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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
ووسط  البادية  حافة  عىل  الفرات  هنر  غرب  املقدسة  كربالء  مدينة  تقع 
رشقها  عىل  وتقع  األنبار  مدينة  الغريب  الشامل  من  حتدها  الرسوبية،  املنطقة 
مدينة بابل األثرية واىل الغرب منها توجد الصحراء الغربية أما اىل اجلنوب 
الغريب منها فتقع مدينة احلرية عاصمة املناذرة، وأصل التسمية ترجع اىل آراء 
  عديدة واشتهرت املدينة وذاع صيتها بعد حادثة استشهاد االمام احلسني
سنة 61#، وكانت مدينة كربالء يف هناية منتصف القرن التاسع عرش قضاء 
مرتبط إداريا بوالية بغداد، وبعد وصول مدحت باشا وتسلمه والية بغداد 
)1869-1872( جعلها سنجق )لواء( ال يرتبط به اي نواحي او أقضية لكن 
الوضع تغري يف السنني الالحقة عندما تم احلاق عدد األقضية والنواحي به، 
أما أهم املؤسسات احلكومية التي كانت داخل كربالء هي مؤسسة املترصف 
الذي ترأس السنجق فضالً عن املحاسب املايل و)مدير التحريرات( املسؤول 
ومدير  القائمقام  مناصب  وكانت  البلدية،  ودائرة  الرسمية  السجالت  عن 
والنجف  اهلندية  أقضية  وكانت  والنواحي،  األقضية  يف  موجودة  الناحية 

والرزازة مرتبطة بكربالء أما النواحي فكانت املسيب وشفاثا .
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Abstract
The holy Karbala city is located in the west of the Euphrates river ،on 

the edge of the desert and the centre of the sedimentary area . To its 

north – west it is bordered by Al- Anbar city ، to its east ، it is bordered by 

archeological Babylon ، to its west ، it is bordered by the western desert 

and to its south – west it is bordered by Al – Heera city ، the capital of 

Al- Manathira . Different opinions have been given about the origin of its 

name but the city has become well – known just after the martyrdom of 

Imam Husain ( p.b. u. h) in 61 A.H . In the last part of the mid- nineteenth 

century ، Karbala city was a district administratively part of Baghdad city 

. After the arrival of Midhat Pasha and his being the governor of Baghdad 

Willayat City in ( 1896- 1872) ، he made it a Liwa' which was not linked or 

related to him i.e as districts but the situation was changed in the following 

years as districts and regions were directed by and connected to him . 

The basic and most important governmental institutions inside Karbala 

was the provincial governor ( Al- Mutasarif) institution who headed the 

state (Liwa') in addition to the accountant and ( the edition manager ) who 

was responsible for the official records and the municipality office . The 

district commissioner and the director posts were found in the districts 

and the headquarters . Al- Hindiyah ، Al- Najaf and Al- Razzazah districts 

were linked and related to Karbala but Al- Musayab and Shifatha were 

considered headquarters .
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المقدمة
شكلت مدينة كربالء املقدسة إحدى مدن وسط العراق املهمة يف العهد 
القرون  طيلة  دائم  بشكل  العثامنية  السلطات  أنظار  حمط  وكانت  العثامين 
من  للمدينة  األمهية  هذه  جاءت  وقد  العراق،  فيها  حكمت  التي  األربعة 
كوهنا إحدى مدن وسط البالد القريبة من والية بغداد ومن ثم فإن أي خلل 
أو مشاكل أو اضطرابات حتدث فيها كانت سُتشكل هتديداً مبارشاً للوالية، 
كام كانت مدينة كربالء إحدى أهم أسباب التوتر والرصاع بني أكرب دولتني 
فعملت  والعثامنية  الفارسية  الدولة  مها  املرحلة  تلك  يف  املنطقة  يف  كبريتني 
األخرية بكل جهدها عىل قطع الطريق أمام النفوذ الفاريس يف املدينة ملا فيه 

من هتديد للمصالح العثامنية .
لسياسة  اتباعها  أهايل كربالء من خالل  العثامنية جتاه  السياسة  اتضحت 
للمدينة  والوالة  الدولة  بزيارة عدد من سالطني  التي متثلت  تارًة  الرتغيب 
شتى،  بطرق  ورجاالهتا  وجهائها  من  والتقرب  املقدسة  بمراقدها  والتربك 
وسياسة الرتهيب تارًة أخرى بتسيري احلمالت العسكرية ضد سكان املدينة 
كام حصل عىل سبيل املثال يف واقعة )غدير دم( عام 1843 التي قادها وايل 
بغداد نجيب باشا )1842-1849(، لذا كانت النظم اإلدارية التي وضعتها 
يف  أخذت  قد  خاص  بشكل  ولكربالء  عام  بشكل  للعراق  العثامنية  الدولة 
وتقوية  واالستقرار  األمن  حفظ  عىل  والعمل  املقدسة  املدينة  أمهية  حساهبا 
املؤسسات احلكومية فيها ومنع أية معارضة قد تتواجد داخلها وهُتدد املصالح 
العثامنية، لذلك جاءت أمهية هذا البحث لنسلط فيه الضوء عىل طبيعة النظام 
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اإلداري يف كربالء خالل العهد العثامين األخري )1917-1839( .
تم تقسيم البحث عىل أربعة حماور وخامتة حتتوي عىل أهم االستنتاجات 
التي توصل إليها البحث، تناول املحور األول موقع مدينة كربالء وتسميتها، 
أما املحور الثاين فقد تطرق إىل اإلدارة ا لعثامنية ملدينة كربالء خالل السنوات 
اإلدارية  املؤسسات  يف  لُيفصل  الثالث  املحور  وجاء   ،)1869-1839(
الضوء  الرابع  املحور  سلط  حني  يف   ،)1917-1869( كربالء  يف  العثامنية 
عىل التشكيالت اإلدارية )األقضية والنواحي التابعة لسنجق كربالء(، ويف 
اخلتام نشكر الباري عز وجل عىل توفيقه لنا يف إنجاز هذا العمل املتواضع 
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وآله 

الطيبني الطاهرين وصحبه املنتجبني .



171

م.د.عالء عبا�س نعمة ال�صايف

�صهر رم�صان املبارك 1437هـ /حزيران  2016مال�صنة الثالثة/املجلَّد الثالث/ العدد الثاين

اأوالً/موقع مدينة كربالء وت�سميتها
تقع مدينة كربالء املقدسة غرب هنر الفرات عىل حافة البادية ووسط املنطقة 
الرسوبية املعروفة باسم )أرض السواد(، حتدها من الشامل الغريب مدينة األنبار 
وتقع عىل رشقها مدينة بابل األثرية وإىل الغرب منها توجد الصحراء الغربية 

أما إىل اجلنوب الغريب منها فتقع مدينة احلرية عاصمة املناذرة)1(.
يرجع اشتقاق كلمة كربالء إىل تفاسري تارخيية عدة، أمهها أن الكلمة جاءت 
من )ِكور بابل( وهي جمموعة قرى بابلية قديمة أبرزها )نينوى، الغارضية، عقر، 
النواويس(، ويرى آخرون أن التسمية جاءت من )كربل#( أي رخاوة األرض 
التي متيش عليها القدمان فُيقال )جاء يميش مكربال(، كام روى بعضهم اآلخر 
أن املصطلح جاء نسبةً إىل ورد أمحر اسمه )كربل( كان موجوداً يف هذه األرض، 
كذلك اسمها يعني )قرب اإلل#()2(، يف حني يرى عدد من املختصني واآلثاريني 
أن الكلمة أصلها آشوري مكونة من كلمتني مها )كرب- إيال( ومعنامها حرم 
اهلل، كام ذكر جمموعة من املؤرخني االيرانيني أن كلمة كربالء مركبة من كلمتني 
)كار-باال( بمعنى العمل األعىل أي األعامل الساموية أو بعبارة أخرى مكان 
اتفق املؤرخون والرواة واجلغرافيون عىل تسمية  العبادة والصالة)3(، كذلك 
كربالء بـ )احلائر( أو )احلري( وكان هذا املصطلح ُيطلق تارةً عىل املدينة بأمجعها 
وتارةً أخرى عىل قرب اإلمام احلسني  واألرايض املنخفضة املحيطة بالروضة 
املطهرة التي وقف املاء وحار حول القرب الرشيف عام 236ه يف عهد املتوكل 

العبايس الذي أمر بإطالق املياه لطمس معامل القرب وإخفاء أثره)4(.
مل تكن كربالء يف العصور القديمة قبل الفتح اإلسالمي بلدة تستحق الذكر 
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فلم يرد ذكرها يف التأريخ إال نادراً، اذ كانت عبارة عن قرية زراعية بسيطة تعود 
ملكيتها إىل الدهاقني من الفرس وسكاهنا يمتهنون الزراعة حرفةً هلم)5(.

