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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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كربالء تستقبل أبا اجملاهدين االحرار

)1336هـ(  سنة  صفر  عرشمن  الثامن  اليوم  يف  الكربالئيني  مجاهري  خرجت 
الستقبال األب الروحي للمجاهدين األحرار، املغفور له املجتهد اإلمام مريزا حممد 
تقي بن احلاج حمب عيل بن مريزا حممد عيل گلشن احلائري، وباعث شعلة الثورة 
العراقية الكربى، وأشهر مشاهري عصـره يف العلم والتقى. وما إن حلَّ يف كربالء 
مبادئه  يف  وجدوا  الذين  والزعامء  العلامء  من  والزائرين  للوفود  كعبًة  أصبح  حتى 
السامية ضالتهم املنشودة، وغنموا ما كانوا يفتقرون إليه من َقبل ملِا كان حيمل بني 
جنبيه من روح إسالمية وّقادة، ال ينثني عزمه وإيامنه وقوة مراسه وصالبة عقيدته 

مهام اشتدت اخلطوب.

كان قد هاجر من شرياز يف سنة )1271هـ( اىل كربالء الرتشاف مناهل العلم 
فيها، ثم التحق بالعالمة املجدد السيد حممد حسن الكبري يف سامراء. وملا احتلت 
الرجوع اىل كربالء  فيها ورغب يف  السكن  له  َيطِب  الربيطانية سامراء مل  اجليوش 
التي قصد استيطاهنا منذ اللحظة التي غادر فيها إيران بناًء عىل وصية والده )حمب 

عيل(. 

ولقد آنس بمجاورته عرين الليث مرقد أيب األحرار احلسني ابن عيل؛ وقد 
رأوا يف شخصيته  الذين  الكربالئيون   االمام احلسني مدينة  أبناء  التفَّ حوله 
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الفذة خري رائد ُيقتدٰى به ويدرأ عنهم امللامت ويركنوا إليه عند اشتداد اخلطوب. 
وحسبك من أعامله اجلبارة موقفه اجلليل يف النهضة العراقية وإصداره تلك الفتوى 
حتى  ونفيس  غال  بكل  ضحى  إنه  وحقًا  وأقعدته.  العراق  أقامت  التي  اخلطرية 
أوالده وماله، ملا محل الربيطانيون  الشعب العراقي عىل انتخاب  معتمد بريطانيا 
سياسة  مغزى  العراقيون  وعرف  املحتلة،  العراقية  للديار  رئيسًا  كوكس"  "بريس 
من  يكن  فلم  املسلم.  غري  انتخاب  بحرمة  الشهرية  فتواه  فأصدر  املستعمرين؛ 
العراقيني إال امتثال أمره، ثم عقدت اجتامعاهتم يف كربالء. وملا تظاهرت احلكومة 
املحتلة بأعامهلا الشنيعة اجتمع عليه العلامء وزعامء القبائل يستفتونه يف القيام ضد 

السلطة املحتلة، فأصدر فتواه الثانية وهذا نصها: 

"مطالبة احلقوق واجبة عىل العراقيني وجيب عليهم يف ضمن مطالباهتم رعاية 
السلم واألمن وجيوز التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع االنجليز عن قبول مطالبهم". 
وكانت هذه الفتوى كالصاعقة عىل السلطة املحتلة، وانتشـرت يف الديار العراقية 
احلكومة  اىل  املرفوعة  مذكراهتا  يف  بيل  املس  عنها  وقالت  اخلاطف.  الربق  انتشار 
الربيطانية: "ولدينا أدلة تظهر أن جواسيس ودعاة من األستانة كانوا يعملون ضدنا 
يف هذه املدينة )كربالء(، وقد وقعوا عىل أرض صاحلة ملا يزرعون )لشدة صالبة 
الكربالئيني ومراسهم يف الثورة ضد الربيطانيني املحتلني( بفضل رائدهم وقائدهم 

الروحي اإلمام احلائري". 

العرشين()1)،  )ثورة  كتابه  يف  هالدين  الفريق  الربيطاين  القائد  أشار  هذا  واىل 
يف  الثورة  جذوة  إيقاد  يف  الفعال  وأثرهم  الكربالئيني  بسالة  عىل  أطرى  ما  كثريًا 
 العراق بفضل تلك الفتاوى لرائد الثورة الرابض يف عرينه، بلد احلسني بن عيل

1.   الفريق هالدين،ثورة العرشين، ترمجة فؤاد مجيل. 
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وهو اإلمام احلائري، إلشعال نار ثورة العرشين التي أنقذ هبا الديار العراقية من 
جور احلكم الربيطاين. وكان هلا صداها العميق يف األوساط السياسية واالجتامعية 
احلكومة  تضحيات  قدرت  حيث  الباهض،  ثمنها  حكومتها  دفعت  التي  لندن  يف 
الربيطانية من الرجال بأكثر من ثألثة آالف مقاتل بريطاين وهندي ما بني جندي 
ر بثامنني مليون من اجلنيهات)1). هذا قليل من كثري، بل  وضابط، كام كلفتها ما ُيقدَّ
ملحة من مآثر ذلك األب والقائد الروحي لثورة املجاهدين يف ثورة العرشين، الذي 
حل يف كربالء يف  وقت كان املجاهدون بأشد احلاجة إليه لشد أزرهم وإنقاذهم من 
ة السحيقة التي أراد األعداءالربيطانيون  ومرتزقتهم أن يوقعوهم فيها ليطفؤوا  اهلوَّ

بذلك جذوة شعورهم الوطني اجلبار. 

* * *

1.  ايرالند، فليب ويالرد: دراسة يف تطور العراق السيايس، نقله اىل العربية  جعفر اخلياط، دار الكشاف،بريوت، 
لبنان،  )1949 م(. 
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كربالء مهد الثورة 

مىض عىل أحداث الثورة العراقية أكثر من نصف قرن وحوادثها الزالت بالنسبة 
لكربالء وأهاليها ودورهم الطليعي فيها مقفلة أمام الباحثني واملؤرخني. 

ُخس  حتكم  كانت  امرباطورية  زعزعت  قد  املدوية  الكربالئيني  رصخة  فكأن 
الكرة األرضية. وقد كان لبطولة الكربالئيني األحرار دوٌر طليعٌي فعاٌل نظرًا لوجود 
الرجال الروحانيني الذين كانوا الرعيل األول يف ساحة اجلهاد وبأيدهيم ارتفعت 
كتّاب  يدّون  أن  العجب  كل  والعجب  أبنائها،  من  املناضلني  لقيادة  اخلفاقة  رايته 
العروبة األفذاذ يف أسفارهم حوادث الثورة ويتجاهلون هذا الدور القيادي ألبناء 
كربالء وأبطاهلا الربرة الذين تقدموا سائر اخواهنم يف املظاهرات واالحتجاجات؛ 

د. ومنهم من ُنفي وُسجن وُشِّ

من  بكثري  أكثر  وتغريم  دور  وهتديم  حصار  من  الباسلة  مدينتهم  عانت  وقد   
غريها ألهنم زعزعوا االستعامر الربيطاين وقوضوا أركانه يف هذا اجلزء من الوطن 
الدماء،  املحتسبة من  املجاهدة  الباسلة  املدينة  أبناء هذه  املسلم. وكم نزف  العريب 
ة  امُلْسَتَمدَّ والقيم  واملبادئ  الوطن  الدفاع عن  أبنائها يف سبيل  أعّز  أرواح  وقدمت 
من َمَثِلهم األعىل الشاخص يف ضامئرهم، ذلك هو الوتر يف اخلالدين، شبل حيدرة 
هذه  سكان  عانى  كم  ثم   .احلسني اهلل  عبد  أبو  األمني،  أمحدنا  سبط  الفتى، 
اء  املدينة املقدسة كبريهم وصغريهم، نساؤهم ورجاهلم من جوع وحرمان من جرَّ
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ما تعرضت له هذه املدينة من أشكال احلصار والتشـريد والتنكيل. كل هذا جرى 
وغريه الكثري أمام مرأى وعىل مسمع الكثري من الكّتاب. 

العراقية  القضية  )تاريخ  كتابه   يف  البصري  مهدي  حممد  الدكتور  كتب  ولقد 
الكربى(؛ والكاتب املرصي أمني سعيد يف كتابه )تاريخ الثورة العربية الكربى(؛  
الرزاق  والسيد عبد  الكربى(؛  العراقية  )الثورة  كتابه  فياض يف  اهلل  واألستاذ عبد 
احلسني يف كتابيه )العراق يف دوري االحتالل واالنتداب(، وكتاب )الثورة العراقية 
الكربى(؛ وكذلك احلاج عيل بزر گان يف كتابه )الوقائع العراقية يف الثورة العراقية(، 
الذي يريد فيها أن يقول: أنا الثورة والثورة أنا. وأخريًا  ابن الفرات الشيخ فريق 
كتابه  اليارسي يف  السيد  الناصعة(؛ وختامهم  )احلقائق  كتابه  فرعون يف  آل  مزهر 
غايته،  حسب  كتب  منهم  كل  وهؤالء  وغريهم.  العرشين(،  ثورة  يف  )البطولة 
ومنهم من سّخر قلمه حلاجة يف نفس يعقوب، ومنهم من أراد أن يكتب للتاريخ 
فأخطأ ألنه مل يكن عىل اّطالع واسع تام بحوادث كربالء وتارخيها الطويل ونضال 
الكربالئيني يف خمتلف األدوار؛ وقد اشتبه بعض هؤالء الكتاب يف بعض ما دونه، 
وقدياًم قيل: اجلواد قد  يكبو أحيانًا. والتاريخ إن َصَدَق ال يرحم. يعرف املعنيون 
بالتاريخ أكثر من غريهم أن الكاتب املعارص للحدث له كل التأثري عىل ما سيكتبه 
الالحقون. فكيف جيب أن يكون عليه الكاتب املعارص للحدث من دراية واطالع؟  

النقل والتوثيق بعد أن يتجرد  وبعد هذا أو ذاك عىل املؤرخ ان يكون أمينًا يف 
متامًا من كل تأثري إقليمي أو طائفي أو عشائري اىل آخره من النتوءات التي حتيط 
هبويته اإلنسانية. فكيف نريد ممن كان واليزال غارقًا يف هذه أو تلك من النتوءات 
منفردًة؟ ومنهم من يتمتع بجميعها، أن يكون أمينًا؛ وآخرون أحّسوا بأن التاريخ ال 
يرحم، وكانوا يف طليعة السلبيني قبل الثورة واثنائها وبعدها واستفادوا من العدو 
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قلمهم  مستخدمني  فانربوا  تِهم؛  وُأمَّ وطنهم  حساب  عىل  الكثري  أفادوه  أن  بعد 
ليكتبوا عكس احلقيقة ليظهروا أنفسهم يف طليعة املناضلني من أجل الوطن والدين 
وكالمها منهم براء، ألن هؤالء الغربان ال يمكنهم أن حيجبوا نور شمس احلقيقة. 

قاتل اهلل العصبية الطائفية والقبلية واملحسوبية التي تبنّاها االستعامر الغاشم، 
وشجبها الدين اإلسالمي واخللق العريب وهنى عنهام وأحلَّ مكاهنام الدينية والوطنية 
بتلك  ونقتدي  ونتَّعظ  نعترب  أن  إال  غايتنا  تكن  ومل  ونموت.  نحيا  سبيلها  يف  التي 
الشخصيات املثالية التي حتملت عبء الثورة املقدسة كعصبة واحدة تآزرت فيام 
أن يكون  الرساء والضـراء، واعتمد بعضهم عىل بعض دون  بينها وتعاونت عىل 
عملوا  وكلهم  بصلة،  وتفضيل  تفاخر  أو  القبلية  أو  الطائفية  اىل  يمت  ما  بينهم 
والعراقي  والسوري  احلجازي  بني  فرق   فال  والوطن،  اهلل   سبيل  يف  واحدة  يدًا 
والبغدادي واملوصيل والكاظمي والفرايت والكربالئي، ومجيعهم سامهوا سواء من 
يف  الكتاب  معظم هؤالء  تساهَل  إذن  َفِلَم  الرشيفة.  احلََلَبة  هذه  يف  بعيد  أو  قريب 
فريق  الفاحش  بالغبن  املشحونة  امللتوية  الطرق  التارخيية، وسلكوا  احلقائق  ضبط 
كبري من الناس الذين كانوا يف الرعيل األول وضحوا بكل غال ونفيس يف سبيل 

احلفاظ عىل تربة هذا الوطن. 

وأخريًا مل أرغب يف هذه العجالة أن أغمط حق أي فرد عمل يف الثورة العراقية 
اللثام  سُأميط  إين  كام  نصابه.  اىل  احلق  إرجاع  من  أكثر  أفعل  مل  ولكنني  الكربى؛ 
عن حياة أبطال جمهولني كانوا السّباقني يف ميادين اجلهاد، وقد أصبحوا َنْسَيًا َمنِْسّيًا 
بعد أن كان كل من املؤرخني الذي ذكرهتم ينحو ناحية خاصية ويتجه اجتاهًا معينًا 
ب صاحبه مدعيًا بأحقيته  لنفسه، أصبح بعضهم خيالف البعض اآلخر، وكل يكذِّ
كتبه  ما  عنها  املنّوه  واملتناقضات  املغالطات  تلك  مجلة  ومن  سواه.  دون  الرأي  يف 
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  – القائد الروحي يتقدم الصفوف  مؤلف )احلقائق الناصعة( ص79، يف فصل– 
عن كيفية قدوم املرحوم اإلمام مريزا حممد تقي احلائري اىل كربالء وسكناه فيها،  
نجله  اىل  »كتبوا  قال:  إذ  له؛  يغتفر  ال  حتاماًل  الكربالئيني  عىل  املؤلف  حتامل  فقد 

الشيخ حممد رضا ليعرض األمر عىل والده فيأيت اىل النجف األشف.... الخ«. 

وكذلك سبقه يف هذا القول األستاذ عبد الرزاق احلسني يف هامش ص60 من 
كتابه )الثورة العراقية الكربى( بام ييل: 

كان اإلمام الشريازي يقطن سامراء، فعمل الوطنيون يف النجف عىل نقله إليها. 
فلام أجاب اإلمام رغبة الوطنيني ارتأٰى هؤالء َجْعل مقامه كربالء بدالً من النجف 
حلفظ التوازن يف القوى الوطنية، وال سّيام وقد كانت الوطنية يف كربالء مشلولة... 
احلادي  يف  خ  املؤرَّ بكتابه  التاريخ  يف  كربالء  كتاب  مؤلف  استفسار  ولدى  الخ. 
احلائري سامحة  اإلمام  نجل  اىل  ه  املوجَّ اآلخرة سنة )1333هـ(،  مُجادى  عرشمن 
املغفور له مريزا عبد احلسني احلائري، أجاب فضيلته باحلقيقة وهذا نص اجلواب:

 

اىل حرضة عزيزنا السيد عبد الرزاق الوهاب املحرتم   

وتضايق  فيها  اجلنود  وتكاثر  سامراء  مدينة  الربيطانية  القوات  احتالل  »بعد 
والدي اصطحاب طالب  املرحوم  فقرر  املعايش،  الضيق  فيها  سكاهنا حيث حلَّ 
العلوم الدينية اىل كربالء، فوصل الكاظمية وبقي فيها عدة أشهر، وعندئذ طلب 
املرحوم  فأجاب  الكاظمية،  يف  السكن  الصدر  حسن  السيد  اهلل  آية  املرحوم  إليه 
والدي بـ: ان وصية والدي املرحوم مريزا حمب عيل، هي أن أسكن كربالء. وبعد 
قدومه جاءه وفد من علامء النجف طالبني إليه أن ينتقل اىل النجف للسكن فيها، 
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فأجاهبم بنفس اجلواب الذي أجاب املرحوم آية اهلل السيد حسن صدر الدين. 

أما ما قيل عن إرسال كتبه وأثاثه اىل النجف أو املوافقة عىل السكن فيها أو ورود 
كتاب من أحٍد إليه أو إىل أخي حممد رضا حول هذا املوضوع فليس بصحيح. أما 
عن سبب انتقاله من كربالء اىل سامراء وإقامته فيها كل تلك املدة الطويلة، فكانت 
انتقلت  وبوفاته  الشريازي،  حسن  حممد  املريزا  اهلل  آية  املرحوم  بمعيَّة  اللتحاقه 
الزعامة اىل املرحوم والدي، وأمجع العلامء عىل رضورة بقائه يف سامراء للمحافظة 

عىل املركز الروحاين. 

ودمتم. 

اجلمعة يف مجادى االخرة سنة )1373هـ( 

عبد احلسني احلائري الشريازي

وقدياًم قيل: أهل مكة أدرى بشعاهبا ودروهبا، ويف هذا الكفاية ملتتبعي احلوادث 
اد احلقيقة)1). وروَّ

اللبيب ببعض املؤرخني الذين يستسقون األخبار عن طريق  وعىل سبيل املثال وااليضاح نعرف القارئ    .1
الظن والتخمني مما يدل عىل ضحالة التحقيق وضعف التتبع العلمي الصحيح. 

لقد سألت األستاذ احلسني عن املصدر الذي استسقى منه تلك املعلومات التي وردت يف هامش كتابه ص 
54 حتت رقم 4، فعطف املصدر عىل األستاذ جعفر اخللييل. وملا اتصلت باألستاذ اخللييل يف مكتبه وسألته عن 
املصدر الذي استسقى منه معلوماته يف العبارة التالية: كان اإلمام احلائري يقطن سامراء، فعمل الوطنيون يف 
إليها... اىل آخر اجلملة... الوطنية يف كربالء كانت مشلولة. فأجاب اخللييل: مل يكن لدي  النجف عىل نقله 
مع  الصدف  مجعتني  أن  احلظ  حسن  ومن  الدين.  كامل  سعيد  السيد  أقوال  سوى  عليه  أعتمد  علمي  مصدر 

األستاذ كامل الدين يف مكتبة األستاذ عىل اخلاقاين، فسألته من أين رويت هذه احلادثة؟  =
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خ املحقق غري املنحاز هلذا وذاك قد تدعوه  وما عدا هذا فإن َلباقة الكاتب واملؤرِّ
لتجنب أمثال تلك العبارات اجلارية. فضاًل عىل أن هؤالء مل يذكروا لنا من قريب 
أو بعيد أسامء ُأولئك األعالم النجفيني الذين طلبوا من اإلمام احلائري القدوم اىل 
النجف من سامراء؛ وكان يومئذ املرجع األعىل املجتهد الكبري السيد حممد كاظم 
الطباطبائي )صاحب العروة الوثقى( موجود يف النجف، وكان موقفه من الثورة 
وانعزاله عن احلياة السياسية معروف وُمَثّبت يف أسفارهم. وهل كان جيوز ملن ُدْونه 

= فطلب أن أوضح له متى سكن اإلمام احلائري كربالء، فوضحت له ما كنت قد سمعته مرارًا وتكرارًا 
من نجله مرزا عبد احلسني احلائري، فقال: سمعت أن أمتعته قد وصلت فعاًل اىل النجف. فطلبت أن يذكر 
الكثري  أنساين  السن قد  فقال: كرب  اىل نجله األكرب حممد رضاء،  الذين كتبوا  النجفيني  العلامء األعالم  أسامء 
من احلوادث، ولكن سمعت فرويته اىل احلسني واخللييل وليس يل مصدر غري السامع. فقلت له: طيب كيف 

استدللت بأن الوعي الوطني كان مشلوالً يف كربالء؟ 
فأجاب: العبارة صدرت عفوًا، فأرجو أن تعفيني . 

وهنا تدخل األستاذ اخلاقاين فقال: املعلومات الصحيحة كانت عند الشيخ حممد رضا، وعبارة مرزة عبد 
احلسني غري واردة. فلام قلت له إن الوثائق وخملفات اإلمام احلائري الذي تويف يف كربالء بقيت عند الشيخ عبد 
احلسني نجله الثاين، حيث أن نجله األكرب كان منفيًا يف إيران يومئذ. وأخريًا اطلعته عىل شذرات من مذكرات 
العالمة الشيخ حممد رضا الشبيبي التي قدمها نجله أسعد الشبيبي يف إعداد متسلسلة من جملة البالغ الصادرة 
يف )1393هـ/ 1973م(، وقد وجدت يف هذه املذكرات مبالغات كثرية ال تفوت القارئ الفطن، ووثائق مل 

تستند اىل براهني تارخيية ويشم منها رائحة اإلقليمية الضيقة واملقيتة. 
ونحن إذ ننرش يف جملة الكتاب الشهرية التي يصدرها احتاد املؤلفني والكتاب العراقيني يف حينها يف العدد 
)1974م(،  كانون األول   ،12 والعدد  )1974م(،  ترشين الثاين   ،11 والعدد  )1974م(،  سنة  أيلول   ،9
والعدد األول لشهر كانون الثاين )1975م(؛ فمن أراد االستفاضة من القراء فلرياجع املقاالت حتت عنوان » 

مبالغات يف مذكرات الشبيبي. 
وأخريًا وليس أخرًا فيا أهيا الكّتاب والباحثون واملؤلفون رفقًا بضامئركم ورفقًا بالتاريخ وال تلقوا الكالم 
عىل عواهنه وتصدروا األحكام جزافًا واعتباطًا، فستعرضون حلساب يوم ال ينفع فيه مال وال بنون إال من 
أتى اهلل بقلب سليم، وإالّ فستصبح رواياتكم من أساسها من قبيل: )روت شنحتي عن نحتي عن شفتي الثور 

ده.( فالتاريخ إن صدق ال يرحم.  
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من طالب العلم الروحانيني النجفيني من يستطيع حتّدي مرجعه األعىل يومذاك؟ 

اللهم إال يف أذهان أمثال هؤالء الكتاب الذين قالوا: رأى املخلصون أن النجف 
ال حتتاج اىل اجلهود وأن الوعي قد انترش بني طبقاهتا وإهنم عىل استعداد سواء كانوا 
من الطبقة الروحانية أو غريهم... الخ. فقوهلم هذا مردود وقد كذبوه ثم يف عدة 

مواقف من معامجهم:

احلركة  لولب  بمثابة  كانوا  الذين   اجلهابذة  أولئك  الروحانية  الطبقة  من  األول: 
الوطنية يف كربالء منذ حلظتها األوىل أمثال السيد أيب القاسم، نجل اإلمام 
السيد مصطفى الكاشاين، والشاعر املبدع احلاج حممد حسن أيب املحاسن، 
والعالمة السيد حسني، حفيد صاحب الضوابط، السيد إبراهيم القزويني 

احلائري، واألستاذ الكبري السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني.  

يف  الناصعة«  »احلقائق  مؤلف  فتواهم  صورة  نرش  الذين  األعالم،  أولئك  أو 
كتابه ص 114، ومن ضمنهم توقيع اإلمام احلائري مريزا حممد تقي يف عدم جواز 
يؤيدون  األشاف  النجف  علامء  اجلملة:  هذه  حتته  وكتب  املسلم،  غري  انتخاب 
فتوى آية اهلل احلائري. يف حني أن أسامءهم واضحة ويستطيع الباحث قراءهتا بكل  
وكذلك  الروحي.  وقائدهم  إمامهم  قدوم  قبل  كربالء  علامء  من  وهم  وضوح، 
مواقفهم يف العهد العثامين واالحتالل واالنتداب معلومة ومعروفة، واألعجب من 

ذلك كله مل يذكروا أسامءهم وأعامهلم يف أسفارهم. 

ثانيًا: من املضحك املبكي، ما هو مدلول كلمة الوعي وما املقصود من إيرادها يف 
أن  العلم  الخ-، مع  الوطنية يف كربالء مشلولة...  قد كانت   – أسفارهم 
أهاليها حاربوا جيشًا كاماًل للحكومة العثامنية يف مواقف متعددة، كواقعة 
)1258هـ(؛  دم(  )غدير  باشا  نجيب  وواقعة  سنة)1241هـ(؛  املناخور 



مدينة احلسني )اجلزء السادس(

20

وانتفاضات عيل هدلة واألشيقر يف عامي )1293 - 1294هـ(؛ وواقعة 
الضخمة  باملدافع  ــَزًا  جُمـَـهَّ 1916م(  املوافق  سنة)1334هـ/  بك  محزة 
ن  والرشاشات والقنابل اليدوية فهزموه وأخرجوه من كربالء بعد أن حتصَّ
يف دورها وشوارعها مدة 24 يومًا تاركًا وراءه القتىل واجلرحى والبنادق 
والذخائر واملهامت؛ وأخريًا قيامهم بوجه االنقالبيني من النجفيني وعشائر 

بني حسن يف صبيحة اليوم السادس عرش من شعبان سنة)1333 هـ(. 

ثالثًا: اعتقال ستة من زعامء كربالء سنة)1337هـ/ 1919م( وتسفريهم اىل اهلند، 
ثم اعتقال عرشة أشخاص ونفيهم اىل هنجام سنة)1338 هـ/ 1920م(، 

وذلك خالل أيام املطالبة السلمية باالستقالل. 

رابعًا: قيام الثورة العراقية املباركة واشرتاك الكربالئيني فيها مشاركة فعالة ورفعهم 
عراقية وطنية  أول حكومة  كربالء، وتشكيلهم  أول علم عراقي يف سامء 
الوعي  نعلم متى كان  فيها. كل هذا ولسنا  ف عراقي  أول متصـرِّ وتعيني 
الوطني مشلوالً يف كربالء، اللهم إال يف أذهان أولئك األشخاص الذين 
َداقات الشخصية واملساومات النفعية املادية وحماباهتم لرجال  دفعتهم الصَّ
السلطة وذوي املناصب الذين تسنَّموا كرايس احلكم عىل أشالء الضحايا 
من مجاعة فيصل ورفاقه ورهط بريس كوكس ومجاعته من الرتل اخلامس 
القابع يف كربالء، والقيام بتلك النشاطات املحمومة التي قاموا هبا بتعاوهنم 
مع علامء احلفيز )األوفيس( من مرتزقة خريات )اوده( ومن سار يف ركاهبم 
املتملقون لسيدهم االستعامر، والذين  الدينية  املتظاهرون باألزياء  أولئك 
قبلوا بمبدأ االحتالل الربيطاين للعراق وشد أزرهم يف ذلك يومئذ الذين 
مستواهم  يكن  ومل  كربالء  يف  الساكنني  األجنبية  اجلاليات  من  معظمهم 
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العلمي يؤهلهم للقيام هبذه األعامل، وهم الرهط املدلل اآلتية أسامؤهم:- 

السيد حممد حكيم صاحب هندي.  •
السيد أمحد االسرتابادي. •
شيخ الرشيعة عبد احلسني االصفهاين. •
الشيخ حممد واعظ اليزدي. •
السيد حممد اعتامد البهبهاين. •
جميد خان آل نظام العلامء.  •
هاشم خان القندهاري. •
الشيخ فضل اهلل األصفهاين. •
الشيخ جواد آغا جان إيراين.  •
الشيخ أبو القاسم اخلوئي التربيزي.  •
الشيخ عبد احلسني احلويزي.  •
حممد كاظم العكاس اهلندي)1). •

وغريهم ِمن أهايل كربالء من األرس اهلندية الساكنني وَمن سار يف ركاهبم، كانوا 
ام  حياربون الوعي الوطني يف كربالء بمؤازرة ومساعدة أولئك الرؤساء من احلُكَّ
أغدقوا  ملا  الكتاب  بعض هؤالء  مع  وثيقة  وِصالت  روابط  تربطهم  كانت  الذين 
عليهم من األموال، فجعلوا األبيض الناصع أسودًا والسواد أبيض؛ وقدياًم قيل: 
آل طعمة،  الوهاب  الرزاق  عبد  السيد  املرحوم  لقد سبقني  التاريخ(.  أظلم  )وما 
مؤلف كتاب »كربالء يف التاريخ«، الذي واكب بنفسه أحداث الثورة العراقية من 
مها لزميله  ابتدائها اىل انتهائها ومَجََع وثائقها ورام نرشها خدمًة للتاريخ، وأخريًا قدَّ

1.  احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة مل يذكر رقم الورقة.
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النقاط عىل احلروف  له  الناصعة«، وكثريًا ما وضع  الشيخ فريق لنرشها »احلقائق 
مر  الذين  الكتاب  أولئك  من  ومؤرخ  كاتب  من  وما  بمسمياهتا،  األسامء  وسمى 
ذكرهم إال وقد ذكروا من طرف خفي عىل سبيل االستطراد اإلشارة اىل املصدر 
الذي استشفى منه، رغم ضآلة حجم الكّراسني املطبوعني منه )كربالء يف التاريخ(. 

لكن األجل املحتوم مل يمهله من إمتام رسالته بشكل شاٍف وواٍف يشفي غليل 
حمرتيف علم التاريخ لألجيال القادمة رغم تلك اإليضاحات التي ذكرها يف النرشة 
التي صدرت يف كربالء سنتي )1373- 1374هـ(  املسامة )رسالة الشـرق()1)جوابًا 
الكربالئيني وما  التي أطلقوها جزافًا عىل  املؤرخون وأقواهلم  عىل بعض ما ذكره 
حلق هبم من الغبن من جراء كتاباهتم بحق أبناء مدينته، ولكن األمل كبري بأن األيام 
القادمة ربام سرتفع األقنعة الكثيفة التي أسدهلا الباحثون واملؤرخون عىل احلقائق. 

ونعتقد أن تلك الوثائق سُتْلقي بعض األضواء الكاشفة عىل بعض خبايا وزوايا 
الثورة العراقية املباركة، ُأّم الثورات يف عراقنا احلبيب، وسرية أبطاهلا البواسل. فال 
غرو وأن مؤلف »كربالء يف التاريخ« هو واحد من عرشات من املؤرخني املتتبعني 
ممن انجبتهم مدينة احلسني الباسلة العريقة يف نضاهلا، وسيعلمون وينهجون 
طعمة،  آل  الوهاب  الرزاق  عبد  السيد  أمثال  من  املضامر  هذا  يف  سبقهم  من  هنج 
الذي عمل يف الثورة من ابتدائها اىل أن انتهى به املطاف بأن يكون وزميله السيد 
إبراهيم شمس الدين القزويني مراسلني للصحف الوطنية لقيادة الثورة العراقية 

1.  كتب املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة يف جملة رسالة الرشق الكربالئية التي صدرت يف كربالء 
سنة )1373هـ ـ1374هـ( لصاحبها االستاذ السيد صدر الدين اخلطيب آل حكيم، حتت عنوان نصيب 
كربالء من تاريخ الشيخ فريق مزهر الفرعون نقد كتابه احلقائق الناصعة يف العدد االول من املجلة املذكورة 
من العدد السادس، وكذلك نرش رده يف الرسالة املذكورة من العدد التاسع اىل العاش يف نقد كتاب الثورة 

العراقية بني جمرى رحى النزاع بني فريق املزهر واحلاج عيل بزركان.  
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يوم اختذا مقاطعة )الوند( مركزًا حربيًا لقيادهتام. 

اإلخالص  بكتاباهتم  يريدون  الذين  واملتتبعني  الباحثني  نفوس  يف  حيّز  ولكن 
املفقودة  الوثائق  تلك  صور  نرش  استطاعتهم  عدم  من  فقط  للتاريخ  واحلقيقة 
املهمة والتي بفقداهنا انطوت ولو اىل حني صفحات ناصعة من جهاد الكربالئيني 
الذين  التي مل جيِن منها أصحاهبا الرشعيون  العرشين،  الطليعي يف ثورة  ودورهم 

قاموا بأعبائها الثمرات املرجّوة منها.

 إال أهنا كانت الرشارة األوىل التي أيقظت األفكار من ُسباهتا وأهْلََبت الوعي 
القومي يف النفوس، فجاءت مقدمة لعدة انتفاضات وثورات أخرى، كام رّصح هبا 
قادة ثورة الرابع عرش من متوز إن ثورهتم جاءت امتدادًا لثورة العرشين الكربى، 

َيت – أم الثورات يف العراق -. فهي بحق ُسمِّ

َأمَلًا أن نرى احلكومة التي كانت ثمرة هذه الثورة  ولكن الذي حيز يف النفوس 
ر  ُيقرَّ ومل  غريه،  يعرف  ما  بقدر  شيئًا  عنها  يعرف  ال  الصاعد  باجليل  وإذا  وتلك، 
أبطاهلا، وناهيك دار  العراقية الكربى وعن  الثورة  التدريسية يشء عن  املناهج  يف 
األمة  هذه  أبناء  من  القادمة  واالجيال  التاريخ  ليقول  أحاديثها،  تذيع  ال  اإلذاعة 

عنهم بام يستحق. 

ويف سبيل إحقاق احلق وإثبات الواقع سنكشف ما تنطوي عليه جوانح هؤالء 
الكربى،  العراقية  الثورة  فلتاريخ  كربالء،  مدينة  بتاريخ  يتعلق  ما  بقدر  املؤرخني 

ثورة العرشين وتفاصيلها حمل آخر)1) .

1.   نرش يف جريدة املجتمع الكربالئية يف حزيران عام )1973م(.
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تشكيل احلزب اإلسالمي العربي)1) 

أذناهبا  ومن  املحتلة  السلطة  وطأة  شدة  من  بالكربالئيني  اخلطب  اشتد  عندما 
وسادهتم روح التذمر، كان بعض املفكرين من ذوي الرأي احلصيف من طالب 
احلرية واالستقالل منهم يتهامسون ويتشاورون يف ندواهتم اخلاصة فيام جيب اختاذه 

من اخلطوات السليمة ُقُدَمًا نحو أهدافهم املنشودة يف االستقالل.
األوىل  النواة  كانت  التي  الكتلة،  ظهور  والتشاور  اهلمس  هذا  حصيلة  كان   
الفكرة  هذه  توسعت  ثم  العراقية.  املدن  خمتلف  يف  الوطنيني  سائر  مع  للتفاهم 
 - بـ  بعد  فيام  ُدِعي  الذي  »احلــزب«  فكرة  منها  وتكونت  تبلورت  حتى  تدرجييًا 
احلزب اإلسالمي العريب– بعد االتصاالت واملداوالت مع سائر رفاقهم الوطنيني 
الكربى.  العراقية  الثورة  فكرة  للزيارة–  كربالء  يقصدون  كانوا  الذين  العراقيني 
سّيام بعد أن هبط الليث يف عرينه واختذ كربالء مقرًا له، وهو اإلمام احلائري؛ وتقلد 
أعباء الزعامة وأصبح كعبة للقاصدين والوافدين من الزعامء والرؤساء العاملني 
من أجل االستقالل ورواد احلرية من أبناء الرافدين؛ فاجتمعوا حول اإلمام كاهلالة 
حول القمر، والكل غايته تشكيل قّوة موّحدة وتكوين جبهة مرتاصة تناضل وإياه 

دون العرين.

]1[  ركز املؤلف عىل اجلانب العرويب اإلسالمي وهذا يتناىف مع روح اإلسالم، ومبادئه القيمة عىل إعتبار أن 
اإلسالم قام عىل أساس التقوى والعمل الصالح وليس عىل أساس القوميات املتناحرة، بل اإلسالم يرفض 

إنا جعلناكم شعوباً وقبائل :املبدأ القومي بدليل قوله تعاىل
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عربية  حكومة  لبناء  األساس  احلجر  وضع  املتتالية  اجتامعاهتم  ثمرة  وكانت 
إسالمية يف العراق.

ثنا العالمة املغفور له السيد هبة الدين احلسيني، قال: ))عندما احتل اجليش   حدَّ
الربيطاين أرض بالدنا احلبيبة، كنُت ورفاقي يف كربالء نسعى لتحرير أرضنا السليبة. 
وملا تقدم اإلمام احلائري أعال اهلل مقامه، كنا نحرض جمالس درسه، وبعد الفراغ من 
الدرس نعقد ندوات أدبية وشعرية، وكانت تتخللها أحاديث عن السياسة العاملية 
وعن مصري بالدنا. وكثريًا ما كنُت أدّون هذه املعلومات بغية إخراجها فيام بعد اىل 
العلامء  املهمة من  املناشري والكتب  الكثري من  الوجود. واجتمع لدي اليشء  حيز 
الشديد  األسف  مع  ولكن  واحلفظ؛  باالهتامم  جديرة  ووثائق  والوجوه،  والسادة 
عىل إثر اعتقايل من قبل السلطات املحتلة يف اهلندية التي قامت بتفتيش داري من 
قبل ممثلهم يف كربالء فخري كمونة َفُبْعثَِرت تلك الوثائق واألوراق ومل يبَق يل اآلن 

إال بعض اخلواطر إن شئَت رويُتها لك((. 

قدوم  وبعد  أوائل شهر شعبان من سنة )1336هـ(،  ))ففي  قائاًل:  أردف  ثم 
لنا مجعية رسية )احلزب اإلسالمي العريب(، وكنا نحن املنتسبيني  اإلمام احلائري شكَّ
اىل هذا احلزب نختيل عن أعني ُرَقباء الربيطانيني يف كربالء وكنا نجتمع للمذاكرة 
هلذه  رئيسًا  رضا  حممد  املرزا  األكرب  نجله  وانتخبنا  احلائري،  اإلمام  من  وبعلم 
اجلمعية، وهو الذي كان ال حييد عن سياسة والده قيد شعرة، بإبالغ أوامره والتعبري 

عام خيالج ضمريه.

القومية  الروح  هبا  نبعث  مناشري  بإصدار  املجتمعني  نحن  أخذنا  ما  وكثريًا   
العربية اإلسالمية يف نفوس إخواننا العراقيني ونستفّزهم للنهوض والعمل اجلّدي 

لوضع منهاج للبالد. 
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وكنا نوزع هذه املناشري حتت جنح الظالم ونرسلها بمختلف الوسائل اىل الزعامء 
ورؤساء عشائر الفرات. وملا تلّقينا صدى جتاوب بعض زعامء عشائر املنتفك، كآل 
حچام، وغريهم ضاعفنا جهودنا لإلكثار من هذه النرشات، بعد أن آزر إخواننا 
النجفيون مكتبنا لتبادل اآلراء وإصدار املناشري فيام بيننا. وأخريًا وبأمر من سامحة 
اإلمام انبثقت من احلزب جلنة خاصة إلصدار هذه النرشات وأنيطت صياغتها اىل 
زميلنا يف اجلهاد الشاعر الكبري احلاج حممد حسن ايب املحاسن، واحلقري أنا، والسيد 

ايب القاسم الكاشاين والسيد حسني القزويني احلائري.

أمر  وأوكــل  للجنة؛  مقررًا  طعمة  آل  الوهاب  الــرزاق  عبد  السيد  وانتخبنا   
البزاز  صادق  الشيخ  اىل  باجلالتني  ُتْسَتنَْسخ  كانت  التي  النرشات  هذه  استنساخ 
القزويني الذي كثريًا ما كنا نعقد ندواتنا يف داره، وكان يقوم بتوزيع هذه النرشات 

كل من الشيخ عبد الكريم العواد وعمر احلاج علوان(()1). 

السيد  أشار  كربالء  يف  تشكلت  التي  العربية  اإلسالمية  اجلمعية  هذه  وبصدد 
احلزب  إن  فقال:  جمموعته  يف  القزويني  حسني  السيد  بن  الدين  شمس  إبراهيم 
اإلسالمي العريب الذي شكل يف كربالء يف بداية عام )1918م( يف حملة باب الطاق 
املجاهد  لفكرهتا  املبدئ  البزاز،  القزويني  صادق  الشيخ  املعروف  التاجر  دار  يف 
العريب عبد الغني املندالوي)2)؛ وكان رئيس احلزب املرزا حممد رضا، نجل اإلمام 

احلائري، وقوامها السادة: 

السيد أبو القاسم الكاشاين. •

1.  ترشفت بمقابلته يف متوز سنة )1951م( يف داره الواقعة يف العيواضية وسجلت منه احلديث الذي أذكره 
أعاله. 

2.   روى بعض  الشيبة أن عبد الغني باشا املندالوي كان يسكن كربالء يومئذ رقيبًا عىل حركات الوطنيني.
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الشيخ حممد حسن أبو املحاسن.  •
السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني.  •
السيد حسني القزويني احلائري.  •
السيد عبد الوهاب بن عبد الرزاق الوهاب آل طعمة.  •
السيد حممد مهدي املولوي.  •
الشيخ عبد الكريم العواد.  •
احلاج علوان جار اهلل، رئيس بني سعد.  •
عمر احلاج علوان، قبيلة الوزون.  •
الشيخ حممد عيل أبو احلب.  •
طليفح احلسون احلسن، رئيس النصاروة.  •
وآخرون مل تضبط أسامؤهم. •

وجاء تفصيل ذلك يف كتاب »كربالء يف التاريخ« هامش ص 25 حتت رقم)1). 
لقد سجل املرحوم أبو املحاسن يف مذكراته ما نصه: وكان احلزب اإلسالمي العريب 
يف كربالء حتت إشاف آية اهلل اإلمام احلائري وبرئاسة سليله حممد رضا، وقوامه: 
السيد حممد عيل هبة الدين والسيد حسني القزويني صاحب الضوابط والسيد عبد 
الوهاب الوهاب آل طعمة وعبد الكريم العواد وعمر احلاج علوان وأخوه عثامن 
احلاج علوان وطليفح احلسون وعبد املهدي قنرب وأخوه أمحد القنرب وحممد عيل أبو 
احلب وكاظم أبو ذان. ومل يذكر املرحوم أبو املحاسن اسمه؛ ولكنه كان شيكهم 
يف أعامهلم أيضًا لئال يغمط حقه، وهو الذي أدَّى دورًا مهاًم يف امليدان الوطني بكل 
اتفقوا مع هذه  البلد ورؤسائه  أكثر وجوه  كان  وإيامن ورباطة جأش؛ كام  صالبة 

اجلمعية. 



مدينة احلسني )اجلزء السادس(

28

بالوعود  أنفسهم  يعللون  اجتامعاهتم  يف  احلزب  هذا  أعضاء  كان  ما  وكثريًا 
املتحاربة  الــدول  بني  اهلدنة  وعقد  العامة  احلرب  انتهاء  منتظرين  هلم  املقطوعة 
القائد مود. وقد حتقق  التي قطعوها عىل لسان  الوعود  بتنفيذ  الربيطانيون   ليقوم 
هذا الظن يف اليوم السادس عرش من حمرم احلرام )1337هـ( املوافق العرشين من 
والربيطانيني، وذهب كل  العثامنيني  بني  اهلدنة  فعقدت  تشـرين األول )1918م( 
من احلاكم واملحكوم هيلل ويكرب فرحًا مسـرورًا فاحلاكم ابتهج خلروجه من هذه 
احلرب الضـروس بالفوز والغنيمة، فاجتاح األرايض واحتل البالد وآب خصمه 
باخليبة والفشل. واحتفلت السلطة املحلية يف كربالء احتفاالً شائقًا يف خان القطب 
قدمت  نسمة  آالف  خسة  من  نحوًا  فيها  دعت  زاهــرة،  ليلة  يف  األرجــاء  الواسع 
احللويات  الصايف،  جلبي  رشيد  احلاج  يومئذ  رئيسها  وكان  كربالء،  بلدية  إليهم 
واملربدات، وقد رصفت من صندوقها )1333( روبية، العملة اهلندية التي كانت 
متداولة يومئذ يف العراق، وقد تكلم فيها احلاكم الربيطاين الكابتن بري بضع كلامت 
بنّي فيها انتصار حكومته ونواياها، وقد كان مغزى هذه احلفلة تبيان قوة احلكومة 

املعنوية وإظهارها بمظهر املتغلب الظافر لإلرهاب ليس إال.

الفريق األول مرشال،  ويف تلك اآلونة نرش قائد جيش االحتالل يف العراق، 
منشورًا ألقاه يف حفلة عقدها هلذه الغاية يف بغداد يظهر ألول وهلة أنه يؤيد منشور 
القائد ستانيل مود، إال أن َمْن حمََّصُه وأْمَعَن النظر فيه عرف ُكنْه مقاصده ومراميه وأنه 
يشري من طرف خفي اىل التهديد والوعيد مظهرًا عظمة جيشه وفتوحاته واالنتقاص 
أن  بالقيام بحركة عدائية ضده. واختتم كالمه مطالبًا احلارضين  نفسه  ممن حتدثه 
الربيطاين، جورج  امللك  بحياة جاللة  الربيطاين وأن هيتفوا  العلم  بتحية  يشاركوه 
اخلامس، املحبوب الَشفوق: )حيا اهلل امللك()1). وعندئذ قامت اجلمعية اإلسالمية 

1.  آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ، مل يذكر رقم الورقة. 
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العربية يف كربالء ببث الروح القومية والوطنية يف مجيع طبقات الشعب واستنهاض 
الزعامء واستثارة محاس القبائل واستجالب الرؤساء والزعامء والوافدين اىل كربالء 
بقصد الزيارة، وكانت تسعى يف تلك املحافل لرفع أسباب النفرة والِعداء الكامن 
األلفة واملحبة حمل  الشيوخ والرؤساء وحلت  فُأّلَّف بني  قدياًم،  القبائل  نفوس  يف 
الضغائن، وساد الصفاء والوئام بدل األحقاد السابقة، وقد تشكلت آنذاك مجعيات 
املراسالت  وكانت  الغاية.  لنفس  وغريها)1)  وبغداد  واحللة  األشف  النجف  يف 
حتت  املناشري  ترسل  وكانت  متبادلة،  بينها  واملناشري  منقطعة  غري  اجلمعيات  بني 
العيون  تبثه من  ليقظة احلكومة وما كانت  الظالم وبأساليب خمتلفة. ونظرًا  جنح 
واجلواسيس الذين كانوا أقرب اىل املرء من ظله، ينسابون بني ثوبِه وبدنه، مل تكن 
صاد واملرتقبني من رجاهلا للقبض عىل  لتخفى عليها بعض هذه األعامل، فرتسل الرُّ
محلة املناشري واملراسالت. ومن حسن احلظ كان بعض املوظفني العراقيني املتصلني 
باملرزا حممد رضا وأصحابه يساعدون اجلمعية عىل تنفيذ خطتها والسري عىل النهج 
النجاح  احليطة، وكان  للتيقظ وأخذ  األمر  تبنيها هلذا  السري عليه يف  قررت  الذي 

حليفها يف الغالب والفشل حليف املحتلني)2).

1.   جاء يف كتاب احلقائق الناصعة   ص 82، حتت عنوان » مكاتب الثورة » إن اول ما فكر به زعامء الثورة 
تأسيس مكاتب للثورة؛ وأول مكتب منها تأسس يف مدينة النجف ثم مكتب كربالء...الخ. 

    أقول وإن كنا نؤمن جازمني أن القوة الروحية يف النجف وكربالء صنوان مل يفرتقا اىل يوم احلرش، ولكن 
للحقيقة والتاريخ نود أن نسأل املؤلف كمؤرخ مل يدون تاريخ تأسيس املكتب يف النجف وتاريخ تأسيسه يف 
كربالء ليدعم قوله، ثانيًا كيف أجاز لنفسه أن يعترب السيد هبة الدين احلسيني رئيسًا ملكتب وأقوال العالمة 
هبة الدين تغاير وما ادعاه الشيخ فريق. والبد لنا من اإلشارة اىل ما كتبه املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب 
يف رسالة الرشق الكربالئية من العدد األول حتى العدد السادس لسنة )1374هـ( النقد الالذع عىل مؤلف 

احلقائق الناصعة، السيام هذه الفقرة األمر الذي نكتفي باإلشارة اليه. 

2.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ، ص31.
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مهزلة االستفتاء العام 

اإلمام  رائدهم  رأسهم  األحرار وعىل  الوطنيني  بأن  الربيطانيون  أحس  عندما 
احلائري، ومن ورائهم أعضاء اجلمعية  اإلسالمية العربية يقومون بنشاطات فعالة 
نفوس  يف  وتثري  العراقي  الشعب  تستنهض  التي  الرسية  بالنرشات  املحتلني  جتاه 
من  خوفًا  رسية  بصورة  تعمل  كانت  التي  مكاتبهم  وكذلك  احلامس،  روح  أبنائه 
بطش السلطات املحتلة، والتي كانت تعمل ليل هنار عىل توزيع املناشري التي تلهب 

النفوس محاسًا وشعورًا باملسؤولية التارخيية املصريية نحو بلدهم العراق .

حاول الربيطانيون أن ُيْلُهوا اجلامهري الثائرة بلعبة جديدة وهي مهزلة االستفتاء؛ 
من  الثالثني  املوافق  )1337هـــ(  سنة  صفر  من  والعرشين  اخلامس  يف  فوجهت 
تشـرين الثاين )1918م( اىل احلكام السياسيني يف األلوية واالقضية يطلبون منهم 

أخذ رأي العراقيني باألسئلة الثالثة التالية: 

أعايل شامل  • نفوذها من  الربيطانية  الوصاية  بحكومة مستقلة حتت  ترغبون  هل 
املوصل اىل اخلليج العريب. 

هل ترغبون أن يرأس هذه احلكومة أمري عريب.  •

َمْن يكون ذلك األمري الذي ختتارونه.  •

احلق  عن  الربيطانيون  هبا  زاغ  مرحلة  أول  هذه  أن  ذلك  عند  العراقيون  فعلم 
أسئلة االستفتاء، وهو  البند األول من  الشـرط من  ونكثوا وعودهم، بجعل هذا 
مون ويستنكرون الوصاية.   )حتت الوصاية الربيطانية(؛ فأنكروا ذلك وجعلوا يتربَّ
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هذا من جهة ومن جهة أخرى أخذوا يوحون اىل أوليائهم الذين ترتبط أعامهلم 
بقبول  أجوبتهم  لتكون  األهلني  بتشويق  الربيطانية  السلطات  مع  ومصاحلهم 

انتخاهبم السري بريس كوكس هلذه اإلمارة. 

اىل  آنئذ  العراق  يف  العام  بريطانيا  حاكم  ولسن،  الرس  أوعز  قليلة  أيام  وبعد 
يف  املحتلة  السلطة  بعطف  املشمولني  الزعامء  بجمع  األلوية  يف  السياسيني  احلكام 
وكان  العام؛  احلاكم  رغبة  حسب  توقيعهم  وأخذ  هبم  لالجتامع  األولوية  مراكز 
امليجر تيلر، حاكم احللة قد مجع بعض الزعامء يف احللة من املدن التابعة هلا يومئذ 
كربالء والديوانية واهلندية واملسيب وسائر األقضية القريبة منها. وقد حرض ذلك 
املسعودي،  املحسن  الددة، وعن عشائر كربالء عبد  السيد عبد احلسني  االجتامع 
احلضور  اىل  وطلب  نفسه  ولسن  الرس  االجتامع  وترأس  املسعود؛  عشرية  رئيس 
املوافقة عىل السؤال األول بقبول الوصاية الربيطانية. فوافق أناس ورفض آخرون. 
ومن حسن احلظ أن ممثيل كربالء والديوانية كانوا من مجلة الذين رفضوا التوقيع عىل 
الطلب املذكور، وكان هذا االجتامع قد عقد يف احللة بتاريخ السابع من ربيع األول 
)1337هـ(، ثم سافر الرس ولسن اىل النجف إذ كان النجف حينئذ جزءًا من لواء 
الشامية، حسب التقسيامت اإلدارية يف عهد االحتالل، فجمع فيها زعامء النجف 
والشامية وأبو صخري للغرض نفسه.  وملا كانت السلطة مل تستفِت االستفتاءات 
املرضية من اجتامع احللة والنجف أوعزت اىل احلكام السياسيني جلمع الزعامء، كل 
يف منطقته لإليعاز إليهم لتقديم مضابط مؤيِّدة ملطاليبهم. فحرض امليجر تيلر حاكم 
األسئلة  يف  رأهيم  إبداء  إليهم  وطلب  والرؤساء  األشاف  ومجع  كربالء  اىل  احللة 

الثالثة اآلنفة الذكر)1). 

1.   رسالة السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة املنشورة يف جملة رسالة الرشق لسنة )1374هـ(، العدد 9، 
لصاحبها السيد صدر الدين احلكيم. 
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احلاكم  بنوايا  علم  عىل  العربية  اإلسالمية  اجلمعية  ومنتسبو  أعضاء  كان  وملا 
السيايس امليجر تيلر، فانتدبت رئيس جلنة الدعاية والنرش السيد عبد الوهاب آل 
طعمة إلعطاء اجلواب عنهم. فبدأ خياطب احلاكم بقوله: يا حرضة احلاكم تعلم أن 
هذا األمر مل يكن باألمر اهلنيِّ الذي يمكننا اإلجابة عليه فإننا نطلب منكم إمهالنا 
إنا مل نمثل مجيع طبقات هذه  أيام لنجتمع بمواطنينا الكربالئيني حيث  مدة ثالثة 
م ما تتفق عليه األكثرية اىل حاكم كربالء، امليجر بوفل. وملا استفسـر  املدينة، ثم ُنقدِّ
امليجر تيلر من سائر احلارضين عام لدهيم من االعرتاض فأيد املجتمعون رأي مقرر 
عليه  فوافق  العربية)1)؛  اإلسالمية  اجلمعية  أعضاء  رأي  متثل  كانت  التي  اللجنة 
احلاكم وانفضَّ االجتامع. وقد كانت موافقة امليجر تيلر عىل هذه املهلة ال ختلو من 
أمل يف النجاح لعدم استفادته من هذا االجتامع، فوافق عىل التأجيل كي يستطيع 
اآلخر  هو  عمد  أخرى  جهة  ومن  جهة  من  هذا  مبتغاه.  تؤيد  مضبطة  استحصال 
)امليجر تيلر( اىل االتصال برجال معلومني من طبقات خمتلفة، فيهم املتزيُّون بزي 
رجال الدين، والدين براء منهم، وفيهم من يتعاطى التجارة، أمثال حممد حسني 
حبي الدالل، والزعامة ممن اصطنعتهم السلطات املحتلة عن طريق خريات أودة 
املحتلني  الربيطانيني  بأن  الداخل  يف  وأحيانًا  اخلارج  يف  العام  الرأي  إهيام  بقصد 
الكربالئيني  من  تؤخذ  قد  التي  للمضابط  ملا  كربالء؛  أهايل  غالبية  بثقة  يتمتعون 
سائر  نفوس  يف  الفعال  وأثرها  العميق  صداها  هلا  الكربالئيني  باسم  هلم  املوالني 
الثوار  القائد الروحي وأب  الليث اهلصور  العراقيني؛ وال سّيام يربض يف عرينهم 
األحرار، اإلمام احلائري، ومن ورائه أعضاء احلزب اإلسالمي العريب النشيطون 

يف كبح مجاح املحتلني وتعرية عمالئهم. 

1.  الكربالئي، ابو املحاسن، حممد حسن، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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وعندما أحسَّ الوطنيون الكربالئيون بنوايا الربيطانيني اخلبيثة التي عند عمالئهم 
برتويج ما يوجب الشائعات الكاذبة التي مفادها عدم علم اإلمام احلائري بحركات 
الوطنيني وأنه مل يوافق عىل هذا االنتخاب. فكادت هذه اإلشاعات تؤدي مفعوهلا 
َخة يف  املؤرَّ املضبطة  لتحرير تلك  انتباه أعضاء اجلمعية اإلسالمية وتصدهيم  لوال 
اخلامس عرش من ربيع األول سنة )1337هـ( دحضًا لتلك املفرتيات التي جاءت 
يف املضبطة املؤرخة يف الثالث عرش من ربيع األول سنة )1337هـ( من قبل أنصار 

امليجر بوفيل، حاكم كربالء السيايس. وهذا نص مذكرة أحرار كربالء الوطنيني: 

بسمه تعاىل

قد  أهنا  العظمى  الربيطانية  املفخمة  الدولة  عن  لنا  احللة  حاكم  تبليغ  حسب 
نجتمع  أن  أمرنا  وقد  خيتارونه،  أمري  أي  انتخاب  بطلب  العراقيني  عىل  تفضلت 
ونتداول الرأي يف ذلك ثم نقدم النتيجة اىل حاكم كربالء، فتلقينا أمره بتامم الرغبة 
وقد سبق الوعد املنشور من الدولة املفخمة الربيطانية باالتفاق مع الدولة الفرنسية 

بالعبارة اآلتية: 

تامًا هنائيًا  الشعوب حتريرًا  الشـرق حترير  إن غرض احلكومتني من احلرب يف 
من  بذاهتا  الشعوب  تقوم  والعراق  سوريا  يف  وطنية  وإدارات  حكومات  وإنشاء 
 /10 الصادر يف )15/  بعددها 140  العرب  خالص رغبتها، كام نرشهتا جريدة 
اآلراء  مداولة  وبعد  ألمركم  امتثاالً  كربالء  أهايل  نحن  اجتمعنا  وقد  1917م(. 
َر رأينا عىل أن نستظل بظل راية عربية  ومالحظة األصول اإلسالمية وطبقًا هلا تقرَّ
بمجلس  مقيَّدًا  علينا  ملكًا  ليكون  الرشيف  سيدنا  أنجال  أحد  فانتخبنا  إسالمية؛ 
منتخب من أهايل العراق لسن القواعد املوافقة لروحيات هذه األمة وما تقتضيه 
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احلادي  املوافق  )1337هـــ(/  األول  ربيع  من  عرش  اخلامس  يف  حتريرًا  شؤوهنا. 
والعرشين من كانون األول )1918م(.  

التواقيع:  

خادم الرشيعة املطهرة 
السيد حسن الطباطبائي احلجة 

خادم الرشيعة املطهرة 
السيد حممد عيل الطباطبائي 
)الشهري بأيب الثوم رمحة اهلل(

كليدار الروضة العباسيةكليدار الروضة احلسينية

السيد مرتىض آل ضياء الدينالسيد عبد احلسني آل طعمة

األحقر حممد رضا نجل اإلمام 
حلائري دام ظله 

األحقر عبد احلسني نجل اإلمام 
احلائري دام ظله 

نقيب األشاف السيد حمسن 
النقيب

كليدار زاده السيد عباس ضياء 
الدين 

السيد عبد احلسني الددة السيد حممد عىل ثابت آل ثابت 

السيد حممد عيل أبو املعايل السيد حممد مهدي بحر العلوم 
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السيد أمحد الوهاب السيد سعيد شويف آل طعمة 

السيد جواد يوسف آل طعمة السيد عيل نقي الشهرستاين 

السيد عيل مهدي البغداديالسيد كامل الدين آل ثابت 

نقيب زاده السيد صالح السيد عيسى احلسيني البزاز

السيد إبراهيم الشهرستاين السيد حسن علوان حاج 

رئيس خدم الروضة احلسينيةرايض احلمزة السالمي 
السيد عبد احلسني آل طعمة 

علوان الشيخ عباس حمسن العلوان السالمي 

السيد أمحد ضياء الدينالسيد عبود عىل آل نرص اهلل 

السيد حممود زيني السيد حسني ضياء الدين 

احلاج مكاوي النرصاوي السيد مهدي زيني 
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رئيس عشرية اليسار 
بحر الشبيب

علوان آل شيخ عباس 

رئيس عشرية بني متيم وهاب نجل املرحوم زيارة التاجر 

كاظم احلسني حاجي رايض الظاهر 

عمر احلاج علوان عبد الكريم العواد 

عليوي احلاج غريب عبد الرضا أبو والدة 

حممد الگلگاوي احلاج وهاب الگلگاوي 

حممد عيل أبو احلب احلاج قندي 

طليفح احلسون ريس النصاروة عيل حممد املنقويش 

سلامن الشبيب احلاج حيدر القصاب 

سعيد عيل احلمريي رئيس آل ترجم 
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ظاهر احلاج حبيب احلاج عيل قنرب 

خرض احلاج عباس آل أبو دگة احلاج حسن شهيب 

حسني املحسن العاشور احلاج عبد أبو هر 

حممد عيل شيخ سلامن عبد اجلليل عواد 

أمحد احلاج جاسم منغص مال سعيد الوكيل 

حاج مشكور احلاج حممدكاظم أبو ذان 

اليوم اىل احلاكم الربيطاين يف  وقد َسلَّم الوطنيون هذه املضبطة يف مساء ذلك 
كربالء، امليجر بوفيل، الذي سبق له بلباقته ودهائه إغراء بعض الكربالئيني قصريي 
الذين كانوا يسعون اىل إرجاع األرسى من آل كمونة الشيخني  النظر يف األمور، 
)حممد عيل وأخيه فخري من اهلند(، فأغرى امليجر بوفيل بعض  العمالء فيام إذا 
توفق اىل تنظيم مضبطة تناقض آراء الوطنيني الكربالئيني الشائعة يف كربالء، حيث 
كان احلاكم الربيطاين العام قبل سفره اىل احللة والنجف قد عرف نوايا الوطنيني 
من املحاورات اجلارية عن طريق التقارير الرسية املقدمة إليه من قبل رقبائه، أمثال 

رجب خليل البلويش)1) وغريه.

