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مركز كربالء للدراسات والبحوث

كلمة املركز
احلمد هلل رب العاملني ،وصىل اهلل عىل نبينا حممد ،وآله

الطيبني الطاهرين املعصومني
وبعد...

فقد اكتسبت مدينة كربالء منزلة قدسية عالية ،منذ توسد

امامنا احلسني gأرضها سنة61هـ ،واجته املسلمون من عشاق

النبي االكرم واهل بيته الطاهرين ،bاليها من اجل الزيارة او
املجاورة ،فازدهرت وصارت من املراكز العلمية واالدبية
تنج من حقد احلاقدين املعاندين ،فتارة
واحلضارية ،اال اهنا مل ُ

حترث ارضها وتغمر باملياه ،واخرى يمنع الزائرون وتقام

املسالح حوهلا للتنكيل بمن يأيت اليها للزيارة ...

ولعل اخر ما مر عىل هذه املدينة املقدسة ما تعرضت له

من حقد النظام الدكتاتوري الطائفي املنهار ،يف اثناء انتفاضة

شعبان الباسلة عام 1991م ،إذ قصفت بالطائرات واحتلت
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باملدافع والدبابات ،حتى اصيبت القبة احلسينية الشاخمة ،وال
تزال اثار رصاص احلقد الطائفي ماثلة عىل جدران الروضة

املطهرة.

وممن اهتم بتاريخ هذه املدينة املقدسة:
املؤلف العراقي املعروف املرحوم السيد عبد ال��رزاق

احلسني ،مؤلف كتاب (تاريخ الوزارات العراقية) وغريه من

الكتب القيمة التي تؤرخ لبالدنا الغالية ،فلقد خص مدينتا

هبذا الكتاب املوسوم (تسخري كربالء) ،وحيث ان مركز
كربالء للدراسات والبحوث ـــ وبتوجيه من سامحة االمني

العام للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي دام عزه ـــ مهتم بإحياء تراث هذه املدينة املقدسة،

ونرش الكتب التي تتناول تارخيها وما يتعلق هبا من اخبار ،ومن
سكنها من العلامء واالدباء ،و ألمهية كتاب (تسخري كربالء)
وما حواه من مادة تارخيية مهمة ،لذا فقد أرتأى املركز اعادة

طبعه وتيسريه بني ايدي القراء والباحثني والدراسني ،نامل ان
يكون عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم ،وان يكتبنا فيمن لبى
نداء احلسني gيوم هتف( :االهل من نارص ينرصنا ) ..
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الننا نعتقد ان خدمة هذه املدينة املقدسة هي خدمة لالمام

احلسني وانتصارا لقضيته العادلة التي استشهد من اجلها .

واملنا كبري باألخوة الباحثني والقراء االعزاء بان يرفدون

املركز بمالحظاهتم وآرائهم التي تسهم يف رفع مستوى ادئه ..

واهلل من وراء القصد.

مركز كربالء للدراسات والبحوث

9

مركز كربالء للدراسات والبحوث

كلمة ّ
البد منها
بسم اهلل الرمحن الرحيم
وبعد.....

وبه نستعني

هذا بحث تارخيي رصف عن حادثة تارخيية وقعت يف
كربالء قبل مئة ومخسني عام ًا ،كنت نرشته يف العددين الثالث
والرابع من السنة السادسة يف جملة (البالغ) الزاهية قبل عامني
ورأيت اآلن أن أعيد طبعه يف هذه الرسالة املوجزة ،بعد أن
أضفت إليه بعض املعلومات التي استجدّ ت راجي ًا أن جيد فيها
عشاق البحث العلمي متعة.
ومن اهلل السداد والتوفيق.

السيد عبد الرزاق احلسني

فندق خري اهلل يف بحمدون :غرة رمضان 1398
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تسخري كربالء
املراقد املقدسة وحرمتها:
كانت املدن املقدسة واألرضحة املطهرة – فيام مىض من
السنوات القريبة -حرم ًا آمن ًا ُيعصم الناس من األذى يف
أحايني كثرية وجيعلهم يف منأى عن طائلة العقاب بحكم
اجلوار ،حتى أصبحت هذه املدن وهاتيك األرضحة –بمرور
الزمن– مالذ ًا لبعض الشقاة واخلارجني عىل النظام ،وملجأ
للعصاة واهلاربني من وجه العدالة يف ظروف خاصة ،أو
قاسية .وقد نسب إىل الرسول األعظم  او إىل احد أئمة آل
البيت  قوله (رش أمتي سكان قبورنا) وان مل نعثر عىل هذا
القول املأثور يف الكتب املعتربة.
وكانت مدينة كربالء ،أحدى املدن املقدسة يف العراق،
وما تزال تتمتع بمركز روحي ممتاز ،وحرمة يقدسها املسلمون
عىل اختالف مذاهبهم وتباعد ديارهم ،حيث دارت فيها
معركة الشمم واآلباء بني سبط النبي العريب ،احلسني بن
عيل ،Cو عامل بني أمية عىل الكوفة عبيد اهلل بن زياد ،فال
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عجب -واحلالة هذه  -أن تكون أكثر املدن ازدحام ًا باألغراب،
وأشهر مقام ًا لذوي النزعات الدينية والسياسية املختلفة.
وكان نفوذ العثامنيني الذين حكموا العراق خالل األعوام
(1335 -941هـ 1917-1534 /م) ضعيف ًا وال سيام يف
القرن الثالث عرش للهجرة التاسع عرش للميالد ،ويكاد يكون
معدم ًا يف املدن املقدسة نتيجة الحرتام الوالة هلا ،وعدم رغبتهم
يف التدخل يف أمورها ،األمر الذي أدى اىل أن حتكم هذه املدن
نفسها بنفسها يف ظروف كثرية وأحايني خاصة ،بحيث استطاع
األغراب فيها أن يكونوا أسياد املواقف يف بعض املناسبات.
وقد انتبه الرحالة الربيطاين( ،جيمس فريزر) ،اىل هذه الناحية
يف رسالته اىل زوجته يف  28ترشين الثاين من عام 1834م(((.

وهذا مقتطف منها:

ومن احلقائق التي تدل عىل ضعف احلكومة العثامنية التام
يف هذه الوالية ،ان مجيع العتبات التي هلا قدسية خاصة تقريب ًا،
قد جعلت مالذ ًا لرش الناس يف املجتمع واكثرهم تفاهة...
ومن املحتمل ان يكون هذا قد نشأ عن طبيعة احلامية التي
تقدمها هذه االماكن للناس من دون تفريق بينهم ،والن هذه

[ ]1جيمس فريزر ،رحلة فريزر إىل بغداد يف سنة (1834م) نقلها اىل العربية جعفر
اخلياط ،مطبعة املعارف( ،بغداد ،)1964 :ص.174

14

مركز كربالء للدراسات والبحوث

احلامية يستغلها يف الدرجة األوىل أسوأ اخلارجني عىل القانون
من الناس بطبيعة احلال ...وهكذا يتجمع أصحاب السوء،
وقد يدفعون الكثري من املال من اجل احلصول عىل محاية حتى
يكون يف مقدورهم اهليمنة عليها ،كام هي احلال يف حملة الشيخ
عبد القادر[الكيالين] ببغداد نفسها.
وقد جعل مثل هذا الوضع كذلك يف النجف وكربالء
مع ًا ولكن بمقاييس أوسع وحالة أسوأ بكثري ،اذ ازداد عدد
املتمردين املتجمعني هناك بحيث مل يعد من املمكن حلاكم
املنطقة ،وال لسلطة الباشا ،ان تسيطر عليهم.

