل  مع  التنسجم  شاذة  بنصوص  أصلها 
اثنان  خيتلف  ال  طريق  من  منقولة  بوصفها  ألصلها 
القطب  أن  والسّيام  يقول  فيام  والــوثــوق  صدقه  يف 
قد  الطربي  نقول  تشري  كام  الُدهني(  )عامر  السندي 
مقتل  عن  حُيدثه  أن   الصادق اإلمــام  من  طلب 
فيه()106(، فضاًل عن  كأنه حارض   اإلمام احلسني
تنسجم  الرواية ال  فإن عددًا من نصوص هذه  ذلك، 
الروايات  مع  موازنة  الطف  وقعة  أحداث  واقعية  مع 
األخرى املتيرسة وقد نوه املؤرخ الطربي عىل ضعف 
ذكر  فإنه  أبوخمنف  »وأما  نصه  ما  بقوله  احلدثية  بنيتها 
من قصة مسلم بن عقيل وشخوصه إىل الكوفة ومقتله 
أيب  عن  الدهني،  عاّمر  خرب  من  وأتم  أشبع  هي  قصة 
جعفر الذي ذكرناه)107(، وهنا المندوحة من اإلشارة 
إىل أن مجيع األصول املتيرسة من تاريخ الطربي حينام 
هي  له  كنية  تذكر  فإهنا   الصادق اإلمام  إىل  تشري 
التحديد كيف  )أبوجعفر()108(، وال نعرف عىل وجه 

تسللت )أبو( إىل أسم )جعفر( لتكون كنية، وفيام إذا 
كان ذلك من الطربي كام يرد يف سالسل أسانيد رواته، 
الثاين تبدوأكثر  أم نساخ كتابه؟، مع أن كفة األحتامل 

ترجيحًا.

والواقع، فإن املجاميع املصدرية الثالث عىل الرغم 
ممّا أخذ عىل رواهتا يف التساؤالت املذكورة آنفًا، إال أهنا 
قدمت معلومات يف غاية األمهية عن اخلطط العسكرية 
يف   اإلمام مسري  إلعاقة  األمويون  وضعها  التي 
مسالك طريق مكة املكرمة - الكوفة)109(، فضاًل عن 
اهلل  عبيد  العراق  وايل  اختذها  التي  األخــرى  التدابري 
اإلمام من خالل  مراقبة مسري  زياد سواء يف  ابن 
القوات  نرش  اويف  الطريق  طول  عىل  املنترشة  عيونه 
بكل  الكوفة  تربط  التي  الطريق  أوعقد  مفاصل  عند 
من مكة املكرمة والبرصة وبالد الشام للحيلولة دون 
وصول اإلمام إىل الكوفة أوالً)110(، وملنع الناس 
عىل  املعلومات  تقترص  ومل  ثانيا)111(،  به  االتصال  من 
اجلوانب العسكرية إنام شملت اإلجراءات االحرتازية 
أتباع  كاعتقال  الكوفة  يف  ــوايل  ال هــذا  اختذها  التي 
أخرى  أعداد  وإجبار  وقتلهم   اإلمام ومنارصي 
عىل اخلروج لقتاله، واعالن حالة االستنفار القصوى 
خالل  من  أخــرى  أعــداد  واستاملة  الكوفة)112(،  يف 
كله  ذلك  رافق  وقد  وغريها)113(،  باألموال  اغرائهم 
 اإلمام ثورة  تشويه  بقصد  تضليلية  إعالمية  محلة 
املمثلة  الرشعية  عىل  خروج  وكأنه  خروجه  وتصوير 
بنية  يف  خطريًا  ــًا  رشخ ــدث  أح ممـّـا   ،!! يزيد  بحكم 

املجتمع الكويف)114(.

انامزت الرواية العراقية األوىل بنسيج روائي حدثي 
احلقائق  من  كثريًا  نصوصها  وتضمنت  متامسك، 
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ملسالك  الدقيقة  تفصيالهتا  عن  فضاًل  التارخيية، 
طريق مكة املكرمة - الكوفة، والزمن الذي استغرقه 
التي  واألحــداث  نحوكربالء،  مسريه  يف   اإلمام
رافقت املسري، ممّا جعلها الرواية األوىل ألحداث وقعة 
الطف، حيث اعتمدها املؤرخون الرّواد يف مؤلفاهتم، 
شهادات  َأهنا  عىل  نصوصها،  من  كثري  مع  وتعاملوا 
يف  برواهتا  االحتجاج  عن  فضاًل  املسري،  عن  عيانية 
اإلمام  ُزعم عن طلب  فيام  األحيان والسّيام  من  عدد 
لقاء  الطريق  مسالك  يف  اعرتاضه  بعد   احلسني
يزيد أوالذهاب إىل الثغور أوالرجوع إىل مكة املكرمة، 
أحد  عن  )أبوخمنف(  الرواية  هذه  قطب  نقل  حيث 
الرجال الذين صحبوا اإلمام يف مسريه إىل العراق 
نفيه القاطع فيام ُنسب لإلمام بقوله ما نصه »فأما 
عبد الرمحن بن جندب، فحدثني عن عقبة بن سمعان 
إىل  املدينة  من  معه  فخرجت  حسينًا،  صحبت  قال: 
قتل،  حتى  أفارقه  ومل  العراق،  إىل  مكة  ومن  مكة، 
وليس من خماطبته الناس كلمة باملدينة وال بمكة وال 
يف الطريق وال بالعراق وال يف عسكر إىل يوم مقتله إال 
وقد سمعتها، أال واهلل ما أعطاهم ما يتذاكر الناس وما 
يزعمون من أن يضع يده يف يد يزيد بن معاوية، وال 
يسريوه إىل ثغر من ثغور املسلمني، ولكنه قال: دعوين 
فألذهب يف هذه األرض العريضة حتى ننظر ما يصري 

أمر الناس«)115(.

الوحيد  الشخص  من  العيانية  الشهادة  هذه  إن 
 اإلمام أصحاب  من  الطف  وقعة  من  الناجي 
للنيل من  األمويون  الذي يسوغه  االنطباع  بددت  قد 
مبدئية اإلمام وغايات ثورته السامية، وما احتجاج 
قطب الرواية )أيب خمنف( بشهادة عقبة بن سمعان اال 

الوقعة  هذه  رواة  من  عدد  عند  ساد  لغط  لتوضيح 
والسّيام ممّن حيسبون عىل مجهور املحدثني!!)116(.

واىل جانب ذلك كله، فإن قطب الرواية أبا خمنف 
وتوكيدًا ملنهجه قد حترى عن األشخاص سواء الذين 
يف  إلتقاهم  أوالــذيــن  املسري،  يف   اإلمام رافقوا 
مسالك طريق مكة املكرمة - الكوفة أوالذين ارسلوا 
من قبل عبيد اهلل بن زياد العرتاضه يف مفاصل الطريق 
معرفة  بغية  الكوفة،  إىل  تؤدي  التي  والسّيام  أوُعقده 
إىل  الكوفة  من   اإلمام وجهة  تغيري  يف  السبب 
كربالء التي تقع عىل طريق بالد الشام)117(، وهنا البّد 
من اإلشارة إىل أن أبا خمنف من خالل شهادات هؤالء 
األشخاص قد حدد االنعطافة احلاسمة يف تغيري وجهة 
الذي  الرياحي  يزيد  بن  احلر  وصــول  وهي  اإلمــام، 
التي  منطقة )ذوحسم(  إىل  القادسية  منطقة  عسكر يف 
اللَذَين  استشارته لألسديني  بعد   اإلمام اليها  جلأ 
ألف  احلر  بمعية  وكان  مسريه)118(،  بداية  يف  التقامها 
مع   اإلمام حوار  من  يستشف  وممّا  ــارس)119(،  ف
 احلر أن األخري مل يكن مكلفًا بقتاله، إنام باستقدامه
إىل الكوفة، حيث كانت األوامر الصادرة له من عبيد 
بمعنى  الكوفة)120(،  إىل  بإستقدامه  بن زياد تقيض  اهلل 
أن مسري اإلمام إىل الكوفة صار بيد األمويني ال بيده، 
ويبدوأن   ،)121(اإلمام استهجنه  الــذي  األمــر 
جهة  فهومن  عليه،  الحيسد  موقف  يف  ُوضع  قد  احلر 
اصطدم بموقف اإلمام وتصميمه عىل امليض يف املسري، 
ومن جهة أخرى خشيته من العيون التي كانت تراقبه 
اقرتح  ولذا  اليه،  أوكل  الذي  األمر  يف  هتاون  ما  اذا 
الكوفة  إىل  اليدخله  طريقًا  يأخذ  أن   اإلمام عىل 
املنورة، عىل أن يقوم هوبالكتابة  واليرجعه إىل املدينة 
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يظهر  وممّا  األمــر)122(،  لينظر يف  زياد  بن  اهلل  عبيد  إىل 
عىل  وأرص  ــرتاح،  االقـ هــذا  رفــض   اإلمام فــإن 
تقديم  اال  احلر  أمام  يكن  مل  عندئذ  الكوفة،  إىل  املسري 
املسري  يف  االستمرار   لإلمام يضمن  آخر  اقرتاح 
إىل الكوفة، ويف الوقت نفسه جُينبه حماسبة عبيد اهلل بن 
 اإلمام يأخذ  أن  عىل  ينص  االقرتاح  وهذا  زياد، 
أن  عىل  والقادسية  العذيب  طريق  من  األيرس  اجلانب 
هدف  كان  وملا  بموازاته)123(،  وأصحابه  احلر  يسري 
االقرتاح  هبذا  قبل  فقد  الكوفة،  إىل  الوصول  اإلمام 
البيضة)124(،  وتيارس يف مسريه حتى وصل إىل منطقة 
وصل  حتى  اهلــجــانــات)125(،  عذيب  منطقة  إىل  ثم 
حّد  هناية  يف  تقع  املناطق  وهذه  مقاتل)126(،  قرص  إىل 
 اإلمام اعاق وصول  ممّا  الصحراء،  باجتاه  الكوفة 
نقول  فحوى  من  يظهر  ما  وعىل  مبارشة.  الكوفة  إىل 
أيب خمنف من طريق عدد من املشاركني أوالقريبني من 
اللقاءات التي كانت تتم بني اإلمام احلسني واحلر، 
فإن األخري بدأ يدرك خطورة املوقف السّيام أن اإلمام 
بدأ يقرتب من ضواحي الكوفة، فبدأ بتصعيد املوقف 
السجال  هذا  واستمر  ــام،  اإلم تقدم  من  للحيلولة 
حدثت  وهنا  نينوى)127(،  منطقة  يف  اإلمام  نزل  حتى 
الكوفة  من  اإلمــام  وجهة  تغيري  يف  الثانية  االنعطافة 
إىل كربالء، حيث وصل رسول من عبيد اهلل بن زياد 
إىل احلر يطلب من األخري أن جُيعجع باإلمام يف 
أرض مقفرة جرداء الماء فيها)128(، ومل يكن أمام احلر 
اال تنفيذ أوامر عبيد اهلل بن زياد، ورفض طلب اتباعه 
بالنزول يف قرى مثل نينوى أوالغارضية أوشُفية)129(، 
بذريعة وجود عيون البن زياد يف قواته، أويف األقل من 

الرسول الذي محل كتاب األخري إليه)130(.

عىل  كانوا  أشخاص  ملرويات  خمنف  أيب  انتقاء  إن 
مع   اإلمام مجعت  التي  اللقاءات  بفحوى  إطالع 
يف  زيــاد  بن  اهلل  عبيد  ُرســل  من  وغــريه  يزيد  بن  احلر 
مسالك الطريق أوعقده، قد أضفى جانب املوضوعية 
نحوعام،  عىل  الطف  وقعة  خيص  فيام  أخباره  عىل 
وأحداث املسري عىل نحوخاص، ممّا جعلها حتوز عىل 
شهادات  بمثابة  عّدوها  الذين  الــرواد  املؤرخني  ثقة 

عيانية حّية.

بشكل  بينت  قد  النقول  تلك  أن  هنا،  هيمنا  الذي 
واضح ثقة اإلمام بنفسه وبأهداف ثورته وغاياهتا 
أعّدها  التي  الكبرية  العسكرية  بالقوة  أكرتاثه  وبعدم 
األمويون ملواجهته والتي اذا ما جلأنا عىل سبيل املوازنة 
خارجي  هجوم  أولصد  املناطق  من  عدد  لفتح  تكفي 
األمويني  خشية  الشك  اليقبل  بام  يظهر  وهذا  كبري، 
اضطلع  ــذي  ال اإلصــالحــي  ــرشوع  امل من  وخوفهم 
عن  وانحرافهم  استبعادهم  ملواجهة   اإلمام به 
النهج اإلسالمي الذي أرسى دعائمه جده رسول اهلل 

.حممد

اجلانب  هــذا  يف  أيضًا  إليه  اإلشـــارة  ينبغي  ــا  وممّ
حتديدًا، أن ّجل خطب اإلمام التي حددت مسار 
ثورته قد جاءت من خالل ما نقله أبوخمنف من طريق 
هؤالء)131(، مما يعطي واقعية حقيقية صادقة ألحداث 
تقتيض  املوضوعية  ولعل  نحوعام،  عىل  الطف  وقعة 
اإلشارة إىل أن اإلمام واعتامدًا عىل ما نقله هؤالء 
الناكثني  ووبــخ  أوالً،  خصومه  عىل  احلجة  ألقى  قد 
التحدي متوقدة لتكون  ثانيًا، وأبقى جذوة  لعهودهم 
املؤمنني  للثائرين  ثابتًا)132(  وعنوانًا  أصياًل،  منهجًا 

بعدالة قضيتهم عىل ّمر الزمان ثالثًا.
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الثانية، والتي حيتمل جدًا أن  وأما الرواية العراقية 
احلسني«  »مقتل  كتاب  من  نقلوها  ــرّواد  ال املؤرخني 
هلشام بن حممد السائب الكلبي ال من كتاب أيب خمنف، 
القوة  فأما عنارص  القوة والضعف،  ففيها من عنارص 
فتتمثل باحتواء بنيتها أونسيجها احلدثي عىل إشارات 
تعبوية تّدل عىل أن رواهتا إما من املشاركني يف وضع 
إىل   اإلمام ــول  وص العاقة  العسكرية  اخلطط 
كانوا  رواة  أومن  عليها،  األقل مطلعني  أويف  الكوفة، 
أن  هنا،  هيمنا  والذي  املسري،  أحداث  من  مقربة  عىل 
اغلب الرواة كانوا من العسكر األموي، وهلذا فإن قوة 
هذه الرواية تأيت من هذا اجلانب، وأما القطب السندي 
الذي زود هشام بن حممد الكلبي، فهوحصني بن عبد 
الكويف  اهلذيل،  بأيب  املكنى  املباركي،  السلمي  الرمحن 
واملتوىف سنة 136هـ/ 753م)133(،  واملسكن،  النشأة 
والتعديل)134(  اجلــرح  علامء  عند  ثقة  الرجل  وهــذا 
يف  خمنف  أيب  معارصه  طريق  سلك  أنه  نقوله  وتظهر 
الوصول إىل رواة املسري، لذلك فإن مروياته حتوز أيضًا 
شهادات  إىل  وترتقي  الصدقية،  من  كبري  جانب  عىل 
. وعىل أية حال، فإن حصني قد جلأ إىل عدد  عيانية حيةَّ
من رجال العسكر األموي، بغية معرفة ما كان يدور 
يف خميلة قادة هذا العسكر، ومن هؤالء عيل بن الطعان 
املحاريب)135(، وعبد اهلل بن يسار اجلهني)136(، وسعد 
ابن عبيده)137(، واألخري شيخ حصني، يكنى بأيب محزة 
والسكن،  النشأة  كويف  االنتامء،  وهوسلمي  أومخرة، 

تويف بحدود سنة 132هـ/ 749 )138(.

أحد  إىل  حصني  جلأ  فقد  اآلخر،  اجلانب  من  واما 
بن  وهوهالل  ومكانيًا،  زمانيًا  القريبني  األشخاص 
جلَّ  تذكر  كام  الرجل  وهــذا   ،)139( أوأســاف  يساف 

 ،طالب أيب  بــن  عــيل  اإلمـــام  أدرك  قــد  تــرامجــه 
يكنى  واملسكن،  النشأة  كويف  األنتامء،  وهوأشجعي 
علامء  عند  الرواية  ممدوح  وهوثقة   ،)140( احلسن  بأيب 
اجلرح والتعديل )141(، وقد كشفت النقول من طريقه 
عىل تقصيه للجوانب العسكرية التي تزامنت مع املسري 
مفاصل  يف  األموية  القوات  نرش  خيص  ما  والسّيام 

الطريق التي تؤدي إىل الكوفة )142(.

فتتمثل  الــروايــة،  هــذه  يف  الضعف  عنارص  وأمــا 
بنية  مع  التنسجم  شاذة  بعبارات  نصوصها  بإقحام 
الرواية، والسّيام ما ُزعم من أن اإلمام ناشد شمر 
ابن ذي اجلوشن الضّبايب وُحصني بن ُنمري أن ُيسريوه 
إىل يزيد بن معاوية ليضع يده يف يد األخري !! ورفضهام 
هلذه املناشدة بذريعة أنه الحكم عىل ما قى به عبيد 

اهلل بن زياد )143(. 

ونخلص من ذلك كله، اىل ان املرويات املنبثة عن 
وقعة الطف يف تضاعيف املؤلفات املتيرسة، وان مل تقدم 
اجابات مقنعة لعدد من األحداث التي رافقت املسري 
باجتاه الكوفة، إال أهنا يف الوقت نفسه قد رصدت عددًا 
من األحداث األخرى التي قد تساعد يف إماطة اللثام 
عن جوانب مهمة يف أحداث املسري، فضاًل عن ذلك، 

فإن اغلبها قد جاء من مشاهدة عيانية حية.

اهلوامش

279هـ/ ( 1) )ت  جابر  بن  حييى  بن  أمحد  البالذري، 
الدكتور  حتقيق  األرشاف،  أنساب  من  مجل  892م(: 
سهيل زكار والدكتور رياض زركيل، دار الفكر، بريوت 
بن  حممد  أبوجعفر  الطربي،  371؛  ص  ج3،   ،1996
وامللوك،  الرسل  تاريخ  922م(:  )ت310هـ/  جرير 
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املعارف،  دار  ط5،  إبراهيم،  الفضل  أيب  حممد  حتقيق 

حممد  املفيد،  الشيخ  381؛  ص  ج5،   ،1987 القاهرة 

ابن حممد بن النعامن العكربي )ت 413هـ/ 1022م(: 

االرشاد، مؤسسة االعلمي، بريوت 2008، ص 273؛ 

البقاء  أيب  بن  جعفر  بن  حممد  الدين  نجم  احليل،  نام  ابن 

 احلسني اإلمام  مقتل  1247م(:  645هـ/  )ت 

حتقيق  األشجان،  سبل  وُمنري  االحزان  مثري  بـ:  املسمى 

ص   ،2012 بريوت  املنتظر،  دار  احليدري،  معني 

165؛ ابن طاووس، عيل بن موسى بن جعفر احلسيني 

الطفوف،  قتىل  يف  اللهوف  1226م(:  664هـ/  )ت 

منشورات السجدة، قم 2003، ص 38.

ينظر: الشيخ املفيد: االرشاد، ص 273.( 2)

ص ( 3) ج5،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 

املفيد:  الشيخ  381؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  371؛ 

اإلرشاد، ص 273.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 347-353؛ ابن أعثم ( 4)

الفتوح،  أمحد )ت 314هـ/ 927م(:  أبوحممد  الكويف، 

حتقيق نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بريوت 1986، 

ج5، ص 36-29.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 354.( 5)

من ( 6)  احلسني اإلمام  خروج  ان  الدينوري  يذكر 

الثالث من شهر ذي احلجة،  اليوم  كان يف  املكرمة  مكة 

التاريخ،  وتغري  حدث  قد  تصحيفًا  كان  اذا  ما  والنعلم 

أخرى،  مصادر  من  التاريخ  هذا  نقل  األخري  أن  أم 

ينظر: األخبار الطوال: حتقيق عبد املنعم عامر، مراجعة 

املكتبة  منشورات  ط2،  الشيال،  الدين  مجال  الدكتور 

احليدرية، قم 1379هـ، ص 242.

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371؛ ( 7)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 381؛ الشيخ املفيد: اإلرشاد، 

ص 237؛ ابن نام احليل: ُمثري األحزان، ص 165.

ينظر: األخبار الطوال، ص 242.( 8)

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371؛ ( 9)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 381؛ الشيخ املفيد: االرشاد، 

ص 273.

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371؛ ( 10)

الطربي: تاريخ، ج5، ص 381؛ الشيخ املفيد: االرشاد، 

ص 273.

ينظر: الفتوح، ج5، ص 71.( 11)

ص ( 12) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 

379؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 247 

)حيث يشري إىل أن خرب استشهاد مسلم وصل إىل اإلمام 

ألن  أيضًا؛  صحيح  وهذا  َزرّود،  وهويف   احلسني

كانا  برجلني  التقى  االستشهاد  خرب  نقل  الذي  الرجل 

يسريان إىل جانب مسرية اإلمام نحوالكوفة قرب زرّود، 

به عندما نزل مساًء  وأخربمها بذلك، وقد أخربا اإلمام 

الشيخ  397؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  الثعلبية(،  يف 

املفيد: االرشاد، ص 278.

)ت ( 13) الدين  شهاب  اهلل  أبوعبد  احلموي،  ياقوت  يذكر 

626هـ( يف معجم البلدان، نسخة مصورة عن طبعة دار 

صادر، بريوت، ط2، بريوت 1995 مانصه » الثعلبية: 

منسوب بفتح أوله: من منازل طريق مكة من الكوفة بعد 

الشقوق وقبل اخلزيمية، وهي ثلثا الطريق ». ينظر، ج2، 

ص 78.

ينظر: الفتوح، ج5، ص 80-79.( 14)

ابن النديم، أبوالفرج حممد بن أيب يعقوب اسحاق الوراق ( 15)

الفهرست،  999م(:  390هـ/  سنة  بعد  )ت  البغدادي 

الكتب  دار  ط3،  الطويل،  عيل  يوسف  الدكتور  حتقيق 

الطويس،  الشيخ  149؛  ص   ،1996 بريوت  العلمية، 
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1067م(:  460هـ/  )ت  احلسن  بن  حممد  أبوجعفر 

االصفهاين،  القيومي  جواد  الشيخ  حتقيق  الفهرست، 

البغدادي:  باشا  إسامعيل  204؛  ص  1417هـ،  إيران 

دار  املصنفني،  وآثار  املؤلفني  أسامء  العارفني،  هدية 

841؛  ص  ج1،  د.ت،  بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء 

ط2،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة  الطهراين:  أقابزرك 

دار االضواء، بريوت 1403هـ، ج16، ص 32؛ السيد 

وتفصيل  احلديث  رجال  معجم  اخلوئي:  أبوالقاسم 

قم  اإلسالمية،  الثقافة  نرش  مركز  ط5،  الرواة،  طبقات 

1992، ج15، ص 141.

ينظر: ابن النديم: الفهرست، ص 149.( 16)

للمزيد: يراجع عنه:( 17)

احلموي:  ياقوت  152-157؛  ص  الفهرست،  النديم:  ابن 

ص  ج19،  د.ت،  مرغليوت،  س.  د.  نرش:  األدباء،  معجم 

)ت  أيبك  بن  خليل  الدين  صالح  الصفدي،  287-292؛ 

764هـ/ 1362م(: الوايف بالوفيات، حتقيق أمحد األرناؤوط 

وتركي املصطفى، دار أحياء الرتاث العريب، بريوت 2000، 

ج27، ص 214-212.

رجال النجايش، حتقيق السيد موسى الشبريي الزنجاين، ( 18)

ط5، مؤسسة النرش اإلسالمي، قم 1416هـ، ص 435.

 ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 385-384.)91( 

ينظر: نفسه، ج5، ص 384-383.( 20)

ص ( 21) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 

373؛ الطربي: تاريخ، ج5، ص 383 وص 384.

(22 ) 355 وص   352 وص   351 ص  ج5،  تاريخ،  ينظر: 

وص 358 وص 364 وغريها كثري.

ينظر: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 371 وص ( 23)

.375

األثري، ( 24) ابن  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  هؤالء  من 

)ت  الشيباين  اجلزري  الكرم  أيب  بن  عيل  أبواحلسن 

وابن  التاريخ،  يف  الكامل  كتابه  يف  1332م(  630هـ/ 

774هـ/  )ت  الدمشقي  إسامعيل  الدين  عامد  كثري، 

عبد  خلدون،  وابن  والنهاية  البداية  كتابه  يف  1372م( 

بن حممد احلرضمي )ت 808هـ/ 1405م( يف  الرمحن 

كتابه التاريخ وغريهم.

املفيد يف )52(  الشيخ  املثال ال احلرص:   من هؤالء عىل سبيل 
كتابه االرشاد؛ ابن عساكر الدمشقي، أبوالقاسم عيل بن 
دمشق،  مدينة  تاريخ  1175م(:  571هـ/  )ت  احلسني 
ينظر،   ،1994 بريوت  الفكر،  دار  شريي،  عيل  حتقيق 

ج69، ص 168.

ينظر: تاريخ، ج5، ص 382.( 26)

ينظر: نفسه، ج5، ص 383.( 27)

نفسه، ج5، ص 384.( 28)

نفسه، ج5، ص 385.( 29)

ينظر: نفسه، ج5، ص 429 وص452.( 30)

ينظر: نفسه، ج5، ص 378 وص 381.( 31)

ينظر: ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل )ت 852هـ/ ( 32)
بريوت  الفكر،  دار  التهذيب،  هتذيب  1448م(: 

1404هـ، ج8، ص 161.

للمزيد: يراجع عنه: ( 33)

القيومي  جواد  حتقيق  الطويس،  رجال  الطويس:  الشيخ 
ص  1415هـ،  قم  اإلسالمي،  النرش  مؤسسة  االصفهاين، 
112؛ السيد أبوالقاسم اخلوئي: معجم رجال احلديث، ج7، 

ص 312.

ينظر: أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 260؛ ( 34)
)ت  املغريب  التميمي  حيون  بن  حممد  النعامن،  القايض 
االئمة  فضائل  يف  األخبار  رشح  973م(:  363هـ/ 
مؤسسة  اجلاليل،  احلسيني  حممد  السيد  حتقيق  األطهار، 
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وص   ،179 ص  ج3،  د.ت،  قم،  اإلسالمي،  النرش 
.238

دمشق، ( 35) مدينة  تاريخ  446؛  ص  ج5،  تاريخ،  ينظر: 
ج69، ص 169 مع بعض االختالفات البسيطة.

ينظر: أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 260؛ ( 36)
ابن عساكر الدمشقي: تاريخ مدينة دمشق، ج52، ص 

.52-51

للمزيد: يراجع عنه:( 37)

230هـ/  )ت  البرصي  منيع  بن  سعد  بن  حممد  سعد،  ابن 
عباس،  إحسان  الدكتور  حتقيق  الكربى،  الطبقات  884م(: 
دار صادر، بريوت 1956، ج6، ص 319؛ خليفة بن خياط 
خليفة،  طبقات  854م(:  240هـ/  )ت  البرصي  العصفري 
الفكر، بريوت، د.ت، ص  دار  الدكتور سهيل زكار،  حتقيق 
املزي،  84؛  ص  الطويس،  رجال  الطويس:  الشيخ  269؛ 
الكامل  يوسف )ت 742هـ/ 1341م(: هتذيب  أبواحلجاج 
الدكتور بشار عواد معروف، ط4،  الرجال، حتقيق  يف أسامء 
مؤسسة الرسالة، بريوت 1406هـ، ج22، ص 447-448؛ 

ابن حجر العسقالين: هتذيب التهذيب، ج8، ص 151.

ابن حجر العسقالين: هتذيب التهذيب، ج8، ص 151.( 38)

)ت ( 39) اجلعفي  إبراهيم  بن  إسامعيل  بن  حممد  البخاري، 
الكبري، نسخة مصورة عن  التاريخ  256هـ/ 869م(،: 
اهلند  الدكن،  أباد  حيدر  العثامنية،  املعارف  دار  طبعة 
ج3،  د.ت:  بريوت،  الفكر،  دار  1940م،  1359هـ/ 

ص 15.

التميمي ( 40) حبان  بن  حممد  أبوحاتم  الُبستي،  حبان  ابن 
األمصار، حتقيق  )ت 354هـ/ 965م(: مشاهري علامء 
1411هـ،  بريوت  الوفاء،  دار  إبراهيم،  عيل  مرزوق 

ص81.

للمزيد يراجع عنه:( 41)

حجر  ابن  112؛  ص  الطويس،  رجال  الطويس:  الشيخ 

دار  طبعة  عن  مصورة  نسخة  امليزان،  لسان  العسقالين: 
املعارف العثامنية، حيدر اباد الدكن، اهلند، مؤسسة االعلمي 
بن  مصطفى  السيد  التفرييش،  156؛  ص  ج2،   ،1956
القرن احلادي عرش اهلجري/ السابع عرش  احلسني )تويف يف 
امليالدي(: نقد الرجال، حتقيق مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث، قم 1376هـ، ج1، ص 390.

يذكر الطربي يف أحداث سنة 36هـ/ 656م، أن احلارث ( 42)
ص  ج4،  ينظر:  األزد،  والبة  من  الوالبي،  الكعب  ابن 
)الوالبة(  أن  املتيرسة  املصادر  تؤكد جّل  555؛ يف حني 
أبوسعد  السمعاين،  ينظر:  للمزيد:  األزد،  من  حّي  هم 
عبد الكريم بن حممد التميمي )ت 562هـ/ 1166م(: 
اجلنان،  دار  البارودي،  عمر  اهلل  عبد  حتقيق  األنساب، 

بريوت 1987، ج5، ص 568.

الشيخ الطويس: رجال الطويس، ص 112؛ التفرييش: ( 43)
نقد الرجال، ج1، ص 390.

ينظر: ج6، ص 23.( 44)

للمزيد: يراجع عنه:( 45)

نقد  التفرييش:  الطويس، ص 104؛  الطويس: رجال  الشيخ 
الغروي  عيل  بن  حممد  االردبييل،  206؛  ص  ج3،  الرجال، 
وإزاحة  الرواة  جامع  1689م(:  1101هـ/  )ت  احلائري 
قم،  املحمدي،  مكتبة  واالسناد،  الطرق  عن  االشتباهات 
أصغر  عيل  السيد  الربوجردي،  539؛  ص  ج1،  د.ت، 
اجلابلغي )ت 1313هـ/ 1895م(: طرائف املقال يف معرفة 
طبقات الرجال، حتقيق السيد مهدي الرجائي، قم 1410هـ، 
رجال  معجم  اخلوئي:  أبوالقاسم  السيد  69؛  ص  ج2، 
حممدي  حممد  الشيخ  168-169؛  ص  ج12،  احلديث، 
شمس الدين: أنصار احلسني، دراسة عن شهداء ثورة احلسني 

)الرجال والدالالت( ط2، بريوت 1981، ص 64.

ينظر: مجل الطربي: تاريخ، ج5، ص 414-413.( 46)

ينظر: مجل من انساب األرشاف، ج3، ص 410؛ الشيخ ( 47)



77

أ. د. حسني داخل البهادلي

حممد مهدي شمس الدين: أنصار احلسني، ص 64.

تاريخ، ج5، ص 454.( 48)

للمزيد: يراجع عنه:( 49)

العجيل،  310؛  ص  ج6،  الكربى،  الطبقات  سعد:  ابن 
الكويف )ت 261هـ/  بن صالح  اهلل  بن عبد  أبواحلسن أمحد 
العظيم  عبد  العليم  عبد  حتقيق  الثقات،  معرفة  874م(: 
أيب  ابن  351؛  ص  ج2،   ،1985 املنورة  املدينة  البستوي، 
حاتم الرازي، أبوحممد عبد الرمحن بن إدريس )ت 327هـ/ 
املعارف  دائرة  مطبعة  نسخة  والتعديل،  اجلرح  938م(: 
بريوت،  العريب،  الرتاث  احياء  دار   ،1952 اهلند  العثامنية، 
مدينة  تاريخ  الدمشقي:  عساكر  ابن  322؛  ص  ج1،  د.ت، 
الكامل،  هتذيب  املزي:  135-148؛  ص  ج64،  دمشق، 

ج31، ص 290-284.

ج1، ( 50) والتعديل،  اجلرح  الرازي:  حاتم  أيب  ابن  ينظر: 
ص322.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 384.( 51)

الطربي: نفسه، ج5، ص 385-384.( 52)

نفسه، ج5، ص 397.( 53)

نفسه، ج5، ص 397.( 54)

نفسه، ج5، ص 397.( 55)

نفسه، ج5، ص 397.( 56)

نفسه، ج5، ص 401-400.( 57)

للمزيد: يراجع عنه:( 58)

ابن أيب حاتم  الطبقات الكربى، ج6، ص 240؛  ابن سعد: 
الرازي: اجلرح والتعديل، ج3، ص 430-431؛ ابن حبان 
أباد  حيدر  طبعة  مصورة عن  نسخة  الثقات،  كتاب  الُبستي: 
رجال  الطويس:  الشيخ  286؛  ص  ج5،  1393هـ،  الدكن 
الطويس، ص 63؛ ابن حجر العسقالين: لسان امليزان، ج2، 
رجال  معجم  اخلوئي:  أبوالقاسم  السيد  433-434؛  ص 

احلديث، ج8، ص 152.

الشيخ الطويس: رجال، ص 63.( 59)

ابن حجر العسقالين: لسان امليزان، ج2، ص 433. ( 60)

ابن سعد: الطبقات الكربى، ج6، ص 240؛ البخاري: ( 61)
التاريخ الكبري، ج3، ص 247-248؛ الشيخ الطويس، 
امليزان،  لسان  العسقالين:  حجر  ابن  63؛  ص  رجال، 

ج2، ص 433.

ابن حبان الُبستي: كتاب الثقات، ج4، ص 219.( 62)

القيومي ( 63) جواد  الشيخ  حتقيق  الزيارات،  كامل  ينظر: 
1417هـ،  قم  اإلسالمي:  النرش  مؤسسة  األصفهاين، 

ص 151.

ينظر: تاريخ، ج5، ص 385.( 64)

ينظر: الفتوح، ج5، ص 72.( 65)

ينظر: نفسه، ج5، ص 71.( 66)

ص ( 67) ج3،  األرشاف،  انساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
املسعودي،  383؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  373؛ 
أبواحلسن عيل بن احلسني )ت 346هـ/ 957م(: مروج 
داغر،  أسعد  يوسف  حتقيق  اجلوهر،  ومعادن  الذهب 
ط6، دار األندلس، بريوت 1984، ج3، ص 55-54.

ينظر: الفتوح، ج5، ص 75.( 68)

كتاب ( 69) 236هـ/850م(:  )ت  بكار  بن  الزبري  ينظر: 
املعارف  دار  بروفينسال،  ليفي  حتقيق  قريش،  نسب 
للطباعة والنرش، القاهرة 1953، ص 176؛ ابن حجر 
خريي  حتقيق  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة  العسقالين: 

سعيد، املكتبة التوفيقية، القاهرة، د.ت، ج3، ص 93.

ينظر: ابن األثري: أسد الغابة يف معرفة الصحابة، حتقيق ( 70)
عبد  أمحد  عادل  والشيخ  معوض  حممد  عيل  الشيخ 
املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، د.ت، ج2، ص 

.482

ينظر: الفتوح، ج5، ص 77.( 71)

ينظر: نفسه، ج5، ص 72 وص 73.( 72)
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ينظر: االرشاد، ص 273.( 73)

ينظر: نفسه، ص 273.( 74)

ينظر: هامش رقم )18( من الدراسة احلالية.( 75)

نزيل ( 76) والنشأة،  املولد  برصي  اإلخباريني،  بشيخ  ينعت 
بغداد، للمزيد: يراجع عنه:

ابن قتيبة الدينوري، أبوحممد عبد اهلل بن مسلم )ت 276هـ/ 
889م(: املعارف، دار الكتب العلمية، بريوت 1987، ص 
ياقوت  161-162؛  ص  الفهرست،  النديم،  ابن  299؛ 
الذهبي،  احلموي: معجم األدباء، ج14، ص 124-139؛ 
أبوحممد شمس الدين حممد بن أمحد بن قايامز )ت 748هـ/ 
االرناؤوط  شعيب  حتقيق  النبالء،  أعالم  سرّي  1347م(: 
وحممد نعيم القرقسويس، مؤسسة الرسالة ن بريوت 1993، 
ج10، ص 400-401؛ كحالة: معجم املؤلفني، ج7، ص 

.211

ينظر: رجال، ص 39؛ السيد أبوالقاسم اخلوئي: معجم ( 77)
رجال احلديث، ج13، ص189.

اللغة ( 78) علامء  وأحد  واملسكن،  والنشأة  الوالدة  برصي 
واالدب، للمزيد: يراجع عنه:

حاتم  أيب  ابن  302؛  ص  املعارف،  الدينوري:  قتيبة  ابن 
الرازي: اجلرح والتعديل، ج8، ص 259؛ ياقوت احلموي: 
معجم األدباء، ج19، ص 154-162؛ الذهبي: سرّي أعالم 

النبالء، ج9، ص 445-447، وغريها.

ينظر: ص 40.( 79)

ص ( 80) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري،  ينظر: 
385؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 253.

يطلق عنوان »أصل« عىل عدد من كتب احلديث للداللة ( 81)
متفرع  قد رّووها عن أصل أصيل غري  ان جامعيها  عىل 
من أصول أخرى، وهي متاثل يف دواعي تصنيفها كتب 
فيها  اليشرتط  أنه  غري  واجلوامع،  والصحاح  املساند 
آقابزرك  ينظر:  للمزيد:  املوضوعي،  والتبويب  التبويب 

الطهراين: الذريعة إىل تصانيف الشيعة، ج2، ص 126.

للمزيد: يراجع عنه:( 82)

الطهراين:  آقابزرك  83؛  ص  النجايش،  رجال  النجايش: 
السيد  139؛  ص  ج2،  الشيعة،  تصانيف  إىل  الذريعة 

أبوالقاسم اخلوئي: معجم رجال احلديث، ج2، ص 107.

ابن طاووس: اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 40.( 83)

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 341؛ ابن أعثم الكويف: ( 84)
الفتوح، ج5، ص 24-21.

ينظر: الطربي: تاريخ، ج5، ص 394.( 85)

ط2، مؤسسة الوفاء، بريوت 1983، ج45، ص 99.( 86)

ينظر: نفسه، ج45، ص 99.( 87)

ينظر: االرشاد، ص 273.( 88)

ينظر: اللهوف يف قتىل الطفوف، ص 40.( 89)

ينظر: بحار النوار، ج45، ص 99.( 90)

ابن سعد: الطبقات الكبري، حتقيق عيل حممد عمر، مكتبة ( 91)
الطربي:  426؛  ص  ج6،   ،2001 القاهرة،  اخلانجي، 
تاريخ  الدمشقي:  عساكر  ابن  388؛  ص  ج5،  تاريخ، 
مدينة دمشق، ج14، ص 209؛ املزي: هتذيب الكامل، 
ج6، ص 418؛ الذهبي: سرّي أعالم النبالء، ج3، ص 

.297

الطربي: تاريخ، ج5، ص 388.( 92)

البالذري: مجل من أنساب األرشاف، ج3، ص 373؛ ( 93)
الطربي: تاريخ، ج5، ص 385.

البالذري: نفسه، ج3، ص 373؛ أبوحنيفة الدينوري: ( 94)
األخبار الطوال، ص 244.

ص ( 95) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
375؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 245؛ 
الطربي: تاريخ، ج5، ص 385؛ الشيخ املفيد: اإلرشاد، 

ص274.
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تنظر روايات أيب خمنف عند البالذري: مجل من أنساب ( 96)
األرشاف، ج3، ص 376 وص 379 وص 381-380 
ورواية عوانه بن احلكم عند البالذري: مجل من انساب 
عند  خمنف  أيب  وروايات  376؛  ص  ج5،  األرشاف، 
-393 وص   387-386 ص  ج5،  تاريخ،  الطربي: 

394 وص 395 وغريها.

ينظر: تاريخ، ج3، ص 351.( 97)

ينظر: نفسه، ج3، ص 351.( 98)

ص ( 99) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
375-394؛ أبوحنيفة الدينوري: األخبار الطوال، ص 
385-412؛  ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  244-253؛ 

الشيخ املفيد: األرشاد، ص 286-274.

للمزيد يراجع عنه:( 100)

النديم:  ابن  196؛  ص  ج2،  الثقات،  معرفة  العجيل: 
النبالء،  أعالم  سرّي  الذهبي:  145-146؛  ص  الفهرست، 
ج4،  امليزان،  لسان  العسقالين:  حجر  ابن  201؛  ص  ج7، 

ص 386؛ الزركيل: األعالم، ج5، ص 94-93.

ينظر: ص 146.( 101)

ج3، ( 102) األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري:  ينظر: 
-386 ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  376-377؛  ص 

.387

(103 ) 351 وص   347 ص  ج5،  تاريخ،  الطربي:  ينظر: 
وص 389.

البخاري: التاريخ الكبري، ج7، ص 28.( 104)
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نفسه، ج5، ص 402.( 120)



80

رواية مسرية االمام احلسني )عليه السالم(من مكة اىل كربالء

نفسه، ج5، ص 402.( 121)

نفسه، ج5، ص 403-402.( 122)

نفسه، ج5، ص 403.( 123)

نفسه، ج5، ص 403.( 124)

نفسه، ج5، ص 404.( 125)

نفسه، ج5، ص 407.( 126)

نفسه، ج5، ص 408.( 127)

نفسه، ج5، ص 408.( 128)

نفسه، ج5، ص 409-408.( 129)

نفسه، ج5، ص 409.( 130)

)ذوحسم( ( 131) يف  القاها  التي  اخلطبة  اخلطب،  هذه  من 
بعد اعرتاض احلر بن يزيد له )تاريخ، ج5، ص 401-
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السمعاين:  99؛  ص  ج4،  والتعديل،  اجلرح  الرازي:  حاتم 

هتذيب  العسقالين:  حجر  ابن  324؛  ص  ج2،  األنساب، 
التهذيب، ج3، ص 415.

ص ( 139) ج3،  األرشاف،  أنساب  من  مجل  البالذري: 
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الثقات،  معرفة  العجيل:  202؛  ص  ج8،  الكبري،  التاريخ 
التهذيب،  هتذيب  العسقالين:  حجر  ابن  334؛  ص  ج2، 

ج11، ص 77-76.
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Karbala in 16th and 17th centuries according the 

Ottoman document

Dr. Emad Abd AL-Salam Raoof

Factuality of Arts/ Salah AL-Din University Arbil.

Abstrsct

It was natural that the annexation of Sultan Suleiman the Magnificent Iraq to the Otto-
man Empire lead to that this variable is reflected on the holy shrines in Najaf and Karbala 
conditions, it has sought the Ottomans to the interest in them confirmation that enter Iraq 
in Nzaq new Alssetrh will not change the estimate unique position of these scenes on the 
other hand, the interest that they continue to demonstrate will, at our discretion, to ensure 
the loyalty of Alenkjerih troops (Janissaries), especially after the troops refused to go in 
fighting the Safavids in the reign of Sultan Selim I, on the basis that the fighting were not 
justified by the motives legitimacy We declared war, and we can add to this the desire of 
Sultan Suleiman to show himself the protector and perennial holy sights, like his enemies 
Safavids, and then the last two losing one of their arguments in the annexation of Iraq to 
their new state, and moreover, the Ottomans themselves were carrying, like all Muslims 
first, then the influence of Sufi Second, especially Dervishes and Albekta_ah recognition 
spiritually high family of the house, and out of respect for the special Mhahdhm in Iraq. 
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امللخص

كان من الطبيعي أن يؤدي ضم السلطان سليامن القانوين العراق إىل الدولة العثامنية اىل أن ينعكس 
هذا املتغري عىل أوضاع العتبات املقدسة يف النجف وكربال، فقد سعى العثامنيون إىل االهتامم هبا تأكيدًا 
عىل أن دخول العراق يف نظاق السيطره اجلديدة لن يغري من تقدير املكانة الفريدة التي هلذه املشاهد، 
ومن ناحية أخرى فإن هذا االهتامم الذي كانوا يبدونه من شأنه، يف تقديرنا، ضامن والء قوات الينكجرية 
السلطان سليم  الصفويني يف عهد  قتال  القوات امليض يف  أن رفضت هذه  بعد  )اإلنكشارية(، ال سيام 
إىل  نضيف  أن  ويمكننا  للحرب،  املعلنة  الرشعية  الدوافع  تربره  تكن  مل  القتال  أن  أساس  عىل  األول، 
هذا رغبة السلطان سليامن يف إظهار نفسه حاميًا ومعمرًا للمشاهد املقدسة، مثله يف ذلك مثل أعدائه 
الصفويني، ومن ثم يفقد األخريين إحدى حججهم يف ضم العراق إىل دولتهم اجلديدة، وفضال عن 
ذلك فإن العثامنيني أنفسهم كانوا حيملون، كسائر املسلمني أوالً، ثم بتأثري الطرق الصوفية ثانيًا، ال سيام 

املولوية والبكتاشية، تقديرًا روحيًا عاليا آلل البيت، واحرتامًا خاصًا ملشاهدهم يف العراق. 
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شؤون االقامة

أكمل السلطان سليامن العامرة الكبرية التي بدأ هبا 
للمشهد احلسيني، وتكشف  الصفوي  الشاه اسامعيل 
الصورتان اللتان رسمهام مرافقه وأحد مهنديس جيشه 
الكثرية  الزيادات  عن  زاده)1(  مطراقي  أفندي  نصوح 
التي احدثها السلطان منذ اول دخوله كربالء، وفضاًل 
من  مهندسوالسلطان يف شق هنر  نجح  فقد  ذلك  عن 
بالنهر  فعرف  اليه  نسب  باملاء  البلدة  يــزود  الفرات 
وأثامر  حمصوالهتا  »يف  املــرشوع  هذا  فزاد  السليامين، 
وهوالذي  أشجارها، وأنعم عىل اخلََدمة والسكان«)2( 

ُعرف فيام بعد بنهر احلسينية)3(.

العثامنية)4(  الوثائق  تكررت اإلشارة إىل كربالء يف 
)املشهدين  وبـ  غالبًا،  الرشيفني(  )املشهدين  باسم 

املباركني( أحيانًا أخرى.

والصفويني،  العثامنيني  بني  العالقة  تذبذب  إن 
يكون  أن  يشبه  ما  املشهدين  من  جعل  وحربًا،  سلاًم 
التأثري  يف  الدولتان  تستخدمها  متبادلة  ضغط  ورقة 
فقد  ولذلك  وآخر،  حني  بني  العالقة  هذه  جمرى  عىل 
تضمنت معاهدة )آماسية(، وهي أول معاهدة وقعت 
بني اجلانبني سنة 963هـ/1554م، نصًا مهاًم يظهر أن 
الشاه اإليراين، وهويومذاك طهامسب الصفوي، أراد 
به إخراج هذه الورقة من نطاق استخدامها من طرف 
أعدائه املجاورين له، إذ قررت  رضورة تأمني سالمة 
يف  املقدسة  العتبات  لزيارة  إيران  من  القادمني  الزوار 
العراق، وكذلك تأمني سالمة احلجاج الذاهبني لزيارة 
املعاهدات  مجيع  فإن  الواقع  ويف  ــرام)5(.  احل اهلل  بيت 

التهدئة واالبتعاد ما أمكن عن  التالية، كانت متيل إىل 
إثارة الطرف اآلخر، وهوما انعكس إجيابًا عىل موقف 
اإليرانيني  زيارة  تيسري  قضية  من  العثامنية  السلطات 
ناحية  من  العتبات  هبذه  والعناية  ناحية،  من  للعتبات 

أخرى.

وجه  »حكاًم  أن  نقرأ  972هــــ/1564م  سنة  ويف 
إىل أمري أمراء بغداد يتعلق بالقادمني من إيران لزيارة 
عىل  احلكم  اشتمل  وقد  بغداد،  يف  املباركة  املشاهد 
تعليامت يف ذلك الشأن، وجاء فيه أنه صدر إليه يف هذا 
املوضوع حكٌم سابٌق شمل التفاصيل املتعلقة برشوط 
الزيارة وكيفيتها، فعىل أمري أمراء بغداد مراجعة ذلك 

احلكم والعمل والتقيد بأحكامه«)6(.

أيضًا،  املوتى  دفن  لتنظيم  أحكام  من  البد  وكان 
بالسامح  طلبا  السلطان  اىل  اإليراين  الشاه  قدم  فحينام 
الذي  خان،  اهلل  نعمة  املالك،  البيت  أفراد  أحد  بدفن 
مات يف مهذان، »بدفنه يف املشهدين الرشيفني«، نص 
املؤرخ يف سنة 972هـــ/1564م عىل«دفنه يف  احلكم 
مكان خارج املشهدين يتم رشاؤه من ماله اخلاص«)7(، 
دون  للحيلولة  كان  الــرشط  هذا  أن  الواضح  ومن 
زيارهتا  عىل  واالقتصار  بالقبور  املشهدين  اكتظاظ 

فحسب.

بتدهور  إيذانًا  باشا8  فرهاد  معاهدة  إلغاء  وكان 
رسيع يف العالقات العثامنية- اإليرانية، وعودة شكوك 
كل طرف بنوايا اآلخر، ومن ثم برزت قضية الزيارة 
واحلج عىل سطح هذه العالقات بوصفها ورقة ضغط، 
هـ/   988 احلجة  ذي   28 يف  املؤرخة  الوثيقة  ففي 
)حلسا(  أمراء  أمري  إىل  موجها  حكام  أن  نقرأ  1580م 
احلدود  يعربون  اإليرانيني  من  البعض  »أن  فيه  جاء 
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احلج  فريضة  أداء  إىل  القصد  بحجة  أزيائهم  بتبديل 
يندسون  ثم  احلدود،  حمافظة  عىل  القائمني  ارثاء  بعد 
بينهم  والفساد  الفتنة  إيقاع  بنية  احلجاج  قوافل  يف 
ويصلون إىل احلرمني الرشيفني، وقد نص احلكم عىل 
لتفقد  املعتمدين  من  أقوياء  جواسيس  تعيني  رضورة 
اإلسالمية،  املحروسة  املاملك  دخوهلم  عند  أحواهلم 
وإذا كان  َمقَدمهم بقصد تعاطي التجارة فُيسمح هلم 
أمراء حلسا،  أمري  يمنحها هلم  بموجب رخصة  بذلك 
وأالّ ُيمنَعون من الدخول وُيطَردون من البالد«)9(.ويف 
الوثيقة املؤرخة يف ربيع اآلخر من سنة 1018هـ/ متوز 
باشا  الوزير حممود  إىل  أن حكام موجهًا  نقرأ  1610م 
الصلح  معاهدة  فسخ  منذ  »أنه  فيه  جاء  بغداد  حمافظ 
اإليرانية ترتدد إىل  الطوائف  فإن بعض  إيران  مع شاه 
تتوطن  ثم  أوالتجارة  احلج  بقصد  املحروسة  املاملك 
فيها خفية، وقد نص احلكم عىل عدم السامح ألي فرد 
من اإليرانيني بالدخول إىل البالد مهام كان قصده من 
زيارة أوجتارة أوحج، حتى تنقيض أيام العداوة القائمة 
السلطان  من  آخر  أمر  يصل  وحتى  الدولتني،  بني 
بشأهنم، كام نص احلكم عىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة 
تم  وقد  العثامنية،  البالد  إىل  ب  الترسُّ ملنع  احلدود  عىل 
البرصة  من  كل  أمــراء  أمري  إىل  مماثلة  أحكام  توجيه 

واحلَسا«)10(.

التوسعة والعمارة

احلسيني  املشهد  بتعمري  العثامنية  اإلدارة  عنيت 
 976 سنة  ففي  وآخـــر،  حــني  ــني  ب فيه  والـــزيـــادة 
هـ/1568م صدر حكم عثامين اىل أمري أمراء بغداد)11( 
اإلنشاء  ــواد  م و»بتأمني  املشهدين،  بتعمري  يقيض 
للمشهدين  الرشيفة  القبب  وترميم  لتعمري  الالزمة 

الرشيفني من أخشاب وحديد وكلس«، ونظرًا لندرة 
األخشاب املتينة يف العراق، فقد تضمن احلكم تأكيدا 
عىل »تأمني أخشاب الصنوبر من بلدة بريه جك«)12(، 
من  جيري  الذي  املهم  امليناء  متثل  البلدة  هذه  وكانت 
خالله إرسال األكالك املحملة بالبضائع واملهامت إىل 
منه، ومن  أوالقريبة  الفرات  الواقعة عىل  العراق  مدن 
يؤتى هبا من غابات  الصنوبر كان  أن أخشاب  املؤكد 

جبال طوروس يف جنويب بالد األناضول)13(.

