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بالء

رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد )2689( ل�سنة 2014م







الإهداء

اىل من َقّدَم نف�شه ُقربانًا على م�شرح ال�شرف والإباء.

اىل الذي انقذ �شرح جمد الن�شان من الهاوية.

اىل مثل ال�شباب العليا احُل�شني بن علي )عليهما ال�شالم( �شيد 

�شباب اهل اجلنة.

اأُهدي كتابي هذا....

حممد ح�شن الكليدار اآل طعمة
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املقدمة

وفن  وأدب  علم  من  املعرفة  رضوب  بشتى  حافل  جميد،  تاريخ  كربالء  ملدينة 
حمط  كانت  فقد  العريقة،  واألصالة  النّي  بالفكر  يتسم  مما  ذلك  اىل  وما  وسياسة، 
أنجبت رعياًل من  السنني اخلوايل، حيث  العلامء، ودار هجرة األدباء، عرب  رحال 
ذراري األدب الساطعة من ذوي الفهم الثاقب، والذكاء املتقد، واحلرص الشديد 
العراق  يف  ال  املجتمع،  ثقة  عىل  وآثارهم  أعامهلم  حازت  وقد  وأهله،  العلم  عىل 

فحسب، بل ويف الوطن العريب املسلم -أمجع- .

كام مّرت عليها أحداث ووقائع تصّور مرحلة مهمة من تارخينا؛ فقد رفع رجاهلا 
العثامين والربيطاين،  العهدين:  الظلم واالستعامر، يف  الكفاح ضد  راية  األشاوس 
وسّجلوا صفحات ناصعة يف تاريخ العرب واملسلمني، وغنّي عن البيان، أن هذه 
املوضوعات التي أقدمها للقارئ ما هي إال نزٌر يسي من تاريخ هذه املدينة املقدسة؛ 
ووصف  الكاتبون  كتب  مهام  واالستقصاء  التتبع  اىل  بحاجة  األمر  يزال  ال  إذ 

الواصفون. 

لقد أقدمُت عىل إصدار اجلزء اخلامس من هذا الكتاب بعد أن لقيْت أجزاؤه 
األربعة ما تستحق من الشيوع والذيوع.

والعرشين،  عرش،  التاسع  القرنني:  يف  كربالء  بأحداث  فصول  الكتاب  ويف 
كتبتها بدافع من شعوري الوطني والقومي، بعد بحث دقيق ومتحيص طويل.
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وكنت قد نـرشت بعضها يف املجالت والصحف كالعرفان اللبنانية، والكتاب 
العراقية، واملجتمع، والعدل، وغيها؛ فآثرت نرشها، بعد مجعها، لئاّل يسدل الزمن 

عليها ستار النسيان.

 وبعد: 

فإين إذ أقدم هذا الكتاب اىل كل قارئ عريب هيمه االرتباط برتاثه وحضارته، 
أن  وقبل  القبول.  موقع  األمة  أبناء  من  املنصفني  لدى  ويقع  ينال رضاه  أن  راجيًا 
أنتهي من هذه املقدمة، أود أن أسجل شكري وثنائي ملن كان له الفضل الكبي يف 

ظهور هذا اجلزء من الكتاب عىل الوجه الذي تراه. 

أخص بالذكر منهم: أبناء عمومتي: البحاثة األستاذ عادل عبد الصالح الكليدار 
نبأ  الدكتورة  وابنتي  طعمة،  آل  هادي  سلامن  السيد  األديب  والشاعر  طعمة،  آل 

الكليدار )أم عيل( التي كتبت بعض مسوداته. 

إنه  العاملني.  بعمل  ينفعنا  أن  منه  سائاًل  الصالح،  العمل  اىل  مجيعًا  اهلل  وفقنا 
املوفق اهلادي اىل سواء السبيل.   

                                         

حممد حسن الكليدار آل طعمة 

 كربالء )1994م(
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كربالء يف عهد مدحت باشا 

زار الوايل مدحت باشا كربالء سنة )1286هـ(، فأوالها اهتاممه الزائد، ومكث 
فيها زهاء ستة أيام، وأول عمل قام به هو عزل مترصفها إسامعيل باشا، الذي كان 

سيئ اإلدارة، باإلضافة اىل بعض املوظفني املرتشني، وقدمهم مجيعًا إىل املحاكمة.

فأمر  الزيارات،  مواسم  يف  تزدحم  كانت  التي  املدينة  وحتسني  بتوسيع  بدأ  ثم 
الرشيدية  هنر  حوض  عىل  الواقعة  الزراعية  األرايض  وقّسم  جديدة،  حملة  بتشييد 

بقصد حتسني مناخ البلدة. 

تباع  أن  عىل  للمدينة؛  جديدة  خارطة  بوضع  املهندسني  أمر  ذلك  أثر  وعىل 
العرصات والقطع الزراعية إىل األهايل لكل من أراد أن يشيد دارًا أو حانوتًا، أو 
يقوم بتشجي وزراعة تلك األرايض املهملة، وخصص املبالغ التي تستحصل من 
املحلة  هذه  وُعرفت  والضيقة،  املتعرجة  كربالء  طرق  لتنظيم  القطع  مبيعات  ريع 

آنذاك –باجلديدة– وهي اليوم تدعى بمحلة العباسية)1(.

غي أن هذا املرشوع اجلبار مل ينجز يف حينه ألسباب عديدة، منها: 

اواًل: عدم استمرار والية مدحت باشا عىل العراق – حيث عزل.

خلفًا  باشا  مدحت  عّينه  الذي   – باشا  قدري  حافظ   – املترصف  نقل  ثانيًا: 
للمترصف السابق، بعد تعيينه بفرتّة وجيزة.

]1[  العزاوي، تاريخ العراق ببني احتاللني)بغداد، 1955(:ج7: ص172. 
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ثالثًا: إختاذ احلكومة العثامنية قرارًا عىل عهد والية الوايل حممد رؤف باختصار 
التشكيالت اإلدارية يف العراق، وشملت هذه اإلجراءات إلغاء لواء كربالء وجعله 
قضاء ملحقًا بلواء بغداد، غي أن هذا القرار مل يستمر طوياًل، حيث عاد العثامنيون 

اىل تشكيالهتم القديمة؛ فجعلوا مدينة كربالء مركزًا للواء كربالء.

)1293هـــ(  سنة  أواخــر  كربالء  للواء  كمترصف  باشا،  مظهر  عنّي  وعندما 
وضعها  قد  كان  التي  التصاميم  تلك  إخراج  عاتقه  عىل  أخذ  )1873م(،  املوافق 

املصلح الكبي مدحت باشا. 

قد  كان  النارصية،  ملدينة  املخطط  تيل،  جون  املسيو  البلجيكي  املهندس  أن  إذ 
خطط طرق العباسية يف كربالء سنة )1286هـ( املوافق )1869م(، فأمر بثلم سور 
املدينة من اجلهة اجلنوبية عند الفسحة الواقعة أمام ساحة اإلمام عيل حاليًا؛ أي 

أمام فسحة )البلوش( قدياًم.

شوارع  فيها  جعل  ثم  اجلنوب؛  اىل  متجهة  عريضة  واسعة  جادة  أمامها  وفتح 
عريضة متقاطعة متجهة اىل اجلنوب الرشقي واجلنوب الغريب من املدينة. 

ثم قام بتأسيس العباسية الشـرقية والغربية؛ وعند ذلك أصبحت مدينة كربالء 
مكّونة من بلدتني: إحدامها قديمة اىل الشامل وحييط هبا سور من الـرشق والغرب 
الفسيحة  األبنية  ذات  اجلديدة  البلدة  حيث  اجلنوب  جهة  من  ومفتوحة  والشامل 
والشوارع املتقاطعة احلديثة ثم أخذت كربالء يف التوسع والعمران حتى أصبحت 

عىل ما هي عليه يف الوقت احلارض. 
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ناصر الدين شاه يف كربالء 

الثامن والعرشون من شعبان )1287هـ(، املوافق )1871م(،  يف يوم االثنني 
وصل العراق نارص الدين شاه، لزيارة العتبات املقدسة؛ واستقبله يف خانقني الوايل 

مدحت باشا وكامل باشا )1(.
له  منزالً  حاليًا(  الطب  )مدينة  النجيبية  حديقة  من  اختذ  بغداد  وروده  وعند 
للعراق قرابة ثالثة أشهر، زار خالهلا الصحايب سلامن  ولعسكره، ودامت زيارته 
الفاريس، والعتبات املقدسة يف الكاظمية وكربالء والنجف وسامراء بصحبة الوايل 

مدحت باشا )2(.

ويف طريقه اىل كربالء نزل نارص الدين شاه يف املسيب حيث استقبله فيها مجاعة 
من علامء ووجهاء كربالء للرتحيب به، ويف ليلة اخلميس السابع من شهر الصيام 
عند  فنزل  كربالء؛  مدينة  الغروب(  وصل)قبيل  أصيلها  يف  اليوم  ذلك  وشمس 
باب  منطقة قرب  ونزل يف  انرصف  ثم   ،اإلمام احلسني مرقد  الصحن، وزار 
العلم  بأهل  واالجتامع  الزيارة  بني  قضاها  املدينة  يف  أيام  مخسة  وأمـىض  النجف، 

والعلامء.

اهلدايا  بعض  إليه  معه  محل  كام  الشاه،  الستقبال  العزيز،  عبد  العثامين  السلطان  قبل  من  خصيصًا  املوفد    .1
النفيسة. 

2.  املرعيش،حممد حسني بن السيد حممد عيل، الزوائد  واملوائد: خمطوط للسيد حممد حسني بن السيد حممد عيل 
املرعيش، وتوجد نسخته اليوم لدى حفيده العالمة السيد عبد الرضا املرعيش يف كربالء 
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ثم مـىض اىل النجف األرشف يوم الثالثاء الثاين عرش من شهر الصيام، ووردها 
اخلميس الرابع عرش منه، حيث زار مرقد اإلمام عيل بن أيب طالب، واجتمع 
بعلامء النجف ووجهائها، ثم كّر راجعًا اىل كربالء يف التاسع عرش من شهر الصيام 

ووردها يف العرشين منه. 

ويف الثالث والعرشين من رمضان قفل راجعًا اىل بغداد، وبقي فيها ردحًا من 
الزمن تـرشف خالهلا بزيارة اإلمامني الكاظمني. ومنها قصد )رّس من رأى( 
عن طريق هنر دجلة، وبقي هناك يومني قفل بعدمها راجعًا اىل بغداد، ومنها قصد 

طهران. 

وضعه  بالفارسية،  نارصي(  نامهء  )سفر  كتاب  يف  الرحلة  هذه  تفصيل  جاء 
هذا  يف  املفيدة  التارخيية  املعلومات  بعض  ولورود  الشاه.  لسان  عىل  امللك  معتمد 

السفر عن كربالء آثرنا ترمجة القسم املتعلق ببحثنا هذا..

رمضان  شهر  أوائــل  يف  كربالء  وحشمه  أتباعه  مع  الشاه  )ورد  قال:  حيث 
)1287هـ(، ومكث فيها زهاء عرشين يومًا، وكان مشي الدولة ومدحت باشا و 

كامل باشا باستقباله ومصاحبته(.

حفاوة  من  يلقاه  كان  وما  كربالء،  اىل  بغداد  من  الشاه  رحلة  وصف  وبعد 
وعناية، وذكر ما صادفه يف طريقه من املناظر اخلالبة املزدانة بالنخيل واألشجار، 
ذكر زيارته اىل كربالء، فقال: )بدأ الشاه زيارته اىل كربالء ليلة اخلميس السابع من 
ووايل   ،  - خارجيته  -وزير  السلطنة   حسام  يرافقه  الغروب،  قرب  الصيام  شهر 
– مدحت باشا - ، وعندما وصل املسيب يوم األربعاء استقبلته وفود من  بغداد 
رجال الدين ووجهاء كربالء، وكان عىل رأس املستقبلني العالمة احلاج ميزا عيل 
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نقي الطباطبائي النجفي)1(، واملغفور له الشيخ زين العابدين بن مسلم الكربالئي 
العباسية  الروضة  سادن  بمعيتهم  وكان  الدين.  رجال  من  وآخرون  احلائري)2( 

املقدسة السيد حسني آل ضياء الدين.

ثم التحق بالركب الزعيم الكشفي السيد أمحد بن السيد كاظم الرشتي. 

السفر  عىل  عازمًا  كان  الذي  باشا،  رؤف  املسيب  يف  الشاه  استقبل  املساء  ويف 
اىل استانبول عن طريق هنر الفرات، بوساطة زورق بخاري ) املسيب – عانه، دير 

الزور، ومنه اىل حلب برًا – ثم اىل استانبول(. 

1.   هو العامل املتتبع السيد عيل نقي بن حممد تقي الطباطبائي النجفي ) قدس رسمها (، حفيد العالمة السيد 
حممد مهدي بحر العلوم. كان كثي الرتدد عىل كربالء ويقيم يف دار زوجته فاطمة بيگم بنت السيد حممد 
باقر الطباطبائي. وكان يلقب باملصلح الكبي، إذ وفق يف إمخاد الفتنة التي كانت تثار يف النجف بني الشمرت 
والزگرت. بينام كان يقيم صالة اجلامعة يف الصحن احلسيني املقدس اغتيل بيد الشيخ عبد اهلل )من أعوان 
وفاته  وكانت  األرشف.  النجف  يف  ودفن   ) سابقًا  احليدرية  الروضة  سدنة  أحد  يوسف،  مال   آل  أرسة 

)1294هـ( يف شهر رمضان املبارك. 

كربالء  قصد  املازنداراين.  احلائري  الكربالئي  مسلم  بن  العابدين  زين  الشيخ  الفقيه  الرباين  العامل  هو    .2
الرتشاف العلم من مناهله العذبة سنة )1250هـ(. تويف يف السادس عرش من ذي القعدة سنة )1309هـ(، 

ودفن يف كربالء؛ خلف عددًا من األوالد: 
أوال: الشيخ عيل املشهور بشيخ العراقني، املتوىف سنة )1345هـ( يف كربالء. وكان يمتلك مكتبة قيمة تعترب من 

أمهات املكتبات العلمية التي يشار إليها بالبنان، وفيها الكثي من الكتب اخلطية النفيسة والنادرة. 
ثانيًا: الشيخ حممد حسني، وكان من رجال العلم والفضل. تويف يف كربالء يف شهر شوال سنة )1339هـ(، 
ودفن عند أبيه يف الصحن احلسيني املقدس. له مواقف مرشفة يف واقعة محزة بيك، وبعض املساعي احلميدة 
أثر  يزال  والعلوم. وال  واإلدارة واألدب  السياسة  لرجال  منتدى  العامر  ديوانه  العراقية. وكان  الثورة  يف 
من ذريته يف كربالء. وأعقب كاًل من األستاذين اجلليلني: الشيخ حممد باقر والشيخ أمحد املشهور بسبط 
الشيخ، والذي كان ديوانه الواقع يف زقاق قرب الزينبية جممعًا لألدباء والفقهاء، حيث تعقد فيه الندوات 
العلمية واألدبية. وعقبه يف ستة أوالد أكربهم: األستاذ احلقوقي البارع صدر الدين، الذي اشرتك يف ثورة 

العرشين، وكان أحد األعضاء الذين انتخبوا عن كربالء ملفاوضة اجلانب الربيطاين.  
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ثم قصد الشاه زيارة مرقدي ولدي مسلم بن عقيل بن أيب طالب يف ضواحي 
املسيب، وأمر باجراء بعض الرتميامت الرضورية هلام. 

ثم كّر راجعًا، ممتطيًا صهوة جواده. ويف منتصف الطريق التقى بمضارب عشائر 
ر القاطنني بقضاء املسيب، فأنعم عليهم ببعض اهلدايا. ويف صباح يوم األربعاء  شمَّ
السادس من رمضان، توجه الشاه اىل كربالء، وترك املسّيب التي تبعد مخسة فراسخ 

عنها. 

ويف الطريق زار مرقد عون بن عبد اهلل بن السيد مرعي احلسني. ثم عكف عىل 
طريق السابلة اىل جهة اليمني، وأخذ الطريق املحاذي لنهر احلسينية، إذ كان هذا 
الطريق هو الطريق الرئيس الذي اختاره مدحت باشا، وقام بتعبيده هلذا الغرض من 
قبل.  وبعد مسي نصف ساعة وصل موكب الشاه اىل القنطرة املعروفة بـ )القنطرة 

البيضاء(، والتي ما تزال ماثلة للعيان حتى وقتنا احلارض.

وبعد ربع ساعة من عبور القنطرة وصل املوكب اىل سور املدينة، الذي يصفه 
الشيواين،  الرسدار حسني خان  باآلجر واجلص؛ وقد شيده  )مبني  بقوله:  الشاه 

حاكم إيروان، ومايزال متينًا مستحكاًم حمّصنًا حتصينًا منيعًا )3((.

3.  ورد يف جمموعة احلاج الشيخ حممد عيل اهلر املتوىف سنة )1229هـ( يف وصف السور الذي كان مرشفًا عىل 
إيوانًا، وحيتوي عىل 8 غرف كبية، يسع  السور 12 ذراعًا وحيتوي عىل 1450  ارتفاع  )يبلغ  بنائه قوله: 
كل منها 150 شخصًا. وحيتوي أيضًا عىل 195 مرزيبًا و 10 آالف ثقبًا وستة أبواب، أوهلا باب الطاق، 
 وسميت بذلك لقرهبا من املخيم، فباب 

 
وسميت بذلك لوجود طاق صغي عند مدخلها. وثم باب املخيم،

النجف التي ترشف عىل طريق كربالء – النجف. فباب اخلان، وسميت كذلك ألن حارسها خان واجبه يف 
إحدى الليايل وسمح الألعراب بالدخول اىل املدينة. فباب العلوة التي تقع عىل دكة عالية عليها غرفة  تتسع 
ملائتي شخص. والباب السادس هو باب السالملة، سميت بذلك ألن حراسه ينتمون اىل عشية السالملة، 

وقد أكمل بناء السور يف )1220هـ(. كانت معامل هذا السور باقية حتى سنة )1340هـ(.
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ويف عرضه ووصفه ملدينة كربالء، بيد الشاه تعجبه من ضيق أزقة املدينة وشكل 
بيوهتا املتالصقة ذات املساحة القليلة وطرقها املعوجة.

احلسينية   الروضة   سادن  استقباله  يف  كان  الرشيف  احلرم  اىل  وصوله  وعند 
املقدسة احلاج مرزا حسن كمونة)1(. 

وبعد أداء مراسيم الزيارة توجه الشاه اىل الروضة العباسية املـرشفة، وكان يف 
استقباله سادن الروضة العباسية  السيد حسني آل ضياء الدين ومجوع اخلدم. وعند 

دخوله الروضة أبدى مالحظاته لسائر مرافقيه.

وذكر يف كتابه أن القاشاين البديع الذي رصت به قبة الروضة الـرشيفة هو  من 
منشآت أمني الدولة، حممد حسني خان العاّلف)2( وبعد أداء مراسيم الزيارة رجع 

]1[ جاء يف املذكرات نفس هذه االشارة، ووصف مستقبله بانه: ذو حلية بيضاء كثة وذو وجه مجيل، ولكن 
ترمجة  شاه  الدين  نارص  مشاهدات  يف  العراق  الدين،  نارص  شاه  ينظر:  والرتع.   باالحجار  ميلء  الطريق 

وتعليق حممد الشيخ هادي، مؤسسة افاق للدراسات و االبحاث العراقية،ط1)2011م(:ص1054.

املشهور  األصفهاين  رحيم  حممد  بن  عيل  حممد  احلاج  بن  العاّلف  خان  حسني  حممد  احلاج  املرحوم  هو    .2
بالصدر  األعظم، رئيس وزراء إيران سنة )1231هـ(. له خدمات جليلة يف العراق، كبنائه سور النجف، 
وتشييده قبة سيدنا العباس. سكن ولده أمني الدولة  عبد اهلل خان النجف. وعرفت ذريته فيام بعد بآل 
صدري. وال يزال منهم عقب يف النجف وكربالء. هاجر منهم اىل كربالء احلاج أسد خان املشهور بنظام 
العلامء، وصاهر القبيلة العربية ) آل حافظ (، التي هلا اليد الطوىل يف إرجاعه من املنفى عندما حاول مساعدة 
 القاشاين املعّرق، وحاولوا رسقة بعض أنواع هذا القاشاين 

 
املهندسني الفرنسيني، الذين أردوا معرفة صنع

الذي يعود اىل العهد الصفوي من أحد اجلوامع يف وادي السالم بالنجف. 
يرتاده  كان  ديوان  وله  العلامء،  بمجيد  املشهور  خان،  جميد  االول:  اخلمسة:  أوالده  نجم  ملع  بعده  ومن 
الوجوه واألدباء، والثاين: محيد خان الذي توىل قائمقامية النجف، ومترصفية كربالء أيام اإلحتالل الربيطاين، 
وملا كانت هلذه األرسة صالت قربى مع آغا خان الثالث، زعيم اإلسامعيلية، فرشحوا أغا خان ليتوىل عرش 
العراق،  نالت هذه األرسة حظوة كبية عند السلطات الربيطانية، ولذلك مل يؤدِّ محيد خان طيلة أحد عرش 
شهرًا، التي أصبح خالهلا مترصفًا للواء كربالء، أي عمل خيي أو وطني، وجّل ما قام به مساعدة السلطات= 
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موكبه عن طريق سوق بني احلرمني وذهب اىل مقره خارج البلدة، الذي كان يقع 
بالقرب من باب النجف حيث كانت السلطة املحلية هّيأت حمالًّ خاّصًا يقيم فيه مع 
مرافقيه وحاشيته وذلك لضيق املدينة، وبات ليلة يف خمّيمه. ويف يوم اجلمعة تناول 
وأدى   ،احلسني اإلمام  مرقد  اىل  توجه  الغروب  وعند  مقّره؛  يف  الغداء  طعام 

فريضة الصالة ومراسيم الزيارة عند الرأس الرشيف.

وهنا يصف الشاه كيف وجد الروضة احلسينية املقدسة، فقال: )كانت الروضة 
املباركة مزدمحة بالزائرين(. بحيث أنه مل يستطيع الوصول اىل الرضيح الرشيف، بل 

اكتفى بالطواف حوله. 

ثم قصد زيارة حبيب بن مظاهر األسدي)1(، وعندها الحظ أن معظم اجلدران 
وسقف الروضة بحاجة ماسة للتعمي. فرصد هلذه التعميات التي أمر هبا مندوبه 
وقرأ  الشاه،  زيارة  قبل  تويف  قد  كان  الذي  الطهراين،  احلسني  عبد  الشيخ  العالمة 
عىل قربه الفاحتة، ثم جتول يف أطراف الصحن، فقصد مقربة ميزا موسى الوزير، 

= املحتلة يف تسليم الوطنيني األحرار للربيطانيني، والسعي العتقاهلم، ُعنّي محيد خان عضوًا يف جملس النواب 
العراقي، وتويف دون عقب. 

أما الرابع: فهو عزيز خان الذي ترك العراق وسكن اهلند. 

واخلامس: هو املرحوم مصطفى خان، الذي تقّلد عضوية جملس اإلدارة ورئاسة غرفة الزراعة،  وله بعض املآثر 
اخليية، هو وكيل آغا خان يف العراق. نرش مذكراته يف كتاب أسامه )سية آل أسد خان(، وأهدانا نسخة منه، مشكورًا. 
والعقب منه يف أوالده األربعة: كامل وطالب وفاضل وعبد األمي، وهم جتار كبار،  تويف مصطفى خان يف التسعينِات 
بعد األلف والثالثامئة للهجرة، ومن أرسة آل صدري الذي آثروا االستيطان يف كربالء: احلاج عيل آغا بن نظام الدولة، 
الذي أورد يف حقه الشيخ جعفر حمبوبة يف كتابه )مايض النجف وحارضه( ما نصه: كان عيل آغا رجاًل حازمًا من أهل 
احلل والعقد، باإلضافة اىل عمله وفضله. وكان يمتلك مكتبة ّقيمة قّدر ثمنها آنذاك بعرشة آالف باوند، والعقب منه يف 
كربالء املرحوم الشيخ آغا عبد اهلل، والد املحامي األستاذ حسن عبد اهلل. والثاين من ولد آغا عيل يف كربالء: هو الشيخ 

حسني، والد األستاذ الدكتور صالح، وأخيه جالل.  

]1[  شاه نارص الدين، العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه: ص157-159، حيث نجد تفصيالت اخرى.
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الكيشوانية  طريق  عن  ثانية  الرشيف  احلرم  دخل  ثم  اليوم.  السالم  باب  ممر  أي 
الغربية، وتوجه نحو املذبح، الذي يصفه بقوله:  )إنه حجرة صغية مزّينة باملرايا 
والفسيفساء املقرنص، ويف طرفه اجلنويب صندوق فيض يعلو األرض بمقدار نصف 
الذي يرمز اىل مقتل سيد الشهداء(، ثم خرج من احلرم  ذراع، وهو املوضع 

وقصد سقاخانة السنية، التي شيدهتا زوجة السلطان العثامين حممود خان.

وقد أنشد الشعراء العثامنيني يف تاريخ تشييدها قصيدة مطلعها: 

بزم عامل نام سلطان             ايتدي باق اجرا سبيل

م ثانية، من قبل والدة السلطان عبد املجيد خان العثامين  ولكن هذا السبيل قد ُرمِّ
يف عام )1282هـ(؛ وكان الشاعر العريب الشيخ عباس القصاب الكربالئي)1( قد 

أنشد هبذه املناسبة البيت التايل مسرتساًل تاريخ هذه التعميات.

1. هو الشيخ عباس القصاب احلائري، أحد شعراء كربالء الذين طوى الدهر ذكرهم، ولفه ضباب النسيان 
يف القرن الثالث عرش اهلجري. مل نقف عىل أحواله ومالمح من تاريخ حياته. وجل ما وقفنا عليه هو بعض 
آثاره الشعرية التي قاهلا يف مناسبات مهمة. ومما يشهد عىل سمو مكانته األدبية أنه واكب أحداث كربالء 
يف واقعة )املناخور(، وأشاد بموقف قائد مجوع املحاربني السادن السيد حممد عيل )أبو ردن(، ويروى عن 
بعض املعمرين أنه أنشد هذا البيت املذكور، وهو مشغول يف بيع اللحم يف حانوته الواقع يف سوق العطارين 

بمحلة )اجلاجني( لدى سامعه خرب بتجديد بناء هذه السقاية. 
وقد هتدمت هذه السقاية اليوم بسبب توسيع الصحن.

اللبيب  الشاعر  ذكره  وقد  فيها.  ويسهم  األدبية  الرشتي  آل  منتديات  يرتاد  عباس  الشيخ  املرتجم  وكان 
السيد حممد رشدي زاده يف جمموعته، وأثبت له بعض القصائد التي قاهلا يف مناسبات خمتلفة مع شعراء عرصه 
من رواد املنتدى. قيل إن الشاعر ينتسب اىل بني متيم، وبنو متيم قبيلة عربية تسكن بضواحي كربالء منذ أكثر 
من أربعة قرون وجلهم يمتهنون الزراعة، وال يزال يف ضواحي كربالء باسمهم قرب القنطرة البيضاء، ومن 
رؤسائهم: كاظم احلسني، وحسني بن علوان. ومنهم اليوم: احلاج محيد بن كاظم بن عيل الشاطي، وممن ينتمي 

اىل بني متيم يف كربالء الدكتور حممد جواد دعبل بن رضا بن مهدي بن أمحد، األديب املعروف. 
قبيلة  اىل  اجلزارة، وتنتسب  تتعاطى مهنة  التي  اخُلّري، وهي إحدى األرس  آل  اىل أرسة  ينتسب  إنه  وقيل 

خفاجة. وهلم زقاق يعرف باسمهم يف حملة باب السالملة.
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أما البيت الذي أنشده فهو:

سلسبيـــل قـد أتى تارخيــه            إشـرِب املــاَء والَتنْــَس احُلَسْي   
                                                                         )1282هـ(

خدم  السقاية  )هلذه  فيقول:  السقاية،  هذه  عن  حديثه  يف  الشاه  يسرتسل  ثم 
–بدل املاء-  املاء املحىّل بالسكر املّطيب بامء الورد فيه لياًل وهنارًا  يقومون بإسقاء 

عىل حساب والدة السلطان العثامين خصوصًا أيام الزيارات(.

بقوله:  فيصفها  اخلزان،  من  بالقرب  الواقعة  البكتاشية  التكية  نحو  توجه  ثم 
)هي عبارة عن حجرة كبية ونظيفة، يؤمها مجاعة من الدراويش، يتقدم رئيسهم 
املعروف بـ)الددة(، وهم يدعون أن سلسلتهم وطريقتهم تتصل بالصحايب سلامن 
الفاريس. وملا سألتهم عن عقيدهتم أجابوين بكالم مل أفهمه، ولكن الذي أعرفه أهنا 

ال ختتلف عن عقائد سائر الصوفية(.

زيارة مرقد  الشاه عىل  السبت عزم  اىل خميمه، ويف صباح  الشاه  وبعدها رجع 
احلر بن يزيد الرياحي، الواقع خارج كربالء، ويصف رحلته بقوله: )خرجت 
من كربالء وبرفقتي مجيع باشوات بغداد، ووزير اخلارجية حسام السلطنة ومعتمد 

امللك وناظر اخلزينة اخلاصة(.

ويف أثناء الطريق شاهد الشاه رسبًا من الطيور، فهّزه الشوق للصيد. وبعد مسي 
نصف ساعة وصل املوكب مرقد احلر الشهيد، وهنا يصف الشاه –حسب عادته– 
 ،احلر مرقد  حارته  يتوسط  الشكل،  مربع  بسور  حماط  )إنه  فيقول:  املسجد، 

وتعلوه قبة خرضاء مصنوعة من اآلجر واجلص(. 
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مراسيم  أداء  وبعد  الزيارة.  له  وقرأ  املرقد،  متويل  استقبله  النعال  خملع  وعند 
الزيارة تفقد أحوال املسجد والقرب، فإذا به خربة، فخصص املال الالزم لتعميه، 
وأنعم عىل املتويل باهلدايا واخللع، ثم يقول: )خرجنا من املسجد وسلكنا طريقًا غي 
الذي قدمنا منه بمحاذاة هنر الرشدية. وبعد مسية قليلة شاهد األمي بعض النساء 
العربيات، وهن من سكان تلك املنطقة يزاولن مع أزواجهن الزراعة والفالحة، 
من  بيشء  النساء  بمعية  كانوا  الذين  األطفال  عىل  أنعم  أن  بعد  األمي،  فسأهلن 
احللوى، عن اسم قبيلتهم؛ فاذا هبم من عرب الزگاريط)1(، فدهش إذ إنه مل يسمع 

هذه الكلمة من قبل. 

وبعدها سار املوكب يف وسط جنائن تظللها أشجار النخيل الكثيفة، وال حظنا 
انتشار الزگاريط حول النهر. وقد يبلغ عددهم مخسامئة بيت، ولربام تعود خطورة 
هذا الطريق النتشارهم فيه، ولذلك خصص الكربالئيون يومًا يف األسبوع لزيارة 
الزگاريط.  هلم  يتعرض  ال  لكي  مجاعي،  بشكل  خيرجون  وهم   ،احلر مرقد 
وبام أن هذه األرايض الشاسعة املمتدة عىل جانبي حوض هذا النهر تكاد ختلو من 
البساتني، وهي غي مغروسة، تشبه احلامد، فإن الوايل مدحت باشا أخربه بأنه أمر 

ببيع قطع منها ألهل البلد بقيمة زهيدة ليقوموا بغرسها بالنخيل واألشجار. 

1.  الزگاريط: قبيلة عربية ينتمون اىل شّمر، سكنوا كربالء يف منتصف القرن الثالث عرش اهلجري، بعد معارك 
جرت بينهم وبني اجلشعم، الذين كانوا يسكنون هنر احلسينية، وبعد جالء اجلشعم سكن الزگاريط حملهم 
وجرت بينهم وبني بني عمومتهم املسعود مشاحنات بسبب اغتيال رئيس املسعود الشيخ فرحان بن حسني 
بن رشيد. وملا شب ولده صليبي أخذ بثأر أبيه منهم، فاغتال مشايخ الزگاريط وأجالهم عن حوض هنر 

احلسينية. وعند ذلك احتل املسعود حوض هنر احلسينية.
    أما الزگاريط فهم اليوم يسكنون البادية القريبة من كربالء، وهم بدو رحل يمتهنون رعي االبل، ويكثرون 
الرتدد اىل كربالء بقصد االكتيال، وهم ينقسمون اىل أربعة أفخاذ: املغرة، املّجلة، الرشيفات، التامئم، أما 
رئيسهم: فهو الشيخ برع الصخيل، وقد تويف عام )1972م(، توىل الرئاسة من بعده الشيخ عبد العزيز بن 

برع الصخيل.
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ثّمنت  املايض قد  العام  القطع يف  بيعت من هذه  التي  بلغني أن األرايض  وقد 
الدولة،  بام يقارب اخلمسني ألف تومان؛ وهذا يفـرس االزدياد املستمر يف ميزانية 
ويف وصف هذا الطريق، يقول الشاه: )كلام اقرتبنا من املدينة ورسنا يف هذا الطريق 
متاسك أوله بآخره؛ وهذه البساتني تزيد كربالء روعة وابتهاجًا، وتتكاثر البساتني 
والعنب  والتني  كالرمان  الفواكه  النهر حيث أشجار  املمتدة عىل ضفتي  واحلقول 

وغيها. 

ثم دخلنا بوابة كربالء من طرف مرقد احلر وقصدنا الروضة احلسينية املقدسة 
حيث أدينا فريضتي املغرب والعشاء. ثم طلب اخلطيب من السيد حممد كاظم)1( 
أن يتلو مرثية احلسني داخل احلرم، ثم قصدت املخيم(. ويف صباح يوم األحد 
أمثال  واملجتهدين،  السامحة  أصحاب  من  بعض  الستقبال  موعد  عىل  الشاه  كان 
العالمة السيد ميزا عىل النقي الطباطبائي وحجتي اإلسالم الشيخ زين العابدين 
واحلاج ميزا ايب القاسم بن السيد حممد املجاهد والسيد حممد تقي الشهرستاين)2( 

بعد  كالمه  استهل  طعمة  آل  درويش  بن  حسني  بن  كاظم  حممد  السيد  اخلطيب  أن  به  يوثق  من  يل  روٰی   .1
البسملة واحلمد بالعبارات التالية:

)سيدي وموالي أبا عبد اهلل احلسني إن كنت يوم عاشوراء تنادي: هل من نارصنا؟ فلقد جاءك النارص 
اليوم مقّباًل عتبتك الطاهرة، خادمك األمني. هذا هو النارص( وقصد به الشاه.

   فضج احلرم بالبكاء والعويل، وبكى الشاه واألمراء والوزراء املرافقون له، فاستحسن الشاه هذا االستهالل 
من اخلطيب، فأنعم عليه باخللع واهلدايا. لذلك أصبح خطيب آل طعمة علاًم بني خطباء كربالء يشار إليه 
بالبنان ذكر ترمجته الشيخ حيدر املرجاين يف كتابه )خطباء املنرب احلسيني: ج5(، والعقب من اخلطيب السيد 
العباسية، وكان خطيبًا فاضاًل؛  الروضة  الذي توىل سدانه  السيد حممد مهدي  حممد كاظم يف ولدين مها: 
والسيد حممد حسن، خطيب املنرب احلسيني، ورئيس خدم الروضة احلسينية، وسنأيت عىل ذكرمها يف فصول 

قادمة إن شاء اهلل.  

2.  هو العالمة ميزا حممد تقي املرعيش احلسيني املشهور بالشهرستاين، املتوىف يف كربالء عام )1309هـ(، ابن 
حممد حسني بن حممد عيل، الذي اقرتن بكريمة العالمة السيد حممد مهدي الكبي الشهرستاين، فغلب = 
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بمي  املشهور  مصطفى  السيد  العالمة  وفضيلة  احلائري،  حسني  ميزا  والشيخ 
الشاه  استقبلهم  وقد  األردكــاين،  والعالمة   العابدين  زين  والشيخ  جميدي)1( 

سكن من عائلة املرعيش كربالء 
 
= عىل املرتجم لقب الشهرستاين، بن السيد حممد إسامعيل. وهو أول من

يف أواخر القرن الثالث عرش اهلجري، ابن حممد باقر بن حممد بن تقي بن حممد جعفر بن عطاء اهلل بن حممد 
مهدي بن األمي تاج الدين حسني بن األمي نظام الدين عيل بن األمي عبد اهلل بن الرشيف املطاع بن األمي 
حممد خان ابن السلطان عبد الكريم خان، ملك طربستان، بن عبد اهلل خان املرعيش ابن عبد الكريم خان 
بن حممد خان بن مرتىض عيل، وايل مازندران، بن عيل خان بن كامل الدين صادق ابن الفقيه الكبي قوام 
الدين بن الرشيف كامل الدين صادق، نقيب األرشاف، بن عبد اهلل بن حممد أيب هاشم النسابة بن حسني بن 

.عيل املرعيش الكبي ابن اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني
والعقب من املرتجم يف كربالء كل من: العالمة السيد عيل، وامليزا هادي وعيل األصفر وحممد صالح، 
وكلهم كانوا رجال علم وتقوى. ومنهم اليوم خطيب املنرب السيد أمحد بن ميزا هادي، وكذلك الفقيه السيد 
أمحد بن عيل األصغر، والسيد عباس، والسيد كاظم أوالد السيد حممد صالح، وأخيًا بزغ وملع نجم املحقق 
العالمة  ابن  )1315هـ(  عام  واملتوىف  )1253هـ(  عام  املولود  املرعيش،  حسني  حممد  السيد  املرحوم  الرباين 

السيد حممد عيل بن السيد حممد حسني بن حممد عيل بن حممد إسامعيل. 
جاءت ترمجته يف كتاب )تلخيص اخلرب، للسيد أمحد صالح آل طعمة(. 

ثورة  يف  بارزًا  دورًا  لعب  الذي  عيل،  ميزا  احلاج  اجلليل  العامل  وهم:  األربعة،  أوالده  يف  العقب  وكان 
األخي  حاول  مهام  كوكس(،  )بريس  العام  الربيطاين  السيايس  احلاكم  مقابلة  وشمم  بإباء  ورفض  العرشين، 
جاهدًا االتصال به، وأحفاده كل من: ميزا جعفر ومرتىض وزين العابدين، وكلهم من رجال العلم. ومنهم 
السيد صادق، والسيد حممد حسني اخلطيب والسيد ميزا، أوالد السيد مرتىض بن السيد حممد حسني الكبي، 

املذكور آنفًا.   

1.   هو العالمة احلاج السيد مصطفى بن حسني بن حممد بن عيل بن سميع بن السيد عبد املجيد بن السيد عيل 
خان، صاحب السالفة واملشهور بالسيد مي جميدي، بن مهدي بن عيل بن حممد أمني بن حممد هادي بن 
جمد الدين بن األمي السيد عيل خان املذكور بن أمحد بن حممد املعصوم بن أمحد بن إبراهيم بن سالم اهلل بن 
مسعود بن حممد بن منصور بن حممد بن إبراهيم بن حممد بن اسحق بن عيل ابن فخر الدين عرب شاه بن 
عز الدين أيب املكارم بن ظهي الدين بن احلسن بن احلسني بن عيل بن زيد األعظم بن عيل بن حممد بن عيل 
بن  جعفر بن أمحد بن جعفر الشاعر بن حممد بن حممد شقيق حسني ذي الدمعة بن زيد الشهيد بن اإلمام 
القرآنية  اآليات  ويفرس  احلسينية  املنابر  أعواد  يرتقي  له  املرتجم  كان   ،احلسني بن  عيل  العابدين  زين 
بأسلوب بديع، حتى ُعدَّ من مشاهي أهل العلم، نبغ من هذا البيت يف كربالء حفيده السيد حسن بن  =                   
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بحضور مشي الدولة حممد حسني خان وفضيلة املجتهد السيد صادق الطباطائي. 
ومن ثم استقبل جالل شاه، نجل آغا خان املحاليت)1(، زعيم الفرقة اآلغاخانية. 

زين يف كربالء، له ديوان شعر أكثره  يعترب من خطباء املنرب احلسيني املربَّ
 
= عيل   بن مصطفى املذكور، وكان

يف مدح أهل البيت.  هم: السيد حممد عيل، خطيب املنرب احلسيني، ووالد األستاذ صادق وصالح؛ 
والسيد مهدي، وهو خطيب املنرب أيضًا، ووالد كل من عيل ومرتىض ومصطفى وحممود وأمحد وجعفر؛ 

والسيد حممد حسن أبو حسن، األديب الظريف. له متجر عند مدخل سوق بني احلرمني.

1.  هو جالل شاه بن حسن عيل شاه  املعروف باسم خليل اهلل كهكي واملشهور بآغا خان األول،  الذي هو 
من ساللة قاسم شاه بن شمس الدين حممد بن ركن الدين خورشاه، آخر أئمة النزاريه املنتمني اىل نزار بن 
معز بن اسامعيل ايب طاهر بن حممد بن عبد اهلل املستنرص با هلل الفاطمي، الذي ادعى املهدوية يف القاهرة عام 
)420هـ(، ورسعان ما تكونت الفرقة اإلسامعيلية النزارية عىل يد حسن الصباح عام )518هـ(، ثم  أيب 
احلسن سنان بن سليامن بن حممد املعروف بالشيخ اجلليل عام )590هـ( يف قلعة املوت )القرامطة(، نّصب 
جالل شاه من قبل أخيه الكبي عيل شاه، امللقب باآلغا خان الثاين، وصيًا عىل ابن أخيه حممد شاه األغا 
خان الثالث؛ ولقب بجهانگي شاه، تويف يف اهلند، ونقل رفاته اىل كربالء عام )1312هـ(، ودفن يف مقربة 
تقع عند مدخل باب القبلة عىل يمني الداخل للروضة احلسينية الرشيفة. وكذلك دفن شقيقه األصغر يف 

هذه املقربة، املدعو موسى خان. 
ولكن رفات جهانگي شاه جوبه بفتور ووجوم من قبل رجال الدين واألهايل الذين عارضوا بشدة دفنه 
يف كربالء لقاء عقيدته الفاسدة. غي أن آل أسد خان بمساعدة القنصلية الربيطانية  بذلوا املستحيل وغرروا 
بعض البسطاء السذج من األهايل لإلحتفاء بجنازته لقاء دفع مبلغ روبية هندية لكل من خيرج لتشييع اجلنازة. 
ومما جيدر التنوية إليه هو:  أن الفرقة اآلغاخانية سبق لعلامء اإلمامية أن افتوا بتكفيهم وإخراجهم من حظية 
اإلسالم، ومل يسمح ألتباعهم بالتقرب والدخول اىل املشاهد املقدسة، ولكن بعد أن اجتاحت كربالء موجة 
من النعرات العنرصية واستغالل بعض العنارص الغريبة للظروف، عند ذلك سعت لدى القنصلية الربيطانية 
ملفاحتة السلطان عبد احلميد العثامين السامح للفرقة اآلغاخانية، اخلوجة، أتباع الشاه خليل اهلل كهكي، حاكم 
آل  تقدمت أرسة  الربيطانيني، ويف كربالء  اهلند، وأصبحوا من رعايا  اىل  مقتله  بعد  املهاجرة  السابق،  كرمان 
للسامح هلم  الكربالئي  العابدين  بن مسلم  الشيخ زين  الكبي  املجتهد  صدري )أسد خان( بوساطات لدى 
بزيارة املشاهد املقدسة، سيام بعد أن تزوج عيل شاه كريمة عيل حممد خان آل صدري، والتي كانت يوم ذلك 
نزيلة النجف األرشف واملعروفة بالسيدة شمس امللوك، شقيقة أسد خان، وقد تلقبت بـ)يب يب خانم(، وهي 
املقدسة شأهنم يف ذلك شأن  املشاهد  وزيارة  مدينة كربالء  اىل  بالدخول  الثالث، فسمح هلم  آغا خان  والدة 
 = الذي  الفاطمي،  املنترص  بن  املستعيل  قبل  املتشكلة يف مرص من  الفرقة  )البهرة(، وهي  اإلسامعيلية  الفرقة 
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وبعد ذلك خرج لزيارة الروضتني املقدستني؛ ألداء مراسيم الزيارة قّدم سادن 
يقال،  الشاه مصحفًا كرياًم صغي احلجم،  وهو كام  اىل  املقدسة  الروضة احلسينية 

.بخط اإلمام عيل بن احلسني

للكليدار  أعدته  ثم  الكريمة،  اآليات  بعض  فيه  وقرأت  )فقّبلته  الشاه:  يقول 
ليحفظه يف اخلزانة(.

األمي حممد عيل  قد خطه  قرآن كريم كبي كان  نظري  )لفت  الشاه:  يقول  ثم 
أيامه، وهو خمطوط  أواخر  لقرب احلسني يف  كان جماورًا  عندما  الدولة  افتخار 
بخط بديع عىل ورق ترمة قلَّ ما يوجد له نظي، ثم طلبت من اخلطيب السيد حممد 
كاظم آل طعمة أن يسمعني بعض املراثي احلسينية)1(. ثم قبلت احلجر املوضوع يف 
املحل املعروف بنخلة مريم، وهو عبارة عن صخرة مدورة الشكل يميل لوهنا اىل 
السواد مع إمحرار قاٍن. ويقال يف تاريخ هذا احلجر أنه جاء به بعض الزوار القادمني 
عامًا،  عرش  مخسة  قبل   ،احلسني اإلمام  لزيارة  خراسان  مرو  من  القوافل  مع 

بالبهرة، نسبة اىل داعيتها األكرب سلطان هبرا، وأحيانًا  اهلند ودعيت  اىل  انتقلت  ثم  أيضًا،  املهدوية  ادعى    =
 ،يعرفون باسم الفرقة اإلسامعيلية املباركية، نسبة اىل مبارك، وهو موىل إسامعيل بن اإلمام جعفر الصادق
وهؤالء يعتقدون بإمامة إسامعيل، وهم اليوم أتباع السلطان السيد برهان الدين بن طاهر سيف الدين بن حممد 
برهان الدين بن عبد القادر نجد الدين، الذين مل يكن يسمح هلم أيضًا بالدخول اىل املشاهد املقدسة حتى عام 
)1275هـ( عندما سمح هلم العالمة الشيخ زين العابدين بالدخول  اىل العتبات املقدسة، بعد اجلهود التي بذهلا 
السيد يوسف بن سليامن بن مصطفى آل طعمة املتوىف عام )1288هـ( لدى وايل بغداد للسامح هلم )البهرة( 
بالدخول اىل املشاهد املرشفة وزيارهتا أسوة هلم  بالفرقة اآلغاخانية، حيث كان املدى الذي يصلون إليه هو 
مقام اإلمام جعفر الصادق يف أرايض اجلعفريات، يف طريق العربات القديمة املؤدي اىل كربالء عرب قنطرة 
احلديبية الواقعة عىل هنر احلسينية وهلذه الفرقة املباركة رباط فخم، ومقربة خاصة ال تزال حتى اليوم يف بستان 
يقع اىل جوار مقام املحدث ابن احلمزة، وآخر يف وادي الصفاء، وسبق أن ذكرنا مرباهتم يف اجلزء الثاين من 

كتابنا.     

]1[ ورد هذا الوصف ايضا يف مذكرات الشاه نارص الدين؛ العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه: ص160.
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ووضع يف هذا املحل()1(، وللعامة خاصة عقائد خمصوصة هبذا احلجر يتربكون به 
ويقبلونه وينذرون له النذور)2( .

نارص  مشاهدات  يف  العراق  الدين؛  نارص  الشاه  مذكرات  يف  ايضا  احلجارة  هذه  اىل  االشــارة  جاءت    ]1[
الدين:ص160. 

2. يؤخذ من أوثق املصادر أن السالطني اجلالئريني الذين قاموا بتشييد العامرة السابعة للروضة احلسينية عام 
)744هـ(، املاثلة للعيان اليوم، كتبوا عىل واجهة ركيزة القبة الواقعة يف اجلهة اجلنوبية الغربية مما ييل الرأس 
الرشيف، داخل الروضة، تاريخ تشييد هذه البناية، كام يشي اىل ذلك العالمة السيد عبد احلسني  الكليدار 
احلسينية حاليُا،  الروضة  السيد عادل، سادن  األستاذ  الذي حققه ونقحه حفيده  النبالء(،  )بغية  كتابه  يف 

بقولة: 
)جاء يف كشكول حممد بن زوين السليامين أن حممد عيل القره قوينلو أزال تاريخ السلطان أويس اجلالئري، 
تزيينات   بإجراء  قيامه  الروضة احلسينية عند  بنخلة مريم، داخل  املعروفة  الركيزة  مثبتًا عىل جدار  الذي كان 
داخل الروضة. غي أن هذه الدعامة قد تصدعت من جراء التخريب الذي قام به الوهابيون أثناء إغارهتم عىل 
كربالء األمر الذي دعا العالمة السيد حممد مهدي الشهرستاين اىل القيام بتجديد وترميم هذه الركيزة، ضمن 
اإلصالحات والتوسيعات التي أجراها داخل الروضة، وشّيد بمحلها حمرابًأ، وكتب نجله يف عام )1225هـ( 

الدعاء الذي كان مثبتًا عىل واجهة هذا املحراب: 
)اهلم إن هذا مشهٌد ال يرجو من فاتته فيه رمحتك أن يناهلا يف غيه...(، ثم وضع يف وسط هذا املحراب 

حجرًا أسودًا عىل شكل دائري، يبلغ قطره 40سم.   
املؤرخون يف 

 
وأخيًا ُرصعت جدران هذا املحراب بالرخام األبيض الناصع عام )1343هـ (؛ واختلف

تعليل كيفية احلصول عىل هذا احلجر،  وعىل واضعه، وكيف سمي هذا املحراب بنخلة مريم. 
قال الساموي: نذهب اىل القول بأن هذا احلجر األسود قد عثر عليه يف احلفريات التي جرت داخل الروضة، 

بخالف ما قاله الشاه.
 ولكن ساكني كربالء يميلون اىل االعتقاد بأن رأس احلسني قد ُحزَّ عىل هذه الصخرة. ويقال أن املسيح 
بن مريم قد ولد عليها. وهلذا سمي هذا املحراب بنخلة مريم، إستنادًا اىل الروايات الواردة عن األئمة 
األطهار، وأورد الشيخ عبد اهلل املرندي يف كتابه )دالئل الدين(، وهو أحد أعالم القرن الثاين عرش، وقال:
من حديث منسوب اىل املعصومني بأن هناك صخرة وجدت عىل مقربة من قرب احلسني، أمجع ساكنو 
هذا املقام عىل أن رأس احلسني  حز عىل هذه الصخرة، والتي قيل بأن املسيح بن مريم قد ولد عليها؛ 
املجليس،  تقي  حممد  بن  باقر  حممد  العالمة  يرويه  احلديث  هذا  ومثل  مريم،  بنخلة  املقام  هذا  سمي  ولذلك 
املتوىف عام )1111هـ( يف كتابه القّيم ) بحار األنوار (  املجلد 13، يف  باب غيبة اإلمام املهدي، وذلك= 
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اىل  متوجهًا  خرجت  الـرشيف  احلــرم  يف  الــطــواف  )بعد  الــشــاه:  يقول  ثم 
من  واملجتهدين  العلامء  أرواح  عىل  الفاحتة  فقرأت  املقدسة،  العباسية  الروضة 
أمثال العالمة الشيخ حممد حسني الطالقاين، ثم وقفت يف منتصف الطريق وسط 
سوق بني احلرمني لقراءة الفاحتة عىل أرواح رجال الدين الذين يرقدون يف مقابر 
عيل  السيد  بن  مهدي  حممد  والسيد  الدربندي)1(  أمثال  السوق،  هذا  جنبات  عىل 

=استنادًا اىل مايرويه املفضل بن عمر عن اإلمام الصادق؛ )واملفضل بن عمر اجلعفي من رجال اإلمامية 
املفيد يف )اإلرشاد(، وروى الكيش أحاديث يف مدحه، وذكره شيخنا حممد بن  الصادقني، وقد وثقه شيخنا 
يعقوب الكليني يف )روضة الكايف( يف حديث يفيض اىل مدحه والثناء عليه وقبول رواياته، كام وثقه ومدحه 
القاسم اخلوائي دام ظله يف كتابه )معجم رجال احلديث: ج18:ص 343(؛ قال املفضل:  ابو  السيد  اإلمام 
سألت الصادق أين تكون دار اإلمام املهدي – قائم آل حممد-؟ قال: دار ملكه الكوفة، وتكون الكوفة 
للمؤمنني،  ومقامًا  معقاًل  كربالء  اهلل  ولينرصن  كربالء،  قصور  قصورها  وجياور  54مياًل،  مساحتها  يومئٍذ 
سبحانه  اهلل  أعطاه  إالّ  دعوة  من  هبا  ودعا  مؤمن  وقف  لو  ما  الربكات  من  فيها  شأن،  من  شأن  هلا  وليكونّن 
  وقال: )يامفضل أخربين أيب عن جدي رسول اهلل وتعاىل، ثم يقول املفضل: هنا تنفس اإلمام الصادق
أن بقاع األرض تفاخر، فافتخرت الكعبة البيت احلرام عىل بقعة كربالء، فأوحى اهلل تعاىل إليها أن اسكتي وال 
تفتخري عىل كربالء، فاهنا البقعة املباركة التي نودي موسى فيها، وأهنا الربوة والصخرة التي آوت إليها مريم 
املسيح، وأهنا الدالية التي غسل  فيها رأس احلسني، وقبلها غسلت مريم عيسى بعد والدهتا، واهنا 

كربالء خي بقعة عرج رسول اهلل  منها، وليكونن ملجيئنا خي اىل ظهور قائمنا(. 
وأخيًا أزيل هذا املحراب ورفع احلجر األسود، ولوحة الدعاء، وقد أزيلت معامل هذا املحراب بعد رفع 

العرشة للدعامة التي ترتكز عليها القبة، وذلك عام )1367هـ(.                      

1.  هو املرحوم مال آغا بن عابدين بن رمضان زاهد الشيواين املشهور بالدربندي، تلميذ رشيف العلامء. قال 
يف حقه السيد حممد مهدي الكاظمي يف كتابه )أحسن الوديعة( نقاًل عن السيد حممد هاشم   اخلونساري: 
العبادة يف مقتل  الشهادة أسامه )إكسي  إنه ألف كتابًا يف أرسار  الدربندي غي فاضل وغي عامل حيث  إن 
احلسني ضمنه الكثي من الغث والسمني. وقد تواترت األخبار فيه بأنه أول من ابتدع شج الرؤوس يف 
كربالء يف يوم عاشوراء، إذ كان يرتقي املنرب أثناء العزاء، وتتبدل حالته فيمي بنفسه من أعىل املنرب، وينتزع 
العاممة عن رأسه ويلطم وجهه ويشج رأسه ويبكي بكاءًا مّرًا، ثم جيوب الشوارع واألسواق ما بني احلرمني 
فيتبعه الناس ويقّلدونه، وملا ُسِئل عن عمله هذا أجاب: أال ملثل هذا فليعمل العاملون املؤمنون ملا جرى 

لإلمام املنحور، وليبِك الباكون دمًا. =
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صاحب الرياض، والعالمة الشيخ حممد حسني صاحب الفصول(. يقول الشاه: 
ثم قصدت زيارة الروضة العباسية، وبعد أداء مراسيم الزيارة طلبت من السادن 
التي ال  الثمينة  اهلدايا  الكثي من  فيها  العباسية، فوجدت  الروضة  مشاهدة خزانة 
نذورهم  يقدمون  حيث  وامللوك،  األمراء  قبل  من  مهداة  وكلها  حتـىص،  وال  تعد 
خزانة  يف  شاهدته  ما  ألن  احلسينية،  للروضة  يقدمون  مما  أكثر  العباسية  للروضة 
املطمعة  والنياشني  املرصعة  والتيجان  واملرجان  اللؤلؤ  كستائر  احلسينية  الروضة 
باألحجار الكريمة واألسلحة املزخرفة بالعد والثريات واملشابك  الذهبية والفضية 
ملا  بالنسبة  قليلة  تبدو  التي  املختلفة  الثمينة  النفائس  اىل ذلك من  والنحاسية، وما 

 = وكان يقول عن مرشوعية عمله هذا: 
إيـن كــــار كـــار عشــق اســت              دخــلــــي بـديــــــن نــــدارد

وترمجته: إن هذا العمل من أعامل العشق وليس له بالدين أية عالقة !!!
الشاه  وابتدعها  الصفويني،  أيام  انتـرشت  العادة  إن هذه  الفارسية:  املصادر  قالت  الرأس  تاريخ شج  ويف 
عباس الصفوي، وذلك عام )1032هـ( عندما قدم مجاعة من اإليرانيني  املقيمني يف إسطنبول شكوى اىل الشاه 
الكفن  فيها  يرتدون  تظاهرية  بمسية  القيام  املشتكني  اىل  الشاه  فأوعز ممثل  العثامنيني.  تعسف  الصفوي ضد 
وحيملون امُلدى ) السيوف ( هتديدًا للعثامنيني يف حالة ممانعتهم ملطاليب اإليرانيني، فيقومون بشج رؤوسهم 
احتجاجًا عىل العثامنيني، وكان القنصل اإليراين يقصد هبذه العملية إجياد نوع من االضطرابات وبث البلبلة  
 وأهل  البيت  البكتاشية يف حب أهل  العثامنيني  الفرقة واالنقسام بني رعايا  وعدم االستقرار بل وزرع 

التسنن، وقاموا هبذه املسية يف يوم عاشوراء من تلك السنة. 
أيام  وتقول تلك املصادر: إن عادة شج الرؤوس يف يوم عاشوراء من كل عام مل تنتقل اىل كربالء إالّ يف 
الدربندي، الذي كان يقوم بذلك أثناء مواجيده الالواعية لفرط حبه لإلمام احلسني وهلذا  السبب كان 
حيمل بلطة يف طيات جبته. قال األستاذ السيد صالح الشهرستاين يف كتابه املوسوم بـ )تاريخ النياحة عىل اإلمام 
الشهيد احلسني بن عيل( املجلد الثاين، ص 94، نقاًل عن كتاب )الشيعة والتشيع( للسيد أمحد الكـرسوي 
ص 87 ما نصه: )ثم ملا أقام الصفويون يف ايران مشاعر املناحة بني اإليرانيني، فأقبل العامة عليها إقباالً عامًا 
وكربت وظهرت فيها أعامل رضب اجلسد بالسالسل وشج الرأس وإقفال البدن وغي ذلك مما ال حاجة اىل 
عّدها(. هذا مع العلم يكاد علامء اإلمامية جيمعون عىل حتريم عادة شج الرؤوس، وتويف الدربندي يف طهران، 

ونقل رفاته اىل كربالء، ودفن فيها عام )1286هـ(. 
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شاهدته يف الروضة العباسية. ثم فتح السيد السادن باب الـرضيح، فتقدمت وأنا 
ماش عىل ركبتي منحني الظهر والرأس ينتابني شعور من الرهبة واجلالل واخلوف 
حتى أخذت جوانبي ترتعش، فدخلت الـرضيح زحفًا، وقّبلت القرب ثم خرجت 
من احلرم ووقفت أمام البهو الكبي للروضة العباسية)1(. وصّور املصّور تصويرًا 
تذكاريًا هلذه الزيارة املباركة)2( وعند ذلك اخربين االمي تيمور ان الروضه العباسية 
 العباس سيدنا  قرب  اىل  ويؤدي  بالروضه  حييط  بديع  اريض  نفق  عىل  مشيدة 
ويمكن الولوج اىل النفق االريض من الباب الذي يقع يف زاوية الرواق اجلنويب من 
جهة الغرب؛ ولكن الكليدار اخربين ان املمر املوصل اىل القرب الرشيف ضيق جدًا 

]1[ للوقوف عىل هذه املعلومات، يالحظ شاه نارص الدين: العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه:ص161.

وذلك 
 
الشاه، بمعية  أول مصور فوتوغرايف يصل كربالء يف عام )1287هـ(  أن هذا  بالذكر  2.  من اجلدير 

جمموعته اخلطية التي 
 
لتصوير العتبات املقدسة حسبام ينقله الشاعر السيد حممد بن حسن رشدي زاده يف

ضمنها أقوال الشعراء املعارصين له من مدح ورثاء يف حق الزعيم الكشفي السيد أمحد بن السيد كاظم 
الرشتي.  

وإليك نص ما ذكره يف خصوص التصوير الفوتوغرايف، حيث قال: )دخل كربالء ألول مرة رجل طباع 
من أهايل إيران، جليل القدر والشأن، حرفته الطباعة، وهي أعجب صناعة، قد اختذ هلا أدوات وآالت تبهرك، 
فإذا وضعها قبالة اإلنسان انطبع فيها شكله بتاممه، إالّ حركة اللسان. وقد جاء به الشاه لكي يستطيع تصوير 
أمحد  السيد  سيدي  صورة  يطبع  أن  الطباع  هذا  فأراد  بزيارهتا.  ويترّشف  برؤيتها  ليترّبك  املنورة  احلرضات 
املناسبة قال عىل سبيل  الشيخ فلّيح احلسون هلذه  الرشدي فتعرّس ذلك عليه بسبب هيأته ووقاره، وقد نظم 

اإلرجتال مع ضيق املجال، فصيدة هبذا املآل: 
ــاال    ـــ ـــ ــورة ومج ــــ ــــ ــا أمحـــــــد اخلـــلـــــــق صـ ـــ ـــ ــاع ــب وط  ً ــــــرة  ــــ ــيـ وسـ ــواالً  ــ ـــ ــ ـــ ــ ون

ــوع  ــب ــط ــى املـــــكـــــارم  م ــ ــبـــع ع ــك طـ ــ ــع مــــن ســـــــواك انــطــبــاعــال ــبـ ــدا طـ ــ ــ غ

طـبـــاع كــــــــل  اتــعــبــــــــــــــت  ــا فــلــهـــــــــــذا  ـــ ـــ ــاع ــب ــط ــــــب  ال ــــ ــعـ وحمـــــــــــــــيـــاك أتـ

ــاعــة يــومـــــــــــًا  ـــ ــطــب ــارح ال ـــ ـــ ـــ ــا ب ـــ ــم م االطــبــاعــــــــاثـ والزم  ــًا  ـــ ـــ ــم ــي ــق ــت ــس م

ـــــي    تــرانـــ أن  اىل  ــذا  ـــ ـــ هــكـــ ــزل  ــ ي ــم  ـــ ــال ـــ ـــ ــاع ــب ــط ــا أهبـــــــــــر ال ــ ــبـــع م ــك طـ ــ ل

أحــــــــاط    قــد  ــورة  ـــ ـــ ص مــنــك  ــاطبعـــت  ــاع ـــ ـــ ــب االط هبـــــــا  ــا  ــه ــع ــب ط عـــــــن  اهلل 
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يصعب الدخول اليه، ولكني أحلحت عليه ملشاهدة هذا النفق مهام تكن هناك من 
صعوبات، ففتح الكليدار باب النفق ودخلنا مجيعًا يتقدمنا حسام السلطنة وخلفه 
وبقي  تبعتهم  ثم  تيمور،  فاألمي  الكليدار  وتبعهم  عيل،  حممد  امللك  معتمد  سار 

املرافقون مرابطني فوق سطح الرواق وداخله وعىل باب النفق. 

إن  الــربودة،  شديد  رسداب  اىل  يوصل  ضّيقًا  ممرًا  شاهدت  الشاه:  ويضيف 
السالمل التي توصلك اىل قاع النفق موحشة قامتة، رغم أن كل واحد منا محل بيده 
بناء مضلع  به  فإذا  املطهر،  القرب  اىل  وبعد جهد جهيد وصلنا  شمعة لالستضاءة. 
دائري الشكل، يعلو أرضية الـرسداب نحو ذراعني والقرب يتوسطها؛ فقبلت القرب 
الـرشيفة،  الرتبة  هبذه  ليحتفظ  الدولة  معتمد  اىل  ناولتها  ترابه  من  قبضة  وأخذت 
فوضعها يف منديل من حرير.  ثم خرجنا وعدت اىل مقري، فاستقبلت هناك احلاج 
جاءا  اهلند،  يف  املشهورين  بمباي  جتار  من  ومها  احلسن،  ابا  واحلاج  غازي  هاشم 
بمعية جالل شاه ابن آغا خان املحاليت؛ فتحدثت معهام حول بناء القبة والروضة 
احلسينية، وبعد خروج الضيوف ذهبت اىل دار االسرتاحة، ويف صباح يوم اإلثنني  
احلادي عرش من رمضان  خرجت قاصدًا زيارة احلسني، ويف احلرم طلبت من 

 .السيد حممد كاظم آل طعمة اخلطيب أن يقرأ مرثية احلسني

ثم تقدم الكليدار وفتح يل باب الـرضيح، فدخلت وأنا راكع فانتابتني رعشة 
)تربة  القرب  تربة  قلياًل من  املكان، وأخذت  خوف ورهبة من جالل وقدسية هذا 
الشفاء( وخرجت من الـرضيح، وأهداين الكليدار عباءة بيضاء مزركشة، فأعجبت 

هبا)1(. 

]1[  تتطابق هذه املعلومات مع ما جاء يف كتاب شيخ نارص الدين: العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه: 
ص162.
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ثم بادرت اىل التطواف يف فناء الصحن، وكان مدحت  باشا وسائر الباشوات 
العثامنيني حارضين؛ فقدم مدحت باشا حاكم احللة حممد باشا بابان، الذي وصل 
توًا من احللة للزيارة وللسالم عيّل، ثم استقبلت احلاج ميزا جواد شقيق املجتهد 

األكرب النجفي؛ ثم عدت اىل دار االسرتاحة.

ويف صباح يوم الثالثاء )الثاين عرش من رمضان( عزم الشاه عىل زيارة النجف 
األرشف؛ ورافقه يف هذه الزيارة مجيع الباشوات العثامنيني، وسلك املوكب الطريق 
املمتد عىل هنر اهلندية حتى خان النخيلة، ثم انحرف املوكب نحو اليمني وسلك 

طريق خان احلامد الصحراوي. 

طريق  عن  كربالء  اىل  عاد  وبعدها  أيام،  أربعة  زهاء  النجف  يف  الشاه  مكث 
وعند  رمضان،  شهر  من  العرشين  األربعاء   يوم  بتاريخ  رجوعه  وكان  الكفل، 
الغروب توجه لزيارة الروضة احلسينية املقدسة بعد أن أوعز اىل تغيي مقره القريب 

من باب النجف. 

ويف الروضة احلسينية اجتمع باحلاج رضا قليخان شقيق رئيس أركان اجليش 
اإليراين، والذي كان ذاهبًا اىل احلج عن طريق كربالء، وبعد أداء مراسيم الزيارة 

عاد اىل حمل إقامته، وكان عازمًا عىل املكوث يف كربالء ثالثة أيام أخرى.

اهلند، وشقيقه حممد  أمراء  أحد  زاهدى شاه،  الشاه  استقبل  اخلميس  يوم  ويف 
نجف ميزا، وبعد تبادل اهلدايا بينهام، رافقه األمي اهلندي اىل الروضة العباسية، 
اىل  ينظر  قلنسوة عالية وجلبابًا فضفاضًا. فكان كل من  األمي معتمرًا  وكان هذا 
هيأته، وبخاصة حليته الكثة الطويلة، تنتابه حالة الضحك واالستغراب من ذلك 

املنظر الغريب.   
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اللوايت  األميات  عائلته من  أفراد  لزيارة بعض  يوم اجلمعة ذهب  ويف صباح 
كن يقمن يف كربالء، وقبيل الظهر عاد اىل خميمه)1(. ويف صباح السبت هنض مبكرًا 
األردكاين،  حسني  مال  املجتهد  مالقاة  طلب  ثم  املقدسة،  املشاهد  زيارة  وقصد 

وتذاكر معه بشأن ما جيب توزيعه عىل الفقراء من العلويني القاطنني يف كربالء.

اهلند،  أمراء  مقابر  قصد  ثم  الطهراين،  احلسني  عبد  الشيخ  مقربة  اىل  توجه  ثم 
وقرأ الفاحتة عىل أرواحهم، ثم قصد مقربة آغا حممد صالح، وقرب عيسى خان اعتامد 

الدولة.

ثم ترك الروضة احلسينية وقصد الروضة العباسية؛ وبعد أداء مراسيم الزيارة 
– وصالة اجلامعة خلف املجتهد الكبي السيد آغا حسن بن السيد حممد املجاهد 
داخل احلرم– عاد اىل خميمه، وكان بانتظاره كل من الشيخ عبد املحسن بن هذال 
شيخ مشايخ العنزة، والشيخ جلوب رئيس عشية الفتله. وبعد خروجهم استقبل 

التاجر املعروف احلاج حممد صادق)2(. 

1.  قال مؤلف كتاب )تلخيص اخلرب يف تاريخ القرن الرابع عرش(: كانت تقيم يف كربالء أميات قاجاريات 
هن شقيقات األمي عيل شاه بن فتح عيل شاه، وكانت إحداهن زوجة احلاج مهدي كمونة، كليدار الروضة 
الروضة  كليدار  ثابت  آل  سعيد  السيد  زوجة  كانت  والثانية  كمونة،  حمسن  احلاج  له  فولدت  احلسينية، 

العباسية، فولدت له السيد حسني املشهور بـ)نائب التولية(. 

2.  هو احلاج حممد صادق األصبهاين الذي أنشأ األطراف األربعة لصحن الروضة العباسية عام )1304هـ(، 
وزين قبة الروضة العباسية بالقاشاين عام  )1305هـ(، ودفن يف حجرة عىل يسار الداخل من باب قبلة 

الروضة العباسية، وقد وجد يف مقربته صخرة كتب عليها ما مضمونه: 
)إنه قام بفرش صحن احلرم احلسيني بالرخام وزين جدرانه بالقاشاين وشيد احلجرات الواقعة يف الروضة 
مسجد  بتعمي  قام  وكذلك  العباسية،  الروضة  صحن  لتوسيع  وعامرات  دور  عدة  ابتاع  وكذلك  العباسية، 

الكوفة والسهلة يف النجف، كام قام بتعمي عدة قناطر ومعابر يف كربالء(.   
تويف يف السابع والعرشين من مُجادٰى الثانية عام )1405هـ( رمحه اهلل برمحته الواسعة وأغدق عليه شآبيب 

رمحته ورضوانه جزاء ما كسبت يداه من خي، واهلل ال يضيع أجر من احسن عمال.
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الشاه  ترك  املبارك  رمضان(  من  والعرشين  )الرابع  األحد  يوم  صبيحة  ويف 
كربالء اىل بغداد عن طريق املسيب. 

والبد أن نشي اىل أن الوايل مدحت باشا استغل فرصة وجود الشاه يف كربالء 
لفتح باب املفاوضات معه يف املسائل التي كانت معلقة بني احلكومتني، واملسائل 

التي نوقشت بني الطرفني هي)1(: 

اواًل: لقد كانت النقود اإليرانية غي مثبتة عند سعر معنّي، وهي تتداول بصورة 
متغية، تارة ترتفع اىل مخسة قروش وأخرى هتبط اىل ثالثة قروش تركية، فطلب 
القران  سعر  بتحديد  وأمر  كام  معني،  حد  عند  العملة  تثبيت  باشا  مدحت  الوايل 

اإليراين بسعر ثالثة قروش تركية. 

ثانيًا: لقد كان الدفن يف العتبات املقدسة يـرض بالصحة العامة من جراء التعفن 
فاتفق  املـرشفة؛  املشاهد  يف  لدفنها  إيران  من  املنقولة  الطرية  اجلثث  ينتاب  الذي 
الطرفان عىل أن يدفن اإليراين موتاه يف بلده ملدة سنة بشكل أمانة وبعد مرور هذه 
املدة ينقل الرفاة اىل املشاهد املـرشفة لغرض الدفن، وذلك بناء عىل موافقة رجال 
حسني  حممد  الشيخ  اإلسالم  حجة  مقدمتهم  يف  وكان  األعالم،  والعلامء  الدين 

.)2(األردكاين

]1[  لقد وردت تفاصيل املفاوضات بني الطرفني العثامين وااليراين يف: ديلك قايا، كربالء يف االرشيف العثامين 
2008م(:  بــيوت،ط1،)1428هـــ-  للموسوعات،  العربية  الدار  وثائقية)1840-1876م(،  دراسة 

ص328-322.

2.  هو املحقق الفاضل الشيخ حممد حسني األردكاين  الذي مأل األقطار يف حينه صيته، وحرض بحثه العلامء 
والطلبة من األقطار اإلسالمية، وذلك لعلو درجته ومكانته العلمية كام أن الشاه أمر والته بإنقاذ أوامره 
وأحكامه. تويف سنة )1305هـ(، والعقب منه يف ولده األرشد الذي ورث مسجد أبيه وحمرابه، واليزال 

هذا املسجد يعرف بمسجد األدركاين يف كربالء.
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ثالثًا: كنز النجف أو خزانة الروضة احليدرية، كانت اخلزانة قد دفنت يف أرض 
النجف منذ عام )1244هـ(  عندما أعاد داود باشا خزانة النجف اىل أرض الغري 
بعد أن نقلها اىل الكاظمية الوايل العثامين بسبب غارات الوهابيني، وخشية أن حيل 

هبا ما حل بكربالء)1(. 

وقد قدرت قيمة املجوهرات آنذاك بـ )30 ألف( لية ذهبًا تقريبًا، فاقرتح مدحت 
باشا عىل ضيفه الشاه أن يستخدم ريع مبيع هذه املجوهرات لصالح احلجاج، بأن 
واملستشفيات  املالجئ  إلنشاء  وكذلك  والنجف،  إيران  بني  حديديًا  خطًا  يمد 

واخلانات عىل طول طريق احلجاج القاصدين اىل حج بيت اهلل احلرام. 

لكن الشاه مل يوافق عىل هذا االقرتاح، وأرص هو ووزراؤه عىل أن يبقٰى الكنز يف 
خزانة الروضة احليدرية، وأن خيتم باب هذه اخلزانة)2(.

رابعًا: طلب الشاه من الوايل أن تـرضب سكة يف كربالء ألجل التربك مقدار ألف 
تومان، وألف قران، فأجابه مدحت باشا: إين سوف أعرض ذلك عىل السلطان. 
فجاء األمر عىل أن تـرضب يف كربالء العملة اإليرانية بمقدار ألف تومان وألف 

قران، حسب مقرتح الشاه. 

فنقش بصفحة التومان العبارة التالية: 

)در كربالي معاّل رضب شد(، أي رضبت السكة يف كربالء  املقدسة. 

]1[  كان الغرض من فتح اخلزانه هو تسجيل حمتوياهتا ومهرها بمهر احلكومتني اإليرانية والعثامنية لكي    ال 
تتعرض للرسقة والعبث.  ينظر: العراق يف مشاهدات نارص الدين شاه: ص174.

]2[ العزاوي، تاريخ العراق بني احتاللني: ج7: ص 244-245؛ نوار عبد العزيز، تاريخ العراق  احلديث، 
من هناية حكم داود باشا اىل هناية حكم مدحت باشا، القاهرة)1968م(: ص 438-437.
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العزيز خان؛ وذلك حسب  عبد  السلطان  اسم  نقش  األخرى  الصفحة  وعىل 
مقرتح مدحت باشا. 

وُأِخذ بعضها  تومان،  ألف  بمقدار  الصورة  اإليرانية عىل هذه  العملة  ت  َفُسكَّ
ألجل التربك اىل إيران.  

* * *   
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اهداء مقاطعة الرزازة ملشيخة العنزة 

تويف ساجر الرفدي عام )1288هـ(، فاختارت احلكومة الشيخ عبد املحسن 
اهلذال أميًا عىل عشية العنزة، وأهدته مقاطعة الرزازة من ملحقات لواء كربالء. 

وكانت وارداهتا تبلغ آنذاك ستة آالف لية عثامنية)1(.

ووعدته احلكومة بتشكيل قضاء يعرف باسمه، يعرف باملحسنية، ويكون أول 
قائمقام هلذا القضاء فيام لو استطاع إسكان عشيته يف الرزازة. 

واردات هذا  احلكومة من  لتستفيد  العمل  بتنفيذ هذا  بك  فهد  ابنه  بدأ  وفعاًل 
القضاء، وُبلَِّغ مترصف لواء كربالء بذلك ليختار هلم موطنًا الئقًا؛ ولكن هذا األمر 

مل يتم، ألن عشائر عنزة الزالت يف حالة البداوة)2(.

ربيعة،  اىل  تنتسب  التي  العربية  القبائل  من  عنزة  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
يف  ذلك  وكان  الكأل،  بقصد  العراق  بادية  غزوا  اإلبل؛  يرعون  رحل  بدو  وهم 
من  الغربية  الشاملية  الضواحي  واستوطنت  )1196هــــ/1780م(،  عام  حدود 
عام  الوهابيني  مع  اشرتكوا  وبعدها  شّمر،  عشائر  مع  دامية  معارك  بعد  كربالء 
)1222هـ/1801م( )الغزوة الثانية(، كام امتنع رئيس العنزة عبد اهلل اهلذال من 
نجدة الكربالئيني يف حمنتهم إبان معركة نجيب باشا عام )1259هـ(، والتزال عنزة 

رغم اكتياهلا وترددها عىل كربالء ممتنعني من التعاون مع أهل البلد. 

وعنزة ينقسمون اىل سبعة أفخاذ، وهي: 

1.  جملة لغة العرب: السنة الثالثة، ذو احلجة )1331هـ(، ج 5: ص 280. 

2.  العزاوي، عباس املحامي، العراق بني احتاللني: ج 8: ص 13-12.
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السويلامت؛  الظبيات،  الزتينة،  الدهامشة،  السلكة،  الصقور،  العامرات، 
ورئيسهم اليوم الشيخ زبن بن حمروت اهلذال بن فهد بن دغيم، ويسكن مع إخوانه 

بمدينة كربالء.

مرّبات الَنّواب قِزْلباش الكابولي :

وفد عىل كربالء يف منتصف العقد السابع للقرن الثالث عرش اهلجري النَّواب 
الالهوري  نارص عيل خان  أخيه  النَّواب عيل رضا خان مع  بن  نوازش عيل خان 
القزلباش الكابويل األصل، الذي كان يعد من أمراء اهلند ورساهتا، يرافقه يف سفرته 

أهل بيته وحاشيته التي يربو عدد أفرادها عىل الـ )200 ( شخص)1(.

1.  القزويني، ابراهيم شمس الدين، جمموعة، خمطوط، مل يذكر ارقام االوراق املتفاصيل زيارة نوازش عيل خان 
اىل كربالء، وبناء القلعة التي شيدها عام )1296هـ( املعروفة بقلعة النَواب، وهي تبعد عن كربالء مسافة 
أجدادهم  ذكر  أعقاب، البد من  اليوم يف كربالء  الذين هلم  أفراد حاشيته  فيها  أسكن  كليومرتين، حيث 
خان  عيل  نارص  أخوه  ومعه  قزلباش،  خان  رضا  عيل  بن  خان  عيل  نوازش  النَواب  يرافقون  كانوا  الذين 

وأوالده الثالثة، وهم كل من: فتح عيل خان ونارص عيل خان ونصي عيل خان. 
والعقب من فتح عيل خان: هدايت عيل خان الذي أعقب ولدين مها: نوازش عيل خان الصغي وحممد 

حسني خان. 
يف  حسن  مرزه  السيد  الكبي  العالمة  خدمة  مالزمًا  حياته  معظم  قىٰض  فقد  الكبي  خان  عيل  نوازش  أما 

سامراء. 
 وبعد وفاة أستاذه انتقل اىل كربالء ومات يف القلعة، ودفن يف صحن الروضة احلسينية. وأوىص اىل أخيه 

نارص عيل خان، وأوكل  أمر القلعة اىل وكيله احلاج رضا خان.
وبعد وفاة الوكيل انتقلت الوكالة اىل ميزا عبد الرمحن خان، وهو ابن مستويف املاملك األفغاين، وبقي وكياًل 
حتى احلرب العاملية األوىل عام )1914م( حيث سافر اىل اهلند. وأما الوكيل األخي عىل أمالك نوازش عيل 
خان الكبي فهو أفضل بن حمسن خان، رئيس األرسة النُوابية يف كربالء حيث كانت له عالقة تربطه بأرسة = 
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وطال مكوثه فيها، حيث حل ضيفًا عىل السيد صالح بن سليامن بن مصطفى آل 
طعمة يف داره الواسعة الفسيحة األرجاء الكائنة بالقرب من طاق السيد الزعفراين. 

= النواب الكبي ويتصل هبا بأوارص القربى واملصاهرة، الن خالة احلاج أفضل خان كانت عقيلة نارص خان، 
وعمته كانت زوجة نوازش عيل خان الصغي. 

والسبب يف تولية أفضل خان بعد رحيل الوكيل السابق اىل اهلند هو إمجاع واحتاد كلمة سكنة القلعة اهلندية 
عىل توليته بعد تشتتهم، وكانت القلعة التي شيدها نوازش عيل خان الكبي حتتوي عىل مخس وعرشين دارًا، 

وبنٰى لنفسه دارًا حتتوي عىل عرشين غرفة، وقد اشغلت أخيًا من قبل أفضل خان. 
وأما الدور اخلمس والعرشون فكانت حتتوي عىل رسداب واحد ومخس غرف مع بئر ماء خاص هبا.  وأما 

سكنة تلك الدور فهم عىل النحو التايل: 
1. يوسف خان بن حيدر خان. 

2. حيدر خان.
3. إسامعيل خان. 

4. حممد حسني خان )اليولبتكي( يف السفارة الربيطانية وأخوه هاشم خان. 
5. دار القبطان. 

6. السيد قاسم والسيد مهدي أوالد السيد حسن سقاية القلعة. وله عقب يف كربالء كان منهم السيد جواد 
القلعي. 

7. دار املشهدي حممد عيل. 
8. دار صادق خان. 

9. دار آغا حسن الله  )خدين ومريّب أفضل خان(.
10. دار نظر عيل )قّصاب القلعة(.

11. دار السيد حسني املشهور بـ )كله حسني(.
12. دار صفري. 

13. دار السيد إسحاق )عامل القلعة(.
14. دار امليزا )معلم أوالد القلعة(. 

15. وكيل النُواب عبد الرمحن.
16. دار غالم حسني.   =
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وقد كانت كربالء يومئذ مهددة بالغرق بسبب الفيضانات التي كانت حتدث يف 
هنر الفرات )هنر اهلندية(، الذي كان يطغٰى ويفيض يف بعض السنني وتغمر مياهه 

أحد جانبيه. 

وكانت الضفة اليمنى الكائنة بني سدة اهلندية وطويريج، املسامة بسدة السعلوة، 
األتربة  الكائنة خلفها، وعدم وجود  أضعف من غيها النخفاضها عن األرض 
اىل  مياهها  وتتدفق  التنغمر  كي  الفيضان  من  صيانتها  عىل  لتساعد  منها  بالقرب 
وإحاطتها  صيانتها  يمكن  صغية  قصبة  طويريج  كانت  وملا  وطويريج،  كربالء 

بسداد حيميها من الغرق، فتتجه املياه حينذاك نحو كربالء مبارشة. 

سليامن  السلطان  اىل  نسية  السليامنية،  السدة  األوىل  سّدتان؛  هلا  شيدت  وقد 
القانوين، والتي عرفت فيام بعد بسدة اهلجمية، ومنها تبدأ سدة ترابية عالية مستقيمة 
املرتفعة مما يقرب من خان  البادية  حتى تتصل بموقع اهلجمية، ثم بأرض تسمى 

النخيلة. 

النخفاض  والفرحية  الالئح  ــوري(  )ه حوض  تشكل  السدة  هذه  وكانت 
اراضيهام الواقعتني رشقي السدة، وحيفظان املياه يف أكثر السنني، فتنخفض مياههام 

وجتف دون أن تترسب اىل كربالء. 

احلالة اجلوية عىل هبوب  السنني وساعدت  املياه يف بعض  نسبة  ارتفعت  وإذا 
الرياح الـرشقية الشديدة، اهنارت السدود وتوجهت املياه نحو السدة الثانية املسامة 

= وآخرون مل نتاكد من إسامئهم، هؤالء هم الذين كانوا يتقاضون رواتب من النَواب الكبي، أما مساحة القلعة 
فكانت 4 دوانم حتت البناء، وهؤالء كانوا ساكني القلعة، وكانوا يسكنوهنا اىل أن أحاط املاء بكربالء وغرقت 
عام )1915م( حيث هتدمت القلعة، وانتقلوا اىل مركز مدينة كربالء، واليزال هلم أعقاب فيها حتى يومنا هذا. 
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بسدة االحتياط، أو املسامة اليوم بسدة عبد الواحد)1(، التي تبعد عن كربالء مسافة 
3كم حتى تصل بأرض احلامد )البادية( مما يقرب من قرية البهادرية. 

وحتمي هذه السدة مدينة كربالء فقط دون بساتني كربالء، ولذا كانت كربالء 
مهددة بالغرق من جراء اهنيار هذه السدة عدة مرات كان آخرها عام )1318هـ()2(، 
ففاتح  الغرق.  من  مدينة كربالء  أن حيمي  الالهوري)3(  نوازش عيل خان  لذا شاء 

الواحد طابور كاتبي، مدير املية، الذي قام برتميمها وإصالحها، والزالت  1.  سميت بذلك نسبة اىل عبد 
يف كربالء بستان وبئر تقع يف املنطقة املعروفة بباب اخلان وتعرف باسم عبد الواحد أفندي الذي تويف سنة 

)1911م(  أمام  قراو اخلانة ) خمفر امليدان (. 

2.   نقاًل عن آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب ، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم االوراق املعتمد عليها.

نوازش  السيد  أيضًا يف كربالء، وذلك هو  له مربات  بالذكر: هناك شخص آخر هبذا االسم  3.   من اجلدير 
عيل، املتوىٰف عام )1270هـ( يف كربالء، واملدفون يف رسداب داره الواقعة يف زقاق شي )فضة(، وأخته خي 
النساء بنت األمي خي الدين بن مظفر بن مي خي اهلل بن أيب تراب املوسوي اهلندي، من ذرية هارون بن 
اإلمام موسى بن جعفر. وكان عاملًا فاضاًل ورعًا جليل القدر من ذوي السمعة والثراء، وكان معظاًم 

لذى سالطني اهلند. 
هاجر من لكناهور يف القرن الثاين عرش اهلجري اىل العراق، وجاور مرقد اإلمام احلسني بن عيل يف 
كربالء، ولشدة ورعه وتقواه أوصاه السيد إبراهيم –صاحب الضوابط–  القزويني احلائري أن يساهم يف إنقاذ 
كربالء من خطر الفيضان الذي حيدث يف هنر الفرات )هنر اهلندية(، ليكسب بعمله هذا أجرًا من اهلل، وذلك 

 .باحلفاظ عىل قرب جده اإلمام احلسني
والتي 

 
والشيب(، والالئح،  )فرحية،  األهوار: هور  الرشقي من هذه  الشامل  الواقعة يف  املرتفعات  فابتاع 

كانت تعرف يومذاك بـ )أرايض الدنكة(، أي املسند. وكانت يف ذؤابات األرايض الواقعة شامل رشقي كربالء 
املحاذية لنهاية تلول نينوى، وقد ردم أهوارها، وجعل منها أرايض صاحلة للزراعة، وقّوٰى مسنّاة هذه األهوار 
من تلك اجلهات. وقام بكري هنر احلسينية وزاد يف عمقه. ومن ثم عرفت تلك األرايض باسم مقاطعة خي 
الدين؛ والتزال ماثلة للعيان حتى يوم الناس هذا. ولكنها مل تعد ملك أهلها الذين عمروها، وهي األرايض 
التي تعرف باجلحيشات أو القحطانية، نسبة اىل املدرسة املشيدة عىل أرضها. وأرايض آل خي الدين تبعد عن 

كربالء بمسافة 25كم عىل ضفاف هنر احلسينية،
ومن بعده جاء حفيده الذي أراد أن يغي يف ناظم صدر احلسينية عام )1306هـ(، السيد حممد اللكنهوري، 
يوم انقطع املاء عن هنر احلسينية، وأصبح أهل كربالء يعانون األمرين من شحة املياه، األمر الذي دعا احلكومة= 
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اللذين  السدين  هذين  بتقوية  القيام  يف  املساعدة  منها  وطلب  العثامنية،  السلطات 
يمتدان عىل جنوب رشقي كربالء بمسافة 3كم عند ذؤابات )هنر اهلندية( املتفرع 

من هنر احلسينية. 

ولكن احلكومة العثامنية مل تعر النواب ُأُذنًا صاغية، غي أهنا وافقت عىل منحه 
استغالل  األرايض التي قد يستطيع  انقاذها من الغرق. 

وعىل هذا األساس أخذ النَواب بتشييد القلعة، وبعد أن ابتاع قساًم من األرايض 
العائدة للمحسن الكبي احلاج مصطفى كبة، الذي شّيد خان احلامد والنخيلة، واختذ 
منهام مكانًا إليواء العامل واحلشود القائمني بأعامل التقوية يف تلك السدود، وجعل 
موقع هناية السدود عند نقطة البادية، والتي تبعد عن كربالء بمسافة 4 كم، وشّيد 
احلشود  إليواء  دارًا   25 عىل  حتتوي  التي  النَّواب،  بقلعة  اليوم  تعرف  قرية  عليها 

= العثامنية اىل املوافقة عىل تغيي ناظم احلسينية إذ كان ناظمه أعىل من مستوى قاع هنر الفرات، وكانت فتحة 
النقيب  فامتنع  الگيالين،  السيد سليامن  بغداد  نقيب  أرايض  املسيب ضمن  تقع جنوب قضاء  صدر احلسينية 
من تغيي تلك الفتحة، وتغيي اجتاهها عن أراضيه. وقد أشار اىل ذلك الشاعر األديب السيد حممد بن العالمة 
السيد مهدي القزويني احليل يف كتابه )طروس االنشاء(، حيث شجب فيه موقف النقيب السلبي، وكان هذا 

بطلب من أهايل كربالء، فكتب إليه  الربقية اآلتية: 

تشـكو   ــالء  ـــ ـــ ـــ كــرب يف  عــصــبـــــة  ــمــد رواءهـــــالــــــــك  ــســت مـــن فــيــض كــفــك ت

كربال عطاشـــــــى  ساقــــــي  يـــا  ــاوأراك  ــاؤه ــع م ــن وأبـــــوك ســاقــي احلــــوض مت

فأجاز النقيب حفر النهر، من ثم ألهل كربالء وتم ما أرادوا بربكة لقب السقاء الذي أنعم به النقيب، وآل 
السيد حممد عيل بن  اليوم، ومنهم كان  الفضل واألدب يف كربالء  الدين سادة أجاّلء وأعالم من ذوي  خي 
برز منهم  القّيمة، وأخيًا  الّتآليف  اهلندي صاحب  السيد حسني  العالمة  الدين، ونجله  نوازش عيل آل خي 
احلسيني  حسني  بن  عيل  حممد  السيد  )1393هـــ(  عام  كربالء  يف  املتوىٰف  املوهوب  الشاعر  و  العالمة  الفقيه 

املوسوي، وأنجاله السيد حممد وإخوانه حسن ورضا وحسني الذين انرصفوا اىل الدراسات العلمية العليا. 



