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

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

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

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

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.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

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

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

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

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



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

إعدادها هنائيًا للنرش.
البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض.ث. 
يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص. . 
يمنح كّل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه، ومكافأة مالية.ح. 

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

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

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

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



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



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

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

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللخ�ص

االحتالل  1914اىل  ع��ام  األوىل  العاملية  احل��رب  خ��الل  العراق  تعرض 
الربيطاين وكانت األوامر العسكرية يف التحرك هلذا االحتالل قادمة من حكومة 
املستعمرات  املبارش وربط  بسياسة االحتالل  املؤمنة  الرشقية(  الربيطانية  )اهلند 
بالنار واحلديد مع هذه احلكومة التي ختتلف مع سياسة حكومة )لندن الغربية-
يف  جتعل  التي  املبارش  غري  االحتالل  سياسة  فلسفة  ذات  القاهرة-(  ومقرها 
مستعمراهتا حكومات موالية، ولذا كان العراق حتت قبضة احتاللية قوية أرادت 
والنفسية  االدارية  السياسات  عرشات  استخدمت  ذلك  وألجل  باهلند،  ربطه 
لتحقيق ذلك ومنها ترتيب استفتاء شكيل يف نوع احلكم الذي يريده العراقيون، 
لوال  الربيطانية  اهلند  بحكومة  وهواالرتباط  مسبقا  حمددة  االجابات  وكانت 
عصارة  وضعوا  الذين  املثقفة  والنخبة  كربالء  مدينة  يف  الدين  رجال  موقف 
جهادهم يف مجعية اسالمية أخذت عىل عاتقها التصدي والرفض، بل استخدموا 
معهم سياسة بالغة احلكمة والتبرص عندما أفتوا بعدم جواز تويل زمام املسلمني 

أال منهم واليهم.
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Abstract

During the first world war in 1914 A.D Iraq was occupied 

by Britain; the military commands for that occupation came 

from the (East Indian – British) government which believe in 

the policy of the direct occupation and in linking the colonies, 

by force, with this government which differs from the policy 

of the (west London in Cairo) government which calls for or 

believe in the indirect occupation policy by appointing loyal 

government in its colonies. Consequently, Iraq was under a 

strong occupational power intending to link it with India. To 

accomplish that, a great many administrative psychological 

policies were followed one of which was holding a superficial 

referendum to decide on the type of government the Iraq 

is like. The answer was put in advance which was liuking 

Iraq with the British Indian government. The objection was 

clearly seen by the highest religious (pious) people stand in 

holy Karbala together with the most educated people there 

who founded the Islamic society which confronted and 

stood against and rejected that policy as they followed a wise 
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policy when they delivered the fatwa which called for the 

impossibility and inadmissibility of governing and taking over 

the Muslims affairs but by the Muslims themselves.
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املقدمة

سلطت هذه الدراسة الضوء عىل مجعية إسالمية دينية، ودور رجاهلا املنقذ ملصري 
األخرى،  للسياسات  االنقياد  وعدم  بالنفس  الثقة  زرع  والذي  العراقي،  الشعب 
يف  أنفسهم  عىل  االعتامد  العراقيني  من  كربالء(  يف  االسالمية  )اجلمعية  وأرادت 
مت الدراسة اىل ثالثة حماور: األول دراسة عن نشأة هذه  تقرير مصريهم، لذا ُقسِّ
عىل  ساعدت  التي  والظروف  اليها  املنتمني  األعضاء  وأب��رز  وفلسفتها  اجلمعية 
ظهورها. وأما املبحث الثاين فقد تطرق اىل االختبار األول هلذه اجلمعية وهوموقفها 
من سياسة االستفتاء الربيطاين يف العراق وناقش الوسائل االدارية االخرى العاملة 
بمثابة  االختبار  هذا  وكان  العراق  عىل  الربيطانية  السيطرة  حلقات  أحكام  عىل 
العراق. يف  بريطانيا  لسياسات  والتصدي  اجلمعية  هذه  انبثاق  يف  الرئيس  العامل 

أما املبحث الثالث فسلط الضوء عىل موقف السلطات الربيطانية من نشاط 
للربيطانيني  املقاوم  العامل  تتصدر  أخذت  بعدما  وبخاصة  املتنامي  اجلمعية 
اجلمعية  نشاط  دور  عن  فكان  الثالث  املبحث  أما  متقدم.  فكري  وبأسلوب 
االسالمية الكربالئية يف ثورة العرشين حيث يعّد املحرك االساس والفاعل يف 
توجيه العشائر والقوى املناهضة لالحتالل الربيطاين وكان هذا احلدث النهاية 
املبارشة للجمعية بسبب سياسة الربيطانيني باهناء مجيع أشكال املقاومة يف العراق 

بام فيها اجلمعيات الوطنية.
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املبحث الأول

اجلمعية اإلسالمية يف كربالء )النشأة والتأسيس(
أدرك رجال الدين والنخبة املثقفة يف كربالء نوايا الربيطانيني السياسية بعد 
تبخرت  السابقة  الوعود  أوزارها، ألن مجيع  العاملية األوىل  أن وضعت احلرب 
وألغى الربيطانيون حقوق الشعب العراقي وآماله يف بناء حكم وطني منتخب 
ومستقل، ينظر اىل أهداف الشعب والوطن قبل أي يشء آخر، لذلك بدأ رجال 
الدين والنخبة املثقفة وعىل رأسهم الشيخ حممد تقي الشريازي بالتحرك الرسيع 
إلحباط خطط الربيطانيني، اذ عملوا عىل توسيع قاعدة املعارضة الشعبية للوجود 
الربيطاين، والقيام بتنظيم مضابط يف حركة متصلة، وتعبئة الرأي العام وتنسيق 
رجال  اتبعها  التي  الوسائل  أما  االستقالل)1(،  حتقيق  هبدف  السياسية  اجلهود 
الدين واملثقفون لتحقيق هذه األهداف فهي تشجيع العمل عىل إنشاء اجلمعيات 
واالجتامعات  الندوات  وعقد  الوطنية،  الروح  إذكاء  عىل  للعمل  اإلسالمية 
الرسية والعلنية يف كربالء لكشف املخططات األجنبية الرامية اىل السيطرة عىل 
هي)اجلمعية  اجلمعيات  تلك  وأهم  أبرز  من  وكان  البالد)2(  وثروات  مقدرات 
اإلسالمية يف كربالء( التي تأسست يف أواخر سنة 1918 برعاية الشيخ )حممد 
يف  وضمت  كربالء،  يف  رضا(  )حممد  الشيخ  نجله  وبرئاسة  الشريازي(  تقي 
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الشهرستاين احلسيني، والسيد  الدين  )السيد حممد عيل هبة  عضويتها كل من: 
حسني القزويني، والسيد عبدالوهاب الوهاب، والشيخ ايب املحاسن، والشيخ 
قنرب)3((  عبداملهدي  والشيخ  علوان،  احلاج  عمر  والشيخ  العواد،  عبدالكريم 
وكان من أهم أهدافها العمل ضد حكومة االحتالل الربيطاين وحترير العراق 
اإلسالمية  )النهضة  يف  العمل  كان  وهكذا  فيه)4(.  مستقلة  حكومة  وتأسيس 

