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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
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.
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 تحُضاف 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، 
ّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام،  وأن يشري فيام إذا كان البحث قد قحُ
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.

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

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

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

)150( ألف دينار عراقي.



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

ب -تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.
جـ -تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د -تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 
م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: َسلَّ أو تحُ

ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.









كلمة العدد 
 إّن استنطاَق التاريِخ والرتاِث إذا شّحت مصادره تغدو مهمته 
إىل  ت  أدَّ اّلتي  األسباب  أو  الظروف  يف  اخلوض  نريد  وال  صعبة، 
تغييب جزء كبري من الرتاث املرشق والتليد الذي زخرت به مدينة 
كربالء املقدسة بل نسعى إىل إيقاظ ماضيها العلمي املتأّلق، وتكثيِف 
وتشجيِع   ، الكربالئِيِّ بالرتاِث  لالهتامِم  الوِعي  ونــرشِ  اجلهوِد 
الدراساِت األكاديميِة للبحِث يف تراثِنا األصيِل و حتقيِق النصوِص 
الرتاثيِة ونرِشَها، ومجِع أكرِب قدٍر ِمن املعلوماِت والوثائَِق التارخييِة، 
التحليِل  يف  بدوِرِهم  للقياِم  الباحثنَي  أماَم  الالِزمِة  الظروِف  وهتيئِة 
والرتكيِب حّتى يتَِّصَل احلارضحُ باملاِض، وندفعحُ احلارِضَ نحَو مسريِة 
العرِص الذي يزخرحُ باإلنجازاِت الرائعِة والقفزاِت الباهرِة، وهذا هو 

أحد األهداف التي رسمتها جمّلة تراث كربالء.
علامء  موقف  خيص  ما  منها  أبحاث  تسعة  العدد  هذا  ضّم  لقد   
عىل  الضوء  سّلط  وآخر  للعراق،  الربيطاين  االحتالل  من  كربالء 
أحد العلامء الشهداء الذين دفنت املصادر التارخيية تفاصيل عديدة 
البلدانيني،  كتب  يف  كربالء  بعنوان  بحث  إىل  إضافة  حياهتم،  عن 
األصــويل  واجلهد  الكربالئية،  للعشائر  االجتامعية  واألحـــوال 
النيايب  التمثيل  و  والنواهي،  األوامر  يف  البهبهاين  الوحيد  للعالمة 
لشيعة العراق يف جملس املبعوثان العثامين، ومالمح احلركة التعليمية 

يف كربالء حّتى القرن العارش اهلجري.



ويف مسك اخلتام ترحب املجلة باألبحاث الرصينة التي تتناول 
تاريخ وتراث كربالء.

                                                                                  )رئيس التحرير(



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 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
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 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



كنوز ساللة 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، 
مستويات  تتضاعف  الرتاتب  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 يعرتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغحُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غحُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخحُ 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   -
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 





املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
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م. د. بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية
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25
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كلية الرتبية
قسم التاريخ

163

السيد نرص اهلل احلائري حياته، إجازته 
العلمية ودوره يف مؤمتر النجف 

1156هـ/1743م

أ. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

113

اجلهد االصويل للعالمة الوحيد البهبهاين يف 
بعض مباحث األوامر والنواهي وتطبيقاهتا 
-حاشية جممع الفائدة والربهان إنموذجًا–

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

 65
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الملخ�ص
كان لعلامء الدين الشيعة يف املدن املقدسة ومنها كربالء مواقف مرشفة من 
خالل تصدهيم لالحتالل الربيطاين للعراق، وبدأت مقاومتهم للربيطانيني 
املجاهدين نحو  اجلهاد عام 1914، وقادوا مجوع  عندما شاركوا يف حركة 

البرصة، وكان دافعهم الواجب الديني املقدس.
بعد احتالل الربيطانيني للعراق اتبعوا سياسة تعسفية، وتنكروا لوعودهم 
للعراقيني باالستقالل وبدا ذلك جليًا من خالل االستفتاء يف 30/ترشين 
الثاين/1918، الذي حاولت بريطانيا من خالله إهيام العراقيني بان يف نيتها 
بإبقاء  نيتهم  أثبتت  اتبعتها  التي  الطريقة  لكن  باالستقالل،  وعودها  حتقيق 
وعىل  كربالء  يف  الدين  لعلامء  فكان  املبارش،  الربيطاين  احلكم  حتت  العراق 
ّمد تقي الشريازي الدور الرائد يف إفشاله والتصدي له من  رأسهم الشيخ حمحُ

خالل فتواه املشهورة.
توالت املواقف املرشفة لعلامء كربالء يف رفض أي وجود أجنبي يف العراق، 
حسني،  الرشيف  أنجال  احد  يتزعمها  وطنية  حكومة  تشكيل  يف  والرغبة 
ّمد رضا نجل الشريازي دور بارز يف قيادة املظاهرات ضد  وكان للشيخ حمحُ
العلامء والوطنيني، فاصدر  باعتقاله مع عدد من  انتهت  الربيطانيني، والتي 
وتأثر  برئاسته،  كربالء  يف  ثورية  حكومة  وشكل  بالثورة،  فتواه  الشريازي 
لكثرة الشهداء الذين سقطوا يف ساحات القتال، فكان ذلك سببًا يف اعتالل 

صحته ووفاته.
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Abstract
The shi’i scholars in the holy Cities، including Karbala، had played an 

honorable role in their resistance to the British occupation of Iraq. They 
took part in the Jihad in 1914 ; they led the masses to Basra for the salce 
of the sacred religious duty.

After، the occupation of Iraq، the British followed a despotic policy. 
They brolce their repetitive promises for Iraqis to get their independence. 
That was evident in the referendum they in 30 November 1918 through 
which Britain attempted to misleadingly show for Iraqis that its intention 
was to fulfill the promise of independence.

Yet، the manner، adopted by the British made it clear that the in 
intention was to maintain the British ruling of Iraq، Therefore، the religions 
scholars in Karbala، including sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi، got a 
leading role in facing and fighting that occupation through fat was against 
the British. Those scholars kept rejecting any foreigne existence. They 
also hoped for shareef Hussain.

Meanwhile، Mohammad Ridha، the son of Mohammad Taqi Al- shirazi، 
had led the revolutions against Britians which ended up with arresting، 
and his companions of scholars. Accordingly، Al- shirazi issued of ficially 
his famous fatwa against Britians، He formed a local national government 
in Karbala headed by him. lnflaenced by the large number of martyrs who 
fell in Jihad، he got ill and got dead.
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المقدمة
إن للمرجعية الدينية نمطًا فريدًا يف القيادة اجلامهريية، مل يعتد عليه العامل 
املعارص بعد، وهو فريد يف انسيابية ظهور القائد ويف كيفية ممارسته لسلطته 
الروحية والزمنية، ويف طبيعة العالقة التي تربطه مع اجلامهري، بشكل يوضح 
الدين،  عن  القيادة  يفصلون  عندما  العلامنيون  يرتكبها  التي  املغالطة  حجم 

ومن هنا جاء سبب اختياري للموضوع.
تناول البحث املدة املمتدة من 1914م عندما دخلت القوات الربيطانية 
واستمر  املستعمرين،  ملقارعة  اجلهاد  حلركة  الشيعة  العلامء  وقيادة  العراق، 

حتى 1920 م باندالع الثورة العراقية الكربى.
تزعمت كربالء خالل املدة من 1918 وحتى 1920 الزعامة الدينية ممثلة 
ّمد تقي الشريازي، الذي عمل عىل بث الروح اجلهادية بني  باملرجع الديني حمحُ
املسلمني، وهنض بشجاعة مع باقي علامء كربالء للمطالبة بحقوق العراقيني 
وأقعدته،  العراق  أقامت  التي  التارخيية  فتواه  الشريازي  املهضومة، وأصدر 
العراقيني، واستفزت نفوسهم للجهاد  الروح احلامسية يف صفوف  وأثارت 

املقدس ضد االحتالل الربيطاين للعراق.
ّمد تقي  استند البحث إىل العديد من املصادر يأيت يف مقدمتها كتاب )حمحُ
الشريازي( ملؤلفه كامل سلامن اجلبوري، وكتاب )الثورة العراقية( ملؤلفه عبد 
الرزاق احلسني، وكتاب )ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث( ملؤلفه 
عيل الوردي، وكتاب )كربالء يف ثورة العرشين( ملؤلفه سلامن هادي الطعمة 

وغريها.
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اأواًل : موقف علماء كربالء من حركة الجهاد :
مل تكن بريطانيا بعيدة عن العراق، فقد بدأ اتصاهلا به عن طريق رشكاهتا 
ذلك  أثناء  ويف  االحتالل،  قبل  عام  مائة  من  أكثر  منذ  والنهرية  التجارية 
كانت تركز أقدامها فتشرتي هلا أعوانًا وهتيئ اجلو الطبيعي لتحقيق أطامعها 
ترصحيات  بشكل  تظهر  إليه  الدعوة  أخذت  الذي  املبارش)1(،  االحتالل  يف 

سافرة)2(.
دخول  بحجة  العراق،  باحتالل  بريطانيا  رشعت  األطامع  لتلك  تنفيذًا 
اندلعت عام  التي  العاملية األوىل  املانيا يف احلرب  العثامنية إىل جانب  الدولة 
العراق جزءًا من ساحة احلرب، فتحركت احلملة من  1914، وهذا جعل 
فأطلقت احلكومة  الثاين/1914)3(،  الفاو يف 6/ترشين  البحرين واحتلت 
العثامنية محلة دينية واسعة)4(، لكسب تأييد علامء الدين الشيعة للقضية العثامنية 
بإعالن اجلهاد)5(، وصورت احلرب بأهنا حرب إسالمية ضد الكفار. أرسل 
وجهاء البرصة برقية إىل علامء الدين يف النجف وكربالء والكاظمية يف 9/
ترشين الثاين/1914 جاء فيها: »ثغر البرصة الكفار حميطون به، اجلميع حتت 

السالح، نخشى عىل باقي بالد اإلسالم ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع«)6(.
إىل  فتاواهم  أصدروا  بل  األيدي،  مكتويف  الشيعة  الدين  علامء  يقف  مل 
رؤساء العشائر يف جهاد »االنكليز«)7(، وكان بإمكاهنم أن ال يقفوا إىل جانب 
لعدم  عدة  حججًا  يملكون  فهم  ذلك،  عىل  احد  يلومهم  ولن  العثامنيني، 
إفتائهم باجلهاد منها عدم ارتباطهم بمركز اإلفتاء يف اسطنبول، وعدم اعرتاف 
الدولة العثامنية باملذهب اجلعفري، وتعرض طائفة الشيعة لالضطهاد طيلة 
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مدة احلكم العثامين)8(، عىل فرض أن الربيطانيني حكام جدد مل يبد منهم ما 
أساء إىل األهايل، بينام كانت سياسة احلكومة العثامنية جمحفة ظاملة)9(.