مدينة احلسني )اجلزء اخلامس(

42

التي كانت تقع جنوب  البداية إلنقاذ األرايض  أنه وجه نشاطه يف  وحاشيته، غي 
احلسينية  ناظم صدر  عند  آغا(  )قرب عثامن  قدياًم  املعروف  املحل  املسيب يف  قضاء 
مواسم  يف  املــرتوك  الفرع  هذا  يف  ترتاكم  الفرات  شط  مياه  كانت  فقد  القديم، 
الفيضان، ويغمر الوهاد التي حوله، ومل يسلم منه الطريق ما بني كربالء واملسيب 
يف املوقع املعروف )هور حسني(، وبذلك استطاع النواب إقامة تعلية ترابية وتقوية 
السدود، فحال ذلك دون تـرسب املياه اىل هذا اهلور، وجعل أرايض اهلور صاحلة 
يف   احلسني اهلل  عبد  أيب  قرب  زيارة  تقصد  التي  السابلة  طريق  وأنقذ  للزراعة، 

كربالء.

مدينة  إنقاذ  بغية  آنفًا  ذكرمها  املار  السدين  وتعلية  لتقوية  عنايته  وجه  ثم  ومن 
كربالء من خطر الغرق يف موسم فيضان شط الفرات.

ولكن بالنظر جلسامة املـرشوع وعدم وجود إمكانات كافية لتقوية وتعلية تلك 
السدة بسبب احلالة البدائية التي كانت عليها يف ذلك العهد مما يصعب عىل النَواب 
نوازش عيل خان وغيه إحكام هذه السدود، فانفجرت وتدفقت مياهها اىل كربالء 

عدة مرات. 

وهبذا الصدد أشار السيد الرباقي يف جمموعته اخلطية )الدر املنثور( فقال: يف عام 
)1318هـ( زاد الفرات )شط اهلندية( يف ثاين حمرم وأغرق بساتني كربالء وأحاطت 
املياه بالبلدة، فقام العلامء واألهايل بعمل سدود حول املدينة حلاميتها من الغرق)1(.

1.  روى الكثي من املعمرين أن مياه الفيضان دخلت مدينة كربالء ووصلت اىل مرقد العالمة ابن فهد احليل 
حتى سارت فيها السفن الرشاعية. وكان السفانة حيملون الزوار القاصدين اىل النجف األرشف بسفنهم 

من تلك البقعة. الرباقي، حسني، الدر املنثور، الورقة 29، خمطوط.
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وبعد أن ساهم النَواب نوازش عيل خان القزلباش يف إنقاذ كربالء من الغرق 
له،  شّيدها  التي  القلعة  حتى  اهلندية  هنر  وحفر  وكري  بتطهي  قام  السنة،  هذه  يف 
الـعرشة األوىل من شهر  املراثي احلسينية يف مواسم  بعد مقرًا إلقامة  فيام  واختذها 
حمرم احلرام وليايل شهر رمضان املبارك من كل عام، إذ كان ينصب املشاعل إلنارة 

الطريق ما بني كربالء والقلعة. 

وكان ينصب املوائد إلطعام الفقراء واملساكني والوافدين يف تلك املواسم اىل 
القلعة التي تعرف اليوم بقلعة النَّواب. 

واىل هذا أشارت أيضًا )املس بيل( التي زارت كربالء عام )1909م( املوافق 
لسنة )1328هـ( ومكثت يف كربالء زهاء اثني عرش يومًا، وكتبت يف كتاهبا املوسوم: 
)املراد اىل املراد( تقول)1(:  )بعد زياريت اىل كربالء نويت التوجه اىل بابل عن طريق 
طويريج )اهلندية( غي أين كنت أخشٰى من سلوك هذا الطريق، ألن مياه الفيضان 
)الكـرسات( من فرع احللة، كانت قد غطت املنطقة الكائنة غرب هذا الطريق الذي 
تقع فيه مدينة كربالء نفسها، حيث ينخفض مستواها عن مستوى النهر، كام أن قاع 
فيه، لذلك كثيًا ما كانت  الغرين املرتسب  يرتفع سنة بعد سنة برتاكم  النهر كان 
املياه تفيض اىل هور اهلندية، أي هوري الالئح والفرحية، اللذين تتوسع رقعتهام يف 

بعض السنني هيددان كربالء بالذات. 

التي  األرايض  من  كبية  مساحات  واشرتى  املسلمني  اهلنود  أحد  جاء  ولذا 
يريد.  كام  ويستغلها  بالسدود  عليها  حيافظ  أن  نيته  يف  وكان  للفيضان،  تتعرض 
فـرصف مبالغ طائلة عىل ذلك وأوقف اخلطر الزاحف عىل البلدة عند حده؛ ولكنه 

)قسم  االول  اجلزء  املقدسة،  العتبات  موسوعة  الغربيه،  املراجع  يف  كربالء  جعفر،  اخلياط،  عن  نقاًل    ]1[
كربالء(، ارشاف جعفر اخللييل، دار التعارف، بغداد )1386هـ/1966م(: ص315-309.
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وجد  أن  بعد  ال سيام  اخلطر،  فتجدد  املرهق،  املـرشوع  وترك  النهاية  يف  عنه  عجز 
األخرى،  اجلهات  أو  احلكومة  معه  تتعاون  أن  دون  من  امليدان  يف  وحيدًا  نفسه 
املياه  استخدام  يف  إرسافًا  وتـرسف  تبّذر  كانت  والتي  املجاورة،  العشائر  بخاصة 

للسقي فيؤثر ذلك عىل توسيع اهلور وجتديد اخلطر. 

إنجاز مـرشوعه؛  باالستمرار يف  املتربع وإلزامه  إجبار  املترصف حاول  أن  إالّ 
التي  الربيطانية  باحلامية  يتمتع  كان  املتربع  الرجل  ذلك، ألن  من  يتمكن  مل  أنه  إالّ 
الكفيلة بدفع حالة اإلكراه عنه، وهكذا كان، وبعد أن قام نوازش عيل خان  هي 
بتلك املربات اخليية ترك أرسته وأفراد حاشيته يف كربالء وقصد سامراء ليتتلمذ 
وافاه  أن  اىل  خدمته  والزم  )املجدد(،  حسن  حممد  ميزا  الكبي  العالمة  يد  عىل 
األجل، فعاد اىل كربالء التي لبست احللل السوداء مع ورود جثامن أستاذه العالمة 
املجدد الذي محل جثامنه عىل الرؤوس واأليدي من سامراء اىل الكاظمية فكربالء؛ 
وذلك يف أوائل شهر رمضان عام )1312هـ(، وكان نوازش عيل خان يف مقدمة 
ذلك  وبعد  الراحل،  ألستاذه  وإجالالً  تعظياًم  القدمني  حايف  يسي  الفقيد،  نعش 
الزم النَواب كربالء حتى وافاه األجل عام )1318هـ(، ودفن يف مقربة خاصة يف 

الروضة احلسينية.

التي  املزارع  إدارة  وأوكلوا  اهلند،  اىل  كربالء  وفاته  بعد  وأرسته  أوالده  وترك 
أنشأها النَّواب والبساتني املعمورة التي غرست بالنخيل واألشجار حلامية القلعة 
من حر اهلجي يف مواسم الصيف، وبناء عىل وصية وكيل النَواب أوكلت صيانتها 
اىل حمسن خان القندهاري، الذي كان يمت للنواب نوازش عيل خان بصلة القربى، 

واليزال أعقاب حممد حمسن خان يف كربالء يعرفون باسم ارسة النواب)1(.

1.  آل النواب: كان منهم املرحوم حممد أفضل خان بن حممد حمسن خان املذكور أعاله وأعقب كاًل من حمسن=  
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إنتفاضة علي َهْدَلة 

عن  للدفاع  وهنضوا  كربالء  أنجبتهم  الذين  األبطال  أولئك  هم  كثيون 
حياضها، واملطالبة بحقوق مجاهيها الكادحة، حني كانت هذه الديار ترزح حتت 
ني االستبداد العثامين، وتثقل كاهلها جباية الـرضائب وفرض األتاوات )اخلاوة( 

من قبل رجال اجلندرمة وموظفي الدوائر العثامنية، دونام رمحة، أو شفقة. 

باملواقف  حافاًل  أللفيناه  البلد  هذا  يف  البطوالت  تاريخ  استقصينا  ما  وإذا 
اجلريئة والتضحيات اجلسام وخي مثال عىل ذلك إنتفاضة )عيل هدلة السلومي( 
والتخليد  بالتعظيم  اجلدير  والثائر  العضالت،  القوي  الشهم  الغيور،  البطل  ذلك 
واالقتداء، ومتزيق كثافة ضباب النسيان التي حالت دون رؤيا شخصه بوضوح، 
أعراض  عن  دفاعا  الباسلة  انتفاضته  معامل  شوهت  التي  احلقد  حجب  وكشف 

كربالء وحرائرها.. 

= خان وسعادة، الذي نال درجة مدير الرشطة يف سلك الرشطة العراقية. 
ومنهم ايضًا الدكتور حسن أفضل الذي ابتاع أخيًا مجيع أمالك النواب الكبي يف العراق، وانتخب نائبًا عن 
كربالء لدورة برملانية. وهو اآلن يرتدد بني كربالء ولندن. وله خدمات جليلة مأثورة مع سائر القاصدين اىل 

لندن للمعاجلة واالستشفاء.
ومنهم ايضًا حممد حسني خان )البلوتيكي( سكرتي دار االعتامد الربيطاين يف العراق، ونائب الربيس كوك 
وشقيقه هاشم خان الذي توىل قائممقامية املسيب إبان االحتالل الربيطاين للعراق يف احلرب العامليه االوىل– 

أوالد غالم خان بن حممد حسن خان. 
العقب من هاشم خان ففي  الذي مات بال عقب. وأما  والعقب من حممد حسني خان يف ولده عبد اهلل 

أوالده كل من األستاذ حممد عيل، والدكتور مهدي، والقايض عبد األمي و مرتىض ونرص اهلل )املحامي (. 
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او دراسة  القول جزافا دونام تفكي  اطلقوا  الذين  املغرضون  إليه  ال كام ذهب 
التي  الفاضلة  واملقاصد  النبيلة  واملعامل  احلقائق  طمس  اجل  من  مستفيضة،  جادة 

اندفع من اجلها القائمون هبذه اإلنتفاضة املباركة. 

فقد كان القيام هبذه الثورة من واقع الشعور بالعزة القومية والكرامة الوطنية 
هذه  املتأللئة،  انوارها  طمس  احلاقدين  املغرضني  هلؤالء  جاز  فكيف  الصادقة. 
وقد  إسطنبول،  يف  العثامنية  اخلالفة  مركز  عىل  خطيًا  وقعها  كان  التي  اإلنتفاضة 
دّونت هذه احلادثة املهمة يف كتب وثبتت يف قصائد ونقلت بأمانة وصدق من شاهد 
ر املعروف احلاج حيدر القصاب)1( أحد ابطال هذه املعركة، ما نّصه: عيان، قال املعمَّ

سوق  يف  الواقعة  مقهاه  يف  عمله  يزاول  هدلة(  )عيل  القهوايت  كان  بينام  اواًل: 
حسناء  امرأة  بني  مشاجرة  حدثت  اذ  النساء()2(  بـ)سوق  اليوم    املعروف  الغزل 
استيفاء  حول  العثامنيني،  جباة  احد  وبني  )لفتة(  زوجة  )حوران(  تدعى  كادحة 
رضيبة العرش املفروضة عىل الغزول التي تباع يف هذا السوق، وملا كانت )حوران( 
بارعة اجلامل، جاء اجلايب العثامين ليأخذ منها رضيبة العرش قبل بيع بضاعتها، وكان 

قصده مغازلتها. 

وبني  اجلايب  بني  مادار  ويالحظ  كثب  عن  احلالة  يرقب  هدلة(  )عيل  القهوايت 
)حوران(. 

وملا نفذ صرب )حوران( مل تَر ُبدًا من اإلستغاثة بأبناء بلدهتا للتخلص من تعسف 
اجلايب ومن مضايقته هلا، فأرسع القهوايت لنجدهتا، فوقعت مشاجرة ومشادة عنيفة 
بينه وبني اجلايب الذي استنجد باجلندرمة )الـرشطة( فوقعت عند ذاك معركة عنيفة 

1.  نرشت تفاصيل هذا املوضوع جريدة املجتمع الكربالئية عام )1972م(.

2.  وقعت ارض هذا السوق عام )1975م( ضمن الطريق اجلديد املوصل بني الروضتني. 
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بني أهايل البلد اجلالسني يف املقهى، وبني الدرك العثامين وكانت نتيجة هذا االشتباك 
أن قتل اجلايب وشخص آخر من افراد الدرك. 

وجرح آخرون وهرب القهوايت ورفاقه الذين اشرتكوا معه يف القتال، وأخذت 
السلطة املحلية تطاردهم العتقاهلم، فاعتصموا بالبساتني الواقعة يف منطقة اهليايب. 

بكثافة  وتسرتوا  اخفائهم  يف  ساعدوهم  الذين  من  مجاعة  اليهم  وانضمت 
البساتني واغوارها واخذوا يناوئون  السلطة العثامنية. 

الثورة،  لقبول  مستعدة  آنذاك  الكربالئيني  من  األعظم  السواد  فكرة  وكانت 
الباهضة  الضـرائب  العثامنيني يف فرض  من  الذي حلقهم  التعسف واجلور  بسبب 
عىل أبناء كربالء... سواء الفقي منهم والغني. فضاًل عن أخذ األتاوات املفروضة 

عىل الغادي والبادي. 

ثانيًا: يف هذه الفرتة الزمنية –بالذات– كانت حالة كربالء مضطربة واملجاعة 
اإلنتفاضة  هذه  فجاءت  أسوأ،  اىل  يسء  من  تسي  واألمور  باالزدياد،  آخذة  فيها 
اجلريئة صوتا معربًا أصياًل عن رأي السواد األعظم من أهايل كربالء لفكرة الثورة 
والتحدي ضد ظلم وتعسف العثامنيني، وللتخلص من جور السلطان عبد احلميد. 

فأخذوا ينددون بسياسته وأوامره يف تعطيل )جملس املبعوثان( عام )1292هـ( 
أي جملس )األعيان والنواب( وإعالنه النفي العام لغرض تعزيز جيشه، واألخذ 
املحلية  السلطات  بارشت  وفعاًل  اإلجباري(،  )التجنيد  الرديف  القرعة  بنظام 
العثامنية يف كربالء بتجنيد الشباب الكربالئي للدفاع عن مصالح الدولة العثامنية يف 
جهتي البلقان والقفقاس)1( فأصدر مترصف كربالء )قدري بك( األوامر بتجنيد 

1.  سنّت احلكومة العثامنية نظامًا جمحفًا وقاسيًا خلدمة العلم )اخلدمة اإلجبارية( يف مجيع األقطار الواقعة =    
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من هم يف سن القرعة والرديف، لسوقهم اىل جبهة القتال. فامتعض الكربالئيون 
من  به  حتّف  وما  القتال،  خط  نحو  الطريق  بوعورة  لعلمهم  اجلائر  األمر  هذا  من 
املسافة  بعد  عن  فضاًل  والقفقاس،  األناضول  جبال  ثلوج  كشبح   كبية  أخطار 
بني موطنهم وساحة احلرب، كام عّز عليهم أن ُيقتلوا يف بالد نائية وُينسٰى اسمهم 
وذكرهم بسبب حرب ليست هلم فيها ناقة أو مجل... األمر الذي أّدى اىل مطالبة 
العثامنية  احلكومة  جسم  عن  بانفصاهلا  العربية  األمة  آمال  بتحقيق  الكربالئيني 
والظلم،  التعسف  ربقة  التخلص من  بغية  الالمركزي...  الغريب وإعالن احلكم 

ح أي مكلف حتى يبلغ  حتت سيطرهتا؛ اذ كانوا جيندون الشباب عند بلوغهم سن العرشين، وال يرسَّ  =
سّن األربعني. 

وكان املكلف خيدمة يف العسكرية سبع سنوات، ثم خيدم يف االحتياط اربع سنوات، ثم صنف الرديف، اذ 
عليه ان خيدم ست سنوات، ومتى اجتاز املكلف كّل هذا يستخدم باسم املستحفظ أربع سنني أخرٰى؛ فيقيض 
 االّ املتزوج. وله أوالد، اذ حيّق 

 
بذلك يف اخلدمة العسكرية  احدى وعرشين سنة؛ وال يرسح بعد هذا التاريخ

له فقط أن يطلب لترسيح من اجليش. 
أّما أوالد األثرياء، فكان باستطاعتهم دفع البدل عىل أساس كل صنف مخسني لية عثامنية، فيكون عليه 
دفع ) مائتي لية ( كمجموع هنائي، وبذلك كانت اجلندية باًلء عىل الناس فلم يستطع رعايا العثامنيني حتمله، 
واهلند  كاإليرانية  اجنبية  دولة  رعايا  من  بكوهنم  منهم  ادعاءًا  اجلندية،  من  التهرب  اىل  منهم  الكثي  فاضطر 
واألفغانية.. خاصة أهايل كربالء والنجف بسبب وجود الرعايا األجانب فيهام؛ وملا شاعت هذه األعامل بني 
الناس واألهايل، أحّست احلكومة العثامنية أّن عليها أّن تشدّد عىل الكربالئيني والنجفيني فيام اذا ادعوا بأهنم من 
الرعايا األجانب ولذلك تم يف عام )1308هـ( اصدار أمر من قبل الوايل )حممد فييض باشا( موجه اىل مترصف 
كربالء يلزمه فيه مراعاة احليطة واحلذر يف التحقيق والتثبيت يف أمر اسامء الكربالئيني والنجفيني الذين كانوا 

يتهربون بمختلف الوسائل من )اجلنسية الرتكية( = الرعوية العثامنية. 
من جراء احليف الذي حلقهم جمددًا من قانون اخلدمة اإلجبارية الذي سنته احلكومة العثامنية يف شهر رجب 

من عام  )1327هـ/1909م(، وجعل اخلدمة اإلجبارية عىل النحو التايل: 
مدة اخلدمة 25 سنة، وكان يتحتم عىل كل عثامين أن يؤدي اخلدمة اإللزامية عندما يبلغ 21 عاما، 30سنة 
نظامية، و 5 سنوات احتياط، و 12 سنة رديف، و 5 سنوات مستحفظ.  وهكذا كانت اجلندية سببًا يف هتّرب 
احتاللني: ج8:  بني  العراق  تاريخ  املحامي،  العزاوي عباس  ينظر:  العثامنية.  التبعية  الكربالئيني من  العرب 

ص113.  
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فأخذت السلطات العثامنية تطاردهم للقضاء عليهم، وإمخاد حركتهم الثورية، فام 
كان من هؤالء الشباب إالّ أن انضموا اىل كتلة الثائر )عيل هدله( ورفاقه األحرار، 
وا اىل خارج املدينة، وحارصوها فانقطعت السبل وامتنع اجلميع من اخلروج  ففرُّ

والدخول، وتعّذر ورود الزوار اىل كربالء. 

وهكذا شكلوا حتديا سافرًا للسلطة التي عجزت عن مقابلتهم بقوة السالح، إذ 
أرسل )قدري بك( رشطته بصورة متواصلة لتعقيبهم ووقعت بني الطرفني معارك 
الثوار  ألّن  كثية،  مواقع  يف  العثامنية  العساكر  دحرت  أن  نتيجتها:  كانت  دامية 

استعملوا حرب املؤخرة – حرب العصابات – ضدهم. 

رجال  من  الكثي  حتفز  كربالء  أهايل  اىل  اإلنتصارات  هذه  أخبار  وصلت  وملا 
احلمولة والشهامة العربية، فانضموا اىل الثورة ضد العثامنيني والتحقوا بركب )عيل 
احلميات،  السالملة،  عواد،  آل  عشية  من  أفراد  ومنهم  الغيارٰى،  ورفاقه  هدله( 
احلاج  أمثال  ووجهاؤه  البلد  شيوخ  وأخذ  كام  والزوينات،  اجلحيالت،  املسعود، 
حمسن كمونة، وحسن شهيب)1( والسيد جعفر آل ثابت والسيد حممد عيل السيد 

1.  الشائع عىل ألسنة البعض من الثقاة، أن الذي كان مشرتكا يف حادثة )عيل هدله( هو حسني شهيب شقيق 
حسن شهيب، ومل يقبض عليه هلروبه اىل إيران. وكان قبل هذا التاريخ خمتفيا عن أنظار السلطة العثامنيه 
وقت  احلاجات،  قايض  باب  مدخل  عند   احلسني قرب  زيارة  القاصدين  اإليرانيني  السادة  أحد  لقتله 
الفجر وسلب نقود، جاء ذكر آل شهيب يف كتاب ) اللمعة التارخيية ( قال املؤلف: آل معلة، يعرفون بآل 
شهيب من رجال هذا املشهد املعروفني، ينتمون اىل املياح أحد قبائل ربيعة.  ومنهم اليوم ونحن يف عام 
)1332هـ(  احلاج حسن شهيب )51( سنة من رجال املدينة املعروفني بالصالح؛ واحلاج حسن بن شهيب 
بن امحد انتقل من قضاء احلي واستوطن كربالء. كان فارسا مقداما؛ هبط كربالء بعد واقعة نجيب باشا، 
وانخرط يف صفوف الكشفية، ونال حظوة كبية عند العالمة السيد كاظم الرشتي، وله مواقف مشهورة يف 
ثم نجله الشيخ حممد الذي توىل زعامة السالملة  بعد وفاة رئيس 

 
دكة )محزة بك( و )ثورة العرشين( ومن

السالملة الشيخ حسن السالمي، وكان ديوانه الواقع يف حملة الساللة يرتاده األدباء ورؤساء العشائر، حلّل= 
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السيد  كاظم  والسيد  وهــاب  آل  حسني  السيد  حممد  والسيد  طعمة  آل  وهــاب 
املساعدات  وتقديم  والذخية،  باملؤن  الثوار  بتزويد  وآخرون  اهلل  نرص  آل  صالح 
أقسموا عىل  الذين  الثوار  تشّد من عزم  اللقاء  املادية واملعنوية هلم، فكانت فرحة 
أن يواصلوا النضال والكفاح حتى االستشهاد، وكانوا هيزجون وشاعرهم ينشد 

األبيات التالية: 

تدرون بينه جلحني 

بسالحنا معتدلني 

نركص عىل جالع الطني 

واحنا النشامى الطيبني 

*     *

بعفالنا معروفني 

واشهود النه ابكل حني 

عالنايبة متحزمني

العباس يشهد وحسني 

 *    *

= املنازعات، واليوم يتوىل شؤون هذا الديوان احلاج إبراهيم بن حممد بن حمسن بن شهيب بن امحد. وهو 
بارز يف كثي من اجلمعيات اخليية، دمث اخللق، وهو رئيس غرفة جتارة كربالء حاليًا، وهو والد  عضو 

حممد وحسن. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

51

ابطف كربله شمسوين 

وعىل الرتك منصورين 

تاريخ النه امن سنني

ما ّينسه اليوم الدين 

*    *

وأخيًا استفحل أمر الثوار األحرار وشاع خرب انتصارهم عىل العساكر العثامنية 
باشا(  )عاكف  بغداد  وايل  من  املعونة  طلب  اىل  بك(  )قدري  املترصف  فاضطر 
ليتمكن من القضاء عىل هذه احلركة، ويف نفس الوقت جلأ اىل أعوانه -القسم املؤيد 

للسلطة– من الذين يرصدون حتركات الثوار.

ليضفوا  ضامئرهم  ورشاء  الشعراء  بعض  إغراء  املخادع  املترصف  استطاع  كام 
األخذ  عن  النظر  رصف  إّنه  كام  والعظمة،  القدسية  صفة  والسلطان  الوايل  عىل 

بالشدة والقسوة يف األمور، فأرسل يف طلب السيد أمحد بن السيد كاظم الرشتي.

وكان يومئذ من الشخصيات البارزة، ومل تكن ترق بعينه اإلنتفاضات الوطنية 
والسلم  اهلدوء  اىل  يميل  بطبعه  كان  اذ  القائم،  احلكم  ضد  )شغبًا(  يسميها  وكان 
مشموالً  يكن  مل  طاملا  ظلمها  عىل  مقاومتها  من  بدالً  للسلطة  اإلنصياع  ويفّضل 
يغطيها  أن  املشتعلة وشاء  الاّلهبة  الثوار  املاء عىل حدوة محاسة  به، فسعى لوضع 
بالرماد، ألّنه كان ملتزمًا بسياسة األخذ والعطاء، فراح يعالج األمور معاجلة جادة، 

من زاويته اخلاصة به، تنطوي عىل محد جسيم للسلطات العثامنية. 
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من  العظيم  الرشدي  )نيشان(  عليه  أنعم  أن  سبق  العثامين  البالط  ألن  ذلك 
الدرجة الرابعة عام )1258هـ( تقديرًا خلدماته اجلليلة، فتآزر وتكاتف مع املترصف 
املخادع، واختذ من خمتار حملة باب الطاق املدعو )حسني قاسم احلامدي( أداة طيعة 

ملطاردة األحرار والعمل عىل زجهم يف السجن خلسًة ويف جنح الظالم. 

غي أن األهايل لقنوا هذا املختار درسًا ال ينسى، حيث تصّدى له شاب مفتول 
الذراعني، ورصعه يف مقهى املستويف)1( يف وضح النهار. 

فازدادت السلطات غيضًا وحنقا وهّددت كل من حتوم حوله الشبهات وعىل 
أثر ذلك هرب مجع كبي من أتباع السيد الرشتي والتحقوا بركب الثوار، ألّن معظم 

هؤالء مل يكونوا ليصدقوا زيف إدعاء هؤالء املخادعني. 

البالط  من  النجدة  طلب  اىل  املترصف  جلأ  املحاوالت  كافة  فشلت  وعندما 
العثامين، الرسال املزيد من اجليوش العثامنية، كام وأظهر للكربالئيني ختوفا وهتيبًا 
من هتديد العثامنيني وانتقامهم وانتهاكهم حلرمة املدينة املقدسة -كربالء – فيام لو 
باحلفاظ عىل سمعة وكرامة هذه  متذرعا  املحلية  للسلطة  الثوار  مقاومة  استمرت 

البلدة، وقد أّيده يف ذلك أتباعه الكربالئيون. 

1.  آل املستويف: يعرفون سابقًا: البو حاج عبد اهلل، وهم من قبيلة خزاعة، وكانت دورهم يف حملة باب الطاق. 
ويعرف املقهى املستخرجة من دورهم بـ)مقهى املستويف( وتقابل خمفر رشطة العثامنيني. واليوم هي جزء 
من ملحقات خرائب احلامم املالح. وقد هاجر هذا البيت اىل كربالء يف أواسط القرن الثاين عرش اهلجري، 
وصاهر آل عزبة، ودخل ضمن خدمة الروضتني؛ ويقطن اغلب أفرادهم يف الرميثة.  نبغ منهم الفاضل 
الشيخ حسني بن الشيخ عيل، والعقب منه يف ولدين: جميد وحممد عيل، أما حممد عيل: فأعقب عزيز وعبود 
وعبد اللطيف. وأما جميد: فأعقب جواد وجعفر وقد جاء ذكرهم يف كتاب: )اللمعة التارخيية( ما نصه: آل 
املستويف من األرس العربية التي هاجرت بمعية جيش )نادر شاه( ومنهم الفقية الشيخ حسني بن الشيخ عيل 

املستويف. 
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ومؤيديه  أنصاره  اىل  ومكره  بدهائه  العثامين  املترصف  عمد  آخر:  باب  ومن 
بتطمني الثوار، وامتناعهم عن مهامجة اجلندرية الفارين، واستعداده إلعالن اهلدنة؛ 
كام أصدر العفو عمن يدخل املدينة، وهبذه اخلديعة أقنع الثوار بأّنه ال خوف عليهم 
أهليهم  اىل  الثوار  فعاد  للقتال؛  حاجة  وال  البلدة،  دخلوا  اذا  أوالدهم  عىل  وال 

وذوهيم. 

اىل  الثوار  جحافل  وانسحبت  البساتني  عىل  العثامنيني  سيطرة  متت  وهبــذا 
بالوايل  املترصف  اتصال  من   – ذلك  بعد   – الكربالئيون  تأكد  وقد  مضاجعهم. 
العثامين )عاكف بك( يف بغداد، والطلب اليه للقدوم اىل كربالء عىل رأس جيش 
عرمرم للقضاء التام عىل هذه اإلنتفاضة، وإناطة السيطرة وقيادة احلملة اىل )املشي 
حسني فوزي( باشا، إلخضاع الثوار وجعلهم حتت سيطرة العثامنيني تنفيذًا ألوامر 

البالط العثامين. 

ويف كربالء استطاع طابور آغايس )مدير الشـرطة( حممد آغا العريب القبض عىل 
)بمكيدة(  وذلك  القهوايت  هدلة(  )عيل  البطل  طليعتهم  ويف  الثوار  رؤساء  بعض 
فشقوا  األحرار،  الكربالئيني  أغضب  الذي  األمر  السجن...  يف  وزجه  له،  دّبرها 
عصا الطاعة مرة ثانية وثالثة؛ كان آخرها إنتفاضة البطل السيد مهدي اإلشيقر التي 

امتدت اىل أواخر شهر رمضان )1293هـ(. 

وكان قيام )عيل هدلة( بانتفاضته املسلحة هو يوم الثالث من شهر ربيع األول 
من عام )1292هـ( حتى شهر مُجادٰى الثانية من العام نفسه، ثم زج به يف السجن، 
ومكث فيه مدة تزيد عن سنة؛ ثم توسط له بعض الكربالئيني عند الوايل، فأفرج 
عنه، وعاد اىل كربالء، وأقام عند األمية )تاج درهبو( حارسًا أمينًأ يف رباطها الفخم. 
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انتفاضة الشيخ حممد علي اهلر

روى السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة يف جمموعته اخلطية وقال: إن قضية 
حممد عيل بن سلطان اهلر مل تكن من حيث األمهية كسابقتها وال كالحقتها... إالّ 
أهّنا رغم ذلك تعترب من القضايا املشهورة يف كربالء، تتناقلها أفواه الشيوخ املسنني 
الذين يشيدون بذكر رجاهلا وبسالتهم. وإننا نذكر ما سمعناه ممن شاهدها وحـرض 

بعض حلقات وقائعها: 

الثوار  من  ن من 4  مكوَّ فريق  قام  السجن،  البطل )عيل هدله( يف  عندما زج   
حتت  قامت  ألهنا  اهلر(،  سلطان  عيل  حممد  )الشيخ  باسم  سميت  ثانية  بانتفاضة 

زعامته؛ وكان ذلك يف شهر مُجادٰى األوىل عام )1292هـ(. 

أرسلت  كربالء،  مترصف  بك  )قدري  رأسها  وعىل  العثامنية،  احلكومة  لكن 
رشطتها بصورة متعاقبة لتعقيبهم مع علمها بصعوبة القضاء عليهم، فلم يكن بد 
من اللجوء اىل طرق املخادعة واملكر للقضاء عىل انتفاضتهم. فتوسطت لدٰى بعض 
أتباعها من أهايل كربالء إلقناع الثوار بالدخول اىل كربالء وإعالن اهلدنة، بعد أن 
تعهدت احلكومة بعدم التعرض هلم؛ فدخلوها أيامًا دون أن يصيبهم أي سوء. إالّ 
أن طابور آغايس حممد آغل العربيل )مدير الـرشطة( يف كربالء ألقى القبض عىل 

قسم منهم وزجهم يف السجن. 

وأرصد الشيخ اهلر حتى متكنت )جندرمته( من إلقاء القبض عليه مع اثنني من 
أن طافت هبا يف أسواق  بعد  النخلة  أتباعه وقتلهم، وعّلقت رؤوسهم عىل جذع 
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كربالء، إالّ أّن ذلك مل يذهب بعزيمة الثوار وأهل البلد الغيارٰى، بل كان يزيد من 
حقدهم عىل العثامنيني، فشقوا عصا الطاعة للمرة الثالثة حتت زعامة السيد مهدي 

األشيقر.

إنتفاضة السيد اإلشيقر 

عام  ــط  أواس يف  جاحمة  ثــورة  كربالء  يف  )حدثت  ــال:  وق عيان  شاهد  روى 
)1294هـ( بزعامة السيد مهدي بن حممد عيل األشقي؛ وذلك بسبب احليف الذي 
حلق باألهايل من جراء األساليب البشعة التي استخدمتها احلكومة العثامنية يف قمع 
التي  البشعة  الصورة  وتلك  اهلر،  الشيخ  حركة  عىل  والقضاء  التحررية  احلركات 

مارستها يف قتله.

الفقي  منهم  سواء  املواطنني،  عىل  الباهضة  الضـرائب  فرضها  اىل  باالضافة 
والغني، والتي كان مقدارها )نصف جميدي( شهريًا. 

وكان غالبية أهل البلد من الضعفاء والكسبة غي القادرين عىل دفع الضـريبة، 
مما حداهبم اىل الثورة والتمرد عىل احلكومة للمرة الثالثة، واختذوا املوقع املعروف 
بقرب الصخني)1( الواقع عىل الضفة اليمنٰى من هنر احلسينية معسكرًا هلم(. لذلك آثر 

عىل  احلسينية  جدول  من  اليمنى  اجلهة  يف  احلايل  كربلة  هنر  غريب  شامل  من  أمتار  بعد  عىل  القرب  هذا  يقع    .1
اىل بغداد، 

 
البيضاء، وقد اندرس عام )1922م( عند توسيع هذا الطريق ومده القنطرة   – طريق كربالء 

وهذا القرب يعود اىل عميد أرسة آل الصخني القاطنني يف كربالء، وهم قبيلة عربية تنتسب اىل شمر طي؛ 
وأول من هاجر منهم اىل كربالء: عبد بن حسني الصخني، اجلد األعىل لألرسة النازح اىل كربالء من قرية 
وقد وقفت عىل استشهاد موقع من = 

 
املشار  إليه،

 
الصخنة – إحدى قرى سوريا - وهو املدفون يف القرب 
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السيد أمحد بن السيد كاظم الرشتي مؤازرة الثوار بغية التخفيف من حدة األقاويل 
التي كانت تلوكها األلسن ضده، فزودهم باملؤن والذخية وحّرضهم عىل القتال. 

وعندما وقعت عدة اشتباكات بينهم وبني املعسكر العثامين، وقد آرز اجلند يف 
الشيخ  قتل  أن  االشتباكات  هذه  نتيجة  وكانت  ِحَسني(،  بني  )قبيلة  احلملة:  هذه 
يف  به  وطافوا  برأسه  وأخذوا  العثامنيني،  اجلند  قبل  من  اهلر  سلطان  بن  عيل  حممد 

أسواق كربالء كي يكون عربة ملن حياول أن يثور ثانية عىل السلطة. 

واعتقلت السلطة ثامنني شخصًا كان من بينهم السيد مهدي األشيقر، فتوسط 
الذي  األشيقر،  السيد  رساح  إلطالق  العثامنيه  السلطة  لدى  الرشتي  أمحد  السيد 
خرج من كربالء اىل إيران متنكرًا، ومنها اىل قفقاسيا؛ وبقي فيها اىل أن وافاه األجل 
هناك، حيث نقل جثامنه اىل كربالء، ودفن يف الصحن احلسيني الـرشيف)1(، ومن 

= قبل رؤساء قرية الصخنة، فقد رحل أحد أفراد هذه األرسة املدعو عيل بن عبد العزيز الصخني اىل قريته 
انتساب األرسة، وكان ذلك عام )1339هـ(. كام كانت دور هذه األرسة يف زقاق يعرف  إلثبات صحة 
بعقد )الصخني( القريب من صحن سيدنا العباس، وهو حماذ لعكد آل عواد. ومن آثار هذه األرسة 
هو موضع قرب أول من سكن كربالء من أفرادها، وقد لوحظ يف بعض الوثائق القديمة التي يعود تارخيها 
اىل عام )1220هـ( توقيع احلاج محزة الصخني املختار. كام اطلعت عىل توقيع معتوق يف ورقة استشهاد 
مؤرخة عام )1266هـ(. واليوم يمتهن أعقاب هذه األرسة يف كربالء الزراعة وبعض احلرف احلرة؛ ومنهم 

الشاعر واألديب عبد الرضا بن حممد جواد بن صالح بن معتوك بن محزة الصخني.
وقد قال يف حق هذه األرسة الشيخ القصي احلائري يف كتابه )اللمعة التارخيية(: وبيت الصخني يرجعون 
ابن  اىل قبيلة شمرطي، وأصلهم من قرية الصخنية يف أرايض سوريا، وأول من هاجر منهم اىل كربالء عبد 

حسني املدفون يف املكان املعروف بقرب الصخني قرب بستانه عىل شط احلسينية.

1.  هو السيد مهدي بن عيل بن منصور بن حممد بن حسني بن حممد عيل بن أيب حممد احلسن بن أيب تراب عيل 
بن احلسني األشيقر بن أيب طاهر عبد اهلل بن احلسن املحّدث بن أيب الطيب طاهر بن حسني القطعي ابن 

.موسى أيب السبحة بن إبراهيم املرتىض بن اإلمام موسى بن جعفر
تويف السيد مهدي عن ولد واحد اسمه حممد. درج من دون عقب. وله أخ واحد هو حسون، وعقبه = 
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=اليوم يف كربالء، ومنهم: األستاذ نارص بن حممد حسن بن أمحد بن حسون املذكور؛ ومنهم أيضًا السيد حبيب 
بن حسون املذكور؛ ومنهم السيد صالح بن عيل بن حسون املذكور. 

وآل األشيقر من األرس العلوية التي نزحت من مقابر قريش اىل كربالء واستوطنتها، وأخيًا وقفنا عىل 
وثيقة )عيل احلردان( مؤرخة سنة )1251هـ(، وهذه الوقفّية ختص ) سوق العرب ( الذي أوقفه  املرحوم حممد 
بن محزة بن عبد احلسني املعروف بـ ) عبيد ( الذي حارب يف واقعة املناخور. ) وعليه: جيب أن يستدرك ما جاء 
يف اجلزء الثالث: ص 248 من كتابنا (: وكان عميد هذه األرسة املرحوم السيد هاشم املشهور بـ ) هاشم شاه 
( بن عبد احلسني بن حممد بن محزة بن عبد احلسني بن أمحد بن حممد حسني بن حممد عيل بن احلسن بن عيل بن 
حسني األشيقر املذكور. كان حمسنًا، له خدمات ونفوذ واسع إبان حمنة كربالء أيام االحتالل الربيطاين. وتويف 

من دون عقب. 
ومنهم أيضًا السيد يوسف بن أمحد بن عبد احلسني بن حممد بن محزة املذكور املشهور أيضًا بـ)يوسف شاه( 

وكان له بعض املزايا احلميدة يمتلك مكتبة قيمة. تويف عن مخسة أوالدهم كل من األساتذة: 
الصحفي: صاحب جريدة )شعلة األهايل( يف كربالء السيد عبد الصاحب. وشقيقة األستاذ عبد اهلادي، 
حسن.  حممد  والدكتور  كربالء،  اىل  جثامنه  ونقل  )1990م(  عام  بلندن  تويف  اخلارجية.  سلك  يف  املوظف 
واملحامي األديب حممد عيل األشيقر. ومنهم ايضًا محيد وإخوانه )عيل و إبراهيم وحسن وباقر ورسول( أوالد 
السيد عبد الكريم بن محزة بن حممد بن محزة بن عبد احلسني بن أمحد بن حممد حسني بن حممد عيل بن احلسن 

بن حيدر بن حسن بن عيل بن حسني األشيقر املذكور. 
ومنهم: املرحوم اخلبي الزراعي السيد حممد حسني وشقيقاه طالب وأمحد، أوالد السيد محيد بن عيل ابن 
عبد احلسني بن حممد بن محزة بن عبد احلسني املعروف بـ ) عبيد ( بن أمحد بن حممد حسني بن حممد عيل بن 

احلسن بن حيدر بن حسن بن عيل بن حسني األشيقر. 
   ومنهم عبد احلسني بن كاظم بن عيل بن عبد احلسني بن حممد بن محزة بن عبد احلسني بن أمحد بن حممد حسني 

بن حممد عيل بن احلسن بن حيدر بن حسن بن عيل بن حسني األشيقر. 
    ومنهم: صالح بن مهدي بن عيل بن عبد احلسني بن حممد بن محزة بن عبد احلسني بن أمحد بن حممد حسني 

بن حممد عيل بن احلسن بن حيدر بن حسن بن عيل بن حسني األشيقر. 
    ومنهم: مصطفى وقيس وكريم وعامد وثائر... وأوالد األديب املعارص السيد حمسن بن مصطفى بن حممد 

عيل بن أمحد بن حممد بن حسني بن حممد عيل بن حسن بن حيدر بن عيل بن حسني األشيقر. 
     ومنهم: عبد الصاحب بن قاسم بن حسني بن حممد رضا بن حممد بن حسني بن حممد حسني بن حسن 
إليهم  ونسبة  املقدستني،  الروضتني  األشيقر، ومجيعهم من خدام  بن حسني  بن عيل  بن حسن  ابن حيدر 

سمي)كشك األشيقر(.



مدينة احلسني )اجلزء اخلامس(

58

– الدر  املؤرخني الذين أشاروا اىل هذه الواقعة السيد حسني الرباقي يف جمموعته 
املنثور– فقال: ))يف يوم اخلميس آخر شهر مُجادٰى اآلخرة من عام )1294هـ( تقاتل 
العسكر مع رديف كربالء، وقتل من العسكر عرشون رجاًل. ثم هدأت احلالة حتى 
يوم األحد الثالث والعرشين من شعبان من العام نفسه حيث تقاتل أهل كربالء 
مع العسكر يف قهوة الصخني املعروفة، العائدة اىل القهوايت )عيل هدلة(. ويف يوم 
شخصًا  ثالثني  من  يقارب  ما  العسكر  قتل  شعبان  من  والعرشين  الرابع  االثنني 
بضمنهم الشيخ اهلر، وعلقت رؤوسهم عىل جذوع النخيل، وعىل مرأى من أهايل 

كربالء((. 

هذا وقد ساعدت قبيلة بني حسن السلطة ضد أهايل كربالء حيث أقبلت القبيلة 
وعىل رأسها رئيسها ثعبان ورجاهلا هيوسون ويقولون: 

 )ياحسني اسمع ويد الكوفة....(!!

ثم أقبلت عشية )آل فتلة( منارصة للسلطة !! عند ذلك هرب أهايل كربالء 
متوجهني اىل النجف وهم يرددون قوهلم: 

)ياحسني اسمع صب ادموعي...(

تعقبتهم  التي  حسن  بني  عشية  وبني  بينهم  وقعت  احلامد  خان  بلغوا  وعندما 
معركة حامية الوطيس سقط خالهلا الكثي من أهايل كربالء شهداء عىل مذبح احلق 

والعدالة.



مركز كربالء للدراسات والبحوث

59

محلة عاكف بك على كربالء

عىل  عميق  أثر  اإلستانة،  يف  صداها  ورّن  مرت،  التي  االنتفاضات  هلذه  كان 
البالط العثامين، مما أقلق بال السلطان عبد احلميد، فأصدر األوامر بإرسال جيش 
اىل كربالء، وهدمها وقتل من فيها عن بكرة أبيهم، وأنيط تنفيذ هذه األوامر بالوايل 

عاكف باشا واملشي حسني فوزي باشا، القائد العام للجيش العثامين يف العراق. 

احلملة  رافقهم  يف هذه  العثامنيني،  من  اإلثنان عىل رأس جيش عرمرم  وقدم 
نقيب بغداد السيد عيل الگيالين، وقاسم باشا الزهي، أحد أعيان البصـرة، يتبعهم 
بني حسن والدليم والزوبع وغيهم؛ رضب اجليش مضاربه قرب مدينة  عشائر 
أواخر شهر رمضان سنة )1294هـ(، وملا  السور.. كان ذلك يف  كربالء وخارج 
رأٰى الوايل آثار العصيان يف املدينة عدل عن تنفيد أوامر السلطان العثامين، والتي 
الذي  العام  القائد  املذنب؛ وفاتح  الربئ بجريرة  املدينة وأخذ  كان مقتضاها هدم 
كان مرصًا عىل تنفيذ األوامر السلطانية بوجوب حماربة الكربالئيني وهدم املدينة. 

فنجم عن ذلك  خالف بني الوايل والقائد مما دفع باألخي اىل السامح للعشائر 
الوايل  مفاحتة  وبعد  وأثاثهم،  الفالحني  وحماصيل  املزروعات  ورسقة  البلد  بنهب 
السلطان، أصدر السلطان األوامر بالعفو؛ فانحـرس اجليش عن كربالء بعد أن ألقى 
الوايل العثامين القبض عىل قادة الثورة وموقدي نياهنا؛ ويقدر عدد هؤالء بـ) 25 ( 

شخصًا، بضمنهم الذوات التالية أسامؤهم:
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السيد أمحد السيد كاظم الرشتي.
السيد ميزا صالح بن حممد حسني الشهرستاين. 

السيد عيل الرئيس آل وهاب. 
السيد جواد آل طعمة – سادن الروضة احلسينية -.

السيد مصطفى آل ضياء الدين – سادن الروضة العباسية -.
احلجة ميزا أبو القاسم الطباطبائي.

السيد عيل السيد امحد نرص اهلل.
السيد كاظم السيد صالح نرص اهلل. 

حلاج عبد الرزاق عواد. 
احلاج حسن شهيب. 

كتان آغا. 
السيد حممد وهاب آل طعمة )1(.

1.   هو السيد حممد عيل بن السيد وهاب بن حممد عيل بن عباس بن نعمة اهلل بن حييى بن خليفة بن نعمة اهلل 
بن طعمة علم الدين )آل طعمة(، حصلت بينه وبني الوايل )عاكف باشا( مشادة عنيفة عندما أجاب السيد 

حممد عيل عىل سؤال الوايل الذي يتضمن االستفسار عن أسباب هذه االضطرابات )عيل هدلة(، قائاًل:
إن املترصف قدري بك سجن ما يقارب 200- 250 شخصًا من املتمردين الذين قاموا هبذه الفتنة، لكنه 
أطلق رساحهم أخيًا لقاء منفعة شخصية. وقد أيد أقواله هذه الدى الوايل كل  من السيد جعفر ثابت ورئيس 
بلدية كربالء السابق والسيد حممد حسني آل وهاب ورئيس حمكمة التجار الشيخ حممد آل كمونة، وأضافوا 

عىل أقوال السيد حممد عيل القول: 
إن السيد صالح الشهرستاين هو الذي كان الوسيط للمترصف يف أخذ الرشوة واطالق رساح بعض أولئك 
الوايل  ولكن  بك،  قدري  السابق  املترصف  أخذ  ضد  موجهة  كانت  التهمة  أن  بأقواهلم  واستدلوا  املرشدين، 

أجاب السيد املومى إليه بقوله: )إحنا جينه من وره اهلوش( يمكن ؟! 
وخالصة القول: كان السيد حممد عيل فارسًا مقدامًا ادى دورًا مهاًم عىل املرسح السيايس واالجتامعي يف = 
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السيد حممد السيد حسني آل وهاب.
السيد جعفر آل ثابت. 

السيد إبراهيم االصبهاين ) نارص الدين (. 
احلاج حمسن آل كمونة.

الشيخ مرزه حممد آل كمونة.
احلاج محد آل عوّيد. 
حسن احلاج رايض.

آغا حممد. 

صالح  ميزا  والسيد  الروضتني  من سادين  كاًل  أن  تّبني  التحقيق  إجراء  وبعد 
الوهاب  الرئيس  عيل  والسيد  الرشتي  كاظم  السيد  بن  أمحد  والسيد  الشهرستاين 
والسيد عيل السيد أمحد نرص اهلل واحلاج عبد الرزاق العواد وحسن شهيب ال عالقة 
هلم بذلك؛ فأطلق رساحهم، وأبعد اآلخرون اىل بغداد، وأودعوا السجن يف )أوج 
قلعة( مع رفاقهم اآلخرين ووضع قسم منهم حتت النظارة وحبس الباقون. وبقوا 
هناك مدة ترتاوح بني السنتني والثالث، ثم عادوا اىل كربالء عىل عهد والية قدري 

باشا. 

= كربالء، توىل رئاسة بلدية كربالء، واشرتك يف قضية عيل هدلة، وسجن عىل أثرها. وكان شاعرًا شعبيًا،  تويف 
سنة) 1327هـ (، أعقب ولدين مها السيد سلامن املتوىف عام )1361هـ(، توىل رئاسة بلدية كربالء وعضوية 

جملس إدارة اللواء، كان فنانًا جييد صناعة التامثيل، ومن هواة تربية الزهور. 
أعقب ولدين مها السيد حممد الذي درج من دون عقب، والثاين هو البحاثة املؤرخ السيد جميد املتوىف سنة 
)1393هـ(، وعقبه يف أوالده األساتذة: السيد عزي وعباس وحممد عيل وسلامن،  أما الثاين من أوالد السيد 
حممد عيل فهو السيد عبد اجلليل؛ أعقب ولدين: األول األديب الشاعر الشعبي عبد احلميد؛ والثاين هو السيد 

عبد املهدي املتوىف يف شهر رمضان سنة )1385هـ(، والعقب منه يف ولدين مها إحسان وقيص. 



مدينة احلسني )اجلزء اخلامس(

62

التي  والسياسية  االجتامعية  احلالة  الضوء عىل  يلقي  حمضـر خاص  ضبط  وقد 
كانت سائدة يف كربالء آنذاك، وعىل بعض الشخصيات البارزة فيها ممن قام بدور 
املحّرض واملشّوق لقيام هذه اإلنتفاضات وجعل بيته ملجًأ للثوار، وهذه صورة 
حمضـر الضبط املرقم 102، واملؤرخ السابع من ذي احلجة سنة )1295هـ(، املنظم 

من قبل ديوان التمييز املتعلق بدعاوى الكربالئيني بعد تعريبها وتلخيصها:

1294هـ( حوادث خملة باألمن يف كربالء   برزت يف السنة املاضية )1293- 
واهلندية، واتبعهم هبا )36( شخصًا، وقد أوقف هؤالء ثم أطلق رساحهم بكفالة 

تعهد حسن السلوك من قبل املحقق. 

نظام  من   )15( املادة  بأحكام  عماًل  املحاكم  اىل  املتهمون  هؤالء  أحيل  وقد 
املحاكم العثامنية، وقد جلبت األوراق التحقيقية واملضبطة املقدمة من قبل األهايل 

لرؤيتها متييزًا. 

وبالنظر اىل أن األوراق املرفقة باملضبطة املذكورة أن بعض األشخاص اشرتكوا 
فعاًل بإطالق الرصاص عىل العساكر الشهنشاهية وأن قساُم منهم  كانوا من حمركي 

وحمريض الشقاة الذين هم من أهايل كربالء فهم:

حمسن بن حسن، سعيد بن عباس، سيد عودة، حممد بن حسني برغش بن سلطان 
عميد آل برغش، حسن بن رايش، صالح بن معاّل، موسى بن كاطع، احلاج سعيد 
بن عالوي، عالوي بن وادي، سلامن بن طعمة، سلامن بن مبارك احلميي، عالج 
باخية، زرزور بن برمهة، عيل بن حممد، داين بن حالوي،  بن عليوي، عيسى بن 

شخّي بن لوكي، حسني العيل، جلام بن ساتر، حسني بن رميض. 
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باجلرائم  هؤالء  لدٰى  معلومات  وجود  عدم  تبني  التحقيق  يف  التعميق  ولدى 
وعدم ثبوت التهمة املسندة إليهم، ولقد أعيدت أوراقهم غي مصدقة.

أما اآلخرون فقدمت أوراقهم اىل جملس إدارة الوالية بتاريخ التاسع والعرشين 
من  رجب سنة )1295هـ(، بموجب اخلالصة املذكورة بحقهم كام وردت بعض 

اإلفادات ضد حمافظ لواء كربالء السابق )قدري بك(. 

ومما جاء يف إفادة رشيدة بن عبد وجاسم بن حممد وخضي بن عباس وحسني 
رميض ورشار بن غانم مل نتمكن من النظر يف التحقيق معهم هلروهبم  اىل أماكنهم، 
ونحن بانتظار جلبهم واستجواهبم جمددًا، وقد صدرت األوامر بذلك. كام جاء يف 
كتاب الوايل السابق ) عاكف باشا ( املؤرخ يف اخلامس والعرشين من رمضان سنة 

)1877م( رومي املوافق )1293هـ( قمري: 

إن من أرشاف كربالء احلاج حمسن كمونة وأمام اجلامعة السيد إبراهيم نارص 
الدين، ومن أعضاء جملس اإلدارة السيد جعفر آل ثابت والسيد حممد ابن السيد 
التمييز  السيد صالح نرص اهلل، ومن أعضاء جملس  الوهاب والسيد كاظم  حسني 
الشيخ  كربالء  يف  التجارة  غرفة  ورئيس  عوّيد  آل  محد  احلاج  كربالء  يف  التجاري 
حممد كمونة والسيد حممد عيل بن السيد وهاب آل طعمة، ومل يرسل من بني هؤالء 
السيد كاظم نرص اهلل، ومجيعهم أفادوا بأهنم يف الوقت الذي سلموا الشقاة بأنفسهم 
اىل احلكومة فان املترصف قدري بك لقاء ما كان يأخذ الرشوة منهم يأمر بإطالق 
الرشتي،  كاظم  السيد  أمحد  السيد  األصل  يف  الفتنة  هذه  مؤسس  وأن  رساحهم، 
ويدفنون  األعالم  يرفعان  كانا  اللذان  مصطفى  والسيد  جواد  السيد  والسادنان: 
املقتولني بدون رسم حكومي يف احلضـرتني، احلسينية والعباسية، كام جاء  جنائز 
املترصف قدري  بأن  الدين اإلصفهاين،  نارص  إبراهيم  السيد  املتهم  إفادة  ذلك يف 
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والشال  الدراهم  من  شخصية  منافع  لقاء  الرشتي  أمحد  السيد  مع  متفقًا  كان  بك 
الكشميي واحلُُصْن واملفروشات وأشياء أخرى، مما شجع وجود مثل هذا الفساد، 

ويثبت ذلك سحب املترصف من وظيفته. 

وعند زيارة الوايل عاكف باشا اىل كربالء وسؤاله عن سبب هذه احلركة، أجاب 
السيد حممد عيل بن السيد وهاب الكبي – آل طعمة -، رئيس بلدية كربالء األسبق، 

بأن مجاعة من املرشدين  قاموا هبذه الفتنة، وقد أجابه الوايل – باللغة العامية: 

    إحنا جينا من وره اهلوش ؟!

 250  –  200 الـ  يقارب  ما  سجن  بك  قدري  املترصف  إن  الــوايل:  قال  ثم 
شخصًا، وبعد التحقيق معهم أطلق رساحهم لقاء أخذ الرشوة منهم كام تبني ذلك 
وتؤيده إفادة كل من املتَّهِمني: عضو جملس اإلدارة السيد جعفر أفندي آل ثابت، 
ورئيس البلدية السابق السيد حممد بن السيد حسني آل وهاب، الذي كان قد فصل 

من رئاسة بلدية كربالء، ورئيس حمكمة التجارة الشيخ حممد كمونة. 

ثم أضاف الوايل: إن السيد صالح الشهرستاين – حسبام أفدتم – بأنه الوسيط 
للمترصف ألخذ الرشوة وإطالق رساح قسم من املوقوفني. 

السابق  املترصف  اىل  موجهة  التهمة  أن  ــادات:  اإلف هذه  مجيع  من  ويستدل 
السيد مهدي  الشقاة  اثنني من رؤساء  فأطلق رساح  الرشوة  أخذ  قدري بك ألنه 
األشيقر والشيخ حممد عيل اهلر – الذي قتل أخيًا برصاص العسكر - أما املتهمون 
النظر يف أوراقهم وإطالق  التمييز  التوقيف  يطلبون من جملس  اآلخرون فهم يف 
رساحهم. وقد جاء يف التقرير املرفوع من قبل قائممقام اهلندية )عبد الغني أفندي ( 
املستند عىل التحقيق الذي قام به وكيل طابور آغايس )شعبان آغا(، آمر فوج، الذي 
سافر بصحبة صاحب العزة أمي اآليل )آمر لواء( صالح باشا اىل كربالء بعد وفاة 
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آوى  قد  املسعود  بن عيل من عشية  بأن حسني  السابق؛ أوضح  آمر فوج كربالء 
اجلنود  قبل  من  التمرد  وقوع  بعد  بيته  بن صليبي من رؤساء عشيته يف  مـرسهد 
العساكر،  الرصاص عىل  يطلقون  كانوا  والَّذين  البساتني،  الفارين واملتجمعني يف 
وعرف منهم ) عيل هدلة ( وحسني بن عيل وزرزور بن برمهة وعيسى بن باخية 
وعالج بن عليوي وسلامن بن مبارك وشخّي بن لوكي وجلام بن ساير، وكلهم من 

أهل السوابق يف الشقاوات وقطع الطريق 

أما بخصوص اآلخرين املوقوفني من أهايل كربالء واهلندية فقد سيقوا من قبل 
صاحب العزة اللواء صالح باشا، الذي أوقف احلاج حمسن كمونة ورفاقه بامر من 
الوايل عاكف باشا واملشي حسني فوزي باشا وأرسلوا خمفورين بطابور من العسكر 

بقيادة رساي يل )حممد آغا( طابور آغايس من كربالء اىل املسيب ومنه اىل بغداد. 

املترصف  اىل  كافة  األوراق  أعيدت  فقد  الكافية  القناعة  حصول  ولعدم  لذا 
للتعمق يف التحقيق. ومن تقرير دفعه املترصف ملدينة كربالء )راشد أفندي( مؤرخ 
يف شهر أيلول )1877م( املوافق )1293هـ(  حول ما جاء يف إفادة املتهمني: إمام 
جواد  السيد  اسم  زج  حول  ورفاقه  االصفهاين  إبراهيم  السيد  السجني:  اجلامعة 
الروضة  سادن  ضوي،  آل  مصطفى  والسيد  احلسينية،  الروضة  سادن  طعمة،  آل 
العباسية، من أهنام قاما بدفن املوتى يف الصحنني الشـريفني بدون رسم حكومي قد 
كان بناًء عىل الفتوى التي أصدرها العاّلمة الشيخ زين العابدين احلائري يف حينه، 
ومضموهنا: أن قتىل هذه احلوادث والذين قتلوا برصاص العسكر العثامين يعتربون 

من الشهداء)1(.

1.  هذه الوثيقة مصّدقة صورهتا من قبل ديوان التمييز لوالية بغداد يف الثاين عرش من ربيع األول )1296هـ( 
باللغة الرتكية، حيتفظ هبا اليوم حممد سعيد آل ثابت، وقد تفضل مشكورًا بتعريبها لنا األستاذ السيد عبد 

القادر احليدري املوسوي، رئيس هيأة التفتيش اإلداري بوزارة الداخلية عام )1388هـ(. 
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إغتيال السيد أمحد الرشيت

كثيون أولئك األعالم الذين ذكروا السيد أمحد بن السيد كاظم بن السيد قاسم 
احلسيني الرشتي، أحد شعراء كربالء املشهورين، يف القرن الثالث عرش اهلجري، 
له  يكسب  أن  استطاع  وسياسيًا  دينيًا  زعياًم  عرفوه  الذين  أولئك  قليلون  ولكنهم 
السياسية  احلياة  مـرسح  عىل  صيته  فذاع  بسخاء،  أمواله  من  عليهم  يغدق  أنصارًا 
واإلجتامعية يف هذا البلد، وذلك لسعة اتصاله وروابطه برجال السياسة يف الدولة 
العثامنية، ولكن مل يطل العهد بزعيمنا السيايس، إذ أنه قتل يف ليلة االثنني السابع من 
مُجادٰى األوىٰل عام )1295هـ(، وله من العمر سبعة وثالثون عامًا؛ فأغفلت حياته 

السياسية، ومل يدون عنها يشء.

فمنذ اللحظات األوىل التي انتهت إليه مرجعية قومه الكشفية، نال حظًا سعيدًا 
يف البالط العثامين حتى نال منه وسام الشـرف من الدرجة الرابعة )نيشان رشدي( 
احلكام  منارصي  أشد  ومن  العثامين،  العزيز  عبد  السلطان  قبل  من  له  املمنوح 

العثامنيني يف هذه الديار. 

بتشكيل  العثامنية  احلكومة  بدأت  بأمره، وعندما  يأمترون  كربالء  وبات حكام 
– أسندت رئاسة هذه املجلس  إجباريًا   – النظامية لتجنيد األهايل  القرعة  جمالس 
يف كربالء بإمرة السيد املشار إليه؛ والذي أخذ عىل عاتقه إسقاط أسامء أنصاره من 

قوائم القرعة النظامية، وسّوق املناوئني له اىل اخلدمة اإلجبارية.  
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كام بث رقباءه للبحث عن خمابئ الفارين من اخلدمة االجبارية اىل خارج البلد، 
وأمر بإلقاء القبض عليهم؛ األمر الذي دعا باألهايل اىل التكالب عليه وثاروا ضد 

السلطة املحلية آنذاك. 

وقيل: إن من أهم األسباب التي أدت بالقهوايت )عيل هدلة( اىل القيام بثورته 
السيد أمحد عندما  الذي القاه من  الذل والتعسف  أنه كان متضايقًا من  املشهورة 

هنره، ورفض إلتامسه بخالص ابن اخته حسن بن هدلة من اجلندية. 

وكان أهايل كربالء آنذاك منشقني اىل قسمني: قسم ينبذ السيد أمحد والسلطة 
قبل  من  بغداد  يف  اعتقلوا  الذين  ورفاقه  كمونة  حمسن  احلاج  ويتزعهمم   املحلية، 
احلكومة  وتؤازرهم  إليه  املشار  بزعامة  كان  الثاين:  والقسم  باشا،  عاكف  الوايل 

العثامنية املحلية. 

اإلغتيال،  مؤامرة  ودبروا  بينهم  فيام  تعاونوا  بغداد  من  املعتقلني  رجوع  وعند 
أثناء خروجه من باب السدرة أحد أبواب الصحن احلسيني  فاغتالوا السيد أمحد 
الـرشيف، الواقع يف اجلهة الشاملية من صحن الروضة، وقتلوا معه مرافقه الشاعر 
الشاب حممد بن فليح الرحيم اجلشعمي. وبكامها الشعراء بلوعة ومرارة، ورثامها 

املرحوم الشيخ حممد عيل اهلر بقصيدة أرخ مقتلهام فيها منها قوله: 

أّرخ قلـــت  الكــون  رج  قيل  أمحــد(مـذ  بقتل  العــرش  ــزلــزل  )وت

تارخيها قْتَلتُه  ــد  أمح الفتى  الـهــــــــدى(كـــــذا  بـــــدر  )غــــاب 

بحضور  واستجوبته  وأوقفته  كمونة  حمسن  احلاج  حينه  يف  اهتمت  السلطة  لكن 
أعضاء جملس االدارة ومن قبل املترصف. 
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الوايل، ثم أفرج عنه بعد أن حتقق للسلطة أن  كام استجوب يف بغداد من قبل 
القتلة هم كل من: 

جعفر بن باخية الذي قبض عليه من قبل احلكومة يف بغداد بعد تسعة أشهر من 
احلادث باالشرتاك مع حسني شهيب وسلامن الصايغ وعبيد بن وردة وحسن بن 

هدلة وحبيب الفتوين)1(. واىل هذا أشار أحد الشعراء الشعبيني يومئٍذ بقوله: 

َوْي يابن الفتونـــي وابن باخيـة           مـا شفنه اجلــرادة  تكتل احلية

جعفر  السيد  بكربالء  مرت  التي  ــداث  االح هلذه  املعارص  املــؤرخ  وحيدثنا 
املعارف  أنساب  يف  املنثور  بـ)الدر  املوسم  املخطوط  كتابه  يف  األعرجي  الكاظمي 

والصدور()2( ما نصه: 

كرياًم  جلياًل  سيدًا  الرشتي  احلسيني  كاظم  السيد  العالمة  بن  أمحد  السيد  كان 
سخيًا جوادًا مقدمًا باحلائر الشـريف، مسموع الكلمة عند الدولة العلية العثامنية، 
رفيع اهلمة بني امللة؛ فحسدته الوجوه التي كانت يف احلائر الـرشيف كاحلاج حمسن 

1. آل الفتوين: محولة عربية هاجرت من جبل عامل بلبنان، ينتهي نسبها اىل العالمة الشيخ هباء الدين العاميل. 
املتوىف  الفتوين  الشيخ مهدي  العالمة  بالعلم والفقه، واليزال أعقاهبم يف كربالء، ومنهم  أفرادها  واشتهر 
عام )1255هـ(، كام وملع منهم يف كربالء نجم الشيخ حسني بن عيل بن حممد بن عيل ابن حممد تقي بن 
هباء الدين املتوىف عام )1278هـ(، وهو مؤلف األرجوزة املسامة ) الدوحة املهدية(. وجاء ذكرهم يف كتاب 

احلائر القصي ) اللمعة التارخيية ( مل يذكر ارقام االوراق هلذا املخطوط:
بيت الفتوين من بيوت العلم والعرفان، منهم العامل الشيخ مهدي بن الشيخ حسني الفتوين، وهم من بيوتات 

القديمة يف كربالء، وأصلهم من جبل عامل.

البغدادي،  احلسيني  النجفي  جعفر  السيد  االعرجي،  انظر  األطالع  من  مزيدًا  مؤخرًا  الكتاب  طبع   ]2[
الدراملنثور يف أنساب املعارف والصدور حتقيق وتعليق وتصحيح السيد حسني ابو سعيده، من اصدارات 
قم  عاشوراء،  مؤسسة  النارش  ط1،  نينوا،  مطبعة  االرشف،  النجف  يف  العامة  الوثائقية  سعيدة  ابو  مكتبة 

املقدسة، 1427هـ، ص465 وما بعدها يف ترمجة السيد كاظم الرشتي، ت1259هـ مقتوالً.
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حيث  كمونة،  حسن  مرزه  بن  حممد  والشيخ  الطباطبائي  إبراهيم  والسيد  كمونة 
أخلوا بالبلد. 

فجلبهم عاكف باشا اىل بغداد، ثم حبسهم، وكان مرزه حسن كمونة قبل هذا 
خازنًا للمشهد احلسيني، وملا تويف وقع النزاع بني ولده حممد كمونه واحلاج حمسن 
ابن حسن  النسيب جواد  اجلليل احلسيب  السيد  فوثب  السدانة)1(،  أمر  كمونه يف 
بن سلامن درويش آل طعمة عىل ابني كمونه وانتزع سدانة املشهد الـرشيف فظن 
احلاج حمسن كمونة وابن عمه الشيخ حممد ومن معهام من أهل كربالء الذين جلبهم 
عاكف باشا اىل بغداد وحبسهم مع أهل الزيغ والفساد إن ذلك كله كان بإشارة من 
السيد أمحد الرشتي، وأعدوا له من يرتكب هذا االمر الفظيع، ويقدم عىل ارتكاب 
هذا العمل الشنيع، فخرج السيد امحد املذكور ذات يوم عند الفجر متوجهًا اىل حرم 
جده احلسني، وأولئك القوم يرصدونه، فلام مر هبم تناوشوه بخناجرهم،ثم 
أمه  عند  ودفن   ،)1295( عام  ذلك  وكان  وتويف،  بدمائه  مضّمخًا  منزلة  اىل  محل 

السيدة هدية بنت عبد اللطيف املشهور بـ )لطفي األعرجي()2(.

1.  قصد كربالء يف أوائل عام )1292هـ( الوايل رديف باشا، ونزل تكية البكتاشية، والغرض االساس من 
زيارته تلك هو التداول مع سادات ووجهاء كربالء يف أمر والية سدانة الروضة احلسينية بعد وفاة سادهنا، 
وبعد مداوالت ومناقشات أمجعت اآلراء حول اختيار السيد جواد السيد حسن آل طعمة لغرض اشغال 

املنصب،فوافق الوايل عىل ذلك،وصدر به الفرمان.   

2.  هو السيد عبد اللطيف األعرجي املعروف بـ )لطفي( بن عيل بن املرتىض بن رشف الدين بن نرص اهلل ابن 
زرزور بن نارص بن منصور بن أيب الفضل عامد الدين موسى بن عيل بن أيب احلسن حممد بن عامد بن املفضل 
بن حممد أيب العباس أمحد بن األمي حممد األشرت بن عبيد اهلل الثالث بن عيل بن عبيد اهلل الثاين ابن عيل بن 
الصالح بن عبيد اهلل األول املعروف بـ )األعرج( - واليه ينتسب السادة األعرجيون – بن اإلمام عيل بن 
احلسني، والعقب من السيد عبد اللطيف املذكور – يف كربالء–  هو يف حفيده الشاعر األديب حسن 
لطفي األعرجي الذي عارص مجعًا من الشعراء أمثال: احلاج جواد بدگت واحلاج حممد عيل كمونة واحلاج 
حمسن احلميي يف منتدى آل الرشتي. وأسهم يف مجيع املناظرات واملطارحات التي جرت بني الشعراء،=  
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والعقب من السيد أمحد من زوجه السيدة خدجية بنت السيد حسن ابن السيد 
عبد اللطيف األعرجي يف كل من ولده السيد قاسم الذي هنج هنج أبيه وجّده، وكان 
ديوانه العامر قبل أن ينهدم من قبل مناوئيه، حافاًل بالشعراء واألدباء، وممن كان 
يرتاده املرحوم حممد حسن أبو املحاسن، ويضـرب بالسيد قاسم املثل يف األوساط 
الكربالئية، باجلود والسخاء، فقد كان يفرش الطعام عىل البواري، إلطعام الشارد 

والوارد، لكثرة الزاد الذي يطعمة الفقراء املعوزين الذين كانوا يقصدونه. 

خروج  وبعد  العثامنية،  للسلطة  كمساعد  بيك  محزة  واقعة  يف  اشــرتك  وقد 
كربالء   ترك  واخيًا  كربالء  يف  االئتاليف  احلكم  جلنة  يف  عضوًا  انتخب  العثامنيني 
وسكن مقاطعة الوند، ومنها توّجه اىل بغداد بعد أن تأّزمت احلالة يف كربالء، وبقي 
فيها حتى انسحاب العثامنيني من بغداد، ثم سافر اىل الشام وحل ضيفًا عىل مجال 
قصد  سوريا  عىل  –الربيطانية  العربية  احلملة  بقرب  شعر  وعندما  )السفاح(  باشا 

إسطنبول وبقي فيها. 

وأخيًا: عاد اىل العراق بعد احتالل الربيطانيني بغداد بسنتني، ومل يتمكن السيد 
قاسم من مسايرة الكربالئيني، واعتمد يف حياته عىل السلطة وكان قد اختار مجاعه 
عند  عنه  ختلوا  أهنم  االّ  الزمن،  من  ردحًا  وآزرهم  آزروه  الذين  الكربالئيني  من 

وهلذا  شعرائنا  آثار  من  الكثي  طمست  كربالء  اجتاحت  التي  الدامية  احلوادث  أّن  االّ  معظمها،  يف  أو   =
السبب مل نستطع العثور االّ عىل النزر اليسي من شعره اجلّيد، القوي السبك. سّجله تلميذه السيد حممد بن 
السيد حسن الرشتي )رشدي زادة( يف جمموعته. وتويف رمحة اهلل عام )1910م(، ودفن يف الصحن الرشيف 

امام مشّبك املذبح، وأعقابه يسكنون اهلندية وكربالء. 
ومن أعقابه يف كربالء اليوم السيد صالح بن السيد حسن بن السيد عيل لطفي زاده، الذي هاجر اىل كربالء 
اللطيف  عبد  السيد  بن  املذكور  صالح  بن  عيل  بن  حسن  السيد  حفيده  يف  اليوم  منه  والعقب  فيها؛  وسكن 
األعرجي، يمتهن التجارة، دمث اخللق، لطيف الشامئل، وانجاله كّل من األستاذ: عيل، وعادل، وعبد األمي.    
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فيها من  الواسعة األرجاء وهنب ما  – وهّدمت داره  كام سلف   – الشدة، وسافر 
النادرة، تويف السيد قاسم سنة  أثاث، وبعثرت مكتبة آل الرشدي القديمة القيمة 

)1926م(. 

أما العقب من السيد قاسم ففي أوالده الثالثة يف كربالء: 

اوالً: السيد أمحد ويف؛ والد السيد عيل. 

منه  والعقب  مزرعته،  يف  )1363هـ(  اغتيل  الذي  مهدي،  حممد  السيد  ثانيًا: 
يف أوالده الثالثة كل من )السيد صالح( الذي ادى دورًا بارزًا يف احلياة السياسية 
واالجتامعية يف كربالء،  تويف بحادث انقالب سيارته عام )1380هـ(، وكان لنعيه 
وفارس(؛  ومهند  وحسن  من)مهدي  كالًّ  أعقب  عارفيه،  نفوس  يف  اسًى  لوعة 

وأشّقاؤه كل من املرحوم السيد حيدر والسيد طالب. 

ثالثًا: السيد فييض؛ والد حسام. 

والثاين من ولد السيد أمحد كاظم، يف ولده السيد عبود الذي ترك كربالء وسكن 
إيران. 

ولقد كان للسيد أمحد مكانة أدبية وعلمية عظيمة، ولعل أبرز مميزاته أن جعل 
داره الواسعة مدرسة علم وأدب ومرسحًا للفكر يرتاده الشعراء الذين كانوا يفدون 

إليه يف خمتلف املناسبات. 

ويف يوم زواجه أقام زمالؤه له مهرجانًا شعريًا احتفاء هبذه املناسبة عىل الرغم 
من خصوصيتها؛ وقد لبست كربالء ذلك اليوم ثوبًا قشيبًا من احليل والزينة، وقد 
عدت تلك املنظومات والقصائد التي ألقيت يف هذه املناسبة ثروة أدبية قيمة تغنت 

هبا املنتديات األدبية اخلالقة. 
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وقد استطاع الشاعر األديب السيد حممد بن حسن املوسوي املشهور بـ )رشدي 
غي  يعرف  مل  الذين  املجهولني  كربالء  شعراء  وأحد  الفرتة،  هلذه  املعارص  زاده(، 
اسمهم وبعض أشتات شعرهم، أن جيمع هذه املنظومات بني دفتي جمموعته سنة 
وأستاذه  سيده  عرس  حفالت  يف  زمالئه  قرائح  به  جادت  ما  ليخلد  )1298هـ( 

السيد أمحد ويستهل هذه املجموعة بقوله :

حياضه،  من  اآلداب  تكرع  الذي  األدبية  املناسبة  هذه  يف  نظم  من  أول  )كان 
اهلل  رضوان  عيل  حممد  احلاج  زاده(،  بـ)كمونة  املشهور  بالبنان،  إليه  املشار  املفرد 

عليه، الذي أنشد األبيات اآلتية: هبذه املناسبة عىل سبيل التهنئة والتاريخ: 

املقصــد بنـيل  ســلــيــان  الســــيِدبــشـــــرى  رضــاء  القصـــد  فغايـة 

كاظـــــٍم والء  نلـــُت  أمحـــــــِدبأحـمـــٍد  والء  نـلــــت  بكـــاظـٍم 

جيـــده ــزمــان  ال حّلـى  هبــا  ِدمــن  اخلــرَّ احلســان  أجيـــاد  حليــــة 

هبمـا ــن  م ــدى  اهلـ اىل  ــدى  ــت اه ــد  هيتديق ال  مــن  وظــل  اهتدى  قــد 

بآيــٍة معجـم  عــن  أعربـا  مسنـــــِدكــم  بـحـديـــٍث  أو  مـحكـمــٍة 

بــه خـــــط  ومــــــــا  الــلـــــوح  بمشــــهِدكــأنا  منهمــــا  العلــوم  مــــن 

ويميض يف قصيدته حتى يقول:                    

أمحـد الزكــي  بــتزويج  املقعــِدقـمـت  صـــدق  نلـــت  وبالقيام 

مشتـريـــــا الثـنا  حسن  بعســجـِدبعسجد  الثنــــا  حسن  مشــرتيًا 

آصـــــــف ــاك  أت سليمـان  مهتــــــِدفاهنأ  خلــــري  بلقيس  بعرش 

فـــي ــال  ــب واألش أمحــد  دمـــــرادهــا  املمــرَّ لصــرحــه  دخـوهلـــا 
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احتـذٰى قــد  بـجــّدِه  مــن  الســؤدِدأمحــد  مجــيع  علــى  ــدِه،  ـــ وج

حسـنـًا أهنـّي  جـئــت  بــأحـــمـــدبــأمحــد  حسنًا  أهنّــي  جئــت 

النـجــُب أنجبته  كـــريم  املحتِدنجـــل  كـــــرام  احلمد  شيبة  مـــن 

وأخيًا يقول مؤرخًا احلادث: 

فـــــــي  اإلشــــــراق  الـبلـــِدوابـتـهـــــج  أهـــل  األفـراح  وعّمـت 

فـــــــــــــــأرخـــوا  أحــــمد(أثـــــــــــنـي  ســــــــرور  هــذا  ــأمحــد  )ب

مركز  اسمه  احتّل  الذي  الصيت،  الذائع  السيايس  األديب  وأخيًا: هذه حياة 
ودية  صالت  له  وكانت  بعـرصه،  والسياسية  األدبية  املنتديات  مجيع  يف  الصدارة 
بكثي ممن شعراء زمانه، وله معهم مساجالت ومطاردات يف خمتلف فنون الشعر، 
وقد أخذنا من بني تلك املساجالت املقطوعة األدبية التي يفتخر هبا أدبينا، الذي 
جييد فن اإلبداع يف اإلنشاء واإلمالء مع الشيخ فلّيح بن حسون الرحيم الذي كان 
حسن اخلط، وقد جرى بينهام بحث يف الرتجيح بني اخلط واإلمالء؛ وكان املرحوم 
الشيخ فلّيح خطاطًا ماهرًا يرجح الكتابة الفنية عىل النثر واإلمالء، وأديبنا يرجح 

اإلمالء، وإليك هذا احلوار:

قال السيد أمحد:
والفــرق متضــح  عند  األلــف بــــاِءاخلـــط  خطــك واإلمــالء إمالئــــي       

فأجابه  الشيخ فلّيح:
إذ حيث لوالي مل حيسن لــدى الرائي بحسن خطـي رآه الناس منتظمـــــــًا
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أمحد: 
النقــش يف املــــاءبحسن نثري أهل الفن قد شهـدوا  وما الكتـــابـــة إالّ 

فلّيح:
بنـاكـل عنــك فـــي نــثـــر وإنشــــــاء لـــو تفخر الدهــر طـرًا مل أكـن أبــدًا 

أمحد: 
األفـكـار لــم يعترب فـــــي نقش بـنــاء لو لـــم يـكن نثرَي املبعوُث مــــن ُدرر 

فلّيح: 
نائــــــي قد طّبق األرض فضيل واستفاض لدى  ومن  دان  مـــن  الربيـة  كل 

أمحد:
فـعـالج العقل كـي تربأ من الـداء تعـظيم نـفسك قـّوى مـا نقول بـــه 

فلّيح:
نِعم  من  حاز  فيا  الناس  حّدث  الباري تـعاىل خطا فــــي غيـر نعمـــاء من  

أمحد: 
معــجـــزة  الـقــــرآن  أرسـل  قـد  من الفصاحة ال مـن خط وإمالء اهلل 

فلّيح: 
بإمالء مل يعيني النطق فــي الشعر البلــغ وال  تفخر  وال  فانصـف  النثر  فـي 

أمحد: 
وإنــبـاء هل كنت أنكرت ما خــّص االله به  بإعــجـــاز  الـنـــبــي  آل 

فلّيح:
األخــاّلءبفضلهم حزت ما قـد حزت من رشف بـيــن  به  فـخرت  حتى 
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أمحد: 
عمــــد  ذي  أفـكار  الـفتى  يرض  كــقـول مــادر: إنــي حاتــم الطائـــي فـال 

فلّيح:
ودع  يدعيـــه  فـكل  صدقــت  األجـالءنعم  نسل  يا  اللجاجة  عـنك 

 وخالصة القول: 

ان من يتصفح أدب وشعر السيد أمحد الرشتي يلمس من خالله روحية النزعة 
احلسينية التي ظهرت معاملها يف مسالك الشعر والشعراء، كام بانت يف منحة شعرهم 

آثار روحية العرص. 

ويكاد شعر السيد أمحد الرشدي )وربام يكون شعره اسمه الرشتي( أن يكون 
يف  العمودي  الشعر  يف  القوايف  نظم  أجادوا  الذين  املخرضمني  الشعراء  نسق  عىل 
وتنتزعه  عصـرهم  يتذوق  الذي  النظم  طابع  شعرهم  عىل  فغلب  والرثاء،  املديح 
بيئتهم؛ وليس يف شعر السيد أمحد طرائف النهج املوضوعي احلديث – يف األعم 
لعب  وأديب وزعيم سيايس  فقد ذكرت سيته كشاعر  كان...  األغلب - ومهام 

دورًا بارزًا يف عصـره ال يمكن أن يسدل عليه الزمن ستار النسيان. 

* * *
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مقتل الشاعر الشيخ حممد بن فليح اجلشعمي)1(

اجلشعمي،  رحيم  بن  فليح  بن  حممد  الشيخ  )كان  قال:  عيان،  شاهد  روى     
يني  السيد حاماًلمصباحًا  ليلة احلادثة، وقد خرج مع  الرشدي  السيد أمحد  سمي 

1.  جاء يف خمترص مطالع السعود: ص 97: آل قشعم لقب ربيعة بن نزار، واملشهور بني العرب أهنم من بني 
ماء السامء، يعني من قحطان؛ كام وجاء ذكر بيت حسون رحيم اجلشعمي يف جمموعة القصي احلائري ) 

اللمعة التارخية( ما نصه: 
   )بيت حسون رحيم اجلشعمي من بيوت األدب والشعر، ينتسب اىل عشية جشعم، ومنهم الشاعر فليح بن 
الشيخ حسون رحيم املتوىف عام )1296هـ(، والشاعر الذائع الصيت الشيخ حممد بن فليح الذي قتل مع 

السيد الرشتي(.
     وجاء يف جمموعة السيد رشيد زاده عن شاعرنا ما هذا نصه:

     )إن من خية النامذج الشعرية للشيخ فليح مرثيته لوايل كردستان األجمد أمان اهلل خان، املتوىف يف مُجادٰى 
الثانية عام )1284هـ(، عندما نقل جثامنه اىل كربالء، واستقبله السيد أمحد الرشتي مع مجع غفي من األعيان 
واألرشاف واحلكام والقضاة؛ ودفن يف الرواق املطهر، بالقرب من مرقد العالمة السيد كاظم الرشتي(، 
فألقى شاعرنا  السنة؛  لتلك  األواخر من شهر رمضان  العرش  عليه يف  العزاء  الرشتي جملس  السيد  وأقام 

الشيخ فليح اجلشعمي القصيدة اآلتية بقوله: 
الـــــّردى اهلل  القـــّرب  للـــردى  فسيــــــدامــا  سيــــدًا  الكــــــــرام  أفنى 
الــنهى  أربــــاب  األجمــــاد  ــل  ــأص ــت فـــأجمـــدا واس أمــجــدًا  الكـمــال  أهـــل 
يـــــرى   ال  أن  ــى  ع آلــــى  مــرشــدا كـــأنه  أو  مــنــعــًا  شــخــصــًا  ــاس  ــن ال يف 
الـــورى  هــــذا  مـــن  خيــتـــــار  يـــــداكانــه  وأنــداهم  فضــاًل  لـهـم  أجــز 
مهـــة  وأعلـــى  قلـــبًا  هـــدى أشجعهــم  وأهــــــداهــم  علًا  أكثـرهم 

اليوم ينحرص يف كل من مؤيد وحيدر ومنهل  الشيخ فليح حسون رحيم اجلشعمي يف كربالء   والعقب من 
وعالء وضياء ورضا، أوالد األستاذ حممد بن مصطفى بن فليح حسون رحيم؛ وكذلك مهدي، وعدنان، 
ونعامن، وكاظم، و فليح أوالد صالح بن مصطفى ابن فليح املذكور، ومنهم األستاذ عبد اجلبار بن مصطفى 

بن فليح صديقنا الذي فقدناه.  
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أشخاص،  اخلمسة  عددها  يتجاوز  ملّثمة  مجاعة  طريقهم  فاعرتض  الطريق،  له 
بعدة طعنات  بينام طعنه اآلخرون  السيد أمحد،  يدي  للثم  الظاهر(  ) يف  وتوجهوا 

باخلنجر –يف جنبه– فأردوه قتياًل.

وملا مّهوا بالفرار تعقبهم الشيخ حممد مناديًا:

)اىل أين تفرون ؟ لقد عرفتكم !(

فرجع إليه من اخللف جعفر باخية وطعنه يف خارصته وأرداه هو اآلخر قتياًل(.

وشاع يف البلد أن قتلة السيد الرشدي والشيخ حممد هم كل من احلاج حمسن 
كمونة وحسن الشهيب أو شقيقه حسني الشهيب، وجعفر بن باخية ورفاقهم.

حسن  احلاج  شوهد  الثاين  اليوم  يف  ونديمه  أمحد  السيد  جثامن  تشييع  وعند 
الشهيب مرّتب اخلدين، يبكي بكاًء مّرًا.

وعندما دفن القتيالن حيث دفن السيد أمحد يف مقربة والده العالمة السيد كاظم 
الرشتي؛ ودفن الشيخ حممد بن فليح خارج املقربة يف الصحن احلسيني املطهر، أقام 

ابن شهيب النوائح ثالثة أيام عىل قرب القتيلني، وهذا ما أبعد الشبهة عنه.

إالّ أن احلكومة العثامنية تعقبت القتلة حتى استطاعت أن تلقي القبض عليهم 
يف بغداد بعد عام من احلادث، وكان جعفر بن باخية بينهم.

وجاء يف رواية أخرى: أن الشخص الذي كان حيمل املصباح ليلة احلادث هو 
الشيخ موىل بن الشيخ حممد اخلطيب)1(، وكان الشاعر حممد بن فليح مالزمًا للسيد 

1.  الشيخ حممد اخلطيب، شاعر ارتقى أعواد املنابر يف أواسط القرن الثالث عرش اهلجري، والعقب منه اليوم 
يف كربالء يف األرسة املعروفة بـ)آل فتاح(، كان منهم اخلطيب حممد ابن مصطفى الفتاح املذكور الذي=  
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قاسم نجل السيد امحد؛ وعندما رأى مصـرع السيد امحد ارسع اىل املنزل إليصال 
السيد قاسم بغية تأمني حياته. 

األشخاص  ألن  بمفردها،  أمحد  السيد  جثة  فرأى  احلادثة،  موقع  اىل  رجع  ثم 
الذين رافقوا السيد أمحد عند خروجه من الصحن قد تفرقوا وهربوا؛ حتى الشيخ 
موىل كان قد هرب ألنه كان من املتواطئني مع القتلة، فقد أطفأ املصباح لكي يسود 
فليح  ابن  حممد  الشيخ  تعقب  ذلك  وعند  القتلة،  هروب  طريق  ويسهل  الظالم 
القتلة داخل الصحن وظفر بأحدهم، وهو عبيد بن وردة، فهجم عليه الشيخ حممد 
باخية  بن  جعفر  ورجع  برفاقه،  عبيد  فاستغاث  اليسـرى،  كتفه  يف  بسكني  وطعنه 

وطعن الشيخ حممد من اخللف فأماته. 

ورثامها الشعراء والبلغاء واألدباء والفصحاء؛ ومما كتبه األديب الشاعر السيد 
حممد بن حسن املوسوي الرشدي، امللقب بـ) رشدي زاده( يف مدحهام ورثائهام، 
املطاردات  يف  املشاركني  ومن  الرشتي،  للسيد  األديب  املنتدى  رواد  من  كان  ألنه 
فجمعها،  األمهية،  بالغة  قيمة  ذات  فكرية  ثورة  تعد  التي  األدبية،  واملساجالت 

وبّوهبا، ثم قام بتدوينها يف عام )1298هـ(، وقد قال عنهام ما نصه: 

  ))هذا آخر ما وجدنا من شعره طاب ثراه ومن شعر غيه يف املديح والتهاين 
والرثاء والتعازي من شعر األفاضل واألدباء النبالء الكاملني من أهل الفصاحة 
واألدب بعد مقتل سيدي وموالي السعيد الشهيد، قدس اهلل روحه ونّور رضحيه 

=أعقب كاًل من موىل الذي كان يني الطريق للسيد الرشدي ليلة مقتله. واآلخر هو احلاج مهدي املعروف 
بـ)عتوكه(، تويف عام )1962م(، وأعقب كاًل من جليل وحممد ونعمة، والعقب من ولده حممد يف ولدين 
ارقام  يذكر  مل  خمطوط،  جمموعة،  املوسوي،  حممد  زاده،  رشدي  اخلالق،  وعبد  الوهاب  عبد  األديب  مها 

االوراق وتوصيفة املجموعة.
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وانتقم ممن قتله ومؤسسـي ذلك والراضني هبذا الفعل الشنيع من األولني واآلخرين 
اىل يوم الدين بحق حممد وآله الطيبني الطاهرين وأوليائهم املنتجبني((.

