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قواعد النرش يف املجلة
بالرتاث  تعنى  التي  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربالء  تراث  جملة  تستقبل   

سة عىل وفق القواعد اآلتية: الفكري و الثقايف ملدينة كربالء املقدَّ
1- يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون عىل وفق منهجية البحث العلمي 

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 ُ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 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 

أـ 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@alkafeel.net(

/http://Kerbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

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 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمُد هلِلِ عىل سوابغ نعمه، املبدع يف خلِقه، بديع السموات واألرض 
اّلذي َعال بحولِه، وجتلَّت يف السمواِت واألرِض قدرته، فشهد نظام ملكه 
الُم عىل رسولِه  والسَّ الُة  والصَّ فوَق كلِّ يشء،  القاهُر  توّحده، وهو  عىل 
د، وعىل  ِغ رساالتِه، والدليِل عىل ِصاِطه شفيِعنا األجمِد أيب القاسِم حممَّ املبلِّ
ا بعد  ة النعم... أمَّ آلِه مصابيح اهلدى يف الليل ِاملظلم، منقذي األمم، تتمَّ
فبني يديك عزيزي القارئ الكريم جملة تراث كربالء يف عددها الرابع من 
د الرابع للعام الرابع، أصدرت املجلة خالل هذه األعوام ستة عرش  املجلَّ
مدينة  تراث  مفاصل  من  ومتعددة  خمتلفة  مواضيع  فيها  تناولت  إصداًرا 
جوانب  العلمّي  والتحليل  الدراسة  خالل  من  فوثَّقت  ة،  املقدسَّ كربالء 
ة ومرِشقة من تاريخ وتراث كربالء حتَّى أصبحت مصدًرا مهاماًّ من  مهمَّ
الكربالئي  والــرتاث  التاريخ  يف  الباحث  عنها  يستغني  ال  الَّتي  املصادر 
واألدب  اللغة  حيث  من  فيها  األبحاث  لتنّوع  الباحثني  من  غريه  أو   ،
والتاريخ والسياسة واالقتصاد والفن والعلوم التطبيقيَّة، وبعد هذه املسرية 
سة  ة باجلانب الفكرّي والثقايّف ملدينة كربالء املقدَّ املعطاء ختصصت املجلَّ
فضاًل عن ختّصصها بالرتاث الكربالئّي، وقد بذلت اهليأتان االستشاريَّة 
ة علميَّة إذ تبنَّت مشاريع  ة بأفضل ُحلَّ والتحريريَّة جهوًدا طيِّبة إلبراز املجلَّ
متعددة؛ لغرض تسهيل عمليَّة الدراسة والبحث يف مواضيع ختّص الرتاث 
الكربالئّي، كرفد الباحثني بالعناوين الرتاثية إضافة إىل تزويدهم باملشورة 
فضاًل  العراقيَّة  اجلامعات  مع  عة  املوسَّ الرتاثيَّة  الندوات  وإقامة  العلميَّة، 



ة، وإبداء  عن مراجعة وتدقيق وتقويم األبحاث التي يراد نرشها يف املجلَّ
املالحظات العلميَّة عليها، ليقوم الباحث بتصويبها قبل إرساهلا إىل اخلرباء 
ذلك  كّل  العراقيَّة  اجلامعات  يف  العلميَّة  بكفاءهتم  هلم  املشهود  العلميني 
ألجل خدمة العلم و الباحثني، واالرتقاء بمستوى األبحاث املنشورة يف 
ة نحو التكامل من حيث األصالة و املادة العلمّية الرصينة، واالبتعاد  املجلَّ
املعرفّية،   احلقائق  جذور  إىل  للوصول  والسطحيَّة  واإلنشاء  التقليد  عن 

وابتكار االستنتاجات العلميَّة الدقيقة ومواكبة تطور البحث العلمّي.
بتزويده  املايض  العام  الرابع من  العدد  الكريم يف  القارئ  دنا  وكام عوَّ
ة عمل فهرس يف هناية كلِّ عام جلميع  بفهرس األعداد األربعة قررت املجلَّ
البحوث  جلميع  بفهرس  العدد  هذا  د  ُزوِّ لذا  فيه،  نرشت  التي  البحوث 
الباحث يف  ة  مهمَّ َتْيِسري  العام، وألجل  األربعة هلذا  األعداد  املنشورة يف 
ة قررنا إصدار فهرس جلميع أعداد  معرفة مجيع األبحاث التي نرشهتا املجلَّ
املجلة منذ تأسيسها وحتى هناية عام 2017م، وسيصدر قربًيا بإذنه تعاىل.

ا أبحاث هذا العدد فقد احتوى عىل جمموعة من األبحاث القيِّمة  وأمَّ
التي تنوعت بني دراسة سرية الشخصيات العلمية الكربالئيَّة ، واآلثار التي 
تركتها عىل الصعيد العلمّي والعميّل، وبني دراسة احلياة العلميَّة والسياسيَّة 

ة.     واالقتصاديَّة والعمرانيَّة لبعض املراحل التارخييَّة ملدينة كربالء املقدسَّ
املتخصصة  العلميَّة  بنتاجاهتم  لرفدها  الباحثني  ة  املجلَّ وتدعو  هذا 
صة تسعى لتأهيل جمتمع  الرصينة، للمسامهة يف بناء مكتبة تراثيَّة متخصِّ

أكاديمّي تراثّي.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل ربِّ العاملني.                     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  التاريخ، ومرة، ألهنا كربالء اجلزء  متناسلة عىل مدى 
إىل العراق بام يعرتيه من صاعات، 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. 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه، تصدى مركز تراث كربالء يف قسم 
علمية  جملة  تأسيس  إىل  اإلنسانية   و  اإلسالمية  املعارف  شؤون 

متخصصة برتاث كربالء، لتحمل مهومًا متنوعة، تسعى إىل: 
كربالء  يف  الراكز  الرتاث  بكنوز  الباحثني  منظار  ختصيص   -4

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -5
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   -6
مواقعها التي تستحقها، بالدليل. 

والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  تعريف   -7
بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 

يف  بأنفسهم،  الــرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -8
ظل افتقادهم إىل الوازع املعنوي، واعتقادهم باملركزية الغربية، مما 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني، مما يؤرش   -9
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -10
وما إىل ذلك، فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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يمم.خ�ص:
يتناوُل البحُث دوَر احلركِة الوطنيَّة يف كربالء يف املّدة 1918-1920م. 
متطّرقًا إىل املوقِع اجلغرايف للمدينِة وأمهّيتِه، ومن ثّم دراسة إدارة كربالء حتث 
-1918 عام  استفتاء  من  كربالء  أهايل  مواقف  ورشح  العثامين.  االحتالل 
القضية  عرض  يف  لكربالء  الدبلومايس  الــدور  عند  والتوقف  1919م. 
قيادة  يف  كربالء  دور  واستعراض  والدويل.  العريب  املستويني  عىل  العراقية 
الّتي  اإلشكالية  إّن  العشـرين.  ثورة  إىل  وصواًل  العراق  يف  الوطنية  احلركة 
حياول البحث اإلجابة عنها أنَّ كربالء املقّدسة كان هلا الدور الريادي األّول 
وأّن  1918-1920م،  األعوام  خالل  العراقية  الوطنية  احلركة  تأجيج  يف 
حراكها الوطني قاد إىل ثورة العشـرين ومن ثمَّ بناء الدولة العراقية املعاصة.
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Abstract
The research contains the role of the international movement 

in Kerbala' in 1918- 1920. It has shed lights over the geographical 
location of the City and its importance, then it has explained the 
attitude of the population of Kerbala' towards the referendum of 
1918- 1919. In addition, the research has treated the diplomatic role 
of Kerbala' in the claims of  the Iraqi Cause in both of the international 
and the regional levels. The arcticle also has included the leading 
role of Kerbala' in the international movement of Iraq including the 
prominent Revolution of 1920.  Hence, the hypotheses which must 
be answered in this research is that the Holy City of Kerbala' had a 
pioneering part in motivating the international movement of Iraq in 
1918- 1920 with all its implications up to the Revolution of 1920 
and then the foundation of the contemporary state of Iraq.



291

ايأكيكيكا بدايلا�مددايم تلبم

�مهراربدعايلأولا1439هـا/كلنونايلأولا2017ييم�منة يمريب ة/يملج.َّدايمريبع/ايم ديايمريبع

يممقّدلة:
تعدُّ ثورُة العشـرين من أبرِز األحداث يف تاريخ العراق املعاص، ويمكن 
القول إنَّ أحداثها تؤلِّف مرحلًة قائمًة بذاهتا إىل حٍد كبري، ومتثُِّل انطالقًة ملرحلٍة 
السياسّية  احلياة  َأثَّرت بشكٍل واضٍح يف  نتائَج أحداثها  أنَّ  جديدٍة، وال سّيام 

والفكرّية يف العراق.
وعليه، حظيت الثورُة باهتامٍم كبرٍي من لدن الباحثني يف العراق وخارجه، 
ت دراساٌت علمّيٌة كثريٌة جلوانَب متعّددٍة ملوضوع الثورة، إاّل أنَّ جوانَب  وتصدَّ
أخرى للثورة ما زالت بحاجٍة إىل مزيٍد من التقصـي والبحث. وبحكم ذلك 
تعدُّ دراسة )احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العشـرين( ذات أمهّيٍة 
خاّصة ملا حلوزة كربالء وأهاليها وعشائرها من دوٍر مهمٍّ يف اإلعداد للثورة ويف 
حتريك عشائر الفرات األوسط، وباقي مدن العراق وتعبئتهم وحتشيدهم ضدَّ 

االحتالل الربيطاين.
املدة 1918-1920م.  الوطنّيِة يف كربالء يف  البحُث دوَر احلركِة  يتناوُل 
متطّرقًا إىل جوانب عدة كان أّوهلا تبلور الفكر السيايس الوطني يف كربالء قراءة 
العثامين.  إدارة كربالء حتث االحتالل  ثّم دراسة  التارخيية، ومن  البدايات  يف 
ورشح مواقف أهايل كربالء من استفتاء عام 1918-1919م. والتوقف عند 
العريب  املستويني  العراقية عىل  القضية  الدبلومايس لكربالء يف عرض  الدور 
والدويل. واستعراض دور كربالء يف قيادة احلركة الوطنية يف العراق وصواًل 

إىل ثورة العشـرين.
رات والرسائل  اعتمَد البحُث عىل عدٍد من املصادر الوثائقّية وكتب املذكَّ

واألطاريح اجلامعية والبحوث والتي سيجدها القارئ يف ثنايا البحث.
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أّواًل: تبلور الفكر السياسي الوطني في كربالء..
 قراءة في البدايات التاريخية

حافة  عىل  تقع  فهي  مهم،  جغرايّف  بموقٍع  املقّدسة  كربالء  مدينُة  متّيزت 
البادية يف وسط املنطقة الرسوبية، حتيطها البساتني وأشجار النخيل والفواكه 
من ثالث جهات، ويسقي أراضيها هنُر احلسينّية املتفرع من هنر الفرات والذي 
يبلغ طوله )29(كم. وتقع إىل اجلنوب الغريب من بغداد بنحو )110(كم، أّما 
ومن  صحراويٌة،  أراٍض  اجلنوب  من  فتحّدها  األوسط،  الفرات  يف  موقعها 
الشامل ناحية احلر) حاليًا(، ومن الشـرق قضاء طويريج وناحية احلسينّية، ومن 
اجلنوب الغريب الصحراء الغربية، وبحرية الرزازة، ومدينة شثاثة. ومن اجلنوب 

واجلنوب الشـرقي مدينة النجف ومن اجلنوب الرشقي مدينة احلّلة )1(.
النجف  مدن  مع  رجاالهتا  تواصل  يف  لكربالء  اجلغرايف  املوقع  ساعد 
والفرات األوسط وبغداد، ومن ثّم قيادهتا للحركة الوطنية يف العراق خالل 