وهؤالء ال يفعلون ما يريدون فحسب ،بل كانوا أيض ًا
يطلبون من ال��زوار الذين يأتون لزيارة العتبات املقدسة،
اإلذعان ألوحش الطلبات ،وأبعدها عن املألوف واملعقول.
ويف حالة عدم االنصياع للطلبات كانوا ينهبون أمتعتهم
وجيردوهنم حتى من ألبستهم ،كام يسلبون زوجاهتم وبناهتم
يف بعض األحايني.
وقد استفحل هذا الرش لدرجة اضطر فيها داود باشا
نفسه اىل جتريد قوة ضد النجف ،فنجح يف إخضاعها للطاعة،
والتزال كربالء يف حالة ثورة(((.
[ ]1هذه املعلومات مقتبسة يف رحلة فريزر ،املصدر نفسه ،ص.174
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مجاعة اليارامز:
و (اليارامز) كلمة تركية تطلق عىل األوب��اش والسفلة
الذين ال يصلحون ليشء ،او األرشار من طبقات املجتمع عىل
حد تعبري الرحالة الربيطاين فريزر يف ص 178من رحلته انفة
الذكر.
وقد تكونت مجاعات (اليارامز) يف كربالء عىل عهد الوايل
الكوملندي داود باشا الذي حكم العراق خالل السنوات
(1247 -1232هـ 1831 -1816 /م).
وكانت كل مجاعة من هؤالء حتتمي بزعيم يرأسها ويذود
عنها لدى اجلهات املختصة ،ولعل مجاعة السيد إبراهيم
الزعفراين -اإليراين التبعة((( -كانت أكثر هذه اجلامعات عدد ًا،
 1السيد ابراهيم الزعفراين ،يشري اليه العزاوي بانه من زعامء الكشفية ،ويف خدمة
الروضة احلسينية ،وال تزال بقايا ذريته معروفة .عباس العزاوي ،تاريخ
العراق بني احتاللني ،رشكة التجارة والطباعة املحدودة( ،بغداد1375 :هـ -
1955م) ج ،7ص ،65هذا وينسب العزاوي هذه املعلومات إىل ما يسميه بـ
(التاريخ املجهول).
وحتدثت بعض املصادر االنكليزية الوثيقة عن ابراهيم الزعفراين وعدته فارسي ًا
مستعربا ،ينظر :ج .ج لوريمر ،دليل اخلليج ،القسم التارخيي ،ج ،4مطابع
عيل بن عيل ،الدوحة ،قطر ،د.ت ،ص ،1986حيث اورد كذلك كثري ًا من
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وأشدها بأس ًا وتأثري ًا يف املجتمع الكربالئي يف هاتيك االيام
املظلمة ،فكانت تتحدى السلطات احلكومية علنا وتوقع
باألبرياء من اآلهلني ألوان ًا من العذاب جهار ًا.
وما يزال يف احد ازقة كربالء الداخلية طاق ينسب اىل
الزعفراين ،ويعرف باسم (طاق الزعفراين).
كانت مجاعات اليارامز تعيث فساد ًا يف هذه املدينة املقدسة،
وتذيق األهلني رضوب ًا من التعسف واالضطهاد ،والسيام حني
كانت املنافسة تشتد بني افرادها ،فيؤدي اشتدادها اىل االقتتال
فيام بينهم ،فيعاين االهلون املساملون من ذلك أنواع إلرهاق
ورضوب اخلسائر.
ومل يشأ الوايل الكوملندي داود باشا ان يتدخل يف امور هذه
الفئات الفوضوية او يشل نشاطها ،احرتام ًا لقدسية املدينة من
جهة ،وما دامت جباية األموال األمريية سائرة سريها املعتاد
من جهة اخرى اذ كان يدخله منها نحو  35000قران أيراين
يف كل سنة ،حتى اذا زار احد األمراء القاجاريني مدينة كربالء
املعلومات التفصيلية عن واقعة كربالء ،ص ،1998-1986اذ ذكر املؤلف

نفسه (لقد تناولت قضية كربالء بيش من التطويل املبالغ يف نوعا ما ألهنا تصور
لنا اجتاهات ونزعات خاصة يف العراق العثامين) لوريمر ،ج ،4ص.1998
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يف عام (1241هـ 1825 -م) ومعه أوالده وبناته احلسان،

تطاول احد األف��راد من اليارامز عليه ،فسلب ما كان معه
من ام��وال وحتف وجموهرات ،وجترأ صحب له فاختطفوا
احدى كريامته فقفل االمري القاجاري راجعا اىل بغداد غاضب ًا،
ومستجري ًا بواليها الكوملندي.

ومل��ا اح��اط ممثلو اي���ران يف ب��غ��داد وك��رب�لاء والنجف

حكومتهم علام بام وقع ألمريهم هذا ،اتصلت حكومة طهران
بحكومة القسطنطينية (استانبول) للتدخل وانقاذ املوقف،
فأصدر السلطان عبد املجيد خان العثامين اوامره اىل وايل بغداد
داود باشا ،بوجوب استئصال شافه اجلناة والشقاة ،واكد

عىل وجوب اسرتداد املنهوبات واملخطوفات ،وفرض هيبة
احلكومة وكرامتها ،فكانت (وقعة املريآخور)((( التي قادها

[ ]1يرد اسم هذه احلادثة يف بعض الكتب االخرى (حادثة املناخور) سيد عبد
احلسني الكليدار ال طعمه ،بغية النبالء يف تاريخ كربالء ،حققه عادل الكليدار،
مطبعة االرش��اد ،بغداد  ،1966ص43-41؛ كام ونرش الدكتور عامد عبد
السالم رؤوف ،من مجلة الوثائق الرسمية الصادرة عن الوايل داود باشا إىل
حكام كربالء والنجف يف (صفحة جمهولة يف تاريخ النجف وكربالء يف القرن
الثالث عرش) جملة البالغ ،العدد  )1975( 3ص.17-5
وهي سلسلة وقائع نلخصها عن خمطوط يف مكتبتنا اسمه (نزهة االخ��وان ويف
وقعة بلد القتيل العطشان)[ ،يف االصل عطشان وما ذكرناه هو املتعارف عليه
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سليامن أخور (أمري االصطبل) ووصفها املؤرخون باسهاب.
ولكن مل يكن هلذه الواقعة التارخيية غري تأثري بسيط ،واثار
موقتة عىل الوضع العام يف كربالء اذ رسعانام عادت مجاعات

بالنسبة لعنوان هذا املخطوط انظر ،عبد احلسني الكليدار املصدر السابق،
ص41؛ عباس العزاوي (تاريخ العراق بني احتاللني ج ،7ص.]68
اوال :الواقعة األوىل :وتسمى واقعة القنطرة ،وكان حيمل لواء اجلند فيها رجل
يدعى درويش ،وقد قتل فيها ثامنية جنديا مع أربعة أفراس هلم ،ومل يفقد أهل
كربالء غري أربعة قتىل.
ثانيا :الوقعة الثانية :وتسمى واقعة املشمش ،حيث دخل اجلنود بساتني املدينة،
ورشعوا يف هنب املشمش منها يف وقت خروج االهلون جلمعه .فاقتتل الطرفان
يف ارض اجلويبة ،وتغلب الكربالئيون عىل خصومهم.
ثالثا :الواقعة الثالثة :وتسمى واقعة اهليايب ،وهي اشد املعارك التي دامت عدة
ساعات ،ووقعت فيها خسائر جسيمة يف االعتدة واالنفس .فقد جوهبت،
احلملة التي كان يقودها صفوك ،بصمود واقتتال اديا اىل جرح القائد نفسه،
فندب الوايل داود باشا امري اصطبله سليامن ماخور لقهر الكربالئيني ،وكان
هذا القائد خبريا بفنون القتال ،وسبق له االشرتاك بنجاح يف معارك خمتلفة ،فقاد
قوة كبرية مزودة باملدافع والقنابل قدرت بألف ومخسامئة جندي .فلام وصلت
هذه القوة اىل اطراف كربالء ،عسكرت يف احلر ،عىل مسافة مخسة كيلوا مرتات
فقطعت املاء عن املدينة .وملا رشعت يف مهامجتها ،تصدى هلا االهلون وقاتلوها
قتاال عنيفا .ويقال ان جثث القتىل غطت ارض احلر واهليايب والوادي.
رابعا :الواقعة الرابعة :وتسمى واقعة االطواب او واقعة باخية :وباخية اسم امراة
كانت تتالقف قنابر املدافع بيدها ـ كام يقولون -وتكيل الشتائم للجند ،وان
عدد القنابر التي قذفتها مدفعية اجليش تراوح بني االربعني والستني قنربة،
ولكنها مل تؤد اىل نتيجة حاسمة.
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(اليارامز) اىل سابق افعاهلا بمجرد ان انتهى عهد الوايل داود

باشا يف عام (1247هـ 1831/م)(((.

خامسا :الواقعة اخلامسة :ويقال واقعة اخليمكاة ،وقد سميت كذلك الن قائد
اجليش اختذ من موضع اخليمكاة مقر ًا خليله ،ومعظم جنده ،ووزع بقية افراد
قوته عىل خمتلف املواضع ،وملا قامت قواته هبجامهتا عىل االهلني ،قاتلها هؤالء
بشجاعة ،وفقد منهم اربعة قتىل ،ومل تعرف خسائره.
سادسا :الواقعة السادسة :وتسمى واقعة الربدية ،وفيها استوىل االهلون عىل عدد
من خيول اجلند ،وبنادقه ،ومدافعه.
سابعا :الواقعة السابعة :ويقال هلا واقعة بني حسن ،فان قائد اجليش ،بعد ان عجز
عن مقارعة الكربالئيني ،استعان بقبيلة بني حسن املجاورة ،بعد ان اغرى
رؤساءها باملال ونحوه .وعىل الرغم من ان هذه القبيلة كانت مع الكربالئيني
يف حلف ،فان رؤساءها تعهدوا للقائد بقهر املدينة ،وسبي اهلها ،وهنب امواهلا
امواهلا ،وما لبثوا ان عربوا هنراهنا ،واحاطوا بجدراهنا ،فهب االهلون يقاتلوهنم
قتاالً مريرا حتى متكنوا من احلاق اهلزيمة هبم ،وقتل بضعة انفار منهم ،فأدرك
القائد ان ال قبل الحد عىل كربالء ومن فيها.
ثامنا :الواقعة الثامنة :تسمى واقعة االمان (ووجه هذه التسمية ان قائد اجلند بعد ان
ضاق ذرعا بالكربالئيني وحروهبم جلا اىل احليلة فأعلن االمان باسم الوايل داود
باشا ،وعفا عن كل ما سبق ،فأطامن الناس اىل هذه النتيجة ،واذا به يفاجىء
املدينة يف ليلة اخلامس عرش من ذي احلجة بوابل من القنابر ،فعاد االهلون
اىل التجمع والنضال ،ومتكنوا من دحر اجليش رغم تفوقه عدة وعدد ًا فأدرك
الوايل داود باشا سوء املنقلب ،واستعان برجال من عكيل القصيم ،واالحساء
وغريمها فعسكروا عىل صدر احلسينية ،وقطعوا املاء وهنبوا السابلة وقاموا
بأعامل تقشعر هلا االبدان ،واضطر الوايل اىل مهادنة املدينة وزيارهتا (وكفى اهلل
املؤمنني القتال).
[ ]1يف هذا العام (1831م) واستبعد داوود باشا عن والية بغداد ،ونصب مكانه
عيل رضا باشا (1842-1831م).
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اليارامز وعلي الالز:
وملا حل ال��وايل عيل باشا ال�لاز ،حممل ال��وايل داود باشا

