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ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ

اإفتتاحية العدد

احلمد هلل رَب العاملني، الذي ال أول لوجوده، وال آخر حلدوده، وصىل اهلل عىل صفيه من خلقه وخليله، نبينا 
األمني ايب القاسم حممد صىل اهلل عليه وعىل آله الطيبني الطاهرين.

وبعد...

ال خيفى عىل أحد أن البحث العلمي واحٌد من اهم العوامل التي تسهم يف نمو الدول وتقدمها، ملا يشكله 
البحث  خالل  من  واملبتكرة  اجلديدة  والبحوث  الدراسات  تقديم  يف  تتجىل  متعددة،  معرفية  اضافات  من 
واالستقراء والتمحيص يف بطون الكتب قديمها وحديثها، لتقديم احللول املنهجية واالجرائية كي تكون عونًا 

للجهات ذات العالقة.

وحتظى البحوث التي تعنى بالرتاث بأمهية استثنائية، الهنا متثل الركيزة األساسية يف احلفاظ عليه ملواجهة 
التحديات احلالية واملستقبلية من اجل حتقيق مستقبل أفضل لألجيال القادمة، وهذا ما سعت اليه إدارة مركز 
كربالء للدراسات والبحوث يف العتبة احلسينية املقدسة، وهيأة حترير جملة السبط العلمية املحكمة باعتامدمها 
سياسة علمية منهجية لدراسة املوروث الثقايف واحلضاري ملدينة كربالء املقدسة ايامنًا منها بمعرفة مدى نجاعة 

البحث العلمي بمناهجه ومدارسه وأدواته املختلفة.

من  جمموعة  عىل  يشتمل  الذي  السبط  جملة  من  الثامن  املجلد  من  األول  العدد  نقدم  ان  اليوم  ويرسنا 
واملؤسسات  اجلامعات  خمتلف  من  الباحثني  من  نخبة  كتابتها  يف  اشرتك  التي  املتنوعة  والدراسات  البحوث 
العلمية العراقية، اذ توزعت هذه البحوث عىل حماور املجلة الثابته يف النهضة احلسينية، والتاريخ، واجلغرافيا، 

واالقتصاد، والسياحة، والرتمجة.

وإذ تتوجه هيأة حترير جملة السبط بالشكر اجلزيل لكل من اسهم يف اخراج هذا العدد، نتمنى ان تتضافر 
جهودنا مجيعًا يف سبيل االرتقاء بالبحث العلمي خدمة لبلدنا العزيز 

واهلل ويل التوفيق ومنه العون والسداد.   

واحلمد هلل أوالً وآخرًا...

رئيس التحرير

13





15

ا�ش�ض الإ�شالح في نه�شة الإمام الح�شين بن علي )عليهما ال�شالم( 

درا�شة في الم�شامين التنموية

االستاذ املساعد الدكتور 

أمحد عدنان عزيز امليايل

كلية العلوم السياسية - جامعة بغداد

ahmed_adnan39@yahoo.com
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اسس اإلصالح يف نهضة اإلمام احلسني بن علي )عليهما السالم( دراسة يف املضامني التنموية

الملخ�ض

تم الرتكيز يف هذا البحث عىل قضية اإلصالح ومضامينه التنموية يف هنضة اإلمام احلسني، والبحث 
الدينية  اجلوانب  عىل  واملضامني  األسس  هذه  واشتملت  النهضة،  هذه  عىل  املرتتبة  واآلثار  الدوافع  ماهية  يف 
اإلسالمية  املفاهيم  ترسيخ  إعادة  النهضة  أرادت  الديني  اجلانب  ففي  واألخالقية،  واإلقتصادية  والسياسية 
األصيلة واألبعاد واملالمح الواضحة للدين اإلسالمي الذي تعرض ملحاوالت التحريف من قبل حكم معاوية 
عن  والدفاع  اإلسالمي  احلكم  نظام  بمسألة  متمثاًل  السيايس  باجلانب  الديني  اجلانب  ارتبط  كام  يزيد،  وابنه 
إذ عانت  تقيم وحتافظ عىل قوانني وضوابط الرشيعة اإلسالمية؛  أن  بإمكاهنا  التي  الكفوءة  الصحيحة  القيادة 
األمة اإلسالمية الكثري أبان حكم معاوية ويزيد بسبب عدم رشعية السلطة وهنجها الذي تعكز عىل اإلنحراف 

والفساد واإلبتعاد عن مبادئ الدين اإلسالمي العقدية واإلجتامعية واإلقتصادية واألخالقية.

لقد بدأت خطوات اإلصالح يف هنضة اإلمام احلسني برفضه مبايعة يزيد وليًا للعهد يف زمن معاوية، 
ورفضه بيعته بعد وفاة أبيه. مطالبًا بإعادة اإلعتبار الُسس الرشعية السياسية يف ضوء موجبات اإلسالم إلعادة 
اخليانات  أسوأ  من  أنَّ  يؤمن   احلسني فاإلمام  بعضهم.  مع  املسلمون  فيها  تآخى  التي  املدينة  دولة  بناء 
واجلنايات يف اإلسالم، ترشيح واختيار ومبايعة غري األكفاء واملؤهلني لرئاسة االُمة وقيادهتا واخلضوع هلم، 
واإلبتعاد عن  واإلهنيار  التفكك  إىل  احلال  هبا  سينتهي  إذ  قيادة،  هكذا  بمثل  تبتيل  ُأمة  بكل  حيدق  خطر  وهذا 

مبادئها العقدية واإلجتامعية والسياسية وغري ذلك..

مسارات  تشويه  حاول  الذي  األمــوي،  السيايس  الواقع  تعقيدات  هنضته  يف   احلسني اإلمــام  واجه 
الرسالة اإلسالمية وطبيعة نظامها العقدي واألخالقي، وقيمه التي نسفت العدل واحلق واألخالق يف سياق 
املامرسة السياسية، وباإلجتاه الذي يفرض نظامًا للسلطة خمالفًا للمعهود، وفرض سياسات التعصب القبيل عىل 
اآلخرين، عالوة عن حتريف ثوابت الرشع اإلسالمي باإلعتامد عىل البدع يف ادارة شؤون الدولة، مع السيطرة 
عىل مقدرات بيت املال ورصفها يف غري مواضعها، ومغادرة القيم اإلنسانية يف إدارة شؤون األمة اإلسالمية، 
بكل  اإلسالمي  الدين  جلوهر  اإلعتبار  إعادة  فأراد  يزيد  حكم  عىل  وخروجه  هنضته  يف   حققه ما  وهذا 

مضامينه الرشعية.

الدينية والسياسية واإلقتصادية  ناقشت أسس اإلصالح يف اجلوانب  بمقدمة وأربعة مباحث  البحث  جاء 
.واألخالقية، وخامتة إلبراز املضامني التنموية يف هنضة اإلمام احلسني
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Abstract

In this research, emphasis was placed on the issue of reform and its implications during 
the uprising of Imam Al-Hussein, peace be upon him, and to shed light on the motives and 
effects of this renaissance. These foundations included the religious, political, economic and 
moral contents. On the religious side, the renaissance wanted to re-establish the original Islamic 
concepts, dimensions and clear features of Islam, which was subjected to attempts of distort by 
Muawiya and his son Yazid. The religious side was linked to the political aspect of the Islamic 
regime and the defense of the right efficient leadership that can assess and maintain the Islamic 
laws and regulations. The Islamic nation has suffered a lot during the rule of Muawiya and 
Yazid due to the lack of legitimacy of power and approach because the state was established 
on deviation, corruption and moving away from the religious, social, economic and moral 
principles of Islam. Steps of reform in the renaissance of Imam Al-Hussein, peace be upon 
him, began when he rejected the allegiance of Yazid as the highest crown prince in the reign of 
Muawiya, and also after the death of his father, calling for re-consideration of the foundations 
of political legitimacy in the light of the obligations of Islam for rebuilding the state where 
Muslims live in brotherhood each other. Imam Al-Hussein, peace be upon him, believes that 
one of the worst betrayals and crimes in Islam is the nomination, selection and allegiance of 
the incompetent and unqualified persons to lead the nation and to be led by them. This danger 
threatens every nation that suffers from such a leadership, which will end with disintegration 
and collapse and abandon of the religious, social and political principles. Imam Al-Hussein, 
peace be upon him, faced the complexities of the Umayyad policy which tried to distort the 
paths of the Islamic message, the nature of its moral system and its values   and thus undermined 
justice, truth and morals in the context of political practice and the tendency to impose a regime 
of power contrary to tradition through the misrepresentation of the fundamentals of the Islamic 
law by relying on innovations in the management of the state affairs. Besides, it imposed control 
over the capabilities of the House of Treasure and the wrong spending of money and violated 
the human values   in the management of the affairs of the Islamic nation. This was what has 
been achieved by Imam Al-Hussein, peace be upon him, in his uprising and rejecting the rule 
of Yazid calling for reconsidering the essence of the Islamic religion with all its legal contents. 
This research has an introduction and four sections discussing the foundations of reform in the 
religious, political, economic and moral development aspects with a conclusion of the most 
important messages of the uprising of Imam Al-Hussein, peace be upon him.
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المقدمة

يف  اإلصـــالح  ــداف  وأهـ ومنطلقات  ــس  ُاس إن 
واقع  مع  متزامنة  جاءت   ،احلسني اإلمام  هنضة 
الذي  التارخيي  بالظرف  املحيطة  العامة  األوضــاع 

.عارصه وعاشه اإلمام احلسني

واإلقتصادية  والسياسية  الدينية  فــاألوضــاع 
حتتمل  ال  مستويات  إىل  تراجعت  واألخــالقــيــة 
يف  العام  اإلنحراف  واستفحل  واملداهنة  السكوت 
ُامية.  بني  بداية حكم  مع  الدولة اإلسالمية  مفاصل 
وهذا اإلنحراف والفساد، حدد الدوافع واملحفزات 
األمــوي،  احلكم  وجه  يف   أجلها من  قام  التي 
إنام  واإلفساد،  اإلنحراف  هذا  مواجهة  بأن  مرصحًا 

هو اإلصالح.

القضية  هو  العام  اإلصــالح  مطلب  فإن  لذلك 
من  وذلــك   ،احلسني اإلمــام  هنضة  يف  املركزية 
خالل ما سنتناوله من التذكري والترصيح منه بذلك 
يريد  التي  املــوارد  يف  املسترشي  باإلنحراف  مؤرشًا 
اال  يتحقق  أن  يمكن  ال  اإلصالح  وهذا  إصالحها، 
والفساد  اإلنحراف  ونرش  مارس  من  عىل  باخلروج 
باحلكم  املتمثل  وهو  والعقيدة  والسلطة  األمــة  يف 
أن  يمكن  ال  ــالح  اإلص هــذا  فــإن  لذلك  األمـــوي، 
يكون يف إطاره العام، اال إصالحًا دينيًا عىل مستوى 
واقتصاديًا  السلطة،  مستوى  عىل  وسياسيًا  العقيدة، 
بجانبه  ــالح  اإلص إىل  إضافة  ــة،  األم مستوى  عىل 

األخالقي عىل املستوى اإلجتامعي.

 ،إن ُاسس اإلصالح يف هنضة اإلمام احلسني
واملواقف  والبيانات  النصوص  خالل  من  تكتمل 

وكشفت  شخصت  التي   ،اإلمام عن  الصادرة 
مواضع اإلنحراف واإلفساد والرتاجع واخلروج عن 
يريدها  التي  املوضوعية  والظروف  الرشعية  املبادئ 
اإلسالم املتمثل بالقرآن الكريم والسنة والنبوية، من 

قبل معاوية ويزيد. 

من  واملواقف  والبيانات  النصوص  هذه  ومن 
النهضة  يف  اإلصــالح  ــس  ُاس استخالص  املمكن 
والسياسية  الدينية  املقاربات  خالل  من  احلسينية، 
واإلقتصادية واألخالقية التي شخصها لغرض طرح 

أسس اصالحها.

اإلمـــام  هنــضــة  مـــن:  الــبــحــث  فــرضــيــة  تنطلق 
احلسني أبرزت نتائج شاخصة عىل مسار التاريخ 
حدًا  ووضعت  إسالميًا  هنجًا  وشكّلت  اإلسالمي، 
فاصاًل بني ما هو إسالمي وبني املبادئ الدخيلة عىل 
هذا الدين، من خالل إبراز حالة اخللل واإلنحراف 

التي حّلت باألوضاع العامة للدولة اإلسالمية.

وبناًء عىل ذلك، سنعالج يف ثنايا هذا البحث أربعة 
اإلصالح  أسس  حــول:  األول  يتمحور  مباحث، 

 .الديني لنهضة اإلمام احلسني

واآلخر يتمحور حول: أسس اإلصالح السيايس 
اإلصــالح  أســس  حــول  والــثــالــث:  النهضة،  هلــذه 
أسس  يف  نبحث  الرابع:  وأما  للنهضة،  اإلقتصادي 
اإلصالح يف اجلانب األخالقي للنهضة، رابطني هذه 
اإلسالمي  الفكر  مستوى  عىل  وانعكاساهتا  االُسس 

بوجه خاص والفكر اإلنساين بوجه عام.
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المبحث الأول:

ُا�ش�ض الإ�شالح في الجانب الديني

منها  انطلق  التي  االساسية  الفكرية  القاعدة  إن 
م عىل  َبيَّنَها حينام صمَّ اإلمام احلسني يف هنضته، 
القيام بحركته التغيريية يف املجتمع اإلسالمي وقتها، 
فبدأ بتوضيح تلك القاعدة الفكرية التي انطلق منها، 
وحدد منهجه وأهدافه عليها. إذ كانت هذه القاعدة 
 الفكرية متجسدة يف وصيته ألخيه حممد بن عيل
املعروف بمحمد بن احلنفية: ».... وإين مل أخرج أرشًا 
وال بطرًا وال مفسدًا وال ظاملًا، وإنام خرجت لطلب 
باملعروف  آمر  أن  ُاريــد   جّدي ُامة  يف  اإلصــالح 
بن  عيل  وأيب  جدي  بسرية  وأسري  املنكر،  عن  وأهنى 

أيب طالب..«)1(.

الفكرية  القاعدة  توضح  لوصيته،  املقدمة  هذه 
الوصية  تضمنت  فقد  لنهضته  الكلية  ــة  ــرؤي وال
باإلصالح  واملتمثلة  خلروجه  الرئيسة  املحددات 
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واالقتداء بسرية 
اإلصالح  وحتمية  برضورة   فإيامنه وأبيه.  جّده 
هذه  عىل  حفاظًا  بنهضته  القيام  عليه  حتم  الذي  هو 
فردًا  االُمة  حياة  يف  فاعلة  لتبقى  والفروع  األصول 

ومجاعة لكي ال تفقد العقيدة معناها الصحيح)2(.

لذلك فإن تركيز اإلمام احلسني عىل التوحيد 
دينٌي  بعٌد  له  كان  ويزيد  معاوية  اإلسالم يف عهد  يف 
من  األمة  فكر  زعزعة  عىل  عمل  معاوية  أن  إذ  مهٌم 
خالل إجياد خطوط فكرية دخيلة عىل الفكر القرآين 
واستمر  اإلرجــاء)*(،  وعقيدة  اجلربية  العقيدة  أمثال 

يزيد يف استخدام عقيدة اجلرب يف سياساته وخطاباته 
مستكماًل سياسة أبيه هبذا املجال، إذ قال يف خطاب 
العرش عند أول يوم تسّلمه ملنصب اخلالفة: » احلمد 
شاء  ومن  منع،  شاء  ومن  صنع،  شاء  ما  الــذي  هلل 
يعني   - املؤمنني  أمري  إن  رفــع،  شاء  ومن  خفض، 
ه ما شاء اهلل أْن  معاوية - كان حباًل من حبال اهلل مدَّ
ه، ثم قطعه حني أراد أْن يقطعه.. وقد وليُت بعده  َيمدَّ
طلب  عىل  آيت  وال  جهل،  من  أعتذر  ولسُت  األمر 
ه وإذا أحّب  علم، وعىل رسلكم إذا كره اهلل شيئًا غريَّ

ه..«)4(. شيئًا َيرسَّ

عىل  وصيته  يف   احلسني اإلمــام  ركز  كذلك 
اهلل  بني  ما  االتصال  عملية  متثل  التي  النبوة  أصل 
الترشيعية  واهلداية  التوجيه  عملية  يف  واإلنــســان، 
هلداية  السامء  واسطة  هو  فالنبي  اإلنسان،  حياة  يف 
االرض. لذلك فألصل النبوة وخاصة النبوة اخلامتة 

للرساالت قداسة كبرية جدًا وموقع متقدم.

معاوية  بوجه   احلسني اإلمـــام  وقــف  لقد 
فقد   .حممد نبّيه  ــن  وع اإلســـالم  عــن  مــدافــعــًا 
البيعة لويل  منه  أراد  واجه معاوية مبارشة حينام 
كان  إذ  املوضوع،  هبذا  متاديه  إياه  مذّكرًا  يزيد  عهده 
دينيا  لباسًا  احلكم  توريث  موضوع  يلبس  معاوية 
مستغاًل إسم النبي بالثناء عليه واحلفاظ عىل دينه؛ 
لذلك البد من استقرار احلكم وتداعياته بالتوريث، 
املادح  يؤدي  فلن  معاوية  يا  بعد:  »أما   :قال إذ 
وإْن أطنَب يف صفة الرسول من مجيع جزءًا، وقد 
من   اهلل رسول  بعد  اخللف  به  لبست  ما  فهمت 
اجياز الصفة، والتنكب عن استبالغ النعت، وهيهات 
الدجى،  فحمة  الصبح  فضح  يامعاوية!  هيهات 
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حتى  فضلَت  ولقد  الرسج،  أنوار  الشمس  وهبرت 
حتى  ومنعَت  أجحفَت،  حتى  واستأثرَت  أفرطَت، 
بذلَت لذي حق  ما  بخلَت، وُجرَت حتى جاوزَت، 
حظه  الشيطان  أخذ  حتى  بنصيب،  حقه  إسم  من 

األوفر ونصيبه األكمل..«)5(.

مــعــاويــة   احلسني ــام  ــ اإلمـ فــضــح  ــا  ــن وه
مآربه  حتقيق  يف   الرسول ــم  اس الستخدامه 
فبلغت األوضاع  الدقيق،  التوصيف  السياسية، هبذا 
الدينية االنحدار الذي أصبح واضحًا للعيان وخاصة 
نَّة النبوية يف كافة االجتاهات.  ما يتعلق بتحريف السُّ
اهلل  ُسنَّة  لنقضه  معاوية   اإلمام واجــه  كذلك 
ورسوله، ذلك عندما استنكر عليه استلحاق زياد 
إىل أبيه أيب سفيان. إذ قال ملعاوية: »..أَو لسَت 
عي زياد بن سمية املولود عىل فراش عبيد ثقيف،  بمدَّ
فزعمت أنه ابن أبيك، وقد قال رسول اهلل: الولد 
اهلل  رسول  ُسنَّة  فرتكَت  احلجر،  وللعاهر  للفراش 

تعمدًا، وتبعَت هواك بغري هدًى من اهلل..«)6(.

كام واجه اإلمام معاوية مواجهة رصحية لقتله 
كانوا  ألهنم  االّ  بسبب  ال   ،اهلل رسول  أصحاب 
يف  استمروا  وألهنم   ،طالب أيب  بن  عيل  حيبون 
 فقال ،النبي الناس وسرية  متتني العالقة بني 
كنده  أخا  عــدي)**(  بن  حجر  القاتل  »..ألسَت  له: 
ينكرون  كانوا  الذين  العابدين  املصّلني  وأصحابه 
باملعروف  ويأمرون  البدع،  ويستعظمون  الظلم، 
الئم،  لومة  اهلل  يف  خيافون  وال  املنكر،  عن  وينهون 
ثم قتلتهم ظلاًم وعدوانًا، من بعد ما اعطيتهم األْيامن 
واستخفافًا  اهلل  عىل  جرأة  املؤكدة،  واملواثيق  املغلظة 
اخلزاعي  احلمق  بن  عمرو  قاتل  أَولــســَت  بعهده. 

أبَلْته  الــذي  الصالح  العبد   اهلل رســول  صاحب 
بعدما  فقتلته  لونه،  واصفر  جسمه  فنحل  العبادة 
آمنته وأعطيته مالو فهمته العصم لنزلت من رؤوس 

اجلبال...«)7(.

هكذا واَجَه اإلمام احلسني بنهضته يف جانبها 
النبي  شخصية  تفكيك  ويزيد  معاوية  حماولة  الديني 
اإلفــرتاء  حيث  مــن  املــجــاالت  سائر  يف   حممد

والتقّول عليه ونقض سنته وقتل أصحابه.

الفكري اآلخر لإلصالح السيايس يف  واالساس 
 اإلمام تركيز  احلسينية،  للنهضة  الديني  اجلانب 
اإلســالم،  يف  الثابتة  األصــول  من  وهو  املعاد،  عىل 
للعقيدة  األساسية  الركائز  من  باملعاد  فاالعتقاد 
صلة  هلــا  رشيعة  كــل  يف  عنرص  وهــو  الصحيحة، 
بالسامء، وبدون املعاد تصبح الرشائع مسالك برشية 
ال متت إىل اهلل تعاىل بصلة، فقوام الرشيعة هو االعتقاد 
بمبدأ املعاد، وألجل ذلك ال ترى رشيعة تتسم بأهنا 
اآلخــرة،  احلياة  إىل  الدعوة  من  خالية  إهلية  رشيعة 
والثواب  اجلزاء  وإقامة  املوت،  بعد  اإلنسان  وحرش 

والعقاب)8(.

املعاد  أمهية  عىل   احلسني اإلمام  شدد  لذلك 
حق،  والنار  حــق،  اجلنة  »وأن  هنضته:  أســاس  يف 
َمْن يف  يبعث  اهلل  وأنَّ  فيها،  آتية الريب  الساعة  وأنَّ 
أصبحت  معاوية  عهد  يف  األمة  ألن  ذلك  القبور«، 
منهارة دينيًا؛ ألن احلكم غايته السلطة ال إقامة العدل 
معاوية،  غاية  والسلطة  احلكم  كان  وملا  اهلل،  بالد  يف 
أية وسيلة يف سبيل الوصول  فهو مل يتورع عن اختاذ 
االعتقادية  االمور  فأصبحت  يديه،  وبقائه حتت  إليه 
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للحاكم ومن هم يف بالط السلطة ال قيمة وال قدسية 
هلا؛ لذلك عاش احلكام والرعية حال االنفصال بني 
االيامن  صدقية  وعدم  باإلسالم،  وايامهنم  دعواهم 
وصفهم  فقد  العميل،  واقعهم  وبني  املعاد،  بمبدأ 
والديُن  الدنيا،  عبيد  »الناس   :احلسني اإلمام 
فإذا  معائشهم،  ت  درَّ ما  حيوطونه  ألسنتهم  عىل  َلِعٌق 

حُمّصوا بالبالء َقلَّ الدّيانون«)9(.

بغاية   احلسني ــإلمــام  ل التشخيص  هــذا 
فالناس  وواقعهم،  وأحواهلم  الناس  ألمور  الدقة 
حتقيق  نطاق  يف  باإلسالم  التدين  دعــوى  حيملون 
حقائقهم  وتتكشف  والشخصية،  املادية  مصاحلهم 
مكاسبه  تكون  رشعي  واجب  بأي  االصطدام  عند 
اجتاهه،  تقاعسهم  فيربز  القيامة  يوم  ُاخروية  وثامره 
وهنا تربز أمهية تأكيد القاعدة الفكرية لنهضة اإلمام 
احلسني بأحد أسسها أال وهو تثبيت مبدأ املعاد 
وتذكري السلطة واألمة به، وأن اإلمام ملتزم هبذا 
بواعث  وأجل  أجله  من  الذي  االعتقادي  األصل 

ُاخرى هنض بوجه احلكم األموي)10(.

خرج  ــذي  ال اجليش  يف   اإلمام خطب  كام 
واقع  الــواقــع،  هــذا  مشخصًا  كربالء  يف  ملواجهته 
التناقض الذي تعيشه األمة اإلسالمية يف عهد معاوية 
ويزيد مع مبدأ الرسالة اإلسالمية، ومبدأ املعاد فقال 
األمة  طواغيت  من  أنتم  فإنام  لكم،  فقبحًا   « هلم: 
الشيطان،  ونفثة  الكتاب،  وَنَبَذِة  األحزاب،  وُشّذاذ 
نن،  السُّ ومطفئي  الكتاب،  وحمــّريِف  اآلثــام،  وعصبة 

وَقَتَلِة أوالد األنبياء، ومبريي عرتة األوصياء«)11(.

بنهضته جتسيدًا  املعاد  لقد جسد اإلمام مبدأ 

محاية  أجل  من  للقتل  وأهله  نفسه  عــّرض  إذ  حيًا 
اإلسالم، وإيامنًا منه أنه مالٍق ربَّه وهو سعيد لوقوفه 
عن  عربَّ  فقد  معاوية،  قبله  ومن  يزيد  حكم  بوجه 
هذه احلقيقة يف قوله: ».. وأن الدنيا قد تغريت 
صبابة  االّ  منها  يبَق  ومل  معروفها،  وأدبــر  وتنّكرت 
أال  الوبيل،  كاملرعى  عيش  وخسيس  األناء  كصبابة 
ترون إىل احلق ال ُيعمل به وإىل الباطل ال ُيتناهى عنه، 
إال  املوت  أرى  ال  فأين  اهلل،  لقاء  يف  املؤمن  َلريغب 

سعادة واحلياة مع الظاملني إال برما«)12(.

باآلخرة  اليقني   احلسني اإلمـــام  ــر  آث لقد 
عبارة  أصبح  جمتمعه  حميط  ألن  ربه؛  للقاء  واشتياقه 
عن بيئة مليئة باإلنحرافات والفساد والظلم، مع عدم 
قدرته اآلنية عىل تغيري هذا الواقع بشكل كامل، فهو 
املوت  ل  فضَّ فقد  لذلك  الشهادة،  مصريه  أنَّ  يعرف 
مازال  انسانيًا  موقفًا  وسجل  الظلم  مع  احلياة  عىل 
خالدًا، إيامنًا منه باملعاد ورفضه ومترده عىل األوضاع 
الال إسالمية التي عاشتها األمة يف حميط يفرتض أن 

يكون ويستمر ويبقى إسالميًا.

كام أكد اإلمام  يف هنضته عىل أساٍس فكرّي 
مهٍم يف اجلانب الديني هلذه النهضة، متمثاًل برتكيزه 
عىل أنَّ سرية وهنج اإلمام عيل هي امتداد طبيعي 
لسرية وهنج الرسول: »وأسري بسرية جّدي وأيب 
وواجه  وخليفة،  إمــام  فأبوه  طالب«،  أيب  بن  عيل 
وأغــراض  بــدالالت  املنظَّم  والشتم  السب  عملية 
من  بعده  أتى  وَمــْن  معاوية  من  وشخصية  سياسية 

اخللفاء األمويني، بالرغم من مكانته يف اإلسالم.

متضمنًا   احلسني ــام  اإلم بيان  جــاء  لذلك 
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بالرسالة اإلسالمية  أبيه وعالقته  إبراز مكانة  تأكيده 
يف  احلقيقي  وموقعه   بالنبي وصلته  فيها،  ودوره 
 احلسني اإلمــام  عقد  ذلك  إىل  وإضافة  األمــة، 
من  واسعًا  مجهورًا  فيه  دعا  منى،  يف  سياسيًا  مؤمترًا 
هـــــ يف  معاوية عام 678/59م  وفاة  قبل  املسلمني 
فيه  وذكر  معاوية  حكم  فيه  أدان  احلــج)13(،  موسم 
فيه:  جاء   ،النبي من  ومنزلته  وقربه  أبيه  فضل 
ما  وبشيعتنا  بنا  فعل  قد  الطاغية  هذا  فإن  بعد:  »أما 
ُانشدكم اهلل أتعلمون  قد رأيتم، وعلمتم وشهدتم.. 
حني   اهلل رسول  أخا  كان  طالب  أيب  بن  عيلَّ  أنَّ 
آخى بني أصحابه فآخى بينه وبني نفسه، وقال: أنت 
اهلل  ُانشدكم  واآلخــرة؟..  الدنيا  أخوك يف  وأنا  أخي 
أتعلمون أنَّ رسول اهلل نصبه يوم غدير خم فنادى 

له بالوالية وقال: ليبلغ الشاهد الغائب؟..«)14(.

 ذكر إذ  املجال،  هــذا  يف  طويل  واخلطاب 
فضائل اإلمام عيل كافة، من حيث قربه ومنزلته 
واستحقاقه   ،النبي وعند  اإلســالم  يف  ومكانته 
من  وغريها  واخلالفة  بالوالية  والسيايس  الرشعي 
هذا  وكــان  والتكريم،  بالتفضيل  اخلاصة  ــور  االم
التي  األسئلة  عىل  جييب  منى  يف  السيايس  اجلمع 
بنعم  هــذا:«  خطابه  يف   احلسني اإلمــام  طرحها 
»عن كل فضيلة وتكريم وقربى واستحقاق سيايس 
هنجه،  وانتهاج   الرسول من  قربه  وخصوصًا 
املؤمتر  هذا  يف   احلسني اإلمام  استحرضها  التي 

العام)15(.

املتعلق  األول لإلصالح  األساس  أنَّ  نرى  هكذا 
قد   احلسني ــام  اإلم هنضة  يف  الديني  باجلانب 
األوضاع  ومؤاخذات  انحرافات  بمناقضة  تكامل 
أبان حكم معاوية ويزيد؛  التي سادت  الدينية كافة، 

هنضة  يف  حتققت  قد  الدينية  املسؤولية  فإن  لذلك 
باهلل  مرتبطة  التغيريية  حركته  كانت  إذ   ،اإلمام
تعاىل؛ ألن أول أسسها: هو االرتباط االهلي بالنهضة 
وحماربة اإلنحرافات احلاصلة يف األوضاع اإلسالمية 
هذه  ترتبط  فعندما  زمانه.  يف  األمويني  حكم  أيــام 
عىل  املحافظة  طريق  عن  تعاىل  باهلل  التغيريية  احلركة 
دينه ورشعه، سوف يكون هلذا التحرك أبعاد واسعة 
 اإلمام نظرة  اتساع  جتسد  حمــدودة،  غري  مطلقة 
عىل  تقترص  ال  شاملة  نظرة  واملواقف،  االشياء  لكل 
األهــداف  إىل  متتد  ــام  وإن فحسب،  دنيوية  ــداف  أه

االُخروية واملعنوية)15(.

ــس  ــن أهـــم ُاس ــاس الــديــنــي م ــ لــقــد كـــان األس
أنَّ  أدرك  ألنه  احلسني؛  اإلمــام  عند  اإلصــالح 
وأدرك  واســعــًا،  حتريفًا  ف  ــرِّ ُح اإلســالمــي  الدين 
حيدث  أن  يمكن  ال  الرسالة  وحفظ  التصحيح  بأن 
فإن  السلمية.  املبادئ  وطــرح  واالرشـــاد  بالوعظ 
القاعدة الفكرية للمجتمع أصبحت مناقضة بصورة 
كلية لروح اإلسالم، وال يمكن أْن يوقف هذا التيار 
األمة  ضمري  ليهز  السلطة؛  مع  املبارشة  املواجهة  إال 
ويوقظها، لذلك فهو اعترب نفسه املسؤول األول عن 
إنقاذ دين رسول اهلل وُامته من خمالب الطغاة )16(.

املتمثل  اإلصــالحــي  االســاس  هــذا  من  يتضح 
باجلانب الديني يف النهضة احلسينية، إن واقع املسلمني 
معاوية  عهد  يف  آخر  يشء  ودينهم  وإسالمهم  يشء 
ويزيد، فاخلليفة مل يكن يمثل الرشيعة بأي حال من 
األحوال، لذا فإن الواقع الديني كان مضطربًا بشكل 
عام، فارتكز هذا االساس سياسيًا عىل تفعيل العامل 
الديني يف املجتمع اإلسالمي يف عهد معاوية ويزيد، 
من خالل الرتكيز عىل أسس التوحيد والنبوة واملعاد 



23

أ. م. د. أمحد عدنان امليالي

واإلمامة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويبدو 
األسس  من  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر  أنَّ 
ألن  احلسني؛  ــام  اإلم عند  لإلصالح  الرئيسة 
عىل  عــام  بشكل  ترتكز  كانت  النهوض  عــوامــل 
اإلنحراف الشامل لالوضاع العامة للدولة اإلسالمية 
)الديني، السيايس، واإلقتصادي..( وهذان العامالن 
يدخالن يف صلب هذه األوضاع الثالثة عند املطالبة 
أهل  دعــوة  تكن  فلم  السلطة،  خــارج  من  بالتغيري 
إنام  باخلروج،   باإلمام تدفع  املبايعة  وال  الكوفة 
قرر   اإلمام أنَّ  بل  ثانوية،  العوامل  هذه  كانت 
التحرك لفساد األوضاع، وشيوع املنكرات، وبتعبري 
اإلمام كام ذكرنا حتّول احلالل إىل حرام واحلرام 
بالفيء،  واالستئثار  احلــدود،  وتعطيل  حــالل،  إىل 
وترك املعروف والعمل باملنكر، ومن ثمَّ فإن رؤية هذا 
 اإلمام أمام  وضع  للمجتمع،  املنحرف  الوضع 
والنهضة؛  القيام  عليه  وأوجب  املواجهة،  منعطف 
املنكر هو  والنهي عن  باملعروف  األمر  أنَّ  تيقن  ألنه 
وبعبارة  اإلســالم،  بقاء  يضمن  الذي  الوحيد  املبدأ 
ُاخرى هو » العّلة املبقية« كام يصطلح عليه الفقهاء، 
وهلذا فإن هنضة اإلمام احلسني يف جانبها الديني 
هذين  ُبعد  من  األساسية  وأمهيتها  قيمتها  استقت 
للمطالبة  األساس  املحّرك  أصبحا  اللذين  العاملني 
اإلسالمي  املجتمع  يف  الدينية  األسس  بقية  بإحياء 

التي حّرفها معاوية ويزيد )17(.

لقد كان االساس الديني واضحًا يف هنضة اإلمام 
ساحة  يف  وحتى  فهو  عمليًا،  بّينا  كام   ،احلسني
مل  األمــوي  اجليش  مع  كربالء  يف  احلربية  املواجهة 
يتخلَّ عن تأدية الشعائر العبادية، فكانت املامرسات 
الدينية من اإلمام كالصالة مثاًل قائمة يف أوقاهتا 

يف أثناء املعركة، فعندما زحف معسكر عمر بن سعد 
 قائد اجليش األموي آنذاك نحو معسكر اإلمام
هـــ-  61 سنة  حمــرم  شهر  من  التاسع  يــوم  عرص 
إىل  إلتفت  واحدة،  بليلة  استشهاده  قبل  أي  681م، 
أخيه العباس بن عيل وقال له: »إرجع إليهم فإن 
استطعت أن تؤخرهم إىل غدوة لعّلنا نصيل لربنا هذه 
الليلة وندعوه ونستغفره، فهو يعلم إين أحب الصالة 

وتالوة كتابه وكثرة الدعاء واالستغفار«)18(.

إذن فالصالة وقراءة القرآن والدعاء واالستغفار، 
مؤرشات مهمة لاللتزام بالواجبات العبادية الرشعية 
للمسلمني،  اإلسالم  حددها  التي  والدينية  االهلية 
يؤدي  مكلَّفًا  انسانًا  بوصفه   احلسني واإلمــام 
والظروف؛  األوضاع  أحلك  يف  حتى  تلك  فرائضه 
ألن الواجبات العبادية هي جزء من واجبه ومرشوعه 
املتمثل بأحد أسسها احلفاظ عىل حقائق  النهضوي، 
الرشيعة وإعطاء الفرائض العبادية مدلوهلا الصحيح 
واعطاؤها  هبا  االلتزام  ووجــوب  املناسب  ووقتها 
الدينية  واملعامالت  املامرسات  بقية  عىل  األولوية 

االخرى.

المبحث الثاني:

ُا�ش�ض الإ�شالح في الجانب ال�شيا�شي

اإلمام  لنهضة  الثاين  املنطلق  أو  القاعدة  تتمثل 
احلكم  لنظام  السيايس  بــاإلصــالح   ،احلسني
نظام  بتغيري  الدفع  خــالل  من  وذلــك  اإلســالمــي، 
احلكم أو تصحيح اجتاهاته عىل أقل تقدير، إذ - كام 
مرَّ بنا - حدثت انتكاسة يف تاريخ احلكم اإلسالمي 
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الفئة  استطاعت  حيث   ،حممد الرسول  وفاة  بعد 
أن   ولرسوله أصــاًل  لالسالم  املعادية  األموية 
املجتمع  يف  ومركزهم  ونفوذهم  مواقفهم  يستعيدوا 
اإلسالمي اجلديد، بعد أْن عزلتهم الدعوة اإلسالمية 
وسلطاهنم  نفوذهم  من  وجــّردهتــم  مواقعهم  عن 

وألغت دورهم السيايس واإلجتامعي الغاًء كاماًل. 

مكانتهم  إىل  عــادوا  األمــويــني  أنَّ  علمنا  وإذا 
اخلالفة  موقع  عىل  االستيالء  طريق  عن  وسلطاهنم 
وتصورات  مفاهيم  تغيري  وحــاولــوا  اإلسالمية، 
خالل  من  اإلسالمية،  الدعوة  وثوابت  وأحكام 
أيب  بن  معاوية  عليه  استوىل  الذي  اخلالفة  منصب 

سفيان )19(. 

هي  معاوية  فيها  نجح  التي  املركزية  النقطة  إن 
حتويله مسألة اختيار اخلليفة إىل مسالة جربية متعلقة 
بالقدر االهلي، وبالتايل الطاعة العمياء له مهام كانت 
كيفياته يف ترصيف امور احلكم، وأصبح هذا الفكر 
الدينية،  وعقيدهتا  السياسية  األمة  ثقافة  من  جــزءًا 
والظلم؛  للجور  االستسالم  حالة  األمــة  وعاشت 
ألهنا تثقفت بثقافة التخدير واالسرتخاء والتربير، بل 
وترى الوقوف يف وجه احلاكم اجلائر واملنحرف نوعًا 

من اخلروج عىل قوانني الرشيعة )20(.

لقد قرر اإلمام احلسني كشف مفاسد النظام 
األموي وانحرافاته يف عهد معاوية ويزيد، لذلك فهو 
يقول: »اإلصالح يف ُامة جّدي«، واإلصالح بمعناه 

الشامل وأبعاده، هو اإلصالح السيايس.

عدة   احلسني اإلمام  سجل  ذلك  عىل  وبناًء 
جلهاز  السيايس  اإلصــالح  يف  نظريته  تسند  مواقف 

كل  رفض  خالل  من  فيها،  احلكم  ومنهج  اخلالفة 
خالل  من  أوالً  ويزيد  معاوية  وسياسات  إجراءات 
رفض بيعة يزيد ليكون ويل عهد للخالفة أيام معاوية 
عندما حاول أخذ بيعته، وإدانته لنظام حكم معاوية 
معاوية  موت  بعد  يزيد  مبايعة  رفضه  وثانيًا  متامًا، 
االعالن  عن  الرفض  هذا  أسفر  مما  علني،  بشكل 
خالفة  بوجه   احلسني اإلمــام  لنهضة  الرسمي 

يزيد وحكمه.

وهبذا من املمكن تشخيص اإلصالح عند اإلمام 
مواقف  خالل  من  السيايس  اجلانب  يف   احلسني
وبيانات اإلمام لصيانة موقع اخلالفة اإلسالمية 
ويزيد،  معاوية  حكم  رشعية  زيف  كشف  بداللة 
ورفضه البيعة ووصفه الدقيق لشخصيتهام وموقعهام 

من مركز اخلالفة، وكاآليت:

اأوًل: موقف الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( من 

معاوية بن اأبي �شفيان

معاهدة  ونقض   احلسن ــام  اإلم ــاة  وف بعد 
الصلح من قبل معاوية وعدم وفائه برشوطه، ومنها 
تسليم اخلالفة بعد معاوية إىل اإلمام احلسني يف 
حال وفاة اإلمام احلسن. اال أنَّ معاوية - وكام 
والية  بدعة  إىل  اخلالفة  منصب  أسند  معروف-  هو 
تأجيج  إىل  أدى  اإلجــراء  وهذا  يزيد،  لولده  العهد 
الرأي العام وخاصة الكوفة، إذ زادت مطالبتهم برد 
وكتبهم  وفودهم  وجاءت  معاوية،  وجهاد  الصلح 
عىل  الصلح  برد  يستنرصونه   احلسني اإلمام  إىل 

معاوية فورًا وعدم االستجابة لتوريث اخلالفة )21(.
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هذه  من   احلسني ــام  اإلم موقف  كــان  لقد 
التأين  موقف  معاوية،  عــىل  للخروج  الــدعــوات 
من  بالرغم  أخيه،  مع  الصلح  بــرشوط  وااللــتــزام 
انتهاك رشوطه من معاوية، إذ قال ألهل الكوفة 
كان  »قد  الصلح:  بنقض  الدعوات  تلك  عىل  جوابًا 
مادام  فانظروا  كارهًا،  هلا  كنت  بيعة  وكانت  صلح 
من  حلسًا  منكم  امرٍئ  كل  ليكن  حيًا..  الرجل  هذا 
أحالس بيته مادام هذا الرجل حيًا، فإن هلك وأنتم 

أحياء رجونا أن خيري اهلل لنا ويؤتينا رشدنا«)22(.

 هذا اجلواب يفصح عن دراية اإلمام احلسني
أهل  ليسوا  القوم  أنَّ  يعلم  فهو  الكوفة،  أهل  بواقع 
جهاد وال حرب، لكن املانع ليس كذهبم أو صدقهم، 
له،  وبيعته  معاوية  مع  الصلح  بالتزامات  الوفاء  بل 
والوفاء بالعهد قيمة ال يتنازل عنها اإلمام، وهي 
نفسه،  بالوقت  سياسية  وقيمة  قرآنية  إسالمية  قيمة 
خصومه  مع  حتى  االلتزام  هبذا   اإلمام جسدها 

ومناوئيه.

ويؤرش اإلمام بكتابه هذا أيضًا كراهيته لبيعة 
معاوية، فهي جرت عىل مضٍض ولظروف واعتبارات 
موضوعية ارتآها اإلمام احلسن عندما تنازل عن 
بيعة  فكانت  ملعاوية،  والرشعي  السيايس  استحقاقه 
آخر  كتاب  ويف   .احلسني لإلمام  الواقع  األمر 
باستقدامه  الكوفة  أهل  له  كتب  عندما  ذلك  أوضح 
أخي  ــا  »..أم هلم:  كتب  فقد  معاوية،  ضد  ملبايعته 
يأيت، وأما  فيام  فأرجو أن يكون اهلل قد وفقه وسدده 
اهلل  رمحكم  فالصقوا  ذلــك،  اليوم  ــّي  رأي فليس  أنا 
الظنّة  من  البيوت، واحرتسوا  واكمنوا يف  باألرض، 
به حدثًا وأنا حيٌّ  اهلل  فإن حيدث  مادام معاوية حيًا، 

كتبُت إليكم برأيي والسالم«.

يف هذا الكتاب حدد اإلمام بعض خصائص 
ومع  والتهمة،  الظن  عىل  القتل  وهو  معاوية،  حكم 
ذلك التزم بالصلح العتبارات الوفاء بالعهد ولعدم 
اطالع  وعند  معاوية،  عىل  اخلروج  معطيات  اكتامل 
وقيادات   اإلمام بني  املــراســالت  عىل  األخــري 
الذي  التقرير  إىل  واستنادًا  الكوفة،  اهل  ووجهاء 
»إين  فيه:  يذكر  معاوية  إىل  احلكم  بن  مروان  أرسله 
وأظن  للفتنة  مرصدًا  حسني  يكون  أن  آمن  لست 

يومكم من حسني طوياًل«)23(.

 وتاسيسًا عىل ذلك، كتب معاوية إىل اإلمام
كتابًا جاء فيه: »إن من أعطى اهلل صفقة يمينه وعهده 
جلدير بالوفاء، وقد ُانبئُت أنَّ قومًا من اهل الكوفة قد 
العراق من قد جربت قد  الشقاق، وأهل  إىل  دعوك 
امليثاق،  واذكر  اهلل  فاتِق  وأخيك،  أبيك  عىل  أفسدوا 

فأنك متى تكدين أكدك«)24(.

هذا  جـــواب   احلسني ــام  اإلمـ اغتنم  ــد  وق
معاوية  حكم  إىل  ــام  االهت لتوجيه  فرصة  الكتاب 
وليعرفه  املنحرفة،  السياسية  بتدبرياته  ثقته  ولينتزع 
تلك  طيلة  االضطرارية  والبيعة  السكوت  رغم  انه 
ومرتبص  مراقب  وملخططاته  له   فأنه الفرتة، 
ومستنكر وشاجب، وحينام تؤاتيه االمكانات وتسنح 
له الفرصة فأن اخلروج عىل السلطة مسألة واردة حتاًم 

.)25(يف نظر اإلمام احلسني

اإلدانة:  هذه  متضمنًا   اإلمام جواب  فجاء 
عني  بلغك  أنه:  تذكر  كتابك  بلغني  فلقد  بعد:  »أما 
امور ترغب عنها، فإن كانت حقًا مل تقارين عليها، ومل 
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هيدي إىل احلسنات وال يسدد هلا اال اهلل. فأما ما نمي 
إليك فإنام رقاه املالقون، املشاؤون بالنامئم، املفّرقون 
عليك،  خالفًا  وال  لك،  حربًا  ُاريد  وما  اجلمع،  بني 
وايم اهلل لقد تركُت ذلك، وأنا أخاف اهلل يف تركه.. 
فال أعرف فتنة أعظَم من واليتك هذه أمر هذه األمة.. 
فابرش يا معاوية بالقصاص، وأيقن باحلساب، واعلم 
أنَّ هلل كتابًا ال يغادر صغرية وال كبرية إالّ أحصاها، 
أولياءه  وقتلك  بالظنة  إخذك  لك  بناٍس  اهلل  وليس 
عىل الشبهة والتهمة، ونفيك إياهم من دار اهلجرة إىل 
الغربة والوحشة، وأخذك الناس بالبيعة البنك غالم 
سفيه يرشب الرشاب ويلعب بالكالب. وال ُاعلمك 
وأكلت  دينك،  وأوبقت  نفسك  خرست  وقد  إال 
أمانتك، وغششت رعيتك وتبوأت مقعدك من النار، 

فبعدًا للقوم الظاملني«)26(.

املواقف  هــذه  بــاختــاذه   احلسني اإلمـــام  ان 
أن  لنا  توضح  معاوية،  خالفة  وجتــاه  الصلح  جتاه 
اإلمام مل يكن غافاًل عام حيدث يف عهد معاوية، 
التي  الدينية والسياسية كافة  وقد استنكر املخالفات 
قام هبا معاوية وأداهنا أمام الرأي العام، وكانت هذه 
استندت  التي  اإلصــالح  أسس  أهم  أحد  املواقف 

عليها هنضة اإلمام يف اجلانب السيايس.

ويف الكتاب األخري أدان اإلمام منهج حكم 
قواعد  لكل  انتهاكات  من  عليه  هو  ومــا  معاوية 
السياسة اإلسالمية وعدم رشعية خالفته وتولية ابنه 
يزيد لوالية العهد، كام كان هذا الكتاب حاماًل ملفاتيح 
التحرك املضاد عىل احلكم األموي، مستغاًل موضوع 
تنصيب معاوية ليزيد خليفة من بعده، وإلزامه الناس 
بالبيعة له، إذ كان هذا خمالفة لبنود الصلح، مع خمالفة 

لالعراف السياسية للمسلمني يف تولية اخلليفة، مما ال 
اطالقًا  مؤهاًل  يكن  مل  يزيد  وإن  العامة،  حتى  جيهله 
هذه  فكانت  لالمة،  مكشوف  بشكل  املنصب  هلذا 
احلجر  معاوية،  افتعلها  التي  واملغالطات  املخالفات 
السياسية  مواقفه  عليه  بناًء  اختــذ  الــذي  ــاس  االس

االخرى لالصالح السيايس.

ال�شالم(  )عليه  الح�شين  الإمام  موقف  ثانيًا: 

من ق�شية ولية العهد

عندما تم طرح بدعة والية العهد وتم تبنيها من 
قبل معاوية - كام مر بنا - قام بسلسلة من الفعاليات 
الذين  املعارضني  فيهم  بام  اجلميع  من  البيعة  ألخذ 
يمكن أن يعرقلوا مرشوعه وطموحاته يف التوريث، 
عىل  معاوية  فعزم   ،احلسني اإلمام  منهم  وكان 
من  البيعة  ألخذ  املنورة  املدينة  إىل  شخصيًا  الذهاب 
هجرية   56 عام  يف  ذلك  وكان  للفكرة،  املعارضني 

حسب ما جاء يف تاريخ الطربي )27(.

أرسل معاوية إىل اإلمام وعبد اهلل بن عباس، 
إليه  يزيد ما سبقتم  أمر  فقال هلام: »... وقد كان من 
وإىل جتويزه وقد علم اهلل ما ُاحاول به يف أمر الرعية 
من سد اخللل وملّ الصدع بوالية يزيد.. وقد أصبت 
نَّة وقراءة القرآن  من ذلك عند يزيد.. مع علمه بالسُّ

واحللم الذي يرجح به بالصم الصالب..« )28(.

فأجابه اإلمام حول موضوع أخذ البيعة ليزيد 
وتوليته اخلالفة من بعده، إذ قال: »أما بعد يامعاوية 
فلن يؤدي القائل وإن أطنب يف صفة الرسول من 
اكتامله  يزيد من  ما ذكرته عن  مجيع جزءًا.. وفهمت 
يف  الناس  توهم  أن  تريد   ،حممد المة  وسياسته 
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يزيد، كأنك تصف حمجوبًا أو تنعت غائبًا، أو خترب عام 
كان مما احتويته بعلم خاص. وقد دلَّ ذلك من نفسه 
عىل موقع رأيه فخذ ليزيد فيام أخذ فيه من استقراءه 
السبق  احلــامم  الــتــهــارش  عند  املــهــارشــة  الــكــالب 
املالهي،  املعازف ورضب  ذوات  والقيان  ألتراهبن، 
جتده بارصًا، ودع عنك ما حتاول، فام أغناك أن تلقى 
اهلل  فو  القيه،  أنت  مما  بأكثر  اخللق  هذا  وزر  من  اهلل 
ما برحت تقدح باطاًل يف جور وحنقًا يف ظلم حتى 
غمضة،  إال  املوت  وبني  بينك  وما  االسقية،  مألت 
يوم مشهود والت حني  فتقدم عىل عمل حمفوظ يف 

مناص..«)29(.

ثم حاول معاوية مرة ُاخرى أن يعرض موضوع 
ألخذ   ،احلسني اإلمام  عىل  ليزيد  العهد  والية 
بيعته يف مكة عندما اعتمر معاوية بالعام نفسه الذي 
 فأرسل معاوية إىل اإلمام ،اعتمر فيه اإلمام
عبد  أبا  »يا  له:  قال  عليه،  ودخل  جاء  فلام  فدعاه، 
أهله  إىل  بعثت  وقد  إال  بلدًا  تركت  ما  أين  إعلم  اهلل 
حممد  الُمة  أن  علمُت  ولو  ليزيد،..  البيعة  فأخذت 
مهاًل   :فقال له.  بعثت  ملا  يزيد  ولدي  من  خري 
يا معاوية ال تقل هكذا فإنك قد تركت من هو خري 
منه ُامًا وأبًا ونفسًا.. فقال معاوية وما أنت وهو، فهو 
واهلل خري الُمة حممد منك. فقال: َمن خرٌي الُمة 
مهاًل  معاوية:  فقال  والفجور.  اخلمور  يزيد!  حممد؟ 
أبا عبد اهلل فإنك لو ذكرت عنده ملا ذكر منك إال  يا 
حسنًا. فقال: إْن علم مني ما أعلمه منه أنا فليقل 
يفَّ ما أقول فيه. فقال معاوية: يا أبا عبد اهلل انرصف 
أهل  واحــذر  نفسك  يف  اهلل  واتــِق  راشــدًا  أهلك  إىل 
اعداؤك  فإهنم  ما قد سمعُته  أن يسمعوا منك  الشام 

واعداء أبيك«)30(.

اإلمــام  اطلقها  التي  السياسية  البيانات  هــذه 
أخذ  يف  وحماولته  معاوية  حكم  جتــاه   احلسني
النهضة  سّجلت  يــزيــد،  البنه  االستباقية  البيعة 
كام  والتجاوز،  والتالعب  العبث  وجه  يف  الواقعية 
ال  التي  األمة  حلقوق  واضحة  ومواقف  بيانات  إهنا 
يمكن التغايض عنها منه مهام كلف األمر، وكشفت 
اإلمــام  دعــت  التي  االسباب  من  جانب  أيضًاعن 
فيام  مبايعته  وعدم  يزيد  عىل  للخروج   احلسني
بعد، كام أهنا أفرزت أهم أسس اإلصالح السيايس يف 

هنضة اإلمام احلسني يف هذا االجتاه.

ال�شالم(  )عليه  الح�شين  الإمام  موقف  ثالثًا: 

من بيعة يزيد بن معاوية وحكمه:

أبيه  وفاة  بعد  الدولة اإلسالمية  قيادة  يزيد  تسّلم 
معاوية، وقد استتبت له االمور فهو ويل العهد املباَيع 
وأهم  بيده،  كلها  الدولة  أجهزة  فصارت  مسبقًا، 
املدينة هو اإلمام  املعارضني يف  به من  َمْن كان يفكر 
احلسني؛ ألنه يتمتع بنفوذ واسع ومكانة مرموقة 

ومتميزة دينيًا وسياسيًا بني املسلمني)31(.

لذلك جاء كتاب يزيد إىل وايل املدينة مشددَا عىل 
أخذ البيعة من اإلمام احلسني وبقية املعارضني: 
»أما بعد، فخذ حسينًا، وعبد اهلل بن عمر، وعبد اهلل 
بن الزبري أخذًا شديدًا ليس فيه رخصة حتى يبايعوا 
والسالم«)32(. والثابت يف كل كتب التاريخ أن اإلمام 
بيته  أهل  مع  مكة  إىل  املدينة  من  خرج   احلسني

وأصحابه ومل يبايع يزيد للخالفة اطالقًا.

البيعة بوصفها مفهومًا  ومما الشك فيه أن إعطاء 
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الدولة  سياسة  عىل  املوافقة  إمضاء  يعني  عــامــًا، 
وعدم  وامتداداته،  احلكم  نظام  برشعية  واالعرتاف 
مسألة  فإن  لذلك  متامًا.  العكس  يعني  البيعة  إعطاء 
إعطاء البيعة ليزيد يعني إقرارًا عامًا للسياسة األموية 
تناولنا  وقد  يزيد،  عليها  وسار  معاوية  وضعها  التي 
يف  اإلسالمية  الــدولــة  أصابت  التي  اإلنحرافات 
عهدها. لذلك نرى اإلمام عندما صادف مروان 
أبا  »يا  وأخــربه:  املدينة  من  خروجه  عند  احلكم  بن 
فقال  يزيد..  ببيعة  آمرك  ناصح..  لك  إين  اهلل  عبد 
وعىل  راجعون  إليه  وإنا  هلل  إنا   :احلسني اإلمام 
اإلسالم السالم إذا ُبيَل براٍع مثل يزيد، ولقد سمعت 
جّدي رسول اهلل يقول: اخلالفة حمّرمة عىل آل أيب 

سفيان..« )33(.

عندما  البيعة  من  رسميًا   اإلمام موقف  أما 
 عنه  املدينة، عربَّ الوليد بن عتبة وايل  إليها  دعاه 
الرسالة، وخمتلف  النبوة، ومعدن  »إنا أهل بيت  بـــ: 
املالئكة، بنا فتح اهلل وبنا خيتم اهلل، ويزيد رجل فاسق، 
شارب اخلمر، قاتل النفس املحرتمة، ومثيل ال يبايع 
أّينا  وتنظرون  وننظر  مثله، ولكن نصبح وتصبحون 

أحق باخلالفة والبيعة« )34(.

وقال أيضًا عندما أشار عليه أخوه حممد بن 
لو  واهلل  أخي  »يا  يزيد،:  من  بنفسه  ينجو  أن  احلنفية 
بن  يزيد  بايعُت  ملا  مأوى  ملجأ وال  الدنيا  يكن يف  مل 

معاوية أبدًا«)35(.

يزيد،  ملبايعة  املتواتر  الرفض  هذا  مؤدى  وكان 
بطالن أمر تنصيبه خليفة عىل املسلمني، وصحة أمر 
أفضل  كونه  رشعيًا  باخلالفة  منه  أحق  فهو  إمامته، 

معاوية  مع  الصلح  معاهدة  بموجب  وسياسيًا  منه، 
كرس   اإلمام فإن  لذلك  ذلك،  عىل  تنص  التي 
نفوس  يف  الظامل  اجلائر  احلاكم  طاعة  ممارسة  سياق 
علنًا،  للبيعة  به من رفضه  قال ورّصح  بام  املسلمني، 
مما هيأ االجواء النفسية يف املجتمع اإلسالمي لتقبل 
ومنهج  اثر  تقتفي  التي  السلطة  عىل  اخلــروج  فكرة 
تثبيت  أعاد  كام  اإلســالم،  يف  احلكم  من  نمط  هكذا 
حقه يف هذا املوقع، فهو مل يكن هدفه طلب احلكم؛ 
تكن  مل  معروف  هو  كام  والظروف  االمكانات  ألن 
إنام  بالسلطة،  للظفر   - الحقًا  سنوضح  كام   - مهيأة 
لكي  به؛  واملطالبة  األقل  يف  مضاع  حق  تثبيت  أراد 
بمنصب  يطالب  مل  بأنه  الحقًا،  التاريخ  يعاقبه  ال 
اخلالفة اإلسالمية مع أفضليته عىل يزيد وبقية النخبة 
بني  الصلح  يف  عليه  النص  ولــورود  املوجودين، 

.معاوية واإلمام احلسن

تبناها  التي  يزيد  لبيعة  الرافضة  املواقف  هذه 
من  نابعة  تكن  مل  اهنا  تتضح   ،احلسني اإلمــام 
بحاكم  بتبديله  ُيعالج  لكي  احلاكم  تسلط  مشكلة 
عادل آخر فحسب، بل كانت مشكلة ضياع األحكام 
مهام  اخلليفة،  بطاعة  املسلمني  وَتَدين  اإلسالمية، 
واملدينة  مكة  يف  املسلمون  كان  حيث  أوامره،  كانت 
يف  التمسك  فكرة  متامًا  قبلوا  قد  والشام،  والكوفة 
صفاته  كانت  مهام  اخلليفة  طاعة  خالل  من  الدين 
وحيثياته، ويف كل ما يأمر، وأيقنوا فكرة أن اخلروج 

عليه شقًا لعصا املسلمني ومروقًا من الدين)36(.

إذ مل يعد يف مقدور اإلمام احلسني أن يتوقف 
سينال  انه  متامًا  يعرف  فهو  يزيد،  بيعة  رفض  عند 
يرى  نفسه  الوقت  يف  وهو  حمــال)***(،  ال  الشهادة 
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اإلنحراف الشامل يف قيادة األمة اإلسالمية. 

بصالحية  القبول  نظريًا  ولــو   حيتمل ومل 
اإلمام  مسؤولية  إن  كام  للحكم.  ُامية  وبني  يزيد 
اإلجتامعي  مركزه  بحكم  األمــة  جتــاه   احلسني
اإلمام  اخلليفة  ابن  وهو   ،الرسول من  وقرابته 
لذلك  واالخالق،  القيم  كل  فيه  متجسدة   عيل
به  دفعت  األمة،  هذه  عن  مسؤوالً  نفسه  وجد  فقد 
للتحرك والنهوض بكل ثقله واهل بيته للقيام بعمل 
لينهض  وعطائه  وأثــره  وداللته  مضمونه  يف  قوي 

باألمة لتغيري واقعها املرتدي.

الناس  لرأي   احلسني اإلمام  استجابة  إن  كام 
عزمه  من  عبأت  للكوفة،  املجيء  منه  طلبت  التي 
للنهوض إلمتام احلجة عليهم، إذ مل يكن بوسع اإلمام 
احلسني أن يقف دون أن يقوم بحركة قوية، وقد 
منه  تطلب  يزيد  لبيعة  الرافضني  تكاثرت عليه كتب 
قيادة زمام امورها والنهوض هبا، وقد مّحلته املسؤولية 
الدينية االستجابة لكتب أهل الكوفة، وشّكلت هذه 
الغطاء  مثابة  له،  واالستقدام  باالستنصار  الكتب 
فلم  حلركته،  الرشعية  الصفة  يعطي  الذي  السيايس 
السيام  شخيص،  ذايت  بوازع  النهضوية  حركته  تكن 
بعد إمتام احلجة عليه من قبل هؤالء املسلمني الذين 
كتاب  ألف  عرش  اثني  يقارب  عددًا  كتبهم  وصلت 

مبايعة من قادة ووجهاء الكوفة )37(.

بيعة  املدينة  يف   احلسني اإلمــام  عارض  لقد 
اخلليفة اجلديد يزيد الذي أصبحت بيعته أمرًا واقعًا 
عند املسلمني ببيعتهم إياه، وقاوم عصبة اخلالفة فيها 
الطريق  والتزم  مكة  إىل  توجه  ثم  خربه،  انترش  حتى 
وحركته  هنضته  منها  أعلن  ثم  علنًا،  حتركه  يف  العام 

القيام  إىل  ــة  األم ــا  ودع البالد  وكاتب  التغيريية، 
عليه،  هم  ما  وتغيري  اخلالفة،  وجه  يف  والنهوض 
أن  يمِن عليهم  وطلب منهم منارصته عىل ذلك ومل 
ومل  خطاب  يف  يذكره  مل  إذ  اطالقًا،  كخليفة  يبايعوه 
يكتبه يف كتاب، بل كلام نزل منزالً أو ارحتل، رضب 

بالنبي حييى بن زكريا مثاًل لنفسه )38(.

60هـ  عــام  مكة  يف  أشهر  أربعة  اإلمــام  وبقي 
-680م، ابتداًء من شهر رجب، وأدى دوره الديني 
العمرة  أشهر  يف  هناك  للمسلمني  إمامًا  واإلجتامعي 
عىل  القائمة  اخلالفة  خطر  إىل  الناس  نبه  كام  واحلج، 
اإلسالم، وبقي هكذا حتى أقبل يوم الرتوية وأحرم 
وخرج  إحرامه  من  وأحــل  احلجيج  خالف  أنه  إال 
اخلالفة  عصبة  تغتالني  أن  أخشى  قائاًل:  احلرم  من 
يف أستار الكعبة ألين مل ُابايع فتنتهك يب حرمة احلرم 
الطاهر ولئن ُاقتل خارجًا منه بشرب أحبَّ إيّل من أْن 

ُاقتل داخاًل بشرب. 

أهل  إىل  ــب  أذه عندئذ  يقل  مل   اإلمام إن 
يعرف  فهو  أتوىل اخلالفة،  أو  العراق الستلم احلكم 

بحتمية شهادته متامًا )39()****(.

لطلب   احلسني اإلمام  خروج  يكن  مل  لذلك 
بام  برّمته  السيايس  النظام  إلصالح  بل  أبدًا  السلطة 
مثل  وحكم  خالفة  ظل  يف  والرعية  القيادة  يشمل 
التي  السياسية  للقيادة  العام  السيايس  اإلنحراف 
حتكم باسم اخلالفة اإلسالمية، إذ كانت شؤون األمة 
بل  واألمــة،  اإلســالم  مهوم  حتمل  ال  عنارص  بأيدي 
حياة  عن  وإبعاده  اإلسالم  روح  عىل  للقضاء  ختطط 

األمة )40(.
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اإلمام  هنضة  يف  اإلصــالح  أنَّ  إىل  نصل  هنا  من 
األسس  عىل  يرتكز  السيايس  باجلانب   احلسني

األتية:

متثل . 1 كوهنا  وإدانتها،  معاوية  حكومة  مواجهة 
أصل اإلنحراف العام يف الدولة اإلسالمية.

والظامل . 2 اجلائر  احلاكم  بيعة  ورفض  مواجهة 
معاوية، العتبارات  بن  بيزيد  املتمثل  واملنحرف 
اخلالفة  جهاز  بصيانة  متمثلة  وسياسية،  دينية 

اإلسالمية.
تذكري األمة بمسؤوليتها وإمتام احلجة عليها.. 3
يف . 4 والشهادة  واجلهاد  املعارضة  روح  بث 

اخلالفة  جهاز  تقويم  سبيل  يف  اإلسالمية  األمة 
السياقات  عن  انحرافه  ثبت  ما  إذا  اإلسالمية 

الرشعية واالعتبارات السياسية الصحيحة.

المبحث الثالث: 

ُا�ش�ض الإ�شالح في الجانب الإقت�شادي

من ُاسس اإلصالح لنهضة اإلمام، تشخيصه 
العام للدولة  الواقعي النحراف الوضع اإلقتصادي 
اإلسالمية يف عهد معاوية كام مر بنا سابقًا مما يضفي 
ل أحد الدوافع املهمة  عىل هنضته جانبًا اقتصاديًا شكَّ
ضد  اإلصالحية  التغيريية  حركته  يف  واالساسية 

احلكم األموي.

شاملة  بنكسة  للدولة  العام  اإلقتصاد  ُاصيب  إذ 
يف  والتمييز  لألموال،  األمــوي  النظام  تبذير  نتيجة 
املال  أنَّ  بمبدأ  والعمل  بالفيء،  واالستئثار  العطاء 

فكانت  الناس،  عىل  جــربًا  ملعاوية  فوض  اهلل  مال 
سياسته اإلقتصادية فاقدة لروح التوازن بام أشاع يف 

البالد احلرمان والفقر والتفاوت الطبقي)41(.

إن أول جتاوزات معاوية يف اجلانب اإلقتصادي، 
ــام  اإلم مــع  الصلح  لبنود  بنقضه  تتصل  كــانــت 
من  بأيٍّ  يِف  مل  معاوية  إن  فاملعروف   ،احلسن
املالية  االلتزامات  فيها  بام  كاملة  الصلح  يف  تعهداته 
مع  الصلح  عقد  بعد  قال  إذ   ،احلسن لإلمام 
كل  وأنَّ  »أال  رسميًا:  اخلالفة  وتوليه   اإلمام
يشء )عهد( أعطيته احلسن حتت قدمي هاتني ال أيف 

به«)42(.

إذن فقد نقض معاوية الرشوط املالية يف الصلح، 
بني  استطاع  ما  منع  أنه  عليه،  ترتب  ما  عىل  وبناًء 
العطاء،  مــن   عيل اإلمـــام  يــوايل  ــن  وم هاشم 
فقد  العطاء،  يف  لون  ُمَفضَّ هاشم  بني  أنَّ  واملعروف 
منعهم  ألنه  خاصة؛  بميزانية   الرسول خصهم 
وذلك  الناس،  عامة  منها  يأخذ  التي  الزكاة  من 
بالعطاء وقرر  ترشيفًا هلم وتوسعة عليهم، فخصهم 
هلم اخلُمس من االموال، لذلك حسدهتم السلطات 
التي جاءت بعد الرسول، وخاصة سلطة معاوية، 
ومنها  ماليتهم،  مصادر  عىل  يستويل  ان  فحاول 
مالية  وهي   ،فاطمة وأوقــاف   النبي اوقاف 
كبرية فيها عيون غزيرة استنبطها اإلمام عيل يف 
اإلمام  زمن  يف  صارت  وقد  القرى،  وُام  وتيامء  ينبع 
احلسني بساتني واسعة، تم االستيالء عليها من 
كام  معاوية،  أخ  ابن  عتبة  بن  الوليد  املدينة  وايل  قبل 
اإلمام  نزاع بني  التارخيية ذلك لوجود  املصادر  تنقل 
يثبت  مما  مبارش  بشكل  ــوايل  ال وهــذا   احلسني
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وحماولة  والبساتني،  باالمالك   اإلمام أحقية 
الوايل األموي مصادرهتا منه وصلت إىل حد الشجار 

املبارش بني اإلمام والوايل حول ذلك )43(.

اإلمام  بساتني  مصادرة  حماولة  إىل  وباإلضافة 
اخرى  بساتني  رشاء  معاوية  حــاول   ،احلسني
لإلمام يف عني ينبع، ذلك كله يصب يف برنامٍج 
ذلك  مع   ،البيت أهل  مالية  لتضعيف  امــوي 
اإلقتصادي  للحرمان  األموية  املحاولة   أبطل
حلف  بإحياء  فهددهم  عمومًا،  هاشم  ولبني  له 
بيع أو مصادرة أيٍّ  يتنازل عن  الفضول)*****(. ومل 
 البساتني، وبقيت له والبنه عيل بن احلسني من 

من بعده)46(.

ــاه  االجت ضمن  معاوية  مــن  الــتــجــاوزات  ــذه  ه
أما   .احلسني ــاإلمــام  ب اخلــاص  او  الشخيص 
عىل  معاوية  حلكم  العامة  اإلقتصادية  التجاوزات 
الوضع اإلقتصادي فكانت تقوم عىل إنفاق االموال 
متت  ال  التي  والشخصية  السياسية  أغراضهم  عىل 

بصلة لصالح األمة.

األمــة  اقتصاد  ليحمي   اإلمام هنــض  لقد 
االحتياجات  فتأمني  املعاشية،  حياهتا  توازن  ويعيد 
أهم  أحــد  هو  فيئهم  وتوفري  للناس  اإلقتصادية 
فقد  لذلك  اإلسالم،  يف  القيادة  أو  اخلليفة  وظائف 
الوظيفة  هذه  انتهاك  رصحية  بصورة  اإلمام  شّخص 
الشيطان  طاعة  لزموا  قد  هؤالء  وإنَّ  »..أال  بقوله: 
وعّطلوا  الفساد  وأظــهــروا  الرمحن  طاعة  وتركوا 

احلدود واستأثروا بالفيء..«)47(.

للقيادة  اإلقتصادية  الوظيفة  تعطيل  كان  هنا  من 

والدوافع  املهمة  األسس  من  األمة  جتاه  السياسية 
حكم  ــة  وإدان يزيد  حكم  ضد  للنهوض  األساسية 
معاوية، وهبذا فإن اإلصالح احلسيني أحد أسسه هو 
الفيء من حقوق  اإلصالح اإلقتصادي وخاصة أن 

املسلمني العامة.

املتمثلة  النظرية  باإلدانة  يكتِف  مل   اإلمام إن 
اإلقتصادي  الواقع  لتشخيص  واخلطابات  بالبيانات 
املنحرف الذي أوجده احلكم األموي، إال أنه حترك يف 
زمن حكم معاوية ووضع يده عىل أموال من اخلراج 
ُارسلت إىل معاوية، وصادرها. كام صادر أمواالً 
أيام  يف  دمشق  خزينة  إىل  اليمن  من  ُارسلت  ُاخرى 
يزيد، وقد أنفقها اإلمام عىل الفقراء واملعوزين، 
الفقر قد  أنه يرى  أكثر ما يعاين من اآلالم هو  وكان 
املال  بيت  من  شيئًا  ينفق  ومل  املسلمني،  بخناق  أخذ 

إلنعاش حياهتم اإلقتصادية)48(.

حتمل  قافلة   احلسني اإلمــام  صــادر  فعندما 
بيته  أهــل  يف  وقّسمها  أخذها  ذلــك،  وغــري  ــواالً  أم
أرسل  ذلــك  مع  واملحتاجني،  وللفقراء  ومواليه 
فكرية  قاعدة  ليؤسس  بذلك  ينبئه  معاوية  إىل  كتابًا 
هذا  مفادها  اإلقتصادي،  اجلانب  يف  اإلصــالح  يف 
التوزيع  يف  يعدل  ال  ــذي  ال احلكم  مع  االســلــوب 
واإلنفاق، جاء فيه: »أما بعد، فإن عريًا مّرت بنا من 
اليمن حتمل ماالً وحلاًل وعنربًا وطيبًا إليك لتودعها 
وإين  أبيك  بني  النهل  بعد  هبا  وتعل  دمشق  خزائن 

احتجت إليها فأخذهتا والسالم..«)49(.

إن  الكتاب  ــذا  ه  احلسني اإلمـــام  يوضح 
كام  ملكه،  تدعيم  عىل  املسلمني  أموال  ينفق  معاوية 
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السيايس  مركزهم  لتقوية  ُامية  لبني  األمــوال  هيب 
ــام  اإلم ــان  ك لذلك  ــصــادي،  ــت واإلق واإلجــتــامعــي 
وبمصادرته هلذه  السياسة،  هلذه  احلسني شاجبًا 
األموال كان يسعى إلنقاذها من معاوية وإنفاقها عىل 

املحتاجني واملستحقني.

وبالطريقة نفسها، صادر اإلمام قافلة يف زمن 
قادمة  كانت  الكوفة،  إىل  طريقه  يف  وهو  يزيد  حكم 
من اليمن يف طريقها إىل دمشق، وقد قال ألصحاب 
ما  أخذ  أن  بعد  اليمن  من  القادمني  القافلة  يف  اإلبل 
إىل  معنا  يميض  أن  أحب  من  أكرهكم  »ال  بأيدهيم: 
العراق أوفينا كراءه وأحسنّا صحبته، ومن أحبَّ أْن 
يفارقنا من مكاننا هذا أعطيناه من الكراء عىل قدر ما 

قطع من االرض..«)50(.

والعملية  النظرية  االجـــراءات  من  نفهم  إذن 
ملواجهة اإلنحراف اإلقتصادي لسياسة معاوية ويزيد 
اإلصالح  أسس  أنَّ   ،احلسني اإلمــام  قبل  من 
اإلقتصادي  جانبها  يف   احلسني اإلمــام  لنهضة 

تتلخص يف املنطلقات اآلتية:

بمبدأ . 1 يعمل  من  وكل   اإلمام حق  من  إنَّ 
حال  يف  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  األمر 
وتلكأ  مؤكد،  بشكل  السياسية  القيادة  انحراف 
عملها يف اجلانب اإلقتصادي واملايل، أْن يترصف 
يف هذه املواضع حتى ولو مل تكن له سلطة رسمية 

وبيعة علنية.
إنَّ مصالح اإلسالم واألمة فوق أْن تتعطل عىل . 2

أبواب السلطة املامطلة يف أداء احلقوق اإلقتصادية 
واملالية إىل أصحاهبا.

اإلنسان . 3 واجبات  من  الرشعية  االمور  تنفيذ 
العارف  القيادة،  ملنصب  واملؤهل  املستحق 
أداء احلقوق إىل  باألخالق واحلكمة والتي منها 
وغري  رشعية  غري  قيادة  وجود  مع  مستحقيها، 

مؤهلة وال تؤدي وظائفها الرشعية واالساسية.
من املمكن القول أنَّ اإلمام احلسني رشع لنا . 4

احلكومة  أو  الدولة  يف  املال  أنَّ  املامرسات،  هبذه 
عام  حق  هو  اإلسالمي،  النظام  ظل  يف  اجلائرة 
الشخص  حق  ومن  للحاكم،  وليس  لالمة 
إذا استطاع ذلك  أْن يترصف هبا  املؤهل للوالية 
االستحقاقات  ضمن  توزيعها  إعادة  حدود  يف 

الرشعية )51(.

املنطلقات األربعة متثل مفهوم اإلصالح يف  هذه 
اجلانب اإلقتصادي، واإلصالح عمومًا. فكل حركة 
تغيريية ترتكز عىل اإلصالح العام، البد أْن تضطلع 

هبذه األسس االربعة يف جانبها اإلقتصادي.

المبحث الرابع: 

ُا�ش�ض الإ�شالح في الجانب الأخالقي

يرتكز  التي  ــرى  االخ القاعدة  او  ــاس  االس إنَّ 
 ،احلسني ــام  اإلمـ هنضة  يف  ــالح  اإلصـ عليها 
هيدف   فكان األخــالقــي.  اجلــانــب  يف  تتمثل 
التغيريية إىل اقامة دولة االخالق يف اجلامعة  بحركته 
ما  أول  أنَّ  إذ  العام،  وأطارها  سياقها  يف  اإلسالمية 
َر يف سلوكيات  يطالعنا هو أنَّ حكم معاوية ويزيد، َأثَّ
األمة واخالقها، نتيجة الظلم الذي شمل كل مفاصل 

احلياة، فلم تسلم الدماء وال االموال وال الدين)52(.
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ممارسة  يف  والالرشعية  الظلم  نتائج  أدَّت  لقد 
مما  املجتمع،  يف  األخالقية  القيم  تدمري  إىل  السلطة 
قبال  يف  للمسلمني  واالهنزامية  اخلضوع  ثقافة  أفرز 
املجتمع  ركائز  زعزعة  إىل  ذلــك  وأدى  السلطة، 
لبناء  االساسية  القواعد  نقض  اإلسالمي عن طريق 
االخالق  قاعدة  القواعد  هذه  وأهم  املجتمع،  هذا 
املسارات  العامة، فقد اجتهد معاوية ويزيد يف تغيري 
إجياد  طريق  عن  وذلك  للمسلمني)53(،  األخالقية 
ثقافة مصطنعة مكذوبة كبديل عن الثقافة اإلسالمية، 
لرتبية  الدينية  والفرق  احلديث  وسائل  تسخري  وتم 
األمة عىل هذه الثقافة، وهبذا حرم املجتمع اإلسالمي 
من الثقافة الصحيحة، أو بمعنى آخر الرتبية الروحية 
الصحيحة  اإلسالمية  اهلوية  حتدد  التي  اإلسالمية 
لالمة، كام تم إفساد املجتمع وتضليله وتغذيته بكل ما 
هو بعيد عن واقع اإلسالم وهديه، فأصبحت القيم 
اإلسالمية األخالقية ال قيمة هلا، فانتقضت عىل سبيل 
املثال مبدئية أو اخالقية االلتزام بالعهود واملواثيق يف 
وأصبح  السياسية،  واملواقف  اإلجتامعية  املعامالت 
التنصل عنها وعدم الوفاء هبا أمرًا عاديًا وطبيعيًا)54(.

من  التحرج  عــدم  أصبح  ذلــك  إىل  باإلضافة 
املجتمع  هبا  ُاصيب  التي  ــراض  األم من  الكذب، 
والكوفة  العراق  أهل  جمتمع  وخاصة  اإلسالمي، 
حتديدًا، كام ظهرت ظاهرة بيع الضامئر والذمم مقابل 
وترك  واملجون  اللهو  االقبال عىل  واصبح  االموال، 

العبادات من أخالقيات األمة اإلسالمية.

لذلك كانت هذه األمراض األخالقية التي تقع يف 
األطار الديني واإلجتامعي يف خالفة معاوية ويزيد، 
للمسلمني  الثقافية  للهوية  املميزة  العامة  السمة  هي 

األمــراض  وهــذه  واملحكوم،  احلاكم  مستوى  عىل 
اإلمام  لنهضة  السيايس  لإلصالح  مهمة  حمفزات 

احلسني جتاه اخلالفة األموية )55(.

والرتاجع  االنكسار  هذا  عىل  املرتتبة  واخلالصة 
األخالقي العام، هو شيوع حالة اإلهنزامية واخلضوع 
السياسية  للقوة  مصدر  أي  جتاه  اإلسالمية  األمة  يف 
إرادهتا  وُانتزعت  ماتت  فاألمة  قباهلم،  واإلجتامعية 
فيها، وقد  البعد األخالقي  نتيجة ملوت  وشخصيتها 
أثناء  يف  حتى  االهنزامية  هذه   اإلمام شخص 
خروجه بوجه حكم يزيد رافضًا بيعته علنًا من خالل 
الناصحني له بعدم اخلروج أوالً، واهلرب والتواري 
ومبايعة  مساملة  أو  ثانيًا،  واالختفاء  األنظار  عن 
ثالثًا. وهذه املواقف  السلطة واالنضواء حتت لوائها 
بات  الصمت  أنَّ  له  اثبتت   اإلمام التي واجهها 
األمة، وأصبحت حالة  أطنابه يف  مطبقًا وقد رضب 
الالمباالة عن كل يشء هي احلالة السائدة يف املجتمع 

اإلسالمي)56(.

إنَّ أهم األمراض األخالقية التي أصابت املجتمع 
اإلسالمي يف عهد معاوية ويزيد باإلضافة إىل فقدان 
مواجهة  بعدم  االهنزامية  حالة  وشيوع  األمة  إرادة 
عمل  بني  التخالف  حالة  شيوع  الظاملة،  السلطة 
أي  السلوك،  يف  التناقض  بمعنى  وعواطفها،  األمة 
ويؤمن  ضده،  شيئًا  ويفعل  شيئًا  يقول  املجتمع  أنَّ 
تتطابق  أْن  جيب  أنه  واحلال  ينافيه،  ما  ويفعل  بيشء 
أعامل اإلنسان مع ما يؤمن به إلنَّ هذا يدخل ضمن 
باب النفاق بأبعادة املختلفة، وخاصة جمتمع الكوفة، 
وهذا ما عربَّ عنه الشاعر الفرزدق عندما التقى اإلمام 
إىل  املدينة  من  خروجه  طريق  يف  وهو   احلسني
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الواقعة بني ُحنني وأنصاب  مكة، يف منطقة الصفاح 
احلرم عىل يسار الداخل إىل مكة، فسأله عن خرب 
الناس؟ فقال الفرزدق: »قلوهبم معك والسيوف مع 
 :بني امية، والقضاء ينزل من السامء، فقال اإلمام
صدقت، هلل األمر، واهلل يفعل ما يشاء، وكل يوم ربنا 
عىل  اهلل  فنحمد  نحب  بام  القضاء  نزل  إْن  شأن،  يف 

نعامئه، وهو املستعان عىل أداء الشكر..«)57(.

ليتمَّ  العراق  نحو  مسريُه   واصل ذلك  مع 
القدوم،  الكوفة ومن استنرصه عىل  حجته عىل أهل 
فكانوا  السياسية،  املجاالت  يف  إجيابيًا  تدخلوا  فهم 
وكاتبوا  بالكامل،  األموية  الدولة  بسقوط  هيتفون 
اإلمام احلسني عىل ذلك، وملا بعث إليهم سفريه 
أظهروا  عقيل  بن  مسلم  عمه  وابن  وثقته  ومبعوثه 
دامههم  ملا  ولكن  الكامل،  الدعم  األمــر  بــادئ  يف 
أعلن  الذي  زياد(  بن  اهلل  )عبيد  اجلديد  الكوفة  وايل 
الكوفة،  يف  والفزع  الرعب  ونرش  العرفية  األحكام 
انفضوا من حول مسلم وتركوه وحيدًا ناكثني بذلك 
اجلديدة،  السلطة  بطش  بسبب  ووعودهم  كتبهم 
لذلك كانت حياهتم العملية بشكل عام غري متطابقة 

مع عقيدهتم التي يؤمنون هبا )58(.

الذي يوجد بني  الواضح  التناقض  إنَّ هذا يؤرش 
أخالقية  األمة  فقدت  لذلك  وعواطفها،  األمة  قلب 
اإلرادة مع وضوح الطريق وجالء األهداف وقدرهتا 

عىل التمييز املنطقي بني احلق والباطل.

انحالل  متامًا  يدرك   احلسني اإلمام  كان  لقد 
القيم األخالقية يف املجتمع اإلسالمي، وكان يعرف 
التي  اخلالفة  مركز  من  نابعة  املبارشة  االسباب  أنَّ 

وعدم  احلقيقي  باإلسالم  األمة  جتهيل  عىل  حرصت 
فهمه بالشكل الصحيح، وقد قلبت السلطة املفاهيم 
عقب  عىل  ــًا  رأس ــالم  اإلس ــا  أراده التي  األخالقية 
وإعالمها  وطاقاهتا  الدولة  ــوارد  م كل  رت  وسخَّ
وجعل  اإلسالم  عن  املعكوسة  املفاهيم  بث  لغرض 
داعي  ال  التي  املسلامت  ومن  مقدسة  املفاهيم  تلك 

إلعامل العقل فيها )59(.

هذه  جمموعة   احلسني ــام  اإلم شخص  لقد 
االمور التي أصابت حالة األمة يف اجلانب األخالقي، 
الذي  العام  السيايس  املؤمتر  يف  املأل  عىل  ووّضحها 
عقده يف منى، خماطبًا النخب والقواعد العامة للرعية، 
مشريًا إىل األمراض اإلجتامعية واألخالقية يف األمة 
بكافة طبقاهتا، واضعًا بخطابه هذا األساس الفكري 
املبدئي لإلصالح السيايس يف اجلانب األخالقي، إذ 
قال: ».. قد خشيت عليكم أهيا املتمنّون عىل اهلل أن 
حتل بكم نقمة من نقامته؛ ألنكم بلغتم من كرامة اهلل 
لتم هبا َوَمْن يعرف باهلل ال تكرمون، وأنتم  منزلة ُفضِّ
باهلل يف عباده تكرمون، وقد َتَرْوَن عهود اهلل منقوضة 
فال تقرعون، وانتم لبعض ذمم آبائكم تقرعون وذمة 
رسول اهلل حمقورة، والعمي والبكم والزمن يف املدائن 
مهملة، وال يف منزلتكم تعملون، وال من عمل فيها 
تأمنون،  الظلمة  عند  واملصانعة  وباإلدهان  تعنون، 
منازل  ملا غلبتم عليه من  الناس مصيبة  أعظم  وأنتم 

العلامء لو كنتم تسمعون..«)60(.

انتقاض  مفاصل  حتدد  واضحة،  اخلطبة  هذه  إنَّ 
القيم اإلسالمية واألخالقية والسياسية العامة لواقع 
حال املسلمني. فقد واجه اإلمام واقعًا اجتامعيًا 
هذه  يف  ره  صوَّ كام  سيئًا،  واخالقيًا  ودينيًا  وسياسيًا 
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من  ن  متكَّ معاوية  حكم  إنَّ  عىل  يدلل  وهذا  اخلطبة، 
وقدراهتا  ــا  إرادهت ومصادرة  األمــة  شخصية  مسخ 
عىل  األمويني  قدرة  هو  ذلك  من  واألسوأ  ووعيها، 
ذلك  اإلســـالم،  ملحاربة  ــة  األم أخالقيات  حتويل 
إليامهنم باحلق والعمل بنقيضه، ومن ذلك اقناع األمة 
بمحاربة فكر اإلسالم املتمثل بالرسول ومن هنج 
األخالقي  املسخ  بعده، وهذا هو جوهر  من  منهجه 

الذي أصاب األمة اإلسالمية عىل يد بني امية.

وكان اإلمام مدركًا لالنقالب الذي أصاب 
النفس اإلسالمية حتى عىل مستوى الذات، فأصبح 
ه عىل نفعه،  اإلنسان يف عهد معاوية ويزيد ُيؤثر رضَّ
إىل  ويتحبب  أولياءه  وفساده عىل صالحه، وحيارب 

أعدائه.

لقد واجه اإلمام احلسني حالة متخّلفة جدًا 
متكن  واألخالقي  واإلجتامعي  السيايس  الواقع  يف 
واألسس  القيم  مصادرة  من  خالهلا  من  األمويون 

األخالقية، بمصادرة إرادة األمة ووعيها وحقوقها.

عرص  يف  األمة  يف  حصل  الذي  التحول  هذا  إنَّ 
كان  إنام  األخالقي  اجلانب  يف   احلسني اإلمــام 
معاوية  سياسة  يف  واإلنحراف  التسلط  عامل  بفعل 
ويزيد جتاه األمة، لذلك كان اإلمام قد وضع هذا 
االعتبار املتمثل باجلانب األخالقي إلعادته باستعادة 
هذا  كــان  وهبــذا  املجتمع،  إىل  األمــة  ووعــي  إرادة 
االعتبار ضمن اولويات هنضته بوجه حكم األمويني 
عامة وحكم يزيد خاصة، عرب ما ثبته بوصيته ألخيه 

حممد بن احلنفية »اإلصالح يف ُامة جدي«.

 - تشري  ــاله  أع العبارة  حتتملها  التي  فاملعاين 

أنَّ  إىل   - تناولناها  التي  اجلــوانــب  إىل  باإلضافة 
ومعاجلة  األمــة  أخالقية  إصــالح  يشمل  اإلصــالح 

مرض الشك وانعدام اإلرادة وحتريرها.

ــام  اإلم أيـــام  يف  ــي  ــالم اإلس املجتمع  هــو  ــذا  ه
بقليل  وُيباع  ُيشرتى  مريض  جمتمع   ،احلسني
من املال وكثري من العذاب واإلرهاب، وما كان من 
املمكن أن ُترّد إىل هذا املجتمع إنسانيته وكرامته، وما 
وجوده،  وحقارة  زيف  إىل  ُينّبه  أن  املمكن  من  كان 
اهلامدة  أخالقياته  فيه  ُتوقظ  أن  املمكن  من  كان  وما 
إالّ بعمل هنضوي عنيف فاجع يتضّمن أسمى آيات 
يف  واملــوت  املبدأ  عن  والدفاع  والكرامة  التضحية 

سبيله، وهكذا كان.

لُينافس  مال  ذا  يكن  مل   احلسني اإلمــام  إّن 
ليتجاىف  يكن  األموال، ومل  األمويني وبيدهم خزائن 
إليه  الناس  فيجلب  وتعاليمه  ــالم  اإلس روح  عن 
أن  املعقول  من  ليس  هنا  من  ــاب،  واإلره بالعنف 
يف  إالّ  حُيارب  ال  جمتمع  يف  آنّيًا  سياسيًا  نرصًا  يطلب 
سبيل املال وباملال، أو بالقرس واإلرهاب، ولكن كان 
يف وسعه أن يقوم بعمله الذي قام به ليهّز أعامق هذا 
املجتمع، ولُيقّدم له مثاًل أعىل ُطبع يف ضامئر أفراده بدم 
ونار وُتوفر هذا اهلدف يف النهضة الصحيحة من مجلة 
مقّومات وجودها؛ ألّن العالقات اإلنسانية حينها يف 
اإلنسان  وموقف  وفاسدة،  ُمنحّطة  عالقات  الواقع 
باالنحطاط  وموسوم  ُمتخاذل  موقف  احلياة  من 
السوء  من  حّد  إىل  الواقع  انتهى  ولذلك  واالهنيار؛ 

بحيث غدا اخلروج والنهوض عالجه الوحيد.

وإذا، فالدعوة إىل نموذج أسمى من األخالق هو 
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ممّا ُيامرسه اإلمام يف املجتمع كرضورة الزمة ألّنه 
ال بّد أن تتغرّي نظرة اإلنسان إىل نفسه وإىل اآلخرين 

وإىل احلياة ليمكن إصالح املجتمع.

يف  وأصحابه  وآله   احلسني اإلمام  قّدم  ولقد 
اإلسالمية  األخــالق  األمــوي  احلكم  عىل  هنضتهم 
ُيقّدموا إىل املجتمع  العالية بكّل صفاهتا ونقائها، ومل 
وإنام  بألسنتهم  األخالق  من  اللون  هذا  اإلسالمي 

كتبوه بدمائهم وحياهتم)61(. 

إنَّ هذا اإلصالح يف اجلانب األخالقي ال يمكن 
ان يتحقق يف منظور اإلمام احلسني إال بإحداث 
هزة قوية يف ضمري األمة ووجداهنا لتنفض غبار الغفلة 
واالستغراق يف جهل مطاوعة السلطة اجلائرة، وهذه 
السلطة  مبايعة  رفض  طريق  عن  إال  تكون  ال  اهلزة 
اخلضوع  من  بدالً  الشهادة  واختيار  الثمن  كان  مهام 
واالستسالم هلا؛ ليعطي بذلك أخالقية مهمة يف قوة 
االرادة العامة لالمة وسلب رشعية النظام السيايس.

الخاتمة

وأهدافًا  أسسًا   احلسني اإلمــام  لنهضة  إن 
ومقاصَد متثلت باإلصالح العام املتمثل يف اجلوانب 
من  واألخالقية،  واإلقتصادية  والسياسية  الدينية 
املمكن إستخالصها من خالل النصوص والبيانات 
حيال   ،احلسني اإلمام  هبا  التزم  التي  واملواقف 

األوضاع العامة املرتدية يف الدولة اإلسالمية.

مهمة  وأسس  نتائج  احلسنية  النهضة  أبرزت  لقد 
عىل صعيد اإلصالح مازالت آثارها مرتتبة وشاخصة 

إىل يومنا هذا، متثلت باآليت:

النهضة  أبرزت  والعقائدي،  الديني  اجلانب  يف 
التي  ويــزيــد،  معاوية  عهد  يف  الدينية  ــاع  األوضـ
احلكم  من  الرشيعة  واستبعدت  متامًا  تصدعت 
السيايس، وحرفت السنة لصالح السلطة، ووضعت 
األحاديث  تلك  وخاصة  ذلك،  لتسويغ  األحاديث 
وان  حتى  للحاكم  االنصياع  رضورة  تتضمن  التي 
اإلسالم.  مبادئ  عىل  وترصفاته  سلوكياته  يف  خرج 
املوضوعة  األحاديث  تلك  يف   الرسول ــأَن  وك
وحدة  عىل  للمحافظة  رسالته  هدم  إىل  امته  يدعو 
الصفوف، كام ابتدعوا عقيدة القدر واجلرب واإلرجاء؛ 
الدين  باسم  واحلكم  السياسية  مآرهبم  لتحقيق 
اجلربي والقدري واالرجائي املبني عىل اساس البدع 
الدخيلة عىل الدين. كام اختذوا من الدين وسيلة لقمع 
الصحابة  من  ومنهم  وممتلكاهتم،  املسلمني  حركات 

االوائل والتابعني هلم.

التنديد  عىل   اإلمام ركــز  لذلك،  ونتيجة 
منتهكني  األمــويــون،  به  متــادى  الــذي  باإلنحراف 
املبادئ والقيم والقواعد اإلسالمية االصيلة. وكذلك 
ودينيًا  سياسيًا  األموية  االرسة  جتريد  عىل   عمل
واخالقيًا وسلوكيًا، عرب جتريد هيبة خالفتهم، وهو 
من  وأهم  النهضة،  اليه  سعت  الذي  املبارش  اهلدف 
الذي تربقعت  الديني  الغطاء  ذلك كله كشُف زيف 
بمرشوع  الدين  هــذا  وارتبط  األمــويــة،  الدولة  به 
به  متصلة  وبقيت  استمرت  التي  احلسينية،  النهضة 
تغيريية إصالحية رفضت االعرتاف  بوصفها حركة 
قبل  من  الدين  باسم  يكون  تالعب  أي  بمرشوعية 

السلطة األموية احلاكمة.

مبدءًا  النهضة  أسست  السيايس،  اجلانب  ويف 
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الغلبة  ان  علموا  قد  الناس  أنَّ  وهو:  مهاًم  سياسيًا 
واملجاهر  اجلاهل  وان  البتة،  حقًا  صاحبها  متنح  ال 
سبياًل.  ذلك  إىل  كان  ما  بيعة  له  تصح  ال  بالفسوق 
غ  كام نقضت النهضة مبدأ: أن القهر واالستيالء يسوِّ
يسوغ  مبدأ  كونه  السلطة،  عىل  بالقوة  التسلط  حالة 
حالة الرضا باملنكر واملتابعة عىل املعايص والسكوت 

عليها.

ُاسٍّ  كــلَّ  سلفًا   احلسني ــام  اإلم نقض  لقد 
يعرف  مل  التي  املبادئ،  هذه  عليه  تقوم  ان  يرجى 
سالطني اجلور مبادئ أحب إليهم منها، وإىل جانب 
ذلك أحيا مجال اإلسالم بفضيلة األمر باملعروف 

والنهي عن املنكر التي عّطلها األمويون.

الرفض  مبدأ  تأسيس  إىل  أيضًا  النهضة  ودفعت 
للظلم السيايس، وتفعيل دور الرقابة الشعبية لالمة، 
امُلصادر  دورهــا  األمــة  واستعادة  الفساد،  وحماربة 
بالنفوذ  واملستأثرة  بالسلطة  املتفردة  األقلية  ملصلحة 
رشعيته،  وجتريد  معاوية  حكم  إدانــة  خــالل  من 
االرسة  أطار  يف  الوراثية  العهد  والية  بدعة  ورفض 
األموية، اضافة إىل رفض البيعة ليزيد بوصفه خليفة، 
اخلليفة  حكم  بوجه  والنهوض  والتحرك  واخلروج 
واإلصالح،  التغيري  مفردة  بذلك  مؤسسًا  اجلديد، 
إذا تطلب األمر،  تغيري منهج احلكم او احلكم نفسه 
الذي  السيايس،  اإلصالح  يعني  كان  التغيري  وهذا 

يبدو متالئاًم مع مفهوم النهضة.

