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

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

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

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

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

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

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

#-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  
نكهة التراث

العمق   : أمهها  لعّل  أسٍس  جمموعة  عىل  حارضها  تبني  األمم 
من  إليهام  وما  وثقافية  اجتامعية  معطيات  من  فيه  بام  احلضاري 
مكّونات املجتمعات البرشية التي تشّكل بمجملها "نكهة الرتاث" 
، فاحلارض الذي ال يشتمل عىل تلك النكهة يفتقد إىل اجلذور املمّكنة 
له من مواجهة الغزوات الثقافية والفكرية املوّجهة إىل كيانه، ويكون 

عرضًة لالقتالع بيرس.
عىل  لزاًما  كان   ، األمم  مصري  يف  مهّمة  النكهة  هذه  ومادامت 
جّوها  ومواكبة  استطعامها  منابع  عن  البحث  من  الالحقني  أهلها 
يف  منها  االجيابيات  بتجذير  املسرية  يكملوا  بل  عنها،  حييدوا  لئال 

سلوكياهتم اجلمعية وإقصاء السلبيات عنها.
ومن بني وسائل الكشف عن تلك املنابع : املجالت املتخصصة 
بالرتاث ، لذا جاءت جملة "تراث كربالء" ساعيًة للكشف عن نكهة 
تراث "كربالء" بام حتمله من عبق وعمق عرب مسريهتا البحثية احلثيثة 

يف آفاق متنّوعة.
وعملت املجلة يف هذا العدد عىل فتح نافذتني مهّمني الستطعام 

هذه النكهة ، ومها :
- نافذة : مراجعة الكتب واملصادر التارخيية املهّمة يف باب تراث 

كربالء.



تراث  بأبواب  علقة  هلا  التي  الشخصيات  استظهار   : نافذة   -
كربالء.

عرب  الرتاث  نكهة  استكشاف  يف  مهّمتان  النافذتني  هاتني  ألّن 
والوثائق  املصادر  يف  حركتها  ورصد   ، الفاعلة  الشخوص  خّطي 

الرئيسة.
اخلاّص  الرتاث  بواقع  النهوض  خلطة  استكاماًل  يأيت  العدد  هذا 
الذي رسمته اهليأتان "االستشارية والتحريرية" ، هذه اخلّطة التي ال 
يمكن حتقيقها عىل أرض الواقع البحثّي من دون مساندة الباحثني 

من أصحاب التخّصص الرتاثّي .
اجلامعات  من  األكاديميَة  البحثيَة  ــالَم  األق املجلُة  تدعو  لذا 
يدعم  بام  املجلة  رفد  إىل  املتخصصة  واملؤسسات  البحثية  واملراكز 

ديمومة مسريهتا ، فهي منهم وهبم وهلم.
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رّب العاملني



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 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

يأيت.
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. 
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ملخ�ص
ذكر عن تاريخ العراق املعارص يف العديد من املصادر واملراجع ولكن الوثائق 
الربيطانية كانت اقرب اىل تفاصيل قريبة من احداثه االجتامعية والسياسية. ولذا 
-1914 الربيطانية  االدارة  تقارير  بعنوان  جملدات  يف  املنشورة  الوثائق  كانت 
املجلد  واختيار    )1932-1914  IRAQ ADMINISTRATION REPORTS(  1932
الدراسة االستقرائية  بأسلوب  تارخييًا  فقراته  االول1914- 1917 وتم معاجلة 
والتحليلية وبخاصة انه تقرير بحث يف واردات االرض والتقارير املتعلقة بالشؤون 

اجلنائية والعشائر العراقية والواقع التجاري .
ويف ضوء ذلك قسمَت الدراسة عىل حماور عدة االول عن االدارة املدنية واوضاع 
القضاء يف مدينة كربالء، اما الثاين فكان عن عشائر كربالء يف ضوء تقارير االدارة 
الربيطانية لعام 1917اما املحور الثالث فكان عن ادارة اوضاع البلدية والرشطة 
من قبل السلطة الربيطانية ومن اجلدير بالذكر ان التعامل مع الوثائق الربيطانية ال 
يعني التسليم املطلق لتلك الوثائق فأهنا متثل وجهة نظر االدارة الربيطانية احلاكمة 
ملقاليد املدن العراقية سيام اهنا كتبت بعقلية الضابط املتمرس عىل العقيدة العسكرية 
واساسها مصلحة بلده فوق كل املصالح، وتسخري كل املعطيات املوجودة يف سبيل 
بالبنى  اصطدمت  املفاهيم  .تلك  العسكرية  للهيمنة  )اللوجستية(  االمور  توفري 
االجتامعية للمدن العراقية املبنية بعد تراكامت طويلة من اهليمنة العثامنية، زاد من 
االحتالل  مدة  يف  واحلديد  بالنار  املؤمن  املبارش  الربيطاين  احلكم  سياسة  بؤسها 
العسكري واستمرت حتى انفجر العراقيون يف ثورة العرشين .ومع ذلك اعطتنا 
هذه الوثائق تصورات واضحة عن بيئة املدن العراقية االجتامعية والسياسية بل 

حتى االقتصادية ملا هلا من ارتباط مع ادارة السلطة الربيطانية .
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Abstract
Too many things have been written down on the contemporary history 

of Iraq، but the British reports of administration which are printed in the 

volumes called as :- (Iraq administration reports 1014- 1932) and part 

one for the period 1914-1917 in particular handles too many important 

items of Iraq in analytical historical way، especially what is related with the 

revenues of land and with the criminal، tribal and commercial situation 

of the country.

Basing on what is mentioned in these documents، we have divided 

this research into three topics، the first one goes around the civil 

administration of Karbala Municipality and the general circumstances 

of this town. The second section deals with the social and economic 

life of the different tribes that were dwelling in karbala، while the third 

topic sheds light on the British administration of police and municipality 

of Karbala. So، it is worthily to mention that treating the historical truth 

in these British documents cannot be taken for granted or as a matter 

of fact because they represent the British political point of view. This 

could be attributed to the fact that these reports have been written 

down by officers used to look at things through their extreme military 

belief، therefore those officials have logistically directed the capabilities 

of the land for military domination. Hence، these concepts conflicted 

with the social structures of the people which had already habituated to 

the long Ottoman Turkish rule. In addition، the British did not decrease 

the despotic Turkish form was of governance but initiated a central 

immediate rule over the natives. This pressure resulted in the blowing 

out of the Iraqis who revolted against the British domination in 1920. At 

last this report gives us clear vision on the social، economic and political 

life of the Iraqi cities during the British rule at that time.
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المقدمة
-1914 الربيطاين  االحتالل  )وثائق  وبخاصة  الربيطانية  الوثائق  ان 
الضوء  املهمة. والتي تسلط  التارخيية  باملعلومات  1918( مادة علمية غنية 
للعراق  والسياسية  واالقتصادية  االجتامعية  احلياة  من  مهمة  مفاصل  عىل 
بل  املعارص،  العراق  تاريخ  يف  العلمية  واملراجع  املصادر  معظم  يف  املفقودة 
التطورات  بمثابة حلقة مكملة لسلسلة حلقات من  الوثائق  اصبحت تلك 
الربيطانية  قصد، والوثائق  بغري  ام  بقصد  سواء  املصادر  اغفلتها  التي  املهمة 
ُتغري  أن  شأهنا  من  التي  املكتشفة  واحلقائق  التارخيية  باملادة  ثرية  عام  بشكل 
وانصافًا  املعارص،  العراق  تاريخ  يف  الباحثون  عليه  اعتمد  الذي  الفهم  من 

للحوادث التارخيية وحمطاهتا التي ظلمت بسبب الكتابات غري الدقيقة .
الربيطانية  االدارة  تقارير  بعنوان  جملدات  يف  منشورة  الوثائق  هذه  ان 
  )1932-1914  IRAQ ADMINISTRATION REPORTS(  1932-1914
وجل  عز  اهلل  وبفضل  الربيطانية،  لــإلدارة  الرسمية  الكتب  من  فهو  ولذا 
االوسط  )الرشق  مكتبة  بحثية ألملانيا يف  املجلدات يف رحلة  تلك  ُعثر عىل 
وشامل افريقيا( املوجودة يف مدينة )هاله زاله Halle Zala( واختيار املجلد 
اىل  املرفوع  الربيطانية  االدارة  تقارير  الذي كتب عن  االول1917-1914 
وزارة املستعمرات الربيطانية )colonial office( والتي تتحدث عن االدارة 
الربيطانية املدنية لألقاليم املحتلة وتقارير االدارة لشهري كانون الثاين واذار 
لعام 1917 و التقارير املتعلقة بواردات االرض والتقارير املتعلقة بالشؤون 
اجلنائية وتقارير عن املدن العراقية )كربالء والنجف وبغداد واحللة والشامية 
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وتم  والكوت..(  والديوانية  والعامرة  والبرصة  ومنديل  واملسيب  والساموة 
العمق  املدنية عن مدينة كربالء كوهنا مدينة مهمة يف  تقارير االدارة  اختيار 
التارخيي للعراق وبخاصة ان كربالء كانت ممهدة لتطورات الحقة من التاريخ 
السيايس عىل غرار املوقف من االستفتاء الربيطاين 1918 وثورة العرشين 
العتبارات  فكان   1917 عام  اختيار  اما  السياسية،  التطورات  من  وغريها 
عدة وهو تراكم لتطورات يف اعوام 1914و1915و1916و1917 والسنة 
االخرية عام انعتاق من الدولة العثامنية والتحول اىل هيمنة جديدة و مفاهيم 
مل يعتد عليها العراقيون، فضال عن ذلك كان ملدينة كربالء الدور الفاعل يف 
احداثها بل هلا دور يف حمطات تارخيية صادمة مع السلطة العثامنية، ولكوهنا 
حارضة دينية وانسانية ومتلك تراثًا واسعًا ونسيجًا اجتامعيًا مركبًا ومتنوعًا 
يف املرياث الثقايف، وهي مدينة نابضة يف اجلسد العراقي وتعد قلب الفرات 

االوسط .
ولذا فأن التقرير الربيطاين مل يرتك شاردة وواردة عنها )كربالء( من امور 
وهناك  السياسية،  والبيئة  والعشائر  واالوقاف  والرشطة  والزراعة  القضاء 
مسوغ اخر دفعنا للكتابة هبذا املوضوع هو قلة الدراسات الوثائقية عن مدينة 

كربالء.
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المحور االول
االدارة المدنية واو�ساع الق�ساء في مدينة كربالء

اهتم التقرير االداري عن مدينة كربالء لعام 1917 يف القضايا اخلاصة 
والتي من املمكن البحث يف إدارة كربالء عىل وفق العناوين التالية )القضايا 
الزراعية  والشؤون  السياسية  والشؤون  والرشطة  البلدية  وقضايا  القضائية 
وهي  االجتامعية(  واحواهلا  املدينة  شؤون  ختص  عامة  وأمور  والعشائرية 
والتي  املدينة  هذه  تاريخ  من  املهمة  التفاصيل  عىل  الضوء  سلطت  تفاصيل 
هلا  ملدينة  اخلاصة  االدارة  يف  واالسرتاتيجية  الربيطانية  النظر  وجهة  افرزت 
امهية يف نفوس العراقيني وكانت مسائل حفظ النظام واالمن من االولوية 
املطلقة واعطتها زمخًا ملفتًا فكانت اوىل القضايا التي تم مناقشتها عىل النحو 

اآليت :-
اوال :القضايا القضائية 

 إن القضايا القضائية التي جيري التعامل معها يف كربالء باإلمكان تقسيمها 
عىل )قضايا مدنية وجنائية وعشائرية( .

