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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( بحدود 

)5000- 10000( كلمة وبخط simplified Arabic عىل أن ترقم الصفحات 

ترقياًم متسلساًل.

3-تقديم ملّخص للبحث باللغة العربية، وآخر باللغة اإلنكليزية، كّل يف حدود 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

)350( كلمة.
من  الباحث/أو  واسم  عنوان  عىل  البحث  من  األوىل  الصفحة  حتتوي  أن   -4
شارك معه يف البحث إن وجد، وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم اهلاتف، 
والربيد االلكتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف 

صلب البحث أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر  يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  املصادر  و  املراجع  إىل  يشار   -5
تتضمن:  بأن  واإلشارة  التوثيق  يف  املتعارفة  العلمية  األصول  وتراعى  البحث، 
النارش، مكان النرش، رقم الطبعة، سنة النرش،  اسم الكتاب، اسم املؤلف، اسم 
الكتاب،  اسم  ويذكر  مرة،  أول  املصدر  أو  املرجع  ذكر  عند  الصفحة، هذا  رقم 

ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
د البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش، ويف حالة وجود مصادر  6- يزوَّ
ومراجع أجنبية تجُضاف قائمة املصادر واملراجع هبا منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر 



العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، 

أو املساعدة يف إعداده.
9-أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّة وسيلة نرش أخرى.

10- تعرب مجيع األفكار املنشورة يف املجلة عن آراء كاتبيها، وال تعرب بالرضورة 
عن وجهة نظر جهة اإلصدار، وخيضع ترتيب األبحاث املنشورة ملوجبات فنية.

11- ختضع البحوث لتقويم رسي لبيان صالحيتها للنرش، وال تعاد البحوث إىل 
أصحاهبا سواء قبلت للنرش أم مل تقبل، وعىل وفق اآللية اآلتية: ـ

أ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

ب يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد 
نرشها املتوّقع.

جـ البحوث التي يرى املقومون وجوب إجراء تعديالت أو إضافات عليها قبل 
نرشها تعاد إىل أصحاهبا، مع املالحظات املحددة، كي يعملوا عىل إعدادها هنائيًا 

للنرش.
د البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.

#-يشتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.
فيه بحثه، ومكافأة مالية  الذي نرش  العدد  و يمنح كّل باحث نسخة واحدة من 



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكتوين للمجلة
 ،)turath.karbala@gmail.com(

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من التاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  التاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
-املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.

-املادة األدق لتبيني تارخيها.
-احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.

وكلام كان املتتبع لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  كنوز   
دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله. 

مادية  مكانية  بحدود  حتّيز  جغرافية  رقعة  متثل  ال  كربالء:   -2
لساللة  تراثًا  بذاهتا  تشّكل  ومعنوية  مادية  كنوز  هي  بل  فحسب، 
تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

املنحرف أو املنزوع عن سياقه. 
التابع  تراث كربالء  مركز  بيانه، تصدى  ما سبق  وبناًء عىل   -3
بتاث  متخصصة  علمية  ملة  تأسيس  إىل  املقدسة  العباسية  للعتبة 

كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الــتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  -ختصيص 

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص
مل تكن انتفاضةجُ الشعب العراقّي يف آذار 1991م حدثًا منفصاًل وقائاًم بذاته، وإّنام 

كانت نتيجة طبيعّية ملعاناة شعب امتّدت سنينًا، لذا جاءت تعبريًا صادقًا قوّيًا ورسيعًا عن 

الرفض الكامل حلاالت اإلحباط التي قادت إىل رغبة أكيدة يف متزيق القيود التي كّبلت 

أبناء الشعب، فتاريخ شعبنا هو سلسلة من املواقف البطولّية التي اّتسمت بالتضحيات 

اجلسام من أجل عّزته وصون كرامته، وكانت الدماء عامد االنتفاضة، لرفض أساليب 

مدينة  انتفاضة  دراسة  يف  الكامل  حّد  بلغنا  أّننا  نّدعي  ال  وختامًا  الدكتاتورّي،  احلكم 

كربالء لعام 1991، فإّن ذلك طموٌح يصعب الوصول اليه، غري أّننا تصّدينا ملوضوع ما 

زال حّتى اآلن ميدانًا واسعًا لكّل من يريد من الباحثني معاجلة جوانب احلياة املختلفة 

خالل تلك احلقبة، وال نّدعي أّننا كشفنا كّل احلقائق وال كّل الوقائع أو الدوافع التي 

وأطول  اهلدف،  نحو  املسرية  بدأنا  أّننا  غري  املختلفة  مراحلها  يف  باالنتفاضة  أحاطت 

مسرية يف العامل تبدأ بخطوٍة واحدة، آملني أن تتواىل البحوث والدراسات يف املستقبل 

حول هذه املّدة الزمنّية املهّمة من تاريخ العراق املعارص.
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Abstract

The Iraqi People‘s uprising was not a separate and 
an independent happening but rather it was a natural 
consequence  of  the  People‘s  sufferings  all  over  the 
years .It came as a strong and truthful reaction and re-
jection of all types of frustration resulting in the need 
for breaking the bonds and handcuffs which tied up 
the people .Our)People‘s (history is a series of heroic 
actions and stands characterized by great sacrifice for 
the sake of its dignity and honour .The uprising was 
a  sort  of  blood immersions  and  baptism against  the 
dictatorate deeds and offensive ruling. 
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املقّدمة
هبا  تتباهى  التي  اخلالدة  األحداث  من  واحدة  آذار  شعبان/  انتفاضة 
رفضه  وطبقاته  تنّوعاته  بكّل  العراق  شعبجُ  فيها  سّجل  العراقّية،  الذاكرةجُ 
وانتهاكاته حلقوق  البعثّي  الفايش  النظام  وحشّية  ومتادي  الستمرار  الكامل 
صور  أروع  تقديم  عن  شعبجُنا  يتواَن  مل  لذا  واحلضارة..  والبيئة  اإلنسان 
من  ذاكرته  اختزنته  وما  احلدث  هذا  استثنائّية  ومع  والتضحية..  البطولة 
صوٍر لبطوالت نادرة وما خّلفه من ندوب وجراحات يف ذاكرة الناجني من 
املقابر اجلامعية التي أعّدها النظام بوحشّيته ومهجّيته ألبطال هذه االنتفاضة 
العظيمة.. مل حيَظ هذا احلدث بأّي اهتامٍم أو عناية ال يف مال التوثيق التارخيّي 
وال يف مال االستلهام اإلبداعّي وال يف الرواية والقّصة وال يف مال الشعر 
واإلنتاج األديّب، وإّن القليل الذي وصلنا ال يتناسب وعمق هذا احلدث يف 

الوجدان الوطنّي للذاكرة العراقّية.

فالذين كتبوا عن االنتفاضة الشعبانّية املباركة قليلون. مقارنًة مع حجم 
كوهنا  املنطقة..  وسياسة  األوسط  الشـرق  سياسة  تغيري  يف  وأثره  حدثها 
البعثّيون  وأذنابه  صدام  مارسه  الذي  واإلرهاب  الرعب  طوق  كسـرت 
تعاضدت  نجومًا عراقّية  وأنجبت  أهّنا ولدت  الفايّش، حّتى  طيلة حكمهم 
أن  اهلل  بقدرة  وإيامهنم  للعراق  حّبهم  يدفعهم  الشجعان  تكاتف  وتكاتفت 

يمّكنهم من القضاء عىل الطاغية.