ورد ذكر كربالء يف معارك الفتح اإلسالمي ألول مرة عندما حتصن فيها 
امللك الساساين )يزدجرد( واختذها معسكراً له، فأرسل قائد اجليوش اإلسالمية 
سعد بن أيب وقاص أحد قادة جيشه وهو خالد بن عرفطة العذري فقام بـ " فتح 
كربالء عنوةً وسبى أهلها وقّسم سعد أرباضها بني أصحابه ونزل كل قوٍم يف 
الناحية التي خرج سهمه هبا فأحيوها"، ومل يرد ذكر لكربالء بعدها إال يف عهد 
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب  عندما سار حلرب معاوية بن أيب سفيان يف 
  صفني عام 36# فوقف عندها وأخرب من حوله عام سيجري لولده احلسني
يف هذه املنطقة حينام نزل اإلمام عيل  يف كربالء وتوضأ وصىل ثم أخذ قبضة 
من تراهبا وشّمه فقال "إن هلذه األرض شأناً عظيامً فهاهنا حمط ركاهبم وهاهنا 
مهراق دمائهم")6(، وبعد دخول اإلمام احلسني  منطقة كربالء يف 2 املحرم 
61# ُأخرب بأسامء القرى القريبة من املنطقة وعندما طرقت مسامعه الرشيفة 
لفظة )كربال( "ارتضاها من غري تأٍن وال تواٍن" فلم يكد أن قال "هي هي واهلل 
بأثقاله فحطت وبرسادقه  أمر  ثم  حمط رحالنا ومناخ ركابنا ومسفك دمائنا، 
فأقيمت" وأصبحت تسمية )كربالء( هي السائدة بعد وقوع حادثة استشهاد 

اإلمام  يف العارش من حمرم املوافق 9 ترشين األول 680م)7(.
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ثانياً/االإدارة العثمانية لمدينة كربالء )1869-1839(
عدة،  )ألوية(  سناجق  عىل  نشوئها  بداية  يف  العثامنية  الدولة  ُقسمت 
والسنجق كان عبارة عن وحدة إدارية توالها حاكم عسكري ُسمي )السنجق 
بك( وبعد توسع الدولة ظهرت وحدات إدارية أكرب من السناجق ُسميت 
بـ )بك بكوية( وأصبحت السناجق تابعة هلا ثم تغري اسم )البك بكوية( يف 

العقد األخري من القرن السادس عرش إىل تسمية )االيالة( او الوالية)8(.
بدأ الضعف واالنحطاط يظهر جلياً يف جسد الدولة العثامنية مع منتصف 
القرن الثامن عرش، وجتسد هذا الضعف بشكل واضح يف فساد واضطراب 
اهلزائم  بعد  االقتصادية  األوضاع  تدهور  نتيجة  احلكومي  اإلداري  اجلهاز 
قيام  من  أعقبها  وما  العثامنية  القوات  هبا  ُمنيت  التي  املتوالية  العسكرية 
للثورات والتمردات يف العديد من واليات الدولة املختلفة، وملواجهة هذا 
الوضع املرتدي أصدرت احلكومة العثامنية سلسلة من اللوائح اإلصالحية 
والقوانني واألنظمة اإلدارية خالل القرن التاسع عرش يف حماولة منها إليقاف 
رشيف  )خط  أمهها  من  كان  العامة  البالد  سمة  أصبح  الذي  التدهور  هذا 

كوخلان#( عام 1839م الذي عرف باسم التنظيامت)9(.
ابتداء من  العثامنية  املناطق  التنفيذ يف  التنظيم اإلداري اجلديد حيز  دخل 
الالحقة  القليلة  السنوات  إىل  تأخر  كربالء  يف  تطبيقها  لكن  1842م  عام 
التي اندلعت فيها هناية 1842م واستمرت إىل بداية  الثورة الشعبية  بسبب 
وقد  شــديــدة)10(،  بقسوة  باشا(  )نجيب  بغداد  وايل  وقمعها  التايل  العام 
استحوذ األخري بعد ذلك عىل إدارة األرضحة املقدسة يف كربالء والنجف 
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أمواالً  تدر  بدالً عنهم موظفني عثامنيني كوهنا  القائمني عليها وعنّي  وعزل 
طائلة للدولة)11(.

أصبحت مدينة كربالء إداريا قضاء أو قائمقامية تابعة لوالية بغداد منذ 
عام 1846)12(، بعد نجاح نجيب باشا من فرض سلطة الدولة عليها بالقمع 
ثم قام بتعيني )طلعت باشا( قائمقامًا عليها مع النجف التي كانت تابعة هلا 
تشكيل  تم  كام  اآلخرين،  املوظفني  من  وعدد  وتركي  عريب  كاتبان  يعاونه 
القائمقام وكان  برئاسة  امُلعىل(  بـ )جملس كربالء  املدينة ُسمي  جملس إلدارة 
أبرز مهام هو املجلس هي العمل عىل توطيد سلطة الدولة واستتباب األمن 

وحفظ االستقرار لصاحلها)13(.
عام  أفندي(  )قريب  هو  كربالء)14(  قضاء  موقع  تولوا  ممن  أهم  من  كان 
أسسها  التي  العثامنية  االبتدائية  املحكمة  يف  مسؤوالً  كان  أن  بعد   1850
إدارته وخدماته للدولة فكافأه وايل بغداد عبد  يف بغداد وُعرف عنه حسن 
الكريم باشا )1849-1850( بإسناد الوظيفة اجلديدة له يف كربالء، وبقي 
للمدينة  إدارته  مدة  وكانت   1855 عام  حتى  املنصب  هذا  يف  أفندي  قريب 
ومعاملتهم  املدينة  أهايل  مع  الطيب  السلمي  والتعايش  التآلف  سادها  قد 
اجلديد  الوايل  حفيظة  أثار  مما  الدولة  بسيادة  يرض  مل  وبشكل  حسنة  معاملة 
يف بغداد حممد رشيد باشا الكوزلكيل )1852-1857( الذي مل يرَض عن 
طبيعة إدارة قريب أفندي ملدينة كربالء ومع ذلك استمر األخري بمنصبه ومل 
يتمكن الكوزلكيل من عزله)15(، وعىل األرجح أن قريب أفندي كان مدعوماً 
من السلطات العليا يف العاصمة العثامنية االستانة كونه استطاع إرساء األمن 
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واالستقرار داخل كربالء يف الوقت الذي كانت فيه السلطات العثامنية ختشى 
الدموية واالضطرابات  من اضطراب األوضاع وإعادة سيناريو األحداث 

التي حدثت يف عهد الوايل األسبق نجيب باشا عام 1843 .
عام  يف  مرضه  بسبب  كربالء  قائمقامية  منصب  من  أفندي  قريب  استقال 
1855 وتم تعيني يعقوب أفندي خلفاً له الذي كان مديراً لناحيتي شفاثية 
)شفاثا( والنجف األرشف لكنه ُعزل من منصبه بعد سنتني بسبب انكشاف 
عام  كربالء  إىل  أفندي  قريب  فُأعيد  هبا،  قام  التي  املالية  الرسقات  من  عدد 
بفض  نفسه  العام  يف  العثامنية  الدولة  اختذته  الذي  القرار  بموجب   1858
االرتباط بني السناجق والواليات وأصبحت السناجق مرتبطة بشكل مبارش 
سنجقاً  أصبحت  قد  تكن  مل  كربالء  أن  مع  و  املركزية،  العثامنية  باحلكومة 

