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ِع ْل ٍم َع ِليمٌ

يم
َو َف ْو َق ُك ِّل ِذي ِع ْل ٍم َع ِل ٌ
سورة يوسف76/

ُ
احلمد هلل ِر ّب ِالعاملني وصىل اهلل عىل سيدنا حممد وآله الطيبني الطاهرين.

املدن –يف الغالب -ليست أكثر من مساحات حمددةّ ،
ُ
حتتل موقع ًا معين ًا من

الناس وطن ًا...
الكرة االرضية ،ويتخذها ُ

غري َّ
أن مدينة كربالء املقدسة ،أكرب من جمرد بقعة أرض ..كام أن يوم

عاشوراء ،ليس كسائر األيــام ..وإنام متتد كربالء ويمتد يوم عاشوراء اىل

مساحات ال هنائية من الزمان واملكانّ ،
ولعل هذا بعض معنى قوهلم( :كل يو ٍم
يقع الظلم ،ويف ِ
عاشوراء ّ
وكل ٍ
أية بقعة من االرض،..
ارض كربالء)  ،فمتى ُ

الظلم :عاشوراء ..وكانت الثورة عليه :كربالء ..وقد شا َء اهلل
كان رفض
ِ
ملدينتنا املقدسة ّ
أن تكون عاصمة يف اثناء ثورة العرشين الوطنية اخلالدة ،عندما
سكنها األب الروحي للثورة أية اهلل العالمة حممد تقي الشريازي احلائري،

َّ
من يراع َه أنطلقت الرشارة األوىل للثورة عندما
فالتف حوله قادة الثورةَ ،و ْ
أفتى بعدم جواز إختيار غري املسلم للسيطرة والرتؤس ..وبجواز إستعامل شتى

الوسائل يف املطالبة بحقوق الشعب ..فكانت كربالء احلسني ،مركز إشعاع
فكري ثوري رافض للظلم ولالحتالل األجنبي ..وكان هذا الرفض إمتداد
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أقر هلم
لرصخة اإلمام احلسني ( : واهلل ال أعطيهم بيدي اعطاء الذليل وال ّ

إقرار العبيد) ..

ولقد كانت املعاين اإلنسانية التي نادى هبا الشيخ احلائري إمتداد ًا إلنسانية

اإلسالم التي متثلت يف النهضة احلسينية ..فكام إتسع صدر أيب الشهداء اإلمام
احلسني  ، ملن كان من املسلمني وغريهم فأن العالمة احلائري أوىص بأهل

الكتاب خري ًا وهنى عن التعرض للنصارى العراقيني بأذى...

واألديب احلاج سعيد رشيد زميزم ،مؤرخ يكاد يكون متخصص ًا هبذه

املدينة املقدسة ،وبحضارهتا ،وتأرخيها ،له عدد من املؤلفات يف هذا املجال
6

وهو يف كتابه هذا ،يسلط الضوء عىل عطاء مدينتنا املقدسة ،وجهادها يف أثناء

ثورة العرشين ...وقد وجد مركز كربالء للدراسات والبحوث أن ينهض
بطبع هذا الكتاب ونرشه خدمة للحسني  وملدينته املقدسة ..وتيسري ًا للقراء

والباحثني واملتتبعني لتأريخ بالدنا وعطاء شعبنا..

تعرف
وأملنا كبري بالباحثني االعزاء يف رفدنا بآثارهم ومؤلفاهتم التي ّ

باجلوانب املرشقة يف تأرخينا الوطني وال سيام تأريخ مدينتنا يف حلقاته املهمة وال

سيام يف أثناء إنتفاضة شعبان الباسلة ..وأخر دعوأنا ْ
ُ
احلمد هلل رب العاملني.
أن
مركز كربالء للدراسات والبحث

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

المقدمة

منذ فرتة وأنا ُأفكر يف تأليف كتاب يتحدث عن دور مدينتي احلبيبة

كربالء احلسني يف احلركة الوطنية بالقرن العرشينَّ ،
وأن سبب
اختياري هلذا املوضوع هو الفسحة التي يتمتع هبا أبناء العراق بعد سقوط

النظام السابق وعليه قررت البحث يف بطون الكتب التي حتدثت عن
التأريخ املجيد ملدينة كربالء،وبعد االنتهاء من اإلطالع عىل العرشات من

تلك الكتب قمنا بمقابالت مع بعض من أبناء كربالء االفاضل وكان

قس ًام منهم ممن عمل مع األحزاب التي عملت يف كربالء باإلضافة اىل إننا

قمنا بأجراء مقابالت مع جمموعة من الرجال املعمرين من أبناء كربالء
الذين ذهبوا اىل رمحة الباري عز وجل عندما كنا نستعد لتأليف الكتب

التي سبق وإن أصدرناها والتي بحثت أيض ًا عن تأريخ مدينة كربالء كام
التقينا مع جمموعة من مؤرخي مدينة كربالء كان يف مقدمتهم أستاذي

الدكتور الفاضل سليامن هادي آل طعمه الذي كان عون ًا يل عند إعدادي

لبعض من كتبي التي صدرت يف بريوت يف السنوات السابقة وهنا ال
يسعني اال أن أقدم جزيل شكري لكل من التقيته من أبناء مدينتي األعزاء

الذين أستفدت منهم كثري ًا يف،أنجاز هذا الكتاب الذي أرجوا أن يكون
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عون ًا ألبناء مدينة كربالء لالطالع عىل األعامل البطولية واجلهادية التي
قدمها أبناء مدينة احلسني  خالل فرته زمنيه طويلة شهدت الكثري من

األحداث التي جيب أن يعرفها اجليل اجلديد من أبناء مدينتنا املقدسة حتى

يفخروا بأهنم أبناء أولئك الرجال امليامني األفذاذ الذين رفعوا رأية احلرية

ضد األنظمة اجلائرة التي حكمت هذا الوطن الغايل وخاصة خالل القرن

العرشين ُ
حيث َشهدَ هذا القرن أحداث ًا مهمة كثرية جيب اإلشارة اليها عل ًام
بأن أساتذيت مؤرخي كربالء املقدسة قد اشاروا اىل قسم منها ولكن بإجياز

مما جعلني ْ
أن أقوم بتأليف كتايب هذا واتطرق اىل هذه األحداث بيشء من
8

التفصيل حتى تكون مصدر ًا للباحثني الذين يعدون العدة للحديث عن
األحداث السياسية املهمة التي شهدهتا الساحة العراقية والتي كان ملدينة

كربالء املقدسة دور ريادي فيها .

						

					

المؤلف

سعيد رشيد زميزم

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

الجمعيات واالحزاب السياسية
في كربالء

َ
قبل البدء باحلديث عن دور مدينة كربالء املقدسة يف احلركة الوطنية

بالقرن العرشين البد وأن نتحدث عن اهم اجلمعيات،واألحزاب
السياسية التي أنضم اليها املئات من رجال كربالء،والذين عملوا بجد
ومهة من إجل إثارة املشاعر الوطنية يف نفوس أبناء هذه املدينة املقدسة

وقد توىل فيام بعد جمموعة من الشباب الكربالئي مناصب عليا يف هذه
اجلمعيات واألحزاب السياسية واىل يومنا هذا وسنشري خالل صفحات

كتابنا هذا اىل أسامء الكثري من هؤالء والذين ذهب عدد كبري منهم اىل
رمحة الباري عز وجل  .كام أن عدد ًا منهم قد جرى أعدامه عىل يد السلطة

البعثية التي حكمت العراق فرتتني الفرتة األوىل من 8شباط18 -ترشين

 1963والفرتة الثانية من عام  2003 -1968كام أن قس ًام ممن عمل يف
هذه األحزاب من أبناء مدينة كربالء قد غادروا العراق وإستقروا يف
العديد من دول العامل وقد التقينا بعض ًا منهم خالل زيارتنا للعديد من

الدول وقد أخذنا منهم بعض املعلومات التي دوناها يف كتابنا هذا أما

أهم اجلمعيات واألحزاب السياسية التي أنتمى اليها عدد كبري من أبناء
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مدينة كربالء هي التي سنذكرها هنا بعد أن نعطي نبذة خمترصة عن تأريخ

تأسيسها وعن أسامء بعض من االشخاص الذين أنتموا اىل هذه املنظامت
واألحزاب،والتي أندثر قسم منها وبقي قسم أخر منها اليزال يعمل يف

الساحة العراقية وقد توىل قسم من أتباع هذه األحزاب مناصب عليا

يف الدولة العراقية،ونبدأ هنا بتأريخ تأسيس هذه اجلمعيات واألحزاب
السياسية حسب أقدميتها وهي :
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جمعية االتحاد والترقي1908 -

تأسست هذه اجلمعية يف كربالء عام  1908وكان هدفها الرئييس مكافحة

اإلستبداد الرتكي الذي كان ينظر للشعوب العربية نظرة إحتقار حيث كان
السلطان العثامين عبد احلميد الثاين الذي كان حيكم يف تلك الفرتة قد فرض سلطته
عىل االقاليم والدول التي كانت تابعة للدولة العثامنية بقوة السالح وإصدار أوامر

تعسفية ضد رجال احلركة الوطنية يف املناطق التي كانت ختضع لسلطته وعىل أثر
هذه السياسية التعسفية قام أبناء هذه االقاليم بتأسيس مجعيات رسية للوقوف بوجه

السلطة الفردية للسلطان العثامين وكان من هذه اجلمعيات (مجعية اإلحتاد والرتقي)
التي ُأسست يف مدينة كربالء بعد تأسيس هذه اجلمعية يف كربالء أنتمى اليها جمموعة
من الشباب الكربالئي منهم الشاعر عبد املهدي احلافظ والشيخ حسن السنييل

وموسى الشامع ،عبد اهلل زنكي ،حسني منكويش ،عبد الزهر الوزين ،عبد االله
النرصاوي ،السيد حممد حسن آل طعمة ،عبد املهدي الكمرب ،طليفح احلسون،

مجعه ابو والده ،محيد كشمش ،كاظم ابو زميزم ،عبد االمري الوزين ،فخري احلكيم،

عبد اجلليل محادي ،رشيد احلمريي وغريهم من أبناء مدينة كربالء .

قام هؤالء الشباب بطبع املنشورات،وتوزيعها عىل أبناء املدينة،والزائرين الكرام

الذين كانوا يأتون لزيارة اإلمام احلسني  كام قام هؤالء بالتجوال يف املقاهي التي
كانت منترشة يف تلك الفرتة يف حمالت املدينة لتأليب أبناء مدينه كربالء عىل السلطة
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العثامنية اجلائرة والتي كانت منبوذة من قبل أبناء كربالء بسبب األعامل القمعية التي

كان ينتهجها مسؤولو هذه السلطة،وعساكرها الذين كانوا جيوبون أنحاء مدينة
كربالء والذين كانوا يعتدون عىل الشباب الكربالئي إضافة اىل أن العساكر العثامنية

كانت تفرض (االتــاوة) عىل اهايل كربالء دون مربر استمرت جهود الشباب
الكربالئي يف بث األفكار املعادية للسلطة العثامنية اىل أن حدث األنقالب العثامين

ضد السلطان العثامين عبد احلميد باشا وكان ذلك يف /31مارس  1909/ميالدية
فأوقفت اجلمعية نشاطاهتا بعد أن حتققت أهدافها حيث غريت السلطة العثامنية

سياستها بعد حدوث هذا األنقالب ونالت الشعوب اإلسالمية التي كانت ترزح
12

حتت السلطة العثامنية بعض احلريات وهبذا يكون الشباب الكربالئي قد نجح يف

مسعاه مع بقيه أبناء الشعب يف احلصول عىل بعض احلريات .

املصادر

تراث كربالء – ص. 408

اجلمعيات واألحزاب السياسية يف العراق -ص.110

اجلمعيات التي حتدت السلطان عبد احلميد باشا –ص. 99

مقابلة مع املرحوم الشيخ موسى الشامع .

مقابلة مع املرحوم الشيخ رشيد احلمريي .
تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا – ص.213

كربالء يف الذاكرة – ص.387

موجز وقائع تأرخيية ملدينة كربالء – .319

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

الجمعية الوطنية االسالمية–1917

عند إنتهاء احلرب العاملية األوىل وقيام القوات الربيطانية بإحتالل

العراق اسست يف مدينة كربالء مجعية رسية هدفها مقاومة اإلحتالل
الربيطاين للعراق واملطالبة باستقالله وقيام حكومة عربية من أبنائه بإدارة

شؤونه ،وكان هلذه اجلمعية دور كبري ومهم يف هتيئة الرأي العام وحث
أبناء الشعب العراقي عىل رفع صوته للمطالبة بحقوقه املرشوعة وقد

أنتمى اىل هذه اجلمعية عدد كبري من أبناء كربالء وكان ابرزهم كل من :

الشيخ محمد علي الحائري ،الشيخ عبد الحسين الحائري ،الشيخ

عمر علوان الوزني ،الشيخ عثمان علوان الوزني ،الشيخ محمد على ابو
الحب ،الشيخ محمد حسن ابو المحاسن ،السيد هبة الدين الشهرستاني،

الشيخ عبد المهدي الكمبر ،الشيخ طليفح الحسون ،السيد عبد الوهاب
ال طعمة ،الشيخ عبد الكريم العواد

هذا وقد اقامت اجلمعية ِصالت قوية مع مجعية حرس االستقالل يف

بغداد والتي كان هلا دور كبري يف بث الروح الوطنية بني أبناء بغداد والتي

كان ابرز رجاهلا :

علي البزركان ،جعفر ابوالتمن ،احمد الشيخ داود ،محمد مهدي

البصير ،محمد حسن كبه ،محمد باقر الشبيبي ،شاكر محمود ،جالل
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بابان ،محي الدين السهرودي وغريهم من رجال احلركة الوطنية يف بغداد

وملا كانت سياسة األنكليز مبنية عىل العنف اجتاه املعارضني لسياستها فقد

عملت اجلمعية برسية تامة خشية أفتضاح أمرها ولكنها حصلت عىل

شعبية واسعة بني صفوف أبناء مدينة كربالء من خالل نشاطاهتا املستمرة

بتوزيعها املنشورات التي تدعو الشعب العراقي اىل املطالبة باألستقالل
اضافة اىل عقد الندوات يف املناسبات الدينية العديدة وقد تعرض أعضاء

هذه اجلمعية للمالحقة بسبب مواقفهم الوطنية حيث متكنت سلطات
اإلحتالل من معرفة قسم منهم بواسطة عمالئها وقد حتمل هؤالء اقسى
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أنواع العذاب عىل أيدي القوات الربيطانية التي أخذت تطاردهم ومتكنت

من إعتقال البعض منهم بغية منعهم من اإلستمرار بأعامهلم الوطنية هذه .
هذا ومل يقترص نشاط هذه اجلمعية الكربالئية املجاهدة عىل كربالء

فقط بل أخذت ترسل منشوراهتا اىل العديد من املدن العراقية وكانت
هذه املنشورات تدعو أبناء الشعب العراقي اىل املطالبة باإلستقالل
وخروج قوات اإلحتالل من العراق .

هذا وكانت اجلمعية قد خاطبت العديد من زعامء العشائر ووجهاء املدن

يف خمتلف أنحاء العراق تدعوهم اىل التعاون ونبذ اخلالفات،واإلتفاق

عىل مبدأ املطالبة باستقالل العراق وقد أعلن العديد من هؤالء الشيوخ
تأييدهم ألهداف اجلمعية الكربالئية،وكان من هؤالء كل من الشيخ

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

(قاصد الناهي رئيس عشرية بني حجام ،الشيخ فرهود العودة ،الشيخ
نارص العجيل ،الشيخ حممد صالح شكارة ،والشيخ مهدي الغريباوي )

وغريهم من شيوخ العراق األفاضل .

اضافة اىل أن العديد من رجال احلركة الوطنية يف مدن النجف األرشف

واحللة والنارصية كانوا عىل اتصال مع أعضاء اجلمعية يف كربالء .

هذا وقد توسع فيما بعد نشاط الجمعية من خالل أنتماء العشرات من

أبناء كربالء اليها وقد ذكر لي المرحوم السيد فخري الحكيم والذي كان

أحد الناشطين فيها أسماء مجموعة من الشباب الكربالئي الذين أنتموا
الى هذه الجمعية المجاهدة وكان من أبرزهم :

عباس زنكي ،حسين المنكوشي ،هادي عوينات ،عبد الرزاق ال

غريب ،صالح عوز ،السيد محمد علي ال طعمة ،السيد محمد حسن
ال طعمة ،جابر ابو طحين النصراوي ،درويش الجحيشي ،السيد فاضل

النقيب ،عيسى الدالل ،جواد الخطيب ،سعيد ابو شمطو ،حسين الكلش،

السيد حسن الداماد ،مجيد كماز ،هادي الكواز ،عباس ابو شكير ،كاظم

الطيار ،حسين حمادي الوزني ،عباس الصالح ،مهدي الجاسم ،مرتضى

الوهاب ،زكي الصراف ،محسن الحميري ،محمد علي كمونه ،محمد
علي بدكة ،محمد علي الطباطبائي ،محمد الشماع ،عبد النبي العواد،
محمد الشهيب ،علي ابو طحين ،هادي حسن النصراوي ،محمد علي
ال ثابت ،السيد حسين الدده ،الشيخ عبد العزيز الهر ،الشيخ عبد علي
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الحميري ،السيد هــادي ال طعمة ،السيد عبود ضياء الدين ،السيد
عبد الحسين الشامي ،السيد كاظم الموسوي ،رحيم الكيال ،محمود

المختار ،وغريهم من الشباب الكربالئي املناضل الذي جاهد جهاد ًا
مرير ًا من أجل مقاومة األستعامر الربيطاين واحلصول عىل احلقوق

املرشوعة للشعب العراقي الصامد.

مصادر البحث

تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا –ص ،214كربالء يف الذاكرة ص. 387

ملحات إجتامعية يف تأريخ العراق –ج5ص ،103كربالء بالتأريخ ص ،253الثورة
العراقية الكربى ص.22
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جعفر ابو التمن دوره يف السياسة العراقية ص ،81-76مقدرات العراق السياسية
ص ،133كربالء وثورة العرشين ص. 27-241
تراث كربالء ص ،409كربالء يف التأريخ –ج3ص ،25كربالء وثورة العرشين
ص.27
مقابلة مع املرحوم السيد فخري احلكيم.1980/9/7

اجلمعيات واألحزاب السياسية يف العراق – ص.110

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حزب اإلخاء الوطني – 1930

تأسس هذا احلزب عام  1930وكانت أهداف هذا احلزب هي مقاومة

السلطة احلاكمة التي كانت تدور يف فلك سلطات اإلحتالل الربيطاين

وتأييد احلركات واإلنتفاضات التي كانت تشهدها املدن العراقية ويف عام

 1930قام جمموعة من رجال كربالء املعروفني ومن العاملني باحلقل

الوطني بتأسيس فرع هلذا احلزب يف كربالء ورأس هذا الفرع يف كربالء
الشيخ عثامن احلاج علوان شيخ قبيلة الوزون يف كربالء وقد أنتمى اليه

عدد من أبناء كربالء منهم :

السيد رضا الرشويف والسيد كاظم النقيب ،والشيخ محيد كمونه ،حممد

حسن ابو احلب وعباس علوان الصالح ،وفخري الداماد وفخري احلكيم
وعبد احلسني الدهان ،كاظم الصفار ،عباس الــوزين ،عباس محادي،

حسني النرصاوي ،جعفر الصايف ،حممد عوينات ،صربي اهلر ،عباس
زنكي ،عبد االمري جلوب ،حممد عيل باقر ،حممد حسن الصايف وغريهم

من أبناء مدينة كربالء .

هذا وقد توىل فيام بعد رئاسة فرع احلزب يف كربالء عام  1932الشيخ

فخري كمونه وقد كان مقر احلزب يف دار الشيخ عمر العلوان يف حملة

باب السالمة ،لعب هذا احلزب دور ًا كبري ًا يف تنوير الرأي العام الكربالئي
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بالقضايا الوطنية وإعالن تأييده الكامل يف األنتفاضات الوطنية التي
شهدها البلد .

أستمر هذا احلزب يف مواقفه الوطنية املؤيدة ال بناء الشعب العراقي

حيث تعرض الكثري من أعضائه اىل اإلعتقاالت ومضايقة السلطة

احلاكمة هلم بسبب مواقفهم الوطنية وإستنكارهم لترصفات أزالم
السلطة احلاكمة .

املصادر

تراث كربالء –ص.410
18

كربالء يف الذاكرة – ص.388

جريدة االخاء الوطني – العدد  345لسنة .1932

تأريخ األحزاب السياسية العراقية – ص . 119-114
موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني – ص.341

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

الحزب الشيوعي–1934

بدأت األفكار املاركسية التي سار عليها احلزب الشيوعي تصل اىل العراق

يف الثالثينيات من القرن العرشين،وقد محل عدد من أبناء مدينة كربالء هذه
األفكار وخاصة يف صفوف العامل والفالحني وبعض الكسبة إضافة اىل

جمموعة من املثقفني وقد استطاع جمموعة من أبناء العراق يف تأسيس أول

حزب شيوعي يف العراق وكان ذلك عام  1934حيث أنعقد أول إجتامع
تأسييس يف بغداد ملجموعة من الشيوعني اطلقوا عىل أنفسهم بـ (جلنة مكافحة
االستعامر) ويف أثناء إنعقاد هذا اإلجتامع إنتخب عاصم فليح اول سكرتري

للحزب الشيوعي العراقي اال أنه عام  1935أعلنت اللجنة املركزية للحزب
بإعالن اسم (احلزب الشيوعي ) .

نشط جمموعة ممن محل أفكار احلزب يف السفر اىل معظم مدن العراق

وأقضيته،ومنها مدينة كربالء حيث بدأوا ببث أفكار احلزب التي كانت تدعوا

اىل حماربة اإلستعامر ورفع مستوى الفقراء الذين أسامهم احلزب بالكادحني
وغريها من الكلامت التي كانت تؤثر يف نفسية اجلامهري ،عىل أثر اجلهود الكبرية
التي بذهلا بعض الشباب الكربالئي الذين محلوا أفكار احلزب الشيوعي أنتمى

جمموعة من أبناء املدينة اىل صفوف احلزب وقد توىل قسم من أبناء كربالء
الذين أنتموا اىل احلزب مناصب عليا يف احلزب منهم (جاسم احللوائي،
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عبد الرزاق الصايف ،مهدي احلداد ،كاظم احلبيب ،كاظم كرماشه ،ابراهيم

كرماشه ،رسول املختار ،حسن مهدي ،حامد املجاهد ،فاضل األنصاري،
صاحب العبيدي ،كامل احلالوي ،فيصل الشامي ،حسني االعور ،وضاح ابو

دكه ،جاسم املنكويش  ،وغريهم من أبناء املدينة وظلت أفكار احلزب تنترش

شيئ ًا فشيئ ًا اىل عام ُ 1963
حيث قامت السلطة البعثية التي تولت السلطة بعد

ْ
أن متكنوا من االطاحة بالزعيم عبد الكريم قاسم بأنقالب دموي بشع ذهب
ضحيته األالف من أبناء العراق ومنهم جمموعة من أبناء مدينة كربالء املقدسة
األمر الذي أدى إضعاف احلزب مما أدى باملنتمني للحزب اىل ايقاف نشاطهم

20

اال أن جمموعة منهم استمرت بالعمل باخلفاء بعد مغادرة قسم منهم مدينة
كربالء لكن احلزب عاود نشاطه بعد سقوط النظام عام  2003بشكل علني
حيث لديه األن مقر وجريدة ونشاط مستمر .

مصادر البحث

دراسة موجزه لتأريخ احلركة الثورية يف العراق – حلقة -2ص.34

للتأريخ لسان – مالك سيف – ص.64

التطورات السياسية يف العراق – الدكتور عباس جعفر محيدي –ص. 355-339
تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا –سعيد رشيد زميزم –ص.314
موسوعة خاصة باحلزب الشيوعي العراقي –ج-4ص.16

لقاء مع السيد ابراهيم كرماشه يف .2007/6/15

اضواء عىل احلركة الشيوعية يف العراق ج-1ص.31

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

جمعية الشباب العربي–1941

ُأسست هذه اجلمعية خالل فرت احلــرب العراقية الربيطانية التي

حدثت عام  1941والتي كان يطلق عليها (حركة مايس التحررية) فمن

املعروف أن العقداء االربعة ،والذين أعدموا فيام بعد ،بعد فشل حركتهم

كانوا قد تعاونوا مع رشيد عايل الكيالين وهو أحد كبار رجال السياسة
يف العهد امللكي كانوا قد قاموا بحركتهم ضد الويص عبد االله الذي كان
يسري وفق السياسة الربيطانية التي كان ينتهجها السفري الربيطاين يف بغداد

والتي ادت اىل تذمر أبناء الشعب العراقي .

بعد اإلعالن عن هذه احلركة هبت مجاهري العراق بتأييدها وكانت

مدينة كربالء يف مقدمة املدن العراقية التي أيدت هذه احلركة حيث قام
الشباب الكربالئي بالتظاهر يف أنحاء املدينة،حيث طافت مظاهرات

صاخبه شاركت فيها مجيع رشائح املجتمع الكربالئي،وقام املئات من

أبناء كربالء بالتطوع لنرصة احلركة،وقاموا بتشكيل جمموعات لتنظيم

شؤون املدينة بعد أن طردوا أزالم السلطة احلاكمة كام قاموا بتأسيس
جبهة أنتمى اليها عدد كبري من أبناء مدينة كربالء كان يف مقدمتــــــهم

صدر الدين رشف الدين ،صالح الصايف ،كامل اخلطيب ،السيد حممد عيل
السعيد ،والسيد حممد مهدي ال طعمة ،والسيد حممد نرص اهلل ،السيد عبد
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اجلليل اخلفاجي ،نارص اخلطيب ،حممد اخلطيب ،عبد احلسني اخلطيب،
كامل عباس الوزين ،احلاج عباس محادي ،جاسم ابو طحني ،حممد عيل

زنكي ،عباس منكويش .

قامت هذه اجلمعية بإصدار جريدة محلت اسم (الثورة ) وقد بذل

أعضاء هذه اجلمعية بأعامل وطنية كثرية منها مساندة احلركات الوطنية
التي حدثت فيام بعد هذا وقد توىل ادارهتا فيام بعد الشاعر الشيخ حممد
حسن ابو احلب .

املصادر
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تراث كربالء – ص.421

ملحات تأرخيية عن كربالء – ص

تأريخ كربالء قديام وحديثا – ص

كربالء من الذاكرة – ص.390

موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني 

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حزب االستقالل–1946

يف  /12اذار  1946 /قدم لفيف من رجال احلركة الوطنية يف بغداد

طلب ًا اىل وزارة الداخلية للحصول عىل أجازة التأسيس هذا احلزب وقد

و َقع الطلب كل من السادة التالية اسامئهم :

الشيخ محمد مهدي كبه والسيد محمد صديق شنشل ،فائق

السامرائي ،داود السعدي ،فاضل معله ،رزوق شماس ،اسماعيل غانم،

خليل كنه ،عبد الرزاق الظاهر ،علي القزويني ،عبد المحسن الدوري،
وافقت وزارة الداخلية التي كان يرأسها السيايس املعروف بوطنيته السيد

سعد صالح جريو ،بعد احلصول عىل إجازة العمل جرى إنتخاب االستاذ

حممد مهدي كبه رئيس ًا للحزب وهو شخصية وطنية معروفة .

بعد منح اإلجازة أنتمى اىل هذا احلزب خالل اسابيع أكثر من 4500

عضو ًا وهذا رقم كبري يف تلك الفرتة وكان نصيب أبناء كربالء من هذا
الرقم كثري ًا حيث أنتمى اليه وخاصة بعد افتتاح مقر ًا له يف كربالء املئات

من الشباب الكربالئي الغيور املتحمس لعروبة بالده كان يف مقدمة

املنتمني من رجال كربالء الذين عرفوا بمواقفهم الوطنية كل من :

الشيخ عبد املهدي الكمرب السعدي والسيد حممد صادق اهلر ،صادق

اخلطيب ،الشيخ عطا السعدي ،الشيخ حممد الشامع ،احلاج سعيد السباح
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السيد عيل الطيف ،احلــاج نــزار اخلفاجي ،صالح مهدي الدهان،

احلاج جابر ابو طحني ،السيد موسى عبد الغني احلكيم ،سعيد اخلطيب،

حسن اخلطيب وغريهم من رجال كربالء فيام أنتمى فيام بعد اىل هذا
احلزب جمموعة كبرية من شباب كربالء الذين كان هلم رشف املسامهة
فيام بعد باألنتفاضات الوطنية التي شهدها العراق وباألخص أنتفاضة

 1948ضد توقيع العراق ملعاهدة (بورتسموث) وأنتفاضة  1956التي
استنكر فيها أبناء العراق العدوان الثالثي عىل مرص حيث ساهم أعضاء
هذا احلزب من الشباب الكربالئي مسامهة جاده وقوية يف املظاهرات

24

ُ
حيث
الصاخبة التي شهدهتا مدن العراق ومنها مدينة كربالء املقدسة

ُأعتقل العرشات من أبناء كربالء من أعضاء حزب االستقالل وخاصة
اوساط الطلبة واملثقفني من أعضاء احلزب .

هذا وقد توىل رئاسة احلزب يف كربالء االستاذ حممد صادق اهلر وهو

شخصية كربالئية معروفة يف املجال الوطني .

أستمر احلزب يف العمل حاله حال األحــزاب العراقية اىل أن توىل

حزب البعث السلطة عام  1963فألغى إمتياز مجيع األحزاب السياسية

العاملة يف الساحة العراقية ومل يسمح بالعمل اإل حزب البعث الذي توىل
السلطة يف السنة املذكورة .

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

املصادر

تأريخ األحزاب السياسية العراقية ص .149-136
يف صميم األحداث – ص.113

كربالء يف الذاكرة – ص.389

تأريخ كربالء –قديام وحديثا – ص.313

مقابلة مع املرحوم األستاذ صادق اخلطيب.

مقابلة مع املرحوم الشيخ عبد احلسني اخلطيب.
سنوات من تأريخ العراق – ص.29

موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني – ص .342
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مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

الحزب الوطني الديمقراطي–1946

تأسس هذا احلزب يف بغداد ُ
حيث قدم جمموعة من كبار رجال السياسة

يف العراق طلب ًا اىل وزارة الداخلية يف  1946/3/5يطلبون فيه املوافقة

عىل منح إجازة للتأسيس هذا احلزب وقد وافقت وزارة الداخلية التي

كان يرأسها السيايس العراقي سعد صالح .