الغريب املريب أن هذا الشاعر األديب واملاهر  ومن األمر العجيب واخلطب 
أويل  بذكائه عقول  اآلداب، وأهبر  فنون  احتوى عىل  قد  فليح،  بن  األريب، حممد 
وطّرز  فسادها،  الكامالت  ذوي  عىل  وسام  فقادها  الفطنة،  بزمام  وأخذ  األلباب، 
الفكاهة  الفصاحة ببالغته، استعبد أحرار األلفاظ بفصاحته، وحوى من  ديباجه 
أحالها، وأحرز من النباهة أجالها حتى ملك قلوب العارفني، واتفق عىل تعظيمه 
أهل الدين؛ ما ناظر أديبًا إالّ طّوقه إحسانًا، وال سامر أريبًا إالّ وفاه امتنانًا، والزال 
جمالسته  الفصحاء  تتمنى  والنثر  الشعر  فنون  يف  مقدمًا  الثغر،  باسم  الوجه،  طلق 

والبلغاء مساجلته.

األكابر  بخلقه  سّخر  واألعـــراق،  العرق  طيب  ــالق،  واألخ الشكل  حسن 
جامع  خفيف،  ثقيل  ضعيف،  قوي  واملحاور،  املآثر  أويل  وبحكمته  واألماجد، 
األضداد، عديم األنداد، حيسد العدو فيه الصديق واحُلّر الرقيق، حلو املناظرة، زين 
املحارضة، رقيق الطبع، دقيق السجع، عامل بالنكات، عارف بالكنايات، وافر احلظ 
من كل صناعة، يود عمود الصبح أن يكون رحمه ويراعه؛ اىل غي ذلك من املحاسن 
التي ماؤها غي آسن، هذا ومل يبلغ من العمر ثالثًا وعرشين سنة إالّ ثالثة وعرشين 

يومًا. 

 والذي زانه وحّسن خلقه وأخالقه، وطّيب عرقه وأعراقه، وزاد يف أوصافه 
التقي  الــوارع  الفاضل  العامل  ممدوحه،  وخدمة  صحبته  نور،  عىل  نورًا  وحماسنه 
املرحوم  نجل  عليه  اقتصـر  الذي  املفرد  والعلم  إليه،  املومى  السند  السيد  الكامل 
العالمة سيدنا وموالنا احلاج السيد كاظم الرشتي، أعىل اهلل يف اخللد مقامه، فاّن 
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العراق باالتفاق، وبذلك  ذلك أجل من أن يوصف وأشهر من أن يعرف، وحد 
تشهد األصقاع واآلفاق، كرمه ال حيصـى، ونعمه ال تـستقىص؛ ختجل أياديه الِدَيم، 
باقتصارها  والرئاسة  إليه،  بانتساهبا  الكياسة  تفخر  الكرم؛  منه  حاتم  تعّلم  فكأنام 
عليه؛ كهف اليتامى واألرامل واأليامى، فبحر جوده سهل املوارد، وداره العامرة 
الشعر  فنون  يف  له  باهر،  أريب  أديب  ماهر،  بارع  شاعر  والــوارد؛  للصادر  ملجأ 
دائم  جمالس،  كل  وأنس  املجالس  زين  حليم،  عليم  حكيم،  عارف  الطوىل،  اليد 
االبتسام يكاد وجهه جييبك قبل الكالم؛ رب الفضل واملعرفة، ومن مل يقدر أحد 

من الفصحاء والبلغاء أن يصفه. 

انتهت إليه الرئاستان عن أبيه إليه، قطب تدور عليه الدوائر، ومن بحر مكارمه 
يرد الصادر والوارد. 

 وما أخطأ من قال من شعراء العراق فيه: 

أمحد  عند  النوى  أرباب  ذكر  جهدهاجزى  فيه  جــاوزت  رجــال  وعـد 

ذكرتـــهــــــم الذيــن  لـــدان  بعدهـــافقلت  النتيــجة  أنــت  مقدمـــة 

إذ زكا حمتدًا وجدًاوذو جمد أثيل أْكسبت به املجد جمدًا ورشفًا مستطيال 

كل هذا ومل يبلغ من العمر سوى سبع وثالثني سنة. 

وقد وقعت بينهام من املحبة واملودة واأللفة والصحبة ما اهلل تعاىل أعلم وأدرى 
بام فيه، بحيث مل يفرتقا لياًل وال هنارًا، وال عشيًا و أبكارًا؛ وال يأنس أحدمها إالّ 

بصاحبه، وال يطلع غيه عىل مطالبه.
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ومل يزاال عىل هذا املنوال والسية واألحوال والوتية اىل أن قتال معًا يف ساعة 
واحدة ومظلومني شهيدين سعيدين، الساعة األوىل من ليلة السابع عرش من شهر 
موالنا  قرب  وزيارة  فريضتني  أداء  من  الفراغ  بعد  )1295هـ(،  عام  األوىل  مُجادٰى 

 .وموىل الكونني أيب عبد اهلل احلسني

خرجا من الباب املعروف بباب السدرة، هجم عليهام مجاعة من األشقياء الذين 
هم أشقى وألعن من عاد وثمود، وقد اهنزم من كان معهام وفّر وكلٌّ بام اعتذر، إالّ 
هذا الفتى السعيد أبلغ ابن السيد أمحد السيد قاسم مأمنه، ورجع إليه فاديًا بنفسه 
وبدنه، فقامت الواعية يف كربالء، وحلق الصـراخ والعويل بأفاق السامء، فلم ُيْبَك 
أحد كام ُبكيا، ومل يشيع كام ُشيِّعا، عاشا سعيدين محيدين، وماتا شهيدين فقيدين، 
ولنبدأ  مراثيهام،  من  شيئًا  ولنذكر  والفصحاء،  واألدباء  والبلغاء  الشعراء  فرثامها 
الشباب  اللبيب، حسن  الشاعر األديب األريب  الكئيب، والد  برثاء احلزين  أوالً 
وحمور اآلداب؛ وقد رثامها بقلب مقروح ودمع مسفوح وفؤاد عليل وجسد نحيل، 

وحشاشة ممزقة وحواس متفرقة، فقال ناعيًا من قصيدة استهلها بقوله: 

إنساهنا ــت  ــارق ف عيني  ــال  بـ فأبانـهامـــــا  بينــها  يمينــي  ــى  ورمـ

وحممـٌد أحـمـد  عيني  بناهنـــاإنــســـــان  احلـــام  جـــــز  ــد  وقـ كــفــي 

ــًة ــاس ــان رئ ـــ ــذا ســلــيــان الــزمـــ ـــ سلاهنــاه عــفــة  ــذا  ـــ وهـــ ــى  ــح أض

مرتضـى(  )أبو  اجلشعمي  فليح  بن  حممد  الشيخ  قابليات  برزت  لقد  وأخيًا: 
واستطاع أن يقول أن الشعر يف سن مبكرة مل يتجاوز العارشة من العمر، وأجاد يف 

اإلبداع. 
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األوساط  ساد  األدب  من  النوع  وهذا  والرثاء،  املديح  من  جانبًا  شعره  ومّثل 
البيئية التي نشأ فيها هذا الشاعر املوهوب، فلنسمعه يف ديباجته التي تقدمت ديوانه 

الذي وضعه قبل اغتياله بعام، أي سنة )1294هـ(: 

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
))احلمد هلل عىل نعمه الوافرة وآالئه املتكاثرة، الذي عّلم بالقلم، عّلم اإلنسان 
ما مل يعلم، واطلع شموس الفصاحة يف سامء اآلداب، وأسطع بدور البالغة ليهتدي 

هبا أولو األلباب. 

أمحده محد من أرضع الفهم صغيًا، وتغذى العلم كبيًا، وأشكره شكر عارف 
بإحسانه، معرتف بفضله وامتنانه. 

وأصيل عىل سيد أنبيائه – أهل العصمة – القائل: )إن من السعر حلكمة(حممِد 
املختار وآله وصحبه األخيار األطهار. 

فأقول، وأنا العبد الفاين املذنب اجلاين حممد بن الشيخ فيلح بن الشيخ حسون 
رحيم: قد أحببت أن أثبت بعض ما سنح به اخلاطر، وجاد به الفكر من بحر الطويل 
العريض من مدائح األخوان، وما يتخلل بني ذلك مما مل خيطر له  بيان؛ متو كاًل عىل 
به من  فيام أجوز  املدد عىل ما هنالك، مؤماًل منه اإلرشاد  اهلل يف ذلك، راجيًا منه 

املسالك، وال حول وال قوة إالّ با هلل العيل العظيم((.

الكامل  والورع  الفاضل  العامل  جانب  اىل  وانقطاعه  الوثيق،  ارتباطه  وبحكم 
السيد السند والكهف املعتمد، السيد أمحد الرشتي احلسيني، أخذ يكيل له املديح 
والثناء يف يوم )النيوز( من السنة الرابعة والتسعني بعد املائتني واأللف للهجرة،  
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مديح  كلها  بيتًا،  أبياهتا عىل )250(  يربو عدد  التي  الغراء  ينشد قصيدته  أخذ  ثم 
وثناء لسيده، عندما يتطرق اىل فنون الشعر التارخيي الذي له قصب السبق يف هذا 
امليدان، يتصّيد املعاين اللطيفة، دون أن يعرتيه عجز أو يصيبه كلل؛ يشيد هبذا البيت 
ويتبّجل بفضائله يف أي مورد كان، ومن قصيدة له رائعة يؤرخ هبا ميالد نجيل السيد 
السيد عبد احلسني. فاسمعه يقول مؤرخًا  السيد حممد قاسم وأخيه  أمحد كل من 

سنة ميالد األول: 

واملرتضــى بــاملصطفى  التائــــمحصنّتـه  عــن  يغــني  ذكرمهــا 

معتصـمــــــًا حّصنتــــه  القاســـمبـعدمهـــا  ابـــن  بالكاظم  مـؤرخـًا 

ويف ميالد اآلخر يقول:

بفتـــــاُه أحــمدًا  الـــروح  زكـريــا بشـــــّر  بشـــّروا  قيــل  مثلـمـا 

مقامـــًا احلســـي  عبــد  نجيل  ربــــــــي رضياإن  فــيــه واجــعــلــه  ــاء  جـــ

خـــــوه أرِّ بــذا  اخلبا  أهـــل  زكيـــا«قــال  غالمـــًا  لـه  »فوهبنـــا 

* * *
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وهكذا شاء احلظ أن يلقى )أبو مرتضـى( حتفه يف حادثة اغتيال سيده اجلليل، 
الثالثة والعرشين  بنفسه بعد ثالثة أعوام من زواجه، ومل يكن قد جتاوز  إياه  فاديًا 

عامًا )1(.

حتريم بيع الرقيق 

روى السيد أمحد صالح آل طعمة يف كتابه ) تلخيص اخلرب يف تاريخ القرن الرابع 
عرش وما جرى من احلوادث عىل البرش(، خمطوط: 

بني  الرقيق  بيع  معاهدة حتريم  أهم حوادث سنة )1297هـ( تصديق  من  إن   
اململكة العثامنية واحلكومة الربيطانية)2(. 

وشمل هذا التحريم كربالء، إذ ألصقت املناشي عىل أبواب صحن الروضتني، 
وجاء فيها: 

احلميد  عبد  السلطان  من  بأمر  اململكة  أنحاء  مجيع  يف  الرقيق  بيع  جتارة  »متنع 
خان«.

1.  نقاًل واقتباسًا، رشدي زاده، حممد بن السيد حسن الرشتي، املجموعة، خمطوط، مل تذكر رقم ارقام االوراق.

الوثيقة بني الطرفني يف جريدة )كنز الرغائب يف منتخبات اجلوانب( عدد 299، وتأريخ  ]2[ لقد نرش نص 
احلادي عرش من مُجادٰى االوىٰل سنة )1297هـ/1880م(.العزاوي، عباس املحامي، العراق بني احتاللني، 

ج8، ص50.
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الوباء 

عم العراق عام )1298هـ( وباء اهليضة  )الكوليا(، أو ما يعرف عند العوام بـ 
)أبو زوعة(، ورسى مفعوله اىل كربالء فالنجف واهلند وإيران. 

اشتد وعظم أثره حتى بلغ عدد ضحاياه املئات بل األلوف يوميًا، حتى ضاقت 
مقابر كربالء بجثث املوتى من أهلها واجلثث التي تنقل إليها من أالماكن النائية، 

ألهنا ذات تربة طاهرة مقدسة. 

العدد  هذا  لدفن  لتتسعان  والعباسية   احلسينية  املقدستان  الروضتان  تكن  ومل 
اهلائل من األجداث املنقولة إليها من كافة أنحاء العامل اإلسالمي، فالبد من وجود 

مقابر تتسع هلذا العدد الكبي من األجداث. 

ومن هذه املقابر: 

الوادي العتيق: هو واٍد يقع يف طريق طويريج، ضّم جدث العاملني الفاضلني: 
ث الشيخ حممد بن محزة الطويس، صاحب كتاب الوسيلة، من أعالم القرن  املحدِّ

اخلامس اهلجري؛ والشيخ إبراهيم الكفعمي املتوىف سنة )900هـ(.

دور  مؤخرًا  أرضها  عىل  شيدت  قد  املقربة  هذه  أن  اىل  اإلشارة  من  لنا  والبد 
سكنية ومدرسة ابتدائية، بعد قلع النخل املغروس فيها بكثافة غطت أرضها، وكان 

ريع النخل وقفًا عىل تكفني وجتهيز املوتٰى الغرباء ممن يؤمون كربالء. 
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املعروفة  كالساحة  للدفن  أخرى  أماكن  هناك  أن  رين:  املعمَّ بعض  يرويه  ومما 
بـ)املخيم(، والبستان التي ابتاعها الشاه القاجاري نارص الدين شاه عام )1287هـ(، 
 ،الصادق حممد  بن  جعفر  اإلمام  مقام  حارة  من  بالقرب  اهليايب،  يف  الواقعة 
أم  بـ)وادي  النصاروة -؛ وكانت تدعٰى  – من  اليوم ملك آلل جريدي  والبستان 
أيمن( نسبة اىل يمني القادم اىل كربالء عن طريق بغداد القديم، ولوقوعها عىل يمني 

املقربة العتيقة املار ذكرها. 

وكان األطفال يدفنون يف مرتفعات هذا الوادي دون أجور عىل عكس اجلنائز 
التي يؤخذ عنها رسم الدفن.

وأخيًا وعندما وقعت كارثة الغرق عام ) 1305هـ(، حيث كان الكربالئيون 
قد سافروا اىل النجف عن طريق النهر لزيارة الغدير، فحدثت زوبعة عالية هطلت 
من  املئات  بحياة  وأودت  النهر،  يف  الزوارق  غرق  وسببت  وغزيرة  كثية  أمطارًا 

ركاهبا.

وخالل ذلك الوقت انترش وباء اهليضة، فتربع نوازش عىل خان الالهوري بنقل 
مجيع الغرقى عىل حسابه اخلاص.

وصادف حينئذ أن السلطات العثامنية كانت قد منعت دفن املوتى يف وادي أم 
اجلديدة  املقربة  أرايض  لتعديل  خان  عيل  نوازش  فاضطر  اهليايب،  يف  الواقع  أيمن 
الواقعة عىل طريق كربالء – النجف؛ وهي بمقربة من أراضيه )القلعة(، فدعيت 

هذه املقربة بـ)وادي الصفاء(.
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واىل هذا أشار املفتش العام للصحة يف العهد العثامين يف العراق، الدكتور سليامن 
غزالة)1(، يف تقرير هذا نصه: 

)) أتاين األمر بالذهاب اىل كربالء عىل إثر دخول وباء اهليضة إليها؛ ومن ساعة 
باشا، حني  القادر رسي  آنذاك عبد  املترصف، وكان  للقاء  وصويل كربالء ذهبت 
الصحن،  يف  دفنه  ويراد  املجاور)2(،  الشاهزاده  تويف  قد  بأنه  أخربين  إليه  دخويل 

فقلت: ال بد من دفنه يف الوادي األيمن. 

مسألة الوادي األيمن: يف دوريت األول لزياريت كربالء أردت الوقوف عىل املقربة ألعلم 
كيف يدفن املوتى. أخذت معي دلياًل، هو كاتب الصحة؛ وعندما دخلت الوادي األيمن، 
وهو عبارة عن مقربة واضعها جاللة نارص الدين، شاه إيران، عام )1872م/1287هـ(، 

وأنا رأيتها سنة )1888م -1305هـ(، أي بعد ستة عرش عامًا. 

إن جاللة هذا الشاه اشرتٰى البستان حسب نصح مدحت باشا وعينها مقربة، 
فسموها الوادي األيمن. 

وملا كان يف كل سنة يدفن فيها، عىل األقل، مائة ألف جنازة، بل وأكثر؛ وكان 
طول الوادي 100م وعرضه 40م، فرأيتها خالية تقريبًا وأنا دائر فيها رأيت مخس 
عرشة جثة خارج قبورها، منها عظام ومنها عليها بعض اللحم؛ فسألت الكاتب 

]1[  سليامن غزاله )1845- 1929( ولد يف املوصل واكمل تعليمه فيها ويف بغداد، ودرس الطب واالقتصاد 
آراؤه  العراقية، وكانت  املدن  استنبول مرشفا صحيا عىل مجيع  باريس )1886م(، وعني يف  والفلسفة يف 
متيل اىل مقاومة االستبداد، بل وضد السلطات العثامنيه، وله دعوات لسيادة احلرية، قاشا، سهيل، مسيحيو 

العراق، دار الوراق للنرش املحدودة، بيوت، لبنان، ط1، 2009، ص330ـ331.

الشاه  حفيد  زاده،  كجك  رس  حسني  حممد  ميزا  املرحوم  هو  املقصود  الشاهزاده  أن  الظن  عىل  يغلب    .2
القاجاري. 
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عن السبب، أجابني:  )إن يف هذه األرض ال حيفر أكثر من 80سم حيث خيرج املاء، 
ولقرب اجلثة من سطح األرض، تأيت )الواوية( لياًل وخترج اجلثث لتأكلها، وأما 

العظام فال أعلم ماذا يصي هبا(.

املقربة اجلديدة فتشتها، ورأيت املكان املوافق للمقربة وهو عىل طريق النجف، 
فيه حيفر مرتان وخترج صفيحة حجر سمكها 20سم تكرس فتصي حلدًا.  

قدمت تقريرًا بذلك اىل املركز الصحي يف العاصمة، وكذلك قدمت اىل جاللة 
الشاه، وأمر جاللته بأن يعمل حسب تقرير الدكتور غزالة. 

أما عاصم باشا فقد أبى إجراء األمر، ألن الكليدار كان قد دخل يف عقله إذ ذاك 
بأنه يصي انشقاق بني األهايل وتصي جمازر.

ثالثة  سيسل  وإنه  به،  األخذ  يقتضـي  بأنه  الشاه  جاللة  باشا  عاصم  فأجاب 
وبني  األهايل  بني  املزعومة  املجازر  حتدث  لئال  ذلك  إلجراء  العسكر  من  طوابي 

العسكر وحفظًا لألمن واالستقرار. 

ترك مقربة الوادي األيمن واختاذ وادي الصفاء : عند وصويل كربالء كانت جنازة الشاه 
زاده ال يمكن دفنها إالّ بالصحن؛ قلت: إنه ال يدفن إالّ يف الوادي األيمن. 

ملا رأى عبد القادر باشا إرصاري عىل ذلك أخذين اىل حجرته وقال يل: إن هذا 
الشاه زاده يعطي مائتي لية ليدفن يف الصحن، وأن الوادي األيمن مجيع األهايل 

مرصون عىل تركه.
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فأجبت إين أوافق عىل دفنه يف الصحن عىل أن يشّيد مسجد يف املقربة اجلديدة 
ومغتسل وقهوة خانة )مقهى()1(، فخرجنا وشاورت املجلس واألعيان من األهايل، 
الصحن  يف  الشاهزاده  لدفن  الرخصة  كتبت  وأنا  ذلك؛  عىل  صادقوا  واجلميع 
وختمت املسألة؛ فهجرت مقربة الوادي األيمن، أما املقربة اجلديدة فسموها وادي 

الصفاء، ويف أمر هذه املقربة أخذت هتنئة من املركز الصحي يف العاصمة(()2(.

واستمر دوام وباء الكوليا يف العراق من اخلامس عرش من متوز عام )1888م( 
اىل آخر ترشين األول من عام) 1889م(.

اكتتاب لبناية املدرسة الرشدية :

يف  الرشدية  املدرسة  لبناية  باكتتاب  عام )1296هـ(  العثامنية  احلكومة   قامت 
كربالء)3( وكان يف طليعة املتربعني سادن الروضة العباسية السيد حممد مهدي ابن 

حممد كاظم بن حسني)4( بن درويش آل طعمة بمبلغ قدره )12500( قرش.

وجرى افتتاح املدرسة يف ربيع األول عام )1297هـ(.

1.   يقرأ تاريخ اجلامع املشيد يف وادي الصفاء عام)1299هـ (، وتاريخ ترميم اجلامع عام)1319هـ(. 

2.  عن كتاب غزالة، د.سليامن، حيايت الشخصية والوظائفية، مطبعة دار الطباعة احلديثة، بغداد، عام)1929م( 
]ص35-59، هذا مع العلم ان مؤلفه كان املرشف الصحي هلذه االحداث[.

]3[ تعد هذه املدرسة من اقدم املدارس احلكومية يف كربالء، ينظر: سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، من 
اصدارات بغداد عاصمة الثقافة العربية، بغداد ط1، ) 2013م(، ص216ـ217. 

4.  هو السيد حسني بن درويش بن أمحد آل طعمة، كان عاملًا فقيهًا، يرتقي أعواد املنابر، والعقب منه يف كل من 
ولده السيد حممد كاظم، خطيب املنرب احلسيني؛ والسيد أمحد، الذي كان هو اآلخر خطيبًا؛ والسيد حممد، الذي 

كان من املعمرين، ناهز التسعني، وترك عقبه العراق. =
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= أما األعقاب من السيد حممد كاظم ففي ولدين: السيد حممد مهدي سادن الروضة العباسية املتوىف سنة 
)1334هـ( وعقبه حمصور يف أوالده األربعة: 

1. السيد عباس املتوىف عام) 1948م(، املشهور بمعاون التولية. 
2. السيد عيل املشهور بنارص التولية، املتوىف سنة) 1947م(، وقد دفنا يف احلائر احلسيني. 

3. السيد حسني الذي خلف جليل، وهو أعقب عبد الرضا فقط. 
4. السيد مصطفى أعقب مرتىض، وهو أعقب مصطفى، املوظف يف مرصف الرافدين، والذي ذبح من قبل 
األكراد عام) 1986م( عندما كان يدافع عن الوطن يف شامل العراق، وله ثالثة أوالد: حممد مهدي وحسني 

وعيل. 
والثاين من ولد السيد حممد كاظم املذكور هو: السيد حممد حسن، رئيس كشك آل طعمة؛ وكان  فقيهًا 
للمجلس  رئيسًا  وانتخب  العرشين،  ثورة  يف  ساهم  كام  بيك  محزة  دگة  يف  رائعة  وطنية  مواقف  وله  خطيبًا، 
للعيان ألول مرة يف سامء مدينة كربالء، قبض  املاثلة  العراقية  الراية  يرفع  أول عراقي عريب  أنه  الوطني، كام 
عليه اإلنگليز وقّدم للمحاكمة، ثم أفرج عنه، تويف عام) 1939م( ودفن يف رواق حبيب بن مظاهر األسدي، 
والعقب منه يف ولدين مها السيد حممد سعيد رس كشك، وكان مهابُا دمث اخللق، توىل  عضوية جمالس اإلدارة 

يف كربالء، تويف عام) 1958م(، وأعقابه يعرفون بـ)بيت السعيد(، وهم كل من: 
1. األديب السيد حممد عيل املتوىف عام )1986م(، وأوالده كل من األستاذ عز الدين، والد شهم؛ وشميس، 

والد أمحد؛ وعامد؛ ومؤيد. 
2. الكاتب الفاضل واملحسن الغيور السيد حممد حسني الذي توىل عدة مناصب حساسة، وأنجاله كل من 

شاكر وحممود وزهي. 
3. السيد حممد مهدي املفتش يف وزارة املعارف سابقًا، وأنجاله باسم ومجال وكامل. 

4. السيد حممد املحاسب يف مديرية الري، ونجله األستاذ عبد األمي والد زيد وعيل ومصطفى. 
5. السيد حممد هادي. 

6. الدكتور ضياء. 
والثاين من ولد السيد حممد كاظم املذكور أعاله فهو األستاذ الصحفي السيد حممد كاظم املتوىف )1359هـ(، 
ونجاله كل من رضا وجواد، وأما العقب من السيد عباس بن السيد حممد مهدي املشهور بنارص التولية ففي 

أنجاله األربعة: 
1. السيد عبد املهدي، والد كل من هادي ومحيد وحممد حسني. 

2. السيد عبد األمي، والد كل من عبد الرضا وعبد احلسني وعبد اجلواد وعيل ونارص. =
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قدوم والي بغداد:

قصد كربالء زائرًا ومتفقدًا الوايل تقي الدين باشا بصحبة املشي رئيس الفيلق 
السادس هدايت باشا، يف شهر ذي القعدة عام) 1289هـ(، وقصد منها احللة. 

وأعاد الوايل زيارته ثانية اىل كربالء واحللة يف سنة )1301هـ(، وجاء يف التاريخ 
الفاريس )ناسخ التواريخ(: زار كربالء األمي أبو الفضل ميزا مع حشد من أتباعه 

عام )1289هـ( 

الرحالة الفرنسية مدام )ديوالفوا( يف كربالء :

وصلت كربالء الرحالة الفرنسية مدام ديوالفوا مع زوجها املهندس املعامري 
بعد أن شاهدت  إذ أهنا  إيران،  مارسيل ديوالفوا يف عام ) 1299هـ( قادمني من 
آثار بابل، توجهت مع زوجها املذكور اىل كربالء عن طريق طويريج، وهي تذكر 
يف رحلتها أن كربالء تعد من مراكز الشيعة املهمة، وفيها عدد من املدارس الدينية 

الكبية، يتلقى فيها طلبة العلم الدروس الدينية عدة سنني. 

= 3. السيد محيد. 
4. السيد جميد. 

وأما العقب من السيد عيل املشهور بمعاون التولية ففي ولدين كل من السيد حممد مهدي والسيد حسني. 
الثالثة،  املعمرين، ففي أوالده  الذي كان من  املذكور  السيد أمحد بن حسني بن درويش  العقب من  وأما 

وهم كل من: 
1. السيد عبد الغفور، والد املرحوم السيد حسني الذي أعقب كأل من عباس وعيل. 

2. السيد حممود خطيب املنرب احلسيني، والد كل من الساده عبود ) عبد احلسني ( وصاحب وكاظم. 
3. السيد عبد األمي الذي أعقب السيد مرتىض ) أبو رياض( رئيس خدمة الروضة احلسينية واملرحوم السيد 

حممد والد مصطفى والسيد طالب. 
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وتصف الطريق التي سلكتها اىل كربالء، فتقول: 

النخيل  أشجار  فيها  تكثر  التي  واحلدائق  البساتني  حتفه  زاهر،  الطريق  )إن 
والليمون، وحركة املرور نشطة يف هذا الطريق، واملارة من النسوة يمتطني الدواب 

أو يقطعن الطريق سيًا عىل األقدام(.

باجتياز  احلراس  هلا  يسمح  مل  القديمة،  البلدة  باب  اىل  قافلتها  وحينام وصلت 
يف  والنزول  السور  خلف  من  مجاعتها  مع  الدخول  منها  وطلبوا  السور  أبواب 

البيوت املعدة للزوار.

وما إن استقر هبا املقام يف هذا املنزل حتى صعدت اىل سطحه لتتطلع من فوقه 
اىل منظر البلدة  الفريد، ولتشاهد  من بعيد الضـريح املقدس املكسّو بالذهب من 
اجلهة اليسـرى، والصحن الشـريف املكسّو بالقاشاين األزرق من اجلهة األخرى؛ 

وكانت من صنع الصفوي األخي، عىل حد قوهلا. 

     وملا كانت مدام ديوالفوا حتمل عدة توصيات من بغداد اىل بعض املسؤلني 
احلكوميني يف كربالء واىل عدد من وجوهها بغية تسهيل مهمتها التي قصدت من 
أجلها كربالء وهي: رغبتها يف مشاهدة الروضتني املقدستني، احلسينية والعباسية، 

ورؤيتهام من الداخل. 

لذلك اجتمعت، بادئ ذي بدء، بالقنصل اإليراين الذي أحسن لقاءمها، وطلبت 
منه أن يسعٰى هلام ملشاهدة احلرضة احلسينية املطهرة، ومل يستطيع تنفيذ رغبتها بسبب 

امتناع الكليدار عن االجتامع هبام، حيث أخربوهم بسفر الكليدار اىل اخلارج. 

التوصيات،  إليهم  حتمل  كان  الذين  أولئك  من  احد  رغبتها  ينفذ  مل  وأخــيًا 
فاكتفت املدام وزوجها بالتفرج عىل البلدة. 
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يلبسون  الذين  الدين  رجال  من  الكثي  حظت  ال  إهنا  بقوهلا:  كربالء  وتصف 
العامئم عىل رؤوسهم من خمتلف األعامر أينام اجتهوا يف البلدة.  

ثم تضيف اىل قوهلا: أهنا شاهدت كربالء عبارة عن جامعة دينية كبية يقصدها 
معظم  فيقضون  اإلسالمي،  العامل  أنحاء  من  وصوب  حدب  كل  من  العلم  طلبة 

سني حياهتم فيها، وهؤالء الطلبة يعيش جلهم عىل اهلبات والتربعات. 

اد  ثم تطرقت اىل ما كان يقدم للحضـرة احلسينية املطهرة من أثاث فاخر وَسجّٰ
ثمني وأواين نفيسة ابتغاء مرضاة اهلل والفوز باجلنة. 

ومشاهدة  املقدسة  للعتبة  الدخول  تستطيع  أن  دون  بغداد  اىل  عادت  وأخيًا 
معاملها، فعادت بخّفي حنني)1(  

* * *

العربية عام  اىل  الرحلة  املقدسة، قسم كربالء، ]ص301-305، هذا وقد ترمجة هذة  العتبات  1.  موسوعة 
الرحالت،  ايضا من كتاب: نرص اهلل، عبد الصاحب نارص، كربالء يف ادب  )1958م(، ويمكن االفادة 

مؤسسة البالغ للطباعة والنرش والتوزيع، بيوت، لبنان، د.ت، ص255-243[ 
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أعالم القرن الثالث عشر اهلجري 

يف كربالء

1- شيخ مشايخ الصوفية :

تويف سنة )1234هـ( شيخ الطريقة )حسني عيل شاه( ودفن يف البستان الواقع 
عىل طريق كربالء –طويريج، قرب الوادي العتيق. 

وأخيًا ابتاع هذا البستان تلميذ )حسني عيل شاه( املدعو ميزا نرص اهلل صدر 
املاملك، املتوىف سنة) 1258هـ(؛ وكان األخي عندما ابتاع هذا البستان قد شّيد عىل 

أرضها جامعًا كبيًا، وأدخل قرب أستاذه يف اجلامع. 

وعندما تويف والده حممد هادي صدر املاملك يف الثالث عرش من  شعبان عام) 
1310هـ( دفن يف هذا اجلامع. 

وكان هلذا اجلامع مصىّل واسع، وأوقف له الكثي من العقارات التي استولت 
عليها -فيام بعد– األيادي األثيمة، وترصفت هبا. 

والزال هذا اجلامع وقبور املدفونني فيه ماثاًل للعيان حتى يوم الناس هذا. 
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2- الشيخ عمران آل عويد :

هو األديب الفاضل الشيخ عمران بن شنكلي بن عويد )الكربالئي(، وتويف 
عام) 1290هـ( ويعد من طليعة العلامء املفكرين يف عرصه. 

كان شاعرًا لبيبًا عارص مجعًا من الشعراء واألدباء كاحلاج جواد بدگت، واحلاج 
حمسن احلميي وآخرين غيمها. 

وأسهم يف املناظرات واملساجالت التي كانت جتري بني أدباء وشعراء عرصه. 
ومل يّتسن لنا معرفة الكثي من جوانب شعره وأدبه وتاريخ مولده يف كربالء وحياته 

االجتامعية فيها. 

لواء  يف  البطحاء  من  هاجرت  عريقة  عربية  أرسة  اىل  ينتمي  فهو  أصله:  أما 
النارصية، يرجعون آل ازيرج من سكنة بغداد، ثم هاجرت اىل كربالء. 

جاء يف ترمجة هذه األرسة يف كتاب ) اللمعة التارخيية ( للقصي احلائري؛ قال: 
)بيت آل عويد ينتسب اىل قبيلة )عنزة( ومنهم األديب الشيخ عمران عّويد، وهم 

مهاجرون من بغداد، ومنهم أيضا  سلامن احلاج محد( انتهى. 

أعقب شاعرنا املرتجم ولده )احلاج محد( الذي توىل عضوية جملس إدارة كربالء 
–أيام العثامنيني– واشرتك يف واقعة )عيل هدلة( وسجن مع رفاقه يف بغداد. 

والعقب منه يف مخسة أوالد هم: ) جعفر، صالح، عبادة، شاكر، والشيخ سلامن( 
الذي توىّل رئاسة بلدية كربالء عام) 1324هـ( )1(.

]1[ ومنهم اليوم يف كربالء: احلاج نور جعفر الذي تويف عام )1394هـ( بعد عمر ناهز املائة عام، والذي لعب 
مع أخيه احلاج عزيز دورًا مهام يف أحداث كربالء، وكذلك ساهم معه أوالد عمه )محود، عبد الرضا،=     
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3- الشيخ يوسف بن أمحد بريطم :

ينتمي اىل قبيلة شّمر العربية، فهوشاعر فقيه غمره النسيان، فلم نعثر عىل السنة 
التي ولد فيها، ومل نضبط تاريخ وفاته. 

أّما أرسته: فهي من األرس العربية العريقة من ) قبيلة شّمر ( التي سكنت كربالء 
أمحد  بن  يوسف  األديب  الفاضل  الشيخ  منها  ملع  اهلجري؛  عرش  الثاين  القرن  يف 

بريطم املعارص للسيد أمحد الرشتي. 

ومنهم احلاج حسني بن جواد بريطم  وحممد بن املرحوم أمحد بريطم، املوقعون 
يف وقفيات السادة آل النقيب وآل ثابت؛ ومنهم جواد بن حسني بريطم. 

يف  التارخيية  اللمعة   ( كتاب  يف  وردت  مقتضبة  ترمجة  بريطم  يوسف  وللشيخ 
بيوتات كربالء والغارضية ( لؤلفه الشيخ حممد عيل القصي احلائر رمحة اهلل )1(.

4 - الشيخ إسحاق املؤمن :

شاعر مغمور، لفه ضباب النسيان، مل نعثر عىل تاريخ مولده ووفاته بالضبط، 
وكل ما يمكن القول عن حياته أّنه كان حّيًا عام )1231هـ( حتى عام ) 1288هـ(. 

وجل ما  عثرنا عليه هو بعض األبيات الشعرية التي قاهلا يف مناسبة مهمة. 

= ونعمه( أوالد سلامن احلمد )اللمعة التارخيية، ص41( ومنهم احلاج مهدي وعقبه الدكتور عبد الرسول 
احلداد، ومنهم كذلك: عبد الرزاق – نزيل بغداد-. 

1.  ومن موقوفات هذه األرسة: بستان بريطم الكائنة يف زقاق بليبل، ومنهم اليوم: كاظم ابن جواد بن حسني 
بن جواد بن بريطم وآخرون. 
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له يف بعض األوراق  التواقيع  آنذاك وقوفنا عىل بعض  ومما يشهد عىل مكانته 
القديمة، كام كان يرتاد املنتديات األدبية ويسهم فيها. 

مل  ولكننا  املؤمن،  حممد  الشيخ  هو  شاعرًا  ولدًا  إسحاق  الشيخ   أعقب  وقد 
نحصل عىل نامذج من شعره.

أما بيت آل املؤمن فهو من البيوتات العريقة يف كربالء، يرجع تارخيه اىل أوائل 
القرن الثالث عرش اهلجري.  

5 - الشيخ درويش على البغدادي :

البغدادي  هو الشاعر األديب الشيخ درويش عيل بن حسني بن عيل بن أمحد 
احلائري، كانت له اليد الطوىل يف تتبع األدب والتفسي وعلوم القرآن والفلسفة، 
ولد عام) 1220هـ( وتوىف عام) 1277هـ( ودفن عند باب الزينبية، والعقب منه 
يف ولده الشاعر أمحد بن درويش عيل الذي ولد عام ) 1262هـ( وتويف يف كربالء 

عام) 1329هـ(. 

) كنز األديب يف كل فن عجيب ( يف عدة أجزاء  له كتاب  أديبًا  الشاعرًا  كان 
وكتاب ) إرشاد الطالبني يف معرفة النبي واألئمة الطاهرين (.

6 - مهدي اخلاموشي :

يف  وتويف  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  من  الثاين  النصف  يف  كربالء  يف  ولد 
كربالء عام) 1332هـ(، كان خطيبًا شاعرًا يشار إليه بالبنان )1(.

ترمجان  عيل  ميزا  نجل  األمي  عبد  يدعى  اخلامويش  أرسة  اىل  ينتسب  شعبي  شاعر  اليوم  كربالء  ويف    .1
اخلامويش، ) وليس هلذه األرسة أية عالقة بأرسة الشاعر مهدي بن عبود اخلامويش(.
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:
)1(

7 - السيد زين الدين احلسين 

هو العالمة السيد زين الدين بن عيل بن سيف الدين بن ريّض الدين ابن سيف 
الدين بن رميثة بن ريّض الدين بن حممد بن عيل بن عطيفة بن ريّض الدين ابن عالء 
الدين بن املرتضـى بن الشـريف حممد األمي عز الدين بن حممد بن مخيصة بن األمي 
حممد بن األمي أيب سعيد احلسن األول بن الشـريف عيل بن األمي قتادة بن ادريس 
بن مطاعن بن عبد الكريم بن عيسى بن احلسني بن سليامن بن عيل بن عبد اهلل بن 
حممد بن عبد اهلل بن حممد الثائر بن موسى الثاين بن عبد اهلل بن موسى اجلون بن 

 .عبد اهلل املحض بن احلسن املثنى بن اإلمام احلسن ابن عيل بن أيب طالب

أدبية،  حلبات  يف  اشرتك  جميد؛  شاعر  أنه  اىل  إضافة  وأديبًا  عاملًا  اهلل  رمحه  كان 
وساجل فيها، وباألخّص )معركة اخلميس( والتي تعقد يف داره الواقعة يف حملة آل 
عيسى التي متثل حاليا: القسم الشـرقي من حملة )باب الطاق( حيث اليزال هناك 

زقاق يعرف باسمه. 

عام  األجل  وافاه  حتى  كربالء  وسكن  )1171هـ(  عام  الكاظمية  من  ارحتل 
)1174هـ(، ودفن يف احدى مقابر الصحن احلسيني، جعل من داره ملتقى لألدباء 
ومبعثًا ألفكارهم التي أودعت يف جماميع بعد أن تناقلها الكتاب، والتي تدل عىل 

سمو مكانة املرتجم بفنون الشعر واألدب والبيان. 

وملا كانت تعقد هذه الندوات يف كل يوم مخيس حتى ساعة مـتأخرة من الليل 
بصفني  جتري  كانت  والتي  اخلميس(  )وقعة  أو  اخلميس(  بـ)معركة  اشتهرت  لذا 

زيادة يف املطالعة والظرف. 

1. هو جّد األرسة املعروفة اليوم بـ)آل زيني( يرجع نسبه اىل اإلمام احلسن وهي تتشعب اىل أربعة أفخاذ 
نسبة اىل أوالد السيد زين الدين املذكور، وهم كل من األفاضل ) أمحد، حممد،  مهدي، وحسني( استوطنوا 

كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري.
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ومن فحول هذه املحاورات األدبية واملساجالت الشعرية هم: 

امليزا أمحد النواب: الذي قال بحقه السيد العاميل يف )أعيانه(: أديب كبي له 
صالت  وله  كربالء  يف  يقيم  كان   – آنذاك   – العلمية  األوساط  يف  مرموقة  مكانة 

وثيقة بالسيد حممد مهدي بحر العلوم، وال يعرف عنه يشء اليوم. 

كربالء.  استوطنت  التي  الصفوية  السادات  النواب  آل  من  يكون  أن  وحيتمل 
وينسب له بعض العقار حتى يوم الناس هذا. 

السيد حممد مهدي بحر العلوم الكبي. 

الشيخ حسني نجف. 

السيد صادق الفحام – الشاعر املعروف – .

الشيخ عباس العاميل. 

واهلادي  الرضا  األدباء  وأتباعه  )1226هـ(  عام  املتوىف  النحوي  أمحد  الشيخ 
وغيمها.

 السيد أمحد العطار)1( بن السيد حممد العطار بن عيل بن سيف الدين احلسني 
بغداد  يف  الساكنني  اهلادي،  وآل  الرايض،  وآل  احلسني(  آل  السادة  )جد  املذكور 

اليوم)2(. 

1. والعقب منه أوالد ذرية السادة آل صايف، ومنهم اليوم كل من األخوين: وهاب وحممد عيل ولدا السيد 
جدهم  اىل  نسبة  بايش  عطار  بن  الرصحية  كاظم  احلسني.  صايف  بن  حسن  بن  مهدي  بن  جواد  بن  كاظم 

العالمة السيد أمحد العطار. 

2. وقد قال يف أرجوزته العالمة الساموي: 
           وآل زين الدين من بني احلسن     كان هلا الغري والطف وطن 

      وأفراد هذه األرسة منترشون يف النجف والكاظمية والكوت ومنهم كربالء. =
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 = أبناء السيد أمحد زبن الدين الذين هلم رشف االنتساب اىل خدمة الروضتني املقدستني. نبغ منهم شباب 
مثقفون بحملون الشهادات العلمية يف اآلداب والطب واحلقوق واهلندسة ومنهم اخلطيب واملدرس. كان منهم 
اخلطيب املرحوم السيد عبد الرزاق بن كاظم بن جعفر بن حسني بن السيد امحد زين الدين املتوىف)1374هـ( 

أعقب كاًل من ضياء، كاظم، رضا، وفاضل. 
 ومنهم: السيد أمحد بن جعفر بن حسني بن أمحد زين الدين الذي اشرتك يف ثورة العرشين أعقب كاًل من 
األستاذ سعيد الذي كان له رشف املشاركة يف احتفاالت كربالء بميالد اإلمام عيل وهو صاحب مكتبة 

السعادة التي تعترب  – بحق –  مكتبة قيمة، وندوة أدبية علمية، يرتادها خمتلف الطبقات.  
)املرصف  مدير  املذكور  أمحد  بن  حسن  واألستاذ  زهي،  املهندس  الدكتور  والد  عيل  األستاذ  وأشقاؤه:   
العقاري يف كربالء ( واخيًا األستاذ حسني، وكان منهم املرحوم األستاذ مصطفى بن حسني بن أمحد زين 
الدين الذي أعقب السيد باقر الذي أعقب هو اآلخر حسني ومهدي. وكان منهم أيضًا: السيد حسني بن باقر 
بن مصطفى بن حسني بن أمحد بن زين الدين الذي أعقب مود والد األديب السيد هاشم الذي اعتاد أن يقوم 

باحتفال ميالد اإلمام احلسن بن عيل يف كل عام  بكربالء، والعقب منه يف عيل ومصطفى. 
 ومنم ايضًا: السيد مهدي بن جواد بن أمحد  بن حممد بن حسني بن أمحد زين الدين. 

 ومنهم: الدكتور عبد احلسني بن مرتىض  بن عبد احلسني  بن حممد عيل بن أمحد بن حسن بن أمحد زين 
الدين. 

 ومنهم: سامي وزيد وجودت ومحيد أوالد السيد عزيز بن حممود بن حممد عيل بن امحد بن حسني بن أمحد 
زين الدين. 

 ومنهم: األستاذ فاضل نقيب املعلمني – يف كربالء – سابقًا، وأخواه صاحب وطالب أوالد السيد عزيز 
بن حممد بن عزيز بن حسني بن أمحد زين الدين. 

 ومنهم: املرحوم السيد أمحد بن مهدي بن السيد جواد بن حسني بن حممد بن حسني بن زين الدين. 
 ومنهم: كل من األخوين السيد مصطفى ويوسف ولدا حسون بن مصطفى بن حممد عيل بن حسني ابن 

زين الدين. 
 اما العقب من السيد مصطفى ففي كل من )حممد عيل الشهيد، وحممد حسني، وحممد رضا( وأما العقب 

من السيد يوسف ففي ولديه )هاشم ومحد(.
 ومنهم: التاجر املعروف  السيد محيد بن مهدي بن باقر بن مصطفى بن حسني بن أمحد بن زين الدين، والد 

كل من )فخري وسعيد(. 
 ومن الذين يتصلون بعمود النسب – يف  كربالء – أيضًا هم: آل السيد عيسى البغدادي. 

السيد عيسى بن مصطفى  السيد هاشم بن أمني بن  السيد حسون  ومنهم: هاشم ويوسف وأمني أوالد 
العطار بن حممد العطار، شقيق السيد أمحد زين الدين. =
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)آل  السادة  املذكور(، جد  السيد أمحد  العطار )شقيق  إبراهيم بن حممد  السيد 
احليدري يف الكاظمية ( وآل احلمندي. 

السيد حسن بن السيد حممد العطار ) املتوىف سنة 1178هـ (. 

العالمة الشيخ جعفر  كاشف الغطاء. 

الشيخ يوسف آل حمي الدين. 

السيد أمحد القزويني. 

الشيخ مسلم بن عقيل اجلصاين. 

السيد عيل خان األمي حاكم احللة. 

معركة   ( لولب  بمثابة  كان  الذي  الدين  زين  السيد  بن  حممد  السيد  العالمة 
اخلميس( اشرتك يف معظم حلباهتا األدبية بعد وفاة والده، وساجل فيها نظاًم ونثرًا..

ومن أشعاره يف القهوة السوداء: 

تبــّدت  الكــؤوس  يف  ســوداء  حيــاِةرّب  مــن  نفحــًة  الـــروح  هتـــب 

فيهــــــــــا حتققــــت  ذقتــها  الظلمــــاِتفــاذا  فـي  احليـــاة  مــــاء  أن 

بلدية  رئاسة   توىّل  الذي  البغدادي  عيسى  بن  امني  بن  هاشم  بن  سعيد  السيد  املرحوم  كان  ومنهم:   =
كربالء عام)1922م( املوافق )1340هـ(، وكذلك يقرأ يف وقفيات السادة آل طعمة تاريخ هذه الوقفية عام 
)1215هـ( بتوقيع السيد مهدي بن جواد بن السيد صايف بن السيد عيل العطار احلسني حفيد العاّلمة السيد 

امحد العطار احلسني. 
بارزًا يف  السيد مهدي املذكور، وقد لعب دورًا  السيد جواد الصايف بن   ومنهم يف كربالء: كان املرحوم 
أحداث كربالء، والعقب منه حمصور - اليوم – بكل من السيد وهاب والسيد حممد عيل ولدي السيد كاظم بن 

السيد جواد الصايف؛ ويعرف هذا البيت بـ) آل الصايف (. 
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ولد السيد حممد زيني سنة) 1148هـ(، ووافاه األجل يف النجف 
عام)1276هـ()1(  غي أن شاعرنا اجلواد نزع بسلوكه اىل التصوف وارتدى 

املالبس السود فلقب بـ )سياه بوش(، ورثاه نجله الشاعر املوهوب السيد جواد 
امللقب  بـ)سياه بوش(؛  

الفرقة  اىل  ونزع  غريبة،  ظاهرة  شعره  يف  اهلجاء  من  اللون  هذا  كان  هنا  ومن 
اإلخبارية، وكان صلبًا يف مذهبه، وجتاىف عن الفرقة األصولية، وله قصيدة يف ذم 

األصوليني قال فيها: 

متشــــّرع أمحـــق  حشــري  كحجاج فكـــــم  ظـل  الظــن  أهـل  بشـرعة 

بحقوقنـــا فارتئى  بـاجتهاد  انســـاجبغــى  أي  حقه  دعـوى  وانســـج 

وأخيًا انتهى املطاف بعقيدته هذه اىل لوٍن من الفخر عليه طابع التعايل والغلو 
حيث قال: 

انا العلم والنور القديم أنا النهــى       سا العرش والكريس نورًا بإهباجي

 وأخيًا للسيد جواد قصيدة طويلة يربو عدد أبياهتا عن املائتني ومخس وأربعني 
بيتًا هجا فيها األرسة البغدادية يف رجب عام )1245هـ( أي قبل وفاته بنحو سنتني، 

تويف بالطاعون عام) 1247هـ( يف الكاظمية.

8 - حممد جواد بدَكت :

1. يقول داعي احلق عند طرح سنة ميالده ) 1148( من سنة وفاته )1276 (تظهر النتيجة أّن عمره )128( 
أّنه مل يذكر املؤلف كونه من املعمرين، فليالحظ التاريخ املذكور وليتأكد من صحته  سنة، وهذا ممكن إالّ 

لطفًا. 
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بن  النبي بن مهدي بن صالح  هو احلاج حممد جواد بن حممد حسني بن عبد 
الشيخ عيل اخلازن احلائري بن أيب حممد الشيخ شمس الدين اخلازن)1(   باحلرضة 

احلائرية املعروف بـ ) ابن أيب اخلازن ( األسدي.

ويقال يف وجه تلقيبه بـ ) بدقت ( أن جده احلاج مهدي كان يتمتم، فأراد مرة أن 
يقول: ) بزغت الشمس ( فقال ) بدقت الشمس (، فصار لقبًا له. 

ولقد قال فيه العالمة الشيخ حممد الساموي يف أرجوزنه:

املنتمـــــي احلســـي  لـبدكـت نــــذرًا بـكـاف أعــجمـــيوكـــاجلوادين 

فكــم لـــه من نظــم عقد قـــد حــــال األســـدي مــــن أهـــــايل كربــــالء

حمفـــل يف  مقـــال  وأبـكـــى  فارخوا )جنى ريـــــاض املقــــل()1(بكــــى 

ولد احلاج حممد جواد بدگت يف مدينة كربالء عام)1210هـ(، وتويف حسبام 
حققه رشدي زاده يف جمموعته ليلة األحد آخر يوم من شهر رمضان املبارك عند 
ودفنه  بتجهيزه  قام  وقد  والعرشين عام) 1281هـ(،  التاسع  ليوم  الشمس  طلوع 
السيد  العالمة  قرب  عند  الرشقي  الرواق  يف  فدفن  الرشدي،  أمحد  السيد  العالمة 
كاظم الرشتي؛ ورثاه الشعراء واألدباء، وممن رثاه كان الشيخ فليح حسون رحيم 

بالقصيدة اآلتية: 

أصابـــا قــد  لــه  مـا  اخلطب  مـــن ذوي اللــــب والنهــى األلبابــاتعـس 
ثنــــــاه لــــو  بفــــادح  رسابـاورمـــــــاه  كــانــت   املهـــاد  للجبال 

]1[  الساموي، الشيخ حممد، جمايل الطف بأرض الطف: ص77.

]2[ املصدر نفسه: ص77؛ احلائري القصي، اللمعة التارخيية ص36.
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وأورى عظيـــــم  رزء  منــه شــهاباودهاهــــــا  الصحـــاب  قلــوب  يف 
قواهــــا أوهــى  اجلــــواد  أذابــــاوبفقـــد  منهـــا  والقلـــوب  واحلشــى 
نـــدب الذهن  صــايف  اخللق  شــــباباحسن  والوقـــار  الفخـر  حـالف 
شخص يضاهيه  ال  العصـــر  وخطابـــــا حتفـة  نبــــــاهة  الربايــــا  فـــي 

اىل آخر القصيدة.....

وورد ذكر شاعرنا يف كثي من كتب السي، فقد أشاد بفضله العالمة الشيخ آغا 
بزرك الطهراين يف موسوعته املوسومة )طبقات أعالم الشيعة( ج1، ص278.

الشيعة(، يف  العاميل يف كتابه )أعيان  السيد حمسن  العالمة  كام وأشار اىل ذكره 
املجلد 17، ص 188.

كام وأطرى ذكره األستاذ األديب سلامن هادي آل طعمة ودّون له ترمجه موسعة، 
منها قوله: )ومن اآلثار األدبية التي تركها لنا الشاعر الفذ قصائد متفرقة مجعت يف 
ديوانه املخطوط. كانت نسخة األصل منه حمفوظة يف مكتبة العالمة املرحوم السيد 
عبد احلسني آ لطعمة، سادن الروضة احلسينية، إالّ أهنا احرتقت ضمن الكتب التي 

كان يمتلكها اخلازن يف حوادث محزة بك عام )1334هـ(.

األئمة األطهار، وهي عىل غرار ملحمة  أن هناك ملحمة شعرية مدح هبا  كام 
آل  السادة  مكتبة  يف  منها  نسخة  توجد  األزري.  كاظم  الشيخ  املشهور  الشاعر 
أبياهتا عىل  ويربو عدد  أخرى  ثم قصيدة  بيتًا،  أبياهتا 1266  ويبلغ عدد  الرشتي. 

595 بيتًا )1( .

وأخيًا: تناول شاعرنا خمتلف فنون الشعر من مديح ورثاء ووصف  وغزل، 

1.   رشدي زاده، حممد بن حسن، جمموعة، خمطوط، الورقة 5،4، آل طعمة، سلامن هادي،ج1 ص87. 
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املخرضمني  الشعراء  نزعة  عليه  تغلب  ويكاد  تقليديًا،  كالسيكيًا  طابعه  كان  وإن 
الشعرية،  التي أودعها يف ملحمته  العرفانيني يف حكمته اإللٓهية  الشعراء  أكثر من 
فقد غلبت عليه النزعة امليتافيزيقية؛ غي أنه أبدع يف الوصف، وأجزل يف األسلوب. 
ولعل شاعرنا حممد جواد امتاز عن رفاقه من شعراء عرصه بخصوبة مادة شعره 
روح  تسود  كانت  التي  القوايف  نظم  مستوى  من  ورفع  بآفاقه  فانطلق  وغزارهتا، 
الوقائية  اإللٓهية  احلكمة  شعره  يف  أدخل  حيث  وأرفع؛  أوسع  مدارك  اىل  عصـره 

وأصبح بحق من أرباب النظم املوضوعي. 

وخلع اجللباب الذي كان يرتديه شعراء هذا العرص يف كربالء، أولئك الذين 
التي  املدرسة  أنصار  يتبعون  وكانوا  والرثاء،  املديح  القوايف يف  نظم  كانوا جييدون 
تقول: دع الفن للفن، أي القائلني بالشعر الذايت؛ ألنه اعتاد ان ال يستعطي بشعره 

وعمل اىل احلصول عىل رزقه بكد يمينه وعرق جبينه. 

فكان يتعاطى مهنة آبائه وأجداده، بيع احلبوب بعد وفاة أبيه؛ وأخيًا تركها بعد 
أن اهنكت قواه، وانرصف اىل أعامله الفكرية، فأجاد وأبدع يف الشعر واألدب، وجاء 
بيوتات كربالء والغارضية(، ملؤلفه  التارخيية يف  )اللمعة  آل بدگت يف كتاب  ذكر 
املرحوم الشيخ حممد عيل القصي احلائري بقوله: ))بيت آل بدگت من بيوت العلم 
واألدب والعرفان، وهم من قبيلة بني أسد، منهم األديب الشاعر احلاج حممد جواد 
بدگت، املتوىف عام )1281هـ()1(، واملعارص للسيد أمحد الرشتي، ثم نجله األديب 

خطيب املنرب احلسيني الشيخ حممد حسني بدگت املتوىف عام)1335هـ(()2(.

1. أوردنا آنفا: ان هذا التاريخ ال يطابق األرجوزة التي أرخ فيها الشيخ الساموي وفاة املرحوم، وكام نعلم ان 
الساموي حجة معروفة لدى األوساط العلمية بقوة احلجة فيالحظ ذلك.

املذكور، خادم يف  الرضا بن حممد حسن بدگت  الشيخ عبد  اليوم يف كربالء، منهم  2.  وآلل بدكت اعقاب 
 = الروضة العباسية؛ وكذلك كل من سعد، وعيل ولدي املرحوم عبد األمي بن األديب الفاضل الشيخ 
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9- ابن أبي احلسن املوسوي :

عام  املولود  العاميل،  املوسوي  احلسن  أيب  بن  عيل  حممد  السيد  العالمة  هو 
)1247هـ(، واملتوىف يف كربالء عام ) 1290هـ(، ترك لنا مجلة مؤلفات منها كتاب 

أصول الفقه..

10- السيد حسن امللقب بـ ) احلاج آغا ( :

السيد عيل  بن  املجاهد  السيد حممد  بن  السيد حسن  الفقيه احلجة  العاّلمة  هو 
صاحب الرياض، تويف عام )1298هـ( يف كربالء، ودفن يف املقربة اخلاصة الواقعة 
يف سوق ما بني احلرمني، وقد هّدمت هذه املقربة عام )1400هـ( وذلك عندما فتح 

شارع ما بني احلرمني. 

* * *

= حممد جواد بدگت األسدي، ومنهم األديب الفاضل الصحفي األستاذ مشكور بن احلاج مهدي العطار 
محود بدگت شقيق الشاعر املوهوب احلاج حممد جواد بدگت.

أبناء عبد احلسني املشهور بالرصاف، ابن احلاج مهدي         ومنهم الدكتوران زكي، وسامل وأخومها سعد، 
العطار بن محود املذكور.
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كربالء يف مستهل القرن الرابع عشر اهلجري 

   شكوى زوار إيران :

يف  املقدسة  العتبات  زيارة  القاصدون  )1302هـ(  عام  اإليرانيون  الزوار  قّدم 
العراق، عىل لسان حكومتهم شكوى ملا كان يناهلم من احليف عند عبورهم العّبارات 
ونزوهلم اخلانات التي كان أصحاهبا متفقني مع اللصوص؛ ففاتح الزوار السفارة 
اإليرانية يف العراق هبذا الشأن، كي تتخذ التدابي لصيانة أمواهلم وأرواحهم؛ األمر 
ومن  اخلانات  أرباب  من  تعهدات  تأخذ  أن  املحلية  العثامنية  باحلكومة  دعا  الذي 
ملتزمي العّبارات.. وذلك بضامن املرسوقات ومعاقبة أصحاب اخلانات الذين مل 

يعطوا التعهدات هبذا اخلصوص، وبلزوم االعتناء بالزوار )1(. 

ومن حوادث عام )1302هـ ( أيضًا :

تشييد قنطرة عىل هنر املسعودي الكبي يف جادة كربالء – اهلندية لتسهيل مهمة 
عبور قوافل الزوار عليها، أولئك الذين كانوا يقصدون زيارة اإلمام عيل يف 

النجف من طريق اهلندية – الكوفة – النجف هنرًا )2(.

1.  العزاوي عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني،املجلد الثامن ص: 73.

2.  العزاوي عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج 8،ص 74.
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جرد خزانة الروضة احلسينية

الشّواف،  فائق  سليامن  ومعه  القادر،  عبد  األوقاف  حماسب  كربالء  اىل  قدم 
فوجدت  )1302هــــ(؛  عام  اإلدارة  جملس  بمعرفة  اخلزانة  موجودات  وحــّررا 
أشياء نفيسة للغاية ضمنت مبلغًا ينوف عىل )22( ألف لية عثامنية ذهب؛ ووجد 
مصحف رشيف بخط اإلمام زين العابدين عيل بن احلسني باخلط الكويف عىل 
رق غزال؛ ومصحف آخر مذهب بنقش أبيض عىل قرطاس ترمة بالقطع الكبي، 
وبني أوراق رق غزال لئاًل يأيت خلل عىل صفحاته، ومها نفيسان للغاية، يقال أن 
قيمتهام تساوي نحو )1000( لية عثامنية ذهب. ومن مجلة ما يف اخلزانة شمعدانان 
كبيان معموالن من الذهب، أهدامها السلطان عبد املجيد العثامين، وكانا يقدران 
بقيمة ) 2500 ( لية عثامنية ذهب؛ وكذلك تاج مرصع بقيمة أربعني ألف قرش؛ 

ووجدت َسجادة نفسية للغاية مزينة باللؤلؤ والذهب. 

ختمه  دفــرتًا  املحاسب  اختذ  النفيسة  والستائر  املعلقات  تفتيش  ختام  وعند 
السادن، وكان يومئذ السيد حممد جواد السيد حسن آل طعمة. 

التي يف مشهد االمام العباس، فوجدت أشياء  النفائس  ثم بورش بتحرير 
وكان   ،)1(  العباس كليدار  دفرتها  وختم  فدونت  كثية؛  وهي  ونفيسة  مهمة 

يومئذ السادن املرحوم السيد عباس بن السيد مصطفى آل ضياء الدين بالوكالة. 

وجاء تفصيل مفردات خزانة الروضة احلسينية كام أثبتها األستاذ مني القايض 
يف جملة املجمع العلمي العراقية، ونقلتها عنه جملة )اإلخاء( )اإلطالعات العربية( 

1.  العزاوي عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج  8، ص 74.
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من  والعرشون  التاسع  املؤرخ  األوىل  السنة   )13( عددها  يف  بطهران  تصدر  التي 
شوال ) 1380هـ ()1(. 

األستاذ  عددها  كام  احلسينية  الروضة  خزانة  يف  املوجودة  املفردات  ييل  وفيام 
القايض: 

املصاحف اخلطية القديمة الغالية، املقدرة بـ)75( مصحفًا موقوفة يف احلضـرة  •
ال  أحجامها  يف  وكبية  صغية  أيضًا  خطية  مصاحف  وهناك   ،احلسينية
يوجد هناك عدد من  اعتيادية اخلط حسنة، وكذلك  مائتني،  يقل عددها عن 
 الرسول شعر  من  شعرات  املباركة  الروضة  ويف  املطبوعة،  املصاحف 
حمفوظة يف زجاجة يف قطن، ملفوفة بلفافات، وقد حفظت يف صندوق موضوع 

يف داخل شبكة الرضيح الرشيف. 

ومن اجلدير بالذكر: تعترب هذه اآلثار واملصاحف اخلطية الشـريفة حتفًا ثمينة من 
اآلثار الدينية، ومن ضمن املخزونات الثمينة التي تستحق الذكر وهي: 

تاج من قطيفة خرضاء منقوشة بقصب يف ست زوايا، وعىل كل زاوية رشيط  •
له  التاج طوق ذهب  الوسط، وهبذا  النوع  من قصب وبطرفيه 94 لؤلؤة من 
أهنام  ظننا  عىل  يغلب  أمحرين،  وحجرين  بلؤلؤ  مزينة  رشفة  كل  رشفة،   )16(
وحتت  لؤلؤة،   )383( الشـرفات  يف  اللئالئ  وجمموع  األمحر،  الياقوت  من 
ويف  كبية،  لؤلؤة   )137( عىل  حيتوي  اللؤلؤ،  من  آخر  عقد  يدور  الشـرفات 
اإلطار )31( قطعة من احلجر الكريم ) اللعل األمحر( ثامنية أحجار منها كبية 

 1[  انتهج العثامنيون قاعدة لتسجيل اهلدايا القيمة التي كانت ترد لرضيح االمام عيل واحلسني والعباس[
وقد اجريت مثل تلك اجلرودات يف عام )1851،1859،1864( وللتفاصيل ينظر: ديلك قايا، كربالء يف 

االرشيف العثامين ص129-165 وما بعدها. 
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مسطحة والباقي وسط وصغي احلجم. وهذا التاج حمفوظ يف صندوق مثمن 
عىل شكل فانوس.

محائل سيف: أهداها األمي كامبور حسن عيل خان وعليها ست وردات ذهب،  •
يف وسط كل وردة قطعة كبية من الزمرد األخرض اجليد وفيه ثالث عضادات 
فيها أحجار من زمرد وياقوتات صغاروواحدة  من ذهب، إحداها مستطيلة 
مربعة فيها حجر من ياقوت وحجر من زمرد، وكل األحجار املذكورة هي من 

النوع اجليد. 

بقبضة  • سيف قديم من ذهب: أهداه حسن عيل خان، وهو مؤلف من نصل 
ذهب، وغمد فيه إثنتا عرشة قطعة كبية من الزمرد اجليد، وثالث عرشة قطعة 
من الياقوت األمحر اجليد، ويف طرف الغمد عند ذباب النصل قطعة ذهبية فيها 
اثنتا عرشة قطعة زمرد كبية ومن النوع اجليد واثنتان وعرشون قطعة ياقوت 

أمحر جيد، ومقبض السيف منقوش فيه أحجار كريمة وحجر زمرد فاخر.

رسج من ذهب: ومعه غدارة وقالدة كوش وصدار من ذهب وبطانته قطيفة  •
خرضاء ومعه ثالثة وجوه من قطيفة مقضبة احلوايش وله ركوبة من فضة 

أمحر  • ياقوت  قطعة  بـــ)77(  مزينة  بحاشية  ذهب  ورق  أطرافها  طويلة  مرآة   
وعليها تاج من ورق ذهب مزين بأحجار ياقوت وزمرد وماس عادي. 

دبيليج تعويذة "بازبند" يف وسطه دائرة مزينة باملاس وفوقه فرع مزين باملاس  •
وفيه حجران من زمرد. 

وياقوت  • ماس  من  بأحجار  األطراف  مزينة  املشّبك  الذهب  من  شكلة صدر 
ويف وسطها حجر زمرد كبي ثمني، وهي مزينة األطراف بأحجار خمتلفة من 
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ياقوت وماس وهلا ثالثة فروع يف رأس كل فرع حجر زمرد ويف وسطها حجر 
فيوزج.

زوجا قرط كبيان من ذهب مزين األطراف باللؤلؤ ويف سطح كل منها أحجار  •
من ياقوت وزمرد.

"وقف   • فيها   كتب  وقد  بياقوت،  مزينة  ديك  رأس  بشكل  ذهب  من  شكله 
روضة مطهر شاه كربالء سنة )1276هـ(. 

فيوزج  • بأحجار  مزينة  مرتابطة،  ذهب  قطعة  وتسعون  ثالث  فيها  عصابة 
وياقوت. 

عقد لؤلؤ مع أحجار زمرد وياقوت، وزنه )15( مثقاالً.  •

مّلة لؤلؤ من ثالثة عرش سمطًا حيتوي كل سمط عىل )24( لؤلؤة. •

لوحة زيارة مزينة بأحجار ياقوت وزمرد وفيوزج.  •

عرشة     • إحدى  من  مؤلفة  بسقيفة  يبدأ  فرس،  لوجه  يستعمل  مقصب  غشاء 
قطعة ذهب، يف كل قطعة  أحجار  من ياقوت وزمرد.

 ستارة قطيفة مزينة األطراف والوسط باللؤلؤ عىل نقوش من قصب.  •

ستارة قطيفة مزينة باللؤلؤ وقد كتب عليها:  تقديم أنيس الدولة)1(. •

ال  • ذهب  من  وأعالمها  فضة  من  جذرامها  كبيتان  )شمعدان(  شمع  حاملتا 
يقل وزن كل واحدة عن  )1500( مثقال ذهب ختمينًا، ومها هدية من والدة 

1.  وهي أمية إيرانية، زوجة نارص الدين شاه القاجاري. 
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السلطان عبد العزيز بن حممود العثامين. وقد وضعتا حتت قبة الرضيح الرشيف. 

قنديل من ذهب وزنه مع ما فيه من مواد أخرى )400( مثقال.  •

الذهب  • رّشاش ماء ورد )كلبدان( من ذهب وميناء وزنه )127( مثقاالً من 
اخلالص مزين بلؤلؤ ناعم وحمىّل بتحلية لطيفة، ويظهر أنه قديم عظيم القيمة. 

غالف مصحف من ذهب وزنه )131( مثقاال.  •

سيف من ذهب مُهدٰى من ميزا حممد خان، وهو ثمني جدًا وقد وضع داخل  •
شبكة القرب الرشيف.

َسّجادتان منسوجتان باللؤلؤ وقد كتب فيهام: )سبحان ريب األعىل(. •

•  .َسّجادة بيضاء كتب فيها أسامء األئمة اإلثني عرش

قيمتها  • هلا  وشمعدانات  وقامات  وخناجر  وفؤوس  وسيوف  تروس  جمموعة 
التارخيية.

ترس؛ يظهر أنه قديم جدًا، مسّمر بمسامي من ذهب ومزين بأحجار ياقوت،  •
وقد عّلق داخل شباك القرب الرشيف.

قطع طنافس صغية، خمتلفة األحجام، قديمة وثمينة جدًا.  •

ما يزيد عىل مائة ستارة ثمينة جدًا، قديمة من صنع اهلند وإيران وسائر البالد  •
اإلسالمية األخرٰى، وهي خمتلفة األحجام طوالً وعرضًا؛ من طول أربعة أمتار 
وعرض ثالثة أمتار، وما يقل عن ذلك بقليل أو يزيد بقليل، وبعضها مقصب 
ومزين باللؤلؤ؛ ويف بعضها كتابات من قصب مثل )بسم الله الرحمن الرحيم 

و، ال إله إالّ اهلل(. 
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ثامنية رزم حتتوي عىل ستائر وأعالم قديمة خمتلفة األنواع من هندية وإيرانية،  •
وكثي منها أصبح غي الئق لالستعامل 

بأحجار  • مرّصعة  صغية  هدب  مخسة  وهلا  طي  شكل  عليها  ذهب  من  وردة 
ماس ومخسة منها كبار وثمينة وستة منها وسط. 

أربعة دمالج تعاويذ )بازبند( كلها ثمينة مزينة باللؤلؤ الناعم. •

عرشة شكالت )جقة( من ذهب مزينة بأحجار كريمة من اللؤلؤ واملاس. •

اللؤلؤ  • من  كريمة  بأحجار  مزينة  كّلها  ذهبية  وأطواق  )گردانة(  ذهبية  قالئد 
ونحوه. 

كمية كبية جدًا من الذهب والفضة بأشكال  كفوف كثية منها مزين بالنقوش  •
وبعضها بأحجار كريمة. 

)الزوايل(  • الطنافس  من  قطعة  ثامنني  حوايل  املطهرة  الروضة  خزانة  يف  وهناك 
وجودهتا،  القدم  يف  لعراقتها  قيمتها  تقدير  أحد  يستطيع  ماال  القديمة  الثمينة 
وهي خمتلفة األحجام وكلها من النوع الفاخر اجليد، من عمل مزهان أو مهدان 
أو قائني أو كاشان أو شيوان أو كرمان، وهذه الطنافس ذات شأن من حيث 

الشكل والنقوش واجلودة ودقة العمل والقدم. 

وال يفوتنا أن نذكر أخيًا: أن هذا هو جممل ما يف اخلزانة الكريمة من نفائس 
اآلثار واملحفوظات من اهلدايا الثمينة، وهي بالنظر اىل قدمها ذات قيمة وشأن، كام 

وهناك الكثي من التحف والنفائس الثمينة التي يعجز الواصف عن وصفها.
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 طريق احلج الربي :

 – كربالء  بني  رسمية  بصورة  الربي  احلج  طريق  فتح  )1304هـــ(  عام  جرى 
النجف – جبل ّشمر )احلايل( – املدينة املنورة.

 مرّبات السلطان عبد احلميد العثماني :

أوعز السلطان عبد احلميد العثامين عام )1309هـ( بتجديد بناء اإليوان الواقع 
اىل  نسبة  النارصي(،  بـ)إيوان  يعرف  كان  والذي  الصحن،  من  الغربية  اجلهة  يف 
مشيده نارص الدين شاه، سنة )1282هـ(، ومل يوفق إلكامله كام سبق أن أرشنا إليه 

يف كتابنا – السلسلة األوىل من مدينة احلسني ص 48. 

وهبذه املناسبة نظم الشاعر الشيخ كاظم اهلر قصيدة مدح فيها السلطان العثامين؛ 
وكتبت هذه القصيدة عىل الكتيبة املوجودة يف أطراف اإليوان من اجلهات الثالث، 

وهذا نص القصيدة: 

الـورى  كهـف  شـــاده  جمــٍد  اإلنســاِنأيــواُن  عــالــم  غـــــاٍز  سلطــــان 
واملرتقــي  امّلتقي   احلميـــد  كيــــواِن  عـبــد  عــلــى  مكرمٍة  كـــّل  فــي 
بسيــفهــــم  الذين  عثــمـان  آل  اإليــمــاِن مــن  بســـطوة  الثغور  حفظـوا 
بـه  فســمـــوا  برحبهم  احلسي  للرمحـــِن حـل  الـــذكــر  بــيــوت  وبـنـوا 
الـبـنــيــاِن اهلل شــــرفــهم وعـظـــم قدرهــــــم  أشــرف  مــن  فبـنـاؤهـم 
عنهـــم  اخلالفــــة  ورث  إذا  بالعنـــواِن حـتـــى  الـمـقصــود   سلطانــنـا  
عطـــرت  قـــد  بحرضة  البناء  الـعـدنــاِنشـاء   املصطفــى  سليل   بشذا  
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السبــحــانـيهــي حرضة كحرضة القدس الـــتي  الـــوارد   جتّى   فيهــا 
بطعــنـــة     النبي  سبـــط  ثـــوى  الشـــقـي  سنـــاِن فيهـا  شلت   هلا كــف 
شـيــبــاِن  فغدا شهيــد الطف يــنـــدب حولـــه بـنـو  تـبـكي  كـمـا  مـضــر 
كاملرجـاِن إّنــا  لنــذكــره ونــسكــب  أدمـعـــًا  الـوجــنات  عى  جتــري 
كلها املـــوارد  يف  حيمـــد  كالفــــاِنفالصبــر  فــإنـــه     عــليـه     إال   
ضـــاعــــه أو  يف  اإليــوان   اإلتـقـــاِنيـاحبذا  عـلـى  مبــانــيــه  جـــاءت 
بوجهــه الشـــريف   القرب  قابــل  إذعــــاِنقد  فــي  يــديـــه  بـيـن  فتــراه 
أوزاره الـــورى  عــن  فيــه  بــالـصـيــعاِنتنـحــط  للقــالــيـن  فيـــكال 
مسلمـــًا  األثـيـر  الفلك  اىل  الروحــاينوسـا  العــالــم  يـمـن  يـتــيـمن 
حسنـــه يـا   ( أرختــه  ذا  أجــل  الـثانـي(من  احلـمــيد   عبـد  شـاده  قــد 

                   ) 1309هـ( 

وأخيًا يف عام )1368هـ( بناًء عىل مقتضيات املصلحة العامة، وختفيفًا لزحام 
الزائرين فتح يف وسط هذا اإليوان مدخل جديد للروضة احلسينية دون أن متس 
اهليكل اخلارجي لبناء هذا اإليوان، الذي بني عىل شكل )عگادة( بديعة الشكل، 
مجيلة الزخرفة، بحليه القاشاين املقرنص، ولكن بسبب سقوط بعض أحجار  هذا 
قاشاين  ورصف  القديم  القاشاين  هذا  إلزالة  التعهدات  جلنة  اضطرت  القاشاين 
جديد حمله، مما سبب ضياع معامل الفن املعامري اهلنديس هلذا البناء، بعد أن نفذ يف 

وسط هذا اإليوان الباب الذي سمي بـ)باب الرأس الرشيف( 

وكذلك أعيد نصب الساعة الدّقاقة عىل برج مدخل هذا الباب، وكذلك بعد 
جديدة  أبواب  ثالثة  فتحت  فقد  احلسينية،  بالروضة  املحيط  اجلديد  الشارع  فتح 

للروضة بغية ختفيف زحام الزائرين أيضًا؛ ومن تلك األبواب: 
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بزقاق  يعرف  قديم  زقاق  أمام  لوقوعه  نسبة  اإلسم  هبذا  سمي  السالم:  باب 
اإليــوان  صدر  يف  الباب  وموقع  )1973م(؛  عام  آثــاره  حميت  والــذي  السالم، 
املعروف سابقًا بإيوان ليلو. ويف عام )1282هـ ( اختذ هذا اإليوان مقربة للوزير 

اإليراين ميزا موسى. 

وقد كان هذا اإليوان مزينًا باملرايا والكتابات القرآنية، ومزين اجلدران الداخلية 
بالقاشاين النفيس الذي قدر من قبل اخلرباء اإليرانيني املختصني بصناعة القاشاين 
بسبب  اندرس  لألسف  ولكن  آنذاك،  منه  الواحد  للمرت  دينار  مئة  بمبلغ  املعّرق 
التهديم وأصبح أثرًا بعد عني، ورصفت جدرانه بالقاشاين اجلديد عام )1392هـ( 
املوافق )1972م(؛ وقد دون هذا التاريخ عند مدخل ركائز برج هذا الباب الذي 

يبلغ ارتفاعه )4،5م( وعرضه )3،5م (.

باب الرجاء: ويقع يف الزاوية اجلنوبية الرشقية للصحن الرشيف.

باب الصاحلني: ويقع هذا الباب يف اجلهة اجلنوبية للصحن الشـريف، مقاباًل 
للحسينية الطهرانية، وهبذه املناسبة أنشد الشاعر سلامن هادي آل طعمة قصيدة يوم 

افتتاح هذا الباب نقتطف منها هذه األبيات: 

اهلــــدى إمــــــــام  مــثــوى  العرينيـــازائـــرًا  ليــث  فهـو  بــحــاه  ـــــذ  ُل

أنشئـــت تــقــًى   بــــــــاب)1(  الزائـريــنفهـذه  قـوافــل   جتتازهــا  

حــاجــًة طالبـــًا   أتاهـــا  باليقيــنفمن  صاحبها   مـن  يفــوز 

وجهًا  أرى  وال  ُمَذكر،  فهو  ...يوسف:67،  َواِحٍد  بَاٍب  ِمْن  تَْدُخلُوا  لَا  تعاىل:  قال  املدخل،  1. الباب: 
مقبوالً يف اللغة الفصيحة لتأنيثه كام فعل الشاعر يف البيت املذكور واألبيات التالية.
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بأهدافــــه السبـــط  فتـــئ  ــا  الصــاحليم محـى  للمجد  يقـود 

الــورى نــجــاة  بــاب  ــدًا  ــاص ق ــا  أجنح  إليه    فهـو حــصـن حـصــيي

عــام  ــارض  احلـ ــت  ــوق ال يف  احلسينية  لــلــروضــة  أصــبــح  ــول:  ــق ال ــوة  ــف وص
كانت  التي  القديمة  السبعة  األبواب  من  بدالً  أبواب  )1975م/1395هـ(عرشة 
للروضة، حيث أزيل بعد توسيع الصحن الشـريف وإزالة معامل الصحن الصغي 
)باب الصايف( واستعيض عنه بباب الشهداء الذي يقع أمام فسحة الشهداء، وفتح 

أمامه شارع مبلط بالرخام يوصلك اىل الروضة العباسية مبارشة. 

حوادث عام )1309هـ (

فيضان نهر الفرات :

املنثور( قال: من ضمن  )الدر  الرباقي يف جمموعته اخلطية  السيد حسني  روى 
هنر  فيضان  بسبب  خارقة  زيادة  اهلندية  شط  مياه  زيادة  )1309هـ(  عام  حوادث 
وانتشار  الغرق  من  أهلها  خاف  حتى  كربالء  ببلدة  املاء  أحاط  حيث  الفرات، 

األمراض.

األحد  يوم  يف  أنه  املدهشة:  العام  هذا  حــوادث  من  أخــرى  حادثة  ذكر  ثم 
بشباك قرب سيد  برجل بصي مقعد، وربط  الثاين جئ  ربيع  الثالث والعرشين من 
الشهداء، أيب عبد اهلل احلسني؛  البصي عينيه بربكة سيد  ففتح   ،الشهداء

وبذلك عملوا يف كربالء والنجف الزينة.
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ويف اليوم السادس  عرش من شهر ذي القعدة عام )1309هـ( لبست كربالء 
حلاًل سوداء، حدادًا عىل وفاة العاّلمة الشيخ زين العابدين املازندراين. 

يوم ورود الشعرات النبوية الشريفة اىل كربالء :

إذ  املشهودة،  األيام  من  كربالء  اىل  الشـريفة  النبوية  الشعرات  ورود  يوم  كان 
تشهده  مل  احتفال  أعظم  هبا  واحتفلوا  الستقباهلا  ونساًء،  رجاالً  األهلون،  هرع 
كربالء من قبل.. وهبذه املناسبة أنشد العاّلمة ميزا حممد حسني املرعشـي املشهور 

بالشهرستاين قصيدة رائعة، أّرخ فيها عام ورود الشعرات، اخرتنا منها ما يأيت:- 

رشفـا الــثــريــا   طلــت  اعــتــرفــاكـربــالء  السـاك  وبـعــليــاك 

اهلــدى أقـــار  فيــك  غـابت  أسـفـامنذ  قـلــب  كـل   يف   أورثـــت  

أرجائهــــا علـى  الدنيـــا  خـسـفـاأظلـم  بـدرتــم  فــيـهـا  حــيـث 

ــره ن ــواء  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ل اهلل   ــع   ـــ ـــ ـــ املصطفــىرف شـــرع  ــد  ـــ أّي بــه  إذ 

اىل أن يقول:-
ــور؟ قــلــت: أّرخـــــوا ــن املصطفى()1(قــيــل:مــاذا ال وجــه  شعرة  )هــاكــم 

1.  إن التاريخ للكلامت أعاله كاآليت:
      هاكم +  شعرة +  وجه  + املصطفى 

  1301   =    251     14       970      66      
     مالحظة: اذا اعتربنا احلرف األخي من )مصطفى( ألفًا فالتاريخ كام ذكرته أعاله )1301( وأما اذا اعتربناه 
ياًء فيصبح التاريخ )1310( كام هو املطلوب، ولكن أنت ترى أّن القافية هي األلف كام هو واضح من 

قوله: )اعرتفا، أسفا، خسفا(. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

119

وكان حامل هذه الشعرات الرشيفة من بغداد اىل كربالء: )الوايل حسن رفيق 
باشا(. وأخيًا أودعت هذه الشعرات النبوية الرشيفة يف خزانة الروضة احلسينية 

املطهرة.

تشكيل حامية عسكرية يف كربالء :

كربالء  )درونجي  باسم   ) )1310هـ  عام  عسكرية  حامية  كربالء  يف  تكونت 
طابور(، أي  طابور كربالء الرابع. 

وهذه احلامية تضم جمموعة من الضباط العثامنيني  اآلتية أسامؤهم: 
سليم آغا طابور آغايس.  «
واحد أفندي حساب أميني.  «
عبد الكريم أفندي بلوك آغايس)1(.  «
عيل آغا بلوك آغايس.  «
عقاب آغا بلوك آغايس  "سواري اخليالة".  «
ميزا آغا بلوك آغايس.  «
كاظم آغا بلوك معاريف.  «
موسى أفندي بيوك معاوين.  «
إسامعيل أفندي بلوك معاوين.  «
عيل آغا جورنال أميني.  «

1.  اعتقد أن الصحيح هو بيوك ال )بلوك( كام تكرر أكثر من مرة و )بيوك( معناه باللغة الرتكية: )الكبي  وهذا 
يناسب املقام(. 
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مصطفى أفندي جورنال أميني. «
صالح أفندي بلوك معاوين.  «
عبدي آغا جورنال  أميني سواري )1(. «

الـوفـيـات :

له احلاج ميزا  املغفور  الثالث من شهر شوال )1315هـ(  تويف يف كربالء يف 
حممد حسني املرعشـي ابن السيد حممد عيل املرعشـي املشهور بالشهرستاين ودفن 
يف الرواق القبيل للروضة احلسينية، وحدادًا عليه لبست كربالء السواد مدة أربعني 

يومًا )2(. 

الطباطبائي  مرتضـى  السيد  بن  حسن  السيد  العالمة  تويف  العام  نفس  ويف 
احلائري)3(؛ كام وتويف عام )1317هـ( الشيخ ماّل فتح عيل بن حسن سلطان آبادي، 

ودفن يف احلائر الرشيف )4(.

وفاة السادن للروضة احلسينية :

الورع  السيد  توفوا يف حمرم احلرام  )1318هـــ/1900م(  الذين  من األعالم 
السيد حممد جواد آل طعمة سادن  املرحوم  السيد عيل نجل  الزاهد احلاج  التقي، 

1.  السالنامة الرتكية، أي التقويم لعام )1310هـ(، نسخة مكتبة املتحف العراقي. 

2. آل طعمة،  السيد امحد صالح، تلخيص اخلرب يف تاريخ القرن الرابع عرش. 

3.العالمة آغا بزرك الطهراين، الذريعة يف تصانيف الشيعة، ج2، ص274. 

4.  االمني، السيد حمسن العاميل،أعيان الشيعة، ج 42، ص 359. 
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الروضة احلسينية  يروم دخول  العشاء، وهو  بعد صالة  املطهرة  الروضة احلسينية 
املقدسة فوقع مغشيا عليه وفاضت روحه )رضوان اهلل عليه(، فسجي جثامنه داخل 

الروضة حتى صباح اليوم اآليت، ثم نقل نعشه باحتفال مهيب. 

روى لنا األستاذ حممود حلمي صاحب املكتبة العصـرية يف بغداد سابقًا وقال:  
يومئذ كنت أزاول عميل يف ملحقية الثقافة األملانية الرتكية ومقرها يومئذ يف ميدان 
كربالء أمام البلدية، وإذ يب أرى مدينة كربالء تعلن احلداد وكأهنا يف يوم عاشوراء، 
فأغلقت احلوانيت، وهرع الناس لتشييع جثامن سادن الروضة احلسينية السيد عيل 
الروضة  يف  خاصة  مقربة  يف  ودفن  ثراه(   )طاب  طعمة  آل  الكليدار  جواد  السيد 
واملعروف  الربكة  بباب  املعروف   العباس صحن  باب  واجهة  عند  العباسية 

اليوم بباب العلقمي. 

وجاء يف مذكرات املرحوم األستاذ الشيخ حممد الفاريس أستاذ األدب اإلسالمي 
يف املدارس اإليرانية يف كربالء ما يناظر قول األستاذ حممود حلمي ثم يضيف: إن 
العقب من السيد عيل يف أوالده الستة وهم كل من العالمة املتبحر يف تاريخ مدينة 

كربالء :  السيد عبد احلسني )1(؛ 

1.  هو العامل الفاضل املحقق السيد عبد احلسني، الذي له ترمجة يف أكثر من كتاب من كتب السي واملعاجم 
كأعيان الشيعة، اجلزء اخلامس ص 124، للسيد العاميل؛ والبيوتات األدبية يف كربالء، ص 392، لألستاذ 
موسى الكربايس. وكذلك جاءت ترمجته يف كتاب » نقباء البرش يف القرن الرابع عرش، للعالمة آغا بزرك، 
املرحوم  املشهور  الشاعر  الثاين عرش من   شوال ) 1380هـ (، وأرخ عام وفاته  تويف صباح يوم اجلمعة 

الشيخ عيل البازي: 
إن ُرمــَت أْن تعـــرف تارخيــــه         ُقــل: إّنـه الذ بقــرب احلسي

   أعقب ولدين مها السيد عبد الصالح سادن الروضة احلسينية حاليُا، وقد وردت ترمجته يف السلسلة األوىل 
من كتابنا مدينة احلسني، ص 85؛ والعقب منه يف أوالد الثالثة، وهم كل من األستاذ الدكتور املهندس 
عيل، والد حسني وعامر؛ والدكتور املهندس املعامري عبد اآلله، والد باسم؛ واألستاذ املاجستي يف احلقوق 

عادل.=
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وامتهن  بغداد  اىل  )1921م(  عام  كربالء  ترك  الذي   ،)1( الرضا  عبد  والسيد 
الذي  مصطفى)2(  والسيد  األسنان،  طب  وآالت  التصوير  أدوات  يف  التجارة 
اشتغل يف الزراعة، وهو لطيف املعرش، حلو احلديث، مولع باعتناء أشجار الفواكه 
واحلمضيات.  والدكتور الفاضل الصحفي، صاحب صحيفة األحرار، السيد عبد 

سابقُا،  كربالء  كهرباء  مرشوع  مديرية  تقّلد  الذي  كاظم  األستاذ  احلسني،  عبد  السيد  ولد  من  والثاين   =     
والعقب منه يف أوالده الثالثة: الدكتور عبد األمي، والد غالب؛ وطبيب األسنان عدنان؛ ومؤيد. 

املستورد  وأصبح  األسنان،  وطب  التصوير  أدوات  استياد  يف  مهنته  انحرصت  الذي  الرضا  عبد  السيد    .1
الوحيد هلذه املواد الرضورية، ونال  شهرة عظيمة يف األوساط التجارية داخل القطر وخارجه، وكان ورعُا 
تقيُا وحسنُا جوادًا، تويف يف اخلامس من آب )1957م(، املوافق لشهر حمرم احلرام )1375هـ(، ودفن يف 
شؤون  إدارة  توىل  أمحد  املرحوم  من:  كل  هم  وأعقابه  السالم،  بوادي  خاصة  مقربة  يف  األرشف  النجف 
متجر والده، وهو عىل جانب عظيم من الثقافة. كان يتقن عدة لغات اىل جانب اللغة العربية كاإلنكليزية 
والفرنسية والرتكية والفارسية، وهو كوالده حمسن كريم وجواد، وهو من املسامهني يف نرش كتاب )التكامل 
اإلسالمي( بأجزائه األربعة ملؤلفه األستاذ أمحد أمني، وقد تويف رمحه اهلل يف عام )1981م(، والعقب منه 

أنجاله، كل من الدكتورين أمني وعبد الرضا، والصيديل عبد األمي. 
وفارس،  زيد  والد  اجلميلة،  الفنون  بمعهد  املدرس  فؤاد،  األستاذ  هو  الرضا  عبد  السيد  ولد  من  والثاين      
والثالث من ولد السيد عبد الرضا هو الدكتور مني نزيل أمريكا، أبو ضياء، والرابع من ولد السيد عبد 
الرضا هو الدكتور إبراهيم االختصايص بطب األسنان، واخلامس من ولد السيد عبد الرضا هو الدكتور 

املهندس حممد حسني، والد حيدر وأمني. 