)لواًء( بعد إال أهنا تأثرت بشكل كبري هبذه التغيريات اإلدارية اجلديدة)16(.
عام  تشكيلها  بداية  يف  فكانت  )احليدرية(  النجف  قصبة  خيص  فيام  أما 
1852 وحدة إدارية صغرية من وحدات إيالة )والية( بغداد بمثابة )ناحية( 
تابعة لقضاء كربالء الذي يتبع بدوره سنجق بغداد )مركز والية بغداد(، ثم 
أخذ التمثيل الرسمي العثامين يف املدينة يسري بخطوات بطيئة جداً، إذ ُوجد 
إىل جانب عثامن بك )مدير القصبة( قاٍض مع جملس إدارة رسمي للنجف 

تألف من املدير والقايض والسادن وستة أعضاء من أبناء املدينة)17(.
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ثالثاً/الموؤ�س�سات االإدارية العثمانية في كربالء 
)1917-1869(

معظم  ُاستمدت  التي   1864 عام  العثامين  الواليات  قانون  صدور  بعد 
أحكامه من التنظيم اإلداري الفرنيس)18(، وكان هذا القانون هيدف بشكل 
مع  البالد  أمور  إدارة  يف  األهــايل  إرشاك  عملية  تنظيم  إعــادة  إىل  ظاهري 
اإلدارات  ربط  عن  فضالً  املختلفة،  اإلدارية  واهليئات  احلاكمة  السلطات 
الفرعية يف الوالية بمقر الوايل ثم ربط كل الواليات بشكل مركزي بحكومة 

االستانة، وانقسم قانون الواليات عىل ثالثة أقسام هي)19(:
التقسيامت اإلدارية واملوظفون .( 1
املجالس املحلية .( 2
السلطات القضائية .( 3

أصبح العراق يف العهد العثامين األخري )1869-1917( بموجب القانون 
تضم  وكانت  املوصل  والية  هي  واليات  ثالث  من  يتكون  للواليات  اجلديد 
بغداد  وواليــة   ،) السليامنية  سنجق  كركوك،  سنجق  املدينة،  )مركز  مناطق 
البرصة  ووالية  كربالء(،  سنجق  الديوانية،  سنجق  املركز،  )سنجق  وشملت 
سنجق  املنتفك،  سنجق  العامرة،  سنجق  البرصة،  مركز  )سنجق  ضمت  التي 

اإلحساء، سنجق القصيم وسط اجلزيرة العربية()20(.
ببعض  القيام  إىل  اجلديد  الــواليــات  قانون  صــدور  بعد  احلاجة  ظهرت 
التنظيامت اإلدارية يف مدينة كربالء لكن الوضع بقي عىل ما هو عليه حتى قدوم 
نيسان 1869  بغداد يف 30  وتوليه منصب والية  باشا  املصلح مدحت  الوايل 
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فوضع القانون موضع التنفيذ والتطبيق)21(.
كانت أوىل أعامل مدحت باشا بعد تسنمه املنصب جتاه مدينة كربالء املجيء 
إليها بعدما علم أن حاكمها إسامعيل باشا )1864-1870( كان سيئ اإلدارة 
وبعد  شاكلته،  عىل  كانوا  الذين  املوظفني  من  جمموعة  مع  بالتعاون  ومرتشيًا 
قائمقام  تقصري  له  وثبت  للقضايا  شامل  حتقيق  بإجراء  قام  املدينة  إىل  وصوله 
كربالء فعزله يف احلال ثم أرسله للمحاكمة بعد أن عنّي بدالً عنه حافظ أفندي 
)1870-1871()22(، ووجد مدحت باشا أن الظروف مهيأة إلحداث بعض 
سنجق  إىل  )قائمقامية(  قضاء  من  فحوهلا  كربالء  يف  والتطوير  التجديدات 
)لواء أو مترصفية( تابع إىل والية بغداد ثم أمر بإنشاء عدد من األبنية اإلدارية 
اجلديدة الالزمة إلدارة سنجق كربالء وعنّي عددًا من املوظفني للعمل احلكومي 
فيها)23(، كام رأى مدحت باشا أن البلدة صغرية وضيقة تعاين من الزحام فأوعز 
بوضع خريطة جديدة هلا وإعادة تنظيمها من جديد وبيع عدد من قطع األرايض 
إىل األهايل الراغبني برشائها لبناء دور أو دكاكني للعمل، ثم أمر برصف املبالغ 
إيعازه  عن  فضالً  واألزقة  الطرق  تنظيم  عىل  البيع  ذلك  جراء  من  املستحصلة 
مدة  وكانت  )العباسية(،  باسم  ُعرفت  املدينة  سور  خارج  جديدة  حملة  بإنشاء 
إقامة مدحت باشا يف كربالء قد استمرت بحدود مخسة إىل ستة أيام)24(، وبقي 
سنجق كربالء من دون أن تتبعه أية أقضية أو نواٍح طيلة سنوات حكم األخري 
بعد سنوات عدة  الوضع اإلداري تغري  بغداد )1869-1872(، لكن  لوالية 

الحقة وعادت التشكيالت اإلدارية)25( التي كانت تتبع سنجق كربالء)26(.
أما أهم املؤسسات اإلدارية التي كانت يف سنجق كربالء هي:
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وكان  سنجق  كل  يف  اإلداري  اجلهاز  يرتأس  كان  مسؤول  هو  املتصف: 
يسمى بـ )املترصف( وُيعني بموجب فرمان )مرسوم( يصدره السلطان العثامين 
حسب املادة )29( من قانون الواليات لعام 1864م، وهو مسؤول أمام الوايل 
عن تنفيذ األعامل والواجبات املحددة له حسب األنظمة والقوانني املعمول هبا 

يف الدولة التي كان من أمهها)27(:
السنجق مع  واملالية واألمنية يف  اإلدارية واملدنية  الشؤون  أ-اإلرشاف عىل 

تنفيذ األوامر الصادرة له من الوايل عىل وفق تعليامت وقوانني الدولة.
ب-تنفيذ األحكام اجلزائية واحلقوقية الصادرة من الدوائر القضائية يف السنجق .
جمالس  وانعقاد  انعقاده  تأريخ  وحتديد  السنجق  إدارة  جملس  ترؤس  ج( 
هذه  تتخذها  التي  القرارات  تنفيذ  عن  فضالً  له،  التابعة  والنواحي  األقضية 
من  االستئذان  أخذ  مع  هبا  يتمتع  التي  الصالحيات  نطاق  وفق  عىل  املجالس 

الوالية يف املسائل اخلارجة عن صالحياته .
د( يتوىل املترصف مسؤولية األمن يف سنجقه وتكون القوة املحلية حتت إمرته 

وصالحية حتريكها من قضاء إىل آخر من أقضية السنجق .
#( مشاركة الوايل يف الواجبات واملهام اإلدارية املحددة له فيام يتعلق بالدوائر 
احلكومية املوجودة يف السنجق مع مراقبة أعامل وترصفات مجيع موظفي هذه 
الدوائر والتفتيش عنها وإبالغ الوايل عن أي تقصري أو خلل قد يرتكبه بعض 
املوظفني يؤدي إىل تعثر يف سري أعامل الدوائر واقرتاح ما يراه مناسباً إلصالحها 

