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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



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

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

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

/http://karbalaheritage.alkafeel.net أو عىل موقع املجلة
 drehsanalguraifi@gmail.com   او موقع رئيس التحرير  

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: أو ُتَسلَّ
ع  الكبري/جممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  /حي  املقدسة  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد  
شمعة ثالثة ...

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

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

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



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

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

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

الطاهرين



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

يأيت.
إىل  وما  واالقتصادية،  الفكرية،  املتنوعة:  بأبعادها  التنمية   -
العائدات  ويقوي  السياحة،  يعزز  الــرتاث  عن  فالكشف  ذلــك، 

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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الملخ�ص
إن احلديث عن احلياة النيابية يف العراق وعن دور بعض نوابه، له أمهية 
العراق  تاريخ  من   ،)1958-1925( التارخيية  املرحلة  تلك  يف  خاصة 
وصياغة  احلديثة،  املدنية  الدولة  أركان  توطيد  يف  ألمهيتها  وذلك  احلديث، 
النظام السيايس اجلديد وهنضة الشعب الذي كان رازحا حتت حكم االحتالل 
العثامين ألكثر من أربعة قرون، مل حيصد منه العراقيون غري البؤس واحلرمان 
والفقر واملرض واجلهل، والذي انتهى باحتالل الربيطانيني للعراق، والذي 
شكل صدمة عميقة للعراقيني، قادت إىل حتالف بني رجال الدين والعشائر 
ملواجهة الغازي اجلديد، ومن ثم ثورة النجف سنة 1916، والثورة العراقية 

الكربى سنة 1920، والتي عمت اغلب أرجاء العراق 0
مواجهة  يف  الفاعل  األثر  هلا  كان  وطنية  شخصيات  ذلك  أثر  وظهرت 
االحتالل الربيطاين، ومن ثم االنتقال إىل العمل السيايس من اجل احلصول 
عىل االستقالل التام، فقاموا بتأسيس األحزاب واجلمعيات الرسية، وإثارة 
سحب  أو  الرحيل  عىل  وإجبارهم  االنكليز  عىل  الضغط  اجل  من  اجلامهري 
واالقتصادية  السياسية  العالقات  من  بنوع  واالحتفاظ  العسكرية  قواهتم 
عىل  العراق  فحصل  بينهام،  القوى  وميزان  الطرفني  قــدرات  مع  تتامشى 
حكومة وطنية وملك عريب من أصول هاشمية وجملس نيايب يمثل الشعب، 
وحصل العراق عىل استقالله سنة 1932، ودخل إىل عصبة األمم يف نفس 

السنة، وكانت بذلك أول دولة عربية حتصل عىل ذلك0
أبناء الشعب مع رجال الدين  وان كل ذلك مل حيصل إال بتضافر جهود 
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وشيوخ العشائر وبعض الشخصيات السياسية ومن خمتلف مناطق العراق 0
لواء  لنواب  والسياسية  االجتامعية  اخللفيات  تناولنا  البحث  هذا  ويف 
بأنساهبم وأصوهلم  والتعريف  عام 1958،  ولغاية  عام 1925  من  كربالء 
عن  الدفاع  يف  لبعضهم  الفعال  والــدور  السيايس  ونشاطهم  االجتامعية، 
احلقوق السياسية واملدنية للمواطنني ومواقفهم من القضايا اخلارجية والتي 
دولة  بناء  يف  األخرى  العراق  مناطق  نواب  من  غريهم  جهود  مع  سامهت 

مدنية حديثة 0
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Abstract
The Parliamentary situation and position in Iraq and the role 

some parliamentarians have had has a special importance in the 
period ( 1924 – 1958) of modern history of Iraq due to the impact 
it has in the establishment of the basics of civil modern state and 
also the formation of the modern political form of government and 
the uprising of the public ( citizens) who greatly suffered from the 
Ottomans occupation for more than four centuries ; Iraqis at that 
time gained but suffering، deprivation, poverty، illness and lack 
of knowledge leading to the British occupation of Iraq which was 
a great shock for all Iraqis . As a consequence، that led to forming 
an alliance between men of religion and the tribes to confront and 
stand against the new occupants . That was followed by Al- Najaf 
revolution in 1916 and the great Iraqi revolution in 1920 which 
spread over the whole country .

That resulted in the appearance of patriotic figures whose effect 
in confronting and challenging the British occupant was clearly 
shown . That was followed by the political action so as to gain the 
complete independence ; they established parties and founded 
secret societies together with stimulating the public to leave 
the country or withdraw their military forces to keep but a sort of 
political and economic relations that proceed in accordance with 
the abilities and capabilities of the two parties. Consequently، Iraq 
got a national government and an Arab king from the Hashimate 
origin and also a parliamentary council representing the Iraqis . Iraq, 
then, got its independence in 1932 and was considered part of the 
league of Nations in the same year ; hence Iraq was considered the 
first Arabic country gaining that .
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That has not been accomplished but by the accumulated 
efforts of the Iraqi citizens, the men of religion and the sheikhs of 
its tribes together with some political figures from different parts of 
the country .

This paper tackled the social and political background of the  
parliamentarians of Karbala Liwa giving their parentage ( family) 
and social origin followed by showing their political role and the 
active role some of them had on defending the political and civil 
rights of the people in addition to presenting their position and 
viewpoints towards the foreign affairs which contributed، together 
with the efforts of the other parliamentarians from other parts of 
Iraq, to establish a modern civil state .     
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نواب لواء كربالء ودوراتهم االنتخابية :
 نواب لواء كربالء يف جملس النواب وحسب التسلسل من الدورة االنتخابية

األوىل وحتى الدورة االنتخابية األخرية :-

ا-الدورة االنتخابية الولى سنة 1925-1928 ومثل لواء كربالء فيها ُكلُّ 
من:

1–عبد املحسن شالش
2–كاظم السيد عيل

2–الدورة االنتخابية الثانية سنة 1930-1928
1- امحد الوهاب

2- عثامن العلوان

3-الدورة االنتخابية الثالثة لسنة 1932-1930
1- امحد الوهاب

2- عثامن العلوان

4- الدورة االنتخابية الرابعة 1934-1932
1- امحد الوهاب

2- سعد صالح

5- الدورة االنتخابية الخامسة 1935-1934
1- سعد صالح

2- عثامن العلوان
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6- الدورة االنتخابية السادسة 1935- 1936
1- حسني النقيب

2- سعد صالح
3- عثامن العلوان

7- الدورة االنتخابية السابعة 1937-1937
1- حسني الددة

2- صادق كمونة
3- عبد الرسول كاشف الغطاء

8- الدورة االنتخابية الثامنة 1939-1937
1- حسني الظاهر
2- عثامن العلوان

3- كاظم السيد عيل السلامن

9- الدورة االنتخابية التاسعة 1943-1939
1- امحد الوهاب

2- حسني النقيب
3- عثامن العلوان

وبعد وفاة النائب عثامن العلوان سنة 1941، تم انتخاب عبد احلميد خان، 
بدياًل عنه.