الكوملندي يف حكم بغداد (1258 -1247ه��ـ -1831 /
1842م) اعار مدينة كربالء امهية خاصة ،وسعى إلصالح ما
فسد من أمورها ومجع من تشتت من أبنائها ،ألنه كان بكتايش
الطريقة((( مغرقا يف حمبة ال البيت املصطفى فلم يمسسها
بسوء ،ومل يلتفت اىل ما كان وقع فيها من قبل ،فأخذ الناس
يعودون اىل املدينة تباع ًا ،كام اخذ اإليرانيون اهلاربون من
وجه العدالة والتعقيبات القانونية (يلجأون اليها من ماردين
اىل املحمرة) وهكذا اخذ عدد اليارامز يزداد يف هذه املدينة
 .1البكتاشية ،او البكطاشية ،طريقة من الطرق االسالمية الصوفية املعروفة ،تنسب
اىل احد األولياء (واسمه احلاج بكتاش ويل) وهو العارف بأمر اهلل السيد حممد
الرضوي من اوالد االمام الرضا ،او من اوالد األمام الكاظم ،وقد ولد يف
ناسبور(نيسابور) بإيران ،وذهب اىل االناضول يف تركيا فهدى االنكشارية اىل
االسالم  -عىل اصح الروايات – اال ان إتباعه غلوا يف طريقته حتى تركوا
اكثر الفرائض اليومية ،واالم��ور التعبدية ،فلم يأتلف به اكثر املترشعة من
املسلمني .ويتفق القزلباش يف رشقي اسيا الصغرى ،وكرردستان ،والعيل الال
هية الذين يغالون يف عيل بن ايب طالب من ايران والعراق ،مع البكتاشية يف
اصول عقيدهتم ،وان كانوا يفتقرون اىل نظام هؤالء الصارم .وقد تويف احلاج
بكتاش سنة  738هـ ( )1337وهي تقابل كلمة بكتاش بحساب اجلمل ودفن
يف تركيا وما يزال قربه يزار ويتعهده أصحابه بالرعاية والزيارة.
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بالتدريج حتى بلغ أثنى عرش ألف رجل ،فاستهانوا بالوايل
اجلديد ،بعد ان امنوا من بطشه ،وعادوا اىل سابق استفزازهم.
استأنفوا ابتزاز األم��وال من الناس ،وأمعنوا يف سلب
احلريات واالعتداء عىل األبرياء ،وجاهروا بتحدي السلطة
حتى اضطر العامل املجتهد ،والكاسب الرعديد ،واحلاكم
املسكني ،للخضوع اىل سلطة هؤالء األوباش ،مما محل الوايل
عيل باشا الالز عىل التفكري يف أمرهم لتخليص الناس من
رشورهم ،فقرر جتريد محلة عسكرية لكبح مجاعهم ،وإرهاقهم
بالرضائب والرسوم إلرجاعهم إىل س��واء السبيل ويقول
املؤلف العراقي يف املجهول يف خمطوطته((( عىل ما يرويه
األستاذ املرحوم عباس العزاوي يف ص 65من اجلزء السابع
من كتابه الكبري (تاريخ العراق بني احتاللني).
(ويف ايام عيل باشا – الالز – حارصها ،وخرج اليه سادات
البلد وزعامؤها((( ،وتكفلوا له بزيادة اإليراد ،فارحتل عنهم.
وكان ذلك الوايل ال يبايل بعصياهنم ،ومرامة الدراهم وقد أدوا
[ُ ]1يسمي عباس العزاوي ،هذا املخطوط باسم (التاريخ املجهول) وقد الف هذا
الكتاب عىل ايام الوايل داود باشا ومىض يف حوادثه اىل عام (1279هـ) ج،7
ص.6
[ ]2وورد عند عباس العزاوي من نسخه املخطوط (وعلامؤهم).
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له سبعني ألف قران املثل اثنني –عام كانوا يؤدونه إىل داود
باشا– فريض وتركهم).

ولكن بعد ان ابقى فيها حامية من اجلامعة املناوئة لعقائد

أهلها من بني سامل والكبيسات فلام طالت ايام الباشا الالز

وكثرت سوءاته نقل من بغداد اىل الشام ليحل حمله وال جديد.

اليارامز وحممد جنيب:
حل حممد نجيب باشا حمل عيل باشا الالز يف حكم والية

بغداد .وقد قيل يف تسويغ هذا النقل انه اختري هلذه الوالية

للرشوع يف عهد التنظيامت اجلديدة ،فامتدت واليته من (عام هـ

1842/1258م اىل عام 1265هـ 1848/م) .وكان قد نقل
اليها من الشام ووصل اىل بغداد يف ايلول (1842م) واملعروف

عن هذا الوايل انه كان من ارسة كبرية يف اسطنبول ومن املقربني
اىل السلطان وانه كان ذا ذكاء وشجاعة وحيوية خارقة((( كام
كان صارما يف أحكامه شديد القسوة يف اجراءاته فلام علم ان

[ ]1تنطبق هذه املعلومات مع ما اورده لونكريك ،اربعة قرون يف تاريخ العراق
احلديث نقله إىل العربية جعفر خياط ،دار الكشاف للنرش والطباعة والتوزيع،
بريوت لبنان1949 ،ص.269
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اليارامز مازالوا يصولون وجيولون يف كربالء ويعيثون فيها ويف

أطرافها الفساد ،وأهنم ال هيابون قوات الدولة النظامية وال
يرهبهم بطشا ،وان مجيع احلمالت التأديبية التي سبقت عليهم

من قبل مل تأت أكلها بل باءت بالفشل ،قرر يف السنة الثانية
من حكمه ان يديل بدلوه وجيرب حظه يف امر القضاء عىل
هذه الرشاذم ،وفرض سلطة القانون والنظام يف املدن املقدسة

والسيام وهو املشهور بتعصبه املذهبي ،واملعروف بقوة بطشة
وحزمة يف معاجلة ما يوكل اليه من األمور املستعصية.

فأعرب عن رغبته يف زيارة مدينة كربالء ،والتعرف عىل

علامئها ورساهتا وأصحاب الرأي فيها فاذا بأويل احلل والعقد
فيها يطلبون اليه وج��وب حتديد عدد األشخاص ،الذين

سريافقونه يف هذه الزيارة ،وي�صرون عىل اال يتجاوز ذلك
الستة ،فيسوء هذا التحديد وقع ًا يف نفس ال��وايل ،ويزيد يف
حنقه وتصميمه عىل وضع حد هلذا االستهتار هبيبة احلكومة

املركزية .ومما زاد الطني بلة والعزم توكيدا ،ان املدينة كانت قد
رفضت متوين حامية املسيب احلكومية القريبة منها ،باالرزاق

التي كانت احلاجة قد مست اليها يف عام (1842م).
24
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الوضع العام يف كربالء:
هنالك وصف عام للحالة التي كانت تسود كربالء ايام
(اليارامز)،كتبه مؤلف جمهول مل نر بد ًا من اثباته ،متهيد ًا ملا نريد

ان ننرشه عن هذه التمثيلية او املأساة .قال املؤلف املجهول(((:
(ان كربالء كانت عاصية عىل وزارء بغداد ،فسري العساكر

اليها – حممد نجيب باشا – وكان السيد ابراهيم الزعفراين،
رجل أصله عجمي ،وترأس عىل أوباشها وسفائها وإطاعة

أرذال البلد املفسدون وهم يتولون احلرب ،وعامتهم من أيام
داود باشا كانوا عاصني اال اهنم ي��ؤدون شيئ ًا قلي ً
ال عوض

خراجها – نحو مخسة وثالثني ألف قران – وكل من يعمل
مفسدة يف العراق ،او يأكل أموال الناس يذهب اىل كربالء،

ويستجري هبؤالء األراذل ،حتى اجتمع عندهم مقدار عرشة

االف مقاتل من أجالف الناس.

[ ]1وهو ابن السيد حممد باقر حممد عيل مريزا بن حممد عيل شاه وهو عم السيد
حسن بن عم السيد اغا مري ،بن السيد مهدي بن السيد حممد باقر املذكور ترمجته
يف قصص العلامء وروضات اجلنات للخونساري .نقال عن عباس العزاوي،
تاريخ العراق بني احتاللني ،ج 7ص65هامش ()2
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وعصت ايام داود باشا وعيل باشا أهنم عصاة بغاة يؤذون
السكان الذين يف كربالء حتى أهنم مرة امسكوا احد جمتهدهيم
السيد إبراهيم القزويني((( ليال ،ومل يطلقوه حتى أدى هلم
أربعة أالف قران من سكة حممد شاه فأطلقوه ،فهم مفسدون
ذوو جرأة عىل اعراض الناس ،واهل البلد يأووهنم وخيافون
عىل أنفسهم ألهنم متى أرادوا هجموا عىل بيت احدهم وهنبوا
واحلاكم الذي هو من أهل البلد طوع أيدهيم وال يعارض بام
يفعل هؤالء الباغون الفجرة )...انتهى املقصود(((.