توجهت مجوع املجاهدين بقيادة علامئهم وشيوخهم نحو البرصة ملحاربة 
إسالمية  حكومة  جتاه  املقدس  الديني  الواجب  دافعهم  وكان  الربيطانيني، 
ضد  العثامنيني  لتأييد  وليس  أراضيهم،  احتالل  تريد  كافرة  حكومة  ضد 
الربيطانيني)10(، وعندما بلغ املجاهدون القرنة انقسموا عىل ثالث فرق فقد 
القرنة وعىل رأسهم السيد مهدي احليدري وشيخ الرشيعة  ظل بعضهم يف 
اجلناح  وأما  الداماد،  عيل  والشيخ  الكاشاين  مصطفى  والشيخ  األصفهاين 
ّمد والشيخ  األيرس يف احلويزة فكان عىل رأسه الشيخ مهدي اخلاليص وابنه حمحُ
ّمد بن اليزدي والسيد كامل احليل، أما املجاهدون يف الشعيبة  جعفر راض وحمحُ
حمسن  والسيد  حيدر  باقر  والشيخ  احلبويب  سعيد  ّمد  حمحُ رأسهم  عىل  فكان 
احلكيم)11(، ولكن سوء سلوك العثامنيني بحق املجاهدين وسوء إدارهتم هلم، 
بحق  العثامنيني  نوايا  فكرة سوء  لتعزيز  كافية  كان  منهم  اآلالف  تطوع  بعد 
لنرش روح  كانت حافزًا  الشعيبة  التي حلت هبم يف  اهلزيمة  أن  كام  العرب، 
العثامنيني  أن  خصوصًا  ضدهم)12(،  األوسط  الفرات  أنحاء  مجيع  يف  الثورة 

بعد هزيمة الشعيبة اهتموا املجاهدين باخليانة)13(.
مضادة  حركة  ظهرت  األوسط  الفرات  مدن  يف  اجلهاد  حركة  فشل  بعد 
للعثامنيني)14(، ففي كربالء قام الفارون من اجلندية ببدء عصيان ضد احلكومة 
كربالء  يف  احلكومية  الدوائر  هامجوا  إذ  27/حزيران/1915،  يف  العثامنية 
ّمد عيل كمونة وأخوه فخري مها من تزعام حركة  واحرقوها، وكان الشيخ حمحُ
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العصيان، فتوسط العلامء والوجهاء بني احلكومة العثامنية وال كمونة وبعد 
إمتام املصاحلة أرسلت احلكومة العثامنية مترصفًا جديدًا إىل كربالء هو محزة 
بك، وقد ساعد عىل إمتام هذا الصلح انتشار املالريا يف كربالء فضاًل عن قيام 
الربيطانيني بإرسال جاسوسًا خطريًا إىل كربالء هو )ادكار وود( والذي عمل 
مع أعوانه بإثارة الفتنة يف كربالء، ويف أيار عام 1916 انفجرت االضطرابات 

يف كربالء مرة أخرى وانتهت بطرد العثامنيني من املدينة جمددًا)15(.
أوكلت احلكومة الربيطانية إدارة مدينة كربالء إىل شخصيات تنتمي إىل 
بعض األرس املعروفة، مثل أرسة آل كمونة الكربالئية الذين أكد هلم السري 
هلم  سترتك  الربيطانية  اإلدارة  بان  وبعده  بغداد  احتالل  قبل  كوكس  بريس 
إدارة املدينة)16(، لكنه مل يلتزم بكالمه ألسباب عدة منها أن كربالء تعد من 
املناطق الغنية بإنتاج املواد الغذائية التي كانت قوات االحتالل بأمس احلاجة 
إليها، و أن السيطرة املبارشة عليها تعني مجع اكرب قدر من الرضائب، إضافة 
إىل فرض اهليمنة عليها ومنع قيام أي نوع من احلكم الذايت)17(، لذا صارت 
منتصف  منذ  بريس كوكس  العام  الربيطاين  احلاكم  تدار من مكتب  كربالء 
أيلول عام 1917عندما بعثت االدارة الربيطانية الرائد بوفيل بصفته معاون 

حاكم سيايس يف كربالء)18(.
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ثانيًا : موقف علماء كربالء من اال�شتفتاء :
ينوون إعطاءهم حكاًم  بأهنم  العراقيني  حاولت سلطات االحتالل إهيام 
ذاتيًا واستقالاًل سياسيًا، وجتسد ذلك بإصدار العقيد أي. يت. ويلسن نائب 
احلاكم امللكي العام يف العراق بيانًا يف 16/ترشين الثاين/1918 أوضح فيه 
البالد،  أمور  للنظر يف  العراق  بلدية يف  تأسيس جمالس  بريطانيا  نية حكومة 
الربيطانية،  املنحة  هبذه  العراقي  الشعب  يفرح  بان  ذلك  من  تأمل  وكانت 
البلدية والعناية  إذ مل تكن املجالس  بالصدود،  العراقيني قابلوا ذلك  ولكّن 
بالشؤون املحلية يف نظرهم مظهرًا للسيادة الشعبية املتمثل بالعناية باملتنزهات 

وتنظيف الطرق والصحة العامة)19(.
حكومة  من  ويلسن  إىل  األوامر  صدرت  الثاين/1918  30/ترشين  يف 

بريطانيا إلجراء استفتاء يف العراق بشأن ثالث قضايا رئيسية)20(:
تضم  بريطانيا  محاية  حتت  مستقلة  عربية  حكومة  تأليف  تريدون  1-هل 

البالد الواقعة شاميل املوصل إىل اخلليج العريب؟
2- هل تريدون أن يرتأس احلكومة أمري عريب؟

3- من ختتارونه لرئاسة احلكومة ؟)21(
العقيد آرنولد ويلسن أوامره إىل  العام  اصدر احلاكم السيايس الربيطاين 
وكانت  االستفتاء،  إلجراء  املختلفة  العراق  مناطق  يف  السياسيني  احلكام 
النتائج لصاحلهم)22(، وكان  بالتدخل يف االستفتاء لكي تأيت  تعليامته تقيض 
وعودها  حتقيق  نيتها  يف  بريطانيا  بان  العراقيني  إهيام  االستفتاء  من  الغرض 
باالستقالل، لكن الطريقة التي كانوا يتبعوهنا أثبتت للعراقيني نيتهم احلقيقية 
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بإبقاء العراق حتت احلكم الربيطاين، وفعاًل تم إجراء االستفتاء يف املدة من 
1/كانون األول/1918 إىل 22/كانون الثاين/1919)23(.

يف  العشائر  ورؤساء  الزعامء  بني  االستفتاء  عىل  حادة  مناقشات  حدثت 
الفرات األوسط، فقرروا التوجه إىل علامء الدين ألخذ رأهيم يف املوضوع، 
كاظم  ّمد  حمحُ السيد  النجف  يف  األعىل  الديني  املرجع  إىل  منهم  عدد  فتوجه 
اليزدي ورشحوا له ما حدث، فأكد هلم رضورة عقد اجتامع هبذا اخلصوص 
وإعالمه بالنتيجة)24(، فعقدوا اجتامعات عدة مل يتوصلوا فيها إىل نتيجة)25(، 
فتوجهوا مرة أخرى إىل السيد اليزدي، ألخذ رأيه بام حدث، لكنه اخربهم 
انه رجل دين ال يعرف السياسة، بل يعرف فقط احلالل واحلرام فقط، وبعد 

اإلحلاح عليه قال: » اختاروا ما هو أصلح للمسلمني«)26(.
أدرك رؤساء العشائر والسادات أن أي يش يقومون به لن يكتب له النجاح 
ّمد تقي الشريازي الذي كان  إذا مل يساند من العلامء)27(، فكتبوا إىل الشيخ حمحُ
منه  يطلبون  رضا  ّمد  حمحُ الشيخ  نجله  بواساطة  الكاظمية)28(،  يف  موجودًا 
كربالء،  مقره يف  فوافق، وجعل  الوطني  النشاط  لقيادة  النجف  إىل  القدوم 
والسبب يف ذلك -كام يبدو- هو دفع االحراج الذي قد حيصل بسبب وجود 
استقبل  كربالء  إىل  الشريازي  وصول  ولدى  النجف)29(،  يف  اليزدي  السيد 
إىل  العطييش  خان  من  واألهازيج  باجلامهري  حافاًل  النظري،  منقطع  استقبااًل 
كربالء)30(، وكان الشريازي يومذاك يف الثامنني من عمره، واملعروف عنه انه 
إىل  انتقاله  بعد  انه  العزلة، غري  ويؤثر  السياسة  بعيدًا عن  كان  انه  ذلك  قبل 
كربالء صار ذا نشاط سيايس كبري)31(، ولعب الشريازي دورًا كبريًا يف حتريك 
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الثورة)32(.
أسس الشريازي جملسًا استشاريًا ضم عددًا من علامء كربالء مثل الشيخ 
مهدي اخلاليص املعروف بعدائه الشديد للربيطانيني وقد استدعاه الشريازي 
ّمد  من الكاظمية يف منتصف 1919، والسيد أيب القاسم الكاشاين والسيد حمحُ
ّمد رضا  عيل هبة الدين الشهرستاين ومريزا امحد اخلرساين ونجله الشيخ حمحُ

الشريازي )33(.
الناحية  من  كربالء  مدينة  شان  إضعاف  إىل  الربيطانية  اإلدارة  عمدت 
وجعلتها  العثامين  العهد  خالل  لواء  من  كربالء  درجة  فأنزلت  ــة،  اإلداري
كانت  احلّلة)35(.   )Division( مقاطعة  تتبع   )34()District( منطقة  بدرجة 
احلّلة  كانت  بينام  بوفيل،  الرائد  هو  سيايس  حاكم  معاون  حيكمها  كربالء 
عددًا  ودعا  كربالء  إىل  تيلر  ذهب  وقد  تيلر)36(،  اسمه  آخر  ضابط  حيكمها 
اجتامع عقد يف رساي احلكومة  إىل  فيها  الرأي  من جتارها ووجهائها وأهل 
يف 16/كانون االول/1918 أعرب فيه عن رغبة حكومته يف إيفاء العهود 
الوهاب  عبد  السيد  فنهض  الثالثة  األسئلة  وطرح  للعراقيني  طعت  قحُ التي 
آل طعمة وقال:»إن هذه اجلمعية ال متثل مدينة كربالء متثياًل صحيحًا، وان 
هناك طبقات خمتلفة جيب أن تستشار يف هذا املوضوع وانه البد من إمهال 
املجتمعني ثالثة أيام عىل األقل للبحث يف هذا األمر اخلطري وموافاة احلكومة 