10- الدورة االنتخابية العاشرة 1946-1943
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1- حسني النقيب
2- عبد احلميد خان

3- امحد الوهاب
الرزاق  عبد  انتخاب  وتم  خان،  احلميد  عبد  النائب  تويف  الدورة  تلك  ويف 

شمسة بدياًل عنه.

11-الدورة االنتخابية الحادية عشرة 1948-1947
1- حسني الددة

2- عبد الرزاق شمسة
3- كاظم السيد عيل

عن  بدياًل  اجلواهري،  مهدي  حممد  الشاعر  انتخاب  الــدورة  تلك  يف  وتم 
النائب املتوىف عبد الرزاق شمسة.

12- الدورة االنتخابية الثانية عشرة 1952-1948
1- حسني النقيب

2- سعد صالح
3- صالح بحر العلوم

4- حسني الددة
وفاة  بسبب  الــددة  حسني  عن  بدياًل  عمر  سعد  انتخب  الــدورة  تلك  ويف 

االخري، وضياء جعفر ) بالتزكية (، بعد وفاة النائب سعد صالح.

13- الدورة االنتخابية الثالثة عشرة 1954-1953
1- حممد عيل النقيب
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2- حممد جواد اخلطيب
3- صادق كمونة
4- عطية السلامن

5- نعمة الفواز

14- الدورة االنتخابية الرابعة عشرة 1954-1954
1- صالح بحر العلوم
2- عبد احلسني كمونة

3- عيل الصايف
4- عمران هبية

5- حسن أفضل

15- الدورة االنتخابية الخامسة عشرة 1958-1954
1- عبد احلسني كمونة

2- كاظم أمحد
3- حممد جواد اخلطيب

4- عطية السلامن
5- حممد مهدي الوهاب

16- الدورة االنتخابية السادسة عشرة 1958-1958
1- عبد احلسني كمونة

2- عطية السلامن
3- كاظم أمحد
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4- متعب اهلذال
5- حممد جواد اخلطيب

6- حممد مهدي الوهاب.
حتى  جلسات  لست  واستمرت   1958/5/10 يف  الدورة  تلك  وابتدأت 

يوم 1958/6/5.

الخلفية التاريخية لمدينه كربالء
قبل احلديث عن جذور نواب كربالء، البد من احلديث عن اجلذور التارخيية 
اسمها  ان  البابلية، وذكر  الدولة  من  مهام  كانت جزءا  والتي  ملدينة كربالء، 
كان يعني ) قربان اآلهلة(، وكذلك ذهب البعض بان اسمها مشتق من كلمة 
)كور بابل( التي تدل عىل جمموعة قرى بابلية قديمة، وأيد ذلك عباس حممود 
العقاد يف كتابه ) أبو الشهداء احلسني بن عيل (، ثم حورت اللفظة اىل كربالء، 
وبدورها تعرضت لتحوير أخر جيمع بني الكرب والبالء، كام رسمها بعض 
الشعراء، ومن أسامئها الغارضية وكربلة ثم كربالء أو عقر بابل والنواويس 

واحلائر0)1(
التارخيية بأن  العباسيني، وتذكر املصادر  املدينة يف أوائل حكم  وقد عمرت 
سكن  من  أول  بأن  ذكر  العامري،  الكويف  عيسى  بن  عثامن  الكبري  الراوية 

كربالء احلالية، اإلمام عيل بن موسى الرضا مع ولديه.)2(
وحسب التقسيم اإلداري للعراق يف زمن الدولة العثامنية، كان لواء كربالء 

يتكون من أربعة أقضية هي كربالء واهلندية والنجف والرزازة.)3(
تابعة  كانت  أن  بعد   ،)1879( سنة  كربالء  بلواء  أحلقت  فقد  النجف  أما 
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والكلمة   0)4( الكوفة  ناحية  تتبعه  مركز قضاء  النجف  احللة، وكانت  للواء 
أي )النجف ( تعني التل أو املكان الذي ال يعلوه املاء وتسمى أيضا)الغري( 
وهي تعني ) احلسن يف الرجال ( وتطلق عىل النجف تسميات أخرى مثل 
وهذه  البيض،  والذكوات  وبانقيا  واللسان  والربوة  والطور  السالم  وادي 
األسامء كلها لبقعة واحدة، وأخذت النجف أمهيتها التارخيية بعد أن أصبحت 
الكوفة عاصمة للدولة اإلسالمية سنة )36 هجرية(، بعد جمئ اإلمام عيل بن 
أيب طالب إليها، وبعد وفاته دفن يف النجف، وكان قرب اإلمام عيل يزار حتى 
عام )787 ميالدي ( إذ شيد اخلليفة العبايس هارون الرشيد )170 هجري–
789ميالدي ( أول بناء عىل القرب الرشيف وبنى فوق الرضيح قبة بيضاء )5(، 
واستمر قضاء النجف تابعا لكربالء حتى )29 شباط 1976 ميالدي (، حني 
حمافظة  مركز  النجف  بجعل  القايض   )2( رقم  اجلمهوري  املرسوم  صدر 

جديدة باسم )حمافظة النجف ( بعد أن كانت تتبع حمافظة كربالء.)6(
اخللفيات االجتمعية والسياسية لنواب كربالء :

ملعظم  بالنسبة  وقدسيتهام  وكربالء  النجف  ملدينتي  الدينية  للمكانة  نظرا 
لواء  ممثيل  اغلب  فكان  للمنطقة  والزراعية  العشائرية  وللطبيعة  السكان، 
متميزة  دينية  دينية حصلت عىل مكانة  النواب من عوائل  كربالء يف جملس 
يف قلوب السكان مما سهل انتخاهبا، أو شيوخ عشائر متنفذين يملكون املال 
الربيطاين هلم حيث كانت  الدعم احلكومي والدعم  والرجال باإلضافة إىل 
السياسة املتبعة آنذاك هي كسب ود شيوخ العشائر وجتنب متردهم مما زاد يف 
نفوذهم وسهل عليهم الدخول يف جملس النواب، والفئة الثالثة التي دخلت 
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يف جملس النواب فهم من كبار مالك األرايض والتجار.
-1925( األوىل  االنتخابية  الدورة  يف  النواب  جملس  يف  كربالء  مثل  وقد 
ولد  وقد   ،)7( شالش  املحسن  وعبد  سلامن  السيد  كاظم  من  كل   )1928
يف  فاعال  عضوا  وكــان  )1892م(  سنة  النجف  يف  سلامن  السيد  كاظم 
وكان   ،1920 عام  الكربى  العراقية  الثورة  يف  وساهم  الفراتية،  اجلمعية 
وقد  األهلية،  الغري  مدرسة  تأسيس  يف  آخرين  مع  ساهم  ،وقد  قادهتا  من 
من  ،األوىل  انتخابية  دورات  لثالث  ممثال  النواب  جملس  يف  عضوا  انتخب 
،والدورة   )1939-1937( الثامنة  االنتخابية  )1925-1928(،والدورة 
االنتخابية احلادية عرشة )1947-1948(، وقد تويف يف املستشفى امللكي يف 
بغداد سنة )1953(، عن مرض عضال امل به، ودفن يف النجف االرشف )8(، 
وقد كان دور السيد كاظم السيد سلامن يف جملس النواب حمدودا ومشاركاته 