وأول الغيث قطر:
أراد ال��وايل حممد نجيب باشا أن يفهم اليارامز ،وبقية
القاطنني يف كربالء انه يبيت هلم ام��را خطريا اذا مل يرتكوا
الشقاوة ويعيدوا للقانون والنظام قدسيتها ،وانه مصمم عىل
ان جيتث بؤرة الفساد من هذه املدينة املقدسة ،وان تطلب االمر
هتك حرمتها وامتهان كرامة ساداهتا ووجهائها.

[ ]1مل حيدد العزاوي الذي اعتمد احلسني عىل معلوماته هوية هذا املؤرخ واكتفى
بانه مؤلف عراقي ،تعيني عىل معرفة االوضاع يف ايام داود باشا ومن يليه من
الوزراة ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج ،6ص.287
[ ]2عباس العزاوي يف كتابه (العراق بني احتاللني) ج 6ص288-287؛ كام ورد
هذا النص يف تاريخ العراق بني احتاللني للمؤلف نفسه يف ج ،7ص.65
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وك��ان قد توجه اىل املسيب القريبة منها عىل راس قوة
اعدها لتأديب القبائل املتمردة من املعدان ،فوجه رسائل اىل
فريق من الرؤساء واملجتهدين يف املدينة ،يطلب فيها مساعدته
عىل ادخال جيشه اىل املدينة ،وينذرهم بوجوب خضوعها
إىل سلطات احلكومة ،والرشوع يف نزع سالحها خالل شهر
واحد ،وإال فعليها أن تعرف مصريها.
فشعر العقالء والبارزون باخلطر حييق هبم وبمدينتهم
املقدسة فلم يروا مانعا من ان يتفق السيد كاظم الرشتي وعيل
شاه القاجاري ،احد أبناء فتح عيل شاه وكان يقيم يف كربالء
مع الوايل حممد نجيب باشا عىل ان يبعث إليهم احد وجوه
بغداد يبحث معهم أمر مستقبل احلكم ،الن البلدة كانت تتمتع
بنوع من احلكم األهيل يرأسه السيد وهاب آل طعمه ،وقد تم
االتفاق مع هذا الوجيه عىل أن تدخل احلكومة اىل املدينة حامية
عسكرية ال يتجاوز عدد إفرادها اخلمسامئة جندي ،وكادت
األزمة تنتهي عىل هذا األساس ،لو مل يتغلب التعصب األعمى
عىل املنطق السليم ،فيؤدي ذلك اىل فشل املساعي التي بذلت
خلري الطرفني ،وهكذا اخذ كل فريق يستعد ملواجهة املوقف
اخلطر(((.
[ ]1مل يرش احلسني اىل مصدر هذه املعلومات التارخيية ليسنى لنا تدقيقها.
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(وخييل يل ان الكثريين من اهل كربالء السيام رجال الدين

والتجار الكسبة – مل يكونوا راضني عن احلالة ،او راغبني يف
حماربة احلكومة ،ولكنهم مل يستطيعوا اإلفصاح عن نياهتم

خوفا من اليارامزية وهذا ما حيدث عادة يف كل جمتمع يسيطر
عليه السفلة والغوغاء حيث يعلو فيه صوهتم ،وخيفت صوت

من عداهم ،والويل ملن يعارضهم يف يش.

أضف اىل ذلك ان النزعة الغوغائية التي تستفحل يف مثل

هذه احلالة ،قد تدفع الكثري من الناس اىل احلامس واهلتاف
وإبداء الشجاعة املصطنعة ،وقد ينترش احلامس الغوغائي بني

السكان ،كام ينترش الوباء اجلارف ،وبذا يسري املجتمع نحو

الكارثة خطوة وراء خطوة كأهنا القدر املحتوم(((.

عىل ان الوايل مل يشأ الترسع يف تنفيذ ما كان قد أعده من

خطط جهنمية لفض مشكلة اليارامز املستعصية يف كربالء،
التي أخذت تتفاقم عىل مر األي��ام ،فأتصل بقناصل إيران،

وبريطانية ،وفرنسة ،وببعض الشخصيات اإليرانية القاطنة
[ ]1الدكتور عيل الوردي يف كتابه (ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث)
ج2ص ،119هذا واملالحظ ان مؤلفنا نظر اىل هذه احلادثة من منظور اجتامعي
فقط.
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يف كربالء ،وطلب مساعدهتم إلصالح ذات البني بينه وبني

الكربالئني ،وانقاذ املوقف من الرتدي ،وكأنه أراد بحركته
هذه ان يظهر نفسه وكأنه غري مسؤول عام سيحدث من أزمة
سياسية بني الدولتني :العثامنية واإليرانية ،فيام اذا قرر امليض

يف تنفيذ خطته ،فلم يسفر تشبثه هذا عن اي امل يف النجاح

(وكانت احلكومات الربيطانية والروسية والفرنسية تستغل
تلك الفرق لتثبيت إقدامها وحتقيق مصاحلها)(((.

[ ]1بريدي فوصيل – سفري فرنسا – يف رسالته (احلياة يف العراق منذ قرن) هذه
اشارة عامة ذكرها احلسني عن بري دي فوصيل ،احلياة يف العراق منذ قرن
( ،)1914-1814ترجم الدكتور اك��رم فاضل ،دار اجلمهورية ،بغداد
(1388هـ 1968 -م) ،ال يمكن الوقوف عليها اال يف خالل قراءة صفحات
هذا الكتاب ،لالستدالل عىل اراء السفري الفرنيس ازاء هذا احلدث ،وما له
عالقة بتوسيع نفوذ بالده يف العراق.
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صراع مذهيب داخلي
كان القرن الثالث عرش للهجرة ،التاسع عرش للميالد،
خامتة نزاع بني فكرتني قديمة وحديثة مها الفكرة األصولية
والفكرة اإلخبارية ،ومل يقترص هذا النزاع عىل أصول الفقه
واألحكام فحسب ،وإنام ترسب إىل املعتقدات أيضا ،فكانت
هناك آراء جديدة يف ماهية املقلد واملجتهد ،اي الرئيس الذي
يتوىل منصب األمام...
وقد ألفت يف ذلك مؤلفات عدة نقض فيها كل رأي خصمه،
ودخلت هذه املباحثات أصول علم الكالم والفلسفة ،فأصبح
املوضع واسع ًا ،وأصبح التفكري فيه يتطلب تعمقا يف النظر،
ووقوف ًا عىل قواعد املنطق القديم.
وكان للشيخ امحد االحسائي يف بداية هذا القرن مكانة
سامية وذك��رى شهرية يف أندية العلم وحمافل التدريس يف
كربالء ،والنجف ،وإيران ،كام كانت له مؤلفات يتداوهلا قسم
من طالب املعرفة.
ولكن فكرته – ملا فيها من الغموض واإلهبام ،وملا يستعمله
مؤسسها من العبارات املعقدة التي ترى بحسب ظاهرها غري
30
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مالئمة يف قواعد املذهب والدين كانت ممقوتة وكان االعتقاد
هبا يعد مروقا عن الدين خروج عىل قواعد األمامية.
وع�لى الرغم من ذل��ك كله ،فقد ك��ان له ط�لاب كانوا
يالزمون درسه ،وأعوان يرتددون إىل جملسه ،وآخرون يبثون
الدعاية له هنا وهناك .وقد سمي هؤالء بالشيخية نسبة اىل
الشيخ امحد موضع البحث...
وكان السيد كاظم الرشتي يف مقدمة أولئك الطالب والدعاة،
ألنه كان قد تلقى دروسه االعتقادية عىل الشيخ امحد االحسائي
نفسه ،ومع انه كان من اشد أنصاره فانه مل ير رأي شيخه
وأستاذه بعد وفاته يف عام (1243هـ 1827 -م) ،واخذ
ينفرد بعده ٍ
بآراء وأفكار ختتلف اختالف ًا كبري ًا عن أفكار وآراء
شيخه وأستاذه الشيخ امحد االحسائي ،وقد اشتهرت طريقته
بالكشفية ،اال انه – اي السيد الرشتي– ملا تلقى نبأ وفاة شيخه
– االحسائي– حزن عليه حزن ًا عميق ًا ،ووجد نفسه حماطا
بخصوم حيصون عليه أنفاسه ،وهيزأون بأفكاره وتعاليمه.
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استغالل اخلالف:
وكان الوايل حممد نجيب باشا قد سمع باالنقسام املذهبي
يف كربالء ،واخلالف الناشب بني اإلتباع الشيخية ،وإتباع
الكشفية ،حول أمور اجتهادية حمضة ،فقرر استغالل هذا
االنقسام ،وكتب اىل السيد كاظم الرشتي ان يتدخل لتجنيب
املدينة املقدسة كارثة مؤكدة.
ولعل أحسن رواية تروى عن احلالة التي كانت كربالء
تتمخض هبا يف تلك االيام احلالكة الظالم ،واتصال الوايل
برؤساء املدينة ،ما كتبه حممد زرندي امللقب بـ(نبيل) يف كتابه
(مطلع األنوار) وهذا نصه:
كان السيد – كاظم الرشتي – يتحمل اهانة أهل الرشور
والفساد بكل شجاعة ...وكان يتحمل بسكون وهدوء مجيع
الشتائم والسخرية التي كانت تكال له ...ومل يرتفع اي صوت
يف االحتجاج ضد هؤالء ...ولكنه عاش لريى يف أواخر أيامه
كيف ان يد الغيب قد أهلكت مجيع معانديه...
فغضبت احل��ك��وم��ة العثامنية امل��رك��زي��ة م��ن هتديدهم
ووعيدهم ،وأرسلت ضابط ًا عربي ًا ملكان ال��ث��ورة ،ومعه
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التعليامت إلطفاء نرياهنا ،فحارص الضابط املدينة بالقوة التي
كانت معه ،وأرسل اىل السيد كاظم الرشتي رسالة يطلب فيها
ان هيدئ الثورة الفكرية ...وان ينصحهم باالعتدال ،ويطلب
منهم ان خيضعوا ألمره وحكمه ،وأهنم لو فعلوا ذلك يكفل
هلم حياهتم ،ويؤمنهم ،ويأمر بالعفو العام ،وجيتهد يف كل ما
يكفل راحتهم.
وأما إذا رفضوا فانه ينذرهم ان حياهتم تكون يف خطر،
وتنزل عليهم املصائب اجلمه.