2.  السيد مصطفى بن السيد عيل اخلبي بالشؤون الزراعية، ولعله أول من أدخل زراعة احلمضيات يف األرايض 
الزراعية يف كربالء، والتي تسقى بالكرود، وأخيًا استعيض عنها بالنواعي املحلية، كانت له هواية خاصة 
بالصناعات اليدوية اجلميلة ، ومن هواة اقتناء الكتب الدينية والتارخيية ومجع الوثائق القديمة، توىف عن عمر 
ناهز السبعني عامًا إثر مرض عجز عن عالجه األطباء، وكانت وفاته يوم األحد مساًء املوافق السادس من  
شوال )1378هـ/الرابع عرش من  نيسان 1959م(، ونقل جثامنه باحتفال مهيب من مستشفى دار السالم 
ببغداد اىل مدينة الكاظمية، حيث دفن يف إيوان الروضة املطهرة املعروف بصحن قريش بناًء عىل وصيته، 
وأعقابه كل من السيد حممد حسن كاتب هذه السطور، والد كل من املهندسني عيل وحيدر  ومصطفى؛ 

والثاين السيد عيل، والد كل من عباس ومكي.



مركز كربالء للدراسات والبحوث

123

اجلواد)1( الكليدار، واخلامس هو املأسوف عىل شبابه السيد مهدي، الذي سافر اىل 

1.  السيد عبد اجلواد بن السيد عيل الكليدار؛ وكان أستاذًا فاضاًل، نال شهادة الدكتوراه يف القانون من جامعة 
اىل  تدرجهام  وكيفية  والرشاء  البيع  موضوع  يف  الدكتوراه  لنيل  قدمها  التي  أطروحته  وكانت  بروكسل، 
العملة، منذ أقدم األزمان، وكان أساسها املقايضة، وليس الذهب والفضة، وقد ترمجت هذه األطروحة 
من الفرنسية اىل العربية بغية نرشها، وجاءت مطبوعة باآللة الطابعة منقحة يف ألف ومخسامئة صفحة من 

حجم الفولسكاب. 
كام نال شهادة الليسانس يف علم االقتصاد السيايس من جامعة السوربون، ولدى رجوعه اىل العراق عام 
)1928م( كان ثاين شخصية عراقية وقتئذ حتمل مثل هذه الشهادة، ترشح من قبل املرحوم الشيخ حممد رضا 
الشبيي بأن يقوم بإلقاء حمارضات يف كلية احلقوق آنذاك، وكان يومها السيد توفيق السويدي وزيرًا للمعارف 
وعميدًا لكلية احلقوق، وبعد مشاورات واتصاالت برئيس الوزراء السيد عبد املحسن السعدون، الذي واجه 
الدكتور عبد اجلواد الكليدار بحضور وزير املعارف، فرشح السيد عبد اجلواد ليكون أستاذًا يف كلية احلقوق، 
واستحسن وزير املعارف هذا الرتشيح، وبقي اجلميع بانتظار صدور اإلرادة امللكية هبذا القرار، ولكن حدث 
أن استدعي الدكتور اىل كربالء من قبل شقيقه السيد عبد احلسني، وطال مكوثه مدة أسبوع، وعند رجوعه اىل 
بغداد وجد أن توفيق السويدي قد مأل الكريس الشاغر يف كلية احلقوق واملرشح إلشغاله من قبل الدكتور، 
عبد اجلواد، بقريبه األستاذ ناجي القشطيني، وبذلك أغلق الباب يف وجه الدكتور، واتفق آنئذ أن قدم بعض 
وقامت  عميدهم،  هبا  قام  التي  واملنسوبية  املحسوبية  إعامل  فيها  استنكروا  احتجاجية  عريضة  احلقوق  طلبة 
بعض الصحف املمّولة من السلطات احلكومية بالطعن يف شهادة الدكتور ومنزلته العلمية، وعند ذلك أخذت 

الصحف املعارضة بتنفيذ مزاعم توفيق السويدي ومؤيديه. 
عندئذ طالب الدكتور عبد اجلواد من وزارة اخلارجية الفرنسية التصديق عىل صحة الشهادات التي كان 
الدكتور قد استحصلها من كل من جامعتي بروكسل وباريس بغية إسكات مناوئيه، وبناء عىل ذلك صدقت 

هذه الشهادات من قبل معاهد بروكسل وباريس، حتت إرشاف وزارة اخلارجية لكل من بلجيكا وفرنسا. 
معايل  له  قدمه  نصح  عىل  بناًء  وذلك  املصّدقة،  الشهادات  صور  نرش  عن  اجلواد  عبد  الدكتور  امتنع  وقد 
بإصدار  الدكتور  اىل  وأشار  والطائفية؛  املذهبية  النعرات  تثار  ال  ولكي   ،التمن أبو  جعفر  حممد  األستاذ 
مل يصدر منها سوى ثالثني 

 
صحيفة سياسية يومية، وعندها أصدر الدكتور صحيفة األحرار املشهورة التي

عددًا خالل عام واحد، لكثرة تعطيلها من قبل السلطات احلكومية. وأخيًا حكم عىل الدكتور باحلبس ملدة 
وكلمة  بليل(،  ّدبر  )أمر  كبي  صدى  ذات  مقاله  نرشه  بسبب  دينارًا  مخسون  قدرها  غرامة  ودفع  أشهر  ثالثة 
د من قبل مدير الرشطة العام، عيل احلجازي،  للملك اجلديد غازي )1933م(، وعندما سجن يف بغداد ُهدِّ
الذي جاءه اىل السجن يطلب منه إبراز شهادته الدراسية؛ وقد كانت مؤامرة مدبرة لتمزيق الشهادات عند= 
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يوم  السجن صبيحة  زاره يف  إذ  الشبيي، يف آخر حلظة،  املرحوم حممد رضا  قبل  إبرازها، حيث أخرب من   =
اجلمعة مبكرًا، وعندما مل يستطع معايل الشيخ حممد رضا الشبيي مفاحتة الدكتور بقضية املؤامرة نظرًا حلضور 
مدير السجن هذا االجتامع، أخرب الشبيي األستاذ حممود الكليدار ليعلم شقيقة الدكتور بذلك، وفعاًل ذهبت 
أنا مع عمي األستاذ حممود الكليدار اىل السجن، فتكلم السيد حممود مع الدكتور من خلف القضبان احلديدية، 
الدكتور يف مساء ذلك  امتنع  الشهادات. ولذلك  بتمزيق  اخلاصة  املؤامرة  أمر  الفرنسية وأطلعه عىل  وباللغة 
اليوم، الذي اتصل به عيل احلجازي عن إبراز الشهادات حمتجًا ومتذرعًا بأنه سجني غي متمكن من إبرازها. 

الدكتور  قبل  من  دفعت  فقد  دينارًا،  مخسون  مقدارها  كان  والتي  الدكتور،  عىل  فرضت  التي  الغرامة  أما 
مبارشة، إالّ أن بعض األخوة من النجف بعثوا حوالة برقية اىل الدكتور بتوقيع حمسن معّلة، فأعادها الدكتور 

اىل أصحاهبا مع الشكر اجلزيل. 
استقبال  حفل  إقامة  ورفاقه  فرعون  آل  مزهر  الشيخ  املرحوم  أراد  وعندما  السجن،  من  خروجه  وبعد 
للدكتور يف فندق بني النهرين، دامهتهم سلطة االستخبارات ومنعتهم من إقامة احلفل، وأخيًا ما كنت ألرغب 
اىل األستاذ  قد قدمها  آل طعمة يف مقاالت كان  أن تصدى األستاذ سلامن هادي  لوال  املعلومات  بنرش هذه 
غالب الناهي يف كتابه )دراسات أدبية(، واألستاذ الكربايس يف كتابه )البيوتات األدبية يف كربالء(، من قوهلم 
بأن املرحوم الدكتور عبد اجلواد الكليدار كان قد أصبح عميدًا لكلية احلقوق، أو أستاذًا يف الكلية املذكورة، 

وللحقيقة نقول: 
ان الدكتور مل يتول مثل هذه الوظائف، وعليه اقتىض التنويه، ولكن بعد هذا الوقائع، وبعد غلق صحيفة 
األحرار وسحب امتيازها، طلب املرحوم العالمة الشيخ حممد رضا الشبيي عندما أصبح وزيرًا للمعارف أن 
يقوم الدكتور عبد اجلواد بالتدريس عىل املالك الثانوي وخدمة أبناء بلده الكرام من هذا الطريق؛ وفعاًل عني 
اىل  وانرصف  كربالء،  اىل  وعاد  استقال  حيث  مهنته  يف  طوياًل  يمكث  مل  ولكنَّه  الثانوية،  املدارس  يف  مدرسًا 
"تاريخ كربالء  التأليف والنرش، وله عدة مؤلفات خمطوطة ومطبوعة، منها: )تاريخ كربالء وحائر احلسني( 

العام " جزءان، وغيها  وله مكتبة غنية بالكتب الرتاثية. 
تويف رمحة اهلل ببغداد يوم اجلمعة آخر شهر مارت  آذار )1960م(، ونقل جثامنه باحتفال مهيب اىل كربالء، 
من دون عقب، ودفن يف مقربة األرسة يف الروضة العباسية املقدسة، كام وأن السيد مهدي شقيق السيد عبد 
الذي  السيد حممود  الكليدار هو  السيد عيل  ولد  والسادس من  إسطنبول،  وفاته يف  بعد  عقبًا  يرتك  مل  اجلواد 
تلقى علومه يف املدرسة الرشدية بكربالء، واشرتك يف الثورة العراقية مع زمالئه، وأسس أول مدرسة ابتدائية 
أهلية باسم الفيصلية عام)1924م(، ثم التحق بكلية احلقوق ببغداد، ومنها سافر اىل فرنسا والتحق بجامعة 
السوربون، ونال دبلومًا يف العلوم السياسية، ورجع اىل العراق، ورشح للملحقية التجارية يف السفارة العراقية 
يف طوكيو؛ ولكن اشرتاكه مع شقيقه السيد عبد اجلواد يف إصدار صحيفة األحرار حال دون ذلك وأخيًا،= 
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السيد  أوالد  من  والــســادس  هــنــاك.    ــويف  وت )1328هــــ(  عــام  إسطنبول 
الــســوربــون  ــذي درس يف جــامــعــة  الـ ــود،  ــم ــاذ حم ــت ــو األس الــكــلــيــدار ه ــيل  ع
عقدت  ما  وكــثــيًا  عليه،  الــرتدد  كثي  أوربــا  اىل  سفره  قبل  وكنت  بباريس، 
السيد  أخته،  ابــن  الفيلسوف،  بحضور  واالجتامعية  األدبــيــة  الــنــدوات  بيننا 
أكسفورد. جامعة  يف  دراسته  أكمل  الــذي  الرسخدمة،  سعيد  السيد  مصطفى 

تطهري نهر احلسينية  :

جرى يف عام )1319هـ(  بعد حادثة الغرق تطهي هنر احلسينية يف كربالء.

وباء الكولريا :

روى السيد حسني الرباقي يف جمموعته اخلطية )الدر املنثور(، فقال: يف شعبان 
العوام،  عند  يعرف  كام  زوعة(  )أبو  اهليضة،  وباء  كربالء  يف  (وقع  عام)1321هـ 
واشتد وعظم يف شهر رمضان، ويقال انه بلغ عدد الوفيات يف اليوم الواحد تسعامئة 
شخص، وروى شاهد عيان، هو املرحوم احلاج عبد اهلل احلفار مأمور دفنية كربالء 
آنذاك:   أن الوباء اشتد يف كربالء والنجف وبلغ اشتداده يف شهر ذي احلجة من 
املرحوم  الذي أجراه  الوفيات حسب اإلحصاء  بلغ عدد  عام )1321هـ(، حيث 

= وبناًء عىل توصية الشيخ الشبيي عنّي مديرًا لثانوية النارصية، فالكوت، فمفتشًا لوزارة التموين، فمدرسًا 
الدكتور طالل، خريج  التقاعد، والعقب منه يف نجله األستاذ  الكاظمية، وأحيل عىل  الثانوي يف  عىل املالك 
معهد اهلندسة التطبيقية العايل يف بغداد، نال شهادة الدكتوراه من إنكلرتا يف اإلدارة العامة، أما السيد حممود فقد 
تويف مساء يوم عيد األضحى )1395هـ/ املوافق )12/11 /1975م(، ودفن يف مقربة األرسة يف الروضة 

العباسية.    
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املرزا حممد باقر بن املرزا الشيخ كاظم، وكيل الراجا حممود خان اهلندي، الذي كان 
حيرض املغتسل يوميًا، لغرض إحصاء عدد الوفيات التي بلغت ما يقرب من ستامئة 

شخص)1(. 

هذا  يف  كربالء،  يف  املعدي  املرض  هبذا  األجل  وافاهم  الذي  األعــالم  ومن 
الذين  املتصوفة  كبار  أحد  القطب،  السيد عيل  العالمة  الروحاين،  العام هو األب 
كانوا يقطنون كربالء؛ وكان املشهور يف زمانه لكرمه ووجاهته وتقواه؛ وقد عرف 

بالقطب اهلزارجريبي. 

كاظم  الشيخ  مهدي  احلاج  يدعى  الكاظمية،  أهايل  من  كبي  تاجر  بابنة  تزوج 
اإلسرتابادي، شّيد يف كربالء قصـرًا عظياًم يف حملة العباسية ومل يعقب من الذكور، 
الدين، سادن  السيد حممد حسن آل ضياء  املرحومني:  ومن أصهاره كان كل من 
وكذلك  اإلسرتابادي،  اهلادي  عبد  احلاج  بن  حممود  واحلاج  العباسية؛  الروضة 
احلاج خليل اإلسرتابادي)2( الذي توىل رئاسة بلدية كربالء ردحًا من الزمن، تويف 
السيد القطب عام )1321هـ(، ودفن يف الروضة العباسية يف حجرة خاصة، عىل 

يسار باب العلقمي. 

1. نقاًل عن آل ثابت، حممد سعيد، جمموعة، الدر املنثور، خمطوط، الورقة 26.

مثقفون،  شباب  منهم  ملع  بعيد،  زمن  منذ  الكاظمية  سكنت  التي  العريقة  البيوت  من  اإلسرتابدي  بيت    .2
حيملون شهادات عالية يف الطب واحلقوق واهلندسة.

     وأخيًا استوطن احلاج خليل اإلسرتابادي يف كربالء وتوىل رئاسة بلدية كربالء ملدة ستة وعرشين عامًا، 
وكان قد سكن يف الرباط الفخم الذي شيده السيد القطب؛ وقد هّدم هذا القرص عندما أريد توسيع شارع 
العباس، وأما احلاج خليل فقد أعقب كاًل من اّلنطاسيني: الدكتور جالل، والد نبيل؛ وأخيه الدكتور 

إحسان.  
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احملالفة:

أسامؤهم  اآلتية  الذوات  من  متكونة  عام )1318هـ( حمالفة  جرت يف كربالء 
ملجاهبة ظلم العثامنيني )1(:

السيد صادق آل ثابت.  «
السيد محود آل نرص اهلل.  «
السيد عيل السيد أمحد نرص اهلل.  «
عبد الرزاق آل عّواد.  «
السيد حسني السيد هاشم نرص اهلل.  «
السيد سلامن ابن بنت الشيخ ) آل نرص اهلل(.  «
السيد حممد عيل آل ضوي. «
جواد جنكانه النرصاوي. «
السيد حسون القطب آل طعمة.  «
حممود الفتوين.  «
عيل املطلق ) اليساري(. «
عبد العزيز عبد عيل.  «
عمر العلوان الوزين.  «
عبد عيل شهّيب.  «
حسن شهّيب.  «
عيل آغا الرساج.  «

1.   نقاًل عن احلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوط، مل تذكر التوصيفة الول مرة ورقم 
الورقة. 
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شهداء عرصة كربالء

 ) مذحبة الزهاوي (

ذكر األستاذ عباس العزاوي يف تارخيه )العراق بني احتاللني(، ج 8 ما نصه: 
السادس  املوافق  السبت  يوم  استامبول  اىل  عزله  بسبب  بك  جميد  الــوايل  سافر 
والعرشون من  ذي احلجة )1324هـ/1906 م(؛ وكان سبب عزله حركة كربالء، 
اجلند  كربالء  مترصف  وكيل  الزهاوي،  فييض  حممد  بن  باشا  رشيد  وّجه  حيث 
بني  قتال  فوقع  كربالء،  يف  الربيطاين  بالقنصل  الالئذين  اإليرانيني  مجوع  لتفريق 
أن  ذلك  عن  فنجم  الرسوم[)1(.  أخذهم  ]بسبب  الشاهانية  العساكر  وبني  العجم 
بـ)مذبحة  الواقعة   أربعون شخصًا من اإليرانيني يف كربالء؛ واشتهرت هذه  قتل 

الزهاوي(، وأّرخت بكلمة )شهداء عرصة كربالء()2(.

روى شاهد عيان ما حدث يف هذه الواقعة وقال: حدثت هذه الواقعة يف أول 
)1324هـ(،  عام  رمضان  شهر  من  الثامن  السبت  يوم  اىل  وامتدت  شعبان  شهر 

]1[  العزاوي عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج2، ص152، ومل يذكر مؤلفنا بسبب هذه الواقعة 
التي اشار اليها العزاوي فوضعها بني قوسني معقوفني ألمهيتها علام بأن العزاوي يشي باحتفاظه برسالة 

خطية باللغة الفارسية يف تفصيل هذة الواقعة.

2.  عند مالحظة تاريخ هذه العبارة تظهر النتيجة كاآليت: 
 شهداء       عرصة      كربالء  

311        760         254  =  1325 ولكن الواقعة حدثت يف ) 1324هـ (، وعليه جيب حذف اهلمزة من 
كربالء وتقرأ العبارة: » شهداء عرصة كربال « دونام مهزة يف آخر كربالء.
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وذلك بسبب فرض السلطة العثامنية التي فرضت عىل الكسبة الكربالئيني  نصف 
جميدي شهريًا، وكان جيبى من كل صاحب حانوت عن حانوته. 

الربيطانيني  الرعايا  الضـريبة؛  هذه  من  استثنت  العثامنية  السلطات  أن  غي 
والروس، وطبقتها عىل اجلالية اإليرانية فقط؛ وعندها امتنع الكسبة عن دفع هذه 
الرضيبة لضعف حاهلم، وحاول الكسبة رفع شكواهم اىل السلطات العثامنية، لكنها 
مل تنصت اىل ظالماهتم، مما اضطرهم اىل االلتجاء اىل دار وكيل القنصل الربيطاين يف 

كربالء، وهو يومئذ الراجا حممود خان اللكناهوري )1(.

املمثلة  املحلية  احلكومة  وصممت  املذكور،  القنصل  بدار  أكثرهم  وحتصن 
بالقائم مقام رشيد باشا الزهاوي اىل إخطارهم بلزوم اإلخالد اىل السكينة وفض 
جتمعاهتم؛ وعندما مل يرتدع هؤالء، دامههم اجلند عىل حني غرة يف فجر اليوم الثامن 
من رمضان من العام نفسه، بينام كانوا نائمني يف خيامهم، فضـرهبم اجلند بالرصاص 
ووقعت اشتباكات بني الطرفني، وأصيب من جراء هذه االشتباكات 23 شخصًا ما 
بني جريح وقتيل، وهجم اجلند عىل خيامهم وهنبوا ما فيها. وكان عدد األشخاص 
الذين قتلوا برصاص اجلند يف صميم املعركة 27 شخصًا والباقون جرحٰى محلوا اىل 
دورهم، حيث قىٰض معظمهم نحبه؛ لكن عدد القتىل حسب إحصائية مأمور الدفنية 
احلاج عبد اهلل احلفار يربو عىل 93 شخصًا، ويف رواية أخرٰى ضبطها األستاذ أمحد 

حامد الصـراف أن عدد القتىل يف مذبحة الزهاوي يزيد عىل 187 شخصًا .

وكان من مجلة الشهداء األديب الشاعر ميزا عبد الوهاب، الذي كان جييد نظم 
القوايف باللغة اإليرانية والعربية والرتكية. 

االيراين كان اسمه حممد عيل  النواب، والقنصل  يومئذ يف كربالء حممد حسن خان  الربيطاين  القنصل  1. ان 
خان، احلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوط. 
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قبورهم  عىل  ونصب  القتىل،  هؤالء  دفن  خاصة،  بقعة  يف  الصفا،  وادي  ويف 
كاشية من اخلزف األزرق كتب عليها العبارة املأثورة: )شهداء عرصة كربالء(.

وهناك مؤرخ آخر ضبط تفاصيل هذه الواقعة، وهو املرحوم السيد حسني السيد 
أمحد الرباقي، املتوىٰف عام )1332هـ( يف النجف، وذلك يف جمموعته اخلطية، الدر 
العثامنيني،  مرتزقة  اليعازية من  يأخذه  أهل كربالء رسم  قال: كان عىل  املنثور)1(، 
فأخذت احلكومة العثامنية تستويف هذا الرسم بعض الوقت؛ ثم رصفت نظرها عن 
أخذ الرسوم من األهايل لفرتة تقارب العام والنصف عام، ثم عادت وفرضت هذه 
املناقصة، يف بعض  التعهد،  الرسوم عىل األهايل جمددًا، ووضعت جبايتها بطريقة 
ابراهيم، بمبلغ مخسة آالف  املتعهد: ابن األرض روميل  السنني، حتى رست عىل 

لية عثامنية. 

األخــرٰى  الرسوم  ضمن  يف  الدفنية  رســوم  تضع  العثامنية  احلكومة  وكانت 
الضعفاء  الكسبة  هؤالء  رأٰى  وملا  الكربالئيني،  والكسبة  األهلني  عىل  املفروضة 
ضعف  بسبب  أداءهــا  يستطيعوا  ومل  عليهم،  املفروضة  الضـريبة  مبلغ  جسامة 
حاهلم قرروا اإلرضاب وعطلوا األسواق، واحتموا بالوكيل الربيطاين والذوا به؛ 
وذلك عىل أثر احليف الذي حلق هبم من قبل رجال وأعوان املتعهد إبراهيم  ابن 
األرض روميل واستامعهم لقارص الكالم، وكانت استجارهتم يف أول شهر شعبان 

)1924م(، ومكثوا يف خيامهم. 

وملا ورد تلغراف )برقية( من وايل بغداد اىل العالمة الشيخ ميزا حسني ابن املرزا 
خليل، يف اليوم األول من شهر رمضان، بإعطاء األمان للمستجيين بدار القنصل 

1. الرباقي، حسني امحد، الدر املنثور ص32.
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الربيطاين يف كربالء؛ وملا كان يومئذ العالمة ميزا حسني ساكنًا يف النجف، فقد أوعز 
اىل السيد حممد بن السيد حممد تقي الطباطبائي أن يتوجه اىل كربالء، وبعث معه 
ابنه األكرب الشيخ حممد تقي، وأمرمها بإبالغ هذا األمان اىل أهايل كربالء، وأن يطلبا 
من املستجيين الكسبة أن يربحوا خيامهم ويرجعوا لفتح حوانيتهم ودكاكينهم، 
ولكنهم مل يلبوا طلب العالمة الشيخ ميزا حسني؛ وملا طلب منهم مبعوث الشيخ، 
 العباس الربيطاين واالستجارة بحرم االمام  الوكيل  السيد حممد مبارحة دار 
العفو واألمان  السلطان  العايل يف إسطنبول، ويطلبون من  الباب  ريثام يربقون اىل 
هلم؛ فلم يوافقوا ومل يربحوا خيامهم. ويف فجر يوم السبت الثامن من شهر رمضان 
خرج العسكر بأمر رشيد باشا قائم مقام كربالء، وطلبوا منهم مبارحة دار الوكيل 
حملة  يف  الربيطاين  القنصل  دار  بجوار  املنصوبة  خيامهم  ترك  ووجوب  الربيطاين 
العباسية الشـرقية، وأنذرهم بوجوب العودة اىل مساكنهم وإهناء إرضاهبم؛ وملا مل 
تفلح العساكر يف إقناعهم استعملوا معهم الشدة والقساوة وفتحوا النار عليهم من 
بنادقهم، فوقع منهم سبعة وعرشون قتياًل، والباقون أكثرهم جرحى الذوا بالفرار؛ 
ثم احتوى العسكر عىل خيامهم وما فيها فسلبوا خيامهم وأمتعتهم. ويف املساء تويف 
أخرى  ماتت مجاعة  التاسع من شهر رمضان  األحد  يوم  اجلرحى. ويف  ثالثة من 

منهم، فبلغ جمموع القتىل 52 شخصًا؛ أما عدد اجلرحى فلم يضبط. 

فعاد  فبلغ جمموعهم سبعني شخصًا،  أيام تويف عدد آخر من اجلرحى    وبعد 
هؤالء املساكني من شدة ما انتاهبم من الفزع واخلوف اىل فتح حوانيتهم، وهكذا 
يف  االعتيادية  جمارهيا  اىل  األمــور  وعــادت  يومها  من  وفتحت  األســواق  بَسطت 
كربالء، كأنام مل حيدث ما يعكر صفوف األمن ومل يقتل أو جيرح أحد، خوفًا  من 

بطش عسكر ابن الزهاوي. 
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  وقد استاء أهايل كربالء من أعامل العثامنيني يف الفتك باإليرانيني األبرياء، فعم 
احلزن قلوهبم وثارت ثائرهتم وهاجت قرائح شعرائهم لتصوير حالة كربالء وما 

لقيته من جراء هذه املحنة. 

ولنستمع اىل أحد شعراء كربالء املشهورين، أال وهو الشاعر أبو املحاسن، وهو 
يرسم لنا من خالل أبياته صورة كربالء املحزنة  يف تلك الفرتة، قال: 

فتــكت قد  بالفرس  بأيِّ جرم دمــاء الـقــوم قــد سفكـــتبا هلل سـل عصبـًة 

هلا فكان  إشفاقًا  الظلم  مــن  سفك الدماء جزاًء إن دعت وشكــت فـــــّرت 

والَءهـمـو إالّ  منـهـمـو   يـنـقـمـوا  وزكــت لـم  ست  قـُـدِّ قد  عـرتًة  وحبهم 

سيـوفــهـــُم أراقتـــهـا  دمـــاٌء  ــْت  نســكــتُطلَّ وقـــد   تشــريٍق  يــوُم  كـأنـّه 

متنـعــهم  اإلسالم  حــرمــة  تكــن  انتــهكت ومل  التي  الشهر  حرمة  وال  عنها 

فسوف تبكي طوياًل بعد ما ضحكـت قّرت عيون العدٰى واستضحكت فرحًا 

هلـــم إثـأري  والشــرع  الديـن  ذكـت ياغرية  القلوب  يف  حــزٍن  نار  واطفئي 

متـــطرهم الرعــد  وبنــات  هلم  بنــادقــًا  بســـهام املــــوت قد سبِــكــتهلـفي 

مــؤلفـــًة جـنــدًا  هلــم  الغــويٌّ   اشـرتكـتقـــاد  قتلها  برقــت يف  ما  من كل 

مطرحــًة قتــٰى  منــهـــمو   عركتفغــودرت  قد  اهليجاء  برحٰى  الثرى  مزق 

ثيــاهَبُُم منــهـم  سَلبـــُوا   قــد  ويـــح اللئـــام فال   تبقــي إذا ملكـــت)1(عاريــن 

ومن اجلدير بالذكر يف هذه املناسبة، ما كتبه شاعر العروبة واإلسالم خطيب 
املنرب احلسيني املغفور له الشيخ حممد عيل اليعقويب بن الشيخ يعقوب، املتوىٰف سنة 

1. ابو املحاسن، الديوان، حتقيق الشيخ حممد عيل اليعقويب، ص169.
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حققه  الذي  املحاسن،  أيب  ديوان  هامش  يف  الواقعة،  هذه  عىل  تعليقًا  )1386هـ( 
ونرشه جزاه اهلل خيًا عندما ذكر مقطوعة أيب املحاسن أعاله، قال: 

خالصة هذه الواقعة: أن مجاعة من ذوي املهن واحلرف يف كربالء من املجاورين 
للحكومة  القانونية  غي  والضـرائب  الرسوم  بعض  دفع  عن  امتنعوا  اإليرانيني 
أخريات  من  ليلة  يف  الربيطانية  القنصلية  وكالة  حول  ساحة  يف  خيامهم  ورضبوا 
شهر رمضان، أمر وكيل املترصف رشيد الزهاوي رجال الدرك الشـرطة، فصوبوا 
البنادق، فرصع منهم سبعون شخصًا بني قتيل وجريح. وانتهب ما  عليهم نيان 
كان يف خيامهم، وقد أدت احلادثة اىل وقوع سوء التفاهم بني احلكومتني اإليرانية 
والعثامنية، حتى اضطرت الثانية اىل االعتذار وعزل وايل بغداد جميد بيك، وعينت 

مكانه حازم بيك)1(. 

اليعقويب،  شيخنا  األستاذ  والد  جعفر،  احلاج  بن  يعقوب  الشيخ  وللمرحوم 
احلادثة  هذه  وقائع  شاهد  النه  احلادثة،  فيها  يصف  املطبوع  بديوانه  مقطوعتان 

وعاش الظروف السيئة التي مرت هبا كربالء يومها. 

 وقد أّرخ احلادثة راثيًا هبا شهداءها الذين أصاهبم الدرك العثامين بكربالء يف 
شهر رمضان سنة )1324هـ (

 قال:  

كربــــالَء عرصـــة  جئـــت  مــتــأمــــــاًلإن  بــــــهـا  فـقـــــف 

مـصـابــــهـا أخـيـــر  األواللـتــــرى  حيــكــــــي  عـــــاد  قــــد 

]1[  اشار العزاوي ايضا اىل ان سبب عزل هذا الوايل كان بسبب واقعة كربالء، تاريخ العراق بني احتاللني، 
ج8، ص152.
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تــــــزل  مل  هــــي  والبـــــــــالفـكـأنمــــا  دارًا  للــكـــــــرب 

نكبـــــــُة يــــــوم  كــــل  املــــــالفــي   ذكراهــــــا  تنــــــس  مل 

يـــذبــــــل  فـــي   أهنــــا   يــــذبـــــالفلــــو  هلــــّدت  مــــــرت 

األواخـــــُر جنـــــت  مـــا  هلل  األُلــــــى تـــا  لــــوال  جــنــــت   مـــا  

النـــــبي  سنــــن  راقـــبــوا  الـمــنـــــــــــزال مــــا  الــكتـــــاب   وال 

بمحـــــّرٍم اهلـــــــدى  حمــــــّلال فــــــــــدم  استبــــــيــح  فيـــــــها 

وجــــــه  بــــان   ال  ليلــــٍة   وانجـلــــى فـي   فيهــــــا  الصبــــــــح 

الصيـــــام  شهــــر  يف  الــــِوال والـيـــوم  أهـــــل  علــــــى  عـــدوا 

رزئهـــــم  عــــن  جممـــــاًل  مفصـــــــال خــذ  الـــحـديــــــــث  ودع 

وقـــد  صـــرعـــى   الفـــــال تـركــوهـــم   جســــــومهم   مــــــألت 

للـحــديـــــِد ولــكـــن  منــــــهال عـطـشـــى  ــٰاُهـــم   ِدمـ غــــــدْت  

عليهــــم  عطفـــوا  لـــو  وتـــفـــّضــــــــالمـــارّض  مــــنّـــــــــــًة  

الطغــــاة زمـــر  أبــــــت  تــعـــــداللكـــــن  أن   بــحــكـمــهــــــــا  

أرخــــــوا  مــــذ   ــال)1( شـــــهــداؤهــم   ـــ ــرب ــة ك ـــ ــداء عــرصـــ ـــ ـــ ــه ش

هذا وتذّكر أن الشيخ يعقوب احلاج جعفر كان شاعرًا صادقًا يف أحاسيسه معرّبًا 
عن خلجات نفسه، مصورًا احلوادث التي عاشها وأهل بلدته والنكبات التي مّرت 

عليها، وقد تويف رمحه اهلل عام )1329هـ(.

1.  احلاج جعفر، الشيخ يعقوب، الديوان، حتقيق الشيخ حممد عيل اليعقويب، ص 146 و ص147، املتوىف عام 
)1966م ( .
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قدوم نائب التولية :

  تشـرف بزيارة قرب احلسني يف كربالء عام )1324هـ(سادن روضة اإلمام 
ثابت  آل  سلطان  بن  سعيد  بن  حسني  السيد  فضيلة   ،الرضا موسى  بن  عيل 

بنائب التولية. 

باألبيات  احلائري)1(  مجعة  الشيخ  املرحوم  األديب  الشاعر  قدومه  أرخ  وقد    
اآلتية: 

الوفــانعْم عيشنا يف مقدم القـرم قــد صفـا أخــي  قـــدوم  رغيدًا يف  وعاد 

البعــد  واجلـفـافــيــا  قــادمــًا حيًا  فــأحيــا  قــدومـــه يــد   قـلـوبًا  أمـاتتها 

متـغطرفـــابـعودك عيد النحـر ُأكِمـَل سـْعـُدُه اهلـــنــا   بجلبــاب   وعاد 

أرخــوا للطـِف  وافـيت  قد  تشـّرفـــا«فساعُة  باحلسي   حسيـنـًا   »بـأنَّ 
)1324هـ(

* * *

1.  هو اخلطيب الشاعر اللبيب الشيخ مجعة بن محزة بن احلاج حمسن بن حممد عيل بن قاسم، ينتمي اىل بني أسد، 
ويعرفون اليوم بآل دعدوش، وهي محولة عربية هلا مكانتها يف األوساط الكربالئية، والزال هلذه األرسة 
أعقاب يف كربالء، وهم من أهل العلم واألدب، ولد الشيخ مجعة عام )1284هـ( يف كربالء، وتويف عام 

)1350هـ(، وله شعر كثي، اختص بالرثاء واملديح.  
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اأُلسر اليت قطنت كربالء قبل القرن الثالث عشر 

ندرج يف هذا الفصل بعض املعلومات التي تيسـرت لنا معرفتها حصلنا عليها 
من أفواه الرجال املعمرين، كذلك ما حصلنا عليه من وثائق وكتب خمطوطة عن 
االستيطان  آثرت  التي  العلوية  وغي  العلوية  والبيوتات  األرس  وأنساب  أحساب 

 .بجوار عرين الليث أيب عبد اهلل احلسني

املواهب والشخصيات  العلامء واألدباء والشعراء وذوي  وكذلك نذكر أسامء 
ذكر  أثممنا  قد  بذلك  لنكون  كربالء؛  أحداث  يف  مهاًم  دورًا  ادوا  الذين  البارزة، 
عرش  الرابع  القرن  قبل  كربالء  سكنت  التي  الكربالئية  والبيوتات  القبائل  معظم 
اهلجري أسوة بسائر القبائل واألرس العلوية وغي العلوية، التي سبق وأن ذكرناهم 
يف فصولنا السابقة، سواًء كانوا ضمن خدمة الروضتني أو كانوا خارج هذه اخلدمة 
الذي  املفيد  املختصـر  بمثابة  ما ذكرناه سابقًا ونذكره اآلن هو  بأن  الشـريفة؛ علاًم 
ال خيلو من فائدة، والغرض منه هو أن يلم القارئ الكريم ببعض املعلومات التي 
ختص هذه األرس وشخصياهتا العلمية واألدبية واالجتامعية والسياسية التي ادت 

دورًا مهاًم يف تاريخ هذه املدينة املقدسة. 
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آل جوعان :

التي  قبيلة عّزة،  اىل  ينتمون  بالبوجوعان، وهم محولة عربية أصيلة،  ويعرفون 
يف  املــؤرخ  الفرمان  وبأيدهيم  اهلجري،  عرش  احلــادي  القرن  يف  كربالء  سكنت 

)1025هـ (. 

وكانت لدهيم الكشوانية رقم)4( يف الروضة العباسية املقدسة، واليزال عدد 
منهم ضمن خدمة الروضة العباسية املقدسة. 

جواد  احلاج  بن  عيل  الشيخ  أوالد  وجعفر،  الرضا  وعبد  جواد  اليوم  ومنهم 
الكشوان؛ وكذلك هلم أقرباء يف املوصل وبغداد، ويعرفون بآل اجلواعنة.

بيت الرضوي :

وهم من السادة املنحدرين من ذرية اإلمام حممد اجلواد، وقد غلب عىل 
هذا البيت شهرة آل الكشميي، وهي من األرس العلمية التي سكنت كربالء يف 

منتصف القرن الثالث عرش اهلجري. 

والسيد  )1323هـ(؛  سنة  املتوىٰف  الكشميي،  مرتىض  السيد  أعالمها  وأشهر 
يقيم  كان  الذي  مصطفى  السيد  من  كل  املرحومن  وأنجاله  الكشميي،  حسن 
اجلامعة، والسيد حممد حسني؛ وهم مدفونون مجيعًا يف الصحن احلسيني. ومنهم 
االقتصاد،  وزارة  يف  احلسابات  مدير  اهلاشمي،  مصطفى  بن  مهدي  السيد  اليوم 

وشقيقه التاجر املعروف حممود. 
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ويف كربالء عائلة أخرى يعرفون بآل الكشميي أيضُا وهم من السادة العلويني، 
وهم يمتهنون الزراعة؛ ومنهم الزعيم الوطني السيد حممد الكشميي، الذي كان 
األحرار  مع  الربيطانيني  قبل  من  وأوقف  كربالء،  يف  العرشين  ثورة  أبطال  أحد 

العراقيني؛ ونجله هو اليوم السيد أمحد الكشميي من سكنة باب اخلان. 

بيت احلكيم :

طريق  عن  الشهرستاين،  احلكيم  بيت  املشتهرين  احلكيم،  خليل  السيد  آل 
الطبيب  الكبي، ومنهم  بالشهرستاين  املشهور  السيد مهدي  آل  بيت  مع  املصاهرة 
السيد حسن بن الطبيب ) اليوناين ( السيد مهدي،  ومن وقفيتهم املؤرخة يف سنة 
مشجرة  أن  إذ  اهلجري؛  التاسع  القرن  يف  كربالء  سكنوا  أهنم  يؤخذ  )1185هـــ( 
وقد  احلــني)1(.  ذلك  يف  دراج  وآل  ثابت  آل  أجداد  النقيب،  أختام  فيها  أنساهبم 
ساق نسب هذا البيت األستاذ السيد صادق حممد رضا آل طعمة يف سفره اجلليل 
املوسوم )احلركة األدبية املعارصة يف كربالء(، يف ذيل ترمجة األستاذ الشاعر األديب 
السيد  املحتجبة(،  الرشق  )رسالة  جملة  صاحب  احلسيني،  املنرب  خطيب  املعارص، 

صدر الدين، ما نصه: 

 حممد عيل صدر الدين، وأشقاؤه السادة شميس، حمسن، فخري، أوالد السيد 
حسن احلكيم بن السيد مهدي، الذي كان عاملًا يف الطب وجمتهدًا يف الفقه وشاعرًا 

كبيًا؛ وعرف هذا البيت باحلكيم نسبة إليه.

1.   ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية )خمطوط(
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عىل  الواقعة   نصيبني،  مدينة  يف  سابقًا  تسكن  كانت  األرسة  هذه  أن  والظاهر 
احلدود الرتكية السورية، ومنها هاجرت اىل كربالء يف القرن التاسع اهلجري. 

والسيد مهدي هذا هو ابن السيد خليل بن إبراهيم بن حممود بن عبد العزيز بن 
عمران بن جعفر بن إدريس بن جواد بن عامد بن خليفة بن عيل بن حممد بن فالح 
بن حممد مهدي بن فالح بن أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن رضا بن إبراهيم بن 
هبة اهلل بن طيب بن أمحد بن حممد بن قاسم بن أيب الفخار ابن عيل الضـرير بن معمر 
بن عبيد اهلل بن جعفر بن حممد بن موسى بن عبد اهلل ابن اإلمام اهلامم موسى بن 

 .جعفر

واليزال أفراد هذا البيت يف كربالء، وهم طالب علم وورع وتقوى، وال يفوتنا 
ان نذكر أن يف كربالء عائلتني أخريني علويتني تلقبان بآل احلكيم أيضًا. 

السادة آل البحراني :

من األرس العلوية التي استوطنت كربالء يف منتصف القرن الثاين عرش اهلجري. 
ومنهم كان السيد هاشم نجل العالمة الكبي السيد عبد اهلل البالدي، وهو أول من 
ترك مسقط رأسة مدينة غريفة يف البحرين اىل إيران ومنها جاء اىل كربالء وجاور 

الروضة احلسينية املقدسة. 

والسيد هاشم املذكور يعود نسبه اىل اإلمام موسى بن جعفر عىل النحو 
اآليت: السيد هاشم بن عبد اهلل البالدي بن العلوي عتيق بن احلسني الغريفي بن 
بن  بن نارص بن عيل بن سليامن  بن أمحد  احلسن بن عبد اهلل بن عيسى بن مخيس 
احلسن،  أيب  بن  الطاهر  ابن عيل  احلمراء،  بأيب  املكنى  بن حممد،  بن موسى  جعفر 
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املعروف بالصخم، بن حسن بن حممد احلائري بن إبراهيم املجاب بن حممد العابد 
 .بن اإلمام موسى بن جعفر

ومما جتدر اإلشارة إليه أن السادة األجالء آل شرب املنترشين يف النجف و كربالء 
اجلليل  العالمة  ساللة  من  ينحدرون  فهم  الشجرة،  هذه  اىل  ينتمون  الكاظمية  و 
السيد شرّب بن عيل بن حممد بن عيل بن أمحد بن هاشم بن علوي العتيق. وكذلك 
وطهران،  كربالء  يف  الساكنني  البهبهاين  آل  السادة  نسب  العامود  هذا  من  يتفرع 
نك السيد عبد اهلل البهبهاين، املتوىٰف سنة) 1328هـ(،  وكان منهم الفاضل السيد املحَّ
الذي صاهر العالمة السيد صالح الداماد ونجله السيد حممد البهبهاين، تويف السيد 
هاشم يف كربالء، ودفن فيها؛ وكان العقب منه يف ولده السيد نارص الذي أعقب 
الذي  حممد  السيد  العالمة  ولده  يف  منه  والعقب  إبراهيم؛  أعقب  والذي  هاشم، 
السيد  املعروف  والتاجر  اهلل؛  عبد  السيد  الفقيه  من  كل  وإخوانه،  بالفتوى،  أجيز 
الرب  يف  قضاها  عاما،  التسعني  ناهز  عمر  عن   ) )1977م  سنة  تويف  الذي  حمسن 

واإلحسان)1(. 

آل القصري :

العذار يف احللة؛ هاجروا من قرى  ببيت املخبوص، وهم سادات  املشهورون 
احلسينية  الروضة  يف  هلم  العائدة  رقــم)3(  بالكشوانية  اليوم  ويشتغلون  احللة. 

املقدسة. 

1.   الروضايت، حممد عيل، جامع االنساب، وذكرى الفقي الطاهر. 
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وكان منهم املرحوم السيد حممد القصي، وأنجاله كل من املرحوم السيد هاشم 
كربالء  يف  أعقاب  وهلم  املقدسة،  احلسينية  الروضة  فرايش  رئيس  جعفر  والسيد 
ومنهم املهندس السيد مهدي بن هاشم القصي، وقد سبق أن أملحت اىل ذكر هذه 

األرسة يف اجلزء األول من هذا الكتاب.

عائلة ابي احلب :

بني كعب، يكاد يميض عىل  تنتسب اىل  التي  العوائل يف كربالء   وهي إحدى 
سكناها يف مدينة احلسني حوايل الثالثة قرون، كان ابتداء اسمها وشهرهتا مع الشيخ 
حمسن احلاج حممد املال حسن ايب احلب، املولود يف حوايل )1225هـ(، واملتوىف يف 
النبوية الشـريفة؛ فقد متكن  العرشين من ذي القعدة عام )1305هـ ( من اهلجرة 
هذا اليتيم الذي فقد أباه صغيًا أن يتوصل اىل أن ُيدعٰى خطيب كربالء وشيخ قراء 

العراق، وكان هو أول من قرأ عىل املنرب بدون ورقة مكتوبة. 

ترك ديوانًا اليزال خمطوطًا بحوايل 3000 بيت من العرش املتوسط اىل القوي، 
ُجّله عن احلسني ومصيبته وبعض املراثي للعلامء األعالم أو بعض العلويني 

الكرام )1(.     

       وهو صاحب البيت اخلالد: 

إن كان ديـن حممـد مل يستقم           إالّ بقتلـي يا ســيوف خذيــني

هو أصدق شعر يعرّب عن شعوراالمام احلسني  اجتاه دين جده واستعداده 
يف سبيل أن ال يطفأ نور اهلل وقد جهد بنو أمية عىل إطفائه.

]1[  حقق حديث من قبل الدكتور جليل أبو احلب  ونرش يف بيوت 2014م. 
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وشيخ  األنصاري،  مرتضـى  والشيخ  احليل،  القزوين  مهدي  السيد  رثى  وقد 
العراقني عبد احلسني الطهراين،  وكان هو سبب ابتداء تسمية العائلة بأيب احلب، 
إذ كان يتعاطى ويعطي حبوبًا تساعد عىل التخفيف من شدة الربو وضيق النفس 

الذي كان يعانية هو أو غيه. 

  تويف املرحوم الشيخ حمسن عن سبعة أوالد وبنت واحدة، هم )و كلهم أطلق 
عليهم لقب الشيخ حتى األمي منهم( حممد حسن، حممد عيل، حممد سعيد، حممد 
وقد  أسامء  والبنت هي  مهدي )عويف( وحممد جواد،  جعفر، حممد حسني، حممد 
تزوجها ابن عمها محزة بن محادي، وكان قصابًا وخلف ثالثة أوالد هم رضا، عيل 

وحممد. 

مدرسة  يف  درس  حسن،  حممد  املجتهد  العامل  هو  فأشهرهم  الشيخ  أوالد  أما 
اإلمام املجدد الشيازي يف سامراء وصعد بعد وفاة والده املنرب وهو والد الشيخ 
حمسن أبو احلب احلفيد والذي نال شهرة  تضاهي شهرة جده املتكلم الشعبي باسم 
كربالء، إذ كان خطيبها وشاعرها وال تقام حفلة أو ندوة إالّ وكان هو عمودها وقد 
ترأس يف أواخر الثالثينات وأوائل األربعينات ندوة الشباب العريب يف كربالء، وقد 
تويف يف عام )1948م(، وقد قام ولده املرحوم ضياء الدين بنرش ديوانه بمساعدة 

السيد سلامن آل طعمة. 

أما ضياء الدين فكان أستاذًا ومربيًا وتربويًا وامتهن التعلم االبتدائي والثانوي 
واجلامعي كام أنه كان شاعرًا وأديبًا وعاملًا يف علم النفس الرتبوي والسـريري، وقد 
ترك حوايل عرشة كتب بني تأليف وترمجة والعرشات من املقاالت ظهرت بشتى 
املجاالت العراقية والعربية. وقد تويف وهو يف الكلية اجلامعة يف البحرين، منتدبًا 

للتدريس هناك،عام )1981م(.
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اآلخر  هو  تويف  والذي  احلب،  أبو  فائق  املرحوم  احلفيد  الشيخ  اآلخر  والولد 
خارج العراق وأثناء عمله مرتمجًا يف روسيا.

ونّسايب  ري  معمَّ من  عباس،  الشيخ  هو  آخر  ابن  حسن  حممد  للشيخ  أن  كام 
كربالء؛ رجع إليه السيد سلامن آل طعمة كثيًا ملعلوماته الغزيرة عن كربالء، وقد 
تويف يف أواخر السبعينات عن عمر يناهز التسعني سنة، للعائلة اآلن حوايل الـ )50( 
واإلمارات  أمريكا  اىل  الديار  عن  تبعد  من  ومنها  وبغداد،  كربالء  بني  تتوزع  بيتًا 

وكندا مثاًل.

املجلس  يف  العضو  احلب،  أبو  رضا  جواد  املحامي  العائلة  هذه  أفراد  ومن    
الوطني منذ )1980حتى 1995م (، وهو سيايس معروف باالتزان واحلكمة وقد 
اشتغل مديرًا لبعض فروع املصارف يف كربالء، العقاري والرافدين، رأس غرفة 
ومناسباهتا  املدينة  يف  االجتامعي  للحضور  بالنسبة  نشيط  وهو  املدينة،  يف  التجارة 

وكثيًا ما كان خطيبًا يف الندوات.

واالقتصاد،  اإلدارة  خريج  احلب،  أبو  عباس  سعيد  سامي  العائلة  أفراد  ومن 
وهو اآلن صاحب عمل ناجح يف القطاع اخلاص. 

ومن أفراد العائلة فالح حممد حسن عبد الرضا أبو احلب، من أفراد الشق الثاين 
)أوالد عم الشيخ حمسن الكبي( للعائلة، وهو عميد يف القوات املسلحة. 

ليس من السهل اإلملام هبذه العائلة ببحث قصي إذ قد كتب عن العائلة الكثيون 
من كتاب القرن الثالث عرش والقرن الرابع عرش، القدماء واجلدد، اليكاد يوجد 
كتاب عن أدب الطف أو املجالس احلسينية مكتوب يف هذين القرنني إال وجتد فيه 

ذكر العائلة والشعر الذي نظمه أفرادها واألدب نثره البعض منهم. 
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الطب  مثل  احلرة،  املهن  اىل  باإلضافة  العلمية،  املهن  يمتهنون  اآلن  وافرادها 
واهلندسة واملحاماة والتدريس االبتدائي والثانوي واجلامعي، كام أن هلم املشاركات 
اجليدة يف احلياة االجتامعية يف البلد من ندوات علمية اىل مؤمترات حملية ودولية، كام 

أن بعض بناهتم صار هلن اسم مرموق يف عامل األدب والصحافة والرتمجة. 

وفيام يأيت قائمة بأفراد هذه العائلة اىل اجليلني الثالث والرابع بعد الشيخ حمسن 
أبو احلب اجلد، حسب أوالده ثم أبناء أخوته وأعاممه:  

حممد حسن ابو احلب، املجتهد، وأوالده الشيخ حمسن احلفيد والشيخ عباس 
وعبد العيل )سكن خارج العراق منذ طفولته(.

حممد عيل، تويف عن ولد هو كاظم درج هو اآلخر بدون عقب، وكان قصاب 
املهنة.

حممد سعيد، تويف عن ولد واحد هو عبد الرضا الذي ترك لنا جواد -املعلم– 
وصالح، ولكل من هذين عدد ال باس به من األوالد والبنات. 

وجعفر،  وتوفيق  ورضا  مصطفى  ترك  وهذا  موسى،  ترك  وقد  جعفر،  حممد 
الباقي هلم هو األخي. 

حممد جواد، وقد ترك ولدًا واحدًا هو كريم وهذا ترك ولدين مهدي وخلف 
ولدًا واحدًا هو صالح، وجليل وله سعد وأسامة وعيل. 

حممد  ولدين مها  ترك  وهذا  األمي،  عبد  واحدًا هو  ولدًا  وترك  حسني،  حممد 
للثاين  وعالء،  وميثم  ونوري  الدين  بدري  هم  أوالد  أربعة  لألول  وباقر،  حسني 

ولدان مها حسام وبّسام. 
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ومهدي،  جليل  أم  هي  واحدة  بنتًا  بل  ولدًا  خيلف  ومل  )عويف(،  مهدي  حممد 
أوالد كريم جواد. 

أما أوالد أخ الشيخ حمسن اجلد، املعروف فقط باسم محادي وكان قصابًا منهم 
جاسم وقد درج بدون ولد، ومحزة وأوالده هلم أحفاد و هلل احلمد طيبون وذو مراكز 

حمرتمة يف بلدهتم وهم: 

رضا وخلف  عبد عيل وولداه عبد احلسني وعدنان، وجواد املحامي وولداه 
وعيل.  حممد  وولداه  ومحيد  وعيل،  وفراس  بشار  وأوالده  ورزاق  وجعفر،  حيدر 

وأكثر هؤالء متزوجون وهلم أوالد. 

كريم  األول  خلف  وقد  احلسني،  وعبد  جمي  وأحدمها  ولدين،  وخلَّف  عيل 
وحممد، والثاين له عالء وعباس.

حممد وخّلف ولدًا واحدًا له مخسة اوالد يعيشون يف بغداد.

أما أوالد عم الشيخ حمسن الكبي وهم مجيعًا ينتمون اىل حسني عم والد الشيخ، 
األول  عيل؛  و  عيل  حممد  و  عيل  عبد  خلَّف  الذي  إبراهيم  احلاج  هذا  خلَّف  وقد 
وكان  الرضا،  عبد  هو  واحدًا  ولدًا  عيل  حممد  ترك  خلف،  بدون  درجا  واألخي 
بغداد.  يف  البياع  تسمى  وما  الوكالة  وامتهن  البلد.  يف  ومتمكنة  حمرتمة  شخصية 
املنفيني  ومن  العرشين  ثورة  نشيطًا يف  وكان سياسيًا  حممد عيل،  ولدين مها  وترك 
اىل اهلند وهنجام، تويف عن طالب وغازي وقاسم، وهلؤالء أوالد مرموقون وذوو 
منزلة اجتامعية ممتازة، أوالد طالب يعيشون األن مؤقتًا يف االمارات العربية وهم 
وسام وباسم وحممد عيل، ولغازي ولدان مها حممد، مهندس زراعي، وعيل أستاذ 

يف الرياضيات، وليس لقاسم سوى ولد واحد هو فارس اليزال صغيًا. 
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  وقبل أن ننهي هذه الصورة القلمية القصية لعائلة أيب احلب الكربالئية جيدر 
احلب.  أبو  حمسن  جواد  كريم  جليل  الدكتور  السطور  هذه  كاتب  اىل  اإلشارة  بنا 
تعلم  أن  بعد  كربالء  يف  واملتوسط  االبتدائية  وأهنى  )1927م(،  كربالء  يف  ولد 
األساس األول عند الشيخ كريم أبو حمفوظ. خترج من الثانوية )كلية امللك فيصل( 
عام )1945م( والتحق بالبعثة العلمية ودرس يف جامعة كاليفورنيا وحصل عىل 
)1960م(.  عام  الطبية  احلشـرات  علم  يف  والدكتوراه  واملاجستي  البكالوريوس 
والصحة،  الزراعة  يف  تطبيقية  علمية  مناصب  يف  الوظيفية  حياته  يف  اشتغل  وقد 
كام أنه اشتغل واليزال يف التدريس اجلامعي، فهو اآلن أستاذ احلشـرات الطبيعية 
س يف مادة علم  للدراسات العليا يف كلية الطب يف اجلامعة املستنرصية، كام أنه درَّ
كليات  مثل  املواد  مثل هذه  تدّرس  التي  العراقية  الكليات  كثي من  احلشـرات يف 

الزراعة والطب البيطري والعلوم والرتبية. 

له عدد البأس به من الكتب والكتيبات كلها بامدة اختصاصه العلمي، تأليفًا 
والبحوث  واإلعــالم  الثقافية  والشؤون  بغداد  جامعة  له  نشـرهتا  وقد  وترمجة، 
اختصاصه  جمال  يف  علميًا  بحثًا   80 حوايل  له  ان  كام  الزراعة.  وزارة   – الزراعية 
املبادئ  وضع  وقد  العراق،  بعوض  عن  دراساته  أمهها  تطبيقية  أكاديمية   وكلها 

األولية للمعلومات عن هذه احلرشات الناقلة لألمراض.     

 كام أن له هواية يف دراسات الرتاث العلمي العريب يف علم احليوان، وقد نشـر 
يف هذا املوضوع أو ما يقرب  منه أو يف تبسيط البحوث العلمية يف أعامل املكافحة 
حوايل 100 مقالة ظهرت يف جمالت عديدة عراقية  وعربية وبعض  اجلرائد، كام أن 
له حضورًا توعويًا عن هذه اآلفات يف اإلذاعة العراقية والتلفزيون العراقي، خترج 
أوالده يف اهلندسة فقد حصل سعد عىل ماجستي يف هندسة الكمبيوتر،  وكذلك 
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أسامة، ومها األن يف الواليات املتحدة ليزدادا علاًم، أما ولده الثالث عيل فهو طبيب 
أسنان خترج حديثًا )1996م(، وله أربع بنات معلمة وحماسبة و طبيبة ومهندسة.

بنو أسد :

وهي من القبائل العربية التي تتفرع منها عدة بطون وأفخاذ قطنت العراق إبان 
 العهد اإلسالمي، كان لبعض رجاهلا مواقف مرشفة يف نرصة اإلمام احلسني
كتاب  يف  وجاء  األســدي.  مظاهر  بن  حبيب  املجاهد  أمثال  من  عاشوراء،  يوم 

جغرافية العراق ما هذا نصه: 

هذا  يف  ويوجد  مالك،  بني  من  مجاعة  الشيوخ  سوق  قضاء  ويقطن  أسد:  بنو 
القضاء أيضًا مجاعات عديدة من القبائل يزرعون األرز خاصة، واحلكومة تتفاوض 
مع شيوخهم، وأكرب هذه اجلامعات بنو أسد عىل هور احلاّمر ويدعون أهنم من ساللة 
بني أسد التي يف احلجاز، وكانوا أوالً يسكنون الفرات قريبًا من بابل، ثم ارحتلوا اىل 
الفرات األسفل واملظنون أهنم أتوا اىل العراق قبل اإلسالم بقرنني وأهنم بطن من 
قبيلة ربيعة أسوان عنزة، ويمتون بالقربى اىل قبيلتي بكر وتغلب املشهورتني قبل 
اإلسالم )1(، وكان زعيم هذه القبيلة اىل حد قريب الشيخ سامل اخليون، ومن بعده 
وآل  بدقت،  وآل  الدين،  آل شمس  أسد يف كربالء  بني  أفخاذ  ثعبان، ومن  نجله 

البنّاء، وآل كمونة، وآل املنح، وآل الرساج، وآل دعدوش وغيهم. 

1.   السعدي هاشم، جغرافية العراق، بغداد )1924م (، ص106ــ107. 
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آل األصفر :

من أرس األدب الرفيعة، ذات املقام املرموق، عرفت يف كربالء يف أوائل القرن 
الثالث عرش اهلجري، وهم قليلو العدد، وهم من البيوت األدبية املنسّية، حيث مل 

يكتب عنهم أحد. 

آثارهم  ضاعت  الذين  واألدباء  الفضالء  من  عددًا  األرسة  هذه  أنجبت  وقد 
وانطمست أخبارهم نتيجة ما عانوه من شظف العيش، ومن مشاهي هذه األرسة 
املولود يف كربالء، واملتوىف هبا سنة )1289هـ(.  الشيخ موسى بن قاسم األصفر 
رين. اتصل بالعالمة السيد كاظم الرشتي  كان أديبًا فاضاًل وشاعرًا، وهو من املعمَّ
ونجله السيد أمحد، وله فيهام قصائد كثية. وله تواقيع يف بعض األوراق والصكوك 
الذي  احلاج جعفر  منه يف ولده  والعقب  لبعض سادات كربالء،  العائدة  القديمة 
البلد،  وأدباء  ألعيان  ورثاء  مدح  يف  منه  شعر  موسى  وللشيخ  الكاظمية،  يف  أقام 

كقوله يف رثاء الشهيد الشيخ جواد بدقت املتوىٰف عام )1281هـ (: 

السبـب عــن  وألتسأل  بالبكاء  النــوبخذ  هلـى  يف  فدعــني  أو  وعزين 

طرقـــت قـــد  للظهر  قاصمة  فـي ليلة فجرها قــد بان عــن عطـب وأي 

آل البغدادي :

جدها  أوقــاف  بأيدهيا  ورشف؛  عراقة  ذات  كربالء،  يف  جليلة  علوية  أرسة 
السيد مهدي البغدادي احلسيني، ومن رجاهلا املشهورين السيد عيل السيد مهدي 
البغدادي، وكانت له مكتبة قيمة حتوي عىل الكثي من الكتب املخطوطة واملطبوعة. 

ومن مؤلفاته املطبوعة )رسالة يف الكر(. واليزال ذرارهيم يسكنون كربالء.
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البيات )آق قوينلو( :

ما نصه:  وأما  املجد(  العراق؛ جاء يف كتاب )عنوان  املعروفة يف  العشائر  من 
عشية البيات فهم من األتراك، وهم كثيون، ومنهم األقدم يتكلمون اللغة العربية 

ملخالطتهم العبيد. 

قيل إهِنم أتوا اىل العراق مع السلطان مراد خان، بعضهم من أهل السنة واجلامعة 
البيگات من القره قوينلو )اخلروف االسود( من أهل السنة، وبعضهم  ومحايلهم 

من الشيعة )1(. 

بنو متيم :

وهي إحدى العشائر العربية الكبية يف كربالء، وقد تفرقت يف أرجاء خمتلفة من 
العراق، وقسم كبي منهم يف نجد من بالد اململكة العربية السعودية، وقسم منهم 

يقيم يف قطر. 

وأما فرق بني متيم يف العراق فهم: املصاحلة، الطجاج، اخلضيات، العيايشة، 
الطرشان،  املراعيص،  الشـريفات،  السحيالت،  الركابات،  العگابات،  النصيف، 
البونارص،  العتاتبة،  العوينات،  الشديدة،  البوحشمة،  العطاطفة،  البوحياص، 
املراعبة، البوفرج، العبيدات، احلورانية)2(؛ ويف كربالء منهم كاظم احلسني وكزار 

اجلدوع.

1. احليدري، إبراهيم بن فصيح، عنوان املجد يف بيان أحوال بغداد والبرصة ونجد ، ص 120.

2. العزاوي، عباس املحامي، عشائر العراق، ج 4، ص 216.
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آل التفريشي :

الثالث  القرن  أواخر  يف  كربالء  قطنت  التي  املجيدة  احلسينية  األرس  إحدى 
مهدي  السيد  بن  عيل  حممد  منها  كان  تاجر،  ل  آ  السادة  صاهرت  اهلجري.  عرش 
احلسيني، الذي اعقب كاًل من مهدي وحسن وأمحد وهادي؛ ومنها املرحوم السيد 
عبد الرسول بن حممد عيل بن السيد مهدي، خمتار حملة باب النجف، ومنها السيد 
مسلم بن حسن بن حممد عيل املذكور، خممن رضيبة الدخل يف كربالء اليوم، ومنها 
املرحوم السيد أمحد السيد حممد عيل الشامع املتوىف يف الثاين عرش من رمضان سنة 
ونارص  كربالء  بلدية  يف  جواد  املهندس  هم  أنجال  ثالثة  واعقب  ـــ(،  )1387ه
وصالح، وللسيد مهدي أعقاب هم صالح وحسني وعبد األمي وجعفر وحممد، 

وأخرون وغيهم. 

آل جشعم :

العارش  القرن  بعد  اشتهرت  والتي  العراق،  يف  املعروفة  العربية  العشائر  من 
املهنا، وقد غزت  الشيخ نارص بن  اهلجري؛ وسميت هبذا االسم نسبة اىل أميها 
هذه القبيلة كربالء بزعامة أميها املذكور حوايل عام )1013هـ(، وبقيت فيها حتى 

غزو العراق من قبل الشاه عباس الصفوي عام )1042هـ( الذي أهنٰى زعامتها. 

وشوشوا  والغارة   النهب  طريق  سلكوا  قشعم  آل  العزاوي:  عباس  يقول 
اىل  القضاء عليهم، وتوجه بجيشه  باشا عىل  الوزير أمحد  عىل احلكومة، وقد عزم 

كربالء)1(. 

1. العزاوي، عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج 5، ص 260. 
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بنو خفاجة :

القديمة،  العراق  قبائل  قبيلة خفاجة من  احتاللني:  العراق بني  جاء يف كتاب 
وصغية  كبية  مجاعات  منها  وتفرق  الشطرة،  قضاء  يف  املنتفق  أنحاء  يف  مواطنها 
الطهامزة والوزون  )1(؛ ومنهم يف كربالء  يف جهات أخرى كاحللة وبغداد ودياىل 
ويقدر  الزراعة،  عىل  العشية  هذه  رجال  ويعيش  وغيها،  والصاحلة   والبهادلية 

عددها بـ ) 7000 ( نسمة )2(. 

آل اخلطيب :

اهلجري،  الثالث عرش  القرن  أوائل  استوطنت كربالء يف  أرسة عربية معروفة 
نبغ فيها املرحوم الفقيه الشيخ حممد داود اخلطيب، املتوىٰف سنة )1380هـ(، وقد 
درس عىل الشيخ غالم حسني املرندي والسيد حممد البحراين والشيخ جعفر اهلر، 
وله تأليف مل تر النور بعد، وكان عميدًا ملدرسة اخلطيب الدينية، وانتقلت العامدة 
بعد وفاته اىل نجله األكرب الشيخ عبد احلسني، وأما نجله اآلخر فهو الدكتور حسن 

اخلطيب، وله مؤلفات مطبوعة يف القانون.

1.  نفس املصدر ج3، ص 65. 

2.  فارس، عبد اجلبار، عامان يف الفرات األوسط، ص 79، كحاله، عمر رضا،  معجم قبائل العرب. 
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اخلزرج :

 قبيلة منتـرشة يف أرجاء العراق يف الدجيل واملوصل وضواحي كربالء، الرزازة.

آل اخلري :

بزقاق  يعرف  السالملة  باب  حملة  يف  زقاق  هلم  خفاجة،  قبيلة  اىل  تنتسب  أرسة 
اخلري. أنجبت هذا األرسة الشاعر املشهور الشيخ عباس القصاب؛ ومنهم اليوم 

عبد األمي.

آل دعدوش :

بني  قبيلة  اىل  تنتسب  التي  العربية  األرس  من  أيضًا، وهي  جدوع  بآل  وتعرف 
اسد. كانت لبعض رجاهلا مكانة مرموقة يف األرس الكربالئية، هاجرت اىل كربالء 
بن  مجعة  الشيخ  اخلطيب  مشاهيها  ومن  اهلجري؛  عرش  الثالث  القرن  أوائل  يف 

محزة، وكان خطيبًا بارعًا وأديبًا وشاعرًا معروفًا. 

الدعوم :

وكان  كربالء؛  اىل  منها  فرع  نزح  اجلبور،  قبيلة  اىل  تنتمي  كبية  عربية  عشية 
يشتغل  شخص  ألفي  حوايل  أفرادها  عدد  ويبلغ  الثامر،  عودة  املرحوم  رئيسها 
معظمهم بزراعة الشلب )الرز( واخلرضوات، ورئيس العشية يف الوقت احلارض 

هو الشيخ خان.
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الرحيم :

بني حسن، كان  قبيلة  تتفرع من  بكربالء،  املحيطة  العشائر  وهي من كربيات 
واوي؛  بن  اهلل  عبد  بن  كاظم  وفاته  وبعد  واوي،  بن  حنظل  كربالء  يف  رئيسهم 

ويمتهنون رعي اإلبل واألغنام.

الرولة :

من العشائر املحيطة بكربالء، ذكرها األستاذ طه اهلاشمي فقال: وكذلك مثاًل 
الرولة التي تقطن األرايض السورية تنزل أرايض العراق أحيانًا فتصل حتى أطراف 

كربالء )1(.

الزَكاريط :

األغنام قرب  الزراعة ورعي  تتعاطى حرفة  التي  القديمة  العربية  العشائر  من 
)1390هـ(،  عام  املتوىٰف  الصخيل،  برع  الشيخ  رئيسها  وكان  األخيرض،  حصن 
وقال عنها السيد مهدي القزويني:  قبيلة من العرب يف العراق تنسب اىل شمر ذي 

اجلناح )2(. 

1. اهلاشمي، طه، جغرافية العراق، ص85.

2.  القزويني، مهدي، أنساب القبائل العراقية، ص 66. 
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الزوينات :

بالزراعة، وهي فخذ من حرب،  تشتغل  التي  الكبية  العربية  العشائر  إحدى 
ويقطن معظم أفرادها ناحية احلسينية، رئيسها مرسول بن حامل؛ ورئيسهم احلايل 

املحامي جاسب الصبار، وهناك بعض األرس الكربالئية التي تنتسب إليها. 

آل زميزم :

أرسة مُتتٌّ بنسبها اىل قبيلة شمر العربية، نزح بعض رجاهلا اىل كربالء منذ ثالثة 
قرون. وظهر فيها رجال أماثل؛ كانوا يتعاطون بيع ورشاء األغنام، رئيسهم احلاج 
حسني أو زميزم؛ وجد توقيعه يف وثيقة مؤرخة سنة )1260هـ(، ومنهم محود بن 
الشيخ عيل أبو زميزم وولده الشاعر الشعبي احلاج كاظم، منهم اليوم األديب سعيد 

ومحيد وجميد وفريد ووليد أوالد رشيد بن جميد بن مهدي ابن صالح زميزم. 

آل الشامي :

الدين،  بآل فخر  تعرف  الكاظم، وكانت  اإلمام موسى  اىل  تنتسب  أرسة 
وهم  اهلجري،  عرش  الثالث  القرن  يف  كربالء  وقطنت  الشام  بالد  من  هاجرت 
شباهبا  بعض  تسنم  العرب،  بسوق  املعروف  السوق  يف  األقمشة  بيع  يمتهنون 
مدير  الشامي،  األمي  عبد  بن  احلميد  عبد  ومنهم  الدولة،  يف  الرفيعة  املناصب 
العامرة األسبق؛ ومنهم اخلطيب واألديب والورع  العام، ومترصف لواء  الطيان 
العليا(، ومنهم  الشامي مؤلف كتاب )كلمة اإلنسانية  السيد هادي  السيد حسني 
السيد عبد األمي الشامي عضو جملس إدارة اللواء ونائب رئيس غرفة جتارة كربالء 

وخمتار حملة العباسية الرشقية. 
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البودودة :

وهي فخذ من بني كالب، تقطن ناحية احلسينية يف مقاطعة الغلطاوية، ومنها 
متعب عبود الكاليب، وكذلك شعالن أبو دودة وجواد اإلبراهيم أبو دودة.

أبو مشطو :

تنتسب اىل قبيلة خفاجة، وأول من هاجر منها اىل كربالء يف أوائل القرن الثالث 
عرش اهلجري هو احلاج حممد أبو شمطو، ومتتهن هذه األرسة النجارة )اجلواوين( 

وتعيش هذه األرسة يف زقاق واحد يف حملة باب بغداد.

آل الطيار :

البصـر؛ وأعقب  املنورة اىل كربالء، وكان جدها مكفوف  هاجرت من املدينة 
أربعة أوالد، استقر أحدهم يف كربالء؛ وتنتسب هذه العشية  اىل عنزة، ومن أبرز 
رجاهلا اليوم احلاج محيد واحلاج عبد اجلليل أوالد حبيب بن سلامن الطيار، والشاعر 
الشعبي الشيخ كاظم بن حممد الطيار، ويمتهن أفراد هذه األرسة بيع األقمشة يف 

سوق العرب.  

آل عبد السيد :

وتعرف هذه األرسة ببيت الطيار ملصاهرهتا آل الطيار، هاجر بعض أسالفها من 
الشطرة، وتنتسب اىل بني كعب. ومهنتهم بيع األقمشة يف سوق العرب، من هذه 
األرسة اليوم احلاج عبد الكريم بن عبد اهلل املشهور بالطيار، وولده عبد الواحد؛ 

ومنهم حييى بن عبد الكريم وحممد جواد الطيار وغيهم. 
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العبودة :

عشية عربية متتهن الزراعة، هاجرت من املنتفك واستوطنت كربالء، وبعض 
أفرادها يسكنون النجف والديوانية، منهم  يف كربالء خطيب املنرب احلسيني الشيخ 

رديف بن عيل بن عباس بن عيل خان. 

العوينات :

أرسة معروفة، تنتسب اىل قبيلة بني متيم، نزحت من ناحية أيب غريب يف القرن 
أن أحد أجدادها  بالعوينات هو  الثاين عرش اهلجري، وسبب تسمية هذه األرسة 
كان مكفوف البصـر واستعان بأكرب أوالده ليكون له عونًا، ولذا التصقت به صفة 
عبد  احلاج  منهم  عوينات،  اىل  الكلمة  حرفت  ثم  بالعيون،  أوالده  وعرف  العني 
وسعيد  ومهدي  هادي  وكذلك  عوينات،  حسون  أنجال  مهدي  واحلاج  الرسول 

ونوري أوالد حممد عوينات، وعباس بن عبد عوينات، وهو من رجال الرتبية.

آل غريب :

وهذه العائلة تنتمي اىل قبيلة شّمر من فخذ فداغة؛ وأول من سكن منهم كربالء 
هو غريب بن سلطان، واشرتى عدة مقاطعات زراعية وبساتني يف احلسينية، ومنهم 
اليوم املحامي عدنان بن عبد الرزاق بن مهدي غريب، وكذلك شقيقه فيصل والد 
الدكتور رعد غريب، واملرحوم محزة بن عبد الرزاق غريب، والد األستاذ رياض، 

املاجستي يف اإلحصاء. 
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آل غصن :

احلاج عباس غصن وأوالده  منهم  قبيلة شّمر،  اىل  تنتسب  قديمة  أرسة عربية 
احلاج عباس غصن  بن  مهدي  أوالد  اليوم حممد وعباس  ومنهم  مهدي وسعيد، 

وذرارهيم. 

القراغول :

ونخوهتم  لياًل  احلــراس  هبا  يراد  الرتكية  ويف  مغولية،  القراغول  لفظة  أصل 
العشية تسكن بعض  القراغول من أصل مغويل، هذه  إن  يقال  )باش()1(، وهلذا 
مقاطعات كربالء الواقعة يف ناحية احلسينية، منهم نايف خضي وعبد عون احلاج 

بديوي واحلاج علگه ومصعب خضي.

الكراكشة :

وهي عشية تنتسب اىل قبيلة زبيد، وكانت تقطن اجلدول الغريب قرب مدينة 
اهلندية، نزح فرع منها اىل كربالء، وكان من رؤسائهم إبراهيم احلسني العطية وعيل 
بيك بن كركوش، ورئيسها احلاج عبيد الكركوش وهذه العشية، تسكن مقاطعة 
احلسينية اليوم ويشتغل ابناؤها بالزراعة، برز من هذه العشية الدكتور سعدون بن 
لوالح بن محادي وزير اخلارجية األسبق ورئيس املجلس الوطني السابق ونائب 

رئيس الوزراء السابق ورئيس جملس الوزراء السابق.

1.  العزاوي، عباس املحامي، عشائر العراق، ج3، ص 127. املعاضيدي، د.خاشع، أعايل الفرات، ص278.
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آل كلش :

آل كلش فخذ من أفخاذ عشية خفاجة، ولفظة كلش مشتقة من )اجللج(، وهو 
نوع من أنواع وسائط النقل النهرية حيث كان قسم من أفراد هذه العشية يشتغلون 
هبا، ولصعوبة هذا اللفظ حتورت اىل كلش، وينتشـر أفراد األرسة يف كربالء واحللة 
التاجر  اليوم  منهم  كلش،  آل  بجامع  يعرف  احللة  مدينة  يف  جامع  وهلا  وسوريا؛ 
املعروف عبد الرضا بن حسون الكلش، واملعلامن سامل وصاحب الكلش ورزاق 
ومرتضـى وفاضل وحمفوظ وحممد حسن أوالد املرحوم حممد جواد الكلش، وهم 

يامرسون التجارة. 

بنو كالب :

واحلمزة  احللة  يف  أفرادها  انتشـر  كربالء،  يف  املعروفة  العربية  العشائر  إحدى 
والنارصية والنعامنية، ونزح فرع منها اىل كربالء، كان رئيسها احلاج علوان جودة 

العجم، ومن بعده شاكر أبو حزرة، ويمتهن أفرادها حرفة الزراعة.

آل أبو حلمة :

تنتسب هذه األرسة اىل قبيلة شّمر، وقد نزح  بعض رجاهلا اىل كربالء منذ ثالثة 
قرون، جد هذه األرسة الذي تفرعوا منه هو حسني امللقب  بـ)أيب حلمة(؛ أما سبب 
الغذاء، ومن ضمنه  أفرادها  ذا عائلة كبية يوزع عىل  إنه كان  فيقال  التسمية  هذه 
قطع اللحم بمعدل حلمة لكل فرد، فلقب بذلك، اشتهرت هذه األرسة بعدد من 
الرجال ذوي الكفاءة واالقتدار منهم املرحوم سلامن أبو حلمة، وهو من الساعني 
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الذي سعى لتجديد  أبو حلمة  الدينية، وولده احلاج حممد جواد  الشعائر  إقامة  اىل 
رجال  من  وهو  حلمة،  أبو  حسني  عبود  عيل  اليوم  ومنهم  بغداد،  باب  جامع  بناء 
أفراد  ويمتهن  اجلديد(،  للنشئ  املفيد  )املخترص  كتاب  له  صدر  والتعليم،  الرتبية 

هذه األرسة املهن احلرة.

 

آل البّناء :

إحدى األرس العلوية املعروفة التي تنتمي اىل اإلمام موسى الكاظم، من 
رجال هذه األرسة السادة هاشم وعيسى وقاسم أوالد السيد حسني البناء، ومنهم 
البزاز، والسيد حسني  السيد عيسى  السيد مرتضـى بن  السيد مهدي بن  الدكتور 

البناء. 

آل زيارة :

إحدى األرس العربية القديمة يف كربالء، ذات املقام املرموق؛ ينتمي رجاهلا اىل 
قبيلة اخلزاعل، هلم مصاهرات مع أرسة آ جلوعان.

ألبوشويلية :

من األرس املرموقة يف األوساط الكربالئية، هلا منزلة وجاه ظاهر؛ تنتسب اىل 
قبيلة عبس، وقد حالفت عشية النصاروة، وبرز منها املرحوم املال خرض ابن احلاج 
له مواقف مشـرفة يف  الذي كانت  املتوىف سنة )1354هـ(،  العباس شويلية،  عبد 



مدينة احلسني )اجلزء اخلامس(

160

حادثتي محزة بك والثورة العراقية، وكانت له صالت ودية بأرسة آل طعمة، وال 
سيام بالسيد احلسني الكليدار والسيد عبد احلسني رسخدمة، مدير أوقاف كربالء، 

وقد اشتهر بالصدق والفضل والعفاف.

آل حمفوظ :

تنتسب هذه األرسة اىل الشيخ شمس الدين حمفوظ بن وشاح بن حممد االسدي 
احليل، تلميذ املحقق احليل، املتوىٰف بحدود سنة )690هـ(، وبيت حمفوظ من بيوتات 
العلم واألدب والرئاسة يف لبنان، ومنها انتشـروا يف سوريا والعراق. وأول من أقام 

منهم يف كربالء هو احلاج جواد بن الشيخ كاظم حمفوظ.  

باحللة،  القضاء  يف  استنيب  الذي  حممد،  أبو  الدين  تاج  األرسة  هذه  من  وبرز 
املتوىف  حمفوظ،  حسني  الشيخ  بن  موسى  الشيخ  بن  اجلواد  حممد  الشيخ  ومنهم 
سنة )1385هـ(، وهو جد األستاذ الفاضل الدكتور حسني عيل حمفوظ، صاحب 

املؤلفات املشهورة.

آل مرتضى :

اإلمام  اىل  تنتسب  الرفيع،  واجلاه  املرموق  املقام  ذات  الرفيعة،  األرس  إحدى 
موسى الكاظم، ُعرفت بآل مرتضـى نسبة اىل جدها األعىل إبراهيم املرتضـى 
ابن اإلمام الكاظم، أما جدهم الذي تفرعوا منه فهو السيد حممد صالح، وقد 
هاجر ولداه السيد عيل والسيد إسامعيل اىل كربالء،  منهم الدكتور هاشم وفاضل 
األديب  ومنهم  الشامي،  عيل  السيد  حسني  السيد  أوالد  ومحيد  وفخري  ورضا 
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الفاضل السيد حممد عيل والسيد نوري أوالد السيد حسني عيل الشامي،  وبأيدي 
هذه األرسة مشجرة حمفوظة لدى الفاضل السيد حممد عيل الشامي آل مرتىض. 

املسلماني :

أرسة عربية هاجرت من بغداد منذ قرنني عىل إثر اسالم جدها احلاج عبد اهلل 
حسون  من  كاًل  وأعقب  كربالء،  وقطن  اليهودية؛  دين  عىل  كان  الذي  املسلامين، 
وفتاح وزيني؛ والعقب من حسون يف ولده الشيخ نارص، وهو أحد أرشاف كربالء 

رين، وكان يرتاد املجالس األدبية.  املعمَّ
املسلامين؛  فتاح  بن  عيل  ولدا  ومهدي  احلسني  عبد  الشيخ  املرحومان  ومنهم 

ومنهم املرحوم احلاج عبد األمي زيني املسلامين التاجر املعروف يف شفاثة.

املسعود :

عشية عربية معروفة يف كربالء وضواحيها؛ ورد ذكرها يف كتاب )عىل هامش 
اجلزء اخلامس من كتاب العراق بني احتاللني( حيث ذكر املؤلف: تروي لنا املصادر 
التي  غوية  لقبيلة  تعود  )1118هـــ(  سنة  يف  كانت  وكربالء  املسيب  ضواحي  أن 
رأسها آل جشعم)1(؛ وقد انسحب آل جشعم من شامل كربالء واحتلت ديارهم 
شامل  واحتلوا  املسعود  جاء  عرش  الثالث  القرن  منتصف  وبعد  الزگاريط؛  قبيلة 
وغرب كربالء من أيدي الزگاريط بعد حروب طاحنة بني القبيلتني انتهت بانتصار 

1. العطية، وداي، عىل هامش العراق بني احتاللني، ص 20- 21. 
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عگابات،  الزوان،  هرير،  الكرام،  وهي  أفخاذ،  عدة  اليوم  واملسعود  املسعود)1(، 
اجلديالت؛ ويسكنون أطراف هنر احلسينية.

أبو مصارين :

وهم  طالب(،  أيب  آل  أنساب  يف  الطالب  )عمدة  صاحب  ذكرها  علوية  أرسة 
 ،من ساللة السيد إبراهيم املجاب بن حممد العابد بن اإلمام موسى بن جعفر
ورد ذكرهم يف كتاب )شجرات السادات( املخطوطة للعالمة السيد حممود شمس 
الدين املرعشـي، ويقطنون اليوم يف كربالء وضواحيها واحللة وبغداد والكاظمية، 
منهم السيد عباس بن حبيب بن عبد النبي، وهو سيد جليل وشاعر، وابنه السيد 

هاشم، ومن آل أيب مصارين عدة يعرفون باألقرع)2(.

املعامرة :

ومتداخلة،  كثية  وفرقها  واملسيب،  املحاويل  تسكن  زبيد،  عشائر  من  وهي 
يف  االخضي  مقاطعة  يقطن  فريق  املعامرة  ومن  محي،  وألبو  حامد  ألبو  وأفخاذها 

كربالء ورئيسهم محورة بن عواد الشلبة. 

املغرة :

التالية:  األفخاذ  اىل  وينقسم  القحطانية،  شّمر  من  بعبدة  يلتحق  بطن  املغرة 
ترعى  القبيلة  وهذه  احليارب)3(،   التامميم،  حزج،  الشـريفات،  املهامرة،  املسعيد، 

1. العزاوي، عباس احلامي، عشائر العراق، ج 1 / ص 251.  

2.  املرعيش، حممود شمس الدين احلسيني ، شجرات السادات. 

3.   العزاوي، عباس املحامي، عشائر العراق، ج3 / ص 226. وانظر  كحالة معجم قبائل العرب، ج 5/ص 223.
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لرعي  البادية  اىل  ترحل  فاهنا  الشتاء  يف  وأما  صيفًا،  احليدرية  مقاطعة  يف  األغنام 
األغنام، وكان رئيسها املرحوم جرب أبو گطينة، ومن بعده ولده گطان، ومنهم ظاهر 

احلبيب وصگر حنيطان. 

آل نصر اهلل :

وهم فرع من قبيلة آل فائز حيث يلقب ذراري السيد مجيل بن علم الدين ابن 
اهلل(  نرص  بـ)آل  املوسوي  الفائزي  األول  طعمة  بن  الدين  رشف  بن  الثاين  طعمة 

ختليدًا لذكرى جدهم السيد نرص اهلل بن نارص الدين بن يونس بن مجيل املذكور. 

   ذكرهم الساموي يف أرجوزته املشهورة: 

وآل نر اهلل يف التعيـــــيـن            والنبالء ضيـــاء الديـــن

املعارف،  دائــرة  موسوعة  يف  احلائري  األعلمي  حسني  حممد  الشيخ  وذكــر 
ج29/ص 115: 

وآل نرص اهلل إحدى األرس العلوية الكبية ذات املكانة املثىل بام هلا من ماض 
قبيلة آل  الرجال، وهم من  الكثي من عظامء  أنجبت  رشيف وحارض كريم، وقد 
فائز وبنو عم السادة آل طعمة، سدنة الروضة احلسينية، والسادة آل ضياء الدين، 

سدنة الروضة العباسية. 

من  شباهبم  ومعظم  الذكور،  من  نسمة  ثالثامئة  من  أكثر  نفوسها  عدد  ويبلغ 
ذوي الشهادات العليا يف املحاماة والقانون وأساتذة وأطباء وغي ذلك،  والعقب 
العشية  أكابر هذه  الثالثة: حسن وكاظم وإبراهيم، ومن  من نرص اهلل يف أوالده 
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كان السيد عيل السيد أمحد، فقد توىل زعامة آل نرص اهلل، وكان من ذوي الكفاءة 
واالقتدار، وله ديوان مشهور، وهذا مطلع قصيدة له يف الرثاء: 

أأبكـيـك أم أبكـي النــَدا واملعاليــا       وأرثيــك أم أرثي مجيــَل اصطباريا 

ووكياًل  تقيًا،  ورعًا  كان  الذي  حسني  السيد  بن  هاشم  السيد  املرحوم  ومنهم 
السيد  رشيد  السيد  املرحوم  أخوه  ومنهم  احلكيم،  حمسن  السيد  الديني  للمرجع 
والد  نارص  السيد  أخوه  وكذلك  وتقيًا،  ورعًا  وكان  حممد،  األستاذ  والد  حسني، 

األستاذ يوسف. 

ومنهم السيد حييى السيد توفيق، وهو من الوطنيني الغيارى، وكان عضوًا يف 
اهلل  نارص نرص  مرتضـى  الدكتور  ومنهم  كربالء،  الديمقراطي يف  الوطني  احلزب 
من  وكان  نارص،  السيد  عبود  والسيد  بالقانون،  دكتوراه  أمحد،  الدكتور  وشقيقه 
السيد  بن  عبود  الدكتور  أيضًا  ومنهم  العباسية،  الروضة  لسادن  ومقربًا  الوجهاء 
السيد حممد  السيد حممد حسني  القايض  أيضًأ  املذكور، ومنهم  السيد عبود  كاظم 
السيد كاظم  باقر  السيد  أيضًا  املهندس صاحب، ومنهم  السيد عبد، وأخوه  عيل  

الذي توىل عامدة األرسة لوجاهته؛ وأيضًا املحامي صالح حممد عيل نرص اهلل. 

ومن رجاالت األرسة املرحوم السيد حسن السيد حممد )محودي( الذي توىل 
زعامة آل نرص اهلل، وولده السيد هاشم الذي توىل رئاسة غرفة جتارة كربالء سابقًا، 

وهو اليوم عميد أرسته، وكذلك أخوه السيد عدنان، أبو ضياء، والسيد ناظم. 

ومن وجوه األرسة أيضًا املرحوم السيد جواد السيد كاظم نرص اهلل، الذي توىل 
سدانه الروضة احلسينية سنة )1217هـ(؛ وأعقب كاًل من السيد باقر والسيد عيل 
اهلل؛ ومنهم  آل نرص  الطويل من  آل  السادة  إليه  ينتسب  الذي  بالطويل،  املعروف 
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أن أرسة آل نرص اهلل أرسة  القول  الطويل، وخالصة  املحامي صفاء مهدي  اليوم 
جليلة وهلا مكانة مرموقة يف األوساط الكربالئية.

آل ضياء الدين :

أرسة تفرعت من قبيلة آل فائز، تنتسب اىل السيد ضياء الدين نقيب األرشاف، 
املتوىف سنة )1039هـ(، ابن السيد حييى نقيب األرشاف، املتوىف سنة )1015هـ( 
ابن رشف الدين نقيب األرشاف ابن طعمة كامل الدين األول من آل فائز املوسوي. 

وتويف وأعقب ولده رشف الدين، الذي أعقب حممد، املتوىٰف سنة )1083هـ(، 
وأعقب ولده مصطفى، وهذا أعقب ولده حسن وعباس وأمحد وحممد عيل، تويف 
حسن بن مصطفى املذكور وأعقب أوالده مهدي وباقر وجواد  وصايف. أما مهدي 
فلم يكن له عقب، وأما باقر فعقبه يف ولده عبد اهلل، الذي أعقب حسن، والعقب 
منه يف ولديه كاظم ونارص الذي كان متوليًا ألوقاف بستان ضوي، واعقب حييى 

وعبد األمي، املوظفني. 

أما جواد بن حسن فعقبه يف ولده قاسم الذي أعقب جواد، وعقبه هذا يف عبد 
اهلل الذي له مهدي وصايف، ومها من خدمة الروضة العباسية املقدسة؛ والعقب من 
مهدي يف ولده صالح وعباس يمتهنان املهن احلرة؛ والعقب من صايف بن عبد يف 

أوالده أياد وحممد عيل وهادي. 

أما صايف بن حسن فعقبه يف ولده هاشم الذي أعقب ولدين مها محود )دارج( 
وصالح الذي أعقب مهدي، والعقب منه يف أوالده جواد وصالح وضياء وصايف 

وهاشم الذي أعقب أمحد. 
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والعقب من عباس يف ولديه مصطفى وحممد، أما مصطفى أعقب حسن الذي 
أعقب عيل، والعقب منه يف أوالده جعفر وعبد الرضا ومهدي وصايف وحسون، 

الذي أعقب حممد عيل. 

أما مهدي فكان نائبًا لسادن الروضة العباسية وعرف بالنائب، أعقب كاًل من 
عبد املطلب ويوسف وصاحب وضياء وصالح وكاظم الذي خلف والده يف نيابة 

السدانة. 

والعقب من عبد املطلب يف ولده مناف الذي اعقب ولديه حممد عيل وحسنني، 
أما يوسف فله صادق وحسني وجالل، و أما صاحب فله ماهر وسمي وسامر، أما 
ضياء فله حممد وعادل وعيل ومهدي، وصالح له أثي، وكاظم النائب له حممد عيل 
وعبد األمي، والعقب من صايف بن عيل، يف مهدي وحسن، أما مهدي بن صايف 
النائب فلم يعقب، وأما حسن صايف فقد اصبح وكياًل لسادن الروضة العباسية، 

وله مصطفى وحممد. 

