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ومن��ذ  كرب��اء  ش��ّكلت 
أق��دم العصور ، حلقة تارخيية 
بعطائه��ا  أن��ارت  مضيئ��ة 
صح��ف التاري��خ ، مس��جلًة 
أس��مى صور البطولة واإلباء 
الت��ي  الطاه��رة  بالدم��اء 
بفضله��ا  و  أرضه��ا،  َرَوت 
اكتس��بت قدس��ية وحي��اة نّبأ 
هبا واستش���رفها مجيع األنبياء 
د أحداثها  واملرس��لني ، لتجسِّ
و تطوراهت��ا  الدينية والفكرية 
والسياس��ية  واالجتامعي��ة 
واالقتصادي��ة مصداق��ًا حّي��ًا 
لتلك القدس��ية املس��تمدة من 

َعب��ق الزم��ان ، وم��ن أج��ل 
تس��ليط الضوء و البحث عن 
املدينة  ه��ذه  وت��راث  تاري��خ 
املقّدس��ة  عق��د مرك��ُز تراث 
كرباء التابع لقس��م ش��ؤون 
املعارف اإلسامية واإلنسانية 
يف العتب��ة العباس��ّية املقّدس��ة 
اخلامس��ة  الش��هرية  ندوت��ه 
عش���رة  حتت عنوان )كرباء 
مدين��ة ال��راث و احلض��ارة( 
صب��اح يوم اجلمع��ة  18ربيع 
املواف��ق  1437ه���   اآلخ��ر 
عىل  وذل��ك   2016/1/29
يف   --القاس��م قاع��ة 

الصحن العبايس الش�ريف.

 بعراف��ة وتقدي��م أ.د زمان 
اس��تهّلت  املعم��وري،  عبي��د 
الذك��ر  م��ن  بآي��ات  الن��دوة 
الق��ارئ  تاه��ا  احلكي��م 
مصطف��ى احلم��دان ، بعده��ا 
ج��اءت كلم��ة مدي��ر مرك��ز 
الدكت��ور  كرب��اء  ت��راث 
إحس��ان عيل س��عيد الغريفي 
التي رّحب فيه��ا باحلارضين 
الكرام  ،  مبينًا أنَّ هذه الندوة 
ن��دوة أكاديمي��ة وأن بحثيه��ا 
ت��راث  جمل��ة  يف  سُينش���ران 
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؛  الفصلي��ة املحكمة  كرب��اء 
موضح��ًا أن  املجلة حصلت 
عىل اآلي��زو قبل حصوهلا عىل 
موافق��ة وزارة التعلي��م العايل 
و البح��ث العلم��ي، وهن��اك 
عدي��دة  الكروني��ة  مواق��ع 
يمك��ن م��ن خاهل��ا تصّف��ح 
وحتمي��ل أع��داد املجل��ة منها 
موقع املجلة اخلاص التابع إىل 
مرك��ز تراث كرب��اء، إضافة 
إىل موق��ع أكاديميا وغريه من 
أن  العاملي��ة. مؤك��دًا  املواق��ع 

املجلة ستحصل قريبًا عىل
(International impact factor)

 أو عامل التأثري الدويل. مشريًا 
التي  األخ��رى  املج��ات  إىل 
يصدره��ا املرك��ز كالغارضية 

وأرشيف حضارة كرباء.
بعده��ا ق��ّدم  م. د. ع��اء 
عب��اس نعم��ة الص��ايف بحث��ه 

املوسوم :

النظ��ام اإلداري يف مدين��ة 
العث��اين  العه��د  يف  كرب��اء 

املتأخر 1839-1917 م

والذي قال يف مقدمته :

املقدس��ة  كرب��اء  مدين��ة 
إح��دى م��دن وس��ط العراق 

حم��طَّ  كان��ت  وق��د   ، املهم��ة 
العثامني��ة  الس��لطات  أنظ��ار 
بش��كل دائ��م كوهن��ا إح��دى 
والي��ة  م��ن  القريب��ة  امل��دن 
بغ��داد وبالتايل ف��إّن أيَّ خلل 
اضطراب��ات  أو  مش��اكل  أو 
حت��دث فيها سُتش��كل هتديدًا 
مب��ارشًا للوالي��ة . ك��ام كانت 
مدين��ة كرب��اء م��ن أس��باب 
التوتر والص�راع بني الدولتني 
الفارس��ية والعثامنية، فعملت 
األخ��رية ب��كل جهده��ا عىل 
قطع الطريق أمام نفوذ األوىل 
يف املدين��ة مل��ا في��ه م��ن هتديد 
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للمصالح العثامنية. لذا كانت 
النظ��م اإلدارية التي وضعتها 
للع��راق  العثامني��ة  الدول��ة 
بش��كل عام ولكرباء بشكل 
خاص قد أخذت يف حس��اهبا 
أمهية املدينة املقدس��ة والعمل 
عىل حفظ األمن واالس��تقرار 
وتقوية املؤسس��ات احلكومية 
معارض��ة  ��ة  أيَّ ومن��ع  فيه��ا 
داخله��ا وهُتدد  تتواج��د  ق��د 
فاّتبع��ت  العثامني��ة  املصال��ح 
والرهي��ب  ت��ارة  الرغي��ب 
تارة أخرى.. وقد تم تقس��يم 

البحث عىل أربعة حماور :

املحور األول : موقع مدينة 
كرباء وتسميتها

تقع مدينة كرباء املقدس��ة 
ع��ىل  الف��رات  هن��ر  غ��رب 
حاف��ة البادي��ة ووس��ط املنطقة 
باس��م  املعروف��ة  الرس��وبية 
)أرض الس��واد(، حتّده��ا م��ن 
الش��امل الغريب حمافظ��ة األنبار 
وتقع ع��ىل رشقه��ا مدينة بابل 
منه��ا  الغ��رب  وإىل  األثري��ة 
إىل  أم��ا  الغربي��ة،   الصح��راء 
اجلن��وب الغ��ريب منه��ا فتق��ع 

مدينة احلرية عاصمة املناذرة.

يرجع اشتقاق كلمة كرباء 
عدي��دة   تارخيي��ة  تفاس��ري  إىل 
أمهه��ا أّن الكلمة ج��اءت من 
)ك��ور باب��ل( وه��ي جمموع��ة 
ق��رى بابلية قديم��ة، ومنها أن 
التس��مية جاءت م��ن )كربله( 
وي��رى  األرض،  رخ��اوة  أي 
باحثون أنَّ املصطلح جاء نسبًة 
إىل ورٍد أمح��ر اس��مه )كرب��ل( 
كان موجودًا يف هذه األرض، 
وي��رى بعٌض أنَّ اس��مها يعني 
)ق��رب اإلل��ه(، يف ح��ني يرى 
عدٌد من املختصني واآلثاريني 
آش��وري  الكلم��ة  أص��ل  أن 
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وه��ي مكونة م��ن كلمتني مها 
)كرب_ إي��ا( ومعنامها حرم 
اهلل ، ك��ام ذك��ر جمموع��ة م��ن 
املؤرخ��ني اإليراني��ني أن كلمة 
كرباء مركبة م��ن كلمتني مها 
)كار _ ب��اال( بمعن��ى العم��ل 
األع��ىل أو األعامل الس��اموية ، 
أو بعب��ارة أخرى مكان العبادة 
والصاة، وقد اّتفق املؤرخون 
ع��ىل  واجلغرافي��ون  وال��ّرواة 
تس��مية كرباء ب��� )احلائر( أو 
)احل��ري( وكان ه��ذا املصطلح 
ُيطلق تارًة عىل املدينة بأمجعها، 
وت��ارًة أخرى عىل ق��ر اإلمام 
واألرايض   -–احلس��ني
بالروضة  املحيط��ة  املنخفض��ة 
امل��اُء  ��ف  توقَّ فق��د   ، املطه��رة 
وح��ار ح��ول الق��ر الرشي�ف 
ع��ام 236ه� يف عه��د املتوكل 
العب��ايس ال��ذي أم��ر بإطاق 
الق��ر  مع��امل  لطم��س  املي��اه 

وإخفاء أثره.

مل تك��ن كرباء يف العصور 
القديمة قبل الفتح اإلس��امي 
كر ، فلم يرد  بلدة تس��تحق الذِّ
ذكرها يف التاريخ إاّل نادرًا ، إْذ 
كانت عبارة ع��ن قرية زراعية 
إىل  ملكيته��ا  تع��ود  بس��يطة 
الدهاقني من الفرس وسكاهنا 
حرف��ًة  الزراع��ة  يمتهن��ون 
هل��م. وق��د أصبح��ت تس��مية 
بعد  الس��ائدة  )كرب��اء( ه��ي 
وقوع حادثة استش��هاد اإلمام 
احلسني–- يف العارش من 
املحرم احلرام املوافق 9 ترشين 

األول 680م.