فيها  بنّي  وخامتة  حماور  وثالثة  املقّدمة  هذه  من  البحث  هذا  يتكّون 
األّول  املحور  يف  تناوال  حيث  إليها.  توّصال  التي  النتائج  أبرز  الباحثان 
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قبيل  السيايّس  املوقف  تطّورات  يف  قراءة  العراق.  يف  العاّمة  »األوضاع 
والعسكرّية  السياسّية  التطّورات  ممل  عن  تارخيّية  مقّدمات  االنتفاضة« 
آلت  وما  الداخلّية  الساحة  ختلخل  اىل  أّدت  والتي  العراق،  عاشها  التي 
الفرصة  الستغالل  املنتفضني  تشجيع  عىل  انعكست  تداعيات  من  إليه 
الثاين بعنوان: »انتفاضة كربالء)قراءة  ورضب رضبتهم، يف حني جاء املحور 
االنتفاضة  عن  احلديث  صلب  يف  لتدخل  قياداهتا(«  وأبرز  أحداثها  يف 
»نتائج  الثالث  املحور  ليسّلط  امليدانّيني،  قياداهتا  وأبرز  وتطّوراهتا 
االنتفاضة. تلك  عنها  متّخضت  التي  النتائج  أبرز  عىل  الضوء  االنتفاضة« 
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السيايّس 	• املوقف  تطّورات  يف  )قراءة  العراق  يف  العاّمة  األوضاع  أّوالً:- 
قبيل االنتفاضة(.

اإليرانّية  العراقّية  احلرب  خالل  األمريكّية  املّتحدة  الوالياتجُ  أعلنت 
لدول  العسكرّي  والعون  الدعم  لتقديم  استعدادها  عن  )1980ـ1988(، 
الشـرق األوسط هبدف حتجيم الدور السوفيتي يف منطقة اخلليج، كام استغّلت 
الواليات املّتحدة احلرب من أجل حتقيق أكرب قدٍر ممكن من املكاسب وإرغام 
دول املنطقة عىل منح القّوات األمريكّية قواعد جوّية وبرّية وبحرّية يف منطقة 
هذه  استخدام  فيجُمكن  اهلدف  هذا  مثل  حتقيق  حال  ويف  األوسط،  الرشق 

القواعد من أجل ختزين الذخرية والعتاد واملعّدات العسكرّية املختلفة)1(.

السوفيتّي.  االحّتاد  اهنار  حني  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  دور  تصاَعَد 
الصـراعات  جنباته  يف  دارت  الذي  القطبّية  الثنائّي  الدوّل  النظامجُ  وسقط 
السياسّية واالقتصادّية واالستاتيجّية بني االحّتاد السوفيتّي والواليات املّتحدة 
العاملّية  بالساحة  األمريكّية  املّتحدة  الواليات  انفردت  وهكذا  األمريكّية، 
بوصفها القطب األعظم األوحد وظهر ما يجُسّمى بـ»النظام الدول اجلديد«)2( 
احلرب  الذاكرة  اىل  تجُعيد  اإليرانّية  العراقّية  احلرب  كانت  الوقت  هذا  ويف 
العاملّية األوىل، فقد كان الضحايا من اجلانبني عرشات اآلالف من الشباب قد 
سقطوا عىل حواّف اخلنادق، كان النظام اإليرايّن قد أغضب الغرب، وكانت 
عالقة الغرب ببغداد أفضل قلياًل وكانت التقارير تفيد أّن طول احلرب سوف 
العراق منترصًا)3(. اإلقليمّي حتى وإن خرج  العراق  يؤّدي اىل حتجيم دور 
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اإليرانّية  العراقّية  احلرب  من  العراق  وخرج  أوزارها  احلرب  وضعت 
قّوة  أكرب  ممتلكًا  املنطقة  يف  األقوى  اإلقليمّية  القّوة   )1988 )1980ـ 
عسكرّية، وقد أتت هذه القدرة للعراق من خالل املساعدات اخلارجّية التي 
حصل عليها من دوٍل عّدة فمنها ما حصل عليها من دول اخلليج التي كان 
حيكمها هاجس اخلوف من تأثري الثورة اإلسالمّية يف إيران، فقد دعمت هذه 
بمساندة  واملعّدات  واألموال  السالح  مثل  عّدة  جوانب  من  العراق  الدول 
الواليات املّتحدة األمريكّية، لذلك كانت هذه الدول بحاجة إىل قّوة قادرة 
عىل مواجهة التهديد اإليرايّن، وكان العراق أكثر البلدان قدرًة عىل أداء هذا 
العربّية  البلدان  من  وغريها  اخلليج  دولجُ  تتّدد  مل  لذلك  املنطقة،  يف  الدور 
العسكرّية  احتياجاته  تلبية  العراق هبدف  إىل  املساعدات  تقديم  األخرى يف 
مهّيًأ يف سبيل  قد أصبح  الوقت  أّن  الكويت  متتينها. تصّورت  والعمل عىل 
التوّصل إىل اّتفاقّية ملزمة وهنائّية دولّيًا حول مسألة ترسيم احلدود، فتحّولت 
هذه القضّية بالنسبة هلا إىل قضّية مصريّية وأعطتها األولوّية عىل مجيع القضايا 
انشغاله  مستغّلًة  العراقّية  األرايض  عىل  الكويت  جتاوزت  إذ  األخرى، 
باحلرب مع إيران، حيث كان موقع الكامرك واجلوازات الكويتّية يف منطقة 
املطالع حّتى بداية السّتينّيات، وتّم نقل هذا املركز إىل موقع العبدل القديم 
الذي يبعد عن املطالع أكثر من)70كم( شامالً وباجّتاه جنوب العراق)9كم( 
النفط من حقل الرميلة، فقد حّركت  كام قامت الكويت بسحب املزيد من 
حقل  من  إضايّف  مرّبع  ميل   900 عىل  مستوليًة  شامالً  حدودها  الكويتجُ 

الرميلة، وبمساعدة تكنولوجيا حفٍر أمريكّية مائلة)4(.
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بعد انتهاء حرب اخلليج الثانية عانى اجليش العراقّي من تدمري قطاعاته 
وأمست احلكومةجُ العراقّية يف أضعف حاالهتا، وكان كّل املراقبني يتصّورون 
أّنه سوف تتّم اإلطاحة بحكومة صدام حسني وبدأ تذّمر واسع النطاق بني 

صفوف اجليش العراقّي املنسحب)5( .

وال خيفى عىل أحد بأّن أمريكا كانت تتعامل مع املنطقة حّتى عام 1990 
وكأهّنا منطقة مصالح حيوّية، وهكذا كان اخلطابجُ السيايّس األمريكّي، لكن 
تنظر اىل اخلليج بوصفه  املّتحدة  الواليات  الثانية، بدأت  بعد حرب اخلليج 
منطقة حقوٍق سيادّية، فألمريكا ما للكويت، وما للسعودّية، وما لإلمارات 
يف هذه املنطقة، وإّن هلم حقوقًا سيادّية كام لدول املنطقة، وهذا تفكرٌي جديد مل 
يكن قائاًم يف السابق، فهي تتعامل مع اخلليج ليس بوصفه طرفًا خارجّيًا وإّنام 
عىل أّنه طرٌف داخيّل، وهي ال تتعامل مع اخلليج من مبدأ التشاور، ولكن من 
منطلق أهّنا هي التي تقّرر احلرب والسالم وتقّرر املصري، بالعلن وليس بالّس)6(.