بعد املوافقة عىل إجازة التأسيس جرى إجتامع للمجموعة التي قدمت

الطلب ففاز بالعضوية كل من :

كامل اجلادرجي وحممد حديد ،عبود الشاجلي ،زكي عبد الوهاب،

عبد الكريم االزري ،صادق كمونه ،حسني مجيل واصبح كامل اجلادرجي
رئيس ًا للحزب املذكور ،بعد اإلعالن عن تأسيس احلزب أنتمى اليه عدد

كبري من أبناء املدن العراقية ومنها مدينة كربالء املقدسة حيث أنتمى اليه

عدد من رجال احلركة الوطنية يف كربالء كان ابرزهم كل من :

السيد حييى نرص اهلل وحممد صالح اهلر ،السيد جواد الرشويف ،كاظم

كرماشه ،عباس ابو الطوس ،الدكتور هادي الطويل ،عبد الصاحب
االشيقر ،صادق مطلوب ،عدنان غريب ،عبد شفاثي القهوايت ،مهدي

السعيد ،عبود نزر وغريهم من رجال السياسة يف كربالء كام انضم اليه
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ُ
حيث
فيام بعد املئات من الشباب الكربالئي املتحمس للقضية الوطنية

أصبح هلذا احلزب مكانة كبرية يف املجتمع الكربالئي وقد ساهم أعضاؤه

الذين بلغوا املئات يف األنتفاضات واحلركات السياسية التي شهدها

العراق والتي كان ملدينة كربالء دور فاعل فيها .

بعد سقوط النظام امللكي عام  1958قام لفيف من مثقفي كربالء ومن

الذين أنتموا اىل هذا احلزب بإصدار جريدة اسبوعية سميت بـ (شعلة

االهايل ) وقد ساهم يف إعدادها جمموعة من املثقفني وقد ترأس حترير هذه
اجلريدة الدكتور هادي الطويل وتوىل رئاسة حتريرها فيام بعد السيد عبد

28

الصاحب االشيقر وأستمرت هذه اجلريدة بالصدور اىل أن توىل حزب
البعث السلطة عام  1963فألغى امتيازها .

املصادر

تأريخ األحزاب السياسية العراقية –ص.193-176

تأريخ كربالء قديام وحديثا – .313
كربالء يف الذاكرة – ص .389

تأريخ الصحافة يف كربالء – ص.43

موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني  -ص .343

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حزب البعث – 1948

من املعروف بأن حزب البعث قد ُأسس يف سوريا من قبل ميشيل عفلق

وأنتقلت أفكار هذا احلزب اىل العراق يف نفس السنة بواسطة بعض الطالب

السوريني الذين كانوا يدرسون يف العراق حيث استطاع الطالب السوري

املدعو ادهم مصطفى من تشكيل اول فرقة حزبية وكان ذلك عام 1949

اال أن أحد الطلبة من أبناء كربالء وهو سعدون محادي الذي توىل فيام بعد
مناصب عليا يف حزب البعث والذي كان يدرس يف بريوت متكن من تشكيل

اول خليه حلزب البعث يف كربالء عام  1948ميالدية وكانت هذه املحاولة

منفردة ال عالقة هلا بتنظيم بغداد .

تكونت هذه اخللية من (جواد ابو احلب ،عبد الرزاق الوكيل ،خليل عبد

الرضا ،منعم اجلابري ،حسن هادي الرصاف) .

لعب سعدون محادي دور ًا يف رفد هذه اخللية باملنشورات التي كانت

تصدر يف سوريا من خالل دراسته يف بريوت .

كان العمل يف البداية أمر ًا شخصي ًا لكنه أصبح فيام بعد منظ ًام ألنه أرتبط

بتنظيم بغداد وكان ذلك عام  1952واصبح شمس الدين كاظم هو الذي
يرشف عىل تنظيم كربالء أستمر احلزب بالعمل حتت ذريعة إحياء جمد األمة
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العربية ومكافحة االستعامر األجنبي للبالد العربية،واعطاء حرية الرأي
وغريها من الشعارات التي كان يروجها البعثيون والتي اثبت عكس ذلك
حيث اصبح قادة احلزب الكبار يركبون السيارات الفارهة،وحماربة املبادئ

اإلسالمية السمحاء وقتل وأعتقال األالف من رجال الدين وحماربة احلريات
وخاصة الشعائر احلسينية اخلالدة وخاصة بعد تويل الطاغية صدام مسؤولية

حكم العراق ُ
حيث حكم هذا الوطن العزيز باحلديد والنار والقضاء عىل
خرية شبابه يف حروبه املجنونة التي خاضها ضد دول اجلــوار (ايــران،

الكويت) إضافة اىل تضييقه عىل احلريات وغريها من األمور األخرى .
30

أنتمى اىل صفوف هذا احلزب جمموعة من أبناء كربالء أسوه ببقية أبناء

املدن العراقية األخرى وهنا وجب أن نقول:ولألمانة بأن عدد ًا من أبناء
كربالء ممن أنتموا اىل هذا احلزب يف اخلمسينات والستينات من القرن املايض

قد تركوا العمل مع هذا احلزب بعد عودته اىل السلطة يف عام  1968اال أن

قس ًام اخر استمروا بالعمل بصفوفه وتولوا فيام بعد مناصب عليا فيه .

مصادر

التطورات السياسية يف العراق -1953-1941-ص.655-654

تأريخ األحزاب السياسية العراقية –ص .302-297

تأريخ كربالء قديام وحديثا –ص.314

دور حزب البعث العريب االشرتاكي – ص.122
موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني .344 –

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حركة الشباب المسلم عام 1951

هذه املنظمة هي حركة اسالمية سياسية كان هدفها السعي ال قامة

حكم إسالمي وكانت تعمل بشكل رسي شكل هلا فرع يف كربالء

عام  1951وكانت اص ً
ال قد شكلت يف مدينة النجف االرشف.وكان

مؤسسها الشيخ عز الدين اجلزائري وكان هذا الشخص هو املسؤول
واملرشف عىل فروع هذه احلركة يف كل من كربالء،والكاظمية،وبغداد .

خالل قيام مؤسسها بزيارة كربالء باملناسبات الدينية تعرف عىل عدد

كبري من شباب كربالء وبعد تقوية عالقاته مع هؤالء دعاهم اىل اإلنضامم
اىل هذه احلركة التي كانت تدعو اىل إقامة جمتمع أسالمي تسوده املحبة
والتعاون وحماربة األفكار املستوردة والوقوف بوجه السلطة الرجعية
التي كانت تسري يف فلك قوات اإلحتالل الربيطاين .

أنضمت جمموعة من شباب ورجال مدينة كربالء اىل هذه احلركة الفتية

وكان يف مقدمة هؤالء كل من :

املرحوم منذر عبد املجيد كمونه ،املرحوم عبد االمري عبد الرزاق

الرماحي ،املرحوم حسني املعامر ،املرحوم السيد سعيد زيني ،االستاذ عيل

عبود ابو حلمه  ،املرحوم االستاذ موسى الرماحي.
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وغريهم من الشباب الكربالئي الغيور ،نشط أعضاء هذه احلركة

حيث قاموا بطبع ونرش املناشري ولصق اإلعالنات التي تدعوا الشباب اىل
اإللتزام باملبادئ اإلسالمية وعدم اإلنضامم اىل األحزاب واملنظامت التي
ختتلف مبادؤها وأفكارها مع الرشيعة اإلسالمية .

عىل اثر قيام كوادر هذه املنظمة التي ذاع يف معظم مدن العراق صيتها

حيث أنتمى اليها املئات من شباب كربالء،كام أنظم اليها عدد كبري من

أبناء املدن العراقية الذين كانوا يأتون لزيارة اإلمام احلسني واخيه ايب
الفضل العباس .

32

بعد عودة أبناء املدن العراقية اىل مدهنم قاموا بتأسيس عدة فروع هلذه

احلركة .

ظلت هذه احلركة تعمل بجد ونشاط اىل أن تصدى هلا جمموعة ممن

أنتموا اىل األحزاب العلامنية األمر الذي أدى اىل عدم متكن أعضاء هذه
احلركة من الوقوف بوجه هذه التيارات فقرروا إيقاف نشاطهم وخاصة

بعد قيام النظام اجلمهوري عام . 1958

املصادر

موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني–ص .346

عز الدين اجلزائري – رائد احلركة اإلسالمية يف العراق – ص.228

مقابلة مع املرحوم األستاذ موسى الرماحي يف عام .1995

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حزب الدعوة االسالمي – 1957

كام هو معروف بأن حزب الدعوة اإلسالمي قد ُأسس عام 1957

وكان الشهيد حممد باقر الصدر منظر هذا احلزب الذي دعا اىل تطبيق

املبادئ اإلسالمية السمحاء والوقوف بوجه األنظمة الفاسدة .

إنظم اىل هذا احلزب اإلسالمي جمموعة من مثقفي كربالء املقدسة

وكان يف مقدمة هؤالء كل من :

الدكتور ابراهيم اجلعفري واالستاذ نــوري املالكي؛االستاذ عيل

االديب ،الشهيد هادي جميد القرعاوي ،الشهيد مهدي جميد القرعاوي،

الشهيد حممد الرشيفي ،االستاذ صالح االديــب ،السيد نوري طعمة،

السيد حسني جلوخان.

عمل هؤالء عىل نرش مبادئ احلزب وأفكاره اإلسالمية وعىل اثر

النشاط املستمر هلؤالء أنضمت جمموعة أخرى من الشباب الكربالئي

منهم :

األستاذ فؤاد الدوركي واألستاذ ياسني القرعاوي ،الشهيد جميد

معيلو ،الشهيد أزهر الطيار ،الشهيد مالك الطيار ،الشهيد صاحب محود،
احلمريي ،الشهيد عبد الرضا جاسم فضاله ،األستاذ حممد ما شاء اهلل،
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األستاذ عقيل الطرحيي ،األستاذ جواد الكناين ،األستاذ أمال الدين اهلر،

املرحوم ابراهيم منغص ،األستاذ سمري الطيار ،وغريهم من أبناء كربالء

قام هؤالء مع األستاذة الذين أنتموا اىل احلزب املذكور الذين يمكننا أن

نسميهم بالرعيل األول بجهود كبرية لتوسعة قاعدة احلزب الذي نشط
فيام بعد بمحاربة السلطة البعثية حيث قام أعضاء احلزب الذين أنترشوا

يف مجيع نحاء العراق بأعامل كثرية ضد النظام البعثي اجلائر األمر الذي
جعل سلطات حزب البعث ختشى من توسع األعامل اجلهادية التي قام

هبا جماهدوا احلزب،فقررت إعتقال املفكر اإلسالمي الكبري ايه اهلل السيد

34

حممد باقر الصدر ومن َث َم أعدامه مع شقيقته املجاهدة بنت اهلدى،ثم
قامت السلطة البعثية بأعامل أرهابية وتعسفية قاسية ضد كل من أنتمى
اىل احلزب وقد تفننت السلطة يف أعامل القمع التي إستعملتها ضد أعضاء
احلزب كان منها هتديم بيوهتم وإعتقال عوائلهم وإسقاط اجلنسية العراقية

عنهم وإعدام كل من حتوم حوله الشبهة بأنه من إعضاء احلزب او من
املتعاونني معهم وغريها من األعامل اإلجرامية البشعة وكان نصيب مدينة

كربالء كبري ًا جد ًا ُ
حيث تم إعتقال املئات من الشباب الكربالئي ومن ثم
إعدامهم عىل الفور إضافة اىل مصادرة إمواهلم وقد قام النظام الصدامي
بإصدار قرار رجعي تسمح بنود هذا القرار بإعدام كل من اعتقل قبل
صدور هذا القرار االجرامي البغيض .

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

هذا وستقرأ عزيزي الكريم أسامء املئات من العوائل الكربالئية التي

تم اعدام أبنائهم االبرار الذين سالت دماؤهم الطاهرة عىل ايدي الفئة
البعثية الضالة،خالل صفحات هذا الكتاب وهنا البد من اإلشارة بأن

أبناء املدن العراقية األخرى قد قدموا ايض ًا األالف من أبنائهم الكرام
شهداء من أجل حماربة السلطة البعثية اجلائرة .

فهنيئ ًا لشهداء العراق الصامد الذين ذهبوا اىل رمحة الباري عز وجل

وهم يتصدون للنظام الصدامي املجرم وما دمنا نتحدث عن شهداء

العراق البد وأن نقدم جزيل الشكر اىل مؤسسة الشهداء حيث قامت
مشكورة بإصدار عدة جملدات تذكر هبا أسامء هؤالء الشهداء األبرار

وصورهم املرشقه فجزاها اهلل خري ًا عىل هذا العمل الرائع عل ًام بأن أسامء

هؤالء االبطال الشجعان قد نقشت يف قلوبنا اجلرحية ألهنم يعيشون يف
أحداق عيوننا .

املصادر

تأريخ كربالء قديام وحديثا – ص.315

موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني  ص .348

لقاء مع األستاذ ياسني القرعاوي .
لقاء مع املرحوم شفيع الكربالئي .

لقاء مع األستاذ سمري الطيار

لقاء مع املرحوم ابراهيم منغص .
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منظمة العمل االسالمي .1962/

ُأسست هذه املنظمة يف مدينة كربالء بدعم سامحة املرجع الراحل

السيد حممد الشريازي وسامحة املرجع السيد حممد تقي املدريس وكانت
مبادئ هذه املنظمة اإلسالمية هي الدعوة اىل إقامة نظام إسالمي راسخ

والوقوف بوجه األفكار املنافية للدين اإلسالمي ،واصلت هذه املنظمة
جهودها لتحقيق أهدافها اىل ْ
أن غــادر معظم رجــال الدين ورجال

احلركة الوطنية العراق بعد تويل حزب البعث السلطة عام  1968حيث

قام هذا النظام بأعتقال ومالحقة ومضايقة كل من يقف بوجه أفكار
حزب البعث اهلدامة وكان نصيب مدينة كربالء كثري ًا حيث تم إعتقال

املئات من رجال الدين من أبناء كربالء كان يف مقدمتهم أية اهلل الشهيد
السيد حسن الشريازي والسيد مرتىض القزويني والشيخ ضياء الزبيدي

َ
حيث جرى إعتقاهلم لعدة اشهر إضافة اىل إعتقال املزيد من
وغريهم
رجال احلركة الوطنية من أبناء كربالء والعديد من جتار مدينة كربالء
الذين كانوا يرتبطون بعالقات وديه مع رجال الدين كام قامت السلطة

بإبعاد العديد من كبار رجال الدين يف كربالء اىل اخلارج كان يف مقدمتهم

أية اهلل العظمى السيد حممد الشريازي .

َّ
إن هذه األعامل سامهت يف خروج العديد من أبناء كربالء ،بعد سفر
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الكثري من أبناء كربالء جرى إعادة تنظيم شؤون املنظمة وأنتامء وجوه
كربالئية جديد اليها كان يف مقدمتهم :

السيد عالء القطب ال طعمة واالستاذ ابراهيم املطريي ،االستاذ

جاسم العطار  ،الشيخ جاسم االسدي ،جميد كرمه ،الشهيد عبد احلسني،
ابو حلمه ،الشهيد عيل الدهان ،الشهيد وضاح الدهان ،الشهيد كفاح

الفحام وغريهم من أبناء كربالء ومثقفيها بالرغم من خروج العديد من

كبار كوادر املنظمة اىل خارج العراق اإل أن نشاطها يف داخل العراق كان
َ
حيث أنتمى اىل صفوفها املئات من الشباب الكربالئي الذين
مستمر ًا

38

وقفوا بوجه السلطة احلاكمة من خالل تظاهرهم ولصق اإلعالنات التي

تدعو اىل الثورة مما جعل األجهزة الصدامية القيام بأعتقال العرشات منهم
ومن َثم اعدامهم عىل أيدي السلطة البعثية الغاشمة وكان يف مقدمتهم

هؤالء الشهداء األبرار كل من :

الشهيد عبد احلسني ابو حلمه والشهيد وضاح عبد احلسني الدهان،

الشهيد عيل عبد احلسني الدهان ،الشهيد سعد مهدي العودة ،الشهيد عبد

اجلبار كرمه ،الشهيد ضياء رشيد الدهان ،الشهيد يوسف رشيد الدهان،
الشهيد سعيد رشيد الدهان ،الشهيد جميد جاسم فضاله ،الشهيد عبد

االمري جميد الوزين ،الشهيد عباس حممد املوسوي ،الشهيد كريم مهدي
املسعودي ،الشهيد صاحب عبد احلسني الدهان ،الشهيد فاضل رشيد ،

مركز كربالء
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الدهان ،الشهيد يوسف الدهان وغريهم من شباب كربالء امليامني وهنا
وجب القول بأن منظمة العمل اإلسالمي قامت بإصدار جريدة باسم

(العمل اإلسالمي) بعد سقوط النظام الصدامي و قامت مشكورة بنرش
أسامء وصور معظم شهداء كربالء الذين أعدموا من ِقبل النظام الصدامي
أضافة اىل قيام اجلريدة املذكورة بنرش أسامء،وصور مجيع شهداء املنظمة
من أبناء مدن العراق الذين أنتموا فيام بعد اىل املنظمة املذكورة.

املصادر

تأريخ كربالء قديام وحديثا – ص.315

العرشات من اعداد جريدة العمل اإلسالمي الصادرة بعد سقوط النظام .

لقاء مع األستاذ جاسم العطار.

جملة املنار الكربالئية عده اعداد لسنة .2004 ،2003
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مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

االتحاد العربي االشتراكي 1964

َأسس هذا االحتاد عام  1964بعد قيام املشري عبد السالم عارف بتوليه مسؤولية

احلكم بعد قيامه بأنقالب عسكري يف  /18ترشين  1964 /ضد السلطة البعثية

التي سبق وأن تعاون معها املشري عبد السالم عارف اال أن ُه أنقلب عليها فيام بعد .
بعد إستتباب األمر لسلطة عبد السالم عارف سمح ملجموعة ممن تأثروا

بأفكار الزعيم املرصي الراحل مجال عبد النارص بتأسيس هذا االحتاد وعليه قام

هؤالء بتأسيس هذه املنظمة التي اطلق عليها (االحتاد العريب االشرتاكي ) كان أول
رئيس هلذا االحتاد الدكتور عبد الرزاق حمي الدين وبعد تأسيسه بعد عدة شهور
تم تأسيس فروع له يف املدن العراقية ومنها مدينة كربالء املقدسة حيث أنتخب

االستاذ عبد عيل حممود رئيس ًا هلذا االحتاد الذي ضم نخبه من وجوه كربالء كان

يف مقدمتهم كل من :

األستاذ املرحوم فاضل زيني  ،األستاذ عبد االمري حسون الوكيل ،األستاذ

مهدي جليل ال االطرش ،األستاذ هادي الكعبي  ،األستاذ مهنا رباط املطريي ،
األستاذ حسن النقيب ،األستاذ حممد عيل السعدي ،ثم انظم فيام بعد جمموعة من
شباب كربالء منهم :

األستاذ باقر الرصاف ،األستاذ لطيف اليارسي ،األستاذ نارص السباح ،األستاذ
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عامر الرصاف ،األستاذ املرحوم فريد زميزم ،األستاذ رضا الوزين ،السيد حممد
حسني طعمة ،األستاذ سعد اجلنايب ،األستاذ نوري الطيف ،وغريهم من أبناء

كربالء الكرام.

نشط هذا االحتاد يف ظل احلكم العاريف وظل يعمل اىل أن جاء أنقالب 1968

ُ
حيث منعت األحزاب من العمل باستثناء حزب البعث اال أن االحتاد أخذ يعمل
بصوره رسيه األمر الذي حدا بالسلطة البعثية القيام بحملة إعتقاالت ألعضاء

االحتاد و َث ْم إعتقال العرشات من شباب كربالء ممن أنتموا اىل هذا االحتاد وكان

منهم:

االستاذ عبد عيل حممود ،االستاذ باقر الرصاف ،االستاذ فريد زميزم ،االستاذ
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مهدي جليل ،االستاذ لطيف اليارسي ،االستاذ حسن النقيب.

هذا وقد نشط أعضاء االحتاد يف بث الروح الوطنية لدى الشباب الكربالئي

وخاصة يف إحياء احلس القومي واعادة جمد االمة العربية .

املصادر

تأريخ كربالء قديام وحديثا -ص.314

وقائع تأرخيية ملدينة احلسني – ص.51-35

مقابلة مع املرحوم األستاذ فاضل زيني.

مقابالت عديدة مع املرحوم فريد رشيد زميزم ،املرحوم فاضل زيني .

مقابلة مع األستاذ عبد عيل حممود

مقابلة مع السيد نوري الطيف.

الساحة العراقية وحاالت الالمعقول ص.90

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

منظمة الوفاق االسالمية .1981/

عىل اثر قيام النظام الصدامي اجلائر بأسقاط اجلنسية العراقية عن مئات األالف

من أبناء العراق بحجة أن هؤالء ضد النظام الصدامي وكان من هؤالء عدد كبري من
أبناء كربالء عل ًام بأن هؤالء كانوا ينتمون اىل قبائل عربية وبيوتات كربالئية عريقة .

عىل أثر وصول هؤالء اىل العديد من الدول وخاصة سوريا قام قسم كبري

منهم بتأسيس منظامت،وأحزاب سياسية للعمل عىل إسقاط النظام الصدامي بكل

الوسائل ُ
حيث قام قسم من الشباب الكربالئي بالتطوع يف األحزاب السياسية التي
كانت حتارب النظام الصدامي يف مناطق اجلنوب العراقي ويف اقليم كردستان .

كان من ضمن املنظامت التي أسسها الشباب الكربالئي هي منظمة (الوفاق

اإلسالمي) التي ترأسها أحد أبناء كربالء سامحة الشيخ مجال الوكيل ُ
حيث قام
الشيخ مجال مع جمموعة من أبناء كربالء امثال :

الشيخ حسن فضاله الشمري ،السيد رياض ضياء الدين ،احلاج مصطفى
الرصاف ،االستاذ محيد االسدي ،وغريهم من أبناء كربالء الذين ُأبعدوا قرس ًا
عن مدينتهم املقدسة ،بتأسيس هذه املنظمة التي تربع عدد كبري من أبناء كربالء

امليسورين بدعمها ومن هذا املنطلق قامت هذه املنظمة بجهود حثيثة وبالتعاون مع
املنظامت،واألحزاب السياسية األخرى التي تقوم بمناهضة النظام الصدامي،وقد
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نجحت جهود منظمة الوفاق اإلسالمي يف توحيد صفوف املنظامت،واألحزاب

السياسية التي كانت تعمل ألسقاط النظام الصدامي ،خاصة املنظامت واألحزاب التي

كانت تعمل يف سوريا .

كام أن املنظمة شاركت يف مؤمترات دولية عقدت يف العديد من الدول العربية

واألسالمية واألوربية لغرض الضغط عىل حكومة صدام بأطالق رساح املعتقلني

وفع ً
ال قامت منظامت إنسانية عديدة وخاصة من الدول األوربية بزيارات عديدة

للعراق واألجتامع مع املسؤولني الصداميني للطلب منهم بأطالق رساح املعتقلني

وقد وعدت السلطات الصدامية بأطالق رساح هؤالء اال أن العكس كان حيث

قامت السلطة الصدامية بإعدام كل من طالبت املنظامت الدولية بأطالق رساحه
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ظلت املنظمة تعمل هبمة ونشاط اىل أن سقط النظام الفايش فعاد كوادر املنظمة
اىل مدينة كربالء املقدسة وقامت بفتح مقر هلا كام قامت بإصدار جريدة أسبوعية
حيررها نخبة من كوادر احلركة الشباب وها هي اليوم مستمرة بالعمل وخاصة
تقديم اخلدمات اىل أبناء كربالء من خالل تقديمها للقروض ألبناء كربالء الفقراء

وتقديم املواد الغذائية للمحتاجني من أبناء كربالء ومساعدة املواكب احلسينية

ودعمها باملواد الغذائية وغريها من األعامل اجلليلة.

املصدر

مقابلة مع رئيس املنظمة الشيخ مجال الوكيل.

مقابالت عديدة مع أبناء كربالء الذين أنتموا اليها .

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

المجلس االسالمي األعلى 1982/

اسست هذه املنظمة من قبل سامحة الشهيد حممد باقر احلكيم عام

 1982يف مجهورية إيــران اإلسالمية وقد أسس هلذه املنظمة جناح

عسكري سمي بـ ( منظمة بدر) .

أنتمى عدد كبري من أبناء كربالء هلذا املجلس وتوىل قسم منهم مراكز

عليا فيه منهم :

االستاذ رياض محزة ال غريب ،االستاذ سعد جواد ال قنديل ،االستاذ

رضا جواد تقي ،االستاذ زهري ابو دكه ،وغريهم من وجوه احلركة الوطنية
يف كربالء الذين متكنوا من مغادرة العراق ختلص ًا من النظام الصدامي .

هذا من جانب أما من اجلانب اآلخر فأن عدد ًا كبري ًا من شباب كربالء

أنظم اىل اجلناح العسكري هلذه املنظمة (منظمة بدر) وقد علمنا فيام بعد
بأهنم قد نالوا الشهادة اثر قيامهم بعمليات جهادية ضد القوات الصدامية

وهذه أسامء قسم منهم :

الشهيد رياض اجلحييش والشهيد جابر عبد اهلل املسعودي ،الشهيد

رضا عبد عيل املوسوي ،الشهيد ماجد جبار مكرسجي ،الشهيد رزاق عيل
اخلفاجي ،الشهيد حممد عيل زنكي ،الشهيد حسني جبار احلمريي ،الشهيد
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عبد االمري محود الوزين ،الشهيد كاظم جواد العيل ،الشهيد سعدون جبار
الكريطي ،وغريهم من أبناء مدينة كربالء الذين نالوا رشف الشهادة

وهم يدافعون عن املبادئ السمحاء التي محلوها والتي تدعوا اىل إسقاط
النظام الصدامي اجلائر وهكذا نال هؤالء الكربالئيون الشهادة جنب ًا اىل
جنب أبناء املدن العراقية األبطال الذين ذهبوا اىل الباري عز وجل وهم

مرتاحوا الضمري بعد أن صمموا عىل التصدي للنظام املجرم اىل آخر

قطره من دمائهم .

املصادر
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مقابلة مع جمموعة من أبناء كربالء الذين عادوا اىل كربالء بعد اسقاط النظام الغادر ممن
كانوا قد أنضموا اىل منظمة بدر اجلناح العسكري للمجلس اإلسالمي االعىل .

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

أبناء كربالء الذين إنتموا
الى االحزاب السياسية

بعد أن حتدثنا عن اهم املنظامت و األحزاب الوطنية التي عملت يف

كربالء البد وأن نذكر أن هناك شباب ًا كربالئي ًا متحمس ًا أنتمى اىل هذه
األحزاب و اجلمعيات السياسية وهنا نذكر قس ًام ممن أنتمى اليها من أبناء

كربالء والتي كان هلا دور كبري يف رفد احلركة الوطنية التي نشطت يف
العراق يف القرن العرشين وهي األحــزاب التي ذكرناها يف صفحات

كتابنا هذا فأننا سنشري اىل أسامء نخبة من هؤالء مع اإلعتذار ملن مل نذكر

أسمه (ألننا قد جاوزنا الستني من العمر وهذا يعني أن ذاكرتنا قد بدأت

بالضعف وهذا امر ال بد منه) أما أبرز هؤالء األشخاص الذين أنتموا اىل
هذه األحزاب واجلمعيات السياسية هم :

جواد اخلطيب ،وعمر العلوان الــوزين ،عبد املهدي الكمرب ،امحد

الكمرب ،عثامن الوزين ،فاضل زيني ،عبد الصاحب األشيقر ،فؤاد الطويل،

مهدي السعيد ،رشيد زميزم ،غني الطيار ،حممد جميد القرعاوي ،صاحب
نرص اهلل ،صالح األديب ،ابراهيم منغص ،أمني زميزم ،سامل احلمريي،

حممد غريب ،غازي غريب ،اقبال جليل ،عامر الرصاف ،عيل عزيز ،عيل
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الفتال ،عامر الشافعي ،عادل أبو حلمه ،جعفر كشوان ،تركي إبراهيم،

صاحب احلمريي ،صباح ضياء الدين ،عيل النرصاوي ،امني زيني،

حممد جواد إ َبراهيم ،سعد أبو حلمة ،فاضل عويدي ،محيد زميزم ،حسن
النقيب ،فاضل النقيب ،فارس النقيب ،رضا فضاله ،عباس الشامي،

حمسن الوندي ،جبار اخلفاجي ،زهري ابو دكه ،جواد احلداد ،الشيخ نعمة

الفواز ،الشيخ إبراهيم الشهيب ،جواد نرصاهلل ،عبد الوهاب ال طعمة،

حممد صربي ،عيل الشبيبي ،رضا الرماحي ،عبد االله الرماحي ،كاظم
الرماحي ،حمسن النقيب ،حسني كشمش ،كاظم اجلابري ،مهدي أبو
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املعايل ،حممد مهدي الدهان ،حممد السباح ،حسن النقاش ،عبد الرضا

البارودي ،عيل زياره ،محيد كلكاوي ،جاسم كلكاوي ،عبد اهلل القرييش،
فــؤاد الــدوركــي ،مهدي كبايب ،عباس ال ــوزين ،يــاس ال ــوزين ،هادي

القرعاوي ،عالء العواد ،مهدي القرعاوي ،سعد مهدي العودة ،طالب
العواد ،خليل الشافعي ،مقداد الصايف ،حبيب كركويش ،محيد كركويش،

حممد عيل السعدي ،حسام الرشدي ،حسني الرشدي  ،حسام طعمة ،جميد
معيلو ،مهدي اليارسي ،حممد الرشيفي ،صاحب الربيعي ،عدنان غريب،
صادق مطلوب ،كفاح الشبيبي ،عيسى احلسني ،حسني قباين ،صاحب
ابو املحيل ،نسيب الشامي ،نجيب الشامي ،حمي األشيقر ،نوري الطيف،

جميد فضاله ،عيل النوري ،رضا النجار ،عبد الزهرة السعدي ،فريد

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

زميزم ،عدنان غريب ،مهدي غريب ،مهدي احلداد ،حاتم غريب ،فائز

الطيار ،فاضل االنصاري ،صاحب العبيدي ،عبد االله ابو شمطو ،حممد
غريب ،فاضل االنصاري ،عباس الوزين ،صالح زياره ،فاضل عويد ،عبد
احلسني السعيد ،جواد ابو احلب ،حممد حسن ال طعمة ،جواد احلائري،

عيل الداماد ،حسني الدهان ،محود الصحاف ، ،ثامر الشوك ،عبد الستار

البارودي ، ،فاضل عويد ،هاتف الشوك ،فاضل النقيب ،عارف نرص اهلل.
إضافة اىل االشخاص الذين ذكروا من قبل ممن كانوا قد إنتموا اىل

األحزاب واملنظامت التي أرشنا اليها خالل البحث .

