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

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 
صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عىل عنوان البحث، ويكون امللخص بحدود 

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

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

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

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



7- تطبع اجلداول والصور واللوحات عىل أوراق مستقّلة، ويشار يف أسفل الشكل 
إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن .

8- إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل، 
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش ضمن أعامهلام، 
كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل البحث، أو املساعدة 

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

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

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

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

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

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

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

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

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



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

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

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

/http://karbalaheritage.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  
شمعة ثالثة ...

يف  كربالء  تراث  جملة  متضيها  ثالثة  لسنة  االول  العدد  هو  هذا 
مسرية البحث العلمي اجلاد الذي نتطلع من خالله اىل كل ما يمت 
القراءة  يرّصن  ما  واىل كل   ،)( احلسني  مدينة  تراث  اىل  بصلة 
العلمية الواعية يف البحث والتنقيب، ومازلنا يف جملة تراث كربالء 
حفرت  التي  والعقيدة  والثقافة  والفكر  الرتاث  مقوالت  اىل  نرنو 
اخاديدها يف ذاكرة املدينة، ويف وعي جمتمعها، وال سيام املوضوعات 
والرؤى التي مازالت عالقة يف اذهان مثقفيها ومبدعيها ومفكرهيا 
واعالمها تنتظر من يتصفحها بالبحث والتنقيب والعناية العلمية .

وتكريسًا جلهود العاملني يف جملة تراث كربالء يف استقطاب ورعاية 
وتبني البحوث ذات الصلة بفكر هذه املدينة وثقافتها وتارخيها وادهبا 
فقد تقرر يف املجلِة االرتقاء عىل تفاصيل ابواب الدراسات العلمية و 
الفنية؛ وذلك لتوجيه البحث والباحثني اىل كثري من النقاط التي هبا 
حاجة اىل احلوار والتقيص العلمي الفتني االنظار اىل ذلك، وحاثني 
االقالم للتجواب يف تلك املناطق البحثية التي ال نشك يف اهنا تسهم 
يف سد كثرٍي من ثغرات املكتبة الفكرية والثقافية ملدينة كربالء وال سيام 
تلك املوضوعات التي حيتاج املتابُع ملسرية املدينة ان يتعرفها عىل نحو 

علمي ؛ فتعاد قراءهتا قراءًة علميةً  واعية .
 وقد تضمن هذا العدد جمموعَة بحوٍث تؤكُد هنَج املجــــــلِة يف



طبيعة  من  البحوث  تلك  تؤكده  املحتويات فضاًل عام  فهرسة      
اىل  حاجة  بنا  التي  واالدبية  والتارخيية  والثقافية  الفكرية  النقاط 
املحطات  من  جديدة  جمموعة  خالهلا  من  تتكشف  متابعة  متابعتها 
ترفد  التي  معطياهتا  عىل  والوقوف  البحث،  يف  ريادهتا  يمكن  التي 
مساحة تراث كربالء باإلضاءات والتوضيحات عىل مستوى تارخيها 
واعالمها وفقهائها واحداثها واحلركات الفكرية واالجتامعية التي 

تركت اثارها يف وجدان املدينة وتراثها  .
هذه االضاممة من البحوث نأمل ان تثري القّراء للمتابعة، وحتث 
بام خيدم  بالبحث  املوضوعات وغريها  تلك  الباحثني عىل مالحقة 
مسرية البحث العلمي يف العراق والسيام ما يتعلق برتاث مدينة سيد 
شباب اهل اجلنة ايب عبد اهلل احلسني )(  آملني ان نكون ممن 

استمع القول فاتبع احسنه .
واحلمد هلل من قبل ومن بعد، وصّل اللهم عىل حممد وآله الطيبني 

الطاهرين



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 
املعرفة  بني  التعالق  أّن   : بمعنى  بمعطياهتا،  وعيه  كان  ؛  محولتها 
بالرتاث والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف 
بضعفه، ومن هنا يمكننا تعّرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

يأيت.
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

مالمح من الغزو النجدي الوهايب ملدينة 
كربالء املقدسة  لعام 1801 م يف املصادر 

الفرنسية 

رمزية التمدن يف خطاب الثورة احلسينية 

أ.د. صادق ياسني احللو 
)( جامعة اهل البيت

كلية اآلداب 
قسم الصحافة

أ.د. زمان عبيد املعموري
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

25

63

أثر األرضحة املقدسة عىل نشوء مدينة 
كربالء و عمراهنا

أ.د. رحيم حلو البهاديل
جامعة البرصة

كلية الرتبية للبنات
قسم التاريخ

م.م. ماجد حياب سمري
وزارة الرتبية

مديرية تربية البرصة

85

أثر الصناعة يف التوسع العمراين ملدينة 
كربالء 

دراسة يف جغرافية املدن

م.م. ندى جواد حممد عيل
جامعة بغداد

كلية العلوم
وحدة االعالم و املعلوماتية

105

كربالء يف اهلند يف القرنني الثامن عرش و التاسع 
عرش- املعامل و اهلوية

م.د. أسعد محيد أبو شنة العرادي
جامعة املثنى

كلية الرتبية االساسية
قسم التاريخ 

147



موقف علامء الدين يف كربالء من االحتالل
 الربيطاين

الشيخ أبو القاسم الكاشاين أنموذجا  
)1920-1914(

اإلمام احلسني )( يف كتاب درر السمط يف  
خرب السبط ألبن اآلبار األندليس ) ت 658 

هـ - 1260 م (

ملحات اىل تاريخ الواقع الصحي يف لواء 
كربالء )1958-1921(

اخللفيات االجتامعية و السياسية لنواب 
كربالء )1925-1958 م (

م.د. عالء عباس نعمة الصايف
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

م.د. حسن ضاري سبع
جامعة القادسية

كلية الرتبية- قسم التاريخ

أ.م.د. سادسة حالوي محود 
جامعة واسط

كلية اآلداب- قسم التاريخ
م.م. حممد عويد غليم

جامعة واسط - كلية اآلداب
قسم التاريخ

أ.م.د. رحيم عبد احلسني عباس 
العامري

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية

قسم التاريخ
م.م. ياسني عباس محد

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية

قسم التاريخ

م.م. طارق شيحان العقييل 
وزارة الرتبية

مديرية تربية الرصافة الثانية

173

211

271

339

18
Asst .Lecturer Noor Kadhoum 
Jawad 
Ministry of Education
General Directorate of Education in 
Al-Diwaniyah

When the West Lapses:
The Portrayal of Muharram 
Observances in E.M. Forster’s A 
Passage to India



The Attitude of the Religious Men In Karbala 
Towards The British Occupation of Iraq Al- 

Sayed Abul- Qasim Al- Kashany : As A Sample
( 1914- 1920)

Lecturer  Dr. Ala' Abbas Niama Al- Safy 
University of Karbala

College of Education for Haman Sciences - Dept. of History

Lecturer  Dr. Hasan Dhary Sabia'
 University of Al- Qadisiyah

 College of Education - Dept. of History
Iraq77_2011@yahoo.com

م.د.عالء عباس نعمة الصايف
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية - قسم التاريخ

)1920-1914( 

م.د.حسن ضاري سبع
جامعة القادسية

كلية الرتبية -قسم التاريخ



175

م.د.عالء عبا�س نعمة ال�سايف- م.د.ح�سن �ساري �سبع

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

الملخ�ص
 ُولد السيد أبو القاسم الكاشاين سنة 5881 يف طهران بإيران، سافر إىل 
عىل  هناك  ودرس  الكاشاين  مصطفى  السيد  والده  برفقة  االرشف  النجف 

أيدي عدد من رجال الدين املجتهدين .
شارك مع أبيه يف عمليات اجلهاد ضد الغزو الربيطاين للعراق )4191-
مرحلة  إىل  ذلك  بعد  انتقل  ثم  والثانية،  األوىل  اجلهاد  مرحلة  يف   )8191
وأسلوب النضال السلمي واملقاومة السياسية بتأسيسه )اجلمعية اإلسالمية 
الناس ضد الوجود  املنشورات وحرضت  التي عملت عىل توزيع  العربية( 

الربيطاين .
انضم الكاشاين اىل الوفد الذي ُشكل يف أيار 0291 ملقابلة احلاكم السيايس 
الربيطاين )آرنولد ولسن( يف 2 حزيران عام 0291 وبعد فشل الوفد يف مهمته 
وتنصل الربيطانيون من وعودهم التي قطعوها يف السابق اندلعت الثورة يف 
العراق يف صيف عام 0291 واشرتك فيها الكاشاين مشاركة فعالة سواءأ يف 
كربالء أم الكوفة إىل أن تم اعتقاله من الربيطانيني بعد إخفاق الثورة ومن ثم 

ُأطلق رساحه ليسافر إىل إيران مع جمموعة من العلامء عام 3291 .
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Abstract
Abu al-Qasim Al- Kashani was born in 1885 in Tehran the 

capital of Iran; he traveled to Najaf accompanied by his father, 
Sayed. Mustafa AL-Kashani and studied there at the hands of 
a number of most religious scholars (Mujtahid) .

He participated with his father in the jihad (religious war) 
operations against the British invasion of Iraq (1914-1918) 
in the first and second jihad stage, and then moved on to 
the stage of peaceful strive and political resistance and 
established (The Arab Islamic Society), which worked on the 
distribution of booklets that were inciting people against the 
British occupation .