وبمجرد وصول الرسالة إليه ،احرض السيد كاظم رؤساء
الفتنة ونصحهم بغاية احلكمة ،ان يكفوا عن اهليجان ،وان
يسلموا أسلحتهم ...حتى النت قلوهبم وهبطت مقاومتهم،
وعزموا عىل فتح أبواب القلعة ثاين يوم ،وان يسلموا أنفسهم
بصحبة السيد كاظم إىل القائد...
ولكنهم بعد ان تركوا جملسه ،قام فيهم العلامء أعداء السيد،
وحرضوهم عىل عدم اإلذعان...
وملا كان السيد كاظم عامل ًا بالرضر الذي يلحق بالثائرين،
كتب رسالة اىل القائد الرتكي نجيب باشا ،وافهمه حقيقة
املوقف ،فأجابه القائد مرة أخرى طالب ًا منه إع��ادة النصح
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لألهايل ،وانه سيفتح أبواب املدينة يف ساعة معينة ،وال يؤمن
احد فيها اال من التجأ إىل منزل السيد.
وملا وصلت الرسالة ،قام بنرشها يف كافة أنحاء املدينة،
فقابلوها باالستهزاء والسخرية.
وملا اخرب بذلك قال – أن موعدهم الصبح أليس الصبح
بقريب؟  -ويف الفجر ،يف الساعة املعينة ،هامجت القوات
املرابطة للقلعة ،وهدموا األس��وار ،واستبيحت املدينة قت ً
ال
وهنب ًا ،وهرب الكثريون ملتجئني إىل حرم املقام احلسيني،
والتجأ آخرون إىل مقام العباس ،وهرع إىل منزل السيد كاظم
أحباؤه ومعارفه ،وازداد عددهم بدرجة انه اضطر إىل إضافة
املنازل املجاورة ملنزله ليكون اجلميع الجئني ،وازدادت
اجلموع التي هرعت اىل منزله حتى انه بعد هدوء احلالة،
وجدوا عرشين شخص ًا توفوا من شدة الزحام(((.
[ ]1مطالع األنوار ملؤلفه حممد زرندي امللقب بـ(نبيل) ص  28-27واصله باللغة
الفارسية فرتمجه شوقي افندي رباين اىل اللغة االنكليزية والقايض عبد اجلليل
سعد اىل اللغة العربية ،وطبع عربي ًا يف القاهرة سنة (1940م) .وقد نقل هذا
النص عن عباس العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج7ص ،67لكنه جاء
خمترص ًا ؛ كام نقلت صيغة النص بصورة اخرى ،عبد احلسني الكليدار ،بغية
النبالء ،ص.45-44
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الشروع يف احلركات

(((

كان الوايل حممد نجيب باشا قد توجه إىل املسيب لتأديب

قبائل املعدان الثائرة يف وجه الدولة واختذ من هذه القرية مقرا
لقيادته ومركزا ملا كان ينوي القيام به ضد الكربالئيني ،فلام
انقطع رجاؤه يف تسوية مشكلة اليارامز يف كربالء باحلسنى،

هيأ قوة كبرية لتسخري هذه املدينة واستئصال شأفة املتمردين

فيها.

وكان قوام هذه القوات ثالث كتائب من املشاة ،وكتيبة

واحدة من جنود السباه احلكومية ،يعززها عرشون مدفعا،

وبعض املقاتلني األكراد الذين استدعاهم من كردستان بقيادة

امحد باشا بابان هلذا الغرض ،مضافا اىل زمر من القبائل العربية
العاملة يف القوات احلكومية من العبيد – بالتصغري – وغريهم.

[ ]1نرش احلسني هذا القسم يف جملة البالغ التي تصدرها اجلمعية االسالمية
للخدمات الثقافية ،الكاظمية ،العراق ،العدد الرابع ،السنة السادسة،
(1396هـ 1976 -م) وحتت عنوان :تسخري كربالء واستباحتها او حادثة
حممد نجيب باشا) ،ص.62-53
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وقد عقد لواء هذه احلملة للفريق مصطفى باشا -ويف رواية

لكرد حممد باشا(((.

ووجهها إىل كربالء يف الثالث عرش من شهر ذي القعدة
سنة 1258ه��ـ  19 -كانون األول سنة 1842م .فرضبت
القوة حصارا واسعا عىل املدينة املزدمحة بالزوار واإلغراب
وامل��ج��اوري��ن ،وأح��اط��ت بسورها العظيم إحاطة السوار
باملعصم ،وضيقت عىل السكان ضيقا افقدهم رشدهم
وصواهبم ،حتى اضطرهم لرشب مياه اآلبار املجة ،واللجوء
إىل التقتري والتقنني يف توزيع األرزاق ،وقد استمرت احلال عىل
هذا املنوال ثالث ًا وعرشون يوم ًا.

فلام شعر الناس بوطأة احلصار ،وفشلت الوساطات
إلص�لاح ذات البني ،اجتمع الزعامء وال��رؤس��اء ،واخ��ذو
يتداولون الوضع فيام بينهم من جوانبه املختلفة.

[ ]1مل يرش جعفر اخلياط اىل عقد لواء احلملة إىل الفريق مصطفى باشا وانام اشار
إىل القائد العثامين ،سعداهلل باشا ،او كرد حممد باشا وسعد باشا هذا كان يعمل
وايل يف انقره قبل جميئه إىل العراق وقد امره نجيب باشا بمعاجلة قضية كربالء،
بعد ان خاب يف قمع حركة اهايل اهلندية وعشائرها .صور من تاريخ العراق
يف العصور املظلمة ،مطبعة دار الكتب ،بريوت لبنان الطبعة االوىل ،1971

ص 307؛ ويلك قايا كربالء يف االرشيف العثامين دراسة وثائقية (-1840
1876م) ،الدار العربية للموسوعات ،بريوت لبنان الطبعة االوىل1428(،هـ
2008 -م) ،ص 199حيث اشار اىل ان القائد العثامين هو سعد اهلل باشا.
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وعىل الرغم من االنقسامات العقائدية التي كانت تفتك

بني صفوف الناس ،وال سيام بني رجال الدين ومحلة الوالية
الرشيعة عىل نحو ما ذكرناه من قبل ،فقد استقر الرأي عىل

رضورة عرض طاعة املدينة وخضوعها إىل السلطة احلكومية،
فلام فوتح قائد احلملة هبذه الرغبة رفض قبول االستسالم إال

بأصعب الرشوط وأشدها قسوة وإرهاقا ومن ذلك تسليم

عائالت بعض الزعامء اىل قيادة اجليش ،لتكون بمثابة رهائن
لتنفيذ رشوط املهادنة ،ولكن اآلهلني رفضوا هذه الرشوط
القاسية بكل إباء وشمم ،خشية ان هتان إعراضهم ،ويدنس
رشفهم ،وال سيام وان الكثرة فيهم من االرس املحافظة.

وعىل الرغم من هؤالء كانوا يعملون علم اليقني باستحالة

التغلب عىل القوات احلكومة ،التي كانت تفوق قواهتم عدة

وعددا ،فقد ارتأوا عقد اجتامع موسع يف الروضة احلسينية،

ضم رؤس��اء كربالء ،وكبار جمتهدهيا ،ورساهت��ا ،وأصحاب
الكلمة النافذة فيها ،وق��د تقرر يف ه��ذا االج��ت�ماع إجالء

العائالت عن املدينة من أبواهبا اجلانبية ،إىل مضارب القبائل

العربية امل��ج��اورة ،لتكون يف محايتها ،كام تقرر االستنجاد

برؤساء ال فتلة ،وبني حسن ،واليسار ،وال زغبة ،وغريهم
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من رؤساء القبائل القريبة والبعيدة ،إلنقاذهم مما هم فيه من
ضيق وامتهان ،واإلسهام يف الدفاع عن أمواهلم ،وأعراضهم،
وأنفسهم ،حتى يقيض اهلل أمر ًا كان مفعوال.
وقد لبى الرؤساء املجاورون نداء الواجب – والكريم
يلبي – فأرسلوا ما متكنوا من إرساله من املقاتلني والفرسان،
وقد قدر البعض عددهم بألفني ،وبالغ البعض اآلخر فرفع
العدد إىل ثالثة أالف ،ولكن أن للقوات األهلية أن تقف يف
وجه اجليوش النظامية املعززة بأحدث أنواع البنادق ،واملجهزة
بمختلف أساليب الدمار؟
وعىل كل فان قائد احلملة مل يتوان عن التشبث بالوسائل
املختلفة إلنقاذ املوقف ،وفض املشكل بالتي هي أحسن.
فلام فشلت الوساطات والشفاعات ،قرر ان يرضب رضبته
األخرية ،فأمر أوال بقطع أشجار البساتني املحيطة باملدينة،
ليكون الطريق فسيحا أمام اجلند ،بحيث مل تبق نخلة واحدة
بينهم وبني السور.
وكان املقاتلون من اآلهلني يرضبون اجلنود الذين رضبوا
خميامهتم يف السهل وهم معتصمون فوق السور خالل هذه
الفرتة ،فريد اجلند عليهم باملثل.
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ثم أوعز إىل قائد املدفعية أن يرشع يف هدم السور املحيط

باملدينة ،مهام كلفه األمر ،ليتمكن اجلنود من الدخول إليها

بيرس ،ويقيض عىل املقاومة وعىل القبائل التي نفرت للمساعدة.
ويف فجر اليوم احل��ادي عرش من شهر ذي احلجة سنة

( )1258للهجرة ،والثالث عرش من شهر كانون الثاين سنة
( )1843للميالد أخذت املدافع يف إطالق قنابرها عىل السور
بشدة ،فاستطاعت ان تفتح فيه ثغرة واسعة من ناحية باب

النجف ،وإذا بفريق من اجلند يتسلق السور ويميش فوقه

بسالحه ،وفريق أخر يدخل من الثغرة ويتغلغل يف أطراف
السور.