قليلة ومل تتعد أصابع اليدين طيلة الفرتات االنتخابية الثالث )9(0
قبيلة  إىل  أرسته  )10(،فتنتمي   )1948-1882( شالش  املحسن  عبد  أما 
وقد  فيها،  واألعامل  التجارة  وتعاطت  النجف،  استوطنت  التي  خفاجة، 
درس العربية واألدب عىل يد معلمني غري حكوميني، وقد اشتغل بالتجارة يف 
مطلع حياته، وأصبح وكيال جتاريا يف النجف آلل الرشيد أمراء حائل، وزاول 
العراقية  الثورة  يف  العاملني  من  وكان  العثامين،  للمرصف  وكيال  الصريفة، 
الكربى، وعند احتالل الربيطانيني النجف، تم اعتقلوه، ونقل إىل إىل احللة، 
وأفرج عنه سنة )1921( )11(، وبعد ذلك تفرغ لتجارته اخلاصة،وأصبح من 
اكرب جتار النجف، وعمل يف اإلقراض واخذ األرباح الكبرية من الفالحني، 
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ويذكر عنه أيضا أنه اقرض احلكومة لدعم ميزانية الدولة يف إحدى السنني، 
كام كان من االقتصاديني املشهورين وأصحاب األرايض الواسعة )12(0

وتوىل بعد ذلك مناصب حكومية، عدة وعني وزيرا للاملية يف وزارة جعفر 
الثاين 1923- أب 1924 ( وأصبح وزيرا  العسكري األوىل )22 ترشين 
وزارة  ويف   1921 الثالثة  السعدونية  الــوزارة  يف  واألشغال  للمواصالت 
السويدي سنة 1929، وكان له دور مميز يف مناقشات جملس النواب، رغم 
جتارية  مشاريع  يف  وساهم   ،)13( واحــدة  انتخابية  دورة  يف  لكربالء  متثيله 

واقتصادية عديدة، وتويف يف النجف عام 1948 )14(0
ويف الدورة االنتخابية الثانية مثل كربالء كل من عثامن العلوان وامحد الوهاب، 
اما عثامن العلوان فكان اكثر النواب متثيال لكربالء يف جملس النواب، إذ انتخب 
لست دورات حتى وفاته سنة 1941)15(، ورغم ذلك فانه مل يشارك يف مناقشات 
جملس النواب إال مرة واحدة فقط !)16(، وذلك يفرس دور احلكومات املتعاقبة 
يف اختيار بعض النواب، وضامن الفوز هلم يف االنتخابات، عىل الرغم من عدم 
أهليتهم، وعثامن العلوان هو شقيق عمران العلوان الذي مثل لواء كربالء يف 
املجلس التأسييس سنة 1924، ومها ولدا علوان بن فليح من رؤساء عشرية 
)الوزون ( يف كربالء ومن كبار مالكي االرض فيها، وعمران العلوان من رجال 
الثورة العراقية سنة 1920، واعتقل عىل اثرها ونفي اىل جزيرة هنجام، وكانت 
له مسامهة فعالة يف مناقشات املجلس التأسييس والذي تم فيه سن الدستور 

العراقي. وتويف يف النجف سنة 1931)17(.
اما امحد الوهاب )1883-1946(، فقد مثل كربالء الربع دورات انتخابية 
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االنتخابية  والدورة   )1930-1928( الثانية  االنتخابية  الدورة  يف  وذلك 
 )1934-1932( الرابعة  االنتخابية  والــدورة   )1932-1930( الثالثة 
حممد  السيد  ابن  ،وهو   )18()1943-1939( التاسعة  االنتخابية  والدورة 
ولد يف  بآل طعمة، وقد  تعرف  قديمة  اىل ارسة كربالئية  وينتمي  بن سلامن 
كربالء ودرس فيها، وكان احد اعضاء املجلس االداري هلا عند استقالهلا 
يف اثناء ثورة العرشين، وكانت له مواقف جليلة وخدمات ألهايل منطقته، 
وكان له جملس اديب يلتقي فيه اهل العلم واالدب، وأل وهاب ينتسبون اىل 
السيد وهاب ال طعمة حاكم كربالء ونقيب ارشافها، وكان سادنا  جدهم 
للروضتني يف كربالء، وكان امحد الوهاب نائبا نشيطا وطاملا شارك ودافع عن 

مطالب وحقوق العراقيني عامة واهايل منطقته خاصة )19(.
سنة  الرابعة  ــدورة  ال من  ابتداًء  كربالء  لــواء  مثل  الــذي  صالح  سعد  اما 
والثانية  والسادسة  اخلامسة  الدورات  يف  انتخابه  اعيد  ثم  ومن   ،)20(1932
لواء  مثلوا  الذين  من  واالنشط  االهم  النائب  فيعد  النواب،  ملجلس  عرشة 
كربالء يف جملس النواب ،ودافعوا عن حقوق الشعب العراقي اوال وحقوق 
مناطقهم ثانيًا، ولد سعد صالح يف عام 1900 يف النجف االرشف من ارسة 
عربية عريقة ينتهي نسبها اىل االمام عيل بن ايب طالب  تدعى آل جريو، 
عىل  للدراسة  نفسه  يعد  واخذ  الكتاتيب،  احد  يف  والكتابة  القراءة  وتعلم 
الطريقة القديمة )21(، ومن ثم قرر ان يدرس يف املدارس احلديثة، فجاء اىل 
بغداد سنة 1919، ودخل دار املعلمني، وساهم اثناء دراسته يف النشاطات 
الوطنية، وانتمى خالل تلك الفرتة اىل مجعية حرس االستقالل )22(، وعىل 
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اثر اندالع ثورة العرشين، التحق بالثوار وعند احتالل النجف عىل يد القوات 
الربيطانية، فر منها هو وثالثة من اصحابه وهم الشاعر امحد الصايف وحممد 
عيل كامل الدين وعيل الكتبي، اىل بلد امن هو الكويت، ومن ثم توسط هلم 
املعلمني،  دار  يف  دراسته  وأكمل  العراق،  اىل  فعادوا  النقيب،  طالب  السيد 
وخترج منها سنة )1921(، وبعد ذلك دخل كلية احلقوق واكمل الدراسة 
بالزعامء  وثيقة  صلة  عىل  الفرتة  تلك  خالل  وكان   ،)23(  )1925( سنة  فيها 
الوطنيني، واصبح معروفا يف االندية السياسية يف بغداد )24(، وقد عمل سعد 
تم  احلقوق  كلية  يف  خترجه  وعند  وحكومية،  اهلية  عدة  وظائف  يف  صالح 
تعيينه مديرا )لناحية اجلربوعية(، وهي ناحية الطليعة احلالية التابعة ملحافظة 
بابل، ووقف مع الفالحني الذين كانوا يتذمرون من حجم الرضائب مما أدى 
اىل سحب يده من الوظيفة، ثم عني بعد ذلك مديرا لناحية )العكيكية ( يف 
لواء املنتفك )25(، ومن ثم استقال من الوظيفة عام ) 1928 (، وتوجه اىل 
العمل يف املحاماة وكان اول حمام نجفي يتخرج من كلية احلقوق، وحقق يف 
املحاماة شهرة واسعة )26(، وبعد ذلك عني مفتشا اداريا سنة )1936 حتى 
العشائر من  سنة 1939(، وقد اهتم كثريا بعمله، وعمل عىل عدم ترحيل 
تعديل  برضورة  اوىص  كام  )الطابو(،  بسند  املدعني  ملجرد دعوى  اراضيهم 

