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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشرتط   -1
وخطواته املتعارف عليها عامليًا .

 )CD( وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ،A4 2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق
ترقم  أن  simplified Arabic عىل  بحدود )5000- 10000( كلمة وبخط 

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

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

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

العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل 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، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن 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 ـ يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم .

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

جـ ـ 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 ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

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

قدرها )150( ألف دينار عراقي .



12- يراعى يف أسبقية النرش : ـ
أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

بـ  تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .
جــ  تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  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 لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء 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  الرتاث  مع جماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
إليها ؛ أي : العراق، والرشق، وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات 
احليف التي وقعت عليها : فمرة ؛ ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  التاريخ، ومرة ؛ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  واُخزلت  تراثها، 

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

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

بأبعادها الثالثة : املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق .
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية  عن 



أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  جماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 
إجيابًا عىل حركيتها ؛ ثقافيًا ومعرفيًا . 

يف  وسلكها  واملعنوية،  املادية   : مكتنزاهتا  إىل  النظر  اجراء   -
مواقعها التي تستحقها ؛ بالدليل . 

 : والعاملي  واإلقليمي،  املحيل،   : الثقايف  املجتمع  تعريف   -
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 

يف  ؛  بأنفسهم  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش   -
ما  السترشاف  مىض  بام  بالوعي  ؛  اخللف  مسرية  يف  النامء  ديمومة 

يأيت.
وما  واالقتصادية،  الفكرية،   : املتنوعة   بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الرتاث  عن  فالكشف  ذلك،  إىل 

اخلرضاء . 
الباحثني  تدعو  "تراث كربالء" التي  كله جملة  فكانت من ذلك 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
حتتل )واقعة الوايل العثامين حممد نجيب باشا ( جانبًا مهاًم من تاريخ 
ارتفع  فقد  عرش،  التاسع  القرن  من  األّول  النصف  خالل  السيايس  كربالء 
صدى هذه احلركة عىل سابقاهتا من احلركات السياسية وحتى عىل الحقاهتا 
ملا كان هلا من صدى دوليًا، فكانت إيران وروسيا وبريطانيا يف مقدمة الدول 
بتقرير  وطالبتها  الواقعة  تلك  بشأن  العثامنية  الدولة  من  موقفًا  اختذت  التي 
مفّصل عن جمرياهتا وأحداثها وماهية السبب املبارش الذي دفع الوايل حممد 
نجيب باشا ليشّن محلة عنيفة ضد أهايل مدينة كربالء املقدسة والتي ُأّرخت 
احلجة  ذي  من  عرش  الثامن  اليوم  يف  وقعت  الهنا  (  وذلك  دم  )غدير  بــ 
الذي يوافق مبايعة اإلمام عيل بن ايب طالب )A( وهو يوم يقدسه الشيعة 
املسلمون، وكذلك لغزارة ما سال فيها من دماء أهايل مدينة كربالء املقدسة 
حممد  الوايل  هامجهم  عندما   )A( احلسني  االمام  احلرم  يف  احتموا  الذين 

نجيب باشا .
ومن املعروف أّن مدينة كربالء املقدسة شهدت نوعًا من االستقرار 
اذ  الالز )1831-1842م(  باشا  العثامين عيل رضا  الوايل  الداخيل يف عهد 
عمل عىل إصالح مرافق املدينة املختلفة وبذل جهودًا استثنائية إلعامر املدينة 
بعد اخلراب واإلمهال اللذين حلقا هبا يف عهد الوايل العثامين داود باشا، إاّل أّن 
ذلك ال يعني عدم تعرض املدينة إىل االعتداءات اخلارجية التي متثلت بفرقة 
الريمازية بزعامة إبراهيم الزعفراين، فاختذ الوايل عيل رضا باشا جمموعة من 
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اإلجراءات لكبحهم إاّل أنّه مل يتمكن من القضاء عليهم حيث استمر نفوذهم 
يف املدينة املقدسة حتى بعد عزله .

كان السبب املبارش هلذه الواقعة هو عصيان أهايل املدينة الذين امتنعوا 
العثامنية،  الدولة  قبل  من  عليهم  فرضت  التي  املجحفة  الرضائب  دفع  عن 
الصعوبة  يف  غاية  واقتصادي  مايل  بوضع  متّر  املقدسة  املدينة  كانت  حيث 
فضاًل عن احلالة املزرية التي حلقت هبا من جراء اإلمهال وسوء إدارة الوالة 
نجيب  حممد  الوايل  تنصيب  مع  تزامنت  األحداث  هذه  وكل  هلا  العثامنيني 
باشا الذي نقل من والية الشام إىل والية بغداد وُكلف بالقضاء عىل حركة 
كربالء  مدينة  أّن  اذ  املقدسة،  كربالء  مدينة  يف  املقاومة  وحركات  الريمازية 
العثامين بني احلني واآلخر  املقاومة ضد االحتالل  راية  ترفع  املقدسة كانت 
فأراد إخضاع املدينة بأّي شكل من األشكال حتى لو كلفه االمر إىل ارتكاب 
جمزرة، كام كان لعلامء الدين دور بارز يف احلركة والسيام السيد كاظم الرشتي 
كربالء  بمدينة  حلت  التي  االزمة  من  واخلروج  األمور  هتدئة  حاول  الذي 
املقدسة سلميًا وكذلك السيد وهاب آل طعمة سادن الروضتني، وهنا البد 
مل  التارخيية  املصادر  ان معظم  اىل مسألة غاية يف االمهية ،وهي  من االشارة 
تتناول هذه الواقعة بكل تفاصيلها، فقد كانت االشارة هلا بشكل مقتضب، 
والتفاصيل  الوقائع  بمجمل  االملام  صعوبة  يف  سلبيا  عامال  شكل  ما  وهذا 

التي ارتبطت بالواقعة .
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Abstract
 The severe incident of the Ottoman Wali Governor Muhammad 

Najib Basha has an important side in the political history of the holy 
city of Kerbala during the second half of the nineteenth century. 
This famous incident had a native and an international influential 
impact more than the previous and the next ones did in Kerbala or 
in the nearby cities. Thus, some of the states as Iran, Great Britain 
and Russia adopted some attitudes towards the Ottoman Empire 
and claimed her to give a detailed report on the reasons and the 
events of that revolt.