عيل  بغداد  وايل  قام  984هــــ/1576م  سنة  ويف 
باشا الوند، بأمر من السلطان، بعامرة املشهد احلسيني 
أيضا  ر  عمَّ كام  والقبة،  ــرواق  ال شملت  كبرية  عــامرة 
قباب شهداء كربالء)14(  ويف احلكم  الصادر يف 5حمرم 
بغداد  أمراء  أمري  إىل  املوجه  1579م  آذار  987هـ/3 
»أن  فيه:  يذكر  السلطان  إىل  منه  كتاب ورد  إىل  إشارة 
عنه  اهلل  ريض  احلسني  اإلمــام  ملقام  املالصق  املسجد 
والرتميم،  التعمري  إىل  وبحاجة  اخلراب،  عىل  مرشف 
وقد دل الكشف عىل أن تكاليف هذا التعمري والرتميم 
تبلغ حوايل سبعة آالف فلوري)15(« ونص احلكم عىل 
بغداد)16(..  خزينة  من  املصاريف  ومقابلة  به  القيام 
جديدة  عـــامرة  ــرت  ج واحـــد  عقد  مــن  ــل  أق وبــعــد 
للمشهد، وذلك سنة 991هـ/1583م)17(. وال تشري 
التعمريات،  هذه  كلفة  إىل  عليها  وقفنا  التي  الوثائق 
بكلفة  باملقارنة  ضخامتها  نتصور  أن  نستطيع  أننا  إال 
تعمري مشهد اإلمام عيل حيث تضمنت وثيقة)18( 
مؤرخة يف صفر 999هـ/ترشين ال ثاين1590م حكاًم 
موجهًا إىل أمري أمراء بغداد ودفرتدارها يتعلق بتعمري 
الكشف  »من  ثبت  أنه  فيه  جاء  اإلمــام،  تربة  وترميم 
األخري أن أعامل الرتميم هذه تكلف )15( ألف لرية 
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إمتام  عىل  احلكم  نص  وقد  التعيني،  وجه  عىل  ذهبية 
هبا  َتِف  مل  إذا  فيام  بغداد  خزينة  من  التعمري  مصاريف 

واردات األوقاف اخلاصة برتبة اإلمام«. 

سنة  القعدة  ذي   28 يف  الصادر  الفرمان  ويكشف 
أمراء  أمري  إىل  املوجه  1575م  شباط  982هـــ/19 
ختصيص  السلطان  عىل  اقرتح  األخري  أن  عن  بغداد 
السلطان  من  بأمر  حفره  جرى  الذي  النهر  واردات 
السليامين،  بالنهر  وهواملعروف  القانوين،  سليامن 
اإلمام احلسني  »مدينة حرضة  لإلنفاق عىل مصاريف 
حفره  الذي  النهر  واردات  من  بدال  عنه«  اهلل  ريض 
الشاه إسامعيل، ومل تتوضح أسباب هذا االقرتاح، إال 
)رئاسيًا(  مهايونيًا  أمرًا  وأن  عليه،  وافق  السلطان  أن 

صدر إىل كاتب الوالية هبذا الشأن)19(. 

الوقف على املشهدين

عىل  واإلنفاق  املشهدين  عىل  العقار  وقف  كان 
وابتغاء  األجــر  لتوخي  رحبًا  جمــاالً  يمثل  زوارمهـــا 
الواقفون ومنهم وزراء عثامنيون  تبارى  الثواب، وقد 
العثامنية  الوثائق  يف  وجدنا  حتى  املــجــال،  هــذا  يف 
إشارات كثرية اىل هذه الشؤون، وقد سعت السلطات 
تعدي  خرب  اليها  تناهى  كلام  األوقاف  تلك  صيانة  اىل 

بعض الطامعني عليها، ففي سنة 985 هـ/1577م.

وقاضيها  بغداد  أمراء  أمري  إىل  موجه  حكم  صدر 
من  ــددا  ع بــأن  يقرر  الرشيفني،  املشهدين  ــايض  وق
عىل  اعتدوا  السالم،  وعبد  عيسى  ومنهم  الطامعني، 
أموال وأمالك الوقف ومتلكوا أفضل األرايض الوقفية 
لقومهم وأقارهبم، »وقد نص احلكم عىل إجراء حتقيق 
الوثيقة  ويف  نصاهبا«)20(.  إىل  األمــور  ورد  ذلك  يف 

املؤرخة يف 987هـ/1579م نقرأ »أن حكاًم موجها إىل 
أمري أمراء بغداد وقاضيها يقيض بإجراء حتقيق يف حق 
متويل وقف املشهدين مظفر مرشف التربيزي بناء عىل 
املوصل موالنا  السلطان من قايض  إىل  رسالة وردت 
الوقف  أموال  عىل  اعتداءه  فيها  يذكر  فضله  زيد  ويل 

باألكل والبلع«)21(.

بغداد  أمراء  السنة نفسها صدر حكم إىل أمري  ويف 
جاء فيه أن )دارنده سيد حسني( من السادات املقيمني 
يف املشهدين الرشيفني قدم عريضة إىل السلطان يذكر 
باشا  مراد  املتوىف  بغداد  أمــراء  أمري  كتخدا  »أن  فيها 
عىل  اعتدى  جعفر  )الرماحية(  الرفاهية  لواء  وناظر 
أمالكه واغتصب مجيع حمصوالته، كام يذكر فيها مظامل 
إجراء  عىل  احلكم  نص  وقد  املذكور،  ارتكبها  أخرى 
ولعل  أصحاهبا«)22(.  إىل  احلقوق  ورد  أمره  يف  حتقيق 
مما يلفت النظر أن هذا السيد رفع عريضته اىل السلطان 
العثامين مبارشة متجاوزًا سلسلة من املراجع اإلدارية، 

وان السلطان استجاب لطلبه بالطريقة نفسها.

التولية والسدانة

ومنذ أوائل القرن احلادي عرش للهجرة نقرأ عددًا 
من األوامر السلطانية تتعلق بأوقاف وقفها مسؤولون 
فرمان  منها   ،احلسني اإلمام  مشهد  عىل  عثامنيون 
صدر يف سنة 1018هـــ/1609م يتضمن حكاًم »إىل 
بالوقف  ويتعلق  بغداد)23(  حمافظ  باشا  حممود  الوزير 
اإلمــام  »مرقد  عىل  باشا  حقي  الــوزيــر  وقفه  ــذي  ال
بذلك  خاصة  تعليامت  وفيه  عنه«  اهلل  ريض  احلسني 
الوقف)24(. ولغرض تنظيم االرشاف عىل شؤون هذه 
االوقاف فقد أنيطت التولية عليها بَمن تسميه الوثيقة 
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)مصطفى آغا( وال نعلم هوية هذا املتويل، وما إذا كان 
من أبناء البلدة أم من غريها، )25(. وعىل أية حال فقد 
العرص نفسه  التولية عىل مشهد االمام عيل يف  أنيطت 
أمهية  يؤكد  ومما  أيضًا)26(.  اللقب  هذا  حيمل  من  اىل 
شؤون التولية أن حكاًم آخر صدر بشأهنا يف اليوم التايل 

لصدور األول تضمن تعليامت أخرى)27(.

ويف سنة 1056هـ/ 1646م نقرأ حكاًم موجهًا إىل 
أمراء بغداد وقاضيها ويتعلق »بالشؤون اخلاصة  أمري 
ويشمل  عــنــه«،  اهلل  ريض  احلسني  اإلمـــام  بــأوقــاف 
تعليامت حوهلا، و«قد صدر احلكم بناء عىل طلب قدمه 
إىل السلطان السيد عيل شيخ تربة اإلمام احلسني ريض 
عرفته  ما  هي  الرتبة(  )شيخ  الوظيفة  وهذه  عنه«،  اهلل 
املصادر األخرى املعارصة باسم )السادن( و)اخلازن(، 
آل  أبرزها  كربالئية  ارس  ذاك  عهد  تتوالها  وكانت 
األَسدي وال زَحيك وآل الزعفراين. وال تشري الوثيقة 
بالسيادة يدل  إىل هوية السيد عيل هذا، إال أن تعريفه 
تسكن  كانت  التي  العلوية  األرس  إحدى  من  أنه  عىل 
لتويل  يؤهلها  ما  االجتامعي  االعتبار  من  وهلا  البلدة، 
هذا املنصب الرفيع، ونذهب إىل أنه السيد عيل بن حممد 
وهم  الــدراج  آل  من  بن سلطان،  بن سليامن  الــدراج 
فرع من آل زحيك، فنحن نعلم أنه توىل منصبه سادنًا 
يتولَّ  للعتبة احلسينية يف سنة 1049هـ/1639م، ومل 
بعده َسميُّ له)28(. ومما يلفت النظر أن الوثيقة تشري اىل 
أن هذا السادن كان قد كتب اىل السلطان بمقرتحات 
حول الوقف مبارشة، أي دون أن خياطب أمري أمراء 
بغداد أوحتى نقيب أرشافها كام جرت العادة، مما يدل 

عىل املكانة الرفيعة التي متيز هبا يف ذلك العرص)29(.

ويف األمر املؤرخ يف 1089هـ/1676م نقرأ حكاًم 

موجهًا إىل باشا بغداد، وهوعهد ذاك قبالن مصطفى 
باشا، وقاضيها)30(.

 جاء فيه أن السيد أبا بكر القادري ذكر يف عريضته 
العامة  والشؤون  األمور  يف  السلطان  إىل  قدمها  التي 
فيها  الرشيفني  واملشهدين  بغداد  يف  الكرام  بالسادات 
ضة إليه من قبل نقيب األرشاف موالنا السيد حممد  ُمفوَّ
التي حتمل ختمه وتوقيعه يف  سعيد، بموجب رسالته 
ذيلها، وال ينبغي ألحد غريه أن يتدخل فيها، وقد نص 
احلكم عىل رضورة العمل وفق طلبه)31(. ويظهر أن أبا 
بكر القادري هذا هومن ذرية نقباء األرشاف يف بغداد، 
ـــ/1534م،  941ه سنة  يف  بغداد  نقابة  تولوا  الذين 
وعىل هذا األساس فقد واله نقيب األرشاف يف الدولة 
أمر اإلرشاف عىل شؤون  السيد حممد سعيد  العثامنية 
الرشيفني،  املشهدين  بغداد ويف  الساكنني يف  العلويني 
أنه مل يذكر من هذه الشؤون أمور اإلرشاف عىل  عىل 
ومن  املذكورين،  املشهدين  عىل  املرصودة  األوقــاف 
بيد  ذاك  عهد  كانت  هذه  األوقاف  مهمة  أن  الواضح 
للدولة،  يكن  ومل  تقدم،  كام  أوالــســادن  الرتبة  شيخ 

أوالنقابة العامة فيها شأن هبا. 

سنة  حمــرم   14 يف  ــاب  زه معاهدة  توقيع  ــان  وك
1049هـ/17أيار1639 م سببًا يف استقرار األوضاع 
 1100 سنة  ففي  القرن،  قاربت  مدة  الدولتني  بني 
هـ/1689م نقرأ حكام موجهًا إىل وايل بغداد »يتعلق 
بغداد  يف  املباركني  املشهدين  بأوقاف  العامة  باملسائل 
تعليامت  عىل  ويشتمل  عليها  والتولية  ــا  إدارهت من 
حوهلا«)32( وان تزايد الوقف عليهام يف بغداد كان سببًا 
يف إصدار هذا األمر السلطاين، لينظم إدارهتا والتولية 
عليها. ويف الفرمان املؤرخ يف سنة 1101هـ/1690م 
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واليا  بتعيينه  يتعلق  باشا  عيل  بغداد  وايل  اىل  امرا  نقرأ 
حول  وتوجيهات  تعليامت  عىل  ويشتمل  بغداد  عىل 
تقرير األمن وضبط النظام يف الوالية ومراعاة رشوط 

الُصلح والصالح مع شاه إيران)33(.

1692م  1103هــــ/أيـــار  سنة  مــن  شعبان  ويف 
ومال  باشا)34(  أمحد  بغداد  وايل  إىل  موجه  صدرحكم 
بعدم  تتعلق  تعليامت  عىل  ويشتمل  بغداد،  )قايض( 
الزيارة  بغداد من أجل  إىل  القادمني  اإليرانيني  مطالبة 
»بحاميتهم  ويــأمــر  لــلــرشع«،  »خــالفــًا  ــوم  رس بدفع 
إقامتهم  أثناء  هلم  والراحة  األمن  وتوفري  وضيافتهم 

فيها وعدم إيذائهم بوجه من الوجوه«)35(.

بغداد  وايل  إىل  حكم  صــدر  التالية  السنة  ويف 
إجراء  »حول  وتوجيهات  تعليامت  يشمل  وقاضيها 
املظامل  آثار  وإزاحــة  النصف  وقواعد  العدل  أحكام 
والبدع يف القرى واألمصار ألن الرعية عامة وال سيام 
رب  ودائع  العاليات  الروضات  وسائر  كربالء  أهايل 
والعمل  حقوقهم  وصيانة  محايتهم  فيجب  العاملني 
من أجل راحتهم ورفاهم وقد جاء هذا احلكم تأكيدا 

وتأييدًا لألحكام الصادرة يف املوضوع«)36(.

الشهر  هناية  يف  الصادر  التايل،  احلكم   من  ويفهم 
يقصدون  كانوا  الذين  اإليرانيني  الزوار  أن  املذكور، 
مشاهد األئمة يطالبون حني وصوهلم بغداد بيشء من 
معهم  جيلبون  كانوا  وأهنم  الزيارة،  رسوم  بصفة  املال 
»أشياء وحتف« وأموال أخرى لغرض إيفاء نذورهم، 
بغداد  وايل  إىل  وهوموجه  املــذكــور،  الفرمان  ففي 
وقاضيها نجد تأكيدات أكثر قوة بوجوب االمتناع عن 
ألولئك  الطرق  وتأمني  واهلدايا،  الرسوم  هذه  جباية 
الزوار، حيث تناول الفرمان كله تعليامت وتوجيهات 

اإلطمئنان  ومزيد  والــراحــة  األمــن  »بتوفري  تتعلق 
اهلل  رضــوان   - الكبار  األئمة  ومشاهد  مراقد  لــزوار 
إليها  َمقَدمهم  يف  اإليرانية،  املاملك  من  عليهم-  تعاىل 
عدم  عىل  احلكم  نص  وقــد  بــالدهــم،  إىل  وعــودهتــم 
مطالبتهم بيشء مقابل زيارهتم هلذه األماكن، كام نص 
وما جيلبوه  نذورهم  التعرض هلم يف  احلكم عىل عدم 
وحتف  أشياء  من  املقدسة  والعتبات  املراقد  إىل  معهم 
قديمة  مصافاة  من  إيران  وشاه  العلية  الدولة  بني  ملا 
تعليامت  عىل  احلكم  شمل  وقد  مستديمة،  ومــواالة 

قاطعة ومؤكدة يف ذلك«)37(.

النقابة

ومع االستقرار النِسبي لألحوال األمنية يف املنطقة، 
حتى  املدينة،  يف  بالسكن  عديدة  علوية  أرس  أخذت 
أصبحت متثل جتمعًا كبريًا من السادة العلويني، وهوما 
تأسيس  اقرتاح  اىل  استانبول  بنقيب االرشاف يف  دفع 
الثالث  النقابات  اىل  نقابة أرشاف خاصة هبا، تضاف 
القائمة يف العراق فعال، وهي نقابات بغداد والنجف 
رمضان  يف  مؤرخة  وثيقة  تكشف  حيث  واملوصل، 
بغداد،  أمــراء  أمــري  إىل  موجهة  991هـــــ/1583م 
نقيب  بأن  تفيد  زاده،  الوند  باشا  عيل  وهويومذاك 
أرشاف القسطنطينية حميي الدين كتب هبذا املقرتح اىل 
السلطان تاركًا تسمية املرشح هلذه النقابة ملتوىل الوقف 
متويل  تسمية  عن  الوثيقة  تسكت  وبينام  املدينة،  يف 
شمس  أنه  تذكر  املحلية  مصادرنا  فإن  هذا،  الوقف 
الدين بن شجاع القايض احلائري األسدي )الذي توىل 
منصبه قبل سنة 963هـ/1555م واستمر به حتى ما 

بعد سنة 990هـ/1582م(. 
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أمراء  أمري  إىل  موجه  »احلكم  ان  الوثيقة  يف  وجاء 
السلطان  إىل  وردت  برسالة  ويتعلق  وقاضيها  بغداد 
نقيب  الدين  حميي  موالنا  املتبحرين  العلامء  أعلم  من 
إحداث  فضائله-حول  تعاىل؛؛  اهلل  -أدام  األرشاف 
نقابة رابعة يف تربة اإلمام احلسني ريض اهلل تعاىل عنه 
وتعيني حممد بن إسامعيل نقيبًا من قبل متويل الوقف، 
احلكم  نص  وقد  السلطان،  من  ذلك  رفع  ويلتمس 
عىل إسعاف طلبه برفع النقابة امُلحَدثة يف وقف اإلمام 

احلسني ريض اهلل عنه«)38(.

 إن )إحداث( نقابة يف كربال يف هذا التاريخ، خيتلف 
مع ما نملكه من معلومات عن هذه املؤسسة، ذلك أن 
اسم )النقيب( تردد يف وثائق املدينة منذ سنة 895هـ، 
فائز،  آل  من  األول،  طعمة  بن  الدين  رشف  وكــان 
هوأول من لقب به يف ذلك التاريخ، ثم توالها آخرون 
من أل زحيك، بل أن سنة 991هـ/1583م هي السنة 
إدريس  بن  سلامن  بن  إسامعيل  النقابة  فيها  توىل  التي 
بن مجاز من االرسة نفسها، وقد استمر فيها حتى سنة 
الوثيقة  منطوق  بني  التوفيق  الصعب  ومن  997هـــ. 
وبني  التاريخ،  هذا  يف  النقابة  )إحداث(  بـ  يفيد  الذي 
نفرتض  أن  إال  املذكور،  العهد  يف  مستمرة  وجودها 
استدعى  مما  التاريخ  هذا  قبل  انقطعت  قد  كانت  أهنا 
معقول  وهوافرتاض  991هــــ/1583م،  يف  إعادهتا 
ألن غموضًا شديدًا يلف الفرتة من 976هـ/1568م 

اىل ذلك التاريخ)39(.

منتصف  حتى  املمتدة  احلقبة  متيزت  فقد  وهكذا 
من  بنوع  للميالد(  عرش  )الثامن  عرش  الثاين  القرن 
واإليرانية  العثامنية  الدولتني  بني  واهلدوء  اإلستقرار 
العتبات  أحوال  عىل  إجيابًا  ذلك  ينعكس  أن  إىل  أدى 
من  مزيدًا  املنطقة  تشهد  أن  يمكن  وكــان  املقدسة، 

استتباب األمن وحتسن العالقات لوال األزمة السياسية 
اهلجومات  عن  نجمت  التي  اخلطرية  والعسكرية 
الرئيسة  العراق  نادرشاه عىل مدن  التي شنها  املتكررة 

يف ذلك التاريخ.  

اهلوامش

ج4، ( 1) احتاللني  بني  العراق  تاريخ  العزاوي:  عباس 
1949م، ص36.

كربال ( 2) مركز  زاده،  املطراقي  رسمه  كام  العراق  كتابنا: 
بني  قارن  2015م  بريوت  والبحوث،  للدراسات 

صوريت املشهد احلسيني يف ص47 و196

كاظم ( 3) موسى  ترمجة  خلفا،  كلشن  زاده:  نظمي  مرتى 
نورس، بغداد 1971م، ص200 و201.

مهمة( ( 4) )دفاتر  املسامة  الدفاتر  عىل  الدراسة  هذه  تستند 
وهي  استانبول  يف  العثامين  االرشيف  يف  املحفوظة 
سجالت كانت تدون فيها ملخصات االحكام الصادرة 
اجتامعات  يف  مذاكرهتا  متت  التي  اهلاميوين  الديوان  عن 
الديوان فيام يتعلق باألمور الداخلية واخلارجية عىل حد 
سواء، ويبلغ عددها 266 دفرتا تغطي احلقبة املمتدة من 

سنة 961 اىل 1335هـ/1553-1916م. 

احلدود ( 5) ومعاهدات  الدولية  العالقات  الضابط:  شاكر 
1966م،  بغداد  البرصي،  دار  وإيران،  العراق  بني 

ص19-10. 

الوثيقة 1432 يف 19 ذي ( 6) املهمة 6 ص651 رقم  دفرت 
احلجة 972هـ/17 متوز 1565م.

بتاريخ 4 ( 7) املهمة رقم 1 ص165 وثيقة رقم 354  دفرت 
ربيع اآلخر سنة 972هـ/ 8 ترشين الثاين 1564م.

مصدر )8(  الضابط،  ينظر  1590م،  سنة  عقدت  معاهدة   
سابق ص31.
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دفرت 42 ص176 الوثيقة رقم 554 يف 28 ذي احلجة ( 9)
988هـ/13 كانون الثاين 1501م.

اآلخر ( 10) ربيع  يف   1810 رقم  الوثيقة  ص197   78 دفرت 
1018هـ/1610م.

هذا هوأصل لقب )مري مريان( الذي كان يمنح بحسب ( 11)
اإلياالت  حكام  إىل  العثامين  العسكري  اإلقطاع  نظام 

املهمة، وقد أبدل يف العرص التايل باسم )وايل(.

رقم ( 12)  .2368 رقم  الوثيقة  ص864   7 رقم  املهمة  دفرت 
متوز  973هـ/6  احلجة  ذي   19 يف   1432 الوثيقة 

1566م.

األوىل ( 13) مجادى   11 بتاريخ  ص864   7 رقم  املهمة  دفرت 
سنة 976هـ/1 ترشين الثاين 1590م

كلشن خلفا ص208.( 14)

قطعة نقدية تنسب اىل مكان رضهبا فلورنسا.( 15)

دفرت املهمة رقم 36 ص96الوثيقة رقم 379  يف 5 حمرم ( 16)
987هـ/ 3 آذار 1579م

تاريخ العراق بني احتاللني ج4 ص117( 17)

دفرت 67 ص52  صفر 999هـ/ترشين الثاين 1590م.( 18)

القعدة ( 19) ذي   28 ص151يف   2 رقم  املهمة  دفرت 
982هـ/10 آذار 1575م.

رجب ( 20)  12 يف   331 رقم  الوثيقة  ص295   31 دفرت 
985هـ/23 أيلول 1577م.  

دفرت املهمة رقم 40 ص192 الوثيقة رقم 353 يف 13 ( 21)
مجادى اآلخرة 987هـ/ 6 آب 1579م.

دفرت املهمة 31 ص395 الوثيقة رقم 655 يف 13 رجب ( 22)
16/985 أيلول 1577م.

هووايل بغداد حافظ حممود باشا. ورد اسمه يف معاهدة ( 23)
املصادر  يف  له  ذكر  وال  1022هـ/1613م،  سنة  صلح 

األخرى.

ترشين ( 24)  5 1018هـ/  شعبان   8 ص38،   78 رقم  دفرت 
الثاين 1609م.

الدفرت 79 ص252 يف 2 ذي القعدة سنة 1019هـ/ 4 ( 25)
نيسان 1601م

أواسط شوال 1102 هـ/ 11 متوز ( 26) دفرت 104 ص54 
1691م حول تولية عبد اهلل آغا »عىل األوقاف الرشيفة 
لإلمام عيل ريض اهلل عنه يف بغداد ويشتمل عىل تعليامت 

خاصة بذلك«.

دفرت 79 ص257ذي القعدة 1019هـ/نيسان 1601م.( 27)

وكتابنا: ( 28)  48 الورقة  األزهار،  حتفة  شدقم:  بن  ضامن 
األرس احلاكمة ص360.

متوز ( 29) 1056هـ/4  حمرم  أواسط  يف  ص33   90 دفرت 
1602م.

احلاكمة ( 30) األرس  ينظر  الرمحن،  عبد  بن  الفتاح  هوعبد 
ص68.

دفرت املهمة رقم96 ص66 يف اواسط مجادى االول سنة ( 31)
1089هـ/4 متوز 1676م.

أيار ( 32) رجب1100هـ/15  أواخر  ص22   99 دفرت 
1689م.

القعدة 1101هـ/5 آب ( 33) اوائل ذي  دفرت 106ص161 
1690م.

هوالوزبر أمحد باشا البازركان، ويل بغداد من 1102 اىل ( 34)
1105هـ/1690- 1693م.

1103هـ/األول ( 35) شعبان  أواخر  يف   10 ص   104 دفرت 
من أيار 1692م.

دفرت املهمة 112 ص219-220 يف أوائل ربيع اآلخر ( 36)
1114هـ/24 آب 1702م.

دفرت 112 ص321 يف اواخر ربيع اآلخر 1114هـ/20 ( 37)
أيلول 1702م.
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دفرت املهمة رقم 52 وثيقة رقم 111 ص51 يف رمضان ( 38)
991هـ/17 أيلول 1583م.

يذكر إبراهيم شمس الدين القزويني: البيوتات العلوية ( 39)
النقابة  توىل  انه  رونيو1978ص7،  ط.  ج2  كربال  يف 
بكتاب  امللحقة  زحيك  آل  شجرة  ويف   976 عام  حتى 
 ،1941 ايران  احلسني،  مدينة  طعمة:  آل  حسن  حممد 
ج2 ملحق 2 انه توالها حتى 957 وثمة وقفية  باسمه 
كتابنا:  وينظر  ص39  ج4  احلسني  مدينة   991 تارخيها 
يف  العراق  يف  والقضاء  اإلدارة  ورجال  احلاكمة  األرس 

القرون املتأخرة، بغداد 1991، ص359.
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كما عكسته رحلة ُمطراقي زاده )958هـ/1551م(
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 Karbala،  during the 16th century as reflected by Mutraqi

Zada voyage
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Education Ibn Rushed

Abstract

No city around the world witnessed a struggle on it as the city of Karbala, and this 
struggle was apparently religious between two great powers during the 16th century, and 
stretching the following centuries, and these were the Ottoman Empire and the safawid 
dynasty.

Other factors were not less important than the previous factor, and these were the 
political and economic factors.

The desire to extend the Ottoman influence in the east, and the rise of the safawid 
dynasty, was beyond the Ottoman-safawid struggle during the 16th century.

The economic factor was an important one for the struggle between the two states, can 
be strengthen their power.

But we must be remember that the religious factor was the most important of the 
others, because of its impact on peoples felling, therefore the Ottoman sultans, and the 
safawid rules, achieved many projects in the Iraqi holy cites, and especially in Karbala, 
for this purpose.

In this subject no contemporary sources were known. During the 16th century, therefore 
we depend upon the travel of Mutraqi Zada, who died in (958/1551) and its importance 
revealed from its translation from turlikh to Arabic language  
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امللخص

والنجف  بغداد  العراقية،  املدن  ما شهدته  بقدر  حوهلا،  رصاع  من  العامل  يف  مدينة  أي  تشهد  مل 
السادس عرش، ومها  القرن  قوتني كبريتني يف  بني  دينيًا،  كان ظاهره  وإن  الرصاع  وكربالء. وهذا 
الدولتان العثامنية والصفوية، إال أن العوامل أخرى مل تكن بأقل أمهية منه، وهي عوامل سياسية 

واقتصادية.

الناشئة،  الصفوية  الدولة  العثامنية نحوالرشق، عىل حساب  الدولة  نفوذ  مّد  الرغبة يف  أن  عىل 
القرن  يف  طويلة  ونزاعات  حروب  يف  مهاًم  عاماًل  كان  أيضًا،  التوسع  طور  يف  كانت  التي  وهي 

السادس عرش، وامتدت لقرون تالية أخرى.

ومل يكن العامل االقتصادي بأقل أمهية من سابقيه من العوامل، فاالقتصاد، من زراعة وجتارة، 
كان مصدرًا لتمويل العمليات العسكرية، وقوة الدولة املتصارعة.

بيَد أن العامل الديني كان هواملُهيمن ملا له من أثر يف نفوس الناس، فتسابق حكام هاتني القوتني 
ما عمل  منهم  فعمل كل  إليهم،  الناس  املقدسة، جلذب  املدن  بأعامل خريية كثرية يف  قيامهم  عىل 

إلجياد األنصار واملؤيدين.

عىل أننا جيب أن نتذكر بأن القرن السادس عرش يف العراق هوأقل قرن يف مصادره ومادته التارخيية 
ولذا كان لزاما علينا أن نجد مصادر جديدة، لدراسته عامة، وكربالء بخاصة، فوقعت أنظارنا عىل 

كتاب رحله ُمطراقي زاده )ت958هـ/1551م(، ليكون املصدر األساس يف هذه الدراسة.
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1- مدينة كربالء ما قبل القرن السادس عشر

خالل  وخــري  رّض  من  أصاهبا  ما  كربالء  أصــاب 
656هـ/1258م  بغداد  سقوط  أعقبت  التي  القرون 
القرن  األجنبي حتى  وما تالها من عصور االحتالل 
القوى  أيــدي  عىل  أصاهبا  ما  وكــان  عرش،  السادس 
القوى  املدة، أوعىل يد  التي حكمت يف هذه  األجنبية 
املحلية التي امتد نفوذها إىل كثري من املدن العراقية من 

جهة أخرى.

القوى  يد  امتداد  نتصور  أن  البدهيي  من  وكــان 
األجنبية إىل العتبات املقدسة يف كربالء والنجف، سواء 
بدوافع دينية، أولدوافع أخرى. فعىل سبيل املثال، قدر 
لكربالء أن تنال جانبًا من اخلدمات اجلليلة التي قدمها 
غازان خان لإلسالم، وحبه آلل البيت، فقد أقدم هذا 
عىل  ـــ/1294-1314م(،  ــ )694-714ه السلطان 
حفر هنر سّمي )النهر الغازاين(، وقد توىل ذلك شمس 

الدين صواب اخلادم الّسكورجي وغرس الدولة)1(.

مبترسًا،  كان  احلوادث(  )كتاب  يف  جاء  ما  أن  بيد 
إىل أن سّلط )التاريخ الغياثي( الضوء عىل هذا العمل 

فقال: 

ما بني دجلة  الفرات  آثاره: هنر أخرجه من  »ومن 
بالنهر  وسمي  العامرة  من  كثريًا  عليه  وعمل  وبغداد، 
الغازاين، وشق من الفرات النهر إىل مشهد الشيخ أيب 

الوفا«)2(.

عجافًا  ــًا  ــرون ق كــانــت  التالية  ــرون  ــق ال أن  غــري 
والنجف(،  )كربالء  املقدستني  للمدينتني  بالنسبة 
فاحلروب  أواملحلية.  األجنبية  القوى  يد  عىل  سواء 

ومن  والتيموريني،  اجلــالئــريــني  بــني  دارت  الــتــي 
ثــم بــني الــقــرا قــويــنــلــو)1411-1468م( واألق 
القرن  خالل  واملشعشعيني  قوينلو)1508-1468( 
التخريب  أعــامل  من  كثري  إىل  أدت  عــرش،  اخلامس 
عامة،  العراقية  املدن  أصاب  الذي  واحلرق  والنهب 

واملدينتني املقدستني )النجف وكربالء( بخاصة.

القرقوينلومن  أمــراء  بني  الــرصاع  آثار  انعكست 
أخرى  جهة  من  املشعشعيني  وبــني  وبينهم  جهة، 
فالح  بن  حممد  استطاع  فقد  أوالنجف.  كربالء  عىل 
املشعشع)3(، الذي انتزع الزعامة من والده أن يسيطر 
عىل املدن العراقية الواحدة تلواألخرى، فكان نصيب 
كربالء والنجف كبريًا من هجامت املشعشعيني عليهام، 
والوسطى  اجلنوبية  املناطق  معظم  عىل  سيطروا  فقد 
السيطرة  نطاق  خــارج  أصبحت  التي  العراق،  من 

القراقوينلية)4(.

الذي  الغياثي،  نتذكر  أن  بنا  الصدد جيدر  ويف هذا 
العراق  تاريخ  عن  حتدثت  التي  املصادر  أهم  من  يعّد 
حوادث  شهد  ألنه  ذلك  )13-16م(،  القرن  بني  ما 
أويف  العراق  يف  سواء  بالذات،  عرش  اخلامس  القرن 

بالد الشام، إذ يقول:

»يف عام 857هـ/1454م دخل السلطان عيل احللة 
ونقل أموال احللة واملشهدين إىل البرصة وأحرق احللة 
الناس ومكث فيها  وأخرهبا، وقتل من تبقى فيها من 

ثامنية عرش يومًا.

املشهد  إىل  القعدة  ذي   23 ــد  األح يــوم  ــل  ورح
فأخذ  ودخل  األبواب  له  ففتحوا  واحلائري  الغروي 
ما تبقى من القناديل والسيوف ورونق املشاهد مجيعها 
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والــزوايل  والستور  والفضة  واألعتاب  الطوس  من 
وأمر  الرضيح  داخل  إىل  بالفرس  ودخل  ذلك.  وغري 
أهل  وقتل  وإحراقه، فكرس وأحرق  الصندوق  بكرس 

املشهدين من السادات وغريهم«)5(.

يف  كبرية  أمهية  الغياثي  قدمها  التي  لآلراء  أن  عىل 
صدد ما نحن فيه، فقد عانت كربالء والنجف الكثري 
إذ  القراقوينلوواملشعشعيني،  بني  الــرصاع  جراء  من 
والتجويع،  والنهب  القتل  عمليات  املدينتان  شهدت 
للقوتني  املضادة  واهلجامت  اهلجامت  عمليات  بفعل 

املتصارعتني)6(.

واملشعشعيني  القراقوينلو  بني  الــرصاع  يقترص  مل 
حاول  وإنــام  العراقية،  املــدن  يف  النفوذ  مناطق  عىل 
الطرفان إظهار تعلقهام بأهل البيت كسبًا للناس، 
فاملشعشعيون –كام هومعروف- ادعى بعض زعامئهم 
 البيت أهل  مبادئ  عكس  عملوا  وإن  املهدوية، 
فهامجوا النجف وكربالء، وتعرضوا لألرضحة املقدسة 
هنبًا وحرقًا وهتدياًم، وقتل اتباع حممد بن فالح السكان 
بمن فيهم السادة – القائمني عليهام. وجتاه ذلك، يقال 
ان جهانشاه قراقوينلوأمر رعاياه بالتشيع، وإنه رضب 

النقود بأسامء بعض األئمة)7(.

بعامة،  العراق  تاريخ  فإن  أمــر،  من  يكن  ومهام 
تكن  مل  بخاصة،  والنجف  كربالء  يف  املقدسة  واملدن 
مطلع  حتى  والدينية  السياسية  الرصاعات  عن  بعيدة 
رصاع  سيبدأ  حيث  امليالدي،  عرش  السادس  القرن 

جديد بني قوى أخرى، ولألسباب ذاهتا.

2- كربالء يف القرن السادس عشر امليالدي

اإلسالمي  الــرشق  يف  مهمة  تــطــورات  حدثت 
الدولة  ظهور  أبرزها  كان  عرش،  السادس  القرن  يف 
الصفوية يف إيران )عام 1501م(، وتوقف الفتوحات 
كان  وقد  نحوالرشق،  وتوجهها  ــا  أورب يف  العثامنية 
املنطقة  عىل  كبري  أثر  سنرى-  كام   – احلدثني  هلذين 
بأكملها، وعىل العراق واألماكن املقدسة فيه عىل وجه 

اخلصوص.

ارتبط قيام الدولة الصفوية يف إيران، بعوامل دينية 
الدينية  العوامل  حيث  فمن  واقتصادية،  وسياسية 
يف  األساس  كان  عرشة،  اإلثني  الشيعي  املذهب  فإن 
هلا،  الرسمي  املذهب  أصبح  وقد  الدولة،  هذه  قيام 
املذهب،  هذا  عن  األول  املدافع  إيران  أصبحت  وقد 
كربالء  عىل  السيطرة  فإن  لذا  انتشاره،  عن  ومسؤولة 
وخلفاءه  إسامعيل)8(  الشاه  يعطي  مما  هي  والنجف، 

دفعًا أكرب.

الشاه  سيطرة  فإن  السياسية  الدوافع  حيث  ومن 
فإهنا  املــقــدســة،  ــن  ــاك واألم ــعــراق  ال عــىل  إسامعيل 
بقايا  أن  السيام  أوسع،  مناطق  إىل  نفوذه  دائرة  توسع 
كانوا  البالد  هذه  حيكمون  كانوا  قوينلوالذين  اآلق 

مترشذمني، ويف أقىص حاالت ضعفهم)9(.

هذين  عن  بعيدًا  االقتصادي  الــدافــع  يكن  ومل 
العراق  خصب  االعتبار  بنظر  أخذنا  إذا  العاملني، 
عرب  العريب  اخلليج  جتارة  ومرور  الزراعية،  وثرواته 
أراضيه، وأن السيطرة عليه هومما يؤمن حركة التجارة 

اإليرانية، ويبعد املنافسني هلا)10(.
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إسامعيل  الشاه  حترك  يف  أعاله  العوامل  تضافرت 
نحوالعراق عام 914هـ/1508م، الذي مل جيد عائقًا 
كبريًا يف اجتياحه السيام وان بقايا اآلق قوينلويف هذه 
ينفعهم  ومل  بوجهه،  الوقوف  من  أعجز  كانوا  البالد 
القدر  ذي  إمــارة  مثل  األخــرى  بالقوى  استنجادهم 
قانصوه  السلطان  زمن  مرص،  يف  اململوكية  أوالدولة 

الغوري)11(.

نتيجة هلذه الظروف، سيطر الشاه إسامعيل عىل بغداد 
املقدسة  األماكن  لزيارة  مرسعًا  وسار  1508م،  عام 
وكربالء،  النجف  يف  املقدسة  العتبات  زار  ثم  فيها، 
هنر  جدد  النجف،  ففي  هناك)12(.  األرضحة  وزيارة 
عطا ُملك اجلويني، وأجرى فيه املاء وسامه باسمه »هنر 
يف  أما  الرشيفني)13(.  املشهدين  عىل  وأوقفه  الشاه«، 
كربالء، واستنادًا إىل الوثائق العثامنية، »فقد أمر بتزيني 
الرضيح، ووضع به اثني عرش قندياًل من الذهب«)14(.

وعالقاهتا  العراق،  عىل  الصفوية  السيطرة  أن  عىل 
وسع  قد  املامليك،  مثل  للعثامنيني  املناوئة  القوى  مع 
من دائرة اخلوف التي محلها العثامنيون جتاه الصفويني، 
 ،)1520-1512( األول  سليم  السلطان  أن  بحيث 
الــرشق،  إىل  الغرب  من  التحول  سياسة  دشــن  قد 
معها  فدخل  اهتامماته،  أوىل  الصفوية  الدولة  وكانت 
وأوقع  920هـــ/1514،  عام  )جالديران(  معركة  يف 

هبا اهلزيمة)15(.

-1520( القانوين  سليامن  السلطان  خيتلف  ال 
من  التخوف  من  سليم  السلطان  سلفه  عن   ،)1566
ورضورة  العثامنية  الدولة  الصفوية عىل  الدولة  خماطر 
استقرار  ــدم  ع ــك  ذل عــىل  شجع  ــا  ومم مواجهتها. 
األوضاع يف العراق، إذ خلع ذوالفقار، حاكم بغداد، 

عام 1529 تبعيته للصفويني، وأعلن والءه للعثامنيني. 
وعليه قرر الشاه طهامسب )1524-1576( استعادة 
فعاًل  ذلك  له  وحتقق  بغداد،  عىل  الصفوية  السيطرة 
بغداد  مهامجة  من  متكن  إذ  936هــــ/1530م،  عام 

واالستيالء عليها بعد مقتل )ذي الفقار( )16(.

مل تتحسن العالقات العثامنية- الصفوية بعد معركة 
سليامن  السلطان  وتبنى   ،)1520 )عــام  جالديران 
سياسة مواجهة الصفويني سواء عىل أراضيهم، أوعىل 
األرايض العراقية، السيام وان األوضاع يف بغداد كانت 

مما يثري العثامنيني بعد حركة ذي الفقار عام 1529.

استطاعت القوات العثامنية بقيادة السلطان سليامن 
من اجتياح األرايض اإليرانية والوصول إىل العاصمة 
تربير عام 1533، ومل يكد السلطان سليامن ينتهي من 
ذلك حتى وجه أنظاره صوب العراق. وقد تعلق، كام 
يبدو- بمفاتيح مدينة بغداد التي أرسلها ذوالفقار إليه 
عىل  األول  طهامسب  الشاه  سيطرة  وأن   ،1529 عام 

املدينة إنام هومن باب التحدي)17(.

ومهام يكن األمر، فقد بدأت االستعدادات العثامنية 
منذ خريف عام 1533، وكان هدفها التايل هوبغداد، 
من  املدينة  تكلو، حاكم  حممد خان  كان حيكمها  التي 

قبل الشاه طهامسب.

األرايض  من  القادمة  العثامنية  القوات  استطاعت 
اإليرانية، أوتلك القادمة من حلب أن تأخذ طريقها إىل 
بغداد، أما حممد خان تكلو، فعىل الرغم من املناورات 
وبالسلطان  بالشاه،  واتصاالته  املدينة،  أبداها يف  التي 
مغادرة  إىل  دعاه  قد  الضعيف  موقفه  أن  إال  سليامن، 
الصدر  بقيادة  العثامنية  للقوات  أتاح  مما  رسًا،  املدينة 
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يومني  وبعد  بغداد،  دخول  من  باشا  إبراهيم  األعظم 
العثامنية،  املاملك  إىل  وضمها  سليامن  السلطان  دخلها 
العراقية  املدن  من  لعدد  بالنسبة  هوالشأن  وكذلك 

األخرى)18(.

أشهر،  ستة  مدة  بغداد  يف  سليامن  السلطان  مكث 
أظهر  أنه  إال  العراقية،  املــدن  من  عــددًا  خالهلا  زار 
املراقد  من  كثريًا  فيها  ألن  بغداد،  بمدينة  أكرب  اهتاممًا 
القادر الكيالين، ورضيح  الدينية كرضيح الشيخ عبد 
موسى  اإلمام  مرقدي  عن  فضاًل  النعامن،  حنيفة  أيب 
الشاه  بدأها  التي  األبنية  وأتم  اجلواد،  وحممد  الكاظم 

إسامعيل وتركها قبل إنجازها)19(.

كربالء  يف  املقدسة  بالعتبات  اهتاممه  يقل  ومل 
والنجف، عام أبداه بتلك القائمة يف بغداد. فاستنادًا إىل 

مرتى أفندي:

والنجف  كربالء  إىل  أيضًاَ  )السلطان(  سافر  »ثم 
صاحب  حرضة  يدي  بني  باملثول  وحيض  األرشف، 
وأوصله  الفرات  من  كبري  هنر  بشق  وأمر  الشهداء، 
زاد  الــذي  األمــر  كالفردوس،  وجعلها  كربالء  إىل 
اخلََدمة  عىل  وأنعم  أشجارها  ــامر  وأث حمصوالهتا  يف 

والسكان«)20(.

بزيارة قرب اإلمام  السلطان سليامن  وبعد أن حظي 
خالل  أرسى  وقد  بغداد.  إىل  راجعًا  قفل   ،عيل
العراق  يف  اإلدارية  التنظيامت  أسس  بغداد  يف  مكوثه 
أربع  إىل  العراق  قسم  حيث  الواليات،  لنظام  وفقًا 

واليات هي بغداد والبرصة واملوصل وشهرزور)21(.

للواليات  املركزية  الوالية  بغداد  واليــة  جعلت 
الثالث األخرى التي كان والهتا يعينون من احلكومة 

العثامنية يف استنبول بطلب من وايل بغداد، وقد وردت 
منصب  يتوىل  كــان  ــذي  ال زادة،  جــالل  كتابات  يف 
عهد  يف  أواخلاتم(  التوقيع  )صاحب  النيشانجيلك 
املرافقني  من  كان  والذي  القانوين،  سليامن  السلطان 
كانت  كربالء  بأن  غزوبغداد،  أثناء  سليامن  للسلطان 
حرضة  )مشهد  واسمها  بغداد  والية  إىل  تابعًا  سنجقًا 

اإلمام احلسني( )22(.

3- كربالء يف رحلة ُمطراقي زاده

الرتكية  املصادر  من  كثري  إىل  العراقية  املكتبة  تفتقر 
التي ختص تاريخ العراق بعامة، ومدنه املقدسة بخاصة، 
إبان القرن السادس عرش. واملادة التارخيية عن األخرية 
العثامنية  املصادر  يف  متفرقة  تارخيية  مصادر  يف  مبعثرة 
أوالفارسية وحتى يف املصادر والرحالت األوربية عىل 

مّر العصور.

نجد  أن  علينا  املتعذر  فمن  العربية  املصادر  أما 
السادس  القرن  أحداث  تناول  واحدًا  عربيًا  مصدرًا 
بخاصة  األجنبية،  املصادر  تكون  هنا  ومــن  عــرش، 
العثامنية، ما يمكن أن نعول عليه إىل حد ما يف دراسة 

تاريخ العراق ومدنه املقدسة آنذاك.

أيدي  عن  بعيدًا  العثامنية  املصادر  من  كثري  ظلَّ 
لبعض  قدر  حتى  عدة،  لقرون  املتخصصني  الباحثني 
العارفني باللغة الرتكية القديمة أن ينقلوا هذه املصادر 
إىل العربية، ومن بينها كتاب )كلشن خلفا( ملؤلفه نظمي 
زاده مرتى أفندي )املتوىف 1136هـ/1723م(. ومع 
أن الكتاب قد ألف ما بعد القرن السادس عرش، إال أن 
أمهيته تتأتى يف كونه قد قدم مادة تارخيية موثوقة عن 

العراق ومدنه، ويف ذلك يقول أحد الباحثني:
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»قّدم عرضًا متَّسقًا لتاريخ بغداد، عىل حسب توايل 
احلاكمني، مستعرضًا عىل ما مّر عىل املدينة من حوادث 
يف سنوات حكمهم، وما خاضوه من حروب، وشيدوه 
خارج  يف  وبعضها  أعامل،  من  به  قاموا  وما  آثار،  من 

املدينة ذاهتا«)23(.

لكثري من  الوحيد  املنبع  كان كتاب )كلشن خلفا( 
السادس  القرن  يف  ببغداد  املتعلقة  التارخيية  الكتابات 
وعليه،  لونكريك)24(.  إليه  أشــار  ما  وهــذا  عــرش، 
حتى  الباحثون،  عليه  يعول  مما  الكتاب  هذا  ظل  فقد 
التي  زاده،  ُمطراقي  لرحلة  العربية  الرتمجة  صدرت 
إليه يف  العثامنيني  بعد دخول  العراق  بتاريخ  اختصت 

عام 941هـ/1534م.

من  رئيسًا  مصدرًا  زاده(  مطراقي  )رحلة  متثل 
مصادر دراسة تاريخ العراق احلديث ومدنه، وبالذات 
مدينة كربالء املقدسة، فمن هوصاحب هذه الرحلة، 

وما قيمة املعلومات التي حتملها رحلته؟

أ- مطراقي زاده

هونصوح أفندي السالحي، ابن عبد اهلل قره كوز، 
الشهري بمطراقي زاده، مؤرخ ورحالة وريايض عثامين، 
أصله من البوسنة التي كانت جزءًا من الدولة العثامنية.

كان ماهرًا يف ألعاب الفروسية واألسلحة فاكتسب 
الذي  باجللد  املغلف  وهوالدرع  )امُلطراقي(،  لقب 

يستخدمه الفرسان يف أثناء القتال)25(.

ُمتقن،  فهومؤرخ  زاده  ُمطراقي  مواهب  تنوعت 
بليغ،  املعرفة، وشاعر  وفارس ماهر، وجغرايف واسع 
وريايض  بارع،  عسكري  ومهندس  ضليع،  ومرتجم 

قيمة،  مؤلفات  اجلوانب  هذه  معظم  يف  وله  مصنف، 
واسعة  وجغرافية  تارخيية  لثقافة  امتالكه  عىل  عالوة 
السلطاين  الــديــوان  قلم  يف  كاتبًا  ضمه  يف  اسهمت 

الكبري)26(.

صاحب السلطان سليم األول يف محلته العسكرية، 
-926( عام  ومرص  الشام  بالد  يف  املامليك  دولة  عىل 
927هـ/1516-1517(، كام رافق السلطان سليامن 
القانوين يف معظم محالته العسكرية يف أوربا ويف إيران. 
وظهرت براعته يف التأليف والرسم حتى كلف بمهمة 
فيها  شارك  التي  العسكرية  احلمالت  وقائع  تسجيل 

السلطان)27(.

والقصبات  للمدن  ملونة  بصور  مزود  والكتاب 
املدن  وكذلك  أوفتحها،  العثامين  اجليش  هبا  مّر  التي 
التي زارها السلطان سليامن فقام بالكتابة عنها، ورسم 

املشاهد التي رآها. يقول العزاوي)28( يف ذلك:

»والكتاب فيه الواح مهمة، وصفحات يف تصاوير 
اليوم  املباركة مما مل يبق له  العراقية، ومراقدها  البلدان 

ذكر، أورسم إال قلياًل«.

سفر  بـ)منازل  املعروف  زاده،  مطراقي  كتاب  يأيت 
العراقيني للسلطان سليامن خان(، بمثابة سجل مفصل 
الدولة  عىل  القانوين  سليامن  السلطان  محلة  لوقائع 
والعراق يف عامي 940-941هـ/1533- الصفوية 

1534م.

من  تتألف  أهنــا  احلملة  أهـــداف  مــن  والــواضــح 
مرحلتني، أوالمها رضب الدولة الصفوية وتدمريها، 
بغداد،  الحتالل  جنويب  حمورين،  يف  التقدم  وثانيهام 
أسفر  وقد  وتركستان.  خراسان  يف  للتوغل  ورشقي 
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وبقية  بغداد  احتالل  عن  اجلنويب  نحواملحور  التحرك 
بدأه  ما  سليامن  السلطان  فأكمل  العراقية،  ــدن  امل

السلطان سليم األول باحتالل والية املوصل)29(.

زاده،  مطراقي  كتبها  الــتــي  الرحلة  هــي  تلك 
من  بدأت  والتي  القانوين،  سليامن  السلطان  بصحبة 
فقونية  بكوتاهية،  مــرورًا  )استنبول(،  القسطنطينية 
فوان، يف األرايض العثامنية، ثم تربيز فهمدان، فقرص 
شريين، فبغداد، وصوالً إىل احللة فالنجف، فكربالء. 
العراق  يف  الصفوي  احلكم  إهناء  تم  احلملة  هذه  ويف 
احلكم  حتــت  البلد  ودخـــول  )1508-1534م(، 

العثامين األول )1623-1534( )30(.

عىل أن ما يدفعنا الختاذ رحلة مطراقي زاده مصدرًا 
لدراسة تاريخ كربالء، أهنا املصدر الوحيد الذي تناول 
تاريخ العراق ومدنه يف القرن السادس عرش. ومما يزيد 
من أمهيتها الوصف الدقيق للمدن والقرى التي مّر هبا 
البالغة  اخلالبة  امللونة  بالصور  معززة  وهي  مؤلفنا، 
لألرضحة  خصصها  التي  الصور  عن  فضاًل  االتقان، 

يف بغداد وكربالء والنجف)31(.

مُجادى  شهر  هناية  يف  بدأت  كربالء  إىل  والرحلة 
السلطان  ترك  إذ  941هـــ/1534م،  عام  من  األوىل 
اثبت املطراقي  سليامن بغداد نحواحللة فكربالء. وقد 
من  فيهام  وما  املدينتني  هاتني  عن  مهمة  معلومات 

أرضحة ومراقد، بوصفه شاهد عيان هلا، إذ يقول:

مقام  السلطان  زار  املحروسة  )احللة(  مدينة  »ويف 
املهدي  )حممد  الرمحن  خليفة  املخترب  وغاية  املنتظر 
والشامئل  األوصــاف  ومريض   )32( الزمان(  صاحب 

حرضة الشيخ أيب الفضائل«)33(.

وصفه  يف  تفصياًل  أكثر  كان  زاده  مطراقي  ولكن 
لكربالء، وأرضحتها املقدسة، إذ أورد اآليت:

يرقد  حيث   )34( والــبــالء(  )الــكــرب  أرض  ويف 
حرضة صاحب القبة اخلرضاء يف اجلنة، وخاتم اخللفاء 
الراشدين عند أهل السنة، والصابر عىل البالء واملحنة 
الشهيد يف أرض كربالء، اإلمام املقتدى وابن املرتى 
املجتهدين  سيد  مرقد  وكذلك  احلسني(،  اهلل  )أبوعبد 

وسند املتعبدين )عيل بن احلسني( )35(.

وتابع مؤلفنا ذكر األئمة يف كربالء فيقول:

اإلمام  مقام  السابق،  واألصل  الناطق  »واللسان 
)36(، ومجيل الذات وكريم  )جعفر بن حممد الصادق( 
اللباس واملحمود عند  الشهداء وسعد  الصفات سيد 
 )37( )العباس(  حرضة  عيل  اإلمــام  ابن  والناس،  اهلل 
واملعتصم بعناية اهلل، امللك العاصم وسلطان الشهداء، 
املصطفى  وسبط  املرجتى  اإلمام  ابن  )قاسم  وحرضة 

وابن املرتى والكرم واملنن )ابو حممد احلسن(« )38(.
ومما ذكره املطراقي أيضًا:

الصدفة  دريت  األنــوريــن،  األزهرين  »والنورين 
الشهيدين  السيدين  الفتوة  بحر  ونجمتي  النبوية 
األصغر()39(،  وعىل  األكرب  )عيل  املظلومني  واملقتولني 
املحسن  جبل  وبــر  احلــســني(،  اهلل  عبد  )أيب  ــدي  ول
السعد  أربــاب  أكــرم  )كربالء(،  صحراء  يف  املدفون 

وأفخر أصحاب الشهد حرضة )حر الشهيد( )40(.