Al- Kashani joined the delegation, set up in May 1920 to 
meet with the British political commissioner (Arnold Wilson) 
on June 2, 1920 and after the delegation failed in its mission 
and the British did not fulfill their pledges and disclaimed their 
promises and words they had given previously, the revolution 
broke out in Iraq in the summer of 1920 and involving Kashani 
active participation both in Karbala and Kufa until he was 
captured by the British after the failure of the revolution and 
then was released to travel to Iran with a group of religious 
scholars (mujtahid) in 1923.
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المقدمة
تاريخ  العراقية واإلسالمية ودورها يف  الوطنية  ُتعد دراسة الشخصيات 
املفاصل  من  كثريًا  توضح  كوهنا  املهمة  الدراسات  من  احلديث  العراق 
واألدوار واملراحل التارخيية، لذا كانت دراسة دور السيد أيب القاسم الكاشاين 
يف تاريخ العراق املعارص خالل املدة )1914-1920( التي تشمل مرحلة 
الغزو واالحتالل الربيطاين وثورة عام 1920 ضمن هذه الدراسات، إذ مل 
تسلط الضوء عىل املتواضع وتربز دور السيد أيب القاسم الكاشاين يف تلك 
واحلوزة  الدين  رجال  دور  توضيح  عن  فضالً  العراق،  تاريخ  من  املرحلة 

العلمية يف قيادة الشعب لتحقيق أهدافه يف احلرية واالستقالل .
الكاشاين  والدة  األول  املحور  تناول  حمــاور  أربعة  عىل  البحث  ُقسم 
ونشأته، أما املحور الثاين فاختص بدوره يف مواجهة الغزو الربيطاين الذي 
قيام  حول  يدور  الثالث  املحور  كان  حني  يف  للعراق،   1914 سنة  يف  بدأ 
الكاشاين بتأسيس اجلمعيات السياسية الرسية أو املشاركة يف تأسيسها والتي 
العراق  الربيطانية يف حكم  عمل من خالهلا عىل فضح األساليب واخلطط 
والتحريض ضدهم بواسطة املنشورات التي كانت تصدرها هذه اجلمعيات 
يف  دوره  واألخري  الرابع  املحور  وتتبع  األخرى،  اجلمعيات  مع  وبالتعاون 
الثورة،  اهنيار  بعد  البلد  هذا  مغادرته  حني  إىل  العراق  يف   1920 عام  ثورة 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله 

الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني .
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والدته ون�ساأته
ُولد السيد أبو القاسم الكاشاين يف طهران وختتلف املصادر يف سنة والدته 
تاريخ والدته كان يف عام 1885م ) 1303هـ ()1(،  فمنها من يشري إىل أن 
ومنها من يرى أن والدته كانت يف عام 1881 ) 1299هـ ()2(، والده السيد 
مصطفى بن حسني الكاشاين احلسيني )1845-1918( املولود يف كاشان 
واملقيم يف الكاظمية والدارس يف النجف االرشف)3(، وهو من رجال الدين 
املجتهدين الذين شاركوا يف الثورة الدستورية اإليرانية يف العقد األول من 

القرن العرشين إذ أصدروا فتوى سياسية ساندت ودعمت هذه الثورة)4(.
النجف  إىل  سنة   )15( سن  يف  وهو  الكاشاين  القاسم  أبو  السيد  سافر 
االرشف برفقة والده السيد مصطفى ودرس عىل أيدي عدد من رجال الدين 
حسيني  واملــريزا  اخلراساين  كاظم  حممد  االخوند  أشهرهم  ومن  البارزين 
اخللييل الطهراين وغريمها، برز خالل فرتة الدراسة ومتيز بالتفوق والنجاح 
حتى نال درجة االجتهاد وهو يف ريعان شبابه إذ كان عمره )25( سنة)5(، 
املرجعية  انه مل يصل مرتبة  إال  الرغم من وصوله إىل درجة االجتهاد  وعىل 
التي تقرتن بإصدار رسالة عملية يف األحكام الرشعية والراجح أن ذلك كان 
بسبب انشغاله بالسياسة فلم يكن يؤمن بفصل الدين عن السياسة، إذ كان 
األجنبي  االحتالل  ضد  احلرب  وحتى  واالجتامع  واملعارضة  املواجهة  يعد 
الدين  رجال  من  فهو  الرشعي)6(،  واجبه  من  جزءا  الفاسدة  واحلكومات 
والسياسة وعرف عنه مناوئته للربيطانيني يف العراق وإيران)7(، ومن اجلدير 
بالذكر أن هناك تشاهبًا باألسامء والكنى بني عدد من رجال الدين مع اسم 
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وكنية السيد أيب القاسم بن مصطفى الكاشاين النجفي املقيم يف سامراء وهو 
من تالمذة الشيخ األنصاري تويف بحدود 1882م )1300هـ()8(، وكذلك 
عامل دين آخر وهو املريزا أبو القاسم بن حممد رضا الكاشاين)9(، فضالًًًً عن 
اسم ثالث وهو أبو القاسم بن حممد عيل بن حممد باقر الكاشاين)10(، فهذه 
الزمان  حيث  من  البعد  كل  أنفا  املذكورة  الدين  علامء  من  أعاله  األسامء 

واملكان أو القربى والنسب عن السيد أيب القاسم موضوع البحث .
والبد من اإلشارة إىل أن السيد أبا القاسم الكاشاين كان مالزماً لوالده 
واجلهاد  السالح  محل  مراحل  يف  والسيام  حياته  مدة  طيلة  مصطفى  السيد 
السيد مصطفى  تويف  وقد  للعراق )1914– 1918(  الربيطاين  الغزو  ضد 

الكاشاين يف الكاظمية سنة 1918 وله من العمر ثالثة وسبعون عاماً)11( .
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دور ال�سيد الكا�ساني المعار�ص للغزو البريطاني للعراق 
عام 1914

متيز السيد أبو القاسم الكاشاين بدور كبري يف مناهضة الغزو واالحتالل 
فكان  إىل عام 1920،  بدايته يف عام 1914 صعوداً  منذ  للعراق  الربيطاين 
يف  الربيطاين  الوجود  مع  تساهالً  وأقلهم  اندفاعاً  الدين  رجال  أكثر  من 
العراق،  تاريخ  من  املرحلة  تلك  كونه أصغرهم سناً يف  من  بالرغم  العراق 
برع  وإنام  فقط  الربيطانيني  ضد  والقتال  السالح  محل  عىل  دورة  يقترص  ومل 
قامت  التي  واملــداوالت  واالجتامعات  املظاهرات  يف  واالشرتاك  بالتنظيم 
هبا النخب الوطنية العراقية لتقرير صالح البالد والعمل عىل التخلص من 
االحتالل والنفوذ األجنبي وحتقيق االستقالل الكامل للعراق، فكان »عاملاً 
الشباب  جليالً وجماهدا كبرياً ومصلحاً مشهوراً وسياسياً حمنكاً ويف طليعة 
الذين أنيط هبم احلل والعقد يف مقاومة االحتالل الربيطاين يف عام 1914 

ويف الثورة العراقية عام 1920«)12( .
الدولة  ودخول   )1918-1914( األوىل  العاملية  احلرب  اندالع  بعد 
العثامنية احلرب إىل جانب أملانيا والنمسا ضد دول )الوفاق الودي()13( ومنها 
العثامنية  الدولة  من  جزءاً  كان  الذي  العراق  بغزو  األخرية  بدأت  بريطانيا، 
ثم   1914 الثاين  ترشين   22 يف  البرصة  مدينة  الربيطانية  القوات  فإحتلت 

بدأت بالتقدم نحو املدن العراقية األخرى)14( .
طلبت الدولة العثامنية العون واملساعدة من علامء الدين ورجال العشائر يف 
النجف االرشف وباقي املناطق لنرصهتا يف احلرب ضد بريطانيا، فإستجاب 
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من  بالرغم  املسلمني  غري  احللفاء  عىل  املسلمني  العثامنيني  لنرصة  العلامء 
مواقف العثامنيني املقاومة للنجف والفرات األوسط)15( .

ُعقد اجتامع يف جامع املهدي بالنجف االرشف حرضه جمموعة من علامء 
املشاركني  أهم  من  وكان  األوسط  الفرات  عشائر  وشيوخ  والزعامء  الدين 
السيد مصطفى فضالً  الكاشاين ووالده  القاسم  أبو  السيد  يف هذا االجتامع 
اجلواهري  جواد  حممد  الشيخ  ومنهم  األخرى  الشخصيات  من  عدد  عن 
العلوم وشيخ الرشيعة االصفهاين والشيخ عبد الكريم  والسيد جعفر بحر 
العثامنيني  مساندة  رضورة  عن  بعضهم  حتدث  وقد  وغريهم)16(،  اجلزائري 
وقال أحدهم »إن األتراك إخواننا يف الدين وواجب علينا مساعدهتم يف طرد 
فتاواهم  الدين  علامء  أعلن  االجتامع  ينفض  أن  وقبل  بالدنا«،  من  األعداء 
الفتاوى  هذه  أثر  وعىل  اإلسالمية)17(،  البالد  عن  الدفاع  ووجوب  باجلهاد 
هتيأ العراقيون والسيام أبناء العشائر للتطوع واجلهاد ضد القوات الربيطانية 
الغازية، فبعد أن عقدوا اجتامعاً يف الديوانية ضم رؤساء عشائر احللة وكربالء 
والديوانية بحضور مترصف املدينة العثامين الذي أعجب هبم ملا تركته فتاوى 
علامء الدين من أثر كبري يف نفوس زعامء العشائر وشدة محاسهم وما هم عليه 

من استعداد وتضحية)18( .
والرصيد  الكبري  بالنفوذ  حيظو  مل  الربيطانيني  أن  بالذكر  اجلدير  ومن 
االجتامعي الواسع الذي كان يتمتع به رجال الدين يف العراق والسيام مناطق 
الربيطاين يف اسطنبول رسالة موجهة إىل  السفري  إذ بعث  الفرات األوسط، 
القنصل  نائب  عىل  »إن  فيها  قال   1914 أيلول   25 بتاريخ  خارجيته  وزير 
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الربيطاين يف املدن الشيعية املقدسة أن يؤثر عليهم -عىل املجتهدين- بشكل 
كّيس بجلبهم إىل جانبنا«)19( .

البرصة  يف  القتال  ساحات  إىل  للتوجه  عدة  جهادية  جماميع  ُشكلت 
بقيادة جمموعة من العلامء ويف مقدمتهم أبو القاسم الكاشاين ووالده السيد 
والسيد عيل  الرشيعة االصفهاين  مصطفى واملريزا مهدي اخلراساين وشيخ 
تقرر خروجهم مع جماهدي  التربيزي والسيد مهدي احليدري وغريهم، و 
بغداد بتاريخ 9 كانون األول 1914 وركبوا الباخرة التي اسمها )املوصل( 
من جانب الكرخ قرب مكتب صغار الضباط، فحملتهم الباخرة وسارت 
وكان  وهتليلها)20(،  املواطنني  من  غفرية  مجوع  تكبري  وسط  القرنة  نحو  هبم 
ومهدي  الرشيعة  وشيخ  القاسم  أبو  السيد  القرنة  يف  املجاهدين  رأس  عىل 
ملجاميع  قائداً  احلبويب  سعيد  حممد  فكان  الشعيبة  جبهة  أما  احليدري، 
املجاهدين فيها، يف حني برز يف جبهة االحواز السيد حممد اليزدي والشيخ 