مّدة بحثنا.
كربالء  مدينة    العباس  وأخيه  احلسني  اإلمامني  مرقدي  بناء  أكسب 
صفَة املدينة الدينية، وأضحت مركزًا لالرتقاء الروحي والثقايف واالجتامعي 
أنظار  قبلة  الواقع  هذا  وبحكم  كربالء  مدينة  أصبحت  وعليه،  والسيايس. 
املسلمني، وال سياّم أبناء الشيعة اإلمامية الذين يفدون إليها عىل مدار العام 
بني  لتوّسطها  مهّم  بموقع جتارّي  تتمتع كربالء  )2(. كام    اإلمامني  لزيارة 
األرياف املنتشـرة عىل ضفاف الفرات وحافة البادية املتصلة باألقسام الغربية 
من اهلالل اخلصيب، لذا كانت مركزًا جتاريًا نشيطًا بني خمتلف ألوية القسم 
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اجلنويب، وتتمتع املدينة غالبًا يف اقتصادها عىل منتجاهتا الزراعية إذ تعّد الزراعة 
والفائض  الزراعية،  املنتجات  بمختلف  هنا  متوِّ إذ  للمدينة،  الفقري  العمود 
منه تصدره إىل املدن املجاورة والقريبة، وأّدى موقعها التجاري دورًا كبريًا 
األمر  الغربية،  الصحراء  حافة  عىل  واحلجاز  ونجد  العراق  جتارة  طريق  يف 
الذي جعل منها ثغرًا مهاماًّ من الثغور الصحراوية التي ترفد القوافل التجارية 

باملؤن، ودور االسرتاحة، وحمط رحال القوافل برًا )3(.
بلدٌة حتيُط هبا اجلنائُن والبساتني  ا  "إهنَّ وصفت املس بيل كربالء قائلًة:- 
من  بكثري  كربالء  وانــفــردت   ." احلسينّية  ــداول  ج من  مــاَءهــا  وتستمّد 
كصناعة  احلرفية  والصناعات  الدبس،  صناعة  أبرزها  املحلّية  الصناعات 
احلصـران، والصناعات النحاسية والتذكارات ذات الطابع الديني. ويقارن 
مستشـرق أملاين بني بغداد وكربالء قائاًل: " يف حني تبدو بغداد أشبه باملقربة 
وكانت  التجارية،  واحلركة  باحلياة  تزخر  كربالء  فإنَّ  الشمس،  غروب  بعد 
مفتوحة،  والدكاكني  املخازن  ومعظم  مضاءة  الكربى  واألسواق  الشوارع 
مون العربّية والرتكّية، ويأتون من  ومجاهري الزوار أكثرهم من الفرس، ويتكلَّ
أيام  املقاهي، وال سّيام  الشوارع ومتتلئ هبم  تعجُّ هبم  أذربيجان وخراسان، 

الزيارات" )4(.
بالقول:" توازي مدينة كربالء بسعتها  يف حني يصفها مستشـرق رويس 
تنا،  أزقَّ أكثر بكثري من  السكان، فهو  أّما عدد  التي هي مراكز أقضية،  مدننا 

والبيوت تبنى عادًة متالصقة الواحدة باألخرى...")5(.
يمتاز الواقع االجتامعي يف كربالء املقّدسة عن باقي مدن العراق األخرى 
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بتنّوع األعراق والقومّيات وبحكم طبيعة كربالء املقّدسة فقد سكنت فيها 
جالياٌت أجنبّية جاءت من خمتلف الدول اإلسالمية، كأفغانستان، أذربيجان، 
واهلند، وبالد فارس ويمكن أْن نعزو ذلك إىل وجود احلوزة الدينّية العلمّية 
يف كربالء والتي أكسبتها الرئاسة الدينية والفكرية، من خالل إنشاء املدارس 
فئاته  بتنّوع  الكربالئي  املجتمع  متيَّز  الفقهية،  بالعلوم  تعنى  التي  الدينية 
الدين والتجار والفقهاء، والعاملني يف جمال  العلامء ورجال  االجتامعية من 
األدب والعلم، فضاًل عن العامل واحلرفيني والفالحني الذين كانوا يمثِّلون 
املجتمع  فئات  التآلف  ساد  وقد  الكربالئي،  املجتمع  يف  الكربى  النسبَة 

الكربالئي، وال سّيام بني علامء الدين وتالميذهم )6(.
ثانًيا: إدارة كربالء تحت االحتالل البريطاني:

ويف احلرب العاملية األوىل أي يف يوم 11 آذار 1916م أمر القائد العثامين 
الفلوجة،  يف بغداد خليل باشا متصـرف كربالء أسعد بك باالنسحاب إىل 
وتولَّت  1917م(،  )11آذار  يف  كربالء  مدينة  العثامين  املتصـرف  غادر  وقد 
إدارة كربالء نخبة من زعامئها ورؤساء عشائرها ووجهائها وسادهتا، برئاسة 
حمّمد عيل كمونة، فدخلوا دوائر الدولة، واستولوا عىل األسلحة والعتاد، وتمَّ 
توزيعها عىل العشائر وعّينوا بعض األشخاص للحفاظ عىل األمن، وعّينوا 
اجلباة جلمع الضـرائب، وهكذا بقيت كربالء حتت احلكومة املؤقتة املحلّية. 
كان من الواضح، أنَّ السري بريس كوكس قبل وبعد احتالل بغداد قد وعد 

أرسة آل كمونة بأّن قّوات االحتالل الربيطاين سترتك هلم إدارة املدينة )7(.
غري أّن فخري كمونة الذي توىّل إدارة كربالء بعد أخيه الذي تمَّ تكليفه 
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العثامين يف  التموين إىل اجليش  بريطانيا، كان يرسل  املسّيب من قبل  إلدارة 
والتي  كربالء،  عن  مياًل  أربعني  تبعد  التي  شثاثة  واحة  طريق  عن  الفلوجة 
حال،  أية  وعىل  العثامين.  للجيش  تصل  التي  لألسلحة  مستودعًا  كانت 
استدعت قّوات االحتالل الربيطاين الشيخ فخري إىل بغداد، ونفته إىل اهلند 
كمونه  عيل  حمّمد  استدعت  أيام  بضعة  وبعد  العثامنيني،  مع  التعاون  بتهمة 

ونفته أيضًا مع بعض زعامء العشائر املؤّيدين هلم.)8(
ومل  يف وعوده  يكن صادقًا  مل  بريس كوكس  السري  أنَّ  الواضح،  من  كان 
املقّدسة  كربالء  مدينة  أنَّ  أمّهها  أسباب،  لعّدة  ألهلها،  املدينة  حكم  يرتك 
االحتالل  قّوات  كانت  التي  الغذائية  املواد  بإنتاج  الغنّية  املناطق  من  تعّد 
بحاجٍة ماّسٍة إليها، وأّن اإلدارة املبارشة عىل املدينة تعنى بجمع أكرب مقداٍر 
والعسكرية  السياسية  للقيادتني  العامة  الضـرائب، فضاًل عن األهداف  من 
من  نوع  أي  قيام  ومنع  املحتلة  املناطق  كل  عىل  الربيطاين  الوجود  بفرض 
املدينتني  شأن  إضعاف  إىل  الربيطانية  اإلدارة  عمدت  املحيّل،  احلكم  أنواع 
أنزلت  املثال،  سبيل  فعىل  اإلدارية،  الناحية  من  والنجف  كربالء  املقّدستني 
درجة مدينة كربالء املقّدسة من لواء خالل العهد العثامين إىل مقاطعة، ويف 
أيلول عام 1917م، عيَّنت سلطاُت االحتالل الربيطاين حيدرخان وكياًل هلا 
إلدارة شؤون املقاطعة التي استمرت حتتفظ باستقالهلا اإلداري، ومل ترتبط 
احللة،  بمنطقة  احلقت  إدارية حتى حزيران عام 1918م، حينام  بأية وحدة 

وأصبح الوكيل احلكومي فيها خاضعًا إلدارة حاكم احلّلة السيايس )9(.
يشـرف  فكان  السياسيني،  احلكام  صالحيات  احلكومي  الوكيل  امتلك 



296

يعركةايمو ندةاداكربي�اوي�رهلادا�ورلايم �مر��

عىل إدارة املجلس العشائري، وله دور مؤثر يف القرارات التي كان يتخذها 
هذا املجلس، كام كان يشـرف عىل الشؤون البلدية رئيس البلدية، واثنان من 

املوظفني، وثامنون مراقًبا للشؤون البلدية )10(.
عام  خالل  القضائية  الشؤون  عىل  أيضًا  احلكومي  الوكيل  أرشف  كام 
1918م، فهو الذي يقّرر العقوبات املتعّلقة بحوادث السـرقة والقتل، ويتم 
تنفيذها بوساطة الرشطة املدينة، التي كان يقودها أحد الضباط الربيطانيني )11(.

من  جمموعة  اختصاص  من  كان  فقد  الشـرعية،  باملسائل  يتعّلق  ما  أّما 
منهم  املجتهدين(  )جملس  يسّمى  جملسًا  يشّكلون  كانوا  الذين  الدين  رجال 
السيد حممود صادق الطبطبائي والسيد عبد احلسني الطبطبائي والسيد حمّمد 
مهدي احلّجة. ويف تشـرين األّول 1918م، ارتبطت كل من الرحالّية وشثاثة 
التاريخ خاضعتني إلدارة مديرين  إداريًا بمقاطعة كربالء، وكانتا قبل ذلك 

حمليني مرتبطني باحلاكم العسكري ملنطقة الصحراء الغربية )12(.
من  مبكر  وقت  منذ  أدركت  الربيطانية  اإلدارَة  أنَّ  تقّدم،  مّما  نستخلص 
إىل  جلأت  لذلك  املؤثِّر،  الديني  ودورها  املقّدسة  كربالء  أمهّية   – االحتالل 
استخدام أكرب عدد ممكن من املأمورين املحليني واملساعدين هلم يف الشؤون 
اإلدارية. كام حاولت اإلدارُة الربيطانية استغالل نفوذ بعض العوائل الدينية 
ذة، من خالل إرشاكهم يف األمور اإلدارية، وال سّيام يف القضايا الرشعّية،  املتنفِّ

بل ويف بعض القضايا املدنّية.
بواسطة  الضـرائب  فرضت  االحتالل  سلطات  أّن  بالذكر،  اجلدير  ومن 
دائرة الواردات التي أخذت تتعامل مع أنواع متعددة للكميات الزراعية يف 
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مدن وقرى كربالء، مثل مقاطعات السادة، ومقاطعات املالكني، ومقاطعة 
وتعّددت  الضـرائب  اختلفت  لذلك  السـراكيل،  ومقاطعات  الشيوخ، 

أنواعها حسب نوع امللكية الزراعية وعائديتها )13(.
ثالًثا: موقف أهالي كربالء من استفتاء عام 1918-1919م:

اقتصـر موقف أهايل كربالء يف بداية األمر عىل الرتّقب واالنتظار لتنفيذ 
وجه  عىل  والعراق  عمومًا،  للعرب  بريطانيا  قطعتها  التي  الكثرية  الوعود 
اخلصوص، وكان أهايل كربالء يأملون بعد انتهاء احلرب إقامة حكومة عربّية 
واستنادًا  حسني،  للشـريف  الربيطانية  الوعود  وفق  عىل  العراق  يف  مستقلة 
1917م(  )19آذار  يف  بغداد  احتالله  بعد  أصدره  الذي  مود  اجلنرال  لبيان 
وزعم بأن اجليوش الربيطانية مل تدخل مدن العراق وأراضيه بصفة قاهرين 
أو أعداء بل بوصفهم حمررين، وزعم أيضًا: "جئنا نحميكم من الظلم والغزو 
". وأّكد اجلنرال الربيطاين وليم هذِه املبادى نفسها  ونضمن حرية جتارتكم 
يف اجتامعه مع أعيان بغداد يوم )11تشـرين 1918م( )14( وكررت بريطانيا 
وفرنسا املبادئ نفسها يف تصـرحيهام املشرتك الذي أعلن يف )7ترشين الثاين 

1918م( وجاء فيه.
الغاية التي ترمي إليها كل من فرنسا وبريطانيا العظمى من خوض  " إّن 
غامر احلرب يف الشـرق... هو حترير الشعوب التي طاملا رزحت حتت أعباء 
ا وهنائيًا وتأسيس حكومات وإدارات وطنّية تستمدُّ سلطاهِنا  األتراك حتريرًا تاماًّ
من رغبة السّكان الوطنيني وحمض اختيارهم، ولقد اجتمعت فرنسا وبريطانيا 
احلــــــكومات  هذه  إقامـــــة  عىل  وتعني  ع  تشجِّ بأن  ذلك  ِـّـد  تؤيــــ أن  عىل 
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أتمَّ احللفاء حتريرها،  التي  الوطنية يف سوريا والعراق واملنطقتني  واإلدارات 
وعىل األرايض التي ما زالوا جياهــــدون يف حتـــــريرها ")15(.