اإلدارة  ال��ث��اين:  امل��ح��ور 
ال��ع��ث��ان��ي��ة مل��دي��ن��ة ك��رب��اء 

 )1869-1839(

��مت الدول��ة العثامني��ة  ُقسِّ
يف بداي��ة نش��وئها إىل س��ناجق 
)ألوي��ة( عدي��دة ، والس��نجق 
كان عب��ارة عن وح��دة إدارية 

يتوالها حاكم عسكري ُيسمى 
)الس��نجق بك( وبعد توس��ع 
الدولة ظهرت وحدات إدارية 
أك��ر م��ن الس��ناجق ُس��ميت 
وأصبح��ت  بكوي��ة(  ب�)ب��ك 
السناجق تابعة هلا ثم تغري اسم 
)البك بكوية( يف العقد األخري 
من القرن الس��ادس عش���ر إىل 

)اإليالة( أو الوالية.

واالنحطاط  الضع��ف  بدأ 
يظه��ر جلي��ًا يف جس��د الدولة 
الق��رن  العثامني��ة يف منتص��ف 
��د هذا  الثام��ن عش���ر ، وجتسَّ
واض��ح يف  بش��كل  الضع��ف 
اجله��از  واضط��راب  فس��اد 
نتيج��ة  احلكوم��ي  اإلداري 
االقتصادية  األوض��اع  تدهور 
املتوالية  العسكرية  اهلزائم  بعد 
التي ُمنيت هبا القوات العثامنية 
وما أعقبها من قي��ام للثورات 
م��ن  العدي��د  يف  والتم��ردات 
املختلف��ة.  الدول��ة  والي��ات 
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املردي  الوضع  وملواجهة هذا 
أص��درت احلكوم��ة العثامني��ة 
سلسلة من اللوائح االصاحية 
اإلدارية  واألنظم��ة  والقوانني 
التاس��ع عش���ر  القرن  خ��ال 
يف حماول��ة منه��ا إليق��اف هذا 
التده��ور ال��ذي أصبح س��مة 
الباد العام��ة؛ وكان من أمهها 
)خط رشي��ف كوخلان��ه( عام 
باس��م  ُع��رف  ال��ذي   1839

)التنظيامت(.

اإلداري  التنظي��م  دخ��ل 
اجلديد حّي��ز التنفيذ يف املناطق 
العثامنية ابتداًء من عام 1842م 
لك��ن تطبيقه يف كرب��اء تأّخر 
القليلة الاحقة  الس��نوات  إىل 
بس��بب الث��ورة الش��عبية التي 
اندلع��ت فيه��ا هناي��ة 1842م 
الع��ام  بداي��ة  إىل  واس��تمرت 
التايل والت��ي قمعها وايل بغداد 
)نجيب باشا( بقسوة شديدة ، 
وقد استحوذ األخرُي بعد ذلك 

ع��ىل إدارةاألرضحة املقدس��ة 
يف كرب��اء والنج��ف وع��زل 
القائم��ني عليه��ا وع��نّي ب��دالً 
عنهم موظف��ني عثامنيني كوهنا 

تدرُّ أمواالً طائلة للدولة.

أصبح��ت مدين��ة كرب��اء 
إداري��ًا قض��اء أو قائممقامي��ة 
تابع��ة لوالي��ة بغداد من��ذ عام 
1846م، بع��د نج��اح نجيب 
باش��ا يف فرض س��لطة الدولة 
عليه��ا بالقم��ع ثم ق��ام بتعيني 
)طلعت باش��ا( قائمقامًا عليها 
م��ع النجف التي كان��ت تابعة 
هلا، يعاونه كاتبان عريب وتركي 
وعدٌد من املوظفني اآلخرين ، 
كام تم تش��كيل جمل��س إلدارة 
املدينة ُس��مي ب�)جملس كرباء 
امُلع��ىل( برئاس��ة القائممق��ام ؛ 
وكانت أبرز مهام هذا املجلس 
هي العمل عىل توطيد س��لطة 
األم��ن  واس��تتباب  الدول��ة 
وحف��ظ االس��تقرار لصاحلها. 

وكان أه��م من تول��وا منصب 
قائمق��ام قض��اء كرب��اء ه��و 
)ُق��ريب أفن��دي( ع��ام 1850، 
وبق��ي ق��ريب أفن��دي يف ه��ذا 
 1855 ع��ام  حت��ى  املنص��ب 
وكان��ت م��دة إدارت��ه للمدينة 
قد س��ادها التآل��ف والتعايش 
الس��لمي الطي��ب م��ع أه��ايل 
معامل��ة  ومعاملته��م  املدين��ة 
يض���ر  مل  بش��كل   ، حس��نة 
وبس��بب  الدول��ة.  بس��يادة 
مرض��ه  اس��تقال ق��ريب أفندي 
من منصب قائممقامية كرباء 
تعي��ني  وت��م   1855 ع��ام  يف 
كان  ال��ذي  أفن��دي  يعق��وب 
مديرًا لناحيتي شفاثية )شفاثا( 
والنج��ف األرشف خلف��ًا ل��ه 
لكن��ه ُع��زل م��ن منصب��ه بعد 
سنتني بس��بب انكش��اف عدد 
من الرسقات املالية التي قام هبا 
، فُأعيد قريب أفندي إىل كرباء 
ع��ام 1858 بموج��ب القرار 
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الذي اختذته الدولة العثامنية يف 
العام ذات��ه بفض االرتباط بني 
السناجق والواليات،وأصبحت 
السناجق مرتبطة بشكل مبارش 
باحلكوم��ة العثامني��ة املركزية ، 
وع��ىل الرغ��م م��ن أنَّ كرباء 
مل تك��ن ق��د أصبحت س��نجقًا 
)ل��واًء( بع��ُد إاّل إهن��ا تأث��رت 
بش��كل كب��ري هب��ذه التغيريات 

اإلدارية اجلديدة.

أما بالنس��بة لقصبة النجف 
)احليدري��ة( فكان��ت يف بداي��ة 
تش��كيلها عام 1852 م وحدة 

اداري��ة صغ��رية م��ن وحدات 
وبمثابة  بغ��داد  إيالة )والي��ة( 
)ناحي��ة( تابعة لقض��اء كرباء 
الذي يتبع بدوره سنجق بغداد 
)مرك��ز والية بغداد( ، ثم أخذ 
العثامين يف  الرس��مي  التمثي��ل 
املدينة يس��ري بخط��وات بطيئة 
جدًا ، إْذ ُوجد إىل جانب عثامن 
بك )مدي��ر القصبة( قاٍض مع 
للنجف  إدارةرس��مي  جمل��س 
تأل��ف م��ن املدي��ر والق��ايض 
والس��ادن وس��تة أعض��اء من 

أبناء املدينة.

املحور الثالث: املؤسسات 
كرباء  يف  العثانية  اإلداري���ة 

 )1917-1869(

ص��در ق��ان��ون ال��والي��ات 
والذي  1864م  عام  العثامين 
من  أحكامه  معظم  استمدت 
الفرنس�ي،  اإلداري  التنظيم 
ال��ق��ان��ون هيدف  وك���ان ه��ذا 
إع���ادة  إىل  ظ��اه��ري  بشكل 
األهايل  اشراك  عملية  تنظيم 
مع  ال��ب��اد  أم���ور  إدارة  يف 
واهليئات  احلاكمة  السلطات 
عن  فضًا  املختلفة،  اإلداري��ة 
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يف  الفرعية  اإلدارات  رب��ط 
ربط  ثم  ال��وايل  بمقر  الوالية 
مركزي  بشكل  الواليات  كل 
وانقسم   ، االستانة  بحكومة 
ال��والي��ات ع��ىل ثاثة  ق��ان��ون 
أقسام هي: التقسيامت اإلدارية 
املحلية،   املجالس  واملوظفني،  

والسلطات القضائية.

أصب��ح الع��راق يف العه��د 
-1869( األخ��ري  العث��امين 

القان��ون  بموج��ب   )1917
يتك��ون  للوالي��ات  اجلدي��د 
م��ن ثاثة واليات ه��ي والية 
املوصل وكان��ت تضم مناطق 
)مركز املدينة، سنجق كركوك، 
س��نجق الس��ليامنية(، ووالي��ة 
)س��نجق  وش��ملت  بغ��داد 
 ، الديواني��ة  س��نجق  املرك��ز، 
ووالي��ة   ، كرب��اء(  س��نجق 
الب�رصة التي ضّمت )س��نجق 
مركز البص�رة ، سنجق العامرة، 
س��نجق   ، املنتف��گ  س��نجق 

القصي��م  س��نجق  اإلحس��اء، 
ووسط اجلزيرة العربية(. 