كربالء،  عن  الواردة  النصوص  قراءة  ومن  وعليه 
نجد سمة التمجيد والتعظيم الذي أضفاه مطراقي عىل 

األئمة من آل البيت املدفونني يف هذه املدينة املقدسة.
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وإنام  كربالء،  يف  األئمة  بإيراد  مطراقي  يكتف  مل 
رسم صورًا مستقلة لكل رضيح من تلك األرضحة، 

رغبة منه يف التربك بأرضحتهم. 

قدسية  أمهية  إىل  نفسه،  الوقت  يف  األمــر  ويشري 
مدينة كربالء، نظرًا ملا هلذه القدسية من تأثري يف نفوس 
الرصاع  طبيعة  ويف  بل  جهة،  من  الشيعة  املسلمني 

العثامين-الصفوي من جهة أخرى.

ما  أشبه  هي  الرحلة  أن  نتذكر،  أن  بنا  جيدر  ومما 
تكون بالتقرير الرسمي الذي كتبه ُمطراقي زاده لتوثيق 
العثامنية  األرايض  من  خروجها  من  ابتداءًا  وقائعها 
مرورًا باألرايض اإليرانية وانتهاءًا باألرايض العراقية. 
وهلذا فأهنا مل تتطرق كثريًا إىل أحداث أخرى مهمة قد 
تكون يف نظر القارئ أهم من رسد وقائع سري احلملة 

نفسها.

مل  أنه  زاده،  مطراقي  رحلة  عىل  يأخذ  ما  أن  عىل 
يذكر األعامل اجلليلة التي قام هبا السلطان سليامن عند 
وصوله إىل كربالء كشقه هنر السليامنية )أواحلسينية(، 
به  خص  الــذي  الكثري  واالحــســان  االكــرام  إىل  وال 
املدينة، عىل  القائمني عىل األرضحة املوجودة يف هذه 
بشكل  به  نوه  الــذي  أفندي  مرتى  فعله  ما  عكس 

واضح)41(.

عىل أن تغايض ُمطراقي زادة عن ذكر هذه األمور 
هي  األمــور  هذه  مثل  أن  إدراكــه  من  نابعًا  يكون  قد 
إىل  األمر  حيتاج  وال  السلطان،  عىل  مفروض  واجب 

ذكرها.

الشواخص  إىل  يرش  مل  فإنه  ذلــك،  عىل  ــالوة  وع
كاملدارس  كربالء،  يف  العهد  ذلك  يف  املاثلة  األخرى 

احلياة  طبيعة  أوإىل  ــواق،  واألسـ واخلــانــات  الدينية 
وفوق  املقدسة.  املدينة  لتلك  واالقتصادية  االجتامعية 
كربالء  أهايل  موقف  إىل  مؤلفنا  يتطرق  مل  كله،  ذلك 
الزيارة  هذه  بأن  علاًم  هلا،  سليامن  السلطان  زيارة  من 
قد جاءت إلظهار التودد إىل سكان املدينة وأرضحتها 

املقدسة.

عىل أن فحوى ما توصلت إليه الدراسة أن مطراقي 
زاده قد كتب ما أثار انتباهه من أعامل السلطان سليامن 
مل  ولكنه  لكربالء،  زيارته  عند  الدينية  الصفحة  ذات 
يكتب عن أمور أخرى كثرية، ما تزال معرفتنا هبا قليلة.
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Abstract

The  studies and research that compares the procedural history of executive power  and the 
legislative history of the theoretical power to express the idea of   what was and what should be .In 
other words,  he can not Indicatory researcher must realize the fact that historic event,  its causes 
and motives and the decision taken on it unless fathom what in the legislature without records of 
what House of debate about contentious issues as a result of differing perspectives between the two 
authorities.

The  logs are these both minutes of the meetings or the work of parliamentary  committees 
is the value of ideas and predictions, suggestions and concerns that  worry public opinion,  
which is in its nature lulled to stability and avoids  adventure for the simple reason a 
group is that in the end is to pay the price  of his freedom and his blood and his money while 
the executive branch do not  lose  None  of this, and all I want, in fact,  is to make history.
This idea bets reveal the injury and error,  if safe researcher then followed in his research will know 
the results of those bets,  and determines who is the party that made a mistake and that hit and then 
connects the results Balmekdmat,  then discovers the hidden motives of those decisions,  so that the 
researcher finds answers to many questions that have long preoccupied his mind and did not find 
her answers in the literature have been written on the history of modern Iraq,  though he found some 
of them are not devoid of tendencies and trends,  and redress for,  it is far from what these records 
probably steady drumbeat of ideas,  or anything else. 

Has research titled role of deputy brigade Karbala political until 1925 and their position on the 
elections from 1925 to 1958,  grew out of it Detectives three  first allocated them to provide an 
overview of the attitudes of the British  occupation of Iraq from 1914 to 1918 and their role in 
negotiating with the occupying power on the peaceful demands for the independence of Iraq,  and 
after failing to come meetings and secret societies period to prepare public opinion for armed revolt 
for independence the expeditious and the establishment of a national rule headed by the king of an 
Arab Muslim,  restricted constitution and under the shade of an elected legislative power,  which 
ended in a revolution twenty,  and their active role in,  and Baothm to Hijaz for a Ingall Sharif of 
Mecca’s inauguration  Hussein  bin Ali king of Iraq,  and their role in the governments of Abd al-
Rahman al-Naqib and the Constituent Assembly,  which appeared through their refusal to ratify the 
Iraqi-British treaty of 1922,  and then submitted their resignations.
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امللخص

للسلطة  التنظريي  والتاريخ  التنفيذية  للسلطة  االجرائي  التاريخ  بني  ُتقارن  التي  والبحوث  الدراسات  ان 
ُيدرك حقيقة  ان  للباحث  يمكن  فانه ال  إستداليل  وبتعبري  يكون.  ان  وما جيب  كان  ما  فكرة  ُتعرب عن  الترشيعية 
احلدث التارخيي واسبابه ودوافعه والقرار الذي اختذ بشأنه اال إذا سرب أغوار ما دون يف سجالت السلطة الترشيعية 
عام دار من جدل حول القضايا اخلالفية نتيجة اختالف املنطلقات بني السلطتني. فالسجالت هذه سواء حمارض 
االجتامعات أم أعامل اللجان النيابية هي جمموعة قيمة من االفكار والتنبؤات واملقرتحات واهلواجس التي أقلقت 
الرأي العام، الذي هو يف طبيعته يرُكن اىل االستقرار ويتجنب املغامرة لسبب بسيط هو انه يف النهاية هو من يدفع 
الثمن من حريته ودمائه وامواله بينام السلطة التنفيذية ال خترس شيئًا من هذا، وكل ما تريده يف حقيقتها هو ان تصنع 

التاريخ. 

االحتالل  فرتة  خالل  الوطني  الصعيد  اىل  املحيل  املحيط  من  كربالء(  لواء  )لنواب  السيايس  الدور  برز  لقد 
الربيطاين للعراق عام 1914 وما تالها من أحداث جسام عاشها العراق حتى دخوهلم املجلس النيايب عام 1925.

فقد  واخواهنم.  وابائهم  أرسهم  مع  فيها  الفاعلة  املشاركة  او  االحداث  تلك  صنع  يف  مهام  جزءًا  كانوا  لقد   
الرسية،  واجلمعيات  واالجتامعات  االحتجاجات  خضم  يف  اخطارها  عانوا  كام  ومالبساهتا،  تفاصيلها  عاشوا 
وغمرة الثورة والكفاح املسلح ضد سلطة االحتالل الربيطاين وما عانوه جراء ذلك من املطاردة والسجون واملنايف 

واحكام االعدام كام سيأتينا خالل البحث.

ُتعرف  تعّقبها يف بحثه سوف  ثم  الباحث  آمن هبا  فاذا  الرهانات يف االصابة واخلطأ،  الفكرة تكشف  ان هذه 
باملقدمات،  النتائج  يربط  ثم  ومن  أصابت  التي  ومن  اخطأت  التي  اجلهة  هي  من  وحيدد  الرهانات،  تلك  نتائج 
عندها يكتشف الدوافع اخلفية لتلك القرارات، وبذلك جيد الباحث اجوبة لكثري من التساؤالت التي طاملا شغلت 
تفكريه ومل جيد هلا اجوبة يف املؤلفات التي كتبت عن تاريخ العراق املعارص، وإْن وجد بعضها فهي ال ختلو من 

امليول واالجتاهات وان انصفت فهي غري بعيدة عام يف هذه السجالت ربام لتوارد االفكار أو ليشء آخر. 

بعد  فيام  دخلوا  الذين  -وبالتحديد  كربالء  لواء  شخصيات  مواقف  عن  عامة  ملحة  يقدم  البحث  هذا  إن 
االحتالل  سلطة  مع  التفاوض  يف  ودورهم   1918-1914 للعراق  الربيطاين  االحتالل  من  العراقي-  الربملان 
الرأي  لتهيئة  الرسية  واجلمعيات  االجتامعات  فرتة  تأيت  فشلها  وبعد  العراق،  الستقالل  السلمية  مطالبهم  حول 
العام للثورة املسلحة من اجل نيل االستقالل الناجز واقامة حكم وطني يرأسه ملك عريب مسلم، مقيد بدستور 
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وحتت ظل سلطة ترشيعية منتخبة والتي انتهت بثورة 
العرشين، ودورهم الفاعل فيها، وبعوثهم اىل احلجاز 
احلسني  مكة  رشيف  انجال  أحد  تنصيب  اجل  من 
حكومات  يف  ودورهــم  العراق،  عىل  ملكًا  عيل  ابن 
ظهر  والذي  التأسييس  واملجلس  النقيب  الرمحن  عبد 
العراقية- املعاهدة  عىل  املصادقة  رفضهم  خالل  من 

الربيطانية لعام 1922 ومن ثم قدموا استقاالهتم.

دور نواب لواء كربالء يف احلياة السياسية 

يف العراق حتى عام 1925

كربالء(  لــواء  )لنواب  السيايس  ــدور  ال برز  لقد 
فرتة  خالل  الوطني  الصعيد  اىل  املحيل  املحيط  من 
االحتالل الربيطاين للعراق عام 1914 وما تالها من 
املجلس  دخوهلم  حتى  العراق  عاشها  جسام  أحداث 
النيايب عام 1925. لقد كانوا جزءًا مهام يف صنع تلك 
االحداث او املشاركة الفاعلة فيها مع أرسهم وآبائهم 
كام  ومالبساهتا،  تفاصيلها  عاشوا  فقد  واخــواهنــم. 
عانوا اخطارها يف خضم االحتجاجات واالجتامعات 
املسلح  والكفاح  الثورة  وغمرة  الرسية،  واجلمعيات 
الربيطاين وما عانوه جراء ذلك  ضد سلطة االحتالل 
من املطاردة والسجون واملنايف واحكام االعدام حتى 
وصل االمر اىل هدم البيوت يف املدن وحرق القرى كام 

سيأتينا خالل البحث. 

لقد تكبدت القوات الربيطانية خالل فرتة احتالهلا 
الثاين  ترشين   7-1914 الثاين  ترشين   7( للعراق 
قتيل وجريح وخسائر  بني  ألف جندي  مائة   )1918

مادية بمئات املاليني من الباونات)1(.

نتيجة املقاومة العنيفة ملناطق اجلنوب ومن جتحفل 
ومن  االوسط  العراق  ومدن  القبائل  رجال  من  معها 
بعد  االحتالل  ملقاومة  الكرد  عشائر  من  هبا  التحق 
وكربالء  النجف  يف  العليا  الدينية  املراجع  اعلنت  ان 

اجلهاد وقادته بنفسها)2(.

وبعد ان تم للربيطانيني االستيالء عىل مدن العراق، 
اخذوا حيكمونه حكام عسكريا مبارشا فوضعوا اخلطط 
نظام  وضع  خالل  من  فيه  اقدامهم  لتثبيت  الكفيلة 
لإلدارة املبارشة وهذا ما اظهر التذمر لدى الرأي العام 

العراقي)3(.

ومل حيسبوا يف هذا املوضوع حسابًا الي جهة سوى 
املدن املقدسة كربالء وخاصة النجف االرشف الذي 
عّدوه اخلطر احلقيقي لذلك شددت سلطة االحتالل 

قبضتها عليه. 

السياسيني يقول ))ان أي  فقد كتب أحد حكامها 
تراٍخ يظهر منا يف النجف سوف يضعف سيطرتنا عىل 

الفرات كله(( )4(.

فقد  عكسية  بنتائج  جــاءت  السياسة  هذه  ولكن 
االداريــني  )الضباط(  تعنت  من  النجفيون  ))تذمر 

الربيطانيني... وسوء السرية والسلوك(()5(.

ضاعفتها  فقد  وتنوعها،  الرضائب  ثقل  اىل  اضافة 
سلطة االحتالل يف النجف ضعفني ويف الكوفة ثالثة 

اضعاف)6(.

وهذا ما أكدته صحيفة الغارديان اللندنية فيام بعد يف 
مقاهلا االفتتاحي يف عددها الصادر يف 24 متوز 1920 
اليوم أقل متتعًا باحلرية  العرب  حيث قالت: ))... ان 
يدفعون  واهنم  ــراك..  االت حكم  حتت  عليه  كانوا  مما 
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ثالثة أضعاف ماكانوا يدفعونه من الرضائب...(()7(.

ويرس  بسهولة  الــنــاس  بــني  ــورات  ــث ال تقم  ))مل 
تستجيب  ومادية  نفسية  مؤهالت  من  هلا  البــد  بل 
»للتجارب السابقة التي مثلها احلكم العثامين بالنجف 
االنكليز...((  مع  احلربية  واحلوادث  وللمشاهدات 
نفوس  من  باالنكليز  الثقة  تتقلص  ))بدأت  هنا  ومن 
جــاءوا  ما  هــؤالء  بــان  ــام...((  ــع ال النجفي  الــســواد 
دعا  مما  النجف  سامء  فوق  حتلق  وطائراهتم  حمررين 
اهلها اىل رميها بالرصاص وايضا ))كان اجليش ثقيال 
واستعراضاته  االستفزازية  حركاته  يف  النجفيني  عىل 

ومعامالته...(()8(.

يف  العروبة  مظاهر  فيها  تنترش  التي  و))النجف 
أقرب  وهي  االجتامعية  وممارساهتم  سكاهنا  صفات 
وكرم  والنخوة  فالعشائرية  التحرض  اىل  منها  للبداوة 
يف  ظاهرة  والتغالب  والرصاع  اجلار  ومحاية  الضيافة 

السلوك االجتامعي لسكان املدينة...(()9(.

))وقد بدأ هذا الشعور املقدس يفعل فعله يف بعث 
االجانب  حتكامت  من  للتخلص  القومي...  الكيان 

املرهقة...(()10(.

وهلذا ))... قوت الرغبة يف التخلص من االستعامر، 
الثورة  عىل  والتصميم  بالعداء  جياهرون  الزعامء  فراح 

ضدهم...(()11(.

عراقية  بلدة  اول  ))النجف  نجد  ان  غرابة  فال 
الثورة عىل االنكليز وذلك يف ربيع عام 1918  تعلن 
عندما هامجت مجاعة من النجفيني دار احلكومة وقتلت 

احلاكم الربيطاين الكابتن مارشال(()12(.

بلفور  الكابتن  بقيادة  بريطانية  قــوة  ــت  وارسع
وبــدأت  حوهلا  اخلــنــادق  وحفر  النجف  بمحارصة 
التعزيزات العسكرية منذ يوم 21 اذار 1918 تتواصل 

ومد االسالك الشائكة)13(.

))وكأن الفرات كله ثار عليها )ويف ذات الوقت(... 
حرضا  كانوا  وان  النجفيني  هؤالء  ان  الفرايت...  علم 
عادوا اىل عزهتم ومل يطيقوا الرضوخ واالستسالم... 
فكان شعور ابناء القبائل الفراتية)14( باعثا لثورة نفسية 
جاحمة اضافة اىل ما حيمله ابناء الفرات نحو النجف من 

التقديس الديني...(()15(.

ــدأت  وب النجف  ســور  ابـــراج  يف  الــثــوار  حتصن 
السور  الربيطانية  القوات  وقصفت  االشتباكات، 
يفلحوا)16( مل  اهنــم  اال  فيه  تغرة  ــداث  ألح باملدافع 
السكان  وترك  الصالح للرشب  املاء  ))وقطعوا ورود 

يرشبون املاء غري املستساغ املوجود يف االبار(()17(.

القتال  االهلون  مل  اذا  حتى  مرير  قتال  ))وبعد 
بعد  املدينة  دخــول  من  الربيطانية  القوات  متكنت 
يوما  اربعني  زهــاء  قاسيا  شديدا  حصارا  حصارها 
الرابع من مايس 1918)18( واعدمت احد  وذلك يف 
اوالد  وحمسن  وكريم  امحد  بينهم  من  الثوار  من  عرش 

احلاج سعد رايض)19(.

اىل  ونفوا  الثوار  من   )107( عىل  القبض  وألقي 
اهلند)20(.

وفرضت عىل املدينة غرامة قدرها )50( ألف روبية 
وألف بندقية)21( ))اعتقد االنكليز ان العقوبة الشديدة 
التي انزلت بالنجف من جراء ثورهتا جعلت النجفيني 

غري متحمسني يف تأييد ثورة العرشين(()22(.
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وعىل ما يبدو ان الوقائع اثبتت عكس ذلك متامًا.  
ضد  املسلحة  الثورة  فكرة  مــرة  ألول  طرحت  فقد 
سلطة االحتالل الربيطاين ايضا يف النجف االرشف، 
 16 يف  اليارسي  علوان  السيد  عقده  رسي  اجتامع  يف 
عبد  ــاج  احل االجــتــامع  حرض  داره  1920يف  نيسان 
رجال  وبعض  العشائر  زعامء  وكبار  شالش  املحسن 
الدين وأبرزهم املرزا حممد رضا نجل املرجع االعىل – 
الشريازي – وحتت جنح الظالم تداولوا الفكرة فأيدها 
فريق وعارضها آخرون منهم خيون العبيد أحد زعامء 

عشائر الشطرة، فُأجلت الفكرة)23(.

الزيارة  صادفت  والتي   1920 آيــار   4 يوم  ويف 
الشعبانية يف كربالء ُعقد ليال اجتامع رسي يف بيت قريب 
للصحن احلسيني حرضه كبار زعامء الفرات االوسط 
والسيد  العلوان  وعمر  العلوان  عثامن  ومنهم  واعيانه 
فكرة  الثانية  للمرة  وطرقوا  الوهاب،  الوهاب  عبد 
الثورة املسلحة فعارضها عدد من الزعامء العتقادهم 
ان العشائر واملدن غري قادرة عىل الصمود امام قوات 
وطائراهتا،  ومدافعها  املسلحة  بجيوشها  كربى  دولة 
وألمهية استشارة املرجع االعىل – الشريازي – خولوا 
مخسة منهم ملفاحتته بفكرة الثورة فقال هلم: ))ان احلمل 
ثقيل واخشى ان ال تكون للعشائر قابلية املحاربة مع 
ويفقد  النظام  خيتل  ان  و))اخشى  املحتلة((  اجليوش 
االمن فتكون البالد يف فوىض وانتم تعلمون ان حفظ 

االمن اهم من الثورة بل اوجب منها(()24(.

سيد  بيت  يف  ثانيًا  اجتامعًا  عقدوا  التالية  الليلة  يف 
عىل  اتفقوا  املداولة  ))وبعد  كربالء  يف  اليارسي  نور 
بالطرق  باالستقالل  الربيطانيني  االستمرار يف مطالبة 
السلمية، فاذا أرص الربيطانيون عىل رفض مطالبهم... 

فان العشائر تلجأ عندئذ اىل القيام بالثورة املسلحة... 
الوهاب  عبد  السيد  أدخلهم  مبارشة  االجتامع  وبعد 
بالقرآن  وَحلِّفهم   احلسني ــام  االم رضيــح  عىل 

واحدا واحدا عىل انجاز ما اتفقوا عليه(()25(.

بعدما متخضت تلك االجتامعات عن تباين اآلراء 
بني االغلبية املرصة عىل الثورة واالقلية وما لدهيا من 
شكوك يف حتقيق انتصار حاسم عىل قوات االحتالل، 
املرجع االعىل عليها لشكوكه يف قدرة  وكذلك حتفظ 
القبائل عىل املطاولة، وختوفه من اختالل االمن، وبعد 
ومحالت  االستفتاء،  لنتائج  االحتالل  سلطة  رفض 
الزعامء واالعيان  قرر  والنفي كام سيأتينا  االعتقاالت 
الثورة  فكرة  لقبول  العام  الــرأي  هتيئة  نحو  التوجه 
اجلمعيات  تأسيس  البداية  فكانت  هلا،  واالستعداد 
الوطنية  احلركة  نــواة  تعد  والتي  الرسية،  السياسية 

املطالبة باالستقالل يف العراق. 

ان اول مجعية سياسية رسية من أجل حترير العراق 
واستقالله اسسها املرزا حممد رضا نجل املرجع االعىل 
)الشريازي( باسم )اجلمعية االسامية( يف عام 1919 
وكان مقرها يف كربالء ومن اعضائها املؤسسني عثامن 
الوهاب  عبد  والسيد  العلوان  عمر  وأخوه  العلوان 
الوهاب وهدفها ))رفض احلكم االنكليزي واملطالبة 
ــريب((.  ع مسلم  ملك  واختيار  الــعــراق  باستقالل 
الحد  ))ليس  ونصها  بفتواه  االعىل  املرجع  ودعمها 
لإلمارة  املسلم  غري  وخيتار  ينتخب  ان  املسلمني  من 
والسلطنة عىل املسلمني(( وفتح هلذه اجلمعية فروع يف 

النجف وبعض مدن الفرات األوسط(()26(.

مع  جريو  صالح  سعد  ــس  اس اهلــدف  ولنفس 
رسية  مجعية  بغداد  املعلمني-يف  معهد  يف   – زمالئه 



111

د. حممد راضي الشمري

النجف،  يف  فرعًا  هلا  فتح  ثم  العراقية(  )الشبيبة  باسم 
وتوزيع  ــداد  واع مجاهريية  اجتامعات  بعدة  وقاموا 

املنشورات)27(.

اما التواصل مع احلركة الوطنية يف بغداد فكان منذ 
عام 1919 عندما ))أخذ الشباب جيتمعون بتكتالت 
صغرية يف البيوت ويتبادلون وجهات النظر ويضعون 
اخلطط ملقاومة االنكليز واذناهبم متهيدًا للحصول عىل 
االستقالل الناجز... ظهرت اجلمعيات الرسية وكان 
اقوى اجلمعيات التي بقيت عاملة يف اخلفاء هو حزب 
من  االدارية  هيئته  وتتألف  الرسي  االستقالل  حرس 
احد عرش شخصًا اذكر منهم صالح جرب وسعد صالح 

و.. وانا )طالب مشتاق(()28(.

جلمعية  وكربالء  النجف  يف  فروع  فتح  طريق  عن 
املرجع  يقودها  التي  الرسية  االستقالل(  )حــرس 
اندماجها  بعد  قيادهتا  يف  واستمر  الصدر  حممد  السيد 
نشاطها  فاتسع  العلنية  االستقالل(  )حرس  بجمعية 
العراقي  الشعب  اطياف  قــادة  متثل  اصبحت  حتى 
الوطنية  احلركة  قائد  التمن  ابو  جعفر  رأسهم  وعىل 
سعد  بجامعة  اجلمعية  هذه  واندماج  العاصمة،  يف 
صالح زادها قوة يف النجف التي كانت ))مركز حركة 
العشائر  زعــامء  اىل  رجاالهتا  توفد  واسعة((  وطنية 
وقصباهتم حلث الناس عىل املطالبة بحقوقهم... وكان 
الثورة  زعامء  بني  الوصل  حلقة  شالش  املحسن  عبد 

وموضع رس العلامء...()29(.

ومل يشذ يف بغداد عن االمجاع الوطني يف التخطيط 
لثورة العرشين   اال )مجعية العهد( وفرعها يف املوصل 
واملكونة من بقايا ضباط اجليش العثامين واغلب افندية 

اإلدارة العثامنية املنحلة.  

ويف هذا  السياق  اكد   املؤرخ  الرويس  )كوتلوف( 
الوطنية  والفئات  االستقالل  حرس  مجعية  قيادة  ان  
العهد    مجعية  بــقــيــادة  اجتمعت  معها  املــنــضــويــة 
ليقنعوهم   بفكرة  الثورة  وحترير البالد  من االحتالل 
االستعامري  اال أهنم  مل  يتفقوا   بسبب اختالف سياسة  
فقط  ميالة  كانت  العهد  فجمعية   الطرفني،  واهدف 
لالحتجاجات واملظاهرات يف العلن  اما يف الرس فكان 
والتفاوض  التواطؤ مع سلطة اإلحتالل  ختطيطها هو 

معها)30(.

حسني    )حممد  الشيعي  املرجع   استغربه  ما  وهذا 
كاشف  الغطاء( املرجع األعىل، حيث ذكر يف مذكراته   
ان  شيعة  العراق  وعلامءها  واعياهنا   وجتارها   اعلنوا  
اجلهاد  بقيادة  العالمة السيد  )حممد  سعيد  احلبويب(  
وزحفوا بالقبائل  العربية الشيعية من الوسط واجلنوب  
الغزو   بقوات   رشس  بقتال  والتحموا   البرصة   نحو 
وامواهلا  احسن   بأنفسها  )الشيعة(  واقامت  الربيطاين 
قيام  ومل يظهر من الفريق  االخر )القادة  السنة(  يشء 
يذكر... مع  )ان  الدولة  يف العهد  العثامين  يف العراق(  
كانت منهم  واليهم()31(. وعىل ما يبدو مازال هؤالء 
هلم امل يف ان يكونوا للربيطانيني   كام كانوا   للعثامنيني 
البرصة  االحتالل  قوات    نزول  فمنذ  وظهريًا  اعوانا 
من  معروفة  )سنية(  عوائل  بالرتحيب  استقبلتهم 
ابرزها عائلة طالب النقيب وعائلة باش اعيان وشيخ 
الزبري من آل السعدون  يف الوقت   الذي كانت  فيه  
ضارية   معارك   ختوض  )الشيعية(  العربية  القبائل  

لوقف  قوات  االحتالل)32(. 

ويعتقد  الباحث ان مجاعة العهد  ال تريد  القطيعة مع 
سلطة االحتالل   وهدفها  النهائي  من  االحتجاجات   
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يف  رغبتها   بل  العلن  يف  تدعي  كام  البالد  حترير  ليس 
الرجوع اىل  وظائفهم   يف اإلدارة فاألمر عندهم  سيان 
اذا ما كان  االحتالل عثامين ام  بريطاين وهذا  ما حتقق 

بالفعل. 

انتشارا  واوسعها  نفوذا  اجلمعيات  هذه  اقوى  اما 
فهو احلزب الذي تأسس يف النجف بداية عام 1920 
عناوين  ضم  ألنــه  العراقية(  الــثــورة  )حــزب  باسم 
رموزا  بعد  فيام  واصبحوا  العرشين  ثورة  قادت  بارزة 
بارز  دور  هلم  كان  حيث  املعارص،  العراق  تاريخ  يف 
هؤالء  ومن  العراقية  والــوزارات  العراقي  الربملان  يف 
الذي عده  السيد سعد صالح جريو  املؤسسني  القادة 
من  انه  احدهم–  –وهو  الدين  كامل  عيل  حممد  السيد 
))الطبقة املفكرة واملجاهدة التي سريت مجيع الطبقات 
 ،))...1918 سنة  يف  بدأت  التي  االوىل  فكرهتا  منذ 
والسيد حسني النقيب )الرفيعي( والشيخ عبد الرسول 
وكاظم  شالش  املحسن  عبد  واحلاج  الغطاء  كاشف 
السيد سلامن الذي قاد )الطبقة املسلحة( والتي كان هلا 
قاد  الثورة حيث  احلزب عىل  تشجيع  الفعال يف  االثر 
املجاهد كاظم السيد سلامن اول كتيبة للثوار خرجت 

من النجف ملقاتلة قوات االحتالل)33(.

بني  العراقي  العام  الرأي  رصدها  التي  املفارقة  ان 
وبني  لالحتالل  تكريس  من  العراق  داخل  حيدث  ما 
الثاين  ترشين   15 يف  الفرنيس   – الربيطاين  الترصيح 
للسيطرة  اخلاضعة  الشعوب  حترير  حول   1918 عام 
العثامنية، ودعمها يف تأسيس حكومات وطنية تستمد 
احلكومات  بتلك  ــرتاف  واالع شعوهبا  من  سلطاهتا 
هذه  والثقايف)34(.  االقتصادي  التقدم  يف  ومساعدهتا 
املفارقة زادت يف عدم الثقة بنية بريطانيا، وتأخرها يف 

االفصاح عن حقيقة سياستها يف العراق مما  أدى  اىل 
العراقي وهذا دفعها  العام  الرأي  التذمر لدى  ظهور  
 )w.welon( اىل مناورة جديدة اعلن عنها ارنولد ولسن
احلاكم امللكي العام يف العراق ان يف نيتها اجراء استفتاء 

حول نوع احلكم الذي يرغب فيه العراقيون. 

ركوبه  هو  العام  احلاكم  هبا  قــام  خطوة  اول  ان 
13/كانون  يف  االرشف  النجف  اىل  وذهابه  طائرته 
خارج  اجتامع  عقد  وفعال  ليستفتيها،  اول/1918 
اسوار النجف يف دار احلكومة، وحرضه اغلب زعامء 
القبائل والعلامء والوجهاء والتجار ومنهم عبد املحسن 
شالش. فسأهلم عن نوع احلكم الذي حيبذونه؟ فأجابه 
عراقية  حكومة  )نريد  سكر  آل  الواحد  عبد  الشيخ 
وطنية(. فعقب عليه حممد رضا الشبيبي مؤيدا بقوله: 
حكومة  تتألف  ان  حقهم  من  يرون  العراقيني  ))ان 
يف  يفكر  من  فينا  وليس  تاما  استقالال  مستقلة  وطنية 
عىل  الغضب  امــارات  فظهرت  اجنبي  حاكم  اختيار 

وجه  ولسن(()35(.

ومل ختتلف اجابة كربالء عن النجف، ففي يوم 16 
كانون الثاين من نفس العام دعى حاكمها امليجر بوفل 
)Bovil( وجهاء كربالء اىل اجتامع يف رساي احلكومة، 
الوهاب  السيد عبد  السؤال؟ فأجابه  ووجه هلم نفس 
الوهاب نيابة عن احلضور، اهنم سيفكرون باملوضوع 
ويبعثون له باإلجابة، ثم بعد ذلك محل السيد حسني 
ومما  الربيطاين،  للحاكم  وسلمها  االجابة  تلك  الددة 
ان  عىل  رأينا  تقرر  كربالء...  اهايل  ))نحن  فيها  جاء 
االجابة  كانت  اسالمية...((  عربية  راية  بظل  نستظل 
له  قائال  الــددة  حسني  عىل  فردها  بوفل  لظنون  خميبة 

))خذها ال حاجة يل هبا افعل هبا ما شئت(()36(.
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وردها  كربالء  اهايل  إلجابة  بوفل  رفض  كان  اذن 
عليهم وغضب احلاكم العام –ولسن- ومن رد اهايل 
اقامة  يف  بريطانيا  جدية  عدم  يؤكد  األرشف  النجف 
ان  يعني  وهــذا  العراق.  يف  مستقلة  وطنية  حكومة 
البيان الربيطاين-الفرنيس هو جمرد وسيلة لالستهالك 
االعالمي خلداع الرأي العام العراقي وكسب الوقت.  

سلطة  توضيح  دون  عام  من  أكثر  احلــال  استمر 
مستقبل  عىل  العراقيني  لتطمئن  موقفها  االحتالل 
املدن  باقي  ساكنا  حترك  ان  ودون  السيايس،  بالدهم 
االمر  من  اقرتبت  وكأهنا   – بغداد  عدا   – العراقية 

الواقع. 

مطلع  عدة  اجتامعات  عقدت  اخرية  وكمحاولة 
يف  االرشف  النجف  يف  باجتامع  آخرها   1919 عام 

العرشين من نيسان حرضه عبد املحسن شالش)37(.

معه  ــرى  اخ وشخصيات  اختياره  تقرر  ــذي  ال
)نوربري(  والشامية  النجف  حاكم  ملقابلة  كمندوبني 
وجاء يف مضبطة ختويلهم ))نحن عموم اهايل النجف 
عن  يدافعوا  ان  خولناهم  قد  الشامية...  اهل  وكافة 
بحدودها  العراقية  البالد  استقالل  يف  االمة  حقوق 
دولة  ظل  يف  االجنبي  التدخل  عن  العاري  الطبيعية 
عربية وطنية يرأسها ملك عريب مقيد بمجلس ترشيعي 
بيته  يف  بغريها...((  نرىض  وال  مطالبنا  هذه  وطني. 
بعدها عقد احلاج حمسن شالش اىل عقد ))اجتامع كبري 
والتجار((  واالعيان  والزعامء  العلامء  لكافة  ومهيب 
وبعد اخلطب والكلامت وقعوا عىل تلك الوثيقة(()38(.

السيايس  احلاكم  اىل  ومجاعته  ذهب شالش  بعدها 
)نوربري( اال انه رفض تسّلم املضبطة. 

صاخبة،  بمظاهرات  كربالء  خرجت  أثرها  وعىل 
القى فيها عمر العلوان خطبة محاسية)39( داخل احلرم 

احلسيني وألقيت قصيدة محاسية مطلعها)40(:

استقباله بــزاهــر  الــعــراق  ــق  وث

استقاله عــىل  متفق  والــشــعــب 

ورؤسائها  كربالء  لوجهاء  كبري  اجتامع  عقد  ثم 
فاختاروا  االحتالل  سلطة  ملقابلة  مندوبني  الختيار 
وعمر  الوهاب  الوهاب  وعبد  العلوم  بحر  عيل  حممد 
مضبطتهم  عىل  ووقع  اخرون  اربعة  ومعهم  العلوان 
 – )95( شخصية كربالئية بضمنهم السيد الشريازي 
املرجع االعىل – وفيها ))... املطالبة باستقالل العراق 
يتزعمها  بدون تدخل اجنبي... وتشكيل دولة عربية 

ملك دستوري مسلم عريب(()41(.

آب   12 يف  بريطانية  قــوات  حتركت  أثرها  وعىل 
1919 والقت القبض عىل املريزا حممد رضا –  نجل 
املرجع األعىل الديني الشريازي-ومجاعته ومنهم عمر 
الشريازي  أرسل  عندها  اهلند.  اىل  ونفتهم  العلوان، 
رسالة احتجاج اىل ارنولدولسن عىل تسفريهم وطالبه 
ليعلن  ــران  إي اىل  اهلجرة  أعلن  ثم  سبيلهم  بإخالء 
يف  الوطنية  احلركة  ذلك  يف  وايدته  اجلــهــاد)42(  منها 
النجف وبعثوا له برسالة ملقاومة ))االستبداد وسلطة 
االستعباد(( وكان سعد صالح )جريو( أحد املوقعني 
املنفيني  اعــادة  اىل  العام  احلاكم  اضطر  مما  عليها)43( 
عادوا  اولئك...  ولكن  رائعا  استقباال  ))فاستقبلوا 
السيايس  العمل  يف  األوىل(()44(  سريهتم  اىل  احلال  يف 
او  العراق.  استقالل  اجل  من  العام  الرأي  لتحشيد 
الثورة ويف يوم 21 حزيران من نفس العام جاءت مرة 
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اخرى قوة بريطانية واعتقلت قادة احلركة الوطنية اال 
ان عثامن العلوان وعمر العلوان متكنا من االفالت منها 
االحتجاجات،  من  موجة  االعتقاالت  هذه  فأثارت 
واعترب املرجع االعىل ان احلاكم الربيطاين العام ))هو 
جراء  الدماء((  اراقــة  مسؤولية  سيتحملون  وامثاله 

استخدام القوة ضد مطاليب البالد)45(.

وعىل الصعيد الدويل سبق وأن بعث املرجع االعىل 
الوزير  اىل  الشريازي يف 13 شباط 1919 كتابا رسيا 
نظرا   ...(( بعضه  نورد  االمريكي يف طهران  املفوض 
رئيس  قدمها  التي  املعروفة  الرشوط  املته....  ما  اىل 
املصري.  وتقرير  احلقوق  إلحقاق  )امريكا(  مجهوريتها 
رأى الشعب ان يستعني بحكومة الواليات املتحدة عىل 
املطالبة بحقوقه وانجازها((. وكذلك بعث الشريازي 
وشيخ الرشيعة االصفهاين برسالة مشاهبة اىل الرئيس 
بيل  املس  قول  جاء  هنا  ومن  ولسن)46(   – االمريكي 
بـ))ان املشكلة عندنا هي كيف نستطيع ان نتفاهم مع 
الشيعة... يف العتبات املقدسة وخاصة زعامء الدين أي 

املجتهدين الذين بيدهم احلل والعقد...((.

وعىل ما يبدو ان التفاهم الذي تقصده املس بيل هو 
النقيب  الرمحن  عبد  أمثال  غريهم  ساوم  كام  املساومة 
الذي اجتمعت به رسيًا ومن نتاجه أصبح أول رئيٍس 
للوزراء)47( وكخطوة عملية لتحقيق طموح العراقيني 
يف دولة مستقلة حيكمها ملك عريب مسلم دعا احلاج 
يوم  ظهر  ))يف  رسي  اجتامع  اىل  شالش  املحسن  عبد 
من ايام متوز 1919 يف رسداب )احلاج عبد املحسن( 
الــدعــوة  اعــمــدة  مــن  ثــالثــة  النجف  يف  ــالش  ش آل 
نور  والسيد  اليارسي  علوان  السيد  وهم  )للثورة( 

يف  وتداولوا  سكر  آل  الواحد  والشيخ عبد  اليارسي 
رضورة ارسال مضابط اىل امللك )الرشيف( حسني 
انجاله  أحد  اختاروا  اهنم  فيها  يذكرون  احلجاز  يف 
لرية  بأربعني  منهم  كل  وتربع  العراق...((  لعرش 

احلجاز(()48(. اىل  الرحلة  لنفقات 

وبعد املداولة اقرتح شالش بان يبعثوا الشيخ حممد 
رضا الشبيبي اىل مكة فرحب زعامء النجف وعلامؤها 
هبذا االقرتاح)49( وكذلك زعامء وعلامء كربالء واحللة 

وشباب البالد املثقف)50(.

لقد كانت املضابط التوكيلية التي محلها الشبيبي)51( 
))اكثر  حسني  الــرشيــف  اىل  االرشف  النجف  مــن 
املوقعني  لكثرة  اخلصوص  يف  نظمت  التي  املضابط 

عليها ألمهيتهم الدينية والسياسية(()52(.

ويؤكد العمري ان املضابط التي محلها الشبيبي فقط 
))وقع عليها من قبل اعيان وعلامء وسادات )الشيعة( 
السلطة  اعامل  عىل  باالحتجاج  تنطق  وكلها  اجلعفرية 

املحتلة...(()53(.

املطالبة  ان  الوطنية  احلركة  ))أدركـــت  وأخـــريًا 
وال  نفعًا  جتدي  ال  السلمية  واملظاهرات  القانونية، 
الناطقة  )الفرات(  جريدة  تعبري  حسب  حقًا  تسرتجع 
باسم ثورة العرشين فاختطت لنفسها هنجا اخر جتسد 

يف وقائع ثورة العرشين(()54(.

السلمية...فوجدت  الوسائل  اخفقت  ان  ))بعد 
انه ال مناص من استعامل القوة كمحاولة أخرية حلمل 
الربيطانيني عىل تغيري موقفهم... وان القضية ال حتلها 
من  االوىل  رشارهتا  فكانت  املسلحة(()55(  الثورة  اال 
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الرميثة يف 30 حزيران 1920 لتفجر الثورة يف مدينة 
مناطق  مجيع  عمت  ثم  متوز،   2 يف  األرشف  النجف 

الفرات االوسط)56(.

االنسحاب  يف  الربيطانية  القوات  ارسعــت  لقد 
كميات  وراءها  تاركة  الكوفة  مدينة  نحو  النجف  من 
الثوار وبذلك  استوىل عليها  بندقية  العتاد ومائتي  من 
القوات  الثوار  الحق  ثم  قتال،  دون  النجف  حتررت 
الربيطانية اىل الكوفة وقاتلوهم حتى اخرجوهم منها.

قــوات  لقتال  الشباب  مــن  مئات  جتهز  بعدها 
االحتالل فخرج ثالث مائة منهم بقيادة كاظم السيد 
حفل  بعد  النجف  من  خرجت  كتيبة  اول  يف  سلامن 
توديع عقد هلم يف الصحن احليدري الرشيف حرضه 
االلوية  حاملني  ))املتطوعة  لتوديع  واالعيان  العلامء 
االصوات  تعالت  وقد  املشهورة  واالسلحة  املنشورة 
بالتهليل والتكبري...(( هذا ما وصفه السيد حممد عيل 

كامل الدين – احد قادة الثورة – يف مذاكرته)57(.

حملية  حكومة  تأليف  اىل  النجف  أعــيــان  تفرغ 
)املجلس التنفيذي( وكان احد أعضائها حسني الظاهر 
واصبح احلاج عبد الرزاق شمسة رئيسًا للبلدية ))فقد 
واالزقــة  السكك  وكنسوا  ــاؤه،  وأض البلد  أرسجــوا 
ورتبوا احلرس الوطني...(( واملجلس وضع الشؤون 
املالية بيد احلاج عبد املحسن شالش باعتباره من كبار 
فتحسنت  األرشف  النجف  يف  املال  ورجــال  التجار 

التجارة وآمن الناس)58(.

أما جبهات القتال فقد تالحقت كتائب الثوار من 
حارضة النجف ونواحيها مثل )أبو صخري واملشخاب 
متعقبة  احللة  نحو  شامال  متجهة  والكوفة(،  والشامية 

اشتباكات  مع  امامهم  املنسحبة  االحــتــالل  ــوات  ق
تلك  قبائل  معظم  الثوار  مع  وجتحفل  معها،  متقطعة 
املناطق التي مروا هبا. ويف يوم 24 متوز 1920 قامت 
القوات الربيطانية بمناورة عسكرية الستعراض القوة 
مرصودة  وكانت  احللة،  جنوب  الرارنجية  منطقة  يف 
من قبل كتائب الثوار التي كان يقودها الزعيم الشيخ 
آل  من  عشائره  معظم  ومعه  سكر  آل  الواحد  عبد 
العواد،  مرزوك  الشيخ  يقودها  العوابد  وعشائر  فتلة، 

وخفاجة يقودها ابراهيم الساموي.

مباغت  هبجوم  هؤالء  قام  الشمس  غروب  وقبيل 
معركة  فحدثت  ثالث  جهات  من  االنكليز  يتوقعه  مل 
االبيض  ))بالسالح  االلتحام  فيها  وصــل  ضارية 
كالفالة  التقليدية  اسلحتهم  فيها  الثوار  استعمل 
واملگوار واخلناجر و....(( فاهنزمت قوات االحتالل 
ثورة  يف  حتول  ))نقطة  اعتربت  التي  املعركة  هذه  يف 
إثر  العرشين وأعظم معاركها عىل االطالق((، وعىل 
هذه املعركة انسحبت القوات الربيطانية اىل شامل احللة 

وغنم الثوار مغانم كثرية)59(.

ما كادت مدينة كربالء ان تسمع بانتصارات معركة 
الرارنجية حتى أعلنت الثورة)60(.

ويف يوم 6/ آب 1920 سارعت القوات الربيطانية 
كربالء  رشطة  مدير  وحــاول  منها)61(  باالنسحاب 
الطعام  وخزن  الرمل  باكياس  املركز  بتسوير  املقاومة 
)باملكافئات  ووعدهم  فشجعهم  برشطته،  وخطب 
نطيعك... ))ما  احدهم  )هــّوس(  عندها  العظيمة( 
واخذ  منطيعك  السوجر(()62(.  عبد  يا  منطيعك  ما 

الباقون يرددون وراءه وهرعوا اىل بيوهتم. 
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صاخبا،  عجيبا  يوما  كربالء  يف  الثورة  يوم  ))كان 
وهم  بيوهتم  من  البلدة  سكان  من  الكثري  خرج  فقد 
الفضاء  وامتأل  االخرى  واسلحتهم  بنادقهم  حيملون 
استقرت  ثم  النار(()63(  واطالق  اهلوسات  بأصوات 
امليّل(  )املجلس  حملية  حكومة  تألفت  أن  بعد  املدينة 
كان أحد أعضائه أمحد الوهاب وحسني الدده وبارش 
املجلس بأعامله يف تأمني الطرق وتنظيم شؤون كربالء 

بتعيني املوظفني والرشطة وجباة الرضائب)64(.

حيتكروا  مل  الثورة  قــادة  ان  بالذكر  اجلدير  ومــن 
املناصب بل شعورهم الوطني جعلهم يدخلون عددًا 
وأبرزهم  امليل(  )املجلس  يف  السنية  الشخصيات  من 
ــرزاق  ال وعبد  للمجلس  كسكرتري  أفندي  عزمي 
امينًا  احلب  أبو  عيل  وحممد  املجلس  يف  كاتب  أفندي 

للصندوق)65(.

الضباط  من  جمموعة  الثورة  ميدان  اىل  حرض  لقد 
بوجه  وقف  الذي  العثامين  اجليش  بقايا  من  العراقيني 
العراق  ابان دخوله  الربيطاين وقاتله  قوات االحتالل 
يف  وانترشوا  تطوعوا  تركية.  ُأصــول  من  وبعضهم 
يف  واستخدموها  املدافع  وأصلحوا  الثورة  ميادين 
عىل  ودربــوهــم  العشائر  ــال  رج ونظموا  املــعــارك، 

استخدام القنابل اليدوية. 

ومنهم حسني علوان الذي قاتل عىل جبهة الكوفة، 
تركي..  اصل  من  بغدادي  ضابط  النقشيل  و))سامي 
تطوع يف الثورة وانتحل لنفسه اسم حممود الرتكي خوفا 
من ان ينتقم االنكليز من اهله يف بغداد... وبذل جهودا 
فقد  ببطوالته((،  يلهجون  الساموة  ثوار  وظل  كبرية، 
استخدم من الغنائم مدفعني نصبهام عرب النهر وامطر 
الثورة عىل  بالقنابل. ودرب رجال  املعسكر الربيطاين 

رمي القنابل اليدوية)66(، اما الضباط الذين هربوا من 
الربيطاين  االحتالل  قوات  قتاله  اثناء  العثامين  اجليش 
ابان احتالله للعراق والتحقوا باحلسني بن عيل رشيف 
ثم   ،1916 عام  العثامنية  السلطة  عىل  ثار  الذي  مكة 
التحقوا بابنه األمري فيصل بن احلسني يف سوريا، ومرة 
لسوريا  الفرنيس  االحتالل  قوات  امام  هربوا  اخرى 
العراقية-السورية   احلدود  الزور عىل  دير  اىل  فوصلوا 
يف  الفرنسيني  بأيدي  سقوطها  بعد  دمشق  من  قادمني 
مل  العرشين  بثورة   سمعوا  وملا  متى  ميسلون،  معركة 
يأتوا للمشاركة فيها كام شارك غريهم بل بعثوا الرسل 
اىل النجف يطلبون املعونة منها عرشة االف لرية ذهبية 
 – االعىل  املرجع  فقبل  الثورة،  يف  للمشاركة  ليأتوا 
الشريازي – واحال طلبهم اىل قادة ثورة العرشين وبدأ 
بعضهم بجمع املال، اال ان السيد حمسن ابو طبيخ الذي 
عينته الثورة مترصفا لكربالء واملشهور بثرائه واراضيه 
الشاسعة اعرتض امام قادة الثورة قائال: ))انا خرست 
يف هذه الثورة امواال كثرية... وانا مستعد ان انفق اخر 
ألنفق  اعــود  ثم  وامالكي،  وامــوايل  ادخــره  مما  فلس 
اخــالص..  من  واثقا  لست  اين  غري  داري...  اثــاث 
بقايا خدام العثامنيني وفضالهتم التي تركوها عندنا... 
اال  والثوار  املجاهدين  مع  العمل  قاموا هبذا  ما  واهنم 
طلبا للوظائف وانا ال أشك بان االنكليز اذا طلبوهم 
للتوظيف ال يتخلفون)67(... وألجل هذا ال يسعني ان 
اقدم شيئا من مايل ال ناس ال اعرتف بصدق وطينتهم 
كالمه  وختم  بإخالصهم...((  اؤمن  وال  العمل  يف 
فالبي  تريدون..  مبلغ  أي  اقــدم  ان  ــروين  ))أم قائال 
فانا غري  املرتزقة  اما هلؤالء  الطلب بكل رشف وفخر 
وقادة  هو  وتساءل  ــدا((.  واح فلسا  أقدم  ان  مستعد 
ترصف  حتى  الثورة  يف  للمشاركة  يأتوا  مل  ملاذا  الثورة 
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اجلنوب،  واهل  الكرد  جاء  كام  االموال.  هذه  عليهم 
وكام جاء غريهم من الضباط الذين كان هلم دور فعال 
يف الثورة وعىل أثرها تراجع الزعامء عن دفع املبلغ)68(.

وعىل ما يبدو كان شك السيد حمسن يف حمله فهؤالء 
والرشفهم  الديني  وازعــهــم  يضبطهم  مل  الضباط 
يقاتل  كان  الذي  جيشهم  من  اهلروب  من  العسكري 
هربوا  ثم  ظروفه،  احلك  يف  العراق  وتركوا  املحتل 
من حمتل آخر ولو كانوا صادقني الستشهدوا يف سوح 
اجلهاد يف معركة ميسلون فهؤالء الذين هربوا من سوح 
العرشين،  ثورة  يف  ليقاتلوا  يأتون  ال  بالتأكيد  اجلهاد 
عليها  تعودوا  التي  العثامنية  اللريات  قصدهم  وانام 
فمن  والرواتب،  للمناصب  العودة   أجل  من  وفعاًل 
أجلها هرعوا للمحتل فوظفهم وهذه ليست من شيم 
كثرية ارضت  مقايضات  مقابل  العراقيني  العرب وال 
واملعاهدة  باالنتداب  قبوهلم  اوهلا  العراق  بمصالح 
العراقية- الربيطانية لعام 1922 وآخرها حلف بغداد 
كام سيأتينا. اما الضباط املجاهدون السنة فقد اقصاهم 
قادة  أقىص  كام  السياسية  العملية  من  الربيطاين  النفوذ 

ثورة العرشين من الشيعة.

ومما أثار الشكوك هو موقف مجاعة العهد املضادة 
للحركة الوطنية يف املوصل التي عىل صغرها خرجت   
التي  العرشين  لثورة  تأييدا  للتظاهر  الــشــوارع  اىل 
مجاعة  خرجت  حيث  األوســط  الفرات  يف  اشتعلت 
التظاهر  من  ومنعوهم  املتظاهرين  وعنفوا  العهد 
ضد   ــورة  ث اىل  املظاهرة  تتحول  أن  مــن  للحيلولة 

االحتالل)69(.

معهم   ومن  االفندية  هؤالء  ان   الباحث  ويعتقد  
من رجال  اجليش العثامين  املنحل   الذي جتمعوا  يف 

املوصل  وأيضا  من  الذين  هربوا من  معركة ميسلون  
يف سوريا  عربوا  من  دير الزور  اىل املوصل.

العثامين  املبعوثان  حاول ولسن مجع أعضاء جملس 
السابق لعقد مؤمتر هلم يف بغداد وكان برئاسة  طالب 
النقيب  الذي ذهب اىل  مرص بصفته معارضا للوجود 
الربيطاين يف العراق واجتمع  يف جهاز )املكتب العريب( 
الربيطانية  املستعمرات  ــوزارة  ل التابع  القاهرة   يف 
وحاول  لالحتالل  مؤيدًا  للعراق  عاد  قادر  وبقدرة 
ان  إال   املجلس  اىل  الوطنيني  من   إضافة عدد  ولسن 
الفرات   يف  الثورة  بمركز  والتحقوا  رفضوا  هــؤالء 

األوسط)70(.

والحظ الباحث انه ليس فقط االتراك املستعربة يف 
العراق قد هرعوا اىل سلطة االحتالل الربيطاين بل هناك 
آخرون هرعوا اليها وهم الفرس املستعربة يف العراق 
والذي كان اغلبهم يسكنون لواء كربالء وابرزهم عبد 
اعتربته  الذي  املستعرب(  الفاريس  )هذا  خان  احلميد 
النجف نقطة سوداء يف تارخيها، فبعد االحتالل تزلف 
لسلطته فعينته حاكاًم مدنيًا عىل النجف فامرس سطوته 
عىل اهلها وعشية ثورة العرشين بحث عنه الثوار اال 
انه هرب متخفيًا هو واخوته ومجاعته اىل كربالء وكون 
جتمعًا فارسيًا مواليًا لالحتالل اال ان العرب الثوار يف 
احلميد  بعبد  وزجت  مجعهم  وشتت  طاردهتم  كربالء 
املناطق  ان  الباحث الحظ  السجن)71( ولكن  خان يف 
يف  اهلها  يشرتك  مل  التي  )السنية(  األخــرى  العراقية 
الثورة ومل يطاردوا االتراك املستعربة املوالني لالحتالل 
واحلسابات  املصالح  ان  يبدو  ما  وعىل  مناطقهم  يف 

البعيدة املدى لعبت دورًا مهاًم يف السكوت عنهم.
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أسباب  اىل  يرجع  انسحاهبم  أن  الباحث  ويعتقد  
عدة أمهها  انه كيف يوضع  قانون االنتخاب من قبل 
هؤالء واغلبهم ال يمثلون الشعب العراقي وبعضهم 
اهتمهم   كــام  لــلــعــراق  خملصني  ــري  وغ رصف  اتـــرك 
جيب  انه  اعتقادهم  وكذلك  بذلك  السويدي  يوسف 
قبل  مجعية وطنية  االنتخاب  من  قانون  يوضع    ان  
الوطنيون    اعتقد   التأسييس( وربام  املجلس    ( منتخبة 
جملس  أعضاء  وان  العراق    يف  يتغري   لن  احلــال   ان 
التي كانت   حاكمة يف ظل  العثامين وفئتهم  املبعوثان 
العهد  العثامين  ستحكم مرة  أخرى  يف ظل  االحتالل 

الربيطاين وهذا ما دفعهم اىل االلتحاق بالثورة.