جعفر الشيخ رايض)21( .
أشارت املس بيل)22( إىل إن دعوة اجلهاد انترشت بشكل كبري بني أوساط 
أوجها  بلغت  التي  للجهاد  تطوعت  التي  الكبرية  األعداد  وأثارت  العشائر 
ولفتت االنتباه قرب البرصة خماوف الربيطانيني، كام أفزغت شيخ املحمرة 
حليف بريطانيا)23(، وكانت جبهة القرنة التي تواجد فيها السيد أبو القاسم 
من اجلبهات قد عرقلت زحف القوات الربيطانية بشكل كبري نتيجة العديد 
من اهلجامت العسكرية التي قام هبا املجاهدون هناك)24( كام شارك السيد أبو 
املهامجة يف  القوات  تقدم  يوقفوا  أن  واستطاعوا  املجاهدين  بقية  مع  القاسم 
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بذهلا  التي  العظيمة  اجلهود  لشهور عديدة وذلك من خالل  الكوت  منطقة 
الدين  بقية علامء  العراقي ومساندة  الشعب  بمعونة  قام هبا  التي  والتضحية 

املجاهدين)25( .
بشعارها  عرفت  التي  الثالثة  اجلهاد  بحركة  سمي  ما  ذلك  بعد  بدأت 
)العلم احليدري الرشيف()26( إذ خرج من الكوفة جمموعة من علامء الدين 
ويف مقدمتهم السيد أبو القاسم الكاشاين ووالده السيد مصطفى والسيد عيل 
التربيزي والشيخ باقر القمي والسيد هبة الدين الشهرستاين والسيد عيل بن 
حممد سعيد احلبويب وغريهم وحتركوا صباح األحد 21 ترشين الثاين 1915 
البواخر واجتهوا إىل بغداد ومكثوا فيها أشهر عدة للتنسيق مع بقية  وركبوا 
السنة  من  كافة  املسلمني  جهود  وتوحيد  واالعظمية  الكاظمية  يف  العلامء 
والشيعة ملواجهة اخلطر الذي كان حُيدق هبم وهو الغزو الربيطاين، وحتركوا 
القائد العام يف الكوت)27( الذي  مجيعاً يف يوم 14 شباط 1916 بإجتاه مقر 
ساهم بدرجة كبرية يف انتصار العثامنيني يف هذه املنطقة يف 29 نيسان 1916 
إال أن العثامنيني مل يستثمروا هذا النرص فبدأت اهلزائم تتواىل عليهم، ودخلت 
القوات الربيطانية بغداد يف 11 آذار 1917 وانتهت احلرب العاملية األوىل يف 

11 ترشين الثاين 1918)28( .
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دوره في تاأ�سي�ص الجمعيات ال�سيا�سية المعار�سة للوجود 
البريطاني )1919-1918(

أتم الربيطانيون احتالل العراق سنة 1918 بعد أن تكبدوا خسائر مادية 
احلالة  إن  وبدا  العراق  داخل  أوضاعهم  برتتيب  وأخــذوا  كبرية،  وبرشية 
هبزيمة  انتهت  والتي  الكاشاين  السيد  مشاركة  بعد  هلم،  مستقرة  أصبحت 
املجاهدين، انسحب بعدها وتوجه إىل مدينة كربالء ومن ثم توجه إىل بغداد 
ليبدأ من هناك معارضته السلمية السياسية ضد االحتالل الربيطاين، وكان 
هذا االجتاه قد سار عليه أغلب العراقيون فلم تشهد السنوات 1918- 1919 
انتفاضات أو ثورات كربى غطت مجيع أرايض البالد سوى ثورة يف منطقة 
وقسوة)29(،  قوة  بكل  الربيطانيون  قمعها  التي   1918 النجف  وهي  حمددة 
البالد واعتمدت بشكل أسايس  التي سادت  السلمية  ويبدو أن هذه احلالة 
التي  البلدان  باستقالل  االعرتاف  وتعهدها  بريطانيا  وعود  بناًءعىل  مكنت 
كانت حتت السيطرة العثامنية وتأسيس حكومات وطنية حرة لشعوهبا ومنها 
العراق، ومن أهم هذه الوعود الترصيح )الفرنيس- الربيطاين( املشرتك)30( 

وغريها من الوعود التي أثبتت زيفها الحقاً .
اجته السيد الكاشاين واستقر يف الكاظمية ببغداد ليكون قريباً من مصدر 
)اجلمعية  تأسيس  وكان  األوسط  الفرات  مناطق  أهايل  عن  وممثالً  القرار 
بعد  الكاشاين  السيد  هبا  قام  التي  األعامل  أبرز  من  العربية()31(  اإلسالمية 
شيخ  من  وتوجيه  بدعم  العمل  ذلك  وكان   ،)32( الكاظمية  يف  استقراره 
هلا)33(،  رئيساً  الكاشاين  وأصبح   1918 عام  أواخر  يف  االصفهاين  الرشيعة 
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مجعية  يف  فاعالً  عضواً  الكاشاين  أصبح  كام  رسية،  سياسية  مجعية  وكانت 
)اهليئة العلمية( التي شكلها شيخ الرشيعة يف املدة نفسها من ذلك التاريخ 

وكانت أيضاً مجعية سياسية)34( .
السيد  أسسها  التي  العربية(  اإلسالمية  )اجلمعية  نشاطات  أهم  من  كان 
كانت  التي  الربيطاين  للوجود  املناهضة  املنشورات  طباعة  هي  الكاشاين 
لدى  كبرية  خمــاوف  املنشورات  هذه  ــارت  أث وقد  رسي،  بشكل  توزعها 
السلطات الربيطانية فبثت العيون واجلواسيس ملعرفة أعضاء اجلمعية لكنهم 
فشلوا يف ذلك، اذ كانت حتمل هذه املنشورات تواقيع مبهمة هي )الرئيس– 
السكرتري()35( وكان املقصود بالرئيس هو السيد الكاشاين، أما السكرتري فهو 
مساعده الوحيد وهو الشيخ جواد الزنجاين، وبعد أن فعلت هذه املنشورات 
فعلها يف إثارة وتوعية الرأي العام يف مدينة الكاظمية وبغداد وتبني أن هذه 
هذه  توزيع  يقترص  ومل  والزنجاين،  الكاشاين  سوى  هلا  أعضاء  ال  اجلمعية 
املنشورات عىل بغداد وإنام وصلت إىل العديد من مناطق العراق املختلفة)36(.
استطاعت )اجلمعية اإلسالمية العربية( أن تأخذ املوقع القيادي املحرك 
من  العديد  ثقة  وموضع  مدعومة  كانت  أهنا  والسيام  املدينة  يف  للمواطنني 
األرس العلمية املعروفة التي متيزت بميزهتا االجتامعية الكبرية بني املواطنني، 
وكان السيد الكاشاين وثيق الصلة هبا لعل من أبرزها آنذاك آل الصدر وآل 

ياسني وآل احليدري وآل اخلاليص وآل األعرجي وآل أسد اهلل)37( .
حترك السيد الكاشاين بعد ذلك وبعث برسالة إىل شيخ مهدي اخلاليص 
ليساعده يف  الكاظمية  إىل  املجيء  منه  فيها  يطلب  مدينة كربالء  املوجود يف 
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التي  الكبرية  لألعباء  نتيجة  الشعبية  اجلامهري  وقيادة  هناك  األوضاع  ترتيب 
بدأها  1338هـ(  )2صفر   1919 عام  هناية  يف  عاتقه)38(،  عىل  ملقاة  كانت 
والسؤال  الالئقة  االحرتامات  وتقديم  الفائقة  التحيات  إهداء  »بعد  بقوله 
الفراق واشتعل هليب  بأنه طال  الرشيفة نصدع حرضتكم  الذات  عن تلك 
األشواق ....والناس أيضاً مشتاقون إىل قدوم حرضتكم خصوصاً رؤساء 
األنصار .... إىل الكاظمية لتأييد هذه اهليئة .....إلقامة شعائر الدين«، وكان 
الكاظمية لإلرشاف عىل  إىل  القدوم  أهنا تطلب من اخلاليص  الرسالة  ظاهر 
املواكب احلسينية املتجهة إىل كربالء بمناسبة زيارة األربعني التي أطلق عليها 
لدعم  اخلاليص  جميء  هو  الرئييس  اهلدف  ولكن  )األنصار(  اسم  الكاشاين 
اجلمعية اإلسالمية سياسياً ومعنوياً، فتظاهر الكاشاين بزيارة األربعني خوفاً 

من وقوع الرسالة بأيدي السلطات الربيطانية وينكشف األمر هلم)39( .
ومن املفيد اإلشارة إىل انه يف تلك املرحلة من تاريخ العراق ظهرت العديد 
من اجلمعيات اإلسالمية واألحزاب السياسية الوطنية ومن أمهها )اجلمعية 
التي تأسست يف أواخر سنة 1918 يف كربالء وكانت  الوطنية اإلسالمية( 
التي  اإلسالمية(  )النهضة  الشريازي)40(، ومجعية  الشيخ حممد رضا  برئاسة 
أسسها السيد حممد بحر العلوم يف النجف سنة 1918)41(، وحزب )حرس 
االستقالل( الذي تأسس يف بغداد يف هناية شباط 1919)42( وعملت اجلمعية 
مع  والتعاون  والتشاور  التنسيق  عىل  للكاشاين  التابعة  العربية  اإلسالمية 
التي هتم مصالح  الوطنية األخرى يف خمتلف األمور  اجلمعيات واألحزاب 
البالد والسيام حزب )حرس االستقالل( وأتضح ذلك من خالل انتخاب 
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للمطالبة  الكاظمي(   – )البغدادي  الوفد  أعضاء  ضمن  الكاشاين  رئيسها 
بحقوق البالد املرشوعة .

بقية  حال  حاهلا   1920 سنة  الثورة  اندالع  بعد  اجلمعية  نشاط  توقف 
األحزاب واجلمعيات السياسية األخرى، إذ دخلت احلياة السياسية العراقية 

واقعا جديدا خيتلف عن السابق)43(.

الدور القيادي لل�سيد الكا�ساني في ثورة عام 1920
التي  األحــداث  وأبــرز  أهم  إحدى  العراق  يف   1920 عام  ثورة  كانت 
شهدها تاريخ العراق املعارص، وكذلك مثلت هذه الثورة نقطة حتول كبرية 
التي تنتهجها جتاه  العراق أم عىل املستوى السيايس الربيطانية  سواء أداخل 
هذا البلد، وألمهية هذه الثورة فقد درسها العديد من الباحثني واملتخصصني 
سواء أكانوا عراقيني أم عربًا أم أجانب خمتلف اجلوانب واالجتاهات الكثرية 
املختلفة هلذه الثورة سواء أكانت وطنية أم قومية أم دينية أم عشائرية ....أم 

غريها وبلغات عديدة.
فيها  أقيمت  إذ  قيادهتا،  ويف  للثورة  التمهيد  يف  كربالء  مدينة  دور  برز 
االجتامعات واملباحثات بني النخب الوطنية والدينية لتهيئة األجواء الشعبية 
بغداد  يف  موسع  اجتامع  ُعقد  أن  فبعد  الثورة)44(،  لقيام  والعمل  والتخطيط 
وأبرزهم  الوطنية  النخب  الذي حرضه عدد من  نيسان 1920  بتاريخ 22 
الصدر  وحممد  اجلادرجي  ورفعت  البازركان  وعيل  التمن  أبو  جعفر  حممد 
وهم من قادة مجعية حرس االستقالل يف دار محدي باشا بابان، وقد أصغى 
يف  للعمل  واستعدادهم  والنجف  الشامية  مناطق  أهايل  آراء  إىل  املجتمعون 
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الوقت املناسب، واتفقوا عىل إرسال أيب التمن إىل كربالء للوقوف عىل رأس 
القادة من رجال الدين)45(.