بع��د  احلاج��ة  أظه��رت 
الوالي��ات  قان��ون  ص��دور 
ببع��ض  القي��ام  إىل  اجلدي��د 
التنظي��امت اإلداري��ة يف مدينة 
كرباء لك��ن الوضع بقي عىل 
ما هو عليه حت��ى قدوم الوايل 
املصل��ح مدحت باش��ا وتوليه 
منص��ب والي��ة بغ��داد يف 30 
نيسان 1869م فوضع القانون 
والتطبي��ق.  التنفي��ذ  موض��ع 
فكان��ت أوىل أع��امل مدح��ت 
باشا بعد تس��نمه املنصب جتاه 
مدين��ة كرباء هي جميئ��ه إليها 
بعدما علم أّن حاكمها إسامعيل 
كان   )1870-1864( باش��ا 
يسء اإلدارةومرت��ٍش ، وبع��د 
إجراء التحقيق ثبت له تقصري 
يف  فعَزل��ه  كرب��اء،  قائمق��ام 
احلال و أرسله للمحاكمة بعد 
أن عنّي بدالً عنه حافظ أفندي 

وج��د  و   ،)1871-1870(
مدحت باشا أنَّ الظروف مهيأة 
إلح��داث بع��ض التجديدات 
والتطوي��ر يف كرب��اء فحّوهل��ا 
م��ن قض��اء )قائممقامي��ة( إىل 
س��نجق )ل��واء أو مترصف�ي��ة( 
تاب��ع إىل والية بغ��داد ، ثم أمر 
بإنشاء عدد من األبنية اإلدارية 
اجلديدة الازمة إلدارة سنجق 
م��ن  ع��ددًا  وع��نّي  كرب��اء، 
احلكوم��ي  للعم��ل  املوظف��ني 
فيها، كام رأى مدحت باشا أنَّ 
البلدة صغرية وضيقة تعاين من 
الزحام فأوع��ز بوضع خارطة 
جديدة هلا فُأعي��د تنظيمها من 
جدي��د ، وبي��ع عدد م��ن قطع 
األرايض إىل األه��ايل الراغبني 
برشائ�ها لبن��اء دور أو دكاكني 
ب���رصف  أم��ر  ث��م   ، للعم��ل 
املبالغ املس��تحصلة م��ن جّراء 
ذل��ك البيع ع��ىل تنظيم الطرق 
واألزق��ة ، فض��ًا ع��ن إيعازه 
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بإنش��اء حمل��ة جدي��دة خ��ارج 
باس��م  ُعرف��ت  املدين��ة  س��ور 
)العباسية( ، وكانت مدة إقامة 
مدحت باش��ا يف كرباء مخسة 
أو س��تة أي��ام، وبق��ي س��نجق 
أي��ة  تتبع��ه  أن  دون  كرب��اء 
أقضية أو نواٍح طيلة س��نوات 
حك��م مدح��ت باش��ا لوالي��ة 
 ،  )1872-1869( بغ��داد 
لك��ن الوض��ع اإلداري تغ��ري 
بعد ذلك بعدة سنوات الحقة 
وعادت التش��كيات اإلدارية 
الت��ي كان��ت تتبع إىل س��نجق 

كرباء.

أم����ا أه����م امل��ؤس��س��ات 
اإلدارية التي كانت يف سنجق 

كرباء هي:

مس��ؤول - 1 هو  ف:  املتص���رِّ
كان ي��رأس اجله��از اإلداري 
ُيع��ني   ، يف كل س��نجق وكان 
)مرس��وم(  فرم��ان  بموج��ب 

العث��امين  الس��لطان  يص��دره 
حس��ب املادة )29( من قانون 
 ، 1864م  لع��ام  الوالي��ات 
وهو مس��ؤول أم��ام الوايل عن 
والواجب��ات  األع��امل  تنفي��ذ 
املح��ددة ل��ه حس��ب األنظمة 
يف  هب��ا  املعم��ول  والقوان��ني 
الدولة كان يس��اعد املت�رصف 
س��نجق  ش��ؤون  إدارة  يف 
كرب��اء ع��دد م��ن املوظف��ني 
اإلداري��ني والعس��كريني م��ن 
مدي��ر   ، )املحاس��ب  أمهه��م 
النافعة  مهن��دس  التحريرات، 
)األشغال(، مدير املالية ، قائد 

قوة اجلندرمة( وغريهم.

)املحاسب(:  2-املحاس��بچي 
وه��و املوظ��ف املس��ؤول عن 
إدارة الش��ؤون املالية للسنجق 
وتنظيم حس��اباته م��ن نفقات 
التعلي��امت  وف��ق  واي��رادات 
واألنظمة التي يضعها مسؤوله 
دف��ر دار الوالي��ة )املس��ؤول 

امل��ايل( ع��ن طري��ق ال��وايل ثم 
مت���رصف الس��نجق ، ويكون 
بوس��اطة  املحاس��ب  تعي��ني 
احلكوم��ة املركزية يف العاصمة 
برش��يح م��ن نظ��ارة )وزارة( 
املالية ، وكان املحاسب عضوًا 

دائاًم يف جملس إدارةالسنجق .

يت��م  التحري��رات:  مدي��ر   -3
احلكوم��ة  قب��ل  م��ن  تعيين��ه 
املركزي��ة وه��و مس��ؤول ع��ن 
املكاتبات الرسمية بالسنجق ، 
وُس��ميت الدائرة التي يش�رف 
 ، التحري��رات(  ب�)قلم  عليه��ا 
ك��ام كان يس��اعد مدي��ر حترير 
عمل��ه  إنج��از  يف  الس��نجق 
موظف ُس��مي ب�)معاون مدير 
التحريرات( ت��م تعيينه يف عام 
1906 وكان عض��وًا دائ��اًم يف 

جملس إدارةالسنجق.

4- دائرة البلدية: كانت بلدية 
الس��نجق تتأل��ف م��ن رئي��س 
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البلدي��ة واملجل��س البل��دي ، 
وع��دد أعض��اء ه��ذا املجلس 
يتكون من مخس��ة وقد يتقّلص 
يف بعض األحيان إىل عضوين، 
البلدي��ة عددًا  دائ��رة  وضمت 
من املوظف��ني اآلخرين أمههم 
الصن��دوق  وأم��ني  الكات��ب 
فضًا عن طبيب البلدية الذي 
ت��م تعيين��ه يف هناي��ة ثامنين��ات 
التاسع عش���ر، وجراح  القرن 
البلدي��ة الذي ُألغي��ت وظيفته 
ح اجلدري،  ع��ام 1898 وملقِّ
وكانت أبرز مهام دائرة البلدية 
مه��ام  تنظي��م  ه��ي  الرس��مية 
وتنظي��ف  واحلامي��ة  احلراس��ة 
الش��وارع وجتهيز املاء والضياء 
أحيانًا واإلرشاف عىل األبنية، 
لكنه��ا يف الواق��ع مل تكن تقوم 
روات��ب  دف��ع  س��وى  بش��ئ 
وأج��ور موظفيه��ا واإلحتفال 
بزائرهي��ا وبذلك كانت البلدية 

بشكل عام فاشلة يف عملها.

أما يف األقضي��ة والنواحي 
التابعة لسنجق كرباء فكانت 
واملواق��ع  املؤسس��ات  أه��م 

اإلدارية هي:

وهو مسؤول - 1 القائممقام: 
التابع��ة  اإلداري��ة  الوح��دة 
للسنجق واملعروفة ب�)القضاء( 
ويكون تعيينه من قبل احلكومة 
املركزي��ة ويتم ترقيته أحيانًا إىل 
رتبة مري م��ريان )أمري أمراء( ، 
وكانت أب��رز مهامه هي النظر 
يف أمور امللكي��ة واملالية فضًا 
عن توليه أم��رة القوة الضبطية 
ع��ىل  واإلرشاف  )اجلندرم��ة( 
النواح��ي  مدي��ري  إنتخ��اب 
املالي��ة  ال��واردات  وحتصي��ل 
يف  املص�روف��ات  وإس��تيفاء 
قضائه وكان مرجعه متص�رف 

السنجق. 

وكان - 2 الناحي��ة:  مدي��ر 
يتوىل رئاس��ة اجله��از اإلداري 

يف الوحدة املس��امة ب�)الناحية( 
التابعة للوحدة اإلدارية األكر 
ويك��ون  )القض��اء(،  وه��ي 
تعيينه من قب��ل وايل بغداد بعد 
مصادق��ة نظ��ارة الداخلي��ة يف 

احلكومة العثامنية املركزية .

كان��ت أه��م أع��امل مدي��ر 
يف  تتمث��ل  الرس��مية  الناحي��ة 
ن��رش القوان��ني واألنظمة التي 
تس��ري عليه��ا الدول��ة وإعان 
األوامر الرسمية عىل املواطنني 
ال��والدات  قي��ود  وإرس��ال 
 ، الغائبني  والورث��ة  والوفيات 
فضًا عن إرسال املبالغ املالية 
القضاء  املس��تحصلة إىل مركز 
األولية  التحقيق��ات  وإج��راء 
مرك��ز  وإخب��ار  للجناي��ات 
القض��اء هب��ا ، كذل��ك يرأس 
مدير الناحية جمالس الدعاوى 
االعتيادي��ة ويبل��غ قراراهتا إىل 
القائممقام وهو مس��ؤول عن 

األمن والقانون يف ناحيته.



11النظ�م الإداري يف كربالء يف العهد الثعم�ين املت�أخر 

املحور الرابع: التشكيات 
والنواحي  )األقضية  اإلداري��ة 

التابعة لسنجق كرباء(

األقضية:- 1

قض��اء اهلندي��ة: أصبحت أ- 
الدرج��ة  م��ن  اهلندي��ة قض��اًء 
األوىل يف عه��د الوايل مدحت 
باش��ا وارتبطت بسنجق احللة 
كرب��اء  س��نجق  تبع��ت  ث��م 
بع��د تطبيق نظام التش��كيات 
اإلدارية اجلدي��د عام 1872م 
ب��ك(  الرمح��ن  )عب��د  وُع��ني 
قائمقام��ًا عليه��ا وُربط��ت هبا 
ناحية )الكفل( التي تأسس��ت 
ع��ام 1850 م وناحي��ة ه��ور 
الت��ي  )العباس��ية(  الدخ��ن 

تأسست بتاريخ مقارب. 