كانت ( 1 التي  الكيفية  عن  عرض  التقرير  يف  جاء   -: املدنية  القضايا 
تدار فيها القضايا املدنية يف كربالء ابان عهد السيطرة العثامنية يف العراق ) 
1534-1918()1( فام خيص بعض النزاعات املدنية التي كان يعهد بتنفيذها 
القضاة واثنني من مساعديه)2(، ولكن بشكل  يف زمن األتراك إىل واحد من 
عام إن كل القضايا املختصة باألمور الدينية وما ختتص به الرشيعة االسالمية 
الدين  علامء  عىل  بعرضها  يرغب  الكربالئي  املجتمع  بأن  عنها  التقرير  ذكر 
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بل اخذ مشورة العلامء املجتهدين القائمني عليهم بشكل مبارش، وهنا نرى 
املجتمع  وارتباط  عالقة  العليا  مراجعها  اىل  توضح  الربيطانية  السلطة  ان 
عىل  ايضًا  )3(.ويؤكد  الدين  رجال  من  جمتهدهيم  و  بمراجعهم  الكربالئي 
الدينية  بالشؤون  يتعلق  فيام  وبخاصة  القضاء  خصوصية  احرتام  رضورة 
عندما اكدوا عىل ان العثامنيني حيرتمون هذه اخلصوصية وعدم التدخل فيها 
واحرتام قرارات املجتهدين التي حتول اليه من قبل القايض ومساعديه للبت 
فيها وعدم التدخل فيها ومما جاء يف التقرير: ))..ومل يامرس األتراك – السلطة 
العثامنية–أية صالحية رسمية يف القرارات التي يراها هؤالء املجتهدون ما مل 

يقم األطراف ذوو الشأن بإحالتها إليهم عن طريق القايض(()4(.
ووصل االمر اىل احرتام تلك اخلصوصية يف االستثناءات ايضا. فالعثامنيني 
التي مل يبت فيها جمتهدو كربالء  ال يتدخلون حتى يف بعض القضايا املهمة 
الرشعي  املرجع  حكم  اال   )6( املقدسة  العتبات  وشؤون  الوقف)5(  كقضايا 
االكرب وهو زعيم احلوزة العلمية )7( يف النجف االرشف السيد حممد كاظم 
اليزدي )8( الذي وصَف بالتقرير: )) باملجتهد الذائع الصيت يف النجف،الذي 

تطال مكانته الدينية كربالء(()9( .
ومع ان السلطة الربيطانية هتتم بتلك اخلصوصية لكن تشدد عىل رفع كل 
القضايا املدنية اىل احلاكم السيايس الربيطاين يف كربالء والذي بدوره حيوهلا 
اىل املحاكم الرشعية لغرض تسويتها من قبل جمتهدي الرشع يف كربالء ويتبني 
من ذلك ان السلطات الربيطانية تريد االهتامم بكل صغرية وكبرية وبخاصًة 
بالطبيعة االجتامعية ألهايل مدينة كربالء حتى متكنها من فرض  يتعلق  فيام 
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السيطرة املركزية عىل مقاليد االمور وتثبيت اركان اهليمنة اجلديدة .
واما القضايا السياسية من مواقف ضد السلطة الربيطانية او من املوالني 
للتوجهات العثامنية، فأن التقرير اظهر خشية السلطة الربيطانية التدخل فيها 
واملساس هبا بالقول : ))والقضايا السياسية فان احلاكم السيايس الربيطاين مل 
يفكر يف انه من املالئم التدخل يف قضايا من هذا النوع (( . )10( وهذا االمر 
يؤكد ان السلطات الربيطانية ساعية اىل تثبيت السلطة يف املدينة وعدم اثارة 
مازالت  جيوشها  لكون  حرجه  مرحلة  يف  ابواب  وفتح  السياسية  املشاكل 

تقاتل عىل االرايض العراقية .
النهج  اسامها  كربالء  يف  الربيطانية  السلطة  عمل  آلية  التقرير  ووضح 
)Method( يف معاجلة املنازعات القضائية ومراحل الدعاوى املقدمة اليه، 
إقامة دعوى يف  يمثل  بذلك  معينة وهو  هناك ملف لشكوى  يكون  فعندما 
دائرة احلاكم السيايس كمرحلة اوىل، فانه يتم استدعاء الشهود لتعزيز اركان 
القضية وإذا ظهر ان هذه القضية هي من القضايا التي من املمكن فيها اللجوء 
إىل الرشيعة اإلسالمية فانه يطلب من األطراف املتنازعة ان خيتاروا املجتهد 
الديني الذي يفضلون إحالة قضيتهم إليه وباتفاقهام، وعندئذ فأن الدعوى 
السلطة  حذر  هو  االختيار  حرية  ان  ويبدو  خيارهم،  إىل  طبقا  حتويلها  يتم 
الربيطانية يف العراق واحرتام التفصيالت اجلزئية من جهة ومعرفتهم الدقيقة 
مصادر  ثانية، ومعرفة  جهة  من  هلا  العامة  واحرتام  واالجتهاد  الفتيا  بقضايا 
القرار واتباعه من جهة ثالثه، ووصل االمر اىل ان السلطة  التأثري املبارش يف 
الربيطانية تكون بمثابة اجلهة التنفيذية هلذا احلكم الرشعي وملزم عليها بل 
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الرشعي  بالقرار  النطق  سامع  عليهم  الالزم  من  بان  النزاع  طريف  كال  حتذر 
القانوين الذي يبت به املجتهد الديني وتطبيقه من دون تأخري، وهذا االلتزام 
واملواقف فرضته حساسية ظروفه الزمنية يف عام 1917 بعدم التدخل بالبنية 
ما  االمر  وصل  حتى  االوىل  العاملية  احلرب  ظروف  يف  املدينة  يف  املجتمعية 
كتب بالوثيقة : ))... ان احلاكم السيايس يقوم بمراقبة حضورهم وبمراقبة 
املدنية  القضايا  املطلوب(()11(.إما  بالشكل  تنفيذها  تم  أهنا  الرشع يف  إحكام 
البت هبا من لدن  يتم  فانه  قانونًا إسالميًا رشعيًا  التي ال تستدعى  األخرى 

احلاكم السيايس الربيطاين باعتامده النهج )12(.
ولذا فأن النهج الذي اعتمدته السلطة مع قضايا املنازعات املدنية تتألف 
واستدعاء  األولية  التحريات  بمهمة  يقوم  له  السيايس ومساعد  احلاكم  من 
الشهود الرضوريني ومن كاتبًا واحدا يامرس عمله يف تدوين الدعاوي . اما 
بالعلوم  عالية  معرفة  لدهيم  الذين  الدين  رجال  من  الرئيسيون  املجتهدون 
الدعاوى  إليهم  حتال  والذي  املجتمع  عند  ثقة  وحمل  االسالمية  الرشعية 
الطبطبائي  صادق  حممد  والسيد  املازندراين  حسني  )الشيخ  فهم  الرشعية 

والسيد عبد احلسني الطبطبائي()13( .
ان اعتامد املسلك القديم يف معاجلة االمور القضائية يعزى اىل عدم امكانية 
البدء بإقامة جهاز منتظم يقوم مقام تدوين تلك االمور اذ جاء يف التقرير هبذا 
وان  الكادر  العمل وقلة  اىل ضغوط  يعزى  األمر  ))ان هذا   : ما نصه  الشأن 
الرتتيب الذي اختذ آنذاك يرمي اىل مواصلة تدوين القضايا املهمة فقط، أما 
يف القضايا غري املهمة فأنه يقوم بتسليم موجز عن احلكم الذي تم البت به 
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لصالح الطرف املعني .وعىل أية حال فأنه منذ الثالث والعرشين من ترشين 
الثاين 1917 )تثبيت السلطة ( تم تدوين كافة الدعاوى املدنية التي جرت 
 )14()) التاريخ  ذلك  منذ  هبا  املتعلقة  باملعلومات  موجزًا  هناك  وان  معاجلتها 
بناء جهاز قضائي منتظم يف مدينة كربالء يرجع اىل  ويبدو ان عدم امكانية 
تلك املعوقات مع رضورات فرض االمن واالستقرار، وهو االمر الذي دفع 
يقاتل  الربيطاين اليزال  ان اجليش  القديم وبخاصة  النهج  اتباع  اىل رضورة 
مستعرة  الزالت  احلرب  وان  العثامين  اجليش  ضد  العراقية  االرايض  عىل 

وقائمة )15( .
القضايا اجلنائية :- اظهر التقرير ان الربيطانيني، هم الذين يعاجلون - 2

القضايا اجلنائية بوساطة احلاكم السيايس الربيطاين وبمساعدة رئيس الرشطة 
الرضورة عن كل حالة جنائية حتصل يف  عند  األولية  التحريات  وبمامرسة 
مدينة كربالء، ويبدو ان االمر اعتمد ايضًا املسلك القديم وبخاصة باالعتامد 
عىل رشطة كربالء يف البت يف هذا النوع من القضايا باالعتامد عىل االساليب 
احلفاظ  يتم  مل  احلرب  ظروف  العثامنية، وبسبب  السيطرة  عهد  ابان  القديمة 
إذ تم احلفاظ عىل ما حصل منها منذ  بادئ األمر  عىل سجالت منتظمة يف 
الثالث عرش من ترشين األول من عام 1917 )16( لكن يبدو ان عدم كتابتها 
وحفظها ليس راجع اىل ظروف احلرب والدليل كتابة وحفظ القضايا املدنية 
يف كثري من التفاصيل عكس القضايا اجلنائية والسبب هو حاجتهم يف معرفة 
تثبيت  بعد يف  فيام  للمجتمع وحاجتهم  املدنية  احلياة  الدقيقة عن  التفاصيل 
اجلنائية  القضايا  اهم  فأن  ذلك  .ومع  االحتالل  بعد  ما  مرحلة  يف  السلطة 
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التي عوجلت يف املدة من 13 ترشين االول 1917 ولغاية 31 كانون االول 
1917 كان عددها )47(.

الربيطانية،اذ  السلطة  لدى  الكبرية  االهتاممات  من  القانون  فرض  و 
اهتمت بفرض القانون بجميع تفاصيله من دون استثناء، وبخاصة االنظمة 

عىل النهج اجلديد للسلطة الربيطانية مع فرض هيبة هذه السلطة.

المحور الثاني
ع�سائر كربالء في �سوء الوثائق البريطانية لعام 1917

القضايا القبلية :-- 3
السياسة - 4 خيص  فيام  كربالء  بمدينة  املحيطة  القبائل  امهية  بسبب 

الربيطانية ويف سبيل فرض السيطرة واالستقرار وادراك ما هلذه العشائر من 
احداث وتطورات سياسية سابقة ) تطورات محلة اجلهاد 1914واالنتفاضة 
ضد الوجود العثامين 1915-1916( قام احلاكم السيايس الربيطاين بتسوية 
االعراف  وفق  وعىل  العشائر  شيوخ  من  وسيط  خالل  من  القبلية  املشاكل 
العشائرية، ولكن السلطة الربيطانية خففت من تلك املشاكل ال للتفامهات 
العشائرية فحسب بل: )) ان الدعاوى العشائرية ذات األمهية الواقعة ضمن 
التي  القبيلة  ان  هي  حقيقة  اىل  يعزى  األمر  وهذا  جدا  قليلة  كربالء  حدود 
قبيلة بني حسن)17( تقع  أفرادها اىل جنوب كربالء ورشقها واسمها  يسكن 
احلاكم  إدارة  حتت  يقعون  وآخرين  البدو  ان  حني  يف  طويريج  حكم  حتت 
اجلدول  عىل  االطــالع  خالل  ومن   .)18()) للصحراء  الربيطاين  السيايس 
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االحصائي اخلاص بالعشائر الكربالئية، نجد ان العشائر تتوزع بالعدة والعدد 
ما بني املسعود وبني حسن واليسار والزكاريط والعشرية االخرية كتب عليها 
واملؤتلفني  االفخاذ  من  وفروعهم  فاملسعود  البدو،  من  اي   )  Nomadic(
معهم هي )َهرير وفَرير والكوام واالمارة واالغوات او العكبات وفرحان 
الف   )1850( رجاهلم  وعدد  سعود  احلاج  املحسن  عبد  العام  وشيخهم   )
اما بنو حسن فعدد رجاهلم ) 6130( ستة االلف  وثامنامئة ومخسون رجاًل 
ومائة وثالثون، اما فروعهم من االفخاذ واملؤتلفني معهم فهم )السادة العرد 
واجلراح  والثراون  جباس  وال  مجيل  وال  طرف  وبني  اسد  وبني  والدعوم 
والعامرية وجليحة وكريط والفتله وال عباس وطفيل ( اما اليسار فاألفخاذ 
واملؤتلفون معهم )الظواهر ومجعان وحيثان ( وعدد رجاهلم )830( ثامنامئة 
وثالثون رجاًل اما الزكاريط فهم )الطالَع وال الشَوردي ورشيفات واحلجلة 