شاميل  القتال  جبهة  كانت  الرارنجية  معركة  وبعد 
اهلندية  وسدة  طويريج  منطقة  وخاصة  كربالء  رشق 
وكأهنا  الثورة  كتائب  هلا  وتالحقت  مشتعلة  فكانت 
جتمعت  ايضا  والربيطانيون  الرئيسة،  املعركة  ستكون 
قواهتم يف اجلبهة املقابلة والطرفان يدرك ان من ينترص 
يف هذه املعركة فستكون بغداد حتت سيطرته وهذا ما 
عنيف  قتال  وبعد  له.  واستعدوا  االنكليز  منه  ختوف 
حتت قصف باملدافع والطائرات الربيطانية متكنت من 
القريبة من كربالء، ومن  املناطق  الثوار اىل  دفع جبهة 
اجلدير بالذكر ان فهد اهلذال شيخ عشرية عنزة وعدد 
من عشريته قد نارصوا اجليش الربيطاين يف هذه املعركة 
حتى أطلقت يده وعشريته اثناء وبعد املعركة بالدخول 
اىل قرى وارياف الثوار تقتل وتنهب ما شاءت كل ما 
هو موجود وكأهنا ))يف عرص الظالم والوحشية حيث 
النساء  من  الربيئة  النفوس  وقتلت  االمــوال  ابيحت 
واالطفال والرجال ربام يسهل قتلهم عىل الدخول اىل 

الدور(()72(.

اراد قادة الثورة التحصن يف بساتني كربالء ملقاتلة 
اهايل كربالء  ان  اال  الزاحف نحوها  جيش االحتالل 
ان  ابوا  الوهاب  الوهاب  عبد  السيد  مقدمتهم  ويف 
النهائية  املعركة  املقدسة بحدوث  املدينة  تنتهك حرمة 
ما  لكربالء  وحيدث  العاقبة  سوء  من  خوفا  داخلها 
عام  للنجف  الربيطاين  احلصار  يف  مأساة  من  حدث 
نحو  قواهتم  سحب  الثورة  قادة  ))فاضطر  1918م 
ايب  يف  دفاعية  قاعدة  تشكيل  عىل  عازمني  النجف 

صخري(()73(.

ثم  مقاومة  دون  كربالء  االحتالل  قوات  دخلت 
عىل  القبض  والقت  الكربالئيني  الثورة  قادة  الحقت 
معظمهم ومنهم حسني الددة وعبد الوهاب الوهاب 
والسيد هبة الدين الشهرستاين الذي نظم قصيدة رائعة 
بأسامء من يف السجن معه بعدما ادعى من هب ودب 
أنه سجن معهم. وسجنتهم بتاريخ 1920/12/11 
هبم  العسكرية  املحكمة  ــدرت  واص احللة  سجن  يف 

حكم االعدام اال انه اجل تنفيذه)74(.

االول  ترشين   18 يف  الكوفة  احتالل  اعــادة  بعد 
النجف  نحو  الربيطانية  القوات  توجهت   1920
تسليم  هو  أصدرته  امر  واول  وطوقتها.  األرشف 
اثناء القتال  االرسى الربيطانيني الذين ارسهتم الثورة 
قبل طلوع فجر 1920/10/20 فتسلمتهم ثم طلبوا 
احلاج  وكــان  باألسامء  وطلبتهم  الثورة  قــادة  تسليم 
حمسن شالش والسيد حممد رضا الصايف اول اسمني 
املدينة)75(،  نفسيهام خوفا عىل مصري  القائمة فسلام  يف 
وألقيا يف سجن الكوفة ثم نقلتهام اىل سجن احللة بعد ان 
فرضت عليهام تسليم ما لدهيام من اسلحة وعتاد)76(، 
اما سعد صالح بعدما قاتل عىل جبهة الكوفة استحال 
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ضمن  ألنه  حصارها  بعد  النجف  اىل  الرجوع  عليه 
املطلوبني من سلطة االحتالل هو ومجاعته ومن  بينهم  
الشاعر السيد امحد الصايف النجفي والسيد حممد عيل 
يلقى  ان  من  خوفا  الكويت  اىل  فلجأوا  الدين  كامل 
طالت  اعتقاالت  من  سمعوا  بعدما  عليهم  القبض 

كربالء والنجف)77(.

غرامة  النجف  عىل  االحــتــالل  سلطة  وفرضت 
بندقية  و)1419(  حديثة  بندقية   )1276( بـ  قدرها 

قديمة مع ثامنية رشاشات حديثة.

منها  خيرج  ال  يوما   )35( النجف  حصار  واستمر 
أحد وال يدخل اال بإجازة فقد ))صارت تعج بجمع 
كبري من العائالت والعجزة والفقراء... ومنهم الثوار 
التجأوا  والنساء واالرامل  االطفال  االبرياء من  ومن 
اليها كمدينة مقدسة ال تقصفها الطائرات وال ترميها 

املدافع(()78(.

عشائرها  مقاومة  تركزت  فقد  النجف  نواحي  اما 
انسحبت  بعدما  سكر  آل  الواحد  عبد  الشيخ  بقيادة 
ترسبت  االنسحاب  ذلك  وخالل  القتال  جبهات  من 
الفرات االوسط اىل اهاليها عدا هؤالء  معظم عشائر 
الذين صمموا عىل االستمرار يف املقاومة. اال ان ادارة 
ايدت  التي  القبائل  هذه  ان  تــدرك  كانت  االحتالل 
مجيع  يف  الثورة  عىل  قيض  وبعدما  واشعلتها  الثورة 
الفرات االوسط اال ناحية ايب صخري فإهنا ستستميت 
يف القتال ليس من اجل الثورة فقط بل من اجل ارسهم 
خسائر  االنكليز  فتكبد  الزراعية  واراضيهم  وبيوهتم 
تستخدم  ان  االحتالل  سلطة  ــأت  ارت لذلك  كبرية 
آل سكر  الواحد  عبد  الشيخ  فدعت  والغدر،  اخلدعة 
هلم  تأكيده  رغم  ذلك  عىل  مجاعته  ووافق  للمفاوضة 

للنجف  ذهب  وفعال  به  ستغدر  االحتالل  سلطة  بأن 
للمفاوضة اال ان سلطة االحتالل وضعته يف السجن 
قواته  تفكك  اىل  اعتقاله  يــؤدي  ان   الطبيعي  ومــن 

املرابطة)79(.

بعد ذلك حترك الربيطانيون واحتلوا )أبو صخري( 
القرى  حــرق  يف  وأمعنوا  النجف  نــواحــي  وبــاقــي 
بنفسه  شاهده  عام  اخللييل  جعفر  ويقول  والبساتني، 
من  عدة  ايامًا  تشاهد  ظلت  املشتعلة  القرى  نريان  ان 
التل )جبل احلويش( هو  النجف ومن  بيوت  سطوح 
التي  ))..النريان  لريوا  الليل  يف  الناس  يقصده  مكان 
مزارعهم  ويف  الفالحني  بيوت  يف  االنكليز  ارضمها 
من  كسلسلة  الــرائــي...  يراها  كان  والتي  وخمازهنم 

الرباكني الثائرة(()80(.

كان لثورة عام 1920 نتائج سلبية واجيابية  كثرية، 
فأما السلبية  التي ختص البحث فقد انعكست عىل لواء 
كربالء حرصيًا، من خالل االنتقام املمنهج، واالقصاء 
العرق  يف  الربيطاين  النفوذ  انتهجه  الــذي  املسيَّس، 
خالل العهد امللكي واعان بريطانيا عىل االنتقام تلك 
الفئة التي نصبتها لرتعى مصاحلها يف العراق، ألن هذا 
اللواء بعد قيادته للمقاومة ضد االحتالل فور دخوله، 
 ،1918 عــام  النجف  انتفاضة  يف  وريــادتــه  العراق 
الربيطانيني  للساسة  اثبت  العرشين  ثورة  يف  وهنضته 
البعيد هو  اللواء عىل املدى  بام ال يقبل الشك ان هذا 
اخلطر احلقيقي الذي هيدد املصالح الربيطانية ونفوذها 
يف العراق. وهلذا اخذ التضييق والتهميش واإلرهاب 
كربالء  لواء  عىل  ليس  يشتد  السلطة   مارسته    الذي 
قادة  أبناء  منع   لدرجة  كِلِة  األوسط  الفرات  عىل  بل 
بذكرى  السنوي  االحتفال  من   وعشائرهم    الثورة  
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احلسيني   الــرزاق  عبد   املؤرخ  وذكر  العرشين   ثورة  
يف  الربيطاين   النفوذ  من  املدعومة  احلاكمة  الفئة  أن 
30 حزيران  1934 قامت  بمنع احياء ذكرى الثورة   
بحملة  وقامت   واحللة   والديوانية  كربالء  والية   يف 
هذه  االحتفالية)81(،  هبذه  القائمني  عىل  اعتقاالت  
النتائج السلبية كشف عن اجراءاهتا نواب لواء كربالء 
املجلس  داخل  مداخالهتم  خالل  من  سنستعرضها 
النيايب، فقد وقفوا بجرأة بوجه هذه املظامل ومن ورائها 
وثائقيًا  سجال  النيايب  املجلس  حمارض  اصبحت  حتى 
ملواقفهم يف الشأن العام واخلاص خالل العهد امللكي 

فيام كان وفيام جيب ان يكون. 

اما اهم النتائج االجيابية لثورة العرشين والتي ختص 
منذ  بدأ  الذي  الربيطاين  املرشوع  إفشال  فهي  البحث 
عام 1830 وهو التخلخل يف العراق متهيدا الستعامره 
وضمه ملستعمراهتا يف اهلند  وهذا  فشل  )) يوم  اعلن 
وخفقت   االعالم   ورفعت  العراق  يف  اجلهاد   الثوار 
فوق بطاح الفرات   واقبل االحرار يتسابقون  اىل فخر 
الشهادة  او  النرص وهبذا خط الشهداء االبرار امليامني 
بدمائهم  الزكية  احلروف األوىل من وثيقة التحرير من  
لالستقالل  رصحا  مجامجهم  من   وجعلوا  االستعامر 
هذا ما رصح به نائب كربالء حممد جواد اخلطيب أمام 
العراقية  الدولة  وقيام  األمة،  ملجلس  مشرتكة  جلسة 
احلديثة، وهذا ما اشار اليه فيام بعد النائب سعد صالح 
الثورة  جرب من ان ))خامتة اجلهاد ثورة 1920، تلك 
مقاومة  باستطاعتهم  العراق...  عرب  ان  اثبتت  التي 
منها، فرتون  دولة كربى منترصة... واخذوا حريتهم 
من هذا ان احلكم الوطني يف العراق مل يكن من باب 

صدفة او هبة(()82(.

وانام بدماء ))اولئك االبطال الذين امتشقوا احلسام 
لتحقيق  االجنبي  بوجه  وشهروه  عصيبة  فرتات  يف 
انواع  ذلك  سبيل  يف  وحتملوا  العراقي....  الكيان 
سعد  النائب  أضافه  ما  هذا  والعذاب...((  املتاعب 
عمر امام النواب يف موضع وغرض مشابه)83(، هذه 
الثورة أجربت بريطانيا عىل تغيري سياستها يف العراق 
وبالذات رئيس وزرائها ) ترششل( الذي رصح امام 
جملس العموم الربيطاين بـأن العراق  له  أمهية  سياسية  
ملصاحلنا   بالنسبة    االسرتاتيجي  باملعنى   رئيسية  
انشاء   أســاس...   تقوم  عىل  اجلديدة   وان  سياستنا  
حكومة عربية  قوية  وفعالة  تكون  عىل الدوام صديقة  

لربيطانيا)84(.  

الصعيد  عىل  بريطانيا  ُأحرجت  اخر  جانب  ومن  
الدويل باعتبارها دولة منتدبة عىل العراق الذي ثار عليها 
وكبدها خسائر فادحة، واول هذا التغيري جميء السري 
بريطانيا  مندوبا   (Bercey.z.cox) كوكس)85(  برييس 
بعد  بالغا يف 1920/11/9  فاصدر  للعراق،  ساميا 
ان اسس حكومة مؤقتة برئاسة عبد الرمحن النقيب)86( 
للبالد  دائميه  حكومة  تشكيل  اجــراءات  ان  فيه  أكد 
يعود اىل العراقيني أنفسهم وذلك عن طريق انتخاب 

مؤمتر عام يمثل الشعب)87(.

وبخصوص احلكومة  املؤقتة   ذكر السيد حمسن أبو  
طبيخ  أحد قادة ثورة  العرشين - يف مذكرته  ان  اخلطوة 
العلنية  األوىل التي اظهر الربيطانيون   عداءهم للشيعة  
هي عندما أسس )برييس كوكس( اول حكومة ساوى  
املجتمع  من  العظمى   األغلبية   وهم  الشيعة   بني  
فادخل  والنصارى    اليهود  من  باألقلية  العراقي  
وزير شيعي  وآخر هيودي ومسيحي  وباقي املناصب 
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السياسية أعطاها لسنة العرب واالتراك واستمر احلال 
حتى حرم الشيعة من  املناصب اإلدارية  املهمة  التي 
العثامنية  اإلدارة  وضباط  املوظفني  بقايا  اىل  ُأعطَِيت 
احلجج  وكل  العرب  وغري  العرب  سنة  من  السابقني 
ان  أبناء الشيعة   غري مؤهلني  للوظائف )اهنم تناسوا  
املعرفة   من  عالية  درجــات  وعىل  منهم  املوجود  ان  
االفندية  يفوق مجيع  لوحدها    النجف االرشف    يف 
املوجودين  يف كافة  الدوائر...( وهذا ما جعل النائب 
السيد حمسن أبو طبيخ والنائب عبد  املحسن  شالش 
فيام بعد أن حذر الفئة احلاكمة  اجلديدة  التي تالقفت 
عليها    تشجع  التي  االقــصــاء  سياسة  من  السلطة 
بذرة   ــزرع  ل ))فــرصــة   واعــدوهــا  االحــتــالل  سلطة 
الطائفية  يف كيان الدولة  الفتية(( اما عقوبة صاحب 
الثورة   يف  اشرتاكه  عىل  طبيخ(  أبو  )حمسن  املذكرات 
األرايض  من  قسم  بانتزاع  االحتالل  سلطة  قيام   هو 
)الياهو عزرة  اىل هيودي هو  منه واعطاؤها  الزراعية 

خالصجي()88(.

الرشيف احلسني من مكة  بن  فيصل  االمري  وصل 
العراق يف حزيران 1921م بصحبة من هاجر اىل  اىل 
حممد  السيد  ومنهم  العرشين  ثورة  قادة  من  احلجاز 
السويدي  وتوفيق  الــيــارسي  نــور  والسيد  الصدر 
وتوج ملكًا عىل العراق يف يوم عيد الغدير يف 23 آب 
فيصل  امللك  أكد  التتويج  خطاب  ويف  1921م)89(، 
االول عىل ارساء دعائم حكومة ديمقراطية دستورية 
التأسييس)90(  للمجلس  عامة  انتخابات  واجـــراء 
املعاهدة االوىل  املفاوضات حول  ما كملت  ورسعان 
النقيب  حكومة  وقعتها  والتي  وبريطانيا  العراق  بني 
وبسببها  1922م)91(  عام  الثاين  ترشين   13 يف  الثانية 

عبد  الــوزارة  من  استقال  فقد  كربالء  رجــال  احتج 
وزير  املحاسن  ــو  واب املالية  ــر  وزي شــالش  املحسن 
املعارف كام رفض املعاهدة عمر العلوان ممثل كربالء 
تعديالت  بإجراء  وطالب  التأسييس)92(،  املجلس  يف 
عليها وهذا ما سنتناوله بالتفصيل يف الفصل اخلامس 

يف مبحث العالقات العراقية – الربيطانية.

تريب(  )تشالز  ذكر  العراقي  الشارع  صعيد  وعىل 
ان توقيع احلكومة عىل هذه املعاهدة مع بريطانيا أدى 
اىل احتجاجات يف املدن الشيعية ووقعت اضطرابات 
يملكون  ال  الثورة(  )مهد  األوسط  الفرات  منطقة  يف 
عليها اية سيطرة ال بل قد تتجاهل مصاحلهم كام جرت 

العادة)93(.
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Abstract 

This research is trying to answer of  the important question is : "Is that the crimes 
that occurred in Karbala on the tenth of Muharram 61 AH, live as genocide and 
crimes against humanity? Is it permissible to criminalize the perpetrators after more 
than thirteen  centuries ?", Through the legal presentation of the texts legal contained 
in international humanitarian law and application on crimes committed in the incident 
tuff in 61 AH, and an attempt to criminalize the perpetrators in accordance with the 
crimes contained in the above law, especially crimes of genocide and crimes against 
humanity, with a statement of the legal adaptation depending on the legal texts and 
historical sources, who Reported these Crimes.                  
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امللخص 

   حياول هذا البحث اإلجابة عن تساؤل مهم :

إبادة  ترقى كوهنا جرائم  العارش من حمرم 61هـ،  يوم  التي حدثت يف كربالء  اجلرائم  إن    هل 
مجاعية وجرائم ضد اإلنسانية ؟ 

وهل جيوز جتريم اجلناة بعد أكثر من ثالث عرش قرنًا ونَيف؟  

ومطبقتها  اإلنساين  الدويل  القانون  يف  الواردة  القانونية  للنصوص  القانوين  العرض  خالل  من 
عىل اجلرائم التي ارتكبت يف واقعة الطف سنة 61هـ، وحماولة جتريم مرتكبيها وفق اجلرائم الواردة 
القانوين  بيان تكيفها  القانون أعاله، السيام جرائم اإلبادة اجلامعية واجلرائم ضد اإلنسانية، مع  يف 

باالعتامد عىل النصوص القانونية واملصادر التارخيية التي أوردت هذه اجلرائم.
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مقدمة 

   يعد القانون الدويل اإلنساين أحد فروع القانون 
وقت  املدنيني  بحامية  القانون  هذا  ويضطلع  الدويل، 
هبذا  خاصة  واتفاقيات  قواعد  عرب  املسلح،  النزاع 
1949م  لعام  األربع  جنيف  اتفاقيات  ومنها  الشأن 
وبعض  1977م  لعام  هبــا  امللحقة  واالتــفــاقــيــات 
القانون  هــذا  وخيتلف  العالقة،  ذات  االتفاقيات 
حيمي  القانون  هذا  إن  إذ  اإلنسان  حقوق  قانون  عن 
اإلنسانية  االنتهاكات  من  الدولة  رعايا  من  املدنيني 
التي يعيشها وطننا من  السلم. ونظرًا للظروف  وقت 
وهو:  البحث  موضوع  اختيار  تم  مستمرة  نزاعات 
)جرائم واقعة الطف يف منظور القانون الدويل اإلنساين 

)دراسة تارخيية قانونية(( 

وتأيت أمهية البحث من أسباب عدة: 
الدويل  • القانون  يف  اجلرائم  مطابقة  البحث  حياول 

اإلمام  عىل  جرت  التي  األحداث  عىل  اإلنساين 
احلسني وأهله وأصحابه.

هذا  • يبدو  ال  قديمة  واقعة  عىل  دراسة  متثل  أهنا 
االمر مألوفًا لدى األكاديميني يف القانون، السيام 
أبناءنا يف اخلارج جيب  القّراء وخاصة  وان اغلب 
يمثل  61هـ  سنة  حمرم  يف  جرى  ما  ان  يعلموا  ان 
كتابة  لغرض  لدهيم.  معروفة  دولية  جرائم  اليوم 
هذا البحث تم استشارة بعض اساتذيت يف القانون 
االختصاص،  أصحاب  املحامني  واكرب  الدويل 
اجلريمة  لكون  )لغو(  بحث  بأنه  جواهبم  وكان 
قديمة وال يمكن حماسبة املنفذين ملوهتم او لتقادم 
اجلريمة زمنيًا ولعدم امكانية اثبات اجلريمة لعدم 
وجود الشهود عليها، واثناء الدراسة هلذه اجلرائم 

العلوم  يسمى  العلوم  من  نوعًا  هناك  ان  وجدت 
والفن وهو  والثقافة  الطب  التجريبية وخاصة يف 
دراسة ما ال يمكن دراسته وفق األصول البحثية 
خالهلا  من  أنجز  ناجحة  جتارب  وهي  التقليدية 
اجتاهًا  هناك  ان  وجدت  كام  عظيمة،  اخرتاعات 
تدرس  التقليدية  املدرسة  يسمى  القانون،  يف 
واألسباب  اآلثار  حيث  من  سيكولوجيا  اجلريمة 
بغض النظر عن عمرها لكون اجلريمة مرآًة وناجتًا 
ذلك  عن  املجتمع.فضاًل  حياة  لطبيعة  اجتامعيًا 
فإن األمم املتحدة عام 1968م أصدرت قرارات 
ضد  واجلرائم  اجلامعية  اإلبادة  جرائم  تقادم  عدم 
الفارق  إشكالية  حل  حاولت  ولذلك  اإلنسانية، 
الزمني يف هذا البحث من حيث ان اجلريمة سبقت 
ان  قاعدة  وفق  وقواعده  اإلنساين  الدويل  القانون 

اإلنسان وجد قبل القانون والقضاء.

تكونت خطة البحث من ثاثة مباحث هي:
املبحث األول: مدخل تأرخيي «
اإلنساين،  « الدويل  القانون  مفهوم  الثاين:  املبحث 

القانون  تعريف  األول  مطلبني،  من  ويكون 
اجلريمة  عن  التعريف  الثاين  واملطلب  اإلنساين 

الدولية.
الطف،  « جلرائم  القانونية  الطبيعة  الثالث:  املبحث 

اجلامعية  اإلبادة  جريمة  عن  األول  من  وتكون 
وتطبيقاهتا عىل جرائم الطف، واملطلب الثاين عن 

اجلرائم ضد اإلنسانية.
بعض  يف  تشابه  ورود  الكريم  الــقــارئ  يالحظ 
لكنها  البحث،  يف  الـــواردة  القانونية  املصطلحات 
ختتلف يف البحث املوضوعي يف األركان العامة لتلك 

املصطلحات.
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التارخيية  املصادر  من  بمجموعة  االستعانة  تم 
بوصفه  للطربي(  وامللوك  األمــم  )تأريخ  وأمهها: 
مصدرًا مرموقًا ان جاز التعبري ومتفق عىل ما ورد فيه 
وكذلك  كربالء  واقعة  حول  التارخيية  األحداث  من 
كتاب ابو خمنف: مقتل احلسني الذي توسع فيه بإيراد 
بعد  ما  اىل  يزيد  التي بدأت من والية  مجيع األحداث 
استشهاد اإلمام يف 10 حمرم سنة 61هـ، )أضواء 
صادق  حممد  الشهيد  للسيد   احلسني ثــورة  عىل 
الصدر( والذي ناقش الواقعة والثورة من وجهة نظر 

فلسفية وثورية متأخرة.

بمصدر  االستعانة  تم  فقد  القانوين  اجلانب  يف  أما 
صادق  عيل  الدكتور  لألستاذ  الدويل  القانون  يف  مهم 
العام  الدويل  القانون  يف  مهاًم  مصدرًا  ويعد  هيف  ايب 
فضال  املوضوع.  بشأن  قّيمة  معلومات  من  احتواه  ملا 
عن كتاب الدكتور سعيد سامل جوييل املدخل لدراسة 
لقواعد  دراســة  من  فيه  ملا  االنساين  الــدويل  القانون 
االخرى  بالقوانني  وعالقتها  الدويل  القانون  ومواد 
التكامل  اساس  القانون، وكتاب  فقهاء  آراء  ومناقشة 
خليل  ضاري  للدكتور  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف 
واسس  الدولية  اجلريمة  يف  القانوين  ملحتواه  حممود 
انشاء وتنظيم حمكمة اجلرائم الدولية. قد ال يشكل هذا 
البحث اي اضافة متقدمة جلرائم كربالء، ولكن اعتقد 
قد يعرف البعض ببعض املعلومات البسيطة التي اريد 

ان اوصلها. 

حرفًا  مني  يتقبل  ان  وتعاىل  سبحانه  اهلل  من  ارجو 
التي  او نقطة عىل حرف كمواساة للجرائم واآلهات 
المست شغوف قلوب ساديت وشفعائي يوم ال شفيع 

إال هم.

واحلمد هلل

املبحث األول

املدخل التارخيي

 عيل بن  احلسن  لإلمام  املسلمني  مبايعة  بعد 
خليفة لرسول اهلل بوصفه اخلليفة الراشد اخلامس 
اخلالف  بوادر  ظهرت  40هـ)1(.  سنة  رمضان   22 يف 
بصورة واضحة بني احلكم يف الشام وعاصمة اخلالفة 
يف الكوفة، وعىل إثر ذلك نشبت حروب عديدة راح 
وكانت  الطرفني  من  املسلمني،  من  كثري  ضحيتها 
 احلسن اإلمــام  الغتيال  عديدة  حمــاوالت  هناك 
اصابت احداها )جسمه بسهم مسموم( ولعدم رغبة 
االمام  وافق  بالقتال  االستمرار   احلسن االمــام 
بقيادة  الشام  مع حكومة  اهلدنة  عقد  احلسن عىل 
املسلمني  حكومة  كانت  سفيان)2(.  ايب  بن  معاوية 
التي يقودها اإلمام احلسن متثل اجلانب الرشعي 
معاهدة  إجراء  وتم  معاوية  يقودها  املنشقة  واحلكومة 
التنازل عن  بني الطرفني يتعهد هبا الطرف األول عن 
وااللتزامات  ــرشوط  ال من  جمموعة  مقابل  اخلالفة 

أمهها:

الذين . 1 البيت  اهل  أتباع  مطاردة  وعدم  اإلعفاء 
حصل  ما  مثل  ثقفوا  أينام  ويقتلون  يصلبون 

للصحايب حجر بن عدي يف الشام.
او . 2  احلسن اإلمام  اىل  اخلالفة  إعادة  يتم  ان 

أيب  بن  معاوية  توىف  ما  إذا   احلسني اخيه 
للمترضرين  املالية  التعويضات  وبعض  سفيان 
عىل  التوقيع  تم  الشام.  حكومة  أعامل  جراء  من 
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االتفاق وشهد املسلمون الصحابة والتابعون عليه 
واذيع يف خمتلف أرجاء الدولة اإلسالمية وبذلك 

أصبحت املعاهدة يف طور النفاذ.

بدا املكر والتملص من االتفاقية باديًا عىل حكومة 
واستشهاده   احلسن لإلمام  السم  دس  بعد  الشام 
بأن  معاوية  قبل  من  اغوائها  بعد  زوجته  خالل  من 
  يزوجها من ابنه يزيد بعد استشهاد اإلمام احلسن
من  العديد  وقتل  ملعاقبة  أخرى  مرة  خرقت  وكذلك 
بنهاية عمره  معاوية  وملا أحس   البيت أهل  أتباع 
وباستشارة أجنبية وداخلية جلأ اىل فكرة اخذ البيعة من 

املسلمني لولده يزيد وهو عىل قيد احلياة)3(.

بعد موت معاوية، أصبح يزيد بن معاوية ملكًا عىل 
الدولة اإلسالمية املرتامية اإلطراف)4(. 

بعد هذا العمل أصبحت االتفاقية الغية حكاًم ألن 
الطرف الثاين أخل بالتزامه فيها، وهلذا حدثت موجة 
من  والرفض  واالستهجان  االستنكار  من  عارمة 
والعارفني  والتابعني  الصحابة  املسلمني  من  جمموعة 
من  خماوف  عىل  مبنيًا  الرفض  كان  اإلسالم.  بشؤون 
احلاكم  بشخصية  معرفتهم  لسبب  األصحاب  هؤالء 
احليوانات،  للهو والطرب ومالعبة  اجلديد وانرصافه 
أعداء  لدهيا  أصبح  التي  الدولة  قيادة  إمكانيته  وعدم 

ُكثر وتعصف هبا مشاكل داخلية كثرية )5(. 

وهلذا شهدت مكة املكرمة واملدينة املنورة والكوفة 
من  معاناهتم  بسبب  الرافضة،  األصــوات  يف  تعاليًا 
النبي  أصحاب  من  بقي  ما  عىل  والحتوائها  احلكومة 
احلكم  من  املترضرين  املسلمني  وعامة  والتابعني 

األموي)6(.

االنحالل  بوادر  ظهرت  للحكم  يزيد  تسّلم  بعد 
بالط  كان  األجنبي،  والتدخل  والسيايس  األخالقي 
ملك  بحفالت  مشغوالً  األوقات  من  كثري  يف  الدولة 
وعــرشات  وندمائه  ولياليه  املسلمني  ــور  ــرباط وإم
األمــوال  عليهم  تغدق  وكانت  والعازفني  الشعراء 
او  او الصدقات  التي جتبى عن طريق اخلراج  الكثرية 
الزكاة، بينام كان يرزح املاليني من اجلياع والفقراء بعد 
حرماهنم من العطاء حتت طائلة العوز ألهنم خمالفون 

للحكومة يف االعتقادات السياسية)7(.

التكليف  حيمل  واحد  وحيد  شخص  هنالك  كان 
اآلهلي باملطالبة واإلصالح والدفاع عن مهوم املسلمني 
قبل  من  امٌلعني  الرشعي   اهلل رســول  خليفة  ألنه 
وان  قاما  إن  إمامان  واحلسني  )احلسن   اهلل رسول 

قعدا(. 

احلج  مــراســم   احلسني ــام  اإلمـ ــرك  ت وهلـــذا 
وخلع  واحــد  بيوم  األكــرب  احلج  يوم  قبل  وإعــاملــه)8( 
من  وقسم  بيته  وأهل  ونسائه  بعياله  وتوجه  إحرامه 
احلرم  عن  بعيدًا  العراق  نحو  واألصحاب  الصحابة 
)يزيد(  هلا  خيطط  التي  الفتنة  من  عليه  حفاظًا  املكي 
وهلذا ُهدد اإلمام مرات عديدة من قبل عامل يزيد عىل 

املدينة وُاعدت مؤامرات كثرية الغتياله. 

العراق  اىل    احلسني ــام  اإلم خــروج  يكن  مل 
يكن  مل  ألنه  عسكري  او  مصلحي  او  سيايس  لغرض 
مهيئًا له)9(، فلو كان اإلمام لديه مطامع، ملا محل النساء 
والشيوخ واألطفال الرضع واليتامى وملا محل السيوف 
فقط وملا محل القليل من الزاد واملاء  ولكان اعد اجليوش 
الكبرية وهو ابن أعظم مقاتل يف اإلسالم بعد الرسول 
األعظم، وملا جازف بكل هؤالء يف مسرية عظيمة 
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صعبة)10( عرب الصحراء، كان ركب احلسني يضم 
خمتلف األلوان واألديان واألجناس واألعراق.

اجلمع  هلذا  هدف  ال  ان  عىل  يدل  اجلمع  هذا  ان 
غري هدف إهلي إصالحي ساٍم، يقول شارلس ديكنز: 
عياله  معه  محل  ملا  سياسية  مطامع  للحسني  كان  لو   «

ونساءه« )11(

وصل ركب احلسني اىل ارض كربالء يف بداية 
سنة 61هـ يف اليوم الثاين من شهر حمرم وواجه اإلمام 
اعرتاضًا من مقدمة جيش الشام بقيادة احلر ألرياحي 
األوامر  إن  حيث  وركبه)12(،  احلسني  بعيال  وأحاط 
من  ومنعهم  البقعة  هذه  داخل  ملحارصهتم  صدرت 
جتاه  املنافذ  مجيع  وغلق  هبم  اجليش  وإحاطة  ــاء،  امل
يف  اسد  بني  قبائل  او  الكوفة  مدينة  او  الفرات  هنر 

الصحراء)13(.

املؤن  نفذت  وقد  61هـــ  سنة  حمرم   7 يوم  أصبح 
باديًا  والعطش  اجلوع  وبدا  واملــاء،  مجيعها  املخزونة 
الرضع.  واألطفال  النساء  من  منهم  الضعفاء  عىل 
املحرم، حتى عبد  العارش من  لليوم  اجلميع  ثبت  لقد 
يف  احلليب  قطرات  بقايا  عىل  ثبت   ،الرضيع اهلل 
رياح  هبا  متر  مل  كأن  كاجلبال،  وكانوا  أمه)14(،  مراضع 
او عواصف ويف صبيحة ذلك اليوم وقعت )الواقعة(، 
من  العارش  يوم  من  الظهر  صالة  بعد  الظهرية  وعند 
عىل  األنبياء  اوالد  آخر  اغتيال  كان  61هـ  سنة  حمرم 

وجه األرض اىل يوم القيام. 

كان اإلمام احلسني مرتعًا للسيوف احلاقدة ومطعنًا 
عرشات  حلوافر  ــًا  ــَرّض وم الظامئة  الــرمــاح  آلالف 
لقد  وجسده)15(،  احلسني  صدر  رّضت  التي  اخليول 

اإلنسانية  حياة  يف  موجعًا  زلــزاالً  احلدث  هذا  شكل 
منذ األزل، عىل شاكلة األنبياء واملرسلني قتاًل وصلبًا 
جرحًا  الغريب  السلوك  هذا  وشكل  األخشاب،  عىل 
املوقف  هذا  لكون  اإلسالمية  األمة  تأريخ  يف  غائرًا 
يشكل خمالفة لكتاب اهلل وسنة نبيه حيث وردت آيات 
عديدة توجب إرجاع األجر للنبي املصطفى قُل لَّ 

  .)16(ةَ ِف الُْقْرَب ْجراً إِلَّ الَْمَودَّ
َ
لُُكْم َعلَيْهِ أ

َ
ْسأ

َ
أ

وأكدت سنن نبي اإلسالم عىل مودهتم ورعايتهم 
ولطاملا  ــوح()17(  ن كسفينة  فيكم  بيتي  أهل  مثل  )انه 
وجه  عىل  سفيان  وايب  أمية  آل  حلامية    عىل  وقف 
وألول  األنبياء  اوالد  ُيقتل  مرة  فألول  اخلصوص، 
مرة ُتسبى النساء يف اإلسالم، وألول مرة ُتسبى نساء 
النبي وألول مرة يف تأريخ العرب واإلسالم ُيذبح 

.األطفال ولثاين مرة يمثل بآل حممد

بعد التمثيل بجثة محزة من قبل حفيد الفاعلة، 
يطلب  اهلل  آل  من  رجــاًل  اال  احلسني  ــام  اإلم يكن  مل 
امري  وأبــيــه   اهلل رســول  ــده  ج بلسان  اإلصـــالح 
املؤمنني باملوعظة احلسنة واللني وسمو األخالق، 
احلرب يف  ولقد شهدت سوح  للقتل  يسعى  يكن  ومل 

آسيا وإفريقيا شجاعته وشجاعة من معه. 

نحاول  اجلريمة  افرزهتا  التي  اخلطورة  ولعظم 
عىل  اإلنساين  الدويل  القانون  ومواد  مفردات  تطبيق 

جرائم كربالء ان جاز لنا ذلك.
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املبحث الثاني

مفهوم القانون الدولي اإلنساني واجلرمية 

الدولية 

املطلب األول

مفهوم القانون الدويل اإلنساين

املواضيع  نتناول  فإننا  ملعانيه  بحثنا  تناول  لغرض 
الداخلة، يف صلبه فام هو القانون الذي له عالقة بمأساة 
كربالء وما هي عالقته باجلرائم املتعلقة باملوضوع واىل 

ما يتعلق به 

أواًل: القانون الدولي اإلنساني:

هو جمموعة القواعد الدولية )اتفاقات او أعراف( 
واملطبقة عىل النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية 
والتي هتدف اىل تقييد حق األطراف يف اختيار أحسن 
األساليب والوسائل القتالية والتدمريية وكذلك محاية 
األشخاص املدنيني واألموال من هول تلك النزاعات، 
عىل  للمحافظة  ممكن  نطاق  أضيق  يف  اخلسائر  بحرص 
كرامة وحقوق اإلنسان)18(. ويقول األستاذ عبد الغني 

حممود)19(:

القواعد  ليس  ــســاين،  اإلن الـــدويل  القانون  »ان 
واالعراف الواردة يف قانون الهاي وقانون جنيف فقط 
بل مجيع القواعد والتوجيهات الواردة يف كل القوانني 
النزاعات  يف  االنساين  البعد  تعمق  التي  ــرى،  االخ
ومن  الطويل  اإلنسان  تأريخ  من  واملستمدة  املسلحة 

بينام  العاملي«،  والضمري  اإلنساين  احلضاري  اإلرث 
ف األستاذ بسيوين القانون الدويل اإلنساين بأنه: يعرِّ

معينة  لفئات  احلامية  توفر  التي  االعراف  جمموعة   
من االفراد واملمتلكات وحتّرم اي هجامت قد يتعرض 
اليها اثناء الرصاع املسلح سواء أكان الرصاع دوليًا ام 

غري دويل)20(.

ثانيًا: مبادئ القانون الدولي اإلنساني )األساس()21(

واالعتبارات . 1 العسكرية  الرضورات  توازن  مبدأ 
حلامية  الالزمة  التدابري  مكانة  بأخذ  اإلنسانية 
االعامل  او  احلرب  يف  املشرتكني  غري  املدنيني 
العسكرية الذين خرجوا من احلرب بسبب اجلرح 

او اخلدمات الطبية.
تقييد حق أطراف النزاع باستخدام وسائل القتال . 2

بعد عدم السامح للمتحاربني من استخدام أسلحة 
حالة  تعميق  اىل  هتدف  غادرة  أساليب  او  حمّرمة 

الرصاع.
اإلنسان يف وقت . 3 تلقي  اإلنسانية، وتعني  املعاملة 

حيفظ  ملا  اإلنسانية  املعاملة  انواع  أفضل  الرصاع 
كرامته كإنسان ال بأعتباره هدفًا عسكريًا وباعتباره 
السياسية  غاية عظمى ال وسيلة لتحقيق املصالح 

عن طريق:
األخالقية  وحرماته  وحياته  اإلنسان  احرتام  أ- 

والدينية.
ب- محاية اإلنسان: من أهوال احلرب وخاطرها وعدم 

استخدام حق املعاملة باملثل ألنه عمل غري إنساين.
جـ- عدم التمييز بني املدنيني بسبب األعراق واالثنيات 

او الدين.
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ثالثًا: مصادر القانون الدولي:

االتفاقيات واملعاهدات)22(:

اتفاقيات عصبة األمم واألمم املتحدة واتفاقيات . 1
هبا  امللحقة  واالتفاقيات  1949م  األربعة  جنيف 

عام 1977م.
املتكررة . 2 العادات  هبا  ويقصد  الدولية  األعراف 

للشعوب أثناء محاية املدنيني يف الرصاعات.
القوانني التي أقرهتا االمم املتحدة بخصوص محاية . 3

املدنيني والسكان.
التي . 4 الفقهاء  وآراء  الدولية  املحاكم  قرارات 

صدرت يف قضايا مماثلة.
مبادئ العدالة و اإلنصاف.. 5

رابعًا: أشخاص القانون الدولي اإلنساني)23(

القانون . 1 أشخاص  اهم  من  باعتبارها  الدول: 
الدولة ذات سيادة كاملة  الدويل وجيب ان تكون 

ومؤهلة لاللتزام بالواجبات.
اإلنساين . 2 بالعمل  العالقة  ذات  الدولية  املنظامت 

خلدمة  العامل  أطراف  كل  يف  ممثليات  هلا  والتي 
اإلنسانية مثل منظمة الصليب األمحر.

هم . 3 الذين  الطبيعيون  األشخاص  أي:  األفراد: 
أساس الترشيع الدويل اإلنساين.

هبا . 4 يعرتف  َمن  وهم  الشعوب  من  معينة  فئات 
مثل  املعنوية  القانونية  الشخصية  باهنا  القانون 
الثوار او املقاتلني يف اثناء حماربة الغزو والعدوان.

املطلب الثاين  

اجلريمة الدولية

املصانة  اإلنسان  حقوق  عىل  االنتهاك  حتقق  عند 
عليها  واملنصوص  والدويل  الوطني  القانون  بموجب 
عىل  االنتهاك  هــذا  يعرض  العامل  دساتري  اغلب  يف 
هلذه  خصيصًا  أنشأت  التي  املحاكم  من  معينة  أنواع 
األمن  جملس  قبل  من  القضايا  احالة  بعد  األغــراض 
قبل  من  او  املترضرة،  ــدول  ال من  بطلب  او  ــدويل  ال
يف  اإلنسانية  األوضاع  بمراقبة  ختتص  التي  املنظامت 

اغلب دول العامل)24(.

ويقوم القانون الدويل اجلنائي هبذه املهمة عن طريق 
وضع القواعد واألنظمة وقواعد اإلجراءات األساس 
الدويل  القانون  مفاهيم  وفق  املحاكم  إنشاء  ألجل 
القانون  مع  واملرتابطة  الوطيدة  للعالقة  وفقًا  اجلنائي 
الدويل اإلنساين كون االنتهاكات اجلسيمة عىل املدنيني 
جيب ان تأخذ طابعًا جنائيًا وخيرج االختصاص النوعي 
نحو القانون الدويل اجلنائي بتهيئة مستلزمات التحريم 
اإلجرائية  القواعد  متيز  قد  وهنا  اإلدانــة)25(،  وقواعد 
للقانون الدويل اجلنائي بني االنتهاك واالنتهاك اجلسيم 
او اجلريمة و اجلريمة الدولية واىل اي قانون تنتمي آلية 
) حقوق إنسان او دويل إنساين ( ومن هم األشخاص 
املدانون ومن هم  ضحايا اجلريمة وعليه يظهر وجود 

عالقات بني خمتلف القوانني الدولية)26(.
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اواًل: اجلرمية اجلنائية الدولية:

اجلرائم  جمموعة  هي  الدولية:  اجلنائية  اجلريمة 
لألرضار  اإلنساين  الدويل  القانون  عليها  يعاقب  التي 
اجلامعة  عــىل  والــواقــفــة  املـــارة  اجلسيمة  واألخــطــار 
اإلنسانية والتي تتفق حيث أصدرت قرارها بوجوب 
اخلطر)27(،  من  اإلنسانية  لالعتبارات  الدولية  احلامية 
اجلريمة  مفهوم  يف  اجلوهري  البعد  يتمثل  ولذلك 
املجتمع  هتدد  التي  اجلسيمة  اخلطورة  بمدى  الدولية 
الدولة مع  باعتبار عالقة  اإلنسانية، ال  بأبعاده  الدويل 

الدول األخرى.

ويمكن ايراد تعريف آخر هلا  :

بأهنا اجلريمة التي تقع خمالفة لنص وقواعد القانون 
من  مقبولة  واتفاقات  نصوص  يف  الـــواردة  ــدويل  ال
اجلامعة الدولية عىل نطاق واسع مثل اتفاقات جنيف 
وعرب  هبا  امللحقة  واالتفاقات  1949م  عام  األربــع 
قواعدها عامة تعّرفها وتعرتف هبا مجيع الدول بمدى 
خطورهتا وتأثريها عىل اجلامعة الدولية وتشكل هتديدًا 

لألمن والسلم االجتامعي الدويل)28(.

وتكتمل هذه  اجلريمة بأربعة أركان هي)29(:

الرشعي،   الركن  املعنوي،  الركن  املــادي،   الركن 
الركن الدويل.

1. الركن املادي:

   وهو السلوك املادي املحسوس الظاهري الرامي 
الرابطة  حتقق  من  والبــد  اجلرمية  النتيجة  حتقيق  اىل 

السببية بني السلوك والنتيجة فال جيوز حماسبة شخص 
عىل نتيجة مل تكن العتبارات سلوكية)30(.

2. الركن املعنوي:

النية  )توفر  أي  ألقصدي  السلوك  توفر  به  ويقصد 
القصدية( املخطط هلا مسبقًا وال تكون اثر فورة نفسية 
أعامل  اليها  تامة غري منقوصة نرصف  إرادة  وتنم عن 

اجلاين)31(.

3. الركن الرشعي:

ويقصد به جمموعة النصوص التي جترم به جمموعة 
األعامل اجلرمية وهذه النصوص اما ان تكون وطنية او 
دولية تنشأ بأنظمة جنائية خاصة مثل املحكمة اجلنائية 

الدولية)32(.

4. الركن الدويل :

التي  اخلطرية  اآلثــار  اىل  املفهوم)33(  هذا  ينرصف 
يؤثر  والــذي  اإلجرامي  والسلوك  الفعل  عنها  ينتج 
ولذلك  الدوليني  االجتامعي  والسلم  ــن  األم عىل 
كام  )الدويل(  الركن  حمور  هو  الطبيعي  الشخص  يعد 
من  عليه  واملجني  اجلــاين  ان  اذ  ــدا(  روان  ( يف  حدث 
حمكمة  شكلت  ولذلك  داخيل،  والنزاع  واحدة  هيئة 
( يف  األمن )955  قرار جملس  بموجب  دولية  جنائية 

1994/7/8م.
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ثانيًا: القوانني املعتمدة يف اإلدانة

قد تستخدم النصوص الوطنية للدولة التي وقعت 
فيها )اجلريمة الدولية( اذا كان ممكنًا  وتسمى املحاكم 

الوطنية او الداخلية)34(. 

يكن  مل  اذا  الدولية  االنسانية  القوانني  تستخدم  او 
باملقدور حماسبتهم وطنيًا يف املحكمة اجلنائية الدولية،  
خاص  نــظــام  بموجب  يوغسالفيا  يف  ــدث  ح كــام 

للمحكمة. 

والدويل وارض  الوطني  القانونان  يستخدم  قد  او 
املجرمني عىل ذلك  امكن حماسبة  اذا  او وطنية  حمايدة 

وتسمى هذه املحاكم املحاكم )اهلجينة()35(.

قادا  واجلنائي  اإلنساين  الدويل  القانون  تطور  لكن 
دخلت  والتي  اخلاصة  اجلنائية  املحكمة  تشكيل  اىل 
حيز العمل يف 2002/7/1م وأنشئ هلا نظام أساس 
األنــواع  أي  بيان  مع  هبا  خاصة  إجــراءات  وقواعد 
جملس  قبل  من  اليها  إحالته  يتم  الدولية  اجلرائم  من 

األمن)36(.

ان اجلرائم الدولية املعروضة عليها هي)37(:

1. جريمة احلرب.

2. جريمة العدوان.

3. جرائم اإلبادة اجلامعية.

4. جرائم ضد اإلنسانية.

املبحث الثالث

الطبيعة القانونية جلرائم الطف وفق القانون 

الدولي اإلنساني  

املطلب األول

جريمة اإلبادة اجلامعية

يقصد بجريمة اإلبادة اجلامعية : أن اجلرائم املادية 
التي يتم فيها األفعال املادية املكونة جلريمة قتل جمموعة 
من األشخاص لبواعث دينية او سياسية او عرقية او 
أثنية وأفعاهلا دائاًم مأساوية وجيب حماكمة الفاعلني فيها 

يف الدولة صاحبة االختصاص ملحاكمتهم)38(. 

وجيب ان تكون بالصور التالية:

قتل أفراد اجلامعة جزئيًا او كليًا. •

العقلية  • او  االعتداء اخلطري عىل السالمة اجلسدية 
للجامعة.

ان  • معيشية من شأهنا  اىل ظروف  اجلامعة  إخضاع 
تؤدي اىل هالكهم.

عرقلة او منع الوالدات. •

نقل األطفال باإلكراه من مجاعة اىل أخرى)39(. •

اما أركان اجلريمة فهي:

باألفعال  • اجلناة  سلوك  به  ويقصد  املادي:  الركن 
املادية بإرادهتم لتحقيق النتيجة اجلرمية.
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اجلنائي  • القصد  توفر  به  ويقصد  املعنوي:  الركن 
واإلرصار عن عقل وإدراك.

التي  • القانونية  النصوص  توفر  الترشيعي:  الركن 
حترم الفعل املادي الضار.

الدولية  • املعرفة  توفر  به  ويقصد  الدويل:  الركن 
اجلامعة  أعضاء  عىل  والتأثري  العظمى  باخلطورة 

الدولية.

الصورة األوىل: )القتل العمد(

الركن املادي: 

وهي  كليًا،  أو  جزئيًا  اجلامعة  أفراد  قتل  به  يقصد 
األفعال املادية املحسوسة املكونة جلريمة القتل وحتقق 
النتيجة اجلريمة وهي الوفاة أو اهلالك، بناء عىل أساس 
قومي أو عرقي أو اثني أو ديني ويكفي قتل فرد واحد 
لتحقيق اجلريمة والبد من حتقق السبب من السلوك، 

وحتقق ذلك يف 10 حمرم 61هـ )40( من خالل:

 قتل احلسني -

 قتل مجيع أخوته -

- قتل األطفال عبد اهلل الرضيع وغريه 

- قتل شيوخ املهاجرين واألنصار.

  وبلغ عدد الرجال املقتولني 73 رجاًل، وقد ذكرت 
املجني عليهم  بأسامء  احلوادث  التارخيية هذه  املصادر 

وأسامء اجلناة وأوصافهم وألقاهبم وعائدية أفعاهلم. 

واعالم  ثقات  َألفها  مقاتل  يف  تفاصيلها  ودبجت 
معروفون يف الوسط العلمي الثقايف.

الركن املعنوي:

ويقصد به توفر القصد اجلنائي بالتخطيط للجريمة 
والنفس،  النية  يف  ثبات  عن  تنفيذها  عىل  واإلرصار 
وتثقيفه  وتسليحه  اجليش  إعداد  أن  مالحظة  ويمكن 
عىل مقاتلة احلسني واإلرضار بأهله كان متوفرًا حسب 
مورد املصادر السابقة وان كثريًا من الرسائل كان يأمر 
أو  اجلوشن(  ذي  بن  )وشمر  سعد(  بن  )عمر  القتلة 

غريمها بارتكاب الفعل.

الركن الرشعي:

نص كثري من املواد القانونية عىل جتريم أفعال هذه 
اجلريمة ومنها :

العقوبات  • قانون  من  العمد  القتل   ،406 املواد 
العراقي )41(.

اجلنائية  • للمحكمة  األساس  النظام  من   6 املادة 
الدولية.

عام  • الرابعة  جنيف  اتفاقية  من   15 املادة 
1949م)42(.

جنيف  • باتفاقية  امللحقة  االتفاقيات  من   4 املادة 
1977م )43(.

عام  • اجلامعية  اإلبادة  منع  اتفاقية  من  ثانيا   5 مادة 
1948م.

الركن الدويل: 

اإلبــادة  جريمة  منع  اتفاقية  من   ،5  ،3  ،2 املــادة 
يف  بالغًا  إرضارا  اجلرائم  هذه  تشكل  حيث  اجلامعية 
محاية حق اإلنسان يف احلياة وعدم جواز انتهاكها فأن 
أحد  اي  حق  من  وليس  والعمل  للعبادة  خلقها  اهلل 
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مصادرهتا، والدولية يعني اخلطورة البالغة عىل اجلامعة 
بكامل  الدولية  اجلريمة  حتقق  يمكن  وهبذا  اإلنسانية. 

األركان املكونة للفعل اجلرمي.

الصورة الثانية )إحلاق ضرر جسدي او عقلي جسيم 

بأفراد اجلماعة(:

الركن املادي :

او جسدي  معنوي  او  بدين  اذى  إحلاق  به  ويقصد 
او  عرقية  او  اثنية  او  قومية  مجاعة  او  واحد  بشخص 
دينية وان تنرصف ارادة اجلاين اىل حتقق القصد اجلنائي 
اىل ايقاع املوت واهلالك ألفراد او جمموع اجلامعة واهم 
أشكاله القتل او التعذيب او االغتصاب او املعاملة غري 
الكرامة ويمكن مالحظة األفعال  إهانة  او  اإلنسانية، 
التي وقعت يوم 10  اآلتية للجناة من خالل األعامل 

حمرم 61هـ )44(عىل مجيع معسكر افراد احلسني:

القتل وسحق الشهداء باخليول. •
التمثيل باجلثث ورضها بحوافر اخليول. •
قطع الرؤوس ومحلها عىل الرماح. •
منع املاء والطعام. •
الرضب الشديد. •
سلب ورسقة املالبس واملصوغات كسلب السيدة  •

رقية وغريها...
سبي النساء واألطفال. •
املرور عىل جثث الشهداء. •
عدم دفن اجلثث. •
حرق اخليام واملنازل. •

باحلبال  • كافة  السبايا  كربط  والربط  التقييد 
وزينب  السجاد  احلسني  بن  عيل  اإلمام  وبينهم 

 .الكربى
إعدام اجلرحى مثل هالل بن نافع. •

الركن املعنوي:

والتخطيط  واألرضار  اجلنائي  القصد  توفر  ويعني 
ثابتة  بنفس  التنفيذ  عــىل  واإلرصار  مسبق  لوقت 
ذلك  مالحظة  ويمكن  عارم  وفرح  هادئة  وأعصاب 
والنساء  االطفال  بمنع  للقتل  التخطيط  خالل  من 
وبجانب  العامرة  كربالء  بساتني  يف  واملاء  الطعام  من 
واحلبال  القيود  مثل  القمع  وسائل  وهتيئة  الفرات  هنر 
طرق  وجود  رغم  الشهداء  جثث  عىل  املرور  وتعمد 
اخرى وتعمد عدم دفن اجلثث وتركها للهجر وافرتاس 
عىل  الــرؤوس  بحمل  االطفال  وترويع  احليوانات، 
املصوغات  املصوغات  ورسقة  اخليام  وحرق  الرماح 

الذهبية للنساء واقراط اذن االطفال.

