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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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الملخ�ص
تناول البحث املوسوم بــ ) حركة عيل َهْدلة يف كربالء وموقف احلكومة 
العثامنية منها ( جانبا مهام من تاريخ الدولة العثامنية يف الربع األخري من القرن 
التاسع عرش حيث كان هلذه احلركة صدى كبري يف مدينة كربالء والسيام بعد 
السلطات  إجراءات  املدينة من جراء  تلك  بأهايل  الذي حلق  واجلور  الظلم 
العثامنية بحقهم سواءًا من كثرة الرضائب التي كانت تفرض عليهم أم من 
نظام التجنيد اإلجباري )عسكر نظام ( الذي فرض عليهم من جراء احلروب 

الكثرية التي خاضتها الدولة العثامنية مع الدول األوروبية .
ارتفع صدى هذه احلركة يف عموم البالد ووصلت أخبارها إىل اإلستانة ) 
إسطنبول ( وَعِلَم هبا السلطان العثامين عبد احلميد الثاين )1876 – 1909 
م(، فأصدر أوامره بإرسال جيش إىل مدينة كربالء وهدمها وقتل من فيها عىل 
تنفيذ هذه املهمة بعاكف باشا وايل بغداد واملشري حسني  أبيهم وأناط  بكرة 
فوزي باشا، وبذلك أعلن صاحب مقهى املستويف عيل َهدْلة عصيانه يف عام 
1877 م منتفضًا ضد سياسة الدولة العثامنية التي زجت برجاالت كربالء 
وغريها من املدن التابعة للدولة العثامنية يف معارك طويلة مع روسيا القيرصية 
وغريها من الدول التي انتهت بخسارة اجليش العثامين وتوقيعه معاهدة سان 
ستيفانو، وعىل الرغم من القضاء عىل احلركة يف بدايتها إاّل أهنا سامهت بشكل 
أو بآخر يف إنشاء ثورات الحقة ومستمرة ضد السلطة العثامنية آنذاك ومنها 

حركة السيد مهدي األشيقر
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Abstract
This paper entitled (Ali Hedla Movement in Karbala and 

the Attitude of the Ottoman Government towards it ) tacked 
an important side of the history of the Ottoman state in the last 
quarter of the nine- tenth century as there was great echo for this 
movement in Karbala especially after the injustice and oppression، 
the infringement of the ottoman power against them، such as 
raising the taxes imposed on them and the compulsory recruitment 
( order soldiers ) imposed on them because of the great number of 
wars the ottoman state had with the European countries .

Unlike other movements ، this movement had greater echo 
as its news reached Istanbul and the ottoman Sultan ، ( Abdul- 
Hameed AlThany ( 1909  -1876) informed of it . Accordingly، he 
issued an order of sending an army to Karbala city ; he destroyed 
the city and killed all the people in it He gave orders to do this 
mission to Aakif Basha، Baghdad governor and to the marshal 
Husain Fawzy Basha . As a result ، the owner of Al- Mustawfy 
café، Ali Hedla revolted against the ottoman policy in 1877، which 
recruited the youths in long- term battles with caesarean Russian 
and other state which ended with the defeat of the ottoman army 
and resulted in signing San Stefano treaty. In spite of exterminating 
the movement at its start but it contributed greatly ، in one way or 
another، to the establishment and emergence of new movement 
and emergence of new successive and containing revolution 
against the ottoman power at that time such as Ali Sayyad Mahdy 
Al- Ushaqir movement .
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تمهيد
مفهوم الحركة في لغة ال�سيا�سة واالجتماع

يقصد باحلركة أولئك الناس الذين لدهيم معرفة ولو أولية بقوانني احلركة 
ثقافتهم  عرب  أم  الــدرايس  حتصيلهم  عرب  إليها  أتوصلوا  سواء  االجتامعية 
الشخصية، وسواء انتظموا بعد ذلك بأحزاب أو حركات سياسية هلا برامج 
عىل  السياسية  احلركة  تقسيم  ويمكن  كانت،  جهة  بأية  يلتزموا  مل  أو  معينة 
أبعاد احلركة من أجل  التعبري تفهم  جهتني رئيسيتني، جهة حمافظة إذا صح 
وضع العصـي يف دواليب حركتها انطالقا من مصالح فئة معينة يف املجتمع 