بام يستقر الرأي عليه«)37(.
استحسن تيلر هذا الرأي، واجل االجتامع ثالثة أيام، فشعر الوطنيون أن 
بذل يف اخلفاء لتأيت األجوبة  هناك روحًا خبيثة دبت يف البالد وان مساعي تحُ
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مطابقة لرغبة السلطة، إذ كان تيلر يأمل أن يستفيد من الوقت حلني وصول 
املوالني له ويقدمون مضبطة تؤيد رغبته وإرادته، وعقدت سلطات االحتالل 
لب  اجتامعًا آخر يف احلّلة حرضه الرؤساء واألرشاف ومنهم أعيان كربالء، وطحُ
يف االجتامع من احلارضين أن يقدم كل منهم مضبطة من حميطه وموقعه حتى 
ممثلو  يقدم  ومل  اآلخرون  واعتذر  بعضهم  فأجابه  مزورة،  ألسامء  كانت  لو 
اجتامع  كربالء  وجهاء  وعقد  احلاكم،  فغضب  القبيل  هذا  من  شيئًا  كربالء 
ّمد صادق الطباطبائي يف كربالء للتداول يف األمر،  يف دار العاّلمة السيد حمحُ
دمت آراء حول نوع احلكم يف  ّمد تقي الشريازي فقحُ قد اجتامع يف دار حمحُ وعحُ
العراق، واألكثرية كانت متيل إىل حكومة عربية واختيار عبد اهلل أو أخيه زيد 

ملكا عىل العراق)38(.
انتخاب غري  فيه اإلفتاء بجواز  الوطنيون سؤاال للشريازي يطلبون  قّدم 
املسلم لإلمارة، فاصدر الشريازي فتواه يف 20/ربيع الثاين/1337هـ املوافق 
24/كانون الثاين/1919م »ليس ألحد من املسلمني أن ينتخب وخيتار غري 
املسلم لإلمارة والسلطنة عىل املسلمني«)39(، فكان هلذه الفتوى اثر عميق يف 
نفوس املسلمني من الشيعة والسنة عىل حد سواء)40(. أيد عدد من العلامء يف 
ّمد صادق الطباطبائي وعبد احلسني الطباطبائي  كربالء هذه الفتوى ومنهم حمحُ
ّمد عيل احلسيني وجعفر اهلر وغريهم، ووزعت اآلالف من هذه الفتوى  وحمحُ

عىل العشائر الفراتية)41(.
يعلنون  بمضبطة  طلباهتم  يقدموا  أن  كربالء  أهايل  من  الشريازي  طلب 
فيها رأهيم يف االستفتاء إىل احلاكم السيايس، وأوعز إىل كل شيوخ العشائر 



37

م. د. بان راوي �شلتاغ احلميداوي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

أي  ويرفضون  املصري  تقرير  يف  رغبتهم  فيها  يرشحون  مضابط  يقدموا  أن 
نوع من احلكم ال يلبي مطالبهم)42(، وأوعزت السلطة املحتلة للموالني هلا 
دمت املضبطة املضادة رفضتها  تقديم مضبطة تطالب بحكم بريطانيا، وملا قحُ
رفض  وكذلك  العلامء،  قدمها  التي  املضبطة  مع  تتوازن  ال  ألهنا  السلطة، 
السيايس املضبطة األوىل بسبب تقديمها بعد موعدها، وبعد يومني  احلاكم 
من تقديم املضبطة املضادة قدمها احلاكم السيايس يف كربالء إىل عبد احلسني 

الدده، احد وجهاء كربالء، وقال له ال حاجة يل هبا افعل هبا ما شئت)43(.
االستفتاء جاءت ضد رغباهتم، وكانوا عىل  أجوبة  أن  الربيطانيون  رأى 
رضا  ّمد  حمحُ ونجله  الشريازي  دام  ما  لصاحلهم  تكون  لن  النتيجة  أن  يقني 
تسلم  من  السياسيني  احلكام  امتنع  فعندما  الوطنية)44(،  احلركة  يقودون 
املضابط التي تضمنت األجوبة، قرر الفراتيون االجتاه بأفكارهم إىل خارج 
يقوم  من  بانتداب  وفكروا  العراقية،  للقضية  الالزمة  الدعاية  لبث  العراق 
هبذه املهمة اخلطرية يف سوريا واحلجاز، فوقع اختيار زعامء الفرات األوسط 
ّمد رضا الشبيبي ونظموا  وعلامء الدين يف النجف وكربالء انتداب الشيخ حمحُ
مضابط تنطق بانتدابه لبسط ما جرى يف العراق، وما امجعوا عليه من اختيار 

احد أنجال الرشيف حسني ليكون ملكا عىل العراق)45(.
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ثالثًا: موقف علماء كربالء من االأحداث الممهدة للثورة :
فكر زعامء الثورة بتأسيس مكاتب للثورة وأول مكتب تأسس يف النجف، 
ّمد عيل هبة الدين الشهرستاين، وضم السيد  ثم مكتب كربالء وكان برئاسة حمحُ
عبد الوهاب والسيد اخلرساين والشيخ عبد احلسني نجل الشريازي، وكان 
هذان املكتبان يتبادالن الكتب للتوجيه واالطالع عىل استعداداهتم ملواجهة 

املحتلني)46(.
باسم)اجلمعية  الشريازي  بــإرشاف  كربالء  يف  رسية  مجعية  تألفت  كام 
ّمد رضا، لبعث الروح الوطنية ملكافحة االستعامر  اإلسالمية( برئاسة نجله حمحُ
القزويني  حسني  السيد  العاّلمة  أعضائها  من  وكان  باالستقالل،  واملطالبة 
والسيد عبد الوهاب آل وهاب والسيد هبة الدين الشهرستاين وعبد الكريم 
العواد وعمر العلوان وعثامن العلوان وطليفح احلسون وعبد املهدي القنرب 
ّمد عيل أبو احلب)47(، واختذت هذه اجلمعية من املناسبات الدينية فرصة  وحمحُ

لتوعية وتعريف الناس بام يدور حوهلم)48(.
املتحدة  الواليات  إىل سفري  كتابًا  الشريازي يف 6/شباط/1919  أرسل 
حقوق  تأييد  يف  املتحدة  الواليات  وساطة  يطلب  طهران،  يف  األمريكية 
نفس  حيمل  آخر  كتابًا  وجه  منه   13 ويف  عربية،  دولة  بتشكيل  العراقيني 
املتحدة  الواليات  رئيس  إىل  األصفهاين  الرشيعة  شيخ  مع  بتوقيعه  الفكرة 

األمريكية)49(.
الفرات األوسط يف كربالء  نيسان عام 1919 اجتمع رؤساء عشائر  يف 
سبل  بشان  معه  للتداول  الشريازي  منزل  إىل  وتوجهوا  مسبق،  اتفاق  بعد 
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الديني يقيض  الواجب  مقاومة االحتالل وحتقيق االستقالل، فأجاهبم:»إن 
عيل أن أقوم هبذا العمل إن متت موازينه«)50(.

الدينية  الزعامة  وانتقلت  اليزدي،  السيد  تويف  29/نيسان/1919  يف 
للشريازي، وصار الوضع مهيئًا لتحرك واسع)51(، وجاء ويلسن يف حزيران 
بالفارسية  معه  وحتدث  داره  يف  الشريازي  لزيارة  كربالء  إىل   1919 عام 
ألنه يتقنها، فأثار ويلسون منصب كليدار سامراء وطلب من الشريازي أن 
يحُرشح رجاًل شيعيًا، فرد عليه الشريازي ال فرق عندي بني السني والشيعي، 
والكليدار احلايل رجل طيب ال أوافق عىل عزله، فأثار ويلسن موضوعًا آخر 
هو املعاهدة اإليرانية الربيطانية وفوائدها إليران، فطلب منه أن يساعدهم يف 
موافقة اإليرانيني لتصديق املعاهدة، فرد عليه أن إيران هلا حكومتها وال اعرف 
بشؤون رعيتها ونحن يف العراق وكالمنا عن العراق فال حيق لنا التدخل يف 
إيران  الثورة يف جنوب  فأثار موضوع  عنها يش،  نعرف  تعنينا وال  أمور ال 
فقال  للدماء  حقنًا  القتال  بوقف  فتوى  منه  فطلب  الربيطانية،  القوات  ضد 
الشريازي، ال جيوز يل اإلفتاء بيش ال علم يل به وان ذلك البلد له حكومته. 
أهنم  الربيطانيون  فأدرك  الوطنية،  الوحدة  املحاوالت كانت لشق  تلك  كل 
من  أكثر  ويلسن يف  حاول  كام  إليهم)52(،  الشريازي  جذب  يقدرون عىل  ال 
مناسبة أن حيصل من الشريازي عىل تنصل من الوثائق العديدة املتداولة بني 

العشائر لكنه مل ينجح يف ذلك)53(.
أن نشاط رجال الدين وزعامئها يف كربالء أخاف السلطة الربيطانية، مما 
القبض  ألقت  بإجراء حسبته رادعًا، ففي 1/متوز/1919  القيام  إىل  دفعها 
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عىل ستة أشخاص من أهل كربالء يسندون الشريازي وأبعدهتم، وهم عمر 
ّمد مهدي  احلاج علوان وعبد الكريم آل عواد وطليفح احلسون والسيد حمحُ
ّمد عيل أبو احلب والسيد حمّمد عيل الطباطبائي)54(، وعىل اثر هذا  املولوي وحمحُ
االعتقال واإلبعاد احتج الشريازي ووجه خطابًا شديد اللهجة إىل ويلسن، 
باجلهاد)55(،  هناك  من  ليفتي  إيــران  إىل  العراق  يرتك  أن  الشريازي  فعزم 