الثاين  البند  سياّم  وال  ودروولــســن،  األمريكي  الرئيس  بنود  مت  ونظَّ
" الدعوة إىل إعطاء حق تقرير املصري للشعوب التي كانت خاضعة  عشـر: 

لإلمرباطورية العثامنية")16(.
وخالفًا لكل تلك الوعود دأبت اإلدارة الربيطانية عىل إقامة نظام احتالل 
استعامري أصبحت فيه السلطة املطلقة بأيدي القيادة العسكرية الربيطانية، 
هذِه  وترأس  الربيطانية،  اهلند  حلكومة  خاضعة  فكانت  املدنية  اإلدارة  أّما 
اإلدارة السري بريس كوكس)17(، املوظف القديم يف اخلدمة االستعامرية واملقيم 
الربيطاين يف اخلليج العريب. ويف عام 1917م حّل حمّله أرنولد ولسن وهو 
من االستعامريني، ومل يكن يتجاوز الرابعة والثالثني عامًا، وكان لشخصيته 
الطموحة، وجتاربة السابقة يف اهلند، أثٌر يف مسرية اإلدارة الربيطانية يف العراق 
خالل املرحلة التي أعقبت اهلدنه، وقد كتب املؤّرخ جون مارلو كاتب سرية 
بالتفاصيل  واهتّم  االستعامري،  بريطانيا  تاريخ  بعمق  مانصه:"قرأ  ويلسون 
يف  مهنة  نيل  من  أكثر  إىل  يتطلع  أصاًل  وكان  االستعامرية،  لإلدارة  الدقيقة 
اجليش، طاحمًا إىل وظائف مثل وظيفة حاكم، وحاكم عام، ونائب ملك ". 
لذا عمل بجد ونشاط لبلوغ أهدافه وحتقيق مطامعه الشخصية، وكان معتزًا 
بآرائه، وتشوبه نزعة قوّية من التشّبث وتربير تصـرفاته، وما ينجم عنها من 
العاملّية  احلرب  هناية  من  الربيطانية  اإلدارة  يف  ملحوظًا  أثُره  وكان  أخطاء، 
وشّدة  وغــروره،  املزعجة  لفضاضته  كان  كام  1920م،  عام  حّتى  األوىل 
عناده، نتائج سّيئة عىل صعيد اإلدارة الداخلية ومهام يكن من أمر، فقد آمن 
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ولسن بضـرورة أن حيكم العراق حكاًم مبارشًا، وأن يرتبط القسم اجلنويب منه 
بحكومة اهلند ارتباطًا مبارشًا، كام حّل موظفون من اإلدارة اإلنكلو هندية 
حمل املوظفني األتراك السابقني، وأعيد تنسيق القضاء واإلدارة عىل الطراز 
اهلندي )20(. وخالصة القول أنَّ بريطانيا أرادت حتويل العراق فعاًل إىل أحد 

أقاليم اهلند الربيطانية.
إرادة  لتزييف  باالستفتاء  سّمي  ما  إجراء  إىل  ولسن  إدارة  عمدت  كام 
الشعب العراقي، وتأليف احلكومة التي تريدها بريطانيا، فخّولت احلكومة 
الربيطانية أرنولد ولسن يف )30تشـرين الثاين 1918م( بإجراء استفتاء عام 

يبنّي الشعب رأيه يف األمور اآلتية: )21(
من - 1 ومتتد  بريطانيا  بإرشاد  تقوم  واحدة  عربية  دولة  يفضلون  هل 

حدود والية املوصل الشاملية إىل اخلليج العريب؟.
ب - 2 ينصَّ أن  أنَّ عاهاًل عربّيًا إسالمّيًا جيب  يرون  ويف هذه احلالة هل 

عىل رأس هذه الدولة؟.
وإذا كان األمر كذلك من الذين يفضلون تنصيبه رئيسًا للدولة؟.- 3

وأرفق ولسن مع البيان تعليامت إىل كل احلّكام السياسني يف مناطق العراق 
املختلفة، بأن يبحثوا تلك النقاط بصورة رسّية مع الشخصيات البارزة أي 
مع الذين يتعاونون مع بريطانيا وال سّيام الشيوخ املربزين فإذا كانت آراؤهم 
والشيوخ  الوجهاء  يضم  جملس  يعقد  الربيطانية  اإلدارة  رأي  مع  متطابقة 
املربزين لعرض القضايا املشار إليها عىل احلارضين، أّما إذا ظهر عكس ذلك 
فيجب تأجيل عقد االجتامع وانتظار التعليامت املقتضبة، واستنادًا إىل تلك 
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التعليامت بدأ احلكام السياسيون يف مناطق العراق املختلفة إجراء اتصاالت 
للحصول عىل آراء ولسن، فحصـر ما سّمي )االستفتاء( باملناطق العشائرية 
لتكون  بريطانيا  مع  واملتعاونني  الوجهاء  من  واملاّلكني  والشيوخ  واملدن 

النتيجة املطالبة باستمرار بقاء احلكم الربيطاين، كام خطط الربيطانيون )22(.
وألنَّ كربالء تتمتع بمركز ديني واسع النطاق، كوهنا مهد العلامء ومركزها 
الروحي، وتأثري علامئها عىل العشائر العراقية كلَّف ولسن، امليجر تيلر احلاكم 
السيايس للحّلة للذهاب إىل كربالء، ودعا رهطًا من جتارها ووجوهها وأهل 
الرأي فيها إىل اجتامع عقد يف رساي احلكومة، أعرب فيه امليجر تيلر عن رغبة 
احلكومة الربيطانية يف إيفاء الوعود التي قطعتها للعرب ومن ثمَّ عرض نقاط 

االستفتاء أعاله )23(.
ومن املهم اإلشارة إىل ِعلم احلوزة العلمية يف كربالء باملشـروع الربيطاين، 
بعد أن نقله هلم مصطفى حزمة السوري أحد املوظفني العرب املستخدمني 
يف دائرة احلاكم السيايس يف النجف، والذي دفعه شعوره الوطني باالتصال 

بالسيد سعيد كامل وحتذيره بام خطط له الربيطانيون لالستفتاء )24(.
اجتامع  خالل  طعمة  آل  الوهاب  عبد  السيد  هنض  فقد  حال،  أية  وعىل 
وجهاء كربالء مع امليجر تيلر وأبلغه " أنَّ هذه اجلمعية ال متثِّل مدينة كربالء 
متثياًل صحيحًا، وأنَّ هناك طبقات خمتلفة جيب أن تستشار يف هذا املوضوع 
أّيام عىل األقل للبحث يف هذا األمر  بّد من إمهال املجتمعني ثالثة  وأّنه ال 
اخلطري وموافاة احلكومة بام يستقر الرأي عليه ". وقد أجاب امليجر تيلر هذا 
الرأي، وتّم تأجيل االجتامع إىل املّدة التي طلبها آل طعمة، وهي ثالثة أيام 
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بعد أن شعر أهايل كربالء أنَّ هناك مساعَي خفّيًة تبذل لتجيء األجوبة عىل 
ذلك االستفتاء بام يتواءم مع رغبة ولسن )25(.

املرجع  والنجف  كربالء  يف  الوطنّية  احلركة  دعت  فقد  حال،  أية  وعىل 
الديني الكبري املريزا حمّمد تقي الشريازي )26( والذي امتاز بفكره اإلسالمي 
إىل  بالقدوم  سامراء،  يف  مقياًم  وكان  الطائفي،  التفكري  عن  والبعيد  املتنّور 
الوطنية يف  لقيادة احلركة  كربالء عن طريق مراسلة ولده حمّمد رضا، ذلك 
الشريازي  املريزا  املعاص، وأجاب  العراق  تاريخ  العراق يف أحلك مراحل 
من  حافاًل  استقبااًل  ُاستقبل  كربالء  إىل  َقدَم  وحني  الوطنية،  احلركة  دعوة 

جانب اجلامهري واألهازيج من خان العطييش حتى كربالء )27(.
وبعد وصول املريزا حمّمد تقي الشريازي إىل كربالء، فاحته زعامُء احلركة 
م عىل استعداد خلوض غامر احلرب واالستقالل،  الوطنية بام كانوا ينوون، وأهنَّ

وتقّدموا له بالسؤال التايل يطلبون منه االفتاء:
العاملني  يف  اهلل  آية  واملسلمني،  اإلسالم  حّجة  ومالذنا  شيخنا  يقول  ما 
تكليفنا  بقائه يف  بطول  املسلمني  اهلُل  متَّع  الشريازي  تقي  الشيخ مريزا حمّمد 
معارش املسلمني بعد أن منحتنا الدولة املفخمة الربيطانية العظمى يف انتخاب 
أمري لنا نستظل بظله ونعيش حتت رايته ولوائه. فهل جيوز لنا انتخاب غري 

املسلم لإلمارة والسلطنة علينا، أم جيب اختيار املسلم، بيِّنوا تؤجروا (
فأجاب: » بسم اهلل الرمحن الرحيم 

عىل  والسلطة  لإلمارة  املسلم  غري  ينتخب  أن  املسلمني  من  ألحد  ليس 
املسلمني«)28(.
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كانت تلك الفتوى والتي انطلقت من كربالء املقّدسة بمثابة املنهج الثابت 
الذي جيب أن تعتمده األّمة يف نشاطها السيايس، وقد كان هلا أبلغ األثر يف بث 
الوعي يف صفوف احلركة الوطنية، إذ وزعت عشـرات اآلالف من النسخ عىل 
مناطق واسعة يف العراق. ويف هذا السياق يعلِّق ولسن قائاًل:» لقد كان حمّمد 
ل هو أيضًا تعنيفات املواطنني الذين  خان هبادر –حاكم كربالء- عليه أن يتحمَّ
كانوا أقوى يف كربالء منهم يف النجف، كام كانت أساليبهم عىل جانب كبري من 
أوراقًا طويلة  لتخرج  بأعامهلم  االشتغال  دائمة  املطبعة  واملكر وكانت  الدهاء 
عريضة مهّيأة بطريقة بارعة. لقد كان ملثل هذه النداءات تأثري يف كربالء« )29(.
للحراك  الفعيل  القائد  كان  الشريازي  تقي  حمّمد  املريزا  أنَّ  واضحًا  وبات 
املقّدسة أصبحت  املعارض لربيطانيا. وإنَّ مدينة كربالء  السيايس  اإلسالمي 
مالذًا لزعامء احلركة الوطنية وأخذت خالل تلك املّدة الريادة يف قيادة العراق 

لصنع مستقبله.
انعكس املوقف املبادر لكربالء وزعيمها الشريازي عىل بقية املدن العراقية، 
علامء  أصدر  كام  مماثلًة،  فتاوًى  أصــدروا  كربالء،  لعلامء  التام  التأييد  فبعد 
الكاظمية فتاوًى حتّرم عىل املسلمني التصويت لغري تشكيل حكومة إسالمية 
أن  الشريازي  ن  ومتكَّ األحداث،  تتصدر  أن  كربالء  نت  متكَّ وبذا  العراق.  يف 