أخذ زعامء الفرات األوسط بالتوافد عىل كربالء يف األيام العرشة األوىل 
االجتامعات  هذه  لبدء  الرئييس  السبب  أن  واألرجح  شعبان)46(،  شهر  من 
وتصاعدها مع مرور الوقت كان لقيام احللفاء بإعالن االنتدابات عىل الدول 
العربية، فوقع العراق وفلسطني حتت االنتداب الربيطاين يف حني كانت كل 
خالل  وذلك  الفرنيس  االنتداب  حصة  من  أصبحتا  قد  ولبنان  سوريا  من 

اجتامعهم يف مؤمتر )سان – ريمو( بايطاليا يف 25 نيسان 1920)47( .
أيار 1920 )15شعبان 1338هـ( يف كربالء   3 ليلة  اجتامع رسي  ُعقد 
عدد  حرضه  الرشيف  احلسيني  للصحن  املالصق  الكاشاين  السيد  منزل  يف 
الفرات  مناطق  خمتلف  من  والوجهاء  الدين  ورجــال  العشائر  شيوخ  من 
األوسط)48(، ومنهم نور اليارسي، جعفر أبو التمن، عبد الكريم اجلزائري، 
حمسن أبو طبيخ، عبد الواحد احلاج سكر، شعالن أبو اجلون، عبد الوهاب، 

فضالً عن السيد الكاشاين نفسه وغريهم)49( .
ناقش املجتمعون قضية الثورة املسلحة ضد القوات الربيطانية وبعد أخذ 
مل  لكنه  احلائري)50(،  الشريازي  تقي  الشيخ حممد  تم امليض رأي  ورد قرروا 

يعطهم موافقته الرصحية عىل الثورة املسلحة)51( .
الوطنية بعد مؤمتر كربالء اخلروج بمظاهرات سلمية  قرر زعامء احلركة 
العراق املرشوعة يف االستقالل، ففي مساء يوم  للمطالبة بحقوق  بغداد  يف 
فيه رجال  ُعقد اجتامع كبري يف جامع )احليدرخانة( شارك  أيار 1920   24
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السيد  هو  التظاهرات  هلذه  املنظمني  أهم  وكان  والتجار  واملثقفون  الدين 
السلطات  حاولت  وقد  املــدة)52(،  تلك  يف  بغداد  إىل  سافر  الذي  الكاشاين 
من  كبري  عدد  بدعوة  الرتغيب  بطريقة  التظاهرات  هذه  إفشال  الربيطانية 
يف  املشاركة  عن  إلبعادهم  بيل  املس  منزل  يف  أقيمت  حفالت  اىل  الشباب 
املصفحة  العسكرية  السيارات  بإرسال  الرتهيب  وطريقة  املظاهرات)53(، 
ذلك  عىل  املتظاهرون  فرّد  املتظاهرين)54(،  لتفريق  الشوارع  يف  وتسيريها 
بإنتخاب )15( مندوبًا كان من أبرزهم السيد الكاشاين، جعفر أبو التمن، 
وآخرون  احليدري،  الكريم  عبد  اجللبي،  احلسني  عبد  الظاهر،  امحد  الشيخ 
ملفاوضة السلطات الربيطانية بشأن مطالب العراقيني يف االستقالل ورفض 
االنتداب)55(، وقد حاولت املس بيل التشكيك بصحة انتخاب املندوبني أل 
)15( ومتثيلهم ألهايل بغداد ومناطق البالد األخرى ألهنم »انتخبوا أنفسهم 
مقاومة  أجل  من  والكاظمية  بغداد  عن  املندوبني  بإسم  وتسموا  بأنفسهم 
االنتداب ....«)56( حسب رأهيا كام أشارت إىل وجود خالفات عميقة بني 
التي  والطريقة  املنهج  عن  راضياً  يكن  مل  منهم  عددًا  ألن  انفسهم  املندوبني 
اتبعها املندوبون للمطالبة باالستقالل، بل إهنا قّسمت املندوبني عىل معتدلني 
ومتشددين حتى وصل احلد إىل انقسامهم فيام بعد عىل فريقني)57(، لكن كل 

ادعاءاهتا هذه مل تدعمها بأية أدلة حقيقية .
كانت عضوية السيد الكاشاين ضمن قائمة املندوبني أل )15( مدعومة 
ومنتخبة ليس فقط من أهايل بغداد والكاظمية فضالً عن )15( رئيساً من 
رؤساء عشائر الفرات األوسط، إذ أكدوا رسالة وجهوها إىل شيخ الرشيعة 



190

) موقف علماء �لدين يف كربالء من �الحتالل �لربيطاين - �ل�شيخ �أبو �لقا�شم �لكا�شاين �أمنوذجًا ( 
)1920-1914( 

يف  يمثلهم  وانه  باسمهم  للتحدث  الكاشاين  السيد  تفويضهم  االصفهاين 
»لعموم  يبدون  بأهنم  رسالتهم  يف  وذكروا  مطلقاً)58(  متثيالً  كافة  املجاالت 
الشعوب املختلفة واألمم املتفرقة ....« بأن السيد الكاشاين »هو ثقتنا ومعتمد 
لدينا يف مطالب العراق واألمور احلقوقية املتعلقة بأهله احتجاجاً هلم ومدافعةً 
عنهم وغري ذلك مما يوجب إصالح العراق ورقي العرب والعراقيني ..... 
املأمول  خريهم  للعراقيني  اجلالبة  السامية  الوظيفة  تلك  قبلنا  من  وخولناه 
لدى  بيده  وثيقة  املستمسك  هذا  له  وحررنا  املطلوب  التام  واستقالهلم 
مقابلة األمم وقناصل الدول واهلل لنا وله خري معني«، وكان من أهم هؤالء 
مزهر  اليارسي،  علوان  السيد  العوادي،  كاطع  السيد  اليارسي،  نور  السيد 
آل فرعون، عبد الواحد احلاج سكر، شعالن اجلرب، احلاج صالل الفاضل، 
شعالن آل عطية وغريهم، وقد أيد االصفهاين هذا التخويل برسالة أجاب 
فيها إن السيد الكاشاين من العلامء الكبار »وله حق املدافعة واملطالبة بحقوق 
العراقيني فهو كام انه معتمد املشايخ والرؤساء وزعامء القبائل فيام يرجع إىل 
االحتجاج هلم واملدافعة عنهم فيام يؤدي إىل إصالح العراق، فهو معتمدي 
مقامه  أحد سمو شأنه وعلو  فليعرف كل  ورأيه  قوله  إىل  والسكون  وثقتي 

ومن اهلل تعاىل أرجو توفيقه ملا جيلب اخلري للعراقيني إن شاء اهلل«)59( .
لذلك ونتيجة إىل هذا الدعم أصبح أحد أبرز الشخصيات الوطنية املطالبة 
وأصبحت  الربيطاين  الوجود  من  والتحرر  االستقالل  يف  العراق  بحقوق 

حركات بغداد الثورية تسري وراء قيادته)60(.
والبد من اإلشارة إىل أن الكثري من الباحثني والكتاب قد وقعوا باللبس 
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يف  الوطنية  الشخصيات  من  عدد  أصدرها  التي  الرسالة  هذه  بأن  اخلطأ  أو 
بحقوق  للمطالبة  التخويل  هلذا  االصفهاين  وتأييد  الكاشاين  السيد  ختويل 
اإلسالمية  )اجلمعية  بخصوص  كانت  الربيطانية  السلطات  من  العراق 
العربية( التي أسسها السيد الكاشاين يف الكاظمية سنة 1918)61(، فلم يكن 
أو ما شابه الن  أو مؤسسة  الرسالتني إىل كلمة مجعية  هناك ما يشري يف كال 
مضمون الرسالتني واضح بأهنام كانتا بخصوص تأييد الكاشاين ضمن وفد 
)15( مندوبًا ملقاومته السلطة الربيطانية ومل ترد أية إشارة ال من قريب وال 

بعيد إىل مسألة )اجلمعية اإلسالمية العربية( .
حظي وفد )15( مندوبًا بمؤازرة وتأييد من الشيخ حممد تقي الشريازي 
احلائري الذي بعث رسالتني مؤرختني يف 29 آيار 1920 إذ ذكر يف الرسالة 
األوىل »....... رّسنا احتاد كلمة األمة البغدادية واندفاع علامئها ووجهائها 
ويف   ،)62(»...... ومقاصدها  املرشوعة  األمة  بحقوق  املطالبة  إىل  وأعياهنا 
بإرسال  العراق  مناطق  من  منطقة  كل  من  الشريازي  طلب  الثانية  الرسالة 
مندوبني عنهم إىل بغداد واملشاركة يف املفاوضات الستحصال حقوق البالد 

املرشوعة)63( .
الربيطاين  السيايس  احلاكم  إىل  عريضة  وأرسل  مندوبًا   )15( وفد  التأم 
يوم 2  لذلك يف  بأنه مستعد  احلاكم  فرّد  للقاء،  الزمان واملكان  تعيني  بشأن 
حزيران من السنة نفسها يف دائرة احلاكم السيايس والعسكري ملدينة بغداد، 
أفنان(  الربيطانية )حسني  السلطة  املوعد املحدد، والقى ممثل  اللقاء يف  وتم 
كلمة ذكر فيها الوعود السابقة للدول العظمى وخاصة الترصيح )الربيطاين 
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كانت  العظمى  الدول  بأن   1918 الثاين  ترشين   8 يف  املشرتك  الفرنيس(   –
وإنشاء  تاماً  حتريراً  العثامين  االستبداد  نري  من  الشعوب  حترير  إىل  هتدف 
حكومات وطنية منتخبة من أهايل تلك البلدان ولكنه أشار إىل رضورة أن 
عصبة  بنود  من   20 املادة  حسب  العراق  عىل  الوصاية  بدور  بريطانيا  تقوم 

األمم، أما الوفد فقد قدم مذكرة طالب فيها)64( بام يأيت:
1( اإلرساع يف تأليف مؤمتر يمثل األمة العراقية ليقرر مصريها .