سيضـر التطور بمصاحلها ويقلص من نفوذها وامتيازاهتا )1( .
وكذلك تعرف بأهنا تلك اجلهود املنظمة التي يبذهلا جمموعة من املواطنني 
هبدف تغيري األوضاع أو السياسات أو اهلياكل القائمة لتكون أكثر اقرتابا من 

القيم الفلسفية العليا التي يؤمنون هبا.
التي  احلركات  مها:  نوعني  عىل  يقسمها  فبعضهم  أنواعها  خيص  فيام  أما 
التي هتدف إىل  القواعد واألحكام املعمول هبا، واحلركات  تسعى إىل تغيري 

تغيري القيم وجتديد األخالق )2( .
أما فيام خيص احلركات االجتامعية فهي جمموعة من أفراد املجتمع الذين 
يعربون عن أزمة من داخل النظام االجتامعي ويطالبون بتغيريه. فهي بمثابة 
تعبري عن حركية املجتمع، وعن طريقها يستطيع املجتمع أن ينترص لوجوده.
إن بداية كل حركة اجتامعية تنطلق من خالل تبادل وتناقل األفكار، وما 
بأهداف  املتعلقة  األفكار  بلورة  االوىل  مهمة  مراحل  بثالث  متر  أهنا  يميزها 
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االجتامعيني  الفاعلني  مع  التعبئة  عىل  العمل  أولية، والثانية  كخطوة  احلركة 
والسياسيني ومع اجلامهري الشعبية، والثالثة السعي إىل التغيري مع استحضار 

الوسائل واألدوات التي يمكن أن تساعد يف انتزاع املطالب واحلقوق.
بأمهيته ومكانته،  تشعر اجلامهري  العمل عىل صياغة هدف عام  أن  ونرى 
وكذلك توضيح األهداف وطرق الوصول إليها، ثم االلتزام بالفعل النضايل 
والسيايس، والعمل عىل خلق إثارة ومحاس يف صفوف احلركات االجتامعية، 
من العوامل املهمة التي تساهم يف نجاحها، لكن ال يمكن هلذه احلركات أن 

حتقق مطالبها وتنتزع حقوقها ما مل تتوافر هلا املوارد البرشية والتقنية )3( .

اأهم االأحداث في مدينة كربالء المقد�سة للمدة ما بين 
)1869-1876 م(

يف بداية عام 1869 م وصلت األخبار إىل مدحت باشا )4( عن سوء األعامل 
التي يقوم هبا مترصف كربالء ) إسامعيل باشا ( وقد تم إبالغه بأن املترصف مرتٍش 
وأن هنالك الكثري من املوظفني عىل شاكلته، لذلك توجه مدحت باشا إىل مدينة 
كربالء وقام بعزله وحماكمته وتنصيب ) حافظ أفندي ( مكانه )5(. وهذه ليست 
اول زيارة ملدحت باشا إىل كربالء فقد زارها يف سنة )1868 م( وأقام فيها مخسة 
أيام حيث بنيت الدوائر احلكومية وتم توسيع املدينة، وهدم قساًم من سور املدينة 
من جهة باب النجف وبعد أن شعر بأن املدينة ال تتسع ألهلها والوافدين إليها، 
قرر توسيع املدينة من الناحية اجلنوبية الغربية فسميت املنطقة بمحلة العباسية )6(.

بعد تلك األحداث توجه )نارص الدين شا#( يف عام 1870 م إىل مدينة كربالء 
وزار العتبات املقدسة فيها ودامت زيارته ثالثة أشهر ناقش فيها قضية دفن اجلنائز 
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اإليرانية يف مدينة كربالء والنجف )7( .
قررت احلكومة العثامنية يف عام 1874 م إنزال درجة مدينة كربالء اإلدارية 
من سنجق إىل قضاء يرتبط إداريًا بسنجق احللة وكان ذلك اإلجراء يعزى لسببني 