هذه أهم املنظامت واجلمعيات واألحزاب التي أنتمى اليها األالف من

رجال وشباب مدينة كربالء املقدسة خالل القرن املايض عل ًام بأن هناك
أحزاب ًا،ومنظامت أخرى كانت قد عملت يف كربالء،وخارج كربالء وقد

أنتمى اليها املئات من رجال كربالء وتولوا فيها مناصب عليا ومن أهم
هذه األحزاب حزب األحرار الذي توىل رئاسته لفرتة من الزمن املرحوم
االستاذ جواد اخلطيب وحزب األمة االشرتاكي الذي رأس فرعه يف

كربالء لفرته من الزمن الوجيه الشيخ عبد احلسني كمونه وحزب األمة
الذي رأس فرعة يف كربالء الشيخ عثامن احلاج علوان الوزين وحزب

النهضة الــذي اسس فرعة يف كربالء عام  1922والــذي أنضم اليه
بعض من رجاالت كربالء وحزب االحتاد الدستوري الذي أنتمى اليه
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نخبة من وجهاء ورجال كربالء منهم الشيخ نعمة الفواز والسيد حممد

عيل النقيب إال أن نشاط هذا احلزب كان حمدود ًا بسبب أن الذي كان

يرأسه هو رئيس الــوزراء العراقي السابق نوري السعيد وهو شخص
غري حمبوب يف الوسط السيايس العراقي سبق وأن قلنا خالل البحث بأن
معظم األحزاب واملنظامت السياسية التي َأسست يف العراق والتي أنتمى
اليها لفيف من أبناء الشعب العراقي كان هلا الدور الريادي والقيادي يف
األنتفاضات واحلركات السياسية التي شهدها العراق والتي كان ملدينة
كربالء وأبنائها األبرار دور كبري فيها.
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َ
األ َسر الكربالئية التي أعدم أبناؤها
من ِق ِ
بل النظام الصدامي

قدمت العوائل الكربالئية املجاهدة األالف من ابنائها الكرام الذين

سامهوا يف احلركة الوطنية املناهضة هلذا النظام القمعي الفايش،وهنا البد
وأن نحيي تلك َ
ْ
األ َس العراقية ومن خمتلف مدن العراق التي قدمت
ّ
أبناءها امليامني عىل درب احلرية فهنيئ ًا ألبناء العراق كافة الذين سامهوا يف
رفد احلركة الوطنية يف حماربة النظام الصدامي الغاشم ،بعد هذه األسطر
نأيت ونذكر بفخر واعتزاز َ
األرس الكربالئية التي نال ابناؤها الشهادة عىل

أيدي َأزالم السلطة البعثية املجرمة،وهنا ايض ًا نكرر عذرنا لتلك َ
األرس

املجاهدة التي مل نذكر اسامءها هنا ألننا مل نطلع عليها فنرجو منها تزويدنا
باملعلومات عنها حتى يتسنى لنا ذكرها يف الطبعة الثانية بأذن اهلل تعاىل َأما

أسامء َ
األرس الكربالئية التي ُأعدم أبنَاؤهم فهي:

أل طعمة وال ابو شمطو ،أل القايض ،ال السالمي ،ال عوينات ،ال

اهلر ،ال ما ميثة ،ال العيل ،ال سعودي ،ال فضاله ،ال زنكي ،ال نرص

اهلل ،ال ضياء الدين ،ال الوزين ،ال موله ،ال املوسوي ،ال الدوركي ،ال

الكلكاوي ،ال الكرعاوي ،ال الشهرستاين ،ال االنباري ،ال السعدي،
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ال العبيدي ،ال الفتال ،ال طابور اغــايس ،ال احلــداد ،ال الطيف ،ال
زيني ،ال زميزم ،ال النقاش ،ال الطرحيي ،ال اخلفاجي ،ال الدعمي ،ال

املسعودي ،ال الغانمي ،ال الصفار ،ال الالري ،ال احلكيم ،ال ياسني ،ال

البازي ،ال احلملدار ،ال الكاليب ،ال االشيقرال الرتبجي ،ال الكشوان،
ال املصباح ،ال العطار ،ال بحر العلوم ،ال جلوخان ،ال النقاش ،ال
الشاجلي ،ال السندي ،ال الدهان ،ال ثابت ،ال االسدي ،ال العباجيي ،ال

احلسيني ،ال حينش ،ال الشريازي ،ال النقيب ،ال النداف ،ال اجلنايب ،ال

احلفار ،الطيار ،ال الوكيل ،ال القاو ،ال قنديل ،ال الكعبي ،ال ابو حلمه،
52

ال الكركويش ،ال املعملجي ،ال املكرسجي ،ال منغص ،ال الدباغ ،ال

الشيباين ،ال السلطاين ،ال الصايف ، ،ال الظوهيري ،ال العلوجي ،ال

النرصاوي ،ال الطويل ،ال اهلنداوي ،ال ابو الكبه ،ال محادي ،ال عوز،
ال الدالل ،ال النيار ،ال احلمريي ،ال الكريطي ،ال املقرم ،ال الطباطبائي،

ال القزويني ،ال الرشيفي ،ال كرمه ،ال الرشويف ،ال فتح اهلل ،ال املولوي،
ال العواد ،ال الزعفراين ،ال النجار ،ال سدائي ،ال ابو دكه ،ال املنكويش،

ال الطائي ،ال الطريف ،ال كسائي ،ال الشامع ،ال احللوائي ،ال حيدر ،ال

معيلو ،ال احلداد ،ال املختار ،ال الربيعي ،ال االعرجي ،ال اجلشعمي ،ال
االنصاري ،ال زنكي ،ال العويدي.

هذه أسامء بعض االرس الكربالئية التي نال أبناؤها رشف الشهادة
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عىل أيدي أفراد الطغمة الصدامية احلاقدة البغيضة التي حكمت العراق
باحلديد والنار ملدة ثالثة عقود وهنا وجب ْ
أن نذكر أن بعض هذه االرس

فقدت أبناءها اثناء اإلنتفاضة الشعبانية وهم يتصدون للقوات الصدامية

الغادرة التي هامجت مدينة كربالء البطلة ُ
حيث تصدى هؤالء األبطال
هلذه القوات املجرمة َ
حيث الِتحم أبناء االطراف الكربالئية يف مقاتلة هذه
القوات،وسنتحدث الحق ًا عن دور أبناء مدينة كربالء يف هذه اإلنتفاضة

الشعبية اخلالدة التي حدثت عام 1991م جنب ًا اىل جنب مع أبناء املدن

العراقية األخرى التي اعلنت الثورة ضد النظام الصدامي الغاشم فهنيئ ًا

هلؤالء الشباب البواسل الذين قدموا دماءهم الزكية من أجل الوقوف
بوجه احلاكم الظامل حفيد يزيد بن معاوية صدام املجرم .

وغريهم من أبناء العوائل الكربالئية املجاهدة وهنا البد أن نشري

بأن هناك عوائل كربالئية أخرى نالت رشف الشهادة وسنذكر أسامءها

يف الطبعات األخرى بأذن اهلل تعاىل وهنا ايض ًا وجب أن نشري بأن عدد
لن الشهادة عىل ايدي الطاغية السلطة
من النساء اللوايت من كربالء قد نِ َ
الصدامية املجرمة.
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المؤتمرات واإلنتفاضات الوطنية
التي شهدتها كربالء

شهدت مدينة كربالء املقدسة العديد من املؤمترات واألنتفاضات

الوطنية واألحداث السياسية املهمة التي مر هبا تأريخ العراق احلديث وقد

كان ملدينة كربالء املقدسة دور كبري يف دعم هذه احلركات الوطنية حيث
ساهم رجال وشباب كربالء مسامهة فعالة يف تأييد األنتفاضات الوطنية
ودعمها بكل ما مطلوب وقد حتمل أبناء مدينة احلسني الكثري من
املتاعب واملصاعب جراء مشاركتهم يف هذه األحداث األمر الذي أدى اىل

جرح املئات منهم ايض ًا أما ما دخل منهم
إستشهاد قسم منهم إضافة اىل
ِ

اىل السجون فكانت اعداد ًا كبرية جد ًا وقد َحكم عىل الكثري منهم بالسجن
والنفي اىل خارج كربالء وغريها من األعامل البوليسية التي جرت ضدهم
قام
ويف هذا الفصل سنتحدث عن األعامل الوطنية واجلهاد املرير الذي َ
به أبناء مدينة كربالء يف املؤمترات واإلنتفاضات واألحداث التي شهدهتا

هذه املدينة املقدسة التي كانت والتزال وستبقى مدينة ثائرة حامية حلقوق
أبناء العراق بأذن اهلل تعاىل وهذا ليس غريب ًا عن أبناء هذه املدينة املقدسة
ألهنم أحفاد ذلك الثائر اخلالد سيدي وموالي اإلمام احلسني ونبدأ هنا
باألنتفاضات الوطنية التي شهدهتا مدينة كربالء ضد اإلحتالل العثامين .
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كربالء وحادثة الوالي التركي
حمزة بيك–1915

عندما ضعفت احلكومة العثامنية بعد قيام القوات الربيطانية بالسيطرة

عىل العديد من مناطق العامل العريب واستعدادها للتوجه الحتالل العراق
بعد أن أنترص احللفاء عىل املانيا وحلفائها ومنهم الدولة العثامنية أنتفض

أبناء كربالء بعد ْ
أن وحدوا صفوفهم حيث قاموا باهلجوم عىل مقرات
احلكومة العثامنية وطرد القوات الرتكية من املدينة املقدسة.

بعد سيطرة الكربالئيني عىل شؤون مدينتهم املقدسة قاموا بتنظيم

أمورها ُ
أسندت املهام اىل ابنائها ويف مقدمتهم الزعيم الكربالئي
حيث ُ
املعروف املرحوم الشيخ فخري كمونه يعاونه نخبه كريمة من وجهاء
مدينة كربالء من زعامء االرس الكربالئية العريقة كآل العواد ،ال احلمريي،

ال زنكي ،ال املنكويش ،ال غريب ،ال طعمة ،ال النرصاوي ،ال اهلر ،ال

الوزين ،ال الشامع ،ال النقيب ،ال نرص اهلل ،ال السعدي ،وغريهم من
األرس الكربالئية األصيلة .

بعدَ وصول خرب إستيالء أبناء كربالء عىل ادارة شؤون مدينتهم اىل

ِ
بأرسال الوايل املتعجرف
مسامع احلكومة العثامنية قامت هذه احلكوم َة
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املدعو (محزه بيك) عىل رأس قوة عسكرية إلعادة السيطرة عىل مدينة
احلسني  والقاء القبض عىل قادة اإلنتفاضة.

توجه (محزه بيك) نحو مدينة كربالء املقدسة ومعه جمموعة كبرية من

أصناف القوات العثامنية التي مجعها من احلاميات العسكرية القريبة من
مدينة كربالء وما أن وصلت هذه القوات املعتدية بالقرب من املدينة أمر

الوايل هذه القوات بقصف املدينة املقدسة قصف ًا مركز ًا أسفر عن ايقاع

خسائر فادحة بني صفوف األهايل إضافة اىل إتالف أجزاء كثريه من الدور
واملحالت واألسواق كام أصيبت ايض ًا منائر العتبتني املقدستني احلسينية
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والعباسية ،وأدى القصف اىل تدمري اجزاء عديدة من السور الذي كان

حييط باملدينة .بعد حدوث هذه األرضار البالغة قامت القوات الرتكية
بإجتياح املدينة وقتل املئات من أبنائها ومصادرة أمواهلم .

ما أن دخلت هذه القوات املعتدية مركز املدينة حتى تصدى هلا أبناء

كربالء البواسل وبعد اشتباكات عنيفة بني الطرفني اسفر القتال عن

استشهاد جمموعة من أبناء كربالء االبطال وهؤالء الشهداء هم :

(عبود النصري ،كريم البو غريب ،حممد علوان زنكي ،عبد ال زنكي،

السيد عيل طعمة ،معتوك املنكويش ،خضري جواد الطهامزي ،مرهون

الوزين ،احلاج كاظم احلمريي ،ناجي ابو والده ،دهش املحمد ،عاشور
املنكويش ،محيدان جلعوط ،مكي علوان ،عباس املوسوي ،ابراهيم
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العواد ،حسن الفرحان ،عبود احلداد ،كاظم الشمري ،ابراهيم ابو والده،

حممد عيل اهلر ،أبراهيم عبيد ،وغريهم من أبناء كربالء الشجعان الذين

دافعوا بحامس بالغ عن مدينتهم الباسلة .

أستمر الكربالئيون يف إيقاع أفدح اخلسائر بصفوف القوات الرتكية

التي اوغلت يف ايذاء أبناء كربالء ،وبعد صوالت وجوالت قام هبا فرسان

ِ
أجزاء كبرية من مدينتهم املقدسة اال
كربالء متكن الثوار من السيطرة عىل

أن القوات العثامنية متكنت من البقاء مسيطرة عىل أجزاء من مدينة كربالء
ومها حملتا العباسية الغربية والرشقية .

ملا رأى الكربالئيون هذه التطورات أمرهم الشيخ فخري كمونه بأن

يقوموا هبدم السدة الرتابية التي كانت حتفظ املياه املتشعبة من هنر احلسينية
وما ْ
أن هدمت هذه السدة حتى غمرت املياه املناطق التي كان يتواجد

هبا األتراك فأصاهبم الذعر بعد ْ
أن حدثت إشاعة بأن اإلمام العباس 
قد خرج عىل املعتدين األتراك فولوا هاربني وهم ينادون (إمام عباس
كلدي) اي خرج العباس.

بعد حدوث هذه التطورات إنقض الكربالئيون عىل العساكر الرتكية

التي اصاهبااخلوف.

بعد هروب القوات الرتكية أعاد أبناء كربالء سيطرهتم عىل مدينتهم

املقدسة بعد أن لقنوا األعداء درس ًا بليغ ًا لن ينسوه .
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بعد وصول أخبار هذه األنتصارات اىل مسامع احلكومة العثامنية يف

أسطنبول أصدرت أمر ًا بالعفو عن أبناء املدينة وبعد إصدار العفو قامت
احلكومة العثامنية بأجراء إتصاالت مع كبار رجال الدين يف كربالء

ثم أعادة احلكومة املحلية التي كانت تتكون
لغرض اعادة اهلدوء ومن َ
من االتراك.

وافق وجهاء كربالء وزعامؤها عىل إعادة السلطة العثامنية رشيطة

إحرتام مشاعر أبنائها والسامح هلم بتأدية الشعائر احلسينية التي سبق ْ
وأن

منعتها احلكومة العثامنية وعدم جتوال ( اجلندرمة) وهو إصطالح كان
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يطلق عىل قوات الرشطة العثامنية يف ازقة املدينة وشوارعها اال يف احلاالت

الرضورية وبعد إخبار خمتاري حمالت املدينة َّ
ألن هذه القوة كانت تسيئ
اىل أبناء كربالء كثري ًا من خالل إعتداءاهتا عىل االهايل وأخذ الرشوة من

إصحاب املحالت وغريها من األمور املرفوضة التي كان يقوم هبا هؤالء.
بعد حدوث هذا االتفاق بني أبناء كربالء املقدسة واحلكومة العثامنية

قامت احلكومة بتعيني مترصف جديد ملدينة كربالء هو (أسعد رؤوف) .

بعد تعيني هذا املترصف ملدينة كربالء قام بإجراءات معينة سامهت

يف هتدئة اإلمور األمر الذي أدى اىل استقرا ِر األوضاع يف مدينة كربالء

وعودة احلياة الطبيعية اليها ُ
حيث خرج أبناء املدينة ملزاولة اعامهلم بحرية

تامة وقد اخذ يقوم املترصف اجلديد بزيارة وجهاء وشيوخ وعلامء كربالء
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بني فرتة وأخرى لغرض هتدئة األمور ولغرض اإلطالع عىل مطالب
اهايل كربالء كام قام املترصف بزيارة حمالت كربالء والتجول يف أسواقها

لالطالع عىل احتياجاهتم وتنفيذ ما يطلبه هؤالء وقد ذكر يل هذه االمور
جمموعة من رجال كربالء الذين عارصوا تلك األحداث .

وهكذا رضخت احلكومة العثامنية ملطالب أبناء مدينة كربالء املقدسة

وعاد األمن واإلستقرار اىل املدينة املقدسة .

بعد عودة االمن اليها قام الكربالئيون بإصالح ما ترضر من مدينتهم

جراء القصف الرتكي خالل املعارك وكذلك إصالح العتبتني املقدستني

من األرضار الكبرية التي حلقت هبام جراء القصف املدفعي الرتكي ،وهبذا
استجابت احلكومة العثامنية ملطالب أبناء كربالء الكرام بعد ْ
أن وقفوا
تلك الوقفة اجلريئة بوجه القوات الرتكية املعتدية التي أساءت كثري ًا

ألبناء هذه املدينة املجاهدة التي عانت ما عانت من مآيس وحمن عىل أيدي
هذه القوات منذ إحتالل الدولة العثامنية للعراق وحتى خروجها بعد

هزيمتها عىل أيدي القوات الربيطانية اجلائرة والتي أساءت ايض ًا اىل أبناء

العراق بشكل عام وأبناء كربالء بشكل خاص ،وعىل أثر إحتالل القوات
الربيطانية للعراق والقيام بأعامل تصفية ضد أبناء العراق ،ثار أبناء العراق

ضد األنكليز وكان لكربالء دور كبري وريادي يف قيام الثورة العراقية

الكربى (ثورة العرشين) عام ( )1920ضد القوات الربيطانية املعتدية

61

كربالء واحلركة الوطنية
يف القرن الع�شرين ()2000-1900

وسنتحدث الحق ًا يف أحد فصول كتابنا هذا عن تلك الثورة اجلبارة التي

قام هبا أبناء العراق األبطال والدور البطويل والقيادي الذي لعبته مدينة
كربالء املقدسة وأبناؤها امليامني األجالء .

املصادر

ملحات تأرخيية عن كربالء – ص.33-32

تراث كربالء – ص.392-390

عامرة كربالء – ص.71

اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء عرب التأريخ – ص.113-109

ثورة-1920دكتور وميض نظمي -ص.343
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تأريخ كربالء قديام وحديثا – ص .69-68
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تأريخ كربالء املعىل -ص.28
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ثورة العشرين–1920

كان ألبناء مدينة كربالء املقدسة دور ريادي وقيادي يف هذه الثورة

اخلالدة وسنتحدث يف هذا الفصل عن الدور الكبري الذي لعبه أبناء كربالء

وعشائرها وكبار رجال الدين فيها ولكن قبل احلديث عن هذا املوضوع

البد وأن نشري اىل عملية اإلستفتاء التي قام هبا األنكليز خلداع الشعب

العراقي من أن حكومة اإلحتالل الربيطاين تريد معرفة رأي الشعب
ُ
حيث قامت قوات اإلحتالل
العراقي بنوع احلكم الذي يرغبون فيه

بأرسال العديد من ضباطها اىل املدن العراقية ومنها مدينة كربالء ملعرفة

رأي االهايل يف هذا املوضوع ،وقد كان رد أبناء كربالء املقدسة عىل
األسئلة التي وجهها الضابط الربيطاين امليجرتيلر الذي وصل اىل كربالء
والذي طلب من اهايل كربالء االجابة عىل االسئلة التالية وهي :

هل ترغبون يف دولة عربية واحدة ،حتت راية الوصاية الربيطانية متتد

من احلدود الشاملية لوالية املوصل ،وحتى اخلليج العريب؟

هل ترغبون يف هذه احلالة يف رئيس عريب باالسم يرأس هذه الدولة

اجلديدة ؟

َم ْن هو الرئيس الذي ترغبون فيه هذه احلالة.

63

كربالء واحلركة الوطنية
يف القرن الع�شرين ()2000-1900

بعد إطالع أهايل كربالء عىل هذه األسئلة وبعد مناقشات بني أبناء

ِ
حكومة اإلحتالل.
املدينة قرروا تقديم املضبطة التالية اىل

نص املضبطة

بمنه تعاىل

حسب تبليغ حاكم احللة لنا عن الدولة الربيطانية ،أهنا تفضلت عىل

العراقيني بطلب إنتخاب أمري خيتارونه ،وقد أمرنا أن نجتمع ونتداول

الرأي يف ذلك ثم نقدم النتيجة اىل حاكم كربالء  .فتلقينا امره بتامم الرغبة،

وقد سبق الوعد ،املنشور من الدولة املفخمة الربيطانية باإلتفاق مع الدولة
64

الفرنساوية بالعبارة االتية وهي ( أن غرض احلكومتني من احلرب يف الرشق

حترير الشعوب حترير ًا تام ًا هنائي ًا من خالص رغبتها وحمض إختيارها ) كام
نرشته جريدة العرب الصادرة يف –ترشين الثاين  1918/وقد اجتمعنا

نحن اهايل كربالء امتثا ًال ألمركم وبعد مداولة اآلراء ومالحظة األصول
اإلسالمية ،وطبق ًا هلا ،تقرر رأينا عىل أن نستظل بظل راية عربية اسالمية
فانتخبنا احد انجال سيدنا الرشيف حسني ليكون امــر ًا علينا مقيد ًا

بمجلس من اهايل العراق لتسنني القواعد املوافقة لروحيات هذه االمة

وما تقتضية شؤوهنا .

قع هذه
حترير ًا يف اليوم اخلامس عرش من شهر ربيع االول هذا َوقد َو َ

املضبطة وجهاء وعلامء وجتار كربالء إضافة اىل زعامء العشائر املحيطة

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

بأطراف املدينة وفيام ييل أسامء الذين وقعوا هذه املضبطة وهم :
السيد عبد احلسني الكليدار – سادن الروضة احلسينية  ،السيد مرتىض

الكليدار – سادن الروضة العباسية  ،السيد عباس ال ضياء الدين  ،السيد

حممد مهدي ال بحر العلوم ،السيد سعيد ال الرشويف ،السيد حممد عيل ال
ثابت ،السيد عبد الوهاب ال طعمة ،السيد عبد احلسني ال الدده ،السيد

امحد ال الوهاب  ،السيد حمسن عباس خادم الروضة احلسينية ،السيد

عيل تقي املوسوي  ،السيد كامل ال ثابت ،السيد حممد عيل ابو املعايل،
احلاج عيل احلاج مهدي البغدادي ،السيد عيسى حممد احلسيني ،السيد

حسن حممد ال علو ،السيد صالح ال النقيب ،احلاج رايض احلمزة ،احلاج
حمسن السالمي ،السيد ابراهيم احلسيني ،الشيخ علوان الشيخ عباس،
السيد عباس ال نرص اهلل ،السيد عبد احلسني رئيس اخلدم ،احلاج مكاوي
الكربالئي ،السيد حممود ال زيني  ،السيد امحد ال ضياء الدين ،السيد

حسني ال ضياء الدين  ،السيد مهدي ال زيني ،الشيخ بحر الشبيب –
رئيس قبيلة اليسار ،كاظم احلسني – رئيس قبيلة بني متيم ،الشيخ عبد
الكريم العواد ،الشيخ عبد الرضا ابو والده ،الشيخ عليوي ال غريب،

احلاج وهاب ال الكلكاوي  ،احلاج حممد ال الكلكاوي ،الشيخ حممد عيل
ابو احلب ،الشيخ عيل حممد املنكويش ،الشيخ طليفح احلسون – رئيس

عشرية النصاروه ،الشيخ عمر العلوان – رئيس عشرية الوزن ،احلاج
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حيدر العلوجي ،الشيخ سلامن ال الشبيب  ،احلاج عيل الكمرب السعدي،

الشيخ عبد عيل احلمريي ،الشيخ حسن الشهيب ،الشيخ عبد ال اهلر،
احلاج خضري عباس ابو دكه  ،الشيخ عبد اجلليل ال العواد ،احلاج حسني
املحسن العاشور ،املال سعيد ال الوكيل ،الشيخ حممد عيل الشيخ سلامن،

احلاج ظاهر احلاج حبيب ،احلاج كاظم ابو اذان ،احلاج قندي اخلفاجي .

ملا علم األنكليز هبذه املضبطة التي جاءت عكس رغباهتم وبعد أن

وشى بعض عمالئهم بأن العنارص الوطنية يف كربالء هي التي لعبت
الدور الكبري يف إظهار هذه النتيجة وأن أهايل كربالء يرفضون إحتالل
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بلدهم من قبل األنكليز قررت احلكومة الربيطانية القيام بعمل عسكري

وأرسال قوة عسكرية اىل مدينة كربالء املقدسة إلعتقال رجال احلركة

الوطنية يف كربالء .

هذا وال بد من االشارة بأن سامحة اإلمام حممد تقي احلائري الذي

كان يتوىل شؤون املرجعية العليا للطائفة الشيعية َ
َ
كان قد رد عىل الرسالة
التي وجهها اليه أبناء كربالء اىل سامحته يأخذون رأيه بخصوص عملية
اإلستفتاء وهذه نص رساله أهل املدينة :

( ماذا يقول:شيخنا احلائري يف تكليفنا معارش املسلمني بعد أن منحتنا

الدولة الربيطانية حول انتخاب أمري لنا نستظل بظله ونعيش حتت راية
لوائه فهل جيوز لنا إنتخاب غري املسلم لألمارة والسلطة علينا أم جيب

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

علينا إختيار املسلم بينوا تؤجروا ) .

عند وصول رسالة أبناء كربالء اىل سامحة الشيخ احلائري رد عليها بقوله :
(ليس الحد من املسلمني ان ينتخب وخيتار غري املسلم لألمارة

والسلطة عىل املسلمني)

اعترب هذا الكتاب رضبة قوية لقوات اإلحتالل الربيطاين التي كانت

ترغب يف اخضاع العراق اىل سلطتها الدائمة .

يقول الدكتور عيل الوردي:حول أثر هذه الفتوى التي أصدرها اإلمام

احلائري يف كتابه القيم (ملحات إجتامعية من تأريخ العراق احلديث –ج
5ص )104ما نصه :

(من املمكن القول:أن فتوى احلائري كانت عام ً
ال مه ًام يف تطور الوعي

السيايس يف العراق فهي قد جعلت الدين،والوطنية يف اطار واحد وهذا

أمر جديد مل يكن الناس يألفوه من قبل ،وهبذا اصبح الوطني متدين ًا

واملتدين وطني ًا وأنترش بني الناس احلديث املنسوب للرسول الكريم 

(حب الوطن من اإليامن ) وصار شعار ًا للحركة الوطنية اجلديد) .

وصول قوه عسكرية اىل كربالء

قلنا أنه َبعد وصول خرب مضبطة كربالء اىل مسامع حكومة اإلحتالل

قامت بأرسال قوه عسكرية اىل كربالء إلعتقال رجال احلركة الوطنية
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الكربالئيني الذين كان هلم الدور الكبري يف حث اهايل كربالء عىل رفض
اإلحتالل الربيطاين للعراق .

قامت قوات اإلحتالل عند دخوهلا مدينة كربالء بتوزيع مناشري تدعو فيها

زعامء احلركة الوطنية الكربالئيني بتسليم أنفسهم واال فأن حكومة اإلحتالل

ستتخذ اقىص العقوبات بحقهم أن مل يسلموا أنفسهم وهؤالء هم :

عمر العلوان الوزين ،عبد الكريم ال العواد ،حممد عيل الطباطبائي،

حممد عيل ابو احلب ،طليفح احلسون ،حممد مهدي املوسوي ،بعد دخول
قوات اإلحتالل قامت بإعتقال هؤالء ومن ثم تسفريهم اىل سجن احللة
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ونفيهم فيام بعد اىل جزيرة هنجام القاحلة .بعد أن علم (الشيخ حممد
تقي احلائري) بعملية إعتقال هؤالء ارسل كتاب ًا اىل القائم بأعامل احلاكم

الربيطاين يف العراق جاء يف قسم منه (ملؤه تأنيب للعمل املخالف للرشائع

العاملية وأن إعتقالكم لألبرياء الذين يطالبون بحقوق البالد املغتصبة

املرشوعةعمل غري مرشوع ) .

بعد وصول كتاب الشيخ احلائري اىل املسؤول الربيطاين رد عىل كتاب

الشيخ احلائري بالكتاب التايل :

حرضة الشيخ حممد تقي احلائري دامت بركاته

يل الرشف يف ان أعرض لكم انه وصلنا كتابكم املؤرخ يف  /8ذي القعدة

سنة  1337تذكرون بكل اسف ان االعامل التي اقدمت عليها حكومة

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

بريطانيا العظمى ألجراء واجبات وظائفها حلفظ احكام القوانني واالنظمة،

أوجبت استياء وتشويش العلامء االعالم يف كربالء وكنت اعتقد ان جتارب
االربعة سنوات املاضية قد اثبتت لدى حرضتكم بأن احلكومة الربيطانية

اعتنت بصيانة وسالمة العتبات املقدسة اكثر من اية دولة .

كانت كربالء منذ مدة طويلة بؤرة لالغتثات والثورات بني االهايل

واحلكومة ويستمر املسؤول الربيطاين يف امليض يف كالمه املعسول املوجه

لسامحة الشيخ احلائري خمتت ًام رسالته بأن احلكومة الربيطانية مصممة عىل

ابقاء أبناء كربالء الذين تم إعتقاهلم يف السجن .

أنزعج الشيخ احلائري كثري ًا من هذه الرسالة اال أن بعض شيوخ

العشائر قاموا بتقديم رسائل اىل املسؤولني األنكليز أحلوا عليهم برضورة
اطالق رساح هؤالء وبعد مد وجزر قررت احلكومة الربيطانية اطالق

رساحهم لغرض هتدئة االمور.

اجتامع رؤساء القبائل العربية يف كربالء

يف النصف من شعبان عام  1338قصد مدينة كربالء عدد كبري من

زعامء العشائر العراقية لغرض تأدية مراسيم زيارة النصف من شعبان

فكانت هذه فرصة إلجتامع هؤالء الزعامء وكان املجتمعون هم :

السيد علوان اليارسي والشيخ عبد الواحد سكر ،السيد قاطع
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العوادي ،السيد هادي زوين ،السيد حممد رضا الصايف ،السيد حمسن ابو
طبيخ ،الشيخ جمبل ال فرعون ،الشيخ علوان احلاج سعدون ،الشيخ عبادي

احلسني ،الشيخ مرزوك العواد ،الشيخ شخري اهليمص ،الشيخ مانع لويت،

الشيخ سلطان الشعيب ،الشيخ ساموي اجللوب ،الشيخ غيث احلرجات،

الشيخ سعدون الرسن ،الشيخ شعالن ابو اجلون ،الشيخ سلامن احلسني،

الشيخ شعالن العطية ،الشيخ خدام العباس ،السيد نور اليارسي ،السيد

حبيب العرداوي ،الشيخ عوده الثامر ،الشيخ شعالن اجلرب.

هذا وقد مثل مدينة كربالء عدد من رجال احلركة الوطنية فيها وهم :
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السيد عبد الوهاب ال طعمة

الشيخ عمر العلوان الوزين
الشيخ مهدي الگمرب

الشيخ عبد الكريم العواد

الشيخ طليفح احلسون

السيد حممد عيل هبة الدين الشهرستاين

الشيخ حممد رضا حممد تقي احلائري

تدارس املجتمعون كيفية اخلالص من اإلحتالل الربيطاين والسبل

الكفيلة لذلك وكيفية التعامل مع احلكام األنكليز املتواجدين يف مدهنم

اضافة اىل الطرق الواجب السري عليها يف حث أفراد الشعب العراقي

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

للتصدي لقوات اإلحتالل .
بعد إنتهاء إجتامعهم هذا قرروا عقد إجتامع ثاين هلم فيام بعد ،بعد مرور عدة

أيام قرر هؤالء الشيوخ والوجهاء عقد إجتامع ثاين هلم برئاسة سامحة اية اهلل

حممد تقي احلائري الذي كان املرجع األعىل للطائفة الشيعية يف تلك الفرتة .