ظهرًا  الثانية  الّساعة  متام  1991يف  15شباط  يوم  حسني  صّدام  أعلن 
أمريكا ودول اخلليج  الكويت برشوط عارضتها  استعداده لالنسحاب من 
ورّحبت هبا موسكو بعد أن طلب غورباتشوف تأجيل اهلجوم الرّبي اىل ما 
التي يقودجُها  الكويت  العراقّية من  القّوات  بعد حمادثات السالم وانسحاب 
وزير اخلارجّية طارق عزيز يف موسكو، وبعد أن خرج اجليشجُ العراقّي من 
الكويت وتبعه جيشجُ التحالف إىل داخل العراق)7(، وأجُعِلَن أّن جيش التحالف 
عرب الفرات باجّتاه النارصّية واحتّل قاعدة اإلمام عيل أخريًا وافق صدام 
إدانته وتغريمه تكاليف احلرب)8(. املّتحدة منها  اثني عرش قرارًا لألمم  عىل 
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إّن أبرز األسباب والدوافع التي أّدت إىل قيام االنتفاضة الشعبانّية لسنة 
قمعّية  سلطة  وجود  ييل:  بام  تتلّخص  األحداث  عرضنا  خالل  1991من 
دكتاتورّية تتعّرض للشعب العراقي بأّي شكٍل من األشكال لكاّفة القومّيات 
العراقّي منكسًا  العراقّي، رجوع اجليش  للفرد  مع فقدان اهلوّية الشخصّية 
بعد غزوه للكويت وإخراجه من ِقَبل قّوات التحالف بقيادة الواليات املّتحدة 
األمريكّية. وقّلة الدخل املعييّش للفرد العراقّي التي تقابلها زيادة فاحشة يف 
مدخول املقّربني والتابعني للسلطة، وعالوًة عىل خيبة أمل اجليش العراقّي 
بعد االنسحاب واخلسائر الفادحة حلرب الكويت إدخال العراق يف حرَبنْي 
احلّرية  إباحة  وعدم  والكويت،  إيران  مها  جارَتنْي  دولَتنْي  مع  عادلَتنْي  غري 
التاّمة يف الرأي والكالم، وعدم وجود رجل يمتلك احلكمة والذكاء والدهاء 
العناء والدهاء)9(. القضّية حاّلً معقوالً ولو كّلف ذلك كثريًا من  لكي حيّل 

فالبطولة متّثلت باالنبعاث العارم الذي عّم العراق من جنوبه اىل شامله، 
وإرهاب  العفلقّي،  البعث  ركام  بني  من  العرشين خيرجون  ثورة  بأبناء  فإذا 
طاغية العصـر صدام حسني، حيملون معول اهلدم بني أزالم صدام وجالوزته، 
معلنني والءهم لإلسالم عقيدًة ودينًا، متحّدين جربوت إرهاب السلطة يف 
بغداد. ومتّثلت يف العراقّيني األشاوس الذين أعلنوا حربًا شعواء حترق بيوت 
الظاملني، فاشتك الرجلجُ واملرأة والشيخ والشيخة. والشاّب والشاّبة، حّتى 
وهدف  اإلسالم،  راية  جتمعهم  واحد  خندٍق  يف  اشتكوا  كّلهم  األطفال، 

واحد هو إسقاط الطاغية صدام.
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ثانيًا:- انتفاضة كربالء )قراءة يف أحداثها وأبرز قياداهتا(.	•

الشيعّي  احلراك  دور  اىل  التنويه  من  ّد  البجُ االنتفاضة  عن  احلديث  قبل 
وناضل  عظياًم،  جهادًا  الزمن  من  عقَدْين  مدى  عىل  جاهد  الذي  املعارض 
نضاالً كبريًا، ودفع ثمنًا لذلك كوكبًة من الشهداء من أعّز وأغىل بنيه وعىل 
حسن  السيد  الشهيد  اهلل  وآية  الصدر)10(،  باقر  ّمد  حمجُ الشهيد  اهلل  آية  رأسهم 
مهدي  ّمد  حمجُ السيد  والعاّلمة  البصـري،  عارف  والشيخ  الشريازي)11(، 

احلكيم)12(، والكثري من الكوادر واملفّكرين العراقّيني)13(.

ويف ليلة اجلمعة اخلامس عشـر من شهر شعبان لسنة 1411 التي توافق 
والدة صاحب العرص والزمان اإلمام املهدّيf وتجُعرف عند العواّم بـ»ليلة 
املحية« حيث ينشغل الناس يف إحيائها بقراءة القرآن الكريم واألدعية وزيارة 
املعصومنيb وتستمّر حتى الصباح، ومّلا كان املرجع الدينّي األعىل اإلمام 
السيد أبو القاسم اخلوئي)14()قّدس رّسه( قد زار مرقد اإلمام احلجُسنيويف 
إحدى أبواب الصحن التي تجُعرف بباب الرأس الرشيف طلب منه الزائرون 
زمنّية قصرية حّتى  مّدة  يرّد عليهم، ومل يمكث سوى  فلم  باجلهاد  فتي  يجُ أن 
عاد متوّجهًا اىل النجف األرشف )16شعبان( 1991/3/5، يف حني يروي 
أحدجُ املشتكني يف االنتفاضة قوالً يؤّكد فيه أّنه زار السيد اخلوئي)قّدس رّسه( 
بصحبة رفيقه السّيد عبد احلجُسني عّباس محزة امللّقب بـ)عّبودي القّصاب( يف 
النجف ليسأله عن فتوى االنتفاضة، حيث يؤّكد أّنه حصل عىل نسخٍة خمتومة 
من فتوى اجلهاد ليوّزعها عىل باقي املجاهدين، وكان أهّم ما جاء فيها هو تأكيد 
السّيد اخلوئي عىل )املحافظة عىل النظام وعدم العبث بمؤّسسات الدولة()15(.
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أثر تشييع أخَوْين  بأّن واحدًة من رشارات االنتفاضة كانت عىل  ويذكر 
كانا قد استجُشِهدا يف أرض املعركة يف الكويت وجيء هبام اىل كربالء، وعندما 
ملفتة  دينّية  هبتافاٍت  هتفوا  الشـريف  احلجُسينّي  الصحن  اىل  املشّيعون  دخل 
للنظر، وعند مرورهم بالصحن العّبايس حدثت مشاّدات عنيفة بني رجال 
األمن والشـرطة من جهة وبينهم من جهٍة أخرى، وعند خروج املشّيعني من 
فصّوب  احلكم،  نظام  بسقوط  املشّيعني  أحد  هتف  العلقمي)الفرات(  باب 
أحد رجال األمن سالحه باجّتاه ذلك الشخص فسقط عىل إثرها شهيدًا ويف 
الوقت نفسه أطلق شخص عيارات نارّية عىل رجل األمن أردته قتياًل فسقط 
اثنان مّيَتنْي. ومن هنا بدأ الغضب اجلامهريّي للشعب يزداد ويتوّسع ممّا أّدى 

اىل إحداث قلق وبلبلة يف املدينة)16(.