الركن الرشعي:

الوطنية  القانونية  املواد  وقف  األعامل  هذه  جترم 
والدولية االتية:

املواد 410، 412، 416، 430، 433 من قانون  •
العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 املعدل)45(.

اجلنائية  • للمحكمة  األسايس  النظام  من   6 املادة 
الدولية)46(.

املواد 35، 36، 45، 46، 79، 80، 81، 85، 90  •
والربوتوكول   1949 الرابعة  جنيف  اتفاقية  من 

االول هبا 1977)47(.
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الرابعة  • جنيف  اتفاقية  من   17  ،13  ،5  ،4 املواد 
هبا  امللحق  الثاين  والربوتوكول   1949 لسنة 

.)48(1977
اإلبادة  • جريمة  منع  اتفاقية  من   3  ،2 املادتان 

اجلامعية 1948)49(.

الركن الدويل:

الذي  اإلرضار  مدى  خالل  من  الركن  هذا  حتقق 
خطورة  تشكل  التي  األفعال  هذه  من  باإلنسانية  حلق 
خالل  ومن  الــدويل.  اإلنساين  املستوى  عىل  جسيمة 
العامة للجريمة قد حتققت  ما تقدم يظهر ان األركان 

بأفعاهلا املادية.

الصورة الثالثة:

بقصد  معيشية  ألحــوال  عمدًا  اجلامعة  )إخضاع 
إهالكها الفعيل كليًا او جزئيًا(.

الركن املادي:

املجني  بتعريض  اجلناة  بقيام  الركن  هذا  وحتقق 
عليهم ألحوال معيشية صعبة لغرض موهتم وهالكهم 
عرب وسائل احلرمان من الطعام واملاء او خدمات طبية 
او طرد اجلامعة من موطنها، بعيدًا عن االعتبارات عن 
هذه  متت  وقد  دينها،  او  اثنيتها  او  عرقها  او  قوميتها 
االنتهاكات عمليًا لسبايا كربالء عرب الصور التالية)50(:

ايام  • قبل 3  والغذاء  املاء  منع معسكر احلسني من 
من يوم 10 حمرم سنة 61هـ 

منع الغذاء واملاء بعد املعركة. •

•  العابدين زين  لإلمام  العالج  تقديم  منع 
وغريه من املرىض يف العائلة...

 التنقل بالسبايا عرب الصحراء واجلبال وباملرور عىل  •
بلدان ودول عدة كسوريا ولبنان وتركيا والعراق.

 وفاة السيدة رقية لسبب املرض واملعاملة السيئة. •
االرهاب  • بسب  احلسني  بنت  خولة  السيدة  وفاة 

والتخويف الشديدين.

الركن املعنوي:

  متثل يف توفر القصد اجلنائي واالرصار والتخطيط 
  املسبق املبني عىل التهيوء والرتصد ملوكب احلسني
باجبار واكراه السبايا عىل التنقل لكل مدينة عىل طريق 
والتجويع  اجلبال  وسالسل  الصحاري  عرب  الشام 
وحرمان السقاية والرضب والتقيد وقد استشهد جراء 
السيدة رقية  بنات االمام احلسني وهن  ذلك عدد من 
طعام  طبق  يف  والدها  رأس  هلا  قدم  والتي  دمشق  يف 
والسيدة خولة يف لبنان يف كييف حيث تم االنتقال هبم 

سريًا عىل االقدام عرب هذه الطرق.

الركن الرشعي:

وردت جمموعة من املواد القانونية الدولية والوطنية 
جترم هذه االعامل وهي:

املواد 413، 414، 415، 421، 424 من قانون  •
العقوبات 111 لسنة   1969املعدل)51(.

اجلنائية  • للمحكمة  األساس  النظام  من   6 املادة 
الدولية)52(.

•  ،85  ،81  ،80  ،79  ،46  ،45  ،36  ،35 املواد 
86، 89، 90، 91، 92 من اتفاقية جنيف الرأبعة 
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والربوتوكول الثاين امللحق 1977م )53(.
جنيف  • اتفاقية  من   17  ،16  ،13  ،5  ،4 املواد 

املحكمة  يف  الثاين  والربوتوكول  1949م  الرابعة 
هلا 1977م)54(.

اإلبادة  • جريمة  منع  اتفاقية  من   4  ،3  ،2 املواد 
اجلامعية 1948م)55(.

الركن الدويل:

أركاهنا  حتقيق  اخلطرية  اجلريمة  أرضار  تتحقق 
ــدويل  ال الــبــرشي  املجتمع  عــىل  ورضرهـــا  األســـاس 
وهتديد سالمة املجتمع اإلنساين التي حفظتها الرشائع 
يعترب  ما  كل  توفر  ويمكن  الدويل.  والقانون  الساموية 

وجيرم األفعال الواردة يف املطلب.

الصورة الرابعة:

)نقل أطفال اجلامعة عنوة اىل مجاعة اخرى(

الركن املادي:

اجلامعية  اإلبــادة  صور  من   الصورة  هذه  وتتمثل 
بدوافع  اخــرى  اىل  مجاعة  من  اكثر  او  شخص  بنقل 
قومية او عرقية او اثنية او دينية باإلكراه املادي القرسي 
العسكرية   القوة  او  املفرطة  البدنية  القوة  وباستخدام 
او االكراه املعنوي بالتهديد باخلوف او ممارسة العنف 
حاجات  واستغالل  النفيس  القمع  او  االحتجاز  او 
او  اجلــوع  نتيجة  اجلسدي  الضعف  بسبب  االفــراد 
جرى  ما  نتصور  ان  يمكن  وال  االرهاق،  او  العطش 
املتكونة  السبايا  قافلة  موقف  تذكر  بدون  كربالء  يف 
بالقتل يف حالة  التهديد  اطفال ونساء فضال عن   من 

التقييد  او  اخليام  او حرق  باستخدام الرضب  الرفض 
وضياع  باآلخر  الواحد  األطفال  وربــط  بالسالسل 

جمموعة منهم  يف الطريق اىل الشام)56(. 

الركن املعنوي:

يتمثل هذا الركن بتوفر القصد اجلنائي بنقل أطفال 
يف  فيه  تواجدوا  الذي  املكان  او  وطنهم  من  احلسني 
كربالء والكوفة كوهنا عاصمة جدهم اإلمام عيل بن 
ايب طالب املكان الذي يتواجد فيه مواليهم جميئهم 
الطريق  عىل  الواقعة  البلدات  بكل  مرورًا  دمشق  اىل 

الرابط بني الكوفة والشام.

الركن الرشعي:

توفرت املواد القانونية الوطنية والدولية التي جترم 
هذه األفعال عىل النحو اآليت: 1-املواد 430، 431، 
العراقي  العقوبات  قانون  من   ،434 433ن   ،432

الرقم 111 لسنة 1969 م)57(.

اجلنائية  • للمحكمة  االساس  القانون  من   6 املادة 
الدولية )58(.

املواد 37، 51، 52، 57، 59، 75، 76، 77، 78،  •
والربوتوكول  1949م  الرابعة  جنيف  اتفاقية  من 

الثاين امللحق هبا 1977م)59(.
املواد 4، 5، 7، 13، 17 من اتفاقية جنيف الرابعة  •

والربوتوكول الثاين امللحق هبا )60(.
اإلبادة  • جريمة  منع  اتفاقية  من   3  ،2 املادتان 

اجلامعية 1984م)61(.
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الركن املادي

توفر العنارص الضارة اخلطرة عىل املجتمع اإلنساين 
لسبب  الدولية  حتقق  القاسية،  اجلرائم  هلذه  واملكونة 

اخلطورة الرتباطاهتا بدولة معينة.

وهبذا تكونت كل مضامني مفاهيم اجلريمة الدولية 
ومفهوم اإلبادة اجلامعية.

املطلب الثاين
 جرائم ضد اإلنسانية 

يشكل هذا املفهوم نوعًا من أنواع اجلرائم الدولية 
األخرى كجريمة احلرب او جريمة العدوان او جريمة 
اإلبادة اجلامعية، وتتم هذه اجلريمة بشن هجوم واسع 
علم  وعــن  ممنهج  بشكل  املدنيني  من  جمموعة  ضد 

ودراية بدوافع هذا اهلجوم. 

وعىل الرغم من تعدد صور ارتكاب هذه اجلريمة 
يف خمتلف دول العامل مثل فلسطني، العراق، افغانستان، 
فيتنام، اليمن والبحرين وعدم اختاذ اجراء دويل بشأن 
انشاء  يف  حدث  قد  ملحوظًا  تقدمًا  ان  اال  جرائمها 
وتتمثل  وراوندا  يوغسالفيا  يف  احلرب  جرائم  حمكمة 

اجلريمة ضد اإلنسانية بالصور التايل:

القرسي  االسرتقاق،النقل  اإلبادة،  العمد،  القتل   (
االغتصاب،  التعذيب،  السجن،  املدنين،  للسكان 

اإلخفاء القرسي، الفصل العنرصي (.

 

الصورة األوىل : القتل العمد

الركن املادي: 

واسع  نطاق  عىل  معينة  مجاعة  او  فرد  قتل  وهو 
وممنهج  ضد جمموعة من السكان املدنيني وقد متثلت 
الواسع  النطاق  الرتكيز عىل مصطلح  هذه الصورة يف 

املعد واملخطط له بشكل واسع.

وقد متثل هذا الركن يف هذه الصور)62(:

•  .قتل االمام احلسني
•  الرضيع اهلل  عبد  والغلامن:  األطفال  قتل 

 .وعون ابن عبد اهلل والقاسم
قتل الشباب والشيوخ. •
تم قتل هذه املجموعة من قبل جيش ُاعد وُجهز  •

وجتاوز عدده بضعة االف مقابل 73 رجاًل.

الركن املعنوي:

    حيقق القصد اجلنائي وانرصاف ارادة اجلناة اىل 
نتيجة ختطيط دقيق واعداد جيش كبري  النتيجة  حتقيق 

وتسليحه ومجعه من مدن عدة بعيدة كانت ام ال.

الركن الرشعي:

حّرمت  ودولية  وطنية  قانونية  نصوص  وردت 
األعامل اإلجرامية اعاله)63(:

املادة 405، 406 من قانون العقوبات رقم 111  •
لسنة 1969م.

اجلنائية  • للمحكمة  األساس  القانون  من   7 املادة 
الدويل)64(.
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جنيف  • اتفاقية  من   25  ،21  ،16  ،15 املواد 
الرابعة)65(.

املواد 13 من اتفاقية جنيف الرابعة والربوتوكول  •
الثاين امللحق هبا سنة 1977م)66(.

الركن الدويل:

يتحقق هذا الركن بتحقق االركان العامة للجريمة 
من  متثله  بام  الدولية  اجلامعة  عىل  اجلسيمة  وخطورهتا 
عرشات  تعاىل  اهلل  أرسل  التي  االنسانية  لقيم  انتهاك 

االنبياء لتوطيدها.

الصورة الثانية )اإلبادة(

الركن املادي:

افراد  قتل  بعملية  اجلناة  بقيام  الركن  هذا  يتمثل 
وصول  ومنع  مبارشة  غري  او  مبارشة  بصورة  اجلامعة 
وتوفري املواد الغذائية وقطع املاء واخلدمات الطبية عىل 
واسع  ونطاق  سياق  وفق  االعامل  هذه  تقع  ان  رشط 
باألحداث  احلاالت  هذه  متثلت  وقد  وممنهج  ومنظم 

اآلتية)67(:

منع اطفال ونساء احلسني  والرجال من املاء  •
قبل يوم 10 حمرم  61هـ ضمن حمارصة  والغذاء 

عسكرية للجيش املعادي.
املاء والغذاء من خالل اهلجوم عىل األطفال  • منع 

والنساء بعد قتل مجيع الرجال.
بن  • عيل  واالمام  واألطفال  النساء  مجيع  تقييد 

أنواع  من  نوع  أي  تقديم  وعدم  بالقيود  احلسني، 
املعيشة اليهم.

اهلل  • منهم عبد  العمل  نتيجة هذا  أطفال عدة  وفاة 
احلسن،  بن  القاسم  احلسني،  بن  وعيل  الرضيع، 

عون بن عبد اهلل بن جعفر، رقية، خولة، محيدة.
واملرىض  • للجرحى  الطبية  اخلدمة  تقديم  عدم 

.ومنهم االمام عيل بن احلسني

الركن الرشعي:

وقد وردت مصادر عديدة وطنية ودولية جترم هذا 
العمل:

•  ،412  ،406  ،405  ،371  ،369  ،368 املواد 
العقوبات  قانون  413، 414، 415، 416، من 

العراقي 111 لسنة 1969م املعدل)68(.

املادة 7 من قانون املحكمة اجلنائية الدولية)69(. •
املواد 16، 17، 21، 24، 29، 32، 33، 34 من  •

اتفاقية جنيف الرابعة 1949م)70(.
الثاين  • الربوتوكول  من   13  ،8  ،7  ،6  ،4 املواد 

1977 امللحق باتفاقية جنيف 1949)71(.

الركن الدويل:

اصدرت  التي  واالتفاقيات  الدولية  االتفاقيات 
يف  الدولية  اجلنائية  املحكمة  يف  ملثيالهتا  احكامًا 
آثارها  الوطنية بخطورة  يوغسالفيا -راوندا جتاوزت 

واصبحت عاملية لتهديدها االمن والسلم العامليني.
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الصورة الثالثة )النقل او االبعاد القسري للسكان 

املدنيني(

الركن املادي:

ترحيل  او  بنقل  اجلناة  قيام  اجلريمة  هبذه  ويقصد 
املجني عليهم من مكان اقامتهم او تواجدهم اىل مكان 
آخر، يقصده اجلناة، بالقوة البدنية او استعامل الوسائل 
التهديد  وسائل  باستخدام  ــراه  اإلك او  العسكرية، 
والتخويف والضغط النفيس القرسي، إلجبار املجني 
االضطهاد  وسائل  باستخدام  او  التنفيذ  عىل  عليهم 
نطاق  ذي  هجوم  ظل  يف  السلطة،  استخدام  سوء  او 
يوم  أبرز تلك احلاالت قد جتسد علميًا  واسع، وكان 

كربالء)72(:

الصحاري  • عب  دمشق  اىل  السبايا  مجيع  نقل 
واجلبال.

األموية  • الدولة  عاصمة  دمشق  اىل  اجلميع  ابعاد 
البعيدة عن مدينتي )مكة املكرمة واملدينة املنورة(

استخدام وسائل حرق اخليام وقطع املاء والغذاء. •

ووسائلها  • الغاشمة  العسكرية  القوة  استخدام 
القمعية بنقل السبايا.

بقطع  • النفيس  والتهديد  االكراه  وسائل  استخدام 
الرؤوس ومحلها عىل الرماح.

خوارج  • بأهنم  والتشهري  الشتم  وسائل  استخدام 
واسارى العدو.

الركن املعنوي:

عن  العمل  هذا  اىل  اجلناة  إرادة  بانرصاف  يتمثل 
قصد وتدبري وليس من ادق األدلة ان التحفيز والسفر 
وقطع  والعراق  ولبنان  وسوريا  تركيا  عرب  الطويل 
الصحاري واجلبال اال عند قصد جنائي مدبر وخمطط 

له سلفًا.

الركن الرشعي:

املادة 421، 424، 428، 430، 431 من قانون  •
العقوبات 111لسنة 1969م املعدل)73(.

اجلنايات  • ملحكمة  األساس  النظام  من   7 املادة 
الدولية)74(.

اتفاقية  • من   ،49  ،48  ،46  ،45  ،33  ،32 املواد 
جنيف الرابعة لسنة 1949م)75(.

الرابعة  • جنيف  اتفاقية  من   35  ،13  ،4 املواد 
هبا  امللحق  الثاين  والربوتوكول  1949م 

1977م)76(.

الركن الدويل: 

جمموع  عىل  االعتداء  بتحقيق  الركن  هذا  يتحقق 
السكان املدنيني وتعريضهم للخطورة اجلسمية لتحقق 

رشط وركن الدولية.
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الصورة الرابعة )التعذيب(

الركن املادي:

فعل  بإيقاع  اجلــنــاة  بقيام  العمل  ــذا  ه وحيــدث 
أو مجاعات برضر  افرادًا  عليهم  املجني  التعذيب عىل 
بدين او نفيس باستخدام وسائل مادية او وسائل نفسية 
من شأهنا احداث التأثريات النفسية عىل املجني عليهم 
نفوس  يف  العميقة  بــاألرضار  متثلت  ولقد  بدهنم،  او 
وابدان املجني عليهم يف كربالء عىل الشكل اآليت)77(:

القتل. •

عىل  • الرؤوس  ومحل  اجلثث  وسحل  التمثيل 
الرماح.

الرضب والتقييد. •

السبب والشتم والتشهري الكاذب. •

سلب املالبس ومقتنيات النساء واالطفال وسلب  •
مالبس الشهداء.

قطع الرؤوس ومحلها عىل رؤوس الرماح. •

حرق اخليام. •

منع الطعام واملاء. •

الرتجل عرب طريق طويل. •

التشهري بأهنم خوارج. •

الركن املعنوي :

اخلاص  اجلنائي  القصد  اجلناة  لــدى  توفر  لقد 
بقتل  جرائمهم  تنفيذ  يف  اهلــادئ  املسبق  والتخطيط 
ثياب  من  ونسائه  عياله  امتعة  ورسقــة   احلسني

النساء  ورضب  باجلثث  والتمثيل  ومــصــوغــات 
واالطفال وحرماهنم وهتديدهم والطواف هبم يف كل 
قصد  من  ختلو  االعــامل  هذه  تكن  ومل  املسلمني  مدن 

جنائي.

الركن الرشعي

•  ،412  ،374  ،373  ،372  ،343  ،342 املواد 
 ،432 ،431 ،430 ،421 ،415 ،414 ،413
433، 439، 441 من قانون العقوبات العراقي 

رقم 111 لسنة 1969م)78(.

املادة 7 من قانون املحكمة اجلنائية الدولية)79(. •

من  •  ،97  ،92  ،90  ،70  ،55  ،42  ،37 املواد 
اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م)80(.

املادة 4، 5، 6، 7، 13 من اتفاقية جنيف الرابعة  •
1949م والربوتوكول الثاين امللحق هبا)81(.

الركن الدويل:

ما دام حتصلت للجريمة اركان ومعطيات ومصادر 
مكوناته  الدويل  املجتمع  عىل  الكربى  خطورهتا  تؤكد 
وتوسعت  الوطني  الواقع  متخطية  اصبحت  كافة 

لشمول آثارها املجتمع الدويل.
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اخلامتة واالستنتاجات:

املوضوع جمموعة  الدراسة هلذا  لنا من خالل  تبني 
من االستنتاجات أمهها: 

من . 1 كغريه  خيضع  االنساين  الدويل  القانون  ان 
القوانني الدولية للتأثريات السياسية.

وقائع . 2 عىل  دراسية  كامدة  القانون  تطبيق  يمكن 
كثرية لتأرخينا.

من . 3 أكثر  قبل  كربالء  شهدهتا  التي  اجلرائم  ان 
جرائم  خالل  من  تتجدد  نجدها  سنة   1376
حرب االرهاب يف قطع الرؤوس ومحلها، وسبي 
وهتجري  اآلثار  وتدمري  باألسواق،  وبيعها  النساء 
الشيوخ والنساء واالطفال واملدنيني من الديانات 

االخرى.

والبد . 4 العامل  دول  بكل  يعصف  بدا  اإلرهاب  ان 
من إرجاع أصوله التارخيية، وما حادثة كربالء اال 

واحدة من أقدم صور اإلرهاب 

املتعددة . 5 اجلرائم  صور  من  صورة  اي  اختيار  ان 
كافية إلدانة اجلناة. 

اهلوامش واملصادر

 املسعودي، احلسني بن عيل، مروج الذهب ومعادن ( 1)
 ،3 ج   ،1973 بريوت،  956م،  سنة  ت  اجلوهر، 

ص5

تأريخ ( 2) العباس بن اسحاق بن جعفر،  ابو  اليعقويب، 

1974م،  املعارك،  مطبعة  897م،  ت  اليعقويِب 
ص87.

تأريخ األمم وامللوك، ت ( 3) الطربي، حممد بن جرير، 
923م، طبعة املعارف 1943م، ج5، ص398

الكويف، ابن اعثم، مقتل احلسني، ت927م، مطابع ( 4)
فجر اإلسالم طهران،2010م، ص160.

جممع ( 5) تفسري  احلسن،  بن  الفضل  ابوعيل  الطربيس، 
1977م،  قم  مهر،  مطبعة  ت1154م،  البيان، 

ص431.

عمر، ( 6) بن  اهلل  عبد  بن  عقيل  بن  حممد  العلوي، 
املعارف،  مطابع  968م،  ت  الكافية،  النصائح 

1946م، ص92-91.

املجليس، حممد بن باقر بن عيل، بحار األنوار، ت يف ( 7)
1698م، مطبعة قم، ج4، ص226.

ابن اعثم الكويف، املصدر السابق، ص86.( 8)

بن ( 9) حممد  بن  طاهر  بن  الدين  جمد  آبادي،  الفريوز 
817هـ،  ت  املحيط،  القاموس  الشريازي،  يعقوب 

ج1، ص347.

ابو احلسن اجلوزي املوصيل، ( 10) الدين  ابن االثري، عز 
اسد الغابة يف معرفة الصحابة، ت1233م، بريوت، 

دار الكتب العلمية، ج1، ص180.

عامن ( 11) ط1،  العظيمة،  اآلمال  ديكينز،  شارلس 
1978م، ص3-1.

هتذيب ( 12) املوصيل،  احلسن  بن  الدين  عز  األثري  ابن 
املعارف،  وزارة  طبع  1223هـ،  ت  األنساب، 

1950 م، النجف، ص79.

ابن اعثم الكويف، املصدر السابق، ص98.( 13)

ابو خمنف، مقتل االمام احلسني، ج1، ص179.( 14)

عباس حممود العقاد، ابو الشهداء احلسني بن عيل، ( 15)
فجر اإلسالم، طهران، 1992م، ص70.
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القرآن الكريم، الشورى آية 23.( 16)

املجليس، املصدر السابق، باب فضائل اهل البيت، ( 17)
ح23.

صالح الدين عامر، مقدمة لدراسة قانون النزاعات ( 18)
القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  مطبعة  ط2،  املسلحة، 

1976م، ص100.

عبد الغني حممود، القانون الدويل االنساين: دراسة ( 19)
مقارنة مع الرشيعة اإلسالمية، مطبعة دار النهضة، 

القاهرة، 1991م، ص76.

القانون ( 20) لدراسة  املدخل  بسيوين،  رشيف  حممد 
القاهرة،  العربية،  النهضة  مطبعة  اإلنساين،  الدويل 

1969م، ص15.

القانون ( 21) يف  التطور  مالمح  يونس،  مصطفى  حممد 
الدويل اإلنسان، النهضة العربية، القاهرة، 1996م، 

ص14.

املصادر ( 22) الدويل،  القانون  شهاب،  حممود  مفيد 
القاهرة،  النهضة،  مطبعة  ط2،  واألشخاص، 

1985م، ص67.

سعيد سامل جوييل، املصدر السابق، ص103.( 23)

مطبعة ( 24) ط2،  القانون،  الوتري،  حممود  تيسري 
اجلاحظ، بغداد، 1983م، ص30.

عصام العطية، القانون الدويل العام، مطبعة ومكتبة ( 25)
السنهوري، 2014م، ص13.

القسم ( 26) العقوبات،  قانون  سالمة،  حممد  مأمون 
القاهرة،  العريب،  الفكر  دار  مطبعة  العام،ط2، 

1976م، ص77.

القضائي ( 27) النظام  يف  دراسات  فؤاد،  امحد  مصطفى 
االسكندرية،  املعارف،  منشأ  مطبعة  ط،  الدويل، 

2007م، ص12.

يف ( 28) األمن  جملس  سلطة  مهدي،  العزيز  عبد  عدنان 

الثقافة،  وزارة  مطابع  ط،  املوفقة،  التدابري  اختاذ 
بغداد، 2001م، ص10.

العراق ( 29) ضد  املتحدة  األمم  جزاءات  شرب،  سامي 
رياض  الدكتور  ترمجة  اجلامعية،  اإلبادة  وجريمة 
2002م،  احلكمة،  بيت  مطبعة  ط1،  احلسني، 

ص3.

الدولية، ( 30) اجلنائية  املحكمة  حممود،  خليل  ضاري 
احلكمة،  بيت  اهليمنة، ط،  قانون  او  القانون  هيمنة 

2001م، ص84.

ضاري خليل حممود، املصدر السابق، ص84.( 31)

املصدر نفسه، ص84.( 32)

يف ( 33) املسلحة  النزاعات  املريغني،  العزيز  عبد  سمري 
القانون الدويل العام وطبيعة احلرب اللبنانية، رسالة 
بغداد،  جامعة  القانون،  لكلية  مقدمة  ماجستري، 

1978م، ص66.

العام، ط9، ( 34) الدويل  القانون  أبو هيف،  عيل صادق 
نرية1971م،  االسك  املعارف،  منشاة  مطبعة 

ص86.

بحث ( 35) اخلاصة،  اللبنانية  املحكمة  ابراهيم،  فيرتاس 
سنة   ،28 العدد  احلكمة،  بيت  جملة  يف  منشور 

2011م، ص103.

عصام العطية، القانون الدويل العام، ص28.( 36)

النظام ( 37) يف  التكامل  مبدأ  حممود،  خليل  ضاري 
بيت  مطبعة  ط،  اجلنائية،  للمحكمة  األساس 

احلكمة، بغداد، 1996م، ص35.

حممد حمي الدين عوض، دراسات يف القانون الدويل ( 38)
اجلنائي، مطبعة جامعة القاهرة، 1996م، ص74.

البرشي، ( 39) اجلنس  ابادة  حممد سليم غزاوي، جريمة 
مطبعة التوفيق، عامن، 1980م، ص36-10.

إبراهيم، ( 40) بن  حممود  بن  الدين  شمس  الذهبي، 
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ص317؛  ج2،  النبالء،  إعالم  سري  1348م  ت 
العسقالين،  ص250؛  السابق،  املصدر  الطربي، 
رشح  يف  الباري  فتح  عىل،  امحد  بن  الدين  شهاب 
صحيح البخاري،، ت 1449م، دار املعارف،ج2، 

ص120.

العقوبات ( 41) قانون  رشح  احليدري،  إبراهيم  مجال 
بغداد،  السنهوري،  مطبعة  اخلاص،  العراقي، 

2011م، ص222.

الرابعة ( 42) جنيف  اتفاقية  الفلوجي،  شكر  حسني 
لصناعة  الفاتن  دار  ط،  والثاين،  األول  ومالحقها 
السابق،  املصدر  ص13،  بغداد،2009م،  الكتب، 

ص171.

سامي، بشري املصدر السابق، ص102-101.( 43)

الدين، ( 44) جالل  بن  كامل  بن  الرمحن  عبد  السيوطي، 
القاهرة،  مطبعة  1505م،  ت  اخللفاء،  تأريخ 
املصدر  األثري،  ابن  ص165؛  ج2،  1969م، 
ابن  قاسم  عساكر،  ابن  ص366؛  ج1،  السابق، 
احلسن بن وهب اهلل بن عساكر، تاريخ دمشق، ت 

1175م، مطبعة دمشق، 1975م، ج1، ص94.

العراقي ( 45) العقوبات  قانون  متن  الرمحن،  عبد  نبيل 
111 لسنة 1969م، طبعة جديدة، املكتبة القانونية، 

بغداد، 2012م، ص27.

صباح سامي داود، املصدر السابق، ص217( 46)

السابق، ( 47) املصدر  الفلوجي،  شكر  حسني   47
ص142-180.

مصدر سابق، ص177-171( 48)

سامي شري، املصدر السابق،101-ص102.( 49)

السيوطي، ( 50) ص327،  السابق،  املصدر  الطربي، 
مصدر  عساكر،  ابن  ص166،  السابق،  املصدر 

سابق، 95، الذهبي، املصدر السابق، ص300.

نبيل عبد الرمحن، املصدر السابق، ص185-180.( 51)

السابق، ( 52) املصدر  داود،  حممود  سامي  صباح 
ص217.

حسني الفلوجي، املصدر السابق، ص41-20( 53)

الطربي، املصدر السابق،ص177-171.( 54)

سامي شرب، املصدر السابق، ص102-100.( 55)

أبو عمر بن امحد بن حممد بن عبد ربه،  ( 56) األندليس، 
العقد الفريد،  ت 940م، بريوت، 1985م، ج4، 
ص122؛  السابق،  املصدر  الطربي،  ص301؛ 
الذهبي، مصدر سابق ص317؛ السيوطي، املصدر 

السابق، ص175-166.

نبيل عبد الرمحن، املصدر السابق، ص190-119.( 57)

صباح سامي داود، املصدر السابق، ص217( 58)
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نبيل عبد الرمحن،املصدر السابق، ص177-171.( 60)
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خمنف، ( 62) ابو  ص320؛  السابق،  املصدر  الطربي، 
املصدر السابق، ص237.

نبيل عبد الرمحن، املصدر السابق، ص171( 63)

موقع معهد واشنطن  للدراسات اإلسرتاتيجية.( 64)

حسني شكر الفلوجي، املصدر السابق، ص125-( 65)
177

الطربي، املصدر السابق، ص47-39-25-18-( 66)
.137

ابن األثري، املصدر السابق، ص383.( 67)

القسم ( 68) العقوبات،  قانون  رشح  شويش،  عبد  ماهر 
اخلاص، ط، املكتبة الوطنية، 1997م، ص303.

حسني الشيخ حممد طه، القضاء الدويل اجلنائي، ط، ( 69)



149

د. قاسم شعيب السلطاني، حييى شعيب السلطاني
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الطربي، ( 72) السابق،ص319؛  املصدر  خمنف،  ابو 
املصدر السابق، ص222.

ابراهيم اجلبوري، املصدر السابق،  ص65-( 73) مجال 
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اهم ( 74) اجلنائي،  الدويل  القانون  القادر،  عبد  عيل 
القانونية،  احللبي  منشورات  ط1  الدولية،  اجلرائم 
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حسني شكر الفلوجي، املصدر السابق، ص 105-( 75)
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املصدر نفسه، ص177-125.( 76)
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ص317؛ السيوطي، املصدر السابق، ص166.

وما ( 78) ص21  السابق،  املصدر  الرمحن،  عبد  نبيل 
بعدها.
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Abstract

The research focused on the impact of higher education (private) institutions in the city 
of Karbala on the urban infrastructure of the city, as the impact of these institutions on the 
basis of the Karbala city design where changed the areas of agricultural land to other uses 
and total agricultural areas which turned out to affect the (69.1) acres as it affected the uses 
the city’s urban turned to the use of agricultural to education (61.8%) and trade (4.3%) and 
transport (6.2%) of the total agricultural land, which turned its impact. The social aspects is 
to provide an opportunity for education to the women, where women make up (35.5%) of the 
total number of students in 2015 as well as graduated (4096) hold a graduate degree in various 
disciplines. And the back of their impact on the economic aspects through paid the economy in 
the city as a result of agitated for various conservative economics and removed from the land 
prices in areas close to its sites, as well as providing for the opportunity to work for me (522) 
people, and marked career city for this service as broad as it included All provinces except the 
provinces (Erbil and Dohuk).
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امللخص

الغربية  والشاملية  الشاملية  اجلهات  يف  كربالء  مدينة  يف  األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  توزعت 
من  بمجموعٍة  املكاين  توزيعها  وتأثر  هلا،  مواقَع  الرئيسة  الطرق  واجهات  من  متخذه  منها  واجلنوبية 
التوسع  حماور  النقل،  طرق  من  املوقع  األرض،  ملكية  املكانية،  واملنافسة  األرض  سعر  هي:  العوامل 
وتوفر  املدينة،  يف  الكربى  السكانية  التجمعات  من  القرب  املدينة،  مركز  عن  البعد  للمدينة،  العمراين 

خدمات البنى االرتكازية.

ركز البحث عىل تأثري مؤسسات التعليم اجلامعي األهيل يف مدينة كربالء عىل البنية احلرضية للمدينة 
إذ أثرت هذه املؤسسات عىل التصميم األساس ملدينة كربالء اذ غريت مساحات من األرايض الزراعية 
اىل استعامالت اخرى وبلغ جمموع املساحات الزراعية التي حتولت بتأثريها اىل )69.1( دوناًم كام أهنا 
وبنسبة  تعليم  استعامالت  اىل  الزراعي  االستعامل  حولت  إذ  للمدينة  احلرضية  االستعامالت  يف  أثرت 
بلغت )61.8٪( وجتاري )4.3٪( ونقل )6.2٪( من جمموع األرايض الزراعية التي حتولت بتأثريها. 

أما اجلوانب االجتامعية فتتمثل يف منح فرصة تعليم للمرأة حيث تشكل االناث ما نسبته  )٪35.5( 
شهادة  عىل  حاصلني  خرجيًا   )4096( لـ  خترجيها  عن  فضاًل   2015 عام  طلبتها  عدد  جمموع  من 

البكالوريوس يف خمتلف التخصصات. 

وظهر تأثريها يف اجلوانب االقتصادية من خالل دفعها لعجلة االقتصاد يف املدينة نتيجة لتحريكها 
ملختلف اقتصاديات املدينة ورفعها من أسعار االرايض يف املناطق التي تقع بالقرب من مواقع قيامها، 
فضاًل عن توفريها لفرصة عمل لـ )522( فردًا، ومتيز االقليم الوظيفي هلذه اخلدمة باالتساع إذ شمل 

مجيع املحافظات العراقية عدا حمافظتي )أربيل ودهوك(.
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املقدمة

أهم  منها،  التعليمية  وخاصة  اخلدمات  توافر  ُيعد 
الركائز التي توفر حالة من االستقرار للسكان، وبذلك 
ُتعد اخلدمات التعليمية نواة لالستقرار والتنمية، وقطبًا 

جاذبًا من أقطاب النمو احلرضي للمدن.

املجتمعات  يف  للجامعات  احلديثة  النظرة  إن 
تؤدي  مؤسسة  اجلامعة  كون  من  تغريت  قد  املعارصة 
تؤدي  علمية  مؤسسة  اىل  فحسب  تعليمية  وظيفة 
لتطورات  مسايرة  واجتامعية  وثقافية  علمية  وظائف 
احلياة االجتامعية وأصبحت اجلامعة توصف عىل أهنا 
يتدرب  التي  االجتامعية  األجهزة  جمتمع صغري وأحد 
يف  واإلسهام  املسؤولية  حتمل  عىل  املتعلمون  فيها   
أصبح  إذ  احلديثة  الرتبية  أساليب  وفق  التنمية  عملية 
النشاط اجلامعي نشاطًا ال خيدم املنهج فحسب بل هو 
حتقيق  يف  التعليم  عملية  عليه  تعتمد  منهج  ذاته  بحد 

أهداف التنشئة احلديثة.

أصبحت  بل  نفسها،  عىل  منغلقة  اجلامعة  تعد  مل 
يف  كبري  حد  إىل  وأسهمت  الفكري،  لإلشعاع  مركزًا 
املدربة  العاملة  األيدي  من  املجتمع  احتياجات  تلبية 
تدريبًا جامعيًا، فضاًل عن دورها يف رفد التعليم الثانوي 
احلاصل  النقص  سد  يف  وإسهامها  التدرييس  بالكادر 
واالستشارات  نفسها،  العايل  التعليم  مؤسسات  يف 

العلمية التي ختدم هبا مجيع مؤسسات الدولة.

 بناءًا عىل كل ما تقدم فإن متطلبات تلك النشاطات 
أصبحت خمتلفة يف اجلامعة اليوم عام كانت عليه سابقًا، 

وذلك بام يتوافق مع التغري احلاصل يف أسلوب التعليم 
املعلومات  ونقل  االتصاالت  وثورة  العلمي  والتقدم 
لتحقيق  للمؤسسة  املستدامة  التنمية  إطار  يف  وذلك 
الوظيفة التعليمية من منظور تداخل املعطيات الثقافية 

املحلية والعاملية.

البنية احلرضية  هنا سوف نركز عىل اثر اجلامعة يف 
للمدينة إذ ان ملؤسسات التعليم اجلامعي اثرًا واضحًا 
تأثريها  ويظهر  للمدينة  البنيوية  النواحي  خمتلف  عىل 
واضحًا باجلوانب التخطيطية و االجتامعية و احلرضية 

واالقتصادية.

مشكلة البحث

صيغت املشكلة من التساؤل اآليت: هل ملؤسسات 
يف  تأثري  كربالء  حمافظة  يف  األهــيل  اجلامعي  التعليم 
التخطيطية  اجلوانب  يف  كربالء  ملدينة  احلرضية  البنية 
جيعلها  مما  واالقتصادية،  واالجتامعية  واحلــرضيــة 
مؤسسات ذات ابعاد واقتصاديات مؤثره يف عدد من 

اجلوانب احلرضية للمدينة؟

فرضية البحث

يف  األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  ظهور  اثر 
من  اجيايب  بشكل  كربالء  ملدينة  املكانية  التنمية  عملية 
خالل الدور التنموي الذي متارسه، مما جعلها تشكل 
قطبًا تنمويًا جاذبًا للعديد من األنشطة واالستعامالت 

احلرضية خارج احلدود االدارية للمدينة.
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املبحث األول

التوزيع اجلغرايف ملؤسسات التعليم اجلامعي 

األهلي يف مدينة كربالء

تعليمية  مؤسسات  بأهنا  األهلية  الكليات  تعرف 
غري حكومية ذات شخصية اعتبارية، هتدف اىل تقديم 
الثانوي(  املستوى  )فــوق  وتدريبية  تعليمية  برامج 
العلمي،  والبحث  التعليم  مستوى  رفع  يف  واالسهام 
املناسبة، وذلك يف اطار  العلمية  التخصصات  وتوفري 

السياسة التعليمية للبلد)1(.

أهلية  كليات  مخس  كربالء  حمافظة  يف  استحدثت 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  قبل  من  هبا  معرتف 

حيان  ابــن  كلية  البيت،  أهــل  )جامعة  هي  العلمي 
اجلامعة، كلية الصفوة اجلامعة، كلية احلسني اهلندسية 
خمتلف  يف  توزعت  اجلامعة(  الطف  كلية  اجلامعة، 

جهات املحافظة جدول )1(.

يتضح من اجلدول أن جامعة اهل البيت هي أول 
مؤسسة تعليمية أهلية استحدثت بعد العام 2003 يف 
اجلامعي  للتعليم  أي وجود  هناك  يكن  مل  إذ  املحافظة 
تبلغ  و  التأريخ  هذه  قبل  كربالء  حمافظة  يف  األهــيل 
مساحتها )10000م2( تقع اجلامعة اىل الشامل الغريب 
بني  الرابط  الطريق  من  بالقرب  كربالء  مدينة  من 
كربالء،  قضاء  ملركز  التابعة  احلر  وناحية  املدينة  مركز 
طالبًا   )2836(  2015 عام  حتى  طلبتها  عدد  ويبلغ 
ومتتلك اجلامعة سبعة أقسام علمية، تليها كلية احلسني 

جدول )1( مؤسسات التعليم اجلامعي االهلي املعرتف بها يف حمافظة كربالء عام 2015م

املؤسسة
املوقع من 

مدينة كربالء
٪عدد الطلبةعدد االقساماملساحة/م2سنة التأسيس

جامعة اهل 
2003100007283644.4شامل غربالبيت

كلية ابن حيان 
20091250003128320جنوباجلامعة

كلية الطف 
2013250042153.4شاملاجلامعة

كلية احلسني 
200610000475511.9جنوباهلندسية اجلامعة

كلية الصفوة 
201270004130420.3شامل غرباجلامعة

املجموع
-------

---
-------

----
154500226393100

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل الدراسة امليدانية لعام  2015م
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ُاسست  اذ  التأسيس  سنة  حيث  من  اجلامعة  اهلندسية 
الطريق  عام 2006م وتقع جنوب مدينة كربالء عىل 
الرابط بني مدينة النجف ومدينة كربالء تبلغ مساحتها 
)10000م2( يبلغ عدد طلبتها )755( طالبًا موزعني 
عىل أربعة اقسام علمية، اما عام 2009م فقد ُاسست 
خالله كلية ابن حيان اجلامعة الواقعة اىل اجلنوب من 
مدينة كربالء عىل الطريق بني مدينتي كربالء والنجف 
بني  اكرب مساحة  تبلغ مساحتها )125000م2( وهي 
بقية املؤسسات، يدرس فيها )1283( طالبًا موزعني 
عىل ثالثة اقسام علمية، ُأسست كلية الصفوة اجلامعة 
عىل  كربالء  مدينة  غرب  شامل  وتقع  2012م  عام 
تبلغ  كربالء  مدينة  ومركز  احلر  ناحية  بني  الطريق 
طالب   )1304( فيها  يدرس  )7000م2(  مساحتها 
الطف  كلية  اما  علمية،  اقسام  اربعة  عىل  موزعني 
املحافظة  يف  املستحدثة  الكليات  آخر  فهي  اجلامعة 
الرابط  الطريق  عىل  وموقعها  2013م  عام  ُأسست 
اىل  ومنه  بابل  ملحافظة  التابع  املسيب  قضاء  مركز  بني 
بلغت مساحتها  بغداد ومركز مدينة كربالء  العاصمة 
فيها  يــدرس  علمية  اقسام  اربعة  فيها  )2500م2( 
)215( طالبًا، ويظهر لنا حداثة هذا النوع من التعليم 
انترش وتوسع  فقد  الرغم من ذلك  املحافظة وعىل  يف 
أهنا  كام  املتزايد،  للطلب  نتيجة  كبرية ورسيعة  بصورة 
مواقع  لتتخذها  الرئيسية  الطرق  واجهات  استثمرت 
هلا، كام يظهر تباين يف التوزيع املكاين هلذه املؤسسات 

نتيجة ملجموعة من العوامل منها:

 أواًل/ القرب والبعد عن مركز املدينة  

يف  كبريًا  دورًا  للخدمة   اجلغرايف  املوقع  يلعب 
وفاعليتها  للسكان  اخلدمة  جاذبية  مدى  عىل  التأثري 

للسكان  اخلدمة  تقديم  إن  اليها.  الوصول  وسهولة 
يمكن  وبالتايل  االستخدام  حجم  عىل  يؤثر  أن  يمكن 
من  مهم  جزء  وهو  للحاجة،  جديدة  انامطا  خيلق  أن 
اهتامم اجلغرايف بتأثري املكان عىل السلوك هو ما يسمح 
اخلدمة  اجتاهات  ويتتبع  يكتشف روابط  ان  للجغرايف 
مستقبال)2(.  اخلدمات  حتتاجها  جديدة  أماكن  وحيدد 
واملالحظ ان مجيع الكليات االهلية يف حمافظة كربالء 
نتيجة ملجموعة  بالقرب منها  أو  تقع يف مدينة كربالء 
من العوامل، خريطة )1(، اذ متثل املدينة مركز جذب 
جذب  مركز  جعلها  مما  الدينية  لوظيفتها  نتيجة  كبري 
للطلبة من املحافظات األخرى، فضاًل عن كوهنا مركز 
إذ يرتكز معظم السكان فيها وبالتايل فإن  ثقل سكاين 
اكرب عدد من األيدي العاملة يرتكز فيها وهو ما حتتاجه 
هذه الكليات فضاًل عن توفر اخلدمات بصورة مناسبة 
هلذا النوع من اخلدمات يف مدينة كربالء وكذلك سوق 
العمل والقوة االقتصادية التي تتوفر يف املدينة، فضاًل 
عن االستفادة من طرق النقل الرئيسة التي تعد املدينة 
عقدة نقل بالنسبة هلا دون الوحدات اإلدارية االخرى 

يف املحافظة.  

جامعة أهل البيت:أ. 

يقع موقع اجلامعة عىل بعد )4.5كم(  اىل الشامل  
مركز  من  نسبيًا  قريب  موقع  هو  املدينة،  مركز  من 
املركز ولكنه خارج  اىل شامل غرب  يقع  املدينة حيث 
املخطط االساس احلايل للمدينة ويتبع اداريا اىل ناحية 
احلر التابعة لقضاء مركز حمافظة كربالء وهو ال يرشف 
عىل طريق رئيس أو ثانوي ولكنه غري بعيد عن الشارع 
الرئيس وهذا املوقع جعلها غري مستفيدة من كثري من 
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املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل خريطة التصميم االساس ملدينة كرباء لعام 2012

خريطة )1( موقع مؤسسات التعليم اجلامعي األهلي من مركز املدينة
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زراعية  أراٍض  هي  املنطقة  كون  االرتكازية  اخلدمات 
تغري استعامهلا اىل استعامالت اخرى كام انه ال يمر أي 
غري  املوقع  هذا  جعل  ما  للموقع  عمومي  نقل  خط 

مناسب جغرافيا وختطيطيا هلذه اخلدمة. 

كلية الصفوة اجلامعة: ب. 

يقع موقع الكلية عىل بعد )2.6كم( اىل الشامل من 
مركز املدينة، وهو موقع قريب من مركز املدينة وايضا 
ذو امهية كبرية حيث يقع عىل الطريق الرابط بني ناحية 
احلر ومركز املدينة ويعد نواة مهمة للتوسع احلرضي 
فقد لعب املوقع دورا مهام يف توسع املدينة هبذا االجتاه 
وعمل عىل تغري استعامالت األرض يف املنطقة املحيطة 
إن  حيث  للكلية  املستقبيل  التوسع  يــراَع  مل  انه  اال  به 
تقف  قد  األرض  ملكية  وإن  رصف  ملك  األرض 
الكلية  وتقع  املستقبل  يف  الكلية  توسع  دون  حائاًل 
ضمن  جعلها  مما  للمدينة  األســاس  التصميم  ضمن 

نطاق خدمات البنى االرتكازية يف املدينة. 

كلية ابن حيان اجلامعة: ج. 

عىل  املدينة  مركز  من  اجلنوب  باجتاه  الكلية  تقع 
مسافة  عىل  والنجف  كربالء  بني  الــرابــط  الطريق 
إنه  إذ  املدينة ويعد موقع جيد  )14.2كم( عن مركز 
الزحام  وعن  للمدينة  الضوضائي  التلوث  عن  بعيد 
للتوسع  ــواة  ن يعد  وايــضــًا  املدينة  ــل  داخ ــروري  املـ
إذا ما استثمر بصورة مناسبة حيث  احلرضي للمدينة 
للتوسع يف مدينة كربالء  املقرتحة  املحاور  يقع ضمن 
وبمسافة  صحراوية  طبيعة  ذات  منطقة  يف  يقع  كونه 
املدينة  توسع  يف  منه  االفادة  يمكن  املركز  عن  مناسبة 

الزحف  من  تعاين  التي  الزراعية  األرايض  عن  بعيدا 
امكانية  عن  فضاًل  كربالء  مدينة  يف  عليها  العمراين 
األرض  طبيعة  ملالئمة  مستقبال  الكلية  يف  التوسع 
يسمح  الذي  األرض  وسعر  املكانية  املنافسة  وكذلك 
بالتوسع من خالل رشاء االرايض ذات امللك الرصف 
لكون األسعار مناسبة نوعا ما مقارنة باملناطق االقرب 

اىل املدينة كام تم االشارة إليه سابقًا.

كلية احلسني اهلندسية اجلامعة: د. 

تقع الكلية باجتاه اجلنوب من مركز املدينة وبمسافة 
حيان  ابن  كلية  عن  كثريا  تبعد  ال  وهي  )14.9كــم( 
ايضا  ويمكن  النجف   - كربالء  طريق  عىل  اجلامعة 
االفادة منه يف توجيه توسع املدينة باجِتاه املحور اجلنويب 
املقرتحة  املحاور  من  املحور  هــذا  ان  خصوصًا  هلا 
ويمكن  صحراوية،  طبيعة  ذي  لكونه  املدينة  لتوسع 
ان يوفر ايضا امكانية توسع مستقبيل للكلية من خالل 
بسبب  املنطقة  يف  االرايض  من  مساحات  امتالك 
املنطقة  يف  املكانية  واملنافسة  العرض  سعر  مالءمة 
املحيطة باجلامعة اال انه موقع بعيد عن خدمات البنى 
االرتكازية واالجتامعية التي توفرها املدينة حيث يقع 
حتى  املقرتح  كربالء  ملدينة  االساس  التصميم  خارج 

عام 2030م. 

هـ. كلية الطف اجلامعة: 

املدينة  و  الكلية اىل الشامل الرشقي من مركز  تقع 
ويقع  املدينة  من  قريب  موقع  هو  )3.5كم(  بمسافة 
الذي  الطريق  هو  املحافظة  يف  رئيس  نقل  طريق  عىل 
يربط مدينة كربالء بقضاء املسيب التابع ملحافظة بابل 
ومنه اىل العاصمة بغداد، وكذلك فإن هذا املوقع يقع 
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أن  اال  كربالء،  ملدينة  األساس  املخطط  حدود  ضمن 
رصف  ملك  االرض  وعائدية  صغرية  الكلية  مساحة 
وقد اجرت من مالك االرض وبسبب طبيعة االرض 
بالتوسع  واملنشأة املحيطة هبا ال يمكن السامح للكلية 
سعر  االعتبار  بنظر  أخذنا  ما  اذا  وخاصة  املستقبيل، 
فيها  تقع  التي  املنطقة  يف  املكانية  واملنافسة  األرض 
الكلية والتي تلعب دورًا كبريًا يف حتديد املساحة التي 
توسع  ان  عن  فضاًل  الكلية،  قبل  من  امتالكها  يمكن 
لكون  جغرافيا  مقبول  غري  املحور  هذا  باجتاه  املدينة 
متثل  وهي  خصبة  زراعية  ارايض  املنطقة  هذه  أرايض 
بمختلف  املدينة  ــواق  اس ومتــد  كربالء  ملدينة  اقلياًم 

املنتجات الزراعية واحليوانية.

ثانيا/ سعر االرض واملنافسة املكانية:

الكبري  األثر  ذات  العوامل  من  األرض  سعر  يعد 
األرض  فسعر  للخدمة  اجلــغــرايف  املوقع  حتديد  يف 
داخل املدينة هو الذي حيدد األغراض الوظيفية سواء 
اخلدمية أو التجارية أو الصناعية أو السكنية أو تركها 

دون استخدام.

يستخدم  ــدودًا  حمـ طبيعيًا  ــوردًا  مـ األرض  تعد 
وخدمية  سكنية  خمتلفة  واستخدامات  ألغـــراض 
عىل  وبناء  ذلك،  وغري  وعسكرية  ودينية  واقتصادية 
ذلك فإن الطلب عليها يتزايد يومًا بعـــد أخر خاصة 
مــع النمـو املتزايد للمدن والزيادة السكانية ممـا يؤدي 
من  اكرب  األرض  عىل  الطلب  يصبح  أن  إىل  بالتايل 
املساحات املتاحة. وعىل هذا فإن لألرض جمموعة من 

املفاهيم يف اجلوانب الوظيفية منها: 

اإلنتاج 	  احد عنارص  فهي  إنتاج:  األرض كعنرص 

رأس  مثل  األخرى  العنارص  جانب  إىل  الرئيسة 
املال والعاملة.

األرض سلعة استهالكية: حيث إهنا مرغوبة لذاهتا 	 
ملا تتمتع به من منافع مثل بقية السلع األخرى التي 
املساكن  لبناء  تستخدم  حيث  اإلنسان  يستعملها 
الرتفيه  وأماكن  والتعليمية  اخلدمية  واملنشآت 

واحلدائق واملنتزهات... الخ.

عن 	  البعد  أو  القرب  ويعني  كموقع:  األرض 
واألسواق  التجارية  واملراكز  املواصالت  طريق 
ويشمل  الثروة  ومصادر  السكانية  والتجمعات 
إىل  الوصول  صعوبة  أو  سهولة  املفهوم  هذا 
موقع  إن  الواقع  ويف  واستخدامها،  األرض 
األساس  العنرص  يعد  احلارض  الوقت  األرض يف 
استغالهلا  وطريقة  األرض  قيمة  يقرر  الذي 

ومكانتها االستثامرية واالقتصادية.

العالقة 	  املفهوم  هذا  يعكس  كملكية:  األرض 
طبيعة  أن  علاًم  واألرض  اإلنسان  بني  القانونية 
استخدامها  نوع  تقرر  التي  هي  األرض  ملكية 

ووسائل ذلك.

