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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)150( ألف دينار عراقي.



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

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

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

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

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





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

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

يف كربالء حّتى القرن العارش اهلجري.



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

                                                                                  )رئيس التحرير(



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

1- تكتنز السالالت البرشية مجلًة من الرتاكامت املادية واملعنوية 
التي تشخص يف سلوكياهتا، بوصفها ثقافًة مجعيًة، خيضع هلا حراك 
الفرد: قواًل، وفعاًل، وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود 
التأثريية،  وإمكاناهتا  الرتاكامت،  تلك  فاعلية  قدر  وعىل  حياهتا، 
تتحّدد رقعتها املكانية، وامتداداهتا الزمانية، ومن ذلك تأيت ثنائية: 

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
الرتكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. 

وهبذا الوصف يكون تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها.  -

املادة األدق لتبيني تارخيها.  -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا.  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالرتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  مّمن  وسواهم  املسترشقني  بعض 
سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص

موقف علامء كربالء من االحتالل الربيطاين 
للعراق 1914 – 1921

م. د. بان راوي شلتاغ احلميداوي
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

25

دور كربالء يف التمثيل النيايب يف جملس 
»املبعوثان« العثامين النائب عبد املهدي 

احلافظ انموذجًا )1877- 1916م(

أ.م.د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ

163

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

1156هـ/1743م

أ. د. ميثم مرتىض نرص اهلل
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية
قسم التاريخ

113

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

ّمد ّمد ناظم محُ م.د. محُ
جامعة كربالء

كلية العلوم االسالمية
قسم الفقه وأصوله

 65

م.د. سالم جبار منشد االعاجيبي كربالء يف كتابات البلدانيني والرحالة العرب
جامعة املثنى

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

213



أثر فقهاء كربالء يف علم الرجال كتاب 
الفوائد الرجالية للوحيد البهبهاين أنموذجا

ّمد باقر جواد احللفي سهاد محُ
دكتوراه تاريخ إسالمي

جامعة كربالء
كلية الرتبية للعلوم االنسانية

291

أ. د. زين العابدين موسى جعفر آل جعفركربالء دراسة يف تشكل اهلوية وتاريخ املكان
جامعة كربالء

كلية الرتبية للعلوم االنسانية
قسم التاريخ

325

The Religious Educational Movement 
in Karbala through the Seventh up to 
the Ninth Centuries of Hegira.

Prof. Dr. Zaman Aubaid 
Wanas Al- Maamuri.
Karbala University
College of Education for Human 
Sciences
Dept. of History
Assist. Prof.Dr.Naaeem Abid 
Jouda Al- Shaybawi
University Of Karbala
College of Education for Human 
Science
Dept. of History

19

ملحات اجتامعية وثقافية من حياة العشائر 
الكربالئية )1831-1914( )دراسة تأرخيية(

انتصار عبد عون مسن السعدي
جامعة بغداد

كلية الرتبية للبنات
ماجستري تاريخ حديث

255



The Role of Karbala in the Parliamentary 
Representation in the Ottoman Council of 

Representatives in
(1877-1916)

Assist. Prof. Sami Nadhim Hussain Al-Mansouri (PhD)
University of Qadisiyya
College of Education

Dept.of History
ndr.sami@yahoo.com

أ.م.د. سامي ناظم حسني املنصوري
جامعة القادسية

كلية الرتبية
قسم التاريخ



165

اأ. م. د. �شامي ناظم ح�شني املن�شوري

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

الملخ�ص
تناول هذا البحث دراسة التمثيل النيايب لشيعة العراق يف جملس »املبعوثان« 
)النواب( العثامين 1877 – 1916م. كام سلط البحث الضوء عىل التجربة 
الربملانية يف الدولة العثامنية، إْذ قام العثامنيون يف هذه املدة بإجراء االنتخابات 
الربملانية مخس مرات، األوىل والثانية كانتا يف عام 1877م بعد تويل السلطان 
النيابية كثريًا، حيث مل تزد عن 11  الثاين احلكم. مل تطل احلياة  عبد احلميد 
بتعطيل  قرارًا  احلميد  عبد  السلطان  بعدها  أصدر  انعقاده،  تاريخ  من  شهًرا 
فتح خالهلا  املجلس يف عام 1878م، واستمر هذا التعطيل زهاء 30 عامًا مل تحُ
قاعة الربملان مرة واحدة، حتى عام 1908م حينام أصدر السلطان العثامين 
عبد احلميد الثاين قرارًا بإعادة العمل بالدستور، وإعادة احلياة النيابية. وبعد 
االنقالب الذي قادته مجاعة االحتاد والرتقي، جرت ثالثة انتخابات يف عام 
تأّلف  األساس  هذا  وعىل  1914م،  عام  ويف  1912م،  عام  ويف  1908م، 
البحث من ثالثة حماور تناول املحور األول القانون األسايس العثامين وأهم 
فسلط  الثاين  املحور  أما  النيابية.  باالنتخابات  العالقة  ذات  القانونية  املواد 
الثالث  العراقية  الواليات  ومتثيل  »املبعوثان«  جملس  انتخابات  عىل  الضوء 
)بغداد والبرصة واملوصل(، بينام تناول املحور الثالث االنتخابات الربملانية 
االنتخابات. تلك  يف  فازوا  الذين  املرشحني  واهم  كربالء  لواء  يف  الثالثة 
العراقي  الشعب  مكونات  أكرب  جتاه  العثامنية  الدولة  سياسة  اتسمت  وقد 
وهم الشيعة بالتمييز الطائفي يف كل املجاالت السياسية واإلدارية والثقافية 
يف  التشيع  انتشار  حماربة  عىل  عملت  بل  فحسب  هذا  وليس  والتعليمية. 



166

     دور كربالء يف التمثيل النيابي يف جمل�ص »املبعوثان« العثماين النائب عبد املهدي احلافظ امنوذجًا )1877- 1916م(  
  ً     

من  أنه  العراق،  لشيعة  العثامين  التهميش  عىل  دليل  وخري   ، العراق  مناطق 
العثامين  »املبعوثان«  جملس  يف  العراق  لواليات  برملانيًا  مقعدًا   )80( جمموع 
بني عامي 1877 – 1914م، مل يكن للشيعة سوى )مقعدين( شغلهام نائب 
النائب هو  واحد يف دورتني خمتلفتني لعام 1908م و1914م، وكان ذلك 

عبد املهدي احلافظ.
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Abstract
This research studies the parliamentary representation of the Iraqi Shia 

in the Ottoman Council of Representatives in the period (1877-1916). 
It highlights the parliamentary experience in the Ottoman State. The 
Ottomans made five parliamentary elections، the first and the second of 
which happened in 1877 after the Sultan Abdul-Hamid the Second ruled 
the State.

However، that parliamentary experience did not last too much; only for 
11 months because of the dissolving of the Council in 1878 for about 
30 years by the Sultan Abdul-Hamid the Second. It was until 1908 that 
the Council resumed its parliamentary work. After the Coup of the Union 
and Progress Committee، three elections were made; in 1908، 1912، and 
1914.

Accordingly، this research is divided into three sections. The first is 
devoted to the basic Ottoman law and the most significant legal articles 
and terms related to parliamentary elections. The second is saved for the 
elections of the Council and the representation of the three Iraqi districts 
(Baghdad، Mousl، and Basra). The third section is limited to the three 
elections which were made and those who won in (Karbala) district.

The policy of The Ottoman State was characterized by sectarian 
discrimination toward the largest sect in Iraq، Shia، in all political، 
administrative، cultural، and educational fields. In addition، that State 
also combated Shiism in all parts of Iraq. The clearest example of such 
discrimination was the number of the Shia benches in the Council، only 
2 out of 80 benches were allocated and occupied by one representative 
in two different parliamentary sessions، 1908 and 1914. That one 
representative was called (Abdul Mahdi Al-Hafidh).
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المقدمة
جملس  يف  العراق  لشيعة  النيايب  التمثيل  دراسة  إىل  البحث  هذا  تطرق 
التاسع عرش  القرن  من  الثاين  النصف  العثامين خالل  )النواب(  »املبعوثان« 
عىل  الضوء  البحث  سلط  كام  امليالدي.  العرشين  القرن  وأوائــل  امليالدي 
بإجراء  املدة  هذه  يف  العثامنيون  قام  إْذ  العثامنية،  الدولة  الربملانية يف  التجربة 
االنتخابات الربملانية مخس مرات، األوىل والثانية كانتا يف عام 1877م بعد 
تويل السلطان عبد احلميد الثاين احلكم. وبعد إعادة العمل بالدستور العثامين 
بعد االنقالب الذي قادته مجاعة االحتاد والرتقي، جرت ثالثة انتخابات يف 

عام 1908م، ويف عام 1912م، ويف عام 1914م.
وتطرق البحث إىل املواد القانونية الدستورية املتعلقة بإجراء االنتخابات، 
وتوزيع املقاعد الربملانية عىل مكونات املجتمع العراقي آنذاك، وكان العراق 
يتشكل إداريًا من ثالث واليات عثامنية هي بغداد والبرصة واملوصل ولكل 
مكونات  أغلب  متثلت  وقد  اخلاصة.  الربملانية  مقاعدها  الواليات  هذه  من 
هم  املكونات  تلك  أهم  من  وكان  »املبعوثان«،  جملس  يف  العراقي  املجتمع 
املسلمون الشيعة الذين كانوا وال زالوا يشكلون األغلبية من سكان الواليات 
العراقية، وعىل الرغم من تلك األغلبية إال أن متثليهم يف جملس »املبعوثان« 
العثامين كان هامشيًا وال يمثل عددهم احلقيقي، إذ متثلوا بنائب واحد هو عبد 
املهدي احلافظ عن لواء كربالء وكان ذلك يف دورتني انتخابيتني من جمموع 
مخس دورات انتخابية، ومها دورة عام 1908م، ودورة عام 1914م. وقد 
وضح البحث دور النائب عبد املهدي احلافظ يف جملس »املبعوثان« ومواقفه 
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من خمتلف القضايا التي ناقشها املجلس آنذاك.
العثامنية  املصادر  مقدمتها  يف  كانت  متنوعة  مصادر  عىل  البحث  اعتمد 
جملس  حمارض  ومنها  املنشورة  وغري  املنشورة  الوثائق  مقدمتها  ويف  األصيلة 
»املبعوثان«، والصحيفة الرسمية العثامنية )تقويم وقايع( التي نرشت وقائع 
كام  متنوعة  أخرى  مصادر  عن  فضاًل  العثامين،  »املبعوثان«  جملس  جلسات 

موضح يف قائمة املصادر
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المحور االأول: القانون االأ�شا�شي.
كان  اخلامس)1(  مراد  العثامين  السلطان  مرض  فيه  ذاع  الذي  الوقت  يف 
مدحت باشا)2( يدرس القوانني والنظم الغربية حتى متكن من إعداد القانون 