والعقب من حممد بن أمحد فله عيل وخليل، ومل يكن لعيل عقب؛ أما خليل فله 
إبراهيم الذي أعقب حسني، وأعقب هذا عبد الرزاق الذي أعقب زهي، والعقب 

منه يف ولديه حيدر وأمحد. 

والعقب من رضا بن أمحد املذكور فله رضا الذي أعقب كاًل من هاشم وعيل؛ 
وأما هاشم فله رضا الذي انقطع نسله، أما عيل بن هاشم فله حممد وجواد وحسن؛ 

والعقب من جواد من ولديه حيدر وضياء؛ أما حسن فله هاشم. 

والعقب من حممد بن رضا بن أمحد بن مصطفى من أوالده: كاظم، املتوىف سنة 
ابن  )1938م(، وأعقب هذا رضا الذي له عىل وكاظم وحممد، وجواد بن حممد 
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رضا فله عباس وثابت، أما عبود بن حممد بن رضا فله أمحد وحممد ومرتىض وعيل 
ومحود وحممود، أما حممد بن عباس بن مصطفى فله أمحد وحممد وضياء وحسني 
فله صالح وعبد  أما مهدي  وباقر؛  فله مهدي وعباس وهاشم  أمحد  أما  وحسن، 

األمي وحسني، وهو اليوم سادن الروضة العباسية. 

ونعامن  إحسان  فله  هاشم  أما  وفاضل،  وحممد  وعيل  صباح  فله  عباس  أما 
وعدنان، الذي له عيل وأمحد، أما باقر فلم يعقب.

وأعقب حممد ولده عيل والذي أعقب جواد وهو دكتور، الذي أعقب أمحد، أما 
حسني فله عبد الرسول املتوىف سنة )1372هـ (، وله ضياء، أما حسن فلم يعقب. 

الذي أعقب صالح وحسن،  والعقب من كاظم بن حممد عيل يف ولده سعيد 
والعقب من صالح يف ولديه رضا وكاظم، أما رضا فله أمحد وحممد؛ وأما كاظم فله 
عبد األمي وصالح وجواد، وأما حسن بن سعيد فله سعيد وسلامن وقاسم وجواد 
وصاحب؛ والعقب من سعيد يف أوالده حممد عيل وجواد ومحيد وجميد، أما سلامن 
فله مرتىض وحسون وإحسان وعبد األمي ومهدي وداود؛ وأما قاسم فله حيدر. 

أما آل الكليدار فهم السيد حسني بن حممد عيل بن مصطفى بن حممد بن رشف 
الدين بن ضياء الدين بن حييى بن رشف الدين بن طعمة كامل الدين الفائزي، فهو 
سادن الروضة العباسية، املتوىف سنة )1288هـ(، أعقب ولديه عباس ومصطفى 

وحممد عيل وحمسن. 

والعقب من عباس يف ولده عبود الذي أعقب كاًل من هادي )حماٍم( ومهدي 
)املوظف يف العمل( وحمسن )املوظف يف املصـرف( وحسني، والعقب من مصطفى 
املتوىف سنة )1357هـ(، أعقب ولده  الكليدار،  السيد مرتضـى  الكليدار يف ولده 
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الدين  بدر  أوالدهــم  عدة  وأعقب  ـــ(؛  )1374ه سنة  املتوىف  حسن  حممد  السيد 
الكليدار وشمس الدين وصالح وصفاء وعزي. 

 آل السراج :

موسى  اإلمــام  اىل  نسبها  يرجع  علوية  أرسة  وهم  زّروق؛  آل  بـ  املشهورون 
بن  حممد  السيد  املرحوم  جدها  املطهرة.  الروضة  خدمة  تتعاطى   ،الكاظم
أمحد بن زروق املوسوي السـراج؛ هو أول من انتقل اىل كربالء واستوطنها، وكان 

العقب منه يف أربعة أوالد وهم عيل وأمحد وحممود وحممدحسن. 

ومنهم اليوم حممد، سعيد، حسن أوالد حممود بن أمحد زروق، وكذلك منهم 
عيل وكاظم أبناء السيد عباس بن هاشم بن أمحد زروق، ومنهم املهندس جعفر بن 
حممد زروق واألستاذ مهدي بن حممد زروق، وهلذه األرسة مصاهرات مع السادة 

آل طعمة.

 آل البغدادي :

أرسة علوية معروفة يف كربالء يتولون موقوفات جدهم السيد مهدي بن السيد 
حمسن آل السيد جواد العطار احلسيني البغدادي، الكائنة يف حملة العباسية الغربية، 
واملتويل عليها اليوم السيد مهدي بن العالمة السيد عيل والسيد حممد رضا السيد 
جواد السيد مهدي البغدادي، وكان منهم العامل الفاضل املرحوم السيد عيل السيد 
املطبوعات واملخطوطات  لكثي من  قيمة حاوية  يمتلك مكتبة  البغدادي،  مهدي 
يقطنون  أحفادهم  واليزال  الكرم(،  يف  )رسالة  املطبوعة  مؤلفاتة  ومن  القديمة، 
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جواد  السيد  األمي  عبد  السيد  احلقوقي  الفاضل  السيد  اليوم  ومنهم  كربالء؛ 
البغدادي.

آل البهبهاني :

وهم بيت ورع وعلم؛ هاجروا من إيران يف أواسط القرن الثالث عرش اهلجري، 
 .ينحدرون من ساللة اإلمام عيل بن موسى

ومنهم كان املرحوم السيد حسني، املقتول يف املدينة سنة )1300هـ(؛ والسيد 
إبراهيم والسيد حممد كاظم، املتوىف سنة )1345هـ(؛ والسيد صادق، املتوىف سنة 
)1333هـ(؛ والسيد حممد عيل، املتوىف سنة )1350هـ(؛ والعالمة السيد حممد رضا 
الذي هاجر من كربالء، وهو اآلن نزيل طهران؛ وأنجاله كل من السيد صدر الدين 
ونجم الدين صاحب خمزن بيع أدوات كهربائية يف بغداد؛ والعالمة املعارص السيد 

مهدي البهبهاين، وسواهم. 

بيت اخلياط :

السيد  ومنهم  الشـريفة،  احلضـرة  وخدام  باملوسوية،  املعروفة  األرس  من  وهم 
اليوم األستاذ عيل بن جواد بن هاشم اخلياط، الذي  حسون السيد حممد، ومنهم 
أشتغل وظيفة معاونية تريبة كربالء؛ ومنهم السيد صالح مالحظ الذاتية يف مديرية 

تربية لواء كربالء.
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بيت احلديد :

وهم مهاجرون من احللة، سادات أجالء؛ منهم كان السيد حييى بن السيد حممد 
احلديدي. وبيتهم بيت تقوى وورع، وهلم يف احللة أقرباء، وهم أهل علم وأدب، 

ومنهم السيد صالح بن حييى احلديدي.

آل ما ميثة :

أمحد  السيد  بن  السيد حممد  التي هاجرت عىل عهد  العلوية  البيوت  من  وهم 
ماميثة، ودخلوا يف بداية أمرهم يف شؤون الزراعة، وبعدها دخلوا يف خدمة احلضـرة 
احلسينية والعباسية، ومنهم األستاذ السيد حسن السيد موسى، ومنهم السيد نارص 

والسيد أمحد والسيد طاهر. 

آل االسرتابادي :

املنتهي نسبهم اىل اإلمام احلسني؛ ومنهم كان العامل الفهامة السيد مصطفى 
اإلسرتايادي، وولده السيد حسن؛ وهم من خطباء املنرب احلسيني)1(.

آل أبي والده :

هاجرت هذه األرسة من الكاظمية وقطنت كربالء منذ أكثر من قرنني. وتنتمي 
اىل عشية األنباريني، وبرز فيها املرحوم إبراهيم بن مهجهج بن جواد ابن حسني 

1.  ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية. خمطوط. 
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أيب والده، أحد رجاالت الثورة العراقية لعام )1920م(، ومنه ناجي ابن مهجهج 
ايب والده الذي استشهد يف حادثة محزة بك سنة )1333هـ(. 

اليسار :

عشية عربية قديمة أنجبت الكثي من الرجال ذوي الكفاءة واالقتدار، عرفوا 
باحلزم وصالبة العود، وهي منتشـرة يف شامل غريب كربالء، يف مناطق احلر الكبي 
واحلر الصغي والبدعة واحليدرية والكاملية والگرطة والرزازة والكاظي، وهي فخذ 
من طي، وفروعها: ألبومجعان، والشكر، ودولة، وعيثاب، ومونس، جاء يف كتاب 
الكاظم بن احلاج جرب يف كربالء،  اليسار )اجلوادر( رئيسهم عبد  العراق:  عشائر 
وهم من آل )العراعرة(؛ ومنهم من يعدهم فخذًا مستقاًل )1(؛ وثم يف احلسينية، ويف 
هنر احلر واجلاملية يف كربالء؛ ويقال هلم الظواهر، وكثرهتم يف املهناوية وما جياورها، 

وهم أكثر من ألفي نسمة)2(، يزاولون الزراعة. 

قبيلة  أما  نصه:  بام  العراق(  كتابه )جغرافية  السعدي يف  أيضًا هاشم  وذكرهم 
اليسار فمقسومة اىل قسمني، أحدمها يزرع األرايض الواقعة عىل الشاطئ األيمن 
من فرع احللة بني السدة واحللة، الثاين نازل كربالء عند هناية جدول احلسينية)3(، 
هلذ  رئيسًا  عني  الذي  الشبيب  بحر  املرحوم  البارزين  العشية  هذه  رساة  ومن 
حلسم  العرشين  ثورة  زعيم  احلائري  تقي  حممد  الشيخ  املرحوم  قبل  من  العشية 
أخوه  بعده  من  العشية  وتزعم  الغراء،  اإلسالمية  الشـريعة  بموجب  الدعاوى 

1.  العزاوي، عباس املحامي، عشائر العراق، ج2، ص 255.

2.  العزاوي، عباس املحامي، ج3، ص 254. 

3.  السعدي، هاشم، جغرافية العراق، ص 94. 
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صالح الشبيب، وينتسب اىل اليسار بعض األرس ومنها آل أيب رياع وبحر واخلشن 
وآل كرِيّم وغيهم. 

آل ابي طحني :

أحدى األرس املعروفة التي تفرعت من حممد بن حسن ايب طحني، وهو الذي 
صاهر العالمة الشيخ خلف بن عسكر الزوبعي، وأعقب ولدين مها حمسن وموسى، 
والعقب من حمسن يف ولديه الشيخ عيل والشيخ حسن، أما الشيخ عيل فعقبه يف كل 
من حمسن وحممد وجواد وأمني ورشيف، والعقب من الشيخ حسن يف ولده صالح 

ومهدي؛ ومنهم عمران بن موسى، وكانوا سابقًا يعرفون بآل درويش عيل.

آل َكرمة :

ومعظم  املايض  القرن  يف  كربالء  واستوطنت  بغداد  من  هاجرت  عربية  أرسة 
أفراد هذه األرسة يمتهنون املهن احلرة، ومنهم هادي وجواد أوالد عبد الوهاب 
ابن احلاج حممد گرمة؛ ومنها محيد ومهدي أوالد جميد گرمة، ومنهم أيضًا الشاعر 

الشعبي عباس گرمة، ومنهم املهندس سليم بن عبد املنعم گرمة.

آل املطريي :

احلبوب  بيع  أفرادها  امتهن  )لدوشان(،  اىل  متّت  التي  العربية  األرس  إحدى 
وانتشـروا يف الساموة والنجف وبغداد وعني التمر وكربالء، وأول من ارحتل منهم 
اىل كربالء هو عيل بن مطي بن صايل بن حممد، صاهروا آل األشيقر. ومنهم حممد، 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

173

مال اهلل، داود، ورباط أوالد سلامن بن حممد بن حسني بن حممد ابن عيل املذكور، 
ومنهم حسني، حسن، كاظم، عيل، سلامن، عيد أوالد داود بن سلام بن حممد.

آل األكحل :

أرسة سلامن بن شاطر بن كاظم بن صالح بن احلاج طالع  بن احلاج  صادق 
من عشية )السالملة(، وأعقب سلامن كال من عبد احلسني وإبراهيم واحلاج كاظم. 

آل بديوي :

بباب  املعروفة  القديمة  فائز  آل  حملة  يف  يقيمون  خفاجة،  قبيلة  من  فخذ  وهم 
بديوي  بن  عبد عون  بن  املعارص حممد عيل  الشاعر  السالملة، وأرسهتم هي أرسة 
هاشم  احلاج  ومنهم  بديوي  بن  حممد  أوالد  عيل  وعبد  جاسم  ومنهم  اخلفاجي، 

الشاله وعبد الشاله.

آل الشوك :

من األرس املعروفة يف كربالء، هاجرت من احللة، متتهن بيع احلبوب، وكان أول 
من هاجر منها حممد الشوك. 

ومنهم الدكتور فاضل وشقيقه هاتف أوالد جدوع بن سعيد بن حممد املذكور، 
ومنهم عباس وأخوه نارص بن احلاج جبار بن حممد.
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آل اجلايدي :

الشيوخ  ســوق  من  هاجرت  وقــد  كربالء،  يف  املعروفة  العربية  األرس  من 
واستوطنت كربالء عىل عهد جدهم جابر، وكان يمتهن الزراعة، والعقب منه يف 
ولده حممد عيل الذي أعقب من جاسم وصالح،  ومنهم اليوم املهندس امليكانيكي 
يف  حترير  )كاتب  املهدي  عبد  األستاذ  وشقيقه  صاحب،  األستاذ  أمريكا  خريج 
حمافظة كربالء( أبناء حمسن بن جاسم بن حممد عيل بن جابر، ومنهم حممد، جليل، 
حمسن، أبناء جاسم بن محزة بن جاسم بن حممد عيل بن جابر، ومنهم عيل ومحيد 

أوالد حسني بن محزة بن جاسم املذكور.

 ألبو مكني :

إحدى األرس العربية املعروفة التي يرجع أصلها اىل قبيلة اجلبور، كان يأيدهيا 
الدباغية؛ وأغلب أفرادها معروفون بقوة البدن ورباطة اجلأش؛ واشرتكوا يف معظم 
االنتفاضات والثورات التي حدثت يف كربالء، واىل هذا البيت يرضب املثل )سور 
األوالد ألبو مكني(، منهم كان املرحوم جدوع املكني ومحود املكني ومحزة العيس؛ 

ومنهم اليوم حممد احلاج رضا بن حبيب احلامدي ألبو مكني.

آل شليلة :

منهم  البدو،  بـ)رولة(، وهي من عشائر  زبيد، ويعرف فخذها  قبيلة  فخذ من 
اليوم عيل بن حممد بن جاسم بن حممد بن شليلة؛ ومنها عباس بن عبد عون بن 
عبد  املحامي  األستاذ  ومنهم  شليلة؛  ذهاب  بن  األمي  عبد  ومنهم  شليلة؛  علوان 

اهلادي.
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آل ابي خشوم :

هاجروا من قرية عذار يف احللة يف حدود عام )1265هـ( واستوطنوا كربالء 
واشتغلوا بالزراعة واملهن احلرة، وأول من سكن يف كربالء هو السيد سليامن أبو 
أحداث  يف  بطوليًا  دورًا  لعبت  سياسية  شخصية  االرسة  هذه  من  وملعت  خشوم، 
كربالء هو السيد أمحد امللقب بالبي –بايع اخليزران– بن كاظم بن عبيد بن سلامن 
مجعية  أعضاء  أبرز  من  )البي(  كان  عيل،  وحممد  عبيد  من  كل  وأشقاء  خشوم  ايب 
االحتاد والرتقي، فرع كربالء ومن املالزمني للزعيم السيايس رئيس حزب االحتاد 

والرتقي عبد املهدي  احلافظ. 

إعالن  وعند  الربيطانيني،  ضد  العثامنيني  نارص  األوىل  العاملية  احلرب  وإبان 
ثورة العرشين انظم اىل األحرار الوطنيني وأبىل بالًء كبيًا مع أعضاء مجعية احلزب 
اإلسالمي العريب التي كان يتزعمها يف كربالء مرزا حممد رضا نجل اإلمام احلائري، 

ثم ألقي القبض عليه ونفي اىل هنجام  مع رفاقه األحرار. 

باب  دكة  االقتصادية  حاله  لضعف  اختذ  كربالء  اىل  املنفٰى  من  رجوعه  وبعد 
صحن قايض احلاجات أمام مدخل سوق العرب مقرًا له لبيع اخليزران ليتعيش من 
ريعه؛ فأصبحت هذه الدكة مقرًا لألحرار الوطنيني حيث كانوا يعقدون ندواهتم 
واجتامعاهتم عىل هذه الدكة املشهورة. تويف البي يف )1940م( بعد األلف وثلثامئة 
اهلجرية، والعقب منه يف ثالثة أوالد وهم عيل وحسني وحسن، ويف هذه األرسة 
اليوم أساتذة ومعلمون وكسبة يف كربالء، ومن أبناء أخوة السيد امحد كل من عباس 

بن عبد وحممد وإخوانه رضا وباقر وصادق وهلم عقب.
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آل الصايف :

من بيوتات السادة األرشاف منم السيد جواد بن السيد مهدي بن حسن ابن 
واملستمسكات  األوراق  يف  وتواقيعهم  الشارد،  للوارد  مفتوح  وديوانه  صايف، 
القديمة يقرأ عطا طي زاده. وكان جدهم األعىل السيد أمحد العطار عامل فاضل، 
بغداد  يف  وأحفاده  عصفور،  بن  يوسف  الشيخ  العالمة  يد  عىل  دروســه  تلقى 
والكاظمية منتشـرون؛ ويف كربالء منهم اليوم األستاذ السيد وهاب واخوه السيد 
حممد عيل بن السيد كاظم بن السيد جواد املذكور، وهلم عقب،  ومن اجلدير بالتنبيه 
علويتني،  غي  ومها  صايف،  آل  لقب  حتمالن  ُأخرتني  عائلتني  اليوم  كربالء  يف  ان 
فاألوىل هي من ذرية احلاج صادق وشقيقه احلاج حممد أمني البغدادي وهم عرب، 
وكان استيطان هذين األخوين يف أواخر العهد العثامين يف كربالء. وأعقاهبام محلوا 
لقب اجللبي؛ فولد من األول الوجيه املرحوم احلاج حممد رشيد جلبي، الذي توىل 
الربيطاين والعقب منه يف أوالده احلاج حمسن  إبان االحتالل  بلدية كربالء  رئاسة 

)ايب زيد( وصالح وجواد ومحيد. 

سليم  احلاج  فــأوالد  الكريم،  وعبد  سليم  احلاج  يف  العقب  كان  الثاين  ومن 
تركوا كربالء؛ والعقب من عبد الكريم يف نجله عبد اجلليل؛ إخوانه كل من حممد 
واألستاذ جعفر )ايب قيصـر(، والعقب من عبد اجلليل يف ولديه عبد اللطيف وعبد 
الرزاق، والعائلة الثالثة التي تلقب بآل صايف حمصورة يف ذرية العطار محيد الصايف، 

وهؤالء حديثو عهد يف كربالء، يمتهنون التجارة يف كربالء وبغداد.
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آل الكشمريي :

سادة أجالء، يمتهنون الزراعة وهلم خيات واسعة يف كربالء منها إنشاء مآتم 
شهري  أيام  والشارد  الوارد  يطعمون  احلسيني؛  العزاء  دار  أي  احلسيني،  رساي 
املحرم وصفر من كل سنة، نبغ منهم الفارس املغوار البطل املجواد الزعيم الوطني 
سنة  املتوىف  أمحد،  السيد  بن  حممد  السيد  كربالء  يف  العرشين  ثورة  أبطال  أحد 
بن  ابن عيل  بن حيدر  بن أمحد  بن عسكر  إبراهيم  بن  ابن حمسن شاه  )1957م(، 
حممد بن شمس الدين عيل بن دانيال بن شمس الدين بن إبراهيم بن عيل موسى 
صدر الدين بن إسحاق صفي الدين بن جربائيل بن صالح بن أمحد قطب الدين 
بن صالح الدين رشيد بن حممد، حافظ القرآن، بن غوص اخلواص ابن فيوز شاه 
بن حممد مهدي بن رشف شاه بن حممد بن حسن بن حممد بن ابراهيم بن جعفر بن 
حممد بن إسامعيل بن حممد بن أمحد األعرايب بن حممد ايب القاسم بن ايب القاسم بن 

 .محزة بن اإلمام موسى بن جعفر

وعباس.  وحمسن  عيل  من  كاًل  أعقب  الذي  أمحد  املذكور  حممد  السيد  أنجب 
ومنهم كان املغفور له السيد مي شمس الدين بن إبراهيم بن عيل، الذي شيد بناء 
املآتم رساي احلسيني يف أحد أزقة باب اخلان قرب صحن العباس، ومنهم كان 
حسون وحممود وامحد والد كل من صاحب وهاشم، أوالد حممد ابن رسول شاه 
بن حمسن شاه املذكور أعاله؛ ومنهم عيل ورضا ومهدي أوالد رسول بن مهدي بن 
عباس بن السيد رسول شاه، ومنهم مهدي وجعفر وسلامن أوالد فاضل بن السيد 
عسكر بن حممد بن مي شمس الدين الثاين، وهلم أعقاب وذراري يف كربالء اليوم.
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بيت آل دهيمة :

ينتسبون اىل قبيلة خفاجة، منهم احلاج محود واحلاج حسن وعبد احلسني دهيمة، 
املوقعون يف وقفية جاسم من بستان ضوي العائدة للسادة آل ضياء الدين، ومنهم 

صالح وسلامن وحسني أوالد محود )1(.

بيت بريطم :

للسيد  املعارص   ،)2( يوسف  األديب  كان  منهم  العربية،  شّمر  قبيلة  اىل  املنتمي 
أمحد الرشتي بن السيد كاظم الرشتي، ومنهم كان جواد بن احلاج حسني، الذي 
ورقة  املوقع يف  بريطم  أمحد  ومنهم  مؤرخة )1231هـــ(،  ورقة  استشهاده يف  جاء 
جواد  بن  حسني  بن  جواد  بن  كاظم  كربالء،  يف  أعقاب  وهلم  دار،  دفرت  مقاطعة 

بريطم.

آل عوز :

عباس  وأنجاله  عوز  صالح  املرحوم  كان  منهم  كربالء،  يف  أثرياء  جتار  وهم 
األمي وشاكر  عبد  وأنجاله  الرصاف  احلاج حممود  املرحوم  كان  ومنهم  ومهدي، 

وحسون، ومتتاز هذه األرسة بأخالقها احلميدة، وعاداهتا وتقاليدها الغريبة.

1.  اللمعة التارخيية. خمطوطة. 

2.  املصدر نفسه. 
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آل دخيل :

هم محولة عربية من عشية بني سعد، ومنهم كان سلامن وولده جاسم، مدير 
أمالك كربالء، ومنهم كان املرحوم احلاج هادي دخيل الرصاف، وله عقب.

آل السراج :

وهؤالء من بني أسد، كان منهم الشاعر الشعبي الشيخ حممد السـراج املشهور 
بـ)أيب مخرة(، مدرس األطفال يف صحن احلسني، أو ما كان يعرف بالشيخ، من 

أصحاب الكتاتيب، ومنهم اليوم ولداه عباس والشاعر الشعبي عبد الزهرة.

الصلحة :
فرع من خفاجة، منهم صالح حممد عيل اجلائع وعبود اخلنجر وكاظم عبد 

ذياب وغيهم.

* * *
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مجعية مكافحة االستبداد 

هدفها  وكان  /1907م(،  )1326هـــ  عام  مستهل  يف  اجلمعية  هذه  تأسست 
الشاه  الدين،  مظفر  به  وعد  الذي  الدستور  وإعالن  اإليراين  االستبداد  مكافحة 
)أنجمن  باسم  عرفت  وقد  الغربية،  العباسية  حملة  يف  مركزها  وكان  القاجاري، 

أحرار(. 

عيل  حممد  كالشيخ  كربالء  يف  املقيمني  اإليرانيني  من  مجاعة  إليها  انتسب  وقد 
غفوري والشيخ جواد البهبهاين ومجاعة أخرى من طالب الدين من أتباع اآلخوند 
احلجة املرحوم املغفور له ماّل حممد كاظم اخلراساين، مؤلف )الكفاية يف األصول(، 

الزعيم الديني األعىل لإلمامية ورئيس املطالبني باملرشوطية )احلرية(. 

قسمني:  اىل  والنجف  كربالء  من  كل  يف  املقيمة  اإليرانية  اجلالية  انقسمت 
مشـروطيني ومستبدين؛ فالفريق األول هم أتباع اآلخوند، والفريق الثاين يتبعون 
العالمة املغفور له السيد حممد كاظم اليزدي الطباطبائي، )مؤلف العروة  الوثقٰى 

يف الفقه(. 

ويلعن  اآلخر  يكفر  كان  منهام  وكل  الفريقني،  بني  أشده  عىل  اخلالف  وكان 
الشاه  ضد  أهلية  حرب  وقعت  التنافر  هذا  جراء  ومن  اآلخر،  البعض  بعضهم 
القاجاري حممد عيل وقتل بسببها خلق كثي من األحرار، وأسفرت هذه احلرب 

عن خلع السلطان القاجاري املذكور وجلوس ابنه أمحد شاه مكانه. 
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ثم جرت االنتخابات يف إيران وفتحت املجالس النيابية وسنّت القوانني احلرة 
)املشـروطية(، وهدأت األحوال يف كربالء والنجف، وجاءت ثورة العثامنيني عىل 
فوز  ثمرات  من  ثمرة  خان  احلميد  عبد  السلطان  أيام  املستبدة  العثامنية  احلكومة 
األحرار الديمقراطيني ) املشـروطية ( يف إيران، ومن ثم قيام العثامنيني بعد عام من 
هذا التاريخ، أي يف سنة )1908م/ 1327هـ( باالنقالب العثامين. وعىل إثر ذلك 

تم تأسيس األحزاب العربية يف كربالء املناوئة الإلستبداد العثامين)1(.

االنقالب العثماني وجملس املبعوثان

أعلن اخلط السلطاين والقانون األسايس، أي الدستور العثامين، يف السابع من ذي 
احلجة سنة )1293هـ(، ومل يتم العمل به إالّ مدة وجيزة إذ تغلب استبداد السلطان 
عبد احلميد خان، ومل يعد العمل هبام إالّ يف متوز )سنة 1908م/1327هـــ( عند 
إعالن االنقالب العثامين، وغدت اإلدارة مشـروطية )حرة(، وُبدئ باالنتخابات 
وافتتح  نفوسه،  نسبة  وفق  وذلك  قطر،  كل  عن  نواب  باختيار  املبعوثان  ملجلس 
القعدة سنة  الثالث والعرشين من ذي  العثامنية  يف  الدولة  للنواب يف  أول جملس 
عبد  احلاج  األديب  الشاعر  الدورة  هلذه  كربالء  لواء  عن  وانتخب  )1327هـــ(، 

املهدي احلافظ. 

وجاءت تفاصيل االنقالب العثامين وآثاره عىل األوساط السياسية واالجتامعية 
يف كربالء يف كتاب )تلخيص اخلرب يف أحوال القرن الرابع عرش(، حيث قال املؤلف 

السيد أمحد السيد صالح آل طعمة: 

1.  آل طعمة، السيد امحد السيد صالح، تلخيص اخلرب، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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بعد حركة مشـروطية إيران وفوز األحرار اإليرانيني وخلع السلطان القاجاري، 
جهاد  بوجوب  فتوى  اخلراساين  كاظم  حممد  املال  اآلخوند  اهلل  آية  العالمة  وأفتى 
املسلمني ضد السلطان املستبد وإعالن املشـروطية، ورضورة اشرتاك ممثلية منتخبني 
اخلاضعون  الوطنيون  األحرار  فثار  احلاكمة.  السلطات  مع  باحلكم  الشعب  من 
الذي  النيايب  املجلس  إعادة  وفرضوا  احلميد،  عبد  السلطان  عىل  العثامين  للحكم 

أغلق منذ زمن السلطان عبد املجيد خان. 

وملا استتب األمر لعبد احلميد خان نكل باألحرار وشتت شملهم وقتل الكثي 
ثائرة  فثارت  اجلائر،  االستبدادي  احلكم  وأعلن  النيايب  املجلس  وأغلق  منهم، 
االنتخابات،  بإجراء  وأمر  احلرية،  منحهم  اىل  فاضطر  أيامه  أواخر  يف  العثامنيني 
وأعاد فتح جملس النواب حرصًا عىل حياته وخوفًا من أن يصيبه ما أصاب زميلة 
السلطان  يؤيد  ففريق  نفسهام،  عىل  منقسمة  كربالء  كانت  وقد  اإليــراين،  الشاه 
العثامين ويتزعمهم مجاعة من الوجهاء ورجال الدين الذين يتبعون العالمة السيد 
حممد كاظم اليزدي الطباطبائي، وفريق آخر هم الذين يتبعون العالمة املال حممد 
اجلائرين،  واحلكام  العثامنية  السلطات  بحكم  ينددون  وهؤالء  اخلراساين؛  كاظم 
عن  االنفصال  اىل  وتدعو  كربالء،  يف  املحلية   السلطات  تناوئ  كتلة  شكلوا  وقد 
عليها.  العصيان  وأعلنوا  وتعسفها،  استبدادها  عىل  والقضاء  العثامنية  احلكومة 
فكانت هذه احلركة منارصة لألحرار ومناهضة جلامعة السيد حممد كاظم اليزدي، 
والذي كانوا يسعون لتوحيد صفوف الكربالئيني ملنارصة السلطان العثامين، وكان 
ائتالف  )مجعية  هو  العثامين  للحكم  املناوئة  الكربالئية  للجمعية  احلقيقي  االسم 
القلوب(، حيث اختذت يف بداية أمرها شكل ائتالف القوى؛ ثم أطلقت عىل نفسها 
اسم )مجاعة االحتاد واحلرية(، وذلك بعد ان رضب السلطان عبد احلميد املجلس 

النيايب العثامين باملدافع والقنابل فقتل الكثي وهرب آخرون. 
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واجتمع أالحرار العثامنيون  يف مدينة سالنيك ودبروا مؤامرة خللع السلطان عبد 
احلميد، متفقني مع شيخ اإلسالم  الذي اتفق بدوره مع زميله يف املشاهد املقدسة 
احلرية  الذي كان يسعى إلعالن  اخلراساين  املال حممد كاظم  العراق، اآلخوند  يف 
وأخيًا  واستبدادهم،  استغالهلم  من  واحلد  العثامنيني  السالطني  نفوذ  وتقليص 
حممد  السلطان  أخاه  مكانه  واجلسوا  خان  احلميد  عبد  السلطان  خلع  من  متكنوا 
رشاد خان، وكان ذلك يف يوم العارش من  متوز سنة )1908 رومي/1327هـ (. 

واحتفل الكربالئيون هبذه املناسبة وأقاموا األفراح وألقيت القصائد والكلامت 
ابتهاجًا بذلك، ومن بني هؤالء األدباء احلاج عبد املهدي احلافظ، الذي كان عضوًا 
يف جملس املبعوثان املنحل عن كربالء. وجاء يف ديوان أيب املحاسن)1(  عن االنقالب 
العثامين وأثره يف كربالء ما نصه: )وقع سنة )1327هـ / 1908م( خلع السلطان 
عبد احلميد ونصب السلطان حممد رشاد، وأقيم يف كربالء حفل بمناسبة يوم احلرية 
صبيحة اليوم العارش من شهر متوز )1908( ماريتة )رومي(. وألقيت فيه الكلامت 
احلافظ  املهدي  عبد  احلاج  اخلطباء  بني  من  وكان  املناسبة،  هبذه  الوطنية  واخلطب 
وكيل رئاسة بلدية كربالء يومذاك؛ ثم أعقبه الشاعر الكبي احلاج حممد حسن أبو 

املحاسن بقصيدة نالت إعجاب احلارضين، نثبت منها بعض األبيات:

طائــرُه بالسعد  جــرى  بــيوم  بشائــرُهأهـاًل  منـــه  باملنــٰى  وأســفرت 

طلبـت مــا  الغراء  امللـة  بــه  ناظــــرُهنالت  قـــــّر  أديٍب  حــــٍر  فكـــل 

صادعـة فيـه  جتلت  عـدٍل  عاشــرُهشموس  متـــوز  من  فبــورك  ليـاًل 

1.  أيب املحاسن، الديوان، مصدر سابق، ص93. 
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غرتـه الدهر  جبي  فـي  غــدا  زاهـــرُهيـوم  الوجه  منري  طلق  فالـدهر 

واحتــدت اإلســالم  هنض  بـه  عناصـــرُهيـوم  طبعًا   وصفت   شعوبه  

ظـمــأ عن  األحــرار  ورد  به  مصادرُهيـــوم  طابت  قد  الرشد  من  وردًا 

تشكيل حزب االحتاد والرتقي

قامت  أحزاب ومجعيات  العثامين وبعده عدة  االنقالب  قبل  تألفت يف كربالء 
بنشاطات واسعة يف خمتلف املجاالت اخليية والسياسية؛ منها مجعيات رسية ومنها 
والرتقي  االحتاد  حزب   وأمهها  الفكرية،  باحلركات  وافر  بقسط  وسامهت  علنية، 
إذ  1907م(،  لسنة  املوافق   / )1327هـــ  سنة  أوائل  يف  كربالء  يف  تشكل  الذي 
اجتمع لفيف من أحرار كربالء وشكلوا حزبًا رسيًا يعقد اجتامعه يف اخلفاء يف بداية 
األمر؛ وكانت أهدافه العمل من أجل احلرية. وعقد له أول اجتامع يف التاسع من 
ربيع األول سنة )1327هـ( يف دار الشيخ عبد الرزاق العواد عميد آل عواد، وكان 
العواد،  الرزاق  عبد  والشيخ  احلافظ)1(  املهدي  عبد  احلاج  الرئيسيني  أعضائه  من 

1.  ارسة عربية معروفة تنتسب اىل عشية خفاجة التي هي احدى افخاذ قبائل الزبيد العربية الذائعة الصيت 
كربالء  اىل  رويعي  حافظ  رئيسها  نزح  الشيوخ،ثم  طرف  يف  الكاظمية  واستوطنت  الشطرة  من  هاجرت 
هم  بنيني  ثالث  واعقب  هبا.  مات  حتى  بسيط  كفالح  واستوطنها  اهلجري  عرش  الثالث  القرن  اوائل  يف 
من  كربالء  امالك  ثلث  يملك  وصار  املالية  حالته  اتسعت  فقد  حبيب  احلاج  اما  وحبيب،  وشبيب  سامل 
العثامنيني، وتقلد عضوية جملس االدارة والبلدية  الوالة  نال حظوة واسعة عند  بساتني ودور وعقارات، 
لفرتة غي قصية يف كربالء، وله خدمات جليلة اذ توىل انشاء خزان ماء يف الروضة احلسينية، وابتاع دارا 
احلقت بالصحن لتكون مقربة خاصة بارستة، وقد ازيلت معامل هذه املقربة عند توسيع الصحن من جهة =           



مركز كربالء للدراسات والبحوث

185

عميد أرسة آل عواد، والشيخ كاظم أبوذان والسيد حممد صادق بن السيد جعفر آل 
ثابت والسيد عبد الوهاب ابن عبد الرزاق الوهاب آل طعمة والسيد حممد عيل آل 
ضياء الدين والسيد عيل السيد أمحد، عميد آل نرص اهلل، والسيد سلامن آل نرص اهلل، 
املعروف بابن بنت الشيخ، وكاظم الغريب، عميد آل غريب، والسيد كاظم قطب 

آل طعمة، وفعاًل قاوموا احلكومة املحلية أشد املقاومة يف بداية تشكيل احلزب. 

ولقد شعرت احلكومة املحلية باألمر، وخشيت من سوء العاقبة فدامهت دار 
الشيخ عبد الرزاق العواد لياًل وألقت القبض عىل بعض أعضاء احلزب وبضمنهم 
الشيخ عبد الرزاق بينام اختفى اآلخرون، وسّفر املعتقلون اىل مدينة املوصل، ومنها 
اىل حلب، ومكثوا يف املنفى مدة سنة وستة أشهر، ثم أطلق رساحهم وأعيدوا اىل 

كربالء سنة )1329هـ(، بعد االنقالب العثامين.

= الرشق سنة )1367 هـ(. وتويف احلاج حبيب يف اواخر شعبان سنة )1295 هـ(، واعقب ثالث بنني 
هم صالح وحممد وشبيب. وقد تطلع اخيا من هذه االرسة رجال عديدون يف االوساط التجارية العراقية. 
ومن ابرز اعالم هذه االرسة يف الفضل واالدب والسياسة احلاج عبد املهدي بن صالح بن حبيب بن حافظ 
بن رويعي احلائري، املولود يف كربالء املتوىف هبا سنة 1334هـ، ذكره صاحب اعيان الشيعة بقوله: كان اديبا 
ومالكيها، يتقن اللغة الرتكية والفارسية والفرنسية، وينضم يف العربية والفارسية، 

 
من اعيان جتار كربالء

وانتخب مرتني نائبا عن كربالء يف جملس املبعوثان، كان متوقد الفكر خملقا يف مضامر االدب، وانتخب اخيا 
رئيسا لبلدية كربالء سنة )1328هـ(. وكان له ديوان مطل عىل الروضة احلسينية يرتادة االدباء والزعامء 
التي مثلت عىل مرسح  السياسية  ايادبيضاء يف االحداث  السياسية واالجتامعية، وله  الشؤون  للتداول يف 
السياسة يف كربالء. والعقب منه يف املرحوم ولده احلاج صالح، مدير حتريرات كربالء سابقا، الذي اعقب 
كال من االستاذين هادي وعامر مدير مرصف الرافدين يف كربالء والعقب منه يف ولده حممد. ومنه كريم 
بن عود بن محزة بن حممد بن حبيب، ومنهم حافظ وفاضل، ثامر، عامر. ومنهم ايضا فاضل، عالء، اوالد 
مهدي بن صالح بن محزة. منهم حيدر، عادل، حممد، لؤي اوالد صاحب بن صالح بن محزة. منهم املهندس 

الكهربائي سامل احلافظ، ومن هذه االرسة ايضا عزيز احلافظ الذي تقلد منصب وزير االقتصاد سابقا.     
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الوالي نـجم الدين يف كربالء :

حممد  األول  الفريق  اىل  بالوكالة  العراق  والية  أعامل  الدين  نجم  الوايل  أودع 
سنة  الثاين  ربيع  من   والعرشين  الثالث  السبت  هنار  الداغستاين  باشا  فاضل 
"نجم الدين" اىل كربالء للزيارة، وعاد يوم  الوايل املعزول  )1327هـ(، ثم توجه 
االثنني اخلامس والعرشين  من نفس الشهر اىل بغداد، ثم سافر اىل األستانة يف يوم 

التاسع والعرشين من ربيع اآلخر)1(. 

ويف هذه السنة تأسست يف كربالء رشكة لتسيي السيارات بني بغداد وكربالء، 
ولكنها فشلت يف مهمتها.

الوالي مجال الدين باشا يف كربالء :

العراق  ألوية  بعض  )السفاح(  باشا  مجال  الــوايل  تفقد  سنة)1329هـ(   يف 
اجلنوبية، ثم جاء اىل النجف ومنها قصد كربالء)2(، وحل ضيفًا عىل الوجيه السيد 

قاسم الرشتي. 

األعراب يعيثون باألمن أغارت فرقة من عشية السويلامت، وشيخها جزاع 
بن جمالد عىل عشية العقيدات ورسقت منها عدة قطعان من الغنم، وكان هؤالء 

ينزلون ربوع كربالء)3(، وكان ذلك يف شهر ذي القعدة سنة )1329هـ(.

1.  العزاوي، عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج 8 / ص 180. 

2.  العزاوي، عباس املحامي، تاريخ العراق بني احتاللني، ج 8 /ص 218.

3.  كذلك جملة لغة العرب، العدد 6، شهر كانون األول سنة )1911م(، السنة األوىل، ص 243. 
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 زيارة أمري قاجاري  :

قصد كربالء يف شهر ذي احلجة سنة )1329هـ(، زائرًا قرب أيب عبد اهلل احلسني 
بن عيل، عضد السلطان بن مظفر الدين شاه وشقيق الشاه املخلوع حممد عيل 
القاجاري؛ وكان حاكم كرمنشاه من قبل أخيه ساالر، ونزل يف كربالء عند  شاه 
الوجيه املرحوم السيد حممد حسن رس كشك آل طعمة، وبعد أداء الزيارة رجع اىل 

إيران )1(. 

نزول الوفر )الثلج( :

يف ليلة السبت التاسع عرش من شهر حمرم احلرام سنة )1329هـ ( نزل الوفر 
الساعة  يف  نزوله  ابتداء  وكان  أكثر،  أو  سم   25 سمكه  وبلغ  كربالء  يف  )الثلج( 
العارشة لياًل، واستمر نزوله حتى الساعة الثانية عرشة من الليل، وبعده بأيام تكرر 
نزوله، وكان عىل دفعات أكثر غزارة من سابقتها)2(. وقد أّرخ العالمة ميزا عيل 

الشهرستاين املرعشـي هذه الظاهرة الساموية بالبيت الفاريس التايل: 

بسـال سيصد وبيســت ونه وألف        بيامد بر زمي كربال برف)3( 

1.  جملة لغة العرب، العدد 6 سنة )1911م (، السنة األوىل، ص 247. 

2.   الكليدار، السيد عبد احلسني، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 

3.  احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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)عمانوئيل فتح اهلل مضبوط( 

يف كربالء

يزورها  التي  املدن  أوىل  من  باتت  حتى  ورفعًة  علوًا  بقدسيتها  كربالء  بلغت 
العربية  البلدان  من  أو  اإلفرنج  من  سواًء  األزمنة،  أقدم  منذ  والكّتاب  الرحالة 
اإلسالمية، ودونوا سوانحهم عنها عىل اختالف املراحل الزمنية، وجاءت أقواهلم 
تقدمها  مدى  عىل  تشهد  التي  التارخيية  املعلومات  من  الكثي  ثناياها  يف  حتمل 

احلضاري يف مجيع امليادين، االقتصادية واالجتامعية والثقافية. 

الكاتب  يراع  دبجه  ما  املتأخرة هو  به يف عهودها  ما وصفت  أروع  من  ولعل 
زارها  الذي  اهلل عامنوئيل مضبوط،  فتح  البغدادي، عامنوئيل  والتاجر  االجتامعي 
)1911م(،  سنة  نيسان  لشهر  املوافق   / )1329هـــ(  سنة  األوىل  مُجادٰى  شهر  يف 
واحللة  كربالء  اىل  )سافرت  عنوان  حتت  البغدادية)1(  العرب  لغة  جملة  يف  ونرشه 
ونواحيها(. فقال: ))سافرت يف شهر نيسان من سنة )1911م( اىل نواحي كربالء 
واحللة، فوقفت يف طريقي عىل بعض األمور الختلو من فوائد أحببت أن أدوهنا يف 
قبل  فأقول:  النواحي من عراقنا،  يعرف هذه  مل  يطلع عليها من  لكي  العرب  لغة 
عرشين سنة كان السفر اىل احللة وكربالء من األمور الشاقة ملا يتكلف املسافر من 

1.  اجلزء الثالث والرابع سنة 1911م، ص 105 – 106، و ص 156 – 160. 
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حتميل األثقال وركوب البغال وإعداد الزاد واختاذ )البندقة()1( لتخفره يف الطريق 
الواصل  الطريق  فتوثي  اليوم  أما  االرجاء،  هذه  بوادي  يف  املبثوثة  األعراب  من 
بغداد باحللة وكربالء ومتهيده، أثار يف أهل الوطن الغية عىل خي العموم، فأنشأوا 
رشكات عجالت متعددة سهلت أعظم التسهيل قطع هذه السهول واحلزون بدون 
أن حيصل ما يكدر صفو رحلتهم، اللهم إالّ يف القادر و النادر ال يقاس عليه، ركبت 
إحدى هذه العجالت مع بعض األصدقاء، وذلك صباحًا يف الساعة احلادية عرشة 
إال ربعًا، فعربنا جسـر اخلر عىل ظهر العجالت بسهولة عظيمة، ومل نفعل كام يفعله 
ركاب العجالت التي  جتري عىل جسـر دجلة يف بغداد، فان من يريد العبور عىل 
جسـر بغداد، املؤلف من القوارب عىل الصورة القديمة املعروفة يف عهد العباسيني 
واملبني كله من اخلشب، عليه قبل كل شئ أن ينزل عن مركبته ويفرغها من كل ما 
فيها، ثم يدعو احلوذي أو السائق مجاعة من الركاب أن ينزلوا منها فيعرب بالعجلة 

فارغة من الركاب ومحوالهتم((. 

وبعد أن يصف اخلانات التي كانت ف الطريق ما بني بغداد وكربالء، ثم يقول: 
كنا نمر ببساتني كربالء، فاجتازت عجالتنا تلك اخلامئل حتى انتهينا اىل املدينة)2(، 
وقد رّسنا منظر كربالء أعظم السـرور سّيام كربالء اجلديدة أو )شهرنو(، فإن طرقها 

منارة كلها تنيها القناديل واملصابيح ذات الزيت احلجري. 

]1[ البندقة، والبدرقة: اخلفارة او اجلامعة التي تتقدم القافلة فتحرسها من العدو، هذا مع العلم ان هامشا طويال 
عن هذة الكلمة وواجباهتا عند العثامنيني، مل يورده مؤلفنا يف لغة العرب، ج3  رمضان سنة )1329هـ( 

ايلول سنة )1911م(، ص105.

]2[   هنا ينتهي اجلزء االول من هذه السفرة اىل كربالء، ويليه اجلزء الثاين، ص156ـ160. 
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واجلادات  الواسعة  الطريق  هذه  مشاهدة  يتعود  مل  كان  إذ  بغداد  من  والقادم 
رؤيته  الدهش عند  أعظم  يدهش  الزوراء  مدينة  كان مل خيرج من  إذا  أو  العريضة 
ألول مرة هذه الشوارع الفسيحة التي جتري فيها الرياح واألهوية جريًا مطلقًا ال 
حائل حيول دوهنا كالتعاريج التي ترى يف أزقة بغداد وأغلب مدن بالدنا العثامنية، 
وعند دخولنا اىل املدينة نزلنا ضيوفًا عىل أحد جتار املدينة، وهو السيد صالح السيد 
مهدي)1(، الذي كان قد أعد لنا منزاًل نقيم فيه، فأقمنا فيه هنارًا وليلتني، ويف الليلة 
يف  ونجول  نطوف  وأخذنا  أمحد  السيد  مع  املدينة  يف  ما  ملشاهدة  خرجنا  األوىل 
جوامع  فيها  ورأينا  والتنسيق،  الرتتيب  حسنة  مقاهي  عدة  عىل  فمررنا  الطريق، 
فيحاء ومساجد حسناء وتكايا بديعة البناء وفنادق تؤوي عددًا عديدًا من الغرباء، 

وقصورًا شاهقة، وأهنارًا جارية ً، ورياضًا غناًء وأشجارًا باسقات. 

واخلالصة وجدنا كربالء من أمهات مدن العراق إذ أن ثروهتا واسعة وجتارهتا 
نافقة وزراعتها متقدمة وصناعتها رائجة مشهورة، حتى أن بعض الصناع يفوقون 
مهرة صناع بغداد بكثي، ال سيام يف الويش والتطريز، والنقش، واحلفر عىل املعادن، 
والتصوير وحسن اخلط، والصياغة والرتصيع، وتلبيس اخلشب خشبًا أثمن وانفس 
والتطريز  والنسج  وهندسية،  وفارسية  وهندية  عربية  بديعة،  اشكال ورسوم  عىل 
من  والقدور  واألباريق  الطوس  من  والصدف  العاج  من  نفيسة  أدوات  وصناعة 
الليل، فسبقنا وصفه  الغد وكان يوم سبت رأينا ما مل نره يف  النحاس، وملا أصبح 

وكنا نقف عند التجار زمالئنا ومعاملينا الذين نتعامل معهم بالبيع والرشاء. 

ومنه  فرات  عذب  وماؤه  )بالتصغي(  احلسينية  اسمه  هنر  املدينة  خارج  ويف 
يرشب السكان، إالّ أن ماءه ينضب يف موسم القيظ واحلر، فتحرج الصدور وتضيق 

1.  هو السيد صالح السيد مهدي بلور فروش. 
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النفوس ويغلو ثمن املاء، فيضطر أغلبهم اىل حفر اآلبار ورشب مياهها، وهي دون 
ماء احلسينية عذوبة؛ فتتولد األمراض وتفشو بينهم فشوًا ذريعًا كاحلميات واألدواء 
النهر وحفظ مياهه طول السنة. ويف  الوافدة، واألمل أن احلكومة تسعى يف حفر 
كربالء مستشفى عسكري ودار حكومة )رساي( وثكنة للجند وصيدلية ومحامات 
كثية ودار برق وبريد وبلدية وقيرصيات عديدة. وفيها قنصلية بريطانية، والوكيل 
مسلم، وأغلب رعية الربيطانيني من اهلنود، وفيها قنصل رويس، وهو مسلم أيضًا 
املشهور،  باشا  ترتقي اىل مدحت  من كوه قاف )قوقاس(، وهيئة كربالء اجلديدة 
 60 و  العثامنيني  من  ألف   25 منها  نسمة،  آآلف   105 نحو  سكاهنا  عدد  ويبلغ 
ألف من اإليرانيني)1(، وبعض األجانب املختلفي العنارص، و20 ألف من الزوار 
الغرباء الوافدين إليها من الديار البعيدة، وليس فيها نصارى، ولكن فيها عدد من 

اليهود)2(.

أما هواء كربالء فمعتدل يف الشتاء وردئ يف الصيف لرطوبته؛ أما يف سائر أيام 
السنة فيشبه هواء سائر مدن العراق بدون فرق يعتد به، والذي جيلب املسلمني اىل 
كربالء هو زيارة قرب احلسني ابن بنت الرسول الكريم، وقبور مجاعة من 
شهداء آل البيت، واحلسني مدفون يف جامع فاخر حسن البناء، فيه ثالث مآذن وقبة 
كلها مبنية باآلجر القاشاين ومغشاة بصحيفة من الذهب االبريز. وهناك ساعتان 

1. مع أنه جاء يف التقارير الرسمية التي وردت يف السالنامات العثامنية لتلك السنني أن الكثي من العرب سكنة 
كربالء كانوا يتهربون من اجلنسية الرتكية ) الرعوية العثامنية (، وذلك هربًا من اجلندية التي بلغت مدهتا 25 
سنة. وقد جاء يف التقاويم العثامنية أن نفوس عرب كربالء تقدر بثامنني ألف نسمة بخالف مادونه السائح 

عامنوئيل. 

2.  يؤخذ من اإلحصائيات التي وردت يف التقاويم العثامنية  لذلك العام أن عدد اليهود يرتاوح من 80 – 85 
شخصًا فقط، ومعظمهم من سكنة خان احلامد القريب من الكفل مركز اليهود، فال يمكن اعتبارهم من 

سكان كربالء، ال حسبام ذكره الكتاب. 
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كبيتان دقاقتان، وكل ساعة مبنية عىل برج شاهق، ويف كربالء جامع آخر ال يقل عن 
السابق حسنًا يف البناء، وهوجامع االمام العباس، وفيه أيضًا مأذنتان وقبة)1( 
وساعتان كبيتان عىل الصورة املتقدم ذكرها ووصفها، ويف هذه املدينة قسم قديم 
البناء والطراز ضيق األزقة والشوارع واألسواق؛ إالّ أن ما يباع يف تلك األسواق 
بديع  الصنع، وأغلب بضائعها تشاكل بضائع بالد فارس، ال سّيام يشاهد الناظر 
كثيًا من الطوس كبية وصغية من النحاس األصفر )الصفر(، وهناك سلعة ال 
قطعة  عبارة عن  تربة وزان غرفة(، وهي  الرتب )مجع  تراها يف غي كربالء وهي 
مربعة  أو  مستديرة  صورة  عىل  وحّببت  كربالء  أرض  من  تراهبا  أخذ  الفخار  من 
او مستطيلة أو نحو ذلك، يتخذها الشيعة وقت الصالة فيجعلوهنا يف جهة القبلة 

ويصلون متجهني نحوها )2(. 

]1[  يبدو بأن هناك خطأ وقع يف النص االصيل وتم تصحيحة يف الطبعة الثانية ملجلة لغة العرب، فبدال من 
)متجهني نحوها(، عدلت اىل )فيجعلوهنا يف موضع سجودهم(، جملة لغة العرب، الطبعة الثانية، دار احلرية 
للطباعة، بغداد، )1391هـ ـ1971م( اجلزء الرابع، من شهر شوال سنة )1329هـ(، ترشين االول سنة 

)1911(، ص159.

2. السؤال الذي يطرح نفسه بإحلاح، ملاذا يضع اإلمامية الرتبة يف مواجهة القبلة ويسجدون عليها، بخالف ما 
يذكر من أقاويل ظاملة؟ ويالحظ أن الكثي من الوافدين للزيارة ممن يقصدون كربالء قد تنتاهبم موجة من 
الدينية، وتصنع من تراب أرض  نتيجة استعامالهتم للرتبة واملسبحة يف تأدية الطقوس  الدهشة والعجب 
املدينة املقدسة، وأخذوا حييكون حوهلا الكثي من األساطي ألهنم بعيدون عن حقيقة تقديس الرتبة الطاهرة 
الكريم االمام  احلسني بن عيل، شهيد كربالء بدمه، فاألمة املسلمة تأخذ  التي رواها سبط الرسول 
حديث  والسنن  املسانيد  من  وغيها   الصحاح  يف  جاء  عليه.  السجود  يصح  فيام  الكريم  الرسول  بسنن 
مرفوع اىل كل من اإلمام عيل وعبد اهلل بن عمروأيب هريرة وجابر بن عبد اهلل وعبد اهلل بن عباس، 

حرب األمة وانس بن مالك وأيب ذر الغفاري؛ رووا أهنم سمعوا أن رسول اهلل  قال: 
التي ماهي إالّ  احلمد هلل جعلت يل األرض كلها مسجدًا وطهورًا فمنه يستدل أن األنسب بالسجدة       
التصاغر والتقرب اىل اهلل عز وجل يف أن يتخذ املرء األرض مسجدًا يعفر املصىل هبا خده ويمس أنفه الرتاب 
وعند عدم التمكن من السجود عىل الرتاب فاألحاديث الواردة عن الرسول الكريم تسوغ للمصىل= 
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= السجدة عىل ما ينبت من األرض غي املأكول وامللبوس، وكام ورد فان الرضورات تبيح املحظورات. 
      جاء يف الصحاح عن الصحايب سعيد بن املسيب أن الصالة عن الطنفة حمدث وصح عن الرسول قوله: رش 
األمور حمدثها، وكل حمدث بدعة، وجاء يف سنن أيب داود، ج 1 /ص 152، باب الصالة عىل اخلمرة، 
أي احلصية، قال: أن الرسول الكريم كان يصيل عىل اخلمرة. والظاهر من الروايات اخلاصة والعامة أن 
 .وعمل هبا األئمة االطهار السجود عىل األرض فريضة وعىل اخلمرة سنة سنها الرسول الكريم
وعليه فالقول بجواز السجود عىل الفرش والسجاد وااللتزام بذلك وافرتاش املساجد هبا للسجود عليها كام 
هو متداول عند الناس بدعة حمضة وأمر حمدث غي مرشوع وخمالف لسنة اهلل والرسول. ويف الصحاح 
أيضًا يروى عن اخلليفة عمر بن اخلطاب قال: مطرنا من الليل فخرجنا لصالة الغداة فجعل الرجل يمر عىل 
البطحاء جيعل يف ثوبة من احلصاء ونقلبه يف كفنا لتربد حتى نسجد عليها من شدة احلر. فلام رأى رسول اهلل 
ذلك قال: ما أحسن هذا البسط. ويروى عن التابعي املتوىف سنة 63هـ مرسوق بن االجدع وعبد الرمحن 
بن مالك اهلمداين، كان إذا سافر محل معه لبنة معمولة من تراب ) مكة املكرمة ( يسجد عليها. فعليه فأي 
وازع هناك من ان يستحب املسلم يف دينه ويصطحب معه تربة طاهرة يسجد عليها لدى صالته. وأي تربة 
أرشف من تلك الرتبة التي كان رسول اهلل  يشمها ويقبلها وعيناه مغرورقتان بالدموع حيتفظ هبا يف 
داره. روى ابن سعد يف الطبقات الكربى وكذلك رواه أمحد حنبل يف مسنده ورواه مجلة من رجال احلديث 
الثقات ممن أخذوا رواياهتم من الصحاح الست؛ روى احلافظ ابن الربقي املتوىف سنة 349هـ حديثًا مسندًا 
اىل السيدة عائشة، قالت: بينام كان رسول اهلل راقدًا إذ جاء احلسني حيبو إليه فنحيته عنه، ثم قمت لبعض 
أمري فدنا منه فاستيقظ يبكي. فقلت يا رسول اهلل ما يبكيك؟ قال: إن جربيل أراين الرتبة التي يقتل عليها 
ولدي احلسني، فاشتد غضبي عىل من يسفك دمه. وبسط يده فاذا فيها قبضة من طني أمحر يشمه فقال: 
يا عائشة والذي نفيس بيده إنه ليحزنني َفمن هذا من أمتي يقتل حسينًا بعدي. ويف حديث آخر منسوب 
 
 
اىل السيدة أم سلمة تقول: بينام أنا جالسة عىل الباب تطلعت فرأيت يف كف النبي شيئًا يقّبله ويشمه وهو
نائم عىل بطنه. فقلت: يا رسول اهلل تطلعت فرأيتك تقلب شيئًا يف كفك والصبي احلسني قائم عىل بطنك 
ودموعك تسيل. فقال: إن جربايل أتاين بالرتبة التي يقتل عليها ولدي احلسني، عىل أرض العراق يقال 
هلا كربالء، وأخربين أن أناسًا  من أبناء أمتي يقتلونه. ثم قالت: قال رسول اهلل: وديعة عندك هذه الرتبة. 
فشمها وقّبلها وقال: إذا حتولت هذه الرتبة دمًا فاعلمي أن ابني قد قتل. فجعلتها يف قارورة، ثم جعلت 
أنظر إليها كل يوم. وتقول: إن يومًا ما حتولت دمًا وهو اليوم العظيم....الخ احلديث. وروى الكيلني يف 
يف طني قرب جدي احلسني شفاء من كل داء. حيث  الكايف رواية منسوبة اىل اإلمام الصادق، قال: 
أن تربته مقدسة ومفضلة. وعىل ضوء ما تقدم: أي مانع من أن جيعل املسلم من أصوليات دينه، فيختار 
تربة طاهرة يطمئن هبا وبطهارهتا ليسجد عليها عند صالته. أمل يكن أجدى به من أن يأخذ املصيل من تلك 
الرتبة التي قبلها وشمها رسول اهلل، ثم اصطبغت هذه الرتبة بالدماء الزكية من هباليل املصطفى، =   
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= واحتضنت جسد رحيانة رسول اهلل سيد الشهداء احلسني بن عيل، وأصبحت تربتها مقدسة مفضلة 
عىل بقاع  العامل. ومن خالل وقوفنا عىل هذه االحاديث الثابتة واملسندة اىل رائد االمة اإلسالمية ومشيد 
هذا الدين احلنيف، فخر الكائنات سيدنا حممد، نجد أن أي إنسان  يساوره الشك يف قدسية تربة االمام 
احلسني البد وأن يكون مغرضًا وطارئًا عىل دين حممد  أمل يكن احلسني هو من أعز املقربني اىل 
جده الرسول الكريم، وما قاله جده هو احلق والصدق بعينه. بعد كل هذا البد وأن يكون الشاك بالرتبة 

  .احلسينية الطاهرة مدسوسًا وخمربًا لرسالة اإلسالم ورائدها الرسول الكريم
      فلذا ترى االمامية االنسب بالسجدة التي ما هي إالّ التصاغر والتذلل جتاه عظمة املوىل سبحانه، أن يتخذ 
من تراب هذه األرض يعفر املصىل هبا خذه، علاًم بأن اعتزاز االمامية هبا ما هو إال استحسان عقيل وليس 
فرضًا حمتاًم. وختامًا ندرج للقارئ الكريم بعض ما توقفنا إليه من مصادر وأسانيد ال تقبل الشك تدعم ما 

ورد يف بحثنا املوجز هذا وهي سهام نوجهها اىل الذين يف قلوهبم مرض وأعمتهم احلقيقة:
1( صحيح مسلم. 2( صحيح البخاري. 3( صحيح النسائي. 4( صحيح أيب داود ج 2، ص 132   5( 
صحيح الرتمذي.  6( السنن الكربى، ج 2.  7( طبقات ابن سعد ج 6، ص 50.  8( هتذيب التهذيب، ج 
1، ص 109. 9( مسند ابن حنبل، ج 6، ص 294. 10( ابن عساكر الدمشقي يف تاريخ دمشق، ج2، ص 

244. 11( احلافظ الكنجي يف الكفاية، ص 294.  
     واىل القارئ الكريم احلوار الذي جرى عىل أرض كربالء بني أحد أبنائها الربرة وبني أحد كبار املسترشقني 
الربيطانيني  الذي نالوا قسطًا يف الثقافة ومن املتبحرين بالتاريخ اإلسالمي؛ وهو املسرت سميت، مستشار 
وزارة املعارف العراقية، وبني سكرتي وزارة املعارف آنئذ املرحوم السيد مصطفى ابن السيد سعيد أمحد 
أكسفورد بإنجلرتا ) قسم الفلسفة 

 
رس خدمة آل طعمة، الفيلسوف األديب خريج كلية تينسكل بجامعة

( والذي عني سكرتيًا لوزارة املعارف من سنة )1922م( اىل سنة )1932م(، وكان عضو البعثة الثالثة 
العراقية للدراسة يف إنجلرتا، واملتوىٰف سنة )1963م( يف كربالء، قال  ما نصه: 

املدينة،  هذه  يف  والثقافية  التارخيية  املعامل  عىل  ليتطلع  سميت  املسرت  كربالء  اىل  سفرايت  إحدى  يف  رافقني      
وبينام كنا نتحدث عن الفن املعامري ومدى تقدمه يف العصور اإلسالمية القديمة، السيام وقد أعجبته عند 
مشاهدته التزاوير واملقروضات البارزة الظاهرة عند باب الصحن الصغي يف اخلارج ) قبل هدمه(، وإذا 
البضاعة؟ ما فائدهتا؟ وما  التايل: ما اسم هذه  بالسؤال  بائع الرتب، ثم توجه إيل  به يسحبني اىل حانوت 
مدى عقيدة االمامية هبا؟ وهل فرض ديني يف صلب العقيدة االمامية أو سنة نبوية؟ وكانت هلجته متسمة 
بالتهكم. فأحرج موقفي، ولكن رسعان ما تبادر اىل ذهني ما كنت أوقفت عليه يف الفاتيكان يوم زرته منذ 
أعوام، فقلت ملخاطبي مسرت سميث: ماذا تعنون بصك الغفران الذي يقدمه قداسة البابا لبعض األثرياء 
التعميد املقدس ويف أعامق هذا  الذين يزورونه ويقدمون له بسخاء نذوراهتم؟ وماذا تقولون بخصوص 
احلوض حصوات بمختلف األلوان واالحجام، فيغطس فيها املتعمدون بعد تقديم نذورهم اىل قداسة= 
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ومما يكثر يف أسواقها أنواع األحذية املختلفة الشكل، الفارسية الطراز. وترى 
يف احلوانيت الزعفران الفاخر اخلالص من كل شائبة وغش مما ال جتد مثله يف بغداد. 
ويقسم لواء كربالء اىل ثالثة أقضية وهي: مركز قضاء كربالء واهلندية والنجف؛ 
والرحالية  املسيب  واسامؤها:  القضاء  مركز  يف  منها  ثالث  نواحي،  سبع  واىل 
وشفاثة، وواحدة يف اهلندية وهي الكفل، وثالث يف النجف وهي الكوفة، والرحبة، 

والتاجية. 

وملا كان هنار األحد الرابع من  نيسان سنة )1911م ( هنضنا صباحًا وفطرنا ثم 
ركبنا العجالت وبرحنا كربالء يف نحو الساعة العارشة. فرجعنا اىل االمام عون ثم 
الرابعة، ثم رسنا من املسيب طالبني احللة عن  الساعة  املسيب، ووقفنا فيها حتى 
املحاويل، فكويرش،  املسي اىل خان  طريق اإلسكندرية، خان احلصوة، فواصلنا 
بوصف  يأخذ  وهنا  ظهرًا(،  عرشة  الثانية  الساعة  حوايل  التايل  اليوم  يف  فاحللة 
مشاهداته عن طريق احللة، فرجوعه اىل بغداد؛ وهي رحلة طريفة ال ختلو من فوائد 

كثية )1(. 

قاع هذا احلوض حسب حظه ونصيبه  فيتناول كل منهم حصاة من  بالغطس،  الذي يسمح هلم  البابا   =
كبية كانت أم صغية مستطيلة أو مدورة فيتربكون هبذه احلىص ويقدسوهنا؟ هل أمر هبذا سيدنا املسيح؟ 
أم هي من أقوال الرسول بطرس؟ وهل ورد هذا يف االنجيل أو أعامل الرسل أم هو جمرد اجتهاد بابوي؟ 
وهذا نظي ذاك فلم التهكم واالزدراء. فرسعان ما انتبه مسرت سميث إيل وطلب العفو وقال: احلق أن هذه 
اآلراء واملعتقدات سواء كانت من وحي االجتهاد املذهبي أو من قبيل الوازع الديني، فهي حتمل يف ثناياها 
الكثي من املعاين الروحية املقدسة وهلا تأثي ذايت كهربائي يف هتذيب اخللق البرشي ملا توصلت إليه احلضارة 
من تقّدم يف العامل اىل ما وصلنا إليه عن طريق هذا الوازع الديني الذي سمت به البرشية وأخرجته من عامل 

رشيعة الغاب.

]1[ جملة لغة العرب، ج4، ص156ــ160.
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حادثة نصف شعبان 

بينام كان الشغب ضاربًا بأطنابه عىل كربالء والفوىض سائدة فيها، كانت املدن 
الفراتية املجاورة هلا متاثلها بالوضعية سّيام مدينة النجف األرشف التي تكاثر عدد 
اجلندرمة اهلاربني فيها؛ اجتمع زعامؤها يف شهر رجب سنة )1333هـ(، وأسقطوا 
لدى احلكومة من معدات  البنادق وما كان  استولوا عىل  أن  بعد  القضاء  حكومة 
ليقوم  عندهم  بك)1(  رمضان  احلاج  اجلندرمة،  ضابط  واستبقوا  وأثاث،  وذخائر 

بوظيفة وكيل للقائممقام. 

وكان يومئذ شيوخ الرشجية وبعض رؤساء النجف البالغ عددهم ما يقارب 
من أربعامئة سجني يف سجن كربالء مسجونون، فآثر هؤالء النجفيون عىل االتصال 
بالكتلة الكربالئية املناوئة للكتلة االئتالفية واملؤيدة هلم للهجوم عىل رساي احلكومة 
وإطالق رساح السجناء والعبث بمدينة كربالء انتقامًا من الكتلة املناوئة، فراحت 
يف كربالء شائعات بعزم النجفيني عىل إحداث ثورة يف كربالء عند جميئهم لزيارة 
نصف شعبان كوسيلة لإلفراج عن سجنائهم. وعند ذلك اتصلت الكتلة االئتالفية 

وجلنة األمن واإلرشاف بقائد اجلندرمة ) احلاج سليم بك( لرشح الكيفية له.  

وملا كانت احلكومة العثامنية املحلية يف كربالء غي قادرة عىل صد تيارات الغزاة، 
العلامء أن يكلفوا جلنة األمن واإلرشاف مسؤولية احلفاظ  إليه من  املومٰى  فطلب 
عىل األمن يف كربالء، وبعد أن تداولت اللجنة يف األمر يف اجتامعها املنعقد بتاريخ 

1.  هو الفريق رمضان شالش والذي اصبح يف ما بعد مترصفًا عىل دير الزور حني كانت تابعة للعراق
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اىل زعامء  كتابًا  بلدية كربالء، حررت  دائرة  أول شهر شعبان سنة )1333هـ( يف 
النجف مفاده طلب منع النجفيني من محل السالح عند قدومهم اىل زيارة النصف 
من شعبان يف كربالء، وإالّ فسيضطر الكربالئيون للضـرب عىل أيدي العابثني يف 
مدينتهم واختاذ التدابي الفعالة بحق من تصدر منه أعامل تقلق الرأي العام سواء 
كان من النجفيني أو غيهم، وعند ذاك بعث النجفيون كتابًا اىل زعامء كربالء جوابًا 

عىل كتاهبم اآلنف ذكره وهذا نصه: 

جناب األجلني األكرمني :
كمونة زاده الشيخ فخري أفندي 
طويل زاده السيد حمسن أفندي 

رشويف زاده سعيد أفندي
حممد أفندي )بن علوان رئيس الوزون(

عبد الرمحن أفندي )بن عبد الرزاق آل عواد( 
مسـربت اجلار اهلل )رئيس بني سعد(

شهيب زاده احلاج حسن أفندي

املحرتمني حفظهم اهلل تعاىل.....

 بعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ....

  وردنا حتريركم الكريم ومجيع ما ذكرتم فيه صار معلومنا، وهذا الذي تذكرونه 
قطعًا ماله أثر وال أساس يف النجف األرشف وال يتصور وقوعه، ثم قبل ورود حترير 
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كم وصلنا خرب من كربالء واجتمعنا مجيعا يف دار موالنا ومالذنا حضـرة الكليدار 
النجف  أهايل  من  أحد  يزور  الزيارة  هذه  يف  بأنه  قرارًا  وأعطينا  العايل،  ظله  دام 
والذي هو خايل غرض إذا زار ممنوع من محل السالح، فأنتم من هذا اخلصوص 
الفساد، وهذا  آمنني واعلموا أن كل من يشيع مثل هكذا أخبار مقصودة  صيوا 
افرتاء رصف عىل أهل النجف األرشف، والدليل عىل هذا أننا التمسنا من حضـرة 
وكيل قائممقام النجف األرشف أن يكتب اىل املترصف ويعرفه أن أهايل النجف 
بريئون من هذا اخلرب وعارن عن هذا، هو الواقع ويكون معلومكم ودمتم مؤيدين 

بعناية اهلل تعاىل والسالم.

الثامن من شعبان سنة )1333هـ ( 
املوافق الرابع والعرشون من حزيران سنة )1914م(

التوقيع
حاج حسون رشبة

عطية أبو كلل 
حاج سعد حاج رايض

 السيد مهدي السيد سلامن 

كان هذا الكتاب بمثابة ختدير لألعصاب وهتدئة لنفوس الكربالئيني، واحلقيقة 
الكربالئيني احلقيقة ومل ينطقوا بواقع  النجفيني مّوهوا عىل  التي ال جدال فيها أن 
احلال فيام كانوا يضمرونه، إالّ أن الكربالئيني اطمئنوا بعد اطالعهم عىل مضمون 
ولكن  بلدهم.  يف  األمن  صفو  يعكر  ما  حيدث  ال  سوف  بأنه  وظنوا  الكتاب  هذا 
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القيادة العامة العثامنية لتحويل اىل فرقة  احلاج سليم بك قائد اجلندرمة طلب من 
املدفعية ليشرتك يف ساحة احلرب مع املحاربني وقبول استقالته لعلمه األكيد بعدم 
رجوع النجفيني والعشائر عن عزمهم وعدم مقدرته عىل صد هذا التيار اجلارف 
لضعف حاميته، فلبت القيادة العامة طلبه وسافر من كربالء قبيل الواقعة؛ وجاءها 

احلاج كامل أفندي السوري، قائد اجلندرمة بدالً عن سابقه. 

والعرشون  الثامن  املوافق  )1333هـ(  سنة  شعبان  من  عرش  الرابع  يوم  فكان 
حزيران سنة )1914م(؛ فازدحم يف كربالء كالعادة مجع غفي من الزائرين من أنحاء 
العراق، ومن ضمنهم بعض الرعاع من عشائر بني حسن والنجفيني؛ وقد جتمهروا 
عصـر ذك اليوم حول السجن الذي كان يضم بعض رؤساء العشائر طالبني إطالق 
رساحهم أو اقتحام السجن وإخراج املسجونني بالقوة، فاستدعى حينئذ مترصف 
اللواء سليامن ذهني بك كاًل من علوان احلاج سعدون، رئيس عشية بني حسن 
والشيخ حممد عيل كمونة، أحد رؤساء كربالء، ورجا منهام التوسط وهتدئة احلال؛ 
العام،  الرأي  يقلق  أو  يزعجه  ما  حدوث  بعدم  له  وتعهدا  يشء،  كل  عليه  فأنكرا 
وأهنام املسؤوالن عن كل ما حيدث، وكان احلاج كامل قد وزع قوته القليلة العدد 
عىل املحالت احلكومية كالسـراي والبلدية والگمرك والربيد واملستشفى احلسيني 

للتحصن هبا وحفظها من هجوم اجلمهور عليها. 

وخرج اىل املتجمهرين احلاج عبد املهدي احلافظ، الشاعر السيايس املعروف، 
وخطب فيهم مسديًا إليهم النصائح الثمينة مستمهاًل إياهم تلك الليلة لكي يتوسط 
عند الصباح لدى وايل بغداد إلطالق رساح املسجونني؛ ولكن تلك النصائح قد 
ذهبت أدراج الرياح، إذ بعد رجوعه من خطبته إياهم وآلت الشمس اىل األفول 
فقد  احلراس،  دفاع  السجن، ورغم  املتجمهرون عىل  الليل ستاره، هجم  وأسدل 
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أي  الورديانية،  عىل  استولوا  دخوهلم  وعند  فاحتني،  ودخلوا  جوانبه  من  تسلقوا 
رشطة حمافظة السجون، وأطلقوا رساح مجيع املسجونني وأرضموا النار يف السجن، 
وبينام كانت تلك الفئة منهمكة يف عملها هذا هجمت مجاعة أخرى عىل خمفر البلدية 
ومجاعة غيها عىل رساي احلكومة ودائرة اجلندرمة، فاستولوا عىل مجيع البنادق؛ 
ومن ثم أرضمت النار يف رساي احلكومة والبلدية ومدرستي الرشدية واالبتدائية 
قساًم  تضيئ  احلكومة  ورساي  البلدية  تلتهم  النار  ألسنة  فبدت  العبايس،  واجلامع 
كبيًا من مدينة كربالء، غي أن هذا اللهيب مل يرس مفعوله اىل أي حمل آخر لوقوع 

البلدية والرساي بمعزل عن املدينة، لكنهام هتدمتا هنائيًا. 

أما سائر املرافق احلكومة األخرى فقد أطفأ نياهنا املجاورون هلا خوفًا من رسيان 
النار إليهم. أما املغيون فقد قلعوا أبواب ونوافذ بعض املحالت احلكومية التي 
سلمت من احلرق، كام هدموا املستشفٰى وهنبوا مجيع ما كان فيها من أثاث وغيه، 
ولعل من املفيد هنا أن نذكر عىل سبيل االستطراد بأن هناك تواطؤًا كان قد حصل 
بني الكتلة الكربالئية املناوئة وبني النجفيني؛ فمن قائل ان أول من هجم عىل باب 
سجن كربالء كان الشخص املدعو أمحد بن علوان زنگي، وهو من أهايل كربالء؛ 
ومن قائل آخر إنه حممد بن أبو شبع النجفي، وهكذا حول هؤالء القوم وجهتهم 
نحو دور ومنازل حملة العباسية يف تلك الليلة الشـريفة )ليلة النصف من شعبان( 
واقتحموها دون متييز بني األجنبي والوطني والقوي والضعيف، وسلبوا وهنبوا ما 
يقرب من مائتي دار، وقيل إهنم انتزعوا حيل النساء واألطفال ومالبسهم، ورسقوا 
كل ما وقع بأيدهيم، ومل يسلم من حملة العباسية إالّ النزر اليسي من دورها، ولكن 
املغيين من األعراب قلعوا وكسـروا زجاجات النوافذ للدور التي مل يدخلوها ألن 
أصحاهبا كانوا حيملون بطاقات األمان من الشيخني حممد عيل كمونة وفخري آل 

كمونة. 
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روٰى شاهد عيان قال عىل سبيل املثال: أنقل مجلة يتجىٰل هبا لدٰى القارئ كيفية 
هذه الواقعة، فيجسمها أمام عينيه كأنه قد رآها مما ارتكبه هؤالء االنقالبيون من 
أعامل تشيب هلوهلا الرؤوس وتقشعر هلا األبدان ويمجه ذوق كل عريب النتهاكهم  
وعندما  الليلة،  تلك  مثل  يف  اهلل  رسول  بنت  ابن  لقرب  الغرباء  الزائرين  حرمات 
دوائرها  وهنب  احلكومة  من  االقتصاص  عىل  والنجفيني  العشائر  عزم  نبأ  بلغ 
العشاء من رئيس   بعد صالة  العلامء األعالم  السالح طلب  اجلندرمة من  وجتريد 
والعباسية  احلسينية  العتبتني  لصيانة  فورية  تدابي  اختاذ  األمن  عىل  اإلرشاف  جلنة 
أعضاء جلنة  الرئيس  استدعى  احلال  االنقالبيني، ويف  قبل  من خطر مدامهتها من 
األعالم سامحة  العلامء  من  اللجنة بحضور كل  فاجتمعت  األمن،  اإلرشاف عىل 
احلجة املغفور له السيد حممد صادق احلجة الطباطبائي والشيخ حسني املازندراين، 
وكان قد ختلف من أعضاء اللجنة ثالثة أشخاص هم السيد قاسم الرشتي الذي 
الذي كان خارج  القّوام  املرسهد شيخ  الوند، ورشيد  اىل ضيعته يف  غادر كربالء 

كربالء، والشيخ حممد عيل كمونة الذي اعتذر عن احلضور.

اللجنة  رئيس  ختويل  األعالم  العلامء  أوامر  عىل  بناًء  املجتمعون  قرر  وعندها 
السيد عبد احلسني الكليدار كافة الصالحيات الضـرورية حلامية العتبتني املقدستني 
ومساعدة ومحاية دور سكان العباسية التي كان يسكنها يف الغالب بعض اإليرانيني 
أي  الكشكني،  من  الروضة  بخدمة  املذكور  السادن  استعان  احلال  ويف  والغرباء، 
الفرقتني آل طعمة وآل األشيقر، وطلب من البارزين منهم أن جيلبوا معهم بعض 
للروضتني،  االنقالبيني  مدامهة  خطر  لدرء  هبم  يثقون  ممن  أتباعهم  من  الرجال 

ورسعان ما لبى نداء السادن رئيس جلنة السدنة ومعهم مجع غفي من أتباعهم. 
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فقدم السيد عبد الوهاب آل طعمة ومعه زهاء مخسني رجاًل مدججني بالسالح 
أتباعه؛ وكذلك  الشـرويف ومعه مجاعة كبية من  السيد سعيد  يثق هبم؛ وجاء  ممن 
السيد هاشم السيد حممد عيل عميد آل األشيقر املعروف بالسيد هاشم شاه ومعه 
أفراد أرسته ما يقرب من ثالثني شخصًا ومن أتباعه وأعوانه، ووصلت نجدات من 
رجال آل حافظ وآل معيبد وآل عبس، ويف مقدمتهم رئيسهم املال خرض شويلية، 
ثم توجه السيد حمسن الطويل آل نرص اهلل اىل الروضة العباسية ومعه مجاعة كبية 
من أفراد أرسة آل نرص اهلل وانضم هناك اىل عميد أرسة آل ضياء الدين السيد عباس 
عم سادن الروضة العباسية السيد مرتىٰض، وبعث إليهم عبد الرمحن عواد برجاله 
املقدسة؛  العباسية  الروضة  دامهوا  إذا  فيام  اإلنقالبيني  تيار  لصد  السدنة  ملساعدة 
وأغلقت مجيع أبواب الصحنني املقدسني عدا بايب القبلة لكل من الروضتني بعد 
أن اختذت مجيع االحتياطات املطلوبة حلامية الروضتني، تواجد السيد عبد الوهاب 
لتفقد األحوال يف شوارع  أبناء عشيته وأتباعه  آل طعمة وبرفقته حشد كبي من 
حملة العباسية ومراقبة البلدة، ويف الطريق استصحب معه السيد عبد احلسني الددة 
باألعراب  واجتمعوا  العباسية  حملة  طرقات  بعض  يف  جتولوا  أن  وبعد  وأتباعه؛ 
املغيين طلب منهم الركون اىل اهلدوء والسكينة لغداة غد حتى تنظر اللجنة يف أمر 

اإلفراج عن املسجونني، 

إنقاذ  شؤون  يف  يتداولون  وأخذوا  احلسينية،  الروضة  اىل  معه  ومن  رجع  ثم 
وحرق  السجن  عىل  باهلجوم  األنباء  فجاءهتم   االنقالبيني؛  رشور  من  مدينتهم 
ساموي أبو شبع النجفي لدائرة البلدية وجتريد أفراد اجلندرمة من بنادقهم وهنب 
دوائر احلكومة والتفات االنقالبني اىل األطامع لضعف ضامئرهم عىل دور سكان 
باملحلة  الساكنيني  الغرباء  الزوار  هبؤالء  املوبقات  أشنع  وارتكاهبم  العباسية  حملة 

املذكورة وقد ذهبوا  ضحية بأيدي االنقالبيني دون مربر. 
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وعند ذلك وجه العلامء األعالم احلارضون وسادن الروضة احلسينية واحلاج 
عبد املهدي آل حافظ والسيد حممد مهدي آل بحر العلوم ندًاء اىل ذوي الضامئر احلية 
من رؤساء العشائر الكربالئية لتشكيل عسس حلفظ األمن يف شوارع حملة العباسية، 
وإنقاذ أرواح الزوار الغرباء من سكان املحلة، وصد تيار مجاح االنقالبيني، وعىل 
شوارع  يف  يطوفون  وأخذوا  احلرس،  من  متعددة  فرق  تشكلت  النداء  ذلك  إثر 
املحلة، ولكن مع األسف إهنم عندما كانوا يرجعون اىل دورهم الواقعة يف املحالت 
البعيدة لالسرتاحة ثم العودة، كانوا جيدون بعد عودهتم ما ال يمكنهم تداركه؛ كأن 
االنقالبيني  حركة  قمع  باستطاعتهم  يكن  ومل  متساقطة،  وأبنية  ملتهبة  نيانًا  يروا 
لألسف  كربالء  رؤساء  من  قساًم  وان  سّيام  األعراض،  عىل  املعتدين  مجاح  وردع 
التي ال يمكن واحلالة هذه صدها من قبل اآلخرين  كانوا يساعدون هذه احلركة 
وصد العشائر الغازية الساّلٰبة، واصبح القويُّ ينهب الضعيف، وهكذا عبثًا حاول 
أعضاء جلنة االمن وسائر الرؤساء املؤازرين لّلجنة واملصلحني إيقاف هذه احلالة 
من  بعرشة  يستنجد  أن  الرئيس  يتمكن  مل  حيث  غيهم،  عن  اجلهلة  ورد  الوحشية 
أتباعه ليستعني هبم عىل مهمته، وذلك ألن الرعاع منهم كانوا منقادين ألطامعهم 
من السلب والنهب، وكانوا متكئني عىل مؤازرة بعض الكربالئيني الذين اشرتكوا 

مع العشائر والنجفيني يف هذه الواقعة.

وإن قلنا ذلك فال نقر ولن نعرتف جازمني بأن أولئك اإلنقالبيني الكربالئيني 
واملحالت  الدور  بنهب  الرعاع  اىل  أوعزوا  قد  النجفيني  ركاب  يف  ساروا  الذين 
العامة يف كربالء، إال أنه كان من واجب هؤالء االنقالبني القائمني هبذه احلركة بعد 
اقتصاصهم من احلكومة أن يتخذوا االحتياطات الالزمة لكي ال تقع االعتداءات 
وفرار  العثامنية   احلكومة  دحر  اىل  توصلوا  أن  بعد  الزوار  والغرباء  الضعفاء  عىل 
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املترصف والتجائه اىل دار احلاج عبد املهدي احلافظ والتجاء القومسي حممد إىل دار 
الوجيه السيد عيل آل ثابت. 

يف  سعيد  حممد  السيد  نجله  وضبطها  احلادثة،  هذه  املذكور  السيد  روٰى  وقد 
النصف  ليلة  يف  احلدود  قومسي  صربي،  حممد  دارنا  اىل  ))التجأ  فقال:  جمموعته 
من شعبان سنة ) 1333هـ(، ثم طلب منا أن ندفع عن داره غائلة النهب والعبث 
بكرامة زوجته وأطفاله الذين تركهم يف داره الواقعة يف حملة العباسية، ويف احلال 
السالملة  رئيس  احلمزة،  حممد  بن  حسني  بن  عباس  ومعهم  الرجال  ببعض  بعثت 
حلفظ داره وجلب عائلته. وبعد أن وصل هؤالء اىل دار القومسي، وجدوا داره 
املجاورة  الدور  اىل بعض  التجأت  قد  الثياب، وكانت  منهوبة وزوجته عارية من 
مع  جلبوها  ثم  ألكسائها  عليها  بعباءهتم  ورموا  ومجاعته  عباس  تقدم  ذلك  وعند 
أطفاهلا اىل دارنا؛ ومكثوا عندنا أكثر من شهر. وملا أراد القومسي السفر اىل بغداد 
زودته بمبلغ ثالثني لية عثامنية ليتزود هبا يف رحلته؛ وعندما أزف السفر قدم يل 
واألهلني  اآلخرين  املوظفني  سائر  أما  شاكرًا.  فتقبلتها  للذكرى،  وسيفه  مسدسه 
استنجدوا  فقد  العباسية  النكبة من سكان حملة  الذين أصابتهم هذه  الضعفاء من 
يف صباح اليوم التايل بمعارفهم من الكربالئيني؛ فجاؤا بام يستطيعون من األلبسة 
دور  اىل  أخذوهم  ثم  عوراهتم،  فسرتوا  دورهم  اىل  هبا  ذاهبني  والنساء  للرجال 
كانت  اذ  نقي؛  رشوٰى  الدنيا  حطام  من  يملكون  ال  حيث  كاألرسٰى،  األصدقاء 
هنب  بعد  نوافذها  زجاج  وتكرس  األبواب  وتقلع  الدور  بعض  تدخل  األعراب 
حمتوياهتا وارتكاب املحرمات مع بعض تلك النسوة، ألهنم كانوا يزعمون أن هذه 

الدور واهاليها مع املوظفني العثامنيني((.

وبصدد السلب والنهب يف هذه املحلة روٰى السيد نعيم جويش يف حمرض من علية 
القوم من أهايل النجف األرشف، وقال:  ))يف واقعة نصف شعبان سنة )1333هـ( 
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الشيخ حممد عيل كمونة وامدنا بمبلغ مخس ليات عثامنية وبندقية  دعانا املرحوم 
تركية لكل واحد منا، بقصد مؤازرة ثورة كربالء يف وجه العثامنيني وطردهم منها، 
وكان ممن اشرتك معنا: غلوم زكي هببهاين، عزيز األعسم، السيد هادي النقيب، وانا 
)سيد نعيم جوبش(، غلوم ملكي شوشرتيل، كردي العطية، حاج نجم املصلوب، 
عباس  حاج  الرماحي،  إبراهيم  حاج  حاال،  كربالء  يف  املقتول  العجمي  حممد 
الرماحي، كاظم صبي املصلوب، طالل عكايش وساموي أبو شبع، وآخرون ممن 
خانوا وفرهدوا بيوت األرشاف وبيوت اجلديدة )حملة العباسية(، وتركوا واجباهتم 
التي من أجلها جاؤا اىل كربالء. فاغتنم الفرصة اجليش العثامين للهروب بعد أن 
اختلط النابل باحلابل وقتل من اجليش مجع غفي يف حملة باب اخلان. وعندما خلت 
والسلب  النهب  األعراب  استغل  العثامنيني  عسكر  من  العباسية(  )حملة  اجلديدة 
ونسوا احلربية؛ أما أنا فلم أفرهد سوى إين دخلت يف رسداب السيد عيل السبييل، 
رئيس الدراويش  )املولوية(، ورأيت كيسًا فيه )تّكي الشام( يابسًا، فأخذته ورأيت 
أيضًا قطعة مكتوبة ) ال إله إالّ اهلل حممد رسول اهلل، أبو بكر الصديق، عمر الفاروق، 
عثامن، عيل ( فأخذهتا أيضًا، وملا رصنا يف النجف اشرتاها مني شخص من أهايل 

الساموة بقيمة البأس هبا(()1(. 

احلادثة  مذكراته  يف  املحاسن  أبو  حسن  حممد  املرحوم  الكبي  الشاعر  وذكر 
تلك  التي وقعت يف  الذين شاهدوا األحداث  الثقات من  له بعض  التالية: روى 
كانوا  األعــراب  أن  ـــ(،  )1333ه سنة  شعبان  من  النصف  ليلة  الشـريفة،  الليلة 
يدخلون دور األهلني يف حملة العباسية ويكسـرون زجاج نوافذها ويقلعون أبواهبا 
تلك  به عورهتن. وكنت  ما يسرتن  يبق هلن  مل  املحجبات بحيث  النساء  ويسلبون 
العربية  باللغتني  القوايف  الذي جييدون نظم  العثامنيني  أدباء  أتسامر مع أحد  الليلة 

1.   االسكايف، الشيخ عيل اكرب اليامين، مذكرات، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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السيد  واستضاف  بغداد،  يف  البداءة  حمكمة  يف  بارزًا  عضوًا  كان  وأظنه  والرتكية، 
عبد الوهاب آل طعمة؛ وكان الراوي يقص علينا احلوادث التي وقعت يف كربالء 
تلك الليلة، وصاحبي األديب الرتكي صامت يصغي اىل تلك الوقائع التي مثلت 
يف مدينة، سبط رسول اهلل احلسني؛ وأخيًا قال خماطبًا إياي وعيناه مغرورقتان 

بالدموع: 

َأيف مدينة ابن بنت رسول األعظم  يصنع هؤالء بنا  كام صنع أجدادهم من 
أهل الكوفة بسيدهم احلسني بن عيل؟ 

فذبت خجاًل وحياًء من قوله وأخذتني العربة.     

