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الطعمة ج��واد  د.ع��دن��ان 

يعتبر الرحالة األلماني كارستن نيبور من كبار 
و اشهر الرحالين األوروبيين الذين زاروا كربالء 

بعد الرحالة البرتغالي تكسيرا.أحاول قدر اإلمكان 
ترجمة ماذكره كارستن نيبور عن رحلته هذه 

بأمانة و موضوعية مهما كانت تعليقاته سلبية أم 
إيجابية، لكي يطلع السادة المؤرخون و الباحثون 

عن تفاصيلها كاملة.

قم����ت برتجم����ة فق����ط ن�����ص ماذك����ره كار�س����ن نيب����ور ع����ن 
ه����ذه الرحل����ة يف املجل����د الث����اين م����ن كتابه ال����ذي طبع يف 
 –  266 ال�س����فحة  م����ن  ميالدي����ة   1778 ع����ام  كوبنهاغ����ن 
269.وعن����وان الكت����اب: و�س����ف رح����الت كار�س����ن نيب����ور 
اإىل ال����دول العربي����ة و البل����دان املج����اورة، املجل����د الثاين، 
كوبنهاغن، طبع يف مطبعة الب����الط امللكي عند ريكوالو�ص 
 C.Niebuhrs.269  –  266 �س����فحة   ،1778 ُميلل����ر، 
 Reisebeschreibung nach Arabien und den
andern umliegenden L&amp;auml;ndern.
 Zweyter Band، Kopenhagen، Gedruckt
 in der Hofbuchdruckerey bey Ricolaus

..269-M&amp;ouml;ller، 1778، S.266
انطلق����ت الرحلة يف الراب����ع من كانون الث����اين عام 1761.
خط م�سار الرحلة كان عرب الق�سطنطينية واالإ�سكندرية اإىل 
القاهرة واملوا�س����لة على طول �س����احل البح����ر االأحمر حتى 
اليم����ن حيث اأقاموا هناك من �س����هر كانون االأول 1762 اإىل 
اأواخر �سهر اآب 1763.يف اليمن تويف اثنان من امل�ساركني 
von Haven، Forskal ب�س����بب االإ�سابة باملالريا على ما 

يبدو.
االأربعة االآخرون اأبحروا اإىل بومباي، وبعدها تويف اثنان 
اآخ����ران هم����ا Baurenfeind ، Berggren خ����الل الرحلة.
ويف بومب����اي ت����ويف اخلام�����ص Kramer وحي����ث الوحيد 
احلي الذي بقي هو Carsten Niebuhr.اأكمل رحلته اإىل 
عمان واإيران ومن ثم عرب العراق و �س����ورية اإىل فل�س����طني 
م����رورا بقرب�ص.م����ن ث����م م����ن القد�����ص اإىل الق�س����طنطينية 
واإىل اأورب����ا ال�س����رقية ومن ثم كوبنهاجن التي و�س����لها يف 

الع�سرين من �سهر ت�سرين الثاين عام 1767.
واإليكم ن�ص رحلة الرحالة االأملاين ال�س����هري كار�سن نيبور 
م����ن احللة اإىل كرب����الء بتاريخ 27 كانون االأول/ دي�س����مرب 

1765 ميالدية:
بقيت يف احللة يف اليوم ال�س����اد�ص والع�س����رين من كانون 
االأول.ويف الي����وم الت����ايل توجه����ت ملوا�س����لة رحلت����ي اإىل 
م�سه����د احل�سني )احل�س����رة احل�سينية(، و ه����ي التي بنيت 
يف هذا املكان وامل�سه����ورة عند )املحمدية على حد تعبريه( 
امل�سلم����ني باإ�س����م كربالء.تقع و تبعد مدين����ة كربالء حوايل 
باجت����اه ال�سم����ال الغرب����ي �سب����ع �ساع����ات اأو خم�س����ة اأميال 
اأملاني����ة عن مدين����ة احللة.و على جنب����ي الطريق كله ال يرى 
امل����رء �سيئا �سوى الطهمازية، و ه����ي قرية كبرية تكرث فيها 
ب�ساتني وحدائ����ق النخيل التي زرعت ف�سائلها من قبل �ساه 

.).Tab.XLI عبا�ص )اأنظر اللوح
كان����ت مدبنة كربالء يف ذل����ك الوقت الذي ا�ست�سهد احل�سني 
م����ع كثري من اأقربائه و ا�سحابه غري ماأهولة بال�سكان، لكن 
هذه املذبحة )املعركة( اأتاحت الفر�سة الإ�سكان هذه البقعة.

وق����د مت مد وتو�سي����ل املي����اه )بوا�سطة نه����ر احل�سيينية - 
املرتجم( من نهر الف����رات اإىل هناك، اأما االآن فاإن املرء يرى 

غابة نخيل كبرية.
و مدينة كربالء التي تقع فيها غابة النخيل هي اأكرب و عدد 
�سكانه����ا اأكرث من عدد �سكان مدينة م�سهد علي )النجف(، اإال 

اأن بيوته����ا مل تكن مبني����ة بناءا متينا لكي تبق����ى دائمة، بل 
اأنه����ا بنيت مثل بيوت الب�سرة و احلل����ة و اأغلبها من الطني 
و الل����ن الغري حمروق )م�سوي(.لدى �س����ور املدينة خم�سة 
اأب����واب، و�س����ور املدينة باملنا�سب����ة اأي�سا مبن����ي من اأحجار 
الط����ني و الل����ن الغ����ري حمروق����ة والت����ي جفف����ت فقط حتت 

حرارة ال�سم�ص.و �سور املدينة االآن مه�سم و متهدم كليا.
به����ذا ال����زي الرتك����ي دخ����ل كار�س����ن نيب����ور اإىل احل�س����رة 
احل�سيني����ة يف كربالء والغريب هنا اأن يالحظ املرء م�سهدا 
كبريا )ح�سرة كبرية( فيه م�سلى �سغري يطلق عليه ال�سيعة 
باإ�سم مذبح احل�سني.لقد بني املذبح فوق املكان اأو املو�سع 
ال����ذي دع�ص احل�سني بحوافر اخلي����ول و دفن فيه، يف حني 
ي�سك ال�سنة باإم����كان اأحد اأن يحدد مو�سع مذبح احل�سني و 
دفنه بال�سبط، وكاأنهم ينكرون بوقوع ملذبحة )املعركة( يف 

هذه البقعة.
)احل�س����رة  اجلام����ع  ه����ذا  اأر�س����م  اأن  اخلط����ر  م����ن  راأي����ت 
احل�سيني����ة( الأنه اأك����رث خطورة من م�سهد عل����ي.ومل اأ�سمح 
لنف�س����ي الظه����ور اأمام املدخل يف النه����ار، و لكني ذهبت يف 
امل�س����اء ب�سحبة مرافقي يف ال�سف����ر و ارتديت عمامة تركية 
و دخلت داخل احل�سرة مبنا�سبة اإحدى الزيارات واالأعياد 

الكبرية، حيث كانت كل من و ال�سحن و االأماكن م�ساءة.
و عن����د عودت����ي اإىل �سكن����ي ر�سم����ت الل����وح XLII.ال����ذي 

ح للقارئ على االأقل نوعية بناء هذا احلرم. �سيو�سّ
و الواجه����ة االأمامي����ة جل����دار احل�س����رة ممل����وءة بالنوافذ 

)ال�سبابي����ك( الزجاجية، منظر فريد ال ي�ساهد املرء مثله يف 
مكان اآخر يف هذه البالد اإال �سبابيك خالية من الزجاج.

و لع����ل زجاج نواف����ذ الواجهة االأمامية او اجل����دار االأمامي 
كان هدي����ة م����ن تاج����ر اإي����راين الذي ق����ام بنف�س����ه ب�سحن و 

اإر�سال الزجاج من معمل يف مدينة �سرياز.
و خل����ف البناية االأمامية �سي����دت )تقوم( قبة عالية و حتتها 
دف����ن احل�سني كما يدع����ي املرء.و حتيط بالقب����ة اأربع منائر 
)م����اآذن( �سغرية و خلفها �سيدت )تقوم( اأربع قباب عري�سة 
ن�سبي����ا اإال اأنه����ا مل تك����ن عالية )مث����ل قبة احل�س����ني(، ولهذا 
ال�سبب مل يكن باإم����كاين ر�سمها من هذا اجلانب.و جميعها 
م�سيدة و قائمة يف �ساحة كبرية )يق�سد بها �سحن احل�سني 
- املرتجم( حتيط بها من اأطرافها االأربعة م�ساكن ال�سادة و 

العلماء و خدمة الرو�سة.
و اأم����ام الب����اب الرئي�س����ي للجام����ع )للح�س����رة احل�سينية - 
املرتج����م( كان يوجد �سمعدان كبري �سخ����م يحمل م�سابيح 
و اأ�سوي����ة كث����رية مل يك����ن موج����ودا مثله يف م�سه����د االإمام 
عل����ي.و مل يالحظ املرء يوم ذاك وجود الذهب يف الرو�سة 
احل�سيني����ة.و عل����ى الرغم من وج����ود حتفي����ات نفي�سة عند 
�سري����ح االإم����ام احل�س����ني، اإال اأن����ه ال ميك����ن مقارنته����ا بتلك 

النفائ�ص التي كانت موجودة عند �سريح االإمام علي.
يظه����ر ال�سيعة للعي����ان هنا اأي�س����ا قبور اأقرب����اء و اأ�سحاب 
احل�س����ني الذي����ن ا�ست�سه����دوا و فق����دوا حياته����م يف واقع����ة 
)مذبح����ة( كرب����الء و الذين يعتربونه����م �سهداءا.وق����د �سّيد 
للعبا�����ص )االأخ غ����ري ال�سقي����ق للح�س����ني( جام����ع كبري داخل 
املدين����ة تقديرا ملواقفه البطولية و ت�سحيته التي حتدث يل 

النا�ص عنها، واأود ذكر ما يلي عنها فقط:
عانى احل�سني كثريا من العط�ص ال�سديد، حيث اأر�سل اأخاه 
العبا�ص اإىل اخليمه كاه )املخّيم( جللب املاء، اإال اأن العبا�ص 
مل يج����د يف املخي����م املاء.ثم ركب فر�سه حام����ال معه قرابه و 
اجته نح����و ال�سمال ملدة �ساع����ة.و هناك مالأه����ا باملاء.و يف 
اأثن����اء طريق عودت����ه تعر�ص له االأعداء الذي����ن حاولوا اأخذ 
املاء منه و قطعوا اإحدى يديه و م�سك القربة باليد االأخرى، 
اإال اأنه����م برتوه����ا اأي�سا.واأخريا م�سك العبا�����ص القربة بني 
ا�سنان����ه و يف تل����ك اللحظ����ة رم����ى اأحده����م القرب����ة بال�سهم 
وثقبها و �سال املاء ، و هكذا عاد العبا�ص اإىل اأخيه احل�سني 

بدون ماء و مل ي�ستطع اإطفاء ظماأ احل�سني ،
م����ن امل����زارات اأو االأمكنة العجيب����ة التي يوؤمه����ا الزوار هو 
املكان الذي �سقط فيه فر�ص )جواد( احل�سني براكبه و يجد 
امل����رء مثله خارج املدينة يف طريق����ه اإىل م�سهد االإمام علي، 
و فوق ه����ذا املكان �سّيد م����زارا �سغريا.وق����د حدثني دليلي 
و مرافق����ي يف الرحلة عن خط����ب و اأحاديث و اأقوال االإمام 
احل�سني هن����ا الأفراد عائلته و عن االأوام����ر التي وجهها اإىل 