تّتفق مجيع الروايات عىل أّن انتفاضة كربالء بدأت يف هناية موكٍب جنائزّي 
حّتى  املسجد  املشّيعون  غادر  أن  فام  الثانية..  اخلليج  حرب  ضحايا  ألحد 
رضيح  ساحة  يف  اهلل«  عدّو  صدام  اهلل..  إاّل  إله  »ال  ترّدد:  هتافات  معت  سجُ
العّباس.. وعندما وصل املعّزون اىل منزل املتوّف كي يقّدموا عزاءهم.. 
اكتشفوا أّن رجال الرشطة واألمن كانوا يراقبوهنم عن كثب.. يف هذا الوضع 
املتوّتر فتحت الرشطةجُ النار.. فرّد عليها األهال بالنار أيضًا.. وكانت حصيلة 
املواجهة هذه املّرة مخسة عشـر قتياًل.. وهكذا اشتعلت االنتفاضة.. وسيطر 
والذخائر..  األسلحة  من  كبرية  كمّيات  عىل  واستولوا  املدينة..  عىل  الثّوار 
وإقامة  والتفتيش،  احلراسة  ألغراض  املناطق  عىل  موّزعة  فرقًا  وشّكلوا 
البعثّية  باجلراح  انطالقًا مثخنًا  الثائرة)17( وكان ذلك  املدن  اإلدارات يف كّل 
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املقيتة  والطائفّية  الدامية،  الصدامّية  املرشحة  حتت  األبرياء  هبموم  واملتخمة 
لسقوط  مسحًا  كربالء  فكانت  شعبها؛  أبناء  جتاه  احلكومةجُ  انتهجتها  التي 
البعثّي  الوجود  عىل  الستار  احلجُسني  مدينة  أبناء  ليسدل  واالستبداد،  الظلم 

النتن بصيحة املجاهدين األبطال: »يا حسني«)18(.

احلرس  من  متفّرقة  ووحدات  مدّرعة  فرقة  بإمرته  كامل،  حسني  كان 
املخابرات  وبقايا  اخلاّص  األمن  وعنارص  اخلاّص  واحلرس  اجلمهورّي 
عىل  اهلجوم  يقود  الذي  وهو  احلزبّيني،  املرتزقة  من  وعدد  العاّم  واألمن 
كربالء، وقد أبدى من القسوة واالنحطاط اخللقّي وانعدام الضمري ما يندى 

له جبني اإلنسانّية)19(.

وال يجُمكن ألّي شخص أن حييط بام حصل يف االنتفاضة الشعبانّية يف كّل 
مدن العراق وليس يف كربالء فقط لشّدة احلظر والبطش الذي كان مفروضًا 
عىل من هم يف موضع الشّك )عموم الناس غري املوالني للنظام( مع مالحظة 
أّن أكثر املجاهدين الذين انتفضوا بوجه السلطة احلاكمة مل يربحوا أماكنهم 
إاّل نادرًا وانشغلوا بتمشيط مناطقهم وحماّلهتم من بقايا رموز النظام البعّثي 
ثّم  املحّلية،  والشـرطة  الصدامّي  واألمن  االستخبارات  معاقل  بعض  ومن 
أعّدوا العّدة للدفاع عن مناطقهم بعد هجوم احلرس اجلمهورّي عليها، كام مل 
يكن هناك توثيٌق إعالمّي من صحافة أو نشـرات يومّية أو بيانات مسّجلة أو 
تصويٍر تلفازّي أو فضائّيات عاملة يف مدينة كربالء، ومل يبَق يشٌء من التوثيق 
والصور إاّل مموعٌة نادرٌة من الّلقطات الشخصّية العابرة وبعض الصور التي 
التقطتها وسائلجُ اإلعالم احلكومّية التي رافقت القّوات األمنّية أثناء املعركة 
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وبعدها، ومل تدخل وسائلجُ اإلعالم املحايدة إىل كربالء إاّل بعد ثالثة أشهر 
من االنتفاضة.. مثل وكالة رويتز لألنباء، وقناة يب يب يس وغريها، و مل يكن 
العاملة  اجلهادّية  املجاميع  بني  معلومات  تبادل  أو  ارتباط  أو  تنسيق  هنالك 
املشتك  العمل  وحدة  االنتفاضة  أفقد  ما  وهذا  املقّدسة،  كربالء  مدينة  يف 
باخّتاذ القرارات اخلطرية خالل أّيام االنتفاضة الشعبانّية، وحّتى الذين قاتلوا 
من  األخرية  الّلحظات  يف  الطاهَرْين  املرقَدْين  عن  املستميت  دفاع  ودافعوا 
االنتفاضة كان أكثرهم يقاتل دون أن يرتبط بمسؤوٍل معنّي أو يتلّقى األوامر 
الواحدة،  اجلامعة  بروح  يقاتلون  اجلميع  كان  بل  معروفة،  قيادّية  جهٍة  من 
واهلدف الواحد، والغاية الواحدة، وهو اخلالص من الظلم وحتطيم أسوار 

الرعب يف املدينة املقّدسة ويف كّل العراق)20(.

نحو  متوّجهة  املحافظة  مبنى  جهة  من  دخلت  دباباٍت  مموعةجُ  هناك 
تقاطع  عند  الضوئّية  اإلشارة  وصوهلا  ولدى   ،العّباس اإلمام  قبلة  باب 
دّبابة  برضب  النسوة  إحدى  قامت   ،العّباس وشارع  اجلمهورّية  شارع 
بصاروخ قاذفة )آر يب جي 7( فأعطبتها وانحصـرت الدّبابات األخرى يف 
شارع العّباس، وبالنظر لضيق هذا الشارع أصبحت الدّبابات واهنة متلّكئة 
يف التقّدم حيال قاذفات املواطنني ورجال املقاومة وقد أجُحرقت سبع عرشة 
كان  كربالء  مدينة  اجليشجُ  دخل  وعندما  يجُذكر،  أثٌر  هلا  يبق  ومل  وناقلة  دّبابة 
محلهم،  ذووهم  يستطع  فلم  األرض  عىل  ملقاة  واجلثث  القتىل  مئات  هناك 
فِنوا  لذلك قام اجليش بحفر مقابر يف أماكن خاّصة كساحة املخّيم وغريها فدجُ
فِنت فيها  فيها، واكتجُشفت فيام بعد ساحات أخرى أقرب من هذه الساحة دجُ
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جثثجُ القتىل دون أن يعلم أحد)21(.

قام البعثّيون واحلرس اجلمهورّي بمحارصة كربالء وقصفوها بالطائرات 
قّوٌة  جاءت  ثّم  ومن  ميك(  نوع  املقاتلة  والطائرات   - )اهلليكوبت  احلربّية 
البعث  وجالوزة  اجلمهورّي  احلرس  من  مكّونة  بغداد  العاصمة  من  كبرية 
ثّم  ومن  املدينة،  برضب  وقاموا  األسلحة  خمتلف  معهم  حاملني  املقبور 
توالت اإلعدامات الكبرية للمواطنني األبرياء واملقابر اجلامعّية ورضب كّل 
أّن  إاّل  كاماًل  الفتة حصارًا  تلك  املدينة يف  الشارع، فشهدت  إىل  من خيرج 
األهال من املدينة املقّدسة التجأوا إىل حرم اإلمام احلجُسني، وكذلك إىل 
حرم أيب الفضل العّباس من جّراء القصف الصدامي للمدينة باهلاونات 
والدّبابات والطائرات، لكّن املجاهدين من أبناء مدينة كربالء تصّدوا ببسالة 

ألعداء اإلسالم من جالوزة النظام البعثّي املقبور)22(.