 In brief, Najib Basha sent huge military campaign against the 
rebels of Kerbala and could so violently suppressed them that 
that incident was named as Ghadir Dam pool of blood. The Arab 
chroniclers used to write the historical events in assonance, and 
Ghadir Dam was written down to give this episode a term similar 
to the name of that day on which Prophet Muhammad asked the 
Muslims to give homage to his cousin Ali bin Abi Talib as the next 
and the first caliph after he would pass away. So, the latter day had 
been called as Ghadir Khum, the Pool of Khum, the pool at which 
the homage toAli had been paid.

 The nomination of this revolt due to the fact that Najib Basha’s 
battle coincided with memorial day of Ghadir Khum, and to the 
much size of bloodshed in oppressing the revolt when the rebels 
sheltered at the holy shrine of Imam Hussein.
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 The direct motive of that revolt was the refusal of the population 
of Kerbala to give big taxes imposed over them by the Ottoman 
Turkish authority. The cause of this rejection was that the town 
witnessed a critical economic and financial conditions at that 
time. These poor circumstances of Kerbala could be attributed 
to the Turkish policy of ignorance and maladministration for long 
period of time. Therefore, Kerbala was one of the Iraqi cities that 
resisted the foreign Turkish occupation which had already put an 
end to a prominent opposition at Kerbala, known as Al-Yermasiya 
Movement. After the Turkish occupiers could cease that resisting 
movement they transformed the Wali Muhammad Najib Basha 
from Syria to Baghdad Wilayat and vested him to force the town 
of Kerbala and vanquish revolutionaries there. 

 The religious clerics in Kerbala such as Sayed Kadhim Al-Rashti 
and Sayed Wahaab Aal Tuama adopted peaceful solution to avoid 
any kind of destruction in the holy characteristics of the town. 
Finally, it is worthily to say that most of the historical resources did 
not include that incident but in laconic mention, for most of them 
were written under the control of the ruling authorities which were 
aggressive to Kerbala as it represents a distinct Shii centre. Thus, 
this made acquaintance with every resisting movement in Kerbala 
and Muhammad Najib Basha’s calamity, in particular, so difficult 
task.
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تمهيد 
الو�صاع ال�صيا�صية في مدينة كربالء المقد�صة في عهد 

الوالي العثماني علي ر�صا با�صا الالز )1842-1831( )1(
بعد سقوط حكم املامليك يف العراق أصدرت احلكومة العثامنية أوامرها 
بتعيني الوايل عيل رضا باشا الالز )1831-1842( بدال من الوايل داود باشا )2(
عىل مدينة كربالء املقدسة، وقد اهتم الوايل اجلديد بمدينة كربالء املقدسة اهتاممًا 
كبريًا وال سيام بعد األذى واإلمهال الذي أصاهبا يف عهد الوايل داود باشا مما سبب 

حالًة من االنقسام بسبب سياسته التعسفية اجتاه املدينة)3( .
الطريقة  مّتبعي  من  انه  عنه  عرف  الذي  الالز  باشا  رضا  عيل  الوايل  جلأ 
البكتاشية )4( اىل احليلة يف اخضاع اهايل مدينة كربالء املقدسة اىل سلطته فعمد إىل 
زيارة االمام احلسني )A( إاّل أّن األهايل رفضوا استقباله فامر بإسناد حكم املدينة 
إىل السيد وهاب حممد عيل آل طعمة )5( وبذلك أصبحت مدينة كربالء املقدسة شبه 

مستقلة عن احلكم العثامين )6(.
الوايل  عهد  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  ساد  الذي  اهلدوء  من  الرغم  عىل 
العثامين عيل رضا باشا الالز إاّل أهنا تعرضت إىل اعتداءات من قبل اخلارجني عن 
القانون الذين اطلق عليهم تسمية )الريمازية( )7( و الذين جتمعوا يف عهد الوايل 
داود باشا برئاسة زعيمهم السيد إبراهيم الزعفراين، لذلك اختذ الوايل اجراءات 

شديدة للتخلص منهم )8(.
الوالة  اول  يعد من  الالز،  باشا  الوايل عيل رضا  ان  بالذكر  اجلدير  ومن 
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العثامنيني الذين تساهلوا مع الشيعة فقد عرف عنه بأنه من حمبي االمام عيل بن ايب 
طالب واالئمة من ولده )( فسمح بإقامة جمالس العزاء احلسيني التي اخذت 
بالنمو والتطور تدرجييًا يف عهده، حيث كان حيرض بنفسه جمالس التعزية التي تقام 
يف البيوت ثم امتدت اقامة املجالس احلسينية اىل املساجد واملدارس الدينية وحتى 
أرضحة االئمة )( بعد ان كانت مقترصة عىل البيوت ويف ذلك الوقت نشأت 
مواكب املسريات الشعبية )اللطم( وكان اول موكب يف مدينة كربالء املقدسة من 
)الالطمني( بإرشاف آية اهلل الشيخ حممد جواد البالغي )9( وبقيت الشعائر احلسينية 
متارس بعد حكم الوايل عيل رضا باشا الالز اذ سار الوالة بعده عىل خطاه حتى جاء 
الوايل مدحت باشا )10( الذي حاول منع هذه الشعائر ولكن حماولته باءت بالفشل 
املقدسة  املدن  يف  وخاصة  مجاهرييًا  طابعًا  واخذت  الشعائر  هذه  ترسخت  وقد 
)النجف االرشف وكربالء املقدسة والكاظمية( فإىل جانب جمالس التعزية اقيمت 
مواكب اللطم ورضب الزنجيل والتطبري والتشبيه أي متثيل واقعة الطف ومقتل 