مهمني مها :
الفساد املايل يف إدارة سنجق مدينة كربالء فقد اهتم مترصف تلك املدينة وعدد 
من موظفيه بإنفاق األموال املخصصة للسنجق هباًء، لذلك شكل جملس شورى 
بغداد، وقد أجرت  إىل والية  أرسلت  احلقائق  لتقيص  اسطنبول جلنة  الدولة يف 
تلك اللجنة حتقيقا ًتم عىل أثره إصدار قرار من قبل جملس شورى الدولة يقيض 
بتحويل عدد من سناجق والية بغداد ومنها كربالء إىل أقضية بسبب الفساد املايل 

واإلداري املسترشي فيها .
احلكومة  قررت  لذلك  آنذاك،  العثامنية  الدولة  شهدهتا  التي  املالية  الضائقة 
العثامنية إجراء تقليص يف التقسيامت اإلدارية من خالل إلغاء أو دمج أو إنزال 
التي كانت  الدولة، من أجل توفري بعض األموال  الوحدات اإلدارية يف  بعض 

خمصصة لتلك الوحدات، وتقليل الضغط عىل خزينة الدولة )8( .
طالبت والية بغداد من احلكومة العثامنية عام 1876 م إعادة تشكيل سنجق 
بغداد  رسومات  ناظر  أفندي  راشد  تعيني  واقرتحت  ثانية،  مرة  كربالء  مدينة 
مترصف عليها بسبب معرفته اجليدة بكربالء ملامرسته العمل هبا سابقًا . وبعد 
مناقشة املوضوع يف وزارة الداخلية يف اسطنبول متت املوافقة عىل ذلك بتحويل 
كربالء إىل سنجق وتعيني راشد أفندي مترصف عليها وأن تتحمل والية بغداد 

ميزانية السنجق البالغة )1500( قرش سنويا )9( .
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نظام التجنيد في الواليات العثمانية
 وقيام الحرب الرو�سية العثمانية عام 1877 م

نظام التجنيد في الدولة العثمانية
املدن  أبناء  عىل   ) اإلجباري  )التجنيد  نظام  العثامنية  الدولة  فرضت 
واألرياف وال سيام الفقراء الذين ليس بمقدورهم دفع البدل النقدي –وهو 
إليه اخلدمة  لينقذوا أرواحهم من موت مؤكد تقود   – بمثابة رشوة رسمية 
أهم  من  اإلجباري  التجنيد  ويعد  بلدهم،  عن  بعيدة  جبهات  يف  اإلجبارية 
األمور التي دار حوهلا الرصاع بني احلكومة والشعب يف القرن التاسع عرش 
حيث حاول الوايل العثامين عمر باشا )1859-1857( أن يفرض التجنيد 
عىل السكان فكان ذلك أمرا جديدا عليهم ال عهد هلم به من قبل، فاعرتضوا 

عليه ونقموا منه كثريا )10( .
وبناًء عىل ذلك مجع علامء بغداد وأعياهنا بغية إقناعهم باألمر اجلديد آنذاك، 
وقبل أن يقرأ عليهم فرمان التجنيد وزع عليهم مبالغ كثرية من املال، كل حسب 
بقية  أما  قرش،  آالف  عرشة  القايض  نصيب  فكان   . قلوهبم  الجتذاب  رتبته 
احلارضين فقد حصل كل واحد منهم عىل مخسة آالف قرش وقد بلغ جمموع 
ما وزع عليهم ثالثة وستني ألف قرش . فلام قرأ عليهم فرمان التجنيد رحبوا به 
مجيعًا وأظهروا الطاعة ثم صاروا يأتون بأوالدهم فيدخلوهنم يف سلك التجنيد، 
ففرح عمر باشا بذلك النجاح وخيل له أن أهل العراق مجيعًا سيفعلون مثلام 
فعل أهل بغداد، غري أنه مل يكد يرشع بفرض التجنيد عىل العشائر واملدن خارج 
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بغداد حتى أخذت الفوىض تعم البالد وانترش التمرد يف كل مكان.
وفضاًل عن ذلك انتقل العصيان إىل منطقة ) الفرات األوسط( واستطاعت 
العشائر هناك أن تقاوم القوات احلكومية برضبات شديدة، ثم عم العصيان 
قوات  بني  الدامية  املعارك  من  الكثري  وحدثت   . العراق  من  أخرى  مناطق 
الوايل العثامين وبني العشائر العراقية يف منطقة الفرات األوسط ومنها احللة 
القتىل، ويف اخلامس  املئات من  وكربالء والنجف والديوانية، راح ضحيتها 
والعرشين من أيلول عام ) 1859م( غادر عمر باشا بغداد معزواًل، وحني 
الفرات األوسط وعد  شاع خرب عزله عم الفرح أنحاء العراق وال سيام يف 