ع�سكره و اأ�سحابه، اإعتربتها زائدة عن اللزوم لتدوينها.
اأم����ر احل�س����ني بن�س����ب خيمت����ه الآخر م����رة يف اخليم����ه كاه 
)املخّيم(.يبدو املخيم االآن حديقة كبرية على اجلانب االآخر 
م����ن املدينة.و يف املكان الذي مل يجد العبا�ص فيحينه ماءا، 
يرى املرء برك����ة )اأو بئرا( كبرية.و يعتقد ال�سيعة اأن تدفق 
م����اء البئر ن�س����اأ من خالل معج����زة، حيث تعترب ه����ذه البئر 
)الربك����ة( مقد�س����ة لديهم، بحي����ث ياأتي ال����زوار االإيرانيون 
اإىل هن����ا حبا للح�س����ني و يتباركون ب�سرب امل����اء منها حتى 

الثمالة، و يعتقدوم باأنهم اأي�سا �سي�سبحون �سهداءا.
و يف هذه احلديقة يوجد اأي�سا مبنى مهجور ي�سري اإىل اأن 
خيم����ة احل�سني ن�سبت هنا.و بالقرب من هذا املبنى ي�ساهد 

املرء مبنى �سغريا واطئا دفن فيه �سهداء اآخرون.
اإن �ساحب����ة املن����زل ال����ذي اأ�سك����ن في����ه �سيدة عج����وز اأرملة 
�سيعية، فرحت كثريا عندما �سمعت باأين زرت قرب العري�ص 
القا�س����م.و ه����ذا ال�سهي����د كان بالن�سب����ة له����ا م����ن ال�سه����داء 
املف�سل����ني عنده����ا.و يف اأثن����اء حديثه����ا يل عن ه����ذا ال�ساب 
ال�سجاع كانت الدموع ت�سيل يف عينيها، حيث قالت اأنه كان 
قد التزم بالعر�ص الأن����ه كتب و اأم�سى عقد الزواج بح�سور 
�سه����ود، و لكنه يف يوم و ليلة عر�س����ه اأ�ست�سهد مع احل�سني 
و ال�سهداء االآخرين.وكانت ال�سيدة العجوز الطيبة تعلم و 
تع����رف عن كل كلم����ة حتدث بها احلبيب����ان )املخطوبان( مع 

بع�سهما قبل بداية الواقعة )املذبحة(.
ان ال�سنة اي�سا يزورون احل�سرة احل�سينية الأداء �سالتهم 
و زيارته����م ب����كل جدي����ة و زهد.وال�سيعة يعمل����ون �سراخا 
و عويال.كن����ت هن����ا يف �سهر رج����ب عندم����ا كان البدر كامال 
�ساطع����ا، وكان مئ����ات احلج����اج يف����دون يف ذل����ك الوقت من 
اأج����ل اأن يق�سوا ليلتهم عند قرب االإمام احل�سني.و ملا مل يكن 
لديه����م تقومي����ا مطبوعا، وكانوا غ����ري متاأكدين م����ن تاريخ 
اأي����ام زيارته����م ف����اإن اأغلبيتهم يبقون ليلت����ني يف احل�سرة و 
ال�سح����ن، لكي يتاأك����دوا من عدم ف����وات مواعي����د زيارتهم.
رايت هنا و بكل تقدي����ر و اإعجاب كيف اأن املوؤمنني يوؤدون 
�سالته����م و زيارته����م و كي����ف اأنه����م يقبل����ون ب����اب املدخ����ل 

الرئي�سي للح�سرة احل�سينية بحما�ص.
عل����ى  العمي����ق  ب�سب����ب حزنه����م  و  داخ����ل احل�س����رة  و يف 
ا�ست�سه����اد احل�س����ني يقبل����ون اأر�سي����ة احل�س����رة احل�سينية 
ب�س����وق و حما�����ص اي�سا و ق�س����م منهم ي�سرب����ون روؤو�سهم 
�س����د اجل����دران و �س����د �سبابي����ك ال�سريح املعدني����ة بقوة.و 
حتى بع�ص الزوار و من �سدة احلزن و االإنفعال و ال�سراخ 
مير مبرحلة ال�سعورية عند قرب االإمام احل�سني الكبري يقتل 
نف�س����ه الإعتق����اده باأنه �سي�سب����ح �سهيدا و يدخ����ل اجلنة مع 
احل�س����ني و اأهله و اقربائ����ه و ا�سحابه ال�سهداء الأنه �سحى 

بحياته للح�سني.

الرحالة الكبير نيبور في كربالء سنة 1765م
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ج����واد م��ص��ط��ف��ى  د. 

ذكر السيد العالمة هبة الدين الشهرستاني ان 
)كربالء( منحوتة من كلمتي )كور بابل( بمعنى 

مجموعة قرى بابلية وقال األديب اللغوي 
)انستاس الكرملي(: والذي نتذكره فيما قرأناه 
في بعض كتب الباحثين ان كربالء منحوتة من 

كلمتين من )كرب( و)إل( أي حرم اللـه او مقدس 
اللـه.

قلن���ا: ان رج���ع االأعالم االأعجمي���ة اىل اأ�س���ول عربية كان 
ديدن���ا لعلماء اللغة العربية من���ذ القدمي.واأنا ارى حماولة 
ياق���وت احلموي رد )كرب���الء( اإىل االأ�س���ول العربية غري 
جمدي���ة، وال ي�س���ح االعتم���اد عليه���ا، النها من ب���اب الظن 
والتخم���ني، والرغب���ة اجلاحم���ة العارم���ة يف ارادة جع���ل 
العربي���ة م�س���درًا ل�سائر اأ�سم���اء االأمكنة والبق���اع، مع ان 
موق���ع كربالء خارج ع���ن جزيرة الع���رب، وان يف العراق 
كث���ريًا م���ن البل���دان لي�س���ت اأ�سماوؤه���ا عربي���ة ك���� )بغداد( 
و)�س���رورا( و)جوخ���ا( و)باب���ل( و)كو����ص( و)بعقوبا(، 
وان التاريخ مل ين�ص على عروبة ا�سم )كربالء( فقد كانت 
معروف���ة قب���ل الفتح العرب���ي للعراق وقب���ل �سكنى العرب 
هن���اك وق���د ذكرها بع����ص العرب الذي���ن رافق���وا خالد بن 
الولي���د القائ���د العربي امل�سهور يف غزوت���ه لغربي العراق 
�سنة 12 هجرية 634م. قال ياقوت احلموي: )ونزل خالد 
عند فتح���ه احلرية كربالء ف�سكا اليه عب���د الل�ه بن و�سيمة 
الن�سري الذبان: فقال رجل من ا�سجع يف ذلك: قد ُحب�ست 

يف كربالء مطيتي ويف العني حتى عاد غثا �سمينها.
اذا رحلت من منزل رجعت ل�ه لعمري وايه�ا انني الأه�ين�ها
ومينعها من ماء كل �سريعة رفاق من الذبان زرق عيونها

وم���ن اق���دم ال�سع���ر الذي ذكرت في���ه كربالء ق���ول معن بن 
او����ص املزين م���ن خم�سرم���ي اجلاهلية واال�س���الم وعمر 
حت���ى ادرك ع�سر عبد الل�ه بن الزب���ري و�سار م�ساحبًا ل�ه، 
وق���د ك���ف ب�س���ره يف اآخر عم���ره. وذكر ياق���وت احلموي 
هذا ال�سع���ر يف )النوائح( من معجم���ه للبلدان. و)املعرب( 
وذك���ره قبل����ه ابو الف���رج اال�سبهاين يف ترجم���ة معن من 
االغ���اين )12: 63 دار الكتب( وق���ال وهي ق�سيدة طويلة: 

هي حلت كربالء فعلعا فجوز العذيب دونها فالنوائحا
وق���ال يف كالم���ه على الكوف���ة: قال اأب���و عبي���دة معمر بن 
املثن���ى: مل���ا ف���رغ �سع���د بن اأب���ي وقا�ص م���ن وقع���ة ر�ستم 
بالقاد�سي���ة و�سم���ن اأرب���اب الق���رى م���ا عليه���م بع���ث م���ن 
اأ�سحابه���م ومل ي�سمه���م حت���ى يرى عم���ر فيهم راأي���ه، كان 
الدهاقني نا�سحوا امل�سلمني، ودلوهم على عورات فار�ص، 
واه���دوا ل�ه���م واقاموا ل�هم اال�سواق. ث���م توجه �سعد نحو 
املدائ���ن اىل يزدج���رد وق���دم خال���د بن عرفط���ة حليف بني 
زهرة بن كالب، فلم يقدر عليه �سعد حتى فتح خالد �ساباط 
املدائ���ن، ث���م توجه اىل املدائن فلم يج���د معابر فدلوه على 
خما�سة عن���د قرية ال�سيادي���ن ا�سفل املدائ���ن فاأخا�سوها 
اخليل حتى ع���ربوا، وهرب يزدج���رد اىل ا�سطخر، فاأخذ 
خال���د كرب���الء عن���وة و�سب���ى اأهله���ا، فق�سمه���ا �سع���د ب���ني 
ا�سحاب���ه، ونزل على ق���وم يف الناحية الت���ي خرج �سهمة 

فاأحيوه���ا، فكتب بذل���ك �سعد اىل عمر، فكت���ب اليه عمر ان 
حول�ه���م. فحول�هم اىل �سوق حكمة ويق���ال اىل كويفة ابن 

عمر دون الكوفة(....
ولقائ���ل ان يقول: اإن العرب اأوطن���وا تلك البقع قبل الفتح 
العربي، فدولة املناذرة باحلرية ونواحيها كانت معا�سرة 

للدولة ال�سا�سانية الفار�سية ويف حمايتها وخدمتها.
واجل���واب: ان املوؤرخ���ني مل يذك���روا ل�ه���م ان�س���اء قري���ة 
�سمي���ت بهذا اال�س���م - اعن���ي كربالء غ���ري ان وزن كربالء 
احلق ب���االوزان العربية ونقل )فعلال( )فعلالء( يف ال�سعر 
ح�س���ب. ف���االول م���وازن جلحجح���ى وقرق���رى وقهق���رى 
والث���اين م���وازن لعقرباء وحرم���الء، زيد هم���زة كما زيد 

برن�ساء.
اأم���ا ق���ول االأب اللغ���وي ان�ستا����ص م���ا معن���اه: اأن كربالء 
منحوت���ة م���ن )ك���رب( و)ال(، فهو داخل يف االإم���كان، الأن 
ه���ذه البق���اع ق���د �سكنه���ا ال�سامي���ون واإذا ف�سرن���ا )كرب( 
بالعربي���ة اأي�سا دل على معنى )الق���رب( فقد قالت العرب: 
)كرب يكرب كروبًا اأي دنا( وقالت )كرب فالن يفعل وكرب 
ان يفع���ل اأي كاد يفع���ل، وكاد تفي���د القرب، ق���ال ابن مقبل 
ي�س���ف ناقته: فبعثته���ا تق�ص املقا�سر بعدم���ا كربت حياة 

النار للمتنور.
وقال اب���و زيد اال�سلم���ي: �سقاها ذوواالرح���ام �سجاًلعلى 

الطما وقد كربت اعناقها ان تقطعا.
وج���اء يف ل�س���ان العرب: كرب االم���ر كروبا: دن���ا... وكل 
�س���يء دن���ا فق���د ك���رب، وقد ك���رب ان يك���ون وك���رب يكون 
وكربت ال�سم����ص للمغيب: دنت.فك���رب البابلية قريبة من 