. )11()A(اإلمام احلسني

واقعة نجيب با�صا في مدينة كربالء المقد�صة
توىل الوايل حممد نجيب باشا )12( والية بغداد يف عام 1842 م بعد نقل الوايل 
عيل رضا باشا الالز اىل والية الشام، وكانت هلذا الوايل منزلٌة رفيعة عند السلطان 
العثامين عبد املجيد الثاين وذلك بسبب قربه منه من جهة ولشدته وبأسه ورصامته 
التي كانت  الداخلية  التمرد  بالقضاء عىل حركات  ُكلف  لذلك  من جهة أخرى 

تشهدها الواليات العثامنية آنذاك .
كربالء  مدينة  عىل  باشا  نجيب  حممد  الوايل  لواقعة  االوىل  البوادر  بدأت 
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وعىل  املدينة  ابناء  عىل  جمحفة  رضائب  العثامنية  احلكومة  فرضت  عندما  املقدسة 
 )A( احلسني  االمام  لزيارة  املقدسة  للمدينة  ُيفدون  الذين  االجانب  الزائرين 
االمر الذي ازعج الكربالئيني فقرروا االمتناع عن دفع هذه الرضائب مما ادى اىل 

حدوث مشاكل بني موظفي احلكومة املحلية واألهايل .
اراد الوايل حممد نجيب باشا بعد توليه والية العراق ان يبسط سلطته عىل 
مجيع انحاء العراق وملا كانت مدينة كربالء املقدسة من املدن العراقية التي كانت 
وباستمرار ترفع راية الثورة ضد السلطة العثامنية قّرر الوقوف بوجه اهلها وردعهم 

ومن ثم اخضاعها اىل سلطته )13( .
كانت أوىل االستعدادات العسكرية التي قام هبا الوايل حممد نجيب باشا هي 
ايقاف نشاطات مجيع اجلنود واملهامت العسكرية من بعض املناطق التي سيطر عليها 
املادية واملعنوية  بتقديم املساعدات  املقدسة، ومن ثم قام  الثوار يف مدينة كربالء 

الهايل املنطقة هبدف تشجيع اجلنود املوجودين فيها .
الوايل حممد نجيب باشا تقريرا إىل احلكومة طلب منها  وبعد ذلك ارسل 
إرسال العامل الذين لدهيم خربة يف عمل البارود واستخدام املدافع وغريها من 
اآلالت احلربية إىل بغداد وعمل قواعد للمدافع الالزمة للتحصينات وقد أوضح 
يف تقريره الذي ارسله اىل احلكومة أن اجلنود الستامئة املوجودين يف لواء املدفعية 
يف بغداد غري مدربني بالشكل الالئق، وهلذا فإهنم مل يتمكنوا من استخدام عربات 
ذات  املدافع  استخدام  له خربه يف  بمدفعّي  وبناًء عىل طلبه زود  بمهارة،  املدافع 
األصول الربوسية وخبري ماهر يف صنع البارود ونجار متخصص يف صنع قواعد 

املدافع )14(.
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بعد أن اطلع الوايل حممد نجيب باشا عىل الوضع يف مدينة كربالء املقدسة 
عزم عىل القيام بام عجز عنه الوالة السابقون، وهو القضاء عىل فرقة )الريمازية( 
الشأن هو إرسال  به يف هذا  قام  املدينة، وكان أول عمل  بقدسية  وعدم االهتامم 
إنذارا إىل رؤساء احلركة ينذرهم فيه بوجوب اخلضوع له، ونزع السالح خالل 
شهر واحد، وملا مل يستجب الرؤساء إىل انذاره وجه إليهم قوات عسكرية تصحبها 
املدافع، حارصت تلك القوات مدينة كربالء املقدسة ملدة ثالثة وعرشين يوما )15(.
القنصل اإليراين يف مدينة  الوايل حممد نجيب باشا رسالة إىل  بعث بعدها 
كربالء املقدسة )عبد العزيز مريزا ( يبلغه فيه برضورة إخراج الرعايا اإليرانيني 
من املدينة لكي ال يتعرضوا إىل خسائر مادية وبرشية وجتنبا من حدوث أي مشكلة 
بني الدولتني، ولكن القنصل اإليراين رد برسالة عىل الوايل بني له فيها أنه ليس من 
الرضوري خروج الرعايا اإليرانيني من املدينة وليس من مصلحتهم ترك املدينة يف 

ذلك الوقت )16(.
توجه الوايل حممد نجيب باشا عىل رأس قوة إىل مدينة )املسيب ( لشن محلٍة 
عىل القبائل املتمردة يف الفرات األوسط، وبعد ذلك بمّدة وجيزة أرسل أحد وجهاء 
بغداد املدعو )احلاج عبد الرمحن ( ليكون مندوبا عنه اىل السيد كاظم الرشتي )17( 
واألمري فتح عيل شاه القاجاري )18( لكي يوصال هتديده إىل أهل املدينة وكذلك 
تم االتفاق مع احلاكم األهيل للمدينة السيد وهاب حممد عيل آل طعمة بأن يدخل 
الوايل للمدينة ومعه حامية قوامها مخسامئة جندي داخل مدينة كربالء املقدسة )19( .

مل تنجح االتفاقية التي عقدت بني الطرفني بعد عدة ايام من إبرامها واستعّد 
)الريماز( ملقاومة الدولة العثامنية وحشدوا أتباعهم ورفعوا املدافع عىل األسوار 
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واسُتدِعي العرب من ضواحي املدينة للدفاع عنها، يف تلك االثناء وصلت أخبار 
هذه التحركات إىل الوايل حممد نجيب باشا الذي قام بمجموعة من اإلجراءات 
ضد أهايل مدينة كربالء املقدسة فقد سعى اىل عقد مباحثات مع كبار الشخصيات 
الفارسية بمن فيها الوكيل الفاريس يف مدينة كربالء املقدسة والقنصلني الفرنيس 