يوجد لنفسه قاعدة مجاهريية واسعة تسري يف خط املرجعية )30(.
عقد أعيان كربالء اجتامعًا تداوليًا للتداول يف أمر الوجوب اآلخذ بفتوى 
م حيبذون  عوا عىل مضبطة جاء فيها أهنَّ م وقَّ الشريازي، وقد التزموها، ثمَّ إهنَّ
احلسني  أي   – الشـريف  السّيد  أبناء  أحد  يرأسه  إسالمي  عريب  حكم  قيام 
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رشيف مّكة- وإنشاء جملس متثييل وطني يمثِّل شعب العراق )31( ومّما جاء يف 
وبعد  ألمركم  امتثااًل   )32( كربالء  أهايل  نحن  اجتمعنا  وقد   ..." البالغ:  نص 
ر رأُينا عىل أن نستظل بظل  املداولة ومالحظة األصول اإلسالمية وطبقًا هلا تقرَّ
علينا  أمريًا  ليكون  الشـريف حسني  أنجال  أحد  فانتخبنا  راية عربية إسالمية 
لروحيات  املوافقة  القواعد  لتسنني  العراق  أهايل  من  منتخب  بمجلس  مقّيدًا 

هذه األّمة وما تقتضيه شؤوهُنا )33(.
مل تكتِف احلركة الوطنية يف كربالء بتوقيع أعياهنا عىل املضبطة أعاله، فإنَّ تلك 
احلركة انتخبت جلنًة من زعامئها أوكلوا إليها مجع الكلمة يف كربالء ودعوة األهايل 
إىل رفض حلول التسوية يف قضية العراق. ومن جانب آخر، أدرك الربيطانيون 
أن أجوبة االستفتاء جاءت ضدَّ رغباهتم فامتنع احلكام من تسلم املضابط التي 
نت األجوبة املعارضة إلدارهتم يف العراق. وهبذا الصدد تشري املس بيل  تضمَّ
يف أحد تقاريرها الذي رفعته إىل اإلدارة الربيطانية بالقول:» إنَّ املجتهدين يف 
موا عىل املسلمني التصويت لغري تشكيل حكومة إسالمية  الكاظمية وكربالء حرَّ

فبلغ االختالف حّدًا أوقف سري االستفتاء« )34(.
أسفرت إجراءات اإلدارة الربيطانية يف قضية االستفتاء سواًء التي جرت يف 
كربالء أم يف بقية مدن العراق عن فشل االستفتاء يف إعطاء صورة حقيقّية عن 
رغبات العراقيني، وهذا من شأنه عكس صورة غري حقيقية نقلها ولسن إىل 
حكومته، كان من نتيجتها أن يضللها عن رأي العراقيني يف إدارهتا يف العراق، 
استخدموا  م  بأهنَّ العراق،  مناطق  السياسيون يف خمتلف  الضباُط  اعرتف  وقد 

أنواع الضغط واإلكراه للوصــــول لآلراء املطلــــوبة )35(
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رابًعا: الدور الدبلوماسي لحوزة كربالء في عرض قضّية العراق 
عربياًّ ودولّيًا:

حينام أمهل الربيطانيون شأن املضابط التي طالبت بحكومة عربية مستقلة 
برئاسة أحد أنجال الشـريف حسني، حاول زعامء احلوزة العلمية يف كربالء 
أن  بعد  الشريازي  تقي  حمّمد  املريزا  كتب  إذ  اخلارج.  إىل  أصواهتم  إيصال 
الشـريف حسني عن  فيها، رسالة إىل  الوطنية  استشار علامء وزعامء احلركة 
أوضاع العراق، والتمس منه التدخل يف األمر، وكان قد وقع اخليار عىل الشيخ 
حمّمد رضا الشبيبي )36( أن يكون الرسول الشخصـي الذي سيحمُل الرسالَة 
ها: »ال خيفاكم ما تكابده األّمة العربية املظلومة يف كلِّ  إىل الشـريف. جاء نصُّ
حلظة من أنواع الظلم الفاحش وألوان احلكم الغاشم مضافًا إىل االستهانة 
بمكانتها التارخيية واالزدراء بتقاليدها اإلسالمية وما زالت تئنُّ من التحّكم 
الباطل واالعتداء عىل حقوقها املشـروعة وقد بلغ الظلُم مبلغًا ال جيوز معه 
الصرب إذ إنَّ هذا املحيط العراقي مضغوط عليه كل الضغط من كل اجلهات 
حّتى أنَّه ال يمكنه رفع صوته مبارشة إىل األمم التي ترأف بالضعيف وتشفق 
عليه فقد اعتمدنا الشيخ حمّمد رضا الشبيبي ليوقفكم عىل األعامل القاسية 
اجلارية يف العراق ويكشف لكم عن املظامل التي ما زالت تستعملها حكومة 
االحتالل فرتفعوها للصحافة احلرة يف كل أنحاء العامل وتظهروها صحيًة إىل 
احلكومات األوربية واألمريكانية حتى نتمّكن من حتصيل مقاصدنا العالية، 
له، فارسعوا  وتيقنوا أّن السكوت عن الضيم أمر ال يستطيع العراقيون حتمَّ
وساعدوا إخوانكم الذين اعتمدوكم للمطالبة باستقالل ديارهم وال جتعلوا 
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سبياًل للتشّبث باألجنبي كيفام كان امتداد نفوذهم إىل هذِه الديار اإلسالمية 
ودوموا مؤّيدين ظافرين « )37(.

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا.
ماذا نستخلص من هذه الوثيقة التي صدرت عن كربالء بعد التشاور مع 

زعامء احلركة الوطنية يف كربالء وأعياهنا وعلامئها.
ا كانت أّول وثيقة حتّدد  إنَّ هذه الرسالَة عىل جانٍب كبرٍي من اخلطورة، ألهنَّ
فيها احلوزة العلمية يف كربالء بوصفها املعرّب احلقيقي عن آمال احلركة الوطنية 
العراقية ملا تصبو إليه غالبية الشعب العراقي من أماٍن وطنية وتطلعات نحو 
عىل  احلصول  يف  العراقيني  إخفاق  حالة  يف  بالثورة  والتلويح  حر،  مستقبل 
مرادهم يف االستقالل بالوسائل السلمّية. وفضح ممارسات قّوات االحتالل 
الربيطاين القمعّية يف الصحافة العاملية وإيصال مطالب الشعب العراقي إىل 

األمم احلرة يف أوربا والواليات املتحدة األمريكية.
الفرات  عشائر  عىل  رّسًا  كربالء  من  وّزعت  الرسالة  تلك  أنَّ  خيفى  وال 
األوسط، وكان حاملوها خيبئوهنا يف جلدة القرآن الكريم؛ ذلك ألنَّ الغرباء 
الداخلني إىل لواء من ألوية العراق خيضعون للتفتيش، ومّررت هذِه الرسالة 
بعد توقيع رؤساء عشائر الفرات األوسط عليها إىل لواء املنتفق وإىل الشطرة 

لعرضها عىل رؤساء العشائر يف تلك املدينتني )38(.
اجلديد  الــدور  كربالء  يف  الدينّية  املرجعّية  فهمت  نفسه  السياق  ويف 
للواليات املتحدة األمريكّية بوصفها قوة كربى بعد احلرب العاملية األوىل، 
وال سياّم بعد إصدار الرئيس ودرو ولسن بنوده الشهرية يف مؤمتر الصلح يف 
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فرساي وبخاصة مبدأ تقرير املصري، فكتبت إىل سفري الواليات املتحدة يف 
طهران ما نّصه: »... رأينا أن نراجع حكومة الواليات املّتحدة ونستعني هبا 
يف تأييد حقوقنا بتشكيل دولة عربّية وال خيفاكم أنَّ كّل ُأّمة مطّوقة بالقّوات 
العسكرّية املحتّلة من كلِّ اجلوانب ال جتد أمامها جمااًل حرًا للتعبري عن آرائها 
يطمئن  فال  العهد  هذا  املزعومة يف  الرأي  أّما حرية  واالستقالل،  احلرية  يف 
الناس، وهلذا خشـي أكثر األهايل أن يعلنوا رغائبهم ويكشفوا عاّم يف  إليها 
ضامئرهم ... لذلك رأى الشعب أْن يستعني بحكومة الواليات املّتحدة عىل 

املطالبة بحقوقه وإنجازها «)39(.
كربالء  إىل  أمرها  فّوضت  قد  العراقّية  الوطنّية  احلركَة  أنَّ  الواضح  من 
املقّدسة التي أصبحت مركز احلركة الوطنية الثورية ومركز القيادة والتوجيه، 
أماين  لتحقيق  الشـرعية  املظّلة  أصبحت  كربالء  يف  الدينية  املرجعية  ولكون 
اجلامهري. فقد راسلت الرئيس ودور ويلسن ما نّصه: » رغبة العراقيني مجيعهم 
ٌة مسلمة – أن تكون حرّية قانونّية، واختيار دولة  م ملَّ والرأي السائد – بام أهنَّ
الكالم يف  وأّما  مقّيد بمجلس وطني.  جديدة عربية مستقلة، وملك مسلم 
أمر احلامية فإنَّ رفضها أو املوافقة عليها يعود إىل رأي املجلس الوطني بعد 

االنتهاء من مؤمتر الصلح«....
نستخلص مّما تقّدم أّن رسائل احلوزة العلمّية يف كربالء العربّية والدولّية 
أمهية  الفقهّية  األبحاث  يف  الغارقني  وعلامئها  كربالء  استيعاب  برهنت 
إثارة  يف  الدويل  العامل  واستثامر  القوى  موازين  ومعرفة  الدولية  العالقات 

االنتباه إىل املطالب الوطنّية يف احلرية واالستقالل )40(.
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خامًسا: الدوُر العلمائي لمدينةمِ كربالء في التأسيس.. القيادة 
للحركة الوطنية:

كان للجمعّيِة اإلسالمّيِة يف كربالء وهي مجعّية رسّية أّسسها الشيخ حمّمد 
ة باب النجف دوٌر مهمٌّ  رضا نجل املرجع مريزا حمّمد تقي الشريازي يف حملَّ
يف قيادة احلركة الوطنية يف كربالء ومن املفيد اإلشارة إىل أّن تلك اجلمعية قد 
ضّمت عدد ًا من علامء الدين والشخصيات االجتامعية املعروفة يف كربالء 
الوهاب  وعبد  القزويني  حسني  والسيد  الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  مثل 
الوهاب وعبد الكريم العواد وعمر العلوان وعثامن العلوان وطليفح احلسون 

وعبد املهدي القنرب وحمّمد عيل أيب احلب )41(.
واملطالبة  العراق  الربيطاين يف  أهداف اجلمعية هو رفض االحتالل  أبرز 
باالستقالل واختيار ملك مسلم. واحلق فإنَّ اجلمعية اإلسالمّية كانت تسري 
بدعمه  حظيت  وقد  الشريازي  تقي  حمّمد  اإلمام  مرجعية  رؤى  وفق  عىل 
وتأييده والسّيام بعد الفتوى التي أصدرها  يف 22 كانون الثاين 1919م 

السابقة الذكر )42(.
كان من الواضح أنَّ الفتوى قد دعمت موقف اجلمعية ومّهدت الطريق 
عملها  متارس  اجلمعية  كانت  نفسه  الوقت  ويف  والتحرك  للعمل  أمامها 
إليصال تعليامت املرجعّية وتطّلعاهتا إىل أوساط األّمة ومن اجلدير بالذكر قد 