واملغر#( وعدد رجاهلم )600( ستامئة رجل .
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جدول القبائل الساكنة يف املناطق املجاورة ملدينة كربالء .
  مالحظاتلا فيها الساكنة اسم االراضي رجالها عدد )الوكيل( السركال  الشيخ الفرع اسم القبيلة  ت 

 عبد المحسن هَرير مسعود 1

 ال سعود 

 وند 151  او هنداس نويدس-1

 ردام-2 

 

151 

 111 جاسم-3 

 محمديه 111 عجيل الشاهر عبد المحسن فَرير مسعود 

  اليح 351 شعالن العيفان-1 كذلك كوام مسعود 
   عبد المحسنمع ان 

 الشيخ الشرعي هو
 اال ان الكوام 

 يعدون انفسهم  
 ابعينتغير 

 تحت سيطرته  
 بل يكرهون  

 االعتراف به 

 صالميه 251 عالوي الشالل -2

 ابو سليمان 51 عواد العبيد-3

 ابو سليمان 51 طعمه عبد اهلل ال كذلك االمارة مسعود 

 )يبدو ان   االغوات مسعود 
 البريطاني  الضابط
 وباالصل   اشتبه

 (لعكباتهم ا 

 شيطه 01 فندي كر الص كذلك

 والصالحية 

 مسعود 

 

 

 

 

 

 

 ابو تمر 51 احمد ال ابراهيم -1 كذلك فرحان 

 افيهسالع 21 الهتيميسمرمد  -2

 افيهسالع 21 نايف عبد عون  -3

 افيهسالع 21 متعب ابو حمزة  -4

 الكعكايه 211 نعمه الفواز -5

 الكعكايه 211 عبد اهلل المحسن  -6

 طويريج 01 كريد -7

 صمانهابو  

 بركه 21 رشيد المسرهد -8

 كرَث 151 حمود الناصر -1 بحر الشبيب الظواهر اليسار 2

 اضيكال 151 ر الشبيبحب -2

 البدعه 51 سماوي البردي -3

 مقاطعة الحر 31 عجه البطي -4

 عبد اهلل رستم       بحر الشبيب جمعان اليسار 

 

 جماليه 311

 كرطه 151 جميل بحر الشبيب حيثان  

 ورزازه 

 كرطه  111 عراك الطالَع صخيل الطاَلع الزكاريط 3

 ورزازه

 بدو

 كرطه  111 الطالَع صخيل الطالَع صخيل الشوردي الزكاريط 

 ورزازه

 بدو

 دوب ورزازه  كرطه 111 صدام الطالَع صخيل شريفات  الزكاريط 
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 بدو كذلك 111 ريفزخصباك ومحمد ال كذلك حجَله الزكاريط 

 بدو كذلك 211 علي هوير ظاهر الحبيب كذلك المغره الزكاريط 

 الحاج  عمران ساده العرد حَسن وبن 0
 سعدون 

 المشورب 151 العرداوي سيد حبيب

 الحاج   عمران الدعوم حسن وبن 

 سعدون
 المشورب 151 عوده الثامر 

 كذلك 151 حسين طعين كذلك اسد بنو كذلك 

 كذلك 211 سلطان الثعيب  كذلك طرف بنو كذلك 

 كذلك 51 اسماعيل بن غراب  كذلك ساله بنو كذلك 

 كذلك 51 محسن ال حجي محمد -1 كذلك طرف بنو كذلك 

 كذلك 51 جبار ال بريهي  -2

 كعبوري 31 هاتف بن محمد  -1 كذلك ال جميل كذلك 

 كعبوري 51 ثامر ال حسين  -2

 اغلب التبعية  كذلك 51 محسن ال بريهي  -3

 الرسمية لهذه

 العشائر في 

 العهد التركي  

 تعود الى

 مدينة الهندية  

 ولكن كلها  

 تحسب على جانب 

 كربالء 

 كذلك 251 سلمان ال حسين -4

 محسن ال حبيبياسين  كذلك ال جباس كذلك 

 ن ال حجي فرهودحس

   كعبوري 211

 كذلك 111 مهدي ال شعالن كذلك ثراونه كذلك 

 كذلك 111 ال عزوز  عبد الكريم كذلك جراح كذلك 

 طنوبه 51 محسن الستار  كذلك ال عباس كذلك 

 زبيلية 51 كريدي  -1 كذلك ةعامري كذلك 

 زبيليه 51 هادي ال وزير -2

 رجيبة 311 علي ال نعمة  كذلك جليحة كذلك 

 الشرقية دهيمسع 111 عبد العزيز ال شالل -1 كذلك كريط كذلك 

 كذلك 111 ناجي السلمان  -2

 ةشط مل 311 جياد ال محمد -3

 ةابو روي 211  شعالن -4

 كذلك 211 محسن ال سعدون -5

 خبازه 211  هزاع -6

 ةابو روي 111 ابو زبد -7

 منفهان 311 بدر ال منذور -8

 ةام رواي 211 ال سلطان  لبمط -1 كذلك ةالفتل كذلك 

 ةام رواي 211 شبيب ال موسى  -2

 كذلك 151 رسن ال جبار  -3

 كذلك 111 باجي وحجيل  -4

 كذلك 111 عبد ال عزوز  -5

 ابو نفاش 10111 الحاج سعدون عمران كذلك ال عباس كذلك 

 حركه 011 نايف ال غيدان -1 كذلك طفيل كذلك 

 حركه 211 متعب السلمان -2
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تقريبي  بشكل  العشائر  افراد  عدد  احتساب  اجلدول  خالل  من  ويمكن 
من  الربيطانية  االحصائية  نحتسب  عندما   1917 عام  يف  كربالء  مدينة  يف 
ضعفهم  احتساب  مع  وعرشة  واربعامئة  آالف  تسعة   )9410( هو  الرجال 
العتبارات  االحصائية  يف  يدرجوا  مل  الذين  والشيوخ  واالطفال  النساء  من 
من  وعرشون  وسبعامئة  الفًا  عرش  ثامنية   )18720( لدينا  فيكون  عسكرية 
العشائر املوجودة يف كربالء، ان العشائر القريبة من مدينة كربالء هي مسعود 
يف مناطق احلسينية اي يف اجلهة الشاملية الرشقية القريبة من املدينة اما اليسار 
الزكاريط  اما  الغريب  الغربية والشامل  يتوزعون عىل مناطق احلر واالطراف 
فهم يف صحراء كربالء من االجتاه الغريب وعشائر بني حَسن فهم يف مناطق 
اهلندية )طويريج(، والالفت للنظر وجود عشائر مؤتلفة مع العشائر االربع 
السادة  مثل  والزكاريط(  واليسار  واملسعود  حَسن  )بني  كربالء  يف  الرئيسة 
يندرج  االمر  وهذا  وغريها  والعبيد  والفتلة  طرف  وبني  اسد  وبني  العرد 
يف االحالف العشائرية حتت راية واحدة للدفاع عن اراضيها وامواهلا ضد 
التحالفات العشائرية االخرى، وامتازت العشائر الكربالئية بالتنوع والثراء 
التطور  مرحلة  عربت   ) واليسار  واملسعود  حسَن  )بني  منها  فثالث  القبيل 
العشائر  من  فكانت   ) )الزكاريط  اما  الريف  مرحلة  اىل  البداوة  من  القبيل 
البدوية الساكنة يف اجلهات الغربية من كربالء، فضال عن ذلك قدوم عشائر 
واالستقرار  للعيش  الكربالئية  االرايض  يف  والسكن  االوسط  الفرات  من 
والبحث عن القوة واملنعة وزاد هذا التنوع القبيل من امتصاص عشائر عراقية 

اصيلة ودخوهلا يف االئتالفات العشائرية مع العشائر االربع الرئيسة .
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المحور الثالث
االدارة البريطانية و�سوؤون البلدية وال�سرطة في كربالء

ثانيًا: شؤون البلدية :-
اهتم تقرير االدارة الربيطانية باألوضاع البلدية يف مدينة كربالء . وذكر 
رضورة  مع  القديم  النهج  اعتامد  يف  والرغبة  البلدية  اوضــاع  عن  التقرير 
تعديله، فحينام وصلت السلطة الربيطانية هلذه املدينة كانت هيئة بلديتها يف 
ظل اهليمنة العثامنية مكونة من الرئيس وسبعة أعضاء كلهم كانوا منتخبني 
من الناس ما عدا الرئيس اذ كان معينًا من قبل السلطة العثامنية وقريبًا منها، 
واكتشفت السلطة اجلديدة ان هؤالء األعضاء بأمجعهم كانوا خاضعني فعليًا 
بالتقرير كانت  الفئة عىل ما ذكر  )19( وهذه  املدينة  اىل فئة واحدة من سكان 
مسيطرة بشكل كامل بالقوة واجلربوت عىل جمتمع املدينة يف اعقاب احلرب 
العاملية االوىل )20( عىل وفق ما نص يف التقرير عنهم : )) قامت بإثارة الرعب 
وان  إليها  الربيطاين  السيايس  احلاكم  وصول  قبل  بأكملها  كربالء  مدينة  يف 
هيئة البلدية هذه ال يمكن ان تكون هيئة متثل سكان مدينة كربالء اطالقًا ((
وبسبب عدم االقتناع هبيئة البلدية القديمة تم إعادة تشكيل تلك اهليئة من 
جديد بنفس الطريقة التقليدية القديمة بانتخاب سبعة اشخاص من البارزين 
قام  والذي  البلدية  لرئاسة  املرشح  فيهم   )21( السبع  الكربالئية  املحالت  يف 
الربيطاين  االدعاء  بطالن  نكشف  وهنا  بتعيينه  الربيطاين  السيايس  احلاكم 
التقليدية  االساليب  نفس  اختذوا  الهنم  كربالء  لبلدية  القديم  بالتشكيل 
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وفرضوا رئيسًا مقربًا اليهم ويكشف لنا االمر ان دور التشكيل القديم من 
الربيطاين يف كربالء وممارستهم حكاًم  للوجود  املعادية  السياسية  التطورات 
الربيطانية  السلطة  ازعج  قد  عام 1915  العثامنيني  ضد  انتفاضتهم  ذاتيَا يف 
والتخوف منه .وفرضت السلطة الربيطانية عىل البلدية اجلديدة واجبات )22( 
واعتربهتا من االمهية واالولوية يف تنظيم احلياة االجتامعية يف مدينة كربالء 
وهي اإلنارة والتنظيف والصالح العام للمدينة من خدمات اجتامعية ومن 
واجباهتا ايضًا تزويد املدينة بحراس حلاميتها ليال)23( .ولكن يبدو من سياق 

التقرير اهنم املقربون من السلطة الربيطانية .
ووجد الربيطانيون ان خري وسيلة لتسري امور البلدية والعمل يف اداء افضل 
لواجباهتا واملهام امللقاة عىل عاتقها هو التمويل الذايت والالزم لسد النفقات 
املطلوبة وسد النقص يف اموال البلدية الرسمية، وخري وسيلة لذلك هو وضع 
نظام الرضائب املجباة بمساعدة املختارين مثل )الرضيبة املنزلية( املقدمة من 
أول  وكانت  الطرق،  وحتسني  واالنــارة  التنظيف  خدمات  لقاء  االرسة  رب 
بيوت  إلحصاء  مسؤولني  تعيني  هي  التمويل  حالة  لتحسني  اختذت  خطوة 
مدينة كربالء يف حمالهتا السبع بمساعدة املختارين، وتشكيل )مؤسسة الرضيبة 
املنزلية (، ووصل االمر اىل إدخال عدد من الرضائب األخرى اجلديدة، ولكن 
الرضيبة املنزلية كانت هي الرضيبة الوحيدة التي تم إحصائها لغرض حتقيق 
أية دخل كبري، وكانت الرضائب اجلديدة زهيدة ومل تشكل عبئًا ملحوظًا عىل 
الناس، وان رضائب البلدية هذه كانت كلها تقريبا حتت ترصف جباة الرضائب 
تقريبا يف الوقت احلارض وان هؤالء اجلباة يدفعون رسام شهريا منتظام اىل بلدية 
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كربالء، ومقابل هذا الرسم الشهري فأن هؤالء اجلباة يضعون يدهم عىل كثري 
من الرضائب بقدر ما يمكن مجعه .وان العقد الذي منح إىل هؤالء امللتزمني )24( 