منح احلريات للمطبوعات لتمكن الشعب من اإلفصاح عن رأيه .( 2
رفع احلواجز املوضوعة يف طريق الربيد والربق بني أنحاء البلد أوالً وبني ( 3

البلدان املجاورة له ثانياً ليتمكن الناس من التفاهم مع بعضهم واإلطالع 
عىل سري السياسة الراهنة يف العامل .

رفضت السلطة الربيطانية تلبية هذه املطالب فتطور الوضع إىل مظاهرة 
بعد فشل  الطرفني  فيه االجتامع بني  ُعقد  الذي  املكان  وطنية كبرية يف ذات 
املفاوضات مبارشة، وكان أقرب إىل إعالن الثورة املسلحة وانترشت أخبار 
هذه املظاهرات يف مجيع أنحاء البالد، كام طالب املندوبون يف وقت الحق من 

جديد بتشكيل مؤمتر عام عراقي ليعلن استقالل العراق التام)65( .
أصبحت األجواء يف العراق مهيأة للثورة ضد الوجود الربيطاين يف تلك 
املدة نتيجة لعدم التزام الربيطانيني بتنفيذ وعودهم التي قطعوها يف السابق 
للثورة  والتهيؤ  التوتر  من  جو  ساد  لذلك  العراق،  باستقالل  واالعــرتاف 
املسلحة، ويبدو أن السيد الكاشاين قد عاد يف تلك املرحلة إىل مدينة كربالء 
إذ كان له الدور الفاعل يف قيادة الثورة مع بقية القادة والنخب الوطنية)66( .



193

م.د.عالء عبا�س نعمة ال�سايف- م.د.ح�سن �ساري �سبع

جمادى الآخرة 1437هـ /اآذار  2016مال�سنة الثالثة/املجلد الثالث/العدد الأول

إذ حتولت االجتامعات  الثورة يف كربالء يف 12 حزيران 1920،  بدأت 
قصائدهم  بإلقاء  الشعراء  وأخــذ  علنية  مظاهرات  إىل  رسية  كانت  التي 
 ألقى  احلامسية)67(، كام خرجت مظاهرة كبرية يف صحن اإلمام العباس 
فيها الشيخ حممد اخلاليص نجل الشيخ مهدي اخلاليص خطاباً مثرياً حتدى فيه 

الربيطانيني وكان له أثر بالغ يف صفوف املحتشدين)68( .
بريطانية  قوة  اقتحمت  عندما  البعري  ظهر  قصمت  التي  القشة  وقعت 
من  عدد  بإعتقال  وقيامها  حزيران   22 يف  )بويل(  السيايس  احلاكم  يقودها 
رضا  حممد  الطباطبائي،  عيل  حممد  العلوان،  عمر  بينهم  من  املدينة  وجهاء 
وغريهم  ذان  أبو  كاظم  الشريازي(،  تقي  حممد  الشيخ  )نجل  الشريازي 
التحذيرات  من  الرغم  عىل  العريب  اخلليج  يف  هجام  جزيرة  إىل  نفيهم  وتم 
التي وجهت للقوة الربيطانية من خطورة هذا العمل)69(، فقامت الثورة يف 
دار  الثوار عىل  منها ورفع علم  اىل االنسحاب  الربيطانيون  كربالء واضطر 
بلديتها)70(، وكان السيد الكاشاين من أبرز قادة الثورة يف املدينة وبصدد ذلك 
قال عيل البازركان »وصلت إىل كربالء مع حممد جعفر أيب التمن وطه البدري 
وعارف جابون وفائق عبد الرزاق منري وغريهم من البغداديني فوجدت إن 
مجيع إدارة كربالء كانت بيد مريزا أمحد اخلراساين والسيد أيب القاسم والسيد 

هبة الدين الشهرستاين ومل أشاهد غريهم يشتغل يف شؤون البلد«)71( .
تشكلت يف كربالء ثالثة جمالس رئيسية إلدارة املدينة وهي :

للثورة  واإلعالمي  السيايس  املجلس  ممثل  وكان   : العلمي  املجلس   )1
ومن مهامه الرئيسية هو العمل عىل هتيئة الناس يف صفوف الثورة عن طريق 
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الدعوة للمشاركة وأمهيتها يف حتقيق النرص وكان من أعضائه البارزين السيد 
الكاشاين وهبة الدين الشهرستاين وغريهم)72( .

ترشيح ( 2 يف  املدينة  إلدارة  الوطني  املجلس  بمثابة  وهو   : امليل  املجلس 
املوظفني وجباية الرضائب والرسوم وغريها من املهام)73( .

املجلس احلريب : ووقعت عىل عاتق هذا املجلس القيادة العسكرية للثوار ( 3
ووضع اخلطط الدفاعية واهلجومية وغريها من األمور العسكرية وكان 

مقره يف منطقة )الوند()74( .
أشارت مصادر عدة اىل أن عضوية السيد الكاشاين مل تقترص عىل املجلس 
العلمي فقط بل انه كان عضواً فاعالً يف املجلس احلريب إذ كان له دور كبري يف 
تأمني الطرق واملدن وكان يمثل الساعد األيمن للشيخ حممد تقي الشريازي 
الذي اعتمد عليه يف هذه األمور)75(، كام برز دور السيد الكاشاين يف إدارة 
املدينة وتعيني مترصف عليها وهو )حمسن أبو طبيخ( بعد أن ُأحلقت مناطق 
كربالء)76(،  بمدينة  وضواحيها  والشامية  صخري  وأبو  والنجف  طويريج 
عىل  الثورة  يف  دوره  يقترص  مل  الكاشاين  السيد  بأن  أخرى  مصادر  وذكرت 
مدينة كربالء فحسب، بل كانت له نشاطات ثورية يف مناطق أخرى والسيام 
يف منطقة الكوفة، فبعد أن غنم الثوار مدفعاً من واقعة الرارنجية يف 25 متوز 
بإصالح  قاموا  الربيطانيني  فيها عىل  انترصوا  التي  الكفل  منطقة  1920 يف 
ال  لكي  منها  جردوه  الربيطانيني  الن  إبرة  تنقصه  كانت  الذي  املدفع  هذا 
يدعى  الذي  األشخاص  احد  من  إصالحه  وبعد  الثوار)77(،  منه  سيستفيد 
بدموع  عيناه  فتغرغرت  الكاشاين  السيد  إىل  اخلرب  ووصل  علوان(  )حسني 
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الفرح)78(، كام أرشف السيد الكاشاين عىل عملية إطالق القذيفة من املدفع 
أصيب  وقد   )Fire fly( فالي  فاير  الربيطانية  الباخرة  عىل  أصلح،  الذي 

حسني علوان برأسه نتيجة اإلطالق فأسعفه الكاشاين بمنديله)79( .
ومن اجلدير بالذكر أن القذيفة التي أطلقت عىل الباخرة أصابتها إصابة 
مبارشة فغرقت وكان ذلك أحد أهم االنتصارات التي حققها الثوار ألن هذه 
وتراقب  وترصد  حتمي  كانت  إذ  للربيطانيني  كبرية  أمهية  هلا  كانت  الباخرة 
منطقة الكوفة وضواحيها عىل جانبي النهر فتظهر تارة وختتفي تارة أخرى)80(.
مل يكن السيد الكاشاين خالل الثورة ناشطا يف املجال العسكري فقط وإنام 
شارك كذلك بإصدار الفتاوى الرشعية بإعتباره أحد رجال الدين البارزين، 
فقد أصدر فتوى جتهيز دفن الذي قتل من الثوار دون جتهيز »تغسيل« كام هي 
العادة املتبعة ألموات املسلمني ألنه شهيد وقد أيد هذه الفتوى الشيخ حممد 

تقي الشريازي)81( .
شهدت تلك املدة من تاريخ العراق تطورات عدة من أمهها حماولة بريطانيا 
تغيري سياساهتا جتاه العراق فقامت بإبدال احلاكم السيايس للعراق )آرنولد 
الشعبية  النقمة  إلمتصاص  كوكس(  )برييس  املعروف  بالسيايس  ولسن( 
العارمة داخل العراق ضد الوجود الربيطاين وقد حّذرت اهليئة العلمية التي 
كانت برئاسة شيخ الرشيعة االصفهاين وعضوية السيد الكاشاين من عملية 
إعادة برييس كوكس إىل العراق ألنه شخصية ماكرة، وطالب اهليئة الزعامء 
العهود عىل  الوعود وقطع  إعطاء  أال يرسعوا يف  بإحلاح وإرصار  العراقيني 
أنفسهم إال بعد الروية والتفكري الرصني)82(، ومن التطورات األخرى التي 
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حدثت داخل العراق هي وفاة املرجع الديني األعىل آية اهلل الشيخ حممد تقي 
الشريازي احلائري يف 17 آب 1920 وقد أثر هذا احلدث عىل سري عمليات 

الثوار تأثرياً عظيامً)83( .
بدأ الربيطانيون يدخلون املدن العراقية الثائرة الواحدة تلو األخرى وبعد 
دخوهلم إىل مدينة كربالء املقدسة تألف وفد من أهلها ملفاوضة الربيطانيني 
وقابلوا  نفسها  السنة  من  األول  ترشين   17 يف  طويريج  إىل  الوفد  ووصل 
بالذهاب إىل بغداد ملقابلة  الربيطاين )ساندرز( فأوعز هلم  العسكري  القائد 
)كوكس( فسافروا إىل هناك، وحني قابلوا كوكس قدم هلم مخسة رشوط كان 
عىل رأسها تسليم )17( شخصًا للسلطات الربيطانية بوصفهم مطلوبني لدهيا 
السيد  املطلوبني  قائمة  تتجاوز )24( ساعة)84(، وكان عىل رأس  يف مدة ال 
الشهرستاين،  الدين  هبة  طبيخ،  أيب  حمسن  عن  فضالً  الكاشاين  القاسم  أبو 
حسني القزويني، عبد الوهاب وهاب وآخرون)85(، وقد وّجه شيخ الرشيعة 
االصفهاين الذي أصبح مرجعاً أعىل بعد وفاة الشريازي رسالة إىل احلكومة 
تعتقل األخرية  الربيطانية لكي ال  لدى احلكومة  للتوسط  يدعوها  اإليرانية 
الرشيعـة  شيـخ  فيها  قال  اخلراساين  أمحد  واملريزا  الكاشاين  السيد  من  كل 
املريزا  احلاج  اإلسالم  ثقتا  ومنهم  ونفيهم  اعتقاهلم  الربيطانيون  قرر   ...«
ونظرا  الكاشاين،  القاسـم  أبو  مريزا  واحلاج  اخلراسانـي،  اهلل  آية  نجل  امحد 
لوجـود عالقـة صداقة محيمة بني الدولتني )إيران وبريطانيـا( أرجو إصدار 
أمر بعدم التعرض هلؤالء العلامء ...« 86، لكن الربيطانيني مل يلتفتوا إىل هذه 
التي  احللة  مدينة  يف  الكاشاين  السيد  عىل  القبض  بإلقاء  وقاموا  الوساطات 
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انتقل إليها بعد دخول القوات الربيطانية لكربالء وأودعوه السجن مع هبة 
الدين الشهرستاين وحممد اخلاليص ملدة تسعة أشهر وأطلق رساحه بعد صدور 
التأسييس  املجلس  معارضة  يف  واشرتك   1921 آيار  أواخر  يف  العام  العفو 
العراقي ثم غادر العراق إىل إيران مع جمموعة من العلامء سنة 1923 فاختذها 
الربيطانية  السلطات  قيام  إىل  له)87(، لكن مصادر أخرى أشارت  دائامً  مقراً 
بنفي السيد الكاشاين بعد اعتقاله يف مدينة احللة إىل مدينة البرصة ومن هناك 