العراقيون يوم عزله عيدا )11( .
مقترصة عىل  العثامين  العهد  تنظيمه خالل  وكيفية  التجنيد  تكن قضية  مل 
السلطان عبد املجيد ) 1839 – 1861 م(، فالسلطان عبد العزيز ) 1861 
التجنيد،  تنظم  التي  والقوانني  األنظمة  بسن  كبري  بشكل  ُعني   )  1876  –
وكان من أبرزها نظام إجراء القرعة الرشعية الذي أصدره يف عام 1850م، 

ويتضمن  النظام األمور اآلتية :
جتري القرعة الرشعية عىل الفتيان الذين ترتاوح أعامرهم بني 20 و25سنة.( 1
حتدد مدة اخلدمة العسكرية بخمس سنوات.( 2
يزود كل فرد أهنى اخلدمة العسكرية بـــــ) تذكرة إطالق ( .( 3
اخلدمة ( 4 إهنائهم  بعد  بالدهم  إىل  عــادوا  الذين  الذكور  عىل  جيب 

العسكرية العمل يف الزراعة واحلراثة واألعامل احلرفية أو الصناعية.
الذين يستأجرون آخرين ألداء ( 5 العسكرية األفراد  يعفى من اخلدمة 
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اخلدمة العسكرية بداًل عنهم.
يرسل ضابط من الضباط العساكر السلطانية إىل كل قضاء إلحصاء ( 6

عدد النفوس الذكور وتسجيلها بدفرت مفصل.
ــة.( 7 ــي ــامن ــث ــع ال الـــــواليـــــات  ــل  ــ ــام يف ك ــظـ ــنـ الـ  يــطــبــق هـــــذا 

وبعد إقرار نظام إجراء القرعة الرشعية حاول السلطان عبد العزيز منح أفراد هذه 
القرعة بعض التسهيالت املتعلقة بأمور التجنيد، ومن ضمنها السامح لبعض 
األفراد تأجري أنفسهم بداًل عن الذين سمتهم القرعة الرشعية وهذا ما تضمنته 
الوثائق املتعددة التي تعرف بــ "حجج أجار" يربمها صاحبا العالقة املؤجر 
واملستأجر أمام القايض الرشعي يف املحكمة الرشعية حيث يقوم املؤجر بدفع 
 مبلغ من املال إىل املستأجر الذي أّجر نفسه بداًل عنه ألداء اخلدمة العسكرية.
وهذا  العثامين  العهد  يف  متفشًيا  العسكرية  اخلدمة  من  اهلــروب  كان  لقد   
هيربون  الشباب  كــان  إذ  العسكرية  املحكمة  سجالت  يف  نالحظه  ما 
العسكري  النظام  بقسوة  تتعلق  قاهرة  ألسباب  العسكرية  اخلدمة  من 
اخلدمة  عىل  والتجارة  والصناعة  الزراعة  يف  العمل  مفضلني  العثامين، 
"تأجري  نظام  العثامين  السلطان  أصــدر  عندما  فإنه  ولذلك  العسكرية. 
العقود  لتسجيل  الرشعية  املحكمة  إىل  الشبان  معظم  تسابق  لنفسه"  الفرد 
املحكمة  )سجل  الوثائق  يف  جليًا  ذلك  ويبدو  ــار"  اإلج "حجج  املسامة 
العقود. هذه  بمثل  تزخر  التي   )50( رقم  الشام  طرابلس  يف   الرشعية( 
عرض  ممــا  والــفــتــن،  احلـــروب  مــن   الكثري  الــعــثــامين  العهد  شهد  لقد 
السيىء  االقــتــصــادي  الــوضــع  أن  ويــبــدو  للمخاطر.  املــحــاربــني  حياة 
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للقبول  ــاب  ــب ــش ال بــعــض  ــت  ــع دف ــي  ــت ال ــبـــاب  مـــن األسـ ــا  ــًب ــان ســب كـ
للخطر.  حياهتم  وتــعــريــض  أنفسهم  ــأجــري  وت العسكرية   بــاخلــدمــة 
هي  الفقرية  الطبقة  وتظل  جمتمع  كل  يف  موجود  الطبقات  يف  التفاوت  إن 
الضحية بينام تنعم الطبقة الغنية بالثراء والرخاء وهو أمر معروف منذ القدم، 
وكان العثامنيون قد أصدروا قوانني تساعد األغنياء وترهق الفقراء مما جعل 
هؤالء يقبلون السخرة مقابل لقمة العيش، ونجد أمثلة عديدة عىل ذلك يف 