احلدود االدارية بني االلوية، واهتم بشؤون الزراعة والري )27(0
واصبح مترصفا للواء احللة سنة )1939( والكوت سنة )1940(، واحللة 
املنتفك سنة ) 1943( والعامرة يف هناية تلك  مرة اخرى سنة )1941( ثم 
السنة، وكان خالل عمله انموذجا للموظف النزيه، وساهم يف اجياد احللول 
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ملشاكل سكان تلك املناطق طيلة فرتة عمله )28(، واصبح وزيرا للداخلية يف 
وزارة توفيق السويدي يف )23 شباط 1946(، وبصفته وزيرا للداخلية اطلق 
احلريات السياسية والغى القوانني االستثنائية، وكذلك االفراج عن املعتقلني 
عام  االحرار  تأسيس حزب  السويدي يف  توفيق  مع  29(، واسهم  السياسني 
)1947(، ثم توىل رئاسته بعد استقالة السويدي منه)30(، وظل طيلة حياته 
املهنية والنيابية والسياسية وفيا ملبادئه ولطاملا فضح الفساد احلكومي وسوء 

االوضاع حتى وفاته سنة )1950( )31(0
اما النائب االخر والذي تعود جذوره اىل عائلة دينية فهو حسني بن السيد 
هادي بن جواد الرفيعي ،نقيب ارشاف النجف، والتي ولد فيها عام 1890، 
وتوىل نقابة األرشاف بعد والده، وهو من العاملني يف الثورة العراقية يف عام 
السادسة  االنتخابية  الدورة  مثل كربالء يف  )32(، وقد  بدايتها  منذ   )1920(
)1935-1936(، والدورة االنتخابية التاسعة )1936-1943(، والدورة 
عرشة  الثانية  االنتخابية  والــدورة   )1946-1943( العارشة  االنتخابية 
)1948-1952(، وقد تويف يف بغداد عام )1981()33(. وكان نشاط السيد 
مناقشاته كانت يف  النواب حمدودا، ومداخالته يف  النقيب يف جملس  حسني 
مدد متباعدة، مما يشري اىل ان جملس النواب كان ترشيفا للنائب اكثر من ان 

يكون تكليفا خلدمة ابناء املنطقة االنتخابية.
اما النائب االخر الذي مثل لواء كربالء فهو حممد صادق كمونة )1912-
 ،1985(، وينتمي اىل أرسة عريقة، يعود نسبها اىل االمام عيل بن ايب طالب
وشهرهتم ) آل كمونة ()34( ،وقد اكمل دراسته االبتدائية واملتوسطة يف النجف 
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االرشف، ومن ثم انتقل اىل بغداد ليكمل دراسته يف الثانوية املركزية سنة 1928، 
وبدأ   ،)35( سنة 1933  فيها  وخترج  احلقوق  كلية  اىل  دخل  فيها  خترجه  وبعد 
الثانوية، وأنتمى اىل مجاعة  الدراسة  السيايس وهو يف  صادق كمونة نشاطه 
األهايل بتأثري من جعفر ايب التمن، وقد اعترب صادق كمونة يف تلك الفرتة من 
الشخصيات املشبوهة لدى احلكومة، وقد حرر مقااًل بجريدة النهضة بعنوان 
)روسيا السوفيتية(، بعددها املرقم )511( واملؤرخ يف 1930/5/9، أثنى 
فيه عىل تقدم )احلكومة البلشفية (، ونجاحها بعبارات شائقة وبتوقيع )ص 
ك( )36(، وقد اهتم بالشيوعية وبالتحريض الطائفي، وانه احد املحرضني عىل 
حتت  وضع  وقد   ،) الرميثة  يف   1920( الثورة  شهداء  بمناسبة  حفلة  اقامة 
املراقبة من قبل ادارة الرشطة )37(، وبعد مجاعة االهايل أسس مع جمموعة من 
رفاقه وهم كامل اجلادرجي ويوسف عز الدين وابراهيم عبد القادر وحممد 
العلني  النشاط  اىل  انتقلت  والتي  الرسية   ) الشعبية   ( مجعية  القزاز،  صالح 
هناية سنة 1936)38(، وكان صادق كمونة  الشعبي،  بأسم مجعية االصالح 
ضمن اهليئة املؤسسة للحزب الوطني الديمقراطي بزعامة كامل اجلادرجي 
والذي تأسس سنة 1946، وقد استقال صادق كمونة من هذا احلزب بسبب 

توجهات بعض قادته الطائفية )39(0
وقد مثل حممد صادق كمونة كربالء يف جملس النواب يف الدورة االنتخابية 
 ،)1954-1953( عرشة  الثالثة  االنتخابية  والدورة   ،1937 سنة  السابعة 
 ،) ايلول 1953  بال وزارة يف )17  واشرتك يف وزارة فاضل اجلاميل وزيرا 
امحد  وزارة  يف  االجتامعية  للشؤون  فوزيرا  االعامر،  جملس  يف  عضوا  وعني 
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مزاولة  اىل  وعاد   ،1958 متوز   14 ثورة  اىل   ،)1958 ايار  بابان)9  خمتار 
املحاماة حتى عام 1971)40(، وتويف يف بغداد يف 9 حزيران 1985 أثر جلطة 

قلبية)41(.
ويعترب حممد صادق كمونة من السياسيني والنواب النشيطني، وظل ينادي 
باإلصالح االجتامعي طيلة حياته، وكان اشرتاكيا ديمقراطيا، وأراد معاجلة 
يوفق  مل  ولكنه  االشرتاكية،  النظرية  بتطبيق  العراق  يف  االقتصادية  املشاكل 
امللكي والتي ختشى  العهد  املتعاقبة يف  نتيجة توجهات احلكومات  اىل ذلك 
عنها  يعرب  كان  والتي  البالد،  عىل  الشيوعية  هيمنة  من  خوفا  االشرتاكية 