متكن من اهلرب واالجتاه إىل شامل العراق ومنها انتقل إىل إيران)88( .
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الخاتمة
املعارص  العراق  تاريخ  يف  كبري  دور  الكاشاين  القاسم  أيب  للسيد  كان 
والسيام خالل املرحلة )1914– 1918(، فكان رجالً شجاعاً يف الشدائد 
التي مّر هبا البلد كام حصل عندما تطوع للجهاد مع أبيه وبقية رجال الدين 
اآلخرين ملواجهة الغزو الربيطاين للعراق وكذلك يف الثورة العراقية الكربى 
إيراين األصل بل كان توجهه  سنة 1920، ومل يكن هيتم بكونه رجل دين 
يف  املسلمني  جانب  إىل  والوقوف  املساندة  عليه  حّتم  قد  اإلسالمي  الديني 
أي بلد من بلدان العامل اإلسالمي كام برز دوره يف مرحلة املقاومة السياسية 
بعد الغزو وكان بارعاً فيها أيضاً خالل املدة )1918–1920(، كام مل يكن 
منفرداً برأيه وإنام كان يسري عىل خط وأوامر وتعليامت رجال الدين اآلخرين 
ومل  كبريين،  بتواضع وخلق  يتمتع  انه  يعني  توجيهاهتم وهذا  وال حييد عن 
يكن شخصاً متطرفاً يف ترصفاته وأعامله السياسية إذ شارك وعمل مع ذوي 
التوجهات السياسية األخرى الذين اختلفوا معه يف النظرة السياسية حيث 
كان يؤمن هو باإلسالم السيايس أما الذين عمل معهم كانوا غري ذلك متاماً، 
من  وختليصهم  فيه  واملسلمني  العراق  مصلحة  أن  إدراكه  عن  ناتج  وهذا 

االحتالل هو أهم األهداف التي كان جيب حتقيقها .
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الهوام�ص
 1(   عبد الرحيم العقيقي البخشاييش، كفاح علامء اإلسالم يف القرن العرشين، مكتب نويد إسالم، 

         قم، 1418ه)1997م(، ص240.
مري برصي، أعالم الوطنية والقومية العربية، الطبعة األوىل، دار احلكمة، لندن، 1999، ص241 ( 2

؛ سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف ثورة العرشين، الطبعة األوىل، مطبعة بيسان، بريوت – لبنان 
2006، ص98 .

مري برصي، املصدر السابق، ص 241 .( 3
4 ) ،1960 بغداد،  والطباعة،  التجارة  رشكة  العراق،  يف  الفكري  التطور  الدين،  كامل  عيل  حممد 

ص24 .
السابق، ( 5 املصدر  برصي،  مري  ؛  ص240  السابق،  املصدر  البخشاييش،  العقيقي  الرحيم  عبد 

ص241 .
الطبعة األوىل، مطبعة ( 6 املعارص، ترمجة سامل مشكور،  السيايس  إيران  تاريخ  املدين،  الدين  جالل 

سبهر، طهران، 1993، ص16 .
مري برصي، املصدر السابق، ص241 .( 7
حممد الغروي، مع علامء النجف االرشف من 448–1300هـ، املجلد األول، الطبعة األوىل، دار ( 8

الثقلني للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1999، ص482 .
هـ ( 9  1422 قم،  نكارش،  مطبعة  األوىل،  الطبعة  األول،  املجلد  الرجال،  تراجم  احلسيني،  أمحد 

)2001م(، ص ص84-83.
املصدر نفسه، ص ص86-85 .( 10
مري برصي، املصدر السابق، ص241 .( 11
/1914م، ( 12 هـ   1333  –  1332 عام  اجلهاد  وحركة  االرشف  النجف  اجلبوري،  سلامن  كامل 

الطبعة األوىل، مؤسسة املعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، 2002، ص378 .
عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، اجلزء الثالث، مطبعة الشعب، 1972، ( 13

ص ص125-124 .
وروسيا ( 14 وفرنسا  بريطانيا  من  كل  بني   1907 سنة  تأسس  الذي  احللف  وهو   : الودي  الوفاق 

بيم  الثنائي  احللف  إىل  ايطاليا  انضامم  بعد   1882 سنة  تأسس  الذي  الثالثي  احللف  ملواجهة 
الرئيسة  العوامل  من  األحالف  هذه  نشوء  وكان  كذلك،  وأملانيا  املجر(  )النمسا–  إمرباطورية 
العرشين،  القرن  العامل يف  لويس ل. شنايدر،  ُينظر:   . األوىل  العاملية  قيام احلرب  إىل  أدت  التي 
ترمجة سعيد عبود السامرائي، مراجعة وتقديم عطا بكري، منشورات دار مكتبة احلياة، بريوت، 

1960، ص ص45- 47 .
حسن االسدي، ثورة النجف عىل اإلنكليز أو الرشارة األوىل لثورة العرشين، دار احلرية للطباعة، ( 15
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بغداد، 1975، ص90 .
الطبعة ( 16 السياسية،  ومواقفه  الفكرية  آثاره   – الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  البهاديل،  باقر  حممد 

األوىل، مؤسسة الفكر اإلسالمي، بريوت– لبنان، 2002، ص 308 .
عبد الشهيد اليارسي، البطولة يف ثورة العرشين، مطبعة النعامن، النجف 1966، ص ص68-( 17

. 69
مذكرات احلاج صالل الفاضل )املوح( – من رجال الثورة العراقية 1920، تقديم وتعليق كامل ( 18

سلامن اجلبوري، الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1986، ص52 .
غسان العطية، العراق – نشأة الدولة 1908 – 1921، ترمجة عطا عبد الوهاب، دار السالم، ( 19

لندن، 1988، ص116.
دار ( 20 الثانية،  الطبعة  الرابع،  اجلزء  احلديث،  العراق  تاريخ  من  اجتامعية  ملحات  الــوردي،  عيل 

الراشد، بريوت – لبنان، 2005، ص152 ؛ حسن االسدي، املصدر السابق، ص90 .
ثورة ( 21  – شعبان  من  عرش  اخلامس  ثورة  كاظم،  حممد  عباس  ص92-91،  ص  نفسه،  املصدر 

العرشين، الطبعة األوىل، بال مطبعة، 1984، ص ص69-67 .
اذ ( 22 العراق  التي عملت يف  الربيطانية  املخابرات  بارزة يف  : موظفة  بيل )1926-1868(  املس 

كانت ترفع تقارير إىل حكومة اهلند الربيطانية بصورة مستمرة تناولت فيها أحوال العراق خالل 
مرحلة االحتالل الربيطاين . للمزيد من التفاصيل ينظر : حممد يوسف إبراهيم القرييش، املس 
بيل وأثرها يف السياسة العراقية، تقديم الدكتور صادق حسن السوداين، مكتبة اليقظة العربية، 

بغداد، 2003 .
املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة جعفر خياط، مطبعة دار الكتب، بريوت – ( 23

لبنان، 1971، ص14 .
العظمى سنة 1914–1918، املجلد ( 24 العراق خالل احلرب  تاريخ حرب  العمري،  حممد أمني 

األول، املطبعة العربية، بغداد، 1935، ص13 .
عبد الرحيم العقيقي البخشاييش، املصدر السابق، ص240 .( 25
جريدة الزهور، العلم احليدري الرشيف، العدد731، بغداد، 21 ربيع الثاين 1334هـ )1915م( ( 26

.
عيل الوردي، ملحات اجتامعية ....، اجلزء الرابع، املصدر السابق، ص ص277-271 .( 27
لويس ل. شنايدر، املصدر السابق، ص53 .( 28
للمزيد من التفاصيل عن هذه الثورة راجع كتاب حسن االسدي، املصدر السابق .( 29
املطبعة ( 30 العظيم،  املؤيد  نزيه  ترمجة  والعراق،  وفلسطني  سورية  تاريخ  يف  احلق  القول  لودر،  ج. 

احلديثة، دمشق، 1925، ص53 .
دار ( 31 مطبعة  الثالث،  املجلد  السياسية،  العراق  مقدرات  تأريخ  املوصيل،  العمري  طاهر  حممد 

السالم، بغداد، 1925، ص334 .
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فريق املزهر آل فرعون، احلقائق الناصعة عن الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها، الطبعة الثانية، ( 32
مطبعة النجاح، بغداد، 1995، ص 140 .

سليم احلسني، دور علامء الشيعة يف مواجهة االستعامر، الطبعة األوىل، مركز الغدير للدراسات ( 33
اإلسالمية، مطبعة باقري، قم، 1994، ص239 .

34 ) ،1990 بريوت،  األوىل،  الطبعة  الثاين،  اجلزء  املعارص،  السيايس  العراق  تاريخ  شرب،  حسن 
ص210.

فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص140 .( 35
املصدر نفسه، ص140 .( 36
حسن شرب، تاريخ العراق السيايس املعارص – العمل احلزيب يف العراق 1908 – 1958، اجلزء ( 37

األول، الطبعة األوىل، دار الرتاث العريب، بريوت 1989، ص77 .
فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص142 .( 38
حسن شرب، تاريخ العراق .....، املصدر السابق، ص ص143-142 .( 39
عبد الرزاق آل وهاب، كربالء يف التاريخ، اجلزء الثالث، مطبعة الشعب، بغداد، 1935، ص25 ( 40

؛ حممد طاهر العمري املوصيل، املصدر السابق، ص ص334-333 .
– معلومات ومشاهدات عن الثورة ( 41 حممد عيل كامل الدين، ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني 

ص   ،1971 النجف،  التضامن،  مطبعة  اخلاقاين،  عيل  تقديم   ،1920 لسنة  الكربى  العراقية 
ص63–69 .