األسايس )الدستور( بشكل جاهز)3(.
أمام  يبق  مل  مراد  السلطان  استشفاء  يف  املحاوالت  كل  فشلت  أن  وبعد 
رأوا  وزمالءه  باشا  مدحت  لكن  خلعه)4(،  من  مناص  العثامنيني  املسؤولني 
يذهب  أن  فقرروا  مبايعته  قبل  اجلديد  السلطان  عىل  املواثيق  يأخذوا  أن 
مدحت باشا إىل األمري عبد احلميد)5( ويستطلعه عن رأيه يف اإلصالح الذي 
كاد أن يتم تطبيقه من قانون أسايس وغريه، فإذا وجدوا خمالفته هلم يف ذلك 
ّمد رشاد الذي سبق أخذ موافقته، وكان  عرضوا عرش السلطنة عىل أخيه حمحُ
الدستور  يعلن  أن  احلميد  عبد  األمري  عىل  عرضوها  التي  الرشوط  بني  من 
حااًل بعد اعتالئه العرش، فأجاب األمري مطالبهم ووعد بأن يوسع النظام 
الدستوري أكثر مما يطلبون)6(، عاد مدحت باشا بموافقة األمري عبد احلميد 
عىل إعالن القانون األسايس، فاجتمع الوكالء )الوزراء( واستقر رأهيم يف 3 
آب 1876م عىل املبايعة باسم السلطان عبد احلميد الثاين، ومتت مبايعته يف 

رساي بشكطاش يف يوم 6 أيلول 1876م)7(.
شفاء  بأن  دعاته  واعتقد  الدستور،  بإعالن  يطالب  قوي  تيار  هناك  كان 
القانون  إعالن  وأن  الطريق،  هذا  عن  إال  يتم  ال  العثامنية  الدولة  أمراض 
التي كانت تطلب وبإحلاح  الدول األوربية  األسايس سيكون ردًا قويًا عىل 

إصالح األوضاع يف الدولة العثامنية)8(.
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أصدر السلطان عبد احلميد الثاين فرمانًا بتشكيل جلنة برئاسة مدحت باشا 
ضمت ثامنية وعرشين عضوًا)9(، وتألفت من عرشة علامء دين، وستة عرش 
مدنيًا، واثنني من العسكريني)10(، وكان ممثلو الطوائف الدينية غري املسلمة يف 
ّمد  تلك اللجنة كاًل من جاميح أوهانيس أفندي وأوريان أفندي)11(. كان حمحُ

أمني الزند أحد أعضاء هذه اللجنة وهو من العراق)12(.
قّدمت هذه اللجنة ما يحُقارب عرشين مرشوعًا حول القانون األسايس)13(، 
مادة   )140( من  تتألف  التي  باشا  مدحت  قبل  من  املقدمة  املسودة  كانت 
قانونية حظيت بنصيب وافر من املناقشات التي تم عىل أثرها حذف )21( 

مادة منها)14(.
قد مؤمتر اسطنبول)15(  وبينام كانت االستعدادات جارية إلعالن الدستور عحُ
فضاًل  األسود،  واجلبل  رصبيا  يف  حدثت  التي  االضطرابات  مسألة  لبحث 
عن بحث مسألة اإلصالحات يف الدولة العثامنية، وضامن حقوق الطوائف 
ّعد تدخاًل من قبل الدول األوربية يف الشؤون  الدينية غري املسلمة، وهو ما يحُ

الداخلية للدولة العثامنية)16(.
يف  للنظر  1876م  األول  كانون   23 يف  األوىل  جلسته  املؤمتر  عقد  وقد 
اإلصالحات الواجب إدخاهلا لتحسني أحوال املسيحيني يف الدولة العثامنية 
التي كانت الدول األوربية تطالب هبا منذ مدة طويلة)17(، وكان عقد اجللسة 
األوىل ملؤمتر اسطنبول يف اليوم الذي دّوت فيه أصوات املدافع إيذانًا بإعالن 
القانون األسايس، فقام صفوت باشا مندوب الدولة العثامنية يف هذا املؤمتر 
التي تسمعوهنا هي داللة عىل إعالن  وقال: »أهيا السادة إن أصوات املدافع 
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القانون األسايس من جاللة سلطاننا األعظم وهذا القانون متكّفل باحلقوق 
هذه  وبسبب  استثناء،  بال  العثامنية  الدولة  رعايا  جلميع  هبا  املعرتف  واحلرية 

احلادثة فأعامل املؤمتر يف ظني تكون ال فائدة منها«)18(.
تضّمن  وقد  1876م)19(،  األول  كانون   23 يف  األسايس  القانون  صدر 
)119( مادة، ضمنت بعضها حقوق السلطان العثامين فقد عدته املادة )5( 
مقدسًا وغري مسؤول)20(، وجاء يف املادة )7( أن )الوكالء( الوزراء مسؤولون 
أمامه ومن حق السلطان العثامين تعيينهم وعزهلم)21(، كام أن له احلق يف عقد 
املعاهدات وإعالن احلرب وأن أية حتركات عسكرية بحرية أو برية مرهونة 
لدوائر  أنظمة  وإصدار  واألحكام  القوانني  إصدار  حقه  من  وأن  بأمره)22(، 
ه أو تعطيله، وحّل  الدولة، كذلك من حقه دعوة املجلس العمومي أو فضُّ
جملس »املبعوثان« عند الرضورة برشط إجراء انتخابات جديدة كام جاء يف 

املادة )7()23(.
ومن حقوق السلطان العثامين تعطيل القوانني املعمول هبا ملدة مؤقتة إذا 
ما دعت الظروف إىل ذلك، كام أن من حقه نفي أي شخص يرى فيه خطرًا 
القانون  تضمن  كام   ،)24()113( املادة  يف  ورد  كام  الدولة  بأمن  إخالاًل  أو 
الدولة  وكالء  ويف  العثامنية،  الدولة  يف  بالواليات  خاصة  مواد  األسايس 

واملوظفني وجملس األمة)25(.
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المحور الثاني: انتخابات مجل�ص »المبعوثان« العثماني.
1- االنتخابات النيابية األوىل 1877م:

نص القانون األسايس يف املادة)42( عىل إقامة احلياة الربملانية من خالل 
تأسيس جملس عمومي يتكون من جملسني مها األعيان و »املبعوثني«)26(. وقد 
أصدر السلطان عبد احلميد الثاين مرسومًا يقيض بانتخاب جملس »املبعوثان« 
إلنفاذ أحكام القانون األسايس عندما رأى إرصار الدول األوربية عىل هذا 
اإلصالح)27(. وقد حددت التعليامت التي وردت يف القانون األسايس مادة 
)68( الرشوط الواجب توفرها يف األشخاص الذين ال حتّق هلم املشاركة يف 

انتخابات جملس »املبعوثان« وهي عىل النحو اآليت)28(:
1- الذين ليسوا من تبعة الدولة العثامنية.

2- الذين يعملون يف خدمة الدول األجنبية ويتمتعون بامتيازاهتا مؤقتًا.
3- الذين ال جييدون لغة الدولة الرسمية )الرتكية(.

4- الذين مل يكملوا سّن الثالثني.
5- من كان يف خدمة شخص آخر يف وقت االنتخابات.
6- من كان حمكومًا عليه باإلفالس ومل يرّد اعتباره إليه.

رف بسوء سريته. 7- من عحُ
8- من حكم عليه باحلجر ومل يتمّكن من رفعه.

9- الذين أسقطت عنهم احلقوق املدنية.
10- املدعون التبعية األجنبية.

أما عدا هؤالء فيحق جلميع رعايا الدولة العثامنية من الذكور االشرتاك يف 
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االنتخابات عىل أن تكون نسبة متثيل أعضاء جملس »املبعوثان« واحدًا لكل 
)50( ألف شخص كام ورد يف املادة )65()29(، إال أن هذه النسبة مل تراع بل 
أحُرسلت جداول من اسطنبول تتضمن أعداد النواب الذين ينتخبون عن كل 
بالواليات  والية سواء من املسلمني أو غريهم، وقد حدد اجلدول اخلاص 
العربية نصيب والية بغداد بثالثة مقاعد اثنان منها للنواب املسلمني واملقعد 
ّدد هلا مقعدان للنواب املسلمني  اآلخر لغري املسلمني، أما والية البرصة فححُ

فقط)30(.
كانت  التي  للصعوبات  نتيجة  مبارشة  االنتخابات  تكون  أال  تقرر  وقد 
فقد  البلقان)31(،  منطقة  يف  االضطرابات  بسبب  العثامنية  الدولة  تواجهها 
طريق  عن  االنتخاب  يتم  ومل  مؤقت  نظام  وفق  النواب  انتخاب  جرى 
مراكز  يف  اإلدارة  جمالس  طريق  عن  وإنام  الثانويني،  املنتخبني  أو  الشعب 
الواليات واأللوية واألقضية باعتبارها منتخبة من قبل الشعب)32(، إال أن 
لعدم  الدستوري وذلك  باملعنى  انتخابات حقيقية  االنتخابات مل تكن  تلك 
وجود قانون دائم لالنتخابات، فضاًل عن أن جمالس اإلدارة يف الواليات مل 
تكن نزهية)33(. وكانت حكومة اسطنبول هي التي تتوىل حتديد عدد املقاعد 
املخصصة لكل والية عثامنية)34(، وكان عدد مقاعد النواب )119( مقعدًا، 
واملسلمني  مقعدًا،   )44( واملسيحيني  مقاعد   )4( منها  اليهود  حصة  كانت 
)71( مقعدًا)35(، وقد علل أحد الباحثني موقف احلكومة العثامنية من قبول 
متثيل الطوائف الدينية غري املسلمة يف جملس »املبعوثان« نتيجة لضغط الدول 
ود  كسب  يف  العثامنية  احلكومة  رغبة  أخرى  جهة  ومن  جهة،  من  األوربية 
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إىل  أدى  الذي  األمر  االنفصالية،  نزعاهتا  لتفادي  جانبها  إىل  الطوائف  هذه 
أن يكون متثيل تلك الطوائف يف جملس »املبعوثان« غري متكافئ مقارنة بعدد 
واليات  مثل  وقد  العثامنية)36(،  الدولة  واليات  بعض  يف  املسلمني  السكان 

العراق مخسة نواب)37(.
فقد  نسمة،   )1،604،476( يبلغ  آنذاك  بغداد  والية  سكان  كان  وملا 
كان كل نائب من نواب بغداد يمثل )534،825( نسمة)38(، مما يعني عدم 

االلتزام بمواد الدستور، خاصة املادة رقم )65()39(.
وقد افتتح املجلس أعامله يف 19 آذار 1877م يف رساي طومله باغجة)40( 
ورؤساء  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  بحضور  االفتتاح  مراسيم  وجرت 
العثامنية  الدولة  املسلمة يف  الدينية غري  الطوائف  البعثات األجنبية ورؤساء 
بإرادة  الربملانية  الــدورة  تلك  اختتمت  وقد  الوجهاء)41(،  من  كبري  وعدد 
جملس  رئيس  أبلغ  فقد  1877م)42(،  حزيران   28 يف  صــدرت  سلطانية 
»املبعوثان« أمحد وفيق باشا النواب بانتهاء أعامل املجلس قائاًل: »ارجعوا إىل 
عقاًل  أتم  مبعوثني  لنا  ترسلوا  أن  واجتهدوا  االنتخابات  وأعيدوا  والياتكم 
البالد«، يف إشارة إىل عدم رضا السلطان عبد  وأكثر وقوفًا عىل احتياجات 
تم  قد  املجلس  حّل  قرار  أن  علاًم  النواب)43(.  عن  وحكومته  الثاين  احلميد 
حّله  حق  السلطان  ختّول  التي  األسايس  القانون  من   )7( املادة  إىل  استنادًا 

برشط إجراء انتخابات جديدة يف غضون ثالثة أشهر)44(.