وتطويرها .
قائمقام  أفندي  حافظ  كربالء  سنجق  إدارة  مهام  تسلم  مترصف  أول  كان 
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مدينة كيوستنديل)Kyustendil()28( السابق براتب قدره )10000 قرش()29(، 
وكانت له جهود وخدمات مميزة قّدمها إىل املدينة خالل مدة وظيفته يف كربالء 
وكان  أمــراء()30(،  )أمري  مريان  مري  رتبة  إىل  عسكرياً  برتقيته  مكافأته  فتمت 
اختلف  وقد  العراقيني،  من  قليل  وعدد  األتراك  من  كربالء  مترصيف  معظم 
واإلخالص  الكفاءة  جوانب  يف  السنجق  إدارة  يف  عملهم  خالل  املترصفون 
الرشوة واالختالس  الفاسدين مارسوا  إذ كان بعضهم من  بالعمل والنشاط، 
إسامعيل  املترصف  مع  حصل  كام  الشخصية  وضعيفي  إداريا  فاشلني  كانوا  أو 
باشا الذي عزله وايل بغداد مدحت باشا وقدمه إىل املحاكمة خالل زيارته إىل 
كربالء)31(، يف حني متيز غريهم بالكفاءة والنزاهة واإلخالص بالعمل لكن مع 
ذلك تم عزهلم عن وظائفهم بعد مدة من الزمن، وتم ذلك بطريقتني األوىل من 
ألن  هبم  لإليقاع  واملكائد  الدسائس  هلم  حاكوا  الذين  موظفيهم  بعض  خالل 
من  الرشوة  أخذ  أو  ورسقته  العام  باملال  بالتالعب  هلم  يسمحوا  مل  املترصفني 
منه  املطلوبة  األموال  مجع  يف  املترصف  إخفاق  نتيجة  كانت  والثانية  املواطنني، 
وتقديمها إىل الوايل الذي كان بدوره يرسلها إىل احلكومة املركزية بسبب فرض 

تقديرات مالية عالية ال يمكن إلدارة السنجق دفعها)32(.
-1869( املمتدة  السنوات  خالل  كربالء  سنجق  مترصف  منصب  توىل 
تعاقب يف بعض  بل  الكثري منهم قصرية  1917( )29( مترصفاً، وكانت مدة 
السنوات أكثر من مترصف واحد يف السنة الواحدة، وقد نص قانون الواليات 
الوقت  أداء عمله وواجباته، يف  لعام 1864 عىل وجود معاون للمترصف يف 
الواليات  إدارة  السنجق لكن نظام  املعاون منصب قائمقام مركز  نفسه يشغل 
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العمومية لعام 1871 أغفل ذكر منصب )معاون املترصف()33(، كام كان يساعد 
املترصف يف إدارة شؤون سنجق كربالء عدد من املوظفني اإلداريني والعسكريني 
مدير  )األشغال(،  النافعة  مهندس  التحريرات،  مدير  املحاسب،   ( أمههم  من 

املالية، قائد قوة اجلندرمة ( وغريهم)34(.
املحاسبة جي )املحاسب(: وهو املوظف املسؤول عن إدارة الشؤون املالية 
التعليامت واألنظمة  نفقات وايرادات عىل وفق  للسنجق وتنظيم حساباته من 
ثم  الوايل  طريق  عن  املايل(  )املسؤول  الوالية  دار  دفرت  مسؤوله  يضعها  التي 
يف  املركزية  احلكومة  بواسطة  املحاسب  تعيني  ويكون  السنجق،  مترصف 
الدفرت  أو  الوايل  باستطاعة  املالية، وليس  نظارة )وزارة(  العاصمة برتشيح من 
وقد  فقط،  باملركز  حمصورة  الصالحية  هذه  كانت  وإنام  عزله  املترصف  أو  دار 
من  حمدود  عدد  تعيني  أمهها  من  كان  أخرى  صالحيات  للمحاسبني  ُأعطيت 
الوالية  دار  دائرة دفرت  إعالم  ثم  بالسنجق  املرتبطة  املحاسبة  دائرة  املوظفني يف 
يكن  ومل  السنجق  إدارة  دائامً يف جملس  املحاسب عضواً  وكان  األمــر)35(،  هبذا 
مجيع املحاسبني الذين شغلوا مواقعهم يف السنجق عىل درجة كافية من النزاهة 
واألمانة بل ُعرف عن بعضهم ممارسة الفساد املايل وتعاطي الرشوة)36(، وكانت 
دائرة املحاسب يف سنجق كربالء قد متيزت باالنتظام واالستقرار النسبي نتيجةً 

ملكوث املحاسبني يف وظائفهم مدة طويلة نسبياً)37(.
مدير التحريرات: يتم تعيينه من احلكومة املركزية وكان مسؤوالً عن املكاتبات 
التحريرات(،  )قلم  بـ  عليها  يرشف  التي  الدائرة  وُسميت  بالسنجق  الرسمية 
ابتداًء من سنة 1869 وحتى هناية احلكم  الدائرة  املوظفني يف هذه  وكان عدد 
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العثامين يف سنجق كربالء يرتاوح ما بني أربعة إىل ثامنية موظفني، كام كان يساعد 
مدير حترير السنجق يف إنجاز عمله موظف ُسمي بـ )معاون مدير التحريرات( 

تم تعيينه يف عام 1906 وكان عضوا ًدائامً يف جملس إدارة السنجق)38(.
دائرة البلدية: كانت بلدية السنجق تتألف من رئيس البلدية واملجلس البلدي 
وعدد أعضاء هذا املجلس يتكون من مخسة وقد يتقلص يف بعض األحيان إىل 
الكاتب  أمههم  اآلخرين  املوظفني  من  عددا  البلدية  دائرة  وضمت  عضوين، 
ثامنينيات  هناية  يف  تعيينه  تم  الذي  البلدية  طبيب  عن  فضالً  الصندوق  وأمني 
وملقح   1898 عام  وظيفته  ُألغيت  الذي  البلدية  وجراح  عرش  التاسع  القرن 
اجلدري)39(، وكانت أبرز مهام دائرة البلدية الرسمية هي تنظيم مهام احلراسة 
األبنية  أحياناً واإلرشاف عىل  والضياء  املاء  الشوارع وجتهيز  وتنظيف  واحلامية 
لكنها يف الواقع مل تكن تقوم بشئ سوى دفع رواتب وأجور موظفيها واالحتفال 

بزائرهيا وبذلك كانت البلدية بشكل عام فاشلة يف عملها)40(.
املؤسسات  أهم  فكانت  كربالء  لسنجق  التابعة  والنواحي  األقضية  يف  أما 

واملواقع اإلدارية هي:
املعروفة  للسنجق  التابعة  اإلدارية  الوحدة  وهو منصب مسؤول  القائمقام: 
بـ )القضاء( ويكون تعيينه من قبل احلكومة املركزية ويتم ترقيته أحيانا إىل رتبة 
واملالية  امللكية  أمور  النظر يف  مهامه هي  أبرز  أمراء(، وكانت  )أمري  مري مريان 
فضالً عن توليه أمرة القوة الضبطية )اجلندرمة( واإلرشاف عىل انتخاب مديري 
النواحي وحتصيل الواردات املالية واستيفاء املرصوفات يف قضائه وكان مرجعه 
مترصف السنجق)41(، وقد حاولت اإلدارة احلكومية يف والية بغداد عام 1878 
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مدى  لكشف  المتحان  إخضاعهم  طريق  عن  األقضية  قائمقامي  كفاءة  رفع 
كفاءهتم بالعمل احلكومي ثم إبقاء من يصلح منهم للوظيفة وتنحية من مل يكن 
مؤهالً هلا، ويف بداية القرن العرشين ظهر عدد من القائمقامني الذين استمروا 
قائمقامية  توىل  الذي  باشا  راشد  مثل  نسبياً  طويلة  مدة  الوظيفية  مواقعهم  يف 
قضاء النجف مدة مخس سنوات )1900-1905(، كام برز عدد من العراقيني 
السويدي  ناجي  أمههم  من  لعل  العثامين  احلكم  هناية  يف  املنصب  شغلوا  ممن 
تقليل  يف  ذلك  ساهم  وقد   ،1913 عام  واهلندية   1911 عام  النجف  لقضاء 
الكثري من املشاكل والصعوبات يف هذه األقضية كون العراقيني أقرب إىل أهل 
املنطقة من حيث اللغة والعادات والتقاليد وأكثر إدراكاً ملشاكلهم وأوضاعهم 
شيوخ  بعض  توىل  كذلك  األتراك)42(،  القائمقامني  من  الرضورية  ومتطلباهتم 
العشائر العراقية موقع القائمقام يف بعض األقضية مثل )فهد بك اهلذال( شيخ 
قبيلة عنزة البدوية عىل قضاء الرزازة التابع لسنجق كربالء عام 1875 هبدف 
ضامن األمن واالستقرار يف هذه املنطقة، وكانت أغلب املؤسسات املوجودة يف 
القضاء مشاهبة ملا ُوجدت يف السنجق، فكان هناك موظف للاملية وآخر إلجراء 
جملس  يف  الدائم  اإلداري  الكادر  ضمن  وهم  وحفظها  الرسمية  املراسالت 