لبنان، ( 42  – صيدا  العرفان،  مطبعة  الثانية،  الطبعة  الكربى،  العراقية  الثورة  احلسني،  الرزاق  عبد 
1965، ص ص59-56 .

حسن شرب، تاريخ العراق .......، اجلزء األول، املصدر السابق، ص ص78–79 .( 43
فيليب ويالرد آيرالند، العراق – دراسة يف تطوره السيايس، ترمجة جعفر خياط، دار الكشاف ( 44

للنرش والطباعة والتوزيع، بريوت – لبنان، 1949، ص204 .
عباس عيل، زعيم الثورة العراقية، مطبعة النجاح، بغداد، 1950، ص ص56-55 .( 45
السابق، ( 46 املصدر  اليارسي،  الشهيد  عبد  ص101،  السابق،  املصدر  وهاب،  آل  الــرزاق  عبد 

ص137.
47 ) – العرفان، صيدا  األول، مطبعة  اجلزء  احلديث،  السيايس  العراق  تاريخ  احلسني،  الرزاق  عبد 

لبنان، 1948، ص43 .
مذكرات الكابتن مان – احلاكم السيايس الربيطاين ملنطقة الشامية يف العراق 1919- 1920، ( 48

األوىل،  الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  وحتقيق  تقديم  الساعدي،  هاشم  كاظم  ترمجة 
مؤسسة املعارف للمطبوعات، بريوت – لبنان، 2002، ص23 .

عبد الرزاق ال وهاب، نصيب كربالء، جملة رسالة الرشق، العدد الثاين، السنة األوىل، كربالء، ( 49
رجب 1373هـ )1953م(، ص ص60-59 .
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حممد تقي الشريازي احلائري )1840-1920( : ُولد يف مدينة شرياز يف إيران ينتسب ألرسة ( 50
ذات علم وأدب، درس يف سامراء ثم انتقل واستقر يف مدينة كربالء سنة 1917 وبقي فيها حلني 
وفاته، كان له الدور األكرب يف ثورة عام 1920 يف العراق . للمزيد من التفاصيل ُينظر : عالء 
الربيطانـي  االحتالل  مرحلـة  السيايس يف  احلائــري ودوره  الشريازي  تقـي  نعمة، حممد  عباس 

للعراق )1918– 1920(، رسالة ماجستري مقدمة إىل كلية الرتبية، جامعة بابل، 2005 .
حممد حرز الدين، اجلزء الثاين، مطبعة اآلداب، النجف االرشف، 1964، ص216، حممد عيل ( 51

كامل الدين، ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني .......، املصدر السابق، ص 216 .
الطبعة ( 52 كرم،  الواحد  عبد  ترمجة  العراق،  يف  التحررية  الوطنية  العرشين  ثورة  كوتلوف،  ل.ن 

الثالثة، مطبعة الديواين، بغداد، 1985، ص 162 .
عباس عيل، املصدر السابق، ص ص55-54 .( 53
املس بيل، العراق يف رسائل املس بيل، ترمجة وتعليق جعفر خياط، تقديم عبد احلميد العوجي، ( 54

دار احلرية للطباعة، بغداد، 1977، ص136 .
آرنولد ولسن، الثورة العراقية، ترمجة جعفر اخلياط، الطبعة الثانية، دار الرافدين للطباعة والنرش ( 55

والتوزيع، بريوت – لبنان، 2004، ص ص61-62 ؛ عبد الرزاق احلسني، العراق يف دوري 
االحتالل واالنتداب، اجلزء األول، مطبعة العرفان، صيدا- لبنان، 1935، ص 83 .

املس بيل، فصول من تاريخ ....، املصدر السابق، ص430 .( 56
املصدر نفسه، ص ص432-430 .( 57
حسن شرب، تاريخ العراق السيايس املعارص .......، اجلزء األول، املصدر السابق، ص77 .( 58
فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص ص142-140 .( 59
املصدر نفسه، ص 139 .( 60
حسن شرب، تاريخ العراق السيايس املعارص .......، اجلزء األول، املصدر السابق، ص77-76.( 61
عباس عيل، املصدر السابق، ص58 .( 62
جريدة العراق، العدد األول، السنة األوىل، بغداد، 3 حزيران 1920 .( 63
حممد مهدي البصري، تاريخ القضية العراقية، اجلزء األول، مطبعة الفالح، بغداد، 1924، ص ( 64

العراق ......، املصدر السابق، ص ص116- الرزاق احلسني، تاريخ  ص160-172 ؛ عبد 
120، ل.ن كوتلوف، املصدر السابق، ص ص166-161 .

فيليب ويالرد آيرالند، املصدر السابق، ص204 ؛ عبد األمري هادي العكام، احلركة الوطنية يف ( 65
العراق، مطبعة اآلداب، النجف، 1975، ص ص 39-38 .

حممد طاهر العمري املوصيل، املصدر السابق، ص 334 .( 66
حممد عيل كامل الدين، ثورة العرشين يف ذكراها اخلمسني ......، املصدر السابق، ص ص323-( 67

.324
فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص ص152-149.( 68
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عباس علوان الصالح، صفحات مطوية من تاريخ ثورة العرشين، جريدة املجتمع، العدد 80، ( 69
كربالء، 3 متوز 1970 .

صفحات من مذكرات عبد األمري الزاهد– أحد رجال الثورة العراقية 1920، تقديم وتعليق ( 70
كامل سلامن اجلبوري، الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1987، ص11 .

السالم رؤوف، ( 71 العراقية، حتقيق ومراجعة عامد عبد  الثورة  الوقائع احلقيقية يف  البازركان،  عيل 
إعداد حسان عيل البازركان، الطبعة الثانية، مطبعة األديب البغدادية، 1991، ص168 .

مكتب منابع الثقافة اإلسالمية، كربالء املقدسة تفجر ثورة العرشين، الكتاب اخلامس، مطبعة ( 72
اآلداب، النجف االرشف، 1388هـ )1968م(، ص59 .

املصدر نفسه، ص60 .( 73
مذكرات السيد حممد كامل الدين – من رجال الثورة العراقية سنة 1920، تقديم وتعليق كامل ( 74

سلامن اجلبوري، الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1986، ص ص126-125 .
فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص350 .( 75
عبد احلسني احليل، شيخ الرشيعة – قيادته يف الثورة العراقية الكربى 1920 ووثائقه السياسية، ( 76

حتقيق ومجع كامل سلامن اجلبوري، الطبعة األوىل، دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 
2005، ص213.

كامل ( 77 وتعليق  تقديم   ،1920 العراقية  الثورة  رجال  من   – تويج  الرسول  عبد  احلاج  مذكرات 
سلامن اجلبوري، الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1987، ص17 .

مذكرات الكابتن مان، املصدر السابق، ص ص64-61 .( 78
املصدر نفسه، ص69 .( 79
مذكرات احلاج عبد الرسول تويج، املصدر السابق، ص18 .( 80
فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص382 .( 81
عبد اهلل فهد النفييس، دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث، بريوت، 1973، ص162 ( 82

.
فريق املزهر آل فرعون، املصدر السابق، ص351 .( 83
عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العرق احلديث، اجلزء اخلامس، القسم الثاين، الطبعة ( 84

الثانية، دار الراشد، بريوت – لبنان، 2005، ص ص144-143 .
جريدة العراق، العدد 121، السنة األوىل، بغداد، 22 ترشين األول 1920 .( 85
عبد احلسني احليل، املصدر السابق، ص266 .( 86
عبد الكريم آل نجف، من إعالم الفكر والقيادة املرجعية، الطبعة األوىل، دار املحجة البيضاء، ( 87

بريوت – لبنان، 1998، ص81 ؛ مري برصي، املصدر السابق، ص241 .
الرحيم ( 88 عبد  ترمجة  البهلوي،  العرص  يف  إيران  املعارص–  اإليــراين  التاريخ  نجايت،  رضا  غالم 

احلمراين، الطبعة األوىل، مؤسسة دار الكتاب العريب، قم، 2008، ص82 .
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الم�سادر والمراجع

أوالً / الرسائل والطاريح الجامعية :
عالء عباس نعمة، حممد تقي الشريازي احلائري ودوره السيايس يف مرحلة 
االحتالل الربيطاين للعراق ) 1918 – 1920 (، رسالة ماجستري مقدمة 

إىل كلية الرتبية، جامعة بابل، 2005 .

ثانياً/ كتب المذكرات الشخصية العربية والُمعربة :
رجال ( 1 من   – )املوح(  الفاضل  صالل  احلاج  مذكرات  الفاضل،  صالل 

الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  تقديم   ،1920 العراقية  الثورة 
األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1986 .

أحد ( 2  – الزاهد  األمري  عبد  مذكرات  الزاهد، صفحات من  احلميد  عبد 
اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  تقديم   ،1920 العراقية  الثورة  رجال 

الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1987.
رجال ( 3 من   – تويج  الرسول  عبد  احلاج  مذكرات  تويج،  الرسول  عبد 

الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  وتعليق  تقديم   ،1920 العراقية  الثورة 
األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1987.

مان )الكابتن(، مذكرات الكابتن مان – احلاكم السيايس الربيطاين ملنطقة ( 4
الشامية يف العراق 1919- 1920، ترمجة كاظم هاشم الساعدي، تقديم 
وحتقيق وتعليق كامل سلامن اجلبوري، الطبعة األوىل، مؤسسة املعارف 

للمطبوعات، بريوت – لبنان، 2002 .
حممد عيل كامل الدين، مذكرات السيد حممد عيل كامل الدين – من رجال ( 5
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الثورة العراقية سنة 1920، تقديم وتعليق كامل سلامن اجلبوري، الطبعة 
األوىل، مطبعة العاين، بغداد، 1986 .

ثالثاً/ الكتب العربية والمعربة
مطبعة ( 1 األوىل،  الطبعة  األول،  املجلد  الرجال،  تراجم  احلسيني،  أمحد 

نكارش، قم، 1422 هـ )2001م (.
آرنولد ولسن، الثورة العراقية، ترمجة جعفر اخلياط، الطبعة الثانية، دار ( 2

الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت – لبنان، 2004 .
جالل الدين املدين، تاريخ إيران السيايس املعارص، ترمجة سامل مشكور، ( 3

الطبعة األوىل، مطبعة سبهر، طهران، 1993 .
لثورة ( 4 األوىل  الــرشارة  أو  اإلنكليز  عىل  النجف  ثورة  االســدي،  حسن 

العرشين، دار احلرية الطباعة، بغداد، 1975 .
حسن شرب، تاريخ العراق السيايس املعارص – العمل احلزيب يف العراق ( 5

العريب،  الــرتاث  دار  األوىل،  الطبعة  األول،  اجلزء   ،1958  –  1908
بريوت، 1990 .