واندلعت االنتفاضة يف البدء بأرسع ممّا يجُتصّور حيث كانت كربالء تضّم 
آالف الزّوار وخالل ساعات اختلف الوضع يف املحافظة كّلّيًا حيث هتاوت 
املجرمون  وَلِقَي  النظام وانتهى وجود احلزبّيني ومسؤول األمن  مؤّسسات 
منهم جزاءهم العادل ومتّتعت كربالء بأجواء االنتفاضة عىل غرار بقّية املدن 
النجف،  يف  مثيلتها  من  درجًة  أقّل  فيها  االنتفاضة  مركزّية  وكانت  العراقّية 
بعد أّيام قليلة تّم اهلجوم من قبل قّوات األمن عىل املدينة وتّم تدمري البساتني 
واألبنية واملساجد واحلجُسينّيات والبيوت حتى مل يعْد هلا أثر، حيث حورصت 

املدينةجُ وطجُلب من أهلها أن يتكوها باجّتاه بحرية الرّزازة)23(.
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وتّم قصف مركز املدينة برشقاٍت متتالية من الصواريخ ثّم اشتّد القصف 
امتّدت حشود  إن  البحرية، وما  باجّتاه  بيوهتم  السّكان إىل مغادرة  ممّا اضطّر 
)اهلليكوبت(  الطائرات  بدأت  حّتى  طويلة  مسافة  الطريق  عىل  السائرين 
حتصدهــم وتقتل األبرياء والعّزل وكّلام تقّدمت قّوات النظام كان ثّوار كربالء 
كذلك  اخلسائر،  بعض  هبا  وأوقعوا  جريئة  تعّرضّية  بعملّيات  هلا  يتصّدون 
ـربت  قجُصف مرقدا اإلمام احلجُسني بن عيل واإلمام العّباس بن عيلفضجُ
من  بأمٍر  املدفعّية  وقذائف  بالصواريخ  واحلجُسينّية  العّباسية  الروضتني  قّبة 
املجرم حسني كامل)هوه صهر صدام حسني واحد رجاالت  النظام السابق(
وقصف مقام كّف العّباس األيمن والدور السكنّية التي حوله ثّم اجّته اجليش 
الستخدام  النظام  اجّته  ثّم  القبلة  باب  ونسف  احلجُسينّي  الصحن  قصف  إىل 
القصف املدفعّي والصواريخ وقذائف اهلاون من قبل اجلنود الذين خيتبئون 
السّكان  يشمل  القصف  فكان  كربالء،  مدينة  ملركز  املجاورة  البساتني  يف 
الروضتني  بسقوف  الاّلئذين  من  العشـرات  وأصيب  املرقَدْين  الالجئني يف 
وظهرت الحقًا لقطاٌت فيدوّية من املدينة خالل االنتفاضة صّورها مموعٌة 
فعلّيًا  كربالء  مدينة  يف  االنتفاضة  رشارةجُ  انطلقت  املنتفضني،  الشباب  من 
)16شعبان 1411هـ( حيث خرجت مموعٌة الشباب إىل الشوارع الرئيسّية 
يف املحافظة وتوّجهوا إىل مرقد اإلمام احلجُسني، فانضّم اليهم اآلالف من 
تعلو  الصوت  مكرّبات  وكانت  الزائرين  من  فيها  كان  ومن  املدينة  سّكان 
وسقطت  النظام  ضّد  والتظاهر  باخلروج  الشعب  إىل  املتكّررة  بالنداءات 
أن  وما  الثّوار،  بأيدي  احلزب  ومقّرات  مراكزها  وبعض  الرشطة  مديرّية 
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حّل صباح يوم االثنني حتى انطلقت اجلامهري بموكٍب كبري يرّدد شعارات 
خمتلفة ضّد النظام وتتقّدم املوكب مموعٌة من املسّلحني وقد اعتىل بعضهم 
اإلمام  وشارع   العّباس شارع  اىل  سريه  املوكبجُ  وتابع  إطفاء  سّيارة 
ومقّر  األمن  كمديرّية  النظام  مراكز  أكثر  فيه  تقع  الذي   ،)24(احلسني
قيادة اجليش الشعبّي ومقّر إدارة املحافظة مع بعض جيوب املقاومة ألفراد 
إسقاط  وتّم  الثائرين  ملقاومة زحف  األبنية  بعض  الذين حتّصنوا يف  احلزب 
 كّل هذه البنايات واملقّرات بأيدي الثّوار وأصبح مرقد اإلمامني احلجُسني
وأخيه العّباس املقّر الرئييّس لالنتفاضة، حيث كانت قيادات االنتفاضة 
فيه، والتحق ضّباٌط وعسكرّيون كثريون من أهل كربالء وطويريج  جتتمع 
بعض  وسّلموا  االنتفاضة  شؤون  إلدارة  األخرى  واملناطق  واحلجُسينّية 
األسلحة، وبادر أهال طويريج وغريها من املدن املجاورة إىل تقديم العون 
والدعم لالنتفاضة يف كربالء، توّلت إدارة االنتفاضة قيادٌة مركزّية فيها عدٌد 
من الضّباط يف اخلدمة ومتقاعدين من أهل كربالء. ثّم بدأت قّوات احلرس 
اجلمهورّي بالزحف نحو مدينة كربالء وبدأ قصٌف مدفعّي كثيف بعيدجُ املدى 
يطال أحيانًا البيوت املتطّرفة يف شامل رشق املدينة، وكانت أصوات قذائف 
املدفعّية والدّبابات تجُسمع يف أرجاء املدينة لكن من دون أن يطاهلا القصف، 
والشارع العام يتحّدث عن معارك باألسلحة الثقيلة وتراجع قّوات احلرس 
اجلمهورّي الزاحف اىل كربالء حني ورد نبأ اهلجوم املقابل الذي شنّه النظام 
عىل حمافظة كربالء، هّب أهل النجف ملساعدة الثّوار فيها ووّجهت نداءات 
من  الناس  وتدّفق  النقل  وعجالت  الشاحنات  وأعّدت  الكربالئّيني  إىل 