ينتهي أمده حتى شهر آذار عام 1918)25(.
ان هذا االمر هو النهج العثامين القديم نفسه يف التعاون مع امللتزمني الذين 
زادوا من معاناة العراقيني وبؤسهم وشقاءهم، وهذا ما ذكر يف التقرير نفسه، 
ولكن من التناقض عند الربيطانيني اعتامد نفس االسلوب يف النهج العثامين 
القديم يف ادارته للعراق مثل مجع الرضائب عىل وفق نظام االلتزام . عىل الرغم 
من تربيرات ظروف احلرب التي دفعتهم اىل اعتامد هذا النهج بصورة مؤقتة 
عندما نجد ما هو نصه : ))... ولكن حاملا ينتهي هذا العقد سوف تتخذ ترتيبات 
جديدة جلمع الرضائب بشكل مبارش(()26( ويبدو اهنم ال يريدون االحتكاك 
املبارش مع العامة يف امور قد تسبب هلم مشاكل يف مرحلة هم احوج فيها اىل 

االستقرار وتثبيت السلطة يف املدينة .
ومن االمور التي اهتمت هبا السلطة الربيطانية يف كربالء هو إنارة املدينة 
ألهنا عىل وفق ما ذكر يف التقرير غري كافية بوجود ثامنني مصباحًا وفرهتا البلدية 
مخسامئة  توفري  برضورة  والتوصية  الظالم  حلول  بعد  املدينة  إلنارة  السابقة 
مصباح ولكن هناك مشكلة توفري مبالغ ألسعار زيوت هذه املصابيح الباهظة 
الثمن جدا فضال عن قلة األموال الالزمة لرشائها، جعلت حصول اية تقدم 
يف هذا االجتاه امرًا مستحياًل عىل ما وصفه التقرير وال يوجد توصية بحل هذه 
املشكلة اال انه يبدو ان جباية االموال بواسطة الرضائب عىل العامة هو الكفيل 

بحل هذه املشكلة)27( .
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واما نظافة املدينة فأصبحت قيد االهتامم من السلطة الربيطانية ويبدو اهنا 
كانت تريد كسب مشاعر الناس جتاه االدارة اجلديدة بزيادة عامل التنظيف 
مرات،  اربع  اىل  بمضاعفتهم  االجــراء  هبذا  العمل  وتم  للبلدية  التابعني 
وزيادة  العامة  املراحيض  تنصيب  جرى  فقد  العامة،  باخلدمات  واالهتامم 
عامل البلدية حتى هناية 1917 اىل ثالثني شخصًا جرى استخدامهم بشكل 
منتظم يف مهام توفري اخلدمات ألهايل مدينة كربالء .ولكن السلطة الربيطانية 
واجهت صعوبة يف إبقاء هذه املدينة نظيفة مع توافد مستمر طيلة العام من 
قبل زائري العتبات املقدسة)28( ووصَف هذا االمر بالقول : )) ... ان قدوم 
هائل من الزوار الذين يزورون املدينة يف املناسبات الدينية املهمة التي حتصل 

بشكل متناوب عىل مرور السنة جعل من االمر بات من الصعوبة .(( )29(.
واستقرارها  الربيطانية  للسلطة  بالنسبة  البلدية  االوضاع  امهية  ولشدة 
يف العراق وصل االمر ان تكون بلدية كربالء مسؤولة مبارشة امام احلاكم 
العام،  املدينة  بصالح  املتعلقة  القضايا  بكل  واشعاره  الربيطاين  السيايس 
عىل  شديدة(()30(  ))بمراقبة   : كربالء  بلدية  تفويض  اىل  االمر  وصل  حتى 
أسعار األسواق واملخازن والرصف وأمور أخرى تتعلق بالوضع التجاري 

واالقتصادي بشكل عام )31( .
عانى اهايل مدينة كربالء من قلة االطعمة فيها بسبب كوهنا مدينة وافدين 
بل اصبحت حتديًا يواجه السلطة الربيطانية. اذ تعتمد كربالء تقريبا بشكل 
األسعار  ولكن  مقاطعاهتا  خارج  من  تأيت  التي  احلبوب  مؤن  عىل  كامل 
صارت مرتفعة جدا )32( بسبب جمريات احلرب، ولذا فأن شهر ترشين الثاين 
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عام 1917 أصبح مشكلة كبرية يف قلة املنتوجات الغذائية املختلفة بل هناك 
نقص خطري فيها، ولذا فهذا االمر قيد املراجعة ووضع احللول فقد تم إصدار 
احصاء  يف  كافة  احلبوب  خمازن  بتدوين  البلدية  تقوم  أن  بوجوب  األوامر 
الكمية  نصف  قدرها  مكافأة  عرضت  حكومية، وقد  كإجراءات  هبا  خاص 
تدون  مل  خمبأة  حبوب  وجود  عن  بمعلومات  يديل  شخص  ألي  املكتشفة 
مسبقا ويف الوقت نفسه تم إصدار األوامر للتجار بعدم بيع أكثر من النسبة 
الثابتة املحددة ألي شخص وتم وضع حراٍس عىل )العالوي( – سوق بيع 
مرحلة  احلبوب  يف  النقص  هذا  وصل  .لقد  االوامر،  تنفيذ  احلبوب–ملراقبة 
خطرية حتى أصبح فيها من الرضوري إصدار األوامر إىل حائزي احلبوب 
فقد  وهبذا  األســواق،  يف  طرحها  بــرضورة  البذار  لوقت  يدخروهنا  الذين 
الربيطاين وتم  السيايس  احلاكم  أوامر  لتنفيذ  فعالة  أداة  بأهنا  البلدية  برهنت 
التغلب عىل مصاعب قلة الطعام بنجاح)33(. وهذا االمر من الطبيعي ان هتتم 

به السلطة الربيطانية يف سبيل احلفاظ عىل اهلدوء والسلم بني االهايل .
ومن االمور الباعثة للحفاظ عىل هذا النظام هو امن املدينة يف الليل والذي 
كان عبئًا مضافًا ووصف بالتقرير : )) كان العبء األكرب واألعظم الذي وقع 
عىل كاهل بلدية كربالء... هو محاية املدينة لياًل اذ انه كان من الالزم زيادة 
أجور حراس الليل والنتيجة كانت مرضية وكانت هناك حاالت سطو طفيفة 

جدا يف املدينة ومل حتصل اضطرابات يف الليل(()34( .
لقد اثمرت االيرادات اجلديدة لبلدية كربالء فقد قامت بأعامل ترميم قليلة 
للطرق العامة التي هي بأمس احلاجة اليها، وكذلك أرشفت البلدية عىل بناء 
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جسور يف احلسينية، وقد جرى العمل بأموال قليلة جدا من إيرادات البلدية 
التي يمكن تقديرها عام 1917 بستني روبية شهريا تصل للبلدية ويؤمل ان 

هذه اإليرادات تزداد يف العام املقبل لتصل اىل مائة ومخسني روبية )35(.
وكانت عالقة السلطات العثامنية باملختارين متواصلة وبخاصة بعد تكليف 
البلدية بدفع راتب شهري قدره مخسة وعرشون روبية لكل خمتار من خمتاري 
يبقوا دائام عىل اطالع  املحالت السبع، وان من واجب هؤالء املختارين ان 
معلومات  اية  إعطاء  عىل  قادرين  ويكونوا  برحالهتم  املتعلقة  الشؤون  عىل 
يتعلق بقضايا ذات  تبليغ  مطلوبة، ويكونوا كذلك مسؤولني عن إعطاء أي 
امهية بخصوص مصلحة حمالهتم، وان هؤالء املختارين يف كربالء مل يدفع هلم 
اي يشء من مستحقاهتم قبل جميء احلاكم السيايس الربيطاين للمدينة ونتيجة 
لذلك فأهنم اضحوا بال أمهية، وكانت الرضورة يف دعم املختارين بالكتابة: 
ان  والعار  املشني  من  أصبح  واحلق  نفوذ  بال  –املختارين-  ))...اصبحوا 

يصبح الفرد خمتارًا وال يوجد هناك رجل ذو مكانة يف املجتمع يقبل بوظيفة 
املختارية فتقريبا ان املختارين عديمو الفائدة وانه من املستحيل ان جتعلهم 
يف مسؤولية إقامة نظام جيد يف حمالهتم يف ظل هذه الظروف ويؤمل ان هذه 
الفئة سوف تتحسن تدرجييا عندما تدفع هلا املرتبات ومن املمكن ان تصبح 
بمرور الزمن وسائل نافعة إلرساء النظام والقانون، وعليه فانه من املمكن 
االستنتاج قائلني انه عىل الرغم من الفائدة التي حتققها هيئة البلدية ما زالت 
تقيدها قلة األموال إال أهنا حققت تقدما هائال وأصبحت أالن هيئة منتظمة 
بشكل جيد بحصوهلا عىل نصيب من املسؤولية يف إدارة مدينة كربالء(()36( 
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ويبدو ان السلطة الربيطانية قامت بتضليل مراجعها العليا عندما ربطت بني 
عدم تصدي وجهاء كربالء وعدم وجود رواتب هلم وانام هو رفض هؤالء 
الوجهاء التعاون مع السلطة الربيطانية التي توصف يف نظر الكثري من اهايل 
كربالء بالصليبني وال يستطيعون التجاوز عىل مبادئهم والوقوع يف حرج مع 
املختار  وظيفة  ان  .ويبدو  للسلطة  عينًا  يكون  املختار  ان  االهايل، وبخاصة 

اصبحت من االعامل املشينة وغري املرغوب فيها يف ظل السلطة الربيطانية.

ثالثًا :الشرطة :-
استقرار  رضورة  عىل  تعمل  كربالء  يف  الربيطانية  السلطات  كانت 
االوضاع . يف سبيل ارساء هيمنتها وعليه فأن التقرير عرض اوضاع رشطة 
كربالء بشكل مفصل من عدهتا وعددها وواجباهتا ومصادر القوة والضعف 
ذكر  فقد  احتياجاهتم  عن  وحتى  وتسليحها  وتشكيالهتا  واجباهتا  مع  فيها 
فردًا  وثالثني  مائة  من  القديمة  ادارهتا  يف  كربالء  رشطة  ))تتألف  التقرير: 
من املشاة ومن ثالثني فارسًا خيااًل الذي كان الشعري يقدم طعامًا خليوهلم، 
فأن  للخيالة  الغالء  تعويضات  دفع  الباهظ ورضورة  الشعري  لثمن  وبالنظر 
بالنقصان حتى وصل اىل عدد  املجندين اخذ  الفرسان  الفعيل هلؤالء  العدد 
ال يتخطى اخلمسة والعرشين خياال عندما اخذ احلاكم السيايس عىل عاتقه 
مسؤولية إدارة كربالء . ظهرت قوة صغرية من رشطة قدرها ستون شخصًا 
القوة وإهنا  من املشاة وستة فرسان ولكن مل يكن هناك تنظيم خاص بتلك 

اصغر من أن تكون قوة فعالة(( )37(.