1.  وله أخ )أمني( الذي أصبح فيام بعد أحد رجال امليجر جلمن من الشبانة وبقي يف سلك الرشطة حتى أيام = 
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وعىل هذا األساس كان يستند امليجر تيلر يف استمهال الكربالئيني الذين اجتمع 
هبم يف ُأْمِسَية السابع من ربيع االول سنة )1337هـ( يف كربالء، كام أشنا إليه.  

فنظم العمالء تلك املضبطة بطلب بقاء العراق حتت وصاية سلطة الربيطانيني 
ردحًا من الزمن، فجاءت هذه املضبطة وباالً عىل الربيطانيني وزادت الطني بلة، إذ 
ـَرت عن أنياب الربيطانيني اإلستعامرية وأظهرت بجالء عن بطانتها البالية  أهنا كشَّ
اإلسالمية  اجلمعية  ومنتسبي  أعضاء  من  األحرار  كربالء  فتيان  فتلقاها  السوداء. 
العربية بالسخرية واالستهزاء وقلوهبم تلتهب محاسة وغرية هلؤالء الذين أبوا إال 
قائدهم ورائدهم  اىل  فتقدموا هبا متذرعني  املقدسة،  اىل سمعة مدينتهم  يسيؤا  أن 
التي  األوىل  الروحية  الرصاصة  كانت  التي  الفتوى  يف  ليستفتوه  احلائري  اإلمام 
انطلقت إيذانًا باجلهاد والدعوة اىل الثورة، وقد ُطبعت منها عرشات األلوف من 
عت يف كل مدينة وقرية وأصبحت يف كل دار وكوخ، مما أحدثت هزة  النسخ ووزِّ
وطنية يف قلوب العراقيني وأصابت السياسة الربيطانية بنكسة أذلت احلاكمني ومن 
بعدهم أذناهبم)1)، أولئك األذناب الذين تاب الكثريون منهم ورجعوا اىل اإلمام 

احلائري يستغفرونه عام سلف من ذنوهبم. 

يَّل إلينا أن امليجر بوفيل قد أحسَّ بخطئِه عندما َعَدَل عن رأيه، فلم يَر ما  وخُيَ
التي أحدثتها مضبطة الوطنيني لدى املراجع الربيطانية الرسمية لقوة  الثلمة  يسد 
بتاريخ  املضبطتني  كلتا  تقديم  عن  فعدل  فيها؛  املوّقعني  سمعة  وحسن  حجتها 

=احلكم املحيل، وأصبح باش جاووش، وهو والد كل من طارق وعزيز وسعيد وعبد اجلليل الذين يعرفون 
باهنم من عشرية اخلفاجة. ولعبد اجلليل ولدان مها كل من الصحايف أمحد عبد اجلليل ونوفل املصور. 

1.   الفرعون، فريق مزهر، احلقائق الناصعة، ص80.
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حسني  السيد  اىل  وأرجعهام  )1337هـ(  سنة  األول  ربيع  من  والعرشين  اخلامس 
الددة)1) وقال له: 

ال حاجة يل فيها، افعل هبا ما شئت. 

ولكن الوطنيني احتفظوا بنسخة من تلك املضبطة وأرسلوا األخرى بيد الشيخ 
التي أمالها بوفيل بقيت  الديار احلجازية)2).  أما املضبطة  حممد رضا الشبيبي اىل 
حمفوظة عند السيد الددة ولكن املرحوم مؤلف )كربالء يف التاريخ( قد استحصلها 

ونرش صورهتا يف كتابه. وهذه صورهتا عىل عالهتا:

 
حلرضة األجل األكرم احلاكم امللكي بكربالء املحرتم 

معروضات عموم أهايل كربالء املقدسة هو أنه حسب األمر الصادر علينا من 
أمريًا  باختيارنا  باالنتخاب  عدالتها  دامت  العظمى،  الربيطانية  العادلة  حكومتنا 

للعراق من اخلليج اىل املوصل فأطعنا األمراملذكور. 

1.   روى السيد إبراهيم شمس الدين القزويني يف جمموعته قال: إن السيد الددة كان قد وقع يف املضبطة التي 
نظمها بوفيل بناء عىل طلب من احلاكم. وملا عوتب من قبل السيد عبد الوهاب آل طعمة جاء مرسعًا اىل 
وراح   الوطنيني  مع  فوقع  لقد غرروا يب.  قائاًل:  العفو  يلتمسه   احلائري  اإلمام  نجل  احلسني،  عبد  املرزا  
يطالب امليجر بوفيل ليسحب توقيعه من املضبطة األوىل، فامتعض احلاكم فرمى كلتا املضبطتني يف وجه 

السيد الددة فأخذمها فاحتفظ باألوىل وجاء بالثانية اىل اإلمام احلائري. 
واىل هذا يشري السيد عبد الرزاق الوهاب يف كتابه ص 53، حتت رقم )1( من الكراسة. لقد ندم بعض 
املوقعني عىل هذه املضبطة عىل ما فرط منه من الشطط بعد أن عرفوا واعرتفوا بذنبهم، فتزكية لعملهم وقعوا 

بمضابط التوكيل املقدمة يف السادس عرش من رمضان )1338هـ(. 

2.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ، ج1، ص53. 
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وقد اجتمعت أفكارنا عمومًا وصار نظرنا عىل ما فيه صالح العموم بأن تكون 
العراق  لرتقي  زمان  مدة  العظمى  بريطانيا  الرؤوفة  العطوفة  حكومتنا  ظل  حتت 

خصوصًا مماليكنا وتعمري بالدنا ويكون بذلك مصلحة للعموم. 

واألمر ملن له األمر. 

الثالث عرش من ربيع األول )1337هـ(

 

هذه املضبطة عىل ما فيها من سوء السمعة املخزية كنا نحاول أن نطوي أسامء 
املوقعني فيها. لكن الذي دفعنا اىل نرش أسامئهم خدمة للتاريخ واحلقيقة، ودحضًا 
للمفرتيات التي أوردها األستاذ عيل البزرگان يف كتابه  الوقائع )احلقيقة يف الثورة 
العراقية( ص 80 بقوله: كان األجدر بصاحب احلقائق أن يذكر لنا أسامء أولئك 
الذين طالبوا بملك بريطاين أو فاريس، ثم تراجعوا واستغفروا اإلمام احلائري عام 
أنه لو  بينة منهم. وعىل األكثر  الوطن لنعرفهم ولنكون عىل  به من حقوق  فرطوا 
رسد أسامءهم لوجدنا بينهم عددًا كبريًا من أدعياء الوطنية. وقال اآلخر أن معظم 
واىل  يظهر.  ما  عىل  الطعن  ويريد  األشخاص،  نفس  هم  املضبطتني  يف  املوقعني 
هؤالء املكابرين أسامء املوقعني يف املضبطة املؤرخة يف الثالث عرش من ربيع األول 

)1337هـ(. 

التوقيع:

حممد أمني نجل الشيخ عيلجميد خان أسد خان

)آل نظام العلامء(
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سلامن بن دخيلالسيد صالح جلوخان

محيد العويدسعيد احلمزة

شيخ حممد إبراهيم اليزدي

 حسني اهلرعبد الرضا بن سلامن احلمد

)آل عويد(

عودة داود أمية رس كشك احلائري

السيد حممد  التاجر

عبد الرزاق بن عيسىحممد قاسم الشيخ عباس

محيد خان أسد خان سلامن بن إسامعيل التاجي

)آل نظام العلامء(

 سعيد حممد حسنيعبد احلميد الشيخ حممد عيل كمونة

حممد عيل سلامن احلمد السيد حممد اعتامد

   خمتار باب الطاق السيد عبد احلسني الددة

 عبد احلميد الشيخ عيلالشيخ جواد دندان

سيد حسني عيل الطباطبائي شيخ كاظم الشيخ عباس

  شيخ تاج اهلنداوي حممد حكيم صاحب

 

 وهناك تسعة أشخاص آخرون مل نستطع ضبط أسامئهم ليكون جمموع املوقعني 35 
شخصًا. 
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الرصاصة األوىل اليت انطلقت من كربالء

)فتوى اإلمام احلائري( 

اينعت  اإلسالمية  العربية  الوحدة  بذور  أن  يعلمون  الذين  هم  جدًا  قليلون 
وأثمرت نتيجة اجلهود التي بذهلا فتيان كربالء األحرار، رّواد القومية األوائل من 

طالب احلرية واالستقالل، مستلهمني فكرهتم من الضمري العريب. 

دنيا  يف  الفكر  جهابذة  من  نفر  اجتمع  )1337هـــ(  سنة  األول  ربيع  سلخ  يف 
السادة:  لواء اجلهاد؛ وهم كل من  الرعيل األول يف محل  العروبة واإلسالم ومن 
حممد  احلاج  الفاضل  واألديــب  الكاشاين؛  مصطفى  السيد  بن  القاسم  السيدأيب 
حسن أيب املحاسن؛ والعالمة السيد حسني القزويني احلائري؛ وعمر احلاج علوان 
الوزين؛ يتهامسون حول ما كان يدور من الشائعات الكاذبة يف كربالء وقتئذ التي 
كان يرّوجها أعداء العروبة واإلسالم من رقباء الربيطانيني وحلفائهم من األقوال 
بعجلة  العراق  وربط  العراق  عىل  حاكاًم  كوكس  بريس  الرس  انتخاب  بضـرورة 

االستعامر الربيطاين التي تدار من قبل نائب امللك الربيطاين يف اهلند.

املحاسن  أبو  حسن  حممد  احلاج  الفاضل  األديــب  احلضور  بني  من  فانربى   
العريب  أعضاء مكتب احلزب اإلسالمي  املجتمعني من  رفاقه  بفكرة عرضها عىل 

يف كربالء، ومفادها:
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 هل جيوز للمسلم العريب أن يقبل برتشيح غري املسلم إلدارة العتبات املقدسة 
يف العراق؟ 

فسـرعان ما قبله إخوانه، فعرضوا تلك الفكرة يف اجتامع موسع عقد ألعضاء 
عىل  واتفقوا  احلزب،  يف  األصوات  أكثرية  فنالت  ومنتسبيه،  هيأته  بكامل  احلزب 

تقديم االستفتاء اىل رائدهم اإلمام احلائري.

 فعندئذ تبنَّى حتقيق الفكرة رئيس احلزب املرزا حممد رضا، وأخذ يتحنّي الفرص 
لعرضه عىل والده اإلمام احلائري. 

فكتب أبو املحاسن صورة الفتوى وهذا نصها: 

بسمه تعاىل 

الشيخ  العاملني  اهلل يف  أيده  واملسلمني  اإلسالم  يقول شيخنا ومالذنا حجة  ما 
مرزا حممد تقي احلائري، متَّع اهلل املسلمني بطول بقائه يف تكليفنا معاش املسلمني 
بعد أن منحتنا الدولة املفخمة الربيطانية العظمى حق انتخاب أمري لنا نستظل بظله 

ونعيش حتت رايته ولوائه؟

فهل جيوز لنا انتخاب غري املسلم لإلمارة والسلطة علينا؟ 

أم جيب علينا اختيار املسلم؟ 

بينوا تؤجروا. 

فكان جوابه، رضوان اهلل عليه، عىل االستفتاء ما ييل: 
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ِحيِم ْحَِن الرَّ بِْسِم اللَِّ الرَّ

املسلم لإلمارة والسلطة عىل  ينتخب وخيتار غري  أن  املسلمني  ليس ألحد من 
املسلمني. 

العرشون من ربيع الثاين )1337هـ(
األحقر حممد تقي احلائري 

»اخلتم« 

ثم عرضوا الفتوى عىل سائر علامء كربالء اآلخرين الذين أيدوا حرضة املرزا 
اإلمام احلائري واقتدوا به باإلفتاء بتحريم انتخاب غري املسلم للملكية يف العراق. 

فوقَّع عليها كل من العلامء األعالم االتية أسامؤهم يف ذيل توقيع اإلمام احلائري:

  
 حممد املوسوي احلائريحممد صادق الطباطبائي

غالم حسني املرنديعبد احلسني الطباطبائي

حممد رضا القزوينيحممد عيل هبة الدين احلسيني

 حممد إبراهيم القزوينيحممد حسني املازندراين

 كاظم البهبهاينالشيخ جعفر اهلر

 هادي اخلراساينعيل الشهرستاين

أقل الطلبة: شيخ مهدي

1.   آل طعمة، السيد عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ، ج 1، ص 46.

خادم الرشيعة شيخ فضل اهلل احلائري)1)
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املرزا عبد احلسني احلائري، نجل اإلمام  له  املغفور  لنا  الفتوى روى  وبصدد هذه 
خماطبًا  كربالء،  اىل  الرميثة  من  تنا  أقلَّ التي  السيارة  يف  )1933م(  سنة  يف  احلائري 
م أخي  وراويًا باملناسبة مع زميله املرحوم الشيخ عبد اللطيف اجلزائري فقال: قدَّ
املمثلون  وقَّعها  التي  املذكرة  تلك  املحاسن  أبو  املرحوم  وبرفقته  املرزا حممد رضا 
الربيطانيون يف كربالء يطلبون فرض احلامية الربيطانية عىل العراق؛ فقرأها املرحوم 
والدي وبدأت عالئم االنفعال تظهر عىل حمياه، وأخذ يستغفر اهلل ويكرب، ثم أخذ 
يدعو اىل اهلل هبداية هؤالء املوقعني عليها؛ واعتكف من شدة أمل النفس عن مواجهة 
َم له االستفتاء الذي كان بخط  زائريه، فساءت صحته. وبعد مدة أكثر من أسبوع ُقدِّ
زميلنا أيب املحاسن، بعد أن أنبأ أخي املرحوم والدي هذا رأي مجاعته، مجاعة إخوان 
الصفا وخالن الوفا، رفاقنا يف اجلهاد أعضاء ومنتسبي احلزب اإلسالمي العريب. 
قُلُوَبَنا َبْعَد إِذْ  َرّبََنا لَا تُزِغْ  الكريمة:   السامء وقرأ اآلية  اىل  يديه  فقرأها ثم رفع 

َلها بختمه الرشيف. َح الفتوى وذيَّ َهَديْتََنا  ثم وشَّ
 وهبذا الصدد سجل لنا املغفور له السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني احلديث 

اآليت، قال: 

السيد حممد مهدي  األخ  احلزب،  منتسبي  أحد  احلالكة جاءنا  األيام  تلك   يف 
هذه  وكانت  إســالم(،  )برجم  مسامة  هندية  صحيفة  من  نسخة  ومعه  املولوي، 
العراق  يف  واالجتامعية  السياسية  احلالة  عن  الكثري  اليشء  عىل  حتتوي  الصحيفة 
ِحني إلشغال منصب إمارة  يومئذ. وقد وردت يف تلك الصحيفة أسامء بعض املرشَّ
رة، وطالب باشا  العراق. وكان من بني أسامء املرشحني، الشيخ خزعل وايل امُلَحمَّ
النقيب، وحممد حسني وايل )بشت كوه(، وعبد العزيز بن سعود. ثم ختتم الصحيفة 
مقاهلا بقبول نائب امللك يف اهلند عىل وضع العراق حتت االحتالل الربيطاين وربطِه 
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مباشًة بنائب امللك وتعيني أحد الساسة الربيطانيني التابعني لرجال املدرسة اهلندية 
االستعامرية مندوبًا ساميًا يف العراق. هذا من جهة ومن جهة أخرى كانت بعض 
للربيطانيني يف كربالء، وهم  املوالني  الناس  ألسنة بعض  البلدة عىل  الشائعات يف 
السري بريس كوكس عىل رأس احلكومة  تنصيب  مبدأ  قبول  يشّوقون األهايل عىل 

العراقية ومتديد فرتة االحتالل عىل العراق. 

اجلمعية  يف  والدعاية  النرش  جلنة  أعضاء  نحن  قمنا  الشائعات  هذه  إثر  وعىل 
اإلسالمية العربية بدور فعال يف إحباط هذه الفكرة. وملا قدم امليجر تيلر اىل كربالء 
أن  طعمة  آل  الوهاب  عبد  السيد  فيها  الدعاية  جلنة  مقرر  اىل  احلزب  رئيس  أوعز 

يستمهله. 

ويف إحدى ليايل شهر ربيع الثاين ومن لياليه البيض كنا جمتمعني كاهلالة حول 
املرزا حممد  تقي احلائري، أسكنه اهلل فسيح جناته، وقد حرض هذا االجتامع حشد 
كبري من األهلني، وكنا جمتمعني يف صحن احلسني وأحاديثنا كانت تدور فيام 
جيب اختاذه لتقرير مصري بلدنا العزيز، العراق؛ سّيام بعد أن كشف الربيطانيون عن 

زيفهم ونكثهم للعهود واملواثيق.

أن  هذا  اجتامعنا  سبق  وقد  العراق،  إلمارة  أشخاص  عدة  أسامء  فاستعرضنا   
فيصل عىل عرش  وأنجاله وتنصيب  أمري مكة  ثورة  اىل موقف  الربقيات  أشارت 
القطر الشقيق سورية، فاقرتح علينا رئيس احلزب مرزا حممد رضا أن نختار أحد 
أنجال شيف مكة. فنهض أحد السادة من احلارضين واقرتح علينا تنصيب حرضة 
ومنهم  يومئذ)1).  إيران  يف  احلاكمة  القاجارية  األرسة  رئيس  امللك  عضد  األسعد 

1.   عضد امللك هو شقيق حممد عىل شاه القاجاري، وكان يومئذ ناظرًا ووصيًا عىل عرش إيران منذ أن ُخِلع 
قبل  أن هذا األقرتاح قدم من  إيران. وينسب  ثورة املرشوطية يف  إثر  العرش سنة )1327هـ(   اخوه عن 

العالمة السيد حممد عيل الطباطبائي، كام رواه األخ املرحوم السيد إبراهيم شمس الدين القزويني. 
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احلاج  عمر  وقف  فعندها  الدين)1)،  برهان  عثامن  آل  ساللة  أفراد  أحد  رشح  من 
علوان واحتج بشدة عىل أقوال اآلخرين قائاًل هلم: دمي عريب والّ أجنبي،  وعندها 
االقرتاح  عىل  احلائري  اإلمام  وبموافقة  املجتمعني  من  الساحقة  األكثرية  رأي  قّر 
األول، فأوعز الشيخ حممد رضا اىل زميله أيب املحاسن بتنظيم املذكرة املعروفة التي 
األخوين  من  كل  بتوقيعهام  وّشحها  ثم  املآل)2)،  هبذا  الكربالئيني  قبل  من  ُرفَِعت 
مرزا حممد رضا ومرزا عبد احلسني، ثم سلموها بأمر من اإلمام احلائري اىل الشيخ 
عبد الكريم العواد ليوقعها من احلارضين، فطلب عبد الكريم العواد أن يكون يف 
مقدمة املوقعني عىل املضبطة كل من السيدين عبد احلسني الكليدار والسيد حمسن 
والوجوه  السادة  مجيع  قبل  من  وقعها  توقيعهام  أخذ  أن  وبعد  األشاف،   نقيب 

والرؤساء الكربالئيني. 

وتلك أول مضبطة من نوعها قدمت للسلطات املحتلة الربيطانية. 

1.   املعروف واملشهور يف كربالء أن هذا االقرتاح قدم من قبل الشيخ كاظم أبو ذان. 

2.   روى بعض الثقاه انه كانت تدور إشاعات قوية يف البلد وقتئذ برتشيح  آغا خان املحاليت، زعيم الفرقة 
البزاز يف كتابه »من  الرمحن  ثبته األستاذ عبد  ما  اىل  الصدد البد من اإلشارة  باآلغاخانية، وهبذا  املعروفة 
غريب،  ترشيح  وهو  العراق،  لعرش  خان  آغا  البعض  رشح  وقد   :49 ص  االستقالل«  حتى  االحتالل 
فليس له رابطة دينية أو جنسية مع العراق والعراقيني، وليس له أتباع إال أفراد، وربام بعض األقرباء الذين 
يسكنون كربالء وبغداد. املعروف واملشهور يف كربالء أن محيد خان كان من أشد الناس حتمسًا وتشجيعًا 
لرتشيح ابن عمته آغا خان الثالث ملكًا عىل العراق، وكان محيد خان آنئذ مترصفًا لكربالء، فأمهل شأن 
األمري ومل يقم بواجب الضيافة واالستقبال، وكان يعتقد أن الربيطانيني سوف يامطلون فيصاًل، وجاءت 

هذه احلركة من قبله أن عزل من مترصفية كربالء عندما ارتقى العرش امللك فيصل. 
واىل هذا أشار إيرالند يف كتابه  »العراق دارة يف تطوره السيايس« ص 256، عند إشارته اىل استقبال امللك 
فيصل عند قدومِه اىل العراق فقال يف كربالء فان القائمقام اهلندي الذي كانت عقيدته ضعيفة يف احلكم الذايت 
للعرب، كان قد ترك البلدة قبل وصول فيصل إليها بيوم واحد من دون ان يستدل منه عىل املوقف الرسمي 
بالنسبة لألستقبال.عىل انه عاد اىل كربالء بعد التبادل مع املندوب السامي وحاول أن هييئ استقباالً، لكن ذلك 

مل يكن بدافع الرغبة الشخصية، ولذا بقي العلامء معتذرين بصورة جتلب النظر....الخ. 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

49

املضبطة  تلك  وجاءت  احلائري  اإلمام  اىل  االستفتاء  ذلك  قدمنا  أيام  وبعد 
والفتوى صفعة قوية يف وجه االستعامر وَمْن وااله، وإيذانًا باجلهاد. ثم أخذنا عىل 
عاتقنا نحن أعضاء جلنة الدعاية والنرش وسائر منتسبي احلزب اإلسالمي العريب يف 

كربالء تنظيم املظاهرات السلمية يف ساحات كربالء وميادينها. 

أبناءه  ليحفزوا  العراق  أنحاء  اىل  املتجولني  بسفرائه  احلائري  اإلمام  بعث  ثم 
اخلامس  بتاريخ  مضبطتها  الكاظمية  مت  فقدَّ املنوال؛  هبذا  مضابط  بتقديمهم 
من  عرش  التاسع  تاريخ  يف  وبغداد  )1337هـــ(،  سنة  الثاين  ربيع  من   والعرشين 
ربيع الثاين سنة )1337هـ(، املوافق الثاين والعرشين من كانون الثاين )1919م(، 
يف  َخة  املؤرَّ املوصل  أهايل  مضبطة  هي  للربيطانيني  مت  ُقدِّ التي  الثالثة  واملضبطة 

التاسع عرش من كانون الثاين سنة )1919م(.

التي وقعها خسة وستون شخصًا من وجوه وسادة  املضبطة  تلك  ثنايا   ومن 
قام  ما  مدى  َجليًا  يتضح  احلائري  اإلمام  فتوى  واستحصاهلم  ورؤسائها  كربالء 
اآلخرون  يعمل  أن  وقبل  احلزب  ومنتسبي  أعضاء  من  الوطنيون  الكربالئيون  به 
من أحرار العراق. وقد حسبوا للمستقبل حسابه وشجبوا األساليب االستعامرية 
ونوايا املستعمرين املحتلني الذين كانوا يريدون إخاد جذوة الفكر يف الديار العراقية 
بمختلف األساليب لكي يظهروا للرأي العام العاملي باستحصاهلم نتائج مرضية 

الستفتائهم بقبول أهايل العراق بمبدأ االحتالل الربيطاين، خاصة أهايل كربالء. 

ومن هذا كله نستطيع أن نخرج بنتيجة إجيابية بأن الوطنيني الكربالئيني عملوا 
نار  إليقاد  عملوا  كام  أجلها.  من  بالتضحية  وفكروا  اإلسالمية  العربية  للوحدة 
الثورة العراقية الكربى بغية احلصول عىل االستقالل التام للديار العراقية، فأناروا 
املضامر.  هذا  يف  حذوهم  حيذوا  ان  عىل  العراقيني  إخواهنم  من  لآلخرين  الطريق 
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اإلمام  الروحي  القائد  اصدار  وقبل  العراقية  املدن  سائر  قبل  مضبطتهم  فقدموا 
وجاءت   قوية،  صفعة  واالها  ومن  املحتلة  السلطة  صفعت  التي  فتواه،  احلائري 

إيذانًا باجلهاد املقدس لتحرير العراق. 

ومن ثم أخذ الوطنيون األحرار من العراقيني تقديم مضابطهم التي تعرب عن 
حقيقة رأي الثوار العراقيني يف حكم البالد. هكذا خاض الكربالئيون غامر املعركة 

لصنع املستقبل ألجيالنا العربية الصاعدة.

الواقع  وتنقذ  النفوس،  يف  الوطنية  الروح  تلهب  ونرشاهتم  رسائلهم  وكانت   
خمتلف  يف  تهم  ُأمَّ يسود  كان  الذي  الشاذ  والوضع  املتفّسخ  واالجتامعي  السيايس 

أقطارها مستلهمني من وحي ضمري األمة العربية املسلمة.

يف  وجاهدوا  املحتلة،  السلطة  مقاومة  اىل  بادروا  العقيدة  هذه  أساس  وعىل   
ثورهتم للتخلص من احلكم الدخيل؛ حتى أصبحت كربالء قاعدة النضال ومعقل 
الثوار وحصن األحرار، واملركز الروحي األعىل اإلمام احلائري ومن ورائه القادة 

الطليعيون من أعضاء احلزب اإلسالمي العريب وعدم مهادنتهم لالستعامر. 

املهرجانات  إقامة  يف  االستمرار  عىل  للكربالئيني  حافز  خري  ذلك  وكــان 
بقصد  مدينتهم  يقصدون  كانوا  الذين  العراقيني  إلخواهنم  السلمية  واملظاهرات 
الزيارة، والتزّود بلقاء رائد الثورة الرابض يف كربالء )اإلمام احلائري(؛ وإصدارهم 
أولئك  األوائل،  القومية  رّواد  من  عربية  أقالم  حتركها  كانت  التي  النرشات  تلك 
حجر  الوحدة  هذه  ويعتربون  العربية،  بالوحدة  عميقًا  إيامنًا  يؤمنون  كانوا  الذين 

الزاوية يف إحياء الكيان العريب الواحد.

 ولطاملا أطلقوا رصاخاهتم املدوية يف الدعوة املخلصة اىل حتقيق هذه الوحدة 
تكتب  النرشات  تلك  كل  وكانت  الضحايا.  وأشالء  الشهداء  مجاجم  عىل  ولو 
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حممد  والسيد  املحاسن   أيب  حسن  حممد  احلاج  أمثال  األوائل  املجاهدين  بأقالم 
رضا  حممد  الشيخ  املتجولني،  احلائري  اإلمام  وسفراء  احلسيني  الدين  هبة  عيل 
الذي كان بمثابة  الكاشاين،  القاسم  الظاملي والسيد أيب  الشبيبي والشيخ رحومي 
مهزة الوصل بني علامء بغداد وأحرارها الوطنيني واإلمام احلائري وأعضاء مكتب 
احلزب اإلسالمي العريب يف كربالء، وإليه يعود الفضل يف توحيد الصفوف ومجع 

الكلمة. 

فقال:   ،140 ص  الناصعة«  »احلقائق  كتابه  يف  فريق  الشيخ  أشار  هذا  واىل 
نزلت  التي  املحرقة  كالصاعقة  جاءت  التي  النرشات  أصدروا  الذين  هم  هؤالء 
عىل رؤوس املستعمرين الربيطانيني وعود الثقاب الذي قدح زناد الثورة الشعبية 
العربية الظافرة، ثورة العرشين، عندما بعثوا بتلك املضبطة األوىل من نوعها وفيها 
يظهرون مهادنتهم االستعامر واملطالبة بحقهم الشـرعي بتنصيب أمري عريب يرعى 
مصاحلهم؛ وذلك عندما بعث احلزب اإلسالمي العريب السيد أبا القاسم الكاشاين 
اىل الكاظمية وبغداد إلصدار املنشورات بني حني وآخر والتي كانت توزع رسًا، 
وكانت حتمل توقيع اجلمعية اإلسالمية العربية، تلك النرشات التي أقّضت مضجع 
السلطة املحتلة التي كانت تبث العيون واجلواسيس ملعرفة أعضاء اجلمعية. فعاد 
حتمله  كانت  الذي  التوقيع  إال  اجلمعية  عن  يعرفون  ال  حنني  بخفي  هؤالء  كل 
جواد  الشيخ  السكرتري  الكاشاين)1)،  القاسم  أبو  السيد  الرئيس  وهو  املنشورات، 

1.  كتب السيد عبد الرزاق يف رده عىل مؤلف كتاب »الوقائع احلقيقية« ما ييل، قال: وما الكاشاين هذا الذي 
قام بأعامل جبارة خالل الثورة وقبلها مل يكن إال غصنًا يافعًا من أعضاء اجلمعية اإلسالمية العربية التي كان 
مقرها يف كربالء، هذه اجلمعية التي أخذ أعضاؤها يعملون للثورة قبل أن تتوارد فكرة الثورة يف رؤوس 
مجعية  من  عنها  واملنشقني  العهد  مجعية  أعضاء  من  البغداديني  والسّيام  العراقيني،  الوطنيني  من  اآلخرين 
حرس االستقالل الذين تبجح هبم  املؤلف احلاج عيل البزرگان. واىل هذه الشخصية نشري ولو عىل سبيل 
اإلمجال اىل ما أورده األستاذ السيد عبد الرزاق احلسني يف كتابه »العراق يف دوري االحتالل واالنتداب«= 
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الزنجاين. وقد فعلت هذه املنشورات فعلها وأدت واجباهتا يف توجيه الرأي العام 
يف الكاظمية وبغداد اىل الثورة. ثم وجهوا شطرهم نحو الرئيس األمريكي ولسن 
ثم  االستعامر.  خمالب  من  الكبري  العريب  وطنهم  إلنقاذ  العاملي  الضمري  يستغيثون 
كاتبوا إخواهنم من عرب سوريا واحلجاز واإلرساع لسد هذه الثلمة، وجممل القول 
تكاد تكون كلمة املؤلفني الربيطانيني الذين كتبوا عن الثورة العراقية، أمثال السري 
بريس كوكس، وويلسن، والفريق هالدين، ولورنس، واملس بيل، واخريًا الكاتب 
األمريكي مستشار السفارة األمريكية يف العراق، فيليب إيرالند، وغريهم الذين 
أنصفوا يف كتاباهتم واعرتفوا بأن السبب الرئيسـي لقيام العراقيني بثورة العرشين، 
مهزلة االستفتاء الذين أجروه يف العراق واألساليب التي اتبعها احلكام السياسيون 
الربيطانيون، الذي كان جلهم دون األربعني من العمر، أساءوا التصـرف يف أخذ 
بعض تلك التواقيع حتت اإلكراه والوعيد، وال سّيام مضبطة املوالني للربيطانيني يف 

كربالء.

سياسة  ذيل  يف  فقال  الكربى«  العراقية  العربية  »الثورة  كتابه  هامش  يف  وكذلك    ،95 ص  هامش  يف   =
اإلرهاق: الذي عمد الربيطانيون اىل منع إقامة احلفالت وإلقاء القبض عىل أحرار البغداديني يف رمضان 
سنة )1338هـ( أمثال الزعيم الوطني حممد جعفر أبو التمن و يوسف السويدي والشيخ أمحد الداود وعيل 

البزرگان. وهنا يضع املؤلف إشارة التعليق ثم كتب يف اهلامش بام يأيت : 
عثرنا عىل ورقة بخط أحد هؤالء املندوبني معنونة اىل املس بيل يذكر فيها كاتبها استعداده خلدمة السلطة 
املحتلة وأنه مل يشرتك فيام اشرتك فيه من احلركات الوطنية إال ليوايف احلكومة الربيطانية هبا. وما دامت املادة 
1968م(   /3  /30( وبتاريخ  يسجله.  أن  فللتاريخ  اسمه،  ذكر  عن  الترصيح  تعترب  ب(  ع.  )ق.  من   252
اجتمعت باألستاذ احلسني فوجهت له السؤال عن اسم هذا املندوب، فأجاب: لدي وثيقة بخط السيد عيل 

البازرگان وتوقيعه عليها هبذا املآل. 
هذا وملا كان املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب قد وجه للبازرگان النقد الالذع عىل كتابه »الوقائع احلقيقية 
يف الثورة العراقية« يف رسالة جملة الرشق، التي كانت تصدر يف كربالء يف العددين 9، العاش لشهر صفر سنة 
)1374هـ( حتت عنوان: جمرى الثورة العراقية بني جمرى الرحى النزاع بني فريق مزهر الفرعون واحلاج عيل 

البازرگان. األمر الذي نكتفي باإلشارة إليه. 
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ويف هذا الشأن تقول مس بيل يف مذكراهتا التي رفعتها اىل احلكومة الربيطانية: 
جاءت بتاريخ االستفتاء يف سبع مناطق يف صالح بريطانيا، ومل تؤخذ مضبطة من 
من  املضابط  وجاءت  »للربيطانيني«،  هلم  منطقة  كان  الذي  »األنبار«  الدليم  لواء 
أن  إذ  فالكاظمية،  بغداد  ثم  كربالء  طليعتها  ويف  صاحلهم،  غري  يف  مناطق  ثالث 
تشكيل  لغري  يصّوتوا  أن  املسلمني  عىل  موا  حرَّ والكاظمية  كربالء  يف  املجتهدين 

حكومة اسالمية؛ فبلغ االختالف حدًا أوقف سري االستفتاء. 

لكنها تشري بعد ذلك اىل إمكان استحصال بعض العرائض من العنارص املوالية 
للربيطانيني، ويفضل موّقعوها اإلدارة الربيطانية.

كربالء  يف  أصدر  احلائري  اإلمام  األكرب  العالمة  أن  الشأن  هذا  يف  واملعروف 
فتوى تنص عىل أن ليس ألحد أن ينتخب وخيتار غري املسلم لإلمارة والسلطة عىل 
املسلمني، ولذلك أخذ الكربالئيون ينظمون مضابط تعرب عن حقيقة رأي الناس يف 
حكم البالد وتتفق مع مصلحتها ولذا وجدت السلطات فيها أهنا مل تكن قادرة عىل 
تنفيذ ما تريد)1). وتأييدًا لقولنا ندرج أدناه عدة مجل نقتطفها من كتاب » كربالء يف 

املراجع الغربية «)2)، قال املؤلف: 

احلركة  تعاظم  يف  قويًا  سببًا  املنوال  هبذا  ومقاومتها  االستفتاء  حركة  كانت 
الوطنية وتوجيهها ضد السلطات الربيطانية املحتلة وال سّيام يف كربالء التي اضطر 
فيها الربيطانيون اىل إبعاد عدد من رجاهلا البارزين. فقد تطورت األحوال يف هذه 
العراقية  الثورة  إبان  وقيادته  الوطني  الكفاح  فيها  استقطب  حتى  املقدسة  املدينة 
وبرهنت  ته  موجوديَّ للعراق  أثبتت  قد  الشهداء،  سيد  مدينة  لقيامها  مهدت  التي 

1.  اخلياط، األستاذ جعفر، كربالء يف املراجع الغربية، موسوعة العتبات املقدسة، قسم كربالء، ص336. 

2.   املصدر نفسه ص 337 350.
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ُتدار سائر  ُتدار كام  أن  يمكن  البالد ال  بأن هذه  الربيطاين وحكومته  العام  للرأي 
املستعمرات، ولذلك قررت احلكومة الربيطانية أن تعمل عىل تشكيل حكم وطني 

يف العراق.

املستندات  خالل  من  العرشين  ثورة  اىل  املؤدية  العوامل  املؤلف  ذكر  وعند   
ومن  الربيطاين،  االحتالل  إبان  السياسيني  احلكام  من  مة  املقدَّ الرسمية  والتقارير 
برقيات  من  الرسمية  املستمسكات  وسائر  الربيطاين  الدفاع  وزارة  سجالت 
ومراسالت ونحو ذلك، مما يعترب هذا الكتاب سجاًل رسميًا معرتفًا به، ثم يرشح 
العراق وتوضيح أساليب احلكام  بعد مقدمات طويلة كيفية جريان االستفتاء يف 
إبقاء  عىل  باملوافقة  السلطة  وآزرت  سامهت  التي  املدن  تشخيص  يف  السياسيني 
العراق حتت احلكم الربيطاين. ويف ذلك يشري آيرالند يف كتابه )العراق دراسة يف 
التي كانت  العوامل  ما نصه: ))ليس هناك عامل وحيد من  اىل  السيايس(  تطوره 
مفعمة بام يثري أماين العرب الوطنية والقومية مثل عامل التصـرحيات؛ وبقيت هذه 
ما كان  القومي صابرًا عىل  الشعور  النفوس واألفكار وظل  القناعة مسيطرة عىل 
يظهر من بريطانيا العظمى، مما يدل عىل عكس هذا، وصامدًا عىل األحداث حتى 
اهلدنة حتاول قمع  الربيطانية عقيب عقد  اإلدارة  أن أخذت  بعد  البالد  عيل صرب 
استفتاء  اىل  الرس ويلسن  العام  امللكي  احلاكم  التجأ وكيل  الوطني عندما  الشعور 

األمة بنوع احلكم الذي ترتضيه. 

عن  التعبري  من  ومنعها  املحلية  الصحافة  إرهاق  يف  احلكومة  متادت  أن  وبعد 
شعور البالد؛ ثم بعد ان حتقق هلا ان اإلدارة الربيطانية كانت تبذل اجلهود املثمرة يف 

ترسيخ اقدامها يف البالد؛ وان الربيطانيني حُمِْجُموَن عن الربِّ بوعودهم (()1). 

1.  آيرالند، مصدر سابق ص 185. 
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ثم حيدد موقف أهايل كربالء وعلامء كربالء يف مناسبات متعددة حيال السلطة 
الصمود  وثابرت عىل  ألوامرها  االنصياع  التي رفضت  املدن  مقدمة  ويعتربها يف 
االستفتاء  إدارة  )إن  بعضها:  الوطنية،وهذا  سمعتها  تلوث  مضابط  تقديم  وعدم 
احلكام  رئيس  بصفته  العام  احلاكم  فكان  خطرية  مشاكل  سبيلها  يف  تقف  العام 
اقرتحت  ان  منذ  العلم  متام  هبا  يعلم  االستفتاء  أمر  تنفيذ  عن  مسؤوالً  السياسيني 
عىل  واملحافظة  املطلوبة  املعلومات  استخراج  فان  إجــراءه،  الربيطانية  احلكومة 
النظام العام واحليلولة دون إثارة النعرات الدينية والعنرصية يف وقت واحد ليس 
من القضايا اهلينة يف بلد كالعراق يسوده االختالف. هذا البلد الذي يعارض فيه 

رؤساء الدين يف كربالء والنجف أية حكومة علامنية من حيث املبدأ()1). 

ثم يستطرد فيقول: )مل تكن مجيع التدابري املتخذة لضامن احلصول عىل املضابط 
املرضية بتدابري غري مباشة، فإن رأي أهايل كربالء، وهي ثاين مدن العراق املقدسة 
للحكم  ملعارضته  بالنظر  رسمية  بصورة  نفسه  عن  لإلعراب  جماالً  جيد  مل  املهمة 
الربيطاين إذ أصدر املجتهدون فتوى بأن كل شخص يرغب يف حكومة غري مسلمة 
إعطاء  يف  كربالء  مدينة  سكان  تردد  الفتوى  هذه  وبتأثري  الدين،  عن  خارجًا  ُيَعد 
أي جواب مريض للحكومة الربيطانية. وعندما نظموا املضبطة املطلوبة كانت فيها 

آراؤهم عىل غري ما ارتآه النجفيون. 

النجف قد اختذت بصورة قطعية  ومن حسن احلظ أن خطوات االستفتاء يف 
التأثري  يأيت  أن  الضـروري  من  وكان  عنها،  نكوصهم  يعتذر  لذا  بريطانيا  لصالح 
املزدوج عىل كربالء والنجف ألن الشعور العدائي لربيطانيا يف كربالء كان شعورًا 
قويًا جدًا؛ هذا ما أراد الربيطانيون أن حيدثوه يف كربالء كام أحدثوه يف النجف(. 

1.  املصدر نفسه ص 120. 
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ثم يستطرد يف أقواله اىل أن يقول: )وكذلك طلب شيوخ القبائل املحيطة بكربالء 
تأجيل  املستحسن  من  فيها  القوية  املجتهدين  خصومه  وجود  جعل  التي  املدينة 
االستفتاء املطلوب من سكاهنا بحسب تعليامت وكيل املندوب السامي()1). وهلذا 
يشري آيرالند اىل اجتامع احللة الذي طلب فيه املنتخبون عن كربالء وعشائرها تأجيل 
االستفتاء لوقت آخر، وقال: عىل أن سري االستفتاء يف املناطق األخرى وخاصة يف 
املدن املقدسة مثل كربالء والكاظمية وبغداد مل يكن سهاًل، كام إن نتائجه مل تكن 

مرضية كام جيب... الخ)2). 

تعرب  الكتاب  هذا  يف  خمتلفة  بمناسبات  املثبتة  وغريها  املقتضبة  اجلمل  فهذه 
الذين  وأهاليها  الكربى،  العرشين  ثورة  قيادة  يف  الطليعي  كربالء  دور  مدى  عن 

 .استلهموا مبادئهم من سيدهم أيب الشهداء، األحرار احلسني بن عيل

وهنا حيق لنا أن نتمثل بقول الشاعر: 

بفضلها الـــعـــُدو  ــد  ــِه ش ــٍب  ــاق ــن ــداُء وم ــِه األعـ  والــفــضــُل مــا شــهــدْت ب

           
* * *

1.  ايرالند، مصدر سابق، ص 124. 

2. ايرالند، مصدر سابق، ص 125. 
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 كربالء تغرس بذور الوحدة العربية 

يف نفوس اجلماهري الثائرة 

بعد أن أصدر اإلمام احلائري، القائد الروحي للثوار من فتيان كربالء أعضاء 
أخذوا  باجلهاد،  هلم  إيذانًا  كانت  التي  فتواه  العريب،  اإلسالمي  احلزب  ومنتسبي 
وأخذ  وميادينها.  كربالء  ساحات  يف  السلمية  واملهرجانات  املظاهرات  ينّظمون 
اخلطباء عىل أعواد املنابر يستنهضون مشاعر العرب وحيفزوهنم عىل احلامس لتوحيد 
الصفوف ومجع الكلمة يف سائر األقطار العربية لتحطيم جربوت استعامر الدولة 
الربيطانية التي نكثت عهودها التي سبقت هلا وأن قطعتها عىل نفسها للعرب بعد 
فريق  األستاذ  أشار  هذا  واىل  والوصاية.  احلامية  تفرض  جاءت  ثم  اهلدنة،  عقد 
العراق   – عنوان  حتت   ،55 ص   " الناصعة  احلقائق   " كتابه  يف  فرعون  آل  مزهر 
والوقوف  العراق  خلدمة  بجهودهم  العراقيون  يقف  ومل  فقال:   – لسوريا  ينتصـر 
أمام الربيطانيني وسياستهم فحسب، بل راحوا يعملون خلدمة البالد العربية أمجع، 
والعرب كافة لتخليصهم من االستعامر سواء كان بريطانيًا أم فرنسيًا أم غري ذلك.

يف  العراق  عشائر  وزعامء  والكاظمية  والنجف  كربالء  يف  الدين  علامء  وكان   
من  أكثر  ولدينا  العامة.  القومية  الروح  هذه  حيملون  الذين  هم  األوسط  الفرات 
وثيقة واحدة تثبت أن هؤالء نادوا باجلامعة العربية وباإلمرباطورية العربية قبل أن 

ينادي بذلك الساسة. 
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وتغرس  العربية  بالوحدة  تنادي  أخذت  كربالء  أن  القول  هذا  شواهد  ومن 
بذورها األوىل يف نفوس اجلامهري الثائرة تلك القصيدة العصامء التي ألقاها معتمد 
اإلمام احلائري األديب الشاعر احلاج حممد حسن أبو املحاسن ورئيس جلنة الدعاية 
والنرش يف احلزب اإلسالمي العريب يف ليلة النصف من شعبان سنة )1337هـ( عندما 
بمناسبة  العباسية  الروضة  صحن  يف  مجاهرييًا  احتفاالً  الكربالئيون  األحرار  عقد 
مولد اإلمام املهدي )احلجة(f. وحرض هذا االجتامع الكبري رائد الثوار وقائدهم 
الروحي اإلمام احلائري، وكان يسري خلفه منظمو احلفل من أعضاء احلزب؛ كام 
حرضه سامحة الشيخ مهدي اخلالصـي رمحه اهلل؛ ومن النجف حرضه األستاذان 
الشيخ حممد رضا الشبيبي وأخوه حممد باقر والسيد سعد جربو، والشاعر الكبري 
السيد أمحد الصايف؛ ومن رؤساء القبائل العربية حرضه السيد هادي زوين والسيد 
العوادي.  گاطع  والسيد  العواد  ومرزوك  اليارسي  نور  والسيد  اليارسي  علوان 
وكان عريف مقرر جلنة الدعاية والنرش للحزب اإلسالمي العريب، وهو السيد عبد 
الوهاب الوهاب آل طعمة، قد أعد بمؤازرة ومساعدة السادن السيد مرتضـى آل 
ضياء الدين كل ما يلزم هلذا احلفل. وقدمت فيه احللويات واملرطبات عىل حساب 

السيد اخلازن)1).

وكان احلزب اإلسالمي العريب قد شكل قبل إقامة احلفل كتائب الفدائيني من 
أبناء عشرييت الوزون وآل عواد برئاسة آمر االنضباط  الشيخ عبد اجلليل العواد، 
الربيطانية  اجليوش  مدامهة  من  خوفًا  االجتامع  هذا  حراسة  عاتقه  عىل  أخذ  الذي 

للحفل. 

1.  احلائري، ابو املحاسن، حممد حسن، مذكرات خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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وبعد أن ُأْلِقَيت اخلطب والقصائد الوطنية من قبل احلارضين معلنني سخطهم 
شيخ  املنرب  ارتقى  املقدس،  اجلهاد  عىل  األهــايل  حمرضني  الربيطاين  احلكم  عىل 
املجاهدين، أبو املحاسن، منشدًا  فريدته الشعرية الرائعة التي ترمي اىل غرس بذور 
القومية العربية يف نفوس العرب يف مجيع أقطارهم ويطلب منهم توحيد صفوفهم 

والقيام يدًا واحدة يف وجه االستعامر، وهذا بعض مقاطعها:  

اهَلنــا لــك  العزيُز  الـوطـُن  أُيــا  ومــراِديا  بـغـيٍة  أشــرَف  نـلـَت  قـد 

األمـجــاِد سـيعـيُد تـاريـُخ العلـٰـى لــك نفَســه رجـالِــَك  جمـُد  ويعــوُد 

ُتــــراَثهم يطلـُبــوَن  يـــعرَب  بــاألجـــداِدأبنــاُء  أحــــُق  الــبـنـيـَن  إن 

بتالـــــٍد الَفخــاِر  مـــن  يقــنـعوَن  لـتاِلِدالَ  طـاِرقــًا  ُيضـيفـوا  لــم  مــا 

َلفضيــلـــٍة مــا  بالـضـاِد  ناطقــًا  الـضـاِد يـا  أهــِل  لغيـر  يتـُم  معــنــًى 

معرٍش ســـاللِة  مـــن  فـإنَك  النادي فافخـِر  َيُضوُع  ذكرهُم  طيِب  مــن 

آثاِرهــم مــن  النوِر  عرُص  ليـَس  الــوقــاِدأو  نــورِه  لــوامَع  قـبَســْت 

ُأِسســت احلَضــارُة  مبادئِنا  مـبـــادي وعلــى  غيـَرهـنَّ  ليـسـْت  أيــام 

اِنْتمَوْا إذ  احلنيِف  الديِن  عنرص  األوالِد من  أشـــرف  كـانـوا  لـلــدين 

سيـوُفهـا  الفخاِر  الــى  َتِـنُّ  اإلغــاِدعــرٌب  عــن  إعــراضـًا  وَتـُصـُد 

ومـعــاديقـَـْومي الذين عرفتـُهم وبمجـِدهــم  مـُصـادٍق  اْعتـراُف  تمَّ 

ِبـْم  َنبــٰا  َثـم  الــدهــِر  عــواديأبـَلـوْا شبـاُب  للزمـٰاِن  عليهم  وعـَـَدت 
الــرشاِد شعاُرُهـــم)1( ياداعي  ورشــاِد لبيَك  هدًى  داِعـي  ِمن  ُقّدسَت 

1.  يشري اىل االمام احلائري وفتواه. الكربالئي، ابو املحاسن، حممد حسن، الديوان، ص 52- 54.
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وحــَده  هــو  بَموطِني  العراُق  بِــــالدي لـيَس  كلـُهـــنَّ  قــوِمـي  فبـالُد 

القوٰى  ضعِف  علـٰى  أنـّي  وِجهادي ويســُرين  بَموقفي  الـقــوىَّ  كنـُت 

ً ووداِد أفبـعَد مـا ائـتلـَفْت ضاُئرنـَا هــوى  بمـحـبــٍة  وتــــَمــازَجـــت 

وبعد انفضاض االجتامع ُأْطلقت أول إطالقة يف كربالء قاعدة النضال الوطني 
كتائب  ورئيس  الوطنيني  املجاهدين  شيخ  قبل  من  بالثورة  وإعالنًا  باجلهاد  إيذانًا 
واألغاريد  الوطنية  اهلوسات  وأعقبتها  العواد)1)،  اجلليل  عبد  الشيخ  الفدائيني 

الشعبية، اشرتك فيها رؤساء العشائر العربية يف كربالء وخارجها.

 وقد ضبطت هذه اهلوسات من قبل شاهد عيان. وجاء بعد املقدمة: 

 صك عرش اهلل صفقنا له، قوموا يا الربع بالفرض اخلامس)2) )اجلهاد(. 

* * *

1.  احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوط، آل عواد، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر 
رقم الورقة. 

2.  احلائري، السيد ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة. 
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سياسة اإلرهاب

الكربالئيني  األحرار  الثالثة، وقيام  االستفتاء  أسئلة  الربيطانيني  إلقاء  إثر  عىل 
الفتوى  اإلمام  وإصدار  املحتلة،  السلطات  لرغبة  املناوئة  املضبطة  تلك  بتقديم 
بتحريم انتخاب غري املسلم لإلمارة؛ أضمرت السلطات الربيطانية املحتلة السوء، 
كربالء  بفتيان  والتدمري  والفتك  والتشديد  القسوة  سياسة  استعامل  عىل  ودأبت 

األحرار دون شفقة وال رمحة. 

وملا اتسع اخلرق عىل الراتق وأصبحت معارضة الكربالئيني للربيطانيني علنية، 
أمرت احلكومة بالقبض عىل ستة أشخاص يعتربون من الرعيل األول يف رفع راية 
)1337هـ(،  سنة  القعدة  ذي  شهر  من  اخلامس  اليوم  يف  عليهم  فقبضت  اجلهاد. 
متذرعة  اهلند،  اىل  وساقتهم  )1919م(،  سنة  متوز  شهر  من  األول  لليوم  املوافق 

باكتشافها مؤامرة لقتل الضباط الربيطانيني واملوظفني يف كربالء. 

وهبذا الصدد ذكر األستاذ جعفر اخلياط يف كتابه )كربالء يف املراجع الغربية(، 
–كربالء متهد  امللحق بموسوعة العتبات، قسم كربالء، ص 338، وحتت عنوان 

للثورة العراقية -، فقال: 

احلركة  تعاظم  يف  قويًا  سببًا  املنوال  هبذا  ومقاومتها  االستفتاء  حركة  »وكانت 
الوطنية وتوجيهها ضد السلطات الربيطانية املحتلة والسيام يف كربالء التي اضطر 
فيها الربيطانيون اىل إبعاد عدد من رجاهلا البارزين. فقد تطورت األحوال يف هذه 
املدينة املقدسة حتى استقطب فيها الكفاح الوطني وقيادته، وعىل األخص بعد أن 
تويف العالمة السيد حممد كاظم الطباطبائي، وأصبح حجة اإلسالم املرزا حممد تقي 
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احلائري، املقيم يف كربالء، هو املرجع األعىل للشيعة. وبقي احلال عىل هذا املنوال 
)1920م)1)(،  سنة  حزيران  من  الثالثني  يف  العراقية  الثورة  نريان  اندلعت  أن  اىل 
واضطلع هبا رجال كالقبائل العراقية التي كانت تتلقى الرأي واملشورة من كربالء 

يف الدرجة األوىل«.

وتقول املس بيل يف هذا الشأن)2)، وهي تريد أن تشّوه احلقائق فتنترص لوجهة 
وقعت  التي  الديار  هذه  يف  ومصاحلها  الربيطانية  أمتها  كرامة  عن  وتدافع  نظرها 
واالضطرابات  القالقل  »إن  فقالت:  الغاشم،  االستعامر  خملب  يف  سانحة  فريسة 
العلنية قبل أن حتدث يف بغداد كان العنرص الديني الشيعي يف املدن املقدسة ينهمك 
يف حبك الدسائس ضد السلطات احلاكمة، وإن وفاة السيد حممد كاظم اليزدي قد 
أدت اىل انتقال السلطة الدينية يف العامل الشيعي اىل أيدي املرزا حممد تقي، املتقدم 
يف الّسن الذي كان يقوده يف مجيع شؤونه ابنه حممد رضا، وكان هذا رجاًل سياسيًا 
عنيدة  معارضة  الربيطانية  اإليرانية  لالتفاقية  ومعارضًا  حال  عىل  يستقر  ال  فعاالً 
ُمّرة، ولذلك كّرس جهوده ومساعيه ملناوءة احلكومة الربيطانية يف العراق، ومع أنه 
مل تكن له منزلة دينية، وحتى مل يكن يعرتف به كعامل، فإنه كان يتمتع باالحرتام الذي 
كانت تعامل به أرسة املجتهد األكرب يف البالد؛ وقد جعله تأثريه عىل أبيه مرجعًا أعىل 
يف الرأي. ويف خريف )1919م( أدى اكتشاف مؤامرة لقتل الضباط الربيطانيني 
واملوظفني يف كربالء اىل توقيف بعض األشخاص، لكن أولئك املشبوهني أطلق 

رساحهم بكفالة املرزا حممد تقي نفسه فعادوا اىل سريهتم األوىل يف احلال«.     

1.  خييَُّل إلينا أن األستاذ اخلياط يقصد بذلك تاريخ صدور فتوى اإلمام باجلهاد.

2.  فصول من تاريخ العراق القريب، ص 156. 
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وتفصيل احلادث جاء يف كّراس – كربالء يف التاريخ)1) – 

انصـرمت أيام االستفتاء العام التي كانت االجتامعات فيها متوالية واملفاوضات 
ذلك  وأعقبت  االنتخابات،  مضابط  تنظيم  يف  للمداولة  وساق  قدم  عىل  قائمة 
التي سبقت  انطلقت فيها األلسن وجاهر كل بام يضمر به، بخالف األْشُهر  فرتة 
االستفتاء العام فكانت األفواه فيها ُمْوَصَدة واأللسن موخزة فال ينبس إمرؤ ببنت 
شفة وال جيرأ أحد أن ُيرِسَّ صاحبه بقول أو كلمة حتوم حول احلركة الوطنية لكثرة 
اجلواسيس املنبثني؛ أو باألحرى كان يرتاءى لنا ذلك لشدة سطوة املحتلني ورصامة 

حكمهم.

الدعاية  وبث  االجتامعات  يف  نشاطهم  عىل  ذلك  بعد  الوطنيون  استمر  وقد 
ونرش اآلراء يف املطالبة الصـرحية السلمية. فأزعج ذلك احلكومة املحتلة وخشيت 
سوء العاقبة وحدوث ماال تستطيع ردعه، فأضمرت عىل إبعاد بضعة من الوطنيني 
املنضمني اىل اجلمعية اإلسالمية العربية يف كربالء لَِتْكتم بذلك أفواه الباقني وتسحق 

هذه احلركة، كام ُيعربِّ الرس ولسن عن ذلك يف ضمن كتاب كتبه اىل وزير اهلند:   

عددًا  كربالء   من  ُأْبِعد   أن  )1919م(  سنة  يف  اضطررت  إنني  »وتذكرون   
األول من متوز  اليوم  فيها«.  وما كان صباح  الثورة   الرجال  ألمنع  نشوب  من 
)1919م(  إال وُألقي القبض عىل كل من السيد حممد عيل الطباطبائي والسيد حممد 
مهدي املْوَلوي وعبد الكريم العواد وعمر احلاج علوان وطليفح احلسون احلسن 
الفرات  وحممد عيل أيب احلب. وملا جيئ هبم اىل مقر احلكومة وجدوا قائد قوات 
السيايس  كربالء  حاكم  بوفيل  وامليجر  السيايس،  احللة  لواء  حاكم  بويل  وامليجر 

1.آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ،ص82.
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للمصلحة  نظرًا  كربالء  عن  بتبعيدهم  القايض  احلكومة  قرار  فبلغوهم  جمتمعني، 
العامة واستنادًا اىل اهتام السلطة إياهم بإحداث القالقل وتشويش األذهان وغري 
كل  عىل  للقبض  هلم  ذريعة  لتكون  يومذاك  تنتحل  كانت  التي  األقوال  من  ذلك 
وطني يتوسمون فيه عالئم النهوض ملناوئتهم، وإن مل يكونوا يف حاجة اىل االستناد 

عىل مادة قانونية لتنفيذ مآرهبم إذ ال حماكم تسأل وال قانون يراعى. 

وكانت السلطة عند إقدامها عىل إبعاد أولئك الكربالئيني قد حسبت للطوارئ 
اىل  قسمته  جيشًا  كربالء  نحو  فساقت  بالعمل،  الشـروع  قبل  واستعدت  حساهبا 
أقسام متعددة متعاقبة فجعلت مركزه يف احللة وساقت أفواجه بالتتابع، فوصلت 
املقدمة كربالء وهي مؤلفة من السيارات املدرعة والفرسان فخيمت خارجها خلف 
طويريج،   - كربالء  طريق  منتصف  يف  الثاين  الفوج  وأعقبها  احلسيني،  املستشفى 
وسار الفوج الثالث حتى منتصف طريق طويريج – حلة، والرابع يف مدخل مدينة 

احللة يف معسكر مشهد الشمس.

 وكان قواد تلك األفواج يف انتظار أدنى إشارة هلم من قائدهم األعىل ليأمروا 
أرتاهلم بالسري نحو كربالء لتنفيذ خطة رسمت هلم للقضاء عليها. غري أن كربالء 
مل حترك يف تلك القضية يدًا وبقيت وامجة وادعة حيث أخذت عىل حني غرة إذ مل 
يشعر الكربالئيون إال وقد هامجهم اجليش وحال بينهم وبني أصحاهبم، فال تنفعهم 

شفاعة شافع وال يمنعهم من أمرهم مدافع. 

إرهاهبم  بقصد  األفــواج  تلك  هبم  استطرقت  املبعدين  السيارات  أقلت  وملا 
وسارت هبم نحو احللة ومنها اىل بغداد. فساء املرحوم املرزا حممد تقي احلائري هذا 
التبعيد واعتربه حتديًا من احلكومة عليه وانتهاكًا حلرمته، فحرر كتابًا أرسله اىل الرس 
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ولسن بتاريخ الثامن من ذي القعدة )1337هـ( ملؤه التأنيب والتبكيت لعمله هذا 
املبعدين من كل هتمة خال مطالبتهم  فيه ساحة  العاملية ويربئ  للشـرائع  املخالف 
فتامدى  أن خييل سبيلهم.  إليه  املشـروعة، وطلب  املغتصبة  البالد  السلمية بحقوق 
الرس ولسن يف مماطالته ومل يصدع بام أمر به، فتوسط قنصل إيران يف بغداد إلطالق 
رساح أحد رعايا حكومته السيد حممد عيل الطباطبائي. فقبلت وساطته وسمح له 
بالبقاء يف دار القنصلية اإليرانية، ثم أرسل بعد بضعة أيام اىل سامراء وسفر اخلمسة 
الباقون اىل اهلند؛ فحل السيد حممد مهدي املولوي ضيفًا لدى أحد راجات اهلند 
آباد، وأودع أصحابه الكربالئيون يف منفى معد  ابا جعفر يف فيض  املسمى السيد 

ألمثاهلم يف ثانة من أعامل اهلند. 