450

ملحاٌت اىل االنتفاضة الشعبانّية يف كربالء 1991م- 1411هـ

الغالب  يف  وهم  املئات  تنقل  وهي  األرتال  تتوّجه  وراحت  األعامر  خمتلف 
بعصّيهم  يلّوحون  كانوا  الشيوخ  من  والبعض  وسكاكني  هراوات  حيملون 
الرشقّية  الشاملّية  اجلهة  من  كربالء  مدينة  اجليشجُ  دخل  هبا،  القتال  وينوون 
مركز  الساّمة يف  الغازات  باستعامل  هّدد  أن  بعد  الرئيسّية  املراكز  واستجع 
وهي  )السمتّية(  اهلليكوبت  طائرات  الدار  سطح  من  ترى  وكانت  املدينة، 
حتوم حول منطقة الصحن احلجُسينّي وترمي بصوارخيها، وكان حسني كامل 
واحلرس  اجلمهورّي  احلرس  من  متفّرقة  ووحدات  مدّرعة  فرقٌة  بإمرته 
وعدٌد  العاّم  واألمن  املخابرات  وبقايا  اخلاّص  األمن  من  وعنارص  اخلاّص 
من املرتزقة احلزبّيني هو الذي يقود اهلجوم عىل كربالء. وكان يجُصدر أوامر 
العنيفة  املقاومة  عىل  ورّدًا  السّكان،  وقتل  البيوت  بتدمري  قّواته  إىل  مشّددة 
للثّوار ومقاومتهم ألقى حسني كامل القبض عىل املئات من شباب كربالء 
فأعدم بنفسه الكثريين ورمى األحياء يف مقابر مجاعّية يف الرّزازة وأخرى يف 

.)25(منطقة احلّر قريبًا من مرقد احلّر الرياحّي

دموّية  آثارًا  وراءها  تتك  أخذت  املدينة  داخل  القّوات  توّغلت  ومّلا 
مرّوعة، فهناك جثٌث وحرائق وخراب واقتحامات للبيوت وهنب حمتوياهتا 
بسببه  اضطّر  ممّا  السكنّية  األحياء  وسط  بداخلها  القذائف  تتفّجر  ودّبابات 
بتوجيه  الثّوار إىل االعتصام داخل مرقد اإلمام احلجُسني، فأمر حسني كامل 
وقد  الشـريف،  الصحن  إىل   )G7.B.R( والقاذفات  والدّبابات  املدافع 
مرقد  وصحن  احلجُسني  اإلمام  مرقد  صحن  حول  الواقعة  الدور  هدمت 
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األنقاض)26(.   حتت  أشهرًا  اجلثث  وبقيت  فيها  من  عىل   cالعّباس أخيه 

   

    ويف ظّل هذه األوضاع بدأ النظام باستخدام طائرات اهلليكوبت التي 
إىل  الكويت  من  واملصابني  اجلرحى  نقل  بحّجة  للنظام  أمريكا  أرسلتها 
بالسلطة  األمر  ووصل  املدن..  بقصف  استخدمها  النظام  أّن  إاّل  العراق.. 
قّوات  وصلت  وعندما  املواطنني..  ضّد  الكيمياوّية  األسلحة  الستعامل 
حسني كامل املجيد إىل رضيح اإلمام احلجُسني يف كربالء.. وقف عىل الدّبابة 
وصاح )اسمك حسني وكذلك اسمي.. فلنَر من هو األقوى اآلن(. فأعطى 

 .)27(األمر برضب رضيح اإلمام احلجُسني

املدينة  أبناء  من  املجاهدون  فيها  يستسلم  مل  دامية  معركة  هناك  وكانت 
ودافعوا ببسالة ورشف، لكّن نفاد األعتدة وقّلة األسلحة جعلت االنتفاضة 
املواطنني  من  اآلالف  ضحّيتها  وراح  كامل  بشكٍل  قجُمعت  ثم  ومن  ختمد 
رضبت  ثّم  ومن  املقبور  البعثّي  النظام  جالوزة  يد  عىل  وقتلوا  األبرياء 
املقّدسات الرشيفة باملدفعّية وأجُخذ مجيع من كان يتحّصن يف مرقد أيب عبد اهلل 
احلجُسني وأخيه أيب الفضل العّباس وعزلت العوائل من النساء واألطفال 
وقجُتل الشباب، حّتى كبار السّن مل يسلموا من بطشهم وأعامهلم الوحشّية)28(.
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ثالثًا: - نتائج االنتفاضة.

اىل  كربالء  معركة  يف  شاركت  التي  اجلمهورّي  احلرس  نخبةجُ  تعّرضت 
خسائر فادحة، ففي مدن بغداد واملوصل واألنبار، كانت مالس الفاحتة التي 
كافة  يف  منتشـرة  اخلاّصة  والقّوات  اجلمهورّي  احلرس  من  القتىل  عىل  تجُقام 
أحياء املدن األخرى، تدّل عىل مدى اخلسائر البرشّية التي تعّرضت هلا قّوات 

النظام وخاّصة يف قاطع كربالء)29(. 

لقد حاول النظام السابق بشّتى الطرق والوسائل وعىل مدار اثني عشـر 
عامًا طمس أغلب تفاصيل تلك امللحمة البطولّية التي خاضها شعٌب أعزل 
بأسلحٍة بسيطة وحمدودة للغاية، ومن دون أّي دعم خارجّي، ولكّن حقائق 
مارسه  الذي  اإلعالمّي  التعتيم  يغّيبها  فلم  ساطعة،  بقيت  االنتفاضة  تلك 
األكاذيب  عزيمتها  صدق  هتّز  ومل  ودولّية،  إقليمّية  أنظمة  بمساعدة  النظام 
والشائعات، فام أن سقط النظام حّتى ظهرت املقابر اجلامعّية لتكون شاهدًا 

حقيقّيًا عىل وحشّية النظام وبربرّيته.

 ودلياًل عىل استخفافه بأبسط قواعد حقوق اإلنسان. فمن مقربة إىل مقربة، 
ومن رفات شهيٍد إىل رفات شهيدة، ومن دمية طفٍل إىل علبة سكائر لشابٍّ 
ليعرف  أمجع  العاملجُ  ِهل  وذجُ الصمت  جدارجُ  وانكس  احلقيقة  أعلنت  مغدور، 
-وإن كان بعد حني- أّن هناك شعبًا قاتل بكّل ما أويت من قّوة وألكثر من 
شهر أعتى دكتاتورّية وأرشس نظاٍم عىل طريق التحّرر من الظلم والعبودّية، 
االنتفاضة  هذه  أخذت  لقد  مواطنيه)30(.  جلميع  أفضل  مستقبٍل  لتحقيق 
الظلم  انتفاضة فحسب بل ألهّنا ثورة ضّد  إطارًا أعّم وأشمل ليس لكوهنا 
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بكّل  االنتفاضة  ينسى  أن  للشعب  املمكن  من  وليس  والدكتاتورّية، 
العراقّي  للمواطن  املمّثلون  يأيت  سنوات  ثامين  فبعد  وتفاصيلها،  حذافريها 
الغيور بانتفاضة حقيقّية كادت أن تكون مستمّدة من ثورة اإلمام احلجُسنييف 
معركة الطّف ضّد الكّفار، ولكن مع األسف الشديد فقد قوبلت االنتفاضة 
االنتفاضة  أّن  سلومي  وتؤّكد  فيها،  أسهم  من  لكّل  واالعتقاالت  بالقمع 
الشعبانّية مل تكن حمسوبًة عىل اجلنوب كام يعتقد الكثريون بل إهّنا خرجت عن 
املألوف، وضّمت مذاهب العراق بأكمله فهناك الشيعّي والسنّي والكردّي 
والصابئّي واملسيحّي ممّن شاركوا يف هذه االنتفاضة، واحلديث عن االنتفاضة 
هذه  اىل  انطالقتها  منذ  عّدة  سنوات  مّض  فبعد  يكفي  ال  قد  األسطر  هبذه 
الّلحظة ما زال املواطنجُ العراقّي يستذكر تلك البطوالت والثورة احلقيقّية التي 
ضّمت رشائح كثرية من الشباب والكبار والنساء أيضًا، فضاًل عن األطفال 
الصغار وكّل من يؤمن بوحدة النضال ومقاومة نظام الطاغية وجربوته)31(.