والربيطاين ليكونوا عىل علم بمدى جمهوداته السلمية .
باشا  نجيب  الوايل حممد  م أصدر  األول 1842  كانون  يوم 19  وبحلول 
أوامره بمهامجة مدينة كربالء املقدسة بكتيبة من الفرسان وعرشين مدفعًا وثالث 
كتائب من املشاة، وعندما وصل اجليش العثامين إىل مدينة كربالء املقدسة قطع املاء 
عن أهايل املدينة ومنع األهايل من الدخول واخلروج من املدينة فضاًل عن قيامه 

بجرف البساتني املحيطة باملدينة )20(.
نتيجة لتلك األحداث عقد أبناء املدينة اجتامعًا عاجاًل وموسعًا واختاروا 
الروضة احلسينية املقدسة لتكون مقّرا لالجتامع الذي ضّم رؤساء مدينة كربالء 
أبرز  منها، وكان من  القريبة  املناطق  العلوية وزعامء  املقدسة وسادهتا من األرس 
املقدستني احلسينية والعباسية وبعض  الروضتني  احلارضين هلذا االجتامع سدنة 

شيوخ القبائل القريبة من املدينة وتم االتفاق عىل النقاط اآلتية :-
إخالء املدينة املقدسة من النساء واألطفال وإخراجهم عىل الفور .( 1
طلب املساعدة من العشائر املوالية آلل البيت )( كآل فتلة وبني حسن ( 2

واليسار واملسعود والبو غانم وغريها من القبائل .
ختزين املواد الغذائية الرضورية .( 3
تقسيم املدينة إىل مناطق متعددة للدفاع عنها .( 4
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بعد انتهاء االجتامع ذهب الزعامء والوجهاء إلبالغ أبناء حملتهم بام اتفقوا عليه 
ونتيجة لذلك استعد أهايل مدينة كربالء املقدسة للدفاع عن مدينتهم ضد السلطات 

العثامنية )21( .
حاول السيد كاظم الرشتي وظل السلطان حل األزمة سلميًا لذلك اتفقا مع 
أفراد أرسة السيد إبراهيم الزعفراين وأرسة املريزا صالح الداماد بأن يسلموا أنفسهم 
إىل قائد )سعد اهلل باشا ( كرهائن بدعوى اهنم من الريماز، بعد ذلك التقى السيد 
كاظم الرشتي وظل السلطان بالقائد سعد اهلل باشا واقرتحا عليه بأن يسلمومنه 
بعض زعامء الريماز مقابل سحب قواته من املسيب ويبقي منها )500 ( مقاتل 
عثامين خارج سور املدينة ويكون دخول هذه القوات إىل املدينة بالتزامن مع خروج 
الريماز، فكر القائد سعد اهلل باشا باملقرتح الذي طرح عليه و قرر إبالغ الوايل حممد 
نجيب باشا املوجود يف املسيب، يف اليوم التايل املوافق 22 /كانون االول/1842م 
تم تسليم الرهائن املتفق عليهم إىل القائد )سعد اهلل باشا ( وقد استقبلهم االخري يف 

معسكره بشكل جيد )22(.
ويف تلك األثناء وصل » سليامن باشا مريزا « وهو أمري فاريس الجئ من 
املسيب حامال معه أنباء بأن الوايل حممد نجيب باشا قد رفض املوافقة عىل انسحاب 
أّي جمموعة من القوات املرابطة بالقرب من مدينة كربالء املقدسة، ويف اليوم التايل 
فّر من معسكر سعد اهلل باشا بعض االفراد الذي ُسلموا له ومن ضمنهم املريزا 
صالح الداماد وتبني له فيام بعد بأهنم مل يكونوا من األشخاص املتفق عليهم لذلك 
َزج بإبراهيم باشا ضابط املدفعية إىل مدينة كربالء املقدسة ليستطلع ما جيري فيها، 
وعند مروره بجانب بساتني النخيل جتمعت حشود األهايل والعرب يف مركز املدينة 
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وسألوه عن أخبار وأحوال املدينة ثم تبعوه إىل بوابة املدينة نفسها، وعندما وصل 
إىل البوابة نفخ حّراس األسوار أبواق اخلطر وأشيع بأّن اجلنود العثامنيني أخذوا 
إبراهيم باشا وأودعوه إىل  بالزحف باجتاه املدينة لذلك قام الريماز بالقبض عىل 

السيد كاظم الرشتي حيث بقي ساملا هناك .
بعد  سيام  وال  الريماز  ترصف  من   » باشا  اهلل  »سعد  العثامين  القائد  استاء 
استيالئهم عىل املدافع العثامنية لذلك استخدم أسلوب الرصامة واخلشونة معهم 
باشا يف  الوايل حممد نجيب  الرهائن إىل  بقية  الذي ارسله مع  السلطان  ومع ظل 

املسيب حيث نقلوا بعدها إىل بغداد )23( .
يف االول من كانون الثاين 1843 م وصل القنصل اإليراين إىل املسيب قادمًا 
من بغداد برفقة املجتهد السيد ابراهيم القزويني ثّم التقوا هناك مع الوايل حممد 
باملحافظة عىل سالمة مدينة  الوايل هلم  تعهد  مباحثات طويلة  باشا وبعد  نجيب 
كربالء املقدسة وأهلها يف حال استسالمها وتعهد هلم أيضًا بالسامح لقوات الريماز 
بمغادرهتا بأمان، إاّل أّن املتحصنني خلف األسوار رفضوا االستسالم وأن جّل ما 

سوف يقدمونه هو السامح بدخول )200( مقاتل عثامين إىل املدينة )24(.
جهز الوايل حممد نجيب باشا قوة كبرية جمهزة باألسلحة احلديثة وشن هجومًا 
كاسحًا عىل مدينة كربالء املقدسة وأوعز للقائد العثامين سعد اهلل باشا بتسليط نريان 
مدافعه عىل سور كربالء املقدسة املحاذي جلهة باب النجف فحدثت ثغرة واسعة 
فيه، وعندما شاهدت احلشود املدافعة عن املدينة ما آل إليه السور تقدمت باجتاه 
اجليش العثامين والتحمت معه يف معركة عنيفة اشرتكت فيها عشائر آل فتلة واليسار 
وغريمها وانتهت بانتصار اجليش العثامين ودخوله املدينة وتزامن ذلك مع أول ايام 