أّيد تلك الفتوى )17( عاملًا من علامء كربالء )43(.
استطاعت اجلمعّية أن تسّجَل حضوًرا فاعاًل يف األوساط اجلامهرّية حتى 
م  أثارت خماوف الربيطانيني الذين رأوا أّن املعارضة ضّدهم تسري بشكل منظَّ
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طاهتم وأساليب سياستهم فكان قرارهم باعتقال  مدروس وهو ما هيّدد خمطَّ
الشخصيات الفاعلة يف الساحة)44(، والراجح عملّية االعتقال موجهة أساًسا 
لضـرب اجلمعية لذا تصّدى املرجع الشريازي لذلك اإلجراء وأعلن عزمه 
الوطنّية  احلركة  فثارت عواطف  هناك  من  اجلهاد  وإعالن  إيران  إىل  اهلجرة 
يف كربالء والكاظمية والنجف وباقي مدن العراق هلذا احلدث وقد أدركت 
بريطانيا مدى خطورته فقّرروا إطالق رساح املعتقلني. مل يفرت عمل اجلمعّية 
اعتقال  بريطانيا  رت  قرَّ حتى  الوطنية  احلركة  صفوف  يف  يتصاعد  ظلَّ  بل 
إىل  ونفيهم  أصحابه  وبعض  الشريازي  رضا  حمّمد  الشيخ  اجلمعّية  رئيس 

خارج العراق )45(.
مل يكن نشاط اجلمعية مقتصـًرا عىل كربالء وإنَّام جتاوزهتا إىل مناطق الفرات 
دون  عون عىل وثائق حتالف مع اجلمعية يؤكِّ األوسط فقد كان رؤساء العشائر يوقِّ
من خالهلا التزامهم بمقّرراهتا وبأوامر املرجع الشريازي ومّما جاء يف نص وثيقة 
عها رؤساء سوق الشيوخ ما يأيت: »إنَّنا بحمد اهلل والصالة عىل رسوله وآله  وقَّ
فنحن املوقعون إمضاَءنا عىل هذه الورقة نتعاهد عىل اسم اهلل تعاىل العظيم عىل 
أن نسعى ونجدَّ يف سبيل حترير العراق وأخذ احلكم الذايت هلا بموجب ما تراه 
وتأمرنا به اجلمعية العربية العراقية ويشري إليه حضـرة حّجة اإلسالم واملسلمني 
آية اهلل العظمى املريزا حمّمد تقي الشريازي متَّع اهلل املسلمني بطول بقائه ونحن 
نتعاهد مع مجيع رؤساء العشائر واملشايخ ويكون لنا ماهلم وما علينا ما عليهم 
ونحن مشرتكون معهم يف كل نفع ومضـرة وال ننكث وال نحزن وال نعذر 

حتالفنا يف اهلل ولوجه اهلل الكريم واهلل عىل ما نقول وكيل« )46(.
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كربالء  إىل  التمن  أبا  جعفر  بغداد  يف  االستقالل  حرس  مجعّية  أوفدت 
التي أصبحت مقّرًا لقيادة احلركة الوطنّية يف العراق، وذلك حلضور اجتامع 
سيعقد هناك مع املريزا حمّمد تقي الشريازي يف 2 مايس 1920م. وتمَّ مفاحتة 
أنَّ  الشريازي  فأجاب  بريطانيا.  عىل  الثورة  إعالن  بشأن  الشريازي  املريزا 
املحتلة.  اجليوش  ملحاربة  قابلّية  للعشائر  تكون  أن ال  ثقيٌل وأخشى  احلمَل 
دوا له قدرة العشائر عىل القتال، وأنَّ لدهيم اإلمكانّية التاّمة للقيام هبذا  فأكَّ
العمل، فقال: أخشى أن تعمَّ الفوىض البالد ويفقد األمن وأنتم تعلمون أنَّ 
حفظ األمن أهم من الثورة، بل أوجب منها، فكان جواب رؤساء العشائر 
م قادرون عىل حفظ النظام واألمن والثورة البد منها، وسيبذلون كل ما  بأهنَّ
لدهيم من أجل املحافظة عىل النظام، وجرت مبايعة املريزا الشريازي زعياًم 
للتحّرك اإلسالمي، وأقسم احلارضون من علامء الدين ورؤساء العشائر عىل 
العمل عىل وفق أوامر الشريازي وعدم الرتاجع عن قراراته وتوجيهاته )47(.

للمطالبة  السلمي  العمل  بدء  كربالء  اجتامع  رات  مقرَّ أبــرز  من  كان 
ويف  بنتيجة.  يأِت  مل  لو  فيام  ح  مسلَّ إىل  يتطّور  ثمَّ  ومن  العراق،  باستقالل 
السياق نفسه، تمَّ حتديد أسلوب العمل يف هذا االجتامع، وهو تشكيل الوفود 
من كل مدينة وإقامة االحتفاالت واملهرجانات اإلسالمية يف املساجد، عىل 
مّرًة  ن  التمَّ أيب  جعفر  إيفاد  اجلمعّيُة  )48(.قــررت  أّواًل  بذلك  بغداد  تبدأ  أن 
أخرى إىل كربالء الّطالع املريزا الشريازي عىل سري األوضاع واالستامع إىل 
ٍة  ن من املريزا الشريازي عىل رسالٍة ذات أمهيَّ توجهاته. وقد حصل أبو التمَّ
بالغٍة، طالب فيها العراقيني يف املدن املختلفة بإرسال وفود عنهم للمطالبة 
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من  الطوائف  عىل  واملحافظة  باألمن  اإلخالل  عدم  وأوصاهم  بحقوقهم، 
تلك  وتوزيع  طبع  جرى  وقد  وأعراضهم...  أمواهلم  وحفظ  املسلمني  غري 

الرسالة يف أنحاء العراق كافة.
دعا  الشريازي،  للمرجع  كربالء  يف  رسالة  صدرت  املّدة  تلك  وخالل 
فيها الشعب العراقي إىل التظاهر السلمي للمطالبة بحقوقه يف االستقالل، 

ت الرسالة عىل اآليت: وتأسيس حكومة إسالمية. وقد نصَّ
أنحاء  والكاظمّية والنجف وكربالء وغريها يف  بغداد  إخوانكم يف   ..."
وقد  سلمّية،  بمظاهرات  والقيام  االجتامع  عىل  بينهم  فيام  اّتفقوا  العراق، 
قامت مجاعة كبرية بتلك املظاهرات مع املحافظة عىل األمن، طالبني حقوقهم 
املشـروعة املنتجة الستقالل العراق إن شاء اهلل بحكومة إسالمّية، وذلك بأن 
يرسل كل قطر وناحية إىل عاصمة العراق بغداد وفدًا للمطالبة بحّقه مّتفقًا 
مع الذين يتوجهون من أنحاء العراق عن قريب إىل بغداد ويف الوقت نفسه، 
الفرقة  عن  واالبتعاد  والوحدة  والتآزر  التكاتف  إىل  الشريازي  املرجع  دعا 
واالنقسام، إذ جاء يف رسالته:» إّياكم واإلخالل باألمن والتشاجر بعضكم 
مع بعض، إنَّ ذلك مضـر بمقاصدكم «. ويف الرسالة نفسها دعا املرجع إىل 
باملحافظة  أوصيكم   « قائاًل:  يات واحلفاظ عىل حقوقها وحياهتا  األقلِّ محاية 
عىل مجيع امللل والنحل التي يف بالدكم يف نفوسهم وأمواهلم وأعراضهم وال 
الرسالة  تلك  آثار  أنَّ  الواضح  من  كان   .)49(  » أبدًا  بسوء  منهم  أحدًا  تنالوا 
العراقية إىل بغداد  أبناء املدن والقرى  كانت قوّية جدًا، إذ رسعان ما توّجه 

وبناًء عىل الرسالة التي صدرت من كربالء.
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كربالء  يف  1920م  حزيران   21 يف  صاخبة  مظاهرات  خرجت  وقد 
وبالتحديد يف صحَنْي اإلمامني احلسني والعباس ، ألقيت خالهلا قصائَد 
مثريًة أغاضت سلطات االحتالل الربيطاين يف بغداد، فصدرت األوامر إىل 
ة  قوَّ مع  كربالء  إىل  بالتوجه  السيايس  احلّلة  حاكم   PULLEY بويل  الرائد 
بالسيارات املصّفحة واملدافع، فطّوقت مدينة كربالء يوم األحد 21  جمّهزة 
الشريازي بحراجة املوقف، فاستدعى بويل  املرجع  حزيران 1920م، شعر 
ليحذره سوء عاقبة كل عملّية إرهابية قد يقدم عليها، لكّن الرائد امتنع عن 
احلضور مكتفيًا بتوجيه كتاب إىل املرجع الشريازي بّرر فيه أسباب جميئ القّوة 
» ألجل حفظ األمن وإلقاء القبض عىل عدد من األرشار الذين  العسكرّية 

يقصدون اإلفساد وهنب األموال وإلقاء الرعب يف قلوب األهلني « )50(.
ب من ادعاءات حاكم احلّلة بالقول  حيال ذلك، ردَّ الشريازي وقد تعجَّ
بنا غاية العجب من مضمونه إذ إنَّ جلب العساكر ملقابلة  »قرأنا كتابكم وتعجَّ
األشخاص املطالبني بحقوقهم املشـروعة الضـرورية حلياهتم من األمور غري 

املعقولة وال تطابق أصول العدل واملنطق بوجه من الوجوه «)51(.
شخصيات  تسليمه  كربالء  عن  احلصار  لرفع  بويل  الرائد  رشوط  كانت 
كربالئية، تضمنت اسامء تلك الشخصيات، الشيخ حمّمد رضا نجل املرجع 
اهلندي،  شاه  وحمّمد  العواد،  الكريم  عبد  والشيخ  الشريازي،  تقي  حمّمد 
أبو ذان، والسيد حمّمد  القنرب، والشيخ هادي كمونة، والشيخ كاظم  وأمحد 
وعبد  والــده،  أبو  إبراهيم  و  علوان  احلاج  عمر  والشيخ  الطبطبائي،  عيل 
هبة  عيل  حمّمد  والسيد  العلوان.  وعثامن  البري  أمحد  والسيد  القنرب،  املهدي 
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احلاكم  إىل  الذهاب  عن  هؤالء  ترّدد  ثمَّ  املحاسن،  وأبو  الشهرستاين  الدين 
الرائد بويل خوفًا من أنَّه سينفيهم من كربالء عند وصوهلم إليه،)52( غري أنَّ 
فأجابوا  شنقهم  إىل  ذلك  أّدى  ولو  إليه  بالذهاب  أمرهم  الشريازي  املرجع 
1920م،  حزيران   22 يف  بويل  الرائد  الربيطاين  احلاكم  إىل  وســاروا  أمره 
البصـرة، ومن هناك  إىل  احلّلة ومنها  إىل  اعتقلوا حني وصوهلم ونقلوا  وقد 
إىل جزيرة هنجام يف اخلليج العريب ويف السياق نفسه، عدل امليجر بويل عن 
القبض عىل السيد حمّمد هبة الدين الشهرستاين لثبوت إصابته بالرمد، وعدم 
اشرتاكه باملظاهرات، وكان السيد هبة الدين خمالفًا لفكرة القيام باملظاهرات 

لئال يفور الدم اإلنجليزي فيقيض عىل اجلنني قبل أْن يولد )53(.
سادًسا: دور كربالء في ثورة العشرين:

كان اعتقال الشيخ شعالن أيب اجلون شيخ عشرية الظوامل يف 30حزيران 
1920م يف الرميثة، ومهامجة رجال عشريته رساي احلكومة وإنقاذه البداية 
الفعلية للثورة، وأبدى املرجع حمّمد تقي الشريازي بعد مرور أسبوعني عىل 
حركة عشائر الرميثة امتعاضه من تلكؤ عشائر الفرات األوسط يف دعمهم. 
فكلَّف  سلمّية  بتسوية  للقيام  سيايس  حراك  كربالء  يف  بدأ  ذلك  إثر  وعىل 
واملريزا  الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  من  الشريازي كالاًّ  تقي  املرجع حمّمد 
رسالة  وبعث  ولسن،  احلاكم  ملقابلة  بغداد  إىل  بالذهاب  اخلرساين  أمحد 
نت مطالب حمددة بإعالن العفو العام، وانسحاب اجليوش الربيطانية،  تضمَّ
وإعادة املنفيني إىل العراق )54(. محل الشهرستاين وزميله رسالة املرجع األعىل 
والتقيا القنصل اإليراين يف بغداد ليكون وسيطًا هلام للقاء ولسن والرتمجة هلم 
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يف الوقت نفسه، وقد ذهب القنصل اإليراين إىل احلاكم الربيطاين الذي رفض 
ورافضًا  الثورة،  بتأجيج  األعىل  املرجع  متهاًم  كربالء  وفد  استقبال  بدوره 
عاد  وعليه  األعىل.  املرجع  ابن  الشريازي  رضا  حمّمد  الشيخ  رساح  إطالق 