أما املدينة القديمة، أي املحالت التي سلمت من النهب واحلرق فقد كثر ولوج 
كانت  التي  واألســواق  الطرق  يف  يرتددون  وكانوا  فيها،  االنقالبيني  من  الغرباء 
مغلقة، كام كانت أبواب صحني احلسني والعباس مغلقة أيضًا وذلك خشية 
ممن يتصيدون يف املاء العكر ويلتمسون وسيلة تساعدهم عىل جعل كربالء العتيقة 

كأختها اجلديدة يف النهب والتدمي. 

ومما جتدر اإلشارة إليه وقوف البطل )عبد عيل احلاج شمخي()1( ملتزم حراسة 
أسواق كربالء آنذاك، فقد قام مع أتباعه يف تلك الليلة والليايل التي تلتها ومتكن 
بحراسة األسواق من دحر عبث العابثني فيها؛ وسهر لياًل ودأب هنارًا ينهر ويزجر 
حتوي  كانت  التي  كربالء،  مدينة  يف  العامة  املحالت  لصيانة  هبم  واملشتبه  الغرباء 

1.  إحدى األرس العربية القاطنة يف كربالء، وهي من آل كيشة وعياش، التي ترجع اىل قبيلة بني حجيم صاهروا 
عشية النصاروة، رأيت منهم احلاج عبد عيل بن احلاج عباس شمخي، ومنهم دشاش وخرض أوالد علوان 
احلاج شمخي، ومنهم املرحوم ضيف اهلل وعبد عون، أنجال احلاج شمخي؛ ومنهم الشاعر الشعبي نجم 

بن عبود احلاج شمخي؛ ومنهم جاد اهلل ومهدي، أوالد احلاج داود احلاج شمخي. 
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والتقدير.  اإلعجاب  اىل  دعا  مما  واخالص  جدارة  بكل  وحفظها  طائلة،  ثروات 
مع  اشرتكوا  وان  هلم  سبق  الذين  الكربالئيون  الرؤساء  أولئك  ندم  ذلك  وعند 
أعراب بني حسن والنجفيني، وتساهلهم مع العشائر جعل األخية تعبث بالبلدة. 

وبصدد هذه الوقائع َكتَب )السي أ. ي. ويلسن(، احلاكم الربيطاين يف العراق 
1915م(   ( سنة  حزيران  يف  نشبت  التي  كربالء  ثورة  ))إن  قال:  االحتالل،  إبان 
عىل  حسن  بني  هبجوم  بدأت  )1333هـــ(  سنة  شعبان  من  عرش  اخلامس  املوافق 
اجلامهي  قامت  أن  ذلك  إياه، واعقب  وانتهاهبم  الرساي  مدينة كربالء وإحراقهم 

فتسلطت عىل املدينة وأسقطت احلكم العثامين فيها(()1(.

القريب(،  العراق  تاريخ  من  كتاهبا )فصول  فتشي يف  بيل(  اخلاتونة )مس  أما 
ص25، يف معرض حديثها عن االضطرابات احلادثة يف الفرات األوسط يف أوائل 
فيها  النجفيني عىل حمالت احلكومة  النجف واستيالء  احلرب، وبعد رشح حادثة 
واخذ زمام احلكم منهم)2(، فتقول: ))وبعد شهر واحد من حادثة النجف، أي يف 
أن منشأها  القبلية يف كربالء، ويبدو  والنزعات  الفتن  بدأت   ) حزيران )1915م 
كان هجومًا شنته عىل البلدة قبيلة بني حسن املجاورة التي كان بينها وبني سكان 
سياسة  عىل  جريًا  لتسكينه  شيئًا  العثامنية  احلكومة  تعمل  ومل  دائم،  عداء  كربالء 
-فرق تسد–، التي كانت تلتجئ إليها. ويف هذه املناسبة مل جتن احلكومة شيئًا من 

1.   ترمجة عن الكتاب العريب يف جريدة الطريق البغدادية لسنة )1927م(.

2.  ذكر أمني العمري يف كتاب )حرب العراق ج1(، قال: إن من أهم أسباب ثورة النجفيني ضد احلكومة 
العثامنية بسبب أن قائممقامهم، حقي هبيج، يستصحب كلبه معه دائاًم ويداعبه يف الدوائر الرسمية، األمر 
فثاروا ضدها وطردوا موظفيها من  العثامنية،  ثائرهتم ضد احلكومة  تثور  العلامء واملجتهدين  الذي جعل 
النجف واعلنوا الثورة ضد احلكومة العثامنية يف الوقت الذي كان اجليش جيابه النكبة يف اجلهات األخرى 

عىل أيدي اجليش الربيطاين.
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املشاحنات التي ربام تكون قد استثارهتا هي نفسها، ألن بني حسن أحرقوا الرساي 
وهنبوه، ثم هبت الغوغاء وطردت احلكومة وتوىل شيوخ البلدة برئاسة آل كمونة 

ترصيف شؤونه((. 

نعم، زعمت )املس( أن هجوم بني حسن عىل كربالء عن عداء سابق جاء برغم 
الكربالئيني؛ إالّ أن احلقيقة كام نوهنا عنها سابقًا هي أنه حدث اتفاق سابق للواقعة 
بني الفرق الثالث بعض زعامء كربالء والنجف وبني حسن، ولكنها تعود فتؤيد ما 
ذهبنا إليه يف كتاهبا )فصول من تاريخ العراق القريب(، ص 96، فتقول: ))وبعد 
ذلك بمدة وجيزة، أي يف أيلول )1915م(، تم االتصال بشأن كربالء، وبعد شهر 
أوجد الشيخ حممد عيل، رئيس ارسة كمونة، عالقات بالسي بريس كوكس، وكان 
يف الكوت حينذاك؛ وبعد تبادل الرسائل التمهيدية اقرتح علينا بأن نتعهد بتنصيبه 
تلك  وكنا يف  النجف.  اىل  متتد من سامراء  مقدسة  مستقاًل يف والية  وراثيًا  حاكاًم 
بأننا  حمتماًل  يبدو  وكان  باك؛  سلامن  معركة  سبق  الذي  بالزحف  منشغلني  اآلونة 
رسعان ما سوف نتصل اتصاال وثيقًا بكربالء؛ فأرسل السي بريس اىل حممد عيل 
ردًا وديًا ال للون له مع هدية مالية صغية، أثارت امتنانه الفياض، وترك األمر مؤقتًا 
عىل هذه احلال، ألن انسحابنا من سلامن باك بدل املوقف السيايس بأمجعه، عىل أننا 
بقينا عىل اتصال بمحمد عيل وواصلنا إرسال املال له من وقت آلخر ليساعده عىل 
العسكرية  السلطات  اختذت  ثم  بموقفه من كربالء.  والتمسك  بأتباعه  االحتفاظ 
الضيق  لرفع  الفرات  يف  الغذائية  املواد  بمرور  السامح  يف  حرة  سياسة  السياسية 
املال، وكان كل وكيل  والضنك، وبذلنا ما بوسعنا إلرسال حواالت صغية من 
يعتمد عليه ويمكن إرساله اىل النارصية يدفع له يشء من أموال أوده الوقفية(( )1(.

1.  املس بيل، فصول يف تاريخ العراق القريب )يبحث عن تاريخ العراق بني سنتي 1914و1920(. نقله اىل 
العربية وكتب حواشيه جعفر اخلياط، مطبعة دار الكتب، بيوت ـ لبنان، 1971، ص96.
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خليل  ــاج  احل املــرحــوم  تعقيب  اىل  خاصة  بصفة  نشي  أن  جيــب  هــذا  بعد 
اإلسرتابادي يف مذكراته عىل واقعة النصف من شعبان سنة )1333هـ (، وأسباهبا 
ونكسة العثامنيني وفرار املجندين الكربالئيني من سلك اجلندية، واستغالهلم من 
قبل آل كمونة، سياّم وأنه أحد الرواد الذين كان هلم أكثر من عالقة من هذا الواقعة، 
قال: رجعت اىل العراق سنة )1329هـ( بعد غياب طويل عنه يف إيران؛ وملا كنت 
مطاردًا من قبل اجلندرمة مل أستطيع املكوث يف الكاظمية قصدت كربالء للسكن 
فيها، وبعد أربعة اشهر من مكوثي يف كربالء تزوجت بكريمة السيد عيل القطب، 
كربالء  بني  أتــردد  كنت  األقمشة؛  لبيع  متجرًا  وفتحت  جريبي،  هبزار  املشهور 
العاملية  احلرب  إعالن  وعند  )1332هـ(،  سنة  ويف  جتارية،  ألغراض  والكاظمية 
بطابور قمنداين  دار أخي صادق اإلسرتابادي،  الكاظمية، يف  اجتمعت يف  األوىل 
احلاج كامل أفندي، فتوثقت بيننا الصالت وأوارص الصداقة، ويف لقاء آخر أخذ 
سؤاله  سبب  عن  سألته  وملا  كربالء؛  يف  والسياسية  االجتامعية  احلالة  عن  يسألني 
أجاب قائاًل: إن الوايل يطلب بإحلاح ذهايب اىل كربالء ألن احلالة مضطربة واحلكومة 

املحلية فيها فقدت هيمنتها وسيطرهتا عىل البلدة، وكثرت فيها االغتشاشات.  

معاملة  يف  وتسـرف  البلد  شيوخ  تساير  كيف  تعرف  ال  احلكومة  إن  فأجبته: 
األهايل والكسبة الفقراء بقسوة وتفرض عليهم رضائب باهضه جتبى منهم قرسًا. 

فسألني: ما رأيك يف إصالح الوضع وإعادة هيبة السلطة يف كربالء إذا قبلت 
مني  وطلب  ــدرك؟  وال للجندرمة  كرئيس  كربالء  يف  والعمل  املسؤولية  حتمل 
عنها،  فاستفرس  بــرشوط،  ولكن  باملوافق  ردي  فكان  املهمة؛  هذه  يف  مساعدته 
يستقبل  أن  عىل  داري،  يف  معي  والسكن  كربالء  اىل  جميئه  وهي:  إليه  فأوضحتها 
الزيارة يف  إليهم  يعيد  ثم  أيام،  ثالثة  ملدة  داري  البلد وساداهتا يف  شيوخ ورؤساء 
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الشيخ عبد  بيوهتم، والشـرط اآلخر هو إعادة مشيخة عشائر املسعود اىل رئيسها 
املسيب،   – كربالء  طريق  سالمة  وتأمني  األمن  بحفظ  يتعهد  أن  بشـرط  املحسن 

حتمله املسؤولية بصيانة هذا الطريق. 

أهايل  من  اجلندية  من  اهلاربني  األفرارية  إعفاء  فهو  واملهم  الثالث  الرشط  أما 
كربالء وانتشاهلم من البؤس والشقاء الذي يعانون منهام، واستخدامهم كاحتياطي 

للجندرمة وإضافتهم اىل قوة الدرك بدالً من جتنيدهم ثانية وإرساهلم اىل احلربية. 

أما الرشط الرابع فهو حتسني معاملته مع األربعامئة سجني املوقوفني يف سجن 
ألهاليهم  ويسمح  األوســط(،  )الفرات  الرشجية  شيوخ  من  واكثرهم  كربالء، 
الرشوط  هبذه  وعملت  أصغيت  فان  األقل،  عىل  الشهر  يف  واحدة  مرة  بزيارهتم 
من  الكثي  كاهلها  عن  وترفع  والدوام  البقاء  حلكومتك  وتضمن  نفسك  فسرتيح 

األعباء، سّيام وإهنا يف حالة حرب مع الربيطانيني وحمتاجة اىل مؤازرة األمة. 

والرشط اخلامس هو ختفيفه للضـرائب عن كاهل األمة وقطع دابر اخلاوات من 
املوظفني املرتشني أمثال رئيس حمكمة اجلزاء واحلاج سليم وغيهم من املوظفني 

الفاسدين وتسفيهم من كربالء لياًل. 

هذة أهم نصائحي إليك فإن عملت هبا ربحت يف مهمتك، ولقيت كل عون 
يل  قال  معه  حديثي  ختمت  وملا  الكربالئيني.  والرؤساء  الشيوخ  سائر  ومن  مني 
هبذا  واسعة  بصالحيات  تزويدي  منه  وأطلب  الوايل  عىل  األمر  سأعرض  احلاج: 
اخلصوص، أما إذا رفض منحها يف فسأرفض أنا بدوري القدوم اىل كربالء، وملا زود 
بصالحيات واسعة رافقني اىل كربالء، فوصلناها يف شهر ربيع سنة )1333هـ(، 
إليواء  خيامًا  ونصب  عليها  املتفق  الرشوط  مجيع  ونفذ  له  مقرًا  داري  من  واختذ 
املدينة،  خارج  البساتني  يف  هائمني  كانوا  الذين  األفرارية  املجندين  من  السبعامئة 
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وفعاًل حتسنت األحوال يف كربالء واستقر األمن وسادت الطمأنينة وعّم الرخاء 
ونشطت حركة البيع والشـراء مدة شهرين أو ثالثة من تاريخ تسلُّم طابور قمنداين 
والسادة  الرؤساء  من  جلنة  وتساعده  كربالء،  يف  أعامله  مهام  أفندي  كامل  احلاج 

وأرشاف البلد. 

ويف أواخر أيام العثامنيني مالت ساستهم اىل اتباع سياسة ترتيك العرب، وبلغ 
يكيل  أن  العثامنيني  املأمورين  أحد  أراد  إذا  أنه  ويذكر  العرب،  حتقي  اىل  احلد  هبم 

الشتائم والسباب لزميل له قال له: )أنت عريب(. 

اىل  املسكني  هذا  بدورهم  حييلون  الذين  العسكريني  الضباط  اىل  األمر  فيفع 
بني  الداخلية  احلرب  بدأت  وهكذا  عريب.  بأنه  اهتامه  ملجرد  جزاءه  لينال  املحاكم 

العثامنيني والعرب الذين مل يؤازروهم يف حرهبم مع الربيطانيني)1(.

ذلك  الشديد،وظهر  األسف  السياسة،مع  هذه  متبعي  من  كامل  احلاج  وكان 
بتعسفه يف معاملة أهايل السجناء الذين يطلبون مقابلة سجنائهم، وعامل األفرارية 
املدينة لقضاء حاجاهتم، وصادف أن  النزول اىل  بكل قساوة، ومنع املجندين من 
السيد حممد سعيد آل طعمة، رئيس اخلدمة وممثل كربالء يف جملس  الوجيه  جاءه 
املبعوثان يف اإلدارة املحلية العامة يف بغداد، ورجاه أن يسمح بإعطاء أخيه السيد 
احلاج  لكن  خالهلا.  ليتزوج  أيام  سبعة  ملدة  إجازة  طعمة  آل  امحد  السيد  مرتضـٰى 
كامل رفض ذلك؛ وعبثًا حاولت إقناع احلاج كامل بتقليل فرتة اإلجازة اىل ثالثة 
أيام. وأخيًا قال: إذا مل يكن يف األمر بدٌّ فليذهب ويتزوج الليلة عىل أن يعود غدًا 
صباحًا اىل الثكنة، هذا التعسف من احلاج كامل أفندي أجرب السيد مرتضـٰى املذكور 
عىل ترك الثكنة والدخول اىل املدينة بدون إجازة وعدم عودته اىل الثكنة، وهذا ما 

1.  آل طعمة، السيد امحد صالح، جمموعة منها، تلخيص اخلرب عن القرن الرابع عرش وما جرى عىل البرش.
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والدخول  عملهم  لرتك  الثكنات  يف  يعيشون  كانوا  الذين  املجندين  معظم  شجع 
اىل املدينة. وعىل إثر هذه األعامل حصلت مشادة عنيفة بيننا، حتى أنه طلب تغيي 
ما حيتاجه.  بكل  دارًا أخرى وزودته  له  استأجرت  أن  بعد  داري  حمله وخرج من 
لكن أوضاع البلدة تدهورت وزادت املشاغبات، فآلت كربالء اىل عهدها السابق، 
إالّ  البلد  شيوخ  من  كان  فام  بينهم،  فيام  أحالفًا  ويعقدون  يتكتلون  األهايل  واخذ 
اىل  الرجوع  دون  يراجعوهنم  الذين  األهايل  منازعات  حلل  العمل  عىل  املواصلة 

احلكومة املحلية. 

وأخيًا صادف أن أبرق شيوخ الشـرجية املسجونون يف كربالء اىل وايل بغداد 
وجود  ولعدم  العثامنيني،  ملساعدة  احلربية  اىل  ويرسلهم  جيندهم  أن  منه  يطلبون 
جيش احتياطي كايف يصوهنم من االعتداءات اخلارجية داخل سجنهم، ولكن عند 
القوٰى االحتياطية املوجودة يف كربالء للحفاظ عىل السجناء  الوايل عن  استفسار 
أجاب احلاج كامل واملترصف أن باستطاعتهم الدفاع عن مدينة كربالء واحلفاظ 
عىل أمنها، وذلك نظرًا لوجود قوة مؤلفة من 400 نفر بياده )أي مشاة(، و 200 
نفر عسكر سواري )أي خيالة(، وكان هذا اخلرب العاري عن الصحة قد انتشـر يف 
البلدة، ويف مساء ليلة النصف من شبعان سنة) 1333هـ( خرجت حسب األصول 
من داري للذهاب اىل فتح حانويت، وأخذت طريق امليدان، فالحظت شيوخ البلدة 
ورؤساءها والكليدارين جمتمعني يف البلدية، وطلبوا حضوري، فاعتذرت منهم، 
وعندما وصلت اىل محام البغدادي الكائن يف ) ساحة اإلمام عيل احلالية( رأيت 
من  وقساًم  الشـرجية  وأعراب  )النجفيني(  املشاهدة  من  وأكثريتهم  كبية  مجاعة 
الكربالئيني من أتباع الشيخ فخري، وكلهم خيفون حتت عبيهم تفك ووراور )بنادق 
 ،قبلة احلسني باب  بلغت فسحة سوق  ومسدسات(. فرتكتهم ورست حتى 
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وهناك رأيت أعراب الشـرجية وقساًم من آل زنگي الكربالئيني هيوسون ويدبكون 
ويرددون ردات كلها سب وشتم عىل احلكومة والطابور القومنداين احلاج كامل. 

البلد ورضب ومضـروب(،  فتنة يف  الوالية خمربطة وراح تصي  فعلمت  )أن 
البلدية وأخربت احلاج كامل بأن الوضع يف كربالء قد يتفجر يف أية  فرجعت اىل 
حلظة، وطلبت منه االجتامع به بداري بعد الغروب، ولكنه نظر إيّل شزرًا وخاطبني 
ورضبته،  ألوقفته  اإلسرتابادي  خليل  غي  هو  اآلن  معي  املتكلم  كان  لو  قائاًل: 
فرتكته متأثرًا وذهبت اىل البيت وقمت بتوزيع السالح عىل األشخاص املالزمني 
أصوات  سمعت  الغروب  وعند  يقظني،  حذرين  وأصبحنا  واملتجر،  البيت  يف  يل 
أحد  فبعثت  املدينة،  يف  رنني  هلا  الشعبية  والدبكات  واهلوسات  النارية  الطلقات 
املرافقني الستطالع اخلرب، فعرفت منه أن املهّوسني قد انقسموا، فمنهم من هجم 
عىل خمفر املخيم واحلسينية والسـراي والسجن الذي كان بجنب دائرة الربيد، وبعد 
أقل من ساعة أخذت خربًا بأن اجلندرمة قد فروا واختفوا وقسم منهم سّلم سالحه، 
ويف هذا الوقت جاءين أحد مالزمي احلاج كامل طابور قومنداين وأخربين أنه كان 
بمعية احلاج كامل عىل أبواب السجن ساعة هجوم االنقالبيني عىل السجن، فقتل 
أحد مأموري احلاج كامل أحد الثوار الذين اقتحموا أبواب السجن، ويف احلال قتل 
هذا الشـرطي وهجم آخرون عىل احلاج وكبلوه باحلبال وسلبوا منه سيفه وتفگته 
ومسدسه، ومل يكتفوا بذلك بل سلبوا ثيابه وأرادوا قتله غي أن رئيسهم منعهم من 
اتركوه(، وبعد أن لكمه عىل وجهه فك  إذ قال ألتباعه: )هذا خوش آدمي  ذلك 
قيوده فهرب وهربنا معه مجيعنا، ثم كسـروا باب السجن واطلقوا رساح املساجني 
وملا سألته عن مصي املترصف، أخربين قائاًل إن املترصف واملوظفني التجأوا اىل دار 
عبد املهدي احلافظ، وبينام كان حيدثني وهو خائف يرتعد من شدة اخلوف جاءين 

أحد خدم احلاج عبد املهدي احلافظ وطلب حضوري اىل داره. 
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اثنان من أعواين املسلحني بعد أن محلت  البيتية ورافقني  وخرجت بمالبسـي 
رأيت  داره  ويف  الليل،  من  العربية  الرابعة  الساعة  وكانت  واملسدس،  السيف 
املترصف مع عرشين موظفًا والديوان غاص بشيوخ كربالء من حلفاء احلاج عبد 
ثوبه  إالّ  يسرته  وال  معهم  جالس  كامل  احلاج  قومنداين  طابور  ورأيت  املهدي، 
واللباس، وكانت آثار اللكامت بادية عىل وجهه، فرجعت فورًا اىل البيت وأخذت 

معي جبة وعباءة وطربوش اىل احلاج كامل. 

هنبوا  االنقالبيني  أن  عرفت  املجلس  يف  يدور  كان  الذي  احلديث  سي  ومن 
1000 دار يف حملة العباسية، وبينها 20دارًا من دور املوظفني، حتى أن االنقالبيني 
النساء كن من دون حجاب يسرتن  أن  الدور كلهم عراة، حتى  أهايل هذه  تركوا 
الباكر قمنا بمعاونة العلامء والسادة  به عوراهتن جياعًا يف الطرقات. ويف الصباح 
والشيوخ الكربالئيني الغيارٰى منهم عىل إرسال هؤالء املساكني املنكوبني اىل دور 
العباسية،  حملة  يف  الساكنني  اإليرانيني  الزوار  من  كان  ومعظمهم  العتيقة،  املدينة 
كامل  واحلاج  املترصف  تسفي  وبعد  السكان،  من  خالية  املحلة  هذا  وأصبحت 
األكرب  القسم  واضطرب  حكومة  بال  كربالء  أهايل  بات  كربالء  من  واملوظفني 
والسادة،  والوجوه  الشيوخ  اجتمع  وعندها  والفقراء؛  الكسبة  والسّيام  منهم، 
وتذاكروا فيمن يولون حاكاًم عىل كربالء؛ فانتخبوا باإلمجاع السيد عبد احلسني عيل 
الكليدار آل طعمة، رئيسًا للمدينة وتعهد الشيوخ ورؤساء البلد أن يكونوا جنوده 
وحتت إمرته، حيث إن مدينة مثل كربالء تكثر فيها عشائر عربية ال يتفقون إن صار 
أحد من هؤالء الشيوخ باإلمجاع انتخاب السيد الكليدار رئيسًا، متعهدين بوضع 
أنفسهم وأفراد عشائرهم جنودًا حتت إمرة السيد عبد احلسني الذي مل ينحز هلذا أو 
املنصب، ومل يكن  يؤهله هلذا  ذاك؛ ولكون مركزه االجتامعي والسيايس والديني 
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له منافس، واألمور سارت بعد ذلك عىل أحسن ما يرام ومل حيدث أي اعتداء عىل 
أهايل مدينة كربالء، ال من اخلارج وال من الداخل.   ويروي املرحوم السيد عبد 

الرزاق الوهاب يف جمموعته قائاًل:  

طلب العلامء األعالم من اجلامهي الكربالئية انتخاب السيد عبد احلسني السادن 
رئيسًا، والشيخ حممد عيل كمونة نائبًا للرئيس ليقوم بإدارة الشؤون الداخلية جلباية 
أعضاء  وانتخب  ذلك؛  ونحو  موظفني  من  يلزم  وما  احلراس  وتعيني  الضـرائب 

جملس األمن الذي كان متشكاًل يف كربالء سابقًا ليكون بمثابة هيئة استشارية. 

كربالء،  مدينة  يف  واحلراسة  االنضباط  آمرية  إسناد  الرئيس  قرر  ذلك  وعند 
للشيخ طليفح احلسون احلسن عىل أن يقدم كل رئيس عشية نحو عرش اىل عرشين 
العابثون  يعبث  ال  كي  املذكور،  االنضباط  آمر  إمرة  حتت  املدينة  حلراسة  رجاًل 
ويسـرف املفسدون يف املدينة، ريثام يستطاع تعيني هيئة انضباطية خاصة باحلراسة، 
قضائيًا  جملسًا  العلوم  بحر  آل  كوجك  ميزا  مهدي  حممد  السيد  دار  من  واختذوا 
التالية  للسادة  ضامًا  املجلس  وكان  األهايل؛  بني  حتدث  قد  التي  املنازعات  لفض 

أسامؤهم: 

السيد حبيب آل بحر العلوم والسيد مهدي القزويني احلائري والسيد حممد عيل 
الطباطبائي والسيد حممد عيل هبة الدين مقررًا هلذا املجلس.   
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احلكم االئتاليف يف كربالء 

-  البلدي  - 

الثالثون  املوافق  ـــ(  )1333ه سنة  شعبان  من  عرش  السادس  يوم  مساء  يف 
رشاعية،  سفن  يف  مجيعهم  العثامنيون  املوظفون  سّفر  )1915م(  سنة  حزيران  من 
يقتل  ومل  املسعود،  عشية  رؤساء  حيرسهم  املسيب،  قصبة  نحو  كربالء  فغادروا 
يف هذه احلادثة إالّ نفر واحد من اجلندرمة كان مرافقًا للحاج كامل أفندي عندما 
قتل مرافقه يف شارع  أن  بعد  الذي نجا  املذكور  القائد  أراد بعضهم االعتداء عىل 
النجارين، املحاذي للميدان، وبعد سفر املوظفني قرر الرئيس السيد عبد احلسني 

الكليدار بأن ينادي املنادي يف البلد النداء التايل: 

 بأمر األرشاف والرؤساء بفتح أصحاب احلوانيت حوانيتهم، وليخرج األجنبي 
يقتل، ومن قتل فدمه هدر)1(، وعند خلو كربالء من احلكومة  أن  املدينة قبل  من 
بقيت تدار من قبل أهاليها بالشكل الذي مر آنفًا؛ ولكنها بقيت يف اضطراب مستمر 
واألنامل  اخليط،  رأس  كان  من  بيد  يعرفون  ال  قلق  يف  فيها  والناس  عام،  وهلع 
الشائعات  يطلقون  الذين  أولئك  ورده،  اخليط  هذا  بجذب  اخلفاء  يف  تلعب  التي 
الكاذبة وينظمون حلقات الدبكة واهلوسات التي هتيئ هلم الفرصة حللم يراودهم 
منذ أمد بعيد يف الرئاسة وحب الزعامة، ولو ضحوا بقسم من كرامتهم يف سبيلها 
واألطفال  الطرقات  يف  يعددن  اللوايت  النساء  ينظمون  طورًا  فكانوا  لألجنبي، 

1.  احلائري، الشيخ عباس، الرسالة الرجبية، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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وراءهن يصـرخون بقائل يعلن بقدوم عشية العنزة أو اجلنابيني املوالني للعثامنيني 
ويدمرون كربالء. 

احلوانيت واالعتكاف يف  بغلق  اإليرانيني  الكسبة  كانوا حيرضون  آخر  وطورًا 
الدور، ويرّوجون الشائعات هبجوم العسكر العثامين مع عشية الدليم وبني حسن 
عيل كربالء، وهنبها. ويدعون الرؤساء جلميع أصحاهبم وأقارهبم ليذهبوا بطريقة 
صد  بحجة  للتحصن،  املدينة  من  جهة  نحو  مربر  سبب  بدون  واهلوسة  الدبكة 
وكذلك  االدعاء،  هذا  فشل  يظهر  وهناك  األعداء؛  دامههم  لو  فيام  عنها  املهامجني 
تلك الشائعات املمقوتة املشّوشة لألذهان، ويف اليلة األوىٰل من شهر رمضان سنة 
)1333هـ(، وعندما كان الناس منهمكني يف رؤية اهلالل إذا بجامعة خترج من حملة 
حمسن  بن  آغا  ميزا  يدعى  شخص  يقودهم  اإليرانيني  الكسبة  من  وكلهم  املخيم 
خان السلاميس، ومهدي الشابندر، خادم آل كمونة اليزدي، وهم مهّوسني قائلني: 

)شيخ فخري ال ختاف... كربالء كلها تفنگه... خيمگا كلها فشنگه(

الشيخ  نائبه  العشاء من تلك األمسية استدعٰى رئيس جلنة األمن  وبعد صالة 
التي  األسباب  مستوضحًا  األمن  عىل  اإلرشاف  جلنة  بحضور  كمونة  عيل  حممد 

دعت اىل هذه اهلوسات، وخاطبه بقوله: 

 إن هذه األعامل ماهي إالّ مهزلة ال طائل حتتها وال تنتج إالّ فوىٰض، وبام إنك 
املسؤول عن إدارة الشؤون الداخلية يف البلد وتعيني احلراس حلفظ األمن والنظام، 
رؤساء  سائر  عند  املتدفق  اهلياج  إليقاف  الرعاع  تيار  صد  اىل  يدعوك  فالواجب 
كربالء اآلخرين نتيجة هذه األعامل الصبيانية، وانت أعرف من غيك بأن مثل هذه 
األعامل قد تؤدي اىل فقدان اهليمنة، وال نستطيع بعد هذا أنا وال أنت من تقريب 
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وجهات نظر العشائر املتناحرة يف كربالء، وإالّ فستكون العاقبة وخيمة، وملا مل جيد 
الرئيس بدًا من االستجابة ترك كربالء بعد عدة أيام قاصدًا ضيعته، يف اليوسفية، إذ 
أيقن أن االتفاق بني األطراف املتناحرة يف كربالء أشبه بحديث خرافة، ووجدت 
وإيقاف  الرعاع  تيار  صد  باستطاعته  يكن  مل  طاملا  مهزلة  احلالة  تلك  عىل  الرئاسة 
اهلياج ألن القيام بمثل هذه األعامل املقلقة والزعامات الفارغة ومصافحة األجنبي 
الزعامات  ان مثل هذه  أمر غي مشـروع ال عرفًا وال رشعًا. كام  الستار  من وراء 
حتتاج اىل موارد فوق العادة لتوزيع البنادق والعتاد وإطعام الطعام عن طريق غي 
الكتلتني  بني  التوازن  قبوله وحتقيقه يف سبيل حفظ  السادن  مشـروع يصعب عىل 
أمر  تاركًا  االبتعاد  فآثر  داخل كربالء.  والرئاسة  الزعامة  املتنازعتني عىل  القويتني 
له  ليخلو  الرئيس  نائب  يبتغيه  كان  ما  وهذا  احلائط؛  عرض  إياها  ضاربًا  الرئاسة 
يف  واعتمدوا  كربالء،  يف  احلكم  عىل  االستيالء  من  اإلنقالبيون  متكن  لذا  اجلو، 
الصـرف عىل ثالثة موارد هي: جباية األموال بطريق القوة، وأخذ اإلعانات التي 
كانت تصلهم عن طريق فيوضات أودة، كام أشارت إليها مس بيل يف مذكراهتا، 

وأخذ اإلتاوات – اخلاوات – من األهايل قرسًا. 

من  العارش  اليوم  يف  أي  أيام،  سبعة  الرئاسة  أمر  السادن  ترك  عىل  يمِض  ومل 
الضعيفة  احلــرف  وأصحاب  التجار  استغاث  حتى  )1333هــــ(،  سنة  رمضان 
احلالة  هذه  إلصالح  توسطهم  طالبني  إليهم  متوسلني  بالعلامء  املساكني  والفقراء 
املظلمة املطبقة يف كربالء، فتصدى كل من العالمة السيد حممد صادق الطباطبائي 
مدينة  من  لإلبراق  املازندراين  حسني  والشيخ  الطباطبائي  احلسني  عبد  والسيد 
الكربالئيني وارسال  العفو عن  الدين بك، راجني  نور  العثامين  القائد  اىل  املسيب 
ثلة من أفراد اجليش إليها لتطمني الضعفاء واملساكني املجاورين يف املدينة، وذلك 
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عندما فشل احلكم االئتاليف يف كربالء، وهكذا عاد العثامنيون اىل كربالء ثانية )1(. 

التي وقعت يف كربالء صدًى عظيٌم يف بغداد، وأثرعميٌق  كان هلذه األحداث 
يف نفوس أرباب السلطة العثامنية، ووقٌع شديٌد أقلق بال الرأي العثامين الذي أخذ 
يتوعد ويتهدد للكربالئيني وعىل رأسهم السيد عبد احلسني السادن رئيس السلطة 
األوساط  يف  راجت  التي  الذميمة  املذهبية  الشائعات  بسبب  كربالء  يف  املحلية 
العثامنية؛ ومفادها حسب ما أورده احلاج خليل يف مذكراته ما نصه، قال: وملا كنت 
منشغاًل يف أموري التجارية، تركت ألشغال شخصية كربالء اىل بغداد ووصلتها 
كثية  شائعات  بغداد  يف  وسمعت  ـــ(،  )1333ه سنة  رمضان  شهر  حلول  قبل 
تتناقلها ألسنة العوام، واحلكومة تزعم أن أهايل كربالء )الشيعة( هنبوا بيوت السنة، 
وألصقوا بحركة األنقالبيني الكربالئيني التهم املذهبية الذميمة؛ واحلقيقة خالف 
ذلك؛ فمجموعة بيوت السنة التي هنبت ورشد أهلها مل تتجاوز العرشين بيتًا، بينام 
جمموع البيوت التي هنبت وهّدمت ورشد أهلها يتجاوز األلف بيت، وأكثرها تعود 
الوايل يف طلب  الكاظمية بعث  املقيمني يف كربالء، وخالل مكوثي يف  لإليرانيني 
منه  مستفرسًا  الكليدار،  صهر  االسرتابادي،  اهلادي  عبد  احلاج  بن  حممود  احلاج 
قائاًل: )بلغني أن السيد عبد احلسني الكليدار كان عىل رأس العصاة الشقاة الذين 
عليها.  حاكاًم  نفسه  ونصب  كربالء،  من  موظفيها  وطردوا  احلكومة  رساي  هنبوا 

أصحيح هذا؟ (

الثاين يف طلب  اليوم  الوايل بعث يف  أن احلاج حممود نفى هذا األمر، لكن  إالّ 
احلاج حممود وأخربه بأن الذي نفاه باألمس كان صحيحًا وعليه قرر، أي الوايل، 
الكربالئيني  لتأديب  جيش  وإرسال  منصبه  من  وإقصاءه  الكليدار  السيد  تأديب 

1.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق وهاب )جمموعة، خمطوط(.
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الشائعات،  هذه  لصحة  نفيه  عىل  أرص  حممود  احلاج  ولكن  منهم،  واالقتصاص 
أواجهه  لكي  الكليدار  للسيد  فاكتب  تقول  كام  األمر  كان  إن  الــوايل:  له  فقال 
وأفهم منه األسباب احلقيقية النقالب النصف من شعبان يف كربالء، وفعاًل بعث 
ذلك يف  يوم  يقيم  كان  الذي  الكليدار  السيد  اىل  أو ثالث  برسالتني  احلاج حممود 
الوايل،  ملواجهة  الكليدار  السيد  حضـر  وعندما  كربالء،  خارج  اليوسفية  ضيعته 
بني له أسباب االنقالب الذي حدث يف كربالء، يف النصف من شعبان، وملا أراد 
االنرصاف منع من العودة اىل كربالء، إذ هتجم عليه الوايل بقوله: عندما يستوىل عىل 
كربالء اجليش العثامين سأفتش دارك ألعرف صدق نيتك، وعند ذاك طلب مني 
)أي من احلاج خليل( السيد عبد احلسني الكليدار املجيء اىل كربالء جللب بعض 
املالبس وصندوق كان قد أخفى فيه أربع بنادق من نوع موزر واخلراطيش، حيث 
أخربين بأن الوايل سيعرض داره للتفتيش؛ لذا أتيت اىل كربالء وقصدت دار السيد 
الكليدار كي أنفذ رغبته؛ وملا حصلت عىل اخلراطيش والبنادق أخفيتها يف عباءة 
السيد ووضعت مجيع هذه األشياء داخل صندوق ووضعت الصندوق أمامي يف 

الكاري )العربة(. 

وعندما وصلت اىل سدة املسعود القريبة من بغداد تركت العربة لقضاء حاجة 
فسارت العربة وتركتني يف سدة املسعود؛ فأخذت أهرول خلفها حتى نقطة الكمرك، 
فكان الصندوق قد أضحى بني أيادي رجال اجلندرمة، وملا حاولت اسرتجاعه كان 
مأمور الكمرك وآمر املستحفظ )مأمور رشطة الكامرك( قد أمر بوضع الصندوق 
يف خمزن الكامرك لتفتيشه وفقًا ملا تقتضيه األوامر يومذاك، فتشوشت كثيًا بسبب 
وجود األسلحة يف الصندوق سّيام وإن اسم السيد عبد احلسني الكليدار كان قد 
كتب عليه، وذلك جيلب له املشاكل فيام لو فتش، ثم يرفع تقرير عنه اىل الوايل، ألن 
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ذلك سيثبت إدانة السيد الكليدار، وبعد جهد جهيد متكنت من رسقة الصندوق 
املذكور، وتسنى يل رفع التهم امللصقة من قبل وايل بغداد بالسيد الكليدار بعد أن 
إليه األمانة، ثم عدت اىل كربالء إلدارة متجري، وكان رؤساء العشائر  أوصلت 
ليمر  حضائرهم  اىل  املجندين  األفرارية  أصحاهبم  برجوع  مهّوسني  مستبشـرين 
حون يف كربالء، لكن العلامء والسادة والكسبة كانوا متأملني لعدم وجود حكومة 
يف كربالء تراعي مصاحلهم ملا كانوا يعانونه من مهاترات شيخ آل كمونة، طالب 

الزعامة والرئاسة. 

فخرج من كربالء احلاج عبد املهدي احلافظ ومرزا كوجك السيد حممد مهدي 
بغداد ومعهم مجاعة  اىل  الوهاب، وذهبوا  السيد عيل  العلوم والسيد يوسف  بحر 
من السادة اىل الوايل وطلبوا منه أن يعفو عن أعامل االنقالبيني الذين قاموا بواقعة 
النصف من شعبان بكربالء وطردوا احلكومة العثامنية منها، وتعيني مترصف آخر 

لكربالء. 

ومن حسن احلظ أن الوايل كان منهمكًا بشؤون احلربية وهتيئة اجليوش إلرساهلا 
مترصفًا  هلم  وعني  الكربالئي  الوفد  طلبات  فقبل  الشعيبة،  يف  احلرب  جبهة  اىل 
احلكومة  ولكن  ويل،  عيل  قمنداين  طابور  بإمرة  اجلندرمة  من  أفراد  بعض  وبعث 
البلدة حلل  مرجعًا ألهايل  كان  الشيخ فخري كمونة  ان  كانت ضعيفة، عىل حني 

معضالهتم ملا له من مكانة وتبعية من قبل سكان كربالء آنذاك. 
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رجوع العثمانيني اىل كربالء 

ملا كانت احلكومة العثامنية يف شغل شاغل بحرهبا مع الربيطانيني، متاهلت عن 
ارسال اجليوش لالنتقام ممن كان سببًا يف قيام احداث النصف من شعبان يف كربالء 
وهنب بنادق احلكومة وأثاثها وحرق مبانيها وهتك حرمة موظفيها؛ لذلك قبلت 
بالعفو عن املسيئني من الكربالئيني واملؤازرين هلذه  طلب علامء كربالء وإعالهنا 
احلركة؛ واكتفت بإرجاع موظفيها اىل كربالء بعد ذهاب وفد منهم، أي الكربالئيني  
اىل املسيب برئاسة احلاج عبد املهدي احلافظ والسيد يوسف ابن السيد عيل الرئيس 
الكربالئية تطلب رجوع  الطبقات  الوهاب ومعهام مضبطة موقعة من خمتلف  آل 

احلكومة العثامنية اىل كربالء. 

وبعد اتصاالت هاتفية، وبعد أخذ ورد أرسل القائد العام نورالدين بك مفرزة 
من اجلند اىل  كربالء، ويف املسيب انضم احلاج عبد املهدي والسيد يوسف الوهاب 

إليها، ثم توجهت قاصدة كربالء. 

لليوم  املصادف  ـــ(،  )1333ه سنة  رمضان  من  عرش  اخلامس  يوم  فوصلتها 
التاسع والعرشين من متوز )1915م(، فخرج مجع من الوجوه والسادة واألهايل 

وبعض رؤساء العشائر الكربالئية الستقباهلم. 

وعند دخوهلم ذهبوا  اىل صحن الروضة احلسينية، فاصطف اجلنود هناك أمام 
تكية الددة، وارتقٰى احلاج عبد املهدي احلافظ املنرب وخطب خطبة غراء دعا فيها 

اجلمهور اىل طاعة وشكر احلكومة عن تغاضيها وعفوها عن املسئ إليها.  
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وكانت فاحتة خطبته هذين البيتني: 

هلم رساة  ال  فوىض  الناس  ســـادوا)1(اليصلح  جـهاهلـم  إذا  سـراة  وال 

بأعمـــدة إالّ  يـبـتــنــى  ال  أوتـــــادالـبـيــت  تـــُـــــرَس  مل  إذا  ــاد  ع وال 

وبعد يومني ورد املترصف اجلديد حممود بك يلامز فاختذ مقرًا مؤقتًا له ولسـراي 
البالية،  واملناضد  الكرايس  ببعض  له  وجئ  شاه)2(،  هاشم  السيد  دار  يف  احلكومة 
بإدارة رؤساء العشائر والسادة  وجعل ينظر اىل سي اإلدارة عن كثب وهي تسي 
الذين كان األهايل يرفعون شكاوهيم إليهم، وتصدر األوامر بإيعاز منهم دون أن 
احلال  هذا  عىل  الكربالئيني  مع  املترصف  شأن  فبقي  شفة،  ببنت  املترصف  ينبس 
فسافر  املزدوج،  احلكم  له  يرق  مل  إذ  وقتذ،  قيل  كام  كربالء،  من  نقله  طلب  حتى 
وقد  بك)3(،  تقريبًا، وحل حمله حممد محزة  فيها شهرين  أن مكث  بعد  كربالء  من 
اإلرهابية  السياسة  عن  دقيقًا  وصفًا  االسرتابادي  خليل  احلاج  مذكرات  تضمنت 
التي اتبعتها السلطة العثامنية إبان حمنتها مع الكربالئيني بصورة تكشف عن جوانب 
أي  بعد مدة شهرين من هذه األحداث،  قال:  إذ  اجلانبني،  املأساة وتعقدها لكال 
يف شهر ذي القعدة سنة )1333هـ(، عني محزة بك مترصفًا لكربالء، وملا ذهبت 
للسالم عليه وجدت غرفة خاوية خالية، وهو جالس عىل كريس من جريد النخل 
وأمامه )ميز الگهوجي(، وواضع يف أطراف الغرفة صناديق قند جللوس الزائرين؛ 
وملا خرجت من غرفته وقصدت غرفة طابور قومنداين ثريا بك واحلاج رمضان، 

1.  هذان البيتان لعمرو بن كلثوم أحد شعراء العرص اجلاهيل.

2.   املحل املعروف باملدرسة الدينية والتي أنشأها املرحوم اإلمام آية اهلل الربوجردي. 

3.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب،جمموعة، مل يذكر رقم الورقة. 
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وكان يربطني معهام روابط الصداقة القديمة، رأيت غرفتهم كذلك؛ فرجعت اىل 
البيت وجهزت غرفة املترصف بطقم قنفات وطاولة وكريس خيزران، ومثله لغرفة 
تكشف  أن  جواسيسها  بواسطة  العثامنية  االستخبارات  استطاعت  وقد  بك،  ثريا 
عن أسباب نكبتها يف كربالء إذ عرفت أن شيوخ آل كمونة كانوا هم السبب يف هذه 
املآيس التي أمّلت هبم يف كربالء، ألن هلم صالت مع أعدائهم الربيطانيني؛ فلذلك 

أخذ محزة بك يرتقب الفرص للقضاء عىل الشيخ فخري كمونة. 

وصادف أن دعوت يف أحد األيام املترصف محزة بك وثريا بك وعيل ويل واحلاج 
رمضان يف داري للتعرف عىل املترصف اجلديد الذي مل تكن هناك معرفة سابقة يل 
به، لكن كانت يل روابط قديمة مع عيل بك واحلاج رمضان؛ وعيل مائدة الطعام 
جرى حديث عن الوضع السيايس واالجتامعي يف كربالء، فقلت حلمزة بك: إن 
احلكومة العثامنية جتهل طريقة مسايرة األهايل ومل تلتزم جانب احلياد يف التكتالت 
املوجودة يف كربالء بني رؤساء عشائرها ومل تراع جانب الكسبة الفقراء وتعاملهم 
هو  احلكومة  رجال  جانب  من  التعسف  وهذا  طرفها،  اىل  جتلبهم  لكي  باحلسنى 
السبب الذي يدفع هبؤالء الفقراء اىل آل كمونة، الذين سببوا لكم بعض املتاعب 

النحيازكم للكتلة املناوئة له. 

كام وأن الشيخ فخري كمونة هو اآلخر من وجهاء كربالء ومالكيها ويتزعم 
كتلة كبية حسب االحالف العشائرية، فغي معقول للحكومة احليادية أن ال تلبي 
طلبات أفراد هذه الكتلة ومل تنصفهم، فهذا طبعًا يؤدي بالشيخ فخري وكتلته أن 
مثل  الطاقات وهي يف  منها  املحلية وتستنزف  بال احلكومة  بإقالق  لكرامتها  تثأر 
هذه الظروف بأمس احلاجة اىل عطف اجلامهي وتأييدها يف حرهبا مع الربيطانيني. 
ولقد فاحتت قبلك صديقي احلميم كامل قومنداين ونصحته أن حيسن املعاملة مع 
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أهايل كربالء، وعندما غيَّ سياسته ومال اىل سياسة التعجرف والتعسف نال جزاءه 
إعادة  اىل  نسعى  أن  بك  وهنا طلب محزة  تعلمون،  كام  املتاعب  للحكومة  وسبب 
السكان الذين كانوا يقطنون حملة العباسية اىل بيوهتم، فاحلراس يتقاضون رواتب 
من خزينة احلكومة لقاء عملهم، وأشار عيّل بوجوب جلب عائلتي من الكاظمية 
لكي يتشجع األهايل اآلخرون، فأخربت محزة بك بأنني سأجلب عائلتي، ولكن 
عليك االتصال بالعلامء للتعاون مع اللجنة لكي يعود األهايل الذين تركوا بيوهتم 
إليها، وهنا زودين محزة بك بمكتوب توصية اىل الوايل يف بغداد اىل العساكر القائمني 

بتفتيش املسافرين يف الطريق ما بني بغداد وكربالء لتأمني سفري. 

  وهنا يصف كيفية سفره من كربالء اىل بغداد فيقول: ))يف كربالء رشكة متتلك 
ثالث عربات )گاريات( وهي عىل رحلتني حتمل املسافرين اىل املسيب، ومن هناك 
يبدل املسافر عربته ويعرب اجلسـر ثم يأخذ يف العربة املخصصة لنقل املسافرين اىل 
أخربين  العربات،  مركز  بلغت  حتى  األقدام  عىل  مشيًا  اجلسـر  عربت  وملا  بغداد، 
العربات  أن  الكربالئي،  النرصاوي  مكاوي  احلاج  يومئذ  وهو  الرشكة،  مسؤول 
بغداد،  اىل  اجلنود  لنقل  عليها  يدها  احلكومة  وضعت  قد  عنده  املوجودة  الثالث 
فيجلس يف كل عربة ضابطان واحلوذي وعدد من العساكر، ومل يسمحوا للمدنيني 
اجللوس معهم، ومهام حاولت احلصول عىل مقعد يف العربات الثالث مل أستطع، 
تشاهدت  قد  كنت  املحمودية  وصلت  وملا  األقــدام،  عىل  مشيًا  الطريق  فأخذت 
ورأيت املوت، وهناك وجدت ماّل عبود الكرخي جالسًا يف احدى املقاهي يرشب 
املكوث يف  فأطلت  بغداد؛  اىل  للسفر  دابة  وأّمن  اهلالك  فأنقذ حيايت من  نارگيلة، 

الكاظمية طلبًا للراحة((.
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كربالء على عهد محزة بك  

كان محزة بك من سكان لواء حكارى التابع لوالية وان، من أعامل األناضول، 
وكان مبعوثُا عنها يف جملس املبعوثان العثامين، ثم عني مترصفًا لكربالء عند اشتداد 
األزمة وارتباك مركز احلكومة فيها، فقدم كربالء يف أواسط شهر ذي القعدة سنة 
)1333هـ(، وكانت الفوىض ضاربة بأطناهبا والرعب مستوليًا عىل النفوس، وال 
يعرف الرئيس من املرؤوس، وال احلاكم عن املحكوم، إذ كل حيمل سالحه حيثام 
سار وأينام اجته، ولذا بدأ محزة بك بعد أن حّل يف هذه املدينة برتكيز أركان حكمه 
فيها، فقبض عىل زمام إدارة اللواء بصورة تدرجيية، وطلب من اجلندرمة الفارين 
بعدم محل السالح داخل املدينة وغي ذلك؛ وجعل له مركزًا قويًا لدى ابناء املدينة 
التجار  قلوب  وطمأن  العشائر  أفراد  وسائر  الزعامء  قلوب  يف  ومهابة  وعلامئها، 
من  النصف  ليلة  يف  هنب  مما  مجعه  يتيسـر  ما  جيمع  أخذ  ثم  املكاسب،  وأصحاب 
العباسية بواسطة جلنة من أرشاف  املوظفني وسكان حملة  املاضية من دور  شعبان 
لدى  املنهوبات  من  تستحصله  ما  اللجنة  تودع  ثم  اجلندرمة؛  قائد  برئاسة  املدينة 
الدائرة املنهوبات ألصحاهبا بعد إثبات ملكيتهم هلا  دائرة اجلندرمة، فتعطي تلك 
حسب الكتاب الذي تزودهم به اللجنة، ومن ثم مجع مبلغًا من الوجوه والتجار 
بطريقة اإلعانة لتعمي دائرة البلدية التي احرتقت يف ليلة النصف من شعبان كام مر 

ذكره)1(.  

1.  آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، مل يذكر رقم الورقة.
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استنجاد العثمانيني بالعباس )عليه السالم( 

)1915م(،  ترشين األول  املوافق  )1333هـ(  سنة  احلجة  ذي  شهر  أوائل  يف 
وجه القائد العام نور الدين بك نداءًا اىل سكان مدينتي النجف األرشف  وكربالء 
اجلامهي  حلث  املقدستني  املدينتني   هاتني  بعلامء  واستنجد  اهلل،  سبيل  يف  للجهاد 
الراية اخلرضاء التي ترفرف  عىل اجلهاد، وطلب منهم أن يتقدموا ليحملوا معهم 
عىل رضيح سيدنا العباس لتشتد هبا عزائم املجاهدين عند مشاهدهتا، ولكي 

يوطدوا الوالء بني احلكومة واألهايل. 

بعقد  بك  محزة  كربالء  مترصف  قام  العثامين،  القائد  من  النداء  هذا  إثر  عىل 
اجتامع مجاهيي يف صحن الروضة العباسية، وحضـر هذا االجتامع العلامء األعالم 
الطباطبائي والسيد عبد احلسني  السيد حممد صادق  يف كربالء، كان يف مقدمتهم 
والسيد  القزويني  حسني  والسيد  احلائري  العراقيني  شيخ  عيل  والشيخ  احلجة 
مهدي القزويني احلائريان والسيد حممد عيل هبة الدين السيد عيل نقي الشهرستاين 
والسيد حممد عيل الطباطبائي؛ وحضـرها من السادة واألرشاف ورؤساء العشائر 

الكربالئية الذوات االتيه أسامؤهم: 

السيد عبد احلسني سادن الروضة احلسينة، احلاج عبد املهدي آل حافظ والسيد 
السيد حمسن  الصايف،  السيد جواد  العلوم )ميزا كوجك(،  بحر  آل  حممد مهدي 
السيد  املنرب احلسيني  والسيد هاشم شاه االشيقر، وخطيب  اهلل،  آل نرص  الطويل 
حممد حسن بن حممد كاظم آل طعمة، والسيد حمسن بن عباس نقيب األرشاف، 
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والسيد كامل الدين بن جعفر آل ثابت، السيد يوسف بن عيل الرئيس آل وهاب، 
والسيد أمحد آل وهاب، والسيد مهدي آل زيني، والسيد مهدي جلوخان، والسيد 
عباس أل ضياء الدين، والسيد عيل بن السيد أمحد نرص اهلل، والسيد سلامن السيد 
حممد عيل الوهاب آل طعمة،  وحضـرها كذلك العضوان اللذان يمثالن كربالء يف 
جملس مبعوثان الوالية يف بغداد، ومها السيد حممد سعيد بن أمحد آل طعمة والسيد 
االجتامع  هذا  الذين حضـروا  آل طعمة، ومن  الوهاب  الرزاق  عبد  الوهاب  عبد 
أيضًا الشيخ حممد عيل كمونة مع كثي من أتباعه، والشاعر اخلطيب الشيخ حمسن 
أبو احلب، والشاعر األديب احلاج حممد حسن أبو املحاسن، ومفتي كربالء السيد 

عبد الوهاب اخلطيب)1(. 

عميد  ــرايض،  ال احلسن  احلسون  أمني  حممد  حرضها  العشائر  رؤســاء  ومن 
آل عواد،  الرمحن  اجلليل وعبد  األنباري، وعبد  بن مهجهج  وإبراهيم  النصاروة، 
ومال خرض بن احلاج عباس شويليه، حليف النصاروة )2(، واحلاج حسن شهيب، 

1.  عني املرحوم السيد عبد الوهاب العاين املوسوي اخلطيب مفتيًا جلامع العباسية يف كربالء سنة )1297هـ(، 
وكان يقيم يف اجلامع املذكور صالة اجلمعة واجلامعة الخواننا أبناء السنة. كان رمحه اهلل ورعًا تقيًا فقيهًا؛ 
ايب  حسن  حممد  واحلاج  حافظ  آل  املهدي  عبد  احلاج  االديبني  مع  والرتكية  بالعربية  أدبية  مساجالت  له 
املحاسن، واليزال له أعقاب يف كربالء ذو أدب وعلم كاألساتذة توفيق وهاشم اخلطيب ووزير العدلية 

األسبق كامل، وصالح.  

2.  قال صاحب )اللمعة التارخيية(، القصي احلائري: البو شويلية من األرس املرموقة يف األوساط الكربالئية، 
تنتسب اىل قبيلة عربية تعرف بعبس، وقد حالفت عشية النصاروة. وبرز فيها مال خرض ابن احلاج عباس 
بن احلاج عباس  حمسن بن عيل بن حممد بن عباس بن حمسن بن عيل أبو شويلية، وابن عمه احلاج مشكور 
بن احلاج حممد بن احلاج حمسن. كانت هلم مواقف مرشفة يف حادثة محزة بك والثورة العراقية، وهلم صالت 
ودية بأرس السادة آل طعمة. اشتهر املال خرض بالفضل والصدق والعفاف. تويف املرحوم مال خرض سنة 
نوري وعباس وكريم،  منه يف كل من  والعقب  الثانية؛  احلادي عرش من مجادٰى  الثالثاء  يوم  )1354هـ( 
ومنهم أيضًا األستاذ حممود الذي توىل سكرتارية جملس األعيان فرتة طويلة، وهو شقيق احلاج مال خرض، 
ومنهم اليوم الشيخ صالح وإخوانه كل من األستاذ عبود وعبد األمي وحممد أوالد احلاج مشكور. ومنهم 

حممود بن محيد بن احلاج حممد بن احلاج عباس، وآخرون. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

229

ومحودي أبوذان، ومسـربت جار اهلل طعمة، وأخوه علوان جار اهلل طعمة، واحلاج 
ورشيد  البهادري،  عيل  والشيخ  الزوينات،  العبد  ومرسول   غريب،  آل  حيدر 
املسـرهد الگوام، عبد املنعم الفواز املسعود، وآخرون غيهم مل نضبط أسامءهم. 
احلكيم  الذكر  من  بآي  كربالء،  مفتي  اخلطيب،  الوهاب  عبد  السيد  احلفل  افتتح 
والدعاء لنرصة السلطان واخلاقان األعظم، السلطان حممد رشاد؛ ثم ارتقى املنرب 
اخلطيب السيد حممد حسن بن حممد كاظم آل طعمة، وألقى كلمة يف فضل اجلهاد 

يف اإلسالم. 

ثم قرأت املنقبة النبوية الشـريفة واختتم احلفل بالدعاء لنرصة املسلمني، وحث 
مجاهي الكربالئيني عىل السي للجهاد حتت راية سيدنا العباس والدعاء اىل اهلل 
السيد مرتضـى  العباس، ثم تقدم فضيلة  بنرص املسلمني بربكة بطل كربالء، 
والدبكات  الزغاريد واهلوسات  العباسية، وسط  الروضة  الدين، سادن  آل ضياء 
سيدنا  رضيح  هبا  وشح  التي  اخلرضاء  الراية  رافعًا  العباسية  الروضة  اىل  الشعبية 
العباس، وقبلها وناوهلا اىل ممثل كربالء يف جملس املبعوثان الوالية السيد عبد 
الوهاب عبد الرزاق الوهاب آل طعمة، الذي قّبلها هو اآلخر بكل إجالل وتقدير 
وسار هبا يف مقدمة ذلك احلشد الكبي يف وسط تظاهرة مجاعية متوجهني اىل الروضة 
احلسينية، وعندما وصلت التظاهر اىل الروضة احلسينية وقف اجلميع أمام الروضة 
بكل خشوع وإجالل؛ وتىل فضيلة سادن الروضة احلسينية الزيارة والدعاء اىل اهلل 

حتت قبة سيدنا أيب الشهداء احلسني بن عيل لنرصة املسلمني. 

القائد  تقليد  يوافقوا  العلامء األعالم عىل أن  اىل  وهنا تقدم محزة بك متضـرعًا 
العام العثامين، نور الدين بك، سيف من خزانة الروضة ليفتح اهلل بربكة صاحب 
السيف النرص عىل الربيطانيني أعداء املسلمني. وعند ذلك وافق األعالم والسادة 
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عىل تقديم السيف اىل القائد؛ وعندما تقدم فضيلة سادن الروضة احلسينية السيد 
مقدمة  عىل  موضوعًا  كان  الذي  الفضية،  القبضة  ذي  السيف  ومحل  احلسني  عبد 
والسادة واملترصف  العلامء  قبل  السيف من  قّبل  أن  رضيح احلسني))1؛ وبعد 
يف  يطوف  وأخذ  الراية  ومحل  به  متنطق  الذي  الراية  حامل  اىل  ناولوه  به  وتربكوا 
والرؤساء  والسادة  العلامء  خلفه  وسار  تظاهرة  شبه  يف  وأزقتها  كربالء  شوارع 

واملترصف وقائد الدرك. 

وأخذ يردد حامل الراية بني حني وآخر: اهلل أكرب، أهيا املسلمون اىل اجلهاد حتت 
راية سيدنا العباس، ومن خلفه يرددون: نرص من اهلل وفتح قريب. ويدعون 
وهيلهون  يكرّبون  العلامء  خلف  من  احلاشدة  واجلموع  واملسلمني؛  الدين  لنرصة 

بكلمة: اللهم أمني. 

وملا انتهى بالسيد عبد الوهاب آل طعمة املطاف اىل رساي احلكومة أودع السيف 
والراية هناك حتى اليوم الثاين الذي وفد اىل كربالء من النجف االرشف وفد العلامء 
املجاهدين، ويف مقدمتهم العالمة السيد حممد عيل آل بحر العلوم والشيخ جواد 
الروضة  خدمة  ممثل  الوفد  مع  وكان  اجلزائري،  الكريم  عبد  والشيخ  اجلواهري 
العام  للقائد  الشـريف  املصحف  محل  الذي  زيني  جواد  السيد  فضيلة  احليدرية 
السيد حممد  العلامء، ويف مقدمتهم كان  إليهم وفود  العثامين. ويف كربالء انضمت 
عيل الطباطبائي والشيخ حييى الزرندي والسيد حسني القزويني والشيخ إسحاق 
ابن العالمة احلاج مرزه حبيب واحلاج حممد حسن أبو املحاسن والسيد حممد عيل 

هبة الدين احلسيني)2(. 

1.  آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب،جمموعة، مل يذكر رقم الورقة. 

2.   ابو ذان، الشيخ كاظم، سوانح، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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خرج  ـــ(  )1333ه سنة  احلجة  ذي  من  السابع  املصادف  الثالث  اليوم  ويف 
الدرك  وقائد  بك  يتقدمهم محزة  بشيبهم وشباهبم ورؤسائهم،  الكربالئيون مجيعًا 
باحتفال  املوكب  وسار  والنجف؛  كربالء  يف  العلامء  وفود  لتوديع  بانيه  بك  عيل 
مهيب يتقدمهم السيدان عبد الوهاب آل طعمة والسيد جواد آل زيني من النجف 
نزلوا  الكاظمية  ويف  باك،  سلامن  يف  احلربية  اجلبهة  اىل  ومنها  بغداد  اىل  متوجهني 
بني  الوصل  مهزة  آنئذ  كان  الذي  الكاشاين،  مصطفى  السيد  العالمة  عىل  ضيوفًا 
الشعب العراقي املسلم واحلكومة العثامنية، ومكث الوفد يف الكاظمية حتى جمئ 
الباخرة احلربية )خليفة(، فركب اجلميع ومعهم القائد نوري الدين بك؛ وساروا 
يف هنر دجلة اىل الكوت)1(، وقد غادر اجلميع بغداد يوم التاسع من ترشين األول 
الثاين عرش من ذي احلجة سنة )1333 للهجرة (،  املوافق ليوم  )1331رومي(، 

املصادف ليوم )1915/10/23م(. 

اجلنرال  يقوده  كان  الــذي  الربيطاين،  اجليش  اندحار  قبل  سفرهتم  وكانت 
تاوزند؛ ورجوعهم من الكوت، وكان قائد اجليش العثامين يف جبهة القتال خليل 
العام اىل  العلامء والقائد  التي كانت تقل وفد  الباخرة احلربية  باشا. وعند وصول 
ممثاًل  الكاشاين  مصطفى  السيد  وتقدم  اجلميع  نزل  القيادة،  مقر  أي  گاه،  القرار 
الدين بك السيف ورفع فوق  القائد نور  العلامء والسادة والرؤساء فقّلد  من قبل 
رأسه راية سيدنا العباس  وناوله املصحف الشـريف الذي قبله ووضعه عىل 
قد  الذين  اجلنود  من  أشخاص  لعدة  العلامء  وفد  عنده  استشفع  أن  وبعد  صدره؛ 
حكم عليهم القائد باإلعدام وصدور العفو عنهم، وقد صادف حضور هذا الوفد 
أن تقهقر جنود الربيطانيني يف سلامن باك ورجوعهم اىل الكوت، فشاع بني أفراد 

1.   احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين، جمموعة، مل يذكر رقم الورقة.
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العشائر العراقية والرأي العام العريب واإلسالمي بأن االندحار املذكور كان بربكة 
للقائد  املقدسة  العتبات  من  هبا  جئ  الذين  والعلم  والسيف  الشـريف  املصحف 

العثامين ونشـرت صورها يف معظم اجلرائد. 

وبعد أيام قليلة بشـر القائد العثامين نور الدين بفك احلصار يف الكوت ووقوع 
القائد الربيطاين تاوزند أسيًا مع جيشه البالغ تعداده 14 ألف مقاتل بريطاين)1(. 

يف  اجتمع  املبني  الفتح  هبذا  البشـرٰى  له  وزفت  الكاظمية  اىل  الوفد  رجع  وملا 
صحن اإلمامني اجلوادين خلق كبي؛ وبعد صالة املغرب أبلغ املجتمعون بالنرص 
والسيف  والراية  الشـريف  املصحف  بربكة  العثامنية  احلكومة  أحرزته  الذي  املبني 
أحد  املنرب  ارتقى  ذلك  وعند  واحلائرية،  احليدرية  الروضتني  من  محال  اللذين 

األفاضل وألقى قصيدة بالفارسية باملناسبة مطلعها)2(:

كــار كـرد  بتأبيد  بركه  خــدا  نامـــدارمنّت  قومندان  كوت  فتــح  نمود 

أمي قومندان  هست  كه  قائدي  هـم  نامه  باخليل  خدواند  كردكارآن 

ويف كربالء وبعد رجوع الوفد عقد اجتامع يف صحن الروضة احلسينية وارتقى 
املنرب الشاعر املبدع احلاج حممد حسن ابو املحاسن وأنشد رائعته التي نثبت بعض 

أبياهتا: 

العــاطرة الظفــر  نفحة  الــزاهــرةســرت  أوطاننـــا  بأرجـــاء 

احلديــث بنـص  وهــــــــو  الطاهــرةبــســلــان  والـعتـرة  البيت  مـن 

1.  آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب،جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة.

2.   احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة.
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طلعــة فـي  الفتــح  لنــا  ى  كـاســــرهتــبدَّ أعـدائنــا   لشـوكــة 

بـإياضــه احلــســــــــي  حاســـرهوسـيــف  العـــدى  عــيــون  يــرد 

بـاســـل قائـــد  بــــه  القاهــرةيـصـــول  والــســـــطــوة  ــأس  ــب ال لـه 

رايـــة رأســــه  علـــى  ظــافــــرهتـــرف  رايــة  بــوركــت  أالّ 

الــرســـــول بــــــــآل  اعتصـمنـا  الباهــره)1(وملـــا  اآليــــــــة  لنــا  جتـلـت 

* * *

1.  الكربالئي، ابو املحاسن، الديوان، ص 105.
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مناورات محزة بك

أخذ محزة بك بدهائه وحنكته يفكر يف اسرتجاع سطوة احلكومة وشوكتها يف 
كربالء والنجف كام كانت عليه قبل احلرب العاملية وسعى سعيًا حثيثًا يف تقليص 
سنة)1334هـ(  من  صفر  شهر  أواخر  ويف  الكربالئيني،  واملشايخ  الرؤساء  حكم 
التي كانت معدة  الوالية عىل خمازن احلبوب  تلقاها من  أوامر  بناًء عىل  يده  وضع 
اخلدمة  من  الفارين  اجلنود  مالحقته  يف  يشدد  وأخذ  األهايل،  لتخزين  كربالء  يف 
العسكرية، وفرض رضائب باهضه عىل الكسبة؛ مما حدا برؤساء البلد اىل االنزعاج 
سّيام الكربالئيني املتحمسني لنجدة العثامنيني يف حرهبم مع الربيطانيني، وملا ضاقوا 
الفساد  باملدينة  يعيثون  منهم  قسم  أخذ  الذين  العثامنيني  اجلندرمة  جور  من  ذرعًا 
ويدخلون البيوت اآلمنة بحثًا عن املجندين الفارين؛ عندها أخذ الرؤساء والسادة 
يذكون روح احلامس يف نفوس أتباعهم للوقوف صفًا واحدًا أمام مجيع االحتامالت 

التي قد ختبئ هلم اخلطر يف املستقبل من جراء تعسفات احلكومة العثامنية للعرب. 

وكثيًا ما كان رؤساء البلد ووجهاؤه يعقدون اجتامعاهتم يف األندية والدواوين 
التي كانت منتشـرة يومئذ يف كربالء؛ وكان قطب رحى هذه االجتامعات املفضلة 
عندهم يف الروضة احلسينية، خصوصًا بعد أن أشيع يف البلد نبأ عزم املترصف عىل 
الثورة  بينهم عىل  فيام  القبض عىل بعضهم وتسفيهم من كربالء، فتحالفوا  إلقاء 
ضد املترصف محزة بك فيام إذا شعروا بسوء نيته جتاه الكربالئيني عندما تبلورت 
لرؤسائهم  أقسموا  أن  بعد  وأتباعهم  مرؤوسيهم  نفوس  يف  واختمرت  فكرهتم 

بالطاعة والوالء. 
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وقد عقدوا يف اخلامس والعرشين من ربيع األول سنة )1334هـ ( اجتامعني 
برئاسة  الروضة احلسينية  السـرية؛ فعقد االجتامع األول يف  عىل جانب عظيم من 
وحضـر  األمن،  عىل  اإلرشاف  جلنة  رئيس  الكليدار،  احلسني  عبد  السيد  السادن 
هذا االجتامع مجيع السادة والوجوه وطالب العلم وخدمة الروضتني املقدستني، 
احلافظ  املهدي  عبد  احلاج  حضـرها  العشائر  رؤساء  ومن  والعباسية،  احلسينية 
واحلاج حممد حسن أبو املحاسن والشيخ حممد عيل أبو احلب وعمر احلاج علوان 
وعبد اجلليل وأخوه عبد الرمحن آل عواد ومال خرض شويليه ومسـربت جار اهلل 
نضبط  مل  غيهم  وآخرون  القصاب  حيدر  واحلاج  اهلل  جار  علوان  وأخوه  طعمة 
العلوم  بحر  آل  السيد حممد مهدي  دار  فقد عقد يف  الثاين  أما االجتامع  أسامءهم، 
الوهاب   امحد  والسيد  ثابت  عيل  حممد  والسيد  كمونة  عيل  حممد  الشيخ  وحضـره 
والشيخ عيل قنرب واحلاج عبد العزيز اهلر والسيد  إبراهيم الشهرستاين وآخرون من 

رجاالت كربالء. 

مع  للمفاوضة  وفد  تشكيل  استهدفوا  حيث  واحــدة  اجلميع  غاية  وكانت 
املترصف محزة بك لوضع حد للغوغائيني )اجلندرمة( ذوي السلب والنهب عند 
وختفيف  اإلجبارية  اخلدمة  من  الفارين  اجلنود  عن  بحثُا  اآلمنة  الدور  تفتيشهم 
الضـرائب عن كاهل الكسبة والفقراء، وبعد أخذ ورد بني الرؤساء املجتمعني يف 
االجتامعني االنفي الذكر حول تشكيل وفد للمفاوضة مع املترصف محزة بك، حيث 
قرر األكثرية عىل ذلك؛ وأرادوا من هذا لتدبي ومن اختيار الوفد أن يكون واسطة 
للتفاهم بني الكربالئيني واملترصف، وثم تشكيل الوفد املفاوض من الذوات االتيه 

اسامؤهم: 
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الرئيس: السيد عبد احلسني سادن الروضة احلسينية ورئيس جلنة االرشاف عىل 
األمن. 

نائب الرئيس: احلاج عبد املهدي احلافظ.

بحر  آل  جواد  السيد  حبيب  السيد  األرشاف،  نقيب  حمسن  السيد  األعضاء: 
العلوم، السيد عباس آل ضياء الدين، السيد يوسف السيد عيل الرئيس الوهاب، 
السيد هاشم شاه االشيقر، احلاج حسن شهيب، شيخ مسـربت جار اهلل طعمة، مال 

خرض شويليه، احلاج حيدر القصاب. احلاج قندي.

بتاريخ  البلدية  يف  االجتامعات  قاعة  يف  بك  محزة  باملترصف  الوفد  اجتمع 
اخلامس من ربيع الثاين سنة )1334هـ(، املصادف لليوم العارش من كانون الثاين 

)1332رومي(. 

عيل،  يل  ده  الكربالئيني  عند  املعروف  بانيه،  بك  عيل  اغايس  الطابور  وكان 
الصـراع  احتدم  املفاوض  الوفد  بني  ورد  أخذ  وبعد  االجتامع.  هذا  يف  حــارضًا 
والنقاش بني رئيس الوفد الذي وقف موقفًا حازمًا أمام املترصف العنيد، الذي أخذ 
يؤنب ويتطاول عىل أعضاء الوفد الذي كان يصـر عىل وجوب خضوع املترصف 
ملطالب الكربالئيني العادلة، وأخيًا قال للسيد الكليدار، رئيس الوفد املفاوض: 
الرسمي  مقرك  يف  االجتامعات  عقد  عن  تكف  مل  إن  بغداد  يف  الوايل  اىل  سأكتب 
)ويقصد صحن الروضة احلسينية( وتعتزل أهل البلد فسوف يقصيك من منصبك 
ويعتقلك، وال خيفى ما يف هذا التهديد والوعيد من رجل اعتمدت عليه حكومته 
هنض  وعندها  وهتور،  محاقة  من  به  يتصف  كان  ملا  احلساس  اللواء  هذا  إلصالح 
نائب الرئيس الزعيم السيايس الذي مل يتاملك أعصابه من تلك االستفزازات التي 
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تدل عىل رعونة وصالفة املترصف وكالمه الذي يشم منه رائحة الكراهية واملناوئة 
ألهل بلدته؛ فوجه خطابه اىل محزة بك بصوته األجش املعروف وخاطبه قائاًل: 

فالقضية  كرسميني،  نكلمك  ولسنا  الكادح  الكربالئي  املجتمع  ممثيل  نحن 
يف  حتتاج  التي  وهي  برمتها  العثامنية  احلكومة  قضية  هي  إنام  سدانة،  قضية  ليست 
مثل هذه الظروف التي جتتازها يف حرهبا الضـروس مع الربيطانيني وما عليها من 
تفكك وختاذل يف شتى امليادين، وهي املحتاجة اىل مساندة الكربالئيني، وإنك جيب 
أن تكف عن طيشك ومجاحك وأال تشمخ بنفسك وتصـر عىل غيك وضاللك، 
وثق إنه ليس لديك تلك القوة التي تقصد هبا إرغام الكربالئيني عىل االستسالم 
واخلضوع أمام جربوتك. وإن مل تستجب ملطالبنا التي هي مطاليب الكسبة والفقراء 
خرج  وعندها  وخيمة،  العثامنية  ودولتك  أنت  عاقبتك  فستكون  الكربالئيني  من 

الوفد املفاوض من قاعة االجتامع بعد أن استفزهم موقف محزة بك السلبي. 

ولكن كان اجلو يف املدينة مكفهرًا وأعصاب الوفد متوترة، وعندها ساد كربالء 
جو من اهلرج واملرج وعاد الكربالئيون يتكتلون من جديد بعد أن استعرت نيان 
احلقد بينهم وبني املترصف محزة بك، روى شاهد عيان أنه كان هلذا املوقف تأثيا 
احلافظ،  املهدي  عبد  احلاج  السيايس  والزعيم  األديب  الشاعر  نفس  يف  شديدا 
فساءت صحته ولزم الفراش، وبعد أيام قليلة وافاه األجل املحتوم يف شهر ربيع 

الثاين سنة )1334هـ (. 

أمام جملس  للمثول  بغداد  اىل  فقد استدعي  املفاوض  الوفد  السادن رئيس  أما 
القيادة بسبب موقفه العدائي جتاه املترصف، وبناًء عىل تقارير كان قد رفعها محزة 
إالّ  باقتضاب  احلادث  هذا  اىل  الكليدار  احلسني  عبد  السيد  أشار  وقد  ضده،  بك 
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أنه ذكر يف جمموعته اخلطية أنه ترك كربالء للحضور اىل بغداد يف شهر ربيع الثاين 
)1334هـ( ومل يعد إالّ يف حمرم سنة )1337هـ()1( . 

من  والريب  اخلوف  أخذه  املترصف  عند  من  املفاوض  الوفد  خروج  وبعد 
من  وتكاتفهم  حتالفهم  سبب  عن  يستفسـر  إليهم  فبعث  ورؤسائهم،  الكربالئيني 
جديد، لكنهم أجابوه بأن حتالفهم ما كان إالّ ضد العشائر املجاورة التي ما تزال 
إال  هذه  بإجابتهم  أرادوا  ما  اهنم  عرفوا  العشائر  رؤساء  ولكن  هلا،  السوء  تضمر 
احلكومة  مع  مسلح  اصطدام  أي  املستطاع  بقدر  يتحاشون  كانوا  ألهنم  التمويه، 
العتاد عندهم وعدم وجود زعامة روحية قوية يف كربالء تساندهم  لقلة  العثامنية 
وتدعمهم، ألن السائد يف كربالء يومها أن العمل الذي ال يقف وراءه رجال الدين 
الذين باتوا يؤيدون العثامنيني باعتبارهم مسلمني. ولكن املترصف مل يقتنع بمعاذير 
أولئك الرؤساء بل أخذ يسعى إلحباط مساعيهم، وأرسل يف طلب ثالثة منهم من 
عشية املسعود، وهم كل من عبد املحسن احلاج مسعود وعبد املنعم الفواز ورشيد 
املسـرهد ورئيس القوام شالل املزعل، وفاوضهم يف أمر اتفاقهم مع احلكومة فيام 

إذا بدرت من الكربالئيني أية بادرة يف مناوئتهم احلكومة. 

كام أنه اجتمع بواسطة قائممقام اهلندية برؤساء عشائرها رؤساء بني حسن وآل 
فتلة وآل قريط وآل طفيل وغيهم واستامهلم إليه يف الظاهر، إال أن أولئك ال يستقر 
هلم قرار بل إهنم يتطرفون حسب مقتضيات الظروف واألوضاع، غي أن حركة 
الكربالئيني وجعلهم  استفز  اخلارجية  العشائر  مع رؤساء  تلك وحتالفه  بك  محزة 

رين يف كربالء ورئيس بلديتها األسبق، أخرب السادن من قبل  1.   حدثني احلاج خليل االسرتابادي، أحد املعمَّ
بغداد أصدر  الدين بك وايل  نور  القائد  أن  املتوىٰف سنة )1387هـ(،  املرحوم حممود االسرتابادي،  صهره 
أمرًا بإلقاء القبض عىل السادن بعد إعفائه من منصبه، وعىل أثر هذه االنباء ترك كربالء ملالقاة القائد العام 

العثامين ورشح املوقف له بإحلاح من احلاج حممود.
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يتكتلون ويتحالفون ويعقدون االجتامعات باستمرار فعاد اهللع اىل النفوس وساد 
االضطراب املدينة، وعبثًا حاول املترصف محزة بك إرجاع السكينة والطمأنينة اىل 
داخل مدينة كربالء وإعادة األمور اىل جمارهيا الطبيعية بحيث إن املرء خيشٰى عىل 
نفسه حتى من ظله، فكان محل السالح رضوريًا لكل شخص داخل البلد وخارجه 
رغم كل ما بذله املترصف من التدابي ملنعه؛ ولكنه عىل كل حال أخف وطأة عام 

مىض. 

ولكن اجلو كان مكفهرًا واألعصاب متوترة والناس يف هرج ومرج واضطراب 
شديد متمنني  أن يزول احلقد الكامن ويسود الصفاء بني احلكومة والرؤساء حيث 
األخرض  حترق  واحدة  بشـرارة  يتفجر  أن  يوشك  كان  البلد  يف  العام  الوضع  إن 

واليابس)1(.

واقعة ألبو سعيد 

سمع  ـــ(  )1334هـ سنة  الثانية  ــادٰى  مُج من  عرش  السادس  اليوم  صباح  يف 
كربالء  جنوب  يف  الواقعة  البساتني  جهة  من  نارية  إطالقات  صوت  الكربالئيون 
بوقوع  األنباء  وردت  ما  ورسعان  مبدئيًا؛  األمر  هلذا  فارتابوا  بالصنگر،  املسامة 
رعاة  من  مجاعة  وبني  سعيد  بالبو  املعروفني  الكربالئيني  الفالحني  بني  مصادمة 
األغنام من عشية بني حسن. وكان قد سافر صبيحة ذلك اليوم الشيخ حممد عيل 
كمونة اىل النجف بقصد اإلصالح بني النجفيني وبني عشية بني حسن، طلب عقد 

اهلدنة ومنع القتال الناشب بينهام يف الكوفة منذ عدة أيام.  

1.  آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط؛ مل يذكر رقم الورقة، الكربالئي، ابو املحاسن، 
مذكرات، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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كام أن الشيخ فخري كمونة قصد املترصف محزة بك وأخربه بحادثة آل مجيل 
مع ألبو سعيد وطلب منه اخلروج لتأديبهام؛ فامتطى محزة بك صهوة جواده ومعه 
ما يربو عىل مائة فارس من اجلندرمة؛ كام خرج هو اآلخر )فخري( عىل فرسه ومعه 
عدد من اخليالة الكربالئيني، وهذا ما دعا بأن يدعَو فريقًا ممن حيمل السالح من 
الكربالئيني راكضًا مشيُا عىل األقدام لنجدة إخواهنم ألبو سعيد. والتقى أهل البلد 
هناك مع املترصف محزة بك فأحاط الكربالئيون وجند محزة بك الرعاة من آل مجيل 
أثاث  بيوهتم من  ما كان يف  منهم وهنب  فقتل ثالثة  مقاومة واهنة  قاوموا  أن  بعد 

ومتاع وأرس مخسة منهم وجيء هبم اىل داخل املدينة؛ فزجوا يف السجن. 

وقتل رجل إيراين يقطن كربالء وإن مل يكن حماربًا، واسمه عبد احلسني الشيازي، 
إذ خرج أيضًا كثي من الكربالئيني غي املحاربني واختلطوا مع املحاربني يف الوقت 
نفسه ورجع أهل البلد غانمني ظافرين؛ فصارت هذه احلادثة وسيلة لكي حيمل كل 

رجل سالحه جهارًا دونام وجل )1(. 

لعبة احملارف :

كافة  لنفسه  اختذ  أن  بعد  سعيد  ألبو  واقعة  حرض  ممن  كمونة  فخري  كان   
بام يكنه له محزة بك من سوء  الكفيلة حلفظ سالمته ألنه كان عارفًا  االحتياطات 
نية، فكان من شدة حذره يستعد لكل طارئ قبل وقوعه، فقام بتوزيع أتباعه من 
الكربالئيني عىل جهات خمتلفة وأرسل قساًم منهم للرتقب من فوق سطح املستشفى 
جانب  عىل  الكربالئيون  اخليالة  وقف  بينام  سيحدث،  ما  لكل  تربصًا  احلسيني 

1.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، مل يذكر رقم الورقة. 
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كٌل  وكان  اآلخر،  اجلانب  عىل  فوقفوا  اجلندرمة  خيالة  أما  بنادقهم،  عىل  وأيدهيم 
يكن  مل  اآلخر ويرتقب حركاته وسكناته، ألن محزة بك  بأس  الطرفني خيشى  من 
ليقل عن الشيخ كمونة حيلة ومكرًا ودهاًء، فكان يتحني الفرص لالنقضاض عىل 
عدوه والفتك به؛ وكان قد اختذ مجيع االحتياطات كي ال يتمكن الشيخ كمونة من 

اإلفالت من بني يديه، فكان يتبع املثل القائل: سأتغدى بك  قبل أن تتعشى يب.

فارتأى محزة بك أنه بعد إرسال األرسٰى اىل كربالء مع ثلة من اجلندرمة سيتهيأ 
من  فطلب  قلياًل،  نفسه  عن  الرتويح  يريد  كأنه  فبدأ  بخصمه؛  لإليقاع  الوقت  له 
فجعال  العبيدي،  مهدي  اخليال  اجلندي  الشجاع  الشاب  يطارد  أن  كمونة  الشيخ 
يتطاردان ويتجاوالن بلعبة املحارف املعروفة بني أصحاب اخليول، ولكن رسعان 
ما انتبه محزة بك لفرط ذكائه أنه لو أصيب الشيخ فخري كمونة بطلقة من مهدي 
العبيدي تقتله، اي محزة عىل ايدي اتباع الشيخ كمونة ملا اختذوه من حيطة وحذر؛ 
لذلك أشار اىل اجلندي مهدي العبيدي بالكف عام أمره به وإيقاف املطاردة، فكانت 
تلك املحاولة أوىل حماوالت محزة بك الغتيال الشيخ فخري كمونة، ولكنها باءت 
أصحاب  املشاة  الكربالئيون  يتقدمهم  كربالء  اىل  اجلميع  رجع  وعندها  بالفشل، 
الشعبية ويليهم محزة بك مع فخري كمونة فارسني يسيان  اهلوسات والدبكات 
املسية  هذه  نمط  وكان  الكربالئيني،  فخيالة  اجلندرمة  خيالة  ثم  جنب؛  اىل  جنبًا 
الكربالئيني وعدم  قوة  يبني حلمزة بك مدى  أن  به  أراد  إنام  للشيخ كمونة  خمططًا 
عجزهم عن مناجزة محزة بك، ولكنه مل يكن ليدر بخلد الشيخ كمونة أن محزة بك 
متكن بدرايته ودهائه من أن يتعرف عىل قوة الكربالئيني ومهارهتم يف حروهبم، وأنه 
تعدادها ستامئة جندي  البالغ  بقوة جندرمته  الكربالئيني  ال يستطيع صد هجامت 
لذلك  جنديًا؛  ثامنني  عددها  البالغ  )بغال(  اسرتسوار  وقوة  بانيه،  بك  عيل  بقيادة 
طلب النجدات الكبية من وايل بغداد، فام لبث أن جاءت النجدات عىل أجنحة 
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السـرعة يف صبيحة يوم اخلميس السابع عرش من مُجادٰى الثانية سنة )1334هـ(، 
وقوامها ستامئة جندي وبقيادة الغوآغايس سعيد أفندي من طابور املنتفك. وبذلك 
قويت شوكة محزة بك فآثر مقاومة فخري كمونة يف الواقعة التي حدثت يف حملة 
فخري  فيها  دفع  حيث  املخيم  حرب  أو  ساعات  السبع  بحرب  وعرفت  املخيم 

كمونة ثمنًا غاليًا رغم أنه انترص فيها)1(  أخيًا.

حرب السبع ساعات 

 )حرب املخيم(

حينام شاع خرب وقوع حادثة آل مجيل مع ألبو سعيد بني القبائل القريبة والبعيدة 
يف ضواحي كربالء، وما كانت العادة املتبعة منذ القدم بني هذه العشائر أن تتقدم 
عنها  الرتفيه  لغاية  قوهتا  باستعراض  أخرى  لقبيلة  واملتحالفة  املوالية  العشائر 
البو حويمد،  باسم )العراضة(، فجاءت عشية  والسرتضاء حليفاهتا، واملعروفة 
إحدى عشائر بساتني كربالء، قد رغبت يف مواساة البو سعيد وعرضت مساعدهتا 
هلم وقصدت كربالء يف اليوم التايل للواقعة، وأّمت املدينة صباحًا بطريقة اهلوسة، 
فمّرت بامليدان الكبي من جانب خمفر اجلندرمة املعروفة )القرأختانه( وهم يرددون 
أهازجيهم الشعبية وهيوسون قائلني: يمفخر عينك مشعولة، واملقصود من عينك 
فخري  بصاية  قائلني:  ــرددون  ي وآخــرون  فخري،  ياشيخ  عينك  قرة  مشعولة: 

منصورة. 

1.    آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، مل يذكر رقم الورقة. 
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املهوسني  بانيه من غرفته ومنع  قائد اجلندرمة عيل بك  الطابور آغايس  فخرج 
من التظاهر وطلب إليهم إلقاء السالح، ولكن املتظاهرين مل يصغوا إليه بل راحوا 
يتابعون السي مهوسني، وتوجهوا نحو ديوان آل كمونة الواقع يف سوق حملة املخيم 
بالقرب من خمفر املخيم؛ فتتبعهم قائد اجلندرمة عيل بك واصطحب معه مفرزة من 
اجلندرمة وأخرٰى من اجليش النظامي املسمى بطابور املنتفك، الذي كان قد جاء 
وعند  كربالء؛  يف  املحلية  احلكومة  ملوقف  تعزيزًا  أيضًا  اليوم  ذلك  صباح  كربالء 
وصوله اىل خمفر املخيم طلب حضور فخري كمونة، وبعد أن حضـر ملقابلته أمره 
بتسليم رئيس عشية البو حويمد لينال جزاءه وبذلك تنتهي الغائلة، وما كان من 
فخري كمونة إال االمتناع ومن عيل بك سوى اإلرصار. ويروي املرحوم السيد عبد 
الرزاق الوهاب – شاهد عيان – قال: كنت آنذاك مع املتفرجني فناداين السيد عبد 
احلسني الددة من غرفة داره الكائنة أمام املخيم واملطلة عىل املخفر، فصعدت اىل 
الطبقة العليا من دار الددة ورصت أرشف عىل الساحة الكائنة حول املخفر بأكملها  
وأشاهد ما جيري مفصاًل، فوجدت السيد جواد الصايف وعمر احلاج علوان وعبد 
الرمحن عواد والسيد مرزه الوكيل حارضين يف زمرة املتجمهرين لغاية اإلصالح 
بني الطرفني؛ فيهدئون تارة عيل بك قائد اجلندرمة وأخرى يعذلون فخري كمونة، 
وشاهدت الرجال املسلحني من كربالئيني قد انبثوا يف أعىل سطوح الدور املحيطة 
باملخفر من جهتي الشامل والغرب وحتصن غيهم وراء جدران الطوف وثقبوها 
ثقوبًا متكنهم من إصابة املعسكر برصاص البنادق التي حيملوهنا، وانبث آخرون بني 
نخيل بستان الددة الكائنة يف جنوب املخفر ودار السيد الواعظ املالصقة للمخفر، 
يتحصن  مل  الذي  الددة  السيد  العام ودار  الشارع  فتشمتل عىل  الشـرقية  اجلهة  أما 
به أحد من الطرفني، كام حتصن أفراد العساكر الشاهانية واجلندرمة يف املخفر من 
جوانبه وقابلوا الكربالئيني وجهًا لوجه، وكان فخري كمونة منهمكًا يف احلديث 
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كان  الذي  كمونة  وفخري  بك  عيل  بني  حائاًل  واقفًا  كان  الذي  العلوان  عمر  مع 
يمتنع من تسليم رئيس عشية آل حويمد؛ وقد صار عيل بك حياول أرس فخري 
كمونة، وكان عمر العلوان هيدأ من حدة قائد اجلندرمة عيل بك؛ وكانت الوضعية 
أشبه بنضال بني هؤالء الثالثة، وعند ذلك أحس فخري كمونة بحراجة املوقف 
بأنه مأسور الحمالة، ولكن كان زحام األهلني يشتد ويتزايد وقتًا بعد آخر  وشعر 
مما شّد من عزم فخري كمونة وقّوى من رباطة جأشه، فوجد فرصة سانحة ومتكن 
بلباقته ودهائه من أن يفلت من هذه احللقة املستديرة حوله، إذ سحب عيل بك من 

يده وقال له: تعال بك أقول لك شيئًا ما.