ونستطيع بعد هذه السنوات الطويلة أن نقول: إّن االنتفاضة ما زالت حّيًة 
يف ذاكرة املواطن العراقّي فَمْن منّا ينسى هذه االنتفاضة)32(، فاالنتفاضة أّدت 
دورها بكسـر حاجز اخلوف لدى املواطن العراقّي، الذي كان حيسب حسابًا 
لكّل من يلبس البدلة العسكرّية ذات الّلون الزيتويّن، وها قد أضحوا ممّزقني 
عىل أيديم سواًء أكان يف بداية األمر وهروهبم كاجلرذان أم يف صّد هجومهم 

ومقاومتها مقاومًة صلبة كّبدت الدولة خسائر فادحة يف العّدة والعدد)33(.

خلقت االنتفاضة يف الشارع العراقي تّيارًا ناهضًا، وبّثت يف الشعب روحًا 
مستعّدون  وأهّنم  ورجولة  رشٍف  ذوو  أهّنم  العراقّيون  أثبت  فقد  جديدة، 
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للتضحية من أجل مبادئهم بالدم والروح)34( رابطني قضّية االنتفاضة بقضّية 
اإلمام احلجُسنيفانتصـرت دماء االنتفاضة بسقوط الطاغية وبالفعل سقط 
الظلم  وجه  يف  ووقفوا  دكتاتورّيته  قارعوا  الذين  الشهداء،  بدماء  صدام 
وحّققوا انتصارًا فكرّيًا شّكل دافعًا لتطّور املعارضة يف خارج العراق حّتى 

سقوط الصنم)35(.
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اخلامتة
أمكن  خالهلا  من  التي  والبادرة  الدافع  الشعبانّية  االنتفاضةجُ  شّكلت 
التأسيس لفكرة إزالة النظام الدموّي الذي جثم عىل صدور العراقّيني طوال 
سنوات عجاف، حيث مل يقِض ذلك النظام عىل هاجس التغيري الذي أصبح 
رضورًة يشعر به مجيعجُ أبناء الشعب العراقّي، بدليل اخلوف الذي الزم أزالم 
النظام واملوالني له من منّظامت حزبّية وهيئات ومؤّسسات عسكرّية بالرغم 
ممّا اّتسمت به من بطش وقسوة، إاّل أهّنا كانت ختشى اهنيارها عىل األيادي 
احلّرة البطلة التي أشعلت االنتفاضة يف أّي حلظة، األمر الذي شّكل دافعًا من 

وراء العقول املدّبرة واملنّفذة هلذه االنتفاضة املباركة.

التي  والوحشّية  املعاناة  التي صمدت رغم  املقّدسة  مدينة كربالء  أّما يف 
حلقتها جّراء عملّيات إمخاد االنتفاضة إاّل أهّنا استمّرت بكوهنا حمورًا ومعقاًل 
ما  يومها  الحظنا  ما  إذا  وخصوصًا  لالنتفاضة،  والعميّل  الفكرّي  للحراك 
كان يرّدده اجلميع بأّن: »االنتفاضة قائمة ما دامت كربالء مل تسقط«، ولكن 
يوم سقطت كربالء كأّنام سقطت داّلة الثورة والزمتها...إذ سقط بعدها كّل 

يشء...وعادت رائحة املوت تعّم أجواء العراق من جديد.
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ّمد حسني هيكل، أوهام عن القوى والنرص حقائق حرب اخلليج الثانية، )القاهرة: (3) حمجُ

الدار املرصّية للطباعة والنرش، 2014(، ص23.

مائدة زايب جفات، موقف جامعة الدول العربّية من االجتياح العراقي للكويت عام (4)

1990، رسالة ماجستري، )جامعة الكوفة: كّلية التبية للبنات، 2014(، ص76.

(5).www الدولّية،  املعلومات  الكويت.. دراسة حتليلّية، شبكة  عواقب احلرب عىل 

com.thanwya

مجال الدين حسني، حرب حترير الكويت حرب تدمري العراق، )القاهرة: مكتبة مدبول (6)

الصغري، 1991(.

ّمد شكر، صدام حسني من القّمة اىل اهلاوية، )بريوت: دار املحّجة البيضاء، (7) أمحد حمجُ

2004(، ص100.

ّمد حسني جياد، االنتفاضة الشعبانّية املباركة عام 1991، شبكة املعلومات الدولّية (8) حمجُ

)األنتنت( 2007/12/11.
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املؤّرخ، (9) منشورات  )قم:  كربالء،  الشعبانّية يف  االنتفاضة  آل طعمة، سلامن هادي، 

1433هـ(، ص16.

ّمد باقر الصدر)1935-1980(: فقيه ومفّكر وفيلسوف ومتهد، درس العلوم (10) حمجُ

الدينّية عند كبار علامء احلوزة العلمّية يف النجف األرشف واستطاع أن يصل إىل مرتبة 

االجتهاد قبل سّن العرشين. وبدأ بعدها بتدريس العلوم الدينّية يف حوزة النجف 

األرشف. وفضالً عن تدريسه للعلوم الدينّية، كان مؤّلفًا يف ماالت خمتلفة من العلوم 

والفقه،  القرآن،  والفلسفة اإلسالمّية، وتفسري  اإلسالمّية، كاالقتصاد اإلسالمّي، 

املنطقّية  األجُسس  املوسوم:  بمؤّلفه  املعرفة  نظرّية  يف  لكتابته  إضافًة  الفقه،  وأصول 

الدعوة  حزب  أّسس  فقد  السياسّية،  احلياة  عن  غائبًا  الصدر  يكن  ومل  لالستقراء، 

اإلسالمّية، وأصدر فتواه الشهرية بحرمة االنتامء حلزب البعث، كام أّنه أّول من دعا 

ّمد باقر الصدر  نظر: أمحد عبد اهلل العاميل، حمجُ إىل إسقاط نظام البعث. للتفاصيل يجُ

السرية واملسرية يف حقائق ووثائق، )بريوت: مؤّسسة العارف، 2007(. 

مدينة (11) يف  ولد  ومفّكر،  ديٍن  رجل  هو  الشريازي)1980-1937(:  حسن 

النّجف األرشف، مارس دوره املوّجه يف احلوزة العلمّية يف كربالء املقّدسة وغريها 

الثاين  املجّدد  الراحل  بالتعاضد مع أخيه األكرب اإلمام  تبنّيه هلا، وذلك  إىل جانب 

ّمد احلجُسيني الشريازي، وقد أمىض مّدًة طويلة من حياته  آية اهلل العظمى السيد حمجُ

من  مسّلحة  مموعٍة  يد  بريوت عىل  يف  اغتياله  يتّم  أن  قبل  والنفي  االعتقال  بني 

العمالء البعثّيني، حينام كان متوّجهًا للمشاركة يف ملس الفاحتة الذي أقامه هو عىل 

ّمد باقر الصدر وشقيقته بنت  روح الشهيد املرجع الدينّي آية اهلل العظمى السّيد حمجُ
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العاريض، السيد حسن  نظر: عادل  يجُ البائد. للتفاصيل  النظام  اهلدى عىل يد أزالم 

الكوفة:  الفكرّية وآراؤه اإلصالحّية، رسالة ماجستري، )جامعة  الشريازي جهوده 

كّلية اآلداب، 2011(.