النجفية( التي أسسها السيد حممد بحر العلوم يف النجف عام 1917)5(.
وقد نشأت عدة فروع )للجمعية اإلسالمية الكربالئية(يف العديد من املدن 
الشريازي  الشيخ  فتوى  نرش  يف  كبري  دور  هلا  فكان  العراقية  العشائر  ومناطق 
الفرات  مناطق  العراق والسيام يف  أنحاء  املسلم( يف مجيع  انتخاب غري  )حرمة 
األوسط)6(، كام كان هلذه اجلمعية دور كبري يف إهناء الرصاعات واخلالفات بني 
ومتواصلة  كثرية  اتصاالت  بإجراء  قامت  إذ  العراقية،  والقبائل  العشائر  رجال 
األوىل  العراق  نحوقضية  وتوجيهه  الوطني  الصف  توحيد  أجل  من  بينهم  فيام 
هذه  اخذت  ولذا  األجنبي)7(.  النفوذ  عن  وهواالستقالل  الرئيس  واهل��دف 

اجلمعية ممارسة الدور االجتامعي والسيايس يف الوقت نفسه.
كانت هذه اجلمعية تعمل برسية تامة خوفًا من عمالء بريطانيا، ويف الوقت 
ذاته كان هلا رجال من احلكومة يتعاونون معها وهم مقربون من رئيسها الشيخ 
وكيل  مثل  الدولة  يف  الكبار  املوظفني  من  الرجال  هؤالء  وكان  رضا(،  )حممد 
مترصف كربالء )خليل عزمي بك(، وسيد مهدي احلسيني الذي أصبح فيام بعد 
للعمل عىل إحباط مجيع خمططات  النواب، وكان هلؤالء دور كبري  عضوجملس 
اجلمعية)8(.  اىل  وخمططاهتم  الربيطانيني  وحتركات  أخبار  نقل  يف  الربيطانيني 
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عملت )اجلمعية االسالمية يف كربالء( عىل بث الروح الوطنية واإلسالمية بني 
التي كانت توزعها  املنشورات  العراقي، واتضح ذلك من خالل  أبناء الشعب 
بني األهايل أذ تضمنت عبارات وطنية مثل: )حب الوطن من اإليامن(، )للوطن 
نحيا وللوطن نموت()9(، كام تضمنت عبارات إسالمية وقوميه، إذ كانت تؤكد 
منها،  والدروس  العرب  وتستلهم  اإلسالمية  العربية  لألمة  التارخيية  األجماد  عىل 
التي  التي شعرت يف هذه احلياة... هي األمة  العبارات: ))إن األمم  ومن هذه 
العربية قد  أيامها وسالف عرصها...(()10(، ))... كانت األمة  اعتربت باميض 
توصلت بدماء رجاهلا اىل هذه الطريقة التي جتعل الشعب حيًا قابضًا عىل زمام 
أموره، مالكًا حريته وحقوقه...(()11(، وجاء يف نص آخر أن العرب املسلمني 
))... ركبوا البحار املخيفة وقطعوا الفيايف والقفار العظيمة طالبني املجد حتى 
ثم  السند...(()12(  هنر  من  خيوهلم  ورشبت  األندلس  فوق  راياهتم  رفرفت 
العربية اإلسالمية من ضعف ومخول وكسل  األمة  به  ابتليت  ما  بينت اجلمعية 
كام أشارت أدبياهتا برضورة رفض االستعامر بكل أنواعه وأشكاله التي يتسرت 
العثامنية لشعوب أوربية، عىل الرغم من  هبا، حتى أهنا رفضت استعامر الدولة 
أن العثامنيني كانوا يرفعون راية اإلسالم، وشعوب أوربا أكثرهم من النصارى 
فقد ورد يف أحد نصوصها األدبية ))... كنا نرى كل يوم أمة من األمم تنهض 
والبلقان  كاليونان  باستقالهلا  وتعد  وحقوقها  حريتها  فتنال  آخرين  بمساعدة 
والرصب....(()13(، وكان من بني أهداف اجلمعية املطالبة بأن يكون احلكم يف 
العراق ملكيًا دستوريًا، وأن حيكم ))األمة ملك من ابناء جلدهتا(()14(، وكانت 
اجلمعية ترص عىل انضامم العراق اىل الدولة العربية املوحدة التي وعد الربيطانيون 
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هبا العرب بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل)15(، كام كانت اجلمعية ترى رضورة 
واالستقالل  باحلرية  الشعب  أه��داف  لتحقيق  ال��دويل  العامل  من  االستفادة 
األربعة  املبادئ  صاحب  )وودروويلسن(  األمريكي  الرئيس  ترصيح  وخاصة 
عرش ومنها مبدأ حق تقرير املصري، ثم ختتم اجلمعية بشعار )االجتهاد االجتهاد 

أهيا الوطنيون - السعي السعي أهيا العراقيون()16(.
كان لتلك األهداف والشعارات واألدبيات أثر كبري يف نفوس عامة الناس 
حيث  العشائر،  بخاصة  العراقي  الشعب  طبقات  خمتلف  من  كبريًا  دعاًم  فنالت 
العشائر  مضبطة  أبرزها  ومن  للجمعية،  املؤيدة  املضابط  من  العديد  أرسلت 
و)للجمعية  الشريازي  للمرجع  كبري  دعم  عن  عربت  والتي  الشيوخ  سوق  يف 
اإلسالمية يف كربالء(، وكان أهم نص ورد يف هذه املضبطة هوقوهلا ))... نسعى 
تراه وتأمرنا  ما  له بموجب  الذايت  العراق، وأخذ احلكم  ونجد يف سبيل حترير 
املريزا  العظمى  آية اهلل  إليه حرضة حجة اإلسالم واملسلمني  به اجلمعية ويشري 
بقائه ...(()17(. ومل يقترص نشاط  املسلمني بطول  الشريازي متع اهلل  حممد تقي 
هذا  توسع  إنام  املنشورات،  وتوزيع  نرش  عىل  كربالء(  يف  اإلسالمية  )اجلمعية 
النشاط اىل التنسيق والتعاون مع اجلمعيات الوطنية األخرى يف العراق وبخاصة 
التنسيق ما بني اجلمعيتني  مجعية )حرس االستقالل()18(. حيث وصل مستوى 
اىل احلد الذي دفع بعض الباحثني اىل اعتبار مجعية )حرس االستقالل( جزء من 
التنسيق  الكربالئية()19( وكان أحد أهم األهداف من هذا  )اجلمعية االسالمية 
العراقية وبخاصة بني  الطوائف والقوميات  الكلمة ما بني  والتعاون هوتوحيد 
الذين  الطائفتني  كال  من  والوعاظ  للشعراء  ندوات  فنظمت  والشيعة،  السنة 
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أكدوا يف قصائدهم وأشعارهم عىل رضورة االحتاد حتت راية اإلسالم)20(، ومن 
أبرز تلك القصائد قصيدة للشاعر حممد حبيب العبيدي وكان من اإلخوة -أبناء 

الُسنة واجلامعة- حيث قال يف مطلعها:

ــة ــي ــف حــن ـــة  ـــري ـــف ـــع ج تـــقـــل  ال 
زيــــديــــة ـــة  ـــي ـــع ـــاف ش تــــقــــل  ال 

ـــة األمحـــديـــة ـــع ـــري ــا ال ــن ــت ــع مج
الغربية)21( الــوصــايــة  تأبى  ــي  وه

للحركة  قوية  دفعة  والشيعة  السنة  بني  ما  الوثيق  التعاون  هذا  أعطى  وقد 
األوسط  الفرات  مناطق  باجتاه  بغداد  من  انتقلت  التي  العراق  يف  الوطنية 
جهود  بفضل  العراق  من  متفرقة  وأرجاء  كربالء،  مدينة  أرض  إىل  وخصوصًا 

ومساع )اجلمعية اإلسالمية يف كربالء()22(.
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املبحث الثاين