العربية.
واإذا ف�سرن���ا )ال( كان معن���اه )ال���ه( عن���د ال�ساميني اأي�سا، 
ودخ���ول تف�س���ري الت�سمي���ة يف االإم���كان ال يعن���ي اأنها هي 
الت�سمية احلقيقية ال غريها، الن اللغة والتاريخ متعاونان 
دائم���ًا فه���ي توؤيده عند احتياج���ه اإليها وه���و يوؤيدها عند 
احتياجه���ا اإليه، فه���ل ورد يف التاري���خ اإن مو�سع كربالء 
كان )ح���رم ال�ه( قوم من االأق���وام الذين �سكنوا العراق؟ اأو 
مقد�ص ال�ه ل�ه���م؟ ال يجيبنا التاريخ عن ذلك، ومن االأ�سماء 

امل�سافة اإىل )ال( بابل واربل وبابلي.
وعلى ح�سب���ان )كربال( من االأ�سماء ال�سامي���ة االآرامية اأو 
البابلي���ة، تكون القرية م���ن القرى القدمي���ة الزمان كبابل 
واربي���ل، وكي���ف ال وهي من ناحية )نين���وى )اجلنوبية ! 
ق���ال ياقوت احلموي: )نينوى بك�س���ر اول�ه و�سكون ثانية 
وفت���ح النون وال���واو بوزن طيط���وى.. وب�س���واد الكوفة 
ناحي���ة يقال لها نينوى منها كربالء التي قتل بها احل�سني، 

ر�سي الل�ه عنه.
وق���ال يف كتاب ل�ه اآخر: )نين���وى مو�سعان: بك�سر النون 
وي���اء �ساكنة ون���ون اخ���رى مفتوحة وواو وال���ف ممالة، 
نينوى بلد قدمي كان مقابل مدينة املو�سل. ونينوى كورة 
كان���ت باأر�ص بابل منها كربالء التي قت���ل بها احل�سني بن 

علي عليهما ال�سالم- ونينوى من اال�سماء االآ�سورية(.
ونقل بع�ص الف�سالء قول اأحد الباحثني يف تاريخ كربالء 
القدمي وهو )كل ما ميكن ان يقال عن تاريخها القدمي انها 
كانت من اأمهات مدن ط�سوج النهرين الواقعة على �سفاف 
نه���ر باالكوبا����ص )الف���رات الق���دمي( وعل���ى اأر�سه���ا معبد 
للعب���ادة وال�سالة، كما ي�ستدل من االأ�سماء التي عرفت بها 
قدميًا كعم���ورا، ماريا، �سفورًا، وقد كرثت حول�ها املقابر، 
كم���ا عرث على جثث موتى داخل اوان خزفية يعود تاريخا 
اإىل قب���ل العه���د امل�سيح���ي، واأم���ا االأق���وام الت���ي �سكنوها 
فكان���وا يعولون عل���ى الزراعة خل�سوب���ة تربتها وغزارة 

مائها لكرثة العيون التي كانت منت�سرة يف اأرجائها(.
وم���ن املعلوم ان كربالء لي�ست عل���ى �سفة الفرات وال على 

�سفافه، فالقائل لو قال )كورة كربالء( لكان القول علميًا.
ومم���ا يدل على ق���دم كربالء اأي�س���ا ووجودها قب���ل الفتح 
االإ�سالم���ي ما ذك���ره اخلطيب البغ���دادي ب�سن���ده اىل اأبي 
�سعي���د التيمي قال: )اقبلنا مع عل���ي )ع( من �سفني فنزلنا 
كربالء، فلما انت�سف النهار عط�ص القوم( وروى بعد ذلك 
ب�سن���ده اأي�سا عنه ق���ال: )اأقبلت من االنبار م���ع علي نريد 
الكوف���ة وعل���ي يف النا����ص، فبينا نحن ن�س���ري على �ساطي 
الف���رات اذ جل���ج يف ال�سح���راء فتبعه نا�ص م���ن اأ�سحابه 
واخ���ذ نا����ص على �ساط���ئ املاء، فكن���ت ممن اأخ���ذ مع علي 
حت���ى تو�س���ط ال�سحراء، فق���ال النا�ص: يا اأم���ري املوؤمنني 
اإنا نخاف العط�ص، قال: اإن الل�ه �سي�سقيكم، وراهب قريب 
من���ا، فجاء عل���ي اإىل مكانه فقال: احف���روا هاهنا فحفرنا، 
وكنت فيمن حفر، حتى نزلنا � يعني عر�ص لنا حجر � فقال 
علي: ارفعوا هذا احلجر، فاأعانونا عليه حتى رفعناه، فاإذا 
عني باردة طيبة، ف�سربن���ا. فرجع نا�ص وكنت فيمن رجع، 
فالتم�سناه���ا فلم نقدر عليها، فق���ال الراهب: ال ي�ستخرجها 

اإال نبي اأو و�سي.
الطف:

ومن املوا�سع التي عرفها العرب قدميا قرب كربال )الطف( 
ق���ال ياقوت احلموي: )الطف بالفت���ح والفاء م�سدده وهو 
يف اللغ���ة ما ا�سرف من ار�ص العرب على ريف العراق(... 
وق���ال اأبو �سعي���د: )�سمي الطف الأنه م�س���رف على العراق 
من اط���ف على ال�س���يء مبعنى اطل، والط���ف طف الفرات 

اأي ال�ساط���ئ والطف ار�ص من �ساحي���ة الكوفة يف طريق 
الربي���ة فيها كان مقت���ل احل�سني بن علي � ر�س���ي الل�ه عنه 
� وه���ي ار�ص بادي���ة قريبة من الريف فيه���ا عدة عيون ماء 
جاري���ة منها ال�سي���د والقطقطان���ة والرهيم���ة وعني جمل 
وذواته���ا، وهي عيون كانت للموكلني بامل�سالح التي كانت 
وراء خندق �سابور الذي حفره بينه وبني العرب وغريهم 
وذل���ك ان �ساب���ور اقطعهم اأر�سه���ا يعتملونه���ا من غري ان 
يلزمهم خراج���ا، فلما كان يوم ذي ق���ار ون�سر الل�ه العرب 
بنبي���ه � �سل���ى الل�ه علي���ه واآل����ه و�سلم � غلب���ت العرب على 
طائفة من تل���ك العيون وبقي بع�سها يف اأيدي االأعاجم ثم 
ملا قدم امل�سلمون احلرية هربت االأعاجم بعد ما طمت عامة 
ما كان يف اأيديها منها، وبقي ما يف اأيدي العرب فاأ�سلموا 
علي���ه و�سار ما عمروه من االأر�ص ع�سرا، وملا انق�سى اأمر 
القاد�سي���ة واملدائن وقع ما جال عنه االأعاجم من ار�ص تلك 

العيون اإىل امل�سلمني واقطعوه ف�سارت ع�سرية اأي�سا(.
ج���اء يف معج���م البل���دان ع���دة مع���ان للحائ���ر اأهمه���ا قول 
االأ�سمع���ي: )يق���ال للمو�س���ع املطمئ���ن الو�س���ط املرتف���ع 
احلروف حائر وجمعه حوران(.. قال ابو القا�سم علي بن 
حم���زة الب�سريرادا على ثعلب يف الف�سيح: هو احلائر اال 
ان���ه ال جمع ل����ه، الأنه ا�س���م ملو�سع قرب احل�س���ني بن علي � 
ر�س���ي الل�ه عن���ه(... ثم ذكر ان كربالء م���ن م�ساكن العرب 
منذ اجلاهلي���ة، ولذلك �سميت اكرب مدين���ة يف هذا ال�سقع 
)ع���ني التمر( وهذا اال�س���م املركب االإ�س���ايف يحتوي على 
ا�سمني عربيني خال�سي العروبة فهل كانت ت�سمية احلائر 
قب���ل االإ�سالم؟ وق���د ذكر ياق���وت يف معجم البل���دان اأي�سا 
)يوم حائر مل�هم( قال: )ويوم حائر مل�هم اأي�سا على حنيفة 
وي�سك���ر( فه���ذا احلائ���ر كان جزي���رة العرب، فيج���وز فيه 
االأمران اعني انه �سم���ي يف اجلاهلية باحلائر وانه �سمي 
يف االإ�س���الم به���ذا اال�سم. وقد اأطال ال���كالم موؤلف )تاريخ 
كرب���الء( على احلائر و�سمى كتاب���ه )تاريخ كربالء وحائر 
احل�س���ني عليه ال�س���الم( وقال: وهو بح���ث علمي حتليلي 
وا�سع ع���ن احلائر املقد����ص وتاريخه يف اللغ���ة والتاريخ 
والفق���ه واحلديث وث���م تاريخ عمارته وهدم���ه من ال�سدر 
االأول اإىل الع�س���ر احلا�س���ر قال: )وقد نعت���ت كربالء منذ 
ال�سدر االأول يف كل من التاريخ واحلديث باأ�سماء عديدة 
خمتلف���ة ورد منه���ا يف احلدي���ث با�سم كرب���الء الغا�سرية 

ونينوى وعمورا و�ساطئ الفرات و�سط الفرات.

ع���ن )مو�س���وعة العتب���ات املقد�س���ة � ق�س���م كرب���اء( للراح���ل جعف���ر 
اخلليلي

أصل كلمة كربالء ومعناها
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الطعمة ه��ادي  سلمان 

لمدينة كربالء منزلة خاصة في قلوب المسلمين 
وغير المسلمين، فال جرم وهي مدينة السبط 

الشهيد المضرجة بدمائه الزكية، العبقة بأرواح 
شيعته القدسية، الزاخرة بالمعالم االسالمية، 

وهي لهذا منتجع الملوك، ومرتاد الخلفاء واألمراء، 
يؤمونها زرافات ووحدانًا،تيمنًا بتربتها المقدسة 

وزلفى هلل تعالى في زيارة أضرحة األئمة األطهار، 
وكان لهم شرف الخدمة في تقدير موقف 

الحسين عليه السالم وصحبه للدفاع عن العقيدة 
واإلباء واالنسانية.