110

واقعة الوايل العثماين حممد جنيب با�سا واأثرها على اأهايل مدينة كربالء املقد�سة 

عيد األضحى املبارك .
التجأ األهايل والقوة املدافعة عن املدينة إىل صحن العباس )A( هربًا من 
القوات العثامنية فتبعهم اجليش العثامين وانزل هبم جمزرة راح ضحيتها املئات من 
الالئذين هبذا املرقد املقدس، أما بالنسبة إىل السيد كاظم الرشتي فقد ُأوعز اىل اجلنود 
بان حيرتموه وال يمسوه بأذى، وبعد انتهاء املعركة صدرت األوامر باعتقال السيد 
إبراهيم الزعفراين والسيد عبد الوهاب آل طعمة الذي رسعان ما ُأطلق رساحه 
كربالء  مدينة  أرشاف  إىل  بالنسبة  أما  الكيالين،  عيل  السيد  بغداد  نقيب  بشفاعة 
املقدسة فقد قبض عليهم بتهمة التحريض عىل احلركة واملقاومة مثل السيد صالح 

الداماد وعيل كشمش وطعمة العبد وبعض السادة من آل نرص اهلل والنقيب )25( .
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موقف ايران وبريطانيا ورو�صيا من واقعة الوالي محمد نجيب 
با�صا على مدينة كربالء المقد�صة

انترشت اخبار واحداث واقعة الوايل حممد نجيب باشا عىل مدينة كربالء 
املقدسة يف ايران عىل وجه الرسعة وضج الناس ملا آل اليه الوضع يف مدينة كربالء 
املقدسة وعمهم احلزن واحلداد حتى وصل األمر إىل الشاه نفسه فتملكه الغضب 
اإليرانية  العالقات  أن  بالذكر  اجلدير  ومن  املقدسة،  املدينة  ألهايل  بالثار  وأقسم 
ناحيتي  يف  والسيام  بينهام  احلدود  موضوع  يف  التوتر  من  نوٌع  شاهبا  قد  العثامنية 
املحمرة والسليامنية، وهذا التوتر كان متزامنا مع واقعة الوايل حممد نجيب باشا عىل 
مدينة كربالء املقدسة حتى كاد يؤدي إىل اعالن احلرب بني الدولتني، فاخذ التجار 
اإليرانيون بمغادرة البالد العثامنية عىل وجه الرسعة خشية من وقوع احلرب بني 

الباب العايل وإيران .
العايل وإيران وقررت  الباب  تراقب تطور األحداث بني  بريطانيا  أخذت 
للجهود  ونتيجة  لذلك  الدولتني  بني  احلرب  نشوب  منع  يف  دور  هلا  يكون  أن 
الدبلوماسية الكثرية يف اسطنبول تألفت جلنة مؤلفة من مندوبني عن الدولة العثامنية 
وبريطانيا وروسيا عرفت بــ » جلنة التحقيق الدولية « للوقوف عىل حقيقة الواقعة 

ومسبباهتا)26(.
احلكومة  مندويب  بابالغ  باشا  نجيب  حممد  الــوايل  قيام  من  الرغم  وعىل 
تفاصيل احلادثة  أن  اعلنوا  أالَّ أهنم قد  تفاصيل احلادثة  الربيطانية والروسية عن 
مل تكن دقيقة كام رشح هلم الوايل العثامين مستندين إىل معلومات قد وصلتهم يف 
وقت الحق، وبناًء عىل ذلك جيب عىل احلكومة العثامنية عزله وتعيني شخص ذي 
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خربة كبرية . ويف األول من نيسان 1843م كلفت احلكومة العثامنية نامق باشا )27( 
بالبحث والتقيص عن حادثة مدينة كربالء املقدسة، ويف اليوم الثاين خرج نامق باشا 
من اسطنبول إىل بغداد فقابل سعد اهلل باشا الذي كان متوجها إىل اسطنبول فناقشوا 
الواقعة وطلب منه أن يعد تقريرًا باملعلومات التي تم التطرق اليها يف النقاش الذي 
دار بينهم وبرسعة تامة لغرض إرساله إىل اسطنبول فتم إرسال التقرير من خالل 

رجال الربيد العاملني مع وايل املوصل .
السبب  عن  بغداد  يف  باشا  نامق  هبا  قام  التي  األولية  الدراسات  كشفت 
الرئييس للحادثة ومتثل بالفجوة السياسية التي حدثت يف عهد وايل بغداد السابق 
عيل رضا باشا الالز وسعي الوايل اجلديد حممد نجيب باشا لسدها وكذلك عمله 
عىل تعزيز السلطة املركزية للدولة يف املدن العراقية ومنها مدينة كربالء املقدسة، 
وبعد اخلوض يف تفاصيل احلملة أبلغه املشاركون فيها أن عدد القتىل مل يتجاوز 

)500( شخص وأهنم ُقتلوا دفاعا عن املدينة اثناء اقتحامها)28(.
كانت الغاية الرئيسة من التقرير هو اخفاء احلقائق وامتصاص غضب إيران 
ألّن األخرية قامت بالدفاع عن الشيعة ومقدساهتم يف مدينة كربالء املقدسة لذلك 
عملت بتضخيم املسألة بشكل كبري وخصوصا يف عدد القتىل من رعاياها و طالبت 

الدولة العثامنية بمطالب شديدة اللهجة ومنها :
ان يدفع السلطان تعويضا ملنكويب مدينة كربالء املقدسة .( 1
الوايل حممد نجيب ( 2 العايل عدم رضاه وموافقته عىل محلة  الباب  ان يعلن 

باشا .
ان يعيد الوايل حممد نجيب باشا ما خترب من العتبات املقدسة .( 3
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ان حيكم الوايل حممد نجيب باشا بالعدل وحيمي االيرانين يف مدينة كربالء ( 4
املقدسة وزوارها .