310

كربالء يف التقرير الربيطاين ال�سنوي لعام 1917

وقدم التقرير عن واجبات رشطة كربالء مع وجهة النظر الربيطانية واوهلا 
املحافظة عىل نظام هذه املدينة التي حتتوي عىل سكان يقدرون بحوايل مخسة 
هو  أخر  واجبا  عاتقهم  عىل  يقع  فأنه  هذا  عن  وفضال  نسمة  ألف  وثالثني 
دون  من  إليها  دخوهلا  او  املدينة  من  البضائع  خروج  عدم  مراقبة  مسؤولية 
اسعاره  يف  السوق  توازن  عىل  املحافظة  اجل  من  باملرور  اإلذن  استحصال 
الرئيسة  املنافذ  كل  عىل  للرشطة  نقاط  وضعت  ذلك  سبيل  ويف  وبضاعته، 
الرشطة  رئيسية تضم سجنًا واسطباًل خليول  ثكنات  تأسيس  للمدينة، وتم 
ممارسة  هلم  اتيح  فقد  السجناء  أما  الربيطاين  السيايس  احلاكم  إقامة  قرب 
التامرين الرياضية وجرى تسخريهم يف العمل بتنظيف أماكن سكناهم ويف 

أعامل مشاهبة بدال من مكوثهم من دون عمل مثلام هو يف السابق(( )38( .
متارس  قوة  بأهنا  الرشطة  جهاز  عن  الربيطانية  االدارة  تقرير  وعرض 
عملها بأرشاف مفتش الرشطة الذي يعمل بمسؤولية مبارشة عن كفاءة هذه 
القوة امام احلاكم السيايس الربيطاين ملدينة كربالء فيعمل حتت إمرته ضابط 
واحد  ضابط  وكذلك  اخليالة  الرشطة  يف  يعملون   )39( و)كاووشيًا(  واحد 
التي  الواجبات  وأربعة )كاووشيني( يعملون يف الرشطة املشاة وفضال عن 
سبق ان ذكرناها فأن الرشطة اخليالة تناط هبم أعامل أخرى مثل العمل بصفة 
سعاة بريد ومرافقني للضباط الذين جيوبون الصحراء ويساعدون مسؤولني 

الواردات وكذلك حراسة البساتني املجاورة ملدينة كربالء)40( .
اشار التقرير اىل االهتامم املتواصل من السلطة الربيطانية برضورة حفظ 
االمن والنظام يف كربالء وعىل اقل تقدير يف النهار بسبب قلة عدد الرشطة 
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دائرة  من  والقريب  املدينة  داخل  محاية  يف  للرشطة  اذنًا  اعطى  بل  وعدهتا، 
))ان الرشطة غري مسؤولني عن   : الرسمية وذكر  السيايس والدوائر  احلاكم 
حاالت الرسقة التي حتدث لياًل يف املدينة البعيدة عن نقاطهم الن مسؤولية 
احلراسة يف الليل يعهد هبا اىل احلراس الذين تدفع أجورهم من دائرة البلدية 
ويؤمل انه من املمكن ان يناط واجب احلراسة هذا االخري اىل الرشطة يف أخر 
األمر ولكن من غري العميل املحاولة هبذا اإلجراء االن هبذا العدد املتوافر من 

رجال الرشطة(()41( .
وعرض التقرير الية يف جتنيد رشطة كربالء بام هو نصه : ))كل رجل يرغب 
باالنضامم اىل قوة الرشطة عليه ان يقدم شهادة من املختار تثبت انه شخص 
صالح بشكل عام ومن ثم فانه يمثل إمام احلاكم السيايس الربيطاين وإذا متت 
املوافقة عليه فانه ُيعطي شارة- باج- ورقام وكذلك استامرة معلومات يتم من 
خالهلا إدخال كل املعلومات واخلصوصيات املتعلقة به فيها..(( )42( وهنا يدل 
عىل ان املختار هو قريب من السلطة الربيطانية وحمل ثقتهم ومن ثم فأن شهادته 
بمثابة توصية بحقه والتي تؤخذ بعني النظر واالعتبار لدى الربيطانيني، اما 
املثول والوقوف امام احلاكم السيايس فيبدو من باب الفحص البدين واللياقة 
الن املتعارف عىل طريقة جتنيد القوة املساندة للوجود الربيطاين يراعي فيها 
قوة اجلسد وشكلها الفارع القوام )43( .وكانت السلطات الربيطانية اختذت 
اسلوبًا يف تسليح الرشطة عىل الرغم من اعرتافها رصاحة بأنه : ))جيري عىل 

نحو ردئ جدًا وهذا امر يسء جدًا (( )44(.
بل وصل االمر اىل تسليح املنتسبني بأنفسهم وحتى الذخرية! .ومع ذلك 
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اعرتف الربيطانيون بكفاءة رشطة كربالء واخالصها بام ذكر بالنص : )) ان 
هذه القوة نفذت الواجبات التي عهدت اليها وبكفاءة وحافظت عىل النظام 
يف املدينة بشكل جيد بل بشكل ممتاز ولكن حجمها مل يكن كافيا لتمكينها 
من حكم املقاطعة )45( التي متارس إدارهتا حاليا بشكل رئيس، ونقاط رشطة 
مبعثرة تابعة لشعبة رشطة احللة فهناك نقطة واحدة منها يف عون وثالث نقاط 
عىل طريق كربالء –النجف وهذه النقاط مل ختتص إدارهًتا بمدينة كربالء(()46( 
االمن  يف  التفكري  ورضورة  احلرب  ظروف  من  االنية  الزمنية  املرحلة  وان 
واالستقرار هو االهم وتقديم اخلدمات ولكن هناك اعرتاف رصيح : )) ان 
نظام رشطة كربالء ال يظهر انه نظام صحيح (()47( اي بعد هناية احلرب البد 

من اعادة هيكليتة جديدة جلهاز الرشطة .

رابعًا: األوضاع السياسية :-
بسبب جمريات احلرب العاملية االوىل وحداثة االدارة الربيطانية كان هناك 
السياسية، ولكن عندهم هدف سيايس مهم  عرض مقتضب عن االوضاع 
الناس  رغبة  حتقيق  ))تامني  هو:  كربالء  اهايل  عىل  جديدة  سياسية  كسلطة 
واحرتامهم للحكم الربيطاين وهنجه والسعي يف احلصول عىل التعاون الفعيل 
من الناس وقادهتم يف حتقيق الصالح العام وتم فعل كل يشء ممكن إلظهار 
الناس وإزاء أعرافهم  النطاق إزاء  أن احلكومة مارست تساحما كريام واسع 
ومعتقداهتم(()48( بمعنى تصوير تلك الرغبة باملفهوم الربيطاين يف التحرر من 
الربيطاين  الوجود  جتاه  العامة  احرتام  لنيل  اجلاد  والسعي  العثامنية  السيطرة 
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العامة وتركهم يامرسون معتقداهتم  يف كربالء والتفكري يف حتقيق اخلدمات 
اجلديدة،  لإلدارة  احرتامهم  كسب  يف  التفكري  طاملا  تامة  بحرية  وتقاليدهم 
وكانت االدارة الربيطانية اجلديدة تعلم امهية تعزيز دوائرها وتعامالهتا عىل 
وفق الرشيعة االسالمية حتى باملالك الوظيفي وابعاد كل ما هو خمالف للدين 
االسالمي من موظفني هيود او مسيحيني وباللغة العربية إذ اشار التقرير اىل 
يمكن  ما  بقدر  اإلدارة  اإلسالمي يف شؤون  العنرص  احلفاظ عىل  ))تم   : انه 
العامل يف  الكادر  فأن  الربيطاين ومسؤول خزانته  السيايس  باستثناء احلاكم 
دائرة احلاكم السيايس الربيطاين كله يتكون من املسلمني وتقريبا كل العمل 
يف هذه الدائرة ينجز باللغة العربية .وبقدر ما يتعلق األمر بكربالء من وجهة 
نظر سياسية فأن نتائج هذا العمل جيدة الن الناس يدركون ان مراكز اإلدارة 
مسيحيني  واىل  االنجليزية  باللغة  ناطقني  هيود  اىل  ختصص  لن  سوف  هذه 

غرباء عىل أساليب احلياة يف كربالء(()49( .
االحتالل  سلطات  مارستها  التي  العامة  مشاعر  كسب  سياسة  ومع 
الربيطاين يف كربالء لكنها واجهت صعوبة يف كسب زعامئهم الروحانيني من 
رجال الدين واعرتفت االدارة الربيطانية بكل رصاحة بذلك : )) ان ضامن 
تعاون الناس كان قضية سهلة ولكن مل يكن من السهل ضامن تعاون زعامئهم 
يف  سمعته  حتقيق  يف  منهمك  منهم  واحد  كل  الزعامء  هؤالء  فأن   . الدينيني 
الورع واملعرفة وال يوجد واحدًا منهم يثق بسهولة .إن هؤالء الزعامء الدينيني 
حيظون بأمهية سياسية وان واحدا منهم وهو الشيخ حسني املازندراين له أتباع 
الواقع املحيل)كربالء( فقد  كثريون يف اهلند، إال إن شأهنم مبالغ به كثريا يف 
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سكان  ان  أظهرت  لكربالء  الربيطانية  اإلدارة  أثناء  حوادث  عدة  حصلت 
االدارة  تقرير  يف  االيضاح  )50(وهذا   )) واحد  لزعيم  اال  جينحون  ال  كربالء 
الربيطانية يبني امهية الزعامء من رجال الدين يف النسيج االجتامعي والسيايس 

يف املدن املقدسة يف العراق .
واشار التقرير اىل وجود نائب للقنصل اإليراين يقيم يف كربالء وكذلك 
يوجد عدد كبري من االيرانيني فيها يرجح ان يكون عددهم اكثر من نصف 
السكان وهم إما يكونوا إيرانيون أو من أصول إيرانية يسكنون كربالء منذ 
الربيطانية  السلطة  سياسة  يف  الغرابة  يثري  الذي  .لكن  سابقة  تارخيية  حقب 
التي ذكرت بوجود ألف هندي بريطاين يقيم يف كربالء وان سياسة احلكومة 
املرشوع  عكس  وهو   )51( بالدهم  اىل  العودة  يف  مساعدهتم  عىل  تنصب 
هذا  ان  .ويبدو   )52( املبارش  االحتالل  حكم  يف  العراق  هتنيد  يف  الربيطاين 
العراق  جنوب  لربط  مربجمة  كانت  العراق  هتنيد  سياسة  اىل  راجع  االمر 
بحكومة اهلند – الرشقية الربيطانية وكانوا ذو اغلبية من املوظفني املدركني 
واملندجمني مع توجهات احلكومة الربيطانية وال خوف منهم، اما هنود كربالء 
فهم رعايا بحكم السيطرة الربيطانية منذ عام 1856 هم رعايا هنود ومن 
يف  تظهر  ربام  التي  العداء  مشاعر  من  محايتهم  الربيطانية  احلكومة  واجب 
املستقبل ويتم االنتقام منهم، وهذا االمر ال يعكس احلقيقة فأن اهايل كربالء 
والعراقيني بشكل عام عرف عنهم التسامح واحرتامهم االخر وبخاصة مع 

املستقرين من بلدان اخرى .
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خامسًا : تراخيص المرور وإغالق المدينة :-
قامت السلطة الربيطانية بتأسيس دائرة اخرى تساعد عىل تسيري ادارهتا يف 
املدينة، واسمها )دائرة تراخيص املرور( املؤلفة من مدير مسؤول عنها ومعه 
مساعدان اثنان .وواجباهتا أعداد |اوامر عدم التعرض| . وتراخيص للمرور 
مهيأة لتوقيعها وتدوينها .وكذلك فأهنا متارس عملها بأعداد تقارير اسبوعية 
التقارير  اعداد  عىل  واملواظبة  وموازينها  والــواردات  الصادرات  كل  تظهر 

بالبضائع املصادرة ونقلها )53(.
ومن واجبات هذه الدائرة العمل عىل اغالق مدينة كربالء ومنع البضائع 
من اخلروج منها من غري تراخيص باملرور . فال يمكن ألي يشء ينتقل عرب 
الرشطة،  نقاط  احد  ملراقبة  خيضع  ان  دون  من  كربالء  طرق  من  طريق  اية 
وعىل الرغم من ذلك كانت هناك كميات من البضائع هترب خارج املدينة 
يف  كربالء  ملدينة  اجلغرافية  الطبيعة  من  الربيطانيون  .واستفاد  البساتني  عرب 
حاجزًا  تشكل  احلسينية  قناة  فأن  البضائع  هتريب  وحمارصة  الطوق  احكام 
امام هتريب البضائع من جانب واحد من جوانب املدينة واملسطحات املائية 
تشكل حاجزًا من جانب اخر، ولذلك اصبح من الصعوبة هتريب البضائع 
خارج املدينة من دون علم الرشطة .اما االسباب الدافعة يف هذا التشدد فهو 
ندرة األطعمة واملواد األخرى التي أصبحت حالة متفشية يف كربالء بشكل 
كبري اىل احلد الذي جعل الدافع بتهريبها إىل األعداء- العثامنيني- غري كاٍف 
للقيام بمحاولة تستحق)54( .وهنا يظهر ان االجراءات الربيطانية عن طريق 
هذه الدائرة تساعدهم عىل فرض السلطة وضبط املدينة والتحكم بمواردها 
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دون افالت خرياهتا التي تدر من جباية امواهلا مبالغ تساعد السلطة يف تسيري 
امورها فضال عن احرتازات امنية لضامن عدم دفع املنتوجات الزراعية اىل 

جبهات العثامنيني .
ووصل االمر اىل التفكري بوضع فرضية حمارصة كربالء وتشديد القبضة 
عليها عندما وجدنا توصية : )) لقد حصل حاكم كربالء السيايس عىل مشورة 
املدينة  حيكم  الذي  الطوق  بشأن  السيايس  الصحراء  حاكم  من  ومساعدة 
ويأمل كالمها عدم خروج اي شئ من املواد بشكل فعيل من كربالء يف هذه 

املدة التي نحن بصدد إعداد هذا التقرير(()55( .