موقف اجلمعية اإلسالمية يف كربالء من استفتاء احلكم يف العراق
أراد الربيطانيون وضع صيغة قانونية لربط العراق باهلند بام يسمى باالحتالل 
املبارش من خالل القوات الربيطانية القادمة بأوامر حكومة اهلند الربيطانية، فقد 
أمرت هذه احلكومة يف الثالثني من شهر ترشين الثاين لعام 1918وكيل احلاكم 
احلكومة  شكل  يف  استفتاء  بإجراء  ويلسون(  تالبوت  )ارنولد  العراق  يف  املدين 

اجلديدة يف العراق وكانت أسئلة هذا االستفتاء قد نصت عىل:
هل ترغبون بقيام حكومة عربية حتت اهليمنة الربيطانية متتد من حدود والية . 1

املوصل الشاملية حتى اخلليج العريب.
هل ترغبون بتنصيب رئيس عريب عىل هذه احلكومة.. 2
وإذا كان األمر كذلك فمن هوالذي ترونه مناسبًا بمنصب رئيس عريب عىل . 3

يف  السيايس  احلاكم  رساي  مباين  يف  اجتامعات  وعقدت  احلكومة)23(.  هذه 
السادس عرش من شهر كانون األول لعام 1918 ألخذ اإلجابات، وظهر 
آنذاك تردد بني العراقيني عند توجيه تلك األسئلة، فطلب عىل سبيل املثال 
وهي  األمر،  يف  يتداولوا  لكي  أيام  ثالثة  مهلة  السلطات  من  كربالء  اهايل 
املدة التي وافق عليها الربيطانيون، فعقد األهايل اجتامع يف دار السيد )حممد 
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صادق الطباطبائي( وثم يف دار املرجع الديني الشيخ )حممد تقي الشريازي( 
فوضع جواب واحد ال غريه وهوالطلب بإقامة حكومة عربية مسلمة يرأسها 
أحد أنجال الرشيف )احلسني بن عيل(.ويبدوأن هذا الرأي هومن مؤثرات 

)اجلمعية االسالمية يف كربالء()24(.
ينظر  العراق-(  يف  امللكي  احلاكم  -نائب  ويلسون  تالبوت  )ارنولد  كان 
النشاط املعادي نظرة توجس وحذر، بسبب التخوف من قيام األهايل  إىل هذا 
أوامره برضورة كون  ولذا أصدر  العراق،  الربيطانيني يف  يعرقل خطط  بنشاط 
النتائج مرضية لسياسة حكومة اهلند - الربيطانية)25( وأول من صّد هذه الرغبات 
واالوامر هم رجال اجلمعية االسالمية، وعىل رأسهم املرجع الشيخ )حممد تقي 
الشريازي( إذ أفتوا بأن: ))كل من يرغب يف حكومة غري مسلمة من الناس مارقًا 
مع  يتجاوب  رّد  إعطاء  يف  االهايل  تردد  الفتوى  هذه  وبسبب  الدين(()26(  عن 
االستفتاء فقاموا بالتحريض عىل رفض االستفتاء، وبسبب موقفهم هذا اعتقل 
الربيطانيون يف 1 متوز 1919 مجلة من الناس من أهايل كربالء للضغط وفرض 

اإلرادة األجنبية)27(.
مراسلة  طريق  عن  االستفتاء  تزوير  عن  للكشف  الشريازي  الشيخ  سعى 
احلكومة األمريكية التي ضغطت عرب مبادئ الرئيس األمريكي )ويلسن( ملنح 
االستقالل للبلدان التي كانت خاضعة للدولة العثامنية. ومن اجلدير بالذكر أن 
بنود الرئيس )ويلسن( رّوج هلا كثرٌي من قبل احلركات الوطنية يف العراق خالل 
مرحلة االستفتاء وكانت يف وضع النقاش من قبل رجال اجلمعية االسالمية يف 

كربالء)28(.
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كتب الشيخ الشريازي رسالة بتاريخ 13 شباط 1919 وأرسلها اىل السفري 
األمريكي يف طهران، حاججه باملبادئ التي أعلنتها الواليات املتحدة وخاصة 
إسالمية،  عربية  حكومة  تشكيل  يف  املساعدة  منه  وطلب  املصري(،  )تقرير  بند 
ووصف ل�ه حال العراقيني بالقول: ))... وال خيفى عليكم أن كل أمة مطوقة 
بالقوانني العسكرية املحتلة من كل اجلوانب ال جتد أمامهًا جماالً حرًا للتعبري عن 
آرائها يف احلرية واالستقالل ...((، كام بني الشريازي يف رسالته أن الربيطانيني 
الذين  بأن بعض األشخاص  احلرية، كام أضاف  بعناوين  العام  الرأي  خيدعون 
عن  الشريازي  وعرب  حياهتم،  عىل  خوفهم  بسبب  كان  بريطانيا  لبقاء  صوتوا 
هذه احلقيقة بقوله )).... وإذا ظهر منهم )أي بعض األشخاص( فإنه ال شك 
منبعث عن الظروف القاسية املحيطة هبذه البالد ...((، وجدد الشريازي يف هناية 
عىل  العراقي  الشعب  ملساعدة  بالتدخل  األمريكية  احلكومة  اىل  دعوته  الرسالة 

حتقيق طموحاته)29(.
ويف ذات الشهر أي شباط 1919، كتب كل من الشيخ الشريازي و)شيخ 
الرشيعة األصفهاين()30( رسالة اىل الرئيس األمريكي )وودروويلسن( تضمنت 
ذات املطالب املذكورة يف الرسالة األوىل التي تم إرساهلا اىل السفري األمريكي 
عىل  أواالنتداب  احلامية  أرادت  إذا  بريطانيا  أن  عليها  وأضافوا  طهران،  يف 
الرسالة  ختلوهذه  ومل  املنتخب،  الوطني  املجلس  رأي  تأخذ  أن  فعليها  العراق 
لكم  ويكون   ...(( األمريكي:  الرئيس  اىل  بالقول  واضحة  دبلوماسية  من 
الذكر اخلالد يف التاريخ ومدنيته احلديثة ...(()31(، وربام تساءل البعض عن رس 
مراسالت الشيخ الشريازي مع الواليات املتحدة حرصًا من دون الدول العظمى 
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األخرى؟ ونعتقد أن مرد ذلك يعود ألسباب عديدة، األول: هوإعالن الرئيس 
الثاين: هوكون  والسبب  املصري(،  )تقرير  ملبدأ حق  )وودروويلسن(  األمريكي 
الواليات املتحدة ال تزال دولة غري استعامرية عىل العكس من بريطانيا وفرنسا، 
أما السبب الثالث: فهوالتأثري املتبادل ما بني الواليات املتحدة وبريطانيا، بسبب 
جعل  مما  املرحلة  تلك  يف  واالقتصادية  العسكرية  املتحدة  الواليات  قوة  تنامي 
السياسية  الساحة  عىل  بقوة  ظهورها  بإمكانية  يعتقدون  الربيطانيني  السياسيني 

الدولية يف مرحلة الحقة والتي من شأهنا أن تؤثر عىل القرارات الربيطانية.
وإنام  مبارش،  بشكل  الشريازي  الشيخ  رسالتي  عىل  املتحدة  الواليات  ترد  مل 
اىل سوريا ألخذ  إرساهلا  تم  التي  اللجنة األمريكية  ردت بشكل غري مبارش، ألن 
رأي السوريني حول االستقالل أواالنتداب والتي سميت جلنة )كنج–كراين()32( 
قررت متديد عملها ليشمل العراق أيضًا بعد سوريا، واتضح ذلك جليًا من مضمون 
والسياسية  العسكرية  الشخصية  العسكري()33(  )جعفر  أرسلها  التي  الرسالة 
املعروفة، والذي كان موجودًا يف سوريا اىل الشيخ الشريازي، حيث بني العسكري 
يف رسالته كيفية عمل اللجنة األمريكية يف سوريا بالقول ))الوفد حر بحركاته، سار 
عىل منهج قويم يالئم مصالح الشعوب مقتفي آثار احلقوق بكل إنصاف مانح حرية 
اللسان والضمري ...(( ثم يضيف العسكري يف رسالته ))سيدي الفاضل، جيب أن 
تكون مطالبكم من حرضات الوفد القادم إليكم عام قريب هواالستقالل التام الذي 
ال تشوبه أقل شائبة متس بكرامته من أية دولة كانت ...(( وختم العسكري رسالته 
يف أن يطلب العراقيون املساعدة الفنية واالقتصادية األمريكية حرصًا، بقوله ))... 
وبام أن املساعدة الزمة عىل رشط أن تكون مقترصة عىل األمور الفنية واالقتصادية، 
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لذلك رأينا أن تطلبوا املساعدة األمريكية ملدة معينة، كام طلب أخوانكم السوريون 
والفلسطينيون ...(()34(.