القضاء فضالً عن موظفني آخرين)43(.
مدير الناحية: وكان يتوىل رئاسة اجلهاز اإلداري يف الوحدة املسامة بـ)الناحية( 
وايل  قبل  من  تعيينه  ويكون  )القضاء(،  وهي  األكرب  اإلدارية  للوحدة  التابعة 
أهم  ومن  املركزية،  العثامنية  احلكومة  يف  الداخلية  نظارة  مصادقة  بعد  بغداد 
يكون حمكوما يف  أن ال  املنصب هي  هذا  يتوىل  توافرها ممن  الواجب  الرشوط 
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السابق بجناية وله إملام بالقراءة والكتابة وعمره يتجاوز سن العرشين ومعروف 
بحسن السرية والسلوك)44(.

واألنظمة  القوانني  نرش  يف  تتمثل  الرسمية  الناحية  مدير  أعامل  أهم  كانت 
قيود  املواطنني وإرسال  الرسمية عىل  الدولة وإعالن األوامر  التي تسري عليها 
الوالدات والوفيات والورثة الغائبني، فضالً عن إرسال املبالغ املالية املستحصلة 
القضاء  مركز  وإخبار  للجنايات  األولية  التحقيقات  وإجراء  القضاء  مركز  إىل 
إىل  قرارهتا  الدعاوى االعتيادية ويبلغ  الناحية جمالس  هبا، كذلك يرتأس مدير 
القائمقام وهو مسؤول عن األمن والقانون يف ناحيته، ومنعاً الستغالل سلطته 
ضد مصالح املواطنني والدولة نص القانون عىل منع مدير الناحية من التوقيع 
عىل أي جزاء قد ُيتخذ بحق شخص معني أو التدخل يف شؤون املواقع اإلدارية 
فقد  القضاء  يف  احلال  هو  وكام  وصالحياته)45(،  سلطته  عن  اخلارجة  األخرى 
عىل  ومنهم  كربالء  لسنجق  التابعة  النواحي  من  عددا  العراقيني  بعض  توىل 
سبيل املثال )حممود بك الربيعي( الذي كان مدير ناحية الكوفة خالل السنوات 
)1898-1901( وأمحد بك الشاوي )1903-1905(، وارتبط بمدير الناحية 
الناحية( املسؤول عن إنجاز الكتب الرسمية  عدد من املوظفني أمههم )كاتب 
الذين  الرسمية(  الدوائر  )مأمورو  وكذلك  وأوراقها  الناحية  سجالت  وحفظ 
كانوا مسؤولني عن دوائر الربيد والربق والنفوس والكمرك واحلجر الصحي، 
فضالً ّعام كان ُيعرف بـ )جملس ادارة الناحية( املكون من رئيسه مدير الناحية مع 

عضوية أربعة أفراد عن كل قرية)46(.
رابعاً/الت�سكيالت االإدارية
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 )االأق�سية والنواحي التابعة ل�سنجق كربالء(
األقضية( 1

قضاء اهلندية: حدثت تغيريات واسعة يف طبيعة املنطقة الواقعة بني كربالء 
من  مياهها  تأخذ  التي   1793 عام  )اهلندية(  قناة  شق  بعد  واحللة  والكوفة 
الضفة الغربية لنهر الفرات وصوالً إىل النجف، فقد زادت مساحة األرايض 
مهنة  لتامرس  جتمعاهتا  وكثرت  فيها  العشائر  بعض  واستقرت  الزراعية 

الزراعة)47(.
أصبحت منطقة اهلندية قضاًء من الدرجة األوىل يف عهد الوايل مدحت باشا 
وارتبطت بسنجق احللة ثم تبعت سنجق كربالء بعد تطبيق نظام التشكيالت 
اإلدارية اجلديدة عام 1872 وُعني )عبد الرمحن بك( قائمقاما عليها وُربطت 
هبا ناحية )الكفل( التي تأسست عام 1850 وناحية هور الدخن )العباسية( 
التي تأسست بتأريخ مقارب)48(، وكان يساعد القائمقام يف تطبيق األنظمة 
والقوانني عدد من املوظفني األتراك العارفني باألوضاع املحلية للقضاء، كام 
ُأنيطت مهمة فرض القانون وتطبيقه لتحقيق األمن واالستقرار إىل قوة من 
)اجلندرمة( يتم اللجوء إليها يف حال عجزت السلطات املحلية أو العشائرية 
املوالية للحكومة يف حتقيق ذلك، لكن املوظفني املدنيني واجلندرمة كان يغلب 
عليهم التجهيز السيئ والسكن غري املالئم فضالً عن احلاجة إىل العمل اجلاد 

املنظم يف وسط منطقة عشائرية متأخرة يف كل النواحي احلياتية)49(.
ونقلت  كربالء  بسنجق  اهلندية  قضاء  ارتباط  العثامنية  السلطات  فّكت 
من  مدة  بعد  كربالء  إىل  أرجعته  لكنها   1873 عام  احللة  سنجق  إىل  إدارته 
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إىل قضاء  احللة مرة أخرى عام 1875 عندما حتولت كربالء  إىل  ثم  الزمن 
مدمج بسنجق احللة وأخرياً أصدرت اإلدارة العثامنية أمرها يف عام 1881 

بإرجاع كربالء إىل سنجق يلحق به قضاءا اهلندية والنجف)50(.
بمستوى  الرسمي  اإلداري  اجلانب  يف  النجف  ظلت  النجف:  قضاء 
النجف  من  جعل  الذي  بغداد  والية  إىل  باشا  مدحت  جميء  حتى  )ناحية( 
عام  الصادر  الواليات  لنظام  تطبيقه  بعد  )قضاء(  بمستوى  إدارية  وحدة 
التابع  احللة  بسنجق  البداية  مرتبطة يف  النجف  بغداد وأصبحت  1864 يف 
هناية  يف  ارتبطت  أن  إىل  احلــال  هذا  عىل  الوضع  واستمر  بغداد،  لوالية 
حتى  االرتباط  هذا  واستمر  كربالء  بسنجق  عرش  التاسع  القرن  سبعينيات 
هناية احلكم العثامين)51(، عىل الرغم من أن قضاء النجف تم إحلاقه بسنجق 
عليه  كان  ما  عىل  له  اإلداري  الوضع  عاد  ثم   1875 عام  كربالء  مع  احللة 
تأسيس  تم  التي  الكوفة  ناحية  القضاء  نواحي  أهم  وكانت  السابق)52(،  يف 
مقر للحكومة فيها عام 1879 كوهنا نقطة جتارية مهمة للدولة ومنطقة لتّنزه 
الزوار اإليرانيني والبدو الرحل مما يستلزم أن تكون فيها اإلدارة احلكومية 
قوية وقد كلف بناء املقر احلكومي )10570 قرشا( تم استيفاؤه من ميزانية 
سنجق كربالء)53(، لكن اإلدارة احلكومية يف قضاء النجف كانت أكثر توسعا 
للبلدية  ودائرة  القضاء  إلدارة  جملس  القائمقام  جانب  إىل  ُوجد  إذ  ًوتنوعاً، 
وحمكمة للبداءة ومدير للاملية ومدير للتحريرات وأمني للصندوق فضالً عن 
مأمورين للنفوس واألعشار والديون العمومية العثامنية ثم ُأضيف هلا عام 
1891 مأمور للرجيي )احتكار التبغ( وكاتب للطابو ودائرة للربيد والربق 
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يف  اجلندرمة  من  صغرية  قوة  العثامنية  السلطات  أنشأت  كام   ،1897 عام 
القضاء منذ عام 1903 تألفت من مفوض ورشطي ثم استحدثت يف عام 

1907 وظيفة )مأمور اجلندرمة( توالها ضابط برتبة مالزم)54(.
عام  كربالء  بسنجق  وربطه  القضاء  هذا  تشكيل  تم  الــرزازة:  قضاء  ج( 
1875، وكان قضاًء عشائرياً رصفاً من الدرجة الثالثة)55(، ومنطقة الرزازة 
عبارة عن أرض واسعة تقع شامل كربالء عملت الدولة العثامنية عىل إجياد 
إدارهتا  فمنحت  داخلها،  الكبرية  القبائل  توطني  طريق  عن  فيها  االستقرار 
قوة احلكومة  منها إلظهار  اهلذال( يف حماولة  )فهد بك  قبيلة عنزة  إىل شيخ 
يف املنطقة والوقوف بوجه التمردات العشائرية األخرى املعارضة هلا، لكن 
قبيلة عنزة مل تكن عىل دراية ومعرفة كافية باألمور اإلدارية للقضاء لذا ساد 

القضاء الطابع العشائري يف التعامل أكثر من اجلانب اإلداري)56(.