ُيعزل الوايل حممد نجيب باشا إذا أساء الترصف فيام بعد .( 5
أن يتم إعالن هذه القرارات جلميع السفراء .( 6

بعزل  اخلاص  املطلب  ماعدا  املطاليب  هذه  عىل  العثامنية  الدولة  وافقت 
الوايل حممد نجيب باشا واعتربته تدخال يف شؤوهنا الداخلية وبذلك أّيد املندوب 

الربيطاين يف اسطنبول ذلك القرار وانتهت االزمة بني الدولتني )29(.
أما بالنسبة إىل املندوب الرويس يف اسطنبول فقد اطلع هو اآلخر عىل نتائج 
الذكر،  سالفة  املطالب  وأّيد  الواقعة  بشأن  معه  واتفق  الربيطاين  املندوب  تقرير 
وبذلك طلب املندوبون من احلكومة العثامنية أن توافق رسميًا عىل بنود االتفاق 
التي وجهت  املطاليب  من  املالحظ  و  املبدئية،  موافقتها  بتبليغهم عن  تقوم  وأن 
باشا جزًء كبريا من  الوايل حممد نجيب  أهّنا تنص عىل حتميل  العثامنية  للحكومة 
مسؤولية ما آل اليه الوضع يف مدينة كربالء املقدسة وما أشاع من الذعر يف مركز 

املدينة املقدسة )30( .
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الخاتمة
بناًء عىل ما ورد يف البحث البد ان نعرج عىل النتائج اآلتية :-

تباينت االوضاع السياسية يف مدينة كربالء املقدسة حسب سياسة وادارة ( 1
الوالة الذين يتم تنصيبهم من قبل السالطني العثامنيني حيث نجد تفاعل 

األهايل مع الوايل تارة واختالفهم معه تارة أخرى .
كربالء ( 2 مدينة  أهايل  اهنكت  التي  الباهضة  الرضائب  الواقعة  سبب  كان 

املقدسة فضال عن أهنم كانوا يعيشون يف أوضاع مزرية بسبب قلة األعامل 
وكثرة اإلمهال وتفيش األمراض .

بفرقة ( 3 العثامنية متثلت  الوثائق  ما أوضحته  مقاومة حسب  ظهور حركات 
الريمازية التي تعني باللغة الرتكية: السفهاء الذين ال يصلحون ليشء .

كان لرجال الدين دور بارز يف هتدئة األهايل من جهة ومثلوا يف الوقت نفسه ( 4
حلقة وصل بني األهايل والوايل العثامين من جهة أخرى متمثلة بشخصية 
السيد كاظم الرشتي الذي كان يميل إىل حل األمور سلميًا وعدم االنجرار 

إىل املعارك حفاظًا عىل أرواح أهايل مدينة كربالء املقدسة .
بأي ( 5 املقدسة  كربالء  مدينة  اهايل  اخضاع  باشا  نجيب  حممد  الوايل  حاول 

شكل من االشكال الن هدف الدولة العثامنية من تعيني هذا الوايل عىل هذه 
املدينة هو ما كانت ختشاه من حركات املقاومة التي كانت تظهر بني احلني 

واآلخر والتي حاولت كبحها من بداية ظهورها .
التي ( 6 ازدياد حلمة أهايل املدينة وتكاتفهم ومتثل ذلك يف كثرة االجتامعات 

ُعقدت مع أبناء املدينة يف الروضة احلسينية والعباسية املقدستني وقد ضم 
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االجتامع رؤساء مدينة كربالء املقدسة وسادهتا من األرس العلوية والعشائر 
وزعامء املناطق القريبة منها .

اثارت واقعة الوايل حممد نجيب باشا حفيظة بريطانيا وروسيا وايران الذين ( 7
طلبوا من الدولة العثامنية تقديم تقرير حول احلادثة واسباهبا .

حماولة السلطة العثامنية تزييف املقاومة الشعبية وَوْسِم الثائرين بالريماز .( 8
ولعل ( 9 ومفصلة،  دقيقة  بصورة  الواقعة  تصف  التي  التارخيية  املصادر  قلة 

السبب يعود إىل الدولة العثامنية وعمالئها الذين سعوا جاهدين إىل تزييف 
احلقائق واخفائها .
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الهوام�ص
البحر األسود، . 1 الواقعة عىل  أهايل مدينة طرابزون  : وهو من  الالز )1842-1831(  باشا  عيل رضا 

وينتمي إىل قبيلة الالظ )الالز( أو الالزكام وكان بدينًا يضع الطربوش وذا اخالق سامية وميول أدبية 
العراق احلديث،  تاريخ  الوردي، ملحات اجتامعية من  : عيل  إىل  ينظر  التفاصيل  للمزيد من  وعلمية، 

الطبعة الثانية، دار الراشد، بريوت ،2013، اجلزء الثاين، ص 91-90 .
داود باشا )1767ــــ1851م( : هو آخر والة املامليك الذين حكموا مدينة بغداد، ولد يف جورجيا عام . 2

1767 م واختطف من أهله عندما كان يف سن الثالثة عشـر وجيء به إىل بغداد وعرض للبيع، فاشرتاه 
أحد امليسورين من وجهاء بغداد وهو )مصطفى بك الربيعي(، وبدوره باعه إىل غريه بعد عدة أيام وصار 
الكبري( ،وخضع داود  باشا  الوايل )سليامن  املطاف إىل  به  انتهى  ينتقل من شخص آلخر حتى  بعدها 
للتعليم والتدريب اسوة بمجموعة املامليك يف قرص الوايل . تدرج يف املناصب االدارية ورّفع إىل مقام 
عاٍل وهو منصب املهردار )اي حامل اخلتم ( بعدها تزوج من إحدى بنات الوايل سليامن باشا، وبعد وفاة 
الوايل، متكن من االستحواذ عىل حكم والية بغداد بمساندة زوجته بعد رصاع مرير مع خصومه واعدائه، 
وللمزيد من التفاصيل ينظر إىل : بغداد من آخر وايل مملوك إىل آخر وايل عثامين، شبكة املعلومات الدولية  
www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=421689

عبد الصاحب نارص آل نصـر اهلل، احلوادث والوقائع يف تاريخ كربالء املقدسة، مؤسسة البالغ، بريوت، . 3
2014، ص 236 .