فّك��ت الس��لطات العثامنية 
ارتب��اط قضاء اهلندية بس��نجق 
إىل  إدارت��ه  ونقل��ت  كرب��اء 
س��نجق احلل��ة ع��ام 1873 م 

لكنها أرجعت��ه إىل كرباء بعد 
مدة م��ن الزم��ن ث��م إىل احللة 
م   1875 ع��ام  أخ��رى  م��رة 
عندما حتولت كرباء إىل قضاء 
مدمج بس��نجق احللة ، وأخريًا 
اإلدارةالعثامني��ة  أص��درت 
أمرها يف عام 1881 م بإرجاع 
كرب��اء إىل س��نجق يلح��ق به 

قضاءا اهلندية والنجف.

ب - قضاء النجف: ظلت 
اإلداري  اجلان��ب  النج��ف يف 
الرس��مي بمس��توى )ناحي��ة( 
باش��ا  مدح��ت  جم��يء  حت��ى 
إىل والي��ة بغ��داد فجع��ل من 
النجف وحدة ادارية بمستوى 
)قض��اء( بع��د تطبيق��ه لنظ��ام 
الصادر عام 1864  الواليات 
م يف بغداد، وأصبحت النجف 
مرتبطة يف البداية بسنجق احللة 
التاب��ع لوالية بغداد، واس��تمر 
الوض��ع عىل هذا احل��ال حتى 
ارتبط��ت يف هناي��ة س��بعينيات 

القرن التاس��ع عش���ر بسنجق 
كرباء واس��تمر هذا االرتباط 
حتى هناي��ة احلكم العثامين عىل 
الرغم م��ن أن قض��اء النجف 
ت��م إحلاق��ه بس��نجق احللة مع 
كرب��اء ع��ام 1875 ث��م عاد 
الوض��ع اإلداري ل��ه ع��ىل م��ا 
كان علي��ه يف الس��ابق، وكانت 
أهم نواحي القضاء هي ناحية 
الكوف��ة التي تم تأس��يس مقر 
احلكوم��ة فيه��ا ع��ام 1879 ، 
وقد كلَّف بن��اء املقر احلكومي 
استيفاؤه  تم  قرشًا(   10570(
م��ن ميزاني��ة س��نجق كرباء، 
يف  اإلدارةاحلكومي��ة  لك��ن 
قض��اء النج��ف كان��ت أكث��ر 
توس��عًا وتنوع��ًا ، إذ ُوجد إىل 
جمل��س  القائممق��ام  جان��ب 
إلدارة القض��اء ودائرة للبلدية 
وحمكمة للب��داءة ومدير للاملية 
وأم��ني  للتحري��رات  ومدي��ر 
للصندوق فضًا عن مأمورين 
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والديون  واألعش��ار  للنفوس 
العثامني��ة ثم ُأضيف  العمومية 
هلا ع��ام 1891 مأمور للرجيي 
)إحتكار التبغ( وكاتب للطابو 
ودائ��رة للري��د وال��رق ع��ام 
1897، كام أنشأت السلطات 
م��ن  صغ��رية  ق��وة  العثامني��ة 
اجلندرم��ة يف القض��اء منذ عام 
1903 تألف��ت م��ن مف��وض 
اس��تحدثت يف  ث��م  ورشط��ي 
ع��ام 1907 وظيف��ة )مأم��ور 
اجلندرمة( توالها ضابط برتبة 

مازم.

ت��م  ال��رزازة:  قض��اء  ج- 
تش��كيل ه��ذا القض��اء وربطه 
بسنجق كرباء عام 1875م، 
وكان قض��اًء عش��ائريًا رصف��ًا 
الثالث��ة، ومنطقة  الدرج��ة  من 
أرض  ع��ن  عب��ارة  ال��رزازة 
كرب��اء  ش��امل  تق��ع  واس��عة 
عمل��ت الدول��ة العثامني��ة عىل 
إجياد االستقرار فيها عن طريق 

توطني القبائل الكبرية داخلها، 
ش��يخ  إىل  إدارهت��ا  فمنح��ت 
قبيل��ة عنزة )فهد ب��ك اهلذال( 
يف حماول��ة منه��ا إلظه��ار قوة 
احلكوم��ة يف املنطقة والوقوف 
بوج��ه التم��ردات العش��ائرية 
األخ��رى املعارضة هل��ا ، لكن 
الطابع العش��ائري كان س��ائدًا 
يف التعام��ل أكث��ر م��ن اجلانب 

اإلداري.

2- النواحي:

أ- ناحية املسيب: كانت هذه 
الناحية عب��ارة عن بلدة قديمة 
تتبع س��نجق كرب��اء منذ عام 
1877 م ، وكان معظم مديرهيا 
من األتراك، وج��اءت أمهيتها 
كوهنا حمطة إلسراحة القوافل 
العتب��ات  إىل  عره��ا  امل��اّرة 
املقدس��ة لتوس��طها بني بغداد 
وكرب��اء، وبمرور الس��نوات 
توس��عت املدينة بس��بب مرور 

هن��ر الف��رات فيه��ا وأصبحت 
ش��بيهة باملين��اء ، إذ كان ي��رد 
إليها التجار من مناطق خمتلفة، 
فيها  النهر  وأضحت جوان��ب 
مرايَس للسفن ووسائط النقل 

النهرية.

ب- ناحية ش��فاثية )شفاثا(: 
بل��دة قديم��ة تق��ع عن��د نقطة 
يف  التجاري��ة  الط��رق  إلتق��اء 
 ، الغربي��ة  اجلنوبي��ة  البادي��ة 
وظه��رت أوىل اش��ارات هلا يف 
امليادي، كام  الس��ادس  القرن 
ورد ذكرها يف العديد من كتب 
البلدان العربية ، وأقامت فيها 
أرسة )آل فائ��ز( احلس��ينية بعد 
اهنيار الدولة العباس��ية ، وهي 
م��ن األرس الت��ي أصب��ح عدٌد 
م��ن أفرادها )نقباء( عىل مدينة 
كرب��اء يف الق��رون الاحق��ة 
ناحي��ة  يف  يمتلك��ون  وكان��وا 
ش��فاثية أراٍض زراعي��ة وقرى 
عدي��دة ، كام توطَّن��ت يف هذه 
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قبائ��ل عربي��ة كث��رية  املنطق��ة 
أصبحت يف عهد التش��كيات 
اإلدارية تابعة لس��نجق كرباء 
عام 1877 م، وقد ُاستحدثت 
مدين��ة  اندث��ار  بع��د  الناحي��ة 
)ع��ني التمر( الت��ي تقع غرهبا 
يف منطق��ة )أمح��د بن هاش��م( 
إْذ كان��ت ش��فاثا تابعة إىل هذه 

املدينة قبل أربعةة قرون..

اخلامتة :
يتضح مم��ا س��بق أنَّ مدينة 
بأمهية  تتمت��ع  كرب��اء كان��ت 
كب��رية للدول��ة العثامني��ة التي 
بذلت جهودًا كب��ريًة من أجل 
تأمني االس��تقرار فيه��ا ، لكن 
بمصال��ح  يتعل��ق  كان  ذل��ك 
الدولة حص���رًا وليس ملصالح 
األه��ايل، وم��ع ذل��ك ح��اول 
حتدي��ث  بغ��داد  والة  بع��ض 
املدين��ة والتقرب إىل س��كاهنا، 
ال��وايل  أمهه��م  م��ن  وكان 
مدح��ت باش��ا املصل��ح الذي 

وط��ّور  س��نجق  إىل  حّوهل��ا 
وعاقب  احلكومية  مؤسس��اهتا 
الفاس��دين ،  بع��ض موظفيها 
لك��ن املدين��ة ظلت تع��اين من 
التأخ��ر واإلمهال يف الكثري من 
اخلدمات  والس��يام  اجلوان��ب 
البلدية ، ولع��ل ذلك يعود إىل 
أن  الدولة العثامنية بشكل عام 
كان��ت دولة متخّلف��ة عن بقية 
دول العامل يف تلك املرحلة ، كام 
العثامنية  السياس��ة اإلدارية  أنَّ 
والس��ناجق  الوالي��ات  جت��اه 
واألقضي��ة والنواح��ي كان��ت 
تعاين م��ن ختبُّ��ط إداري كبري، 
وكان إخت��اذ الق��رارات يف هذا 
أو  ارجت��ايل  بش��كل  املج��ال 
أله��داف مرحليَّ��ة ومصلحية 
ضيقة م��ع عدم وج��ود تنظيم 
اداري حُمك��م ، واتض��ح ه��ذا 
جت��اه  ج��يل  بش��كٍل  التخبُّ��ط 
مدين��ة كرب��اء فنرى م��ّرة يتم 
ب��دون  س��نجق  إىل  حتويله��ا 

أقضية نواٍح وبعدها بس��نوات 
قليلة يت��م ارجاعه��ا قضاًء ثم 
إىل س��نجق م��رة أخ��رى تتبعه 
أقضي��ة ن��واٍح وتك��ررت هذه 
القرارات اإلدارية لعدة مرات 
يف سنوات غري متباعدة ، فكان 
هلا أثر س��لبي كبري ع��ىل املدينة 

وسكاهنا .