مال، 	  رأس  للفرد  متثل  فهي  كرأسامل:  األرض 
فهو يشرتهيا ليستثمرها أو يؤجرها، وتعترب عنرص 
إنتاج بالنسبة  للمجتمع  وذلك الن مساحتها ثابتة 

وال يمكن أن تستهلك)3(.

َر بشكل كبري عىل االستثامر   ان عامل سعر األرض  َاثَّ
فانخفاض  كربالء،  حمافظة  يف  اجلامعي  التعليم  يف 
أسعار األرايض خارج النطاق العمراين مقارنة بأسعار 
لالستثامر  مهاًم  عامال  يشّكل  املدينة  داخل  األرايض 
تتطلب  األنشطة   هذه  مثل  وان  خاصة  املدينة  خارج 
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مساحات واسعة وبأسعار حتقق ربحية للمستثمرين، 
فإن بعض اخلدمات متيل نحو التوطن يف هوامش املدن 
أو الضواحي حلاجتها ملساحات واسعة من األرايض 
لقيامها مثل خدمات الرتويح أو اخلدمات الصحية أو 
التعليمية نظرا النخفاض أسعار األرايض يف اهلوامش 
والضواحي إذا ما قورنت باملناطق الداخلية من املدينة 

أو يف مركزها.

بالنسبة  املدينة  يف  السكنية  األرايض  أسعار  تتباين 
آخر،  إىل  سكني  حي  ومن  املدينة  مركز  من  ملوقعها 
احلال  وكذلك  الرئيسة،  للشوارع  بالنسبة  وكذلك 
السكني  احلي  ذلك  يف  املتوفرة  للخدمات  بالنسبة 
واملستوى االقتصادي واالجتامعي لسكان ذلك احلي 
السكني، وملكية االرض اذ تنخفض اسعار االرايض 
يف االحياء السكنية التي اقيمت عىل االرايض الزراعية 
بعد تفتيتها بالرغم من قرهبا من مركز املدينة يف اغلب 
االحيان ويرجع ذلك ملخالفة معظمها لقانون تفتيت 

االرايض الزراعية. 

يف  واملساكن  السكنية  األرايض  أسعار  ارتفعت 
مدن  مع  باملقارنة  للنظر  الفت  بشكل  كربالء  مدينة 
الوضع  نتيجة  االخــرية  الفرتة  يف  ــرى،  االخ العراق 
االمني املستقر يف املدينة، ولكن يبقى العامل االهم هو 
الوظيفة الدينية ملدينة كربالء وما يرافق ذلك من تطور 
يف االنشطة االقتصادية املختلفة يف املدينة االمر الذي 
عىل  للحصول  كبرية  وامكانية  استثامرية  فرص  يوفر 
فرصة عمل، كل ذلك شجع عىل زيادة اهلجرة باجتاه 
اسعار  يف  كبرية  زيــادة  عىل  عمل  الذي  االمر  املدينة 

االرايض يف املدينة، جدول )2(.

جدول )2( املعدل التخميين ألسعار االراضي يف مدينة كربالء 

لعام 2015م

سعراالرض التخميني 
بالدينار/ م2

احلي السكني القطاع

25000000 منطقة املرقدين

املدينة

القديمة

15000000 املخيم

15000000 باب النجف

12000000 باب الطاق

12000000 باب السالملة

15000000 باب بغداد

13000000 باب اخلان

12000000 باب طويريج

12000000 العباسية الرشقية

15000000 العباسية الغربية

500000 اجلاير

احليدرية

750000 البهادلية

3000000 السعدية

3000000 اجلمعية

2000000 القزوينية

3000000 اهليايب

1000000 العباس

1000000 الزهراء

1000000 العلامء

1250000 املعملجي

750000 احلر
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سعراالرض التخميني 
بالدينار/ م2

احلي السكني القطاع

500000 البناء اجلاهز

اجلزيرة

500000 النرص

1000000 التحدي

600000 الصمود

500000 السالم

500000 االطباء

150000 السجناء

500000 الوفاء

300000 امليالد

150000 اإلسكان العسكري

200000 االطارات

200000 الرسالة

250000 الفارس

250000 ملحق الفارس

175000 القدس

250000 املهندسني

100000 النضال

150000 الساهرون

سعراالرض التخميني 
بالدينار/ م2

احلي السكني القطاع

650000 العامل

احليدرية

1000000 حي املعلمني

500000 الغدير

3000000 البلدية

1250000 رمضان

3000000 النقيب

2000000 االصالح

1250000 حي املوظفني

700000 شهداء املوظفني

2000000 احلسني

2000000 املدراء

3000000 الصحة

2000000 العدالة

2000000 االسكان

600000 امللحق

750000 شهداء امللحق

1200000 االرسة

1000000 الضباط

1000000 الصناعي

750000 سيف سعد

اجلزيرة
600000 شهداء سيف سعد

800000 التعاون

600000 ملحق التعاون

 املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل، مقابات شخصية مع 

بعض اصحاب مكاتب العقار يف مدينة كرباء لعام 2016م.
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يتضح من اجلدول الفارق الكبري يف أسعار األرايض 
اىل )25000000دينار(  فهي تصل  مدينة كربالء  يف 
ملا  الرشيفني  املرقدين  حميط  يف  الواحد  املربع  للمرت 
خمتلف  من  للزائرين  كبري  جذب  موقع  من  يمثالنه 
بلدان العامل، ثم تتدرج اسعار االرايض يف االنخفاض 

كلام ابتعدنا عن مركز املدينة حتى تصل اىل اقل سعر هلا 
يف اطراف املدينة وبسعر)100000دينار( للمرت املربع 
أطراف  يف  الواقع  النضال  حي  يف  وحتديدًا  الواحد 
املدينة خريطة )2(، ويمكن ان نقسم املدينة اىل مخسة 

اقاليم بحسب سعر االرض: 

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل خريطة التصميم االساس ملدينة كرباء لعام 2012م

خريطة )2( اقاليم معدل االسعار التخمينية لقيم االراضي يف مدينة كربالء لعام 2015
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االقليم االول )25000000دينار(:. 1
يشمل هذا اإلقليم املناطق املحيطة باملرقدين بفعل 
العامل الديني الذي جعل منها مناطق جتارية تنشطت 
وخصوصًا  املتنوعة  للبضائع  بالفرد  البيع  جتارة  فيها 
واملطاعم وحمالت  والفنادق  الزيارة  بمراسيم  املتعلقة 

بيع االلبسة وحمالت بيع احللويات... الخ.

2 . 15000000-12000000( الثاين   االقليم 
دينار(:

املحيطة  املناطق  اغلب  ليشمل  االقليم  هذا  يمتد 
باملنطقة املركزية املتمثلة باملرقدين وهي احياء )املخيم، 
باب النجف، باب الطاق، باب السالملة، باب بغداد، 
باب اخلان، باب طويريج، العباسية الرشقية، العباسية 
هذه  يف  األسعار  ارتفاع  يف  السبب  ويعزى  الغربية(، 
من  جمموعة  فيها  فانترشت  املركز  من  لقرهبا  األحياء 
املنطقة  اىل  مؤدية  شوارع  فيها  ومتر  واملطاعم  الفنادق 
واجلملة،  املفرد  بيع  حمالت  فيها  وانترشت  املركزية 
من  لقرهبا  فيها  السكن  يف  الكثريين  رغبة  عن  فضاًل 

املرقدين. 

االقليم الثالث )2000000-3000000دينار(:. 3
االحياء  تيل  التي  االحياء  االقليم  هــذا  ويشمل 
مساحة  باتساع  تتميز  والتي  للمرقدين  املــجــاورة 
املعايش  املستوى  ارتفاع  كذلك  فيها  األرايض  قطع 
اخلدمات  مستوى  عن  فضاًل  لسكاهنا،  واإلجتامعي 
األحياء خاصة واجهات  اغلب هذه  وان  فيها،  اجليد 
جتارية  مناطق  اىل  حتولت  فيها  الرئيسة  الــشــوارع 
السيارات  حركة  بوجه  املدينة  مركز  إلغالق  نتيجة 
اخلروج  اىل  التجارية  املحالت  من  العديد  دفع  مما 
وهي  األحياء  هذه  يف  الرئيسة  الشوارع  واجهات  اىل 
البلدية،  أحياء )السعدية، اجلمعية، القزوينيه، اهليايب، 

النقيب، االصالح، احلسني، املدراء، الصحة، العدالة، 
االسكان(. 

االقليم الرابع )500000 -1250000دينار(:. 4
املدينة  يمتد هذا االقليم ليشمل أغلب األحياء يف 
ويشمل األحياء التي تيل أحياء االقليم السابق واألحياء 
مستوى  فيها  ينخفض  التي  املدينة  يف  نسبيًا  احلديثة 
باملساحات  مقارنة  املساحات  فيها  وتقل  اخلدمات 
األقليم  من  املركز  عن  ابعد  وهي  السابق،  االقليم  يف 
العباس،  البهادلية،  )اجلاير،  أحياء  وشملت  السابق 
الزهراء، املعملجي، احلر، الغدير، املعلمني، رمضان، 
املوظفني، شهداء املوظفني، االنصار، العامل، امللحق، 
شهداء امللحق، األرسة التعليمية، الضباط، الصناعي، 
ملحق  التعاون،  سعد،  سيف  شهداء  سعد،  سيف 
الصمود،  التحدي،  النرص،  اجلاهز،  البناء  التعاون، 

السالم، االطباء، الوفاء(. 

االقليم اخلامس )اقل من 500000دينار(: . 5
أطراف  يف  تقع  التي  االحياء  االقليم  هذا  ويشمل 
اخلدمات  كفاءة  فيها  تنخفض  والتي  كربالء  مدينة 
نتيجة لوقوعها يف اطراف املدينة فضاًل عن بعدها نسبيًا 
عن مركز املدينة، ويشمل أحياء )السجناء السياسيني، 
الرسالة،  ــارات،  االط العسكري،  االسكان  امليالد، 
الساهرون،  املهندسني،  الفارس،  ملحق  الفارس، 

القدس، النضال(.

أما عن  جامعة أهل البيت فقد اجتهت خارج املدينة 
كذلك احلال بالنسبة لكليتي احلسني وابن حيان، يصل 
كليات   فيها  توزعت  التي  املناطق  يف  االرض  سعر 
اىل  النجف  كربالء  طريق  عىل  واحلسني  حيان  ابن 
أما  الواحد  املربع   للمرت  دينار(   10000  -2000(
فيرتاوح  سعر  ناحية احلر  فتقع يف  البيت  جامعة أهل 
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للمرت  200000دينار(   - اىل )60000  فيها  االرض 
تلك  تتحملها  ان  يمكن  تكلفة  وهي  الواحد  املربع 
حتتاجها  التي  املساحات  توفري  وامكانية  املؤسسات 
مساحات  وجود  عدم  مالحظة  مع  توسعها   خالل 
لغرض  املدينة  حــدود  داخــل  املؤسسات  هلذه  كافية 
ممارسة دورها بفعالية، اما عن كليتي الطف والصفوة 
فإهنا  كربالء  ملدينة  االدارية  احلدود  ضمن  تقع  والتي 
عىل  يؤرش  وهذا  تستخدمها،  التي  للبنايات  مؤجرة 
عىل  التأثري  يف  املكانية  واملنافسة  االرض  سعر  امهية 

التوزيع اجلغرايف ملؤسسات هذه اخلدمات يف املدينة. 

ثالثا/ ملكية األرض: 

للجامعات  بالنسبة  األرض  ملكية  عىل  تتوقف 
عنرص  يعد  اذ  العمرانية،  األبعاد  من  جمموعة  األهلية 
والتوسع  استثامرها،  لطبيعة  حمــددًا  األرض  امتالك 
العمراين للجامعات وفتح األقسام وتوفري املساحات 
واملختربات  للطلبة  الرتفيهية  واملنشآت  ــرضاء  اخل
اذا كانت االرض غري مملوكة  اما  التدريس،  وقاعات 
للكلية سوف لن تكون هناك حرية يف البناء والتشييد 
االعباء  من  تزيد  سوف  كذلك  باألرض،  والترصف 
املالية عىل املستثمرين وبالتايل ينعكس هذا االمر عىل 
من  حيد  سوف  بديل  موقع  يف  التفكري  أن  كام  الطلبة 
االهتامم هبذا املوقع، ويالحظ ان  مساحات االرايض 
كربالء  حمافظة  االهلية يف  اجلامعات  عليها  تقوم  التي 
والثانية  للجامعة  مملوكة  اوالً  نوعني  اىل  مقسومة 
ممتازة  فيها  االبنية  ان  فنجد  اململوكة  امــا  مؤجرة. 
واملرافق جيدة نوعًا ما اما املؤجرة فنجد ان االبنية غري 
مناسبة كام وأهنا غري كافية. ويبني جدول )3( ملكية 

االرض للجامعات االهلية يف املحافظة.

جدول )3( ملكية االرض بالنسبة ملؤسسات التعليم اجلامعي 

االهلي يف حمافظة كربالء لعام 2015م

ملكية االرضاجلامعةت

ملك رصفاهل البيت1

ملك رصفابن حيان2

ملك رصفاحلسني3

اجيارالصفوة4

اجيارالطف5
 

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل بيانات املسح امليداين لعام 

2015م.

األرض  متتلك  التي  االهلية  الكليات  ان  يالحظ 
ختتلف من حيث مجالية املوقع اجلامعي وكذلك توفر 
املرافق العامة واخلاصة فيها واحلدائق وعدد القاعات 
الدراسية بام يتناسب وعدد الطلبة أما الكليات املؤجرة 
عبارة  فهي  بذلك  مهتمة  فهي غري  واألرايض  للمباين 
التعليم  ألغـــراض  خمصصة  غــري  وهــي  مــنــازل  عــن 
اجلامعي كام هو احلال يف كلية الصفوة اجلامعة وكلية 

الطف اجلامعة. 

 إن عدم امتالك األرض سيجعل انتقال موقع الكلية 
أمرًا حمتاًم ما يؤثر عىل توفري اخلدمات املرافقة والساندة 
هلا كذلك سوف تغري من استعامالت األرض يف منطقة 
معينة ثم تنتقل اىل موقع اخر تاركة االستعامالت بدون 
استعامالت االرض يف  تغري  بعملية  وتبدأ  تذكر  فائدة 
منطقة اخرى وهكذا ان هذه العملية تؤثر عىل املدينة 

ونموها وانسجام استعامالت االرض فيها. 
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رابعا/ املوقع من طرق النقل يف احملافظة:  
فضاًل  املدينة  تطور  يف  كبريًا  دورًا  النقل  لطرق  إن 
اخلدمة  اىل  املخدومني  وصــول  عملية  تسهيل  عن 
حمافظة  يف  األهلية  واجلامعات  الكليات  أن  ويالحظ 
املواقع  من  االستفادة  االعتبار  بعني  اخذت  كربالء 
قدر  اكرب  لتوفر  املحافظة  يف  رئيسة  طرق  عىل  الواقعة 
عىل  اذ   املؤسسات  هلذه  الوصول  سهولة  من  ممكن 
األعامل  منطقة  من  خترج  التي  الرئيسة  الطرق  جانبي 
املركزية. وقد ظهرت هذه املؤسسات يف هذه األماكن 
توفر  منها عدم  العمراين ألسباب عدة  النطاق  خارج 
أماكن باملنطقة املركزية، وارتفاع قيمة االجيار، وارتفاع 
هذه  تتطلبها  التي  املساحات  كرب  ثم  األرض،  أسعار 

املؤسسات. 

يتضح من خالل املقابالت الشخصية مع القائمني 
عىل هذه املؤسسات ان العوامل التي اثرت عىل اختيار 

املوقع هي:

توفر املساحات.. 1

سعر األرايض. . 2

خدمات الطرق.  . 3

املحافظة  االهلية يف  الكليات  ان معظم  اذ يالحظ 
توزع عىل اجلانب االيمن من الطريق اخلارج من مركز 
عىل  كثيفًا  األرض  استخدام  يكون  ما  وغالبا  املدينة 
الرتدد  الن  مدينة  أية  من  اخلروج  عند  الطريق  يمني 
من  لالستفادة  أكرب  فرصة  يتيح  مما  جدا  عاليًا  يكون 
الطريق.  من  اليرسى  اجلهة  عكس  العايل  الرتدد  هذا 
عىل الرغم من ان املواقع عىل واجهات الطرق الرئيسة 
من  االستفادة  ان  اال  االرض  سعر  قيمة  فيها  ترتفع 

الطريق جعلت اغلب هذه املؤسسات ختتار واجهات 
سهولة  من  توفره  ملا  هلا  كموقع  الرئيسة  الــشــوارع 

وصول، خريطة )3(.  

اذ نجد ان موقع كلية ابن حيان اجلامعة عىل اجلانب 
الطريق  عىل  كربالء  مدينة  من  اخلــروج  عند  االيمن 
النجف  بمحافظة  كربالء  حمافظة  يربط  الذي  الرئيس 
وهو شارع ذو اجتاهني مما يوفر قدرًا كبريًا من انسيابية 
عىل  وتقع  الكليات،  هلذه  الوصول  وسهولة  احلركة 
مقربة منها اىل يسار الطريق نفسه كلية احلسني اهلندسية 
يمني  عىل  فموقعها  اجلامعة  الطف  كلية  اما  اجلامعة، 
الذي  كربالء  مدينة  من  اخلروج  عند  الرئيس  الطريق 
بابل  ملحافظة  التابع  املسيب  وقضاء  املدينة  بني  يربط 
ومنه اىل العاصمة بغداد وهو ايضا طريق ذو اجتاهني 
للكلية،  انسيابية كبرية وسهولة وصول جيدة  وفر  مما 
الرابط  الطريق  يمني  عىل  اجلامعة  الصفوة  كلية  وتقع 
ملركز  التابعة  احلر  وناحية  كربالء  مدينة  مركز  بني 
وفر  مما  اجتاهني  ذو  رئيس  طريق  وهو  كربالء  حمافظة 
قدرًا كبريًا من االنسيابية وسهولة الوصول للكلية، اما 
متفرع  فرعي  طريق  عىل  تقع  فهي  البيت  اهل  جامعة 
بناحية  كربالء  مدينة  مركز  يربط  الذي  الطريق  من 
التابعة لقضاء مركز حمافظة كربالء وتبعد مسافة  احلر 

)500م( عن الشارع الرئيس. 

من ذلك نالحظ استفادة هذه املؤسسات من شبكة 
الطرق الرئيسة املتوفرة يف حمافظة كربالء استفادة كبرية 
بالنسبة  املوقع  افضلية كبرية يف معيار اختاذ  مما يعطيها 
اىل شبكة النقل، حيث وفر هذا املوقع سهولة وصول 

كبرية هلذه املؤسسات.
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خامسا/  موقعها بالنسبة حملاور التوسع العمراني 

يف مدينة كربالء:  

أو  إسرتاتيجية  إال  هو  ما  احلرضي  التخطيط  إن 
جمموعة من االسرتاتيجيات التي تتخذها مراكز اختاذ 
القرارات لتنمية وتوجيه وضبط نمو املناطق احلرضية 
واخلدمات  لألنشطة  يتيح  بحيث  العمراين  وتوسعها 
احلرضية أفضل توزيع جغرايف وللسكان اكرب الفوائد 
من هذه األنشطة احلرضية. إن اجتاهات النمو العمراين 
بفعل  جاء  قد  كربالء  ملدينة  احلرضية  الرقعة  واتساع 

اتساع  اللذين سامها يف  الديني واالقتصادي  العاملني 
استعامالت األرض املختلفة.

يشغله  وما  احلرضي  االستعامل  مساحة  تقدير  إنَّ 
ورقعتها  املدينة  أرض  عىل  مساحة  من  باملستقبل 
عىل  للتعرف  مهمة  ختطيطية  خطوة  يمثل  اجلغرافية 
احلرضية،  األرض  الستعامالت  املساحية  املتطلبات 
سوف  الذي  املكاين  االجتــاه  عىل  التعرف  عن  فضال 
يف  العمراين  توسعها  عمليات  خالل  املدينة  تسلكه 
املناسبة  التدابري  أو  اإلجراءات  اختاذ  املستقبل، ألجل 
استعامالً  تطورًا حرضيًا الستعامل األرض  التي حتقق 
متوازنًا بعيدًا عن الرتاكامت العشوائية التي تتسبب يف 

خريطة )3( موقع مؤسسات التعليم اجلامعي األهلي يف حمافظة كربالء من طرق النقل

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل مجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، املديرية العامة للمساحة، قسم انتاج  اخلرائط، خريطة حمافظة 

كرباء بمقياس 000051:1 لعام 2007م
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انعكاسات سلبية متعددة األبعاد واملستويات، وألجل 
التوسع املساحي  إعطاء صورة أكثر وضوحًا ملستقبل 

ملدينة كربالء نقول: 

إن استعامالت األرض احلرضية يف منطقة الدراسة 
متيل إىل التسارع والتطور بسبب النمو السكاين املتسارع 
املدينة، مما  اىل  الوافدة  الطبيعية واهلجرة  الزيادة  نتيجة 

حدا بالتغري املستمر يف استعامالت األرض)4(.

أما عن حماور توسعها العمراين واجتاهاته املستقبلية، 
فقد كانت مدينة كربالء تتبع يف نموها النظام احللقي 
)الدائري( حول املرقدين وفق نظرية الدوائر املرتاكزة 
حتى  حاهلا  عىل  املدينة  وظلت  برجس(،  )ارنست  لـ 
يأخذ  العمراين  التوسع  بدأ  حيث  السبعينيات  بداية 
نظرية  هويت(  )هومر  نظرية  حسب  قطاعيًا  شكاًل 
اخلارج ويأخذ  املركز نحو  )املحورية( من  القطاعات 
باجتاه  النمو  بدأ  حيث  مهاًم،  حيزًا  النقل  طرق  من 

املحاور اآلتية)5(:

حمور )طريق كربالء - النجف(:. 1

هو من املحاور املهمة الذي يقع يف اجلهة اجلنوبية 
أراضيه   ومتتاز  الصحراوية  األرايض  ضمن  الرشقية 
هذا  باجتاه  املدينة  تتوسع  أن  املمكن  ومن  باالنبساط 
وسيلة  النقل  طرق  من  متخذة  املستقبل  يف  املحور 
مدينة  وهو  مهم  حرضي  مركز  ووجود  التوسع  هلذا 
والرتابط  الواسعة  العالقات  عن  فضال  النجف، 
اإلقليمي والديني والوظيفي واالجتامعي بني مدينتي 
واملستقرات  الطرق  عىل  يؤثر  مما  والنجف،  كربالء 
هبذا  املدينة  متتد  ان  يتوقع  إذ  بينهام،  الواقعة  البرشية 
االجتاه بشكل رشيطي بعيدًا عن املركز، وهبذا يعد هذا 
املحور من املحاور املستقبلية املهمة للتوسع العمراين 

املدينة،  املتوقع يف  املستقبيل  السكاين  النمو  واستيعاب 
وتقع عىل هذا املحور كليتا ابن حيان اجلامعة واحلسني 
اهلندسية اجلامعة مستثمرتني توسع املدينة هبذا االجتاه، 

وتوفر مساحات من االرايض وانخفاض اسعارها.

حمور )طريق كربالء - احلر - الرزازة(:. 2

باحلر  كربالء  مدينة  يربط  ــذي  ال الطريق  وهــو 
ذي  ختطيطي  حمــور  من  جــزء  وهــو  الـــرزازة  وبحرية 
إمكانيات مستقبلية للتنمية، الذي سيسهم مستقباًل يف 
انتشار السكان عىل مساحة واسعة بعد تنفيذ مرشوع 
املجمعات السكنية احلكومية عىل هذا املحور من قبل 
وزارة اإلسكان، فضاًل عن إنشاء املستشفى احلكومي 
ومشاريع  الرتكية  الرشكة  قبل  من  الطريق  هذا  عىل 
وتوسيعها  املنطقة  تلك  تنمية  اجل  من  خمتلفة  أخرى 
التخلخل  من  تعاين  التي  املناطق  ملعاجلة  عمرانيا 
البيت  اهل  جامعة  املحور  هذا  عىل  وتقع  السكاين، 
وكلية الصفوة اجلامعة مستفيدتني من انخفاض اسعار 
االرايض الزراعية املتوفرة هبذا املحور فضاًل عن قربه 

من مركز املدينة. 

حمور )طريق كربالء - عني التمر(:. 3

يعد هذا أهم طريق إىل الديار املقدسة ألداء مراسيم 
احلج وهذا املحور يمر بناحية النخيب وصوالً إىل نقطة 
عرعر عىل احلدود العراقية السعودية وهو من الطرق 
استثامره  عند  وإقليمها  كربالء  مدينة  لتطوير  املهمة 
اإلمكانات  من  عدد  عن  فضاًل  التجارة،  حركة  يف 
التنموية االقتصادية املتنوعة والتي يمكن استثامرها يف 
األرايض الصحراوية مما يساعد عىل توفر اخلدمات يف 
هذه املنطقة وقد يسهم يف تشجيع السكن واالستقرار 

هناك وفتح حماور جديدة للتنمية والتوسع.
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حمور )طريق كربالء - بغداد(:. 4

األرايض  الشاملية ضمن  اجلهة  املحور يف  يقع هذا 
السكنية حدود  االمتدادات  الزراعية، حيث جتاوزت 
بمسافة  كربالء  بمبزل  واملتمثلة  األساس  املخططات 
)5 كم( عن مركز املدينة وبخاصة بعد عام )2003م( 
مناطق  إىل  الزراعية  األرايض  بعض  حولت  حيث 
متخذة  منها،  بالقرب  الفنادق  وإنشاء  وجتارية  سكنية 
من طرق النقل سبياًل لذلك فضاًل عن ارتفاع أسعار 
دفع  مما  سابقًا  إليه  أشري  كام  املدينة  داخــل  األرض 
السكان باالجتاه نحو األرايض الزراعية وجعلها أحياًء 
املحور  هذا  عىل  اجلامعة  الطف  كلية  وتقع  سكنية، 
نتيجة لتوفر مساحة االرض الزراعية عىل هذا املحور 
كربالء  طريق  عىل  للحركة  الكبري  التدفق  عن  فضاًل 

قضاء املسيب ومنه اىل العاصمة بغداد.

حمور )طريق كربالء - احللة(:. 5

يقع يف اجلهة الرشقية من املدينة ويمتاز هذا املحور 
املحور  هذا  يف  تقع  إذ  املدينة،  مركز  من  قريب  بأنه 
واجلامعة  وفرحية  القديمة  واملــقــربة  اجلاير  مناطق 
بسبب وجود  للزراعة  الصاحلة  األرايض غري  وبعض 
املياه اجلوفية القريبة من السطح. بفعل اهلجرة الكبرية 
العمراين اىل هذه  الزحف  امتد  املدينة فقد  اىل  الوافدة 

املنطقة وحول جزءًا منها إىل مناطق سكنية. 

ان  نجد   )4( خريطة  و   )4( جدول  مالحظة  من 
حماور  يف  تنترش  املحافظة  يف  األهلية  الكليات  مجيع 

التوسع العمراين للمدينة.

جدول )4( موقع الكليات األهلية يف حمافظة كربالء من حماور 

التوسع العمراني ملدينة كربالء

حمور التوسعالكليةت

طريق كربالء- احلر- الرزازةاهل البيت1

طريق كربالء- احلر- الرزازةالصفوة2

طريق كربالء- بغدادالطف3

طريق كربالء- النجفابن حيان4

طريق كربالء- النجفاحلسني5
   

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية، 

2015م

اجلامعة  الصفوة  وكلية  البيت  اهل  جامعة  تقع  اذ 
احلر-   )كربالء-  طريق  باجتاه  التوسع  حمور  ضمن 
الطف  كلية  اما  كبريًا،  توسعًا  شهد  الذي  ــرزازة(  ال
اجلامعة فتقع ضمن حمور التوسع مع طريق )كربالء- 
بغداد(، اما كلية ابن حيان اجلامعة واحلسني اهلندسية 
)كربالء-  طريق  باجتاه  التوسع  يف حمور  فتقع  اجلامعة 
النجف(، ان وجود الكليات االهلية يف حماور التوسع 
جتذب  حرضية  نــوى  منها  جيعل  للمدينة  العمراين 
كام  هلا  الساندة  االرض  استعامالت  من  عــددًا  اليها 
الطرق  واجهات  مع  التوسع  حماور  عىل  وقوعها  ان 
عند  مجياًل  عمرانيًا  منظرًا  تضيف  للجامعة  الرئيسة 
مظهر  من  اجلامعات  حتمله  ملا  كربالء  مدينة  مداخل 
عمراين مجيل يساعد عىل تطوير املشهد العمراين ملدينة 

كربالء. 
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 سادسًا/ القرب من التجمعات السكانية الكربى: 

 ُيعد معيار القرب والبعد عن التجمعات السكانية 
وكفاية  كفاءة  حتديد  يف  املعايري  اهــم  من  الكربى 
اجلامعي  التعليم  خدمات  ومنها  املجتمعية  اخلدمات 
هذه  من  املستفيدون  هم  السكان  الن  وذلك  األهيل 
اخلدمات، وعىل ذلك وجب التعرف اوال عىل الكثافة 

السكانية يف مدينة كربالء.

تبني  امهية خاصة ألهنا  السكانية  الكثافة  تكتسب   
ما مقارنة مع  السكان يف منطقة  او تشتت  تركز  مدى 
املناطق االخرى تبعا ملساحة الوحدة االدارية، ملا لذلك 
السكان،  خلدمة  التخطيط  عمليات  يف  مهم  اثر  من 

فهي تعد وسيلة لتقييم خدمة التعليم اجلامعي االهيل 
وعىل هذا فان توقع ارتفاع كثافة السكان يؤخذ بنظر 
القريبة  التنمية  خطط  وضع  عند  املخطـطني  اعتبار 
والبعيدة املدى عـىل حٍد سواء.  يوضح جدول )5(، 
العالقة بني السكان واملساحة والتي اوضحت صورة 
اذ  كربالء،  مدينة  يف  العامة  السكانية  الكثافة  توزيع 
للمدينة، عام 2013م  العامة  السكانية  الكثافة  بلغت 
)111.1 شخص/هكتار(، اما عىل مستوى قطاعات 
املدينة الثالثة فقد بلغت الكثافة السكانية لقطاع املدينة 
هكتار(،  شخص/   161.5( 2013م  عام  القديمة 
 147.4( احليدرية  لقطاع  السكانية  الكثافة  وبلغت 
شخص/هكتار(، يف حني كان مقدار الكثافة السكانية 

لقطاع اجلزيرة، )62.5 شخص/هكتار(.

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل خريطة التصميم االساس ملدينة كرباء لعام 2012م

خريطة )4( حماور التوسع العمراني ملدينة كربالء
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جدول )5( الكثافة السكانية العامة ملدينة كربالء عام 2013م

الكثافة السكانيةاملساحة باهلكتارعدد السكاناحلي السكنيالقطاع السكني

املدينة القديمة

452056.979.4املخيم

11437.1161باب النجف

292814.9195.5باب الطاق

555620.7268.4باب الساملة

584956.8103باب بغداد

1077750.5213.4باب اخلان

956637258.5باب طويريج

1489596155.2العباسية الرشقية

1053667.4156.3العباسية الغربية

65770407.3161.5جمموع القطاع

احليدرية

1155987.8131.7اجلاير

495320.7239.3البهادلية

295030.198السعدية

501750140.6اجلمعية

149443.134.7القزوينية

49916379.2اهليايب

647652.5123.4العباس

207323.488.6الزهراء

20143262.9العلامء

524445.8114.5املعملجي

21332103.4206.3احلر

26507135.2196.1العامل
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الكثافة السكانيةاملساحة باهلكتارعدد السكاناحلي السكنيالقطاع السكني

احليدرية

713962.2114.8حي املعلمن

52626166.7315.7الغدير

356335.1101.5البلدية

2007560.2333.4رمضان

394541.395.5النقيب

102910.498.9االصاح

19557117.3166.7حي املوظفن

2117497.9216.3شهداء املوظفن

8581148.657.7احلسن

100218.255.1املدراء

11056517الصحة

3851135العدالة

574473.877.8االسكان

1052048.6216.5االنصار

1793550.7353.7امللحق

421328.5147.8شهداء امللحق

409136113.6األرسة

311240183.1الضباط

5323139.938الصناعي

2857291938147.4جمموع القطاع

اجلزيرة

27942116.4240.1سيف سعد

1432797.3147.2شهداء سيف سعد

389545.885التعاون
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الكثافة السكانيةاملساحة باهلكتارعدد السكاناحلي السكنيالقطاع السكني

اجلزيرة

531630.6173.7ملحق التعاون

2074896.2215.7البناء اجلاهز

905390.5100النرص

308368.644.9التحدي

188756.333.5الصمود

4963118.741.8السام

502445.2111.2االطباء

34449.86.9الساهرون

13469.41.9السجناء

705092.476.3الوفاء

69695.37.3املياد

253110.42.3االسكان العسكري

1336103.912.9االطارات

283093.330.3الرسالة

890114.67.8الفارس

82654.715.1ملحق الفارس

595123.24.8القدس

58066.78.7حي املهندسن

449796.146.8النضال

116785186862.5جمموع القطاع

4682844214111.1املجموع الكيل

الكوفه،  بنات، جامعة  الرتبية  املصدر: هدى عيل شمران احلسناوي، مياه الرشب يف مدينة كرباء، رسالة ماجستي)غي منشوره(، كلية 

2013م، ص85.
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يظهر ان التوزيع اجلغرايف للكثافات السكانية امتاز 
السكانية  الكثافة  فإن  لذلك  املتجانس،  غري  بالتوزيع 

قسمت اىل مخسة اقاليم كثافية، خريطة )5(:

1- اقليم الكثافة العالية جدا:

بلغت  التي  السكنية  األحياء  اإلقليم  هذا  تضمن   
شخص/هكتار(،   200( من  اكثر  السكانية  كثافتها 
رمضان،  )امللحق،  احياء  يف  االقليم  هــذا  وشمل 
سيف  طويريج،  وباب  السالملة   باب  حملتي  الغدير، 

البناء  املوظفني،  شهداء  األنصار،  البهادلية،  سعد، 
اجلاهز، حملة باب اخلان، احلر(، وبسبب تركز املساكن 
يف هذه املحالت واالحياء عىل مساحات غري مناسبة 

التي  القديمة  املحالت  يف  خاصة  السكان  اعداد  مع 
حتتشد باملباين املتصلة لتوفر اخلدمات فيها االمر الذي 

انعكس عىل ارتفاع  هذا املؤرش اعىل املراتب.

2- اقليم الكثافة العالية:

بني  االقليم  هــذا  يف  السكانية  الكثافة  تــرتاوح 

خريطة )5( الكثافات السكانية ملدينة  كربالء حبسب احملالت واألحياء السكنية لسنة 2013م

املصدر: هدى عيل شمران احلسناوي، مياه الرشب يف مدينة كرباء، رسالة ماجستي)غي منشوره(، كلية الرتبية    بنات، جامعة الكوفه، 

2013م، ص16.
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)100- 199 شخص/هكتار(، تضمن اإلقليم أحياء 
)حملة باب الطاق، العامل، الضباط، وملحق التعاون، 
الغربية،  العباسية  النجف،  باب  حمالت  املوظفني، 
سيف  شهداء  امللحق،  شهداء  الرشقية،  العباسية 
سعد، اجلمعية، اجلاير، العباس، املعلمني، املعملجي، 
النرص(،  البلدية،  بغداد،  باب  حملة  األطباء،  األرسة، 
ويعزى ارتفاع الكثافة يف هذا االقليم اىل صغر مساحة 

هذه األحياء مقارنة مع عدد سكاهنا.

3- اقليم الكثافة املتوسطة:

 50( بني  االقليم  هذا  يف  السكانية  الكثافة  ترتاوح 
)اإلصالح،  احياء  ويشمل  شخص/هكتار(،   99  -
املخيم،  حملة  التعاون،  الزهراء،  النقـيب،  السعدية، 
والعلامء(،  اإلسكان  املدراء،  احلسني،  الوفاء،  اهليايب، 
يشري هذا االقليم اىل حصول نوع من التوازن النسبي 

بني حجم السكان ومساحة األحياء.

4- اقليم الكثافة املنخفضة:

اذ  االقليم،  هــذا  يف  السكانية  الكثافة  تنخفض 
يف  جتىل  شخص/هكتار(   49  -  15( بني  ــرتاوح  ت
احياء )النضال، التحدي، السالم، الصناعي، العدالة، 
القزوينية، الصمود، الرسالة، الصحة، ملحق الفارس، 
الشهادة( يعود سبب انخفاض الكثافة يف هذه األحياء 
اىل ان بعضها يقع عند اطراف املدينة، لذا فان مساحتها 
كبرية وسكاهنا قليلون، أما االحياء التي ظهرت داخل 
املدينة فريجع انخفاض كثافتها اىل كرب مساحة املنازل 

مقابل انخفاض عدد الساكنني فيها.

5- اقليم الكثافة املنخفضة جدا:

تنخفض الكثافة السكانية يف هذا االقليم اىل ادنى 

مستوى، اذ تقل عن )14 شخص/هكتار( وقد ضم 
الفارس،  الساهرين،  املهندسني،  )األطــارات،  احياء 
ذلك  ويعزى  العسكري(،  اإلسكان  القدس،  امليالد، 
اىل استحداث احياء سكنية جديدة يف املدينة التي يقع 
قليلون  سكاهنا  فان  لذا  املدينة،  اطراف  عند  معظمها 
املحدودة، والفتقار هذه األحياء  الدخول  ومن ذوي 
اىل خدمات البنى التحتية، االمر الذي جعلها مناطق 

طاردة للسكان.

بارتفاع   متيزت  كربالء  مدينة  بان  تقدم  مما  يظهر 
وتقل  املدينة  مركز  من  بالقرب  السكانية  كثافتها 

باالبتعاد عنه.

الكثافة  اقليم  ضمن  البيت  اهل  جامعة  موقع  يقع 
العالية جدُا والغالية اما كلية الصفوة فتقع ضمن اقليم 
الكثافة العالية، كذلك كلية الطف اجلامعة فتقع ضمن 
اقليم الكثافة املتوسطة. اما كليتا احلسني  اهلندسية وابن 
حيان فهام بعيدتان نسبيًا عن مراكز الثقل السكاين يف 
مدينة كربالء، وتقع جامعة اهل البيت وكلية الصفوة 
قطاع  ضمن  اجلامعة  الطف  كلية  وكذلك  اجلامعة 
ذات  القطاعات  من  وهو  كربالء  مدينة  يف  احليدرية 
الكثافة السكانية العالية يف املدينة، اما كلية ابن حيان 
األساس  التصميم  عن  خارجتان  فهام  احلسني  وكلية 
إن  اجلزيرة،  قطاع  من  قريبتان  ولكنهام  كربالء  ملدينة 
السكاين  الثقل  مراكز  من  االهلية  الكليات  اقــرتاب 
املسافة  قرب  بسبب  اليها  الوصول  سهولة  من  يزيد 
ما  اذا  اما  املخدومني،  السكان  من  كبري  لعدد  بالنسبة 
ابتعدت اخلدمة عن مراكز الثقل السكاين فسوف تزداد 
عىل  ذلك  يؤثر  وبالتايل  اخلدمة  اىل  املقطوعة  املسافة 
توزيع  معرفة  ولغرض  اخلدمة،  اىل  الوصول  سهولة 
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طلبة الكليات األهلية جغرافيًا يف مدينة كربالء ومدى 
انسجام توزيعهم اجلغرايف مع مواقع الكليات األهلية 
االستبيان  استامرة  باستخدام  للطلبة  سؤال  توجيه  تم 
التايل،  النحو  عن حمل سكنهم وكانت االجابات عىل 

جدول )6(.

جدول )6( توزيع الطلبة يف مؤسسات التعليم اجلامعي حسب 

القطاعات السكنية ملدينة كربالء لعام 2015م

املؤسسة
قطاع 
املدينة 

القديمة ٪

قطاع 
احليدرية

٪

قطاع 
اجلزيرة

٪

جمموع

٪

اهل 
البيت

0.11.30.62

01.201.2ابن حيان

00.90.61.5احلسن

0.10.90.11.1الصفوة

0.91.30.93.1الطف

1.15.62.28.9املجموع

الدراسة  بيانات  عىل  باالعتامد  الباحثن،  عمل  من  املصدر: 

امليدانية، لعام 2015م

يتضح من اجلدول اعاله ان اعىل نسبة للطلبة من 
وهي   )٪5.6( بلغت  وبنسبة  احليدرية  قطاع  سكان 
ألن  وذلــك  األهلية  اجلامعات  توزيع  مع  منسجمة 
ثالثًا من اصل مخس كليات يقع ضمن قطاع احليدرية، 
هذا  يف  كربالء  مدينة  سكان  تركز  اىل  ايضًا  ويعزى 
القطاع السكني، اما يف املرتبة الثانية فجاء قطاع اجلزيرة 
وبنسبة بلغت )2.2٪( وهي ايضًا منسجمة مع توزيع 

وابن حيان  كليتا احلسني  تقع  األهلية حيث  الكليات 
فجاء  األخرية  املرتبة  يف  اما  القطاع،  هذا  من  بالقرب 
يعزى   )٪1.1( بلغت  وبنسبة  القديمة  املدينة  قطاع 
السكني.  القطاع  هذا  يف  السكان  عدد  قلة  اىل  ذلك 
يف  الطلبة  عدد  نسبة  ان  كذلك  اجلدول  من  ويالحظ 
كليتي احلسني وابن حيان الذين يسكنون قطاع املدينة 
القديمة )0٪( وقد يعزى ذلك اىل بعد هاتني الكليتني 
عن هذا القطاع. كام يالحظ يف كلية الصفوة أن معظم 
ما   )٪0.9( بلغت  بنسبة  احليدرية  قطاع  من  طلبتها 
القطاع  تقع ضمن هذا  التي  الكلية  موقع  مع  ينسجم 
كذلك جامعة اهل البيت بنسبة بلغت )1.3٪(، بينام 
بلغ اعىل نسبة من عدد الطلبة يف كلية الطف من سكان 
يعزى   )٪1.3( بلغت  بنسبة  احليدرية  املدينة  قطاع 
ذلك اىل موقع الكلية الذي يقع ضمن قطاع احليدرية، 
ويتبني لنا ان توزيع الطلبة يف الكليات االهلية بالنسبة 
السكنية يف مدينة كربالء جاء منسجاًم مع  للقطاعات 
مواقع هذه الكليات بالنسبة اىل القطاعات السكنية يف 

املدينة.  

سابعًا/ توفر خدمات البنى االرتكازية: 

اخلدمات  من  وهي  التحتية  بالبنى  ايضًا  تعرف 
توفريها  جيب  التي  التعليم  ملؤسسات  الساندة  املهمة 

للنهوض بواقع هذه املؤسسات. 

تعرف البنية التحتية عىل اهنا تنظيم مكاين يتضمن 
التي  العامة  للمرافق  ومصالح  وإنشاءات  شبكات 
تتطلبها حياة السكان وعملية االنتاج االقتصادي من 
جهة ثانية بحيث جيب توافرها كليا او جزئيا وحسب 

احلاجة اليها. 
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واملباين  ــاءات  ــش اإلن جممل  اهنــا  عــىل  تعرف  كــام 
واملصالح الالزمة لسري االنتاج املادي وتطويره بصورة 
يف  للسكان  الطبيعي  احليوي  للنشاط  وايضا  طبيعية 

منطقة معينة)6(.

الكهرباء: أ. 

تتوفر هذه اخلدمة يف مجيع الكليات عدا كلية احلسني 
اجلامعة حيث مل تصل اليها شبكة نقل الطاقة الكهربائية 
ومعتمدة اعتامدا كليا عىل )املولدات( اخلاصة بالكلية 
لتوفري الطاقة الكهربائية الالزمة للكلية، جدول )7(.

جدول )7( االستهالك الشهري للكليات األهلية من الطاقة 

الكهربائية خالل شهر كانون الثاني لعام 2015م

الكليةت

االستهاك. 

كيلو واط/

ساعة

مصادر 

بديلة 

)املولدات(

االستهاك، 

اليومي/ 

امبي

385431050اهل البيت1

873601900ابن حيان2

832262900الصفوة3

02550احلسن4

28001500الطف5

17724093900املجموع

املصدر: من عمل الباحثن، باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية 

لعام 2015م

تصريف املياه الثقيلة ومياه االمطار: ب. 

واحدة  كلية  اال  الكليات  اىل  اخلدمة  هذه  تصل  مل 
التصميم  ضمن  تقع  كوهنا  اجلامعة  الصفوة  كلية  هي 
خارج  مواقعها  الكليات  وباقي  للمدينة  األســاس 

التصميم األساس وبالتايل مل تصل اليها هذه اخلدمة. 

مياه الشرب: ج. 

االستعامل  ألغراض  اخلدمة  هلذه  الكبرية  للحاجة 
حدائق  يف  ــات  ــزروع امل سقي  عــن  فــضــاًل  اليومي 
املؤسسات التعليمية فهي تعترب من اخلدمات االساسية 
التعليمية،  املؤسسات  مواقع  يف  توافرها  جيب  التي 

جدول )8(.

جدول )8( االستهالك اليومي من املياه يف الكليات األهلية لشهر 

كانون الثاني عام 2015م

موارد بديلة. لرتالشبكة الوطنية.م3الكليةت

500اهل البيت1

03000ابن حيان2

430الصفوة3

02000احلسن4

200الطف5

1135000املجموع

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية، 

لعام 2015م
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 يظهر من اجلدول توفر هذه اخلدمة يف )جامعة اهل 
البيت، وكلية الصفوة اجلامعة، وكلية الطف اجلامعة( 
حيان  وابــن  اجلامعة  )احلسني  كليتي  يف  تتوفر  وال 
اجلامعة( لبعدها عن املدينة وهي خارج نطاق التصميم 
األساس للمدينة وبعدها عن التجمعات السكانية يف 
املدينة، ولذلك فقد تم حفر آبار ارتوازية فيها لغرض 
يف  احلوضية  السيارات  واستخدام  املياه  عىل  احلصول 
كلية  البرشي يف  العذبة لغرض االستعامل  املياه  توفري 
اما كلية احلسني فهي متتلك وحدة  ابن حيان اجلامعة 

تصفية للمياه لغرض تنقية مياه البئر. 

اهلاتف: د. 

 ال تتوفر هذه اخلدمة يف مجيع الكليات األهلية يف 
تعد  امهية هذه اخلدمة حيث  الرغم من  املحافظة عىل 
املرافق  يف  توفرها  جيب  التي  االساسية  اخلدمات  من 
الطارئة  واحلاالت  التواصل  زيادة  اجل  من  التعليمية 
منظومات  الكليات  هذه  وتستعمل  حتدث،  قد  التي 
وتعتمد  التعليمية،  املؤسسة  داخــل  داخلية  هاتف 
اهلاتف  شبكة  عىل  اخلارجي  باملحيط  االتصال  عىل 

املحمول. 

املبحث الثاني

اآلثار احلضرية ملؤسسات التعليم اجلامعي 

يف حمافظة كربالء

البنية  يف  األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  اثرت 
يف  واضحًا  تأثريها  ويظهر  كربالء  ملدينة  احلرضية 

املحاور التالية: 

اجلامعي  التعليم  ملؤسسات  التخطيطي  االثر  اواًل/ 

األهلي على التصميم األساس للمدينة: 

يعنى  ختصص  انه  عىل  األساس  التصميم  يعرف   
بتوظيف واستخدام جمموعة من العلوم هبدف تطوير 
ان  يستطيع  بحيث  االنسان  مناسبة حلياة  بيئة حرضية 
عىل  ايضًا  ويعرف  واملعنوية)7(،  املادية  حاجاته  يشبع 
االبنية  استعامالت االرض ونوع  تنظيم  فن وعلم  انه 
بشكل  والنقل  املواصالت  وطــرق  صفاهتا  وحتديد 
والراحة  االقتصاد  من  عملية  درجــة  أعــىل  يضمن 

واجلامل للمدينة. 

يوضع املخطط األساس ملدة ترتاوح من )25-5( 
فيها  يبني  ان  للمخطط  يمكن  مدة  اطول  وهي  سنة 

تصوره ملراحل التطور املستقبلية يف أية مدينة.

بناءًا عىل ما تقدم، فان املدينة هي كيان مادي اصبح 
هلا خمطط يسري عليه من اجل توفري اكرب راحة للسكان 
إذ أصبح هلا خمططها األساس  داخل احليز احلرضي، 
الذي حيدد وظائفها وشكلها العمراين، وسمة أخرى 
تضاف اىل صفات املدينة العرصية أن ختطيطها مل يعد 
يف  كان  كام  الطابع  معامرية  مسألة  انه  عىل  اليه  ينظر 
النمط العضوي، بل أصبحت عملية يتجدد بموجبها 
وكثافتها  احلرضية  االرض  استعامالت  من  جزء  كل 

االستخدامية مستقباًل. 

رأسهم  وعىل  املخططني  جهود  بفضل  هذا  وتم   
ليس  اليوم  غايتهم  اصبحت  الذين  ــدن  امل خمططو 
وانام  فحسب،  للمدن  ــاس  األس املخططات  ــداد  اع
توفري  عىل  بقدرهتا  واتصافها  العمليه  الصفة  اكسبها 
مستوى يفوق احلد األدنى من النجاح ليصبح املخطط 
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نمو  عىل  السيطرة  او  لتوجيه  يوضع  خمططًا  االساس 
املستوطنة احلرضية بطريقة تستوعب التغري االجتامعي 
بام  واالقتصادي واحلضاري احلادث واملتوقع حدوثه 
حيقق نوعًا من التعايش السليم بني املجتمع احلرضي 
تأدية  املستوطنة يف  تلك  نجاح  واملستوطنة من خالل 
الكفاءة  من  االدنى  احلد  يتجاوز  بمستوى  وظائفها 

املطلوبة. 

هناك العديد من الدراسات اخلاصة توضع معايري 
هذه  ان  اذ  االسايس،  املخطط  الستعامالت  ختطيطية 
املعايري ختتلف من منطقة اىل أخرى وفقًا للمناخ والبيئة 

والعوامل االجتامعية.

    لذا فإن املخطط يستطيع التحكم يف معايري اي 
مدينة  ألية  التخطيطية  املعايري  ان  ختطيطية،  عملية 

تعتمد عوامل عدة حددت باآليت )8(:

منها . 1 ختتلف،  املدن  حجوم  ان  املدينة:  حجم 
الكبري واملتوسط، وان لكل حجم  الصغري ومنها 

معني معايري ختتلف عن االخرى.
التي . 2 األنشطة  به  ويقصد  االقتصادي:  االساس 

التخطيطية  الفعاليات  لتمويل  املدينة  تعتمدها 
أم  جتاري  أم  صناعي  اساس  ذات  أكانت  سواء 

سياحي أم ديني أم تعليمي.
اىل . 3 نسبًة  املدينة  موقع  ويشمل  اجلغرايف:  املوقع 

خالهلام  ومن  الطول  وخطوط  العرض  دوائر 
يمكن التعرف عىل املتطلبات املناخية للمدينة.

الذي . 4 املجتمع  مستوى  ويشمل  املجتمع:  نوع 
يشّكل املدينة من النواحي االقتصادية واالجتامعية 
قياس  تعني  املجتمع  نوع  دراسة  وان  والتجارية، 

حترض املجتمع.

  يضاف ملا سبق مبدأ توافر األرض وهذا العامل 5. 
األرض  استعامل  شكل  يف  مبارشًا  تأثريًا  يؤثر 
االرض  عن  االبتعاد  منها  قواعد  هناك  لذلك 
الصاحلة للزراعة، وتوفري املساحات املناسبة لكل 
استعامل من االستعامالت الن كل استعامل حيتاج 

مساحات من االرض ختتلف عن األخرى.  

حمافظة  يف  األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  ان   
كربالء كان هلا اثر يف التصميم االساس للمدينة حيث 
اثرت يف استعامالت االرض احلرضية يف املدينة بشكل 
واضح، عىل الرغم من ان ثالثًا منها هي خارج التصميم 
األساس للمدينة، خريطة )6( ويتضح من اخلريطة أن 
ثالثًا من مؤسسات التعليم اجلامعي األهيل يف حمافظة 
األساس  التصميم  خــارج  البحث  موضوع  كربالء 
االرض  استعامالت  مــن  غــريت  اهنــا  اال  للمدينة، 
االستعامالت  من  جمموعة  اليها  جذبت  اذ  احلرضية 
ألغراض  واالستعامالت  التجارية  كاالستعامالت 
من  يوضع  الذي  التخطيطي  اجلانب  عن  اما  النقل، 
الكليات األهلية يف املحافظة  قبل املختصني فلم حتَظ 
األســاس  التصميم  ضمن  التخطيط  من  نــوع  بــأي 
للمدينة، اذ مل يؤخذ بنظر االعتبار اي وجود ملواقعها 
او توفري اخلدمات الساندة هلا وعىل الرغم من وجود 
اثنتني منها ضمن حدود التصميم اال ان ملكية ارضها 
اجيار)كلية الطف اجلامعة وكلية الصفوة اجلامعة(، ومل 
نمو  توجيه  يف  املؤسسات  هذه  من  املخططون  يستفد 
املدينة بحسب املحاور التي تقع عليها، اذ تعد مواقع 
اجلامعات من اهم املحاور يف توسع املدن ومل ختصص 
عىل  التصميم  داخل  االرايض  من  مساحات  اية  هلا 
الرغم من امهية هذه املؤسسات يف تنشيط القطاعات 

املختلفة يف املدينة. 
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إن تناغم استعامالت االرض داخل املدينة من اهم 
العوامل التي تؤدي اىل نجاح املدينة عىل مستوى توفري 
الراحة للمواطنني وتسهيل سبل عيشهم، وذلك عىل 
ويشمل  ساكنا  وليس  متحرك  كيان  املدينة  ان  اعتبار 
جمموعة من القطاعات مثل القطاع االقتصادي وقطاع  
املؤسسات  هلذه  وملا  السكن...الخ،  وقطاع  اخلدمات 
للمدينة  املختلفة  القطاعات  تنشيط  يف  كبري  دور  من 
االستفادة  من  املدينة  متكن  بصورة  هبا  االهتامم  جيب 

القصوى منها. 