الخاتمة
اوال: كانت االمور القضائية من اوىل االولويات لدى السلطة الربيطانية 
اجلديد،  النظام  هيبة  وفرَض  كربالء  مدينة  يف  االستقرار  اىل  احلاجة  بسبب 
جديد  بريطاين  مرشوع  اىل  قديمة  عثامنية  هيمنة  من  التحول  بعد  وبخاصة 
خيتلف يف التوجهات والنسق، وكانت املعاجلة بالتفاصيل كافة حتى استثامر 
بعض النظم القديمة عىل سبيل املثال القضايا املدنية عىل وفق االعراف التي 
تعود عليها املجتمع الكربالئي لكن ال يعني بكافة التفاصيل وانام ما يتعلق 
الدين،  علامء  اىل  بالرجوع  كربالء  اهايل  عليها  تعود  التي  الدينية  بالشؤون 
للبت  عشائري  وسط  اىل  اللجوء  عند  فيها  البت  فيتم  العشائرية  والشؤون 
عىل وفق االعراف القبلية، ومن املالحظ ان الربيطانيني قاموا بتصنيف مجيع 
والسكينة يف  اهلدوء  االستقرار وبعث  بشكل مفصل ألجل فرض  القضايا 
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ان  اىل  راجع  القانون  قبل  العرف  عىل  االعتامد  .وان  كربالء  اهايل  نفوس 
تطورات احلرب العاملية ما زالت مستعرة والغاية االساسية هو فرض اهلدوء 

واالستقرار .
احلاكم  مقر  يف  القضايا  مجيع  تسجيل  يف  الدقة  الربيطانيون  اتبع  ولقد 
السيايس الربيطاين وتعاملوا بحرفية يف البحث واالستقصاء ودعوة الشهود 
يف سبيل حسم اغلب مجيع القضايا سواء أكانت مدنية ام عشائرية ام جنائية .
ثانيًا: ان حتقيق غايات االستقرار وحتسني الصورة اجلديدة للوافد اجلديد 
النظم  تدرجيي عىل  والقضاء بشكل  بلدية كربالء  اوضاع  ترتيب  طبقت يف 
االنارة  امور  عىل  الرتكيز  كان  الكربالئيون، ولذا  عليها  اعتاد  التي  القديمة 
اهنا مدينة  الربيطانية يف كربالء تدرك  السلطة  العامة الن  والنظافة واملرافق 
امكانية حتويلها  ثم  السنة ومن  ايام  للعبادة طيلة  العراقيون  يزورها  مقدسة 
املثال  سبيل  اجليدة، فعىل  واالدارة  االهتامم  يف  الربيطانية  للدعاية  مكان  اىل 
تم وضع خطط جديدة للقضاء عىل نقص االطعمة ايام الزيارات بالقضاء 
عىل التجار املحتكرين وغريها من السبل، وفتح االختناقات عن طريق فتح 
طرق جديدة واملعابر، كام اهتم الربيطانيون باحلراسة الليلية ونظام املختارين 
حسب املحالت الكربالئية السبع وكلها تصب يف جانب فرض االستقرار 

وهيبة السلطة اجلديدة .
ثالثا: يف سبيل تأمني عوامل االستقرار وتأمني احلاجات االجتامعية ألهايل 
الربيطانية يف كربالء عىل محاية خطوات مرشوعها  االدارة  .عملت  كربالء 
اجلديد مع ضامن االستقرار وعوامل االمان، فنالحظ ان مهام الرشطة متحور 
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حول فرض )القانون والنظام ( والقضاء عىل فوىض االحتكار واالستغالل 
ذكر  عندما  وساق  قدم  عىل  قائم  الرشطة  بجهاز  االهتامم  وكان  التجاري، 
املقرتحة وتشكيالهتا واالعتدة اخلاصة هبا وتسلحها، حتى استثمرت  القوة 
نظم قديمة يف الرشطة ابان اهليمنة العثامنية مثل )الكاووش( وهي قوة مرافقة 
جلامع الرضائب، وهذا االمر يدل عىل مدى اجلدية لدى الربيطانيني يف فرض 

النظام واالدارة اجلديدة .
باألوضاع  املساس  بعدم  كربالء  يف  الربيطانية  االدارة  نصيحة  ان  رابعًا: 
الربيطانية  السياسة  من  جزء  هو  االهايل  لدى  االجتاهات  ومجيع  السياسية 
عدم  وحماولة  االدارة  حداثة  منها  مهمة  العتبارات  العراق  يف  عام  بشكل 
االصطدام من جهة و ان ساحات احلرب مازالت مشتعلة من جهة اخرى 
وعدم فتح ثغرة ضد االدارة من النقد واالحتكاك من قبل االهايل من جهة 
ثالثة، ولكن يف الوقت نفسه وجدنا ردة فعل بريطانية مبطنه من الثقافة املضادة 
الكريم  والتسامح  احلسنة  النوايا  واظهار  اجلديدة  بالسلطة  التثقيف  وهو 
واحرتام العادات والتقاليد واملوروث الشعبي يف سبيل كسب مشاعر العامة 

ضد مجيع االجتاهات .
خامسًا: كان االهتامم الربيطاين بالعشائر املحيطة بكربالء نابع من رضورة 
معرفة القدرة البرشية من الرجال وبخاصة من القادرين عىل محل السالح . 
وذلك العتبارات عسكرية مستقبلية فضال عن ذلك اعادة ترتيب االوضاع 
العشائرية وحكم البالد بشكل عام من املنظور العشائري املساعد، ويبدو ان 
العشائر  وثقت  ألهنا  ومشاخيها  العشائر  كل  عن  تكن  مل  املقدمة  االحصائية 
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املحيطة بكربالء وحتى مدينة اهلندية )طويريج ( من جهة كربالء، اما العشائر 
يف اجلانب االخر باجتاه مدينة احللة فذكر يف تقرير االدارة الربيطانية عن احللة 
مع اسامء العشائر والفروع واملؤتلفة معها، وبشكل عام تم احتساب املوجود 
الف  ثامنية عرش  العشائري يف مدينة كربالء يف عام 1917 هو )18720( 
واملسعود  حَسن  بنو  هي  االربع  الرئيسة  العشائر  وان  وعرشون،  وسبعامئة 

واليسار والزكاريط، مع فروعها والعشائر املؤتلفة معها .
التسليم املطلق لتلك  الوثائق الربيطانية ال يعني  التعامل مع  سادسًا: ان 
الوثائق ؛ فإهنا متثل وجهة نظر اإلدارة الربيطانية احلاكمة ملقاليد املدن العراقية 
وال سيام اهنا كتبت بعقلية الضابط املتمرس عىل العقيدة العسكرية واساسها 
سبيل  يف  املوجودة  املعطيات  كل  املصالح، وتسخري  كل  فوق  بلده  مصلحة 
اصطدمت  املفاهيم  .تلك  العسكرية  للهيمنة  )اللوجستية(  األمور  توفري 
اهليمنة  من  طويلة  تراكامت  بعد  املبنية  العراقية  للمدن  االجتامعية  بالبنى 
العثامنية، زاد من بؤسها سياسة احلكم الربيطاين املبارش املؤمن بالنار واحلديد 
ثورة  يف  العراقيون  انفجر  حتى  واستمرت  العسكري  االحتالل  مدة  يف 
العرشين .لكن مع ذلك اعطتنا هذه الوثائق تصورات واضحة عن بيئة املدن 
العراقية االجتامعية والسياسية بل حتى االقتصادية ملا هلا من ارتباط مع ادارة 

السلطة الربيطانية .
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الهوام�ص
)1( احتل العثامنيون العراق عام 1534 بقيادة السلطان سليامن القانوين برفقة امري امراء مرص سليامن باشا 
وقام بعدها بزيارة العتبات املقدسة )الكاظمية وكربالء والنجف ( وفرضت نظم االدارة العثامنية 
،وكان اغلب الوالة وقادة اجليش يف حروهبم مع القبائل العراقية يأتون اىل كربالء للزيارة إلظهار 
انفسهم امام العامة بأحقيتهم بخالفة دولتهم مجيع املسلمني عىل اختالف مذاهبهم وطوائفهم . 
عباس العزاوي ، موسوعة تاريخ العراق بني احتاللني ،العهد العثامين االول 1917-1534، 

الدار العربية للموسوعات، بريوت ،د.ت.ص36.
)2( عند االحتالل العثامين للعراق 1534 وانطالقًا من االجتاهات االسالمية للعثامنيني ،تم االعتامد عىل 
قاٍض الرشعي بل قَسم العراق اىل وحدات قضائية كل واحدة منها حتت ارشاف قايض بتعيني 
رسمي من الدولة وظيفته حفظ االمن ومجع الرضائب ومراقبة االسواق وادارة االمور اخلدمية 
العثامين 1534-1918،قم  العهد  العراق يف  ،بلديات  نصار  العظيم عباس  .عبد  واالجتامعية 

،مطبعة رشيعت،2005،ص33.
)3)) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P.466.

)4) Ibid، P. 466.

)5( الوقف نوعان احدمها ان يكون ما يقفه ملكًا للواقف جيوز له الترصف فيه والثاين ان يقبض الوقف 
وخيرجه من يده فمتى وقف ما ال يملكه كان الوقف باطاًل وان وقف ما يملك وال خيرجه من يده 
ومل يقبضه املوقوف عليه او من يتوىل عنهم مل يصح ايضًا الوقف وكان باقيًا عىل ما كان عليه من 
امللك فأن مات واحلال عىل ما ذكرناه كان مرياثًا .وان وقف عىل ولده الكبار فالبد من تقبيضهم 
الوقف واال يصح عىل ما بيناه يف االجنبي وان كان اوالده صغارًا جاز الوقف وان مل يقبضهم اياه 
النه الذي يتوىل القبض عنهم واذا وقف ملكا واخرجه عن يده وملكه مل جيز له بعد ذلك الرجوع 
فيه وال تغيري رشائطه وال نقله عن وجوهه وسبله ،وال يصح الوقف اال بعد ان يذكر املوقوف 
عليه فأن مل يذكر املوقوف عليه كان الوقف باطاًل .والوقف والصدقة يشء واحد واليصح يشء 
منهام اال ما يتقرب به اىل اهلل تعاىل .والوقف جيري عىل ما يقفه االنسان ويشرتط فيه فأن وقف عىل 
قوم خمصوصني كان هلم ذلك وليس لغريهم معهم شئ عىل حال وان وقف عامًا كان عىل حسب 
ذلك ايضا جيري عىل ما يتناوله ذلك االسم واذا وقف الوقف عىل ولده وكانوا ذكورًا واناثًا فأن 
تفضيل بعضهم عىل بعض كان عىل حسب ما رُشط ،وهناك وقف للمساجد والكعبة واملشاهد 
واملوضع التي يتقرب هبا االنسان اىل ربه ويبدو كان العثامنيون ال يتدخلون يف مثل هذه املسائل 
، ويبدو ان كاتب التقرير يقصد بذلك احرتام العثامنيني لتلك االمور .للمزيد من التفاصيل عن 
الوقف وانواعه ينظر عيل اصغر مراويد ،الوقوف والصدقات )سلسلة الينابيع الفقهية ( مؤسسة 
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فقه الشيعة ،الدار االسالمية ،بريوت،1990، ص64-64.
)6( من االمثلة التي تعزز هذا الرأي قيام حماسب االوقاف يف بغداد املحتسب عبد القادر برفقة سليامن 
فائق الشواف بالذهاب اىل مدينة كربالء وحترير موجودات اخلزانة احلسينية ،وتم كشف نفائس 
كثرية قدرت بـ)22000( اثنني وعرشين الف لرية عثامنية مع ذخائر ال تقدر مثل مصحف رشيف 
خط عىل جلد الغزال باخلط الكويف بيد االمام زين العابدين بن احلسني )عليهام السالم ( وايضا 
شمعدان العدد)2( بحجم كبري قد صنعا من الذهب اهدامها السلطان عبد املجيد وتاج ملكي 
مزين باألحجار الكريمة وسجادة مزينة باللؤلؤ والذهب وغريها من النفائس وقام املحاسب 
النفائس واملوجودات  تم كشفه من  ما  الروضة احلسينية عىل جرد  باالتفاق مع سادن  املذكور 
حممد  صادق  .حممد  الرشيف  احلرم  سدنة  بأرشاف  وتركها  احلسينية  العتبة  سجل  يف  االخرى 
الكربايس ،دائرة املعارف احلسينية )تاريخ املراقد احلسني واهل بيته وانصار#( ،املركز احلسيني 