يف  هواألوضاع  الرئيس  هدفها  ألن  العراق  اىل  تصل  مل  اللجنة  تلك  أن  إال 
سوريا ويبدوأّن التأثري الربيطاين منعها من الوصول للعراق، ومن املحتمل أن 
يكون لربيطانيا دور معرقل هبذا االجتاه عن طريق الضغط عىل الواليات املتحدة، 
ألن ظهور رغبة العراقيني باالستقالل وطلب املساعدة الفنية واالقتصادية من 
الواليات املتحدة حرصًا، ستخرس بريطانيا كل يشء هلا يف العراق بعد أن تكبدت 
خسائر مادية وبرشية كبرية حتى متكنت من السيطرة عليه. وقد أدى عدم قدوم 
عدة  تنظيم  وتم  العراق،  داخل  شديد  شعبي  امتعاض  اىل  العراق  اىل  اللجنة 
مضابط وعرائض أرسلت اىل الرشيف حسني بن عيل )ملك احلجاز(، ليسلمها 
هوبدوره اىل اللجنة األمريكية، وكان من أبرز تلك املضابط هي مضبطة كربالء 
التي أعدها رجال )اجلمعية االسالمية يف كربالء()35( وتم االتفاق عىل اختيار 
الشبيبي  غادر  حيث  احلجاز)36(،  اىل  إليصاهلا  الشبيبي(  رضا  )حممد  الشيخ 
هذه  تضمنته  ما  وأهم  شهر،  بعد  احلجاز  اىل  ووصل   ،1919 متوز  يف  النجف 
العرائض هوالتذكري بمبادئ الرئيس األمريكي )ويلسن( ومن أبرزها مبدأ )حق 

تقرير املصري()37(.
احلجة  ذي   24  – 1919م  آب   17( يف  عيل  بن  حسني  الرشيف  رد  ثم 
تلقينا   ...(( قوله  فيه  ورد  ما  وأهم  الشريازي  الشيخ  اىل  بكتاب  1337ه���( 
حمرركم الكريم وطيه صور إفاداتكم للجنة وعلم آمال اجلميع وإين بعنايته تعاىل 

سأبذل كل ما يف وسعي حلصول رغباتكم ...(()38(.
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وصل هذا الكتاب اىل كربالء يف وقت حرج للغاية فقد تنصلت دول احللفاء 
ُنفي  وكذلك  سوريا،  زارت  التي  األمريكية  اللجنة  ومقرتحات  مقررات  عن 
السيايس  احلراك  هذا  ولكن  اهلند،  إىل  كربالء(  يف  اإلسالمية  )اجلمعية  أعضاء 
يف  اإلسالمية  اجلمعية  بفضل  ذلك  مرتفع  سيايس  نشاط  يف  العراقيني  جعل 

كربالء)39(.
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املبحث الثالث

ردة الفعل الربيطاين عىل نشاط اجلمعية اإلسالمية يف كربالء
تويف املرجع الديني األعىل يف النجف السيد حممد كاظم اليزدي )الطباطبائي( 
يف 30 نيسان 1919، والذي أخذ باالبتعاد عن السياسة يف أواخر حياته، ولعل 
جوابه عندما ُسئل عن رأيه أثناء عملية االستفتاء ))أنا رجل ال أعرف بالسياسة، 
تقي  الشيخ حممد  أصبح  وفاته  وبعد  أعرف هذا حالل وهذا ح��رام(()40(.  بل 
خالل  من  بارزا  السيايس  نشاطه  وكان  األعىل،  الديني  هواملرجع  الشريازي 

إصداره الفتاوى وتأسيسه ودعمه للجمعيات السياسية الوطنية يف العراق)41(.
األوىل  بطريقتني  استاملته  حماولني  الشريازي  باجتاه  سياسيًا  الربيطانيون  حترك 
االجتاهني. واقعة حتت كال  اجلمعية  وكانت  الرتهيب  والثانية  الرتغيب،  هي طريقة 
فقد حاول الربيطانيون استغالل حادثة وفاة السيد اليزدي للتقرب من الشيخ 
)هاول(  العراق  يف  املدين  احلاكم  مقام  قائم  فأرسل  إليهم،  واستاملته  الشريازي 
برقية تعزية للشيخ الشريازي بتاريخ 5 آيار 1919، وتضمنت هذه الربقية الكثري 
من مظاهر التملق والتزلف واملدح والثناء للشريازي ورجال الدين اآلخرين، فقد 
ورد فيها ))... نسأل اهلل أن يتغمد الراحل الكريم برضوانه ويسكنه فسيح جناته 
وأن يعوضنا عنه بكم خريًا، ونطلب من املوىل عز وجل أن يطيل بقائكم ويسعد 
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بالقول ))... هذا اسمحوا  الربقية الربيطانية  أيامكم ويعيل قدركم ...((، وختتتم 
لنا بالتعبري لكم عن تقدير احلكومة الربيطانية العظمى خلدمات حرضات العلامء 
األعالم دامت بركتهم واستعداد بقضاء ما ترونه فيه خري العباد ولكم منا السالم 
االسالمية  )اجلمعية  شوكة  كرس  الربيطانيون  حاول  وهكذا  وأخ���ريًا(()42(  أوالً 
تقي  حممد  الشيخ  وهواملرجع  أآل  هلا  واألخري  األول  الراعي  باحتواء  كربالء(  يف 
)ويلسن(  للعراق  املدين  احلاكم  نائب  ذهب   ،1919 حزيران  ففي  الشريازي، 
فأخذ  الفارسية  اللغة  يتقن  )ويلسن(  وكان  الشريازي،  للقاء  بنفسه  كربالء  اىل 
يتحدث هبا، بدأ )ويلسن( بإثارة العناوين الطائفية مع الشريازي حينام طلب منه 
أن يعني رجالً )شيعيًا( ليكون )كليدار( مراقد األئمة يف سامراء بدالً من الكليدار 
)الُسني(، واعتقد )ويلسن( أن الشريازي سيوافق عىل هذا االقرتاح بكل سهولة 
لكونه شيعّيا، غري أن الشريازي رفض ذلك، بعدها حاول )ويلسن( أخذ موافقة 
طلب  كام  إيران،  مع  لعقدها  بريطانيا  تسعى  كانت  التي  املعاهدة  عىل  الشريازي 
القاطنة  اإليرانية  القبائل  تبدهيا  كانت  التي  املسلحة  املقاومة  لوقف  التدخل  منه 
أيضًا)43(. املحاولتني  هاتني  يف  فشل  لكنه  الربيطانية،  القوات  ضد  إيران  جنوب 