اإلقتصادية  فاألوضاع  اإلقتصادي،  اجلانب  أما 
تقدم  اهنا  عىل  فيها  احلياة  تصوير  تم  األموية  للدولة 
فهذا  متامًا  صحيح  والعكس  ورفــاهــة،  وحضارة 

التقدم مل يشمل احلوارض واالمصار اإلسالمية كافة، 
عىل  دمشق،  وبالتحديد  الشام  عىل  متوقفًا  كان  إنام 
آليات  لتطبيق  االخرى  املوضوعية  املعايري  حساب 
بالعطاء،  التمييز  خــالل  من  االقتصادية  العدالة 
واالستئثار  السياسية،  لألغراض  املــال  وتوظيف 
باجتاه  مواردها،  غري  يف  االمــوال  ورصف  بالفيء، 
اجليش  وتقوية  حرصًا  الشامية  الدولة  حوارض  بناء 
االحــوال  تدهورت  وباملقابل  عسكريًا،  ــوي  األم
عام  بشكل  للمسلمني  واملعيشية  املادية  والظروف 
إىل  معظمهم  اضطر  مما  والفاقة،  والعوز  الفقر  نحو 
سبيل  يف  للسلطة،  وضامئرهم  وذممهم  دينهم  بيع 
األوضاع،  وهذه  املالية،  استحقاقاهتم  عىل  احلصول 
فجاءت  احلسينية،  النهضة  دوافع  من  جانبًا  شّكلت 
تلك النهضة يف تشخيص اإلمام احلسني ملعاناة 
يف  يصيبهم  الذي  اإلقتصادي  واحلرمان  املسلمني 
ظل نظام يستأثر بالفيء واملال العام، وجيزل ألعوانه 
يف  أساسية  قيمة  العدالة  عىل  مشددًا  الكثري،  العطاء 
واثقًا  بالقسط  آخذًا  احلاكم  يكون  أن  وعىل  الدين، 
 لنفسه تقديمه  يف  االجتاه  هذا  يتجىل  كام  باحلق، 
فقط  انطالقًا  وليس  عادلة،  قضية  أجل  من  ناهضًا 
من موقعه اإلجتامعي، أبنًا لإلمام عيل، وحفيدًا 

للنبي حممد،: »من قبلني بقبول احلق..«.

همُّ  كان  فقد  األخالقي،  اجلانب  صعيد  عىل  أما 
اإلسالمية،  اجلامعة  يف  االخالق  دولة  إقامة  النهضة 
أخالقية الشهادة والصدق والصرب والتحمل وقضاء 
هذه  تعرضت  إذ  بالعهد..،  والوفاء  الناس  حوائج 
التصدع  إىل  اإلسالم  أفرزها  التي  األخالقية  القيم 
إذ  ــد،  ــزي وي معاوية  مــن  هلــا  والتجهيل  والتنكر 
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استحالت الشخصية اإلسالمية إىل كائن غريب عىل 
من  بنهضته   احلسني اإلمــام  وانتشل  اإلســالم، 
مستنقع السياسات الضالة، شخصية املسلم وشحنه 
بالفضائل اجلهادية واالدب الرفيع، وصارت هنضته 
قانونًا جهاديًا واخالقيًا، يستطيع من حيسن استعامله 

ان يغري به نظام العامل وحيرر به اممًا وينقذ شعوبًا. 
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اإلمام الحسين )عليه السالم( بين القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل

الملخ�ض

امتداد جلّده املصطفى، وما حصل يف  الرتاث اإلسالمي، وهو  لإلمام احلسني خصوصية مميزة يف 
الطف امتداٌد ملعجزات جّده ألنه الرمز املبرشَّ به يف التوراة واإلنجيل كعالمة من عالمات نبوة جّده. وهذا 

الرمز ال يدل إالّ عىل املعنى الذي وضع له يف اللغة العربية وال يمكن أن يتجاوز معناه إىل معنى آخر.

التوراة  إثباهتا يف  اللغوية ألنَّ هلا مدلوالً كبريًا عند  الرموز ويوضح داللتها  يقف هذا البحث ليجمع هذه 
واإلنجيل، وجاء يف مقدمات أسفار الكتاب املقدس أنَّ بعض اآليات عبارة عن رموز. كام أكد القرآن الكريم 
عىل وجوب اإليامن بكل كتب األنبياء الذين سبقوا اإلسالم، وأن فيها رموزًا تدهّلم عىل النبي اآليت بعد النبي 
عيسى. ومن هذا املنطلق بدأت رحلة البحث حيث كانت الرموز تتعلق بفرخ رسول اهلل املخلوق يمني 
العرش قبل بدء اخلليقة والذي ستحدث معجزات وظواهر لن تتكرر عند ذبحه ألجل إعالء كلمة اهلل. كل 
ذلك جاء يف كتب املسلمني واملسيح واليهود من ترك جسده الرشيف ثالثة أيام بال دفن وسبي نسائه ووصف 
القاتل اللعني. قامت الباحثة بانتخاب الرموز باالعتامد عىل آيات القرآن الكريم لتصوغ املبحث األول ومنها: 

اآلية . 1 )الدخان/ 29( من هذه  ُمنَظرِيَن﴾  َكنُوا  َوَما  رُْض 
َ
َوٱْل َمآُء  ٱلسَّ َعلَيِْهُم  بََكْت  تعاىل: ﴿َفَما  قوله 

يوم  حصلت  التي  الظواهر  ذكرت   احلسني مقتل  وقصص  اإلسالمي،  التاريخ  كتب  ومن  الكريمة 
عاشوراء، وجاء ذكرها يف الكتاب املقدس.

بَْنآَءُكْم َونَِسآَءنَا . 2
َ
بَْنآَءنَا َوأ

َ
َك فِيهِ ِمن َبْعِد َما َجآَءَك ِمَن ٱلْعِلِْم َفُقْل َتَعالَْوا نَْدُع أ وقوله تعاىل: ﴿َفَمْن َحآجَّ

ـِٰذبنَِي﴾ )آل عمران/61(. ورد  ِ َعَ ٱلَْك نُفَسُكْم ُثمَّ نَبَْتِهْل َفَنْجَعل لَّْعَنَت ٱللَّ
َ
نُفَسَنا َوأ

َ
َونَِسآَءُكْم َوأ

يف كتب املفرسين أن املقصود بـ )أبناءنا( يف هذه اآلية الكريمة مها احلسن واحلسني، ومن هذه اآلية حاولت 
أبنائهم بأسامء أبطال  املباهلة وتسمية  بالقرب من بطلني من أبطال  تتبع وفد نجران واستقرارهم  الباحثة 

الطف وإسالم بعضهم.
ًدا يَبَْتُغوَن . 3 ًعا ُسجَّ ارِ رَُحَاُء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ اُء َعَ الُْكفَّ ِشدَّ

َ
ِيَن َمَعُه أ ِ َوالَّ ٌد رَُسوُل اللَّ وقوله تعاىل: ﴿ُمَمَّ

ْنِيِل  ُجودِ ذَ ٰلَِك َمَثلُُهْم ِف اتلَّْوَراةِ َوَمَثلُُهْم ِف اْلِ ثَرِ السُّ
َ
ِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِف وُُجوهِِهْم ِمْن أ فَْضاًل ِمَن اللَّ

هُ﴾ )الفتح/29(. وقد عّرجت الباحثة عىل كلمة )شطء( الرمز الواضح بأن ِذْكر رسول 
َ
ْخَرَج َشْطأ

َ
َكَزْرٍع أ

اهلل ومن معه جاء بالتوراة واإلنجيل ولكن ليس باسمه الرصيح وإنام برمز يرمز إليه، ومجعت ما جاء 
األصيل  املعنى  عن  املفرسون  ابتعد  وقد  الفرخ،  تعني  )شطء(  إن  احلديث.  وكتب  والتفاسري  املعاجم  يف 
لكلمة شطء عند تفسريهم لداللتها يف اآلية الكريمة فلم يصلوا إىل نتيجة واضحة. وكانت نتيجة البحث 
الوصول إىل نبوءات عدة يف الكتاب املقدس تتحدث عن الفرخ أو الغصن أو الفرع القادم. ويف املبحث 

الثاين تناولت اآليات التي حتدثت عن الغصن والفرخ والفرع وذبيح الفرات يف التوراة واإلنجيل.
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 Imam Al-Hussein )peace be upon him( in the Quran, the Torah and the
Gospel

Dr.

Zuhoor Kadhum Zaemian 

Institute of Fine Arts - Education Karkh III - Baghdad

Abstract
Imam Al-Hussein (peace be upon him) has a special peculiarity in the Islamic heritage 

and an extension of the religion of his grandfather Al-Mustafa, peace and blessings of Allah 
be upon him. What happened in the battle of Al-Taff is a continuation of his grandfather’s 
miracles because he is the preacher in the Bible and the Gospel as a sign of the prophecy. 
This symbol indicates precisely the meaning that is referred to in Arabic that cannot be given 
another meaning .This research introduces a collection of these symbols with their linguistic 
significance, because these symbols have references of great significance when proven in the 
Torah and the Gospel. The Quran also emphasizes that all the holy books of the prophets who 
preceded Islam must be believed in, and that there are symbols tell the Prophet Jesus about 
the prophet who will come after him. Those symbols symbolizes that there is a man who will 
be slaughtered to uphold the word of God. The holy books of Muslims, Christians and Jews 
illustrate that the body of that man will be left three days without burial and also mention the 
captivity of his women and the description of the dreaded killer.

The researcher also selects some symbols of the verses of the Holy Quran, including:

The researcher, by reviewing the Holy Quran and Islamic history books and the stories of 
the killing Imam Al-Hussein (peace be upon him, has tried to explain the phenomena that took 
place on the day of Ashura as mentioned in the Gospel. In the verse of Almubahla (Al-Omran 
verse 61), it is stated the meaning of “our sons” in this verse refers to Imam Al- Hassan and 
Imam Al-Hussein, and from this verse the researcher tries to track the delegation of Najran and 
their settlement near the two heroes and naming their children with names of the heroes of the 
battle of Al-Taf (peace be upon them) and their belief in Islam .In Al-Fatih verse (29), it is clear 
that there is an implicit meaning that the prophet (peace and blessings of Allah be upon him) 
and his companions are mentioned in the Torah and the Gospel, but not with his explicit name 
but with a symbolic reference .It is concluded that there are many predictions in the Holy Books 
talking about Imam Al-Hussein symbolically.
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المقدمة

تاريخ  أن  حيث  غريبًا  البحث  عنوان  يبدو  ربام 
أهل  شباب  سيد  والدة  يسبق  املــقــدس  الكتاب 
يف  ورد   احلسني ــام  االم ذكــر  لكن   ،اجلنة
القرآن  عليه  دّل  الــذي  بالرمز  واإلنجيل  الــتــوراة 

الكريم كام سيتبني لنا.

اأهمية البحث:

 جدير بالذكر أن نقول أنَّ قضية االمام احلسني
فقد  كّله  اإلسالمي  بالدين  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبطة 
ظهرت يف معركة الطف معجزات وقف املؤرخون، 
مسلمون وغري مسلمني مبهورين، ملا هلا من َشَبٍه مع 
تفاصيل رؤيا أنبياء بني إرسائيل التي ورد ذكرها يف 

الكتاب املقدس.

وواقعة الطف من معجزات رسول اهلل، ذلك 
إنه ذكرها قبل وقوعها بعرشات السنني ووصف ذبح 

سبطه صلوات اهلل عليه.

وبدت جتليات واقعة الطف يف اإلنجيل واضحة، 
واألحاديث  النبوية  نَّة  السُّ من  بأدلة  موازنتها  بعد 

الواردة عن أهل البيت وكتب السري.

تناول قصة استشهاد االمام احلسني كثرٌي من 
وعىل  اإلسالمية  املذاهب  كافة  ومن  التاريخ  مدوين 

رأسهم ابن جرير الطربي يف كتابه تاريخ الطربي.

لذا رأيت أن أهنض مع الناهضني كاشفة عن ذكر 
مع  وأقارنه  الكريم  القرآن  يف   احلسني االمــام 

التوراة واإلنجيل.

هدف البحث:

من  املوجهة  للدعوة  التنبيه  اىل  البحث  هيدف 
التي  األمثلة  عن  للبحث  للمسلمني  الكريم  القرآن 
يف  ذكرها  وجــاء  الكريم  الــقــرآن  ــات  آي يف  ذكــرت 
ِف  َمَثلُُهْم  ﴿َذٰلَِك  تعاىل:  بقوله  واإلنجيل  التوراة 
هُ﴾ 

َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرٍع  ْنِيِل  اْلِ ِف  َوَمَثلُُهْم  اتلَّْوَراةِ 

)الفتح/29(.

املقدس  الكتاب  يف  البحث  هو  الثاين  واهلــدف 
اإلمام  بني   اهلل رسول  ربط  وقد  امَلَثل.  ذلك  عن 
وهــارون   واحلسني احلسن  وأوالده   عيل
وشبري  ــرب  ش وأوالده   موسى الــنــبــي  أخـــي 
َهاُروَن  بَِتْسِمَيِة  َهُؤاَلِء  َبنِيَّ  ْيُت  َسمَّ »إيِنِّ   :بقوله
ا«)1(، وهارون وزير النبي  ً ا، َوُشَبرْيًا، َوُمَشربِّ َبنِيِه َشرَبً

موسى وهو صاحب التوراة.

احلسينية،  الثورة  قدسية  إبراز  وهو  آخر  وهدف 
وأن ما فعله احلسني أمٌر مقدس ومبارك، وليس 
كام يّدعي الذين ينصبون العداء ألهل البيت بأن 

احلسني كان طالبًا للسلطة)2(.

يف  ذكرها  ذلــك  من  املعجزات  وجــود  وإثبات 
اّدعوا  الذين  املسترشقني،  عىل  ردًا  املقدس  الكتاب 
أن لليهودية واملسيحية فضل عىل اإلسالم بادعاء أن 
كتب اليهود واملسيح يف نظرهم هي مصدر اإلسالم 

األول)3(.

الشهرستاين:  قاله  ما  نذكر  أن  القول  نافلة  ومن 
»ال يظنّن أهل الكتابني وال غريهم أننا حني نتحدث 
إنام  اإلســالم  برسول  السابقة  الكتب  بشارات  عن 
صدق  إلثبات  إليها  حاجة  يف  نحن  أدلــة  نلتمس 
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ينطبق  الكالم  الرسالة«)4(، وهذا  حممد يف دعواه 
غضب  فأدلة  ورحيانته،   اهلل رســول  سبط  عىل 
التاريخ لكافة  السامء عىل استشهاده ُذكرت يف كتب 
إن  ثم  املقدس،  الكتاب  يف  رصيح  وبشكل  األديان 
العالمات التي ذكرت يف الكتاب املقدس تنطبق عىل 
مني  »حسني  القائل:  جلّده  امتداد  فهو   احلسني

وأنا من حسني«)5(.

منهجه  يكون  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  وقــد 
وصفيًا حتليليًا مقارنُا.

منها  األول  مباحث،  عدة  عىل  البحث  كان  وقد 
انتقيت  وقد  الكريم،  القرآن  يف   احلسني اإلمام 
من اآليات الكريمة ما له عالقة بالبحث، وأمهها ما 
يثبت أن نور احلسني خملوق قبل بدء اخلليقة وهو عن 
يمني العرش، وأن احلسني هو شطء حممد يف 
سورة الفتح. أما املبحث الثاين فكان عن ذكر اإلمام 
ذكره  الثالث  املبحث  ويف  التوراة،  يف   احلسني
التي  النتائج  بملخص  البحث  وخيتم  اإلنجيل،  يف 
املصادر  بقائمة  البحث  ليقفل  البحث  إليها  توصل 

التي أفادت البحث.

استند البحث إىل القرآن الكريم والنسخة العربية 
للكتاب املقدس والعديد من التفاسري وكتب احلديث 
تناولت  التي  التاريخ  وكتب  العربية  اللغة  ومعاجم 

مقتل اإلمام احلسني وكتب أخرى.

وهذه الدراسة حماولة لتدبر آيات قرآنية ومقارنتها 
دقة  لبيان  ودالليًا  لغويًا  واجلديد  القديم  بالعهدين 
لنتائج  خالصة  ذكــرت  اخلتام  ويف  القرآين،  اللفظ 

البحث.

المبحث الأول:

في  ال�شالم(  )عليه  الح�شين  الإمام 

الكريم القراآن 

أصحاب  بحق  نزلت  التي  الكريم  القرآن  آيات 
لكنني  كثرية،  الطاهرين  البيت  ــل  وأه الكساء، 
اإلمام  عن  بالبحث  عالقة  هلا  التي  اآليات  سأختار 
تتضح  كــي  ذكــرهــا  مــن  ــد  الب والــتــي   احلسني

عالقتها بآيات حمددة من التوراة واإلنجيل.

اأوًل: الح�شين ون�شارى نجران

الكساء  أصحاب  خامس   احلسني ــام  االم
﴿َفَمْن  تعاىل:  قوله  يف  املباهلة،  آية  أبطال  أحد  وهو 
َفُقْل  الْعِلِْم  ِمَن  َجاَءَك  َما  َبْعِد  ِمْن  فِيهِ  َك  َحاجَّ
بَْناَءُكْم َونَِساَءنَا َونَِساَءُكْم 

َ
بَْناَءنَا َوأ

َ
َتَعالَْوا نَْدُع أ

 ِ لَْعَنَت اللَّ َفَنْجَعْل  نَبَْتِهْل  ُثمَّ  نُْفَسُكْم 
َ
َوأ نُْفَسَنا 

َ
َوأ

هبا  حتدى  التي  عمران/61(  )آل  الَْكذِبنَِي﴾  َعَ 
رسول اهلل نصارى نجران، سنة 10 هجرية 632 
وكان  احلسني،  حمتضنًا   اهلل رسول  وكان  ميالدية 
يف  )أبناءنا(   األكرب السبط  وأخوه   احلسني
اآلية الكريمة)6(، وقد أمجع املفرسون واتفقت الرواية 
وأّيده التاريخ: أن رسول اهلل حرض للمباهلة ومل 

.)7(حيرض معه إالَّ عيل وفاطمة واحلسنان

ورصح الرازي باتفاق أهل التفسري واحلديث عىل 
يستطع  فلم  تيمية  ابن  أما  الكساء)8(،  حديث  صحة 
إال االعرتاف بصحة احلديث، ونقله حديثًا جاء فيه: 
الكساء عىل عيّل وفاطمة وحسن  أدار   النبي »إن 
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وحسني ثم قال: اللهم هؤالء أهل بيتي...«)9(.

والتفاسري  األحاديث  كتب  يف  جاء  مما  وواضح 
عن تأويل هذه اآلية الكريمة أن وفد نجران النرصاين 
عرف مع من يتالعن بعد أن تركوا املباهلة، فرضوا 

باجلزية وانرصفوا إىل بالدهم)10(.

أجد  راودين سنوات طويلة ومل  أنَّ سؤاالً  واحلقُّ 
جوابًا عنه، وهو ملاذا مل ُيْسِلْم وفد نجران بعد املباهلة؟

نجران  نصارى  عن  معلومات  مجعت  ولكني 
وما حصل هلم فيام بعد، فقد ذكر األب سهيل قاشا 
املسيحيني  أن  العراق  يف  النصارى  تاريخ  كتابه  يف 
قصدوا الكوفة من خارج العراق، وأغلبهم من أهل 
نجران، وال نعرف غريهم قصدها من اخلارج، وقد 
أقام مسيحيو نجران بموضع عرف باسمه »نجران« 
وهناك حملة عرفت يف الكوفة باسم النجرانية، وكان 

جميؤهم إىل الكوفة سنة )20( للهجرة )11(. 

رس  هو  وما  الكوفة؟  إىل  جميئهم  تفسري  هو  فام 
يستقرون  أهنــم  الصدفة  من  وهــل  هبا  استقرارهم 

بمحلة قرب اثنني من أصحاب الكساء؟

املسيحي  ومنهم  أسلم  من  منهم  إنَّ  ذكــر  كام 
بتدريس  واشتغل  أسلم  الذي  )خداش()12(  الكويف 
الكريم، ولكن أسد بن عبد اهلل القرسي أمر  القران 
العلويني)13(.  بعد أن مال إىل  قتله  بقطع أطرافه، ثم 
رس  هو  فام  ميله  يظهر  كان  أنه  الرواية  من  وواضح 
أطرافه  قطع  يتحمل  جعله  الذي  للعلويني؟  ميلهم 

وال ينكره!

املسيحني  أن  255هـــ(  )ت  اجلاحظ  ذكــر  وقــد 

الفضل  وأيب  والعباس  واحلسني  باحلسن  تسّموا 
يتسموا  أن  إال  يبق  ومل  أمجع،  بذلك  وأكتنوا  وعيل، 
اجلاحظ  وليت  القاسم)14(.  بأيب  ويكتنوا  بمحمد 
هنر  عىل  ذبحوا  من  أسامء  اختيار  سبب  عن  أخربنا 

الفرات ليتسمى هبا املسيحيون؟

املسلمني  بــني  »العالقة  ــأن:  ب قــال  ملــن  وعجبًا 
ظل  يف  املودة  من  درجة  بلغت  العرب  واملسيحيني 
األمويني«)15(، إذن فام تفسري أن يتسموا بأسامء أهل 
األجدر  أليس  أمية؟!  بني  بأسامء  يتسموا  البيت وال 
ميسون  يزيد  زوجــة  أن  سيام  ال  ليزيد،  يميلوا  أن 
مسيحية؟ وُذكر سيد شباب أهل اجلنة بالقرآن الكريم 
واإلنجيل  التوراة  يف  مذكور  الرمز  وذلك  بالرمز، 
لنا معاجم  نجران. وتذكر  يعرفه وفد نصارى  وربام 
البلدان بوجود منطقة تدعى )النواويس ( تقع شامل 
من  وهو  نــاووس،  مجع  والنواويس:  كربالء،  غريب 
بالكوفة  مقربة  وللمسيحيني   ،)16( حلده  سّد  ما  القرب 
األول  القرن  منذ  الكوفة(  )ناووس  باسم  مشهورة 
اهلجري)17(. وقد ذكر االمام احلسني النواويس 
منها  خروجه  قبل  بمكة  خطبها  التي  خطبته  يف 
قال »كأين بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات بني 

النواويس وكربالء«)18(.

يمين  عن  الخليقة  بدء  قبل  المخلوق  ثانيًا: 

العر�ض

ْسَماَء ُكََّها ُثَمّ َعَرَضُهْم 
َ
قال تعاىل: ﴿وََعلََّم آَدَم ال

ْسَماءِ َهُؤالَء إِْن ُكنُتْم 
َ
نْبُِئوِن بِأ

َ
َعَ الَْماَلئَِكةِ َفَقاَل أ

َصادِقنَِي﴾ )البقرة/31(.
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فقد جاء يف كتب التفاسري بأن املراد هبذه األسامء 
وأهل  النبي  ــامء  أس وهــي  عقالء  أشخاص  ــامء  أس
عقلية  بأدلة  واستندوا   ،الكساء أصحاب  بيته 
علوم  من  حظ  هلم  الذين  البسطاء  عنها  يغفل  ال 
ومل  ﴿َعَرَضُهم﴾  وتعاىل:  سبحانه  كقوله  العربية، 
العاقل  لغري  األســامء  كانت  فلو  )عرضها(،  يقل: 
العقالء  لغري  املستعمل  املتصل  الضمري  الستخدم 
اللغة.  تقتيض  كام  للعقالء  املستعمل  )هم(  ال  )ها( 
كانت  أهنا  يعني  ما  وهو  َهُؤالَء(  )بَِأْساَمِء  جيء  وأنه 
ختص أشخاصًا حمدقني بالعرش، وليس أحدًا حمدقًا 

  .)19(بالعرش سوى آل حمّمد

هذه األسامء هي أسامء أهل الكساء، ويؤكد ذلك 
تبارك  اهلل  إّن  »قــال:   :اهلل عبد  أيب  عن  حديٌث 
وتعاىل خلق مخسًة من نور جالله، وجعل لكل واحد 
منهم إساًم من أسامئه املنزلة؛ فهو احلميد وسّمى النبي 
عليًا،  املؤمنني  أمري  وسّمى  األعىل  وهو   ،حممدًا
وله األسامء احلسنى فاشتق منها حسنًا وحسينًا، وهو 
خلقهم  فلاّم  إساًم،  أسامئه  من  لفاطمة  فاشتق  فاطر 
جعلهم يف امليثاق فإهنم عن يمني العرش، فلاّم خلق 
اهلل تعاىل آدم صلوات اهلل وسالمه عليه نظر إليهم عن 
آدم  يا  قال:  َمْن هؤالء؟  رّب  يا  فقال:  العرش  يمني 

هؤالء صفويت وخاصتي«)20(.

وتلك  العرش،  عىل  مكتوب   احلسني فاسم 
أحشاء  يف  الــولــوج  قبل  حتفظ  أن  جيــب  الكرامة 
الكتاب  يف  مذكورة  الصفة  هذه  ألنَّ  البحث؛  هذا 
اإلمام  حلديث  تفسريًا  هذا  يكون  وربــام  املقدس، 
 قائاًل: »إنَّ َمن زار احلسني جعفر الصادق

يف قربه كمن زار اهلل يف عرشه«)21(.

التي  األســامء  أصحاب  هم  الكساء  وأصحاب 
مستثنون  وأهنم  له،  ُيسجد  أْن  ألجلهم  آدم  استحق 
»فقد  القديس:  احلديث  ففي  الشيطان،  سلطان  من 
الذين  للخمسة  بالفضل  أمرت  حيث  عليك  فّضلته 
شيعتهم«)22(.  من  وال  سلطانًا  عليهم  لك  أجعل  مل 
والدليل عىل أن خلق نورهم أو أشباحهم سبق خلق 
آدم قول رسول اهلل: »كنت نبيًا وآدم بني املاء 
والطني«)23(. وحديث آخر عن رسول اهلل: »إين 
يف  ملنجدٌل  آدم  وإن  النبيني،  خلاتم  مكتوب  اهلل  عند 

طينته«)24(.

وهذا النور بقي مالزمًا هلؤالء اخلمسة؛ فقد كان 
أن  حتى  كالشمس  بالليل  ييضء   احلسني بدن 
الليلة  يف  مصباح  إىل  حتتاج  ال  كانت   الزهراء
حادثة  وهناك   ،)25(باحلسني محلت  ملا  الظلامء 
قتلة  أن  فيها  جاء  احلنفي  اجلوزي  ابن  سبط  ذكرها 
نزلوا   احلسني رأس  محلوا  عندما   احلسني
رأى  الليل  نـصـف  فـي  كـان  فلمـّا  راهب  فيه  ديرًا 
السامء)26(،  عنان  اىل  الرأس  مكان  من  نورًا  الراهب 
فإن كان هو راهبًا »قنرسين« فقد أسلم بسبب رأس 
احلسني بحسب ظّن اخلوارزمي)27(، وال يمكن 
أن يبدل اإلنسان دينه دون حجة بالغة والبد للراهب 
عالمات  من  كتاهبم  يف  ورد  بام  عــارفــًا  يكون  أن 
وسوف  اخلليقة  بدء  قبل  نورهم  خلق  ألشخاص 
بعد  القادم  لرمز  حافظًا  يكون  أن  والبد  يذبحون، 

.عيسى

خيلق  أن  قبل  مكتوبة  بنعوت  التوراة  نعتهم  فقد 
أهل  عن  ــة  رواي ويف  واألرض)28(،  الساموات  اهلل 
ٰ آَدُم  البيت بأن الكلامت يف قوله تعاىل: ﴿َفَتلَقَّ
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ِمْن َرّبِهِ َكَِماٍت﴾ )البقرة/37( هي أسامء أصحاب 
أسامءهم:   جربيل لقنه  أن  بعد  فقال  الكساء، 
نبيك، وبحق عيّل ويّص  »يا رب أسألك بحق حممد 
احلسن  وبحق  نبّيك،  بنت  فاطمة  وبحق  نبيك، 
فتاب  نبّيك، إال تبت عيلَّ ورمحتني  واحلسني سبطي 
والسبطني(  الويّص،  )النبّي،  بـ  ُنعتوا  فقد  عليه«)29( 

قبل أن خُيلقوا. 

ثالثًا: �شطء محمد )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(

َمَعُه  ِيَن  َوالَّ  ِ اللَّ رَُسوُل  ٌد  ﴿ُمَمَّ تعاىل:  قوله  يف 
ًدا  ًعا ُسجَّ ارِ رَُحَاُء بَيَْنُهْم تََراُهْم ُركَّ اُء َعَ الُْكفَّ ِشدَّ

َ
أ

ِ َورِْضَوانًا ِسيَماُهْم ِف وُُجوهِِهْم  يَبَْتُغوَن فَْضاًل ِمَن اللَّ
َوَمَثلُُهْم ِف  َمَثلُُهْم ِف اتلَّْوَراةِ  ذَ ٰلَِك  ُجودِ  السُّ ثَرِ 

َ
أ ِمْن 

فَاْسَتْغلََظ  فَآَزَرهُ  هُ 
َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرٍع  ْنِيِل  اْلِ

ٰ ُسوقِهِ﴾ )الفتح/29(.  فَاْسَتَوٰى َعَ
املقدس،  الكتاب  بتحريف  الكريم  القرآن  نّص 
يكون  وربام  الكتاب،  كل  يف  يكن  مل  التحريف  لكن 
الكريم غري حمّرف،  القرآن  يتوافق مع  ما ذكر فيه بام 
وهناك برشى مل تكن مفهومة يومها إذ كانت بالرموز 
نَْزْلَا 

َ
فلم حتّرف هي األخرى، وقد قال تعاىل: ﴿إِنَّا أ

وكل  )املــائــدة/44(،  َونُوٌر﴾  ُهًدى  فِيَها  ــْوَراةَ  اتلَّ
قال رسول  واحد  وكاتبها  مصدرها  املقّدسة  الكتب 
يف  واحــد  َمَلٌك  كتبه  والقرآن  التوراة  »إن   :اهلل
يف  البشارات  من  وكثري  واحد«)30(،  بقلم  واحد  رّق 

الكتاب املقدس مل تبّدل )31(.

تِيهِ اْلَاِطُل ِمْن 
ْ
وحيث أن القرآن الكريم: ﴿اَل يَأ

َبنْيِ يََديْهِ َواَل ِمْن َخلْفِهِ َتْنِيٌل ِمْن َحِكيٍم َحِيٍد﴾ 

)فصلت/42( فالبد أن يكون يف التوراة هدًى ونور، 
غري قابل للتحريف، فال يزال فيها بقايا من البشارات 

برسولنا عليه الصالة والسالم )32(. 

وهي  جدًا،  مهمة  كلمة  الكريمة  اآلية  هذه  ويف 
معه  ومن   اهلل رسول  ِذْكر  بأن  ورصحية  واضحة 
وإنام  الرصيح  باسمه  ليس  واإلنجيل  بالتوراة  جاء 
برمز ُيرمز إليه، ويكمن هذا الرمز يف كلمة )شطء(، 
الكريم يف  القرآن  تذكر سوى مرة واحدة يف  مل  التي 

هذه اآلية.

ويرى سعيد حوى أن حمور سورة الفتح له عالقة 
بِِصلة الرحم؛ لقوله: )رمحاء بينهم( »والرحم: أسباب 
القرابة، وأصلها الرحم التي هي منبت الولد، وهي 

القرابة«)33(. فالذين مع حممد بينهم صلة رحم. 

أ  �شطء في اللغة 	.
الــزرع،  شــطء  أن  عىل  العربية  املعاجم  أمجعت 
حول  خيرج  وما  وأغصانه،  وأطرافه،  فــراخــه)34(، 
الزرع من أوراق أو نبات أو فرع من أصله، فقد جاء 
يف أقدم معجم: »الشطء من الشجر والنبات: ما خرج 
حول األصل«)35(، وال يمكن أن يكون الفرخ إال من 
فراخ،  املتجاور  الزرع  أو  لألشجار  يقال  فال  أصله، 
أخرى؛  نخلة  فراخ  أهنا  النخلة  لفراخ  يقال  ال  كام 
أصحابه  وليس  أوالده  والرجل  املرأة  فرخ  وكذلك 
أو جريانه، فشطأ الزرُع: خرَج َشْطُؤه وشطأت األم 
تدل  أن  يمكن  ال  األشياء  وهذه  ولدته)36(  بالولد: 
الكائُن عن يشء: خيرج عن  وَيْشَطُأ  الصاحب،  عىل 
أصله  من   احلسني شطأ  وقد  الرئيس،  األصل 
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يف  أجد  ومل  ِمــنِّــي...«)37(،  »ُحَسنْيٌ  فقال:  جّده  من 
ــطء)38(.  ش معنى  يف  لألصحاب  ــرًا  ذك معجم  أي 
وعرّبت سيدة البالغة زينب عن أوالدها بكلمة 
)فرعي( وهي ختاطب اللعني ابن زياد قائلة: »لعمري 

لقد قتلت كهيل وأبرزت أهيل وقطعت فرعي«)39(.

�شطُء في كتب الأحاديث، من هو فرخ ر�شول ب. 

اهلل )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(؟

وافق املعنى الذي ذكره البخاري ما جاء يف املعاجم 
من  الكريمة  لآلية  تفسريه  يف  َشْطَأُه  فَِراَخُه)40(  بأن 
إىل  عدنا  إذا  بالفرخ  املقصود  ويتضح  الفتح.  سورة 
عن  التسرتي  ذكره  ما  ومنه  والتفاسري،  األحاديث 
خروج احلسني من منزله ذات ليلة وأقبل اىل قرب جده 
املصطفى فقال: »السالم عليك يا رسـول اهلل، أنا 

احلسني بن فاطمة، فرخك وابن فرختك«)14(. 

فيه  رأى  الــذي   عيل ــام  اإلم رؤيــا  وحديث 
حيث  من  كاملالئكة  بأهنم  رؤيا  يف  احلسني  أصحاب 
نزوهلم من السامء، ووصف اإلمام احلسني بأنه 
فرخه قائاًل: »ثم رأيُت كأنَّ هذه النخيل قد رضبت 
وكأين  عبيط،  بــدم  تضطرب  األرض،  بأغصاهنا 
قد  وخمــي  ومضغتي  وفرخي  سخيل   باحلسني

غرق فيه«)42(.

ويف حديث طويل حتت عنوان خطبة أمري املؤمنني 
خيطبا  أن   واحلسني  للحسن  وأمره
وطلب من السامعني أن يشهدوا أن احلسن واحلسني 
اشهدوا  الناس  »معارش  قائاًل:   اهلل رسول  فرخا 

أهنام فرخا رسول اهلل وهو سائلكم عنهام«)43(. 

ث به أصحابه  ويف حديث أمري املؤمنني حدَّ
عن النبي عيسى وبكائه يف كربالء:

 قال يبكيك؟  ما  وكلمته  تعاىل  اهلل  روح  » يا 
»هذه   قال ال،  قالوا:  هذه؟  أرض  أيُّ  أتعلمون 
وفرخ  ــد،  أمح  الرسول فــرخ  فيها  ُيقتل  أرض 
أميوتلحد  شبيهة   ،البتول الطاهرة  احلرة 
الفرخ  طينة  ألهنــا  املسك،  من  أطيب  طينة،  فيها 
وأوالد  األنبياء  طينة  تكون  وهكذا   ،املستشهد
األنبياء، فهذه الظباء تكلمني وتقول: إهنا ترعى 
املبارك«)44(،  الفرخ  تربة  إىل  شوقًا  األرض  هذه  يف 
وهذا الوصف بالفرخ له مدلوالت هلا عالقة بالرمز 

)شطء( يف سورة الفتح.

احلسني هو شطء حممد وهو غصن للشجرة 
الطّيبة، قال رسول اهلل »أنا وأهل بيتي شجرة يف 
اجلنّة، أغصاهنا يف الدنيا، فمن متّسك بنا اخّتذ إىل رّبه 

سبياًل«)45(.

 وقد كثرت األحاديث التي وصفت رسول اهلل
بالشجرة وحددت فروع هذه الشجرة وأغصاهنا منها 
أنا  عن أيب جعفر: قال رسول اهلل: »خلقت 
فرعها  وعيل  أصلها  فأنا  واحــدة  شجرة  من  وعــيّل 
ثامرها...«)46(.  واحلسني  واحلسن  لقاحها  وفاطمة 
من  املولود  الــزرع  هو  الطيب،  النبت  هو  احلسني 
امْلَْرَأُة  َتُكِن  الطاهرة الذي جاء يف سفر العدد )َوإِْن مَلْ 
َبُل بَِزْرٍع()74(،  ُأ َوحَتْ َسْت َبْل َكاَنْت َطاِهَرًة، َتَترَبَّ َقْد َتنَجَّ
ففي هذه اآلية من التوراة ترصيح بأن املرأة الطاهرة 
تنجب الزرع يؤيده قول رسول اهلل: »مل أزل أنقل 

من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات«)48(.
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�شطء في كتب المف�شرين	. 

 ،)49(هو حممد )وقد اتفق املفرسون بأن )الزرع
العلقمي  ابن  وأنصف  أصحابه،  حممد  شطء  وأن 
فقال: »وليس يف اآلية دليل عىل ذلك«)50(، أي: ليس 

يف اآلية ما يثبت أن شطأه هم أصحابه.

فراخه  تعني  شطأه  أن  عىل  التفاسري  وأمجعت 
وأوالده وفرعه وأغصانه)51(، وقوهلم األصل تدل عىل 
أن املقصود أوالده وليس أصحابه؛ فشطء النبات كام 
يقول الطباطبائي يف تفسريه: »أفراخه التي تتولد منه 
وتنبت حوله«)52(، ونلمح إشارات من بعض املفرسين 
لداللة شطء عىل األوالد منها ما ذكره الطربي فقال عن 
»فآزره:  يقول:  ثم  )أوالده()35(.  شطأه:  خيرج  الزرع 
كام أيد هذا الزرع بأوالده، فآزره«)54(، ويتضح املراد 
 ٰ باألوالد أكثر يف تتمة اآلية الكريمة: ﴿فَٱْسَتَوٰى َعَ
ُسوقِهِ﴾ أي: تالحق الفراخ باألصول، واستوى عىل 
بفاطمة  اهلل  فراخ رسول  وإنام تالحقت  حامله )55(، 
وعيل فقد قال الزخمرشي إن معنى فاستوى عىل 

سوقه: »أي بعيّل«)56(. 

يف  الزرع  شطء  أن  القرآنية  اآليات  من  لنا  وتبني 
اآلية الكريمة من سورة الفتح يعود إىل ذرية رسول 
 من فاطمة ألنَّ ذريته من فاطمة الزهراء اهلل
يف  ثابت  نسبه  أصلها   اهلل رسول  الشجرة  فقط. 
 ،طالب أيب  بن  عيل  الشجرة  وفرع  هاشم،  بني 
وغصن الشجرة فاطمة، وثمرهتا األئمة من ولد 
أوضح  الفرخ  يكون  فكيف   .)57(وفاطمة عيل 

من ذلك؟

الشجرة  عن  سئل  عندما   اهلل عبد  أبو  وقال 
 املؤمنني وأمري  أصلها،   اهلل »رسول  الطيبة 

فرعها، واألئمة من ذريتهام أغصاهنا«)58(. 

لألنبياء  صــورًا  الكعبة  جــدران  عىل  رسم  وقد 
واملالئكة الذين يذكر مؤرخو مكة قصصهم بخاصة 
دعائمها  يف  فجعلوا  وأمــه،  مريم  بن  عيسى  صورة 
صور األنبياء وصور الشجر)59(. وهذا يعني أن رمز 
قائاًم  اليزال  وهو  الواحدة،  للعائلة  والشجرة  الزرع 
لذريتها  ترمز  شجرة  عائلة  فلكل  هذا  يومنا  حتى 
عليه  تسند  ساق  )عشرية(  شجرة  ولكل  باألغصان 

األغصان، ومل نر شجرة يمثل األصحاب أغصاهنا.

فلامذا قال املفرسون أن )شطء( حممد أصحابه)60(.

المبحث الثاني:

الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( في التوراة

وبعد معرفة الرمز الذي يتوجب علينا البحث عنه 
يف التوراة واإلنجيل بدأت رحلة البحث يف الكتاب 

املقدس عن الفرخ والغصن والزرع والفرع.

واحلسني وأمه الزهراء البتول )صلوات اهلل عليها 
وعىل أبيها( عرّب عنهم التوراة بـ )فرخ( بل إن الرمز 
تعززه نعوت أخرى جتمع صفة ذبيح ذبح ظلاًم بسبب 

معصية الناس ووضع قربه يف مكان قتله يف األرشار

يتعاىل  ينترص،  عبدي  »ها  إشعيا:  سفر  يف  يقول 
ويرتفع ويتسامى جدًا... واآلن تعجب منه أمم كثرية 
ويسّد امللوك أفواههم يف حرضته، ألهنم يرون غري ما 
قدامه  َنَبَت  ما سمعوا...  به ويشاهدون غري  أخربوا 
أرض  يف  وكعرق  يابِسة،  َأرٍض  ِمن  َوكعرق  َكَفْرخ 

قاحلة«)61(.



53

م. د. زهور كاظم زعيميان

وينبت  مقامه  سريتفع  إشعيا  به  برّش  الذي  فهذا 
أمامه فرخ يف أرض قاحلة وهي صورة للزرع الذي 

سُيخرج شطأه يف صحراء مكة اليابسة.

إىَِل  ُتــَســاُق  َكنعجٍة  »كــان  قائاًل:  يذبح  وســوف 
نساًل  ويرى  قــربه...  األرشار  مع  ووضع  ْبِح...  الذَّ
يرى  يده،  عىل  الرب  مشيئة  وتنجح  أيامه،  وتطول 

ثمرة تعبه... وهو الذي شفع فيهم« )62(؟!

فإن قالوا هو املسيح فمتى كان للمسيح نسل عمره 
طويل؟ كذلك فهو مل يذبح! وما رّس وصفه بالفرخ؟ 
والنبي عيسى مل يعش يف أرض قاحلة، وانام هي 
هبذه  سيذكر  بأنه  الكريم  القرآن  يف  ذكر  لفرخ  رموز 
الصفة يف التوراة هذا الفرخ له نسل كثري ال ينقطع فقد 
جاء يف األثر عن رسول اهلل: »كل سبب ونسب 
منقطع يوم القيامة إال سببي ونسبي«)63(. وهو شفيع 
قائاًل  والغصن(  )الفرع  ذكر  أخرى  آية  ويف  شيعته. 
فرع  ــُرُج  »وخَيْ السالم:  مملكة  عن  إشعيا)64(  سفر  يف 
ى َوَينْمو ُغْصٌن ِمْن ُأُصولِِه... ال يقيض  ِمْن ِجْذِع َيسَّ
بحسب ما تراه عيناه وال يقيض بحسب سامع أذنيه، 
بكالم  الظاملني  وينصف  بالعدل،  للفقراء  يقيض  بل 

كالعصا«)65(.

القرآن  يف  ذكرت  التي  )يس(  هي  )ييّس(  وكلمة 
﴿يس  تعاىل:  قــال  اهلل.  رســول  هبا  وعنى  الكريم 
الُْمرَْسلنَِي﴾  لَِمَن  إِنََّك   ٢ اْلَِكيِم  َوالُْقْرآِن   ١
)يس/1-3(. فمن املشهور أن )يس( اسم من أسامء 
التفاسري ما  النبي الكريم حممد؛ فقد نقلت كتب 
ورد عن عيّل قال: سمعت رسول اهلل يقول: 
حممد،  أسامء:  سبعة  القرآن  يف  أسامين  تعاىل  اهلل  »إن 

وأمحد، وطه، ويس، واملزّمل، واملدثِّر، وعبد اهلل ... 
 66(. كام برشَّ النبي زكريا(»أراد حممدًا :)يس(
عاممة  سيلبس  الــقــادم  وبــأنَّ  بالغصن  الــتــوراة  يف 
فأنت  رأســه...  عىل  طاهرة  عاممة  »اجعلوا  طاهرة: 
الذي  بعبدي  دياري...سآيت  بيتي وتسهر عىل  حتكم 
يوم  يف  األرض  هذه  إثم  )الغصن(...وأزيل  أسمه 
للنبي  السابقة  الكتب  واحد«)67(. ومل أجد إشارة يف 
عيسى بأنه سريمز له بالغصن يف البشارات التي 
تسبقه كام ذكر يف القرآن الكريم وميَّزه بالعاممة كي ال 
يراود القارئ شكًا، فام لبس النبي عيسى العاممة 
بالزيت،  املمسوح  املرسل  شعره  عنه  عرف  بل  يومًا 
لوحة  أَر  مل  الكنائس  تزين  التي  اللوحات  يف  وحتى 
لتنطبق  بالطهارة  العاممة  وصف  ثم  عاممة!  يلبس  له 
عىل من أراد اهلل تعاىل أن يطهرهم تطهريًا. فاملقصود 
بـ )الغصن( رمز سُيذكر يف القرآن الكريم فال حيذفه 
هي  وها  األنبياء  بشارات  يف  تكرر  رمز  املحّرفون 
»ذلك  قائاًل:   زكريا النبي  بشارات  يف  تتكرر 
الرجل الذي اسمه )اْلُغْصُن( سيطلع من حتت َينُْبت 

َوَيبني َهْيَكَل الّربِّ وهو حيمل اجلالل«)68(.

بكلمة  اسمه  عــن  ألغز  عمن  نــبــوءة  إذن  هــي 
)شــطء(،  بكلمة  القرآن  عنه  عرب  الــذي  )الغصن( 
و)الشجرة(  )األغصان(  كلمة  التوراة  واستعمل 
يف  يعقوب  يقول  واألب،  االبن  عىل  للداللة  جمازًا 

بركته ألوالده: »يوسف غصن شجرة مثمرة«)69(.

اأوًل: الذبيح في �شفر اأرميا

الرؤيا  مقدمة  ويف  إرسائيل  بني  أنبياء  من  أرميا: 
النبي  تعاليم  بالتفصيل  »مجعت  السفر:  كاتب  يقول 



54

اإلمام الحسين )عليه السالم( بين القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل

فالكاتب  رمزية«)70(.  حركات  بعضها  رافقت  التي 
يقّر بوجود الرموز وهو مل يفّكها ومل يعط داللتها.

أن  يمكن  رجل  إىل  تشري  التي  الرموز  تبدأ  ثم 
هنر  عند  ذبيح  وهو  زمانه  يف  األرض  سيد  عنه  يقال 
للقتال،  وأزحفوا  والرتس  الدرع  »هيئوا  الفرات: 
انتصبوا  الفرسان،  أهيــا  وأركــبــوا  اخليل  أرسجــوا 
باخلوذ، اصقلوا الرماح والبسوا الدروع، ما يل أراهم 
واهنزموا  أبطاهلم  وانغلب  الوراء  إىل  وارتدوا  خابوا 
رسيعًا ال يلتفتون، الرعب من كل جانب يقول الرّب 
هذا  وسقطوا...  عثروا  الفرات  هنر  عند  الشامل  يف 
اليوم يوم السيد القدير يوم انتقام من أعدائه، فيأكل 
القدير  للسيد  السيد ويشبع ويروي من دمائهم ألن 

ذبيحة يف أرض الشامل، عند هنر الفرات«)71(.

تفصح   اهلل ــول  ــ رس عـــن  ــث،  ــ ــادي ــ واألح
قبل  جربيل  عندي  من  ــام  »ق الــفــرات:  ذبيح  عن 

فحّدثني أن احلسني يقتل بشط الفرات«)72(. 

بنيامني  إيزابيل  الالهوتية  للباحثة  مقال  ويف 
مع  إال  تتحقق  مل  الــنــبــوءة  ــذه  ه إنَّ   « فيه:  تقول 
يوافق  أن  نتوقع  ال  ونــحــن   .)73(»احلسني
 :الالهوتيون عىل قوهلا لكنّا نذكر قول رسول اهلل
السالفة  األمم  يف  كان  ما  كل  األمة  هذه  يف  »يكون 

حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة«)74(.

ثانيًا: الغ�شن في روؤيا اإرميا

يف  يراه  بام  الناس  يبلغ  أن  إرميا  الرب  دعا  فقد 
أنا جعلت كالمي يف فمك«)75( ثم يذكر  الرؤيا »ها 
يف الرؤيا الغصن: »وقال يل الرب: ماذا ترى يا إرميا؟ 

فقلت: أرى غصن اللوز«)76(.

جرداء  أرض  عن  يتكلم  الرؤيا  هذه  يف  ما  وكل 
باهلل  وأرشكوا  األوثان  يعبدون  أناس  وعن  زرع  بال 

الواحد ثم يقول: )أرسلوا رشقًا إىل قيدار()77(.

اسم  وهو  قلنا  كام   اهلل رسول  جد  هو  وقيدار 
وهو  إبراهيم)78(.  أبناء إسامعيل بن  من  الثاين  اإلبن 
أيضًا  بالدهم  وتسمى  العرب  قبائل  ألشهر  أب 

قيدار)79(.

المبحث الثالث:

الإمام الح�شين )عليه ال�شالم( في الإنجيل

اأوًل: الح�شين )عليه ال�شالم( وروؤيا يوحنا)80(

ورؤيا   ،)81(بعيسى آمن  من  أول  ويوحنا   
املقربني  املالئكة  من  ملٌك  عليه  رسدها  التي  يوحنا 
إىل  األرض  عىل  حيدث  بام  تنبأت  التي  الرؤيا  وهي 
رمزي  بأسلوب  متتابعة  رؤى  وهي  القيامة،  يوم 
يقول عنها كاتب املقدمة كان يفهمها املسيحيون دون 
إىل  إشارة  رمزية  وقوله  ــام)82(،  األي تلك  يف  سواهم 
الرموز التي مل جيدوا هلا تفسريًا مطابقًا ملا يف تارخيهم.

اهلل  من  هببة  املسيح  يسوع  من  إعالن  رؤياه  ويف 
ويبدأه  عاجاًل،  حدوثه  من  البد  عام  فيها  يكشف 
األقــوال  هذه  ويسمعون  يقرؤون  للذين  بالتهنئة 

النبوية)83(.

من  السبع  املنائر  إىل  والسالم  بالتحية  الرؤيا  تبدأ 
التي  األرواح  ومن  يأيت،  والذي  كان  الذي  الكائن 
األمني  الشاهد  ومــن  العرش  عىل  أسامئها  دونــت 
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وقد  السحاب()84(  مع  آت  هو  )ها  بــاآلت  يبرشه 
يراه  ما  أن يكتب  النبي عيسى من يوحنا  طلب 
السبعة  الذهبية  املنائر  حيث  إىل  ويرسله  الرؤيا  يف 
وهذا  العراق  يف  حتققت  السبعة  الذهبية  واملنائر 
ومل  األرض)85(  قبائل  مجيع  عليه  ستنتحب  القادم 
حتى   احلسني عىل  الشيعة  كبكاء  أحد  عىل  ُيبَك 
يده  يف  »وكان  يقول:  ثم  للشيعة،  رمزًا  البكاء  صار 
نسل  من  السبعة  األئمة  وهم  كــواكــب«)86(  سبعة 
عرش.  اإلثني  األئمة  من  اخلامس  فهو   احلسني
وال   - حّدين  ذا  سيفًا  سريفع  جزيرة  يف  كان  وأنــه 
 سيف ذو حدين إال ذو الفقار وقد رفعه احلسني
يف معركة الطف - فعن أيب احلسن الرضا، قال: 
سألته عن ذي الفقار، سيف رسول اهلل، من أين 
هو؟ ، قال: هبط به جربئيل من السامء، وكانت 

حليته من فضة، وهو عندي)87( فقد توارثه األئمة.

حدوثه،  من  البد  ما  ألريك  هنا  أصعد  له  يقول 
العرش واحدًا  أنه رأى »عىل  ويذكر يوحنا يف رؤياه 
يبدو كأنه اليشب والعقيق األمحر«)88( والعقيق األمحر 
العرش: فقد  عىل  اسمه  املكتوب  احلسني  قرص  هو 
جرى  وفاته  دنت  ملا   املجتبى احلسن  أن  روي 
 السم يف بدنه واخرَضَّ لونه ثم بكى فسأله احلسني
عن بكائه فكان جواب اإلمام احلسن: »اخربين 
جدي املصطفى قال: ملا دخلت ليلة املعراج اجلنة، 
واحدة،  صفة  عىل  متجاورين  عاليني  قرصين  رأيت 
أحدمها من الزبرجد االخرض، واآلخر من الياقوت 
فقال:  القرصان؟  ملن هذان  فسألت جربئيل  االمحر، 
أحدمها للحسن واآلخر للحسني... وأما محرة قرص 

احلسني، فإنه يقتل، وحيمر وجهه بالدم«)89(.

أن  يمكن  ال  به  املبرشَّ  ــإنَّ  ف الــرؤيــا  بداية  ومــن 
وهو  عيسى  املتحدث  ألنَّ   املسيح السيد  يكون 
يتكلم بصيغة الغائب فهو مل يقل سآيت، أو أنا آٍت بل 
إنه سمع صوتًا خلفه  يقول:  ثم  آٍت(،  قال: )ها هو 
رمز  وهو  كالثلج  بيضاء  بلحية  الصوت  وصاحب 
لرجل كبري جدًا يف السن، وقال له أنا األول واآلخر، 

وحتيط به سبعة منائر ذهبية.

النبي عيسى ألنه  واآليت ال يمكن أن يكون 
يقول: »من غلب وثابر عىل خدمتي إىل النهاية أعطيه 
سلطانًا عىل األمم كام نلته أنا من أيب فريعاهم بعصا 

من حديد«)90(.

فيقول:  السامء  يف  العرش  عن  الرؤيا  ويكمل 
 - البلور  مثل  شفافًا  بحرًا  يشبه  ما  العرش  وقــّدام 
فاطمة هي هنر احلياة الكوثري البلوري بحر الزجاج 
العرش)91(. ففي  التي كتب اسمها عىل   فاطمة
التي  احلياة  شجرة  عليها  أطلق  بشجرة  يبرش  الرؤيا 
مرة  عرشة  اثنتي   - ثمرها   - شطؤها  فيظهر  ستثمر 
قائاًل: »ثم أراين املالك هنر احلياة صافيًا كالبلور ينبع 
من عرش اهلل واحلمل، وجيري يف ساحة املدينة وعىل 

ضفتيه شجرة احلياة تثمر اثنتي عرشة مرة«)92(.

القرآن  املذكور يف  الكوثر  الصايف هو  احلياة  وهنر 
اسمها  ُكتب  التي  الزهراء)93(  هي  والكوثر  الكريم، 
عىل العرش ذكرت باإلنجيل بأهنا هنر صاف خارج 

من عرش الرمحن.

كل  حيتمل  إنه  الكوثر  لفظ  عن  الطربيس  يقول 
التأويالت: النهر، والزهراء، وكثرة النسل والذرية، 
.)94(فقد ظهرت الكثرة يف نسله من ولد فاطمة
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احلياة  شجرة  يف  التأويالت  هذه  جتتمع  وكذلك 
ذات  هو  اإلنجيل  يف  املذكور  النهر  فهذا  اإلنجيلية. 
إن  الطربي:  يقول  الكوثر؛  سورة  يف  املذكور  النهر 
أهل التأويل اختلفوا يف معنى الكوثر، فقال بعضهم 
إنه هنر يف اجلنة جمراه عىل الدر والياقوت، ماؤه أبيض 

.)59(شديد البياض أعطاه اهلل لنبيه

نالحظ وضوح الرابط بني اآلية يف القرآن الكريم 
بنسله  لنبيه  اهلل  أعطاه  الــذي  الكوثر  عن  تتحدث 
التي  احلياة  شجرة  عن  تتحدث  اإلنجيل  يف  واآلية 

ستثمر اثنتي عرشة مرة.

ويف وسط العرش وحوله أربعة كائنات، فيصبح 
مثل  الشفاف  البحر  مخسة  بالعرش  املحيطني  عدد 
البلور والكائنات احلية األربعة وهم الذين ذكروا يف 
الكساء،  بأهنم مخسة أصحاب  التفاسري واألحاديث 
اخلمسة الذين خلقهم اهلل تبارك وتعاىل من نور جالله 
)69( ويرى بعدها كتابًا - اللوح املحفوظ - ويرى بني 

مذبوح)97(. كأنه  واقفًا  محاًل  األربعة  احلية  الكائنات 
وفيه أيضًا: 

واحليوانات إنام تعني أربعة أحياء قال تعاىل: ﴿َوَما 
اَر اْلِخَرةَ لَِهَ  نَْيا إاِلَّ لَْهٌو َولَعٌِب ِإَونَّ ادلَّ ـِٰذهِ اْلََياةُ ادلُّ َه
اْلََيَواُن﴾ )العنكبوت/64(. جاء يف تفسريها« َوإِنَّ 
فيها«)98(  موت  ال  حياة  احْلََيَواُن:  َي  هَلِ اآْلِخَرَة  اَر  الدَّ
بكرس  واحلي  واحلياة  احليوان  أن  عبيدة:  أبو  وزعم 

احلاء واحد)99(.

فاألربعة هم األحياء حممد وعيل واحلسن واحلسني 
املكتوب أسمهم عىل العرش، كام تبني لنا يف مبحث 

احلسني يف القرآن الكريم )100(.

ثم تبدأ رواية حادثة ستحصل وأكثر ما يف الرواية 
رموز يفرتض أن تظهر بعد زمان من الرؤيا؛ لكن ما 
فيها من رموز مل نجد له واقعة مشاهبة سوى ما حدث 

يف عاشوراء.

ثانيًا: الكتاب والحمل

العرش  عىل  اجلالس  يمني  خمطوط  كتاب  فهناك 
ال  الكتاب  هذا  اليمني،  أصحاب  إىل  تشري  واليمني 
األسد  إال  واألرض  السامء  من  يفتحه  أن  يستطيع 
الذي سيمنحه للحمل الذبيح الواقف بني الكائنات 
الكائنات  له  فيسجد  مخسًا،  عددهم  ليكون  األربعة 

وينشدون له:

أنت الذي حيق له أن يأخذ الكتاب ويفض ختومه!

ألنك ذبحت وافتديت أناسًا هلل بدمك من كل قبيلة 
ولسان وشعب وأمة.

ثم يرتل املالئكة له بأعىل أصواهتم:

والغنى،  القدرة  ينال  أن  له  حيق  املذبوح  احلمل 
واحلكمة واجلربوت واإلكرام، له املجد واحلمد)101(.

اهلل  كلمة  إعالء  سبيل  يف  مذبوحة  نفوس  هناك 
والشهادة التي شهدوها)102( وال أظنها إال شهادة أن 
ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل، نفوس بذلت يف سبيل 

إعالء كلمة اهلل تعاىل.

هذه احليوانات رموز ألشخاص هلا كرامة عند اهلل 
تعاىل وهم ال ينقطعون عن التسبيح لياًل وهنارًا)103(.

والشمس  يقع  عظياًم  زلــزاالً  بأن  الرؤيا  ويكمل 
الفضاء  الدم وكواكب  مثل  كله يصري  والقمر  تسوّد 
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التي  النفوس  هذه  تذبح  عندما  األرض  إىل  تتساقط 
استشهدت يف سبيل اهلل وعندما يفض اخلتم السادس 
فيذهب ملوك األرض وعبيدها وأحرارها إىل املغاور 
عىل  اجلالس  غضب  من  خوفًا  اجلبال  صخور  وبني 

العرش واحلمل)104(.

كسفت  وقد  كسفت  إذا  إال  تسود  ال  فالشمس 
ثالثًا،   اهلل عبد  أيب  استشهاد  عند  الشمس 
والرواية فيها: »يوم قتل احلسني اظلمت علينا ثالثًا، 
ومل يمس أحد من زعفراهنم شيئًا فجعله عىل وجهه 
إال احرتق، ومل يقلب حجر ببيت املقدس إال أصبح 

حتته دم عبيط«)105(.

والكواكب تتساقط إىل األرض متى حصل هذا؟ 
 :فمام روي عندما حصل يوم استشهاد احلسني

»ونظرنا إىل الكواكب يرضب بعضها بعضا«)106(.

ثم يكمل الرؤيا يف سفر يوحنا لنهر صارت مياهه 
املياه كالعلقم«)107(، وقد تكون  كالعلقم: »فصارت 

إشارة لنهر العلقمي.

أما قوله: »القمر كله مثل الدم«

السامء دما بعد قتل احلسني يف  قد ذكر بكاء 
ما  ومنه  املذاهب،  كافة  ومن  املصادر  من  كبري  عدد 
ذكره املؤرخون من أنه ما رفع حجر يف بيت املقدس 

إال ورئي حتته دم عبيط. 

وقد ذكر املفرسون بكاء السامء دمًا حزنًا عىل سيد 
بََكْت  ﴿َفَما  تعاىل:  لقوله  تفسريهم  عند  الشهداء 
ُمنَْظرِيَن﴾  َكنُوا  َوَما  رُْض 

َ
َواْل َماُء  السَّ َعلَيِْهُم 

)الدخان/29(.

فرعون  يف  نزلت  اآلية  أن  التفاسري  أمجعت  وقد   
فقط  املؤمن  عليهم، ألن  تبك  مل  السامء  وأن  وقومه، 
هو الذي تفتح له باب يف السامء منه ينزل رزقه وفيه 
فتبكي  الباب  هذه  تغلق  موته  وعند  عمله،  يصعد 

عليه السامء)108(.

الكريمة  اآلية  تأويل هذه  التفاسري يف  كام ذكرت 
أن السامء مل تبك دمًا إال عىل النبي حييى، واإلمام 
عن  حديثًا  ذكــرت  التفاسري  وأكثر   ،احلسني
السّدي أنه قال: »ملا قتل احلسني بن عيل رضوان اهلل 
أمري  عن  رواية  ويف  عليه«)109(،  السامء  بكت  عليهام 
املؤمنني: »ما بكت السامء واألرض إال عىل حييى 

.)110(»بن زكريا واحلسني بن عيل

غريبًا  احلسني  قتل  عن  يبلغ   اهلل رسول  وكأن 
 :فقال عليه  السامء  ببكاء  احلسني  رمز  ويعطيهم 
»إن اإلسالم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كام بدأ فطوبى 
للغرباء يوم القيامة قيل: من هم يا رسول اهلل؟ قال: 
ال  أال  قال:  ثم  صلحوا،  الناس  فسد  إذا  الذين  هم 
عنه  غائبًا  غربة  يف  مؤمن  مات  وما  مؤمن  عىل  غربة 
بواكيه إال بكت عليه السامء واألرض، ثم قرأ رسول 

اَمُء َواأْلَْرُض«)111(. اهلل َفاَم َبَكْت َعَلْيِهُم السَّ

قال هشام بن الكلبي: مطرت السامء يوم شهادة 
احلسني دمًا، فأصبح الناس وكل يشٍء هلم ميلء دمًا، 
هذه  وأنَّ  تقطعت،  حتى  مدة  الثياب  يف  أثره  وبقي 
ُتَر  ومل  قتله  يوم  ظهرت  املساء  يف  ترى  التي  احلمرة 

قبله)112(.

وملا جيء برأس احلسني إىل دار اإلمارة شوهدت 
احليطان تسايل دمًا )113(.

مزمور  يف  بقوله)114(:  اإلنجيل  يف  ذكر  ما  وهو 
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يف  للراكب  مــهــدوا  ــنــرص(:  ال إىل  الـــرب  )مــســرية 
اليتامى  أبو  أمامه،  فاهتفوا  أسمه  الــرّب  ــرباري،  ال
شعبك  قــّدام  خروجك  عند  ــل...  ــ األرام ومعني 
وصعودك يا اهلل يف الربية ارتعشت األرض وقّطرت 
املرتجم  أن  وواضــح  سينا  إله  يا  وجهك  من  دمــًا، 
هاًء،  احلاء  تقلب  فالروم  سينا  إله  )احلسني(  ترجم 

وهو الذي قطرت الستشهاده األرض والسامء دمًا.

بأهنا  اجلوزي  ابن  ها  فرسَّ السامء  يف  احلمرة  وهذه 
تعرّب عن غضب اهلل ذلك إن أبا الفرج ذكر يف كتاب 
الغضب  عند  وجهه  حيمر  الغضبان  كان  مّلا  التبرصة 
السخط  ــارة  أم وأنــه  غضبه،  عىل  بذلك  فليستدل 
واحلق سبحانه وتعاىل ليس بجسم فأظهر تأثري غضبه 
عىل قتل احلسني بحمرة األفق، وذلك دليل عىل عظم 

اجلناية)115(. 

استشهاد  سنة  إن  نــقــول  أن  بالذكر  وجــديــر 
سنة  هي  اإلسالمي  التاريخ  كتب  يف   احلسني
املؤرخون  ذكره  ما  إىل  عدنا  لو  لكن  هجرية،   )61(
عن سنة ميالده فقد قيل أنه ولد عام غزوة اخلندق، 
غزوة  أن  عىل  والرتاجم  التاريخ  كتب  اتفقت  وقد 
للهجرة،  اخلــامــس  مــن  ــوال  ش يف  وقعت  اخلــنــدق 
وبذلك جزم أهل املغازي)117( بأن احلسني ولد 
بعد  ولد   أنه يعني  نفسه، وهذا  العام  يف شعبان 

عرشة شهور من معركة اخلندق، أي سنة 6 هجرية.

ومخسون  مخس  فقالوا  استشهاده  عند  سنُّه  أما 
اإلمام  عن  رواية  وتؤكده  ومخسون)118(  ثامن  وقالوا 
قتل  حني  احلسني  عمر  عن  سئل  أنه   الصادق

فقال: قتل حسني وهو ابن ثامن ومخسني)119(.

وهم   - عددهم  حيىص  ال  كبريًا  مجهورًا  يرى  ثم 
جاء  كام  وكّثرهم  اهلل  ناّمهم  الذين  إسامعيل  نسل 
وهم  أغصانًا  بأيدهيم  وحيملون  التكوين-  سفر  يف 

الفراخ واألغصان يف تفسري شطء حممد.

وعندما يسأل أحد الشيوخ عّمن يكونوا ومن أين 
احلمل  من  الطف  واقعة  رموز  فيه  أتوا جييبه جواب 
الكوثر  والزهراء  الشمس،  وحّر  والعطش  الذبيح 
املتمثلة بنهر احلياة ودموع البكائني عىل سيد الشهداء 
 احلسني وشيعة   والسجاد زينب  السيدة 
اسمه  كتب  وقد  الشهداء  لسيد  رمز  الذي  واحلمل 
املحنة  من  نجوا  الذين  هم  ــؤالء  »ه العرش:  عىل 
العظيمة غسلوا ثياهبم وجعلوها بيضاء بدم احلمل، 
فلن جيوعوا ولن يعطشوا ولن ترضهم الشمس، ألن 
احلمل الذي وسط العرش يرعاهم وهيدهيم إىل ماء 

احلياة، واهلل يمسح كل دمعة من عيوهنم«)122(.

ــت يف  ــدث ــة ح ــزلـ ــروق وزلـ ــ ــدث عـــن ب ــح ــت وي
ممزوجان  ونــاٌر  برٌد  األرض  يف  ووقع  األرض)123( 
بالدم، وصار ثلث البحر دمًا)124( وهو شبيه ملا حدث 
يوم عاشوراء فام رفعت حجارة إال ووجد حتتها دم 

عبيط وأمطرت السامء دمًا. 

وثلث  القمر  وثلت  الشمس  ثلث  »وأصــيــب 
ثلث  والنهار  الليل  وفقد  الثلث  أظلم  حتى  النجوم 
استشهاد  عند  حدث  ملا  شبيه  وهو  ضيائهام«)125(. 

احلسني من الكسوف واخلسوف)126(.

صوته:  بأعىل  يقول  الــســامء  وســط  يف  والــنــرس 
أصوات  دوي  عند  األرض  لسكان  الويل  »الويل، 

األبواق الباقية«)127(.
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الكنائس  إحدى  يف  مكتوبًا  وجد  ما  يفرس  وهو 
القديمة، عىل حجر تارخيه قبل البعثة بألف سنة:

حسينًا قــتــلــت  أمـــة  ــو  ــرج ت كــيــف 
ــاب)128( ــسـ ــّده يـــوم احلـ شــفــاعــة جـ

وهنا يف هذا اجلزء إلتفاتة وهي عندما ينفخ املالك 
اخلامس ويتصاعد من البئر دخاٌن وأن الشمس تظلم 
وقد   - شجرًا  وال  أخرض  شيئًا  تــؤذي  ال  له  وقيل 
 حممد إىل  يعود  األخرض  والزرع  الشجر  بأن  قلنا 
وفراخه - ويشّبه العدو باجلراد فيقول للواقفني عند 
العرش ال تنزلوا الرضر باألشجار إىل أن خيتم جباه 
ُيسقط  بأن  ويأمره  سيامء  هلم  ليكون  باخلتم  اهلل  عباد 
اجلراد يف البئر ويستثني منهم َمن يف جبهته ختم )129(.
أما عن سيامهم يف وجوههم فهي يف اآلية )29( من 
سورة الفتح فسوف نذكر مالحظة خمترصة جدًا كي 
ال نطيل البحث ونبتعد عن املحور الرئيس، فسيامهم 
يف وجوههم من أثر السجود تعني وجود عالمة )130( 

يف وجوههم متيزهم عن غريهم وتعرفوهنم هبا.

واملراد هبا العالمة التي حتدث يف جبهة الساجد من 
 بن احلسني اإلمام عيل  السجود، وخّصوا  كثرة 
هبذه  املشمولني  هؤالء  من  كان  بأنه  اآلية  تفسري  يف 
الصفة، منه ما ذكره الزخمرشي )ت 538هـ(: »وكان 
العابدين،  زين  احلسني  بن  عيّل  العليني:  من  كٌل 
له:  يقال  األمــالك،  أيب  عباس  بن  اهلل  عبد  بن  وعيّل 
ذو الثفنات؛ ألّن كثرة سجودمها أحدثت يف مواقعه 

منهام أشباه ثفنات البعري«)131(.  

وهذه العالمة ملن يسجد عىل الرتاب وهو ما ذكره 
معظم املفرسين تقريبًا)132(.

واجلراد هو جيش ابن زياد وبدا كأنه خيل مهيأة 
ووجوههم  ذهــب  من  تيجان  رأســه  عىل  للقتال، 
وأنياهبم  النساء  كشعر  شعر  وهلم  البرش،  كوجوه 
خيل  ومركبات  ودروع  وأصوات  األسود  كأنياب 

كثرية)133(.

تشبيه  اخلواص  تذكرة  يف  اجلوزي  ابن  ذكر  وقد 
جيش ابن زياد باجلراد أمام احلسني قائاًل: »ولقد 
فينهزمون  ألفًا  ثالثني  تكاملوا  وقد  فيهم  حيمل  كان 

من بني يديه كأهنم اجلراد املنترش«)134(.

بذكر  الواقعة  أرسار  وتتضح  آخر  رمــٌز  وُيَفكُّ 
األرسى املهّمني األربعة عىل هنر الفرات، إذ يأمره اهلل 
أن يطلق املالئكة األربعة املقّيدين عىل هنر الفرات ثم 
يعطيه اهلل قصبة كالقضيب ويأمره أن يعّد الساجدين 

فيه)135(.

إذا  ومنارتان  زيتونتان  ومها  بشاهدين  خيربه  ثم 
حاول أحٌد أن يؤذهيام فيجب أن هيلك وهلام كرامة بأن 
جيعال املياه دمًا، ثم يأيت وحٌش فيقتلهام وتبقى جثتامها 
مطروحتني ثالثة أيام ونصف يوم ال يسمح الوحش 
أن يوضعا يف قرب ويشمت هبام سكان األرض ويقول 
بالرمز  قتلهام  فيه  التي سيقع  املدينة  بأنه سيذكر اسم 
اللغة  يف  )مرص(  و  مرص  أو  سدوم  باحلقيقة  وليس 

العربية تعني مدينة، مجعها أمصار.

خيرج  امــرأة  إىل  فيها  فيشري  عجيبة  آية  تظهر  ثم 
يف  عجيبة  آية  »وظهرت  رجاًل  عرش  اثنا  صلبها  من 
قدميها،  حتت  والقمر  الشمس،  تلبس  امرأة  السامء: 
عىل رأسها إكليل من اثني عرش كوكبًا، حبىل ترصخ 

من وجع الوالدة«)136(. 
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وقوائمه  النمر  يشبه  فهو  الوحش  يصف  ثم 
وقد  سوداء  بقع  به  أي  والنمر أرقط  كالدب)137(، 
أثر  بوجهه  األدمــة  شديد  الوجه  ضخم  يزيد  كان 

اجلدري)138( وكان أبرص)139(.

 وهو ذات الوصف املذكور يف مقتل احلسني
يكشف  أن  شمرًا   احلسني سأل  فعندما  للشمر 
عن لثامه ونظر إليه فإذا هو أبرص أعور له بوٌز كبوز 

الكلب وشعر كشعر اخلنزير)140(.

املوت  حتى  جمــروح  كأنه  الوحش  هــذا  ورأس 
الذهبي  نقل  وقد  املميت)141(،  جرحه  من  فيشفى 
عن حممد بن أمحد بن مسمع قال: »سكر يزيد ، فقام 

يرقص، فسقط عىل رأسه فانشق وبدا دماغه«)142(. 

الفرتة  أن  من  الرؤيا  يف  جاء  بام  املفاجأة  وكانت 
التي حكم فيها الرشير هي 42 شهرًا قائاًل: »وأعطي 
وأخذ  شهرًا،  وأربعني  اثنني  مدة  يعمل  أن  سلطانًا 
وعىل  ومقامه  اسمه  عىل  فجذف  اهلل  عىل  جيــذف 
يزيد  خالفة  مدة  وهي   - السامء«)143(  يف  الساكنني 
عىل  وتعدى  الكعبة  فيها  رضب  التي  اللعنة  عليه 
حدود اهلل وأباح املحرمات، فقد بويع للخالفة بعد 
إىل  للهجرة  ستني  سنة  رجب  من  للنصف  أبيه  وفاة 
14 ربيع األول 64 للهجرة وهو يساوي 44 شهرًا 
فكيف  شهرًا)144(-   42 بامليالدي  وتساوي  قمرية 

تكون العالمة واضحة أكثر من هذا الوضوح؟ 

حماربة  عــىل  الــقــدرة  الــوحــش  هــذا  أعطي  وقــد 
فيام  بقوله  األمر  يتجىل  ثم  وغلبتهم)145(،  القديسني 
بعد: »أولئك الذين أسامؤهم مكتوبة مذ بدِء العامَل يف 

كتاب احلياة، كتاب احلمل الذبيح«)146(.

اسمه  كان  وقد   احلسني هو  الذبيح  واحلمل 
ما  آدم وهو  اهلل  منذ خلق  العرش  مكتوب عىل 
رمز له ببدء احلياة)147(. ثم ترسم الرؤيا صورة هلؤالء 
إىل األرس  يساق  أن  فمنهم من كتب عليه  القديسني 
القديسني  صرب  هو  وهذا  بالسيف  ُيقتل  من  ومنهم 

وإيامهنم)148(.

وهم مطهرون طاهرون، وُعرّب عن طهارهتم بأن 
لساهنم  نطق  ما  صادقون  وأهنم  تدنسهم  مل  نساءهم 
بالكذب)149(. ثم يشري إىل ثالثة مالئكة أحدهم يطري 
يرصح  ثم  اهلل(  )خافوا  عظيم  بصوت  يصيح  كان 
بأهنم األطهار ومن تبع الوحش فالبد أن يرشب من 
وأمام  األطهار  املالئكة  »أمام  وقف  ألنه  اهلل  غضب 
احلمل، ودخان عذاهبم يصعد إىل أبد الدهور«)150(.

بالقرآن  ذكرهم  جاء  من  سوى  األطهار  َفَمِن 
ُيِريُد  ـــاَم  ﴿إِنَّ الرجس  من  املطهرون  بأهنم  الكريم 
َرُكْم  َوُيَطهِّ اْلَبْيِت  َأْهَل  ْجَس  الرِّ َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  اهللَُّ 

َتْطِهرًيا﴾ )األحزاب/33(.

خرجنا  قــاال:  أهنام  األسديني  عن  الطربي  ذكر 
يوم  فدخلنا  مّكة،  قدمنا  حّتى  الكوفة  من  حاّجني 
الزبري  بن  اهلل  باحلسني وعبد  نحن  فإذا  الرتوية، 
ارتفاع الضحى فيام بني احلجر والباب.  قائمني عند 
يقول  وهو  الزبري  ابن  فسمعنا  منهام،  فتقّربنا  قاال: 
فوّليت هذا  أقمت  تقيم  أن  إن شئت   :للحسني
وبايعناك.  لك  ونصحنا  وساعدناك  فآزرناك  األمر، 
كبشًا  هبا  أّن  حّدثني  أيب  »إّن   :احلسني له  فقال 
ذلك  ــا  أن أكــون  أن  أحــّب  فــام  حرمتها،  يستحّل 

الكبش«)151(. 
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ثم يأيت اليوم الذي سيخرج فيه مالك من السامء 
ومعه السيف املسنون ويقطف رؤوس األرشار الذي 
ُعرّبَ عنها بعناقيد الكروم ويرميها يف معرصة غضب 
عناقيد  استعار  فقد  استعارات  اآلية  يف  ما  وكل  اهلل 

العنب للرؤوس بدليل جري الدم منها)152(.

االنتصار  عرس  الذبيح  للحمل  يقام  وســوف 
»لنفرح  الرشيف  فرجه  اهلل  عجل  القائم  ظهور  مع 
ونبتهج، ولنمجده ألن عرس احلمل جاء وقته«)153(.

وقوله: »واملدينة ال حتتاج إىل نور الشمس والقمر؛ 
ألن جمد اهلل ينريها واحلمل مصباحها«)154(.

اهلــدى  مصباح  »احلــســني   :اهلل ــول  رس ــال  ق
وسفينة النجاة«)155(.

هؤالء املكتوبة أسامؤهم مذ بدء اخلليقة ُذكروا يف 
عىل  مكتوبة  أسامءهم  أن  اإلسالمية،  التفاسري  كتب 
العرش وقد بّينا ذلك يف هذا البحث عند تناول اآلية 

31 من سورة البقرة.

ثيابه،  حاملة   الزهراء فاطمة  ستحرش  الذي 
 طالب أيب  بن  عيل  حدثني  املغازيل  مناقب  ففي 
ومعها  فاطمة  ابنتي  »حترش   :اهلل رسول  قال  أنه 
ثياب مصبوغة بالدم فتعلق بقائمة من قوائم العرش 
وتقول: يا عدل يا جبار احكم بيني وبني قاتل ولدي، 

قال: فيحكم البنتي ورب الكعبة«)156(.

ثالثًا: القنفذ

نبالغ إذا قلنا يف الدقائق  يف الساعة األخرية، وال 
احلسني  أصحاب  أظهر  الطف  معركة  من  األخرية 

عن  دافعوا  فقد  البرشية،  تاريخ  يف  له  مثيل  ال  إيثارًا 
ومل  مجيعًا  استشهدوا  حتى   اهلل رسول  بنت  ابن 
يبق سواه أمام عرشات اآلالف من أرَشّ بني آدم، ال 
عنه وعن حرِمِه وهم  يذّب  ذاّب  ينرصه، وال  نارص 
قربى رسول اهلل الذين أوىص اهلل تعاىل بمودهتم، 

والثقل األصغر بعد القرآن. 

رصاخ  سمعه  ما  وآخر  اهلل  عبد  أيب  سوى  يبق  مل 
مواجهة  القوم  يستطع  مل  وعندما  واألطفال،  النساء 
البطل وجهًا لوجه، أمروا لعنهم اهلل برشقه بالسهام، 
املطر،  زخات  كأهنا  نبلة  آالف  أربعة  عليه  فاهنالت 
السهام  صــارت  حتى  الرشيف  جسده  يف  فعلقت 
عىل جسده كشوك القنفذ، قال الباقر: »وجد به 
ثالثامئة وبضعة وعرشين طعنة برمح أو رضبة بسيف 
أو رمية بسهم...، وكانت السهام يف درعه كالشوك 
يف جلد القنفذ«)157( فام هو الرس يف تشبيه السهام عىل 

اجلسد الرشيف بشوك القنفذ؟

الذي  وهو  إشعيا  سفر  يف  مذكور  رمز  والقنفذ 
سريث األرض يقول: »وأجعلها مرياثا للقنفذ«)158(. 

الذرية  يشء  كل  سريث  الــذي  القنفذ  هذا  َمــْن 
والنسل؟ وقد فتشت يف تفاسري الكتاب املقدس ومل 

أجد تفسريًا هلذا القنفذ)159(!

القنفذ الذي سريث األرض إىل األبد ويكرر ذلك 
اقرتبوا  أدوم:  رؤيا  يف  فيقول  أخرى  رؤيا  يف  الوعد 
األمم،  عىل  غاضب  الرّب  األمــم،...  أهيا  واسمعوا 
ممتلئ  الــرب  سيف  ألن  جيوشهم  كل  عىل  ساخط 
بالدم... ألن للرب ذبيحة يف برصة، وتروى األرض 
أحد  يعربها  ال  ــد  األب »وإىل  يقول:  ثم  ــدم،  ال من 
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ويرثها القوق والقنفذ«)160( رمز ال حيذفه املغرضون 
واملحرفون.

» فاألرشار يقطعون الرب والذين يرجونه يرثون 
للذين  اهلل  وعــده  الــذي  الوعد  وهو  األرض«)161( 
وجيعلهم  أئمة  جيعلهم  بأن  األرض  يف  استضعفوا 
اْسُتْضعُِفوا  ِيَن  الَّ َعَ  َنُمنَّ  ْن 

َ
أ ﴿َونُرِيُد  الوارثني: 

الَْوارِثنِيَ﴾  َوَنَْعلَُهُم  ًة  ئِمَّ
َ
أ َوَنَْعلَُهْم  رِْض 

َ
اْل ِف 

)القصص/5(.

الخاتمة

نختتم هذا البحث بأهم النتائج 

1 . اهلل رسول  أن  اإلسالمية  املصادر  ذكرت 
اخلليقة  بدء  قبل  صورته  أو  نبوته  أو  نوره  ُخلق 
ومعه األنوار األربعة وهم عن يمني العرش وأنا 
أرجح مع نوره ونبوته صورته، بدليل عرضه عىل 
النبي آدم كام جاء يف اآلية )31( من سورة 
)البقرة( وهذه الصورة تكررت مرات عديدة يف 
أشخاص  أربعة  صورة  وهي  املقدس،  الكتاب 

ومعهم هنر بلوري ناصع البياض.
الفتح . 2 سورة  يف  تعاىل  قوله  يف  )شطء(  كلمة 

 ﴾ هُ
َ
َشْطأ ْخَرَج 

َ
أ َكَزْرٍع  ْنِيِل  اْلِ ِف  ﴿َوَمَثلُُهْم 

التي مل ترد سوى مرة واحدة يف القرآن الكريم، 
اتفقت  وقد  والغصن،  والفرع  الفرخ  تعني 
 التفاسري عىل أن الزرع أو الشجرة رمز ملحمد
أما َشْطَأُه فهي رمز لكل ما نبت من حممد فهي 
تدل عىل فاطمة واحلسن واحلسني، وأن ما 
جاء يف التفاسري بأهنا تعني الصحابة ال يتفق مع 
معناها يف املعاجم، وكتب األحاديث بأهنا تعني 

الفرخ، وهذه العبارة )الزرع وشطؤه( هي الرمز 
التي  وهي  معه،  ومن   اهلل رسول  عن  املعرب 

جيب البحث عنها يف الكتاب املقدس.
ولكن . 3  حممد بالنبي  املقدسة  الكتب  برّشت 

االسم  ألن  لنا،  تبنّي  كام  الرصيح  باالسم  ليس 
الرصيح يكون يتعرض للتحريف، كام إن البشارة 
التي  وباألحداث   عيسى النبي  بعد  بالقادم 
ستحصل بعد ذلك ظّلت يف الكتاب املقدس بعد 
ُذكر ذلك يف مقدمات  حتريفه، وهي رمزية وقد 
البحث  تناوهلا  التي  األسفار  سيام  ال  األسفار 

كسفر إشعيا وإرميا ورؤيا يوحنا وغريها. 
بالصدفة . 4 جدًا  عظيمة  رموز  جتتمع  أن  يمكن  ال 

والرموز التي رّكز عليها البحث أسندت باألدلة 
النقلية من كتب احلديث وأمهات التفاسري، وقد 

ذكرت يف الكتاب املقدس بشكل رصيح. 
هناك رموز أخرى ومن هذه الرموز ذبيح تكرر . 5

تنطبق عىل  املقدس وصفاته ال  الكتاب  ذكره يف 
النبي عيسى فهو مل يكن له نسل ومل يذبح، 

ومل يكن قرب هنر الفرات.
النبي . 6 وهو  يوحنا  رؤيا  سفر  البحث  تناول   

من  موجهة  رسالة  عن  عبارة  وهو   حييى
النبي عيسى إىل جمموعة من الناس يسكنون 
سيأيت  بمن  يبرشهم  ثم  سبعة  ذهبية  منائر  قرب 
النبي حييى والنبي حييى يكرب  بعد  بعده أي 
النبي عيسى بستة أشهر وهذا الذي سيأيت بعده 
له من اجلاه والعظمة والتقديس فمن هذا اآليت 
النبي  وال   عيسى النبي  ليس  وهو  بعده 
ستحصل  سيستشهد  الذي  السيد  هذا  حييى؟ 
وتكسف  السامء  فتحمر  استشهاده  متّيز  ظواهر 
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الشمس عند استشهاده من أجل إعالء كلمة اهلل 
استشهاد  ملا حصل عند  متامًا  ينطبق  تعاىل؛ وهو 

.احلسني

وخري ما أختم به البحث هو الصالة والسالم عىل 
جد احلسني وعىل احلسني وأصحابه.

وال نقول بأنا وصلنا إىل النهاية فال يزال يف الكتب 
الساموية كٌم هائٌل من األرسار والنبوءات وكٌم ال حد 
له مما ال يستطيع البرش إدراكه فالقرآن الكريم بعيدٌة 
آفاقه مجيٌل ظاهره عميٌق باطنه والكتاب املقدس بقي 

فيه الكثري من كالم اهلل تعاىل بعد حتريفه. 

الهوام�ض 

رقم ( 1)  )362( الرصم  باب  للبخاري:  املفرد،  األدب 
عىل  واملستدرك   .185 صفحة:   :823 احلديث 
تسمية  حديث   1880 الباب  احلديث:  الصحيحني، 
احلسن واحلسني وقال عنه يف اهلامش حديث صحيح 
رقم  أخرى  وبرواية   .4826 احلديث  ورقم  اإلسناد، 
يف  املستدرك  يف  النيسابوري  ورواه   .4836 احلديث: 
باب من فضائل احلسن بن عيل رقم 4836. باختالف 

بسيط ال يغري املعنى.

عن ( 2) فيها  يقول   ،530/4 تيمية:  البن  السنة  منهاج 
ما  الفساد  من  خروجه  يف  وكان   :احلسني خروج 

مل يكن حيصل لو قعد.

الوحي القرآين يف منظور االسترشاقي ونقده: د. حممود ( 3)
مايض: 21.

 هناية اإلقدام يف علم الكالم: 443.( 4)

األدب املفرد: البخاري - باب معانقة الصبي، حديث ( 5)
.)376(

انظر: صحيح مسلم: 1871/4، وصحيح الرتمذي: ( 6)

 /1 حنبل:  بن  أمحد  ومسند   ،299 حديث:   225/5
البحرين،  الكشاف: 565/1، وجممع  وتفسري   ،185

الطرحيي: 2/ 284، و193.

 تفسري فرات الكويف: 85/1. وجممع البيان، للطربيس: ( 7)
2/ 251، واجلامع ألحكام القرآن: 4/ 99، وتفسري 
القرآن العظيم، البن كثري: 2/ 55، وتفسري البغوي، 
وفتح القدير: 1/ 223، والكشاف: 565/1، وروح 
 /4 القاسمي:  وتفسري   .189  /3 لاللويس:  املعاين 

858، وذكر كذلك يف صحيح الرتمذي: 2/ 166.

والتفسري ( 8)  ،566  /1 للزخمرشي:  الكشاف،  انظر: 
القرطبي:4/  وتفسري   71-70/3 للرازي:  الكبري، 
القدير،  وفتح   .54/2 كثري:  ابن  وتفسري   99

للشوكاين:223/1، وتفسري اآللويس: 3/ 190.

منهاج السنة البن تيمية: 4 /22.( 9)

نقلت كتب األحاديث احلادثة ودعوة رسول اهلل لعيل ( 10)
وفاطمة واحلسن واحلسني يف السنن الكربى، للبيهقي: 
مسألة  الصحيحني  عىل  واملستدرك   )13023( مسألة 
الرتمذي:  وسنن   ،128  /4 و)4773(:   )4762(
 /1 للزخمرشي:  الكشاف،  انظر:   )2999( مسألة 
وتفسري   ،70/3 للرازي:  الكبري،  والتفسري   ،566
وفتح   .54/2 كثري:  ابن  وتفسري   99  /4 القرطبي: 
 /3 اآللويس:  وتفسري   ،223/1 للشوكاين:  القدير، 

.190

صفحة: 299-297.( 11)

وهو عامر بن يزيد من النصارى الذين أسلموا يف الكوفة ( 12)
غرّي  مرو  ويف  خراسان  عىل  واليًا  ماهان  بن  يكرب  عّينه 
اسمه إىل خداش ودعا إىل حممد بن عيل فقام األموي 
أسد بن عبد اهلل فقطع يده ولسانه وُسملت عينه وبعد 
أن قتله قال احلمد هلل الذي انتقم أليب بكر وعمر منك 
)الطربي: تاريخ الطربي: ج7/ أحداث 118 هجرية( 
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من  ذكر  الباء  )حرف  عساكر:  البن  دمشق  وتاريخ 
اسمه بكري: رقم احلديث: 8647( واملسعودي: مروج 
الذهب:: 3/ 225. وخالد السعيد: تاريخ بال أصباغ، 

ط1، دار الفارايب، بريوت - لبنان، 2015م.: 30.

تاريخ النصارى يف العراق: 299.( 13)

عىل ( 14) الرد  يف  املختار   ،316-3012  /3 الرسائل: 
النصارى: 64-60.

املسيحية العربية وتطوراهتا، سلوى باحلاج: 203.( 15)

االقاموس، للفريوز آبادي: مادة )نوس(.( 16)

األغاين: ( 17) عن  نقاًل   ،301 العراق:  يف  النصارى  تاريخ 
-135 الشهادة:  إىل  طريقه  يف  احلسني   ،151  :18

.136

بن ( 18) حممد  بن  حلسني   ،86 اخلاطر:  وتنبيه  الناظر  نزهة 
 .243 اخلواص:  وتذكرة  احللواين،  نرص  بن  حسن 

ومثري األحزان: 29، وىف اللهوف: 23. 

يف ( 19) أجاد  وقد  الطبطبائي  للسيد  امليزان،  تفسري  انظر:   
توضيح هذه اآلية الكريمة: 1/ 122-118.

تفسري فرات الكويف: 56. وانظر: تفسري القمي: 721 ( 20)
 .83 واالحتجاج:   ،130 الصدوق:  وأمايل  و722، 

وانظر: قصص األنبياء، للراوندي: 45.

املكتبة االسالمية  عن ( 21)  بحار األنوار: 70/ 101، ط 
وابن   4 للطويس: 6 /  االحكام،  وهتذيب  )األمايل(، 
والشيخ  أسانيد،  بستة  الزيارات(  )كامل  يف  قولويه 

املفيد يف )املزار(: 8/ 195، ومفاتيح اجلنان: 9/2.

تفسري فرات الكويف: 57.( 22)

التفسري الكبري، الرازي: 115/16.( 23)

جامع البيان: 23/ 359. واحلديث يف املعجم الكبري: ( 24)
مسألة  الصحيحني  عىل  واملستدرك   ،)361( مسألة 
)1394( و)3619(، ومسند أمحد مسألة )16700(.

اخلصائص احلسينية: 35.( 25)

تذكرة اخلواص: 232 - 236.( 26)

مقتل احلسني: 2:115 116 رقم 49.( 27)

بلوغ ( 28) إىل  اهلداية  وتفسري   1386  /1 القدير:  فتح 
النهاية، القييس: 11/ 6982.

تفسري فرات الكويف: 58-57.( 29)

كتاب سليم بن قيس اهلاليل: 51.( 30)

فتح الباري رشح صحيح البخاري، العسقالين: كتاب ( 31)
التوحيد: مسألة: 7114.

األساس يف التفسري، سعيد حوى: 5/ 592.( 32)

األساس يف التفسري: 5/ 592.( 33)

اللغة ( 34) تاج   .331/2 للفراهيدي:  العني،  انظر:   
غريب  يف  املفردات  )شطأ(.  مادة  العربية:  وصحاح 
املجلد  )شطأ(:  مادة  العرب  لسان   .347 القرآن: 
السابع/ 119-120 وانظر: خمتار الصحاح ش ط أ، 

واإلحتاف ص 396 ومعجم الكايف: 592.

العني، الفراهيدي: 331/2.( 35)

املعجم الوسيط: مادة )شطأ(.( 36)

األدب املفرد: البخاري - باب معانقة الصبي، حديث ( 37)
نارص  حممد  نسخة  من  احلديث  حذف  )376)وقد 
أي  بعد احلديث 375، 377،  األلباين فجعلوا  الدين 
https://ar.islamway.net/ انظر:  احلديث،  جتاوز  أنه 

book/1464/

مسند أمحد - مسند العرشة املبرشين باجلنة، رقم احلديث: 
واحلسني  احلسن  فضل  املقدمة،  ماجه:  ابن  وسنن   .543
واملعجم   )140( احلديث:  رقم  طالب،  أيب  بن  عيل  ابني 
وجممع   2525 احلديث  احلاء،  باب   - الطرباين:  الكبري، 
اهليثمي: باب مناقب احلسني بن عيل: 9 /179،  الزوائد، 

ح 15064.
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وصحاح ( 38) اللغة  تاج   .331/2 للفراهيدي:  العني، 
)شطأ(،  مادة  العرب  لسان  )شطأ(.  مادة  العربية: 

وانظر: واملعجم الرائد.

أعيان الشيعة: السيد حمسن األمني: 7/ 139.( 39)

صحيح البخاري: كتاب تفسري القرآن، سورة الفتح.( 40)

الفتوح: 5 / 19، مقتل اخلوارزمي: 1 / 186، تسلية ( 41)
األنوار:  بحار   ،154  /  2 املجالس:  وزينة  املجالس 
كلامت  موسوعة   ،177  /17 العوامل:   ،327  /44
احلسينية:  اخلصائص   .286  :احلسني اإلمام 

.213

(42 ).208 :موسوعة كلامت اإلمام احلسني

وأمايل ( 43)  ،323  -  319 82.والتوحيد:  املودة:  ينابيع 
الصدوق: 205 - 208، وبحار األنوار: 10/ 120 

.121 -

الدين ( 44) وكامل   ،253 ص  من   40 جملد:  االنوار  بحار 
ومتام النعمة، للشيخ األقدم الصدوق: 1/ 562.

فضائل اخلمسة: 172:1، عن ذخائر العقبى: 16. ( 45)

القلوب: 145،، ( 46) البيان: 57/6. وانظر: إرشاد  جممع 
طالب:  أيب  بن  عيل  68:69ومناقب  الطويس:  وأمايل 
»نحن   :الباقر اإلمام  عن  رواية  147ووردت 
أيب  بن  عيّل  وفرعها   ،َّرسول  اهلل أصلها  شجرة؛ 

.طالب 

سفر العدد: 28/5( 47)

روح املعاين:7/ 194 / 195.( 48)

واجلامع ألحكام ( 49) الطربي: 22/ 262.  البيان،  جامع 
القرآن: 269/16.

تفسري األعقم، األعقم: سورة الفتح، آية 29.( 50)

التبيان/ ( 51) وتفسري   ،266/22 الطربي:  البيان،  جامع 
القرآن:  ألحكام  واجلامع   .570/10 الطويس: 

إىل  واهلداية   ،325/7 البغوي:  وتفسري   ،267/16
بلوغ النهاية، القييس: 11/ 6976، وتفسري القاسمي: 
الكريم،  للقرآن  الشامل  والتفسري   ،5435/15
القدير:  وفتح   ،3165  /6 العزيز:  عبد  أمري  الدكتور 

.1386 /1

الدر ( 52)  ،268  /22 البيان:  جامع   .304/18 امليزان: 
القييس:  النهاية،  بلوغ  إىل  واهلداية   723/9 املصون: 

11/ 6976 وفتح القدير: 1389/1.