يف �سنة 941 ه� / 1534 م مت فتح العراق على يد ال�سلطان 
�سليمان القانوين الذي احتل بغداد يف 18 جمادى االأوىل 
�سنة 941 ه���� وزار مرقد االإمامني الهمامني اجلوادين )ع( 
يف ظاه���ر بغداد. ثم ق�سد زي���ارة امل�سهدين املعظمني اأمري 
املوؤمن���ني واأبي عبد الله احل�سني عليهم���ا ال�سالم وا�ستمد 

من اأرواحهما.
وكانت زيارت���ه لكربالء يف 28 جم���ادي االأوىل من ال�سنة 
املذك���ورة، واأمر ب�س���ق نهر كبري من الف���رات واأو�سله اإىل 
كربالء وجعلها كالفردو�ص االأمر الذي زاد يف حم�سوالتها 
واأثمار اأ�سجارها واأنعم على اخلدمة وال�سكان. كما واأنعم 

على �ساكني دار ال�سالم...
كما زار احلائر ال�ساه عبا�ص الكبري حفيد ال�ساه ا�سماعيل 
ال�سفوي وذلك يف �سنة )1032 ه� / 1623 م(. ويوؤيد ذلك 
�ساح���ب كتاب )عامل اآراي عبا�س���ي( كما يف قوله: » بعدما 
ق�س���ى ال�ساه عبا�ص زيارة احل�سني عليه ال�سالم توجه عن 

طريق احللة اإىل النجف للثم عتبة احلرم احليدري.
ويف بداي���ة �سنة 1088 ه���� توجه الوايل قب���الن م�سطفى 
با�س���ا اإىل زي���ارة العتب���ات املقد�س���ة يف كرب���الء والنجف 
االأ�س���رف وذلك يف �سهر �سعب���ان و اأنعم على اخلدم ثم عاد 

اإىل بغداد، وعند عودته ورد اأمر عزله.
ثم زار احلائر ال�سلطان ح�سن با�سا �سنة 1117 ه� / 1705 
م ي���روي لنا ابن ال�سوي���دي يف كتابة )تاري���خ بغداد( عن 
و�س���ف زي���ارة ال�سلطان املذك���ور بقول���ه: ويف �سوال من 
ه���ذه ال�سن���ة رفع الل���واء بامل�سري اإىل كرب���الء لزيارة �سيد 
ال�سه���داء واإم���ام ال�سلح���اء ق���رة عني اأه���ل ال�سن���ة و�سيد 
�سب���اب اأه���ل اجلن���ة اأب���ي عب���د الله ر�س���ي الله عن���ه واإىل 
زي���ارة الليث اجل�س���ور وال�سجاع الغيور قاط���ع االأنفا�ص 
من �س���ال كاخلنا����ص اأبي الف�س���ل العبا�ص فدخ���ل كربالء 
وزار اأ�سح���اب الك�ساء واطلعت املباخ���ر وظهرت املفاخر 
فاأج���زل عل���ى خدامها واأجم���ل يف فقرائها ودع���ا بح�سول 
امل���راد وزوال االأنكاد ودعا ل���ه مبا يروم واأجنح يف �سعيه 
بالق���دوم وبق���ي يوم���َا واح���دًا ل�سي���ق الق�سب���ة باأحزابه 

واأعوانه واأ�سحابه ثم ارحتل قا�سدًا اأر�ص الغري.
ومم���ن زار كربالء اأي�س���اَ ال�سلطان نادر �س���اه االأف�ساري، 
فان���ه توجه نحو العراق عن طريق خانقني اإىل بغداد �سنة 
1156 ه���� ومنها اإىل احللة ث���م منها اإىل النجف دخلها يوم 
االأحد يف احلادي والع�سرين من �سوال وارحتل عنها يوم 
اجلمع���ة ودخل كربالء يوم ال�سبت واأقام فيها خم�سة اأيام 
ه���و ووزراوؤه وع�ساكر ه واأرباب دولته ومعه تدمية مرزا 

زكي.
وزار احلائ���ر ال�سلطان نا�سر الدي���ن �ساه القاجاري حفيد 

فت���ح علي �ساه وذل���ك يف �سنة 1287 ه� فقيل عن ل�سانه يف 
تاريخ زيارته )ت�سرفنا بالزيارة(، وقد دون

مااأ�سعفت���ه الذاك���رة يف رحلته املطبوع���ة بالفار�سية باأ�سم 
)�سفرنام���ه نا�س���ري(. ويق���ال ان معتم���د املل���ك ه���و الذي 
كت���ب و�سنف ه���ذه الرحلة عن ل�س���ان ال�سلط���ان املذكور. 
ج���اء يف )املنتظم النا�سري( و�س���ف زيارته للحائر قوله: 
يف �سن���ة 1287 ه���� يف �سهر رم�سان يف الثال���ث ع�سر منه 
ورد ال�سلط���ان نا�سر الدين �ساه زائرًا النجف وخرج يوم 
الع�سري���ن من���ه عائدًا اإىل كرب���الء واأنعم عل���ى املجاورين 
للرو�س���ة املطه���رة وق���دم الأعتاب تل���ك احل�س���رة املقد�سة 
ف����ص املا����ص مكتوب���ًا علي���ه �س���ورة املل���ك على ي���د متويل 
احل�س���رة ال�سريفة )انتهى( )1(. وم���ن جملة االإ�سالحات 
الت���ي اأجنزت يف عه���ده تو�سيع �سح���ن احل�سني من جهة 
الغ���رب وت�سيي���د اجلامع النا�س���ري العظيم ف���وق الرا�ص 
ا�ساف���ة اىل التذهيب القبة ال�سامي���ة كما ي�ستدل من كتيبة 
الق�س���م االأ�سفل من القبة، وق���د نق�ست مباء الذهب. ويوؤيد 
م���ا ذهبنا اليه �ساحب كتاب )حتفة العامل( بقوله: يف �سنة 
1276 ه���� جاء ال�سيخ عبد احل�س���ني الطهراين اإىل كربالء 
باأم���ر ال�سلطان نا�سر الدين �ساه القاجاري، وجدد تذهيب 

القب���ة احل�سينية وبناء ال�سحن ال�سريف وبناء االيوانات 
بالكا�سي امللون وتو�سع���ة ال�سحن من جانب فوق الراأ�ص 
املطهر، وملا فرغ من ذلك مر�ص يف الكاظميني وتويف �سنة 

1286ه� ونقل اإىل كربالء.
وي���روى اأن���ه ل���دى و�س���ول ال�سلط���ان نا�سر الدي���ن �ساه 
لكرب���الء، كان يف ا�ستقبال���ه داخ���ل احل�س���رة احل�سيني���ة 
املرح���وم ال�سي���د حمم���د علي ب���ن ال�سي���د عبد الوه���اب اآل 
طعم���ة � رئي����ص بلدية كرب���الء اآنذاك � فاحتفى ب���ه واأن�سده 
هذي���ن البيت���ني بالفار�سي���ة: قبهء �سبط نب���ي در ار�ص ين 

برتو�ص برقبه�ا افكن�ده ف�ي
كفت�هء �سه�زادهء اقليم ري جون بنات النع�ص بردور جدي
وعن���د ذاك منح���ه ال�سلطان املذك���ور و�سامًا ف�سي����ًا مزين�ًا 

ب�سعار احلكومة االيرانية
وممن زار احلائر احل���اج ح�سن با�سا وايل بغداد، وكانت 
واليت���ه من عام 1308 ه���� � 1314 ه�، اإذ جاء اإىل كربالء ثم 

ت�سرف بزيارة النجف وكان قد زارها مرارًا عديدة.
كما زار احلائر اأي�س���ًا ال�سيد حممد خان اللكناهوري اأحد 

�سالطني الهند. وذلك يف �سنة 1310 ه�.
وزار احلائر يف �سنة 1326 ه� مري في�ص حممد خان تالرب 

ام���ري مقاطعة خري بور ال�سند وه���و �سيخ كبري ومعه عدد 
من وزرائه وع�ساكره.

ويف 19 رم�سان �سنة 1338 ه� زار احلائر ال�سلطان اأحمد 
�ساه ب���ن ال�سلطان حمم���د علي �ساه القاج���اري ملك اإيران 
وزين���ت املدينة تزيين���ًا رائعًا وخرج اال�س���راف واالأعيان 

ال�ستقباله.
يف عهد اململكة العراقية

وزار كرب���الء املل���ك في�س���ل االأول ب���ن �سري���ف ح�سني ملك 
الع���راق وذلك يف �سوال �سنة 1339 ه� � 1921 م وذلك عند 
تولي���ه عر�ص الع���راق الأول مرة، وا�ستقب���ل بحفاوة بالغة 
من قبل اأعيان البل���د ووجهائه، وزينت ال�سوارع والطرق 

بال�سجاجيد الثمينة.
وزار كربالء �سنة 1342 ه� ر�سا �ساه بهلوي رئي�ص وزراء 
اإي���ران وقائد اجلي�ص االي���راين، فا�ستقبل ا�ستقبااًل رائعًا، 

ولدى عودته اإىل اإيران توىل العر�ص.
وزار احلائ���ر ال�سري���ف االأم���ري عبد الله ب���ن احل�سني ملك 
اململك���ة االأردني���ة الها�سمي���ة وذل���ك يف ي���وم االأربعاء 19 

جمادى االأوىل �سنة 1348 ه�.
وزار احلائ���ر اأي�س���ًا عبا����ص حلمي ملك م�س���ر ال�سابق يف 

رم�سان �سنة 1351ه�.
وزار احلائ���ر مل���ك الع���راق غ���ازي االأول وذل���ك يف ي���وم 
االثن���ني 24 ذي احلج���ة �سنة 1352 ه���� وا�ستقبل بحفاوة 

وتكرمي عظيمني.
وزار احلائ���ر ال�سيد علي ر�سا خ���ان الرامبوري وذلك يف 
ي���وم االأحد يف اخلام����ص والع�سرين من رجب �سنة 1353 

ه� عائدًا من النجف.
كم���ا جاء احلائ���ر اأي�س���ًا ال�سيد طاه���ر �سيف الدي���ن زعيم 
الطائف���ة االإ�سماعيلي���ة يف الهن���د واأفريقيا وذل���ك يف �سنة 

1358 ه�.
وزار احلائر اأي�سًا ال�سلطان حممد ظاهر �ساه ملك االأفغان 
يف اليوم اخلام�ص من جمادى االآخرة �سنة 1369 ه� حيث 

توجه اإىل النجف.
وزار احلائ���ر ملك العراق في�سل الثاين مع خاله عبد االإله 
يف الي���وم ال�ساب���ع ع�س���ر م���ن �سهر جم���ادى الثاني���ة �سنة 

1369 ه�. كما زار احلائر زيارات متتالية اأخرى.
من كتاب )تراث كرباء(

 من زار كربالء من الملوك والسالطين
واألمراء في العهد العثماني
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الكليدار الحسين  عبد 

في أواخر أيام الوالي علي رضا الالز توفي السلطان 
محمود وقام مقامه عبد المجيد، وانشغل بادئ 
أمره في استرجاع البالد الشامية، وانتهى األمر 
إلى عقد الصلح وختم األمر بينه وبين المصري 
محّمد علي، ثم عطف نظره نحو العراق، وبعث 
للقبض على زمام اُمورها محّمد نجيب , فأدرك 
هذا بذكائه ما حبس التوفيق عن سلفه ؛ إذ لم 

تأت بطائل إصالحته؛ ِلما في األنوف من الشمخرة 
والخيالء.

فق�سد اأّواًل اإىل تاأديب بني ح�سن والفتقة وطفيل داخل ق�ساء 
الهندي���ة، فاقت�سر يف حربهم عل���ى حب�ص جريان ماء الفرات 
عنه���م، ومنعه من ال�سي���الن يف �سط الهن���دي اأ�سف الدولة ، 
اإاّل اأّن���ه مل يقف على طائل بالرغ���م من تكّبده خل�سائر فادحة، 
وعالج ذلك بنف�سه ، اإاّل اأّن الطبيعة كانت اأقوى منه ؛ اإذ انفلق 
ال�س���ّد ومل ميتث���ل املاء الأمره. ثّم �ساق جيو�س���ًا يراأ�سها �سعد 
الل���ه � اأحد ق���واده � واأمرهم مبحا�سرة كرب���الء واإباحتها يف 
واقعة �سناأتي بتف�سيلها، فهابه العراقيون عندما توالت على 
االأطراف هجمات���ه، فت�سّنى له من اإجراء بع�ص االإ�سالح من 
الت�سكيالت يف األويتها واأق�سيتها ونواحيها من ن�سب ُامراء 

، وترك اجلند يف البالد.