لقائه  عند  الطائفي  الوتر  عىل  يرضب  أن  حاول  )ويلسن(  أن  سبق  مما  يتضح 
بإثارته  القومي  الوتر  عىل  الرضب  اىل  انتقل  ذلك،  يف  فشل  وعندما  بالشريازي 
املوضوع اإليراين معتقدًا أن الشريازي رجل إيراين األصل ويمكن أن يميل اىل بلده، 
لكن الشريازي أحبط هاتني املحاولتني وانتهت حماوالت )ويلسن( مجيعها بالفشل.
بعد فشل مجيع أساليب الرتغيب التي اتبعها الربيطانيون مع الشريازي، انتقلوا اىل 
أساليب الرتهيب، حيث اعتقلت السلطات الربيطانية أعضاء بارزين من )اجلمعية 
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االسالمية الكربالئية( وعددهم ستة يف 2 آب 1919 وهم: )حممد عيل الطباطبائي، 
حممد مهدي املولوي، حممد عيل أبواحلب، طليفح احلسون، عبدالكريم العواد، عمر 
احلاج علوان( وتم نفيهم مجيعًا اىل اهلند)44(، فكتب الشيخ الشريازي رسالة احتجاج 
اىل )ويلسن( يف 5 آب 1919 طالبًا منه إخالء سبيلهم وواصفًا إياهم )بأهنم مل يفعلوا 
شيئًا سوى املطالبة السياسية بحقوق البالد املرشوعة()45(، لكن )ويلسن( رفض 
إطالق رساحهم واصفًا إياهم باملشاغبني، وأهنم يقومون ب�)تشويش أفكار الناس 
ضد احلكومة الربيطانية()46(، عند ذلك قرر الشريازي مواجهة هذا التحدي عن طريق 
التهديد باهلجرة اىل إيران لكي يفتي من هناك باجلهاد ضد الربيطانيني)47(، ويبدوأن 
الذي ولد فيه، بل ألن بريطانيا  بلده  إيران ليست لكوهنا  الشيخ الشريازي اختار 
كانت عىل وشك عقد معاهدة مع رئيس وزراء إيران )وثوق الدولة( حتصل فيها 
عىل امتيازات ومصالح اقتصادية وعسكرية كثرية يف إيران وبالتايل فإن تنفيذ الشيخ 
الشريازي لتهديده وهجرته اىل إيران وإعالنه اجلهاد هناك يعني نسف كل اجلهود التي 
بذلتها بريطانيا هبدف التوقيع عىل املعاهدة، ومن املرجح أن يكون الشريازي أراد من 
وراء ذلك إيصال رسالة اىل بريطانيا بأنه قادر عىل هتديد مصاحلها يف العراق وإيران.

وربام كان خرب عزم الشيخ الشريازي اهلجرة اىل إيران هوالذي عجل بتوقيع 
بريطانيا  قامت  املعاهدة يف 9 آب 1919،  الدولة(  )وثوق  إيران  وزراء  رئيس 
بمناورة سياسية أخرى من أجل امتصاص النقمة، فأرسل )ويلسن( مبلغًا كبريًا 
وقد  الكابويل(،  خان  حسني  )حممد  معتمده  بيد  الشريازي  الشيخ  اىل  املال  من 
رفضه الشريازي)48(، كام تم نقل حاكم كربالء امليجر )بوفل( اىل قضاء طويريج 
وهومن  البوشهري(  حممد  )املريزا  امللقب  هبادر(  خان  )حممد  عنه  بدالً  وُعني 
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أصل إيراين ومن تالمذة السري )بريس كوكس( يف السلك السيايس)49(.
وبالرغم من تلك اخلطوات التي قامت هبا بريطانيا إال أن الشيخ الشريازي 
السلطات  املنفيني، عند ذلك اضطرت  مل يغري موقفه وأرص عىل إطالق رساح 
الربيطانية اىل التنازل عن قرارها السابق وأفرجت عن املبعدين الذين عادوا اىل 
ديارهم يف كانون األول 1919، وكان هذا أول انتصار سيايس سجله الشريازي 
بيل  بتحرير رجال اجلمعية االسالمية. وعلقت املس  الربيطانية  السلطات  عىل 
رساحهم  أطلق  املشبوهني  أولئك  ))ولكن  بالقول  املنفيني  رساح  إطالق  عىل 
بكفالة املريزا حممد تقي نفسه فعادوا يف احلال اىل سريهتم األوىل، وبذلك فقد 

شجع احلادث حبك الدسائس بدالً من إيقافها عند حدها(()50(.
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املبحث الرابع

مجعية النهضة اإلسالمية الكربالئية وثورة العرين
أصيب املجتمع الكر بالئي باإلحباط اثر عقد )مؤمتر سان ريمو( يف إيطاليا 
حتت  العراق  وضع  بسبب  لعام1920  نيسان  شهر  من  والعرشين  اخلامس  يف 
االنتداب الربيطاين والذي صوره العراقيون جمرد ضم العراق اىل املستعمرات 
الذين  كربالء  يف  االسالمية  اجلمعية  رجال  ومنهم  املبارش،  واحلكم  الربيطانية 
املثقفة يف  النخبة  مع  باالتفاق  الربيطاين،  االحتالل  مواجهة  العمل عىل  اخذوا 

مدينة النجف وبغداد، والقوى العشائرية)51(.
كانت النخبة املثقفة يف مدينة النجف غري قادرة عىل ممارسة نشاطها بشكله 
الكامل يف مدينتهم بسبب تداعيات ثورة النجف 1918 وإعدام خرية شباب 
نقل  عىل  العشائر  من  والفراتيني  النجفيني  أجرب  األمر  وهذا  املدينة)52(  هذه 
نشاطهم إىل مدينة كربالء والتعاون مع اجلمعية االسالمية. وسبب اختيار مدينة 

كربالء يرجع اىل:
وجود اجلمعية االسالمية يف كربالء.. 1
التأثري العاطفي الديني الذي تتمتع به مدينة كربالء عىل عشائر وسط العراق . 2

وجنوبه وبالتايل إمكانية جعل هذه املدينة قاعدة للنشاط السيايس الوطني.
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اجلمعية . 3 اىل جهود  راجع  وهذا  السيايس  النشاط  كربالء  مدينة  أهايل  تقبل 
االسالمية يف كربالء.

قرب مدينة كربالء من بغداد والنجف وبالتايل إمكانية التعاون بني سيايس . 4
تلك املدن)53(.

وظهر لنا بأن )اجلمعية االسالمية يف كربالء( يف موقفها السيايس أصبحت 
املحرك الفاعل للحركة الوطنية يف العراق، حيث وفرت عنارص الثورة من زعيم 
كربالئية  وطنية  نخبة  وجود  كذلك  السيايس  نشاطهم  بعباءته  يستظلون  ديني 
العشائر  شيوخ  بعض  تعاون  فضاًلعن  وبغداد،  النجف  وطني  مع  متعاونة 
اليارسي(  )علوان  السيد  رأسهم  عىل  العشائر  زعامء  بعض  وقرر  الفراتيني. 
بتاريخ 16 نيسان 1920عىل رضورة التعاون التام مع )اجلمعية االسالمية يف 
والتساند  الشمل  ومجع  بالوحدة  يأمر  بتوقيعه  منشور  توزيع  وبخاصة  كربالء( 
البيع  ويرتك  املكاسب  فيه  تعطل  الشعب  يوم  اجلمعة  يوم  وجعل  املهام  كل  يف 
والرشاء، وتنصب املنابر يف الساحات ليتبارى اخلطباء فوقها بام يستلزم اإلثارة 
نيسان   20 بتاريخ  كربالء(  يف  االسالمية  )اجلمعية  وقررت  والتحريض)54(. 
1920 التعاون مع النخبة البغدادية املثقفة وارسلت السيد )هادي زوين()55( إىل 
بغداد واالتصال بشخصياهتا الوطنية)56( وأثمر ذلك اإليفاد، اذ أوفد البغداديون 
احلاج )جعفر ابوالتمن()57( اىل كربالء يف األول من شهر أيار عام 1920 ملعرفة 
مستوى احلركة الوطنية، وسبل التعاون مع احلركة الوطنية الكربالئية، وشيوخ 
عشائر الفرات األوسط، وعرف ذلك االجتامع)اجتامع كربالء يف 1 أيار 1920(
الربيطانيني  نعت  اىل  كربالء  بأهايل  األمر  وصل  اذ  بالنجاح  تكلل  والذي   )58(
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ورصانة  قوة  كربالء  يف  الوطنية  احلركة  املؤمتر  هذا  وزاد  والصليبيني،  بالكفار 
باتفاق النخبة املثقفة ورجال الدين والعشائر يف تنسيق العمل الوطني وكل هذا 