ّمد مهدي احلكيم )1934-1988(: من رّواد العمل الدينّي والسيايّس (12) السيد حمجُ

لديه  كانت  فقد  العمل  يف  وحلامسه  شبابه،  أّيام  منذ  بذلك  ِرف  عجُ وقد  العراق،  يف 

عالقاٌت وطيدة وعديدة مع كثرٍي من الشخصّيات اإلسالمّية يف العراق وخارجه، 

والده  أرسله  النظام،  ضّد  للثورة  حتّضـر  إسالمّية  حركٍة  تشكيل  إىل  يدف  وكان 

السّيد  حمسن احلكيم وكيالً له يف بغداد، فنشط يف مناطق خمتلفة من العاصمة وكانت 

له برامج عديدة يف أكثر مناطقها التي حتظى بأمّهية خاّصة يف مال العمل والنشاط 

الدينّية مثل  املراكز  تأسيسه  الفتة  قام هبا يف تلك  التي  ومن اخلطوات  اإلسالمّي 

العاصمة  يف  اغتيل  اإلسالمّية،  للتجّمعات  مراكز  لتكون  واملساجد  احلجُسينّيات 

السودانّية )اخلرطوم( بعملّية من تدبري خمابرات النظام البائد. «رشيد اخلّيون، مهدي 

احلكيم..ِعاممة من طراز آخر، “الرشق األوسط”، )جريدة(، العدد 11012، 21 

كانون الثاين 2009. 

ماجد املاجد، املصدر السابق، ص22.(13)

ترّأس (14) العراق  يف  التقليد  مراجع  كبار  من  اخلوئي)1992-1899(:  القاسم  أبو 

للمضايقات  وتعّرض  تأسيسها،  منذ  حساسّية  مراحلها  أشّد  يف  العلمّية  احلوزة 

املستمّرة من النظام البعثّي بعد أن رفض طلبه بأن يجُصدر فتوى يجُعارض فيها الثورة 

اإلسالمّية يف إيران، ويف عام 1980م عمدت السلطة اىل تفجري السّيارة التي كان 
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يتنّقل هبا السّيد اخلوئي إىل مسجد اخلرضاء ألداء صالة اجلامعة، لكنّه نجا من حادث 

النجف  من  العلم  طاّلب  من  العديد  اغتيال  اىل  إضافًة  بالغة،  بأعجوبة  االنفجار 

نظر: أمحد الواسطي، سرية وحياة  وتسفري غري العراقّيني منهم إىل بلداهنم. للتفاصيل يجُ

اإلمام اخلوئي، )بريوت: دار اهلادي، 1998(.

يف (15) كربالء،  كهربائّية،  أجهزة  حمّل  صاحب  الساّمك،  عدنان  شخصّية«،  »مقابلة 

.2016/4/18

تراث (16) مركز  واإلنسانّية  اإلسالمّية  املعارف  شؤون  قسم  املقّدسة  العّباسية  العتبة 

كربالء، ندوة شهرّية، االنتفاضة الشعبانّية املباركة يف كربالء املقّدسة عام1991، 

العدد التاسع السنة األوىل حزيران 2015.

الدولّية، (17) املعلومات  شبكة   ،1991 الشعبانّية  االنتفاضة  عليوي،  حسن  هادي 

html.1007-news/org.balidy.www

إبراهيم العويني، املوقع الرسمي للعتبة احلجُسينّية املقّدسة الشبكة الدولّية.(18)

نجيب الصاحلي، الزلزال وقائع غزو الكويت واالنتفاضة، )بغداد: مكتبة املجّلة، (19)

د.ت(، ص193.

عيل لفتة، حكايات من االنتفاضة الشعبانّية يف كربالء، شبكة املعلومات الدولّية، (20)

iq.alsabaah.www

سلامن هادي آل طعمة، االنتفاضة الشعبانّية يف كربالء. ص77.(21)



460

ملحاٌت اىل االنتفاضة الشعبانّية يف كربالء 1991م- 1411هـ
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املعلومات (31) العراق، شبكة  لتحرير  الطريق  الشعبانّية مّهدت  االنتفاضة  العّزاوي،  هدى 

iq.alsabaah.www ،الدولّية
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الصغري، 1991(.

حسن ندا حسني، األمهّية االستاتيجّية يف اخلليج العريب، )بغداد: منشورات وزارة (6)

الثقافة واإلعالم، 1980(.
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الدار املرصّية للطباعة والنرش، 2014(.
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د.ت(.
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»الرشق األوسط«، )جريدة(، 21 كانون الثاين 2009. (14)

العتبة العّباسية املقّدسة قسم شؤون املعارف اإلسالمّية واإلنسانّية - مركز تراث (15)
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العدد التاسع السنة األوىل حزيران 2015.
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage، leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said، Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil، as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes، the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has، whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local، national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage، which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual، economic، 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above، Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral، which diagnoses، in its behaviour، as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking، it comprises، as a whole، the discipline that leads its 
life. And as greater as the activity of such weights and as greater their 
effect be as unified their location be and as extensive their  time strings 
extend; as a consequence، they come binary: affluence and poverty، 
length and shortness، when coming to a climax.

According to what has been just said، heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race، at 
a certain time، at a particular place. By the following description،the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be، the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence، we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes، 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race، and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders، but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting، by itself، a heritage of a particular race، and together with 
its neighbours، it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence، the levels of 
injustice against Karbala' increase: once، because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala'، that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east ، the 



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth، before 
publishing، the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published، 
and a financial reward of (150،000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities، as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net)، Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ ، or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center، Al-Kafeel cultural complex، Hay Al-Eslah، behind 
Hussein park the large، Karbala، Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

1. Researches or studies to be published should strictly be according to 
the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4 ، delivering three copies and CD Having ، 
approximately، 5،000-10،000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

in pagination.
3. Delivering the abstracts، Arabic or English، not exceeding a page،350 

words، with the research title.
4. The front page should have the title، the name of the researcher/

researchers، occupation، address، telephone number and email، and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in the endnotes، and taking cognizance 
of the common scientific procedures in documentation; the title of the book، 
editor، publisher، publication place، version number، publication year and 
page number. Such is for the first mention to the meant source، but if being 
iterated once more، the documentation should be only as; the title of the 
book and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes، in the case 
of having foreign sources، there should be a bibliography apart from the Arabic 
one، and such books and researches should be alphabetically ordered .

7. Printing all tables، pictures and portraits on attached papers، and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption، in time there 
should be areference to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae، if the researcher cooperates with the 
journal for the first time، so it is to manifest whether the actual research 
submitted to a conference or a symposium for publication or not. There should 
be an indication to the sponsor of the project، scientific or nonscientific، if any.

9. For the research should never have been published before، or submitted 
to any means of publication.

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints of the 
researchers themselves; it is not necessary to come in line with the issuing 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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