جامع البيان: 22/ 268.( 53)

جامع البيان، الطربي: 266/22.( 54)

الفتح، ( 55) القرآن، سورة  البخاري: كتاب تفسري  صحيح 
وجامع البيان: 22/ 268.

املعاين، ( 56) روح  تفسري  انظر:   .553/5 الكشاف: 
لآللويس: 129/26.

جممع البيان: 6/ 56.( 57)

كلها ( 58) األرض  إن  باب  ج1،  الكايف:  من  األصول 
لإلمام احلديث، 80، ص428. جممع البيان: 6/ 

56. وتفسري القمي: 1/ 399-398.

مكة، ( 59) أخبار  وانظر:   .73 واملسيحية:  اإلسالم 
األزرقي:1/ 165.

ألحكام ( 60) واجلامع   ،270/22 للطربي:  البيان،  جامع 
 ،551/5 الكشاف:  وتفسري   ،268  /16 القرآن: 

وتفسري البغوي: 325/7.

سفر إشعيا: 53/ 2 ص 918 وجدهتا يف النسخة التي ( 61)
أما يف نسخة االنرتنت فوجدهتا كفرخ  اعتمدهتا كنبتة 
https://st-takla.org/Bibles/BibleSearch/search. :انظر
php?q=%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9&

op=and&oldt=on&newt=on&start=46&advtab=no

ne&adv1=&adv21=&adv22=&adv3=&adv41=&ad

v42=&adv43=
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إشعيا: 53: االية: 8-11/ ص 918.( 62)

الطرباين يف » املعجم الكبري: 3 / 129، ورواه الطرباين ( 63)
املستدرك:  يف  واحلاكم   ،124  /  1 الكبري:  املعجم  يف 
3/ 142، والبيهقي يف سننه: 7 / 114، ورواه أمحد 
يف   - أيضًا   - أمحد  ورواه   ،207  /  31 مسنده:  يف 

مسنده: 17 / 220.

 يتكون )سفر إَشْعيا( من )ستة وستني إصحاحًا( وهو ( 64)
)رؤيا( رآها )إشعيا(، انظر: الكتاب املقدس: 849.

إشعياء: 11 ص 864.( 65)

(66 ) .7/15 القرطبي:  القرآن،  ألحكام  اجلامع  انظر:   
وعرائس البيان يف حقائق القرآن: البقيل: 830.

زكريا 3: 7-8/ ص1185.( 67)

زكريا: 6: 12.( 68)

تكوين: 22/49.( 69)

مقدمة سفر إرميا: / 936.( 70)

إرميا: 46/ 10/ صفحة 1005- 1006.( 71)

رقم ( 72)  :159  /  3 الصحيحة:  السلسلة  يف  األلباين 
احلديث )1171(. أخرجه أمحد )1 / 85(.

(73 )hk/v: http://archive.almanar.com.lb/article. انظر: 
php?id=357416

(74 ) / األبرار:2  حلية   ،200  /  2 الرضا:  أخبار  عيون 
301، بحار األنوار:53 / 59.

سفر إرميا: 1/ 10.( 75)

 سفر إرميا: 1/ الرؤيا األوىل/ 11.صفحة 937.( 76)

سفر إرميا: 2/ 10.صفحة 938.( 77)

 تكوين 25: 13؛ 1 أخ 29:1.( 78)

اش 21: 16 وار 49: 28( 79)

النبي ( 80)  وهو  النبي عيسى  احد تالميذ  يوحنا وهو 

 http://:حييى عند املسلمني كتب السفر سنة 95 م انظر
st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/

Holy-Bible-Tafsir-02-New-Testament/

Father-Antonious-Fekry/27-Sefr-El-

Ro2ya/Tafseer-Sefr-Roia-Youhanna-El-

Lahouty__00-introduction.html

قصص األنبياء: 370.( 81)

انظر: مقدمة رؤيا يوحنا: 284.( 82)

رؤيا القديس يوحنا: 285.( 83)

الكريم( ( 84) القرآن  يف  ع  )احلسني  مبحث  يف  بينا  وقد 
األرواح التي دونت أسامؤها قرب العرش

انظر: رؤيا يوحنا: 385.( 85)

رؤيا يوحنا: 395( 86)

الكايف: 234/1.( 87)

سفر يوحنا /4/ العرش يف السامء، صفحة 389.( 88)

األنوار: ( 89) بحار  عن  نقاًل   ،191 احلسينية:  اخلصائص 
.145/44

رؤيا يوحنا 2: 27-28/ ص 387.( 90)

يراجع: صفحة 2 من البحث.( 91)

رؤيا يوحنا: 22/ صفحة 407.( 92)

البيان، ( 93) للشوكاين: 1660، وجممع  القدير،  فتح  انظر: 
للطربيس: 353/10.

(94 ) .353-352/10 للطربيس:  البيان،  جممع  انظر: 
وانظر: امليزان، للطباطبائي: 429/20.

اجلامع ( 95) وانظر   .646  /24 للطربي:  البيان،  جامع 
ألحكام القرآن: 20/ 193.

يراجع ص 3 من البحث.( 96)

رؤيا يوحنا من 1-6: صفحة 390-384.( 97)
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تفسري الطربي: 60/20.( 98)

اجلامع ألحكام القرآن: 334/13.( 99)

يف مبحث )اإلمام احلسني يف القرآن الكريم(.( 100)

رؤيا يوحنا: 5/ 10-12/ ص 390.( 101)

رؤيا يوحنا 6: اخلتوم السبعة: ص 391.( 102)

رؤيا يوحنا 4/ العرش يف السامء: 8/ ص389.( 103)

رؤيا يوحنا 6: اخلتوم السبعة: ص 391.( 104)

البن ( 105)  /احلسني اإلمام  ترمجة  دمشق/  تاريخ 
الدين  جالل  اخللفاء،  تاريخ  وانظر:   ،244 عساكر/ 
عبد الرمحن السيوطي: 165-166.وينابيع املّودة 3: 
الباب   568  :2 املحرقة  الصواعق   ،)60( الباب   20
جممع  يف  اهليثمي   .247 اخلواص:  وتذكرة   .)11(

الزوائد: 9 /197 كتاب صالة الكسوف.

دمشق ( 106) مدينة  تاريخ  من  احلسني  اإلمام  ترمجة 
ص243، ورواه اهليثمي يف جممع الزوائد: 9/ 197.
وتاريخ اخللفاء، جالل الدين السيوطي: 166-165.

رؤيا يوحنا/ اخلتم السابع 8/اية 11/ ص 393.( 107)

ألحكام ( 108) اجلامع  وانظر:   .35  /22 البيان:  جامع 
القرآن: 16/ 132. وتفسري فتح القدير: 1/ 1352. 
والكشاف،   ،125/25 لآللويس:  املعاين  وروح 

للزخمرشي: 471/5.

اجلامع ( 109) وانظر:   ،35  /22 للطربي:  البيان،  جامع 
ألحكام القرآن: 16/ 132. امللهوف 28.

قصص األنبياء، نعمة اهلل اجلزائري: 366. نقاًل عن ( 110)
تفسري القمي: 2/ 291 واجلامع ألحكام القرآن: 16/ 
والربهان  وامليزان:   ،84  /9 البيان:  جممع  و:   .132

للبحراين يف تفسري اآلية 29 من سورة الدخان.

اجلامع ألحكام القرآن: 16/ 131.( 111)

امللهوف يف قتىل الطفوف: 14 وانظر مقتل احلسني: ( 112)

2 / 89، ذخائر العقبى: 144 و 145 و 150، تاريخ 
املحرقة:  الصواعق   ،339  /  4 منتقبه:  يف  كام  دمشق 
116، 192، اخلصائص الكربى: 126، وسيلة املآل: 
األبصار:  نور   ،356 و   320 املودة:  ينابيع   ،197
123، اإلحتاف بحب األرشاف: 12، تاريخ اإلسالم: 
2 / 349، تذكرة اخلواص: 284، نظم درر السمطني: 

220، احقاق احلق: 11 / 458 462.

تذكرة اخلواص: 284، نظم درر السمطني: 220، ( 113)
 /  2 اإلسالم:  تاريخ   ،356 و   320 املودة:  ينابيع 
349، كفاية الطالب: 295، اإلحتاف بحب األرشاف: 
املحرقة:  الصواعق   ،215 الراغبني:  إسعاف   ،12
116 و192. مفتاح النجا: خمطوط، تفسري ابن كثري: 
 .483 9 / 162، إحقاق احلق: 11 / 462 و 481 
ذخائر العقبى: 144، تاريخ دمشق كام يف منتخبه: 4/ 
املآل: 197،  املحرقة: 192، وسيلة  الصواعق   ،339

ينابيع املودة: 322، إحقاق احلق: 11 / 463.

حمنف: ( 114) أليب  احلسني  مقتل   ،8  :68 املزامري  سفر 
.102

تذكرة اخلواص: 246.( 115)

األسطر ( 116) انظر  االنجليزية  باللغة  الوثيقة  هذه 
 685 عام  أحداث  من  األوىل  الفقرة  من  االخرية 
http://www.britannia.com/history/ ميالدية: 

docs/676-99.html

)باب ( 117) البخاري  صحيح  رشح  الباري  فتح  انظر: 
واملواهب   .454 األحزاب(:  وهي  اخلندق  غزوة 
)ت  القسطالين  حممد  أمحد  املحمدية:  باملنح  اللدنية 
923ه( املكتب اإلسالمي، ط2، 1425هـ - 2004م، 

بريوت: 446.

تذكرة اخلواص: 240. ومقاتل الطالبيني: 79.( 118)

ترمجة االمام احلسني - ابن عساكر:415.( 119)

وذكر املسعودي: أن احلسني ع قتل وهو ابن تسع ( 120)
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ومخسني سنة: انظر: مروج الذهب: 3/ 57.

من ( 121) وفصول   .564  /1 الطربي:  تاريخ  انظر: 
السرية، البن أثري:  103.

13-16ص ( 122)  /7 الكبري:  اجلمهور  يوحنا/  رؤيا 
.392

رؤيا يوحنا / اخلتم السابع 8/اية 4/ ص 392.( 123)

ص ( 124)  /9-7 8/اية  السابع  اخلتم   / يوحنا  رؤيا 
.392

رؤيا يوحنا / اخلتم السابع 8/اية 12/ ص 393.( 125)

انظر ص 23 من البحث( 126)

رؤيا يوحنا / 8: األبواق: 12: ص 393.( 127)

(128 ) ،135 النجا:  ومفتاح   .247 اخلواص:  تذكرة 
 .28 امللهوف:   560-557 احلق:11/  إحقاق 
 ،147 الكبري:  218واملعجم   /8 والنهاية:  البداية 
البداية  كفاية الطالب: 290، مقتل احلسني: 2/ 93، 
والنهاية: 8/ 200، جممع الزوائد: 9 / 199، وتاريخ 
دمشق: 4 / 342، التذكرة: 283، نظم درر السمطني: 
291، مآثر األنافة: 117، ينابيع املودة: 331، خمترص 

تذكرة القرطبي: 194.

رؤيا يوحنا / اخلتم السابع 9/ 393.( 129)

انظر: املعجم الوسيط: مادة )سام(.( 130)

تذكرة ( 131) وانظر:   .551/5 الزخمرشي:  الكشاف، 
اخلواص: 292.

واجلامع ( 132)  ،265/22 للطربي:  البيان،  جامع 
للزخمرشي:  والكشاف،   ،266/16 القرآن:  ألحكام 
 ،)2576( 2/احلديث  الكربى:  والسنن   ،.553  /5
ص   )1923( احلديث  رقم   /2 البخاري:  وصحيح 
األنف  عىل  السجود  باب  داود:  أيب  وسنن   ،714

واجلبهة رقم احلديث )894(.

(133 ) /10 9/اية  السابع  اخلتم   / يوحنا  رؤيا  انظر: 
.393

الدارين: ( 134) وسلة  وانظر:   ،222 اخلواص:  تذكرة 
.79

رؤيا يوحنا / اخلتم السابع 11/ 395-394.( 135)

سفر الرؤيا 12/ املرأة والتنني: ص 396.( 136)

رؤيا يوحنا / الوحشان: 2/13/ 397( 137)

سري أعالم النبالء، للذهبي: 4/ 37.( 138)

تذكرة اخلواص: 257.( 139)

مقتل احلسني أليب حمنف: 101.( 140)

رؤيا يوحنا / الوحشان: 4/13/ 397.( 141)

سري أعالم النبالء: 38/4.( 142)

رؤيا يوحنا / الوحشان 13/ 397. 11/ 394-( 143)
.395

قيد ( 144) وانظر   .87  /4 الصحيح:  الطربي،  تاريخ 
الرشيد من أخبار يزيد: 29.

رؤيا يوحنا / الوحشان 13/ 397. 11/ 397.( 145)

سفر الرؤيا / الوحشان13/ صفحة: 397.( 146)

انظر مبحث احلسني يف القرآن الكريم و قوله تعاىل: ( 147)
ْسَماَء ُكََّها ُثَمّ َعَرَضُهْم َعَ الَْماَلئَِكةِ 

َ
﴿ وََعلََّم آَدَم ال

َصادِقنَِي﴾  ُكنُتْم  إِْن  َهُؤالَء  ْسَماءِ 
َ
بِأ نْبُِئوِن 

َ
أ َفَقاَل 

)البقرة/31(.

رؤيا يوحنا / الوحشان 13/ ص 397.( 148)

رؤيا يوحنا / الوحشان 14/ ص 398.( 149)

رؤيا يوحنا / املالئكة الثالثة 14/ ص 398.( 150)

انظر: الطربي: 6 / 217.( 151)

رؤيا يوحنا / حصاد األرض/ ص399.( 152)

سفر الرؤيا /19/ عرس احلمل: 403.( 153)

سفر الرؤيا/ 21/ صفحة: 406.( 154)

انظر مقدمة سفر الرؤيا: 386.( 155)

املناقب للمغازيل: 60.( 156)
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الطربيس: 1/ ( 157) للشيخ  اهلدى  بأعالم  الورى  إعالم 
468 469. مناقب آل أيب طالب: البن شهر آشوب: 
تذكرة  يف  السهام  كثرة  وصف  وانظر:   ،258/3

اخلواص: 222. مقتل أيب حمنف األزدي: 197.

إشعيا: 14/ ص768.( 158)

الكتاب ( 159) تفسري  انظر  ص768.   /14 إشعيا: 
 http://www.arabchurch.com/:املقدس

commentaries/father_antonios/Isaiah/14.

إشعيا: 34/ ص 890.( 160)

املزامري: 9/37.( 161)

الم�شادر والمراجع

اوالً: القرآن الكريم.

ط3،  القديم  العهد  كتب  أي  املقدس  الكتاب  ثانيًا: 
الكتاب  دار  لبنان،  ط30،  اجلديد  والعهد  1995م 

املقدس، الرشق األوسط 1993م.

ثالثًا: الكتب العربية:

بن . 1 اهلل  عبد  الشرباوي-  االرشاف:  بحب  اإلحتاف 
الغريري،  سامي  حتقيق:  الشافعي،  عامر  بن  حممد 

ط1 مؤسسة الكتاب االسالمي، 2002م.

الثقات الشهري باملشيخة الكربى: . 2 أحاديث الشيوخ 
بن  حممد  بكر  أيب  القايض  رواية  املارستان-  قايض 
عبد الباقي بن حممد األنصاري )ت 535هـ( حتقيق: 

الرشيف حاتم بن عارف العوين، دار عامل الفوائد.

عيل . 3 بن  امحد  منصور  ابو  الطربيس-  االحتجاج: 
اخلرسان  باقر  حممد  السيد  حتقيق:  طالب،  أيب  بن 

منشورات العامن.

القايض . 4  - التسرتي  الباطل:  احلق وازهاق  إحقاق 
1019هـ(،  )ت  املرعيش  احلسيني  اهلل  نور  السيد 

مع تعليقات نفيسة هامة بقلم: السيد شهاب الدين 
احلسيني املرعيش النجفي.

أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار: األزرقي، حممد . 5
بن عبد اهلل بن أمحد أبو الوليد، حتقيق: عبد امللك بن 
عبد اهلل بن دهيش، ط1، مكتبة األسدي 1424هـ- 

2004م.

بن . 6 سمري  الدكتور  حتقيق  البخاري،  املفرد:  األدب 
أمني الزهريي، الرياض، مكتبة املعارف، 1998م.

العقاب: . 7 أليم  من  به  عمل  من  القلوب  إرشاد 
الديلمي- ابن أيب احلسن حممد أعالم القرن الثامن 

هاشم امليالين.

أهل . 8 وفضائل  املصطفى  سرية  يف  الراغبني  إسعاف 
بيته الطاهرين: الصبان- حممد بن عىل، أبو العرفان، 

املطبعة االزهرية، 1929م.

العصور . 9 سوسيولوجيا  واملسيحّية،  اإلسالم 
التأسيسية: املخزومي- صادق دكتوراه يف األديان 

دكتوراه يف الرتاث، ط1، لبنان/ كندا 2016م.

أصول الكايف ويليه الروضة: الكليني - أبو جعفر . 10
حممد بن يعقوب )قدس رسه( )ت328هـ( ط1، 
لبنان،  بريوت-  للمطبوعات،  األعلمي  رشكة 

1426هـ - 2005م.

عيل . 11 أبو  الطربيس  اهلدى:  بأعالم  الورى  إعالم 
الفضل بن احلسن، مؤسسة آل البيت إلحياء 

الرتاث- قم.

أمايل الصدوق: الشيخ الصدوق- ابو جعفر حممد . 12
بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي )ت 281هـ(، 

ط1 بريوت - لبنان مؤسسة األعلمي، 2009 م.

 بحار األنوار، اجلامعة لدرر أخبار األئمة األطهار: . 13
دار  بريوت  1110هـ(  )ت  املجليس  باقر  حممد 

احياء الكتب اإلسالمية.



70

اإلمام الحسين )عليه السالم( بين القرآن الكريم والتوراة واإلنجيل

البداية والنهاية: الدمشقي- أبو الفداء احلافظ ابن . 14
بريوت  ط،  774هـ(،  )ت  عمر  بن  إسامعيل  كثري 

املعارف 1410 - 1990م.

الربهان يف تفسري القرآن: البحراين- السيد هاشم . 15
الدراسات  احلسيني )ت 1107هـ(، حتقيق: قسم 

االسالمية مؤسسة البعثة يف قم.

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : اجلوهري- . 16
393هـ(  )ت  الفارايب  محاد  بن  إسامعيل  نرص  أبو 
حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني. 

والثقايف . 17 والديني  السيايس  اإلسالم  تاريخ 
ومرص  الرشق  يف  العربية  الدولة  واالجتامعي 
622م-  )0-132هـ/  واألندلس  واملغرب 
749م(: حسن ابراهيم حسن، بريوت، دار اجليل، 

1416هـ-1996م.

السيوطي- احلافظ جالل . 18 املسلمني:  تاريخ خلفاء 
الدمرداش،  محدي  حتقيق:  911هـ(،  )ت  الدين 

ط1 مكتبة نزار مصطفى، 1425هـ - 2004م.

الطربي، . 19 وامللوك:  الرسل  تاريخ  الطربي،  تاريخ 
حتقيق:  310هـ(،  )ت  جرير  بن  حممد  جعفر  أبو 
حممد أبو الفضل إبراهيم، ط2 مرص، دار املعارف.

تاريخ دمشق: ابن عساكر- عيل بن احلسن هبة اهلل . 20
باقر  حممد  الشيخ  حتقيق:  571هـ(  )ت  الشافعي 

املحمودي، ط1 بريوت 1398هـ.

تاريخ النصارى يف العراق: األب سهيل قاشا، ط2 . 21
بريوت، املركز الثقايف العراقي، 2014م.

يعقوب . 22 أيب  بن  أمحد   - اليعقويب  اليعقويب:  تاريخ   
الغري  مطبعة  284هـ(،  )ت  وهب  بن  جعفر  بن 

النجف األرشف.

االمة . 23 خواص  بتذكرة  املعروف  اخلواص،  تذكرة 
الدين  شمس  اجلوزي-  ابن  االئمة:  خصائص  يف 

سبط احلافظ )ت 654هـ( ط1 بريوت، دار العلوم 
1425 هـ / 2004 م.

الفداء . 24 أبو   - الدمشقي  العظيم:  القرآن  تفسري 
774هـ(  )ت  القريش  كثري  بن  عمر  بن  اسامعيل 

حتقيق: سامي حممد السالمة، دار طيبة.

تفسري األعقم: األعقم- أمحد عيل حممد عيل اإلنيس، . 25
اليامنية،1411هـ-  احلكمة  دار  صنعاء  ط1، 

1990م.

جعفر . 26 أبو   - الطويس  القرآن:  تفسري  يف  التبيان 
بزرك  اغا  الشيخ  له:  حممد بن احلسن بن عيل قدم 
العاميل، بريوت-  الطهراين تصحيح: امحد حبيب 

لبنان، دار إحياء الرتاث.

تذكرة اخلواص: ابن اجلوزي - العالمة سبط )ت . 27
أمري،  العلوم  بحر  صادق  حممد  تقديم:  654هـ( 

منشورات الرشيف الريض، قم، إيران.

التفسري الشامل للقرآن الكريم، الدكتور أمري عبد . 28
العزيز دراسة حتليلية، دار السالم، 2012م.

فرات . 29 القاسم  أبو  الكويف -  الكويف:  فرات  تفسري 
الصغرى  الغيبة  أعالم  من  فرات،  بن  ابراهيم  بن 
حتقيق: حممد كاظم، ط1، مؤسسة التاريخ العريب، 

1432هـ- 2011م.

تفسري القمي: القمي - أبو احلسن عىل بن ابراهيم . 30
مؤسسة  املقدسة،  قم  ط1،  حتقيق:  307هـ(،  )ت 

اإلمام املهدي، 1435هـ.

بن . 31 مكي  القييس-  النهاية:  بلوغ  إىل  اهلداية  تفسري 
ط1  الباحثني،  من  جمموعة  حتقيق:  طالب،  أيب 

القاهرة، دار السالم، 2014م.

فخر . 32  - الرازي  الغيب(:  )مفاتيح  الكبري  التفسري 
الدين الرازي الطربستاين )ت 604هـ( ط1بريوت، 

دار الكتب العلمية، 1425هـ -2004م.
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هتذيب التهذيب: العسقالين- أبو الفضل أمحد بن . 33
عيل بن حممد بن أمحد بن حجر )ت 852هـ( ط1، 

بريوت، دار الفكر.

التوحيد: الصدوق - أبو جعفر حممد بن عيل )ت . 34
381هـ( قم إيران مؤسسة النرش اإلسالمي التابعة 

جلامعة املدريس يف احلوزة العلمية.

اهلل . 35 عبد  أبو  القرطبي-  القرآن:  ألحكام  اجلامع 
حممد بن أمحد األنصاري )ت 671هـ(، دار إحياء 

الفكر.

جامع االمام الرتمذي: الرتمذي - حممد بن عيسى . 36
بوالق،  طبعة  عن  صورة  279هـ(  )ت  سورة  بن 

القاهرة 1292هـ.

أبو . 37 الطربي-  القرآن:  آي  تأويل  عن  البيان  جامع 
جعفر حممد بن جرير )ت 310 هـ(، حتقيق: حممد 

حممود شاكر، مرص، دار املعارف.

احلسني يف طريقه إىل الشهادة: اهلاشمي - اخلطيب . 38
http://alhassanain.org/ حسني،  بن  عيل 

 arabic/?com=book&id= 485

تاريخ بال أصباغ: خالد السعيد، ط1، دار الفارايب، . 39
بريوت - لبنان، 2015م.

اخلصائص احلسينية خصائص احلسني ومزايا . 40
املظلوم: التسرتي- جعفر )قدس رسه( بريوت - 

لبنان، دار احلوراء، )د.ت(.

يف . 41 اللبيب  الطالب  كفاية  أو  الكربى  اخلصائص 
أيب  الرمحن  عبد   - السيوطي  احلبيب:  خصائص 
هراس،  خليل  حممد  حتقيق:  الدين،  جالل  بكر 

املكتبة الوقفية 2011.

املعروف . 42 بن يوسف  احللبي - أمحد  املصون:  الدر 
بالسمني، دار القلم.

ط1، . 43 الدين،  جالل   - السيوطي  املنثور:  الدر   -  
مركز هجر، 1424هـ-2003م. 

املكي . 44 القربى:  ذوي  مناقب  يف  العقبى  ذخائر 
بن  اهلل  عبد  بن  أمحد  العباس  أبو  الدين  حمب   -
البويش  أكرم  الطربي )ت 694هـ(، حتقيق:  حممد 

وحممود االرناؤوط، ط1، 1415هـ.

والسبع . 45 العظيم  القرآن  تفسري  يف  املعاين  روح 
عبد  بن  حممود  الدين  شهاب   - اآللويس  املثاين: 
عبد  عيل  حتقيق:  1270هـ(،  )ت  احلسيني  اهلل 
العلمية،  الكتب  دار  بريوت،  ط1،  عطية،  الباري 

1415هـ.

أمري . 46 وأتباع  أصحاب  من  اهلاليل،  قيس  بن  سليم 
املؤمنني واإلمامني احلسنني واإلمام زين العابدين 
األرشف-  النجف  ط1   ،الباقر واإلمام 

العراق، دار املجتبى 1430هـ-2009م.

السنن الكربى: البيهقي - أبو بكر أمحد بن احلسني . 47
النقي،  اجلوهر  ذيله  ويف  458هـ(  )ت  عيل  بن 

بريوت- لبنان، دار املعرفة.

شمس . 48 اإلمام   - الذهبي  النبالء:  أعالم  سري 
الرسالة  مؤسسة  عثامن،  بن  أمحد  بن  حممد  الدين 

1422هـ/ 2001م.

حتقيق: . 49 داود،  أبو   - السجستاين  داود:  أيب  سنن 
حممد حمي الدين عبد احلميد، ط مرص، دار الفكر.

إسامعيل . 50 بن  حممد   - البخاري  البخاري:  صحيح 
بن إبراهيم اجلعفي، ط بوالق.

الكبري(: . 51 )الفتح  وزيادته  الصغري  اجلامع  صحيح 
زهري  إرشاف  الدين،  نارص  حممد  األلباين- 

الشاديس، املكتب اإلسالمي صحيح الرتمذي.

حجاج . 52 بن  مسلم   - الفارايب  مسلم:  صحيح 
القشريي النيسابوري )ت 261هـ(، حتقيق: نظر بن 
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حممد أبو قتيبة، ط1 دار طيبة، 1427هـ-2006م.

والضالل . 53 الرفض  أهل  عىل  املحرقة  الصواعق 
والزندقة: اهليتمي - أمحد بن حممد بن عيل بن حجر 
العباس  أبو  الدين،  شهاب  األنصاري،  السعدي 

طبعة مرص 1889م.

عرائس البيان يف حقائق القرآن: تفسري صويف كامل . 54
للقرآن الكريم البقيل- الشيخ روزنبهار الشريازي 
آرثر  املسترشق  وتقديم  دراسة  )ت606هـ(، 
أربري، جبيل لبنان دار ومكتبة بيبليون، 2009م.

علل الرشائع: الصدوق - أبو جعفر حممد بن عيل . 55
حممد  تقديم:  381هـ(  )ت  بابويه  بن  احلسني  بن 
صادق بحر العلوم، بريوت - لبنان، إحياء الكتب 

اإلسالمية 1988م.

فتح الباري رشح صحيح البخاري: العسقالين - . 56
أمحد بن عيل بن حجر، دار الريان للرتاث 1407هـ 

-1986م.

فتح القدير: الشوكاين - حممد بن عيل بن حممد بن . 57
دار  دمشق.  ط1،  1250هـ(  )ت  اليمني  اهلل  عبد 

ابن كثري، دار الكلم الطيب.

قاموس الكتاب املقدس: نخبة من األساتذة ذوي . 58
الدكتور  التحرير:  هيئة  الالهوتيني،  االختصاص 
ألكسندر  جون  والدكتور  امللك،  عبد  بطرس 

طمسن، واألستاذ إبراهيم مطر.

قصص األنبياء: الراوندي - قطب الدين سعيد بن . 59
ط1،  اليزدي،  عفانيان  رضا  غالم  حتقيق  اهلل،  هبة 

بريوت، مؤسسة املفيد، 1409هـ- 1989م.

)ت . 60 يعقوب  بن  حممد   - الكليني  الكليني:  الكايف 
328هـ( دار الكتب اإلسالمية طهران.

يف . 61 األقاويل  وعيون  التنزيل  حقائق  عن  الكشاف 
اهلل  جار  القاسم  أبو   - الزخمرشي  التأويل:  وجوه 

ط1  538هـ(،  )ت  اخلوارزمي  عمر  بن  حممود 
مكتبة العبيكان 1418هـ-1998م.

قيد الرشيد من أخبار يزيد: ابن طولون - شمس . 62
الدين حتقيق: د. فاطمة مصطفى عامر: القاهرة دار 

العلوم.

أو . 63 احلبيب:  خصائص  يف  اللبيب  الطالب  كفاية 
أبو  الرمحن  عبد  السيوطي-  الكربى:  اخلصائص 

بكر جالل الدين، املحقق: حممد خليل.

لسان العرب: حممد بن مكرم بن عىل، ابن منظور . 64
الرويفعي  األنصاري  الدين  مجال  الفضل،  أبو   -

اإلفريقي )ت 711هـ( بريوت، دار صادر.

أمحد . 65 القلقشندي  اخلالفة:  معامل  يف  اإلنافة  مآثر 
821هـ(  )ت  القاهري  الفزاري  أمحد  بن  عيل  بن 

حتقيق: عبد الستار أمحد فراج، مطبعة حكومة.

حممد، . 66 بن  الدين  فخر  الطرحيي-  البحرين:  جممع 
مكتبة  إيران،   - طهران  ط2،  1087هـ(،  )ت 

املرتضوي،1365 شمسية.

أمني . 67  - الَطربيس  القرآن:  تفسري  يف  البيان  جممع 
اإلسالم أبو عيل الفضل بن املحسن )ت 548هـ(، 
املرتىض،1430هـ- دار  لبنان،  بريوت-  ط2، 

2009م.

جممع الزوائد ومنبع الفوائد: اهليثمي - نور الدين . 68
احلافظني  بتحرير  807هـ(،  )ت  بكر  أيب  بن  عيل 
اجلليلني: العراقي وابن حجر، حتقيق: حسام الدين 

القديس، مكتبة القديس، 1414هـ- 1994م.

عثامن . 69 أبو   - اجلاحظ  اجلاحظ:  رسائل  جمموع 
الكناين  الليثي  عمرو بن بحر بن حمبوب بن فزارة 
ط1،  احلاجري،  طه  حممد  حتقيق:  البرصي، 

بريوت، دار النهضة العربية، 1983م.

عطية . 70 ابن  العزيز:  الكتاب  تفسري  الوجيز،  املحرر 
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- أبو حممد عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن 
عبد  حتقيق:  542هـ(  )ت  املحاريب  األندليس  متام 
السالم عبد الشايف حممد، ط 1، دار الكتب العلمية 

- بريوت- 1422 هـ.

حتليلية . 71 دراسة  مع  النصارى:  عىل  الرد  يف  املختار 
بن  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو   - اجلاحظ  تقويمية، 
حمبوب بن فزارة الليثي الكناين البرصي )ت 255 
هـ(. حتقيق د. حممد عبد اهلل الرشقاوي، ط1، دار 

اجليل - بريوت، 1411 هـ - 1991م.

والعلم . 72 الرباين  للقطب  القرطبي:  تذكرة  خمترص 
الشعراين  الوهاب  عبد  الشيخ  سيدي  الصمداين 
للسمرقندي،  العيون،  قرة  كتابان:  وهبامشه 
دار  ادريس،  بن  أمحد  لسيدي  املطمئنة  والنفوس 

إحياء الكتب العربية، احللبي.

العهدين، . 73 بني  ما  كتابات  التوراة  قمران  خمطوط 
األسينية،  الكتب  امليث،  البحر  قمران  خمطوطات 
فيلوتكو،  مارك  سومر  دوبون-  أندريه  حتقيق: 
دار  ط1،  اخلوري،  ديب  موسى  وتقديم:  ترمجة 

الطليعة، سوريا - دمشق.

املفيد: حممد بن حممد بن . 74 الشيخ  املسائل الرسوية: 
البغدادي  العكربي  اهلل  عبد  أبو  املعلم  بن  نعامن 
ط2،  احلميد،  عبد  صائب  حتقيق:  413هـ(  )ت 
1414هـ-  لبنان،  بريوت-  للطباعة،  املفيد  دار 

1993م.

حممد . 75 اهلل  عبد  أبو  الصحيحني:  عىل  املستدرك 
املعرفة،  دار  405هـ(،  )ت  احلاكم  اهلل  عبد  بن 

1418هـ - 1998م. 

عبد . 76 أبو   - الشيباين  حنبل:  بن  أمحد  اإلمام  مسند 
241هـ(  )ت  الذهيل  حنبل  بن  حممد  بن  أمحد  اهلل 
املحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون 

ط1  الرتكي،  املحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د  إرشاف: 
مؤسسة الرسالة، 1421هـ-2001م.

القرن . 77 يف  نشأهتا  من  وتطوراهتا،  العربية  املسيحية 
باحلاج  امليالدي: سلوى  العارش  الرابع اهلجري / 
صالح العايب، وهي أطروحة دكتوراه يف التاريخ 
ط2،  1995م،  سنة  تونس  يف  أنجزت  الوسيط 

بريوت، دار الطليعة، 1998م.

مطالب السؤول يف مناقب آل الرسول  اإلمام . 78
652هـ(  )ت  طلحة  بن  حممد  نصيبي-  املهدي: 

ط1، مؤسسة البالغ، بريوت، 1419 هـ.

معامل التنزيل: البغوي - حمي السنة أبو حممد احلسني . 79
بن سعود )ت 516هـ( حتقيق حممد عبد اهلل القمر 

وعثامن مجعة سليامن مسلم، دار طيبة.

بن . 80 اخلليل  تصنيف   - الفراهيدي  العني:  معجم 
احلميد  عبد  الدكتور  حتقيق:  170هـ(  )ت  أمحد 
هنداوي، ط1، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، 

1424هـ- 2003م.

خمتار . 81 أمحد  القرآنية،  واملرتادفات  املجاالت  معجم 
عمر، ط1 عامل الكتب، 2015م.

أبو . 82 األصفهاين-  القرآن:  غريب  يف  املفردات 
حتقيق  502هـ(  )ت  حممد  بن  احلسني  القاسم 
وضبط إبراهيم شمس الدين، ط1 بريوت- لبنان، 

مؤسسة األعلمي، 1430- 2009م.

املقتل، للخوارزمي: اخلوارزمي - أبو املؤيد املوفق . 83
بن أمحد املكي )ت 568هـ(، حتقيق: الشيخ حمّمد 

الساموي دار أنوار اهلدى. 

سّيد . 84 طاووس-  ابن  الطفوف:  قتىل  يف  امللهوف   
جعفر  بن  موسى  بن  عيل  القاسم  أبو  الدين  ريض 
فارس  الشيخ  حتقيق  664هـ(  )ت  احليّل  احلسني 

تربيزيان، دار األسوة للطباعة والشؤون اخلريية.
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بن . 85 أبو احلسن عيل  املغازيل - احلافظ  ابن  املناقب: 
عبد  أبو  حتقيق:  483هـ(،  )ت  الواسطي  حممد 
صنعاء،  ط1  الوادعي،  اهلل  عبد  بن  تركي  الرمحن 

1424هـ - 2003م.

حممد . 86 جعفر  أبو  الصدوق-  الفقيه:  حيرضه  ال  من 
بن عيل بن احلسني بن بابويه القمي )ت 381هـ(.

منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية: . 87
السالم  عبد  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد   - تيمية  ابن 
احلراين أبو العباس تقي الدين، حتقيق: حممد رشاد 
اإلسالمية،  سعود  بن  حممد  اإلمام  جامعة  سامل، 

1406 - 1986م.

حممد . 88  - الطباطبائي  القرآن:  تفسري  يف  امليزان 
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  ط1،  حسني، 

1417هـ-1997م. بريوت - لبنان.

بن . 89 حسني  احللواين-  اخلاطر:  وتنبيه  الناظر  نزهة 
حممد بن حسن بن نرص، املتوىف يف القرن اخلامس 
إيران  املهدي، قم-  االمام  اهلجري، ط1، مدرسة 

1408 هـ.

د. . 90 ونقده:  االسترشاقي  منظور  يف  القرآين  الوحي 
الدعوة،  دار  اإلسكندرية،  ط1،  مايض،  حممود 

1416هـ -1996م.

الزنجاين- . 91 احلسني:  أنصار  يف  الدارين  وسيلة 
السيد إبراهيم املوسوي، بريوت - لبنان، مؤسسة 

األعلمي، 1395هـ- 1975م.

92 . :ينابيع املودة، مناقب اإلمام عيل وأهل البيت
البلخي  احلسيني  إبراهيم  للشيخ  القندوزي- 

احلنفي، بريوت - لبنان، مؤسسة األعلمي.
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الملخ�ض

اإلمام  قرب  لزيارة  املاليني  يأيت  حيث  العامل  يف  السلمية  البرشية  التجمعات  أكرب  من  األربعينية  الزيارة  ُتعدُّ 
احلسني مشيًا عىل األقدام أو راكبني.

 هتدف الزيارة احلسينية إىل تنمية ارتباط الزائرين بالدين املحمدي الذي ابتدأ حممديًا واستمر حسينيًا. قال 
رسول اهلل )حسني مني وأنا من حسني(. يتعرض هذا التجمع أو قد يتعرض ملخاطر صحية نتيجة لتفيش 
األمراض املعدية وغري املعدية املستوطنة يف العراق أو الوافدة، باإلضافة إىل احلوادث املتنوعة وأخطارها الكبرية 

وأمهها احلوادث املرورية. 

هتدف هذه الدراسة إىل االجابة عن التساؤل اآليت: ما عسانا أن نفعل نحن مقدمو اخلدمة الطبية حلامية صحة 
الزائرين من املخاطر، وكيف نعزز إجراءات اخلدمات الصحية للنظام الصحي املحيل الذي يتحمل عبئًا أكرب 

من طاقته املصممة للظروف اإلعتيادية التي  تعاين أصاًل من حتديات كبرية؟

 ركزت هذه الدراسة عىل رضورة اإلعتامد عىل حتديد املخاطر قبل الزيارة وأثناءها وبعدها، وذلك من خالل 
مراجعة األدبيات السابقة )الدراسات الصحية واألبحاث العلمية( املحلية، باإلضافة إىل االطالع عىل ما نرش 

من جتارب اآلخرين كام يف حج مكة املكرمة وااللعاب األوملبية.

وضحت الدراسة أمهية تطبيق طب احلشود وتدريسه يف مناهج كلياتنا الطبية لتلبية حاجة الزائرين للخدمات 
املقدسة واإلعالم دوٌر كبري يف ذلك  العتبات  الصحة والعاملني يف  للجامعات ودوائر  الطبية اجليدة، ويكون 
يف  للقائمني  اإلدارية  املهارات  وتقوية  التطوعي  العمل  ثقافة  لرتسيخ  االجتامعي  التواصل  حتريك  إىل  إضافة 
املواكب لتخليص أو تعديل السلوكيات غري الصحية للزائرين وتعزيز ثقافة نظافة البيئة واعتامد املامرسات املبنية 

عىل الدليل.

من خالل مراجعة األبحاث املنشورة املتعلقة باملشكالت الصحية التي قد تواجه الزائر والتي تم حتديد أمهها 
حسب األولويات والتي قد تنترش يف حشود الزائرين كالتسمم الغذائي والكولريا والتهاب الكبد الفايرويس 
الشوكية  كاحلمى  االخرى  السارية  التنفيس  اجلهاز  أمراض   (H1N1( والوبائية  املوسمية  نوع )A( واالنفلونزا 

)السحايا( والتيفوئيد.

من  واخللو  اللقاحات  بطاقة  الوافدين  محل  ورضورة  التمنيع  ثقافة  إشاعة  رضورة  عىل  الدراسة  أكدت   
االمراض، وسلطت الدراسة الضوء عىل حجم انتشار بعض االمراض غري املعدية كارتفاع ضغط الدم الرشياين 
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وداء السكري.

بالرغم من حجم االمراض واملخاطر التي قد يتعرض هلا الزائرون، مل نلحظ ملنظمة الصحة الدولية دور 
ملموس يف رعاية هذا احلشد االنساين الكبري علاًم ان هذه املنظمة هي املستشار األول لوزارة الصحة العراقية.

إن حتسني الظروف البيئية وفحص مقدمي الطعام وتوفري املاء الكايف والصالح للرشب ومعاجلة النفايات 
والتخلص من القوارض واحلرشات الناقلة للمرض ومكافحة الكالب السائبة تساهم يف تقليل االمراض التي 

قد يتعرض هلا الزائرون، باإلضافة إىل الرتكيز عىل الوقاية من حوادث السري.

الباب  تعد  والتي  الزائرين  بني  جدًا  كبري  بشكل  املنترشة  التبغ  تدخني  عادة  ملحاربة  املناسبة  هذه  استغالل 
امللوكي لولوج الشباب خاصة إىل عامل اإلدمان عىل املواد ذات التأثري العقيل.

 توزيع االدوية العشوائي وسوء استعامهلا من قبل الزائرين دون حاجة اليها ورصفها من قبل اشخاص غري 
متخصصني وعدم التأكد من صالحياهتا تشكل مشكلة صحية خطرية للزائرين.

إن التخطيط السليم ودراسة ما حيصل يف كل زيارة أربعينية هو حجر الزاوية حلل املشكالت الصحية التي 
تواجه الزائرين الذين يستحقون اجود الرعاية واخلدمة. 

بيَّنت الدراسة انعدام األبحاث العراقية املتعلقة بصحة الزائرين وتويص بالرتكيز عىل أولوية البحث العلمي 
البحثي )ميزانية مصغرة ملشاريع  بالوقف  تذليلها وبتمويل يسمى  أو  الزائرين  الرصني حلل مشاكل  التداخيل 
بحوث وحسب أولويات املشكالت( حتت ارشاف العتبات املقدسة، وتدريس طب احلشود يف كليات الطب 

العراقية لتلبية حاجات الزائرين للخدمات الصحية اجليدة. 
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 The Role of Crowd Medicine in Protecting and Reinforcing the Health of

Visitors in Al-Arbaeiniyyah Visit of Imam Al-Hussein

Prof. Dr.

 Hassan Alwan Baeiy

Hammourabi College of Medicine – University of Babil

Abstract

Alarbaeiniya visit to Karbala is one of the largest peaceful human gatherings in the world. 
Millions of people come to visit the holy shrine of Imam Al-Hussein (peace be upon him) on 
foot or by cars. The Husseiniya visit is aimed at reinforcing the links of visitors to the religion 
of Islam, starting with the prophet Muhammad and still continuous as Imam Al-Hussein fought 
to. The prophet Mohammed (peace be upon him) says “Hussein is from me and I am from Hus-
sein”. This gathering is subjected or may be subjected to health risks as a result of the spread of 
infectious and non-infectious diseases either endemic or expatriate, in addition to the various 
accidents especially traffic accidents.

This study aims to answer the following question: What can we do as health services provid-
ers in order to keep the visitors’ health safe and how to strengthen the health services procedures 
provided by the local health system, which is more burdensome than its capacity designed for 
the usual conditions as those services face great challenges. The study focuses on the need to 
depend on the identification of risks before, during and after the visit by reviewing previous 
local literature (health studies and scientific research), and to see what has been published as 
experiences of others during the pilgrimage season and the Olympic Games.

The study explains the importance of applying crowd medicine procedures as well as teach-
ing these procedures as part of the curricula of Iraqi colleges of medicine in order to meet 
the needs of visitors for getting good medical services. The universities, health departments, 
employees in the holy sites and the media have a great role to play in this domain. There is 
also a crucial need to activate the social communication medias to strengthen both the culture 
of volunteering and the management skills of the participants on how to make visitors get rid 
or modify bad, unhealthy behavior and also to promote the habits of keeping the environment 
clean by adopting evidence-based practices.

 By reviewing the published literature on the health problems that may be faced by the vis-
itor, which have been identified as the most important priorities and which may spread among 
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visitors such as food poisoning, cholera, hepatitis A type, seasonal influenza and pandemic 
H1N1 and other respiratory diseases such as meningitis and typhoid, the study emphasizes the 
need to promote the culture of immunization and the need to hold the vaccine card, and high-
lights the range of the spread of some non-infectious diseases such as arterial blood hyperten-
sion and diabetes.

Despite the great risk of the diseases and dangers that may be experienced by visitors, we 
have not noticed any role for the World Health Organization in providing health care services 
for this large humanitarian mobilization although this organization is the first adviser to the 
Iraqi Ministry of Health.

Improving the environmental conditions, examining food providing sites, providing healthy 
drinking water, waste treatment, eliminating rodents and vector insects, controlling free dogs 
and traffic accidents help reduce the danger of diseases.

We can get advantage of this opportunity to fight the habit of tobacco smoking that is very 
widely spread among visitors especially young people. 

  The random distribution, misuse and invalidity of drugs when they are wrongly prescribed 
by non-specialists constitute a serious health problem for visitors.

The search for proper planning and the investigation of what is going on during every visit 
are cornerstones for solving the health problems faced by visitors when they deserve the best 
care and service. The study indicates the lack of Iraqi research on health problems during the 
visits. This study recommends focusing on the priority of scientific research to intervene or 
solve the health problems of visitors, and the funding of the so-called research moratorium (a 
mini budget for research projects and priorities of problems) under the supervision of the holy 
thresholds. Crowd medicine procedures should be taught in Iraqi colleges of medicine in order 
to provide quality health services for visitors. 
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لمحة تاريخية موجزة عن زيارة الإمام 

الح�شين )عليه ال�شالم( في الأربعينية

هناك أقوال خمتلفة يف حتديد مدفن رأس احلسني 
الرأي  هو  الشيعة  عليه  الذي  أنَّ  غري   الرشيف
القائل ان اإلمام السجاد أعاده إىل كربالء ودفنه 
واقعة  يف  استشهاده  من  يومًا  أربعني  بعد  اجلسد  مع 

الطف )5،4،3،2،1(.

املشهور شهرة عظيمة بل هو من املجمع عليه أن 
اهلل  سالم  احلسني  اإلمام  الشهداء  سيِّد  زار  من  أول 
عليه هو جابر بن عبد اهلل األنصاري، وكان جابر من 
أصحاب النبي وأمري املؤمنني واحلسن واحلسني، 
واقعة  يشهد  ومل   الباقر حممد  ــام  اإلم وأدرك 
اإلمام  قرب  زار  من  أوُل  لكنَّه  مكفوفًا،  لكونه  الطف 

.احلسني

قال السيِّد ابن طاووس املتوىف عام 664هجرية: 
»وملا رجع نساء احلسني وعياله من الشام وبلغوا 
كربالء،  طريق  عىل  بنا  مرَّ  للدليل:  قالوا  العراق 
فوجدوا جابر بن عبد اهلل األنصاري رمحه اهلل ومجاعة 
فتالقوا   ،الرسول آل  من  ورجاالً  بني هاشم  من 
إليهم نساء  املآتم، واجتمع  بالبكاء واحلزن، وأقاموا 
ذلك السواد وأقاموا عىل ذلك أيامًا فكان ذلك أول 

جتمع يف أول زيارة اربعينية يف التاريخ )10،9،8،7،6(.

اأهمية زيارة الإمام الح�شين في اأربعينيته 

عند ال�شيعة 

زيارة  استحباب  عىل  الرشيفة  األخبار  أكــدت 
قال:   العسكري اإلمــام  خرب  منها  األربــعــني 
ــدى ومخسني،  عــالمــات املــؤمــن مخــس: صــالة إح
اجلبني،  وتعفري  باليمني،  والتختم  األربعني،  وزيارة 

حيم )13،12،11(. محن الرَّ واجلهر باسم اهلل الرَّ

ما هي زيارة العارف بحّق اإلمام احلسني؟ حيث 
ورد يف الروايات: 

َما  • َلُه  اهللُ  َغَفَر  ِه  بَِحقِّ َعاِرفًا    احْلَُسنْيَ َأَتى  َمْن 
َر. َم ِمْن َذْنبِِه وَما َتَأخَّ َتَقدَّ

سالم  • احلسني  اإلمام  لزيارة  مؤمنًا  ز  جهَّ من  إن 
اهلل عليه أو أنفق عليه يف كربالء أو قام بخدمته 
كام  درهم  ألف  درهم  بكل  وله  عظيم،  أجر  له 
اإلمام  عن  سامل  بن  هشام  صحيحة  يف  جاء 

.)17،16،15،14(الصادق

 ما املطلوب فعله من اجلامهري الزاحفة إىل كربالء 
املقّدسة سريًا عىل األقدام حّتى حيافظوا عىل صحتهم 
َيَطُئوَن  َوال   ...﴿ تعاىل:  لقوله  مصداقًا  ويكونوا 
اَر َوال يَنالُوَن ِمْن َعُدّوٍ َنياًْل إاِلَّ  َموِْطئاً يَغيُظ الُْكفَّ
ْجَر 

َ
أ يُضيُع  ال  الَل  إِنَّ  صالٌِح  َعَمٌل  بِهِ  لَُهْم  ُكتَِب 

الُْمْحِسننَي﴾ ]سورة التوبة، اآلية 120[.
لزيارة األربعني دورًا مهاًم يف حتريك اجلامهري  إن 
 نحو األهداف السامية التي مثَّلها اإلمام احلسني
يعيش  لكي  الواقع،  تغيري  بقصد  أجلها  من  وهنض 
الزائرين  عواطف  واستثامر  رغيدة،  حياة  االنسان 
قيم  بكل  لتعريفهم  العقل  من  بشحنات  املمزوجة 
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الصحي  التثقيف  يف  واستغالهلا  احلسينية  النهضة 
واالرسة  الفرد  صحة  تعزيز  يف  ُيسهم  الذي  الفعال 

واملجتمع. 

هو  احلسينية  النهضة  استمرار  سبل  أهم  من  إنَّ 
إقامة الشعائر كام ورد عن األئمةبشكل يتناسب 
مع ظروف العرص ومتطلباته الذي تقام فيه وبشكل 
ال يؤدي إىل هتك حرمة مذهب أهل البيت أو 

يشوه مبادئ الثورة احلسينية)18(.

متثل زيارة اإلمام احلسني أحد الروافد املهمة 
الستمرار الرتابط البرشي بقضية آل بيت رسول اهلل 
عرب العصور، إذ أكدت أحاديث األئمة األطهار عىل 
من  وغريها  الشعرية  هذه  األربعينية،  الزيارة  أمهية 
الشعائر تسلط الضوء عىل حقيقة الرصاع األبدي بني 
االنتامء  وتعطيها  االمة  هوية  وتشّكل  والباطل  احلق 

احلقيقي ملدرسة االسالم)19(. 

اإلمـــام  لنهضة  الــعــقــائــدي  ــامء  االنــت هلـــذا  إن 
احلسني فوائد نفسية تعزز صحة الزائر وتساعده 
عىل احلصول عىل معافاة نفس جسمية عالية اجلودة 
الزائرين  سالمة  مع  متكامل  بشكل  ُوّظفت  لو  فيام 

ومحايتهم من املخاطر. 

م�شكلة البحث

هبا  يقوم  التي  واملــســؤولــيــات  األدوار  ماهي 
الزيارة  هذه  الستثامر  الصحي  القطاع  يف  العاملون 
وفاعلية  بكفاءة  للزائرين  صحية  خدمة  وتقديم 

ملموسة؟.

طرائق العمل 

الــبــيــانــات  بجمع  الــعــمــل  ــق  ــرائ ط تتلخص 
واملعلومات عن ما نرش عن الزيارة من حيث الوضع 
الصحية  اخلدمات  وطبيعة  للمشاركني  الصحي 
املنترشة  البيئي، وأهم األمراض  مة واالصحاح  املقدَّ
يف املجتمع العراقي أو الوافدة مع الزائرين )أمراض 
األدبيات  مراجعة  خالل  من  معدية(،  وغري  معدية 
املحكمة،  والعاملية  واالقليمية  املحلية  والدوريات 
الصحة  دوائر  كلِّ  من  ومعاجلتها  البيانات  وجتميع 
البحوث  مراكز  ومن  األربعينية  بالزيارة  املتعلقة 
والدراسات ومناقشتها لتحليل واقع اخلدمة الصحية 
صحة  لتعزيز  تطويرها  فرص  ومناقشة  للزائرين 
هذا  يف  للتوسع  للباحثني  فرص  وخلق  الزائرين 

امليدان البحثي مستقباًل. 

اأ�شا�شيات خطة عمل خدمة الزائرين 

من الناحية ال�شحية والطبية في زيارة 

الأربعينية 

الزيارة  يف  والتجمعات  احلشود  بحجم  التنبؤ 
وبشكل  ســنــويــًا  تــقــام  الــتــي  املقبلة  األربــعــيــنــيــة 
أقرب  يكون  تقدير  مجاهرييًا،  احلدث  متكرر)حجم 

Data collection and data use. )إىل الدقة

إىل  وحتويلها  املتاحة  السابقة  البيانات  مراجعة 
تساعد  كي  عليها(  ل  ومعوَّ )صادقة  مفيدة  معطيات 
عىل  اعتامدًا  زيارة  كل  يف  الزائرين  بعدد  التنبؤ  عىل 
املوارد )املعطيات Information( املتاحة والتحليالت 
االحصائية التي تؤرش االعداد املتوقعة بشكل يقرب 
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 Action الصورة للمخطط الصحي لوضع خطة عمل
 planسليمة وناجحة لتقديم خدمات صحية حتافظ 

يستند  بشكل  صحتهم  وحتفظ  الزائرين  سالمة  عىل 
.Evidence based practice عىل الرباهني

اأعداد الزائرين

اإلمــام  أربعينية  ــارة  زي أورويب،  تقرير  وصــف 
احلسني بأهنا أضخم املسريات الدينية والسياسية 

يف العامل )فرانس بريس،2014()20(.

 إن زيارة األربعني تعد واحدة من أهم املناسبات 
منهم  املاليني  وحيرص  الشيعة،  للمسلمني  الدينية 
مشيًا  كربالء  إىل  الذهاب  خالل  من  إحيائها  عىل 
عىل األقدام أو راكبني، يف حني تنترش آالف املواكب 
واهليئات عىل الطرق املؤدية إىل املدينة إليواء الزائرين 

وتقديم اخلدمات هلم.

مركز  عن  ــدرت  ص سنوية  إحصائية  نــرشة  يف 
ــارة  زي سلسلة   - والبحوث  لــلــدراســات  كــربــالء 
ُقدرت  -2017م،  1439هـــ  عام  يف  األربعني)21( 
بحوايل  واألجانب  والعرب  املحلني  الزائرين  أعداد 
استنادًا  املركز  باحثو  املصدر،  زائر   15385000
ومركز  القنصلية)22(،  الدائرة  اخلارجية،  وزارة  إىل 
يف  اإلحصائية  والــدراســات  للمعلومات  الكفيل 

العتبة العباسية املقدسة)23(. 

يف العام )2017م( كان عدد الدول التي قدم منها 
الوافدون 29 دولة أجنبيه وعربية حسب نفس النرشة 
اإلحصائية للمركز املذكور، وعليه تعد هذه التظاهرة 
يف  األكرب  هي  عاملية  تظاهرة  واإلنسانية  اإلسالمية 

هيئة خدمية حملية  أو  ينظمها 28293 موكب  العامل 
أو عربية وأجنبية)24(. 

في  ودوره  الب�شرية  والتجمعات  الح�شود  طب 

خدمة الزائرين

احلشود  طــب  وتــطــور  لنشوء  احلــاجــة  بـــرزت 
املنطقية  احلقيقة  إىل  استنادًا  البرشية  والتجمعات 
ينتج  بــرشي  مجاهريي  جتمع  أي  أن  يف  الواضحة 
حاالت  الرتفاع  وحمتملة  كبرية  فرصة  احلال  بطبيعة 
اإلصابات واألمراض بشتى أنواعها، ما قد يؤدي إىل 
املصابني  حوادث مروعة تسفر عن أعداد هائلة من 
أو املوتى، لذا يرى الكثري من املامرسني الصحيني أن 
البرشية  احلشود  ووسط  امليدان  يف  الصحية  الرعاية 
مالٌذ آمٌن لرعاية ما قبل اللجوء للمستشفى ووسيلة 
مثىل وفاعلة لتحسني جودة اخلدمة الصحية الوقائية 

للناس وتعزيز السلوك الصحي للزائرين. 

يتضمن طب احلشود نطاقًا كبريًا ابتداًء من توجيه 
موارد إضافية )مرحلة ما قبل دخول املستشفى( إىل 
مكان حمدد )مؤقت( لفرتة زمنية حمددة إىل نامذج أكثر 
تطورًا بحيث تبقى املوارد فيها يف مكان ما ملدة مطولة، 
مؤقتة  ميدانية  يشمل مستشفيات  أن  وهذا من شأنه 
الطاقم  يقدم  حيث  أماكن  إىل  ثابتة  مرافق  وحتويل 
الطبي والتمرييض الرعاية إىل مئة ألف شخص أو ما 

يزيد لفرتات تبدأ من ساعات إىل أسابيع)25(. 

خاص  نــوع  من  حتديات  احلشود  طب  تشكل 
أمام األنظمة الصحية حيث تكون احلاالت املرضية 
قد  مما  أعىل  اجلامهريية  التجمعات  عند  واإلصابات 
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نراه عاده يف حجم مماثل من السكان )26(، وبالرغم من 
أن التجمعات اجلامهريية يفرتض ان تكون جتمعات 
من أناس الئقني صحيًا إال أن املشهد الذي قد حيصل 
يكون أكثر تعقيدًا يف حاالت الطوارئ واملشاكل غري 
 complexity science بالفعل  حتدث  التي  املتوقعة 

.)27(system

الطبية يف  اخلدمة  تقديم  عند  األساسية  األهداف 
ظل تلك الظروف هي:

)الوقاية  • األمراض  وقوع  منع  أو  من  احلد 
األولية(.

واملصابني  • املرىض  إىل  الرسيع  الوصول 
وتشخيصهم بشكل رسيع، وسالمة النقل الفّعال 
لإلصابات  الفورية  املوضعية  الرعاية  وتقديم 

واالمراض الطفيفة )الوقاية الثانوية(.

ومتريض  طــب  ختصص  إىل  الــعــراق  يف  نفتقر 
نوعي  بشكل  يساهم  الــذي  والتجمعات  احلشود 
والتجمعات  للحشود  الصحية  الرعاية  تقديم  يف 
وبشكل خاص يف الزيارة األربعينية وباقي الزيارات 
العراق  يف  واملتكررة  الكثرية  الدينية  واملناسبات 
العاملني  قــدرات  وبناء  تدريب  يف  أيضًا  ويساهم 
الكتساب  وإعدادهم  والصحي  الطبي  القطاع  يف 
املشكالت  وتذليل  ملواجهة  واملــهــارات  املــعــارف 

الصحية التي ترافق هذه التجمعات.

إن األبحاث املنجزة عامليًا يف هذا املحور وخاصة 
العاملي  املستوى  عىل  ــادرة  ن الطوالنية  الــدراســات 
املاسة  احلاجة  العراق رغم  وتكاد تكون معدومة يف 
من  والبد  واملناسبات)28(  الظروف  هذه  مثل  يف  هلا 

لوضع  فيها  الطبية  والكليات  اجلامعات  توجيه 
للزائرين  املشاكل الصحية  البحثية للحد من  براجمها 

.يف طريق احلسني

في  الطبية  المجموعة  وكليات  الجامعات  دور 

الم�شاركة الفاعلة لخدمة الزائرين 

مادة  • إدخال  يف  العراقية  اجلامعات  دور  يتجىل 
املناهج  يف  البرشية  والتجمعات  احلشود  طب 
كليات  يف  إختياريًا  أو  إجباريًا  املقررة  الدراسية 

ومعاهد املجموعة الطبية. 
واملؤسسات  • األبحاث  ومراكز  اجلامعات  عىل 

التعليمية العراقية االخرى أن تويل هذا التجمع 
األمهية الكربى يف جمال البحث العلمي، وعليها 
أن حتث الباحثني والنخب األكاديمية باستمرار 

من أجل نجاح هذه املناسبة يف مجيع حماورها. 
املتصفح لألبحاث املنشورة يف الدوريات الطبية  •

واحدًا  طبيًا  بحثًا  جيد  ال  العراقية  والصحية 
التي  للزائرين  الصحية  املشكالت  عن  منشورًا 
أعداد  يف  املضطردة  الزيادة  مع  أمهيتها  تزداد 
الزائرين والتحديات الكبرية التي يواجها النظام 
بسبب  املوارد  لضعف  نتيجة  العراقي  الصحي 
الظروف التي يمر هبا البلد، لذا وجب علينا أن 
نتصدى بالبحث والتحليل للمشكالت الصحية 

التي يتعرض هلا الزائر.
 نحتاج إىل البحث العلمي الطبي التطبيقي عايل  •

الصحية  املشكالت  بحّل  يساهم  الذي  اجلودة 
وضمن  املحلية  املجتمعية  واملعايري  القيم  وفق 

املوارد املتاحة.
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الرتكيز عىل بحوث التخرج يف كليات املجموعة  •
من  العديد  لتحديد  والتقنية  والتمريضية  الطبية 
املشاركون  هلا  يتعرض  التي  الصحية  املشكالت 
واقرتاح  االخرى  واملناسبات  الزيارة  هذه  يف 

وتطبيق احللول الناجحة هلا. 
تقديم اخلدمة من خالل تشجيع العمل التطوعي  •

التدريسني  ومئات  الطلبة  آالف  به  يقوم  الذي 
تقويم  مؤرشات  من  العمل  هذا  ُيعدَّ  أن  وجيب 
وبالتايل  منظاًم  العمل  ويكون  واالساتذة  الطلبة 
ُيعدُّ حمورًا  الذي  التطوعي  العمل  لثقافة  نؤسس 
السلم  بناء  يف  ويساهم  البرشية  للتنمية  أساسيًا 

املجتمعي.
 جيب أن تكون املواكب املقامة من قبل الكليات  •

من  يشء  كل  يف  به  يقتدى  نموذجًا  واجلامعات 
قبل املواكب االخرى من حيث التنظيم وتقديم 

اخلدمة. 
والتوجيه  • التوعية  مهمة  يف  اجلامعات  تساهم 

للعاملني  الفعال  والتوجيه  واالرشاد  والتثقيف 
يف املواكب. 

التنسيق بني القطاع األكاديمي واجلهات االخرى  •
التكاميل  العمل  لتعزيز  املقدسة  والعتبات 
واملخطط له لتحقيق االهداف املرسومة واملتفق 

عليها قبل الزيارة واثناءها وبعد انتهاء احلدث.
الصحية  • والدالئل  الكتب  تأليف  عىل  التشجيع 

والطبية  الصحية  اخلدمات  وملقّدمي  للزائرين 
هلم.

تشجيع التنافس الَبنّاء بني املؤسسات االكاديمية  •
لتقديم العطاء املتميز يف هذه املناسبة الكريمة.

تعريف التجمع الجماهيري الحا�شد

كبريٍة  أعــداٍد  بوجود  احلاشدة  التجمعات  تتسم 
من الناس يف مكان حمدد لغرض حمدد عىل مدى فرتة 
التجمعات ضغوطًا عىل  زمنية حمددة، قد تضع هذه 

املوارد املتاحة يف املجتمع املحيل. 

التجمع  ــدث  ــعــّرف ح ُت ثــالثــة عــنــارص  تــوجــد 
اجلامهريي وخطة استجابته للحاالت الطارئة. 

أوهلا، احلدث حيث أنه وبحكم تعريفه فالبد من 
أن خيطط له مسبقًا وأن يتضمن جتمعًا لعدٍد كبرٍي من 
الناس عادة ما يكون 1000 شخص أو ما يزيد عن 

ذلك يف مكاٍن واحٍد )29(.

غري  بشكل  حتدث  التي  اجلامهريية  التجمعات 
السلطة  خطط  يف  روتينيًا  تضمينها  يتم  ال  منتظم، 
والتخطيط  التضمني  فعملية  اإلقليمية  أو  املحلية 
اهلامة خاصة  األمور  تعد من  حلدث مجاهريي معني 
األربعينية  الزيارة  )مثل  ومتكررًا  منتظاًم  كان  إذا 
املالئم  والتدريب  والتحضري  االخرى(  واملناسبات 
املستويات  كل  عىل  هلا  املصاحب  البرشية  للموارد 

جدًا)30(.

نوع  يوجهه  احلــاشــدة  التجمعات  ختطيط  إن 
-سياق- احلدث وتقدير املخاطر املرتبطة به. وهنالك 
والصغرية،  الكبرية  املحتملة  املخاطر  من  العديد 
قبل  حتدث  أن  يمكن  التي  املتوقعة،  وغري  واملتوقعة 
احلدث مبارشة أو خالله أو بعده، ويصعب التصدي 
هلذه املخاطر كافة، السيام يف ظل املوارد املحدودة من 
املدربني واملعدات واإلمدادات واخلدمات  العاملني 
والتمويل، وبالتايل فإن حتديد هذه املخاطر يكتسب 

أمهية بالغة.
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اخلدمات  تقديم  عن  املسؤولة  للجهات  وينبغي 
الصحية والطبية أن حتدد عواقب أي خطر معني أن 
العمومية  بالصحة  املتعلقة  القلق  مصادر  تراعي  ال 
األخــرى  العوامل  أيضًا  تراعي  أن  بل  فحسب، 
وسائر  فيه  الدينية  والسياحة  البلد  بسمعة  املتعلقة 
العوامل التي تسهم يف نجاح التجمعات احلاشدة أو 

فشلها. 

الرعاية  بخصوص  العمل  خطة  من  اهلــدف  إن 
أو  منع  يف  يتمثل  واحلشود  للتجمعاتت  الصحية 
التقليل من خطر اإلصابة أو اعتالل الصحة وزيادة 
يتم  واملتطوعني،  واملشاركني  احلضور  سالمة  معدل 
دقيق  تقييم  عمل  خالل  من  هذا  كل  من  التحقق 
للمخاطر واملراقبة واالستجابة. ويسهل التعاون مع 
املنظامت والوكاالت واجلهات ذات العالقة األخرى 

سرَي عمل تنفيذ اخلطة)31(. 

ُتعدُّ جتمعات احلشود فرصة جيدة الختبار كفاءة 
نظام القيادة والتحكم عىل احلوادث وخطة االستجابة 
عند كل مستوى من مستويات نظام االستجابة )32(.

ُتعدُّ االتصاالت عنرصًا هامًا لنجاح سائر جهود 
يف  الصحية  والرعاية  اخلدمات  تقديم  يف  التنسيق 
 1999 WHO برتوكول  حسب  البرشية  التجمعات 

.)33(Protocol,1999

بالصحة  املحدقة  املخاطر  مــن  ــد  احل يتطلب 
التجمعات  خالل  الناس  سالمة  وضامن  العمومية 
)التخطيط  للحدث  الناجحة  ــاإلدارة  بـ احلــاشــدة 

والتنظيم والتقييم والتنسيق بدقة(.

خطط اإلعداد الطبي للتجمعات الدولية السابقة 

بام فيها جتمعات كأس العامل لكرة القدم الذي ينظمه 
االحتاد الدويل لكرة القدم الفيفا وخدمات اإلسعاف 
والرعاية  والصحة  السالمة  ودلــيــل  االســرتالــيــة 

لالحتفاالت واألحداث املشاهبة)36،35،34(.

املوارد  وتقدير  الصحية  للمخاطر  تقييم  إجراء 
الطبية عن طريق استخدام دليل سالمة احلدث. كام 
املرحلة ومن  الطبية يف هذه  احلدث  يتم وضع خطة 
بني خصائصها تأسيس نظام قيادة احلدث حيث يوفر 
نظام قيادة احلدث اهليكل اإلداري الذي قد يمتد عند 

احلاجة للسيطرة الكافية عىل العمليات املتصاعدة.

السلطات  • مع  للحدث  للتخطيط  اجتامع  عقد 
والسلطات  واألمن  والسالمة  بالصحة  املعنية 
عىل  واملوافقة  البيانات  مجع  من  للتأكد  املحلية 
باستخدام  الطبية  املوارد  تقدير  احلدث(  خطة 

دليل سالمة احلدث )37(.

مرحلة ال�شتعداد قبل الحدث اأو بدء الزيارة 

وي�شمل ما يلي:

من أ.  والصحي  الطبي  الفريق  كامل  مع  االجتامع 
أجل توضيح خطة احلدث )اإلجراءات املعيارية 

وأوراق عمل املهام(.
عمل فرضية مع الوكاالت األخرى قبل احلدث. ب. 
موقع ت.  إىل  املعدات  ونقل  للحدث  اإلعداد 

احلدث.

ما  تعرف  أن  العمومية  الصحة  لسلطات  وينبغي 
من  لذلك  تصور  وضع  ويمكن  عنه،  تبحث  الذي 

خالل ثالث خطوات)38(.



86

دور طب احلشود يف محاية وتعزيز صحة جتمعات الزائرين  يف الزيارة األربعينية  لإلمام احلسني)عليه السالم(

هي  • وما  حيدث،  قد  الذي  ما  املخاطر:  تقدير   
احتامالت حدوثه؟ 

إىل  تؤدي  قد  ظاهرة  أو  حدث  أو  عمل  اخلطر: 
اإلرضار  أو  و/  اإلصابات،  أو  األرواح  يف  اخلسائر 

باملمتلكات، و/ أو التعطل.

احلادثة: موقف أثناء حدث غري خمطط له ويتطلب 
عن  ينجم  وقد  املختصة.  السلطات  من  استجابة 
احلوادث إصابات أو اعتالالت أو وفيات أو احلاجة 

إىل إنفاذ القانون. 

الرتصد  حدث؟  قد  أنه  سنعلم  كيف  الرتصد: 
يعني اجلمع املنهجي واملتواصل للبيانات ومضاهاهتا 
عىل  املالئم  الوقت  يف  املعلومات  وبث  وحتليلها، 
اختاذ  أجل  من  يعرفوها  أن  يلزم  الذين  األشخاص 

التدابري املطلوبة. 

االستجابة: ماذا سنفعل عند احلدث؟ االستجابة  •
أو  احلدث  وقوع  قبل  ُتتخذ  التي  للخطوات 
لضامن  مبارشًة،  وبعدها  وإثناءها  االصابة 
األشخاص  وتزويد  حد،  أدنى  إىل  األثار  تقليل 

باملساعدة والدعم عىل الفور. 

ينبغي لفريق العمل ان يدرك ما يأيت:

حتديد القضايا الصحية التي قد تعرض التجمع . 1
خلطر ما.

عىل . 2 خطورهتا  ومدى  احلدوث  احتاملية  تقييم 
املجتمع.

أو . 3 املخاطر  من  للتقليل  اسرتاتيجيات  حتديد 
ادارهتا يف حال حدوثها. 

وتبدأ من خالل حتديد املخاطر وتصنيف املخاطر 

باستخدام  املخاطر  أولويات  حتديد  يليه  الصحية، 
رسم بياين خاص لتقييم اخلطر.

الفريق  لخطط  التجريبي  والختبار  التمرين 

ال�شحي 

التدريب عليها قد جتعل  التي ال جيري  إن اخلطة 
االمور أسوأ.

التحقق  يف  والتمرين  االختبار  برنامج  استخدام 
التدريب  أن  ضــامن  فيها  وضعها  عند  اخلطط  من 

واملهارات املالئمة قد ُوفرت وتعمل بشكل مقبول.

ينبغي اجراء التامرين وفقًا ألُطر زمنية قصرية جدًا 
اخللل  وحتديد  الرسيعة  املعلومات  استخالص  مع 

لتجاوزه عند التنفيذ.

ما الذي ينبغي اأن نفعله؟

وينبغي أن تشتمل هذه العملية عىل عنرص التقييم 
والتعلم وجيب أن تبدأ يف وقت مبكر للسامح بتطبيق 
يمثل  أن  ينبغي  واختبارها،  مستخلصة  عرب  أي 
السابقة  الفرتة  والتمرين عملية مستمرة يف  االختبار 
للحدث وأن نحدث التغيريات املدخلة عىل اخلطط، 
بحيث تكون اخلطة منقحة وحُتدث وفقًا للتوصيات 

التي ُتسفر عنها.

وقوع  إمكانية  يف  رصيح  نحو  عىل  النظر  ينبغي 
احلاشدة  التجمعات  يف  والسيام  متعمدة،  حوادث 
مثل  املخاطر  من  عــاٍل  ملستوى  معرضة  ُتعد  التي 
الدولية  الرياضية  واألحــداث  الدينية،  املهرجأنات 

الكربى.



87

أ. د. حسن علوان بيعي

والتمرين  االختبار  من  متعددة  مستويات  هناك 
)املوكب(  املنظامت  إىل  الفردي  املستوى  من  بــدءًا 
مجيع  إىل  ووصــوالً  احلكومية  الصحية  اخلدمات  أو 
أصحاب املصلحة املعنيني باحلدث، ويمكن تصميم 
شكل  يف  أو  حماكاة  عمليات  شكل  يف  الربامج  هذه 

متارين عملية أو متارين كاملة.

اخلاصة   ،2008 بيكني  أوملبياد  حالة:  دراسة  يف 
والتمرين  والــتــدريــب  الصحية  ــطــوارئ  ال بفرق 
اخلطط  لتنفيذ  لالستعداد  اخلاصة  واالختبارات 
االستجابة  عىل  القدرة  حتسني  أجــل  من  الصحية 
الصينية  الصحة  وزارة  شكلت  املوقع،  يف  للطوارئ 
تشمل  الصحية،  بالطوارئ  معنية  وطنية  إنقاذ  أفرقة 
الطبية األولية، والوقاية من اجلائحات،  اإلسعافات 
العالج  جمال  يف  والعاملني  الفني،  الطبي  واإلنقاذ 

الطبي الشامل.

عملية التعلم من الختبار والتمرين

القوة  جوانب  حتديد  ينبغي  التامرين،  اختتام  بعد 
للنشاط، ووضع  تقرير الحق  الضعف يف  وجوانب 
ستتخذها  التي  اإلجــراءات  توضح  للتحسني  خطة 
يف  املشكالت.  ملعاجلة  املعنية  )السلطات(  السلطة 

املناسبات املقبلة االقل حجاًم )42،41،40،39(.

الموا�شيع التي يجب التعامل معها في الح�شود 

والتجمعات الب�شرية من قبل الكادر الطبي 

من خالل مراجعة األبحاث اسرتجاعيًا واملرتبطة 
لندن  يف  األوملبية  ــدورة  كــال العاملية  باملناسبات 

الصحة  خدمات  تقدم  أن  أمهية  تبني  لسنة2012 
العامة )الوقائية( واخلدمات العالجية بشكل متوازي 
وأن أهم املحاور واحلاالت الصحية التي تم الرتكيز 

عليها يف حقل الصحة العامة هي اآليت)43(:

العمومية  • الصحة  خدمات  قيادة  مركز 
واالتصاالت )غرفة العمليات املركزية(

الرتصد الوبائي الفعال  •
التقويم والسيطرة  •
صحة وسالمة البيئة  •
وضع وتغريات الطقس  •
أوبئة األمراض املعدية •
النقل  •
ظروف النقل واحلوادث املرورية  •
يف  • املشاركني  بني  القصبي  الربو  نوبات  انتشار 

احلشد 

تقدير المخاطر واإدارتها:

يتم  التي  املعطيات  إىل  املستند  التنبؤ  عىل  يعتمد 
الزيارات  عن  املتوفرة  البيانات  من  عليها  احلصول 
مراكز  من  الدراسات  الصحة،  دوائــر  من  السابقة 
البحوث واملؤسسات االكاديمية واإلعالم، ومن أي 
مصدر مفيد وموثوق آخر، ينبغي - لتقدير املخاطر 
كلام أمكن - أن يشمل التعبري عن عدم اليقني، حتى 
عدم  نطاق  عىل  املرتتبة  اآلثــار  كامل  إدراج  يمكن 
اليقني بشأن األحداث املحتملة يف عملية صنع القرار 
من القائمني عىل إدارة املخاطر يف الزيارة األربعينية 
لوقوع  رة  املقدَّ إذا كانت االحتامالت  فمثاًل  القادمة، 
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حدث معني غري مؤكدة باملرة، فإن القرارات قد تكون 
أكثر حتفظًا عنها مقارنة مع حالة احلدث الذي تقرر 
أن وقوعه مرجح إىل حد كبري جدًا. ان ذلك يساهم 
والتخفيف من  اخلطر،  احتامالت وقوع  احلد من  يف 

عواقب كل خطر من املخاطر، أي إدارة املخاطر.

يمكن تقسيم تقدير االحتامالت عىل النحو التايل:

يف  • حيدث  أن  املتوقع  من  مؤكدًا:  يكون  يكاد 
واالصابة  السري  حوادث  مثل  الظروف  معظم 

باألنفلونزا. 
ح إىل حد كبري: غالبًا ما سيحدث يف معظم  • مرجَّ

الظروف مثل التسمم الغذائي بكل أشكاله.
مثل  • الظروف،  بعض  يف  سيحدث  ح:  مرجَّ

املوت  إىل  تؤدي  تدافع  ضحايا  وقوع  التدافع 
وحوادث احلريق.

مستبعد: قد حيدث يف بعض الظروف، احلوادث  •
االرهابية.

استثنائية،  • ظروف  يف  حيدث  قد  جدًا:  مستبعد 
تفيش وباء احلمى النزفية.

التوعية والتثقيف والتوجيه ال�شحي للزائرين

تنمية املهارات الشخصية لتمكني األشخاص من 
واملعارف  باملهارات  بتزويدهم  صحتهم  يف  التحكم 
والدعم الالزم كي يستطيعوا اختيار اخليار الصحيح 
الصحية  الرعاية  خدمات  توجيه  إعــادة  أجل  من 

صوب الوقاية.

تعزيز  يف  األربعينية  الزيارة  استخدام  إمكانية 
استغالهلا  بعد  يتم  مل  العراق  يف  املجتمعية  الصحة 

الزيارة  هــذه  تنظيم  عىل  للقائمني  وينبغي  جيدًا. 
ينظروا  وأن  املحلية  املجتمعات  يرشكوا  أن  املليونية 
يف الطرق التي قد حيفز هبا احلدث العمل عىل تعزيز 
السلوكيات الصحية بني الزائرين والسكان املحليني 
قبل احلدث واثناءه وبعد انتهائه من أجل خلق جمتمع 
صحي وهذا هدف سامي واسرتاتيجي جيب وضع 

اخلطط للوصول اليه.

تعزيز �شلوك وثقافة العمل التطوعي الممنهج 

في المجتمع 

يف  االمثل  النموذج  تعد  األربعينية  مسرية  ان 
الرتبوي  التمسك  وبيان  والعطاء  والبذل  االيثار 
أمهية  تــأيت  هنا  من   اهلل رســول  بيت  آل  بمنهج 
لتغيري  التوجيه والتدريب االمثل للشباب واليافعني 
الدائم  العطاء  عىل  وتشجيعهم  إجيابيًا  سلوكهم 
ثقافة  وإشاعة  لدهيم  الصحي  احلياة  نمط  وتعزيز 
التطوع يف املجتمع الذي يعترب مفتاحًا للتنمية وهنضة 
الشعوب والتدريب عىل العمل اجلامعي اهلادف)44(.

يف  • للجامهري  متاحة  معلومات  أي  تندرج 
اجلامهري  إعالم  ويساعد  اجلامهري-  -إعالم 
السكان  طمأنة  عىل  احلاشدة  التجمعات  أثناء 
حتديد  أجل  من  اخُتذت  قد  اإلجراءات  أن  إىل 
تكون  قد  التي  الصحي  االعتالل  أول عالمات 

مرتبطة بالتجمع احلاشد واالستجابة هلا.
قبل  • للغاية  مهاًم  اجلمهور  وتوجيه  إعالم  وُيعد 

التجمع احلاشد وإثناءه وعقبه لألسباب التالية:
يصدق الناس بالفعل ما يقرؤون ويسمعونه.. 1
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التلفاز . 2 مثل  اإلعالم(  وسائل  استخدام  ُيعد 
التواصل  وقنوات  والصحف  واإلذاعة 
إلعالم  وأرخصها  الطرق  )أرسع  االجتامعي 
أي  بشأن  مبارش  غري  بشكل  وتثقيفهم  الناس 
أن  يمكن  وبام  بصحتهم  حمدقة  حمتملة  خماطر 
أثناء  وصحتهم  سالمتهم  أجل  من  يفعلوه 

التجمع احلاشد.

استباقي،  نحو  عىل  اجلمهور  مع  التواصل  ُيعد 
حتى يف ظل انخفاض مستوى املخاطر عىل الصحة 
أو يف عدم وجود أي خماطر، فرصة لالستعاضة عن 
التي  الرسائل  بتوصيل  االدعــاءات/  الشائعات/ 
تعزز الصحة من خالل املعلومة الصحيحة التي حتدد 

التوجه الصحيح والسلوك الصحي يف الوقت ذاته.

يف  األكرب  االثر  الزائرين  مع  املبارش  للتواصل  ان 
تغيري السلوك وجماهبته وتغيري العادات غري الصحية 
يعترب  الذي  املختلفة  بأنواعه  التبغ  للزائرين كتدخني 
كارثة العرص الصحية وخاصة بني الشباب واليافعني 
علاًم ان هذه العادة املدمرة لإلنسان العراقي تنترش بني 
الشباب بشكل كبري ونتائجها ال تقترص عىل املخاطر 
ناجتة  اقتصادية  آثار  تتعدها إىل  الوخيمة بل  الصحية 
لعالج  الوخيمة  والكلفة  التبغ  استهالك  كلفة  من 
معرض  املدخن  إن  التدخني.  عن  الناجتة  األمراض 
واالدوية  املخدرات  عىل  االدمان  عامل  لدخول  اكثر 

ذات التأثري العقيل واالدمان عىل الكحول.

يف دراسة حملية ُاجريت من قبل )الباحث وآخرون 
األربعينية  زوار  من  عّينة  عىل   )45()2016 سنة  يف 
املحافظات  خمتلف  مــن  للزائرين  ممثلة  وكــانــت 
الذكور  الزائرين  نصف  أنَّ  تبني  واجلنوبية  الوسطى 

سنة  أربعني  أعامرهم  متوسط  يبلغ  والذين  تقريبًا 
بشكل  التدخني  عىل  املستمرين  املدخنني  من  كانوا 
دائم، بينام أشارت الدراسة اىل ن معدل تدخني التبغ 
بني الزائرات العراقيات كانت 10،8% يف حني كانت 
عىل  ســريًا  املشاركني  اإليرانيني  تدخني  معدالت 

االقدام منخفضة وبفارق إحصائي معنوي.

املتسقة  • الصحية  الرسائل  إرسال  ضامن 
دعم  أجل  من  واملقيمني  الزوار  إىل  واإلعالمية 
ووضع  باستعامل  الصحية  السلوكيات  تعزيز 
واملرتبطة  بالصحة  اخلاصة  التوعوية  الالفتات 

بشعارات املناسبة الدينية واهدافها.
خمصصة  • وتوجيهية  ارشادية  مواقع  انشاء 

األئمة األطهار  تؤكد دور  الصحية  للمعلومات 
يف تعزيز الصحة من خالل أحاديثهم التي حتث 

عىل جتنب املخاطر وتعزيز الصحة.

وال�شلوكيات  ال�شحية  الم�شكالت  درا�شة  اأهمية 
المتعلقة بال�شحة بين الزائرين بحثيا في الزيارة 

الأربعينية لالأمام الح�شين )عليه ال�شالم(

إىل . 1 للوصول  مهمة  فرصة  املناسبة  هذه  تعد 
ويرس  بسهولة  املواطنني  من  جدًا  كبرية  مجهرة 
أهم  وحتديد  الصحي  وضعهم  عىل  للتعرف 
االمراض املزمنة واملعدية املنترشة بينهم لذا فان 
هذه املناسبة فيها جانبان متعلقان بصحة الزائر، 
املعدية  االمراض  انتشار  برسعة  متمثٌل  سلبٌي 
التوعية  خالل  من  وإجيايٌب  احلوادث،  ووقوع 

والتوجيه واكتشاف العلل. 
للصحة . 2 الضارة  والسلوكيات  العادات  قياس 



90

دور طب احلشود يف محاية وتعزيز صحة جتمعات الزائرين  يف الزيارة األربعينية  لإلمام احلسني)عليه السالم(

لتغيريها  اخلطط  لوضع  بالزائرين  واملتمسكة 
كوهنا عوامل خطر ألمراض خطرية يمكن منعها 

بتغري هذه العادات الضارة.
كل . 3 محل  معرفة  خالل  من  األولويات  حتديد 

ملساعدة  املجتمع  يف  تفشيه  وحجم  مرض 
اسرتاتيجيات  لوضع  العراقي  الصحي  املخطط 

للحد منه.
للمناسبة . 4 والقديس  الروحي  اجلانب  استغالل 

الصحي  غري  السلوك  لتغيري  استغالل  أكرب 
استعدادًا  أكثر  الزائر  جيعل  والذي  للزائرين 

للتغيري.
من . 5 الكثري  إلنجاز  فرصة  املناسبة  هذه  تعترب 

النظام  اليها  حيتاج  التي  الصحية  األبحاث 
الصحي العراقي لإلجابة عىل الكثري من االسئلة 
اجلانب  يف  املحلية  الصحية  باملشكالت  املتعلقة 
القائمني واملخططني  الوقائي والعالجي تساعد 
الطبي والصحي لالستفادة بشكل كبري  للتعليم 
عىل  مرتكزة  تعليمية  مناهج  مفردات  لوضع 

مشكالت املجتمع.
يف . 6 واالكاديميني  اجلامعيني  الطلبة  تدريب 

عىل  ميدانيًا  الطبية  املجموعة  ومعاهد  كليات 
مهارة اجلمع املنظم للبيانات وحتليلها وتفسريها 
لإلجابة عىل اسئلة األبحاث والفرضيات بشكل 

مفيد.
 أبحاث هذه املناسبة تكون عادة عامرة بمشاعر . 7

 عقائدية مرتبطة بمنهاج أهل بيت رسول اهلل
املبني عىل االخالق والصدق والطهارة واالبتعاد 
الذنوب ما صغر منها وما كرب، وهذا يدفع  عن 
بالباحثني إىل التمسك بأخالقيات البحث بشدة 

بعيدًا عن القرصنة البحثية أو عن الكذب والغش 
والفربكة واالضافات غري املربرة واالستالل غري 
املناسبة  هذه  فإن  وعليه  أبحاثهم  يف  املرشوع 
الطلبة واالكاديميني  لتدريب  تعد وسيلة عملية 
التي  العلمي  البحث  اخالقيات  عىل  الباحثني 

تعد من مشكالت البحث حاليًا.

الجمعية  والتوعية  ال�شحي  التثقيف  اأدوات 
للزائرين 

واملسموعة . 1 املقروءة  السليمة  الصحية  الرسائل 
واملرئية.

اللقاءات املبارشة مع الناس وهنا يأيت دور املنرب . 2
احلسيني وخطبائه يف حماربة العادات غري الصحية 
أثناء  للتقبل  املستعدين  الزائرين  صحة  وتعزيز 

الزيارة أكثر من أية مناسبة اخرى.
واملدارس . 3 اجلامعات  طلبة  من  املتطوعني  دور 

اإلعدادية الذين يرغبون يف نرش الوعي الصحي 
من خالل لقاءات فردية مع الزائرين.

من . 4 توزيعها  يتم  التي  وامللصقات  البوسرتات 
قبل املؤسسات الصحية التي تركز عىل مواضيع 
العامة  الصحة  جمال  يف  األولوية  هلا  مهمة 

ومكافحة االمراض والوقاية منها.
والعاملني . 5 احلسينية  املواكب  رؤساء  تدريب 

التواصل  اساليب  عىل  الزيارة  وأثناء  قبل  معهم 
الفعال لنقل رسائل صحية آمنة.

التواصل . 6 بوسائل  كبري  بشكل  االستعانة 
االجتامعي لنرش هذه الرسائل بني الزائرين.

تتعلق . 7 البيئة إلعداد رسائل  العاملني يف  تدريب 
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الفضالت  وترصيف  كالنظافة  البيئية  بالتوعية 
الطعام  إلعداد  املرافق  العشوائي  الذبح  ومنع 
املياه واالغذية ومنع أو  للزائرين وتأمني سالمة 

تقليل تلوث اهلواء.

زيارة  في  المعدية  المرا�ض  مع  التعامل 
الأربعينية المباركة 

من  تنتقل  أن  يمكن  التي  املعدية:  األمـــراض 
معدي.  عامل  مالمسة  طريق  عن  آخر  إىل  شخص 
أو  اجلسم  سوائل  طريق  عن  املالمسة  تكون  وقد 
أو  السعال  عن  الناجتة  السائلة  اجلزيئات  ــرذاذ(  ال
الطعام،  أدوات  مثل  امللوثة  األشياء  )أو  العطاس 
مالمسة  أو  باهلواء،  املنقولة  املستنشقة  العدوى  أو 

النواقل، أو تناول املياه أو األغذية امللوثة(. 

الزيارة  أو  احلاشد  التجمع  يف  املعدية  األمراض 
االمــراض  هذه  عن  احلصانة  وترتفع  معدية  تبقى 
بسبب زيادة احتاملية تلوث مياه الرشب )االمراض 
والزحار  الكولريا  التيفوئيد،  وأمهها:  مائيًا  املنقولة 
االمراض   ،Shigellosis الباسييل  الزحار  أو  األميبي 
فرتة  حسب  أثناءها  أو  الزيارة  بعد  تظهر  املعدية 
العامل  ورضاوة  ونــوع  املسبب  للعامل  احلضانة 

املسبب للمرض )فايروس، بكرتيا، وطفييل(.

يعود  املرض  بانتشار  املرتبط  الثاين  املهم  العامل 
إىل اجلانب البيئي الذي قد يساهم يف زيادة العدوى 
أو يقلله الن الزحام يؤدي إىل قلة النظافة وقلة كمية 
التي  القاممة  املياه الالزمة للنظافة الشخصية وتراكم 
واحلرشات  كالقوارض  النواقل  لتكاثر  سببًا  تكون 

والكالب السائبة. 

العامل الثالث يف الثالوث الوبائي لوقوع املرض 
املعدي هو العائل أو املضيف )الشخص املصاب أو 
باللقاحات  ومتنيعه  وعمره  مناعته  مستوى  الزائر، 
املناعة  تضعف  مزمنة  بأمراض  وإصابته  الالزمة 
كالسكري واألورام وتناول األدوية املضعفة للمناعة 
املناعة يف  تثبط  العامة للجسم كالكورتيزون وأدوية 

حالة زرع االعضاء(.

مراحل ظهور المرا�ض المعدية:

مرحلة الكمون )احلضانة( من اقتحام اجلسم من . 1
ألعراض  األويل  الظهور  وحتى  املسبب  العامل 
وبدء  احلضانة  فرتة  معرفة  وتساعدنا  املرض، 
وتوجد  باملرض،  االصابة  تنبؤ  عىل  التعرض 
أمراض يتم نرش املرض خالل فرتة احلضانة لذا 
صحيًا  الزائرين  رعاية  عىل  القائمني  عىل  وجب 
معرفة مدة احلضانة لكل مرض من أجل التدخل 
بني  كبرية  أوبئة  وقوع  ومنع  والسيطرة  للوقاية 

احلشود.
دور البوادر: وتستمر هذه املرحلة منذ ظهور أوىل . 2

االعراض وحتى ظهور املؤرشات االختصاصية 
للمرض.

مرحلة تثبت االعراض املرضية. . 3
حتى . 4 االعراض  اختفاء  منذ  النقاهة:  مرحلة 

استعادة اجلسم حلالته الطبيعية.
الشفاء، . 5 اكتساب  بعد  حتى  املرض  نقل  مرحلة 

الشخص  فيها  يكون  املعدية  االمراض  فبعض 
احلالة  وهذه  أعراض  دون  املرض  حامل 
الكولريا  مثل  االمراض  نرش  يف  االخطر  هي 
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احلاملني  عن  التحري  وجب  لذا  والتيفوئيد 
االصحاء Healthy Carriers وعالجهم ومنعهم 

من اعداد الطعام)46(.

انت�شار المرا�ض المعدية في التجمعات: 

فرادي Sporadic غري واسع االنتشار.. 1
تنترش بشكل مستمر سنويًا . 2  Endemic مستوطنة 

يف نفس املنطقة.
أكثر . 3 حاالت  وقوع   Epidemic )الوباء(  الفاشية 

الزمنية  الفرتة  املتوقع حدوثه يف نفس  العدد  من 
واملكان الذي تتواجد به اجلمهرة.

دولة . 4 من  أكثر  يف  تنترش  شاملة  عاملية  وبائية 
.)47()Pandemic( 

بالأمرا�ض  الخا�شة  المخاطر  من  الوقاية 
للزيارة  الحا�شد  بالتجمع  )المعدية(  ال�شارية 

الربعينية

ويتضمن ذلك ما ييل:

الكشف املبكر عن احلاالت وعالجها من أجل  •
انتقال املرض إىل اآلخرين عن  احلد من احتامل 
الوقت  يف  املالئمة  الرعاية  توفري  ضامن  طريق 

املناسب.
تتبع املخالطني الذين تعرضوا ملصدر العدوى أو  •

العالج  أو  باملشورة  تزويدهم  أجل  من  املريض 
الوقائي. 

لوقاية  خطوات  باختاذ  ذلك  يعقب  أن  وينبغي 
التعرض للحاالت )بام يف  األشخاص اآلخرين من 

ذلك العزل أو احلجر الصحي(.

تدابري  • تنفيذ  يتسنى  العدوى حتى  حتديد مصدر 
املكافحة ورصدها.

وقد تؤدي الرسائل االستباقية بشأن الوقاية قبل 
واألبحاث  فاملؤلفات  املخاط،  من  احلد  إىل  احلدث 
بني  االستباقية  احلامية  ممارسات  أن  إىل  مثاًل  ُتشري 
بني  املباعدة  )مثل  احلــج  فريضة  ألداء  املسافرين 
قد  املخالطة(  وجتنب  األيدي،  ونظافة  األشخاص، 
اجلهاز  بعدوى  اإلصابة  خماطر  من  احلد  إىل  تؤدي 

التنفيس بني الزائرين.

حمددة  خماطر  احلاشدة  التجمعات  تشهد  وقــد 
عديدة نادرًا ما تالحظ يف عامة السكان، فقد يؤدي 
أكثر  قبل  من  االغطية  أو  املناديل  نفس  استعامل 
تسببها  التي  اجللدية  االمــراض  انتشار  إىل  زائر  من 

الطفيليات املرضية كاجلرب مثل.

وقد حتدث أمراض يمكن الوقاية منها باللقاحات 
كبرية  أعداد  تتخالط  حيث  احلاشدة  التجمعات  يف 
غري  من  احلارضين  وجود  مع  قرب  عن  الناس  من 
بني  احلصبة  تفشت   ،2010 عــام  ففي  املطعمني 
يف  املسيحي  للحج  أدائهم  أثناء  والشباب  املراهقني 
تايز بفرنسا وأدت مخس حاالت أولية من أصل 13 
ثالثية،  حالة إىل إصابة 17 حالة ثانوية و 7 حاالت 
إحدى  باستثناء  عنها  املبلَّغ  احلاالت  مجيع  وكانت 
وإحدى  الثانوية  احلاالت  وإحدى  األولية  احلاالت 

مني)48(. احلاالت الثالوثية من غري املطعَّ

املخاطر  فهم  رضورة  عىل  الضوء  ذلك  ويسلط 
الوقاية  يمكن  التي  السارية  األمــراض  عن  النامجة 
البلد األصيل للمشاركني وحالة  باللقاحات يف  منها 
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املشاركني فيام يتعلق بالتمنيع.