إن ترك عملية اختيار مواقع هذه املؤسسات بصورة 
للمدينة  االساس  التصميم  نجاح  عىل  يؤثر  عشوائية 
ألن هذه املؤسسات جتذب اليها او تغري من استعامالت 
االرض يف املناطق املحيطة مثل االستعامل التجاري ملا 
حتتاجه من بضائع ومستلزمات ختص الطلبة، وكذلك 
للطلبة  سكن  توفري  اىل  حتتاج  ألهنا  السكن  استعامل 

وخاصة الطلبة القادمني من حمافظات اخرى، وكذلك 
لوقوف  ساحات  تتوفر  ان  جيب  اذ  النقل  استعامل 
السيارات بالقرب منها، ان هذه املؤسسات قد غريت 

من استعامالت االرض يف املدينة.

ثانيًا/ اآلثار احلضرية:  

املدينة  يف  احلرضية  األرض  استعامالت  ترتبط 
إىل  واملخططني  باجلغرافيني  دفع  مما  السكان،  بحياة 
وتطور  املكاين  وتوزيعها  نسبها  حيث  من  دراستها، 
أدائها الوظيفي مما يضمن تطوير وحتسني نوعية احلياة 

لسكان املدينة.

من  تلبي  التي  الوظائف  من  بعدد  مدينة  تقوم كل 
خالهلا حاجات سكاهنا وسكان اقليمها، فاستعامالت 
التي  الوظائف  من  جمموعة  هي  احلرضية  االرض 
يامرسها االنسان عىل ارض املدينة، وان كل وظيفة من 

خريطة )6( موقع مؤسسات التعليم اجلامعي األهلي يف حمافظة كربالء بالنسبة للمخطط األساس ملدينة كربالء

املصدر: من عمل الباحثن، باالعتامد عىل خريطة التصميم االساس ملدينة كرباء لعام 2012م
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املدينة،  ارض  من  معينة  مساحة  حتتل  الوظائف  هذه 
لذا ترتبط استعامالت االرض وتوزيعها داخل املدينة 

بالوظائف التي تقدمها تلك املدينة)9(.

لقد تعرضت استعامالت األرض يف منطقة الدراسة 
األخــرى  ــدن  امل يف  كام  وتوسع  تطور  عمليات  إىل 
والطرد  اجلذب  قوى  التطورات  هبذه  حتكمت  وقد 
الوظيفي، وهو ما يؤثر يف النهاية يف نوعية استعامالت 

األرض فيها ومن ثم مالءمتها املكانية. 

استعامالت  مــن  عـــددًا  الــدراســة  منطقة  وتضم 
وسكان  سكاهنا  هبــا  ختــدم  التي  احلــرضيــة  االرض 
امهية  االســتــعــامالت  وهلــذه  ــا،  هل ــاورة  ــج امل املناطق 
باالستعامل  االستعامالت  هذه  وتتمثل  تأثري  وجمال 
واستعامل  واإلداري  والصناعي  والتجاري  السكني 
بمجموعها  تشكل  التي  اخلدمي  واالستعامل  النقل 

البنيةالوظيفية للمدينة. 

هذه  جمموع  يشغلها  التي  املساحة  بلغت  فقد 
1997م،  لعام  هــكــتــارًا   )4084( االســتــعــامالت 
2007م،  لعام  هكتارات   )6000.3( اىل  وارتفعت 
ثم ارتفعت اىل )6849.7( هكتارًا لعام 2011م)10(.

مدينة  يف  احلرضية  االرض  استعامالت  تأثرت 
كربالء  بوجود مؤسسات التعليم اجلامعي األهيل، اذ 
يف  احلرضية  املراكز  من  غريها  من  اكثر  املدينة  تأثرت 
كذلك  منها،  املؤسسات  هذه  مواقع  لقرب  املحافظة 
اهل  جامعة  لوقوع  نتيجة  هبا  احلر  ناحية  مركز  تأثر 

البيت فيها كذلك قرب كلية الصفوة اجلامعة منها.

نتيجة  ــعــامالت  االســت مــن  جمموعة  تــغــريت  اذ 
خدمات  من  حتتاجه  ما  لتوفري  املؤسسات  هذه  لتأثري 

هلذه  املناسب  املوقع  اختيار  عدم  وبسبب  وحاجات. 
االرض  استعامالت  تغريًا  عملية  اصبحت  الكليات 
واسعًا  تغريًا  املبارشة  املالحظة  اظهرت  اذ  عشوائية، 
يف  تعليم  استعامل  اىل  زراعي  من  االرض  الستعامل 
يف  األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  مواقع  عموم 
هلذه  التابعة  األرض  مساحات  مجيع  كون  املحافظة 
اغراض  اىل  حولت  زراعية  اراٍض  هي  املؤسسات 
اىل  الــزراعــي  االستعامل  تغري  كام  كالتعليم  اخــرى 
استعامل نقل واستعامل جتاري يف كل من جامعة اهل 
انترشت جمموعة من  اذ  البيت وكلية الصفوة اجلامعة 
املحال التجارية وساحات الوقوف واملطاعم بالقرب 

من املؤسستني، جدول )9(.

الزراعية  االرايض  مساحة  ان  اجلدول  من  يتضح 
التعليم اجلامعي األهيل  بتأثري مؤسسات  التي تغريت 
النسبة  وكانت  دونــاًم،   )69.1( بلغت  املحافظة  يف 
االرايض  نسبة  بلغت  اذ  التعليم  الستعامل  االكــرب 
الزراعية التي حتولت اىل استعامل تعليمي )٪89.5( 

واملتمثلة بمساحة هذه املؤسسات.

كام نالحظ من اجلدول تغري االستعامل الزراعي اىل 
استعامل جتاري بلغت نسبته )4.3٪( متمثاًل باملحال 
البيت  اهل  جامعة  من  بالقرب  واملطاعم  التجارية 
كذلك ظهر استعامل جتاري بدل االستعامل الزراعي، 
انترشت  اذ  اجلامعة  الصفوة  كلية  من  بالقرب  ايضًا 
جمموعة من املطاعم واملقاهي بالقرب من الكلية، اما 
منها  بالقرب  جتاري  استعامل  يظهر  فلم  الكليات  بقة 

صورة )1(.

يتضح من اجلدول  تغري االستعامل من زراعي اىل 
بساحة  متمثاًل   )٪6.2( بلغت  وبنسبة  نقل  استعامل 
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جدول )9( مساحة االستعمال الزراعي الذي تغي بتأثي مؤسسات التعليم اجلامعي األهلي يف حمافظة كربالء لعام 2015م

املنطقة
التعليم/ 

دونم
٪

التجاري/ 
دونم

٪
النقل/ 

دونم
٪املجموع٪

45.722.822.8811.6اهل البيت

5072.30011.45173.8ابن حيان

2.8411.40.81.14.66.6الصفوه

45.7000045.8احلسن

11.4000.50.71.52.2الطف

61.889.534.34.36.269.1100املجموع

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية، لعام 2015 م

صورة )1( مطعم وكويف شوب بالقرب من كلية الصفوة اجلامعة

املصدر الباحث بتأريخ:2015/1/27م
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البيت  اهل  جامعة  من  بالقرب  للسيارات   وقــوف 
وكلية الصفوة اجلامعة، فضاًل عن كلية الطف اجلامعة 
اهلندسية  احلسني  كلية  اما  اجلامعة،  حيان  ابن  وكلية 

اجلامعة فلم يظهر استعامل نقل بالقرب منها. 

يف  األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  اثرت  كام 
املحافظة عىل نمط البناء اذ تغري نمط البناء من سكن 
ألرسة واحدة  اىل سكن متعدد االدوار عىل شكل شقق 
تؤجر للطلبة يف احياء العامل وسيف سعد واملعملجي 
املؤسسات صورة  بالقرب من مواقع هذه  تقع  والتي 

.)2(

لعدم  كنتيجة  جاء  االرض  استعامالت  تغري  ان 
يــراِع  فلم  املؤسسات  هلــذه  املناسب  املوقع  اختيار 
التصميم االساس للمدينة مواقع هذه املؤسسات ومل 
واستعامالت  مرافقة  خدمات  من  اليه  حتتاج  ما  يوفر 

بالقرب من مواقع هذه  ارض حرضية جيب ان تتوفر 
املؤسسات للقيام بدورها بفعالية.

عشوائية  بصورة  االستعامالت  تغري  عملية  ان 
هذه  ان  عن  فضاًل  للمدينة  البرصي  املشهد  تشوه 
االســاس  التصميم  ضمن  موضوعة  االستعامالت 
يعني جتاوزًا عىل  للمدينة وفق خطط مسبقة وتغريها 
التصميم االساس للمدينة وبالتايل سوف يكون هناك 
نوع من عدم االنسجام بني االستعامالت داخل املدينة 
جيب  ذلك  وعىل  للمدينة،  مناسب  غري  مؤرش  وهو 
االستعامالت  توفري  اجل  من  املناسبة  اخلطط  وضع 

التي تتالءم مع ما حتتاجه هذه املؤسسات. 

التعليم  ملؤسسات  إن  الــقــول:  يمكن  ــريًا  واخـ
اجلامعي األهيل دورًا كبريًا يف تطور املدينة حرضيًا اذ 
اليها  جذبت  حيث  االستعامالت  من  جمموعة  غريت 
املحال  مثل  التجاري  االستعامل  مظاهر  من  جمموعة 

صورة )2( مبنى متعدد االدوار مؤجر للطلبة يف حي سيف سعد الواقع يف مدينة كربالء عام 2015م

املصدر الباحث بتأريخ: 2015/4/3م
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نوع  من  غريت  كذلك  واملقاهي  واملطاعم  التجارية 
اىل  واحدة  ألرسة  سكن  من  السائد  والطراز  املساكن 
سكن متعدد االدوار كذلك استعامل النقل من خالل 

ساحات وقوف السيارات.

كام ال يغفل الدور الكبري الذي يمكن ان تلعبه هذه 
للمدينة  احلرضي  النمو  توجيه  عملية  يف  املؤسسات 
اجلامعية  املدن  تعد  اذ  مهمه،  حرضية  نوى  باعتبارها 
اإلفادة  يمكن  التي  احلرضية  النوى  اهم  من  واحدة 

منها يف عملية توجيه نمو املدينة مستقباًل. 

ثالثًا/ اآلثار االجتماعية: 

ان للتعليم دورًا كبريًا يف تغري املجتمعات من خالل 
ما يقوم به من تغيري يف نمط التفكري السائد لدى افراد 
للمجتمع  الثقايف  املستوى  برفع  ذلك  ويتم  املجتمع 
به  يقوم  ما  مع  املجتمع،  ختدم  التي  األفكار  وبلورة 
املجتمع  قيم  عىل  احلفاظ  يف  كبري  دور  من  التعليم 

االصيلة واالرث احلضاري له.

كام ان للجامعة دورًا كبريًا يف احداث تغري اجتامعي 
يف املدينة كمؤسسة حضارية تضم الرشحية االجتامعية 
يف  التأثري  عىل  القدرة  متتلك  التي  والواعية  املثقفة 
املجتمع باعتبارها مصدر اشعاع يؤثر اجيابيًا يف جمتمع 
التي  والسلوك  والطبائع  العادات  من  هلا  اذ  املدينة، 

تؤدي اىل احداث تغيري يف البنية االجتامعية للمدينة.  

قدرة  من  يزيد  اجلامعي  احلرم  يف  السائد  املناخ  ان 
االفراد عىل تبادل االفكار واخلربات وتقبل اآلخر فهو 
الذين  االفراد  من  جمموعة  يضم  منفتح  مثقف  جمتمع 
هذا  إن  خمتلفة  وثقافات  متنوعة  بيئات  من  ينحدرون 
االختالط  داخل احلرم اجلامعي يزيد من تقبل األفكار 

افراد ذوو خربة وافق  ينتج عنه  الذي  املختلفة، األمر 
قادرين عىل حتمل عبء  بإرادة قوية  واسع متسلحني 

بناء املجتمع وتطوره.

نتجت  التي  اآلثار  من  جمموعة  نجمل  ان  ويمكن 
األهيل  اجلامعي  التعليم  مؤسسات  استحداث  عن 
فرصة  اتاحت  املؤسسات  هذه  إن  كربالء،  حمافظة  يف 
يف  يرغبون  الذين  الطلبة  من  لكثري  العاٍل  التعليم 
املؤسسات  تعليم عاٍل حيث تضم هذه  احلصول عىل 
كبرية  فرصه  اتاحت  اهنا  كام  وطالبة  طالبًا   )6393(
للمرأة يف اكامل الدراسة ويظهر ذلك من نسبة االناث 
االناث  نسبة  تبلغ  حيث  املؤسسات  هذه  طلبة  من 
بلغ عدد  قد  املؤسسات  ان هذه  فيها )35.5٪(، كام 
خرجييها )4096( فردًا حاملني لشهادة البكالوريوس 
اللتان  ومها  فقط  ملؤسستني  العدد  هذا  ان  العلم  مع 
خرجتا طلبة ومها جامعة اهل البيت بواقع )3455( 
العدد  هذا  من  املتخرجات  االناث  عدد  وبلغ  خرجيًا 
خرجيًا   )641( احلسني  وكلية  متخرجة   )623(
متخرجه   )201( العدد  هذا  من  االنــاث  عدد  وبلغ 
تأريخ   عامل  هو  اخلرجيني  عدد  يف  املؤثر  العامل  ان 
تأسيس املؤسسة بطبيعة احلال فاملؤسسات احلديثة يف 
املحافظة مل خترج اية دفعة، ان عدد االناث املتخرجات 
كبرية  فرصة  توفري  عــىل  مــؤرش  الكليات  هــذه  مــن 
ربات  وخاصة  عمل  فرصة  عىل  احلصول  يف  لإلناث 
البيوت الالئي جيدن صعوبة يف الدراسة يف املؤسسات 
الالئي وجدن  االناث  احلكومية، فضاًل عن عدد من 
الكليات  هذه  يف  الدراسة  أن  يرون  امورهن  اولياء 
املحافظة  عن  بعيدة  جامعات  يف  الدراسة  من  انسب 

نتيجة الوضع األمني يف العراق.
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كام اتاحت الكليات األهلية فرصة الدراسة للطلبة 
الذين جتاوزت اعامرهم السن املسموح به يف الدراسة 
يف اجلامعات احلكومية ويشكلون ما نسبته )2٪( من 

جمموع عدد الطلبة يف الكليات األهلية يف املحافظة.  

وهنا تظهر مشكلة اجتامعية واقتصادية ذات خماطر 
كبرية عىل املجتمع اذ تعاين رشحية اخلرجيني من مشكلة 
مع  تتناسب  مناسبة  عمل  فرصة  عىل  احلصول  عدم 
املجتمع  عىل  سلبًا  ينعكس  مما  وخرباهتم  شهاداهتم 
تستثمر  أن  ممكن  وخربات  طاقات  ضياع  اىل  وتؤرش 
يف دفع عجلة االقتصاد يف البلد اىل األمام ولكن واقع 
احلال يشري اىل عدم توافق خمرجات التعليم العايل مع 
سوق العمل مما يزيد من نسبة البطالة وخاصة اخلرجيني 
منهم مما ولد حالة عن عدم الرضا لدى الكثريين منهم.

ومن الواضح أن زيادة عدد افراد املجتمع املثقفني 
يزيد من قابلية املجتمع عىل التطور ويزيد من تفاعله 
مع متطلبات العرص واإلستجابة للتغريات التي تطرأ 
عليه بني فرتة واخرى إن املجتمع املثقف الواعي يكون 
اكثر فاعلية من املجتمع املتخلف الذي تنترش فيه االمية 

واجلهل ويف مجيع جوانب احلياة االخرى.  

خامسًا/ اآلثار االقتصادية: 

التطور  مع  دورهــا  ويتعزز  اجلامعة  امهية  تتزايد 
احلضاري ومع متطلبات توفري الكوادر املتخصصة يف 
احلياة احلارضة التي تشكل األساس الذي تقوم عليه 
مناحي احلياة املختلفة سواء يف الصناعة او الزراعة يف 
البناء او النقل او التجارة والتعليم وادارة املؤسسات، 
بقطاع  آخــر  بعد  يــومــًا  يتزايد  االهــتــامم  ــدأ  ب لذلك 
خصوصًا  اجلامعي  التعليم  وبقطاع  عمومًا  التعليم 

ابواب  بابًا من  اصبح  بل  بالذات  االقتصاديني  ولدى 
االقتصاد، عرف باسم )اقتصاديات التعليم(. 

ان الدور الذي يأخذه قطاع التعليم اجلامعي يف هتيئة 
االيدي العاملة املؤهلة واخلبرية الالزمة لتسيري عجلة 
التنمية االقتصادية يربز من خالل إعداد االخصائيني 
التعليم  قطاع  فإن  لذلك  املهرة،  والعامل  والفنيني 
البرشية  الطاقات  ــداد  إع بمهمة  يضطلع  اجلامعي 

املؤهلة لتدير عجلة التنمية واالقتصاد يف البلد. 

تكوين  أن  اىل  الصدد  هذا  يف  )هاربسون(  ويشري 
الكفاءات العليا هو املفتاح الذهبي للنمو االقتصادي 
يف البلدان املختلفة ويف البلدان السائرة يف طريق النمو. 

اجلامعات  امهية  فيه  تربز  الذي  اآلخر  اجلانب  اما 
التي  فيأيت من الدور الذي تلعبه يف تأثريها عىل املدن 
الفعاليات  تركز  عىل  تعمل  اذ  فيها  مواقعها  ترتكز 
االقتصادية املختلفة، فهي متثل مراكز جذب ملا توفره 
من فرص عمل، فضاًل عن عدد الطلبة الذين يعدون 

قوى حمركة لسوق املدينة)11(.

التعليم من دور مبارش يف رفع  فضاًل عن ما يلعبه 
طردية  عالقة  هناك  اذ  للسكان   املعايش  املستوى 
عاجلت  وقد  التعليم،  ومستوى  الدخل  مستوى  بني 
امريكية  ــة  دراس منها  العالقة  هــذه  كثريه  ــات  دراس

استطاعت ان خترج بالنتائج اآلتية)12(: 

خريج . 1 دخل  عىل  اجلامعة  خريج  دخل  يزيد 
الثانوية. 

نوع . 2 حسب  العايل  التعليم  خريج  دخل  خيتلف 
االختصاص ومستوى التعليم.
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ملؤسسات  االقتصادية  اآلثــار  نجمل  ان  ويمكن 
التعليم اجلامعي اآلهيل يف حمافظة كربالء باآليت: 

االيدي العاملة: . 1

ترتبط مؤسسات التعليم اجلامعي كام هو معروف 
املختلفة  االقتصادية  القطاعات  بتنشيط  وثيقًا  ارتباطًا 
من  كبرية  بأعداد  القطاعات  هذه  تزويد  طريق  عن 
هذه  فتعمل  واملتخصصة،  املدربة  العاملة  االيــدي 
القطاعات  االنتاج يف خمتلف  االعداد عىل رفع كفاءة 

االقتصادية، فضاًل عن دورها املبارش يف: 

هذه  توفره  ما  خالل  من  العاملة  االيدي  تشغيل 
الشابة  للفئات  متاحة  عمل  فرص  من  املؤسسات 
وكذلك  العامل  او  املوظفني  او  كالتدريسيني  املنتجة، 
املؤسسة  داخــل  مشاريع  من  توفره  ما  او  الفنيني، 
ومكاتب  املختلفة  واملتاجر  الطالبية  كــالــنــوادي 

االستنساخ وغريها. 

فرص  زيــادة  عىل  ايضا  املؤسسات  هذه  تؤثر  كام 
بيئة املؤسسة من  العمل يف املدينة من خالل ما توفره 
املكتبات  مثل  اخــرى  ملهن  كبري  دور  لتنامي  فرص 
كذلك  املتنوعة،  التجارية  واملحالت  البقالة  وحمالت 
الرياضية  االلــعــاب  وصـــاالت  واملقاهي  املطاعم 

ومقاهي االنرتنت وغريها. 

خالل  من  عمل  فــرص  من  توفره  ما  عن  فضاًل 
 )522( عددهم  بلغ  اذ  العاملة  لأليدي  استخدامها 
وموظفني  تدريسية  هيئة  اعضاء  شكل  عىل  فــردًا، 
هذه  يف  العاملني  أعداد   )10( جدول  وفنيني،  وعامل 

املؤسسات. 

جدول )10(  توزيع العاملني يف مؤسسات التعليم اجلامعي األهلي 

يف حمافظة كربالء لعام 2015م

املؤسسة
اهليأة 

التدريسية
املجموعاملوظفون

10657163اهل البيت

5869127ابن حيان

7434108الصفوة

613192احلسن

24832الطف

323199522املجموع الكيل

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية، 

2015م.

األساس االقتصادي للخدمة:. 2
انشاء اجلامعات داخل املدن يعد من االسباب  ان 
الرئيسة التي تؤدي اىل تنشيط احلركة االقتصادية فيها 
كام هو معروف، وذلك ألن هذه املؤسسات تسهم يف 
زيادة فرص العمل من خالل استخدامها ألعداد كبرية 
من األيدي العاملة والتي تتمثل بالدريسيني واملوظفني 
والعامل والفنيني العاملني يف هذه املؤسسات، وهؤآلء 
االستهالكية  السلع  اىل  حيتاجون  الطلبة   عن  فضاًل 
وخدمات السكن واإلقامة، ان زيادة الطلب عىل السلع 
واخلدمات يؤدي اىل تنشيط القطاعات االقتصادية يف 
املدن التي ترتكز فيها املؤسسات اجلامعية مما جيعل من 
هذه املدن مراكز للجذب السكاين، الذي ينعكس عىل 
الذي  االمر  للمدينة،  االقتصادية  القطاعات  تنشيط 
يؤدي اىل نمو املدينة وانتعاشها اقتصاديًا واجتامعيًا)13(.
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وقد تم التعرف القوه االقتصادية لطلبة مؤسسات 
خالل  من  كربالء  حمافظة  يف  االهيل  اجلامعي  التعليم 
عن  املحافظة  خــارج  من  الوافدين  الطلبة  استبيان 
مقدار  عىل   الوقوف  اجل  من  هلم   الشهري  االنفاق 
ان  وجد  حيث  املؤسسات  هلذه  االقتصادي  النشاط 
الكليات االهلية خالل شهر  انفاق الطالب يف  معدل 
واحد يرتاوح بني )350 - 900( الف دينار عراقي. 

يعزى ارتفاع االنفاق للطلبة اىل ارتفاع قيم االجيار 
ملدة شهر  السكنية  الشقة  اجيار  يرتاوح  اذ  املحافظة  يف 
ان  عراقي،  دينار  الــف   )600-  425( بني  واحــد 
معدل االنفاق الكبري نسبيًا للطلبة الوافدين من خارج 

املحافظة يزيد من النشاط االقتصادي يف املحافظة. 

كام تلعب هذه املؤسسات دورًا يف تنمية اقتصاديات 
بالقرب  االرايض  اسعار  قيم  رفع  خالل  من  املدينة 
منها، نتيجة جلذهبا جمموعة من االستعامالت احلرضية، 

جدول )11(. 

جدول )11( قيمة سعر االرض قبل وبعد استحداث الكليات 

األهلية يف حمافظة كربالء

املوقع
القيمة قبل 

استحداث الكلية 
م2/الف

القيمة بعد 
استحداث الكلية 

م2/الف

60200جامعة اهل البيت

400900الصفوة

210ابن حيان

210احلسن

100400الطف

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل املقابات الشخصية مع 
بتأريخ،  مدينة كرباء،  العقار يف  بعض اصحاب مكاتب جتارة 

2015/5/25م

يتضح من اجلدول ان الكليات االهلية يف املحافظة قد 
عملت عىل رفع قيمة سعر االرض يف املناطق القريبة منها 
حيث  البيت  اهل  جامعة  منطقة  يف  اقصاها  بلغت  والتي 
قبل  دينار  الف  من60  الواحد  املربع  املرت  قيمة  ارتفعت 
استحداث  بعد  دينار  الف   200 اىل  اجلامعة  استحداث 
املرت  قيمة  ارتفعت  حيث  الصفوة  كلية  يف  كذلك  اجلامعة 
املربع الواحد من )400 - 900( الف دينار ويعزى ذلك 
اليها  جذبت  حرضية  نويات  الكليات  هذه  كون  اىل 
كلية  عن  فضاًل  االخرى،  االستعامالت  من  جمموعة 
الواحد  املربع  املرت  سعر  ارتفع  التي  اجلامعة  الطف 
ويعزى  دينار  الف   )400  - منها من )100  بالقرب 
ذلك اىل استحداث الكلية فضاًل عن ان موقعها ضمن 
اما  املدينة.  يف  احلرضي  التوسع  حماور  من  مهم  حمور 
عن كليات احلسني وابن حيان فقد ارتفعت قيمة املرت 
ارتفاع  وهو  دينار  الف   )10  -2( من  الواحد  املربع 
الكليات  هذه  بمواقع  املحيطة  البيئة  ان  كون  طفيف 
اليها  جتذب  ومل  اخلدمات  اىل  تفتقر  صحراوية  بيئة 
الصحراوية  للبيئة  نتيجة  حرضية  ارض  استعامالت 

فضاًل عن عدم توفر اخلدمات.   

اجلامعي  التعليم  خلدمات  الوظيفي  االقليم   .3
االهيل يف حمافظة كرباء:

ما  عىل  اإلقليم  يف  الوظيفي  املدينة  دور  يقترص  ال 
تقدمه من خدمات، بل يشمل تأثريها عىل استخدامات 
األرض يف النطاقات املحيطة هبا وما يرد إليها من سلع 
مسافات  عنها  تبعد  أقاليم  من  ومنتجات  وخدمات 
تغطي  التي  املتنوعة  خدماهتا  تقدم  ما  وعادة  خمتلفة، 
هبا حيزها العمراين وتتوسع تدرجييًا يف تقديم خدماهتا 
املدينة  وأمهية  قيمة  وتتحدد  املجاورة  األقاليم  إىل 
من  املقدمة  واخلدمات  الوظائف  وأنواع  ألعداد  تبعًا 
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تغطيه من جهة  الذي  اجلغرايف  املجال  جهة وبحسب 
الوظيفي  اإلقليم  عىل  الرتكيز  ينبغي  هنا  أخــرى)14(. 
ودوره يف نفوذ اخلدمات التعليمية يف منطقة الدراسة، 
يشمل  الــذي  احليز  هو  الوظيفي  باإلقليم  ويقصد 
الوظيفي  االرتباط  ذلك  نوع  توضح  جغرافية  منطقة 
حتديده  ويتم  واحلــرض  الريف  مناطق  بني  املوجود 
كام  املجاورة،  واملدن  الرئيسية  املدينة  وظيفة  بحسب 
يتم بموجبها حتديد اإلقليم  التي  الوظيفية  العالقة  ان 
الوظيفي تستند إىل متغريات اقتصادية واجتامعية قائمة 

تقترص  مل   .)15( اليومية  والرحلة  العمل  تدفقات  عىل 
كربالء  حمافظة  يف  االهيل  اجلامعي  التعليم  خدمات 
سكان  اىل  خدماهتا  امتدت  بل  فحسب،  سكاهنا  عىل 
الدراسة  أكدته  ما  العراقية االخرى وهذا  املحافظات 
امليدانية التي اجراها الباحث هلذه املؤسسات ومعرفة 
البعد االقليمي خلدمتها من خالل التعرف عىل اعداد 
يسكنون  والذين  خدماهتا  من  املستفيدين  الطلبة 

حمافظات اخرى جدول )12(.

جدول )12(  عدد الطلبة الوافدين اىل حمافظة كربالء للدراسة يف الكليات االهلية عام 2015م

املحافظة
الطفاحلسنالصفوةابن حياناهل البيت

٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد٪العدد
280399124397.283764.874398.521298.7كربالء
0030.2171.30000بغداد

00151.1634.840.500النجف
170.6120.91037.870.931.3بابل

0020.1463.50000القادسية
0030.2493.70000ذي قار
80.230.2473.60000ميسان
80.200322.410.100املثنى
0000151.10000نينوى

0010.07211.60000صالح الدين
0010.07151.10000دياىل

00001410000واسط
000020.10000السليامنية
0000120.90000كركوك
000010.070000االنبار
0000302.30000البرصة

331402.846735.2121.531.3جمموع الطلبة الوافدين

283610012831001304100755100215100املجموع الكيل

املصدر: من عمل الباحثن باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية، لعام 2015م
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ويتضح من اجلدول أعاله ان كلية الصفوة اجلامعة 
يف  املحافظة  يف  األهلية  الكليات  مقدمة  يف   جــاءت 
اتساع اقليمها الوظيفي اذ شمل مجيع حمافظات العراق 
وبلغت   ،)7( خريطة  ودهــوك،  اربيل  حمافظتي  عدا 
املحافظة  خارج  من  فيها  الدارسني  الطلبة  عدد  نسبة 
السبب  ويعزى  الطلبة،  عدد  جمموع  من   )٪35.2(

عن  فضاًل  فيها،  املتوفرة  االختصاصات  اىل  ذلك  يف 
انخفاض االجور الدراسية وخاصة يف االقسام الطبية 

مقارنة مع غريها من الكليات األخرى.

اما كلية ابن حيان اجلامعة فجاءت يف املرتبة الثانية 
بني الكليات األهلية يف املحافظة التي استقبلت طالبًا 
من خارج املحافظة وبلغت نسبتهم )2.8٪( ويعزى 

خريطة )7( االقليم الوظيفي لكلية الصفوة اجلامعة لعام 2015م

الباحثن باالعتامد عىل بيانات الدراسة امليدانية، لعام 2015م، ومجهورية العراق، وزارة املوارد املائية، املديرية العامة    املصدر: من عمل 
للمساحة، قسم انتاج  اخلرائط، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 1:1000000 لعام 2007م
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هي  التي  الكلية  يف  املتوفرة  األقسام  طبيعة  اىل  ذلك 
املناسب  موقعها  كذلك  طبية  ختصصات  بمجملها 
بالنسبة لطلبة املحافظات املجاورة وخصوصُا حمافظتي 
النجف وبابل اللتني بلغت نسبة عدد الطلبة القادمني 
منهام )1.1٪و0.9٪( عىل التوايل وهي اعىل النسب 
بني  طلبة املحافظات األخرى، فضاًل عن توفر اقسام 
اقليمها   شمل  كام  الكلية،  داخل  للطالبات  داخلية 
ميسان،  قار،  ذي  القادسية،  )بغداد،  حمافظات  ايضًا  

السبب  ويعزى   ،)8( خريطة  دياىل(،  الدين،  صالح 
الطبية  االختصاصات  اىل  الوظيفي  اقليمها  اتساع  يف 

املتوفرة فيها ألهنا اختصاصات مناسبة لسوق العمل.

كام شمل االقليم الوظيفي لكلية احلسني اهلندسية 
اجلامعة حمافظات )بابل، النجف، املثنى(  وبلغت نسبة 
 ٪0.9( املحافظات  هذه  من  الوافدين  الطلبة  عدد 
يف  السبب  ويعزى  التوايل،  عىل  و٪0.1(  و٪0.5 
ارتفاع نسبة الطلبة ملحافظتي بابل والنجف يف الكلية 

خريطة )8( االقليم الوظيفي لكلية ابن حيان اجلامعة لعام 2015م

العامة  املديرية  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  ومجهورية  2015م،  لعام  امليدانية،  الدراسة  بيانات  عىل  باالعتامد  الباحثن  عمل  من  املصدر: 

للمساحة، قسم انتاج  اخلرائط، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 1:1000000 لعام 2007م
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الرئيس  الطريق  عىل  لوقوعها  هلا  اجلغرايف  املوقع  اىل 
من  ايضًا  قريب  وهو  والنجف  كربالء  بني  الرابط 
الطريق الرابط بني كربالء وحمافظة بابل خريطة )9(. 

اجلامعة  الطف  لكلية  الوظيفي  االقليم  عن  اما 
بابل  حمافظة  وهي  واحــدة  حمافظة  سوى  يشمل  فلم 
اىل  ذلك  يف  السبب  ويعزى   )1.3( نسبتهم  وبلغت 
ونواحي  اقضية  من  القريب  وموقعها  الكلية  حداثة 

شامل حمافظة بابل لوقوعها عىل الطريق الرئيس الذي 
ناحية  اىل  ومنه  املسيب  بقضاء  كربالء  مدينة  يربط 
احلصوة  وقرية  الصخر  جرف  وناحية  االسكندرية 

عن  فضاًل   ،)10( خريطة  بابل،  ملحافظة  التابعة 
االختصاصات املتوفرة يف الكلية التي ال تتمتع بطلب 

كبري يف سوق العمل.

اما جامعة اهل البيت فقد بلغت نسبة عدد الطلبة 

خريطة )9( االقليم الوظيفي لكلية احلسني اهلندسية اجلامعة لعام 2015م

العامة  املديرية  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  ومجهورية  2015م،  لعام  امليدانية،  الدراسة  بيانات  عىل  باالعتامد  الباحثن  عمل  من  املصدر: 

للمساحة، قسم انتاج  اخلرائط، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 1:1000000 لعام 2007م
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الوافدين للدراسة فيها من خارج املحافظة )1٪( من 
ذلك  يف  السبب  ويعزى  فيها،  الدارسني  الطلبة  عدد 
اهنا  اذ  اجلامعة  يف  املتوفرة  االختصاصات  طبيعة  اىل 
عىل  الطلبة  تشجع  ال  انسانية  اختصاصات  بمجملها 
قطع مسافات طويلة لغرض الدراسة فيها، فضاًل عن 
موقعها اجلغرايف البعيد نسبيًا عن املحافظات املجاورة 
ملحافظة كربالء اذ تقع شامل املدينة وبعيدة عن الطرق 
الرئيسة التي تربط مدينة كربالء باملحافظات االخرى، 

نسبة  بلغت  و  بابل  حمافظة  الوظيفي  اقليمها  وشمل 
عدد الطلبة منها )0.6٪( وهي اعىل نسبة من الطلبة 
من خارج املحافظة ويعزى السبب يف ذلك وقوعها اىل 
الشامل من مدينة كربالء وبالتايل تكون قريبة من اقضية 
ونواحي شامل حمافظة بابل، كام شمل اقليمها الوظيفي 
حمافظتي ميسان واملثنى وبلغت نسبتهم )0.2٪( لكل 

منهام، خريطة )11(.

خريطة )10( االقليم الوظيفي لكلية الطف اجلامعة لعام 2015م

العامة  املديرية  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  ومجهورية  2015م،  لعام  امليدانية،  الدراسة  بيانات  عىل  باالعتامد  الباحثن  عمل  من  املصدر: 

للمساحة، قسم انتاج  اخلرائط، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 1:1000000 لعام 2007م
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عىل ذلك فإن املحافظة متتلك اقليام تعليميًا يربطها 
ذلك  ويظهر  العراقي،  النسيج  ببقية  واجتامعيًا  ثقافيًا 
املحافظات  بقية  من  اليها  الوافدين  الطلبة  عدد  من 

العراقية للدراسة يف هذا النوع من التعليم.

االستنتاجات

يمكن  االستنتاجات  من  عدد  اىل  البحث  خلص 
إمجاهلا بام يأيت: 

حمافظة . 1 يف  األهلية  الكليات  استحداث  تزايد 

العام 2003م وما رافقه  بعد  كربالء بشكل كبري 
من تطورات اقتصادية واجتامعية خمتلفة. 

تتوزع هذه املؤسسات يف جهات وحماور خمتلفة من . 2
املدينة بحسب العوامل املؤثرة يف توزيعها املكاين. 

التوزيع . 3 يلعب عامل سعر األرض دورًا كبريًا يف 
فرص  توفري  عن  فضاًل  املؤسسات  هلذه  املكاين 

العمل.
من . 4 املدينة  عىل  حرضيًا  املؤسسات  هذه  أثرت 

خالل تغيري استعامالت االرض احلرضية وجذب 

العامة  املديرية  املائية،  املوارد  وزارة  العراق،  ومجهورية  2015م،  لعام  امليدانية،  الدراسة  بيانات  عىل  باالعتامد  الباحثن  عمل  من  املصدر: 

للمساحة، قسم انتاج  اخلرائط، خريطة العراق اإلدارية بمقياس 1:1000000 لعام 2007م

خريطة )11( االقليم الوظيفي جلامعة اهل البيت لعام 2015م
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استعامالت اخرى.
تلعب هذه املؤسسات دورًا اقتصاديًا كبريًا يف مدينة . 5

كربالء اذ حترك اقتصاديات املدينة املختلفة فضاًل 
عن توفريها لفرص عمل لعدد من االشخاص. 

تعليم . 6 فرص  توفري  يف  املؤسسات  هذه  ساعدت 
يف  فرصة  عىل  حيصلوا  مل  الذين  الطلبة  من  لعدد 
التعليم  توفري فرص  التعليم احلكومي فضاًل عن 
لإلناث اذ كانت نسبة الطلبة من االناث فيها نسبة 

كبرية. 

التوصيات

رضورة استثامر املخططني ملواقع هذه املؤسسات . 1
ألهنا متثل حماور توسع ممكنة للمدينة.

ملا . 2 املجال  هذا  يف  االستثامر  تشجيع  عىل  العمل 
يوفره من قوٍة حمركة ملختلف اقتصاديات املدينة.
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Abstract

Representing religious tourism, one of the most important humanitarian requirements as a sub-
ject of vital occupies a unique place in the hearts of people and cares satiation of religious and 
spiritual needs, as well as the exceptional importance in that it Based essential to activate tourism 
movement of internal and external expatriate.oamthel great importance in increasing the number 
of tourists to religious sites, and thus lead to the evolution and development of the cities where the 
tourists exist. Since the primary function of the city of Karbala is the religious tourism, which is 
permanent the popularity by visitors heading for the tomb of Hussein and his brother Abbas peace 
be upon them which are located in the old center of the city to make Karbala important religious 
cities because the Covenant is renewed the allegiance Lal House of prophecy and of them inspired 
by the determination and through requesting intercession and to draw closer to God and affection 
for His Messenger, peace be upon him and his family as well as that it is a tourist Ukhaydir the fort 
and caves Tar and Razaza oasis Ain al-Tamur Indian Castle and the site Alaqbar Palace Shimon 
archaeological and other city facilities. It is also rich in agricultural products, fruits, and pure sands 
mine construction Can we bring her back commission worthy of Imam Hussein, peace be upon him 
and who are eager to Bnagaba hearts of millions of Muslims. Based on the city of Karbala that is 
the most important one religious centers in the world and in the Islamic world in particular, and 
returns religious tourism that abound in the city may not be exaggerating if we have described as 
representing one of the main sources of income in the country such as oil, agriculture and minerals. 
And the research methodology was used descriptive analytical method and the use of quantitative 
method in most of the theoretical aspects through the development of international standards to 
reach the goal. The study examined the first three sections of religious tourism and its importance 
second topic concepts and geographical features of the tourist city of Karbala and the third section 
development projects and the development of the tourist offer in the city of Karbala and ended 
Thread a set of conclusions and recommendations.. and God bless.
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امللخص

متثل السياحة الدينية أحد أهم املتطلبات اإلنسانية بوصفها موضوعًا حيويًا حيتل مكانًة متميزة يف نفوس 
البرش وهيتم بإشباع حاجاته الدينية والروحية، إىل جانب أمهيتها االستثنائية من حيث إهنا مرتكز أساس  
لتنشيط حركة السياحة الوافدة الداخلية واخلارجية. ومتثل أمهية بالغة يف زيادة أعداد السياح للمواقع الدينية، 
وتؤدي بالتايل إىل تطورها وتطور املدن التي يتواجد فيها السياح. وبام أن الوظيفة األساس ملدينة كربالء 
 هي السياحة الدينية التي تتمثل باإلقبال الدائم من قبل الزوار قاصدين رضيح احلسني وأخيه العباس
اللذين يقعان يف مركز املدينة القديم، جعل كربالء من املدن الدينية املهمة ألن العهد يتجدد فيها بالوالء ألل 
بيت النبوة ومنها يستلهم العزم ومن خالهلا تطلب الشفاعة والتقرب إىل اهلل واملودة لرسوله  وفضاًل 
عن ذلك فهي مدينة سياحية فيها حصن االخيرض وكهوف الطار وبحرية الرزازة وواحة عني التمر وقلعة 
اهلندية وموقع االقيرص وقرص شمعون ومرافق أثرية أخرى. وهي غنية أيضا باملنتجات الزراعية والفواكه، 
الذين هتوى  لنا أن نعيدها جنه تليق باإلمام احلسني وبالنجباء  للبناء فهل  النقية  وهي منجم للرمال 
العامل  يف  الدينية  املراكز  احد  أهم  كربالء  مدينة  تعد  ذلك  عىل  وبناءا  املسلمني؟  من  املاليني  قلوب  إليهم 
ويف العامل اإلسالمي عىل وجه التحديد، ومردودات السياحة الدينية التي تزخر هبا املدينة قد ال نبالغ إذا 

وصفناها بأهنا متثل أحد موارد الدخل األساس يف البلد كالنفط والزراعة واملعادن.

وعن منهجية البحث تم استخدام األسلوب الوصفي التحلييل واستخدام األسلوب الكمي يف اغلب 
مباحث  ثالثة  الدراسة  وتناولت  اهلدف.  إىل  للوصول  العاملية  املعايري  وضع  خالل  من  النظرية  اجلوانب 
األول مفاهيم السياحة الدينية وأمهيتها واملبحث الثاين املالمح اجلغرافية والسياحية ملدينة كربالء واملبحث 
الثالث مشاريع تنمية وتطوير العرض السياحي يف مدينة كربالء وانتهى املوضوع بجملة من االستنتاجات 
والتوصيات. منها تطوير وتوسيع اخلدمات الفندقية وتوفري مساكن مالئمة للسياح خاصة قرب املزارات 
الدينية يف مدينة كربالء باإلضافة إىل إنشاء فنادق حديثة ومتطورة تنترش يف خمتلف أطراف املدينة. وتوفري 
وسائل نقل مرحية لزوار العتبات املقدسة من داخل العراق وخارجه. وحتديث التصميم األساس ملدينة 
وتطوير  التحتية  بالبنى  اخلاصة  العمالقة  االستثامرية  املشاريع  بتمويل  املركزية  احلكومة  وقيام  كربالء 
وتوفري  جهة  من  العراق  وحضارة  تراث  وتعكس  السياح  جتذب  التي  والفلكلورية  الشعبية  الصناعات 
عائدات مادية للعاملني يف القطاع الصناعي والتجاري والسياحي، مما يسهم يف زيادة الدخل القومي بكوهنا 

احد ركائز االقتصاد الوطني. واهلل املوفق.
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مشكلة البحث  

بالرغم من األمهية الكبرية التي حتتلها مدينة كربالء 
إال  واخلارجية،  املحلية  السياحة  صعيد  عىل  املقدسة 
املعنية  اجلهات  قبل  من  الكايف  التوجه  يوجد  ال  انه 
للنهوض بمستوى أداء السياحة الدينية بام يليق بمكانة 
هذه املدينة وما حتتويه من أماكن دينية مقدسة يمكن أن 
تكون رافدًا اقتصاديًا مهام فيام لو استثمرت ألغراض 

السياحة الدينية. 

فرضية البحث  

تؤهلها  متقدمة  إمكانات  كربالء  حمافظة  متتلك 
العراق  يف  الدينية  للسياحة  متميزًا  مركزًا  تكون  ألن 
تلك اإلمكانات وتوفري مستلزمات  استثامر  تم  ما  إذا 
العرض السياحي لكي تكون مصدرًا من املصادر غري 

الناضبة يف التنمية االقتصادية. 

  وحياول بحثنا اإلجابة عن التساؤالت اآلتية: 

يف  الدينية  للسياحة  مستقبلية  توجهات  هناك  أ-هل 
كربالء؟

الواقع  لتنمية  رصينة  علمية  خطط  هناك  ب-هل 
السياحي يف كربالء؟

السياحي  الواقع  عىل  األمنية  األوضاع  أثرت  ج-هل 
يف كربالء؟  

مستقبال  كربالء  يف  األوضاع  هذه  حتسن  أن  د-وهل 
سيساهم يف تطوير الواقع السياحي؟ 

أهداف البحث

أ- التعرف عىل واقع التنمية السياحية ملدينة كربالء  
ب- دراسة واقع العرض وطبيعته والطلب السياحي 

هلذه املدينة 
السياحي  للواقع  املستقبلية  الصورة  رسم  حماولة  ج- 

يف كربالء.
د- حماولة الربط بني التنمية السياحية والواقع االمني 

وتطوره.

منهجية البحث 

للوصول  التحلييل  الوصفي  األسلوب  استخدام  أ- 
السياحة  نشاط  لصناعة  االقتصادي  الدور  حتديد  اىل 

الدينية يف كربالء.
اجلوانب  اغلب  يف  الكمي  األسلوب  استخدام  ب- 
اىل  للوصول  العاملية  املعايري  النظرية من خالل وضع 

اهلدف.

هيكلية البحث

مفاهيم  األول  مباحث  ثالثة  الــدراســة  تناولت 
املالمح  الثاين  واملبحث  وأمهيتها  الدينية  السياحة 
الثالث  واملبحث  كربالء  ملدينة  والسياحية  اجلغرافية 
مدينة  يف  السياحي  العرض  وتطوير  تنمية  مشاريع 
االستنتاجات  من  بجملة  املوضوع  وانتهى  كربالء 

والتوصيات واهلل املوفق.



199

أ. د. عبد الزهرة العتابي، م. حنان حسني

املبحث األول

مفاهيم السياحة الدينية وأهميتها

السياحة  أشكال  من  شكال  الدينية  السياحة  متثل 
فقد بدأت بعض الدول العربية مؤخرا هتتم بالسياحة 
جانب  ثمة  إذ  لإلنسان  ملحة  حاجه  كوهنا  الدينية 
والتارخيية  الدينية  بالشواخص  يتمثل  روحي  تارخيي 
متثل  مجيعا  وهي  واألولياء  األنبياء  وارضحه  كاملعابد 
مزارات دينية جاذبة ألتباع األديان والطوائف والفرق 
واملدينة  مكة  يف  احلــال  هو  كام   )1( املختلفة  الدينية 

والقدس والفاتيكان والنجف وكربالء وغريها.

النشاط  ذلــك  إىل  يشري  هنا  السياحة  معنى  إنَّ 
يقوم  التي  والتنقل  باحلركة  يتعلق  الــذي  اإلنساين 
ففي   ،)2( الدائمة  واالقامة  العمل  لغرض  األفراد  هبا 
الدينية وليدة حراك  السياحة  تبدو عليه  الذي  الوقت 
وانتقال برشي فإهنا تنطوي عىل مضامني جغرافية يربز 

فيها دور اجلغرايف يف جوانب كثرية منها: 

احلاجات . 1 وختطيط  فهم  يف  اجلغرايف  يساهم 
املكاين  التباين  ان  للزوار طاملا  السياحية األساس 

يف ذلك بالغ األمهية..... ويتمثل بـ:-
املتمثلة  الدينية  للسياحة  اجلذب  مصادر  توزيع  أ- 
العرض  مقومات  أهم  متثل  التي  الدينية(  )باملراكز 

السياحي الديني.
يف  السيام  حتدث  التي  )الزوار(  السكان  حركة  ب- 
يف  مكانيا  تتباين  معينة  أوقات  أويف  الدينية  املناسبات 

وحدة الزمن.

تدخل  مهمة  اقتصادية  تأثريات  الدينية  للسياحة  ج- 
العاملة ونقل األموال  ضمن اهتامم اجلغرافيني كتوفري 

وتطوير البنى االرتكازية.

فالسياحة الدينية بوصفها نوعا من أنواع السياحة 
متثل نشاطا إنسانيا يتميز باحلركة واالنتقال من مكان 
إىل آخر تتوفر فيه مقومات العرض األساسية املتمثلة 
وتأدية  روحية  حاجة  إشباع  لغرض  الدينية  باملراكز 
احلضارية  األنشطة  من  جمموعة  أهنا  أو  دينية  طقوس 
موضع  إىل  األشخاص  بانتقال  اخلاصة  واالقتصادية 
مقدس أو مزار ديني ترتبط بالعقيدة الدينية رشيطة أن 

ال يأخذ الزائر أجورًا عىل زيارته)3(.

السياحة باستمراريته وعدم . 2 النمط من  يتميز هذا 
املعيشة،  مستوى  أو  املناخية،  بالعوارض  تأثره 
الدينية املهمة،  املناسبات  وكثافة الطلب ترتكز يف 
حقيقة  مع  الطلب  حجم  يف  التفاوت  أن  إي 
رشائح  لكافة  وشموله  العام  طوال  استمراريته 
املجتمع )4( ويمكن متييز ثالثة انواع من الزيارات 

الدينية ألغراض السياحة الدينية:- 
أ- الزيارات اليومية االعتيادية املرتبطة بشعائر الصالة 
وال  املبيت  تشمل  يومية  زيارة  وهي  العلم،  تلقي  أو 
تتطلب بالتايل اي خدمات عدا تلك التي يقدمها املركز 

الديني بحكم وظيفته.
ب- الزيارات األسبوعية وترتبط بعطلة هناية األسبوع 
ويتخللها املبيت يف املدن الدينية ليلة واحدة أو ليلتني.

ج- زيارات املناسبات، وترتبط هذه باملناسبات الدينية 
املهمة كمواسم احلج واألعياد وقد ختتلف من حيث 

املوسم والفعاليات حسب طبيعة املركز الديني)5(.
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هو  العراق  يف  الدينية  السياحة  معامل  أبرز  من  إن 
املراقد املقدسة يف كربالء والنجف األرشاف والكاظمية 
وسامراء وبغداد، هذه املدن تعد من األماكن الرئيسة 
السياح  لزيارة  الرئيسة  ــداف  األه من  تصبح  التي 
واسعة  شهرة  كربالء  مدينة  وتكتسب  هلا،  الوافدين 
بام  العاملي  املستوى  عىل  بل  املحيل  املستوى  عىل  ليس 
مراقد  من  أرضها  تضم  وما  تارخيية  معان  من  حتويه 
 احلسني اإلمام  األحــرار  أيب  مرقد  حيث  مطهرة 
بدمائهم  ثّبتوا  الذين  وأصحاهبام   العباس وأخيه 
الزكية دعائم اإلسالم وما تضم هذه املدينة من عنارص 
جذب سياحية ودينية للوافدين إليها، وتكون السياحة 
بعد  وخاصة  العراقي  االقتصاد  يثري  بابًا  الدينية 
سنوات احلروب واملديونية اخلارجية وسياسة األنظمة 
السابقة)6(. واملواقع الدينية يف كربالء مل جتذب العراقيني 
السنة  مدار  عىل  وأصبحت  ذلك  تعدت  بل  وحدهم 
األجنبية  الدول  من  اخلارجية  الدينية  للسياحة  حمركًا 
اإلسالمية. وكٌل من السياحة الداخلية واخلارجية التي 
عىل  اقتصادي  أثر  هلا  الدينية  السياحة  حمورها  يكون 
حتسن مستوى دخل الفرد أو حتسن ميزان املدفوعات، 
أمام  املتوافرة  السياحة  أنواع  أهم  الداخلية  فالسياحة 
بالرغم من  بتكاليف زهيدة  تتسم  التي  العراقي  الفرد 
بعد 9 / 4 /  العراق  السفر خارج  وجود تسهيالت 
التي  الدينية  للمواقع  الوافدة  السياحة  أما  2003م. 
تشكل مصدرًا مهاًم من مصادر احلصول عىل العمالت 
الصعبة، هذه اخلصوصية تدفع لالهتامم هبدف تعظيم 
الفوائد املتحققة من خالل إيصال أكثر عدد ممكن من 
السياح إىل املواقع الدينية وبقائهم ملدة أطول وإنفاقهم 
التنمية  ــداف  أه حتقيق  تستطيع  وبذلك  مبلغ  أكــرب 

السياحية. 