الطريقة البكتاشية : وهي طريقة صوفية سميت بإسم احلاج )بكتاش ويل (، وهو السيد حممد العارف . 4
نيسابور  . واملولود يف   )( الكاظم بأن نسبه يرجع إىل اإلمام موسى بن جعفر  يقال  الذي  بأمر اهلل 
يف ايران واملهاجر إىل تركيا، وهو الذي أّثر عىل اإلنكشارية الذين يعملون باخلدمة يف اجليش الرتكي . 

وللمزيد من التفاصيل ينظر إىل : عبد الصاحب نارص آل نصـر اهلل، املصدر السابق، ص 236 .
هو السيد وهاب حممد عيل بن عباس آل طعمة علم الدين، كان سادنًا للروضة احلسينية املقدسة ثم توىل . 5

سدانة الروضة العباسية املقدسة سنة 1243هـ، وللمزيد من التفاصيل ينظر اىل : سدنة العتبة العباسية 
 www.alkafeel.net/ataba/tar/23.php املقدسة، شبكة املعلومات الدولية

حيدر صربي شاكر اخليقاين، تاريخ كربالء يف العهد العثامين )دراسة يف سياسة الدولة العثامنية جتاه أهم . 6
األحداث يف مدينة كربالء 1534-1917 (، دار السياب، بغداد، 2012، ص 73.

الريمازية : وهي كلمة مأخوذة عن الكلمة العثامنية " ياره ماز " والتي تعني باللغة الرتكية السفهاء الذين . 7
ال يصلحون ليشء، وهذا املصطلح اطلق عىل األشخاص اهلاربني و املجرمني والعصاة . وللمزيد من 
التفاصيل ينظر إىل : ستيفن هيمسيل لونكريك، اربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة: جعفر 

اخلياط، الطبعة الرابعة، بغداد، 1968، ص 346 .
عيل الوردي، املصدر السابق، ص 125 .. 8
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حممد جواد البالغي )1282 هـ–1352هـ ( : هو حممد جواد بن حسن بن طالب بن عباس بن إبراهيم . 9
بن حسني بن عباس بن حسن بن عباس بن حممد عيل بن حممد البالغي النجفي الربعي، ولد يف النجف 
األرشف سنة 1282 هـ يف بيت من أقدم بيوتاهتا وأعرقها يف العلم والفضل واألدب، واملشهورة بالتقوى 
والصالح والسداد، فقد أنجبت هذه األرسة )آل البالغي( العديد من رجال العلم والدين واألدب وإن 
اختلفت مراتبهم، ُتويّف)قدس رسه( يف الثاين والعشـرين من شعبان 1352ه، وُدفن يف صحن اإلمام 
عيل بن ايب طالب )( يف النجف األرشف. للمزيد من التفاصيل ينظر إىل : حممد جواد البالغي، الرد 
عىل الوهابية، حتقيق : حممد عيل احلكيم، مؤسسة اهل البيت )( الحياء الرتاث، بريوت، 2009، 

اجلزء االول، ص 9-8 .
مدحت باشا : هو أمحد بن حاجي حافظ حممد أرشف، ولد يف سنة 1822م ألب كان قاضيًا يف بلده، وقد . 10

سمي الولد عند والدته يف اسطنبول: حممد شفيق، ثم غلب عليه اسم أمحد مدحت، ثم اسم: مدحت 
فقط. وقد حرص والده عىل أن يتعلم ابنه تعلياًم جيدًا، يف بداية أمره عمل كاتبًا وحمررًا،، وكانت إجادته 
سببًا من األسباب املهمة التي دفعت به إىل أعىل، ومل يزل يتدرج حتى وصل إىل القمة باختياره رئيسًا 
للوزراء، وهو املنصب الذي كان يسمى هناك )الصدر األعظم( وللمزيد من التفاصيل ينظر إىل : الوايل 

العثامين مدحت باشا والكويت، شبكة املعلومات الدولية
www.nationalkuwait.com/forum/index.php?threads /115219

املأتم احلسيني واثره بالنهضة احلسينية ،شبكة املعلومات الدولية . 11
.www.kitabat.info/subject.php?id=187 

حممد نجيب باشا )1820-1900 م( : ولد الوايل حممد نجيب باشا عام 1820 م من ارسة الباشوات . 12
املتنفذين يف احلكم،  درس العلوم العسكرية يف االستانة يف تركيا و خترج منها وخدم يف اجليش العثامين 
كآمر يف وزارة املدفعية يف القاطع اجلنويب من السلطنة )بغداد – برصة ( واشرتك يف العديد من احلروب 
العسكرية يف الوطن العريب تويف عام 1900 م يف مدينة طرابلس الغربية وللمزيد من التفاصيل ينظر اىل: 
حديث الذكريات عن حملة نجيب باشا وشارع طه فيه عاش الوزراء والسياسيون واملثقفون واألدباء 

والشعراء والربجوازية الصغرية، شبكة املعلومات الدولية
www.algardenia.com/tarfiya/menouats/7503-2013-11-27-19-53-23.
html

سعيد رشيد زميزم، اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء املقدسة عرب التاريخ، مؤسسة الفكر االسالمي، . 13
بريوت، 2012 ،ص 85-84 .

ديلك قايا، كربالء يف االرشيف العثامين )دراسة وثائقية 1840 – 1876 م (، ترمجة : حازم سعيد منترص . 14
و مصطفى زهران، الدار العربية للموسوعات، بريوت، 2008، ص 197-196 .