يساعد حتديد مكان اإلصابة بالعدوى عىل التعرف 
عىل املصدر املحتمل للعدوى، مثل أحد مصادر املياه 
أو األغذية امللوثة الذي قد ينتج عنه حاالت جديدة. 
ويمّكن التعرف برسعة عىل مصدر العدوى من إختاذ 
تدابري الوقاية من العدوى ومكافحتها، ما يؤدي إىل 
املحتملة،  الفاشيات  ويمنع  احلاالت  عدد  من  احلد 
الفعال  التتبع  برسعة  املصدر  هــذا  حتديد  ويتيح 
للمخالطني والتقييم الرسيع ملدى احلاجة إىل العالج 
الوقائي  العالج  أو  و/  التمنيع  أو  و/  العزل  أو  و/ 
و/ أو املشورة وما إىل ذلك، وأحيانًا يصعب حتديد ما 
إذا كان املرض وافدًا أم أنه انتقل من داخل املجتمع 
والبيانات  احلضانة  فرتة  تقدير  يساعد  وقد  املحيل، 

الرسيرية والوبائية يف هذه املسائل.

نقل  عىل  املريض  قــدرة  مدى  حتديد  يمثل  وقد 
العدوى سببًا مهاًم الختاذ تدابري الوقاية من العدوى 
ومكافحتها مع احلالة، وأحيانًا ال يكفي إسداء املشورة 
للمريض )بشأن النظافة الصحية الشخصية اجليدة أو 

التطعيم(، ولكن قد يكون العزل رضوريًا)49(.

التنف�شي  للجهاز  المعدية  التنف�شية  الأمرا�ض 
العلوي وال�شفلي في الزيارة

الوقاية من األمراض التنفسية

اتصاالً  اجلسم  أجهزة  أكثر  من  التنفيس  اجلهاز 
بالبيئة ويتأثر بامللوثات بشدة، وللوقاية من التعرض 
بني  والشائعة  املعدية  التنفيس  اجلهاز  ألمــراض 

الزائرين جيب مالحظة االيت: 

نظافة اليدين وسيلة مهمة للوقاية من االمراض . 1
التنفسية يف أماكن تواجد الزوار.

)الكامم( . 2 الوجه  أقنعة  بارتداء  الزائر  ينصح   
من  الكاّمم  نزع  ورضورة  باستمرار  وتبديله 
ملس  جتنب  وجيب  العدوى  لتجنب  اخللف 

العينني واالنف.
لتجنب . 3 والعطاس  السعال  بآداب  االلتزام 

العدوى.
اللقاحات هلا دور كبري يف محاية الزائرين وخاصة . 4

لقاح االنفلونزا املوسمية A,B للتقليل من خماطر 
اللقاحات  بأخذ  )نويص  الوبائية  االنفلونزا 
منخفيض  للخطورة  للمعرضني  خاصة  املتوفرة 
املناعة )مرىض السكر والفشل الكلوي واألورام 
وكبار السن فوق عمر 65سنة واألطفال أقل من 
تثبط  أدوية  يتناولون  الذين  أومن  مخس سنوات 
زرع  ومرىض  القصبي  الربو  كمرىض  املناعة 

االعضاء واملدخنني(.

 %70 بنسبة  فاعليته  آمن  لقاح  االنفلونزا  لقاح 
ملرىض الربو إذ يؤخذ اللقاح سنويا. 

للتخلص  العطس  بعد  اليدين  وغسل  اللقاحات 
من الفايروسات العالقة باليد)50(.

ان قلة الوعي بني مقّدمي اخلدمة الصحية وعموم 
الناس بأمهية أخذ لقاح االنفلونزا يف العراق مشكلة 
بني  تفشيًا  األكثر  املرض  عىل  السيطرة  تعيق  كبرية 

الزائرين. 

شديد  حاد  فريويس  مرض  املوسمية  االنفلونزا 
العدوى. 
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من  انتقاله  وكفاءة  املرض  حضانة  فرتة  قرص  إن 
والكوادر  للمرىض  خطورة  ذا  جيعله  آلخر  شخص 

العاملة يف املؤسسات الصحية. 

غالبا ما يتعرض األطباء لألنفلونزا خالل عملهم 
فيصبحون ناقلني املرض ملرضاهم.

حي  أو  حــّي  غري  ثالثي  إمــا  االنفلونزا  لقاح   
صاحلًا  املوسمية  االنفلونزا  لقاح  ويكون  مضعف، 
الفريوس  حسب  للتحديث  حلاجته  واحــدة،  لسنة 

املتواجد يف البيئة. 

صحيح  بشكل  ُاعطي  إذا  اللقاح  فاعلية  ترتاوح 
بني %100-80.

 تستهدف خطة السيطرة عىل االنفلونزا املوسمية 
يف العراق مرىض االمراض املزمنة واحلّجاج والزوار 

ومجيع الكوادر الصحية.

يف  االطباء  وعــي  عن  حديثًا  نــرشت  ــة  دراس يف 
من   %72 أن  بينت  اللقاح  هذا  عن  كربالء  حمافظة 
إن  باللقاح.  املعرفة  ضعيفي  كانوا  الطبية  الكوادر 
الطبية  الكوادر  إدراك  يف  كبري  معريف  ضعف  وجود 
راسمي  عىل  حيّتم  املوسمية  االنفلونزا  لقاح  حول 
السياسات الصحية يف وزارة الصحة تعريف الكوادر 
الطبي  التعليم  برامج  اللقاح من خالل  الطبية حول 

املستمر)51(.

عام  الــعــراق  يف  الوبائية  االنفلونزا  انــتــرشت 
حينها  يف  الزائرين  بني  إصابات  وسّجلت  2009م 
حمافظة  يف  املستشفيات  يف  الوفيات  بعض  وحدوث 
بدراسة  وقتها  يف  آخرين  مع  الباحث  وشارك  بابل، 

وصفية لقياس وحتديد معرفة ومواقف الزائرين عن 
حمافظة  يف  اجلموع  بني  التفيش  الرسيع   H1N1 وباء 
بابل التي كانت األكثر تأثرًا من املحافظات االخرى 
املرض  عن  الوعي  مستوى  ضعف  الدراسة  وبّينت 

بني أفراد العّينة املدروسة)52(.

الشوكية . 1 احلمى  بلقاح  التطعيم  عىل  التأكيد   
)التهاب السحايا( خاصة للزائرين الذين يأتون 
يف  تواجدهم  مدة  وتستغرق  بعيدة  مناطق  من 
دراسة  ويف  أيام.  مخسة  من  أكثر  الزيارة  حشود 
اللقاح  اثبت  السحايا  بالتهاب  إصابة  حاالت 
أمهيته يف الوقاية من املرض ومنع وقوع فاشيات 
السعودية:  العربية  اململكة  يف  احلج  مواسم  يف 
السحائية  ااملكورات  ملرض  فاشية  أكرب  حدثت 
بني احلجاج يف سنة 1987م حيث أصاب مرض 
املكورا السحائية عددًا كبريًا من احلجاج يف مكة 
حيث ينتقل هذا املرض املميت برسعة عن طريق 
الرذاذ املتطاير أثناء السعال والكالم وبعد إعتامد 
احلج  فريضة  أداء  يف  املشاركني  مجيع  مطالبة 
أخرى  فاشيات  حتدث  مل  املرض  ضد  بالتلقيح 

.)53(CأوأA،ناجتة عن املجموعة املصلية

العراق)55،54( . 2 يف  متوطن  مرض  الرئوي  السل 
الزائرين  من  الوافدون  منها  يأيت  التي  والدول 
يتوطن فيها هذا املرض الذي يصاب به 9 ماليني 
انسان سنويًا يف العامل وخطورة املرض تكمن يف 
عدم االكتشاف املبكر للمرض وظهور اصابات 
الذي  الزائر  يوجه  لألدوية،  مقاومة  بعصية سل 
برسعة  الطبيب  بمراجعة  السعال  مع  دمًا  ينفث 
لتجنب نرش العدوى لآلخرين. تتضح إصابات 
ألن  الزيارة  انتهاء  بعد  الرئوي(  )السل  الدرن 
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فرتة حضانة املرض حوايل 3-4 أسابيع. 
عىل مريض الدرن أو السل الرئوي الذي مل يشف . 3

بالقاعدة  عماًل  الزيارة  يتجنب  أن  املرض  من 
الفقهية ال رضر وال رضار يف االسالم. 

 الوقاية من االمراض التنفسية مسؤولية مشرتكة . 4
الصحية  اخلدمات  عىل  والقائمني  الزائر  بني 
)الكاممات ال تقي من مجيع الفايروسات( وجيب 

جتديد الكاممة بشكل مستمر. 
التثقيف والتوعية الصحية الفاعلة مفتاح الوقاية . 5

من األمراض املعدية وخاصة االمراض التنفسية 
باملرض  باملعرفة  والتسلح  الصحي  الوعي  ألن 
اسبابه طرق انتقاله ومضاعفاته حمور درء املرض 
عن الزائر وعن ارسته وعن املجتمع بشكل عام. 

وضع املبادئ التوجيهية العامة وفقًا للتوصيات . 6
بشأن  العامة  التوصيات  وضع  ينبغي  العاملية. 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  تدابري  تنفيذ 
وحتديثها  األربعينية  للزيارة  احلاشد  التجمع  يف 
املتاحة،  واملعلومات  للمعارف  وفقًا  بانتظام 
والتواصل الرسيع، وفقًا للوضع املحيل وحتديثها 

بانتظام.
الوطنية . 7 التوجيهية  املبادئ  وجود  من  التأكد   

بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها فيام يتعلق 
والعزل  املرىض  وبنقل  معينة،  معدية  بعوامل 
بعض  بشأن  توجيهية  مبادئ  ووضع  واحلجر، 
العوامل املعدية املعينة باعتبارها خطوات معتادة. 

اخلطط . 8 مجيع  اختبار  ينبغي  اخلطط:  اختبار 
العدوى  من  الوقاية  تدابري  لتنفيذ  املوضوعة 
عند  وتعديلها  احلاشد  التجمع  قبل  ومكافحتها 

اللزوم وفقًا لنتائج االختبار.

التحقق . 9 بمكان  األمهية  من  اإلمدادات:  خمزون 
بانتظام من اإلمدادات من املعدات واملرافق التي 
ومكافحتها  العدوى  من  الوقاية  يف  سُتستخدم 
وما  امليكروبات  ومضادات  اللقاحات  بانتظام( 
وجود  وضامن  احلاشد،  التجمع  )قبل  ذلك  إىل 
كميات كافية ومتاحة بسهولة تتناسب مع حجم 

التجمع احلاشد ومدته.
مهاًم . 10 الدويل  التعاون  يعد  الدويل:  التعأون 

املخاطر  بشأن  واإلنذار  الرسيع  للتواصل 
باخلرباء  االستعانة  وإلتاحة  املحتملة، 
وينبغي  ذلك.  إىل  وما  املختربية،  والفحوص 
التجمع  قبل  والربوتوكوالت  اخلطط  وضع 
احلاشد لضامن تنفيذ ذلك عىل نحو من الفعالية.

من خالل معايشتنا جلميع زيارات األربعينية عىل 
نلحظ دورًا واضحًا  مل  أربعة عرش عامًا خلت  مدى 
يف  العراق  يف  العاملية  الصحة  منظمة  ملكتب  وفعاالً 
الالزمة  اخلطط  وضع  يف  واملشاركة  واسناد  دعم 
أكرب  يف  للمشاركني  الصحية  اخلــدمــات  لتحسني 

تظاهرة مليونية عاملية تتكرر وتزداد عامًا بعد آخر. 

المرا�ض المعدية التي ت�شيب الجهاز اله�شمي 
لة في زيارات الأربعينية ال�شابقة   الم�شجَّ

املتعلقة  والعاملية  املحلية  األدبيات  مراجعة  عند 
اهلضمي  اجلهاز  التي تصيب  املعدية  االمراض  بأهم 
الزيارات  معايشتنا  خالل  ومن  األربعينية  زيارة  يف 
حسب  السارية  االمـــراض  أهــم  نلخص  السابقة 

أولويات االنتشار:

1 . Bacterial Food Poisoning الغذائي:  التسمم 
ناجتة  مرضية  حالة  بأنه  الغذائي  التسمم  يعرف 
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املعدية  بالبكرتيا  ملوث  ماء  أو  غذاء  تناول  عن 
أنواع  أبرز  ولعل  للسموم،  إفراز  أو  وسمومها 
البكرتيا املسّببة للتسمم الغذائي الذي قد يشمل 
املكورات  بكرتيا  هي  أفراد  عدة  أو  واحدًا  فردًا 
الربازية  القولون  وبكرتيا  املذهبة،  العنقودية 
وبكرتيا الساملونيال ولشيكال Shigellosis وأنواع 

ُاخرى أقل انتشارًا. 

أوضحت دراسة حملية إن تلوث شطائر الفالفل 
من  عالية  نسبة  عىل  حتتوي  ــرى  ُاخ غذائية  ــواد  وم
تفوق  وبنسب  الغذائي  التسمم  ببكرتيا  التلوث 
النسب املحددة من قبل منظمة إدارة الغذاء والدواء 
االنسان  صحة  عىل  اخلطر  هذا  يعكس  مما  الدولية 

وجودة حياته يف مثل هذه الظروف)58،57،56(.

يمكن  ال  الذهبية  العنقودية  املكورات  بكرتيا  إنَّ 
اكتشافها بسهولة ألهنا ال تؤدي إىل تغري لون وطعم 
املسببة  اجلراثيم  بعض  عكس  هبا  امللوث  الغذاء 
 ،cereus bacillus مثل  الــغــذاء  وتعفن  للتسمم 
 .clostridium per fringen وكلوسرتيديم بريفرنجن

املنزيل  كالذباب  باحلرشات  يتلوث  قد  الطعام  إن 
ميكانيكيًا،  املرضية  اجلراثيم  تنقل  التي  والرصارص 
ومثل اجلرذان التي تلوث االطعمة بإفرازهتا كالبول 
نظافة  عىل  املحافظة  وجب  لذا  والشعر)59(  والرباز 
مكان إعداد الطعام للزائرين والتيقن من عدم وجود 
الغذائي  للتسمم  املسبب  البكتريي  التلوث  مسببات 
أعدادًا  يصيب  ألنه  أحيانًا  الوباء  طابع  يأخذ  الذي 

كبرية من الزائرين.

التي  الغذائي اجلمعي  التسمم  دراسة حاالت  يف 

تكون  ــع  واس نطاق  عىل  أو  ــدود  حم بشكل  حتصل 
احلاالت بسبب التلوث باملكورات العنقودية املذهبة 
والناجتة من التلوث الذي يكون مصدره طهاة الطعام 
أو  انتانية )ملتهبة(  ببثور جلدية أو جروح  املصابون 
تلك  يف  الطعام  ان  االنــف،  يف  اجلراثيم  حيملون 
الفاشيات يقدم عادة بعد أْن يربد، لذا يتوجب فحص 
من  الكبرية  لألعداد  وخاصة  الطبخ  عىل  القائمني 
الزائرين والتأكد من خلو أيادهيم من البثور واجلروح 
والتهاب األظافر وحب الشباب املتقيح،علاًم ان هذه 
البكرتيا تفرز السموم يف الطعام وعند إعادة تسخينه 
للتسمم  خطر  مصدر  ويبقى  باحلرارة  السم  يتأثر  ال 
التسمم  من  النوع  هلذا  احلضانة  فرتة  إن  الغذائي. 
الغذائي من 2-4 ساعة حيث تظهر االعراض عىل 

شكل تقيؤ بالدرجة األوىل.

عن  الناتج  الغذائي  التسمم  أعـــراض  تظهر   
مصحوبًا  ساعة   )48-24( بعد  الساملونيال  بكرتيا 
املتسبب  التسمم  احلرارة.  درجة  وارتفاع  باإلسهال 
احلياة  قد هيدد  الساملونيال تسمم خطري  من جرثومة 
ويؤدي إىل وفاة قرابة ثالثة ماليني انسان عامليًا يف كل 
ومتوت  الدجاج،  يف  يكثر  وهو  سنة)64،63،62،61،60(، 
يمنع  املجمد  الدجاج  ولكن  باحلرارة  اجلرثومة  هذه 
عىل  القائمني  عىل  اجلرثومة.  لقتل  احلــرارة  وصول 
حلاالت  التنبه  للزائرين  الصحية  اخلدمات  تقديم 
االسهال ورضورة أخذ تاريخ احلالة وموعد ومكان 
املوكب الذي تناول الزائر املصاب الطعام فيه وفرتة 
ظهور االعراض بعد تناول الطعام واحلالة الصحية 
العامة للمصاب، وجيب استعامل التواصل الرسيع مع 
اجلهة الصحية املسؤولة عن الرصد للتدخل الرسيع 
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ذلك  ويسبق  للغذاء  اجلرثومي  التلوث  مصدر  ملنع 
رضورة تدريب مقّدمي اخلدمة الصحية واملتطوعني 
والعاملني يف املواكب احلسينية عىل هذه املعارف قبل 

الزيارة بفرتة مناسبة.

حاالت  حصول  يف  تأثري  هلا  والبيئة  املناخ  ان 
اهليدروجني  ومعدل  ــرارة  احل عىل  إعتامدًا  التسمم 

باإلضافة للنظافة الشخصية ملعدي الطعام)65(.

معدي . 2 مرض  هو   :Cholera )الكولريا(  اهليضة 
معاجلته  تتم  مل  إذا  باإلسهال  اإلنسان  يصيب 
وله  املوت  إىل  يؤدي  وبرسعة  صحيحة  بصورة 
وبائية  فوعات  واجتامعية.  اقتصادية  تبعات 
السنوات  يف  العراق  يف  حصلت  للمرض 

األخرية.

املرض  هذا  عن  للباحث  وبائية  دراسة  أظهرت 
يف  سجلت  اإلصابات  من  نسبة  أعىل  أن  املعدي)66( 
شهر أيلول، ووقعت يف الفئة العمرية )5-20( سنة، 
بني  لإلصابات  معنوي  إحصائي  فرق  يوجد  وال 

األناث والذكور.

بيَّنت الدراسة ان األميني هم األكثر تعرضًا خلطر 
أثبت يف  وقد  به  يعتد  إحصائي  وبشكل  املرض  هذا 
بانتشار  مرتبط  املنزل  يف  االزدحام  إن  الدراسة  هذه 
املزدمحة  البيوت  يف  الساكنون  كــان  حيث  املــرض 
هذه  وبيَّنت  لإلصابة،  عرضة  أكثر  الغرف  والقليلة 
لإلصابة  استعدادًا  األكثر  هم  املهجرين  أنَّ  الدراسة 
باملرض وإن رشب ماء النهر واآلبار هو أحد عوامل 

تفيش الوباء. 

النظام  يضعف  مناطق  يف  أكثر  الكولريا  وتنترش 

البيئي وإن الفرتة التي يزداد فيها االنتشار يف العراق 
األميه  وأن  واخلــريــف،  الصيف  أشهر  هناية  هي 
من  املاء  ورشب  والتهجري  املساكن  يف  ــام  واالزدح
النهر واآلبار هي عوامل مرتبطة بحدوث املرض بني 

سكان املدينة.

إن وقوع فرتة الزيارة يف هذه املواسم يف السنوات 
)الصحة،  املعنية  الدوائر  من  يتطلب  املقبلة  العرشة 
البيئة، البلديات( واملسؤولني عن املواكب والزائرين 
األوبئة  من  للوقاية  واحلــذر  احليطة  أخذ  أنفسهم 
يتميز  الــذي  املــرض  هذا  يسببها  قد  التي  املتوقعة 
إىل  يؤدي  الذي  والتقيؤ واجلفاف  الشديد  باإلسهال 

هبوط الدورة الدموية وفشل الكىل. 

إن النظافة الشخصية للزائر والتأكد من تناول مياه 
صاحلة لالستهالك االدمي وغسل اخلضار الطازجة 
جيدًا، باإلضافة للرتصد الوبائي وأخذ لقاح فموي 
املعرضني  الزائرين  محاية  يف  يساهم  للمرض  فعال 

للخطورة والعاملني يف إعداد الطعام للزائرين.

أن  كــربــالء  حمافظة  يف  حملية  دراســـة  أظــهــرت   
املراجعني  بني  15سنة  عمر  فوق  االسهال  مرىض 
سبعة  بمعدل  كان  كربالء  يف  احلسيني  للمستشفى 
يوميًا يف العام 2015م وتنوعت أسبابه لكن أكثرها 
يليها اجلارديا واإلصابة  الزحار االميبي  شيوعًا كان 

بالكولريا)67(.

قار  ذي  حمافظة  يف  اجريت  حملية  دراســة  وبينت 
الشيوخ  سوق  سكان  من  عّينة  معرفة  مستوى  إن 
عن مرض الكولريا كانت متوسطة املستوى يف حني 

كانت اجتاهاهتم للسيطرة عىل املرض جيدة)68(.
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متكني  بـــرضورة  ُاخـــرى  حملية  دراســـة  ــت  أوص
العاملني الصحيني يف مراكز الرعاية الصحية األولية 
ألوبئة  للتصدي  جــودة  االكثر  اإلجـــراءات  باختاذ 
الكولريا املحتملة بعد أن أثبت البحث إن اإلجراءات 
يف النظام الصحي املحيل غري جيدة وحتتاج إىل حتسني 
الرسيع  للتشخيص  واملختربات  البرشية  املــوارد  يف 

وحتسني صدقية الفحوص وتطوير الرتصد)69(.

وُاجريت دراسة اخرى يف حمافظة كربالء وصفت 
املرض  هذا  يظهر  حيث  للمرض  الوبائية  الصورة 
البيئية  الظروف  مستغاًل  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
صحي،  وعي  وقلة  ــرارة،  ح درجــات  من  املالئمة 
وضعف شديد يف اخلدمات مستغاًل الظروف البيئية 
الزيادة يف عدد  منها  بلدنا  يمر هبا  التي  الطبيعية  غري 

السكان. 

وتدين  باملرض  االصابة  ارتباط  الدراسة  وبينت 
االصابات  أكثر  وإن  للمصاب   الدرايس  التحصيل 

وقعت يف شهر ترشين األول والثاين من السنة)70(. 

من . 3  :Aأ أ أو E نوع  الفايرويس  الكبد  التهاب 
تستوطن  التي  املعدية  الفريوسية  االمراض 
امللوث  والغذاء  املاء  طريق  عن  وتنتقل  العراق 
حالة  يف  الزائرين  تصيب  ان  املمكن  من  والتي 
غذائهم  يف  واالمان  السالمة  رشوط  توفر  عدم 
من  االمراض  هذه  وتعترب  الرشب،  وماء 

االمراض البيئية.

لثامين  ُاجريت يف حمافظة كربالء  وبائية  دراسة  يف 
سنوات 2010-2017م تم فيها مراجعة سجالت 
الكبد وتبني أن حوايل  بالتهاب  االحصاء للمصابني 

الباحثون  ويعزو   A لفايروس  تعود  االصابات  ثلثي 
املدينة  يف  املضطردة  وزيادته  انتشاره  أسباب  أحد 
زيارات  أوقات  التجمعات واحلشود يف  إىل  املقدسة 

.)71(رضيح اإلمام احلسني

بطريقة  املرض  وانتقال  الرشب  مياه  تلوث  إن 
احلشود  بني  املرض  تراكم  إىل  يؤدي  الفموي  الرباز 
االحصائي  التقرير  أظهر  ولقد  البرشية)74،73،72(، 
السنوي لوزارة الصحة العراقية ارتباط وقوع املرض 
بأشهر السنة التي حتدث فيها زيارات للمدينة املقدسة 
املحافظة  يف  األعىل  هو  املرض  حدوث  معدل  وان 

مقارنة باملحافظات االخرى)76،75(.

من هنا تربز أمهية السيطرة عىل هذا املرض املعدي 
الذي بدأ بالتحول إلصابة البالغني أكثر بعد ما كان 
إن  السابقة.  العقود  يف  كبري  بشكل  االطفال  يصيب 
من  أكثر  مضاعفات  إىل  تــؤدي  البلوغ  يف  االصابة 
معدالت  تــزداد  حيث  صغرية  ــامر  أع يف  االصــابــة 

املرض واملوت.

يبني  املحافظة  يف  للمرض  الوبائي  املوقف  إن 
املحافظة  يف  البيئي  باإلصحاح  االهتامم  إىل  احلاجة 
ويف أماكن سكن الزائرين، إذ أوضحت دراسة حملية 
تقويمية اجريت عام 2014 ان الواقع البيئي يف زيارة 
لعّينة  استبانة  نتائج  حسب  مقبول  غري  األربعينية 
وأن  املذكور  العام  يف  الزيارة  يف  شاركوا  الذين  من 
قد  مما  الزائرين  عدد  مع  يتناسب  ال  احلاممات  عدد 
املاء  تنتقل عن طريق تلوث  يسبب حدوث أمراض 
والطعام )التهاب الكبد الفايرويس ,EأوA والكولريا 
والتيفويد()77( إىل ان يتخذ راسمو السياسة الصحية 
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يف العراق قرارات برضورة تطعيم الزائرين التطعيم 
الفعال الذي يوفر مناعة بحدود 15عام ورضورة أن 
حيمل الوافدون للزيارات وخاصة الزيارة األربعينية 
بطاقة اللقاح ضد التهاب الكبد الفريويس نوع A عند 

اجتياز احلدود لتأدية مراسم الزيارة.

ينترش  التي  اآلسيوية  ــدول  ال من  العراق  ُيعدُّ 
وينتقل   E نوع  الفايرويس  الكبد  التهاب  فيها مرض 
يصيب  أن  ويمكن   A فايروس  انتقال  طريقة  بنفس 
التهاب  يسبب  الــذي  املــرض  ولكن  األعــامر  نفس 
النساء  عند  للهالك  عاليًا  معدالً  يسبب  احلاد  الكبد 

احلوامل)79،78، 80(. 

4 . Typhoid التيفوئيد  نظرية  ومحى  التيفوئيد  محى 
االمراض  من   :and Paratyphoid Fevers

املعدية التي تنتقل عن طريق املاء والغذاء والتي 
وكال  األعامر  مجيع  وتصيب  العراق  تستوطن 
وتسبب  الزائرين  تصيب  قد  والتي  اجلنسني 
تلوث  بسبب  املرض  ويتوطن  وخيمة  عواقب 
البيئة ووجود من حيمل اجلرثومة من األصحاء أو 
النظيفة  املياه  املرىض، ويمكن الوقاية منه بتوفري 
حاميل  ومراقبة  الغذاء  سالمة  عىل  واملحافظة 
 Salmonella مرييوم  تايفي  الساملونيال  جرثومة 
)Typhimiurium( من معّدي الطعام )األصحاء 

ظاهريًا( للزائرين.

ترتفع  ــى  ــىل شــكــل مح يــظــهــر ع ــرض  مـ ــو  وهـ
بالتدريج مع صداع شديد، ويكثر يف فصيل الصيف 
وقد  15-45سنة،  بني  العمرية  الفئة  ويف  واخلريف 
الدارجة  املصلية  باالختبارات  تشخيصه  يصعب 
يف  الدراسات  من  العديد  وتشري  حساسيتها،  لقلة 

العراق وحمافظة كربالء إىل توطن املرض يف املجتمع 
املرضني  هذين  وقوع  وملنع  املــحــيل)85،84،83،82،81(، 
تلوث  ملنع  البيئي  االصحاح  بقواعد  التمسك  جيب 
خالل  الزائرون  يتناوهلا  التي  واخلضار  الرشب  مياه 
للرتصد  باإلضافة  يومًا   15 تصل  قد  التي  رحلتهم 
احلاالت  اكتشاف  يف  يساعد  الذي  الفعال  الوبائي 
هلم  املالمسني  ومتابعة  برسعة  وعالجهم  مبكرًا 

ومنعهم متامًا من طهو وإعداد الطعام وتوزيعه)86(.

والحيوان  الن�شان  بين  الم�شتركة  الأمرا�ض 
التي ممكن اأن تكون خطرًا على �شحة الزائرين 

1 . Human املتموجة(  )احلمى  مالطا  محى 
Brucellosis: مرض جرثومي متوطن يف العراق 

عدم  حالة  يف  ومضاعفات  مشاكل  يسبب 
تشخيصه وعالجه برسعة، يرتبط بتلوث الطعام 
وتنتقل عن طريق رشب الزائرين للحليب وتناول 
االجبان غري املبسرتة والتامس مع املاشية املصابة 
ويكثر بني مريّب املوايش يف املناطق الريفية، ومن 
وأوجاع  غزير  تعرق  مع  متقطعة  محى  أعراضه 
املاشية  املرض  ويصيب  واملفاصل،  الظهر  يف 
وهو مرض ينترش يف مجيع حمافظات العراق منذ 
القدم وال يزال، وحيتاج إىل اسرتاتيجية للقضاء 
عليه بتلقيح املاشية والسيطرة عىل نظافة وسالمة 
كاجلبن  االلبان  مشتقات  وخاصة  االغذية 

العراقي املصنوع)93،92،91،90،89،88،87(.
النزفية(: . 2 الكونغو  القرم  )محى  النزفية  احلمى 

مرض فايرويس خطري يصيب املاشية ويستوطن 
ُاخرى،   )86( أوسطية  رشق  ودول  العراق 
ظهر   .%40 إىل  فيه  االماتة  معدالت  وتصل 
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الديوانية  حمافظة  يف  مؤخرًا  وباء  شكل  عىل 
حاالت)94(.  أربع  وفاة  إىل  وأدى  2018م  سنة 
أو  العني  القراد زجاجي  لسعة  ينتقل عن طريق 
التامس مع احليوانات املذبوحة املصابة ويصاب 
مع  متاس  يف  هم  الذين  الصحيون  العاملون  به 
عىل  أعراض  تظهر  ال  وعادة  املرىض)96،95( 

احليوانات املصابة.

تكون الوقاية من املرض عن طريق: 

بتغطيس  املــوبــوءة  األمــاكــن  يف  املاشية  فحص 
كارتداء  الشخصية  السالمة  وسائل  واتباع  االغنام، 
يقوم  ملن  الواقية  والكاممات  والعوينات  القفازات 
بجزر احليوانات ومكافحة القراد واحلرشات األخرى 
برش أماكن تواجد الزائرين بمبيدات آمنة، ختصيص 
أماكن آمنة مؤقته للجزر املنضبط للحيوانات والنذور 
الزيارة،  يف  متطوعون  بيطريون  أطباء  عليها  يرشف 
إلعداد  للامشية  العشوائي  اجلزر  منع  عىل  والتأكيد 

طعام الزائرين وهذا ما نراه شائعًا يف هذه املناسبة.

للزائر واملواطن بشكل  الصحي  الوعي  زيادة  إن 
املناسبة من خالل  عام ممكن أن يكون هدفًا يف هذه 
التأكيد عىل النظافة الشخصية وغسل االيدي بشكل 
صحيح، فالنظافة شطر اإليامن، ولقد قال سيد اخللق 

حممد تنظفوا إن االسالم نظيف. 

3 . Human Rabies الكلب  داء  الكالب:  مرض 
من أخطر االمراض املميتة التي تنتقل عن طريق 
املسعورة. يستوطن   Dog Bites الكالب  عظات 
املحافظات  يف  وخاصة  العراق  يف  املرض  هذا 
الوسطى واجلنوبية منه، ويصاب املريض بتهيج 
ورهاب املاء والعواء وعظ االخرين، فالفريوس 

املسبب يصيب اجلهاز العصبي والدماغ. للوقاية 
احلذر  جيب  اخلطري  الفايرويس  املرض  هذا  من 
وجتنب عضات الكالب من خالل التخلص من 
الكالب السائبة التي تتجمع عىل أماكن النفايات 
 :قرب املواكب أو جتنب إثارهتا. قال رسول اهلل
إذا كان الكلب عقورًا وجب قتله)97(، ويف حالة 
إرشاد  جيب  والعض  الكلب  هجمة  حصول 
والصابون  باملاء  العضة  مكان  غسل  إىل  الزائر 
وتعقيمه فورا ومراجعة أقرب مستشفى أو مركز 
صحي للحصول عىل اللقاح املتوفر للوقاية من 
حياة  ينقذ  والذي  املميت  الكلب  بداء  االصابة 
مضاعفات  ومعاجلة  مسعور  لكلب  تعرض  من 

اجلروح برسعة)100،99،98(.

البيئية  املعنية بالصحة  اللوائح  العديد من  هنالك 
التي ُعززت أو وضعت حتسبًا للمخاطر املحتملة يف 
إجراءات  اللوائح  هذه  وتضمنت  احلاشد  التجمع 
إصدار تراخيص اخلدمات الغذائية وتعليقها، وتوفري 
وتعزيز  وادارهتــام،  اإلصحاح  ومرافق  الرشب  مياه 

املعايري اخلاصة باإلقامة.

والوكاالت  البيئية  الصحة  إدارات  وتضطلع 
الوقاية  الرئيسة يف  الغذائية باألدوار  بالسالمة  املعنية 
التجمعات  يف  ومكافحتها  السارية  األمــراض  من 
الناس  مــن  كبرية  أعـــداد  تتعرض  فقد  احلــاشــدة، 
الضوابط  توضع  مل  إذا  البيئية  الصحية  للمخاطر 
البيئية  الصحة  ملخاطر  املبكر  التقدير  وُيعدُّ  املالئمة، 
املخاطر  من  الوقاية  تدابري  لتحديد  األمهية  حاسم 
ذات  الرصد  نظم  وانشاء  وطأهتا  من  والتخفيف 
جتمعًا  يضم  الذي  احلدث  قبل  الستخدامها  الصلة 
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حاشدًا وأثناءه وبعده. وينبغي أن ينطلق هذا التقدير 
من البحوث السابقة التي تتناول تقييم اآلثار البيئية، 
صعوبات  من  يعاين  كربالء  ملدينة  البيئي  والواقع 
عدد  وزيــادة  املحليني  السكان  عدد  زيادة  أمام  مجة 

الزائرين.

مياه  عىل  األربعينية  زيــارة  تأثري  دراســة   متت 
حمافظة  حمطات  إحدى  يف  املعاجلة  الصحي  الرصف 
التلوث  حمــددات  ــت  درس حيث  املقدسة  كربالء 
البيئي ملياه الرصف الصحي املعاجلة، ثم قورنت هذه 
النتائج مع مياه الرصف املعاجلة يف فرتات قبل زيارة 
خالل  من  فلوحظ  الزيارة  وبعد  وخالهلا  األربعينية 
بكفاءة  تعمل  ال  كربالء  يف  املعاجلة  حمطة  إن  النتائج 
خارج  الفحوصات  مجيع  وكانت   )%30( عالية 

احلدود املسموح هبا)102،101(.

المرا�ض غير المعدية وزيارة الأربعينية

باسم  أيضًا  املعروفة  املعدية،  غري  األمـــراض 
األمراض املزمنة، ال تنتقل بني البرش، وهي أمراض 
تدوم فرتات طويلة وتتطّور ببطء عمومًا. وتنقسم هذه 
األمراض إىل أنامط رئيسة أربعة هي األمراض القلبية 
الدماغية(  والسكتة  القلبية  النوبات  )مثل  الوعائية 
)مثل  املزمنة  التنفسية  ــراض  واألم والرسطانات، 
والسكري  والربو(  املزمن  اإلنسدادي  الرئة  مرض 
وتصيب األمراض غري السارية، بشكل مفرط فعًل، 
املتوسطة  والبلدان  الدخل  املنخفضة  البلدان  سكان 
النامجة  الوفيات  أرباع  ثالثة  حتدث  حيث  الدخل، 

عنها 28 مليون حالة وفاة.

حدوث  وراء  الوعائية  القلبية  األمــراض  تقف 

معظم الوفيات النامجة عن األمراض غري السارية، إذ 
تتسّبب يف وقوع 17.5 مليون حالة وفاة سنويًا 96.

عوامل الخطر

تغيريها  يمكن  التي  السلوكية  اخلطر  عوامل 
وأمهها:

حالة  ماليني  ستة  نحو  حدوث  وراء  التبغ  يقف 
التبغ  لدخان  التعّرض  إىل  )باإلضافة  عام  كل  وفاة 
غري املبارش(، ومن املتوّقع أن يزيد عدد تلك الوفيات 

ليبلغ ثامنية ماليني حالة بحلول عام 2030. 

السيئة  الــعــادة  هــذه  تأصل  إىل  األبــحــاث  تشري 
رشائــح  مجيع  مــن  العراقيني  املواطنني  سلوك  يف 
خدمة  ومقدمي  عادين  ومواطنني  طلبة  من  املجتمع 

صحية)106،105،104،103(.   

من  وفــاة  حالة  مليون   3.2 نحو  عزو  ويمكن 
النشاط  قلة  إىل  سنويًا  حتدث  التي  الوفيات  جمموع 

البدين.

نصف  حدوث  يف  املعدية  غري  األمراض  تتسّبب 
جمموع الوفيات السنوية النامجة عن تعاطي الكحول 
مليون   23.3 بنحو  عددها  واملقّدر  ضار  نحو  عىل 
سنوية  وفــاة  حالة  مليون   1.7 ُعزيت  وفــاة  حالة 
امللح/  مدخول  فــرط  إىل  وعائية  قلبية  ألسباب 

الصوديوم 2010)101(.

وتجنب  للزائرين  المتوازن  ال�شحي  الغذاء 
الفراط في الطعام

اهلل  عبد  أيب  املعظم  لإلمام  الزائر  أن  يف  ريب  ال 
الزائر  أفضل من  احلسني وهو جائع ومكروب 
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التي  العبادية  األعــامل  يف  للزيارة  ــًا  إدراج املمتلئ، 
يشرتط فيها خواء املعدة من الطعام حسبام دلت عليه 
بمعدة  تعاىل  اهلل  عىل  اإلقبال  استحباب  من  األخبار 
املمتلئة  باملعدة  تعاىل  اهلل  عىل  اإلقبال  وكراهة  فارغة 
ذلك ألن املعدة املمتلئة جتفف الدمعة وتقيس القلب 
ومتنع من اإلقبال عىل اهلل تعاىل وعىل األعامل العبادية 
 :والفكرية أيضًا، فقد ورد عن اإلمام أيب عبد اهلل
ما من يشء أرض لقلب املؤمن من كثرة األكل وهي 
مورثة شيئني قسوة القلب وهيجان الشهوة، واجلوع 
وصحة  للقلب  وطعام  للروح  وغذاء  للمؤمن  أدام 
الرشيفة دّلت عىل استحباب  أن األخبار  للبدن، كام 
زيارة إمامنا املعظم سيِّد الشهداء بمعدة خاوية 
وقلب حزين عىل مصائب سيِّد الشهداء صلوات اهلل 

عليه. 

الطعام  تناول  تشري األبحاث إىل أن االعتدال يف 
من  وخاصة  الزائر  يقي  بسخاء  مبذوالً  يكون  الذي 
ضغط  بارتفاع  االصابة  من  للخطر  عرضة  أكثر  هو 
الدم الرشياين أو النوبات القلبية والسكتات الدماغية 
والسكر  الدم  بفرط  املصابني  الزائرين  عىل  فيجب 
وأمراض القلب والكىل جتنب التخمة وعدم اإلكثار 

من السموم البيضاء الثالثة:

يوميًا . 1 أعىل  كحد  صغرية  مالعق   6 املائدة  سكر 
للبالغني.

ملعقة . 2 )نصف  يوميًا  غرامات   5 الطعام  ملح 
صغرية( جتنب استعامل اململحة.

االسمر . 3 اخلبز  تقديم  يفضل  األبيض،  اخلبز 
الغنية  املركبة  النشويات  تناول  ثقافة  )إشاعة 

باأللياف(.

الإ�شابات 

علميًا  دراستها  فيجب  الطرق  حــوادث  وأمهها 
لتحديد حجم املشكلة ومعرفة أهم أسباهبا.

ال�شتنتاجات

البيانات  • يف  نقص  وجود  الدراسة  من  اتضح 
الصحية  املخاطر  لتجنب  للتخطيط  الالزمة 

للزائرين.
انتشار أمراض )معدية وغري معدية( وبمعدالت  •

عالية يف املجتمع ممكن أن تتعاظم يف الزيارة إذا مل 
ترسم خطط للسيطرة والوقاية.

اخلدمة  • تقديم  يف  اجلودة  العايل  التنظيم  غياب 
ووجود  تنسيق  وعدم  للجهود  وبعثرة  الصحية 
تبذير يف رصف االدوية وضعف الرقابة الصحية 

عليها.
العشوائي وقلة  • الذبح  البيئية مثل  املكاره  انتشار 

توفر  وقلة  والكايف،  للرشب  الصالح  املاء  توفر 
الرقابة  وضعف  النموذجية،  الصحية  املرافق 
فرص  من  يزيد  مما  الطعام  إعداد  عىل  الصحية 

انتشار االمراض ووقوع احلوادث. 
تالفيه  • ممكن  الوبائي  الرتصد  يف  قصور  وجود 

يركز  االختصاصات  متعدد  فريق  قبل  من 
االلكرتونية  االتصاالت  وسائل  استعامل  عىل 

احلديثة.
صحة  • لتعزيز  كفرصة  املناسبة  هذه  تستغل  مل 

املجتمع من خالل التوجيه واالرشاد والتثقيف 
الصحي اهلادف للزائر.

 لوحظ غياب خطري لألبحاث الطبية والصحية  •
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قاعدة  وغياب  األربعينية  بزيارة  املتعلقة  املحلية 
بيانات مأمونة عن املناسبة.

يف  • عامليًا  املطبق  والتجمعات  احلشود  طب  ان 
الكبري  نجاحه  أثبت  والذي  املاضيني  العقدين 
العراق  يف خدمة احلشود صحيًا مل يطبق بعد يف 

خلدمة أكرب حشد إنساين يف العامل من الزائرين. 

التو�شيات

خطة . 1 لوضع  الزيارة  انتهاء  بعد  املبكرة  املبارشة   
الرعاية الصحية للزيارة القادمة. 

وختصيص . 2 امليدان  هذا  يف  األبحاث  تشجيع 
وجائزة  البحثي(  )الوقف  لذلك  الالزمة  املبالغ 

سنوية ألفضل بحث. 
مة عن . 3  تشجيع النرش يف املجالت الرصينة املحكَّ

هذا املوضوع ودعمه ماديًا ومعنويًا. 
اخلاّلقة . 4 األفكار  لوضع  استشاري  فريق  تشكيل 

مركز  يف  للزائرين  الصحية  املشكالت  حلل 
كربالء للدراسات والبحوث واملراكز االخرى. 

املختلفة . 5 القطاعات  بني  والتعاون  التنسيق 
)الصحة، البيئة، اجلامعات، الداخلية، املواكب، 
السني  الوقف  احلسيني،  املنرب  خطباء  مجعية 
والشيعي ومنظامت عاملية أو حملية ذات صلة مثل 
الدولية  العاملية ومنظمة اإلمامية  منظمة الصحة 
والصليب األمحر واهلالل األمحر( لتحسني واقع 

اخلدمة الصحية للزائرين. 
هذا . 6 يف  االخرى  الدول  جتارب  من  االستفادة 

خدمة  ومقّدمي  فنيني  إيفاد  وتسهيل  املجال 
يف  جتارب  هلا  لدول  صحية  سياسات  وراسمي 
طب احلشود والتجمعات وبالتنسيق مع منظامت 

دولية. 
يف . 7 والتجمعات  احلشود  طب  مادة  إدخال 

الطبية  واملعاهد  والكليات  الطب  كليات  منهاج 
التعليم  والصحية من خالل عرضها عىل وزارة 

العايل والبحث العلمي وجلان العمداء فيها. 
 استغالل زيارة األربعينية لزيادة الوعي املجتمعي . 8

بأمهية اجلانب الوقائي يف تعزيز الصحة املجتمعية 
وبإرشاف  املختلفة  اإلعالم  وسائل  طريق  عن 

أكاديمي إلعداد برامج ورسائل توعوية هادفة.
دوره . 9 ألخذ  احلسيني  املنرب  خطيب  تدريب 

بصحة  واملتعلق  املهم  اجلانب  هذا  يف  الصحيح 
وحياة الزائرين.

ماديًا . 10 املوضوع ودعمه  التأليف يف هذا  تشجيع 
ومعنويًا وخماطبة اجلامعات لدراسة املشكالت 
الصحية يف األربعينية، وتشجيع عقد املؤمترات 

العلمية املحلية والدولية املتخصصة. 
فريق . 11 قبل  من  املشكالت  حل  اسلوب  تطبيق 

صحي بعد دراسته وهو برنامج طبق يف وزارة 
2004م  إىل  عام1997م  من  العراقية  الصحة 
وتم تقييمه دوليًا عدة مرات واثبت النجاح يف 
العراق عىل مستوى  حتسني اخلدمة الصحية يف 

املنطقة.

الهوام�ض

القرآن الكريم 

عيل بن موسى بن طاووس، امللهوف يف قتىل الطفوف، ( 1)
دار املرتىض، بريوت 2002م، د.ت، ص 114.

الشيخ الصدوق، االمايل، منشورات مؤسسة األعلمي ( 2)
للمطبوعات، بريوت، 2009 م، ص232.



104

دور طب احلشود يف محاية وتعزيز صحة جتمعات الزائرين  يف الزيارة األربعينية  لإلمام احلسني)عليه السالم(

غالم ( 3) الواعظني،  روضة  النيشابوري،  الفتال  بن  حممد 
ص  2002م،  ما  دليل  منشورات  املجيدي،  حمسن 

.192

السائل ( 4) بني  احلسني  مأساة  الكايش،  الوهاب  عبد 
واملجيب، ط2، بريوت 1978 م، ص179.

النجف ( 5) احليدرية  املطبعة  االحزان،  مثري  احليل،  نام  ابن 
بن  موسى  بن  عيل   79 ص  1950م،  االرشف، 

طاووس، املصدر السابق، د.ت، ص 225. 

االتقان، دمشق، ( 6) مطبعة  الشيعة،  أعيان  االمني،  حمسن 
1947م،  ج3، ص 46.

ابن االثري، ُاسد الغابة يف معرفة الصحابة، دار الشعب، ( 7)
القاهرة د.ت، ج1، ص 377.

املرتضوية، ( 8) دار  الزيارات،  ،كامل  القمي  قولويه  ابن 
ص140.

حممد بن احلسن الطويس، مصباح املتهجد، منشورات ( 9)
1998م،  بريوت  للمطبوعات،  االعلمي  مؤسسة 

ص787.

شمس الدين الذهبي، سري أعالم النبالء، دار املعارف، ( 10)
القاهرة د.ت، ج3، ص 192.

حتقيق ( 11) االحكام،  هتذيب  الطويس،  احلسن  بن  حممد 
بريوت،  التعارف،  دار  الدين،  شمس  جعفر  حممد 

1992م، املجلد السادس، باب 16، ص 43.

رضا ( 12) حممد  تعريب  اجلنان،  مفاتيح  القمي،  عباس 
النوري، دار الثقلني، قم، 2003 م، ص 542.

حممد بن احلسن احلر العاميل، تفصيل وسائل الشيعة إىل ( 13)
 حتصيل مسائل الرشيعة، حتقيق مؤسسة ال البيت

ألحياء الرتاث، قم، 1964 م، ج14، ص478. 

حممد بن يعقوب الكليني )ت. 329 هـ(، الكايف، طبع ( 14)
قولويه  ابن  ص582؛  ج4،  اإلسالمّية،  الكتب  دار 

القمي، املصدر السابق، ص140. 

طبع ( 15) الشيعة،  وسائل  العاميل،  احلر  احلسن  بن  حممد 
مؤّسسة آل البيت، ج14، 1947م، ص410.

أحكام ( 16) إىل  األّمة  العاميل، هداية  احلر  احلسن  بن  حممد 
مدفوهنا  عىل  املقّدسة  الرضوّية  العتبة   ،األئّمة

آالف التحّية والثناء، ج5، ص477.

حمّمد باقر بن حمّمد تقي املجليس ، مرآة العقول يف رشح ( 17)
اإلسالمّية،  الكتب  دار  طبع   ،الرسول آل  أخبار 

ج18.

عزاء ( 18) القرييش،  عزيز  األمري  وعبد  عيل  مكي  ثامر 
للبحوث  كربالء  مركز  السبط،  جملة  طويريج، 
األوىل  السنة   )2( العدد  والبحوث،  والدراسات 

2016م، ص109.

التارخيي ( 19) املسار  السعدي،  حمسن  عون  عبد  انتصار 
مركز  السبط،  جملة  والتطور،  النشأة  األربعني،  لزيارة 
 )4( العدد  والبحوث،  والدراسات  للبحوث  كربالء 

السنة 2017م، ص107-75.

تقرير وكالة فرانس بريس 2014م.( 20)

مركز كربالء للدراسات والبحوث، النرشة اإلحصائية ( 21)
املباركة   احلسني االمام  اربعينية  لزيارة  السنوية 

2017 1439هـ ، كربالء، دار الوارث، 2018م.

القنصلية، ( 22) الدائرة  العراقية،  اخلارجية  وزارة  بيانات 
.2017

يف ( 23) اإلحصائية  والدراسات  للمعلومات  الكفيل  مركز 
العتبة العباسية املقدسة 2017م.

مركز كربالء للدراسات والبحوث، املصدر السابق.( 24)

(25 ) Koenig, K. and Schultz, C. Koenig  
 and Schultz’s Disaster Medicine:
 Comprehensive Principles and Practices.

Cambridge University Press, 2010.



105

أ. د. حسن علوان بيعي

(26 ) Northwest Center for Public Health  
 Practice.Mass Gatherings: Are You
Prepared? 2011. Retrieved from: http://
www.nwcphp.org/training/courses/mass-

gatherings.

(27 ) Milsten AM, Maguire BJ, Bissell RA,
 Seaman KG: Mass-gathering medical
 care: A review of the literature. Prehospital
Disaster Medicine, 2002; 17)3(: 151–162.

(28 ) -15.McQueen C ,Davies C. Emergency
 Medicine. Open Access Emergency
 Medicine.2012 ;2012: 69-73 Provider:
DOAJ

(29 ) John K Gaffney, BBA, CEM, TEMT-P  
I/C. Mass Gathering Medicine. Retrieved

from:http://mediccom.org/public/tadmat/

training/NDMS/Mass_Gatherings.pdf.

(30 ) KathrynZ; Shane B; Russell D; Yvette  
 D; Lee F et. al. Measuring Emergency
 Services Workloads at Mass Gathering
 Events [online]. Australian Journal of
  Emergency Management. , Aug 2007;

22)3(: 23-30.

(31 ) Bajow N. Review the mass gathering  
 management plan at the graduation
 ceremony of students at the King Fahd
 Security College. Conference Paper·

January 2012.

(32 ) Wang TL, Hon-Ping Ma, Chang L. Yang  
 LJ. Mass Gatherings as Rallies in Taipei:
 Incident Reporting and Literature Review.
Ann Disaster Med 2004 ;3 )1(.

(33 ) World Health Organization )WHO(.  
 Protocol for assessment of the health
 facilities in responding to emergencies,
 making a difference to vulnerability.

 Health sector emergency preparedness

and guidelines. 1999.

(34 ) Smith WP, Wessels V, Naicker D,  
 Leuenberger E, Fuhri P, Wallis LA:
 Development of a mass-gathering medical
 resource matrix for a developing world
 scenario.Prehospital Disaster Medicine,
2010; 25)6(:547–552.

(35 ) Emergency Management Australia
 Projects Program. Measuring Emergency
 Services Workloads at Mass Gathering
Events. June 2005.

(36 ) Health and Safety Executive. The event  
 safety guide )Second edition( A guide
 to health,safety and welfare at music a
similar events. 1999.

(37 ) Michael S. Molloy, Zane Sherif, Stan  
 Natin, and John Mcdonnell. Management
 of mass gatherings. Cambridge University

Press, 2010.

(38 ) ،WHO العاملية  الصحة  منظمة  مكتبة  من  بيانات 
احلاشدة:  التجمعات  يف  العمومية  الصحة  2015م: 
أندريكس  ت  الوثيقة  حرر  الرئيسية/  االعتبارات 

]وآخرون[ 2015.

(39 ) The UK Cabinet Office: How to run  
 exercises and training for emergency
 planning and preparedness, with an
 introduction to the Central Government
 Emergency Response Training )CGERT(

Course.

(40 )www.gov.uk/emergency-planning-and-
preparedness-exercises-and-training

(41 ) The US Federal Emergency Management 
Agency: www.fema.gov/ emergency-
 planning - exercisesThe Australian



106

دور طب احلشود يف محاية وتعزيز صحة جتمعات الزائرين  يف الزيارة األربعينية  لإلمام احلسني)عليه السالم(

 manual:

(42 ) www.em.gov.au/Documents/Manual
 Emergency Planning. pdf Health
 Protection Agency Health Emergency
 Planning: A handbook for practitioners
)2nd edition(. London: HPA.

(43 ) Authors: Enock KE, Jacobs J. The
 Olympic and Paralympic Games 2012:
 Literature review of the logistical planning
 and operational challenges for public
 health. Public Health; 2008; 122 )11(:
1229-1238 Provider: Elsevier DO10.1016/j.

puhe.2008.04.016.

فضيلة صبيح نومان اخلزاعي، املسرية احلسينية اخلالدة ( 44)
أمحد  الدكتور  شعر  يف  الزينبي  لإلعالم  دراسة  مع 
 43 العدد  اجلامعة،  االسالمية  الكلية  جملة  الوائيل، 

اجلزء اخلامس، ص125-113.

(45 ) اإلمام احلسني أربعينية  التدخني بني زوار  انتشار 
عام 2016م مقبول للنرش، جملة جامعة بابل.

حممد مهدي االصفهاين، موسعة الثقافة الصحية، دار ( 46)
اهلادي، 2007م، ص238-236.

(47 ) -Saad M K, AL-Khudairi JM. Medical
 Staff Knowledge about Seasonal Influenza
Vaccine in Karbala Hospitals – Iraq.
IJCM,2016,29)1(:5-10.

(48 ) ،WHO العاملية  الصحة  منظمة  مكتبة  من  بيانات 
احلاشدة:  التجمعات  يف  العمومية  الصحة  2015م: 
أندريكس  ت  الوثيقة  حرر  الرئيسية/  االعتبارات 

]وآخرون[ 2015.

املصدر نفسه.( 49)

املصدر نفسه.( 50)
(51 ) -Saad M K, AL-Khudairi JM. Medical

 Staff Knowledge about Seasonal Influenza
Vaccine in Karbala Hospitals – Iraq.

IJCM,2016,29)1(:5-10.

حسن علوان بيعي، حنني عيدان حبيب، قياس مستوى ( 52)
 H1N1 الوبائية  الوعي الصحي عن مرض االنفلونزا 

بني سكان حمافظة بابل، 2013.

(53 ) ،WHO العاملية  الصحة  منظمة  مكتبة  من  بيانات 
احلاشدة:  التجمعات  يف  العمومية  الصحة  2015م: 
أندريكس  ت  الوثيقة  حرر  الرئيسية/  االعتبارات 

]وآخرون[ 2015.

رافع محود علوش وأحالم كاظم، طب ومتريض صحة ( 54)
والتعليم  التخطيط  دائرة  الصحة،  وزارة  املجتمع، 

الصحي،2000م، الطبعة 3، ص126.

التدرن ( 55) ملرض  املكاين  التباين  العيسى،  عباس  عيل 
الطبية،  اجلغرافية  يف  دراسة  كربالء،  مدينة  يف  الرئوي 
-250 2ص  العدد  املجلد8،  كربالء،  جامعة  جملة 

.259

(56 ) World Health Orgnization )WHO(.Global 
 strategy for food safety: safer food for better
health. Food Safety Department.2002.

pp:31-49

(57 ) Guidelines for an Environmental Health  
 Officer )EHO( Engaged in Food Poisoning

Investigations Departmentof of Helth.2000.

صبا كامل عبد احلسني، تقييم درجة التلوث البكتريي ( 58)
مدينة  مدارس  بعض  حوانيت  يف  املعروضة  للشطائر 
السنة  االنسانية،  العلوم  البرصة  ابحاث  جملة  البرصة، 

2016، املجلد41 العدد )2( ص393-384.

جمدي، ( 59) حممد  والبحريي  سعد  بن  ابراهيم  املهيزع 
واملطابع،  النرش  دار  والغذائية،  الصحية  الشؤون 

اململكة العربية السعودية، الرياض2004.

(60 ) Graham SM.Non typhoid salmonellosis in 
 Africa. Curr Opin Infect Dis)2010( 23: 409



107

أ. د. حسن علوان بيعي

–414

(61 ) Fossler, C.P.,Wells,S.J., Kaneene, J.B.,
 Ruegg, P.L., Warnick, L.D., Bender, J.B.,
 Eberly, L.E., Godden S.M., Halbert L.W:
 Herd-level factors associated with isolation
 of Salmonella

 in a multi-state study of conventional
 and organic dairy farms. I.Salmonella
 sheddingin cows. Preventive Veterinary
Medicine2005.12)70(, 257-77.

(62 ) Razzaque MA,M Bedair, S Abbas and  
 T Al-Mutawa,. Economic impact of calf
 mortality on dairy farms in Kuwait.

Pakistan Vet J. 2009 29)3(: 97-101.

(63 )  UL-Hassan,M,Hussain M.I.,ShahzadiB.,
 Shaheen MMahmood M.S., Rafique A.,
 Mahmood-ul-Hassan Occurrence of some
 zoonotic microorganisms in faucal matter
 of house rat )Rattus rattus( and house
 mouse )Mus musculus( trapped from
 various structures. Pakistan Vet J, 28)4(:
171-174

(64 )  Jabur SG, Jar Allah EM, Prevalence of S.
 typhimurium isolated from fresh chicken
 samples collected from different local
 markets in Najaf province during April
 to October 2012. Magazine of Al-Kufa

University for Biology.2015;7)1(:209-2019

ص384-( 65) السابق،  املصدر  احلسني،  عبد  كامل  صبا   
.393

(66 ) Baiee HA. Application of district team  
 problem solving )DTPS( approach for
 solving the problem of viral hepatitis
 at a district level in Iraq. The 4th Iraqi
Gastroenterology conference Baghdad-
 Iraq 2002. Journal of Babylon University

2002.

(67 ) Karim FA. Epidemiology of diarrhoea
 in the Holy City of Karbala in
 2015. Magazine of Al-Kufa University for

Biology.2018;10)1(:1-10

(68 ) Al Naqeeb AA, Abd Al Satar ME.  
 Sampling Survey of Studying Knowledge,
and Attitudes for Cholera Disease in Suq-
 Al-Sheeuq Residents. The Qar Medical

Journal.2017;14)2(:22-32

(69 ) Manssoor HI ,Yasir AA. Evaluation The
 Activities of Health Control Staff and
 Laboratories Staff for The Control of
 Cholera Epidemic In Al-Hilla City. Kufa
 Journal for Nursing sciences. Kufa Journal
for Nursing science.2016;6)3(:1-12

االصابة ( 70) حاتم،  امحد  وأسامء  محادي  مشتت  عالء 
بمتغري  وعالقته   Vibrio cholerae الكولريا  ببكرتيا 
لعلوم  الكوفة  جامعة  جملة  كربالء،  يف  والعمر  اجلنس 

احلياة، 2016م )1(9-4:8.

(71 ) Darwish AA, Nasrallah HA,Almousaw  
 A. Hepatitis A in Kerbala: Eight Year

Epidemiological Study.2018,11)1(:3872-82

(72 ) WHO. The Global Prevalence of Hepatitis
 A Virus Infection and Susceptibility:
 A Systematic Review. Available from:
URL:whqlibdoc.who.int/hq/2010/WHO_
 IVB_10.01_eng.pdf

(73 ) Jacobsen KH, Wiersma ST. Hepatitis A  
 virus seroprevalence by age and world
 region, 1990 and 2005. Vaccine 2010; 28:
6653-6657

(74 ) K. H. Jacobsen and J. S. Koopman  
 Epidemiological Declining hepatitis
 A seroprevalence: a global review and
 analysis. Infect. 2004; 132, 1005–1022. f 2004



108

دور طب احلشود يف محاية وتعزيز صحة جتمعات الزائرين  يف الزيارة األربعينية  لإلمام احلسني)عليه السالم(

Cambridge UniversityPressDOI10.1017/
 S0950268804002857 Printed in the United

 Kingdom.

(75 ) Darwish AA, Nasrallah HA,Almousaw
 A. Hepatitis A in Kerbala: Eight Year

Epidemiological Study.2018,11)1(:3872-82

(76 ) Annual statistical Report of the Iraqi  
ministry of Health in 2016.

 عبد احلسني رزوقي، ياسني محيد عيال، دراسة تقويمية ( 77)
 ،احلسني لإلمام  االربعني  زيارة  أنموذج  ألبعاد 
جملد18  2015م،  االنسانية  للعلوم  القادسية  جملة 

العدد )1( ص361-347.

(78 ) Jaiswal S, Jain A, Naik G, Soni N  
 and Chitnis D. Viral hepatitis during
 pregnancy. Inter.J.Gynaecol. Obstet. 2001;

72)2(:103-8.

(79 ) Baiee HA. Application of district team  
 problem solving )DTPS( approach for
 solving the problem of viral hepatitis
 at a district level in Iraq. The 4th Iraqi
Gastroenterology conference Baghdad-
 Iraq 2002. Journal of Babylon University

2002.

(80 ) Baiee HA , Al- Kafaji A.Food and parasitic 
 diseases epidemics in Babylon Province.
 Babylon Provincial Council , The first

Prevention Conference , June,2008.:34-35.

(81 ) Majeed KA, Noomi BA. Investigation  
 of Carrier Persons of Salmonella Typhi
 in Cholelithias is Patients in Kirkuk
 Province. kirkuk university journal for

scientific studies.2018,13)2(:40-48.

(82 ) Farhan AA, Jebur MS. Identification  

 of salmonella typhi by serological and
 molecular tests isolated from blood  Diyala

Journal of Medicine.2018,14)2(:127-137.

(83 ) Ebrahim IM. Seasonal variation of typhoid 
 fever in Kirkuk city.Al-Tachani.2010
,23)5(:94-98.

(84 ) Abutiheen AK,Al-Tumma MA,Hinawa
 AA et al. Prevalence of Positive Widal
 Test among Healthy Personnel in
 Kerbala.Kerbala Journal of Medicine

;2015;8)2(:2265-71.

(85 ) Baiee HA, Alwash M. The Validity of
 Widal test in Mirjan teaching hospital
 Babylon Iraqi Journal. Comm. Med 1998,

11 )1(:3-7.

(86 ) Al-Ameri AMJ,AL-Araji EMH, Typhoid
 fever in Karbala Governorate, an
 epidemiological study. Kerbala J of

Medicine; 2012,5 )2(:1406-1412.

(87 ) Mohammed KG,Hasim SM, Mohammed
 SN. Diagnostic and Epidemiologic Study of
 Human Brucellosis at Al-Najaf province.
 Kufa Journal of Nursing Science.2016;

6)2(:56-61.

(88 ) Khalid II,Fadhil SJ. Investigation of
 Burcella spp. from Locally Produced
 Cheeses in Baquba city- Iraq . Diyala

Journal For Pure Science.12)4(:83-90.

(89 ) Baiee HA, Alwash M Clinico
 epidemiological study of Brucellosis in
Babylon province During the years 1994-
1997. Iraqi J. Comm. Med. 1999 ; 12 , 2.

(90 ) Al-Baa YJ. Epidemiology of Human
 Brucellosis among Populations in Iraq’s
 Provinces in 2015 , Journal of the Faculty
of Medicine.2017;50)2(:165-169.



109

أ. د. حسن علوان بيعي

(91 ) 84- Jaff D. Brucellosis in Iraqi Kurdistan:
 An overview. Journal of Entomology and
Zoology Studies. 2016; 4)4(: 1113-1115.

(92 ) Seleem MN, Boyle SM, Sriranganathan N.
 Brucellosis: A re-emerging zoonosis. Vet
Microbiol.2010; 140:392-398.

(93 ) Iqbal A, Usman M, Abubakar M. Mini
 Review: Current tick control strategies
 in Pakistan are possible environmental
 risks .Iraqi Journal of Veterinary
Science.2017;31)2(:81-86.

(94 )Ministry of Health CDC Section , 2018.

(95 )OL-Obaidi A. Editorial: CRIMEAN-
 CONGO HEMORRHAGIC FEVER IN
 THE MIDDLE EAST: HISTORY AND
 FACTS, IRAQI JOURNAL OF MEDICAL
SCIENCE.2018;16)2(:111-113.

(96 )Abu elis ES.Mohammad NA. Crimean-
 Congo Hemorrhagic Fever in Iraq During
 2010 .The Iraqi Journal of Veterinary
 Medicine. 2012;36)2(:99-103.

األنوار ( 97) بحار  1111هـ(،  )ت  املجليس  باقر  حممد 
حييى  حتقيق:  األطهار،  األئمة  أخبار  لدرر  اجلامعة 
للنرش،  الوفاء  مؤسسة  )بريوت،  ط2  العابدي، 

1983م(، املجلد1، ص246.
(98 ) Al-Bairmani H, Baiee HA, Epidemiology of

 human rabies deaths in Babylon Province,
 Five Years Descriptive Epidemiological
 Study , Journal of Global Pharma
Technology. 2017; 10)9( p 164- p169.

(99 ) Al-Bairmani H, Baiee HA, Epidemiologic
 features of dog bites in Babylon province
 during the years 2012-2016, Babylon
Medical Journal. 2017; 14)3(.

(100 ) Al-Bairmani H, Baiee HA. Knowledge.
 Attitudes and Practices of dog bite victims
 Attending the Emergency Department in

 Alhilla Teaching Hospital during the year
 2018. Journal of Babylon University;2017;
26)5(.

عال مهدي عبد عيل اهلنداوي، دراسة تأثري الزيارة ( 101)
يف  املعاجلة  الصحي  الرصف  مياه  عىل  األربعينية 
جامعة  جملة  املقدسة،  كربالء  حمافظة  حمطات  إحدى 

كربالء،2012م، 10)3(:8-1.
(102 ) Steve Palmer. Karbala Wastewater

 Treatment Plant Process Description,
 Bechtel International Systems, Inc. P.3,

)2004(.

(103 ) Lim SS, Vos T, Flaxman AD, Danaei
 G, Shibuya K, Adair-Rohani H et al. A
 comparative risk assessment of burden
 of disease and injury attributable to 67
 risk factors and risk factor clusters in 21
 regions, 1990-2010: a systematic analysis
 for the Global Burden of Disease Study

2010. Lancet 2012; 380)9859(:2224-2260.

(104 ) Baiee HA, Alwash M. Cigarette smoking
 and blood glucose. Iraqi J Comm Med

1999 ; 12 )2(.

(105 ) Baiee HA, Alwash M Clinico
 epidemiological study of Brucellosis in
Babylon province During the years 1994-
1997. Iraqi J. Comm. Med. 1999 ; 12 )2(.

(106 ) Baiee HA.Epidemiological features of
 cigarette smoking habit among Babylon
 university students during the academic
 year 2000-2001. Journal of Babylon
University 2001, Vol )6( No. 3 p: 787-795.

(107 ) ALgabban SI. Prevalence of Current
 Smoking among Students in University
 of Kerbala. Kerbala Journal of

Medicine.2009; 2)8(:645-62.

(108 ) Mozaffarian D, Fahimi S, Singh GM,



110

دور طب احلشود يف محاية وتعزيز صحة جتمعات الزائرين  يف الزيارة األربعينية  لإلمام احلسني)عليه السالم(

 Micha R, Khatibzadeh S, Engell RE,
 Lim S et al.; Global Burden of Diseases
 Nutrition and Chronic Diseases Expert
 Group. Global sodium consumption and
 death from cardiovascular causes. N Engl
Jأ Med.أ أ.624−34:(7)371;2014 doi:10.1056/

NEJMoa1304127.



111

كتابات  في  كربالء  اإلى  القادمين  الإيرانيين  الزوار  اأو�شاع     

الرحالة والم�شوؤولين الأجانب

االستاذ الدكتور 

عامد جاسم حسن املوسوي

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية - جامعة ذي قار

dr.amadgulf@gmail.com



112

أوضاع الزوار اإليرانيني القادمني إىل كربالء يف كتابات الرحالة واملسؤولني األجانب

الملخ�ض

أبناء  بعض  عن  فضاًل  الشيعة  لدى  واملهمة  الثابتة  والطقوس  الشعائر  من  كربالء  مدينة  اىل  الوصول  ُيَعدُّ 
االمام  مرقد  زيــارة  بقصد  وذلــك  أيضًا،  االخــرى  الديانات  اتباع  وبعض  االخــرى،  واملذاهب  الطوائف 
احلسني، األمر الذي جعله رمزًا لإلنسانية مجعاء، ولذا يقصده الزوار ليس من املدن العراقية فحسب بل 
من خمتلف بقاع العامل والسيام الدول االسالمية التي يكثر فيها أبناء الطائفة الشيعية، من هنا فقد سلط بحثنا 
الرحالة واملسؤولني االجانب(، وذلك  اىل كربالء يف كتابات  القادمني  االيرانيني  الزوار  الضوء عىل )أوضاع 
لكون بالد فارس )إيران( هي من أكرب الدول االسالمية التي أغلب شعبها هم من أتباع املذهب الشيعي وهلذا 

يقصد كربالء عدد كبري من الزوار عىل مدار العام ألغراض متعددة تم إيضاحها من خالل البحث. 

وترتكز األسباب التي تدفع اولئك الزوار للقدوم اىل كربالء ألغراض الزيارة أوالً، والسبب اآلخر هو لدفن 
املوتى عىل اعتبار أنَّ مدينة كربالء هي من املدن املقدسة، وتم التعرف عىل أوضاع الزوار من خالل كتابات 
الرحالة األجانب الذين وفدوا اىل العراق بمدد تأرخيية خمتلفة وقدموا معلومات تفصيلية من حيث األعداد 
التي تصل اىل كربالء والصعوبات التي كان يتعرض هلا اولئك الزوار أيضًا، فضاًل عن األسباب التي تدفعهم 
كتابات  خالل  من  الزوار  أوضاع  عىل  التعرف  البحث  حاول  كام  كربالء،  اىل  والوصول  الصعوبات  لتحمل 
املسؤولني األجانب بمختلف أعامهلم ومناصبهم، وأيضًا ما تناولته الوثائق الرسمية العثامنية لكوهنا كتبت من 
بني  السياسية  الظروف  انعكاسات  عىل  خالهلا  من  التعرف  تم  حيث  العثامنيني،  احلكوميني  املسؤولني  خالل 
الدولتني عىل أوضاع الزوار وكذلك املفاوضات التي كانت جتري بينهام وماهي االتفاقات التي ختص دخول 
الزوار، فضاًل عن ذلك تناول البحث بعض الكتابات التي كتبها بعض مسؤويل الدول االجنبية التي كان هلا 

نفوذ يف املنطقة.
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Abstract

Arriving to the holy city of Karbala is one of the most important rituals and rites of the 
Shiites, as well as some members of other sectors and some followers of other faiths who visit 
the Shrine of Imam Hussein (peace be upon him) from the various parts of the world, especially 
the Islamic countries, where the majority is the Shiite community. This research sheds light on 
the conditions of the Iranian visitors to Karbala as sited in the writings of travelers and foreign 
officials, since Persia (Iran) is one of the largest Islamic nations and a large number of visitors 
come to Karbala throughout the year for various purposes, which were explained through the 
research. The first reason is to visit the holy shrines and the other reason is to bury the dead 
as the city of Karbala is one of the holy cities. Their conditions were identified by reviewing 
the writings of foreign travelers who came to Iraq in various historical periods and provided 
detailed information in terms of numbers and the challenges experienced as well as the reasons 
that led them to endure the difficulties in their way to Karbala.

 The research also identifies the conditions of the visitors through the writings of foreign 
officials of various works and positions, as well as what the Ottoman official documents dealt 
with as they were written by the Ottoman government officials. The results of the political 
circumstances between the two countries were also recognized as well as the negotiations 
between them concerning the entry of visitors. Some of the writings written by officials of other 
foreign countries which had an influential power in the region were also reviewed.
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المقدمة

املقدسة  اإلسالمية  املدن  من  كربالء  مدينة  تعد 
 احلسني ــام  اإلم جسد  احتضنت  ألهنــا  وذلــك 
ليس  الــعــامل  أنــظــار  حمــط  ــك  ذل بسبب  وأصبحت 
بعدها حارضة إسالمية فحسب بل ارتبطت شهرهتا 
الذي  فيها   احلسني اإلمام  باستشهاد  وقدسيتها 
أصبح منارًا ييضء درب املظلومني يف العامل يقتدون 
حتقيق  سبيل  يف  تضحياته  مــن  وينهلون  بسريته 
أهدافهم، وأصبح الوصول اىل كربالء غاية ينشدها 
واملــرأة،  الرجل  والفقري،  الغني  والكبري،  الصغري 
العامل واجلاهل، امللوك واالمراء والبسطاء من الناس 
 احلسني ألن  والقوميات  االجناس  وبمختلف 
لالنسانية  هو  انــام  معينة،  فئة  عىل  حكرًا  يكن  مل 
اىل  القاصدون  يتحمل  األســاس  هذا  وعىل  مجعاء، 
الوصول  سبيل  يف  واملعاناة  الظروف  شتى  كربالء 
اىل مبتغاهم، ولذا يعد االيرانيون من اكثر الشعوب 
القادمة لزيارة االمام احلسني من بعد العراقيني، من 
هنا فقد سلطنا الضوء عليهم يف بحثنا املعنون )الزوار 
الرحالة  كتابات  يف  كربالء  اىل  القادمون  االيرانيون 
البحث عىل  يقترص  واملسؤولني االجانب(، وسوف 
تتبع األوصاف واملشاهدات واملالحظات التي دّوهنا 
الرحالة االجانب الذين زاروا العراق يف مدد تارخيية 
املسؤولني  كتابات  عىل  االعتامد  عن  فضاًل  خمتلفة، 
االجانب السيام الوثائق العثامنية،وتأيت امهية كتابات 
معارصة  لكوهنا  احلكوميني  واملسؤولني  الرحالة 
عن  كبرية  تفاصيل  أعطت  فأهنا  ثم  ومن  لألحداث 

األحداث التي وقعت خالل تلك املدة.

عليها هذه  يطلق  مل  إيران  أنَّ  اىل  االشارة  نود  كام 
التسمية إال يف عام 1935م، وكانت قبل ذلك تسمى 
ببالد فارس ولكن لشيوع التسمية يف الوقت احلارض 

تم استخدام مصطلح إيران بدالً من فارس. 

االول  تطرق  مبحثني،  البحث  موضوع  يتضمن 
اىل حماولة التعرف عىل أوضاع الزوار االيرانيني من 
اىل  قدموا  الذين  األجانب  الرحالة  كتابات  خالل 
العراق بدءًا من القرن السابع عرش وحتى هناية القرن 
بأوضاع  خاصة  معلومات  دّونــوا  إذ  عرش،  التاسع 
الزوار والظروف التي يمرون هبا أثناء رحالهتم، كام 
اهتم البعض اآلخر منهم بذكر أعداد اولئك الزوار، 
عملية  عىل  منهم  اآلخــر  البعض  تركيز  عن  فضاًل 
نقل املوتى من إيران اىل كربالء لغرض الدفن فيها، 
وعملية  الزوار  الولئك  أوصافًا  بعضهم  أعطى  كام 

مبيتهم واستقرارهم يف اخلانات. 

الــزوار  ألوضــاع  وصفًا  الثاين  املبحث  وتناول 
األجانب  املسؤولني  كتابات  خالل  من  االيرانيني 
الوثائق  تناولته  مــا  وكــذلــك  أعــامهلــم،  بمختلف 
الرسمية العثامنية لكوهنا كتبت من خالل املسؤولني 
التعرف من خالهلا عىل  اذ تم  العثامنيني،  احلكوميني 
عىل  الدولتني  بني  السياسية  االوضــاع  انعكاسات 
أوضاع الزوار وكذلك املفاوضات التي كانت جتري 
بينهام وماهي االتفاقات التي ختص الزوار االيرانيني، 
فضاًل عن ذلك تناول املبحث أيضًا بعض الكتابات 
التي كان  االجنبية  الدول  كتبها بعض مسؤويل  التي 

هلا نفوذ يف املنطقة كالربيطاين لوريمر وغريه.
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المبحث الأول: 

اأو�شاع الزوار الإيرانيين القادمين الى 

كربالء في كتابات الرحالة 

كربالء  مدينة  هبا  متتعت  التي  الدينية  املكانة  إن 
بوجود مرقد اإلمام احلسني أدت اىل أن يقصدها 
وكانت  العامل،  بقاع  خمتلف  من  الــزوار  من  العديد 
التي  الدول  أبرز  إحدى  سابقًا(  فارس  )بالد  إيران 
بالرغم  كربالء  اىل  سنويًا  الــزوار  آالف  منها  يتدفق 
من الظروف الصعبة التي كانوا يتعرضون هلا خالل 

رحلتهم.

الــزوار  أحــوال  عن  حتدث  من  أقــدم  إن  الواقع 
احلديث  العرص  يف  كربالء  اىل  القادمني  االيرانيني 
1605م  عام  تيخريا)1(  بيدرو  الربتغايل  الرحالة  هو 
متجهًا  منها  خروجه  وعند  النجف  مدينة  زار  الذي 
عند  السيام  ــزوار  ال ــوال  أح عن  حتــدث  كربالء  اىل 
بني  موجودة  كانت  التي  اخلانات  يف  هلم  مشاهدته 
سواء  املسافرون  فيها  ينزل  والتي  وكربالء  النجف 
أو  كالتجارة  اخرى  أغراض  لدهيم  الذين  أو  الزوار 
ما شابه ذلك، إذ قال »ان بعض اخلانات تأخذ اجورًا 
فيها والبعض اآلخر جمانية يف سبيل اهلل  عىل االقامة 
بنوها  امليسورين-  املسلمني  أي   - املحمديني  ألن 

لتلك الغاية«)2(.

إذ  تيخريا،  ذكره  ما  عىل  التعليق  من  البد  وهنا 
اىل  القادمني  ــزوار  ال سكن  عن  وصفًا  لنا  قدم  إنه 
قام  جمانية  خانات  وجــود  أوضــح  أنه  كام  كربالء، 
يقصد  بأنه  ونعتقد  باملحمديني  أسامهم  َمْن  ببنائها 

هبم االشخاص املحبني آلل البيت الذين لدهيم 
إمكانيات مادية، فيجعلون تلك اخلانات وقفًا جمانية 

.ملبيت واسرتاحة زوار أيب عبد اهلل احلسني

الرحالة  العراق  وصــل  عرش  الثامن  القرن  يف 
وحتدث   1765 عام  نيبور)3(  كارستن  الدانامركي 
عن أوضاع الزوار قائاًل »وقد كنت هناك عند شهر 
رجب بالضبط حيث مئات الزوار يتوافدون اىل هناك 
ليقضوا ليلة كاملة بجانب رضيح االمام احلسني وبام 
أهنم ال يملكون تقوياًم مطبوعًا لذا فأهنم عىل األغلب 
ليسوا عىل بينة من أيام احتفاالهتم عىل وجه الضبط 
ييقصد   - اجلامع  يف  ليلتني  يميض  أكثرهم  فأن  لذا 
رضيح االمام احلسني- ليطمئن اىل عدم فوات 

الوقت املرهون«)4(.

فضاًل عن ذلك فقد أشار نيبور يف رحلته اىل أعداد 
الزوار الذين يتوافدون لزيارة العتبات املقدسة ومن 
 5000 يقارب  ما  »وهناك  بالقول  كربالء  ضمنها 
عيل  االمام  مرقدي  لزيارة  يفدون  سنويًا  زائر  آالف 
معينة  أيام  مراسمهم  ألداء  وليس  احلسني،  واالمام 
الشيعة  أنَّ  غري  مكة  اىل  احلجاج  مع  احلال  هي  كام 
معينة  أشهر  يف  استجابة  أكثر  دعاءهم  أن  يعتقدون 
رجب  من  والعرشين  السابع  ينتخبون  لذلك  وهم 
أيام«)5(.   كأنسب  حمرم  من  والعارش  رمضان  وشهر 
توافد  عملية  أن  األوىل  نقطتني  ذلك  من  ويستدل 
مستمرة  عملية  هي  احلسني  االمام  مرقد  اىل  الزوار 
أيامًا  هنالك  إن  تأكيده  من  بالرغم  العام  مدار  عىل 
أشهر  الزيارة السيام يف  فيها  يفضل  أو خاصة  مهمة 
إن  القول  يمكن  كذلك  ــرم،  وحم ورمضان  رجــب 
العتبات  اىل  الزوار  فيها  يتوافد  ُاخرى  أيامًا  هنالك 
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ذكرى  يف  وكذلك  الغدير  عيد  يف  ومنها  املقدسة 
األخرى  والنقطة   ،ووالداهتم اآلئمة  وفيات 
التي أشار إليها هي تأكيده عىل االعتقاد الذي يؤمن 
به الزوار بخصوص تقبل الدعاء عند تلك األماكن 
الزوار  يدفع  ما  وهذا  املطهرة  واألرضحــة  املقدسة 
والسيام اإليرانيني أن يقطعوا مسافات بعيدة يف سبيل 

حتقيق غاياهتم.

يتعرضون  الزوار  أنَّ  نيبور  أكد  الوقت نفسه  ويف 
كربالء  ــادرت  غ »عندما  قــال  إذ  مضايقات  لعدة 
بغداد  من  قادمني  ُاناسًا  صادفت  بغداد  اىل  متوجها 
محاية  منهم  يفرتض  الذين  الباشا  خيالة  هنبهم  وقد 
أن  املسافرين  هؤالء  عىل  فكان  الطريق،  يف  األمن 
يسّلموا كل ماله قيمة مما بمعيتهم ومل تستثن بنادقهم 
أيضًا وقد ُاطلق رساحهم بعد ذلك«)6(، وهذا يعني 
عمليات  اىل  االحيان  بعض  يتعرضون يف  الزوار  إن 
من  بايعاز  وربام  االشخاص  بعض  هبا  يقوم  تسليب 
الوالة العثامنيني الذين قد حتملهم االسباب الطائفية 

يف أعامهلم تلك.

الفرنيس  الــرحــالــة  أشـــار  ذلـــك،  جــانــب  واىل 
دوبريه)7( يف رحلته اىل الزوار االيرانيني بالقول ))إن 
الكاظم  وموسى  سامراء  يف  األربعة  األئمة  أرضحة 
الشيعة  أبناء  من  بالغ  باحرتام  حتظى  واحلسني  وعيل 
قدومهم  ويعد  الفرس،  من  كبرية  أعــدادًا  وجتتذب 
جيدة  مالية  بحالة  يتمتعون  الذين  وأنَّ  للزيارة  هنا 
املدن  تلك  اىل  موهتم  بعد  جثثهم  تنقل  بأن  يوصون 

وقد حُيملون من أقىص بالد فارس(()8(. 

))إن  دوبريه  ذكر  ــزوار  ال اولئك  أحــوال  وعن 

باالقتصاد  يلتزمون  للزيارة  يسافرون  عندما  الزوار 
املال  معهم  حيملون  االحــوال  كل  يف  لكنهم  الكيّل 
الصنع  أوربية  حاجيات  لرشاء  أو  ملرصوفهم  الالزم 

لكي يبيعوهنا يف بالدهم عند عودهتم(()9(. 

ومن جانب آخر أشار دوبريه اىل أن أعداد الزوار 
املقدسة  العتبات  القادمني لزيارة  االيرانيني وغريهم 
يبلغ 15-20 ألف زائر سنويًا وأن الزائر يطلق عىل 

نفسه لقب كربالئي)10(.

1799م  عام  كربالء  أوليفيه  الرحالة  زار  عندما 
املدينة  ))ليس مشهد عيل  قائاًل  الزوار  ذكر عن  فأنه 
الوحيدة التي يقصدها الزوار للحج، إذ أهنم يقصدون 
يوجد  حيث  احلسني  اإلمام  أو  احلسني  مشهد  أيضًا 
قرب احلسني بن عيل الذي قتل مع عدد كبري من أقاربه 
وأصحابه يف واقعة كربالء(()11( وهنا إشارة واضحة 
اىل مشاهدة اوليفيه للزوار الذين كانوا يأتون لزيارة 
مرقد االمام احلسني ويبدو أنَّ الرحالة خيلط بني 
مفهومي الزيارة واحلج وهنا أطلق عىل الزوار لقب 
األماكن  أو  االرضحة  زيارة  أن  العتقاده  وربام  حج 

املقدسة يطلق عليه باحلج.

القرن  بداية  يف  كربالء  زاروا  الذين  الرحالة  من 
التاسع عرش أبو طالب خان)12( وحتديدًا عام 1803م 
اىل  وصوله  إنَّ  السيام  الزوار  أوضاع  عن  حتدث  إذ 
تعرض  عىل  أشهر  عدة  مرور  مع  تزامن  قد  كربالء 
وبالتايل  الوهايب)13(  اهلجوم  اىل  احلسني  االمام  مرقد 
فإنه نقل عدة أوصاف عن أحوال الزوار حيث أشار 
قبل  من  إليها  يتعرضون  التي  املضايقات  اىل  أوالً 
أشياء،  ما عندهم من  الزوار  يسلبون  الذين  االتراك 
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عبورهم  عند  الزوار  معاناة  اىل  إشارته  اىل  باالضافة 
األهنار التي تصادفهم يف الطريق حتى أهنم يضطرون 
يف بعض االحيان لالنتظار عدة ساعات عىل ضفاف 
التي  الكبرية  املأساة  اىل  إشارته  وكذلك  االهنار)14(، 
اهلجوم  إثر  االمام احلسني وزائروه  هلا مرقد  تعرض 
الوهايب بالقول ))وقد قتل الوهابيون يف الوقت الذي 
عرشة  وجرحوا  إنسان  آالف  مخسة  املدينة  يف  لبثوه 
الذهب والفضة واالشياء  آالف آخرين وقد أخذوا 
احلــادث  ــذا  وه وجــدوهــا،  التي  الثمينة  االخــرى 
وال  غريه  عن  الناس  يتكلم  فال  حداثته  عىل  اليزال 
يتحدثون بام سواه من احلوادث وحكاية تلك القسوة 
أقفافًا(()15(  رأيس  شعر  أقفت  الوهابية  والوحشية 
وهذا يعني إن من بني من قتل يف تلك احلادثة عددًا 
من الزوار االيرانيني الذين كانوا متواجدين هناك يف 

ذلك اليوم.

أنَّ  الرحالة لوي جاك روسو  بنيَّ  يف عام 1808 
املحلية  القوافل  عن  ختتلف  االيرانية  الزوار  قوافل 
التي تذهب اىل الزيارة إذ أن القوافل االيرانية يف كثري 
من األحيان تقوم بالسري لياًل وهذا ما يعرضها خلطر 
عمليات السلب والنهب من األتراك وهي يف طريقها 

اىل كربالء)16(.

 وهنا نعتقد إن الزوار االيرانيني يستخدمون هذه 
الطريقة وذلك لالستفادة من الوقت عىل اعتبار اهنم 
استغالل  عليهم  ثم  ومن  بعيدة  مناطق  من  يأتون 
الوقت بشكل صحيح، لكن تلك الطريقة يف سريهم 

قد جعلتهم عرضة للمخاطر. 

فريزر  بييل  جيمس  الرحالة  أكد  ذاته  الشأن  ويف 

تلك العمليات بقوله » أن الزوار االيرانيني تعرضوا 
يــروا  أن  دون  ومــن  الــعــري  حــد  اىل  التسليب  اىل 
بسبب  احلالة  تلك  فريزر  وعلل   « بأعينهم  العتبات 
بتأمني األمن  اهتاممها  العثامنية وعدم  الدولة  ضعف 
التي تدل  احلقائق  قال ))ومن  إذ  املقدسة  املناطق  يف 
عىل ضعف احلكومة الرتكية التام يف هذه الوالية إن 
مجيع العتبات التي هلا قدسية خاصة تقريبًا قد جعلت 

مالذًا لرش الناس يف املجتمع وأكثرهم تفاهة(()17(.

صادف  ربــام  الرحالة  أن  القول  من  البــد  وهنا 
ال  ذلك  ولكن  كربالء  اىل  جميئه  عند  االمــور  تلك 
أرّش  فيها  املقدسة  املــدن  تلك  إن  بالرضورة  يعني 
الناس، واحلقيقة ربام يكون هنالك بضعة أشخاص 
مدينة  أي  منه  ختلو  تكاد  ال  الذي  االمر  اولئك  من 
الزوار  متنع  مل  االمور  تلك  فإن  ذلك  ومع  العامل،  يف 
إليه  أشار  ما  وهذا  كربالء  اىل  القدوم  من  االيرانيني 
زار  الذي  بيكنغهام)18(  جيمس  الربيطاين  الرحالة 
العراق عام 1816 السيام أثناء عودته من مدينة بابل 
صادفنا  بغداد  من  اقرتبنا  ))وكلام  قال  بغداد  اىل 
احلسني  اإلمــام  اىل  متجهني  اإليرانيني  من  قافلة 

للزيارة(()19(.

اىل  تتعرض  تكن  مل  الـــزوار  قوافل  إن  الــواقــع 
أحيان  يف  تتعرض  بل  فحسب  التسليب  عمليات 
اخرى اىل األمراض واألوبئة التي حتصل يف العراق، 
قافلة خرجت من  أثناء رحلته اىل أن  إذ أشار فريزر 
وهي  املقدسة  للعتبات  زيارهتا  أهنت  أن  بعد  بغداد 
مؤلفة من ألفي شخص، فحملت الوباء معها وأدى 
ذلك اىل موت نصفهم يف الطريق، فكانت هذه القافلة 
به من ستني اىل سبعني جثة  تنزل  ترتك يف كل منزل 
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ملقاة عىل االرض، كام كان عدد غري يسري يموت يف 
أثناء املسري عىل ظهور اخليل والبغال أو يقع من فوقها 
الطريق)20(.  حينام يمرض فيرتك ليموت عىل قارعة 
واحلقيقة يمكن القول أنَّ فريزر مل يكن منصفًا بحق 
االشخاص  مع  تعاملهم  يف  والسيام  الــزوار  قوافل 
الذين يمرضون أو يموتون أثناء الرحلة، إذ ال يعقل 
أن يرتك اولئك عىل الطريق بدون أن يتم دفنهم لكون 
تقتيض  التي  االسالمية  للرشيعة  خمالف  االمر  ذلك 
اولئك  إن  معلوم  هو  وفاته وكام  بعد  الشخص  دفن 
الرشيعة  تطبيق  عليهم  ثم  ومن  مسلمني  هم  الزوار 

االسالمية جتاه الشخص الذي يموت.

كانوا  االيــرانــيــني  ــزوار  الـ أن  فيه  شــك  ال  وممــا 
يتعرضون اىل أشكال متعددة من املضايقات والسيام 
موظفو  يامرسها  التي  واالبتزاز  التسليب  عمليات 
فليكس  الرحالة جيمس  إليه  أشار  ما  اجلامرك وهذا 
املوظفني  االيرانيون من  الزوار  »يعاين  بالقول  جونز 
ذلك  وكل  املقدسة  العتبات  يزورون  عندما  األتراك 
مرور  منع  قانون  اىل  اللجوء  اىل  بالسلطات  يدفع 

الرحالت اإليرانية«)21(.

الزوار  توافد  استمر  الظروف  تلك  من  وبالرغم 
االيرانيني اىل كربالء إذ أن الرحالة الرويس جرييكوف 
هذا  ))يف  قال   1849 عام  كربالء  مدينة  زار  الذي 
العام مرَّ زوار يبلغ عددهم ثالثني ألف شخٍص عن 
االعتيادية  االحــوال  ويف  كربالء،  اىل  بغداد  طريق 
ألف  عرشين  حوايل  الواحدة  السنة  يف  عددهم  يبلغ 
شخص وينقلون يف الغالب جثث موتاهم اىل كربالء 
تستقبلها  التي  التوابيت  عدد  ويبلغ  الشتاء  فصل  يف 
كربالء مخسة آالف وأحيانا تصل اىل عرشة آالف يف 

السنة الواحدة،وثمن النقل يبلغ قرانا)22( واحدا عن 
مخسة توابيت وهي رضيبة املرور(()23(.

ومع ذلك أشار خورشيد باشا)24( اىل أعداد الزوار 
القادمني اىل العراق وأوضاعهم حيث ذكر أن السنة 
زائر  بني   )52969( يقارب  ما  فيها  يعرب  الواحدة 
وتاجر، كام أنه أضاف ))يقوم الزوار والتجار بحمل 
للحيوانات  أيام وكذا طعام  لعدة  يكفيهم  طعام هلم 
اية  يف  الدخول  لعدم  وذلك  معهم  التي  ــدواب  وال
تعامالت جتارية مع رعايا الدولة العلية يف خانقني أو 
الزوار  ويقوم  بغداد،  حتى  هبا  يمّرون  التي  األماكن 
شاهبه  وما  احلرير  مثل  الثمينة  األشياء  بعض  برشاء 
حيملوهنا  التي  اجلنازات  توابيت  أرضية  يف  وخيفونه 
يدفعوا عليها رسومًا مجركية، كام خيفون يف  حتى ال 
التوابيت التي معهم الفاكهة والتي جيلبوهنا لبيعها يف 
بغداد أو توزيعها كهدايا عىل أحبائهم((، فضاًل عن 
توافد  أوقــات  عن  باشا  خورشيد  حتدث  فقد  ذلك 
الزوار قائاًل ))وبالرغم من أنَّ مرور الزوار والتجار 
العام،  ــوال  ط ينقطع  ال  الطريق  هــذا  من  العجم 
يف  ملحوظًا  ارتفاعًا  تشهد  التي  املواسم  أكثر  فأن 
اليوم الذي  مرورهم هو شهر ذي احلجة خاصة يف 
صعد فيه النبي املنرب يف حجة الوداع قبيل وفاته 
فعيل  مــواله  كنت  )من  املشهورة  خطبته  وخطب 
مواله( إىل آخرها، وكذا يوم توىل عيل اخلالفة، 
من  للعارش  املوافق   احلسني استشهاد  ويــوم 
شهر حمرم، حيث يكثر توافدهم اىل العتبات العالية 
أنَّ عدد  القريبة منها، حتى  االيام  أو  االيام  يف تلك 
اىل  يصل  الشهرين  هذين  غضون  يف  منهم  الــزوار 

مخسني ألف زائر(()25(. 
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وخالل رحلة جون أرش اىل العراق عام 1864م 
القادمني اىل  فإنه تطرق اىل أوضاع الزوار اإليرانيني 
الكاظمية  اىل  الدخول  قبل  ))شاهدنا  قائاًل  كربالء 
من  ــدادًا  اع تنقل  كانت  الكبرية  القفف  من  عّبارة 
حمّملة  وهي  اليمنى  اىل  اليرسى  الضفة  من  البغال 
باجلنائز املنقولة من إيران بقصد الدفن يف كربالء أو 
مشهد االمام احلسني وكان كل حيوان حيمل جنازتني 
سوى  اجلنائز  تكن  ومل  جنائز،  ست  حيمل  وبعضها 
صناديق طويلة مصنوعة من اللوح اخلفيف ومغطاة 
يف  تنقل  التي  اجلثث  عىل  داخلها  يف  وحتتوي  باللباد 
العادة بعد أن تكون قد دفنت يف االرض ملدة سنة أو 

سنتني(()26(.

أما بالنسبة اىل الرحالة جلان الذي زار العراق عام 
1866 وبالرغم من أنه مل يُزر كربالء لكنه عندما كان 
يف بغداد الحظ قوافل الزوار املتجهة اىل كربالء السيام 
التي حتمل املوتى إذ قال ))الحظت اجلثث يف طريقها 
املسلمون،  التي يقدسها  املقدسة  اىل كربالء األرض 
ففي تلك البقعة استشهد رجالن عظيامن يف اإلسالم 
خاصة  املسلمني  بعض  ويفضل  واحلسني،  عيل  مها 
جثث  فرتسل  االرض  هذه  يف  الدفن  منهم  األغنياء 
موتاهم من أبعد املناطق اليها، فليس من املستغرب 
الفرات  اىل  بغداد  من  الطريق  طول  عىل  ترى  أن 
اجلثث  لنقل  خاصة  بأقفاص  حمّملة  وبغاالً  مجاالً 

املسجاة عىل فراش من األغصان واألوراق(()27(.