عل���ى اأّن الق�س���د ال���ذي اأنا يف �سبي���ل تدوينه ع�س���ر ال�سلوك 
م���ع ا�ستهار حوادثها، كحادث���ة الوهابي واملناخور، وحادثة 
جني���ب با�سا وعلي هدلة، لكن لي�ص باالأي���دي ما ُيعول عليه، 

وال َمْن ُيعتمد عليه لي�سح النقل عنه.
حت���ى اإذا ج���اءت �سن���ة ١٢١٦ هجري���ة جّه���ز االأم���ري �سع���ود 
الوهاب���ي جي�س���ًا عرمرم���ًا موؤّلف���ًا م���ن ع�سرين ال���ف مقاتل ، 
وهج���م عل���ى مدينة كرب���الء � وكان���ت على غاية م���ن ال�سهرة 
والفخام���ة ، ينتابه���ا زوار الفر�ص وال���رتك والعرب � ، فدخل 
�سع���ود املدينة بعد اأن �سّيق عليها وقات���ل حاميتها و�سّكانها 
قت���ااًل �سدي���دًا، وكان �سور املدين���ة مرّكب من اأف���الك النخيل 
مر�سو�سة خلف حائ���ط من الطني، وقد ارتكب اجلي�ص فيها 
من الف�سائع ما ال يو�سف. حّتى قيل: اإّنه قتل يف ليلة واحدة 

ع�سرين األف �سخ�ص.
وبعد اأن اأمّت االأمري �سعود مهّمته احلربية التفت نحو خزائن 
القرب � وكان���ت م�سحونة باالأموال الوفرية وكّل �سيء نفي�ص 
� فاأخ���ذ كّل ما وج���د فيها، وقيل: اإّنه فتح كن���زًا كان فيها جّمة 
جمع���ت من ال���زوار، وكان من جمل���ة ما اأخذه لوؤل���وؤة كبرية 
ع���ة  ، وع�س���رون �سيف���ًا حم���اّلة جميعه���ا بالذه���ب ، ومر�سّ
باحلج���ارة الكرمية، واأواٍن ذهبي���ة وف�سية وفريوز واأملا�ص 
وغريه���ا من الذخائ���ر النفي�سة اجلليل���ة القدر.ومن جملة ما 
نهبه اب���ن �سعود اأث���اث الرو�سة وفر�سها، منه���ا ٤٠٠٠ �سمال 
ك�سم���ريي، و ٣٠٠٠ �سي���ف م���ن الف�س���ة، وكثريًا م���ن البنادق 

واالأ�سلحة.
وق���د �سارت كربالء بعد هذه الواقعة يف حال ُيرثى لها، وقد 

ع���اد اإليها بعد ه���ذه احلادثة من جنى بنف�س���ه فاأ�سلح بع�ص 
خرابه���ا ، واأعاد اإليها العمران روي���دًا رويدًا. وقد زارها يف 
اأوائ���ل الق���رن التا�س���ع ع�سر اأحد مل���وك الهن���د ، فاأ�سفق على 
حالته���ا ، وبن���ى فيها اأ�سواقًا عام���رة وبيوتًا ق���وراء اأ�سكنها 
بع����ص َمْن نكبوا، وبنى للبلدة �س���ورًا ح�سينًا ل�سد هجمات 
االأع���داء، واأق���ام حوله االأب���راج واملعاق���ل، ون�سب ل���ه اآالت 
الدفاع عل���ى الطرز القدمي، و�سارت على َم���ْن يهاجمها اأمنع 
من عقاب اجلو ؛ فاأمنت على نف�سها ، وعاد اإليها بع�ص الرقي 

والتقدم.
حادثة المناخور

ويف �سن���ة ١٢٤١ ه���� وقع���ت واقع���ة عظيم���ة ُتع���رف بواقعة 
املناخ���ور � اأم���ري االآخ���ور � اأي اأم���ري اال�سطب���ل، وذل���ك اإّن 
الدول���ة العثمانّي���ة كان���ت يف ذل���ك الزمن �سعيف���ة ؛ الحتالل 
اجلي�ص االإنك�ساري، وا�ستقالل الب���الد القا�سية، وان�سغالها 
مبحارب���ة الع�س���اة يف البلق���ان، وطم���وح حمّم���د علي وايل 
م�س���ر اإىل اال�ستقالل، وا�ستقالل علي با�س���ا )ذلتلي تبه( يف 
األباني���ا. وكان والي���ًا عل���ى الع���راق اآن ذاك داود با�س���ا وكان 
تقيًا عاداًل ورع���ًا، م�سهورًا بالدهاء وفرط الذكاء، اإاّل اأّنه كان 
�سدي���د احلر�ص على االن�سالخ من ج�سم الدولة، واال�ستقالل 
بالع���راق اأ�سوة مَبْن تقّدم���ه ؛ ف�سعى بادئ ذي بدئ اإىل جلب 
قلوب االأهايل مبا اأن�ساأ من العمارات والبنايات ، واجلوامع 
والتكاي���ا، وق���ّرب علماء الع���راق وبال���غ يف اإكرامهم، ونظم 

جي�سًا كبريًا و�سّلحه على الطراز احلديث.
حينئذ قام بعد ذلك ف�سرّي جي�سًا �سخمًا بقيادة اأمري ا�سطبله، 
وكان���ت ع�س���رية عقي���ل تع�س���ده ، فاأخ�س���ع القائ���د احلّل���ة 
وا�ستب���اح حماها، ث���ّم جاء كرب���الء فحا�سره���ا ثمانية ع�سر 
�سه���رًا ، ومل يق���َو عل���ى افتتاحها ؛ حل�سان���ة �سورها ومناعة 
معاقله���ا، وملّا راأى ذل���ك اأقلع عنها ، ثّم كّر عليه���ا ثانيًا وثالثًا 
فلم يفز باأمنيته اإاّل بعد ح�سار طالت مّدته اأربع �سنوات ؛ من 
�سن���ة ١٢٤١ اإىل �سنة ١٢٤٥، وكان���ت نتيجتها اأن اأ�سر اجلي�ص 

نقيب كربالء ف�سجنه داود با�سا يف بغداد.
حادثة نجيب باشا

ويف �سن���ة )١٢٥٨ ه����( �س���ق اأهايل كربالء ع�س���ا الطاعة على 
وايل  وكان  وامل�سكو����ص،  ال�سرائ���ب  اأداء  واأب���وا  الدول���ة، 
الع���راق جنيب با�س���ا قد جّهز جي�س���ًا بقيادة �سع���د الله با�سا 
و�س���ريه اإىل كرب���الء ، فحا�س���ره ح�س���ارًا �سدي���دًا، واأمط���ر 
املدين���ة بوابل قنابله ، ومل ي�ساعده احلّظ يف افتتاحها ؛ الأّن 
�سورها كان منيعًا جّدًا، وقالعها حمكمة ال ميكن للقائد الدنو 

منها.
وملّ���ا اأعي���ت ب���ه احليل احلربي���ة التج���اأ اإىل اخل���داع فاأعطى 
االأم���ان للع�س���اة، و�سمن له���م عفو احلكوم���ة فاأخلوا القالع 
وج���اوؤوا طائعني، فقب�ص عليه���م ، و�سّلط املدافع على اجلهة 
ال�سرقي���ة ؛ فهدم ال�سور، واأ�سلى املدينة نارًا حامية، ففتحها 
وارتكب فيها كّل فظاعة و�سناعة، ودخل بجي�سه اإىل ال�سحن 
العبا�سي ، وقتل كّل َمْن الذ بالقرب ال�سريف، وبهذه املوبقات 

عادت �سلطة احلكومة اإىل تلك الربوع والله عاّلم الغيوب.
فتنة علي هدلة

ويف �سنة )١٢٩٣ ه�( ظهرت فتنة يف كربالء ُعرفت بفتنة علي 
هدل���ة، وذل���ك اإّن جماعة من املف�سدين حر�س���ت االأهايل على 
من���اواأة احلكومة، وكان���ت اأفكار االأهايل م�ستع���دة لقبولها، 
فاألف���ت ع�سابة بقي���ادة علي هدلة وقابل���ت اجلي�ص العثماين 
ودمرت���ه يف مواقع متعددة، وملّ���ا رّن �سدى هذه احلادثة يف 
االأ�ستانة قلق ال�سلطان املخلوع واأ�سدر اإرادة �سنية باإر�سال 

جي�ص اإىل كربالء وهدمها وقتل َمْن فيها عن بكرة اأبيهم.
واأن���اط تنفيذ ه���ذه املهّمة بعاكف با�س���ا وايل بغداد وامل�سري 
ح�س���ني فوزي با�س���ا، وكان هذا قائ���دًا عامًا للجي����ص ، فجاء 
االثن���ان اإىل كربالء ي�سحبهم���ا اأحد نقباء بغ���داد ال�سابقني، 
و�سرب���وا امل�سارب ق���رب املدينة ، فلم ير ال���وايل يف املدينة 
اآث���ار الع�سي���ان والتم���ّرد، وقد عل���م بعد البح���ث الطويل اأّن 
الع�س���اة ع�ساب���ة ارتكب���ت اإثم���ًا واقرتف���ت ذنب���ًا يطارده���ا 
اجلي����ص، ولي����ص م���ن الع���دل ه���دم املدين���ة وتنفي���ذ االإرادة 
ال�سني���ة على �سّكانها، واأخذ الربيء بجريرة املذنب. فاأحجم 
عن تنفيذ االأوامر ، وفاحت القائد العام فاأبى هذا اإاّل االإ�سرار 
عل���ى تنفي���ذ االأوامر، فنجم م���ن ذلك خالف بينهم���ا ، فراجع 
االأ�ستانة وخاطبها باالأمر، وبعد اأخذ ورد �سدر االأمر بالعفو 
، فرح���ل اجلي����ص عنه���ا بع���د اأن قب����ص عل���ى مث���ريي الفتنة 
وموق���دي نريانه���ا وقاده���م اإىل بغ���داد ، وهن���اك األقاهم يف 

اأعماق ال�سجون والعذاب.

من تاريخ كربالء في العهد العثماني األخير
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العمر حلمي  إب��راه��ي��م 

�سحفي عراقي رائد

إن الذي يجلب المسلمين إلى كربالء هو وجود 
قبر الحسين بنت رسول اهلل وأخيه العباس بن 

علي رضي اهلل عنهما وقبور أصحابه واعوانه الذين 
استشهدوا معه في واقعة الطف أو يوم عاشوراء 
سنة 61هـ 680م وبذلك أصبحت كربالء مقدس 
المسلمين ومزارهم فيأتي إليها كل سنة لزيارة 
التربتين - تربة الحسين وتربة العباس - من كل 
حدب وصوب زرافاٍت زرافات وجماعاٍت جماعات 
قادمين إليها من ديار قاصية وربوع نائية كديار 
العجم وربوع الهند وآسيا الوسطى حيث يكثر 

الشيعة ولهذا ترى كربالء ال تخلو من غرباء يعدون 
باأللوف للغرض نفسه.