وصارت الرسائل ترد إليه فعزز ذلك موقفه للبقاء وحتقيق احلرية)56(.
إلرضائه  وتسعى  الشريازي  غضب  ختشى  الربيطانية  السلطة  كانت 
السيايس  احلاكم  تغيري  إىل  فبادرت  والسنة،  الشيعة  من  كونه حمبوبًا ومؤيدًا 
كربالء  ّمد خان هبادر)57(، وفصلت  حمحُ بدله  بوفل وعينت  الرائد  كربالء  يف 
عن احلّلة وربطتها باهلندية )طويريج(، وقدمت اعتذارًا للشريازي، وأطلقت 
ّمد حسني  رساح املعتقلني، وجاء يف كتاب ويلسن للشريازي»انه قد زود حمحُ
خان هبادر ببعض معلومات شفوية«، ويقصد به بضعة آالف من الروبيات 
من  حيذره  احلّلة  حاكم  إىل  وكتب  بدوره،  رفضها  الذي  للشريازي  اهلندية 
سياسة االستبداد)58(. اصدر الشريازي فتوى يف آذار عام 1920 حرم فيها 
الوظائف  من  االستقاالت  من  موجة  فعمت  الدولة،  وظائف  يف  الدخول 
احلكومية امتثااًل ملوقف املرجعية، وصار البقاء يف أجهزة الدولة يعد نوعًا من 
عدم االلتزام بأوامر املرجعية)59(، وجاء يف الفتوى»إن قبول وظيفة حكومية 

يف إدارة الربيطانيني أمر حترمه الرشيعة اإلسالمية«)60(.
يف 25/نيسان/1920 قرر مؤمتر سان ريمو وضع العراق حتت االنتداب 
الربيطاين، وأعلن هذا القرار يف 3/أيار/1920 عىل العراقيني، فكانت تلك 
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للعلامء  السيايس  الدور  نشط  إذ  الربيطانيني،  ضد  للثورة  احلاسمة  اللحظة 
ورؤساء العشائر من خالل االجتامعات واملواثيق املعقودة بينهم)61(.

السيد هادي زوين وعبد  كاًل من  العشائر  الدين ورؤساء  انتخب علامء 
املحسن شالش للذهاب إىل بغداد لتنسيق اجلهود، وقد أرسل الوفد البغدادي 
جعفر أبو التمن مع هادي زوين وعبد املحسن شالش للتأكد من نية الثورة 
املوافق  شعبان  من  النصف  لزيارة  كربالء  وقصد  األوســط)62(،  الفرات  يف 
العشائر وساداهتا،  الدين وزعامء  3/حزيران/1920 مجع كبري من رؤساء 
فعقد اجتامع متهيدي يف منزل السيد نور اليارسي يف حملة السالملة، حرضه من 
ّمد عيل هبة الدين احلسيني وطليفح ال حسون  سادات كربالء ورؤسائها حمحُ
آل  الكريم  وعبد  املرسهد  ورشيد  القنرب  املهدي  وعبد  علوان  احلاج  وعمر 
عن  فضاًل  طعمة  آل  الوهاب  عبد  والسيد  القزويني  حسني  والسيد  عواد 
ّمد رضا نجل  شيوخ وسادات من الفرات األوسط)63(، وترأس االجتامع حمحُ
اإلمام الشريازي وقد تداول املجتمعون يف الوضع الراهن، واقسموا ختليص 

العراق من براثن االستعامر)64(.
التي كانت مالصقة  الكاشاين  القاسم  لياًل يف دار أيب  عقد اجتامع رسي 
رجال  من  كبري  مجع  حرضه  السدرة،  باب  من  بالقرب  احلسيني  للصحن 
الدين وزعامء العشائر وساداهتا، وبعد التداول يف أمر الثورة تم اختيار مخسة 
منهم ملفاحتة الشريازي باألمر، وهم عبد الكريم اجلزائري وجعفر أبو التمن 

ونور اليارسي وعلوان اليارسي وعبد الواحد احلاج سكر)65(.
ذهب هؤالء اخلمسة إىل الشريازي بصفته افقه املجتهدين وفاحتوه باألمر، 
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ال  أن  وأخشى  لثقيل  احلمل  فقال:»إن  وتصميمهم  عزمهم  خيترب  أن  فأراد 
الزعامء  له  فأكد  املحتلة«  اجليوش  مع  املحاربة  قابلية  العشائر  لدى  تكون 
النظام  خيتل  أن  أخشى  فقال:»  اخلطري،  العمل  هبذا  للقيام  املقدرة  فيهم  أن 
أهم  أن حفظ األمن  تعلمون  البالد يف فوىض، وأنتم  فتصبح  ويفقد األمن 
من الثورة، بل اوجب منها«، فأكد له الزعامء عزمهم عىل حفظ النظام، فلام 
رأى الشريازي أن الرؤساء قد لبوا كل ما طلب وهيؤوا كل ما يلزم للثورة 
قال » إذا كانت هذه نواياكم وتلك تعهداتكم فان اهلل يف عونكم«)66(. ويف 
من  عدد  حرضه  اليارسي  نور  السيد  دار  يف  آخر  اجتامع  عقد  التايل  اليوم 
الزعامء والرؤساء وبعد املداولة اتفقوا عىل االستمرار يف مطالبة الربيطانيني 
الثورة  إىل  اللجوء  يتم  مطالبهم  رفض  وعند  السلمية،  بالطرق  باالستقالل 
ألداء   )g(احلسني اإلمام  حرضة  إىل  املجتمعون  حتول  بعدها  املسّلحة)67( 
القسم)68(، وأرسل الشريازي رسائل إىل الشيوخ الذين مل حيرضوا االجتامع 

يدعوهم لالنضامم للحركة)69(.
يف 28/أيار/1920 انتدب البغداديون )15( مندوبًا ملقابلة احلاكم العام 
ومفاوضته باسم الشعب إللغاء اإلدارة الربيطانية وإحالل احلكومة الوطنية 
حملها)70(، ومل تكد أنباء توكيل هؤالء تصل مسامع الشريازي حتى وجه كتابًا 
إىل الرؤساء والزعامء يف أنحاء خمتلفة من العراق يستحثهم فيه عىل االستعداد 
مضابط  تنظيم  األوسط  الفرات  مدن  سكان  رشع  ذلك  اثر  وعىل  والتهيؤ، 
انتدبوا  الشريازي)71(، فصدرت مضبطة كربالء والتي  أرادها  التي  التوكيل 
ّمد عيل  ّمد اخلاليص والسيد حمحُ فيها عبد احلسني نجل الشريازي والشيخ حمحُ
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واحلاج  الوهاب  عبد  والسيد  املازندراين  الدين  صدر  والشيخ  الطباطبائي 
ّمد حسن أبو املحاسن والشيخ عمر احلاج علوان لينوبوا عن أهايل  الشيخ حمحُ
كربالء يف تبليغ احلكومة الربيطانية بمطالبهم باالستقالل واحلرية)72(، وقد 
حوت هذه املضبطة )65( توقيعًا، وطرزها اإلمام الشريازي بالكلمة التالية 

»صحيح، نافع، مفيد، إن شاء اهلل تعاىل شانه«)73(.
الوفد  مقابلة  عن  نوربري  الرائد  السيايس  النجف  حاكم  امتناع  نبأ  ذاع 
ّمد رضا نجل الشريازي أن يقوم بعمل  النجفي بني الناس، فارتأى الشيخ حمحُ
مظاهرات  بإقامة  فأمر  رشدها،  السلطة  واىل  محاسهم  للناس  يعيد  حاسم 
لتنظيم  جلنة  وتألفت  والعباس)3(،  احلسني  اإلمامني  صحني  يف  صاخبة 
املظاهرات مؤلفة من السادة عمر العلوان وعبد الكريم العواد ومهدي القنرب 
وطليفح احلسون، فأقيمت املظاهرة وخطب فيها لفيف من الوطنيني ومنهم 

الشيخ مهدي اخلاليص خطبًا أغاظت السلطة املركزية)74(.
إىل كربالء  يتوجه  أن  السيايس  احلّلة  بويل حاكم  الرائد  إىل  أوعز ويلسن 
فوصلت  األفكار،  بتشويش  املتسببني  عىل  للقبض  عسكرية  قوة  رأس  عىل 
املوقف  بحراجة  الشريازي  املدينة)75(، شعر  مداخل  القوة كربالء واحتلت 
يحُقدم  قد  إرهابية  حركة  كل  عاقبة  سوء  ليحذره  بويل  الرائد  فاستدعى 
أوضح  للشريازي  كتابًا  ووجه  احلضور  عن  امتنع  بويل  الرائد  لكن  عليها، 
باألمن،  القبض عىل من خيل  إلقاء  بقصد  كانت  القوات  قدوم هذه  أن  فيه 
ما  يقع  عليه حتى ال  أقدم  الذي  العمل  بعاقبة  بتذكريه  الشريازي  عليه  فرد 
يفسد النظام واألمن وال يكونوا سببًا إلراقة الدماء، لكن بويل مل يلتفت إىل 
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نصائح الشريازي)76(، فاستدعى ملقابلته يف يوم 22/حزيران )12( شخصية 
كربالئية منهم نجل الشريازي)77(، لكن تردد املطلوبون يف إجابة طلب بويل، 
فلام سمع الشريازي نبأ ترددهم أوعز إىل ولده أن يكون يف مقدمة من يسلم 
نفسه للسلطة، كام أوعز إىل الباقني تسليم أنفسهم، فسلموا أنفسهم فنقلتهم 
السيارات املصفحة إىل احلّلة وأحُرسلوا منها بالقطار إىل البرصة وبالبحر إىل 

جزيرة هنجام)78(.
ملا اعتقلت السلطة نجل الشريازي اهنالت الرسائل عليه من زعامء بغداد 
والكاظمية واحلّلة ومدن الفرات تظهر فيها التأييد والتسليم ملشورته، لكن 
الشريازي كان ساميًا يف موقفه، فقال أمام مجع من العلامء والرؤساء إن كل 
العراق عىل  أن حيصل  أمرهم، لكن األهم من ذلك  أوالده هيمه  العراقيني 

غايته يف االستقالل والسيادة الوطنية)79(.
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رابعًا : موقف علماء كربالء من ثورة الع�شرين :
باستعامل  الرخصة  بطلب  الشريازي  إىل  العشائر  وزعامء  العلامء  تقدم 
القوة النتزاع احلقوق اإلسالمية والوطنية املسلوبة، فاصدر الشريازي فتواه 
وجيب  العراقيني،  عىل  واجبة  احلقوق  عىل:»مطالبة  نصت  التي  التارخيية 
عليهم يف ضمن مطالباهتم رعاية السلم واألمن، وجيوز هلم التوسل بالقوة 