العراق  وصلوا  الذين  اآلخرين  الرحالة  ومن 
وأعطوا أوصافا دقيقة عن أوضاع الزوار االيرانيني، 
املدن  بعض  يف  جتواله  وأثناء  لوكر)28(،  األمريكي 
صادف  أنه  حيث  املقدسة  املدن  بني  السيام  العراقية 

احلمالت أو القوافل االيرانية القادمة اىل زيارة كربالء 
البغال  من  الكبرية  ــداد  ))األع قائاًل  عنها  ــدث  وحتَّ
وهو  اهلودج-   - التخرتوان  من  والعديد  الباحة  يف 
والعجزة،  للسيدات  حممول  سفر  كريس  عن  عبارة 
واالجراس الكبرية املربوطة اىل الكريس والتي تشبه 
السميكة  العظام  ذات  الوحشية  واخليول  األجاص، 
والرقبة القصرية التي ترصخ وترفس ويعض بعضها 
املميزة  واللجامات  والــرسوج  متييز،  دون  بعضًا 
الناعسني  البغال  سائقي  لبعض  الطنان  والصوت 
مرعبة  وشتائم  لعنات  غريب  بلسان  يقولون  وهم 
هؤالء  من  األكرب  القسم  وأن  املزعجة  اخليول  عىل 
املسافرين كانوا من الفرس ترافقهم العديد من فتيات 
اىل  مقدسة  رحلة  يف  ذاهبني  وكانوا  اللطيف  اجلنس 
كربالء أو مسجد احلسني وهي مّكة الفرس للذين ال 

يستطيع منهم الذهاب اىل مكة احلقيقية(()29(. 

تلك  اثناء  كانوا  املسافرين  اولئك  أن  والظاهر 
االماكن  بعض  يف  واملبيت  للراحة  يتوقفون  الرحلة 
عنها  حتّدث  والتي  ب)اخلانات(  عليها  يطلق  التي 
لوكر يف رحلته إذ قال ))هنالك خان طيبة الذي يكون 
اىل  فضولنا  ودفعنا  وكربالء  احللة  بني  طرق  مفرتق 
التأكد من صحة اعتقادنا بأن معظم نزالء اخلان كانوا 
السطح،  اىل  السالمل والصعود  تسلق  اىل  الفرس  من 
وعرفنا جيدًا أننا سنجدهم كلهم أو معظمهم يغطون 
وجدناه  السطح  اىل  وصلنا  وعندما  عميق،  نوم  يف 
مشغوال بأكثر من مئتي شخص من الذكور واالناث 
حصائرهم  أو  سجاداهتم  أو  فراشهم  عىل  يتمددون 
رسوجهم،  عىل  والبعض  عباءاهتم  عىل  وبعضهم 
ثالثة  باستثناء  مجيعًا  بالنوم  يغطون  أهنم  جليًا  وظهر 
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املسافرين  بأن  ذلك  من  ويتضح  نوبيني(()30(  عبيد 
فأهنم  ولذا  الطريق  يف  خماطر  بوجود  يشعرون  كانوا 
مستيقظني  االفــراد  بعض  يرتكون  ينامون  عندما 
وهذا  هتددها  قد  التي  األخطار  من  القافلة  حلراسة 
تلك  ترافق  التي  التنظيم  عملية  عن  انطباعًا  يعطي 

القوافل. 

ما  غالبًا  الرحالة  أن  إليه  االشـــارة  جتــدر  وممــا 
املواقف  كل  عن  دقيقة  تفاصيل  يعطوا  أن  حياولون 
لوكر  بأن  نرى  ولذا  يواجهوهنا  التي  واملشاهدات 
ــزوار  ال عن  األمهية  غاية  يف  أوصــافــًا  لنا  نقل  قد 
الطرف  من  األكرب  اجلزء  ))أما  قال  حيث  اإليرانيني 
بدا  نائمني  بأناس  مغطى  كان  فقد  للسطح  اآلخــر 
تعدادهم  وكــان  فارسية  جنسية  من  أهنم  واضحًا 
البنية  قوية  أجسادهم  إن  األقــل،  عىل  شخص  مئة 
وشعرهم األسود الداكن وحلاهم وشوارهبم الالمعة 
قبعاهتم  باحلناء،  املطلية  وأظافرهم  أيدهيم  وراحات 
الطويلة التي تشبه قالب السكر واملصنوعة من جلد 
اخلراف، أثواهبم املحبوكة جيدًا، رساويلهم الواسعة 
وجوارهبم امللونة، أحذيتهم غريبة الشكل املصنوعة 
املعروفة  املستقيمة  القصرية  سيوفهم  القنب،  من 
الطويلة  السبطانة  ذات  مسدساهتم  احلدين،  بذات 
احلــادة  املعقوفة  العريضة  خناجرهم  والرفيعة، 
مة برتف الذهب والفضة، كل ذلك كان كفياًل  واملطعَّ

بكشف هويتهم مبارشة(()31(.

إضافة اىل ذلك، أشار لوكر اىل أن هنالك تنظيم 
النساء  يتم عزل  الزوار يف اخلان حيث  استقرار  عند 
األمتعة  من  حاجز  هنالك  ))كان  قائاًل  الرجال  عن 
الطبخ  وأدوات  واخلــيــام  واألرسجـــة  والصناديق 

يفصلهم عن نسائهم وأطفاهلم الذين كانوا ال يقلون 
حيتلونه  الــذي  الفراغ  حسب  وذلــك  اخلمسني  عن 
احلاجز  ذلــك  يف  املــوجــودة  الفجوات  خــالل  مــن 
املؤقت((، فضاًل عن ذلك أورد لوكر وصفًا للنساء 
يف تلك القافلة بالقول ))استطعنا رؤية بعض النسوة 
بيضاء  بمالءات  وجوههنَّ  يغطني  الاليت  النائامت 
استثناء  دون  الفارسيات  النساء  مجيع  وأن  إسالمية 
حمتَّم عليهن وبشكل صارم عدم السامح ألي شخص 
حد  اىل  متحفظات  واهنن  مالحمهن،  برؤية  غريب 
الباقيات((،  الرشقيات  النساء  مجيع  من  أكثر  بعيد 
كذلك أضاف أنه أراد أن يتعرف عىل مالمح النساء 
فأنه  ذلك  حــاول  ولو  يستطع  مل  لكنه  الفارسيات 
سوف يتعرض ملشكلة حيث قال ))إنني أعرف متامًا 
وخاصة  الفرس  عند  املتعصبة  االنتقامية  الشخصية 
تعرضن لإلهانة من  قد  نساءهم  أن  يتخيلون  عندما 

قبل الكفرة(()32(.

إن تلك القوافل التي كانت تأيت بالزوار اإليرانيني 
دفنهم  لغرض  املوتى  من  العديد  معها  جتلب  كانت 
قائاًل  عنه  وحتدث  لوكر  شاهده  ما  وهذا  كربالء  يف 
املربوط  الصلب  للنعش  الطويلة  الرحلة  ))بسبب 
ما  متتد  والتي  اجلمل  أو  البغل  أو  احلصان  ظهر  عىل 
بني الشهر اىل ثالثة أشهر فإن اجلزء االكرب من هذه 
احلمولة البرشية املروعة يتحطم اىل قطع بكل معنى 
وأضاف  كربالء((  اىل  القافلة  وصول  قبل  الكلمة 
))ذات مرة بينام كنت امتطي حصاين عائدًا اىل بغداد 
عندما  السيئ  احلظ  صادفني  األصدقاء  بعض  مع 
رأيت إحدى تلك القوافل اجلنائزية التي تفوح منها 
تكون  أن  املفروض  من  أنه  رغم  جدًا  كرهية  روائح 
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جدًا  رهيبة  كانت  الرائحة  لكن  حمنطة  كلها  اجلثث 
عن  أما  علينا(()33(،  مغشيًا  نسقط  كدنا  أننا  حتى 
أنَّ  املؤكد  ))من  عنهم  فذكر  اجلثث  لتلك  املرافقني 
سائقي البغال الفرس ال يتمتعون بحاسة شم قوية، 
إذ اهنم كانوا يتأرجحون وسط هذا اجلو املقزز طوال 
الطريق، وقد بدا جليًا أهنم مرتاحون اىل أبعد احلدود، 
يدندنون اغنياهتم املضجرة او يدخنون غاليينهم، ال 
بل وأكثر من ذلك فقد رأيت أحدهم يتناول فطوره 
املؤلف من اخلبز والتمر يف أحضان رائحة املقابر تلك 
وبشهية مفتوحة كتلك املوجودة عند أي شاب متأنق 
فيغث  فندق  يف  فاخر  عشاء  بتناول  االستمتاع  يريد 

افينيو يف نيويورك(()34(.

وهنا يالحظ بأن لوكر قد أعطى أوصافًا متعددة 
وشاملة عن ما يواجهه الزوار أثناء سفرهم وتوجههم 
الذين  االشخاص  عن  وكذلك  املقدسة  كربالء  اىل 
يقومون بنقل املوتى لكنه ربام يكون قد بالغ كثريًا يف 
عملية انبعاث الروائح من تلك اجلثث وعملية تناول 
الطعام من قبل االشخاص املرافقني لتلك اجلثث، إذ 
أنَّ الرحالة مل يدرك أن اولئك االشخاص قد تعودوا 
طبيعية  تكون  االمور  فأن  وبالتايل  اجلثث  نقل  عىل 
بالنسبة هلم والبد هلم من األكل والرشب وإال كيف 

حيافظون عىل حياهتم طوال تلك الرحلة الشاقة. 

الزوار  عن  حتدثوا  الذين  اآلخرين  الرحالة  من 
رحلته  أثناء  شاهد  الذي  كاوبر  هنري  االيرانيني، 
من  القادمني  باحلجاج  أسامهم  الذين  الزوار  حشود 
بالد فارس اىل كربالء وبقية املدن املقدسة يف العراق، 
ً))للعجم  حيث نقل هنري عن أوضاع الزوار قائال 
شكل بدائي وخصل شعر متشابكة وتراهم ينزعون 

طواقيهم السوداء والبيضاء عندما يأتون جمهدين اىل 
اخلان وهم جيرون بغاهلم املنهكة التي حتمل الكاجوية 
أمتعة  الثقيل عىل ظهورها أو سلَّتني كبريتني حتويان 
املعيشة، ويتألف الكاجوية من صندوقني فوقهام أطار 
س ذو ستائر ويستندان بعد ربطهام معًا عىل طريف  مقوَّ
رسج كبري، رأيت يف داخل أحدمها رجاًل وطفاًل يف 
طرف وامرأة وطفاًل يف اجلانب االخر وهو محل ثقيل 
النساء  ))جتلس  قائاًل  وأضاف  واحد((  حيوان  عىل 
رسج  فوق  بيضاء  وبراقع  زرقاء  ورساويل  بمالبس 
وُهنَّ  حلظة،  أية  يف  سيقع  ختاله  بــاٍل  كحصري  كبري 
وإن  احلجاج،  مجاهري  من  به  البأس  جــزءًا  يشكلَن 
تغوص  التي  واحلمري  بأجراسها  تصلصل  البغال 
املتهّدلة  بأشكاهلا  الطبخ  القدور وأواين  بالكامل بني 
من وعثاء السفر، ومجيع الناس واحليوانات يسحبها 
العامل  أصقاع  أقىص  من  الديني  املعتقد  مغناطيس 
مشهد  بوابات  عند  رائع  بشكل  لالجتامع  الرشقي 

احلسني أو مشهد عيل(()35(.

ث عن وضع اخلان  وعند وصوله اىل املسّيب حتدَّ
))كان  قائاًل  اإليرانيني  ــزوار  ال أوضــاع  عن  فضاًل 
من  العديد  فهنالك  الغالب،  هو  العجمي  العنرص 
الشعر  خصل  من  البدائي  بمنظرهم  األشخاص 
السوداء املتشابكة اىل املعاطف الزرقاء التي تصل اىل 
وأضاف  الطويلة((  واالحذية  اجلواريب  اىل  ركبهم 
يرتدون  العجم  من  مجاعة  مؤخرًا  وصلت  ))لقد 
فرو احلمالن وربام كانوا من  املصنوعة من  القبعات 
الفارسية،  احلكومة  يف  العالية  املناصب  أصحاب 
خمضبة  بلحى  رجــال  مشاهدة  الغريب  من  وليس 
بالكامل،  لتلوينها  او  الشيب  إلخفاء  القاين  باألمحر 



122

أوضاع الزوار اإليرانيني القادمني إىل كربالء يف كتابات الرحالة واملسؤولني األجانب

كل  داخل  ويف  الكاجوية  من  زوج  أيضًا  هناك  كان 
عندما  بعد  فيام  تبني  الزرقاء  الرصر  من  زوج  منهام 
ترجلن إهننَّ سيدات عجميات يرتدين الرساويل أو 

احلجاب األبيض(()36(.

وأعطى كاوبر معلومات عن أعداد الزوار وجلب 
املوتى لدفنهم يف كربالء إذ قال ))تصل أعداد احلجاج 
بالد  من  أغلبهم  حاج  ألف  املئتي  حوايل  اىل  سنويًا 
))وألن  فقال  املوتى  دفن  اىل  بالنسبة  أما  فــارس((، 
الدفن يف كربالء املقدسة يضمن هلم دخول اجلنة فإن 
مئات من اجلثامني جتلب كل سنة عن طريق القوافل 
زياريت  البقعة، وخالل  دفنها يف هذه  ليتم  السفن  أو 
تلك  من  العديد  شاهدت  كربالء  اىل  وإيابًا  ذهابًا 
املصنوعة  املخلعة  التوابيت  جتلب  حيث  األحداث، 
مئات  تبلغ  بعيدة  مسافات  من  الشجر  أغصان  من 
األميال اىل هذا املكان وأحيانًا تكون اجلثث قد دفنت 
اجور  دفع  إمكانية  عدم  بسبب  نقلها  وتأخر  بالفعل 
الدفن ألهنا باهضة يف كربالء، لذلك ال تكون بحالة 
جافة  وأحيانًا  متعفنة  تكون  فأحيانًا  جيدة،  صحية 

وذلك حسب حالة الطقس وتاريخ الوفاة(()37(.

املقدسة  العتبات  عىل  يتدفقون  الذين  الزوار  إن 
بقايا موتاهم ويدفنوهنم يف  العراق جيلبون معهم  يف 
اجلثث  وهذه  الشهداء،  بدماء  خ  املضمَّ كربالء  ثرى 
االبل  ظهور  من  متدلية  تشاهد  باللباد  تلف  التي 
بمجموعات من أربع جثث أو مخس جثث وبالرغم 
من العادة فأن الزيارة اىل كربالء جتمع بني متع النزهة 
من  خالية  املدينة  كانت  وملــا  العبادة،  ومتطلبات 
خالل  يؤّجرون  الذكور  الزوار  معظم  فأن  الفنادق 
من  معهم  بام  ويفرشوهنا  خالية  دارًا  الزيارة  موسم 

فرش وسجاد )38(.

ومــن االمـــور االخـــرى التي ذكــرهــا كــاوبــر يف 
اىل كربالء  أثناء رحلتهم  اإليرانني  للزوار  مشاهداته 
فأهنم يقومون بعقد املجالس احلسينية حيث قال ))يف 
احلسني،  مأساة  متثيل  السفينة جرى  أركان  من  ركن 
حيث جلس الرجال متحلقني حول مصباح وهم من 
احلجاج العجم، دار بينهم إبريق الشاي كبداية، وما 
املسن فوق صندوق  الوقور  العريف  لبث أن جلس 
عن  رتيب  بصوت  الرتانيم  يتلو  وهو  االنتباه  جللب 
وبشكل  بإطراد  الكالم  بدأ  املبجل،  الشهيد  قصة 
عاطفية  وبعبارات  فجأة  نربته  تغريت  ثم  ل  مطوَّ
وعندما  للرواية  ورسيعة ودخل يف مشهد تصويري 
االستشهاد  وقت  أهنا  أظّن  معينة  مرحلة  اىل  وصل 
تداعى صوته وغاص يف نربة من احلزن العميق ويف 
اللحظة ذاهتا انفجر املنصتون بأنني ونشيج وبكاء ال 
يوصف، بعد ذلك توقف الراوي ومسح بيده اليمنى 
دموع  كانت  والتي  عينيه  من  فرت  التي  الدموع 
إحساس صادق بينام كان املستمعون يرفعون أكفهم 
أسامء  بتوسل  ــرددون  ي وهــم  واآلخــر  الوقت  بني 

اهلل(()39(. 

المبحث الثاني: 

اأو�شاع الزوار الإيرانيين في كتابات 

الم�شوؤولين الأجانب 

لنا  نقلوا  الذين  األجانب  الرحالة  جانب  اىل 
فقد  اإليرانيني،  الزوار  أوضاع  عن  متعددة  أوصافًا 
املناصب  وبمختلف  األجــانــب  للمسؤولني  كــان 
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واملهام التي عملوا هبا دورًا واضحًا يف نقل معلومات 
الزوار، ويأيت يف مقدمة املسؤولني  مهمة عن اولئك 
بذلك  ونقصد  العثامنيون  املسؤولون  األجــانــب 
احلكومة  عن  الصادرة  العثامنية  الرسمية  الوثائق 
العثامنية، باإلضافة اىل املسؤولني الربيطانيني وغريهم 
ممن خدموا يف املنطقة وتركوا معلومات مفصلة عن 
وبام  خاصة،  كربالء  ومدينة  عمومًا  العراق  أوضاع 
االهتامم هبؤالء  فقد شغل  للزوار  كانت مقصدًا  أهنا 
حيزًا مهاًم من تلك الكتابات. وبام إنَّ موضوع الزوار 
بني  العالقة  بمدى  يتأثر  كان  كربالء  اىل  القادمني 
الدولتني العثامنية والفارسية، فإن العديد من التقارير 
واملراسالت احلكومية الرسمية كانت تشري اىل ذلك.

العثامنية  الفارسية  العالقات  أن  فيه  شك  ال  مما 
أغلب  يف  امتازت  أهنا  بل  واحدة  وترية  عىل  تكن  مل 
التي  واملشاكل  اخلالفات  وكثرة  بالرصاع  األحيان 
تلك  عن  النظر  وبغّض  عدة،  ألسباب  تعود  كانت 
تلك  مسرية  أن  القول  الثابت  من  فــإن  األسباب 
وضع  عىل  واضحة  انعكاسات  هلا  كانت  العالقات 
الزوار االيرانيني القادمني اىل كربالء، فكلام حتسنت 
تلك العالقات جاءت بجانب الزوار وعندما تتدهور 
تلك العالقات فأهنا تؤثر يف الوقت نفسه عىل أوضاع 
من  العثامنيني  املسؤولني  تقارير  فأن  وبالتايل  الزوار، 
املصادر املهمة للتعرف عىل أحوال الزوار اإليرانيني 
الدولتني  بني  الــدائــر  ــرصاع  ال نقلت  ــا  واهن السيام 

العثامنية والفارسية.

حيصل  ما  بكل  تتأثر  كانت  كربالء  فإن  وبذلك 
للعالقات بني البلدين، وخالل عهد الشاه حممد شاه 
بن عباس مريزا )1834-1848(م تواجدت حامية 

إيرانية من اجلنود يف كربالء لغرض محاية االيرانيني 
عىل  بناء  احلامية  تلك  وجود  وكان  املدينة،  تلك  يف 
االتفاق الذي تم بني امللك القاجاري وحكومة بغداد 
االيرانية  اجلالية  ومحاية  اإليرانية  القنصلية  حلراسة 
أعداد  كثرة  عىل  األمر  ذلك  ويدّل  فيها)40(  القاطنة 

اإليرانيني املتواجدين يف مدينة كربالء.

الزوار  امتالك  أّثرت عملية  االساس،  وعىل هذا 
االيرانيني لقطع أرايض يف كربالء سلبًا يف العالقات 
كانوا  االيرانيني  الزوار  إن  السيام  العثامنية  االيرانية 
مرقد  من  القريبة  باألماكن  االستقرار  يف  يرغبون 
يف  األمر  ذلك  تسبب  ثم  ومن   احلسني االمــام 
من  االمــام  مرقد  من  القريبة  األبنية  معظم  امتالك 
قبل االيرانيني مما تسبب يف قلق الدولة العثامنية، لذا 
فإهنا فرضت رضيبة جديدة للقضاء عىل ذلك التفوق 

اإليراين يف امتالك األبنية)41(.

قيمة  ارتفاع  من  يشكون  االيرانيون  الزوار  كان 
اىل  باإلضافة  دخوهلم،  عىل  تفرض  التي  الرضيبة 
كربالء  اىل  موتاهم  جيلبون  الذين  من  الدفن  رسوم 
بكربالء  خاصة  الرضيبة  تلك  وكانت  هناك  لدفنها 
إلغاء  اقجه يس( وبالرغم من  فقط وتسمى )سالمة 
أنه  إال  باشا  رضا  عىل  الوايل  عهد  يف  الرضيبة  تلك 
يف  لتحصيلها  إيران  من  ذلك  بعد  شكاوى  وردت 
وطبقًا  إللغائها،  التالية  السنوات  يف  االماكن  بعض 
للقرار املتخذ يف جملس الوكالء يف 10 كانون االول 
فيها  يدفن  التي  األرايض  موقف  وضــع   1853
احلد  يكون  أن  وتقرر  البحث  موضع  اإليرانيون 
األقىص للمبلغ املتحصل 3000 قرش إذا تم الدفن 
يف ساحات املدارس الكربى أو يف األرايض املحيطة 
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هبا، أما إذا كان مكان الدفن خارج البلدة أو يف املكان 
الذي خصصته البلدية فأنه حيصل حينئذ ُاجرة احلفر 
كانت  الذي  قرش   25000 مبلغ  حيصل  ولن  فقط 
فأن  ذلــك  اىل  أضــف  ذلـــك)42(،  قبل  عليه  حتصل 
يدفعون  كربالء  يف  يستقرون  كانوا  الذين  االيرانيني 
تلك  وكانت  الدكاكني(  )يومية  بإسم  ُاخرى  رضيبة 
رضيبة  بمثابة  وهي  احلرف  كل  عن  حتصل  الرضيبة 
الربح، وبالرغم من أن تلك الرضيبة كانت ال حتصل 
من  حتصل  كانت  لكنها  كربالء  يف  املناطق  بعض  يف 
أماكن ُاخرى منها وهذا ما أثَّر عىل أصحاب احلرف 
وأخذو يطلبون من والية بغداد إلغاءها،وبالرغم من 
أنَّ الوالية اختذت قرارًا بإلغائها لكن القرار مل يدخل 

حيز التنفيذ)43(.

أخذت الدولة العثامنية تضع العقبات أمام الزوار 
ممن  أو  كربالء  يف  يستقرون  الذين  السيام  اإليرانيني 
العايل  الباب  أرسل  فيها، ويف ذلك  أرايض  يمتلكون 
تعليامت لوايل بغداد يف 12 أيلول 1858م ورد فيها 
))لقد منع االجانب املوجودون يف الدولة العثامنية من 
متّلك االرايض، ويف هذه احلالة ُاجرب الرعايا االيرانيون 
كبريًا  عبئًا  ل  شكَّ مما  أيضًا  أراضيهم  ترك  أو  بيع  عىل 
عليهم وهلذا السبب عليكم أن تتوقفوا عن إجبارهم 
يف  أراض  امتالك  من  األجانب  منع  القانون  ولكن 
الدولة العثامنية ولذا ُمنع بيع أرايض جديدة لإليرانيني، 
بيع  جيب  حديثًا  ارايض  املشرتين  أحــد  وفــاة  وعند 
حياهتم  حال  أمالكهم  بيع  يرغبون  َمْن  أما  أمالكه، 

فأهنم سيبيعونه للمواطنني العثامنيني فقط(()44(.

خالل  من  االيرانيني  الــزوار  وضع  وبخصوص 
1823م  متوز  يف  املوقعة  االوىل  أررضوم  معاهدة 

فأهنا أكدت بأن ال تفرض اية رضائب عليهم السيام 
يكن  مل  إذا  املقدسة  العتبات  زيارة  اىل  يفدون  الذين 
بضائع  معهم  كانت  إذا  أما  جتارية،  بضائع  معهم 
أي  التعامل مع  يتم  كام  التعامل معهم  فسيتم  جتارية 
ت املعاهدة  جتار آخرين يفدون اىل املنطقة، كذلك نصَّ
عىل إظهار احلرمة والرعاية للشاه واالمراء االيرانيني 
عند حجهم وزيارهتم اىل كربالء أو العتبات املقدسة 
هبا  يعامل  التي  املعاملة  بنفس  االيرانيني  معاملة 
حالة  ويف  اجلــامرك،  يف  اآلخــرون  املسلمون  الرعايا 
قيام االداريني او الضباط العثامنيني بتحصيل األموال 
الدولة  فعىل  االيرانيني  التجار  أو  الزوار  من  بالقوة 
منهم وعليها  ترد  التي  للشكوى  تستمع  ان  العثامنية 

ان تعيد اليهم تلك االموال)45(.

وقعت  الــتــي  الثانية  أررضوم  مــعــاهــدة  ويف 
عام1847م بني الدولتني الفارسية والعثامنية،تعهدت 
زيارة  لتأمني  الالزمة  باختاذ كل االجراءات  االخرية 
أرجاء  كل  يف  املقدسة  االماكن  اىل  االيرانيني  الزوار 
ت عليه معاهدة  الدولة العثامنية وذلك بموجب ما نصَّ
أررضوم األوىل، وعليه تتعهد الدولة العثامنية بالقيام 
بكل ما يف وسعها حلامية الزوار االيرانيني من كل أنواع 
زيارهتم  يف  أم  جتارهتم  يف  سواء  واألذى  اإلهانات 
هبا  جيتمع  التي  االماكن  يف  إيرانيني  قناصل  وتعيني 
الزوار والتجار االيرانيون يف أي مكان باستثناء مكة 
واملدينة، وتتعهد الدولة العثامنية أيضًا برعاية ومحاية 
املمنوحة  االمتيازات  كل  ومنحهم  القناصل  اولئك 
املقابل  ويف  الدولة،  يف  املوجودين  القناصل  لكافة 
التي  االجراءات  كل  باختاذ  أيضًا  فارس  بالد  تتعهد 

تقوم هبا الدولة العثامنية جتاه الزوار االيرانيني)46(.
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وبالرغم من ذلك فإن اجلامعات واألعداد الكبرية 
اىل  تصل  كانت  التي  االيرانيني  والتجار  الزوار  من 
العالقات  مسرية  عىل  نفسه  بالوقت  تؤثر  كربالء 
الفارسية العثامنية من خالل املشكالت التي تواجهها 
أثناء رحالهتا وأثناء تواجدها يف كربالء السيام وأن 
أررضوم  معاهدة  بموجب  تعهدت  العثامنية  الدولة 
والــزوار  االيرانيني  للتجار  والراحة  األمن  بتوفري 
عدد  أن  واحلقيقة  املقدسة،  العتبات  لزيارة  القادمني 
لغرض  القادمني  عدد  عن  يقل  ال  اإليرانيني  الزوار 
املقدسة  العتبات  لزيارة  يأتون  كانوا  حيث  التجارة، 
بعض  وأداء  موتاهم  لدفن  كربالء  وإىل  العراق  يف 
الواجبات الدينية طبقًا ملذاهبهم)47( أما التجار فكانوا 
ينقسمون اىل مجاعتني حسب الغرض من جميئهم اىل 
كربالء، اجلامعة االوىل كانت تأيت اىل كربالء يف شهر 
فيها،  الشيعة  جتمع  من  لالستفادة  عام  كل  من  حمرم 
أما اجلامعة الثانية فكانت متر من كربالء عند توجهها 
اىل املناطق الغربية، ومن املعاناة التي يواجهها الزوار 
العثامنيني بوضع بعض  االيرانيون هو قيام املوظفني 
العثامنيني كانوا  الزوار، إذ أن  العراقيل واملوانع أمام 
األهايل  بتحريض  اإليرانيني  الزوار  قيام  من  خيشون 

الشيعة املحليني ضد احلكم العثامين)48(.

منها  عانى  التي  املشاكل  من  العديد  هنالك  كان 
العثامين  السفري  خلصها  والتي  االيرانيون  ــزوار  ال
أفندي )1851-1854(م  توفيق  لدى طهران أمحد 

باآليت)49(:

املوجودين . 1 املوظفني  من  العديد  مشكلة حتصيل 
الكثري من الرضائب حتت أسامء  نقاط خمتلفة  يف 
إيران  من  القادمني  اإليرانيني  الزوار  من  خمتلفة 

اىل العتبات املقدسة.
فقط . 2 واحد  طريق  سلوك  عىل  الزوار  كل  إجبار 

كرضيبة  شخص  كل  من  واحد  قرش  وحتصيل 
لذلك الطريق.

من . 3 واحدًا  قرشًا  تبلغ  التي  اجلرس  عبور  رسوم 
اإليرانيني  من  تؤخذ  كانت  والتي  شخص  كل 

عند دخوهلم اىل النجف االرشف.
حتصيل رضيبة ُاجرة املرور عند املرور من بعقوبة . 4

اىل بغداد وقت اجلفاف، بالرغم من أهنم يعربون 
استخدام  دون  بسهوله  اجلافة  املياه  جمرى  من 

القوارب أو اجلسور يف وقت اجلفاف 
االيرانيون . 5 يقوم  التي  القبور  أسعار  قيمة  ارتفاع 

الدولة  أنَّ  من  الرغم  عىل  حياهتم  أثناء  برشائها 
العثامنية كانت قد حددت األسعار، لكن الوكالء 

أو املتولني يقومون برفع أسعار تلك القبور.
التي . 6 واملنازل  اخلانات  يف  املبيت  أسعار  ارتفاع 

يقيم فيها اإليرانيون أثناء جميئهم للزيارة، فضاًل 
عن ارتفاع أسعار الطعام واالحتياجات االخرى 

التي حيتاجوهنا.
التي . 7 االحجار  عىل  خاصة  رضائب  حتصيل 

يأخذها الزوار او ما يعرف بـ )تربة احلسني(.
انتظارهم . 8 مدة  طوال  الزوار  من  أموال  حتصيل 

النقاط  بعض  يف  الصحي  احلجر  تطبيق  أثناء 
بسبب انتشار االمراض يف بعض األحيان.

)1869-1872(م  باشا  مدحت  عهد  وخالل 
يف  استنابول  يف  االيراين  السفري  مع  اتفاقية  وقعت 
جنازة  تنقل  أن  تضمنت  1871م  الثاين  كانون   5
العتبات  يف  ليدفن  مبارشة  موته  بعد  إيران  يف  املتويف 
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بعض  تفيش  يف  سببًا  األمــر  وكــان  صحي  غري  أمر 
األمراض املعدية يف املنطقة، لذا تقرر عدم نقل رفات 
كربالء  يف  لدفنها  إيران  يف  توفوا  الذين  االشخاص 
االماكن  يف  دفنها  عىل  سنوات  ثالث  مرور  بعد  إال 

املوجودة فيها)50(.

الذي  باشا  مدحت  أن  إليه  ــارة  اإلش جتدر  ومما 
قد  فارس  بالد  مع  تفاهم  عالقة  اقامة  عىل  حرص 
شاه  الدين  نارص  القاجاري  امللك  اىل  دعــوة  وجه 
الوايل،  املقدسة عىل حساب حكومة  العتبات  لزيارة 
ومعه  الــعــراق  الــقــاجــاري  امللك  وصــل  وبالفعل 
عرشون ألف زائر كان منهم ستة آالف من مرافقيه 
اخلاصني واستمرت الزيارة ثالثة أشهر كلَّفت خزينة 
تلك  خالل  وتم  عثامنية،  لرية  ألف  ثالثني  العراق 
الزيارة توقيع اتفاقية تناولت مشكلة الزوار االيرانيني 

وقضية دفن املوتى)51(.

تستقر  مل  االيرانية  العثامنية  العالقات  إن  الظاهر 
الظروف  بحكم  متغرية  أهنا  بل  واحــدة  وتــرية  عىل 
واملتغريات وكان العراق غالبًا ما يتأثر بتلك املتغريات 
التي تؤثر عىل الزوار القادمني إليه، فبعد انتهاء عهد 
بني  االيرانيني  الزوار  أحوال  تنوعت  باشا  مدحت 
التحسن والتدهور إذ أشارت إحدى الوثائق العثامنية 
املؤرخة يف 13 ترشين االول 1819م اىل أن هنالك 
استنابول  يف  االيرانية  السفارة  هبا  تقدمت  مذكرة 
الزوار  تعرض  من  فيها  تشكو  العثامنية  احلكومة  اىل 
قبل  من  اعتداء  اىل  كربالء  اىل  القادمني  االيرانيني 
قبائل شمر وعنزة حيث قتل اثنان من الزوار وجرح 
اثنان آخران وهي بذلك تطلب من احلكومة العثامنية 

توفري احلامية لزوار العتبات املقدسة)52(.

استقروا  الذين  االيرانيني  من  العديد  أن  الواقع 
اخذوا  مادية  امكانيات  لدهيم  وأصبحت  العراق  يف 
يقدمون بعض اخلدمات اىل الزوار وهذا ما أشارت 
اليه الوثائق العثامنية، إذ أظهرت احدى الوثائق قيام 
أحد التجار االيرانيني املقيم يف بغداد )حاجي مريزا 
اىل  القاصدين  الفقراء  للزوار  برتكته  بالتربع  هادي( 
كربالء، ومن أجل ذلك تقرر إنشاء مسكن للزوار، 
االيرانيني  أحد  خان  حممد  قرر  فقد  ذلك  عن  فضاًل 
املقيمني يف العراق أيضًا بأن تكون داره مسكنًا للزوار 

الفقراء)53(.

االيرانيني  املقيمني  أحد  قدم  ذلك،  اىل  باالضافة 
دار  لبناء  طلبًا  خان  اهلل  أسد  احلاج  وهو  كربالء  يف 
السرتاحة الزوار أو حسب ما اطلق عليها يف الوثائق 
العثامنية )مسافر خانة( لغرض إعاشة وعالج الزوار 
املوافقة  متت  إذ  غرف،  تسع  عىل  وحتتوي  االيرانيني 

عىل ذلك الطلب)54(.

كانت  العثامنية،  الرسمية  الوثائق  جانب  واىل 
مقدمتهم  يف  يأيت  آخرين  ملسؤولني  كتابات  هنالك 
قائاًل  الــزوار  عن  كتب  الذي  لوريمر)55(  الربيطاين 
))يعرب الزوار القادمون من شامل غرب ايران احلدود 
القادمون من جنوب  اولئك  أما  عن طريق خانقني، 
إيران والساحل االيراين للخليج العريب واهلند فإهنم 
يصلون العراق بطريق البحر عند البرصة وليس هناك 
وقت حمدد من السنة للزيارة، ولكن الشيعة خيتارون 
أعباء  لتخفيف  وذلــك  هبا  للقيام  الــبــارد  الطقس 
م أوصافًا اخرى عن الزوار  الرحلة( كام أن لوريمر قدَّ
بالقول ))يركب الزوار األغنياء املسافرون عن طريق 
الرب اخليول أو حيملون عىل هوادج، بينام حيمل النساء 
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واالطفال فيام يشبه السالل عىل ظهور اخليول، ويقوم 
مرشد  شاو(  )شاوي  الزوار  من  مجاعة  كل  بإرشاد 
حيمل علاًم أمحرًا أو أخرضًا مكتوبة عليه آية قرآنية أو 
أسامء األئمة، ويسبقه حصان تتدىل منه أجراس ذات 
أنغام وأحجام خمتلفة(()56(، وأضاف لوريمر عن املدة 
بالقول  ومرصوفاته  العراق  يف  الزائر  يقضيها  التي 
العراق  الزائر يف  التي يقضيها  املدة  ))ويبلغ متوسط 
تلك  يف  الزوار  أفقر  ينفقه  ما  ويقدر  شهرين  حوايل 
االغنياء  ينفق  بينام  روبية،  ومائة  ستني  بني  ما  الفرتة 
يف بعض االحيان مبالغ كبرية وذلك للعناية بأنفسهم 
مقدسة  وأشياء  عادية  سلع  لــرشاء  او  وحيواناهتم 
للموظفني  هدايا  او  لألرضحة  هبات  إلعطاء  أو 

واألداّلء(()57(.

الــزوار  ــداد  أع عن  معلومات  لوريمر  وأعطى 
قال  حيث  العراق  يف  املقدسة  االماكن  اىل  القادمني 
الذين  الشيعة  الــزوار  عدد  بلغ   1889 عام  ))ويف 
زائر   )23990( اجلهات  مجيع  من  العراق  دخلوا 
ويف  العثامنية،  الرسمية  االحصائيات  حسب  وذلك 
العدد )57567(، ويبدو من هذا  بلغ  عام 1890م 
يتناقص  أو  يتزايد  فهو  ثابت  غري  ــزوار  ال عدد  أن 
ثالثة  وصل  املذكورين  العامني  ويف  آلخر،  عام  من 
معظم  ــل  ووص خانقني  طريق  عن  الـــزوار  أربــاع 
البارد  الطقس  ويف  البرصة،  طريق  عن  الباقي  الربع 
1905م  عام  وبداية  1904م  عام  هناية  ساد  الذي 
البرصة  اخلارج عن طريق  من  القادمون  الزوار  كان 
فإن  ذلك  اىل  أضف   )58())6509 عددهم  بلغ  قد 
هبا  يقوم  التي  املراسيم  عن  معلومات  م  قدَّ لوريمر 
الزائر بالقول ))عندما يزور زائر أحد أرضحة الشيعة 

الكبار يف العراق فأنه يطهر نفسه أوالً بوضوء معني 
بإرشاد  ثم يدخل صحن الرضيح ويكون هذا عادة 
صاحب  من  يطلب  الرضيح  عتبة  وعند  اخلدم  أحد 
املقام السامح له بالدخول، وعندما يدخل يردد بعض 
مقّباًل  مرات  ثالث  القرب  حول  يلف  ثم  الصلوات 
مرتني،  أمامه  يركع  النهاية  ويف  حوله،  الذي  السور 
مزيد  عىل  احلصول  يف  الراغبون  األغنياء  الزوار  أما 
من امليزات فيكّلفون مجاعة املال بقراءة القرآن ورسد 
قصة استشهاد احلسني، وكذلك يوزعون الصدقات 
واجلواهر  النقود  من  العطايا  ويقّدمون  الفقراء  عىل 
يف  املتبعة  الطريقة  هي  األقل  عىل  تلك  الرضيح،  اىل 
خاصة  ــزوار  ال ويتزود  كربالء،  يف  احلسني  رضيح 
الرتاب  او  الرتبة  من  وبأقراص  باملسابح  كربالء  يف 
يف  الركوع  عند  رؤوسهم  حتت  يضعوهنا  املقدس 
قرآنية  آيات  عليها  مطبوع  بأكفنة  وكذلك  الصالة 
ومن  أصدقائهم(()59(  استخدام  او  الستخدامهم 
التواجد  عن  حتدثوا  الذين  اآلخــريــن  املسؤولني 
بعد  ذكرت  التي  دراور  الليدي  كربالء  يف  االيــراين 
من  املدينة  سكان  ))غالبية  إن  كربالء  ملدينة  زيارهتا 
الشكل  بيضوية  شاحبة  سمراء  ووجوههم  الفرس 

وأجسامهم متهدمة(()60(.

الخاتمة

اتضح من خالل الدراسة اآليت:

وصفها . 1 يف  األجانب  الرحالة  كتابات  امتازت 
اهنا  بل  النواحي،  مجيع  من  االيرانيني  للزوار 
بل  ومالحظات  مشاهدات  عن  عبارة  كانت 
مع  وتنقل  وسافر  تعايش  قد  الرحالة  بعض  ان 
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وال  صغرية  هيمل  مل  فأنه  ثم  ومن  الزوار  قوافل 
كبرية إال وثّبتها، لذا فإهنا كانت معربة عن حياة 
ايران اىل  الزوار واوضاعهم خالل رحلتهم من 

كربالء.
قد . 2 بأهنا  األجانب  املسؤولني  كتابات  امتازت 

تشري  كانت  وأهنا  السياسية  الظروف  راعت 
بوضوح اىل انعكاسات الرصاع بني الدولتني عىل 
أوضاع الزوار ومن ثم فإهنا أغفلت عدة جوانب 
واصبح  رحلتهم  أثناء  الزوار  تالزم  كانت 
وخروجهم  دخوهلم  مسألة  عىل  منصبًا  تركيزها 
تتعرض  ومل  إقامتهم  تأمني  وعملية  والرضائب 
يف  الرحالة  تناوهلا  التي  االخرى  املجاالت  اىل 

كتاباهتم.
البحث ان هنالك إرصارًا من . 3 اتضح من خالل 

مسافات  يقطعون  الذين  االيرانيني  الزوار  قبل 
االمام  مرقد  اىل  الوصول  اجل  من  جدًا  بعيدة 
انواع  احلسني وبالرغم من تعرضهم لشتى 
هلا  يبالون  ال  فأهنم  والبرشية  الطبيعية  الظروف 
ويتحملون املشاق يف سبيل انجاز مهمتهم ألهنا 

تعد بالنسبة إليهم من الشعائر املقدسة.
أظهرت الدراسة إن قوافل الزوار مل تقترص عىل . 4

املوتى  من  العديد  أن  بل  االحياء،  االشخاص 
يتم جلبهم اىل كربالء لغرض دفنهم قرب مرقد 

االمام احلسني بقصد الشفاعة يف اآلخرة.
إيران . 5 السياسية غري املستقرة بني  كان للعالقات 

والدولة العثامنية أثرًا واضحًا عىل مسرية الزوار، 
السنوات  بعض  يف  العثامنية  الدولة  كانت  بل 
بعضها  ذرائع  بعدة  وتتذرع  الزوار  دخول  متنع 
بسبب  األوبئة  كانتشار  الصحي  باجلانب  تتعلق 

وبعض  معهم،  الزوار  ينقلها  التي  املوتى  جثث 
املرات بسبب تكاثر العنرص االيراين يف كربالء، 
ومما جتدر مالحظته أن بالد فارس كانت تعطي 
مع  عالقاهتا  يف  خاصة  أمهية  الزوار  ملوضوع 
تقديم  عىل  دائاًم  تعمل  أهنا  بل  العثامنية  الدولة 
استنبول  مع  تفاوضها  أثناء  يف  وحتى  املذكرات 
دخول  سالمة  تضمن  ان  عىل  ايران  حرصت 

زوارها اىل العتبات املقدسة يف العراق.

الهوام�ض 

لكن ( 1) الربتغالية،  لشبونة  مدينة  يف  ولد  تيخريا:  بيدرو 
أغلب  أن  إال  مؤكد  غري  زال  ما  ووفاته  والدته  تاريخ 
رحالته  بدأ  1570م،  بسنة  والدته  حيددون  املؤرخني 
بوقت مبكر يف حياته وهو يف سن السادسة عرش عندما 
اىل  ذلك  بعد  انتقل  ثم  اهلندية،  غوا  مدينة  بزيارة  قام 
زار  ذلك  وخالل  1598-1600م  املدة  خالل  ملقا 
اىل  عاد  ثم  كثرية،  تفاصيل  عنها  وكتب  فارس  بالد 
ملقا وبعدها انطلق متوجها اىل الفلبني وبعدها عاد اىل 
لشبونة التي وصلها عام 1601م، وقبل ان يغادر ملقا 
كان قد أودع مبلغًا من املال لدى احد رفاقه وطلب منه 
إرساله اىل لشبونة بواسطة السفن الربتغالية لكن املبلغ 
مل يصل، فقرر تيخريا السفر اىل الرشق مرة اخرى وكان 
ذلك عام 1603م فوصل اىل غوا ومتكن من استعادة 
أمواله ويف طريق عودته مر بالعراق وزار اغلب املدن 
التي كانت تقع عىل طريق الفرات. عامد جاسم حسن، 
املناطق  اىل  رحالهتم  يف  االجانب  الرحالة  أهداف 

الرشقية، بحث غري منشور، و3.

بيدرو تيخريا، رحلة بيدرو تيخريا من البرصة اىل حلب ( 2)
عرب الطريق الربي 1604-1605م، ترمجة انيس عبد 
والنرش،2013م،  للدراسات  العربية  اخلالق،املؤسسة 

ص63.
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املولد ( 3) دنامركي  األصل  أملاين  وهو  نيبور:  كارستن 
الدنامرك  ملك  اخلامس  فريدرك  قرر  وحينام  والنشأة 
األدنى  الرشق  يف  العلمية  للبحوث  فنية  بعثة  إيفاد 
يف  نيبور  دخل  خاصة،  بصفة  العرب  جزيرة  وجنويب 
خدمة امللك والتحق هبيئة البعثة، وعندما وزعت أعامل 
اجلغرافية،  األبحاث  متابعة  عاتقه  عىل  ألقيت  البعثة 
وبعد ان حتركت البعثة املكونة من أربعة أشخاص من 
ضمنهم نيبور عام 1763 من اإلسكندرية، تويف رفاقه 
إىل  ووصل  رحلته  أكمل  الذي  وحده  هو  إال  يبق  ومل 
فيها  التي وصل  بدأ رحلته  البرصة عام 1765 ومنها 
إىل بغداد ومر بأغلب املدن واملناطق الواقعة عىل هنري 
يف  نيبور  مشاهدات  نيبور،  كارستن  والفرات.  دجلة 
ترمجة سعاد  احللة سنة 1765،  إىل  البرصة  رحلته من 
 ،1955 بغداد،  املعرفة،  دار  مطبعة  العمري،  هادي 

ص54.

كارستن نيبور، رحلة نيبور الكاملة اىل العراق، ترمجة ( 4)
دارالوراق،  جواد،  ومصطفى  العمري  هادي  سعاد 

بريوت، 2015، ص 136.

املصدر نفسه، 119.( 5)

املصدر نفسه، ص99.( 6)

وهو ( 7) والدته،  تاريخ  عن  معلومات  توجد  ال  دوبريه: 
وهي  الرشقية  باللغات  مولعًا  كان  اجلنسية  فرنيس 
مع  التحدث  يستطيع  كان  اذ  رحالته  يف  قوته  مصدر 
كانت  رحلته  يف  نظرته  ان  ويبدو  املحليني،  السكان 
عن  كثرية  وتفاصيل  معلومات  اعطى  ألنه  جتارية 
كل  يف  املتوفرة  والسلع  واملواد  واملكاييل  االوزان 
اىل  تطرق  كذلك  النقود،  وقيمة  املهمة  والطرق  بلد 
باملعلومات  اهتاممه  يثبت  وما  واملكوس  الرضائب 
اجلغرافية  خدمة  رحلته  هدف  بأن  قوله  التجارية 
القسطنطينية عام 1807 ثم  والتجارة، بدأ رحلته من 

املدن  وبقية  واملوصل  وماردين ونصيبني  بكر  ديار  اىل 
العراقية وتوجه بعد ذلك اىل بالد فارس. عامد جاسم 

حسن، املصدر السابق، ص6.
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الملخ�ض

تعد العالقات االجتامعية بني القوميات والطوائف من أبرز التفاعالت التارخيية املؤدية إىل االزدهار والتقدم 
احلضاري يف املجتمعات ذات التنوع اإلثني والديني. والعراق بطبيعته اجلغرافية كان موئال إلقامة العديد من 

اجلامعات الوافدة والتي اندجمت فيه عرب الصالت االجتامعية والتأثر والتأثري يف خمتلف اجلوانب. 

واجلالية اإليرانية بكوهنا أكرب اجلاليات األجنبية يف العراق خالل القرن التاسع عرش امليالدي، كان هلا دور هام 
يف املتغريات االجتامعية واالقتصادي والسيايس ملدينة كربالء, إذ اختار اإليرانيون اإلقامة يف املدينة العتبارات 

دينية وسياسية واقتصادية ، وكونوا األغلبية يف أعداد السكان القاطنني باملدينة. 

وكان هلم دور بارز يف التأثري عىل املجتمع املحيل من خالل املؤثرات اللغوية ، والعادات والتقاليد ، واملظاهر 
خالل  من  عليهم  مرت  التي  واملصاعب  املحن  يف  املحليني  السكان  وشاركوا  املتعددة.  والدينية  االجتامعية 
األحداث املأساوية التي شهدهتا كربالء يف سنوات تارخيية متعددة ، كحادثة هجوم الوهابية عىل كربالء عام 
)1802(م، وهجامت الوايل داوود باشا عام )1826( م، والوايل نجيب باشا عام )1843( م وكان هلم نشاط 
هام يف اجلانب االقتصادي من خالل األمالك والعقارات والتجارة. وهذا ما دفع بالسلطات العثامنية آنذاك إىل 
احلد من هذا النفوذ عرب حماوالت مصادرة تلك األمالك، أو الضغط عىل اإليرانيني لتغيري ارتباطاهتم بالدولة 

القاجارية التي كانت ترعى مصاحلهم آنذاك.

وكان هناك إندماج بني اجلالية اإليرانية واملجتمع يف كربالء من خالل اإلقامة والزواج واملصاهرة من دون 
حدوث مشاكل عىل أسس قومية بني الطرفني.
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 Abstract

This research deals with the social connections between the Iranian community and Karbala 
citizens in the 19th century. The Iranian community has largely settled in this city because of its 
religious importance and extensive economic activity. 

The Iranians came to visit the holy shrines and then stayed there both for religious study 
and for economic purposes. Social relations witnessed great interaction between the Iranian 
community and the citizens of Karbala in various fields such as language, culture, customs and 
traditions, as well as the establishment of private educational schools and for economic activity 
especially for land ownership and trade practice. 

There was integration between the Iranian community and the community of Karbala through 
residence and marriage without problems of national grounds between the two parties. The 
Iranian community also contributed to help the citizens defend their city against the dangers 
and military attacks during the 19th century, such as the attack of the Wahhabism on Karbala in 
1802, the attacks of the governor Dawood Pasha in 1826 and the attack of the Ottoman gover-
nor Najib Pasha in 1843.
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المقدمة

ُتعدُّ الصالت بني الشعوب والثقافات ميزة هامة 
يف التفاعل بني املجتمعات املتقاربة، والتي تؤدي إىل 
تطورها وإنتاج ثقافات مشرتكة جديدة هلا خصائص 
العالقات يف  مميزة. وهذه الصالت تزيد من أوارص 
اإلجتامعية  اجلوانب  سيام  ال  احلياة  جماالت  خمتلف 
التي ترتسخ بشكل أكثر جتذرًا من املجاالت األخرى 
احلديث  العرص  ويف  واإلقــتــصــاديــة.  كالسياسية 
تكونت يف العراق - خاصة يف مدن العتبات املقدسة 
- جالية إيرانية كبرية، حيث أهنا كانت تعد من أكرب 
امليالدي.  عرش  التاسع  القرن  يف  األجنبية  اجلاليات 
ويف ضوء ذلك تشّكلت عالقات اجتامعية متينة بني 
تلك اجلالية والسكان املحليني، خاصة بالنسبة ملدينة 
اإليرانية  اجلالية  فيها  تركزت  قد  كانت  التي  كربالء 
بشكل أكرب من املدن العراقية االخرى نظرًا ملكانتها 
الدينية والنشاطات اإلقتصادية املوجودة فيها، فضاًل 
عن العوامل االُخرى، فكان التأثري والـتأثر كبريًا يف 
والعادات  والثقافة  اللغة  حيث  من  اجلوانب  خمتلف 
عن  فضاًل  بالتعليم،  املتعلقة  واجلوانب  والتقاليد 
القضايا  من  العديد  يف  املشرتك  املصريي  التفاعل 
تناوله  سيتم  ما  وهذا  األخطار.  ومواجهة  السياسية 

يف هذا البحث.

اأوًل: التكوين التاريخي للجالية الإيرانية

وجود  يف  وإيــران  العراق  بني  العالقات  متيزت 
السياسية  ــب  ــوان اجل خمتلف  يف  ــر  ــؤث وامل الــتــأثــري 
هو  العراق  كان  وإذا  واإلجتامعية،  واإلقتصادية 

اإلسالمية  العهود  خــالل  ــران  إي يف  التأثري  عنرص 
اإلسالمية  الفتوحات  حركة  ــالل  خ مــن  األوىل 
وهجرة القبائل العربية والتبعية يف اإلدارة والسياسة، 
فإن العالقة تغريت يف العصور احلديثة وحتديدًا منذ 
مطلع القرن السادس عرش امليالدي من حيث بروز 
التأثري اإليراين يف العراق من خالل احلكم الصفوي 
وهجرة اإليرانيني نحو مدن العراق خاصة إىل املدن 
املقدسة بفعل عوامل ومؤثرات متعددة تركت أثرها 
يف نشوء جالية إيرانية كانت هلا أنشطة دينية واجتامعية 

واقتصادية وسياسية هامة.

خالل  العراق  يف  اإليرانية  اجلالية  تكونت  لقد 
الدولة  ــت  أول أن  منذ  وحتــديــدًا  احلــديــث،  العرص 
وجود  بسبب  بالعراق  متزايدًا  اهتاممًا  الصفوية 
للمذهب  الصفويني  وتبني  فيها  املقدسة  العتبات 
إذ  للدولة،  رسميًا  مذهبًا  عرشي(  )اإلثني  الشيعي 
)1501-1524م(  الصفوي  إسامعيل  الشاه  قام 
حلكمه  مناطقه  وإخــضــاع  الــعــراق  عىل  بالسيطرة 
خالل املدة )1508-1534م( وأوىل رعاية واهتاممًا 
كبريين بالعتبات املقدسة يف مدن الكاظمية والنجف 
تلك  وتكرار  هلا.  زيارته  أثناء  وسامراء  وكربالء 
الصفويني  احلكام  عهود  يف  واالهتاممات  الزيارات 
اآلخرين أمثال: الشاه طهامسب )1524-1576م(، 

والشاه عباس الكبري)1587-1629م()1(. 

و من هنا يمكن القول إن وجود العتبات املقدسة 
يف العراق واهتاممات احلكام الصفويني هبا من خالل 
اإليرانيني  من  بالكثري  دفع  قد  واخلدمات،  اإلعامر 
قوافل  ضمن  األماكن  تلك  زيــارة  نحو  التوجه  إىل 
العودة، وأحيانًا  ثم  بالزيارة ومن  ليقوموا  فرادى  أو 
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املدن.  تلك  يف  واإلقامة  البقاء  منهم  البعض  يفضل 
والبعض منهم كان جيمع بني احلج إىل مكة واملدينة 
فيها  واملكوث  العودة  عند  املقدسة  العتبات  وزيارة 
ليوهنارت  اهلولندي  الرحالة  شاهد  فلقد  لإلقامة. 
سنة  بغداد  يف  كان  عندما   )L. RALPH( راوولــف 
1574م قافلة إيرانية مؤلفة من )300( زائر ينوون 
عند  املقدسة  العتبات  وزيــارة  احلــج  إىل  الذهاب 
املكوث  يطيل  كان  منهم  البعض  أن  غري  العودة)2(، 
دفع  ما  ــذا  وه الدائمة،  واإلقــامــة  طويلة  لفرتات 
اإلدارة العثامنية يف والية بغداد إىل حتديد فرتة اإلقامة 
لإليرانيني ملدد ترتاوح ما بني )5- 10( أيام لغرض 

منعهم من اإلقامة الدائمة يف املدن املقدسة)3(.

ويف اإلطار ذاته كانت هناك رغبة لدى الكثري من 
يف  واإلقامة  السفر  يف  الدينية  العلوم  وطلبة  العلامء 
النجف وكربالء لغرض الدراسة الدينية يف احلوزات 
العلمية املوجودة، والتي يمتد عمرها ملئات السنني، 
يف الوقت الذي كانت فيها إيران تفتقد إليها آنذاك. 
ورجوع  العراق  يف  الدينية  املرجعية  وجود  أن  كام 
كانت  املختلفة،  والقضايا  املسائل  يف  إليها  الشيعة 
تدفع بالكثريين إىل السفر لتلك املدن ومن ثم اإلقامة 

فيها الحقًا. 

ومن اجلدير بالذكر هنا أن تأثري املرجعيات الدينية 
منتصف  حتى  اإليرانيني  عىل  كبريًا  كان  العراق  يف 

القرن العرشين)4(.

يف  البارز  الدور  له  كان  التجاري  العامل  أن  كام 
تكوين اجلالية اإليرانية من خالل وجود جتارة نشيطة 
بني إيران والعراق منذ أقدم العصور، األمر الذي كان 

يدفع بالتجار اإليرانيني لإلقامة املؤقتة أو الدائمة فيها 
والرشاء.  البيع  وعمليات  التجاري  التعامل  لغرض 
وقد ازداد نشاطهم بشكل الفت يف القرنني السادس 
امليالديني مستحوذين عىل قسم  والسابع عرش  عرش 
العراق)5(. وساهم  مدن  وبقية  بغداد  من جتارة  كبري 
يف هذا النشاط العامل اجلغرايف املتجاور بني العراق 
وإيران وامتداد املناطق بينهام، األمر الذي كان يسهل 

عملية التواصل والسفر والتجارة بني الطرفني.

فرتة  بني  تتفاوت  العراق  يف  اجلالية  أعداد  كانت 
وأخرى تبعا للظروف والعالقات بني إيران والدولة 
العثامنية التي كانت حتكم العراق. فكانت تزداد هذه 
اإلعداد مع حتسن العالقات، وتتضاءل كلام توترت 
العالقات أو حدثت حروٌب بني الطرفني. فمثاًل يف 
عام 1578م حدثت مواجهة عسكرية بني الصفويني 
أبناء  من  العديد  فاضطر  احلــدود،  عىل  والعثامنيني 
كربالء،  من  الفرار  إىل  العراق  يف  الفارسية  اجلالية 
منازهلم  بحجز  بغداد  يف  العثامنية  اإلدارة  قامت  فيام 
واالستيالء عليها)6(. وكذا احلال عندما قام العثامنيون 
جمازر  وارتكبوا  1638م  عام  بغداد  عىل  باالستيالء 
كبرية بحق الزوار واملقيمني اإليرانيني ذهب ضحيتها 
اآلالف منهم وهذا ما أثَّر عىل وجود اجلالية يف العراق 

فهجرت أعداد منهم العراق عائدين إىل إيران)7(.

اهلــدوء  لعودة  ونتيجة  الالحقة  الــفــرتات  ويف 
عاد  العثامنية  الصفوية  العالقات  يف  واالستقرار 
فيه  واإلقامة  العراق  لزيارة  اإليرانيني  من  الكثري 
بالرغم من أهنم كانوا يعانون من ثقل الرضائب التي 
كانت تفرض عليهم من قبل الدولة العثامنية، فضاًل 
املوظفني  قبل  من  املعاملة  وســوء  املضايقات  عن 
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احلكوميني. وكل ما اضطربت األوضاع بني الدولة 
التهديدات  ازدادت  الصفوية  والــدولــة  العثامنية 
أرايض  يف  اإليــرانــيــني  الــرعــايــا  عــىل  واملضايقات 
الدولة العثامنية)8(. وكذا احلال يف القرن الثامن عرش 
إىل  كثرية  إيرانية  مجاعات  نزحت  عندما  امليالدي 
العراق بسبب سوء األوضاع السياسية واإلقتصادية 
يف  الصفوية  الدولة  انتهاء  بعد  وكذلك  إيران)9(.  يف 
إيران، وسيطرة نادر شاه عىل احلكم فيها خالل املدة 
العثامنيني  مع  املتعددة  وحروبه  )1736-1747م(، 
بحصار  الزندي  خان  كريم  وقيام  الــعــراق)10(  يف 
-1775( ــدة  امل خــالل  عليها  والسيطرة  البرصة 
1779م( بذريعة إساءة السلطات احلاكمة يف بغداد 

ملعاملة الزوار واملقيمني اإليرانيني يف العراق)11(.

العراق  شهد  عــرش  التاسع  الــقــرن  مطلع  ويف 
مدن  عىل  الوهابية  اهلجامت  يف  متثلت  هامة  أحداثًا 
املئات  مقتل  إىل  أدى  الذي  األمر  والنجف،  كربالء 
املقيمة  الفارسية  اجلالية  ومن  املحليني  السكان  من 
يف مدينة كربالء عام 1802م)12(. كام استمر حكام 
املامليك يف بغداد بمضايقة اجلالية الفارسية يف العراق 
يف  )1817-1831م(  باشا  داوود  ــوايل  ال قــام  إذ 
يف  اجلالية  وجهاء  عىل  القبض  بإلقاء  سنة1820م 
بغداد وزجهم يف السجن هبدف مصادرة ممتلكاهتم، 
وكذا احلال فعل يف النجف وكربالء)13(. ومع عودة 
1831م  عام  بغداد  إىل  العثامنية  املركزية  السلطة 
العثامنيني  بني  العالقات  تاريخ  يف  جديد  عهد  بدأ 
والقاجاريني وأثَّر ذلك بشكل كبري عىل نشاط اجلالية 

اإليرانية يف العراق.

ثانيا: التركيبة الإجتماعية للجالية

الدقيقة  التفاصيل  إن من الصعوبة بمكان معرفة 
بسبب  العراق  يف  الفارسية  اجلالية  بأعداد  املتعلقة 
خاصة  ألعدادهم،  رسمية  إحصاءات  وجود  عدم 
إجراء  من  تتمكن  مل  احلاكمة  العثامنية  اإلدارة  وأن 
األجنبية  اجلاليات  أو  املحليني  للسكان  سواء  ذلك 
أعداد  دراسة  فإن  لذا  أراضيها)14(.  عىل  املوجودة 
قد  كربالء  بمدينة  منها  يتعلق  ما  خاصة  اجلالية، 
املصادر  بعض  يف  الواردة  التقديرات  عىل  اعتمدت 

الوثائقية.

لقد أشارت بعض املصادر الوثائقية بأن عدد سكان 
 )13،600( بحدود  كان  1843م  عام  يف  كربالء 
 )3،400( إىل  تصل  مساكنها  ــدد  ع وأن  نسمة 
سكان  لعدد  أخرى  إحصائية  وردت  فيام  بيت)15(. 
املدينة وللسنة ذاهتا باإلشارة بأهنم كانوا )20،000( 
وبناًء  لوريمر،  الربيطاين ج.ج  املؤرخ  أما  نسمة)16(. 
هناية  يف  العراق  يف  الربيطانيني  القناصل  تقارير  عىل 
القرن التاسع عرش ومطلع القرن العرشين، أشار إىل 
إحصاءات جديدة عن عدد سكان املدينة من خالل 
، كانت  إىل )50،000( نسمة  بعد نصف  تضاعفها 
نسبة اجلالية اإليرانية منها بمقدار ثالثة أرباع السكان 
املدن  بني  األوىل  املرتبة  تصدرت  أهنا  أي   ،)%75(

واملناطق العراقية يف أعداد اجلالية)17(. 

اإليرانيني  اختيار  يف  سامهت  التي  العوامل  إن 
األخرى  العراقية  املدن  من  أكثر  كربالء  يف  لإلقامة 
يف  املتمثلة  الدينية  املدينة  ألمهية  باألساس  تعود 
وأخيه   عيل بن  احلسني  اإلمــام  مرقدي  وجــود 
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العباس بن عيل وما يمثله ذلك من رمزية دينية 
حيث  من  العامل  أماكن  مجيع  يف  الشيعة  لدى  كبرية 
االرتباط بواقعة كربالء التارخيية وقضية ثورة اإلمام 
احلسني واستشهاده عام 61هـ / 680م، بحيث أهنا 
والسلوكي  العقائدي  االرتباط  مفاصل  أهم  مثلت 
زيارة  عىل  التأكيد  خالل  من  الشيعي  التاريخ  يف 
كربالء وممارسة الشعائر الدينية املرتبطة بتلك احلادثة 
املأساوية، فضاًل عن حتوهلا إىل رمزية دينية وسياسية 
يف مواجهة ظلم األنظمة السياسية احلاكمة عىل مرور 

األيام والسنني)18(.

انفتاح  يف  املتمثلة  اإلجتامعية  للطبيعة  وكذلك 
للعنارص  واحتوائها  الوافدين  عىل  كربالء  مدينة 
اجلديدة القادمة، يف الوقت الذي ظلَّت مدن أخرى 
عىل طبيعتها اإلجتامعية مثل: مدينة )النجف( الواقعة 
عىل حافة الصحراء واملرتبطة بحركة العشائر العربية 
العريب  الوجود  عىل  حمافظة  املدينة،  عىل  وترددها 
املجاورة  األربــع  للمحالت  املوحدة  الدم  ورابطة 

.)19(ملرقد اإلمام عيل بن أيب طالب

أما العامل اإلقتصادي، فإن مدينة كربالء متتعت 
بمزايا اقتصادية هامة متثلت يف خصوبة الرتبة وانتشار 
الزراعة وقرب مصادر املياه، ونمو التجارة الداخلية 
املرتبطة بعمليات البيع والرشاء نتيجة حلركة الزائرين 
مع  واملواصالت  الطرق  أعدادهم، ووجود  وازدياد 
معظم  اختيار  كله  ذلك  وفر  وقد  املجاورة.  املناطق 
أبناء اجلالية اإليرانية اإلقامة يف مدينة كربالء أكثر من 

املدن العراقية األخرى. 

تكونت  التي  اإلجتامعية  للرتكيبة  بالنسبة  أما 

الفئات  من  العديد  تضم  كانت  فإهنا  اجلالية،  منها 
العلوم  وطلبة  الدين  علامء  مقدمتها  ويف  اإلجتامعية 
الدينية، وكذلك التجار وأصحاب احلرف والصنائع 
املتنوعة. والكثري من هؤالء اصطحبوا معهم ُارسهم 
اإلقامة  بعد  منهم  قسم  وتزوج  كربالء،  يف  لإلقامة 
وقد  العراقيات.  أو  اإليرانيات  النساء  من  ســواء 
من  الكثري  العراق  يف  اإليرانيني  زواج  قضايا  أثارت 
العثامنية،  احلكومة  وبني  اجلالية  أفراد  بني  املشاكل 
قانون  اصدار  إىل  العثامنية  باإلدارة  دفع  الذي  األمر 
حظر الزواج بني الرجال اإليرانيني والنساء املحليات 
من رعايا الدولة العثامنية، بسبب اخلشية من تعاظم 
دور اجلالية، واخلوف من انتقال الثروة من املواطنني 
أن  ذلك  من  واألكثر  اإليرانيني)20(.  إىل  العثامنيني 
العثامنيني كانوا ينظرون اىل اإليرانيني يف كربالء بمثابة 
حاولت  فإهنا  لذا  لدولتهم،  حمتمل  خامس  طابور 

بشتى الطرق حماربة الوجود اإليراين فيها)21(.

كانت اجلالية اإليرانية ذات نشاط واسع يف مدينة 
كربالء من الناحية اإلجتامعية، إذ أهنا عاشت يف إطار 
مناطق  أو  أحياء  ضمن  وليس  السكان  مع  متداخل 
التواصل  منعزلة خاصة هبا. وهذا ما أعطاها فرصة 
واالندماج مع السكان من خالل الزواج واملصاهرة 
من  بالكثري  وتأثرها  تأثريها  عــن  فضاًل  معهم، 
العادات والتقاليد االجتامعية، فاألرسة اإليرانية التي 
)اهلندية،  اجلاليات  من  األخرى  األرس  شأن  شأهنا 
عملية  تكون  وغريهم...(،  والرتكية،  واألفغانية، 
هلا صعبة يف  بالنسبة  اإلجتامعي  والتفاعل  االنصهار 
بادئ األمر بسبب اختالف العادات والتقاليد، لكنها 
بالنسبة  خاصة  باالندماج،  تبدأ  الوقت  مــرور  مع 
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اللغة  باكتساب  يبدأون  الذين  واألحــفــاد  لألبناء 
فيها)22(  يعيشون  التي  املحلة  والتقاليد يف  والعادات 
وشيئًا فشيئا يتحول هؤالء إىل أرس حملية، وربام أحلقوا 
مع  حرفية  أو  مناطقية  مسميات  أو  بعشائر  أنفسهم 

االحتفاظ بأوارص العالقة مع اجلذور اإليرانية. 

الكثري  اإليرانية  اجلالية  اكتسبت  ذاته  الوقت  ويف 
أو  لغة  من  كربالء  لسكان  اإلجتامعية  املؤثرات  من 
مصطلحات وعادات وتقاليد حملية فضاًل عن تأثرها 
آنــذاك.  املدينة  شهدهتا  التي  السياسية  باألحداث 
آنذاك  كربالء  مدينة  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  ال  وهنا 
عىل  قائمة  احتقان  حاالت  أو  حوادث  أية  تشهد  مل 
أسس عنرصية )قومية( بني السكان العرب املحليني 
االندماج  عنرص  يظهر  الذي  األمر  اإليرانيني،  وبني 

اإلجتامعي والديني)املذهبي( بني الطرفني.

ثالثا: الموؤثرات الإجتماعية للجالية الإيرانية 

على �شكان كربالء

عىل  للجالية  اإلجــتــامعــيــة  ــرات  ــؤث امل شملت 
التي  )اللغة(  منها  عديدة  جوانب  املحليني  السكان 
حيث  األفــراد،  بني  والتفاهم  التخاطب  وسيلة  هي 
شكلت املصطلحات الفارسية تأثريًا واضحًا يف اللغة 
مثل:  احلايل،  الوقت  حتى  العراقية  املحلية  واللهجة 
كلمة دوشگ )تشك(  بدل الفراش، وكلمة )چربايه( 
بدل الرسير وهي كلمة مركبة من كلمتني مها )چهار، 
)جادر(  وكلمة  قواعد.  األربــع  ذات  وتعني  پايه( 
املناسبات. وكلمة )پرده(  املستخدمة يف  بدل اخليمة 
وكلمة  األزرار،  بدل  )دگمه(  وكلمة  الستارة،  بدل 
)چرچوبه( بدل اإلطار، وكلمة )سيم( بدل السلك، 

بالسكر(،  اخلاص  )الوعاء  بدل  )شكردان(  وكلمة 
وكلمة )پياده( بدل )امليش راجال(، وكلمة )ميز( بدل 
)ختته(  املكان، وكلمة  بدل  )خانه(  وكلمة  املنضدة، 
حامض  بدل  )تيزاب(  وكلمة  اخلشبي،  اللوح  بدل 

النرتيك أو ماء النار،... الخ)23(.

اإليرانية  واحللويات  لألكالت  بالنسبة  وكذلك 
املحليني  السكان  انتقلت عرب وجود اجلالية إىل  التي 
فارسية  كلمة  وهي  )الباچه(،  الشهرية  األكلة  مثل: 
)أداة  چه  )الــســاق(،  ))پــا  مها  جزئيني  من  مكونة 
األخــرى  واألكـــالت  ــوارع((.  ــك ال وتعنی  تصغري 
والكليجه،  والزردة،  والتاجينة،  )الفسنجون،  مثل: 

والقيمة()24(. 

وشكل العزاء احلسيني واملواكب واملجالس التي 
كانت تقام آنذاك أثٌر بارٌز من نشاط اجلالية اإليرانية 
فالدول  املحليني.  السكان  عىل  وتأثريها  كربالء  يف 
الصفويني  عهد  ومنذ  إيــران  حكم  عىل  املتعاقبة 
عملوا عىل إقامة تلك املراسيم حتى يف بالط احلكم، 
وتشجيعها بني الناس. كام تنوعت وتشعبت أساليب 
طريق  عن  املراسيم  تلك  نقل  وتم  املراسيم،  هذه 
العراق،  داخل  اإليرانيني  الرعايا  إىل  العون  تقديم 
وأصبحت تقاليد متأصلة يف النفوس، خاصة يف عهد 
امللوك القاجاريني)25(. وتشري املصادر إىل أنه يف عهد 
للعتبات  زيارته  وأثناء  القاجاري  شاه  الدين  نارص 
مدينة  يف  وحتديدًا  1869م  عام  العراق  يف  املقدسة 
احلسيني  املنرب  خطباء  أحد  أمامه  خطب  كربالء، 
وتطرق  احلسينية،  الفجيعة  عن  جدًا  مؤثرة  خطبة 
أثناء كالمه إىل كلمة قاهلا اإلمام احلسني يف يوم 
قائاًل: »أال هل من  عاشوراء وهو يف أحرج ساعاته 
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نارص ينرصين؟«، فقال اخلطيب صارخًا: )إن نارصك 
قد أتى، وهو اآلن بني يديك لينرصك فضج اجلميع 
بالبكاء، وكان نحيب نارص الدين شاه وبكاؤه أعظم 
أمام  بحرارة  وألقاه  رأسه  من  تاجه  رفع  وأنه  منهم 
بالذكر  اجلدير  ومن  التأثري()26(.  شدة  من  الرضيح 
حاربت  بغداد  والية  يف  العثامنية  السلطات  أن  هنا 
يف  ممارستها  بمنع  وقامت  احلسينية،  الشعائر  تلك 
الوايل  عهد  يف  خاصة  العامة،  والساحات  األسواق 
منع  تم  عندما  )1869-1871م(  باشا  مدحت 
اإلجازات  وإلغاء  العلنية،  احلسينية  الشعائر  ممارسة 

املمنوحة السابقة إلقامة مثل هذه الشعائر)27(.

أما بالنسبة لألمور الدينية، فإن الكثري من العلامء 
للتدريس  إيــران  من  قدموا  الدينية  العلوم  وطلبة 
والدراسة يف املدن املقدسة )النجف وكربالء(، وقد 
عندما  رحلتها  يف  ذلك  إىل  ديالفوا  مــدام  أشــارت 
هذه  )ُتعدُّ  قائلة:  1881م  عام  كربالء  مدينة  زارت 
املدينة بمثابة جامعة كبرية يؤمها الطالب من خمتلف 
أصقاع البالد اإلسالمية لتلقي علوم الدين، ويقضون 
الغرض أكثر سني حياهتم. ويعيش هؤالء  فيها هلذا 
عىل  واهلرم  الشاب  والكبري  الصغري  مجيعًا  الطالب 
التربعات التي يتربع هبا الزوار ووجوه املسلمني الذين 
يعيشون خارج هذه املدينة()28(. وهؤالء أصبح البعض 
منهم ذا شأن كبري ويف مصاف كبار املراجع الدينيني 
)الشيخ  أمثال:  امليالدي  عرش  التاسع  القرن  خالل 
كاظم  حممد  ــريزا  امل واملرجع  األنــصــاري،  مرتىض 
مال  واملرجع  التنباك(،  )فتوى  صاحب  اخلراساين 
عبد اهلل املازندراين، واملريزا حسني خلييل الطهراين، 
السيد حممد تقي الشريازي، وغريهم()29(.  واملرجع 

خالل  من  املجتمع  عىل  الواسع  التأثري  هلم  كان  كام 
التي  والفتاوى  للمرجعية،  الدينية  للقيادة  التصدي 
وأصبحت  املــجــاالت.  شتى  يف  يصدروهنا  كانوا 
العلمية  واحلــوزات  الدينية  املرجعية  مركز  كربالء 
امليالدي  عرش  الثامن  القرن  منتصف  منذ  الشيعية 
وحتى عام 1830م، األمر الذي جعلها آنذاك موئاًل 
األصقاع،  خمتلف  من  الدينية  العلوم  وطلبة  للعلامء 

وخاصة من إيران)30(.

هلؤالء  العلمية  احلركة  فإن  آخــر،  جانب  ومن 
املثقفة واجلمعيات اإليرانية كان هلا  العلامء والنخب 
تم  حيث  املقدسة  العتبات  مدن  يف  الواسع  التأثري 
من  كربالء  يف  الدينية  املــدارس  من  العديد  تأسيس 
قبل علامء ووجهاء اجلالية اإليرانية آنذاك وعىل النحو 

التايل:

1250هـ/  • عام  تأسست  السليمية:  املدرسة 
خان  سليم  حممد  احلاج  من  بتربع  1834م 

الشريازي.
من  • ُتعدُّ  وكانت  خان:  حسن  الرسدار  مدرسة 

الدينية يف مدينة كربالء،  املدارس واملعاهد  أهم 
الطهراين  احلسني  عبد  الشيخ  العالمة  شيدها 
الصدر  تقي خان  املريزا  األمري  تركة مرياث  من 
وقد  1268هـ/1852م.  عام  املتوىف  األعظم 
أزيلت هذه املدرسة الحقًا بسبب التوسع الذي 

حدث للحائر احلسيني)31(.
مدرسة السيد املجاهد: وهي التي تأسست عام  •

1270هـ/ 1854م، والتي كانت تقع يف سوق 
التجار الكبري بالقرب من مرقد مؤسسها السيد 

حممد جماهد الطباطبائي)32(.
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من  • القريب  موقعها  إىل  نسبة  الزينبية:  املدرسة 
1276هـ/  عام  تأسست  وقد  الزينبية،  الباب 
القاجاري،  الدين  نارص  الشاه  قبل  1860م من 
احلسني  عبد  الشيخ  العالمة  قبل  من  وبمبارشة 
يف  التوسعة  بسبب  أيضًا  أزيلت  وقد  الطهراين. 

احلرم احلسيني)33(.
شيدت  • الشريازي:  كريم  مريزا  مدرسة 

بناؤها  وأعيد  1870م  1287هـ/  عام 
عام1301هـ/1891م من قبل السيد عيل حممد 

الشريازي)34(.

تأسيس  تم  فقد  احلديثة  للمدارس  بالنسبة  أما 
)مجعية  قبل  مــن  كــربــالء  يف  احلسينية(  )املــدرســة 
يف  و1909م   1908 عامي  بني  اإليرانية(  املساواة 
حسيني(.  )دبستان  وسميت  الغربية  العباسية  ناحية 
وتضمنت الدراسة فيها املراحل االبتدائية واملتوسطة 
اإليرانيون  والتجار  املثقفون  وقــدم  واإلعــداديــة. 
هلا  الالزمة  املساعدة  املقدسة  كربالء  يف  املقيمون 
يدّرسون  معلمني  مخسة  معلميها  عدد  بلغ  حيث 
والفرنسية(،  واالنجليزية  والرتكية  )العربية  اللغات 
كان  كام  والدين.  واجلغرافية  والتاريخ  واحلساب 
دور  اخلراساين  كاظم  حممد  املريزا  الديني  للمرجع 

كبري يف دعم هذه املدرسة)35(.

اإليرانية  واألدبية  الثقافية  للمجالس  وبالنسبة 
تلك  من  الكثري  عرفت  قد  كربالء  فــإن  املــؤثــرة، 
أشهر  من  وهو  الرشتي(  )جملس  ومنها  املجالس، 
إذ  ــذاك.  آن كربالء  يف  املــوجــودة  العلمية  املجالس 
تأسس عام )1266هـ/1850م(، واشتهر بني أهايل 
املدينة بـ )سوق عكاظ( بسبب كثرة املرتادين إليه من 

املواضيع  تنوع  والثقافية، فضال عن  العلمية  النخب 
املطروقة كاملواضيع الدينية والثقافية والسياسية)36(.

ازدهار  في  الإيرانية  الجالية  دور  رابعاً: 

الحركة الإقت�شادية بكربالء

نتيجة لعقود طويلة من اإلقامة واالستقرار يف مدن 
نشطوا  اإليرانية  اجلالية  أفراد  فإن  العراق،  ومناطق 
األرايض  بــرشاء  املتعلقة  اإلقتصادية  اجلوانب  يف 
بشكل واسع  التجاري  النشاط  والعقارات وممارسة 
أقاموا فيها، وخاصة يف مدن  التي  املناطق واملدن  يف 
الزراعية  األرايض  من  حوهلا  وما  املقدسة  العتبات 
يف األرياف بغية االستفادة منها كمصدر من مصادر 

الدخل املادي. 

فبالنسبة لألرايض واألمالك، فإن األرض وحيازهتا 
كانت تعد آنذاك مصدرًا أساسيًا للثروة اإلقتصادية للفرد 
األفراد  من  الكثري  فإن  لذا  عرش،  التاسع  القرن  خالل 
أصبحت  واألجنبية  املحلية  الغنية  األرس  من  والعوائل 
مناطق  يف  األرايض  تلك  من  واسعة  مساحات  متتلك 
عىل  هبا  واالهتامم  زراعتها  يف  وتعتمد  سكناها،  خارج 
الفالحني العاملني كُاجراء أو يتقاضون نسبة معينة مثل: 

معرفة  أن  غري  اإلنتاج)37(،  حاصل  من   5/3 أو   3/2
العائدة للجالية يف  أو األمالك  مساحات تلك األرايض 
كربالء وبقية املدن األخرى يصعب الوصول إليها، نظرًا 
العثامنيني  من  ابتداًء  احلاكمة  السلطات  به  قامت  ما  ملا 
الذين عملوا بجهود حثيثة عىل مصادرة البعض منها أو 
تغيري ملكيتها بعد وفاة أصحاهبا فضاًل عن قيام البعض 
العتبات  لصالح  كوقفيات  بتسجيلها  اجلالية  أبناء  من 
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بقائهم  مع  السلطة  ضغوط  من  التخلص  بغية  املقدسة 
قائمني عليها بصفتهم واقفيها)38(. 

األرايض  تلك  عىل  كثرية  متغريات  حدثت  كام   
العثامنيني.  التي تلت حكم  العهود  واألمالك خالل 
الوثائق واملصادر تفيد  الواردة يف بعض  والنصوص 
كربالء،  مدينة  يف  خاصة  وكبرية  كثرية  كانت  بأهنا 
طرحت  1844م  عام  يف  العثامنية  الدولة  أن  بحيث 
فكرة رشائها من قبل اإلدارة العثامنية يف والية بغداد، 
فكان رد الوايل حممد نجيب باشا )1842-1849م( 
آنذاك بأن رشاء تلك األمالك يف كربالء سوف ترهق 
األمــوال  توفر  الصعوبة  من  وأنــه  الوالية،  خزينة 

الالزمة لذلك)39(. 

التابعة  والعقارات  األمــالك  قضية  واستمرت 
للجالية واملوجودة يف كربالء مثار حماوالت العثامنيني 
بالدفاع  القاجارية  الدولة  قيام  وكذلك  ملصادرهتا، 
ولسنوات  املشرتكة  واللجان  املباحثات  ضمن  عنها 

طويلة.

كربالء  مدينة  ألمهية  ونتيجة  للتجارة  بالنسبة  أما 
عام،  كل  يف  هلا  الــزوار  من  اآلالف  وارتياد  الدينية 
يف  واسع  جتاري  نشاط  هلا  كان  اإليرانية  اجلالية  فإن 
املدينة من خالل ظهور العديد من البيوتات واألرس 
التجارية التي استحوذت عىل قسم كبري من التجارة 
كربالء  فأصبحت  الــبــالد)40(  عموم  ويف  املدينة  يف 
مركزًا جتاريًا هامًا من خالل املستوردات التي كانت 
والسجاد  والشاي  والقهوة  التوابل  من  إليها  تأيت 
التمور  فكانت  صادراهتا  أما  والقناديل،  ــراين  اإلي
والتبوغ)41(.  والصوف  واجللود  واحلجب  واملسابح 

العثامين  السلطان  مبعوث  باشا  خورشيد  أشار  وقد 
العراقية  احلدود  إىل  )1839-1861م(  املجيد  عبد 
مركز  بأن  عرش،  التاسع  القرن  منتصف  يف  اإليرانية 
خانقني كانت النقطة األساسية ملرور املقيمني والزوار 
اإليرانيني وجتارهتم الداخلة إىل العراق، وأن جمموع 
ما تم حرصه يف إحدى السنوات قد بلغ )52969( 
من اإليرانيني الداخلني كزوار وجتار، وعدد احلاّملني 
ومن  رأس،   )24957( احليوانات  ومن   ،)3348(

احلموالت التجارية )9815()42(. 

تعامل  سوء  من  يعانون  اإليرانيون  التجار  كان 
الكبرية  الرضائب  وطأة  ومن  احلكوميني،  املوظفني 
عليهم  تفرضها  العثامنية  السلطات  كانت  التي 
األجانب  التجار  عىل  فرضه  يتم  مما  أكرب  وبشكل 
العالية  اجلمركية  الرسوم  إىل  فباإلضافة  اآلخرين. 
باسم  أخــرى  رضيبة  جباية  تتم  كانت  املفروضة 
التجارية  الدكاكني« حتصل عن كل االنشطة  »يومية 
التجار ومن خالل  لذا طالب هؤالء  واحلرف)43(.. 
من  التجار  بقية  مع  مساواهتم  يتم  أن  حكومتهم 
اجلاليات األجنبية األخرى عماًل باملعاهدات املوقعة 
العثامنية  السلطات  أن  ذلك،غري  بشأن  الدولتني  بني 
كانت تعد ذلك تدخاًل يف شؤوهنا الداخلية)44(، كام 
بني  تتعرض  إيران  من  القادمة  القوافل  جتارة  كانت 
الفينة واألخرى إىل عمليات السلب والنهب من قبل 
طرق  عىل  القاطنة  العشائر  بعض  أو  الطرق،  قطاع 
معاملة  سوء  عن  فضاًل  وإيران  العراق  بني  التجارة 

املوظفني احلكوميني)45(.
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بين  ال�شالت  الأحداث على  اأثر بع�ض   : خام�شاً

الجالية و�شكان كربالء:

حادثة هجوم الوهابيني عىل كربالء. 1
شهد العراق يف مطلع القرن التاسع عرش امليالدي 
العقيدة  تبنت  نجدية  قبائل  قبل  من  عدائية  هجامت 
كانت  )1801-1810م(،  املــدة  خالل  الوهابية 
أقساها ما تعرضت له مدينة كربالء يف 18 ذي احلجة 
هؤالء  استغل  حيث  1802م.  نيسان   / 1216هـــ 
املقامة  الغدير  عيد  بمراسيم  املدينة  سكان  انشغال 
َمْن  مقاومة  بعد  كربالء  وهامجوا  النجف،  مدينة  يف 
تبقى يف املدينة هلم. وارتكب هؤالء املجازر الشنيعة 
بحق السكان وهنبوا الكثري من األموال واملمتلكات، 
بحيث مل يسلم منها حتى مرقد اإلمام احلسني ع من 
كام  فيه)46(.  املوجودة  واخلزائن  حمتوياته  هنب  خالل 
قتل مخسون شخصًا يف داخل املرقد ومخسامئة آخرين 
أزقة  يف  قتل  من  سوى  املرقد،  خــارج  الصحن  يف 

وطرقات املدينة)47(. 

نفوس  يف  بالغ  أثر  ذات  احلادثة  تلك  كانت  لقد 
سواء،  حد  عىل  اإليرانية  واجلالية  املحليني  السكان 
منهم.  أحد  بني  متيز  مل  القتل  عمليات  أن  حيث  من 
تلك  يف  ــارضًا  ح كــان  املتعصب  الطائفي  فالطابع 
احلادثة من حيث اهتام سكان املدينة بالكفر ووجوب 
عون)48(. فاختلطت الدماء  قتلهم رشعًا كام كانوا يدَّ
وما  املحليني،  كربالء  مدينة  سكان  بدماء  اإليرانية 
جرى هلم من تدمري وهنب للبيوت واألموال عىل حد 

سواء. 

اإليرانيني  العلامء  الكثري من  القتىل  بني  وكان من 

واحلرب  حممد  الشيخ  الكبري  العامل  أمثال:  والعراقيني 
السيد  الرشيف  والعلوي  عيل  عني  الشيخ  التقي 
أبرز  أحد  احلادثة  تلك  يف  قتل  كام  وآخرين.  صادق 
الصمد  )عبد  املتكلم  اإليــراين  الفقيه  عرصه  علامء 
الفقه  جمال  يف  املتعددة  املؤلفات  صاحب  اهلمداين( 

واللغة )49(.

الوهابيني  أنباء غزو  القاجارية  الدولة  تلقت  وقد 
يف  احلزن  وعمَّ  شديد،  بغضب  املقدسة  كربالء  عىل 
البالد ونصبت املآتم، وأعلن احلاكم القاجاري فتح 
عيل شاه )1797- 1834م( احلداد يف أرجاء البالد، 
وأرسل رسالة شديدة اللهجة إىل وايل بغداد اململوكي 
من  حدث  ما  مسؤولية  ملقيًا  الصغري  باشا  سليامن 
توفري احلامية  التقاعس عن  جمازر عىل سلطته بسبب 
والقوة الالزمة للدفاع عن املدن املقدسة. كام طالب 
الرعايا  عن  التعويضات  بإرسال  العثامنية  الدولة 
هنبت  التي  واهلدايا  واألموال  قتلوا  الذي  اإليرانيني 
إىل  اإليرانيني  احلكام  من  أسالفه  قبل  من  واملقدمة 
اخلسائر  عن  والتعويض  املطهرة،  احلسينية  الروضة 
الغارة  الفرس يف تلك  التجار  التي تعرض هلا  املالية 
التي شنها الوهابيون)50(، غري أن احلكام املامليك يف 

العراق مل يكرتثوا لتلك املطالب.

حادثة املناخور. 2
داود  اململوكي  الــوايل  عهد  يف  كربالء  تعرضت 
التي  )املناخور(  جمزرة  إىل  )1817-1831م(  باشا 
سميت نسبة إىل قائد احلملة )سليامن مرياخور( عام 
أن متويل كربالء من  )1241هـ/1826م(، وسببها 
الكربالئيني،  مع  السلوك  كان يسء  داود  الوايل  قبل 
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خالل  من  الديني  شعورهم  جرح  عىل  يعمل  وكان 
أفراد  مع  ملعبًا  احلسيني  املرقد  صحن  ساحة  اختاذه 
كام  املقدس،  املكان  إىل  بحذائه  والدخول  حاشيته، 

فرض الرضائب الكبرية عىل السكان. 

داود  الــوايل  إىل  الشكاوى  إرســال  من  وبالرغم 
باشا عن ممارسات هذا احلاكم، فقد أعلنت العصيان 
محلة  باشا  داوود  الوايل  فأرسل  بغداد،  حكومة  ضد 
األخري  فحاول  املذكور،  املناخور  بقيادة  عسكرية 
دامت  وحروب  متكرر  حصار  بعد  كربالء  دخول 
للفرتة من )1241-1244هـ/ 1825-1828م(. 
ويف النهاية اضطرت املدينة إىل قبول اخلضوع للصلح 
وطلب األمان )15(، فكان لتلك احلادثة أثر كبري عىل 
األهايل  قبل  من  املستمرة  املقاومة  خالل  من  كربالء 
وأفراد اجلالية اإليرانية، بحيث أن قائد احلملة فشل 
يف تسع حماوالت من دخول املدينة وإخضاعها)52(. 

حادثة اهلجوم عىل كربالء عام 1843م. 3
ويف عام )1258هـ/1843م( حدثت يف كربالء 
بقيادة  العثامين عليها  بعد هجوم اجليش  جمزرة كبرية 
متيز  الــذي  )1842-1849م(  باشا  نجيب  الــوايل 
من  الرضائب  مجع  يف  والتعسف  والشدة،  بالغلظة 
السكان)53(. كام وصف بتعصبه الديني الشديد ضد 
املسيحيني والشيعة عىل حد سواء من خالل نعته هلم 

بالكفار والغرباء)54(.

املذكور  الوايل  حماوالت  مع  احلادثة  تلك  بدأت 
املزيد  وفرض  كربالء،  عىل  والنظم  القوانني  تطبيق 
املبارشة  لسلطته  وإخضاعها  عليها،  الرضائب  من 
بعد أن كانت تدار ذاتيًا يف السابق)55(، فقام بتجهيز 

محلة عسكرية قادها بنفسه ملحارصة كربالء، غري أنه 
عليهم  أطلقت  من  قبل  من  شديدة  بمقاومة  جوبه 
أو  )املتمردين،  أي  )اليارمزية(  بـ  ــذاك  آن السلطة 
جماميع  إىل  منقسمني  كانوا  وهــؤالء  الغوغاء()56(، 
متعددة أمهها جمموعتان: )األوىل( من سكان كربالء 
و)الثانية(  الزعفراين،  إبراهيم  السيد  بقيادة  املحليني 
ومعظم  ــان  خ عــيل  وحمــمــد  صــالــح  ــريزا  املـ بقيادة 
تراوحت  وقد  اإليرانية)57(،  اجلالية  من  أنصارها 
يف  كانوا  فــردًا  أربعامئة  بحوايل  املجموعتني  أعــداد 
الغالب من الطبقات الفقرية املحرومة، كام انضمت 
أبناء العشائر من خارج  إليهم جمموعات أخرى من 
املدينة، بحيث أصبح عددهم حوايل ألفي مقاتل)58(. 
العثامنية وسكان  القوات  فدارت معارك طاحنة بني 
املدينة، استخدم فيها اجليش العثامين املدفعية بشكل 
الشديد  الدمار  إحلاق  بعد  عنوة  املدينة  ودخل  كبري 
 .)59(هبا بحيث مل يسلم منها حتى مرقد العباس
املحليني  السكان  من  اآلالف  مقتل  النتيجة  وكانت 
البعض منهم أعداد  ر  أفراد اجلالية اإليرانية قدَّ ومن 
آخرون  ر  قدَّ فيام  فــرٍد)60(،   )4،000( بحوايل  القتىل 
أعداد القتىل بحوايل )3،000( قتيل من داخل املدينة، 
العشائر.  أبناء  من  خارجها  من  قتيل  و)2،000( 
لسكاهنا  بالنسبة  الداخل  من  القتىل  نسبة  فكانت 
حوايل 15%، فيام بلغ عدد القتىل من اجلنود العثامنيني 
)400( قتيل)61(. كام تم تدمري املدينة وهنب ما فيها 
حتى  والتنكيل  القتل  مارسوا  الذي  اجلنود  قبل  من 
بحق اجلرحى بناًء عىل أوامر قادهتم العسكريني)62(. 
مهينة  استفزازية  بأفعال  العثامنية  السلطات  وقامت 
بتحويل  جلنودها  )فسمحت  لوريمر:  يقول  وكام 
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عسكرية  ثكنة  إىل  العباس(  )مرقد  اجلامع  ساحة 
أخذوا  ثم  فيها،  خمتلفة  أماكن  يف  اخليول  وربطت 
اخلليعة  األغاين  وينشدون  الشعبية  األحلان  يعزفون 

لغرض إثارة الرعب يف نفوس أبناء الشيعة()63(.

إيــران من  لتلك احلملة صــدًى واســٌع يف  وكــان 
حدث  ما  عىل  والشعبي  الرسمي  الغضب  خالل 
لكربالء وأهلها، وأدى ذلك إىل حدوث أزمة سياسية 
شديدة كادت أن تؤدي إىل مواجهة عسكرية مبارشة 
بني الدولة القاجارية والدولة العثامنية، إال أن تدخل 

كلٍّ من بريطانيا وروسيا حال دون ذلك)64(. 

كربالء  حادثة  بعد  العثامنية  السلطات  شعرت 
للجالية  واإلقتصادي  اإلجتامعي  النفوذ  بخطورة 
التدخالت  عىل  ذلك  وانعكاس  املدينة  يف  اإليرانية 
هذا  من  احلدَّ  فقررت  القاجارية  للدولة  السياسية 
للتخيل عن األمالك  اجلالية  إجبار  النفوذ عن طريق 
التابعة هلا، من خالل طرح فكرة رشاء تلك األمالك، 
عامًا   50-40 منذ  املقيمني  أمالك  ببقاء  السامح  أو 
وممن انتقلت أمالكهم إىل أبنائهم باإلرث رشيطة أن 
تكون لدهيم الرغبة يف التحول من التبعية اإليرانية إىل 
رعايا تابعني للدولة العثامنية)65(، وعندما فشلت تلك 
املحاوالت يف احلد من النفوذ اإلقتصادي، أصدرت 
حكومة والية بغداد عام1851م أمرًا بمنع اإليرانيني 
السكان  بيوهتم وأمالكهم عن طريق منع  ترميم  من 
املحليني من بيعهم املواد الالزمة للبناء والتعمري، إال 
أن بقاءها بشكل متهالك دفع بالعثامنيني إىل العدول 

عن هذا القرار)66(. 

مباحثات  ضمن  اإليرانيني  أمالك  قضية  دخلت 

اللجان  خالل  من  والقاجارية  العثامنية  الدولتني 
بتوقيع  وانتهت  املوضوع،  هبذا  اخلاصة  والطلبات 
العديد من االتفاقيات الثنائية خالل املدة )1871-
القضايا  عىل  بنودها  بعض  ت  نصَّ التي   )1875
واألمور  األمــالك،  مثل:  اإليرانية  باجلالية  املتعلقة 
واإلقامة،  واجلنسية،  التجاري،  والنشاط  العدلية، 

والعمل، وغري ذلك)67(. 

ال�شتنتاجات

متيز العرص احلديث بوضوح اهلجرة اإليرانية إىل . 1
أكثر  خاص  بشكل  وكربالء  عام  بشكل  العراق 
للعوامل  نتيجة  إيران،  إىل  العراقيني  هجرة  من 
الذي  األمر  واإلقتصادية،  والدينية  السياسية 

ساهم يف تكوين جالية إيرانية كبرية.
من 2.  املحيل  باملجتمع  اإليرانية  اجلالية  اندماج   

دون  من  واملصاهرة  والزواج  اإلقامة  خالل 
الذي  األمر  العنرصي،  التعصب  سلوكيات 
اجلالية  بني  اإلجتامعي  التأثري  حدوث  يف  ساهم 
املتعلقة  اإلجتامعية  املظاهر  خالل  من  والسكان 

باحلياة اليومية. 
حاالت 3.  من  أي  وجود  آنذاك  كربالء  تشهد  مل   

عنرصي  أساس  عىل  التمييز  أو  االحتقان 
)قومي(، أو وطني بني اجلالية اإليرانية وسكان 
االندماج  عنرص  يظهر  الذي  األمر  املدينة، 

اإلجتامعي والديني بني الطرفني.
 كان للجالية اإليرانية يف كربالء دور هام التأثري 4. 