وه���ا نحن ن�سف للق���راء ما يف مرقد احل�س���ني من االأبنية 
ال�سخم���ة والتزيين���ات الفاخ���رة الت���ي ه���ي م���ن اأفخر ما 
يج���ود به ال�سيعة يف تدينهم وحبه���م الآل البيت م�ستغنني 
ع���ن و�سف مرقد العبا�ص لقرب امل�سابهة بني اجلامعني اإن 

و�سعًا واإن زخرفًا فنقول:
مرقد احل�سني من االماكن الرائقة البديعة ال�سنع، الفائقة 
احل�س���ن وهو من اأعظم امل�ساجد يف العراق �ساأنًا، واأتقنها 
هند�سة و�سناعة، واأبدعها ح�سنًا وبهجة، وهو َعَلى �سكل 
م�ستطي���ل طوله قرابة 70 م���رتًا يف عر�ص يقارب 55 مرتًا 
وللمرق���د 6 اأب���واب فخم���ة جميل���ة الو�سع وعل���ى كل باب 
ط���اق مرتفع معق���ود باحلج���ر القا�ساين وكل ب���اب ينتهي 
ب���ك اإىل ح���ي من اأحي���اء املدينة، وفناء امل�سج���د كله ف�ساء 
وا�س���ع ف�سي���ح االأرجاء مفرو�س���ة اأر�سه بالرخ���ام البي�ص 
النا�س���ع وكذلك جداره ف���اإن وجه اأ�سفل���ه مغ�سى بالرخام 
اإىل طول مرتين، وم���ا اأقول ذلك مبني بالقا�ساين اجلميل 
القطع والنحت، ويحي���ط بفناء ال�سحن جدار يح�سنه قد 
اأقي���م علي���ه طبقتان ويف الطبق���ة ال�سفلى قراب���ة 65 غرفة 
جميل���ة اأمام كل غرفة اإيوان قو�سي ال�سكل معقود باحلجر 

القا�ساين.

يف و�سط فن���اء ال�سحن الرو�سة املقد�سة وهي من اأعجب 
املب���اين واأتقنه���ا واأبدعها �س���كاًل، ويف حظه���ا باملحا�سن، 
واأخ���ذت ب���كل بديع���ة بطرف يدخ���ل اإليها من ع���دة اأبواب 
لي�ص هنا حم���ل ذكرها واأ�سهر اأبوابه���ا الباب القبلي وهو 
م���ن الف�س���ة النفي�س���ة ال�سياغ���ة ويف جوانبي���ه �سه���وات 
حمكم���ة البناء بديعة ال�سكل َعَلى هيئة النجاريب مر�سعة 
بقط���ع م���ن املرائي تاأخ���ذ مبجامع القل���وب، اأمامه���ا �سفة 
مفرو�س���ة اأر�سه���ا بالرخ���ام وكذل���ك جدارها االأدن���ى فاإنه 
م���وؤزر به اإىل مرتين مر�سع كل���ه بزجاج تر�سيعًا هند�سيًا 
يقل نظريه و�سقف هذه ال�سفة قائم َعَلى دعائم حمكمة من 
ال�س���اج وه���ذا الباب ينته���ي من الداخ���ل اإىل رواق يحيط 
باحل���رم - الرو�س���ة - من �سرقيه���ا اأو جنوبيها اأو غربيها 
وع���ن ميين���ك جتد قرب حبيب ب���ن طاهر وعلي���ه م�سبك من 
ال�سب���ه فتدخل با�ستقامة اإىل باب اآخر من الف�سة النا�سعة 
العجيب���ة ال�سياغ���ة اإىل مقام حمكم ال�سنع مل���ون باألوان 
زاهي���ة بديع���ة، وه���و الرو�س���ة اأو احل���رم ال���ذي فيه قرب 
احل�سني وطوله 10 اأمتار و40 �سنتيمرتًا وعر�سه 9 اأمتار 
و15 �سنتيم���رتًا ويف داخل���ه من اأن���واع التزاويق ورائق 
ال�سنع ما يحري العقول واأكرث ذلك مغ�سى بالذهب الوهاج 

فه���ي تتالأالأ ن���ورًا وتلمع ملعان الربق، يح���ار ب�سر متاأملها 
يف حما�سنه���ا، ويق�س���ر ل�س���ان رائيها ع���ن متثيلها، ومما 
زاده���ا بهجة وزخرفة وجود اجلواه���ر النفي�سة، وقناديل 
ذهب وف�س���ة، وغري ذلك م���ن املعلقات الغالي���ة الثمن َعَلى 
الق���رب ال�سريف التي اأهداها اإليه مل���وك الفر�ص و�سالطني 
الهن���د يف ع�سور خمتلفة مما يعجز قلم البليغ عن و�سفها 
واالإحاط���ة بكل م���ا هنالك من نفائ����ص املجوهرات ونوادر 

االآثار.
ويف اأق�س���ى احل���رم م�سطب���ة نفي�سة حتته���ا رمم االإمام، 
وامل�سطبة بديع���ة ال�سنع والنق�ص واحلفر عجيبة ال�سبغ 
والتلوي���ن ت���رى م���ن وراء م�سب���ك م���ن الف�س���ة النا�سع���ة 
وه���و ذو اأربع���ة اأركان ويف جانب الطول من���ه 5 �سبابيك 
وعر����ص كل �سباك منه���ا 80 �سنتيمرتًا ويتف���رع من و�سط 
اجلان���ب ال�سرقي منه م�سبك �سغري م���ن الف�سة اأي�سًا َعَلى 
�سري���ح ابن���ه علي االأك���رب الذي قتل مع���ه - وهو غري علي 
زي���ن العابدين الذي فقيد م���ع االأ�سرى اإىل ال�سام - وطول 
م�سب���ك احل�س���ني 5 اأمتار ون�سف امل���رت يف عر�ص 4 اأمتار 
ون�س���ف م���رت وارتفاع���ه 3 اأمت���ار ون�س���ف م���رت وط���ول 
م�سب���ك االبن م���رتان و60 �سنتيم���رتًا يف عر�ص مرت و40 

�سنتيم���رتًا، ويف اأعلى م�سبك احل�س���ني 16 اآنية م�ستطيلة 
ال�سكل كلها من الذه���ب االإبريز ويف كل ركن من امل�سبكني 
رمانة من الذهب يبلغ طولها قرابة ن�سف مرت و�سماء ذلك 
احلرم مغ�ساة بقطع من املرئي َعَلى �سكل ال يقدر اأن ي�سفه 

وا�سف.
ويف الزاوي���ة اجلنوبي���ة م���ن احل���رم ق���رب ال�سه���داء وهم 
ملح���ودون َعَل���ى �سري���ح واحد وعل���ى وجه تل���ك الزاوية 
م�سب���ك م���ن الف�س���ة النا�سع���ة طول���ه اأربع���ة اأمت���ار و80 
�سنتيم���رتًا وه���و عب���ارة ع���ن 4 �سبابيك عر����ص كل واحد 
�سنتيم���رتًا،  و70  م���رت  وارتفاع���ه  �سنتيم���رتًا   75 منه���م 
ويغط���ي احل���رم كله قب���ة �ساهقة مغ�س���اة م���ن اأ�سفلها اإىل 
اأعاله���ا بالذه���ب االإبري���ز، ويف حميطه���ا م���ن االأ�سفل 12 
�سب���اكًا عر�ص كل �سباك مرت واح���د من الداخل ومرت و30 
�سنتيم���رتًا من اخلارج ويبلغ ارتف���اع القبة من اأ�سفلها اأي 

من �سطح احلرم اإىل اأعاله قرابة 15 مرتًا.
ويف هذا املرقد ثالث ماآذن كبرية يناطحن ال�سحب �سعدت 
يف اله���واء اثنت���ان منها مطليت���ان بالذه���ب الوهاج وهما 
ح���ول احل���رم والثالث���ة مبني���ة بالقا�ساين وه���ي ملت�سقة 
بال�س���ور اخلارج���ي من اجلان���ب ال�سرق���ي وهن���اك اأي�سًا 
�ساع���ة كبرية مبنية َعَلى برج �ساهق يراهما املرء من مكان 
ق�سي، و�سف���وة القول اأن الكاتب مهم���ا اأوتي من البالغة 
والف�ساحة واالإجادة يف الو�سف ال ميكنه اأن ي�سف كل ما 
يف ه���ذا امل�سجد ال�سخم من االأبنية واالأروقة والتزيينات 
وما كتبناه لي�ص اإال ذرة من جبل اأو نقطة من بحر زاخر.

و�سف خزائن االأئمة يف كربالء
يوج���د يف كرب���الء والنج���ف خزائ���ن قدمي���ة العه���د فيه���ا 
اآث���ار ذات قيم���ة ال تثم���ن نذك���ر منه���ا خزانت���ني للح�س���ني 
والعبا�ص ر�س���ي الله عنهما يف كرب���الء وخزانتني لالإمام 
عل���ي ك���رم الله وجه���ه وقد ح���وت هات���ان االأخريت���ان من 
االآث���ار التاريخية النفي�سة ما ال ميك���ن و�سفه الأنهما بقيتا 
بعيدت���ني عن اأذى الوهابيني اإبان حملتهم َعَلى العراق يف 
اأوائل القرن التا�سع ع�سر، واأما خزائن احل�سني والعبا�ص 
فق���د اأتلفها ي���د ال�سياع وذهب اأك���رث ما فيها اأثن���اء الغارة 

الوهابية َعَلى كربالء.
واأم���ا خزان���ة العبا����ص فهي اأغن���ى اخلزائن بع���د خزانتي 
االإم���ام علي وهي عبارة ع���ن م�ستودع اأ�سلح���ة هو عبارة 
عن غرفتني مملوءت���ني اأ�سيافًا ذات غرارين قامته ذات حٍد 
واح���ٍد، والذي يوؤ�سف له اإهم���ال والة االأمر هذه االأ�سلحة 
القدمية التي اأ�سبحت اأثرًا بعد عني، وفيها �سناديق عديدة 
م�سحون���ة باأن���واع ال�س���االت الثمينة واأ�ست���ار من احلرير 
املق�س���ب، وم�س���ارج �سمعدان���ات ذهبي���ة فاخ���رة، و�سيف 
ذهبي فاخر مر�سع حملى بالنقو�ص الدقيقة، واإبرة كبرية 
م���ن االأملا�ص ذات قيم���ة غالية، وم�سرجة �سمع���دان فاخرة 
مر�سعة باحلج���ارة القدمية قيل اأنها ت�س���اوي األف جنيه، 
ه���ذا عدا ال�سجاد اجلميل املزدان باأبدع الت�ساوير واأغرب 
النقو�ص، منها �سجادة م�سنوعة من احلرير دقيقة ال�سنع 
اأهداها اإىل اخلزان ال�س���اه عبا�ص وقد كتب َعَلى حا�سيتها 
كلب اأ�ستانة ح�سرة عبا�ص اأي كلب عتبة ح�سرة العبا�ص.
اأم���ا خزان���ة االإم���ام احل�س���ني فل���م يبق منه���ا َعَلى م���ا علم 
�س���يء جدير بالذكر، وكل ما هناك 16 اإن���اًء م�ستطياًل كلها 
م���ن الذه���ب االإبريز وه���ي االآن موج���ودة يف اأعلى م�سبك 
احل�سني وقد مر ذكرها، و�سبب فقر خزانة احل�سني نا�سئ 
من وقوعه���ا بني اأيدي الوهابيني.اظن���ك تتعجب من غنى 
ه���ذه اخلزائ���ن ولكن ل���و علم���ت اأن كربالء َعَل���ى ات�ساعها 
وكث���رية �سكانها ال يوجد فيها اليوم مدر�سة ثانوية الزداد 
عجب���ك، ولو طف���ت قرى كربالء واحدة بع���د اأخرى لراأيت 
كله���ا - عدا النج���ف االأ�سرف التي هي الي���وم مقر العربية 
وموطن اأدبائه���ا وف�سائلها - ويف اأ�س���واأ حال بل: لراأيت 
اجله���ل متف�سي���ًا بن اأبنائه���ا، َعَل���ى اأين اأقول م���ا اأقول لو 
اأن اأه���ل احل���ل والعق���د يف الع���راق يوؤلف���ون جمعية يثق 
به���ا النا�ص لبي���ع هذه االآثار يف اأ�س���واق اأوربا وي�سرتون 
باأثمانها عقارات اأو ي�سقون جدواًل اأو يفتحون بها م�سرفًا 
زراعي���ًا اأهلي���ًا ي�ساع���د الفالح���ني َعَل���ى ق�س���اء حاجاتهم، 
وتروي���ج م�ساحلهم، وين�سئ���ون مدر�سة عالية يف النجف 

اأو كربالء

جملة )املقتب�س(يف 1 �1 �1913 / العدد 84

المرقد الحسيني الشريف كما يصفه صحفي سنة 1913
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د. عماد عبدالسالم رؤوف

من المدن التي سعى الوالي داود باشا لفرض 
سيطرته المباشرة عليها اثناء حكمه )1816 
ــ 1831(، مدينة كربالء، التي كانت تتمتع تلك 

الحقبة، بحكومة محلية، ثالثية المظهر، يترأسها 
نقيب األشراف، وسادن الحضرة الحسينية، 

وحاكم يعينه والي بغداد، وكانت الحياة السياسية 
في المدينة تتشكل وفق توازن هذه القوى حيث 

يتنقل مركز الثقل السياسي بين النقيب والسادن، 
بينما يمنح ممثل الوالي العثماني، شكل الحكم 

العثماني للمدينة فحسب.