بع��د ذلك قدم  م. د . عاء 
بحثه املوس��وم  حس��ن ت��رف 
)واقع��ة كرب��اء يف مصنفات 
املغ��ريب  النع��ان  الق��ايض 
)ت363ه ( ( وال��ذي قال يف 

مقدمته:  

النع��امن  الق��ايض  تن��اول 
التارخيي��ة  مصنفات��ه  ثناي��ا  يف 
 -- حياة اإلمام احلس��ني
املباركة واستش��هاده،  وهنضته 
فقد حت��دث عن قضي��ة اإلمام 
أربع��ة  يف   -- احلس��ني 
رشح  ه��ي:  مصنفات��ه  م��ن 
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املثال��ب واملناقب ،  األخب��ار، 
واملس��ايرات،  املجالس  كتاب 

واألرجوزة املختارة .. 

ونستش��ف م��ن خ��ال ما 
كتب��ه إنه كان ع��ىل دراية كاملة 
بتفاصيل هذا احلدث التارخيي، 
فكت��ب ع��ن أمهي��ة ش��خصية 
احلس��ني،وعاقته  اإلمام 
اهلل  –ص��ىل  حمم��د  بالنب��ي 
علي��ه وآل��ه وس��ّلم- وم��دى 
قرب��ه من��ه وتعّلقه ب��ه ، كام بني 
إخب��ار النبي –ص��ىل اهلل عليه 
وآله وس��ّلم- عاّم يق��ع لإلمام 

صعي��د  يف   -- احلس��ني 
اإلم��ام  وعاق��ة  كرب��اء، 
احلسني بالس��لطة األموية قبل 
أن ييل يزيد احلكم ، كام حتدث 
 عن مس��ري اإلمام احلسني
أه��ل  وموق��ف  الع��راق،  إىل 
الكوفة، والوقائع التي حدثت 
يوم العارش من حمرم، وأس��امء 
 ،بعض من استش��هد معه
االلتب��اس يف  وتن��اول قضي��ة 
اس��م م��ن استش��هد م��ن أبناء 
ي��وم    احلس��ني  اإلم��ام 

العارش .

ما  إن  فيه      ومم��ا الري��ب 
حول  النعامن  القايض  أورده 
واقعة كرباء يمثِّل وجهة نظر 
العقيدة اإلسامعيلية ، وهي يف 
الدولة   ( دولتها  نشوء  بداية 
ال��ق��ايض  ك���ون   ) الفاطمية 
ال��ن��ع��امن م��ن أب���رز رج��االهت��ا 
وق��ض��اهت��ا ودع���اهت���ا. وممّ��ن 
وفكرهم   جهودهم  سّخروا 
يف خدمة الدعوة اإلسامعيلية، 
يف  وبرز   ، الفاطمية   والدولة 
جمال الفكر الفقهي واألصويل 
وجم�����ال ال��ف��ك��ر ال��ك��ام��ي 
املجال  يف  وحتى  والفلسفي 
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الصويف.

نب��ذة عن  النعان  الق��ايض 
سريته ومكانته العلمية: 

النعامن  حنيفة  أب��و  هو     
أمحد  بن  منصور  بن  حممد  بن 
املغريب  التميمي  ح��ي��ون  ب��ن 
��ب ب��ع��دد من  ال��ق��ريواين. ُل��قِّ
 ، ال��ق��ايض   : منها  األل��ق��اب 
 ، واإلس��امع��ي��يل ، وامل��غ��ريب 
وال���ق���ريواين ، وامل�����رصي ، 
احلرفة   إىل  نسبة  وامل��ق��ريء 
ملامثلة  حنيفة(  بأيب   ( ُكنِّي  كام 
اسمه ولقبه أليب حنيفة النعامن 
ني ، لكي  صاحب املذهب السُّ
أبا  ب��ه  الفاطميون  يضاهي 

حنيفة فقيه الدولة العباسية.

ج��اءت األق��وال يف حتديد 
والدته متضارب��ة ف�)كوهتايل( 
ق��ّدر مياده يف س��نة 259ھ- 
873 م  ، وخالف��ه كث��ري م��ن 
الباح��ث  منه��م  الباحث��ني 

آص��ف في���ي الذي ق��ال إنه 
ول��د يف الع���رش األواخ��ر من 
 - اهلج��ري  الثال��ث  الق��رن 
التاس��ع امليادي، أما الباحث 
اإلس��امعييل مصطف��ى غال��ب 
د تاريخ والدته بس��نة  فقد حدَّ

302ھ  - 914م . 

نش��أ يف مدين��ة سوس��ة يف 
بواك��ري حيات��ه ، وكان وال��ده 
مالكي��ًا ، ث��م اعتن��ق املذه��ب 
الش��يعي وم��ات متس��رًا عىل 
ذلك . فنش��أ أبو حنيفة النعامن 
ع��ىل م��ا كان عليه وال��ده ، ثم 
الفاطمي��ني  باخللف��اء  ارتب��ط 
فخدم عبيد اهلل املهدي، وعني 
ً ع��ىل مكتبة  يف أول أم��ره قي��امِّ
مهم��ة  ب��ه  وُانيط��ت  القص���ر 
اإلرشاف ع��ىل مجي��ع الكت��ب 
وضمه��ا إىل املكتب��ة  العام��ة ، 
ثم خدم القائم واملنصور باهلل، 
ويف ع��ام 337 ه��  اس��تقضاه 
املنص��ور عىل املنصوري��ة التي 

بناه��ا ع��ام 337 ه��   ، واملع��ز 
قوي��ت  زمن��ه  ويف  اهلل  لدي��ن 
شوكة النعامن للوصلة املتبادلة 

بينهام قبل اخلافة .

ك��ام أنَّ ق��ّوة عاقت��ه بامُلعز 
لت له الوص��ول إىل أعىل  س��هَّ
املرات��ب يف الدول��ة الفاطمية، 
الفكر  أقط��اب  م��ن  وجعلت��ه 
اإلسامعييل ويف هذا العهد بلغ 
املؤلف مبلغ��ًا عظياًم من الثراء 
حي��ث يقول عن مل��ك له : )) 
فبلغ كراؤه يف الس��نة نحوًا من 
مائت��ي دين��ار (( ، ك��ام إن��ه يف 
ه��ذا العه��د كتب ون��رش كتبه 

وتصانيفه.

يف ش��هر رمض��ان  من عام 
362 ه��  انتقل املع��ز إىل مص�ر 
اخلاف��ة  قاع��دة  وأصبح��ت 
الفاطمي��ة ، وصحب��ه املؤل��ف 
إليها حيث وصفه ابن زوالق ) 
ت 387 ه  ( بقوله: )) القايض 
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الواص��ل معه م��ن املغرب أبو 
حنيفة حممد الداعي ((. 

فبعد وصوله إىل م�رص مع 
اخلليف��ة امُلع��ز الفاطمي س��نة 
362ه��� - 972م ، ت��ويف بعد 
ع��ام م��ن وصول��ه يف مج��ادي 
اآلخرة سنة 363ه� / 973م،  
وقيل يف مس��تقبل رجب س��نة 
ثاث وستني وثاثامئة بم�رص. 
أما مكانته العلمية فقد أشاد هبا 
أغلب من ذكره من املصنفني ، 
ومم��ن ذك��ره الداع��ي إدريس 
)ت832ه���/1467م( )) انه 
كان ذا مكانة علمية رفيعة جدًا 
قريب��ة م��ن األئمة، وإن��ه كان 
دعام��ة من دعائ��م الدعوة((. 
ويق��ول اب��ن خل��كان ، نق��ًا 
ع��ن املس��بحي ) ت420ه�- 
 : قائ��ًا  تارخي��ه  يف  1029م( 
))كان من أه��ل العلم والدين 
م��ا ال مزي��د علي��ه ، وه��و من 
أشهر فقهاء عص�ره ، وأكثرهم 

 ، س��ادة  ه��م  وأعزَّ  ، انتاج��ًا 
وأخصبه��م قرحية ((. ووصفه 
اليافع��ي قائ��ًا : )) كان م��ن 
أوعية العلم والفقه والدين((.

ومل يقتص�ر نش��اط القايض 
النع��امن الفك��ري ع��ىل جانب 
واح��د ب��ل س��اهم يف خمتل��ف 
أغن��ت  الت��ي  املعرف��ة  ف��روع 
املكتب��ة الفاطمي��ة م��ن الفق��ه 
والعقي��دة والتأوي��ل والتاريخ 
والوع��ظ وق��د ورد يف كت��اب 
اإلس��امعييل«   »األدب  مصادر 
ملؤلف��ه )بون��ا واال(  62 كتاب��ًا 
م��ن تأليف��ات النع��امن بعضها 
مفق��ود ، وبعضها ُأتلف قصدًا 

وانتقامًا.