باالفكار اهلدامة.
اىل  نسبه  ويعود  الددة،  عباس  احلسني  عبد  النائب  ايضا  كربالء  مثل  وقد 
االمام عيل ، وكان احد سدنة الروضة احلسينية، وكانت له مشاركة فعالة 
وكان  سكر،  الواحد  عبد  الشيخ  مع  مبارشة  كان  حيث  العرشين،  ثورة  يف 
احد اعضاء املجلس امليل ،الذي تأسس يف كربالء يف اثناء ثورة العرشين)42(، 
وقد حكم عليه باألعدام بسبب مشاركته هذه وبسبب جلوء الشيخ ضاري 
الزوبعي اىل داره، وكان من وجهاء كربالء املعروفني، ومن كبار املالكني فيها، 
حيث كانت عائلته متتلك االرايض الواسعة يف منطقة الطف )الدراويش(، 
يف ناحية احلسينية يف كربالء)43(، والسيد حسني الددة من النواب املستقلني 
،والــدورة   )1937-1937( السابعة  الــدورة  يف  الــدورة  يف  كربالء  ومثل 
حمدودا  كان  النواب  جملس  يف  ونشاطه   ،)1948-1947( عرشة  احلادية 
واقترص عىل مداخالت ال تتعدى اصابع اليد الواحدة، وتويف النائب حسني 
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الددة يف كربالء سنة 1948 )44(
يف  كربالء  مثل  وقد  الغطاء،  كاشف  الرسول  عبد  فهو  االخر  النائب  اما 
دورة انتخابية واحدة، هي الدورة السابعة )1937-1937(، ويعود نسبه 
)كشف  كتاب  صاحب  جعفر  الشيخ  عائلة  وهي  بالعلم  معروفة  عائلة  اىل 
الغطاء(، ولقب بكاشف الغطاء نسبة هلذا الكتاب )45 (، ومل تكن له مشاركة 
الــدورة  اجتامعات  حمــارض  حسب  النواب  جملس  مناقشات  يف  واضحة 

االنتخابية السابعة.
حسني  الشيخ  فهو  النواب  جملس  يف  كربالء  مثل  الــذي  االخــر  والنائب 
الظاهر، وهو حسني بن رايض بن عبد احلسني الشمري، وآلت اليه زعامة 
حملة )الشمرت(، يف النجف بعد وفاة عمه سعد رايض، وقد ولد يف النجف 
سنة 1877م، وله دور مميز يف ثورة النجف عام 1918، انتخب عضوا يف 
االول  كانون   23  ( الثامنة  الدورة  يف  كربالء  لواء  عن  ممثال  النواب  جملس 
شباط   19 ليلة  االرشف  النجف  يف  وتويف   ،)  1939 شباط   22–1937

.)46(1950
التاسعة  االنتخابية  الدورة  مثل كربالء يف  فقد  احلميد خان  عبد  النائب  اما 
)1939-1943(، وكان بديال للنائب عثامن العلوان الذي تويف سنة 1941، 
وهو محيد خان بن اسد خان نظام العلامء بن عيل بن حممد خان نظام الدولة بن 
عبداللة خان امني الدولة بن حممد حسني خان املصدر االصفهاين )1891-
بعد  النجف  يف  السيايس  للحاكم  معاونا  وعني  النجف  يف  وولد   ،)1943
االحتالل الربيطاين )47(، وتوىل ايضا منصب مترصف لواء كربالء من شباط 



359

م.م. طارق �شيحان العقيلي

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

1921 اىل كانون الثاين 1922، وقد مثل كربالء ايضا يف الدورة االنتخابية 
العارشة ،)1943-1946(، ومل يكملها بسبب وفاته يف 24 كانون االول 
1943، يف بغداد، ومل يكن حلميد خان نشاط يذكر يف جملس النواب حسب 

حمارض اجتامعات جملس النواب للسنني املذكورة.)48(
النائب عبد  بديال عنه  أنتخب  احلميد خان سنة 1943،  تويف عبد  وعندما 
عرشة  احلادية  االنتخابية  الدورة  يف  ايضا  أنتخب  والذي  شمسة،  الرزاق 
)1947-1948(، ومل يكملها بسبب وفاته )49(، وهو من مواليد 1883م 
يف النجف االرشف، وعني رئيسا لبلديتها يف 17 نيسان 1912، ثم تركها 

وأعادته اللجنة العليا ألدارة النجف عام 1919، وتويف سنة 1947)50(.
اما الشاعر حممد مهدي اجلواهري فقد انتخب بديال عن عبد الرزاق شمسة 
 ،1948 سنة  وحتى  عرشة  احلادية  االنتخابية  الدورة  ليكمل  وفاته  بسبب 
وقصة ترشيح اجلواهري ملجلس النواب فيها بعض الغرابة، اذ أراده الويص 
عبد االله ان يكون نائبا منذ بداية الدورة احلادية عرشة، اال ان نوري السعيد 
فضل عليه عبد الرزاق شمسة )51(، وقد ولد اجلواهري يف النجف االرشف 
علوم  واخذ  االرشف  النجف  يف  العلوية  املدرسة  يف  درس   ،1899 عام 
النجف، عني  املظفر وغريهم من مشاهري  يد حممد عيل  واللغة عىل  االدب 
معلام عام 1927، ونقل اىل دائرة ترشيفات البالط امللكي موظفًا، واستقال 
من الوظيفة بعد ثالث سنوات، واصدر جريدة الفرات يف ايار 1930، وعاد 
للتعليم ثانية، ومن ثم اعتزل التدريس يف متوز 1936، وسافر اىل باريس عام 
1949، واقام يف مرص من سنة 1950-1952، وملا عاد اىل بغداد اعتقل يف 



360

اخللفيات االجتماعية وال�سيا�سية لنواب كربالء) 1958-1925(

ترشين الثاين 1952، ثم غادر العراق اىل دمشق سنة 1956، وعاد اىل بغداد 
العراقيني سنة  للصحفيني  ونقيبا  األدباء  رئيسا ألحتاد  أنتخب  سنة 1957، 
عام  حتى  فيها  واقام  فاكيا  سلو  تشيكو  اىل  سافر   1961 سنة  ويف   ،1959
1968،)52( ثم عاد اىل بغداد و غادرها دون عودة حتى وفاته يف متوز عام 
الرغم  فاعلة عىل  النواب  اجلواهري يف جملس  1997)53(، وكانت مشاركة 
من قرص املدة التي التتجاوز بضعة اشهر)54(، وكان اجلواهري من معاريض 
مديرية  يف  خاص  ملف  له  كان  ولذلك  فرتاته،  خمتلف  يف  احلكم  أنظمة 