الدينية  باألمور  املتعلقة  الكثري من اجلوانب  عىل 
من خالل إقامة كبار العلامء اإليرانيني يف كربالء، 
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وهجرة الراغبني بالدراسة الدينية إليها. وهذا ما 
بربوز دور  املتعلق  الديني  النشاط  بروز  أثَّر عىل 
املرجعية الدينية يف كربالء، وقيادة املجتمع دينيًا 
الدينية  املدارس  تأسيس  عن  فضاًل  وسياسيًا، 

وانتشار املجالس العلمية.
للجالية 5.  الواسع  اإلقتصادي  النفوذ  بروز   

جمال  يف  عرش  التاسع  القرن  خالل  اإليرانية 
احلركة  وازدهار  والعقارات،  األرايض  امتالك 
لتدخل  مثارًا  ذلك  وكان  كربالء،  يف  التجارية 
من  النفوذ  هذا  من  للحد  العثامنية  السلطات 
نقل  أو  األمالك،  مصادرة  حماوالت  خالل 

ملكيتها لغري اإليرانيني.
شهدهتا 6.  التي  باألحداث  اإليرانية  اجلالية  تأثر   

قتل  من  أصاهبا  ما  خالل  من  آنذاك  كربالء 
املحليني،  املدينة  سكان  حال  حاهلا  وتدمري 
أمواهلام،  وهنبت  الطرفني  دماء  امتزجت  بحيث 

وتم تدمري البيوت واملحالت بشكل مشرتك.
الدولتني 7.  بني  كبرية  سياسية  أزمات  حدوث   

القاجارية والعثامنية جراء ما حدث ملدينة كربالء، 
وما أصاب اجلالية اإليرانية منها، األمر الذي كاد 
الطرفني.  بني  مبارشة  مواجهات  إىل  يؤدي  أن 
غري أن التفامهات واالتفاقيات السياسية حفظت 

للجالية االمتيازات املنصوص عليها.

الخاتمة

القوميات  ــني  ب اإلجــتــامعــيــة  الــعــالقــات  تــعــد 
إىل  املؤدية  التارخيية  التفاعالت  أبرز  من  والطوائف 
ذات  املجتمعات  يف  احلضاري  والتقدم  ــار  االزده

اجلغرافية  بطبيعته  والعراق  والديني.  اإلثني  التنوع 
كان موئاًل إلقامة العديد من اجلامعات الوافدة التي 
اندجمت فيه عرب الصالت اإلجتامعية والتأثر والتأثري 

يف خمتلف اجلوانب. 

األجنبية  اجلاليات  أكرب  بكوهنا  اإليرانية  واجلالية 
كان  امليالدي،  عرش  التاسع  القرن  خالل  العراق  يف 
واإلقتصادية  اإلجتامعية  املتغريات  يف  هام  دور  هلا 
والسياسية ملدينة كربالء، إذ اختار اإليرانيون اإلقامة 
واقتصادية،  وسياسية  دينية  العتبارات  املدينة  يف 
نوا األغلبية يف أعداد السكان القاطنني باملدينة.  وكوَّ
وكان هلم دور بارز يف التأثري عىل املجتمع املحيل من 
خالل املؤثرات اللغوية والعادات والتقاليد واملظاهر 
السكان  وشاركوا  املتعددة.  والدينية  اإلجتامعية 
عليهم  ت  مــرَّ التي  واملصاعب  املحن  يف  املحليني 
كربالء  شهدهتا  التي  املأساوية  األحداث  خالل  من 
هام يف  نشاط  متعددة. وكان هلم  تارخيية  يف سنوات 
والعقارات  األمالك  خالل  من  اإلقتصادي  اجلانب 
آنذاك  العثامنية  بالسلطات  دفع  ما  وهذا  والتجارة، 
النفوذ عرب حماوالت مصادرة تلك  إىل احلد من هذا 
األمالك، أو الضغط عىل اإليرانيني لتغيري ارتباطاهتم 
بالدولة القاجارية التي كانت ترعى مصاحلهم آنذاك.
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الملخ�ض 

متيزت  التي  1802م  عام  كربالء  عىل  الوهابية  الغزوات  جتاه  الدولية  الفعل  ردود  الدراسة  هذِه  تتناول 
باهلمجية والقسوة والبطش وأودت بحياة الكثري من الناس يف تلك املدينة املقدسة، وعكست جانب التوحش 
البدوي واإلنقسام املجتمعي لدى قبائل نجد آنذاك، فضاًل عن الفهم السطحي للدين الذي ُولد يف رحم احلركة 
الوهابية، وما ترتب عىل ذلك األمر من تداعيات أفضت يف النهاية إىل أن يكون هنالك موقٌف جّدٌي اختذته 
الدول اإلستعامرية الفاعلة يف املنطقة مثل بريطانيا وفرنسا. فربيطانيا التي كانت حتاول احلفاظ عىل مصاحلها يف 

العراق عملت عىل اختاذ موقٍف يسرٍي. 

ويرجع ذلك لعدة أسباب منها: انشغال فرنسا بأوضاعها السياسية الداخلية خالل تلك املدة، فضاًل عن قلة 
اهتاممها باملنطقة، إذ ال توجد مصالح واسعة هلا فيها.

The British and French Attitude towards the Wahhabism Invasions of Kar-

bala 1802 AD: A Historical study

Prof. Dr.Assist. Instructor
Makdam Abdul Hassan Al FayadSamah Abbas ALJanabi

 College of Education for Girls -  

University of Kufa

 College of Education for Girls -  

University of Kufa

Abstract  

This study deals with the international sequences of the Wahhabism invasions of Karbala in 
1802 which were characterized of brutality, cruelty and oppression and led to murdering a lot 
of people in that holy city. Those invasions reflected the side of Bedouin brutality and the social 
division of the tribes of Najd at that time as well as the superficial misunderstanding of the reli-
gion by the Wahhabism movement and the consequent actions taken by the colonial powers in 
the region such as Britain and France. Britain which was trying to preserve its interests in Iraq 
took a rather cushy position.
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المقدمة 

مثَّلت الغزوات الوهابية عىل العراق نقطة مفصلية 
من  هلم  سببته  ملا  آنــذاك،  سكانه  ذاكرة  يف  وحاسمة 
رافقها  وما  كبرية  تضحيات  من  تركته  وما  معاناة 
البالد  أمن  دت  هدَّ جسيمٍة،  وأحداٍث  تطورات  من 
منها،  واجلنوبية  الوسطى  سيام  ال  أراضيها  وسالمة 
املذكورة  املدينة  وباألخص مدينة كربالء إذ شهدت 
يف عام 1802م، أعنف هجوم وحيش شنتُه القبائل 
ذريعة  وجعلته  الدين  بغطاء  تسرتت  التي  البدوية 
لتهديم قرب اإلمام احلسني وهنبِه وقتل الكثري من 

الناس األبرياء.

بيان مواقف بعض  الدراسة إىل  ترجع أمهية هذه 
الوهابية عىل كربالء 1802م،  الغزوات  الدول جتاه 
له موقفها من نقطة بارزة أصبحت فيام بعد  وما شكَّ
ركيزة أساسية يف أن تطور بريطانيا عالقاهتا مع بلدان 
اخلليج العريب وتثّبت أقدامها فيه، وتدعمُه يف العراق 

وخصوصًا بعد غزو الوهابيني لكربالء. 

اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة ومبحثني 
وخامتة، كان املبحث األول بعنوان )املوقف الربيطاين 
بريطانيا  الوهابية( حيث درس موقف  الغزوات  من 
من الغزو الوهايب عىل مدينة كربالء املقدسة وكيف 
الكبري من احلصول عىل  باشا  الوايل سليامن  استطاع 
القنصل  طريق  عن  بريطانية  وإعانات  مساعدات 
الربيطاين آنذاك وماهي إجراءات بريطانيا بعد ذلك 
بريطانيا  الغزو؟ وأعطى حتلياًل واضحًا لسبب اختاذ 

هذا املوقف اإلجيايب من الغزو الوهايب. 

الفرنيس  )املوقف  املوسوم  الثاين  املبحث  ويف 

املبحث  هذا  درس  حيث  الوهابية(،  الغزوات  من 
فرنسا  قنصل  طريق  عن  ــذاك  آن الفرنيس  املوقف 
الذي كان موجودًا يف بغداد خالل تلك املدة، حيث 
كربالء  يف  حصل  ما  جتاه  موقف  أي  لفرنسا  يكن  مل 
سوى وضع عدة اقرتاحات بسبب انشغاهلا بحروهبا 

الداخلية واحلروب النابليونية. 

إعتمد البحث يف طياتِه عىل عدد من املصادر كان 
من أبرزها )حكم املامليك يف العراق( للدكتور عالء 
موسى كاظم نورس، وكتاب )أربعة قرون من تاريخ 
لونكريك.  مهسيل  ستيفن  الربيطاين  ملؤلفه  العراق( 
أما كتاب السري هارفرد جونز بردجيز )موجز التاريخ 
بارزة  أمهية  لت  التي شكَّ املصادر  فُيعدُّ من  الوهايب( 

يف البحث. 

وأدت رسالة الباحثة تنني صادق جعفر األنصاري 
الكبري  باشا  سليامن  الوايل  عهد  يف  )العراق  املعنونة 
1780-1802م( دورًا يف إغناء البحث بالعديد من 
املعلومات حيث تعرضت إىل اهلجامت الوهابية عىل 
كربالء  عىل  إعتداءاهتم  ومنها  عامة  بصورة  العراق 

والنجف. 

ومن البحوث والدراسات املنشورة التي ساعدت 
يف إغناء البحث بامدة علمية رصينة هو بحث )غارات 
التاسع  القرن  مطلع  يف  العراق  عىل  النجدية  القبائل 
عرش( لاُلستاذ الدكتور مقدام عبد احلسن الفياض، 
الذي أعطى صورة شاملة لألحداث، وغطى الكثري 
مثل  املدة،  تلك  خالل  حصل  ما  حول  االسئلة  من 
مناقشات  فيه  ذكر  كام  ودوافعها،  الغزوات  أسباب 
واسعة وإجابات دقيقة تتعلق باعتداءات الوهابيني، 

ال سيام غزو كربالء عام 1802م.
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 مدخل: 

إىل  عرش  التاسع  القرن  مطلع  يف  العراق  َتعرض 
عليه  شنتها  الوهابية  الغزوات  من  جديدة  موجة 
من  كبري  بعدد  مدعومة  األوىل،  السعودية  الدولة 
العاتية  الغزوات  تلك  واتسمت  هلا،  املوالية  القبائل 
واستخدام  والــرشاســة  العنف  من  الكثري  باليشء 
امتازت  أهنــا  كــام  وتنكياًل،  دمــويــة  أكثر  أساليب 
مناطق  إىل  ووصوهلا  الواسعة،  اجلغرافية  بامتداداهتا 
مل تصلها من قبل يف اخرتاق االرايض العراقية)1(، ال 

سيام يف جنوبِه ووسطه. 

العراق  بوادي  إىل  تصل  سابقًا  كانت  حني  ففي 
الغربية ومراعي قبائله وأريافه، نجدها الحقًا هُتاجم 
نحو  عىل  املقدسة  ــدن  وامل منها  احلرضية  املناطق 
املقدسة  كربالء  مثل  الوسط  ُمدن  إن  اخلصوص،إذ 
من  ــرب  االك العبء  حتملتا  قد  االرشف  والنجف 
مناطق  إن  كام  وقساوهتا)2(،  الغزوات  تلك  ويالت 
)النجف  الدينية  املــدن  تضم  التي  الفرات  غــرب 
مرشحًا  هدفًا  كانت  املقدسة(  وكربالء  االرشف 
دولتهم  قامت  الذين  السعوديني  ألن  للغزوات، 
املزارات  تلك  يف  يرون  الوهابية  الدعوة  مبادئ  عىل 
فهمهم  بحسب  والوثنية«  »للرشك  جتسيدًا  والقباب 

السطحي ملوضوع الزيارة)3(.

اخلصوص  نحو  وعىل  العراق  الوهابيون  هاجم 
كانت  حيث  1802م،  عام  املقدسة  كربالء  مدينة 
خارج  عسكرت  قد  سعود  بن  العزيز  عبد  قــوات 
صغرية)4(،  فرق  ثالث  إىل  مها  قسَّ أن  بعد  املدينة 
تكن  مل  حيث  الرئيسة،  بوابتها  عرب  للهجوم  متهيدًا 
مرقد  عن  للدفاع  ضعيفة  واحــدة  حامية  غري  هناك 

املصادر  معظم  وُتشري   ،احلسني االمــام  مدينة 
احلامية  وسائل  أبسط  إىل  تفتقر  كانت  املدينة  أن  إىل 
انقسم  وبسيطة)5(.  ضعيفة  حتصيناهتا  كانت  حيث 
مقاتلوها إىل فريقني اختذوا مواقعهم يف شامل املدينة 
االســـوار)6(،  وتسلق  باهلجوم  ــدأوا  ب ثم  وجنوهبا، 
املواجهة  املخيم)7(،  باب  وهي  األبواب  إحدى  عرب 
ثغرة  أحدثوا  األرجح  وعىل  القوافل  مدخل  لطريق 
بسيط  حائط  عن  عبارة  كان  السور  ألن  السور،  يف 
استطاعوا  حتى  طويل  وقت  يمض  ومل  متهاوي، 
كل  يذبحون  سيوفهم  شاهرين  فجأة  املدينة  اقتحام 
الشيوخ وال  منهم  يسلم  يلقونه يف طريقهم، ومل  من 

حتى االطفال)8(. 

نحو  مبارشة  ذلك  بعد  الوهابيني  معظم  توّجه 
مع  تقديسه  يتناىف  الذي   احلسني االمــام  مرقد 
عقائدهم املتطرفة ونظرهتم الضيقة)9(، مستغلني عدم 
وجود قوات مدافعة عن املدينة، وال رجال منّظمني 
اخرتاق  من  الوهابيون  فاستطاع  حيموهنا،  ومدربني 
املدافعني الذين واجهوهم بسهولة، وقد أثارهتم تلك 
املواجهة، حينام قاومهم حراس املدينة مقاومة شديدة 
ولكن كان البد هلم من اخلضوع أمام القوة يف هناية 
االمر، ثم حدثت مقاومة أخرى داخل مدينة كربالء 
يقارب  ما  هنالك  وكــان  وازقتها،  شوارعها  ويف 
اخلمسني رجاًل مسلحني بالبنادق صمدوا داخل دار 
حمصنة بالبناء الشاهق واملرتفع واستطاعوا أن يقتلوا 
كثريًا من الوهابيني قبل أن ُيقتلوا مجيعهم، فضاًل عن 
واملهامجني  السكان  بني  جرى  الذي  الشديد  القتال 
الوهابيني  بتغلب  وانتهى  قصرية  ــدة  ُم واستمر 

لتمرسهم بالقتال وتسليحهم اجليد)10(.
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يف  عظياًم  سخطًا  أثارت  قد  كربالء  غزوة  كانت 
السنة،  أو  الشيعة  بني  كان  سواء  االسالمي،  العامل 
العثامنية، فكانت ال تزال تعقد آماهلا عىل  الدولة  أما 
بالقوة  يتميز  أنُه  يرى  الذي  باشا  سليامن  بغداد  وايل 
واحلكمة واملقدرة عىل مواجهة التحديات اخلارجية، 

فلام تويف تبدلت طبيعة املسألة)11(. 

وما  الغزوات  مدة  خالل  العثامنية  الدولة  كانت 
قبلها تشهد تدهورًا كبريًا يف املجاالت كافة، ال سيام 
السياسية منها، نتيجة تأزم الوضع الداخيل وانتفاضات 
االنكشارية)12(. بعد ذلك أرسلت احلكومة العثامنية 
قوات عسكرية مؤقتة، فضاًل عن قيامها بتعيني رجال 
خمتصني إلجراء الرتميامت الالزمة للمشاهد املقدسة 

وأطراف بعض البلدات)13(.   

السعوديني  غزو  نبأ  القاجارية  السلطات  تلقت 
احلداد  إعالن  وتم  واألسف،  األمل  بمظاهر  لكربالء 
العام يف كل أنحاء أيران ولبس السواد، كام أرسلت 
إىل احلكومة يف بغداد احتجاجًا شديد اللهجة، ألقت 
فيه عىل عاتقها تبعة الواقعة، ُمتهمًة إياها بالتقصري يف 
أمر الدفاع عن البلدة، مع علمها بنيات السعوديني، 
حازمة  بكلامٍت  القاجارية  السلطات  أوضحت  وقد 
عزمها إرسال جيش كبري، ُقدر بامئة الف جندي لغزو 

نجد)14(.

المبحث الأول: 

الموقف البريطاني

ظهر التغلغل الربيطاين يف منطقة الرشق األوسط، 
ال سيام يف اخلليج العريب منذ مطلع القرن السابع عرش 

من خالل نشاطات عديدة، منها رشكة اهلند الرشقية 
االنجليزية )East India British company()15(، التي 
السادس عرش إلدارة جتارة  القرن  ُأسست يف أواخر 
املجاورة)16(.  واالقطار  اهلند  يف  ومصاحلها  بريطانيا 
يف  ــار  امل الربيطاين  الصحراوي  للربيد  كــان  ولقد 
العراق أمهية خاصة لدى الربيطانيني، وذلك بسبب 
ما حققوه من إتصال ُمبارش ورسيع مع مستعمراهتم 
امُلراسالت الربيطانية الرسمية  يف اهلند، حيث بقيت 
تنتقل  )1793-1802م(  عامي  بني  املدة  وخالل 
اكتسب  وقد  حلب،  إىل  البرصة  ُمقيمية  من  بانتظام 
وذلك  قبل  ذي  عن  ــدة  زائ أمهية  أيضًا  اخلــط  هــذا 
العثامنية  الدولة  بني  العسكرية  املواجهات  خالل 
عن  لبعدِه  وذلك  )1793-1802م()17(،  وفرنسا 
الربيطانية يف  الوكالة  الفرنيس، وعندما كانت  اخلطر 
الكويت حدثت بعض االضطرابات بسبب نشاطات 

السعوديني وهتديداهتم، إال إنُه مل ينقطع أبدًا)18(.

أوربا  يف  املوقف  تطورات  أن  فيه،  الشك  ومما 
استلزم  والذي  فرنسا  ضد  الكربى  باحلرب  املتمثل 
أهم  كــان  وبريطانيا،  اهلند  بني  املــراســالت  ــادة  زي
بتحديد  اهلند  رشكة  مــدراء  جملس  موقف  بواعث 
ألن  البرصة،  من  املنطلق  الــربي  بالطريق  االهتامم 
هذا الطريق كان ُعرضة لغزوات الوهابيني املستمرة، 
فضاًل عن إن الفرنسيني كانت هلم خططهم املستقبلية 
وسفرائهم  وفودهم  عرب  حاولوا  لذا  املنطقة،  بشأن 
يف اسطنبول وطهران لكسب حكوماهتا إىل جانبهم 
مل  العراق  فإن  وبالطبع  الربيطانيني.  أعدائهم  ضد 
يكن بعيدًا عن خمططاهتم ملوقعِه االسرتاتيجي كممر 

للهند)19(.
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ومن املالحظ أن يف العقد األخري من القرن الثامن 
وخاصة  بريطانيا،  مع  الفرنيس  التنافس  ازداد  عرش 
-1798( مرص  عىل  بحملتها  فرنسا  قامت  بعدما 
رئيسًا  حمــورًا  العراق  أصبح  حيث  1801(م)20(، 
تقوية  تعمل عىل  بريطانيا  مما جعل  التنافس،  هذا  يف 

تواجدها السيايس والدبلومايس يف العراق)21(.

املصالح  عــىل  التأثري  الفرنسيون  حــاول  لقد 
بني  القائم  للتنافس  وذلــك  العراق،  يف  الربيطانية 
الذي  الربيد  ــرتاض  اع عىل  عملوا  فقد  الطرفني، 
حيث  اليها،  ُيرسل  أو  الربيطانية  الرشكة  ترسلُه 
الربيد  هذا  ُمصادرة  عديدة  مرات  خالل  استطاعوا 
واالستفادة من املعلومات التي حيملها، وكان املقيم 
بيدِه  تقع  التي  الفرنسية  الرسائل  يتلف  الربيطاين 
هذا  من  الربيد  هذا  بحامية  الربيطانيون  قام  لذلك 
أصبح  بحيث  الــربي،  طريقهم  وا  غــريَّ بأن  العبث 
ُيرَسل من البرصة إىل بغداد ومنها عرب الصحراء إىل 
بني  املبارش  الطريق  من  أمنًا  أكثر  إهنا  حيث  حلب، 

حلب والبرصة الذي يمر غرب الفرات)22(. 

وفرنسا  بريطانيا  بني  املنافسة  قيام  من  وبالرغم 
يف  إال  فعالة  بصورة  تبدو  مل  أهنــا  إال  الــعــراق  عىل 
كانت  حيث  عرش  الثامن  القرن  من  الثاين  النصف 
فرنسا تتمتع بمكانة يف العراق وذلك بسبب البعثات 
يف  أنشأهتا  التي  الدينية  واملؤسسات  التبشريية)23(، 

البرصة وبغداد)24(.

ملواجهة  الربيطانية  االجــراءات  أهم  أحد  وكان   
لتكون  بغداد،  يف  مقيمية  تأسيس  الفرنيس  اخلطر 
للرتاسل  أو  للرشكة  املفيدة  املعلومات  جلمع  مركزًا 

باشا  سليامن  عىل  والتأثري  اهلند،  حكومة  مع  بانتظام 
وتشجيعه  الفرنيس  الغزو  بأخطار  وأقناعه  الكبري 
يف  ومبعوثيهم  الفرنسيني  خطط  بوجه  الوقوف  عىل 
بالدِه)25(. أما وظيفة املقيمية األخرى فهي إعرتاض 
وكالئها  عىل  القبض  وإلــقــاء  الفرنسية  الرسائل 
الرشق  يف  الربيطانية  التجارة  تنظيم  عىل  واإلرشاف 

وتسهيلها يف العراق)26(. 

مقيم  أول  بغداد  إىل  وصل  1798م  متوز   5 ويف 
جونز)27(،  هارفورد  وهو  الرشكة  لتمثيل  بريطاين 
وتتلخص  اهلند،  من  حرٌس  حلاميتِه  ُخصص  حيث 
جانب  إىل  باشا  سليامن  كسب  حماولة  يف  مهمتُه 
اقناع  من  الفرنسيني  متّكن  حالة  يف  الربيطانيني 
اتفاق  حدوث  حالة  ويف  هلم،  باإلنحياز  السلطان 
دفع  عىل  يعمل  فأنه  والربيطانيني  العايل  الباب  بني 
الباشا إىل تقديم كل مساعدة تتوفر لُه)28(، فضاًل عن 
ذلك فإن مهمة جونز كانت مراقبة تطورات الوجود 
الفرنيس يف االمتداد نحو الرشق من اجلهة االخرى، 
اهلند  بني  الربيد  نقل  يف  األساس  واجبه  عىل  عالوة 
وبريطانيا عرب العراق وحلب)29(. وقد أوصتُه اللجنة 
وصوله  حال  والترصف  اجلديد  عملِه  يف  بالفطنة 
وتم  هناك،  للرشكة  كممثل  بِه  تليق  بطريقة  بغداد 
وإخباره  إليه  اهلدايا  وتقديم  بوصولِه  الــوايل  تبليغ 
وليحذرُه  معه  العالقة  ليقّوي  أوفدتُه  الرشكة  بأن 
جزء  أي  يف  تغلغلهم  حالة  يف  الفرنسيني  خطر  من 
بجمع  أوصتُه  كام  العثامنية،  االمرباطورية  أجزاء  من 
املعلومات املختلفة ذات الفائدة للرشكة أو احلكومة 

الربيطانية)30(.

َرَحب الوايل سليامن باشا الكبري باملقيم الربيطاين 
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مطلع  يف  بغداد  إىل  وصولِه  لدى  جونز،  هارفورد 
من  كبري  بعدد  متتع  ذلك  أثر  وعىل  1798م،  أيلول 
الربيطانيني  التجار  محاية  يف  حقُه  منها  االمتيازات، 
الربيطانية،  السفن  بغداد، وتنظيم رحالت  يف والية 
ذات  السفن  من  صغرٌي  اسطوٌل  إمرته  حتت  كان  إذ 
املدافع، يتجول يف هنري دجلة والفرات من دون أن 

يعرتضُه أحد)31(. 

نيتِه  ُحسن  الكبري  باشا  سليامن  الوايل  أظهر  وقد   
للربيطانيني مع وصول بعض األوامر من اسطنبول، 
الوالية  يف  املوجودين  الفرنسيني  اعتقال  منُه  طلبت 
احلراسة  بتشديد  أمرتُه  الفرنيس، كام  القنصل  وإبعاد 
اعتقاهلم، واملتتبع لألحداث  الذين تم  املوظفني  عىل 
كان  فقد  ــوايل،  ال من  املوقف  هذا  يف  غرابة  جيد  ال 
باملساعدات  الوايل  يعد  بغداد  إىل  منذ وصولِه  جونز 
منذ  الربيطانيني  طموح  ذلك  إىل  يدفعُه  العسكرية، 
أمد طويل يف تفكك االمرباطورية العثامنية وتدهور 
مستقلة  والية  يكون  أن  جيب  العراق  وأن  أحواهلا، 
االسرتاتيجية  ألمهيتِه  الربيطانية،  السيطرة  حتت 
بالنسبة هلا. وكخطوة أوىل لتحقيق هذِه الفكرة، فأنُه 
تابعة  قوات  أو  بريطانية  قوات  إرسال  رضورة  يرى 
بقيادة  حمايدة  قوة  ل  ُتشكَّ وأن  بغداد،  إىل  للرشكة 
القوى  هجامت  من  الوالية  إلنقاذ  بريطانيني  ضباط 

املحيطة هبا كالوهابيني)32(.

هارفرد  الربيطاين  املقيم  كان  1798م  عام  ويف 
عيل  هبا  قام  التي  العملية  لنتائج  مطمئن  غري  جونز 
السعوديني،  عىل  العثامنية  الدولة  من  بتأييد  باشا 
العتقادِه بأن هذِه احلملة ال يمكن أن حتقق أهدافها، 
بريطانيا حيث أعطت  النتائج جاءت لصالح  أن  إال 

الربيدي)33(، وذلك بسبب  مزيدًا من احلامية خلطهم 
األخطار  بسبب  لُه  العثامنية  والدولة  العراق  حاجة 

املحدقة هبم)34(.

1802م،  عام  كربالء  عىل  الوهايب  اهلجوم  وبعد 
إلرسال  الربيطانية  احلكومة  إىل  طلبًا  جونز  بعث 
يف  مصاحلها  حلامية  العسكرية  املساعدات  من  املزيد 
اهلند رجلني  أرسلت حكومة  فقد  وبالفعل  العراق، 
 )Dreber )دريرب  يدعى  أحدمها  املدفعية  جنود  من 
)ريموند  الضابط  بإمرة   )Kirby واآلخــر)كــرييب 
األسس  عىل  ــوايل  ال ــوات  ق لتدريب   )Raymond

احلديثة)35(، وكذلك أرسل الربيطانيون بعض السفن 
عن  وبعيدًا  ذلــك  عن  فضاًل  البرصة،  إىل  احلربية 
نظام  أدخلوا  الربيطانيني  فإن  العسكرية  املساعدات 
يف  الوالية  حكومة  مع  وتعاونوا  الصحي  التطعيم 
ذلك عىل يد طبيب املقيمية، بعد أن تسّلم عددًا من 
ُاستعملت  والتي  منها عام 1802م،  اللقاح  أمصال 
املدة  تلك  أثناء  تفشى  الذي  الطاعون  مرض  لعالج 

يف العراق)36(.

الرشقية  اهلــنــد  تــربع رشكــة  وقــد ذكــر جــونــز 
مبانيها  لتعمري  كربالء  مدينة  إىل  مالية  بمساعداٍت 
أثٌر  لُه  كان  ذلك  إن  عىل  ُمرّكزًا  ضحاياها،  ورعاية 
كبرٌي وإجيايب ٌ يف نفوس السكان والدولتني القاجارية 

والعثامنية)37(.

العراق  يف  مصاحلها  عىل  وحفاظًا  املقابل  ويف 
كانت  بريطانيا  فإن  عامة،  بصورة  العريب  واخلليج 
فيذكر  سعود،  آل  رضا  تكسب  أن  عىل  عِملت  قد 
وقٍت آلخر - حفاظًا عىل  من  يرسل  كان  أنه  جونز 
العريب بصورة عامة -  العراق واخلليج  مصاحلها يف 
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أن  العزيز، واحلقيقة  بعض اهلدايا إىل سعود بن عبد 
احلكومة الربيطانية كانت ختاف من مدى قوة الدولة 
السعودية االوىل وحتسب لتلك القوة حسابات كثرية، 
السعوديني  وّد  لرشاء  ترسلها  كانت  اهلدايا  وتلك 
ولضامن عدم املساس بجنودها وممتلكاهتا )38(. وكان 
سعود يعرّب عن امتنانه عند استالمه هلا ويذكر أنه تم 
احلفاظ عىل تفاهم جيد بني سلطة الوهابيني والوكالة 
كان  سعودًا  إن  جونز  ويذكر  البرصة،  يف  الربيطانية 
ُيظهر  مما  الــوضــع...«)39(.  هذا  استمرار  إىل  تّواقًا   «
اعتداءات  بني  ُمتذبذبًا  كان  الربيطاين  املوقف  إن 
املرشوعة  العراق  وشكاوى  جهة  من  السعوديني 
منهم من جهة أخرى، وهذا يعكس مصاحلها املهمة 

واملتنامية لدى كال الطرفني.

ومن هنا مل يكن موقف بريطانيا جتاه عالقاهتا سواء 
كان بالعراق أو بالدولة السعودية االوىل موقفًا يدل 
العالقات  تلك  توجه  كانت  وإنام  النية،  حسن  عىل 

عىل ضوء متطلبات االمور واملصالح)40(. 

ويمكن أن نستنتج عددًا من اإلعتبارت من موقف 
بريطانيا وفق حتليل إحدى الباحثات، أمهها)41( : 

 إَن بريطانيا كانت تتخذ مثل هذِه املواقف مداراًة . 1
حتت  هي  التي  املسلمة  املناطق  مع  ملصاحلها 
سيطرهتا، ومل يكن هدفها سوى التظاهر بأهنا قوة 
حمايدة يف املنطقة، إن مثل هذا املوقف ستكون له 

إجيابياته عىل مصاحلها يف اخلليج العريب.
السعودية . 2 الدولة  بأن  مقتنعة  كانت  بريطانيا  إَن 

االوىل تشكل قوة حملية مؤثرة يف اخلليج العريب، 
ُيثري  ال  بشكل  معها  التعامل  من  ُبد  ال  وهنا 

غضبها. 

مساعداهتا . 3 تقديم  خالل  من  بريطانيا  أرادت 
اخلطر  إبعاد  الوهابيني  بوجه  للوقوف  للعراق 
بريدها  يمرَّ  وأن  نفوذها  مراكز  عن  العسكري 
للدولة  الشاملية  احلدود  عرب  بسالم  الصحراوي 
السعودية االوىل، وأْن تبقى مصاحلها بعيدة عن 

الرصاعات التي تعرقل اسرتاتيجيتها.

المبحث الثاني: 

الموقف الفرن�شي تجاه الغزوات الوهابية

عام  إىل  الــعــراق  يف  فرنيس  ــود  وج ــدم  أق يعود 
الدين  ــال  رج أحــد  ــنّي  ُع عندما  ــك  وذل 1679م، 
املسيحيني يف مراكز التبشري كقنصل ُمقيم لفرنسا يف 
هذا  تسّلم  من  أول  الالتيني،  بابلون  وُيعدُّ  البرصة، 
املنصب، ومنذ ذلك العام وحتى عام 1739م، ظلَّت 
ويف  القساوسة،  بأيدي  البرصة  يف  القنصلية  إدارة 
للعراق  كبريًا  اهتاممًا  الفرنسيون  وجه  1740م  عام 
أواخر  بغداد  قنصلية يف  يوجدوا هلم  أن  واستطاعوا 
كان  فقد  الربيطاين،  للجانب  بالنسبة  اما  العام،  هذا 
مارتن فرنش أول من شغل منصب املقيم يف البرصة 
البرصة  ُمقيمية  أعامل  وكانت  )1728-1737(م، 
متوقفة من نيسان 1773م إىل كانون الثاين 1774م 
بسبب مرض الطاعون، ومرة أخرى توقفت بسبب 
إىل  1775م  نيسان  من  البرصة  عىل  االيراين  اهلجوم 
إىل  1793م  نيسان  من  أعامهلا  وتوقفت  1776م، 
الكويت،  إىل  انتقاهلا  بسبب  أيضًا  1795م  أيلول 
من  جنراالً  )قنصاًل  العراق  يف  بريطانيا  ممثل  وكان 
ويف  الربيطانية(  اهلند  حكومة  يف  اإلرتباط  ضباط 
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الوقت نفسه وكياًل سياسيًا ذا إمتيازات كبرية وكفاءة 
عالية)42(.

يف عام 1748م، انسحبت القنصلية الفرنسية من 
البرصة، وبقيت فرنسا دون متثيل حتى عام 1755م، 
بموافقة  الــبــرصة  إىل  جديد  قنصل  ــل  وص حينام 
السلطات العثامنية، وقد سمح لُه برفع العلم الفرنيس 
املصالح  عىل  التأثري  الفرنسيون  حاول  لقد  عليها، 
ويف  الطرفني،  بني  القائم  للتنافس  وذلك  الربيطانية 
بدايًة  مرص  عىل  نابليون  محلة  كانت  1798م،  عام 
العراق  عرب  الرشق  نحو  التوسعية  األطامع  لتحقيق 

كام مرَّ )43(.

1802م،  عام  يف  لكربالء  الوهابيني  غزو  وبعد   
ــالل تقرير  ــرًا مــن خ ــاه ــدا املــوقــف الــفــرنــيس ظ ب
ريمون  جــان  آنـــذاك  بــغــداد  يف  الفرنيس  القنصل 
)JeanRaymond( )44(، الذي أرسلُه لوزارة اخلارجية 

الفرنسية واملؤرخ يف 14 آذار 1804م، عن حتركات 
منهم.  عددًا  وقتلهم  للحجاج  وتعرضهم  الوهابيني 
ــوز1807م)45(،  متـ  8 بتاريخ  صدر  آخر  تقرير  ويف 

أوضح فيه بعض األمور السياسية حيث يذكر: 

اإلشــارة  سوى  اهتاممكم  يستحق  ما  حيدث  »مل 
ضفاف  عىل  الوهابيني  حلملة  املفاجئ  الظهور  إىل 
الفرات، هبدف قطع الطريق عىل قافلة متأهبة للسفر 
باجتاه حلب، وقد استعد الوايل للتصدي هلم مع ثالثة 
اقرتاهبم،  حال  يف  هؤالء  لرد  عانه،  عرب  من  آالف 
ليسيطر عىل طرقات مشهد االمام  الوايل ذهب  وأن 
ويشري  قريبًا،  بالنهب  مهدد  بأنه  يعتقد  الذي  عيل 
يوغلوا يف  أن  إذا استطاعوا  الوهابيني  إن  إىل  التقرير 
جيوش  مجيع  فأن  هلم  قدم  موطئ  ويضعوا  العراق 

ويشري  طردهم.  جمتمعة  تستطيع  ال  العايل  الباب 
الوهابيني  عن  أخــرى  مهمة  تفاصيل  إىل  القنصل 
االحداث  ذكره  يف  يصل  حتى  املنطقة  يف  وتعدياهتم 
إىل أن احلادثة يف كربالء كانت » جمزرة رهيبة ارتكبها 

قطاع الطرق«)46(.

اخلارجية  وزارة  إىل  القنصل  كتبُه  ما  أهم  ولكن 
هو تأكيدُه عىل رضورة القضاء عىل احلركة الوهابية، 
وضع  لذا  ــِه،  رأي حسب  السهل  باألمر  ليس  وهو 
اخلطط  بعض  تتضمن  حكومتِه  عىل  اقرتاحات  عدة 

ملواجهتها وهي:

اخلطة األوىل: وهي أكثر حيطة وحكمة وُيعتقد . 1
حسب  السياسية  بغداد  لشؤون  األنسب  إهنا 
تعبريه، والتي تقتيض بأن يكون يف موضع الدفاع 
فضاًل  منيعًا،  حتصينًا  البرصة  مدينة  وحتصني 
وبناء  للهجوم  ضة  املعرَّ األماكن  حتصني  عن 
العامة  السالمة  تتطلب  حيثام  صغرية  معاقل 
السكان  طمأنة  شأهنا  من  التي  احليطة  وأخذ 
الوهابيني،  إسم  ورود  بمجرد  خيافون  الذين 
أينام ذهبوا،  أولئك  حُيبط مهة  أن  وهذا من شأنه 
وسيتلقون  شديدة  مقاومة  سيواجهون  وإهنم 
املالئم  من  أنُه  كام  اخلسائر،  وحيصدون  اهلزائم 
أن تكون هنالك قوة بحرية يف اخلليج العريب من 
الذين  شأهنا إخضاع السكان العرب املجاورين 
جتارية،  إلعتبارات  أو  الوهابيون  هلم  ض  تعرَّ
عن  وأقلعوا  العثامنية  الدولة  عن  ابتعدوا  تراهم 
االعرتاف بسلطاهنا، وقال أن ما ذكرُه هلذا املوقع 
الدفاعي يمكن تطبيقُه عىل مجيع البلدان املجاورة 

للوهابيني)47(.
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بأن . 2 املفروض  من  إن  التقرير  ذكر  الثانية:  اخلطة 
ُيسرّي جيشًا من عرشة آالف ُمقاتل مزودين باملؤن 
سلكُه  الذي  نفسه  الطريق  سالكًا  جيدًا  تزويدًا 
يمكنُه  ال  الباشا  ألن  سابقًا،  باشا  عيل  الكيخيا 
االبتعاد مسافات بعيدة عن العاصمة أو أن يقوم 
أن  دون  من  طوياًل  وقتًا  تتطلب  كهذه  بحملة 
خيشى حدوث أي مترد عليه، كام سيلزم حضورُه 
البرصة  يف  املخازن  وبناء  الرضائب  جلمع  هناك 
وملؤازرة  اجليش.  ودعم  هلم  االغاثة  إلرسال 
ذلك يتقدم باشوات سوريا ومرص عىل رأس قوة 
تتوزع يف حميط مكة املكرمة، وينبغي جليش بغداد 
وصول  سيستغرقها  التي  األيام  عدد  يعرف  أن 
إليها،  للسري  الصفر  وساعة  الدرعية  إىل  قواته 
الواليات  جيوش  إلجتامع  الالزم  والتأهب 

إختصارًا للوقت والتكاليف)48(.
إىل . 3 اخلطة  هذِه  تشري   : واألخرية  الثالثة  اخلطة 

إستخدام النفوذ األوريب، وذلك بأن تقوم بدايًة 
هلؤالء  اقرتاٍح  بتقديم  االوربية  الدول  إحدى 
أمن  رشوط  يتضمن  الوهابيني  »املتعصبني« 
إهناء  مقابل  العثامين  السلطان  بضامنة  وسالم 
العاقبة  فستكون  رفضوها  واذا  الغزو،  حالة 
أشد  احلرب  إعالن  وسيكون  عليهم،  حربًا 
جيش  حشد  عىل  باملساعدة  وذلك  عليهم  وطأة 
عثامين قوامُه )40000 ألف( جندي عىل أبواب 

الدرعية)49(.

    بعد ذلك كتب القنصل الفرنيس جان باتيست 
الثاين  ترشين   24 يف  حلكومته  تقريرًا  ــو)50(  روسـ
ابن  »إن دعوة  فيه:  املنطقة جاء  أحوال  1808م عن 
إال  هو  ما  الدرعية  أمري  مع  وحتالفُه  الوهاب،  عبد 

من  ردح  عليهم  الذين مىض  للعرب  صحوة جديدة 
الزمن مغمورين وراء كثبان صحرائهم، وأن عودهتم 
نفس  حيملون  وهم  جديد  من  األحــداث  مرسح  إىل 
املبادئ التي محلها أسالفهم يف أوائل مهد الفتوحات 
امرباطوريتا  حتطمت  أثرها  عىل  والتي  االسالمية 
الكربى  القوى  أنظار  جعل  ما  هذا  والروم،  الفرس 
الصحوة  تلك  متابعة  إىل  واحلذر  املراقبة  بعني  تتجه 

العربية«)51(.

ومن خالل ما تقدم يمكن القول أن فرنسا مل تكن 
الوهابيون  بِه  قام  ما  ذات موقف جدي وحازم جتاه 
من أعامل عدائية يف العراق وباألخص مدينة كربالء، 
احلديث  سبق  الذين  الربيطانيني  من  العكس  عىل 
انشغال  منها:  اعتبارات  لعدة  وفقًا  وذلك  عنهم، 
تلك  خالل  الداخلية  السياسية  بأوضاعها  فرنسا 
توجد  ال  إذ  باملنطقة  اهتاممها  قلة  عن  فضاًل  املــدة، 

مصالح واسعة هلا فيها)52(.

ومن الالفت يف األمر، أن ختوف الدول الكربى 
عىل  يــربرُه  ما  له  ليس  األوىل  السعودية  الدولة  من 
ُتظهر  مل  السعودية  فالدولة  امليدانية،  املامرسة  صعيد 
نزعتها العدائية للنفوذ االجنبي يف املرشق، بل حرهبا 
كانت موجهة ضد املسلمني بالدرجة األوىل، مما يدلل 
من  نابعًا  كان  الكربى  القوى  ختوف  مصدر  أن  عىل 
إدراكها لطبيعة الدولة السعودية األوىل كدولة دينية 
مواجهة  الحق  وقٍت  يف  تتبنى  أن  يمكن  متشددة، 
اخلطر األجنبي، عن طريق حركة فتوحات إسالمية 

جديدة. 

ومن جهة اخرى مل تتبع القوى الكربى قلقها بشأن 
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الدولة اجلديدة بإجراءات عملية ضدها، وانام تركت 
مهمة القضاء عليها للدولة العثامنية، لوعيها بجوهر 
النزاع الوهايب - العثامين حول السيادة الروحية عىل 

العامل االسالمي)53(.

بالذات  واملــواقــف،  التقارير  تلك  أعطت  لقد 
بشأن  ــدويل  ال اإلهــتــامم  مــدى  عىل  واضحة  ــارة  إش
وتركيزها  بل  املنطقة،  يف  حصلت  التي  التطورات 
عىل احلادثة التي عربت عنها القوى الكربى يف ذلك 
زة  الوقت بام أسمتُه بالغزو، وهذا ُيعطي صورة مركَّ
وقد  دويل،  باعرتاف  املعتدون  هم  الوهابيني  بأن 
بوازع  واإلنتقام  الغزو  بدافع  الرشيف  املرقد  هامجوا 

ديني كام يّدعون)54(. 

اتصفت  ما  أن  القول  يمكن  املطاف،  هناية  ويف 
أو  لكربالء  النجدي  الغزو  عن  الفرنسية  املصادر  بِه 

كتابات القناصل الفرنسيني كان يتمثل فيام يأيت: 

إن كتابات القناصل الفرنسيني أقرب إىل شهود . 1
ذلك  حصول  بني  الزمنية  املدة  لقرص  العيان 

احلدث وكتاباهتم. 
إىل . 2 وأقرب  حمايدة  الفرنسية  الكتابات  ُتعدُّ 

إىل أي  املوضوعية، ألن كتاهبا مل يكونوا منتمني 
بعيدة  لذلك  فهي  االسالمية  املذاهب  من  جهة 
عىل  االعتامد  تم  لذا  واالنحياز،  التعصب  عن 
مؤلفاهتم األصلية باللغة الفرنسية أو املرتجم عنها 
الدولية  اإلنعكاسات  عىل  خالهلا  من  لإلطالع 

لطبيعة الغزو النجدي الوهايب لكربالء)55(.

وعليه، فإن احلركة الوهابية التي ظهرت يف نجد 
بدوية  بيئة  من  وانطلقت  عرش  الثامن  القرن  خالل 

ترتبط بالتشدد قد حتولت إىل حركة دينية ألغت حتى 
وأصبحت  االخرى،  االسالمية  املذاهب  من  غريها 
الحق،  وقــٍت  يف  العاملي  لإلرهاب  رئيسًا  مصدرًا 
تنتمي  ال  واإلرهابية  امُلتشددة  األفكار  تلك  وان 
الدين  ألن  االشكال،  من  شكل  بأي  االســالم  إىل 
االسالمي هو دين الرمحة واملحبة واألخاء واملساواة، 
بعيدًا  بالقتىل  وال يقوم عىل اإلكراه والقتل والتمثيل 

عن حقوق االنسان واملبادئ السمحة. 

الخاتمة 

املوقف  ملوضوع  والــدراســة  البحث  خالل  من 
الربيطاين والفرنيس جتاه الغزوات الوهابية عىل كربالء 
1802م، يمكن أن نلحظ بعض االستنتاجات املهمة 

واملتعلقة باملوضوع وهي: 

)النجف  • مثل  العراقية  املدن  بعض  موقع  أدى 
املهم  االسرتاتيجي  املقدسة(  وكربالء  األرشف 
وقدسيتها الدينية يف أن تكون عرضة للغزوات، 
يكون  أن  يف  األبرز  هو  الديني  العامل  كان  فقد 
سكان  إن  فباعتقادهم  للغزوات،  آخر  سببًا 
للقبور  بزيارهتم  بدعًا  أحدثوا  قد  املدن  تلك 
كام  نظرهم.  يف  رشكًا  ُيعدُّ  وهذا  هلا،  وتعظيمهم 
َضعف  العراق  عىل  الوهابيني  هجامت  بينت 
احلركات  مواجهة  يف  العثامنية  الدولة  أمكانية 
ويمكن  والياهتا.  داخل  تقوم  التي  االنفصالية 
هجوم  بعد  استطاعوا  الوهابيني  إَن  أيضًا  القول 
ليس  موقفهم  تدعيم  من  1802م،  عام  كربالء 
يف  غنموه  مما  استفادوا  بل  فحسب،  سياسيًا 
دولة  يبنون  جعلهم  ما  وهذا  اقتصاديًا،  كربالء 

قائمة اقتصاديًا عىل أساس الغنائم.
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أظهرت الغزوات الوهابية احلرص الربيطاين عىل  •
سليامن  حكومة  مع  والتعاون  نفوذها  استمرار 
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األول ما خيدم مصاحلها االقتصادية والتجارية، 
العريب  اخلليج  يف  أقدامها  تثبيت  حماولة  والثاين 
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المالحق:   
ملحق رقم )1( )1(

هجوم ابن �شعود على مدينة كربالء المقد�شة عام 1802م

)1( اخلريطة من إعداد الباحثة باالعتامد عىل األحداث التارخيية الوارد ذكرها يف البحث.
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الملخ�ض

تم يف هذا البحث تسليط الضوء عىل أهم شخصية يف احلوزة العلمية يف كربالء برزت بني القرنني )الثامن 
عرش وبدايات القرن التاسع عرش امليالديني/ الثاين عرش- الثالث عرش اهلجريني(، هو السيد عيل الطباطبائي 

الذي يعد من أبرز تالمذة الزعيم الكبري الوحيد البهبهاين وصهره عىل ابنته. 

جت الكثري من العلامء منهم والده، وابنه السيد حممد املجاهد، وله تالمذة كثريون  ينتمي اىل ُارسة علمية خرَّ
القزويني  إبراهيم  والشيخ  العلامء  رشيف  حممد  الشيخ  تالمذته  فمن  العلمية،  احلوزة  يف  كبار  زعامء  اصبحوا 
وجواد العاميل صاحب مفتاح الكرامة وآخرون، كام عمل بالتأليف وترك آثارًا علمية قّيمة منها كتاب )رياض 
املسائل يف رشح قواعد االحكام بالدالئل( وبه ُعِرف بصاحب الرياض، واشتهر من عقبه من آل الطباطبائي 
والدينية،  العلمية  وسريهتم  علامئهم  بكثرة  االسالمي  والعامل  كربالء  يف  املشهورين  الرياض(  صاحب  )آل  بـ 

وآثارهم الفكرية واخلريية يف كربالء معروفة. 

مرورًا  )1204هـــ/1790م(  عام  منذ  العراق  عىل  الوهابية  اهلجامت  الطباطبائي  عيل  السيد  عارص  وقد 
الكبري عىل كربالء عام )1216هـــ/1802م( واهلجامت االخرى حتى عام )1226هـ/1811م(  هبجومهم 
فقام بدور اجتامعي وأمني بتحصني كربالء إذ أرشف عىل بناء سور مدينة كربالء سنة )1216هـ/1802م(، 
ومن آثاره يف كربالء تأسيس جامع عرف باسمه ثم باسم حفيده عيل نقي الطباطبائي، واستمر السيد الطباطبائي 

يف كربالء حتى وفاته عام )1231هـ/1816م(.
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Abstract

In this research, the researcher sheds light on the most important figure in Al-Hawza of 
Karbala Mr. Ali Al-Tabatabaiy, who became famous during the period between the eighteenth 
and early nineteenth centuries. He is one of the most prominent students of the great leader 
Al-Waheed Al-Bahbahani and his son-in-law. His family taught many scholars, including his 
father and his son Mr. Mohammed Al-Mujahid. He taught many students who later became 
great leaders in Al-Hawza including Sheikh Mohammed Sharif Al-Ulama, Sheikh Ibrahim Al-
Qazwini, Jawad Al-Amli (the symbolic owner of the key of dignity) and others. He wrote 
‘Riyadh Almasail’ to explain the rules of justice by evidence. The family of Sahib Alriyadh 
was represented by the most known persons who had many other followers of Al-Tabatabai 
(Sahib AlRiyadh) in Karbala and the Islamic world for their scientific, religious, intellectual 
and charitable effects in Karbala. Ali al-Tabatabai witnessed the attacks of the Wahhabism on 
Iraq from (1204 AH / 1790) till their great attack on Karbala in (1216 AH / 1802) and other 
attacks until (1226 AH / 1811). He led the establishment of social and secure society, built a 
great wall around Karbala in (1216 H l 1802) and a mosque known by his name and then by 
his grandson’s name Ali Naqi Al-Tabatabai who stayed in Karbala until his death in (1231 AH/ 
1816).
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المقدمة

ُيعّد السيد عيل الطباطبائي من أبرز علامء كربالء 
التاسع  القرن  الثامن عرش وبدايات  القرن  يف أواخر 
واملحقق  الكبري  الفاضل  العامل  فهو  امليالديني،  عرش 
يف  العلمية  احلوزة  وزعيم  عرصه  يف  األول  واملرجع 
دور  له  خصوصًا،  وكربالء  عمومًا  الشيعي  العامل 
علمي وآثار علمية قّيمة وخترج يف جملس درسه عدد 

كبري من العلامء والفضالء.

العراق  عــىل  الوهابيني  هجامت  عــرصه  شهد 
)1216هـــ/  عام  املقدسة  كربالء  عىل  واعتدائهم 
وكان  وقدسيتها  حرمتها  فاستباحوا  1802م( 
وبعض  املدينة  محاية  يف  دور  الطباطبائي  عيل  للسيد 
االجراءات، وبناًء عىل تلك األمهية جاء اختيار هذا 
العلمية  النواحي  من  شخصيته  لدراسة  املوضوع  

واإلجتامعية والدينية.

وخامتة،  حماور  وأربعة  مقدمة  عىل  البحث  م  ُقسِّ
ن املحور األول والدته ونسبه وأرسته، وتناول  تضمَّ
واختص  ــه،  ــت ودراس ونشأته  بيئته  الــثــاين  املــحــور 
وتالمذته  العلمية  شخصيته  بدراسة  الثالث  املحور 
يف  ودوره  ومؤلفاته  العلمية  ومكانته  وختصصه 
الرصاع اإلخباري االصويل، واحتوى املحور الرابع 
عىل أبرز األحداث يف عرصه ومواقفه ومآثره اخلريية 
ـــ/1816م(.  )1231هـ عام  وفاته  حتى  كربالء  يف 
من  الباحث  إليه  توصل  ما  أبرز  اخلامتة  وتضمنت 

إستنتاجات. 

املهمة  املصادر  من  جمموعة  عىل  الباحث  اعتمد 
يأيت يف مقدمتها كتب الرتاجم أمهها )طبقات أعالم 

ملؤلفهام  الشيعة(  تصانيف  إىل  والذريعة  الشيعة، 
ــزرك الــطــهــراين، وكــتــاب روضـــات اجلنات  آغــا ب
العلامء  قصص  وكتاب  اخلوانساري،  باقر  ملحمد 
للتنكابني، فضاًل عن كتب التاريخ املهمة مثل تاريخ 
والرسائل  الشاهرودي،  الدين  لنور  العلمية  احلركة 
العلمية  املجالت  املنشورة يف  والبحوث  واألطاريح 
التي  املصادر  من  وغريها  كربالء،  تــراث  كمجلة 

ت البحث بمعلومات وافية، واهلل ويل التوفيق.  أَمدَّ

اأوًل / مولده واأ�شمه ون�شبه وُا�شرته

ولد السيد عيل الطباطبائي يف مدينة الكاظمية يف 
عام )1161هـ/1748م( يف أرشف األيام وهو يوم 

مولد نبينا الكريم حممد )12 ربيع األول()1(. 

مري  السيد  بن  عيل  السيد  فهو  ونسبه  اسمه  أما 
حممد عيل بن أيب املعايل الصغري بن أيب املعايل الكبري 
ألرسة  ينتمي  االصفهاين)2(.  احلائري  الطباطبائي 
علمية عالية الشأن واملكانة وكانت ُارسته قد نزحت 
إيران يف عهد جده األكرب أيب املعايل  من بروجرد يف 
ينتمون  حسنيون  سادة  الطباطبائي  وآل  الكبري)3(، 
 ،السبط احلسن  ــام  اإلم بن  املثنى  احلسن  إىل 
جهة  من  العلوم  بحر  آل  مع  بالنسب  ويشرتكون 
جدهم عبد الكريم بن السيد مراد، وقد اشتهر والده 
الكريم  عبد  بن  حممد  السيد  بن  عيل  حممد  السيد 
كربالء  إىل  ــران  إي من  سافر  الــذي  مــراد  السيد  بن 
الثامن  اهلجري/  عرش  الثاين  القرن  يف  واستوطنها 

عرش امليالدي طالبًا للعلم واملعرفة)4(.

ُارسة  من  كربالء  يف  برزوا  الذين  العلامء  اول  إنَّ 
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وعرف  الطباطبائي  عيل  السيد  هو  الطباطبائي  آل 
)رياض  الشهري  لكتابه  نسبة  الرياض(  )بصاحب 
باقر  حممد  خاله  بنت  آمنة  وتــزوج  وقد  املسائل(، 
 - فقهاء  كّلهم  عائلة  من  فكانت  البهبهاين  الوحيد 
عيل  السيد  وكان   - واألبناء  والــزوج  واألخ  األب 
إليها  والرجوع  هبا  باالقتداء  النساء  يأمر  الطباطبائي 
عام  حدود  يف  كربالء  يف  ولدت  الدين.  أحكام  يف 
)1160هـ/1747م(، ونشأت عىل يد والدها العامل 
مبادئ  أخــذت  أن  وبعد  املتتبع  ــويل  واألص الفقيه 
خترجت  زماهنا  فاضالت  عىل  واإلسالمية  العربية 
متكلمة،  خطيبة  فكانت  فقيهة،  عاملة  أبيها  يد  عىل 
إىل  يفدن  النساء  وكانت  املنرب،  ترتقي  شاعرة،  أديبة 

جملسها للتتلمذ عىل يدها)5(.

)صاحب  بــآل  عرفت  التي  ــه  أرست يف  نبغ  وقــد 
الرياض( نجله السيد حممد املجاهد وهو من العلامء 
األجالء والفقهاء األفاضل الذين حصلوا عىل مكانة 

مرموقة بني رجال عرصه. 

)1180هـــــــ/1766م(،  سنة  كــربــالء  يف  ــد  ول
وعلمية  دينية  بمكانة  اجلليل  والده  مثل  حظي  وقد 
الدينية وأمور الفتوى  مرموقة جدًا، إذ توىل الزعامة 
وصهرًا  البهبهاين،  للوحيد  سبطًا  وكان  كربالء،  يف 
للعالمة الكبري السيد حممد مهدي بحر العلوم، وافتى 
باجلهاد ضد الروس، فقد قاد جيشًا كبريًا حارب به 
روسيا دفاعًا عن إيران من هنا فقد عرف باملجاهد،، 
وتويف عند رجوعه من جبهة احلرب يف مدينة قزوين 
مدينة كربالء  ـــ/1827م(، ودفن يف  سنة )1242ه

املقدسة)6(. 

أما النجل اآلخر للسيد عيل الطباطبائي فهو السيد 
حممد مهدي بن عيل الطباطبائي)7(، وهو العامل املمّجد 
والفقيه األجمد األعلم واألورع يف ذلك الزمان، كان 
عاملًا عابدًا زاهدًا، برع يف علم األصول وتتلمذ عىل 
يد والده السيد عيل الطباطبائي)8(، كام تتلمذ مدة من 
الزمن عند السيد بحر العلوم وتزوج من ابنته وتويف 

يف كربالء سنة )1260هـ/1844مـ()9(. 

ومن أعالم ُارسة صاحب الرياض حفيده السيد 
وسبط  املجاهد  حممد  السيد  بن  الطباطبائي  حسني 
عيل  فتح  وصهر  العلوم  بحر  مهدي  حممد  السيد 
مريزا  عيل  االمري  ولده  ابنة  عىل  القاجاري)10(  شاه 
دورًا  أدوا  الذين  وغريهم  ـــ/1834م(  )ت1250ه

مهاًم يف كربالء املقدسة)11(.

ثانيًا / بيئته ون�شاأته ودرا�شته

نشأ السيد عيل الطباطبائي )صاحب الرياض( يف 
كربالء يف ُارسة علمية هلا مكانتها وتتلمذ عىل أعالم 
الكبري  األوحــد  املرجع  ُاخت  ابن  فهو  ــرصه)12(،  ع
ونشأ يف حجره)13(،  تربى  وقد  البهبهاين،  باقر  حممد 
فمن الطبيعي أن يكون لتلك األجواء العلمية إضافة 
إىل البيئة املقدسة التي متيزت هبا مدينة كربالء وكثرة 
أثرها  الدينية  العلمية واملدارس  العلامء فيها واملراكز 
مكتبته  عن  فضاًل  العلمية  شخصيته  بناء  يف  الكبري 
كثريًا  منها  واستفاد  بتكوينها  بدأ  التي  الشخصية 

خالل رحلته يف طلب العلم)14(.

بدأ السيد عيل الطباطبائي دراسته عىل يد استاذه 
الشيخ حممد عيل ابن خاله الشيخ حممد باقر الوحيد 
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خاله  األول  استاذه  عند  درس  كام  البهبهاين)15(، 
البهبهاين وقرأ مع رشكاء أكرب منه  باقر  الشيخ حممد 
سنًا وتقدم عليهم يف التحصيل العلمي بكثري يف مدة 

قليلة)16(.

يوسف  استاذه  درس  حرض  انــه  عنه  نقل  وممــا 
البحراين )صاحب احلدائق( رسًا ال جهرًا لياًل لغاية 
جملدات  مجيع  كتب  وأنه  ومنزلته  فضله  عىل  اعتامده 
قال صاحب )روضات  إذ  الرشيف،  احلدائق بخطه 
أنه  مقامة  اهلل  أعىل  العالمة  والدنا  »ذكر  اجلنات(: 
طلب من جنابه الكتاب املذكور أيام ترشفه بالزيارة 
فذهب اىل الدار وُايت بجميع تلك الكتب املجلدات 
املشهد  ذلك  من  خروجه  يوم  إىل  عنده  فكانت  اليه 
عليها  فحصل  باإلجازة  روايته  أما  الرشيف«)17(، 
السيد  ويــروي  االصفهاين،  الباقي  عبد  السيد  من 
عيل الطباطبائي عن خاله وأستاذه الوحيد البهبهاين، 
)صاحب  البحراين  يوسف  ث  املحدِّ الشيخ  وعن 

احلدائق()18(.

عيل  السيد  حتمل  العلمية  مسريته  ــالل  وخـ
وحمنًا  كثريًا  عناًء  العلم  حتصيل  سبيل  يف  الطباطبائي 
واشتهر عىل األلسن واألفواه أنه أخذ العلم بالترضع 
واالبتهال إىل اهلل تعاىل فلقد كانت مدة حتصيله قليلة ال 
تفي بتلك املرتبة العلياء وانه كان يقرص يف التحصيل 
بسبب ضيق املعاش)19(، وكان يعمل بكتابة االكفان 

وهو مشغول بطلب العلم)20(.

الوحيد  ــويل  االص املجتهد  اســتــاذه  ــاة  وف وبعد 
البهبهاين سنة )1205هـ/1790م()21(، كان له دور 
الذين  العلامء  املقدسة مع جهود عدد من  يف كربالء 

الوحيد، وكان هو يف مقدمتهم، حيث  كانوا تالمذة 
واجتامعي  علمي  بدور  وهنض  كربالء  حوزة  تزعم 
كبري -كام سنوضح ذلك)22(. واستمرت جهوده إىل 
احلرم  تويف سنة )1231هـــ/1816م( ودفن يف  أن 
احلسيني الرشيف مما ييل مقابر الشهداء من أصحاب 
اإلمام احلسني مع خاله االغا باقر البهبهاين)23(، 
وأرخ » بموت عيل مات علم حممد«)24(، وكان ولده 
السيد حممد املجاهد يف مدينة اصفهان فلام بلغه وفاة 
املعزون  عليه  وتوافد  هناك  التعزية  جملس  أقام  أبيه 
من العلامء وعامة الناس ثم رجع إىل كربالء وخلف 

والده ونيابته يف مجيع ما يأتيه)25(.

ثالثًا / �شخ�شيته العلمية وتالمذته

ختصصه العلمي ومكانته العلمية:. 1

كان السيد املري عيل الطباطبائي عاملًا كبريًا اختص 
واصول  والتاريخ  باألخبار  وحميطًا  ملاّمً  الفقه،  بعلم 
وفروع الفقه واحلديث والتفسري)26(، ونالحظ ذلك 
التي  ومؤلفاته  العلمية  آثاره  خالل  من  جيل  بشكل 

تضمنت تلك العلوم - كام سنذكرها. 

أما مكانته العلمية فنالحظ هذا من خالل وصف 
الكبري  له والسيام استاذه  املعارصين  العلامء  وشهادة 
البهبهاين فقد قال يف بعض إجازاته  وشيخه الوحيد 
املسّدد،  املوفق  األجمــد،  املاجد  السند،  »الّسيد  له: 
الكامل،  العامل  املــدّقــق،  املحّقق  األرشــد،  الرشيد 
والفهم،  الدقيق  الذهن  صاحب  الباذل،  الفاضل 
النسب  صاحب  النورانية،  النابغة  املطّهر،  الطاهر 
الوّقاد،  والطبع  اجلميل،  واحلسب  الرفيع  اجلليل 
والذهن النّقاد، ولدي الروحي، مري سيد عيل بن سيد 
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حمّمد عيل، وفقه اهلل وأّيده وسّدده وأرشده«)27(.

حممد  السيد  تلميذه  العلمية  مكانته  وبـــنيَّ 
الكرامة«  »مفتاح  صاحب  العاميل  احلسيني  جواد 
مشكاة  »العالمة  بقوله:  ـــ/1811م(  ــ )ت1226ه
الربكة والكرامة، صاحب الكرامات وأبو الفضائل، 
الذي  املسائل،  برياض  املسمى  الكتاب  مصنف 
الساطع امليضء،  النور  املدار يف هذه األعصار،  عليه 
األمري  واستاذنا  سيدنا  السوي،  الواضح  والرصاط 
شأنه،  من  وشــأن  شأنه  اهلل  أعىل  عيل  السيد  الكبري 
ومن حسن نيته وصفاء طويته من اهلل عليه بتصنيف 
مجيع  يف  اآلفــاق  وطّبق  وذاع  شاع  الــذي  الرياض، 

األقطار...«)28(.

 ووصفه تلميذه أبو عيل احلائري بقوله: » ثقة عامل 
وحيد  القدر  جليل  غطريف،  فاضل  وفقيه  عّريف 

العرص حسن اخللق عظيم احللم...«)29(. 

»كان  بقوله:  التنكابني  سليامن  بن  حممد  وذكره 
واالساتيذ  الـــرواة  ومرجع  االسانيد  سيد  جنابه 
مفيضًا  كان  التقرير  العقلية، ويف  العلوم  والوحيد يف 
ويف  والتسديد،  والبالغة  الفصاحة  غاية  يف  وكتابته 
وكل  التأييد،  غاية  مؤيدًا  وكان  له  بديل  ال  اجلدل 
سلم  جنابه...  تالمذة  من  زماننا  ومشايخ  اساتذة 
بالد  مجيع  يف  بل  والعجم  العرب  ديار  يف  اجلميع  له 

اإلسالم«)30(.

وذكره تلميذه السيد حممد باقر املوسوي الشفتي 
»مطالع  صاحب  ـــ/1844م(  )ت1260ه اجليالين 
اإلفــادة  فلك  »الشمس  بحقه:  ــال  ق إذ  االنـــوار« 
حميي  والسعادة،  والعز  املجد  سامء  بدر  واالفاضة، 

قواعد الرشيعة الغّراء، مقنن قوانني االجتهاد يف امللة 
العاملني،  العلامء  مالذ  املجتهدين،  فخر  البيضاء، 
ملجأ الفقهاء الكاملني، سيدنا واستاذنا العيل العايل، 
مسكنًا  احلــائــري،  الطباطبائي  عيل  السيد  ــري  األم

ومدفنًا...«)31(.

كان  الطباطبائي  عيل  السيد  أن  تقدم  مما  يتضح 
استاذًا يف علم الفقه واالصول والتحقيق والتدقيق، 
ومتمكنًا يف علم اجلدل، وانه مرجع الرواة واالساتذة، 
وذلك لكثرة طلبته الذين خترجوا من درسه، ولكثرة 

إجازاته برواية احلديث لكبار العلامء. 

تدريسه وتالمذته: . 2
من  كبري  عدد  الطباطبائي  عيل  السيد  عند  درس 
طلبة العلوم الدينية يف كربالء وكان من أوائل طلبته 
ولداه الفاضالن السيد حممد املجاهد والسيد مهدي 
األجواء  ويف  رعايته  حتت  نشآ  اللذين  الطباطبائي 
ذلك  عن  فضاًل  ارسهتــام)32(  هبا  متيزت  التي  العلمية 
درس عنده عدد كبري من أبنائه الروحيني وهم طلبته 
وقد تدرج بعضهم وأصبح من كبار العلامء والفقهاء 
يف العامل االسالمي وفيام يأيت سنذكر أبرز طلبته الذين 

حرضوا حتت منربه يف كربالء املقدسة:

منهم الشيخ حممد بن إسامعيل بن عبد اجلبار بن 
عيل  بأيب  املعروف  احلائري.  املازندراين  الدين  سعد 
صاحب كتاب الرجال ولد يف كربالء يف ذي احلجة 
)1215هـ/  سنة  وتويف  ـــ/1746م(  )1159ه سنة 

1801م( يف كربالء ودفن فيها)33(.

صاحب  احلسيني  العاميل  جــواد  حممد  والسيد 
)مفتاح الكرامة( ولد يف شقراء من قرى جبل عامل 
أكمل  أن  بعد  )1160هــــ/1747م(  سنة  حدود  يف 
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مرحلة املقدمات، انتقل إىل العراق فحرض عند السيد 
عيل الطباطبائي وتويف سنة )1226هـ/1811م( )34(
وذكر عن استاذه صاحب الرياض يف بعض إجازاته 
وقّربني  ــاين  ورّب عّلمني  من  أول  »انــه  ومصنفاته: 

وأدناين«)35(.

 -1195( الـــتـــســـرتي  اهلل  أســــد  ومــنــهــم 
املحققني  العلامء  مشاهري  من  1234هــــ/1781م( 
الغطاء، كان  العام بعد وفاة استاذه كاشف  واملرجع 
كربالء  يف  الرياض  صاحب  عيل  السيد  طلبة  أحد 

والشيخ الوحيد البهبهاين)36(.

االحسائي  الدين  زيــن  بن  أمحــد  الشيخ  وُيــعــّد 
أبرز  أحد  )1166-1241هـــــ/1753-1826م( 
طلبته الذي هاجر يف العرشين من عمره اىل النجف 
عىل  ودرس  العلم  لتحصيل  كربالء  إىل  انتقل  ثم 
عيل  السيد  مقدمتهم  ويف  االصوليني  علامئها  يد 
دراسته عىل  وأكمل  الرياض(  الطباطبائي )صاحب 
أثر  ثم ترك كربالء  ـــ/1767م(،  يده عام )1181ه
وعاد  )1216هــــ/1802م(  عام  الوهابيني  واقعة 
بالتدريس  واشتغل  ـــ/1811م(  )1226ه عام  إليها 
الرصاع  أثر  عىل  كربالء  فرتك  إخباريًا  كان  لكنه  فيها 
االخباري االصويل يف سنة )1241هـ/1826م()37(.

ــدراين  ــازن امل العلامء  ــف  رشي حممد  الشيخ  ــا  أم
)ت1246هـــ/1831م( فهو من أكرب علامء كربالء 
واستمر  الطباطبائي  عيل  السيد  عند  درس  املقدسة، 
حيرض عنده ملدة تسع سنني)38(، ويف آخر احلال قال: 
رصت  حتى  سنني  تسع  عيل  السيد  عند  ــت  »درس
حممد  الشيخ  فاصبح  لإلفتاء...«)39(  وأهاًل  مستغنيًا 
يف  األول  واملرجع  العلامء  كبار  من  العلامء  رشيف 

العلمية يف كربالء  لزعامة احلوزة  االصول وتصدى 
املقدسة بعد وفاة استاذه السيد عيل الطباطبائي)40(.

احلــائــري  عسكر  ــن  ب خــلــف  الــشــيــخ  ومــنــهــم 
العلامء  كبار  مــن  وهــو  )ت1246هـــــــ/1831م( 
الطباطبائي  عيل  السيد  يد  عىل  ختــرج  ــرصه،  ع يف 
واعتمد عليه بشكل كبري، والزمه سنني طويلة حتى 
الفقهية  مؤلفاته  وسرب  بالبنان  إليه  يشار  َعَلاًم  أصبح 
وتويف  الفتوائية)41(  جمالسه  حضور  عىل  وواظــب 
احلسيني  الصحن  يف  السدرة  بباب  ودفن  كربالء  يف 

الرشيف)42(.  

النجفي  البيايت  كتاب  مال  تقي  حممد  ومنهم 
هاجرت  كردية  ُارسة  من  )ت1250هــــ/1834م( 
العلم  لطلب  املقدسة  العتبات  إىل  حلوان  جبل  من 
الطباطبائي  عيل  السيد  عند  ودرس  كربالء  فنزل 
والشيخ الوحيد البهبهاين، وتويف يف النجف األرشف 

بمحلة العامرة)43(.

إبراهيم جمتهد ولد يف شرياز  احلاج مريزا  ومنهم 
ـــ/  )1211ه سنة  ويف  ـــ/1760م(  ــ )1173ه سنة 
1796م( سافر إىل العتبات املقدسة يف العراق حيث 
درس عيل السيد عيل الطباطبائي يف كربالء، ثم عاد 
إىل شرياز وانرصف إىل البحث والتدريس والتأليف 

والعبادة ومن مؤلفاته : )بحر احلقائق يف الفقه()44(.

املوسوي  االســـالم  حجة  باقر  حممد  والسيد 
إىل  هاجر  ـــ/1762-1844م(  ــ )1175-1260هـ
يف  ودرس  ـــ/1778م(  ــ )1192هـ عــام  يف  العراق 
عيل  والسيد  البهبهاين  باقر  حممد  الشيخ  عند  كربالء 

الطباطبائي)45(.
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)1180-1261هـــ/  الكربايس  إبراهيم  وحممد 
عيل  السيد  عــىل  حــرض  ــذي  ال 1766-1845م( 
كربالء  إىل  اصفهان  من  هاجر  عندما  الطباطبائي 

املقدسة)46(.

العاميل  املوسوي  صالح  بن  الدين  صدر  والسيد 
كانت  1264هــــــــ/1779-1848م(   -1193(
رحلته مع أهله إىل العراق سنة )1197هـ/1783م( 
وعمره حينئذ أربع سنني، وقد درس يف كربالء عند 

السيد عيل الطباطبائي واجازه بالرواية)47(.

ــد  ــزاه ــد ال ــاه ــج ــي امل ــن ــزوي ــق ــقــي ال ــد ت ــم وحم
)ت1264هـ/1848م( درس يف قزوين، ثم هاجر 
الطباطبائي  عيل  السيد  يد  عىل  ودرس  العراق  إىل 
االصول(  وعيون  الرشاد  )منهج  كتاب  له  وأجازه، 
بسبب  البابية  زعيمة  العني  قرة  أخيه  بنت  قتلته  وقد 

وقوفه بوجه أفكارها املنحرفة)48(. 

صاحب  حسن  حممد  الشيخ  الكبري  العامل  وكان 
دائــرة  صاحب  ـــ/1850م(  ــ )ت1266هـ اجلواهر 
املعارف الشيعية املوسومة )موسوعة جواهر الكالم( 
عنه،  روايــة  وله  الطباطبائي  عيل  السيد  طلبة  أحد 
وبعد أن أصبح مرجعًا كبريًا استقر يف مدينة النجف 
الدينية  العلوم  طلبة  جيذب  أن  واستطاع  االرشف 
إليها بعد وفاة الشيخ حممد رشيف العلامء يف كربالء 

سنة )1246هـ/1831م()49(.

نقي  حممد  بن  باقر  حممد  العالمة  السيد  ومنهم 
العلم  يف  أمره  كان  الذي  اجليالين  الشفتي  املوسوي 
ومكارم  اجلــاللــة  والــديــانــة  والتدقيق  والتحقيق 

األخالق أشهر من أن يذكر.

إىل  انتقل  ثم  ـــ/1762(،  )1175هـ عام  يف  ولد 
عرشة  سبع  وله  )1192هـــ/1778م(  سنة  العراق 
الطباطبائي  عيل  السيد  عىل  كربالء  يف  فحرض  سنة 

)صاحب الرياض()50(. 

اقتبسوا  الذين  الدينية  العلوم  طلبة  من  وغريهم 
مدينة  من  انطالقًا  ــالق  واالخ والدين  العلم  منه 

كربالء املقدسة.

الطباطبائي  عيل  السيد  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
الشيخ  الكبري  شيخه  من  املجاز  الرياض(  )صاحب 
بإجازة  بدوره  قام  قد  البهبهاين،  الوحيد  باقر  حممد 
الكثري من طلبته املذكورين آنفًا وممن أجازهم: السيد 
االسرتابادي،  جعفر  ومال  العاميل،  حممد  بن  جواد 
وحممد تقي القزويني الربقاين، وحممد باقر القزويني 
والشيخ  العلامء،  رشيف  حممد  والشيخ  الربقاين، 
خلف  والشيخ  االحسائي،  الدين  زيــن  بن  أمحــد 
والسيد  املــقــدس،  ومــهــدي  احلــائــري،  عسكر  بــن 
عيل  وابـــو  ــاري،  ــس ــوان اخل ــوي  ــوس امل القاسم  ــو  اب
والسيد  املقال)51(،  منتهى  كتاب  صاحب  الرجايل 
األول  املامقاين  اهلل  وعبد  العلوم)52(  بحر  آل  رضا 
إبراهيم  حممد  والشيخ  )ت1247هـــــ/1832م(، 
الكربايس، والسيد صدر الدين العاميل وآخرون)53(.

مؤلفاته:. 3

اشتهر السيد عيل الطباطبائي بالتأليف فرتك آثارًا 
علمية قّيمة سامهت بإغناء الرتاث االسالمي بالكثري 
من املصادر واملؤلفات، ونالحظ أنَّ مؤلفاته تنوعت 
يف جماالت اختصاصه اصول الفقه والرسائل الفقهية 

وبعض الرشوح واحلوايش وهي كام ييل:  
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رشحه عىل املفاتيح برز منه كتاب يف الصالة.. 1
بيان . 2 يف  املسائل  )رياض  سامه  النافع  عىل  رشحه 

أحكام الرشع بالدالئل()54(.
حاشية عىل املدارك.. 3
رسالة يف حجية الشهرة)55(. 4
رسالة يف اصول الدين)56(.. 5
رسالة يف اإلمجاع واالستصحاب. 6
رسالة يف حتقيق حجية مفهوم املوافقة)57(.. 7
حاشية عىل كتاب معامل األصول)58(.. 8
رسالة يف اختصاص اخلطاب الشفاهي باحلارض . 9

يف جملس اخلطاب.
أجزاء غري تامة يف رشح مبادئ األصول للعالمة . 10

احليل)59(.

ومن الرسائل الفقهية له:

اجلملة . 1 يف  األجنبية  إىل  النظر  حّلية  يف  رسالة 
وإباحة سامع صوهتا. 

رسالة يف أصالة براءة ذمة الزوج عن املهر، وأن . 2
عىل الزوجة إثبات اشتغال ذمته)60(. 

رسالة يف بيان أن الكفار مكلفون بالفروع.)61(. 3
إذا . 4 للحائض  االستظهار  حكم  حتقيق  يف  رسالة 

جتاوز دمها عن العرشة.
رسالة يف حتقيق أن منجزات املريض حتسب من . 5

الثلث أم من أصل الرتكة.
رسالة يف جواز االكتفاء برضبة واحدة يف التيمم . 6

مطلقًا)62(.
رسالة يف تثليث التسبيحات األربع يف األخريتني.. 7
حوايش متفرقة عىل )مدارك األحكام(.. 8

لشيخنا . 9 الناظرة(  )احلدائق  عىل  متفرقة  حوايش 
يوسف البحراين)63(.

 دوره يف الرصاع الفكري االصويل االخباري:4. 

الــرصاع  يف  الــريــاض  صاحب  دور  دراســة  إنَّ 
معرفة  إىل  الــرجــوع  يتطلب  اإلصــويل  اإلخــبــاري 
اجتاهات كل مذهب وبدايات هذا الرصاع، فاإلخبارية 
هم فرقة من الشيعة اإلمامية اإلثني عرشية اختلفت 
من  والعقل  االمجــاع  دلييل  بإسقاط  االصوليني  مع 
األدلة األربعة املذكورة يف اصول الفقه التي يعتمدها 
العمل  الفقه يف استنباط االحكام الرشعية وأوجبوا 
العقيل)46(  الدليل  عىل  اخلرب  يقدمون  وهم  باألخبار 
وقد تأسست عىل يد الشيخ حممد أمني االسرتابادي 
التيار اإلخباري يف  وانترش  )ت1033هـ/1721م( 
كربالء خالل القرن )السابع عرش امليالدي/ احلادي 
يوسف  الشيخ  تلميذه  وخلفه  اهلــجــري(،  عــرش 
)1107-1186هــــــ/1696-1772م(  البحراين 
أي خالل القرن )الثاين عرش اهلجري/ الثامن عرش 

امليالدي()65(.

العقل  بدور  يعرتفون  الذين  فهم  أما االصوليون 
وُيعد  كفائيًا،  واجبًا  االجتهاد  ويعدون  االجتهاد  يف 
وهو  االصولية  املدرسة  اســاس  هو  االصــول  علم 
الرشعية  املمهدة الستنباط االحكام  بالقواعد  العلم 
القرآن  وهــي  الشيعة  عند  األربعة  ــة  األدل وغايته 

الكريم والسنة واإلمجاع والعقل)66(.

ويف منتصف القرن )الثامن عرش امليالدي/ الثاين عرش 
اهلجري( بدأ الرصاع االخباري االصويل بانتقال الوحيد 
ـــ/1756م(  ــ )1170ه عام  بعد  كربالء  إىل  البهبهاين 
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املدرسة  إلحياء  كبرية  جهودًا  وبــذل  فيها  واستقراره 
االخباريني  زعيم  مع  املناظرات  ــدأت  وب االصولية 
البهبهاين  الوحيد  حظر  وقد  البحراين،  يوسف  الشيخ 
سمح  فيام  االخباريني،  دروس  حضور  تالمذته  عىل 
زعيم االخبارين الشيخ يوسف البحراين لطلبته بحضور 
للوصول  هيدف  كان  األخري  ألن  االصوليني؛  دروس 
وانتهت هذه  اهلل)67(.  وابتغاء احلق ومرضاة  احلقيقة  إىل 
جديد،  من  وانتشاره  االصويل  املذهب  بانتصار  املرحلة 
وقد عاش خالهلا السيد عيل الطباطبائي وكان له الدور 
املؤيد واملساند لألصوليني بالرغم من حضوره يف بداية 
البحراين  يوسف  الشيخ  عند  االخباريني  دروس  حياته 
اخباريًا،  كان  انه  يؤيد  ال  هذا  ان  والواقع  وخفيًة،  رسًا 
وعىل ما يبدو انه كان يريد ان يلم بجميع االفكار واآلراء 
املجادلة  قــوة  عىل  بعد  ما  يف  ساعده  وهــذا  هبا  وحييط 

واالحاطة بمختلف االجتاهات.

االخباري  ــرصاع  ال مرحلة  انتهاء  من  بالرغم 
ان  يبدو  لكن  االصــويل،  املذهب  وانتشار  االصويل 
مدينة كربالء كانت تعيش يف حالة من االرهاصات 
الوحيد  وفــاة  بعد  اكثر  ــويل  االص املذهب  لتثبيت 
تلك  بعد  ظهر  إذ  )1208هــــ/1790م(،  البهبهاين 
املرحلة من انصار االخباريني الشيخ حممد االخباري 
الذي جاء إىل كربالء هبدف الرتويج ملذهبه فتصدى 
هلذا  املرحلة  هذه  يف  بــدوره  الطباطبائي  عيل  السيد 
الرصاع، فهو كان أكرب مرجع اصويل يف كربالء وكان 
مثل  االصوليني  وطلبته  العلامء  من  عدد  جانبِه  عىل 
الشيخ حممد رشيف العلامء والسيد ابراهيم القزويني 

)صاحب الضوابط( وآخرون)68(.

عىل  وقدرته  بنبوغه  الطباطبائي  عيل  السيد  متيز  وقد 
املناقشة واملجادلة وعرف بأنه أوحد اهل زمانه باملناقشة 
لذلك تصدى ملناقشة حممد االخباري الذي قدم من إيران 
السيد  املقدسة، وبعد وصوله ترشف بخدمة  إىل كربالء 
عيل الطباطبائي فجرت بينهام مسألة النزاع بني االخباري 
واملجتهد االصويل، فقال له السيد عيل صاحب الرياض: 
باملراسالت«)69(  الكالم  ينتهي  ال  ان  برشط  »اناقشك 
فقبل املريزا حممد وبدأت املناظرة وخالل املناقشة تغلب 
السيد عيل الطباطبائي عىل املريزا حممد االخباري فاضطر 
رسالة  هناك  من  وارسل  الكاظمية  إىل  للرحيل  األخري 
يرد  املسالة  هذه  يف  بكربالء  الطباطبائي  عيل  السيد  إىل 
يقبل  الرسالة مل  السيد عيل  السيد وعندما رأى  فيها عىل 
وقال: »اتفقنا عىل املحادثة ال املراسلة فان كان عنده كالم 
فليحرض إىل هنا ويتحدث معي حتى الزمه«)70( وبسبب 
فقتل)71(  بقتله  حكموا  وسحره،  وكفره  الشنيعة  أقواله 
ليلقي  أراد حضوره  الطباطبائي  السيد عيل  ان  ويبدو يل 
احلجة عليه ويكشف له احلقيقة ويلقي احلجة عليه أمام 

عامة الناس.

ع�شره  في  ال�شيا�شية  الأحداث  اأبرز  رابعًا/ 

ومواقفه وماآثره الجتماعية  

عارص السيد عيل الطباطبائي مرحلة عصيبة مرت 
عليها  الوهابية  اهلجامت  مرحلة  وهي  كربالء  عىل 
الصعيدين االجتامعي  آثار سلبية عىل  وما تركته من 
وعدد  كربالء  الكثري من سكان  باستشهاد  والعلمي 
العلامء  من  آخر  عدد  هجرة  عىل  عالوة  العلامء  من 

منهم ولده السيد حممد املجاهد.
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يرتك  مل  الطباطبائي  عيل  السيد  ان  الواقع  ويف   
املستهدفني  مقدمة  يف  كان  انه  من  بالرغم  كربالء 
بطبيعة احلال، فعندما استباح الوهابيون مدينة كربالء 
احلجة1216هـ/2نيسان1802م(  ذي   18( بتاريخ 
وهو ذكرى عيد الغـدير وكان أغلب أهـــايل كـــربالء 
يف النجف لزيارة مرقد اإلمام عيل )72(، هجموا 
أهله  مع  قتله  بقصد  الطباطبائي  عيل  السيد  دار  عىل 
مكان  اىل  عياله  أخرج  قد  السيد  وكان  داره،  وهنب 
فصعد  رضيع،  طفل  مع  ــدار  ال يف  هو  وبقي  آمــن، 
معد  داره  أعىل  إىل مكان يف  معه  السيد حاماًل طفله 
الوهابيون  اقتحم  وقد  فيها،  ليختفي  احلطب  خلزن 
داره ثم صعدوا إليه يبحثون عنه وهو كان قد دخل 
حتت سبدة)73( قرهبا حطب فلم يروه وظنوا انه حتت 
فانقلبوا  السبدة  احلطب فقاموا بتحويل احلطب عىل 

خائبني)74(.

القتل  بعمليات  الوهابيون  رشع  اخرى  جهة  من 
والنهب، فقتلوا أغلب األهايل يف األسواق والبيوت 
الطفل وال  الشيخ وال  يرمحوا  بأبشع صورة)75(، ومل 
حتى النساء وكانوا ينهبون كل ما يقع يف أيدهيم من 
من  مجعت  التي  احلسيني  املرقد  يف  وكنوز  مقتنيات 
تربعات املؤمنني من مجيع أنحاء العامل اإلسالمي)76(.

 أدرك السيد عيل الطباطبائي االسباب التي ادت 
التحصينات  ضعف  مقدمتها  ويف  الفاجعة  هذه  اىل 
وعــدم  متهالك  ســورهــا  وان  للمدينة  الدفاعية 
صالحيته حلامية كربالء)77(، عالوة عىل موقع كربالء 
وحدودها  العراق  من  الغربية  املنطقة  يف  املقدسة 
مفتوحة عىل الصحراء النجدية معقل الوهابيني)78(.

بناء  الطباطبائي  عيل  السيد  قرر  ذلك  عىل  بناًء 
االرشاف  مهمة  وتــوىل  كربالء،  ملدينة  جديد  سور 
عىل عملية البناء لكن هذا العمل كان حيتاج إىل املال 
القاجاري  فتح عيل شاه  إىل  فكتب  واخلربة إلنجازه 
لبناء  االســوار  بناء  يف  متمرسني  رجــال  إىل  حاجته 
سور جديد حول كربالء، لذلك تم ارسال مخسامئة 
وبأسهم  وقوهتم  خلربهتم  الــبــلــوش)79(  من  عائلة 
فقاموا بمهمة العمل ببناء السور اجلديد ملدينة كربالء 
املقدسة بعد عام )1216هـ/1802م( وقد استقروا 

يف مدينة كربالء املقدسة لإلسهام بالدفاع عنها)80(. 

مة من حكام )مملكة  وكانت االموال اخلريية املقدَّ
واملشاريع  اخلريية  لألغراض  اهلند  يف  االودة()81( 
االقتصادية والدينية يف املدن املقدسة)82( قد ساعدت 
السيد عيل الطباطبائي للميض بمرشوعه اإلصالحي 
ببناء سور كربالء ومساعدة الفقراء، فبعد ورود تلك 
األموال أصبحت الدراهم عنده كأكوام احلنطة حتى 
عىل  وأوقفها  أرباهبا  من  الكربالئيني  دور  برشاء  قام 

سكان كربالء وأهلها جياًل بعد جيل)83(.

 ومن مآثره التي ما زالت قائمة إىل الوقت احلارض، 
اجلامع الذي شيَّده يف ربيع عام )1210هـ/1795م(، 
التجار  سوق  قرب  ويقع  واسعة،  مساحة  ذو  وهو 
عيل  السيد  حفيده  باسم  وفاته  بعد  وعرف  الكبري، 

نقي الطباطبائي– وحاليًا جامع العطارين)84(. 

عامرة  مكتبة  الطباطبائي  عيل  السيد  تــرك  كام 
النفيسة واملخطوطات مجعها خالل مسريته  بالكتب 
التي  كربالء  يف  القّيمة  املكتبات  من  وتعد  العلمية 
انتهى هبا املطاف إىل أحد أبناء أحفاده هو السيد حممد 
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ثم  الطباطبائي )ت1331هـــ/1913م(  باقر احلجة 
تفرقت يف مكتبات أحفادهم من آل صاحب الرياض 

يف كربالء)85(.

الخاتمة

بعد هذه الدراسة لشخصية صاحب الرياض تم 
استقراؤها  تم  التي  االستنتاجات  أهم  إىل  التوصل 
عيل  السيد  عــارصه  الــذي  العام  الواقع  خالل  من 
الطباطبائي وأثره العلمي ودوره االجتامعي وهي كام 

ييل:

علوية . 1 ُارسة  اىل  الطباطبائي  عيل  السيد  ينتمي 
حسنية اشتهرت بالدين والعلم، وكانت واحده 
مدن  اىل  إيران  من  نزحت  التي  االرُس  أبرز  من 
ولد  العلم،  لطلب  العراق  يف  املقدسة  العتبات 
يف الكاظمية ثم انتقلت ارسته اىل كربالء املقدسة 

ونشأ فيها.
كان ملدينة كربالء املقدسة البيئة العلمية واملعرفية . 2

الديني  وتوجهه  شخصيته  بناء  يف  الكبري  األثر 
وقد  العلمية،  ارسته  إىل  باإلضافة  والعلمي 
علامء  من  العلمية  كربالء  مظاهر  كل  شكلت 
ومدارس كثرية ومكتبات وجمالس علمية رافدًا 
الوحيد  العلامء  مقدمة  يف  وكان  له  كبريًا  معرفيًا 

البهبهاين وهو خاله وصهره واستاذه األول.
لفئة . 3 الصعبة  واملعيشية  االقتصادية  الظروف  إنَّ 

عقبات  متثل  عام  بشكل  الدينية  العلوم  طالب 
بظالهلا  ألقت  وقد  الدرايس،  طموحهم  أمام 
خالل  ل  فتحمَّ الطباطبائي  عيل  السيد  حياة  عىل 
حتصيله الدرايس الكثري من العناء إذ كان يطلب 
زاهدًا  كان  أنه  إال  األكفان  بكتابة  ويعمل  العلم 

دراسته  التقدم يف  ومتكن خالل مدة قصرية من 
الدينية مقارنة مع زمالئه، فأصبح استاذًا ومؤلفًا 

وحمققًا ومرجعًا وترك أثرًا علميًا كبريًا.
 متثل دوره العلمي والفكري بتدريس عدد كبري . 4

االجازة  ومنحهم  الدينية  العلوم  طالب  من 
رشيف  )حممد  مثل  كبار  علامء  ومنهم  بالرواية 
املجاهد،  وحممد  العاميل  الدين  وصدر  العلامء، 
عىل  عالوة  اجلواهر،...(  صاحب  حسن  حممد 
مؤلفاته القّيمة والكثرية، وزعامته للمرجعية. أما 
دوره الفكري فتمثل بموقفه من حممد االخباري 
أن  فاستطاع  جديد  من  أفكاره  بث  وحماولته 
عيل  السيد  ان  القول  يمكن  لذلك  عليه  يتغلب 
ومثبت  االصويل  املذهب  زعيم  هو  الطباطبائي 

قواعده بعد الوحيد البهبهاين. 
سياسية . 5 مرحلة  الطباطبائي  عيل  السيد  عارص 

وما  العراق  يف  املامليك  حكم  خالل  مضطربة 
الدين  استهدفت  وهابية  هجامت  من  شهدته 
عام  كربالء  عىل  واهلجوم  ومقدساته  االسالمي 
1216هـ/1802م وما تركه من آثار سلبية بقتل 
األبرياء والعلامء الذين هاجر قسٌم منهم، إال أنه 
واهلجوم  استهدافه  من  بالرغم  كربالء  يرتك  مل 
عىل داره، فتحمل مسؤوليته الدينية واالجتامعية 
يف محاية كربالء وحتصينها بإعادة بناء سور املدينة 
وقدرهتم  خلربهتم  البلوش  من  جمموعة  وجلب 
االخرى  اخلريية  مآثره  عن  فضاًل  الدفاعية، 
العطارين  جامع   - الطباطبائي  جامع  بتشييد 
املقدمة من  حاليًا، وقد ساعدته األموال اخلريية 
وقفية األودة يف مشاريعه االصالحية ومساعدته 
بشكل  الدينية  العلوم  طالب  ودعم  للفقراء 

واضح.
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الملخ�ض

ترمي دراسة إستعامالت األرض الزراعية يف مقاطعات )الفرحية، الزبيلية، باب اخلان، والعباسية( للكشف 
عن التباين اجلغرايف الستعامالت األرض الزراعية يف منطقة الدراسة لسنة 2015م واجتاهات نموها وتطورها، 
وهو  واملقرتحات  املؤرشات  من  عدد  إىل  التوصل  وكذلك  التوزيع،  ذلك  يف  اجلغرافية  العوامل  تأثري  ومدى 
بواقع  للنهوض  املالئمة والالزمة  التنموية  إعداد اخلطط والربامج  القرارات من  املخططني وصانعي  يفيد  ما 

إستعامالت األرض الزراعية احلالية وإجياد السبل الالزمة لإلرتقاء هبا يف املستقبل.

يف  الزراعية  األرض  الستعامالت  املكاين  التباين  مدى  ما  مفادها،  البحث  طرحها  التي  الرئيسة  واملشكلة 
منطقة البحث؟ وماهي اجتاهاهتا ؟

لقد اعتمد الباحثان عىل فرضية مفادها أنَّ موقع منطقة الدراسة يف مركز مدينة كربالء املقدسة، البد من أن 
ينعكس عىل طبيعة استعامالت األرض الزراعية،  إذ يفرتض أن تكون هذه اإلستعامالت ذات مردود نقدي 

عايل يتناسب وكلفة اإلنتاج، ويتحقق ذلك من خالل نوع املحصول أو كثافة استعامل األرض.

هدف البحث هو حتليل واقع استعامالت األرض الزراعية يف منطقة الدراسة يف إطار فهم وتفسري الوضع 
احلايل وتصنيف تلك اإلستعامالت بغية حتليل العوامل اجلغرافية املؤثرة يف تباينها وهذا بدوره يساعد عىل معرفة 

اخلصائص العامة لتلك اإلستعامالت. 

واقع  استعراض  يف  الوصفي  العلمي  البحث  منهج  الباحثان  اعتمد  البحث  هدف  إىل  الوصول  أجل  من 
إستعامالت األرض الزراعية،  ومنهج التحليل اإلحصائي )الكّمي( لتحليل البيانات التي تم مجعها،  بالتزامن 
مع اإلعتامد عىل الدراسة امليدانية واملقابالت الشخصية واستامرة اإلستبانة، إذ اعتمد هذا البحث بشكل رئيس 

عىل النسب املئوية بشكل كبري، لكونه من األساليب اإلحصائية البسيطة وتعطي مؤرشات واضحة.
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Abstract

The purpose of this research is to study the uses of agricultural lands in the districts of 
Al-Fariha  , Zubeiliya  , Bab Al-Khan and Al-Abbasiyah in order to reveal the geographical 
variation of using this land till 2015  , the trends of its growth and development  , the effect 
of geographical factors in land distribution. The researchers hope that planners and decision-
makers make use of this research to prepare the appropriate development plans and programs 
that are thought to be necessary for promoting the use of the current agricultural land and find 
ways to upgrade these plans in the future.