فتضاعف غضب اإلمام احلائري وأرص عىل مناوءة السلطة املحتلة بام أويت له 
من قوة وثبات، وقرر مغادرة العراق اىل إيران ليفتي بوجوب اجلهاد ضد السلطة 
اإلسالمية  احلمية  فيه  ليثري  العراق  اىل  البالد  أقايص  من  فتواه  فريسل  الربيطانية، 
وجيعل العراقيني مناوئني هلا، ويضـرم اهلياج يف نفوس الشعب اإليراين فيكّون منه 
النتيجة املرضية. وقد دّوٰى  قوة مساعدة للعراقيني وبتكاتف الشعبني حيصل عىل 
فأساء  الصاعقة،  العراق دوي  أنحاء  احلائري من كربالء يف  اإلمام  صدى هجرة 
ترتى  الكتب  جعل  الذي  األمر  الطبقات؛  سائر  وأغضب  الزعامء  وأزعج  العلامء 
العدول عن عزمه عىل  برجاء  النجفيني  من  العراق، خاصة  أنحاء  عليه من مجيع 
ينثني عن عزمه عىل  اهلجرة. غري أن نظرياهتم كانت خمتلفة، فمنهم من يرجو أن 
اهلجرة ويثابر عىل اجلهاد الرشيف كبعض العلامء والزعامء، ومنهم من يطلب تغيري 
مسكنه من كربالء اىل النجف األشف كالشيخ حممد حسن، صاحب »اجلواهر«. 

احلائري  اإلمام  كتاب  األيام جوابًا عىل  تلك  الرس ولسن يف  كتاب  حتى جاء 
املرسل إليه يف اليوم الثامن من ذي القعدة سنة )1337هـ(، وهذه صورة تعريبه:
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    إدارة احلاكم امللكي العام يف العراق 
    بغداد 

  )6/ 8/ 1919م(  

حرضة آية اهلل العظمى حجة اإلسالم املرزا حممد تقي دامت بركاته

 يل الشـرف أن أعرض لكم أنه وصلنا كتابكم املؤرخ الثامن من ذي القعدة سنة 
بريطانيا  عليها حكومة  أقدمت  التي  األعامل  أن  بكل أسف  تذكرون  )1337هـ( 
اوجبت  واألنظمة  القوانني  أحكام  وحلفظ  وظائفها  واجبات  إلجراء  العظمى 
يف  أن  أعتقد  وكنت  كربالء.  يف  بركاهتم  دامت  األعالم  العلامء  وتشويش  استياء 
جتارب األربع سنوات املاضية قد ثبت لدى حرضتكم واملتعلقني بكم بأن احلكومة 
الربيطانية اعتنت بصيانة وسالمة العتبات املقدسة أكثر من أية دولة أخرى. كانت 
األهايل واحلكومة، كام  بني  والثورات  بؤرة لالغتشاشات  مدة طويلة  منذ  كربالء 
من  كثرية  تلفيات  و  وخسائر  أرضارًا  حتدث  كانت  الثورات  هذه  بأن  خيفاكم  ال 
قبل اجلنود العثامنية عىل األهايل واملدينة، السّيام أن شف العلم والعلامء كان غري 
مصون يف تلك العصور، مما أدى اىل تيقظ احلكومة الربيطانية واهتاممها بمثل هذه 
مدة  يف  كافية  اطالعات  لنا  حصلت  لقد  الربيطانية.  للعادات  املخالفة  األصول 
االثني عرش شهرًا املاضية تثبت أن بعض األشخاص يف كربالء يقومون بتشويش 
الناس  أفكار  تشويش  ذلك  من  وغايتهم  مرضية،  غري  أخبارًا  وينرشون  االذهان 
ضد احلكومة؛ وكنت منتظرًا من مدة طويلة انتهاء هذه اإلشاعات غري املرضية بعد 
زادت  قد  اجلاهلني  انعكس وأن بعض  قد  األمر  أن  الصلح، لكن أالحظ  إعالن 
جسارهتم وكثر سعيهم يف تشويش الناس،  فلذا الحظت أن من الواجب القبض 
كربالء  أهايل  من  أربعة  عليهم  قبض  الذين  األشخاص  وأن  األفراد،  بعض  عىل 
الذين مل تكن هلم أية عالقة معكم والمع األعالم والروضات املطهرة واالثنان مها 
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من السادة، وان مل يكونا من ذوي األمهية إال أهنام ينرشان االشاعات الكاذبة ضد 
الربيطانيني وهي باعث لتشويش أفكار األهايل. ونظرًا إلقداماتكم فقد عزمنا عىل 
تسـريح السيد حممد عيل الطباطبائي وارساله اىل سامراء عىل أن يسكن هناك وال 
خيرج منها بدون إجازة منا؛ فنرجوكم إشعاره هبذا األمر حتريريًا عند وصول كتابنا 
الناس، وإذا  أمور  يتدخل يف  يبقى هناك ساكنًا وأن ال  بأن  إخباره  إليكم مع  هذا 

ختلف عن التقيد هبذا األمرفانا بكامل حريتنا ننفيه عن هذه اململكة.

 واما السيد مهدي املولوي فإن له اليد الطوىل يف تشويش أفكار العموم، وبام أنه 
هندي األصل فقد استحسنا إرساله اىل وطنه األصيل، حيث يعيش بكامل احلرية 
ألنه أليمكن إبقاؤه يف كربالء حيث وجوده موجب لعدم اسرتاحة الناس فيها. لنا 
وثيق الرجاء أن بعض األشخاص يف كربالء قد انتبهوا واحرتزوا من بعض األعامل 
التي توجه عليهم املسؤولية، وأن حكومتنا الربيطانية ترغب يف إعطاء مجيع الناس 
التامة لكنها ال تود ان يستعمل بعض االشخاص هذه احلرية والرفاهية  الرفاهية 

ألغراض تولد اإلغتشاشات والتشويشات بني الناس. 

وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب حممد حسني خان املعروف باخلدمة 
لدينا، ويف احلقيقة إنه الرجل الوحيد الذي يعتمد عليه وقد زودته ببعض املعلومات 

الشفوية ليعرضها عىل حرضتكم والسالم)1).   

التوقيع
ا. ت. ولسن

قائمقام احلاكم امللكي العام يف العراق
   )1919/8/6م(

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ، ص 105. 
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احلاكم العام ) السر ولسن ( يف كربالء

مىض شطر من السنة األوىل لالحتالل الربيطاين للعراق ومل تستقر كربالء عىل 
حال من األحوال، فكانت تغيل كاملرجل من شدة االضطراب الذي استوىل عليها 
واألفكار القلقة التي استحوذت عىل الطبقة الواعية حتى حل اإلمام احلائري فيها.

الثاقب،  والفكر  احلصيف  بالرأي  املَتحّلنَي  الكربالئيني  انظار  إليه  فاجتهت   
وأدت اىل االلتفاف حوله والتفكري بالقضية الوطنية وما جيب العمل به لتقوية هذه 
الروح سياّم بعد وفاة املجتهد الكبري اإلمام حممد كاظم الطباطبائي، الذي تويف يف 
مساء الثامن والعرشين من رجب سنة )1337 هـ(، وأصبح اإلمام التقي احلائري 

علاًم ومقلدًا فيها. 

كام اجتهت أنظار الربيطانيني إليه وعلقوا آماهلم عليه وبذلوا غاية اجلهد جللبه 
اىل حوزهتم، فبذلوا كل ما يف وسعهم للتقرب إليه وكسب وده فابتدروا بعد وفاة 
العالمة الكبري الطباطبائي بإرسال كتاب إليه ظاهره تغرية، ولكنه يف احلقيقة تزلف 

إليه.

إذ بعث إليه وكيل احلاكم امللكي العام يف العراق، السري ولسن، بتاريخ )5/ 
5/ 1919م( مع النواب حممد حسني خان، امللحق السيايس )البوليتكل اتاشية( 
لدولة احلاكم الربيطاين العام يف بغداد، ثم بعث إليه كتابًا آخر بتاريخ السابع عرش 
باقر  حممد  السيد  العالمة  اإلمام  صهر  وفاة  بمناسبة  )1919م(  سنة  نوفمرب  من 

الطباطبائي احلائري. 
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زادته  بل  الروحي  وقائدهم  الثوار  رائد  عضد  يف  تفت  مل  الكتب  هذه  أن  غري 
تصلبًا، إذ مل تنطو عليه أحابيل احلاكم الربيطاين ملا يف هذه الرسائل من معاين اإلغواء 
الراحل  خطوات  متابعة  عىل  محله  يف  احلائري  اإلمام  من  يرجوه  وما  واإلغــراء، 
أن  غري  والسكينة.  اهلدوء  جانب  التزام  يف  الطباطبائي  كاظم  حممد  السيد  الكريم 
وكيل احلاكم امللكي العام مل يالق من اإلمام احلائري غري اإلعراض عنه واملثابرة 
بوجوب  ليشعروا  العربية  القبائل  واستفزاز  السلمية  املطالبة  طريق  يف  السري  عىل 
والفرقة عىل أساس  الشقاق  ونبذ  يكون  املغتصب مهام كان وما  اسرتجاع حقهم 
املسلمني عامة والعرب  التي هي شعار  التوحيد،  املتأتية من كلمة  الكلمة  توحيد 

خاصة. 

العربية يف  البالد  اىل أشاف  أرسلها  بكتب  ذلك  احلائري عن  اإلمام  فأعرب 
خمتلف أمصارها يطالبهم فيها بسد ثلمة التفرقة املذهبية املمزقة لكياهنم، فاستبرش 
اجلميع هبذه احلركة املباركة وأملوا منه خريًا ملا سيناله العراق وسائر أشقائه من بالد 
العرب ما سيناله يف املستقبل عند التئام اجلهات. فانتبهت السلطة املحتلة اىل هذه 
اخلطوات اجلبارة التي ينادي هبا ربان سفينة الثورة العراقية، االمام احلائري، واىل 
العريب  العامل  التي نرشهتا جريدة  مذكراته  الرس ولسن يف  امللكي  أشاراحلاكم  هذا 
البغدادية)1)، قال: ))إن الوطنيني  رأوا منذ حني أن البد هلم من إجياد جبهة مسلمة 
أوىل  وبدت  مذهبي  خالف  من  والشيعة  السنة  بني  ما  آنذاك  فزال  متحدة،  عربية 

عالمات التقارب بني الفريقني يف صيف سنة  1919م ((. 

فلذا مهام حاول الربيطانيون يف العراق أن ينصبوا الشـراك إليقاع إحدى اجلهتني 
القائد  تثبت مدى عظمة  بادرة طيبة  فيها فلم يالقوا إال صدودًا وإعراضًا، وهذه 

1.  نرشت مذكرات ولسن يف جريدة العامل العريب متسلسلة يف سنة )1927م(.
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األعىل للثوار العراقيني اإلمام احلائري وشدة متسكه بالدين احلنيف واهلدف الذي 
كان يرمي إليه يف توحيد صفوف العرب يف القطر احلجازي والسوري والعراقي. 

الغاشم من  املستعمر  ليصعب عىل  العربية  األقطار  تلك  اىل  برسله  بعث  وقد 
إجياد ثغرة واحدة الخرتاقها. 

جدارة  تنقصهم  أن  دون  ومن  العراق  ثوار  استطاع  العميق  االيامن  هذا  ومن 
)ثورة  الكربى  ثورهتم  يف  مستند  أو  متكأ  دون  منفردين  أرجلهم  عىل  الوقوف 
العرشين( عىل أمة عظيمة متتلك خس الكرة األرضية يومذاك وهي اإلمرباطورية  

الربيطانية، وهم عزل ال يملكون سالحًا إال )الفالة واملگوار()1). 

واىل هذا أشار الشاعر الكبري الكاظمي يف رائعته الشعرية التي قاهلا يف الثورة 
العراقية الكربى عندما يصف آلة الفالة، فيقول: 

مــاذا  الفراتـــْي  فــالَة  غـــاَرا واســألوا  النــار  عىل  عنـــدما  فعلـــْت 

أَجالـــُوا  ثــَم  كالطيـــور  أوكــارا حّلقــُوا  رضـــا  َعــن  املــوِت  ِمدَفع 

مــألٰى الَرميثـِة  ســاحـة  تـتـــــوارٰى فغــدْت  لـــْن  لـــآلِن  بـعـظـــــام 

وأبقــْت  الوحوُش  حلَمهـا  َشــنـــاراأكلـْت  للظـالـميـــَن  البقايـــا  فــي 

الخ

وجممل القول كل هذه األعامل اخلالدة، التي يسجلها التاريخ لألجيال القادمة 
بمداد الفخر واالعتزاز لألعامل التي قام بوضع لبنتها نخبة من فتيان كربالء بقيادة 

تنتهي بخمس  احلديد عىل هيئة كف من حديد  الفالة: هي عبارة عن عصا طويلة ويف رأسها قطعة من    .1
أصابع معوجة تستعمل لصيد األسامك. 

املگوار:  أيضًا عبارة عن عصا ورأسها كرة من القار األسود )جري(. 
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ربان مسريهتم وقائدهم الروحي اإلمام احلائري الرابض يف مدينتهم بجوار عرين 
الليث سيد الثائرين وأيب االحرار احلسني بن عيل، دفعت باللفتنت الرس ولسن 
وكيل احلاكم امللكي الربيطاين العام يف العراق أن يشد الرحال يف شهر رمضان سنة 
)1337هـ(قادمًا من بغداد اىل كربالء بقصد مواجهة رائد الثوار اإلمام مريزا حممد 
تقي احلائري واالجتامع به مؤماًل من ذلك نيل مبتغاه )جذب اإلمام إليه(، وجاءت 
برفقته مس بيل، سكرترية دار االعتامد الربيطاين يف العراق، لعلمها بشعاب كربالء 
ودروهبا، ألهنا سبق هلا وان زارت كربالء قبل االحتالل الربيطاين للعراق يف سنة 

)1909م( ومكثت هبا أكثر من ثالثة أشهر. 

امتنع اإلمام احلائري عن مواجهة ولسن بسبب وجود مس بيل معه وبعد أن 
طلب احلاكم الربيطاين العام وألح عىل اإلمام احلائري بطلب االجتامع، فوافق أخريًا 
عىل مواجهة ولسن منفردًا بعد أن وقف عىل باب دار اإلمام احلائري زهاء أكثر من 
برفقته  له بمواجهة اإلمام احلائري ومرصًا عىل ذلك؛ وكان  السامح  ساعة يطلب 
نجله،  اإلمام  جانب  من  االجتامع  هذا  وحرض  القزلباش  ابن  خان،  حسني  حممد 
معتمد احلزب اإلسالمي العريب مرزا حممد رضا، واحلاج حممد حسن أبو املحاسن. 
وعند اللقاء طلب الرس ولسن من اإلمام احلائري املوافقة عىل عدة مواضيع ظن 
رجاالً  وعارص  مهمة  أمورًا  مارس  قد  السبعني  عىل  أشف  رجل  عىل  ختفى  أهنا 
مفكرين. وكانت األوىل من مواضيعه بمثابة الرشوة والرتضية، فطلب ترشيح من 
العسكرية يف سامراء  للروضة  )كليدارًا(  ليعينه سادنًا  الشيعة  أفراد  يراه الئقًا من 
بدالً من السادن احلايل. فخاب ظنه عندما جوبه بجواب اإلمام: )ال فرق عندي 

بني السني والشيعي، وإن الكليدار املوجود رجل طيب، وال أوافق عىل عزله(.   
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وهناك فتح معه باب املفاوضة عام جاء من أجله وتكبد عناء السفر من بغداد 
اىل كربالء، وهو تكليف اإلمام احلائري بتعزيز موقفهم يف إيران لرتجيح كفتهم يف 
تصديق املعاهدة التي كان بريس كوكس يسعى لعقدها مع حكومة إيران، وكانت 
إذا  فيام  اإليرانية  الدولة  كيان  وحفظ  املعاهدة  هذه  من  واثقة  غري  اإليرانية  االمة 
تولدت  ولذا  الربيطانيني؛  بيد  )املالية واجليش(  املرفقني  إدارة هذين  زمام  سلموا 
الدعايات  وبرغم  معاهدته،  من  واالشمئزاز  الدولة  وثوق  من  طهران  يف  النفرة 
اىل  فاستحالت  وانتشارها  نموها  بعد  النفرة  تكونت هذه  املتنوعة  اهلبات  وتقديم 
خصام بني الشعب اإليراين واحلكومة اإليرانية بفضل املساعي والوعي الذي بثها 
يف إيران نجل اإلمام ورئيس احلزب اإلسالمي العريب مريزا حممد رضا الذي كان 
من أشد خصوم الربيطانيني. ومن أجل ذلك طلب ولسن االجتامع باإلمام احلائري 
وشح احلالة الراهنة يف إيران إليه إلثبات أرجحية عقد هذه املعاهدة وما ستجنيه 

إيران منها آتيًا)1). 

وملا كان االمام جمردًا عن العصبية العنصـرية مل يشأ أن يتطرق اىل احلديث مع 
ضيفه عن حالة إيران السياسية التي قد يساء بينها وبني العراق فيقع بني حمذورين، 
فأجاب عىل سؤاله بربود:  »نحن اآلن يف العراق ونتكلم عن العراق، وإن حكومة 
إيران وشعبها أعرف بشؤوهنم منا فال حيق لنا واحلالة هذه التدخل يف أمور ال تعنينا 

وال نعرف عنها شيئًا«. 

1.  هي املعاهدة الربيطانية اإليرانية املعروفة بمعاهدة )وثوق الدولة(، رئيس وزراء ايران آنذاك، والتي كانت 
تنص عىل إيداع شؤون إيران العسكرية واملالية حتت ترصف الربيطانيني. ويف اليوم الرابع والعرشين من 
وهبذه  األوىل،  باألحرف  املعاهدة  هذه  توقيع  عىل  اإليرانية  احلكومة  وافقت  )1337هـ(  سنة  القعدة  ذي 
املناسبة أقام بعض املتزّلفني واملتملقني  للربيطانيني يف كربالء حفلة ساهرة يف هذه الليلة يف ساحة امليدان 
ورصفت بلدية كربالء إلقامة  هذه احلفلة من صندوقها اخلاص مبلغ ألف روبية هندية. وخطب يف تلك 
الرزاق  عبد  طعمة،  آل  السيايس.عن  احلاكم  دائرة  يف  املوظف  اجلنسية  املرصي  محدي(  )محادي  احلفلة 

الوهاب »كربالء يف التاريخ«،  ج2، ص60 )اهلامش(.
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ومل يكتف الرس ولسن هبذا بل طلب منه اإلفتاء بلزوم كف عشائر جنويب إيران 
بقوله:  اإلمام  فأجاب  للدماء،  الربيطانية حقنًا  اجليوش  مقاتلة  فارس( عن  )ابالة 
ال يسوغ اإلفتاء بشـيء ال علم يل به سّيام وأن لتلك القبائل حكومة، فحكومتهم 
أعرف بذلك وبام يقتضيه احلال؛ وهكذا رصف عنه بكل ما أويت به من قوة إيامن 
احلاكم  رواه  وما  والفشل)1).  اخليبة  ذيل  يسحب  ولسن  فرجع  ويقني؛  وعزم 
العريب يف عددها 2407 واملؤرخ  العامل  التي نرشهتا جريدة  الربيطاين يف مذكراته 
يف )17/ 1/ 1932( عن هذا االجتامع، فهو جمرد تشويه للحقائق عندما ذكر بأن 
اإلمام احلائري صدق تلك الفتاوى واملناشري والنداءات بعد إنكاره، وأغرب من 
ذلك قوله: وصار كبري املجتهدين يف كربالء يدعو تلك القبائل اىل اجلهاد بنشاط)2).

كربالء  علامء  بسائر  االتصال  ولسن  الرس  الربيطاين  احلاكم  حاول  وعندما 
اآلخرين أمثال العالمة السيد حممد صادق الطباطبائي، الذي كان من الثائرين عىل 
السلطات املحتلة ومن أشدهم معاضدة لثورة الوطنيني الكربالئيني، رفض مقابلة 
الرس بريس كوكس من قبل عندما قصد مواجهته، اذ كان قد فتح له نافذة داره وتىل 
َها الَْكفُِروَن... اىل آخر السورة  يُّ

َ
ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم. قُْل يَا أ قوله تعاىل:  بِْسِم اللَّ

املباركة، ثم أغلق النافذة ومل يسمح قط ألي سيايس أن يدخل داره ما دام عىل قيد 
احلياة )3).

ايب  ملنكرات  استقراء  وفيها   76  –  60 ص  ج2،  التاريخ«  يف  »كربالء  الوهاب  الرزاق  عبد  طعمة،  آل    .1
املحاسن. 

2.  املصدر نفسه.

3.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ، ج2، ص61. 



مدينة احلسني )اجلزء السادس(

74

صفقات ) ولسن ( اخلاسرة 

انتهز الرس ولسن فرصة رسالة االحتجاج التي بعثها له اإلمام احلائري وكلها 
تبكيت وتأنيب عىل سوق فتيان كربالء اىل اهلند وشدة تصلبه جتاه ذلك؛ وبالرغم 
من هذا كله مل ييأس الرس ولسن ومل يقنط من أمله فبقيت مراسالته يف كل فرصة 
التزام  عىل  وحيثه  مناوءته  يأمن  أو  األقل  عىل  فيهادنه  احلائري  اإلمام  اىل  للتقرب 
جانب السكينة وهيدئ من روعه. وملا خاب ظنه أخذ يبحث عن سالح جديد لعله 
يستطيع التقرب له وكسب وده بعد أن فرغت حقيبته السياسية من مجيع األسلحة 
التي يتزود هبا عادة أمثاله من رجال االستعامر الربيطاين كسالح الكذب واخلداع 
واالفرتاء والقاء الفتن وتفريق الكلمة وسياسة القسوة والتشـريد والتنكيل بالثوار 
الدنيا،  احلياة  زينة  الذي هو  املال  يبحث عن سالح   راح  وإبعادهم،  الكربالئيني 
يف  مر  كام  1919م(،   /8  /9( املؤرخة  رسالته  حاماًل  بعثه  الذي  خدينه  فحمل 
الفصل السابق، ومعه بضعة آالف من الروبيات،كام يؤخذ من الفقرة األخرية التي 

وردت يف رسالته عندما ذكر فيها العبارة اآلتية: 

)وقد قدمت هذه الرسالة بواسطة النواب حممد حسني خان املعروف باخلدمة 
املعلومات  ببعض  زودته  وقد  عليه  نعتمد  الذي  الرجل  إنه  احلقيقة  ويف  لدينا، 
مسريهتم  وزعيم  الثورة  رائد  أن  غري  والسالم(.  حلرضتكم،  ليعرضها  الشفوية 
رفض تلك الصفقة بكل أنفة وإباء شأنه يف ذلك شأن العلامء الصادقني)1). ومل يشأ 
املغفور له أن يدنس شف األمة وكرامة الدين احلنيف بجيفة املادة، فرجع خدين 

1.  احلسني، السيد عبد الرزاق، الثورة العراقية الكربى، ص90. 
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ولسن ومعه صفقة سيده االستعامر خارسة ومل يستطع إغواء وإغراء )ربان سفينة 
باسم  السكينة وخضوعًا  باسم  الربيطانيون خنوعًا  – وعن طريقه حيصل  الثوار( 

التهدئة كي يستطيع ذر الرماد يف عيون ثوار العرب فيسودهم –.

هذا اخلدين الذي جاء حيمل صفقه املال إلرشاء اإلمام احلائري، وكان املحور 
القالئل  فيغري  احلادة  السياسية  األزمات  أثناء  الربيطانيون  ينتدبه  الذي  الرئيس 
من الرجال املتزيني بزي الدين، والدين منهم براء، الذين كانوا يف كربالء يعدون 
سيدهم  أغراض  بخدمة  ليقوموا  ضامئرهم  الربيطانيني  بامل  فيشرتي  باألصابع، 
مذكراته  يف  ستورز)1)  رونالد  الرس  كتب  الصدد  وهبذا  املستعمرين.  الربيطانيني 
مايس )1917م( بصحبة  من  السابع عرش  والنجف يف  كربالء  قال: حينام زرت 
املسرت غاربوت واملسرت غولد سميث، من كبار موظفي االحتالل، وأخذوا معهم 
يف الطريق النواب حممد حسني خان معاون احلاكم السيايس فيها، الذي كان حيمل 

معه يف السيارة صندوقًا كبريًا حيتوي عىل 29 ألف روبية)2). 

ويف املسيب استقبل الشيخ حممد عيل كمونة مضيفهم يف كربالء، وقبل الوصول 
اىل املدينة املقدسة استوقفهم بالقرب من مقام )اإلمام عون( ذي القبة الزرقاء أحد 

شيوخ العرب وقدم هلم يف خيمته االنيقة شيئًا من الشاي والقهوة املمتازة)3). 

وحينام وصل ركبهم اىل ما يقرب من البلدة استقبلهم بعض األشاف، وبعد 
الوصول اىل كربالء استقرهبم املطاف يف قصـر آل كمونة. وبعد أن اسرتاحوا قدم 
الرابعة  هلم الغداء يف مائدة كبرية صفت فيها صحون الطعام، ويف حوايل الساعة 

 ]1[اخلياط، جعفر، كربالء يف املراجع الغربية، موسوعة العتبات املقدسة، قسم كربالء، ص330.

2.  عملة هندية كانت متداولة يف العراق حتى سنة )1934م(. 

3.  يقصد مضارب عشائر املسعود ومضيفهم كان الشيخ عبد املحسن املسعودي. 
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بعد الظهر اصطحبهم حممد حسني خان للتجوال يف أسواق البلدة، وصعدوا بعد 
الذهبية، ويف   ذلك فوق سطح بيت اليزدي)1)، فشاهد من هناك قبة احلسني
املساء زار عددًا من الوجوه والعلامء أمثال العالمة الشيخ حممد حسني املازندراين، 

ورس من كثرة مشاهدته كتبه املخطوطة أكثرها. 

ويذكر يف هذا الشأن أن مضيفهم كان شخصًا مكروهًا يف كربالء، ولذلك مل 
يشأ أكرب عاملني جمتهدين يف كربالء عىل ما يقول أن يزوراه يف بيته. 

ابن كمونة.  بستان  منزلة يف  اىل  عاد  اإليرانية يف كربالء  املدرسة  زار  أن  وبعد 
وبعد تناول طعام الغداء غادر كربالء اىل النجف. وقد علق األستاذ جعفر اخللييل 
يف اهلامش عىل املبالغ التي كانت بحوزة حممد حسني خان فقال: ))يغلب عىل ظننا 
أن هذا املبلغ هو القسط املطلوب تقسيمه من خريات أودة املوقوفة عىل العتبات 
املقدسة، والتي اختذ منها الربيطانيون وسيلة دعاية هلم، فكانوا خيصون هبا مؤيدهيم 
واملاشني يف ركبهم مثلام كانت ختص املوقوفة عليهم. وكثريًا ما كان النواب حممد 
حسني خان حيمل هذا املبلغ أو يعهد بحمله اىل القريش)2) فيرشف عىل اللجنة التي 
تتوىل تقسيمه؛ أما اللجنة يف كربالء والنجف فكانت مؤلفة من أعضاء معروفني 

بالوالء للربيطانيني عند غالبية الناس(()3).  

وجاء يف مذكرات احلاج خليل بن عيسى بن احلاج مهدي االسرتابادي بصدد 
طرد  بعد  فقال:  كتب  احلائري،  اإلمــام  الرشــاء  املستمرة  الربيطانيني  حمــاوالت 

1.  يقصد دار الشيخ حممد اليزدي )صدر الواعظني(. 

]2[. ذكر املؤلف لقب القريش ومل يذكر من هو الشخص الذي لقب هبذا اللقب ليتسنى لنا معرفته واإلهتداء 
إليه علاًم أن هناك أكثر من شخص مشهور بالقريش.

3.  اخللييل، األستاذ جعفر، تعليقه، موسوعة العتبات املقدسة، قسم كربالء ص 330. 
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شهري،  البو  هبادر  خان  حممد  كربالء،  يف  السيايس  احلاكم  معاون  الكربالئيني 
بغداد وسألني: هل تعرف  اىل  الربيطانيني طلبني خان هبادر  واعلنوا احلرب عىل 

أحدًا من خواص اإلمام احلائري؟ 

احلزب  القزويني، عضو  السيد حسني  ابا شميس  السيد  أعرف  إين  له:  فقلت 
اإلسالمي العريب. 

العام الرس ولسن مستعد أن يدفع لإلمام  امللكي  فقال خان هبادر: إن احلاكم 
اىل  اإلخالد  الناس  اىل  ويطلب  الثوار  مع  تعاونه  عدم  لقاء  روبية  مليون  احلائري 
السكينة وترك احلرب مع الربيطانيني. وملا بلغت ابا شمسـي بكالم خان هبادر بدت 
عىل وجهه عالئم التأثر والغضب وقال: يا خليل لو علم اإلمام احلائري بكالمك 
لو  اهلل  فو  الكربالئيني،  هذا المتعض منك شديدًا وسينصب عليك جام غضب 
ملك الربيطانيون ملك العراق لإلمام احلائري وأعطوه ماليني ال مليون ملا ظفروا 
بأمانيهم. فعند ذلك خشيت من عاقبة األمور، فأقسمت للسيد ايب شميس: كنت 
اقصد بكالمي أن أعرف هل قصة حربكم مع الربيطانيني نامجة عن إيامن وعقيدة 

إسالمية أم أن هناك طمعا. 

اإلمام  مسريهتم  رائد  رأسهم  وعىل  العراقيني  الثوار  أن  وتيقنت  عرفت  اآلن 
احلائري قائمون بثورهتم ضد الربيطانيني املحتلني عن عقيدة إسالمية وطنية؛ وزاد 
إيامين بذلك عندما شاهدت املغفور له السيد أبا احلسن االصفهاين، كبري املجتهدين 
بعد اإلمام احلائري، والذي كان من أخص تالمذة املريزا احلائري يرتدي الكفن 
حرب  عىل  وحيثهم  ومشاخيهم،  الفراتية  العشائر  أمام  هيرول  بسيفه  ويتمنطق 
الربيطانيني؛ وكذلك كان شأن اإلمام الشيخ مهدي اخلاليص. وكان اإلمام احلائري 
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يعمل ليل هنار يف سبيل تنظيم الشؤون احلربية وسادات كربالء ومشاخيها حميطون 
به  كاهلالة حول القمر، وهم  جياهدون عن عقيدة وحزم. 

فعرفت أن وطنية الثوار مل تكن يومًا من األيام رضبًا من املساومة واملقايضة، 
ومل يكن إيامن اإلمام احلائري بمحاربة الربيطانيني يومًا من األيام صفقة جتارية)1). 

الشيخ الشبييب يف كربالء :

الشبيبي  رضا  حممد  الشيخ  )1337هـ(  سنة  رمضان  شهر  يف  كربالء  اىل  وفد 
وتشـرف بمقابلة اإلمام  احلائري، وتلقى التعليامت واالرشادات بخصوص محل 
العراق  اىل  القدوم  عن  عدلت  التي  األممية  اإلغاثة  جلنة  اىل  الكربالئيني  مضابط 
آنذاك،  الربيطاين  االحتالل  ظل  حتت  كانت  والتي  فيه  الراهنة  الوضعية  لدراسة 
وكتاب  اإلمام احلائري اىل زعامء العرب يف احلجاز وسورية وأن ال يبقى صوت 
العراقيني املطالبني باالستقالل خمنوقًا داخل البالد. فخرج رسول الثوار من كربالء 
اىل الديار احلجازية يف يوم اخلامس من شهر شوال سنة )1337هـ( بعد أن زوده 

األمام بمبلغ مائتي لرية عثامنية وبغلة وزاد راحلته. 

وكان اإلمام احلائري قد دفع اىل الشيخ حممد رضا الشبيبي من قبل يف شهر ربيع 
اإلسالمي  احلزب  عميد  رضا،  حممد  املرزا  قبل  من  وزود  )1337هـ(  سنة  الثاين 
العريب بمثل هذا الزاد والراحلة، وكلف من قبل مكتب احلزب بالسفر اىل األقطار 

العربية املجاورة إلبالغ صوهتم ورفع مطالبهم اىل املحافل الدولية. 

1. جلبي، خليل، مذكرات، خمطوطة.
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يف  العراق  من  الشبيبي  خروج  دون  حالوا  قد  آنذاك  الربيطانيني  رقباء  ولكن 
ليحولوا  عليه  الربيطانيني  رقباء  البرصة  يف  وضعها  التي  العقبات  وبرغم  حينه، 
دون حتقيق غايته فقد بائت بالفشل، فذهب عن طريق  الزبري مع قافلة من عشرية 

العجامن. 

الوثائق  احلائل ومعه  اىل  البادية ووصل  يومًا سار يف  وبعد مضـي خسة عرش 
الربيطانيني  إذ كان واقعًا حتت عيون حلفاء  التي كانت بحوزته بحذر واحتياط، 

يراقبونه يف جوالته. 

وبقي هناك سفريًا متجوالً للثوار العراقيني ينادي بضـرورة توحيد البالد العربية 
واستقالهلا من نري احلكم األجنبي الدخيل)1). 

ولربام يعزى اىل جهوده تبديل وجهة نظر العراقيني بانتخاب فيصل بدالً عن 
أخيه عبد اهلل، نجيل أمري مكة الرشيف حسني. 

الشيخ رحومي الظاملي يف كربالء :

ترشف بمقابلة رائد الثوار اإلمام احلائري الشيخ رحومي الظاملي صبيحة يوم 
عيد النحر )األضحٰى( سنة )1337هـ( بمعية معتمد اإلمام احلاج حممد حسن ايب 

املحاسن. 

وبعد أن تلقى منه األوامر الشفوية زوده بالكتاب التايل: 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري، ابراهيم شمس الدين 
حسني القزويني، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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ِحيِم ْحَِن الرَّ بِْسِم اللَِّ الرَّ

اىل إخواننا املؤمنني 

بعد السالم عليكم....

جيب عىل كل مسلم أن يعني الشيخ رحومي ويساعده، ومن كانت عنده حقوق 
شعية بجميع أنواعها فعليه أن يسلمها اىل الشيخ رحومي، وهي واصلة إلينا. 

التوقيع
األحقر حممد تقي احلائري

يف شهر ذي احلجة سنة )1337هـ(

ثم نصحه بأن يعمل بكل ما لديه من الوسائل ليبث الوعي بني أفراد العشائر 
الفراتية وحيث رؤساء القبائل العربية ملطالبة الربيطانيني بالطرق السلمية الستقبال 
العراق، وأن يولوا شؤوهنم أحد املسلمني العرب من أبناء شيف مكة، شيطة أن 

ال خيرجوا عام هو موافق للشـريعة اإلسالمية ضمن نطاق عملهم. 

التي يوزعها مكتب احلزب اإلسالمي  املناشري والكتب  ببعض  أن زود  وبعد 
العريب يف كربالء ثم رحل عنها)1). 

1.  احلائري، ابو املحاسن حممد حسن، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري، ابراهيم شمس الدين 
حسني القزويني، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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وملا كان الشيخ رحومي من مقلدي اإلمام احلائري ووكيله يف جنوب العراق 
مرجعه  من  حتريرًا  أو  مباشة  األوامر  تلقي  عليه  يرتتب  الرشعي  التكليف  كان 
شهر  أواسط  يف  كربالء  يف  احلائري  اإلمام  يدي  بني  باملثول  تشـرف  لذا  األعىل، 

شوال سنة )1338هـ(.

احلائري ومعتمد احلزب  االمام  فتيان كربالء وعىل رأسهم نجل  إبعاد  وبعد   
اإلسالمي العريب مرزا حممد رضا، وإصدار القائد الروحي تلك الفتوى املشهورة 
التي هزت السلطات املحتلة، وهذا مضمون الفتوى:  »إذا امتنع الربيطانيون عن 

تنفيذ مطاليب العراقيني سلاًم فاستعملوا القوة«.

الفتوى عاد اىل  التعليامت اخلاصة بمثل هذه  الثوار   وملا تزود من ربان سفينة 
املسلحة  الثورة  رحى  قطب  وأصبح  املقدس،  اجلهاد  راية  ومحل  الرميثة،  منطقة 
ضد الربيطانيني ومدبرها؛ فكان رمحه اهلل يف مقدمة صفوف املجاهدين وهو حيمل 
ليله  السعي  يواصل  وكان  جابيل«،  »كوجك  تسمى  كانت  التي  الصغرية  بندقيته 

بنهاره دون كلل وال ملل)1). 

1.  الشيخ فريق مزهر الفرعون، احلقائق الناصعة ص 187، 450. 
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السيد الكاشاني  

)مواكب األنصار ( 

بعد أن قام اإلمام احلائري عىل حث األمة اإلسالمية العربية عىل االلتئام ونبذ 
اخلالفات واالتفاق ضد الغزاة املحتلني وبعث بسفرائه اىل خارج العراق وداخله، 
أخذ يبذل املساعي مع أعوانه وطالبه أعضاء احلزب اإلسالمي العريب بعد إبعاد 
بعض أعضائه اىل اهلند، هؤالء األعضاء الذين هم من أشد الناس سريًا عىل خطته 
فأرسل  واسع،  نطاق  الوطنية عىل  احلركة  ينرش  أخذ  فلذا  منهجه.  وينهجون عىل 
العراق  خارج  يف  العام  للمأل  وأظهر  األجنبية  الدول  سفراء  اىل  االحتجاجات 

إساءات املحتلني وتعسفاهتم وما يالقيه األحرار من رضوب املهانة واإلذالل. 

وقرر املهاجرة من العراق اىل إيران إلعالن اجلهاد عىل الربيطانيني؛ وقد تواردت 
واهنالت عليه الكتب من خمتلف اجلهات العراقية يرجون مرسلوها بقاءه يف كربالء، 
حضرية سيد الثائرين احلسني بن عيل، والكل مستعدون ملعاضدته يف مسعاه، 
والكفاح من أجل القضية العراقية، وأدركوا مدى اتساع وانتشار احلركة الوطنية 
بفضل جهوده ومثابرته ملا يضمر بني جوانحه من نار احلمية اإلسالمية املتأجج يف 
قلبه. وكان أكثر تلك الكتب قد جاءته من الكاظمية والنجف األشف، وطلب 
أخريًا الشيخ حممد جواد اجلواهري منه أن يغري مسكنه واإلقامة يف النجف، ولكنه 
رفض ترك كربالء واإلقامة يف النجف بكل شمم وإباء اعتزازًا منه بوصية أبيه أوالً 
وبام كان يالقيه من مؤازرة وإقدام من أعضاء منتسبي اجلمعية اإلسالمية العربية 
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يف كربالء، وعندما ملس أن الفتيان الرابضني عىل سفوح دجلة يف الكاظمية وبغداد 
إليه بالدهم حتت نري االستعامر الربيطاين، وهم  يلتهبون محاسًا وغريًة اىل ما آلت 
منقسمون متنابذون بسبب اخلالفات املذهبية الذميمة التي جتني ثامرها السلطات 
إطار مدينتهم  اخلناق عليهم، وتكاد تكون أصواهتم حمصورة ضمن  بشد  املحتلة 
بسبب هذه اخلالفات واالنقسامات، فعند ذلك وجه عنايته نحوهم ليوحد شملهم 

وجيمع صفوفهم.

للحزب  والنرش  الدعاية  مكتب  أعضاء  من  وأعوانه  طالبه  أحد  إليهم  فبعث 
بالكاشاين،  املشهور  القاسم،  أبو  السيد  الروحاين  الزعيم  العريب، وهو  اإلسالمي 
الذي أصبح - واحلق يقال - حلقة االتصال ولولب احلركة الوطنية بني ثوار كربالء 
وفتيان بغداد والكاظمية األحرار الوطنيني. إذ وجه هذا الزعيم الروحاين املنتدب 
تأسيس  اىل  للدعوة  السبل  ومهد  واإلرشاد،  والنصح  الدعوة  ببث  الزائد  اهتاممه 
نزعاهتا  اختالف  عىل  املسلمة  العربية  األمة  شمل  جتمع  عربية  إسالمية  جامعة 
ومسالكها وترك التحزبات املؤيدة للتفرقة واالختالف الذي يساعد أعداء األمة 
من الربيطانيني وعمالئهم الذين مل يزالوا ولن يزالوا يربحون من هذه االختالفات.

ولقد قام السيد أبو القاسم بأعامل جبارة خالل الثورة وقبلها وبدور فعال يف 
احلائري، فوحد  اإلمام  العراقيني،  الثوار  رائد مسرية  انتدبه  أجله  الذي من  األمر 
يف  هبم  وسار  املثابرة  الوطنية  روح  البغداديني  الفتيان  نفوس  يف  وأوقد  الصفوف 
بعزيمة  متذرعني  اإلسالمية،  الوحدة  بعروة  متمسكني  متحدين  الثورة  طريق 
القومية العربية، فأقّض بذلك مضجع السلطة العسكرية  املحتلة يوم أن أخذ يطبع 
املنشورات التي توزع رسًا وحتمل توقيع اجلمعية اإلسالمية العربية، وعيون رقباء 
الربيطانيني ال يعرفون عن اجلمعية إال التواقيع التي كانت حتملها تلك املنشورات، 
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وهي: الرئيس السيد أبو القاسم، السكرتري الشيخ جواد الزنجاين. فكانت تعمل 
هذه املنشورات فعلها وتؤدي واجبها يف توجيه الرأي العام يف بغداد والكاظمية. 

وملا اتسع مدار عمله وألقيت عىل عاتقه مهامت كثرية استعان بالعالمة الشيخ 
اإلمام  الروحي  القائد  عرين  يف  رابضًا  كان  هواآلخر  الذي  اخلالصـي،  مهدي 
احلائري يف كربالء ليقدم اىل الكاظمية ليقودوا سوية يف بغداد والكاظمية احلركات 
تعودت  التي  احلسينية  األنصار  مواكب  حركة  موعد  لقرب  نظرًا  والتظاهرات 
اجلامهري املسلمة منذ أمد بعيد الذهاب اىل كربالء يوم العرشين صفر من كل عام 
قد  إذ  األربعني(؛  الرؤوس،  مرد  بزيارة  الناس  سواد  عند  املعروفة  الزيارة  )وهي 
أنبأه املرحوم احلاج حممد حسن أبو املحاسن أن رابطة علامء مكتب الدعاية والنرش 
يف احلزب اإلسالمي العريب يف كربالء يعدون العدة الستقبال أكرب عدد ممكن من 
االتصال  بغية  األربعني  يفدون كربالء يف موسم  الذين  احلسينية  املواكب  أقطاب 

واملداولة معهم. 

وفعاًل عقدوا عدة اجتامعات متهيدية مع بعض أقطاب هذه املواكب حتت ستار 
جمالس التعزية التي تعقد عادة يف كربالء من قبل مواكب األنصار.وقد حرض هذه 
)1338هـ(،  سنة  صفر  من  والعرشين  احلادي  ليلة  يف  عقدت  التي  االجتامعات 
الشيخ عبد  نائب معتمد احلزب،  العريب  وحرضها من أعضاء احلزب اإلسالمي 
كاظم  والشيخ  املحاسن،  أبو  حسن  حممد  واحلاج  احلائري،  اإلمام  نجل  احلسني 
احلاج عبد أبو ذان، والسيد حممد عيل هبة الدين احلسيني، والسيد عبد الوهاب عبد 
الرزاق الوهاب آل طعمة مقرر جلنة الدعاية والنرش للحزب؛ ومن فتيان النجف 
وعلامئها حرضها الشيخ حممد جواد اجلواهري، والشيخ عىل املانع، والسيد حممد 
رضا الصايف، والشيخ حممد باقر الشبيبي؛ ومن رؤساء العشائر حرضها من كربالء 
الشيخ عبد عيل احلمريي، والشيخ عبد الرمحن العواد، والشيخ أمحد القنرب؛ ومن 
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رؤساء مشايخ الفرات حرضها السيد هادي زوين، والسيد نور اليارسي، وشعالن 
أبو اجلون، ومرزوگ العواد، وشعالن آل عطية، والشيخ ساموي آل چلوب.

بعض  أيضًا  االجتامع  هذا  حرض  ذان  أبو  كاظم  الشيخ  للمرحوم  رواية  ويف   
رؤساء مواكب الكاظمية وبغداد وشيبتهم؛ والتحق أخريًا هبم من النجف احلاج 
حمسن شالش؛ ومن الكاظمية كان حارضًا الشيخ حممد اخلالصـي وأحد العلامء من 

ارسة آل الصدر )خيّيل إلينا أنه العالمة السيد إسامعيل الصدر(.

 ويف اليوم اآليت تشـرف بعض هؤالء بمقابلة اإلمام احلائري وتلقوا منه بعض 
الدين احلنيف واملساندة منهم  التمسك بقواعد  االرشادات، واخذ حيرضهم عىل 
وعدم فسح املجال للعابثني باغتنام الفرص لتعكري صف وحدهتم والسعي لتوحيد 
كلمة املسلمني عىل اختالف نزعاهتم ومشارهبم، وحث الطبقة الواعية من إخواهنم 
أبناء السنة يف بغداد بالوقوف مع سائر إخواهنم صفًا واحدًا أمام مطاليبهم العادلة 

ومطالبة املحتلني بالطرق السلمية للجالء عن بالدهم كي يضّيع عليهم الفرصة.

أمحد  للشيخ  كتاب  الكتب  املآل، ومن هذه  بغداد هبذا  اىل علامء  كتبًا  ثم كتب 
الداود جوابًا لرسالة كان قد بعثها سابقًا، وجاء يف ختام رسالة اإلمام احلائري ما 

نصه:  

أرجو إبالغ جزيل السالم والدعاء والدعوة إلخواننا املؤمنني ونسأل هلم خريًا 
اهلل ينرصكم ويثبت  إن تنرصوا  فإنكم  واثبتوا  اهلل  فانرصوا  كلتا احلسنيني.  وبلوغ 
أقدامكم، وثقوا أنكم ستجنون ثمرة اجلهاد والعناء يف اهلل وإن اهلل معكم إن اتقيتم.  

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن اهلل مع املحسنني. 

التوقيع

األحقر حممد تقي احلائري
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تفرق  مطيعًا،  مذعنًا  السامية  بمبادئه  آمن  والكل  االجتامع  انفض  أن  وبعد 
املجتمعون بعد أن قرروا توسيع شؤون مكتب الدعاية والنرش وإرسال وفود اىل 
بغداد وسائر البلدان توسيعًا لتهيئة الرأي العام يف البالد للوقوف صفًا واحدًا جتاه 

املستعمرين ونبذ الشقاق والفرقة. 

وأحرار  علامء  اىل  احلائري  اإلمام  زوين رسول  هادي  السيد  بغداد  اىل  فتوجه 
بغداد وتبعه الشيخ حممد باقر الشبيبي، وحلق هبم أخريًا احلاج حمسن شالش بعد 
التاجر  حانوت  يف  املحاسن  ايب  حسن  حممد  احلاج  وبني  بينه  جرى  قصري  اجتامع 
املعروف السيد عيسى البزاز الذي كان حلقة الوصل بني أيب املحاسن والسيد ايب 
القاسم الكاشاين عند سفراته اىل بغداد بحجة ابتياع أموال جتارية بعيدًا عن عيون 

رقباء الربيطانيني)1). 

فكان  الكاشاين،  مصطفى  السيد  الكبري  العالمة  نجل  القاسم  أبو  السيد  وأما 
غصنًا يافعًا من الدوحة املحمدية ضمن رابطة العلامء املجاهدين حتت راية اإلمام 
فيه  اإلمام  وجد  ملا  كربالء؛  أنجبتهم  الذي  األفذاذ  الرجال  مقدمة  ويف  احلائري، 
يف  واإلخــالص  الرأي  وسداد  التفكري  وقوة  الروحية  للقيادة  والقابلية  الكفاية 
سعيه  وكان  هناك،  من  املثورة  الدعوة  ليبث  والكاظمية  بغداد  اىل  انتدبه  العمل، 
احلثيث لتنظيم سري املواكب احلسينية ومتهيد السبل لتلك االجتامعات املوسعة التي 
جرت يف كربالء يف شهر صفر سنة )1338هـ( مشهودًا حيث وضع فيها املؤمترون 

حجر الزاوية يف إيقاد جذوة احلامس والروح الوطنية يف أنحاء العراق. 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. احلائري، ابو املحاسن حممد حسن، 
مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، ابو ذان الشيخ كاظم، سوانح، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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الثورة  بغداد األحرار فكرة  فتيان  أذهان  أن توّلدت يف  وكانت حصيلة أعامله 
ألجل احلصول عىل االستقالل، ولقد جتلت هذه القابليات عند الكاشاين يوم أن 
البغداديون عددًا منهم بموجب عريضة  انتخب  نفسه عىل اجلامهري عندما  فرض 
بتوكيل خسة عرش مندوبًا عنهم ملفاوضة احلكومة املحتلة وذلك يف شهر رمضان 

سنة )1338هـ(، وكان يف مقدمة املنتخبني السيد أبو القاسم الكاشاين. 

وقبيل إخاد الربيطانيني للثورة ترك العراق اىل إيران ليعلن اجلهاد ضد املحتلني 
من هناك ويكالب الرأي العام العاملي عىل االحتالل الربيطاين للعراق.

ومن مأثور كالمه هو ما رواه املغفور له مرزا عبد احلسني نجل اإلمام احلائري، 
قال:  

زرت الكاشاين يف طهران يف صيف )1951م(، فقال يل باحلرف الواحد:

 درست مبادئ الوطنية والثورة ضد اإلنكليز عل يد اإلمام احلائري فجئت اىل 
إيران ألكمل عميل وإن شاء اهلل سننترص. 

الذين تسنموا  البائد  العهد  العظيم من رجال  املجاهد  وأخريًا لقد كويفء هذا 
كرايس احلكم بفضل جهود السيد ايب القاسم ورفاقه يف اجلهاد أن ال يسمحوا له 
باملرور من تلك األرايض التي كثريًا ما ضحٰى براحته يف سبيل استقالهلا )العراق( 

يوم أن أراد الذهاب اىل بريوت لإلستشفاء سنة )1954م(. 
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عودة املبعدين اىل كربالء 

الدولة  املعروفة بمعاهدة وثوق  الربيطانية اإليرانية  املعاهدة  إثر تصديق  عىل 
التنفيذ يف شهر تشـرين األول سنة )1919م(، عّم الربيطانيون  ووضعها موضع 
االبتهاج والرسور فأطلقوا هبذه املناسبة رساح املبعدين املعتقلني وعاد اىل كربالء 
يف يوم التاسع من ربيع األول سنة )1338هـ( كل من الشيخ عبد الكريم العواد 
وعمر احلاج علوان وحممد عيل أبو احلب وطليفح احلسون احلسن بعد أن أمضوا 

يف املنفى زهاء أربعة أشهر.

 ومل يعد معهم السيد حممد مهدي املولوي الذي بقي يف اهلند اىل ما بعد انقضاء 
الثورة العراقية وعاد اىل كربالء يف هناية سنة )1920م(. 

اللذان  الشيخ حممد عيل كمونة والشيخ هادي كمونة  املنفى  وكذلك عاد من 
مكثا يف االعتقال باهلند زهاء ستة أشهر. أما الشيخ فخري كمونة الذي هو اآلخر 
أطلق رساحه بعد أن قىض يف االعتقال قرابة عام عاد اىل العراق واحتجز يف بغداد 
سنة  شوال  شهر  أواخر  حتى  كربالء  اىل  العودة  املحتلة  السلطات  له  تسمح  ومل 

)1338هـ(، فعاد إليها آنذاك)1).

وكان الربيطانيون قبل هذا التاريخ، أي يف شهر أيلول )1919م( املوافق لشهر 
صفر)1338هـ(قد سحبوا امليجر بوفيل، احلاكم السيايس يف كربالء، وعني بمحله 
وربطوا  سيايس،  حاكم  معاون  بصفة  شهري(  )ألبو  هبادر  خان  حممد  أمحد  مرزا 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، كربالء يف التاريخ  ج 2. 
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مدينة كربالء من الناحية اإلدارية بقضاء اهلندية الذي كان حاكمها السيايس آنذاك 
)قبطان هندي( ويرشف عىل اإلدارة العامة يف كربالء.

 واستغل احلاكم امللكي العام الرس ولسن حادثة رجوع األحرار وتعيني احلاكم 
السيايس )املسلم( لكربالء يف التقرب اىل اإلمام احلائري لعله يستطيع جلبه لطرفه 
ويكسب ثقته بعد أن متاهل وماطله اإلمام عندما بعث إليه كتاب االحتجاج األخري 

عىل تبعيد األحرار، فحمل حممد خان هبادر الرسالة التالية اىل اإلمام احلائري: 

إداري احلاكم امللكي العام يف العراق
بغداد 

الرابع عرش من جنوري )1920م(
الثالث والعرشون من  ربيع الثاين )1338هـ( 

جناب املستطاب األجل األكرم األعظم شمس العلامء وبدر الفقهاء العظام، 
حجة اإلسالم واملسلمني آية اهلل يف العاملني حرضة األغا مرزا حممد تقي احلائري، 

أدام اهلل وجوده الرشيف.

 بعد إهداء التحيات العاطرة واالحرتامات الفائقة...

مجيع  من  مصونًا  املقدس  وجودكم  يكون  أن  أملنا  الرشف  بكامل  أصدعكم   
وشاكرًا  رقيمتكم  بوصول  ممنونًا  رصت  قد  والعافية.  بالصحة  ومقرونًا  املكاره 
حرضتكم الرشيفة ومسـرتكم وتقدير كم حلكمنا األخري القايض بإرجاع املنفيني 

ليطمئن خاطركم املقدس. 
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يكون  أن  تود  إهنا  بل  امللة  أفراد  أحد  مع  خاصة  كراهية  هلا  ليس  احلكومة  إن 
بإدامة  احلكومة  ويساعدون  والراحة  األمنّية  غاية  يف  بأعامهلم  مشغولني  العموم 

األمنّية والراحة العمومية ويتجنبون األعامل الداعية لسلب راحة الغري. 

نظرًا لكثرة جتاربكم السابقة مل خيَف عىل حرضتكم أن التعديات املادية يف هذا 
القطر قد زادت يف ظرف هاتني السنتني أو الثالث، كام قد ساد اهلدوء والسكون 

مجيع أنحاء العراق بصورة مل يالحظها أحد من قبل. 

يل األمل أن تساعدوا احلكومة بصفتكم أول رئيس روحاين للملة الشيعية عند 
انتهاء احلرب تساعدونا لرفع احلالة العمرانية الضيقة يف هذا القطر، وليطمئن بالكم 
بأن احلكومة مهام يسعها عن تسهيل وسالمة وراحة عامة زوار املشاهد املقدسة ال 
تدخر وسعًا عن قمع حركات قطاع الطرق واستئصال شأفة الرساق وسوف يمنع 

بصورة مقرونة بالعدل كل معاملة سيئة تصيب الزائرين واألهلني. 

وأخريًا أقدم ذريعة اإلخالص املشفوعة بأعظم االحرتام مع متنيايت الصميمية 
ببقاء وجودكم االقدس. 

التوقيع
أ. ت. ولسن

القائم بأعامل احلاكم امللكي العام يف العراق
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اإلمام احلائري ورسل الثورة 

عند نضوج فكرة احلركة الوطنية يف أذهان املواطنني العراقيني بغري تفرييق بني 
الرسائل  بفضل  القبلية  واملنازعات  للخالفات  إلتفاتًا  يعريوا  أن  وبدون  املذاهب 
والنرشات  والندوات التي قام هبا نفر من اخلريين بني اإلمام احلائري، الذي كان 
بغداد  وفتيان  العشائر  ورؤساء  النجف  وأعالم  وفتيان  الثورة،  يمثل قطب رحى 
من مجاعة حرس االستقالل والعهد الذين قرروا إنابة احلاج حممد جعفر أبو التمن 
للحضور اىل كربالء خالل أيام زيارة نصف شعبان سنة )1338هـ(، للمداولة فيام 

جيب اتباعه واخلطة التي ترسم لبلوغ الغاية واملرام. 

تتدفق  الزائرين  سيول  فجعلت  منه،  النصف  زيارة  فقاربت  شعبان  شهر  هّل 
عىل كربالء وبمقدمتهم الزعامء الذين أخذوا يتوافدون عليها زرافات ووحدانًا إذ 
كانوا عىل موعد من ذلك؛ فجعلوا يعقدون االجتامعات الرسية حتت جنح الظالم 

الواحد تلو اآلخر وبأماكن متفاوتة. 

وقد جرى االجتامع األول ليلة الثالث عرش يف دار العالمة السيد أيب القاسم 
الكاشاين، الكائنة يف أقصـى املجاز )املمر( خارج باب السدرة للروضة احلسينية، 

الذي أصبحت أرضه اآلن جزءًا من شارع املحيط بالصحن احلسيني. 

من  الصحن  بسطح  اتصال  وهلا  الصحن  عىل  مطلة  املذكورة  الــدار  وكانت 
جانب الشامل؛ وقد اختذ السيد أبو القاسم سطح الصحن مكمنًا له ولرواد داره من 
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الوطنيني عندما تدامههم قوة من السلطة املحتلة. ويف الليلة الثانية اجتمعوا يف دار 
السيد نور السيد عزيز اليارسي الكائنة يف حملة باب السالملة. 

وترأس االجتامعني معتمد احلزب اإلسالمي العريب الشيخ حممد رضا، نجل 
اإلمام احلائري. وعندما اكتمل عدد الزعامء قرروا عقد االجتامع الثالث املصادف 
ليلة النصف من شعبان بمحرض اإلمام احلائري وحتت رئاسته لالستئناس بآرائه 
تقع  التي كانت  الفسيحة األرجاء  الثمينة، وعقد هذا االجتامع يف داره  ونصائحه 
التنكجية  بزقاق  املعروف  الزقاق  مدخل  عند  الشهداء  صحن  باب  من  بالقرب 
وأرضه اآلن أدخلت ضمن فسحة مدخل شارع عيل األكرب املواجه لباب الصحن، 
وكان ورثة املهراجا اهلندي )تاج حمل( هم الذين وضعوا دارهم هذه  حتت تصـرف 

االمام احلائري منذ أن قرر اهلجرة من سامراء اىل كربالء. 

واهلندية  والشامية  والنجف  كربالء  متثل  وفود  االجتامعات  هذه  حرض  وقد 
والرميثة فبغداد. 

وممن حرض هذه االجتامعات الثالثة لفيف من رؤساء الدين وسادات العشائر 
الكريم  عبد  الشيخ  العالمة  حرض  قد  كان  مقدمتهم  ويف  العربية،  القبائل  وزعامء 
ومن  اجلواهري؛  جواد  حممد  والشيخ  املانع)1)،  عيل  الشيخ  وفضيلة  اجلزائري، 
سادات العشائر السيد علوان اليارسي، والسيد عزيز اليارسي، وقاطع العوادي، 
ومن  طبيخ؛  أبو  وحمسن  مگوطر،  وهادي  الصايف،  رضا  وحممد  زوين،  وهادي 
رؤساء القبائل عبد الواحد آل سكر، وجمبل آل فرعون، وعلوان احلاج سعدون، 
وعبادي احلسني، ومرزوك العواد، وشعالن العطية، وسعدون الرسن، وشعالن 

1.  روى لنا املرحوم الشيخ عبد اللطيف اجلزائري قال: كان يرافق أخي يف اجتامعات النصف من شعبان يف 
كربالء سنة )1338هـ( املرحوم الشيخ عيل املانع. 
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حممد  احلاج  حرضها  بغداد  ومن  اجلرب؛  وشعالن  احلرجان،  وغثيث  اجلون،  أبو 
جعفر أبو التمن. 

من  النصف   يف  كربالء  حرض  مذكراته:  يف  االسرتابادي  خليل  احلاج  وذكر 
وزعامء  احلائري  باملرزا  االجتامع  لغرض  اجلرجفجي  أمني  حممد  احلاج  شعبان 
الشيخ حممد رضا نجل اإلمام احلائري والسيد حممد  الفرات، وحرضمن كربالء 
العلوان، والشيخ  الوهاب آل طعمة، وعمر  الوهاب  الدين والسيد عبد  عيل هبة 
مهدي قنرب، وعبد الكريم العواد، وطليفح احلسون احلسن، ورشيد املسـرهد من 
رؤساء املسعود. هذا ما دونه األستاذ املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب يف كتابه 
الناصعة«  »احلقائق  لكتاب  نقده  يف  وثبته   ،100 ص   ،2 ج  التاريخ«  يف  »كربالء 
الذي نرشته له جملة رسالة الرشق الكربالئية يف العدد الثاين ص 59 منها: وكذلك 

تبعه األستاذ عبد الرزاق احلسني يف كتابه »الثورة العراقية الكربى« ص 95. 