الوفد إىل كربالء بعد أن بدا واضحًا رفض ولسن للحلول السلمية )55(.
قّوات  أوغلت  أن  بعد  أوامرها،  تنتظر  كربالء  إىل  العراق  مدن  تطلعت 
قصف  طريق  عن  العراقيني  ضد  البطش  سياسة  يف  الربيطاين  االحتالل 
ديار  وإحــراق  العشائر  رؤساء  وبيوت  العشائر،  شيوخ  دواويــن  مضايف 
الثورة  تسوية  يف  جهودهم  إخفاق  بعد  كربالء  علامء  أمام  يكن  ومل  الثوار، 
وعليه  املفاوضات.  طريق  عن  باالستقالل  العراق  أماين  وحتقيق  سلميًا، 
القوات  ضدَّ  املسلحة  الثورة  إعــالن  كربالء  يف  الدينّية  املرجعّية  قــّررت 
» مطالبة احلقوق واجبة عىل  الشريازي األشهر  الربيطانية، فصدرت فتوى 
هلم  وجيوز  واألمن،  السلم  رعاية  مطالبهم  ضمن  عليهم  وجيب  العراقيني، 

التوسل بالقّوة الدفاعية، إذا امتنع اإلنجليز من قبول مطاليبهم« )56(.
لقد تغريَّ الوضع بصدور هذه الفتوى، فقد كان الشعب العراقي ال يعرف 
تكليفه حتى ذلك احلني، وكان أبناؤه حائرين ال يعلمون ما جيب عليهم فعله 
ضد املستعمرين، أما بعد إطالق الفتوى فلم يبَق يشٌء مبهاًم بعد صدور هذه 
الفتوى هبذا الوضوح، فقد أوضح املرجع التكليف الشـرعي، وأذن للشعب 
ًة وشيعًة أن يقفوا وقفَة رجٍل واحٍد يف صٍف واحد حاملني راية  العراقي ُسنَّ
إذا  اهلجوم  إىل  املحض  الدفاع  مرحلة  يتجاوزا  وأن  االحتالل،  ضدَّ  اجلهاد 

تطلَّب األمر.
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اعطت فتوى اإلمام الشريازي رؤساَء العشائر ووجهاء املدن قّوًة معنوّيًة 
ودفعًة قوّية )57(.

بلدية  أعيان كربالء ووجهائها يف  اجتمع  فقد  تعّلق األمر بكربالء،  قدر 
كربالء، واستدعوا حاكمها حمّمد خان هبادر وأبلغوه بضـرورة تسليم دوائر 
أهاليها، طلب األخري مهلًة واّتصل بمحّمد أمني مدير رشطة  احلكومة إىل 
نه وخزنَّ املواد الغذائية فيه،  كربالء الذي رفض تسليم خمفر الشـرطة، وحصَّ
غري أنَّ أحد أفراد الشـرطة رسعان ما انتفض ضّده بأهزوجة )هوسة( جاء 
فيها )ما نطيعك يا عبد السوجر(. وهكذا فرَّ حمّمد خان هبادر وحمّمد أمني 

وعريف بريطاين إىل القوات الربيطانية يف املسيَّب )58(.
دعت قيادة الثورة يف كربالء عند اندالع الثورة إىل حفظ النظام واستتباب 
األمن، وعدم العبث بدوائر الدولة، وتنظيم الشؤون الداخلية، وبذا أصبحت 
تقي  املرجع حمّمد  بتوجيه  إدارة عربّية  تشكيل  وتّم  للثورة،  كربالء عاصمة 
املجلس  تشكيل  تم  إذ  الثورة.  وقيادة  املدينة،  شؤون  يف  للنظر  الشريازي 
احلريب األعىل، الذي تأّلف من رئيس وأربعة أعضاء وهم: السيد هبة الدين 
الشهرستاين، والسيد أبو القاسم الكاشاين، والشيخ أمحد الكربالئي وحمسن 
أبو طبيخ والشيخ عبد احلسني نجل املرجع الشريازي)59( ومهّمة هذا املجلس 
تنظيم اخلطط احلربية، وإدارة شؤون الثوار، وتنظيم احلمالت. وانتخب هذا 
املجلس جملسًا شعبّيًا آخَر عرف )املجلس امليّل ( أو التنفيذي الذي مثَّل العلامء 
فيه الشيح حمّمد حسن أبو املحاسن، وكان يرأسه يف الغالب، وتألَّف من: عبد 
الوهاب الوهاب، حسني نصـر اهلل، أمحد ضياء الدين، إبراهيم الشهرستاين، 
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حمّمد عيل ثابت، عبد احلسني الدده، حمّمد حسني روضة، عبد النبي آل عواد، 
عيل  عبد  نايف،  عمران  الشهيب،  حمّمد  اهلل،  جار  علوان  احلسون،  هادي 
احلمريي، عبد العزيز آل هر، عيل احلمد املنكويش )60( وينظر هذا املجلس 
بات  يف شؤون كربالء وما حوهلا يف املناطق اإلدارية، ويعمل عىل تنفيذ متطلَّ
املجلس احلريب األعىل، ورفع مناقشاهتم لذلك املجلس للمصادقة أو للبت 
يف جممل القضايا، وكانوا جيتمعون كل يوم يف بناية البلدية يف كربالء للنظر 

يف شؤون الثورة )61(.
األوسط،  الفرات  وقرى  مدن  من  الربيطانية  القوات  انسحبت  وحني 
الثورة ورؤساء العشائر يف معسكر احلسينية، وقّرروا تشكيل  اجتمع زعامء 
حكومة وطنية مؤقتة يف كربالء، ورفع العلم العراقي، وتمَّ اختيار حمسن أيب 
طبيخ )62( متصـرفًا لكربالء، وصل أبو طبيخ إىل كربالء يف )6تشـرين األّول 
1920م( وتمَّ إقامة احتفاٍل رسمّي باملناسبة يف دار البلدية الواقعة يف ساحة 
يوسف  البازركان،  عيل  الوطنّيِة:  احلركِة  زعامُء  االحتفاَل  وحضـر  امليدان، 
ن، حممود رامز، مجيل القبطان،  السويدي، السيد حمّمد الصدر، جعفر أبو التمَّ
عارف حكمت، طه البدري، من بغداد، والشيخ ضاري من أيب غريب، ومن 

النجف أمحد اخلراساين، وتمَّ رفع العلم العراقي عىل مبنى البلدية )63(.
وبذا أصبحت كربالء قاعدة للحركة السياسية واالجتامعية يف مدن العراق 
ة الشـرعية التي يستند عليها التحرك النهضوي، ولوال حراك  املحررة، واملظلَّ

كربالء السيايس ملا قامت ثورة العرشين الوطنية.
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يمخلتمة:
كربالء  يف  الوطنية  للحركة  ان  الدراسة  هذه  يف  الــواردة  املعطيات  تبنّي 
ابلغ االثر يف هنوض الوعي الوطني، واحلركة  الدينية فيها  بزعامة املرجعية 
استند  التي  الشـرعية  املظّلة  كانت  كربالء  حوزة  أّن  سّيام  وال  االستقاللية، 
عليها احلراك اجلامهريي وقتذاك وقامت بدور أسايس متصل بحركة الشعب 

العراقي.
إذ نشطت حوزة كربالء يف إماطة الّلثام عن حقيقة االستعامر الربيطاين، 
ويف فضح السياسة اإلدارية واملالية التي وقعت عبئًا ثقياًل عىل كاهل الشعب 

ن وجهاء كربالء من إذكاء روح العداء لالحتالل. العراقي. ومتكَّ
ويف السياق نفسه، عمل أهايل كربالء بشكل حثيث من أجل إرساء قاعدة 
أصبحت  قوّية  شعارات  حتت  كّله  العراق  شمل  واسع،  مجاهريي  حتالف 

األساس املتني النطالق الثورة.
متّكنت احلركة الوطنية يف كربالء من ترسيخ الروح التحررية لدى األهايل 
وتوسيع اهلّوة بني املطالب الوطنّية، وأهداف االستعامر الربيطاين، انعكست 
الثورة  حكومة  التزمت  الثورة.  أعقبت  التي  املرحلة  عىل  واضح  بشكل 
إىل  وسعوا  للمواطنني  والدينية  السياسية  باحلقوق  كربالء  مقّرها  كان  التي 
حتقيقها فكان التزامهم كحرية الرأي والصحافة والنشـر وتأليف األحزاب 

واجلمعيات ضمن األهداف التي كانت حمطَّ أنظارهم.
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23- حمّمد باقر أمحد البهاديل، السيد هبة الدين احلسني: آثار الفكرية ومواقفة 
السياسية، بغداد، 2001م.
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األجانب،  الدبلوماسيني  مذكرات  يف  العراق  صفوت،  فتحي  نجدة   -24
بغداد، 1969م.

25- الرائد ن.براي، مغامرات جلمن يف العراق واجلزيرة العربية 1908-
1920م، بغداد، 1990م. 

رات: ثانيًا- املذكَّ
كامل  وتعليق:  تقديم  الدين،  كامل  سعيد  مذّكرات  الدين،  كامل  سعيد   -1

سلامن اجلبوري، بغداد، 1987م.
2- حمّمد عيل كامل الدين، معلومات ومشاهدات يف الثورة العراقية الكربى 

سنة 1920م، بغداد، 1971م. 
ثالثًا- الرسائل واألطاريح: 

1- إخالص لفتة حريز الكعبي، موقف احلوزة العلمية يف النجف األرشف 
ماجستري  رسالة  1914-1924م،  العراق  يف  السياسية  التطّورات  من 

)غري منشورة(، كلية الرتبية، اجلامعة املستنرصية.
كربالء  مدينة  يف  االجتامعية  احلياة  السعدي،  حمسن  عون  عبد  انتصار   -2
الرتبية  كلية  منشورة(،  )غري  ماجستري  رسالة  األخري،  العثامين  العهد  يف 

للبنات، جامعة بغداد، 2015م.
عشائر  جتاه  الربيطانية  السياسة  العكيدي،  عويد  اهلل  عبد  يوسف  عامر   -3
جامعة  منشورة(،  )غري  دكتوراه  أطروحة  1914-1945م،  العراق 

املوصل، كلية الرتبية، 2002م.
يف  السيايس  ودوره  احلائري  الشريازي  تقي  حمّمد  نعمة،  عباس  عالء   -4
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)غري  ماجستري  رسالة  1918-1920م،  الربيطاين  االحتالل  مرحلة 
منشورة(، كلية الرتبية، جامعة بابل، 2005م.

-1864 5
اآلداب،  كلية  بغداد،  منشورة(، جامعة  ماجستري )غري  1923م، رسالة 

1995م.
6- سؤدد كاظم، أرنولد ولسن ودوره يف السياسة العراقية، رسالة ماجستري 

)غري منشورة(، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 2005م.
7- وسن زكي الددة، دور املفاهيم الدينية اإلسالمية يف املنهجية التخطيطية 
العايل  املعهد  منشور(،،  )غري  ماجستري  رسالة  املقّدسة،  كربالء  ملدينة 

للتخطيط احلرضي واإلقليمي، جامعة بغداد، 2009م. 
رابعًا: املجالت

1- كامل سلامن اجلبوري، وثائق مل تنشـر عن الثورة العراقية الكربى، اجلزء 
األّول، جمّلة آفاق عربية، العدد 11، متوز 1977م.