176

     دور كربالء يف التمثيل النيابي يف جمل�ص »املبعوثان« العثماين النائب عبد املهدي احلافظ امنوذجًا )1877- 1916م(  
  ً     

2- االنتخابات النيابية الثانية عام 1877م:
روسيا  ضد  خاضتها  التي  احلــرب  بسبب  العثامنية  الدولة  اضطرت 
القيرصية )1877 – 1878م( والتي استنزفت ثروة الدولة وقوهتا، إىل اختاذ 
»املبعوثني«  ملجلس  جديدة  انتخابات  إجراء  بينها  من  كان  إجراءات  عدة 
حل  إجياد  إىل  وسعيها  احلكومة  عىل  األزمة  وطأة  شدة  يؤكد  الذي  األمر 
األول  وترشين  أيلول  شهري  يف  االنتخابات  تلك  جرت  هلــا)45(،  عاجل 
األوىل  االنتخابات  عليه  الذي جرت  املؤقت  النظام  من عام 1877م وفق 
وكان  األوىل،  دورته  يف  املجلس  سّنه  الذي  االنتخابات  قانون  وفق  وليس 
ضيق الوقت واألزمة التي مرت هبا الدولة العثامنية بسبب احلرب مع روسيا 
القيرصية مها السبب يف ذلك)46(، وكان عدد نواب الدولة العثامنية يف هذه 
االنتخابات )101( نائب)47(، وقد افتتحت الدورة االنتخابية الثانية ملجلس 

»املبعوثني« يف 13 كانون األول 1877م)48(.
طلب  1878م،  شباط   14 يف  جمتمعًا  »املبعوثان«  جملس  كان  وعندما 
بعض النواب أن يمثل ثالثة من الوكالء )الوزراء( أمام املجلس للدفاع عن 
أنفسهم من االهتامات املوجهة إليهم)49(، خاصة بعد أن اتسعت محلة النقد 
يف املجلس لتشمل الوزراء والقادة العسكريني وحتميلهم مسؤولية اهلزيمة 
يف احلرب مع روسيا القيرصية)50(، فام كان من السلطان عبد احلميد الثاين إال 
أن أصدر أمرًا بحل املجلس وإخراج بعض نوابه بالقوة من اسطنبول)51(، ثم 
عمل عىل تعليق القانون األسايس، إال أن نصوصه بقيت تحُنرش يف السالنامة 
العثامنية السنوية)52(، وقد علق أحد الباحثني عىل ذلك بالقول: »لقد كانت 



177

اأ. م. د. �شامي ناظم ح�شني املن�شوري

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

احلرب الروسية نعمة من اهلل، ألهنا يّست له عذرًا لتأجيل الربملان«)53(.
عرشة  والثانية  األوىل  دورتيه  خالل  من  املجلس  انعقاد  مدة  بلغت  وقد 
شهور ومخسة وعرشين يومًا، ومل يحُدَع هذا املجلس لالجتامع ثانية ملدة ثالثني 
السلطان عبد  ملّرة واحدة)54(، كان  املجلس ولو  قاعة  فتح خالهلا  تحُ مل  عامًا، 
احلميد الثاين ضد العمل بالدستور، عىل اعتبار أن هذا فكر وافد من الغرب 
ولذلك كان ضد املنادين به ويف مقدمتهم مدحت باشا الذي انتقده السلطان 
عبد احلميد بقوله: »مل ير غري فوائد احلكم املرشوطي يف أوربا، لكنه مل يدرس 
تصلح  ال  السلفات  أقراص  األخرى،  تأثرياهتا  وال  املرشوطية  هذه  أسباب 
املرشوطية ال تصلح لكل شعب  أن وصول  بنية، وأظن  لكل مرض ولكل 

ولكل بيئة قومية. كنت أظن أهنا مفيدة أما اآلن فإين مقتنع برضرها«)55(.
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المحور الثالث: االنتخابات النيابية في لواء كربالء بعد 
اإعادة العمل بالد�شتور عام 1908م.

فردية  سياسة  النيايب  املجلس  حل  بعد  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  اتبع 
من  املعارضة  السياسة  هذه  أثارت  وقد  العامة،  احلريات  مقاومة  عىل  تقوم 
الرسية  اجلمعيات  يشكلون  أخذوا  الـذين  واجلـيـش  السياسة  رجال  بعض 
ومجعية  احلرة  العثامنية  اجلمعية  ومنها  وخارجها،  العثامنية  الدولة  داخل  يف 
االحتاد واجلمعية الرسية التي توحدت مجيعها سنة 1907م حتت اسم مجعية 
مطالبة  السيايس  لنشاطها  مركزًا  مقدونيا)56(  من  واختذت  والرتقي  االحتاد 
1908م  متوز   21 يف  ووجهت  الربملاين،  والنظام  بالدستور  العمل  بإعادة 
األسايس،  بالقانون  العمل  إعادة  فيه  تطلـب  العثمـانية  احلكومـة  إىل  كتابـًا 

وإعادة جملس »املبعوثان«)57(.
رفض السلطان عبد احلميد هذه املطالب، فأعلنت مجعية االحتاد والرتقي 
الثورة يف مقدونيا، وانضمت إىل الثورة القوات العسكرية التي أرسلت إىل 
سالنيك)58( للقضاء عليها، ونتيجة لتطور األوضاع عىل هذا النحو أصدر 
وإلغاء  األسايس،  بالقانون  العمل  بإعادة  سنية  إرادة  احلميد  عبد  السلطان 
السياسيني،  املعتقلني  رساح  وإطالق  واملطبوعات،  الصحف  عىل  الرقابة 
وإعادة انتخاب جملس »املبعوثان« العثامين)59(. ففي 29 متوز 1908م أقسم 
1908م  آب   5 ويف  الدستور،  عىل  املحافظة  يمني  احلميد  عبد  السلطان 
كلت وزارة جديدة برئاسة كامل باشا الذي أصدر تعليامته للتمهيد بإجراء  شحُ
االنتخابات ملجلس »املبعوثان« التي بدأت يف شهري ترشين األول وكانون 
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األول من عام 1908م)60(، وقد جرى متثيل خمتلف القوميات والطوائف يف 
واأللبان  واألرمن  والكرد  والعرب  األتراك  بينهم  فكان  »املبعوثان«  جملس 
والدروز)61(.  واملسيحيني  واليهود  املسلمني  عن  فضاًل  والرصب  والبلغار 
وانتخاباته  »املبعوثان«  جملس  لفكرة  العام  املفهوم  استيعاب  أن  ويبدو 
والبرصة  بغداد  وخاصة  فقط،  املدن  مراكز  يف  املتعلمني  عىل  حمصورًا  كان 
املشكلة  أما  االنتخابات)62(،  يف  تشارك  تكن  مل  العشائر  ألن  واملوصل، 
فيهم  تتوفر  الذين  الرجال  نقص  فهي  العرب،  واجهت  التي  األخــرى، 
رشط  ومنها  »املبعوثان«  جملس  يف  مناطقهم  لتمثيل  تؤهلهم  التي  الصفات 
معرفة اللغة الرتكية اللغة الرسمية للدولة، األمر الذي قلل من عدد احلائزين 
يبحثون عمن يعرف  املدن  فأخذ سكان بعض  الرتشيح،  منهم عىل رشوط 
اللغة الرتكية، ألن معظم سكان البالد العربية مل يكونوا يعرفون اللغة الرتكية 

معرفة جيدة)63(.
يلتزمون  املنتخبني  أن  عىل  نّص  االنتخابات  قانون  أن  من  الرغم  وعىل 
إنه تم تفسري ذلك  إليها، إال  املنسوبني  الوالية  املبعوثني من دائرة  بانتخاب 
بأنه ال يعني االلتزام القطعي، ولذلك سمح ألي شخص مستكمل لرشوط 
االنتخاب أن يرشح نفسه عن أي منطقة يشاء، وقد استغلت مجعية االحتاد 
من  إليها  املنتسبني  العربية  الواليات  يف  ترشح  وصارت  األمر،  والرتقي 
األتراك، واستغلت نفوذها املادي واملعنوي لضامن فوز هؤالء املرشحني يف 

االنتخابات)64(.
لواء  يف  حدث  كام  االنتخابات  عملية  يف  التدخالت  بعض  حدثت  فقد 
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العامرة التي أعيدت االنتخابات فيها، وتم استدعاء مترصف اللواء إىل بغداد 
للتحقيق معه)65(، كام مارست مجعية االحتاد والرتقي ضغطًا عىل الناخبني يف 
والية البرصة بعدم انتخاب أعيان البرصة وهم كل من طالب النقيب وأمحد 
باشا الزهري، مما أدى إىل إعادة االنتخابات يف الوالية ثالث مرات وعىل الرغم 

من ذلك فإن حماوالت اجلمعية فشلت وفاز االثنان يف االنتخابات)66(.
نواب،   )6( 1908م  عام  انتخابات  يف  بغداد  والية  عن  انتخب  وقد 
وكان احلاج عبد املهدي احلافظ)67( النائب الوحيد عن لواء كربالء يف جملس 
»املبعوثان« العثامين)68( ويف الدورة االنتخابية الثانية عام 1912م انتخب عن 
والية بغداد )7( نواب)69(، وكان نواب لواء كربالء كل من فؤاد الدفرتي)70(، 

ونوري بيك البغدادي)71(.
ويف الدورة االنتخابية الثالثة عام 1914م انتخب عن والية بغداد )10( 
نائب، وقد مثل لواء كربالء كٌل من عبد املهدي احلافظ، نوري البغدادي)72(.