املبحث الثاني 

املالمح اجلغرافية والسياحية ملدينة كربالء 
املقدسة

أوال: املوقع وتسمية املدينة:

1.  املوقع 

اجلنوب  إىل  كم   105 بعد  عىل  كربالء  مدينة  تقع 
يف  الصحراء  حافة  عىل  بغداد،  العاصمة  من  الغريب 
احلسينية  جلدول  اليرسى  اجلهة  وعىل  الفرات  غريب 
وتقع املدينة عىل خط طول 44 درجة وعىل خط عرض 
ومن  االنبار  حمافظة  الشامل  من  حتدها  درجــة)7(   33
اجلنوب حمافظة النجف األرشف، ومن الرشق حمافظة 
بابل وقسم من حمافظة بغداد ومن الغرب بادية الشام 
وأرايض اململكة العربية السعودية، اخلريطة )1(، تبلغ 
أرض  كــم2.ذات   5034 نحو  كربالء  مدينة  مساحة 
رخوة نقية منقاه من احلىص، حتيط هبا البساتني الكثيفة 
إىل  يؤديان  طريقان  وهناك  الفرات،  ماء  يسقيها  التي 
بالعاصمة بغداد  املدينة املقدسة، األول طريق يربطها 
مرورًا  بمدينة املسيب، وطوله 97 كم، والثاين يربطها 
حيث  من  املدينة  وتقسم   )8( األرشف  النجف  بمدينة 
العمران إىل قسمني يسمى األول كربالء القديمة وهو 
الذي أقيم عىل أنقاض كربالء القديمة أما القسم الثاين 
يدعى كربالء اجلديدة وهي واسعة البناء ذات شوارع 
واملباين  ــواق  واألس املؤسسات  فيها  شيدت  فسيحة 

العامرة واملدارس الدينية)9(.
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خريطة )1( حدود وموقع منطقة البحث

املصدر: رياض كاظم سلامن أجلمييل، كفاءة التوزيع املكاين للخدمات املجتمعية  )التعليمية والصحية والرتفيهية(  يف مدينة كربالء    )دراسة 
يف جغرافية املدن( أطروحة دكتوراه تقدم هبا اىل جملس كلية الرتبية، ابن رشد، جامعة بغداد، 2007 م، ص 30
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تتألف مدينة كربالء من مركز القضاء وتتبعه ناحية 
وتتبعه  اهلندية.  قضاء  ومركز  احلسينية  ناحية  احلر، 

ناحية اجلدول الغريب وقضاء عني متر )10(.

2.  تسمية املدينة:

مل تكن كربالء يف العهد القديم قبل الفتح اإلسالمي 
بلدة تستحق الذكر، ومل يرد ذكرها يف، التاريخ إال نادرًا 

بل كانت قرية بسيطة فيها مزارع وضياع )11(.

ياقوت  يف  اشتقاقه  جاء  كام  كربالء  كلمة  معنى 
احلموي، فالكربلة هي رخاوة يف القدمني حيث يقال:

املوقع  هذا  أرض  يكون  أن  ويمكن  مكربال  جاء 
والدغل،  احلــىص  من  منقاه  األرض  وهــذه  رخــوًا، 
والكربل اسم نبات احلامض، وكذلك ذكر أن كربالء 
بابل( وتعني جمموعة قرى  منحوتة من كلمتني )كور 
من  كلمتني  من  منحوتة  كربالء  ان  ايضا  وذكر  بابلية 
 ،)12( اهلل  مقدس  أو  اهلل  حرم  تعني  أي  وال(  )كرب 
وسميت  الطف  منها  عدة  بأسامء  كربالء  ُسّميت  كام 

بالطف ألهنا مرشفة عىل العراق.

أي  الــفــرات  طف  هو  والطف  أطــل  بمعنى  أي 
املوضع  ومعناه  باحلائر  سميت  الشاطئ.وكذلك 
اإلمــام  ــرب  ق مــوضــع  حــول  ــاء  املـ حــار  اذ  املطمئن 
احلسني يف عهد املتوكل العبايس.كام سميت بعني 
متر ألهنا كانت اكرب مدينة يف كربالء وهي مرشفة عىل 

صحراء الساموة )13(، وكذلك سميت بنهر العلقمي، 

وكذلك  الــفــرات،  شط  عــمــورة،  مــاريــا،  العقر، 
سميت بالغارضية وهي قرية من قرى كربالء املعروفة 

وكذلك سميت بالنواويس، ونينوى وأم القرى )14(.

ثانيًا: ابرز مقومات اجلذب السياحي ملدينة 
كربالء املقدسة

1- مقومات اجلذب الدينية: 

أ-  مرقد اإلمام احلسن

طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلسني  اإلمــام  مرقد  يقع 
أئمة  ثالث  واحلسني  كربالء،  مدينة  يف  السالم  عليه 
 4 سنة  شعبان   3 يوم  املدينة  يف  ولد   البيت أهل 

هجرية)15(.

وسيد  الشهداء  بسيد  ويلقب  اهلل  عبد  بايب  يكنى  
الويف،  بالرشيد،  يلقب  وكذلك  اجلنة،  أهل  شباب 
الطيب، الزكي، املبارك، والسيد، واإلمام احلسني هو 
ثاين سبطي رسول اهلل، وأحد األربعة الذين باهل هبم 
رسول اهلل نصارى نجران، وهو خامس أصحاب 
وطهرهم  الرجس  عنهم  اهلل  اذهــب  الذين  الكساء 
تطهريا، ومن القربى الذين أمر اهلل بمودهتم. استشهد 
واقعة  يف  هجرية   61 سنة  حمرم  من  العارش  يف  اإلمام 
الطف يف كربالء املقدسة )16( لعل أهم ما يميز الروضة 
احلسينية املطهرة سعة الصحن وكثرة االواوين اجلميلة 
القرب  البديع، ولقد ضم  الكربالئي  بالكايش  املزخرفة 
الرشيف اإلمام احلسني بن عيل وابنيه عيل األكرب 

.وعيل األصغر

ب- مرقد اإلمام العباس

تقع الروضة العباسية عىل بعد 350 مرت تقريبا من 
اإلمام  احلسينية)17(،  للروضة  الرشقية  الشاملية  اجلهة 
العباس بن أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب وهو 
أخ اإلمام احلسني وحامل رايته يف يوم عاشوراء 
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ورشيكه يف الشهادة وهو أحد األبطال العلويني الذين 
وصلت شهرهتم آفاق الدنيا فقد خاض املعركة الدامية 
يف واقعة كربالء حتى استشهد عىل هنر الفرات املسمى 

بنهر العلقمي)18(.

ج-ضيح الشهداء

يقع رشقي الرضيح احلسيني وهو مثوى أصحاب 
وهم  الطف  واقعة  يف  معه  استشهدوا  الذين  احلسني 

مجيعًا يف رضيح واحد )19(.

د- مرقد حبيب بن مظاهر األسدي

يقع يف الواجهة الغربية من الرواق األمامي للروضة 
احلسينية املطهرة وهو أحد شهداء الطف نارص اإلمام 

احلسني حتى سقط رصيعًا عىل رمضاء كربالء.

ه- مرقد السيد إبراهيم املجاب

من  الغربية  الشاملية  الزاوية  يف  الطاهر  مرقده  يقع 
الرواق املعروف باسمه يف الروضة احلسينية، والسيد 
اجلليل هو أبو ابراهيم بن حممد العابد بن االمام موسى 

.ابن

و- مرقد احلر بن يزيد الرياحي

 )7( بعد  عىل  كربالء  غرب  الرشيف  مرقده  يقع 
الذين   احلسني اإلمــام  أصحاب  من  وهــو  كم 
ناحية احلر  الطف، وسميت  استشهدوا معه يف واقعة 

تيمنا باسمه الرشيف.

ز- مرقد عون بن عبد اهلل 

يقع مرقده الرشيف بضواحي مدينة كربالء املقدسة 
يف اجلهة الشاملية الغربية، عىل بعد )11( كم عن مركز 
املدينة، وهو عون بن عبد اهلل بن جعفر بن مرعي بن 
املثنى  اىل احلسن  نسبه  يرجع  البنفسج  بن احلسن  عيل 

.)20(بن احلسن السبط بن االمام عيل بن ايب طالب

ح-مرقد السيد أمحد أبو هاشم

وهو  شفاثة  مــن  الــغــريب  الــشــامل  يف  مــرقــده  يقع 
بن  موسى  اإلمــام  إىل  نسبه  ينتهي  ناظر  امحد  السيد 

.)21(جعفر

ط - مرقد األخرس ابن اإلمام الكاظم

املقاطعة  يف  كربالء  مدينة  بضواحي  مرقده  يقع 
األخرس  الفتح  ايب  بن  حممد  وهو  باالبيرت  املعروفة 

.ينتهي نسبه إىل اإلمام الكاظم

ي - مرقد ابن احلمزة

يقع مرقده يف الطريق العام املؤدي إىل مدينة اهلندية 
يرجع    )الذي  عيل  بن   حممد  وهو  طويريج  منطقة  يف 

.)الطويس نسبه اىل العباس

 ك-  مرقد ابن فهد احليل

ملرقد  القبلة  باب  شــارع  يف  الرشيف  مرقده  يقع 
اإلمام احلسني وهو الشيخ اجلليل مجال الدين أبو 

العباس احليل.

2- املقامات:

أ- وقفة االمام احلسن

وهو املكان الذي اجتمع فيه اإلمام احلسني مع 
عمر بن سعد للتفاوض وموقعه يف قطاع الدكاكني.

ب- مقام الكف األيمن 

األيمن  الكف  سقوط  موضع  يمثل  املكان  هذا 
أليب الفضل العباس، يقع يف جهة الشامل الرشقي من 

الروضة العباسية.
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ج- مقام الكف األيرس 

الصغرى  القبلة  باب  من  مرت   )50( بعد  عىل  يقع 
لصحن اإلمام العباس.

د- مقام التل الزينبي

يقع يف اجلهة الغربية من الصحن احلسيني الرشيف 
عىل  يرشف  كان  التل  وهذا  الزينبية  باب  من  بالقرب 

مصارع الشهداء يف معركة الطف )22(.

هـ- مقام اإلمام جعفر الصادق

جعفر  اإلمام  فيه  يغتسل  كان  الذي  املكان  يمثل 
الصادق، يف هنر الفرات  قبيل زيارته جلده اإلمام 
احلسني ويقع يف ارايض اجلعفريات عىل الشاطئ 

الغريب من هنر العلقمي.

و- مقام اإلمام املهدي

عند  احلسينية  هنر  من  اليرسى  الضفة  عىل  يقع 
اإلمام  مقام  اىل  املــؤدي  الطريق  عىل  كربالء  مدخل 

.جعفر الصادق

ز- مقام عيل األكر

يقع يف حملة باب السالملة داخل زقاق السادة وهو 
املوقع الذي سقط فيه عيل االكربشهيدا.

ح- مقام املخيم احلسيني.

يقع يف اجلنوب الغريب من الروضة احلسينية وهو من 
األماكن املقدسة يف كربالء التي يتربك هبا  الزوار)23(. 

ثالثا:مقومات اجلذب الطبيعية 

1-  بحية الرزازة 
وختتلف  كربالء،  مدينة  غرب  الرزازة  بحرية  تقع 

تــرتاوح  وهــي  املناسيب،  الختالف  تبعًا  مساحتها 
مابني 1500- 1810 كم2 )24(، وتتمتع هذه البحرية 
بثروة سمكية جيدة وحتتل موقع سياحي بارز من بني 

األماكن السياحية املتواجدة يف البلد.

2- عيون املياه الطبيعية يف عن التمر 
الزاهية  ببساتينه  التمر  عني  قضاء  يشتهر  حيث 
بالقرب من  الصحراء  املعدنية ويقع يف وسط  ومياهه 
هور أيب دبس وتنترش به جمموعة من العيون الكربيتية 
العني  وهي  السنة،  ايام  طوال  املياه  منها  تتدفق  التي 
الكبرية وعني احلمرة وعني مريزا وعني السيب وعني 
الضباط)25(، وتربز أمهيتها يف كوهنا  الكواين وعني  أم 
يقصدها السياح لغرض االستشفاء والعالج والتمتع 

بموقعها الطبيعي.

3-  حصن األخيرض 
عىل  حمافظة  بقيت  التي  القصور  أفضل  من  وهو 
الغربية عىل  العامة، ويقع احلصن يف الصحراء  هيئتها 
كربالء  مدينة  من  الغريب  اجلنوب  اىل  كم   )51( بعد 
وبحدود 20 كم من مدينة عني متر، أن ناحية احلسينية 
ان  حني  يف  كربالء،  مدينة  رشق  تقع  اهلندية  وقضاء 
وغرب  شامل  تقع  التمر  عني  وقضاء  الــرزازة  بحرية 
املدينة من  مع  فلها حدود  النجف  أما حمافظة  املدينة، 
اجلنوب، يف حني ان حمافظة االنبار هلا حدود مع املدينة 
كام  بابل،  حمافظة  الرشق  ومن  والغرب،  الشامل  من 
ويتضح فيها التوزيع اجلغرايف ألبرز املقومات الدينية 

والطبيعية التي تتميز هبا حمافظة كربالء املقدسة.

أما تاريخ بناءه فيعود عىل راي اغلب الباحثني اىل 
القصور  من  كونه  أمهيته يف  وتربز  العبايس)26(،  العهد 
وضعها  عىل  حمافظة  مازالت  التي  املهمة  التارخيية 

بالرغم من التغريات املناخية التي مرت هبا املنطقة.
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رابعًا: استعماالت األرض ألغراض السياحة الدينية 

يف مدينة كربالء 

وتتمثل بالفعاليات واخلدمات التالية:

اإلمام . 1 مرقدي  يميزها هو وجود  ما  أهم  الدينية: 
توضيح  يتم  العباسوسوف  واخية  احلسني 

ذلك الحقا ملا له من أمهية وخصوصية دينية. 
جامعًا، •   50 عن  عددها  يزيد  التي  اجلوامع 

احلسينيات، والتي يزيد عددها عن 170 حسينية، 
واملخيم  الزينبية  مقاما   ،املهدي اإلمام  مقام 

احلسيني)27(.
الفنادق واملطاعم: تنترش الفنادق يف معظم مناطق . 2

املركز والتي يزيد عددها عن )300( فندٍق لكون 
بالسياحة  تتمثل  دينية  بخصوصية  تتمتع  املدينة 
الدرجة  من  تصنيفها  درجات  وتتفاوت  الدينية 
فنادق  من  ختلو  فهي  الشعبية،  الفنادق  إىل  األوىل 
املدينة  هلذه  السياح  كثرة  رغم  املمتازة  الدرجة 
الدرجة  من  فندقني  كربالء  مدينة  تضم  املقدسة، 
الثانية و)85(  الدرجة  األوىل و)120( فندقًا من 
فندقًا من الدرجة الثالثة و)97( فندقا من الدرجة 
الرابعة انظر اجلدول )1(، أما املطاعم فتتوزع أيضا 
ضمن مناطق املركز والتي يزيد عددها عن 300 
املمتازة  الدرجة  من  مطعم  إي  إىل  وتفتقد  مطعم 
عدا مطعم واحد من الدرجة األوىل ومطعم واحد 
من الدرجة الثانية ومطعامن من الدرجة الثالثة )28(

والبقية تتوزع بني الرابعة والشعبية.  

من املعروف إن زيارة مرقدي اإلمام احلسني وأخيه 
العباس من قبل املسلمني تتم بثالثة أشكال: 

اليومية •  بالزيارات  يتمثل  األول:  الشكل 

االعتيادية والتي يبلغ عدد الزائرين فيها ما يقارب 
)250000( إي ربع مليون زائر يوميا.

إذ •  األسبوعية،  بالزيارات  يتمثل  الثاين:  الشكل 
يفد الزائرون يف ليلة اجلمعة )يوم اخلميس بأعداد 
كبرية تربو عىل ربع مليون زائر، مما يؤدي إىل إرباك 

شديد يف حركة املرور.
املعروفة •  السنوية  الزيارات  هي  الثالث:  الشكل 

)عاشوراء،  بزيارات:  وتتمثل  والرسمية 
الفطر  عيدي  عرفة،  يوم  الشعبانية،  األربعينية، 
 )2( من  أكثر  الزائرين  عدد  يبلغ  إذ  واألضحى( 
حركة  انسيابية  املستحيل  من  فيكون  زائر  مليون 
باإلشارة هو  اجلدير  املدينة، ومن  مركز  املرور يف 
من  النزوح  فيها  يتم  الزيارات  من  النوع  هذا  ان 
املدينة قبل ايام عدة من موعد الزيارة وبعدها بيوم 

أو يومني يتم خروج الزوار من املدينة.

حماور  اربعة  هي  ــزوار  ال هــؤالء  حركة  حمــاور  إن 
رئيسة)29(:

طريق النجف - كربالء. 1
طريق -  بابل - كربالء . 2
طريق - بغداد - كربالء )من جهة ناحية احلسينية(. 3
طريق - بغداد - كربالء )من جهة حي العباس(. 4

خامسًا: االستعماالت املخصصة ألغراض النقل يف 

مركز املدينة  

ويتمثل هذا اإلستعامل بـام يأيت:-

الشوارع الرئيسة والفرعية املنترشة ضمن املركز.• 
مواقف •  إىل  املنطقة  تفتقر  السيارات:  مواقف 

هي  احلالية  املواقف  وان  النظامية  للسيارات 
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املصدر: عيل صالح عبود ألكعبي، توظيف مراكز املدن اإلسامية الدينية لتطوير حركة السياحة يف العراق، رسالة ماجستي كلية اإلدارة 

واالقتصاد، اجلامعة املستنرصية، 1998م.

خريطة )2( التوزيع اجلغرايف ألبرز املقومات الدينية والطبيعية يف حمافظة كربالء 
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باألساس عبارة عن قطع سكنية وجتارية وال تسد 
منع  تم  أمنية  احلاجة.ولظروف  من  األدنى  احلد 

إيقاف السيارات عىل جانب الشوارع.
العباسية •  يف  يقع  املحافظات:  )كراج(  مرآب 

الرشقية ومطل عىل شارع ميثم التامر وهو املرأب 
الرئيس يف املحافظة ويسد احلاجة الفعلية.

احلمزة •  ابن  شارع  يف  ويقع  احلمزة:  ابن  مرآب 
خمصص  وهو  التامر  ميثم  شارع  من  القريب 
لألحياء السكنية الواقعة يف اجلزء اجلنويب الرشقي 
سيف  اجلاهز،  والبناء  )اإلسكان  املدينة  ملركز 

سعد، فرحيه،.....( وهو غري نظامي.
الشاميل •  اجلزء  بغداد: ويقع يف  باب  مرآب مدخل 

ناحية  العباس،  حلي  وهو)خمصص  املدينة  من 
احلسينية، املسيب()30(.

مرآب املخيم: كراج االحياء.• 

عدد  من  يتألف  مدينة  ألي  األساس  التصميم  إن 
رسم  يف  املهمة  ــور  األم من  تعد  رئيسة  استعامالت 
االستعامالت  هذه  وأهم  مدينة  ألي  العمراين  اهليكل 

ومعدل نسب توزيعها وهي كاأليت )31(:

أفقية . 1 سكنية  )وحدات  السكني  اإلستعامل 
وعمودية( 40 -50 ٪.

اإلستعامل الصناعي )صناعات إنتاجية وخدمية . 2
وحرفية( 5- 10 ٪.

وحمال . 3 )مكاتب  واإلداري  التجاري  اإلستعامل 
جتارية ودوائر حكومية( ٪7-3.

)فنادق، . 4 العامة  واملنافع  اخلدمات  إستعامل 
مطاعم، تعليمية، صحية، دينية، مقابر( ٪10-6.

)بساتني، . 5 واملفتوحة  اخلرضاء  املناطق  إستعامل 
حدائق عامة، أطراف املدينة املفتوحة(٪15-10

االستعامالت املخصصة ألغراض النقل )شوارع . 6
وطرق، مواقف سيارات، مراب سيارات( 25-

.٪ 30

التصميم  وحسب  كربالء  مدينة  إىل  بالنسبة  أما 
األساس للمدينة كانت نسبة توزيع االستعامالت فيها 

كاأليت)32(:

اإلستعامل السكني 38.5 ٪.• 
اإلستعامل الصناعي 8، 5 ٪• 

جدول  )1( يبني أماكن اإليواء )الفنادق( املدينة كربالء املقدسة لعام 2013م

مجرابعة نجمةثالثة 2 نجمتانثانية 3 نجومأوىل درجة 4 نجومممتاز 5نجومالقطاع

------عام

41208597306-خاص

------خمتلط

41208597306-جمموع

املصدر:وزارة السياحة، قسم التخطيط واملتابعة والدراسات شعبة اإلحصاء، بيانات غري منشورة عن إحصائيات الفنادق لعام 2013-

2014م.
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اإلستعامل التجاري واإلداري 3، ٪6.• 
إستعامل اخلدمات واملنافع العامة 6، ٪13.• 
إستعامل املناطق اخلرضاء واملفتوحة 7، 24 ٪.• 
 • ،4 النقل  ألغراض  املخصصة  اإلستعامالت 

.٪11

وعند مقارنة نسب توزيع االستعامالت بني مدينة 
)االستعامالت  إن  نجد  عامة  بصورة  واملدن  كربالء 
السكنية، الصناعية، التجارية واإلدارية( تكون ضمن 

النسب املقبولة باستثناء.

ملدينة •  نسبتها  فإن  واملنافع،  اخلدمات  إستعامل 
املدينة من سياحة  به  تتميز  ملا  اكرب وذلك  كربالء 
وأخيه  احلسني  اإلمام  مرقدي  لوجود  دينية 
الدينية  املقامات  العباس إضافة إىل عدد من 

األخرى وملا تتطلبه من فنادق ومطاعم.
نسبها •  فإن  واملفتوحة  اخلرضاء  املناطق  إستعامل 

البساتني  لكثرة  وذلك  كبرية  أيضًا  كربالء  ملدينة 
املحيطة بمركز املدينة من اجلهة الشاملية والواقعة 
مراكز  يف  عام  بشكل  األساس  التصميم  ضمن 
واإلدارية  التجارية  الفعاليات  تتمركز  املدن 
األخرى  الفعاليات  بعض  إىل  إضافة   )CBD(
مدينة  مركز  إىل  بالنسبة  أما  والفنادق،  كاملطاعم 
كربالء فباإلضافة إىل  وجود الفعاليات التجارية 
اإلمام  مرقدا  أيضًا  فيها  يتمركز  فانه  واإلدارية 
الدينية  واملقامات   العباس وأخيه  احلسني 
الزينبي  التل   - املهدي  اإلمام  )مقام  األخرى 
الرئيس  العامل  يعد  الذي  احلسيني،  واملخيم   -
وجود  إىل  إضافة  األفراد،  تنقل  عدد  زيادة  يف 
احلرفية  والصناعات  اجلملة  وخزن  بيع  أماكن 

والتجارة....()33(.

كل هذه األسباب جعلت من مركز املدينة عامل • 
جذب حلركة األفراد وزيادة تفاقم مشكلة املرور 

فيها.

املبحث الثالث

مشاريع تنمية وتطوير العرض السياحي يف 

مدينة كربالء

أوال: آليات تنفيذ النظرة املستقبلية للنشاط 

السياحي يف مدينة كربالء

عىل  السياحية  بالتنمية  االهتامم  مؤخرًا  تزايد  لقد 
القطاعات  صعيد  وعىل  والوطني  العاملي  املستوى 
ونعني  السياحة  قطاع  ومنها  املختلفة  االقتصادية 
احتياجات  حتقق  التي  )التنمية  املستديمة  بالتنمية 
عىل  املقبلة  األجيال  قدرة  عىل  التأثري  بدون  احلارض 
املستديمة  التنمية  فإنَّ  وعليه  احتياجاهتا()34(  حتقيق 
تؤكد عىل املساواة والتوازن بني األجيال املتعاقبة ويف 
التطوير  عملية  يف  الرئيس  العبء  سيقع  املجال  هذا 
مع  ومرتابطة  منظمة  كصناعة  السياحة  عىل  العلمي 
خدمات وصناعات أخرى يف اقتصاد العراق باملرحلة 
السياحة  هيئة  بني  الرشاكة  من  نوٌع  وليكن  اجلديدَة 
اخلاص  السياحي  والقطاع  احلكومي  بالقطاع  املتمثلة 
إنَّ  خصوصًا.  كربالء  وحمافظة  عموما  العراق  يف 
التوجهات املستقبلية لتطوير صناعة السياحة جيب أن 

تستند إىل االعتبارات اآلتية:-

1. النمو املتوقع  

لتنمية  املقرتحة  اخلطة  بتفاصيل  الــدخــول  قبل 
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املتوقع  النمو  استذكار  يستوجب  املستديمة  السياحة 
عددالسياح  بأن  العامليَة  السياحة  منظمة  ملعايري  وفقا 
 )1014844( مــن  يرتفع  كــربــالء  اىل  الــوافــديــن 
عام  سائحًا   )3205690( اىل    2003 عام  سائحًا 
من  السياح  مرصوفات  معدل  وسيزداد  )2020م( 
 )692432206( اىل  دوالرًا   )216237504(
دوالرات عام )2020م( وقد نتج عن نمو الطلب عىل 
 )2136087( يقارب  ما  كربالء  يف  الدينية  السياحة 
العدد  هذا  مواجهة  وجيب  )2014م(  سنة  سائحًا 
وحسب  جيدة  فنادق  يف  الغالب  يف  سيكون  الــذي 
للشقق  احلاجة  إىل  إضافة  احلديث  املعامري  الطراز 
أن  يتوقع  استثامرية  فرصة  وهذه  اجلاهزة  املفروشة 
تتوفر إىل القطاع اخلاص الذي البد أن يتوالها. وتقلل 
ينرصف  لكي  العام  القطاع  عىل  احلاصل  الضغط  من 

للخدمات االخرى.  

2- تعظيم املساهمة احلكومية

ــوارد  امل ختصيص  يف  السوق  كفاءة  لعدم  نظرًا 
القطاعات  خمتلف  مــع  السياحة  قطاع  ولتشابك 
االقتصادية ولتأثري السياسات احلكومية عىل العوامل 
املحددة لعرض وطلب اخلدمات السياحية واختالف 
سنوات التنمية ولطبيعة الدور املتوقع لنشاط السياحة 
النفط  عىل  االعتامد  وتقليل  الدخل  مصادر  تنويع  يف 
القطاع  يقوم  أن  القومي البد  للدخل  رئيس  كمصدر 
احلكومي يف إعداد خطة إسرتاتيجية للتنمية املستدامة  
الدينية  السياحة  ومنها  العراق  يف  السياحي  للقطاع 
تنمية  يف  مهاًم  دورا  االستثامر  يلعب  ان  يمكن  كذلك 

القطاع السياحي من خالل:-

اإلنفاق عىل املشاريع اخلاصة بالبنية التحتية. أ. 

اإلنفاق املبارش عىل بعض املشاريع السياحية التي ب. 
تعد سلعًا عامة ال جيد فيها القطاع اخلاص حافزًا 
األرايض  )إصالح  املشاريع  هذه  ومن  لتنفيذها 
املتنزهات واملالعب املفتوحة، صيانة الشواطئ.   

املتعلقة ج.  العلمي والدراسات  اإلنفاق عىل البحث 
عن  القومي  االقتصاد  عىل  السياحة  قطاع  بتأثري  
والفندقة يف جامعات  للسياحة  أقسام  فتح  طريق 
كربالء  جامعتي  يف  وخصوصًا  املتمركزة  العراق 

والكوفة.

وذلك  الصحيح  باالجتاه  خطوة  كربالء  وبدأت   
العلوم االسالمية  الدينية، كلية  السياحة  بفتحها قسم 
للتدريب  مراكز  وفتح  العاملية  البيت  أهل  جامعة  يف 
املتوسطة  املراحل  من  الطلبة  ليستقبل  الفندقي 
والثانوية لرفد القطاع السياحي بشكل عام والسياحة 
الدينية بشكٍل خاص بكوادر أكاديمية متعلمة متارس 

العمل السياحي.

املستدامة  السياحة  اإلدارة احمللية يف تنمية  3- مساهمة 

يف كربالء 

السياحة  لقطاع  الشامل  التخطيط  ألمهية  نظرًا 
ضمن هيكل التخطيط لالقتصاد الوطني نرى أن خطة 
حتقيق  إىل  هتدف  أن  جيب  كربالء  يف  السياحية  التنمية 

األهداف االقتصادية والثقافية اآلتية: 

املسامهة أ.  مقدمتها  وتأيت يف  األقتصادية:  األهداف 
معدالت  وزيادة  االقتصادية  القاعدة  تنويع  يف 
النمو يف الناتج والدخل، ثم زيادة فرص التوظيف 
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التسهيالت  خالل  من  االستثامر  مناخ  وحتسني 
املرتبطة  الصناعات  وتطوير  للمستثمرين  املقدمة 

بالقطاع السياحي.  
تراث ب.  عىل  باملحافظة  وتتمثل  الثقافية:  األهداف 

كربالء وإرث األجداد وتقاليد كربالء من خالل 
بالسياحة  املرتبطة  والصناعات  احلرف  تطوير 
التسوق  مفردات  مع  تالزمت  والتي  الدينية 
وتطوير  الصالة  لوازم  صناعة  ومنها  للسياح 
كربالء  هبا  متتاز  كانت  التي  الشعبية  األسواق 
ويكون احلفاظ عليها من خالل إستثامرها بشكل 

أفضل لدعم السياحة الدينية الثقافية. 
املقومات ج.  بالتعرف عىل  وتتمثل  البيئية:  األهداف 

موارد  وحتديد  كربالء  ملحافظة  املحلية  البيئية 
سياحيًا  اإلستثامر  وسائل  وتطوير  ومحايتها  البيئة 
التحتية  البنية  تطوير  ثم  ومستديم  متوازن  بشكل 

للمحافظة وخلدمة أهداف التنمية السياحية.

ثانيا: مشاريع التطوير السياحي يف كربالء  

بعد عام 2003 شهدت  السياحة الدينية  انتعاشا 
لها؛ ألن تصبح  موردًا اقتصاديا يضاهي مورد  كبريا  أهَّ
النفط، مما يساعد عىل ختليص العراق من اقتصاد املورد 
العاملية،  النفط  أســواق  تقلبات  عن  ويبعده  الواحد 
الفقري  العمود  كربالء  يف  الدينية  السياحة  وتعد 
ببعض  تصطدم  لكنها  املدينة،  هذه  اقتصاد  النتعاش 
االقتصاديني القائمني عىل السياحة الدينية يف احلكومة 
زيارات  عىل  املرشفة  املنظامت  بعض  وهيمنة  املركزية 
اإليرانيني وحتى غري اإليرانيني من البلدان اإلسالمية 
األخرى. ويف العراق تتفرد املواقع املقدسة بموروث 
عظيم ما يزال يستقطب املسلمني لزيارته. وهذا النوع 

منها)األسعار  متنوعة  خدمات  يتطلب  السياحة  من 
واملــوالت  ــواق  واألس مساعدة  وخدمات  الزهيدة  
الكبرية واملتكاملة بالبضائع لغرض تبّضع السياح منها 
لرشاء اهلدايا التذكارية ألهلهم وأقارهبم أثناء زياراهتم 
واالتصاالت  واملواصالت  النقل  وخدمات  الدينية 
واإلدالء واإلرشاد بام يضمن سالمة السائح وتسهيل 

مهامه. 

 لذلك البد من السعي والعمل عىل تطوير السياحة 
متطورة  برامج  وضع  خالل  من  العراق  يف  الدينية 
يف  الدينية  باملناطق  والتعريف  االلكرتوين  للرتويج 
والعباسية  احلسينية  الروضتني  وتوسعة  الــعــراق.  
يف  األخــرى  الدينية  واملعامل  املراقد  وحتسني  وتطوير 
وإقامة  الفندقية  الطاقة  زيادة  مع  وضواحيها،  املدينة 
الشعبية،  األســواق  وباخلصوص  اجلديدة  األســواق 
ضواحي  يف  احلديثة  والفنادق  السياحية  املدن  وإنشاء 
وحميط املدينة القديمة، كمنطقة بحرية الرزازة واملنطقة 
منطقة  وتطوير  النجف  كربالء  طريق  عىل  تقع  التي 
فيها  تتوفر  كربالء   ومدينة  اهلل.  عبد  بن  عون  مرقد 
ومالعب  كاملطاعم  السياحية  املــدن  خدمات  مجيع 
األطفال واحلدائق ومراكز األنرتنيت، وتم ربط  املدينة 
نقل،  ووسائط  وجسور  حديثة  طرق  بشبكة  القديمة 
وشهدت أيضًا  ترميم وصيانة املباين الرتاثية والتارخيية 
الستيعاب الفعاليات السياحية وخدمة الزوار بطريقة 
والّسياح  هلم  الرضورية  اخلدمات  كافة  توفر  منظمة 
حتوي  اهنا  كام  األصلية،  وظيفتها  مع  يتعارض  ال  بام 
العديد من املناطق ذات اجلامل اخلالب كمنطقة  عني 
التمر )شثاثه( وحتتوي أيضًا عىل املناطق األثرية وذلك 
لقرهبا من حصن األخيرض الشهري كأثر تارخيي بارز يف 
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العراق، ومتتعها بوجود العديد من ينابيع املياه املعدنية 
املزمنة  كاجللدية  املختلفة  األمراض  لعالج  الصاحلة 
بثروة زراعية مهمة كالتمور  وغريها، وكذلك تشتهر 
من  العديد  وجود  إىل  باإلضافة  والزيتون،  والرمان 
التمر  منطقة عني  تنترش يف حميطها، وربط  التي  اآلثار 
بمنطقة بحرية الرزازة وذلك لقرهبام لغرض إستثامرها 
سياحيًا مما يساعد عىل انتعاش مدينة كربالء اقتصاديًا. 
كام ان التسويق االلكرتوين سيضمن التعريف بسياحة 
التسوق الناشئة يف املدينة اذ تعد سياحة التسوق أحد 
حيث  كربالء،  مدينة  يف  السياحي  اجلــذب  عنارص 
تزخر املدينة بأنواع متميزة من البضائع التي تستهوي 
املنتجات  وباخلصوص  لرشائها،  والسائح  الزائر 
والصناعات التقليدية جلودهتا وأسعارها الزهيدة علاًم 
الزوار  فندق سياحي إليواء  تشييد  هناك مرشوع  بأن 
 )30/9( قطعة  العباس  حي  كربالء  قضاء  مركز  يف 
ومول  سياحي  فندق  تشييد  أيضًا  وسيتم  وسطاين، 
مركز قضاء  اهلندية يف  القضاء ويف كورنيش  مركز  يف 
اهلندية سيتم إنشاء كورنيش بتصاميم حضارية تنهض 
بمستوى السياحة ومتنح املدينة طابعًا جديدًا يستقطب 

السائحني من الداخل واخلارج)35(.

العيون  إستثامر  فيها  سيتم  متر  عني  حممية  ان  علاًم 
وتقوية  وعالجي  سياحي  جــذب  منطقة  وجعلها 
السياحة املتعلقة باحلياة الربية القادمة من دول اجلوار، 
كربالء  حمور  وتقوية  فيها   الطبيعية  ــوارد  امل ومحاية 
إىل  وصــوالً  النخيب  بناحية  يمر  الذي  الصحراوي 
واالستقرار  السكن  لتشجيع  احلدودية،  عرعر  نقطة 
خصوصًا،  للتنمية  جديد  حمور  وفتح  املنطقة،  هذه  يف 
كام أن احلزام األخرض )منطقة سياحية ترفيهية( تقع يف 

مركز القضاء وختلو مدينة كربالء من املناطق السياحية 
والرتفيهية التي تعد من أولويات اجلذب السياحي)36( 
نقطة  وجعلها  النهر  ضفاف  عىل  تقع  العاب  ومدينة 
تشييد  سيتم  ــرزازة  ال بحرية  يف  أما  سياحي،  جذب 
مدينة سياحية كاملة لتقوية حمور يربط مدينة كربالء - 
فلوجة - رمادي وجعله حمور تنمية مستقبيل هو حمور 
بحريات احلبانية - الثرثار وتنمية املناطق الصحراوية 

التي تعاين من السكان. 

لنشاط  املستقبلية  االقتصادية  اآلثار  ثالثا: 
السياحة الدينية يف  حمافظة كربالء 

مع  والتداخل   بالتشابك  السياحة  قطاع  يتميز 
القطاعات األخرى، إذ يرتتب عىل اإلنفاق السياحي 
سلسلة من اإلنفاقات وبالنظر لعدم توفر إحصائيات 
حقيقية ألعداد السياح أو لاليرادات السياحية فسنعتمد 
منظمة  عن  صدرت  التي  واملعلومات  النسب  بعض 
السياحة العاملية بخصوص نمو الرشق األوسط حيث 
 العراق جزٌء منه، إذ اعتربت نسبة النمو للعرشين سنة من
نقترص  وســوف   )٪  7( )2020م(  لغاية  وصــعــودًا 
بتوقعاتنا عىل منطقة الدراسة من سنة 2000 صعودًا 

لسنة 2020 هي ٪7. 

وفق  كربالء  مدينة  عىل  بتوقعاتنا  نقترص  وسوف 
اآليت:- 

1-  أعداد السياح  

التي  املهمة  اإلحصائيات  من  السياح  أعــداد  إن 
العرض  ملوازنة  واملختصون  السياحة  هيئات  تتبناها 
بأعداد  والتنبؤ  املستقبلية  الصورة  ورسم  الطلب  مع 
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ملستوى  السابقة  اإلحصائيات  عىل  اعتامدا  الوافدين 
العاملية  السياحة  منظمة  أوصت  فلقد  املتوقع  النمو 
خالل السنوات القادمة  نموا  ستشهد  السياحة  أن 
بنسبة نمو قدرها )7 ٪( وبذلك يكون أعداد السياح 
املتوقعة مستقباًل حسب نسبة النمو اعاله وفقا ملا  هو 
به  املبتدأ  العدد  أن  معروض يف جدول رقم )2( علام 
الدراسة  منطقة  مستوى مدينة كربالء  وعىل  2003م 

هو )1014844( سائحًا. 

من  املتوقعة  السياح  أعـــداد  حساب  ولــغــرض 
2014م 2020م عىل فرض نسبة النمو )7٪( حسب 
ما توقعته منظمة السياحة العاملية. يكون كام يف اجلدول 

رقم )2(  وحسب املعادلة اآلتية: 

نسبة   × )2003م(  األساس  سنة  يف  السياح  عدد 
النمو + سنة األساس = السنة الالحقة )2004م( 

ولغرض حساب نسبة النمو املتوقعة من 2014 إىل 
2020 وتستخرج وفق املعادلة اآلتية :

سنة املقارنة - سنة األساس × 100 = نسبة النمو 

   سنة األساس    

 ٪216 = 100 ×   1014844 - 3205690
   1014844

السياح  أعداد  أن   )2( اجلدول  بيانات  من  يتضح 
اىل  )2003م(  ســنــة   1014844 ــن  م ســـيـــزداد  
3205690 سائحًا عام )2020م( أي نسبة نمو بني 

املدة )2003 - 2020 م( تبلغ )216 ٪(. 

جدول )2(  

توقع عدد السياح يف كربالء للمدة من )2014 - 2020م(  

توقع عدد السياح السنة 

20142136087

20152285613

20162445606

20172616798

20182799974

20192995972

20203205690

املصدر: اجلدول من إعداد الباحث باالعتامد عىل التوقعات من 
عام 2014 - 20 باالعتامد عىل استخراج نسبة النمو املتوقعة 

من منظمة السياحة العاملية.

حمافظة  يف  للفنادق  املتوقعة  االستيعابية  الطاقة   -2
كربالء من)2004 - 2020م( 

إن وظيفة العرض السياحي تتحد بالطلب الفعال 
والكامن واملؤجل وحيث إن املخطط السياحي ال بد 
املستقبيل ومن  املتوقع  الطلب  بنظر االعتبار  أن يأخذ 
خالل ما تقدم يمكن أن نحسب عدد األرسة املتوقعة 

املطلوبة يف حمافظة كربالء باستخدام القانون اآليت)37(: 

السياح  أعــداد  مع  موازنة  إىل  الوصول  لغرض   
املتوقع:- 

   T * L  =   B
 
R * 365 
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B = عدد األرسة املطلوب 

T = العدد املتوقع للزائرين 

R = معدل اإلشغال السنوي للرسير الواحد 70% 

L = معدل بقاء السائح يف منطقة اإلقامة واعتمد 10 
ليلة.  

التشغيل  نسبة  أن  ــار  ــب ــت االع بنظر  ــذ  ــؤخ وي
اخلــارجــي  للطلب   )٪  70( هــي  قــصــوى   كطاقة 
فيكون لسنة )2004م(  عدد األرسة املطلوبة والكافية 

ألعداد السياح املتوقع: 

 =  365  ×  70%  / ليلة   10  ×  1085883
42500 رسير لسنة )2004م( انظر جدول )3(. 

املطلوبة  األرسة  ــدد  عـ ــاب  ــس ــت اح ولــغــرض 
ــوام   واملــتــنــاســبــة مـــع أعــــــداد الـــســـيـــاح لـــألعـ
 )٪  7( النمو  نسبة  وحسب  2020م(    -  2004(

املتوقعة من منظمة السياحة: 

نسبة   x  )2003( األســاس  سنة  يف  السياح  عدد 
النمو + سنة األساس = ألسنه الالحقة )2004(

 1085883 = 1014844 + 7% × 1014844

جدول )3(   الطاقة االستيعابية للفنادق يف كربالء 

من  2014 - 2020 

السنة 
أعداد السياح 

املتوقعة 

أعداد األرسة املتوقعة 

املطلوبة 

2014213608783600

2015228561389452

20162445600695714

20172616798102414

20182799974109583

20192995973117253

20203205691125461

النمو  نسبة  عىل  باالعتامد  الباحث  إعداد  من  اجلدول  املصدر: 
املتوقعة من منظمة السياحة العاملية.

3- اإلنفاق السياحي واإليرادات: 

يقصد به كل ما ينفقه السائح داخل البلد املضيف 
واملواين  احلــدود  يف  منه  املستحصلة  الرسوم  فيها  بام 
واملطارات إضافة إىل أجور النقل ويمكن حساب حجم 
اإلنفاق وفق الطريقة اآلتية: بعد التحري واالستفسار 
الفندقية  السجالت  واقع  ومن  الفنادق  أصحاب  من 
طعام  وجبات  ثالث  مع  املبيت  أجور  معدل  إن  تبني 
 5  ،22( بمعدل  كانت  ــة)2003م(   ــســن ل للنزالء 
دوالر( وهذا يعني)50٪(األوىل واملقصود هبا اإليواء 
 2  × نرضهبا  أن  باستطاعتنا  واملرشوبات  واملأكوالت 
لسنة  كربالء  يف  السائح  مرصوف  متوسط  إىل  لنصل 
معدل   × السائح  انفاق  معدل  نــرضب  )2003م( 
مرصوف  دوالرًا   216  = ليلة    8  ،4 يف   45 اإلقامة 
السائح يف كربالء ملدة 4، 8 يوم 216 × 1014844 
النفقات  حساب  ولغرض  دوالر   219206304  =
عىل  2020م(    - للفرتة)2014  املتوقعة  السياحية 
توقعته  ما  حسب    )٪ هــي)7  النمو  نسبة  ان  فرض 

منظمة السياحة العاملية كام يف اجلدول )4(.
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جدول )4( قيمة اإلنفاق السنوي السياحي يف كربالء للمدة من 

)2003 - 2020م(  

  
قيمة اإلنفاق السنوي / دوالرالسنة

2003219206304

2004234550745

2005250969297

2006268537148

2007287334748

2008307448180

2009328969553

2010351997422

2011376637242

2012403001849

2013431211978

2014461396816

2015493694593

2016528253215

2017565230940

2018604797106

2019647132903

2020692432206

النمو  نسبة  عىل  باالعتامد  الباحثن  إعداد  من  اجلدول  املصدر: 
املتوقعة من منظمة السياحة العاملية لعام 2003م.

ويتم حساب عدد األرّسة املتوقعة املطلوبة يف حمافظة 
كربالء للمدة من 2014-2020 لغرض الوصول إىل 
القانون  باستخدام  املتوقعة  السياح  أعداد  مع  املوازنة 

التايل*:

   T * L  =   B
 
R * 365 

       

B = عدد األرسة املطلوب 

T = العدد املتوقع للزائرين 

R = معدل اإلشغال السنوي للرسير الواحد 70% 

L = معدل بقاء السائح يف منطقة اإلقامة واعتمد 10 
ليلة 

زيــادة  ثمة  أن   )4( اجلــدول  بيانات  من  يتضح 
املبالغ  وستزداد  السائحني  إنفاق  إمجايل  يف  ستحصل 
نمو  بنسبة  املنفقة عــام)2020م( عن عــام)2003م( 

 .)٪216(

ويتم حساب النفقات السياحية املتوقعة للفرتة من 
2014 - 2020 م وفق املعادلة اآلتية: 

 100 ×
سنة املقارنة - سنة األساس  

سنة األساس 

 = 100 × 219206304 – 692432206
% 216

219206304
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اإلستنتاجات 

الطابع  ذات  ــدن  امل من  العديد  ــالم  اإلس ــد  أوج
من  ومكانتها  أمهيتها  املدن  هذه  واستمدت  الديني، 
األمهية التي أكسبها إياه واقعها الديني واألثر الروحي 

الذي ترتكه يف نفوس املسلمني.

املواقع  أهــم  مــن  تعد  املقدسة  كــربــالء  ومدينة 
املواقع  أهم  من  واحدٌة  اليوم  وهي  والدينية  التارخيية 
ومن  الــزوار  اآلف  تستقطب  التي  الدينية  السياحية 
خمتلف إنحاء العامل اإلسالمي فضاًل عن سكان املدينة 
العراقية، ومن هنا تربز أمهيتها وتفرض  واملحافظات 
اإلهتامم هبا وتوسيعها وتطوير املراكز احلرضية املحيطة 
هبا، واخلدمات التي تقدمها، السيام أن وجود مرقدي 
املدينة  مركز  العباس يف  وأخيه  احلسني  اإلمامني 
اخلدمات  استعامالت  نسبة  زيادة  يف  كبريًا  دورًا  لعب 

واملنافع العامة كزيادة عدد الفنادق واملطاعم.

السياح  البحث إن هناك نموا يف إعداد  وقد أظهر 
والوافدين اىل كربالء وهو يمثل قفزة نوعية ملحوظة 
عىل الرغم من أننا نرى حتى هذه اإلحصائية الرسمية 
الفنادق  ال ختلو  التخطيط / قسم إحصاء  من وزارة 
من عدم ألدقه، إذ بينت إحصائية وزارة التخطيط أن 
 )1014844( واإليرانيني  لألجانب  اإلمجايل  العدد 
سائحًا وهذا الرقم إذا ما متت مطابقته بالواقع الفعيل 
ملحافظة كربالء يتبني أن كل شهر بعد متوز /2003م 
ألف   500 السياح  عــدد  كــان  السنة  هناية  ولغاية 
التقريبي  العدد  فيكون  أشهر  ستة  وملدة  شهريا  سائح 

)3000000( ثالثة ماليني سائح.

الديني مرتبط ببواعث دينية  « إن الطلب السياحي 
الشخص  إال  مغزاها  يعرف  ال  عميقة  وروحية 
نفسه ولذلك ال نستغرب إن نَر أشخاصًا يلجأون 
إىل التضحية إلشباع الكثري من حاجاهتم لغرض 
دامت  وما  الدينية  األماكن  بزيارة  احلاجة  إشباع 
املقومات الروحية الدينية متميزة وفريدة للسياحة 
التي  استبداهلا وهي  يمكن  الدينية يف كربالء وال 
تشكل جذبًا دينيًا وروحيًا ال يمكن تعويضه فلامذا 
التميز والتفرد... إن  ال يتحقق طلب يوازي هذا 
السبب يكمن يف مكونات أخرى للمنتج السياحي 
الطبيعية  املكونات  عن  خارجة  تكون  كربالء 
املساعدة  املكونات  هنا  نقصده  وما  والروحية 
للسياح  املوجهة  واخلدمات  واملرافق  والتكميلية 
مبارشة وغري مبارشة مثل البنية التحتية واخلدمات 
التي تعمل وتؤثر عىل نحو سلبي يف حتفيز الطلب  
الذي  الكامن  الطلب  حتفيز  عدم  يف  باألحرى  أو 
حيفز السائح يف ترك مسكنه الدائم ويأيت إىل كربالء 
املريح  والسكن  بسهولة  والتنقل  والزيارة  للتمتع 
اإلرشادية  واخلدمات  وعائلته  ألطفاله  والتسلية 

والدالله ملنطقة القصد السياحي.
التحتية واخلدمات  « البنية  البحث عجزًا يف  أظهر   

السيام  السياحي  للمواطن  التكميلية  العامة 
كربالء  يف  البالغ  األرسة  لعدد  الذروة  أشهر  يف 
)125461( رسير لغاية هناية عام 2020م السيام 
سائحا   )3205691( إىل  السياح  عدد  تزايد  مع 

دينيا.
افتقار مدينة كربالء إىل فنادق من الدرجة املمتازة  «

ألداخله  السياحية  واملجاميع  األعداد  مع  مقارنه 
إىل املدينة.
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التوصيات 

للسياحة  يمكن  واإلستقرار  األمن  يتحقق  حني 
يدعم  واعــدًا  مستقباًل  حتقق  أن  كربالء  يف  الدينية 
اقتصاد املدينة خصوصا والعراق عموما ولكي يتحقق 
بذلك البد من وضع إسرتاتيجية علمية لتطوير التنمية 
السياحية يف املدينة من خالل هتيئة بيئة اقتصادية حيث 
وإدخــال  أســاس  بشكل  اخلــاص  القطاع  دور  يفعل 
من  الدينية  السياحة  يف  املتخصصة  البرشية  الكوادر 
خالل الدورات التدريبية لرفع كفاءة أدائهم واكتساهبم 
واحلفاظ  الدينية  باملواقع  االهتامم  ورضورة  اخلربات. 
بقدوم  يتعلق  فيام  عىل تسميتها وعىل وجه اخلصوص 
االهتامم  رضورة  عن  فضال  األجانب  من  الوافدين 
باملناطق املحيطة هبا والسيام العالقة بني توزيع االبنية 
فاحلفاظ عىل  بينهام  املحيطة  والبيئة  السياحية  واملرافق 
البيئة التارخيية وعدم تغيري معاملها احلضارية واحلفاظ 
عىل املظهر التارخيي للمنطقة السياحية الدينية أو املوقع 

املعني رضورة البد منها.

الدينية  بالسياحة  املتعلقة  اخلدمات  تطوير  ويمكن 
من خالل املقرتحات اآلتية:

تطوير وتوسيع اخلدمات الفندقية وتوفري مساكن . 1
يف  الدينية  املزارات  قرب  خاصة  للسياح  مالئمة 
حديثة  فنادق  إنشاء  إىل  باإلضافة  كربالء  مدينة 

ومتطورة تنترش يف خمتلف أطراف املدينة.

املقدسة . 2 العتبات  لزوار  مرحية  نقل  وسائل  توفري 
من داخل العراق وخارجه.

بحيث . 3 كربالء  ملدينة  األساس  التصميم  حتديث 

يلبي احتياجات املدينة احلالية واملستقبلية.

تصلح . 4 السكنية  األحياء  يف  قطاعية  مراكز  تطوير 
ألن تكون جممعات تسويقية ومكاتب خمتلفة من 

اجل ختفيف العبء عن املركز.

فقط . 5 األجانب  الزوار  عىل  نقدية  رسوم  فرض 
تستخدم لتمويل التنمية السياحية.

تتوىل احلكومة املركزية متويل املشاريع االستثامرية . 6
يتوىل  حني  يف  التحتية  بالبنى  اخلاصة  العمالقة 
باملشاريع  االهتامم  اخلاص  القطاع  يف  املستثمرون 

األخرى.

التي . 7 والفلكلورية  الشعبية  الصناعات  تطوير 
العراق  وحضارة  تراث  وتعكس  السياح  جتذب 
من جهة وتوفري عائدات مادية للعاملني يف القطاع 
الدخل  زيادة  يف  يسهم  مما  والتجاري،  الصناعي 

القومي بكوهنا أحد ركائز اإلقتصاد الوطني.

احلديثة  التكنولوجيا  إدخــال  عىل  التأكيد  وجيب 
ونظم املعلوماتية املرافقة للخدمات السياحية ووضع 
ليوفر  الدينية  للسياحة  اإلحصائية  للمعلومات  مركز 
البيانات  للباحثني واملهتمني يف شؤون تطوير السياحة 
املنظامت  إلنشاء  االستثامر  وتطوير  وتشجيع  الدينية. 
السياحية خلدمة الزائرين سواء من خالل منح القروض 
امليرسة من املصارف أو ختفيض الرضائب عليها ومنح 
املحافظة  وإدارة  الدولة  من  ميرسة  بأسعار  األرايض 
كام  واخلــاص.  احلكومي  املشرتك  اإلستثامر  وأعتامد 
يف  التطورات  بأهم  شهرية  نرشة  إرســال  عىل  نؤكد 
من  املقدمة  السياحية  )العروض  السياحي  املجال 
الرشكات- أسعار الفنادق - املنشآت اجلديدة اجلاذبة 
املقاالت  بعض   - الــطــريان  خــدمــات   - وصــورهــا 
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وصناع  الدين  ــال  ورج املسؤولني  مع  ــوارات  واحلـ
القرار يف املجال السياحي( عرب الربيد اإللكرتوين إىل 
املشرتكني  واألفراد  والرشكات  العالقة  ذات  اجلهات 
ومكاتبنا  سفاراتنا  تكليف  ذلك  ويستلزم  باخلدمة. 
السياحية يف اخلارج باحلصول عىل أكرب عدد من قوائم 
املتخصصة  الرشكات  توفرها  التي  اإللكرتونية  الربيد 
يف ذلك، واملصنفة حسب الرشحية العمرية أو املهنة أو 

املكان اجلغرايف. 
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