2( النواحي
تتبع سنجق  بلدة قديمة  الناحية عبارة عن  املسيب: كانت هذه  ناحية  أ( 
كربالء منذ عام 1877 وكان معظم مديرهيا من األتراك)57(، وجاءت أمهيتها 
كوهنا حمطة السرتاحة القوافل املارة عربها إىل العتبات املقدسة لتوسطها بني 
بغداد وكربالء، وبمرور السنوات توسعت املدينة بسبب مرور هنر الفرات 
خمتلفة  مناطق  من  التجار  إليها  يرد  كان  إذ  بامليناء،  شبيهة  وأصبحت  فيها 
وأضحت جوانب النهر فيها مراٍس للسفن الرشاعية واألكالك والشخاتري 
التي  والفلوجة  وعنه  هيت  مناطق  من  القادمة  قديمة(  هنرية  نقل  )وسائط 
واملحاصيل  ــرضاوات  واخل احلبوب  من  التجارية  بالبضائع  حمملة  كانت 
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الزراعية األخرى)58(.
الطرق  التقاء  نقطة  عند  تقع  قديمة  بلدة  )شفاثا(:  شفاثية  ناحية  ب( 
القرن  يف  هلا  إشارات  أوىل  وظهرت  الغربية،  اجلنوبية  البادية  يف  التجارية 
السادس امليالدي كام ورد ذكرها يف العديد من كتب البلدان العربية، وأقامت 
فيها أرسة )آل فائز( احلسينية بعد اهنيار الدولة العباسية وهي من األرس التي 
أصبح عدد من أفرادها )نقباء( عىل مدينة كربالء يف القرون الالحقة وكانوا 
يمتلكون يف ناحية شفاثية أراٍض زراعية وقرى عديدة، كام توطنت يف هذه 
املنطقة قبائل عربية كثرية التي أصبحت يف عهد التشكيالت اإلدارية تابعة 
لسنجق كربالء عام 1877، وقد ُاستحدثت الناحية بعد اندثار مدينة )عني 
تابعة إىل  إذ كانت شفاثا  التي تقع غرهبا يف منطقة )أمحد بن هاشم(  التمر( 

هذه املدينة قبل أربعة قرون)59(.

الخاتمة
يتضح مما سبق ان مدينة كربالء كانت تتمتع بأمهية كبرية للدولة العثامنية 
التي بذلت جهودًا كبرية من أجل تأمني االستقرار فيها لكن ذلك كان يتعلق 
بمصالح الدولة حرصاً وليس مصالح أهايل املنطقة، ومع ذلك حاول بعض 
والة بغداد حتديث املدينة والتقرب إىل سكاهنا، فكان من أمههم الوايل مدحت 
وعاقب  احلكومية  مؤسساهتا  وطّور  سنجق  إىل  حوهلا  الذي  املصلح  باشا 
واإلمهال  التأخر  من  تعاين  ظلت  املدينة  لكن  الفاسدين،  موظفيها  بعض 
أن  إىل  يعود  ذلك  ولعل  البلدية،  اخلدمات  والسيام  اجلوانب  من  الكثري  يف 
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الدولة العثامنية بشكل عام كانت دولة متخلفة عن بقية دول العامل يف تلك 
املرحلة، كام أن السياسة اإلدارية العثامنية جتاه الواليات والسناجق واألقضية 
القرارات يف هذا  اختاذ  إداري كبري، وكان  تعاين من ختبط  والنواحي كانت 
املجال بشكل ارجتايل أو ألهداف مرحلية ومصلحية ضيقة مع عدم وجود 
تنظيم إداري حُمكم، واتضح هذا التخبط بشكٍل جيل جتاه مدينة كربالء فنرى 
يتم  قليلة  بسنوات  وبعدها  ونواح  أقضية  بدون  سنجق  إىل  حتويلها  يتم  أنه 
إرجاعها قضاء ثم إىل سنجق مرة أخرى تتبعه أقضية ونواح وتكررت هذه 
أثر سلبي  له  القرارات اإلدارية ملرات عدة يف سنوات غري متباعدة مما كان 

كبري عىل املدينة وسكاهنا .
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ص25-30 ؛ سلامن هادي آل طعمة ، املصدر السابق ، ص27 ؛ حممد النويني ،املصدر السابق، ص26 .

5 -عبداحلسني الكليدار آل طعمة ، املصدر السابق ، ص5 .
6 - املصدر نفسه ، ص6-8 ؛ سلامن هادي آل طعمة ، املصدر السابق ، ص20 .

7 -املصدر نفسه ، ص10 .
8 - خليل ايناجليك ، تاريخ الدولة العثامنية من النشوء اىل االنحدار ، ترمجة حممد .م. االرناؤوط ، الطبعة 

األوىل ، دار املدار االسالمي ، بريوت- لبنان ، 2002 ، ص167-165 .
-1922( الربيطاين  االنتداب  عهد  يف  العراقية  للدولة  اإلداري  التطور   ، العفيف  خليف  أمحد   -  9

1932(، دار جرير للطباعة والنرش والتوزيع ، عامن ، 2008 ، ص25 .
10 - وهي من احلوادث الشهرية التي ُعرفت أيضا باسم )غدير دم( ، وبدأت أحداثها يف 19 كانون األول 
1842 بسبب رفض أهايل كربالء املقدسة اخلضوع للسلطة العثامنية وقوانينها اجلائرة ، وبعد مهلة اإلنذار 
التي أعطاها نجيب باشا لألهايل بنزع سالحهم دخل األخري بعساكره واستباح املدينة فلجأ املواطنون إىل 
رضيح اإلمام احلسني  بعد إغالقهم لبوابات املدينة فاستخدمت القوات العثامنية نريان املدفعية لفتحها 
وهامجوها من جهة باب اخلان التي أحدثوا فيها ثغرة واستمر القتال بني الطرفني أياما عديدة حتى دخلتها 
القوات العثامنية يف 13 كانون الثاين 1843 ، وبلغ عدد الضحايا من األهايل حوايل )18الف( قتيل . للمزيد 
من التفاصيل ُينظر: سلامن هادي آل طعمة ، تراث كربالء ، الطبعة الثانية ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، 
بريوت- لبنان ، 1983 ، ص376-385 ؛ مهنا رباط الدويش املطريي ، القبائل والشخصيات احلاكمة 
يف كربالء بني األعوام 1# - 1424#/850م-2003م وأحداث كربالء بني األعوام 1950م-2003م ، 

اجلزء العارش ، الطبعة األوىل ، مطبعة الزوراء ، كربالء ، 2008 ، ص84-81 .
11 -  كربالء يف األرشيف العثامين - دراسة وثائقية )1840-1876( ، ترمجه عن الرتكية حازم سعيد 
منترص - مصطفى زهران ، إرشاف وتقديم زكريا قورشون ، الطبعة األوىل ، الدار العربية للموسوعات، 

بريوت- لبنان ، 2008 ، ص287-285 .
12 - عامد عبد السالم رؤوف ، األرس احلاكمة ورجال االدارة والقضاء يف العراق يف العهود املتأخرة ، 
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دار احلكمة للطباعة والنرش ، بغداد ، 1992 ، ص355 .
13 -   املصدر السابق ، ص288 .