الدفاعية، إذا امتنع االنكليز من قبول مطالبه«)80(.
كان  األثناء  هذه  ويف  محاسًا،  النفوس  وأهلبت  الثورية  املشاعر  تأججت 
التابعة  الرميثة  يف  القاطنة  الظوامل(  عشرية  )شيخ  اجلون  أبو  شعالن  الشيخ 
إىل  الشريازي  من  رسالة  وصول  بعد  خاصة  الثورة،  باجتاه  ينشط  للساموة 
يف  الثورة  فاندلعت  الرميثة،  يف  عنه  وكياًل  فيها  يعده  الظاملي  رحوم  الشيخ 
الرميثة يف 30/حزيران/1920)81(، والتي ظلت تقاتل الربيطانيني وحدها 
نحو أسبوعني، وتأمل الشريازي عندما سمع بكثرة اجلنائز التي كانت تصل 
إىل النجف من الرميثة)82(، لذلك قام الشريازي بمساع شخصية للوصول إىل 
حل سلمي لالزمة، فأرسل وفدًا من السيد هبة الدين الشهرستاين والشيخ 
امحد اخلرساين إىل ويلسن ملفاوضته يف وقف القتال قبل أن يمتد هليبها إىل بقية 
املدن، ويعرض عليه بعض الرشوط وهي سحب القوات العسكرية من ساحة 
القتال، وإعالن العفو العام، وإعادة املنفيني)83(، واتصل املوفدان بالقنصل 
اإليراين ليكون وسيطًا، وذهب القنصل ليحدد موعدًا ملقابلة املوفدين لكن 
ويلسن رفض وقال:»إين ال آخذ برسالة الشريازي ألنه هو الذي بذر هذه 
ابنه«)84(. رساح  إطالق  عىل  أوافق  ال  أين  كام  حصادها،  يوم  وهذا  البذرة 
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مل حترك كربالء ساكنًا طيلة الشطر األكرب من شهر متوز، لكن بعد اندحار 
اجليش الربيطاين يف معركة الرارنجية التي وقعت يف 24/متوز/1920)85( 
كربالء  تنظيم  منه  وطلبوا  الواقعة،  بتفاصيل  الشريازي  الزعامء  أعلم 
يف  الشريازي  فأمر  واخلارجية،  الداخلية  االعتداءات  من  عليها  واملحافظة 
5/آب/1920 بطرد حاكم كربالء وحاميته وتم ذلك، وتسلم أهايل كربالء 
هدت حراسة كل حملة  البنادق والعتاد ومراكز الرشطة ودوائر املوظفني، وعحُ
يف املدينة إىل رئيس تعهد بحفظ األمن وأموال الناس، ويف الصباح اجتمع 
أيام  وبعد  اإلدارة،  تنظيم  أمر  يف  وتداولوا  الشريازي  دار  يف  كربالء  زعامء 

قرروا تشكيل ثالثة جمالس هي)86(:
املوظفني،  البلد، وترشيح  إدارة  امليل: مهمته اإلرشاف عىل  1- املجلس 
وتشكيل قوة الرشطة، وحسم الدعاوي، وتأمني الطرق القريبة من كربالء، 
السيد عبد  الرضائب، وتألف من )17( عضوًا هم  األمن، وجباية  وحفظ 
طعمة  آل  حسن  ّمد  حمحُ والسيد  الوهاب  امحد  والسيد  طعمة  آل  الوهاب 
ّمد عيل آل  والسيد عبد احلسني الددة والسيد إبراهيم الشهرستاين والسيد حمحُ
ثابت والسيد حسن نرص اهلل وعبد النبي آل عواد وهادي احلسون وعبد عيل 
ّمد املنكويش  احلمريي واحلاج عبد أبو هر واحلاج علوان جار اهلل وعيل آل حمحُ
ّمد حسن أبو املحاسن. ّمد الشهيب واحلاج حمحُ وعزيز علوان ونكي واحلاج حمحُ
2- املجلس العلمي: مهمته نرش الدعاية الدينية وترويج اإلعالن للثورة، 
والنظر يف املنازعات داخل املدينة أو بني العشائر، وتألف من )مخسة( أعضاء 
الكاشاين  القاسم  أبو  والسيد  الشهرستاين  الدين  هبة  عيل  ّمد  حمحُ السيد  هم 
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والشيخ امحد اخلرساين والسيد حسني القزويني والشيخ عبد احلسني الشريازي 
اخلاليص. مهدي  الشيخ  ومعهم  املجلس  يف  الكبري  الشريازي  الشيخ  يمثل 
الثوار: وأعضاؤه السيد عيسى  3- جملس مجع اإلعانات للمعوزين من 
ّمد رضا فتح اهلل آل طعمة واحلاج حيدر القصاب واحلاج  البزاز والسيد حمحُ

قندي والسيد امحد زيني)87(.
يرسل  وكان  بالغًا،  اهتاممًا  الثورة  يويل  شيخوخته  برغم  الشريازي  كان 
إليها كل ما يصله من احلقوق الرشعية)88(، والتربعات التي تصله من رؤساء 
العشائر)89(، وقد أثرت فيه النكسات التي أحلقت بالثوار، ويروي السيد هبة 
الدين الشهرستاين الذي كان من املقربني إليه قائال:»إن الشريازي دخل ذات 
مرة إىل صحن اإلمام احلسني ألداء الصالة فشهد عددًا كبريًا من اجلنائز التي 
جيء هبا من جبهة القتال، فراعه ذلك، وظهر األمل عىل وجهه واضحًا، وكان 
ذلك آخر يوم خيرج فيه إىل الصالة، إذ اهنارت صحته بعدئذ، ولزم فراشه، 
وأعلن  13/آب/1920،  يف  الشريازي  تويف  قليلة«)90(.  أيام  بعد  مات  ثم 
الشهرستاين)91(، فجاءت وفاته يف وقت حرج  الدين  السيد هبة  خرب وفاته 
ودقيق جدًا ألنه كان القطب الذي يدور حوله مجيع رجال الثورة، خصوصًا 
أن الثورة كانت يف أوجها، لذا اجتهت األنظار إىل شيخ الرشيعة االصفهاين 

ليكون خلفًا للشريازي)92(.
بني  املنافسات  بسبب  الشريازي،  وفاة  بعد  كربالء  يف  الفوىض  بدأت 
لكي  برتبة مترصف  تعيني رجل حمرتم  إىل  احلاجة  فظهرت  رؤساء كربالء، 
يرشف عىل شؤون األمن والنظام يف كربالء، فاستقر رأي اجلميع عىل السيد 



48

موقف علماء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1914 – 1921

قيم احتفال  حمسن أبو طبيخ، وتم تنصيبه يف 6/ترشين األول/1920)93(، وأحُ
كبري يف دار البلدية، ورفع علم)94( الثورة فوقها)95(.

أيب  إىل  الثوار  وانسحاب  طويريج  الربيطانية  اجليوش  احتلت  أن  وبعد 
صخري، اقرتح الشيخ حسني زين العابدين أن يذهب وفد)96( يمثل كربالء 
ملفاوضة الربيطانيني من اجل الصلح، فقابلوا الرائد بويل فصدرت األوامر 
رشوط  ابلغوا  وهناك  السامي،  املندوب  ومقابلة  بغداد  إىل  بالسفر  إليهم 

الصلح وهي)97(:
اربعة  تتجاوز  ال  مدة  يف  الربيطانية  للحكومة  شخصا   )17( 1-تسليم 
وعرشون ساعة ملحاكمتهم، وهم السيد هبة الدين الشهرستاين وأبو القاسم 
ّمد  ّمد الكشمريي وحسني القزويني ومريزا امحد اخلرساين وحمحُ الكاشاين وحمحُ
اخلاليص وعبد اجلليل العواد وعبد الرمحن العواد وطليفح احلسون ورشيد 
ّمد حسن أبو املحاسن  آل مرسهد وحسني الددة وعبد الوهاب آل وهاب وحمحُ
وحمسن أبو طبيخ ومرزوك العواد وعمران احلاج سعدون وساموي اجللوب.
2-عىل أهل كربالء أن يسلموا يف مدة ثالثة األيام )4000( بندقية و )100( 
الطراز احلديث،  البنادق من  بندقية، وان يكون نصف عدد  رصاصة مع كل 
والنصف اآلخر صاحلًا لالستعامل، وإذا مل تقدم البلدة هذه البنادق فعليها أن 
تؤدي غرامة حربية قدرها )20( لرية عثامنية عن كل بندقية جديدة و )10( 
لريات عن كل بندقية صاحلة لالستعامل وروبية هندية واحدة عن كل رصاصة.

اخلسائر  عن  تعويض  ودفع  للحكومة  العائدة  األموال  مجيع  3-إرجاع 
التي حلقتها.
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4-الطاعة لدوائر احلكومة.
5-أن ال يقبلوا من يلجأ إليهم من الفارين من وجه العدالة.