وق��د اس��ت��ف��ادت ال��دع��وة 
مؤلفات  بكثرة  اإلسامعيلية 
أيب حنيفة يف الفقه اإلسامعييل، 
العقائد  والتأويل،  املناظرة  يف 
الوعظ  و  التاريخ  وال��س��ري، 

وغ����ري ذل�����ك، وأه�����م ه��ذه 
االس���ام(،  )دع��ائ��م  الكتب 
وهو   ، الدعوة  افتتاح  كتاب 
أّل���ف���ه سنة  ت���ارخي���ي  ك��ت��اب 
)املجالس  وكتاب   ، 346ه���  
أخباَر  مَجع  وفيه  واملسايرات( 
املغرب،  الفاطميني يف  اخللفاء 
وك���ت���اب اخ���ت���اف أص���ول 
ورشح  واإلي��ض��اح،  املذاهب 
األئمة  فضائل  يف  األخ��ب��ار 
واملثالب،  واملناقب   ، األطهار 
وغريها  املختارة  واألرج��وزة 

من املصنّفات.

النهضة  أوالً:دواع��������ي 
 --احلسن اإلمام  ومسري 

يف مصنفات القايض النعان :

أن  النع��امن  الق��ايض  ب��نّي 
مل  احلس��ينية  الث��ورة  أس��باب 
تك��ن ولي��دة يومها ب��ل تعود 
إىل الص���راع ب��ني النب��ي حممد 
-صىل اهلل عليه وآله وس��لم- 
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وع��ىل  قري��ش  وم�رشك��ي 
رأس��هم أيب س��فيان يف بداي��ة 
الدع��وة اإلس��امية ، واإلمام 
الوري��ث خل��ط  ه��و  احلس��ني 
النبوة الذي كان امتداده اإلمام 
ع��يل واإلمام احلس��ن واإلمام 
احلس��ني -عليهم الس��ام- ، 
أما خط الكفر والنفاق فيبتدئ 
بأيب س��فيان وامت��داده معاوية 
ويزي��د ، فأم��ا يزيد فق��د لعن 
رسوُل اهلل -صىل اهلل عليه وآله 
وس��لم- أباه مع أبيه وجده .. 
ومن لعن��ه رس��ول اهلل -صىل 
اهلل علي��ه وآل��ه وس��لم- فق��د 
لعن��ه اهلل، ومن لعنه اهلل أصاه 
جهنم وساءت مصريًا .. وكان 
م��ع ذلك من س��وء احلال عىل 
ما ال ُيش��ك فيه وال ُيدفع عنه، 
وعىل ما كان علي��ه أبوه وجّده 
من إظه��ار اإلس��ام واعتقاد 
الكف��ر . وقد ُذكر رس��ول اهلل 
-صىل اهلل عليه وآله وس��لم-  

يومًا عنده فقال : 

��ة هاش��ميٌّ            تاع��َب بالريِّ
با وحٍي أتاُه وال كتاُب 

اإلم��ام  وف��اة  وبع��د 
احلس��ن-- وب��روز نوايا 
معاوي��ة الس��تخافه وجعل��ه 
وليًا للعه��د تعاظم دور اإلمام 
احلس��ني املعارض هلذه اخلطوة 
الت��ي لقيت معارض��ة من قبل 
إس��تنكارًا  ولقي��ت  املس��لمني 
ش��ديدًا م��ن قب��ل الصحابة ، 
فق��ال بعضهم : جعلها معاوية 

هرقلية. 

وق��ال اإلم��ام احلس��ني بن 
عيل -- فيه : )) ويل يزيد 
رق��اب املس��لمني وه��و غام 
ويلع��ب  الش���راب  يش���رب 

بالكاب ((.

النع��امن  الق��ايض  وي��ورد 
رواي��ًة تتح��دث ع��ن دخ��ول 

اإلمام احلس��ني -- وعبد 
اهلل بن جعفر عىل يزيد يف زمن 
معاوي��ة حلاج��ٍة لعب��د اهلل ب��ن 
جعفر عند يزيد وكان ذلك يف 
مكة أثناء موسم احلج فوجداه 
يش���رب اخلمر وعنده املغنّون 
وكان أب��وه ق��د نّصب��ه حينه��ا 
ولي��ًا للعه��د ، فقال ل��ه اإلمام 
اهللَ  ُأعط��ي   ((  :احلس��ني
عهدًا لئن خل��ص األمُر إليك 
أعطيت��ك  ال  احلي��اة  يف  وأن��ا 
إاّل الس��يوف بعد أن ش��هدُت 

عليك هبذا املشهد ((. 

النعامن  الق��ايض  يروي  ثم 
 --ما فعل اإلمام احلسني
بعد ه��اك معاوية، ويلّخصها 
بإنه بلغه فس��اد يزيد بالعراق، 
بأهل��ه  املدين��ة  م��ن  فخ��رج 
وول��ده. فيك��ون الق��ايض هنا 
ق��د ترك إي��راد أح��داث مهمة 
يف  احلس��ني  لإلم��ام  حدث��ت 
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املدينة ، منها امتناعه عن البيعة 
حني طلب وايل املدينة األموي 
من��ه ذل��ك ، وموقف م��روان 
ب��ن احلكم م��ن امتن��اع اإلمام 

.-- احلسني

ث��م يص��ف حت��رك اإلم��ام 
ذل��ك  ويف   -- احلس��ني 

يقول: 

 وقام اإلمام احلسني ((
 ، نفسه  إىل  ودع���ا  ب��اإلم��ام��ة 
 ، إمامته  امل��ؤم��ن��ون  واعتقد 
ومات معاوية -لعنه اهلل- وقام 
يزيد -لعنه اهلل- مقامه ، وبلغته 
أخبار احلسني ، فتواعداه وبلغ 
ذلك احلسني وبلغه فساد 
من  فخرج   ، العراق  يف  يزيد 
املدينة بأهله وولده ومن خفَّ 
باحلج  وبدأ  بيته  أهل  من  معه 
توجه  ه  حجَّ قىض  فلام  فحج، 

إىل العراق ((.

 وهن��ا وقع القايض النعامن 

يف خط��أ كب��ري ح��ني ق��ال أّن 
اإلمام احلس��ني -- خرج 
ق���ىض  أْن  بع��د  الع��راق  إىل 
حّجه، وهذا خ��اف املتواتر ، 
كام يش��ري يف روايت��ه أن اإلمام 
إىل  خ��رج   --احلس��ني
العراق مّلا بلغه فساد األوضاع 
فيه، دون أن يش��ري إىل رس��ائل 
أهل الكوفة تدعوه إىل القدوم 

عليهم وتعده الن�رصة.  

الق��ايض  يتح��دث  ث��م   
النعامن عن خر مسلم فيوجزه 
بأن اإلمام احلسني-- قد 
أرس��له إىل الكوف��ة وأّن مجاعة 
م��ن أهلها قد بايع��وه ، فقبض 

عليه ابن زياد فقتله وَصَلبه .

م��ا  خ��اف  وه��ذا 
أنَّ  م��ن  املؤرخ��ون  ذك��ره 
مس��لاًم–- قات��ل أتباع بن 
زياد ومل يقبض��وا عليه إاّل بعد 
أن أوقع��وه يف حفرٍة حفروها، 

ك��ام أنَّ اب��ن زي��اد مل يصل��ب 
مسلاًم بل أمر بقتله أعىل القرص 

ورميت جثته من هناك . 

وَيذكر الق��ايض النعامن أنَّ 
 --احلرَّ عرض للحس��ني
يف كرب��اء وه��ذا خ��اف م��ا 
ورد يف الرواي��ات الصحيحة ، 
 -- من أنَّ اإلمام احلسني
لق��ى احل��رَّ ب���)ذي حس��م( .. 
ينقل الطري: إهنم س��اروا من 
رشاف ف��إذا برج��ل ق��ال: اهلل 
أك��ر فق��ال احلس��ني:اهلل 
أكر ، ما ك��ّرت ؟ قال: رأيت 
النخ��ل ، فقال األس��ديان : إن 
ه��ذا املكان م��ا رأينا ب��ه نخلة 
 :--ق��ط ، فقال احلس��ني
ف��ام تريان��ه رأى؟ قلن��ا: ت��راه 
فق��ال  اخلي��ل:  ه��وادي  رأى 
وأن��ا واهلل أرى ذل��ك.. أمالنا 
إلي��ه نجعل��ه يف  ملج��أ نلج��أ 
ظهورن��ا ونس��تقبل الق��وم من 
وج��ٍه واح��د؟ فقلنا ل��ه: بىل، 
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هذا ذو حس��م إىل جنبك متيل 
إلي��ه عن يس��ارك فإن س��بقَت 
القوم إليه فهو كام تريد ، فرك 
احلس��ني-- فأم��ر بأبني��ٍة 
ف�ُضب��ت، ويف ه��ذه املنطق��ة 
التق��ى احلر بن يزيد باحلس��ني 
ه  حين��ام أرس��له بن زي��اد لصدِّ
ومعه ألف فارس، وجاء القوم 
حت��ى وقف ه��و وخيله مقابل 

.--احلسني

القايض  ك��ام أورد واعتمد 
النعامن الروايات الضعيفة عند 
ذك��ره للروايات التي س��بقت 

معركة الطف: 

أصح��اب  تواق��ف  ومل��ا 
احلس��ني -- وأصح��اب 
عم��ر ب��ن س��عد بالط��ف قال 
هل��م احلس��ني -- : )) ما 
تريدون من��ا ؟(( . قالوا : نريد 
َ؟(( قالوا :  قتال��ك . قال )) وملمِ
ألن��ك جئَت لتفس��َد أهل هذا 

امل�مِ��رص – يعنون الكوفة – عىل 
اللعني-. املؤمنني–يزي��د  أمري 
ق��ال : )) ما جئ��ُت لذلك ((. 
قال��وا : ب��ىل، وانته��ى إىل أمري 
املؤمنني أنَّ قومًا منهم كاتبوك 
ع��ىل ما يبايعون��ك . وقيل: إن 
ذلك افتعل عليه��م . قال : )) 
ف��إن كان ذلك فأنا أنرصف إىل 

املدينة ((.