يذكروا  أن  الثورة«  »تاريخ  كتاب  من  وغريمها  املؤرخني  هذين  من  والغريب 
أسامء أشخاص وهيملوا أسامء اآلخرين، وهم الذين يعتربون يف الطليعة وقد نذروا 
أنفسهم قبل غريهم لبعث الروح الوطنية يف نفوس اجلامهري العراقية وطالبوا بكل 
مقدمة  ويف  الشهداء  مجاجم  عىل  ولو  االستعامر  مكافحة  يف  قوة  من  هلم  اؤتوا  ما 
تلك  يف  احلارضين  املجتمعني  قائمة  من  اسمه  أسقط  الذي  املجاهدين  هؤالء 
االجتامعات الثالثة التي جرت ليلة النصف من شعبان الذين نحن بصدد ذكرها، 
العالمة أبو القاسم الكاشاين الذي عقد االجتامع األول يف داره، وأسقط اسمه من 
استقالل  مصري  فيها  املؤمترون  قرر  التي  التارخيية  الليلة  تلك  يف  املجتمعني  قائمة 
الليلة  تلك  ويف  وبعدها  الثورة  قبل  رحاها  قطب  الكاشاين  السيد  وكان  العراق. 
بالذات، وصوالته وجوالته يف هذا امليدان يف كربالء وبغداد والكاظمية معروفة 

ومشهورة عند اخلاص والعام. 
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أبو  حسن  حممد  احلاج  هو  اسمها  ذكر  عن  أحجموا  التي  الثانية  والشخصية 
املحاسن الذي هو شاعر العروبة والثورة ومعتمد االمام احلائري وممثله الشخصـي 
أول  ويلتهب وطنية، ولعله  يقطر محاسًا وغرية  اهلل  الندوات؛ وكان رمحه  أكثر  يف 
من نادى األمة العربية اىل تأسيس جامعة عربية إسالمية قبل أن ختتمر هذه الفكرة 
له  تشهد  الشعرية  فرائده  وروائع  يومذاك،  العروبة  أبناء  من  اآلخرين  رؤوس  يف 

األسبقية يف هذه احللبة املقدسة. 

فضاّل عن كونه الشخصية الوحيدة الالمعة الذي اشرتك يف حترير معظم تلك 
العريب يف كربالء وحرر معظم  التي أصدرها مكتب احلزب اإلسالمي  النرشات 
العراق  خارج  اىل  احلائري  العريب  االمام  سفينتهم  ربان  بعثها  التي  الكتب  تلك 
للنهوض  أقطارهم  خمتلف  يف  عامة  واملسلمني  العرب  مشاعر  يستنهض  وداخله 

ببالدهم وتوحيد صفوفهم ملكافحة االستعامر. 

ولقد توارت األخبار والوثائق التي بني أيدينا ووقفنا عليها، ما من اجتامع عقد 
يف حضرية االمام احلائري إال وهو حارضه، وترانا لسنا مغالني حني نقول إن مجيع 
تلك األوامر والنواهي التحريرية والشفهية املتعلقة بالثورة وأحداثها وخاصة فيها 

يتعلق بكربالء هي من حتريره بقلمه النري.

غري أنه اعتاد بدافع صهر الذات يف بودقة املجتمع أن ال يذكر اسمه مادام  هو 
املؤمنة كان  الروح  شيك يف اجلهاد، واجلهاد واجب والشكر عىل واجب، هبذه 

يعمل ويفكر. ولكي ال نغمط حقه أوردنا حقيقة دوره للحقيقة والتاريخ.

فيه  املؤمترون  الفجر واختذ  الذي طال حتى طلوع  ولنعد اىل حديث االجتامع 
عدة قرارات عىل جانب كبري من اخلطورة بعد مناقشات ومداوالت كثرية، حيث 
تضاربت آراء املؤمترين، فريق املتحمسني  منهم تعرضوا اىل موضوع  قيام الثورة، 
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وفريق آخر أحجم عن ذلك؛ وبعد أخذ ورد انترص الفريق األول. 

وبعض املبعدين الكربالئيني الذي كان حارضًا يف هذا االجتامع)1). القٰى تأييدًا 
غري مباش من الشيخ حممد رضا نجل اإلمام احلائري، والسيد الكاشاين، وتبعهام 
املرحوم السيد هادي زوين فاملت عندئذ كفتهم اىل الرجحان، فانتبه اإلمام إليهم 

وقال هلم:  

احلمل ثقيل وأخشى أن ال تكون لديكم قابلية احلرب مع عدو يفوقكم عددًا 
وعدة.     

فأجاب املتحمسون : 

الثائرين الذي نحن بجوار قربه، ومن أجل  )نستمد قوتنا من اهلل  بربكة سيد 
الكفاية  فينا  رعايتكم  حتت  اهلل  شاء  إن  وستجدوننا  السفر،  عناء  جتشمنا  زيارته 

والقابلية، فمثولنا بني يديكم لالستفتاء(. 

فرتدد اإلمام احلائري يف إعطاء اجلواب، فقال الكاشاين:  )القوم يستفتون حاكم 
الرشع ما العمل(. 

وكانت قاعة االجتامع مكهربة ترتجرج بني أنصار الثورة وآخرين ال يريدون 
احلرب، فعند ذلك قال هلم اإلمام احلائري ثانية: )إين أخشى أن خيتل النظام وتسود 
الفوىض ويفقد األمن وذلك أهم من كل يشء يف الشـرع(، فطمأنه اجلميع بأهنم 
ملزمون يف حالة إفتاء حاكم الشـرع عىل ضبط النظام واملحافظة عىل األمن وهم 
يعاهدون اهلل والرسول الكريم عند رضيح سيد الثائرين عىل أن خيلصوا يف عملهم 

1.  يؤخذ من األخبار املتواترة من بعض املعمرين أن املرحوم عمر العلوان كان من أشد الناس حتمسًا للثورة 
آنذاك. 
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حتت قيادته وزعامته ويتفانون  يف سبيل الوصول اىل غاياهتم مضحني يف سبيلها 
نواياكم  هذه  كانت  )إذا  سامحته:  قال  الرتدد  من  يشء  وبعد  والرخيص،  بالغايل 

وتلك تعهداتكم فإن اهلل يف عونكم(. 

احلزب  معتمد  احلائري  رضا  حممد  الشيخ  أشار  أن  بعد  االجتامع  انفض  ثم 
يتشـرف  بني احلارضين  الوحيد  لكونه  آل طعمة  الوهاب  الوهاب  عبد  السيد  اىل 
الدعاية والنرش يف احلزب  وثانيًا هو مقرر جلنة  الروضة احلسينية أوالً  باخلدمة يف 
طوعًا   اجلميع  فوافق  هلم،  الزيارة  وقراءة  احلسينية  الروضة  يف  بتحليفهم  يقوم  أن 
ألداء هذا اليمني ويكون املحلف هو السيد عبد الوهاب. وكانت صيغة اليمني عىل 

النحو التايل: 

)نقسم بكتاب اهلل الكريم للعمل عىل إنجاز ما قّر عليه ومن حنث يف يمينه فإنه 
ضال آثم وباغ عاق(. 

فتيان كربالء  أماكنهم، وبقى  اىل  الزعامء  الزيارة سافر  أدوا مراسيم  وبعد أن 
قبة  حتت  تنفيذة  عىل  اإلخالص  يمني  أقسموا  الذي  قرارهم  لتنفيذ  العدة  يعدون 

 .(1( سيد الثائرين وأيب الشهداء األحرار احلسني بن عيل

1.  هذا الفصل نقلناه عن وثيقة مستنسخة عن مذكرات ايب املحاسن بخصوص اجتامع النصف من شعبان 
سنة )1338هـ(. ومن املؤسف أن الوثيقة كانت ممزقة وناقصة. كام أن املرحوم الشيخ كاظم أبو ذان الذي 
كان هو اآلخر ممن حرض هذا االجتامع روى لنا القسم األعظم من وقائع هذا االجتامع عىل النحو الذي 

ذكرناه أعاله. 
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وفد كربالء اىل بغداد 

ارتأى فتيان بغداد األحرار إقامة مواليد نبوية تتىل فيها املنقبة النبوية  الرشيفة 
وختتم بطرف من جهاد سيد الثائرين احلسني بن عيل، ثم  يرتقي اخلطباء أعواد 
املنابر يستنهضون املشاعر ويرهفون أذهان السواد العام ويرهفون إحساساهتم يف 
قضية البالد السياسية، ومن أبرز تلك احلفالت التي أقيمت يف جامع احليدر خانة 
يف مساء السابع من رمضان سنة )1338هـ( ووجهت الدعوة رسًا ملشاركة وفود 

من أنحاء العراق. 

فتوجه من كربالء لفيف من الشباب املتحمس قاصدًا هذا االجتامع اجلامهريي 
الوطني صباح يوم السادس من رمضان سنة )1338هـ(املوافق الرابع من حزيران 
سنة )1920م(، إذ قصد أحرار بغداد من إقامة هذا املهرجان الكبري يف تلك الليلة يف 
جامع احليدر خانة مطالبة السلطات الربيطانية املحتلة باستقالل العراق وانتخاب 

خسة عرش مندوبًا يتوكل عن اجلامهري البغدادية لتلك املهمة اخلطرية. 

وقد ترأس وفد كربالء املؤلف من ستة عرش عضوًا األستاذ السيد عبد الرزاق 
الوهاب آل طعمة وعضوية كل من السادة إبراهيم شمس  الدين القزويني احلائري 
والشيخ محيد املال سعيد الوكيل والسيد صادق جلوخان وعباس املجاهد من آل 

شخري والسيد فخري احلكيم وآخرون مل تضبط أسامؤهم. 

وقد سافر الوفد بطريق العربات اىل الكاظمية، وبعد زيارة مرقد اإلمام موسى 
اىل  وحرضوا  اإلفطار  بعد  بغداد  اىل  الرتامواي  طريق  عن  توجهوا   الكاظم
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جامع احليدرخانة فاستقبلهم عند باب اجلامع واحتفى هبم الزعيم الوطني احلاج 
حممد جعفر أبو التمن. 

وبعد أن استقر الوفد يف املحل املعد له، وجاء املكان املخصص للوفد من حسن 
القاسم  أبو  السيد  العالمة  الوفد وشاهد  أمام منرب اخلطيب، فالحظ رئيس  احلظ 
الكاشاين يتصدر  احلفل وحييط به السيد حممد الصدر والشيخ يوسف السويدي 
القصيدة  ألقى  الذي  العبيدي،  السيد حممد حبيب  املوصل  الكبري مفتي  والشاعر 
وصدى  السامء  "صيحة  القصيدة  وعنوان  اخلطباء،  سائر  بني  نوعها  من  الفريدة 

الضمري". 

بعد أن افتتح احلفل بتالوة القرآن الكريم، تال الشاب الوطني الغيور )عيسى 
عبد القادر( قصيدة رائعة ومطلعها: 

الطيبينـا  نســل  النهريـن  يقينـــا بـــني  حقــًا  واسمعوا  أفيقـــوا 

واخـتـلفـنــا  شـــعوبًا  صاغرينـــا تفـرقـنـــا  مجيعـــًا  فأصبـحنــا 

لـقـــــوم  بأمجعنــــا  جائرينــــا وأســــلمنا  طغــــاة  مــن  بغــــاة 

ثم جاء دور املفتي العبيدي وألقى تلك القصيدة العصامء التي هزت مشاعر 
احلارضين وصفق له اجلميع، ونثبت منها فيام ييل بعض املقاطع: 

ــًا فــريــا  ــئ ــا الـــغـــرب جــئــت شــي ــا عــلــمــنــا غـــر الــــويص وصــيــا أيـ مـ

السيول  مــثــل  الــدمــاء  تسيل  ــول أو  ــت ــب ال زوج  ــويص  ــ الـ ــد  ــع ــب أف
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نحن نرىض باإلنجليز وصيا 

الطلول  ــن  ب ــراق  ــع ال ملك  الــبــتــول دون  ابـــــن  الل  ــبـــد  عـ اليب 

قتيل  ــر  خـ دمـــــاء  ــت  ــقـ أريـ ــد  ــرســول قـ ــط  ال أفــبــعــَد احلــســن ســب

نحن نرىض باإلنجليز وصيا

ساكنيه  يــا  الـــعـــراق  ظلمنا  ــه قــد  ــدي جي ال  الـــنـــســـاء  دمـــــع  إن 

تبكيه  أو  السبطن  تبكي  ــى وأخــيــهحسن  ــب ــت ــج ــن بــعــد امل ــمـ أفـ

نحن نرىض باإلنجليز وصيا
الخ

الرصخة الثانية:                         

والثريا  ــرى  ــث ال أهــل  ــا  ي ــدوا  ــه قـــد أبـــت شــيــعــة الــــويص وصــيــا اش

وغــويــنــا  ــة  ــ ــاي ــ وص ــا  ــن ــل ــب ق ــويص عــلــيــنــا إن  ــ ــ ــط ال ــخ ــس ــال ن ــ أفـ

إن رضينا باإلنجليز وصيا

ــزاء  يـــوم اجلـ ــقــول  ن ــا عــســى أن  ــراء م ــ ــزه ــ ال أيب  اهلــــــدى  لـــنـــبـــيِّ 

ــالء  كــرب ــوم يف  ــل ــظ امل ــد  ــشــهــي ــراءوال ــامـ ــسـ وإمــــــــام املــــهــــدي بـ

إن رضينا باإلنجليز وصيا
الخ
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 ثم يقول:                                 
ــاه هــــذه الــبــالدبــــدمــــاء اآلبــــــــاء واألجــــــــداد  ــيـ ــا مـ ــنـ قـــد رشبـ

العباد  رش  ــوام  ــ األقـ أدنـــى  واألحــــفــــاد نــحــن  األوالد  ــق  ــ ــ وأعـ

صــلــيــا  أوىل  اجلـــحـــيـــم  ــار  ــ ــن ــ وصــيــا وب ــز  ــي ــجــل ــاإلن ب ــا  ــن ــي رض إن 

الرصخة الثالثة: 

شيئًا  مــنــك  نــكــن  ومل  مــنــا  ــا لــســت  ــي فــــلــــامذا تـــكـــون فــيــنــا وص

ــًا  لـــنـــدن عــلــوي ــن  ــ اب ــا  يـ ــن  ــك ــا مل ت ــي ــرش ق تـــكـــن  ومل  هـــاشـــمـــيـــًا 

عـــربـــيـــًا  مــــســــلــــاًم  وال  مــرشقــيــا ال  وال  ــا  ــن ــوم ق ــي  ــن ب ــن  مـ

فلاذا تكون فينا وصيا 

ــة  ــفــي حــن ــة  ــريـ ــفـ ــعـ جـ تـــقـــل  زيـــديـــةال  ــة  ــيـ ــعـ ــافـ شـ تـــقـــل  ال 

ــة األمحـــديـــة ــعـ ــرشيـ ــا الـ ــن ــت ــع الغربيةمج ــة  ــاي ــوص ال ــى  ــأب ت ــي  وهـ

فلاذا تكون فينا وصيا

ــة الــتــفــريــق  ــاس ــي ــد ســئــمــنــا س الــطــريــق قـ ســــواء  اىل  ــا  ــن ــدي ــت واه

ــا بـــثـــوب صــديــق  ــن ــا عــــــدوًا ل ــق يـ ــدي ــص ــويص وال ــ ــني الـ ــت بـ ــ أن

ــا  ــي ــب أجــن مـــــــــزورًا  إال  ــا لـــســـت  ــي فــــلــــامذا تـــكـــون فــيــنــا وص

الخ 
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ثم خرجت اجلامهري بقيادة السيد الصدر والسويدي ويتقدمهم السيد الكاشاين 
يف تظاهرات شعبية حاملني الشموع يرتلون اآليات القرآنية وخلفهم سار الشباب 

امللتهب محاسًا ووطنية هيتفون اهلتافات الوطنية: 

)حييى االستقالل، عاش العراق مستقاًل(.  

وإذا  املعظم  باب  نحو  متجهة  الشوارع  اىل  املتظاهرة  اجلموع  خرجت  وملا 
يف  بنادقهم  من  النارية  العيارات  تطلق  وأخذت  هلم  تتصدى  الربيطانية  باجليوش 

اهلواء بقصد تفريق املتظاهرين. 

وعىل إثرها نشبت معركة بني الطرفني، وبعد أربع ساعات من املعركة، وعندما 
نزلت الدبابات الربيطانية اىل شارع الرشيد واحتلته انسحب الوفد الكربالئي اىل 
العراقية فيام بعد، ثم  الزمان  البغدادية، أي مطبعة جريدة  التايمس  مدخل مطبعة 
التجأوا اىل مقهى اخلليفة يف امليدان أمام فسحة اجلامع وقىض اجلميع ليلتهم فيها، 
ويف الصباح الباكر حرضوا مراسيم تشييع جثامن شهيد الغدر )عبد عيل بن  احلاج 
رحيم الكربالئي( الذي قتل برصاص الربيطانيني، وهو من عشرية طرفة من بني 

كعب )1).

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري، ابراهيم شمس الدين 
حسني القزويني، جمموعة، خمطوطة ،مل يذكر رقم الورقة. 
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أول شهيد قدمته كربالء 

يؤخذ من ثنايا كتابات مؤرخي ثورة العرشين أهنم مل يركنوا الستقصاء احلقائق 
والكذب،  الصدق  حتتمل  قد  التي  واالقاويل  الشائعات  اىل  فاملوا  وتدوينها، 
فأغمطوا حق كثري من ذكر أولئك األبطال الذين اشرتوا استقالل العراق بدمائهم 
آنذاك. ومثال ذلك ما علقه األستاذ عبد اهلل فياض يف حاشية كتابه »الثورة العراقية« 

ص 200 ما نصه: 

حممد  اسمه  فدهس  عرضًا  سقط  الذي  األخرس  الرجل  هذا  أن  ))املعروف 
الناس  أكرب  فدهسته، وقد  املصفحة  السيارة  بن رشيد، هجم عىل  الكريم  عبد  أو 
حممد  السيد  األستاذ  وكتب  جنازته((،  لتشييع  كثرية  مجوع  وخرجت  تضحيته 
خالص املال محادي يف كتابه )األخبار يف سري الرجال( ص 70 عند ذكر اسم هذا 

القتيل قال:  ))كان يدعى حممد رشيد بن عيل من أهايل الفضل((. 

الكربى(  العراقية  )الثورة  كتابه  يف  احلسني  الرزاق  عبد  األستاذ  تبعهم  ثم 
ص63 ما نصه: ))فأصيب رجل أخرس من حملة الفضل يسمى عبد الكريم بن 
املصفحتني  إحدى  دهسته  بل  وقيل  منه،  مقتاًل  أصاب  ناري  بطلق  النجار  رشيد 
فأكرب األهلون موته وشيعوه اىل مرقده يف اليوم االيت بمظاهرة وطنية كربى حتدوا 
من  بيشء  أسفارهم  يف  ودونوه  اآلخرون  الكتاب  لفقه  ما  وهذا  السلطة((،  فيها 

اإلضافات والتحريف. 
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فالذي نؤاخذهم عىل هذه اآلراء كمؤرخني أن ال يغمطوا احلقيقة وال يركنوا 
اىل النزعة اإلقليمية الضيقة، فالرجل الذي هجم عىل السيارة الربيطانية املصفحة 
بفأسه وهشم العجلة األمامية للمصفحة فعمد السائق الربيطاين فسحقه بمصفحته 
ومات شهيدًا وشيعته بغداد بامئة وخسني ألف مشيع، كام نوهت عن ذلك الصحيفة 
احلاج  بن  اسمه )عبد عيل  كان  بغداد يف حينه،  الصادرة يف  )التايمس(  الربيطانية 
وكانت  باألخرس،  ويعرف  سنة،   25 الـ  يتجاوز  ال  وعمره  الكربالئي(،  رحيم 
الذي  كربالء  أحرار  أحد  رحيم  احلاج  بن  حممد  الشيخ  شقيق  وهو  نجارًا،  مهنته 
قدم مع الوفد اىل بغداد، ومن املؤسسني للمدرسة احلسينية اإليرانية يف كربالء سنة 
)1327هـ(، وأرسته هاجرت من مقاطعة خوزستان )بلدة املحمرة( منذ أكثر من 

نصف قرن وسكنت كربالء، وينتمون اىل عشائر كعب العربية. 

وهذا هو أول قتيل قدمته كربالء عىل مذبح احلرية دفاعًا عن استقالل العراق، 
كلمته  الصاعد  اجليل  ليقول  وهويته  اسمه  عن  نوهنا  والتاريخ  للحقيقية  وتنويرًا 

. (1(بحق هؤالء الشهداء من أبناء مدينة أيب الشهداء احلسني بن عيل

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري، ابراهيم شمس الدين 
حسني القزويني، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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استغاثة فتيان بغداد

انفرط عقد اجتامع املؤمتر املعروف نصف شعبان )1338هـ( يف كربالء ورجع 
قرر  التي  اخلطة  التنفيذ  يعمل  منهم  كل  وأخذ  بلداهنم،  اىل  والرؤساء  الزعامء 

املؤمترون اتباعها والسري بموجبها. 

وكانت اخلطة املرسومة أن يبدأ العمل يف بغداد، قلب العراق النابض، أوالً ثم 
يشمل جهات العراق األخرى تدرجييًا.

وعندما اجتمع ممثل فتيان بغداد )مجعية احلرس( حممد جعفر أبو التمن برفاقه 
وشح هلم احلال يف كربالء والفرات األوسط، وطلب منهم السري عىل النهج املقرر 
وهو انتخاب أعضاء من زعامء بغداد والكاظمية ملفاوضة السلطة املحتلة لتحقيق 
مطاليب األحرار الوطنيني، وكانت الوسائل التمهيدية لتحقيق هذه الغاية الرشوع 

بالتظاهرات الشعبية وإلقاء اخلطب احلامسية. 

وشع فتيان بغداد والكاظمية يف النصف الثاين من شهر شعبان سنة )1338هـ( 
بإقامة املظاهرات يف كل ليلة مجعة يف جوامع بغداد والكاظمية.

 وقد تضاعفت احلفالت عند حلول شهر رمضان املبارك، وكان من بني هذه 
االحتفاالت احلفل الذي أقيم يف جامع احليدر خانة يف ليلة السابع من رمضان سنة 
)1338هـ(، حسبام ذكرناه يف الفصل السابق، وإنزال الربيطانيني تلك السيارتني 
املدرعتني خمرتقة صفوف اجلامهري املحتشدة يف الشارع العام بعد أن شعت بإطالق 
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الرشاش عىل املتظاهرين واستشهاد النجار الكربالئي يف تلك التظاهرة واستغالل 
الفتيان األحرار الوطنيني من أهايل بغداد وتشييع جثامنه باحتفال حاشد، جعلوه 

وسيلة لتظاهرات أخرى.

واستاءت السلطات املحتلة من هذه التظاهرات وخشيت سوء العاقبة فأرسلت 
واعتربهتم  وهددهتم  بغداد  أحــرار  بطلب  ـــ(  )1338ه رمضان  من  الثامن  يوم 

مسؤولني عن كل ما يسبب إقالق راحة العامة والتشويش واالضطراب. 

يستبان ذلك من  احلائري يف كربالء كام  باإلمام  البغداديون  الفتيان  فاستغاث 
من  الثامن  بتاريخ   التمن  أبو  جعفر  حممد  احلاج  مندوهبم  كتبه  االستغاثة  كتاب 
رمضان )1338هـ( اىل االمام احلائري القائد الروحي وربان سفينة الثوار، وهذا 

نص الكتاب: 

سيدي األعظم حجة اإلسالم وآية اهلل يف األنام شيخنا املرزا حممد تقي احلائري 
دام ظله العايل 

بعد تقبيل يديكم والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...

تنفر  الشعائر اإلسالمية ما أوجب أن  أنه قبل يومني حدث يف بغداد من   هو 
أن  اليومني حتى  اإلسالمية يف هذين  التظاهرات  فاستمرت  املحتلة  احلكومة  منه 
بأن جعلونا  املسلمني، فهددونا  الربيطانيني أرسلوا عىل احلقري وثالثة آخرين من 
التهديد يف الواقع أوجب بأن أكون غري مطمئن  مسؤولني أمام كل حادثة، وهذا 
عىل حيايت. فحررت حلرضتكم هذا املخترص مستغيثًا بكم، ياغياث املسلمني، وقد 
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أوفدت اهليئة خلدمتكم الشيخ حممد باقر شبيب)1)، ليعرض حلرضتكم كلام يمكن 
آمالنا أن  عرضه؛ وباعتقادي ال يقدر غريه أن حييط اإلقدامات اإلسالمية. فغاية 

متدوا يد املعونة املساعدة. ومن اهلل التوفيق.  

التوقيع 
خادمكم 

حممد جعفر أبو التمن
 التاريخ الثامن من شهر رمضان )1338هـ(

 

وقد تفضل اإلمام احلائري رمحه اهلل فأجاب عىل هذه الرسالة بام ييل:

ِحيِم ْحَِن الرَّ بِْسِم اللَِّ الرَّ

جناب الكامل األزهر ولدنا حممد جعفر جلبي دام تأييده 

بعد السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...

ومقاصدكم  املرشوعة  طلب حقوقكم  عىل  املشتمل  كتابكم  علينا  ورد  قد  أنه 
اإلسالمية، وفقكم اهلل تعاىل لكل خري وجعل سعيكم مشكورًا وعملكم مربورًا. 

مع  وإقداماتكم  احلسنة  أعاملكم  عن  زوين  هادي  السيد  األجل  أخربنا  وقد 
اهلل  ووفقكم  مجيعًا  اهلل  سددكم  مجيعًا،  بكم  الظن  هو  وهذا  املستحسنة،  إخوانكم 

تعاىل مجيعًا.

1.  خييل إلينا يقصد به الشاعر األديب األستاذ باقر الشبيبي. 
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بتكاليفنا  القيام  هو  مقاصدنا  وهناية  آمالنا  غاية  وأن  مجيعًا  تعاىل  اهلل  حفظكم 
الرشعية فيام يوجب معاضدتكم ومساعدتكم واهلل املوفق. 

وهو املعني، وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

احلادي عرش من رمضان )1338هـ(  
التوقيع 

األحقر حممد تقي احلائري 

وختامًا بلغ جزيل السالم عىل مجيع اإلخوان البغداديني والكاظميني وغريهم 
من أصحابك السالكني منهاجك القويم املستقيم وفقهم اهلل مجيعًا والسالم. 

علامء  اىل  اإلمام  رسول  باقر  حممد  الشيخ  ورود  قبل  كربالء  وصل  قد  وكان 
بغداد السيد هادي زوين وأنبأ اإلمام احلائري بام كان قد ألقاه السري ولسن وكيل 
احلاكم امللكي العام الربيطاين عىل املندوبني اخلمسة عرش من البغداديني املنتخبني 
عىل  أوافــق  ال  )إين  هلم:  بقوله  مقابلتهم  ورفض  والتحذيرات  التهديدات  من 
أساليبكم التي تتبعوهنا، كام ال أعتقد بإخالصكم فلذا إين دعوت 40 شخصًا من 
اليهود  عن  ممثلني  منهم  ودعوت  السياسية  مبادئهم  بني  تفريق  دون  بغداد  وجوه 
واملسيحيني وطلبت أن يقابلوين يف اليوم الثاين من حزيران سنة )1920م(، وباسم 
اللفتنت  مع  والنظام. وبحثت  باألمن  بعدم اإلخالل  أنذركم  الربيطانية  احلكومة 
كولونيل بريسكوت مدير الشـرطة واللفتنت كولونيل بلفور حاكم بغداد أن يقمعا 

حركاتكم بالشدة والقسوة(.
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بعض  أن  احلائري  واإلمام  العريب  اإلسالمي  احلزب  منتسبي  أخرب  وكذلك 
كربالء  يف  يتقولون  أخذوا  الربيطانيني  ركاب  يف  يسريون  ممن  املنافقني  املغرضني 
املظاهرات  هذه  عن  راض  غري  احلائري  األمام  بأن  والنجف  والكاظمية  وبغداد 

واالجتامعات الوطنية، وإهنا تقام بدون علمه. 

إغاثتهم  وبغية  األحرار  بغداد  فتيان  أزر  وشد  للغافلني  وتنبيهًا  الغاية  فلنفس 
أصدر االمام احلائري رائد الثوار وربان سفينتهم النداء اىل مجيع العراقيني، وألقى 
للمواعيد  التعسفية ونكوهلم  أعامهلم  تبعة  املحتلة ومحلهم  السلطات  بوجه  احلجة 

التي قطعوها عىل أنفسهم يف سبيل استقالل العراق. 

ورسعان ما وزعت نسخ متعددة منه يف مجيع اجلهات العراقية ليعلم زعامؤها 
السلمية  املظاهرات  من  وغريها  وكربالء  والكاظمية  بغداد  يف  إخواهنم  به  فام  بام 

ولينتخبوا ممثلني عنهم ملطالبة السلطة املحتلة باالستقالل املنشود.

وهذا نص النداء: 

ِحيِم ْحَِن الرَّ بِْسِم اللَِّ الرَّ

السالم عليكم مجيعًا ورمحة اهلل وبركاته ...

إن إخوانكم املسلمني يف بغداد والكاظمية والنجف وكربالء وغريها من أنحاء 
العراق قد اتفقوا فيام بينهم عىل االجتامع بمظاهرات سلمية، وقد قامت مجاعة كثرية 
باستقالل  املرشوعة  بحقوقهم  مطالبني  األمن  عىل  املحافظة  مع  املظاهرات  بتلك 
بمعتمد  تعاىل وبحكومة إسالمية وأن يرسل كل قطر وناحية  إن شاء اهلل  العراق 
اىل عاصمة العراق ليطلب بحقه متفقًا مع الذين سيتوجهون من أنحاء العراق عن 
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قريب اىٰل بغداد، فالواجب عليكم وعىل مجيع املسلمني االتفاق مع إخوانكم يف هذا 
املقصود الرشيف. 

ذلك  فإن  بعض  مع  بعضكم  والتشاجر  والتخالف  باألمن  واإلخالل  إياكم 
حصوهلا  أوان  اآلن  حان  التي  حقوقكم  ويضيع  اإلسالمية  بمقاصدكم  مضـر 
بأيديكم وأوصيكم باملحافظة عىل مجيع امللل والنحل التي يف بالدكم يف نفوسهم 

وأمواهلم وأعراضهم، وال تنالوا واحدًا منهم بسوء أبدًا. 

   وفقكم اهلل مجيعًا ملرضاته، والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

التاريخ احلادي عرش من رمضان )1338هـ( 

األحقر
حممد تقي احلائري

منهم  طالبًا  العراقيني  كافة  اىل  املوجه  احلائري  اإلمــام  من  النداء  هذا  فكان 
إرسال مندوبني عنهم اىل بغداد ملواجهة احلاكم العام الربيطاين ومطالبته بتحقيق 
حرس  مجعية  مندوب  وجهها  قد  كان  التي  لالستغاثة  جواب  خري  الشعب  آمال 

االستقالل، فتيان بغداد األحرار بعد أن وثق اإلمام احلائري بصدق عزائمهم.

وعندما تيل النداء يف مدينة الكاظمية، التي سامهت يف القضية الوطنية مسامهة 
حمسوسة، أمام حشد كبري من املتظاهرين يف الصحن الرشيف الكاظمي ليلة السابع 
عرش من رمضان )1338هـ(، كان له تأثري يف النفوس وانطباع شيف ملا يشتمل 
عليه من النصائح اإلسالمية والوطنية والتي تغرس بذور الوحدة الوطنية العراقية 

واأللفة بني الطوائف سياّم ما وىص به من املحافظة عىل مجيع النحل وامللل. 
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وخري ما يوصف به املنشور من تأثري يف نفوس عامة العراقيني ما كتبه عىل اإلثر 
احلاج حممد جعفر أبو التمن من كتاب له كتبه من بغداد اىل معتمد احلزب اإلسالمي 
العريب الشيخ حممد رضا احلائري يف كربالء، نقتطف منه ما خيص املوضوع نفسه 

حرفيًا: 

)تشـرفت بيد التبجيل والتعظيم به كتاب سيدنا األعظم آية اهلل اإلمام احلائري 
املاضية،  الليلة  الكتاب. وحيث قد صادف موعد االجتامع  وقد أعلن للمأل خرب 
الظهر حتى شطر من  الناس  بالكاظمية، فهرع  الصحن الرشيف  ليلة اجلمعة، يف 
املؤلفة من  باأللوف  الصحن  للكاظمية حتى ضاقت هبم وغص  متوجهني  الليل 
املسلمني، فتىل كتاب اإلمام احلائري عىل عامة املسلمني وبالطلب من األفاضل تيل 
ثانية، فكان آليات مجله وبيانات حكمه التاثري احلسن، وقد اقرتح أن يطبع وحيىل 
بالذهب. وكلام كان تتىل من الكتاب كلمة أو مجلة ترى الناس قيامًا وقعودًا هيتفون 
باألدعية ويلبون الدعوة ويتلقون األوامر بالطاعة فنسأل املوىل جل شأنه أن يوفقنا 

ملرضاته والوصول اىل الغاية الرشيفة املرشوعة.... الخ( )1). 

* * *

1.  احلائري، ابو املحاسن، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، 
خمطوطة ،مل يذكر رقم الورقة.
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صدى نداء اإلمام يف النجف والدغارة 

نفوس  يف  وإرشاداته  تعاليمه  وسائر  اإلمام  نداء  تأثري  شدة  املحتلون  رأى  ملا 
وجهد  واحدة  بكلمة  املشـروعة  املطالبة  عىل  واتفاقهم  متاسكهم  وشدة  العراقيني 
أعصابه  وختدير  املتحمس  العراقي  اجلمهور  مسايرة  من  مناص  ال  وأن  موحد، 

تقدموا باآلراء التي تشبه الرساب فتهدأ فورهتم وخيف هياجهم. 

يف  ووزع  طبع  منشورًا  العراق  يف  العام  الربيطاين  احلاكم  ولسن  الرس  فأصدر 
أنحاء الفرات األوسط بواسطة حاكم الشامية، وال نعلم فيام إذا كان قد نرش يف سائر 
أنحاء العراق أو اقتصـر عىل لواء الشامية فقط)1). وهذه صورة املنشور والتعليق 

عليه من قبل حاكم لواء الشامية امليجر نوربري فيام يتعلق بمستقبل العراق: 

إدارة احلاكم امللكي العام يف العراق 
بغداد السادس عرش من يونيو )1920م(

حلرضات الفضيلة – كذا – العلامء االعالم وحرضات أشاف النجف األشف 
املحرتمني...

عام  وبحث  طلب  والذي  الشامية  سيايس  جناب  قابل  الذي  الوفد  عىل  ردًا 
سيؤول إليه مصري ومستقبل العراق فيل الشـرف أن أرسل حلرضتكم مع هذا نسخة 

1.  كانت السلطات املحتلة قد قسمت العراق اىل عدة ألوية وجعلت الشامية واحدًا منها وأحلقت النجف هبا 
كام أحلقت كربالء بقضاء اهلندية 
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باللغة اإلنكليزية والعربية من التقرير الذي أمرت بوضعه بخصوص هذا الصدد 
بواسطة حكومة جاللة امللك والذي سينرش قريبًا يف شوال املقبل )العرشون( أو 
)احلادي والعرشون( يونيو )1920م(، وإين متأكد أن هذا املنشور هو عبارة عن 
نتيجة السياسة النهائية التي وصلت إليها حكومة جاللة امللك والتي وضعت لكي 
حتقق نجاح السالم يف العراق والتي تزيل مجيع الشكوك وحتقيق مساعي احلكومة. 

التوقيع
اللفتنت كولونيل الرس ا. ت. ولسن

قائمقامم احلاكم امللكي يف العراق

وكان قصد احلكام السياسيني من توزيع هذا املنشور يف مثل هذا الوقت بالذات 
املراوغة وختدير األعصاب بعد أن بلغهم نبأ هياج الرأي العام يف بغداد والكاظمية 
وكربالء التي كانت يومئذ عاصمة الشعور الوطني والقومي بفضل التوعية التي 
كان يبثها مكتب احلزب اإلسالمي العريب حسب توجيهات وتوصيات ربان سفينة 

الثوار اإلمام احلائري. 

الشامية ختيف فورة اجلامهري  للواء  السيايس  نوربري احلاكم  امليجر  أمل  فكان 
منشورات  من  متعددة  نسخ  وزعت  أن  بعد  سياّم  الشامية  لواء  حارضة  النجفية 
منفذًا  ليجد  اللواء،  هذا  يف  املكانة  وذوي  والزعامء  العلامء  عىل  احلائري  اإلمام 
لتفريق صفوف الوطنيني وعزل أبناء هذه املدينة املقدسة عن غريها من املدن الثائرة 
أشار  واىل هذا  فيها،  تساندهم  والنفوذ  املكانة  الكيل عىل طبقة من ذوي  العتامده 

بريس كوكس يف مذكراته الرسمية قال: 



مركز كربالء للدراسات والبحوث

113

مل  املحليني  شيوخها  من  زمرة  قبضة  يف  إدارهتا  كانت  التي  النجف  مدينة  إن 
يرضوا االنقياد املناوئ للحكومة، غري أهنا بفضل تأثري املجتهدين بقيت شوكة يف 

جسم إدارتنا. 

وهذا ما حصل بالفعل بفضل توجيهات الطبقة الواعية املثقفة من فتيان النجف 
األحرار الذين دأبوا أبدًا ودائاًم يف السري مع ركب اإلمام احلائري وغاياته الكريمة، 
ويفكرون  يتخيلون  كانوا  ما  كل  عليهم  وأضاعوا  بريطانيا  ساسة  آمال  فحطموا 
التي كانت كالرساب  واملنشـورات  الكتب  مثل هذه  يف احلصول عليه عن طريق 
طريقهم  يف  وقف  مندوبيهم  توكيل  مضبطة  لريفعوا  اجتمعوا  وعندما  للوطنيني. 
بعض املوايل للسلطة املحتلة وعرقلوا مساعيهم والقوة كانت من ورائهم تساندهم. 
وملا انتخبوا ستة عرش مندوبًا كان منهم أربعة من العلامء النجفيني والباقي من زعامء 

الفرات األوسط.     

ثم كتب كل من العالمة الشيخ فتح اهلل، املعروف بشيخ الشـريعة، واملندوبني 
لتقديم  ملقابلته  منه تعيني موعد  النجف والشامية يطلبون  كتابًا اىل حاكم كل من 

مطالبهم الوطنية.

للمندوبني  وآخر  الشـريعة  الشيخ  اىل  كتابًا  األخر  هو  نوربري  امليجر  فكتب   
عني الساعة الثانية صباحًا يوم السبت الثاين عرش من جون سنة )1920م( موعدًا 
فيها  عريضة  وقدموا  احلكومة  دار  يف  املندوبون  حرض  املعني  وبالوقت  للمقابلة، 
مطاليبهم الوطنية، وبعد إجراء املفاوضات واملداوالت بني احلاكم وبني املندوبني 
قرر إرجاء إعطاء اجلواب النهائي من قبل احلاكم اىل يوم االثنني الرابع عرش من 
جون )1920م(، املوافق السادس والعرشون من رمضان )1338هـ(، ويف الثالث 
عرش من جون املوافق اخلامس والعرشين من رمضان أرسل احلاكم اىل املندوبني 

الكتاب اآليت: 
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بعد التحية وفائق الثناء...

التي  املعاريض  أن  حيث  غدًا  حضوركم  عن  األسف  بغاية  علام  نحيطكم 
قدمتموها إلينا قدمتها لفخامة احلاكم العام، وقد أمرين انتظار جواب حيث أخذها 
معه اىل بغداد. حلني يرد اجلواب نخرب حرضاتكم عنه، ولكم يف اخلتام مزيد الشكر 

دام عالكم. 

   التاريخ الثالث عرش من جون )1920م(  
حاكم سيايس عموم النجف ولواء الشامية

نوربري

وبعد تسّلم املندوبني هلذا الكتاب أرسلوا إليه اجلواب اآليت: 

اىل حرضة حاكم النجف والشامية  

بعد تقدم االحرتام ملقامكم... 

أخذنا كتابكم املؤرخ الثالث عرش من جون )1920م( وأحطنا علاًم بمحتوياته 
التي تأسفتم فيه عىل تأخري اجلواب يف يوم اإلثنني ألجل إقرار فخامة احلاكم العام 
التفاهم  بانتظار اجلواب اىل أمد معني. فلهذا اجلواب ومثله ال نستطيع رفع سوء 
الواقع بني الشعب واحلكومة املحتلة؛ فنأمل من حرضتكم أن جتعلوا كتابكم هذا 
مستمسكًا للمطالبة باجلواب حتى حيسن الظن باحلكومة، فإن الشعب ينتظر منكم 

اجلواب العاجل.  ولكم مزيد الشكر والثناء. 

السادس والعرشون من رمضان )1338هـ(
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فأجاهبم نوربري: 

ملطاليبكم(.  ردًا  )1920م(  يونيو  من  عرش  السادس  املؤرخ  املنشور  )اعتربوا 

العشائر  ومراكز  واألقضية  املدن  يف  السياسيون  احلكام  أخذ  الوقت  عني  ويف 
النائية جيمع الزعامء والرؤساء والوجوه للتأثري عليهم يف أخذ تواقيعهم عىل أوراق 

يزعمون أهنا أوراق زراعية أو نحو ذلك. 

والوعي  اإلسالمية  والنزعة  النفوس  يف  دبت  التي  الوطنية  الــروح  أن  إال 
القومي الذي استوىٰل عىل عامة أفراد الشعب بمختلف أصنافهم بفضل املنشورات 
واالستحواذ  السيطرة  من  السياسيون  احلكام  يتمكن  ومل  احلائري،  اإلمام  وكتب 
عىل شعورهم وقمع احلركة املباركة. وكان الزعامء والرؤساء عىل اتصال دائم مع 

رائدهم اإلمام احلائري يف كربالء. 

من  هلم  جيد  وما  حيدث  بام  ينبؤونه  أخذوا  الوطنية  للحركة  االول  اليوم  فمنذ 
قد  وكانت  هذا؛  يف  به  العمل  ينبغي  فيام  ويفاوضونه  الوطنية  القضية  خيص  أمر 
معتمد  ونجله  احلائري  اإلمام  اىل  العراق  أنحاء  خمتلف  من  عديدة  كتب  وردت 
احلزب اإلسالمي العريب يف كربالء الشيخ حممد رضا خيربونه هبا عن إقدام احلكام 
السياسيني عىل ارغامهم عىل توقيع بعض االوراق التي جيهلون حمتوياهتا ويطلبون 
األمر واإلرشاد يف أمرها. وهذا كتاب من أحد أشاف وزعامء الفرات  أرسله من 
الروحية  وعىل  الكتاب  حمتويات  عىل  ولالطالع  األمر،  جلية  عىل  ليطلع  الدغارة 
عباراته  بعد تصحيح  أدناه  ندرجه  استوجبها  التي  واملضامني  عليه  اشتملت  التي 

املغلوطة: 
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موالنا ومالذنا وعامدنا حجة اإلسالم الشيخ حممد تقي دام بقاؤه. أعز اهلل به 
الدين وجعله حصنًا للمسلمني بمحمد وآله الطاهرين صلوات اهلل وسالمه عليهم 

أمجعني. 

أهلها مجيعًا يف ضيق عظيم من  الدغارة وجدت  اىل  ملا وصلت  يا موالنا  ثانيًا 
احلاكم املحيل، حيث إن مجلة منهم مضيق عليهم ومأخذ خواتيمهم وماهرين يف 
الرؤساء  هم  الذين  منهم  ومجلة  املشهورين،  الرؤساء  من  ليسوا  لكنهم  األوراق، 
املشهورون يف القطر:  سعدون آل رسن  رئيس آل محد، وشعالن آل عطية رئيس 
آل شبانة، ومظهر احلاج صگب رئيس السعيد، والسيد كاظم السيد محود رئيس 
بالكالم  معهم  تكلم  ما  بعد  من  )التوقيع(  التمهري  منهم  طلب  هؤالء  املحانة، 
الغليظ، فأبوا أن يوافقوه اىل ذلك وقالوا له: أبحنا لك مجيع ما نملكه حيث هذا 
راجع اىل اختيارنا فقط، مسألة التمهري ليس عائدة لنا، عائدة ألهلها ونحن تابعون 
هلم، فرتكهم وجعل يرسل عىل واحد بعد واحد وخيلو به، ومن مجلتهم أرسل عىل 

شعالن آل عطية واختىل به، فقال له: يا شعالن كم تريد من املال أطلب مني؟ 

فقال له: لست حمتاجًا اىل املال. 

فقال له احلاكم: آغا أنت إذن  تعلم ما أريد منك؟ 

فقال له شعالن: يا حاكم هذا من املحال إين أعطيك ديني وأكون كافرًا. 

فتغري عليه وأمر بحبسه فحبس، واآلن أرسل عىل الباقني، واظن أنه حيقرهم 
مثل  أنا  يل:   يقول  منهم  فرد  فكل  املنفردة  العشائر  وأما  صاحبهم،  كام  وحيبسهم 
حرضة الشيخ املرزة وحتت طاعته، وأنا عملت منهم مضابط وختمتها بخواتيمهم 

إن شاء اهلل تعاىل أرسلها حلرضتكم. 
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أرجو من لطفكم اجلواب مع الرسول، وإليكم االمر دام عزكم والسالم عليكم 
ورمحه اهلل وبركاته.

التاريخ االول من شوال )1338هـ(
خادمكم

السيد مهدي السيد حسن السيد خيس

مل  الربيطانيني  السياسيني  احلكام  أن  وغريه  الكتاب  هذا  فحوى  من  ويظهر 
يتخذوا منهجًا معينًا واحدًا بل اجته كل منهم ناحية خاصة به واختذ له هدفًا معينًا 
يتصـرف كيفام يشاء، إذ كان امليجر نوربري حاكم الشامية والنجف، يرتئى يف غري 
اذ أن هؤالء اختذوا  الفرات؛  الصغرية األخرى من  املدن  يرتئيه زمالؤه حكام  ما 
مضابط  يف  تواقيعهم  أخذ  عىل  وإجبارهم  األهلني  عىل  واإلكــراه  الضغط  خطة 
تؤيد املنهج الذي تنهجه السلطة املحتلة يف االستقالل أو طلب بقاء العراق حتت 

االنتداب ونحو ذلك. 

كام يؤخذ من الكتاب اآلنف الذكر أنه بينام اختذ نوربري خطة املراوغة وختدير 
األعصاب لتهدئة فورهتم وختفيف هياجهم عندما طبع منشور الرس ولسن ووزعه 

عىل العلامء والزعامء يف النجف والشامية الذين قابلوه. 

شاخصني  كانوا  واصنافها  طبقاهتا  خمتلف  عىل  العراقية  اجلامهري  مجيع  أن  غري 
كربالء،  الثائرين،  سيد  عرين  يف  الرابض  السفينة  ربان  نحو  وقلوهبم  أبصارهم 

اإلمام احلائري)1). 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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التظاهرات السلمية يف كربالء 

احلزب  أعضاء ومنتسبو  أخذ  النصف من شعبان سنة )1338هـ(  بعد مؤمتر 
اإلسالمي العريب يعقدون ندوات رسية كل ليلة يف مقر اجلمعية الكائن يف الزقاق 

الواقعة أمام زقاق السيد جواد الكليدار آل طعمة يف حملة باب الطاق.

 وملا رأوا أن هذه االجتامعات ال تفي باملرام وأن احلركة حتتاج اىل اجتامعات 
عامة حيرضها اخلواص والعوام أقاموا مأمتًا لعزاء سيد الشهداء يف اجلامع املعروف 
ايب  السيد  العالمة  دار  من  بالقرب  الواقع  األرجاء،  الفسيح   ،احلسني برأس 

القاسم الكاشاين عند مدخل باب السدرة للروضة احلسينية. 

وكان خطيب املنرب احلسيني الشيخ حمسن أبو احلب يف طليعة الشباب املتحمس 
 يرتقي املنرب ويرتل اخلطب احلامسية بذكرى أبى األحرار وسيد الشهداء احلسني

وجهاده يف سبيل اهلل ويوجه الرأي العام باسم متجيد هنضته اجلبارة. 

اجلمعة  ليايل  يف  خاصة  املواكب،  بتسيري  األطراف  رؤساء  بعض  قام  وأخريًا 
شهر  حّل  أن  وما  مجاعية.  تظاهرات  شكل  عىل  أخرى  اىل  حملة  من  التزاور  يف 
رمضان املبارك سنة  )1338هـ( إال وابتدأت التظاهرات السلمية يف كربالء تأخذ 
العام من  السواد  نفوس  نار احلامس يف  املوسع، وكان من دواعي إرضام  شكلها 
القاجاري)1)، آخر ملوك األرسة  باملظاهر قدوم شاه  للقيام  الكربالئيني وتكتلهم 

1.  زار كربالء أمحد شاه، ملك إيران يوم )22/ 5/ 1920م(، وبعد أداء مراسيم الزيارة توجه اىل أوربا وتويف 
يف باريس ونقل رفاته اىل كربالء سنة )1348هـ(، ودفن يف مقربة العائلة القاجارية، وهو آخر ملوك هذه 

األرسة. 
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القاجارية يف إيران، اىل كربالء يف طريقه اىل أوربا،  فاستعد اإليرانيون املقيمون يف 
كربالء استعدادًا ال مثيل له يف استقباله وهتيئة لوازم الزينة عند مروره من الشوارع 
واألسواق، وزينوا الطرق التي مر منها )الشاه( باملصابيح امللونة وسعف النخيل 
ٰجاد  بالسَّ األرض  وفرشوا  والديباج  احلريرية  باألقمشة  اجلدران  وزينوا  واالوراد 

الثمني، وقد بالغوا يف إظهار األفراح والرسور بقدومه. 

اىل  احلسينية  الروضة  املؤدي من  السوق  االيرانيون عند مروره يف  به  قام  ومما 
الروضة العباسية تصدى احدهم ووضع طفلني عند قدمي الشاه لذبحهام قربانني 
وجود  استقباله  عند  شاه  أمحد  احرتام  يف  املبالغة  عىل  ساعد  ومما  امليمون  لقدومه 
حممد خان هبادر البوشهري، اإليراين األصل)1)، حاكاًم يف كربالء من قبل احلكومة 
الربيطانية املحتلة، وقد هيأ ونصب خيامًا مع لوازمها وما يقتضـي هلا من وسائل 

الراحة يف مقاطعة البدعة الكائنة بني كربالء ومرقد عون. 

وخرج األشاف والرؤساء وقسم من العلامء الستقبال الشاه هناك وكان ذلك 
اليوم اخلامس من شهر رمضان سنة )1338هـ(. 

مؤملة  قارصة  بكلامت  العراقيني  يوخزون  مروره  عند  اإليرانيون  جعل  وقد 
عندكم  لكان  حية  أمة  كنتم  وإن  مليككم،  أين  مليكنا  هذا  هلم:  كقوهلم  حمفزة، 
استقالل وملك، وغري ذلك من العبارات املحفزة املهيجة؛ مما أشعلوا وأرضموا نار 
واملناداة جهرًا  والتجمعات  املظاهرات  متابعة  اىل  اهلياج يف صدورهم وحفزوهم 

باستقالل العراق. 

1.  الذي كان يزاول أخريًا يف البرصة املحاماة باسم حممد أمحد. 
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وصادف أن تويف نقيب أشاف كربالء، السيد حمسن النقيب، يف اليوم الثالث 
عرش من  رمضان، فخرج املشيعون لتشييع جنازة النقيب، وعند وصول اجلنازة عند 
مدخل باب صحن الروضة العباسية هتف بعض الشباب املتحمسني من عشرية 
بني سعد اهلتافات ضد السلطة املحتلة مطالبني باستقالل العراق، مما حدا باحلاكم 
السيايس، حممد خان هبادر، أن يرسل يف طلب عبد املهدي القنرب وأهانه وحصلت 
وهو  منه  بتحريض  كانت  اهلتافات  بأن  احلاكم   اهتمه  حيث  كالمية  مشادة  بينهام 
أول اهلاتفني، هذا مما حدا باإلمام احلائري يف ليلة اخلامس عرش من  رمضان سنة 
)1338هـ( أن يرسل عىل احلاكم السيايس، فحرض اىل دار اإلمام احلائري وحرض 
الشيخ حممد كاظم  العالمة  الكاشاين واملرزا أمحد نجل  القاسم  السيد ايب  كل من 
اآلخواند، زعيم ثورة مشـروطية إيران يومذاك، والشيخ حممد رضا معتمد احلزب 
احلسون  وطليفح  علوان  احلاج  وعمر  العواد  الكريم  وعبد  القنرب  املهدي  وعبد 
من  غفري  ومجع  طعمة،  آل  الوهاب  الوهاب  عبد  والسيد  النصاروة  شيخ  احلسن 

الكربالئيني. 

فقدم احلاكم معذرة اىل اإلمام احلائري حول القضية، وعند خروجه خشـي من 
االعتداء عليه من اجلمهور، فذهب اىل داره حتت حراسة كل من عبد املهدي قنرب 

وعبد الكريم العواد وعمر احلاج علوان. 

ويف اليوم السادس عرش من رمضان )1338هـ( عقد االجتامع املوسع يف دار 
اإلمام احلائري من قبل علامء كربالء واشافها ورؤسائها وجتارها وتداولوا يف أمر 

انتخاب ممثلني ينوبون عنهم يف مفاوضة احلكومة املحتلة للمطالبة باالستقالل. 

والدينية  والوطنية  األهلية  ذوي  من  أشخاص  انتخاب  عىل  رأهيم  اتفق  وقد 
والثبات يف املبدأ. فقر رأهيم عىل انتخاب سبعة أشخاص، أربعة منهم يمثلون اهليئة 
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العلمية، وهم الذوات اآلتية أسامؤهم: 

املرزا عبد احلسن، النجل الثاين لإلمام احلائري. . 1

السيد حممد عيل الطباطبائي.. 2

الشيخ حممد اخلاليص. . 3

الشيخ صدر الدين، نجل العالمة آغا أمحد احلائري. . 4

وثالثة يمثلون األرشاف والرؤساء وهم الذوات االتية أساؤهم: 

السيد عبد الوهاب الوهاب آل طعمة. . 1

احلاج حممد حسن أبو املحاسن. . 2

عمر احلاج علوان. . 3

تشعر  ـــ(  )1338ه رمضان  من  عرش  السادس  يف  مؤوخة  مضبطة  وحــررت 
باتفاق اجلميع عىل انتخاب هؤالء املمثلني، وهذه صورهتا: 

ِ الرَّْحَِن الرَِّحيِم بِْسِم اللَّ
علامئها  حوهلا  وما  املرشفة  كربالء  أهايل  ممثيل  من  التحرير  هذا  املوقعني  نحن 
وأشافها وساداهتا وكربائها وعموم أفرادها من مجيع طبقاهتا قد انتدبنا عنا وعن 
ممثلينا حرضات املرزة عبد احلسني نجل اإلمام احلائري دامت بركاته، والشيخ حممد 
نجل اإلمام الشيخ املهدي اخلاليص دامت بركاته، والسيد حممد عيل الطباطبائي، 
احلائري،  املازندارين  حسني  حممد  الشيخ  العالمة  حفيد  الدين  صدر  والشيخ 



مدينة احلسني )اجلزء السادس(

122

الشيخ حممد حسن  آل طعمة، واحلاج  الوهاب  الرزاق  الوهاب عبد  والسيد عبد 
أمام  عنا  ليعربوا  األجماد  هؤالء  انتدبنا  علوان،  احلاج  عمر  والشيخ  املحاسن،  ايب 
احلكومة االحتاللية يف تبليغها مقاصدنا املرشوعة ومطالبتها بحقوقنا التي اعرتفت 
أي  من  شائبة  أدنى  فيه  تشوبه  ال  تامًا  استقالالً  العراقية  بالدنا  استقالل  من  هبا 
مداخلة أجنبية؛ وقد أعطيناهم هذا االعتامد موقعًا بتوقيعنا موافقًا لرغائبنا، فرأهيم 

رأينا وأمرهم أمرنا النشذ عنه وال نرىض بسواه. 

السادس عرش من رمضان )1338هـ(

وقد صدره ووشحه اإلمام احلائري هبذه اجلملة:

ِحيِم  ْحَِن الرَّ بِْسِم اللَِّ الرَّ

صحيح نافع مفيد ان شاء اهلل تعاىل شأنه. 

  األحقر حممد تقي احلائري

كام وقعه الشيخ مهدي اخلاليص هبذا النص: 

ِحيِم  ْحَِن الرَّ بِْسِم اللَِّ الرَّ

وبه ثقتي الراجحة. 

حممد مهدي اخلاليص
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ووقع من األشخاص اآلتية أسامؤهم: 
2. السيد إبراهيم الشهرستاين. 1. السيد سعيد الوهاب.

4. السيد حممد أمحد الكشمريي.3. السيد حممد خزانة سيد العراقني. 

6. احلاج عبد احلسني البارودي. 5. السيد حسن الداماد.

8. السيد مرتىض السيد عيسى البزاز.7. احلاج حيدر القصاب.

10. الشيخ هادي كمونة. 9. جرب گرمة. 

12. عيل احلمود. 11 . عودة السعدي.

13. السيد أبو القاسم حسني 
األطرقجي.

14. السيد عيل نقي الشهرستاين. 

16. السيد عبد الرزاق الوهاب آل 15. السيد عبد احلسني الددة. 
طعمة.

18. السيد عيل السيد عيسى الطويل آل 17. السيد حبيب الطباطبائي.
نرص اهلل. 

20. السيد مرزة الطباطبائي. 19. احلاج عيل قنرب.

22. السيد عبد احلسني أمحد رسخدمة آل 21. كاظم بن حممد بريسم.
طعمة. 

24. حسني عوين جريان زاده. 23. احلاج رايض احلمزة.

26. مهدي شعيب. 25. حاج علوان احلاج حسني. 

28. السيد أمحد بن السيد حممد الوهاب. 27. السيد حممد عيل آل ثابت. 

29. السيد مصطفى عيل الكليدار آل 
طعمة. 

30. السيد جعفر الددة. 

32. احلاج قندي. 31. السيد موسى احلديدي.
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34. عبد النبي عواد.33. السيد أمحد ويف آل رشدي. 

36. السيد حممد حديدي.35. السيد إبراهيم لطيف. 

38. حاج حممد رايض. 37. مهدي بن جاسم. 

40. عبد الكريم بن عبد الرزاق أفندي 39. عبد املجيد بن عبد.
آل عواد.

42. طليفح احلسون احلسن النرصاوي.41. عثامن احلاج علوان. 

44. عبد العزيز بن علوان الزنگي. 43. عبد الرزاق أفندي.

46. خادم هليئة السعادة الرشيفة:45. عبد املهدي آل قنرب السعدي.

السيد حممد طاهر، املدرس يف كربالء. 
47. خمتار حملة باب الطاق:

احلاج جاسم بن حممد الشيخ عباس. 

48. السيد هاشم احلاج عباس.

50. خطيب مسجد احلسينية: 49. عارف بن أمني. 

السيد هاشم السيد عبد الوهاب 
اخلطيب. 

52. السيد إسامعيل بن السيد زين 51. نوري بن مال خرض الشويلية. 
العابدين أفندي.

54. كاتب مالية كربالء: السيد مهدي 53. عبد احلافظ الشيخ طه. 
السامرائي.

56. السيد حممد سعيد بن السيد حممد 55. احلاج سعيد بن رزوقي الوكيل.
حسن رسكشك آل طعمة. 

57. رئيس عشرية ألبو كامل هزاع 
املحيسن. 

58. نارص احلاج صبار. 

60. حممد العلوان الدخيل. 59. حممد احلاج حسن. 
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62. حممد عيل بن سلامن املختار. 61. حسن الصفار املندالوي.

64. عبد الرضا بن سلامن احلمد آل 63. عبد اجلليل العواد. 
عويد. 

66. عبد عيل احلمريي. 65. إبراهيم ألبو والدة األنباري. 

68. السيد مصطفى السيد حممد آل 67. عبد عون بن حسني.
طعمة. 

70. حممد نور بن جعفر آل عويد. 69. السيد حسون القطب آل طعمة. 

72. كاظم جواد الزنگي. 71. حممد آل عواد. 

74. السيد حسن بن السيد حسني. 73. عبد الوهاب بن السيد أمحد وهبي.

76. السيد رضا العقييل. 75. عبد الرضا احلاج مال اهلل. 

77. السيد حممد كاظم بن السيد جواد 
الروضة خون آل طعمة. 

78. السيد حسني بن السيد مرع. 

80. مال عيل بن خلف آغا. 79. أمحد آغا بن حسن. 

82. عبد الكريم احلاج حممد. 81. الشيخ حسام الدين زاده. 

84. مال حسن بن نايف. 83. صالح املهدي أبو هر. 

86. الشيخ صالح اإلمامي. 85. احلاج عبد العزيز أبو هر. 

88. السيد عيسى البزاز. 87. مال حممد بن حمي الدين.

90. كاتب جملس البلدية: خليل عزمي. 89. خمتار باب بغداد: عطية بن حسن.  