سبب  يقدم  ومل  املعينة،  املدة  يف  والثاين  األول  الرشطان  ينفذ  مل  6-إذا 
الالزمة  اإلجــراءات  باختاذ  عندئذ  العسكرية  السلطة  تقوم  لذلك  معقول 

لتنفيذ ذلك)98(.
كربالء،  إىل  مرغاًم ووقعها وعاد  القاسية  الرشوط  الكربالئي  الوفد  قبل 
التي  الرشوط  بتنفيذ  أهلها  واخذ  الربيطاين عىل كربالء،  اجليش  استوىل  ثم 
أمالها احلاكم العام، وسلم املطلوبون أنفسهم للسلطة ما عدا السيد حمسن 
أبو طبيخ وعمران احلاج سعدون ومرزوك العواد الذين جلؤوا إىل احلجاز، 
أما الباقون فسلموا أنفسهم)99( واعتقلوا يف سجن احلّلة)100(، وحكم عليهم 
وإطالق  العام  العفو  صدور  حتى  إليهم  تبلغ  مل  لكنها  خمتلفة)101(،  بأحكام 

رساحهم يف أواخر أيار عام 1921)102(.
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الخاتمة
أرشت اخلامتة أهم االستنتاجات التي تم التوصل إليها وهي:

1- مل يكن باستطاعة احلكومة العثامنية أن حتصل عىل مساندة العراقيني يف 
جهاد الربيطانيني لوال احلملة الدينية التي أطلقها علامء الدين الشيعة يف املدن 
املقدسة ومنها كربالء بإعالن اجلهاد، إذ كان بإمكاهنم أن ال يقفوا إىل جانب 
اهتامهم  بدليل  الشيعة،  بحق  املجحفة  سياستها  بسبب  العثامنية  احلكومة 
املجاهدين باخليانة بعد فشل حركة اجلهاد، ولكن موقف علامء الشيعة كان 

بدافع محاية بيضة اإلسالم.
2- أسفر االستفتاء عن تطورين هامني أوهلام ظهور املجتهد الديني الكبري 
ّمد تقي الشريازي كقوة قادرة عىل التأثري يف الرأي العام الشيعي والسني،  حمحُ
استعداد  وثانيهام  والسياسية،  الدينية  الزعامة  تويل  من  مؤهالته  مكنته  وقد 
املجتهدين وزعامء العشائر والسادات للتعاون ضد احلكم الربيطاين من اجل 

إقامة دولة إسالمية عربية حيكمها أمري عريب.
3- كان الشريازي مثل أي جمتهد حقيقي ال يرىض بتاتًا بان تراق قطرة دم من 
أي مسلم، لكنه وجد أن العقيدة اإلسالمية معرضة للخطر، وان ارض اإلسالم 
املسؤولية  موقع  من  فانه  أجنبية طامعة،  قوى  ومستباحة من جانب  مهددة 
الرشعية هنض واصدر فتوى استعامل القوة والثورة ضد املحتلني الربيطانيني.
4- كان العراقيون من السنة والشيعة طوع إرادة علامء الدين الشيعة يف كربالء 
خالل مدة االحتالل، فكانوا ال يتحركون إال برأهيم ويرضخون ألوامرهم 
نظريه. قل  بشكل  مجاعي  وبشكل  رشعي  كواجب  ويطبقوهنا  وتعليامهتم، 



51

م. د. بان راوي �شلتاغ احلميداوي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

الهوام�ص
1. A committee of officials، Kingdom of Iraq، (N. P، 1946)، p 22.

مثل ترصيح اللورد كرزن الذي رصح قائاًل: » من اخلطأ أن يحُظن أن مصاحلنا السياسية تنحرص يف . 2
اخلليج، إهنا ليست منحرصة يف اخلليج وال فيام بني بغداد والبرصة، بل هي متتد حتى إىل بغداد 
اجلليل  دار  املعارص، ط1،  العراق  تاريخ  الراوي، مقاالت يف  اللطيف  ينظر: عبد   .« نفسها... 

للطباعة والنرش، )دمشق: 1985(، ص 7.
شكري حممود نديم، حرب العراق 1914  1918، ط4، )بغداد: 1964(، ص 22، الرس ارنولد . 3

ويلسون، بالد ما بني النهرين بني والئني، ترمجة فؤاد مجيل، ج1، ط2، )بغداد: 1991(، ص 44.
كانت الدولة العثامنية قد أعلنت اجلهاد يف 7/ترشين الثاين مل يستجب هلا أحد. ينظر: سليم احلسني، . 4

دور علامء الشيعة يف مواجهة االستعامر 1900  1920، الغدير للدراسات والنرش، )بريوت: 
1995(، ص 81  82.

جرترود بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة جعفر اخلياط، ط2، )بغداد: 1971(، ص 7.. 5
القومية . 6 للحركة  السياسية والفكرية واالجتامعية  ثورة 1920 اجلذور  وميض مجال عمر نظمي، 

العربية )االستقاللية( يف العراق، ط2، )بغداد: 1985(، ص 125.
دعا السيد كاظم اليزدي يف النجف الناس للدفاع عن البالد ضد الربيطانيني، وكذلك فعل الشيخ . 7

حماربة  بوجوب  فتواه  سامراء  يف  الشريازي  تقي  ّمد  حمحُ واصدر  الكاظمية،  يف  اخلاليص  مهدي 
الربيطانيني. ينظر: صالل الفاضل املوح، مذكرات صالل الفاضل املوح من رجال الثورة العراقية 
1920، تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 1986(، ص 52، 

احلسني، املصدر السابق، ص 82  83.
كان الكثري من رؤساء العشائر يف خالف دائم مع احلكومة العثامنية، منهم السيد نوري اليارسي . 8

وعبد الواحد احلاج سكر وعلوان احلاج عباس وهادي زوين ومبدر الفرعون وشعالن أبو اجلون 
وغريهم. ينظر: عبد الستار شنني علوة اجلنايب، تاريخ النجف السيايس 1921  1941، رسالة 
 Iraqi National Archives (I.N.A.B)، ،19 ماجستري غري منشورة/جامعة الكوفة 1997، ص
British Occupation Documents \2\، Office of the Civil Commissioner، Bagh-

 dad، File No Nil،Review of the Civil Administration of the Occupied Territories

.of Iraq 1914 – 1918، November 1918، p 31

)قم: . 9 والنرش،  للطباعة  الثقافة  ط2،   ،1920   1914 القومية  والدولة  الشيعة  العلوي،  حسن 
الثورة اإلسالمية يف العراق منذ 1920 حتى 1980،  1990(، ص 61، امحد الكاتب، جتربة 

)بريوت: د. ت(، ص 20.
العربية . 10 املؤسسة  أبو طبيخ، ط2،  السيد حمسن  املبادئ والرجال، حتقيق مجيل  أبو طبيخ،  حمسن 



52

موقف علماء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1914 – 1921

للدراسات والنرش، )بريوت: 2003(، ص 44.
عبد اهلل فهد النفييس، دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث، )الكويت: د. ت(، ص 85  86.. 11
اجلنايب، املصدر السابق، ص 19  21.. 12
خاطب الضابط العثامين امحد بك أوراق العرب الذين كانوا يقاتلون إىل جانب العثامنيني بقوله: إننا . 13

لو فتحنا الشعيبة والبرصة يبقى علينا واجب ثان وهو فتح العراق وخاصة الفرات أواًل وعشائر 
دجلة ثانيًا ألهنم خونة فرد عليه بدر الرميض شيخ بني مالك قائاًل: انتم اخلونة لإلسالم، وحتزبكم 
ضد العرب كاف ملصداق قويل، وانتم بعد هذا أوىل بالقتال ممن نحارب، ولوال فتوى علامئنا ملا 
وجدمتونا يف هذه الساحات التي نقاتل فيها »ينظر: مجيل موسى النجار، النجف األرشف حوادث 
والتوزيع،  والنرش  للطباعة  الرافدين  دار  ط1،   ،1916   1508 سياسية  ومواقف  ومشاهد 

)بريوت: 2015(، ص 182.
جريدة اإلرساء، العدد 30، 24/ترشين األول/1938.. 14
حسن األسدي، ثورة النجف عىل االنكليز أو الرشارة األوىل لثورة العرشين، )بغداد: 1975(، . 15

ترمجة  سنة 1950،  إىل  سنة 1900  من  احلديث  العراق  لونكريك،  مهسيل  ستيفن  ص 163، 
وتعليق سليم طه التكريتي، ج1، ط1، منشورات الفجر، )بغداد: 1988(، ص 147.

عيل نارص حسني، اإلدارة الربيطانية يف العراق 1914  1921، أطروحة دكتوراه غري منشورة/. 16
جامعة بغداد 1991، ص 172.

غسان العطية، العراق نشأة الدولة 1908  1921، ترمجة عطا عبد الوهاب، )لندن: 1988(، ص . 17
.298  297

18. Administration report of Baghdad Wilayat for 1917، p 120

كامل سلامن اجلبوري، الكوفة يف ثورة العرشين، ط1، مطبعة اآلداب، )النجف: 1972(، ص . 19
.63 -61

بريس كوكس وهنري دوبس، صفحة من تاريخ العراق احلديث من 1914  1926 تكوين احلكم . 20
االحتاد،  مطبعة  الشبيبي، ط1،  ّمد رضا  حمحُ الشيخ  تقديم  فرجو،  بشري  ترمجة  العراق،  املحيل يف 
)املوصل: 1951(، ص 35، كاظم نعمة، امللك فيصل األول واالنكليز واالستقالل، ط2، الدار 

العربية للموسوعات، )بريوت: 1988(، ص 31.
جورج لنشوفسكي، الرشق األوسط يف الشؤون العاملية، ترمجة جعفر خياط، مكتبة دار املتنبي، . 21

)بغداد:  الشعب،  مطبعة  العرشين،  وثورة  بغداد  العبطة،  حممود  ص 135،  )بغداد: 1964(، 
1977(، ص 11.

ّمد مظفر األدمهي، املجلس التأسييس دراسة تارخيية، مطبعة السعدون، )بغداد: 1976(، ص 20. 22 حمحُ
حسني مجيل، العراق شهادة سياسية 1908  1930، دار الالم، )لندن: 1987(، ص 46- 47.. 23



53

م. د. بان راوي �شلتاغ احلميداوي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

احلسني، املصدر السابق، ص 228  229.. 24
فريق مزهر آل فرعون، احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها، ج 1، )د. م: . 25

1952(، ص 77، سعد صالح، صفحة من مذكرات السيد سعد صالح احد رجال الثورة العراقية 
1920، تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 1987(، ص 12.

اجلبوري، املصدر السابق، ص 56  57.. 26
اليزدي سريته . 27 ّمد كاظم  آل فرعون، املصدر السابق، ص 79، كامل سلامن اجلبوري، السيد حمحُ

وأضواء عىل مرجعيته ومواقفه ووثائقه السياسية، ط1، مطبعة برهان، )قم: 2006(، ص 468.
ذكرت الكثري من املصادر أن الشريازي كان مقياًم يف سامراء عندما أستحُدعي إىل كربالء، والصحيح . 28

انه غادر سامراء إىل الكاظمية بعد آذار 1917. ينظر: إسحاق نقاش، شيعة العراق، ط1، مطبعة 
ّمد تقي الشريازي، ط1، مطبعة برهان،  أمري، )قم: 1998(، ص 89، كامل سلامن اجلبوري، حمحُ

)قم: 2006(، ص 85.
)بغداد: 1975(، ص 366  367، حسني كامل . 29 االنكليز،  النجف عىل  ثورة  حسن االسدي، 

تقديم وتعليق،  العراقية 1920،  الثورة  الدين احد رجال  السيد حسني كامل  الدين، مذكرات 
كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 1987(، ص 15.

عبد الرزاق آل وهاب، كربالء يف التاريخ، ج3، )بغداد: 1935(، ص 24، عبد الكريم آل نجف، . 30
من أعالم الفكر والقيادة املرجعية، ط1، دار احلجة البيضاء، )بريوت: 1998(، ص 124.

عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، ج5، ط1، مطبعة ستار، )د. م: 2005(، ص 67.. 31
حرر الوطنيون )500( رسالة إىل رؤساء العشائر مؤداها عدول أصحاهبا عن تقليد السيد اليزدي. . 32

ينظر: نديم، املصدر السابق، ص 41، سعيد كامل الدين، مذكرات السيد سعيد كامل الدين احد 
رجال الثورة العراقية 1920، تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 

1987(، ص 21.
مري برصي، أعالم الوطنية والقومية العربية، ط1، بيسان للنرش والتوزيع، )بريوت: 1999(، ص . 33

ّمد تقي الشريازي، ص 96. 241، الوردي، املصدر السابق، ص 67، اجلبوري، حمحُ
34 . Political( أخضعت لضباط سياسيني )Division( مقاطعة )قسم الربيطانيون العراق إىل )15

Officers(، وقسمت هذه املقاطعات عىل )40( منطقة يدير كاًل منها مساعد للحاكم السيايس 

 Iraq، (Ministry of Interior) M، I، File No 31، 11، :ينظر .)Assistant political officer(

.Military Army، 1921، Army order، No 832، December 1918

35. Report of Administration for 1918 of Division and Districts of the 

Occupied Territories in Mesopotamia، Administration Report of karbala Division 

1918، p 185



54

موقف علماء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1914 – 1921

اليزابيث بريغوين، مذكرات املس بيل من أوراقها الشخصية 1914  1926، ترمجة نمري عباس . 36
مظفر، تقديم عبد الرمحن منيف، ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، )بريوت: 2002(، 

ص 222، سلامن هادي الطعمة، تراث كربالء، ط1، )بغداد: 2013(، ص 417.
عبد الرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، ط2، )بريوت: 1964(، ص 34.. 37
سلامن هادي الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ط1، بيسان للنرش والتوزيع واإلعالم، )بريوت: . 38

2000(، ص 46  47.
أمني سعيد، ثورات العرب يف القرن العرشين، دار اهلالل، )د. م: د. ت(، ص 130.. 39
النفييس، املصدر السابق، ص 121  122.. 40
آل وهاب، املصدر السابق، ص 45، الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 48.. 41
احلسني، الثورة العراقية، ص 61، الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 24، النفييس، املصدر . 42

السابق، ص 122.
الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 48.. 43
املصدر نفسه، ص 23.. 44
ّمد رضا الشبيبي ودوره الفكري والسيايس حتى العام . 45 عيل عبد شناوة، الشبيبي يف شبابه السيايس حمحُ

العوادي  النجار، السيد كاطع  1932، دار كوفان للنرش، )د. م: 1995(، ص 126، مجيل موسى 
.118 ص   ،)2005 )بغداد:  ط1،   ،1945   1908 العراقية  السياسية  احلياة  يف  الوطني  ودوره 

آل فرعون، املصدر السابق، ص 82  83، اجلبوري، الكوفة يف ثورة العرشين، ص 59.. 46
الوهاب، املصدر السابق، ص 25.. 47
الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص25 -26، 38، 44  45. 48
ّمد تقي الشريازي، ص 189  192.. 49 اجلبوري، حمحُ
املصدر نفسه، ص 94  95.. 50
العلوي، املصدر السابق، ص 104  105.. 51
ّمد تقي الشريازي، ص 95.. 52 الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 22، اجلبوري، حمحُ
للطباعة والنرش . 53 الرافدين  دار  العراقية، ترمجة جعفر اخلياط، ط2،  الثورة  ارنولد ويلسن،  الرس 

والتوزيع، )بريوت: 2004(، ص 139.
ّمد تقي . 54 احلسني، الثورة العراقية، ص 88  89، النفييس، املصدر السابق، ص 122.، اجلبوري، حمحُ

الشريازي، ص 91.
نديم عيسى، الفكر السيايس لثورة العرشين ط1، )بغداد: 1992(، ص 43.. 55



55

م. د. بان راوي �شلتاغ احلميداوي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

الطعمة، تراث كربالء، ص 418.. 56
العامة يف اخلليج، . 57 املقيمية الربيطانية والقنصلية  ولد يف بوشهر من أرسة كانت تعمل يف خدمة 

احلكم  تشكيل  وعند   ،1919 عام  قبل  كوكس  بريس  للسري  رشقيًا  سكرتريًا  بوصفه  واشرتك 
الوطني بقي يف العراق، ونال اجلنسية العراقية، فأقام بالبرصة يزاول املحاماة مدة طويلة باسم 
ّمد امحد، حتى صار نقيبًا للمحامني يف البرصة. ينظر: ويلسن، الثورة العراقية، ص  املحامي حمحُ

.141
احلسني، الثورة العراقية، ص 90، الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 49  50.. 58
ّمد تقي الشريازي، ص 96.. 59 اجلبوري، حمحُ
ذكر احلاكم السيايس يف الديوانية أن جثة احد أفراد الشبانة مل يحُسمح بدفنها حسب األصول الشيعية . 60

املتبعة، وان االستقاالت من خدمة احلكومة تزداد يومًا بعد يوم. ينظر: النفييس، املصدر السابق، 
ص 133، الوردي، املصدر السابق، ص 116.

هنري فوسرت، نشأة العراق احلديث، ترمجة سليم طه التكريتي، ج1، دار الشؤون الثقافية العامة، . 61
 Compilation of Proclamations، Notifications، e t c – ،130 بغداد: 1989(، ص(
 relating to the Civil Administration and Inhabitants of Mesopotamia، Issued

 by the g o c – in –Chief or under his Authority from ist September، 1919 to

.30 th September 1920، (Baghdad ; 1920)، p 102

ّمد املهدي البصري، تاريخ القضية العراقية، مطبعة الفالح، )بغداد: 1924(، ص 143، العبطة، . 62 حمحُ
املصدر السابق، ص 16.

الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 16  17، عبود اهليمص، ذكريات وخواطر عن أحداث . 63
عراقية يف املاض القريب، )بغداد: 1989(، ص 46.

احلسني، الثورة العراقية، ص 9596.. 64
الوردي، املصدر السابق، ص 128.. 65
سلامن ال طعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 17.. 66
الساعدي، . 67 ترمجة هاشم  مان،  النقيب  التكوين مذكرات  دور  إداري يف  مان،  جيمس سوماريز 

)بريوت:  للمطبوعات،  العارف  مؤسسة  ط1،  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  وحتقيق  تقديم 
2002(، ص 23  24.

سعيد رشيد جميد زميزم، رجال العراق واالحتالل الربيطاين، ج1، دار القتال، )كربالء: د. ت(، . 68
ص 99  100.

أرسل السيد امحد السيد صالح آل طعمة برسالة للشيخ موحان اخلري اهلل يف الشطرة ومنها ذهب . 69
إىل الكوت واحلي والغراف، وبعث عبد الرزاق احللو للعامرة داعيا للثورة. ينظر: الطعمة، كربالء 



56

موقف علماء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1914 – 1921

يف ثورة العرشين، ص25.
البصري، املصدر السابق، ص 149.. 70
احلسني، الثورة العراقية، ص 94.. 71
الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 52، كاطع العوادي، مذكرات السيد كاطع العوادي احد . 72

رجال الثورة العراقية 1920، تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 
1987(، ص 13، 35.

احلسني، الثورة العراقية، ص 97  98.. 73
ّمد رفعت، التوجه السيايس للفكرة العربية احلديثة، دار املعارف )القاهرة: 1964(، ص 229.. 74 حمحُ
عبد اهلل الفياض، الثورة العراقية الكربى، ط1، مطبعة الرشاد، )بغداد: 1963(، ص 241  242، . 75

منابع الثقافة اإلسالمية، كربالء املقدسة تفجر ثورة العرشين، مطبعة اآلداب، )النجف: 1985(، 
ص 54  55.

آل فرعون، املصدر السابق، ص 154  155.. 76
ّمد شاه اهلندي وعبد الكريم عواد وعمر احلاج علوان وعبد املهدي . 77 اآلخرون هم هادي كمونة وحمحُ

البري. ينظر:  أبو والده وامحد  اذان وإبراهيم  ابو  الطباطبائي وكاظم  ّمد عيل  قنرب وامحد قنرب وحمحُ
ّمد تقي الشريازي، ص 102  103. اجلبوري، حمحُ

بقي املنفيون يف هنجام يقاسون مرارة األمل والعذاب إىل أن أعيدوا إىل العراق يف 1/متوز/1921 ما . 78
ّمد رضا نجل الشريازي نفي إىل إيران. ينظر: آل فرعون، املصدر السابق، ج2، ص 427،  عدا حمحُ
 James Saumarez Mann، An Administrator ،104  102 احلسني، الثورة العراقية، ص

.in making، (London ; 1921) p 291

احلسني، الثورة العراقية، ص 102  104. 79
عبد الشهيد اليارسي، البطولة يف ثورة العرشين، ط1، الفرات للنرش والتوزيع، )بريوت: 2010(، . 80

ص 118.
اندلعت الثورة يف الرميثة بسبب اعتقال الشيخ شعالن ابو اجلون من قبل احلاكم السيايس، فبعث . 81

الشيخ شعالن اىل الشيخ غثيث برسالة شفوية، فاختار األخري عرشة من الرجال، وبوصوهلم 
إىل سجن الرميثة أطلقوا النار عىل احلارس واخرجوا الشخ شعالن. ينظر: حنان صاحب عبد 
اخلفاجي، الساموة يف عهد االحتالل الربيطاين 1914  1921، رسالة ماجستري غري منشورة/

جامعة القادسية 2005، ص 145  148.
الوردي، املصدر السابق، ص 250.. 82
ل. ن. كوتلوف، ثورة العرشين الوطنية التحررية يف العراق، ترمجة عبد الواحد كرم، ط3، مطبعة . 83



57

م. د. بان راوي �شلتاغ احلميداوي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

الديواين، )بغداد: 1985(، ص 187.
آل فرعون، املصدر السابق، ج2، ص 347  348، الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 60.. 84
وقعت املعركة بني الثوار ورتل مانجسرت يف الرستمية التي تبعد عن احلّلة )12( كم جنوبًا، اشتبك . 85

الثوار فيها مع القوة الربيطانية، وقاموا بحركة التفاف حول اجليش، فأصبحت القوة بني نارين 
مما جعل اجلنود الربيطانيني يقتلون بعضهم فخرسوا خسائر كبرية. ينظر: عبد الرزاق احلسني، 
باشا،  سندرسن   ،129 ص   ،)1935 )صيدا:  ج1،  واالنتداب،  االحتالل  دوري  يف  العراق 
مذكرات سندرسن باشا طبيب العائلة امللكية يف العراق 1918  1946، ترمجة وتعليق سليم 
املر هولدين، ثورة  العربية، )بغداد: 1982(، ص 59  60،  اليقظة  التكريتي، ط2، مكتبة  طه 
العراق 1920، ترمجة وتعليق فؤاد مجيل، ط1، دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، )بريوت: 

2010(، ص 155  170.
آل فرعون، املصدر السابق، ج1، ص 247.. 86
سلامن ال طعمة، تراث كربالء، ص 420421.. 87
سلامن ال طعمة، تراث كربالء، ص320. . 88
اهليمص، املصدر السابق، ص 45  46.. 89
الوردي، املصدر السابق، ص 320.. 90
الطعمة، كربالء يف ثورة العرشين، ص 63. 91
احلسني، الثورة العراقية، ص 121  122.. 92
حمسن أبو طبيخ، مذكرات السيد حمسن أبو طبيخ 1910  1960 مخسون عاما من تاريخ العراق . 93

والنرش،  للدراسات  العربية  املؤسسة  ط1،  طبيخ،  أبو  مجيل  وحتقيق  مجع  احلديث،  السيايس 
)بريوت: 2001(، ص 156  157، الوردي، املصدر السابق، ص 321  322.