الرشطة0)55(
وقد مثل كربالء نائب مهم اخر، عرف بمعارضته للحكومات القائمة، وكثرة 
مطالباته ومداخالته يف جلسات جملس النواب، اال وهو صالح بحر العلوم 
وهو ابن حممد مهدي آل بحرالعلوم، ووالده كان وزيرا للصحة واملعارف 
يف وزارة عبد الرمحن النقيب املؤقتة يف 22 شباط 1920، واستمر يف منصبه 
حتى استقالة الوزارة بعد تتويج امللك فيصل يف 10-ايلول -1921، وقد 
درس صالح بحر العلوم القانون وزاول املحاماة)56(، وكان موظفا يف مديرية 
عرشة  الثانية  االنتخابية  الدورة  يف  كربالء  لواء  مثل  وقد  العامة،  األشغال 
)1948-1952 (، والدورة االنتخابية الرابعة عرشة )1954 (، وتويف يف 

لندن يف متوز من عام 1970.)57(
وكان صالح بحر العلوم من مؤسيس حزب االحتاد الوطني سنة 194658، 
حتى تم سحب اجازة احلزب سنة 1947، ثم انتمى اىل حزب االمة برئاسة 

صالح جرب، وكان من ابرز القياديني فيه )59(0
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وهو  النقيب  عائلة  من  اخر  رجل  النواب  جملس  يف  ايضا  كربالء  مثل  وقد 
السيد حسن النقيب، وهو نقيب أرشاف كربالء )1865-1951(، ينتمي 
الكاظم، وهو  االمام موسى  اىل  وتنتسب  دراج  بآل  تعرف  اىل ارسة علوية 
التمر(،  )عني  يف  واسعة  مزارع  متتلك  وعائلته  االرايض،  مالكي  كبار  من 
وقد مثل كربالء يف حزيران 1948)60(، يف الدورة االنتخابية الثانية عرشة، 

وأدركته الوفاة يف ترشين الثاين 1951)61(.
ويف تلك الدورة الثانية عرشة ) 1948-1952(، تويف حسني الددة فأنتخب 
النائب سعد عمر )1919-1971(، وابوه عمران بن علوان بن  بدال عنه 
 ،1941 سنة  احلقوق  كلية  يف  وخترج  كربالء،  يف  الوزون  رؤساء  من  فليح 
وزاول املحاماة، وانتخب نائبا عن كربالء يف الدورة السابقة، وجدد انتخابه 
يف ترشين االول 1948، وعني وزيرا للشؤون االجتامعية يف 10 كانون االول 
1949، فوزيرا للمعارف يف شباط 1950 اىل 16-ايلول -1950، وانتخب 
نقيبا للمحامني يف 26 اب 1955 وجدد انتخابه اىل 8 اب 1958 وقد تويف 
يف بغداد يف 16 شباط 1971)62(، عرف برصاحته وأستقالله بالرأي، وكان 
حماميا نزهيا، وخطيبا مفوها يف جملس النواب، وكان نائبا نشيطا ومن ذوي 
املبادئ احلرة، ودفع ثمن حماربته للفساد بأن منع من الدخول ملجلس النواب 
مثل كربالء  ذاهتا  الدورة  )63( ويف  للفساد احلكومي  بعد تصديه  اخرى  مرة 
ايضا الوزير النائب ضياء جعفر بعد ان فاز بالتزكية بديال عن النائب املتوىف 
بغداد،  يف   1911 سنة  جعفر  ضياء  ولد   ،1950 سنة  وذلك  صالح  سعد 
واكمل دراسته يف بريطانيا حاصال عىل شهادة الدكتوراه يف اهلندسة، انتخب 
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نائبا يف بغداد 1947، ووزيرا لألشغال سنة 1948، ووزيرا لالقتصاد سنة 
1949، واستمر يتنقل بني مقعد النيابة وكريس الوزارة حتى ثورة 1958، 
 ، ويعود نسبه اىل ارسة األحول وهي ارسة موسوية تعود اىل االمام عيل

أدركته الوفاة يف لندن يف 18 كانون االول 1992)64(.
ومثل كربالء ايضا يف الدورة االنتخابية الثانية عرشة، النائب عباس السيد 
احد  وهو   ،)65( وفاته  بسبب  النقيب  حسن  النائب  السيد  عن  بدال  سلامن 
مقدمي طلب تأسيس حزب االحرار سنة 1946)66(، ومل تكن له مشاركة 
السيد سلامن من  السيد مهدي  ابن  النواب، وهو  مناقشات جملس  تذكر يف 
زعامء النجف املعروفني، ورئيس حملة) احلويش فيها (، وكان من املشاركني 

يف ثورة النجف سنة 1918)67(.
اما النائب االخر من عائلة السيد سلامن فهو عطية السيد سلامن الذي مثل لواء 
كربالء يف جملس النواب للدورات الثالثة عرشة )1953-1954( واخلامسة 
عرشة )1954-1958( والسادسة عرشة ) 1958( ورغم طول املدة التي 
مثل فيها كربالء اال ان مشاركاته يف مناقشات جملس النواب كانت حمدودة 
وقليلة 68 ومثل كربالء ايضا حممد جواد اخلطيب ) 1910-1995(، الذي 
ولد يف كربالء، وهو ابن عيل بن مال اهلل اخلطيب من ارسة استوطنت كربالء، 
وينتسب اىل عشرية ) أل جشعم (، وقد مارس أبناؤها التدريس واخلطابة، 
خترج يف كلية احلقوق سنة 1937، وزاول املحاماة، وكان )سكرتريا( حلزب 
االحرار، عني وزيرا بال وزارة يف وزارة عبد الوهاب مرجان يف 15 كانون 
الدعاية  اليه االرشاف عىل شؤون  اذار 1958، وعهد  االول 1957 اىل 3 
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-1953  ( عرشة  الثالثة  االنتخابية  الدورة  يف  كربالء  مثل  ــالم)69(،  واألع
1954 (، والدورة االنتخابية اخلامسة عرشة )1954-1958 (، والدورة 
االنتخابية السادسة عرشة واألخرية، وكان نائبا مميزا يف مداخالته ومناقشاته 

داخل جملس النواب.
اما الشيخ نعمة الفواز الذي تويف سنة )1962(، فقد مثل كربالء، يف الدورة 
املسعود  عشرية  رئيس  وهو   ،)  1954-1953  ( عرشة،  الثالثة  االنتخابية 
مالكي  كبار  من  وهو  كربالء)70(،  لواء  يف  احلسينية  ناحية  يف  تقطن  والتي 

األرايض فيها، ومل يكن له نشاط يذكر يف مناقشات جملس النواب.
فهو عبد احلسني  النواب،  لواء كربالء يف جملس  الذي مثل  والنائب اآلخر 
هادي كمونة، ولد يف كربالء سنة ) 1923(، ودرس احلقوق ومارس املحاماة، 
واصبح مديرا مفوضا لرشكة منتجات التمور يف كربالء من 1969/4/1 
ولغاية 1970/7/26، وتفرغ للعمل التجاري حتى عام 1976، ثم عاد 
ملزاولة املحاماة حتى وفاته سنة 1984)71(، مثل كربالء يف الدورات الرابعة 
له  تشهد  ومل   ،)1958-1954( عرشة  والسادسة  عرشة  واخلامسة  عرشة 