الرتتيب راجع بفضل اجلمعية االسالمية الكربالئية)59(.
)مؤمتر  تأثري  تبني  الربيطانية  السلطات  من  صادرة  -منشورة-  وثيقة  ففي 
القيام  وقرروا  والفرات...  مندوبوبغداد  ))واجتمع  بالنص:  ُذكر  ما  كربالء( 
املنشودة،  واحلرية  التام  االستقالل  الربيطانية  السلطة  متنحهم  مل  ان  بالثورة 
وتعاهدوا عند رضيح اإلمام احلسني بن عيل، عىل ان ال يرتاجعوا عن غايتهم.
وهذا   .)60())... 1337ه���  رمضان  شهر  هناية  حتى  االجتامعات  واستمرت 
الدين يف  اتصاالت بني رجال  بعد معرفة وجود  تعزز بشكل واضح  التخوف 
اذ  احلكم،  وشكل  العراق  مصري  شأن  يف  احلسني(  بن  )فيصل  واألمري  كربالء 
كتب )الشيخ حممد رضا الشريازي( يف 26 أيار 1920 رسالة إىل األمري فيصل 
عكس فيها خماوف العراقيني من االحتالل وعجزهم يف إيصال صوهتم وأهداف 
)اجلمعية االسالمية يف كربالء(، ومن نصوص تلك الرسالة: ))... ال ريب يف 
أنكم تدركون ان موقف العراقيني إزاء احلكومة املحتلة موقف ملؤه املخاوف 
واألخطار لذلك يصعب عليهم مبارشة رفع أصواهتم إىل مؤمتر الصلح وعصبة 
األمم واىل الصحافة احلرة واحلكومات الدمقراطية ومن أجل ذلك فقد انتدب 
أيب حرضة الفاضل الشيخ حممد باقر الشبيبي)61( ليفدكم شفاهًا عام ينبغي عمله 
بالفعل النقاذ هذا البالد الطاهرة التي عاث فيها اعداء االسالم فسادًا وضيقوا 
ومن  العجيب  والظلم  الغريب  التحكم  أهنكهم  الذين  أخوانكم  عىل  اخلناق 
جراء أفاعيل حكومة االحتالل التي اعتدت ظلام وعدوانا عىل االماكن املقدسة 
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مقامات أجدادكم الطاهرين وأهانت مراكز العلامء الروحانيني ...(()62(.
لزيارة  يأتون  العراق  وجنوب  األوس��ط  الفرات  من  العشائر  شيوخ  كان 
العتبات املقدسة، واإلقامة يف مدينة كربالء خالل تلك االيام بسبب امتالكهم 
بل  الكربالئية،  باللقاء مع رجال اجلمعية االسالمية  فيستغلوهنا  بيوت وخدم، 
هؤالء الشيوخ والسادة وهم السيد )حمسن ابوطبيخ ونور اليارسي وعبدالواحد 
ال سكر وشعالن أبواجلون( ال يتوانون عن االجتامع حتى دون املرجع الديني 
مثل  الوطنية،  احلركة  واقع  مناقشة  سبيل  يف  الشريازي(  تقي  )حممد  الشيخ 
احلسيني  احلرم  قرب  الكاشاين(الواقع  )ابوالقاسم  السيد  منزل  يف  اجتامعهم 
املقابل لشارع السدرة يف الثالث من شهر أيار عام 1920 والذي تبعه يف الليلة 
السالملة(  )حملة  يف  يقع  الذي  اليارسي(  )نور  السيد  دار  يف  اجتامع  عقد  التالية 
يف  املجتمعون  وناقش  الثورة)63((.  إعالن  رضورة  عىل  االجتامعات  وأثمرت 
معرفة  وبغية  الربيطاين  االحتالل  ضد  مسلح  بعمل  القيام  مرشوع  اجتامعاهتم 
تقي  )حممد  الشيخ  الديني  املرجع  إىل  مرشوعهم  أرسلوا  عملهم،  رشعية 
الشريازي( الرابع من شهر أيار عام 1920 فحصلوا عىل فتوى جتيز مرشوعهم، 
وكان الوسيط بينهم( الشيخ )حممد رضا( نجل الشيخ )حممد تقي الشريازي()64(.