91. السيد عبد اجلليل الوهاب آل 
طعمة. 

92. رئيس البلدية: حممد رشيد صادق 
الصايف. 

94. خمتار حملة املخيم: عبد احلمد بن 93. عبد الكريم مرميطة. 
حسني.
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96. هادي احلسون احلسن النرصاوي. 95. السيد أمحد السيد صالح آل طعمة 

98. السيد صالح النقيب. 97. أمحد القنرب.

100. عباس مال محادي الوزين)1)99. السيد مهدي آل زيني. 

عريضة  تنظيم  وقرروا  املندوبون  اجتمع  هذه  التخويل  مضبطة  توقيع  وبعد 
توقع من قبل مجيع الزعامء والرؤساء واألشاف وغريهم لتقديمها اىل احلاكم العام 
للمطالبة باحلقوق املشـروعة تأييدًا للمندوبني، فحررت ووقعت، وهذه صورهتا: 

بتوسيط حاكم كربالء اىل مقام احلاكم امللكي الربيطاين العام يف العراق املحرتم. 

تنجز  أن  جيب  الذي  الزمان  حان  الشـرق  يف  أوزارها  احلرب  وضعت  حيث 
فيه مواعيد بريطانيا العظمى بتحريم الشعوب خصوصًا العربية املهضومة احلق، 
ومنها الشعب العراقي الكريم الذي أصبح يطالب بكل مهة بحقه الطبيعي بإنجاز 
مواعيد دول احللفاء ويف مقدمتها دولة بريطانيا العظمى، وله الكفاية التامة األهلية 

بحيث ال جيوز أن يعارض فيه أحد. 

ونحن املوقعني أدناه من ممثيل أهايل كربالء نطالب هبذا احلق الصـريح ونطلب 
من احلكومة املفخمة إرجاع هذا احلق اىل أهله الشـرعيني، ونحن نشارك يف حتقيق 
أعضاء  فيه  ينتخب  مؤمتر  تشكيل  طالبني  العراقيني  جلميع  الرشيفة  الرغبات  هذه 
رجال  ملفاوضة  بغداد،  البالد،  عاصمة  يف  وجيتمع  العراق  أفراد  مجيع  من  األمة 
احلكومة الربيطانية يف تقرير شكل احلاكم الذي خيتاره املؤمترون، فيكون حينئذ قد 

أقرت احلكومة املفخمة حق البالد وحفظت هلا صداقة العرب الكرام.

1.  يقرأ يف جمموعة السيد عبد الرزاق الوهاب املوقعون يف هذه املضبطة )95( شخصًا، ويف مذكرات احلاج 
حممد حسن ايب املحاسن )100( شخٍص.
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التاريخ السابع عرش من  رمضان )1338هـ(

عدد التواقيع 100

والكاظمية  وبغداد  كربالء  مندويب  مواجهة  املحتلة  احلكومة  رفضت  وعندما 
السلمية  املطالبة  مندويب كربالء يف  مع  مندوبيها  التي وحدت  والشامية  والنجف 
اجتامعًا  والنجف  كربالء  مندوبو  عقد  وقد  التوحيد.  هلذا  للضـرورة  باالستقالل 
مشرتكًا بعد أن انتخب مندوبو النجف والشامية من بني أعضائها الستة عرش كاًل 
من السادة األعالم: الشيخ حممد جواد اجلواهري والشيخ عبد الكريم اجلزائري 
اليارسي  عباس  بن  علوان  السيد  نور  والسيد  رايض  الشيخ  الرضا  عبد  والشيخ 

واحلاج حمسن شالش. 

احلادي والعرشين من  ليلة  ابتدًاء من  التظاهرات يف كربالء  قامت  إثره  وعىل 
رمضان )1338هـ(، وهي ليلة وفاة بطل اإلسالم اإلمام عيل، وبدأت بشكل 
بام  الشعبية  العامية  والردات  األبيات  يرددون  املتظاهرون  فأخذ  عزائية،  مواكب 

ينهض اهلمم وهييج املشاعر.        

ومن مجلة أقواهلم: 

تعيننا بسيفك  نريد  الدين  غايب  بايدينايا  احلكم  ويصر  وطننا  نأمن 

وعندما وصلت املواكب اجلامعية صحن الروضة احلسينية ارتقى الشاب الغيور 
امللتهب محاسًا، عبد عيل احلاج حسون)1)، املنرب فخطب خطبة بليغة وأعقبها بأبيات 

1.  هو عبد عيل الشاعر الشعبي املعارص بن احلاج حسون، خمتار حملة باب الطاق، ابن نارص بن حسني بن عيل 
بن عبد اهلل بن قاسم بن حممد مالك بن باقر بن عابدين اخلزرجي، من قبيلة عربية نزحت اىل كربالء ارسته= 
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عامية مآهلا استنهاض األمة العربية واتباع املنهج املقرر من قبل اإلمام احلائري يف 
املطالبة السلمية باحلقوق؛ فهزت األرحيية الشيخ هادي كمونة إذ خلع عليه بعبائته. 
األمر الذي دعا باحلاكم السيايس، مرزا حممد أمحد خان هبادر، أن يلقي القبض يف 
األهايل ضد  بتهمة حتريض  التوقيف  اليوم اآليت عىل عرشة أشخاص وزجهم يف 

احلكومة املحتلة وقيامهم بمظاهرات وهتافات ضد الدولة الربيطانية. 

هؤالء املعتقلون هم الذوات اآلتية أسامؤهم:)1)   

عبد عيل احلاج حسون . 1

الشيخ هادي كمونة. . 2

السيد مصطفى عىل الكليدار آل طعمة. . 3

عبد املهدي قنرب. . 4

السيد عبد الرزاق الوهاب آل طعمة. . 5
يف  املشرتكني  من  كان  الــذي  السلامن،  عيل  حممد  السالملة،  باب  حملة  خمتار 

التظاهرة، ولكن السلطة اهتمته بتزوير سند طابو، وآخرون مل تضبط أسامؤهم.

األمر الذي سبب هياج الراي العام يف كربالء وزاد يف قيام التظاهرات يف أمسية 

= يف أواسط القرن الثاين عرش اهلجري، وهو والد األستاذ األديب الشاعر املعارص املحامي حسني فهمي 
اخلزرجي، وشقيقه األستاذ أياد ملخص.آل طعمة، صادق حممد رضا،احلركة األدبية املعارصة، ص 262. 

1.  جاء يف جمموعة السيد عبد الرزاق الوهاب أن عدد املوقوفني أكثر من هذا العدد وأنه مل يذكر أسامء مجيع 
املوقوفني غري ثالثة أشخاص، ولكن يقرأ يف مذكرات أخرى سياّم جمموعة األستاذ السيد حممد عيل كامل 
الدين الذي وجدهتا بخطه ضمن جمموعة السيد عبد الرزاق الوهاب يذكر أن عدد املعتقلني يف هذا احلادث 

عرشة  أشخاص ومل يذكر أسامء غري ما ذكرناه أعاله. 

=
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الثاين والعرشين من رمضان، وقد سارت إحدى التظاهرات املؤلفة من أفراد عشرية 
آل عواد والوزون وبني سعد اىل دار حممد خان هبادر، احلاكم السيايس، وأسمعوه 
قارص الكالم، فخشـي عىل نفسه من اجلامهري اهلائجة فالتجأ اىل دار احلاج حممد 
رشيد الصايف، رئيس البلدية، وقد قيل: إنه غري مسكنه يف تلك الليلة من اخلوف، 

وبات ليلته يف دار احلاج خليل بن عيسى بن احلاج مهدي االسرتابادي. 

وعمر  العواد  الكريم  عبد  احلاكم  دعا  رمضان  من  والعرشين  الثاين  ليلة  ويف 
القنرب اىل داره، وبعد أن قدم احللويات إليهم جعل خياطبهم  احلاج علوان وأمحد 
وهيددهم بوجود املدافع والطيارات وسائر املعدات لدى احلكومة الربيطانية وعدم 

قدرهتم عىل مقاومتها. 

واهنم  هلم،  بوعودها  بريطانيا  مطالبني  هذه  بأعامهلم  يقصدون  بأهنم  فأجابوه 
غري مدفوعني بأي يشء ما عدا دافع املطالبة باالستقالل أوالً وثانيًا إطالق رساح 
إخواننا يف اجلهاد الذين اعتقلتهم باألمس من غري ذنب سوى مطالبتهم بمثل ما 

نطالبكم به. 

وعندما متادى مرزة حممد خان هبادر، ممثل احلكومة املحتلة يف كربالء يف غيه 
الكربالئيون  قام  متوالية  اجتامعات  وعقدت  عديدة  مظاهرات  الليلة  تلك  قامت 
هبا هلذه الغاية؛ فكانت أوالها التظاهرة التي أقيمت يف االجتامع املنعقد يف صحن 

احلسني يف ليلة السادس والعرشين من رمضان )1338هـ(. 

الدعوة  بطاقات  الرشدي ووزعت  السيد أمحد ويف  باإلنفاق عليها  تعهد  وقد 
جلميع األشاف والرؤساء والتجار املوظفني، فضال عن  حرضات العلامء األعالم. 
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صحن  من  الشاميل  الطرف  وغــص  لالجتامع  املعني  الوقت  أزف  أن  ومــا 
كام  وأصنافهم،  طبقاهتم  اختالف  عىل  املدعوين  من  غفري  بجمع   احلسني
اعتذر  الذي  السيايس، خان هبادر  احلاكم  إال وكيل  املحتلة  الدولة  حرض موظفو 
عن احلضور، فارتقى املنرب عمر احلاج علوان وحث املجتمع العراقي العريب عىل 
من  طلب  كام  باالستقالل،  العلنية  واملطالبة  السلمية  املظاهرات  يف  االستمرار 
مجيع أبناء يعرب الناطقني بالضاد يف خمتلف أقطارهم التآزر والتعاضد والتكاتف 
التارخيية لتحقيق الوحدة العربية واستقالل العراق؛  للنهوض بأعباء مسؤوليتهم 

وطلب من اجلامهري التفاين يف سبيل هذه الغاية الوطنية النبيلة. 

روح  فيه  أظهر  خطابًا  فألقى  املحاسن  أبو  حسن  حممد  احلاج  املنرب  ارتقى  ثم 
نتائج  حسن  للحارضين  يشـرح  شع  إذ  العمل  يف  واإلخالص  املبدأ  يف  الصدق 
هذه النهضة الرشيفة ووجوب االستمرار يف القيام هبا، وعن شف الغاية املتوخاة، 
مل  وأنه  املايض  السالف وعزها  العمل السرتجاع جمدها  العربية عىل  األمة  وحث 

تأت الليايل بمثل هذه الفرصة وال عطر بعد عروس.  

أعامل  مربر  اتيه  وحسن  النجاح  رائدها  املقدسة  القضية  هذه  أن  يبني  وطفق 
رجاهلا القائمني هبا وال غرض وال قصد هلم سوى جلب اخلري والسعادة للعموم، 
الفزع  عىل  املحتلة  احلكومة  محلتهم  الذين  من  عواقبها  من  املتخوفني  يؤمن  كأنه 
والذعر من هذه احلركة وسموها )حركة معرض( نتيجتها القتل والنهب كحوادث 

نصف شعبان التي وقعت يف كربالء سنة )1333هـ()1).

1.  أخذت بعض العنارص املوالية للربيطانيني يروجون إشاعات مغرضة يف كربالء قائلني أن مناهضة  السلطة 
النصف  يراد هبا االغتشاشات والسلب والنهب كالتي وقعت يف كربالء يف  املحتلة والوقوف يف وجهها 
من شعبان )1333هـ(، وكانوا يقومون بكتابة بعض العبارات البذيئة عىل جدران املنازل يف حق اإلمام 
احلائري. وشوهد أن معظم القائمني هبذه الكتابات هم مجاعة من الغرباء ومعظمهم من أتباع العالمة= 
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 ثم أخذ يذكر الشعوب املستقلة وفقًا ملبدأ حترير الشعوب من العنارص املستغلة 
للتحفز والنهوض السرتجاع  العربية أوىل وأجدر هبا  احلاكمة وغريها وأن األمة 
حقوقها املهضومة)1)؛ وكانت خطبته هذه حتريض األهلني عىل طلب االستقالل 

الوطني. 

من  املقدسة  والغاية  العراق  يف  العربية  النهضة  من  للغرض  بيان  اخلطبة  ويف 
تشكيل حكومة أهلية دستورية نيابية وأن هنضة العراقيني منه عىل السلم والعقل ما 

نجح القصد وأنجز احللفاء الوعد وإال فستكون اخلطة كام تشاء القضية. 

حممد  احلاج  قصيدة  وألقى  احلب   أبو  حمسن  الشيخ  اخلطيب  املنرب  ارتقى  ثم 
حسن أبو املحاسن الالمية، وقد نال إعجاب احلارضين؛ واستعيدت أبياهتا مرارًا 

وهذه بعض مقاطعها:

اســـتقبـــاله  بـزاهـــر  الـعـراق  والشـــعــب مـتفــق عــلــى اســتقالله وثـق 

يــــارب أوصـلــه مـــــدى آمـــــالـــه أضـحى يؤمــل نيـل أشــرف غايـــة 

الــوالــه َفَلــُه الـى التحريــــر وهــو حبيبـــــه  املـستهــام  املشــوق  نظــــر 

فأجـــابم ال صــــَرب دوَن وصــالــــه قالوا له صربًا وقــد غلــب اهلــــوى 

أمثالـــــه أفيحرم الشعـــب العراقــــي املـنـــى  عــلـــى  حممــــول  واليشء 

=الشيخ )االسكوئي الشيخي(، وكانت أكثر تلك الكتابات مكتوبة يف حملة باب الطاق االمر الذي ملح به 
أبو املحاسن يف خطابه أن هنضتهم وحركتهم التشبه تلك التي قام هبا الغوغائيون يف املايض. 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، نقاًل عن احلائري،أيب املحاسن،حممد 
حسن، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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بـضمـان أهــلـيه وعـــزم رجـــالـــــه فـازوا بنيــل حقوقهــــم وحقـوقــــه 

أوال فـمــفزعـــــُه الــــى أبـــطــالـــــه إن يعـــط واجـــب حـقـه فلـحــقـــــه 

مـــذلــــة  الـنـــبـي  ديـن  لنـا  فــامضوا عــلــى ديــن الـنـبـي وآلـــه يـــأبـى 

ملفــتــد احلــيــاة  فــي  السعـــادة  شــرف احليـــاة بنـفســـه وبـمــالــــه إن 

حلالــــهيسطو القوي عىل الضعيف فان شكا  يـــرق  أحــد  فــال  أملـــًا 

فيـــــه ســــيـرة  للحـلفـــاء  فعـالـــــه ولـعــــل  دمــيــــم  متحو  مـحمــودة 

نــور مجــالــــه نعطي احلقوق ونـأخذ الرشف الــذي  الدهـر  هــو يف جبن 

بشـــريف مـحتــده ومــجـــد فعـالــــه ياعنرص العرب الــذي فــاق الــورى 

والــعدل مـنــك وأنــت عيـــن مثالــــه مــنك التمــدن واحلـضــارة أنشئـــت 

والبـدر يكمــــل بعـــد سيـــر هاللـــــه)1( هـــذا نــشـــوؤك وارتـقــاؤك بعـــدُه 

 الـخ

الشيخ  أقام  السابع والعرشين من رمضان )1338هـ(  ليلة  الثانية،  الليلة  ويف 
عبد الكريم العواد حفله مماثلة للحفلة األوىل يف صحن سيدنا العباس وكانت 
يف  العراق  مندويب  اجتامع  يتم  حتى  االحتفاالت  يف  االستمرار  إقامتها  من  الغاية 
بغداد وإعالم اجلهات املحتلة بأن االمة العربية مصممة وغري متوانية عن املطالبة 

هبذا احلق الرصيح. 

وقد اقرتح مكتب الدعاية والنرش للحزب اإلسالمي العريب يف كربالء أن خيتص 
املنرب يف تلك احلفلة للشيخ حممد اخلالصـي، وإن يتصدى وحده إللقاء خطاب عام 

1.  احلائري، أيب املحاسن الديوان، ص177- 178.
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يشـرح فيه الغاية من هذه النهضة املباركة ويرفع الستار عن مسائل كانت غامضة 
يف نظر بعض املرتيثني يف األمور. 

وملا كان الشيخ اخلالصـي أحد رجال البيان ومن فرسانه املغاوير فقد وزعت 
الدعوة باسم الشيخ عبد الكريم العواد لعموم األهلني عىل اختالف طبقاهتم، ويف 
ضمنهم موظفو احلكومة املحلية.وقد حرض مجيع املدعوين باستثناء احلاكم امللكي 
خان هبادر الذي مل حيرض قاعة االحتفال بل اختذ احلجرة الفوقانية لباب قبلة الروضة 
االحتفال  غايته ضبط حمرض  احلفل، وكانت  منها عىل  ليشـرف  له  مكانا  العباسية 
وتلهف  بغداد، وكلهم يف شوق  العام يف  السيايس  احلاكم  اىل  عنه  تقارير  وتقديم 
احلزب  معتمد  احلارضين  مقدمة  يف  وكان  اخلالصـي،  حممد  الشيخ  مقال  لسامع 
اإلسالمي العريب الشيخ حممد رضا احلائري وسائر أعضاء ومنتسبي احلزب، كام 

حرضه العالمة الشيخ مهدي اخلالصـي، والد اخلطيب. 

خطابه  وألقى  املنرب  حممد  الشيخ  ارتقى  املرطبات  ووزعت  الوقت  أزف  وملا 
والدعوات،  باهلتافات  األرجاء  الوسيعة  الصحن  ساحة  له  دوت  الذي  الناري 
وأوضح يف خطابه حقائق النهضة وغايتها كشف الستار عام كان خمفيًا عن أنظار 
البعض من غموض وإهبام وأثبت يف خطابه وجوب رفض االنتداب وما يضاهيه 
من املعاين املختلفة األلفاظ كاحلامية والوصاية والتدريب وغري ذلك وعدم الرضوخ 

حتت نريان احلكم األجنبي. 

فأخذت اجلامهري املحتشدة جتيبه بكلمة واحدة برفض كل سلطة خارجية وكل 
تدخل أجنبي مهام كان شكله أو نوعه وهتتف بحياة األمة وقائد العراق الروحي 

األعىل اإلمام احلائري. 



مدينة احلسني )اجلزء السادس(

134

بالثناء عىل شجاعة اخلطيب األدبية  انتهاء اخلطبة كانت األلسنة تلهج  وعند 
وصدق وطنية الداعي إلقامة هذا احلفل ولألسلوب الذي اتبعه األحرار الوطنيون 
املرام وهو  نيل  السلمي حتى  النضال  واملثابرة يف  السعي  متابعة  الناس عىل  حلث 

االستقالل التام. 

وعىل  الــوزون  وآل  عواد  آل  عشرييت  فتيان  وأخذ  إال  االجتامع  انفض  وما 
فناء  يف  جيولون  واخذوا  ويدبكون،  هيوسون  الدعوة  صاحب  عميدهم  رأسهم 
الصحن جيئًة وذهابًا ويرددون األهازيج الشعبية)1)، ومن هوساهتم التي ضبطها 
شاهد عيان، خصوصًا بعد أن ملحوا وجود خان هبادر يف الرشفة فوق باب الصحن 

ينظر إليهم بشذر:

)لألوطان نفدى ارواحنه،  وبصدرك يا صاحب التك نخليها(

وعندما سمع حممد خان هبادر، معاون احلاكم السيايس يف كربالء هذه اهلوسات 
واجلامهري الثائرة تلتهب محاسًا وتطلق العيارات النارية يف الفضاء إيذانًا بقيام الثورة 
فرائصه  فارتعشت  قتياًل،  فرتديه  رصاصة  تناله  أن  من  نفسه  عىل  خشـي  املسلحة 
خيفة فرتك الشـرفة ووىل هاربًا حيرسه إبراهيم ألبو والدة األنباري وبعض أتباعه؛ 
العباسية،  حملة  يف  الواقع  القطب  خان  يف  )الشـرطة(  الشبانة  مركز  اىل  التجأ  وثم 
بجانب دائرة الربيد والربق احلايل، ومن هناك اتصل برقيًا باحلاكم امللكي السيايس 

العام يف بغداد طالبًا منه النجدة)2). 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.

2.  احلائري،أيب املحاسن،حممد حسن، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري ابراهيم شمس الدين 
القزويني، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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اإلمام ينذر احلاكم السياسي يف كربالء 

يف صبيحة اليوم الثامن والعرشين من رمضان )1338هـ( أرسلت حكومة احللة 
بناًء عىل استغاثة حممد خان هبادر معاون حاكم كربالء السيايس سيارتني مدرعتني 
إلرهاب األهلني ومنع التظاهرات التي كانت تشتد يومًا فيومًا يف كربالء؛ إال أن 
املتظاهرين مل يذعنوا للقوة ومل يكثروا بذلك؛ فعندها أرسل اإلمام احلائري بطلب 
وكيل احلاكم السيايس يف كربالء ليؤنبه وينذره بسوء العاقبة عىل هذه األعامل التي 

تقوم هبا احلكومة. 

واجتمع  ـــ(،  )1338ه رمضان  من  والعرشين  التاسع  ليلة  يف  بداره  فحرض 
العلامء والرؤساء، وتصدى ملامطلته كل من حرضات العلامء األعالم كل من اإلمام 
حممد مهدي اخلالصـي والسيد ايب القاسم الكاشاين واحلاج مرزا أمحد، نجل اإلمام 
الشيخ حممد كاظم اخلراساين، والسيد حممد عيل الطباطبائي  وعمر احلاج علوان. 

ومما قال له اإلمام اخلاليص: 

عىل  مثابرون  بأننا  حكومتك  تبلغ  أن  عليك  فيلزم  يعطى  وال  يؤخذ  احلق  إن 
العمل حتى نأخذ بحقنا الذي عليه حياة البالد.

وقال له العالمة السيد أبو القاسم: 

إن املسلمني يربأون من أمثالك املنتسبني اىل اإلسالم وهم يعملون بضده.

وقال له عمر احلاج علوان: 
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نحن ال نخشى من املدرعتني وإن التظاهرات  مستمرة يف املدينة، وإن العساكر 
وأسلحتهم لن تثنينا عن مطالبتنا باالستقالل وإن الكل هيتف: املوت أو االستقالل. 

وقد أجاب احلاكم بعضهم بكلامت مؤملة وقارصة، ومنها خماطبًا السيد حممد 
عيل الطباطبائي  وعمر احلاج علوان: يظهر إنكام تودان السفر اىل اهلند مرة ثانية. 

أن  بعد  املجلس  ذلك  من  وخرج  شديدة  بأجوبة  وأجابوه  ألقواله  يأهبوا  فلم 
أنذره اإلمام بوجوب إخالء سبيل املوقوفني من املتظاهرين؛ فأخىل سبيلهم، ولكن 

كانت فرائصه ترتعد من ذلك االجتامع التارخيي.

قوات  قائد  التاسع والعرشين من رمضان )1338هـ( ورد كربالء  اليوم  ويف 
خطابًا  فيهم  وخطب  كربالء  وأشاف  رؤساء  عموم  واحرض  االحتاللية  الفرات 
شديدًا ملؤه هتديد ووعيد، وأنبهم عىل أعامهلم مدعيًا أهنا مرعبة لألهلني، فأجابه 
نطالب  مل  )أننا  بـ:  املسـرهد  ورشيد  علوان  احلاج  عمر  بينهم  احلارضين  بعض 
نموت  عليه  حق  وهو  منه  البد  الذي  االستقالل  سوى  هذه  السلمية  باجتامعاتنا 

ونحيى(. فغادر القائد املذكور وهو يضمر لبعض الوطنيني شًا )1). 

* * *

1.  كامل الدين، حممد عيل، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، 
خمطوطة مل يذكر رقم الورقة.
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سوق األحرار اىل هنجام 

يف عرص يوم االثنني الرابع من شوال )1338هـ(، املوافق)21/ 6/ 1920م( 
مع  والفرسان  املشاة  عساكر  من  فوجني  من  مؤلفة  بريطانية  قوة  كربالء  دخلت 
املستشفى  من  بالقرب  وعسكرت  واملدرعات،  والرشاشات  الضخمة  املدافع 

احلسيني الواقع خارج املدينة، قرب حمطة القطار سابقًا. 

وأعلن حاكم احللة السيايس ميجر بويل يف املساء إعالنًا يتضمن أن الغرض من 
جلب العساكر هلذه املدينة هو حفظ األهلني من تعديات األشار ويمنع فيه خروج 

أي من األهلني من البلد ومبارحته إياه ويرشدهم اىل السكون والراحة.

ليفاوضه يف األمر فامتنع  الليل طلب اإلمام احلائري مقابلة ذلك احلاكم  ويف 
عن املقابلة وقدم لسامحة اإلمام كتابًا هذا نصه: 

حرضة العالمة املجتهد األكرب آية اهلل املريزا حممد تقي احلائري دام عاله

بعد تقديم مراسيم التحية والسالم ...

نعرض حلرضتكم أن قساًم من قواتنا قد وردت هلذه األنحاء ألجل حفظ األمن 
وإلقاء القبض عىل عدد من األشار الذين يقصدون اإلفساد وهنب األموال وإلقاء 

الرعب يف قلوب األهلني. وإن قواتنا هذه لن تتعرض للصلحاء واألبرار. 
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واالضطراب  الرعب  يرتفع  لكي  املسالة  هذه  عىل  العموم  تطلعوا  أن  فنرجو 
عنهم.

ويف اخلتام نقدم حلرضتكم فائق االحرتام. 

التاريخ )21/ 6/ 1920م(
التوقيع 

حاكم سيايس احللة 
امليجر بويل 

ومن ثم وزعت احلكومة أوراق الدعوة عىل قسم من األهايل الذين يربو عددهم 
املوافق  الثالثاء  يوم  صباح  احلكومة  مقر  يف  حضورهم  يرجى  شخصًا  الـــ)25( 
الثاين والعرشون من حزيران )1920م(  اخلامس من شوال )1338هـ(، املوافق 
اهلند  رعايا  من  ومنهم  ونفيهم،  إبعادهم  بقصد   )30( والدقيقة   )12( الساعة  يف 
املقيمني يف كربالء من أعضاء فرع حزب االستقالل اهلندي، الذي كان يرأسه حممد 
عيل جناح؛ وكان عميد احلزب يومئذ يف كربالء حممد شاه اهلندي، والد األستاذ 

تقي املصعبي، املهاجر اىل العراق. 

السلب  قضايا  بمختلف  املتهمون  املسعود  عشائر  من  أفــراد  بعض  ومنهم 
والنهب، وفيهم األحرار الوطنيون من فتيان كربالء. 

الكيف  يف  املتجانسة  غري  الدعوة  هذه  توجيه  من  املحتلة  السلطة  قصد  وكان 
األعصاب  وختدير  العام  الرأي  عيون  يف  الرماد  ذر  هي  الشخصيات  من  والكم 
السلب  يقصدون  الذين  املشاغبني  األشار  بمظهر  األحــرار  الوطنيني  وإظهار 
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والنهب، كام أشار اىل هذه الناحية يف الفقرة الواردة يف كتاب احلاكم اآلنف الذكر 
املوجه اىل اإلمام احلائري. 

القريب، يف ص  العراق  تاريخ  كتاهبا فصول من  بيل يف  نوهت مس  وكذلك 
158 هبذا اخلصوص فذكرت بقوهلا ما نصه حرفيًا: )ونرشت معلومات مماثلة بني 

القبائل التي طلب إليها التعجيل باألمر بإعالن الثورة والنهب(. 

ثم تذكر اجلملة االتية التي تشري اىل هذه األحداث، فكتبت تقول: كان الوضع 
يزداد حراجة بسـرعة، ويف الثاين والعرشين من حزيران أوقف املرزا حممد رضا، 

ابن املجتهد مع تسعة من اتباعه يف كربالء بتهمة السلب وهنب األموال. 

وكلمة األشار هذه تعرب عن وجهة نظر احلكومة الربيطانية وهي جمرد افرتاء 
يقصد به احلط من كرامة وسمعة الوطنيني األحرار الذين آمنوا بتوصيات قائدهم 
وزعيمهم اإلمام احلائري وما أوىص به يف كتبه ومناشريه التي شحناها يف فصولنا 

السابقة. 

ولذا تردد األحرار املطلوبون من إجابة طلب احلاكم الربيطاين واجللوس مع 
زمرة من ذوي السوابق؛ ولكن ملا بلغ مسامع اإلمام احلائري نبأ ترددهم اوعز اىل 

تالمذته األحرار أن يكونوا يف مقدمة املجتمعني باحلاكم الربيطاين. 

االجتامع  وقرروا  رائدهم  نداء  ولّبوا  مضض  عىل  الصدمة  االحرار  فتحمل 
بامليجر بويل يف املوعد املحدد. 

ويف تلك الليلة هاجت كربالء وماجت بعد أن علم األهلون بالشـر وسوء قصد 
االهلني  بني  القتال  ويقع  الثورة  تنشب  أن  كادت  حتى  ونواياه  الربيطاين  احلاكم 
البنادق  عليهم  ووزع  رجاله  قبيلة  شيخ  كل  مجع  قد  حيث  الربيطانية؛  والعساكر 

واستعدوا ملقابلة اجليش فيام إذا أراد اهلجوم عىل البلدة.
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تقدم  بالتسليم للحكومة،  املطلوبني  أمر األحرار  الذي  أن اإلمام احلائري  إال 
باب داره منتظرين إشارته للهجوم عىل اجليش  املحتشدة عىل  الثائرة  اىل اجلامهري 
الدماء  تسفك  لئال  اهلدوء  جانب  بالتزام  أمرهم  الليلة،  تلك  سواد  يف  الربيطاين 
الطاهرة من أبنائهم فيام إذا وقع هجوم مباغت من قبل اجليش فيكونوا عىل أهبة 

االستعداد لكي ال يفقد األمن يف املدينة. 

اهلدوء  والتزمت  سفينتهم  وربان  قائدهم  ألمر  اجلامهري  أذعنت  ذلك  وعند 
والسكينة، وقلوب رجاهلا تلتهب محاسًا وغرية متحفرين لقتال الربيطانيني والفتك 

بقائدهم ميجر بويل. 

وبات الكربالئيون تلك اللية عىل أحر من مجرة النار، فلم يرقد هلم جفن، ولكن 
ما حيلتهم وقائدهم األعىل يأمرهم بالتزام جانب الرتوي والسكينة. 

أما احلاكم السيايس، ميجر بويل، فلم يكتف بتوجيه تلك الدعوة التي وجهها 
فيه  يعلن  الليل  من  عربية  الثانية  الساعة  يف  منشورًا  أصدر  بل  وغريهم  لألحرار 
الساعة  يف  البلدية  اىل  حضورهم  بوجوب  الكربالئية  اجلامهري  يدعو  آخر  بالغًا 
اليوم  املوافق  شوال)1338هـ(  من  اخلامس  الثالثاء  يوم  ظهر  بعد  من  الواحدة 
احلادي والعرشين من حزيران )1920( لتلقي بعض التعليامت اخلاصة باملحافظة 

عىل األمن واالستقرار يف البلدة. 

األحرار  العسكر من  قائد  قبل  من  الدعوتية  أوراق  بموجب  املدعوون  وكان 
املطلوبني فهم السادة اآلتية أسامؤهم: 

املرزة حممد رضا نجل اإلمام احلائري.. 1
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األحرار . 2 بزعيم  املعروف  اخلراساين،  كاظم  حممد  اآلخوند  نجل  أمحد  املرزة 
)املرشوطية(.

الشيخ حممد نجل اإلمام الشيخ مهدي اخلاليص. . 3

السيد حممد عيل الطباطبائي الشهري بـ )أيب الثوم(. . 4

السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني. . 5

عمر احلاج علوان الوزين. . 6

عثامن احلاج علوان. . 7

عبد الكريم عبد الرزاق آل عواد. . 8

الرصاص يف وجه حممد . 9 له هي إطالق  املوجهة  التهمة  آل عواد،  اجلليل  عبد 
خان هبادر يف املظاهرة التي أقيمت يف صحن االمام العباس سابقًا. 

الشيخ كاظم بن محود أبو ذان.. 10

الشيخ كاظم بن السيد أمحد الكشمريي.. 11

السيد أمحد امللقب بـ )البري( من آل ايب خشوم. . 12

السيد نعمة السيد حسني املجايب، والتهمة املسندة إليه هي قيامه بنقل أخبار . 13
وحركات املوالني  للربيطانيني يف كربالء اىل أصدقائه الوطنيني. 

عبد املهدي آل قنرب. . 14

أمحد آل قنرب. . 15

رشيد املرسهد. . 16

هادي احلسون احلسن النرصاوي. . 17
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الشيخ هادي كمونة، التهمة املسندة إليه االختالس وتشجيعه للمتظاهرين. . 18

عبد عيل احلاج حسون املختار. . 19

إبراهيم ألبو والدة، التهمة املسندة إليه من قبل حممد خان هبادر هي هتريب . 20
األموال. 

طليفح احلسون احلسن. . 21

وهناك خسة من أفراد عشرية املسعود من ذوي الشقاوات والسوابق مل تذكر 
أسامؤهم. كام وقد كبلوا حممد شاه اهلندي مع شخصيات من طلبة العلوم الدينية 
وبث  النرشات  بتوزيع  قيامهم  بتهمة  كربالء  يف  املقيمني  الربيطانيني  الرعايا  من 

الدعايات العائدة حلزب االستقالل اهلندي املناوئ لربيطانيا.

بويل  امليجر  اصدر  )1338هـــ(  شوال  من  اخلامس  الثالثاء  يوم  صبيحة  ويف 
للربيطانيني  املوالني  العلامء  بتوصية من بعض  البعض  العفو عن  السيايس  احلاكم 
كام واختفى عن األنظار كل من املرزا امحد اخلراساين والشيخ حممد اخلاليص الذي 
إيران  اىل  ثم سافر  اشهر  ثالثة  ملدة  القزويني  السيد حسني  العالمة  دار  اختفى يف 
متخفيًا. وكذلك اختفى عن األنظار ايضًا كل من رشيد املرسهد وهادي احلسون 

احلسن وعبد اجلليل العواد. 

كام عدل امليجر بويل عن تسفري السيد حممد عيل هبة الدين إلصابته برمد يف عينه 
وأعيد اىل داره بعد أن مكث معتقاًل يف املستشفى زهاء الساعتني؛ وذهب الباقون 

ملقر احلكومة يف الوقت املعني، وهم كل من الذوات االتية اسامؤهم: 

املرزة حممد رضا. نجل اإلمام احلائري ومعتمد احلزب اإلسالمي العريب.. 1
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السيد حممد عيل الطباطبائي. . 2

عبد الكريم آل عواد. . 3

عمر احلاج علوان. . 4

عثامن احلاج علوان. . 5

طليفح احلسون احلسن، رئيس النصاروة. . 6

عبد املهدي القنرب. . 7

أمحد القنرب. . 8

الشيخ كاظم أبو ذان. . 9

السيد أمحد البري. . 10

إبراهيم ألبو والدة، وأرسل خمفورًا اىل البرصة فقط. . 11
وبعد أن قدمت هلم املرطبات بنّي هلم احلاكم ميجر بويل: 

)أن سياسة احلكومة الربيطانية تقيض سفركم من كربالء حاالً (. 

فسافروا يف السيارات ختفرهم القوة املسلحة، وكانت وقتئذ جتوب سامء كربالء 
الطائرات الربيطانية لإلرهاب والتخويف، وكانت السيارات التي حتمل االحرار 

املبعدين تتجه نحو اهلندية ومن هناك اىل احللة فالبرصة. 

غري أن احلاكم السيايس امليجر بويل بناء عىل توصية من حممد خان هبادر استمهل 
كاًل من عمر احلاج علوان وعبد املهدي قنرب ملدة يومني حتت اخلفارة ألجل إيصاء 
من يقوم بإدارة شؤوهنم العائلية وتوكيل من حيافظ عىل ممتلكاهتم، ثم سفروا صباح 
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يوم اخلميس السابع من شوال )1338هـ(، املوافق )6/24/ 1920م(. فالتحقوا 
إبراهيم  إال  اىل جزيرة هنجام  باخرة  وارسلوا مجيعًا عىل ظهر  البرصة  برفاقهم يف 
البرصة؛ وهم كل من  املسعود فسجنوا يف  والدة واألفراد اخلمسة من عشائر  أبو 
رشيد املسـرهد، وشعالن العيفان رئيس الگوام، ومحود الصلييل رئيس ألبو غانم، 
وعباس الربغش، وروكان املسعودي. والتهمة املوجهة إليهم هي هتريبهم األطعمة 

واملواد اىل حربية العثامنيني. 

البلدية  اىل  امليجر بويل  املبعدين األحرار من كربالء حرض  تم تسفري  أن  وبعد 
وكان اجتامع املدعويني الذين نوهنا عنهم آنفًا قد كمل، فخطب فيهم خطبة أوضح 
هلم هبا عن التدخل يف األمور السياسية التي ال تعنيهم، وعند عدم امتثاهلم لألوامر 

سوف يصنع هبم كام صنع بأولئك الذين سفروا قبل برهة ملحل غري معلوم. 

ومطالبي  الوطنية  احلركة  يف  املشتغلني  أن  الربيطاين  احلاكم  فات  وقد  هذا 
االستقالل يف العراق هم كثريون وربام كان الباقون من الكربالئيني هم أقوى إيامنًا 
وأصعب مراسًا من بعض املنفيني وقد وطنوا أنفسهم عىل احلبس والتبعيد يف سبيل 
احلصول عىل ضالتهم املنشودة. وبعد تسفري املبعدين األحرار أبرق سامحة اإلمام 
األبرياء  من  احللة عىل مجاعة  قبض حاكم  أن  مآهلا  برقية  العام  القائد  اىل  احلائري 
املطالبني بحقوقهم املشـروعة يوجب نقض حكمنا الصادر للمأل بالتزام السكينة 
استالمها  عن  الربق  دائــرة  فامتنعت  العامة؛  األمنية  تسلب  وبذلك  واملساملة، 

وإبراقها)1). 

1.  ذكر السيد إبراهيم شمس الدين يف جمموعته عن أسباب عدم إبراق برقية اإلمام احلائري من قبل دائرة 
الربق يف كربالء، كان بسبب إرسال بعض املوالني للربيطانيني يف كربالء كانوا بعد تسفري الرعيل األول 
من أحرار كربالء قدموا برقية يشكرون احلكومة الربيطانية عىل قيامها بقطع دابر الفساد من كربالء، موقعة 
هذه الربقية من قبل عرشة أشخاص، وهلذا عندما أراد الربيطانيون أخذ غرامات حربية من الكربالئيني= 
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وملا علم اإلمام احلائري بذلك االمتناع أرسل صباحًا ورسًا اىل بغداد من يوصلها 
ليد احلاكم العام؛ وأجاب عقب تلك الربقية هبذا الكتاب اىل احلاكم السيايس: 

اىل حاكم سيايس احللة امليجر بويل هداه اهلل 

قرأنا كتابكم وتعجبنا غاية العجب من مضمونه حيث أن جلب العساكر ملقابلة 
األشخاص املطالبني بحقوقهم املرشوعة الرضورية حلياهتم من األمور غري املعقولة 
وال تطابق أصول العدل واملنطق بوجه من الوجوه، وحيتمل أن األشخاص الذين 
الذين  هم  والربيطانيني  العراق  أهايل  بني  اخلالف  إجياد  من  االستفادة  يقصدون 
الليلة املاضية أردت مالقاتكم ولكنكم  غشوكم لينالوا بواسطته مقاصدهم. ويف 
اجليوش  سوق  من  وأنفع  أصلح  اململكة  أمر  يف  نظرياتنا  وإن  ذلك،  عن  امتنعتم 

واستعامل القوة اجلربية. 

وأدعوكم عجالة ألبلغكم أن توسلكم بالقوة يف قبال مطالب األمة واستدعاءاهتا 
تصبح  أيضًا  املرة  هذه  يف  املجيئ  عن  امتنعتم  وإن  البالد،  إدارة  يف  للعدل  خمالف 
وصيتي لألمة بخصوص مراعاة السلم ملغاة عن ذمتها وأترك األمة وشأهنا، وهبذه 

الصورة تقع مسؤولية كل نتائج السوء عليك وعىل أصحابك.

= أعفت هؤالء العرشة من إعطاء الغرامات – البنادق والطلقات -، وذلك بإيعاز اىل ممثلهم الشيخ فخري 
كمونة بعدم التعرض هلم. 

وهم كل من: 1. احلاج أفضل خان، 2. احلاج جميد كمبوري، 3. حممد كاظم اهلندي )مركب األسنان(، 4. 
احلاج زين العابدين االخباري، 5. سيد كاظم العطار، 6. حاج حممد عيل دهدشتي، 7. حاج عبد الرصاف، 
8. حممد باقر" خادم الراجة )مري أبو جعفر("، 9. سيد صالح بلور فروش. 10. حممد رشيد جلبي آل صايف. 
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النظام  يفسد  ما  يقع  فيك كي ال  نصائحي هذه  تؤثر  أن  األمل  اخلتام يل   ويف 
واألمن وكي ال تكونوا سببًا إلراقة دماء األبرياء. 

اخلامس من شوال )1338هـ(  
األحقر

حممد تقي احلائري

ألوامر  واالنصياع  واملكاتيب  النصائح  هبذه  االعتناء  الغاشمة  القوة  تشأ  ومل 
اإلمام احلائري، وال موجب لرشح ذلك حيث أن:)1)  

الكتب مــن  أنــبــاء  ــدق  أص واللعبالسيف  اجلــد  احلــدبــن  حــده  يف   

* * * 

1.  أبو ذان، الشيخ كاظم، سوانح، خمطوطة أمالها عىل مؤلف كتاب مدينة احلسني ،ومل يذكر املؤلف املمىل 
عليه ارقام اوراق اصل املخطوطة، احلائري، ابو املحاسن الشيخ حممد حسن، مذكرات، خمطوطة ومل تذكر 
ارقام االوراق، آل طعمة عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، كامل الدين حممد 
عيل، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. وكان املرحوم قد كتب قصة الثورة العراقية الكربى بتاريخ 
)1342/7/7هـ( وبعث القسم املتعلق بحوادث كربالء وبصورة خمترصة  اىل السيد عبد الرزاق الوهاب 
لتدقيقه واجراء التعديل فام قد يراه بتغري حقيقته.وقام السيد عبد الرزاق الوهاب ببعض التعديالت يف هذا 
الكراس ومل يرسله اىل األستاذ كامل الدين واليزال هذا الكراس املخطوط ضمن خملفات السيد الوهاب 
ولربام كان بعض املؤرخني من كتاب الثورة نقلوا عن هذه املسودات قبل إجراء التصحيحات فوقعوا يف 

السهو.
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مؤمتر علماء كربالء 

يف مساء يوم اجلمعة الثامن من شوال )1338هـ(، املوافق )25/ 6/ 1920م( 
عقدت جلسة برئاسة اإلمام احلائري يف داره حرضها العلامء األعالم يف كربالء، 

وهم كل من السادة االتية أسامؤهم: 

السيد أبو القاسم الكاشاين. . 1

مرزة عبد احلسني وشقيقه حممد حسن، نجال اإلمام احلائري. . 2

احلاج حممد حسن أبو املحاسن.. 3

السيد حممد مهدي الطباطبائي. . 4

السيد عبداحلسني )احلجة( الطباطبائي. . 5

السيد حسني القزويني احلائري. . 6

الشيخ حممد كاظم الشريازي. . 7

السيد مرزة هادي اخلراساين. . 8

غالم حسني املرندي. . 9

السيد عيل نقي الشهرستاين. . 10
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للتداول فيام جيب اختاذه من القرارات بعد تسفري األحرار، وانتهى عقد االجتامع 
بتوجيه اإلمام احلائري النداء اآليت لعموم العراقيني، وهذا نصه: 

      اىل إخواننا املسلمني يف العراق سلمهم اهلل 

بلغت صعوبته  قد  اليوم  مثل هذا  املسلمني يف  أن موقف  أحد  غري خفي عىل 
العشائر  يسع  ال  كام  عنه،  يسكتوا  أن  األعــالم  العلامء  يسع  ال  مبلغًا  وحراجته 
املتحفزين اىل بذل النفس والنفيس يف  سبيل هذه النهضة الدينية واحلركة الواجبة 
الدين  الدفاع عن حوزة  اليوم عىل عموم املسلمني  فريضة  اإلسالمية، فالواجب 
املبني وصيانة املشاهد املشـرفة عن لوث الكافرين وحمافظة نواميسكم األطهار عن 

تعديات الكفرة والقيام بواجب الوعظ والتشويق والنفر والرتغيب والرتهيب. 

واهلل ويل التوفيق، إنه سميع جميب .

الثامن من شوال )1338هـ(
  األحقر

 حممد تقي احلائري 

وكتب يف اليوم نفسه املرزا عبد احلسني احلائري كتابًا وصورة من النداء وأرسله 
اىل النجف األشف للسيد گاطع العوادي يعلمه بنبأ اعتقال وتبعيد شقيقه الشيخ 

حممد رضا ورفاقه األحرار الكربالئيني. 

وكان قد محل الكتاب والنداء اىل السيد گاطع ابن بنت اإلمام احلائري السيد 
حسني أرسطو، ويف ذلك اليوم دعا السيد گاطع العوادي اىل عقد اجتامع كبري يف 
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مسجد اهلندي يف النجف األشف حرضه مجع كبري من العلامء والزعامء والوجوه 
واالشاف؛ فتيل النداء وكتاب املرزة عبد احلسني احلائري يف ذلك االجتامع، وقد 

حاولت السلطة املحتلة القبض عىل القائمني هبذه احلركة)1).

اإلمام يفيت باجلهاد 

الربيطانيون  وراح  باخلطر  ينذر  الوضع  وبات  النجف  يف  الوضع  تأزم  عندما 
الكريم  عبد  الشيخ  مقدمتهم  ويف  علامئها،  بعض  عىل  القبض  إلقاء  يف  يفكرون 
اجلزائري، أجتمع زعامء ورؤساء الفراتني اىل سامحة العالمة شيخ الشـريعة الذي 
مقدمتهم  ويف  املبعدين،  األحرار  إطالق  بوجوب  السيايس  احلاكم  يفاوض  كان 
الشيخ حممد رضا احلائري والربيطانيني خياتلونه ويامطلونه يف إجابة طلبه، وطلب 
منه رؤساء القبائل الفراتية التوسط هلم عند قائدهم الروحي إعالن اجلهاد املقدس، 
إذ كان اإلمام احلائري اىل ذلك الوقت الذي ركن فيه الربيطانيون اىل سياسة التعسف 
ينصح  كان  نجله،  وبينهم  وتسفريهم،  األحــرار  عىل  القبض  وإلقاء  واإلرهــاب 
واالكتفاء  باألمن  اإلخالل  وعدم  واهلدوء  السكينة  اىل  اإلخالد  بوجوب  الناس 
يدًا واحدة  للنهوض  العراقيني  الغافلني من  السلمية والوعظ وحث  بالتظاهرات 
لنيل مطالبهم الشـرعية وضالتهم املنشودة، وهي استقالل العراق، كام يؤخذ من 

ندائه األخري الذي وجهه اىل الشعب العراقي يف أحلك الساعات حراجة.

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري، ابراهيم شمس الدين 
القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة . 
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اليارسي يصل كربالء يف  السيد عزيز  نور  السيد  األحرار  الثوار  برسول  وإذا 
مساء يوم الثالثاء الثاين عرش من شوال )1338هـ(، املوافق )29/ 6/ 1920م(، 
إخوانه  رأي  عليه  قّر  بام  وأبلغه  الروحي  القائد  يدي  بني  باملثول  تشـرف  وعندما 
الفرات األوسط  النجف وفتيان ورؤساء  ورفاقه يف اجلهاد، وهم نخبة من علامء 
عند ذلك قرر ربان السفينة اإلمام احلائري عقد االجتامع املوسع يف كربالء، قاعدة 

النضال الوطني، يف أمسية تلك الليلة ويف دار السيد نور السيد عزيز اليارسي. 

ورؤساء  اإلسالمي  احلزب  ومنتسبو  وأعضاء  العلامء  االجتامع  هذا  وحرض 
عشائر الفرات يف كربالء، يتقدمهم السيد أبو القاسم الكاشاين واإلمام اخلالصـي، 
بني  ومداوالت  مناقشات  وبعد  رسه(؛  )قدس  احلائري  اإلمام  االجتامع  وترأس 
املؤمترين الذي انقسموا عىل أنفسهم تصدى كل من اآلخوند مرزا أمحد اخلراساين 
والسيد هبة الدين احلسيني وآخرين بعدم الركون اىل استعامل القوة يف وجه احلكومة 

املحتلة لئال يفور دم الربيطانيني فيقضـى عىل اجلنني قبل أن يولد. 

ولذلك أرصوا عىل قبول فكرة املساملة والتفاوض عىل أساس احلكمة أو املنطق 
مع الساسة الربيطانيني؛ ويف حالة رفضهم ملطاليب العراقيني يف االستقالل وإعادة 
املبعدين يلجأون حينئذ اىل تكالب الرأي العام العاملي ضد الربيطانيني والشكوى 
ويف  الرأي  هذا  خصوم  أعظم  من  وكان  ولسن،  األمريكي  الرئيس  عند  عليهم 
الطليعة السيد أبو القاسم الكاشاين والسيد نور السيد عزيز اليارسي، اللذان كانا 
يريان وجوب قيام العراقيني بحمل السالح يف وجه الربيطانيني، وكان شعارهم:    

)االستقالل يؤخذ وال يعطٰى(. 
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املحاسن  أبو  حسن  حممد  احلاج  قائاًم  انربى  الكتلتني  بني  الرصاع  احتدم  وملا 
وحسم النزاع بقوله: 

إن مل نقم بأخذ االستقالل الذي ال يعطٰى لنا إال بالقوة فسنكون قد حنثنا بيميننا 
الذي أقسمناه عند قرب أيب الضيم وسيد أهل اإلباء الذي وقف يف ميدان النضال 
وصارع السلطان القاهر وآثر املوت حتت ظالل السيوف يف سبيل العز والشـرف 
بن  الكريم احلسني  القرب  العبيد، صاحب هذا  الذليل وإقرار  إعطاء  بيده  يعط  ومل 
عيل، فسنكون مسؤولني أمام اهلل واألجيال القادمة)1)، وانشد الشطر األخري 

من قصيدته القافية: 

ولكنــــه يعـطــى  ال  اختـالقاحلـــــــــــق  فيــه  ليـس  قـول  يؤخـذ 

الطرفني،  رأي  بني  وفق  التي  الفتوى  أصدر  احلائري  اإلمام  استفتي  وعندما 
وهذا نص الفتوى: 

العراقيني وجيب عليهم يف ضمن مطالباهتم رعاية  مطالبة احلقوق واجبة عىل 
السلم واألمن، وجيوز هلم التوسل بالقوة الدفاعية إذا امتنع الربيطانيون من قبول 

مطاليبهم. 

الثالث عرش من شوال )1338هـ( 
االحقر

مرزة حممد تقي احلائري

1. احلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة.
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ويف  العراقيون  اعترب  ولذلك  احلارضين،  العلامء  مجيع  الفتوى  هذه  أيد  وقد   
طليعتهم الثوار من رؤساء وزعامء الفراتني أهنم باتوا يف حل مما جاء بمناشري وكتب 
القوة؛  استعامل  وعدم  السلم  مراعاة  بلزوم  تنص  التي  السابقة  احلائري  اإلمام 
وأصبح املفروض عىل كل مسلم مقاتلة الربيطانيني دفاعًاعن كرامته و كرامة بالده. 

طبعت  التي  الفتوى  هذه  عىل  اليارسي،  السيد  الثوار،  رسول  حصول  وبعد 
بعرشات األلوف ووزعت يف كل مكان، عاد صبيحة اليوم اآليت الثالث عرش من 
شوال )1338هـ(، املوافق ليوم األربعاء )30/ 6/ 1920م( اىل النجف)1)، حيث 
السلطات  رفضت  إذا  فيام  القوة  واستعامل  للثورة  العشائر  ورؤساء  زعامء  استعد 

املحتلة مطاليب الشعب العادلة.  

باعتدائها  بلة  الطني  زادت  بل  صواهبا  اىل  تعد  مل  االحتالل  سلطة  ولكن 
 /6 األثيم عىل رئيس قبيلة الظوامل، الشيخ شعالن أبو اجلون، فأوقفته يف )30/ 
1920م(، وحرره أبناء عشريته بالقوة بعد أن تسلموا فتوى االمام احلائري، الذي 

محلها الشيخ رحومي الظاملي، ممثل اإلمام يف منطقة الرميثة. 

ويرى البعض ان الشخص الذي محل فتوى االمام احلائري وكتابًا  من الشيخ 
عبد الواحد سكر، رئيس آل فتلة، هو السيد حمسن السيد عيل اليارسي الذي وصل 
الرميثة يف مساء يوم اخلميس اول متوز )1920 م(، وكان الشيخ شعالن أبو اجلون 

موقوفًا. 

املصادف)2/  )1338هـــ(،  شوال  من  عرش  اخلامس  اجلمعة  يوم  صباح  ويف 
7/ 1920م( خرج رجال الظوامل وبني عارض إلطالق رساح الشيخ شعالن من 

السجن وهم كل من الذوات اآلتية أسامؤهم: 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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1. حبشان احلاج قاطع.

2. محود الرايض احلاجم.

3. أبو عيون احلرجان. 

4.  احلاجم شقيق غثيث احلرجان. 

5.  خضري العبود. 

6. عبد الصاحب السوادي. 

7.  عبد احلسني السوادي. 

8.  جنحيت احلاج گاطع. 

9.  نجم عبد اهلل. 

10. عاجل احلاج رايض. 

11.  عبد الصبار. 
عىل  گاطع  احلاج  حبشان  بقيادة  السمر  السواعد  ذوو  الفرسان  هؤالء  فهجم 
الرساي، وكان حيرس الرساي )145( جنديًا بريطانيًا؛ وعىل مقربة من الرساي ويف 
حمطة قطار الساموة التي تبعد بحوايل أربعامئة مرت من الرساي )300( جندي بكامل 

عدته، فهجموا عىل الرساي ودخلوا يف قاعته.

السجن  حراسة  إليهم  املوكول  الشـرطة  رجال  من  أربعة  وجرح  قتل  وبعد   
بخنجر حبشان احلاج گاطع، اطلقوا رساح الشيخ شعالن واحتلوا الرساي وأرسوا 

اجلنود بعد حرب أقل من ثالث ساعات. 
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وعندما واجه السيد حمسن السيد عيل اليارسي الشيخ شعالن وطلب جواب 
كتاب عبد الواحد، فأجابه الظوامل: 

إننا نخاف ولقد بدأنا احلرب مع دولة  ايده(، ومعنى اهلوسة  )املا يتهيب مد 
بريطانيا القوية.

يوم  األبطال يف  أولئك  من  الرميثة  أطلقت يف  التي  الرصاصات  تلك  فكانت 
اجلمعة الثاين من متوز )1920م(، املوافق لليوم اخلامس عرش من شوال )1338هـ( 
الثوار  ورائد  الروحي  القائد  لفتوى  وجوابًا  الكربى،  العرشين  ثورة  ببدء  إعالنًا 

الذين بدمائهم الزكية وضعوا حجر الزاوية يف بناء استقالل العراق.

الذي  املجيد  اليوم  هذا  ذكرى  قلوهبم  سويداء  يف  خيلدوا  أن  العراقيني  فعىل   
سيبقى خالدًا عىل مر العصـور وكر األيام ما دامت الراية العراقية خفاقة يف سامء 

الرافدين )1).

* * *

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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طرد ممثل الربيطانيني من كربالء 

األحد  يوم  يف  املسلحة  الثورة  راية  الشامية  لواء  ورؤســاء  زعامء  رفع  عندما 
الرابع والعرشين من شوال )1338هـ(، املوافق )11/ 7/ 1920م( وانسحبت 

احلاميات الربيطانية من معظم نواحي ذلك اللواء. 

قائدهم  راية  حتت  ومنتسبيها  العربية  اإلسالمية  اجلمعية  أعضاء  بقية  هنضت 
لطرد  الوطني  الكربالئيني واستنهاض شعورهم  بتوحيد صفوف  احلائري  اإلمام 

ممثل السلطة من كربالء، حممد خان هبادر. 

املــوافــق  ـــ(،  ــ )1338هـ شـــوال  مــن  والــعــرشيــن  الثامن  اخلميس  ــوم  ي ويف 
)1920/7/16م( عقد الكربالئيون اجتامعًا عامًا يف البلدية حرضه مجيع رؤساء 
انه  غري  الربيطانيني؛  ممثل  حضور  وطلبوا  واالشاف  والوجوه  العربية  عشائرها 
خيش من حضور هذا االجتامع بمفرده فالتجأ اىل احلاج خليل االسرتابادي ليصحبه 

اىل هذا االجتامع.

سبب  عن  واستفسـر  البلدية  رئاسة  مقر  يف  كربالء  برؤساء  االجتامع  وعند 
االجتامع وطلب حضوره، فأجابه الشيخ عبد عيل احلمريي: )قررنا تشكيل مفرزة 
من الشبانة من أهل البلدة تراعي مصلحة أمن البلد ألن الشبانة )الشـرطة( العائدة 
للحكومة املحتلة أفرادها غري نزهيني وكفوئني حلفظ األمن يف كربالء، وجلهم من 
فامتعض احلاكم وأجاب بكل  السوابق(.  املدينة ومن ذوي  املقيمني يف  األجانب 
خشونة: )تريدون تشكيل حكومة داخل حكومة، فإين ال أوافقكم عىل هذا الرأي(. 
فنهض مال خرض شويلية وأسمعه قارص الكالم وهنر به، فلم جيبه ووجه كالمه اىل  

رئيس البلدية احلاج رشيد بن صادق آل صايف: )أتوافقهم عىل هذه اآلراء؟(.
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عىل  ــرتاض  االع حق  يل  وليس  ــاء  ورؤس كربالء  ســادات  )هــؤالء  فأجاب: 
عىل  احلال  ليعرض  يومني  ملدة  إمهاله  هبادر  خان  طلب  ذلك  فعند  مطاليبهم(، 

حكومة بغداد، فأجيب طلبه)1).

وعند ذلك خرج واتصل برئيس الشبانة، حممد أمني األعظمي، وبعد أن أرسل 
أهله مع احلاج خليل جلبي االسرتابادي اىل بغداد قّر رأيه ورئيس شكته االعتصام 
يف مركز الشبانة يف خان القطب الواقع يف حملة العباسية، وشع يف إدخار األرزاق 
وإمالء أكياس الرمل للتحصن ريثام تصل اإلمدادات من بغداد، حيث قد استنجد 
 100 زهاء  تعدادهم  البالغ  الشبانة  أفراد  حيث  وأخذ  العام،  الربيطاين  باحلاكم 

شخص عىل املقاومة ومنّاهم بوعوده املعسولة. 

أرادوا شاء  أرزاقًا؛ وملا  يبتاع  ببعض رجاله  فبعث  نفذت ذخريته،  أيام  وبعد 
بالكلامت اجلارحة، وهّوس  الغذائية جوهبوا من قبل كسبة حملة باب اخلان  املواد 
فّر  ذاك  فعند  مانبيعكم ومنعطيكم(،  السوجر  )ياعبيد  الكسبة:  يف وجههم بعض 
قسم منهم اىل أهلهم وذوهيم ورجع آخرون وأخربوا حممد خان هبادر، فاضطر اىل 
اإللتجاء اىل دار احلاج رشيد الصايف يف يوم الثامن من ذي القعدة سنة )1338هـ( 

مع عريف بريطاين كان معه. 

اىل  نقلهم  الشيخ فخري كمونة  توىل  القعدة  من ذي  التاسع  اليوم  ويف صباح 
احلامية الربيطانية يف املسيب)2). 

1.  جلبي، احلاج خليل، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.

2.  احلسني، السيد عبد الرزاق، الثورة العراقية الكربى، ص 207.
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األحرار يشكلون حكومة حملية يف كربالء 

ويف صباح يوم اجلمعة التاسع والعرشين من شوال )1338هـ(، املوافق )16/ 
قواته  وأفراد  الربيطانيني  ممثل  حتصن  نبأ  الكربالئيني  بلغ  أن  بعد  1920م(   /7
العشائر  والكسبة ورؤساء  والتجار  العلامء واألشاف  البليسخانة  هرع  مركز  يف 
يف  للتداول  احلائري  اإلمام  الروحي  وقائدهم  رائدهم  دار  اىل  األطراف  وخمتارو 

كيفية تصـريف أمور اإلدارة واألمن يف كربالء. 