عيل الوردي، املصدر السابق، ص 128 .. 15



118

واقعة الوايل العثماين حممد جنيب با�سا واأثرها على اأهايل مدينة كربالء املقد�سة 

فتح عيل شاه )1797-1834(: هو فتح عيل شاه بن حسني قيل خان جانسوز شاه بن حممد حسن خان . 16
القاجاري، ويقال كان اسمه بابا خان وشهرته فتح عيل شاه، ولد يف مدينة دامغان استقل بامللك سنة 
1797 م و قىض معظم حكمه يف احلروب الداخلية واخلارجية، و هزم أمام روسيا التي انتزعت من 
فارس رقعة كبرية من القوقاز، تويف باصفهان يف التاسع عرش من مجادى اآلخرة سنة 1834 م ودفن 
بجوار السيدة املعصومة  يف قم . للتفاصيل ينظر : دونالد ولرب، ايران ماضيها وحارضها، ترمجة : عبد 

النعيم حممد حسني، القاهرة، د.م، 1958، ص157-151.
كاظم الرشتي )1212-1259 هـ(: هو كاظم بن قاسم بن أمحد بن حبيب املدين احلسيني الرشتي من . 17

كبار رجال الدين الشيعة يف عهده ولد عام 1212 هـ يف مدينة رشت وسكن مدينة كربالء املقدسة و كان 
له دور يف واقعة الوايل حممد نجيب باشا تويف يف 11 ذي احلجة عام 1259 هـ متأثرا بالسم الذي دس اليه 
من قبل الوايل حممد نجيب باشا، وللمزيد من التفاصيل ينظر اىل : كاظم احلسيني الرشتي، السلوك اىل 

اهلل، حتقيق : صالح امحد الدباب، الطبعة الثانية، مؤسسة الفكر االوحد، بريوت، ص 18-15 .
حيدر صربي شاكر اخليقاين، املصدر السابق، 82-81 .. 18
عبد الصاحب نارص آل نصـر اهلل، املصدر السابق، ص 244-243 .. 19
عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، بيوتات كربالء املقدسة القديمة، مؤسسة البالغ، بريوت، 2011، . 20

ص 203 .
سعيد رشيد زميزم، املصدر السابق، ص 89 .. 21
حيدر صربي شاكر اخليقاين، املصدر السابق، ص83 .. 22
عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، احلوادث والوقائع يف تاريخ كربالء، املصدر السابق، ص 253-252.. 23
حيدر صربي شاكر اخليقاين، املصدر السابق، ص 84 .. 24
جعفر اخللييل، موسوعة العتبات املقدسة- قسم كربالء، الطبعة الثانية، مؤسسة االعلمي للمطبوعات، . 25

بريوت، 1987، اجلزء الثامن، ص 280-279 .
عيل الوردي، املصدر السابق، ص 134 .. 26
حممد أمني نامق باشا )1804–1892( : سيايس عثامين يعد من أهم رجال الدولة العثامنية يف القرن . 27

التاسع عرش خدم عند مخسة سالطني عثامنيني وعمل مستشارا لدى أربعة منهم، أنشأ األكاديمية احلربية 
العثامنية وشغل منصب وايل بغداد مرتني، وللمزيد من التفاصيل ينظر اىل : شبكة املعلومات الدولية 

www.wikipedia.org/wiki
ديلك قايا، املصدر السابق، ص 202، 204 .. 28
عيل الوردي، املصدر السابق، ص 136-135 .. 29
حيدر صربي شاكر اخليقاين، املصدر السابق، ص 98-97 .. 30
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الم�صادر  والمراجع
بغداد من آخر وايل مملوك اىل آخر وايل عثامين ، شبكة املعلومات الدولية ( 1  

                                         www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=421689
الثانية، ( 2 الطبعة  كربالء،  قسم  املقدسة-  العتبات  موسوعة  اخللييل،  جعفر 

مؤسسة االعلمي للمطبوعات، بريوت، 1987، اجلزء الثامن .
الــوزراء ( 3 عاش  فيه  طه  وشــارع  باشا  نجيب  حملة  عن  الذكريات  حديث 

شبكة  الصغرية،  والربجوازية  والشعراء  واألدباء  واملثقفون  والسياسيون 
املعلومات الدولية

www.algardenia.com/tarfiya/menouats/7503-2013
-11-27-19-53-23.html 

دراسة ( 4  ( العثامين  العهد  يف  كربالء  تاريخ   ، اخليقاين  شاكر  صربي  حيدر 
-1534 كربالء  مدينة  يف  األحداث  أهم  جتاه  العثامنية  الدولة  سياسة  يف 

1917(، دار السياب ، بغداد ، 2012 .
دونالد ولرب ، ايران ماضيها وحارضها ، ترمجة : عبد النعيم حممد حسني ، ( 5

القاهرة ، د.م، 1958.
ديلك قايا، كربالء املقدسة يف االرشيف العثامين )دراسة وثائقية 1840 – ( 6

1876 م (، ترمجة : حازم سعيد منترص و مصطفى زهران، الدار العربية 
للموسوعات، بريوت، 2008 .
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ستيفن هيمسيل لونكريك، اربعة قرون من تاريخ العراق احلديث، ترمجة : ( 7
جعفر اخلياط، الطبعة الرابعة، بغداد، 1968.

سدنة العتبة العباسية املقدسة، شبكة املعلومات الدولية( 8
www.alkafeel.net/ataba/tar/23.php

سعيد رشيد زميزم، اهلجامت التي تعرضت هلا كربالء عرب التاريخ، مؤسسة ( 9
الفكر االسالمي، 2012 .

كربالء، ( 10 تاريخ  يف  والوقائع  احلوادث  اهلل،  نصـر  آل  نارص  الصاحب  عبد 
مؤسسة البالغ، بريوت، 2014 .

عبد الصاحب نارص آل نرص اهلل، بيوتات كربالء القديمة، مؤسسة البالغ، ( 11
بريوت، 2011 .

عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، الطبعة الثانية، دار ( 12
الراشد، بريوت ،2013، اجلزء الثاين .

كاظم احلسيني الرشتي، السلوك اىل اهلل، حتقيق : صالح امحد الدباب، الطبعة ( 13
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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 



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



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 
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 destowed 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 all the original scientific 

researches under the provisos below :
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 a reference 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.
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