وبذلك استطاعت )اجلمعية االسالمية يف كربالء( مجع احلركة الوطنية من 
العشائر  وشيوخ  املثقفة  النخبة  من  التجمع  هذا  فكان  وجنوبه،  العراق  وسط 
ورجال الدين، وقد اتفقوا عىل استخدام أداة املواجهة وهي الثورة املسلحة.وقام 
أعضاء )اجلمعية اإلسالمية يف كربالء( بإرسال دعوات إىل أهايل كربالء حلضور 
تلك  هتدف  وكانت  املقدستني،  العتبتني  صحن  يف  واملناسبات  االحتفاالت 
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الربيطاين  االحتالل  ضد  وتعبئتهم،  الناس،  وحتشيد  حتريض  عىل  االحتفاالت 
االسالمية يف كربالء( يف 4 حزيران1920  )اجلمعية  إرسال  اىل  األمر  ووصل 
مضبطة اىل الربيطانيني تطالب باستقالل العراق، وتشكيل جلنة تنظيم املظاهرات 
برعاية الشيخ )حممد رضا الشريازي( وقد استضافت هذه اللجنة رجل ذوهنج 
احلسيني  بالصحن  خطب  الذي  اخلاليص()65(  مهدي  )حممد  وهوالشيخ  ثوري 
ملقاومة  اهلمم  فيها  استنهض  ثورية  خطبة   1920 حزيران   21 يف  الرشيف 
متمسكون  السادة  أهيا  نحن   ...(( قال:  اذ  البالد  من  وإخراجهم  الربيطانيني 
بحبل اإلسالم واإلسالم ال يرىض بنا الذل فقد ٌحرَصت العزة بنا اذ قال تعاىل 
))ان العزة هلل ولرسوله وللمؤمنني((... فكونوا ممن ال خيشى أاّل اهلل... املوت 
أدنى لك يا بريطانيا من ان نذل لك ونخزى وأن وسوسة الشيطان ال تقف أمام 
بريطانيا  نغلب  مل  إذا  قذرة  مّره  الذل  احلياة حلوة ولكنها مع  إن  الرمحن...  أمر 
فسوف ال تغلبنا ونحن أحياء بل ستدوس عىل اجداثنا ونحن مستشهدون يف 
أهايل  صنعها  التي  السياسية  التطورات  وهذه  وال��رشف(()66(  والعز  اهلل  سبيل 
اخلاليص  خطبة  قاطعت  التي  التكبري  فأصوات  الربيطانيني،  أزعجت  كربالء 
املسلمون  أهيا  واجلهاد  العز  ساحات  إىل  اكرب  )اهلل  والقائلة  وأخرى  فرتة  بني 
واملوت لإلنكليز( ووصف الربيطاين بالكافر بل ظهور مفهوم فقهي بأن اإلدارة 
العراقيني، وبالتايل يعني  بمثابة وصاية مسيحية عىل  الربيطانية والعاملني معها 
خيانة للدين والوطن)67( وهذه التطورات أجربت الربيطانيني عىل اختاذ إجراءات 
عسكرية أرضمت مشاعر العامة، إذ أمر وكيل احلاكم املدين يف العراق )ارنولد 
تالبوت ويلسون( حاكم مدينة احللة السيايس )بويل( بالذهاب اىل مدينة كربالء 
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وتشدد  كربالء(،  يف  االسالمية  )اجلمعية  شوكة  تكرس  عسكرية  تدابري  واختاذ 
قبضة الربيطانيني، فدخل بقوات من السيارات املصفحة واملدافع والرشاشات 
مجلة  أوتسليم  باقتحامها  وهدد  وخمارجها  مداخلها  بغلق  املدينة  طوقت  والتي 
من أهاليها املثريين للنشاط الوطني، وهم )الشيخ حممد رضا الشريازي والشيخ 
ّال  هادي  والشيخ  القنرب  وأمحد  باهلندي  امللقب  شاه  وحممد  العواد  عبدالكريم 
كمونة والشيخ كاظم ابوذان والسيد حممد عيل الطباطبائي والشيخ عمر احلاج 
علوان وابراهيم ابووالدة وعبداملهدي القنرب والسيد امحد البري وعثامن العلوان 
والسيد حممد عيل )هبة الدين( احلسني الشهرستاين()68( وهوالء أمرهم الشيخ 
املدينة من  بالذهاب والتفاوض )ويبدوأهنا اخلشية عىل  )حممد تقي الشريازي( 
)هبه  عيل  حممد  هبة  )السيد  باستثناء  التايل  اليوم  يف  فذهبوا  الربيطانيني(  بطش 
اهتمهم  حضورهم  وعند  بالرمد،  إصابته  بسبب  الشهرستاين(  احلسني  الدين 
يف  هنجام  جزيرة  اىل  ونفوهم  فاعتقلوهم  الربيطانيني  ضد  بالنشاط  )ب��ويل( 
اهلند)69(. وهذا العمل كان شديد الوطأة عىل )اجلمعية االسالمية يف كربالء(، 
فتوجه سادة وشيوخ عشائر الفرات األوسط إىل مدينة كربالء يف زيارة النصف 
من شعبان 1338 واملصادف 28 حزيران 1920 ملناقشة التطورات السياسية 
يف اعتقال ونفي مجع من أهايل كربالء وبخاصة )الشيخ حممد رضا الشريازي( 
وحرض رجال من الفرات األوسط هم )السادة علوان اليارسي وكاطع العوادي 
ال  عبدالواحد  والشيوخ  أبوطبيخ  وحمسن  الصايف  رضا  وحممد  زوين  وهادي 
سكر وجمبل الفرعون وعلوان احلاج سعدون وعبادي احلسني ومرزوك العواد 
وشعالن العطية وسعدون الرسن وشعالن ابواجلون وغثيث احلرجان وشعالن 



252 َمٌةتراث كربالء كَّ ٌة َفْصليٌة محُ َمَلَّ

اجلمعية اإلسالمية يف كربالء 1918-1920 )دارسة تارخيية(

اجلرب( واجتمعوا يف دار )السيد ابوالقاسم الكاشاين( املالصقة للصحن احلسيني 
تقي  حممد  )الشيخ  دار  يف  أخر  اجتامع  وتبعه  السدرة،  باب  جهة  من  الرشيف 
اجلزائري( وبغداد )حممد  )الشيخ عبدالكريم  النجف  الشريازي( وحرضه من 
جعفر ابوالتمن( واقسم املجتمعني عىل حترير العراق وختليصه من الربيطانيني 
ففي  للثورة  خططوا  املجتمعون  الن  بالثورة(  للقيام  مسلح  تنسيق  )ويبدوانه 
نفس اليوم كتبوا كتابًا إىل حاكم )الشامية والنجف( )نوربري( يطالبونه باإلفراج 
عن نجل الشريازي ورجال )اجلمعية االسالمية يف كربالء( واال القيام بالثورة 

املسلحة)70(. وهذا ترصيح باملقاومة الشعبية املسلحة.
وكانت هذه العوامل جمتمعة قد ساعدت عىل تصاعد احتقان اجلامهري، فبعد 
انطلقت  الثالثني من شهر حزيران عام 1920  العشائر، ويف  يومني من هتديد 
العراقيني  بني  املامطلة  سياسات  حسمت  التي  الرميثة  مدينة  من  الثورة  رشارة 
للوطنيني  العسكري  الذراع  بمثابة  العراقية  العشائر  وأصبحت  والربيطانيني، 
حكومة  كربالء  مدينة  يف  فشّكلت  لنشاطهم،  مركز  كربالء  من  اختذوا  الذين 
حملية، وعملت )اجلمعية االسالمية يف كربالء( عىل تسخري كل ما يف مدينتهم 
بتاريخ 7 متوز 1920 عىل حامية طويريج العسكرية،  الثورة فسيطروا  لصالح 
التي  األوس��ط  الفرات  وأري��اف  وق��رى  مدن  معظم  عىل  الثورة  تأثري  وامتد 
متوز   24 يف  الثائرون  وأرسل  عليها،  وسيطرت  الربيطانية  احلاميات  حارصت 
املحمودية  يف  اجلنابيني  عشائر  اىل  أبوزبد(  )جدوع  اسمه  عنهم  مندوبًا   1920
فعرض  الثورة  يف  للمشاركة  ودعوهتم  مههم  الستنهاض  الفلوجة  يف  وزوبع 
عليهم فتوى الشريازي يف اجلهاد، وكتاب استنهاض اهلمم بتوقيع السيد )هبة 
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عشرية  من  العايص(  )خرض  الشيخ  وافق  اذ  األمر  وأثمر  الشهرستاين(  الدين 
السيايس )حممد  احلاكم  اىل معاون  مدينة كربالء  الثائرون يف  اجلنابيني، وذهب 
خان هبادر( فطلبوا منه التنازل عن ادارة املدينة فطلب منهم يومني وكان ينوي 
استغالهلام لالستعداد ملواجهة احلركة الوطنية، فخرجت مظاهرة تندد به وتذّمه 
)عدم  اهلتاف  هذا  من  واملراد  عبدالسوجر(()71(  يا  نطيك  ))ما  هتافاهتا  ومن 
إعطاء إدارة املدينة يا خادم اجلنود الربيطانيني( وأثمر هذا النشاط، أذ اضطرت 
تلك االدارة للهرب اىل احلامية الربيطانية يف املسيب يف 25 متوز 1920، ودفع 
هذا احلدث )اجلمعية االسالمية يف كربالء( االحتفال واطالق االهازيج، ويف 
التايل اجتمع رجال احلركة الوطنية يف دار الشيخ )حممد تقي الشريازي(  اليوم 
من  شخصية  تنصيب  عىل  واالتفاق  األمن  وحفظ  كربالء  مدينة  إدارة  ملناقشة 
احلركة الوطنية واملعروف بثقله العشائري وهو )السيد حمسن أبوطبيخ( مترصف 

ملدينة )طويريج( يف 6 ترشين األول 1920)72(.
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اخلامتة