1920م،  الكربى  العراقية  الثورة  عن  تنشـر  مل  وثائق  ـــــــــــــــــــــــــ،   -2
جمّلة آفاق عربية، العدد 18 نيسان 1979م.
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1. فهرس املجلة عىل وفق اسامء الباحثني
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Authors

2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية
The Articles of the Journal

3. فهرس املجلة عىل وفق عناوين البحوث
The Index of the Journal According to the 

Arabic Alphabet of the Themes

فهرس حبوث أعداد اجمللة للسنة الرابعة

1. فهرس املجلة بحسب املؤلفني - 2. أبحاث املجلة باللغة اإلنكليزية- 3. فهرس املجلة وفق عناوين األبحاث
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يم�هر مةابح�مباي ممل�ايمبل�ثد�
الرابعة / 65-25. الثاين / السنة  احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد  	•

.  قبسات مضيئة من صفات العباس
الرابع/السنة  الــعــدد  كــاظــم،  ــواد  ج هــدى  عــايــد،  ــاب  رشش ارساء  	•

الرابعة/215-191.
عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- .

الرابعة/ 91-61. الثالث/ السنة  ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد  	•
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام احلائري انموذجًا .
 / الرابعة  السنة   / الثالث  العدد   ، السعدي  حمسن  عون  عبد  انتصار  	•

.334-283
التعليم واملدارس الدينية واحلكومية يف كربالء حتى اواخر العهد العثامين 1914.
العدد  املسعودي،  الرضا  عبد  فيصل  ثامر  السعدي،  حممد  جاسم  ثائر  	•

االول/ السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الفكرية يف مدينة كربالء املقدسة يف القرنني احلادي عرش والثاين عرش للهجرة.

الرابعة / 195-167. مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة  	•
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية -.

الرابعة / 118-83. محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة  	•
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية .

حنان رضا الكعبي ، حسني عيل قيس ، العدد االول / السنة الرابعة /  	•
.166-119



328

فهر صايأ دييايملج.ةام.�منةايمريب ة

دراسة   – م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة 
تارخيية- .

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53. 	•
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية .

الرابعة/117-91. الرابع/ السنة  حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد  	•
منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي .

الرابعة/ 286-247. الرابع/ السنة  إبراهيم الدراجي، العدد  سعدي  	•
سور مدينة كربالء يف العهد العثامين .

الرابعة / 179-137. الثاين / السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
. قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس

الرابعة/ 281-235. الثالث/ السنة  شهيد كريم حممد ، العدد  	•
احلائر احلسيني النشأة والتطور.

الرابعة/ 60-25. الثالث/ السنة  شيامء ياس خضري العامري، العدد  	•
-1180( واجلــهــادي  العلمي  ــره  وأث الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد 

1242هـ(.
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105. 	•

العباس  جممع اجلامل والكامل .
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119. 	•
عام  حتى  كربالء  يف  والفكري  العلمي  ــره  واث البهبهاين  الوحيد  الشيخ 

1205هـ/1790م.
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 / الرابعة  السنة   / الثاين  العدد   ، العرداوي  الوهاب  عبد  االله  عبد  	•
.353-319

احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية .
الرابعة/ 324-287. الرابع/ السنة  عبد اهلل محيد العتايب، العدد  	•

احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين.
عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217. 	•

احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري.
االول  العدد   ، اليارسي  الغني  عبد  خالد  زينب   ، املفرجي  حاتم  عدي  	•

.331-263/
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة )305-

1205هـ(.
الرابعة / 103-67. الثاين / السنة  عالء عباس مردان ، العدد  	•

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة.
عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197. 	•
الدور القيادي للشيخ حممد تقي احلائري الشريازي يف ثورة عام 1920 العراقية .
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211. 	•

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، الوائيل  حييى  حممد   ، احليل  طاهر  عيل  	•

.479-430
ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ .



330

فهر صايأ دييايملج.ةام.�منةايمريب ة

عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165. 	•
هادي  الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني 

اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385. 	•

الرحالة  كتابات  يف  1802م  عام    احلسني  االمــام  ملرقد  الوهايب  الغزو 
واملسؤولني االجانب .

الرابعة / 82-25. عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة  	•
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة الدين 
احلسيني الشهرستاين أنموذجا- نصوص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع 

وحتقيق وتعليق" .
الرابعة/ 164-121. الثالث/ السنة  فاطمة عبد اجلليل ، العدد  	•

الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م.
الرابعة/ 120-93. الثالث/ السنة  حممد حليم حسن، العدد  	•

السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب طالب .
العدد  نييس،  اياد  فرد،  كريمي  غالمرضا  زادة،  مهدي  آبدانان  حممود  	•

الثالث/ السنة الرابعة/ 234-191.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل .

الرابعة/ 52-25. الرابع / السنة  ميادة سامل عيل العكييل، العدد  	•
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده .

الرابعة/ 382-335. الثالث/ السنة  ميثم عبيد جواد، العدد  	•
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السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء .
الرابعة / 210-181. الثاين / السنة  ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد  	•

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا .
مالك لفتة مريدي املعايل، انتصار عبد عون حمسن، العدد االربع/ السنة  	•

الرابعة/189-153 .
السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء.

الرابعة / 249- 318. الثاين / السنة  البيومي ، العدد  يوسف شفيق  	•
.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس
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يلبحلثابلم.�ةايلن..د��ة
• The Historical Factors of the Emer-gence and 

Developmeny of Kerbala' Town in The Middle Islamic Ages.

حسني الرشهاين ، ميادة سامل عيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 60-21.
• The Seven Areas of Al-Abbas Reality World.

رائد داخل اخلزاعي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /39-19.
• The Role of Kerbala Scholars in Confronting the British 

Occupation.

عهد حممد العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/50-19.
• The Bazaars, Crafts and Industries in Kerbala’ Until 

1000 .H./ 1600 A.D.

امحد مهلهل االسدي، نعيم عبد جودة، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 45-19.
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يم�هر مةابح�مبا نوينلتايمبحوث
احاديث العباس بن االمام عيل بن ايب طالب  مقاربة اسلوبية. 	•

عبد االله عبد الوهاب العرداوي ، العدد الثاين / السنة الثالثة / 353-319.
أضواء عىل السيد إبراهيم املجاب و أوالده . 	•

ميادة سامل عيل العكييل، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 52-25.
– م   680 61هـ/  الطف  واقعة  يف  املبارزة  شهداء  عند  االرجــوزة  	•

دراسة تارخيية-.
 / الرابعة  السنة   / االول  العدد   ، قيس  عيل  حسني   ، الكعبي  رضا  حنان 

.166-119
.قراءة يف اقوال االئمة  البعد املثايل لشخصية ايب الفضل العباس 	•

شهيد كريم حممد ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 179-137.
العهد  اواخر  حتى  كربالء  يف  واحلكومية  الدينية  واملدارس  التعليم  	•

العثامين 1914.
انتصار عبد عون حمسن السعدي ، العدد الثالث / السنة الرابعة / 334-283.

احلائر احلسيني النشأة والتطور. 	•
شهيد كريم حممد ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 281-235.

عرش  احلادي  القرنني  يف  املقدسة  كربالء  مدينة  يف  الفكرية  احلركة  	•
والثاين عرش للهجرة.

ثائر جاسم حممد السعدي، ثامر فيصل عبد الرضا املسعودي، العدد االول/ 
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السنة الرابعة/ 383-333.
احلركة الوطنية يف كربالء وأثرها يف ثورة العرشين. 	•

عبد اهلل محيد العتايب، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 324-287.
حوزة مدينة كربالء املقدسة .. قراءة يف يف ادوارها التارخيية من سنة  	•

)305-1205هـ(.
عدي حاتم املفرجي ، زينب خالد عبد الغني اليارسي ، العدد االول/ السنة 

الرابعة /331-263.
محيد بن زياد النينوي واثره الفكري دراسة تارخيية . 	•

حيدر حسني محزة، سليم عباس، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 89-53.
احلياة العلمية يف مدينة كربالء حتى القرن العارش اهلجري. 	•

عبري عبد الرسول حممد التميمي، العدد الرابع / السنة الرابعة/ 245-217.
دراسة وصفية لرثاء االمام احلسني يف شعر الشيخ ابن العرندس احليل . 	•

حممود آبدانان مهدي زادة، غالمرضا كريمي فرد، اياد نييس، العدد الثالث/ 
السنة الرابعة/ 234-191.

.  الدور الفكري املغيب أليب الفضل العباس 	•
عيل طاهر احليل ، عقيل احلمداين ، العدد الثاين / السنة الرابع / 247-211.

عام  ثورة  يف  الشريازي  احلائري  تقي  حممد  للشيخ  القيادي  الدور  	•
1920 العراقية .

عالء عباس نعمة الصايف ، العدد االول / السنة الرابعة / 261-197.
رمزية كربالء يف رؤية ارباب املعاجم اللغوية . 	•
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محيد رساج جابر ، العدد االول / السنة الرابعة / 118-83.
رواة كربالء يف مصنفات الرجاليني الشيخ ابو حممد الياس بن هشام  	•

احلائري انموذجًا .
ارشاق قيس فيصل الطائي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 91-61.

.  السامت اجلهادية عند البدريني وأيب الفضل العباس 	•
يوسف شفيق البيومي ، العدد الثاين / السنة الرابعة /249- 318.

سور مدينة كربالء يف العهد العثامين . 	•
سعدي إبراهيم الدراجي، العدد الرابع/ السنة الرابعة/ 286-247.

السياسة االقتصادية للدولة العباسية واثرها يف الواقع االقتصادي يف كربالء. 	•
ميثم عبيد جواد، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 382-335.

-1180( واجلهادي  العلمي  وأثره  الطباطبائي  املجاهد  حممد  السيد  	•
1242هـ(.

شيامء ياس خضري العامري، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 60-25.
السيد فخار بن معد احلائري وكتابه احلجة عىل الذاهب اىل تكفري ايب  	•

. طالب
حممد حليم حسن، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 120-93.

السيد حممد مهدي الشهرستاين وأثره العلمي يف كربالء. 	•
السنة  الرابع/  العدد  حمسن،  عون  عبد  انتصار  املعايل،  مريدي  لفتة  مالك 

الرابعة/189-153 .
الشاعر ابو املحاسن ودوره السيايس يف العراق حتى عام 1926م. 	•
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فاطمة عبد اجلليل ، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 164-121.
البهبهاين واثره العلمي والفكري يف كربالء حتى عام  الشيخ الوحيد  	•

1205هـ/1790م.
زينب خالد عبد الغني اليارسي، العدد الرابع / السنة الرابعة /151-119.

العباس بن عيل بن ايب طالب  يف الرواية التارخيية املبكرة. 	•
عالء عباس مردان ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 103-67.

العباس  جممع اجلامل والكامل . 	•
رزاق فزع جنجر اخلفاجي ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 136-105.

عبد الوهاب آل وهاب – دراسة يف سريته- . 	•
الــرابــع/الــســنــة  ــدد  ــع ال ــم،  ــاظ ـــواد ك ــد، هـــدى ج ــاي ـــاب ع ارساء رشش

الرابعة/215-191.
علوم القران الكريم يف خمطوطات اعالم كربالء املقدسة –السيد هبة  	•
واملتشابه  املحكم  أنموذجا- نصوص خمتارة يف  الشهرستاين  احلسيني  الدين 

"مجع وحتقيق وتعليق" .
عامد الكاظمي ، العدد االول / السنة الرابعة / 82-25.

الغزو الوهايب ملرقد االمام احلسني  عام 1802م يف كتابات الرحالة  	•
واملسؤولني االجانب .

عامد جاسم حسن املوسوي ، العدد االول / السنة الرابعة / 429-385.
فضل ارض كربالء يف روايات االمام الصادق  –دراسة وصفية-. 	•

مجعة ثجيل احلمداين ، العدد االول / السنة الرابعة / 195-167.
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.  قبسات مضيئة من صفات العباس 	•
احسان عيل سعيد الغريفي ، العدد عيل الثاين / السنة الرابعة / 65-25.