خالل هذه الفرتة كان احلاج (جعفر أبو التمن) قد وصل اىل كربالء

حلضور هذا اإلجتامع بأعتباره ممث ً
ال لرجال احلركة الوطنية يف بغداد كام
حرض هذا اإلجتامع اهلام سامحة الشيخ عبد الكريم اجلزائري ليكون

ممث ً
ال عن رجال احلركة الوطنية يف النجف االرشف .ناقش املجتمعون
يف كيفية املطالبة باحلقوق املرشوعة للشعب العراقي،وطلب املجتمعون

من الشيخ احلائري تأييد العشائر يف إعالن الثورة املسلحة ضد املحتلني
وقد أكد هؤالء لسامحة الشيخ احلائري قدرة أبناء العراق عىل مقاومة

قوات األحتالل الربيطاين وقد جرى حوار عميق بني الشيخ احلائري
واملجتمعني وقد خاطب الشيخ هؤالء بام نصه ( :ان ِ
احلمل لثقيل وأخشى

أن ال تكون العشائر قادرة عىل حماربة جيوش اإلحتالل) .

بعد سامع شيوخ العشائر كالم الشيخ احلائري هذا أكــدوا له أهنم

قادرون عىل حماربة قوات اإلحتالل وأن األنكليز ال يوافقون عىل إعطاء

اإلستقالل للعراق مامل تكن هناك ثورة شعبية عارمة .

بعد نقاش طويل بني سامحة الشيخ احلائري واملجتمعني وافــق الشيخ
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احلائري عىل طلب املجتمعني،وعلق عىل ذلك بقوله ( اذا كانت هذه نياتكم

وهذه تعهداتكم اهلل يف عونكم ) بعد انتهاء هذا اإلجتامع أجتمعوا مرة ثالثة يف دار
السيد (نور اليارسي) التي كان مالصقة للصحن احلسيني والتي كان يسكنها
عندما يأيت اىل كربالء لزيارة اإلمام احلسني . 

يف هذا اإلجتامع تباحث املجتمعون عىل تنفيذ ما إتفقوا عليه يف إجتامعاهتم

السابقة بعدها قرروا القيام بتأدية ال َقسم عند رضيح اإلمام احلسني  لتنفيذ

ما اتفقوا عليه وقد قام بتحليفهم والقسم عىل القرآن الكريم املرحوم السيد عبد

الوهاب ال طعمة وهو أحد رجال احلركة الوطنية يف كربالء .
72

غادر املجتمعون مدينة كربالء املقدسة بعد أن كلفوا الشيخني (شعالن أبو

اجلون  ،غثيث اجلريان) أن يقوما بتحريض بقية شيوخ العشائر ووجهاء املدن

ممن مل حيرضوا إجتامعات كربالء باألنضامم اليهم ْإن قامت الثورة .

الشيخ احلائري ُيوج ُه كتاب اىل العراقيني

عند إنعقاد إجتامع كربالء كان رجال احلركة الوطنية يف بغداد قد عقدوا

إجتامعات عديدة لدعوة أبناء العراق عىل مطالبة القوات الربيطانية بمنح

اإلستقالل للعراق،كام قام أبناء مدينة النجف األرشف بعقد إجتامعات عديدة

للغرض نفسه كام قام أبناء احللة أيض ًا بعقد أجتامعات عديدة ايض ًا ملطالبة قوات
األحتالل بمنح األستقالل للبالد العراقية كام عقدت إجتامعات عديدة يف

معظم مدن العراق .بعد وصول أخبار عقد هذه اإلجتامعات قرر سامحة الشيخ

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

احلائري توجيه الكتاب التايل اىل أبناء العراق و هذا نصه:
اىل إخواننا العراقيني

السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

أما بعد ،فأن اخوانكم يف كربالء وبغداد والنجف االرشف والكاظمية املقدسة

وغريها من أنحاء العراق قد اتفقوا فيام بينهم عىل األجتامع والقيام بمظاهرات

سلمية وقد قامت مجاعة كبرية بتلك املظاهرات ،مع املحافظة عىل االمن ،مطالبني
بحقوقهم املرشوعة املنتجة الستقالل العراق إنْ شاء اهلل بحكومة إسالمية ،وذلك

أن يرسل كل قطر وناحية اىل عاصمة العراق بغداد وفد ًا للمطالبة بحقه ،متفق ًا
مع الذين سيتوجهون من أنحاء العراق عن قريب اىل بغداد الواجب عليكم ،بل

عىل مجيع العراقيني ،اإلتفاق مع إخوانكم يف هذا املبدأ الرشيف وإياكم واإلخالل

باألمن ،والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض  ،فأن يف ذلك مرض ًا بمقاصدكم

ومضيع ًا حلقوقكم التي صار األن أوأن حصوهلا بأيديكم ،وأوصيكم باملحافظة

عىل مجيع امللل والنحل التي يف بالدكم ،يف نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم وال
تنالوا احد ًا منهم بسوء ابد ًا ،وفقكم اهلل مجيع ًا ملا يرضيه.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.

			

			

كربالء /10رمضان 1338 /هـ
الشيخ حممد تقي احلائري

عىل اثر صدور كتاب الشيخ احلائري بادرت املدن العراقية اىل تنظيم
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مضابط التوكيل وأول مدينة نظمت هذا التوكيل مدينة كربالء املقدسة
وكانت هذه املضبطة عىل النحو التايل:

نص املضبطة

نحن املوقعون أدناه هذا التحرير من ممثيل اهايل كربالء املرشفة وما

حوهلا ،علامئها ،أرشافها ،ساداهتا ،كربائها ،وعموم افرادها من مجيع طبقاهتا

قد انتدبنا وعن ممثلينا حرضات (الشيخ عبد احلسني حممد تقي احلائري،
الشيخ مهدي اخلاليص ،الشيخ حممد حسن ابو املحاسن الكربالئي ،السيد

عبد الوهاب ال طعمة ،والشيخ عمر العلوان الوزين ،والشيخ صدر الدين،
74

والسيد حممد عيل الطباطبائي ) إنتدبنا هؤالء األماجد لينوبوا عنا أمام

حكومة اإلحتالل يف تبليغها مقاصدنا املرشوعة ومطالبتنا بحقوقنا التي
إعرتفت هبا من استقالل بالدنا العراقية استقال ًال تام ًا ال تشوبه أدنى شائبه

من أي تدخل أجنبي وقد اعطيناهم هذا األعتامد موقع ًا بتوقيعاتنا ،موافق ًا
لرغائبنا رأهيم رأينا وامرهم امرنا ،وال نرىض بسواه .
كربالء /16رمضان1338/هـ

ُ
سبعون شخص ًا من أبناء مدينة كربالء
هذا وقد وقع هذه املضبطة

الذين كانوا يعملون مع رجال احلركة الوطنية يف هذه املدينة املقدسة

وهؤالء هم :

السيد هبة الدين الشهرستاين والسيد حممد مهدي املولوي ،السيد

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حممد رضا فتح اهلل ،السيد حسني احلداد ،السيد حسن الشامي ،الشيخ
رشيد املرسهد ،الشيخ عجيل أبو والده ،الشيخ حممد الشامع االسدي،
السيد حسن ضياء الدين ،السيد كامل ال ثابت ،السيد صالح النقيب،
السيد حممد عيل ابو املعايل ،السيد حممد ماميثه ،السيد حسن نرص اهلل،
الشيخ عبد الــرزاق ال غريب ،السيد حسني القزويني ،الشيخ علوان

جار اهلل ،احلاج عبد الزهرة املنكويش ،احلاج عباس زنكي ،الشيخ محيد
زنكي ،احلاج جميد كلكاوي ،السيد عباس احلجة ،السيد حممد ال طعمة،

السيد عبد والوهاب ال طعمة ،السيد حسني ال طعمة ،احلاج خضري
ابو دكه ،السيد عيل اجلاليل ،السيد عبد الوهاب االشيقر ،السيد كاظم

النقيب ،السيد حممد حسن ال طعمة ،الشيخ عبد املهدي الكمرب ،السيد

عبد النبي احلكيم ،الشيخ امحد الكمرب ،السيد عبد الرزاق الوهاب ،احلاج

حممد العزبه ،الشيخ علوان اهلر ،احلاج عبد االمري عوينات ،الشيخ عثامن
العلوان ،الشيخ عمر العلوان ،الشيخ حممد عيل كمونه ،السيد حسني
احلائري ،الشيخ عبد اجلليل العواد ،الشيخ عبد الرمحن العواد ،احلاج
محيد زنكي ،الشيخ عباس ابو دكه ،احلاج صالح الكلكاوي ،احلاج حسني
كشمش ،احلاج درويش اجلحييش ،السيد فخري الداماد ،احلاج صالح

محيد الدهان ،السيد حممد البلويش ،احلاج حسون النرصاوي ،احلاج عبد
األمري النرصاوي ،الشيخ موسى الشامع االسدي ،احلاج مهدي السعيد
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الدهان ،السيد صالح االشيقر ،الشيخ بحر الشبيب اليساري ،الشيخ
حممد املسعودي ،احلاج نارص الدوركي ،احلاج براز اخلفاجي ،السيد
حسن األعرجي ،السيد عبد احلميد ال طعمة ،السيد حسن احلائري،
السيد حممد حسن القزويني ،السيد صادق القزويني ،احلاج حممد عيل

املنكويش ،لسيد حسن الداماد ،احلاج عيسى دالل زميزم ،السيد حممد
عيل النقيب.

هذا وقد ذيل هذه القائمة (الشيخ حممد تقي احلائري) بالكلامت التالية

(صحيح ،نافع  ،مفيدْ ،
إن شاء اهلل تعاىل شأنه) .
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كام بادرت مدن العراق األخرى بتنظيم مضابط مماثلة ملضبطة كربالء

وبعد اكامل هذه املضابط قام شيوخ ووجهاء املدن التي نظمت هذه
املضابط بتقديمها اىل احلكام األنكليز هلذه املدن اإل أن هؤالء احلكام

األنكليز رفضوا إستالم هذه املضابط بل أهنم هددوا بإعتقال رجال احلركة
الوطنية يف هذه املدن إن هم أرصوا عىل تقديمها للسلطة الربيطانية.

مظاهرات يف كربالء

بعد وصول خرب هذه التطورات دعا اهايل كربالء اىل عقد إجتامع

مجاهريي واسع يف صحني اإلمام احلسني وأخيه العباس  كام تقرر تشكيل

جلنة لتنظيم املظاهرات اإلحتجاجية والتضامن مع أهل املدن العراقية وقد

تألفت جلنة من عدد من رجال احلركة الوطنية يف كربالء وهم :

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

الشيخ عمر العلوان الوزين
الشيخ عبد الكريم العواد

الشيخ مهدي الكمرب السعدي

الشيخ طليفح احلسون النرصاوي

قام هؤالء األجالء بجهود كبرية حلث اجلامهري عىل التظاهر والتضامن

مع أبناء مدن العراق كام عقدت اجتامعات مجاهريية كبريه يف أنحاء كربالء.
بعد انتهاء هذه التجمعات اجلامهريية خرجت مظاهرة ضخمة جد ًا

طافت يف شوارع املدينة املقدسة ختللتها هتافات تطالب باستقالل العراق
وإقامة حكومة منتخبة من قبل الشعب العراقي مقيدة بمجلس نِواب

يمثل أبناء الشعب العراقي .

أستمرت هذه املظاهرات مستنكرة سياسة األنكليز ومتضامنة مع

أبناء املدن العراقية الذين سبق ْ
وإن قامت حكومة اإلحتالل الربيطاين

بإعتقاهلم بعد تقديمهم املضابط التي حتدثنا عنها .

وصول قوة عسكرية بريطانية اىل كربالء

بعد وصول خرب خروج املظاهرات اجلامهريية الواسعة يف كربالء اىل السلطة

الربيطانية احلاكمة يف بغداد طلبت حكومة اإلحتالل يف بغداد من ممثلها يف

مدينة احللة القريبة من مدينة كربالء املقدسة التوجه اىل كربالء إلعتقال قادة
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احلركة الوطنية يف كربالء،وجمموعة من الشباب الكربالئي الذين سامهوا يف هذه
التظاهرات بعد صدور األمر الربيطاين توجه حاكم احللة األنكليزي (امليجر

بويل) نحو مدينة كربالء عىل رأس قوة عسكرية وما أن وصلت هذه القوة اىل
ضواحي املدينة املقدسة قامت باحتالل مداخلها ثم قامت جمموعة من الطائرات

بالتحليق فوق املدينة ألثارة الرعب يف نفوس أبناء كربالء بعدها قامت القوة
العسكرية بتوزيع مناشري يف أنحاء املدينة كتب فيها ما نصه :

(ان هذه القوة جاءت للقبض عىل االرشار الذين يتجاوزون عىل األهلني

ويلقوا الرعب يف نفوسهم واهنا لن تتعرض اىل العلامء االبرار)
78

ثم َأرسل قائد القوة الربيطانية بالكتاب التايل اىل سامحة الشيخ (احلائري)

يعلمه بنية وأهداف هذه القوة الغاشمة وهذا نص الكتاب :

(حرضة العالمة الشيخ حممد تقي احلائري دام عاله)

بعد تقديم مراسيم التحية والسالم ،نعرض حلرضاتكم أن َقس ًام من قواتنا قد

وردت اىل هذه االنحاء ،ألجل حفظ األمن والقاء القبض عىل عدد من االرشار
الذين يقصدون اإلفساد وهنب االموال والقاء الرعب يف قلوب األهلني وأن
قواتنا هذه مل تتعرض للصلحاء واألبرار ،فنرجو أن تطلعوا عىل هذه املسألة ،لكي

يرتفع الرعب واإلضطراب عنكم ويف اخلتام نقدم حلرضتكم فائق االحرتام) .

			

امليجر بويل  -حاكم سيايس احللة

بعد وصــول كتاب امليجر بويل رد سامحة الشيخ احلائري بكتاب رشح

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

فيه احقية قيام أبناء كربالء ومدن العراق األخرى باملطالبة باستقالل

بالدهم واستنكر سامحته هذه اإلجراءات التعسفية التي تقوم هبا القوات
الربيطانية ثم طلب يف كتابه إطالق رساح مجيع أبناء العراق الذين اعتقلوا

من قبل قوات األحتالل.

القبض عىل رجال احلركة الوطنية يف كربالء

أي اهتامم لرسالة الشيخ احلائري بل
مل يعر احلاكم الربيطاين امليجر بويل ْ

أرص عىل إعتقال املواطنني الكربالئيني فقرر أستدعاء كل من االشخاص

التالية اسامؤهم والذين كان هلم دور كبري يف تنظيم املظاهرات،واألرشاف
عليها عل ًام بأهنم من قادة احلركة الوطنية يف كربالء وهؤالء :

الشيخ حممد رضا احلائري ،الشيخ هادي ال كمونه ،الشيخ ابراهيم ابو

والده ،الشيخ امحد البري ،السيد حممد عيل الطباطبائي ،احلاج كاظم ابواذان
الشيخ عبد الكريم ال العواد ،الشيخ عمر العلوان الوزين ،الشيخ عثامن

العلوان الوزين ،السيد حممد عيل االشيقر ،الشيخ امحد الكمرب السعدي،
الشيخ عبد املهدي الكمرب السعدي ،ملا ايقن الشيخ احلائري عىل أن امليجر

بويل مرص عىل إعتقال رجال احلركة الوطنية يف كربالء طلب منهم تسليم

أنفسهم خشية أن تقوم الطائرات الربيطانية بقصف مدينة كربالء وكان
أول شخص طلب منه تسليم نفسه كان نجله الشيخ حممد رضا فقام

بتسليم نفسه ثم تبعه الباقون باستثناء اثنني وهم الشيخ عمر العلوان
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الوزين ،والشيخ عبد املهدي الكمرب السعدي حيث قرر هذان الرجالن

تشكيل فرق جماهدة خارج املدينة للتصدي للقوات الربيطانية اال أن
وكيل احلاكم السيايس الربيطاين يف كربالء هددمها بإعتقال عائلتيهام إن

مل يسلام أنفسهام اىل السلطة الربيطانية ،واخري ًا سلام نفسيهام اىل سلطات
اإلحتالل وبعد أن تم القاء القبض عىل هؤالء املطلوبني سفروا اىل سجن
احللة ومنها ابعدوا اىل جزيرة هنجام النائية .

رؤساء العشائر يستنكرون اعتقال الكربالئيني

ما أن وصل خرب إعتقال رجال احلركة الوطنية يف كربالء وبقية أبناء
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املدن العراقية الذين سبق وأن اعتقلتهم السلطات الربيطانية اىل مسامع

العشائر العراقية حتى قاموا بأرسال برقيات االستنكار اىل هذه السلطات
ومن هذه الربقيات برقية شيوخ ووجهاء الشامية واملشخاب اىل حاكم
الشامية والنجف االرشف وهذا نص الرسالة .

اىل احلاكم السيايس للواء النجف االرشف والشامية

لقد بلغ عشائرنا خرب ونبأ عظيم ذلك هو نبأ حتامل احلكومة عىل

الشعب بالقبض عىل نجل شيخنا احلائري ومجاعة من اخواننا الكربالئيني

وال خيفى ان قصد احلكومة ارغــام الشعب العراقي عىل ترك املطالبة
بحقوقه وحيث ان مطالبة الشعب بحقه الرصيح كانت وال تزال مطالبة

سلمية قانونية وإننا نرى أن هذا التحامل من احلكومة خمالف للقوانني

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

والنظم العادلة والروح السياسية التي ما فتئت ترصح عىل األشهاد إهنا

متمسكة وهبا،ومتمشية عليها .

فاذا ارادت احلكومة ان حترتم عواطف العراقيني وهتدئ من خواطرهم

اهلائجة ،فلتعجل قبل كل يشء بأطالق رساح (نجل الشيخ احلائري)

واألفراج عن إخوانه املعتقلني معه ولرتع نواميس العدل وحقوق الشعب وال

تلجئه اىل اخلروج من دور املطالبة السلمية اىل غريه وأقبلوا منا فائق اإلحرتام.
هذا وقد وقع هذا الكتاب جمموعة من رؤساء القبائل والوجهاء يف

/28حزيرأن عام 1920وهم :

السيد علوان اليارسي ،السيد حمسن ابو طبيح ،السيد هادي املكوطر،

السيد هادي زوين ،الشيخ عبد زيد ،الشيخ سلامن الظاهر ،الشيخ جري

املربع ،الشيخ مرزوك العواد ،الشيخ حممد العبطان ،الشيخ وداي العطية

الشيخ عبد الواحد سكر ،الشيخ اهينن احلنون ،الشيخ شعالن ابو

اجلون ،الشيخ علوان احلاج سعدون ،الشيخ لفته ال شمخي ،الشيخ جمبل
ال فرعون.

هذا وقد بعث هؤالء وغريهم من شيوخ القبائل العراقية ويف خمتلف

القبائل العراقية بأرسال رسائل اىل املندوبني يف بغداد يطالبوهنم فيها

بالعمل عىل أطالق رساح رجال احلركة الوطنية يف كربالء .
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إجتامع يف املشخاب

يف خضم هذه التطورات دعا رؤساء العشائر،ووجهاء مدن الفرات

االوســط اىل عقد إجتامع يف مدينة املشخاب للمطالبة من حكومة
اإلحتالل الربيطانية بأطالق رساح رجال احلركة الوطنية من أبناء كربالء
ومنح اإلستقالل للعراق وإطالق رساح السجناء وغريها من املطالب

وبعد انتهاء اإلجتامع قدم املجتمعون طلب ًا اىل احلاكم األنكليزي ملنطقة
املشخاب لتدارس املوقف ،وافق احلاكم الربيطاين عىل عقد األجتامع

وعليه قام رؤساء القبائل والوجهاء باألجتامع باحلاكم الربيطاين وبعد

82

نقاش طويل جرى بني الطرفني تبادلوا وجهات النظر بعدها تقدم الوفد
بطلباهتم اىل احلاكم الربيطاين الذي وعد الوفد بأرسال مطالبهم اىل احلاكم

الربيطاين العام يف بغداد.

الشيخ رشيعة يتدخل ألطالق رساح املعتقلني

يف اثناء هذه التطورات تدخل العالمة الشيخ رشيعة ثاين أكرب رجال

الشيعة يف العراق بعد سامحة الشيخ احلائري بخصوص إطالق رساح
رجال احلركة الوطنية،وتنفيذ مطالب العراقيني حيث قام سامحته بأرسال

رساله اىل احلاكم األنكليزي للواء الشامية يطالبه بأطالق رساح رجال

احلركة الوطنية من أبناء كربالء،ورضورة تنفيذ مطالب الشعب العراقي .

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

بعد وصول رسالة الشيخ رشيعة اىل احلاكم األنكليزي طلب هذا

احلاكم بعقد إجتامع مع زعامء العشائر العراقية ووجهاء املدن حيث قام

باستدعاء كل من :

عبد الواحد سكر ،شعالن اجلرب ،جمبل الفرعون ،علوان اليارسي،

مهدي ال عسل ،نور السيد عزيز ،عبد ال صفوك ،رايح العطية ،حمسن

ابو طبيخ ،علوان احلاج سعدون ،هنني احلنون ،سلامن العبطان ،عبادي
احلسني ،عبد الساده احلسني ،حممد العبطان ،عبد املجيد النصيف.

بعد تواجد هؤالء الشيوخ وهتيئتهم لإلجتامع باحلاكم األنكليزي

ُفوجئوا بتوجه قوة عسكرية بريطانية برئاسة الكابتن األنكليزي (مني)

إلعتقال هؤالء اإل َّ
أن الكابتن األنكليزي فوجئ بحمل هؤالء أسلحتهم
النارية فسأهلم عن سبب محلهم السالح فردوا عليهم بصوت وأحد
يتقدمهم السيد نور اليارسي(:للدفاع عن أنفسنا) فقال هلم الضابط
األنكليزي(اال ختشون من اإلنكليز املعروفة بمناعة قوهتا) فأجابه الزعامء

(إن العراق غري اهلند وأهنم حسبوا لكل يشء حسابه )

اطالق رساح رجال احلركة الوطنية الكربالئيني

عىل اثر الضغوطات التي واجهها احلكام األنكليز من خمتلف املدن

العراقية من أجل اطالق رساح رجال احلركة الوطنية من أبناء كربالء
ومن أجل هتدئة األمور قامت السلطة الربيطانية بأطالق رساح رجال
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احلركة الوطنية الكربالئيني .
خالل هذه األحــداث كان رؤســاء القبائل ووجهاء املدن العراقية

يلحون عىل أية اهلل العظمى الشيخ احلائري الذي أصبح قائد ًا للثورة
رضورة إصدار فتوى حتث أبناء العراق عىل رضورة الضغط عىل حكومة
اإلحتالل الربيطانية بمنح إستقالل العراق وأن رفضت حكومة اإلحتالل
بتنفيذ هذا املطلب فعىل سامحة الشيخ احلائري إصدار فتوى تسمح ألبناء

العراق برفع السالح بوجه القوات الربيطانية .

بعد تزايد طلب رجاالت العراق من سامحة الشيخ احلائري وبعد
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تأكيدهم له بأن أبناء العراق قادرون عىل الوقوف بوجه القوات الربيطانية

قام بإصدار الفتوى التالية :

نص فتوى الشيخ احلائري

(مطالبة احلقوق واجبة عىل العراقيني وجيب عليهم ضامن مطالبتهم

رعاية السلم ،وجيوز هلم التوسل بالقوة الدفاعية إذا إمتنع اإلنكليز من
قبول مطالبهم) .

				

كربالء – الشيخ حممد تقي احلائري

كان لفتوى (الشيخ احلائري) هذه صدى واسع لدى الثوار حيث

إعتربوا هذه الفتوى أمر ًا رشعي ًا واجب التنفيذ لذا قاموا بتوحيد الصفوف

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

والتعاون فيام بينهم أكثر من ذي قبل ،فأخذوا يشنون اهلجامت األنتحارية
املكثفة عىل مواقع قوات اإلحتالل وهكذا توسعت الثورة لتشمل مجيع

أنحاء العراق وخاصة عىل أثر إنتشار الفتوى باجلهاد.

بعد وصول أخبار صدور هذه الفتوى جرت إشتباكات عديدة بني

القوات الربيطانية وأبناء القبائل العراقية ويف مجيع املدن العراقية وخاصة
مدن الفرات األوسط.

أما مدينة كربالء التي كانت مقر ًا للقيادة العليا للثورة فقد قام أبناؤها

بإعالن الثورة واهلجوم عىل دار احلكومة وإطالق رساح املساجني من

أبناء كربالء الذين سبق وأن إعتقلتهم القوات الربيطانية بسبب نشاطهم
الوطني ،بعد إعالن الثورة يف كربالء جرى تشكيل جملس حميل إلدارة
شؤون املدينة وقد تكون هذا املجلس من :

عبد الوهاب آل طعمة ،أمحد ضياء الدين ،أمحد آل الوهاب ،عبد

احلسني الدده ،حممد عيل آل ثابت ،السيد حممد حسن آل طعمة ،السيد

حسن آل نرص اهلل ،السيد ابراهيم آل احلسيني.

وضم هذا املجلس رؤساء املحالت الكربالئية وهم :

عبد النبي العواد/عن آل العواد ،كمر العلوان  /عن آل الوزون

والسالملة ،هــادي احلسون الــنــراوي/عــن آل النصاروه ،عبد عيل

احلمريي/عن احلمريات ،علوان اجلار اهلل /عن بني سعد ،عبد العزيز
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اهلر/عن خفاجة ،حممد الشهيب /عن آل معله ،عيل املنكويش /عن
املناكيش ،الشيخ حممد حسن أبو املحاسن/ممثل رجال الدين.

بعد حدوث هذه التطورات وبــروز الــدور الريادي ملدينة كربالء

ورجال احلركة الوطنية من أبنائها حيث أصبحت املقر الفعيل لقيادة

الثورة حيث أهنا مقر هذه القيادة بسبب وجود القائد األعىل للثورة وهو

سامحة الشيخ احلائري ووجود عدد من زعامء القبائل العراقية فيها الذين

كانوا يتوافدون عىل كربالء لإلجتامع بقائد الثورة.

يف هذه الفرتة توجه زعامء احلركة الوطنية يف بغداد اىل كربالء حتى
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يكونوا قريبني من جبهات القتال القريبة من كربالء وحتى يكونوا جنب
قائد الثورة وبقية أعضاء القيادة العليا للثورة الذين كانوا متواجدين

جنب قائد الثورة .

رجال احلركة الوطنية يف سوريا يرسلون مندوب ًا اىل كربالء

ملا كانت كربالء مركز هذه الثورة قام ثوار العراق األخرين من أبناء
مدن العراق ُ
األخرى احلدودية ومنها القريبة من سوريا التي كان يوجد
فيها جمموعة من ثوار العراق وخاصة مدينة (دير الزور) السورية حيث

قام هؤالء بإرسال مندوب عنهم اىل القيادة العليا يف كربالء لطلب العون
واملساعدة منهم.

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

إن كل هذه االمور جعلت من مدينة كربالء مركز ًا هام ًا يف دعم الثورة مما

جعل القوات الربيطانية أن حتسب ألف حساب هلذه املدينة املقدسة وأبنائها

األحرار مما جعلها أن تستعد إلحتالهلا وإن إحتالهلا يعني القاء القبض عىل
القيادة العليا للثورة ومن ثم القضاء عىل ثورة العراق التحررية .

بعد إستعداد القوات الربيطانية للهجوم عىل كربالء قامت هذه القوات

املعتدية باهلجوم عىل املدينة من عدة جهات اإل أن أبناء كربالء وقوات الثوار
التي كانت قد توجهت اىل كربالء للدفاع عنها والتي كانت يف جبهات مدينة
املسيب والسدة وطويريج تصدت للقوات الربيطانية الغازية وجرى قتال

ضاري بني الطرفني أدى اىل تراجع القوات الربيطانية اخلائبة بعد أن تكبدت
خسائر فادحة وهذا ما اعرتف به قادة القوات الربيطانية يف الكتب التي ُألفت

فيام بعد من بعض هؤالء .

يف خضم هذه األحداث تويف القائد األعىل للثورة سامحة الشيخ احلائري

مما أدى اىل حدوث إنتكاسة كبرية لقادة الثورة اإل أهنم إحتووا هذا األمر وقاموا

بتعيني أحد قادة الثورة هو السيد حمسن أبو طبيخ مترصفا لعاصمة الثورة

وفع ً
ال فقد توىل السيد أبو طبيخ مسؤوليته الضخمة .بعد توليه املسؤولية قام

بإستدعاء وفود من مجيع املدن التي شاركت يف الثورة لتوجيهها وحثها عىل
اإلستمرار بالثورة وهو ما تم فع ً
ال حيث واصل أبناء املدن العراقية ومنها أبناء

عاصمة الثورة مدينة كربالء املقدسة يف التصدي للقوات الربيطانية املعتدية .
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عىل أثر اخلسائر الفادحة التي تعرضت هلا القوات الربيطانية قررت

قيادة هذه القوات إستدعاء قوات إضافية من منطقة اخلليج العريب واهلند.
مل متض أيام معدودة حتى وصلت هذه القوات األمر الذي أدى اىل

تقوية دفاعات القوات الربيطانية مما دعاها اىل إعادة الكرة باهلجوم عىل

مدينة كربالء والتي أصبحت بمثابة عاصمة الثورة كام ذكرنا من قبل .

بعد إمتام اإلستعدادات من قبل القوات الربيطانية قامت باهلجوم عىل

كربالء وكان هجوم ًا عنيف ًا إستعمل فيه عدد كبري من الطائرات احلربية
إضافة اىل املدفعية والدبابات وغريها من األسلحة املختلفة .
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متكنت القوات الربيطانية من السيطرة عىل مواقع عديدة مما مكنها من
وجرح
التوغل اىل داخل املدينة ومن ثم السيطرة عليها بعد أن ُأستشهد ُ

املئات من أبناء كربالء ومقاتيل الثورة .

القوات الربيطانية تدخل كربالء

بعد هذا التطور الكبري قرر قادة الثوار من مدن العراق مغادرة كربالء

حتى يسلموا من إعتقال القوات الربيطانية هلم.

بعد دخول القوات الربيطانية ملركز مدينة كربالء جرى إعتقال املزيد

من أبنائها إضافة اىل فرضها غرامات عىل أبناء املدينة كام أهنا أصدرت
البيان التايل الذي تضمن النقاط التالية:

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

•تسليم سبعة عرش شخص ًا للحكومة الربيطانية يف مدة ( )24ساعة .
•عىل أهايل كربالء أن يسلموا يف مدة ثالثة أيام أربعة أالف بندقية
ومائة رصاصة عن كل بندقية .

•إرجاع مجيع األموال العائدة للحكومة ودفع تعويضات عن اخلسائر
التي حلقتها .

•الطاعة ألوامر احلكومة .