The main problem posed by the researches is: how much spatial variation of agricultural 
land uses is there and what are the directions of this variation? The researchers relied on the 
hypothesis that the site of the study area in the center of the holy city of Karbala must be 
reflected on the nature of the uses of agricultural land , as these uses are assumed to have a high 
cash return proportional to the cost of production that can be achieved by the quality of crop or 
the intensity of land use.

The objective of the research is to analyze the current uses of the agricultural land and to 
classify those uses in order to analyze the geographical factors affecting this variability , which 
in turn helps to know the general characteristics of those uses. In order to achieve the aim of 
the research , the researchers adopted a descriptive research approach in reviewing the reality 
of agricultural land uses and the methodology of statistical analysis of quantity to analyze 
the collected data , field study , interviews and questionnaire. This research relies heavily on 
percentages because this means of statistical methods give clear indicators.
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المقدمة

ُتعنى  ال  الزراعية  األرض  إستعامالت  دراسة  إن 
الزراعية  األرض  إستعامالت  أنامط  وتوزيع  بتحديد 
الطبيعية  العوامل  بتحليل  أيضًا  ُتعنى  بل  فحسب، 
أماكن  يف  معّينة  زراعية  أشكاالً  ختلق  التي  والبرشية 
معّينة،  هلذا ُتعدُّ دراسة إستعامالت األرض الزراعية 
مطلبًا أساسيًا ومهاًم لنجاح اخلطط والربامج التنموية 
لتنمية  ــة  ــالزم وال املالئمة  السياسات  وصياغة 

املقاطعات املختلفة ورفع مستوى معيشة السكان. 

األرض  إستعامالت  ــامط  أن معرفة  أجــل  ومــن 
حتديد  املفيد  من  كان  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية 
األمهية النسبية لكل استعامل من إستعامالت األرض 
التوصل  يمكن  ال  التي  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية 
الباحثان  يعتمدها  قياس  وحدة  طريق  عن  إال  إليها 
لغرض حتقيق اهلدف الذي تسعى إليه. لذا فقد إختذ 
الباحثان نوع املحصول السائد أساسًا ملعرفة األنامط 
الزراعية يف منطقة الدراسة، كام إختذت النسبة املئوية 
جمموع  من  املحاصيل  أنواع  تشغلها  التي  للمساحة 
نوع  لتحديد  معيارًا  املنطقة  يف  املزروعة  املساحة 
أجل  من  هلا  الواقعية  الصورة  ومعرفة  اإلستعامل 

الوصول إىل هدف البحث.

اأوًل: م�شكلة البحث:

اخلصائص  دراســة  يف  ــارزًا  ب دورًا  للجغرايف  إن 
وحتليلها  الزراعية  األرض  إلستعامالت  اجلغرافية 
اإلنتاج  مساحة  تباين  إىل  أدت  التي  واألســبــاب 
الزراعي وكميته زمانيًا ومكانيًا وإجياد السبل الكفيلة 
إلستثامرها االستثامر األمثل، وعىل وفق ذلك تصاغ 
املشكلة  طبيعة  عن  يعرّب  سؤال  صيغة  عىل  املشكلة 

البحث  مشكلة  فإن  ذلك  عىل  وبناًء  مبارش.  بشكل 
حددت باآليت: )ما مدى التباين املكاين إلستعامالت 
الزبيلية،   )الفرحية،   مقاطعات  يف  الزراعية  األرض 

باب اخلان،  العباسية(؟.
ثانيًا: فر�شية البحث:

تذهب فرضية البحث إىل أنَّ موقع منطقة الدراسة 
يف مركز مدينة كربالء املقدسة،  البد من أن ينعكس 
يفرتض  إذ  الزراعية،  األرض  إستعامالت  طبيعة  يف 
أن تكون هذه اإلستعامالت ذات مردود نقدي عايل 
يتناسب وكلفة اإلنتاج ويتحقق ذلك من خالل نوع 

املحصول أو كثافة إستعامل األرض.

ثالثًا: هدف البحث ومبرراته:

الكشف عن واقع إستعامالت  إىل  البحث  هيدف 
الزبيلية،   )الفرحية،   مقاطعات  يف  الزراعية  األرض 
باب اخلان، العباسية( للموسم الزراعي )2015م(،  
العوامل  حتليل  بغية  اإلستعامالت  تلك  وتصنيف 
عىل  يساعد  بدوره  وهذا  تباينها  يف  املؤثرة  اجلغرافية 

معرفة اخلصائص العامة لتلك اإلستعامالت.

رابعًا: حدود منطقة البحث:

املنطقة الرشقية من مدينة  البحث  شملت حدود 
الفييض  السهل  منطقة  ضمن  تقع  التي  كــربــالء 
 )3ْ6  3َ2  -  3ْ2  3َ2( عرض  دائــريت  بني  وتنحرص 
أما  رشقًا،   )4ْ5  6َ-44ْ4َ( طول  خطي  وبني  شامالً 
حدودها اإلدارية فيحدها من الشامل ناحية احلسينية 
ومن الرشق هنر الفرات ومن اجلنوب ناحية اجلدول 
 )12845( مساحة  البحث  منطقة  تشغل  الغريب. 
هو  كام  زراعية  مقاطعات   )4( من  وتتكون  دونــاًم 

موضح يف اجلدول )1(، واخلريطة )1(.
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الجدول )1(: المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة

املساحة / الدونمإسم املقاطعة ورقمهات
1056باب اخلان/112
5588فرحية/240
2808زبيلية/341
1325العباسية/445

12845املجموع

املصدر: مديرية زراعة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم 
األرايض،  بيانات )غري منشورة( لسنة 2015.

خام�شًا: منهج البحث:

للبيانات  والتحلييل  الوصفي  املنهج  ُأعتمد 
فقد  املقاطعة،  املتوافرة وعىل مستوى  واإلحصاءات 

العالقة باملوضوع  الدوائر ذات  الباحثان عىل  اعتمد 
املساحات  ختــص  التي  البيانات  عــىل  للحصول 
الدراسة  عن  فضاًل  الزراعية  للمحاصيل  واإلنتاج 
امليدانية التي تم من خالهلا احلصول عىل املعلومات 
لعام  الزراعية  األرض  استعامل  بطبيعة  املتعلقة 
وتصنيفها  املعلومات  مجع  إكامل  وبعد  )2015م(، 
البحث مناهج عدة وطرقًا  اتبع  وتبويبها يف جداول 
أجل  من  وعرضها  البيانات  حتليل  منها  ــدف  اهل
البحث  هذا  اعتمد  إذ  النتائج،  أفضل  إىل  الوصول 
بشكل رئيس عىل النسب املئوية بشكل كبري، لكونه 
من األساليب اإلحصائية البسيطة وتعطي مؤرشات 

واضحة.

خريطة )1( موقع منطقة البحث من مدينة كربالء

املصدر : باالعتامد عىل برنامج )gis(، مرئية فضائية لسنة 2016م.
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المبحث الثاني:

التوزيع الجغرافي ل�شتعمالت الأر�ض 

الزراعية في منطقة الدرا�شة الإنتا	 النباتي

يتناول هذا املبحث الرتكيب املحصويل للمحاصيل 
ونظرًا  )2015م(،  لسنة  الدراسة  منطقة  يف  النباتية 
لتنوع املحاصيل الزراعية،  وتسهياًل ملعرفة استعامالت 
األرض الزراعية،  فقد عمدنا إىل تقسيمها إىل مخس 
نوعية  أساس  عىل  توزيعها  جرى  رئيسة  جمموعات 
الدراسة عىل  املحصول وعىل وفق أمهيتها يف منطقة 

النحو التايل: ُينظر اجلدول)2(.

أوالً: حماصيل البستنة.  ثانيًا: حماصيل احلبوب. 
ثالثًا: حماصيل اخلرضوات.  رابعًا: حماصيل العلف.

خامسًا: الزراعة املحمّية.

جدول )2(: التوزيع الجغرافي لم�شاحات المحا�شيل 

الزراعية في منطقة الدرا�شة

املساحة املزروعة املحاصيلت
النسبة %)دونم(

54، 32273حماصيل البستنة1

21، 12653حماصيل احلبوب2

12، 7191، 08حماصيل اخلرضوات3

70712، 96حماصيل العلف4

0، 183املحاصيل املحمّية5

100%5937، 04املجموع

املصدر: مديرية زراعة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم 
اإلنتاج النبايت،  بيانات )غري منشورة( لسنة 2015م.

لزراعة  المخ�ش�شة  الأر�ض  اإ�شتعمالت  اأوًل: 

محا�شيل الب�شتنة:

أنامط  من  والنخيل  الفاكهة  أشجار  زراعــة  تعد 
إستعامالت األرض الزراعية املهمة حيث إن العراق 
أشجار  زراعة  فيها  قامت  التي  الدول  أقدم  من  ُيعدُّ 
هناية  إىل  ترجع  أهنا  البعض  يعتقد  حيث  الفاكهة 
األلف اخلامس قبل امليالد،  فلقد أقبل املزارعون يف 
العراق خالل السنوات األخرية عىل زيادة املساحات 
املزروعة بأشجار الفاكهة تلبية للطلب املتزايد عليها 
بأشجار  الواحد  الدونم  ه  ــدرَّ ي وملا  األســـواق،   يف 
الفاكهة من إيراد سنوي،  إذا ما تمَّ مقارنته بام يدّره 
املحاصيل  أو  احلبوب  من  الواحد  الدونم  عليهم 

الصناعية أو حتى اخلرض)1(.

زراعة  يف  املؤثرة  العوامل  أهم  من  املناخ  ُيعدُّ 
يف  يتحكم  فهو  الدراسة،  منطقة  يف  الفاكهة  وإنتاج 
حتديد أنواع وأصناف الفاكهة التي يمكن زراعتها يف 
مقاطعة دون أخرى، ومن أهم عنارص املناخ املؤثرة 
واألمطار  والرياح  احلــرارة  هي  الفاكهة  زراعــة  يف 
أجزائها  وعىل  نموها  عىل  تؤثر  إذ  الشمس،  وضوء 
إنخفاض  يؤثر  فمثاًل  والثامر،  واألزهــار  كالرباعم 
اخلرضة  الدائمة  الفاكهة  أشجار  عىل  احلرارة  درجة 
املناخ  عامل  إىل  وباإلضافة  والنخيل.  كاحلمضيات 
عىل  تؤثر  وحجمها  املياه  ونوعية  الرتبة  عوامل  فإن 
الفاكهة،   بمحاصيل  املــزروعــة  املساحات  تباين 
مزجيية  ترب  إىل  حتتاج  والنفضيات  فاحلمضيات 
جيدة الرصف وخالية من األمالح نظرًا ملا حتتويه من 
مواد عضوية ومعدنية رضورية، كام حتتاج إىل كميات 
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كبرية من املياه وخاصة يف فصل الصيف، بينام هناك 
حماصيل أخرى تتحمل قلة املياه وملوحة الرتبة مثل 

أشجار النخيل)2(.

وبالنسبة ملنطقة الدراسة إتضح إهنا تتميز بعوامل 
أشجار  من  متعددة  أنواع  لزراعة  مالئمة  جغرافية 
الفاكهة، كام متتلك اإلمكانيات للتوسع هبذه الزراعة 
التي  املساحات  بلغت  إْذ  مستقباًل،  إنتاجها  وتطوير 
منطقة  عموم  يف  والفاكهة  النخيل  بساتني  تشغلها 
 )%3  ،54( يشكل  ما  وهو  دوناًم  الدراسة)3227( 
الدراسة  منطقة  يف  املــزروعــة  املساحة  جمموع  من 
)2015م(،  لسنة  ــاًم  دون  )04  ،5937( والبالغة 
وبذلك يكون هذا النمط قد احتل املرتبة األوىل من 

املساحة املزروعة.

عموم  يف  النمط  هذا  زراعة  إنتشار  من  وبالرغم 
منطقة الدراسة إال أن مساحات البساتني تتباين وهي 

عىل العموم خمتلطة مع باقي املحاصيل األخرى. 

ويالحظ من اجلدول )3( واخلارطة )2(،  إنتشار 
أشجار الفاكهة والنخيل يف كل املقاطعات الزراعية 
املزروعة  املساحة  إختلفت  وإن  الدراسة  منطقة  يف 
تؤثر عىل  مقاطعة ألخرى،  وهناك عدة عوامل  من 
املائية  املوارد  منها  ومساحاهتا  الفاكهة  أشجار  أنواع 
املوجودة يف املنطقة ونوعية الرتبة باإلضافة إىل خربة 
من  القرب  لعامل  إن  كام  املجال،  هذا  يف  املزارعني 
األسواق ومراكز املدن تأثريًا كبريًا عىل زراعتها وإن 
النقل  ووسائط  الطرق  شبكات  يف  الكبري  التطور 
وتزايد أعداد السكان يف منطقة الدراسة أثر يف اتساع 

املساحات التي تشغلها أشجار الفاكهة والنخيل.

الجدول )3( الم�شاحات المزروعة باأ�شجار الفاكهة والنخيل 

ح�شب المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة

النسبة%املساحة/ دونمرقم املقاطعة واسمهات
42413باب اخلان/112

173354الفرحية/240

57918الزبيلية/341

49115        العباسية/443
100%3227املجموع

املصدر: مديرية زراعة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم 
اإلنتاج النبايت،  بيانات )غري منشورة( لسنة 2015م.

البساتني  مساحة  إن  السابق  اجلدول  من  يالحظ 
بمساحة  فرحية(   /40( مقاطعة  يف  أقصاها  بلغت 
مساحة  من   )%54( وبنسبة  دوناًم،   )1733( قدرها 
 /41( مقاطعة  تليها  الدراسة،  منطقة  يف  البساتني 
حوايل  فيها  البساتني  مساحة  تبلغ  حيث  زبيلية( 
 /43( مقاطعة  أما   )%18( بنسبة  ــاًم،  دون  )579(
البساتني فيها )491( دوناًم  عباسية( فبلغت مساحة 
بنسبة )15%(، ثم جاءت يف املرتبة األخرية مقاطعة 
دوناًم   )424( قدرها  بمساحة  اخلــان(  باب   /12(
منطقة  يف  البساتني  مساحة  إمجايل  من   )%13( بنسبة 

الدراسة. 

بتوفر  املقاطعات  ــذه  ه يف  البساتني  وتتمتع 
الظروف الطبيعية والبرشية التي تساعد عىل تطورها 
التخلص من بعض  إذا أمكن  وازدهارها،  وخاصة 
وارتفاع  الرتبة  ملوحة  ومنها  تواجهها  التي  املشاكل 
امليدانية  الدراسة  خالل  ومن  الباطني.  املاء  مستوى 
اتضح بأنه ال توجد مساحات خمصصة لزراعة أنواع 
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حمددة من أشجار الفاكهة وإنام تتنوع األشجار داخل 
املساحة املزروعة، إذ تتداخل زراعة أشجار الفاكهة 
يف  صعوبة  نواجه  هلذا  النخيل  أشجار  زراعــة  مع 

حساب املساحة التي تشغلها هذه األشجار)3(.
الخريطة )2( التوزيع الن�شبي للم�شاحة المزروعة باأ�شجار الفاكهة والنخيل �شمن مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر: من عمل الباحثني باالعتامد عىل بيانات جدول )3(،  بمقياس رسم 200:1 ألف

الجدول )4( عدد اأ�شجار الفاكهة والنخيل في مقاطعات منطقة الدرا�شة

النسبة%أعداد احلمضياتالنسبة%أعداد النخيلرقم املقاطعة وأسمهات
أعداد 

النفضيات
النسبة%

23432521، 12131431819605/باب اخلان1

18916945، 40400735415303/ فرحية2

43052، 417583103401/ زبيلية3

54649732، 43137931845181/ عباسية4
100%10020296%1008348%74592املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج النبايت، بيانات )غري منشورة(،  2015م.
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والشكل)1(   )4( اجلدول  يف  التمعن  خالل  من 
منطقة  يف  األشجار  من  أنواع  ثالثة  هناك  أن  يظهر 
الدراسة تتباين أعدادها بني مقاطعة وُاخرى، وهذه 

األنواع هي كاآليت:

املحاصيل . 1 أهم  من  وهي  النخيل:  أشجار 
عىل  ويعيش  الدراسة،  منطقة  يف  الزراعية 
هلذا  السكان،  من  كبري  عدد  وإنتاجها  زراعتها 
الفاكهة  أشجار  بني  األول  املركز  النخيل  يشغل 
أعدادها  حيث  من  الدراسة  منطقة  يف  املزروعة 
 )%72( يعادهلا  ما  أو  شجرة   )74592( بلغت 
من أعدادها، أنتجت )5967( طنًا أو ما يعادل 

)94%( من إنتاج البستنة يف منطقة الدراسة.

     بمالحظة التوزيع اجلغرايف هلذه األشجار كام 

إن  يظهر   )1( والشكل   )4( اجلدول  يف  موضح  هو 
مقاطعة )40/ فرحية( تتصدر املرتبة األوىل يف زراعة 
نخلة   )40073( أعدادها  بلغت  إذ  النخيل  أشجار 
بنسبة )54%( من أشجار النخيل يف منطقة الدراسة،  
بلغت  نخيل  بأعداد  عباسية(   /43( مقاطعة  تليها 
الثالثة  املرتبة  أما   )%18( بنسبة  نخلة   )13793(
إذ  اخلــان(  باب   /12( مقاطعة  نصيب  من  فكانت 
من   )%18( بنسبة  نخلة   )13143( أعدادها  بلغت 
أعدادها وتأيت مقاطعة )41/ زبيلية( باملرتبة األخرية 
إمجايل  من   )%10( بنسبة   )7583( نخيل  بأعداد 

أعداد النخيل يف منطقة الدراسة.

وتفوق  النخيل  أعداد  ارتفاع  يف  السبب  ويرجع 
األخــرى  البستنة  حماصيل  لبعض  إنتاجه  كميات 

ال�شكل )1(: التوزيع الن�شبي لأ�شجار الفاكهة والنخيل في منطقة الدرا�شة

املصدر: اعتامدًا عىل بيانات اجلدول )4(.
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إلعتناء الفالح بأشجار النخيل من خالل استخدام 
األسمدة ومكافحة أمراض النخيل بصورة أكرب من 
األشجار  من  إهنا  كام  األخــرى)4(.  البستنة  حماصيل 

التي يمكنها النمو يف خمتلف أنواع الرتب. 

  ،)3( واخلارطة   )5( اجلدول  خالل  من  ويتضح 
أشجار  من  أنــواع  بعدة  تشتهر  الدراسة  منطقة  إن 
األنواع  أما  واخلستاوي  الزهدي  أمهها  من  النخيل 
األخرى فأعدادها قليلة مقارنة مع النوعني السابقني.

جدول )5( : التوزيع الجغرافي لأنواع اأ�شجار النخيل ح�شب المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة

النسبة%أعداد اخلستاويالنسبة%أعداد الزهديرقم املقاطعة وأسمها ت

1109017205321  باب اخلان/112

3564055443346    الفرحية/240

7005115786    الزبيلية/341

17258927، 112042   العباسية/443

100%1009653%64939  املجموع

املصدر: شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج النبايت،  بيانات )غري منشورة(،  2015م.

الخريطة )3( التوزيع الن�شبي لأ�شجار النخيل �شمن مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )5(،  بمقياس رسم200:1 ألف.
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النفضية . 2 األشجار  تشغل  النفضيات:  أشجار 
أشجار  بني  أعدادها  حيث  من  الثانية  املرتبة 
أعدادها  بلغت  إذ  الدراسة،   منطقة  يف  البستنة 
من   )%19( يعادل  ما  أو  شجرة   )20296(
إمجايل أشجار البستنة يف منطقة الدراسة أنتجت 
إمجايل  من   )%3  ،3( يعادل  ما  أو  طنًا   )213(
كميات إنتاج أشجار البستنة يف منطقة الدراسة. 

ويظهر من اجلدول )4( والشكل )1( إن مقاطعة 
)40/ فرحية( شغلت املرتبة األوىل بعدد أشجار بلغ 
)9169( شجرة وبنسبة )45%( من إمجايل أعدادها 
عباسية(   /43( مقاطعة  تلتها  الدراسة،  منطقة  يف 
بعدد أشجار )6497( أي بنسبة )32%( من أشجار 
الثالثة مقاطعة )12/  باملرتبة  النفضيات، ثم جاءت 
باب اخلان( بأعداد )4325( شجرة، وبنسبة )%21( 
زبيلية(   /41( مقاطعة  الرابعة  املرتبة  شغلت  فيام 
بعدد أشجار )305( وبنسبة )2%( من أعداد أشجار 
الدراسة. وُيعزى سبب شغلها  النفضيات يف منطقة 
ُينظر  املرتبة األخرية إىل منافسة املحاصيل األخرى. 

اخلريطة الرقم)4(. 

واألشجار النفضية حتتاج إىل أيدي عاملة كبرية، 
كام إهنا حتتاج إىل خربة وعناية كبرية من قبل املزارعني 
يف  املاء  حتتاج  فهي  النفضية  األشجار  ري  موعد  أما 
تقلل  ثم  النمو  فصل  بداية  يف  أي  شباط  شهر  بداية 
املياه خالل مدة النضج للثامر؛ ألن املاء الزائد يعمل 
يف هذه املدة يف التأثري عىل نوعية الثامر وعىل العموم 
فأن مجيع أنواع األشجار حتتاج خالل أشهر الصيف 
املياه،  من  كبرية  كميات  إىل  آب(  متوز،  )حزيران، 
كمية  وزيادة  احلرارة  درجات  إرتفاع  بسبب  وذلك 

املياه املفقودة من الرتبة واألشجار عن طريق التبخر 
والنتح.

أشجار احلمضيات: شغلت أشجار احلمضيات . 3
املرتبة الثالثة من بني حماصيل البستنة، من حيث 
يعادهلا  ما  أو  شجرة   )8348( بلغت  أعدادها 
منطقة  يف  البستنة  أشــجــار  ــايل  إمج مــن   )%9(
الدراسة، أنتجت )106( طنًا أو ما يعادل )1، 

6%( من إنتاج البستنة يف منطقة الدراسة.

كام  األشجار  هلذه  اجلغرايف  التوزيع  بمالحظة 
يظهر    ،)1( والشكل   )4( اجلــدول  يف  موضح  هو 
األوىل  املرتبة  تتصدر  عباسية(   /43( مقاطعة  إن 
أعدادها  بلغت  إذ  احلمضيات  أشجار  ــة  زراع يف 
من   )%1  ،54( نسبة  شكلت  إذ  شجرة   )4518(
باملرتبة  تلتها  الدراسة،  منطقة  يف  احلمضيات  أعداد 
الثانية مقاطعة )12/ باب اخلان( إذ بلغت )1960( 
باملرتبة  أما  أعدادها  من   )%5  ،23( بنسبة  شجرة 
أشجار  بعدد  فرحية(   /40( مقاطعة  فتأيت  الثالثة 
)1530( شجرة بنسبة )18، 3%( أما املرتبة الرابعة 
بعدد  زبيلية(   /41( مقاطعة  نصيب  من  فكانت 
بنسبة )4، 1%( من إمجايل  محضيات )340( شجرة 
أنظر  الدراسة.  منطقة  يف  احلمضيات  أشجار  أعداد 

خارطة )4(.

ويرجع السبب يف احتالل حماصيل البستنة املرتبة 
األوىل بني املحاصيل األخرى إىل توفر الرتبة اخلصبة 
األشجار،  بتلك  الفائقة  والعناية  الكافية  واملياه 
إيرادات  من  تدّرُه  وما  الغذائية  أمهيتها  إىل  باإلضافة 

كبرية للمزارعني الرتفاع أسعار حماصيل البستنة.
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لزراعة  المخ�ش�شة  الأر�ض  اإ�شتعمالت  ثانيًا: 
محا�شيل الحبوب:

الثاين  النمط  احلقلية  املحاصيل  ــة  زراع تشغل 
منطقة  يف  الزراعية  األرض  إستعامالت  أنــامط  من 
الدراسة،  وتتمثل حماصيل احلبوب بـ )الذرة الصفراء، 
والشعري، واحلنطة( وقد بلغت املساحة املزروعة هبذه 
بنسبة )21، 3%( من  املحاصيل )1265( دوناًم أي 
يف  املحاصيل  بمختلف  املزروعة  املساحات  إمجايل 

منطقة الدراسة، كام هو موضح يف اجلدول )2(.

ونظرًا لألمهية اإلقتصادية والغذائية التي توارثتها 
احلارض  وقتنا  حتى  بعيد  زمن  منذ  احلبوب  حماصيل 
ومدى حاجة اإلنسان إليها كوهنا مادة غذائية رئيسة 
اإلهتامم  إىل  الــدراســة  منطقة  يف  املــزارعــون  اندفع 
الزراعية  مساحتها  وتوسعة  املحاصيل  هذه  بزراعة 

بحسب  املزروعة  املساحة  بلغت  إذ  إنتاجها،  ورفع 
اخلطة املنفذة لعام 2015م )1265( دوناًم أي بنسبة 
ملنطقة  املــزروعــة  املساحة  جمموع  من   )%3  ،21(
الصفراء  ــذرة  ال حمصول  تصدرها  التي  الــدراســة 
بنسبة )57، %3(  أي  دوناًم  قدرها )726(  بمساحة 
يف  احلبوب  بمحاصيل  املزروعة  املساحة  جمموع  من 
بمساحة  الشعري  حمصول  الثانية  باملرتبة  جاء  حني 
قدرها )426( دوناًم أي بنسبة )34%( وجاء باملرتبة 
األخرية حمصول احلنطة بمساحة بلغت )113( دوناًم 
أي بنسبة )9%( من إمجايل املساحة املستثمرة باحلبوب 

يف منطقة الدراسة.

احلبوب  ملحاصيل  اإلنتاج  لكمية  بالنسبة  أمــا 
الزراعية  املحاصيل  الصفراء  الذرة  حمصول  فتصدر 
بنسبة  أي  طنًا  بلغت )695، 8(  إذ  اإلنتاج  يف كمية 

الخريطة )4(: التوزيع الن�شبي لأعداد اأ�شجار الفاكهة والنخيل �شمن مقاطعات منطقة الدرا�شة2015م

املصدر : من عمل الباحثني باالعتامد عىل بيانات جدول )4(،  بمقياس رسم 200:1 ألف.



205

أ. د. رياض حممد املسعودي؛ هيام فاضل الدهش

)79%( من إمجايل إنتاج احلبوب يف منطقة الدراسة،  
إنتاج  بكمية  الشعري  حمصول  الثانية  باملرتبة  وجاء 
إنتاج  إمجايل  من   )%15( بنسبة  أي  طنًا   )9  ،128(
احلبوب بينام حصل حمصول احلنطة عىل املرتبة الثالثة 
أي  طنًا   )07  ،54( بلغت  إنتاج  بكمية  األخرية  أي 
منطقة  يف  احلبوب  إنتاج  إمجــايل  من   )%6( بنسبة 

الدراسة.

إستعامل األرض لزراعة حمصول الذرة الصفراء:. 1

حماصيل  أبــرز  من  الصفراء  الــذرة  حمصول  ُيعدُّ 
احلبوب الصيفية يف منطقة الدراسة، إذ تبلغ املساحة 
دوناًم   )726( املحصول  هذا  زراعــة  يف  املستثمرة 
يف  احلبوب  مساحة  إمجــايل  من   )%3،57( وبنسبة 
طنًا   )8،695( فبلغ  إنتاجيته  أما  الدراسة  منطقة 
منطقة  يف  احلبوب  إنتاج  إمجايل  من   )%79( وبنسبة 

الدراسة.

الذرة  من  عالية  بإنتاجية  الدراسة  منطقة  وتتميز 
غذاء  بوصفه  املحصول  هذا  ألمهية  وذلك  الصفراء 

املنطقة  يف  احليوانات  لرعي  منه  ولإلفادة  لإلنسان 
يف  تساهم  جيدة  حيوانية  ثروة  بوجود  تتميز  التي 
اإلهتامم  زيادة  وخصوصًا  للمزارعني  الدخل  زيادة 
مقاطعة  هبا  تشتهر  التي  واألبقار  اجلاموس  برتبية 

)41/ زبيلية(.

ترتفع  التي  املناطق  يف  الذرة  زراعة  جتود  حيث 

أما  الصيف.  خالل  20ْم  عن  ــرارة  احل درجــة  فيها 
اخلصبة  الرتبة  فهي  ــذرة  ال لزراعة  املالئمة  الرتبة 
والغنية  األمالح  من  واخلالية  اجليد  الترصيف  ذات 
مدة  بالرطوبة  حتتفظ  والتي  الغذائية  بالعنارص 

أطول)5(.

ترّكز  إن   )5( واخلارطة   )7( اجلدول  من  ويظهر 
إىل  زراعية  مقاطعة  من  تتباين  املزروعة  املساحات 
باملرتبة  فرحية(   /40( مقاطعة  تأيت  حيث  أخــرى 
 )202( فيها  املزروعة  املساحة  بلغت  إذ  األوىل، 
دوناًم،  بنسبة )28%(،  تليها مقاطعة )41/ زبيلية( 
بنسبة  ــاًم،   دون  )193( شغلت  حيث  الثاين  باملركز 

الجدول)6( التوزيع الن�شبي للم�شاحات المزروعة وكميات الإنتا	 لمحا�شيل الحبوب بح�شب المحا�شيل الزراعية في 

الدرا�شة منطقة 

النسبة%كمية اإلنتاج)طن(النسبة%املساحة املزروعةاملحاصيل الصيفيةت
69579، 578، 7263الذرة الصفراء1
النسبة%كمية اإلنتاج)طن(النسبة%املساحة املزروعةاملحاصيل الشتوية2
12815، 426349الشعري3

546، 113907احلنطة4
100%878، 10077%1265املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج النبايت، بيانات )غري منشورة(،  2015م.
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)26%( من املساحة املزروعة،  تليها مقاطعة )43/ 
عباسية( حيث شغلت )181( دوناًم،  بنسبة )%25( 
ثم مقاطعة )12/ باب اخلان( حيث شغلت )150( 
بالذرة  املزروعة  املساحة  من   )%21( بنسبة  دونــاًم،  

الصفراء يف منطقة الدراسة.

إستعامل األرض لزراعة حمصول الشعري:. 2

اإلستعامل،   متعددة  احلبوب  حماصيل  من  الشعري 
إذ تستعمل حبوبه غذاًء لقسم من السكان ويستعمل 
والدواجن،   احلقول  حيوانات  تغذية  يف  كبري  بشكل 

املجاالت األخرى، وهو من  فضاًل عن إستعامله يف 
املحاصيل الشتوية املهمة يف منطقة الدراسة. وحيتوي 
و)11،  سكريات   )%70( عىل  حبوبه  يف  الشعري 
فضاًل  ألياف،  و)%2(  زيت  و)%2(  بروتني   )%5
عن املعادن والفيتامينات. ويستعمل املحصول أيضًا 

حيصد  أو  مبارشًة  احليوانات  تتناوله  أخرض  كعلف 
ويقدم هلا. وُتعدُّ درجة احلرارة )25ْم( هي املثىل لنمو 
الشعري  العراق)6(. وترتكز زراعة  الشعري يف  حمصول 

الجدول )7(: توزيع م�شاحة الذرة ال�شفراء ح�شب المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة ل�شنة2015م

النسبة %املساحة / دونماسم املقاطعة ورقمهات
15021باب اخلان/112

20228الفرحية/240

19326الزبيلية/341

18125العباسية/443
100%726املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج النبايت، بيانات )غري منشورة(، 2015م.

الخريطة )5( التوزيع الن�شبي لمح�شول الذرة ال�شفراء بح�شب مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر: من عمل الباحثني باالعتامد عىل بيانات جدول )7(،  بمقياس رسم200:1 ألف.
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يف املحافظات الوسطى واجلنوبية،  أكثر من تركزها 
مياه  الري من  معتمدة عىل  الشاملية،   املحافظات  يف 
املحافظات  يف  زراعته  عكس  عىل  والفرات،   دجلة 

الشاملية التي تعتمد عىل مياه األمطار. 

وسط  يف  املوجودة  الرتبة  بأن  الرتكز  هذا  ويفرس 
وجنوب العراق،  حتتوي عىل نسب أعىل من امللوحة 
يتمكن الشعري من مقاومتها أكثر من مقاومة القمح 

هلا. 

يف  النمو  عىل  قادر  الشعري  أن  إىل  باإلضافة  هذا 
األرض األقل خصوبة والتي ال تصلح لنمو القمح 
الرملية)7(.  أو  القلوية  الرتبة  يف  زراعته  جتود  لذلك 
يف  يــزرع  فهو  للجفاف  املحصول  لتحمل  ونتيجة 
التي تروى من  القليلة أو  املائية  املناطق ذات احلصة 
يف  احلال  هو  كام  ملوحتها  لتحمله  نتيجة  اآلبار  مياه 

مناطق عديدة من مقاطعة )40/ فرحية(. 

بني  من  الثانية  باملرتبة  الشعري  حمصول  ــأيت  وي
إذ  املزروعة،  املساحات  حيث  من  احلبوب  حماصيل 
املحصول  هذا  زراعة  يف  املستثمرة  املساحات  تبلغ 
)426( دوناًم أو ما يعادل )34%( من مجلة املساحات 
املستثمرة يف زراعة احلبوب والبالغة )1265( دوناًم، 
أما إنتاجه فقد بلغ )9،128( طنًا أو ما يعادل )%15( 
البالغ  الدراسة  منطقة  يف  احلبوب  إنتاج  إمجايل  من 
يف  مبني  هو  كام  )2015م(  لسنة  طنًا   )77  ،878(
اجلدول )6( والشكل )2(، ويلحظ من هذا اجلدول 
تأيت  إنتاجه  وكميات  بالشعري  املزروعة  املساحة  أن 
باملرتبة الثانية بني حماصيل احلبوب يف منطقة الدراسة. 

بالشعري من مقاطعة  املزروعة  املساحات  وتتباين 

 )8( اجلــدول  مالحظة  ومــن  أخــرى،  إىل  زراعــيــة 
التي  املساحات  أوســع  أن  نتبني   ،)11( واخلارطة 
تزرع هبذا املحصول توجد يف مقاطعة )40/ فرحية( 
جمموع  من   )%37( وبنسبة  دوناًم،   )156( بمساحة 
دونــاًم   )426( البالغة  بالشعري  املــزروعــة  املساحة 
مقاطعة  يف  بلغت  حني  يف  الدراسة  منطقة  لعموم 
من   )%28( وبنسبة  دونــاًم،    )121( زبيلية(   /41(
فقد  عباسية(   /43( مقاطعة  يف  أما  املساحة،  مجلة 
تشغل  حني  يف   )%19( وبنسبة  دوناًم،   )82( بلغت 
بلغت  إذ  النسب  أقل  اخلــان(  باب   /12( مقاطعة 
املساحة )67( دوناًم، بنسبة )16%( من إمجايل املساحة 

املزروعة بالشعري.
الجدول )8(: توزيع الم�شاحات المزروعة بمح�شول ال�شعير 

ح�شب المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة

النسبة %املساحة / دونمإسم املقاطعة ورقمهات
6716باب اخلان/112

15637الفرحية/240

12128الزبيلية/341

8219العباسية/443
100%426املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج 
النبايت، بيانات )غري منشورة(،  2015م.

إستعامل األرايض لزراعة حمصول احلنطة:. 3

الشتوية  احلقلية  املحاصيل  مــن  احلنطة  تعد 
بشكل  اإلنــســان  ــذاء  غ يف  تدخل  التي  األساسية 
 )%70( عىل  حبوبه  إلحتواء  مبارش،  غري  أو  مبارش 
زيت  و)%2(  ــني،  ــروت ب و)%5،11(  ســكــريــات 
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)التبن(  ألياف،  ويمكن اإلستفادة من قشه  و)%2( 
كأعالف للحيوانات،  ودخوله كامدة أولية يف صناعة 
الورق)8(. وينمو القمح يف أنواع خمتلفة من الرتب إال 
الغرينية  أو  الطينية  املزجيية  الرتبة  زراعته جتود يف  إن 
بجودة  متتاز  التي  العضوية  واملــواد  بالكلس  الغنية 

الرصف.

منطقة  يف  املهمة  املحاصيل  من  احلنطة  وُتــعــدُّ 
والبرشية  الطبيعية  الظروف  ملالئمة  وذلك  الدراسة 
املياه  وتوفر  اخلصبة  بالرتبة  املتمثلة  احلنطة  لزراعة 
ملراحل  الالزمة  احلرارة  ودرجات  العاملة  واأليدي 
1ْم(.   ،13( شتاًء  معدالهتا  تبلغ  التي  املختلفة  نموه 
يف  سقوطها  فمعدل  األمطار  كميات  حيث  من  أما 
فال  يتجاوز )14، 19ملم( شتاًء  الدراسة ال  منطقة 

يعتمد عليها يف الزراعة، بل عىل مياه األهنار وغريها. 
من  خمتلفة  أنواع  يف  للنمو  املحصول  لقابلية  ونتيجة 
الرتب، فهو يزرع يف مناطق خمتلفة إال إن زراعته جتود 

يف مناطق كتوف األهنار. 

حماصيل  بني  الثالثة  باملرتبة  احلنطة  حمصول  ويأيت 
تبلغ  إذ  املــزروعــة،  املساحات  حيث  من  احلبوب 
 )113( املحصول  هذا  زراعة  يف  املستثمرة  املساحة 
احلبوب  إمجايل مساحة  من  يعادل )%9(  ما  أو  دوناًم 
يف منطقة الدراسة البالغة )1265( دوناًم،  أما إنتاجه 
فقد بلغ )54، 07( طنًا أو ما يعادل )6%( من إمجايل 
إنتاج احلبوب يف منطقة الدراسة البالغة )77،878( 
طنًا. كام هو موضح يف اجلدول )6( والشكل )2(، 
هذا  من  األرض  إنتاجية  إنخفاض  يلحظ  حيث 

الخريطة )6( التوزيع الن�شبي لمح�شول ال�شعير بح�شب مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

   املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )8(، بمقياس رسم200:1 ألف.
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يف  ــالح  األم نسبة  ــادة  زي بسبب  ــك  وذل املحصول 
األرض الزراعية.

الجدول )9(: توزيع الم�شاحات المزروعة بالحنطة ح�شب 
المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة

النسبة %املساحة / دونمإسم املقاطعة ورقمهات

------باب اخلان/112

10593الفرحية/240

------الزبيلية/341

87العباسية/443

100%113املجموع

بيانات  النبايت،  املصدر: شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج 
)غري منشورة(، 2015م.

وحتليلها  السابق  اجلدول  أرقام  تتبع  من  ويتبني 
زراعيتني، ولكن  مقاطعتني  احلنطة يف  زراعة  إنتشار 
أكرب  تركزت  فقد  املقاطعتني،  متباينة بني  بمساحات 
بلغت  حيث  فرحية(   /40( مقاطعة  يف  مساحاته 

مجلة  من   )%93( وبنسبة  ــاًم،  دون  )105( مساحته 
مساحة احلنطة املزروعة يف منطقة الدراسة،  كام تنترش 
زراعته يف مقاطعة )43/ عباسية( إذ بلغت مساحته 
)8( دوناًم، وبنسبة )7%( من مجلة املساحة.أما باقي 
سبب  ويرجع  املحصول  هذا  تزرع  فلم  املقاطعات 
هذه النسبة املنخفضة إىل إن هذه املقاطعات تعد من 
املناطق يف تربية احليوانات باإلضافة إىل إرتفاع  أهم 
املزارعني إىل  املناطق وميل  السكانية يف هذه  الكثافة 
أغلبها  وإستخدام  والشعري  الصفراء  الذرة  زراعة 

كمحاصيل علفية. ُينظر اخلريطة )7(. 

منطقة  يف  والرتبة  املناخ  مالئمة  من  وبالرغم 
تشغل  إهنا  إال  احلبوب،  حماصيل  لزراعة  الدراسة 
مساحة قليلة وذلك ألن حماصيل البستنة واخلرضوات 
بعكس حماصيل  للمزارعني  الدخل  زيادة  تساهم يف 
احليازة  مساحة  إنخفاض  إىل  باإلضافة  احلبوب،  
بالتوسع  تسمح  ال  التي  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية 

يف زراعة احلبوب.

ال�شكل )2(: التوزيع الن�شبي لم�شاحة محا�شيل الحبوب في منطقة الدرا�شة

   املصدر: باإلعتامد عىل بيانات اجلدول )6(.
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ال�شكل )3( التوزيع الن�شبي لكمية الإنتا	 لمحا�شيل الحبوب في منطقة الدرا�شة

   املصدر: باإلعتامد عىل بيانات اجلدول )6(.

الخريطة )7( التوزيع الن�شبي لمح�شول الحنطة بح�شب مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر : من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )9(، بمقياس رسم 200:1 ألف.
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لزراعة  المخ�ش�شة  الأر�ض  اإ�شتعمالت  ثالثًا: 

محا�شيل الخ�شروات:

إىل  حتتاج  نباتات  بأهنا  املحاصيل  هذه  توصف 
إىل  وحتتاج  وخزهنا  وإنتاجها  زراعتها  أثناء  العناية 
طيلة  املستمرة  للعناية  العاملة  األيدي  من  كبري  عدد 
النمط  هذا  يف  اآللة  دور  إن  والسيام  زراعتها  مدة 
زراعة  تعد  حيث  أحيانًا.  يتالشى  قد  أو  أمهيته  تقل 
اخلرضوات من الزراعات املهمة واملربحة إذا منحت 
اإلنتاج  مستلزمات  هلا  ووفــرت  الكافية،   العناية 
الرضورية، وملحاصيل اخلرض أمهية كبرية من حيث 
قيمتها الغذائية فهي غنية باملعادن واألمالح وحتتوي 
عىل كميات مناسبة من الفيتامينات، فضاًل عن كوهنا 
تشكل جزءًا كبريًا من كمية املواد الغذائية املستهلكة 
يوميًا ملختلف فئات املستهلكني، مما جعل استهالكها 

يكون عامًا )9(.

الثالثة  املرتبة  اخلرضوات  حماصيل  زراعة  تشغل 
حيث  النبايت  لإلنتاج  األرض  إستعامالت  أنامط  بني 
ُيعدُّ هذا النمط من أنامط الزراعة الكثيفة التي تتميز 
إرتفاع  إىل  باإلضافة  تشغلها  التي  املساحات  بصغر 
مردودها اإلقتصادي. إذ بلغ حجم املساحة املزروعة 
لعام 2015م )719، 08( دوناًم أو ما يعادل )12، 
املستثمرة يف اخلرضوات يف  املساحة  1%( من إمجايل 

منطقة الدراسة.

نوعًا   )16( من  أكثر  الدراسة  منطقة  يف  تــزرع 
السنة وحسب  التي تزرع عىل مدار  من اخلرضوات 
املساحات  إن  كــام  حمــصــول،  لكل  املــنــاخ  مــالءمــة 
فصل  يف  تصغر  إذ  ــرضوات  اخل لزراعة  املخصصة 

الصيف لتشغل )208( دوناًم أي بنسبة )29%( من 
فإهنا  الدراسة  منطقة  يف  اخلرضوات  زراعة  مساحة 
بنسبة  أي  دونــاًم،    )08  ،511( لتشغل  شتاًء  ترتفع 
منطقة  يف  ــرضوات  اخل زراعــة  مساحة  من   )%71(
حسب  املحاصيل  هذه  تصنيف  ويمكن  الدراسة،  
صنفني  إىل  زراعتها  وموسم  احلرارية  اإلحتياجات 

رئيسني مها:

اخلرضوات الشتوية.. 1
اخلرضوات الصيفية.. 2

الجدول )10( التوزيع الجغرافي لم�شاحة محا�شيل 

الخ�شروات في منطقة الدرا�شة للمو�شم 2015م

النسبة %املساحة املزروعة )دونم(املحاصيل
20829املحاصيل الصيفية
51171، 08املحاصيل الشتوية

100%719، 08املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج 
النبايت، بيانات )غري منشورة(، 2015م.

اخلرضوات الشتوية:. 1

منطقة  يف  املزروعة  اخلــرضوات  مقدمة  يف  وتأيت 
تبلغ  إذ  املحصولية  املساحة  حيث  من  الــدراســة 
يعادل)%71(  ما  أو  دونــاًم،   )08  ،511( مساحتها 
منطقة  يف  باخلرضوات  املزروعة  املساحة  إمجايل  من 
سلق،  )سبانغ،  املحاصيل  هذه  وتشمل  الدراسة. 
كرفس، رشاد، كراث، خرضوات ورقية، خرضوات 

ثمرية، فجل،  بطاطا ربيعية، باقالء خرضاء(.

واخلارطة   ،)11( ــدول  اجل خــالل  من  ويتضح 
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)8(، بأن اخلرضوات الشتوية تتوزع بصورة متفاوتة 
مقاطعة  تشغل  أخرى حيث  إىل  زراعية  مقاطعة  من 
من   )%46( بلغت  إذ  األول  املركز  فرحية(   /40(
مجلة املساحة املستثمرة يف زراعة اخلرضوات الشتوية 
الدراسة،   منطقة  لعموم  دوناًم   )08  ،511( البالغة 
الثاين  املركز  باب اخلان(  فيام شغلت مقاطعة )12/ 
بنسبة  عباسية(   /43( مقاطعة  تليها   ،)%32( بنسبة 
أقل  زبيلية(   /41( مقاطعة  شغلت  فيام    ،)%14(
نسبة وهي )8%( من املساحة املزروعة باخلرضوات 

الشتوية يف منطقة الدراسة.

فرحية(   /40( مقاطعة  إحتالل  سبب  ويرجع 
املركز األول إىل إنتشار اآلبار ولسعة مساحة املقاطعة 
الزراعة،  لقيام  األخــرى  العوامل  توفر  عن  فضاًل 
يف  اخلــربة  ذات  العاملة  ــدي  واألي اجليدة،  كالرتبة 

زراعة اخلرض.

اخلرضوات الصيفية:. 2

من  أمهية  أقل  مركزًا  الصيفية  اخلرضوات  تشغل 
يف  الشتوية  باخلرض  قياسًا  املزروعة،  املساحة  ناحية 
املقاطعات  هــذه  إلهتامم  وذلــك  الــدراســة،  منطقة 
بالثروة احليوانية وإستثامر أكرب قدر ممكن من األرايض 
يف زراعة حماصيل العلف لتغذية احليوانات. إذ بلغت 
 )208( الصيفية  للخرضوات  املخصصة  املساحة 
مساحة  جممل  من   )%29( يعادل  ما  وهــو  دونــاًم 

اخلرضوات يف منطقة الدراسة.

ومن مالحظة اجلدول )11( الذي يوضح توزيع 
منطقة  يف  الزراعية  املقاطعات  عىل  املحاصيل  نسب 
املقاطعات  بني  قلياًل  تباينًا  هناك  إن  نجد  الدراسة، 

مقاطعة  إن  حيث  ــة  ــزروع امل املساحة  حيث  مــن 
 )%27( بنسبة  األوىل  باملرتبة  جاءت  فرحية(   /40(
اخلرضوات  زراعة  يف  املستثمرة  املساحة  جمموع  من 
دوناًم،   )208( البالغة  الدراسة  منطقة  يف  الصيفية 
تليها مقاطعة )41/ زبيلية( بنسبة )26%( ثم مقاطعة 
)43/ عباسية( )24%( وأخريًا مقاطعة )12/ باب 
املزروعة  املساحة  إمجايل  من   )%23( بنسبة  اخلان( 
باخلرضوات الصيفية يف منطقة الدراسة التي تشمل 
لوبيا،  كلم،  باميا،  قثاء(،  اخليار)ماء،   )الباذنجان، 

بطيخ(. 

املساحة  يف  التوسع  األخرية  اآلونة  يف  ويالحظ 
وذلك  الــدراســة  منطقة  يف  بــاخلــرضوات  املــزروعــة 
رسيعة  ألهنا  املدينة  مركز  من  املناطق  هذه  لقرب 
وإزدحــام  النقل  شبكة  تطور  إىل  باإلضافة  التلف 
من  باعتبارها  عليها  الطلب  وازديــاد  فيها  السكان 
نموها  برسعة  متتاز  إهنا  كام  املهمة.  الغذائية  املــواد 

ووفرة أرباحها مقارنة مع املحاصيل األخرى.

ال�شكل )4( التوزيع الن�شبي للم�شاحات المزروعة بمحا�شيل 

الخ�شروات ال�شيفية وال�شتوية ل�شنة 2015م

املصدر : باإلعتامد عىل بيانات جدول )10(.
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الجدول )11( لتوزيع الجغرافي لم�شاحة محا�شيل الخ�شروات ح�شب المقاطعات الزراعية في منطقة الدرا�شة ل�شنة 2015م

مساحة حماصيل اخلرض الصيفية رقم املقاطعة واسمهات
مساحة حماصيل اخلرض الشتوية النسبة %)دونم(

النسبة %)دونم(

472316532باب اخلان/112
23746، 572764الفرحية/240
388، 542644الزبيلية/341
50247114العباسية/443

100%511، 10008%208املجموع

املصدر: شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج النبايت، بيانات )غري منشورة(، 2015م.

الخريطة )8( التوزيع الن�شبي لم�شاحة محا�شيل الخ�شر ال�شيفية وال�شتوية بح�شب مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015 م

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )11(، بمقياس رسم 200:1 ألف.



214

إستعماالت األرض الزراعية في مدينة كربالء مقاطعات )الفريحة، الزبيلية، باب الخان، العباسية(

لزراعة  المخ�ش�شة  الأر�ض  اإ�شتعمالت  رابعًا: 

محا�شيل العلف:

أمهية  ذات  أنواعها  بكافة  العلف  حماصيل  تعد 
كبرية للثرة احليوانية، نظرًا لكوهنا الركيزة األساسية 
غذائية  مكونات  عىل  حتتوي  ألهنا  وذلــك  لتغذيته 
للنمو  الالزمة  إحتياجاته  تغطية  عىل  تساعده  مهمة 
والربسيم(  )اجلــت  حمصول  أمهها  ومن  واإلنتاج، 
عىل  قــدرهتــام  يف  املــحــصــوالن  هــذان  يتميز  حيث 
للرتبة. جاءت  الرتبة وإعادة اخلصوبة  حتمل ملوحة 
والربسيم  اجلت  بمحصويل  املتمثلة  العلف  حماصيل 
وبعض املخاليط العلفية باملرتبة الرابعة ضمن أنامط 
إذ  الدراسة،  منطقة  يف  الزراعية  األرض  إستعامالت 
بلغت مساحتهام )707، 96( دوناًم،  وبنسبة )%12( 
املستثمرة  الزراعية  األرايض  مساحات  جمموع  من 
املزروعة  املساحة  بلغت  إذ  الــدراســة،  منطقة  يف 
وبنسبة  دونـــاًم،   )96  ،543( ــت  اجل بمحصول 
دوناًم  فبلغت مساحته )162(  الربسيم  أما   ،)%77(
الكلية ملحصول  املساحة  وبنسبة )23%( من جمموع 
بالثروة  املحصولني  هذين  زراعــة  وترتبط  العلف 
من  أعداد  وجدت  وحيثام  املزارعني  لدى  احليوانية 
زراعة  إىل  هناك حاجة  كانت  املزارعني  لدى  املاشية 

هذه املحاصيل.

اجلت:. 1

منه  اإلستفادة  لغرض  يزرع  معّمر  حمصول  وهو 
تنجح زراعته يف خمتلف  للحيوانات.  كعلف أخرض 
املثالية  ــرارة  احل درجــة  ــرتاوح  وت املناخية  الظروف 
يف  زراعــتــه  وجتــود  31ْم(،   -25( بني  له  املناسبة 

الرتبة املزجيية جيدة الرصف. وُيعدُّ من أفضل أنواع 
العلف إلحتوائه عىل نسبة عالية من املواد الربوتينية 
والفيتامينات، ويتميز اجلت بقدرة عالية عىل منافسة 
النمو  عىل  جيدة  قابلية  ذو  أنه  عن  فضاًل  األدغــال، 

الرسيع)10(.

ويظهر من اجلدول )12( واخلارطة )9(،  اخلاصة 
زراعة  يف  املستثمرة  للمساحات  اجلغرايف  بالتوزيع 
الزراعية  املقاطعات  كل  يف  تنترش  زراعته  إن  اجلت، 
يف منطقة الدراسة إذ احتلت مقاطعة )41/ زبيلية( 
املرتبة األوىل إذ بلغت )249( دوناًم،  وبنسبة )%46( 
 )96  ،543( البالغة  باجلت،   املزروعة  املساحة  من 
دوناًم، يف حني شغلت مقاطعة )40/ فرحية( مساحة 
وشغلت   ،)%21( وبنسبة  ــاًم،   دونـ  )48  ،116(
ــاًم،  دون  )110( مساحة  عباسية(   /43( مقاطعة 
وبنسبة )20%(، أما مقاطعة )12/ باب اخلان( فقد 
شغلت مساحة )68، 48( دوناًم، وبنسبة )13%( من 

جمموع املساحة املزروعة يف منطقة الدراسة.

الربسيم :. 2

أخرض  كعلف  ــزرع  يـ حــويل  شــتــوي  حمــصــول 
للحيوانات، حيث بلغت املساحة املزروعة بالربسيم 
يف منطقة الدراسة )162( دوناًم،  بنسبة )23%( من 

جمموع املساحة الكلية املزروعة بمحاصيل العلف.

ويظهر من اجلدول )12( واخلارطة )9( اخلاصة 
زراعة  يف  املستثمرة  للمساحات  اجلغرايف  بالتوزيع 
الربسيم،  إن مقاطعة )40/ فرحية( تأيت باملرتبة األوىل 
من   )%50( وبنسبة  دوناًم   )81( بمساحة  زراعته  يف 
املساحة املزروعة بالربسيم يف منطقة الدراسة، تلتها 
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مقاطعة )43/ عباسية( بمساحة )38( دونم، وبنسبة 
)23%(،  تليها مقاطعة )41/ زبيلية( بمساحة )30( 
دوناًم، وبنسبة )19%( من املساحة املزروعة، أما أقل 

 )13( اخلان(  باب   /12( مقاطعة  فتشغلها  النسب 
املزروعة  املساحة  إمجايل  من   )%8( وبنسبة  دونــم، 

بمحصول الربسيم يف منطقة الدراسة.

الجدول)12( التوزيع الجغرافي لمح�شول الجت والبر�شيم والمخاليط العلفية �شمن مقاطعات منطقة الدرا�شة

النسبة%املجموعالنسبة%خماليط علفيةالنسبة%الربسيمالنسبة%اجلتأسم املقاطعة ورقمهات

8112، 48------6813138، 48باب اخلان/112

19928، 116218150210048، 48الفرحية/240

27939------249463019الزبيلية/341

14821------110203823العباسية/443

100%707، 10096%1002%100162%543، 96املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم اإلنتاج النبايت، بيانات )غري منشورة(، 2015م.

الخريطة )9( التوزيع الن�شبي لم�شاحة محا�شيل العلف �شمن مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )12(، بمقياس رسم 200:1 ألف.
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خام�شًا: اإ�شتعمالت الأر�ض المخ�ش�شة للزراعة 

المحمّية:

زراعة األنفاق: سواقي عميقة حتفر يف األرض، أ. 
وتستخدم  )البالستيك(،  بالنايلون  وتغطى 
والباذنجان،  واخليار،  الطامطة،  حماصيل  إلنتاج 

والشجر)11(. 
بداية  العراق يف  إىل  الزراعة  من  النوع  هذا  دخل 
بعد  ــاءت  ج الــدراســة  منطقة  يف  أمــا  السبعينات، 
أكرب  إستثامر  من  النوع  هذا  يمكن  إذ  1990م،  سنة 
مساحة ممكنة من األرض. ومن خالل البيانات التي 
تشغل  املركز،  زراعــة  شعبة  من  عليها  احلصول  تم 
زراعة األنفاق مساحة قدرها قرابة )1، 5( دوناًم يف 
مقاطعة )40/ فرحية( يف اجلزء الواقع منها يف املنطقة 
وُيعزى  نفقًا   )33( حوايل  تضم  حيث  الصحراوية 
السبب إىل توفر املوارد املائية، واأليدي العاملة حيث 

تسقى بواسطة التنقيط.

البيوت البالستيكية: ُتعد البيوت أحد األساليب ب. 
التي تستخدم يف الزراعة لزيادة اإلنتاج الزراعي،  
باإلضافة إىل إن اإلنسان حيتاج إىل بعض اخلرض 
ال  وقد  وغريها،  والفلفل  واخليار  الطامطة  مثل 
يستطيع إنتاجها يف فصل الشتاء بطريقة مكشوفة 
احلد  عن  احلرارة  درجات  إلنخفاض  وذلك 
احلال  كذلك  املحاصيل،  هذه  حتتاجه  الذي 
فصل  يف  الشتوية  اخلرض  بعض  لزراعة  بالنسبة 
املياه  وقلة  احلرارة  درجات  فالرتفاع  الصيف 
املزارع إىل إستخدام هذا اإلسلوب حيث  تدفع 
اخلرض  خمتلف  توفري  عىل  اإلسلوب  هذا  يعمل 

عىل مدار السنة.

ونظرًا ألمهية الزراعة املحمّية يف إنتاج اخلرضوات 
من  للخرضوات  العالية  والقيمة  موسمها،  غري  يف 
حتى  إستخدامها  إمكانية  وكذلك  الغذائية،  الناحية 
يف الرتب امللحية. هلذا تم اإلعتامد يف الزراعة عىل هذا 
النمط الزراعي احلديث حيث يتم اإلعتامد عىل طرق 
حيث  بالتنقيط  الري  ومنها  متطورة  ري  وأساليب 
تساعد عىل ترشيد إستهالك املياه يف القطاع الزراعي.
ونتيجة لذلك فقد تطورت أعداد مشاريع اخلرض يف 
نمط الزراعة املحمّية خالل السنوات األخرية تطورًا 
بيت   )100( إىل  املشاريع  عدد  ازدادت  إذ  ملحوظًا 
بالستيكي عام 2015م)12(. وُتعدُّ مرشوعات إنتاج 
التي  الزراعية  األنشطة  من  النمط  هذا  يف  اخلضار 
يستفاد منها الفالح من الدعم احلكومي، إذ بلغ عدد 
البيوت البالستيكية يف منطقة الدراسة )100( بيت 
بالستيكي يف مقاطعة 40/ فرحية حيث تبلغ املساحة 
حماصيل  فيها  ــزرع  وت دونـــاًم.   )5  ،16( املــزروعــة 
حيث  والشجر(  ماء  وخيار  والباذنجان  )الطامطة 
تبلغ مساحة البيت البالستيكي الواحد )9م عرض،  
و50م طول(،  وينتج البيت الواحد )5،1( طنًا من 
اخلرض لذا يبلغ جمموع إنتاج البيوت البالستيكية يف 

منطقة الدراسة )150( طنًا.

المبحث الثالث:

التوزيع الجغرافي ل�شتعمالت الأر�ض 

الزراعية المخ�ش�شة لالإنتا	 الحيواني
يتناول هذا املبحث ختصصات إستعامالت األرض 
الثاين من  ُيعدُّ اجلزء  الذي  الزراعية لإلنتاج احليواين 
وتتوزع  النبايت،  لإلنتاج  واملكمل  الزراعي  اإلنتاج 
هذه اإلستعامالت عىل خمتلف أجزاء منطقة الدراسة، 
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الغذاء، مما  بالغة يف توفري  النبايت أمهية  إذ أن لإلنتاج 
إستعامالت األرض  أنامط  يزيد من  النوع  جيعل هذا 
األرايض  حجم  باتساع  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية 
تساهم  وأهنا  الزراعية  املحاصيل  بمختلف  املزروعة 
أن  كام  وتدجينها،   احليوانات  تربية  يف  التوسع  يف 
اشتغال العوائل الريفية بأي نوع من اإلنتاج احليواين 
فهي  أيدهيم  متناول  يف  احليوانية  املنتجات  من  جيعل 
أقل تعرضًا  تشكل جزءًا من غذائهم لذلك جيعلهم 
كام  احليواين،   الربوتني  نقص  ألمراض  غريهم  من 
أهنا  عن  فضاًل  الفرد،  لدخل  كبريًا  مصدرًا  تشكل 
من  اإلفــادة  وكذلك  للسكان،   عمل  فرص  ن  تؤمِّ
خملفاهتا بوصفها أسمدة عضوية هلا أمهيتها يف تنشيط 
التي  املنتجات األخرى  إىل  باإلضافة  الرتبة،  إنتاجية 
والوبر  والشعر  الصوف  وهي  الثانية  باملرتبة  تأيت 

والريش واجللود، وتتجىل أمهية احليوان بام يأيت:

فاحليوانات . 1 النبايت،  لإلنتاج  التكمييل  دورها 
احلقلية  املخلفات  تستهلك  الزراعية  املناطق  يف 
التي ال تصلح لغذاء اإلنسان أو املعرضة للتلف 
خام  مواد  أو  غذائية  مواد  إىل  وحتوهلا  والضياع 
لألغراض الصناعية كاجللود واألصواف.......

ألخ.
إن تربية احليوانات بام يف ذلك الدواجن واألسامك . 2

تزيد من فرص التشغيل وخاصة تشغيل النساء 
واألوالد يف الريف، والتخفيف من وطأة البطالة 
الزراعي  النشاط  من  وجيعل  واملقنعة،  املوسمية 
ويبدو  دخاًل  وأوفر  موسمية  وأقل  انتظامًا  أكثر 
ذلك واضحًا يف احليازات الزراعية الصغرية)13(.

الدراسة  منطقة  يف  امليدانية  الدراسة  خالل  من 

تبني إن كل عائلة ال ختلو من امتالك نوع أو أكثر من 
أنواع احليوانات يف أغلب مقاطعات منطقة الدراسة 
يف  تربى  التي  املاعز(  األغنام،  اجلاموس،  )األبقار، 
من  املنزيل  اإلستهالك  أو  التسويق  لغرض  املنطقة 

اللحوم ومنتجات األلبان. 

وتساعد بيانات التوزيع اجلغرايف لإلنتاج احليواين 
القائم  التوزيع  طبيعة  معرفة  يف  الدراسة  منطقة  يف 
املقاطعات  عىل  التعرف  ويمكن  احليواين،   لإلنتاج 
مما  اإلستعامل  فيها  يقل  التي  وتلك  إستعامالً  األكثر 
يساعد عىل وضع اخلطط والربامج التنموية املالئمة،  

والالزمة لتنمية اإلنتاج احليواين.

من  رأســًا   )10039( الــدراســة  منطقة  متتلك 
)األغنام واألبقار واجلاموس واملاعز(، وقد انفردت 
هبا أعداد األغنام عىل نحو كبري نتيجة ملالءمة املنطقة 
لظروفها البيئية، إذ بلغ عددها )6610( رأسًا بنسبة 
وعــددهــا)1620(  األبقار  ــداد  أع وتليها   )%66(
رأسًا،  وبنسبة )16%( وتليها أعداد اجلاموس حيث 
بلغ عددها )1115( رأسًا،  وبنسبة)11%( وجاءت 
رأسًا،   عددها)694(  والبالغ  املاعز  الرابعة  باملرتبة 
وبنسبة )7%( إذ توزع هذه الثروة عىل )4( مقاطعات 

زراعية)14(. 

لإلنتاج  اجلــغــرايف  التوزيع  معرفة  أجــل  ومــن 
احليواين يف منطقة الدراسة جرى توزيعها عىل أساس 
يف  مبني  هو  كام  أمهيتها  وفق  وعىل  احليوان  نوعية 

اجلدول )13( والشكل )5( عىل النحو التايل:
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اإ�شتعمالت الأر�ض الزراعية الم�شتثمرة  اأوًل: 
في تربية الما�شية والأبقار والجامو�ض

اجلاموس:. 1
حيث  من  األوىل  املرتبة  اجلاموس  تربية  تشغل 
الثالثة  أمهيتها يف منطقة الدراسة ولكنها تأيت باملرتبة 
تبلغ  إذ  الدراسة  منطقة  يف  املاشية  أعداد  حيث  من 
)1115( رأسًا أو ما يعادل )11%( من إمجايل أعداد 
املاشية يف منطقة الدراسة، ويربى اجلاموس عادًة من 
واجلداول  األهنار  من  بالقرب  ويرتكز  حليبه،  أجل 
مائية  إىل مسطحات  اجلاموس حتتاج  تربية  أن  حيث 
خالل  ومن  النهار.  خالل  فيها  جسمه  يغمر  لكي 
يف  اجلاموس  أعــداد  أن  نالحظ  االستبيان  إستامرة 
يف  منه   )%47( نسبة  تشّكل  فرحية(   /40( مقاطعة 
زبيلية(   /41( مقاطعة  تشغل  فيام  الدراسة،   منطقة 
 /43( مقاطعة  وتشغل   )%37( بنسبة  الثانية  املرتبة 
عباسية( نسبة )13%( أما مقاطعة )12/ باب اخلان( 
يف  اجلاموس  أعــداد  من   )%3( بنسبة  فيها  فينترش 
يمتاز  اجلاموس  توزيع  أن  لنا  تبني  هنا  املنطقة. ومن 
بالتدرج حيث يرتفع عددها يف فرحية والزبيلية وذلك 
من  كبرية  أعداد  وفود  شهدتا  املقاطعتني  هاتني  ألن 
استقروا  الذين  اجلنوبية  املحافظات  من  املهاجرين 
يف هذه املنطقة واملعروف عن أهايل اجلنوب تربيتهم 
للجاموس وهلذا نقلوا معهم مهنتهم إىل هذه املناطق، 
بالنسبة للمقاطعتني االُخريني فقد شهدتا هجرة  أما 
وافدة ولكن بنسبة قليلة مقارنة مع فرحية والزبيلية، 
األبقار  لرتبية  الرئيس  ــدف  اهل هو  احلليب  ويعد 
اجلاموسة  أو  الواحدة  البقرة  تنتج  حيث  واجلاموس 
طن/  )2( يعادل  ما  أي  )10كغم(  يوميًا  الواحدة 

سنة.

األبقار:. 2
األغنام  بعد  الثانية  املرتبة  األبقار  تربية  تشغل 
وبعد  الدراسة،  منطقة  يف  املاشية  أعــداد  حيث  من 
يف  االبقار  عدد  بلغ  إذ  األمهية  حيث  من  اجلاموس 
من  وبنسبة)%16(  رأسًا   )1620( الدراسة  منطقة 
وختتلف  الدراسة،  منطقة  يف  املاشية  أعــداد  إمجــايل 
إىل  مقاطعة  من  الدراسة  منطقة  يف  األبقار  أعــداد 
أخرى إذ تضم مقاطعة فرحية )46%( من عدد األبقار 
الزبيلية )36%( من عدد  املنطقة، وتضم مقاطعة  يف 
مقاطعة  يف   )%15( إىل  النسبة  وتنخفض  األبقار، 
يف  هلا  مستوى  أدنى  إىل  وتنخفض  عباسية(،   /43(
وُيعزى   .)%3( فتصل  اخلان(  باب   /12( مقاطعة 
سبب ارتفاع أعداد األبقار إىل سعة املساحة الزراعية 
العالية  السكانية  والكثافة  ــة    ــدراس ال منطقة  يف 
زراعة  تفوق  كبرية  أمهية  احليوانات  لرتبية  إن  حيث 
اجلدول  يف  مبني  هو  كام  لألرسة.  كدخل  املحاصيل 

)14( واخلارطة )10(.

األغنام :. 3
الرعوية  احليوانات  أكثر  من  واحدة  األغنام  تعد 
من  أمهيتها   ــأيت  وت برتبيتها،   السكان  أهتم  التي 
وألبان  حلوم  من  كبرية  بكميات  املتنوع،   إنتاجها 
الثالثة  املرتبة  شغلت  وقد  ذلــك.  وغري  ــواف  وأص
أما من حيث عدد احليوانات فقد  من حيث األمهية 
شغلت املرتبة األوىل،  إذ بلغ عددها )6610( رأس،  
يف  احليوانات  ــداد  أع جمموع  من   )%66( وبنسبة 
منطقة الدراسة. ويبدو من اجلدول)35( إن مقاطعة 
)40/ فرحية( تضم )45%( من األغنام حيث تأيت يف 
بنسبة  الزبيلية(   /41( مقاطعة  تليها  األوىل،   املرتبة 
)30%( من جمموع األغنام،  وتأخذ مقاطعة )43/ 
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األغنام،   من   )%15( وبنسبة  الثالثة  املرتبة  عباسية( 
ثم تأيت مقاطعة )12/ باب اخلان( يف املرتبة األخرية 
وبنسبة )10%( من جمموع األغنام يف املنطقة. ويرجع 
عدد  حيث  من  األوىل  املرتبة  األغنام  إحتالل  سبب 
احليوانات إىل توافر املساحات الواسعة من األرايض 
أجته  ذلك  عن  فضاًل  احلبوب،   تزرع  التي  الزراعية 
ثانوي  دخل  لتوفري  احليوانات  لرتبية   الفالحون 
لنا  يتبني  هنا  ومن  الدراسة.  منطقة  يف  للمزارعني 
مقاطعة  تبوء  وسبب  بالتدرج  يأخذ  األغنام  توزيع 
)40/ فرحية( املرتبة األوىل إىل توافر املراعي الواسعة 
عدم  بسبب  املرتوكة  واألرايض  البوار  األرايض  من 
السائدة  البيئية  للظروف  للزراعة. ونظرًا  صالحيتها 
يف منطقة الدراسة وأسلوب تربية األغنام فأن تغذية 
العلف  توفري  عىل  رئيسة  بصورة  تعتمد  األغنام 
والشعري  كاحلنطة  املحاصيل  بقايا  ورعي  األخرض 

والذرة الصفراء. ُينظر اجلدول)14(.

املاعز:. 4
منطقة  مقاطعات  مجيع  يف  املاعز  تربية  تنترش 
الدراسة بالرغم من إن أغلب املرّبني ال حيبذ تربيتها 
إقتالع  عىل  الكبرية  وقابليته  احليوان  رشاهة  بسبب 
من  وجتريدها  األشجار  وتسلق  النباتات  جــذور 
األغنام  مع  مقارنة  أسعارها  قلة  األوراق فضاًل عن 

إذ يطلق عليها البعض باجلراد األسود.

جاءت تربية املاعز يف املرتبة الرابعة نتيجة الهتامم 
هذا  معها  جذبت  التي  األغنام  برتبية  املنطقة  سكان 
من  أقل  أمهيتها  تكون  والتي  احليوانات  من  النوع 
الدراسة  منطقة  يف  املاعز  عدد  بلغ  األغنام،  أمهية 
)694( رأسًا أي بنسبة )7%( من إمجايل أعداد املاشية 
التوزيع  الدراسة. واجلدول )14( يوضح  منطقة  يف 

النسبي ألعداد هذه احليوانات وفق مقاطعات منطقة 
واخلارطة   )13( اجلــدول  يف  مبني  هو  كام  الدراسة 

.)10(

ومن خالل استامرة االستبيان نالحظ إن مقاطعة 
تليها  املاعز  أعــداد  جمموع  من   )%35( تضم  فرحية 
الثالثة  باملرتبة  وتأيت   )%33( بنسبة  الزبيلية  مقاطعة 
مقاطعة باب اخلان بنسبة )22%( أما مقاطعة )43/ 
عباسية( فتنخفض فيها النسبة إىل )10%( من إمجايل 
يف  السبب  ويرجع  الدراسة،  منطقة  يف  املاعز  أعداد 
ذلك إىل إن هذه املقاطعة حتتل املرتبة األوىل يف زراعة 
تربية  املــزارعــون  حيبذ  ال  ولذلك  الفاكهة  أشجار 
بالنسبة  أما  الفاكهة.  أشجار  عىل  خوفًا  احليوان  هذا 
احلّية  احليوانات  فتباع  احليوانية،  املنتجات  لتسويق 
سواء كانت أبقارًا أم جاموسًا أم أغنامًا أم ماعزًا عىل 
وجتار  احليوانات  مريّب  بني  البيع  ويتم  العدد  أساس 
للمنتجات  بالنسبة  أما  مبارشًة.  والقصابني  اللحوم 
اللبن  من  ومشتقاته  كاحلليب  األخــرى  احليوانية 
واجلبن والزبد فيتم تسويقه مبارشة من قبل املنتجني 

أنفسهم يف مركز املدينة.
الجدول )13( التوزيع الجغرافي لأعداد الثروة الحيوانية 

في منطقة الدرا�شة ل�شنة 2015م

النسبة %العدد / رأسنوع احليواناتت
111511اجلاموس1
162016األبقار2
661066األغنام3
6947املاعز4

100%10039املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم الثروة 
احليوانية، بيانات )غري منشورة(، 2015م.
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ال�شكل )5( ن�شبة اأعداد الما�شية في منطقة الدرا�شة

املصدر: إعتامدًا عىل بيانات اجلدول )13(.

ثانيًا: اإ�شتعمالت الأر�ض الزراعية الم�شتثمرة 
في تربية الدواجن:

والبط  بالدجاج  تتمثل  التي  الدواجن  تربية  إن 
منطقة  يف  املزارعني  لدى  كبرية  أمهية  تشغل  واألوز 
الدراسة ويرجع ذلك ألمهيتها اإلقتصادية والغذائية،  
نوع  برتبية  تقوم  ال  ريفية  عائلة  أي  توجد  ال  حيث 
ــد عــىل األقــل  ــ واح
ــواع،   ــ ــن هـــذه األن م
توجهًا  هناك  إن  إذ 
املــزارعــني  قبل  مــن 
ــع  ــاء مــشــاري ــشـ إلنـ
يف  الدواجن  حلقول 
ــة وجـــود دعــم  حــال
ــل الـــدولـــة  ــب ــن ق مـ
مستلزمات  وتوفري 
األفراخ  من  اإلنتاج 
واألدوية  واألعالف 
جدًا  مناسبة  بأسعار 

تدعمها الدولة.

الجدول )14( التوزيع الجغرافي لأعداد الثروة الحيوانية بح�شب المقاطعات في منطقة الدرا�شة ل�شنة2015م

رقم املقاطعة ت
النسبة%املجموعالنسبة%ماعزالنسبة%أغنامالنسبة%أبقارالنسبة%جاموسواسمها

12/ باب 1
38344365210155228899اخلان

40525477424630224524335453245/ فرحية2
41415375843619503022733317632/ زبيلية3
431341324915986156810143714/ عباسية4

100%10010039%100694%1006610%1001620%1115املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم الثروة احليوانية، بيانات )غري منشورة(،  2015م.

الخريطة )10( التوزيع الن�شبي لأعداد الثروة الحيوانية ح�شب مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )14(، بمقياس رسم 200:1 ألف.
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إن  يتضح   )15( الرقم  اجلــدول  مالحظة  ومن 
واحد  دواجن  حقل  سوى  تضم  ال  الدراسة  منطقة 
لغرض  حقل  وهو  زبيلية   /41 مقاطعة  به  تنفرد 

التسمني.

الجدول )15( التوزيع الجغرافي لحقول الدواجن في 

منطقة الدرا�شة

إسم املقاطعة ت
ورقمها

عدد 
حقول 

الدواجن
احلالةنوع احلقل

يعملتسمني1الزبيلية/141

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم الثروة 
احليوانية، بيانات )غري منشورة(،  2015م.

ثالثًا: اإ�شتعمالت الأر�ض الزراعية الم�شتثمرة 
في تربية الأ�شماك:

من  مهاًم  مصدرًا  املختلفة  بأنواعها  األسامك  تعد 
مصادر غذاء اإلنسان، حيث يستفيد جسم اإلنسان 
بالعديد من  ليقوم  املوجود يف األسامك  الربوتني  من 
جسم  يف  األنسجة  بناء  فعملية  احليوية،  الوظائف 
األمحــاض  تعد  التي  الــربوتــني  إىل  حتتاج  اإلنــســان 
التي  الربوتني  عنارص  من  أساسيًا  عنرصًا  األمينية 
توجد يف السمك، ففي بعض املناطق يف العامل يشكل 

غذاء رئيسًا لعدد كبري من السكان.

عدد  إن   )16( ـــدول  اجل ــالل  خ مــن  ويتضح 
األحواض يف منطقة الدراسة قد بلغ )4( أحواض، 
شحة  أو  قلة  وبسبب  الزبيلية.  مقاطعة  هبا  تنفرد 
لرتبية  أحواض  إنشاء  يمنع  الدراسة  منطقة  يف  املياه 
البستنة  حماصيل  إىل  املياه  خصصت  حيث  األسامك، 

الثروة  تطوير  يف  سلبًا  أثر  مما  الدائمة  واألشجار 
السمكية يف منطقة الدراسة. 

جدول )16( التوزيع الجغرافي لأحوا�ض الأ�شماك في 

مقاطعات منطقة الدرا�شة

إسم املقاطعة ت
ورقمها

عدد 
األحواض

عدد العاملني يف صيد 
السمك

416الزبيلية/141

املصدر: باإلعتامد عىل استامرة اإلستبانة.

ومن خالل إستامرة اإلستبانة نالحظ إن األحواض 
يف منطقة الدراسة غري مرخصة من قبل الدولة وإنام 
أقامها املزارع عىل أرضه الزراعية اخلاصة، باإلضافة 
إىل ذلك نالحظ إن صيد األسامك ال يرتكز يف مقاطعة 
صيد  من  نصيب  فرحية  ملقاطعة  كان  وإنام  الزبيلية 
األسامك حيث يصطاد السمك من األهنار والبزول يف 
منطقة الدراسة ويستخدم للصيد أدوات خمتلفة أمهها 
)القوارب، والشباك،  والفالة،  والسنارة( أما يف حالة 
البحريات حيث يقوم الصيادون بتجفيف األحواض 
واصطياد السمك وإن أغلب العاملني يف مهنة الصيد 
الوافدين من املحافظات اجلنوبية  املهاجرين  هم من 
أمهها )البرصة والنارصية(. ويرجع عزوف املزارعني 
عن تربية األسامك كوهنا حتتاج إىل خربة علمية فضاًل 
عن وفرة رأس املال كذلك طول فرتة تربية األسامك 
ويتم  تكرب  لكي  شهرًا   )12-6( من  حتتاج  حيث 
حيث  األسامك  تسويق  لعملية  بالنسبة  أما  تسويقها. 
تسوق إىل مركز املدينة أو إىل علوة بيع األسامك كام إن 
عىل  قبلهم  من  مبارشًة  ببيعها  يقوم  الصيادين  بعض 

الطرق العامة)15(.
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رابعًا: اإ�شتعمالت الأر�ض الزراعية الم�شتثمرة 
في تربية النحل

األرض  إستعامالت  أقدم  من  النحل  تربية  تعد 
سبحانه  اهلل  حبا  وقد  اإلنسان  عرفها  التي  الزراعية 
كتابه  يف  ذكرها  فقد  خاصة  مكانة  النحل  وتعاىل 
ِِذي  اتَّ ِن 

َ
أ الَّْحِل  إَِل  َربَُّك  وَْح 

َ
بقوله: ﴿َوأ املجيد 

ا َيْعرُِشوَن ٦٨ ُثمَّ  َجرِ َوِممَّ َباِل ُبُيوتًا َوِمَن الشَّ ِمَن اْلِ
ِ اثلََّمَراِت فَاْسلُِك ُسُبَل َرّبِِك ُذلاًُل َيُْرُج 

ُكِ ِمْن ُكّ
لَْوانُُه فِيهِ ِشَفاٌء لِلنَّاِس 

َ
اٌب ُمَْتلٌِف أ ِمْن ُبُطونَِها َشَ

ُروَن﴾ )سورة النحل/  إِنَّ ِف َذلَِك َلَيًَة لَِقْوٍم َيَتَفكَّ
اآلية 68 - 69(.

واخلارطة   )17( اجلــدول  خــالل  من  ويتضح 
)11(،  إن عدد النحالني يف مقاطعات منطقة الدراسة 
بلغ )11( نحاالً يمتلكون )253( خلية حيث تضم 
مقاطعة العباسية )125( خلية بنسبة 49% من أعداد 

بلغ  خاليا  بعدد  اخلان  باب  مقاطعة  وتليها  اخلاليا 
)100( خلية بنسبة 40% ثم تأيت مقاطعة فرحية بعدد 
)17( خلية نحل بنسبة )7%( وتشغل املرتبة األخرية 
الزبيلية بعدد )11( خلية وبنسبة )4%( من  مقاطعة 

أعداد اخلاليا يف منطقة الدراسة. 
الجدول )17(:التوزيع الجغرافي لخاليا النحل في 

مقاطعات منطقة الدرا�شة

رقم املقاطعة ت
واسمها

عدد 
النحالني

عدد 
النسبة %اخلاليا

312549العباسية/143
310040باب اخلان/212

3177الفرحية/340

2114الزبيلية/441
100%11253املجموع

املصدر: حمافظة كربالء، شعبة زراعة املركز، قسم الثروة 
احليوانية، بيانات )غري منشورة(، 2015م.

الخريطة )11( التوزيع الن�شبي لأعداد خاليا النحل �شمن مقاطعات منطقة الدرا�شة 2015م

املصدر: من عمل الباحثني باإلعتامد عىل بيانات جدول )17(، بمقياس رسم  200:1 ألف.
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ويعود سبب إرتفاع نسبة خاليا النحل يف مقاطعة 
بتوفر مساحة  تتميزان  اخلان لكوهنام  العباسية وباب 
كبرية من البساتني، وهي نسبة قليلة بالرغم من توفر 
كالنباتات  النحل  لرتبية  املالئمة  الطبيعية  الظروف 
خربة  لقلة  وذلــك  واملياه  املالئم  واملناخ  الدائمية 
العسل باإلضافة إىل قلة وعي  املزارعني برتبية نحل 
الفالح بأمهية النحل بالقيام بعملية التلقيح للنباتات.

الإ�شتنتاجات:

األرض . 1 استعامالت  تصنيف  إىل  البحث  توصل 
نوع  عىل  اعتامدًا  الدراسة  منطقة  يف  الزراعية 
مخسة  إىل  األرض،  استعامل  وكثافة  املحصول 
البعض  بعضها  عن  تتميز  أساسية  صنوف 
انعكاس  األساس  يف  وهي  اخلصائص  يف 
أم  للمنطقة طبيعية كانت  اجلغرافية  للخصائص 

برشية.

ألنامط . 2 اجلغرايف  التوزيع  دراسة  أظهرت 
الدراسة  منطقة  الزراعية يف  استعامالت األرض 
أن املساحة املستثمرة بالزراعة تبلغ )44، %07( 
 ،31( وتعادل  للزراعة  الصاحلة  األرايض  من 
7%( من مساحة منطقة الدراسة، وختتلف نسبة 
مساحة املحاصيل املزروعة وختتلف نسبة أعداد 

املاشية بني نوع وآخر.

تشكل حماصيل البستنة املرتبة األوىل بنسبة )54، . 3
3%( تليها باملرتبة الثانية حماصيل احلبوب بنسبة 
)21، 3%( ثم حماصيل اخلرضوات بنسبة )12، 
 ،11( الرابعة  باملرتبة  العلف  وحماصيل   )%11

بنسبة  إال  تسهم  فال  املحمّية  الزراعة  أما   )%9
بني  املحاصيل  هذه  مساحة  وتتباين   )%3  ،0(
اإلنتاج  كميات  أما  الدراسة،  منطقة  مقاطعات 

فقد جاءت متامشية مع املساحات املستثمرة.

 بلغت أعداد املاشية يف منطقة الدراسة )10039( . 4
رأسًا، ويشغل اجلاموس املرتبة األوىل من حيث 
األمهية بنسبة )11%( تليها األبقار باملرتبة الثانية 
بنسبة  الثالثة  باملرتبة  واألغنام   ،)%16( بنسبة 
من   )%6( بنسبة  الرابعة  باملرتبة  واملاعز   )%65(
إمجايل أعداد املاشية يف منطقة الدراسة، ويظهر أن 
هذه األعداد تتباين بني مقاطعة وأخرى. وبلغت 
وأحواض  واحدًا  حقاًل  الدواجن  حقول  أعداد 
فقد  النحل  خاليا  أما  أحواض،  أربعة  األسامك 

بلغت )253( خلية.

التو�شيات:

تشجيع الفالحني عىل توسيع مساحات الزراعة . 1
قليلة  تعد  هلا  املخصصة  املساحة  ألن  املحمّية، 
حاجة  لسد  وذلك  األخرى،  باألنواع  مقارنة 
السوق، ومتطلبات السكان، وهذا يتطلب عناية 
تتطلب  أهنا  السيام  املختصة  اجلهات  قبل  من 
رأس مال كبري،  لذلك جيب تقديم التسهيالت 
املادية للفالحني،  وتشجيعهم لتطوير هذا النوع 

من اإلستعامل،  وتوسيع مساحاته.

حماصيل . 2 زراعة  يف  التوسع  رضورة  عىل  التأكيد 
جيعلها  بشكل  واجلت  الربسيم  السيام  العلف 
جزءًا من الدورة الزراعية بام يتناسب مع أعداد 

احليوانات يف منطقة الدراسة.
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 رضورة زراعة حماصيل تزيد من خصوبة الرتبة 3. 
تعاد  واحد  حمصول  زراعة  وعدم  كالبقوليات 

زراعته سنويًا.

باستخدام . 4 وذلك  احليوانية  بالثروة  اإلهتامم 
احليوان  تربية  يف  احلديثة  العلمية  األساليب 
عن  فضاًل  البيطرية،  باخلدمات  العناية  وكذلك 
ونحل  واألسامك  الدواجن  تربية  مشاريع  انشاء 
يف  أمهيتها  بمدى  الفالحني  وتوعية  العسل 
وأن  خصوصًا  واإلقتصادي  الغذائي  اجلانبني 
من  النوع  هذا  مثل  فيها  يقل  الدراسة  منطقة 

اإلستثامر.
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الم�شتخل�ض

تتلخص فكرة البحث بدراسة استعامالت األرض احلرضية يف مدينة اهلندية ومقارنتها باملعايري التخطيطية 
السنة ملدينة كربالء  أيام  الزائرين طيلة  لتوافد  الرئيسة  الفرد( نظرًا ملوقعها احليوي كأحد أهم املحاور  )حصة 
اهلندية  مدينة  تشهده  التي  امللحوظ  النمو  عن  واضح  تصور  وجود  عدم  البحثفي  مشكلة  متثلت  إذ  املقدسة، 
الفرد بني استعامل وآخر، أي أنَّ  نتَج عنه سلبيات يف قطاع اخلدمات يف املدينة، فضاًل عن تباين حصة  الذي 
استعامالت االرض مل تنُم بشكٍل متوازي مع النمو السكاين يف املدينة بالرغم من وجود معايري ختطيطية يمكن 

االعتامد عليها.

َد هدف البحث يف الكشف عن واقع حال استعامالت االرض يف مدينة اهلندية ومراحل تطورها وحصة  وحَتدًّ
الفرد منها ومقارنتها مع املعيار التخطيطي املحيل حلصة الفرد الواحد من كل استعامل ألنه يعترب من أكفأ املعايري 

التخطيطية التي يمكن االعتامد عليها لتلبية احتياجات السكان.

املدينة ومقارنتها  ومن خالل دراسة نشأة وتطور استعامالت األرض احلرضية ومساحاهتا كواقع حال يف 
السكان  حجم  بني  املوازنة  عدم  اىل  البحث  نتائج  أشارت  فقد  استعامل،  كل  من  املعتمد  التخطيطي  باملعيار 
واستعامالت األرض املخططة ضمن التصميم األساس للمدينة وهذا ناتج من عدم االلتزام باملعيار التخطيطي 
املحيل، مما أوجد حالة من ارتفاع حصة الفرد الواحد من بعض االستعامالت وانخفاضها يف استعامالت أخرى 

وهذا يكون سببًا يف ضعف اخلدمات املقدمة للمواطنني.

 ومن جهة أخرى أوىص البحث برضورة االعتامد عىل املعايري التخطيطية خاصة )معيار حصة الفرد( من 
أجل حتقيق حالة من التوازن يف توزيع استعامالت األرض يف منطقة الدراسة وبام يتناسب مع املتطلبات احلالية 

واملستقبلية.
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Abstract

The aim of this research is to study the uses of the urban land in the city of Hindiya and to 
compare it with the planning standards (per capita share) because of its vital location as one of 
the main attractive factors of the flow of visitors to the holy city of Karbala during the year. The 
problem of the research is that there is no clear vision of the remarkable growth witnessed in 
Hindiya which resulted in several shortcomings in the services sector in the city, as well as the 
variation in the share of the individual from one use to another, that the uses of the land did not 
grow in parallel with the population growth in the city despite the existence of reliable planning 
parameters.

The objective of the research is to uncover the reality of land use in the city of Hindiya and 
the stages of development of per capita share compared to the local planning standard of per 
capita share of each use since it is one of the most efficient planning criteria that can be relied 
upon to meet the needs of the population.

The results of the research indicate that the size of the population and the uses of the planned 
land within the basic design of the city are not balanced and this results from non-compliance 
with the local planning standard, thus creating a situation of the increase in per capita share of 
some uses and the decline in other uses is a reason for the weakness of services provided to cit-
izens. On the other hand, the researchers recommend to rely on the planning criteria especially 
(the criterion of the share of the individual) in order to achieve a balance in the distribution of 
land appropriately to commensurate with current and future requirements.
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المقدمة 

يف  األرض  استعامالت  بدراسة  املخططون  هيتم 
ولتنوعها  السكان  حياة  يف  الكبرية  ألمهيتها  املدينة 
احلالة  عن  ُتعرب  كام  والذاتية،  باحليوية  واتصافها 
ُيبني  الذي  املعيار  وأهنا  واالجتامعية،  االقتصادية 
أماكن السكن والعمل واخلدمات فضاًل عن نموها 
الــزيــادة  الستيعاب  خمتلفة  باجتاهات  وتوسعها 

احلجمية والوظيفة السكانية يف املدينة.

استعامالت  وختطيط  ــة  دراس إن  أخــرى  بعبارة 
املشاكل  ــّل  وح التنمية  حتقيق  اىل  هتــدف  األرض 
الكشف  يتم  إذ  األرض،  استعامل  سوء  عن  النامجة 
ومن  احلايل  االستعامل  وسلبيات  القصور  حالة  عن 
عىل  اعتامدًا  استعامل  لكل  أفضل  تصور  وضع  ثمَّ 
املعايري التخطيطية وبام حيقق حاجات احلارض وتوفري 
سياسات  مع  متاشيًا  املستقبلية  السكان  احتياجات 

التنمية املستدامة. 

اهلندية  مدينة  البحث  َتناول  املوضوع  وألمهية 
تلبية  إحدامها  بوظيفتني،  تقوم  ُاخــرى  مدينة  كأي 
احتياجات ومتطلبات سكان املدينة، واالخرى تلبية 

متطلبات سكان اقليمها.

وجود  عدم  يف  البحث  مشكلة  تبلورت  هنا  من 
تصور واضح عن النمو امللحوظ الذي تشهده مدينة 
اخلدمات  قطاع  يف  سلبيات  عنه  نتج  والذي  اهلندية 
يف املدينة، فضاًل عن تباين حصة الفرد بني استعامل 
بشكل  تنُم  مل  األرض  استعامالت  أنَّ  أي  ــر،  وآخ
الرغم من  املدينة عىل  السكاين يف  النمو  متوازي مع 

وجود معايري ختطيطية يمكن االعتامد عليها.

فر�شية البحث:

إن اعتامد املعايري التخطيطية خاصة )حصة الفرد( 
األرض  استعامالت  تنظيم  يف  أساسيًا  عاماًل  ُتعدُّ 
احلرضية وحتقيق حالة من االنسجام بينها، وبام يؤدي 
كل  من  الدراسة  منطقة  يف  احلــايل  االحتياج  لتلبية 
استعامل، فضاًل عن التعرف عىل االحتياج املستقبيل 

هلذه االستعامالت.

هدف البحث:
هيدف البحث للوقوف عىل واقع حال استعامالت 
وحصة  تطورها  ومراحل  اهلندية  مدينة  يف  األرض 
املحلية  التخطيطية  املعايري  مع  ومقارنتها  منها  الفرد 
من  ُيعدَّ  ألنه  استعامل  كل  من  الفرد  حصة  وخاصة 
عليها  االعتامد  يمكن  التي  التخطيطية  املعايري  أكفأ 

لتلبية احتياجات السكان.

منهجية البحث: 

التحلييل   - الوصفي  املنهج  عىل  البحث  اعتمد 
اهلندية  ملدينة  العمراين  التطور  استعراض  من خالل 
ميدانية  بدراسة  فيها  احلرضية  األرض  واستعامل 
من  عنها  املتوفرة  واإلحصاءات  البيانات  وفق  عىل 
الفرد  بمعيار حصة  العالقة ومقارنتها  اجلهات ذات 

التخطيطي من كل استعامل.

اأوًل: مدينة الهندية: الموقع والن�شاأة والتطور 

العمراني 

وقضاء  املقدسة  كربالء  حمافظة  مدن  إحدى  هي 
)لواء  بابل  ملحافظة  تابعًا  السابق  يف  وكان  هلا،  تابع 
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قبل   - 1976م  عام  يف  ُاحلــَق  أنه  إال  سابقًا(  احللة 
مع  كــربــالء  بمحافظة   - عــامــًا  أربــعــني  مــن  أكثر 
املرسوم  بموجب  واخلريات  الغريب  اجلدول  ناحيتي 
املرقم )96( واملؤرخ 25-2-1976م،  اجلمهوري 
كم   25 تبعد  التي  طويريج  قصبة  القضاء  ومركز 
رشق حمافظة كربالء وهي نفس املسافة التي تفصلها 
عن احللة، وتقع عىل ضفاف شط اهلندية أحد فروع 

هنر الفرات الذي يتصل بشط احللة )1( . 

)اهلندية(  بـ  تسميتها  سبب  يف  البعض  ويذهب 
تم  الــذي  اهلندية  شط  ضفتي  عىل  أراضيها  لوقوع 
وسمي  هندية  رشكة  قبل  من  1893م  عام  حفره 
آخر  باسم  أيضا  وتسمى  اهلــنــديــة،  قضاء  مركز 
مشهور هو )طويريج( وهذه التسمية حمّرفة من لفظ 
)طوريق( بالتصغري أي الطارق واملستطرق عىل لفظة 
– جياًم( )ق-ج()2(. وهنالك رأٌي  من يلفظ )القاف 
آخر يقول إن تسمية طويريج املحلية جاءت من لفظة 
كلمتني انكليزيتني )TWO WAY RECH( أي ملتقى 
الطريقني عىل أساس أن املدينة كانت املحطة الوحيدة 
املوصلة بني الطريقني اىل احللة رشقًا واىل كربالء غربًا 
الربيطانية  القوات  العبارة وضعتها  تلك  أن  زاعمني 
التسمية  وتطورت  املدينة  مدخيل  عند  آنذاك  املحتلة 
ُنطفها  ولصعوبة  »تويريج«  اىل  الوقت  مــرور  مع 
أصبحت »طويريج« اال ان هذا التفسري ضعيٌف لعدم 

وجود حقائق ومصادر ثابتة ُتبني ذلك.  

إنَّ نشوء مدينة اهلندية تارخييًا مل يكن حمددًا كتجمٍع 
كتب  ذكرته  وما  الدقة،  وجه  عىل  وحرضيٍّ  سكاينٍّ 
التاريخ واجلغرافيا هو فقط سبب نشوئها الذي يعود 
لتدفق املاء يف شط اهلندية وهي الرتعة التي قام بشقها 

آصف الدولة والوزير )حممد شاه اهلندي( يف أواخر 
مدينة  اىل  املاء  إليصال  امليالدي  عرش  الثامن  القرن 
النجف فشقَّ جدوالً من الضفة اليمنى لنهر الفرات 
باجتاه  جيري  كم   )10( بحوايل  احللة  مدينة  فوق  من 
هنر الكوفة القديم وُعرف باسم شط اهلندية نسبة اىل 

آصف الدولة اهلندي )3( .

يف  ظهرت  بأنه  كتبه  أحد  يف  الــوردي  عيل  وذكر 
سنوات  خالل  مرّتبة  وهي  مدن  عدة  الفرتة  تلك 
اهلندية )العامرة 1861م، عيل  تأسيسها ومنها مدينة 
صالح  قلعة  1865م،  العزيزية  1864م،  الغريب 
1869م،  الكوت  1868م،  املحمودية  1868م، 
مرت  التي  املراحل  أبرز  ومن  1870م()4(،  اهلندية 
نوضحها  العمراين  وتطورها  نشأهتا  منذ  املدينة  هبا 

باآليت:

املرحلة األوىل )1817 – 1842(م، وهذه بدأت . 1
من حكم الوايل اململوكي داود باشا حتى والية 
التجمعات  نجيب باشا ووصفت بأهنا ختلو من 
السكنية الكثيفة، حيث سكنت يف جانبها األيرس 
مجاعات متفرقة اقترص عملها عىل صيد األسامك 
أي سيادة مظهر القرى الريفية التي مل تكن ذات 
اهتامم  لعدم  معامريًا  متميزة  ونامذج  أشكال 
احلكومة هبا ولتعرضها للفيضانات باستمرار )5(.