1- لواء كربالء واالنتخابات النيابية لعام 1908م:
1908م،  األول  ترشين  شهر  يف  كربالء  لــواء  يف  االنتخابات  جرت 
ترشين   9 ويف  األرشف)73(،  النجف  قضاء  يف  جرت  األول  ترشين   8 ففي 
األول جرت يف قضاء اهلندية)74(، ويف 12 ترشين األول 1908م جرت يف 
ملجلس  األوىل  الدورة  يف  انتخب  ممن  وكان  اللواء)75(،  مركز  كربالء  قضاء 
لواء كربالء بشكل عام هو  لعام 1908م عن  األوىل  »املبعوثان« يف دورته 

احلاج عبد املهدي احلافظ )76(.
افتتحت الدورة األوىل ملجلس »املبعوثان« العثامين يف يوم اخلميس املوافق 
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حفل  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  وحرض  1908م)77(،  األول  كانون   17
العرش  خطاب  الديوان(  )رئيس  اهلاميوين  املابني  رئيس  وألقى  االفتتاح، 
احلياة  تعطيل  يربر  أن  خطابه  يف  السلطان  حاول  وقد  السلطان،  عن  نيابة 
الدولة عىل أساس  إدارة  بأنه عازم عىل  السابقة، مؤكدًا  املدة  النيابية خالل 
السبت  يوم  قد  عحُ فقد  »املبعوثان«  األول ملجلس  االجتامع  أما  الدستور)78(، 

املوافق 19 كانون األول 1908م الساعة الثامنة والنصف صباحًا)79(.
العثامين  »املبعوثان«  جملس  يف  احلافظ  املهدي  عبد  النائب  نشاط  أما 
الوزراء  رئيس  حكومة  عن  الثقة  حجب  عىل  بتصويته  فتمثل  ومواقفه)80( 
العثامين كامل باشا بسبب االضطرابات التي وقعت يف ألبانيا عام 1909م 
وحدوث خالف بني رئيس الوزراء العثامين ووزير احلربية رضا باشا حول 
من  كان  1909م  آذار   23 جلسة  ويف  ألبانيا)81(،  إىل  عسكرية  فرقة  إرسال 
ضمن األعضاء الذين ناقشوا املوازنة املالية ملجلس »املبعوثان«)82(، كام ناقش 
العثامنية يف جلسات عدة ففي جلسة 17  املالية للدولة  أيضًا قانون املوازنة 
نيسان 1909م ناقش مسألة الرواتب وتنظيم أوقات دفعها وإدراجها ضمن 
املوازنة العامة للدولة العثامنية)83(، ويف جلسة 24 أيار 1909م اشرتك مع 
النواب العرب يف مناقشة رواتب الوالة يف واليات بغداد واحلجاز واليمن 
وآيدين، وكان من بني األعضاء املؤيدين إلقرارها يف املجلس)84(، ويف جلسة 
يف  املالية  األوضاع  مناقشة  يف  احلافظ  املهدي  عبد  ساهم  1909م  أيار   25
والية اليمن وخاصة ختصيص راتب شهري ملعاون مترصف لواء عسري يف 

دد مقدار الراتب بـ )1500( قرش)85(. الوالية، وقد ححُ
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الذين تصدوا لسياسة  النواب العرب  وكان عبد املهدي احلافظ من بني 
الترتيك)86( التي انتهجها االحتاديون بعد عام 1908م، ففي 1 متوز 1909م 
خمتلف  يف  جلان  تشكلت  وبموجبه  التنسيقات  قانون  االحتاديون  أصدر 
األعيان  أعضاء جملس  أحد  برئاسة  العثامنية،  احلكومية  والدوائر  الوزارات 
»املبعوثان«،  جملس  يف  النواب  أحد  من  له  ونائب  أول  كرئيس  العثامين 
هذه  عمل  وكان  والدوائر،  الــوزارات  هذه  من  أشخاص  ثالثة  وعضوية 
اللجان هو التحري عن أوضاع مجيع املوظفني املدنيني، وكان اهلدف املعلن 
من وراء إصدار هذا القانون هو حتديث وتطوير اجلهاز اإلداري يف الدولة 
ارتكبت خالهلا أعامل  العثامنية، غري أن احلقيقة كانت عملية تطهري واسعة 
خمالفة للقانون إذ جتاهل أعضاء تلك اللجان مساوئ أقربائهم وأصدقائهم، 
كام تساهلوا مع البعض اآلخر يف تطبيق القانون مقابل أخذهم الّرشا )87(، إذ 
قام االحتاديون يف عام 1910م وبموجب هذا القانون بحملة تطهري يف اجلهاز 
اإلداري احلكومي بحجة التخلص من أتباع السلطان عبد احلميد الثاين، فتم 
نّي بدهلم مترّصفون أتراك، كام تم إقصاء )12(  إقصاء )13( مترّصفًا عربّيًا وعحُ
موظف عريب، وإزاء هذه اإلجراءات قدم عدد من النواب العرب يف جملس 
»املبعوثان« كان من بينهم نائب كربالء عبد املهدي احلافظ تقريرًا يف نيسان 
1910م طالبوا فيه بتعديل قانون التنسيقات، ورضورة االستمرار يف رصف 
إبعادهم عن ممارسة وظائفهم، حلني  إيقافهم أو  الذين تم  رواتب املوظفني 

إجياد وظائف جديدة هلم أو إعادهتم إىل وظائفهم السابقة)88(.
ويف مايس 1910م طالب عبد املهدي احلافظ بإعفاء خدم وسدنة العتبات 
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املقدسة يف كربالء والنجف والكاظمية وسامراء من اخلدمة العسكرية تقديرًا 
العسكرية يف  القرعة  أن  بالذكر  العتبات)89(، ومن اجلدير  خلدماهتم يف هذه 
الدينية يف  احلوزات  العلم يف  الدين وطلبة  األمر شملت حتى رجال  بداية 
الدينية أو جمتهدي الشيعة يف العراق  لواء كربالء، األمر الذي دفع املراجع 
مطالبة السلطات العثامنية يف اسطنبول وبغداد بإعفاء الفقراء وطلبة العلوم 

الدينية وخدم العتبات املقدسة من أداء اخلدمة العسكرية)90(.
نائب كربالء ترصحيات وايل حلب)91(  انتقد  ويف كانون األول 1910م 
يف  النارية  العيارات  بإطالق  الوالية  أهايل  هبا  اهتم  التي  باشا  كاظم  حسني 
أيضًا  النائب  انتقد  كام  فيها،  األمن  تعكري صفو  إىل  أدى  مما  الوالية  شوارع 
اإلهانات التي وجهها بعض موظفي احلكومة املركزية العثامنية إىل موظفي 
اإلجراءات  ببيان  العثامين  العدل  وزير  مطالبًا  بغداد  مركز والية  العدلية يف 

التي اختذها بحقهم)92(.
جملس  يف  احلافظ  املهدي  عبد  النائب  ناقشها  التي  املهمة  املسائل  ومن 
العثامنية  الدولة  فرضت  إذ  املوتى)93(،  دفن  رسوم  مسألة  هي  »املبعوثان« 
رسومًا عىل نقل اجلنائز ودفنها قرب العتبات املقدسة سميت بـ)الدفنية( أو 
املوجودة  الصحي  احلجر  مراكز  وكانت  االرشف(،  النجف  ارض  )ترابية 
عىل طول احلدود العراقية–اإليرانية هي التي تفرض رسم الدخول عىل هذه 
إىل أخرى،  الرسوم من مدة  اختلف مقدار هذه  اجلنائز)94(، وقد  أو  اجلثث 
ففي عهد وايل بغداد مدحت باشا بلغ مقدارها )1000( قران)95( يف داخل 
سور املدينة، أما يف خارجه فبلغ )100( قران)96(. ويف متوز 1880م أصدرت 
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الدولة العثامنية قرارًا أكدت فيه أن رسم اجلنائز القادمة من اخلارج هو )50( 
قرشًا، ويتم استيفاؤه من قبل دوائر احلجر الصحي املوجودة يف احلدود)97(، 
وكانت عائدات رسوم الدفن تستوىف حلساب خزينة وزارة األوقاف العثامنية، 
وقد شكلت مصدرًا مهاًم من مصادر ميزانية األوقاف فعىل سبيل املثال بلغ 
مقدارها خالل ثالثة شهور )أيلول – ترشين األول – ترشين الثاين( من عام 

1897م )38،260 قرشًا )98(.
العثامنية عىل  احلكومة  فرضتها  التي  الرسوم  تكن  مل  بالذكر  اجلدير  ومن 
بل  فقط،  اخلــارج  من  نقل  تحُ التي  اجلثث  عىل  مقترصًا  ودفنها  اجلنائز  نقل 
شملت الرسوم أيضًا اجلنائز التي يتم نقلها من داخل والية بغداد إىل مدينة 
النجف االرشف، وقد اعرتض سكان املدن الشيعية عىل فرض الرسوم عىل 
نقل ودفن جنائزهم، فعىل سبيل املثال يف حزيران 1907م قدم أهايل مدن 
مذكرات  مخس  املحاويل  و  واملسيب  والديوانية  واحللة  )بعقوبة(  خراسان 
ودفن  نقل  رسوم  من  إعفائهم  أجل  من  العثامنية  السلطات  إىل  الشأن  هبذا 

جنائزهم)99(.
ونتيجة للضغوط التي مارسها احلاج عبد املهدي احلافظ نائب كربالء يف 
جملس »املبعوثان« العثامين يف عام 1909م، أصدرت احلكومة العثامنية قرارًا 
يف عام 1910م نّص عىل إعفاء حاميل اجلنسية العثامنية من رسوم الرتابية يف 

حالة دفن موتاهم خارج مدينة النجف االرشف)100(.
جلنة  ضمن  الرابعة  للشعبة  رئيسًا  احلافظ  املهدي  عبد  النائب  وكــان 
)عرضحال( وهي إحدى اللجان الدائمة يف جملس »املبعوثان«، وقد ضمت 
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هذه اللجنة ثالثة أعضاء هم نواب ألوية املوصل وأررضوم ومرعش)101(. 
ويف شهر ترشين الثاين 1911م كرمت احلكومة اإليرانية النائب عبد املهدي 
احلافظ بمنحه الرتبة الثانية ووسامًا، وقد وافقت احلكومة العثامنية عىل هذا 

التكريم)102(.
ويف 12 كانون الثاين 1912م قدم عبد املهدي احلافظ مع عدد من النواب 
الصالحيات  فيه  انتقدوا  املجلس  إىل  تقريرًا  »املبعوثان«  جملس  يف  العرب 
بسوء  واهتموه  1911م()103(   –  1910( باشا  ناظم  بغداد  لوايل  الواسعة 
لبعض  وتقريبه  الوالية،  يف  بالزراعة  اهتاممه  عدم  عن  فضاًل  استخدامها، 
الفساد يف  انتشار  إىل  أدى  مما  الطرق  لقطاع  العشائر، وعدم حماسبته  شيوخ 

والية بغداد)104(.
حينام  1912م  عام  حتى  األوىل  االنتخابية  الدورة  أعامل  استمرت  وقد 
ّمد رشاد اخلامس إرادة سنية بحّل املجلس بتاريخ  أصدر السلطان العثامين حمحُ

18 كانون الثاين 1912م)105(.
2- الدورة االنتخابية الثانية عام 1912م:

شعرت مجعية االحتاد والرتقي باهنيار شعبيتها يف االنتخابات الفرعية التي 
جرت يف اسطنبول النتخاب نائب عنها بداًل من أحد النواب املتوفني ونجح 
فيها املرشح االئتاليف طاهر خري الدين، األمر الذي زاد من حدة املعارضة 
وابتدعوا فكرة  املجلس  بحّل  ففكروا  »املبعوثان« ضد االحتاديني  يف جملس 
وافق  وقد  املجلس،  حلّل  سببًا  األســايس  القانون  من   )35( املــادة  تعديل 
وبموافقة  1912م  الثاين  كانون   18 يف  املجلس  حّل  عىل  العثامين  السلطان 
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جملس األعيان قرر إجراء االنتخابات يف غضون ثالثة أشهر ابتداًء من تاريخ 
حّل املجلس)106(.