•أن ال يقبلوا من يلتجئ إليهم من الفارين عن وجه العدالة .

قامت احلكومة الربيطانية بتنفيذ هذه الرشوط عىل أبناء املدينة بالقوة
بعد تنفيذ هذه الرشوط قامت القوات الربيطانية بإعتقال املئات من

أبناء مدينة كربالء كام ذكرنا وكان من هؤالء هذه األسامء التي ذكرها يل
جمموعة من املسامهني يف هذه الثورة من وجهاء كربالء الذين ذهبوا اىل
التقيت هبم يف مطلع السبعينات من
رمحة الباري عز وجل حيث إنني
ُ

القرن املايض وهؤالء كل من :

املرحوم السيد فخري احلكيم ،املرحوم الشيخ موسى الشامع األسدي

املرحوم الشيخ رشيد احلمريي ،املرحوم الشيخ عباس املجاهد

النرصاوي ،املرحوم رشيد جميد زميزم ،وغريهم وقد ذكر يل هؤالء
املرحومني األســاء التالية من أبناء كربالء الذين إعتقلتهم القوات
الربيطانية املعتدية
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املرحوم عبد عيل احلمريي ،املرحوم حممد عيل ال طعمة ،املرحوم عباس

نرص اهلل ،املرحوم عباس زنكي ،املرحوم حممد عيل املنكويش ،املرحوم سعيد

احلمود الدهان ،املرحوم هادي النرصاوي ،املرحوم حممد احلمريي ،املرحوم
علوان جاراهلل ،املرحوم حممد الشهيب ،املرحوم حمسن أبو احلب ،املرحوم
السيد أمحد البري ،املرحوم عيل الكمرب ،املرحوم عبد العزيز اهلر ،املرحوم حممد

البارودي ،املرحوم جدوع الشوك ،املرحوم سلامن أبو حلمه ،املرحوم حسني

ال العواد ،املرحوم حسني زنكي ،املرحوم سلامن شعيب ،املرحوم عباس

النرصاوي ،املرحوم جواد ابو حلمه ،املرحوم عليوي ابو زميزم ،املرحوم حممد
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عيل العزبة ،املرحوم محادي املعملجي ،املرحوم السيد عباس نرص اهلل ،املرحوم

حممد عيل فضاله ،املرحوم مهدي العبد ،املرحوم عباس ال العواد ،املرحوم
عيل كشمش ،املرحوم حسن ال ضياء الدين ،املرحوم حممد الشامع ،املرحوم
حممد عيل القصاب ،املرحوم كاظم ابو زميزم ،املرحوم السيد مهدي ال طعمة،
املرحوم حممد الكلكاوي ،املرحوم عباس أبو دكه ،املرحوم جودي أبو دكه،

املرحوم حيدر العلوجي ،املرحوم السيد عيسى احلسيني ،املرحوم قندي
العلوجي ،املرحوم سعيد الوكيل ،املرحوم مشعل القصاب ،املرحوم رشيد
القرعاوي ،املرحوم حممد الشيخ سلامن العيل ،املرحوم ابراهيم أبو والده،

املرحوم حممد االنباري ،املرحوم فالح البقال ،املرحوم حممد عيل عويد ،املرحوم
كاظم احلسني اخلفاجي ،املرحوم السيد حسن علو ،املرحوم السيد مرتىض آل

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

طعمة ،املرحوم سعيد أبو شمطو ،املرحوم حممد البو غريب ،املرحوم عبود

زياره ،املرحوم السيد عيل االشيقر ،املرحوم محيد القرعاوي ،املرحوم جميد
القرعاوي ،املرحوم حسني الكلش ،املرحوم السيد حممد رضا فتح اهلل،
املرحوم عبد االمري أبو دكه ،املرحوم السيد حسن نرصاهلل ،املرحوم عبد االمري

عوينات ،املرحوم عبد الوهاب أبو دكه ،املرحوم عبد املكرسجي ،املرحوم

حسني ابو السبزي ،املرحوم محادي التميمي ،املرحوم عباس محادي ،املرحوم
حسني محادي ،املرحوم السيد حسني القزويني ،املرحوم حممد عيل الشامي،
املرحوم احلاج نارص الدوركي ،املرحوم السيد عباس الطويل ،املرحوم السيد
حممد عيل ثابت ،املرحوم محيد وشاح ،املرحوم الشيخ هادي كمونه ،املرحوم

عيسى أبو زميزم ،املرحوم حممد عيل الوزين ،املرحوم مهدي السعيد الدهان،

املرحوم مهدي العبد ،رايض احلمزة ،عباس العواد ،عيل كشمش ،عيل فضاله

الشمري ،عبد النبي العواد ،عبد األمري الشامي ،عبد األمري الشاجلي ،عباس
مال اهلل ،السيد صالح النقيب ،السيد مهدي زيني ،السيد حممد عيل أبو املعايل،
احلاج درويش اجلحييش ،محيد زياره ،وهاب الكلكاوي ،حمسن السالمي ،عيل

أبو زميزم ،حسن الشهيب ،السيد زين العابدين ال ماجد ،عباس عيل شويليه.
وغريهم من أبناء مدينة كربالء،أما زعامء احلركة الوطنية الكربالئيون

فقد جرى أعتقاهلم بعد ساعات من دخول القوات الربيطانية وهم :

املرحوم عمر العلوان الوزين ،املرحوم عثامن العلوان الوزين ،املرحوم
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عيل الكمرب السعدي ،املرحوم مهدي الكمرب السعدي ،املرحوم الشيخ
حممد حسن ابو املحاسن ،املرحوم السيد حسني القزويني ،املرحوم هادي
كمونه ،املرحوم أمحد نرصاهلل ،السيد حممد عيل الطباطبائي ،الشيخ عبد

الرمحن العواد ،الشيخ عبد الكريم العواد ،الشيخ امحد الكمرب السعدي،
السيد حممد حسن ال طعمة ،حممد عيل ابو احلب ،السيد حممد الكشمريي،
السيد حممد عيل الكشمريي ،الشيخ حييى العيل ،احلاج حيدر القصاب،

السيد حممد رضا فتح اهلل ال طعمة ،الشيخ عبد اجلليل العواد ،السيد امحد

الوهاب ،الشيخ إبراهيم أبو والده ،السيد حممد مهدي املوسوي ،الشيخ
92

طليفح احلسون ،الشيخ كاظم أبو اذان ،السيد عبد الوهاب ال طعمة،

الشيخ رشيد املرسهدرالشيخ رسمد اهلتيمي وغريهم من أبناء مدينة كربالء
أما االشخاص الذين طلبت إعتقاهلم السلطات الربيطانية يف رشطها

األول الذي فرضته عىل أبناء كربالء وهم:

السيد حمسن ابو طبيخ ،الشيخ مرزوك العواد ،الشيخ عمران احلاج

سعدون ،السيد هبة الدين الشهرستاين ،السيد حسني القزويني ،السيد مرزه

أمحد احلائريرالشيخ ساموي اجللوب ،الشيخ رشيد املرسهد ،الشيخ حممد
حسن أبو املحاسن ،الشيخ عبد اجلليل العواد ،الشيخ عبد الرمحن العواد،
الشيخ حممد اخلاليص ،الشيخ طليفح احلسون ،السيد حسني الدده ،السيد

حممد الكشمريي ،السيد ابو القاسم احلسيني ،السيد عبد الوهاب ال طعمة.
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هذا وقد تم إعتقال قسم من هؤالء يف الساعات األوىل من دخول

القوات الربيطانية اىل مدينة كربالء املقدسة،وقد ذكرنا ذلك اثناء البحث.
هذه ملحه عن الدور الكبري الذي لعبته مدينة كربالء املقدسة وأبناؤها األبرار

يف هذه الثورة اخلالدة التي كانت مدينة كربالء بمثابة العاصمة الثائرة هلذه
الثورة التي وقف فيها أبناء العراق ِمن شامله جلنوبه بوجه القوات الربيطانية
التي دنست أرض العراق الطاهرة،وهنا البد أن نذكر بعض ًا مما قاله الضباط

األنكليز الذين شاركوا يف العمليات األنكليزية التي جرت أثناء الثورة
مع أقوال جمموعة أخرى من املؤرخني عن الدور القيادي والريادي ملدينة

كربالء وأبنائها الكرام يف هذه الثورة العمالقة ونبدأ :

ملا كانت كربالء مسؤولة اىل حد غري قليل عن قيام الثورة لذا قررت

ْ
أن أقطع املاء عنها لكي أجعل سكاهنا يشعرون بعذاب احلرمان من املاء.
اجلنرال هالدن – قائد القوات الربيطانية يف العراق

(ثورة العراق –ص)117

َّ
أن خطة معينة وضعت للثورة يف كربالء يف منتصف حزيران1919-م.
املس بيل – وكيلة املندوب السامي الربيطاين يف العراق

(فصول يف تأريخ العراق احلديث – ص)210

ليس ببعيد أن تكون خطط الثورة قد وضعت يف كربالء بصورة أكيدة.
الضابط الربيطاين – فيليب ايرالند
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(العراق دراسة يف تطوره –ص)240

كانت مدينتا كربالء والنجف األرشف مركز التنظيم والتوجيه تؤيدمها

بغداد يف دعم مقومات الثورة .

املؤرخ العراقي عبد الرزاق احلسيني

(الثورة العراقية الكربى -ص )138

َّ
إن كربالء أصبحت لفرتة من الزمن بمثابة حكومة الثورة وهي

احلكومة التي أمتدت سلطتها املعنوية اىل مجيع املدن واألريــاف التي

دخلت يف حوزة الثورة.
94

الدكتور عيل الوردي

(ملحات أجتامعية من تأريخ العراق احلديث – ج-5ص)292

هذا غيض من فيض مما قاله بعض من الضباط األنكليز الذين عملوا

مع القوات الربيطانية يف أحداث ثورة العرشين عام 1920م مع أقوال
جمموعة من املؤرخني الذين كتبوا عن ثورة العرشين والدور الكبري الذي
لعبته هذه املدينة املقدسة وأبناءها الكرام.
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مؤتمر كربالء االول – 1922

بعد مرور سبعة أشهر من تتويج امللك فيصل األول ملك ًا عىل العراق

ويف /11اذار 1922/م قامت قوة كبرية من الوهابيني القادمني من

احلجاز الذين كان يطلق عليهم بـ (األخوان) باألغارة عىل بعض العشائر

العراقية يف جنوب العراق وكانت هذه اهلجامت مباغتة األمر الذي أدى
اىل مقتل أكثر من سبعامئة شخص من أبناء العشائر العراقية إضافة اىل قيام

هذه املجموعات املجرمة بنهب الكثري من البيوت وتدمريها ،بعد إنتشار
خرب قيام الوهابيني هبذا العمل الغادر قام علامء مدينة كربالء املقدسة
ومدينة الكاظمية املباركة بدعوة وجهاء وشيوخ املدن العراقية اىل عقد

إجتامع عام يف مدينة كربالء املقدسة وكان يف مقدمة هؤالء العلامء األعالم
سامحة الشيخ مهدي اخلاليص .

قرر سامحة الشيخ اخلاليص وبقية رجال الدين بأرسال مندوبني عنهم

جلميع املدن العراقية يدعون زعامء ووجهاء وشيوخ هذه املدن اىل عقد
إجتامع عاجل يف مدينة كربالء املقدسة ملناقشة هذه القضية املهمة وكيفية الرد

عىل هذه اهلجامت الغادرة ،بعد هذه اجلهود التي بذهلا مبعوثو العلامء األبرار
اىل املدن العراقية اتفق هؤالء عىل عقد مؤمتر موسع يف مدينة كربالء واتفقوا

عىل ْ
أن يعقد املؤمتر يف /12نيسان 1922/ويف صحن اإلمام احلسني . 
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كان املرشفون عىل املؤمتر قد وجهوا دعوة اىل ملك العراق فيصل

األول فقبل الدعوة وقرر أرسال السيد توفيق اخلالدي الذي كان يتوىل

منصب وزير الداخلية مندوب ًا عنه ،وصلت الوفود من مجيع مدن العراق

وكانت هذه الوفود تضم املئات من رؤساء العشائر العراقية،ووجهاء
املدن ورجال الفكر،واالدب،وتذكر املصادر التأرخيية بأن مدينة كربالء

املقدسة قد غصت بالوفود وأبناء العشائر حتى بلغ عددهم أكثر من مائة

الف شخص .

ملا علم امللك فيصل األول بعقد هذا اإلجتامع يف مدينة كربالء املقدسة
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قام بأرسال قوة عسكرية للمحافظة عىل األمن َّ
ألن املدينة أصبحت
مكتضة بالناس.

بعد وصول هذه القوات قام مترصف كربالء يف تلك الفرتة عبد العزيز

القصاب بتوزيعها يف أنحاء املدينة للمحافظة عىل األمن كام قام املترصف

بإصدار بيان تم طبعة وتوزيعه يف املدينة وكان البيان عىل النحو التايل :
يمنع محل األسلحة منع ًا بات ًا.
ال جيوز أجراء املظاهرات .

يمنع اإلجتامعات يف الشوارع العامة.

جيب أنَ تكون االجتامعات بعلم احلكومة.

بعد توزيع هذا البيان امتثل املجتمعون هلذا املطالب حيث قرروا عقد
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اإلجتامعات يف صحني اإلمام احلسني واإلمام العباس  يف بداية املؤمتر قام

سامحة الشيخ اخلاليص بألقاء كلمة رحب هبا باملشاركني باملؤمتر وبعد إنتهاء

كلمته قام رؤساء الوفود بألقاء كلامهتم الواحد تلو األخر حيث بدأت بكلمة

احلركة الوطنية يف كربالء التي القاها الشاعر حممد حسن أبو املحاسن ثم
تبعها وفد النجف األرشف وقام بألقاء كلمة الوفد سامحة الشيخ عبد الكريم

اجلزائري ثم كلمة مدينة احللة التي القاها الشاعر الكبري حممد مهدي البصري

ثم قام السيد عبد الشهيد اليارسي بألقاء كلمة وفد الديوانية ثم القى ممثلو مدن

النارصية والعامرة والكوت ودياىل وكركوك والسليامنية وأربيل .أما كلمة وفد

املوصل وتكريت فقام بإلقائها السيايس املعروف مولود خملص الذي كان قد

جاء عىل رأس وفد يمثل مدينتي املوصل وتكريت ،والذي ضم وفد ًا كبري ًا من
كبار رجال املدينتني كان يف مقدمتهم سعيد احلاج ثابت ،عجيل الياور ،وحممد

اغا الكركي ،وأيوب عبد الواحد مع وفد كبري وقد حلوا ضيوف ًا يف دار أحد

كبار شيوخ كربالء هو الشيخ عمر العلوان رئيس قبيلة الوزون .

إستمرت إجتامعات املؤمتر لعدة أيام وكانت بحضور وزير الداخلية

توفيق اخلالدي .

بعد إنتهاء املؤمتر قام املجتمعون بتوقيع وثيقة إتفقوا فيها عىل اعداد

العدة للرد عىل إعتداء الوهابيني ودعوة احلكومة العراقية بالرد عىل هذه
اإلعتداءات وقد رفعوها للملك فيصل األول وهذا نصها :
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بسم اهلل الرمحن الرحيم وبه ثقتي
نحن املوقعون أدناه – سادات و زعامء وأرشاف مدن العراق أصالة عن

أنفسنا ونيابة عن ممثلينا ،تلبية لدعوة حجج اإلسالم دامت بركاهتم ،الذين
يمثلونا والرأي العام اإلسالمي قد حرضنا اإلجتامعات املنعقدة يف كربالء
املقدسة للنظر يف قضية اإلخوان ،تلك اإلجتامعات املبتدئة من العارش من

شعبان واملنتهية باخلامس عرش منه سنة االلف والثلثامئه وأربعني وبناء عىل
ما أوقعه اخلوارج اإلخوان بإخواننا املسلمني من األعامل الوحشية ،من

القتل والسلب ،والنهب ،قد إتفقت كلمتنا بحيث مل يتخلف منا أحد ،يف
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كل ما تقتضية مصلحة بالدنا عامة ،وحفظ املشاهد املقدسة ،وقبور األولياء
خاصة ،وسالمتها من مجيع طــوارئ العدوان ،وعىل األخــص أعتداء

االخــوان ،وقررنا معاونة القبائل بكل ما يف وسعنا وأستطاعتنا ملدافعة
اخلوارج االخوان ،ومقاتلتهم ،العائد أمر تدبريها إلرادة صاحب اجلاللة

امللك فيصل االول ،الساهر عىل حفظ إستقالل بالدنا ،وبناء عىل تعلقنا

بعرش السدة امللوكية فأننا نطلب من جاللته إسعاف مطلوب األمة يف امر
القتىل واملنهوبات التي أوقعتها اخلوارج االخوان حسب القوانني املرعية،

وقد نظمنا بذلك نسختني ،فقدمنا واحده منها ألعتاب صاحب اجلاللة،
والثانية للعلامء األعالم ،واهلل املستعان.

بعد وصول هذه الربقية التي أرسلها أعضاء مؤمتر كربالء األول رد
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عليها امللك فيصل بالربقية التالية:
اىل حرضات حجج اإلسالم العلامء األعالم والرؤساء الكرام –كربالء
لقد بلغنا ما حتىل به إجتامعكم هذا التأرخيي من مظاهر احلميه الرشيفة

والوطنية الصادقة ومأثر احلكمة والروية ،وما أظهرمتوه من اإلخالص

نحونا ،جزاكم اهلل عنا وعن الدين والوطن واألمة خري اجلزاء ،وإنا نبتهل
اىل الباري عز وجل ْ
أن يوفقنا وإياكم ملا فيه حفظ كيان الوطن املحبوب

وتعزيز كلمة األمــة ،وإعــاء شأهنا واهلل خري جميب،والسالم عليكم

أمجعني.

			
			

			

فيصل االول
بغداد /15-شعبان1340 /
/12نيسان1922/

بعد وصول برقية مؤمتر كربالء األول اىل امللك،أصدر وعىل عجل

امللك أوامره اىل الوزارة يف إنشاء مراكز املخافر وتعزيزها بقوة عسكرية
وكذلك تقديم الدعم الكامل للقبائل العراقية والتصدي لعصابات

الوهابيني.

وهبذا اختتم هذا املؤمتر الذي قدم له أبناء كربالء الدعم الكامل حيث

قدم رجال احلركة الوطنية من أبناء مدينة احلسني  وكل رشائع املجتمع
الكربالئي كل ما لدهيم من إمكانيات إلنجاح هذا املؤمتر وهو ما تم فع ً
ال
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حيث أثبت املؤمتر نجاحه من خالل ما قامت به احلكومة العراقية من دعم
كامل للمناطق التي تعرضت هلجوم الوهابيني وهنا البد ُ
أن نشري بأن أبناء
ُ
حيث فتحوا دورهم
كربالء املقدسة قد قاموا بواجب الضيافة العربية

إلستقبال األالف ممن شاركوا يف املؤمتر أل نه يف تلك الفرتة مل يكن وجود

للفنادق واملطاعم فكان أبناء كربالء يف خدمة هؤالء ُ
حيث وفروا هلم املبيت
والطعام وجعلوا بيوهتم بيوت ًا هلؤالء اإلخوة األعزاء .

هذا ما حتدث به يل جمموعة من رجال كربالء املعمرين الذين كانوا يف

تلك الفرتة من الشباب الكربالئي املتحمس بالدفاع عن حياض الوطن
102

وحفظ حدوده وهكذا كان أبناء مدينة احلسني  حيملون الروح الطيبة
واملبادئ الوطنية مقتدين بذلك بزعيمهم اخلالد اإلمام احلسني  الذي

رفع أول راية يف اإلسالم ضد احلكام الطغاة من أجل جعل البسمة عىل شفاه

الشعوب املقهورة التي ترضخ حتت سلطة احلكام املتعجرفني واملنظامت
اإلرهابية التي تعدت عىل حقوق الناس األمنني ويف مقدمتها املنظامت
اإلرهابية املتمثلة بالسلفية املنحرفة والوهابية البغيضة التي استهزأت بالناس

اآلمنني،وقد شاهدنا نحن أبناء العراق كيف تقوم العصابات التي حتمل

هذه األفكار اهلدامة من أعامل مشينة ضد أبناء العراق الصابرين املجاهدين،

فهنيئ ًا ألبناء مدينة كربالء األفاضل الذين كان هلم دور ريادي وقيادي يف
مجيع اإلنتفاضات،واملؤمترات الوطنية التي شهدها العراق عرب التأريخ .
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املصادر

تأريخ الوزارات العراقية –ج-1ص.90 ،87

رجال العراق واألحتالل الربيطاين –ج-1ص.95 ،93

ملحات تأرخيية عن كربالء – .54 ،53
تأريخ كربالء املعىل -ص.30

عامرة كربالء –ص.76

العراق بني املايض واحلارض – ص.879

جريدة العراق – العدد ( )580تأريخ /15نيسأن .1922

كربالء يف الذاكرة –ص .38
تأريخ كربالء –قدي ًام وحديث ًا-ص .152 ،151

مولود خملص ودوره يف الثورة العربية – .201 ،90 ،41
ملوك العراق والويص عبد االله – ص.50 ،45

جعفر أبو التمن ودوره يف احلركة الوطنية ص.160
ذكريات وخواطر – ص.66

البطولة يف ثورة العرشين –ص .66

كربالء وثورة العرشين –ص.105

جريدة االستقالل البغدادية – العدد .1922-465
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مؤتمر كربالء الثاني – 1931

عىل أثر توقيع رئيس الوزراء نوري السعيد للمعاهدة التي عقدت بني

العراق وبريطانيا عام – -1930وعدم إهتاممه بمطاليب الشعب العراقي
برفض املعاهدة دعا العديد من ممثيل الشعب لرفع أصول اإلستنكار اىل
حكومة نوري السعيد وإدانتها .

بعد إبرام هذه املعاهدة السيئة قامت جمموعة كبرية من رؤساء العشائر

العراقية ورجال السياسة والفكر اىل الدعوة لعقد إجتامع كبري يف مدينة

كربالء املقدسة لرفض هذه املعاهدة الغاشمة ،بعد وصول الدعوات التي
قدمها جمموعة من رجال احلركة الوطنية العراقية اىل رجاالت العراق قرر

هؤالء التوجه اىل كربالء،وبعد وصول الوفود من خمتلف املدن العراقية
ومن ممثيل العشائر ولفيف من الشخصيات السياسية املعارضة لسياسة

احلكومة اىل كربالء ،تم عقد مؤمتر واسع يف /5كانون الثاين .1931/

عقد املجتمعون عدة إجتامعات،وقد أدار هذه اإلجتامعات عدد من

رجال احلركة الوطنية يف كربالء منهم الشيخ عبد احلسني كمونه،والشيخ

عمر العلوان وغريهم من رجال احلركة الوطنية تداول املجتمعون الطرق
الكفيلة ألسقاط وزارة نوري السعيد وبعد مناقشات عديدة بني أعضاء
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الوفود أتفق هؤالء عىل تنظيم مضبطة مناهضة ملرشوع املعاهدة اجلديدة
وبذل كل املساعي إللغاء هذه املعاهدة ورضورة حل املجلس النيايب الذي

صوت لصالح توقيع املعاهدة ألن املجلس كان موالي ًا لنوري السعيد،
بعد التوقيع عىل املعاهدة،تم رفعها اىل امللك فيصل األول.

وهنا البد من االشارة بأن حزيب اإلخاء،واحلزب الوطني لعبا دور ًا

كبري ًا يف عقد هذا املؤمتر يف مدينة كربالء ُ
حيث قام وفد مشرتك من احلزبني

بجوله يف مدن الفرات األوسط حلث العشائر عىل عقد مؤمتر يف كربالء

لغرض الغاء املعاهدة املذكورة .
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بعد إنتهاء املؤمتر قام وفد احلزبني بزيارة مدينة النجف االرشف ومدينة

الكوفة العلوية ومدينة احللة وقد لقي الوفد إستقبا ً
ال حار ًا من أبناء املدن

الذين اعلنوا تضامنهم وتأييدهم ملقررات مؤمتر كربالء .

وبعد عودة الوفد اىل بغداد قام بتقديم املضبطة التي وقعتها الوفود

التي أجتمعت يف كربالء اىل امللك فيصل األول الذي وعد بدراسة األمر
ومناقشته مع مسؤويل الدولة .

أما رؤساء العشائر العراقية الذين حرضوا مؤمتر كربالء فقد قاموا

بجهود حثيثة حلث أبناء عشائرهم عىل التظاهر يف مظاهرات مجاهريية

يطالبون فيها بإلغاء املعاهدة،وهو ما تم حيث خرجت مظاهرات كبريه يف
العديد من مدن العراق تطالب امللك فيصل بإلغاء املعاهدة املذكورة كام
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قام هؤالء املتظاهرون بتنظيم مضابط رفعوها اىل مترصيف مدهنم يطالبون

فيها إلغاء املعاهدة .

وعد مترصفو املدن برفع هذه املضابط اىل امللك فيصل لدراسة طلباهتم

وهبذا عادة األمور اىل طبيعتها .

املصادر

تأريخ الوزارات العراقية –ج– 3ص.105

ملحات تأرخيية عن كربالء – .56-55

ملوك العراق والويص عبد االله –ص.73
تأريخ كربالء – قدي ًام حديث ًا – ص.153
تراث كربالء – .39

تأريخ األحزاب السياسية العراقية –ص.118
مقابلة مع املرحوم احلاج نارص اخلطيب.

مقابلة مع املرحوم األستاذ جواد اخلطيب
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كربالء تتضامن مع عشائر السماوة
والديوانية – 1937م

يف شهر مايس سنة 1937م قام عدد من شيوخ مدينتي الساموة

والديوانية باإلستعداد للقيام بحركة مسلحة ضد سياسة احلكومة

التعسفية التي أخذت تنتهجها ضد العشائر العراقية وقد قام رؤساء هذه

القبائل بمحاوالت لردع احلكومة واحلد من الترصفات التي تقوم فيها
الوزارة ضد أبناء العشائر العراقية .

بعد فشل مساعي شيوخ العشائر يف تصحيح سياسة احلكومة قام

زعامء العشائر يف هاتني املدينتني بتوزيع األسلحة رس ًا عىل أفراد العشائر
إستعداد ًا للثورة .

ملا علمت احلكومة هبذا األمر أصدرت أمر ًا اىل اجليش والرشطة بقمع

العشائر املذكورة وقامت بإصدار بيان هبذا اخلصوص تذكر فيه بأن كال من
السيد علوان اليارسي،والسيد حمسن أبو طبيخ،والشيخ عبد الواحد سكر

قد قاما يف لواء الديوانية بجلب األسلحة وحتريض العشائر بقصد القيام
بثورة مسلحة ضد احلكومة ،وقد إختذت اإلجراءات ضدهم بعد إصدار

هذا البيان جرى أعتقال األشخاص املذكورين مع جمموعة من اتباعهم .
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بعد إعتقال هؤالء الزعامء ُنفوا اىل األلوية الشاملية بعد ْ
أن أخذت منهم

تعهدات خطية ودفع مبالغ نقدية وكفالة حسن سلوك ،بعد وصول أخبار
إعتقال هؤالء املشايخ اىل أفراد عشائر الساموة،والديوانية أعلنت هذه
العشائر الثورة ضد احلكومة إحتجاج ًا عىل إعتقال شيوخهم .

بعد وصول خرب قيام العشائر بإعالن الثورة اىل بغداد ،إجتمع جملس

الوزراء وقرر يف هذا اإلجتامع إرسال قوة عسكرية لقمع هذه احلركة كام

تم إرسال عدد من الطائرات احلربية وقامت هذه الطائرات بألقاء القنابل
عىل األهــايل،وارضام النار يف املزارع،وهدم البيوت فقتل عدد كبري من

110

أفراد العشائر ،إضافة اىل جرح أعداد كبرية من أبناء العشائر ،عند وصول
هذه األخبار اىل كربالء قام أبناء هذه املدينة املقدسة بتظاهرات عديدة

تأييد ًا للعشائر الثائرة وإستنكار ًا هلذه األعامل التي قام هبا سالح اجلو ضد
العشائر العراقية األمنة.

وصلت أخبار قيام األجهزة األمنية هبذه األعامل خرجت املظاهرات

الصاخبة التي عمت مدينة كربالء،فقامت قوة من الرشطة بالنزول اىل
شوارع كربالء ومن ُث َم إطالق النار عىل املتظاهرين األمر الذي أدى اىل

جرح العرشات من أبناء كربالء وقد ذكر يل املرحوم احلاج فالح البقال
أحد وجهاء مدينة كربالء أن عدد ًا كبري ًا من الشباب الكربالئي قد اصيبوا

يف هذه املظاهرة وقد ذكر يل أسامء عدد منهم وهم :
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عبد األمري الوزين ،رسول احلداد ،حممد عيل أبو السبزي ،السيد عباس

ماميثه ،حسني منكويش ،عبد العباس أبو شكري ،عباس املجاهد ،حسني

القصاب ،حممد عيل عوينات ،جعفر زنكي ،وغريهم من أبناء مدينة كربالء
املقدسة وعىل أثر هذه األعامل املشينة التي قامت هبا السلطة هدأت احلالة

يف كربالء اإل أهنا مل متر أيام عىل إستقرار الوضع األمني يف كربالء فرسعان
ما أندلعت مرة أخرى اثر وصول جثامني عدد من شهداء العشائر الذين
أستشهدوا جراء القصف اجلوي الذي قامت به الطائرات احلربية عىل أثر

هذا التطور نزلت الرشطة مرة أخرى اىل شوارع مدينة كربالء فام كان من

أهايل كربالء اإل اخلروج اىل شوارع املدينة حلمل جثامني الشهداء ورفع

شعارات ضد وزارة ياسني اهلاشمي مستنكرين أوامره القاسية ضد أبناء
العشائر العراقية يف مدينتي الساموة والديوانية .

بعد حدوث هذه التطورات قامت الرشطة بأطالق النار يف اهلواء

إلرهــاب أبناء كربالء اال أن أبناء املدينة املقدسة استمروا يف حتدهيم

للرشطة مما أدى هبذه القوات اىل إطالق النار عىل املتظاهرين الكربالئيني
مما أدى اىل إصابة العرشات منهم بجروح.

بعد تأزم الوضع تدخل عدد من كبار رجال الدين ووجهاء املدينة يف

األمر ُ
حيث شكلوا وفد ًا ملقابلة مسؤويل املدينة لبحث هذا األمر اخلطري .
قابل الوفد الكربالئي مسؤويل املدينة وبعد نقاش طويل قررت السلطة
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سحب الرشطة من مركز املدينة،والسامح بأجراء مراسيم تشييع الشهداء

برشط أن ال ترفع الشعارات التي هتاجم الوزارة فتم ذلك .

مل يمض عدة أيام عىل تشييع جثامني الشهداء حتى وصلت كربالء

جمموعة أخرى من شهداء عشائر الديوانية والساموة اىل كربالء مما دعا

أبناء كربالء للخروج اىل الشوارع لتشييع هؤالء الشهداء .