14 - للمزيد من التفاصيل عن تسلسل حكام مدينة كربالء التارخيي من قائمقامني ومترصفني خالل 
األعوام املمتدة )1642-1920( ُينظر: سلامن هادي الطعمة ، كربالء يف الذاكرة ، مطبعة العاين ، بغداد، 

1988 ، ص49-42 .
15 - املصدر السابق ، ص290-289 .

16 -املصدر نفسه ، ص291-290 .
17 - مجيل موسى النجار ، جمتمع مدينة النجف يف العهد العثامين األخري وموقفه من االحتالل الربيطاين للعراق 

خالل احلرب العاملية األوىل 1831-1918 ، مجعية منتدى النرش ، النجف األرشف ، 2010 ، ص38 .
18 - أمحد خليف العفيف ، املصدر السابق ، ص26-25 .

19 - عبد العزيز سليامن نوار ، تأريخ العراق احلديث من هناية حكم داود باشا إىل هناية حكم مدحت 
باشا ، دار الكاتب العريب للطباعة والنرش ، القاهرة ، 1968 ، ص356 ؛ أمحد خليف العفيف ، املصدر 

السابق ، ص26-25 .
20 - ستيفن هيمسيل لونكريك ، أربعة قرون من تأريخ العراق احلديث ، نقله إىل العربية جعفر خياط ، 

الطبعة اخلامسة ، دار الرافدين للطباعة والنرش والتوزيع ، بريوت- لبنان ، 2004 ، ص376 .
21 - رفائيل بطي ، الصحافة يف العراق ، جامعة الدول العربية - معهد الدراسات العربية العاملية ، 
1955 ، ص11 ؛ ديلك قايا ، املصدر السابق ، ص296-297 ؛ عبد العزيز سليامن نوار ، املصدر 

السابق ، ص354-ص357 .
22 - عباس العزاوي ، تأريخ العراق بني احتاللني ، اجلزء السابع ، رشكة التجارة والطباعة املحدودة 
، بغداد ، 1955 ، ص172 ؛ جعفر اخللييل ، موسوعة العتبات املقدسة/ قسم كربالء ، اجلزء الثامن ، 

الطبعة الثانية ، مؤسسة األعلمي للمطبوعات ، بريوت- لبنان ، 1987 ، ص132 .
23 - ديلك قايا ، املصدر السابق ، ص297 ؛ مهنا رباط الدويش املطريي ، أربعة قرون من تأريخ كربالء 

941# - 1350# ، اجلزء التاسع ، الطبعة الثانية ، مطبعة الزوراء ، كربالء ، 2009 ، ص37 .
24 -عباس العزاوي ، املصدر السابق ، ص172 ؛جعفر اخللييل ، املصدر السابق ، ص132 ؛ مهنا رباط 

الدويش املطريي ، أربعة قرون .... ، املصدر السابق ، ص37 .
25 -  سنتناول هذه التشكيالت بيشء من التفصيل يف الصفحات الالحقة من البحث .

26 - عباس العزاوي ، املصدر السابق ، ص170 ؛ عبد العزيز سليامن نوار ، املصدر السابق ، ص357 ؛ 
جعفر اخللييل ، املصدر السابق ، ص132؛ مهنا رباط الدويش املطريي ، أربعة قرون .... ، املصدر السابق، 
ص37 . لكن )ديلك قايا( إنفردت بذكرها أن سنجق كربالء يف عهد مدحـت باشا كانت تتبعه أقضية 

ونواٍح عدة هي اهلندية والنجف والرحاليـة واحلسـينية . ُينظر: ديلك قايا، املصدر السابق ، ص298 .
27 - مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية يف والية بغداد من عهد الوايل مدحت باشا إىل هناية احلكم 
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العثامين 1869-1917م ، الطبعة األوىل ، مكتبة مدبويل ، القاهرة ، 1991 ، ص200-202 ؛ ستيفن 
مهسيل لونكريك ، العراق احلديث من سنة 1900 إىل سنة 1950 تأريخ سيايس ، اجتامعي ، اقتصادي، 
ترمجة وتعليق سليم طه التكريتي ، اجلزء األول ، الطبعة األوىل ، بغداد ، 1988، ص69 ؛ عبد العزيز 

سليامن نوار ، املصدر السابق ، ص360-359 .
28 - كيوستنديل: مدينة بلغارية تقع يف أقىص غرب البالد قرب احلدود مع رصبيا ومقدونيا وتبعد 

https://en.wikipedia.org/wiki/Kyustendil :حوايل 90 كم عن العاصمة )صوفيا( ُينظر
29 - أي ما يعادل )100 لرية( لكن الدكتور مجيل موسى النجار أورد يف كتابه )اإلدارة العثامنية ....( إن 
تعد سنجق كربالء من سناجق  كانت  العثامنية  السلطات  لرية( ألن  أي )50  كان )5000 قرش(  الراتب 
الدرجة الثانية ، بينام صّنفت سنجق الديوانية من سناجق الدرجة األوىل ، إذ كان مترصفها يتقاىض راتباً مقداره 

)7500 قرش=75 لرية( . ُينظر: مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص206 .
السابق ، ص298 ؛ جعفر  ، املصدر  قايا  ؛ ديلك  السابق ، ص172  ، املصدر  العزاوي  30 -عباس 

اخللييل، املصدر السابق ، ص132 .
31 - جاسم حممد إبراهيم سعد اليساري ، تأريخ كربالء يف العهد العثامين األخري 1869-1914م، 
العرب ،  املؤرخني  العليا- احتاد  العلمي للدراسات  العريب والرتاث  التأريخ  رسالة ماجستري ، معهد 
بغداد، 2003 ، ص12-13 ؛ عباس العزاوي ، املصدر السابق ، ص172 ؛جعفر اخللييل ، املصدر 

السابق ، ص132 .
، االدارة  النجار  السابق ، ص13 ؛ مجيل موسى  ، املصدر  اليساري  إبراهيم سعد  32 -جاسم حممد 
العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص205 ؛ غسان العطية ، العراق نشأة الدولة 1908-1921م ، ترمجة 

عطا عبد الوهاب ، دار الالم ، لندن ، 1988 ، ص94-92 .
33 -مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص206-203 .

34 -جاسم حممد إبراهيم سعد اليساري ، املصدر السابق ، ص13 .
35 - صحيفة الرقيب )بغداد( ، العدد 28 ، 1 رمضان 1327# ؛ عبد العزيز سليامن نوار ، املصدر السابق ، ص360 

.
36 - مصطفى نور الدين الواعظ ، الروض األزهر يف تراجم آل السيد جعفر ، مطبعة االحتاد ، املوصل، 1948 ، 

ص417-418 ؛غسان العطية ، املصدر السابق ، ص83 .
37 -مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص208 .

38 -جاسم حممد إبراهيم سعد اليساري ، املصدر السابق ، ص14 ؛ عبد العزيز سليامن نوار ، املصدر السابق ، 
ص360 .

39 -مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص275-274 .
40 - ستيفن هيمسيل لونكريك ، أربعة قرون .... ، املصدر السابق ، ص380-379 .

41 - صحيفة الرقيب ، العدد 55 ، 25 رمضان ، 1327# ؛عبد العزيز سليامن نوار ، املصدر السابق ، ص360 .
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42 -جاسم حممد إبراهيم سعد اليساري ، املصدر السابق ، ص15 .
43 - املصدر نفسه ، ص16-15

44 -مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص217 .
45 -عبد العزيز سليامن نوار ، املصدر السابق ، ص360 .

46 -مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص219-220-ص251 .
47 - عامد عبد السالم رؤوف ، املصدر السابق ، ص372 ؛ ديلك قايا ، املصدر السابق ، ص301 .