وملا كانت خطة داود با�سا تتلخ�ص باالإخالل بهذا التوازن 
ع���ن طريق نق���ل ال�سلطة احلقيقي���ة يف املدين���ة اإىل ممثله 
فيه���ا، فقد عنينَّ حاكم���ًا جديدًا هو )فتح الل���ه خان( وزوده 
بحامي���ة الباني���ة )ارناوؤوطي���ة( قدر ع���دد افراده���ا بنحو 
)500( جندي. وكان طبيعيًا ان ت�سكل هذه القوة اجلديدة 
خطرًا كب���ريًا على الزعامة التقليدية يف املدينة، و�ساعدت 
االأعمال غري امل�سوؤولة للحامية االلبانية على تاأليب الراأي 
الع���ام �سد احلاكم اجلديد، مما اأدى اإىل اغتيال االأخري يف 

اأوائل حمرم �سنة 1237ه�/ت�سرين االأول 1821م.
وطال���ب نقي���ب االأ�س���راف باإح���داث تغي���ري اإداري يكف���ل 
للزعام���ة املحلي���ة نفوذه���ا ال�ساب���ق اأو بع�س���ه يف االأق���ل، 
وذل���ك بتعي���ني �س���ادن احل�س���رة احل�سيني���ة ال�سيد حممد 
عل���ي اآل طعمة معاونًا حلاكم البلدة الذي �سيتوىل من�سبه 

م�ستقباًل.
وم���ا ان واف���ق داود با�س���ا عل���ى ه���ذا الطل���ب، حت���ى قدم 
النقي���ب] طلب���ًا اآخ���ر الإ�سناد �سدان���ة احل�س���رة احل�سينية 
)وكانت ق���د �سغرت بعد نقل �سادنه���ا اإىل من�سبه اجلديد( 
اإىل زوج ابنته ال�سي���د حممد علي بن حممد مو�سى �سرف 
الدي���ن ال�سهري باأبي ردن، واأيد كل من ال�سيد حممد ح�سني 
اأغ���ا ُبزرك ال�سهر�ستاين، ونقيب اأ�سراف بغداد ال�سيد علي 
بن حممود القادري الكيالين] هذا الطلب، فا�ستجاب داود 
با�سا اإليه، م�سرتطًا على ال�سادن اجلديد والنقيب التعاون 
مع احلاك���م الذي عينه حديث���ًا، ويدعى عل���ي اأفندي، على 
ت�سلي���م قتلة احلاكم ال�ساب���ق فتح الله خ���ان، اإاّل اأن بوادر 
الن���زاع بني ال�س���ادن والنقيب من جه���ة، واحلاكم من جهة 
اأخرى، مل تنته بعد، اإذ �سرعان ما اغتيل علي اأفندي نف�سه، 
مما جع���ل داود با�سا ي�سمم على فت���ح املدينة واخ�ساعها 

بالقوة.
ويب���دو اأن الزعام���ة املحلي���ة، ممثل���ة بالنقي���ب وال�سادن، 
جتن���ب  فف�سل���ت  با�س���ا،  داود  نواي���ا  بخط���ورة  �سع���رت 
ال�س���دام امل�سل���ح بالط���رق الدبلوما�سي���ة وباتب���اع �ُسب���ل 
تهدئ���ة اخلواط���ر، وكتب نقي���ب االأ�سراف ر�سال���ة، اأرفقها 
بهداي���ا، اإىل �سليم���ان اأغ���ا اأحد مقرب���ي داود با�س���ا يهنوؤه 
فيه���ا مبن�س���ب )كتخدا البواب���ني( الذي نال���ه. واإذ كان قد 
م�سى عل���ى هذا التعيني خم�س���ة اأ�سهر، فم���ن الوا�سح اأن 
ر�سالت���ه وهداي���اه كانت تهدف اإىل اإزالة م���ا يكون قد وقع 
يف النفو�ص من تكدر ب�سبب اغتيال علي اأفندي من ناحية، 

وج�ص نب�ص داود با�سا نف�سه من ناحية اأخرى.
وعل���ى الرغم من اأهمية هذه الر�سالة بالن�سبة اإىل ما جرى 
بعده���ا من اأحداث، اإال اأن اأح���د املوؤرخني مل ينقل لنا �سيئًا 
م���ن حمتوياته���ا، ولكنن���ا وقفن���ا، يف اأثن���اء اطالعنا على 
بع����ص املجاميع اخلطي���ة، على ن�ص الر�سال���ة التي اأجاب 

به���ا �سليم���ان اأغ���ا كتخ���دا بواب���ي داود با�سا عل���ى ر�سالة 
نقيب االأ�سراف املذكورة، ومنها يفهم فحوى هذه الر�سالة 

ومرماها.
ويالحظ اأن ر�سالة �سليمان اآغا جاءت مبهمة يف مطاليبها، 
ال تخ���رج عن التاأكيد على نقيب االأ�سراف باإخراج ُم�سببي 
الف���ن من )اأرب���اب الزيغ والعناد( من البل���دة، ونحن نعلم 
املق�س���ود به���وؤالء هم قتل���ة علي اأفن���دي، ورمبا فت���ح الله 
اأي�س���ًا، م���ن ح���كام املدينة ال�سابق���ني. وعلى اأي���ة حال فاإن 
ر�سال���ة �سليمان اأغا، بعدم اإ�سارتهم���ا اإىل اأ�سماء اأ�سخا�ص 
معيني���م، اأو مطالبتهما بتحديد ن���وع العقاب املطلوب، قد 
ترك���ت جمال العمل مفتوحًا للنقيب واأويل االأمر ليتدبروا 

اأمرهم يف هذه امل�ساألة.
وحتت���وي الر�سال���ة اأي�س���ًا جمل���ة م���ن عب���ارات التهدي���د 
والوعي���د، يف حال���ة عدم تنفيذ الطلب املذك���ور، مما يوؤكد 
اأنها ال متثل راأي �سليمان اأغا باعثها، وامنا راأي داود با�سا 

نف�سه.
ويفه���م من الر�سال���ة اأن وفدًا كربالئيًا ق���دم اإىل داود با�سا 
يف ف���رتة �سابق���ة، واأن عفوًا �سدر من االأخ���ري عن اأحداث 
ج���رت قبلها، ولكنها ال ت�سري اإىل تاريخ �سدور هذا العفو، 
وماهي���ة االأح���داث الت���ي اأدت الي���ه، بي���د اأنن���ا نرج���ح اأن 
�س���دوره كان بعد حادثة اغتي���ال )فتح الله خان( مبا�سرة، 
فلقد �سبق اأن ذكرنا اأن داود ا�ستجاب ملطلبنَي رفعهما نقيب 
كرب���الء، بعد تلك احلادثة، هم���ا تعيني اأحد اأعوانه معاونًا 
للحاك���م، وتعي���ني زوج ابنته �سادنًا للح�س���رة احل�سينية، 
ف���ال يعقل اأن تكون ا�ستجابته قب���ل اإ�سدار عفو �سامل عما 
�سب���ق من اأح���داث مهمة. وعل���ى هذا يكون و�س���ول الوفد 
و�س���دور العفو يف اأحد االأيام من الف���رتة املمتدة من اأول 
�سن���ة 1237ه�/1821م وه���و تاريخ مقتل فت���ح الله خان، 
اإىل اأوائل �سن���ة 1238ه�/1822م وه���و تاريخ مقتل علي 
اأفندي فبعد احلادث االأخري كانت نية داود با�سا قد تبدلت 

على ما يفهم من ر�سالة �سليمان اأغا بو�سوح.
وتاري���خ الوثيق���ة، كما ج���اء يف املجموع���ة اخلطية التي 
حتتويه���ا، هو 10 ل� )�سوال( �سن���ة 1239ه�/1824م، فهي 
اإذن اول وثيق���ة تف�س���ح ع���ن نواي���ا داود با�س���ا وخططه، 
وه���ي اخلط���ط الت���ي ب���داأ تنفيذه���ا ع�سكري���ًا من���ذ �سن���ة 
1241ه����/1825م وا�ستمرت حت���ى نهاية حكم داود با�سا، 

وعرف���ت با�س���م )وقع���ة املناخور( ث���م ا�ستوؤنف���ت يف عهد 
جنيب با�سا )1258ه�1265-ه�/1842-1848م(.