يف اثناء التشييع قامت جمموعة من شباب كربالء برفع الفتة تطالب

باستقالة الوزارة .

ملا وصل خرب رفع هذه الالفتة اىل الرشطة َارسلت قوة إلعتقال الشباب
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الذين رفعوا هذه الالفتة .

بعد وصول هذه القوة جرى إشتباك بني املشيعني والرشطة أدى اىل

جرح عدد من الطرفني مما دعا مدير الرشطة اىل ارسال قوة أخرى من

أفراد الرشطة .

بعد وصول هذه القوات اإلضافية بالقرب من صحن اإلمام احلسني

 اشتبك معها جمموعة من الشباب الكربالئي الذين كانوا يشاركون يف

تشييع جمموعة أخرى من الشهداء اإل أن جمموعة من وجهاء مدينة كربالء
تدخلوا يف األمر وحاولوا اقناع الشباب الكربالئي بعدم اإلصطدام مع

الرشطة،ألن هذا األمر سيؤدي اىل تأزم األمر ألن الوجهاء خشوا من
أن تقوم الرشطة بالدخول اىل الصحن احلسيني املقدس مما قد يؤدي

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

اىل حدوث تطورات كبرية ستؤدي اىل مقتل وجرح العديد من الشباب
الكربالئي والزائرين الكرام الذين كانوا متواجدين داخل احلرم املقدس،

نجحت اجلهود واملساعي التي قام هبا وجهاء كربالء فعادت األمور اىل

ُ
حيث نقلت جثث
طبيعتها وخاصة بعد االنتهاء من مراسيم التشييع
الشهداء اىل مدينة النجف األرشف لتشييعها ومن َث َم دفنها يف مقربة

السالم بالنجف األرشف هذا وفاتنا أن نذكر بأنه عىل أثر اإلجراءات
القمعية التي إختذهتا وزارة اهلاشمي ضد أبناء مدينتي الساموة والديوانية

كان ملدينة كربالء دور مهم يف عقد اإلجتامعات ملجموعة من قادة احلركة

الوطنية ورؤساء العشائر يف دعم النضال ضد وزارة اهلاشمي إلسقاطها .

مصادر البحث

تأريخ الوزارات العراقية – ج-4ص.241

ملحات تأرخيية عن كربالء – ص.59-57

جعفر أبو التمن ودوره يف احلركة الوطنية – ص.465
جريدة العامل العريب عدد – /9مايس1937/م.
احلرب العراقية الربيطانية – ص.60

عامرة كربالء – ص.77

رجال العراق واإلحتالل الربيطاين – ص.108
تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا – ص.155 ،154

تراث كربالء – ص .403
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كربالء وانتفاضة مايس1941/م

بعد قيام رشيد عايل الكيالين بتشكيل الوزارة عىل أثر إستقالة وزارة

نوري السعيد حاول رشيد عايل الكيالين إنتهاج سياسة حتد من سيطرة
احلكومة الربيطانية عىل أمور العراق الداخلية واخلارجية .

ملا علم الويص عبد االله بنية الكيالين هذه حاول إسقاط وزارته وقد

نجح يف ذلك حيث قدم الكيالين استقالة وزارته وقام الويص بتكليف طه
اهلاشمي بتشكيل وزارة جديدة .

بعد قيام اهلاشمي بتشكيل الوزارة قام بإبعاد أربعة من العقداء الذين

عرفوا بحملة األفكار املعادية لإلنكليز وهــؤالء الضباط هم يونس
السبعاوي،وصالح الدين الصباغ،وفهمي سعيد،وحممود سليامن إال أن

هؤالء الضباط مل يرضخوا ألمر رئيس الوزراء وعىل أثر موقف هؤالء
قامت القوى الوطنية بدعم موقف هؤالء،وتطورت االمور مما أدى اىل
إجبار اهلاشمي عىل تقديم إستقالته كام أن الويص عبد االله قرر اهلرب
بعد أن حاول اإلتصال مع القوات الربيطانية اال أنه مل يفلح يف مسعاه .

بعد هروب الويص عبد االله قام الضباط األربعة وبالتعاون مع رشيد

عايل الكيالين باإلعالن عن قيام حكومة الدفاع الوطني برئاسة رشيد
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عايل الكيالين وقامت هذه احلكومة بإدارة شؤون البالد وكان أول قرار

اصدرته هو خلع الويص عبد االله وتعيني الرشيف رشف بد ً
ال عنه .

عىل أثر هذه التطورات علمت حكومة الدفاع الوطني أن القوات

الربيطانية املوجودة يف العراق تنوي التدخل ألسقاط حكومة الدفاع

الوطني قامت احلكومة العراقية بإصدار أوامرها للقوات العراقية

بالتوجه اىل قاعدة احلبانية للتصدي للقوات الربيطانية التي قررت التوجه
اىل بغداد ألسقاط الوزارة.

بعد أن علمت القوات الربيطانية بتوجه القوات العراقية نحو قاعدة
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احلبانية قامت الطائرات احلربية الربيطانية باهلجوم عىل القوات العراقية

كام قامت الطائرات الربيطانية بقصف مدينة بغداد ومعسكر الرشيد
واملرافق احليوية األخرى يف بغداد .

بعد حدوث هذه التطورات خرجت اجلامهري العراقية اىل الشوارع

العامة وهي تعلن تضامنها مع حكومة الدفاع الوطني .

بعد علم املدن العراقية بخروج املظاهرات يف بغداد خرجت اجلامهري

الغاضبة يف مجيع املدن وكان منها مدينة كربالء املقدسة حيث خرج أبناء

كربالء بكل طبقاته اىل الشوارع معلنة التضامن مع احلكومة الوطنية
واعلن أبناء كربالء عن تشكيل جماميع من الشباب إلدارة شؤون املدينة

كام فتحت يف أنحاء مدينة كربالء مراكز للتطوع للذهاب اىل بغداد لدعم

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

حكومة الدفاع الوطني،كام قام كبار علامء الدين يف كربالء بإصدار فتاوى

تعلن فيها دعم املرجعية الرشيدة يف مدينة كربالء املقدسة حلكومة الدفاع

الوطني،ودعوة أبناء الشعب العراقي اىل دعم هذه احلكومة الوطنية وكان
يف مقدمة هؤالء األعالم العالمة املجاهد الشيخ عبد احلسني احلائري

نجل أية اهلل العظمى الشيخ احلائري قائد ثــورة العرشين والعالمة

سامحة أية اهلل الشيخ حممد اخلطيب،والعالمة السيد عبد احلسني احلجة
الطباطبائي احلائري،وغريهم من علامء كربالء األعــام الذين كانوا
يتقدمون املظاهرات التي قام هبا أبناء مدينة كربالء ونظر ًا ألمهية هذه
الفتاوى ومضموهنا الثوري نذكر هنا مضمون إحدى هذه الفتاوى التي

أصدرها سامحة العالمة الشيخ عبد احلسني احلائري نجل آية اهلل العظمى
قائد ثورة العرشين اخلالدة وهذا نصها :

بسم اهلل الرمحن الرحيم

ال خيفى عىل كافة إخواننا العراقيني وفقهم اهلل لنرصة الدين وأيدهم

حلفظ بيضة املسلمني أن احلكومة الربيطانية الغاصبة عدوة اإلسالم حتارب

اآلن إخواننا املسلمني وجيوشنا املحافظني لثغور املسلمني وبام أن الدفاع
فريضة عىل مجيع املسلمني وتطهري العتبات املقدسة والبالد العراقية من

رجس الربيطانيني ومساعدة اجليش العراقي الباسل واحلكومة االسالمية
الوطنية وعىل رأسها فخامة الزعيم سيدنا رشيد عايل الكيالين نرصه اهلل،
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وليسلك سبيل إسالمه املجاهدين قال عز شأنهَ :فضل اهلل املجاهدين عىل

القاعدين درجة ،ولسنا أعز نفس ًا من نبينا حممد  qواالئمة املعصومني
الطاهرين صلوات اهلل عليهم أمجعني بالدفاع عن حوزة املسلمني اللهم

أنرصنا عىل القوم الكافرين،والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته حرر يف
كربالء بتاريخ عرشه ربيع الثاين.1360
عبد احلسني نجل املرحوم

آية اهلل املريزا حممد تقي احلائري

هذا وقد طبعت اآلالف من هذه الفتاوى وتم توزيعها عىل األالف من
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أبناء املدن العراقية كافة .

بعد الغليان الشعبي الذي عم مجيع مدن العراق ومنها مدينة كربالء

قامت حكومة الدفاع الوطني يف تعيني العديد من رجال احلركة الوطنية
والضباط الوطنيني لتويل مسؤولية األرشاف عىل اجلمعيات والكيانات التي

شكلها أبناء املدن العراقية ومنها مدينة كربالء ويذكر يف هذا املجال األستاذ
يونس بحري يف كتابه (أرسار (  )2مايس  )1941بأن مسؤولية ادارة لوائي
كربالء والديوانية أوكلت إدارة شؤوهنا اىل قائد ثورة العرشين الشيخ عبد
الواحد سكر زعيم قبائل آل فتله ومن يواليها وقد أوعز الشيخ عبد الواحد

اىل الثائر الشيخ عباس آل اهلوف الذي كان له دور مرشف يف حماربة األنكليز

يف معركة (الرارنجية) خالل ثورة العراق التحررية عام 1920م .
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إستمرت اإلنتفاضة الشعبية وعمت مجيع املدن العراقية كام ذكرنا َّ
أن

مدينة كربالء شهدت إقبا ً
ال مجاهريي ًا واسع ًا بسبب وجود املرجعية الدينية

فيها،وبسبب قرهبا من العاصمة بغداد وبسبب احلامس اجلامهريي الكبري

الذي محله الشباب الكربالئي الذين إستمدوا العزيمة والتصميم من باين
جمد مدينتهم املقدسة اإلمام احلسني .

يف خضم هذه األحداث إستمرت القوات الربيطانية يف قصف اجليش

العراقي بالطائرات األمر الذي أدى اىل حدوث خسائر كبرية يف صفوف
هذا اجليش البطل وبعد وصول أخبار اإلعتداءات الربيطانية عىل اجليش

العراقي والقصف العشوائي الذي تعرضت له مدينة بغداد قام الشباب
الكربالئي املتحمس اىل اهلجوم عىل قوات الرشطة التي إنترشت يف مجيع

مناطق مدينة كربالء مما أدى اىل تصدي هذه القوات للجامهري الغاضبة

األمر الذي أدى اىل وقوع املزيد من القتىل واجلرحى بصفوف أبناء املدينة
مل ِ
تثن اإلجــراءات القمعية التي قامت هبا قوات الرشطة ضد أبناء

كربالء ُ
حيث إستمرت االشتباكات بني أبناء املدينة وبني قوات الرشطة

مما أدى اىل تأزم الوضع بصورة كبرية مما جعل قوات الرشطة أن تزج
بقوات إضافية اىل شوارع املدينة للسيطرة عليها ،يف هذه االثناء حدثت

أمور خطرية ُ
حيث متكنت القوات الربيطانية من السيطرة عىل املوقف يف
بغداد والبرصة واحلبانية وغريها من املدن العراقية .
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بعد هذه األحداث عاد الويص عبد االله الذي كان قد هرب من بغداد

بعد تشكيل حكومة الدفاع الوطني،وما أن عاد اىل بغداد حتى إستدعى
اتباعه الذين كانوا قد أختفوا أثناء األحداث،وقام هؤالء بإعادة سيطرهتم

عىل زمام األمور وكان أول إعامهلم هي إرساهلم قوات إضافية من الرشطة
اىل املدن العراقية ومنها كربالء وما أن وصلت هذه القوات اىل كربالء حتى

قامت باإلنتشار يف أنحاء املدينة املقدسة ومن َث َم السيطرة عىل املوقف.

بعد سيطرة هذه القوات عىل مدينة كربالء قامت بحمالت قمعية ضد

أبناء املدينة ُ
حيث إعتقلت املئات من أبناء كربالء وزجت هبم يف سجوهنا
120

الرهيبة أما قادة املظاهرات فقد تم ارساهلم اىل بغداد ،وبعد وصوهلم اىل

بغداد جرت حماكمتهم بمحاكم صورية وحكم عليهم بأحكام جائرة أما
الذين أدخلوا اىل السجن يف كربالء فقد جرى اإلعتداء عليهم بالرضب
املربح ومن َث َم إصدار احلكم عليهم بعقوبات خمتلفة .

هذا وقد ذكر يل جمموعة من أبناء كربالء الذين سبق وأن التقيتهم

أعد هلذا الكتاب الذي تناولت فيه األحداث التي شهدهتا
عندما كنت َ

هذه املدينة املقدسة فكانوا كثريين،وأذكر هنا أسامء الذين ذكرهم يل

معظمهم اىل رمحة اهلل أما املعتقلون
هؤالء الرجال الكرام الذين ذهب
ُ
فكانوا هم :

حممد الشاجلي ،عباس أبو شعري ،عليوي املسعودي ،رضغام الفحام،
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حممد أبو السبزي ،حممود حنيش ،كاظم احلداد ،مهدي حنيوه ،جودي
الصايغ ،عبد عيل الشمخي ،عباس النرصاوي ،حسني اجلصاص ،عبيس

الوزين ،جعفر الالري ،حممد عيل الصفار ،كاظم السلطاين ،كاظم زنكي

عالوي الكاليب ،جابر علوﭼـي ،اهليل املسعودي ،جابر السعدي،

جبار السالمي ،حسني الصخني ،جبوري العطار ،جبار عذاب ،صادق
حداد ،عيل الفروﭼـي ،كاظم أبو النفط ،عزيز أبو اجللود ،عباس عبود،
جميد العبادي ،عباس جعفر ،مكي مجيل ،محيد النرس ،حممد خنجر ،محيد ،

اجلرب ،أمحد زميزموغريهم من أبناء مدينة كربالء االبطال.

يذكر املرحوم عبود اهليمص أحد قادة ثورة العرشين يف كتابه الذي ألفه عام

( )1989والذي حيمل عنوان (ذكريات وخواطر) عن الدور البطويل الذي
وقفه أبناء كربالء خالل حركة مايس الوطنية ما نصه :

(توجهنا اىل كربالء وأخذنا نرسل الدوريات واحلراس اىل خارج املدينة

للمراقبة ،وقد أستقبل أهايل كربالء مجوعنا املسلحة باحلفاوه البالغة والتكبري

والتهليل واألهازيج واقيمت لنا الوالئم من قبل أرس كربالء من (ال كمونه)

وال (الصايف) وغريهم وقد القيت يف مجاهري كربالء التي أحتشدت يف صحن

اإلمام العباس  خطاب ًا يف التحريض عىل اإلسهام يف الثورة ومواصلة احلرب
ضد األنكليز نرش يف جريدة كربالء والقى عدد من اخلطباء والشعراء قصائد

وخطب ًا مماثلة كان هلا اثرها البالغ يف اهلاب املشاعر الوطنية والقومية ) .
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هكذا كان أبناء مدينة كربالء متكاتفني ،وموحدين يف مساندة ودعم

اإلنتفاضة الشعبية العارمة وظلت هذه اجلامهري املجاهدة تدعم هذه اإلنتفاضة

الوطنية اىل أن تم القضاء عليها من قبل القوات الربيطانية وعمالئها وهبذا
أدت مدينة كربالء وأبناؤها األفاضل ما عليه من واجبات جتاه دعم احلركة

الوطنية يف العراق .

املصادر

تراث كربالء – ص.404
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تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا-ص .157 ،155
ملحات تأرخيية عن كربالء – ص.61 ،59
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مقابلة مع املرحوم الشيخ حسني البهاديل.
مقابلة مع املرحوم السيد فخري احلكيم.
مقابلة مع املرحوم احلاج فالح البقال.
مقابلة مع املرحوم عباس املجاهد.

مقابلة مع املرحوم جاسم الكلكاوي
حديث مع املرحوم الوالد
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كربالء ومعاهدة (بورتسموث)
1948م

عند قيام صالح جرب وهو أحد رجال السياسة البارزين يف العهد

امللكي بتشكيل الــوزارة يف /29اذار 1947/دارت مفاوضات بني

العراق وبريطانيا التي كان تفرض سيطرهتا عىل العراق للتوقيع عىل
معاهدة جديدة حتل حمل املعاهدة السابقة ،أبدى صالح جرب إستعداده

للتوقيع عىل هذه املعاهدة بدعم نوري السعيد الذي كان يشغل منصب
رئيس جملس األعيان يف تلك الفرتة وقد بذل نوري السعيد جهود ًا كبرية
للتوقيع عىل هذه املعاهدة املقرتحة .

سافر صالح جرب عىل رأس وفد عراقي اىل بريطانيا هلذا الغرض وقد

ضم الوفد ك ً
ال من فاضل اجلاميل وزير اخلارجية،وشاكر الوادي وزير

الدفاع،وتوفيق السويدي عضو جملس األعيان،ونوري السعيد رئيس
جملس األعيان .

بعد مباحثات وجلسات عديدة عقدها الطرفان العراقي والربيطاين تم

التوقيع عىل املعاهدة السيئة السمعة يف ميناء (بورتسموث) وسميت هذه
املعاهدة باسم هذا امليناء.
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نصت هذه املعاهدة عىل بنود جديدة قيدت العراق أكثر من املعاهدات

السابقة منها حتمل احلكومة العراقية دفع نفقات القوات الربيطانية
املوجودة يف العراق ووجوب مساندة هذه القوات يف حالة قيامها بمهامت

خارج العراق ،كام نصت عىل تقييد حركة اجليش العراقي .عند اإلعالن

عن بنود هذه املعاهدة،خرجت اجلامهري العراقية الغاضبة اىل الشوارع
معلنة رفضها التام هلذه املعاهدة اجلائرة،وقامت اجلامهري امللتهبة وخاصة

الطالبية منها بالنزول اىل الشوارع واإلرضاب عن الدراسة واإلشتباك مع
قوات الرشطة فسقط عدد كبري من القتىل واجلرحى مرضجني بدمائهم .
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عمت املظاهرات الصاخبة والعنيفة مجيع املدن العراقية وكان منها

مدينة كربالء حيث قام الشباب الكربالئي باإلعتصام يف صحن سيدنا

اإلمام احلسني  وأخيه أيب الفضل العباس  وأقيم يف الصحنني

الرشيفني مهرجان خطايب شارك فيه العديد من رجال الفكر والسياسة من

أبناء كربالء وقام أدباء وشعراء كربالء بألقاء اخلطب والكلامت احلامسية
إضافة اىل قيام عدد من شعراء كربالء بألقاء قصائد وطنية تستنكر فيها
توقيع صالح جرب عىل هذه املعاهدة اجلائرة .

بعد وصــول خرب قيام أبناء كربالء بعقد اإلجتامعني يف الصحنني

الرشيفني املقدسني اىل أجهزة الرشطة صدرت األوامر اىل افراد الرشطة

بالقيام بتطويق العتبتني املقدستني،وبقيت الرشطة بالتواجد يف أماكنها
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اىل أن خرجت اجلامهري الغاضبة من الصحنني املقدسني ما أن خرجت
اجلامهري الكربالئية حتى قامت الرشطة بإعتقال املئات من الشباب

الكربالئي .

عىل اثر قيام الرشطة بإعتقال العرشات من أبناء كربالء جرى إشتباك

بني الشباب الكربالئي وقوات الرشطة اسفر عن جرح املئات من أبناء
مدينة كربالء .

بعد حدوث هذه األمور قامت عوائل املعتقلني باخلروج اىل شوارع

املدينة للتضامن مع أبنائهم .

عند ما شاهدت قوات الرشطة خروج هؤالء قامت بأطالق النار

عليهم مما أدى اىل اصابة العرشات من اهايل كربالء األمر الذي أدى اىل

تأزم الوضع وخاصة بعد وصول جثامن الشهيد جعفر اجلواهري شقيق
الشاعر العراقي املعروف حممد اجلواهري الذي قتل يف إحدى املظاهرات
اجلهادية التي خرجت يف بغداد حيث خرجت مجاهري واسعة من أبناء

كربالء اىل الشوارع للمشاركة يف التشييع وبعد هذه التطورات أصدر
مدير رشطة كربالء أمر ًا،قرر فيه منع التجول يف مدينة كربالء إال أن أبناء
املدينة حتدوا هذا املنع وذهبوا اىل رساي احلكومة للمطالبة بأطالق رساح

أبنائهم املعتقلني .

مل تعر احلكومة املحلية ملدينة كربالءأمهية ملطالب أهايل املدينة بل أن
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الرشطة قامت بإعتقال املزيد من هؤالء .
هذا من جانب أما من اجلانب األخر فأن أهايل بغداد وأبناء املدن

العراقية األخرى إستمروا يف التظاهر واإلشتباك مع قوات الرشطة وهبذا
تأزمت احلالة األمر الذي أدى برئيس الــوزراء صالح جرب اىل تقديم

إستقالته اىل الويص عبد االله الذي قبل اإلستقالة.

بعد إستقالة وزراة صالح جرب هدأت األمور وقام الويص بتكليف

السيد حممد مهدي الصدر بتشكيل الوزارة .

بعد قبول الصدر بتشكيل الوزارة قام بتأليف الوزارة وكان أهم عمل
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قامت به الوزارة اجلديدة هي إطالق رساح مجيع املعتقلني وكان منهم

أبناء كربالء الذين بلغ عددهم مئات األشخاص وقد التقيت عدد ًا كبري ًا
من أبناء كربالء الذين عارصوا تلك األحداث فسألت عن أسامء بعض

من هؤالء املعتقلني فذكروا يل أسامء العرشات منهم وها أنا اذكر أسامءهم
امان ًة للتأريخ وهؤالء هم :

مكي مجيل ،كاظم حنيش ،عباس الفروﭼـي ،حممد السباح ،رضا

النداف ،عباس جعفر ،صادق حداد ،رؤوف معاش ،هاشم احلكيم،

رسول املختار ،هاشم الوتار ،حممد حسن النجار ،زيد اجللبي ،حسن
النقيب ،سعيد اخلطيب ،أمني جميد ،عباس الوزين ،عباس زنكي ،حممد

املنكويش ،حسن اخلطيب ،حسن مهدي ،جميد حلوائي ،جاسم حلوائي
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فاضل عويد ،حممد عيل الرشويف ،جودت املعملجي ،سعد أبو حلمه،

جميد الشامي ،محيد وشاح ،عباس قهوايت ،عبد الرضا البارودي وغريهم

ممن شارك من أبناء كربالء يف هذه اإلنتفاضة الشعبية العارمة التي عمت
مجيع مدن العراق وكان نصيب كربالء كبري ًا حيث أثبت للحكومات
العميلة بأن أبناء هذه املدينة املجاهدة يرفضون الرضوخ للحكومات
اجلائرة مقتدين بزعيمهم اإلمام احلسني . 

هذا ما ذكره يل جمموعة من أبناء كربالء الذين عارصوا هذه األحداث

ومن هؤالء الرجال األفاضل كل من املرحوم السيد فخري الداماد

واحلاج عيسى الدالل،والشيخ ابراهيم شهيب،واملرحوم عباس الفروﭼـي

واملرحوم السيد فاضل زيني،واملرحوم الوالد (رمحهم اهلل) .

مصادر البحث

تراث كربالء –ص.405
تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا –ص.158

عامرة كربالء – ص.78

ملحات تأرخيية عن كربالء – ص .63 ،61

معاهدة جرب – بيغن ودور احلزب الوطني الديمقراطي-ص.84

مقابالت مع رجال كربالء الذين ذكرنا اسامءهم
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كربالء وانتفاضة تشرين – 1952م

عىل أثر تسلم الوزارة من قبل نور الدين حممود وهذا الشخص هو

أحد كبار الضباط يف اجليش العراقي يف العهد امللكي.

بعد تسلم نورالدين حممود رئاسة الوزارة قام بإصدار عدة قرارات

تعسفية منها اغالق صحف األحزاب السياسية املعارضة ومنع األحزاب
املعارضة من مزاولة نشاطها كام منع خروج املظاهرات اال ْ
أن حتصل عىل
املوافقة الرسمية وغريها من اإلمور التي رفضها الشعب العراقي .

إستنكر الشارع العراقي هذه القرارات التعسفية مما حدا باألحزاب

السياسية واملنظامت اجلامهرية اىل الدعوة بالقيام بمظاهرات ترفض

سياسة الوزارة  .قامت اجلامهري العراقية بتلبية دعوة األحزاب واملنظامت
اجلامهريية باخلروج بمظاهرات ضخمة يف مجيع املدن العراقية ،بعد خروج
هذه املظاهرات أصدرت الوزارة أوامر مشددة للرشطة بالتصدي هلا .

ما ْ
أن صــدرت األوامــر حتى نزلت الرشطة اىل الشوارع وقامت

بأطالق النار عىل املتظاهرين،األمر الذي أدى اىل سقوط العرشات من
القتىل واجلرحى .

بعد وصول أخبار هذه التطورات اىل مدن العراق حتى خرجت

129

كربالء واحلركة الوطنية
يف القرن الع�شرين ()2000-1900

مجاهري هذه املدن يف مظاهرات كبرية تستنكر أعامل الرشطة .

كان نصيب كربالء يف هذه املظاهرات كبري ًا حيث خرجت اجلامهري

الطالبية من ثانوية كربالء وعند مرور مجاهري الطلبة من أمام دار املترصف
اعرتضتها قوة الرشطة املرابطة أمام الدار اال َّ
أن مجهور الطلبة رضب عرض
احلائط احلصار الذي فرضته الرشطة ومتكنت من إخرتاق الشارع و من

َث َم التوجه اىل شارع العباس  وبعد وصول مجاهري الطلبة اىل الشوارع

املحيطة بصحني اإلمام احلسني وأخيه العباس  ذهب بعض من الطلبة
اىل القوة العسكرية التي كانت قد إستقرت يف املنطقة القربية من املرقدين
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املقدسني،وتكلموا معهم فتمكنوا من كسبهم اىل جانب املتظاهرين وعىل

أثر هذا املوقف قام قسم من الطلبة بالصعود عىل الدبابات واملصفحات
وجعلوها منرب ًا خلطبهم وقصائدهم احلامسية .

عندما شاهدت قوات الرشطة هذا املوقف قامت بزج قوات إضافية

من الرشطة وعندما جاءت هذه القوات قامت برضب مجاهري الطالب
رضب ًا مربح ًا وعىل أثر هذه الترصفات الالمسوؤلة إنضم آباء وأخوة
الطلبة اىل صفوفهم ملنع قوات الرشطة من مواصلة رضب أبنائهم اال َّ
أن

قوات الرشطة إستمرت هبذه األعامل القمعية واملشينة ،وملا رأت الرشطة
بأن زمام اإلمــور قد خرج من يدها قررت ْ
أن تتخذ أماكن يف داخل

الصحنني املقدسني للسيطرة عىل املوقف إال أن سادن الروضة العباسية
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املقدسة رفض السامح للرشطة أن تدخل الروضة العباسية ْ
وأن يكون
الصحن العبايس املقدس مقر ًا للرشطة .

نجح سادن الروضة املقدسة يف منع قوات الرشطة من الدخول اىل

الصحن العبايس املقدس،وكذلك قام سادن الروضة احلسينية املقدسة
ايض ًا بمنع الرشطة من دخول الصحن احلسيني املقدس .

بعد ْ
أن يئست قوات الرشطة من دخول الصحنني أخذت مواقع

يف املناطق املهمة يف مركز املدينة وقامت بأطالق النار عىل املتظاهرين
عشوائي ًا األمر الذي أدى اىل إصابة العرشات بل املئات من أبناء كربالء

مما أدى اىل ضعف مقاومة اجلامهري الكربالئية لقوات الرشطة مما مكن
قوات الرشطة من السيطرة عىل املوقف،وبذلك استطاعت الرشطة من
بسط سيطرهتا عىل املدينة.

بعد سيطرة قوات السلطة احلاكمة عىل مدينة كربالء قامت بشن محالت

إعتقال واسعة ألبناء كربالء وقد حتدث يل املرحوم حسني كشمش وهو
أحد أبناء كربالء الذين عملوا يف احلقل الوطني والذي كان من املشاركني

يف هذه املظاهرات بأن تم إعتقاله بعد سيطرة قوات الرشطة عىل األمور

َّ
وأن عدد ًا كبري ًا من طلبة وشباب وأهايل كربالء قد تم إعتقاهلم ومن

األسامء التي ذكرها يل هم :

السيد حسام ال طعمة ،كفاح الشبيبي ،كامل محود ،جميد حلوائي ،حسون
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النجار ،حسني الدهان ،رضا اخلطيب ،معني شعيب ،جليل عوينات ،مهدي
كبايب ،مهدي ابو املعايل ،ابراهيم كرماشه ،حسني أعور ،مهدي موله ،نجم عبد

اهلل ،صالح كامز ،سامل السباح ،حممد السباح ،رؤوف معاش ،عباس الوندي ،جبار
الوزين ،محادي املنكويش ،عبيد طابور ،حممد احللوائي ،كامل كشكول ،عبد الزهرة
مسافر ،رزاق العباجيي ،جميد ابو دكه ،مهدي التتنجي ،جودت املعملجي ،لطيف

املعملجي ،رضا زيارة ،حسني صابونجي ،مهدي اخلباز ،جبار مكرسجي ،حسني

ابو كلب ،عباس الصايف ،عيل الوزين ،عيل السالمي ،حسني املسعودي ،عباس نعمة
زهري الشامع ،حسني حالق ،كاظم العواد ،وغريهم من أهايل كربالء الكرام
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الذين أحبوا بلدهم فكانوا أهل للمقاومة الرشيفة التي وقفت بوجه السلطة

الغاشمة التي حكمت العراق والتي كانت ألعوب ًة بيد قوات اإلحتالل الربيطاين
الذي ذهب بال رجعة بأذن اهلل تعاىل .

املصادر

مقابلة مع املرحوم حسني كشمش

ملحات تأرخيية عن كربالء –ص.64 ،63

تراث كربالء –ص.406

عامرة كربالء –ص.78
تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا-ص.159

اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء عرب التأريخ – ص133 ،131
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كربالء والعدوان الثالثي
على مصر1956-م

عند قيام احلكومة املرصية بتأميم قناة السويس عام 1956م قامت

كل من بريطانيا وفرنسا والكيان الصهيوين االرسائييل بعدوان غادر عىل
الشعب العريب يف الشقيقة مرص ،وقد تصدى له الشعب املرصي البطل

بكل ما أويت من قوة يف الوقوف بوجه هذا العدوان .

بعد وصول خرب العدوان الثالثي عىل الشقيقة مرص خرج الشعب

العراقي بكل طوائفه وقومياته وأديانه اىل الشوارع معلن ًا تأييده املطلق

لشعب مرص املجاهد ،وملا كان موقف حكومة نوري السعيد من هذا
العدوان السكوت والالمباالة والسامح للطائرات احلربية الربيطانية

باستخدام القواعد اجلوية العراقية للتزود بالوقود،ومن َث َم القيام بقصف
مدن ومنشأة دولة مرص العربية .