وقد أعلنت وزارة الداخلية العثامنية سلسلة من التعليامت وأرسلتها إىل 
الواليات العثامنية ومنها والية بغداد، وكانت تلك التعليامت تقيض برضورة 
هتيئة كافة املستلزمات إلنجاح االنتخابات من صناديق وسجالت وغريها، 
أهايل  من  لالنتخابات  املرشح  يكون  أن  رضورة  عىل  تأكيدها  عن  فضاًل 
الوالية نفسها وان يكون مسجاًل يف سجالهتا أو أن يكون مقياًم فيها، وقد 
وضحت الوزارة أن إجراءاهتا تلك جاءت لتأمني سالمة االنتخابات)107(، 
ويف هذه االنتخابات أيضًا قامت مجعية االحتاد والرتقي باّتباع خمتلف الوسائل 
يف  مرشحيها  نجاح  أجل  من  املرشوعة  غري  أو  منها  املرشوعة  كانت  سواء 

االنتخابات)108(.
انتخابات  وكانت  الثانية  دورته  يف  »املبعوثان«  جملس  انتخابات  جرت 
املقاعد  وكانت  1912م،  آذار   30 يف  كربالء  لــواء  يف  أيضًا  مبارشة  غري 
املخصصة للواء يف جملس »املبعوثان« العثامين هي مقعدان فقط، وقد رشح 
أفندي معاون مدير قوة  هلذه االنتخابات )8( أشخاص هم كلٌّ من نوري 
فؤاد  بغداد  بداءة  حمكمة  يف  العمومي  واملدعي  بغداد،  والية  يف  اجلاندرمة 
ّمد آل الوهاب، ومدير  الدفرتي)109(، واحلاج عبد املهدي احلافظ، والسيد حمحُ
حتريرات لواء كربالء ودود أفندي، ورئيس جملس البلدية يف مركز اللواء سلامن 
السويدي)110(،  ناجي  إبراهيم  االرشف  النجف  قضاء  وقائممقام  أفندي، 
عىل  لإلرشاف  تفتيشية  هيأة  تشكلت  وقد  ــدي)111(.  رش آل  قاسم  والسيد 
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هذه االنتخابات وكانت برئاسة سلامن عويد أفندي، وعضوية )9( أعضاء، 
ّمد الطباطبائي،  )4( منهم من جملس إدارة لواء كربالء وهم كلٌّ من السيد حمحُ
ّمد عيل أفندي، وسيد امحد أفندي، و)5( أعضاء من  ّمد سعيد أفندي، وحمحُ وحمحُ
جملس البلدية هم كلٌّ من حسن أفندي، وعبد عيل أفندي، وثامر املوسوي، 
مركز  يف  االنتخابات  إجراء  وبعد  أفندي)112(.  وحسن  أفندي،  عزيز  وعبد 

لواء كربالء كانت نتائج املرشحني عىل النحو اآليت)113(:
جدول رقم )9(

نتائج انتخابات جملس »املبعوثان«/الدورة الثانية يف لواء كربالء 1912م

اسم املرشح

عدد األصوات احلاصل عليها يف 
االقضية

النتيجةاملجموع
قضاء 
كربالء

النجف 
االرشف

اهلندية

فائز22142258نوري أفندي

فائز65141756فؤاد الدفرتي 

عبد املهدي 
احلافظ

خارس15141039

ّمد آل  سيد حمحُ
الوهاب

9-413=

=1--1ودود أفندي
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=1--1سلامن أفندي

قاسم آل 
رشدي

1--1=

إبراهيم 
ناجي 

السويدي
--11=

وبذلك فإن نوري بيك، وفؤاد الدفرتي كانا نائبي لواء كربالء يف جملس 
 18 يف  أعامهلا  بدأت  التي  الثانية  االنتخابية  دورته  يف  العثامين  »املبعوثان« 
حّل  يف  الــدورة  تلك  يف  املجلس  مهمة  حددت  وقد   .)114(1912 نيسان 
اخلالف بني أعضاء املجلس السابق وحكومتني عثامنيتني متعاقبتني، ولذلك 
صدرت اإلرادة السنية بحّله يف 7 آب 1912م والدعوة إىل إجراء انتخابات 
البلقان  جديدة)115(، ولكن إجراء تلك االنتخابات تأخر بسبب احلرب يف 

حتى بداية شهر نيسان 1914م)116(.
3- الدورة االنتخابية الثالثة عام 1914م:

لواء  مركز  يف  1914م  نيسان  شهر  يف  الثالثة  الــدورة  انتخابات  جرت 
املهدي  عبد  احلاج  هم  أشخاص  ثالثة  انتخاباهتا  يف  تنافس  وقد  كربالء، 
احلافظ، ونوري بيك، وفؤاد الدفرتي وهؤالء الثالثة هم نفسهم كانوا ممثيل 
إجراء  وبعد  والثانية،  األوىل  دورتيه  يف  »املبعوثان«  جملس  يف  كربالء  لواء 

االنتخابات كانت نتائجها كاآليت)117(:
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جدول رقم )10(
نتائج انتخابات جملس »املبعوثان«/الدورة الثالثة يف لواء كربالء 1914م

اسم املرشح

عدد األصوات احلاصل عليها يف 
االقضية

النتيجةاملجموع
قضاء 
كربالء

النجف 
االرشف

اهلندية

عبد املهدي 
احلافظ

فائز592439122

فائز44243199نوري بيك
خارس823-15فؤاد الدفرتي

وقد فاز بمقعدي لواء كربالء يف جملس »املبعوثان« العثامين لدورته الثالثة 
يف  املجلس  افتتاح  وتم  أفــنــدي)118(،  ونــوري  احلافظ  املهدي  عبد  من  كل 
دورته االنتخابية الثالثة يوم اخلميس املوافق 14 مايس 1914م)119(. ومن 
اجلدير بالذكر أن بعد وفاة النائب عبد املهدي احلافظ، شغل مقعده سامي 
النائب أيضًا مل يستمر يف عمله  الثاين 1916م، وهذا  بتاريخ 8 كانون  بيك 
بمجلس »املبعوثان« لغاية انتهاء الدورة االنتخابية بل قدم إعفاءه يف 8 آذار 

1917م)120(، وحل حمّله النائب فوزي بيك)121( 
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 الخاتمة:
من خالل قراءة متأنية هلذا البحث يمكن استنتاج ما يأيت:

1- إن السلطان عبد احلميد مل يكن جادًا يف تطبيق النظام النيايب، وظهر 
ذلك من خالل وقف العمل بالقانون األسايس )الدستور(، وتعطيل الربملان، 
وتأييده غري املعلن للحركة التي قامت ضد الدستور ومجعية االحتاد والرتقي.
2- ترافقت االنتخابات الربملانية بخالفات حول املرشحني لالنتخابات 
والرشوط الواجب توفرها فيهم، إضافة إىل تدخل مجعية االحتاد والرتقي يف 
االنتخابات وحماولتها إنجاح املؤيدين هلا، وال سيام من األتراك، وكان ذلك 

مثار احتجاج من العرب وكثري من العنارص املعارضة هلا.
العراقي  الشعب  العثامنية جتاه أكرب مكونات  الدولة  اتسمت سياسة   -3
وهم الشيعة بالتمييز الطائفي يف كل املجاالت السياسية واإلدارية والثقافية 
يف  التشيع  انتشار  حماربة  عىل  عملت  بل  فحسب  هذا  وليس  والتعليمية. 
من  أنه  العراق،  لشيعة  العثامين  التهميش  عىل  دليل  وخري  العراق.  مناطق 
العثامين  »املبعوثان«  جملس  يف  العراق  لواليات  برملانيًا  مقعدًا   )80( جمموع 
بني عامي 1877 – 1914م، مل يكن للشيعة سوى )مقعدين( شغلهام نائب 

واحد يف دورتني خمتلفتني لعام 1908م و1914م.
العرقية  العراقي  املجتمع  ملكونات  املجال  العثامنية  الدولة  فسحت   -4
للمشاركة  العراق،  يف  سكانية  كثافة  أو  ثقل  هلا  كان  التي  وخاصة  والدينية 
والتمثيل يف جملس »املبعوثان« العثامين، فكانت للكرد والرتكامن والرشكس 
واليهود واملسيحيني مقاعد تتناسب مع عددهم السكاين يف واليات العراق. 
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بينام مهشت الدولة العثامنية الشيعة من املشاركة يف جملس »املبعوثان«، وكانت 
املرة الوحيدة التي شارك فيها الشيعة يف عام 1908م و عام 1914م وكانت 
وجمتهدهيم  عامة  الشيعة  تأييد  لكسب  والرتقي  االحتــاد  مجاعة  من  حماولة 
جملس  مقاعد  من  باألكثرية  نية  السحُ العربية  األقلية  استأثرت  بينام  خاصة. 

»املبعوثان« نتيجة للتوافق الديني بينها وبني الدولة العثامنية.
العثامنية،  الدولة  أوضاع  حول  العثامين  الربملان  يف  املناقشات  دارت   -5
وكيفية إصالح أوضاعها املرتدية، وقد كان للنائب املهدي احلافظ دوٌر بازٌر 
بغداد فقط بل يف واليات أخرى كاليمن  القضايا ليس يف والية  يف خمتلف 
شؤون  وإدارة  والتعليم  الوظائف  يف  العرب  بحقوق  وطالب  وحلب. 
العرب عن  الترتيك وإبعاد  اتبع االحتاديون سياسة  بالدهم، السيام بعد أن 
والصحية،  التعليمية،  البالد  أوضاع  وحتسني  الدولة،  يف  اهلامة  الوظائف 

واالقتصادية.
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المالحق
ملحق رقم )1(

التوزيع الديني واملذهبي ملقاعد الواليات العراقية يف جملس »املبعوثان« العثامين
1908 – 1914م.