والوثيق���ة من اإن�س���اء ال�سيخ عبد الفت���اح االأدهمي )تويف 
�سن���ة 1246ه����/1830م( ولعله���ا بخط ي���ده، كتبه���ا باأمر 
�سليم���ان اأغا املذك���ور. ثم اإنه نق���ل �سورتها يف جمموعته 

اخلطية �سمن ما نقله اإليها من مناذج من�ساآته االأدبية.
وفيما ياأتي ن�ص ه���ذه الوثيقة، عدا ديباجتها فاإنه اأ�سرب 

عن نقلها:
و�سلن���ا كتابكم واأ�سّرنا خطابكم، حي���ث كان م�ستماًل على 
�س���دق وداد ُمع���نّي، وتهنئة ل���و مل ت�ستعجل به���ا لكان ذلك 
اأح�س���ن، واأم���ا هديتك���م فق���د و�سل���ت، وبخ���ري القبول قد 

ات�سلت.
ثم اإنكم قب���ل هذا قد وفدمت نحو احل�سرة العلية، ووردمت 
من مناهل حيا����ص ريا�ص الرخاء اأعذب امل���وارد ال�سنية، 
وفزمت بح�سن النظر، وحزمت من االإكرام ما مل يكن يخطر 
يف قلب ب�سر، ون�س���رت رايات القبول بح�سن ال�سمول ملن 
اأ�س���اء واق���رتف، وبرز التوقي���ع الغايل من الب���اب الرفيع 
الع���ايل: عفا الله عما �سلف، على اأن ت�سلكوا اأنهج امل�سالك، 
وترتك���وا االأم���ور املوؤدي���ة اإىل الوق���وع يف املهال���ك، واأن 
ت�سفو تل���ك البقعة ال�سريفة من ك���دورات االأراذل، وتلقوا 
عن حما�سنها املنفية م�ساويهم التي لي�ص حتتها من طائل. 
ونراكم بعد االإقرار اأنكرمت، وبعد االإقبال اأدبرمت، وغدومت 
م���ن اخل�سال الذميمة يف مرح وفري، وع���دمت اإىل اأقبح ما 
َف اللنَُّه  َئاِت اأَْن َيْخ�سِ يِّ كنت���م عليه، )اأََفاأَِمَن النَِّذيَن َمَك���ُروا ال�سنَّ

ِبِهُم ااْلأَْر�َص اأَْو َياأِْتَيُهُم الَْعَذاُب ِمْن َحْيُث اَل َي�ْسُعُروَن(.
اأم���ا وال���ذي ال موؤث���ر يف الوج���ود �س���واه، وال معبود يف 
احلقيق���ة اإاّله، لئ���ن مل تنته���وا ع���ن خلفك���م وَمينك���م، ومل 
تخرجوا ه���وؤالء االأراذل من بينكم، لنعق���دن عليكم رايات 
العزم، مط���رزة بطراز الع���ز والبها، ولناأتينك���م بجنود ال 
قب���ل لكم به���ا، ولن�سلّن تل���ك احل�سرة املن���ورة، ون�سونننَّ 
تلك االآ�ستانة املطهرة، كما ت�سل ال�سعرة من العجني، وكما 
ي�س���ان عن املوؤذي���ات اجلنني، ث���م نخرب الدي���ار، ونقطع 
م���ن االأ�س���ول ف���روع النخي���ل واالأ�سج���ار، ون�سف���ك دماء 
الكب���ار وال�سغار، وال نبقي منكم اأب���دا ديار. وها نحن قد 
اأنذرناك���م، وبعد االإنذار خريناك���م، وهذا جزاء كل جمرم، 
وم���ن يه���ن الله فما له م���ن مكرم. والأج���ل اإفادتكم باحلال، 
واإطالعكم عل���ى حقيقة االأحوال، حررن���ا قائمة الن�سيحة 
والتذكري، ل���دى و�سولها بعون امللك القدي���ر، اأن ت�سمروا 
عن �ساعد اجلد واالجته���اد، وتخرجوا عنكم اأرباب الزيغ 
والعن���اد، وجتلب���وا ر�س���ا ح�س���رة اأفندين���ا ويل النع���م، 

ومتتثلوا اأمرنا فاإنه لكم اأ�سلم، وال�سالم.
�سليمان كتخداي بوابني

م. الباغ 1978

بين داود باشا ونقيب كربالء
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محمد سلمان التميمي

التحق فوؤاد عارف يف اخلام�ص ع�سر من متوز مبن�سب 
مت�سرف ل���واء كربالء، اذ �سدر يف اليوم االول للثورة 
املر�س���وم اجلمه���وري رق���م )6( ال���ذي يق�س���ي بتعي���ني 
ف���وؤاد عارف مت�سرف���ا للواء كربالء، ويع���د فوؤاد عارف 
املت�س���رف رق���م )34( م���ن املت�سرفني الذي���ن تولوا هذا 
املن�سب منذ ت�سكيل اول حكومة عراقية يف عام 1920، 
وبذلك التعيني غادر ف���وؤاد عارف احلياة الع�سكرية اىل 
جمال العمل املدين، اذ احي���ل على التقاعد وفقا لقانون 
التقاع���د الع�سك���ري، مع عدد م���ن ال�سباط مم���ن تولوا 
وظائ���ف مدني���ة بعد الث���ورة. ام���ا �سبب اختي���اره لهذا 
املن�س���ب فكان اوال وقب���ل كل �سيء تكرميا ل���ه من قادة 
الث���ورة، عل���ى اعتبار ان���ه كان م���ن ال�سب���اط املوؤيدين 
لتنظي���م ال�سب���اط االح���رار قب���ل الثورة وبعده���ا، على 
الرغ���م من عدم ان�سمامه اليهم ب�سكل ر�سمي، ف�ساًل عن 
عالقت���ه القوية بعب���د الكرمي قا�سم ال���ذي ا�سبح الرجل 
االول يف العراق اآنذاك. كما جمعت فوؤاد عارف عالقات 
م���ودة واح���رتام باه���ايل كرب���الء من���ذ ع���ام 1947 كما 
ذكرن���ا �سابقا، وهناك من يرجح اختي���اره لهذا املن�سب 
الأن���ه ينح���در م���ن ا�س���رة علوي���ة )ال�س���ادة الربزجنية( 
ويذك���ر ف���وؤاد ع���ارف يف هذا ال�سي���اق مو�سح���ا: ))لقد 
كان عب���د الكرمي قا�س���م يعرف موقف اه���ايل املحافظة، 

ال �سيم���ا رج���ال الدي���ن االفا�س���ل مني 
)ف���وؤاد عارف(، لذا فق���د ف�سل ان اكون 
مت�سرفا لها )كرب���الء( وملحاولة ك�سب 

تاأييد رجال الدين للثورة..((.
ا�سته���ل ف���وؤاد عارف عمل���ه يف كربالء، 
بالقي���ام مبهم���ة احل�س���ول عل���ى تاييد 
والنج���ف  كرب���الء  يف  الدي���ن  علم���اء 
املهم���ة  به���ذه  تكليف���ه  مت  اذ  للث���ورة، 
م���ن قبل عب���د الك���رمي قا�سم، عل���ى اثر 
لقاء االخ���ري ب�سفري الوالي���ات املتحدة 
االمريكي���ة يف بغداد، ال���ذي ح�سر يف 
م�س���اء ي���وم اخلام����ص ع�سر م���ن متوز 
ع���ام 1958 اىل مبن���ى وزارة الدف���اع، 
ال���ذي اتخ���ذه عب���د الكرمي قا�س���م مقرا 
ل���ه، والتقى بعب���د الكرمي قا�س���م وعبد 
ال�س���الم حمم���د ع���ارف، وخ���الل اللقاء 
اثار ال�سف���ري االمريك���ي مو�سوع عدم 
تاأيي���د ق�س���م كبري من ال�سع���ب العراقي 
اع���رتاف  ان  لهم���ا  اع���رب  اذ  للث���ورة، 
حكومت���ه بالو�سع اجلدي���د يف العراق 
يتوقف على تاأكدها من التاأييد ال�سعبي 

للثورة.
ق���ام فوؤاد ع���ارف بالذهاب اىل علم���اء الدين يف النجف 
للح�سول عل���ى تاأييدهم للثورة، م�سطحبا معه قائمقام 
ق�س���اء النج���ف )حمافظة النج���ف حالي���ا( ال�سيد )تقي 
القزوين���ي( وكان االخ���ري قد تلقى ات�س���اال مبا�سرا من 
وزارة الدف���اع لت�سهيل تلك املهمة، مل���ا كان يتمتع به من 
عالق���ات طيبة مع علم���اء النجف، فكان له دورا كبري يف 

م�ساع���دة فوؤاد ع���ارف يف احل�س���ول على تاأيي���د علماء 
الدين للثورة، وبذل���ك متكن فوؤاد عارف من اجناز اول 
واأه���م عم���ل قام ب���ه ح���ني كان ي�سغل من�س���ب مت�سرف 
لواء كرب���الء، فقد طماأن علماء الدين من اهداف الثورة 
وني���ات القائمني عليها، فجاءت كت���ب التاأييد على �سكل 
ر�سائ���ل حتريرية وبرقيات مل���وؤازرة الثورة واحلكومة 

اجلمهورية.

ونظ���را مل���ا تتمت���ع ب���ه كرب���الء م���ن 
خ�سو�سية، كونها وبع�ص االق�سية 
التابعة له���ا ان���ذاك كق�سائي النجف 
والكوف���ة، تعد من املدن املقد�سة لدى 
امل�سلم���ني عام���ة والعراقي���ني ب�سكل 
تتطل���ب  ادارته���ا  ف���ان  ل���ذا  خا����ص، 
ع���ن  االدارة  يف  خمتلف���ا  �سل���وكا 
نظرياتها من املدن العراقية االخرى، 
وب�سب���ب قل���ة خربة ف���وؤاد عارف يف 
جم���ال االدارة املدني���ة، فق���د كان ذلك 
اول من�س���ب اداري م���دين يت���واله، 
الت���ي  امل�س���كالت  جت���اوز  ولغر����ص 
واجهت���ه خالل تلك امل���دة، �سلك فوؤاد 
ع���ارف �سيا�س���ة متوازن���ة يف ادارة 
لواء كربالء، من خ���الل اعتماده ملبداأين ا�سا�سيني، هما 
تطبي���ق �سيادة القانون وفر�س���ه اوال، ومراعاة ظروف 
املدينة، وو�سعه���ا الديني واالجتماعي ثانيا، للو�سول 
اىل �سيا�س���ة اداري���ة اك���رث ان�سجام���ا مع واق���ع املدينة، 
معتم���دا بذلك عل���ى معرفته ال�سخ�سي���ة ب�سوؤون كربالء 
وعالقات���ه اجليدة باهاليها، مذ كان ي�سغل من�سب مدير 

التجنيد فيها.

برزت مالمح تلك ال�سيا�سة باتخاذه قرارات عدة تخ�ص 
ل���واء كرب���الء عند ت�سلم���ه من�سب���ه اجلدي���د، وكان من 
اهمه���ا ق���راره با�ستثن���اء مدينتي كرب���الء والنجف من 
قرارات منع التجول التي فر�ست بعد الثورة على مدن 
الع���راق كاف���ة، وذلك التاح���ة املجال امام اه���ايل اللواء 
باقام���ة ال�سعائر والطقو�ص الديني���ة اخلا�سة مبنا�سبة 
عا�س���وراء خالل �سه���ر حمرم. وقد اذيع ذل���ك على �سكل 
بي���ان من خ���الل مكربات ال�س���وت التي جاب���ت �سوارع 
كرب���الء، مم���ا ادى اىل ا�ستغ���راب عب���د الك���رمي قا�س���م 
م���ن ذلك االم���ر، اذ ات�سل بفوؤاد ع���ارف هاتفيا قائال له: 
))ف���وؤاد �سن���و، كرب���الء مو ع���راق.؟((. فاجاب���ه االخري 
بقوله: ))كال، هذه مدينة مقد�سة، لي�ص لنا اال ان نحرتم 
�سعائره���ا.((. فوافق عبد الكرمي قا�سم على ذلك القرار، 
كما ت�س���دى فوؤاد عارف للتج���اوزات التي طالت بع�ص 
ال�سخ�سي���ات الكربالئية املعروفة، من قبل بع�ص الذين 
ا�ستغل���وا حالة الفو�س���ى التي تلت الث���ورة، وكان ذلك 
من خ���الل خماطبته للجماه���ري وافهامهم ب���اأن اجلي�ص 
العراقي هو �ساح���ب الف�سل االول يف الثورة التي قام 
به���ا، ل���ذا لي�ص من ح���ق اأي �سخ�ص ان يت�س���رف ب�سكل 

ي�سيء لها.
عن ر�سالة )فوؤاد عارف ودوره الع�سكري وال�سيا�سي(

كربالء في االيام االولى لثورة 14 تموز 1958
كيف ألغي منع التجول في المدينة؟