حسن شرب، تاريخ العراق السيايس املعارص، اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، ( 6
بريوت، 1990 .

سلامن هادي آل طعمه، كربالء يف ثورة العرشين، الطبعة األوىل، مطبعة ( 7
بيسان، بريوت – لبنان، 2000.

سليم احلسني، دور العلامء الشيعة يف مواجهة االستعامر، الطبعة األوىل، ( 8
مركز الغدير للدراسات اإلسالمية، مطبعة باقري، قم، 1994 .
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عباس عيل، زعيم الثورة العراقية، مطبعة النجاح، بغداد، 1950 .( 9
عباس حممد كاظم، ثورة اخلامس عرش من شعبان – ثورة العرشين، ( 10

الطبعة األوىل، بال مطبعة، 1984.
عبد اهلل فهد النفييس، دور الشيعة يف تطور العراق السيايس احلديث، ( 11

بريوت، 1973 .
عبد األمري هادي العكام، احلركة الوطنية يف العراق، مطبعة اآلداب، ( 12

النجف، 1975 .
عبد احلسني احليل، شيخ الرشيعة – قيادته يف الثورة العراقية الكربى ( 13

الطبعة  اجلبوري،  سلامن  كامل  ومجع  حتقيق  السياسية،  ووثائقه   1920
األوىل، دار القارئ للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 2005 .

القرن ( 14 يف  اإلسالم  علامء  كفاح  البخشاييش،  العقيقي  الرحيم  عبد 
العرشين، مكتب نويد إسالم، قم، 1418هـ ) 1997م ( .

عبد الرزاق احلسني، تاريخ العراق السيايس احلديث، اجلزء األول، ( 15
مطبعة العرفان، صيدا – لبنان، 1948 .

عبد الرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، الطبعة الثانية، مطبعة ( 16
العرفان، صيدا – لبنان، 1965 .

عبد الرزاق احلسني، العراق يف دوري االحتالل واالنتداب، اجلزء ( 17
األول، مطبعة العرفان، صيدا – لبنان، 1935 .

مطبعة ( 18 الثالث،  اجلزء  التاريخ،  يف  كربالء  وهاب،  آل  الرزاق  عبد 
الشعب، بغداد، 1935 .
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النعامن، ( 19 مطبعة  العرشين،  ثورة  يف  البطولة  اليارسي،  الشهيد  عبد 
النجف 1966 .

الطبعة ( 20 املرجعية،  والقيادة  الفكر  أعالم  من  نجف،  آل  الكريم  عبد 
األوىل، دار املحجة البيضاء، بريوت – لبنان، 1998 .

عيل البازركان، الوقائع احلقيقية يف الثورة العراقية، حتقيق ومراجعة ( 21
الثانية،  الطبعة  البازركان،  إعداد حسان عيل  السالم رؤوف،  عبد  عامد 

مطبعة األديب البغدادية، 1991 .
اجلزء ( 22 احلديث،  العراق  تاريخ  من  اجتامعية  ملحات  الــوردي،  عيل 

الثالث، مطبعة الشعب، 1972 .
اجلزء ( 23 احلديث،  العراق  تاريخ  من  اجتامعية  ملحات  الــوردي،  عيل 

الرابع، الطبعة الثانية، دار الرشد، بريوت – لبنان، 2005 .
اجلزء ( 24 احلديث،  العراق  تاريخ  من  اجتامعية  ملحات  ــوردي،  ال عيل 

اخلامس، القسم الثاين، الطبعة الثانية، دار الرشد، بريوت – لبنان، 2005 .
غسان العطية، العراق – نشأة الدولة 1908 – 1921، ترمجة عطا ( 25

عبد الوهاب، دار السالم، لندن، 1988 .
العرص ( 26 يف  ــران  إي  – املعارص  ــراين  اإلي التاريخ  نجايت،  رضا  غالم 

دار  مؤسسة  األوىل،  الطبعة  احلمراين،  الرحيم  عبد  ترمجة  البهلوي، 
الكتاب العريب، قم، 2008، ص82 .

فريق املزهر آل فرعون، احلقائق الناصعة عن الثورة العراقية سنة 1920 ( 27
ونتائجها، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح، بغداد، 1995 .
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فيليب ويالرد آيرالند، العراق – دراسة يف تطوره السيايس، ترمجة جعفر ( 28
خياط، دار الكشاف للنرش والطباعة والتوزيع، بريوت – لبنان، 1949 .

عام 1332 ( 29 اجلهاد  النجف االرشف وحركة  اجلبوري،  كامل سلامن 
للمطبوعات،  املعارف  مؤسسة  األوىل،  الطبعة  /1914م،  هـ   1333  –

بريوت – لبنان، 2002 .
ل.ن كوتلوف، ثورة العرشين الوطنية التحررية يف العراق، ترمجة عبد ( 30

الواحد كرم، الطبعة الثالثة، مطبعة الديواين، بغداد، 1985 .
ج. لودر، القول احلق يف تاريخ سورية وفلسطني والعراق، ترمجة نزيه ( 31

املؤيد العظيم، املطبعة احلديثة، دمشق، 1925 .
عبود ( 32 سعيد  ترمجة  العرشين،  القرن  يف  العامل  شنايدر،  ل.  لويس 

احلياة،  مكتبة  دار  منشورات  بكري،  عطا  وتقديم  مراجعة  السامرائي، 
بريوت، 1960 .

حممد أمني العمري، تاريخ حرب العراق خالل احلرب العظمى سنة ( 33
1914–1918، املجلد األول، املطبعة العربية، بغداد، 1935 .

الفكرية ( 34 آثاره   – الشهرستاين  الدين  هبة  السيد  البهاديل،  باقر  حممد 
 – بريوت  اإلسالمي،  الفكر  مؤسسة  األوىل،  الطبعة  السياسية،  ومواقفه 

لبنان، 2002 .
حممد حرز الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء، تعليق حممد ( 35

حسني حرز الدين، اجلزء األول، مطبعة اآلداب، النجف االرشف، 1964 .
حممد طاهر العمري املوصيل، تأريخ مقدرات العراق السياسية، املجلد ( 36
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الثالث، مطبعة دار السالم، بغداد، 1925 .
التجارة ( 37 رشكة  العراق،  يف  الفكري  التطور  الدين،  كامل  عيل  حممد 

والطباعة، بغداد، 1960 .
حممد القروي، مع علامء النجف االرشف من 448–1300هـــ، املجلد ( 38

األول، الطبعة األوىل، دار الثقلني للطباعة والنرش والتوزيع، بريوت، 1999 .
مطبعة ( 39 األول،  اجلزء  العراقية،  القضية  تاريخ  البصري،  مهدي  حممد 

الفالح، بغداد، 1924 .
حممد يوسف إبراهيم القرييش، املس بيل وأثرها يف السياسة العراقية، ( 40

تقديم الدكتور صادق حسن السوداين، مكتبة اليقظة العربية، بغداد، 2003.
املس بيل، فصول من تاريخ العراق القريب، ترمجة جعفر خياط، مطبعة ( 41

دار الكتب، بريوت – لبنان، 1971 .
ترمجة وتعليق جعفر خياط، ( 42 بيل،  املس  العراق يف رسائل  بيل،  املس 

تقديم عبد احلميد العلوجي، دار احلرية للطباعة، بغداد، 1977 .
مكتب منابع الثقافة اإلسالمية، كربالء املقدسة تفجر ثورة العرشين، ( 43

الكتاب اخلامس، مطبعة اآلداب، النجف االرشف، 1388هـ )1968م(.

رابعاً/ الجرائد والمجالت
اجلرائد :أ( 

الزهور، العدد 731، بغداد، 21 ربيع الثاين 334 هـ )1915م ( .( 1
العراق، العدد األول، السنة األوىل، بغداد، 3 حزيران 1920 .( 2
العراق العدد 121، السنة األوىل، بغداد، 22 ترشين الثاين 1920 .( 3
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املجتمع، العدد 80، كربالء، 3 متوز 1970 .( 4

املجالت :ب( 
1373هـ  رجب  كربالء،  األوىل،  السنة  الثاين،  العدد  الــرشق،  رسالة 

)1953م( .
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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 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 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 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- 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 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 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 



The Issue Word
A Third Candle.

Spending three years in the course of serious work, this journal of 
Karbala heritage issued the first volume of 1437 H-2016 A.D. In this 
volume, we are looking forward to whatever connected to the legacy 
of this Imam Hussein's town and enhancing the comprehensive and 
scientific reading in both, research and excavation. Hence, we still 
need articles that have been specified in the thought, culture, faith 
and heritage of Karbala which were engraved in the memory of this 
town and of its population. This could be attributed to the fact that 
subjects and visions of this kind are still stuck in the minds of the 
cultured and creative people and the thinkers of this notable town, so 
these themes wait to be researched and get scientific care.

 To devote the efforts of the working members in this magazine 
in the support, polarization and adoption of the researches that 
related to the history, literature, culture and thought of Karbala, it has 
been decided to open the doors to the details of the chapters of 
the historical, literary and social studies and the thinking doctrinal 
topics as well. Thus, there must be a direction to the research and 
researchers altogether to focus on many points that require enquiry 
and scientific discussion. There is no doubt that enhancing the 
writers in this side should contribute in bridging more gaps of the 
cultural and thinking library of Karbala especially those ones which 
entail to be re-red and re-studied in academic scientific way.

 This volume contained set of researches that confirm the method 
of this journal through the contents and the nature of the researches. 
The themes of these researches need our efforts to detect new 
major of the thinking, cultural and literary points which might provide 
the legacy of Karbala with brilliant results of knowledge as in the 
history of its scholars, jurists, the events and the social and thinking 
movements that left influential impression in Karbala's patrimony.

 Finally, through this group of articles, we hope to impress the 
readers and instigate the researchers to go after subjects of this kind 
in a way that can serve the scientific research in Iraq in general and all 
that connected to the heritage of this town, the town of the master of 
the youth of the blessed heaven, Imam Hussein in particular.

 At last, Thank God, The Lord of the Universe.  



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.karbala@gmail.com), Web:http://karbalaheritage.alkafeel.
net/ , or Delivered directly to the Journal's headquarters at the following 
address:Karbalaheritage 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 provisions below:
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

the globally-agreed- on steps and standards.
2. Being printed on A4, delivering three copies and CD Having, 

approximately, 5,000-10,000 words under simplified Arabic or times new 
Roman font and being

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

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

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

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

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

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

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

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

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