ذكر السيد عيل البازركان:» ذهبت إىل السوق يف النجف بعد تعيني السيد حمسن أبو طبيخ يف منصبه . 94
واشرتيت األقمشة احلريرية الالزمة لعمل العلم العريب العراقي، وذهبت إىل احد اخلياطني وعلمته 
كيفية صنع العلم ذي أربعة ألوان، وبعد أن انتهى من خياطته أخذته وسافرت إىل كربالء«. ينظر: 

عيل البازركان، الوقائع احلقيقية يف الثورة العراقية، مطبعة اسعد، )بغداد: 1954(، ص 191.
ّمد عيل كامل الدين من رجال الثورة العراقية 1920، . 95 ّمد عيل كامل الدين، مذكرات السيد حمحُ حمحُ

تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 1986(، ص 31، 34.
ضم الوفد امحد آل وهاب وعبد الوهاب آل وهاب وإبراهيم الشهرستاين وعبد املحسن آل سعود . 96

ّمد حسن روضة خون  املجيد احلمريي وحمحُ املحاسن وعبد  أبو  ّمد حسن  آل شبيب وحمحُ وبحر 
ّمد الشهيب وعزيز الزنكة. ينظر: آل فرعون، املصدر السابق، ج2، ص 424. وحمحُ



58

موقف علماء كربالء من االحتالل الربيطاين للعراق 1914 – 1921

احلسني، الثورة العراقية، ص 192.. 97
جريدة العراق، العدد 117، 18/ترشين األول/1920.. 98
ّمد . 99 كان عدد السجناء الكربالئيني ثامنية هم عبد الوهاب آل طعمة والسيد حسني القزويني وحمحُ

وطليفح  العواد  الرمحن  وعبد  الكشمريي  امحد  السيد  ّمد  وحمحُ الدده  وحسني  الشهرستاين  عيل 
احلسون وعبد اجلليل العواد. ينظر: عبد الرسول تويج، مذكرات احلاج عبد الرسول تويج من 
رجال الثورة العراقية 1920، تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط2، مطبعة العاين، )بغداد: 

1987(، ص 29.
الكربالئيني معاملة . 100 كان مدير سجن احلّلة االنكليزي املدعو)هري( يعامل السجناء وخاصة 

سيئة جدًا، فكان عندما حيل املساء يأخذ ما عند السجناء من فراش حتى يمنعهم من النوم يف 
ّمد  ليايل الشتاء القارص، وقد استغاث هؤالء باألمة العراقية لتلخيصهم مما كانوا فيه. ينظر: حمحُ
حسني الزبيدي، العراقيون املنفيون إىل جزيرة هنجام 1922، دائرة الشؤون الثقافية للنرش، )د. م: 

1985(، ص 110، تويج، املصدر السابق، 30.
آل فرعون، املصدر السابق، ج2، ص 424 426.. 101
احلسني، الثورة العراقية، ص 193، اليارسي، املصدر السابق، ص 243.. 102



59

م. د. بان راوي �شلتاغ احلميداوي

�شهر ذي احلجة املعظم 1437هـ/ايلول 2016مال�شنة الثالثة/املجلد الثالث/ العدد الثالث

الم�شادر والمراجع
أواًل: الوثائق الربيطانية غري املنشورة )املحفوظة يف دار الكتب والوثائق(:

أ- ملفات مكتب احلاكم املدين.
1. Iraqi National Archives and Books(I.N.A.B)، British Occupation 

Documents\2\ Office of the Civil Commissioner، Baghdad، File No Nil،Review 

of the Civil Administration of the Occupied Territories of al Iraq 1914 – 1918، 

November 1918.

ب- الوثائق الربيطانية املحفوظة يف أرشيف وزارة الداخلية.
1. Iraq، Ministry of Interior، (M، I)، file no 31، 11، Military Army، 1921، army 

order، no 832، December 1918

ثانيًا: الوثائق الربيطانية املنشورة.
1. Administration Report of the Baghdad Wilayat for 1917،(Oxford، 1992)

2. Report of Administration for 1918 of Division and Districts of the Occupied 

Territories in Mesopotamia.

3. Compilation of proclamation، notifications، e t c – relating the civil 

administration and in habtants of mesopotamia، issud by the g o c – in – chife 
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ّمد رضا الشبيبي، ط1، مطبعة االحتاد،  احلكم املحيل يف العراق، ترمجة بشري فرجو، تقديم الشيخ حمحُ

)املوصل: 1951(.
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41- لنشوفسكي، جورج، الرشق األوسط يف الشؤون العاملية، ترمجة جعفر خياط، مكتبة دار املتنبي، 
)بغداد: 1964(.

42- لونكريك، ستيفن مهسيل، العراق احلديث من سنة 1900 إىل سنة 1950، ترمجة وتعليق سليم طه 
التكريتي، ج1، ط1، منشورات الفجر، )بغداد: 1988(.

النقيب مان، ترمجة هاشم الساعدي،  التكوين مذكرات  43- مان، جيمس سوماريز، إداري يف دور 
)بريوت:  للمطبوعات،  العارف  مؤسسة  ط1،  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  وحتقيق  تقديم 

.)2002
44- منابع الثقافة اإلسالمية، كربالء املقدسة تفجر ثورة العرشين، مطبعة اآلداب، )النجف: 1985(.

45- املوح، صالل الفاضل، مذكرات صالل الفاضل املوح من رجال الثورة العراقية 1920، تقديم 
وتعليق كامل سلامن اجلبوري، ط1، مطبعة العاين، )بغداد: 1986(.

العراقية 1908   السياسية  الوطني يف احلياة  العوادي ودوره  السيد كاطع  النجار، مجيل موسى،   -46
1945، ط1، )بغداد: 2005(.

47- النجف األرشف حوادث ومشاهد ومواقف سياسية 1508  1916، ط1، دار الرافدين للطباعة 
والنرش والتوزيع، )بريوت: 2015(.

48- آل نجف، عبد الكريم، من أعالم الفكر والقيادة املرجعية، ط1، دار احلجة البيضاء، )بريوت: 
.)1998

49- نديم، شكري حممود، حرب العراق 1914  1918، ط4، )بغداد: 1964(.
50- نظمي، وميض مجال عمر، ثورة 1920 اجلذور السياسية والفكرية واالجتامعية للحركة القومية 

العربية )االستقاللية( يف العراق، ط2، )بغداد: 1985(
للموسوعات،  العربية  الدار  ط2،  واالستقالل،  واالنكليز  األول  فيصل  امللك  كاظم،  نعمة،   -51

)بريوت: 1988(.
52- النفييس، عبد اهلل فهد، دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث، )الكويت: د. ت(.

53- نقاش، إسحاق، شيعة العراق، ط1، مطبعة أمري، )قم: 1998(.
54- هولدين، املر، ثورة العراق 1920، ترمجة وتعليق فؤاد مجيل، ط1، دار الرافدين للطباعة والنرش 

والتوزيع، )بريوت: 2010(.
55- اهليمص، عبود، ذكريات وخواطر عن أحداث عراقية يف املاض القريب، )د. م: 1991(.

56- الوردي، عيل، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، ج5، ط1، مطبعة ستار، )د. م: 2005(.
57- آل وهاب، عبد الرزاق، كربالء يف التاريخ، ج3، مطبعة الشعب، )بغداد: 1935(
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خامسًا: الكتب االنكليزية.
1. A committee of official، Kingdom of Iraq، (-، 1946).

2. James Saumarez Mann، An Administrator the making، )London; 1921).

سادسًا: الصحف.
1- جريدة اإلرساء، العدد 30، 24/ترشين األول/1938.

2- جريدة العراق، العدد 117، 18/ترشين األول/1920.
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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 





Third Issue Word
To investigate history and heritage is a difficult mission, 

specifically if sources are rare. The present mission is not one that 
searches for the circumstances and reasons behind the removal 
and/or absence of a large part of the bright and time-honoured 
heritage of holy Karbala. The strong commitment, however, of 
this journal is to arouse that bright scientific past of Karbala, elicit 
a positive response of efforts and knowledge about the heritage 
of Karbala, encourage scholarly and academic research in the 
authentic and highly verified heritage texts, collect information 
related to history and historical documents, preparing the 
appropriate conditions and environment for researchers to 
analyse and synthesise texts in order for past correlates with 
present, and to establish a new research era characterised by 
great achievements and movements. 

This issue includes nine researches related to different 
matters: The position of the scholars of Karbala against the 
British occupation of Iraq, High-lightening the role of one 
Karbala martyr scholar and his biography, Karbala in the eyes of 
the books of town historians, The social circumstances of the 
clans in Karbala, The Islamic legal efforts of jurisprudence of 
Al-Wahid Al-Bahbahani regarding orders and prohibitions, The 
parliamentary representation of the Iraqi Shia in the Ottoman 
Council of Representatives , and The features of the educational 
movement in Karbala till the 10th A.H. century. 

Finally, the journal welcomes authentic researches that relate 
to the heritage of Karbala.

Editor-in-Chief



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  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 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 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 
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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

(Al-Qasas-5)
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