حمارض جملس النواب بدور مميز فيها.
اما الدكتور عيل الصايف )1913-1999( فقد مثل كربالء يف الدورة االنتخابية 
الرابعة عرش لسنة 1945، وعمه الشاعر الشهيد امحد الصايف النجفي، درس 
االقتصاد السيايس يف املانيا، وعندما عاد اىل بغداد توىل مناصب حكومية، عدة 
حتى عني وزيرا لالقتصاد يف 29 نيسان 1954 اىل 3 اب 1954، وانرصف 

بعد ذلك اىل مزاولة االعامل التجارية وتويف سنة 1999 )72(0
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مثل  والذي  امحد،  كاظم  النائب  كربالء  مثلوا  الذين  املميزين  النواب  ومن 
 ،)  1958-1954( عرشة  والسادسة  عرشة  اخلامسة  الدورتني  يف  كربالء 
وهو كاظم امحد احلاج رايض ولد يف النجف سنة 1915، ودرس يف كلية 
احلقوق يف بغداد فتخرج فيها سنة 1941، ومارس املحاماة، كان احد ممثيل 

العراق يف جملس االحتاد اهلاشمي، أدركته الوفاة يف شباط 1965 )73(0
وأخر النواب املميزين والذين كان هلم نشاط كبري يف مناقشات جملس النواب 
هو النائب حممد مهدي الوهاب، وقد مثل كربالء يف الدورتني االنتخابيتني 
النائب  النواب من ) 1954-1958(، واصبح  األخريتني من عمر جملس 
االول لرئيس جملس النواب)74(، وهو حممد بن مهدي بن عبد الوهاب بن 
عبد الرزاق الكليدار آل طعمة، ولد يف كربالء سنة 1914، ودرس احلقوق 

يف بغداد، ومارس املحاماة، تويف سنة 1958)75(
ومثل كربالء ايضا الشيخ متعب اهلذال يف الدورة االنتخابية السادسة عرشة 
) 1958 (، والتي ابتدأت من 1958/5/10 حتى يوم 1958/6/5)76(.

اما بشأن نشاطه داخل   ،)77( اهلذال وهم من شيوخ عنزة  ابن حمروث  وهو 
جملس النواب، فلم ترش حمارض جملس النواب اىل مشاركة تذكر له.

وهكذا فأن اغلب جذور نواب كربالء تعود اىل ارس دينية او علمية معروفة 
يف النجف وكربالء نظرا لقدسية املدينتني، بوجود مراقد أئمة اهل البيت عيل 
 ولذلك  العباس  ، وايب الفضل  ، واحلسني بن عيل  بن ايب طالب 
حممد  االعظم  الرسول  من  االرس  هذه  منزلة  اىل  يعود  الناس  احرتام  كان 
او شيوخ عشائر  اراض،  إما مالكي  كانوا  النواب  فأن بعض  ، وكذلك 
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املتعاقبة،  اىل احلكومات  يميلون  النواب  مؤثرين يف مناطقهم، وكان اغلب 
املستقلني  النواب  بعض  عدا  ما  احلكوميني،  بالنواب  تسميتهم  متت  لذلك 
والذين كان هلم دور مؤثر يف جملس النواب، ولطاملا دافعوا عن حقوق سكان 
مدنية  دولة  بناء  سبيل  يف  وناضلوا  خاصة،  مناطقهم  وسكان  عامة  العراق 
حديثة، ولكن جهودهم مل تثمر اال الشئ القليل، بسبب سيطرة الغالبية من 
اعضاء جملس النواب عىل قرار املجلس وهم النواب احلكوميون الذين غلبوا 
مصاحلهم اخلاصة عىل مصالح الشعب، ونواب كربالء املعارضون وحسب 
املناقشات يف حمارض جملس النواب، هم كل من النائب سعد صالح والنائب 
الوزير سعد عمران العلوان، والنائب الشاعر حممد مهدي اجلواهري رغم 

صغر مدة نيابته، والنائب صالح بحر العلوم، والنائب حممد صادق كمونة.
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الخاتمة
عىل ضوء البحث الذي تم عرضه يف الصفحات السابقة، تلخصت للباحث استنتاجات 

عدة وأمهها:
1 حتدث البحث عن اجلذور التارخيية ملدينة كربالء، وعمقها التارخيي، واصل تسميتها 
يف خمتلف املراحل التارخيية، وذكر آراء الباحثني حول أصول ومصادر تسميتها، ومكانتها 
املقدسة، بسبب تواجد املراقد املقدسة ألئمة أهل بيت النبوة يف ثراها، واحلديث كذلك 
عن مدينة النجف األرشف والتي كانت تابعة إىل لواء كربالء يف فرتة البحث )1925-

1958(، إىل أن تقرر حتويلها إىل حمافظة يف عام 1976
2- من خالل دراسة التجربة الربملانية التي عاشها العراق منذ تأسيس احلكم الوطني 
عام 1921، وحتى سقوط النظام امللكي عام 1958، كانت هناك جتربة مرشقة ومميزة 
لبعض النواب العراقيني، وبخاصة نواب كربالء، فكان هلم دور فاعل يف بناء الدولة 

املدنية احلديثة وسن الدستور لسنة 1925، وسن قانون االنتخابات.
دينية  أرس  من  إما  كانوا  اغلبهم  فأن  كربالء،  نواب  أسامء  استعراض  خالل  من   -3
من  أًو  العشائر،  وشيوخ  املالكني  كبار  من  أو  الناس،  لدى  وحمبة  نفوذ  هلا  معروفة، 
كبار جتارها ووجهائها، وبذلك مل يتسن للمثقفني من الوصول إىل كريس النيابة إال يف 

حاالت نادرة.
4- شهدت البالد خالل تلك الفرتة )1925-1958(، ست عرشة دورة انتخابية، منها 
ثالث دورات فقط أكملت عمرها الفعيل تقريبًا، والبالغة أربع سنوات، وهي الدورة 
اخلامسة  والدورة   ،1952-1948 عرشة  الثانية  والدورة   ،1942-1939 التاسعة 
البالط امللكي، ورؤساء  عرشة 1954-1958، وكانت االنتخابات تدار من رجال 

احلكومات املتعاقبة، وقد اتسمت تلك االنتخابات غالبًا بفوز مرشحي احلكومة.
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الثاين  17/كانون  يف  الثانية  اجللسة   ،1957 لسنة  االعتيادي  االجتامع  النواب،  جملس  حمارض   -74
/1957، ص 6.