ت
خابا

النت
ا

الديانة/
الطائفة

عدد نواب الواليات 
العراقية

النسبةاملجموع
املوصلالبرصةبغداد

1م
90

8

املسلمون 
نة السحُ

45413%81،25

املسلمون 
الشيعة

1--1%6،25

6،25%11--املسيحيون

6،25%1--1اليهود
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1م
91

2

املسلمون 
نة السحُ

78823%95،8

املسلمون 
الشيعة

----%0

0%----املسيحيون

4،2%---1اليهود

1م
91

4

املسلمون 
نة السحُ

912829%90،1

املسلمون 
الشيعة

1--1%3،13

3،13%11--املسيحيون
3،13%1--1اليهود
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ملحق رقم )2(
التوزيع العرقي ملقاعد الواليات العراقية يف جملس »املبعوثان« العثامين

.1914 – 1908

ت
خابا

النت
ا

القومية
عدد نواب الواليات 

النسبةاملجموعالعراقية
املوصلالبرصةبغداد

1م
90

8

75%55212العرب

12،5%12-1الكرد
12،5%22--الرتكامن
0%----رشكس

0%----األتراك

1م
91

2
62،5%46515العرب

16،7%1214الكرد
12،5%23-1الرتكامن
8،3%2--2رشكس

0%----األتراك
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1م
91

4

59،37%411419العرب

12،5%1124الكرد
12،5%34-1الرتكامن
12،5%4--4رشكس

3،13%1--1األتراك

ملحق رقم )3(

عدد مقاعد الطوائف الدينية يف واليات العراق ونسبة متثيلها يف جملس »املبعوثان«
1908 – 1914م.

ــانــة/ الــدي
الطائفة

انتخابات 
1908م

انتخابات 
1912م

انتخابات 
1914م

ع  ملجمو ا
الكيل

النسبة

ن  ملسلمو ا
نة السحُ

13232965%90،3

ن  ملسلمو ا
الشيعة

1-12%2،77

2،77%12-1املسيحيون
4،16%1113اليهود
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ملحق رقم )4(
عدد مقاعد القوميات يف واليات العراق ونسبة متثيلها يف جملس »املبعوثان«

1908 – 1914م.

القومية
انتخابات 
1908م

انتخابات 
1912م

انتخابات 
1914م

املجموع 
الكيل

النسبة

63،9%12151946العرب

13،9%24410الكرد

12،5%2349الرتكامن

8،3%246-الرشكس
1،4%11--األتراك
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صورة رقم )1(
احلاج عبد املهدي احلافظ نائب كربالء يف جملس »املبعوثان« العثامين 1908 – 1914م 

.)122(
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الهوام�ص
السلطان مراد بن السلطان عبد املجيد )1840- 1904م( اعتىل كريس العرش عام 1876م، كان . 1

متعلاًم متقنًا للغة الفرنسية، اتفق معه أعضاء مجعية )تركيا الفتاة( لالنقالب عىل حكم السلطان عبد 
العزيز )1861 – 1876م(، ألهنم رأوا فيه وسيلة لتحقيق أهدافهم فأعلموه بموعد االنقالب إال 
إن االنقالبني اضطروا إىل تقديم موعد االنقالب يومًا واحدًا دون إخبار األمري مراد بذلك، وعندما 
نجح االنقالب جاء إليه احد االنقالبني ليخربه بنجاح االنقالب إال إن األمري مراد ارتعب رعبًا 
شديدًا لظنه انه جاء ليقتاده إىل السلطان عبد العزيز مما أدى إىل اختالل أعصابه ومداركه العقلية، 
وتسبب انتحار السلطان عبد العزيز بتفاقم جنونه، وقد دام حكمه 93 يومًا فقط. ملزيد من التفصيل 
والتوزيع،  للنرش  املختار  مؤسسة  ط1،  العلية،  العثامنية  الدولة  تاريخ  حليم،  بيك  إبراهيم  ينظر: 

)القاهرة: 2004(، ص 367.
لد يف اسطنبول ودرس فيها، عمل يف بعض الدوائر العثامنية، ثم . 2 مدحت باشا )1822 – 1883م( وحُ

صار وزيرًا لقلم الصدارة، ثم رئيسًا لقلم املضابط، ويف عام 1860م نال رتبة الوزارة، ثم واليًا عىل 
نيش يف بلغاريا، وترأس جملس شورى الدولة، وصار واليًا عىل الطونة يف عام 1864م ثم واليًا عىل 
والية بغداد للمدة )1869 – 1872م(. شغل منصب الصدارة العظمى مرتني، ثم وزيرًا للعدلية، 
ني واليًا يف سوريا للمدة )1879  له دور كبري يف إعداد الدستور )القانون األسايس( لعام 1876م، عحُ
– 1880م(، ثم واليًا عىل آيدين عام 1880م حتى أثريت مسألة موت السلطان العثامين عبد العزيز 
الطائف حتى مات  بالنفي إىل قلعة  باشا فحكم عليه  م هبا مدحت  أهتُّ التي  – 1876م(   1861(
يف سجنه يف آذار 1883م. ملزيد من التفصيل ينظر: يوسف كامل بيك حتاته وصديق الدملوجي، 

مدحت باشا حياته مذكراته حماكمته، ط1، الدار العربية للموسوعات، )بريوت: 2002(.
عيل حسون، تاريخ الدولة العثامنية وعالقاهتا اخلارجية، املكتب اإلسالمي، ط3، )بريوت: 1994(، . 3

ص 255 – 251.
األنبار، . 4 دار  مكتبة  ط1،  عهده،  وأحداث  حياته  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  عيل،  ّمد  حمحُ أورخان 

)الرمادي: 1987(، ص 79 – 80.
اللغة . 5 ودرس  والكتابة  القراءة  تعلم  عام 1842م،  يف  ولد  املجيد:  عبد  السلطان  بن  احلميد  عبد 

العربية والفارسية والفرنسية واالنكليزية واألملانية  اللغة  يد  العربية، وسع من اطالعاته وصار جيحُ
وأحيانًا الروسية فضاًل عن الرتكية، من هواياته مناقشة العلامء ومناظرة املشايخ ومجع الكتب النادرة 
وممارسة فن الرسم. بويع سلطانًا يف 1 أيلول 1876م واختذ من قرص يلدز مقرًا له. يف عام 1908م 
قام أعضاء مجعية االحتاد والرتقي بانقالب ضده، واشرتطوا عليه العمل والتقيد بالدستور )القانون 
لع يف عام 1909م من قبل االحتاديني ونحُفي إىل سالنيك مدة ثالثة  األسايس( فوافق عىل ذلك. خحُ
أعوام لينقل بعدها إىل اسطنبول عام 1912م ليبقى حتت احلراسة املشددة حتى أواخر أيامه، ويف 
ّمد عيل،  عام 1918م اشتد مرضه ليتوىف يف 10 شباط 1918م. ملزيد من التفصيل ينظر: أورخان حمحُ
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ّمد مصطفى اهلاليل، السلطان عبد احلميد  املصدر السابق، ص ص 83 – 93، 335 – 346، حمحُ
الثاين بني اإلنصاف واجلحود، ط1، دار الفكر، )دمشق: 2004(.

هيأة التحرير، عبد احلميد الثاين يف أول شبابه، جملة اهلالل، ج9، السنة 17، 1909، ص 522.. 6
ّمد فريد بيك املحامي، تاريخ الدولة العلية العثامنية، دار اجليل، )بريوت: 1977(، ص 326.. 7 حمحُ
ّمد عيل، املصدر السابق، ص 95.. 8 أورخان حمحُ
كان من بني أعضاء تلك اللجنة كلٌّ من الصدر األعظم مدحت باشا، ووزير العدل أمحد جودت . 9

باشا، ووزير األعامل العامة شارور باشا، ووزير الرضائب كفا باشا، ووزير بال وزارة نامق باشا. 
فضاًل عن قدري باشا، ضياء باشا، عابدين باشا، نامق كامل باشا، سميح باشا، عزيز باشا، اسامعيل 
ّمد صاحب باشا، أمحد أسد أفندي،أمحد حلمي باشا، مصطفى خري  باشا، عصام يعقوب أفندي، حمحُ
 Robert Devereux، The :اهلل أفندي، عمر حلمي أفندي، يانكو أفندي. ملزيد من التفصيل ينظر
 First Ottoman Constitutional Period، The Johns Hopkins Press، (Baltimore:

1963)، p 259

10 . – النواب العرب يف جملس »املبعوثان« العثامين 1908  القادر، دور  عصمت برهان الدين عبد 
1914م، ط1، الدار العربية للموسوعات، )بريوت: 2006(، ص 26.

ّمد عيل، املصدر السابق، ص 95.. 11 أورخان حمحُ
حسني مجيل، احلياة النيابية يف العراق 1925 – 1946، موقف مجاعة األهايل منها، ط1، منشورات . 12

مكتبة املثنى، )بغداد: 1983(، ص 14.
ّمد عيل، املصدر السابق، ص 95.. 13 أورخان حمحُ
قدري قلعجي، مدحت باشا أبـو الدستور العثامين وخالع السالطني، )بريوت: 1951(، ص 2، . 14

عصمت برهان الدين عبد القادر، املصدر السابق، ص 26.
قد يف اسطنبول يف 13 كانون األول 1876م بحضور وزير خارجية الدولة العثامنية، وأعضاء . 15 عحُ

عن كلٌّ من بريطانيا وفرنسا وروسيا القيرصية والنمسا واملجر وأملانيا وإيطاليا، هبدف احلفاظ عىل 
مصالح رعايا الدولة العثامنية من املسيحيني. وقد صدرت عن املؤمتر عدة مقرتحات أو قرارات 
ّمد فريد بيك املحامي، املصدر السابق، ص 346. رفضتها الدولة العثامنية. ملزيد من التفصيل ينظر: حمحُ

عصمت برهان الدين عبد القادر، املصدر السابق، ص 29.. 16
يوسف آصاف، تاريخ سالطني آل عثامن، حتقيق بسام عبد الوهاب احلايب، ج2، ط3، دار الطباعة، . 17

)دمشق: 1985(، ص 159 – 160.
روحي اخلالدي املقديس، االنقالب العثامين وتركيا الفتاة، جملة اهلالل )مرص(، ج3، السنة 17، . 18

1908، ص 135.
جوستني ماكارثي، سياسة اإلصالح العثامين، ترمجة عبد اللطيف احلارس، جملة االجتهاد، السنة . 19