للدراسات، لندن، ج2 ،2003ص196-195.
)7( ترجع بواكري نشأة احلوزة العلمية وشؤوهنا يف مدينة كربالء اىل جهود العامل )محيد بن زياد بن محاد 
بن هوازن الدهقان بن ايب القاسم النينوي ( والذي اشتهر بغزارة علمه وكثرة تصانيفه ومترسه يف 
العلوم الدينية ومعرفته طرق البحث والدرس واملناظرة االستداللية واجلهد الدؤوب يف تعلم 
جيل من العلامء ،وقد ذكره الشيخ الطويس يف كتابه املوسوعي )الفهرست( بالكتابة : : ))محيد 
بن زياد من اهايل نينوى قرية اىل جانب احلائر عىل ساكنه السالم وهو ثقة كثري التصانيف روى 
االصول يف اكثرها وله كتب كثرية عىل عدد كتب االصول اخربين برواياته وكتبه امحد بن عيون عن 
ايب طالب االنباري عن محيد واخربين عدة من اصحابنا عن ايب املفضل عن محيد واخربنا هبا ايضا 
امحد بن عبدون عن ايب القاسم عيل الكاتب عن محيد وذكره يف نينوى قرية اىل جانب احلائر ...(( 

نور الدين الشاهرودي ،تاريخ احلركة العلمية يف كربالء ،بريوت ،دار العلوم ،1990،ص98.
)8( هو السيد حممد حممد كاظم اليزدي الطباطبائي صاحب كتاب )العروة الوثقى ( واحد اصحاب 
العرفان ،من مواليد مدينة يزد االيرانية ودرس علومه احلوزوية االوىل يف مسقط رأسه ثم هاجر 
اىل اصفهان الكامل حتصيله ثم هاجر اىل النجف والتحق بحوزهتا العلمية عام 1864 وكان من 
ابرز شيوخه الشيخ )حممد حسن الشريازي ( واستمر يف حتصيل العلوم حتى نال درجة االجتهاد 
واشتهر بالزعامة الدينية وكثرة املقلدين تويف يف النجف 1نيسان 1919 .جعفر الدجييل ،موسوعة 

العتبات املقدسة )املراجع( ،بريوت ،دار االضواء ،ج11، 1998،ص192.
)9) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P.466.

)10) Ibid، P. 466.
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)12) Ibid، P. 466.

)13) Ibid، P. 466.

)14) Ibid، P. 466.

)15( للمزيد من التفاصيل عن حرب العراق وتطوراهتا امليدانية ينظر : شكري حممود نديم ،حرب 
العراق 1914-1918،مطبعة العاين، بغداد،ط7،1968.

)16) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P. 467.

)17( ينتهي نسب بني حَسن اىل حسن بن رسحان بن فاضل بن حممد بن كلب بن عطيه بن قطن بن حممد 
بن اكرمة بن مرشف بن اثيج بن ايب ربيعة بن هنيك بن هالل بن عامر بن صعصعة ،وهي جمموعة 
من العشائر املؤتلفة بالراية مهاجرة من موطنها االم يف شبه اجلزيرة العربية وسكنوا يف مناطق 
الفرات االوسط والبرصة والعامرة .وقد استطاع صبار العبايس من تكوين احالف بني حَسن يف 
الديوانية يف القرن السابع امليالدي وتقسم هذه القبيلة اىل ثالث اثالث هي ال عباس واملجاتيم 
واجلراح ويف مطلع القرن التاسع عرش استوطنوا اهلندية وابو نفاش واصبح امتدادهم من اهلندية 
وحتى الشامية بام فيها الكوفة .رسول فرهود هاين احلسناوي ،الفرات االوسط مواقف رجال 

خلدها التاريخ )دراسة عامة (، مطبعة النرباس ،النجف،2011،ص95-93.
)18)Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P.467.

)19( ال كمونه من القوى الفاعلة واملهمة يف ادارة شؤون مدينة كربالء منذ بدايات القرن املايض ،وكان 
هلم سطوة قوية عىل تنظيم االدارة والرضائب وجتارهتا وحركة اسواقها ومن آثار قوهتم أن زعيمهم 
فخر الدين كمونه أجرب التاجر الكربالئي حبيبًا ابًا االكفان عىل اهلجرة من مدينته اىل مدينة النجف 
عندما رفض دفع االتاوة و مقدارها مائة لرية ذهب فتم حبسه يف رسداب ورضبه ومل ينج من 
عقاب ال كمونه حتى دفع املبلغ. عيل الوردي ،ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، دار 

احلرية ، بغداد ، 1974 ، ج4،ص215.
)20( بعد دحر الربيطانيني للعثامنيني يف معركة الشعيبة يف نيسان 1915 وانسحاب العراقيني املشاركني 
ومنها  العراقية  املدن  يف  العثامنية  السلطة  من  استقالل  حركة  ظهرت  املدن  ازقة  يف  واختفائهم 
كربالء التي فتحت النار بوجه تلك السلطة يف االول من حزيران عام 1915وبخاصة بعدما فقد 
العثامنيون قدرهتم اإلدارية عىل املدينة ، وسيطر املنتفضون عىل خمازن األسلحة والذخرية ومهامجة 
ثكنات اجلند واخليالة واجلندرمة ودار احلكومة ودار الربق والربيد واهلجوم عىل السجن واخراج 
املساجني واصبحت فوىض يف دوائر احلكومة استمرت ملدة ثالثة ايام قتل من الطرفني ثالثون 
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شخصًا وانقطع الطريق ما بني املدينتني املقدستني النجف وكربالء ، وأحرقت بلدية كربالء كردة 
فعل عىل السياسات التعسفية واألحداث املريرة التي عانى منها الكربالئيون طيلة العهد العثامين 
.وقام السيد هادي القزويني الكربالئي االفتاء باجلهاد ضد العثامنيني .لكن العثامنيني استغلوا 
قوات  نيسان عام 1916،فأغارت  ( يف  الكوت  الربيطانية يف معركة )حصار  القوات  انتكاسة 
عثامنية عىل مدينة كربالء بقيادة املترصف الكردي االصل املدعو )محزة بك( اال ان الطرف الغريب 
بقى بيد األهايل ووافق يف اندالع االنتفاضة زيارة النصف من شعبان ووفود زائري االمام احلسني 
 بكثرة مما زاد من قوة املنتفضني. وبعد خراب دوائر احلكومة فر املأمورون واملوظفون ، فشعر 
محزة بك بخطورة املوقف من استيالء األهايل عىل األماكن املهمة يف املدينة، فدخل املدينة من 
الطرف الرشقي وحتصن العسكر يف بعض اخلانات والبيوت احلصينة وقد قامت السلطات العثامنية 
بإجراءات تعسفية اذا قامت بتدمري وحرق وهدم البيوت ، لكن األهايل مل يستسلموا فقاموا بتنظيم 
صفوفهم وشنوا غارات جريئة ومكثفة عىل القوات العثامنية وكبدوها خسائر فادحة مما اجرب هذه 
القوات إىل حتصني مواقعها بوضع أكياس تراب أمام هذه املواقع ، وملا تأزم الوضع ، قرر الشيخ 
فخرالدين كمونة فتح املاء من هنر احلسينية عىل حملة العباسية التي أصبحت مقرًا للقوات العثامنية 
ليعيق تقدمهم حيث وصل املاء إىل أماكن ومواقع اجلنود، الذين انسحبوا من هذه املواقع بشكل 
مرتبك وقام الكربالئيون بمناوشات قتالية بني أزقة املدينة ،وتكبيد القوات العثامنية خسائر يف 
األرواح وحترير الطرف الغريب من املدينة بشكل كامل، قام محزة بك باهلجوم عىل مواقع الثوار 
بحيث دارت معارك عنيفة ، اسفرت عن مقتل عدد من جنود القوات العثامنية وحتت ظروف 
حرجة جاءت أوامر من قائد اجليش السادس يف العراق القائد )خليل باشا(االنسحاب الكيل 
من مدينة كربالء ، وااللتحاق بالضابط )امحد بك اوراق( يف منطقة الفلوجة ومساندة اجليش 
املرابط هناك. فاهنزم املأمور واملوظفون فتقاسم الثوار مناصبهم بينهم ،وقامت مجاعة من ال كمونه 
بالسيطرة عىل مقاليد املدينة وذلك برتتيب شؤوهنا من إرجاع املوظفني اإلداريني واالهتامم بجباية 
الرضائب . سعيد رشيد زميزم ، ملحات تارخيية عن كربالء ، مطبعة اجلاحظ ، بغداد، 1990م، 
ص32؛ سلامن عبد اهلادي ال طعمة ،حكايات من كربالء ،دار املرتىض ،بريوت ،2006،ص16.
)21( كانت ملدينة كربالء يف العهد العثامين سبع حمالت والواحدة منها متنوعة يف االنتامءات العرقية من 
عربية وفارسية وهندية واذرية وتركية وغريها وختتلف شدة تلك االنتامءات من حملة اىل اخرى 
لكنها ختضع لزعيم واحد هو املتكفل بشؤون حملته بل وصل االمر ان تكون هذه املحلة بيتهم 

االكرب وهي :-
حملة باب النجف : وتقع يف جنوب مدينة كربالء وتسمى باب طويريج لوجود شارع باجتاه طويريج اما 

اسمها بباب النجف يف اغلب تسمياهتا الن اجتاه السفر منها اىل النجف .
حملة باب اخلان : وتقع يف اجلزء الرشقي من املدينة وسميت هبذا االسم لوجود ثالثة خانات واسعة 

للزائرين .
حملة باب الطاق او ما تسمى بالعامية )بالطاك( وبه طاق الزعفراين)نسبة اىل السيد ابراهيم الزعفراين( 
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وهو السبب يف تسميتها بذلك وهي قريبة من حملة السالملة .
وتقع هذه املحلة السالملة : يف اجلزء اجلنوب الغريب والشامل الغريب من املدينة وسميت بذلك لكثرة 

العشرية الساكنة فيها وهو السالملة .
حملة طرف العباسية : وتقع يف اجلزء اجلنوب الغريب من مدينة كربالء الهنا قريبة من رضيح ايب الفضل 

.)( العباس
حملة باب بغداد : وتقع يف الشامل والشامل الرشقي من املدينة الن اجتاه املسافرين منها اىل بغداد .

حملة طرف املخيم : وتقع يف الطرف اجلنويب الغريب من املدينة واشهر ساكنيها زعامء املحلة من ال كمونة 
التفاصيل عن تلك املحالت  وسميت بذلك بسبب وجود املخيم احلسيني الرشيف .للمزيد من 
والزعامات املوجودة فيها : رؤوف حممد عيل االنصاري ، مراحل التطور العمراين رؤوف حممد عيل 
االنصاري ، عامرة كربالء دراسة عمرانية وختطيطية ، مؤسسة الصاحلاين، دمشق، 2006، ص607 .
)22( مل يعرف العراق واجبات البلدية اال يف عام 1868 عندما صدر قانون البلديات العام وفيه ترشيع 

رصيح لتلك الواجبات وهي :-
-املحافظة عىل نظافة املدينة يف كل األوقات وردم النفايات بحفر خنادق خارج البلدة.

-توسيع الشوارع وإصالحها وإنشاء األرصفة وحتسني طرق املواصالت .
-تفتيش املباين احلكومية وترميمها ،وبناؤها بموجب النظام اخلاص هبا .

-إدارة األبنية والعرصات العائدة للبلدية ومبادلة هذه األبنية بغريها او تفتيشها أو بيعها وتسجيل مجيع 
األمالك غري املنقولة مع بيان قيمتها وايرادهتا وأسامء أصحاهبا ووضع الرسوم اهلندسية وتسجيل 

السكان واملتوىف منهم .
-حتسني منظر البلدة وإنارهتا وإنشاء امليادين واحلدائق العمومية .