وكان الفريقان يطلقان النار عىل كل من يلقيانه ،فهال

ذل��ك أم��ر امل��داف��ع�ين ،وات��ق��دت ج��ذوة املقاومة يف نفوس

االهلني ،واشتعلت نريان احلامسة يف صفوفهم عىل اختالف
طبقاهتم وتباين نزعاهتم ،عىل الرغم من اخلالفات املزمنة التي
كانت متأصلة يف نفوسهم ،فنزلوا إىل ميدان القتال متحدين
متضامنني.

وكانت يف كربالء حامية إيرانية من اجلنود (الربطاسية)

(((

[ ]1الربطازسية ،واحيانا ترد (الربطازية) ،وقد ذكرها العزاوي يف كتابه تاريخ
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حمدودة العدد ،كان الشاه حممد القاجاري قد اتفق مع حكومة
بغداد عىل إبقائها يف هذه املدينة املقدسة حلراسه القنصلية
اإليرانية ،ورعاية اجلالية اإليرانية الكبرية القاطنة فيها(((.
مثلها يف ذلك مثل ال��زورق البخاري احلريب الذي كان

يرابط أم��ام القنصلية الربيطانية القائمة عىل سيف دجلة

األيمن يف بغداد ،مع حرس السباه اهلندي الذي كان يتوىل،
مع ال��زورق املذكور حراسه القنصلية املذكورة منذ أواخر

القرن التاسع عرش ،فلام شعرت هذه القوة األجنبية بالظلم
الذي حييق باملدينة ،انضمت إىل قوات الكربالئيني ،والتحمت

اجليوش احلكومية النظامية مع القوات الشعبية يف معركة

ضارية استمرت وقت ًا طويالً ،فتغلبت القوات النظامية عىل
قوات األهليني يف هناية األم��ر ،ألهنا استبسلت يف القتال،
وال سيام بعد أن سمعت الغوغاء يسبون خليفة املسلمني عىل

مسمع اجلنود وضابطهم جهار ًا ،واندفعت إىل دروب املدينة
وأسواقها ،وأزقتها بأعداد كبرية ،وسيطرت عىل الوضع العام

يف اليوم الثاين لعيد األضحى ،فرتاجع املدافعون إىل ديارهم
العراق بني احتاللني ج ،7ص.66
[ ]1اخلياط ،صور ،ص.307-306
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خيتبأون فيها ويتطريون من مستقبل مظلم ،واحتمى عدد كبري
بصحن العباس ،أخي اإلمام احلسني ،عىل أمل النجاة من
الكارثة ،وإذا بقوات احلكومة ترشع يف القتل العام ،والسبي
والنهب والتخريب بشكل فظيع ،وهكذا استباح اجلند كربالء
م��دة ت�تراوح بني الثالث واخلمس ساعات سبيت خالهلا
العائالت ،وهدرت دماء األبرياء من الشيوخ واألطفال ،ومل
ينج من القتال العام واملالحقة إال الذين احتموا بالصحن
احلسيني ،وبدار السيد كاظم الرشتي والدور التي ضمها السيد
اىل داره لتكون حرم ًا آمن ًا عىل نحو ما ذكرناه يف موضع أخر،
وملا بلغ القائد باب احلرم احلسيني وصحبه ،خرج اليه احلاج
مهدي كمونه ومعه لفيف من السدانة ،وهم يتباكون ويلطمون
وجوههم ،ويطلبون األمان ،وقد لفوا عامئمهم حول رقاهبم
حتى يؤثر عن احلاج مهدي أنه قال للقائد ما معناها:
إننا مل نخلع الطاعة ،ومل نخالف اجل�ماع��ة ،فال يصح
أخذ األبرياء بذنوب املفسدين والفوضويني ،فرتحم علينا
باألمان واالطمئنان ،بحيث رق قلبه ،فأمر بالكف عن القتل
واملالحقة ،فنجا هبذه الوسيلة كل من كان بالصحن احلسيني،
إال من مات من شدة الزحام.
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ويف الوقت نفسه كان بقية اجلنود قد اجتهوا نحوا صحن

العباس ،الذي ازدح��م هو اآلخر باملستجريين واخلائفني،
فتبعهم قائد احلملة ،وملا وجد أب��واب الصحن مغلقة ،أمر

اجلنود بقلع أحد األبواب ،فعلوا ذلك ودخلوا الصحن عنوة،
ورشعوا يف قتل كل من فيه من أطفال ونساء وشيوخ عجز،

حتى انقلب (الصحن) اىل جحيم ال يطاق ،بحيث مل يبق من
حتدى السلطة احلكومية وقوهتا الباطشة ،وعندها أمر القائد

باألمان ،وشخص الوايل حممد نجيب باشا اىل املدينة بنفسه ،إذا
دخلها من باب بغداد يف جهتها الشاملية ،ومر كالربق اخلاطف
اىل املعسكر ،فلام حل املساء ،كانت املدينة يف عداد األموات،

وتوىل احلاج مهدي كمونه وصحبه محاية احلرم احلسيني،

وتنظيف صحن أخيه العباس ،من جثث املوتى ودمائهم ،وملا
كان الصباح عاد الوايل فدخل املدينة مرة ثانية ،ومعه رؤساء
جنده ،يتقدمهم الفريق عىل صهوة جواده ،واجلنود خلفه ،ثم
اجتة اىل صحن احلسني Aوعىل يمينه السيد كاظم الرشتي،
وعىل شامله احل��اج مهدي كمونه ،وخلفهم خدم الروضة

حيملون أعالمها ،ويف أيدهيم نسخ الفرقان العظيم.
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وبعد أن طاف بالصحن ،وأدى واج��ب الزيارة بأدب
واحتشام ،توجهه اىل تكية السيد حممد تقي الدده ومعه املال
عيل اخليص والشيخ وادي الشف ّلح رئيس الزبيد وغريمها،
ومن كان معه من وجوه بغداد ورساهتا وغريمها ،فأمر مناديه
ان ينادي باألمان ،ثم سأل عن السيد وهاب الكليدار فقيل
له أنه هرب ،فأمر بعزله ونصب احلاج مهدي كمونه حملة،
ثم أستخرج ورقة من جيبه وفيها أسامء املسؤولني -بنظر
احلكومة  -وطلب البحث عنهم وتسليمهم ،وقد قبض فع ً
ال
عىل الرئيس السيد إبراهيم الزعفراين فكبل باألصفاد ،وأرسل
بالتدرن
اىل بغداد حيث أودع السجن ،فلبث فيه أيام ًا ،وتويف
ّ
الرئوي كام قبض عىل السيد صالح الداماد وأبعد إىل كركوك،
ثم شفع فيه السيد عيل النقيب فأخيل سبيله ،كذلك طورد
بعض ال�سراة إرضاب السيد عبد الوهاب آل طعمة سادن
الروضتني ،وعيل كشمش ،وطعمه العيد ،وبعض السادة من
آل نرص اهلل ،والنقيب ،ثم عني حاك ًام عىل كربالء ،وأمر بإبقاء
ستمئة جندي كحامية فيها وعاد اىل املعسكر ،ومن ثم فارق
املدينة اىل النجف ،وقد أرخت هذه الواقعة بحساب اجلمل
بالكلمتني (غدير دم) ويقابل ذلك السنة ( )1258للهجرة
( )1843م وصادف ذلك اليوم الثاين لعيد األضحى يف السنة
املذكورة.
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عدد القتلى واجلرحى:
اختلفت الروايات وتباينت يف تقدير عدد القتىل واجلرحى

يف حادثة تسخري كربالء من قبل الوايل حممد نجيب باشا ،وما
فقد من أموال وجموهرات أثناء هذا التسخري اختالف ًا كبري ًا،

ألنه استند اىل العاطفة دون اإلحصاء.