11، العددان 45 – 46، بريوت، 2000، ص 88.
بع بنفقة أمني اخلوري، مطبعة األدبية، )بريوت: 1908(، ص 4.. 20 القانون األسايس، طحُ
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اهلل إليه... يا جبل أيعتصم بك مني فتقطع قطعًا إىل بالد الشام وصار رماًل دقيقًا، وصار بعد ذلك 
بحرًا عظياًم وكان يسمى ذلك البحر )ين( ثم جف بعد ذلك فقيل )ين جف( فسمي بـ )نيجف( ثم 
صار بعد ذلك يسمونه نجف ألنه كان أخف عىل ألسنتهـم. صنفت الدرجة اإلدارية للقضاء يف 
عام 1907م بالصنف )1(. ينظر: سالنامة الدولة العثامنية العمومية لسنة 1286هـ، دفعة 24، ص 
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املهـراجا اهلـندي آصف الدولة جد النواب إقبال الدولة عام 1793م إليصال املاء إىل مدينة النجف 
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سنة، مطبعة واليتده طبع اوملنشدر، ص 505.
عصمت برهان الدين عبد القادر، املصدر السابق، ص 168.. 92
جملس مبعوثان، برنجي دورة اجتامعية، 4 كانون أول سنة 1324 – 5 كانون ثاين 1327 ر. م، . 93

مطبعة عامرة، )استانبول: 1328(، ص 309.
ستيفن هيمسيل لونكريك، العراق احلديث من سنة 1900 إىل سنة 1950 تاريخ سيايس واجتامعي . 94

واقتصادي، ترمجة سليم طه التكريتي، ج1، ط1، )بغداد: 1988(، ص 35.
عقد . 95 وأوائــل  الستينيات  عقد  خالل  العراق  يف  كانت  شاه(،  نارص  )قران  إيرانية  عملة  قران: 

السبعينيات من القرن التاسع عرش للميالد تعادل )4( قروش عثامنية تقريبًا، وعادلت )3( قروش 
عثامنية يف البرصة عام 1887م، ويف 1906م عادلت قرشني عثامنيني يف البرصة أيضًا. ينظر: حسني 
ّمد القهوايت، دور البرصة التجاري يف اخلليج العريب 1869–1914، مطبعة اإلرشاد، )بغداد:  حمحُ

1980(، ص 481، 485، 487.
ّمد عصفور سلامن، العراق يف عهد مدحت باشا )1286 – 1289هـ( – )1869 – 1872م(، . 96 حمحُ

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1989م، ص 137.
ج. ج لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيي، ترمجة قسم الرتمجة يف مكتب أمري دولة قطر، ج6، . 97

مطابع عيل بن عيل، )الدوحة: د. ت(، ص 3383.
98. BOA، EV. d/28948/1315.

99. BOA، DH. MKT، 2835/45/18. Ca.1327.

الرقيب، العدد 139، 8 متوز 1326 ر، م.. 100
تقويم وقايع، العدد 711، اوجنجي سنة، 1 حمرم 1329هـ/20 كانون األول 1326ر. م.. 101
تقويم وقايع، العدد 980، دردنجي سنة، 29 ذو القعدة 1329هـ/7 ترشين الثاين 1327ر. م.. 102
ملزيد من التفصيل عن حكم الوايل ناظم باشا يف والية بغداد، ينظر: نرض عيل أمني الرشيف، . 103

إدارة الوايل ناظم باشا لوالية بغداد 1910 – 1911، جملة كلية اآلداب، العدد 90، جامعة بغداد، 
2009، ص 124 – 150.

عصمت برهان الدين عبد القادر، املصدر السابق، ص 168 – 169.. 104
تقويم وقايع، العدد 1028، دردنجي سنة، 30 حمرم 1330هـ/7 كانون الثاين 1327 ر. م.. 105
عصمت برهان الدين عبد القادر، املصدر السابق، ص 95.. 106
الزوراء، العدد 2346، 28 صفر 1330هـ.. 107
عصمت برهان الدين عبد القادر، املصدر السابق، ص 96.. 108
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تقويم وقايع، العدد 1105، دردنجي سنة، 1 مجادى األوىل 1330هـ/7 نيسان 1328ر. م.. 109
ّمد سعيد بن أمحد بن عبد اهلل . 110 إبراهيم ناجي بن يوسف بن نعامن بن حمحُ ناجي السويدي: هو 

السويدي، ولد يف بغداد يف 22 آذار 1882م، درس يف مدارسها اإلعدادية، واخذ العلوم العربية 
عن حممود شكري اآللويس وغريه، سافر إىل اسطنبول ودرس يف كلية احلقوق ونال إجازهتا عام 
اإلدارة  يف  االختصاص  شهادة  ونال  1908م  عام  بعد  امللكية  املدرسة  دورة  دخل  ثم  1905م، 
نّي مدعيًا عامًا ملحكمة اليمن بني عامي 1906 – 1907م، ورئيسًا ملحكمة التجارة  والسياسة. عحُ
استئناف  ثم حمكمة  بغداد يف عام 1910م،  استئناف  البرصة عام 1908م، وقاضيًا يف حمكمة  يف 
املوصل عام 1911م. بعدها عمل يف اإلدارة فتم تعيينه قائممقامًا لقضاء الكاظمية، ثم يف قضاء 
النجف عام 1912م، وقضاء اهلندية عام 1913م. ويف عام 1914م صار مفتشًا إداريًا يف وزارة 
الداخلية العثامنية، وقد انتدب يف عام 1918م للتفتيش يف واليات سوريا وحلب وبريوت. وقد 
شغل مناصب وزارية وإدارية خمتلفة يف الدولة العراقية املعارصة منها وزيرًا للعدلية عام 1921م، 
و وزيرًا للداخلية عام 1922م، كام انتخب عضوًا يف املجلس التأسييس العراقي عن لواء بغداد عام 
1924م، وكان له دوٌر بارٌز يف تاريخ العراق املعارص من خالل تسنمه مناصب خمتلفة سواء كانت يف 
السلطة الترشيعية أو التنفيذية. تويف يف 18 آب 1949م. ملزيد من التفصيل ينظر: مري برصي، أعالم 

السياسة، ج1، ص 133 – 135.
الزوراء، العدد 2353، 18 ربيع اآلخر 1330هـ.. 111
املصدر نفسه.. 112
املصدر نفسه. جملس مبعوثان، ايكنجي دورة انتخابية، ص 4.. 113
تقويم وقايع، العدد 1197، دردنجي سنة، 23 شعبان 1330هـ/24 متوز 1328 ر. م.. 114

115. Hasan Kayali، Op.cit، p 278.

الزوراء، العدد 2449، 21 ربيع األول 1332هـ.. 116
جملس مبعوثان، اوجنجي دوره انتخابية، ص 8.. 117
تقويم وقايع، العدد 1817، آلتنجي سنة، 19 مجادى اآلخرة 1332هـ/2 مايس 1330 ر. م.. 118
جملس مبعوثان، اوجنجي دوره انتخابية، ص 8.. 119
سليامن فييض، مذكرات سليامن فييض، حتقيق وتقديم باسل سليامن فييض، رشكة مطبعة األديب . 120

البغدادية، ط4، )بغداد: 2000(، ص 190.
121. Ihsan Gunes، Turk Parlamento Tarihi، (Eskisehir: 1997)، p 284.
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الم�شادر والمراجع
أواًل: الوثائق العثامنية غري املنشورة:

1. BOA، EV. d/28948/1315.

2. BOA، DH. MKT، 2835/45/18. Ca.1327.

ثانيًا:الوثائق العثامنية املنشورة:
بع بنفقة أمني اخلوري، مطبعة األدبية، )بريوت: 1908(.. 1 القانون األسايس، طحُ
جملس مبعوثان، اوجنجي دورة انتخابية 1 مايس 21/1330 كانون أول 1334، رسمي عمومي . 2

فهرستدر، مطبعة سنده طبع ابدملشدر، )استانبول: 1335(.
جملس مبعوثان، ايكنجي دورة انتخابية 5 نيسان 23/1328 متوز 1328، مطبعة عامرة، )استانبول: . 3

.)1332
جملس مبعوثان، برنجي دورة اجتامعية، 4 كانون أول سنة 1324 – 5 كانون ثاين 1327 ر. م، . 4

مطبعة عامرة، )استانبول: 1328(.
الصحيفة الرسمية العثامنية )تقويم وقايع( وعىل النحو اآليت:. 5
تقويم وقايع، العدد 829، 28 شعبان 1282هـ. •
تقويم وقايع، العدد 18، برنجي سنة، 22 رمضان 1326هـ/5 ترشين األول 1324ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 68، برنجي سنة، 24 ذو القعدة 1326هـ/5 كانون األول 1324ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 70، برنجي سنة، 26 ذو القعدة 1326هـ/7 كانون األول 1324ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 127، برنجي سنة، 27 حمرم 1327هـ/6 شباط 1324 ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 149، برنجي سنة، 20 صفر 1327هـ/28 شباط 1324ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 160، برنجي سنة، 2 ربيع األول 1327هـ/11 مارت 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 162، برنجي سنة، 4 ربيع األول 1327هـ/13 مارت 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 188، برنجي سنة، 30 ربيع األول 1327هـ/8 نيسان 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 212، برنجي سنة، 26 ربيع اآلخر 1327هـ/3 مايس 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 228، برنجي سنة، 12 مجادى األوىل 1327هـ/19 مايس 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 229، برنجي سنة، 13 مجادي األوىل 1327هـ/20 مايس 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 238، برنجي سنة، 22 مجادى األوىل 1327هـ/29 مايس 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 243، برنجي سنة، 27 مجادى األوىل 1327هـ/3 حزيران 1325 ر.م. •
تقويم وقايع، العدد 244، برنجي سنة 28 مجادى األوىل 1327هـ: 4 حزيران 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 250، برنجي سنة، 5 مجادى اآلخرة 1327هـ/10 حزيران 1325ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 251، برنجي سنة، 6 مجادى اآلخرة 1327هـ/11 حزيران 1325ر. م. •
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تقويم وقايع، العدد 711، اوجنجي سنة، 1 حمرم 1329هـ/20 كانون األول 1326ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 980، دردنجي سنة، 29 ذو القعدة 1329هـ/7 ترشين الثاين 1327ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 1028، دردنجي سنة، 30 حمرم 1330هـ/7 كانون الثاين 1327 ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 1105، دردنجي سنة، 1 مجادى األوىل 1330هـ/7 نيسان 1328ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 1197، دردنجي سنة، 23 شعبان 1330هـ/24 متوز 1328 ر. م. •
تقويم وقايع، العدد 1817، آلتنجي سنة، 19 مجادى اآلخرة 1332هـ/2 مايس 1330 ر. م. •
احلوليات العثامنية:. 6
سالنامة الدولة العثامنية العمومية لسنة 1283هـ، دفعة 21. •
سالنامة دولت علية عثامنية لسنة 1286هـ، دفعة 24. •
سالنامة دولت علية عثامنية، سنة مالية 1327، سنة هجرية 1329، التمش التنجي سنة، در سعادت،  •

سالنيك مطبعة يس.
 – برنجي دفعة در، سنة هجرية 1325، رومية 1322  بغداد واليتنه خمصوص سالنامة در، يكرمي 

.1323
سالنامة واليت حلب لسنة 1326هـ، سنة هجرية سنة خمصوصدر، اوتوز دردنجي سنة، مطبعة واليتده 

طبع اوملنشدر.
فؤاد،  ّمد  وحمحُ صبحي  اسامعيل  وحمرري  جامع  رومية،   1326 سنة  ايكنجي  فنون،  ثروت  سالنامة 

)استانبول: 1327(.