سجالت املحكمة الرشعية يف طرابلس )12( .

ال�سراع الرو�سي العثماني عام 1877م
كانت روسيا تطمع يف السيطرة عىل بلغاريا، ولكنها ختشى معارضة الدول 
العثامنية  للدولة  طلب  تقديم  انجلرتا  مع  باالتفاق  فحاولت  هلا،  األوروبية 
برضورة حتسني أحوال النصارى يف الدولة العثامنية وغريها فرفضت الدولة 

العثامنية ذلك الطلب .
غري أن روسيا قد وقعت اتفاقًا رسيًا مع رومانيا ) األفالق والبغدان ( يف 
وقت وضعت رومانيا بموجبه مجيع إمكاناهتا حتت ترصف روسيا، ثم أعلنت 

روسيا قطع العالقات السياسية مع الدولة العثامنية )13(
يف شهر أيار من عام 1877م و بعد مرور عرشة أشهر عىل تسّلم السلطان 
عبد احلميد الثاين ) 1876 – 1909م( )14( زمام احلكم نشبت احلرب بني 
االضطرابات  منها  نشوهبا  إىل  أدت  خمتلفة  أسباب  هناك  وكانت  الدولتني، 
واملذابح التي كانت تزخر هبا بالد البلقان يف تلك األيام، وخوف روسيا من 
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إعالن الدستور يف الدولة العثامنية وما قد جير وراءه من تدعيم للنفوذ الربيطاين 
والفرنيس فيها )15(

أخذت تداعيات )انتفاضة البوسنة )بعدًا خطريًا بعد إخفاق مؤمتر إسطنبول 
املنعقد يف ) 11 كانون األول 1876 -22 كانون الثاين 1877 م( إذ بدأت 
طبول احلرب يف العاصمة الروسية تقرع بل إن مجيع االستعدادات العسكرية 
والسياسية إلعالن احلرب ضد الدولة العثامنية اختذت حتى قبل انعقاد مؤمتر 
إسطنبول، و يف الثالث من ترشين الثاين عام 1877 م قامت احلكومة الروسية 
بنقل ست فرق عسكرية وحتشيدها عند احلدود العثامنية و تدريب ) 7500( 
القيام بعمليات  العثامنية هبدف  إليها من سالف الدولة  رجل من املهاجرين 

عسكرية ضد خطوط إمدادات اجليش العثامين وقطعاته اخللفية )16(.
ال  ودأبا  مهة  احلرب  أثناء  الثاين  احلميد  عبد  العثامين  السلطان  أبدى  وقد 
عىل  هبا  ليكون  اخلاص  ديوانه  يف  منصوبة  التلغراف  آلة  فكانت  هبام  يستهان 
اتصال دائم مع قواد اجلبهتني ويتعرف إىل أخبار املعارك سـاعة بعد سـاعة، 

وكانت تشجيعاته الشخصية للقواد حافزًا قويًا هلم عىل الصمود )17(.
فيه كرس احلصار واخرتاق  يائس حاولت  العثامنية هبجوم  القوات  قامت 
األمر، ولكن بحلول ظهر  بادئ  األمامية وقد نجحت يف  الروسية  اخلطوط 
اليوم نفسه وصلت تعزيزات اجليش الرويس للمعركة مما أجرب القوات العثامنية 
عنارص  مجيع  أرس  وتم  والرومانية  الروسية  اجليوش  فدخلتها  التقهقر،  عىل 
اجليش العثامين املكون من عرشة بشوات وألفني ومائة وثالثني ضابطا وواحد 