ٍ
خمطوط له اسمه
قال السيد حسني السيد أمحد الرباقي يف

(الدر املنثور) ما نصه:
ّ

(حدثني من كان يف ذلك العرص ،كاملريزا حسن الطبيب

ابن املريزا خليل ،والشهيد مهدي اخلوجة ،وغريمها ممن ال

حرص هلم ،ان القتىل كانوا يزيدون عىل األربعة وعرشين ألف
شخص .وسلب جيش نجيب باشا من االموال واالطعمة

من خمازن الكربالئيني يف هذه الواقعة ،التي سميت بغدير دم،

حسب دفاتر التجار ،سبعة عرش ألف طغار – ما يساوي 34
ألف طن – من احلنطة والرز عدا غريها من احلبوب .واحيص

عدد القتىل بام يقارب  24الف قتيل ،ما بني رجل و امرأة

وطفل ،ومنهم سحقا باألرجل الزدحامهم للهرب ....الخ).
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وقال الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء املتويف

عام (1262ه��ـ 1847-م) يف خمطوطته املسامة (العبقات
العنربية يف الطبقات اجلعفرية) واملخطوطة حمفوظة يف مكتبة

ال كاشف الغطاء يف النجف برقم  829خمطوطات:

(كان عدد القتىل عىل ما حدثني ممن حرض الواقعة من

املعتمرين ،زيادة عىل عرشين الف رجل وامرأة وصبي ،وكان

يوضع يف القرب االربعة واخلمسة اىل العرشة ،وهيال عليهم
الرتاب بال غسل وال كفن .قالوا تفقدنا الدور فوجدنا كثريا

من القتىل فيها .ومنهم وجدناهم موتى يف اآلبار ،ومنهم يف

الرساديب حتف أنوفهم) أهـ.

ونقل السيد عبد احلسني الكليدار يف ص 45من كتابه

(بغية النبالء يف تاريخ كربالء) عن زنبيل فرهاد مريزا معتمد
الدولة قوله( :ومن املحقق ان تسعة آالف شخص قد أبيدوا

عن أخرهم يف تلك املدينة املقدسة ،فض ً
ال عام هنب من األموال
واألحجار النفيسة ،وأثاث البيوت والكتب التي ال تعد وال

حتىص).
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ويف ص  30اجلزء الثاين من كتاب مقالة عىل الشيخية

لنقوالس( :وقتل فيها قريبا من تسعة آالف شخص اغلبهم

من الفرس).

وجاء مثل هذا التقدير يف (تاريخ جمهول) أرخ عهد الوايل

داود باشا ومن جاء بعده ،والكتاب خمطوط يف مكتبة األستاذ

املحامي عباس العزاوي(((.

ويف ص  279من (موسوعة العتبات املقدسة) لألستاذ

جعفر اخللييل (قسم كربالء -القسم األول):

(وتقدر الروايات املعتدلة ان عدد القتىل بلغ أربعة األلف

نسمة بني األهايل ،ومخسمئة من اجليش املهاجم)(((.

وعىل كل ،ملا كثر القيل والقال ،وكثرت املبالغات يف تقدير

عدد القتىل واجلرحى ،وارتفعت القضية اىل مصاف األزمات
الدولية ،بعث سفري بريطانية يف االستانة مندوبا عن حكومته
اىل كربالء ،وهو الكولونيل ف��ارن��ت((( ،للتأكد من صحة

[ ]1العزاوي ،تاريخ العراق بني احتاللني ،ج ،7ص.68
 .2جعفر اخللييل،ص.279
 . 3الرائد ف .فارانت ،وهو ملحق السفارة الربيطانية يف ايران ،وقد وضع الوزير
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هذا العدد .ويف الوقت نفسه طلب السفري الرويس فيها ،اىل
املندوب الربيطاين املذكور ،ان يمثل اجلانب الرويس يف هذا

التحقيق أيضا .اما حكومة األستانة فقد أوفدت نامق باشا

للقيام باملهمة نفسها.

وق��د ج��اء يف تقرير  FARRENامل���ؤرخ يف  15اي��ار

1843م( :ان عدد القتىل مل يزد عىل اخلمسة االف نسمة،
ثالثة آالف قتلوا داخل املدينة ،وكان معظمهم من العرب
وان آالف ًا من اإليرانيني فروا من البلدة قبل ان تفتحها قوات
احلكومة((( .وكان بني القتىل ثالثة من اهلنود ،وآخر حيمل
اجلنسية الروسية) .أما املندوب العثامين نامق باشا ،فقدر عدد

القتىل يف املدينة بحوايل  ،250بينهم مئة ومخسون إيرانيا وادعى
ان خسارة اجليش العثامين بلغت  400قتيل و 200جريح(((.

الربيطاين خدماته يف طهران حتت ترصف السفري الربيطاين يف استنبول .لوريمر،
املصدر السابق ،ج ،4ص.1194
[ ]1املصدر نفسه :ص.1195
[ ]2يعلق لوريمر عىل االعداد التي راحت ضحية احداث كربالء هذه فيقول:
(دخل نجيب باشا كربالء حيث اخذ من السكان  -وفق االسلوب العثامين
املعروف ،ترصحي ًا خمتوم يشهدون فيه بان اخلسائر يف االرواح كانت طفيفة).
املصدر نفسه ،ص.1193
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واملعروف ان أخبار كربالء املؤسفة ما كادت تصل اىل
إيران ،حتى اضطراب الرأي العام فيها وهاج ،وقامت قيامة
العلامء واخلطباء للمطالبة بالثأر .وكان الشاه حممد مريض ًا،
فكتم وزراءه النبأ عنه .فلام شفي من مرضه ،وأحيط عل ًام بام
حدث ،متلكه الغضب الشديد ،واقسم ان يتخذ اإلجراءات
العسكرية لالنتقام.
وكانت العالقات بني الدولتني :العثامنية واإليرانية متوترة،
ال متواص ً
ولكن سفريي بريطانية وروسية عمال عم ً
ال لتهدئة
احلالة واذا باحلكومة اإليرانية تتقدم إىل الباب العايل باألمور
التالية:
1 .1أن يدفع السلطان (العثامين) تعويض ًا ملنكويب كربالء.

2 .2أن يعلن الباب العايل عدم رضاه ،وعدم موافقته عىل محلة
نجيب عىل كربالء ،وان نجيبا مل حيصل عىل الترصيح
بذلك.
3 .3أسف الباب العايل إلسالة الدماء.
4 .4أن يعيد نجيب باشا ما خترب من العتبات املقدسة.
5 .5أن حيكم بالعدل وحيمي الفرس يف املدينة ،واحلجاج إليها.
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6 .6أن هيدد نجيب بالعزل ان هو أساء الترصف فيام بعد.
7 .7أن تعلن هذه املقررات جلميع السفراء.
ولقد وافقت احلكومة العثامنية عىل هذه األمور ،ما عدا األمر
السادس ،املتعلق بتهديد نجيب بالعزل ،إذ اعتربته تدخال يف
أمور الدولة الداخلية(((.

شاهد عيان يتحدث:
فيام ييل تعريب قسم من أرجوزة تتكون من ( )260بيتا،

نظمها شاهد عيان باللغة الفارسية ،وهو املريزا زكي حسني
اهل��ن��دي ،ال��ذي اختفى يف دار عيل ش��اه اب��ن فتح عيل شاه

القاجاري ،ليقص عىل األحياء ما شاهده بأم عينيه عن (جمزرة

كربالء) التي أرخت بكلمتي (غدير دم) اي سنة ()1258

للهجرة.

[ ]1عبد العزيز سليامن نوار ،تاريخ العراق احلديث يف هناية حكم داود باشا
إىل هناية حكم مدحت باشا ،دار الكتاب العرايب للطباعة والنرش ،القاهرة،
1387هـ 1968 -م .ص ،377وهو ما تم نقله عن وثيقة انكليزية.
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قال الزكي اهلندي يف أرجوزته ما خالصته:
يف يوم  17ذي القعدة سنة (1258هـ 1842-م) وصل اىل

خارج كربالء ستة االف جندي عثامين ،يقودهم سعد اهلل باشا،
مرسلني من قبل وايل بغداد نجيب باشا .وبعد ان خيموا ،ارسل
القائد رسال اىل البلدة ملقابلة العلامء ،واألرشاف ،ورؤساء

القبائل املقيمني يف كربالء ،إرضاب السيد إبراهيم الزعفراين،

وطعمه العيد رئيس قبيلة بني سعد ،وعيل كشمش ،والسيد
صالح الداماد ،والنقيب (مل يذكر اسمه) ورئيس أرسة آل نرص

اهلل.

وكان يتزعم هؤالء السيد عبد الوهاب آل طعمه حاكم

كربالء وكليدار احلرمني الرشيفني ،فأيد الرسل هلؤالء النصح
والكف عن العصيان ،فلم تؤثر فيهم ،بل أرصوا عىل الطغيان،

فرجع الرسل خائبني.

فأرسل السيد عبد الوهاب آل طعمه ،السيد كاظم الرشتي،

وعيل شاه القاجاري ،ملواجهة قائد احلملة والوايل ،واقناعهام
بسحب اجليش من كربالء ،والكف عن إرسال اجلند إلثارة
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احلرب ،فلم يؤثرا فيهام؛ وعندها انذر نجيب باشا العلامء،
واألرشاف واألهليني من العجزة ،واألط��ف��ال ،والنساء،
للخروج من املدينة.

وعىل اثر ذلك فتح االهلون النار عىل ألفي جنود يف يوم

 /20ذي القعدة ،1258/ففر القائد سعد اهلل باشا مع جنده

هاربني.

وعىل اثر هذا اخلذالن ،أمر نجيب باشا ان تستخدم املدافع

واخلمبارات (قنابر يدوية) ضد االهلني ،فدخل االهلون إىل
داخل املدينة ،واقفلوا أبواب السور ،وصاروا يرمون اجلنود

من اعايل السور باحلجارة ،والطلقات النارية.