اىل  اذهب  له:  وقال  اجلندرمة  قائد  بك  عيل  علوان  احلاج  عمر  خاطب  وهنا 
فخري كمونة واسمع ما يريد أن يقوله لك. فانخدع عيل بك بقول عمر العلوان 
وسار مع فخري كمونة حتى اخرتقا الطوق املضـرب حوهلم، وعندها نفض فخري 
كمونة يده من يد قائد اجلندرمة عيل بك ودخل يف زمرة أصحابه، وعندها أطلقت 
رصاصة من يد عبود النصي)1(؛ فكانت تلك الرصاصة كلهيب من نار سقط عىل 
خمزن البارود واشعله اشتعاالً أظهر كوامن القلوب وأهاج ما يضمره كل فريق نحو 
خصمه من العداء، فجعلوا يرتاشقون بالرمي من بنادقهم. وكان اجليش النظامي 
واجلندرمة يف الساعات األوىل من املعركة يرمون من بنادقهم رميًا كاملطر بال هوادة 
وبدون اجتاه أو هدف معني عىل احلابل والنابل. ولكن ملا وجدوا أنفسهم يف حالة 
خصومهم  بيد  أرسٰى  يقعوا  لئال  عتادهم  نفاذ  عىل  خوفًا  الرمي  من  قللوا  حصار 
دخلوا  ألهنم  فقط،  معينة  اهداف  جتاه  رصاصهم  يطلقون  فجعلوا  حرب،  بدون 

املعركة بدون سوابق ومل يتخذوا االحتياطات الالزمة الدخار الذخية الكافية. 

1.   عبود النصي عبٌد أسوٌد، له أخ يقال له قمر. 
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أما املتجمهرون فاهنم بعد ان اشتد الرمي بني الطرفني تفرقوا ألن أكثرهم كانوا 
عزالً وأصبحوا حمصورين بني نارين، فجعلوا يفرون عىل غي هدى ومل تصبهم أية 

طلقة طائشة. 

فذهب قسم منهم هائمني يف البساتني، وقسم دخل الشارع املؤدي اىل دار آل 
الددة، وجعلوا  السيد  املجاور لدار  الضيق  املجاز )املمر(  كمونة، وقسم دخل يف 
بقصد  األخرى  الدور  يتسلقون  ثم  ويدخلوهنا  هلم  فيفتح  الدور  أبواب  يطرقون 
الذهاب اىل منازهلم، وهكذا سلموا من هذه الغائلة، أما العساكر الشاهانية ورجال 
اجلندرمة فقد انشطروا اىل شطرين، قسم منهم حتصن يف املخافر والبساتني، ومنهم 
من انتشـر يف الشارع املؤدي اىل املدينة وحتصنوا يف دور متسلسلة واقعة عىل جهة 
التحصن  أو  الفرار  يتسّن هلام  مل  نفران منهم  إالّ  منتهاه،  الشارع اجلنويب حتى  هذا 
الواقعة بجوار املخيم وقتال هناك بطلقات جمهولة  الددة  فحورصا يف باب بستان 
الرئيسية من اجلندرمة قد وزعت يف دور  القوة  الددة. وكانت  جاءهتام من بستان 
اجلانب اجلنويب من الشارع الرئيسـي وحول حملة العباسية لتصد عادية الكربالئيني 
عىل اجلبهة احلكومة؛ وأصبح سكان حملة العباسية يف شبه حصار ال يمكنهم الولوج 
اىل املدينة القديمة. أما الكربالئيون فقد حتصنوا يف الدور الواقعة يف جهات املخفر 
القتال  وأخذ  النجف.  باب  حتى  املخيم  من  والغربية  والشاملية  اجلنوبية  الثالث، 
يشتد، وإطالق الرصاص يتزايد بني الطرفني منذ الساعة الثالثة )الغروبية( مساًء 
حتى الساعة العارشة مساًء، حيث رأى الكربالئيون أن ال مناص هلم إالّ االستيالء 
األخرى  واحلصون  النقاط  عىل  وهجومهم  مهتهم  يوجهوا  لكي  املخيم  خمفر  عىل 
اجلنوب  من  املخفر  بجوار  الكائنة  الواعظ  السيد  دار  فدخلوا  عليها،  لالستيالء 
وثقبوا اجلدار احلاجز بينهام، فوجدوا ممرًا ضيقًا بني الدار واملخفر، وصعدوا فوق 
املمر وهناك وجدوا أنفسهم مشـرفني عىل العسكر املتحصن يف املخفر، وهم كل 
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من كاظم ابن جواد زنگي وجاسم حممد زكي ومحيد عوض ومحود سلامن عويد 
وعبد الرضا السلامن عويد واحلاج عبد الزنگي وعيل السلامن امللقب بتال)1(، وقد 
ألقٰى األخيان نفسيهام بل غيمها فقتال حاالً برصاص العسكر وسلم اآلخرون. 
فاستسلم هلم اجلند املتحصن فوق السطح دون الذين يف الطابق األسفل، وملا علم 
السطح هجموا مهللني  الذين فوق  اجلند  باستسالم  املتحمس  املحارب  اجلمهور 
مكربين بدون وعي أو حترز من الرصاص من الساحة املحيطة باملخفر، فاقتحموا 
اجلند  وعتاد  أسلحة  يسلبون  وأخــذوا  عنوة،  املخفر  ودخلوا  واقتلعوها  الباب 
حتى ألبستهم، ورشع البعض منهم بقتل اجلند بعد استسالمهم. وقد سمعت أن 
عرشين جنديًا قتلوا يف داخل املخفر وأخذ الباقون أرسٰى اىل دار آل كمونة؛ وكان 
املالزم الثاين يوسف حنظل، الذي أصبح يف العهد امللكي مديرًا لشـرطة كربالء، 
ومعه ضابطان آخران ضمن االرسى.وقد قتل عند باب دار آل كمونة جندي من 
الكاظمية، وقاتله هو اجلصاص شهاب احلمد، وكان عدد اجلندرمة واجلند  اهل 

املحارصين يف خمفر املخيم 48 شخصًا)2(.

وبعد استيالء الكربالئيني عىل هذا املركز احلساس الذي اختذه الشيخ فخري 
كمونة مع آل عويد وآل زنكي حصنًا منيعًا هلم. أما املناكيش فاختذوا من الدار املقابلة 
الربوجردي)3(  بعد   حسينية  فيام  التي أصبحت  األشيقر،  السيد هاشم شاه  لدار 

1.   آل تال محولة عربية تنتمي اىل عشية بني أسد، وهلا أقرباء يف اهلندية، وكان أفرادها حلفاء للمناگيش. 

2. يقول السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة: اىل هنا بقيت يف دار السيد عبد احلسني الددة حتى انتهاء الواقعة 
أراقب تطور احلالة بني آن وآخر. ثم نصحني السيد الددة بالذهاب اىل دارنا وقال يل: ان تشوش والدك 
لغيابك. فخرجت من باب الدار األخرى الكائنة يف الشارع اخللفي، إذ أن السيد الددة مل يأذن ألحد من 
الكربالئيني أو العسكر الدخول والتحصن يف داره، وقد خرجت من دار الددة ومعي السيد حممد بن السيد 
إليه  آلت  املخفر، وما  الزمن سمعت بسقوط  برهة قصية من  دارنا، وبعد  اىل  آل طعنة وجئت  مصطفى 

نتيجة احلادثة، املجموعة اخلاصه به . 

]3[  لربام وقع الباحث بإشتباه بخصوص تسمية مدرسة الربوجردي باحلسينية والراجح إهنا مدرسة كانت= 
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الواقعة بالقرب من فسحة ساحة اإلمام عيل، حصنًا هلم.

 أما النصاروة فتحصنوا يف دار أكرب سمينه البلويش، بينام اختذ آل عبس بقيادة 
امليدان جتمع  النجف وباب  امليدان حصنًا هلم، ويف باب  مال خرض شويليه سوق 
بينام كان اجلند مستقرين يف دار السيد هاشم شاه ودار  آل احلميي وألبو والده، 
بن  حممد  هاجم  طعمة،  آل  كشك  رس  حسن  حممد  السيد  احلسيني  املنرب  خطيب 
علوان زنگي، وكان فارسًا شجاعًا، دار السيد هاشم شاه إال أنه أصيب بطلقة نارية 

من جندي عثامين أردته قتياًل )1(. 

اإلنتفاضة  بعد  1991م  عام  هدمت  الطلبة،  إلسكان  غرف  فيها  وكانت  الدينية  العلوم  هبا  تدرس   =
الالنظام عام 2003م تم  الدينية وبعد سقوط  املناسبات  فيام بعد قاعة إلقامة  املباركة وإختذت  الشعبانية 
علمي   كرصح  بناءها  بإعادة  الشهرستاين  جواد  السيد  يقوم  واآلن  الرشعيني  متوليها  اىل  املدرسة  تسليم 

ليأخذ دوره الريادي لنرش العلوم الدينية. 

من رؤساء  غفي  فيه مجع  مهيب شارك  باحتفال  الزنگي  قاسم  بن  علوان  بن  حممد  البطل  جنازة  1.  شيعت 
يا  هنا  )هيه  يقول:  الشعبية واهلوسات، ولسان حاهلم  األهازيج  يرددون  العربية يف كربالء وهم  العشائر 

حممد هذي املريودة(. 
      وآل زنگي أرسة معروفة قطنت كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري وهي كثية العدد وامتهنت الزراعة، 
احلاج  الكربى، عميد هذه األرسة  العراقية  والثورة  بطولية مرشفة يف حادثة محزة بك  وألفرادها مواقف 
إبراهيم بن حممد بن نارص املتوىف يف شهر آب سنة )1975م( قال: إن آل زنگي يرجعون اىل األتابكية من 
مجاعة عامد الدين الزنگي، وهلم أوارص قربى مع الزنگية القاطنني مدينة املوصل. ومنهم اليوم نعمة وأمحد 
وهادي ومهدي أوالد إبراهيم بن حممد بن نارص الزنگي، ومنهم عبد احلسني بن عالوي ابن نارص، ومنهم 
عبد بن جواد بن احلاج حمسن بن حممد زنگي، وإبراهيم 

 
عبد عيل بن حسني بن نارص. ومنهم أيضًا نعمة بن

وناجي أوالد البطل عبد علوان بن قاسم الزنگي وجواد وعيل ورسول أوالد جاسم بن البطل حممد زنگي 
املقتول، وصالح بن مهدي بن حممد املذكور، ومحزة بن أمحد بن احلاج عبد زنگي، وابن عم رشيد بن محيد 
بن عبد زنگي، ومنهم األستاذ رسول بن نعمة بن عبد جواد بن حمسن بن حممد املذكور. ومنهم صاحب 
زنگي  حممد  بن  عبد  احلاج  جرب  بن  كريم  ومنهم  درويش،  بن  جاسم  بن  إبراهيم  ولدا  رسول  واألستاذ 
وجدوع بن أمحد بن احلاج حممد ومهدي بن أمحد بن مهدي بن شهيب بن مهدي زنگي، وكذلك عثرنا عىل 
توقيع احلاج عيسى زنگي يف وثيقة مؤرخة سنة )1265هـ - سنة 1285 هـ(، وعثرنا عىل وثيقة أخرٰى = 
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ويف املساء توسط العلامء األعالم يف كربالء إليقاف االقتتال بني الطرفني؛ وبعد 
الطرفني  بني  اهلدنة  وعقد  القتال  بإيقاف  قرار  عىل  احلصول  من  متكنوا  ورد  أخذ 
السبع  بحرب  سميت  لذا  ساعات،  سبع  الواقعة  تلك  ودامــت  احلــال،  فهدأت 
ساعات، وقد قتل من اجلند أربعة وعرشين قتياًل داخل املخفر وخارجه بينام كان 

عدد القتىل من الكربالئيني بحدود الثامنية أشخاص، وإليك أسامئهم:

حممد بن علوان زنكي، احلاج عبد بن علوان زنكي، محيدان بن جدوع عاكولة. 
حجاب بن حاج فارس. عبود بن حممد حداد )من عشية شنان النايف، حلف آل 
زنكي(، عيل بن سلامن تال، معتوك املنكوش)1( عاشور املنكويش. كام وقتل أربعة 
صبيان ممن كانوا جيمعون )القوان( الفارغ من اخلراطيش إلعادة مإلها وتسليمها 

للمحاربني، وهؤالء الصبيان: 

مكي احلاج عيل، خضي بن جواد اليونس الطهامزي، مرهون بن حسن الوزين، 
عيل بن السيد حممود رزاق آل طعمة. 

= يرجع تارخيها اىل سنة )1270هـ( تنص عىل بيع دار لكل من عزيز ونارص ولدي املرحوم حسني بن عيل 
زنگي اىل املرحوم حممد بن أمحد البناء. 

1.  املناكيش أرسة عربية منهم ضاحي املنكويش املوقع يف صك يرجع تارخيه اىل سنة  )1274هـ(. أما رئيسهم 
قبلة  باب  إليهم، عند  نسبة  املناكيش،  باسم زقاق  الذي سكن زقاق يعرف  املنكويش  فكان عيل بن حممد 
احلسني، واملناكيش اسم مشتق من " نكش األرض " أي حرثها، وأول من قام هبذه العملية منهم هو 
ضاحي املنگويش الذي عمل يف مزارع آل دراج النقباء؛ ومن ثم اجتمع حوله مجاعة وشكلوا كتلة ائتالفية 
اطلقت عىل نفسها اسم املنكوش، وينقسمون اىل أربع محوالت عربية منهم ألبو سلطان، بطن من زبيد. 
منهم اليوم بديوي وشقيقه صليي بن عبد األمي بن عيل بن حممد بن ضاحي املذكور بن نجم املنكوش، 
منهم من العنزة، رئيس هذا القسم هو زيدان بن طاهر بن 

 
وقسم منهم من عشائر الغرير الشمرية، وقسم

حبيب بن حممد بن فليح بن حسن بن حممد بن خليفة، والقسم اآلخر يرجعون اىل عبيد ومن أحالفهم قسم 
من البحارنة، ومن اجلدير بالذكر أن هلذه األرسة فضل يذكر يف واقعة محزة بك والثورة العراقية الكربى.  
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مفاوضات اهلدنة 

ملا مل يكن الكربالئيون قد أعدوا العدة ملعركة كهذه من قبل والفتقارهم ألغلب 
وسائل احلرب فقد جاءهتم هذه الواقعة مباغتة، لكنهم متكنوا من االستيالء عىل عدة 
اجلند املستسلم يف خمفر املخيم وبعض املراكز األخرى مما ينوف عىل املائة واخلمسني 
بندقية ومقدار آخر من العتاد. وبالرغم من ذلك فان عتادهم أرشف عىل النفاذ، 
فصاروا يف موقف حرج للغاية وأخذ الرؤساء يفكرون يف طريقة تنجيهم من هذا 
املأزق كي ال يضطروا للفرار، ولوال عتاد املخفر الذي استوىٰل عليه الكربالئيون 
لكنهم  موقفهم  حراجة  من  وبالرغم  املدينة.  العسكر  ولدخل  سبا  أيدي  لتفرقوا 
بوجه  الوقوف  عن  عاجزًا  بك  محــزة  جعل  مما  الطويلة،  الفرتة  هــذه  صمدوا 
النار تلبية لنداء العلامء األعالم  الكربالئيني، فاضطر للموافقة عىل هدنة وإيقاف 
والوفد املمثل هلم الذين قابلوه؛ حيث عقد العلامء األعالم والسادة ورؤساء البلدة 
اجتامعًا عىل غاية من األمهية يف دار السيد حممد مهدي آل بحر العلوم للتداول فيام 

جيب اختاذه لدفع اخلطر الذي كان وشيك الوقوع عىل الكربالئيني. 

ويف ضوء االجتامع شكلوا الوفد املمثل هلم لدى محزة بك، وترأس الوفد السيد 
حسن  واحلاج  الوهاب  عيل  السيد  يوسف  والسيد  العلوم  بحر  آل  مهدي  حممد 
حبيب شهيب، واتفقوا عىل عقد هدنة واختاذ قرار إيقاف القتال لدفن قتىل الطرفني 
واملذاكرة يف أمر الصلح، ولكن محزة بك اشرتط عىل الوفد أن يوقف القتال بعد 
بحر  آل  مهدي  حممد  السيد  من  كان  فام  ذلك،  عىل  املحاربني  الكربالئيني  موافقة 
العلوم إال التوجه اىل دار الشيخ فخري كمونة إلقناعه بإيقاف القتال و كي ال يظهر 
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األخي مظهر املتخاذل اخلائف رفض عقد اهلدنة يف بادئ األمر؛ وأشار اىل السيد 
حممد مهدي قائاًل: 

 سيدنا إجلس هنا وانتظرين ساعة واحدة ألجلب لك محزة بك مكتوف األيدي 
بني يديك.

ولكن إرصار السيد حممد مهدي والسادة اآلخرين وطلب سائر رؤساء البلد 
وتم  اهلدنة  فعقدت  القتال،  وإيقاف  اهلدنة  عقد  عىل  كمونة  فخري  الشيخ  إقناع 
يطرأ  ما  يرتقب  خائف  منهم  وكل  الليلة  تلك  كربالء  أهايل  وبات  القتال؛  إيقاف 
وما يأيت به املستقبل هلذه املدينة املقدسة، أي كربالء، واهواؤهم متناقضة؛ فمنهم 
من خيشٰى فشل األهايل فيهجم جند احلكومة عىل كربالء ويعبث فيها دونام رادع، 
ومنهم من خيشٰى فشل احلكومة فيقتحم األرشار البلدة ويؤخذ الضعيف بالقوي 
مرتبص  بحصنه،  متحصن  واألهــايل  اجلند  فكال  بعضًا،  بعضهم  الناس  ويأكل 

بخصمة، ينتظر ما ستؤل إليه مفاوضات الصلح، ليتحني فرصة اإليقاع بعدوه. 

مفاوضات الصلح 

يف صباح يوم اجلمعة الثامن عرش من مُجادٰى الثانية )1334هـ( توجه  فريق من 
العلامء األعالم كالسيد حممد صادق الطباطبائي والسيد حممد مهدي صدر الدين 
بعض  ومعهم  احلجة،  احلسني  عبد  والسيد  الشهرستاين  نقي  عيل  ميزا  واحلاج 
املترصف  ملواجهة  والوجوه  األرشاف  من  كبي  وقسم  العلم  طالب  من  أتباعهم 
محزة بك ومطالبته بإنزال اجلند من حصوهنم، وبعد مواجهة املترصف الذي أظهر 
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أنه حيرتم كلمة العلامء ويطيع أوامرهم، لكنه بني أن هذه املوافقة إنام هي من جانبه 
العلامء طمأنوه وأكدوا له طاعة  فقط ألن الكربالئيني لن يأهبوا ألوامرهم ولكن 
العلامء  فغادر  اجلند من احلصن،  الضباط إلنزال  الكربالئيني وطلبوا مرافقة أحد 
السـراي بعد مرافقة اليوزبايش  ثريا بك هلم، وعند الوصول اىل احلصن أمر العلامء 
أمر  إليهم  املوكل  الضابط  أن  إالّ  فأطاعوهم  احلصون،  عن  بالتخيل  كربالء  أهايل 
عن  حييدوا  لن  قائدًا  هلم  أن  بحجة  بك  ثريا  ألمر  االمتثال  أبوا  والفحص  الدفاع 
املترصف  فأمر  باألمر،  املترصف وأبلغوه  اىل  العلامء  فعاد  بغيه،  يأمترون  رأيه وال 
منازل  املتخذة  اخلانات  اىل  واالنسحاب  املراكز  عن  بالتخيل  الضباط  هؤالء  قائد 
هلم، فأطاع أمره، ثم أرسل العلامء مناديًا ينادي يف البلد النداء اآليت: )بأمر العلامء 
ففتحت  مكسبه(.  اىل  منكم  كل  وليذهب  دكاكينكم،  افتحوا  والشيخ  واملترصف 
بعض احلوانيت، وكان أصحاهبا يرتقبون أدنى حركة ليوصدوا دكاكينهم إن حلظوا 
بتحشد  عرفوا  أهنم  بحجة  حصوهنم  اىل  اجلند  عاد  الليلة  تلك  يف  أن  غي  شيئًا، 
الكربالئيني واستعدادهم ملباغتة اجلند واهلجوم عليه لياًل. ويف صباح اليوم الثاين 
السبت التاسع عرش من مُجادٰى الثانية )1334هـ( أمر املترصف بتوجيه النداء اآليت: 
)بأمر املترصف بفتح الدكاكني وكل ينشغل يف مكسبه آمنًا عىل نفسه وماله وسوف 
نجازي من يتعدى عىل أحد(، وكان قصد محزة بك من توجيه  ذلك النداء إظهار 
سيطرته عىل املوقف وزمام اإلدارة والسلطة دون غيه من العلامء أو الرؤساء أو 
ثانية مع احلكومة األصلية وليجع هيبة احلكومة يف  غيهم، وأال جيعل حكومة 
نظر األهايل، ولكن فات املترصف أن ينتبه اىل أن نداءه األرعن قد يشوش أذهان 
النداء  هذا  كان  فقد  املترصف،  أي  وهياجه،  حلمقه  املدينة  أهل  من  العام  السواد 
من  لتأكدهم  الكسبة  التجار  أو  األهايل  أحد من  اليه  فلم يصغ  لذا  سابقًا ألوانه؛ 



مدينة احلسني )اجلزء اخلامس(

252

عدم مقدرة احلكومة عىل جمازاة املعتدي وأخذ حقوق املظلوم)1(، وكان محزة بك 
قد طلب نجدة من بغداد لتقوية حاميته، وكان تصـرفه األرعن نتيجة لسامعه أخبار 
بورود العسكر وحتركه اىل كربالء، ذلك أنه كانت قد اجتمعت مفرزة من الكتيبة 
)31( ومن بطرية الصحراوي يف بغداد قاصدة الساموة بقيادة املقدم إبراهيم حقي، 
املشهور بأدهم بك؛ وهذا ما جعل املترصف محزة بك يطلب مقدم هذه املفرزة اىل 
التحق هبذه  قد  املكون من )300( جندي، وكان  در كها  فرج  اىل  لتنضم  كربالء 

املفرزة )80( جنديًا من املشاة املجهزين بالقنابل اليدوية يف بغداد)2(.
 

محزة بك ومواقفه العدائية

البشي اىل محزة بك  الثانية جاء  التاسع عرش من مُجادٰى  السبت  يف صباح يوم 
اليوم من املسيب. فأرسل  إليه يف عصـر ذلك  العسكرية  النجدات  ليخربه بورود 
محزة بك يف طلب كل من السيد عبد الوهاب والسيد حبيب الطباطبائي كممثلني 
عن أرشاف كربالء، وعمر احلاج علوان وعبد الرمحن آل عواد كممثلني عن رؤساء 
العشائر يف كربالء ألهنام حتى تلك الساعة كانا من املحايدين، وبعد أن حضـروا 
أعلمهم املترصف بوصول عدد قليل من العسكر، وطلب منهم اخلروج الستقباهلم 

بحجة أنه خيشى من تصدي األهايل للعسكر. 

1.  احلائري، الشيخ عباس، الرسالة الرجبية، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة، جاء فيها )إن احلوانيت قد فتحت 
ذلك اليوم ولكن أصحاهبا عادوا اىل إغالقها ثانية(.

2.  العمري، حممد امني، تاريخ حرب العرب، ج 1. 
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وكانت غايته من إيفاد أرشاف كربالء الستقبال اجلند أن يظهر لوالة بغداد أن 
املحاربني  وأن  املدينة،  باضطرابات  البتة  أرشاف كربالء ورؤساءها ال عالقة هلم 
إيقافها عند حدها؛ كام وأراد من  ليسوا إال فئة قليلة ال قوة هلا وال قدرة ويمكن 
وراء ذلك أن يثي حنق الكربالئيني عىل بعضهم إتباعًا لسياسة فرق تسد، وليصبح 

هو سيدًا للموقف.

هذا وكان محزة بك قد أشاع األكاذيب يف البلد قبيل وصول اجلند مفادها أن 
قطعات من اجليش ستمر بمدينة كربالء يف طريقها اىل حائل عن طريق النخيب ـ 
عرعر. ثم عاد محزة بك اىل مكيدة أخرٰى جتيل بوضوح موقف عدائي آخر له عندما 
بدأ ينسج خيوط سياسية جديدة تثي اخلصومات بني أهايل البلد مستغاًل عداوات 
بعض عوائلها، لبعضها كالتي بني آل عواد بقيادة عبد الرمحن وشقيقه عبد اجلليل 

العواد وبني الشيخ فخري كمونة.

الدرك  قائد  بحضور  وعبدالرمحن  اجلليل  عبد  بالشيخني  بك  محزة  فاجتمع 
ثريا بك وعرض عليهام التزامهام باحلياد مقابل توسطه لدٰى والة بغداد باإلفراج 
عن شقيقهام األكرب عبد الكريم العواد الذي كان معتقاًل يف بغداد آنذاك وإال فانه 
من  موقفه  وبرر  كام  به،  اإلعدام  حكم  بتنفيذ  العثامنية  احلكومة  وبشدة  سيطالب 
بعض  من  والنيل  احلال  هتدئه  يف  نيته  طيب  عن  وأفصح  أمامها  وأهاليها  كربالء 
املوالني للربيطانيني أمثال الشيخ فخري كمونة حيث كانت االستخبارات العثامنية 
وأوردت  للربيطانيني  بمواالته  كمونة  الشيخ  تدين  معلومات  عىل   حصلت  قد 
تقارير بذلك للمترصف محزة بك. خرج املستقبلون برفقة اليوز باشا ثريا بك اىل 
 )8( تبعد عن كربالء مسافة  والتي  أسود  بدعة  املسامة  احلاج علوان،  ضيعة عمر 
رافقها  التي  العثامنية  القوة  ؛فوردت  اإلمام عون  بطريق  املدينة  أميال شامل غرب 
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بعض رؤساء املسعود من املسيب، فالتقى هبم املستقبلون ورافقوهم حتى وجلت 
اليوم. وكانت هذه  احلادية عرشة من مساء ذلك  الساعة  لياًل حوايل  املدينة  القوة 
مانتيل وفوهتها  نوع  مؤلفة من مدفعني من  أدهم، وهي  إبراهيم بك  بقيادة  القوة 
هذا  وعىل  اليدوية،  القنابل  حاميل  من  250جندي  و  خيال  و3000  سم،   7،5

أصبحت قوة محزة بك يف كربالء مؤلفة مما ييل: 

عدد600.  • عيل(  )ديل  بانيه  بك  عيل  يس  آغا  الطابور  بقيادة  اللواء  مة   جندر 
خيالة ومشاة. 

طابور املتفك )اجليش النظامي( بقيادة القول آغايس سعيد أفندي 600مشاة.  •

أسرتا سوار )بغالة ( بقيادة اليوز بايش ثريا بك 80 خياالً.  •

حاملو القنابل اليدوية بقيادة ضابط عثامين 250 شخصًا. •

الرسية اخليالة البكبايش حاجي إبراهيم بك أدهم، 300 خيال.  •

رابية املدفعني اآلنفي املذكر، 20 شخصًا. •

فأصبح جمموع قوة اجليش العثامين يف كربالء 1850 شخصًا، وأسندت قيادة 
مقرًا  كربالء  بلدية  اختذ  الذي  أدهم  بك  إبراهيم  احلاج  البكبايش  اىل  اجليش  هذا 
داره مقرًا  الطارئة. كام اختذ محزة بك  للظروف  احتياطية  فيها قوة  لقيادته ووضع 
لالجتامعات مع القائد ورسل األرشاف تارة وللمناورات السياسية تارة أخرى، 
وزعت هذه القوة عىل مواقع خمتلفة بمحاذاة اخلط املمتد عىل الطرف اجلنويب من 
التي  الكليدار  احلسني  عبد  السيد  دار  حتى  النجف  باب  من  املمتد  العام  الشارع 
كانت تقع ما بني خمفر املخيم ومدخل سوق باب قبلة الروضة احلسينية، كام وزع 
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والغربية واجلنوبية  الشـرقية  العباسية  أطراف حملة  مناطق خمتلفة من  بعضهم عىل 
لرتد  باجلنود  ومزودة  باحلصون  حماطة  بقلعة  تكون  ما  أشبه  املنطقة  صارت  حتى 
للمنطقة  أو هنارًا؛ وبقي اجلند حمارصين  لياًل  الكربالئيني عند مباغتتهم هلا  عادية 

ثالثة عرش يومًا دون إطالق رصاص أو اعالن حرب. 

وانقطعت صلة املنطقة باملدينة وصارت يف عزلة تامة، سّيام بعد أن ترك بعض 
سكاهنا دورهم اىل مناطق أخرى من كربالء وسافر البعض اآلخر اىل بغداد واملسيب 
والنجف بعد أن نزهلا اجلند، وصار السي يف املنطقة حمظورًا عىل اجلميع إالّ بعض 
الوجهاء والعلامء الذين اعتادوا الرتدد عىل دار املترصف للمفاوضة يف أمر إصالح 
احلال وهتدئته، كام وحفر اجلند خنادق مألوها بالطابوق وأكياس الرتاب وكميات 
احلطب ليسرتوا أنفسهم من الكربالئيني الذين اختذوا من الطوابق العليا ملساكنهم 
خي مكان ليشـرفوا عىل اجلند وبذلك قويت شوكة محزة بك واشتد عزمه وصمم 

عىل االنتقام من خصومه وإنزال الضـربة القاصمة بمناوئيه وأعدائه.

* * *
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احلكم االئتاليف يف كربالء

 وجد الكربالئيون يف هذه اهلدنة فرصة ثمينة حيث استعدوا خالل مدة الثالثة 
الفرات  وأطراف  البادية  اىل  والتجار  الرسل  وأرسلوا  كافيًا،  استعدادًا  يومًا  عرش 
وكان  الفارغة،  اخلراطيش  حشو  أدوات  من  وغيه  والرصاص  األسلحة  لرشاء 
الشيخ حممد عيل كمونة قد زود أخاه الشيخ فخري بام تيرس لديه من عتاد وأسلحة 
سواء  الحمالة  مقتولون  فاهنم  الكربالئيون  هؤالء  ولعلم  النجف)1(  طريق  عن 
بحرب أم بغيها، فلم تفرت هلم عزيمة أو ترهبهم قوة محزة بك اجلديدة؛ ثم إهنم 
أدركوا أن محزة بك ليس باملفاوض أو املسامح وما هذه القوة اجلديدة إال وسيلة 
فصمموا  اإلبادة،  أو  واخلضوع  االستسالم  عىل  وإرغامهم  إلذعاهنم  استخدمها 
أوىل  بذرت  العسكر  لذلك. ومنذ حلظة دخول  النفس  القتال وبذل  عىل مواصلة 
بذور توحيد الصفوف ألن وحدة الصف يمكن أن تعري للجميع نوايا املترصف 
السيئة جتاههم ونحو كل من اشرتك يف حرب املخيم أو مل يشرتك سّيام عبد الرمحن 
العواد وعمر احلاج علوان وأتباعهام، كام إهنم شعروا بعدم األمان من غدر الشيخ 

1.  جاء يف كتاب » تلخيص اخلرب عن القرن الرابع عرش وما جرى عىل البرش » املخطوط ملؤلفه السيد أمحد 
مع  حتالفوا  لالستقالل  يدعون  رجال  وظهر  احلرب  صارت  عندما  مضمونه:  ما  طعمة  آل  صالح  السيد 
املرحوم الشيخ خزعل خان أمي األحواز  وخوزستان بشأن استياد البنادق منه، وكانت املراسالت جارية 
هبذا اخلصوص رسًا وانجلرتا تبيع هلم السالح بأبخس األثامن حيث كانت تبيع البندقية الواحدة مع مخسامئة 
رصاصة بدينارين اىل الشيخ خزعل، وكان هذا جيهز حربية العراق عن طريق البناء، فصار السالح بحوزة 
كل راعي غنم وفالح، بل وصار كل فرد يملك أكثر من بندقية مع مؤونتها من الرصاص. وسادت هذه 
أفراد  من  أحد  يبق  مل  وبذلك  إيران،  احلجاز وسوريا وجنويب  اىل  منها  وامتدت  العراق  أرجاء  احلالة كل 

العشائر وأهل املدن مل حيمل سالحًا. هذا الذي شاهدناه يف زماننا أيام احلربية.  
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فخري كمونة يف مؤامراته مع النجفيني وعشائر بني حسن يف واقعة النصف من 
شعبان )1333هـ( وموقفه العدائي ضد أهايل كربالء مازالت ماثلة أمام أعينهم، 
محزة  مع  وحرهبا  كمونة  فخري  الشيخ  كتلة  من  السلبي  املوقف  وقفوا  فإهنم  لذا 
بك يوم املخفر وبذلوا أوسع املحاوالت للتقريب بني الطرفني، ولكنهم ملا يئسوا 
من عقد الصلح بعد دخول اجليش اآلنف الذكر مجع كل أصحابه وأقسموا عىل 
خارج  اىل  عائالهتم  أكثرهم  وأرسل  األخي؛  النفس  حتى  الوغى  حومة  دخول 
كربالء لدى املعارف واألقارب أو اىل داخل كربالء عند املحايدين من أهل املدينة، 
حذرًا  عوائلهم  بإرسال  اجلند  من غدر  واحتاطوا  الغد  لطارئ  منهم  واستعد كل 
ويلحق  املحاربني  دور  املدينة وهياجم  اجلند  يفتح  أن  املستقبل وحيطة  مما سيؤتيه 
األذى بعوائلهم، وهتيأوا حلرب متوقعة ومل ينسوا شيئًا حتى األكياس التي مألوها 
ويف  العسكر  حصون  عىل  املرشفة  وغرفها  الدور  سطوح  يف  ووضعوها  بالرتاب 

املحالت املقابلة هلم للوقاية من رصاصهم. 

اجلند  فيها  رافقوا  التي  اللحظة  منذ  علم  عىل  االئتالفية  الكتلة  رؤساء  وكان 
املتوجه من بغداد اىل كربالء بأن محزة بك منذ اللحظة التي رافق فيها اجلند املتوجه 
رضبة  كربالء  رؤساء  من  خصومه  سيضـرب  بك  محزة  بأن  كربالء  اىل  بغداد  من 
إذا متكن من أن يوقعهم يف شباكه؛ كام كانوا عىل  قاضية دون أن يشفق أو يرحم 
علم بأن فخري كمونة هو اآلخر ماكر شديد القسوة عظيم الدهاء يتظاهر باللني 
لو  يفعلوه  أن  يمكن  ما  ينصاع.ولكن  أو  خيضع  وال  البطش  ويضمر  واملجاملة 
استنجد هبم، وعندما رأٰى الشيخ فخري كمونة أن موقفه أصبح حرجًا وأن ثمة 
تصدعًا بدأ يأخذ طريقه يف صفوف الكربالئيني وأن انشقاقًا ال حمالة حاصل بينهم 
إذا أراد أن يسقط من حسابه قوة ومكانة هذين الرئيسني، عبد الرمحن عواد وعمر 
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الكريم  عبد  لوجود شقيق  الظاهر حمايدين  كانا يف  وكتلتيهام، ألهنام  احلاج علوان 
األكرب يف سجن بغداد خوفًا  من فتك العثامنيني به إذا اشرتكا بحرب املخيم؛ غي 
أهنام كانا قد اختذا احليطة واحلذر كي ال يدعا محزة بك يؤذي مدينتهام ويوسع اخلرق 
عبد  الشيخ  بعد  وزار  السرتضائهام،  بزيارهتام  هّم  شملهم،  ويبعثر  رؤسائها  بني 
الرمحن العواد وعمر احلاج علوان بقية رؤساء عشائر كربالء لقصد التقرب إليهم 
وإظهار التودد هلم. وكان الشيخ كمونة يسي أثناء زياراته هذه يف جحفل طويل من 
محلة البنادق الذين ال يقل عددهم عن املائة شخص جمتمعني من خمتلف العشائر 
والفئات يتوسطهم مجاعة منهم يرتدون زيًا واحدًا يسمون )بالفدائيني()1(  حييطون 
بالشيخ ويرقبون كل حركة ضده ويقفون باملرصاد خلصمه، سّيام وأنه قد أشيعت 
الشيخ كمونة.  اغتيال  لقاء  بإعطاء هدية مغرية  بأن هناك وعدًا  البلد إشاعات  يف 
وقد جرت حماوالت الغتياله لكنها باءت بالفشل، منها: أنه دعي اىل وليمة أقيمت 
عىل رشفه لتسهيل أمر اغتياله بيد بعض من أعوانه بأمر من محزة بك، لكن الشيخ 
فخري أبٰى أن حيرض هذه الوليمة إذ شم رائحة اخليانة والغدر بناءًا عىل رسالة رسية 

وصلته. 

بني  رئيس  اهلل طعمة،  بكل من مسـربت جار  اجتمع  قد  بك  هذا وكان محزة 
القضاء عىل  بأنه يرغب يف  آل معلة وقال هلام  سعد، واحلاج حسن شهيب رئيس 
فخري كمونة وليس له مع غيه أي عداء، لذا فإن الشيخ كمونة أّلب أتباع هذين 
الرجلني وجردهم منهام فبقيا منفردين تقريبًا، حيث أن أغلب أتباعهام من الفارين 

الذين لقوا احلامية واملأوى لدى الشيخ فخري.

1.   كان الفدائيون أحيانًا ينشدون أهازيج خمتلفة تشيد بحياة شيخهم، منها قوهلم: 
شــــيخنا فخـــــري مـــــا نبي       نــذبــح الباشـا نسكــن الديــــرة 
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بدًا من السعي اىل ضم مجيع رؤساء ووجوه وأرشاف كربالء يف  ير  وأخيًا مل 
جبهة واحدة مرتاصة قوية تقف أمام قوى محزة بك اجلبارة، وإالّ فإنه مقتول الحمالة. 
وأذعن لألمر الواقع وطأطأ رأسه إلخوانه الكربالئيني مجيعًا كي حيفظ نفسه أوالً 
السادة  فدعا  بك.  محزة  رشذمة  أمثال  العابثني  عبث  من  كربالء  كرامة  وليصن 
والرؤساء عىل جملس خاص هيأ له السيد حممد مهدي بحر العلوم )مرزاكوجك()1( 
الكريم ومسدسًا، وخاطب اجلميع موضحًا سبب ما  أمامهم كتاب اهلل  وأحضـر 
الصفح  بكٰى وطلب من احلضور  ثم  احلال يف كربالء،  إليه  آلت  وما  إليه  دعاهم 
مدينة كربالء يف  أبناء  النجفيني وبني حسن ضد  اىل جانب  لوقوفه  منه  عام صدر 
واقعة النصف من شعبان سنة )1333هـ(، ثم قال هلم: )أنتم تقابلون جيوش دولة 
عظيمة مؤيدة بدول أخرٰى عظام وأنتم تورطتم هبذه احلرب رغم أنفكم وليس لكم 
إال التعاضد والتكاتف، ومل أكن أنا أحرص من غيي عىل كربالء فاين فرد واحد 
عيل  حممد  أخي  وإن  منكم  أكثر  البلد  يف  عالقة  وال  عشية  يل  وليس  أفرادها  من 
كمونة وأفراد عائلته يف النجف اآلن وال تصل إليهم يد احلكومة بسوء ويمكنني 
االلتحاق هبم متى أشاء إال أنكم متلكون مجيعًا دورًا وأمالكًا وعوائل وأقارب يف 
كربالء، وإذا استوىل العسكر العثامين عىل هذه املدينة مل تبق جناية إال ارتكبوها وال 
القرآن أن تقتلوين هبذا املسدس  إليكم بحق هذا  فضيحة إال فعلوها، وأنا أطلب 
اآلن بأيديكم ألختلص من عار استيالء العسكر عىل كربالء وذاك خي يل من أن 
اقتل بيد العسكر وحتتل كربالء وحيرق احلرث والنسل فيها، وإن يف انخذالنا نحن 
من  واللعن  والسب  لنا  والعار  اخلزي  مدينتنا  عىل  العسكر  واستيالء  الكربالئيني 
األجيال القادمة اىل أبد اآلبدين، وإين أقاتل باسم كربالء ال باسم شخص واحد أو 

أرسة واحدة(. 

1.  أصبح وزيرًا للمعارف يف حكومة امللك فيصل، عام 1941. 
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احلــارضون  وبكى  مصدقني،  عليها  وعّلقوا  احلارضين  بعض  أقواله  فأيد 
وأقسموا بكالم اهلل املجيد بأن يقفوا متعاضدين، متكاتفني لقتال عدوهم املشرتك. 
ثم حرروا وثيقة هبذا املآل ووقعوها مجيعًا بعد أداء اليمني بالقرآن الكريم وقرروا 
أن يكون فخري كمونة الرئيس األعىل هلم، عىل أن يؤازره جملس شورى مكون من 

رؤساء الكتلة االئتالفية التي تقف اىل جانبه حتى اليوم)1(. 

والگيظة  متيم  كبني  بكربالء  املحيطة  البساتني  عشائر  طلب  يف  أرسل  وبعدها 
والبو جرار والرتمجة والبو حويمد والبهادرية وغيهم من عشائر اليسار، ورئيسهم 
هم  الذين  احلجيالت  وأهل  املسعود  عشية  من  قسم  ثم  الشبيب،  بحر  يومئذ 
العهد عىل مؤازرة  منهم  الكربالئيني واخذ  أهل جفر شهيلة فوجد صفوفهم مع 
ووعدوه  عليهم،  ما  وعليهم  ماهلم  فلهم  منهم  يتجزأ  ال  جزء  ألهنم  الكربالئيني 
بمعاضدة الكربالئيني وأقسم مجيعهم أمام أعضاء جملس الشورٰى هلم بذلك. وأما 
أعضاء جملس الشورٰى املنتخب ملؤازرة الشيخ فخري كمونة يف حرب الكربالئيني 

1.  وبصدد هذه الوثيقة نذكر أن السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة كان قد أعطاها اىل فريق املزهر الفرعون، 
مؤلف كتاب احلقائق الناصعة، كي ينرشها ضمن كتابه ولكن األخي مل ينرش تفاصيلها بالصورة الكاملة، 
ولكنه أشار من طرف خفي إليها حتت عنوان ثورة النجف سنة )1333هـ(، ومما ذكره: بعد ثورة النجف 
اجتمع زعامء مدينة النجف األرشف وقرروا إرسال وفد اىل مدينة كربالء لضم الرأي العام اىل جانبهم، 
وهذا ما حدث بالفعل حيث اشرتك الكربالئيون مع من أوفد من مدينة النجف يف معركة نشبت بينهم وبني 
احلامية العثامنية يف منتصف شعبان )1333هـ(، وجتد التفاصيل هلذه الواقعة يف كتاب )كربالء يف التاريخ( 
ملؤلفه السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة، ثم خيتتم قوله بالعبارة التالية: ثم حدثت قضية كربالء الثانية 
بمساعدة النجفيني يف السابع من رجب سنة )1334هـ(، ومما يلفت النظر أن مؤلف احلقائق ذكر هاتني 
الواقعتني هبذا الشكل املقتضب إذ كان من االجدر به أن يشي ولو من طرف خفي اىل أن مؤلف كربالء يف 
الوثائق واملخطوطات املتعلقة هباتني الواقعتني وغيمها من أحداث ثورة العرشين 

 
التاريخ قد أعاره مجيع

الكربى، ومل يرم نرشها ألسباب خاصة، ونأمل من أن تظهر هذه الوثائق إذ أهنا من خملفات الشيخ فريق 
املزهر لكي تظهر الوقائع واحلقائق خدمة للتاريخ. 
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مع محزة بك فهم الذوات اآلتية أسامؤهم: 

عمر العلوان، نائبًا للرئيس، الوزون.. 1

عبد الرمحن العلوان، آل عواد. . 2

عبد عيل احلميي، آل محيي. . 3

إبراهيم ألبو والدة، األنباريون. . 4

احلاج عبد بن عزيز اهلر، الطهامزة. . 5

احلاج نايف الگمر العيل، السالملة. . 6

عيل القنرب، بنو سعد.. 7

مرسول الصبار، الزوينات. . 8

كريدي احلاج ذرب، العامري. . 9

الشيخ مهدي، البلوش. . 10

طليفح احلسون احلسن، النصاروة. . 11

وانتخبوا يف جملس الشورٰى السيد حسن السيد محود آل نرص اهلل ليمثل السادة 
والوجوه. 

املنازعات  وجعلوا من ديوان السيد حممد مهدي آل بحر العلوم جملسًا لفض 
التي قد حتدث بني األهايل، وكان هذا املجلس يضم السادة االتية أسامؤهم: 

الرئيس: السيد حممد مهدي آل بحر العلوم. 
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األعضاء: السيد حبيب آل بحر العلوم، السيد مهدي القزويني احلائري، السيد 
حممد عيل الطباطبائي. 

وعند ذلك أصبح موقف الشيخ فخري أقوى من ذي قبل وبات مستعدًا لكل 
للواء  التابع  اهلندية  اىل رؤساء عشائر قضاء  الرسل  بعث  ثانية  طارئ، ومن جهة 

كربالء إداريًا طالبًا النجدة منهم وتقديم املعونة.  

وملا كان ألولئك الرؤساء حساب خاص وسياسة إقليمية خاصة هبم اعتذروا 
من  أي  تأييد  وعدم  احلياد  جانب  بالتزام  تعهدوا  وإنام  الكربالئيني،  نجدة  عن 
وإرسال  تأييدهم  طلب  من  كمونة  فخري  ويبتغيه  يرومه   كان  ما  وهذا  الطرفني 

الرسل والدعاة إليهم ليكون يف منجى من مساعدهتم للحكومة. 

مفاوضات محزة بك

ومل  اهلدنة  فرتة  طالت  حيث  لكربالء  الداخلية  األوضــاع  من  بك  محزة  سأم 
املحيطة  العشائر  ملا رامه وأراده، فأرسل يطلب بعض رؤساء  الكربالئيون  يذعن 
بكربالء طالبًا مساعدهتم له ضد أهايل كربالء. لكن رؤساء عشائر اهلندية اعتذروا 
أن  إال  كاذبة،  جماملة  مترصفها  بكربالء  املحيطة  العشائر  جاملت  بينام  ذلك؛  عن 
رشيد املسـرهد، أحد رؤساء املسعود استجاب حلمزة بك، وملا يئس هذا من امتناع 
الكربالئيني  يذعن  أن  عىل  وعزم  القوم  اعتمد  موقفها  تغيي  عن  العشائر  رؤساء 
باستخدام الشدة والعنف. فكتب يف يوم اجلمعة ثاين رجب سنة )1334هـ ( اىل 
العلامء األعالم طالبًا منهم إخبار األهايل عىل النزول عن احلصون وتسليم املدينة 
ما  فيها ويعمل يف شؤوهنا  ليوطد األمن  أدهم  إبراهيم بك  قائد اجليش احلاج  اىل 

يشاء، وهذا نص الكتاب: 
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اىل العلامء األعالم وحجج اإلسالم: 

السيد حممد صادق الطباطبائي 
احلاج حممد حسني افندي احلائري املازندراين 

السيد مرزا عيل نقي الشهرستاين 
السيد عبد احلسني أفندي الطباطبائي 

املحرتمني.... 

مطالبكم  وإجابة  اسرتحامتكم  قبول  يف  تقرص  مل  السنية  العادلة  احلكومة  إن 
ساعة؛ غي أن املفسدين مل يزدهم نصحكم إال متردًا ونفورًا واستكبارًا يف األرض 
وسلب األموال وقطع الطرق والتسلط عىل األهايل ألخذ ثرواهتم واملكر اليسء إْن 
ٰشاَء اهلل ال حييق إال باهله، ولكي تعلموا أن منزلتكم عند احلكومة فوق منزلتكم عند 
هؤالء املتهوسني فهي تطلب منكم االنحياز عن هذه الفتنة احلاصدة لرؤوسهم آن 
وقت حصادها، فباب الرجاء واالسرتحام قد سد، فبعد اليوم ال تكلفوا احلكومة 
بمطلب من املطالب فهي ال تسمح بعد اليوم لذلك وال تلحوا يف طلب عفو فهو 
سابقًا  تعهدكم  عن  اهلل  واستغفروا  نصيًا  للخائنني  تكونوا  فال  خلاطركم  أطيب 
األليم،  العذاب  يروا  حتى  اليؤمنون  فقومكم  االستقامة،  طريق  تلزموهنم  بأنكم 

ومن أنذر فقد أعذر. 

 والسالم عليكم أهيا املخلصون. 

العرشون من رجب )1334هـ ( 
الرابع والعرشون من نيسان )1334هـ/1915م(
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العلامء بني األهلني رسيان الكهرباء، إذ ال  نبأ وصول هذا الكتاب اىل  فرسى 
حني  بني  يستحدث  ما  عىل  واالطــالع  األخبار  تصيد  إال  عمل  وال  ألحد  شغل 
ما  مدينة  نزلت عىل  إن  فاملصيبة  األهايل،  األخبار هتم عموم  مثل هذه  وآخر ألن 
تشمل الصغي والكبي دون متييز بني فئة وأخرى او مجاعة دون غيها، ولذا ساد 
احلرب،  هذه  استدامة  من  تذمرًا  الطبقات  خمتلف  بني  ولولة  وانتشـرت  الرعب 
فلجأ أكثر األهايل اىل العلامء واألرشاف طالبني توسطهم لدى املترصف ليتغاىٰض 
أمن  املقدسة يف  املدينة  بدر من رؤساء كربالء ويصفح عن امليسء كي تعيش  عام 
وسالم، وقد اهتم العلامء هبذا االمر وتوسطوا بامر الصلح مرة ثانية وكانت نتيجة 
مسعاهم تنازل املترصف عن وعيده وقبول االجتامع بفخري كمونة وباقي الرؤساء 
الكربالئيني وحضـر اجلميع يف دار السيد حممد مهدي آل بحر العلوم لياًل، وجاء 
االجتامع  وعقد  أيضًا  الرؤساء  وحضـر  بك،  ثريا  اليوزبايش  وبصحبته  بك  محزة 
التي  البنادق  بإرجاع  الرؤساء  يتعهد  أن  تقرر  بينهام  املفاوضة  وبعد  الطرفني،  بني 
أخذت من العسكر يف خمفر املخيم وغيه، وأن يطيعوا أوامر احلكومة وال حيدثوا ما 
يستوجب اضطراب األمن وإقالق الراحة للعامة؛ كام أن املترصف تعهد بأالّ يأذن 
ألحد من أفراد جيشه بالولوج اىل املدينة إال عاريًا من السالح خشية تعدي أحد 
اجلهلة عليه، وترك لقواده احلرية املطلقة يف جتواهلم وعدم التصدي هلم بأي يشء مما 
يزعجهم. وانفض االجتامع عىل أن ينفذ كال الطرفني ما تعهد به، ويف اليوم التايل 
نادٰى مناد بوجوب ذهاب الناس اىل مكاسبهم، وأمر أن يسلم كل من يف حوزته 
بندقية من البنادق التي هنبت من معسكر املخيم اىل رئيسه. فجمع الرؤساء البنادق 
بأمجعها وسلموا القسم البايل الغي صالح لالستعامل واملعروفة قباشيل ومل يسلموا 

النوع اجلديد املعروف باملوزر. 
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فاستاء املترصف لعدم تنفيذ الشـرط املتفق عليه من قبل الطرفني بواسطة السيد 
حممد مهدي بحر العلوم، فعمد اىل احليلة والغدر بمناوئيه، بينام بقيت كربالء عدة 
أيام يف راحة بال ورجع التجار وأصحاب املصالح اىل مصاحلهم يزاولون أعامهلم، 

حتى كتب يف اليوم اخلامس من رجب هذا الكتاب: 

 اىل حرضات العلامء األعالم السادات وحجج اإلسالم: 

السيد حممد صادق أفندي 
السيد عبد احلسني أفندي 

احلاج شيخ حممد حسني أفندي 

املحرتمني....

أن احلكومة السنية مل تزل والتزال سامعة أقوال العلامء والسادات وقد جربتم 
اىل  يلتفتوا  مل  إهنم  حيث  الفساد،  أظهروا  أو  نفوا  الذين  يف  اسرتحاماتكم  قبول 
يظهروا  مل  ما  والتنكيل هبم  األشقياء  تأديب  إال  نريد  فال  إرشاداتكم ونصائحكم 
لئال  العباسية  حملة  يف  تشـرفونا  أن  حضـراتكم  من  أسرتحم  فأنا  والندم،  التوبة 

يصيبكم عدم االحرتام، والسالم عليكم. 

التاريخ: اخلامس رجب )1334هـ ( 
املوافق اخلامس والعرشون من  نيسان )1915م(  

حممد محزة 
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ويف الوقت عينه طلب املترصف من األرشاف املحايدين االنتقال مع عوائلهم 
العلامء واألرشاف فيحتفظ  هبم  القديمة من  العباسية كي ختلو املحالت  اىل حملة 
عىل  أرصوا  هؤالء  لكن  البلدة.  صوب  مدفعيته  يوجه  ثم  األذى،  من  وحيفظهم 
مشاركة أهايل البلدة يف رسائهم ورضائهم وقدموا اىل املترصف معاذير ليست بذات 
العلامء،  من  املحايدين  ان خيدم  يريد  أنه  يظهر  أن  عبثًا  املترصف  ؛وحاول  األمهية 
فكتب عدة وريقات هبذا املضمون ووزعها عىل دورهم بواسطة من يراجعه منهم 

كي يربزوها عند هجوم العسكر ودخوهلم البلد قهرًا، معنونه بالعنوان التايل:  

اىل الضابط ورؤساء املوظفني أن صاحب هذه الدار من املوالني للحكومة ومل 
له وألفراد عائلته وملا حتويه داره  التعرض  الثائرين بشـيء ارجو عدم  يشرتك مع 
بسوء، إن تصـرفًا كهذا ال يمكن أن يقبله املنطق أو العقل، فكيف يمكن أن يشمل 
برمحته أرشاف البلدة بينام يمثل الكسبة وطالب العلوم الدينية وخدمة الروضتني 
السواد األعظم من سكان البلدة حيث يشكلون نسبة سبعني باملئة، ولنفرض أنه 
شمل هؤالء عند متسكهم باحلياد فلم يوضح ذلك رصحيًا يف كتابه، إن محاقة هذا 
استغل  الذي  الشيخ فخري كمونة  لاللتفاف حول  البلدة  أهايل  التصـرف دفعت 
بوعود  ثقتهم  فكسب  له  منارصهتم  ويضمن  الكربالئيني  ود  ليكسب  املوقف 
وتصـرحيات وأبدٰى استعداده حتى لفدية نفسه وعدم السامح ألي جندي بالولوج 
اىل املدينة. إن تفاقم هذا األمر دفع باملترصف اىل حترير كتاب آخر يف ذلك اليوم 
وإرساله بيد السيد حممد مهدي آل بحر العلوم مؤبنًا فيه أهل البلدة عىل استمرارهم 
يف الطغيان متوعدًا بكلامت مرعبة إن مل يأتوا مطأطئي الرؤوس صاغرين مذعنني 

أو أن يأتيهم بجنود ال قبل هلم هبا حيصدون رؤوسهم حصاد املنجل للسنبل.
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الفتنة  أثــارت  التي  الكتب  هذه  لتحرير  السنوي  حسن  الشيخ  تصدى  وقد 
واشتعلت نار احلرب ثانية. 

وقد متكنت عزيمة املحاربني من أن ترفع إرادة الرؤساء وعزمهم عىل مواصلة 
القتال، وردوا عىل رسول املترصف بكلامت ملؤها اإلرادة والتصميم: 

)سيكون ردنا عرب فوهة البندقية( 

ووقوفهم  الكربالئيني  فصالبة  املترصف،  هذا  موقف  حراجة  ازدادت  لقد 
العثامنية  ضده تعني ضعف احلكومة، يضاف اىل ذلك تردي وضع اإلمرباطورية 
عىل الصعيد اخلارجي، أما عىل الصعيد الداخيل فان نفاذ العتاد والذخية وانقطاع 
املواصالت السلكية كل ذلك زاد يف حدة املوقف، لذا فان إقدام املترصف عىل أمر 

كهذا يعني ضياع السلطة وإفالت زمام احلكم.

* * *
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تأزم الوضع يف كربالء 

األوضاع  عىل  السيطرة  عىل  قادرًا  املترصف  يعد  فلم  سوءًا  احلالة  زادت  لقد 
للرؤساء  رادع  خي  وتكون  مناوئيه  من  فيها  يتخلص  وسيلة  اىل  فلجأ  الداخلية، 
اآلخرين الذين أظهروا التزامهم احلياد يف حني أهنم من أوائل املتآمرين عليه، وبعد 
أمرًا  قائد اجليش، أصدر األخي  أدهم  إبراهيم بك  احلاج  البكبايش  أخذ ورد مع 
اىل جنده بتاريخ األربعاء السادس رجب سنة )1334هـ(، واملوافق ليوم السادس 
والعرشين من نيسان )1915م(، ويف العارش من مايس سنة )1916م( باحتالل 
الشوارع اخلارجية املحيطة بكربالء جنوبًا ورشقًا حتى نقطة باب سور باب اخلان 
أن  – كربالء فال يمكن  اهلندية  –النجف وطريق  القديم كي يقطع طريق كربالء 

تصل اإلمدادات اخلارجية للكربالئيني. 

ونصب أحد املدفعني أمام مدخل سوق قبلة االمام احلسني موجهًا فوهته 
امليدان  يف  البلدية  خمفر  أمام  الثاين  ووضع  املخيم،  ملخفر  املحاذية  الساحة  صوب 
األربعاء  يوم  صباح  ويف  النجف.  باب  وحملة  امليدان  سوق  صوب  فوهته  موجهًا 
دور  اىل  منهم  الكثي  فهرع  باحلصار،  أشبه  حالة  يف  أنفسهم  الكربالئيون  وجد 
العلامء واجتمع قسم كبي منهم، من كسبة وجتار وبعض السادة املحايدين وطالبني 
فرصة  منحهم  وطالبني  الكربالئيني  جتاه  نواياه  الستطالع  املترصف  اىل  توجههم 
عّلهم يتمكنون من إجياد حل وسط إلصالح ذات البني بني األطراف املتخاصمة. 
بالفشل   باءت  السابقة  الذهاب ألن حماولته  اعتذر عن  السيد حممد مهدي  ولكن 
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املهمة  هبذه  ليقوم  ثابت  آل  عيل  حممد  السيد  ورشح  غيه،  إرسال  هلم  واألصلح 
التي زودها  البطاقة  الشيخ فخري كمونة، فضاًل عن محله  قربى  لكونه من ذوي 
محزة بك لبعض أرشاف كربالء من الذين يتمتعون بثقته، غي أن السيد حممد عيل 
آل ثابت طلب من املجتمعني أن يرافقه بعض من احلارضين ليقف عىل مباحثاته مع 
املترصف، فرافقه كل من السيد حبيب السيد جواد آل بحر العلوم والسيد حسني 
بن السيد عيل الرئيس الوهاب لكوهنام يتمتعان بصالت وثيقة مع املترصف، فخرج 
متكن  مضنية  جهودًا  بذل  أن  وبعد  امليدان،  سوق  طريق  عن  املترصف  اىل  الوفد 
املترصف، ووجد متكن  ثريا بك، فذهب معهم ملواجهة  باليوزبايش  من االتصال 
السيد حممد عيل بسياسته ودرايته أن يقنع محزة بك بعدم التعرض ألهايل كربالء 
سابقًا  عليها  املتفق  البنود  بتنفيذ  الرؤساء  يلتزم  أن  رشط  باملدافع  املدينة  وقصف 
خالل ثامنية وأربعني ساعة؛ وخالل هذه الفرتة مل ينزل العسكر عن حصوهنم ومل 
بالشيخ فخري كمونة يف منزل  املفاوض ليجتمع  الوفد  أية إطالقة، وعاد  يطلقوا 
السيد حممد مهدي آل بحر العلوم وعمد اىل إقناع األخي ببذل جهده معهم لتسليم 
البنادق املنهوبة يوم حرب املخفر اىل املترصف، ولكن بام عرف عن الشيخ فخري 
تسليم  جمرد  أن  أتظنون  بقوله:  احلارضين  عىل  رده  كان  ودهاء  ذكاء  من  كمونة 
الكربالئيني ويرتكهم وشأهنم وال يسمح  احلقود األرعن خييل سبيل  البنادق هلذا 
لعسكره بالولوج اىل املدينة، وأستطيع أن أؤكد لكم أن طلبه هذا خدعة إلضعاف 
قوة املحاربني وجتريدهم من سالحهم، ال و اهلل مادام العرق ينبض فينا ال نرمي 
بقدسية  لينكل  احلقود  الطاغية  هذا  جربوت  أمام  واخلنوع  الذل  لنواجه  سالحنا 

مدينتنا املقدسة كربالء ويسلب أعراضنا. 
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وذهب  االجتامع  انفض  ذلك  وعند  احلارضين،  الرؤساء  بعض  بذلك  وأيده 
عبد  السيد  الكليدار  نائب  اىل  فخري  الشيخ  بعث  بينام  فيها.  ليتحصن  لداره  كل 
لتتخذ  املحاربني  تصـرف  حتت  احلسينية  املأذنة  ليضع  طعمة،  آل  أمحد  احلسني 
لعلوها  مشـرفًا  حصنًا  تكون  ولكي  العسكر،  وسكنات  حركات  ملراقبة  كناظور 
واعتذر  الطلب  رفض  احلسينية  الروضة  سادن  نائب  لكن  العسكر.  عىل  الشاهق 
أن  اهلل ال جيوز  بيوت  من  بيتًا  قدسيتها ولكوهنا  هلا  احلسينية  الروضة  أن  موضحًا 
يدخلها أيًّ من املسلحني شاهرًا لسالحه، وايده يف رفضه هذا العالمة السيد حممد 
صادق الطباطبائي واآلخرون سبط الشيخ احلاج الشيخ حسني املازندراين احلائري 
والسيد حممد مهدي صدر الدين احلائري، ولكن فخري كمونة حقد عىل السيد عبد 
احلسني آل طعمة ومل يقتنع بعذره وأوعز اىل بعض أتباعه من حفاري القبور الذين 
ينتمون اىل محولة أل زنگي والبو سعيد املاهرين يف فن الرقابة ان حيتلوا منارة العبد 
املتحاربان يرتبصان ويتحينان الفرص  الفريقان  لتتخذ ناظورًا للمحاربني. وبات 
لينزل كل منهام بخصمه رضبة قاصمة؛ وبات الكربالئيون طيلة ذلك اليوم وليله 

يف هرج ومرج ومل يغمض هلم جفن)1(.

السيد عبد  آل طعمة،  الورقة،  يذكر رقم  مل  فاريس،  الرجبية، خمطوط،  الرسائل  الشيخ عباس،  احلائري،    .1
ابو املحاسن، مذكرات، خمطوط، مل  الكربالئي،  الورقة،  الوهاب، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم  الرزاق 

يذكر رقم الورقة. 
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قصف كربالء باملدافع 

لـ)احلادي  املوافق  )1334هـ(  سنة  رجب  من  السابع  اخلميس  يوم  صباح  يف 
بوفاة  ينبئ  منادى  صوت  عىل  الكربالئيون  هنض  1916م(  سنة  مايس  من  عرش 
املجتهد  له  للمغفور  اخلاص  املعتمد  بزاز،  جواد  حممد  الشيخ  الكربالئي  التاجر 
جثامن  لتشيع  الكربالئيون  فهرع  الطباطبائي؛  اليزدي  كاظم  حممد  السيد  األكرب 
الشيخ البزاز ونقلوا جثامنه اىل مغتسل املخيم، فإذا باألهايل تفاجأ بأصوات طلق 
ناري تنطلق من أعىل مئذنة العبد، فتفرق املشيعون واختبأوا يف البساتني والدور 

املجاورة تاركني اجلنازة يف املغتسل لتكرار أصوات الطلقات النارية. 

كان  ممن  القبور  حفاري  بعض  أن  الدفنية  مأمور  اهلل  عبد  احلاج  احلفار  روى 
يسكن احلجرة الواقعة حتت سالمل مأذنة العبد )بناًء عىل طلب الشيخ فخري كمونة 
العسكر  لرضب  حصنًا  واختذت  كام  اجلند،  حركات  ملراقبة  مرصدًا  منها  ليتخد 
ألهنا ترشف عليهم(، وكان حمسن السعيد من ألبو سعيد من أمهر السكافني الذين 
جييدون الرماية، وكان قد تربع عىل سطح شبستان املنارة، وأطلق تلك االطالقات 
يف الفضاء عفويًا كام قيل وقتئذ، ومل يكن قصده رضب العسكر بل جريًا عىل العادة 
العشية أو  بأن تطلق إطالقات عدة عند وفاة رئيس  العشائر  املتبعة لدى  العربية 

أحد أفرادها البارزين. 
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إخبار  رام  ألنه  العادة  هذه  عىل  جريًا  السعيد)1(  حمسن  إطالقات  فكانت 
الكربالئيني بوفاة الشيخ حممد جواد البزاز؛ لكنها كانت سببًا مبارشًا لقصف كربالء 
بمدافع اجلنود العثامنيني ووقوع كارثة كبية يف كربالء، إذ كانت تلك الرصاصة 
إيذانًا باحلرب بني العسكر واملتحفز واملتأهب لرضب النيان ضد الكربالئيني، بينام 
املتحصنني  الكربالئيني   املحاربني  حركات  بمراقبة  املكلف  العثامين  الضابط  كان 
يف اجلهة الشاملية من الشارع العام، قرب فسحة اإلمام عيل، عىل سطح دار السيد 
هاشم شاه )مدرسة البلوجردية اليوم(، وهو القول آغايس سعيد أفندي الذي وجه 
ناظوره صوب مصدر الصوت عند سامعه االطالقات وملح الشخص املرتبع عىل 
سطح مأذنة العبد، فتناول بندقيته املوزر ذات املرمٰى البعيد موجهًا إياها نحو املأذنة 

فأصاب حمسن السعيد، فأرداه قتياًل، فخر هذا اىل صحن الروضة احلسينية)2(.

ثم أوعز اىل رابية املدفع للتهيؤ لقصف دار الشيخ فخري كمونة الواقعة قرب 
املغتسل واملرشفة عىل الساحة املحاذية ملخفر املخيم، حيث كان مشّيعو الشيخ جواد 
قد جتمعوا هناك ومل يعرف سبب جتمعهم؛ وكان هذا سببًا يف هرب املشيعني وتركهم 
اجلنازة. وقد أصابت مدفعية الرابية دار الشيخ فخري كمونة مما دعاه اىل تركها إثر 
ذلك، بينام قام اتباعه بإخالئها بعده؛ بينام أصابت القنبلة الثانية ديوان آل كمونة، ثم 
أخذت القنابل تتساقط عىل حصون املحاربني يف طرف املخيم، وتعالت أصوات 
املتخاصمني،   الطرفني  بني  اصطدام  وقوع  عن  معلنة  املدينة  سامء  يف  الرصاص 

1.  ويذكر أن حمسن السعيد مل يكن لوحده عىل سطح مظلة املنارة شبستان، بينام كان بصحبته كٌل من األخوة 
ألبو سعيد ونايف الربغش جد آل برغش، كام  سعيد وحمسن وحسون أوالد عباس بن حممد من عشية 

وكان معهم حمسن بن حسن بن جواد زنگي. 

2.  ويف رواية أخرى رضب حمسن السعيد من قبل اجلندي مهدي العبيدي من عىل سطح خمفر البلدية الواقع 
يف امليدان. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

273

ترك  اىل  املتحصنون  واضطر  املخيم  نحو  مدفعيته  بفضل  يتقدم  اخذ  اجليش  لكن 
حصوهنم وجلأوا اىل حملة باب الطاق ومتركزوا يف سطوح املنازل بعيدًا عن قصف 
اىل أطراف كربالء  الشيخ فخري جولته  بدأ  الرابعة صباحًا  الساعة  املدينة. وعند 
األخرى الستنهاض مهم املحاربني من أهايل البلدة ولتخفيف الضغط عىل طرف 
املخيم الذي بدأ به االنكسار؛ واستطاع بشق االنفس أن يصل حملة باب النجف 
العسكر من  املحاربني لشن هجوم عىل  القصف، حمفزًا  اهلاربة من  وسط اجلموع 

اخللف. 

الشيخ فخري ومال خرض  يتقدمهم  النجف  باب  املحاربون من طرف  فهجم 
املدفع  رابية  فتصدت  امليدان.  سوق   – النجف  باب  حراسة  إليه  املوكل  شويلية، 
الثاين هلم واملوجهة فوهته صوب سوق امليدان بأمر من محزة بك الذي كان مضطلعًا 
باألحداث حيث كان يرقب حتركات الطرفني من عىل سطح خمفر البلدية – امليدان، 
ليتسنى له الظفر بعدوه فخري كمونة. وسقط العديد من القتىل من عشية البلوش 
آل حجاب)1(  إثر رميهم  بعدد من القنابل؛ فاضطر املهامجون أمام القنابل وشظاياها 
اىل الرتاجع وإخالء احلصون واللجوء اىل سوق العرب.  وبذا أدرك الشيخ فخري 
كمونة  أنه قد هزم، وحاول مرة أخرى أن يرفع مهم املحاربني الكربالئيني فتوجه 
اىل طرف باب اخلان حاثًا املتحصنني فيه، واخذ يطرق بشدة باب قبلة صحن االمام 
له  العباس شاكيًا  الفضل  بأيب  مستنجدًا  أغلقت  قد  كانت  التي   العباس
فخري  الشيخ  رجع  ثم  كشك)2(.  أبو  موسى  املال  برفقته  وكان  بالنرص،  وداعيًا 

اهلندية منذ عهد قريب. منهم صاحب بن  التجارة يف كربالء، جاءت من  1.  آل حجاب أرسة عربية متتهن 
مهدي بن حجاب، ومنهم سعد وماجد أوالد حممد بن حجاب، وآخرون. 

2.  آل كشك الرماحي: هو املال موسى بن عباس بن جواد الرماحي، هاجر من الرماحية يف القرن الثالث عرش 
اهلجري وسكن كربالء، والعقب منه يف ولده عبد الرزاق الذي توىل خمتارية حملة باب الطاق. ومن ذريته 

اليوم املحامي عبد األمي وموسى والدكتور كاظم والدكتور مكي. 
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وأتباعه مهرولني مذعورين اىل باب الطاق عازمًا ترك كربالء مع قلة من الفدائيني 
اليسار يرافقهم الشيخ حسني  نحو قنطرة الرشدية)1(، مستجيًا بمضارب عشائر 
الرياحي،  الشهيد  احلر  مرقد  من  بالقرب  الواقعة  الكاظمي  أرايض  يف  الشـرهان 
وعند خروج الشيخ فخري هرب معظم أتباعه من املحاربني األهايل خارج البلد 
بقصد الوصول اىل املسيب عن طريق قنطرة احلديبية  فاهليايب واجلوبة والودي حيث 

1.  روى احلاج نور جعفر، أحد املحاربني واملجاهدين يف واقعة محزة بك قال: »بعد اهلزيمة التي حلقت بنا يف 
حملة املخيم تركنا بيوتنا ونقلنا النساء اىل طرف باب الطاق وذهبت مع أبناء عمي عبود السلامن وأخيه محود 
العبد ملراقبة حركات العسكر،  وصهرنا جواد جنگانه اىل صحن االمام احلسني وصعدنا عىل مئذنة 
إن فخري  األبيرت، وقال  الشيخ فخري يف مقاطعة  برميهم حتى جاءنا عواد شلبة، أحد فالحي  بدأنا  ثم 
العلوم  السيد حممد مهدي بحر  بانتظارنا عند باب ميزا كوجك  إليه حيث كان  الدين يطلبكم، فمضينا 
نلقاه  أن  عىل  األهل  لتوديع  مهلة  وأعطانا  كربالء،  من  واخلروج  اليسار  مضارب  اىل  مرافقته  منا  وطلب 
عند قنطرة الرشدية، وملا ذهبنا لتوديع األهل أخذت زوجة عمي، والدة عبود السلامن، تبكي وقالت: ال 
ترتكونا لوحدنا بدونكم. لذا آثرنا البقاء بجانبهم وحماربة جيش محزة بك مع سائر املحاربني الكربالئيني. 
وعند املساء خرجن نسوة جملالت  من عند مغتسل حملة املخيم وبدأن باستنهاض مهم الرجال املحاربني 
وحثهم عىل امليض يف الوقوف بوجه هذا الطاغية وكان عددنا 15 فارسًا مدججني بالسالح، فسلكنا طريق 
فشاهدنا   ،احلسني االمام  قبلة  باب  عند  وانتهينا  النقيب  فطاق  عيل  گدا  زقاق  اختذنا  ثم  مائية  زقاق 
العسكر قد وصل اىل هناك بينام أربعة من الكربالئيني جمندلني أمام دار النقيب وفوهة املدفع موجهة صوب 
سوق الزينبية. فرتكنا العسكر وأخذنا نسلك األزقة الضيقة ووصلنا حملة باب بغداد واجتمعنا بالشيوخ 
الكربالئيني الذين كانوا جمتمعني عند عبد الرمحن العواد فهجمنا عىل عسكر محزة بك عند الساعة العارشة 
" عربية  " عرصًا ورصنا نحن الذين أقسمنا عىل املوت ال العار نحارب عسكر محزة بك من طرف باب 
اخلان فأوقعنا فيهم الكسية، وفر اجليش العثامين هاربًا ولسان حال أفراده " إمام عباس گلدي " بينام راح 
بيننا وبني عسكر محزة  املنازعات  لوقف  العلامء  توسط  العشاء  وبعد صالة  األقدام.  اآلخر حتت  البعض 
بك وبتنا ليلتها. ويف اليوم الثاين أوعزت اىل جواد جنگانة أن خيرب فخري الدين ويطلبه اىل كربالء، فرجع 
فخري يف الليلة الثانية اىل كربالء واجتمعنا به لتداول أمر اخلالص من محزة بك وعسكر العثامنيني، وقر 
وكان السيد عبد الوهاب بن عبد الرزاق الوهاب من آل 

 
رأينا عىل إغراق كربالء من ناحية سدة السعلوة.

طعمة يومها حيمي السدة فذهب إليه شالل الثامر من فالحي سنكر، وطلب منه باسم الكربالئيني ترك 
السدة، وعندما ترك السدة قام اتباعنا بعمل نبارة يف السدة وقمت أنا وأتباعي بكرس سدود هنر اهلندية من 

فوق مقاطعة  احليدرية.     



مركز كربالء للدراسات والبحوث

275

كان قسم من رؤساء املسعود من أتباع رشيد املسـرهد قد وقفوا عيونًا حلمزة بك يف 
طريق عون – كربالء، كيال تصل اإلمدادات من النصاروة أتباع طليفح احلسون 

احلسن وحلفائهم عن طريق املسيب – كربالء. 

ولكن أفراد عشائر املسعود الذين كانوا يسكنون قرب خان العطيشـي أخذوا 
يف سلب وهنب الكربالئيني الفارين ممن سلك هذا الطريق اما العسكر فقد احتل 
الساعة  املخيم، ويف   – الطاق  باب  النجف -  باب  الثالث يف كربالء -  املحالت 
العارشة عربية مساًء ابلغ اىل مسامع عمر احلاج علوان، رئيس الوزون، خرب سلب 
عشائر املسعود للكربالئيني الذين يقصدون املسيب عن طريق هنر احلسينية، فهرع 
مسـرعًا اىل حليفه عبد الرمحن العواد ليستنهضه وحيثه للقتال قائاًل له: نحن أحياء 
)كصاحبنا(  اهلرب  من  خي  املوت  واهلل  الكربالئيني،  يقتلون  واملسعود  والعسكر 
الرزاق  السيد عبد  يروي  تاركًا أصحابه، وهنا  فر  ثم  نار هذه احلرب  أوقد  الذي 
أحد  وهو  عوز،  بن  محيد  اإليراين  كمونة،  الدين  فخري  خدين  اىل  منسوبًا  حديثًا 

فدائيني ويل نعمته فخري كمونة. 

كفزعة  املسعود  عشائر  من  بقسم  عــواد  وألبو  العلوان  عمر  جــاء  يقول: 
من  أربعة  قتل  أن  بعد  كربالء  بأهل  واختلطوا  العسكر  هجوم  قبل  للكربالئيني 
فخري  يقبل  مل  فلذا   ،احلسني االمام   قبلة  باب  عند  الكربالئيني  األشخاص 
يف البداية هبذه العملية، فاضطر املسعود للخروج من كربالء وصفا اجلو للعسكر 
للهجوم بمدافعهم عىل حملة املخيم مقر فخري كمونة ومجاعته، وملا خرج فخري 
من حملة املخيم بصحبة محيد بن عوز اىل باب الطاق ليثني فخري عن عزمه باخلروج 
من كربالء، لكن األخي رفض ذلك وأجابه: انظر هذا الدخان يتصاعد من دارنا، 
عبد  ليى  فخري  دار  اىل  عوز  محيد  رجع  بينام  كربالء،  تاركًا  الكاملية  اىل  وخرج 
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الرمحن العواد وعبود النصي وغيمها يقاتلون العسكر، وأن الدخان الذي شوهد 
مل يكن من دار فخري بالفعل بل كان سببه احرتق الشعي املوضوع يف ساحة املخيم 
نتيجة لسقوط قذيفة عليه، كام وأحرق العسكر سعفًا يف دار فخري كمونة، لكنه 
مل حيرق بل احرتق دار السيد عبد احلسني الكليدار ودار حسن النقيب املواجهتني 
لسوق باب قبلة االمام احلسني، وبعد اجتامع قصي بني رؤساء محوالت كربالء 
االنباري)1(. علوان جار  البووالدة  وإبراهيم  االتيه أسامؤهم: عبد عيل احلميي، 
اهلل، بني سعد نايف گمر العيل، السالملة، مرسول الصبار، الزوينات، كريد احلاج 
ذرب، املعامرة، حممد الشهيب، آل معلة، عمر احلاج علوان، الوزون، عبد الرمحن 
واخوه عبد اجلليل العواد. وأقسموا اليمني بايب الفضل العباس، وحتت شعار 
املوت أو النرص؛ نزلوا مع اتباعهم وجحافلهم اىل الشارع وأخذوا جيمعون فلول 
املحاربني من األطراف املحتلة من قبل العسكر، وعندما اكتملت مجوع املحاربني 
العباس وطرق باب  الكربالئيني سار هبم عبد الرمحن العواد اىل باب قبلة االمام 
خياطب  حاله  ولسان  جملجل  وبصوت  حمزنة  حالة  يف   العباس االمام  صحن 

العباس قائاًل: )أنت ابن حامي احلمى واحنه بحامك(. 

وهز الباب هزًا شديدًا وفعل بعده مجيع الرؤساء الذين كانوا خلفه، ثم أقسموا 
أوالد  يا  األمام  اىل  الفرار،  اهلزيمة وال  العار، ال  املوت ال  اليمني وردوا مجيعهم: 

1.  قال القصي احلائري يف كتابه  اللمعة: بيت أبو والدة، وأصلهم من اال نباريني يف الكاظمية، هاجر منهم 
جواد وأخوه عباس اىل كربالء. ومنهم كان املرحوم إبراهيم ألبو والدة واخوه ناجي بن مهجهج. ومنهم 

اليوم عجيل البو والده. وله عقب يف كربالء.
طبع كتاب اللمعة التارخيية للقصي احلائري مؤخرًا ضمن كتاب، آل نرص اهلل عبد الصاحب نارص، بيوتات 
كربالء املقدسة، ورشح وحتقيق ملعة تارخيية يف بيوتات كربالء والغارضية للشيخ حممد عيل القصي، مؤسسة 

البالغ، ط1، 1432هـ/2011م يف ترمجة بيت أيب والدة ص257.
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احلسني. فهجموا عىل العسكر هجوم رجل واحد مقتحمني صفوفهم غي مكرتثني 
لنار بنادق العسكر وأزيز رصاصهم، وكل واحد منهم أخذ هياجم مع أتباعه من 
ناحية، فطوق العسكر املتحصن يف باب اخلان؛ ومل ينقض عىل ذلك اهلجوم سوى 
ساعتني وإذا بالعسكر قد انكسـر وأخىل حصونه)1(. وكان عبد الرمحن العواد هييج 
قرب  اخلان،  باب  حملة  من  الدباغية  منطقته  يف  رابض  وهو  وحيفزهم  املحاربني 
حديقة السيد مرتضـى الكليدار. ثم تعقبوا فلول اجليش املنهزم حتى املقلع، واحتل 
بحركة  ليقوموا  العباسية  ملحلة  الغربية  الشوارع  من  قساًم  املحاربون  الكربالئيون 

التفاف من خلف العسكر.  

وعندما بلغ خرب اهلجوم اجلامعي من املحاربني الكربالئيني عىل جناح العسكر 
املتحصن يف باب اخلان وتقهقر اجليش اىل محزة بك خاب ظنه وفقد امله يف النرص 
واحتالل كربالء، سّيام وأنه قد علم أن بعض الرؤساء الكربالئيني ممن كان يأمل 
العلامء  وجه  أخرى  جهة  ومن  احلرب،  هذه  يف  اشرتك  قد  احلرب  يف  خيًا  منهم 
بك  محزة  اىل  اللهجة  شديد  إنــذارًا  واألرشاف  والوجوه  السادة  وبعض  األعالم 
واملحالت  الدور  بقصف  الرببرية  أعامله  يتوقف عن  مل  إذا  اجلهاد ضده  بإعالهنم 
العامة يف كربالء باملدافع، وعىل اثر استالم محزة بك هذا اإلنذار اتصل بالسيدين 
حممد مهدي آل بحر العلوم والسيد عبد الوهاب وهاب زاده، وأرسل اليوزبايش 
ثريا بك ليقف حائاًل بني العسكر ومجاعة آل عواد املهامجني إليقاف القتال من جانبه 
بعد أن يأمر بإيقاف الرمي، فأرسع السيد عبد الوهاب اىل عبد الرمحن عواد وعمر 
احلاج علوان وأقسم عليهام باالمام العباس الذي نرصهم هذا النرص املبني أن 
يأمرا بإيقاف القتال يف هذه األمسية لدفن القتىل املجندلني يف الطرقات والشوارع، 

1. آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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وبينام مها يتجادالن وإذا بالسيد حممد عيل الطباطبائي حرض موفدًا من قبل العالمة 
السيد حممد صادق ويطلب وقف إطالق الرصاص لنقل القتىل من الطرفني، ويف 
الساعة الواحدة غروبيه لياًل أوقف إطالق الرصاص، وكان قد قتل من اجلند يف 
ذلك اليوم ما يقرب من ست ومخسني جنديًا وأكثر هم من العسكر املتحصن يف 

باب اخلان، أما قتىل الكربالئيني )1( فهم: 

دهش حممد احلاج ياس من عشية اليسار. •

عبود النصي، عبد أسود. •

حممد ظاهر من عشية الوزون. •

احلاج كاظم احلاج جواد من احلميات.    •

مكي بن علو من عشية البو زنگي.     •

إبراهيم بن عيل آل عواد.  •

حسن بن سعيد العرفان من عشية البلوش.  •

عبود احلداد.  •

رزاق العاميل.  •

1. أورد الفريق أمني العمري يف تارخيه ) حرب العراق( ج 1 عن عدد القتىل واجلرحى يف هذه املعركة ما ييل:  
اليوم محل اجلند أوراق  1916م (، وبعد ظهر ذلك   / 5 العسكر خانات باب اخلان يوم ) 14 /  احتل 
ودفاتر موظفي احلكومة يف كربالء اىل مرقد عون الذي يبعد 7 كم عن كربالء، وقد تكبد الثوار خسائر 
مادية وأسلحة إضافة اىل القتىل الذي بلغ عددهم )300( نفر بينام راح ضحية هذه املعركة )59( من قتىل 

املفرزة العثامنية.   
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حسني بن عبد اهلل، تركي إيراين.    •

خداده كردي.  •

حمسن السعيدي من البو سعيد. •

ناجي بن مهجهج، شقيق أبراهيم أبو والده االنباري.  •

وقد قتل قاتل )األخي ( وهو جندي عثامين يف سوق باب اخلان من قبل شقيق 
رجب  من  السابع  معركة  يف  املعروفني  الكربالئيني  قتىل  بعض  هؤالء  املقتول، 
البلدة عىل  فيها خلق كثي مل تضبط أسامؤهم وأرشفت  )1334هـ(، ولكن هلك 
قد أسهمت يف  بكربالء  املحيطة  العربية  العشائر  أن  بالذكر  اخلراب، ومن اجلدير 
هذه الواقعة وعىل رأسها كل من عشية العبودة، القاطنني جنويب كربالء، وعشية 
من  املزيد  العشية  هذه  بذلت  حيث  اهلندية  يف  القاطنني  عرد  آل  والسادة  اليسار 
وألبو  ألبو سعيد  والعتاد، وعشية  بالبنادق  كربالء  أهايل  مونت  التي  املساعدات 

حويمد والقريط وآل مجيل من بني حسن وآل الدوركي الكعبيني.

* * *
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سدة السعلّوة وكسرتها 

نظرًا ملا هلذا املوضوع من عالقة بواقعة محزة بك وغرق كربالء التي طاملا هتددها 
الغرق يف معظم السنني ارتأينا درج هذا املوضوع ليطلع عليه القارئ الكريم. 

احلرب  إعالن  قبل  آخرها  بك،  محزة  واقعة  قبل  مرات  مخس  كربالء  غرقت 
بالغرق  كربالء  مدينة  وهددت  الفرات  مياه  طغت  حيث  بأشهر،  األوىل  العاملية 
سّيام يف شهر نيسان )1913م( مجادى األوىل سنة )1332هـ(، لكن بعض الوجوه 
والسادة تصدى لذلك فجمعوا اإلعانات لتصـرف عىل منع الفيضان ودرء اخلطر 
السيد  اىل  وتقويتها  السعلوة  سدة  حتكيم  عىل  اإلرشاف  أمر  وأوكلوا  املدينة،  عن 
عبد الوهاب عبد الرزاق آل طعمة، املشهور بوهاب زاده، الذي سبق له أن كان 
هذا  يف  ودراية  خربة  ذا  هذا  وكان  املاضية،  السنني  يف  السداد  حتكيم  عىل  مشـرفًا 
لكونه  اهلل  اىل  يقربه  العمل  هذا  بمثل  القيام  بأن  واعتقاده  إيامنه  فضاًل عن  األمر، 
حيمي بذلك قرب جده االمام احلسني وينقذ أرواح عرشات األلوف من سكان 
كربالء، لذا فإنه التزم األمر دونام أجر أو راتب، ولقد شاء القدر أن يكون طغيان 
هنر الفرات يف السنة التي نحن بصدد ذكرها سنة )1334هـ( بام مل يسبق له مثيل 
وصار فيضانه يتهدد كربالء بأكثر من ذي قبل لزيادة ضغطه عىل السد الذي كان 
السليامنية(  أو  اهلجمية  األوىل )سدة  السدة  انشطار  اىل  ذلك  فأدى  حيمي كربالء، 
التي  االحتياطية  الثانية  السدة  وغطت  النهر  مياه  ففاضت  فيها،  كسـر  وحدوث 
حتمي كربالء وبساتينها من الغرق؛ لكن املياه غمرت مزارع اجلانب الشـرقي من 
املترصف، جريًا عىل  الكربالئيون من  وأتلفت مجيع غروسها. وقد طلب  كربالء 
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العادة، أن يقوم السيد عبد الوهاب )وهاب زاده(  آل طعمة باإلرشاف عىل حتكيم 
السدة الثانية االحتياطية املسامة بسدة عبد الواحد، التي هي جزء من سدة السعلّوة 

املمتدة ألكثر من 25كم طوالً، إلنقاذ كربالء من الغرق. 

فجمع احلشود وهيأ وسائل التحكم كالربود واالحطاب واحلبال واحلصـران 
وغي ذلك من مواد مكافحة الفيضان بمساعدة أمحد منغص)1(، وعني حراسًا ليليني 
الرياح  كهبوب  الطبيعية  العوارض  من  لياًل  حلاميتها  السدود  امتداد  عىل  موزعني 
الشـرقية والعواصف الشديدة التي تؤثر يف تسـرب املياه من جوانب السدة فتنهار 
من جرائها األسداد وتتدفق املياه نحو كربالء املنخفضة والتي ال يعلو سطحها عن 
سطح البحر بأكثر من 22- 26 قدم؛ بينام يعلو هنر الفرات يف أكثر مواسم السنة 
يف هذه املنطقة التي تبعد عن كربالء بحوايل 20كم يف معظم فصول السنة اىل 30 
قدم عن سطح البحر. وبعث إليه محزة بك مصطفى آغا، مالزم اجلندرمة ليساعده 
يف اإلرشاف، وعنّي املدعو أمحد منغص ليقوم برشاء وهتيئة اللوازم لتحكيم السدة 

وتعليتها وتقويتها. 

ويف أيام اشتداد األزمة احلادة املستعصية التي نشبت بني املترصف واهل البلد، 
مياه  وجعل  السدة  كسـر  عىل  فخري  الشيخ  بعزم  الشائعات  راجت  أن  بعد  سّيام 
الفيضان تتدفق نحو حملة العباسية التي كان يتحصن فيها عسكر  محزة بك، فامتنع 
الوهاب عن مزاولة اإلرشاف عىل حتكيم األسداد تضامنًا مع إخوانه  السيد عبد 

أهل البلدة. 

1.  آل منغص: بيت من بيوتات كربالء، ينتهي نسبهم اىل شمر عبيدة، اشتهر منهم احلاج أمحد بن جاسم بن 
حسني بن حممد عيل منغص. وقد اختي احلاج أمحد عدة مرات لوكالة رئاسة بلدية كربالء، وعند احتالل 
الربيطانيني للعراق كان من أوائل الثائرين بوجههم، والعقب من احلاج أمحد اليوم يف كربالء من حسني، 

جاسم، وإبراهيم. 
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نقطة  السدة، وجعل يف كل  ملراقبة  نقطة  ثالثني  بك  ذلك عنّي محزة  اثر  وعىل 
بك،  رمضان  احلاج  )الرئيس(  اليوزبايش  يراقبهم  اجلندرمة  من  ورشطيًا  حارسًا 
ويساعده املالزم مصطفى آغا، وملا كان معظم احلراس من فالحي صنگر والنواب 
العزلة،  آثر  الوهاب  عبد  السيد  أن  كام  والبهادرية،  القلعة  أهل  خان  عيل  نوازش 
أخرب  أن  بعد  سيام  املطلوب،  الوجه  عىل  عمله  أداء  من  بك  رمضان  يستطع  فلم 
إثنان من احلراس محزة بك بوجود بئر يف املوقع املعروف بالعني وهو عميق للغاية، 
فاستنجد محزة بك بالعالمة الشيخ حممد حسني املازندراين احلائري ليحث السيد 
عبد الوهاب عىل العمل لكونه خبيًا بشؤون األسداد وان يتواصل يف إرشافه عىل 
مكافحة الفيضان. وبناًء عىل تكليف من الشيخ املازندراين عاد السيد عبد الوهاب 
الغرق تكليف  بأن محاية كربالء من  املازندراين  الشيخ  عند نصيحة  لعمله، نزوالً 

رشعي له، بمعية املالزم مصطفى آغا. 