75- مري برصي، املصدر السابق، ص 382.
منافس  لعدم وجود مرشح  نائبًا عن منطقة كربالء  اهلذال،  املرشح متعب حمروث  بالتزكية  فاز   -76

له.00، ملفات وزارة الداخلية، رقم امللفة 9566، وثيقة رقم 26 يف 1958/4/19.
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الم�سادر والمراجع : -

اواًل : الوثائق غير المنشورة
ملفات وزارة الداخلية املحفوظة يف دار الكتب والوثائق

1. امللفة رقم 32050/9566 انتخابات لواء كربالء
2. امللفة رقم 63/ 12، ملف الشخصيات العراقية املشبوهة، اضبارة صادق 

كمونة رقم 171، اضبارة حممد مهدي اجلواهري، رقم االضبارة 143.

ثانيًا : الوثائق المنشورة
1 . حمارض جملس النواب : حمفوظة يف دار الكتب والوثائق يف املكتبة الوطنية، 

بغداد.
الــرتاث  بني  كربالء  حمافظة  سياحي،  دلبل   : احلكومية  املطبوعات   .2

واملعارصة، دار احلرية للطباعة، بغداد، بال تاريخ.

ثالثًا : المذكرات الشخصية
ط2،  الديمقراطي،  الوطني  احلزب  وتاريخ  اجلادرجي  كامل  مذكرات   .1

منشورات دار اجلمل ،املانيا، 2000.
الساقي،  دار  2. حممد حديد، مذكرايت، حتقيق نجدة فتحي صفوت، ط1، 

بريوت، 2006.
3. حممد مهدي اجلواهري، مذكرايت، ط1، ج1، دار املنتظر، بريوت، 1999.

رابعًا : االطاريح والرسائل الجامعية :
1. جاسم حممد اليساري، تاريخ كربالء يف العهد العثامين االخري 1869-
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1914، رسالة ماجستري غري منشورة، معهد التاريخ العريب والرتاث العلمي 
للدراسات العليا، بغداد، 2003.

 -1932 للنجف  االجتامعي  التاريخ  اجلنايب،  علوة  شنني  الستار  عبد   .2
كلية  منشورة،  غري  احلديث  التاريخ  يف  فلسفة  دكتوراه  اطروحة   ،1968

الرتبية–ابن رشد–جامعة بغداد، 2008.
العراقي 1925- 1958، اطروحة  3. حممد رشيد عباس، جملس االعيان 

دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية–ابن رشد–جامعة بغداد، 1995.
4. ناهدة حسني االسدي، تاريخ النجف يف العهد العثامين االخري 1831–

1917، اطروحة دكتوراه غري منشورة، كلية الرتبية–ابن رشد–جامعة بغداد، 
.1999

خامسًا :–الكتب العربية والمعربة
مطبعة  ط2،  وحارضها،  النجف  مايض  حمبوبة،  ال  باقر  الشيخ  جعفر   .1

االداب، النجف، بال.
2. مجيل موسى النجار، االدارة العثامنية يف والية بغداد، دار الشؤون الثقافية 

العامة، بغداد، 2001.
3. رؤوف حممد عيل االنصاري، عامرة كربالء دراسة عمرانية وختطيطية، د 

. م، 2006.
4. عادل تقي البلداوي، لقاء االضداد فوق الساحة الوطنية العراقية الكربى 
حقائق وثائقية جمهولة عن ثالث واربعني شخصية عراقية يف العهد امللكي، 

بغداد، 2007.
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 -1946 العراق  يف  العلنية  املعارضة  احــزاب  خليل،  غفوري  عادل   .5
1954. ط1، املؤسسة العربية للدراسات والنرش، بغداد، 1984.

6. عباس العزاوي، عشائر العراق، مكتبة احلضارة، املجلد االول، بريوت، بال.
7. عبد الرزاق احلسني، تاريخ الوزارات العراقية، مطبعة العرفان، صيدا، 

لبنان، 1965.
ــة  ــاســي ــســي ال االحــــــــزاب  ــخ  ــ ــاري ــ ت ــنـــي،  ــسـ احلـ الــــــــرزاق  عـــبـــد   .8
 .1980 ــداد،  ــغ ب ــعــامــة،  ال الثقافية  ــؤون  ــش ال دار  ط1،   الــعــراقــيــة، 
9-عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تاريخ العراق احلديث، مطبعة االديب، 

بغداد، 1977 .
10. عيل عبد شناوة، الشبيبي يف شبابه السيايس، دار كوفان للنرش، بريوت، 

.1995
الوطنية 1950-1920،  الغطاء، سعد صالح يف مواقفه  11. عيل كاشف 

مطبعة الراية، بغداد، 1989.
يف  الكربى  العراقية  والثورة  االرشف  النجف  اجلبوري،  سلامن  كامل   .12

ربع قرن، ط1، دار القارئ، النجف، 2005.
املدى  دار  ط1،  االدب،  حلبة  فارس  اجلواهري  الغبان،  جواد  حممد   .13

للثقافة والنرش، بغداد، 2006.
دار  ج2،  ج1  ط1،  احلديث،  العراق  يف  السياسة  اعالم  برصي،  مري   .14

احلكمة، لندن، 2005.
العطية،  جليل  تقديم  احلديث،  العراق  يف  االدب  اعالم  برصي،  مري   .15

ط1، دار احلكمة، لندن، 1994.
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سادسًا : الموسوعات
1. محيد املطبعي، موسوعة اعالم العراق يف القرن العرشين، ط1، ج1، دار 

الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1952. 
سابعًا : املقابالت الشخصية 

بغداد  كمونة،  صادق  شقيق  ابن  كمونة،  كاظم  لقاء  السيد  مع  مقابلة   .1
بتاريخ 2009/11/6. 

2. مقابلة مع السيد موسى صالح مهدي حسني الددة، حفيد النائب حسني 
الددة، كربالء بتاريخ 2010/6/29. 

ثامناً  : امللفات الشخصية 
1. نقابة املحامني العراقيني، اضبارة املحامي صادق كمونة، رقم االضبارة 

 .13
رقم  العلوم،  بحر  صالح  املحامي  اضبارة  العراقيني،  املحامني  نقابة   .2

االضبارة 43. 
3. نقابة املحامني العراقيني، اضبارة املحامي عبد احلسني هادي كمونة، رقم 

االضبارة 111. 
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area against which aggression is always directed. Each level has its 
degree of injustice against its heritage, leading to its being removed 
and its heritage being concealed; it is then written in shorthand and 
described in a way which does not actually constitute but ellipsis or 
a deviation or something out of context.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



The Issue Word
A Third Candle.

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

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

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

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

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



the issuing vicinity, in time, the research stratification is subject to technical 
priorities.

11. All researches are exposed to confidential revision to state their 
reliability for publication. No research retrieved to researchers, whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

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

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

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

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

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

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

12. Taking into consideration some points for the publication priorities, 
as follows:

a: Research participated in conferences and adjudicated
by the issuing vicinity.
b: The date of research delivery to the edition chief.
c: The date of the research that has been renovated.
d: Ramifying the scope of the research when possible.
13-Receiving research be by correspondence on the E-mail of the 

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The Most Gracious The Most Merciful

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

 And to make them leaders and inheritors

(Al-Qasas-5)
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