وأربعني ألف ومائتي جندي )18( .
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استمرت احلرب بضعة أشهر ُمنيت اجليوش العثامنية فيها هبزائم منكرة يف 
اجلبهتني البلقانية والقفقاسية، وهلك فيها األلوف من الشبان الذين سيقوا إىل 

ساحات القتال من خمتلف الواليات العثامنية )19( .
أوضح االهنيار الكارثي للقوات العثامنية أمام اجليوش الروسية وحلفائهم 
مقدمتها  ويف  احلرب  مستلزمات  بتأمني  اخلاصة  العثامنية  اإلجــراءات  عقم 
مسائل التموين يف األرزاق والذخائر واالنسحاب عىل وفق خطة مدروسة، 
مما وضع اجليش العثامين املرتاجع يف موقف بلغ من الصعوبة الغاية . لقد أدت 
تلك الكارثة العسكرية إىل التأثري سلبًا يف الرأي العام واحلكومة العثامنية وظهر 
العثامنية كانت يف وضع ميؤوس منه، هلذا تقهقرت  القوات  بأن معظم  جليًا 
صوب سلسلة جبال البلقان وهي بحالة يرثى هلا. وبام أن فصل الشتاء قد حل 
وغطت الثلوج جبال البلقان فقد كان من املتوقع أن تتوقف العمليات القتالية 
العاصمة  صوب  التقدم  بمواصلة  أمر  القيرص  أن  غري  الربيع،  حلول  حتى 
اسطنبول مستغال حالة االنكسار لدى اجليش العثامين. ومهام يكن من أمر فقد 
عرب الروس وحلفاؤهم سلسلة جبال البلقان واحتلوا صوفيا يف الثالث من 
القوات  الثاين والعرشين من الشهر نفسه دخلت  الثاين 1878م، ويف  كانون 
الروسية وحلفاؤها مدينة ادريانبول من دون مقاومة تذكر، وبذلك أصبحت 

العاصمة اسطنبول حتت رمحة تلك القوات )20( .
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حركة علي َهْدلة في كربالء
كان سكان مدينة كربالء عىل غري وفاق مع احلكومة العثامنية وخاصة بعد 
واقعة نجيب باشا التي عاش أهايل املدينة مآسيها وما أصاهبم منها من تقتيل 

وتدمري للناس واملدينة وانتهاك حرمة املراقد املقدسة .
السلطة  ضد  عصيان  حادثة  كربالء  مدينة  يف  وقعت  م   1876 سنة  يف 
صاحب  وهو  قائدها  اسم  عىل   ) َهدْلة  عيل  حركة   ( باسم  سّميت  العثامنية 
مقهى يقع بجوار سور مدينة كربالء، لّقب بـ ) َهدْلة ( لشدة بأسه وشجاعته 

وجرأته)21( .
العثامنية  احلكومة  ــذت  أخ عندما  تظهر  احلركة  هــذه  مالمح  ــدأت  ب
والسيام   ) َهدْلة  عيل   ( مقهى  من  بالقرب  كربالء  يف  الضـرائب  بجباية 
يفّتش  هــؤالء  أحد  فأخذ  الفالحني،  من  الرسوم  الستيفاء  املخضـرات 
واستنجدت  فصـرخت  ثياهبا،  يف  املخضـرات  ختّبئ  بأهنا  منه  ظّنًا  امــرأة 
زبائنه  وال  ــة  ــدْل َه عــيل  ُيـــِطــق  فلم  محّيتهم،  مستثرية  املدينة  بأهل 
فعل  ما  عىل  لسكوهتم  لــه،  ــرأة  امل تعيري  عىل  صــربا  املقهى  يف  اجلالسون 
.)22( احلكومة  عــىل  العصيان  ــالن  إع فــقــرروا  معها،  احلكومة   مــأمــور 

روسيا  مع  حريب  نــزاع  يف  العثامنية  الدولة  دخــول  مع  ذلك  تزامن  وقد   
رعاياها  تطالب  مدينة كربالء، وأخذت  العام يف  النفري  القيصـرية، وإعالهنا 
حينذاك، ومدينة  العثامين  للحكم  تابعًا  العراق  كان  للتجنيد، وملّا  بااللتحاق 
املدينة وبأمر  أبناء  العسكرية مع  باخلدمة  املكلفني  كربالء عراقية فكان عىل 