فكتبوا إىل عبيد اهلل بن زياد 
بقول��ه فق��ال : اآلن مّل��ا علقته 
أيدين��ا ندع��ه ؟ ال واهلل إاّل أن 
يأيت إيل ع��ىل حكمي فأنفذ فيه 
ما رأيته، فقالوا له ذلك فقال : 
فأنا أم��ي إىل يزيد حتى أضع 

يدي يف يده، فأبوا عليه ((. 

وهذا مما ال يناسب شخص 
 ،  --احلسني اإلم�����ام 
عليه  وّطن  ما  وال  مقامه  وال 
الثورة،  عىل  اإلقدام  من  نفسه 
املدينة   من  خروجه  أول  منذ 

اهلل  رسول  به  أخر  ملا  ُمصدقًا 
وسلم-  وآله  عليه  اهلل  –صىل 
استشهاده يف كرباء،  أمر  عن 
إنكار  من  ورد  ما  إىل  مضافًا 
كرباء  يوم  يف  العيان  شهود 
هل��ذا اخل��ر . ق��ال أب��و خمنف: 
جندب  بن  عبدالرمحن  فأما 
فحدثني عن عقبة بن سمعان 
قال صحبت حسينًا فخرجُت 
ومن  مكة  إىل  املدينة  من  معه 
مكة إىل العراق ومل أفارقه حتى 
الناس  ُقتل وليس من خماطبته 
كلمة باملدينة وال بمكة وال يف 
يف  وال  العراق  يف  وال  الطريق 
وقد  إاّل  مقتله  يوم  إىل  عسكر 
أعطاهم  ما  واهلل  أال  سمعتها 
الناس وما يزعمون  يتذاكر  ما 
من أن يضع يده يف يد يزيد بن 
إىل  يسرّيوه  أن  وال   ، معاوية 
ثغر من ثغور املسلمني ، ولكنه 
هذه  يف  فألذهب  دع��وين  قال 
األرض العريضة حتى ننظر ما 
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يصري من أمر الناس. 

    ثاني��ًا : أح��داث معرك��ة 
كرباء : 

يزي��د  ب��ن  احل��ر  وكان   ((
احلنظ��يل ق��د ج��اء قب��ل عمر 
ب��ن س��عد يف عس��كر ، فوافق 
احلس��ني ثم حل��ق به عم��ر بن 
س��عد يف عس��كر آخ��ر، فقال 
احل��ر لعمر بن س��عد : واهلل لو 
س��ألنا مثل هذا الرك والديلم 
فاقبل��وا   ، قتاهل��م  مل��ا وس��عنا 
ذل��ك من��ه . ق��ال عم��ر : ق��د 
أمرن��ا األمري – يعن��ي عبيد اهلل 
ب��ن زي��اد- بأم��ر ال نخالف��ه . 
فض���رب احلرُّ وجَه فرس��ه إىل 
مع��ه  وكان   -- احلس��ني 

حتى قتل مع أصحابه((.

النع��امن  الق��ايض  وأورد 
ع��دَد من ُقت��ل م��ن أصحاب 
ي��وم  يف   --احلس��ني

كرباء: 

وكان احلس��ني -- ملا 
انته��ى إلي��ه أم��َر عبي��د اهلل بن 
زي��اد ، وإن��ه قت��ل مس��لم ب��ن 
عقيل بس��ببه وجهز العس��اكر 
بالكوف��ة  ش��يعته  وأن   ، إلي��ه 
خان��وا وتفّرقوا ، مجع أصحابه 
فأعلمه��م اخل��ر وق��ال : َم��ن 
اإلن���رصاف  منك��م  أح��بَّ 
فلينص�رف فانرصف عنه عامة 
من كان معه ، فلم يبَق معه إاّل 
أقل من س��بعني رج��ًا رضوا 
بامل��وت مع��ه حتى قتل��وا عن 

آخرهم.

وحني يذكر القايض النعامن 
وقائ��َع املعركة ال يذك��ر كيفية 
استشهاد أنصار اإلمام احلسني 
أس��معوها  الت��ي  وخطبه��م 
أعداءه��م بل أنتقل مبارشة إىل 
 .-– استشهاد عيل األكر
ثم يورد عدد ش��هداء كرباء، 
ك��ام يق��ع يف خطأ ف��ادح حني 
د عدد م��ن قتل من اجليش  حيدِّ

األموي. يقول : 

وكان مجي��ع م��ن ُقت��ل من 
 -- احلس��ني  أصح��اب 
وم��ن أخوته وبني��ه وأهل بيته 
الذين قتلوا معه اثنني وسبعني 
رج��ًا ، وَقتلوا م��ن أصحاب 
عمر بن س��عد يف املعركة ثامنية 
وثامنني رجًا سوى من أدركته 

اجلراح بعد ذلك فامت منها.

ثم يذكر أسامء من أستشهد 
 -- من أهل بيت احلسني

فيقول: 

م��ع  ُقت��ل  مم��ن  وكان     
 : بني��ه  م��ن   --احلس��ني
ع��يل بن احلس��ني قتله م��رة بن 
منق��ذ ب��ن النع��امن العب��دي ، 
وعب��د اهلل ب��ن احلس��ني ، قتله 
ه��اين ب��ن احلض�رم��ي ، وأب��و 
بك��ر ب��ن احلس��ني ، قتل��ه ابن 
عقب��ة الغن��وي . وُقتل معه من 
ول��د احلس��ن ب��ن عيل ب��ن أيب 
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طال��ب-- : عب��د اهلل بن 
الكاهيل  احلس��ن قتله حرمل��ة 
بس��هم ، والقاس��م بن احلسن 
قتله س��عد بن عم��رو بن نفيل 
األزدي . وقتل معه من أخوته 
م��ن ولد ع��يل ب��ن أيب طالب : 
العباس ، وكان يومئذ صاحب 
راية احلسني قتله زيد بن ورقاء 
اجلنبي ، وكان العباس بن عيل 
ملا ُمنع احلسني املاء جعل حيمل 
فينفرج��ون حتى  الن��اس  عىل 
يأيت الفرات ويأيت باملاء فيسقي 
فس��مي  وأصحاب��ه  احلس��ني 
السقاء يومئذ، قتل بني الفرات 
فثم   --احلسني ومص�رع 

قره. وقطعوا يديه ورجليه. 

كام وقع القايض النعامن يف 
اضط��راب يف متييز من ُقتل من 
أبناء اإلمام احلس��ني يف كرباء 
هل هو عيل بن احلس��ني األكر 

أم األصغر فيقول : 

)) وولد احلس��ني صىل اهلل 
عليه : عليان األكر واألصغر، 
فأم��ا ع��يل األك��ر فقي��ل : إنه 
قت��ل مع��ه بالطف، وأم��ه ليىل 
ة وأمه��ا ميمونة بنت  بنت م��رَّ
يف  أورد  بين��ام  س��فيان((.  أيب 
ق��ول  واملس��ايرات  املجال��س 

املعز الفاطمي وعلَّق عليه : 

ب��ن  ع��يل  فأم��ا   ((
احلس��ني ف��كان ي��وم أصي��ب 
كامًا  رجًا   --احلس��ني
قد ولد له أب��و جعفر حممد بن 
ع��يل ... وش��هده أخ��وه ع��يل 

األصغر فقتل يف من قتل ((.

فهن��ا يطل��ق ع��ىل ع��يل بن 
احلس��ني ش��هيد كرب��اء بإن��ه 
عيل األصغ��ر بين��ام يف املناقب 
ال��ذي  إنَّ  يق��ول  واملثال��ب 
استش��هد يف كرب��اء ه��و عيل 

األكر: 

ث��م يطل��ق ع��ىل ع��يل ب��ن 

ع��يل  بإن��ه  الس��ّجاد  احلس��ني 
األصغ��ر بقول��ه : )) ث��م دع��ا  
احلس��ني علي��ًا األصغ��ر فعهد 
إلي��ه ، وكان يومئ��ذ علي��ًا قد 
إهنكته العل��ة ، وهو يومئذ ابن 

ثاٍث وعرشين ((. 