ملحات اىل االنتفاضة الشعبانية يف كربالء 1991م -1411هـ . 	•
عيل طاهر احليل ، حممد حييى الوائيل ، العدد االول / السنة الرابعة / 479-430.
الشيخ  شعر  الكربالئي  الشعر  يف  احلسينية  للثورة  اجلهادية  املضامني  	•

هادي اخلفاجي الكربالئي انموذجًا .
عيل كاظم حممد عيل املصالوي، العدد الثالث/ السنة الرابعة/ 190-165.

منهج ابن فهد احليل يف كتاب عدة الداعي ونجاح الساعي . 	•
حيدر عبد احلسن مري زوين، العدد الرابع/ السنة الرابعة/117-91.

مواقف العباس بن عيل  يف معركة الطف محلة املاء االوىل انموذجًا. 	•
ميثم مرتىض نرص اهلل ، العدد الثاين / السنة الرابعة / 210-181.
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Issue No 3/335-382.

• The Hawza of the Holy Kerbala City:A Reading in its historical Roles 
(305.H - 1205.H), Uday Hatim Abdul- Zahrah Al- Mifirjy , Ma. Zaynab Khalid 
Abdul-Ghany Al- Yasiry/ Issue No 1/263-331.

• The Idealistic Dimension of Abi Al-Fadhl Al- Abbas's (p.b.u.h.) 
Personality :A Reading in the Imams' (pbuth) Sayings, Dr . Shaheed Kareem 
Muhammad/ Issue No 2/137-179.

• The Intellectual Movement in Holy Kerbala City in the Eleventh and 
Twelfth Centuries (993 .H./1585 A.D– 1199 .H./1785 A.D), Ma. Thaa›ir  
Jasim Muhammad Al- Saa›dy, Ma. Thamir Faisal Abdul-Ridha Al- Masoody/ 
Issue No 1/333-383.

• The 'Jihadic ' Implications of Al- Hussainy Revolution ( Uprising ) in the 
Kerbala Poetry : The Poetry of Al-Sheikh Hadi Al- Khafajy as an Example, 
Dr. Ali Khadhim Muhamma Ali Al- Maslawy/ Issue No 3/165-190.

• The Leading Role of sheikh Mohammad Taqi Al- shirazi Al- Hari in the 
Iraqi Revolu- tion. 1920 , Dr  Alaa Abbas Nima Al-Safi, / Issue No 1/197-261. 

• The National Movement In Kerbala and Its affection over The 1920 
Revolution, Dr. Abdullah Hameed Al- Itaby/ Issue No 4/287-324.

• The Scholastic Life In The Holy City of Kerbala Until The Tenth century 
of the Hegira, Dr. Abeer Abdul – Rasool Muhammad Al-Tammeemi/ Issue 
No 4/217-245.

• The Superiority of Kerbala Land in the accounts of Imam Al- 
Sadiq(p.b.u.h.): A descriptive Study, Dr. Jumm›a  Thijeel Al- Hamdany/ 
Issue No 1/167-195.

• The Symbolism of Kerbala in the vision of the Lexicoghraphers, Dr. 
Hameed Siraj Jabir / Issue No 1/83-118.

• The Unrevealed Intellectual Role of Abi Al-Fadhl Al –Abbas ( Peace 
be upon him), Dr . Ali Tahir Turkey Al- Hilly, Al- Sheikh Aqeel Al- Hamdany/ 
Issue No 2/211-247.

• The Wahabi Invasion of Imam Hussein's Holy Shrine in 1802 in the 
Writings of the Foreign Travelers and Officials, Dr. Imad Jasim Hassan Al- 
Musawi/ Issue No 1/385-429.
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• Bright Torches of the Characteristics of Al- Abbas (Peace be upon 
him), Dr. Ehsan Ali Saeed Al- Guraifi/ Issue No 2/25-65.

• Education and Religious and Governmental Schools in the Holy 
Kerbala City in the Ottoman Reign, Ma. Intisar A. Mohsin Al- Saadi/ Issue 
No 3/283-334.

• Hameed Bin Ziyad Al-Naynawy And His IntellectualImpact A Historical 
Study  Dr. Haider Husain Hamza , Lecturer Saleem Abbas Hasan/ Issue No 
4/53-89.

• Ibn Fahad Al- Hillys' Approach in His Book " Iddatul Daiy Wa' Najahul- 
Saiy ", Dr. Haider Abdul –Husain Meer Zuwain/ Issue No 4/91-117.

•  Jihadist Characteristics With Al- Badriyeen And With Abi Al- Abbas 
(p.b.u.h.), Lecturer Yusif Shaffeq Al- Bayyomy/ Issue No 2/249-318.

• Kerbala City Fence In the Ottoman Era , Dr. Saady Ibraheem Al- 
Darrajy/ Issue No 4/247-286.

• Kerbala Narrators and Recitors as Mentioned in Men's and Personnels' 
Compilations ; Al- Sheikh Abu Muhammad Ilyas Bin Hisham Al- Ha'iry ( 
died 540 A.H ) as an Example, Ma. Ishraq Qais Faisal Al- Taee/ Issue No 
2/61-91.

• Lights on Sayed Ibraheem Al-Mujaab and his Sons, Mayada Salim Ali 
AL-Uqaily/ Issue No 4/25-52.

• Muhammad Hasan Abu Al- Mahasin And His Political Role In Iraq Until 
1926 A.D., Ma. Fatima Abdul- Jaleel Yasir/ Issue No 3/121-164.

• Quranic Sciences in Manuscripts of Prominent Scholars of Kerbala 
Sayyed Hibatuddin Al-Shihristani As a Model Selected Texts of Muhkam & 
Mutashabih(decisive and allegorical verses) Compilation  Critical Editing & 
Commentary, Dr.Sheikh. Imad Al-Kadhimi / Issue No 1/25-82.

• Shaaban Uprising in Kerbala (1411.H – 1991 A.D), Dr. Ali Taher Al- 
Hilly, Muhammad Yahya Al- Wa›ily/ Issue No 1/430- 479.

• The Economic Policy of the Abbasid State and its Impact in the 
Economic Situation in the Holy Kerbala City, Ma. Maitham Ubaid Jawad/ 
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• A Descriptive Study of Elegizing Imam Husain ( pbuh) in Al- Sheikh 
Ibn Al- Urindis Al- Hillys' Poetry, Dr. Muhmoud Abdanan Mahdi Zadah, Dr. 
Ghulam Riza Kareemy Fard/ Issue No 3/191-234.

• Al – Sayyd Fakhar Bin Maad Al- Ha'iry and His Book Al- Hujja ala' 
Al- Thahib ila Takfer Abi Talib ( The Evidence to those who call Abi Talib 
unbeliever ), Dr : Muhammad Haleem Hasan/ Issue No 3/93-120.

• Al – Sayyd Muhammad Al- Mujahid Al- Tabaa'tabaeey His Scholastic 
( Scientific) And Jihadic Impact ( 1180 A.H – 1242A.H ), Ma. Shayma' Yas 
Khudhair Al- Amiry/ Issue No 3/25-60.

• Al –Abbas bin Ali bin Abi Talib ( pbuth) in the Early Historical Accounts, 
Dr . Ala' Hasan Mardan Al- Lamy, / Issue No 2/67-103.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib (pbuth ) Stand In Al- Taff Battle : First 
Water Expedition As An Example , Dr . Maitham Murtadha Nasrul- lah/ Issue 
No 2/181-210.

• Al- Abbas bin Ali bin Abi Talib's (pbuth ) Speeches A Stylistic 
Rapprochement, Dr . Abdul – Ilah Abdul- Wahab Hadi Al- Ardawy/ Issue No 
2/319-353.

• Al- Hair Al- Hussainy - Establishment and Development, Dr. Shaheed 
Kareem Muhammad/ Issue No 3/235-281.

• Al- mam Al- Abbas (p.b.u.h.)، A Holder of Handsomeness and 
Perfection, Razzaq Fiza' Jinjer Al- Khafajy/ Issue No 2/105-136.

• Al- Sayyd Abdul – Wahab Aal Wahab ( 1291 A.D. / 1874 .D. – 1322 
A.H. / 1904 A.D. ) A Historical study, Asst.lecturer Israa' Shirshab Ayid Asst. 
lecturer Huda Jawad Kadhim/ Issue No 4/191-215.

• Al- Sayyd Muhammad Mahdi Shahrastany And His Scholastic Impact 
In Kerbala , Asst . Lecturer Malic Muraidy Al- Maa'ly, Asst . Lecturer Intisar 
A. Mohsin Al- Saadi/ Issue No 4/153-189.

• Al- Sheikh Al- Waheed Al-Bahbahany And His Scholastic And 
Intellectual Impact in Kerbala Until 1205 A.H. / 1790 A.D., Zainab Khalid 
Abdul- Ghany Al-Yasiry/ Issue No 4/119-151.

• Al- Urjooza as performed by the Fight Martyrs of Al- Taff Battle (61.H / 
680 A. D), Dr. Hanan Ridha Al- Kaa'by, Dr. Husain Ali Qays/ Issue No 1/119-
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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, Kerbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Kerbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to:

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Kerbala' 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 Kerbala' geographic area 
all through history and the extent of the relation with its neighbors 
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 Kerbala' 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, Kerbala' 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 Kerbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behavior, 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- Kerbala': 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 neighbors, 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 Kerbala' increase: once, because it is Kerbala' 
with all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Kerbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



truths and to invent exact scholarly conclusions.
 As we habituated the respected readers in the fourth issue of the 

last year by providing them with an index of the four issues, the journal 
decided producing an index at the end of every year for all previous 
papers. Thus, the current issue was provided by an index containing 
all published papers in the four issues on this year. To facilitate the 
researcher's task in knowing the papers that the journal published, 
we decided issuing an index including all the journal papers since 
its establishment till the end of the year 2017 which is going to be 
published soon by Allah willing. 

Whereas the articles of this issue include biographies of the 
prominent characters of Kerbala' and their theoretical and practical 
efforts as well as studies of the political, economic and urban sides 
of this city in some historical stages.

At last, the journal invites the academics and researchers to 
provide it with their scientific products and discreet researches to 
build a heritage library aiming to qualify the academic community. 

 Finally we offer a prayer in praise of our Lord.

Editor in Chief



The Issue Word
Praise be to God, the creator of the heavens and earth, the 

sublime by his power, for his grace. Whose order of the universe 
demonstrates his monotheism. He is the omnipotent above all. 
Furthermore, may blessings and peace be upon Mohammed, His 
Messenger, the preacher of God's messages, and the guide to the 
righteous path and our intercessor in the Judgment Day. Peace also 
upon the members of his Mohammed's household, the lamps of 
Guidance and the savors of the humanity. 

 Now then, we would like to offer the gentle readers the fourth 
issue of the fourth volume of our refereed quarterly journal, Turath 
Kerbala' Kerbala' Heritage. This journal has issued sixteen issues up 
to now. Most of these issues contain different and various topics on 
the legacy of the Holy City of Kerbala'. These issues documented 
bright and important sides of the history and heritage of Kerbala' 
through concise study and scientific analysis. Thus, this journal has 
ever become an indispensable source of information for history, 
legacy, literature, language, politics, philosophy, economy and even 
the applied sciences. Then, after this progress, our journal has 
been planned to be precisely specialized in the cultural and thinking 
aspects of Kerbala' and its tradition as well. So, both of the advisory 
and the editorial boards of the journal have done great efforts to 
highlight it. They adopted many projects to facilitate the study and 
research in the themes of the heritage of Kerbala'. For example, 
suggesting innovative subjects on the history and the legacy of this 
town, giving the researchers brilliant scholarly counsels, holding 
extensive and periodical seminars at the Iraqi universities in regard 
with the Kerbala'i affairs and reviewing, revising and assessing the 
articles before they would have bees sent to the previewers.

  However, most of the previewers assessing the journal' articles 
are well known in academic efficiency, and they are professors 
working for the Iraqi universities. The purpose behind these steps is to 
improve the researches, scholarship, the researcher or the academic 
level of the articles of the journal. In addition, it is determined to make 
integration in originality and in the scientific material and to get away 
from imitation and shallowness in order to realize the roots of the 



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 published 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.Kerbala@gmail.com), Web:http://Kerbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
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