ثالثًا: الرسائل اجلامعية:
محيد امحد محدان التميمي، البرصة يف ظل االحتالل الربيطاين 1914 – 1921، رسالة ماجستري غري . 1

منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1975.
ّمد عصفور سلامن، العراق يف عهد مدحت باشا )1286 – 1289هـ( – )1869 – 1872م(، . 2 حمحُ

رسالة ماجستري غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداد، 1989م.

رابعًا: الكتب العربية واملعربة:
أمحد عبد الرحيم مصطفى، يف أصول التاريخ العثامين، دار الرشوق، ط2، )القاهرة: 1993(.. 1
أرنست أ. رامزور، تركيا الفتاة وثورة 1908، ترمجة صالح أمحد العيل، قدم له وراجعه نقوال زيادة، . 2

منشورات دار مكتبة احلياة، )بريوت: 1960(.
األنبار، . 3 دار  مكتبة  ط1،  عهده،  وأحداث  حياته  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  عيل،  ّمد  حمحُ أورخان 

)الرمادي: 1987(.
توفيق عيل برو، العرب والرتك يف العهد الدستوري العثامين 1908-1914م دار طالس، ط1، . 4

)دمشق: 1991(.
ج. ج لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيي، ترمجة قسم الرتمجة يف مكتب أمري دولة قطر، ج6، . 5
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مطابع عيل بن عيل، )الدوحة: د. ت(.
النجف وحارضهـا، ج1، ط2، مطبعة األضواء، )بريوت: . 6 آل حمبوبة، ماض  باقر  الشيخ  جعفر 

.)2009
حسن قايايل، احلركة القومية العربية بعيون عثامنية )1908 – 1918(، ترمجة فاضل جتكر، قدمس . 7

للنرش والتوزيع، ط1، )دمشق: 2003(.
حسني مجيل، احلياة النيابية يف العراق 1925 – 1946، موقف مجاعة األهايل منها، ط1، منشورات . 8

مكتبة املثنى، )بغداد: 1983(.
ّمد القهوايت، دور البرصة التجاري يف اخلليج العريب 1869–1914، مطبعة اإلرشاد، . 9 حسني حمحُ

)بغداد: 1980(.
ديلك قايا، كربالء يف األرشيف العثامين دراسة وثائقية )1840 – 1876(، ترمجة حازم سعيد . 10

ط1،  للموسوعات،  العربية  الدار  قورشون،  زكريا  وتقديم  إرشاف  زهران،  ومصطفى  منترص 
)بريوت: 2008(.

ساطع احلرصي، البالد العربية والدولة العثامنية، دار العلم للماليني، ط2، )بريوت: 1960(.. 11
ستيفن هيمسيل لونكريك، العراق احلديث من سنة 1900 إىل سنة 1950 تاريخ سيايس واجتامعي . 12

واقتصادي، ترمجة سليم طه التكريتي، ج1، ط1، )بغداد: 1988(.
سلامن هادي آل طعمة، شعراء من كربالء، ج1، مطبعة اآلداب، )النجف: 1966(.. 13
شاكر أفندي احلنبيل، تلخيص التاريخ العثامين املصور، ط1، مطبعة الرتقي، املكتبة اهلاشمية، )د. . 14

م: 1331هـ(.
سليامن فييض، مذكرات سليامن فييض، حتقيق وتقديم باسل سليامن فييض، رشكة مطبعة األديب . 15

البغدادية، ط4، )بغداد: 2000(.
املحدودة، . 16 والطباعة  التجارة  رشكة  ج8،  ج7،  احتاللني،  بني  العراق  تاريخ  العزاوي،  عباس 

)بغداد: 1955(.
عصمت برهان عبد القادر، دور النواب العرب يف جملس »املبعوثان« العثامين 1908 – 1914م، . 17

ط1، الدار العربية للموسوعات، )بريوت: 2006(.
)بريوت: . 18 ط3،  اإلسالمي،  املكتب  اخلارجية،  وعالقاهتا  العثامنية  الدولة  تاريخ  حسون،  عيل 

.)1994
فالح حممود خرض البيايت، مدينة اهلندية )طويريج( نشأهتـا وتطورهـا احلضاري 1799 – 1920، . 19

ج1، دار األرقم للطباعة، )احللة: 2007(.
قدري قلعجي، مدحت باشا أبـو الدستور العثامين وخالع السالطني، )بريوت: 1951(.. 20
)بريوت: . 21 والنرش،  للطباعة  الدين  عز  مؤسسة  ط1،  عثامن،  بني  سالطني  باتريك،  ملز  ماري 

.)1986
حمسن األمني، أعيان الشيعة، حتقيق حسن األمني، ج39، مطبعة اإلنصاف، )بريوت: 1956(.. 22



210

     دور كربالء يف التمثيل النيابي يف جمل�ص »املبعوثان« العثماين النائب عبد املهدي احلافظ امنوذجًا )1877- 1916م(  
  ً     

للطباعة والنرش والتوزيع، . 23 القلم  دار  الثاين، ط3،  السلطان عبد احلميد  ّمد حرب، مذكرات  حمحُ
)دمشق: 1991(.

ّمد فريد بيك املحامي، تاريخ الدولة العلية العثامنية، دار اجليل، )بريوت: 1977(.. 24 حمحُ
الفكر، . 25 دار  ط1،  واجلحود،  اإلنصاف  بني  الثاين  احلميد  عبد  السلطان  اهلاليل،  مصطفى  ّمد  حمحُ

)دمشق: 2004(.
مصطفى نور الدين الواعظ، الروض األزهر يف تراجم آل السيد جعفر، عني بنرشه وأضاف عليه . 26

وعلق حواشيه إبراهيم الواعظ، )املوصل: 1948(.
مري برصي، أعالم األدب يف العراق احلديث، تقديم جليل العطية، ج1، ط، دار احلكمة، )لندن: . 27

.)1994
_، أعالم الرتكامن واألدب الرتكي يف العراق احلديث، دار الوّراق للنرش، ط1، )لندن: 1997(.. 28
_، أعالم السياسة يف العراق احلديث، ج1، ج2، ط1، دار احلكمة، )لندن: 2004(.. 29
يوسف آصاف، تاريخ سالطني آل عثامن، حتقيق بسام عبد الوهاب احلايب، ج2، ط3، دار الطباعة، . 30

)دمشق: 1985(.
يوسف كامل بيك حتاته وصديق الدملوجي، مدحت باشا حياته مذكراته حماكمته، ط1، الدار . 31

العربية للموسوعات، )بريوت: 2002(.

خامسًا: الكتب باللغة العثامنية )الرتكية(:
شمس الدين سامي، قاموس األعالم، دردنجي جلد، مهران مطبعة يس، )استانبول: 1311(.. 1
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

3-According to what has just been said, Karbala' Heritage Centre 
belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out to establish a scientific 
journal specialized in Karbala' heritage dealing with different matters 
and aiming to: 

-the researchers viewpoints are directed to studying the heritage 
found in Karbala' with its three dimensions: civil, as part of Iraq and 
as part of the east.

- Watching the changes, the alternations and additions which 
show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic area all 
through history and the extent of the relation with its neighbours 
and then the effect that such a relation has, whether negatively or 
positively on its movement culturally or cognitively .

- having a look at its treasures: materialistic and moral and then 
putting them in their right way and positions which it deserves 
through evidence.

- the cultural society: local, national and international should 
be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and then 
introducing it as it is.

- to help those belonging to that heritage race consolidate their 
trust by themselves as they lack any moral sanction and also their 
belief in western centralization. This records a religious and legal 
responsibility .

- acquaint people with their heritage and consolidating the relation 
with the decent ants heritage, which signals the continuity of the 
growth in the decedents mode of life so that they will be acquainted 
with the past to help them know the future .

- the development with all its dimensions: intellectual, economic, 
etc. Knowing the heritage enhances tourism and strengthens the 
green revenues.

And due to all the above, Karbala' Heritage journal emerged which 
calls upon all specialist researchers to provide it with their writings 
and contributions without which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

1- Human race is enriched with an accumulation both materialistic 
and moral, which diagnoses, in its behaviour, as associative culture 
and by which an individual's activity is motivated by word and deed 
and also thinking, it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights and as greater 
their effect be as unified their location be and as extensive their  time 
strings extend; as a consequence, they come binary: affluence and 
poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be looked at 
as a materialistic and moral inheritance of a particular human race, at 
a certain time, at a particular place. By the following description,the 
heritage of any race is described:

-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.
And as much as the observer of the heritage of a particular culture 

is aware of the details of its burden as much as he is aware of its facts 
i.e. the relation between knowing heritage and awareness of it is a 
direct one; the stronger the first be, the stronger the second would 
be and vice versa. As a consequence, we can notice the deviation in 
the writings of some orientalists and others who intentionally studied 
the heritage of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the details of the 
treasures of a particular eastern race, and some other times resulted 
from weakening the knowledge: by concealing an evidence or by 
distorting its reading or its interpretation.

2- Karbala': it is not just a geographical area with spatial and 
materialistic borders, but rather it is materialistic and moral treasures 
constituting, by itself, a heritage of a particular race, and together with 
its neighbours, it forms the greatest heritage of a wider race to which 
it belongs i.e. Iraq and the east. And in this sequence, the levels of 
injustice against Karbala' increase: once, because it is Karbala' with 
all that it has of the treasures generating all through history and 
once more because it is Karbala', that part of Iraq full of struggle and 
still once more because it is that part that belongs to the east , the 



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

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

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

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

Editor-in-Chief



of the researchers themselves; it is not necessary to come in line with the 
issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical

priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the meant research for 
publication in a two-week period maximally from the time of submission.

b: A researcher whose paper approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

c: With the rectifiers reconnoiters some renovations or depth, before 
publishing, the researches are to be retrieved to the researchers to accomplish 
them for publication.

d: Notifying the researchers whose research papers are not approved; it is 
not necessary to state the whys and wherefores of the disapproval.

e: Researchers to be puplished are only those given consent by experts 
to in the field.

f. A researcher  bestowed a version in which the meant research published, 
and a financial reward of (150,000) ID.

12. Taking into consideration some points for the publication
priorities, as follows:
a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13- Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

Journal: (turath@alkafeel.net), Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net/ , or 
Delivered directly to the Journal's headquarters at the following address: 
Karbala heritage center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 
Hussein park the large, Karbala, Iraq.



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

researches under the provisos below :
1. Researches or studies to be published should strictly be according to 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. In the journal do all the published ideas manifest the viewpoints 
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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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