48 - مؤيد سعيد بسيم وآخرون ، الدليل اإلداري للجمهورية العراقية ، اجلزء الثاين ، الطبعة األوىل، 
بغداد ، 1989-1990 ، ص43-ص139 ؛عامد عبد السالم رؤوف ، املصدر السابق ، ص372 ؛ 
وداي العطية ، تأريخ الديوانية قديامً وحديثاً ، املطبعة احليدرية ، النجف ، 1954 ، ص143-ص195 ؛ 

مهنا رباط الدويش املطريي ، القبائل والشخصيات .... ، املصدر السابق ، ص85 .
49 - فالح حممود خرض البيايت ، مدينة اهلندية )طويرج( نشأهتا وتطورها احلضاري )1920-1799( ، 
اجلزء األول ، مركز بابل للدراسات احلضارية والتارخيية ، مطبعة دار الصادق للطباعة والنرش والتوزيع، 

2007 ، ص131 .
خالل  اهلندية  قضاء  قائمقامي  تسلسل  عن  التفاصيل  من  للمزيد   . ص131   ، نفسه  املصدر   -  50
السنوات )1877-1915( ُينظر: عامد عبد السالم رؤوف ، املصدر السابق ، ص372-373 ؛ مهنا 

رباط الدويش املطريي ، القبائل والشخصيات .... ، املصدر السابق ، ص85 .
51 -مجيل موسى النجار ، اإلدارة العثامنية .... ، املصدر السابق ، ص39-38 .

52 - عيل هادي عباس املهداوي ، احللة يف العهد العثامين املتأخر 1869-1914 ، بيت احلكمة ، بغداد، 
2002 ، ص22 .

53 - ديلك قايا ، املصدر السابق ، ص302 .
54 -مجيل موسى النجار ، جمتمع مدينة النجف .... ، املصدر السابق ، ص ص40-39 .

55 -جاسم حممد إبراهيم سعد اليساري ، املصدر السابق ، ص25-26 ؛ ستيفن مهسيل لونكريك ، 
العراق احلديث .... ، املصدر السابق ، ص69 .

 ، السابق  املصدر   ، رؤوف  السالم  عبد  عامد  ؛  ص303-302   ، السابق  املصدر   ، قايا  -ديلك   56
ص375؛مهنا رباط الدويش املطريي ، القبائل والشخصيات .... ، املصدر السابق ، ص88 .

القبائل  املطريي،  الدويش  رباط  ؛مهنا  ص376  السابق،  املصدر  رؤوف،  السالم  عبد  عامد    -  57
والشخصيات....، املصدر السابق، ص88.

58 -مؤيد سعيد بسيم وآخرون ، املصدر السابق ، ص60-59 .
القبائل  املطريي،  الدويش  رباط  ؛مهنا  ص374  السابق،  املصدر  رؤوف،  السالم  عبد  عامد    -  59

والشخصيات....، املصدر السابق، ص87.
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الم�سادر والمراجع

أوالً/ الرسائل واألطاريح الجامعية
جاسم حممد إبراهيم سعد اليساري، تأريخ كربالء يف العهد العثامين األخري 
1869-1914م، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد التأريخ العريب والرتاث 

العلمي للدراسات العليا- احتاد املؤرخني العرب، بغداد، 2003 .

ثانياً/الكتب العربية والُمعربة
1( أمحد خليف العفيف، التطور اإلداري للدولة العراقية يف عهد االنتداب 
الربيطاين )1922-1932(، دار جرير للطباعة والنرش والتوزيع، عامن، 2008 .
2( جعفر اخللييل، موسوعة العتبات املقدسة/قسم كربالء، اجلزء الثامن، 

الطبعة الثانية، مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت-، 1987 .
3( مجيل موسى النجار، اإلدارة العثامنية يف والية بغداد من عهد الوايل 
مدحت باشا إىل هناية احلكم العثامين 1869-1917م، الطبعة األوىل، مكتبة 

مدبويل، القاهرة، 1991 .
األخري  العثامين  العهد  يف  النجف  مدينة  جمتمع  النجار،  موسى  مجيل   )4
وموقفه من االحتالل الربيطاين للعراق خالل احلرب العاملية األوىل 1831-

1918، مجعية منتدى النرش، النجف األرشف، 2010 .
5( خليل ايناجليك، تأريخ الدولة العثامنية من النشوء إىل االنحدار، ترمجة 
حممد .م. االرناؤوط، الطبعة األوىل، دار املدار اإلسالمي، بريوت-، 2002.
6( ديلك قايا، كربالء يف األرشيف العثامين - دراسة وثائقية )1840-
1876(، ترمجة عن الرتكية حازم سعيد منترص - مصطفى زهران، إرشاف 
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للموسوعات،  العربية  الــدار  األوىل،  الطبعة  قورشون،  زكريا  وتقديم 
بريوت-، 2008 .

معهد   - العربية  الدول  جامعة  العراق،  يف  الصحافة  بطي،  رفائيل   )7
الدراسات العربية العاملية، 1955 .

احلديث،  العراق  تأريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك،  8( ستيفن هيمسيل 
نقله إىل العربية جعفر خياط، الطبعة اخلامسة، دار الرافدين للطباعة والنرش 

والتوزيع، بريوت-، 2004 .
سيايس،  تأريخ   1950 اليسنة   1900 سنة  من  احلديث  العراق   ،)9
اجتامعي، اقتصادي، ترمجة وتعليق سليم طه التكريتي، اجلزء األول، الطبعة 

األوىل، بغداد، 1988 .
الطبعة  والعباس،  احلسني  مرقد  تأريخ  طعمة،  آل  هادي  سلامن   )10

األوىل، منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت-، 1996 .
للمطبوعات،  األعلمي  مؤسسة  الثانية،  الطبعة  كربالء،  تراث   ،)11

بريوت-، 1983 .
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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 





Editor Secretary
Yasser Sameer Hashim Al-Banaa

(B.A. in Biology From University of Karbala)
Editorial Board

Asst. Prof.Dr.Maithem Mortadha Nasru-Allah
(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof .Dr. Ali Tahir Turki Al-Hilli
(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof .Dr .Oday Hatem Al-Mufriji
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof.Dr.Zain Al-Abedeen  Mousa Jafar
(University of Karbala,College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof.Dr.Ali Abdul-Kareem Al-Ridha
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof.Dr.Shawqi Mostafa Ali Al-Mosawi
(University of Babylon, College of Fine Arts)

 Lecturer. Dr.Ghanim Jwaid Idaan
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Lecturer. Dr. Salem Jaari Hedi Al-Daraaji
(University of Karbala,College of Islamic Sciences)

Auditor Syntax(Arabic) 
Asst. Prof. Dr. Falah Rasol Al-Husani 

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Auditor Syntax (English)

Lecturer. Dr. Ghanim Jwaid Idaan
(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Finance
Mohammed Fadhel Hassan Hammoud

(B.Sc. Physics Science From University of Karbala)
Electronic Website

Hassan Ali Abdul-Lateef Al-|Marsoumi
(M.A. From Iraq Institute For Graduate Studies, Baghdad,

 Dept, of Economics)





General Supervision
Seid. Ahmad Al-Safi

The Patron in General of Al-Abbass Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi

(Ph.D. From Karachi University )

Editon Manager
Asst. Prof .Dr. Naaeem Abd Jouda

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)

Advisory Board
Prof. Dr. Faruq M. Al-habbubi

(University of Karbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Hameed Hamdan Al- Timimy

(University of Basrah, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Abbas Rashed Al-Dada

(University of Babylon, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Zaman Obiad Wanass Al-Maamory

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Prof. Dr. Adil Natheer Bere

(University of Kerbala, College of Education for Human Sciences)
Prof.Dr. Mushtaq Abbas Maan (University of Baghdad , College of 

Education Ibn-Rushd for Human Sciences )
Prof. Dr.  Adel Mohammad Ziyada

(University of Cairo, College of Archaeology)
Prof. Dr.  Hussein Hatami

(University of Istanbul, College of Law)
Prof. Dr. Taki Abdul Redha Alabdoana

( Gulf College / Oman)
Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(University of Sanaa,  College of Sharia  and Law)





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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