من السلطات العثامنية يف كربالء وجوب االلتحاق يف املعسكر العثامين .
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منهم  الكثري  األوامر احلكومية، وأعلن  تنفيذ  األهايل  هنا جاء رفض  من 
عدم االستجابة لنداءات السلطة، فأخذت مجوع املكّلفني بالفرار من سلك 
من  وذلك  عليهم  والقبض  بمالحقتهم  العثامنية  السلطة  فعمدت  اجلندية، 
خالل بعض اجلواسيس و من ضمنهم خمتار حملة باب الطاق املدعو ) حسني 

قاسم محادي ( .
وكان من كثرة ما أصاب الناس عىل يد هذا املختار من املحن أن قتلوه يف 

مقهى املستويف الواقعة يف حمّلة باب الطاق )23( .
عندما ُقتل هذا املختار توّلت احلكومة املحلية القبض عىل املتهمني، ففّر 
مجاعة منهم، وخّيموا خارج السور يف البستان املعروفة ببستان جعفر الصادق 
)(، وأخذوا خيططون وحيّرضون األهايل عىل مناوأة احلكومة وعىل وجوب 
التي  أفكارهم هذه واألعامل  بالتجنيد، وكانت  أبنائهم من االلتحاق  امتناع 

يقومون هبا حمل ترحيب الكربالئيني فقبلوها وساندوها ضد احلكومة )24(.
شخصًا   )150( َهدْلة  عيل  القهوايت  حول  التف  األحداث  لتلك  نتيجة 
من خمتلف العشائر الكربالئية واألرس العلوية ومنها عائلة السادة آل الدده 
بعمليات  مجاعته  مع  باالشرتاك  َهدْلة  عيل  قام  م   1877 سنة  يف  و   ،)25(
 ) العصابات  ) حرب  بــ  يسمى  ما  العثامنية عن طريق  السلطة  ناجحة ضد 
حيث نجحت هذه املجموعة بفعالياهتا ومتكنت من دحر مواقع حكومية يف 
جبهات متعددة، وكانت أول عملياهتا قد حدثت يف سوق ) باب السالملة ( 

عندما متكنت من قتل أفراد من فرقة اجلندرمة العثامنية)26( .
السلطان  هبا  وَعِلَم   ) إسطنبول   ( اإلستانة  إىل  أخبارها  وصلت  إن  ما 
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العثامين عبد احلميد الثاين، حتى أصدر أوامره بإرسال جيش إىل مدينة كربالء 
وهدمها وقتل من فيها عىل بكرة أبيهم. وأناط تنفيذ هذه املهمة بعاكف باشا 

وايل بغداد واملشري حسني فوزي باشا القائد العام للجيش .
فرمان  وصول  فور  باشا  فوزي  واملشري  باشا  عاكف  بغداد  وايل  سار 
عبد  السيد  النقيب  بصحبة  كربالء  مدينة  إىل  توجها  حيث  إليهام  السلطان 
يف  ذلك  وكان  املدينة،  قرب  املضارب  ورضبــوا  الكيالين  النقيب  الرمحن 
الوايل  البحث والتقيص وجد  م، وبعد  أواخر شهر رمضان من عام 1877 
أن اجلامعة التي قامت بالعصيان متت مطاردهتا من اجليش املرابط يف املدينة 
استباحة  العدل  من  ليس  بالقصرية، و  ليست  بمدة  وصوهلم  وقبل  وحوهلا 
املدينة وهدمها عىل سكاهنا )27( فأحجم عن تنفيذ األوامر، وفاتح القائد العام 
فأبى هذا إال اإلرصار عىل تنفيذ األوامر، فنجم من ذلك خالف بينهام فراجع 
األستانة وخاطبها باألمر وبعد أخذ ورد صدر األمر بالعفو، فرحل اجليش 
عنها بعد أن قبض عىل أغلب أفراد احلركة وقادهم إىل بغداد، وهناك ألقاهم 
يف أعامق السجون والعذاب )28( وكان ممن اعتقل من رجاالت كربالء السيد 
جعفر آل ثابت والسيد حممد عيل السيد عبد الوهاب آل طعمة واحلاج حمسن 
بغداد ملدة سنة كاملة يف  إبراهيم األصفهاين وسجنوا يف  آل كمونة والسيد 
 . (، ثم أطلق رساحهم بعد ذلك  أو ) أوج قلعة  القشلة(  بــ )  مكان يعرف 
وعندما تم الصلح بني أهايل املدينة واحلكومة العثامنية قررت احلكومة غرامة 
عىل البلدة مقدارها ) الشامي ( )29( فاستاء بعض الكسبة والفالحني )30(.