إستنكر الشعب العراقي هذا املوقف املشني وقام عامل النفط يف كركوك

بنسف أنابيب النفط وأرغموا حكومة نوري السعيد عىل وقف ضخ النفط

وعمت املظاهرات الصاخبة كافة مدن العراق من شامله اىل جنوبه معلن ًة
التطوع للدفاع عن حقوق الشعب املرصي وصد هذا العدوان الغادر.
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ُ
حيث خرج أبناء
كان دور مدينة كربالء يف هذه املظاهرات العارمة

مدينة كربالء بكافة طبقاهتم اىل الشوارع فتصدت هلذه املظاهرات قوات

الرشطة وقامت بأطالق النار عليهم األمر الذي أدى اىل مقتل وجرح

العرشات من أبناء كربالء املقدسة إال َّ
أن املتظاهرين مل يتوقفوا عن
التظاهر بالرغم من اخلسائر الفادحة التي تكبدوها وعىل أثر إستمرار

التظاهر قامت مديرية رشطة كربالء بإستدعاء قوات إضافية من مدينة

بغداد لقمع املتظاهرين إال َّ
أن هذه التعزيزات مل تنفع حيث قامت مجاهري
كربالء باهلجوم عىل دوريات الرشطة مما تسبب يف جرح عدد من افراد
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الرشطة .

بعد حدوث هذه التطورات أصدرت احلكومة املحلية امر ًا بإعالن

منع التجول يف كافة أنحاء املدينة .

وهبذا متكنت هذه القوات من السيطرة عىل املوقف فقامت بإعتقال

وأعلنت األحكام العرفية
أعداد كبريه من أبناء املدينة وزجوا يف السجن ُ

وقدم عدد كبري ممن تم إعتقاهلم اىل املجالس العرفية وحكم عىل العديد
منهم بالنفي اىل مدينة (بدرة) احلدودية كام حكم عىل عدد آخر بالسجن
لفرتات خمتلفة،ونقل املحكوم عليهم اىل سجن احللة وسجن الكوت

ومكث هؤالء يف السجون اىل أن قامت ثورة /14متــوز1958/م فتم

إطالق رساحهم ُ
حيث قامت السلطة اجلديدة بإصدار أمر بأطالق رساح
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مجيع الذين اعتقلوا من قبل سلطات احلكم امللكي .

ذكر يل عدد ممن عايش تلك األحداث َّ
أن قوات الرشطة بعد سيطرهتا

عىل املوقف قامت بإعتقال العرشات من شباب أبناء املدينة ممن سامهوا يف
املظاهرات التي أنطلقت يف كربالء وقد ذكروا األسامء التالية :

هادي السعيد ال طعمة ،فيصل الشامي ،ياس الوزين ،ياس الربيعي،

حسني السمكري ،جاسم الصحاف عباس السيد حسن املوسوي ،رسول
املختار ،زيد اجللبي ،جواد نرص اهلل ،نوري الطيف ،جاسم الصفار ،عيل

الفتال ،فاضل زيني ،حسن النقيب ،حسن فرحان ،عبد احلسني البارودي،
كاظم الرماحي ،جاسم املنكويش ،حممد عيل القصاب ،حممد جواد
ابراهيم ،فاضل عويدي ،حممد الوتار ،عامر الرصاف ،جاسم العامري،

حاتم غريب ،عبد الرسول العطار ،حسني زنكي ،رزاق احللوائي ،حسني

الصباغ ،جاسم الكاليب ،حسن احلكيم ،معني اهلررحسني كشمش،

السيد عبد األمري ضياء الدين ،ستار البارودي ،عبد الرضا البارودي،

حممد جواد الكاليب ،كامل محود ،محود الصحاف ،جاسم الالري ،هاين
القصاب والسيد زهري ضياء الدين ،حسني أعور ،محيد كركويش ،مهدي

القرعاوي ،هاشم الصباغ ،هاشم احلكيم ،حممد احلكيم ،نوري العطار،
عبد عيل حممود ،إبراهيم كرماشه ،فاضل الشوك ،حسام ال طعمة،

حسني الشوك ،أموري الكلش ،عباس ابو الطوس ،وغريهم من الشباب
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الكربالئي هذا من جانب اما من اجلانب االخر فأن جمموعة اخرى قد

تم احلكم عليهم بالنفي اىل مدينة (بدرة) التي تقع عىل احلدود العراقية

االيرانية وقد بقي هؤالء لعدة سنوات اىل ان اطلق رساحهم بعد قيام ثورة

14متوز وكان من هؤالء االستاذ عيل الفتال ،امحد جواد الوزين ،سامي
الوزين ،جبار اخلفاجي ،وغريهم من ابناء كربالء .

هذا ويذكر املرحوم والــدي بأنه حتى طلبة الدراسة املتوسطة مل

يسلموا من اإلعتقال ويذكر أنه ذهب اىل مركز الرشطة للقيام بكفالة

ولده الكبري محيد زميزم شاهد عدد ًا من هؤالء الطلبة الذين تم إعتقاهلم
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فقام بكفالتهم ايض ًا وهؤالء هم خضري كبايب ،حييى اجللبي ،كامل محود،

حسني املسعودي ،حممد حسن جاده ،وغريهم من هؤالء الطلبة .

بعد عودة االمور اىل طبيعتها استدعت الرشطة اولياء امور الذين تم

اطالق رساحهم فيام بعد اىل مركز رشطة كربالء وقامت بأخذ تعهدات
خطية منهم تضمنت إعطاءهم التعهدات بعدم مشاركة أبنائهم يف أية

تظاهرة قد حتدث ضد السلطة احلاكمة وقد اضطر هؤالء اىل توقيع هذه
التعهدات اخلطية حتت ضغط وهتديد االجهزة االمنية .وهكذا أدى أبناء

كربالء واجبهم الوطني جتاه اخواهنم أبناء مرص الذين وقفوا ذلك املوقف
الصلب جتاه دول العدوان الثالثي الذي تعرضت له مرص الشقيقة وهبذا

اثبت أبناء كربالء اصالة إنتامئهم العريب المتهم املجيدة ذات التأريخ
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املرشق يف املواقف الصلبة جتاه األنظمة اجلائرة التي تسلطت عىل رقاب

الشعوب.

املصادر

تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا –ص.160 ،159

ملحات تأرخيية عن كربالء –ص.66 ،64

تراث كربالء –ص.406

عامره كربالء .78-

حديث مع املرحوم الوالد.

مقابلة مع األستاذ عيل الفتال.

مقابلة مع املرحوم رسول املختار.

مقابلة مع املرحوم األستاذ فاضل زيني

مقابلة مع األستاذ ابراهيم كرماشه

مقابلة مع املرحوم احلاج حاتم غريب.
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كربالء واالنتفاضة الشعبانيه
عام 1991م

قبل احلديث عن هذه اإلنتفاضة املباركة التي قام هبا أبناء الشعب

العراقي بكافة قومياته ومذاهبه يف عام 1991م ضد النظام الصدامي
القمعي املجرم ،البد وأن نحيي أولئك الشباب األبطال الذين لبوا نداء
الشهادة من أجل رفع راية الثورة ضد السلطة الدكتاتورية التي أذاقت

شعبنا العراقي أنواع ًا من الويالت كاإلعتقال واملالحقة واإلعــدام
والتهجري ومصادرة األموال واحلريات واإلعتداء عىل رشف العوائل
النبيلة،وغريها من األعامل االجرامية التي يندى هلا جبني اإلنسانية .

بعد هذه األسطر نأيت ونتحدث عام قام به أبناء مدينة كربالء املقدسة من

أعامل بطولية ومميزة أذهلت األجهزة القمعية السلطوية للنظام الصدامي
الغارق يف بحر دماء العراقيني األبرياء والذي وىل ومن غري رجعة اىل
مزبلة التأريخ وهو املكان الذي يستحقه ،يف أثناء الغليان الشعبي الذي

عم كافة أنحاء العراق كان أبناء كربالء الشجعان عىل أهبة األستعداد
للمشاركة يف اإلنتفاضة املباركة التي إنطلقت من حمافظة البرصة الفيحاء
عندما تصدى أبناء هذه املحافظة املجاهدة الصبورة لقوات احلرس
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اجلمهوري املهزوم من دولة الكويت وما َّ
أن وصلت هذه القوات التي

حيث ّ
كانت تتكون معظمها من املوالني للنظام الصدامي ُ
أن معظم قادة
هذا القوات كانوا من اقرباء صدام املقبور ومن املنتفعني منه الذين كان
يغدق عليهم األموال واملنح والسفر وغري ذلك من املحفزات مما جعل

من هذه الرشحية تتمتع بملذات الدنيا عىل حساب أبناء الشعب العراقي
املنكوب واملسلوب حقوقه وكرامته عىل ايدي هذه الفئة الضالة .

بعد شمول اإلنتفاضة معظم املدن العراقية قامت جمموعة من أبناء

مدينة كربالء املقدسة برفع رأية احلرية ضد جيش النظام الصدامي ُ
حيث
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قامت جمموعة من أبناء حملتي العباسية الرشقية والعباسية الغربية يتقدمها
نخبة من الشباب الكربالئي الغيارى الذين نالوا الشهادة وجمموعة من

األرس الكربالئية العريقة وهم الذين سامهوا بالغايل والنفيس يف هذه
امللحمة البطولية حتى نالوا الشهادة عىل أيدي أزالم جيش النظام املقبور

بعد أن لقنوا هذه القوات اخلائبة الدروس والعرب يف املقاومة امللحمية التي
مل يكن هلل مثيل يف الدفاع عن املقدسات واملبدأ .

كان أول ما قامت به هذه املجموعة البطلة هو اهلجوم عىل مقر منظمة

احلزب التي تقع خلف إعدادية كربالء ،وما أن هجمت هذه املجموعة

الثائرة حتى هرب ازالم النظام اخلائبون جراء رضبات الثوار ،وبذلك

متكن الثوار من السيطرة عىل هذه املنظمة بعد مقتل من تبقى منهم ،ما ْ
أن

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

سيطرت قوات املجاهدين عليها حتى أستولوا عىل األسلحة املوجودة

يف داخلها وبعد استيالئهم عىل تلك األسلحة املهانة توجهوا بعدها نحو
مقر حزب السلطة الثاين الذي يدعى (منظمة الصمود) واي صمود هذا
حيث مل يصمد أعضاء هذه املنظمة البوليسية إال بضع دقائق.

ما ْ
أن توجهت اجلامهري الثائرة صوب هذه املنظمة حتى الذ املكلفون

بحاميتها بالفرار باستثناء احلزبيني الذين مل يتمكنوا من اهلروب األمر
الذي دعاهم اىل إطالق النار عىل اجلامهري الغاضبة بشكل عشوائي حتى
يتسنى هلا اهلروب مما حدا بالثوار بالرد عليهم ومن ثم قتل جمموعة كبريه
ممن اضطروا اىل البقاء يف املقر املذكور بسبب عدم متكنهم من اهلروب .

يف أثناء قيام مجاهري حملتي العباسية بعملها البطويل هذا خرجت بقية

مناطق مدينة كربالء لتعلن إنتفاضتها ضد السلطة الصدامية الغاشمة

كمحلة املخيم والقزوينية والسعدية واجلمعية وحي املعلمني وحي
العامل،وحي الغدير وبقية األحياء القريبة من هذه املناطق ،حيث قاموا

باهلجوم عىل املقرات احلزبية العائدة للنظام هناك،ومنها مقر منظمة حي
املعلمني .

ماهي إال حلظات حتى تم حرق املقر وقتل من فيه من أزالم النظام

وقد نال الشهادة يف هذه امللحمة البطولية عرشات الشباب املجاهدين
عىل يد أزالم النظام الصدامي البائد.
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ما ْ
شوهدت جثث عدد من املجاهدين الذين
أن إنجلت الغربة حتى َ

تصدوا ببسالة ألزالم النظام الصدامي وهكذا نال هؤالء الشهادة من
إجل عزة،ورفعة العراق العزيز.

متكن املجاهدون من قتل معظم أعضاء املنظمة العفلقية وكان يف

مقدمة هؤالء أرشس أزالم النظام الصدامي املجرم الذي اوغلت يده

القذرة بدماء أبناء كربالء االصالء هو املجرم (مدلول) الذي كان مستميت ًا

بالدفاع عن صدام ألنه من النكرات املعروفني ومن الذين استفادوا من
اهلبات واملساعدات التي كان يقدمها صدام عىل أزالمه وقد متكن الثوار
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من قتله وبذلك سقط ذلك املقر بالكامل يف إيدهيم .

يف هذه األثناء قام أبناء منطقة باب بغداد وحي العباس وحي الزهراء

وباب السالملة وباب الطاق وبقية املناطق الغربية من هذه املنظمة باهلجوم

الكاسح عىل مقر خمابرات النظام الصدامي ومديرية أمن النظام ودارت
معارك ضارية بني الثوار وبني أزالم صدام أسفرت عن إستشهاد العرشات
من فرسان كربالء الشجعان ،وبعد قتال عنيف متكن املجاهدون من
السيطرة عىل دائريت املخابرات واألمن فقاموا بإطالق رساح املسجونني

واالستيالء عىل الوثائق واملستمسكات املهمة التي كانت بحوزة هاتني

املؤسستني القمعيتني .

عىل إثر هذه األحداث قام أبناء حملة باب اخلان واملناطق التابعة هلا
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باهلجوم عىل عدد من املدارس التي كانت مقر ًا لقوات صدام املهزومة
والتي كانت قد أنسحبت من احلدود العراقية السعودية ،ما ْ
أن قام الثوار

باهلجوم حتى استسلم الضباط واجلنود ،وعند استسالمهم قام أبناء
كربالء بإعطائهم املالبس املدنية ومن ثم اطعامهم بل إن قس ًام من أبناء
كربالء األماجد قاموا بإعطائهم مبالغ نقدية للذين كانوا ال يمتلكون

النقود ثم اوصلوهم اىل ضواحي مدينة كربالء لتسهيل عودهتم اىل مدهنم.
هذا من جانب أما من اجلانب االخر فإن مجوع ًا غفرية من أبناء كربالء

قاموا بحمل السالح واإلستعداد للتصدي للقوات الصدامية التي قرر

صدام إرساهلا اىل كربالء للقضاء عىل إنتفاضتهم املباركة .

بعد سيطرة الثوار الكربالئيني عىل مدينتهم املقدسة بالكامل جرى

تنظيم اإلمور حيث شكل الثوار جلنة لألرشاف عىل إدارة شؤون املدينة
املقدسة وتشكيل جلنه أخرى إلدارة شؤون الثوار الذين استعدوا ملواجهة
القوات الصدامية التي توجهت اىل مدينة كربالء .

كانت أوىل طالئع القوات الصدامية قد وصلت بالقرب من منطقة

حي العباس ،وما ْ
أن وصلت هذه القوات حتى تصدى هلا الشباب
الكربالئي بقوة وعنف ،وماهي اال ساعات حتى تم القضاء عىل تلك
القوات املجرمة .

يف اثناء إندحار هذه القوات كانت هناك قوات صدامية إخرى توجهت
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نحو مدينة كربالء من ناحية احلر الشهيد .

بعد ْ
إن علم الثوار بتوجه هذه القوات تصدوا هلا ايض ًا وبعد قتال رشس

متكنت القوات الثائرة من إحراز النرص عىل القوات الصدامية بعد هذه
التطورات قامت السلطة الصدامية يف بغداد بأرسال جمموعة من طائرات

اهليلوكوبرت اىل كربالء فقامت هذه الطائرات بالتحليق يف سامء املدينة
املقدسة عىل إرتفاع شاهق حتى ال تصيبها املدفعية التي كانت بحوزة
الثوار الذين متكنوا من اإلستيالء عليها بعد هروب القوات الصدامية .

بعد حتليق هذه الطائرات يف سامء املدينة قامت بإلقاء منشورات موجهة
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اىل أبناء كربالء هتدد فيها السلطة الغاشمة أبناء املدينة بأهنا ستقوم بقصف

كربالء بـ (الكيمياوي) ْ
إن مل يلقوا السالح وإهناء إنتفاضتهم .

عىل إثر هذه املحاولة البائسة زادت مهة ومحاس أبناء املدينة فام كان

منهم اال أن يقوموا بنصب املدافع الرشاشة فوق اسطح املنازل والبنايات
للتصدي للقوات الصدامية التي أخذت تتوغل عىل كربالء ومن عدة

جهات .

أيقنت السلطة الصدامية بأن أبناء كربالء البواسل مصممون عىل

اإلستمرار يف اإلنتفاضة مما جعل الطاغية صدام يأمر بتشكيل قيادة

عسكرية تضم جمموعة من كبار الضباط يراسهم صهره املجرم املقبور

حسني كامل.
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بعد تشكيل هذه القيادة العسكرية الصدامية توجه أفرادها نحو مدينة

كربالء واختذوا من بساتني منطقة إمام عون مقر ًا هلا .

بعد وصول القيادة املذكورة سحبت السلطة الصدامية العرشات

من األلوية والكتائب والرسايا إضافة اىل قوات احلرس اجلمهوري اىل
مدينة كربالء لغرض قمع اإلنتفاضة وإعادة السيطرة عىل مدينة كربالء

املجاهدة .

ما ْ
أن وصلت هذه القوات اىل ضواحي مدينة كربالء حتى تصدى هلا

أبناء املدينة الكرام فدارت معارك ملحمية إعرتف بعنفها وشدهتا أركان
القيادة العسكرية للسلطة الصدامية الذين ظهروا عىل شاشات تلفزيون
بغداد عندما قام املجرم صدام بتكريمهم جراء اعامهلم البوليسية ضد أبناء

كربالء الغيارى .

مل متض ساعات قليلة عىل وصــول هذه القوات اىل كربالء حتى

إشتبكت معها قوات املجاهدين الكربالئيني الذين سطروا أروع املالحم

البطولية وطرزوا بدمائهم الزكية خارطة التحرر من العبودية واإلستغالل
التعسفي الصدامي اهلمجي .

كانت معركة (حي العباس) من أشد املعارك رضاو ًة ُ
حيث وقف املئات

من أبناء كربالء وقفة رجل واحد وهم يتلقون الرصاص بصدورهم األبية

التي مل تقبل الذل واهلوان ،نال العرشات منهم الشهادة بعد ْ
أن لقنوا هذه
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القوات درس ًا لن تنساه ،أما املعركة املرشفة األخرى فكانت (معركة املخيم)
التي شاركت فيها املدفعية الصدامية البعيدة املدى التي كانت تتواجد يف
منطقة الرشيعة واحلر إضافة اىل الدبابات واهلاونات واألسلحة األخرى.

تصدى أبناء هذه املنطقة واملناطق القريبة منها للقوات الصدامية

املعتدية واشتبك الطرفان يف معارك عديدة كانت بني كر وفر ومل تستطع

القوات الصدامية السيطرة عىل املوقف اال بعد ّ
أن ُعززت بقوات إضافية
أن فقد الكثري من قواهتا بني قتيل وجريح وخاصة بعد ْ
بعد ْ
أن قاتلت

قوات املجاهدين بالسالح األبيض لقرب املسافة بني الطرفني وهنا
146

البد من االشارة بأن قوات الثوار كانت قد متكنت من اعطاب وحرق

العرشات من الدبابات واملصفحات الصدامية كام َّ
أن الثوار الكربالئيني

كانوا قد متكنوا من إسقاط طائريت هليوكوبرت اثناء قصفها لضواحي

كربالء التي كان يتواجد هبا الثوار .

يف هذه األثناء كانت القوات الصدامية قد أخذت يف التقدم من منافذ مل

تكن باحلسبان من لدى قوات املجاهدين وخاصة من جهة مرقد (السيد
جودة) الواقع قرب املقربة التي تقع يف هناية شارع اإلمام العباس اال
َّ
إن أبناء املدينة وقواهتم البطلة حشدوا كل طاقاهتم للحيلولة دون توغل
القوات الصدامية مما أدى اىل حدوث إشتباكات عنيفة وقتال ضاري بني

الطرفني ،ونظر ًا لكثافة القوات الصدامية متكنت هذه القوات من التقدم

مركز كربالء
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بعض اليشء ،لكن قوات املجاهدين املظفرة باغتتها بنريان كثيفة خاصة
بعد مرورها بشارع العباس  وما ْ
أن دخلت القوات الصدامية هذا

الشارع حتى إنقضت عليها قوات املجاهدين األبطال من عدة جهات
حتى إن قس ًام من الثوار إنقض عليها من سطوح البنايات واملنازل فام

كان منها إال التصدي بقوة قاهرة حتى أدى ذلك اىل حرق العرشات من
أن نشري اىل َّ
الدبابات املتقدمة نحو مرقد العباس وهنا البد َّ
إن عدد ًا

من أبناء حملتي باب اخلان والعباسية الغربية كانوا قد رموا أنفسهم من
َّ
السطوح التي كانوا يتواجدون فيها بعد ْ
شاهدوإن القصف املدفعي
أن
الصدامي قد نال مرقد العباس .

هذا وقد شاهد كاتب هذه السطور هذه الدبابات املحرتقة التي بقيت

عدة ايام بعد انتهاء اإلنتفاضة املباركة جاثمة عىل أنقاضها تدعو عىل نفسها

بالويل والثبور لصدام واعوانه ،أنحرصت القوات الصدامية املتقدمة يف
شارع العباس بني النريان الكثيفة التي اطلقت عليها من فوق سطوح
البنايات واملنازل من جهة وبني النريان التي اطلقت عليها من أزقة بيوت

أبناء املحلتني املذكورتني .

واصلت القوات الصدامية تقدمها نحو مرقد العباس  بالرغم من

خسائرها الفادحة اال أن القيادة الصدامية املرشفة عىل إدارة العمليات كانت

تواصل إرسال املزيد من القوات الصدامية لدعم هذه القوات .
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عىل إثر التقدم امللحوظ الذي حققته القوات الصدامية يف شارع

العباس  بالقرب من منقطة (الفسحه) وهي أحدى مناطق حملة باب
اخلان قامت جمموعة من الثوار برمي أنفسهم وهم مدججون بالسالح

من فوق أسطح البنايات فتمكنت القوات الثائرة من إبادة قسم كبري من
تلك القوات الصدامية .

يف هذه األثناء كانت القوات الصدامية قد متكنت من الوصول اىل

حملة (باب بغداد) القريبة من مرقد العباس  بعد ْ
أن عوضت بأسلحة
ومعدات وأفراد وصلت من القوات التي كان صدام قد أرسلها تعويض ًا
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عن اخلسائر الفادحة التي تكبدهتا القوات الصدامية عىل أيدي الثوار
الكربالئيني .

هذا من جانب أما من اجلانب اآلخر فأن قس ًام من هذه القوات املعززة

باألسلحة احلديثة والفتاكة كانت قد متكنت من الوصول بالقرب من
الروضتني احلسينية والعباسية بعد أن فقد املئات من جنودها عىل أيدي
الثوار األبطال الذين اشتبكوا مع القوات الصدامية بالسالح األبيض .

بعد مناقشات ومداوالت أجراها املجرم املقبور حسني كامل مع ازالمه

قرر اهلجوم عىل املرقدين املقدسني بعد ْ
أن أمر العرشات من طائرات
اهلليوكوبرت بقصف مواقع الثوار الذين حتصنوا بالعامرات املحيطة باملرقدين
املقدسني األمر الذي أدى اىل إستشهاد املئات من هؤالء االبطال .
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بعد هــذه التطورات قامت القوات الصدامية بمهامجة املرقدين

املقدسني اال َّ
إن قوات الثوار القريبة من املرقدين املقدسني تصدت
للقوات الصدامية ببسالة فائقة األمر الذي منع هذه القوات من الدخول
اىل املرقدين املقدسني مما اضطر هذه القوات اىل القيام بأنزال جوي حيث

هبط املئات من أفراد القوات الصدامية عن طريق احلبال اىل داخل العتبتني

املقدستني وقيام هؤالء اجلالوزة بقتل أبناء كربالء من النساء واألطفال

والشيوخ الذين كانوا قد جلأوا اىل احلرمني ظن ًا منهم َّ
أن القوات الصدامية

ستحرتمهم لكن العكس هو الصحيح ُ
حيث قتل هؤالء مجيع ًا لكن دخول
هذه القوات اىل املنطقة القريبة من الصحنني املقدسني مل يكن سه ً
ال حيث

تصدى هلم أبناء كربالء األبطال ودار قتال ضاري وبالسالح االبيض

أدى اىل قتل املئات من قوات صدام إضافة اىل إستشهاد العرشات من

أبناء كربالء األفاضل .

إستمرت املعارك أيام ًا طويلة بني القوات الصدامية وقوات الثوار

اىل أن متكنت القوات الصدامية من السيطرة عىل كربالء املقدسة بعد أن

تكبدت األالف من القتىل واجلرحى عىل أيدي ثوار كربالء امليامني ،بعد

ْ
أن سيطرت القوات الصدامية عىل كربالء قررت القيادة العسكرية وضع
عدة رسايا من قواهتا اخلائبة يف داخل احلرمني املقدسني وكان قسم من

هؤالء من (اليزيدية) الذين مل حيرتموا قدسية احلرمني املقدسني بل ّ
إن قس ًام
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منهم اخذوا يلعبون (كرة القدم) داخل احلرمني وقد اعتربوا األبواب
مكان ًا لألهداف وقد شاهد كاتب هذه السطور (كرة القدم) وهي خترج
من أحد ابواب الصحن العباس املقدس واهلل شهيد عىل ما أقول.

بعد سيطرة القوات الصدامية عىل زمام األمور قامت بحملة إعتقاالت

واسعة وعشوائية شملت اآلالف من أبناء مدينة كربالء بحجة َّ
إن هؤالء
كانوا قد سامهوا يف هذه اإلنتفاضة املباركة ،بعد إعتقال هؤالء جرى

نقلهم اىل (فندق كربالء) الذي اصبح مقر ًا ألركان القيادة الصدامية ،وما
ْ
أن كان هؤالء يدخلون الفندق املذكور حتى جيري إعدامهم يف ساحة
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الفندق وقد برز يف تلك الفرتة أسامء زمرة جمرمة من الذين كانوا حيققون
مع قسم من املعتقلني قبل اعدامهم ومن هذه الفئة الضالة ( نقيب فواز،

ابو قتيبة ،ابو غزوان ،حسني التكريتي ،ابو مصعب ،ابو أسامة ،نقيب

عظيم ) وغريهم من هؤالء السفلة .

هذا من جانب .وإما من اجلانب األخر فأن القوات الصدامية التي

قامت باقتحام املستشفى العام يف كربالء ومن ثم إعدام كل من كان
داخل املستشفى ُ
حيث قامت هذه القوات املجرمة بجمع هؤالء يف حديقة

املستشفى ومن ثم اطالق النار عليهم .

بعد ميض إسبوع عىل سيطرة القوات الصدامية املشينة عىل مدن كربالء

أصدر املجرم صدام حسني امر ًا بتهديم مركز املدينة وهدم احلسينيات

مركز كربالء
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وما أن صدرت أوامره القبيحة حتى قامت القوات الصدامية املجرمة

بتفجري مجيع املباين التجارية يف شارع العباس وشــارع عيل األكرب
واملنطقة املحيطة باحلرمني املقدسني وظلت السلطة الصدامية متارس هذه
اإلجراءات اجلبانة حتى جاء ممثل األمني العام لألمم املتحدة املرحوم

(صدر الدين اغاخان) الذي أنقذ املدينة وأبناءها من النظام الصدامي
أن نشري َّ
وهنا البد َّ
أن االلتفاتة الربانية هي التي جعلت من األمني العام

لألمم املتحدة أن خيتار هذا الرجل الذي ينحدر من اصول شيعية فهو
(رئيس الفرقة االغاخانيه) وهي إحدى الفرق األسامعلية وهذه الفرقة

هي إحدى فرق الشيعة الرئيسة يف العامل اإلسالمي والتي ينتمي اليها
اخللفاء الفاطميون الذين حكموا الدولة الفاطمية العمالقة وهي إحدى
دول الشيعة الرائدة التي حكمت مرص والعديد من األقاليم اإلسالمية .

بعد جميء هذا الرجل رمحه اهلل اوقفت السلطة الصدامية محلتها بتهديم

املباين والبيوت الواقعة يف مركز مدينة كربالء ما ْ
أن غادر املبعوث األممي
مدينة كربالء حتى قامت القوات الصدامية وأجهزة االمن واملخابرات

بتشكيل جلان مشرتكة كان الغرض منها مواصلة ما قامت به القوات
الصدامية بعد انتهاء اإلنتفاضة الشعبانية حتى قامت هذه األجهزة القمعية

باعتقال املزيد من أبناء املدينة حيث دامهت بيوت الكربالئيني وقامت
باعتقال املئات منهم ممن مل يعتقلوا يف احلملة األوىل بعد إعتقال هؤالء
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قامت السلطة املجرمة بأرساهلم اىل معتقالت (أبو غريب ،الفضيلية،

سجن رقم واحد ،مديرية األمن العامة ،مديرية أمن بغداد ،الرضوانية)
وغريها من السجون الرهيبة التي كانت منترشة يف مجيع أنحاء العراق
وخاصة مدينة بغداد ،وهكذا أصبحت هذه السجون البغيضة مقر ًا

للتعذيب القايس الذي مارسه النظام الصدامي الغاشم ضد أبناء العراق

بشكل عام وضد أبناء كربالء بشكل خاص؛ألن صدام املجرم كان يكره
أبناء كربالء كره ًا شديد ًا ،وقد علمت َبأن صدام املجرم كان جمتمع ًا مع

أركان قيادته بعد انتهاء اإلنتفاضة الشعبانية فقال هلم باحلرف الواحد ما
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نصه ( :إن أبناء كربالء أدب سزيه) أي أهنم غري مؤدبني .

مل متض أيام معدودة عىل إعتقال هؤالء حتى جرى إعدام أغلبهم،

فوفدوا اىل رهبم وهم مطمئنون بفوزهم بلقائه ونيلهم اجلنة وهم

مرضجون بدمائهم الطاهرة .

أمــا املئات من املعتقلني اآلخرين فقد قضوا عــدة أشهر يف هذه

املعتقالت ،وبعد عذاب شديد تعرضوا له يف زنزانات السلطة العفلقية

جرى إطالق رساحهم بعد أن دفع أقارهبم مبالغ نقدية (رشوة) اىل أزالم
السلطة الكافرة .

حتدث قسم من هؤالء الذين ُأطلق رساحهم عن األساليب البشعة

التي مارسها أزالم النظام معهم فكانت وللحق أساليب يندى هلا اجلبني.
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روى أخي الكبري املرحوم فريد رشيد زميزم الذي كان قد ُأعتقل من

ِق َبل أفراد أمن صدام بعد انتهاء اإلنتفاضة حكايات تقشعر منها األبدان
وكان من ضمن هذه األعامل الرببرية ما ييل :

تقوم سلطات السجن بجلب جمموعة من املعتقلني وكان املرحوم

من ضمنهم وهم جمردين من مالبسهم ثم يؤمرون باإلنبطاح عىل
األرض التي فرشت باحلىص اخلشن ،وبعد أن يمتدوا عىل األرض يقوم
حراس السجن بدحرجة العرشات من الرباميل اململوءة باملاء احلار عىل

اجسادهم.