فلام ضايقتهم املدافع واخلمبارات ،استنجدوا بالعشائر

واملعدان من آل فتلة ،واليسار ،والكبيسان ،وغريهم ،فأنجدهتم

بثالثة آالف مقاتل ،غري أن هؤالء ما كادوا ينزلون البلدة حتى
رشعوا يف هنب أهلها بدون رأفة وال شفقة عاد سعد اهلل باشا

فجعل سور املدينة هدفه ،فصوب املدافع واخلمبارات نحوه،
فأخذت فيه عدة فتحات من جهة باب النجف ،وباب اخلان،
حتى متكن اجلند من الدخول إىل البلدة ،وعندها اصدر نجيب
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باشا األمر بقتل كافة اآلهلني ،وهنب أموهلم ،فيام عدا ثالثة
أماكن جعلها مأمن ًا للنساء ،واألطفال ،واملسنني األبرياء،

وهذه األماكن هي حرم اإلمام احلسني عليه السالم املحاط
باجلند ،ودار عيل شاه القاجاري ،ودار السيد كاظم الرشتي.

فدخل اجليش املدينة ،وتزاحم الناس عىل دار الرشتي،

بحيث اختنق ستون شخصا من هؤالء ،واستمرت استباحة
البلدة ثالثة اي��ام بلياليها ،قتل خالهلا الكثري من السادة

واألرشاف واألبرياء من الالجئني من راجات اهلند ،واألفغان،
والباكستان ،وشاهزادات ايران ،بحيث بلغ القتىل ثامنية عرش

ألفا وعند ظهر اليوم الثالث ،دخل عدد من اجلنود دار عيل شاه

القاجاري لالعتداء عىل النسوة ،فخرجت أحداهن حارسة

الرأس ،حافية القدمني ،ودخلت إىل صحن احلسني حتى
دنت من نجيب باشا ،وهو عىل صهوة جواده ،ونادته قائلة
(أهكذا يعمل بأبناء امللوك يا باشا؟) فاصدر الوايل أمره بوقف
املجزرة ،وعاد إىل بغداد تارك ًا بعض اجلنود يف كربالء ،وعني

هلا حاك ًام تركي ًا وقاضيا مدني ًا.
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األخرس وتسخري كربالء
وللشاعر املشهور عبد الغفار األخ��رس املوصيل مولد ًا،
والبغدادي مسكن ًا((( قصيدة مطولة يمجد فيها قسوة الوايل

حممد نجيب باشا وبطشه ،وهينيه بفتكه وتسخريه املدينة
املقدسة ،ويفتخر به ألنه ضحى بنفوس املقاتلني يف عيد

األضحى ومهام جاء يف هذه القصيدة من رضوب التشفي،
فقد رأينا ان ننرشها بحروفها ألهنا تصف العذاب الذي انزله
الوايل بأهل كربالء وصف ًا دقيق ًا ،وتذكر الوسائل التي جلأ اليها
لتجنب الكارثة فلم يفلح ،قال االخرس:
غداة ابادت( )2مفسدي اهل كربال

وكرت مواضيه هبا ايامكر

فدانت وما دانت ملن كان قبله

من الوزراء السابقني اىل الفخر

وما ادركوا منها مراما وال منى

وال ظفروا منها بلب وال قـرش

 .1ولد عبد الغفار بن السيد عبد الواحد يف املوصل احلدباء عام ( )1220للهجرة.
وبعد ان قام يف بغداد سنوات طويلة ،رحل اىل البرصة الفيحاء ،وارحتل اىل دار
البقاء فيها عام ( ،)1290ودفن يف مقربة احلسن البرصي بالزبري .فيكون عمره
سبعني عام ًا.
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(((

وحذرهم من قبل ذلك بطشه

وامهلهم شهرا وزاد عىل الشهر

وعاملهم هذا الوزير بعدله

وحاشاهمنالظلم،وحاشاهمنجور

وانذرهم بطشا شديدا وسطوة

وبالغ بالرسل الكرام وبالنذر

ولو يصرب القرم الوزير عليهمو

لقيل به عجز وما قيل عن صرب

وصال عليهم عند ذلك صولة

وال صولة الرضغام بالبيض والسمر

وسار بجيش واخلمس عرمرم

فالليلاذيـرسيوكالسيلاذجيري

من الرتك مل ترتك عىل األرض مفسد

يعود هبا نظم املفاسد يف نثر

وقد افسدوا رش الفساد بأرضهم

اىل ان اتاهم منه بالفتكة البكر

رمتهم بشهب املوت منه مدافع

هلا رشر يف ظلمة الليل كالقصـر

رأوا أهوال يوم احلـرش يف موقف الردى

وهل تنكر االهوال يف موقف احلـرش

فدمرهم تدمري عاد لبغيهم

بصاعقة مل يبق للقوم من اثر

امل ترهم رصعى كان دماءهم

تسيل كام سالت معتقة اخلمر

وكم فئة قد خامر البغي قلبها

عىل اهنا صيدت بأحبولة احلصـر

فراحت هبا االجساد وهي طرحية

تداس عىل ذنب جنته لدى الوزر

 .1ورد يف ديوان األخرس (أبيدت).
 .2ورد هذا البيت يف األصل املخطوط للقصيدة ومل يرد يف الديوان املطبوع.
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فأن مراد اهلل جار عىل الورى

وال بد ان جيري وال بد ان جيري

جتول املنايا بينهم بجنودها

بحيث جمال احلرب اضيق من شرب

تالطم فيها املوج واملوج من دم

تالطم موج البحر يف جلة البحر

فالذوا بقرب ابن النبي حممد

فهلرسيفتدمريهمصاحبالقرب

فان تركوا ال يرتك السيف قتلهم

وان ظهروا باءوا بقاصمة الظهر

سيول دم القتىل غداة ابادهم

تسيل هباتيك االزقة واجلدر

وال برحت ايامه الغر غرة

تضـيءضياءالشمسيفطلعةالظهر

وال زال يف عيد جديد مؤرخا

فقد جاء يوم العيد بالفتح والنرص

()1

اي سنة ( )1258للهجرة.

 .1مل يرد هذا البيت يف ديوان االخرس املطبوع يف استنبول عام  1304وانام ورد يف
خمطوطة للقصيدة.
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فهرست االعالم
حرف االلف

االحسائي (الشيخ امحد)

االخرس (عبد الغفار)
االمامية
االسالم
االنكشارية
آل زغبة
آل فتله
االيرانيون

حرف الباء

بابان (امحد)
الربطاسية (جنود)
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الرباقي (السيد حسني)
البرصي (احلسن)
بريطانية
بنو سامل

حرف اجليم

مجال الدين (منري)

الروسية (احلكومة)

حرف احلاء

حسن (كاشف الغطاء)
احلسني (االمام)
احلسني (عبد الرزاق)

حرف اخلاء

اخللييل (جعفر)
خليل (املرزة)
اخلصبي (املال عيل)
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اخلوجة (مهدي)
اخلياط (جعفر)

حرف الدال

الداماد (السيد صالح)
داود (الوايل)
درويش
الدده (السيد حممد تقي)

حرف الراء

الراوي (ابراهيم)
رباين (شوقي)
الرشتي (كاظم)
الرضوي (حممد)
العزاوي (عباس)

حرف الزاء

زردين (حممد)
الزعفراين (ابراهيم)
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حرف السني

سعد باشا

سعد (عبد اجلليل)

حرف الشني

شاه (حممد)

شاه (فتح عيل)
الشفلح (وداي)
شوكت (ناجي)
الشيخة

حرف الصاد

صفوك (الشيخ)

حرف الطاء

الطبيب (مرزا حسن)
الطعمة (السيد وهاب)

حرف العني

عبيد اهلل بن زياد
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العباس (االمام)
العثامنية (الدولة)
العبيد (قبائل)
العرب
عكيل (قبائل)
العبد (طعمه)
العيل الالهية
عيل االمام

حرف الفاء

فاضل (الدكتور اكرم)
فارنت (الكونيل)
فرنسة
فريز ( جيمس)
فوصل (بريدي)
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حرف القاف

القاجاري (عيل شاه)
القصيم (عرب)
القزويني (ابراهيم)
القزويني (حسني)

حرف الكاف

الكبيسات
الكشفية

الكليدار (عبد احلسني)
الكليدار (السيد وهاب)
كشمش (عيل)
كمونة (احلاج مهدي)

حرف الالم

الالز (عيل باشا)

حرف امليم
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جميد (السلطان عبد اله)
حممد باشا
حممد نجيب الوايل
املسلمون
مصطفى باشا (الفريق)
املعدان (قبائل)

حرف النون

نامق باشا

نرص اهلل (آل)
نيقوالس

حرف الواو

الوردي (الدكتور عيل)
اليارامز

حرف الياء

اليسار (قبيلة)
63

مركز كربالء للدراسات والبحوث

الفهرس
كلمة املركز7...............................................
كلمة البدّ منها 11.........................................
تسخري كربالء13..........................................
مجاعة اليارامز 16..........................................
اليارامز وعيل الالز 21.....................................
اليارامز وحممد نجيب 23..................................
الوضع العام يف كربالء 25.................................
وأول الغيث قطر 26.......................................
رصاع مذهبي داخيل30....................................
استغالل اخلالف 32.......................................
الرشوع يف احلركات 35...................................
65

تسخري كربالء

عدد القتىل واجلرحى 44...................................
شاهد عيان يتحدث 49....................................
األخرس وتسخري كربالء 53..............................
فهرست االعالم 57.......................................

66