أحداث  وباتت  العصيان  ذلك  وانتهى  َهدْلة  عيل  حركة  انتهت  وبذلك 
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إال  َهدْلة،  عيل  الثائر  عن  يفرج  ومل  الكربالئي  الشارع  حديث  احلركة  تلك 
التي  هو،  با  دار  تاج  اهلندية  األمرية  من  وبشفاعة  بغداد،  وايل  من  بوساطة 

طلبت من عيل َهدْلة أن حيرس دارها  .

الخاتمة
بناًء عىل ما جاء يف البحث البد أن نعرج عىل النتائج اآلتية :-

وذلك ( 1 العثامنية  الدولة  أرايض  عىل  بالتوسع  القيرصية  روسيا  قيام 
بشن احلروب عليها مما أدى إىل اهناك تلك الدولة وما أعقبه من ضعف حتى 

أطلق عليها فيام بعد بالرجل املريض الذي يراد اقتسام أمالكه .
ولتأمني ( 2 الديون  لسد  العثامنية  الواليات  عىل  كثرية  رضائب  فرض 

والسيام  العثامنية  الواليات  أهايل  أهنكت  الرضائب  وهذه  احلرب  نفقات 
كربالء

يف ( 3 الشباب  وزج   ) نظام  عسكر   ( اإلجباري  التجنيد  نظام  فرض 
معسكرات وثكنات عسكرية للدفاع عن الدولة العثامنية .

العثامين ( 4 للحكم  مناوئة  داخلية  حركات  قيام  إىل  احلركة  هذه  أدت 
شأهنا  من  وكانت  الظروف  تلك  يف  العثامنية  الدولة  عىل  خطرًا  وكانت 
إحداث تغيري جذري يف الدولة العثامنية لوال تدخل األخرية والقضاء عىل 

تلك احلركات .
مأموري ( 5 اعتداء  بعد  والسيام  كربالء  أهــايل  ونخوة  غرية  عــززت 

 ( القهوايت  املدينة والسيام  التي استنجدت بحمية أهل  املرأة  الرضائب عىل 
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عيل َهدْلة( .
التي ( 6 العراقية  العشائر  مشاعر  حتريك  يف  احلركة  هــذه  أسهمت 

أدركت أنه البد من التحرك لدفع الظلم واالستبداد الذي حلق هبا من جراء 
االجراءات التعسفية التي حلقت هبا يف تلك احلقبة التارخيية .

ٌعّدت هذه احلركة بأهنا مكملة لسلسلة احلركات التي قام هبا أهايل ( 7
اخرى  حلركات  امتدادًا  وكانت  العثامنية  السلطات  ضد  نضاهلم  يف  كربالء 
ومنها حركة السيد مهدي االشيقر التي اندلعت بعد القضاء عىل حركة عيل 

هدلة مبارشة.
يف ( 8 العثامنية  الدولة  جواسيس  عىل  الكشف  يف  احلركة  هذه  سامهت 

كربالء وال سيام خمتار حملة باب الطاق املدعو ) حسني قاسم محادي ( الذي 
أخرب السلطة العثامنية عن أماكن تواجد الفاّرين من قبضة احلكومة العثامنية 

واستطاع األهايل القبض عليه وقتله .
أصبحت هذه احلركة حديث الشارع الكربالئي وليس للناس حديث ( 9

يف املقاهي والدور واألسواق غري ما تقوم به هذه املجاميع من فعاليات عىل 
شكل حرب العصابات .
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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

(Al-Qasas-5)
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