املحالت ورؤساء  خمتاري  اىل  األمن  احلائري شؤون  اإلمام  أسند  ذلك  وعند 
العشائر كل ضمن حملته. فامتثل اجلميع لألوامر عن طيب خاطر وراعوا مصالح 

الضعفاء والكسبة الفقراء. 

ورؤساء  السادة  من  واألشاف  بالعلامء  اإلمام  اجتمع  اليوم  ذلك  مساء  ويف 
القضاء  ومهمته  العلمي  املجلس  أحدمها  سمي  جملسني  تشكيل  وقرر  العشائر، 

وحل املنازعات التي قد حتدث بني األهايل وقوامه األعالم اآلتية أسامؤهم: 

الرئيس: اإلمام الشيخ حممد مهدي اخلاليص. . 1

العضو: السيد أبو القاسم الكاشاين. . 2

 العضو:  السيد حممد عيل هبة الدين. . 3

العضو: الشيخ مرزا أمحد. . 4

العضو: الشيخ عبد احلسني، نجل اإلمام احلائري. . 5
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العضو: السيد حسني القزويني احلائري. . 6

العضو: السيد هادي اخلراساين. . 7

العضو: الشيخ حممد كاظم الشريازي. . 8

العضو: الشيخ غالم حسني املرندي. . 9

وأوكل اإلمام احلائري مهمة أمانة املجلس بعهدة األديب املوهوب احلاج حممد 
حسن ايب املحاسن 

وسمي املجلس الثاين: املجلس الوطني. ومهمته إدارة شؤون كربالء وما حوهلا 
واألشاف  السادة  عن  ممثاًل  املجلس  هذا  وضم  العلمي،  املجلس  أوامر  وتنفيذ 

والعشائر يف كربالء. 

     أما األعضاء السادة يف كربالء. 

السيد عبد الوهاب الوهاب آل طعمة. . 1

السيد حممد عيل السيد جعفر آل ثابت.. 2

السيد حممد حسن السيد حممد كاظم رسكشك آل طعمة. . 3

السيد عبد احلسني الددة. . 4

السيد إبراهيم السيد صالح الشهرستاين. . 5

السيد أمحد بن السيد حممد آل وهاب . . 6

السيد هاشم بن حسني بن هاشم بن أمحد آل نرص اهلل. . 7

السيد سعيد السيد مصطفى الرشويف آل طعمة. . 8
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السيد حسني بن إبراهيم حفيد السيد أمحد آل ضياء الدين. . 9

 وأما األعضاء من الرؤساء فكانوا: . 10

عبد النبي، آل عواد . 11

هادي احلسون احلسن، النصاروة. . 12

علوان جار اهلل، بني سعد. . 13

حممد بن احلاج حسن شهيب، آل معلة. . 14

كمر نايف العيل، عن الوزون والسالملة. . 15

عبد العزيز، آل هر، الطهامزة. . 16

عيل املحمد املنگويش، املناگيش. . 17

عزيز علوان زنگي، آل زنگي. . 18

وعني اإلمام ممثاًل عنه يف هذا املجلس احلاج حممد حسن ابا املحاسن ليشـرف 
عىل أعامل املجلس وقرارته بحيث ال تكون خمالفة للشـرع. 

وعقد هذا املجلس أول اجتامع له وحرضه مجيع األعضاء يف يوم األحد الثاين من 
ذي القعدة )1338هـ(؛ وعند التئام املجلس الوطني تقدم ثالثة من رؤساء العشائر 
املنگويش وعزيز  العواد وعيل احلمد  النبي  املجلس وهم كل من عبد  من أعضاء 
علوان الزنگي يطلبون ان يرتأس أكرب األعضاء سنًا، وهو السيد حممد حسن رس 
كشك آل طعمة، وعندما وافق عىل هذا االقرتاح ممثل اإلمام احلاج حممد حسن أبو 
املحاسن ترأس االجتامع السيد املذكور وبقي رئيسًا للمجلس ردحًا من الوقت)1). 

1.  احلائري، ابو املحاسن، حممد حسن، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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وكان من باكورة أعامل هذا املجلس أن عني عبد الرمحن آل عواد رئيسًا لرجال 
الضبط )الشـرطة املحلية( وبمعيته 100 شطي مشاة راتب كل منهم 30 روبية 
وراتب الشـرطة 100 روبية، وكذلك عني رشيد مسـرهد السمرمد اهليثمي آمرًا 
شطيًا  ثالثني  له  وعني  روبية،   100 قدره  شهري  براتب  اخليالة  الضبط  لرجال 

خياالً راتب كل منهم 50 روبية. 

والسيد مهدي  للبلدية،  رئيسًا  آل صايف  بن صادق  احلاج رشيد  إبقاء  وقرروا 
رئيسًا  عزمي  وخليل  للصندوق،  أمينًا  احلب  أبو  عيل  وحممد  حماسبًا،  السامرائي 
لكتاب البلدية، وعينوا جباة للبلدية منهم أمحد بن جاسم منغص وعزيز بن جعفر 

آل عويد. 

ومن املعلوم واملشهور يف كربالء أنه مل يطرأ تغيري عىل أعضاء املجلس الوطني، 
والتي  داره  من  اختذ  عندما  العلمي  املجلس  رئيس  عىل  بسيط  تغيري  طرأ  أنه  غري 
اليوم  أرضه  أدخلت  الذي  النقيب،  طاق  بزقاق  املعروف  الزقاق  يف  واقعة  كانت 

بشارع باب القبلة، مقرًا ألعضاء املجلس العلمي كلام دعت إليه احلاجة. 

وصادف آنئذ وبعد وفاة السيد حمسن النقيب أن وقع خالف بني أرسة النقباء، 
املجلس  رئيس  اىل  القضية  أحال  احلائري  اإلمام  عىل  خالفهم  عرضوا  وعندما 

العلمي للنظر يف حسم اخلالف. 

فالتزم االمام اخلالصـي أحد الطرفني املتخاصمني، وكان ذلك بسبب عدم معرفة 
احلائري  اإلمام  اىل  الذي حلقه  االمر  وقتئذ،  اخلالصـي بشخصيات كربالء  اإلمام 

الذي بدوره استدعى رئيس املجلس العلمي للتفاوض معه حول املوضوع. 
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فآثر عىل إثره الشيخ حممد اخلالصـي أن يعتزل رئاسة هذا املجلس، فأسند اإلمام 
عند ذلك الرئاسة وكالة اىل ممثله الشخصـي احلاج حممد حسن ايب املحاسن)1). 

ومما جتدر اإلشارة إليه أنه انبثق من املجلس الوطني بعد تشكيل املجلس احلريب 
األعىل يف كربالء، ثالث جلان، وهي جلنة مجع االكتتابات واإلعانات والتربعات 
قوامها كل من الرئيس، السيد حممد رضا فتح اهلل آل طعمة، والسيد عيسى البزاز، 
واحلاج حيدر القصاب، واحلاج قندي، وجلنة املشرتيات والتموين وقوامها حسن 
القزويني  الدين  شمس  إبراهيم  والسيد  قنرب،  عيل  واحلاج  العواد،  حسني  احلاج 
األرزاق  تسّلم  العواد، وجلنة  املحاسبة حممد جواد  بأعامل  يقوم  أن  احلائري؛ عىل 
عبود مهدي العواد ومجاعة آخرون أتباع رشيد املرسهد من أفراد عشائر املسعود. 

كربالء مقر القيادة العامة 

احلاميات  وانسحاب  الوطنيني  الثوار  بيد  األوسط  الفرات  مدن  سقوط  بعد 
الربيطانية منها، وصل كربالء فريق من الزعامء والرؤساء من الفراتيني األحرار يف 

أواسط ذي القعدة سنة )1338هـ(. 

وبعد أن وقعت بينها بعض االختالفات يف وجهات النظر عقدوا عدة اجتامعات 
مع رائدهم قطب رحى الثورة اإلمام احلائري ومع أعضاء املجلس العلمي وأعضاء 
املجلس الوطني وقرروا نتيجة األمر جعل كربالء التي كانت قاعدة النضال الوطني 
الثوار  أيب  مربض  وجود  أمهها  عديدة  ألسباب  العامة  القيادة  ومقر  احلريب  املركز 

1.  آاحلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة، النقيب، كاظم السيد 
امحد، خواطر، خمطوطة، وكان شاهد عيان، ومل يذكر رقم الورقة.
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االمام  العراق  يف  العربية  اإلسالمية  الثورة  لواء  وحامي  سفينتهم  ربان  الروحي، 
احلائري الذي كان املشجع األول يف قدح زناد ثورة العرشين ثانيًا موقعها احلريب 
االسرتاتيجي وقرهبا من خطوط القتال – احللة – طويريج – سدة اهلندية – املسيب 
– الكوفة، فانتقل الزعامء إليها وشكلوا فيها جملسًا حربيًا وطنيًا وجعلوا يصدرون 
والشعراء  اخلطباء  ويرسلون  القتال  خطوط  يف  الزعامء  اىل  وااليعازات  األوامر 
وأهل العلم لتشجيع املحاربني ووعظ من خالج ضمريه النكث يف العهد والعدل 

عن املثابرة عىل اجلهاد للوطن بواسطة دعاة االستعامر املتلبسني بثياب الوطنية. 

القتال راكبني خيوهلم حاملني  العلمي جيوبون خطوط  املجلس  فكان أعضاء 
أسلحتهم النارية اليراهم الرائي إال كأحد هؤالء الذين وطدوا أنفسهم عىل املوت. 

القتال بعد أن ورد عىل  العلمية اىل عدة من جبهات  اهليئة  ولقد سافر أعضاء 
الشـرقي من  الطرف  بني رؤساء عشائر  التفاهم  نبأ حصول سوء  احلريب  املجلس 

احللة. 

األمر  هذا  بينهام  فيام  وتداول  العلمية  باهليأة  احلريب  املجلس  اجتمع  أن  وبعد 
ليسعوا  اجلهة  لتلك  الذهاب  األعالم  العلامء  قرر  التفاهم  سوء  لرفع  والتوصل 
الثالثني من  االثنني  يوم  فامتطى صباح  املغرضون  أفسده  ما  جاهدين يف إصالح 
عبد  والشيخ  الكاشاين  القاسم  ايب  السيد  سامحة  من  كل  )1338هـ(  احلجة  ذي 
الكريم اجلزائري والسيد حممد تقي الشاه عبد العظيمي والسيد حممد السيد أمحد 
الفرسان  الكشمريي خيوهلم واستصحبوا معهم ما ينوف عن عرشين فارسًا من 

املحاربني متوجهني نحو قرية الدوالب الواقعة شق احللة. 
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وبعد أن مروا يف طريقهم بعشائر اهلندية املرابطة للدفاع يف قرية الگصبة الواقعة 
مآهلا  الثمينة وخطبوا هبم خطبًا عديدة  النصائح  وألقوا عليهم  واهلندية  احللة  بني 

الثبات عىل املوت أو االستقالل ليحصلوا عىل شف الدنيا واألخرة. 

وبعد وصوهلم اىل قرية الدوالب اجتمعوا برؤساء عشائر تلك اجلهات وألقوا 
اىل  ورجعوا  بينهم  من  التفاهم  سوء  رفع  اىل  وتوصلوا  الثمينة  النصائح  عليهم 
بعدما حرضوهم  احلرام )1339هـ(  الرابع عرش من حمرم  األثنني  يوم  كربالء يف 

عىل االستمرار يف القتال والثبات. 

وكان أعضاء املجلس احلريب األعىل الذي اختذ مقاطعة الوند مقرًا له كان يتألف 
من الذوات اآلتية أسامءهم:

عبد الواحد سكر. . 1

السيد علوان اليارسي. . 2

عبد اجلليل آل عواد. . 3

عمران احلاج سعدون. . 4

جمبل الفرعون. . 5

رشيد املرسهد اهليثمي. . 6

عبادي آل حسني. . 7

السيد حسني الددة. . 8

 شعالن اجلرب. . 9

السيد حممد السيد أمحد الكشمريي.   . 10
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ساموي آل جلوب. . 11

رايح العطية)1).. 12

أن  قرر  مناطق  ثالث  اىل  القتال  جبهات  قسم  قد  احلــريب  املجلس  كان  وملا 
قيادة  أنيطت  كام  اخلزاعل؛  رئيس  العبطان،  حممد  الشيخ  اىل  العامة  القيادة  يعطي 
َتسلَّم  الذي  عواد  آل  اجلليل  عبد  اىل  احلسينية  وصدر  الوند  احلربية جبهة  كربالء 
مركز احلكومة الربيطانية يف كربالء ووزع البنادق واخلراطيش املخزونة فيها عىل 

الوطنيني املحاربني. 

زعيم الثورة يرفع شكوى ضد الربيطانيني 

عند اشتداد املعارك وانسالخ معظم مدن الفرات األوسط من السلطات املحتلة 
بدأ الربيطانيون من باب اخلداع واملكر اىل فتح باب املفاوضات ألجل إحالل السلم 

مع قطب رحى الثورة، اإلمام احلائري. 

وعندما نكثوا بمواعيدهم ومتادوا يف غيهم، مل ير اإلمام أمرًا آخر غري التوجه 
اىل عصبة األمم التي كانت تعقد اجتامعاهتا يومئذ يف جنيف، سويسـرا؛ فبعث إليها 
عن طريق إيران بكتاب احتجاج يشـرح فيه أعامل الربيطانيني التعسفية يف العراق، 

وهذا نص االحتجاج: 

رصيح  عنها  أبعث  الروحانية  املرجعية  يف  اإلسالمية  األمة  قلدتني  ملا  إنني 
الشكوى اىل سامي مقام مجعية األمم بسبب ما تبديه احلكومة االحتاللية الربيطانية 
قاموا  العراقيني  أن  الربيئة يف حني  الدماء  القسوة وسفك  العراق من رضوب  يف 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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بأكثر من املطلوب من الطاعة والرضوخ للضـرائب، بل لكل جزاء وسيطرة شاءها 
الربيطانيون أو شاءها اهلوى هلم. 

بيد أن العراقيني طلبوا إنجاز مواعيد الدولتني املعظمتني، الربيطانية والفرنسية، 
العامة  مصاحله  وتدبري  شؤونه  إدارة  يف  استقالله  الكريم  العراقي  الشعب  بمنح 

وتأييد الدولتني هلذا الشعب احلر يف إظهار رغائبه وحكمه الذايت بتامم حريته. 

وعندما قامت األمة العراقية بطلب إنجاز هذه الوعود املقطوعة من الدولتني 
املذكورتني ثارت ثائرة احلكومة الربيطانية، فقامت معتمدة عىل قواهتا دون احلق، 
عدمت  حتى  ومدافعها  بطياراهتا   هتاجم  وأخذت  ذريعًا  فتكًا  بالعراقيني  ففتكت 
أمواالً  وهنبت  وهدمتها  دورًا  وأحرقت  أرادته  من  وسجنت  ونفت  أعدمته  من 
وصادرهتا وعملت أعامالً ال تأتلف وروح املدنية املزعومة فيها بل إن األعامل التي 

جاءت هبا يأباها كل إنسان. 

عند ذلك قام العراقيون مدافعني عن أنفسهم وشفهم بعد أن َيِئُسوا من إصغاء 
حكومة بريطانيا هلم حتى للتفاهم معهم بصورة سليمة. 

وبصفتكم نارصي الضعيف جئنا هبذه النبذة اليسرية نعلمكم موقف حكومة 
أن  أن تعيش دون  تأبى  أمة  فانقذوا  العدل،  يمثل  فنستجري بمن  بالعراق  بريطانيا 

تأخذ حقها الرصيح املعرتف. ودمتم باحرتام)1). 

       السابع والعرشون من ذي القعدة )1338هـ(  
األحقر 

حممد تقي احلائري 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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القتال يف جبهة سدة اهلندية 

هلا،  مقرًا  احلصينة  قلعتها  واختاذ  الوند  مقاطعة  اىل  العامة  القيادة  انتقال  عند 
قررت تقسيم جيش كربالء املكون من مجيع أفراد عشائرها بام فيهم عشائر املسعود 
ما عدا ألفراد التابعني آلل فرحان، مجاعة  عبد املحسن السعود الذين مل يشرتكوا 
يف القتال، اىل قسمني؛ منهم يتخذ معسكراته يف اجلبهة األمامية عىل خط القتال، 
والقسم اآلخر يبقى داخل املدينة لالحتياط عىل أن يعهد إليه حراسة معسكرات 
اجلهة  من  اهلندية  احلسينية حتى سدة  ناظم هنر  صدر  لياًل عىل طول جبهة  الثوار 
اىل  اهلندية  املسيب حتى سدة  بني  فيام  الشـرقية  اجلبهة  إذ عهدت حراسة  الغربية، 
قرر رؤساء  فلذا  زوين؛  هادي  السيد  من  طلب  بناء عىل  زوين  آل  السادة  عشائر 
هبذه  بالتناوب  املقاتلني  من  أتباعهم  مع  خيرجوا  أن  كربالء  يف  السبعة  األطراف 
للحراسة  وخيرجون  الشمس  غروب  عند  أصحابه  جيمع  منهم  كل  فكان  املهمة؛ 

ويعودون عند طلوع الفجر.وبقي احلال عىل هذا املنوال طيلة أشهر الثورة. 

الثوار  جيوش  توجهت  )1338هـــ(  القعدة  ذي  من  العرشين  يوم  مساء  ويف 
الكربالئيني وعسكروا عىل صدر ناظم هنر احلسينية من جهة الوند، ويف مقاطعتي 
أم عروگ وأم احلامم شقًا وغربًا عىل ضفتي هنر احلسينية؛ وكان قوام هذا اجليش 

يبلغ زهاء )2200( مقاتل. 

ويف الثالث والعرشين من ذي القعدة توجه حماربو حملتي املخيم وباب الطاق 
يتقدمهم نور جعفر آل عويد واحلاج عيل قنرب واحلاج حيدر القصاب اىل اجلبهة؛ 
محزة  يتقدمهم  املحاربني  من  حشد  مع  كمونة  فخري  الشيخ  تبعهم  اإلثر  وعىل 
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وتوت وعواد شلبة، واختذوا من نقطة خان العطيشـي مقرًا هلم وعسكروا هناك، 
ومل يشرتكوا مع املحاربني الكربالئيني. 

املوافق  ـــ(،  )1338هـ القعدة  ذي  من  والعرشين  السابع  ليلة  يف  وصــادف 
)1920/8/9م( أن رجعت اجليوش الربيطانية املتقهقرة من احللة، ِجَهة الرستمية، 
واحتلت  بوصة   18 عيار  من  مدفعان  ومعها  كنغهام  العميد  الكولونيل  بقيادة 
بمساعدة  القطار،  حمطة  مفرق  اهلندية،  سدة  من  الشـرقية  واجلهة  املسيب  قصبة 
وبالتايل متكن  اخلامس(،  الرتل  الضعيفة )من  النفوس  املرتزقة  وأصحاب  بعض 
حتى  دامية،  معركة  بعد  احلسينية  هنر  من  الشـرقية  اجلهة  احتالل  من  الربيطانيون 

وصلت طالئعهم بمساعدة عمالئها. 

فعند ذلك اصطدم جيش الثوار باجليش الربيطاين الذي يفوقهم عددًا وعدة، 
االمدادات من مرزوگ  بطلب  آل عواد  اجلليل  منطقة كربالء عبد  قائد  فاستعان 
يف  جمتمعني  والزعامء  احلريب  املجلس  أعضاء  يومئذ  وكان  العوابد.  رئيس  العواد 
جناجة، التي تبعد عن كربالء بحوايل 25 كيلومرتا شقًا، فقرروا عىل  الفور التوجه 

اىل سدة اهلندية. 

فعاد مسـرعًا مرزوگ العواد ومعه السيد حمسن علوان اليارسي، ورايح العطية 
رئيس احلميدات، وعبد الواحد احلاج سكر رئيس آل فتلة )أبو صخري(، وعبادي 
احلسني، ومعهم حشد كبري من املحاربني من العوابد واحلميدات وآل فتلة )اهلندية( 
وتبعتهم فلول من عشائر بني حسن الذي اختذ رؤساؤهم قلعة خليل االسرتابادي 

يف مقاطعة العسافية مقابل خان العطيشـي مقرًا هلم. 

أما السادة آل العرد بقيادة رئيسهم السيد حبيب العرداوي والدعوم احتلوا حد 
هضبة نينوى واشرتكوا يف القتال مع سائر املقاتلني الذي أبلوا بالًء حسنًا. 
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وآل  آل مجيل  من  الكعبوري  فخذ  بني حسن  أفراد عشائر  التحق هبم  وهناك 
وجيش  الثوار  بني  الوطيس  حامية  معارك  فدارت  جراح  وآل  والثراون  جباس 
 8 الثامن والعرشين من ذي القعدة املوافق )1/  االحتالل الربيطاين يف فجر يوم 
فيها  اإلنتصار  وكان  الشمس،  طلوع  حتى  صباحًا  الثالثة  الساعة  من  /1920م( 
بادئ األمر للثوار غري ان إشرتاك الطائرات التي جاءت من بغداد واملجهزة بالقنابل 
والرشاشات من جهة واشرتاك املدفعية التي كانت ترافق القوات من جهة أخرى 

سبب انسحاب الثوار اىل مواقعهم يف جنوب صدر ناظم هنر احلسينية.

فاحتل الربيطانيون سدة اهلندية وناظم صدر هنر احلسينية بعد ان تكبدوا خسائر 
قتالهم  نقل  يستطع  مل  الربيطاين  للجيش  التابع  الصحي  القسم  ان  حتى  فادحة، 
أم  الشـرقية والغربية من حوض هنر احلسينية من أطراف  الذين سقطوا يف اجلهة 
الثوار  شن  ان  بعد  غربًا  والوند  شقًا  نينوى  وتلول  وهضاب  احلامم  وأم  عروگ 
املعركة  هذه  يف  قدموا  أن  بعد  املناطق  هذه  عن  واجلوهم  عليهم  كاسحًا  هجومًا 

ضحايا من القتىل زهاء 90 قتياًل. 

وكان عدد القتىل من العشائر املقاتلة عىل النحو اآليت:

من عشائر كربالء 25 قتياًل)1).  •

ومن السادة آل العرد 12 قتياًل . •

ومن  بني حسن، فخذ الكعبوري والعوابد 30 قتياًل.  •

ومن سائر العشائر 22 قتياًل.  •

1. وممن قتل يف هذه املعركة من الكربالئيني الذين ضبطت أسامؤهم هو البطل عبود بن هيجل، شقيق نارص 
هيجل.   
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وأما عدد اجلرحى فكان يربو عىل 16 جرحيًا. نقل الثوار املجاهدون ضحاياهم 
اىل كربالء وسط زغاريد النساء واهلوسات، ومن أقواهلم: 

)باملايتگابل ردينه، وبالسيك امربع واوهيا(  

ويف كربالء أقام اإلمام احلائري الصالة عىل جنائز الشهداء الذين وقعوا رصعى 
أصدرها  فتوى  بموجب  احلنيف  الدين  شهداء  يدفن  كام  ودفنوا  املعركة  هذه  يف 
العالمة السيد أبو القاسم الكاشاين بأمر من األمام احلائري، الذي تأثر هلذه الواقعة 
تأثرًا شديدًا حتى اصطدم روحيًا من َجراء هذا احلادث املروع، وكانت النتيجة أن 

واىف االمام حممد تقي احلائري  األجل املحتوم بعد ثالثة أيام من هذه احلادثة. 

وبعدها قرر املجلس احلريب أن يسكن آل فتلة )الشامية( وبنو حسن الكعبوري 
علوان  السيد  حمسن  السيد  ومعهم  والعوابد  واحلميدات  إبراهيم  آل  من  وقسم 
الوند  يف  القيادة  مركز  يف  الشعالن  وداخل  سكر  احلاج  الكاظم  وعبد  اليارسي 
من  الربيطانيني  عمالء  وأجلوا  العطييش،  خان  حتى  احلسينية  هنر  ضفتي  وعىل 
هذا اخلان)1)، وبعد أن احتل الربيطانيون صدر ناظم هنر احلسينية قطعوا املاء عن 

كربالء.    

واىل هذا يشري الفريق )هولدين( بقوله: 

اىل  الشوق  شديد  كنت  كذلك  يسريًا،  هينًا  الثورة  يف  كربالء  دور  يكن  ))مل 
االستيالء عىل الناظم الذي يبعد قرابة املائتي ياردة من النهر، وبذلك أقلق راحة 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، نقاًل عن الصميدع، الشيخ جعفر، 
العبادي حممد، سوانح، ومل يذكر رقم الورقة التي نقل عنها من هذه السوانح املشرتكة، ومؤلفاها من شهود 

عيان املعارك.
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السكان بإشعارهم أين عازم عىل قطع املاء عنهم، ولسوء احلظ كانت القوة املتيرسة 
غري كافية، ومىض شهر قبل أن يسد الناظم وجتري حراسته بواسطة املعاقل.

اىل  عمدوا  األهلني  أن  فعلمت  الناس  يف  اإلجراءات  أثر  عن  أخريًا  وحتريت 
اآلبار يف القناة احلسينية وأهنم بذلك استطاعوا احلصول عىل ماء كدر نوعًا ما.

وكنت أبذل اجلهود ألجعل مدينتهم املقدسة )يبسًا( كذا، ولكن ما لدي  من 
أسباب قوية حتملني عىل االعتقاد أن أثر القناة كان أضعف مما كنت آمل، غري أهنم 
اهلجامت  وكانت  الناظم  حتمي  التي  املراكز  عىل  عدة  هجامت  شنوا   الثوار(  )أي 

عنيفة وقتل يف أثنائها املالزم سيرت املنسوب اىل وحدة راجبورة/8)).

 والظاهر من كالم القائد الربيطاين، هولدين، أنه كان يتخبط دومًا يف تسجيل 
أن  يعتقد  كان  وإن  خاصة،  الكربالئيني  املدنيني،  السكان  عن  العسكرية  الوقائع 
يف  ويلسون  أرنولد  كتبه  ما  بخالف  مهمة،  نتائج  له  كانت  احلسينية  هنر  ماء  قطع 
من  القليل  إال  يسبب  مل  كربالء   يف  احلسينية  لنهر  املاء  قطع  أن  يذكر  الذي  كتابه 
حاربت  التي  العشائر  قبل  من  مقاومته  من  الرغم  عىل  وذلك  للسكان  املصاعب 

دومًا بشجاعة فائقة)1). 

خداع  ولوال  والطائرات  والرشاشات  املدافع  نريان  قوة  لوال  القول،  وجممل 
املزيف  والنفوذ  اجلاه  طالب  من  الزعانف  أولئك  وخيانة  العجوز  اإلمرباطورية 
الذين طعنوا املجاهدين من اخللف بنار بنادقهم اإلنگليزية احلديثة وأراقوا بعملهم 
دماء  وأراقــوا  أعامهلم  ذكر  من  خجاًل  مسلم  عريب  كل  جبني  له  يندى  الذي  هذا 
الدنيا  مطامع  عن  يبتعدون  كانوا  مسلمون  عرب  وهم  جلدهتم  وأبناء  إخواهنم 

1.  الفريق هالدين، ثورة العرشين، ص193. 
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هؤالء  من  شديدة  معارضة  فالقوا  العراق،  وطنهم  استقالل  سوى  يرجون  وال 
مما  الواقعة  الربيطانيني مساعدات عظيمة خاصة يف هذه  الذين ساندوا  الزعانف 
خيجل التاريخ من تدوينها، ولكنني أكتفي بالتنوية ومل أسجل ما قاموا به يف بعض 
األفراد الثائرين وحرق مزارعهم وبيوهتم، وما كان ذلك منهم إال استعباد العراق 

واسرتقاقه ليحصل نفر قليل منهم عىل اجلاه والسلطان.

األعالم  العلامء  مقدمتهم  يف  كان  الربيطانيني  عىل  ثاروا  الذين  أن  العلم  مع 
أمثال  إليه  ينتمي  الذي  األيب  العراقي  الشعب  يستعبد  أن  أبوا  الذين  واملخلصني 

هؤالء الزعانف الذين يدعون املشيخة. 

التي  والثناء  اإلطراء  عبارات  وأدع  أعامهلم  من  جدًا  وقليلة  قليلة  نبذه  فهذه 
الغرب،  إيرالند وغريمها من كتاب  بيل وويلسن  كتابات مس  وردت بحقهم يف 
لكان الغلبة والنصـر مؤكدا يف هذه الواقعة وغريها للثوار األحرار املجاهدين وما 

يف ذلك من ريب. 

(1(
اإلمام يلقي احلجة على الربيطانيني

بعد اندحار القوات الربيطانية التي كان يقودها الكولونيل هيات وانسحاهبا من 
الرميثة اىل الديوانية واملعارك العنيفة التي وقعت بني الثوار األحرار يف الرميثة وبني 
القوات الربيطانية التي كان يقودها الكولونيل ميكن والبالغ قوامها ألفي جندي 

1.  هذه رسالة كتبت بخط املرحوم السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني اىل األستاذ السيد عبد الرزاق الوهاب 
بتاريخ الثامن والعرشين من رمضان سنة )1350هـ(، املوافق )6/ 8/ 1932م(، ندرجها من دون تعليق 

خدمة للتاريخ. 
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يف يوم )6/ 7/ 1920م( واندحارها، اضطر الربيطانيون لتجهيز قوة مؤلفة من 
)12( ألف مقاتل، عىل قول هلتن يانغ، فوقعت االشتباكات العنيفة بني الطرفني 

وكثر القتىل من كال اجلانبني ونقلت جنائز الثوار اىل النجف. 

من  إليه  كتاب  بوصول  احلائري  اإلمام  خيرب  الدين  هبة  عيل  حممد  السيد  هرع 
لتدارك  السفينة  ربان  يستغيثون  الرميثة وباتوا  قتىل  بورود جنائز من  النجف خيرب 

هذا احلال. 

بعد املذاكرة بني اإلمام احلائري والسيد هبة الدين قرر سفره اىل بغداد بصحبة 
ثقة  اىل  بكتاب  احلائري  اإلمام  يزودمها  أن  بعد  اخلراساين،  أمحد  مرزة  اآلخوند 
احلاكم  وبني  بينهام  الوسيط  بدور  ليقوم  بغداد،  يف  إيران  حكومة  قنصل  امللك، 

امللكي الربيطاين العام، الرس ويلسن. 

سنة  شوال  من  عرش  الثامن  عرش/  السابع  ليلة  يف  كربالء  من  كالمها  فسافر 
)1338هـ(، املوافق ليوم االثنني اخلامس من متوز )1920م(. 

القنصل يف الكاظمية، فبسطا له احلال وأوعدمها  وملا وصال الكاظمية زارمها 
1920م( ويعلم ولسن تدخل اإلمام   /7 املوافق )9/  يوم اجلمعة  بزيارة ولسن 
احلائري هبذه القضية حسب واجبه الديني وإنه عىل احلياد عىل حد قول السيد هبة 

الدين. 

يقول  العام  احلاكم  أن  أخربهم  ولسن  الرس  مقابلة  من  القنصل  رجوع  وبعد 
كيف يتوسط اإلمام احلائري يف الصلح وهو اآلن أوان حصاره، فأجل املذاكرة اىل 

جلسة أخرى. 
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ويف االجتامع الثاين يف يوم االحد )11/ 7/ 1920م( أجاب الرس ولسن هلم 
قائاًل أنه سيسعى اىل تغيري حمل املرزا حممد رضا)1)، وبعض أصحابه من هنجام اىل 

مكان آخر يرحيهم. 

وأما العشائر فال يمكن التسامح معهم وينبغي سحقهم لئال تقوم عشائر أخرى 
بام قام به غريها من قبل. 

وهبذه املناسبة اقرتح السيد حممد عيل هبة الدين بصياغة كتاب بعث به اىل العالمة 
شيخ الرشيعة بقبول الصلح بعد إلقاء املناشري من الطيارات بطلب املصاحلة. 

منه  وطالبًا  احلائري  اإلمام  اىل  املآل  هبذا  كتابًا  اخلراساين)2)  أمحد  مرزا  وكتب 
تفويضه هبذا اخلصوص ليقوم بمداوالت مع احلاكم العام رأسا، وملا علام بحصار 
الكوفة ومل يستلم اجلواب ال من شيخ الشـريعة وال من اإلمام احلائري رجعا اىل 

كربالء يف سلخ شوال )1338هـ(. 

1.  بعد أن مكث مرزا حممد رضا احلائري يف هنجام زهاء شهر توسطت احلكومة اإليرانية له عند الربيطانيني 
العراق، وهكذا سلمته السلطات املحتلة اىل احلكومة  أيران وال يعود اىل  فأطلق رساحه عىل أن يبعد اىل 
التسعامية  بعد  اخلمسينات  يف  املحتوم  االجل  وافاه  حيث  طهران  اىل  نقل  ومنه  بوشهر  ميناء  يف  اإليرانية 

واأللف ميالدية. 

2.  يؤخذ من املصادر التي يوثق هبا أن اآلخوند مرزا أمحد اخلراساين الذي اختفى صبيحة يوم اخلامس من 
شهر شوال ومل يقابل ميجر بويل ونجا من النفي كان قد جلأ اىل ديوان الشيخ عيل شيخ العراقني، وكان هو 
الديوان قد اعتاد أن يرتدد عليه بعض املوالني للربيطانيني فلذا غري رأيه  إيران واملعلوم أن هذا  يومئذ يف 

وبات خيشى اإلنجليز. 
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رسل الشيخ ضاري يف كربالء 

وصل كربالء يف غرة ذي احلجة سنة )1338هـ(، املوافق )1920/8/14م( 
ثالثة أشخاص وهم سليامن وخيس ولدا الشيخ ضاري املحمود الظاهر، رئيس 
عشائر زوبع، وهي فرع من عشائر طي، ومعهم ابن عمهم صعب جمباس، وسألوا 
النجل  الدار واستقبلهم مرزا عبد احلسني  اىل  احلائري؛ فجئ هبم  اإلمام  دار  عن 
الثاين لإلمام احلائري، وكان اإلمام يومئذ طريح الفراش ال يستطيع مقابلة زائريه 

بسبب الصدمة التي أصابته من كثرة عدد قتىل واقعة سدة اهلندية. 

وملا استفرس منهم عن سبب قدومهم فأجاب سليامن قائاًل: 

النقطة معاتبًا والدي بخصوص إيوائه بعض  )قبل يومني جاء جلمن اىل خان 
املناوئني للحكومة املحتلة الذين يصفهم الربيطانيون باخلونة، فأنكر والدي ذلك، 
فاغتاض جلمن واسمعه كلامت قارصة ال تليق بمقام رئيس قبيلة بحضور مجع من 

اقاربه، وقال له: يا خائن. 

واقرباؤه  ضاري  الشيخ  وال  نحن  نصرب  فلم  ضاري،  الشيخ  وجه  يف  وبصق 
الذين حرضوا هذه اإلهانة، فأطلقت عليه أنا )سليامن( وأخي خيس وابن عمي 
والدي،  الشيخ ضاري،  استل  قتياًل وحينذاك  فأرديناه  نارية  صعب عدة طلقات 
سيفه وطعنه ثالث طعنات،  ولذا جئنا اىل كربالء ملواجهة قطب رحى الثورة اإلمام 
احلائري مستغيثني به، ومن ثم نواجه أقطاب وزعامء الفرات الثائرين وما يكلفونا 

به ملؤازرهتم يف قضية ثورتنا (.
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 فعند ذلك أمر املرزا عبد احلسني احلائري كاًل من السيد حممد عيل الكشمريي 
والسيد إبراهيم شمس الدين القزويني احلائري ليصطحبا الضيوف الثالثة اىل دار 
السيد حسني الددة ليقوم بواجب ضيافتهم طيلة مدة مكوثهم يف كربالء ريثام يوعز 
اإلمام احلائري اىل املجلس احلريب لتنفيذ رغبات الشيخ ضاري وأوالده يف حرهبم 

ضد الربيطانيني، )وكان الثوار خيامرهم الشك يف إخالص السيد الددة للثورة(. 

جاء  الددة  السيد  دار  باب  احلائري  احلسني  عبد  الشيخ  رسول  طرق  وعندما 
خدينه، مهدي العذاري، وفتح الباب، فتلقاهم  السيد الددة ورحب هبم وسأل عن 

حاجتهم فأجاب السيد حممد عيل الكشمريي:

بواجب  تقوم  أن  للثورة وعليك  العلمي  املجلس  ان هؤالء اإلخوان ضيوف 
وقد  جلمن.  وقتلوا  الوطنية  القضية  وخدموا  الثورة  يف  زمالؤكم  ألهنم  ضيافتهم 
مكثوا يف ضيافة السيد الددة أيامًا حتى كتب املجلس احلريب كتابًا للشيخ ضاري 
رئيس عشائر زوبع يطلبون االجتامع به وإخبارهم إن تعذر عليه االجتامع لريسلوا 
له ممثاًل عنهم للمداولة معه يف وضع خطة للهجوم عىل بغداد من الشامل واجلنوب. 

لرية  بمبلغ سبعامئة  تزويدهم  الكاشاين  السيد  أمر  أن  بعد  فرحلوا عن كربالء 
باملال  ويزودهم  )زوبــع(  عشريته  شعث  مّل  يف  املال  هبذا  ضاري  الشيخ  ليستعني 

والسالح. 

اىل  الثورة  انتهاء  بعد  كربالء  أحرار  الربيطانيون  ساق  عندما  السبب  وهلذا 
جلمن،  قتلة  ايوائه  بتهمة  الــددة  حسني  السيد  عىل  حكموا  العسكرية  املحكمة 

وأصدروا احلكم عليه باإلعدام ومل ينفذ هذا احلكم واحلمد هلل)1). 

كلام  قال:  ملخصه،  ما  جاء  الورقة،  رقم  يذكر  خمطوطة،مل  مذكرات،  االسرتابادي،  خليل  احلاج  جلبي،    .1
حاولت إقناع ديكسن، حاكم احللة، وقبطان هند للتشفع عندهم إلطالق رساح صديقي احلميم السيد= 
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يعلنوا يف  القتلة اىل اإلمام احلائري مل  التجاء  نبأ  بلغهم  الربيطانيني عندما  وإن 
حينه نبأ مقتل الكولونيل جلمن، الذي قتل بتاريخ التاسع والعرشين من ذي القعدة 
)1338هـ( املصادف يوم اخلميس )12/ 8/ 1920م( إال بعد وفاة قطب رحى 
الثورة، اإلمام احلائري، حيث أصدرت السلطات الربيطانية بالغًا نرشته جريدة 
العراق بعددها 177 واملؤرخ )19/ 8/ 1920م( نبأ مقتل جلمن من قبل الشيخ 

ضاري وأوالده)1). 

غري أن املجلس احلريب عندما استبطأ جواب كتاب الشيخ ضاري وضع خطة 
للهجوم عىل بغداد واالتصال بالشيخ ضاري وثوار الفلوجة. 

فخرج من الوند حممد العبادي وسلامن احلسني ومحيد املسـرهد، ومعهام )200) 
فارس من أهل اهلندية والشامية واملسعود من احلسينية اىل جرف الصخر، وعربوا 
ختريب  وقصدوا  اجلزيرة،  اىل  متوجهني  القايض  حضري  جانب  من  الفرات  شط 
حصينة  مسالح  ونصبوا  السكة  حصنوا  قد  الربيطانيني  أن  فوجدوا  القطار،  سكة 
عىل طول سكة القطار ما بني املسيب وبغداد بمسافة كل ميلني مسلحة؛ فرجعوا 
اىل قلعة علوان الشالل لينضموا اىل افراد العشائر يومئذ وهيامجوا املحمودية، وملا 
مل يفلحوا يف االستيالء عليها عادوا اىل مقرهم بعد أن قضوا مدة أربعة عرش يومًا 

هناك. 

= حسني الددة من السجن، عندما كان مسجونًا مع الوطنيني يف سجن احللة مل أفلح، حيث أخربين قبطان 
هند يف كربالء عندما ورد عيّل ضيفًا واستضفته قال: أمر إطالق سيد الددة منوط باحلاكم السيايس العام 
الرس بريس كوكس. وملا اتصلت بالرس بريس كوكس يف بغداد ورجوته إطالق رساح الددة، قال يل احلاكم 
العام: يا خليل أطلب إطالق رساح من شئت غري السيد حسني الددة الذي آوى قتلة جلمن، فإين سأطلق 

رساحه يف احلال.

1.  احلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة.
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ووجدوا يف الطريق الشيخ ضاري وولديه سلامن وخيس وبعد مكاملات دارت 
اهلجوم،  لذلك  واالستعداد  بغداد  عىل  اهلجوم  خطة  سوية  وضعوا  الطرفني  بني 
وعند ذلك عادوا مجيعًا اىل مقر القيادة يف الوند واختذ الشيخ ضاري ومن معه من 

أفراد عشريته نقطة خان العطييش مقرًا له. 

وبدأت االتصاالت بينه وبني أعضاء املجلس احلريب لوضع خطة اهلجوم عىل 
بغداد. وكان وصول الشيخ ضاري اىل كربالء يف يوم السادس عرش من ذي احلجة 
سنة )1338هـ(. وعندما اجتمع الشيخ ضاري بأعضاء املجلس احلريب وبالزعامء 
ورؤساء ثوار الفراتني وضعوا خطة جديدة مآهلا تشكيل كتائب من فرسان العشائر 
املرابطة  الربيطانية  اجليوش  ضغط  وخيففوا  بغداد  ليغزوا  خيال   )3000( قوامها 
يف احلّلة، وبعد املداوالت مع اهليئة العلمية قّر رأهيم بعد تزويد الشيخ ضاري)1) 
بمساعدات مالية كي يتعهد بتحضري )1500( خيال من عشائر اجلنابيني والزوبع 

وسائر أفراد عشائر املسيب واملحمودية والدليم. 

عشائر  من  فارس   )1500( جيهزوا  أن  عىل  األوســط  الفرات  زعامء  وتعهد 
اهلندية والكفل والشامية، و )500( من عشائر الديوانية وتوابعها عفك والدغارة 
واليسار  وخفاجة  كاجلبور  احللة  عشائر  من  خيال   )500( و  والساموة،  والرميثة 

واملسعود ومن يتبعهم.

1.  ومما جتدر اإلشارة إليه أن املرحوم الشيخ ضاري حممود الظاهر، رئيس عشائر زوبع، كان أحد أبطال الثورة 
اخلالدين، وكان الربيطانيون يف حينه قد خصصوا مبلغًا من املال لكل من يأيت به حيًا أو ميتًا ألن الربيطانيني 
يف سنة )1921م( حينام أعلنوا اإلفراج عن مجيع املعتقلني األحرار كانوا قد استثنوا من هذا القرار ضاري، 
وأخريًا يف عام )1927م( سلم السائق الغادر األرمني ميخائيل اىل مركز قضاء سنجار الشيخ ضاري فنقل 
اىل املوصل فبغداد وحكم عليه باإلعدام، ولكن عدل هذا احلاكم اىل السجن املؤبد. ولكن املنية كانت قد 
عاجلته بعد يومني من جراء تعذيبه يف السجن. واملشهور أن الربيطانيني قد اجرعوه السم بتاريخ )1/ 2/ 

1928م(. فشيعته بغداد باحتفال مهيب حينام سار خلف نعشه )8( آالف مشيع. 
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من  الثالثني من ذي احلجة )1338هـ(  االثنني  يوم  اخلطة سافر  ولتنفيذ هذه 
جواد  حممد  والشيخ  الكشمريي  حممد  والسيد  القاسم  ابو  السيد  سامحة  كربالء 
اجلزائري والسيد حممد تقي الشاه عبد العظيمي اىل احللة لالجتامع برؤساء عشائرها 
وحتريضهم عىل تنفيذ هذه اخلطة ورفع سوء التفاهم بني املحاربني من أبناء العشائر. 

وعند وصوهلم وجدوا الفوىض ضارية أطناهبا بسبب نكث بعض رؤساء اليمني 
 ،الثائرين أيب عبد اهلل احلسني أقسموا سابقًا يف حضرية سيد  قد  الذين كانوا 
الذين  اجلواسيس  كثرة  بسبب  جدوى  دون  الصفوف  لتوحيد  اجلهود  كل  فبذلوا 

أحاطوا هبم وقد قبضوا عىل احدهم وأرسلوه خمفورًا اىل اهلندية. 

وملا هتيأوا للسفر اىل سائر النقاط يف اجلنوب ليحرضوهم عىل القتال والثبات 
لتنفيذ هذه اخلطة دامههم اجليش الربيطاين هامجًا عىل اهلندية والكفل، فأخر تنفيذ 

اخلطة مما اضطرهم للعودة اىل كربالء.

اخلطب اجللل واحلدث اخلطري 

احلجة سنة  الثالث من شهر ذي  اليوم  فجر  والعريب يف  العامل اإلسالمي  روع 
العراقيني،  الثوار  سفينة  ربان  بانتقال  1920م(   /8  /14( املوافق  )1338هـ(، 
شخصه  يف  جتسدت  الذي  الرجل  األعىل،  الرفيق  اىل  احلائري،  تقي  حممد  اإلمام 
العذب  بحديثه  سامعيه  يسحر  كان  وقد  اإلنسانية،  واملثل  القيادة  عبقرية  الكريم 

الذي يأخذ بمجامع األفئدة، والذي من حوله كانت تدور مجيع حركات الثورة. 

فال غرو أن حيز خرب هذا النعي يف نفوس أبناء األمة اإلسالمية العربية يف عراق 
الثورة أملًا وحزنًا، ويقع عىل رؤوسهم كالصاعقة حتى خامر بعضهم الشك. كيف 
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ال وهو القائد الروحي األول الذي مل يرق له أن ترزح هذه الديار حتت نري االستعامر 
األجنبي، وكانت فتواه صفعة قوية للمستعمرين وشد أزر الوطنيني حيث بعث يف 
نفوسهم روح األمل والرجاء وفجر الثوة املقدسة التي كادت أن تصل اىل درجة 

كان األمل بنجاحها كبريًا. 

اىل  يكونون  ما  أحوج  هم  وقت  يف  العراقيني  حترم  أن  األقــدار  شاءت  ولقد 
ملجأ  كان  فاحلق  الثاقب.  نظره  وبعد  رأيه  وسداد  عبقريته  بثمرات  االستضاءة 
سجل  يف  اسمه  التاريخ  وسيحفظ  هبم،  امللامت  تلمُّ  عندما  األوحــد  العراقيني 
اخلالدين ويضـرب بمواقفه الرائعة املثل األعىل يف املطالبة باحلقوق املغدورة؛ وكان 
تصلبه وعدم مهادنته لالستعامر حافزًا قويًا لتتخطى شهرته حدود العراق، وبات 
العربية واإلسالمية كاحلجاز وسورية ولبنان  البالد  به يف مجيع  يقتدى  اسمه علاًم 

ومرص وإيران. 

وأخريًا جللت مجيع جدران شوارع كربالء وأسواقها وأزقتها بالرايات السود 
إجالالً وتعظياًم لتشييع جثامنه الطاهر الذي رفع عىل رؤوس األصابع، إذ أخذت 
املدن  مجيع  من  الباكر  الصباح  منذ  كربالء  عىل  تتوافد  ووحدانًا  زرافات  الوفود 

والقصبات والنواحي القريبة والبعيدة. 

بكامل  العشائر  أفراد  من  الثوار  فرسان  من  كوكبة  املوكب  مقدمة  يف  ومشى 
نعي  معلنني  الفضاء  يف  النارية  الطلقات  يطلقون  وكانوا  وبنادقهم،  أسلحتهم 
الشعبية  قائدهم، وجالوا يف مجيع ساحات وميادين كربالء هبوساهتم وأهازجيهم 
احلزينة، ومن ورائهم كانت تسري مواكب التأبني يرددون الردات الشعبية احلزينة، 
الغايل،  فقيدهم  بنعش  حمدقني  وزعامئها  العشائر  رؤساء  جحافل  خلفهم  ومن 
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جثامن  رافعني  منكسة،  البنادق  أكتافهم  وعىل  وخناجرهم  بسيوفهم  متمنطقني 
فوقه  وضعت  وقد  روان“،  “ختت  داخل  املوضوع  التابوت  يف  املسجى  قائدهم 
واكابر  واألشاف  والسادة  األعالم  العلامء  سار  النعش  وخلف  زعيمهم،  عاممة 
القوم حتى مثواه األخري، وأهالوا عىل جثامنه رضوان اهلل تعاىل عليه الرتاب حيث 
مدفنه يف الزاوية اجلنوبية الشـرقية من صحن الروضة احلسينية املقدسة؛ وقربه كان 

ظاهًر معروفًا ويزار. 

الشاعر  كان  مقدمتهم  ويف  والشعراء،  األدبــاء  فطاحل  من  لفيف  رثاه  وقد 
ثم جلست كربالء  املحاسن.  أبو  احلاج حممد حسن  اخلاص،  املوهوب ومعتمده 

وسائر املدن العراقية حدادًا عىل روحه، نّور اهلل قربه أربعني يوما. 

ضامئرهم  وخالج  الوهن  األحرار  الثوار  من  الكثريين  قلوب  دخل  وبموته 
الشك بعدم استطاعتهم بعده القيام بأعباء الثورة لوال العناية الصمدانية وهنوض 
سلفه  هنج  عىل  وسار  األصبهاين،  اهلل  فتح  الشيخ  الشـريعة،  شيخ  اإلمام  خليفته 

الذي حيق لنا أن نتمثل باآلية الكريمة: 

َ َعلَيْهِ فَِمنُْهْم َمْن قََض َنَْبُه َوِمنُْهْم  ِمَن الُْمْؤِمننَِي رَِجاٌل َصَدقُوا َما َعَهُدوا اللَّ
لُوا َتبِْديًل ]االحزاب:23[. َمْن يَنَْتِظُر َوَما بَدَّ

صدق اهلل العيل العظيم 
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كربالء يف ظل قيادة اإلمام شيخ الشريعة 

الدينية اىل النجف  انتقلت الزعامة  بعد وفاة اإلمام احلائري، نّور اهلل رضحيه، 
األشف، واضطلع بأعباء املسؤولية سامحة املغفور له شيخ الشـريعة –فتح اهلل-، 
الوطنية، وكان خري خلف خلري  القضية  أدى خدمات جليله جتاه  إنه  يقال  واحلق 
سلف،  ومتكن بتصلبه وإخالصه وقوة تفكريه وسداد رأيه أن يقود سفينة الثوار 

اىل ساحل السالم. 

ومن باكورة أعامله اجلليلة أن وقف يف كربالء، وبعد أن نفضت األمة اإلسالمية 
العربية يدها من تراب قرب قائدهم وزعيمهم الروحي اإلمام الراحل، موجهًا النداء 

اآليت: 

ِ الرَّْحَمِن الرَِّحيِم بِْسِم الّلَ
اإلسالم  بيضة  عن  املدافعني  املسلمني  إخواننا  املوحدين  كافة  عىل  ))السالم 

ورمحة اهلل وبركاته.

أما بعد فأنا أعزيكم وكافة املوحدين بفقد عميد املسلمني آية اهلل العظمى املريزا، 
أدى حق وظيفته  أن  بعد  بربه  والتحق  نحبه  فقد قضـى  املقدسة،  نفسه  اهلل  قدس 
وقام هبا حسب طاقته، فال تكن رحلته فتورًا يف عزائمكم وتوانيًا يف عملكم، فاجلد 
اجلد وعلينا مجيعًا أن نسري وراء خطوات راحلنا العظيم لريقد يف مرقده قريرالعني 

هادئ النفس((.
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ثم طلب من الزعامء والرؤساء توحيد الصفوف والسري قدمًا اىل ما فيه سعادة 
الدارين، انه أرحم الرامحني والسالم عليكم مجيعًا.

ولكن هيهات ترقد جفون املستعمرين وعمالئهم بعد أن وجدوا بوفاة اإلمام 
خامرهم  الذين  املجاهدين  بعض  صفوف  يف  بواسطتها  يتغلغلون  ثغرة  احلائري 

الشك أخريًا وضعف إيامهنم بنجاح قضيتهم. 

ومن جهة أخرى راح احلاكم امللكي الربيطاين، الرس ويلسن، كام كان دأبه يف 
الفرصه، فوجه كتابًا اىل  له  املناسبات كلام سنحت  أمثال هذه  السابق، أن يستغل 
اإلمام شيخ الشـريعة ظاهره التعزية بوفاة الراحل الكبري، اإلمام احلائري، وباطنه 

الظن اخلاطئ بأن الثوار ستخور عزائمهم وتضعف قواهم. 

الثالث عرش من ذي احلجة سنة )1338هـ(، وهذا  املؤرخ  بكتابه هذا  فبعث 
ويسرتضيه  وجيلبه  اجلديد  الروحي  الثوار  قائد  ليصافح  يده  فمد  يتوقعه،  كان  ما 
وبعد  احلائري  اإلمام  وفاة  قبيل  الربيطانية  احلكومة  كانت  وقد  سياّم  ويستميله، 
اندالع هليب الثورة يف العراق قد أعلنت رأهيا يف مستقبل العراق وطريقة احلكم 

فيه. 

فأحدث كتاب احلاكم الربيطاين العام هذا ضجة شديدة يف األوساط العلمية 
يف  الكتاب  هذا  نرش  اىل  املحتلة  السلطات  وعمدت  احلريب  املجلس  أعضاء  وبني 
مجيع الصحف احلكومية يومئذ ثم وزعته عىل شكل مناشري يف سائر مناطق الثورة.

العام الربيطاين ومنشور احلكومة الربيطانية  نتيجة نرش كتاب احلاكم   فكانت 
ان أوجدا آراًء متضاربة سياّم بني أولئك الرؤساء والزعامء الذين تسـرب الوهن اىل 
نفوسهم، كام ساور الشك أيضًا بعض أعضاء املجلسني العلمي والوطني يف كربالء، 
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خاصة أولئك الذين كانوا منذ البداية مناوئني للثورة ومعروفني بوالئهم للسلطة 
املحتلة يف كربالء وانضموا فيام بعد اىل صفوف املجاهدين خاضعني لنفوذ اإلمام 
احلائري إذ جاؤوه نادمني عام فرط منهم من األعامل املناهضة يف السابق بحقوق 
الوطن املغدورة بتوقيعهم عريضة امليجر بوفيل يف عهد االستفتاء وموافقتهم عىل 
التوكيل  عرائض  الوطنيني  مع  وقعوا  ثم  العراق،  عىل  الربيطاين  االحتالل  فرض 
النتخاب املندوبني الكربالئيني السبع وخولوهم حق معارضة السلطة املحتلة نيابة 

عنهم. 

ولكن حلسن احلظ مل يكن يف إمكاهنم التغلب عىل أكثر العنارص الوطنية الذين 
قاموا بالثورة عن نية خالصة وعزائم صادقة، سياّم وقد وقع بينهم وبني احلكومة 
الربيطانية من البغضاء والكراهية املستحكمة بسبب إبعاد عنارصهم القيادية العرشة 

اىل هنجام وسفك دماء الكثريين من أبنائهم وإخواهنم يف معارك سدة اهلندية)1). 

لإلمام  األيمن  الساعد  كان  من  ظهرانيهم  بني  مايزال  كان  أخرى  جهة  ومن 
حسن  حممد  احلاج  اخلاص  اإلمام  ومعتمد  الكاشاين  القاسم  ايب  كالسيد  احلائري 
ايب املحاسن والعالمة السيد حسني القزويني احلائري وسائر إخواهنم اآلخرين من 
األحرار أعضاء ومنتسبي احلزب اإلسالمي العريب الذين كان هلم القدح املعاّلٰ منذ 
البداية يف إيقاد جذوة الثورة يف كربالء. والسبب األهم من هذا وذاك كان يربض 
األوسط  الفرات  وزعامء  رؤساء  من  األسود  أولئك  املقدسة  مدينتهم  أرض  عىل 
اجلهاد  ميادين  يف  الثوار  يتلقى  ومنهم  احلريب(  )املجلس  القيادة  جملس  أعضاء 
األوامر، فلذا بقيت اجلامهري الكربالئية الثائرة خملصة للثورة ومل هين عظمهم وتفرت 
عزائمهم بوفاة قائدهم الروحي األمام احلائري رغم شدة الدعايات املسمومة التي 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.



مدينة احلسني )اجلزء السادس(

184

كانت تبثها العنارص املوالية لالستعامر يف كربالء، فبقي الكربالئيون األحرار بعد 
الربيطانيني،  مع  حرهبم  يف  ومراسًا  شكيمة  وأقوى  عودًا  أصلب  الراحل  قائدهم 

وكان شعارهم:

 »املوت أو االستقالل«، ومل تفت يف عضدهم الدعايات املغرضة املحمومة. 

من  كان  النجف  اىل  وانتقاهلا  مدينتهم  يف  الدينية  الزعامة  مركز  خلو  أن  غري 
بني  حتدث  قد  التي  املنازعات  وحل  صفوفهم  توحيد  يف  واملؤثرة  املهمة  العوامل 
عاتقها  عىل  وامللقاة  كربالء  خارج  العلمي  املجلس  أعضاء  معظم  وكان  الناس، 
مهامت جسيمة كتنقية اجلو ورفع سوء التفاهم والتوفيق يف وجهات النظر والوعظ 
واالرشاد وحتريض املقاتلني الرابضني عىل خط النار عىل املثابرة يف القتال،  خاصة 
منهم السيد الكاشاين، والسيد حممد عيل هبة الدين والسيد حممد الكشمريي اللذين 

كانوا يقضون معظم أوقاهتم يف الصفوف االمامية عىل خط النار. 

فلم تر اهليئة العلمية يف كربالء بّدًا من إسناد الزعامة الدينية اىل شخصية تستطيع 
أن تقوم بواجبها يف تنظيم األمور يف الداخل وتكون كلولب حركة االتصال مع 
يرتقي  أن  عىل  االختيار  فوقع  احلرب.  ساحات  يف  األمامية  اخلطوط  يف  املقاتلني 
احلركة  زعيم  اخلراساين،  اإلمام  نجل  أمحد،  مرزا  اآلخوند  كربالء  يف  املنصة  هذه 
املنصب  هذا  إليه  فأسند  يومذاك،  وإيــران  العراق  يف  والديمقراطية  املشـروطية 

اخلطري لكفاءته العلمية وحسن نيته وصدق إخالصه للثورة. 

ولكن حدث ما مل يكن يف احلسبان، إذا التف حوله رهط كبري من علامء احلفيز 
املدللني، فسبب هؤالء بعض املتاعب للثوار الكربالئيني وكادت اجلبهة الداخلية 
يف كربالء أن تتصدع حتى بات األمر ينذر بسوء، وراح من جرائها أن تنصل بعض 

أعضاء املجلس الوطني من األعامل املوكولة إليه. 
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وأخذ أعضاء اللجان املنبثقة من هذا املجلس والقائمة بمهمة إيصال األرزاق 
اىل املحاربني يف جبهة القتال يف الوند أخذت تتصـرف وفق أهوائها متحيزة اىل جهة 

دون أخرى، فاملت اىل الشطط وانحرفت عن جادة الصواب. 

وراحت بعض العنارص املناوئة للثورة تستغل هذه التصـرفات وأخذت تبث 
سموم التفرقة يف صفوف املقاتلني وحتثهم عىل ترك ميادين احلرب ورجوعهم اىل 
املدينة بسبب سوء التغذية وقلة األرزاق التي تصلهم)1)؛ اىل أن حدث ذات يوم من 
أيام شهر ذي احلجة )1338هـ( أن جاء مجاعة من آل عويد اىل عميدهم احلاج نور 
بن جعفر آل عويد يشكون سوء تصـرف جلنة توزيع األرزاق للمحاربني وكيفية 

تقليص وجباهتم ورداءة نوعيتها. 

فسار هبم اىل العضو الروحاين املشـرف عىل قضايا الثورة، العالمة مرزا أمحد، 
وشاهد رهطًا من علامء احلفيز املدللني عند الربيطانيني حييطون به. وملا رفع ظالمة 

أتباعه مل يسمع إال األصوات تتعاىل من أطراف املجلس:   

)أخرج يامنشفيك، تريد أن تبلشف العراق(

ثم وجه إليه بعض الكلامت القارصة واجلارحة التي ال يتمكن كل عريب بأي 
حال من األحوال قبوهلا، فثارت محيته العربية فشهر سالحه يف وجه العمالء. 