غريب��ًة  رواي��ًة  ي��ورُد  ث��م 
ع��ن كيفي��ة أرس اإلم��ام زي��ن 
يف  ت��رد  مل   --العابدي��ن

املصادر اإلسامية األخرى: 

احلس��ني  ُقت��ل  فل��ام   ((
وأصحابه ُأيت بعيل بن احلس��ني 
وه��و ملا ب��ه من العّل��ة إىل عمر 
بن س��عد ، فلام رأى ما به تركه 

وأمر أاّل يعرض له.

قال عيل بن احلس��ني : فلام 
تركن��ي عم��ر بن س��عد -لعنه 
اهلل- بقي��ت مطروح��ًا مل��ا يب ، 
وأت��اين رج��ل من أهل الش��ام 
وه��و  يب  ومض���ى  فاحت��امين 
يبكي وق��ال يل : يابن رس��ول 
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إين أخاف عليك فكن عندي، 
وم���ىض يب إىل منزل��ه ، فأكرم 
ُن��زيل وكان يبك��ي كل��ام دخل 
وكلام خ��رج ونظر إيّل ، فكنُت 
أقول يف نف��ي : إن يكن أحٌد 
عن��ده خري م��ن ه��ؤالء القوم 

فهذا الرجل .

   فلام رصنا إىل عبيد اهلل بن 
زياد ُسئل عني فقيل : قد ُترك، 
وُطلب��ت فل��م ُأوج��د ، فنادى 
منادي��ه : أال م��ن وجد عيل بن 
احلس��ني فليأتمِ به وله ثاثامئة 
دره��م ، فدخ��ل ع��يل الرجل 
وهو يبك��ي وجعل يربط يدي 
أخ��اف   : ويق��ول  عنق��ي  إىل 
ع��ىل نف��ي ياب��ن رس��ول اهلل 
إن س��رتك عنه��م أن يقتلني، 
إليه��م  فدفعن��ي  وأخرجن��ي 
مربوطًا وأخذ ثاثامئة درهم ، 

وأنا أنظر إليه ((.  

وع��ن إدخ��ال اإلم��ام زين 

جملس  إىل  والسبايا  العابدين 
يزيد تتداخل حقائق األحداث 
ل���دى ال���ق���ايض ال��ن��ع��امن يف 
فهو    ، يوردها  التي  الروايات 
زينب  السيدة  حديث  ينسب 
اإلم��ام  إىل  السام-  -عليها 
يف   -- احلسني  ب��ن  ع��يل 
بنات  وبيع  متلك  ج��واز  عدم 
الروايات  أورد  كام   ، الرسالة 
التي حتدثت عن ندم يزيد عىل 
 ،--احلسني اإلمام  مقتل 
يزيد  ن���دم  أن  ب���نّي  ول��ك��ن��ه 
حتدث  كام  ك��اذب��ًا،  ندمًا  ك��ان 
مأتم  بإقامة  أم��ر  ال��ذي  ب��أن 
احلسني-- هو يزيد نفسه 
مع  يبكني  بأن  نساءه  أمر  وإنه 
وأهل   -- احلسني  نساء 
بيته  )) فدخل يزيد اللعني عىل 
تبكني  مالكن ال   : فقال  نسائه 
أن  فأمرهنَّ  عّمكن،  بنات  مع 

يعولن معهن ((.

النع��امن  الق��ايض  أن  إاّل 

ينتق��د موقف يزيد م��ن ناحية 
إدع��اء يزي��د الن��دم فيق��ول : 
)) كان ل��ه إذ خافه عىل نفس��ه 
يف حبس��ه والتوث��ق من��ه ُبلغة 
عن��د نفس��ه ، ال أن ذل��ك ل��ه، 
 ، لغ��ريه  وال  اللع��ني  أعن��ي 
فيمن أوج��ب اهلل طاعته وأكد 
امامته، ولكنها ذحول بني أمية 

بدماء اجلاهلية((.  

ثالث��ًا : ع��دم رشعية حكم 
يزيد :

ويرد الق��ايض النعامن عىل 
من ي��رى ع��دم لع��ن يزيد بل 
اإلم��ام  وأن   ، إمام��ًا  يعت��ره 
احلس��ني -- خ��ارج عىل 
س��لطة رشعية  فيقول : )) ومل 
تكن ليزيد فضيلة يس��تحق هبا 
اخلاف��ة عند خ��اص وال عام 
، وكان��ت واليته ثاث س��نني 
 ، -- قت��ل فيه��ا احلس��ني
وتل��ك خطيئ��ة م��ن خطاي��اه 
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مألت ما بني الس��امء واألرض 
ومل يرَضها أحٌد من املس��لمني 
 ، اهلل  بدي��ن  يدي��ن  مم��ن  وال 
والش��ك أحٌد من املسلمني يف 
أنَّ م��ن قت��ل احلس��ني أو أعان 
علي��ه يف الن��ار ... وق��د ذكرنا 
قول رسول اهلل -صىل اهلل عليه 
وآل��ه وس��لم- لع��يل وفاطمة 
واحلس��ن واحلس��ني صل��وات 
اهلل عليهم )أنا سلٌم ملن ساملتم 
وح��رب ملن حاربتم( .. وقول 
رسول اهلل -صىل اهلل عليه وآله 
وس��لم- يف احلسن واحلسني : 
) م��ن أبغضه��ام أبغضُته ومن 
أبغضُته أبغضه اهلل ومن أبغضه 
وس��اءت  جهنَّ��م  أص��اه  اهلل 
يف  الن��ار  فأوج��ب  مص��ريا 

بغضهام فكيف بقتلهام(.

   ويستطرد القايض النعامن 
بإيراد األدلة عىل ذلك كس��بيه 
-عليه��م  البي��ت  آل  لنس��اء 
الس��ام- ، وجتهي��زه اجليوش 

وبعث��ه هب��ا إىل املدين��ة املن��ورة 
ثاث��ة  فأباحه��ا   ، لتس��تبيحها 
أيام يقتل فيها الرجال ويس��بي 
النس��اء ، ث��م س��ارْت جيوش 
يزي��د إىل مكة ورضبت الكعبة 
أس��تاُر  فاحرق��ت  باملنجني��ق 

الكعبة وسقط سقفها.

إظه��ار  ع��ن  ويتح��دث 
يزيد لرشب اخلم��ر واملعازف 
وتعطي��ل  املح��ارم  وإباحت��ه 
األح��كام. ك��ام ي��رى القايض 
النع��امن أنَّ م��ن ي��رى ج��واز 
اس��تحال يزي��د ل��دم اإلم��ام 
احلس��ني -- كون��ه إمامًا 
رشعي��ًا للمس��لمني فه��و م��ن 
مجل��ة قاتلي��ه ، فه��ؤالء حزب 
اهلل ورسوله ومن توالهم فهو 
منه��م لقوله عز وج��ل ﴿َوَمن 
نُْهْمۗ  إمِنَّ اهللََّ  ُه ممِ نُكْم َفإمِنَّ ُ��م مِّ َيَتَوهلَّ
ي اْلَقْوَم الظَّاملمِمِنَي ﴾ 51:  اَل هَيْدمِ

سورة املائدة.

كام يرى القايض النعامن أّن 
من يرون يزيد إمامًا بالرغم من 
إعرافهم بسوء حاله لزعمهم 
أنَّ الفاجَر يكون إمامًا ، يردون 
ق��ول رس��ول اهلل -ص��ىل اهلل 
عليه وآله وس��لم- : ) يؤمكم 
القوم وافدهم  أفضلكم وإمام 
إىل اهلل ( ويزيد عىل هذا أفضل 
من هؤالء الذين إئتموا به عىل 
س��وء حال��ه ، وه��و وافده��م 
وقائده��م إىل ن��ار اهلل وغضبه 
ولعنتهم بتوليهم إياه، وهو من 
األئمة الذين ذكر اهلل عز وجل 

إهنم يدعون إىل النار .

ب����ع����د ذل�������ك ج�����اءت 
امل���داخ���ات وال��ت��ع��ق��ي��ب��ات 
السادة  من  واالستفسارات 
احلضور فأجاب عنها الباحث 
ت��ارة  وم��وّض��ح��ًا  ت���ارًة  جميبًا 

أخرى. 



24 ندوة مركز تراث كربالء اخلام�شة ع�شرة  

 العنوان : كربالء املقد�سة - جممع الكفيل الثقايف - حي الإ�سالح - خلف متنزه احل�سني الكبري .
turath @alkafeel.net : هاتف رقم : 310059 ، موبايل رقم : 07700479123 ، الربيد الألكرتوين

www.mk.iq - موقع مركز تراث كربالء
اإعداد وحترير : كاظم النا�سي ، كرار يا�س الفتالوي - الت�سوير الفوتوغرايف : دريد احل�سيني 

الت�سميم والإخراج : كرار �سعيد اخلفاجي 
رقم الإيداع يف دار الكتب والوثائق العراقية ببغداد )278( ل�سنة 2015م