متتد . 2 وهذه  1890(م،   –  1843( الثانية  املرحلة 
باشا  رسي  والية  حتى  باشا  نجيب  والية  من 
أبنية لوظائف  وأغلب املوروثات العمرانية فيها 
فيها  برز  إدارية وعسكرية ودينية وجتارية حيث 

نمط احلياة احلرضية أكثر من سابقها. 
هذه . 3 ويف  )1891-1917(م،  الثالثة  املرحلة 
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حسن  والية  من  العثامين  احلكم  هناية  املرحلة 
للعراق،  الربيطاين  االحتالل  حتى  باشا  رفيق 
وزادت  جتاريًا  ازدهارًا  فيها  املدينة  وشهدت 
اشغال  يف  العمراين  التطور  بسبب  مساحتها 
األرايض الزراعية يف السكن واألبنية اإلدارية كام 
وزيادة  الوالدات  بسبب  املدينة  سكان  عدد  زاد 
املناطق  الريف وبعض  إليها من  املهاجرين  عدد 

القريبة. 
وهي 4.  1958(م،   –  1917( الرابعة  املرحلة   

مرحلة االحتالل الربيطاين للعراق حتى سقوط 
امللكية العراقية 1958 وقد شهدت هذه املرحلة 
يف بدايتها فوىض بمختلف اجلوانب نتيجة لعدم 

إحكام بريطانيا سيطرهتا)6(.

ثانيًا: المخططات الأ�شا�شية لمدينة الهندية

ينّظم  ــاس  أسـ اهلــنــديــة خمــطــط  ملــديــنــة  ُوِضــــَع 

استعامالت األرض فيها قبل ثامنينيات القرن املايض 
كربالء  يف  العمراين  التخطيط  مديرية  مراجعة  وعند 
معلومات  أية  عىل  نحصل  مل  اهلندية  بلدية  ومديرية 
عنُه من ناحية السنة واملساحة واستعامالت األرض، 
وما جرى بعد ذلك هو حتديث هلذا املخطط يف سنة 
انظر  ج(م  و)1999  ب(م  و)1989  أ(م   1986(
اخلارطة )1( والتحديث األخري للمخطط األساس 
يف  اهلندية  بلدية  بموجبِه  وتعمل  )2012د(م  وهو 

الوقت احلارض )7(.

ثالثًا: الخ�شائ�ض الطبيعية لمدينة الهندية

كربالء  حمافظة  ضمن  جغرافيًا  اهلندية  تقع 
من   )%2،6( ومتثل  134كم2  حوايل  تبلغ  بمساحة 
جمموع مساحة املحافظة التي تبلغ )5034 كم2( و 
)38،6%( من جمموع مساحة القضاء ككل التي تبلغ 

خارطة )1( المخطط الأ�شا�ض لمدينة الهندية 1999 جــ.

املصدر: املديرية العامة للتخطيط العمراين، مديرية التخطيط العمراين يف حمافظة كربالء، شعبة املساحني، بتاريخ 4/5/ 2017م.   
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الرسويب،  السهل  تتوسط  بذلك  وهي  )347كم2( 
ثالث  بني  تقع  إذ  األوسط  الفرات  منتصف  يف  أي 
بابل  وحمافظة  اجلنوب  من  )النجف  هي  حمافظات 
تبقى  مما  فتجاوره  والغرب  الشامل  من  أما  رشقــًا، 
من أقضية حمافظة كربالء التي يمثل جزؤها اجلنويب 

الغريب. 

هذه  بني  وصــل  حلقة  متثل  فهي  املوقع  ــذا  وهب
املحافظات الثالث ما يعني أن هلا دورًا يف العالقات 
االقتصادية واإلقليمية، وبذلك فهي حمور أسايس يف 
الزيارات الدينية ملدينة كربالء فضاًل عن ارتباطها مع 
املراكز احلرضية األخرى )جدول)2(( وكام موضح 

يف اخلارطة )2(. 

 ،  31  "3( عرض  دائريت  بني  فتقع  فلكيًا  أما 
طول  وخطي  شــامالً،   )ْ  32،  33 و)53"   )ْ  32

16،44 ْ( رشقًا )8(.  12،44 ْ( و)54"   "18(

باالنبساط  فيمتاز  لسطحها  بالنسبة  امــا 
يسري  ــذي  ال الــرســويب  السهل  نحو  ــدار  ــح واالن
فيها  تكثر  خصبة  وتربتها  الفرات  هنر  بامتداد 
زراعة النخيل واحلمضيات، ومن ناحية املناخ فأن 
احلار  الصحراوي  املناخ  ضمن  تقع  مناخيًا  اهلندية 
من  الغربية  واهلضبة  الرسويب  السهل  يسود  الذي 

العراق)9(.
خارطة )2( موقع مدينة الهندية �شمن اإطارها القليمي

املصدر: )10( وزارة البلديات واألشغال العامة - املديرية العامة للتخطيط العمراين، اسرتاتيجية تطوير مدينة اهلندية وحتديث التصميم األسايس 

هلا، املرحلة الرابعة )تقرير البدائل(، 2009م، ص6.
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المدن  ومراكز  الهندية  مدينة  بين  الم�شافة   )2( جــدول 

المجاورة

املسافة )كم(املركز احلرضيت

25مركز حمافظة كربالء1

25مركز حمافظة بابل2

130مركز حمافظة بغداد3

85مركز حمافظة النجف4

30مركز قضاء املسيب5

35مركز قضاء املحاويل6

104مركز قضاء عني التمر7

املصدر:)11( الباحث اعتامدًا عىل وزارة البلديات واالشغال 
اسرتاتيجية  العمراين،  للتخطيط  العامة  املديرية  العامة، 
هلا،  األسايس  التصميم  وحتديث  اهلندية  مدينة  تطوير 

الدراسة اإلقليمية لسنة 2009م، ص33.

ثالثًا: الخ�شائ�ض الب�شرية لمدينة الهندية 
عدد  يف  ملحوظًا  تزايدًا  اهلندية  مدينة  شهدت 
هلا  أجريت  التي  السكانية  التعدادات  خالل  سكاهنا 
كأحدى مدن حمافظة كربالء من عام 1977م ومرورًا 
باإلسقاطات  وانتهاًء  و1997م  1987م  بتعدادي 
عام  األخري حتى  التعداد  بعد  السكانية  والتقديرات 

2016 كام هو موضح يف اجلدول )3(.

جدول )3( عدد �شكان مدينة الهندية ومعدل النمو خالل 

التعدادات والتقديرات ال�شكانية.

معدل النمو %الزيادة السكانيةعدد السكانالسنة
197721370--

198736231148615،27
19974464884173،63
200765410207623،5
201683600181903

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل: 
1-)12( وزارة التخطيط والتعاون اإلنامئي، اجلهاز املركزي 
لإلحصاء، نتائج التعدادات السكانية للسنوات )1977، 

1987، 1997(م، بيانات غري منشورة.
2-)13( وزارة التخطيط، املجموعة اإلحصائية، التقديرات 

السنوية لعدد السكان لألعوام 2007م و2016م.

رابعًا: ا�شتعمالت الأر�ض الح�شرية في مدينة 

الهندية

إن الدارس لتخطيط استعامالت األرض يف مدينة 
اهلندية لسنة 2016 – 2017م )اخلارطة 3( يالحظ 
االستعامالت فضاًل عن  ملحوظًا هلذه  وتطورًا  نموًا 
السكانية  للزيادة  نتيجة  بينها  الرتابط والتفاعل  حالة 
والتحرض  االقتصادي  العامل  وحتسن  امللحوظة 
الزيارات  يف  للزائرين  رئيسًا  حمورًا  وكوهنا  الرسيع 
وأخيه  احلسني  االمام  مرقدي  اىل  للذهاب  املليونية 
األرض  استعامالت   )4( اجلـــدول   العباس

احلرضية يف املدينة. 

جدول )4( ا�شتعمالت الأر�ض في مدينة الهندية لعام 

)2016(

املساحة استعامالت األرض
)هكتارًا( 

النسبة 
املئوية %

420،8238،79االستعامل السكني
9،930،96االستعامل التجاري
6،430،59االستعامل الصناعي
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مية
خلد

ت ا
امال

ستع
اال

18،551،71التعليمية
االدارية وأمن 

34،643،19وخدمات

3،560،32الصحية
الرتفيهية 

0،250،023ومناطق مفتوحة

25،562،35الدينية
0،060،005ثقافية
4،410،406رياضة

2،250،207استعامل االرض ألغراض النقل
471،2643،44بساتني

55،455،11الغطاء النبايت لنهر الفرات
363،784100املجموع

اهلندية،  بلدية  مديرية  عىل  اعتامدًا  الباحث   )14( املصدر: 
شعبة تنظيم املدن، بيانات غري منشورة 2017م.

اهلندية  مدينة  يف  احلرضية  األرض  واستعامالت 
تشمل ما يأيت:

االستعامل السكني . 1
جاء االستعامل السكني يف مدينة اهلندية يف مقدمة 
التي  املساحة  حيث  من  البساتني  بعد  االستعامالت 
لعام  هكتارًا   )420،82( بــــ  تقدر  والتي  يشغلها 
اخلارطة  يف  موضح  كام   %38،79 بنسبة  2016م 
منطقة  يف  السكنية  الوحدات  عدد  وبلغت   ،)3(
الدراسة بلغت )12349( وحدة سكنية موزعة عىل 
منطقة  يف  السكني  االستعامل  ويقسم   ،)16( حــيٍّ  21
الدراسة اىل عدة أقاليم كام موضحة يف اجلدول )5( 
املرت  وسعر  القطعة  ومساحة  اإلقليم  نوع  حيث  من 

الواحد.
خارطة )3( ا�شتعمالت الأر�ض الح�شرية في مدينة الهندية

املصدر:)15( وزارة البلديات واالشغال العامة، املديرية العامة للتخطيط العمراين، اخلطة االسرتاتيجية لتطوير 
مدينة اهلندية وحتديث تصميمها األسايس، 2009م، ص21.
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جدول )5( الأقاليم ال�شكنية في مدينة الهندية

  نوع اإلقليم 
السكني

مساحة 
سعر املرت املربعالقطعة /م2

إقليم الدور 
1250000-75150000-100املتهرئة

إقليم الدور 
250-150300-200السكنية القديمة

إقليم الدور 
السكنية 
املتوسطة 

النوعية

300-250400-300

إقليم الدور 
500-500600-600السكنية الراقية

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل الدراسة امليدانية.

استعامالت األرض التجارية. 2

 )48،64( مساحة  التجاري  االستعامل  يشغل 
األســاس  املخطط  ضمن   %3،6 وبنسبة  هكتارًا 
للمدينة، بينام امُلنفذ منه فعليًا )9،93( هكتارًا بنسبة 
0،96%، اذ متتاز املدينة بوجود فعاليات جتارية نظرًا 
فتستقطب  وبابل  كربالء  بني  الطريق  عىل  لوقوعها 
ويف  املليونية  الزيارات  يف  الزائرين  من  كبرية  أعدادًا 
هناية كل أسبوع أيضًا، كام الحَظ الباحث من خالل 
الدراسة امليدانية أنَّ هناك توسعًا رشيطيًا للمحالت 
التجارية عىل طول الطرق الرئيسة يف املدينة وبشكل 
األخرى  االستعامالت  بقية  مع  ومتامزج  متداخل 
وخاصة السكنية والصناعية، ومتثل املنطقة التجارية 
واالقــتــصــادي  الــتــجــاري  الثقل  منطقة  املــركــزيــة 
واخلدمي، فهي حتتل أفضل املواقع املرغوبة يف املدينة 
بتأثري خصائصه املفّضلة لالستثامر، لذلك فهي متثل 

خارطة )4( ا�شتعمالت الأر�ض التجارية

املصدر:)17( مديرية بلدية اهلندية، قسم تنظيم املدن، 2016-2017م.
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النواة االوىل للمدينة من خالل ماهلا من مكانة تارخيية 
واملالبس  األقمشة  لبيع  حمالت  منها  للمدينة  قديمة 
اجلاهزة وحمالت بيع الذهب واالجهزة االلكرتونية، 
وحمالت العطارين وحمالت بيع اخلرض والفواكه التي 
السلع  من  وغريها  الكبري  اهلندية  سوق  ضمنها  يقع 

التجارية.

استعامالت األرض الصناعية . 3

بعض  عــىل  باحتوائها  اهلــنــديــة  مدينة  تتميز 
كصناعة  اإلنشائية  الصناعات  وحتديدًا  الصناعات 
تعبئة  صناعة  وانتشار  الكربالئي،  والكايش  البلوك 
مياه الرشب وجمموعة من الورش الصناعية )حدادة( 
وتبلغ  الغسيل  وحمــالت  السيارات  صيانة  ورش 
ويظهر   %0،59 وبنسبة  هكتارًا   )6،43( مساحتُه 

بالقرب  أحيانًا  االستعامل  هــذا 
القديمة  املنطقة  أو  األســواق  من 
وخفيفة  بسيطة  صناعات  لكوهنا 
االستهالكية  احلــاجــات  تلبي 
الصناعات  مــن  ــي  وه للسكان 
اخرى  مناطق  ويف  امللوثة،  غري 
بعيدة  خمططة  الصناعات  تكون 
احلال  هو  كام  ما  نوعًا  املدينة  عن 
بدأ  الذي  الصناعي  للحي  بالنسبة 
يف  له  خمطط  كام  تدرجييًا  باالنتقال 
التصميم االساس، وكذلك وجود 
السكنية  األحياء  داخل  صناعات 
البسيطة  احلــاجــات  توفر  الــذي 
الدراجات  تصليح  مثل  للسكان 

ومصانع احللويات ...الخ.

استعامالت األرض ألغراض النقل               . 4
النقل  ــراض  ألغـ األرض  اســتــعــامالت  تشغل 
مساحة 2،25 هكتارًا من املخطط األساس للمدينة 
أي بنسبة 0،207%، وتوجد ضمن املخطط األساس 
4 حمطات للباصات واحلافالت وهي )كراج الرجيبة 
كربالء(  وكراج  الثانية  اهلندية  وكراج  اآلية  وكراج 
البلدية،  من  ومؤجرة  خاصة  أخرى  مواقف  و10 
أما بالنسبة للطرق وارتباطها ببقية املناطق توضح يف 

اخلارطة )5( .

االستعامالت اخلدمية . 5

تناول البحث ضمن هذه االستعامالت )التعليم، 
الرياضية،  املفتوحة،  واملناطق  الرتفيهية  الصحة، 
يف  الدينية   ،)6( اخلارطة  يف  موضح  كام  الثقافية 

اخلارطة )7((، وهي كااليت:
خارطة )5( طرق النقل والتقاطعات في مدينة الهندية

املصدر:)18( مديرية بلدية اهلندية، قسم تنظيم املدن، 2016-2017م.
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التعليمية أ.  اخلدمات  مساحة  وتبلغ  التعليم: 
18،55 هكتارًا حيث بلغ عدد رياض األطفال 
التخطيطي  املعيار  من  أقل  وهي  روضة   )2(
وهذا  روضة(   / شخص   1000( لكل  البالغ 
أما  روضات،   )7( اىل  بحاجة  املدينة  أن  يعني 
املدارس االبتدائية يف مدينة اهلندية )30( مدرسة 
 )13653( فيها  التالميذ  عدد  جمموع  ويبلغ 
تلميذًا منهم )7205( تلميذًا يف مدارس للبنني 
و )6448( تلميذة يف مدارس للبنات، وقد بلغ 
املدارس  هذه  يف  يعملون  الذين  املعلمني  عدد 
إن  وجد  فقد  عام  وكمعدل  معلاًم.   )1025(
لكل معلم يف هذه املدارس هناك )13( طالبًا يف 
البنني  ، لقد بلغ عدد مدارس  املرحلة االبتدائية 
 )15( البنات  مدارس  وعدد   ، مدرس   )20(

مدرسة.

اهلندية  يف  عددها  فبلغ  املتوسطة  ــدارس  امل أما 
ــدارس  امل طلبة  جمموع  بلغ  وقــد  مـــدارس.   )10(
وبخصوص  وطالبة.  طالبًا  املــتــوســطــة)1810( 
املدارس الثانوية فقد بلغ جمموعها )6( مدارس وقد 

بلغ عدد طلبتها)3797( طالبًا وطالبة)19(.

الصحة: تبلغ مساحتها 3،56 هكتارًا:  لقد أوضحت ب. 
مستشفًى  وجود  اهلندية  ملدينة  امليدانية  الدراسة 
حيتوي  الذي  العام(  اهلندية  )مستشفى  هو  واحدًا 
و296  خمتلفة  اختصاصات  يف  طبيب   132 عىل 
املعيار  وحسب  الصحية  املهن  وذوي  ممرضات 
يعني  مما  التخطيطي )10000شخص/ مستشفى( 
أن املدينة بحاجة اىل )6( مستشفيات، وهناك خطة 
إلنشاء مستشفى يتسع لـ 200 رسير وكذلك إنشاء 
املراكز الصحية فهناك يف مدينة  مستودع أدوية. أما 

اهلندية )5( مراكز صحية يبلغ جمموع الكادر الطبي 
فيها )580(، أما املعدل اليومي للمراجعني املرىض 

فهو بحدود )600 -500()20(.

تبلغ ت.  والرياضية:  الرتفيهية  األرض  استعامالت 
واخلــرضاء  الرتفيهية  االســتــعــامالت  مساحة 
حوايل )0،25( هكتارًا ضمن املخطط األساس 
للمدينة وبنسبة 0،023% من بقية االستعامالت، 
سياحية  إمكانيات  املدينة  امتالك  من  بالرغم 
كبرية منها دينية وآثارية وترفيهية كوجود مرقد 
وبساتني  اهلندية  وشط  هاشم(  )أبو  احلمزة  ابن 

النخيل وغريها

الرياضية فتحتل  وفيام خيص استعامالت االرض 
توجد  فال   %0،406 بنسبة  هكتار   4،41 مساحة 
اجلانب  فيها  مراعى  مالعب  أي  اهلندية  مدينة  يف 

التخطيطي والتصميمي، أنظر خارطة )6(.

استعامالت األرض الدينية 

 19 حــوايل  تضم  هكتارًا   25،56 مساحتها  تبلغ 
جامعًا وحسينية منها 7 جوامع و12 حسينية، واألخرى 
بعض  يف  ــاس  األس التصميم  حــدود  خــارج  تقع  كلها 
القرى القريبة باإلضافة اىل وجود مرقدين، كام ال توجد 

أي مقربة يف املدينة )انظر اخلارطة )7((.

خدمات البنى التحتية :. 6

عىل أ.  اهلندية  مدينة  تعتمد  الــرشب:  مياه  شبكة 
شط اهلندية وجدول بني حسن يف مياه الرشب، 
ومتتلك  للمياه،  رئيسان  خزانان  فيها  ويوجد 

مرشوعني للمياه الصاحلة للرشب مها)23(: 
إنتاجية  • بطاقة  1986م  املوحد  اهلندية  مرشوع 
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خارطة )6( ا�شتعمالت التعليم، ال�شحة، الترفيهية، الريا�شية، الإدارية والأمن

املصدر:)21( مديرية بلدية اهلندية، قسم تنظيم املدن، 2016-2017م.

خارطة )7( ا�شتعمالت الر�ض الدينية في مدينة الهندية

املصدر:)22( مديرية بلدية اهلندية، قسم تنظيم املدن، 2016-2017م.
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ملم   500 األنابيب  وقطر  ساعة  2000م3/ 
-700ملم.

إنتاجية 400م3/ • مرشوع اهلندية 1978 بطاقة 
ساعة وقطر األنابيب 250ملم.

مل تكن ثمة شبكة ب.  شبكة مياه الرصف الصحي: 
وجود  باستثناء  سابقًا  اهلندية  مدينة  يف  جماري 
مع  القديمة  املدينة  يف  مفتوحة  قنوات  شبكة 
يف  االمطار  مياه  لترصيف  أنابيب  شبكة  وجود 
املدينة القديمة بقطر 315ملم مع حمطات لضخ 
ضخ  حمطة  هاشم،  أبو  ضخ  )حمطة  وهي  املياه 
حمطة  اجلمعية،  حي  ضخ  حمطة  البلدية،  شارع 
ضخ حي املثنى، حمطة ضخ البو عزيز(. وبدأت 
شبكة  بتنفيذ  2011م  سنة  يف  املجاري  دائــرة 
جماري اهلندية ووصلت نسبة اإلنجاز اىل حوايل 
82% ثم تلكأ املرشوع سنة 2015م بسبب عدم 

رصف املستحقات املالية)24(.

الصلبة ج.  النفايات  جُتمع  الصلبة:  النفايات 
حكومية  كابسات  بواسطة  اهلندية  مدينة  يف 
وساحبات  و3طــن،  و2طن  و1طن  4/3طــن 
هذه  وبواسطة  مؤّجرة  أهلية  وأخرى  حكومية 
اىل  وتنقل  املدينة  من  النفايات  جتمع  اآلالت 
من  بالقرب  النجف  طريق  عىل  مؤقت  موقع 
خان  اىل  ينقل  ثم  ومن  اهلندية  اسفلت  معمل 

عطشان وهو موقع طمر هنائي. 

حمطة د.  أي  اهلندية  مدينة  يف  تتوفر  ال  الكهرباء: 
حمطتان  فقط  هو  هبا  يوجد  وما  للكهرباء  توليد 

ثانويتان وأخرى جديدة ومها)25(:
حمطة اهلندية الثانوية 2،16 كي يف أي. •

حمطة التحدي الثانوية 2،16 كي يف أي. •
يف  • 11/33/132كي  اجلديدة  البيج  ام  حمطة 

أي.

متوفرة يف  اهلاتف االريض  شبكة  االتصاالت:  هـ.    
حاجة  من   %60-55 حــوايل  وتغطي  املدينة 
عىل  حيتوي  واحد  بريد  مكتب  ووجود  املدينة 
عدد  اىل  باإلضافة  الربيدية،  الصناديق  من  عدد 
التابعة اىل شبكتي زين وآسيا سيل  األبراج  من 

للموبايالت )26(.

خام�شًا: ا�شتعمالت الأر�ض في مدينة الهندية 
بين واقع الحال ومعيار ح�شة الفرد:

احلرضية  األرض  استعامالت  كفاءة  تقييم  أن 
من  سيكون  اهلندية  ملدينة  االساس  املخطط  ضمن 
الفرد  حصة  أو  نصيب  معيار  عىل  االعتامد  خالل 
الواحد لكل استعامل وهو من أكفأ املعايري التخطيطية 
كام موضح يف اجلدول )6(، وهذا املعيار تعتمد عليِه 
الواحد  الفرد  حصة  مع  مقارنتها  حيث  من  دراستنا 
من كل استعامل يف مدينة اهلندية لبيان هل أن عملية 
ختطيط استعامالت األرض احلرضية يف املدينة ضمن 

هذا املعيار أو ال واألسباب التي تقف وراء ذلك.

�شاد�شًا: تقييم كفاءة ح�شة الفرد من ا�شتعمالت 
الأر�ض الح�شرية في منطقة الدرا�شة:

تقييم حصة الفرد من االستعامل السكني.. 1
من  الــواحــد  ــرد  ــف ال نصيب  او  حــصــة  تبلغ 
االستعامالت السكنية يف مدينة اهلندية )50( م2 وهو 
100 م2/  – البالغ )60  التخطيطي  املعيار  أقل من 
للتحرض  نتيجة  يعود  بقدر )10م2( وهذا  شخص( 
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الرسيع والتنافس بني االستعامل السكني والتجاري 
يستحوذ  الذي  االفقي  البناء  يف  التوسع  عن  فضال 
عىل مساحات كبرية وبوحدات سكنية قليلة، كذلك 
العالقة  ذات  للجهات  املعريف  والقصور  النقص 
باملعايري التخطيطية وغالبا ما يتم االعتامد عىل معايري 
واعتبارات هندسية فقط وعدم جديتها يف توزيع قطع 
بالقروض كل ذلك كان  سكنية للمواطنني ودعمها 
سببا يف هذه املشكلة، ناهيك عن منافسة االستعامل 

التجاري له كام موضح يف الصورة االتية. 

سكان  عدد  فأن  السكنية،  باحلاجة  يتعلق  وفيام 
الف   83،600 هو  2016-2017م  لعام  املدينة 
العراق  يف  االرسة  حجم  معدل  عىل  واعتامدا  نسمة، 
الواحدة يكون للمدينة 13933  )6( نسمة لألرسة 
وحدة   12349 هو  حاليا  املتوفر  سكنية،  وحــدة 
السكني  الرصيد  يف  نقصا  هناك  أن  يتضح  سكنية، 

والذي ُأحتسب من خالل الفرق بني احلاجة الكلية 
وفق املعيار وبني ما موجود فعال بذلك تكون حاجة 

املدينة 1584 وحدة سكنية.

املصدر: الباحث 2017/3/3م.

األرض . 2 استعامالت  مــن  الــفــرد  حصة  تقييم 
التجارية. 

تبلغ حصة الفرد الواحد من االستعامل التجاري يف 
منطقة الدراسة )3،4( م2 وهي ضمن املعيار التخطيطي 

جدول )6( مقارنة ا�شتعمالت الأر�ض الح�شرية في مدينة الهندية مع المعيار التخطيطي

حصة الفرد الواحد املعيار التخطيطياملساحة )هكتارًا( استعامالت األرض
مقارنة باملعيار)م2(

6050،3-420،82100االستعامل السكني
9،9321،18االستعامل التجاري
6،4380،76االستعامل الصناعي

مية
خلد

ت ا
امال

ستع
18،559،32،21التعليميةاال

34،642،94،14إدارية وأمن وخدمات
3،561،80،42الصحية

0،2536،80،02الرتفيهية ومناطق مفتوحة
25،560،1253،05الدينية

2،25250،26استعامل االرض ألغراض النقل

املصدر: الباحث اعتامدًا عىل:
)27( وزارة اإلسكان واإلعامر، هيئة التخطيط اإلقليمي، معايري اإلسكان احلرضي، لعام )1986(م، ص1.15. 

)28( مديرية بلدية اهلندية، شعبة تنظيم املدن، بيانات غري منشورة، 2017م.2. 
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املذكور سابقًا )1،8 – 3( م2، وسبب ذلك هو تنافسُه 

مع بقية االستعامالت إلثبات هيمنته يف املدينة فضاًل عن 

عدم وجود ضوابط حتكم انتشار هذ االستعامل مما أدى 

األحياء  ويف  والثانوية  الرئيسة  الشوارع  عىل  انتشاره  اىل 

بالصور  موضح  كــام  خمطط،  غــري  فــوضــوي  وبشكل 

متغريات  من  الكثري  اىل  املدينة  تفتقر  ذلك  ومع  االتية. 

واملخازن  الكبرية  واألسواق  كاملوالت  االستعامل  هذا 

املعزولة.

   

املصدر: الباحث 2017/3/3.

األرض . 3 استعامالت  مــن  الــفــرد  حصة  تقييم 
الصناعية 

تبلغ حصة الفرد الواحد من االستعامل الصناعي 
من  بكثري  أقل  وهذا  م2   )0،76( اهلندية  مدينة  يف 
بقدر )7،24م2(،  البالغ )8( م2  التخطيطي  املعيار 
املعريف  والقصور  احلكومي  اإلمهال  اىل  هذا  ويعود 
يف  مسامهتها  ضعف  وبالتايل  االستعامل،  هذا  بأمهية 
دعم اقتصاد املدينة نظرًا لقلة وعدم وجود مساحات 
سكاهنا  جــعــل  ــذي  الـ ــعــامل  االســت هلـــذا  خمصصة 
من  احتياجاهتم  لسد  املدينة  خــارج  اىل  يتوجهون 

السلع الصناعية.

تقييم حصة الفرد من اخلدمات العامة . 4

اخلدمات أ.  الفرد من هذه  يبلغ نصيب  التعليمية: 
التخطيطي  املعيار  من  أقل  وهي  م2   )2،2(
يؤرش  وهذا   ،)%7،1( بقدر  م2   )9،3( البالغ 
مشاكل  ومنها  اخلدمات  هبذه  نقص  وجود 
الثنائي والثالثي. حيث بلغ عدد رياض  الدوام 
املعيار  من  أقل  وهي  روضة   )2( األطفال 
شخص/   1000( لكل  البالغ  التخطيطي 
 )7( اىل  بحاجة  املدينة  ان  يعني  وهذا  روضة( 
اهلندية  مدينة  يف  االبتدائية  املدارس  اما  روضة، 
فهي )30( مدرسة، ويبلغ جمموع عدد التالميذ 
فيها )13653( تلميذًا منهم )7205( تلميذًا يف 
مدارس  يف  تلميذة   )6448( و  للبنني  مدارس 
يعملون  الذين  املعلمني  عدد  بلغ  وقد  للبنات، 
يف هذه املدارس )1025( معلاًم، وحسب املعيار 
مدرسة(   / شخص   2000( البالغ  التخطيطي 
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اما  ابتدائية،  مدرسة   )7( اىل  بحاجة  املدينة  فأن 
مدارس املتوسطة فعددها )10( وحسب املعيار 
وهذا  مدرسة(  شخص/   5000( التخطيطي 
وفيام  اىل )17( مدرسة،  بحاجة  املدينة  ان  يعني 
خيص مدارس اإلعدادية فعددها )11( وحسب 
املعيار التخطيطي )15000 شخص / مدرسة( 
اعدادية  مدارس  اىل  بحاجة  ليست  فاملدينة  
وحسب   )6( الثانوية  املدارس  عدد  اما  أخرى، 
املعيار التخطيطي )18000 شخص / مدرسة( 

فاملدينة بحاجة اىل )4( مدارس ثانوية أخرى .

اخلدمات ب.  هذه  من  الفرد  نصيب  يبلغ  اإلدارية: 
التخطيطي  املعيار  من  أعىل  وهي  م2   )4،14(

البالغ )2،9( م2 بقدر )1،24م2(

اخلدمات ت.  هذا  من  الفرد  نصيب  يبلغ  الصحية: 
البالغ  التخطيطي  املعيار  )0،42( وهي أقل من 
)1،8( م2 بقدر )1،38م2( مما يشري اىل وجود 
سكان  جيعل  وبالتايل  االستعامالت  هبذه  نقص 
ومدينة  كربالء  مدينة  اىل  يذهبون  اهلندية  مدينة 

احللة للعالج .

الدينية: يبلغ نصيب الفرد منها )3،05( م2 وهي ث. 
 )0،125( البالغ  التخطيطي  املعيار  من  أعىل 
هذه  أمهية  اىل  هذا  ويعود   ،)%0،41( بقدر  م2 
االستعامالت بالنسبة لسكان املدينة كوهنا حمورًا 
اىل  املليونية  الزيارات  يف  الزائرين  ملرور  أساسيًا 

مدينة كربالء.

تبلغ ج.  املفتوحة:  واملناطق  والرتفيهية  اخلرضاء   
االستعامالت  هذه  من  الواحد  الفرد  حصة 
من  بكثري  أقل  وهي  للشخص،  م2/   )0،42(

بقدر  م2   )36،4( البالغ  التخطيطي  املعيار 
إمكانيات  وجود  من  وبالرغم  )35،98م2(، 
أهنار  من  املدينة  يف  للسياحة  وعالية  كبرية 
)انظر  نخيل  وبساتني  وغابات  زراعية  وأرايض 
الصور االتية( إال أن ما تالحظه الدراسة هو أن 
ضعيفة  واخلرضاء  الرتفيهية  السياحة  اخلدمات 
اذ  للمدينة  األساس  املخطط  ضمن  عام  بشكل 
الصحيح  بالشكل  اهلندية  كورنيش  يستثمر  مل 
بالرغم من إمكانياته اهلائلة، وال توجد فيها مدينة 
العاب حتقق مستوًى ترفيهيًا مالئاًم للسكان وال 

توجد فيها أية فنادق سياحية مالئمة.

وفيام خيص املالعب الرياضية فال توجد يف مدينة 
التخطيطي  اجلانب  فيها  مراعى  مالعب  أي  اهلندية 
أنَّ  ينص عىل  التخطيطي  املعيار  أن  إذ  والتصميمي، 
ملعب  شخص/   )50،000  -  30،000( لكل 

واحد وهذا يعني أن املدينة بحاجة اىل )2( ملعب.

املصدر: الباحث 2017/3/3م. 
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املصدر: الباحث 2017/3/3.

األرض . 5 استعامالت  مــن  الــفــرد  حصة  تقييم 
ألغراض النقل  

بلغ نصيب الفرد من هذه االستعامالت )0،26(
م2 / للشخص وهذا أقل بكثري من املعيار التخطيطي 
)24،74م2(،  بقدر  للشخص  م2/   )25( البالغ 
هبذه  كبري  بشكل  االهتامم  لعدم  ذلك  سبب  ويعود 
جديدة  شوارع  تنشأ  ومل   2003 بعد  االستعامالت 
الذي  احلويل  الطريق  سوى  الدراسة  منطقة  ضمن 
يقع ببعض أجزائه ضمن املخطط األساس للمدينة، 
وما يلحظ أيضًا أنَّ أغلب شوارع املدينة ترابية بسبب 
املجاري  شبكة  إنشاء  بداعي  منها  االسفلت  إزالة 
سوء  من  وتعاين  تبليطها  يتم  مل  ترابية  اآلن  اىل  وهي 
الدراسة  بموضوع  يتعلق  فيام  البلدية  اخلدمة  تقديم 
ال  إهنــا  إذ  والــرصــف(  واألكــســاء  التبليط  )خدمة 
أنَّ  عن  فضاًل   ، االتية(  الصور  )انظر  الطموح  تلبي 
 2003 عام  بعد  قدمت  التي  واملشاريع  اخلدمات 
منطقي  بشكل  هلا  خمطط  وغري  خجولة  مشاريع  هي 
إجياد  من  تتمكن  ولن  الطموح  تلِب  مل  إذ  سليم، 
احللول اجلذرية لالرتقاء هبذه اخلدمات .  فضاًل عن 

عىل  السيارات  جتمع  فنجد  السيارات  مواقف  قلة 
الشارع العام وهو الشارع التجاري يف وسط املدينة 
رئييس  اىل  الطرق  بتصنيف  االهتامم  عدم  عن  فضاًل 

وفرعي وثانوي. 

املصدر: الباحث 2017/3/6م.

استعامالت  أن  البحث  يرى  تقدم  ما  ومن خالل 
تتفاعل  أخرى  مدينة  كأي  اهلندية  مدينة  يف  األرض 
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وتتنافس عىل استغالل األرض حيث يتوسع بعضها 
تتصف  بل  ثابتة  ليست  أهنــا  أي  االخــر  ويتقلص 
ضوابط  اال  هي  ما  التخطيطية  املعايري  وان  بالذاتية 

حتكم وتنظم هذه االستعامالت.

الأر�ض  ل�شتعمالت  الم�شتقبلي  النمو  �شابعًا: 
الح�شرية في مدينة الهندية

تبني من خالل التعدادات واالسقاطات السكانية 
ملدينة اهلندية كام أرشنا سابقا أن تطورا عدديًا ملحوظًا 
يف عدد السكان احلرض وبدًء من تعداد سنة 1977 
و2016م   2007 واسقاطات  و1997م  و1987 
السكانية  التقديرات  وكانت   )%3( نمو  وبمعدل 
كام هو موضح يف جدول )7( باالعتامد عىل 2016 
السكان  عدد  كان  اذ  التقديرات  هلذه  أساس  كسنة 

فيها )83600( نسمة.

جدول )7( توقعات �شكان مدينة الهندية حتى عام )2031(

السكانالسنوات
2021101946،1
2026121079،9
2031143805

املصدر: الباحث باالعتامد عىل املعادلة اآلتية:
Pn=P0 )1+r(n  

حيث أن:
Pn = عدد سكان سنة اهلدف

P0= عدد سكان سنة األساس

R = معدل النمو السنوي
n = عدد السنوات بني تعدادين. 

السكان،  السعدي، جغرافية  فاضل  )29( عباس  املصدر:   
ج1، مديرية دار الكتب للطباعة والنرش، بغداد، 2001، 

ص304.

جدول )8( التقديرات الم�شتقبلية ل�شتعمالت الأر�ض في مدينة الهندية لل�شنوات الآتية

202120262031السنوات
101946،1121079،9143805السكان 

املساحة حصة الفرد م2االستعامالت
حصة املساحة باهلكتارحصة الفرد م2باهلكتار

الفرد م2
املساحة 
باهلكتار

60611،6766060726،4794060862،8300سكني
220،3892224،2159228،761جتاري

881،5568896،86398115،044صناعي

امة
الع

ض 
ألر

ت ا
امال

ستع
9،394،80989،3112،60439،3133،738تعليميةا

2،929،56432،935،112932،941،70345إدارية
1،818،350291،821،794381،825،8849صحية
36،8375،161636،8445،574036،8529،2024ترفيهية

0،1251،27430،1251،513490،1251،79756دينية
25254،865225302،699725359،5125نقل

املصدر: من عمل الباحث باالعتامد عىل جدول )7(.

)30( وزارة اإلسكان واإلعامر، هيئة التخطيط اإلقليمي، معايري اإلسكان احلرضي، لعام )1986(م، ص1.15. 
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ومن خالل التقديرات املستقبلية لعدد السكان يف 
املستقبلية  االحتياجات  حساب  تم  السابق  اجلدول 
انظر  اهلندية،  مدينة  يف  األرض  استعامالت  من 

اجلدول )8(.

اأوًل / ال�شتنتاجات:

واستعامالت . 1 السكان  حجم  بني  املوازنة  عدم 
األساس  التصميم  ضمن  املخططة  األرض 
باملعايري  االلتزام  عدم  من  ناتج  وهذا  للمدينة 
الواحد  الفرد  حصة  معيار  وخاصة  التخطيطية 
من كل استعامل مما يؤدي اىل ضعف يف أداء هذه 

االستعامالت لوظائفها.
التنافس بني االستعامالت املختلفة وعدم الفصل . 2

خمطط  غري  عشوائي  تغيري  اىل  أدى  مما  بينها، 
للشوارع  االمامية  الواجهات  عىل  خصوصًا 
عليها  يغلب  متنوعة  استعامالت  اىل  وتغيريها 

االستعامل التجاري.
عدم االعتامد عىل املعايري التخطيطية عند حتديث . 3

املخطط األساس للمدينة أوجد حالة من ارتفاع 
االستعامالت  بعض  من  الواحد  الفرد  حصة 
يكون  وهذا  أخرى  استعامالت  يف  وانخفاضها 

سببًا يف ضعف اخلدمات املقدمة للمواطنني. 
احتلت استعامالت األرض السكنية املرتبة الثانية . 4

واملناطق  واخلرضاء  الرتفيهي  االستعامل  بعد 
 )34،6( منها  الفرد  حصة  بلغت  إذ  املفتوحة، 
م2 وهذا نقٌص كبرٌي عن املعيار التخطيطي البالغ 
من  الواحد  الفرد  حصة  ارتفعت  بينام  م2،   50
عن  3،4م2  بمساحة  التجارية  االستعامالت 
قوة  يعني  وهذا  2م2  البالغ  التخطيطي  املعيار 

الفرد  حصة  أما  املدينة،  يف  التجاري  االستعامل 
انخفاضًا  شهدت  فقد  الصناعي  االستعامل  من 
كبريًا بمساحة 0،8 للفرد عن املعيار التخطيطي 
هذا  ألنَّ  جيد  غري  مؤرش  وهذا  8م2  البالغ 
االستعامل يساعد يف تقوية األساس االقتصادي 

للمدينة.
العامة . 5 اخلدمية  األرض  استعامالت  تعَط  مل 

)التعليمية، الصحية، اإلدارية، الرتفيهية اخلرضاء 
واملفتوحة، النقل( أمهية حيث أن أغلب املشاريع 
خجولة ومل تكتمل وغري خمطط هلا بشكل سليم، 
االستعامالت  هذه  من  الفرد  نصيب  يشهد  اذ 

نقصًا كبريًا.

ثانيًا / التو�شيات:

ضمن . 1 لألرض  األفضل  االستخدام  رضورة 
املخطط األساس يف املدينة باالعتامد عىل املعايري 
التخطيطية )معيار حصة الفرد الواحد( من أجل 
استعامالت  توزيع  يف  التوازن  من  حالة  حتقيق 
األرض يف منطقة الدراسة وبام يتناسب مع تلبية 

املتطلبات احلالية واملستقبلية.
اعتامد أساليب ختطيطية عملية قائمة عىل تنبؤات . 2

لغرض  الدراسة  منطقة  لتطوير  دقيقة  سكانية 
بام  احلرضية  االرض  استعامالت  خمتلف  توفري 
مدنية  الذي حيصل يف  التطور  مع  السكان  خيدم 

اهلندية.
القانونية . 3 والضوابط  املحددات  وضع  رضورة 

األرض  استعامالت  عىل  التجاوزات  ملنع 
للحفاظ  الرتكيز  مع  األساس  املخطط  ضمن 
الزراعية  لالستعامالت  املخصصة  األرض  عىل 
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فوائد  من  هلا  ملا  األساس  للمخطط  واملجاورة 
بيئية ومجالية للمدينة.

يف . 4 احلرضية  األرض  استعامالت  تنظيم  رضورة 
املدينة وكاآليت:

تنظيم استعامالت األرض التجارية والصناعية يف  •
املدينة بشكل يتفق وينسجم مع بقية استعامالت 

االرض األخرى.
منها  • تعاين  التي  املشاكل  معاجلة  عىل  الرتكيز 

املؤسسات التعليمية عن طريق انشاء مؤسسات 
املعايري  وفق  عىل  وتوزيعها  جديدة  تعليمية 
التخطيطية املعتمدة وحل مشكلة االزدواجية يف 

املدارس.
عن  • املدينة  يف  الصحية  املؤسسات  كفاءة  رفع 

وفق  صحية  ومراكز  مستشفيات  انشاء  طريق 
املعايري التخطيطية. 

التوقيع املكاين لتوزيع مواقف للسيارات  • تنظيم 
الوظيفية  االستعامل  ومتطلبات  يتناسب  بشكل 

وكفاءهتا عىل وفق املعايري التخطيطية.
لترصيف  • جماري  شبكة  انجاز  استكامل  رضورة 

املياه الثقيلة والعمل عىل معاجلة املياه الثقيلة قبل 
ترصيفها اىل شط اهلندية.

والعمل  • والرتفيهية  باخلدمات اخلرضاء  االهتامم 
ضعفًا  تشهد  اهلندية  فمدينة  كفاءهتا،  رفع  عىل 
واضحًا يف هذه اخلدمات بالرغم من توفر كافة 

املقومات فيها. 
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الملخ�ض

التواصل االجتامعي من أبرز وسائل االتصال والرتويج يف الوقت احلارض واألكثر استخدامًا  تعد مواقع 
من قبل فئات كثرية يف جمتمعنا وخصوصًا الشباب، وأصبحت هذه املواقع تدخل يف مجيع نواحي احلياة مثل 
)التعارف والتواصل االجتامعي، االتصال، النرش، اإلعالن، والرتويج.... الخ( وأخذت أكثر من شكل وأكثر 

من تطبيق )فيس بوك، واتساب، تويرت...الخ(.

وألمهية السياحة يف الوقت احلارض بوصفها موردًا اقتصاديًا أساسيًا يف كثري من دول العامل جاء هذا البحث 
لقياس أثر شبكات التواصل االجتامعي يف عملية التسويق السياحي.

   

Impact of Social Networks in Marketing Tourism Product

)An analytical Study of the Viewpoints of a Sample of Employees in Travel Agencies 

in the Holy City of Karbala( )Facebook  and Instagram as models(

 

Dr.

Ala ‘Abd Al-Hussein Radi Al-Shammar

University of Karbala - College of Tourism Sciences 

Abstract

Social networking sites are one of the most important means of communication and promo-
tion nowadays and are the most widely used by many groups in our society, especially young 
people. These sites become involved in all aspects of life such as social networking, commu-
nication, publishing, advertising, etc.). Because of the importance of tourism at present as a 
major economic resource in many countries of the world, this research measures the impact of 
communication social networks in the tourism marketing process.
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المقدمة
التواصل  لشبكات  حصل  ــذي  ال التطور  إن 
املبارش  التأثري  له  كان  احلالية  الفرتة  يف  االجتامعي 
األعامل  وقطاعات  املجاالت  خمتلف  عىل  والواضح 
بشكل  والسفر  السياحة  رشكات  وعىل  عام  بشكل 
كوهنا  من  والوسائل  األنشطة  حتولت  فقد  خاص، 
بطيئة وحتتاج اىل مورد برشي بأعداد كبرية اىل أرسع 
وأدق وال حتتاج اىل املوارد البرشية كوهنا مؤمتتة فقد 
التسويق سواء كان للسلع أو اخلدمات تطورًا  شهد 
كبريًا يف ظل شبكات التواصل االجتامعي من حيث 
واألسعار  به  اخلاصة  واملواصفات  املنتج  عــرض 
قصري  وقــت  يف  الزبون  اىل  إيصاله  طريقة  وحتى 
رشكات  ان  وباعتبار  والتكلفة،  باجلهد  واقتصاد 
اهلادفة  التجارية  املؤسسات  السياحة والسفر إحدى 
التكاليف اىل احلد االدنى  اىل حتقيق االرباح وتقليل 
وعروضها  السياحية  وبراجمها  خدماهتا  لعرض 
خاصة يف أيام املناسبات والعطل فالبد هلا أن تستفيد 
من شبكات التواصل االجتامعي للتواصل مع زبائنها 

بشكل مبارش.

ويف ضوء ذلك جاء هذا البحث يف أربعة مباحث 
أساسية، حيث تضمن األول مدخاًل مفاهيميًا حول 
الثاين  املبحث  أما  االجتامعي،  التواصل  شبكات 
للمنتج  االلكرتوين  بالتسويق  التعريف  ن  تضمَّ فقد 
السياحي، واشتمل الثالث عىل أثر شبكات التواصل 
االجتامعي يف تسويق اخلدمات السياحية حيث تضمن 
هذا املبحث الدراسة التحليلية ملتغريات البحث ، يف 
ن املبحث الرابع أهم االستنتاجات وأبرز  حني تضمَّ

التوصيات التي توصل اليها البحث. 

 منهجية البحث

اأوًل /م�شكلة البحث:

تتمحور مشكلة البحث يف التساؤالت االتية:

تسويق . 1 يف  أثر  االجتامعي  التواصل  ملواقع  هل 
اخلدمات السياحية ؟

هل تستخدم رشكات السياحة والسفر العاملة يف . 2
مدينة كربالء املقدسة مواقع التواصل االجتامعي 

لتسويق براجمها السياحية ؟
األكثر . 3 االجتامعي  التواصل  مواقع  هي  ما 

استخدامًا من قبل رشكات السياحة والسفر؟
هل سامهت مواقع التواصل االجتامعي يف زيادة . 4

عدد الزبائن املتعاملني مع الرشكات السياحية ؟

ثانيًا / اأهمية البحث:

تكمن أمهية البحث يف أمهية املتغريات التي يسعى 
لقياس أثرها ويمكن إجيازها بالنقاط التالية:

االجتامعي . 1 التواصل  مواقع  عىل  الضوء  تسليط 
األكثر استخدامًا وانتشارًا يف التسويق السياحي 

االلكرتوين للخدمات.
يف . 2 االجتامعي  التواصل  شبكات  أمهية  توضيح 

التسويق االلكرتوين لدى الرشكات السياحية يف 
مدينة كربالء املقدسة. 

ختفيض . 3 خالل  من  التسويقية  التكاليف  تقليل 
اجلهد والوقت يف تسويق املنتج السياحي.

ثالثًا / اأهداف البحث:

يمكن إجياز أهداف البحث بالنقاط التالية:
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التعرف عىل مفهوم وأمهية وسلبيات واجيابيات . 1
التسويق االلكرتوين. 

التواصل . 2 مواقع  وأنواع  أمهية  عىل  التعرف 
االجتامعي. 

إثبات أن لتطور مواقع التواصل االجتامعي أثرًا . 3
يف تسويق اخلدمات السياحية. 

التواصل . 4 شبكات  استخدام  مدى  عىل  التعرف 
مدينة  يف  السياحية  الرشكات  يف  االجتامعي 

كربالء املقدسة.

رابعًا / فر�شية البحث: 

تقوم الدراسة عىل فرضيتني رئيستني مفادمها: 

بني . 1 معنوية  داللة  ذات  ارتباط  عالقة  توجد 
املنتج  وتسويق  االجتامعي  التواصل  شبكات 

السياحي.
توجد عالقة تأثري مبارشة ذات داللة معنوية بني . 2

املنتج  وتسويق  االجتامعي  التواصل  شبكات 
السياحي.

خام�شًا / مجتمع البحث وعّينته:

السياحة  رشكات  بجميع  البحث  جمتمع  يتمثل 
البالغ  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  العاملة  والسفر 
عددها )63( رشكة وتم اختيار عّينة بصورة عشوائية 
متكونة من )49( موظف توزعوا عىل )14( رشكة 

سياحة وسفر.

�شاد�شًا / اإ�شلوب البحث: 

من  التحلييل  الوصفي  املنهج  عىل  البحث  اعتمد 
بالكتب  املتمثلة  املكتبية  باملصادر  االستعانة  خالل 

ــات  ــدوري وال والبحوث  ــح  ــاري واالط والــرســائــل 
االستبانة  باستامرة  املتمثل  املــيــداين  واألســلــوب 

الستطالع آراء العّينة املبحوثة. 

�شابعًا / ال�شاليب الح�شائية للبحث:

التالية  االحــصــائــيــة  االدوات  اســتــخــدام  ــم  ت
االمهية  املعياري،  االنــحــراف  احلــســايب،  )الــوســط 
وصف  إعطاء  أجل  من  االجابة(  مستوى  النسبية، 
عىل  البحث  عينة  إلجابات  عام  بشكل  احصائي 
استخراج  تم  وقد  متغري،  بكل  املتعلقة  الفقرات 
عىل  باالعتامد  املعياري  واالنحراف  احلسايب  الوسط 
النسبية  االمهية  اما   ،)SPSS( االحصائي  الربنامج 
لكل  احلسايب  الوسط  بقسمة  استخراجها  تم  فقد 
احلسابية  املتوسطات  جمموع  عىل  االستبانة  يف  فقرة 
ضوء  يف  االجابات  مستوى  وحدد  الفقرات،  لكل 
ألي  انتامئها   حتديد  خالل  من  احلسابية  املتوسطات 
فئة وألَن استبانة البحث تعتمد عىل مقياس ليكرت 
اخلاميس فان هنالك مخس فئات تنتمي هلا املتوسطات 
املدى  طول  اجياد  خالل  من  الفئة  وحتدد  احلسابية، 
الفئات  املدى عىل عدد  4( ومن ثم قسمة   =1 -5(
يضاف  ذلــك  وبــعــد   ،)0.80  =  5  /  4(  )5(
يطرح  او   )1( للمقياس  االدنى  احلد  اىل   )0.80(
من احلد االعىل للمقياس )5( وتكون الفئات كااليت 

: )Dewberry,  2004:15(

 1.81-2.60 جــدًا،  منخفض   :1-1.80(
-4.20 معتدل،   :2.61-3.40 منخفض،   :

3.41: مرتفع، 5.0-4.21 مرتفع جدًا(.
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المبحث الأول: 

�شبكات التوا�شل الجتماعي

مواقع  االجــتــامعــي  الــتــواصــل  شبكات  تعد 
الكرتونية أنشأت لغرض التعارف ومجع املستخدمني 
واالهــتــاممــات،  األنشطة  ومشاركة  ــاء  ــدق واألص
وإرســال  الفورية  املحادثات  لغرض  تستخدم  كام 
أشهر  ومن  ــخ،  ..ال والفيديو.  امللفات  واستقبال 
 Face book, Twitter, حاليًا  املوجودة  الشبكات 
تستخدم  والتي   Instagram, MySpace, YouTube

بكثرة عىل مستوى العامل.

اأوًل/ مفهوم وطبيعة �شبكات التوا�شل الجتماعي

التواصل  )الربيطانية(  ويكبيديا  موسوعة  تعرف 
االجتامعي بأنه استخدام شبكة االنرتنت وتكنلوجيا 
إىل  االتــصــال  عملية  لتحويل  املحمولة  اهلــواتــف 
تسمح  الكرتونية  خدمة  وهــي  تــفــاعــيل)1(  ــوار  ح
هلم  شخصية  ملفات  وتنظيم  بإنشاء  للمستخدمني 
وتعترب  اآلخــريــن)2(  مع  بالتواصل  هلم  تسمح  كام 
انتشارًا عىل  األكثر  التواصل االلكرتونية هي  مواقع 
عن  متيزها  خصائص  من  متتلكه  بام  االنرتنت  شبكة 
متصفحي  شجع  مما  األخــرى  االلكرتونية  املواقع 
املتزايد  اإلقبال  عىل  العامل  أنحاء  كافة  من  االنرتنت 
التي تتعرض  الشديدة  بالرغم من االنتقادات  عليها 
الـــدوام)3(،  عىل  االجتامعي  التواصل  شبكات  هلا 
من  االنرتنت  عرب  االجتامعي  التواصل  مواقع  وتعد 
وأكثرها  االتصاالت  تكنلوجيا  منتجات  احــدث 
باألساس  أنشأت  املــواقــع  هــذه  إن  ــم  ورغ شعبية 

استخدامها  فان  األفــراد  بني  االجتامعي  للتواصل 
تداول  خالل  من  النشاطات  خمتلف  ليشمل  امتد 
شبكات  وان  األحداث)4(  بكافة  اخلاصة  املعلومات 
واملجموعات  بوك  الفيس  مثل  االجتامعية  التعارف 
التي القت  واملدونات  واملنتديات  فيها  تتشكل  التي 
إقباالً هائاًل يف الفرتة السابقة أعادت صياغة العالقة 
أضافت  إهنا  كام  املجتمع  يف  املختلفة  األنظمة  بني 
أبعادًا جديدة للتواصل االجتامعي بني األفراد داخل 

النظام)5(. 

ثانيًا/ مميزات �شبكات التوا�شل الجتماعي 
من  بعدد  االجتامعي  التواصل  شبكات  تتميز 

املميزات منها)6(:

العاملية: حيث تلغى احلواجز اجلغرافية واملكانية . 1
يستطيع  حيث  الدولية  احلدود  فيها  وتتحطم 
الغرب  يف  فرد  مع  التواصل  الرشق  يف  الفرد 

ببساطة وسهولة. 
وقارئ . 2 مستقبل  انه  كام  فيها  فالفرد  التفاعلية: 

فهو مرسل وكاتب ومشارك، فهي تلغي السلبية 
والصحف  )التلفاز  القديم،  اإلعالم  يف  املقيتة 
من  الفاعلة  للمشاركة  حيزًا  وتعطي  الورقية( 

املشاهد والقارئ.
التنوع وتعدد االستعامالت: فيستخدمها الطالب . 3

للتعلم والعامل لبث علمه وتعليم الناس والكاتب 
للتواصل مع القراء. ...........الخ. 

التواصل . 4 فشبكات  االستخدام:  سهولة 
للحروف  باإلضافة  تستخدم  االجتامعي 
تسهل  التي  والصور  الرموز  تستخدم  وبساطة، 

للمستخدم التفاعل. 
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اجلهد والوقت . 5 اقتصادية يف  التوفري واالقتصاد: 
واملال يف ظل جمانية االشرتاك والتسجيل، فالفرد 
البسيط يستطيع امتالك حيٍز عىل شبكة التواصل 
أصحاب  عىل  حكرًا  ذلك  وليس  االجتامعي 

األموال وليس حكرًا عىل مجاعة دون أخرى. 

التوا�شل  �شبكات  و�شلبيات  ايجابيات  ثالثًا/ 

الجتماعي)7( 

من  جمموعة  االجــتــامعــي  الــتــواصــل  لشبكات 
االجيابيات والسلبيات وهي كام ييل: 

اجيابيات شبكات التواصل االجتامعي: . 1
التواصل مع األصدقاء واألقرباء وتبادل اآلراء أ. 

معهم. 
التسلية والرتفيه.ب. 
عىل ت.  واحلصول  اجلارية  األحداث  متابعة 

املعلومات.
اكتساب الثقافة واملعرفة.ث. 
مشاهدة األفالم والصور.ج. 

سلبيات شبكات التواصل االجتامعي:. 2
هدر الوقت واجلهد.أ. 
تشويه وحتريف احلقائق.ب. 
ترويج الشائعات.ت. 
اإلساءة للقيم والعادات والتقاليد.ث. 
اإلغراق يف التسلية وإضعاف اإلبداع.ج. 

رابعًا / اأبرز �شبكات التوا�شل الجتماعي:

حاليا  االجتامعي  التواصل  شبكات  أشهر  من 
فيس بوك، تويرت، انستغرام، يوتيوب، التي تستخدم 
بكثرة عىل مستوى العامل وحسب آخر اإلحصائيات 
يستخدمون  العامل  حول  شخص  مليار  من  أكثر  ان 
يمثل  العدد  وهــذا  االجتامعي  التواصل  شبكات 
حوايل )70%( من مستخدمي االنرتنت عىل مستوى 
العامل ومعدل استخدام شبكات التواصل االجتامعي 
واجلدول  شخص،  مليون   )600( من  أكثر  يوميًا 
شبكات  الستخدام  املئوية  النسب  يوضح  التايل 
الصلة  ذات  األغـــراض  يف  االجتامعي  التواصل 

بالسياحة والسفر عىل مستوى العامل .
جدول )1( يبين ا�شتخدام �شبكات التوا�شل الجتماعية لأغرا�ض ال�شياحة

الرشق األوسطأمريكا اجلنوبيةأمريكا الشامليةأورباآسيا
مرص 59%املكسيك 78%كندا 66%اململكة املتحدة 77%الصني %92

اإلمارات 54%شييل 78%الواليات املتحدة 59%اسبانيا 71%هونج كونج %85
السعودية 53%األرجنتني 72%أملانيا 60%سنغافورة %81

الربازيل 69%ايطاليا 59%اهلند %71
السويد 53%اليابان %42

فرنسا%46

املصدر: )البطوطي، سعيد، التسويق السياحي، ط1، القاهرة، مكتبة االنجلو املرصية،  2012م: ص384(.
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التواصل  مواقع  ــرز  ألب موجز  رشح  ييل  وفيام 
االجتامعي :-

Face book: يعرف موقع الفيس بوك عىل إنه . 1

ملستخدميها  تتيح  االنرتنت  عىل  اجتامعية  شبكة 
مع  ومشاركتها  الشخصية  بياناهتم  إدخال 
موقع  إنه  يعرف  كام  املوقع  مستخدمي  بقية 
إىل  باالنضامم  للمستخدمني  يسمح  اجتامعي 
يف  لتصب  نفسه  املوقع  من  فرعية  شبكات  عدة 
فئة معينة مثل منطقة جغرافية،  مدرسة وغريها 
املزيد  اكتشاف  التي تساعدهم عىل  من األماكن 
نفس  عىل  يتواجدون  الذين  األشخاص  من 

الشبكة)8(. 
الصور . 2 لتبادل  جماين  تطبيق  هو   :Instagram

عام  أكتوبر  يف  أطلق  أيضًا،  اجتامعية  وشبكة 
صورة  التقاط  للمستخدمني  يتيح    2010
مشاركتها  ثم  ومن  إليها  رقمي  فلرت  وإضافة 
الشبكات  خدمات  من  متنوعة  جمموعة  يف 
وتضاف  نفسها  إنستغرام  وشبكة  االجتامعية، 
 Instamatic الصور عىل شكل مربع، عىل غرار
كوداك وصور بوالرويد، عىل النقيض من نسبة 
كامريات  بواسطة  عادة  تستخدم   4:3 أبعاد 

اهلاتف املحمول)9(. 

المبحث الثاني : 

ت�شويق المنتج ال�شياحي 

اأوًل: مفهوم وطبيعة الت�شويق اللكتروني

 )A.M.A( األمريكية  التسويق  مجعية  فت  عرَّ
الالزمة  التجارية  املامرسات  جمموعة  بأنه  التسويق 

تدفقها  عند  واخلــدمــات  السلع  وإرشـــاد  لتوجيه 
وهو  املــســتــخــدم)10(  أو  املستهلك  إىل  املنتج  مــن 
أنشطة  من  كثري  مع  يتداخل  ومعقد  واســع  جمــال 
االقتصادي  التدفق  حيكم  فهو  ــرى  األخ ــامل  األع
األهداف  حيقق  بام  للمستهلكني  واخلدمات  للسلع 
االقتصادية للمجتمع)11( وقد كان لثورة تكنولوجيا 
كيفية  يف  وحتوالت  نتائج  واالتصاالت  املعلومات 
أداء أنشطة منظامت األعامل كأنشطة التسويق والبيع 
أدت  التي  التكنولوجية  التغريات  لرسعة  استجابة 
األعامل  نامذج  عىل  مبنية  وأعــامل  أنشطة  ظهور  إىل 

االلكرتونية)12(. 

إىل  االتــصــاالت  عــامل  يف  التقني  التقدم  وأدى 
والثقافية  والزمانية  املكانية  احلواجز  من  كثري  رفع 
ومن  واملعلومات،  واخلدمات  السلع  تبادل  أمــام 
بني  االلتقاء  وسهولة  االتصال  تيسري  إىل  أدى  ثم 
عرب  والتجارة  التسوق  وأصبح  واملشرتي،  البائع 
األفــراد  ليلتقي  املعارصة  الوسائل  أحد  االنرتنت 
ومشرتون  ووسطاء  ومــوردون  ومسوقون  )بائعون 
وأســواق  متاجر  يف  ومستخدمون(  ومستهلكون 
أنشأهتا الشبكات االلكرتونية عرب االنرتنت)13( ومن 
املميزات األخرى للتسويق عرب االنرتنت أن تسمح 
بسهولة مسار اإلعالن والرتويج والبيع حيث يصل 
حيث  للرشكات  عديدة  ومميزات  بسهولة،  اإلعالن 
واستخدام  االنرتنت.  املختلفة عىل  العروض  تقديم 
الرسائل اإلخبارية االلكرتونية للحصول عىل زبائن 
هلا  تبقى  وبذلك  املنتجات  بأحدث  وإخبارهم  جدد 
حيقق  مما  تكلفة  أقل  وهي  الزبائن  من  كبرية  قاعدة 

رضا الزبون وكسب والئه )14(.
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ثانيًا: ايجابيات و�شلبيات الت�شويق اللكتروني:

االنرتنت  عــرب  التسوق  ــان  ف للزبون  بالنسبة 
من  العديد  لوجود  وذلك  وممتعة  شيقة  عملية  يعترب 
هنا  من  املنتجات،  من  العديد  تبيع  التي  الرشكات 
يتعني عىل الرشكات أن تأخذ بعني االعتبار إن عملية 
الرشاء من قبل الزبون أو عدم الرشاء هي جمرد نقرة 
كثرية  املتوفرة  اخليارات  ألن  وذلك  فقط  الفأرة  بزر 
االلكرتوين  التسويق  اجيابيات  إجيــاز  ويمكن  جــدًا 

بالتايل)15(:

سهولة إدارة جهاز التسويق واملبيعات وختفيض . 1
الكلف. 

والقابلية . 2 التفاعلية  الرتويج  أساليب  استخدام 
عىل تطوير العالقات مع الزبائن.

الزبائن . 3 لرغبات  وفقًا  واخلدمات  السلع  تقديم 
الذين بحاجه هلا.

واستحداث . 4 تروجيية  كقناة  االنرتنت  استخدام 
قنوات جديدة لتوزيع املبيعات اإلضافية. 

حيقق للرشكات الصغرية الوصول إىل األسواق . 5
العاملية وزيادة دورها يف التفاعل االقتصادي.

تواصل فعال مع منظامت األعامل األخرى. . 6

أما سلبيات التسويق االلكرتوين فهي:

قد تتدهور خدمة الزبون بدون االتصال املبارش . 1
واملستمر معه. 

بسبب . 2 مكلفًة  الشبكة  موقع  إدارة  تكون  قد 
التحديثات املتكررة. 

ثالثًا: عنا�شر المزيج الت�شويقي اللكتروني: 

العنارص  من  التقليدي  التسويقي  املزيج  يتكون 
التالية: 

املنتج، السعر، الرتويج، التوزيع، وهذه العنارص 
تسمى ب4ps ، ولقد تم تطوير عنارص املزيج التسويق 

االلكرتوين لتصبح كالتايل)16(:

املنتج. . 1
السعر.. 2
الرتويج.. 3
التوزيع.. 4
املوقع االلكرتوين. . 5
األمن.. 6
اخلصوصية. . 7
املجتمعات االفرتاضية. . 8

رابعًا: وظائف الت�شويق اللكتروني:

للتسويق االلكرتوين وظائف عديدة منها)17(:

االتصال: تستخدم العديد من الرشكات وسائل . 1
االتصال املختلفة للتواصل مع عمالئها القائمني 
الرتويج  وسائل  مع  وباملقارنة  واملحتملني، 
التقليدي فان االنرتنت يعد من الوسائل الرائدة 
واملفيدة لضامن عملية إرساء وبناء عالقات متينة 

مع الزبائن
البيع: أتاح النمو اهلائل يف استخدامات االنرتنت . 2

منتجاهتا  لتسويق  الرشكات  امام  ذهبية  فرصًا 
عرب  البيع  يمثل  حيث  الشبكة  عرب  وخدماهتا 

االنرتنت شكاًل من أشكال التسويق املبارش.
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الفئة . 3 املحتوى  موقع  يمثل  املحتوى:  توفري 
الثالثة من فئات النشاط للتسويق وللتعرف عىل 
عن  خمتلفة  املحتوى  موقع  جتعل  التي  األسباب 
الفئتني األوىل والثانية )االقتصاد والبيع(، نقتبس 
عبارة قصرية ملؤلف كتاب )كونك رقميًا( حيث 
حالتي  ففي  والفئات.  الذرات  بني  ما  يقارن 
االنرتنت  استخدام  غرض  فان  والبيع  االتصال 
هيدف بالدرجة األساس إىل دعم نشاط تسويق 
من  املؤلفة  اخلدمات  أو  املادية  املنتجات  بعض 

الذرات.
مواقع . 4 بعض  تستخدم  شبكية:  وظيفة  توفري 

نافعة  وظيفة  لتوفري  باالنرتنت  اخلاصة  املحتوى 
للزائرين فهذه املواقع تستخدم الشبكة للوصول 
إىل املحتوى الذي توفره جهات أخرى، وإلجراء 
حلساب  التبادل  أو  احلاسوبية  املعاجلة  من  نوع 

الزبون.

مهمة  تعد  املواقع  هذه  مثل  أن  القول  ويمكن 
إضافية  ودعــم  إسناد  خدمات  تقدم  ألهنا  ومفيدة 
للبائعني واملشرتين عرب االنرتنت مما يمكنهم من إمتام 
صفقات البيع والرشاء بشكل ومرٍض وربام بتكاليف 

أقل وفعالية وكفاءة أكرب.

خام�شًا: المنتج ال�شياحي:

من  األول  الــعــنــرص  الــســيــاحــي  املــنــتــج  يمثل 
من  مزيج  فهو  السياحي  التسويقي  املزيج  عنارص 
كاآلثار  الصناعية  واملقومات  الطبيعية  الظروف 
واملرافق  احلديثة  احلضارية  واملعامل  القديمة  التارخيية 
السياحي  املنتج  ويعرف  واخلدمات،  والتسهيالت 
السياحي  اجلذب  عنارص  من  متكاملة  جمموعة  بأنه 

السياحي  باملقصد  املتوفرة  واخلدمات  والتسهيالت 
فاملنتج  السياحي)18(،  املقصد  إىل  الوصول  وطرق 
السياحي هو مزيج مركب ومعقد يتكون من العديد 
وعادة  الطبيعية.   واملكونات  واخلدمات  السلع  من 
بعضها  عن  واملكونات  العنارص  هذه  فصل  يصعب 
العوامل  مع  تتشابك  الطبيعية  فالعوامل  البعض 

التارخيية والدينية والرتاثية واحلضارية... الخ )19(. 

�شاد�شًا: خ�شائ�ض المنتج ال�شياحي:

للمنتج السياحي خصائص معينة متيل عىل السوق 
املنتج  ويشرتك  إضافية  وضغوطًا  حتديات  السياحي 
العامة  اخلصائص  مع  خصائصه  بعض  يف  السياحي 
أخرى  خصائص  وجــود  إىل  باإلضافة  للخدمات 

يتميز هبا املنتج السياحي لوحده ومن أمهها)20(:

بالنسبة . 1 السياحي:  املنتج  خزن  أو  نقل  استحالة 
وليس  املكان  إىل  )السائح(  نقل  يتم  فانه  للنقل 
العكس، كام إن معظم مكونات املنتج السياحي 
مقاعد  أو  الطائرة  كمقاعد  خزهنا  يمكن  ال 

املطعم. 
حتويل . 2 صعوبة  السياحي:  العرض  مرونة  عدم 

املوارد املستخدمة يف السياحة يف مكان آخر، أي 
ال يمكن حتويل الفندق إىل مطار يف وقت قصري.  
وقت  يف  سياحية  منشآت  بناء  إمكانية  عدم  أو 

قصري. .....الخ.
ما . 3 يوجد  إذ  باملوسمية  السياحية  األسواق  تتأثر 

الطلب  موسم  وهو  الذروة  موسم  عليه  يطلق 
السياحي وازدياد السياح. وموسم الكساد الذي 
هنائيًا  ينعدم  وقد  السياحي  الطلب  فيه  ينخفض 
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وموسم وسط الذي يتذبذب فيه الطلب من يوم 
إىل آخر. 

السياحة . 4 كون  بسبب  اإلنتاج:  جهات  تعدد 
العديد  عىل  وحتتوي  ومركبة  متداخلة  صناعة 
كبرية  صناعة  بعضها  يعترب  التي  اخلدمات  من 
النقل...الخ  الفنادق،  مثل  ذاهتا  بحد  ومستقلة 
مستقل،  منتج  قبل  من  دم  يقَّ فيها  عنرص  وكل 
أو  بإقناع  يتعلق  فيام  فان هذا خيلق حتديًا إضافيًا 
إشباع املستهلك باملنتج السياحي املتكامل الذي 
اخلدمات  من  ملجموعة  حمصلة  ذاته  بحد  يعترب 
وهذا يتطلب درجة عالية من التنسيق يف عرض 

وتقديم املنتج السياحي الكيل. 
يتعلق . 5 فيام  السياحي  للطلب  العالية  املرونة 

الرشائية  والقوة  االقتصادية  بالظروف 
واالقتصادية  السياسية  بالعوامل  وكذلك 

واالجتامعية.....الخ. 

المبحث الثالث: 

التحليل الو�شفي لبيانات الدرا�شة

اعتمد الباحث عىل استامرة االستبانة التي جرت 
مدينة  يف  والسفر  السياحة  رشكــات  من  عينة  عىل 
احلايل  البحث  يف  اساسية  بصورة  املقدسة  كربالء 
بعد عرضها عىل جمموعة  امللحق )1(  واملوضحة يف 
استخدم  وقــد  تقويمها،  أجــل  من  املختصني  من 
املقياس  فقرات  لقياس  اخلــاميس  ليكرت  مقياس 
اتفق  وزن:  فقرة  ولكل  فقرات  مخس  عىل  ــوزع  امل
درجــات(، حمايد )3   4( اتفق  درجــات(،   5( بشدة 
درجات(، ال اتفق )2 درجتان(، وال اتفق بشدة )1 

درجة واحدة(، وفيام ييل حتليل ملحاور االستبانة: 

خلصائص . 1 الوصفي  االحصائي  التحليل  نتائج 
مفردات عينة الدراسة:

العينة  خصائص  عــرض  القسم  هــذا  يف  سيتم 
حسب خصائصها الديمغرافية عىل النحو التايل:

جدول )2( توزيع مفردات العينة ح�شب الجن�ض في �شركات 

ال�شياحة وال�شفر في مدينة كربالء المقد�شة

النسبة املئويةالتكراراجلنس

81%40ذكر

19%9انثى

100%49املجموع

العينة  مفردات  أن  أعــاله  ــدول  اجل من  نالحظ 
كانت  فقد  متفاوتة  بنسب  موزعة  اجلنس  حسب 
نسبة الذكور املجيبني عىل فقرات االستبانة )81 %( 
وهي أكرب من نسبة االناث التي اجابت عىل فقرات 

االستبانة حيث بلغت نسبتهم )%19(. 

جدول ) 3( توزيع مفردات العينة ح�شب العمر في �شركات 
ال�شياحة وال�شفر في مدينة كربالء المقد�شة

النسبة املئويةالتكرارالعمر
6%3اقل من 20 سنة

69 %2134-30 سنة
17%318-40 سنة
2%411-50 سنة
4%512-60 سنة

2%611 فأكثر
100%49املجموع

مفردات  فــان  السابق  ــدول  اجل من  يالحظ  كام 
متفاوتة  بنسب  موزعة  كانت  العمر  حسب  العينة 
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فبلغت نسبة االشخاص الذين أجابوا عىل االستبانة 
وعمرهم أقل من 20 سنة 6 %، أما نسبة االشخاص 
من  عمرهم  وممــن  االستبانة  عــىل  أجــابــوا  الــذيــن 
21- 30 سنة 69 % وهي اكرب نسبة، وبلغت نسبة 
وعمرهم  االستبانة  عىل  أجابوا  الذين  االشخاص 
من 31 - 40 سنة 17%،  وبلغت نسبة االشخاص 
الذين اجابوا عىل االستبانة وعمرهم من  - 41 50 
أعامرهم  تــرتاوح  الذين  االشخاص  أما   ،2% سنة  
جمموع  من  نسبتهم  بلغت  فقد  سنة   60  -51 من 
عدد املجيبني  %4،  وبلغت نسبة االشخاص الذين 

عمرهم 61 سنة فأكثر 2 %.

جدول )4 ( توزيع مفردات العينة ح�شب الموؤهل العلمي في 

�شركات ال�شياحة وال�شفر في مدينة كربالء المقد�شة

النسبة املئويةالتكراراملؤهل العلمي
37 %18اعدادية 

23 %11دبلوم
 %1734بكلوريوس
2 %1دبلوم عايل 

4 %2ماجستري
00دكتوراه
100 %49املجموع

يالحظ من اجلدول اعاله، ان توزيع مفردات العينة 
العلمي والذين اجابوا عىل االستبانة  حسب املؤهل 
االشخاص  نسبة  بلغت  التايل،  النحو  عىل  كانت 
أكرب  وهي   )%37( االعدادية  شهادة  عىل  احلاصلني 
عىل  احلاصلني  االشخاص  نسبة  بلغت  بينام  نسبة، 
الدبلوم )23%( واالشخاص احلاصلني عىل  شهادة 
شهادة البكلوريوس )34%(، واحلاصلني عىل شهادة 
واالشخاص  نسبة،  اقل  وهي   )%2( العايل  الدبلوم 

احلاصلني عىل شهادة املاجستري بلغت نسبتهم )%4(، 
بينام مل يكن هنالك شخص من املجيبني عىل فقرات 

االستبانة من محلة شهادة الدكتوراه. 

جدول )5( توزيع مفردات العينة ح�شب �شنوات الخبرة في 
�شركات ال�شياحة وال�شفر في مدينة كربالء المقد�شة

النسبة املئويةالتكرارسنوات اخلربة
61 %30اقل من 5 سنوات

27 %1013-6 سنوات
8 %154-11 سنة
0%200-16سنة

4 %212 سنة فاكثر
 %49100املجموع

مفردات  توزيع  ان  السابق،  اجلدول  من  يالحظ 
عىل  اجابوا  والذين  اخلــربة  سنوات  حسب  العينة 
التايل،  النحو  عىل  موزعني  كانوا  االستبانة  فقرات 
فبلغت نسبة الذين سنوات خربهتم أقل من 5 سنوات 
الذين  نسبة  بلغت  بينام  نسبة،  أعىل  وهي   )%61(
ترتاوح خربهتم من 6- 10 سنوات )27%(، والذين 
خربهتم من 15 - 11 سنة بلغت نسبتهم )8%(، أما 
الذين لدهيم خربة من 16 - 20 سنة فكانت نسبتهم 
)0 %(، والذين خربهتم 21 سنة فأكثر بلغت نسبتهم 

)4 %( وهي أقل نسبة. 

الستجابة . 2 الوصفي  االحصائي  التحليل  نتائج 
السياحة  ــات  رشك يف  البحث  عينة  مــفــردات 
والسفر يف مدينة كربالء املقدسة نحو متغريات 

البحث )فقرات االستبانة(:

احلسايب  الوسط  استخراج  القسم  هذا  يف  سيتم 
ومستوى  النسبية  واألمهية  املعياري  واالنــحــراف 

اإلجابة لفقرات البحث )متغريات البحث(.
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تظهر نتائج التحليل االحصائي الوصفي لفقرات 
التواصل  )شبكات  األول  باملتغري  املتعلقة  االستبانة 
عينة  اجتاهات  إِن   )6( رقم  اجلدول  يف  االجتامعي( 
البحث كانت اجيابية نحو مجيع الفقرات وذلك كون 
أكرب  الدراسة  عينة  أفراد  ألداء  احلسابية  املتوسطات 

الفريض  )املتوسط احلسايب  القياس  أداة  من متوسط 
املساوي ل3 ملقياس ليكرت اخلاميس (، واإلنحراف 
أنَّ  كام  احلسايب،  املتوسط  نصف  من  أقل  املعياري 
وعالية،  متقاربة  بدرجات  كانت  النسبية  االمهية 
العينة واتساقها  اتفاق  الذي يمثل  ومستوى االجابة 

)X جدول )6( نتائج التحليل الح�شائي الو�شفي الخا�شة بالمتغير الم�شتقل )�شبكات التوا�شل الجتماعي

املتوسط فقرات االستبانةت
احلسايب

االنحراف 
املعياري

االمهية 
النسبية%

مستوى 
االجابة

يوجد لدى العاملني يف الرشكة وعي ومعرفة كافية عن ماهية 1
مرتفع4.40.6913شبكات التواصل االجتامعي. 

مرتفع4.60.5214 يوجد للرشكة حساب رسمي عىل الفيس بوك وانستغرام.  2

تعتمد الرشكة وبشكل كبري يف تسويق خدماهتا عىل شبكات 3
مرتفع4.30.6913التواصل االجتامعي. 

متتلك الرشكة عدد كبري من األصدقاء واملتابعني حلساهبا يف 4
مرتفع4.30.7713الفيس بوك وانستغرام. 

5
تسعى الرشكة وبشكل دوري إلقامة دورات وندوات تثقيفية 

عن كيفية إنشاء حساب عىل شبكات التواصل االجتامعي 
للعاملني لدهيا. 

معتدل3.51.0510

6
يوجد لدى الرشكة عاملني تكون مهامهم النرش عرب شبكات 

التواصل االجتامعي للخدمات املقدمة من قبلها ومواعيد 
الرحالت وأماكن انطالقهم. 

مرتفع4.21.0613

يتم حتديث املوقع الرسمي للرشكة بشكل دوري ملواكبة 7
مرتفع 4.30.6813التطورات والتقنيات احلديثة يف هذا املجال. 

متتلك الرشكة تطبيق خاص يمكن للزبون من خالله التعرف 8
معتدل3.91.2011عىل أهم اخلدمات املقدمة من قبلها.

33.56.66100املجموع

4.1870.832متوسط االستجابة لكل الفقرات

متوسط اداة القياس = جمموع أوزان القياس ÷ 5 =)5+4+3+2+1( ÷ 5 = )3(
املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة االلكرتونية.
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متوسط  بلغ  حيث  مرتفع،   االستبانة  فقرات  مع 
اإلجتامعي  التواصل  شبكات  ملتغري  االستجابة 
املعياري )0.832(، وهذا  )4.187( واإلنحراف 
لدهيا  يوجد  البحث  عينة  الرشكات  أنَّ  اىل  يشري 
حساب رسمي عىل الفيس بوك وانستغرام، وتعتمد 

يف  كبري  بشكل  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل 
تسويق خدماهتا. 

تظهر نتائج التحليل االحصائي الوصفي لفقرات 
املنتج  )تسويق  الثاين  باملتغري  املتعلقة  االستبانة 
عينة  اجتاهات  ان   )7( رقم  اجلــدول  يف  السياحي( 

)Y جدول )7( نتائج التحليل الح�شائي الو�شفي الخا�شة بالمتغير المعتمد )ت�شويق المنتج ال�شياحي

املتوسط  الفقراتت
احلسايب

االنحراف 
املعياري

االمهية 
النسبية %

مستوى 
االجابة 

استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف تسويق املنتج السياحي 1
مرتفع4.080.9413ساهم يف حتسني العملية الرتوجيية للخدمات املقدمة من قبل الرشكة.

استخدام شبكات التواصل االجتامعي ساهم يف زيادة عدد الزبائن 2
مرتفع4.080.7213املتعاملني مع الرشكة.  

تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي أدى إىل 3
معتدل3.70.9712زيادة األرباح يف الرشكة بشكل كبري. 

تسويق املنتجات السياحية عرب شبكات التواصل االجتامعي أدى إىل 4
معتدل3.90.9711ختفيض كلف التسويق بشكل ملحوظ.  

تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي سهل عملية 5
مرتفع4.20.6713االتصال بني الزبون والرشكة. 

تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي ساعد 6
مرتفع4.20.7813الرشكة يف بناء عالمة جتارية رصينة خاصة هبا مما اكسبها ميزة تنافسية. 

حققت الرشكة انتشارًا دوليًا من خالل استخدامها شبكات التواصل 7
معتدل3.70.9212االجتامعي يف تسويق منتجاهتا. 

8
تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي عمل عىل 
تقليل الوقت الالزم لتعريف الزبون باخلدمات والربامج السياحية 

املقدمة من قبل الرشكة.
مرتفع4.20.7413

32.066.04100املجموع 

4.0070.755متوسط االستجابة لكل الفقرات

متوسط اداة القياس = جمموع اوزان القياس ÷ 5 =)5+4+3+2+1( ÷ 5 = )3(
املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة االلكرتونية .
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البحث كانت اجيابية نحو مجيع الفقرات وذلك كون 
أكرب  الدراسة  عينة  أفراد  ألداء  احلسابية  املتوسطات 
الفريض  )املتوسط احلسايب  القياس  أداة  من متوسط 
املساوي لـ)3( ملقياس ليكرت اخلاميس(، واإلنحراف 
أنَّ  كام  احلسايب،  املتوسط  نصف  من  أقل  املعياري 
وعالية،  متقاربة  بدرجات  كانت  النسبية  األمهية 
العينة واتساقها  اتفاق  الذي يمثل  ومستوى اإلجابة 
متوسط  بلغ  حيث  مرتفع،  االستبانة  فقرات  مع 
االجتامعي  التواصل  شبكات  ملتغري  االستجابة 
املعياري )0.755(، وهذا  )4.007( واالنحراف 
شبكات  عرب  السياحي  املنتج  تسويق  ان  اىل  يشري 
الالزم  الوقت  تقليل  التواصل االجتامعي عمل عىل 
السياحية  والــربامــج  باخلدمات  الــزبــون  لتعريف 
تسويق  وان  البحث  عينة  الرشكات  قبل  من  مة  املقدَّ
االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب  السياحي  املنتج 

ل عملية االتصال بني الزبون والرشكة. سهَّ

اختبار فرضيات البحث: . 3

أو أ.  قياس  أجل  من  االرتــبــاط:  فرضية  اختبار 
البحث،  متغريات  بني  االرتــبــاط  قــوة  اختبار 
 Pearson( البسيط  االرتباط  معامل  استخدم 
مصفوفة   )8( اجلــدول  ويظهر   )correlation

التي  البحث  متغريات  بني  البسيط  االرتباط 
شبكات  املصفوفة،  يف  التالية  الرموز  أخــذت 
املنتج  تسويق   ،X(( االجــتــامعــي  الــتــواصــل 
بني  عام  بشكل  االرتباط  أخذ   )Y( السياحي 

املتغريات من غري الفقرات املرتبطة بكل متغري.

جدول )8( م�شفوفة الرتباط الب�شيط بين متغيرات البحث 

في �شركات ال�شياحة وال�شفر في مدينة كربالء المقد�شة

Correlations
YX

X
- .1601

 Pearson

Correlation
.000Sig. )2-tailed(
4949N

1- .160
 Pearson

CorrelationY
.000Sig. )2-tailed(

4949N

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة 
االلكرتونية.

ويتضح من النتائج الواردة يف اجلدول )8( وجود 
عالقة ارتباط سالبة بني شبكات التواصل االجتامعي 
عكيس  العالقة  هذه  ونوع  السياحي  املنتج  وتسويق 
وهذا يقودنا اىل قبول الفرضية االوىل )توجد عالقة 
التواصل  شبكات  بني  معنوية  داللــة  ذات  ارتباط 

االجتامعي وتسويق املنتج السياحي(.  

التأثري ب.  اختبار فرضية األثر:  تم قياس عالقات 
عىل  االعتامد  خالل  من  البحث  متغريات  بني 
لتحديد   )F( واختبار  البسيط  االنحدار  حتليل 
يوجد  اذ  )التأثري(،  االنحدار  معادلة  معنوية 
اذا كانت قيمة )F( املحسوبة اكرب  تأثري معنوي 
من قيمة )F( اجلدولية، وال يوجد تأثري معنوي 
قيمة  من  اصغر  املحسوبة   )F( قيمة  كانت  اذا 
كام   )%5( معنوية  مستوى  عند  اجلدولية   )F(
لتفسري   )R2( التحديد  معامل  استخدام  تم 
التواصل  )شبكات  املستقل  املتغري  تأثري  مقدار 
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املنتج  )تسويق  التابع  املتغري  يف  االجتامعي( 
اجلدول  يف  املوضحة  النتائج  تظهر  السياحي(، 
تأثري  هنالك  ان  االنحدار  حتليل  لنتائج   )9(
مستوى  عند  معنوية  داللة  ذو  ضعيف  عكيس 
التواصل االجتامعي يف تسويق  )5%( لشبكات 
املنتج السياحي اذ بلغت قيمة معامل بيتا )-048.
( وهذا يعني وجود تأثري عكيس ضعيف ملتغري 
املنتج  تسويق  يف  االجتامعي  التواصل  شبكات 
السياحي، قيمة )F( املحسوبة بلغت )1.317(، 
اما معامل التفسري )R2( فقد بلغت قيمته )026.( 
بمعنى ان شبكات التواصل االجتامعي تفرس ما 
التي  املعاكسة  التغريات  من   ).026%( نسبته 
النسبة  اما  السياحي،  املنتج  تسويق  عىل  تطرأ 
موجودة  غري  اخرى  متغريات  اىل  فتعود  املتبقية 
صحة  تأكيد  اىل  يؤدي  وهذا  احلايل  البحث  يف 
الفرضية الثانية )توجد عالقة تأثري مبارشة ذات 
االجتامعي  التواصل  شبكات  بني  معنوية  داللة 

وتسويق املنتج السياحي(.  

ال�شتنتاجات والتو�شيات:

اوًل: ال�شتنتاجات

اىل  التوصل  تم  البحث  نتائج  حتليل  خالل  من 
االستنتاجات التالية:

مواقع . 1 االجتامعي  التواصل  شبكات  تعد 
ومجع  التعارف  لغرض  أنشأت  الكرتونية 
االنشطة  ومشاركة  واالصدقاء  املستخدمني 

واالهتاممات.
عرب . 2 االلكرتونية  والتجارة  التسويق  أصبح   

الوقت  يف  املعارصة  الوسائل  أحدئ  االنرتنت 
احلارض حيث يلتقي األفراد )بائعون ومسوقون 
وأسواق  متاجر  يف  ومستهلكون(  ومشرتون 
عرب  االلكرتونية  الشبكات  أنشأهتا  خمصصة 

االنرتنت.
كربالء . 3 مدينة  يف  البحث  عينة  الرشكات  ان 

املقدسة يوجد لدهيا حساب رسمي عىل الفيس 
التواصل  بوك وانستغرام، وتعتمد عىل شبكات 

االجتامعي بشكل كبري يف تسويق خدماهتا.
ان تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل . 4

الالزم  الوقت  تقليل  عىل  عمل  االجتامعي 
السياحية  والربامج  باخلدمات  الزبون  لتعريف 
املقدمة من قبل الرشكات عينة البحث يف مدينة 
السياحي  املنتج  تسويق  وان  املقدسة  كربالء 

عملية  ل  سهَّ االجتامعي  التواصل  شبكات  عرب 
االتصال بني الزبون والرشكة.

استخدام شبكات التواصل االجتامعي ساهم يف . 5
املتعاملني مع الرشكات عينة  الزبائن  زيادة عدد 

البحث يف مدينة كربالء املقدسة.

جدول )9( يبين ملخ�ض معادلة النحدار وقيم )R2( وقيمة )F( المح�شوبة للفر�شية الثانية

قيمة R2قيمة )F( املحسوبةقيمة βمعادلة االنحداراملتغري املعتمداملتغري املستقل

)X(شبكات التواصل االجتامعي)Y( تسويق املنتج السياحيY=4.219+)-.048(X-.0481.317.026

املصدر: من إعداد الباحث باالعتامد عىل نتائج احلاسبة االلكرتونية. 
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ثانيًا: التو�شيات

الباحث . 1 اليها  ل  توصَّ التي  االستنتاجات  من 
من اجلانبني النظري والعميل انه قد ظهر بشكل 
والسفر  السياحة  رشكات  امتالك  امهية  واضح 
شبكات  عىل  حسابًا  املقدسة  كربالء  مدينة  يف 
 Face موقعي  وخصوصًا  االجتامعي  التواصل 
book و Instagram باعتبارمها االكثر استخدامًا 

من قبل رشحية واسعة وبمختلف االعامر. 
رضورة َأْن خيصص موظٌف يف كل رشكة تكون . 2

مهمته األساسية متابعة وصيانة حساب الرشكة 
عىل  والرد  االجتامعي  التواصل  شبكات  عىل 
أسئلة الزبائن يف اقل وقت لتسهيل االتصال مع 

الزبون وبالتايل كسبه.
كربالء . 3 مدينة  يف  والسفر  السياحة  رشكات  عىل 

التواصل  شبكات  عىل  مواقعها  حتديث  املقدسة 
قصرية  وبأوقات  مستمر  بشكل  االجتامعي 
واخلدمات  واخلصومات  العروض  إلضافة 
الزبون  قبلها وهذا ما جيعل  مة من  املقدَّ اجلديدة 
آخر  عىل  للتعرف  دائم  بشكل  موقعها  يزور 

التحديثات.
كربالء . 4 مدينة  يف  السياحية  الرشكات  تعمل  ان 

استخدام  يف  والرتكيز  التوسع  عىل  املقدسة 
أنشطتها  وتطوير  االجتامعي  التواصل  شبكات 
التسويقية لغرض االستفادة واحلصول عىل ميزة 
تنافسية باإلضافة اىل التقليل من الوقت واجلهد 

والكلفة.  
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ملحق )1(: ا�شتمارة ال�شتبانة

ا�شتبانه

 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته... 

جزء  هي  التي  االستبانة  هذه  أيديكم  بني  نضع 
من متطلبات انجاز بحث يف العلوم السياحية يسعى 
لدراسة )أثر شبكات التواصل االجتامعي يف تسويق 
 : نموذجًا(  انستغرام  بوك،   )فيس  السياحي  املنتج 
من  عدد  يف  العاملني  من  عينة  آلراء  حتليلية  دراسة 
املقدسة(  السياحة والسفر يف مدينة كربالء  رشكات 
آرائكم حول  إىل استطالع  والذي نسعى من خالله 
يف  معنا  تعاونكم  راجني  فيها  وردت  التي  الفقرات 
انطالقًا  بموضوعية  االستبانة  فقرات  عىل  اإلجابة 

انجاز  أجل  من  املجال  هذا  العميقة يف  من خربتكم 
بحثنا مع التأكيد عىل أن آراءكم وإجاباتكم تستخدم 
االسم  لذكر  داعي  وال  فقط  البحث  هذا  ألغراض 
برسية  اإلجابات  مع  سنتعامل  إننا  كام  التوقيع،   أو 
 )✓( عالمة  وضــع  حرضتكم  من  نرجو  لــذا  تامة 
أمام العبارات التي تراها مناسبة لكل فقرة يف املكان 

املخصص هلا. 

العنوان الوظيفي:.............................. . 

التخصص :...................................... 

النوع االجتامعي :  

ذكر      أنثى                 

الفئة العمرية :
41- 50 سنة   أقل من 20 سنة   

51-60  سنة   21- 30 سنة  

61 سنة فأكثر   31-40  سنة  

التحصيل الدرايس:

دبلوم عايل     إعدادية   

ماجستري      دبلوم   

دكتوراه    بكلوريوس   

سنوات اخلدمة:

16- 20سنة  اقل من 5 سنوات  

21 سنة فأكثر   6- 10سنني  

11-15 سنة 
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المحور الثاني: 

�شبكات التوا�شل الجتماعي 

هي استخدام شبكة االنرتنت وتكنولوجيا اهلواتف املحمولة لتحويل عملية االتصال إىل حوار تفاعيل  وهي 
خدمة الكرتونية تسمح للمستخدمني بإنشاء وتنظيم ملفات شخصية هلم كام تسمح هلم بالتواصل مع اآلخرين.

ت

نسبة االتفاق

الفقرات

اتفق بشدة

5

اتفق

4

حمايد

3

ال اتفق

2

ال اتفق بشدة

1

1
يوجد لدى العاملني يف الرشكة وعي ومعرفة كافية عن 

ماهية شبكات التواصل االجتامعي. 

2
 يوجد للرشكة حساب رسمي عىل الفيس بوك 

وانستغرام.  

3
تعتمد الرشكة وبشكل كبري يف تسويق خدماهتا عىل 

شبكات التواصل االجتامعي. 

4
متتلك الرشكة عدد كبري من األصدقاء واملتابعني حلساهبا 

يف الفيس بوك وانستغرام. 

5

تسعى الرشكة وبشكل دوري إلقامة دورات وندوات 

تثقيفية عن كيفية إنشاء حساب عىل شبكات التواصل 

االجتامعي للعاملني لدهيا. 

6

يوجد لدى الرشكة عاملني تكون مهامهم النرش عرب 

شبكات التواصل االجتامعي للخدمات املقدمة من قبلها 

ومواعيد الرحالت وأماكن انطالقهم. 

7
يتم حتديث املوقع الرسمي للرشكة بشكل دوري ملواكبة 

التطورات والتقنيات احلديثة يف هذا املجال. 

8
متتلك الرشكة تطبيق خاص يمكن للزبون من خالله 

التعرف عىل أهم اخلدمات املقدمة من قبلها. 
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المحور الثالث: 

ت�شويق المنتج ال�شياحي

املستهلك  إىل  املنتج  من  تدفقه  عند  السياحي  املنتج  وإرشاد  لتوجيه  الالزمة  التجارية  املامرسات  جمموعة   
)السائح(.

ت
نسبة االتفاق

الفقرات

اتفق بشدة

5

اتفق

4

حمايد

3

ال اتفق

2

ال اتفق بشدة

1

9

استخدام شبكات التواصل االجتامعي يف تسويق املنتج 

السياحي ساهم يف حتسني العملية الرتوجيية للخدمات 

املقدمة من قبل الرشكة. 

10
استخدام شبكات التواصل االجتامعي ساهم يف زيادة عدد 

الزبائن املتعاملني مع الرشكة.  

11
تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي 

أدى إىل زيادة األرباح يف الرشكة بشكل كبري. 

12
تسويق املنتجات السياحية عرب شبكات التواصل االجتامعي 

أدى إىل ختفيض كلف التسويق بشكل ملحوظ.  

13
تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي 

سهل عملية االتصال بني الزبون والرشكة. 

14

تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي 

ساعد الرشكة يف بناء عالمة جتارية رصينة خاصة هبا مما 

اكسبها ميزة تنافسية. 

15
حققت الرشكة انتشارًا دوليًا من خالل استخدامها شبكات 

التواصل االجتامعي يف تسويق منتجاهتا. 

16

تسويق املنتج السياحي عرب شبكات التواصل االجتامعي 

عمل عىل تقليل الوقت الالزم لتعريف الزبون باخلدمات 

والربامج السياحية املقدمة من قبل الرشكة.
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