فامتعض مرزا أمحد واعترب إشهار السالح يف ديوانه تعديًا عىل مقامه فرفع األمر 
اىل املجلس احلريب األعىل ليقاصص احلاج نور، وترك اقوال العمالء املحيطني به 
وينعتوهم  املقاتلني ويصفوهنم  الثوار  األحرار  التهم ضد  من  يروجونه  كانوا  وما 

بالبالشفة العمالء. 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، احلائري، ابراهيم شمس الدين 
القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة.
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أعاله  رسدهتا  التي  املعلومات  هذه   بجمع  قمت  أن  بعد  ذلك  يف  والطريف 
لديه  لعل  بالثورة  اشتغل  ممن  وهو  عويد،  آل  جعفر  نور  باحلاج  االتصال  أردت 
املعلومات.  هذه  صحة  مدى  عن  األضواء  بعض  علينا  تلقي  جديدة  معلومات 
فتفضل مشكورًا وأمىل علينا احلديث التايل بعد أن وقعه بختمه وطلب نرشه خدمة 
للحقيقة والتاريخ)1)، قال: ))ذهبت اىل نجل اإلمام الشيخ حممد كاظم اخلراساين 
مرزا أمحد ألشح له سوء التغذية واملعاملة التي نعانيها نحن الكتلة التي انضم إلينا 
الشيخ فخري كمونة يف معسكر احلربية يف الوند، حيث كانوا يتهمونه بإفشاء أرسار 
الثوار، ولكن ما ذنبنا نحن، فقلت للشيخ أمحد بعد أن اهتمني بعض احلارضين  يف 
البارد  املاء  وترشب  الرسداب  يف  تعيش  أنت  وأهانوين:  منها  براء  أنا  بتهم  جملسه 
وإننا نحن يف عذاب مستمر وحمنة سوداء وحرب شعواء مع الربيطانيني. فأدى هذا 
بيننا وبينه، فقال احلارضون يل: إنك )بلشفيكي(، وأنا يف ذلك  الكالم اىل شجار 

اليوم مل أفهم معنى كالمهم. 

ويف مساء ذلك اليوم جاءين املرحوم السيد عبد احلسني الددة وقال ما اخلرب فقد 
أبرقوا اليوم ثامنية عرشة برقية كلها كتبت بقلم املرحوم السيد عبد الرزاق الوهاب، 
وكلها شكوى ضدك رفعوها اىل أعضاء املجلس احلريب، وكان السيد الددة أحد 
صديقي  عىل  األمر  وعرضت  األمر  عاقبة  فخشيت  الربقيات،  تلك  يف  املوقعني 
آنذاك  الربيطانيني  املقاتلني واملجاهدين ضد  الذي كان من  الغبان،  وقريبي ذيبان 
عام جيب عمله لتجنب املشاكل فعرض عيل فكرة، قال: إنك قمت بأعامل بطولية 
يف أيام العثامنيني حتى كنت مطاردًا من قبلهم فلتكن اآلن مطاردًا من قبل إخوانك 
الثوار الوطنيني، فام عليك إال تشكيل مجاعة باسم الذي اهتموك وهو )بلشكري(، أي 

1.  اتصلت به يف كربالء يف )1953،1954م(، ونرشت هذا البحث يف حياته بجريد )املجتمع الكربالئي( 
عام )1973م(.
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البلشفيكية. حيث أننا مل نسمع يومئذ بمثل هذا االسم إال من عمالء الربيطانيني، 
ومل نعرف أنه مبدأ للحزب الشيوعي يف روسيا. 

البولشكري(،  )حزب  االسم  ذلك  عليهم  أطلقت  مجاعة  شكلت  ما  فرسعان 
فجاءين من اخلارج مجاعات كثرية وانضمت اىل حزبنا وكان أكثرهم من عشائر بني 
أموال  اهلندية وغريها من األماكن. وكان شعارنا االستيالء عىل  أهايل  حسن من 

الرصاريف واألغنياء وتقسيمها فيام بيننا. 

وفعاًل قمنا بذلك العمل مدة ترتاوح بني خس وعرشين يومًا اىل ثالثني يومًا 
وأخريًا حتت ضغط العالمة الكبري السيد ايب القاسم الكاشاين وطلب من الشيخ 
النرصاوي  احلاج جواد جنكانة  إذ جاءين صهري  الوضع،  يرجو إصالح  فخري 
الرضيبة  وهي  بنادق  سبع  معي  ومحلت  أمحد  مرزا  اىل  وذهبت  فوافقت  للصلح 
أمره مطاعًا عند  الذي كان  الكاشاين  العالمة  التي فرضت عيل من قبل  والغرامة 

اجلميع، فطلبت العفو من املرزة، ولكنه مل يأخذ مني البنادق السبعة((. 

هذه هي احلقيقة؛ ولكن عمالء الربيطانيني الذين كانوا هم حييكون املؤامرات 
حييكوا  ان  الربيطانيني  ألسيادهم  جماالً  يفسحوا  لكي  الشائعات  هذه  ويروجون 
حوهلا أساطري وخرافات بعيدة عن الواقع والصحة، وكانت غايتهم تشويه سمعة 
الشيخ حممد رضا، نجل  الوطنيني، كام تذرعوا هبذه احلجة من قبل عندما اهتموا 

اإلمام احلائري ملا اعتقلوه بأنه كانت له صالت مع البالشفة. 

ومن املؤرخني الذين اشتغلوا بالثورة يف كربالء وضبط أحداثها ووقائع كربالء 
هو السيد إبراهيم القزويني احلائري الذي دون يف جمموعته حتت عنوان – إحدى 
حوادث كربالء سنة )1920م( هذه – احلادثة بشكل يغاير األقوال السابقة، قال: 
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الذي حصل بني احلاج نور جعفر آل عويد وبني احلاج مرزه  إثر االختالف  عىل 
عليها  حصل  التي  والغنائم  األرزاق  تقسيم  كيفية  عىل  اخلراساين  اآلخوند  أمحد 
الكربالئيون من الطائرات الربيطانية التي كانت تنقل املؤن اىل أرسى الربيطانيني 
يف الكوفة وإلقائها من اجلو عليهم، واستيالء الثوار عىل تلك املؤن بسبب أخطاء 
املؤن تسقط  تلك  ما كانت  أهدافهم داخل معسكر األرسى، فكثريًا  الطيارين يف 
يف اخلارج ويستوىل عليها الثوار، فكانت هذه الغنائم تقسم بني النجف وكربالء، 
فجاء احلاج نور جعفر مطالبًا حصة رفاقه من هذه الغنائم، فامتنع احلاج مرزه أمحد 
من إعطائه حصة زائدة عن املقرر له وهذا مما سبب االعتداء من قبل احلاج نور عىل 
باحلرف  له  وقال  اآلخوند،  مع  النابية  الكلامت  بعض  فاستعمل  اخلراساين،  املرزا 
أمحد من  فتأثر مرزه  بالدنا(،  أنت غريب عنها وعن  )أخرج من كربالء  الواحد: 
هذا الكالم واخرب السيد ابا القاسم الكاشاين بذلك، فأرسل السيد أبو القاسم عىل 
الشيخ فخري ورفاقه وطلب منهم اسرتضاء احلاج مرزه أمحد عن هذا االعتداء 
التي  الشيخ فخري كمونة ومن سكنة حملة املخيم  ألن احلاج نور كان من حلفاء 
القاسم  ايب  السيد  الشيخ فخري ألوامر  امتثل  فعند ذلك  آل كمونة،  يراسها  كان 
وبعث عىل احلاج نور ونصحه وأخذه بمعيته اىل دار احلاج مرزه أمحد طالبًا رضاءه 

وقبول االعتذار. 

ولكن عىل ما يظهر مل تكن املسألة بسيطة حتى ختتتم هبذه السهولة، بل أدت اىل 
تشكيل حزب يف كربالء باسم بلشكري، ويراد به )البولشفيك(، برئاسة احلاج نور، 
واحتل دار شمس الدولة وأعلنوا بواسطة النفري واألبواق التي كانت تستعمل حني 
ذاك يف احلاممات مناديًا: )نحن بولشكري(. فتهافت الناس اىل كربالء من أطرافها 

لتسجيل أسامئهم يف احلزب، وكان بدل االنتامء إليها )5( روبيات. 
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األغنياء  ثروة  عىل  لالستيالء  واالحتــاد  االتفاق  احلزب  نظام  ملخص  وكان 
هذه  دامت  وقد  الغبان،  ذيبان  املحامي  من  بايعاز  ذلك  وكان  بينهم،  وتقسيمها 

احلالة ما يقارب اخلمسة وعرشين يومًا ثم هتاوت. 

هذا مما حدا باخلاتون مس بيل ومن لف لفها أن تقول زورًا وهبتانًا مفرتية عىل 
أن ثوار كربالء يف سنة )1920م( كانوا يراسلون روسيا الشيوعية، وهبذه احلجة 
تذرعت يف إبعاد عميد احلزب اإلسالمي العريب، الشيخ حممد رضا احلائري ورفقائه 

اىل هنجام؛ هذا زعم باطل ليس له نصيب من الصحة)1). 

كام ان ما ذكره بعض مؤرخي العرب باكتشاف الربيطانيني وثيقة موقعة من قبل 
شخص يدعى الشيخ حممد بن الشيخ موسى القزويني، وذلك عند احتالهلم مدينة 
أنزيل الواقعة عىل ساحل بحر قزوين يف إيران، فربطوا بني تلك الوثيقة وأحداث 
كربالء. وهذا ما ال صحة له حيث يفتقر هذا اىل دليل. كام تنرش حتى اآلن وثائق 
تؤيد هذا الزعم، فالوثيقة وصاحبها الشيخ حممد  املذكور له قصة يطول شحها 

وال عالقه هلا بأحداث ثورة العراق، وملخصها: 

يف  الساكنني  قزوين  أهايل  من  للربيطانيني  املوالني  من  املعممني  بعض  أرسل 
النجف بإيعاز من الربيطانيني برقية لتضليل الرأي العام اإليراين، وكان ذلك أيام 
تصديق املعاهدة اإليرانية الربيطانية املعروفة بـ »معاهدة وثوق الدولة  التي عقدت 

سنة )1337هـ(، وذلك قبل إعالن الثورة يف العراق بعام)2). 

وهناك جمموعة أخرى يشري كاتبها بصورة مقتضبة اىل نزاع احلاج نور جعفر مع 

1.   املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب ص 155. 

2.  احلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة. 
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اآلخوند مرزه أمحد، فيقول يف غياب اهليئة العلمية عن كربالء وتنكل بعض أعضاء 
املجلس الوطني عن الواجبات امللقاة عىل عاتقهم حصل خالف يف كيفية تسليم 
بلدية  قبلت  إذ  الوند،  يف  القتال  جبهة  عىل  يقاتلون  الذين  املحاربني  اىل  األرزاق 
كربالء أن تصـرف من وارداهتا مبالغ لرشاء أرزاق اىل مجيع العشائر التي جاءت 
إليها  املوكول  اللجنة  وكانت  غريهم.  أو  كربالء  أفراد  من  سواء  الوند،  جبهة  اىل 
تسليم األرزاق تراعي املقاتلني الذين هم مشرتكون فعليًا يف القتال، ومن ثم متون 
األشخاص الذين كانوا بعيدين عن خط النار أمثال أولئك الذين اختذوا مقراهتم 
يف مقاطعة العسافيات، كانوا مستغنني عن مثل هذه األرزاق ألن الشيخ والرؤساء 
والزعامء الذين جاؤوا بعشائرهم اىل جهة سدة اهلندية أرادوا منذ البداية أن يتكلفوا 
مثل  قبول  عن  امتنعوا  الكربالئيني  ولكن  ماهلم؛  خالص  من  عشائرهم  بنفقات 
هذا العمل من جانب الرؤساء وزعامء الفراتني  فتذرعوا بوجوب مراعاة العرف 
العشائري يف الضيافة من قبل بلدية كربالء وتربعات بعض أهايل كربالء األثرياء.

فلذا يؤاخذ احلاج نور بن جعفر يف نزاعه مع اآلخوند مرزا أمحد عىل قلة األرزاق 
التي كانت تصله ورفاقه، ولكن بعد املصاحلة والرتايض أوعز املجلس احلريب اىل 
بلدية كربالء أن جتمع مجيع روساء عشائر كربالء وعىل كل رئيس أن يقدم قائمة 
بأسامء أتباعه من املحاربني الذين حيملون السالح فقط وتعطى األرزاق بقدر عدد 
أفراد العشرية اىل رئيسها وهو يكون مسؤوالً عن توزيع األرزاق وإيصاهلا اىل أفراد 
ميزانيتها  يف  عجز  بسبب  الصـرف  عىل  البلدية  استطاعة  عدم  حالة  ويف  عشريته. 
فسيقوم أعضاء املجلس احلريب وسائر رؤساء وزعامء الفرات عن طريق اإلعانات 

بسد النفقات)1). 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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روى الكثريون ممن شاركوا يف الثورة أن القوائم التي نظمت من قبل رؤساء 
العشائر الكربالئية وقدموها للبلدية واملتضمنة عدد أفرادها املحاربني كانت حتتوي 

عىل الكثري من املبالغات: 

قدم آل عواد وحلفاؤهم أسامء املحاربني – 2500 مقاتل .

قدم احلمريات وحلفاؤهم أسامء املحاربني – 1300 مقاتل .

قدم الوزون والسالملة وحلفاؤهم أسامء املحاربني – 500 مقاتل .

قدم آل زنگي واملناگيش وحلفاؤهم أسامء املحاربني – 1500 مقاتل .

قدم آل عويد وحلفاؤهم أسامء املحاربني – 400 مقاتل .

قدم بنو سعد وحلفاؤهم أسامء املحاربني – 300 مقاتل .

قدم النصاروة وآل شويلية أسامء املحاربني – 1500 مقاتل .

أفراد عشريته وحلفائه، فلام أرسل  الشيخ فخري كمونة قائمة بعدد  ومل يقدم 
عليه السيد الكاشاين وطلب منه تقديم قائمته قدم قائمة بـ )50( شخصًا )1)، ومل 
بل تربع رؤساؤهم  املحاربني  افراد عشائرها  بعدد  قوائم  آل معلة والرتامجة  يقدم 

بالرصف عليهم عىل حسابه اخلاص. 

قامت  والثوار  الثورة  نفقات  مجيع  تسديد  عن  كربالء  بلدية  عجزت  وعندما 
واملتمولني  واألشاف  السادة  بعض  من  وإعانات  تربعات  بجمع  العلمية  اهليأة 
لرية. وبصدد هذه  التربعات )7000(  فبلغت جمموع هذه  الكربالئيني،  والتجار 
القوائم كتب السيد عبد الرزاق الوهاب يف جمموعته اخلطية ما ملخصه، قال:  يف 

1.  آل عويد، احلاج نور جعفر، القصاب، احلاج حيدر، سوانح، خمطوطة مل يذكر رقم الورقة.
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الربيطانيون  أمىٰل   1920م( عندما   /10 املوافق )15/  خس صفر )1339هـ(، 
عىل الوفد الكربالئي املفاوض شوط االستسالم والذي جاء يف البند الثاين منه: 
عىل أهايل كربالء تسليم أربعة آالف بندقية ومع كل بندقية مائة طلقة، ويف حالة 
تعذر تسليم بنادق يستوىف عن كل بندقية عرشين لرية ذهبًا وعن كل طلقة روبية 

واحدة. 

وأوكل تنفيذ هذا البند بالشيخ فخري كمونة، الذي رجع اىل تلك القوائم التي 
كانت منظمة سابقًا من قبل رؤساء العشائر ومسجلة يف دائرة البلدية وتعدادها بلغ 
ستة آالف شخص، فاختذها الشيخ فخري أساسًا الستالم البنادق إذ قد فرض عىل 
رئيس كل قبيلة العدد املسجل من قبله يف تلك القوائم، ولكنه أسقط منها أسامء 

العشائر املوالية واملحالفة له)1). 

ومن الطريف ما سجله لنا يف حديث خاص احلاج نور جعفر آل عويد قال: 
فرض عيل أن أسلم أربعامئة بندقية حسب القائمة املقدمة من قبيل سابقًا، فقدمت 
عىل  حصـرين  فخري  الشيخ  ولكن  لرية،  مائتي  مع  خراطيشها  مع  بندقية  ثالثني 
تسليم العدد املطلوب مني تسليمه، وملا كنت ال أستطيع تنفيذ طلبه آنذاك أرهنت 
الرضا سلامن«  »عبد  أبن عمي  وملا طالبت  الدار،  مفتاح  له  عنده وسلمت  داري 
بوجوب اشرتاك مجيع أفراد األرسة وحلفائهم يف تقديم ما تبقى ذمتي من البنادق 

وفك الرهان، فابتسم وذهب ويف املساء جاءين بمفتاح داري املرهون.

القارئ  رأي  اىل  الرصحية  الترصحيات  هذه  مثل  عىل  التعليق  نرتك  هنا  واىل   
وحصافته. 

1.آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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استغاثة حاكم دير الزور 

عندما احتل اجلنرال غورو القطر الشقيق سوريا بتاريخ )7/25/ 1920م(، 

أن  اليوم  هذا  مثل  يف  وصادف  )1338هـــ(،  سنة  القعدة  ذي  من  الثامن  املوافق 
الربيطاين  العلم  وأنزل  الربيطانية  احلكومة  مقر  عىل  كربالء  يف  الوطنيون  استوىل 
متنعمني  العراقيني  الضباط  من  الزور  دير  حاكم  وكان  الوطني؛  باحلكم  ونادوا 
العراق يف حينه ليضعوا  ثوار  بأرائك احلكم ومل يعودوا لوطنهم ملساندة إخواهنم 
خرباهتم العسكرية حتت تصـرف أبناء العشائر الذين كانت تنقصهم فنون احلرب 
التي  احلديثة  احلربية  واملعدات  األسلحة  استعامل  بمقدورهم  كان  وما  النظامية 
استولوا عليها من الربيطانيني، وكان سالحهم الوحيد الذي كانوا يستعملونه هو 
البندقية والفالة واملكوار، وقلبوا هؤالء الضباط إلخواهنم ثوار العراق ظهر املجن 

وآثروا البقاء هناك. 

وملا مل جيدوا مسندًا يستندون عليه وال أماًل يلجاون إليه وال منبعًا يرتوون منه 
ليحفظ هلم كرايس احلكم ومل يقووا عىل املكوث يف أماكنهم ومل يقر هلم قرار جلأوا 
اىل معقل الثورة العراقية ومركز حركاهتا كربالء؛ فأرسلوا كتابًا بيد أحد الضباط، 
فجاء به اىل كربالء فوصلها يف الثاين عرش من ذي احلجة سنة )1338هـ(، املوافق 

)22/ 8/ 1920م(، وهذا نص الكتاب: 
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دير الزور يف )17/ 1920/8م(

حلرضة املجتهد األكرب والوطني الغضنفر العامل اهلامم والسيد الرضغام حجة 
اإلسالم حرضة السيد مرزه أبو القاسم الكاشاين املحرتم ...

سالم واحرتام 

وبعد.... 

لألمة  ذخرًا  الزلتم  التحيات  وأزكٰى  االحرتام  فائق  العلية  حلرضتكم  نعرض 
وحرسًا هلا منيعًا حيق لنا العرب عامة والعراقيون خاصة أن نفخر بكم أهيا السادة 
األجماد فأنتم الرجال العظام أصحاب النفوس العالية األبية الذين سيسطر أعامهلم 
التاريخ بمداد الذهب ويمجدهم ويرتل ذكرهم اجلميل بألسنة األمة مدى الزمان. 

أعامل  كانت  الذي  الوقت  يف  الربيطانيني  جتاه  فيها  قمتم  التي  املظاهرات  إن 
الثوار قد نتجت عنها نتائج حسنة يف أوربا وان صوتكم قد سمعته بأذنيها ووعت 
له ولنا األمل القوي بالفوز والنجاح وكان عرضنا لكم قبل بتحرير)1). خمصوص 
عن الوضعية احلارضة وعن حراجة موقف سوريا، ولذلك فإن حركاتنا ال تدوم 
ألن قّلة )كذا( املال وانقطاع الواردات من سوريا متنعنا عن القيام بأدنى عمل وأنتم 
تقدرون ما ألعاملنا من الفائدة العظيمة جتاه األمة ولو وجد املال لتقربنا اىل جهتكم 

بحول اهلل وقوته وإن خود الثورات من املحقق أن تعود عىل األمة باخلرسان. 

وكان حررنا حلرضتكم بأن يلزم مجع مبلغ من املال ألجل إدامة احلركات ولنا 
أمل عظيم من مهمكم العلية أن البد حلد اآلن مجع قسم من هذا املال. وقد أرسلنا 

1.  مل يستلم ثوار العراق غري هذا الكتاب فقط. 
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متامًا  احلارضة  فهو خيربكم عن وضعيتنا  اجلنايب،  أفندي  الضابط سليامن  لطرفكم 
وعن مجيع األخبار فهو من إخواننا النشيطني الغيورين. نرجو أن تعتمدوا عليه.

وباخلتام اسأل اهلل تعاىل أن يشد أزر األمة بكم ويؤيدكم ويوفقكم خلدمة البالد. 
واقبلوا فائق االحرتام سيدي األفخم. 

التوقيع: قيادة جيش العراق

البطيخ من رؤساء عشائر شمر طوقة هبذا  جاء سليامن اجلنايب ومعه فهد بك 
الكتاب اىل كربالء، فسلمه اىل العالمة السيد ايب القاسم. 

وبعد املداولة مع اهليأة العلمية وذوي الرأي السديد من زعامء كربالء ورؤسائها 
قرروا ان يستدعوا الزعامء أعضاء جملس القيادة احلربيه للمذاكرة فيام جيب القيام 

به. 

يف  قرروا  الكتاب  هذا  مضامني  عىل  واطالعهم  كربالء  اىل  حضورهم  وبعد 
البداية مجع مبلغ ثامنامئة لرية ذهبًا لرتسل اىل دير الزور ليستعني هبا أولئك الضباط 
عىل املسري نحو كربالء مع من يتبعهم من جنودهم ليستفيدوا ولو بعد فوات األوان 
من خربهتم يف األمور الفنية يف احلرب. فتربع الشيخ عبد الواحد احلاج سكر بامئتي 
لرية والسيد نور السيد عزيز اليارسي بامئتي لرية ووزعت األربعامئة لرية الباقية عىل 

أربعة من زمالئهم الذين مل حيرضوا االجتامع. 

بام هو أهم من  به  املتربع  املال  فاستغلوا  يومئذ قد تقلص  الثورة  وملا كان ظل 
هذا، وهو تدارك احلالة ومل الشعث وإجياد حل للوضعية املرتبكة، وأمهلت قضية 
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الكتاب  هذا  دبروا  الذين  والباشوات  البيگات  أولئك  اىل  إرساهلا  املنوي  اإلعانة 
ألغراض معلومة بعد أن كانت حركاهتم يف دير الزور عقيمة وحمدودة ال ترمي اىل 

غاية وطنية. 

فالتجاؤهم اىل العراق وثواره يف تلك الظروف العصيبة والتامس اإلعانة املادية 
واإلحلاح يف طلبها دليل كبري عىل أهنم يستهدفون املنافع املادية فقط. 

كانوا  وملاذا  سوريا؟  يف  العربية  الدولة  سقوط  قبل  بالعراق  يتصلوا  مل  فلامذا 
بعيدين جدًا عن احلركات الوطنية اجلبارة يف وادي الفرات يوم كان كل واحد من 
أولئك الباشوات والبگوات مستندين بمقاعد احلكم. فهذا الكتاب يكشف للرأي 
العام حقيقة أعامهلم قبل الثورة وبعد الثورة عندما تسنموا مقاعد احلكم يف حكومة 

االنتداب يف العراق)1). 

حكومة الثوار الوطنية

بعد وفاة اإلمام احلائري قدس رسه وخلو كربالء من زعامة دينية حمنكة تقود 
للسفر  العلمية  اهليئة  أعضاء  وسائر  الكاشاين  اإلمام  واضطرار  الثائرة  مجاهريها 
القتال حلث املجاهدين عىل الصرب والثبات والوعظ واإلرشاد ورتق  اىل جبهات 

اجلبهات املتصدعة. 

نشطت سامرسة االستعامر يف داخل كربالء من بعض العنارص املعروفة باخليانة 
من أولئك الذين كانوا ذا وجهني، وجه وطني أمام الوطنيني ووجه بريطاين أمام 
أسيادهم، وما كان انخراطهم يف صفوف الوطنيني إال ألخذ املعلومات عن احلالة. 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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أعضاء  وأن  سّيام  الداخلية،  اجلبهة  يف  الوضع  اضطراب  اىل  أدى  مما  هذا  كل 
املجلس احلريب منهمكون يف قيادة الثورة يف سوح القتال ومل يتفرغوا لضبط اجلبهة 
الداخلية يف كربالء خاصة بعد تنصل قسم من أعضاء املجلس الوطني من املهام 

املوكولة إليهم.

أن  الوطنيني  من  السديد  الــرأي  ذوي  من  األشخاص  ببعض  حدا  مما  هذا 
الكاشاين  اإلمام  اجتمع  أن  وصادف  الناحية.  هذه  اىل  العلمية  اهليأة  يستنهضوا 
دير  حكام  رسالة  جواب  أمر  يف  للمداولة  استدعاهم  الذين  والزعامء  بالرؤساء 
األعضاء  وفاحتهم بحضور  احلجة )1338هـ(  الرابع عرش من ذي  يوم  الزور يف 
أنظارهم اىل ما يقوم  املنضمني اىل املجلس احلريب ولفت  الكربالئيني  األربعة من 
لتفريق  املحمومة  الدعايات  بث  من  الكربالئيني  من  املشبوهة  العنارص  بعض  به 

ومتزيق اجلبهة الداخلية. 

وأخريًا قّر رأي املجتمعني عىل تشكيل حكومة وطنية يف كربالء )قاعدة النضال 
الربيطانيني  املحتلني  يعلموا  ان  وأمهها  عديدة  ألسباب  الثورة  ومنطلق  الوطني( 
األمة  بأن  ويعتقدون  يزعمون  كام  ال  أوطاهنم،  شؤون  ادارة  عىل  قــادرون  بأهنم 
العربية العراقية غري ناضجة وغري قادرة عىل تصـريف شؤون بالدهم ومحلهم عىل 

تنايس وعودهم التي قطعوها هلم باالستقالل. 

وعند ذلك عقد املجلس احلريب اجتامعًا مع اهليأة العلمية وتداول املجتمعون 
فيام خيص تنظيم شؤون املدن التي حتت سيطرة الثوار وجعلها مناطق، كل منطقة 
يعني فيها متصـرف يقوم بتنظيم إدارهتا وتكون قراراهتا النهائية خاضعة للمجلس 
أن  عىل  التأسيسـي،  املجلس  أعضاء  انتخاب  ويتم  العراق  حترير  يتم  ريثام  احلريب 

يكون مقر هذا املجلس يف قلب العراق النابض، بغداد، وعىل هذا قّر رأهيم. 
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وعند ذاك جعلت كربالء التي هي مقر القيادة ومعقل رجاهلا األحرار متصـرفية 
وأحلق هبا كل من قضاء النجف األشف وطويريج )اهلندية( وايب صخري والشامية 

مع نواحيها؛ ورشحوا إلشغال هذا املنصب السيد حمسن أبو طبيخ. 

فكتبوا يستطلعون رأيه بعد أن قدر له راتب شهري ألف روبية عىل أن يعاونه يف 
االدارة العامة جملس إداري مكون من أربعة أشخاص من رؤساء البلد ووجوهها، 
ويكون  البلدية  بمجلس  ويعرف  الداخلية  املدينة  شؤون  لتصـريف  آخر  وجملس 
قوامه ثامنية عرش شخصًا ممن يمثلون مجيع القطاعات العامة يف كربالء، وكذلك 
عني األعضاء األربعة الكربالئيون املشرتكون يف املجلس احلريب أعضاء للمجلس 

اإلداري، وهم كل من: 

السيد حسني الدده. . 1
السيد حممد السيد أمحد الكشمريي. . 2
عبد اجلليل العواد. . 3
رشيد املرسهد. . 4

أما املجلس البلدي فكان يتألف من غالبية أعضاء املجلس الوطني بعد أن طعم 
بعنارص جديدة من األشخاص املعروفني بحسن النية واإلخالص للثورة وأصبح 

يتألف من الذوات اآلتية أسامؤهم: 

السيد حممد حسن السيد حممد كاظم رس كشك آل طعمة.. 1
السيد عبد الوهاب الوهاب آل طعمة.. 2
السيد حممد عيل السيد جعفر آل ثابت. . 3
السيد هاشم السيد حسني نرص اهلل. . 4
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السيد حسني السيد إبراهيم آل ضياء الدين. . 5
السيد سعيد مصطفى الرشويف آل طعمة. . 6
السيد عيسى البزاز احلسيني. . 7
احلاج حممد حسن أبو املحاسن. . 8
عبد النبي العواد. . 9

هادي حسون احلسن، شيخ النصاروة.. 10
عبد عيل، شيخ احلمريات. . 11
عبد العزيز آل هر، شيخ الطهامزة. . 12
ساجت املرسهد. . 13
احلاج حيدر القصاب، شيخ الرتامجة. . 14
مال خرض شويلية، رئيس آل عبس. . 15
علوان جار اهلل، رئيس بني سعد. . 16
حممد شهيب آل معلة. . 17
نايف الگمر. . 18

الكاشاين  اإلمــام  وقف  املقررات  هذه  عىل  احلريب  املجلس  صادق  وعندما 
يوم عيد غدير  فهذا  الرب عاجله  قال: خري  ثم  أعامله ومقرراته(،  املجلس  و)بارك 
خم قد دنا وهو اليوم التارخيي الذي يعظمه املسلمون، يوم نصب فيه رسول اهلل 
األعظم حممد^ سيف اهلل املسلول اإلمام عيل بن أيب طالب خليفة من بعده 
للمسلمني، عندما أخذ بيده الرسول األعظم وخاطب املسلمني:  من كنت مواله 

.فهذا عيل مواله، اللهم وال من وااله وعاد من عاداه واخذل من خذله
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فتيمنًا هبذا اليوم املربوك السعيد يعلن يوم الفرحة والرسور للعرب واملسلمني 
موعدًا لرفع الراية اخلفاقة يف بلد سيد الثائرين احلسني بن عيل رمزًا لتحقيق 
الواجب دعوة كافة  املقدس، وأرى من  العراق وثمرة من ثمرات جهادنا  وحدة 
الوطنيني من مجيع املدن والقصبات أن حيرضوا هذا اليوم السعيد للمشاركة برفع 

الراية اإلسالمية العربية املقدسة، راية العراق احلبيب. 

فوافق اجلميع عىل هذا الرأي ووجهت الدعوة باسم املجلس احلريب ملشاركة 
الثورة  قيادة  مقر  كربالء  مدينة  يف  الشعبي  املهرجان  هذا  إقامة  يف  العراق  أحرار 

ومعقل رجاهلا األحرار. 

وعندها انفض عقد االجتامع عىل أن يقوم أعضاء جملس البلدية بتنظيم وهتيئة 
ما يلزم من وسائل الزينة إلقامة هذا املهرجان يف ساحة امليدان التي تقع يف وسطها 

بناية البلدية املقرر رفع العلم العراقي عىل سارية البناية)1). 

* * *

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، العواد، عبد اجلليل، الددة، حسني، 
سوانح، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة، وهذه السوانح سجلها صاحباه للمؤلف.
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أول راية عراقية ترفع يف مساء كربالء 

كان قد وفد اىل كربالء يف ذي احلجة سنة )1337هـ(، املوافق لسنة )1919م( 
السيد گاطع العوادي رسوالً من قبل امللك حسني حيمل رسالة اىل اإلمام احلائري، 

وهذا نص الكتاب بعد املقدمات: 

يف  إدخاهلا  الرجاء  العريب–  –اإلسالمي  الرمز  من  صورة  طيًا  لكم  »نرسل 
مناهجكم اإلسالمية لتكون شعارًا ملستقبل املسلمني كافة والعرب خاصة«.

اإلسالمي  احلزب  معتمد  الكبري  ولده  اىل  احلائري  اإلمام  سلمها  ذلك  وعند 
العريب، ثم أوىص الشيخ حممد مهدي اخلالصـي ليتحفظ هبذا الرمز. 

أن  احلائري  القزويني  حسني  والسيد  املحاسن  أبا  حسن  حممد  الشيخ  أمر  ثم 
يقوما برشاء األقمشة املكونة للعلم العراقي احلبيب، الذي وصفه الشاعر العريب 

الكبري املرحوم صفي الدين احليل بقوله: 

ــيــض صــنــائــعــنــا ســـود وقــائــعــنــا ــر مــواضــيــنــاب ــا حـ ــن ــع ــراب خـــر م

السيد عيسى  اىل متجر صديقه  املحاسن مسـرعًا  أبو  فجاء احلاج حممد حسن 
اىل  وسلمها  األربعة  امللونة  األقمشة  فابتاع  العلم،  تشكيلة  صورة  ومعه  البزاز 
اخلياط حسون فريد، الذي قام برتكيب األلوان حسب الرسم الذي تسّلمه من أيب 

املحاسن. 
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احلزب  خزانة  يف  احتفظ  الذي  العلم  نموذج  املحاسن  أبو  تسلَّم  أيام  وبعد 
اإلسالمي العريب، وعند إعالن احلكم الالمركزي يف كربالء وتنصيب املتصـرف، 
السيد حمسن ايب طبيخ، أول متصـرف يف كربالء من قبل الثوار، جاء بالعلم املذكور 
اىل  حسن  مرزا  وأخيه  احلسني  عبد  مرزا  احلائري  اإلمــام  ولدي  من  كل  حيمله 
“القراصبخانة“ البلدية لنصبها يف أعىل ساريتها بعد أن قام املجاهد الكبري عضو 
جملس القيادة احلربية السيد حممد الكشمريي بإنزال العلم الربيطاين، ورفع العلم 
العراقي بناًء عىل توصية املجلس أن يقوم رئيس املجلس وأكرب أعضائه سنًا، السيد 
الراية عىل سارية  حممد حسن بن السيد حممد كاظم رس كشك آل طعمة، بنصب 
املجلس  أعضاء  بنادق  من  الرصاص  واهلالهل وإطالق  الزغاريد  البلدية، وسط 
احلريب اذ كان فجر اليوم الثامن عرش من ذي احلجة )1338هـ(، املوافق )28/ 8/ 

1920م( يوم عيد غدير خم. 

وقد توافد عىل كربالء، معقل الثورة، الوفود، وكان يف مقدمه الوافدين مجيع 
أعضاء املجلس احلريب وبعض رؤساء وزعامء الفرات، وحرضها من بغداد بعض 
الربيطانيني؛ ويف  الثورة خوفًا من بطش  مناطق  اىل  التجأوا  الذين  فتياهنا األحرار 

مقدمة احلارضين كل من الذوات اآلتية أسامؤهم: 

أبو  جعفر  حممد  رامز،  حممود  السويدي،  يوسف  السيد  الصدر،  حممد  السيد 
مالزمة  منهم  قسم  وآثر  البزرگان.  عيل  احلاج  قبطان،  مجيل  البدري،  طه  التمن، 
الشيخ  الربيطانيني،  ممثل  هلم  أوعز  الثورة  انتهاء  وبعد  الثورة،  أيام  طيلة  كربالء 
كان  مقدمتهم  ويف  النجف  وفد  وجاء  كربالء.  مغادرة  بوجوب  كمونة،  فخري 
الشاعران الشيخ حممد باقر الشبيبي والسيد سعيد كامل الدين، وكانت معهم صورة 
تلك الراية العربية التي الزالت واحلمد هلل رمز عراقنا احلبيب، ورفرفت ألول مرة 

يف سامء كربالء معقل ثورة العرشين. 
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اىل  كربالء،  متصـرف  طبيخ  أبو  حمسن  السيد  وحضور  احلفل  اكتامل  وعند 
املحيطة  امليدان  ساحة  يف  املحتشدة  واجلامهري  النساء  زغاريد  وسط  البلدية  بناية 
ببناية البلدية هتزج باألهازيج الشعبية “هتوس“ ودارت املرطبات واحللويات عىل 
برفع  ايذانًا  الكاشاين  اإلمام  وقف  البلدية،  خارج  املحتشدة  واجلامهري  املدعوين 
العلم، فوقف العلامء واالعيان والزعامء، ثم تقدم، كام مر ذكره، السيد حممد السيد 

أمحد الكشمريي بإنزال العلم الربيطاين ومزقه. 

العراقية عىل  العربية  الراية  برفع  ليتقدم  البلدي  املجلس  بأكرب أعضاء  ونودي 
سارية بناية جملس البلدية، فتقدم السيد حممد حسن ورفع العلم العراقي املحبوب 

عىل السارية املخصصة له بعد أن كرب ثالث تكبريات. 

أخذت  وألقى قصيدة  الشاعر خليل عزمي  الغيور  األديب  وعند ذلك وقف 
مأخذها يف قلوب احلارضين واستعيد اكثر ابياهتا، وهذه مقاطع منها: 

انـظــري  قومي  كربــالء  يـا  عــلـى ربـوعــك خـفــاقــًا ومبتســمـا برشاك 

فــإن بنـد بـنـي قحطــان قــد حـكـمـــا وكفكفي دمــعك اهلطــال وابتـهجــي 

عليه يا كربالء واستنهيض الــهمـمـا هذا هو العلم املحبــوب فاحتـفـلــي 

دمــا وشاهدي كيف أمسى القلب مبتهجًا   يـرتـق  أن  ويـفـو  احلاس  مـن 

مبــتــغـيًا  احلــق  وراء  تفانى  نـيل الكــرامة جـــار الغــر أو ظلــمـا شعب 

أن تســتكن ملـن لــم يــرعها ذمـمـاظـلم وجـور أبـت أرواحـنـا شمـمــًا 

شــيــده  احلــق  ديـن  أن  وإن بيت الصــليــب انــدّك واهندمـــا واستوثقـي 

مـا  الــضـياغــم  قــومي  بنـي  دّر  أشـدهم بوطيس احلـرب حيـن حــىلل 
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صـفــة  لــه  إال  بـهـم  زعيم  مـن  تـــرى بــه املجــد واألنجـاد والكرمـا مـا 

والسيف مـازال يبكي مــن يديه دمــا تراه فــي احلـرب ضحاكــًا ومبتسمـًا 

الخ

ثم قام احلاج عيل البزرگان خطيبًا مستنهضًا الثوار وخماطبًا أبناء األمة العربية 
بات  الذي  العلم  لرفع  والنفائس  النفوس  من  وسعها  يف  ما  بذلت  التي  العراقية 
سالسل  حلقات  وكسـر  الــذل  ساعات  بــزوال  وبشـر  ــرؤوس،  ال فوق  يرفرف 

االستعباد، ثم خاطب الكربالئيني وقال: 

اآلن  عليكم  فيجب  صعبه،  الرؤوس  فوق  ادامته  ولكن  سهل  العلم  رفع  إن 
ابناء هذا القطر الرشيف املقدس الذي بني من مجاجم اجلدود واجسام اآلباء،  يا 
تزل  العريب ومل  العلم  احلرية ورفع  باستنشاق هواء  فسعدت كربالء وما حواليها 
بغداد والكاظمية تئن وتبكي حتت ظلم الربيطانيني وسيطرة الدولة املحتلة، أال يا 
سادتنا وعلامءنا، أال يا رؤساء عشائرنا، أسألكم  بحق العلم املقدس هل ترضون 
ببغداد والكاظمية وما جاورمها ان تبقى حتت سلطة اجنبي غاياته جرش مآثر ما 

بنته اجلدود وجل مقاصده مص دم الشعب. 

ايدي  من  املحبوب  قطرنا  وانقذوا  األسود  هنضة  واهنضوا  قوموا  عليكم  باهلل 
املبارك  عراقنا  تاريخ  صفحات  وبيضوا  فيه  قمة  أعىل  فوق  العلم  وارفعوا  أعدائه 
لنقول نلنا بغيتنا وما نتمناه الن النرص حليفنا وأعلموا أن العراق للعراقيني.ليحيى 
كانت  وقصائد  كلامت  عدة  القيت  ثم  احلرة.  العربية  األمة  ولتحيى  العريب  العلم 

كلها ارجتالية مل نستطع ضبطها)1).

الدين  ابراهيم شمس  الورقة، احلائري،  الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم  الرزاق  1. آل طعمة، عبد 
القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة. 
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 ويف نفس اليوم الذي باش املتصـرف اجلديد مهام عمله وعني املوظفني ونظم 
شؤون املالية بالطرق املشـروعة الشـرعية وسارت إدارة اللواء سريًا حسنًا. 

جريدة  ومها  الثوار،  حكومة  بلسان  تنطق  صحيفتان  النجف  يف  وصــدرت 
الفرات لصاحبها الشيخ حممد باقر الشبيبي وجريدة االستقالل لصاحبها املحامي 

حممد عبد احلسني احلسني الكاظمي. 

كربالء  متصـرفية  منصب  طبيخ  ايب  حمسن  السيد  تسنم  من  الرابع  اليوم  ويف 
الوطني، ومجع  لكتائب احلرس  اال  السالح داخل كربالء  بمنع محل  قرارا  اصدر 

املجلس االداري اإلعانات للمجاهدين املنكوبني يف قتال سدة اهلندية.

املتصـرف  راسها  وعىل  كربالء  يف  شكلت  التي  الثوار  حكومة  مدة  وكانت 
ترتاوح بني 44يومًا اىل 45يومًا، اذ كانت مباشة السيد حمسن ايب طبيخ يف يوم عيد 
غدير خم الثامن عرش من ذي احلجة حتى اليوم الثاين من صفر سنة )1339هـ( 
حيث ترك السيد حمسن أبو طبيخ كربالء ليلة الثالث من صفر )1339هـ( يف جنح 

الظالم من دون ان يعلم به أحد قاصدًا النجف، ومنها توجه اىل احلجاز.

* * *
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اجمللس اإلداري يف كربالء 

جاء يف جمموعة البيانات والنرشات عن الثورة العراقية الكربى سنة )1920م( 
املسجلة يف املجمع العلمي العراقي بعدد 159م ما ييل: 

ما هيم  األربعاء  يوم  لدينا  مكاتبنا يف كربالء يف سنة )1338هـ( مل حيدث  من 
الذكر غري أن املجلس اإلداري القومي قد تشكل يف البلدية واجتمع أعضاؤه وهم 
)18( عضوًا نصفهم من األشاف والنصف اآلخر من الطبقة الوسطى، وثم تنفيذ 

مجلة مقرراته النافعة التي منها منع محل السالح إال ملن كان من احلرس الوطني.

اهلندية وجتهيز شهدائها يف كربالء  اىل جماهدي  إعانة  اإلداري  املجلس   ومجع 
جمانًا. 

برئاسة  احللة  يف  املجاهدين  مع  لالشرتاك  كربالء  من  القوام  عشرية  حتركت 
ساكت وشعالن وستلحق هبا مجاعة أخرى من املتطوعني. 

أحد  اىل  رفيع،  حسني  حاكمها،  والتجأ  أمس  حكومتهم  شفاثة   أهايل  اسقط 
شيوخها وطلبوا منا ترتيب حكومتهم، كام طلب أهل املسيب واملحمودية. 
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اهلجوم الربيطاني على كربالء 

ملا تم حترير الثوار للفرات األوسط من الساموة حتى طويريج وكربالء، وبقي 
اجليش الربيطاين املرتاجع متجمعًا يف احللة واملسيب، عند ذلك طلب احلاكم امللكي 

الربيطاين يف العراق تعزيز قواته يف العراق بفرقة كاملة من إيران. 

فوصلت النجدات اىل العراق يف الثامن والعرشين من  حمرم احلرام )1339هـ(، 
)12/ 10/ 1920م(، وتم هجوم اجليش الربيطاين عىل كل من كربالء وطويريج 
وسارت جيوشها من سدة اهلندية اىل ناحية احلسينية، وقد آزر هذه اجليوش الزاحفة 

بعض العمالء من كربالء يف اجلهة الرشقية من هنر احلسينية. 

قاوم الثوار الكربالئيون مقاومة تذكر، ثم استنجدوا برؤساء العشائر  املرابطة 
يف طويريج، فهرع لنجدة الثوار كل من مرزوگ العواد مع أفراد عشريته العوابد 
والسيد حبيب العرداوي مع افراد عشرية آل العرد، فأرسعوا يف احلال وأطبقوا عىل 
الثوار اجليش  الزاحف من مقاطعة أم عروگ؛ وعند ذاك طوق  الربيطاين  اجليش 
الربيطاين من اجلهة الشـرقية لنهر احلسينية بثوار العشائر، ومن الغرب طّوقه الثوار 

الوطنيون من أهايل كربالء وجرت معركة حامية. 

اهلندية  سدة  اىل  الربيطاين  اجليش  وانسحاب  الثوار  انتصار  نتيجتها  وكانت 
الثامن والعرشين من  اليوم  وعزز قواته واجته اىل طويريج ومتكن من احتالهلا يف 
حمرم احلرام )1339هـ(، املوافق )1920/10/22م( بعد اشتباك مرير مع الثوار 
الذين انسحبوا لقلة املؤن والعتاد يف الوقت الذي كانت فيه القوات املحتلة معززة 
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للربيطانيني  االنسحاب،وتم  اىل  الثوار  اضطر  مما  وغريها  واملدرعات  بالطائرات 
احتالل طويريج. 

واجلواسيس  العيون  وأرسلت  كربالء  نحو  الربيطاين  اجليش  اجته  ذلك  وعند 
إليها لبعث الرعب يف نفوس الثوار. 

تزايد  ثم  العشائر منها أوالً  بانسحاب  الكربالئيني  الثوار  وفعاًل شلت عزيمة 
نشاطات العمالء الذين أغرهتم احلكومة الربيطانية باملال و الوعود؛ فتفككت قوة 
الثوار الكربالئيني حتت ضغط العمالء وقوة اجليش الربيطاين الزاحف باجتاه قرية 

السليامنية نحو كربالء. 

وعىل أثرها أرسل وفد من قبل بعض العلامء املوالني للربيطانيني ملهادنة اجليش 
مما  الزيارة  بقصد  كربالء  يف  املوجودين  األجانب  والزوار  العلامء  حلرمة  الزاحف 
حربًا  كربالء  يدخل  ال  كي  الربيطاين  اجليش  مع  اهلدنة  لعقد  الكربالئيون  اضطر 

وذلك يف اليوم السادس من صفر )1339هـ(، املوافق )1920/10/19م(.

وبعد مقابلة املندوب السامي، الرس بريس كوكس، الذي أمىل شوطه عىل الوفد 
بعددها 117 واملؤرخ )1920/10/18م( حرض  العراق  والتي نرشت بجريدة 
العام للجيش  القائد  الثوار يف كربالء لدى  ألفها  التي  املؤقتة  وفد قوامه احلكومة 
املتواجد يف تلك املنطقة وعرض الصلح رسميًا بالنيابة عن املدينة، ثم سافر الوفد 

اىل بغداد ليتلقى أوامر املندوب السامي)1). 

1.  الوفد املفاوض مع الربيطانيني كان يتألف من السادة ورؤساء العشائر بناء عىل اقرتاح قدمه الشيخ حسني، 
بلزوم  أهاليها  من  طلب  كربالء  من  املترصف  خروج  بعد  املازندراين  العابدين  زين  الشيخ  اإلمام  نجل 
تشكيل وفد يمثل كربالء ملفاوضة الربيطانيني كي ال تدخل كربالء حربًا، فخرج كل من الذوات اآلتية 
أسامؤهم: 1. عبد املحسن املسعود، 2. بحر الشبيب، 3. عبد عيل احلمريي، 4. عزيز زنگي، 5. السيد= 
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ويف يوم )21/ 1920/10م( أذاع ديوان املندوب السامي ببغداد هذا البيان 
ونرش يف جريدة العراق بعددها 121 بتاريخ )10/22/ 1920م( مثل بني يدي 

فخامة املندوب السامي مندوبو كربالء، فأبلغوا الرشوط اآلتية:  

تسليم سبعة عرش شخصًا للحكومة الربيطانية يف مدة ال تتجاوز الـ 24 ساعة . 1
للمحاكمة، حيث أن هناك أسبابًا تبعث اىل االعتقاد بأهنم جمرمون.

كل . 2 ومع  بندقية  آالف  أربعة  أيام  ثالثة  مدة  يف  يسلموا  أن  كربالء  أهايل  عىل 
الطراز  من  البنادق  عدد  نصف  يكون  أن  وجيب  رصاصة،   )100( بندقية 

احلديث واألخر صاحلًا لالستعامل. 

وإذا مل تقم البلدة هبذه الشـروط فتؤدي غرامة قدرها )20( لرية عثامنية عن كل 
بندقية حديثة وعرش لريات عثامنية عن كل بندقية صاحلة لالستعامل وروبية واحدة 

عن كل رصاصة ال تسلم. 

التي . 3 اخلسائر  عن  تعويض  ودفع  احلكومة  اىل  العائدة  األموال  مجيع  إرجاع 
حلقتها وسيقدر مقدار هذا التعويض وسيبلغونه يف فرصة أخرى.

الطاعة ألوامر احلكومة. . 4

أن ال يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين من وجه العدالة. . 5

يقدم . 6 ومل  املعينة  املدة  يف  أعاله  املذكوران  والثاين  األول  الشـرطان  ينفذ  مل  إذا 
اإلجــراءات  باختاذ  عندئذ  العسكرية  السلطة  تعوض  لذلك  معقول  سبب 

الالزمة لتنفيذ ذلك)1). 

=عبد الوهاب آل طعمة، 6. السيد حممد حسن رس كشك آل طعمة، 7. السيد إبراهيم الشهرستاين، 8. 
السيد أمحد السيد حممد آل وهاب. 

1.  الفريق هولدن، ثورة العرشين، ص245 )اهلامش(. 
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العواد،  ومرزوَك  طبيخ  أبو  حمسن  السيد  عدا  ما  مجيعهم  املطلوبون  سلم  وقد 
أما عبد اجلليل العواد عندما علم باألمر شد الرحال اىل أيب صخري والتحق بالثوار 

هناك وكان معه خسون فارسًا وفيهم السادة والوجوه، ونخص بالذات كاًل من: 

1. رؤوف املعامر. 
2. أبو القاسم البناء. 

3. حسني احلاج جواد العواد. 
4. عبد احلمزة. 

5. عباس جماهد آل شخري. 
6. حسن احلاج حممد العواد. 

7. سعيد الرصاف. 
8. عيل عرابيد. 

9. توفيق زيارة. 
10. صالح العمران. 

11. عليوي. 
12. السيد حسون القطب آل طعمة. 

13. السيد حسني السيد عيل آل ضياء الدين. 
14. عبد احلسني منيدح. 

15. حسن البغدادي. 
16. أبو فنا خسـرو. 
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17. أبو حميسن. 
18. السيد مصطفى اهلاشمي. 

وغريهم. 

مجيل  آل  عشائر  رمتهم  النخيلة  خان  وصلوا  فعندما  لياًل،  خروجهم  وكان 
واحلواتم الفارين من اجليش الربيطاين، ضنًا منهم أهنم من اجليش الربيطاين، وهذا 
ما اعتقده القادمون من كربالء، فجرى إطالق النار بني الطرفني، وكانت النتيجة 
أن تراجع كل طرف عىل أعقابه قبيل الفجر من اليوم )1920/10/24م( خوفًا 

من وقوع الطرفني يف الفخ من قبل اجليش الربيطاين.

أهايل كربالء  بعد ذلك  فنزل  تعانقا واعتذرا،  لكليهام موقفهام  انجىل  أن  وبعد 
بذلك  كربالء  يف  الربيطانيني  ممثل  كمونة  فخري  الشيخ  فعرف  احلر؛  مرقد  قرب 
وأراد أن يعيدهم اىل كربالء  صلحًا، فرجع قسم منهم اىل كربالء وسار عبد اجلليل 
عبد  الثوار، واضطر  اىل  وانضموا  أيب صخري  اىل  املتابعة  آثروا  الذين  مع أصحابه 
اجلليل العواد مع رفاقه التسليم بعد أن قرر السيد حمسن  أبو طبيخ ومرزوگ العواد 

والسيد نور اليارسي السفر اىل احلجاز. 

فاجته اىل النجف وكانت تتعقبه عيون رقباء الربيطانيني، فبعث إليه آنذاك محيد 
له  احلال واألصلح  التسليم وإال سيطوق يف  وأبلغه بضـرورة  بن أسد خان  خان 

العودة اىل كربالء والتسليم باألمر الواقع. 

فعند ذلك أوعز اىل رفاقه السفر اىل كربالء وسلم نفسه اىل قائمقام النجف محيد 
إذ أنذرهتم  العواد يف كربالء وسلم نفسه  خان، وكان قد سبقه أخوه عبد الرمحن 

السلطة الربيطانية املحتلة يف حالة عدم تسليمهم ستقتل كافة أفراد عوائلهم. 
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الربيطانيني  ممثل  قبل  من  املطلوبني  الكربالئيني  األحرار  اعتقال مجيع  تم  وقد 
يف كربالء بتاريخ الرابع والعرشين من صفر )1339هـ( وصدرت بحقهم أحكام 

خمتلفة وتم اعتقاهلم يف احللة. 

األحرار الذين اعتقلتهم السلطات احملتلة  يف كربالء 

بعد أن تم استيالء اجليش الربيطاين عىل كربالء وأصبحت املدينة حتت سيطرة 
االحتالل أخذ أهايل كربالء يف تنفيذ الشـروط التي أمالها احلاكم امللكي العام.

وقد تم تنفيذ الشـروط مجيعًا باستثناء األول، حيث مل يسلم كل من السيد حمسن 
أبو طبيخ وعمران احلاج سعدون ومرزوك العواد لذهاهبم اىل أيب صخري ومن هناك 

توجهوا اىل احلجاز.

أما األحرار الذين سلموا انفسهم من أهايل كربالء فهم السادة اآلتية أسامؤهم: 

السيد حممد عيل هبة الدين. . 1
السيد حممد السيد أمحد الكشمريي. . 2
السيد عبد الوهاب الوهاب آل طعمة.. 3
السيد حممد حسن حممد كاظم رس كشك آل طعمة. . 4
السيد حسني القزويني احلائري. . 5
السيد حسني الددة، )مل يقبض عليه يف حينه مع املرفقني وأخريًا قبض عليه(. . 6
رشيد املرسهد. . 7
عبد الرمحن العواد. . 8
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عبد اجلليل العواد. . 9
طليفح احلسون احلسن. . 10
الشيخ حممد حسن أبو املحاسن. . 11
السيد امحد السيد حممد آل وهاب. . 12
السيد إبراهيم الشهرستاين. . 13
احلاج رشيد الصايف، )رئيس بلدية كربالء، اعتقل من قبل الربيطانيني لتعاونه . 14

رئاسة  من  وأعفي  رساحه  فاطلق  هبادر  خان  حممد  له  توسط  ثم  الثوار،  مع 
البلدية(. 

السيد أبو القاسم الكاشاين، سافر اىل إيران ومل يقبض عليه. . 15
شيخ . 16 عيل  الشيخ  العالمة  دار  يف  اختفى  اخلراساين،  اآلخوند  بن  أمحد  مرزه 

العراقني املازندارين، ثم أعفي من السجن بتوسط الشيخ حسني املازندراين. 
السيد . 17 العالمة  دار  من  اختفى  اخلالصـي،  مهدي  الشيخ  نجل  حممد  الشيخ 

حسني القزويني وبقي خمتفيًا ملدة أشهر ثم هرب اىل إيران. 

وكذلك ألقت السلطة املحتلة القبض عىل )125( شخصًا من أشاف كربالء 
ورؤساء عشائرها، ولكن أطلق رساحهم بعد أن قضوا مدة ثالثة أيام يف املستشفى 

احلسيني الواقعة يف ضاحية كربالء، منهم الذوات اآلتية أسامؤهم: 

1. عبد عيل احلمريي. 
2. جميد احلمريي. 

3. عبود سلامن. 
4. محود سلامن. 
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5. رشيد فهيدة. 
6. محيد فهيدة. ومها دالالن للبدو وهلم أعقاب يف كربالء اليوم. 

7. عبود األجحل. 
8. كاظم بريسم. 

9. خضـر النداف. 
10. عبد الكرجي. 

11. مال خضـر شويلية. 
12. سلامن فتوين. 

13. علوان شهيب. 
14. السيد حممد عيل السيد أمحد الكشمريي. 

15. السيد حسني السيد هاشم نصـر اهلل. 
16. السيد حممد رضا فتح اهلل آل طعمة. 

17. السيد مصطفى السيد عيل الكليدار آل طعمة. 
18. السيد نعمة السيد حسني املجايب. 

19. السيد عيسى البزاز. 
20. السيد حسني شبايص. 

21. عبد الوهاب گلگاوي. 
22. هادي احلسون احلسن النصـراوي، ثم أطلق رساحه لشدة مرضه. 

23. علوان جار اهلل السعدي. 
24. نايف الگمر. 
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25. ساجت املسـرهد. 
26. عبد العزيز اهلر. 

يف  قضـى  العثامنيني  تبعة  ومن  البلوش  عشرية  من  الفاريس،  حييى  الشيخ   .27
فرضت  التي  روبية   )500( الغرامة  دفعه  بعد  عنه  وأفرج  يومًا   21 التوقيف 

عليه من قبل املحكمة العسكرية. 
28. احلاج حيدر القصاب. 
29. السيد فخري احلكيم. 

30. حممد شهيب. 
وغريهم مل تضبط أسامؤهم؛ وهؤالء اعتقلوا اعتبارًا من يوم السابع من صفر 

لغاية يوم الثالث عرش من صفر يف املستشفى احلسيني ثم أطلق رساحهم. 

عهد االسرتقاق والتنكيل

دخل اجليش الربيطاين كربالء يف )2/ 1920/11م( واقام مواقع املراقبة حول 
املدينة وطرقها باملدافع واألسالك الشائكة وأناب عنه معتمدهم يف كربالء الشيخ 
فخري كمونة جلمع األسلحة والعتاد والغرامات حسب اخلطة الربيطانية املرسومة 

من قبل. 

لياًل  يتسلقون  وأخذوا  مرتزقتها  من  الشـرطة  من  مفرزة  كربالء  يف  وشكلت 
جدران الدور إللقاء القبض عىل األحرار وتسليمهم اىل املعسكر الربيطاين املخّيم 
مقابل  احلايل ويأخذون وصاًل  املستشفى احلسيني  البلدة يف )خسته خانه(  خارج 

ذلك. 
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السيد  العالمة  دار  جدار  تسلقوا  )1339هـــ(  صفر  من  عرش  السابع  ليلة  يف 
حسني القزويني احلائري واعتقلوه مع ولده إبراهيم شمس الدين الذي مل يبلغ من 

العمر يومئذ العرشين عامًا ومل يكن مطلوبًا من الربيطانيني. 

ثم  طعمة  آل  الوهاب  الوهاب  عبد  السيد  دار  تسلقواجدار  نفسها  الليلة  ويف 
قاموا بتفتيش دار العالمة السيد حممد عيل هبة الدين احلسيني ألجل احلصول عىل 
وثائق العشائر ومكاتيبهم، وبعد أن أرضموا النار يف مكتبته الثمينة اعتقلوه يف ليلة 

الرابع والعرشين من صفر )1339هـ(. 

ثم ذهبوا لياًل وتسلقوا جدران دار السيد حممد السيد أمحد الكشمريي للقبض 
عليه، وملا مل يعثروا عليه يف الدار اعتقلوا عائلته املتكونة من أخواته وزوجته وطفله 
الرضيع وزجوهم يف السجن؛ ويف الصباح عندما بلغ السيد املشار إليه نبأ اعتقال 
من  وطفله  عائلته  خالص  ألجل  وسلم  الربيطاين  املعسكر  اىل  بنفسه  ذهب  أهله 

السجن. 

وعندما امتنع آل عواد الذين كان يرأسهم عبد النبي عواد يومذاك عن تسليم 
البنادق والغرامة املفروضة عىل أفراد عشريته وضع احلجز عىل كافة ممتلكات آل 

عواد. 

تأتلف  ال  قساوة  كل  كربالء  يف  الربيطانيني  عمالء  استعمل  القول  وجممل 
عىل  والتهديد  بالعنف  للحصول  فقط  كربالء  أهايل  من  مناوئيهم  مع  واإلنصاف 
الغرامات املقسمة عىل سكان املدينة، وقد وزعوها عىل قسم من املالكني والكسبة 
الفقراء وخدمة الروضتني املقدستني الذين معظمهم ال يملكون شوى نقري، حتى 
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وأخذوا  اخلــدم)1).  السادة  من  الشيبة  أحد  احلكومة  رساي  عامود  يف  ربطوا  أهنم 
جيلدونه دون شفقة وال رمحة. 

يؤدي  أن  يتمكن  ومل  منه  طلب  ما  تسليم  عن  البعض  عجز  عندما  وكذلك 
الغرامة وضع احلجز عىل اثني عرش دارًا وسبعة وثالثني بستانًا وأربعة عرش دكانًا 
وعلوتني وثالث مقاطعات وخان واحد ومل يرفع احلجز عن هذه األمالك إال بعد 

أن تسّلمت من أصحاهبا )99( ألف لرية عثامنية ذهبًا. 