كان جيري هذا األمر يف وقت الظهرية أي يف شدة احلر وهكذا كانت

ُتكرر هذه األعامل مرات عديدة يف اليوم.

ومن األعامل اجلبانة ُ
األخرى أن حراس السجن كانوا يوزعون عليهم

املاء احلار لغرض رشهبا فيضطر املسجونون اىل االمتناع من تناوهلا األمر
الذي يؤدي اىل رضهبم رضب ًا مربح ًا من ِق َبل احلراس باهلراوات حتى

يغمى عىل الكثري منهم ثم يرتكوهنم وهم يتضورون أمل ًا .

هذه ملحة موجزة عن األعامل الرببرية والالإنسانية التي تعرض هلا
أبناء مدينة كربالء املقدسة الذين ُأعتقلوا بعد إنتهاء اإلنتفاضة الشعبانية
حيث أعدم املئات منهم وستقرأ عزيزي القارئ الكريم يف أحد أبواب
هذا الكتاب أسامء قسم من العوائل الكربالئية التي ُأعدم أبناؤها ظل ًام
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وعدوان ًا اضافة اىل أسامء عوائل كربالئية أخرى ُأعدم أبناؤها عىل أيدي

السلطات الصدامية الدموية خالل احلرب العراقية اإليرانية بتهمة

أنتامئهم اىل األحزاب،واحلركات التي كانت تعمل إلسقاط السلطة
حيث سبق ْ
ُ
وإن أصدر ما يسمى (جملس قيادة الثورة) الذي
الصدامية

كان يرأسه صدام املقبور قرار ًا ذا أثر رجعي بإعدام كل من يثبت عليه
وحسب قناعة املحاكم الصورية التي أمر املجرم صدام بتشكيلها بأنه من

األشخاص الذين حياربون نظامه التعيس،وهكذا تم إعدام اآلالف بل

مئات األالف من أبناء الشعب العراقي بشكل عام وأبناء مدينة كربالء
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بشكل خاص ألنه كان يكره أبناء كربالء كثري ًا وهكذا حكم عىل هؤالء

األبرياء باإلعدام من قبل جمموعة مارقة ممن ترأس هذه املحاكم السيئة

السمعة امثال املجرم مسلم هادي وعــواد البندر،وغريهم من القتلة
املارقني الذي سيلقون العذاب االليم من الباري عز وجل جرا ًء ملا اقرتفته
ايدهيم القذرة بحق أبناء العراق الصابرين املجاهدين .

هذا وال بد من االشــارة هنا بأن القوات الصدامية قامت بعد ْ
أن

سيطرت عىل مدينة كربالء املقدسة بتهديم مجيع احلسينيات املنترشة يف

كربالء والتي كانت تعود اىل أبناء املدن العراقية هذا وقد رسقت حمتويات
هذه احلسينيات كالسجاد الفاخر واالجهزة الكهربائية كاملكيفات
واملراوح والثريات النفيسة،إضافة اىل أعداد كبرية من الكتب العلمية
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والتأرخيية التي تم حرقها باعتبارها من كتب الشيعة ،ومل يسلم من عبث

القوات الصدامية حتى (القرآن الكريم ) الذي أصابه أرضار كبرية جراء
التهديم العشوائي للحسينيات املذكورة.

بعد هتديم هذه احلسينيات أصدرت وزارة األوقاف أمر ًا بمصادرة

األرض التي شيدت عليها احلسينيات واعتبارها ارض ًا تابعة للدولة دون

أي تعويض ألصحاهبا بأي مبالغ نقدية .

أما املباين واملحالت التجارية التي تم هتديمها من قبل قوات النظام

الصدامي بعد نسفها بالديناميت حيث شاهد املؤلف بأن أكثر من ()10

عامرات تم تفجريها بالديناميت خالل يوم واحد وكان ذلك قد جرى

يف شارع العباس  وهو أحد أهم شوارع مدينة كربالء املقدسة وعىل
مرأى ومسمع الناس وكانت الغاية من ذلك هو إرهاب أهايل كربالء

ومعاقبتهم عىل قيامهم باإلنتفاضة الشعبانية املباركة التي سامهت هبا
معظم العوائل الكربالئية وذلك عسى أن يتخلصوا من ظلم هذا النظام
اإلجرامي .

تقم احلكومة الصدامية بتعويض أهايل كربالء عن أمالكهم التي
مل ْ

دمرهتا قواهتا العسكرية املجرمة بعد ْ
أن أصدرت احلكومة الصدامية

الفاسقة عىل ما ادعته عفو ًا عن املشاركني يف هذه اإلنتفاضة .

اال إن َه بعد مرور مخس سنوات عىل قيام اإلنتفاضة أصدرت حكومة
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صدام امر ًا بتعويض أصحاب هذه العقارات بسعر هزيل ُ
حيث قدرت

سعر املرت الواحد بـ ( )10االف دينار عل ًام بأن املرت الواحد كان يبلغ
بحدود ( )300الف دينار وقد باعت بلدية كربالء بعض األرايض التي

كانت تابعة هلا وبنفس املنطقة بحد ( )350الف دينار للمرت الواحد .

بعد صدور القرار قام املدعو (حممد اجلاف) والذي كان يشغل منصب

نائب حمافظ كربالء بإرسال أصحاب هذه العقارات وإبالغهم بتقديم
طلبات الستالم مبالغ التعويض ْ
وإن مل يقدم صاحب العقار طلب ًا باستالم

مبلغ التعويض فأنه سيعتقل مما اضطر أصحاب هذه العقارات بتقديم
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الطلبات الستالم املبالغ وهنا البد من اإلشارة بأن نائب املحافظ كان

ٍ
مرتش يف مدينة كربالء وقد حصل عىل مبالغ كثرية جراء عشقه
ارشس

هلذا العمل غري القانوين أما ما قام بعد املجرم حسني كامل من جمازر وأعامل
بوليسية وحشية ضد أبناء كربالء بعد القضاء عىل اإلنتفاضة الشعبانية فأهنا
كانت كثريه حيث ابتكر هذا الوغد املتعطش لدماء األبرياء اعام ً
ال مشينة

وكان يرشف عليها شخصي ًا ومن هذه األعامل ،انه قام بإعدام جمموعة
كبريه تقدر بمئات الشباب بعد نقلهم اىل منطقة (الرزازة) وهي إحدى
املناطق التي تبعد حوايل ( )15كيلومرت عن مركز املدينة وعند وصوهلم
اىل هذه املنطقة يقوم بإعطائهم جرعات من (البنزين) وبعد تناوهلم هلذه

املادة يطلق عليهم الرصاص بكثافة ،حتى تلتهب أجسامهم نار ًا ،وهو

مركز كربالء
للدرا�سات والبحوث

ينظر اليهم ويضحك متشمت ًا هبذه النخبة اخلرية من أبناء مدينة احلسني 

الباسلة ،ومن األعامل الوحشية األخرى التي قام هبا هذا السفاح األهوج
ثم يتم
هو أنه أمر املعتقلني بنزع مالبسهم والبقاء باملالبس الداخلية ومن َ
دفنهم بالكامل باستثناء الرأس ومن ثم يطلق عليهم الرصاص ،ومن

املجازر األخرى التي قام هبا هذا الوحش حفيد احلجاج الثقفي هو رمي
مادة البنزين عليهم بعد ْ
أن يكبل إيدهيم ثم يرميهم يف حفرة يتم حفرها

ثم يأمر أتباعه بأطالق النار عليهم وبعد إطالق الرصاص عليهم تقوم
البلدوزرات برمي الرتاب عليهم ومن ثم تسري البلدوزرات فوق تلك

احلفرة .

أنه
ومن األعامل اإلجرامية األخرى التي قام هبا هذا اخلنزير املتوحش ُ

كان يأيت بمجموعة من املجاهدين ويأمر بربطهم باحلبال ومن ثم ربط
تلك احلبال بنهاية السيارات احلاملة للجنود وبعد ذلك يأمر السواق
بالسري وبرسعة فائقة وما ْ
أن تسري هذه السيارات حتى تتمزق أجساد
هؤالء املجاهدين األبرار ومن ثم ترتك أجسادهم عرضة للحيوانات .

بعد إنتهاء اإلنتفاضة عاد املجرم حسني كامل مع أعوانه اىل بغداد

وفور وصوله ذهب اىل رئيسه املقبور ليخربه بام جرى يف كربالء،ألن
مدينة كربالء أستمرت يف مقاومة القوات الصدامية ملدة أربعة عرش يوم ًا
وهو أطول مدة قاومت هبا هذه املدينة املجاهدة من بقية املدن العراقية .
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بعد إبالغ املجرم حسني كامل سيده الطاغية صدام بسيطرة قواته عىل

مدينة كربالء قام صدام بتوجيه خطاب اىل الشعب العراقي يعلن فيه

متكنه من القضاء عىل اإلنتفاضة الشعبانية وهيدد فيه أبناء العراق بالويل
والثبور لكل من يقاوم جربوته وسلطته املجرمة .

بعد انتهاء اإلنتفاضة وعودة القوات الصدامية اىل بغداد أمرت السلطة

الصدامية ببقاء قسم من عساكرها املجرمة يف ضواحي مدينة كربالء حتسب ًا

من أن أبناء مدينة كربالء البواسل قد ينتفضون مرة أخرى؛ألن السلطة

تعلم جيد ًا بأن أبناء مدينة احلسني  البواسل هم عىل خط الشهادة منذ
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إستشهاد زعيمهم وقائدهم اإلمام احلسني  وهكذا كان النظام املقبور
يتحسس من كل صيحة عالية ويظنها هي العودة لإلنقالب عىل نظامه

وهذا ما اكده صدام بنفسه عندما إستقبل وزير جتارته وسأله عن نشاط

وزارته فأبلغه الوزير بأن وزارته قد استكملت توزيع املواد الغذائية وفق
البطاقة التموينية التي حددهتا منظمة األمم املتحدة ويف أثناء احلديث جاء
أسم مدينة كربالء فقال (صدام) مستهزئ ًا بلهجته املعروفة (اعطي اهل

كربالء أل هنم خوش يكاونون ) أي حياربون جيد ًا مل يمهل الباري عز
وجل السفاح املجرم حسني كامل كثري ًا من عنفوانه وجربوته اذ رسعان

ما أصيب بورم خبيث يف راسه العفن األمر الذي أدى اىل إرساله اىل
فرنسا للعالج ،بعد ذهابه اىل فرنسا أجريت له عملية جراحية ناجحة
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فعادت صحته اىل حاهلا السابق لكن عىل ما يبدو أن اهلل عز وجل كان
يريد له شيئ ًا آخر أال وهو أن يسحق باألحذية ويرمى عىل املزبلة ،وهو

ما حدث إذ رسعان ما نشب خالف بينه وبني املقبور عدي نجل صدام
وعىل أثر حدوث هذا األمر هرب اىل األردن مع زوجته وأوالده ومكث

يف األردن عدة شهور يف أثناء وجوده يف األردن تدخل امللك حسني لدى
الطاغية صدام من أجل اإلعفاء عنه فوافق صدام عىل طلب امللك ،بعد

موافقة املقبور صدام عىل إصدار العفو عن حسني كامل عاد هذا الوغد

اىل العراق وبعد عودته بعدة أيام أرسل صدام جمموعة من أبناء عمومته

وأمرهم بقتل املجرم حسني كامل .

وصل هؤالء اىل دار املجرم وما أن عرف بغايتهم حتى قام بأطالق

الرصاص عليهم فدار قتال ضاري بني اجلانبني أدى اىل مقتل حسني
كامل مع العديد من أفراد عائلته .

بعد مقتله رمي عىل املزبلة بعد أن سحق رأسه العفن بأحذية الذين

هامجوه .

وهكذا كان مصري هذا املجرم الغادر الذي حتدى اإلمام احلسني 

عندما وقف أمام مرقده الرشيف بعد أن متكنت قواته من السيطرة عىل

املوقف وقد خاطب اإلمام احلسني  بقوله (انت حسني وانا حسني
وخل نشوف أهيام أقوى ) وهكذا كان مصريه ومصري كل من أساء اىل
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اإلمام احلسني وزائريه الكرام.
ال خيفى عىل القارئ الكريم بأن املرقد احلسيني املطهر كان قد تعرض

لسلسلة من اإلعتداءات قام هبا أسياد املجرم حسني كامل كاملنصور
والرشيد واملتوكل وابن سعود ومن لف لفهم الذين قاموا بتهديم هذا
الرصح الشامخ وكان جزاء ذلك هو اخلزي والعار الذي حلق هبم .

هؤالء هم أبناء كربالء فرسان شجعان ،أبطال صناديد ،ال هيابون

املوت بل ع َّلموا املوت كيف حييى من الزم املبادئ والقيم والتضحية
والفداء.
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ما جاء يف هذا الفصل هو ما شاهده وسمعه مؤلف الكتاب ألنه أحد

أبناء مدينة كربالء أب ًا وجد ًا إضافة اىل أنه قام بأجراء مقابالت عديدة مع
الكثري ممن سامهوا يف هذه اإلنتفاضة بعد أن خرجوا من السجن كام أنه

التقى مع جمموعة من أبناء كربالء الذين شاركوا يف اإلنتفاضة ممن متكنوا

من اهلروب خارج العراق وكان من بني املعتقلني شقيقنا املرحوم األستاذ
فريد زميزم الذي ُأعتقل من قبل أزالم النظام بعد انتهاء اإلنتفاضة والذي

تويف فيام بعد بسبب آثار التعذيب املرير الذي أصابه عىل أيدي الزمرة
الصدامية املارقة.
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العوائل الكربالئية
التي عمل أبناؤها ضد صدام في الخارج

عمل الكثري من أبناء مدينة كربالء املقدسة يف احلركات الوطنية يف

خارج العراق من أجل اإلطاحة بالنظام الصدامي اجلائر من خالل
األحزاب السياسية واملنظامت اإلنسانية إضافه اىل اجلهود التي بذهلا عدد

كبري من أبناء كربالء بجهود شخصية حيث كان هناك جمموعة من هؤالء

يشاركون يف إجتامعات دولية ومؤمترات عاملية أضافه اىل كتابة البحوث
واملقاالت يف الصحف واملجالت العاملية يوضحون فيها أساليب القمع

الصدامي ضد أبناء الشعب العراقي ،وقد سامهت هذه اجلهود املثمرة

يف توعية الكثري من احلكومات واملنظامت الدولية التي كانت تتعامل
مع النظام الصدامي مما جعلها أن تتخذ قرارات يف دعم املهجرين من

أبناء العراق الذين استقروا يف العديد من دول العامل االوربية واالسيوية
شهر بسياسة
واألفريقية اضافة اىل أن العديد من هذه املنظامت أخذت ُت ّ

النظام الصدامي من خالل قيامها بتظاهرات ضخمة تطالب حكومات
العامل بإستنكار السياسة الصدامية وإرسال وفود أممية اىل العراق لدراسة
أوضاع السجون الصدامية الرهيبة التي يزج فيها مئات اآلالف من أبناء
العراق األبطال الذين حتدوا النظام الصدامي املجرم الذي حكم أبناء
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العراق باحلديد والنار واستعامله القمع الشديد يف معاملة أبناء الشعب

العراقي وقد لوحق أبناء كربالء البواسل الذي بذلوا املساعي احلثيثة يف

دعم أبناء العراق من قبل خمابرات النظام الصدامي هذا ومل تقترص مالحقة
أبناء كربالء من ِق َبل السلطة الصدامية بل أن مجيع أبناء العراق لوحقوا
من ِقبل هذه السلطة اجلائرة ومن األساليب املجرمة التي إستعملها

النظام الصدامي ضد أبناء كربالء بشكل خاص وأبناء العراق بشكل عام
هي أن ازالم السلطة كانوا يقومون بإستدعاء أهايل هؤالء اىل مديريات
األمن والطلب منهم باإلتصال بأبنائهم وحتذيرهم من مغبة مواصلة
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نشاطهم ضد السلطة البعثية وإن مل يرتكوا نشاطاهتم فالسلطة الصدامية

ستقوم بإعتقال عوائلهم .وفع ً
ال قامت السلطة الغاشمة بإعتقال املزيد
من العوائل الكربالئية وغري الكربالئية بإعتقال الكثري من عوائل هؤالء
وأذكر هنا جمموعة من العوائل الكربالئية التي أعتقلت والتي أستدعيت
من ِقبل السلطة الصدامية بسبب نشاط أبنائهم ضد هذه السلطة البوليسية
ومعذرة للعوائل التي مل نذكرها هنا والعوائل هي :

االشيقر ،آل طعمة ،آل ابو دكه ،آل ضياء الدين ،آل نرص اهلل ،آل

الشوك ،آل النقيب ،آل اجلحييش ،آل احلداد ،آل الوزين ،آل السعدي،
آل السالمي ،آل كرمه ،آل زنكي ،آل ماميثة ،آل الرصاف ،آل الربيعي،

آل الشامي ،آل الدوركي ،آل الكريطي ،آل الكعبي ،آل سامك ،آل احلداد،
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آل زميزم ،آل القايض ،آل العيل ،آل الرساج ،آل العويدي ،آل الربيعي،
آل الطيار ،آل الشكرجي ،وغريهم ممن علمت بأن السلطة الغاشمة قد

أرسلت عليهم وأبلغتهم بتهديدها إن مل يردعوا أبناءهم الناشطني ضد
السلطة يف اخلارج إضافة اىل أن قسم من هذه العوائل جرى إعتقاهلا بل
إن قس ًام من هؤالء كانوا قد توفوا يف السجن ومن هذه ُ
األرس الكربالئية

أرسة آل النجار اخلفاجية وأرسة آل الدوركي وأرسة آل االشيقر وأرسة آل
السالمي وغريها من األرس الكربالئية املجاهدة .

هذا ويف اللمسات األخــرة من اعــدادي هلذا الكتاب زودين أحد

األخوة الكربالئيني الذي كان مقي ًام يف اخلارج أسامء بعض أبناء كربالء
الذين عملوا يف اخلارج ضد النظام الصدامي وهؤالء هم :

الدكتور حسني الشهرستاين ،األستاذ ثامر الشوك ،احلــاج حسن

مردشور ،الشيخ مجال الوكيل ،األستاذ فــؤاد احلكيم ،األستاذ ازهر
اخلفاجي ،األستاذ فــؤاد الدوركي ،الشيخ جاسم األســدي ،األستاذ
جاسم العطار ،األستاذ ابراهيم املطريي ،السيد حممد عيل القطب ،الشيخ

صالح العويدي ،األستاذ طالب العواد ،األستاذ باقر الرصاف ،مهدي
احلــداد ،الشيخ حسن الشكرجي ،السيد رياض ضياء الدين ،الشيخ
فاضل الفرايت ،الشيخ زيد الفضيل ،الشيخ حممد املجاهد ،األستاذ ميثم

سعودي ،السيد سعيد احلكيم ،الشيخ فاضل الصفار ،الشيخ عدنان
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الشيباين ،الشيخ عبد األمري النرصاوي ،األستاذ جميد كرمه ،السيد عارف
نرص اهلل ،عامر الشوك ،غريب اجلبوري ،األستاذ جواد الكسار ،عدنان

الشيباين ،صادق الشكرجي ،ضياء البغدادي ،حمسن القزويني ،فاضل

حمسن خان ،غياث جواد آل طعمة ،نزار حيدر ،رضا تقي ،األستاذ طالب
العواد ،الدكتور رؤوف حممد عىل األنصاري ،الدكتور ياسني حممد عيل
األنصاري ،الربفسور الدكتور السيد نوري جعفر لطيف ،سامحة العالمة

السيد مرتىض القزويني ،وغريهم من أبناء كربالء .
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صدر للمؤلف

هذا احلسني – بريوت – مؤسسة البالغ .

رجال حول احلسني – بريوت – مؤسسة البالغ.

رجال حول عيل بن ايب طالب – بريوت -مؤسسة البالغ.

قبس من كرامات اإلمام احلسني–بريوت -مؤسسة الفكر اإلسالمي.
قبس من كرامات العباس  –بريوت -مؤسسة البالغ.
ثورات الشيعة -بريوت – دار القاري.

دول الشيعة – بريوت – دار القاري.

نساء الشيعة – بريوت – مؤسسة التأريخ العريب.

كربالء وثورة العرشين – بريوت – مؤسسة أمحد.
تأريخ كربالء قدي ًام وحديث ًا – بريوت -دار القاري.

رأس اإلمام احلسني  –مسريه – مقاماته -كراماته– مؤسسة الغدير– قم.
امجاع املذاهب يف عيل بن ايب طالب  –مؤسسة الغدير – قم.

اإلمام احلسنيشاغل الدنيا -بريوت -مؤسسة البالغ.

اإلمام احلسني يف الشعر املسيحي –بريوت – مؤسسة اجلوادين .

ابو طالب –صفحات مرشقه –بريوت – مؤسسة اجلوادين.
نساء حول احلسني –بريوت -مؤسسة اجلوادين.

الصادق جعفر إمام العلامء –بريوت -مؤسسة اجلوادين.
العراقيون براء من دم احلسني–دار ابو الفهد احليل .

ملوك العراق والويص عبد اإلله –بريوت -مؤسسة الفكر اإلسالمي.

اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء عرب التأريخ-بريوت -مؤسسة الفكر اإلسالمي .
رجال العراق واإلحتالل الربيطاين –بغداد-دار منري.
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ملحات تأرخيية عن كربالء –بغداد-دار اجلاحظ.

الفرق واجلامعات اإلسالمية –بريوت-مؤسسة البالغ.

األلبوم املصور ملرقد اإلمام احلسني دمشق.

زينب بنت عيل –سليلة املجد اهلاشمي –مؤسسة الزهراء .
كربالء يف العهود املاضية – دار البالغة .

الكتب التي قيد الطبع

السيدة أم البنني  إيامن اصيل.

الشهيد اجلليل مسلم بن عقيل
أنصار احلسني ِ قمم املجد.
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الزعامء الذين زاروا كربالء.

قالوا يف كربالء.

كتب قيد البحث

احلسني  وأنصاره واملعلومات املختارة.

احلسني يف الشعر العاملي.

تأريخ بناء مرقد اإلمام احلسني – جمد التأريخ.
اإلمام احلسني  ومفكرو أديان العامل

املصادر

ملحات اجتامعية من تأريخ العراق احلديث –ج-5الدكتور عيل الوردي.

تأريخ العراق السيايس احلديث –السيد عبد الرزاق احلسني.
الثورة العراقية الكربى-السيد عبد الرزاق احلسني.

مركز كربالء
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تأريخ الوزارات العراقية –عبد الرزاق احلسني.

عامرة كربالء  -الدكتور رؤوف األنصاري.

تراث كربالء  -الدكتور سلامن هادي آل طعمة.
تأريخ كربالء  -قدي ًام وحديث ًا  -سعيد رشيد زميزم.

ملحات تأرخيية عن كربالء  -سعيد رشيد زميزم.
كربالء وثورة العرشين  -سعيد رشيد زميزم.

اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء -عرب التأريخ -سعيد رشيد زميزم.
رجال العراق واإلحتالل الربيطاين –ج-1سعيد رشيد زميزم.

كربالء وثورة العرشين –الدكتور سلامن هادي آل طعمة.

التطورات السياسية يف العراق-الدكتور جعفر عباس محيدي.

دراسة موجزة لتأريخ احلركة الثورية يف العراق.

كربالء يف التأريخ-عبد الرزاق الوهاب آل طعمة.
احلرب العراقية الربيطانية-حممود الدره.

العراق يف التأريخ-حنابطاطا.

دراسات حول كربالء ودورها احلضاري-جمموعة من الباحثني.

موجز تأريخ البلدان العراقية –السيد عبد الرزاق احلسني.

تأريخ احلركة العلمية يف كربالء –نور الدين الشاهرودي.
البطولة يف ثورة العرشين-عبد الشهيد اليارسي.

الثورة العراقية الكربى-الدكتور عبد اهلل الفياض.

تأريخ القضية العراقية-حممد مهدي البصري.

جعفر ابو التمن –ودوره يف احلركة الوطنية-عبد الرزاق الدراجي.
الوقائع احلقيقية للثورة العراقية-عيل البزركان.
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كربالء يف الذاكرة –الدكتور سلامن هادي آل طعمة.

العراق بني املايض واحلارض  -مؤسسة الدراسات اإلسالمية.

تأريخ العراق السيايس  -السيد عبد الرزاق احلسني.

موسوعة العتبات املقدسة –قسم كربالء –جعفر اخللييل.
موسوعة العراق احلديث  -خالد عبد املنعم.

احلقائق الناصعة للثورة العربية-فريق مزهر الفرعون.
ثورة العرشين يف الشعر السيايس-إبراهيم الوائيل.

تأريخ األحزاب السياسية العراقية -السيد عبد الرزاق احلسني.

حركة مايس التحررية الوطنية -1941-السيد عبد الرزاق احلسني.

أرسار ( )2مايس-1941-يونس بحري .

168

تأريخ الصحابة يف كربالء  -الدكتور سلامن هادي آل طعمة.
خواطر وذكريات  -الشيخ عبود اهليمص.

موجز وقائع تأرخيية ملدينة احلسني- عيل عبود أبو حلمة.
دائرة املعارف احلسينية –الدكتور حممد صادق الكربايس.

مرصع الكولونيل جلمن-عبداجلبار العمر.
يف صميم األحداث –حممد مهدي كبه.

تأريخ القضية العراقية-حممد مهدي البصري.

عزالدين اجلزائري-رائد احلركة اإلسالمية يف العراق -السيد جودت القزويني .

تأريخ كربالء املقدسة-عيل زهري ابو دكه.

املصادر املعربة

ثورة العرشين التحررية يف العراق-ل –ت كتلوف.

ثورة العراق –اجلنرال الربيطاين هالدن.
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فصول من تأريخ العراق احلديث -املس بيل.

أربعه قرون من تأريخ العراق احلديث -الضابط الربيطاين لونكريك.

العراق -للضابط الربيطاين ايرالند.

تكوين العراق احلديث-هنري فوسرت.
العراق احلديث-ستيفن مهسيل.

الصحف واملجالت

جريدة املجتمع (عدة اعداد) اصدار1972م.

جملة رساله الرشق الكربالئية –لسنة1373هـ.

جملة افاق عربية –عددي نيسان 1979م متوز.1977
جريدة العراق –عدة أعداد-لسنة 1920م.

جملة الف باء –عدد-حزيران-سنة .1978

جريدة العمل اإلسالمية-عدة اعداد-سنة .2004

جريدة كربالء اليوم –عدة أعداد-للسنوات.2007 ،2006

جملة أفاق عربية –عدة أعداد-للسنوات.1980 ،1979 ،1978

املقابالت الشخصية

مقابلة مع املرحوم احلاج موسى الشامع االسدي
مقابلة مع املرحوم الشيخ حممد الشامع االسدي
مقابلة مع املرحوم السيد فخري احلكيم

مقابلة مع املرحوم احلاج عباس املجاهد

مقابلة مع املرحوم الشيخ عبد احلسني اخلطيب
مقابلة مع املرحوم األستاذ فاضل زيني
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مقابلة مع املرحوم األستاذ عباس الفروجي

مقابلة مع املرحوم السيد فخري الداماد
مقابلة مع املرحوم احلاج عبود نزار

مقابلة مع املرحوم احلاج مهدي السعيد الدهان

مقابلة مع املرحوم احلاج فالح البقال

مقابلة مع األستاذ ابراهيم كرماشه

مقابلة مع األستاذ إبراهيم منغص

مقابلة مع املرحوم السيد رضا زيني

مقابلة مع املرحوم احلاج محيد كلكاوي

مقابلة مع األستاذ زهري ابو دكه
170

مقابلة مع األستاذ ثامر الشوك

مقابالت عديده مع أستاذي الدكتور سلامن هادي آل طعمة .
ا
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أوال :سلسلة اصدارات كربالء :

 .1دليل كربالء السياحي املصور.
.2دليل كربالء اآلثاري.

.3مدينة كربالء ( الدليل التعريفي).

 .4احلركة االدبية املعارصة يف كربالء.

 .5الدرة البهية يف فضل كربالء وتربتها الزكية .
 .6بغية النبالء يف تاريخ كربالء .
. 7تأريخ كربال املعىل.

 .8البيوتات االدبية يف كربالء.
 .9االبنية احلضارية يف كربالء

 .10الوطنية يف شعر كربالء.

 .11تسخري كربالء يف واقعة الواىل حممد نجيب
 .12ديوان الشيخ حمسن أبو احلب (الكبري).
 -13موقف الفئة املثقفة يف كربالء
 -14مشهد احلسني

 -15ديوان الشيخ أبو احلب الصغري
-16الزعامء الذين زاروا كربالء

 -17كربالء واحلركة الوطنية يف القرن العرشين
 -18نفحات شعر

 -19دليل كربالء اجلغرافيا التأرخيية ملدينة كربالء املقدسة
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ثانيا :سلسلة االصدارات العلمية:

 .1اهل البيت يف هنج البالغة.
 .2فكر أئمة أهل البيت . 

 .3العراق كام رسمه مطراقي زادة.
 .5مقدمة يف بيولوجيا اخللية.

 .6الصفوة لإلمام زيد بن عيل.

 .7ازاحة الوسوسة عن تقبيل العتبات املقدسة.
.8دور آل عقيل يف واقعة الطف.

.9السياحة حركة حضارية يف الرشيعة اإلسالمية.

 .10االمام احلسني  يف الدراسات االسترشاقية.
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 -11ثورة االمام احلسني

 -12املواهب معجم االلفاظ القرآنية

 -13اجلامع املفصل يف آيات االحكام
 -14خطبة السيدة زينب

 -15مدخل اىل املؤسسات املالية

 -16الفكر احلديث يف السياسات االقتصادية

ثالثا :سلسلة الرسائل واألطاريح:
 .1مسرية االمام احلسني  اىل كربالء.
.2التنمية البرشية يف القرآن الكريم.
 .3االقتصاد االسالمي والفقر .

 .4حركة الشعر يف ثورة التوابني وإمارة املختارالثقفي .
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 .5العنارص الزخرفية ( املنفذة عىل القراميد بني العتبة احلسينية
وجامع السليامنية يف تركيا).

 .6معيارية اكتساب العلم.

 -7السلم واحلرب يف القران الكريم

رابعا سلسلة علامء الشيعة :

 .1الشيخ املفيد ( دراسة يف السرية والعقيدة) .

 .2الشيخ الطويس (دراسة يف السرية والعقيدة).

 .3الشيخ النجايش ( دراسة يف السرية والعقيدة) .

خامسا :سلسلة اللغات :

 .1مقتل االمام احلسني(ترمجة اىل االنكليزية)

 .2ثورة االمام احلسني يف الوجدان الشعبي (ترمجة اىل االنكليزية)
 .3نفس املهموم ( ترمجة اىل االنكليزية).

 .4إنتصار احلق  -زينب بنت عيل  ( -ترمجة اىل االنكليزية).

سادسا :سلسلة دراسات املركز:

 .1خصائص البنية السكانية ملحافظة كربالء املقدسة .
.2األخيرض (دراسة يف التاريخ والعمران )
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