فجمع احلراس وهيأ مستلزمات درء اخلطر وإعادة تقوية األسداد؛ غي أن املواد 
غرقت  الذين  الفالحني  اىل  فأرسل  بالكافية،  تكن  مل  األسداد  لتقوية  الضـرورية 
بساتينهم من جراء مياه الفيضان يطلب معونتهم، فجمعوا ما يكفي لتقوية مقدمة 
خلف السدة حلني وصول كميات أخرى؛ لكنهم رغم حماوالهتم مل يتمكنوا من سد 
البنارة، وعندما علم املترصف بذلك أرسل كتابًا اىل من يعملون يف السد تشجيعًا 

هلم وطالبًا مضاعفة اجلهود، وهذا نص الكتاب: 
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السيد عبد الوهاب أفندي واملالزم مصطفى آغا. 

أخربين الثقات بحدوث ثغرات وسيعة هناك، فإذا احتجتم حشدًا فاجلبوا من 
عشائر آل مجيل رجاالً ليعملوها فزعة، وقد كتبت لشيخ البهادرية ليبدي املساعدة 
أيضًا، وإين ساع إلرسال حشد آخر من هنا، اهتموا وليحافظ مجيعنا عىل أرضحة 
زودونا  الليل،  حتى  هناك  اسعوا  األقل.  عىل   والعباس احلسني  االمامني  

باملعلومات بني حني وآخر عن وضع األسداد. 

التاسع والعرشون من نيسان )1332 رومي(
التوقيع: محزة بك

وكان مع الرسول اليوزبايش ثريا بك كتاب آخر اىل رئيس البهادرية حيثه عىل 
مساندة السيد عبد الوهاب ومصطفى آغا، وهذا نص الكتاب: 

رئيس البهادرية

بأننا  علاًم  الكسـرة،  لسد  اهلمة  لبذل  حشود  مجع  أرجو  عليكم  السالم  بعد   
سنزودكم بام حتتاجونه من املصاريف ابذلوا قصارى جهدكم وأعيوا األمر أمهية 
كبية. سأكون ممتنًا جدًا، وستكسبون األجر والثواب، وسأكافئكم  عىل ذلك.                   

التاسع من  رجب )1334هـ(
التوقيع مترصف كربالء حممد محزة
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وكان رئيس البهادرية)1( غائبًا عن داره ومقر عشيته القريب من السدة بغية أن 
ال يكون حارضًا عند وصول رسالة محزة بك كي ال يلتزم بام فيها، وربام كان حينها 
داخل املدينة ليساعد أهل البلد يف قتاهلم بتحريض من فخري كمونة، ويقي السيد 
عبد الوهاب مثابرًا عىل مجع احلشود اىل مساء ذلك اليوم، التاسع من رجب سنة 
)1334هـ(، لسد الثلمة التي زاد طوهلا، فوصلت املياه اىل ضواحي حملة العباسية، 

وعندها جاءه أحد فالحيه، املدعو شالل الثامر، قائاًل له: 

))علمت أن فخري كمونة سيسل هذه الليلة مخسًة وعرشين رجاًل ليقتلوك 
فوق السد((. 

لعدم  عمله  يف  وفشله  الوهاب  عبد  السيد  يأس  من  اخلرب  هذا  ضاعف  لقد 
حصوله عىل احلشود الكافية وندرة األدوات االحتياطية والوسائل التي يمكن أن 
الثامر، فرتك  قاله شالل  تأكده من صحة ما  تساعد يف تقوية األسداد، رغم عدم 
اىل داره بصحبة عرشة من احلراس؛ وبرجوعه  السدة ورجع  الوهاب  السيد عبد 
لعدم  ذوهيم  اىل  وذهبوا  األسداد  عىل  العمل  قبله  من  املعينني  احلراس  مجيع  ترك 
مهمة  بك  أناط محزة  الصباح  هناك، ويف  البقاء  إليهم  يراقبهم ويطلب  من  وجود 
اإلرشاف وتقوية األسداد اىل أمحد منغص، وطلب من السيد عبد الوهاب جتهيزه 

بام حيتاج إليه من دراهم ولوازم ليامرس عمله، وهذا نص كتاب محزة بك: 

1.  قال صاحب )اللمعة التارخيية(، القصي احلائري: وبيت البهادري وهم من محايل العرب الذين يشتغلون 
بالزراعة يف مقاطعة البهادرية، ويرجع نسبهم اىل هبدلة ابن أيب النجود، ورئيسهم كاظم بن عيل البهادري، 
وأخيًا رأيت شيخهم ويعرف بحاج حسني بن كاظم بن عيل بن جاسم البهاديل، وهو دمث اخللق جواد. 

ويدعون االنتساب اىل قبيلة خفاجة. 
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جناب األكرم السيد عبد الوهاب أفندي 

أمحد منغص توجه لطرفكم من جهة حتكيم السد كلام يقتيض له مصارف بال 
تأخي تعطيه، يصي معلومكم 

الثالثون من نيسان )1332 رومي(
مترصف كربالء 

حممد محزة 

وبناء عىل ذلك سلم السيد عبد الوهاب اىل أمحد منغص ما كان قد تبقى لديه 
من املبالغ، وقدرها عرش ليات ذهبية. فذهب املومٰى إليه ليشرتي هبا لوازم العمل. 

قد  يكن  مل  إذ  القدر،  له  خيبأ  ما  األرعــن  املترصف  هذا  بخلد  ليدر  يكن  وملا 
بقي له يف كربالء سوى ساعات قليلة يضطر بعدها اىل مغادرهتا وهو خيط أذيال 
اخليبة واخلسـران حاماًل معه عبئ أوزار أعامله التي كتبت له اخلزي والعار عىل مر 

السنني)1(. 

* * *

1.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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غرق كربالء 

ما إن بلغ نبأ اندحار عسكر محزة بك وانتصار املحاربني الكربالئيني بعث عمر 
اىل  العودة  منه  وطالبًا  العثامين  اجليش  باندحار  إياه  منبئًا  فخري  اىل  علوان  احلاج 
)1334هـ(  رجب  شهر  من  التاسع  األحد،  مساء  متخفيًا  األخي  وعاد  كربالء، 
اجلند  من  رشاذم  ومعه  رومــي(،   1332( نيسان  من  والعرشون  التاسع  املوافق 
اليسار، وعندما استتب له األمر يف كربالء عمل عىل  األفرارية وأفراد قليلني من 
دعوة عدد آخر من العشائر للتحالف معه؛ فبعث السيد محزة االشيقر اىل عشية 
)1334هـ(،  سنة  رجب  من  العارش  صبيحة  داره  يف  هؤالء  واجتمع  الغزيالت، 
الغزيالت، فخرجوا من  فأثار هذا األمر غضب  لكنه انرصف عنهم جلهة أخرى 
دار فخري كمونة باجتاه حملة العباسية وهنبوا ما هنبوا منها، ثم خرجوا من كربالء 

غانمني. 

هبم  أحلقوا  الغزيالت  لكن  اجلنابيني،  عشية  هلم  تصدت  عودهتم  طريق  ويف 
انرصاف  أما سبب  أهايل كربالء،  بأهنم من مؤيدي  يّدعون  هزيمه كربى ومضوا 
فخري كمونة عن الغزيالت فكان اجتامعه رسيًا مع بعض الشيوخ من الكربالئيني 

ألخذ آرائهم وما يرتؤنه لتاليف احلالة وإنقاذ كربالء من براثن اجليش العثامين. 

البارودي)1(،  احلاج عيل، واحلاج عبد احلسني  احلاج موسى  املجتمعني:  ومن 

1.   آل البارودي: كان رئيس هذه األرسة احلاج عبد احلسني بن محيد، يشتغل بتعاطي البارود وصناعته، فلقب 
وعبد  الستار  وعبد  الرضا  عبد  واملحامي  احلسني  عبد  املهندس  من  كاًل  أعقب  إليه  واملومى  بالبارودي. 
احلميد وحممد عيل، وكان منهم أيضًا علوان بن محيد ) الدارج ( ومهدي بن محيد الذي أعقب هادي =    
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وآخرون كالشيخ مرهون، رئيس القريط )بني حسن(، والسادة العرد وقسم من 
عشائر قضاء اهلندية التي أخلصت ألهل كربالء، واتفق املجتمعون عىل حفر نفق 
يف سدة السعلوة وكسـر قسم منها لفتح ثغرة واسعة تتدفق منها املياه وتفاجئ محزة 
بإرسال  لياًل  ذلك  ونفذوا  حتصينها،  وإعادة  الثلمة  سد  من  يتمكن  أن  دون  بك 
أو  شخصني  بمعدل  العشائر  كافة  من  منتخبني  الكربالئيني  من  شخصًا  أربعني 
إليهم عرشون شخصًا  العشائر كلها، مضافًا  ثالثة من كل عشية عىل أن تشرتك 
بالعني، والواقع يف  املعروف  املوقع  لياًل يف  السادة  اىل  القريط، وذهب هؤالء  من 
أوِكَل  بينام  العني  شامل  مسلحًا  شخصًا  عرشون  منهم  فوقف  كربله)1(،  مقاطعة 
لعرشين آخرين فتح السدة يف املوقع املذكور؛ وكان الوقت فجر يوم االثنني العارش 
من رجب سنة )1334هـ(. ويروي السيد عبد الرزاق يف جمموعته احلادث قائاًل: 

العني  حمل  غرب  السدة  فتح  إليهم  املوكول  العرشين  من  رجال  عرشة  وقف 
ليتصدوا حلراس السد من رجال محزة بك ممن بعثهم بإمرة اليوزبايش رمضان بك، 
بينام اجته العرشة اآلخرون نحو العني، فنزل مخسة اشخاص منهم يف العني وفتحوها 
بالبلطات واملساحي، فاهنارت السدة وجعلت املياه تتدفق جارفة هؤالء اخلمسة، 
وكادوا يغرقون مجيعًا إال أن اخلمسة اآلخرين استطاعوا إنقاذ اثنني منهم فقط بينام 
غرق الثالثة اآلخرون، وقد دفع فخري كمونة فيام بعد ديتهم اىل رئيس قبيلة قريط، 

= ونايف  وعبد عيل، أما هادي بن مهدي أعقب حسن وعبد عيل. ولنايف كان كل من ذياب وعبد األمي 
ومهدي وسعيد، بينام أعقب عبد عيل جبار،  أعقب ذياب كاًل من زهي وصاحب، بينام أعقب عبد األمي 
بن نايف كاًل من نايف وأمني، وأعقب مهدي بن نايف كاًل من حسني، صالح، فالح، عبد عيل، حممد عيل. 

أما سعيد بن نايف فأعقب ماجدًا. 

يصعب  خطر  موضع  وهو  السدة  خلف  يكمن  جدًا  منخفض  هرئ  وجود  املوضع  هذا  اختيار  وسبب    .1
حتكيمه ويتوقع من ورائه زوال السد مع أول هبوب الرياح. 
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املياه اىل العباسية بفارغ الصرب ليحصلوا عىل  وبات الكربالئيون يرتقبون وصول 
نتيجة عمله للضغط عىل العسكر أو إخراجهم من كربالء مستسلمني، إال أنه وبعد 
العباسية،  اىل  املياه  تصل  مل  السدة  يف  الثغرة  فتح  عىل  ساعة  وعرشين  أربع  مرور 
صدر  لفتح  الصفا  وادي  يف  يسكنون  الذين  أتباعه  بعض  كمونة  فخري  فأرسل 
ناظم هنر اهلندية املتفرع من هنر احلسينية والذي يطوق العباسية من اجلهتني الغربية 

واجلنوبية ففتحوا له فتحات من جانب بساتني املناگيش وزادوا يف الطني بله.

وعندما سمع محزه بك بذلك أرسل امحد منّغص وبعضًا من اجلندرمة ليغلق 
صدر ناظم اهلندية ويمنع مياهه من التدفق إال أنه بعد أن سدوها فتحت مرة أخرٰى 
من قبل احلاج نور ورفاقه، وجتمعت مياه السد وهنر اهلندية وتالطمت فوق رأس 
محزة بك فاضطر للخروج من كربالء روٰى السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة يف 
ذيل جمموعته اخلطية أن ما يعرفه عن حادثة غرق كربالء من بعض فالحيه الذي 
شهدوا حادثة الكسـرة هو أن ثقبًا كان قد انفتح قبل حادثة الكسـرة، لكنه بتوسعه 
أن  بعد  إنه  حيث  الراقع  عىل  اخلرق  فاتسع  السعلّوة،  سدة  اهنيار  سبب  التدرجيي 
حصل االتفاق وخرج الرجال وجدوا أن السدة مفتوحة وأن مياهها يف حالة تدفق، 
السيد عبد  أرادوا دونام عناء وعادوا مستبشـرين، ويشي  ما  فاكتفوا بذلك ونالوا 
قد  الكربالئيني،  انتهاء احلوادث وانتصار  بعد  أن:   اىل  آل طعمة  الوهاب  الرزاق 
ُسِئَل عبد الرمحن العواد عن صحة هذه الرواية واالتفاق عىل كسـر سدة السعلّوة، 
فأجابه األخي بالنفي وأنكر وجود اتفاق معه عىل ذلك وعدم إرساله أحد من آل 
عواد للقيام هبذه املهمة، ونسب هذا االتفاق اىل فخري كمونة وأتباعه من عشائر 

قضاء اهلندية من بني حس، واهلل أعلم.
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املوافق  الثالثاء  عصـر  كان  كربالء  من  وعسكره  بك  محزة  خروج  وإن  هذا 
احلادي عرش من  رجب سنة )1334هـ (، املوافق لـ مايس )1332 رومي(. وعند 

ذاك هتفت اجلموع الكربالئية هبذه األهزوجة: 

"يا حي أبو فاضل ظهر من يوم خربوا ساعته، خّله اجلموع مطرشة ومحيزة هج 
بليلته".

خامتة مطاف محزة بك يف كربالء

القائد  وانسحب  كربالء  مدينة  العثامين   اجليش  أخىل  الغرق  حدوث  أثر  عىل 
العثامين احلاج إبراهيم أدهم بك مع عساكره اىل قنطرة احلديبية الواقعة قرب باب 
بغداد، ويف مساء يوم احلادي عرش من رجب سنة )1334هـ(، املوافق ليوم األثنني 
االول من مايس )1332 رومي( اخلامس عرش من شهر مايس )1916م(، عند 
صهوة  ممتطيًا  بك  محزة  املترصف  بالعسكر  التحق  غروبيه  عرشة  احلادية  الساعة 
جواده األدهم حماطًا برتل من )أسرت سوار(، أي فوج اخليالة، واىل جانبه اليوزبايش 
ثريا بك، وعىل أبواب كربالء طلب من البكبايش أدهم بك أن هياجم كربالء عن 
اجليش  قائد  وبني  بينه  وجرت  ذلك  عن  العثامين  القائد  فامتنع  بغداد  باب  طريق 
مشادة عنيفة؛ وعندها أصدر احلاج إبراهيم أدهم بك أوامره بعبور اجليش قنطرة 
احلديبية عن طريق اهليايب متوجهًا اىل املسيب، وقد تأخر عن الركب بعض الوقت 
محزة بك، ثم سار عىل إثره بعد أن تنكر وأبدل زيه ودع املودعني الكربالئيني الذين 

خرجوا لتوديعه وسار معقبًا العسكر. 
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ومل  الغيالن  عشية  من  األعراب  بعض  هامجه  اجلوب  أرايض  اجتاز  وعندما 
يعرفوا أنه املترصف اهلارب وألقوا عليه القبض بقصد سلبه، وملا مل جيد منهم مفرًا 
وأطلقوا  األدهم  حصانه  أخذوا  ثم  ذهبية،  لية   30 مبلغ  إليهم  دفع  للخالص 
رساحه، فسار راجاًل حتى بلغ بدعة الصايف ونزل ضيفًا عند السيد جواد الصايف 
يف قلعته، ويف صباح اليوم التايل زّوده السيد الصايف بحصان وزاد وراحلة، وسار 
ثابت،  آل  صادق  حممد  بالسيد  الصدفة  طريق  عن  فالتقى  املسّيب،  اىل  بمفرده 
وجرٰى بينهام حديث عتب فيه عىل أهل كربالء قال:  لو رجعت اىل كربالء فسوف 
أهدم املدينة عىل رؤوس أهلها، وأنقل رفات اإلمام احلسني وأخيه العباس اىل 

املدينة املنورة ألدفنهام بجوار قرب جدمها. 

برجوع  شاكًا  كان  ألنه  رجعت،  إن  لك  بدا  ما  افعل  ثابت:  آل  السيد  فأجابه 
خروج  بعد  كربالء  وأحداث  وقائع  اىل  نتطرق  أن  وقبل  كربالء)1(.  اىل  األتراك 
املترصف محزة بك جيدر بنا أن نستعرض احلادثة حسب ما جاءت عىل لسان خليل 
جلبي االسرتابادي، أحد املشرتكني يف الواقعة، وهذا ما دونه يف مذكراته املخطوطة: 
وبعد أن طال مكوثي يف الكاظمية بسبب عدم حصويل عىل أمر السفر وأخيًا بلغني 
العسكر  العباسية وحصار  الكربالئيني ومحزة بك وغرق  الثوار  نبأ احلرب ما بني 
وخروجهم من كربالء بعد أن قتل مجع كثي من اجلندرمة واألهايل وهنبت داري 
استطعت عن طريق طابور قمنداين احلاج كامل أن اتعرف عىل مسـرور بك، معاون 
بالذهاب  العام أن يسمح يل  خليل باشا، الذي زودين بتوصيته اىل مدير الشـرطة 
اىل كربالء، إذ كان اخلروج والدخول بإذن من وايل بغداد، وملا أردت اخلروج من 
بغداد ذهبت لتوديع احلاج كامل وأخربين رسًا بوصول بغداد أربعة طوابي عسكر 
من حلب، وهم خميمون خارج بغداد باملفرق، ويوجد يف املسيب طابور عسكر مع 

1.  آل ثابت، سيد حممد عىل السيد جعفر، جمموعة، خمطوط، بارشاف نجله حممد سعيد، مل يذكر رقم الورقة.
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عشية اجلنابيني وقسم من أفراد عشائر املسعود مع محزة بك وأدهم بك يف املسيب 
ويسرتدوها  كربالء  عىل  هيجموا  لكي  بغداد  من  األربعة  الطوابي  قدوم  ينتظرون 
أصدر  باشا  خليل  معاون  بك  مسـرور  أن  غي  املدينة،  عىل  املستولني  الرعاع  من 
بأمر القائد العام أمرًا بأن يتوجه العسكر الذي يف بغداد واملسيب حاالً للسفر اىل 
الكوت، ويف املسيب التقيت بحمزة بك وأدهم بك وسائر أمراء العساكر وطلب 
مني محزة بك أن أرسع اىل كربالء وأعمل هلم طعام العشاء إذ أهنم سيتناولون الطعام 
يف كربالء هذه الليلة، ألن العسكر الذي ورد بغداد من حلب وتعداده يبلغ عرشة 
آالف جندي سيهجمون عىل كربالء، فقلت حلمزة بك إن داري يف كربالء هدمت 
وهنبت ومل يكن يل حمل ألعد لكم طعام العشاء، فوعد محزة بك عند دخوله كربالء 
أنه سيعوضني خساريت، فعند ذلك أجبته: مل تكن قوة كافية القتحام كربالء وأن 
األعراب الذين شاهدهتم يف الطريق يقولون إن العساكر ستتوجه اىل الكوت وبينام 
نحن نخوض يف هذه املواضيع ورد تلغراف هبذا املضمون اىل محزة بك، فتغي لون 
داري  ورأيت  كربالء،  اىل  وواصلت سفري  فرتكتهم  من ساعته؛  واكتأب  وجهه 
وقد هنب أثاثها واثر اهلدم بارز فيها، ويف اليوم الثاين من ورودي إىٰل كربالء جاءين 
ماهي  يا خليل،  قال يل:  ثم  بغداد،  أخبار  لياًل وسألني عن  الشيخ فخري كمونة 
احلرب  سيبحون  العثامنيون  وهل  الربيطانيني،  مع  العثامنيني  حرب  يف  نظرياتك 
الظفر  فيا خليل قل ماذا سيكون مصيي لو تم  أم سيخرسون؟ وهذا ما أعتقد، 

للعثامنيون وعادوا اىل كربالء؟ 

مصيك  فسيكون  كربالء  اىل  وعادت  العثامنية  احلكومة  ظفرت  إذا  له:  فقلت 
القتل والتدمي، فعليك عندئذ ترتيب الفرار اىل إيران وهناك لك أصدقاء ومعارف 
العثامنيون احلرب  يربح  مل  الشـريفة، وإذا  سّيام وأنت من خدام احلضـرة احلسينية 
فأنت  يف مأمن من رشهم، ولكن عليك يا فخري أوالً أن تصفي اجلو مع شيوخ 
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كربالء اآلخرين وحتسن معاملتك معهم لكي يؤازروك، فقام الشيخ فخري وقّبل 
وأستشيك يف  جنب  اىل  جنبًا  ونسي  بيد  يدُا  ونكون  نتحالف  تعال  فقال:  رأيس، 
األمور، فاعتذرت منه، وبعد أيام تالقينا وقال فخري: يا خليل كتبت مكتوبًا اىل 
البصـرة وأرسلته بواسطة خادمي األمني  عودة شلبه أطلب منهم  الربيطانيني يف 
أن يرسلوا يل مبالغ وأسلحة حتى أسس جيشًا يف كربالء، وهٰبذه الواسطة أستطيع 
يتفرقوا عن  لوائي وأجلبهم اىل جانبي حتى  مجع شمل األفرارية وأجندهم حتت 
شيوخهم فيميل اجلميع اىل طريف، وبذلك ال يستطيع شيوخهم بعد ذلك أن يأمروا 
رجع  يومًا  عرش  مخسة  من  أكثر  وبعد  ملواجهتي،  قوة  هلم  تكون  ال  لكي  أتباعهم 
عودة شلبه ومعه مقدار من الدراهم مع مكتوب من بريس كوكس يوعده لو دخل 
بغداد فاحتًا سيجعله أميًا يف كربالء، ثم طلب فخري مني التعاون أيضًا، فرفضت 
ذلك ألين يف احلقيقة ما كنت أميل إليه لسوء تصـرفاته ألنه كان يسّي األمور وفق 
مصاحله الشخصية فقط، وأخيًا شكل الشيخ فخري جيشًا يتألف من مائة شخص 
الدالل مع عواد شلبه  املدعو حسني  الشخص  بعث  ثم  بالسالح،  دون  مزوَّ وهم 
البصـرة وطلب من حلفائه اجلدد املساعدة منهم ليستطيع الوقوف اىل جانب  اىل 
روبية  آالف  عرشة  قدره  مبلغًا  إليه  بعث  كوكي  بريس  السي  ولكن  الربيطانيني، 
فقط وواعده  باإلمارة واملشيخة، وعند ذلك تركت كربالء وسافرت اىل الكاظمية 
وأغلقت متجري يف كربالء حتى أيام دخول الربيطانيني  إليها، فرجعت اىل كربالء 

سنة )1338هـ(. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

293

الفوضى يف كربالء )1( 

الفوىٰض  من  موجة  اجتاحتها  كربالء  من  العثامنية  اجليوش  انسحاب  بعد 
الربيطانيني  فيها عمالء  واإلرهاب، والناس يف غفلة عن احلقيقة، فتصدر احلكم 
احلقائق  ضبط  يف  فتساهلوا  واملؤرخني،  الكتاب  أقدام  عىل  األموال  نثروا  الذين 

التارخيية؛ وما دّون يف هذه الفرتة واحلقائق عىل طريف نقيض.

آب  لشهر  )أنجمن إسالم( يف عددها 137  املسامة  اهلندية  الصحيفة  نشـرت   
سنة )1916م( عن أحداث كربالء يف هذه الفرتة فقالت: ويف نيسان )1916م( 
فقد  كربالء  إلخضاع  والشدة  احلزم  من  أكثر  بمقدار  ثانيًا  جهدًا  العثامنيون  بذل 
اهتموا فخري الدين كمونة وأخاه حممد عيل بتحريضهام شيوخ اليسار عىل مساعدة 
البلدة،  ثارت  هذا  وعىل  واعتقلوه،  بداره  فأحاطوا  حسن  بني  ضد  كربالء  أهايل 
وبعد اصطدام عنيف جرب العثامنيون أثناءه مدافعهم ضد كربالء وأنزلوا بعض 

األرضار بالعتبات)2(. 

1.  نرش هذا البحث يف جملة العرفان اللبنانية لسنة )1977م(. 

كتب  ممّوه  بشكل  القصف  عالئم  وعليها  والعباسية  احلسينية  واملآذن  القباب  الربيطانيني  عمالء  صّور    .2
حتتها: )العثامنيون يقصفون كربالء(، إشارة اىل واقعة محزة بك، وتفصيل احلادث كام ضبطه السيد إبراهيم 
شمس الدين القزويني يف مذكراته اخلطية قائاًل: قام الشيخ حممد عيل واخوه الشيخ فخري وبعض املوالني 
للربيطانيني كالشيخ حممد كاظم اهلندي املصور، الذي صّور هذه املآذن وشّوه معاملها إذ جعل فيها ثقوبًا 
مدعيًا أن هذه الثقوب حصلت يف املآذن وأرسال عيل اليزدي الرصاف والشيخ حسني الكشوان والسيد 
إمارات اخلليج والعشائر  ليعربوا اىل  البرصة  الدندوين اىل  مرتىض اهلاشمي ورجب اخلليل واحلاج جواد 

العربية يف جنوب إيران بغية هتييج الرأي العام ضد العثامنيني. 
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الثاين عرش من شهر رجب سنة )1334هـ(  اليوم  اىل كربالء يف صبيحة  عاد 
عىل  فاستقبلهم  أتباعه،  من  كبي  رهط  يتبعه  النجف  من  كمونة  عيل  حممد  الشيخ 
السفارة  أمثال منشئ  للربيطانيني  املوالني  يتقدمهم بعض  املدينة مجع غفي  أبواب 
الربيطانيني يف كربالء السيد مظهر حسني وحممد حسني حاجي خان بائع الصحف 

وشخص يدعى حسني الدالل وأخوه رشف، وهم هيزجون هبذه األهزوجة: 

"لو هلهلت كب الصوايح واحنه هلو فخري ذبايح" فعاد األعراب املدللون من 
عشائر بني حسن اىل كربالء يمرحون ويسـرحون واختفى اسم أولئك األشاوس 
ونكلوا  باحلكم  كمونة  آل  وانفرد  كربالء  من  العثامنيني  طرد  يف  سامهوا  الذين 
بخصومهم. قال السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني الشهرستاين، وهو من أبناء 

كربالء املجاهدين ممن واكبوا االحداث الوطنية فيها: 

بلغنا ونحن يف الطريق من الكوت اىل كربالء يف أواخر رجب سنة )1334هـ( 
اجلنرال  يقوده  كان  الذي  الربيطاين  اجليش  دحر  باشا  خليل  العثامين  القائد  أن 
فشل  أن  وبعد  )1916م(؛  سنة  نيسان  من  عرش  السادس  يف  وأرسه  طاوزند، 
الكابتن لورنس يف إرشاء القائد العثامين إلطالق رساح القائد الربيطاين وجيوشه 
بمبلغ مليون لية إسرتليني توجه يف طريق رجوعه اىل كربالء؛ وكان زمييل العالمة 
السيد أبو القاسم الكاشاين قلقًا من هذا النبأ وأراد بنا اإلرساع لعلمه بوجود عمالء 
كثيين للربيطانيني يف كربالء آنذاك، وخشـي عىل الكربالئيني من أن يقعوا فريسة 
مايس  أواخر  يف  كربالء  بلغنا  وملا  كربالء،  من  العثامنيني  أخرجوا  أن  بعد  هلؤالء 
فيها  املوافق نصف شعبان سنة )1334هـ()1( شاهدناها وقد وقعت  )1916م(، 

1.  نقل السيد عبد احلسني الكليدار يف جمموعته اخلطية: ظهور وباء املالريا بشكل فضيع يف كربالء من جراء 
تراكم املياه اآلسنة يف حملة العباسية عىل إثر غرقها يف شهر شعبان سنة )1334هـ(. 
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الواقعة وصدقت نبوءة الكاشاين، فقد كانت كربالء تغيل كاملرجل، وبلغني وأنا يف 
كربالء أن اخلاتون املس بيل موجودة يف مضارب عشائر عنزة تتجول يف أطراف 
كربالء. وبعد انفراد فخر الدين كمونة باحلكم سلك سياسة البطش واإلرهاب يف 

خصومه، ومن باكورة أعامله نبش قرب السيد كاظم الرشتي وإحراق رممه.

يذكر السيد عبد الرزاق آل وهاب آل طعمة: أن الشيخ فخري كان قد أشغل 
الروضة  بعيد يف قضية جازف كثيًا يف سبيلها، وهي قضية سدانة  أمد  منذ  ذهنه 
احلسينية، وتفصيل احلادث أن هجوم الشيخ فخري كمونة مع بعض الرجالة يف 
الغتيال  احلسينية  الروضة  صحن  عىل  )1334هـ(  سنة  شعبان  شهر  ليايل  إحدى 
منذ  كان يضمره  آل طعمة، حلقد  أمحد  السيد  السيد عبد احلسني  الكليدار،  نائب 
وقت غي بعيد عندما امتنع نائب الكليدار عن اختاذ املآذن احلسينية حصونًا لضـرب 
عسكر محزة بك؛ فتسلق رجاله جدار الروضة وفتحوا باب الزينبية عنوة ودخلوا 
الروضة،  حراسة  إليه  املوكول  بالسادن  للفتك  سالحهم  شاهرون  وهم  الصحن 

فتصدٰى هلم وقتئذ املال خرض شويليه وخاطبهم قائاًل: 

 "إن املسلمني حيرمون محل السالح يف اجلوامع لقدسيتها"، وعندها رجعوا اىل 
طرف املخيم بعد أن انذروا نائب الكليدار واعوانه بوجوب مغادرهتم كربالء فورًا، 
وبعدها بساعات قليلة خرج نائب الكليدار يتبعه السادة اىل ديوان آل شويليه، ويف 
البالغ عددهم زهاء 120  أفراد أرسهتم وحاشيتهم  الثاين تركوا كربالء مع  اليوم 
شخصًا، ما بني أطفال ورجال ونساء، قاصدين بلدة املسيب عن طريق هنر احلسينية 
بسفن رشاعية حيرسهم أربعون فارسًا من النصاروة، ويف مقدمتهم عباس املجاهد 
من آلبو شكي، وهو ابن عبد الكريم بن احلاج شكي ابن محود بن محد بن مجعة بن 
انتزع  السادة من كربالء  سبتي بن قصـر بن نرص من عشية عبادة، وبعد خروج 
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شيخ  املدعو  الفراشني  رئيس  من  قسـرًا  احلسينية  الروضة   مفاتيح  كمونة  فخري 
للروضة  سادنًا  محيد  الشيخ  أخيه  ابن  وعني  اخلزعيل،  الكريم  عبد  بن  عيل  حممد 

احلسينية، كام نصب صهره الشيخ هادي كمونة رئيسًا لبلدية كربالء)1(.

وعىل إثر تلك األحداث خاطب الشاعر الكبي الشيخ حممد حسن أبو املحاسن 
السادة الذين قصدوا املسيب وأقاموا فيها بقصيدة أوهلا: 

رفــاُق يــا  باملســـيـــب  الفــراُقأقمـــتــــم  حــــال  لــقــائــنـا  ودون 

عيـش  البعـد  يف  يل  يــروق  يـــراُقفليس  لـبـعــــدكم  دمـعـي  نــعـــم 

وخـانـت  غـدرت  كربــال  تـك  العــراُقفإن  خـان  فقــد  عـجــب  فــال 

األعراب  إن  نصه:   ما  احلائري  عباس  للشيخ  الرجبية(  )الرسالة  يف  وجاء 
التابعني للشيخني من آل كمونة قاموا هبدم دار سادن الروضة احلسينية الواقعة أمام 
مدخل سوق قبلة اإلمام احلسني وأرضموا فيها النار وهنبوا حمتوياهتا؛ ثم التفوا 

اىل سائر أبناء عمومته. 

التي كانت تعد يف طليعة  القّيمة  وقد أحرقت ضمن ما احرتق مكتبة السادن 
العريب  للعاملني  العلمي  ــرتاث  ال رفوفها  يف  ضّمت  حيث  العراقية،  املكتبات 
العربية(  اللغة  آداب  )تاريخ  كتابه  يف  زيدان  جرجي  عنها  نّوه  كام  واإلسالمي، 

املجلد4. 

كاظم  السيد  العالمة  حفيد  الرشدي  قاسم  السيد  بدار  ذاك  بمثل  فعلوا  ثم 
الرشتي، وأرضموا النار يف مكتبته التي ضّمت عرشات اآلالف من الكتب النادرة 

بني مطبوع وخمطوط.  

1.  آل وهاب، السيد يوسف السيد عيل الرئيس، مذكرات، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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ومن املكتبات املهمة التي هنبت أو حرقت مكتبة العالمة الشيخ عبد احلسني 
الطهراين، وكان من بني املنهوبات التي ضبطت كتاب  )العني( للخليل ابن أمحد 
النسخة  وهذه  لندن.  مكتبات  اىل  ونقل  هندية  آنات  بستة  بيع  الذي  الفراهيدي، 

الفريدة هي التي استنسخ العالمة الكبي الشيخ حممد الساموي عنها. 

هلم  تصدى  الوهاب  حممد  السيد  أمحد  السيد  دار  هدم  األعــراب  حاول  وملا 
الشيخ حسون احلسن، رئيس عشية النصاروة ورغم تقدمه يف السن أشهر عليهم 
مسدسه، ومل يدر بخلد هؤالء الرعاع أن ارضام النار يف هذه املكتبات التي كثيًا ما 
ضحى أبناء كربالء يف سبيل مجعها لتبقى عىل مر العصور رمزًا خالدًا هلذه املدينة 

رغم ما أصاب أبناءها من النكبات عىل يد عمالء االستعامر جريمة ال تغتفر.  

رجال  من  فريق  ّدون  وتشوهيها  احلقائق  طمس  الرعاع  هؤالء  حاول  ومهام 
األدب من املؤرخني وأرباب النظم املوضوعي من أبناء كربالء أحداث هذه الفرتة 

املظلمة التي اجتاحت هذه املدينة.

 وخي ما يمثل أحداث تلك الفرتة قصيدة الشاعر املبدع الشيخ حممد حسن أبو 
املحاسن، فهي خي شاهد تارخيي عىل ذلك، إذ يقول: 

ٰباكِـيـــًا  َوِقــْف  الـــدار  َعَى  ــْم  الُصـُروْفَسـلِّ َعليــها  َأخنـَـْت  ا  فإهنَّ

الـنـَــدٰى  َربـْـــَع  تـَـُك  َلـْم  الُضُيوْف كــأنـَّـهـٰـا  ــأوَى  َوَمـ الــٰعــايِن  َوَمــْلــَجــَأ 

ومن قصيدة أخرى تربو عىل الثالثني بيتًا قوله: 

وأرُســُم الطِفـوِف  أرض  يف  يسـجـــُممنازُل  املحبي  دمــُع  مثلِها  علـٰـى 

1. الكربالئي،  أبو املحاسن، الديوان، ص220.
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لزائــٍر تـَـرُد  هــل  شعـري  ليـَت  ُمفيـا  املَسـلِّ باجلــواِب  فيحــظـٰى  سالمــًا 

خــائٍف كــِل  مِحٰى  مغانيها  فيَســــَلُمعِهــدُت  النائبــــاِت  يف  هبـــا  يلــوُذ 

امحٍد آِل  مـن  األشــراُف  ذلَّـِت  ـُمفهـل  حَتكَّ فيِهْم  األنـــــذاُل  فأصبـحِت 

أمــويــــٌة عصـبــٌة  ملكتـْهــْم  ُمـــــوالقـــد  تقدَّ الـذيـن  ســرَي  هبــْم  تسـرُي 

ٌق متفــــرِّ َسبــا  أيـــِدي  ــُمفَشـــــْمُلُهم  ُمــقسَّ فــيـٌئ  فـهـو  مَلـُكــوه  َومـٰــا 

الَوفـٰــا أبــــي  داِر  بعـَد  داٍر  أِي  وتــرُســُماىل  الوافــديـَـن  ركـاُب  ختـبُّ 

فــرتقبوا وفره  ســــهـامًا  السهــــمجعلتـــهم  الســـهام  إن  عـــواقبهـــــا 

والنـَـدٰى اجلــوِد  كعبــُة  إال  هي  منُكـــُمفا  أرَفــــق  احَلّجـاُج  ولكـنـَمـا 

والعٰى املكارَم  َتبني  أْن  الـحِق  ُمأيف  ــــدَّ هُتَ َوْهــي  الغادوَن  أهُلهـا  لُكـْم 

عنُكــُم املغــٰارِم  ثقــَل  مَحـلوا  فكيَف غـدْت أموُاهُلم َوْهـي مغنـَـــُموكــم 

والِقــرٰى الِضياَفـِة  داَر  هَتِدُموا  ُمفإِْن  َيـتهــــدَّ الـحـَْمــــد ال  بــنـــاَء  فـــإنَّ 

َهــوٰى إذا  املعتفي  ضلــوُع  ُمتكـــاَد  َتَتقـــوَّ زفـَــرٍة  ْمـــَن  هٰلـــا  عمـــٰــاٌد 

َضـيَغــٍم بغابــِة  قـــد عـاَثت  َضيَغُمَثعالِــُب  الثعـَـالِب  كيـَد   يتَّـِقي  َوهْل 

الَّــتي هــي  للُحســَي  ِخيامــًا  املـخــيمهَنْبُتم  اســـــتبيح  تذكرنـــا كــيـف 

أماَمهـــا اجَلوابــي  كأمثــاِل  تلَحُمِجفــاٌن  الكوُم  حوهَلا  ــُدوٍر  ق َروايس 

وطــــارٍف َتليــِد  مــن  أثــاٍث  وَيـعُظـُموكــلَّ  َقـدرًا  اإلحصــاِء  عــن  َيِلُّ 

وتِلـك َسجــيـٌة ُتبقوا  فلــم  حَتُكـــُمَملكـُتـــم  هــَي  إَذا  ُتبقـــي  فمـٰـا  الِلئــام 

َقواعـــٍد َوشـُـــمُّ  هُتـَــِوي  َوحتطَّــُم)1(َفأعِمــَدة  الِعدٰى  أيــدي  هِبا  متـيــُل 
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ويف ليلة الواحد والعرشين من رمضان سنة )1334هـ( هجم أتباع الشيخني 
عىل دار السيد أمحد بن حممد عيل آل طعمة املشهور بـ)خبز شعي(، الذي كان قد 
خرج ضمن من خرج للجهاد يف ركاب العلامء األعالم ملحاربة الربيطانيني دفاعًا 
عن ثغر العراق برفقة العالمة السيد عيل الداماد؛ وملا عاد اىل كربالء رأٰى ما حل 
بأبناء عمومته من تشتيت وتبعيد عىل يد عمالء الربيطانيني، فجاهر بمناوءهتم علنًا 

يف الروضة احلسينية املقدسة. 

وملا مل يستطيعوا مواجهته وجهًا لوجه لقوة بأسه وشدة مراسه بالتزام العلامء له 
قاموا باغتيال هذا البطل املغوار وهو نائم يف فراشة)1( 

وصفوة القول: هناك أحاديث وروايات كثية تروٰى عىل ألسنة السواد العام 
اىل  نعود  أن  عىل  شجون  ذو  حديث  ألهنا  نطوهيا  أن  آثرنا  الفرتة  هذه  مظامل  عن 
املوضوع عند ذكر وقائع الثورة العراقية الكربٰى التي انبثقت أضواؤها من مدينة 
أيب األحرار احلسني بن عيل. ومضت عىل كربالء فرتة من الزمن وهي تدار من 
قبل الشيوخ بشكل مضطرب غي مستقر حتى سأم الناس حكمهم وبات ظلمهم 

يف تقلص مستمر فحان الوقت املناسب لظهور قوى تستطيع أن تكبح مجاحهم. 

من  نفر  )1916م(  أيلول  لشهر  املوافق  ـــ(،  )1335ه سنة  حمرم  يف  فاجتمع 
فيام جيب  للغاية وتدارسوا  الرأي احلصيف يف حمضـر رّسي  الفكر وذوي  أقطاب 
اختاذه من اخلطوات النتشال مدينتهم من هذه اهلوة السحيقة واحلفاظ عىل رشفها 
املهان من عبث أعراب بني حسن واليسار وسائر الرعاع الذين كانوا يصطادون 

1.   املعروف واملشهور يف كربالء أنه تسلق جدار دار السيد أمحد بن حممد عيل بن مرتىض بن مصطفى بن أمحد 
آل طعمة ستة من أعوان آل كمونة وهم كل من: رضا قره الصباغ اإليراين اجلنسية وحسون باقر ومهدي 

شابندر وأخرون مل نضبط أسامؤهم. 
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من  كل  وهم  واألدب  العلم  رجال  من  اجلهابذة  هؤالء  اجتمع  العكر.  املاء  يف 
احلاج حممد حسن ايب املحاسن والسيد حسني القزويني احلائري والسيد حممد عيل 
الكاشاين؛  القاسم  أيب  والسيد  احلسيني  الدين  هبة  عيل  حممد  والسيد  الطباطبائي 
حكم  فرتة  خالل  كربالء  يف  وقعت  التي  األحداث  كثب  عن  تدارسوا  أن  وبعد 

املشايخ اختذوا بعض القرارات التي كانت عىل جانب عظيم من األمهية. 

وعىل إثرها غادر كربالء اىل النجف كٌل من السيد حسني القزويني والسيد أيب 
القاسم الكاشاين والسيد حممد عيل الطباطبائي، واجتمعوا باإلمام املجتهد السيد 
الكربالئية  يستفزون اجلامهي  اىل كربالء أخذوا  الطباطبائي. وبعد عودهتم  كاظم 
وبعض رؤسائها بضـرورة االستبسال والوقوف بوجه حتديات الشيوخ وإيقافهم 
عند حدهم؛ إذ كان اإلمام الطباطبائي قد وجه اللوم الالذع لبعض طالب العلم 
فتوٰى  ضغط  وحتت  هؤالء  بعض  اضطر  وعندها  الشيوخ،  يسايرون  كانوا  الذين 
ه النصَح  اإلمام الطباطبائي أن يقلبوا للشيوخ َظهر املِجن ويأخذوا بردعهم. ووجَّ
العلم  املازندراين الذي كان اىل عهد قريب من أشد أهل  هلم الشيخ حممد حسني 
محاسًا ومن أقوٰى منارصي آل كمونة، إذ بدت له البوادر التي تشي اىل أن العثامنيني 
إثر غزوها  اجلبارة السرتجاع كربالء كام اسرتجعوا احللة عىل  يبذلون اجلهود  قد 
من قبل عاكف بك عىل رأس األوردي االنتقامي الذي شكله العثامنيون لتأديب 

وإخضاع املدن التي أعلنت العصيان عىل العثامنيون. 

وصادف أن أطلق العثامنيون رساح رئيس عشية آل عواد الشيخ عبد الكريم 
كان  الذي  ـــ(،  )1335ه سنة  صفر  لشهر  املوافق  )1916م(،  أيلول  يف  العواد 
العثامنيون يعتربونه من أشد املناوئني ملشيخة آل كمونة وله أنصار ومؤيدون أكثر 

عددًا وعدة منهم. 
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وبرجوعه نشطت كتلته يف مناوءة الشيخني حممد عيل وأخيه فخر الدين كمونة 
بقرب  الشائعات  كربالء  يف  راجت  ثانية  جهة  ومن  املتاعب؛  بعض  هلام  وسبب 
هجوم عاكف بك عىل املدينة عىل رأس ]أوردي[ ]جيش انتقامي[، وإن ما سيفعله 
يف كربالء عاكف بك سيكون نظي ما فعله يف احللة وسينصب املشانق عىل قارعات 
التي  الفظائع  املجازر، وكانت  اىل  البهائم  االنقالبيون كام تساق  الطرق وسيساق 
ارتكبها عاكف بك عند غزوه احللة خي بالغ ينذر آل كمونة وحلفائهم اإلنقالبيني 
بام سيؤول إليه مصيهم املحتم عندما يغزو عاكف بك كربالء، واىل هذا أشارت 

املس بل يف كتاهبا )فصول من تاريخ العراق القريب(، فقالت ما هذا نصه: 

 وكان حممد عيل كمونة املستمر عىل تبادل الرسائل معنا يكرر إعرابه عن خماوفه 
من عودة العثامنيني، وازداد قلق املدن املقدسة ازديادًا حادًا كاألعامل الفظيعة التي 
وقعت يف احللة يف ترشين الثاين )1916م (، حيث إن جنودًا عثامنيني كانوا حيملون 
عتادًا عىل عجمي اقرتبوا من احللة وطلبوا املرور. وعندما ذهبت مجاعة من الوجهاء 
لإلتفاق عىل الرشوط ألقي القبض عليهم وشنق يف اليوم التايل عدد منهم، فنجا 
السيد حممد عيل القزويني أقدم رجال الدين يف احللة من مثل هذا املصي بأعجوبة، 
ثم دخل اجلنود البلدة فهدموا وأحرقوا وهنبوا وقتلوا وحتدوا شعور املسلمني أكثر 
من ذلك بسبي النساء وارسهن وإرساهلن اىل بغداد وغيها ليوزعن عىل اجلنود)1(. 

ومما ساعد عىل ذلك أن فخري كمونة وأتباعه كان قد نفذ عتادهم وقلَّْت حيلتهم 
وضعفت قواهم وتفرقوا أيدي سبأ، إذ رجع معظم أولئك األفرارية الذين كانوا 
هاربني من اجلندية؛ وكان الشيخان حممد عيل وأخوه فخري كمونة قد بذال الكثي 
معلنني  األصليني  رؤسائهم  قوى  إضعاف  بغية  إليهم  جللبهم  املضنية  اجلهود  من 

1.  املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة جعفر اخلياط، ص 97. 
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من  وقسم  والسادة  الوجوه  وبعض  األعالم  العلامء  فأبرق  وندمهم.  والءهم  هلم 
رؤساء العشائر العربية يف كربالء اىل القائد العام العثامين يطلبون العفو عن جريرة 
االنقالبيني وعقد الصلح بني الكربالئيني واحلكومة العثامنية، وبعد أن تم الصلح 
الشكيل دخل اجليش العثامين يف شهر ربيع األول سنة )1335هـ(، املصادف شهر 
له وكان مترصفًا  الذي سبق  إمرة جالل بك،  الثاين سنة) 1916م( حتت  ترشين 

لكربالء سنة )1326هـ(. 

وهكذا عادت احلكومة العثامنية اىل كربالء، وعني جالل بك مترصفًا هلا، وبعد 
أن مكث فيها زهاء مخسة عرش يومًا غادرها، ومن باكورة أعامله خالل هذه املدة 
القصية إقصاء الشيخ محيد كمونة عن سدانة الروضة احلسينية وأعادها اىل السادن 
السابق؛ وأشغلها بالنيابة رئيس خدمة الروضة احلسينية السيد حممد سعيد السيد 
رئيسًا  كان  الذي  كمونة  هادي  الشيخ  أعفى  وكذلك  طعمة،  آل  خدمة  رس  أمحد 
لبلدية كربالء من منصبه وعني مكانه السيد عبد الوهاب  آل طعمة )وهاب زاده( 
مترصفًا  بك  رؤوف  أسعد  عني  كربالء  بك  جالل  مغادرة  وبعد  البلدية،  لرئاسة 

لكربالء ومكث هبا حتى سقوط بغداد يف شهر مُجادى األوىٰل سنة )1335هـ()1(. 

1. الكليدار، السيد عبد احلسني، مذكرات؛ ابو املحاسن، احلاج حممد حسن، مذكرات؛ آل طعمة، السيد عبد 
الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط؛ احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوط، مل 

يذكر ارقام االوراق لكل هذه املوارد. 
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كربالء يف عهد االحتاللني 
العثماني والربيطاني )1(

ما إن قرر القائد العثامين خليل باشا إخالء بغداد يوم السابع عرش من مجادى 
األوىل سنة )1335هـ ( املوافق للحادي عرش من مارت )1917م(، بعد أن أعياه 
الدفاع عنها، وأمر اجليوش العثامنية باالنسحاب اىل سامراء والفلوجة، حتى أوعز 
اىل مترصف كربالء أسعد رؤوف بك باالنسحاب منها وااللتحاق بأمحد بك أوراق 
القائد العثامين ملنطقة الفرات يف الفلوجة، فكتم املترصف هذا النبأ، وبعد استشارة 
جيب  وما  طعمة  آل  الوهاب  عبد  السيد  آنذاك  البلدية  رئيس  وكيل  منهم  أعوانه 
اختاذه من التدابي لصيانة كربالء من الفوىض الداخلية والتعرض اخلارجي وحفظًا 
لألهايل من االعتداءات كام جرى من قبل يف النصف من شعبان سنة )1333هـ(؛ 

وبعد املداولة قّر رأي املترصف عىل إيداع زمام إدارة كربالء بيد زعامئها. 

التشـريعية  السلطة  وتوىّلٰ  وطني،  ائتاليف  حكم  قبل  من  حمليًا  تدار  فصارت 
الشيخ حممد عيل كمونة بمعاضدة جملس إدارة اللواء، وتوىّلٰ عبد الرمحن آل عواد 
قوامها  الرسوم  وجباية  كربالء)2(،  قضاء  إلدارة  جلنة  وشكلت  التنفيذية،  السلطة 

1.  نرش هذا البحث يف جملة »الكتاب« يصدرها احتاد املؤلفني والكتاب العراقيني، العدد 3، السنة التاسعة، آذار 
)1975م (، صفرــ ربيع االول )1395هـ( ، ص142- 144. 

2.   كانت كربالء قضاًء تابعًا لوالية بغداد إبان العهد العثامين. 
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السادة عبد احلسني الددة وعبد اجلليل آل عواد وطليفح احلسون واحلاج عيل القنرب 
واحلاج قندي. 

أسعد  عزم  ـــ(  )1335ه سنة  األوىل  مجادى  من  عرش  الثامن  يوم  صباح  ويف 
رؤوف عىل مغادرة كربالء، فسمح لزعامئها بتسّلم حمالت احلكومة، فاستولوا عىل 
الشيخ  العشائر، وتوىّلٰ  مجيع األعتدة احلكومية املوجودة يف املخازن وقسمت بني 

حممد عيل كمونة مترصفية البلدة، ثم عني موظفني إلدارة شؤون البلدة. 

ضياء  آل  مرتىض)1(،  السيد  له  أهدى  فقد  رؤوف  أسعد  العثامين  املترصف  أما 

1.  هو السيد مرتىض بن مصطفى بن حسني، الذي توىل سدانة الروضة العباسية سنة )1286هـ (، بن حممد 
عيل بن مصطفى بن حممد بن رشف الدين بن ضياء الدين، اجلد األعىل ألرسة آل ضياء الدين وتيمنًا باسمه 
تلقب هذه األرسة بآل ضياء الدين ) ضوي (، ابن نقيب األرشاف حييى بن رشف الدين بن طعمة كامل 

الدين األول الفائزي.
والعقب من السيد مرتىض يف ولده الذي توىّلٰ السدانة بعد وفاة والده السيد حممد حسن الذي قام بأعامل 
العامرة  حديقته  يف  النجف  وأهايل  الكاظمية   أهايل  بصلح  سعٰى  ضمنها  ومن  كربالء،  لبلدته  خدمة  جليلة 
أن  بعد  )1946م(  سنة  حمرم  شهر  يف  وذلك  الكاظمية،  ووجهاء  جلبي  اهلادي  عبد  بحضور  الصلح  وتم 
قاطع مواكب النجف جميئهم اىل كربالء طيلة أعوام، سبعة عرش عامًا من تاريخ املشاجرة التي جرت يف سنة 
)1929م( بني مواكب النجف والكاظمية. تويف السيد حممد حسن السادن يف )1374هـ(، وأعقب عدة أوالد 
هم السيد بدري الدين الذي توىّلٰ السدانة بعد وفاة والده وأخيًا فصل من السدانة ألسباب قاهرة. وإخوانه 

كل من شمس الدين وصالح وصفاء وعزي.
املتوىٰف سنة )1083هـ( ففي ولده مصطفى. توىف  الدين  الدين بن ضياء  العقب من حممد بن رشف  أما 
وأعقب كاًل من حسن وعباس وامحد وحممد عيل، وتويف حسن بن مصطفى املذكور وأعقب أوالده مهدي 
وباقر وجواد وصايف. أما مهدي فدرج؛ وأما باقر فعقبه يف ولده عبد اهلل الذي أعقب حسن، والعقب منه يف 
ولديه كاظم ونارص الذي كان متوليًا ألوقاف آل ضوي، والعقب منه يف حييى وعبد األمي. أما كاظم فأعقب 
رياض وجواد.     أما جواد بن حسن بن مصطفى فعقبه يف ولده قاسم الذي أعقب جواد وعقب هذا يف عبد 
الذي له مهدي وصايف؛ والعقب من مهدي بن عبد يف ولده صالح وعباس. والعقب من صايف بن عبد بن 

جواد بن حسن يف أوالده أياد وحممد عيل وهادي. =
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ج فيض ثمني لتنقله من كربالء؛  الدين، سادن الروضة العباسية، بغلة ُمسـرجة برَسْ
وخرج الكربالئيون لتوديعه. 

يف  العثامنيني  مطاف  خامتة  كان  للبلدة  مترصف  آخر  رؤوف  أسعد  وبخروج 
كربالء بعد أن حكموا العراق زهاء مخسة قرون )1(. 

= أما الصايف بن حسن بن مصطفى فعقبه يف ولده هاشم الذي أعقب ولدين مها محود ) درج ( وصالح 
الذي أعقب مهدي، والعقب منه يف أوالده جواد وصالح وضياء وصايف وهاشم الذي أعقب أمحد. 

والعقب من عباس بن عبد بن حسن يف ولديه مصطفى وحممد؛ أما مصطفى فأعقب حسن الذي أعقب 
عيل؛ والعقب منه يف أوالده جعفر وعبد الرضا ومهدي وصايف وحسون، الذي أعقب حممد عيل )درج(؛ أما 
مهدي بن عبد بن حسن فكان نائبًا لسادن الروضة العباسية، أعقب كاًل من عبد املطلب  وصاحب وضياء 

وصالح وكاظم. 
والعقب من عبد املطلب بن مهدي بن حسون يف ولده مناف الذي أعقب حممد عيل وحسني، اما يوسف 
ابن مهدي بن حسون فله صادق وحسني وجالل؛ وأما صاحب بن مهدي بن حسون فله ماهر وسمي وسامر. 
أما ضياء بن مهدي فله حممد وعادل وعيل ومهدي، وصالح بن مهدي له أثي؛ واما كاظم النائب له حممد 

عيل وعبد األمي. 
اما العقب من صايف عيل بن حسن بن عيل الذي تولّٰى وكالة سدانة الروضة العباسية فله مصطفى وحممد. 
إبراهيم،  الذي أعقب  منه يف عيل وخليل  فله حممد، والعقب  الدين  العقب من أمحد بن حممد بن رشف  أما 
والعقب منه يف ولده حسني الذي أعقب عبد الرزاق، والعقب منه يف ولده زهي، الذي أعقب حيدر وأمحد، 
أما العقب من رضا بن أمحد بن حممد بن رشف الدين فهام كل من هاشم وعيل؛ وأما هاشم فله رضا الدين 
الدارج؛ أما عيل بن هاشم بن رضا فله حممد وجواد وحسن، والعقب من جواد يف ولديه حيدر وضياء؛ أما 

حسن بن عيل فله هاشم.   

1.   كربالء يف التاريخ  )ص3(.
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كربالء يف دور االحتالل الربيطاني البغيض

دخلت مقدمة اجليوش الربيطانية بغداد بينام كانت األحوال السائدة يف كربالء 
تضطرب اضطراب السفينة عىل وجه املاء يف مهب ريح عاصف ملا جيري حوهلا يف 
بغداد من هنب وحرق وهدم، ألهنا أصبحت عرضة لتنازع اجليوش املتحاربة، يف 
حني أن كربالء كانت بعيدة عن هذه الغائلة لبعدها عن ساحة القتال وانعزاهلا عن 
الطرق املستقيمة، ولكنها كانت مطمح أنظار املتحاربني، وتتخللها جبهتان قويتان 
التي  احلرجة  الظروف  هذه  مثل  يف  ائتالفهام  رغم  متحابتني  وال  متعاضدتني  غي 
جتتازها سائر مدن العراق اذ كانت الفئة التي تولت احلكم يف كربالء آنذاك متباعدة 

يف األهداف وغي متجانسة فكرًا وعقيدة. 

منها  وظنًا  نفسها،  يف  لغاية  املحتل  اجليش  قدوم  وترتقب  ترغب  جبهة  فهناك 
أن احلكم الربيطاين سيغدق عليها ذهبًا وفضًة ويوصلها اىل نيل مآرهبا يف الزعامة 

والرئاسة. 

وفريق آخر يدعو ويبتهل اىل العيل القدير أن حيفظ هلم بيضة العروبة واإلسالم 
مدينتهم  تبقى  أن  ويريدون  والعاملة،  واالستغالل  العبودية  قيود  من  والتحرر 
املقدسة يف مأمن من الكوارث وأهوال احلروب وحيكموا أنفسهم بأنفِسهم ولسان 

حاهلم يقول: 
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ُأَعلُِل النفــَس بِاآلمـٰــاِل أرُقُبٰها      َما أضيَق العيَش لوال ُفسَحُة األََمِل)1(

فبقي الكربالئيون، وباألخص منهم املفكرون وذوو الرأي السديد من األحرار 
يف ريب من أمرهم، ومل يعلموا ماذا خيفي هلم القدر من الويالت، وماعسى أن يكون 
يف طيات املستقبل عندما تنشب خمالب الربيطانيني وعمالئهم يف املدينة؛ حتى حّل 
يوم الرابع والعرشين من مُجادٰى األوىٰل سنة )1335هـ (، املصادف التاسع عرشمن 
مارس )1917م(، فُعلَِّق منشور القائد الربيطاين )مود( عىل واجهة جدران الصحن 
الرشيف، وأصبح الصغي والكبي من الكربالئيني يتهافتون عىل قراءته وهم ما بني 
متفائل ومتشائم، فمنهم من هيزأ هبذه املواعيد اخلادعة التي تعطٰى من طرف اللسان 

حالوًة قائاًل: 

)لو كانت مواعيد بريطانيا صادقة ألعطت اهلند استقالهلا(. 

ومنهم من يؤمن ويصدق بمضامني املنشور ويقول: 

)إن مود دخل بغداد فاحتًا فليس ثمة قوة ترغمه عىل إعطاء هذا التصـريح(.

املراوغة  املحتلة  الدولة  وكرّشت  إالّ  املنشور  قراءة  عىل  سويعات  متض  ومل   
التي اصطفتهم هي للعاملة يف كربالء من رجال  أنياهبا ومن ورائها زعانفها،  عن 
ء بزّي رجال الدين، ومنهم من يتعاطٰى  معلومني يف أزياء خمتلفة، فمنهم من يتزيّٰ
التجارة، وآخر يتظاهر بالوجاهة والزعامة بقصد إهيام الرأي العام بأهنا تتمتع بثقة 
أوده"،  "من مرتزقة خيات  العراق وحائزة عىل رضاها  املقدسة يف  املشاهد  أبناء 
وكان املحرض هلم حاكم كربالء ومعتمدها، فأبرقوا اىل حكومة صاحب اجلاللة 

1.  البيت للطفرائي الشاعر املعروف صاحب المية العجم.
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كربالء  يف  والزعامء  الدين  رجال  باسم  وحبهم  والئهم  عن  يعربون  الربيطانية 
والنجف. واىل القارئ نص هذه الربقية: 

اهلند وماوراء  العظمى وامرباطور  بريطانيا  )اىل حرضة صاحب اجلاللة ملك 
العراق وحفظكم  املنصورة اىل  أدام اهلل سلطانه هننئكم بورود عساكركم  البحار، 

العتبات من ظلم الظاملني(. 

التوقيع: 

السيد عبد احلسني احلجة، حممد صادق الطباطبائي، الشيخ حسني املازندراين، 
أبو القاسم العالمة التربيزي، الشيخ عبد الكريم الزنجاين، السيد جعفر بحر 

العلوم، الشيخ شمشاد اهلندي، الشيخ هادي الكشميي، الشيخ حممد رضا اسد 
اهلل، الشيخ فخر الدين كمونة.

السادة املوقعني قد ندموا عىل ما فعلوا، وتزكية لعملهم  غي ان بعض هؤالء 
هذا وقعوا مضابط الوطنيني وأصدروا الفتاوى تأييدًا للثورة العراقية فيام بعد. واىل 
هذا أشارت املس بيل يف كتاهبا "فصول من تاريخ العراق القريب"، ص37 بقوهلا: 

برقية هتنئة اىل صاحب اجلاللة فأجاهبم عن  "قد بعث علامء كربالء والنجف 
عىل  واملحافظة  وسكانه  العراق  انتعاش  يف  اخلالصة  رغبته  وإن  بتسلمها  اعرتافه 

عتباته املقدسة واستعادة جمدها القديم". 

من  الثالث  بتاريخ  الصادر  بعددها  اهلندية  فراس"  "رس  جريدة  نشـرت   
نص  ـــ(  )1336ه احلــرام  حمرم  من  العرشون  املوافق  )1917م(،  ترشين الثاين 
الصحيفة  هذه  وأرسلت  إنكلرتا،  وملك  كربالء  علامء  بني  املتبادلتني  الربقيتني 
بالربيد من اهلند اىل الوجيه املرحوم السيد عبود السيد عيل آل نرص اهلل، وهو الذي 
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محلها بدوره اىل املرحوم احلاج حممد حسن ايب املحاسن، وأخربه هبا، ثم أشيع اخلرب 
العام وشعر  االستياء  فيها  بعدئذ، وعم  كربالء  والشعبية يف  العلمية  األوساط  يف 
الوطنيون األحرار بخيبة األمل؛ فعقدوا العزم عىل مناوءة هؤالء الذين ال يمثلون 
إالّ أنفسهم، وعىل إثرها سافر من كربالء كل من العالمة السيد حسني القزويني 
والسيد حممد عيل الطباطبائي واحلاج حممد حسن أبو املحاسن اىل النجف األرشف، 
الطباطبائي،  اليزدي  كاظم  السيد  املرحوم  يومئذ  األكرب  املجتهد  مربض  حيث 

واستفتوه بالفتوى التالية)1(: 

هل جيوز للمسلم أن هينئ املسيحي باحتالله العتبات املقدسة؟ 

وما يكون حكم ذلك الرجل املسلم يف اإلسالم؟ 

أفتونا ماجورين....... 

فذّيل اإلمام اليزدي الطباطبائي اجلواب التايل:

مقابر  يف  يدفن  ال  فاجر  فاسق  الشنيع  الفعل  هذا  ارتكب  الــذي  ))الرجل 
املسلمني(()2(. 

األحقر خادم الرشع
 حممد كاظم الطباطبائي

1. الكربالئي، ابو املحاسن الشاعر، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. احلائري، السيد ابراهيم حسني 
القزويني، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 

]2[ هذا وقد اشار مؤلفنا اىل اسامء عدد من املصادر التي اعتمدها يف البحث ومل ترد يف هذا الكتاب وهي: 
التاريخ،  الوهاب، كربالء يف  عبد  الرزاق  عبد  السيد  2ـ  القريب،  العراق  تاريخ  بيل، فصول يف  املس  1ـ 
القزويني، جملة  الدين  ابراهيم شمس  السيد  مذكرات  4ـ  املحاسن،  ابو  الشاعر حممد حسن  مذكرات  3ـ 

الكتاب، ص144.
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جاء يف كتاب )كربالء يف التاريخ( ص14 و 15: 

أصبح مشايعو الربيطانيني يف كربالء يذيعون نزول غضب السي بريس كوكس 
يذهب  مل  من  أو  العريب،  العراق  باحتالهلم  هينئهم  مل  من  رأس  عىل  نقمته  وصب 
بنفسه للتهنئة، فسافر املشوقون والناعقون مع كل ناعق اىل بغداد لعرض الطاعة 
وإبداء اإلخالص، وكتب قسم من املرتابني واملرتددين من ضعفاء النفوس برقيات 
وعرائض التهنئة، فدسوها ليأمنوا رش املحتلني، ولكن أحرار كربالء أحجموا عن 
ذلك مصممني عىل عرض أنفسهم اىل التهلكة مهام كلفهم األمر، كام قال الشاعر 

الوطني أبو املحاسن الكربالئي: 

يف ســــبيِل املجــــِد منـــا أنفــــٌس       رخَصــْت وهـــَي غــــوايل الَثمــــِن

ومهام كان فقد أشارت أملس بيل يف كتاهبا )فصول من تاريخ العراق القريب(: 
أن مكتب رئيس احلكام السياسيني ازدحم يف األيام األوىل من دخول الربيطانيني 
البعيدة  األماكن  من  قدموا  الذين  األوائل  بني  وكان  الطبقات،  مجيع  من  بالزوار 
حممد عيل كمونة من شيوخ كربالء، واحلاج عطية أبو گلل من النجف، وأعقبهام 
بعد ذلك شيوخ النجف اآلخرون، وبعد أن عني للجميع املخصصات رجعوا اىل 
أهلهم خمولني باملحافظة عىل األمن حتى يكون بإمكان الربيطانيني معاجلة شؤون 
ذلك  من  وجيزة  مدة  بعد  كربالء  أم  ثم  مبارشة)1(،  والنجف(  )كربالء  املدينتني 
التاريخ امليجر هلتن يانغ امللحق السيايس لدار االعتامد الربيطانية ومعه ضابط آخر 
لكشف احلالة الراهنة واالطالع عىل أحوال كربالء وحالة الرأي العام فيها. وقد 
العامرة يف معزل عن  فأنزهلام يف حديقته  الشيخ فخري كمونة،  حاّل ضيفني لدى 

1.  املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص17.
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الفرصة  االختالط واملواجهة مع أي أحد، وأراد أن يستغل املوقف ويستفيد من 
ليحكم نفوذه يف نفس هذين الضابطني اللذين أوفدمها السي بريس كوكس، احلاكم 

العام الربيطاين ليقوما مقامه يف هذه املهمة الرسمية. 

ويف مساء ذلك اليوم قّدم أربعة من رجال الدين اىل الضابطني زاعاًم أهنم من 
العلامء جاؤا لينوبوا عن العلامء واألرشاف، "املعروف يف كربالء أن الذين واجهوا 
الطباطبائي  عيل  السيد  حسن  والسيد  البهبهاين  اعتامد  حممد  السيد  هم  يانغ  هلتن 
أهايل  من  اهلنداوي،  تاج  احلسيني  املنرب  وخطيب  اهلر  جعفر  الشيخ  والشاعر 
املديح  يكيلون  أخــذوا  املذكورين  بالضابطني  هؤالء  اجتمع  وعندما  اهلندية"، 
ملضيفهام ويطلبون باسم العلامء واألرشاف إبقاء سدانة الروضة احلسينية بيد الشيخ 
فخري كمونة؛ واىل هذا أشار هلتن يف مذكراته التي نشـرت يف جريدة الطريق باسم 

الكتاب العريب)1(. 

لقد فات كاًل من الوسيط وصاحب احلاجة أن هذين الضابطني ال هيمهام أمر 
السدانة وال كل ما خيالج ضامئرها، بل أن مههام احتالل البالد عسكريا.

الشيخ حممد عيل  يرأسها  قرابة ستة أشهر حتكمها كتلة   وهكذا ظلت كربالء 
كمونة، ولكن حدثت مشادة عنيفة بني أعضاء الكتلة بسبب عدم االنسجام فيام بني 
اعضاء الكتلة وذلك يف شهر ترشين االول سنة )1917م(، كام روت اخلاتون املس 
بيل يف كتاهبا بقوهلا: )بعد ختويلنا الشيخ حممد عيل كمونة باملحافظة عىل األمن يف 
كربالء بصورة مؤقته ريثام يكون بامكاننا ان نعالج شؤون املدينة من قبلنا مبارشة، 
ألننا ارتأينا هبذا وجه اخليار الوحيد الذي التجأنا إليه، ألن تعيني ضابط بريطاين مع 

1.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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ما يكفيه من احلرس مل يكن ممكنًا من الوجهة العسكرية. وقبل ميض أسابيع اتضح 
يستخدم  ممثلنا  ان  قيل  فقد  نفسها،  للمدينة  مرضيًا  شيئًا  يكن  مل  الرتتيب  هذا  بأن 
مركزه املمتاز يف قضاء مآربه مما اثار  سخطًا بيننا وبني شيوخ البلدة اآلخرين وأمههم 
أرسة آل عواد برئاسة عبد الكريم العواد؛ ومل يكن هناك ما يربر ذلك التذمر اخلطي 
تربيرًا كافيًا، ألن ممثلنا كان يرصف أمور اإلدارة بوجه عام ترصيفًا حسنًا، كام أن 
ممثلنا سعٰى عىل هتدئة البلدة؛ إال أنه كانت وجهة النظر الربيطانية اعرتاضات أشد 
خطورة عىل اآلخرين حيث أنه بدأ تسيي قوافل كثية لنقل التجهيزات اىل العدو 
العثامين من كربالء، وقد علم بأن قوافل كبية كانت ترد من الشام، حلب معًا يف 

طلب املواد الغذائية(. 

وملا كانت القوات العثامنية يف الفرات تزود بصورة مستمرة من كربالء، وملا كان 
الربيطانيون  قد عينوا ممثاًل وأن أهايل كربالء رفضوا نصب مثل هذا املمثل عليهم، 
فخري  الشيخ  فنصبوا  نظرها،  وجهة  تغيي  اىل  املمثلة  السلطات  دعا  الذي  األمر 
كمونة حاكاًم عىل كربالء، ونقلوا ممثلهم السابق الشيخ حممد عيل اىل املسيب ليعاون 
حاكمها السيايس يف تشكيل إدارهتا وتعريفه للرؤساء وتأمني الطرق وغي ذلك. 
فسافر فعاًل اىل املسيب وخال اجلو لشقيقه فخري واستطاع هذا أن يبسط نفوذه عىل 
املدينة مستعينًا بأعوانه وأتباعه مما دعا خصومه اىل االنتفاض عليه ومطالبته بتوسيع 
قاعدة حكمه وجعله أكثر شعبية ووطنية، علاًم بان االستعامر كان يسعى دائاًم اىل 

شق وحدة الصفوف لكي يكون املستفيد الوحيد من ذلك االنشقاق. 

وعىل سياسة )فرق تسد( أوقع االنشقاق بني الشيخ فخري كمونة وعبد الرمحن 
عواد ذات يوم يف مبنى بلدية كربالء وانقسمت عشائر كربالء اىل قسمني، القسم 
األول آل عواد ورئيسها عبد الكريم وأخواه عبد الرمحن وعبد اجلليل، وحلفاؤهم 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

313

احلاج  وعثامن  علوان  احلاج  عمر  برئاسة  الوزون  تضم  التي  االئتالفية  الكتلة  من 
حسن  احلاج  ورئيسهم  السالملة  باب  حملة  من  يتبعهم  ومن  معله،  وآل  علوان 

الشهيب؛ وقد حتالفت هذه العشائر عىل الرساء والرضاء. 

وقد  كربالء،  عشائر  سائر  وتتبعه  كمونة  فخري  الشيخ  برئاسة  الثاين  والقسم 
خرج الشيخ فخري من البلدية بعد ذلك احلادث ومجع اجلموع قاصدًا التوجه هبم 
آل عواد  بني  املناوشات  فابتدأت  ملقابلتهم،  استعدوا  أولئك  أن  مناوئيه؛ كام  نحو 
إثر  وعىل   ،العباس االمام  سيدنا  سوق  يف  كمونة  آل  أحالف  احلميي  وآل 
ذلك أرسل الشيخ فخري إنذارًا آلل عواد بلزوم مغادرهتم كربالء وإن مل يفعلوا 
األمر  العلامء والسادة يف  أن تدخل  فام أرسع  منها قسـرًا،  هيدم دورهم وخيرجهم 
وجعلت وفودهم تذهب زرافات ووحدانًا اىل دار كمونة ودور آل عواد ورفاقهم 
إلصالح احلالة ورفض الشيخ فخري كام هي سجيته منذ عهد بعيد بعدم إطاعته 
رجال الدين بعقد اهلدنة، فاستسبع كام هو معروف عنه ومتسك برأيه وهو هجرة آل 
عواد من كربالء أو أن يبيدهم عن بكرة أبيهم كام نطق به إنذاره السابق. فتحصن 
كل من الطرفني يف الدور وسطوح األسواق وأمسكوا برؤوس الطرق لياًل وهنارًا، 
فمنع استطراق املارة من اجلهات والطرق التي حتصن فيها الفريقان وأصبح وقوع 

اخلطر عىل قاب قوسني أو أدنى يف كربالء. 

األمر  بادئ  يف  الربيطانيون  يسانده  الذي  كمونة  فخري  الشيخ  كفة  وكانت 
بعض  وبني  بينهم  معقودة  كانت  التي  لألحالف  نظرًا  عواد  آل  أن  غي  راجحة؛ 
السادة ووجوه الكربالئيني آنئذ تقدموا حسب العرف العشائري اىل حليفهم السيد 
بجلب  يؤازرهم  أن  منه  )الدراويش( وطلبوا  مقاطعته  كان عاكفًا يف  الذي  الددة 
القّوام  الددة رؤساء قبائل بني حسن ورؤساء  السيد  القبائل املحالفة له؛ فأحرض 
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)املسعود( اىل ضيعته املذكورة وعقد معهم مؤمترًا، مجعهم مع أحالفه الكربالئيني آل 
عواد، فقرر املؤمترون السي نحو كربالء والرتيث خرجها، ريثام هيجم الكربالئيون 
عىل دار آل كمونة فتتبعهم العشائر وهم يعدون باآلالف، فولج قسم منهم املدينة 
وحلوا ضيوفًا يف دور عمر احلاج علوان وآل عواد وآل معلة وأصحاهبم، فمألوها 
وبقي اآلخرون خارج كربالء منتظرين التهاب أول جذوة ليغيوا عىل آل كمونة، 
وعندئذ قام بعض الكربالئيني املحايدين من ذوي النيات احلسنة والرأي احلصيف 
وأعلنوا لألطراف املتخاصمة بأن أفراد هذه العشائر ال هيمهم انتصار آل عواد أو 

آل كمونة أو غيهم، إنام مههم الوحيد هو النهب والسلب 

يرتعد  والفقي  يبتهل  فالناسك  املدينة؛  أهايل  الذعر والرعب عىل  استوىل  وقد 
هذه  عاقبة  خيشى  منهم  وكل  يتحمس،  والشاب  يبكي  والشيخ  تضطرب  واملرأة 
تذوقوا  الذين  الكربالئيون  الرؤساء  فأحس  كربالء،  اىل  العشائر  ودخول  احلادثة 

مرارهتا يف املايض القريب وعرفوا نوايا تلك العشائر فندموا عىل ما فعلوا. 

اآلباء  برشف  فاستحلفوهم  عواد،  آل  دار  اىل  الكرة  والسادة  العلامء  فأعاد 
واألجداد وصوروا هلم ما سيجري عىل الفقراء والضعفاء فيام إذا أعاد أعراب بني 
حسن الكرة وهامجوا املدينة، فال تبقى عندئذ إالّ وهنبوها وال حانوت إالّ ويكون 
حممد  السيد  بادر  وعندها  اهلدنة؛  عىل  وحلفاؤهم  عواد  آل  فوافق  صفصفًا.  قاعًا 
مهدي بحر العلوم اىل فخري كمونة وهدده باسم العلامء والسادة الكربالئيني مجيعًا 
بشن احلرب عىل آل كمونة وحتريم السالم والصباح معهم إن مل يرضخ ملطالبيهم 
بعقد اهلدنة. وحينذاك ختاذل فخري كمونة أمام هذا التهديد ووافق عىل عقد اهلدنة 
الشيخ  اىل  الصلح عىل أساس أن تقسم رضائب كربالء ثالثًا: ثلث  الوقتية، وتم 
فخري كمونة، وثلث اىل آل عواد وأصحاهبم، وثلث اىل آل عمران احلاج سعدون 
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القلوب)1(  ينفذ وبقيت األحقاد كامنة يف  رئيس بني حسن، إال أن هذا لشـرط مل 
عندما وصلت الفتنة التي كادت أن متزق مدينة كربالء اىل السلطة املحتلة يف بغداد 
وادركت خطأها بإسنادها احلكم اىل فرد واحد ال رشيك له، فعمدت ارسال أحد 
بذلك  وتكسب  إدارهتا  زمام  ليتوىل  كربالء  اىل  ايدي(  )امليجر  استخباراهتا  رجال 
ود اجلامهي الشعبية، فأصبحت داره مركزًا للجواسيس ومستقى لألخبار السـرية 
التي كانت ترد إليه من جهة خط القتال يف الرمادي، حيث كانت القيادة العثامنية  
حتارب الربيطانيني بزعامة أمحد بك أوراق، ثم أخلف امليجر ايدي بإدارة كربالء 
الكولونيل ليجمن، الذي كان قد اطلع عىل شؤون البلدة أثناء زيارته هلا يف كانون 
األول سنة )1909م(، وحلوله ضيفًا عىل دار جميد خان آل نظام العلامء، واتصاله 
اخلامس  الرتل  من  فرسانًا  جند  حتى  اإلدارة  تسلم  أن  وما  معروفة،  بشخصيات 
اثناء جوالته  ال يتجاوز عددهم الثالثني شخصًا أسامه )شبانة( ليقوموا بحراسته 
طرق  ومراقبة  السي  وتأمني  الغزو  ومنع  الصحراء  عىل  واملشارفة  كربالء  خارج 
التهريب، وعندما استتب األمر أخذ يتحرى عن أموال احلكومة ليضع يده عليها 

وجيعلها خي مورد له والتباعه.

 وعندما خرج اىل البساتني احلكومية وجد فيها حراسًا كان قد وضعهم ممثلهم 
السابق فخري كمونة، فطردهم واستبدهلم بأخرين، ألنه كان عىل علم مسبق بأن 
ممثلهم املذكور كان يرسل األطعمة واملواد الغذائية املجهزة من قبلهم لتموين أهايل 
كربالء اىل عدوهم أمحد بك أوراق وأتباعه من اجلند العثامنيني  لقاء استيفاء الرسوم 
من املهربني بمعدل باونني عن محل كل بعي؛ مما جعل خمازن احلبوب خاوية، فعانى 
أهل املدينة من نقص املواد الغذائية التي كادت أن تسبب املجاعة وانعدام فرص 

1. آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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للقبض  املدينة  اعوانه يف أطراف  الكولونيل ليجمن بث  أن  للكثرين، غي  العمل 
عىل املهربني وملا شعر هؤالء باألمر أخفوا األموال املراد هتريبها لدى املدعو إبراهيم 
أبو والدة األنباري، الذي أخفاها بدوره يف مقربة اإلسامعيلية )البهرة( يف البستان 
الواقع قرب مرقد ابن احلمزة عىل طريق كربالء اهلندية، وملا علم الكولونيل بذلك 
أوعز اىل اتباعه احلاج نور آل عويد ومجاعته باالستيالء عىل األموال املخفية وتم هلم 

ذلك لياًل ثم قسموها عىل النحو التايل: 

اىل  وقسم  عــواد،  آل  اىل  وقسم  ــوزون،  ال آل  اىل   وقسم  عويد،  آل  اىل   قسم 
النصاروة، وخالل تلك األزمنة التي اجتاحت كربالء املجاعة قامت نخبة صاحلة 
من ذوي الضامئر احلية املتفانية يف سبيل العروبة واإلسالم بجمع التربعات كإعانة 
بشاه، عميد  امللقب  السيد حممد عيل،  السيد هاشم  احلبوب، وكلف  نقدية لرشاء 
ببيعها يف  الديوانية والقيام  أرسة آل االشيقر برشاء كميات كبية من احلبوب من 
أسواق كربالء بأقل من سعر الكلفة بغية ختفيف األزمة، ولكن الغمة مل تنجل إال 
بعد أن أقصت السلطات الربيطانية  املهربني واملتاجرين بقوت الشعب، أقصتهم 
العراق  تاريخ  من  )فصول  كتاهبا  يف  بيل  املس  أشارت  ذلك  واىل  اهلند؛  اىل  نفيًا 

القريب(، ص144 بقوهلا: 

يلعبون دورًا مهاًم يف  منطقتنا  يومئذ من ضمن  مل تكن  التي  كبيسة  أهايل  ))إن 
هتريب األموال عن طريق كربالء، وعندما عقدنا يف حزيران سنة )1917م( اتفاقية 
مع فهد بن مشحن بن هذال، شيخ مشايخ عنزة، أكرب جمموعة قبائلية موجودة يف 
جتاهل  لكن  ما،  لدرجة  البادية  طريق  عن  البضائع  هترب  توقف  الغربية  حدودنا 
املهربني أدى اىل استمرار التهريب عن طريق املسعود واجلنابيني حيث مل يتسن لفهد 
بك فرض سيطرته عليها، ومل يكن قطع دابر التهريب ونقل البضائع اىل اجليوش 
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لقاء  للمهربني  الرخص  يوقع  كان  علمنا  دون  السابق  ممثلنا  الن  سهاًل  العثامنية 
الشخصية  أن أطامعه  أدركنا  فلذا  ارباحًا طائلة،  منها  يأخذها، جانيًا  رسوم معينة 
ال يمكن أن تتبلور يف ظل احلكم الربيطاين، وكيف ما كان تزويد اجليش العثامين 
باملواد الغذائية كان ال يمكن أن يسمح به مهام كانت االساليب التي أدت إليه(()1( . 

املوافق شهر حمرم احلرام )1336هـ(  أيلول )1917م(  السابع من   اليوم  ويف 
دعا السي بريس كوكس، احلاكم الربيطاين العام فخري كمونة باحلضور اىل بغداد؛ 
ويف التاسع من الشهر نفسه انصاع لألمر، وعند حضوره رشح السي بريس كوكس 
له اشرتاكه الذي الريب فيه يف املتاجرة مع العدو وتشجيعه له كام قيل له أن وضعه 
هذا جيعل بقاءه يف كربالء ال يتفق واملصلحة العسكرية وإنه سوف يرسل اىل اهلند 

كضابط أسي من أرسى احلرب، فقبل طائعًا بالقرار. 

ويف اليوم اآليت تسلم شقيقه حممد عيل كمونة دعوة شفوية باحلضور اىل بغداد 
وجهها إليه احلاكم الربيطاين العام بواسطة االستخبارات يف كربالء، فأعرب عن 
اعتقال  بخرب  مقدم خادمه عواد شلبة  لكن  اآليت؛  اليوم  بالسفر يف صبيحة  رغبته 
السفر اىل بغداد(. غي أن ضابط االستخبارات أعلمه  أخيه عدل عن األمر )أي 
العتقال  دعت  التي  األسباب  بكتابه  له  رشح  العام  الربيطاين  امللكي  احلاكم  أن 
ملا وقع ليس من مصلحة احلكومة  بالنظر  أنه  اىل ذلك  فخري كمونة؛ كام أضاف 
الربيطانية بأن يبقى هو وكياًل هلا يف كربالء، إذ من الضـروري أن يعني يف مكانه 
ضابطًا بريطانيًا بصفة حاكم سيايس يف كربالء، ثم أخربه بأنه يفضل الربيطانيون 
قرر  الرتدد  من  يشء  وبعد  كربالء.  عن  يبتعد  أن  وعليه  الراهنة،  الظروف  خالل 
حممد عيل كمونة اإلذعان للدعوة وجاء اىل بغداد بعد أن ألح عليه سامحة الشيخ 

1.  املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ص114.
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حسني احلائري، أحد جمتهدي كربالء بأن ال يعىص أوامر احلاكم الربيطاين العام؛ 
اداه العالمة املجتهد األكرب، السيد  كام أن الشيخ احلائري أعلمه بأن الدور الذي 
حممد كاظم الطباطبائي، يف النجف مل يكن أقل استشارة لالمتنان من قبل الشيخ 
حممد عيل كمونة؛ إذ انه رد طلبه يف توسطه يف قضية مع احلاكم الربيطاين، حيث قال 
له العالمة بأنه ابتعد عن العامل السيايس منذ مدة ومل يستطع أن يلبي طلب الشيخ 

حممد عيل يف أمور الدنيا. 

كام بني نيته اإلفتاء باجلهاد ضد السلطة املحتلة التي متتلك الكثي من املعدات 
بأنه يمكنه ان  عة والقوات اهلائلة؛ غي أن العالمة الطباطبائي أخربه  احلربية املدرَّ
العتبة احلائرية( اىل شخص  الكليدارية )حامل مفاتيح خزانة  يتوسط بعدم إسناد 
من غي ارسة آل كمونة، وبذا عني معاون حاكم سيايس؛ واختار الشيخ حممد عيل 
كمونة اإلقامة يف بغداد، وعني نجله الشيخ محيد يف منصب الكليدارية، كام وعني 

الشيخ هادي كمونة رئيسًا لبلدية كربالء. 

ولكن بعد ذلك اكتشفت السلطات الربيطانية أن حممد عيل كان متمرسًا يف بث 
االشاعات املعادية للسلطة، كام وجد أن الشيخ هادي كمونة جيني من منصبه أرباحًا 
غي مشـروعة؛ فأحلق نتيجة ذلك األول )حممد عيل( بأخيه فخري يف اهلند، وحوكم 
الشيخ هادي كمونة من قبل جلنة عدلية، فتبني أنه مذنب، كام وقد أبعد محيد كمونة 
عن منصبه وأعيدت الكليدارية اىل بيتها السابق )1(. وجاء يف جمموعة السيد إبراهيم 
شمس الدين بن العاّلٰمة السيد حسني القزويني ما نصه: )إن الظروف القاهرة التي 
للخروج من  احلسينية،  الروضة  آل طعمة، سادن  عبد احلسني عيل  السيد  أجلأت 
كربالء يف شهر ربيع األول سنة )1334هـ( هو تصدي عمالء الربيطانيني  بفرض 

1.  آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوط، مل يذكر رقم الورقة. 
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إلدارة  كمونة  محيد  الشيخ  اىل  الكليدارية  منصب  وإسناد  كربالء  عىل  سيطرهتم 
شؤون سدانة الروضة احلسينية من قبلهم مرتني ملدة تقارب السنة وسبعة أشهر(. 

وأخيًا قام الربيطانيون بإقصائه ونفي الشيخ فخري اىل اهلند، واعتقل الشيخ 
ابن عمهم  مع  اهلند  اىل  ونفي  بأخيه  أحلق  ثم  أشهر،  ملدة ستة  بغداد  حممد عيل يف 
الشيخ هادي كمونة، الذي أقيص من منصبه كرئيس لبلدية كربالء يف شهر رمضان 
ثم  وإدانته؛  بعد حماكمته  املوافق لشهر حزيران سنة )1918م(  سنة )1337هـ(، 

سيق اىل بغداد خمفورًا ومنها اىل اهلند. 

وبناء عىل ذلك فإن ما ذكره كل من السيد عبد الرزاق احلسني يف كتابيه )العراق 
العربية الكربى(؛ واملرحوم فريق املزهر  يف دوري االحتالل واالنتداب، والثورة 
الفرعون يف كتابه )احلقائق الناصعة( ص156، بأن الشيخ هادي كمونة كان ضمن 

املعتقلني السياسيني األحرار يف كربالء كان سهوًا. 

ويف تلك اآلونة قبض الربيطانيون  عىل كل من رشيد املسـرهد، أحد رؤساء 
الصليبي،  أبو والدة؛ ومحود  الگوام؛ وإبراهيم  العيفان، رئيس  املسعود؛ وشعالن 
رئيس ألبو غانم؛ وعباس الربغش؛ وروكان من املسعود، وأرسلوهم اىل البصـرة 
البوليتكي حممد حسني قزلباش )النَّواب( بسبب  التي قدمها  التوصيات  بناء عىل 
أودعوا  الكربالئي، وهناك  الشعب  التهريب ورسقة قوت  اشرتاكهم يف عمليات 
السجن ومل يرسلوا اىل اهلند، وما جاء يف كتاب الثورة العراقية الكربى، ص79، 
ملؤلفه أمني سعيد كان التباسًا من املؤلف، وبعد ذلك كان اجلو قد صفا للربيطانيني  
وُمِهّدت السبل للحكم الربيطاين للسيطرة عىل كربالء، فبعث امليجر بويل كحاكم 
سيايس هلا، وشكلت حكومة حملية فيها، وعني جباة وهيئة انضباطية؛ وبعد أن نقل 
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امليجر بويل خلفه الكابتن براي الذي مل يمكث يف كربالء إال بضعة أشهر، فاستبدل 
بالكابتن بوفيل الذي كان يعاونه معاونه السيايس حممد رسور خان، وهكذا بقيت 
كربالء تدار من قبل السلطة املحتلة حتى ثورة سنة )1920م( حيث كانت كربالء 

مهبط الثورة العراقية الكربٰى آنذاك ومؤثاًل الشعال نارها)1(.

* * *

1.  نرشنا هذا الفصل يف جملة الكتاب، التي كان يصدرها احتاد املؤلفني والكتاب العراقيني، يف العدد الثالث 
لشهر آذار )1975م( والعدد 7 لشهر متوز )1975م( والعدد 10 لشهر ترشين األول )1975م(. 
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