ويف اليوم الرابع والعرشين من يوم صفر )1339هـ( أمرت احلكومة الربيطانية 
هبدم أربع دور سكن يف مدينة كربالء، وهي الدور العائدة لكل من الذوات اآلتية 

أسامؤهم: 

1ـ دار السيد نور اليارسي. 

2ـ دار عبد اجلليل العواد. 

3ـ دار السيد حممد السيد أمحد الكشمريي. 

به  حلق  ولكن  العراق  خارج  هلروبه  السعدون،  عمران  احلاج  علوان  دار  4ـ 
سلامن آل زجري وأقنعه بالتسليم بشـرط أن يتوسط له لدى السلطات الربيطانية 

بالرفق به. 

مفرقعات  بوضع  أخذوا  أن  بعد  وذلك  واحد،  يوم  يف  التهديم  أمر  نفذ  وقد 
حتت أسس الدور وأشعلوها، وبعد ذلك قدم معتمد الربيطانيني يف كربالء تقريرًا 

1.  يقصد به املرحوم السيد سعيد السيد أمحد رئيس اخلدم آل طعمة. روى شاهد عيان وهو السيد حممد حسن 
احلسن  حسون  ومعه  الوهاب  عيل  السيد  يوسف  السيد  عمي  من  كل  ذهب  قال:  الوهاب  حممود  السيد 

رئيس النصاروة وأنقذوا السيد املشار إليه من براثن عمالء الربيطانيني. 
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بذلك اىل القبطان –كبتن هند– احلاكم العسكري يف اهلندية، ألن الربيطانيني بعد 
احتالهلم كربالء أعادوها قائمقامية تابعة اىل اهلندية وذلك بغية التقليل من أمهيتها 

ونكاية بأهلها. 

وعينوا الشيخ فخري آل كمونة قائمقام عىل كربالء، وقد بقي يف منصبه من قبل 
الربيطانيني ملدة ثالثة أشهر حلني تعيني محيد خان مترصفًا لكربالء)1). 

تشكيل احملكمة العسكرية

شكل الربيطانيون يف شهر ربيع األول )1339هـ( حمكمة عسكرية برئاسة كبتن 
هند، احلاكم السيايس يف اهلندية ملحاكمة أحرار كربالء املعتقلني. 

فحكم عىل البعض منهم باإلعدام وعىل البعض اآلخر بالسجن وأودعوا سجن 
احللة. أما الباقون فقد أعفي عنهم وقد أطلق رساحهم بعد تعهدهم بعدم االشتغال 

بالسياسة. 

أما الذين سيقوا اىل سجن احللة فهم كل من الذوات اآلتية أسامؤهم: 

السيد حممد عيل هبة الدين. . 1

السيد حسني الددة. . 2

السيد عبد الوهاب الوهاب آل طعمة. . 3

السيد حسني القزويني احلائري. . 4

الدين  ابراهيم شمس  الورقة، احلائري،  الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم  الرزاق  1.آل طعمة، عبد 
القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة.
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السيد حممد السيد أمحد الكشمريي. . 5

عبد اجلليل العواد. . 6

عبد الرمحن العواد. . 7

طليفح احلسون احلسن. . 8

رشيد املرسهد. . 9

احلاج حممد حسن أبو املحاسن، الذي حكم عليه بالسجن 27 يومًا، وذلك . 10
أي  حضور  لعدم  ضده  هتمة  إسناد  من  العسكرية  املحكمة  استطاعة  لعدم 

شخص للشهادة ضده من أهايل كربالء.

وعندما استدعي شهود اإلثبات املعينني من قبل املحكمة وهم كل من: 

عيل القنرب. . 1

عيل حممد املنگويش. . 2

حيدر الكردي، خمتار حملة العباسية. . 3

السيد حممد السيد عباس. . 4

السيد جعفر الدده. . 5

حممد عيل أبو احلب، الذي جاؤوا به حتت التهديد. . 6

حسني رفيع الشريازي، حاكم شفاثة من قبل الربيطانيني. . 7

صالح دهيمة. . 8

فشهد كل منهم حسب رغبة الربيطانيني. وبعد يومني تربع عن هؤالء عرشة 
شهود للدفاع وهم كل من الذوات اآلتية أسامؤهم: 
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السيد هادي الشهرستاين. . 1

السيد سلامن السيد حممد عيل الوهاب آل طعمة. . 2

السيد مرتىض الطباطبائي. . 3

احلاج مال سعيد الوكيل. . 4

حسني فروخ القهوايت.. 5

فشهدوا هؤالء اخلمسة برباءة أولئك املتهمني العرشة، ثم صدر احلكم عل كل 
من السادة: 

حسني الددة وحسني القزويني والسيد حممد عيل هبة الدين باإلعدام، وبحق 
الباقني بالسجن ملدد خمتلفة ترتاوح بني اخلمس سنوات واخلمس عرشة سنة. 

واطــالق  روبية  خسامئة  قدرها  بغرامة  الفاريس  حييى  الشيخ  عىل  وحكم 
رساحه)1). 

شخصية  بكفالة  رساحه  فأطلق  طعمة  آل  كشك  رس  حسن  حممد  السيد  أما 
بن  حسني  الشيخ  العالمة  أوعز  قد  إذ  بالسياسة؛  بعد  فيام  االشرتاك  بعدم  وتعهد 
يستعمل  أن  اىل حممد خان هبادر  احلائري  املازندراين  العابدين  زين  الشيخ  اإلمام 

نفوذه بعدم سجنه. 

بن  رشيد  احلاج  عىل  احلكم  بعدم  نفوذه  هبادر  خان  حممد  استعمل  وكذلك 
بإعفائه من رئاسة  فأبدل احلكم  الثورة،  أيام  بلدية كربالء  الصايف، رئيس  صادق 

البلدية وإسناد الرئاسة اىل السيد سعيد آل سيد عيسى البغدادي. 

1.احلائري، ابراهيم شمس الدين القزويني، جمموعة، خمطوطة ، مل يذكر رقم الورقة. 
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وعندما قدم للمحاكمة كل من السيد أمحد الوهاب والسيد إبراهيم الشهرستاين 
بعدم  منهام  تعهد  أخذ  بعد  رساحهام  فأطلق  االسرتابادي  خليل  احلاج  هلام  توسط 

االشتغال بالسياسة، ولكنهام قضيا يف السجن مدة خسة عرش يومًا)1).  

الذي  الدين  هبة  عيل  حممد  السيد  العالمة  نظمها  التي  األرجوزة  من  ويؤخذ 
أنشدها يف السجن بأن الربيطانيني كانوا قد اعتقلوا قساًم كبريًا من زعامء ورؤساء 
الفرات يف سجن احللة مع مساجني كربالء، وهذه هي األرجوزة التي قاهلا املرحوم 

السيد هبة الدين عىل سبيل الفكاهة: 

الـرفـــاق  نخـبــة  أســـامي  العـــراق هــــاك  هنضة  يف  حوكموا  مـــن 

رؤســاء  شيـوخ  ــرشون  وع وسـتة مـن نسـل أصـحــاب الكساء سبــع 

الديــن  ألهــل  الــديــن  هــبة  قــزويـن هــم  مـــن  احلسيني  وحبـــرنا 

اإلبـــا مظـهـر  الــوهـــاب  نسبـــاوالسـيد  الــزوين  للحــق  واهلـــادي 

الددة  نسل  من  احلسيـني  املـحمـــدة واملرشد  ذو  حممـــــد  خامتهـــم 

املفتخـــــر أحـصـي الشــيــوخ كمنــازل القمـر   وذاك  الدليــمــي  هـــذا 

سلــطــان أبــو  آل  مـــــن  النعمــان أشـخـر  أبــــو  أميـن  الفـتــى  ثــم 

ســـــــلمــان  أسمـهـــــم   دوهـــــان ثالثــــة   والـفتـــى  واملحسنـــان 

املصقول  الصــارم  ذاك  املسلـــول عــمــران  سيفنــا  فيهـــم  علــوان 

العــابد   كالســاوي  نجــــم  الــــواحــــد والــرب  كــعــبد  حـــر  فتى  وال 

لألعــــــادي  املــزعــــــل  عبـــادي علـــــي  كــذا  الغــازي  كـــخــادم 

1.  جلبي، احلاج خليل االسرتابادي، مذكرات، خمطوطة، كذلك مل يذكر رقم الورقة.
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التســـليم  عـــن  العــاصــي  كإبـراهــيـم خضر  كــان  مــن  والشهـــم 

فرحــــان  كـــــذا  الــحـــر  الرحـــمـــنطلــيفـح  هــــو  أعــدنا  متـعــب 

العــــواد  صفـــوة  اجلليــــل  الـهـــادي عبـــد  الرســول  عبــد  والتــاج 

عــــبـــود  اسمــه  عنــيــن  املحمود وابـــن  الفــتى  اجلليــلــي  وابــن 

أصدره  الــذي  العام  العفو  إعــالن  قــرار  حتى  احللة  سجن  يف  هــؤالء  مكث 
شوال  من  الثاين  اليوم  يف  العراق  يف  العام  الربيطاين  احلاكم  كوكس،  بريس  الرس 

)1339هـ(، املوافق )30/ 5/ 1921م(. 

وقد وصلوا كربالء يف أول يوم عيد الفطر، وكان خالل هذه املدة يرتدد عليهم 
يف السجن بأمر خاص من احلاكم السيايس، كابتن هند، بتوصية من العالمة الشيخ 
حسني زين العابدين املازندراين احلائري للسامح بزيارة والدي كل من السيد عبد 
الرزاق الوهاب آل طعمة والسيد إبراهيم شمس الدين القزويني احلائري، كذلك 
سمح بزيارة خادم السيد حسني الددة )محيد األسود(، وكانوا يقضون حوائج مجيع 

املساجني السياسيني وأخذوا هلم بعض التصاوير الفوتوغرافية)1) يف السجن. 

الطويلة  املدة  هذه  خالل  قرار  هلم  يقر  مل  كربالء  يف  اإلعــالم  العلامء  أن  غري 
فبذلوا املستحيل إلطالق رساحهم؛ ولكن السلطات الربيطانية كانت تعد بإطالق 

رساحهم دون أن تفي بوعدها. 

الطباطبائي  احلجة  احلسني  عبد  السيد  األعالم  حرضات  من  كل  سافر  وقد 
والسيد حسن احلجة والسيد حممد مهدي الطباطبائي واحلاج مرزا عيل الشهرستاين 

1.  نرشت هذه الصور من قبل فريق مزهر الفرعون يف كتابه » احلقائق الناصعة » بصور مغلوطة كام نوهنا عنه 
سابقًا 
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السادس عرش و  ليلة  الثانية  الساعة  املرندي اىل طويريج يف  والشيخ غالم حسني 
الليل وحّلوا  الثاين )1920م(، فوصلوها عند منتصف  تشـرين  السابع عرش من 

ضيوفا يف دار السيد هادي القزويني. 

السجناء  رساح  إطالق  بشأن  وفاحتوه  هند  بالكابتن  اجتمعوا  الصباح  ويف 
السياسيني، لكنه طلب منهم أن يسعوا إلعادة املسـروقات ومن ثم ينظر يف طلبهم. 
ويف الليلة الثانية كتب فضيلة السيد عبد احلسني احلجة اىل القبطان هند يطلب منه 
مفاحتة الرس بريس كوكس إلطالق رساح املعتقلني، ورجعوا اىل كربالء صباح يوم 

)18/ 11/ 1920م(. 

ويف يوم )23/ 11/ 1920م( كتب كابتن هند جواب الكتاب وبعثه مع أحد 
كّتابه اىل السيد عبد احلسني احلجة يعلمه أن الرس بريس كوكس يطلب مواجهتهم 

للتفاهم معهم بخصوص مطاليبهم. 

ويف صباح يوم )1920/11/24م( ذهب كل من السيد عبد احلسني احلجة 
والسيد عيل نقي الشهرستاين اىل طويريج وباتوا ليلتهم فيها، ويف الصباح جاءهم 
فقاال  كوكس  بريس  الرس  مواجهة  سبب  عن  وسأهلم  القزويني  عيل  حممد  السيد 

ألمرين: 

األول: يمنع جميئ اجليش الربيطاين اىل كربالء. 

والثاين: إطالق رساح املبعدين والسجناء الكربالئيني. 

فأجاهبم السيد حممد عيل القزويني: )لقد حصل مطلوبكم إذ منع إرسال اجليش 
وسوف يعود السجناء اىل كربالء وسيصلوهنا اليوم أو غدًا وال أرى من املناسب 
سفركم اىل بغداد(. فصوبوا رأيه وعادوا اىل  كربالء، ولكن بعد أيام من االنتظار مل 
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جيدوا من الربيطانيني أي بر بوعدهم بل رضبوا نطاق احلصار عىل كربالء. فاضطر 
هذا  عىل  يؤنبه  بويل  امليجر  اىل  كتابًا  احلجة  احلسني  عبد  السيد  يبعث  أن  ذاك  عند 
احلال، فاعتذر بعدم متكنه من تلبية مطاليب العلامء، وقال يف رسالة بعثها اىل احلجة 
اىل  السفر  بينهم وقرروا  فيام  العلامء  تذاكر  العام، وعند ذلك  بيد احلاكم  األمر  إن 
بغداد فسافروا صباح يوم )1920/11/29م( وباتوا تلك الليلة يف ضيافة السيد 

حممد عيل القزويني يف احللة وسافروا منها اىل بغداد، وذهبوا اىل الكاظمية. 

ويف الصباح واجه النواب حممد حسني خان قزلباش وحممد رسور خان حاكم 
الكاظمية مع مندوب شخصـي من إدارة الرس بريس كوكس وطلبوا منه العفو عام 
بقي من البنادق بذمة الكربالئيني وإرجاع املسجونني، فقال هلم املندوب الشخصـي 
للسـري بريس كوكس: سننفذ مطاليبكم ويصدر العفو عام تبقى من تسليم البنادق 
املرتتبة بذمة الكربالئيني وستواجهون الرس بريس كوكس بعد ثالثة أيام لكي جييب 

عىل طلبكم اآلخر.

 ويف اليوم الثالث أقام عىل شفهم النواب حممد صادق خان وليمة غداء ودعا 
منه  العام وطلبوا  احلاكم  مع  العلامء  فتقابل  بريس كوكس،  الرس  الوليمة  تلك  اىل 
اإلفراج عن السجناء، فأوعدهم بالنظر يف طلبهم، فعاد وفد العلامء  اىل كربالء ومل 

تثمر مساعيهم)1). 

سجن  من  الثوار  السجناء  رساح  إلطالق  بذلت  التي  املساعي  وبخصوص 
احللة يروي احلاج خليل اإلسرتابادي يف مذكراته فيقول: زار كربالء واحللة يف يوم 
)23/ 11/ 1920م( كل من السيد طالب باشا النقيب والشيخ سامل اخليون، فكان 

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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األول يومئذ وزيرًا للداخلية والثاين وزيرًا بال وزارة يف حكومة السيد عبد الرمحن 
النقيب الكيالين االنتقالية)1)، وباتوا ليلتهم يف كربالء يف ضيافتي، ويف الصباح ذهبا 
اىل احللة وهناك زارا السجناء السياسيني وتفقدوا أحواهلم، فالتف الشيوخ حول 
وزير الداخلية وطلبوا منه أن يأمر بإطالق رساحهم، فأوعدهم بأن بعد عودته اىل 
بغداد سيتذاكر مع جملس الوزراء وسيصدر العفو عنهم ويطلق رساحهم، فبعث 
إيل السيد حسني الددة كتابًا يطلب مواجهتي مع ما يلزم له من املالبس ألن وزير 
الددة  السيد  ملواجهة  احللة  اىل  فسافرت  رساحهم،  بإطالق  قريبًا  سيأمر  الداخلية 

وهناك اتصلت بالكابتن هند وسألته: متى ستطلقون رساح السجناء السياسيني؟ 

بناء  السجناء  تطلق رساح  أن  الربيطانية  احلكومة  نية  ))كان يف  وقال:  فابتسم 
عىل اتصاالت جرت يف بغداد بني علامء كربالء والرس بريس كوكس، ولكن هؤالء 
املساكني املسجونني قد أساؤوا الترصف وظنوا خطًأ أن وزير الداخلية السيد طالب 
النقيب يستطيع إطالق رساحهم كام وعدهم ونسوا أن أمر إطالق رساحهم بأيدينا 
العامة، وعليه طلبت من احلاكم  السياسية  الشؤون  التدخل يف  وليس ألحد حق 
العام عدم إطالق رساحهم يف الوقت احلارض، هذا ما أخربك به رسًا فال تقل ألحد 
ألن خاطرك عزيز عيل بصفتك صديق محيم يل، وعندما أذن يل مواجهة السيد الددة 
أخربته بام قال يل كابتن هند(()2)، ومما يؤيد هذه األقوال أن جملس وزراء االحتالل 

صفر  من  عرش  الرابع  اليوم  يف  تشكيلها  تاريخ  وكان  الربيطاين  االحتالل  عهد  يف  الوزارة  هذه  شكلت    .1
)1339هـ(، املوافق )27/ 10/ 1920م(، وتألفت عىل النحو اآليت: 

    1- السيد عبد الرمحن الكيالين نقيب بغداد للرئاسة. 2- السيد طالب نقيب البرصة للداخلية. 3-ساسون 
حسقيل للاملية. 4- مصطفى اآللويس للعدلية. 5- جعفر العسكري للدفاع. 6-عزت باشا الكركوكيل 
لألشغال واملواصالت. 7- السيد حممد مهدي بحر العلوم من كربالء وزيرًا للمعارف والصحة. وعني 

الربيطانيون 12 شخصًا كأعضاء يف الوزارة بال وزارة من ضمنهم كان الشيخ سامل اخليون. 

2.  جلبي، احلاج خليل االسرتابادي، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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يف العراق أصدر قرارًا يف اخلامس والعرشين من ربيع الثاين )1339هـ(، املوافق 
السياسيني  واملعتقلني  املنفيني  بإعادة  )1920م(  األول  كانون  من  عرش  اخلامس 
تدرجييًا، ولكن مل ينفذ هذا القرار إال عندما أعلن الرس بريس كوكس بالغًا يف الثاين 
رساح  بإطالق  )1921/5/20م(  املوافق  )1339هـــ(،  رمضان  من  والعرشين 

كافة املنفيني واملعتقلني السياسيني. 

فعاد املنفيون األحرار من هنجام بعد أن ذاقوا مرارة األمل والعذاب، اىل كربالء 
كل من السادة: 

عبد الكريم العواد. . 1
عمر احلاج علوان. . 2
عثامن احلاج علوان. . 3
مهدي قنرب. . 4
أمحد القنرب. . 5
الشيخ كاظم عبد احلسني أبو ذان. . 6
السيد أمحد البري. . 7

ألبو والدة ومجاعته، كام  وكذلك عاد اىل كربالء السجناء يف البرصة كإبراهيم 
اىل  اهلندي  الطباطبائي وسمح برجوع حممد شاه  السيد حممد عيل  اىل كربالء  عاد 

كربالء ملواجهة أهله وأقربائه)1).

1.  آل طعمة، عبد الرزاق الوهاب، جمموعة، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة.
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األمري فيصل بن احلسني يف كربالء 

)1921م(  متوز  لشهر  املوافق  )1339هـــ(،  شوال  شهر  من  الثالث  العقد  يف 
وصل كربالء عن طريق البرصة األمري فيصل بن الرشيف حسني، املرشح مللوكية 
ونوري  السويدي  ويوسف  الصدر  حممد  السيد  من  كل  بمعيته  وكان  العراق؛ 
السعيد وجعفر العسكري وحممد جعفر أبو التمن وحممد أمني جرجفجي والسيد 
نور اليارسي والسيد حمسن أبو طبيخ والسيد هادي املگوطر وعيل جودت األيويب 

وعيل البزرگان. 

وحرض من بغداد الستقباله كل من احلاج عبد احلسني اجللبي واحلاج حممود 
االسرتابادي وحشد كبري من املرافقني حيث جرى له استقبال شعبي رائع، فزينت 
بالسجاد  العراقية وفرشت سوق بني احلرمني  جدران كربالء واسواقها باألعالم 
الثمني وبالغ يف ضيافته واستقباله األهايل، ونزل ضيفًا عىل احلاج خليل بن عيسى 
اإلسرتابادي يف داره الواقعة يف حملة العباسية، أمام بلدية كربالء احلالية، الواسعة 
األرجاء؛ وبالغ املوما إليه يف وفادته حتى بلغت نفقات ضيافته أربعة آالف روبية. 
ومكث يف كربالء مدة ثالثة أيام، وعند أدائه مراسيم زيارة الروضة احلسينية اجتمع 
الروضة احلسينية تقدم اىل رضيح اإلمام  الكربالئيني؛ وعند خروجه من  بالعلامء 

حممد تقي احلائري، الزعيم الروحي للثورة العراقية وقرأ الفاحتة)1). 

1.  كانت مقربة اإلمام احلائري تقع يف الزاوية اجلنوبية الرشقية من صحن الروضة، وعندما وسع الصحن من 
جهة الرشق فأزيلت املقربة، فرمز للقرب رمزًا تذكاريًا يف وسط الصحن، وأخريًا أزيل هذا الرمز مع األسف. 
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ثم قصد زيارة الروضة العباسية ومنها قصد دار احلاج خليل، واجتمع هناك 
يف  احلكم  مستقبل  عن  بينهام  احلديث  وجرى  اهلذال،  فهد  العنزة،  عشائر  برئيس 
وإن  معاك  فإن سيوفنا  الربيطانيني  أطعت  )إن  لفيصل:  اهلذال  ابن  فقال  العراق، 

عارضتهم فكلنا حرب عليك وال تتأمل من العرب غري هذا(. 

فأجابه فيصل: )إين أعرف ذلك ألن الربيطانيني هم الذي جاؤوا يب اىل العراق 
وهم الذين رشحوين لعرش العراق وأين مدين لفضلهم(. 

الدليم،  عشائر  مشايخ  رئيس  الظهرية  عند  فيصل  األمري  زار  الثاين  اليوم  ويف 
قائاًل  فيصل وخاطبه  األمري  الرزاق سليامن، وشهر سيفه وهّزه يف وجه  عيل عبد 
اىل  البرصة  من  العراقيني  أن  )أعرف  الطعام:  مائدة  عىل  اجلالسني  مجيع  بحضور 
املوصل سيوفهم معك بشـرط أن يكون األسدين الربيطانيني معاك  )وكان يشري 
اىل شعار الدولة الربيطانية الذي كان حيمله يف يده اليرسى(، وإذا ما رضوا عليك 

فسيوفنا مجيعًا عليك(. 

فالتزم احلارضون مجيعهم الصمت ومل يتكلموا فقال له فيصل: )يا عيل اجلس 
وتفضل لنأكل سوية(. فأجلسه بجنبه وقال له بحضور أتباعه ومرافقيه واحلارضين 
مجيعًا: كان دخويل اىل العراق برضاء الربيطانيني وأوامرهم وليس بسيوف ربعك)1).

هذا ما أثبته شاهد عيان ونحن نسجله للتاريخ والنعلق عليه وندع التعليق اىل 
القارئ الكريم وحصافة رأيه. 

التي تؤيد صدق ماجاء أعاله هو ما ورد يف بعض فقرات من  ومن الشواهد 
احلجة  الثامن عرش من ذي  بتاريخ  العراق  بعرش  له  بويع  عندما  له  أول خطاب 
)1339هـ(، املوافق )23/ 8/ 1921م(، إذ ورد يف متن خطابه اجلمل اآلتية: وهنا 

1.  جلبي، احلاج خليل االسرتابادي، مذكرات، خمطوطة، مل يذكر رقم الورقة. 
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الربيطانية واثني عىل صداقتها  الشكر لألمة  آيات  أرتل  واجب آخر يدعوين ألن 
البالد،  هذه  بشؤون  القيام  عىل  أقدمت  هبا  لنا  وتعهدت  أظهرهتا  التي  ومؤازرهتا 
الربيطانية  وللحكومة  حمبته  السامي  املندوب  ولفخامة  املؤقتة  للحكومة  شاكرًا 

العظمى اعرتافها يّف ملكًا للدولة العراقية املستقلة.

واخريًا يقول: وبام أن األمة الربيطانية أقرب األمم لنا وأكثرها غرية عىل مصاحلنا 
نستمد منها ونستعني هبا وحدها. 

ثم خيتتم كالمه بقوله: إين لواثق بأنني باالستشارة مع فخامة املندوب السامي 
جناب الرس بريس كوكس الذي برهن عىل صداقته للعرب سنصل اىل غايتنا بأرسع 

وقت إن شاء اهلل.

وتلك كام هو معروف مساوماته مع الرس مكامهون لبيع االرض العربية املسلمة 
)فلسطني( لألخطبوط الصهيوين التي ما يزال أنني ثكالها جاثم عىل صدور األمة 

العربية املسلمة املجيدة. 

اجتاهاهتم  خمتلف  عىل  واملسلمني  العرب  ساسة  معظم  يميل  أخذ  هنا  ومن 
اىل  جاءت  بريطانيا  بأن  اإلعتقاد  اىل  منهم  العراقيون  وخاصة  السياسية  وميوهلم 
العراق بحكومة حتت محايتها يف كل يشء إال اإلسم يبقى عربيًا ويكون احلكم ثنائيًا 

يدبره مجاعة من صنائعهم وأعواهنم يف اغلب األحيان. 

الكثري  اليشء  احلرية  مذبح  عىل  قدموا  الذين  العرشين  ثورة  لثوار  واتضح 
)ثورة  اخلفاء وتعترب  تدار يف  استعامرية  أن هناك كانت خطة  والنفيس  النفس  من 
وصنائعها  املحتلة  السلطة  عاقبت  لذا  مضادة،  وحركة  منكرة  جريمة  العرشين( 
باحلرمان  والثوار  الثورة  منطقة  املسلمة  العربية  الديار  تولوا احلكم يف هذه  الذين 

وحاربوهم حربًا شعواء بمختلف السبل. 
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ختليد ذكرى اإلمام احلائري 

شهدت كربالء يف اليوم الثالث من ذي احلجة من عام )1339هـ( يوم ذكرى 
العراق  أنحاء  مجيع  يف  أحدثت  التي  الثائرة  الشخصية  تلك  وفاة  عىل  عام  مرور 
عامة، ويف مدينة سيد الثائرين احلسني بن عيل )كربالء( خاصة رّجة عظمى مل 
يشهدها أحد من أبنائها من ذي قبل، حيث حتولت مجيع دورها وأسواقها وأزقتها 

اىل مأتم ولبست حلاًل سوداء هلذه الذكرى املؤملة. 

وقد تقاطرت الوفود من مجيع أرجاء العراق لالشرتاك يف ختليد الذكرى والكل 
يف غمرة من احلرسات يرددون عبارات احلزن واألسى ويندبون فقيدهم الغايل. 

  وكان يف مقدمة من حرض اهليئة العلمية يف النجف األشف وعىل رأسها اإلمام 
املرجعان  النائيني، ومها  واإلمام مريزا حممد حسني  احلسن األصفهاين  أبو  السيد 

لإلمامية يومئذ مع مجيع طبقات الناس عىل اختالفهم. 

وكان االجتامع لغايتني، األوىل تذكارًا إلحياء ذكرى رأس السنة، والثانية لوفاة 
اإلمام، فقيدهم الراحل العظيم ونزع السواد عن أنجاله كل من أصحاب السامحة 

مريزا عبد احلسني وشقيقه مريزا حسن. 

املطهرة وأنشد يف  الروضة احلسينية  اجتامع كبري يف صحن  املناسبة  فعقد هبذه 
أثارت  قصيدة  املحاسن  أبو  حسن  حممد  احلاج  املوهوب  الشاعر  اإلجتامع  ذلك 
بلفتاته  املأساة  يف  واشرتك  احلر،  العريب  الشعر  وانفلق  احلارضين  مجيع  كوامن 
املعروفة، إذ مل يستطع أبو املحاسن مغالبة شعوره باألسى العميق ومل جيد متنفسًا 
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حلزنه إال يف الشعر، فأتت كلامته جزًء من كيانه قوية التعبري صادقة األحاسيس، إذ 
قال يف قصيدته امليمية التي يربو عدد أبياهتا عىل ستني بيتًا مستهاًل باألبيات اآلتية)1):

سجام  والـــدمـــوع  ــقــربك  ب ــوا  ــاف وأوام ط لـــوعـــة  ــلـــب  قـ ولـــكـــل 

ــن آيـــــــة قـــدســـيـــه  ــمـ ــضـ ــالم قـــــرب تـ ــ رفــعــت فــأكــرب شــأهنــا اإلس

التقى وياجدث  التقوى  مضجع  ــالم يا  ــ ــك تـــيـــة وس ــي ــل ــرت ع ــكـ بـ

ــد دثــــوره  ــع ــوب الــنــعــيــم غــام وجمـــــدد اإلســــــالم ب ــن صـ ــاك م ــي ح

ــام مــوقــف ــ ــل ع ــك ــم لـــلـــتـــقـــي تـــقـــام لــلــمــســلــمــن ب ــ ــأتـ ــ فـــيـــه املـ

ــه الـــرزيـــة اليـــــزال لــذكــرهــا  ــي ــا األعـــــــوام ف ــنـ حـــــزن جتـــــــدده لـ

فــيــه انجىل  ــذي  ــ ال الــنــور  ــة  آيـ ــم واإلظـــــالم يــا  ــل ــظ املــتــقــابــالن ال

ــم الــــذي لــشــبــانــِه  ــل ــق ــالملـــك آيـــة ال ــت ضــيــاهــا الــبــيــض واألقـ دانـ

ــام أضحت ملوك األرض وهي مروعة ــكـ ــفـــذت هلـــا األحـ بـــراعـــه نـ

عصام حاطت حى الدين احلنيف عن العدى وهـــي  الل  ــن  ــدي ل وغـــدت 

لــك اليــقــدم بشكرها  يــد  مــن  ــن نــظــام كــم  ــ ــده ــ ــس حي ــ ــي ــ ــر ول ــثـ نـ

معارشًا  ــار  األسـ رق  مــن  ــة وتـــضـــام جــررت  ــذلـ ــام مـ ــسـ ــت تـ ــانـ كـ

ــن بــقــائــد  ــقـ ــقــض واإلبـــــرام هنـــضـــوا ولـــكـــن واثـ ــن ــه كـــان ال ــدي ــي ب

عناية  بــعــن  ــرعــاهــم  ت كــنــت  ــر والـــعـــيـــون نــيــام قــد  ــه ــس ــقــيض وت ي

ــه  ــراق وأهــل ــع ــل ــيــت جمــــدًا ل ــي املـــجـــد وهــــو رمـــام أحــي ــح لـــك ف

1.  احلائري، ابواملحاسن، حممد حسن، الديوان، ص 118- 119.
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نفسه يف  نفسه  حيــكــم  ــد حــكــام فالشعب  ــ ــ ــرة أح ــ ــ ــه ع ــيـ ــلـ وعـ

فأهله  الــعــى  الـــرشق  ــك  ــاع أقاموا وأط أقمت  أو  ســاروا  رست  إن 

تقلها  اخلطوب  عىل  القوي  بضعيف جسمك واخلطوب جسامكنت 

عظيمة  بكل  مضطلعا  ــع وشــــام وهنــضــت  ــالـ ــتـ ــوء مـ ــ ــن ــ مـــنـــهـــا ي

الخ 

افتتاح املدرسة االبتدائية :

جرى يف الثامن والعرشين من شباط )1921م( حفلة بمناسبة افتتاح “املكتب 
االبتدائي“ يف كربالء)1).

مبايعة أهالي كربالء للملك فيصل :

رفع رئيس بلدية كربالء، حممد سعيد البغدادي، اىل رئيس بلدية بغداد الربقية 
القعدة  ذي  من  والعرشين  الثاين  املوافق  1921م(،   /7  /28( بتاريخ  التالية 
بايعوا سمو األمري فيصل  قد  املرشفة  أهايل كربالء  )1339هـ(:  )نبرشكم عموم 

املعظم ملكًا عىل العراق، فنهنئ اجلميع()2). 

رئيس بلدية كربالء 
حممد سعيد 

1.  جريدة العراق، العدد 228. 

2.  جريدة العراق، العدد 356. 
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وفد كربالء ملبايعة امللك فيصل 

املــوافــق  ــاء،  ــالث ــث ال يــوم  بــتــاريــخ   379 بــعــددهــا  ــراق  ــع ال ــدة  جــري كتبت 
)1921/8/23م(، الثامن عرش من ذي احلجة )1339هـ(، حتت عنوان: قدوم 
وفود اجلهات لإلشرتاك يف مراسيم التتويج: وقدمها وفد كربالء وهو يتألف من 

أفاضل الرجال، وهذه أسامء حرضات من اتصل بنا: 

السيد عبد احلسني الكليدار )آل طعمة(.. 1
السيد مرتىض الكليدار )آل ضياء الدين(.. 2
السيد وهاب زاده )عبد الوهاب آل طعمة(.. 3
الشيخ حممد حسن أبو املحاسن، الشاعر املجيد. . 4

زيارة امللك فيصل اىل كربالء
نرشت جريدة العراق بعددها 386 يوم األربعاء )27/ 1921/10م( املوافق 
وصل  اجلهات(:  )رسائل  عنوان  حتت  )1340هـ(  صفر  من  والعرشين  اخلامس 
الظهر،  بعد  الواحدة  الساعة  يف  األشف  النجف  فيصل  امللك  جاللة  موكب 
هائاًل، وتوجه جاللته  احتفاالً  البالد  الرشيفة بمقدم مليك  املدينة  فاحتفلت هذه 
اىل الصحن الرشيف فجرى جلاللته استقبال مهيب كام احتفل جاللته صباح يوم 
اخلميس يف كربالء احتفاالً دل عىل تعلق الكربالئيني الكرام بعرش البالد، وعرج 
موكب جاللته يف طريقه عىل بيت فهد بك اهلذال، رئيس عشائر عنزة، وكان جلاللته 

استقبال بدوي مدهش، كانت الزيارة بتاريخ )1921/10/16م(. 

مندوبكم اخلاص
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جاللة امللك يف كربالء 

انتهى موكب جاللة امللك فيصل عصـر يوم الثاين من ربيع األوىل )1340هـ(، 
املوافق )3/ 1921/11م( اىل املدينة املقدسة كربالء حيث مراقد السادة العظام 
أرجاؤه  وعابقة  والصلوات  باألدعية  نسائمه  املعطرة  البلد  اىل  الكبار  واألئمة 

بنفحات الطهر اىل هياكل التقديس. 

كربالء  لواء  عشائر  رؤســاء  عون(  )اإلمــام  يف  جاللته  الستقبال  خرج  وقد 
األجالء وهم فرسان فهتفوا له حال لقياه. 

ومل يتقدم موكبه احلافل اىل قنطرة احلديبية حتى استقبل جاللته مجهور عظيم 
اجلادة  املوكب يف طريق  هناك سار  وأعياهنا، ومن  كربالء ووجوهها  من أشاف 

اجلديدة مر بالبلدية.

فلام بلغ موكب جاللته طاق الظفر املنصوب بأول سوق القبلة ترجل ومن معه 
وتوجهوا بكل خشوع نحو الصحن الرشيف واحلرم املطهر. فلم يكد جاللته يلقي 
إال وخف الستقباله حرضة الكليدار   قدمه عىل عتبة صحن سيدنا احلسني
وأدى  املطهر  فاحلرم  الصحن  جاللته  دخل  ثم  طعمة(،  )آل  احلسني  عبد  السيد 

الزيارة ثم توجه اىل باب الصحن الصغري. 

 ،ومن هناك خرج وتبعه موكبه اىل سوق التجار، فولج صحن سيدنا العباس
وهنا استقبل جاللته حرضة الكليدار السيد مرتىض )آل ضياء الدين( ودخل احلرم 

املطهر وأدى مراسيم الزيارة. 
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وبعد ذلك اجتمع بأصحاب الفضيلة ورجال الدين، والتقى العلامء  العظام يف 
أماكنهم اخلاصة واختىل هبم هنيهة، ومن هناك توجه نحو دار املتصـرف محيد خان 

حيث استضاف جاللة امللك يف هذه الرحلة. 

ويف املساء أقيمت جلاللته حفلة شيقة يف دار البلدية، فسار موكب جاللته من 
دار املتصـرف عىل سوق العرب فالبلدية، كانت الشـرطة بغاية االنتظام واقفة ألداء 
التحية امللكية وطلبة املدارس يف ألبستهم اخلاصة منتظمني قرب باب البلدية. ولج 
جاللته دار البلدية ودخل الديوان حيث تشـرف بمقابلة أشاف البلدة وأعياهنا، 
وقد خطب يف هذه احلفلة حرضة عمر احلاج علوان مرحبًا ومشيدًا بجاللته باسم 

أهايل كربالء. 

املدارس  تالمذة  وألقى بعض  النجفي قصيدة عصامء،  السيد حسني  ألقى  ثم 
الرسمية واألهلية واإليرانية من املنثور واملنظوم لطائف التحيات. ويف اخلتام بعد 
املحفل  ذلك  يف  احلاضـرين  اىل  كالمه  جاللته  وجه  املرطبات  كؤوس  أديرت  أن 

الرشيف وقال لضيوفه: 

“يل أن أبدي شكري  ملا أظهره أهل هذه العتبات املقدسة نحوي وإين أعدكم 
بأن أكون عىل الدوام ناظرًا اىل هذا الشعب بكل احرتام وجتلة وعناية وكذلك أعني 

باملأمورين املوكلني بخدمة  هذه املراقد. 

 ومما قاله جاللته: لقد رأيت أحد اخلطباء يثني عىل املتصـرف واين مع احرتامي 
يؤدي كل  أن  يسـرين هو  ما  أن كل  واعلموا  أحد،  يمدحه  أن  يرغب  لسعادته ال 

واحد منا واجبه نحو األمة، والواجبات ال يشكر فاعلها عليها. 
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الزيارة هلذه املدينة اجلليلة ألمتكن من االشرتاك  ويف اخلتام أؤمل أن أكثر من 
معكم، وأستودعكم  اهلل واطلب دعواتكم جتاه هذه العتبات املقدسة. 

نحو  متوجهًا  كربالء  مودعًا  املوكب  وسار  احلارضون  فنهض  جاللته  وهنض 
النجف األشف، وقد شيعته مجاهري عظيمة من األهلني ورجال احلكومة، وأدت 

الشـرطة السالم امللكي اخلاص)1). 

وكذلك زار امللك فيصل كربالء يف التواريخ اآلتية:-

السامي  املندوب  دوبس،  هنري  الرس  زارها يف )1923/12/10م( بصحبة 
بأن  )علاًم  ببغداد  يربط كربالء  الذي  احلديد  اخلط  املّرة  وافتتح يف هذه  الربيطاين، 
اخلط كان يعرب سدة اهلندية ويربط كربالء ببغداد قد رفع يف السبعينات بعد األلف 

وتسعامئة امليالدية(. 

 /5  /1( يف  غــازي  األمــري  ولــده  بصحبة  كربالء  فيصل  امللك  زار  وكذلك 
1925م(، وزارها أيضًا يف )26/ 11/ 1926م(؛ ويف يوم )1927/1/20 م( 
يف كربالء يف يوم   زارها بصحبة رشيد عايل الگيالين، وقصد زيارة احلسني
بصحبة  زائرًا  كربالء  اىٰل  جاء  1931م(   /4  /13( ويف  1928م(،   /10  /14(

رئيس جملس األعيان السيد حممد الصدر. 

وأخريًا زار قرب احلسني  يف كربالء يف يوم )26/ 1932/11م(، وكانت 
هذه آخر زيارة له حيث وافاه األجل بعد هذا التاريخ. 

1.  تلخيص عن جريدة العراق، العدد 441، املوافق )3/ 1921/11 م(. 
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مؤمتر كربالء اخلطري 

قام قادة الرأي العام يف العراق وزعامء احلركة الوطنية بعد أن ييئسوا من التدابري 
التي اختذهتا احلكومتان العراقية والربيطانية ما يسكن ثائرهَتُْم. 

بيد   اجلنوبية  العراقية  احلدود  عىل  قتلوا  الذين  إخواهنم  جمازر  التزال  كانت 
االنتقام واألخذ  اىل  احلفائظ وتدعوهم  منهم  تستثري  أعينهم  أمام  ماثلة  الوهابيني 
بالثأر، ألن الربيطانيني الذين كانوا وراء هذه التحرشات يقصدون إجبار احلكومة 

العراقية اجلديدة عىل قبوهلا حكم اإلنتداب الربيطاين وفرض احلامية عليها. 

ويطالبون  اإلنتداب  عبودية  ضد  عاليًا  ينادون  كانوا  العراقيون  والوطنيون 
باجلالء الربيطاين العام. 

يتمتع بمنزلة  فقرروا مطالبة العالمة األكرب الشيخ مهدي اخلاليص الذي كان 
رفيعة يف نفوس الشعب العراقي، فوجهوا شطرهم نحوه وطلبوا منه اختاذ التدابري 
الوهابيني بعقد مؤمتر عراقي عام يعقد يف كربالء يدعى  التي من شأهنا رد عادية 
تنادي  املحلية  الصحف  وأخذت  العراقية.  العشائر  وشيوخ  الوجوه  من  نخبة  له 
سنة  نيسان  من  الرابع  الثالثاء  يوم  بتاريخ  العراق  جريدة  فكتبت  االجتامع،  هبذا 
عدة  برقيات  وردت  قد  أن  بلغنا  اآلتية:  الكلمة  كربالء  اجتامع  حول  )1922م( 
يلبي أصحاهبا  اخلالصـي  مهدي  الشيخ  اإلسالم  حجة  األكرب  املجتهد  حرضة  اىل 
اىل   العاش  من  الفرتة  بني  سيعقد  الذي  العام  كربالء  اجتامع  حضور  اىل  الدعوة 

اخلامس عرش من شعبان املعظم. 
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الثالث عرش من شعبان سنة )1340هـ(،  اليوم  اىل كربالء يف  الوفود  فحرض 
مهدي  الشيخ  اإلمــام  برئاسة  املؤمتر  وعقد  1922/4م(   /10( ليوم  املوافق 
ومجاهري  العشائر  وشيوخ  والرؤساء  العلامء  من  كبري  حشد  وحرضه  اخلالصـي، 

كبرية من خمتلف أنحاء العراق حتى قدر عددهم نحوًا من مائتي ألف نسمة.

 ويف هذا الشأن كتبت جريدة العراق يف يوم )10/ 4/ 1922م( تقول: 

اىل  بغداد  من   املنورة  شبيبتنا  من  كبري  وقسم  األفاضل  علامئنا  سفر  يوم  كان 
كربالء لالشرتاك يف االجتامع العام الذي سبب مسائل مهمة تتعلق بمحافظة البالد 

من تعرض اإلخوان وغريهم. 

من  بألوف  الشوارع  وغصت  إال  الظهر  قبل  زوالية  الثامنة  الساعة  ازفت  فام 
الناس رافعني األعالم العربية ذات األربعة ألوان وضاربني عىل طبوهلم التي كانت 
هي  املباركة،  الرتبة  هلذه  ختفق  قلوب  يف  الوطنية  واملحبة  القومي  الشعور  حترك 
املرياث الوحيد، والتذكار اخلالد للعراقي الكريم من آبائه وأجداده الكرام، يتقدم 

هذا اجلمهور العظيم مندوبو علامئنا املنتخبني، وهم احلرضات: 

اجلليل  وعبد  داود،  الشيخ  أفندي  أمحد  والشيخ  النائب،  أفندي  الوهاب  عبد 
أفندي مجيل، والشيخ إبراهيم أفندي الراوي، يمشون بكل هيبة ووقار حتت راية 

كبرية حيملها قسم من الشباب الناهضني حتفهم نخبة من شبيبة العاصمة.

ركب  هناك  ومن  احلديد،  السكة  حمطة  حتى  الفضل  جامع  من  املوكب  سار   
العازمون عىل السفر سياراهتم بني تصفيق اجلامهري. 

نوري  السيد  السادة:   من  كل  املؤمتر  هذا  يف  لالشرتاك  بغداد  من  حرض  كام 
أمني  وحممد  التمن  أبو  جعفر  حممد  واحلــاج  التمن  أبو  كاظم  واحلــاج  اليارسي 
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اخلالصـي  وحممد  الشيبي  وباقر  اليارسي  وعلوان  العوادي  وقاطع  اجلرجفجي 
وعبد احلسني جلبي. 

الشيخ  وفضيلة  اجلزائري  الكريم  عبد  الشيخ  العالمة  حرضها  النجف  ومن 
عبد الرضا آل رايض وسامحة اإلمام السيد أبو احلسن  اإلصفهاين؛ وهؤالء نزلوا 
ضيوف شف عىل العالمة مريزا عبد احلسني احلائري، نجل اإلمام احلائري، وكان 

قد سبقهم اىل دار االمام احلائري فضيلة حجة اإلسالم الشيخ مهدي اخلاليص. 

الذوات اآلتية  اللجنة من  تتألف  الوفود،  ويف كربالء تشكلت جلنة الستقبال 
أسامؤهم:  احلاج حممد حسن أبو املحاسن، السيد عيسى البزاز، السيد حممد رضا 
هاشم  والسيد  اإلسرتابادي،  وخليل  علوان،  احلاج  وعمر  طعمة،  آل  اهلل  فتح 
اإلشيقر )امللقب هباشم شاه(، والسيد حممد السيد أمحد الكشمريي، وعبد الكريم 

العواد. 

وأو كلت مهمة الضيافة برؤساء خدم العتبات املقدسة لتعيني حمل سكناهم؛ 
ولكن فضيلة العالمة السيد قاسم السيد أمحد الرشتي ترجى من جلنة االستقبال ان 

يستضيف وفد علامء بغداد. 

وعند قدوم ممثل امللك يف املؤمتر )نور السعيد( نزل ضيف شف عند صديقه 
احلميم السيد الرشتي. وعندما قدم وفد تكريت واملوصل الذي كان يضم السادة 
اهلل  عبد  الواحد،  عبد  أيوب  ثابت،  احلاج  سعيد  خملص،  مولود  أسامؤهم:  اآلتية 
آغا رئيس، استضافهم عمر احلاج  الياور، حممد  النور، عجيل  ثابت عبد  النعمة، 

علوان. 

اإلمام  اجلنان  ساكن  له  املغفور  دار  يف  األول  اجتامعه  عقد  قد  املؤمتر  وكان 
املوافق )11/  اخلامس عرش من شعبان،  اليوم  الثاين يف  اجتامعه  احلائري، وعقد 
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4/ 1922م( يف صحن احلسني، وكانت غاية املؤمترين يف الظاهر ضد غارات 
الوهابيني واحلفاظ عىل سالمة احلدود العراقية، ولكن يف احلقيقة كانوا يقصدون 
وضع ميثاق وطني لألمة العراقية، من رغبة احلكومة الربيطانية يف فرضها االنتداب 

عىل العراق. 

عرقلة  حاول  كربالء  يف  املؤمترين  غاية  الربيطاين  السامي  املندوب  أدرك  وملا 
أعامهلم، لكن القادة الوطنيني استقبلوا هذا االجتامع فعمدوا اىل املذاكرة يف توحيد 
اجلهود من أجل العمل عىل استحصال احلقوق املشـروعة للبالد، وعدم تصديق 
النقيبية  الوزارة  أعضاء  ومعظم  الربييطانيون  يريده  كان  الذي  بالشكل  املعاهدة 

يومذاك)1). 

فاوفدت الوزارة وزير الداخلية )توفيق اخلالدي( حلضور هذا املؤمتر ولرياقب 
أعامله عن كثب. 

ويف املساء نرش ووزع يف كربالء ويف اجلرائد املحلية صورة البالغ الذي نرشه 
سعادة متصـرف كربالء املنشور اآليت: 

قرب  عىل  بناء  )1922م(  نيسان  من  السابع   ،)2272( عدد  املترصفية  إدارة 
االجتامع الذي سيعقد يف كربالء املقدسة يقتضـي إتباع التعليامت اآلتية وذلك عطفًا 

عىل أمر وزارة داخلية العراق اجلليلة املرقم 5287 واملؤرخ )6/ 4/ 1922م(: 

الدخول يف املدن ممنوع. . 1
االجتامعات العامة حتت السقوف جائزة وأما االجتامعات يف الشوارع والعراء . 2

ممنوع. 

1.  اخلياط، االستاذ جعفر، كربالء يف املراجع الغربية، موسوعة العتبات املقدسة، قسم كربالء، ص 356. 
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ال جيوز إجراء املظاهرات بتاتًا. . 3
قانون . 4 أحكام  ويتبع  احلكومة  مأموري  أكرب  بإذن  االجتامعات  تكون  أن  جيب 

أكرب  قبل  من  يعطى  أمر  ألول  اإلصغاء  جيب  أنه  كام  ذلك،  يف  االجتامعات 
مأموري احلكومة يف املحل. فالرجاء من مجيع األهايل إتباع هذه املواد. 

التوقيع 
مترصف لواء كربالء 
عبد العزيز القصاب 

وأخريًا اتفقت كلمة املؤمترين عىل وضع املقررات اآلتية: 

وجوب الدفاع عن البالد من هجامت اإلخوان الوهابيني. أ. 
تصديق ب.  يف  الربيطانيني  حماوالت  إحباط  عىل  للسعي  فيصل  امللك  معاضدة 

املعاهدة الربيطانية العراقية .
 طلب تعويضات عن املنهوبات وديات القتىل الذين سفكت دماؤهم ظلاًم من ج. 

قبل الوهابيني. 
فنظم الرؤساء وقادة الرأي من العراقيني الذين حرضوا هذا املؤمتر وثيقة هبذا 
أبرق  مساعيهم  احباط  الربيطانيون  أدرك  وملا  املسؤولة.  اجلهات  اىل  لرتفع  املآل 
وحتمِله  املعتدين  إلرجاع  املساعي  سيبذل  بأنه  سعود  ابن  اىل  السامي  املندوب 

مسؤولية احرتام حدود العراق. 

وملا كان املعروف عند قادة الرأي من الوطنيني العراقيني أن قضية احلدود هذه 
كانت مبعثة عىل أيدي الربيطانيني، ولكن كان هلذه الربقية أثرها يف هتدأة  خواطر 
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الثوار الوطنيني املعتدلني وطالبوا الربيطانيني بإلغاء االنتداب وعقد معاهدة صداقة 
عىل أسس متساوية. 

ويف هذا الشأن كتب فيليب إيرالند يقول: مل يكن إحجام امللك ووزرائه عن 
تصديق املعاهدة كام هي خاليًا من التأثري الذي كان حيدثه الشعور املتزايد املناوئ 
لالنتداب، ذلك الشعور الذي كان يغذى بحذق ومهارة من قبل الوطنيني. وقد 
رحب باالجتامع العظيم الذي اجتمع فيه الوطنيون أهل السنة والشيعة من مجيع 
دعا  والذي  )1922م(،  نيسان  من  عرش  الثالث  بتاريخ  كربالء  يف  العراق  أنحاء 
التدابري  اىل عقده الشيخ مهدي اخلالصـي، والغرض الظاهري منه النظر يف اختاذ 
الدفاعية الالزمة لصد الوهابيني التي أحدثت غاراهتم التي شنوها يف أوائل مارت 
املجلس  من  أعظم  واعترب  العراق،  أنحاء  مجيع  يف  عصيبًا  وانفعاالً  عامًا  هياجًا  

التأسيسـي املرتقب ألنه اجتمع برغبة األمة من دون تأثري احلكومة عليه. 

وبرغم أن جلسات االجتامع الرسمية مل تؤد إال اىل نتائج قليلة ال خترج عن تقديم 
االجتامعات  فإن  األصلية،  املتطرفة  املطاليب  حمل  حلت  التي  املعتدلة  العرائض 

اخلاصة التي عقدت يف مؤمتر كربالء كانت أكثر إنتاجًا)1). 

وزيرًا  احلسيني  الدين  هبة  عيل  حممد  السيد  يومئذ  كان  ذلك  يف  والطريف 
للمعارف يف الوزارة النقيبية التي تشكلت يف التاسع من حمرم احلرام )1340هـ( 
أيلول )1922م(، قد وجه يف تلك الظروف سؤاالً  اىل رئيس الوزراء: )بام أن هذه 
استيضاح  أطلب  يشء  كل  قبل  وقت،  بأرسع  تداركها  وجيب  جدًا  مهمة  احلادثة 

موقف احلكومة الربيطانية جتاه هذه املسألة(. 

والطباعة  للنرش  الكشاف،  اخلياط،دار  جعفر  ترمجة  السيايس،  تطوره  يف  دارسة  العراق  فليب،  إيرلند     .1
املحمودة، لبنان، بريوت، 1949م، ص274. 
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بتاريخ  استقالته  فقدم  احلكومة  رئيس  من  حازمًا  موقفًا  الوزير  جيد  مل  وملا 
العرشين من ذي احلجة )1340هـ(، املوافق الرابع عرش من آب )1922م(وقبلت 
استقالته. ويف وصف املؤمتر وجلساته نرشت جريدة العراق بعددها 581، واملؤرخ 
يوم اإلثنني )17/ 4/ 1922م(، املوافق للتاسع عرش من شعبان )1340م( بقلم 

مندوهبا يف املؤمتر الرسالة اآلتية حتت عنوان: 

)االجتامع العظيم يف كربالء املرشفة(

كان لدعوة موالنا حجة اإلسالم الشيخ مهدي اخلالصـي رنة عظيمة يف مجيع 
رؤساء  من  الربقيات  وهتافتت  إال  االرجاء  يف  النبأ  هذا  انتشـر  فام  العراق،  انحاء 
وأخذ  املباركة،  الدعوة  تلك  تلبي  وساداهتا  البالد  وأشاف  وزعامؤها  العشائر 
العراقية  الشبيبة  من  عظيم  وقسم  والرؤساء  والزعامء  واألدبــاء  والوفود  العلامء 
الراقية تأيت اىل كربالء املشـرفة من أماكن خمتلفة حتى اكتظت البلدة باالزدحام منذ 

اليوم العاش من شهر شعبان )1340هـ(. 

وقد اجتمع يف البلدة حتى اليوم اخلامس عرش من شعبان ما ينوف عىل املائتي 
ألف نسمة لالشرتاك يف ذلك االجتامع التارخيي العظيم عقدت يف هذه املدة، أي 
له  املغفور  دار  اجتامعات عديدة يف  العاش واخلامس عرش من شعبان  اليوم   بني 
موالنا اإلمام احلائري رمحه اهلل حرضها قسم مهم من الزعامء والرؤساء فتداولوا 

البحث يف املسائل التي هتدد كيان الدولة ومتس بحياهتا واستقالهلا. 

تكون  أن  عىل  اجلميع  اتفق  الكثرية  واالعرتاضات  الطويلة  املناقشات  وبعد 
مقرراهتم خاصة بثالث مسائل ال غري: 

وجوب الدفاع عن البالد من هجامت )الوهابيني(. . 1
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الثقة بسياسة جاللة سيدنا وموالنا امللك فيصل األول أدام اهلل شوكته. . 2
طلب تعويضات املنهوبات وديات القتىل الذين سفكت دماؤهم ظلاًم وعدوانًا. . 3

وقد طلب الوفد املوصيل أثناء هذه املفاوضات ان حتتج األمة عىل عدم تشكيل 
املؤمتر العراقي حتى اآلن، فلم يسعف طلبهم حيث إن حرضات علامئنا األفاضل 
من  الذي  املوضوع  عن  خارجة  مسائل  يف  خيوضوا  ال  أن  أرادوا  اإلسالم  حجج 
أجله عقد االجتامع؛ وقد كرروا حفظهم اهلل أقواهلم بأن املقصد من هذا االجتامع 
جاللة  بني  واإلخالص  الصداقة  عرى  وتوثيق  الوهابيني  مقاتلة  عىل  االتفاق  هو 

سيدنا امللك املعظم وشعبه الكريم. 

إن ما يزيد آمالنا ويقوي حسن ظننا بمستقبل هذه البالد هو ما رأيناه من مجيع 
الزعامء والرؤساء من الشعور الرشيف واملحبة اخلالصة نحو جاللة، مليكنا املفدى. 

قابلت أناسًا من طبقات خمتلفة وحتادثت معهم عن املسائل التي تدور اآلن بشأن 
املسألة العراقية فوجدت قلوهبم مملوؤة عزمًا ونشاطًا فإهنم وأيم احلق يسرتخصون 

نفوسهم وأمواهلم يف سبيل املحافظة عىل بالدهم. 

كان يوم اخلامس عرش من شعبان )1340هـ( هو اليوم املعني لالجتامع العام يف 
دار حجة اإلسالم اإلمام احلائري رمحه اهلل، فام أزفت الساعة الواحدة عربية صباحًا 
وأشاف  وسادات  ورؤساء  زعامء  من  احلضور  اىل  تتهافت  اجلامعات  وبدت  إال 
املجلس  هيبة  اصف  أن  إال  يسعني  وال  هبم.  الدار  اكتظت  حتى  وشبان  وأدبــاء 
ووقاره بل إنني أكتفي بأن أقول إن احلضور الذين كانوا جمتمعني هناك هم روح 

العراق وحياته.   
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جعفر   احلاج  الكبري  الوطني  حرضة  وقف  باحلضور  املجلس  استقر  أن  فبعد 
التي أرسلت نصها إليكم)1)  التمن احلاج داود وتىل برقية جاللة امللك  جلبي أبو 
باألمس فلم ينته من قراءته إال ورأيت احلارضين عمومًا وقفوا قيامًا عىل أرجلهم 
حرمة لصاحب اجلاللة وتعظياًم ملقامه، وقد شعرت آنئذ يف فؤادي بخفقان عظيم 
بطل  نحو  الرشيف  الشعور  من  اجلليل  املنظر  هذا  يف  شاهدته  ملا  جسيم  ورسور 

العرب ومليكنا املحبوب. 

لعمري حيق للعراقيني الكرام أن يبجلوا مليكهم املعظم الذي شهد العامل أمجع 
بتفاديه يف سبيل استقالل العرب ووحدهتم القومية، وجدير بجاللته أن يعتمد عىل 
الشعب العراقي لنيل ضالة العرب ومبتغاهم. فهم والشك أثبتوا باجتامعهم هذا 

اهنم طوع أمره وقيد إشارته.  

ثم تال حرضة الوطني الفاضل احلاج جعفر أبو التمن خطبة رنانة ذكر فيها ما 
أوقعه اخلوارج بإخواننا املسلمني من السلب والنهب وقتل األنفس الربيئة مما أدمى 
قلوب العراقيني عامة، وبني لزوم التأهب يف كل وقت وحني لصد هجامهتم حمافظة 

للمشاهد املقدسة وقبور األولياء. 

الرابع عرش من  1922م(،   /4 املعظم: )12/  فيصل  امللك  املؤمتر من جاللة  اىل  الواردة  الربقية  1.  صورة 
به  ما حتىل  بلغنا  لقد  الكرام  والرؤساء  األعالم  والعلامء  اإلسالم  اىل حرضات حجج  شعبان )1340هـ( 
اجتامعكم هذا التارخيي من مظاهر احلمية الرشيفة والوطنية الصادقة ومآثر احلكمة والروية ومما أظهرمتوه 
من اإلخالص نحونا جزاكم اهلل عنا وعن الدين والوطن واألمة خري اجلزاء، وإنا سنبتهل اىل الباري عز 
اهلل خري  و  األمة وإعالء شأهنا،  املحبوب وتعزيز كلمة  الوطن  كيان  فيه حفظ  ملا  وإياكم  يوفقنا  أن  وجل 

جميب، والسالم عليكم أمجعني. 
           فيصل 
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وكان خلطبته أحسن وقع عىل النفوس، ثم بعد ذلك قرأ عىل احلضور ما قرر 
يف االجتامعات السابقة من املضابط التي أرسلت من قبل، وهكذا انفضت اجللسة 
والكل تلهج ألسنتهم بالشكر والدعاء لسيدنا جاللة امللك املعظم والعلامء األعالم 

حفظهم اهلل. 

عىل  التوقيع  أبوا  العشائر  من  البعض  ان  االجتامع  انتهاء  بعد  بلغني  وقد 
املضابط، وهم عداي اجلريان من عشرية ألبو سلطان، ورشيد العنيزان من عشرية 
اليسار، وعمران الزنبور من عشرية بني عجيل، وشمران من عشرية الفتلة، ومراد 

خليل من عشرية اجلبور. 

استياءهم  هلم  فأظهروا  األخــرى،  والعشائر  لألهايل  هذا  عملهم  يرق  فلم 
العظيم، وعليه خفوا اىل مغادرة كربالء والرجوع اىل مقراهتم. 

كربالء – مندوبكم اخلاص

* * *
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