والعربات  اخليول  وتفتيش  البلدية  حدود  ضمن  والنقل  املركبات  بأجور  اخلاصة  التعريفات  -وضع 
للتأكد من سالمتها وختصيص حمالت لوقوف تلك الوسائل .

- مراقبة اخلانات واملقاهي واملالهي واألبنية العمومية .
- إنشاء املسابح ومنع االستحامم يف اخلالء .

- هتيئة معدات إطفاء احلريق والعمل عىل إدامتها .
الطلقة اهلواء، وتفتيش املكاييل واملوازين واملقاييس ،وحتديد  الرحبة  - إنشاء األسواق يف الفسحات 
حلوم  بيع  ،ومنع  هبا  والعاملني  واألوزان  الدقيق  ونظافة  ونظافته  خبزه  وطريقة  اخلبز  أوزان 
احليوانات املريضة أو اهلزيلة ووجوب تغطية اللحوم يف دكاكني القصابني بقامش رقيق، ومنع بيع 

األطعمة املرضة بالصحة العامة ،وبناء املسالخ يف مواقع مالئمة .
-منع احتكار البضائع وحجبها عن الناس .
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-إنشاء املستشفيات ومالجئ الفقراء .
-استخدام املتسولني القادرين عىل العمل منهم للحد من ظاهرة التسول ودفن موتى الفقراء .

-إنشاء املدارس الصناعية لتثقيف العميان والبكم واأليتام لتحويلهم اىل عنرص مفيد للمجتمع .
-منع ما خيل باآلداب .

-اإلرشاف عىل جباية اإليرادات وإنفاقها عىل املنافع البلدية حسب األنظمة.
-فحص امليزانية املعتادة وغري املعتادة وحتديد طريقة رصف املبالغ املعني رصفها بامليزانية .

-إجراء املزايدات واملناقصات بموجب قوانني البلدية .
-فحص مجيع املقاوالت والعقود التي يعقدها املجلس واملصادقة عليها .

-مناقشة االقرتاحات التي يقرتحها رئيس البلدية ألجل تعيني املوظفني او عزهلم ضمن حدود امليزانية 
املصدقة .

-فحص القيود والسجالت املتعلقة باألمور اهلامة .
-إتالف ما يرض باملنتج الزراعي كاجلراد واألوبئة . عبد العظيم عباس نصار ،بلديات العراق يف العهد 

العثامين 1534- 1918،قم:،مطبعة رشيعت ،2005،ص33- 34.
)23) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P. 467.

بالعاصمة  امُلحتل  البلد  نظاًم عثامنية ربطت  للعراق عام 1534  العثامنيون عند احتالهلم  )24( وضع 
)اسالم بول( واستمرت تلك النظم يف حقبة املامليك 1704-1831 وكانت الناحية املالية حمط 
اهتاممهم ، فظهرت نظارة املالية 1836 والتي اختصت يف كل والية لتنظيم دفرت خاص بميزانيتها 
سنويا،  الوالية  حمكمة  قبل  من  وتصدق  أخرى  ونفقات  رواتب  من  املرصوفات  فيها  تسجل 
ويرسل للعاصمة لتدقيقه، وبعد صدور )مرسوم كلخانه1839م ( صدرت مجلة من األنظمة 
والقوانني منها التي تنظم األمور املالية يف الواليات العراقية وطرق جبايتها والرسوم واملقادير 
الوالية ، وظهر نظام رضائبي مفصل هو)رضائب االرايض  وأنواعها وأسلوب تسوية ميزانية 
الزراعية )األعشار( وبدل العسكرية والكودة ورضيبة الغابات ورضيبة املعادن والطوابع املالية 
الطابو ورضائب  املحاكم ورسوم  التمتع ورسوم  ورسوم األخشاب ورسوم الرشيعة ورضيبة 
التي  والرضائب  والرسوم  العمومية  الديون  ورسوم  )الكمركية(  والرسوم  واستثنائية  مؤقتة 
عىل  املضافة  والرضائب  املالية  غري  الدوائر  تتقاضاها  التي  والرسوم  البلدية  دوائر  تتقاضاها 
الرضائب والرسوم املقررة ( ومن هذا النظام ظهر )نظام االلتزام( فظهر أفراد يتعهدون للحكومة 
بإيفاء مستحقات مالية، فظهر التزام عبور جرس ودخول االسواق و عبور جمرى هنر ،وهؤالء 
استبدوا بالناس حتى ظهر منهم طبقة اجتامعية غنية سميت )اعيان مملكت – مملكة األعيان( وهم 
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ملتزمون كبار جعلوا من أنفسهم طبقة اجتامعية هلا شبه السلطة اإلدارية والقضائية عىل املنطقة 
التي تولوا امرها ، ومن تلك الرضائب )رضيبة االلتزام( وهي رضائب تفرض عىل الفالحني 
امللتزمني جيمعون  إن هؤالء  هو  بّلة  الطني  زاد  ومما  زراعية  او ري ألرض  عبور جرس  كرسوم 
للعثامنيني وألنفسهم يف الوقت نفسه .عبد العزيز نوار، تاريخ العرب املعارص )مرص والعراق( دار 
النهضة العربية للطباعة والنرش ،بريوت ،د.ت،ص339؛مجيل موسى النجار ،اإلدارة العثامنية يف 
والية بغداد من عهد الوايل مدحت باشا اىل هناية احلكم العثامين 1869-1917، مطبعة مدبويل 
،القاهرة ،1991،ص368-378؛خليل عيل مراد ،املوصل وكركوك يف الوثائق العثامنية، مطبعة 

شقان ،السليامنية،2005،ص346.
)25) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P. 467.

)26)Ibid، P. 467.

)27) Ibid، P. 467.

او  ثابت  بشكل  الوافدين  مدينة  اصبحت  كربالء  مدينة  هبا  تتمتع  التي  الدينية  القدسية  بسبب   )28(
متناوب فالثابت هو للسكن واالستقرار اما لطلب العلم او التجارة او التربك اما املتناوب فهي 
مدينة دينية هتوى اليها قلوب الناس طيلة ايام السنة ومن الظروف التي ساعدت عىل هذا النمو 
السكاين يف املدينة والزيارات املتواصلة هو امكانيات املدينة الزراعية والتجارية واخلدمات املقدمة 
مقارنة مع املدن االخرى .حممد فاضل الصفار ،كربالء يف سريها التارخيي واحلضاري ،دراسات 
حول كربالء ودورها احلضاري )وقائع الندوة العلمية التي عقدت يف لندن 30-31اذار 1996 

( ،مؤسسة الزهراء اخلريية الكويت ،د.ت،ص687.
)29)Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P. 467.

)30) Ibid، P. 467.

)31) Ibid، P. 467.

)32( ظهرت خالل احلرب العاملية االوىل تداعيات اثقلت كاهل املجتمع العراقي فالتجار املحرتفون 
واملقتدرون تركو إعامهلم وظهر الغش التجاري وانترشت البضاعة املزيفة والرديئة وانترش اجلشع 
واالحتكار وارتفعت االسعار وبخاصة من الطعام والرضوريات العامة ولذا فأن الواقع التجاري 
 Office .ترضر بفعل احلرب فمن الطبيعي ارتفاع األسعار وظهور بضائع بديلة ذات جودة واطئة
 of the Civil Commissioner ، Baghdad ، Najaf – Kufah Shamiyah ، Syed Abd



327

اأ.م.د. عدي حامت عبد الزهرة املفرجي - اأ.م.د. نعيم عبد جودة ال�شيباوي

�شهر رم�شان املبارك 1437هـ /حزيران  2016مال�شنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الثاين

.p88، 1918 ، Allah Bin Syed Abdul Zahrah

)33)Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P. 467.

)34)Ibid، P. 468.

)35) Ibid، P . 468.

)36) Ibid، P. 468.

)37) Ibid، P. 468.

)38) Ibid، P.468.

)39( الكاووش او اجلاووش هو مصطلح عثامين اطلق عىل نوع من الرشطة التي ترافق جايب الرضائب 
يف جبايته ويكون بمثابة السلطة الرشعية والتي تعطي زمخًا معنويًا للجايب .سهيل صابان ،املعجم 

املوسوعي للمصطلحات العثامنية ،مكتبة امللك فهد الوطنية ،الرياض ،2000،ص188.
)40) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P. 468.

)41)Ibid، P. 468.

)42)Ibid، P. 468.

)43)Ibid، P. 468.

)44) Ibid، P. 468.

)45( وضع الربيطانيون اسرتاتيجية عسكرية يف ادارة العراق عند احتالله انطالقًا من مبدأ انه بلد قبيل. 
 Political فقد قَسم عىل مخس عرشة )مقاطعة( برئاسة ضابط عسكري بمنصب )حاكم سيايس
)معاون  برئاسة  اربعون  وعددها  )مناطق(  عىل  قسَمت  بدورها  الواحدة  واملقاطعة   )  Officer

) Assistant Political Officer احلاكم السيايس
)46) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P.469.

)47) Ibid، P. 469.

)48) Ibid، P. 469.

)49) Ibid، P. 469.
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)50) Ibid، P. 469.

)51) Ibid، P. 469.

السياسة  الربيطانية ،فأن   – اهلند  العراق قادمة من حكومة  العسكرية يف احتالل  ان االوامر  بام   )52(
بحكم  املؤمنة  املبارشة  بــاإلدارة  طبقت  العرشين  ثورة  وحتى  العراق  احتالل  منذ  الربيطانية 
املستعمرات بالنار واحلديد وسلطة الضباط العسكرية عىل املدن ،وهي عكس سياسة مدرسة 
لندن واملسامة بالغربية التي تؤمن بوضع حكومات موالية من رحم البلد، وسياسة احلكم املبارش 
العشائر  دعاوى  قانون  مثل  العراقيني  عىل  جديدة  مفاهيم  وفرض  االجتامعي  النسيج  قلبت 
1916وهو يف االصل قانون )ساندمان ( الذي فرض عىل العشائر اهلندية ،حتى ان العراقيني 
وجدوا يف السياسات الربيطانية خطوات ممهدة لضمهم اىل اهلند ،ولذا فأن سياسة احلكم املبارش 
من االسباب الرئيسة يف تذمر العراقيني وختندقهم يف اشعال ثورة العرشين . عبد الرزاق احلسني 

،الثورة العراقية الكربى ،مطبعة العرفان ،بريوت ،1965،ص54.
)53) Colonial Office(C.O) 1/696. Iraq Administration Report 1932-1914 Vol. -1914 1

1918. Administration Report of Baghdad Wilayat. Karbala Administration 

Report، 1917 (Oxford. Archive Edition. 1992) P.469.

)54) Ibid، P. 474.

)55) Ibid، P. 474.
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ملحق
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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 



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





The Issue Word
The Flavor of Heritage

It is usually that nations build their present depending upon a 
set of basics, the most important of which might be:- the civil depth 
including the cultural and social gains as well as  the social humane 
fabrics that totally form the “ flavor of heritage”. Thus, the present 
which does not contain this flavor should lacks the roots that enable 
it to face the directed thinking and cultural invasions, and therefore, 
this present could be easily eradicated.

 Consequently, as long as this flavor is so significant in the fate of 
nations, the next generations who live amongst these nations have 
to seek for the resources of this aroma and do escort with its orbit, 
otherwise, they could deviate from it; and they might complete the 
march enhancing the positive conducts and removing the negative 
ones.

 Hence, one of the means of discovering these resources is:- the 
magazines that specialized in Karbala heritage, which this journal is 
one of them. This journal, the heritage of Karbala, works to reveal this 
town’s legacy in deep through a significant way in various parts of the 
scientific research.

 In this volume, Karbala journal perform its job by opening two 
windows:- 

 First:- reviewing the important historical books and references.
 Second:- appearing the paramount characters that have 

relationships with the chapters of Karbala heritage. 
 Since these two windows are so important in disclosing the 

legacy through two plans, one, the active personalities and other 
observing the movements of these personalities in the available 
resources and the main documents, this volume has been designed 
to complete a project of raising Karbala heritage planned by the 
advisory and editorial boards of this magazines. This project cannot 
be achieved without support of researchers who are majored in 
legacy. Therefore, this journal invite the academics and the writers 
who affiliate to different universities, researching centers and the 
foundations that  specialized in legacy to produce whatever they 
could for the continuity of this journal’s efforts.

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
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