أوال: ظهرت للباحثني )اجلمعية اإلسالمية يف كربالء( بسبب املرحلة الصعبة 
التي مر هبا العراق بعد االحتالل الربيطاين، السيام بعد معرفة نوايا الربيطانيني 
عىل ربط العراق باهلند وفرض سياسة احلكم املبارش، ومن دواعي الظهور هلذه 
اجلمعية كشف زيف مواثيق الوعود الربيطانية وادعاءاهتم الكاذبة التي روجوا 
هلا خالل احلرب. لذا اخذت ثّلة من رجال النخبة املثقفة الواعية يف مدن الفرات 
أسالمية  مجعية  بتشكيل  معهم  املتعاطفني  العشائر  شيوخ  مع  التعاون  األوسط 
أعضاؤها  الشريازي( وكان  تقي  ديني وهوالشيخ )حممد  يقودها مرشد  وطنية 
الفاعلون هم من أهايل كربالء والنجف ومقرها يف كربالء بسبب توفر الظروف 
النجف  بعد مخول مدينة  للعراق  السيايس  النشاط  قيادة  املدينة من  اجليدة هلذه 
بسبب قسوة الربيطانيني عىل أهلها بسبب انتفاضة النجف 1918، واستطاعت 
بل كان هلا من يسمع  الفرات األوسط  السياسية عىل مدن  اهليمنة  اجلمعية من 
ويستجيب من العراقيني كافة عن طريق البيانات واملناشري والفتاوى، لذا يرى 
النجف  يف  اإلسالمية  اجلمعية  لنشاط  استكامل  هي  اجلمعية  هذه  ان  الباحث 
التي تأسست يف النجف عام 1917- والتي قامت بانتفاضة عارمة يف النجف 
عام 1918 وكانت سبب يف هنايتها بسبب إعدام رجاهلا يف الكوفة عىل مشانق 

الربيطانيني.
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ثانيا: كانت الوسائل التي استخدمتها )اجلمعية االسالمية يف كربالء( ملواجهة 
الربيطاين وسائاًل واعية ومتقنة تدل عن دراية عالية عندما واجهت  االستفتاء 
الفكر بالفكر لصالح العراقيني، فعندما أراد الربيطانيون من مضابط االستفتاء 
من  املفاجأة  كانت  باهلند  العراق  وهوربط  سياستهم  مع  يتامشى  واحدًا  جوابًا 
وكان  هاشمي،  أمري  يرأسها  عربية  بحكومة  وهوالرغبة  املؤثر  اجلمعية  جواب 
رّد  أسلوب  وكان  والنفي  والتهميش  باالعتقال  متثل  عنيف  الربيطانيني  رد 
اجلمعية بالغ الوعي واألمهية عندما اتصلت بالدول الكربى وعرضت قضيتها 
إمام الرأي العام العاملي، واستكامالً هلذا النهج الواعي أعدت اجلمعية مضبطة 
متفق عليها وأرسلت يف اب 1919 بيد الشيخ )حممد رضا الشبيبي( إىل احلجاز 
أنجال الرشيف احلسني بن عيل اهلاشمي،  تطالب بحكومة عربية يرأسها احد 

وهودليل عىل وعي ودقة عمل هذه اجلمعية.
ثالثا: كان موقف الربيطانيني من سياسة )اجلمعية اإلسالمية يف كربالء( قد 
متحور حول حماوالت بائسة يف كرس هيبة رجال اجلمعية اإلسالمية الكربالئية 
تنفع.  مل  وكلها  والتحذير،  الرتهيب  أخرى  أوقات  ويف  أوالرتغيب،  باالستاملة 
من  الربيطانيون  حاول  وإفشاله  االستفتاء  برضب  اجلمعية  رجال  موقف  فبعد 
التقرب والتملق لرجال اجلمعية اإلسالمية الكربالئية وبشتى الوسائل وبخاصة 
كانت  فام  والعنرصية  وتر حساس جدًا وهوالطائفية  العزف عىل  أرادوا  عندما 
إالّ حكمة الشيخ الشريازي التصدي هلذه السياسات املفرقة وإجهاض مشاريع 
الربيطانيني الطائفية، وبعد فشل الربيطانيني يف زرع الفرقة وكسب رجال اجلمعية 
قاموا بالبطش برجال اجلمعية من االعتقال والتعذيب والنفي خارج العراق، ومل 
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يكتب لتلك املحاوالت إال الفشل وزيادة صالبة اجلمعية اإلسالمية الكربالئية 
ومواصلة نشاطها السيايس. ويرى الباحث ان هذه الصالبة واملواصلة راجع اىل 

صالبة وقوة رجاهلا املتمثلة بمرشدها الروحي وبعلامء املذهب.
موقف  العرشين  ثورة  يف  كربالء(  يف  اإلسالمية  )اجلمعية  دور  كان  رابعا: 
سياسات  كانت  فقد  كربالء،  مدينة  أرض  ومن  للعراقيني  والريادة  القيادة 
الربيطانيني الطائشة سببًا دفع العراقيني اىل الثورة وأصبحت اجلمعية اإلسالمية 
يف  التعبوية  الثورية  املؤمترات  بإقامة  الثورة  لنشاط  الرئيس  الراعي  الكربالئية 
كربالء واالتصال مع فيصل بن احلسني ومجع العشائر العراقية يف خندق واحد 
واقامة  جنوبه،  اىل  شامله  من  العراقيني  مجع  من  استطاعت  بل  هبم،  واالجتامع 
االحتفاالت الدينية واملهرجانات احلامسية والتعاون مع احلركة الوطنية يف املدن 
العراقية ومنها بغداد والنجف، فكان الرد الربيطاين االعتقال والنفي والترشيد 
الشيخ  مرشدها  وصالبة  قوة  من  نابع  اجلمعية  قوة  أن  الربيطانيون  أدرك  وهنا 
اليه الشيعة يف مجيع أمورهم لكونه املرجع  )حممد تقي الشريازي( الذي يرجع 
األعىل هلم لذا قاموا باعتقال نجله الشيخ )حممد رضا الشريازي( ونفيه خارج 
املعطيات  هذه  وأمام  للجمعية.  موجعة  رضبة  احلادثة  تلك  وكانت  العراق، 
انطلقت ثورة العرشين يف العراق وأوجعت الربيطانيني، فعىل الرغم من فشلها 
احلكم  اىل  املبارش  الربيطاين  احلكم  بإبدال  سياسيا  انترصت  اهنا  اال  العسكري 
رجال  جتاه  العنف  سياسة  وكانت  عراقية.  وطنية  حكومة  وقيام  مبارش  الغري 
أّن  إال  اجلمعية  هناية  عىل  مساعد  عامل  والرتهيب  والنفي  باالعتقال  اجلمعية 
النهاية احلقيقية بعد وفاة املرشد الروحي هلا الشيخ الشريازي 17 أب 1920.
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وهي بذلك حققت الكثري من الثامر، ومنها ثمرة ثورة العرشين.
أّن )اجلمعية االسالمية يف كربالء( قامت بإجهاض  خامساً: ظهرت للباحث 
الفضل  هلا  كان  إذ  الربيطانية،  السياسة  هيمنة  حتت  باهلند  العراق  ربط  مرشوع 
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ونجحت يف محاية العراق يف مدة حرجة وهي 1918-1920 وهوعمر اجلمعية.
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يف كربالء والبغداديني، وهومن محل رسائل الوطنيني اىل األمري فيصل بن احلسني، تويف 
عبدالرزاق  ينظر:  السيايس  ودورها  الشخصية  هذه  عن  التفاصيل  من  للمزيد   .1960
الطبع  بغداد، رشكة  الشبيبي )1960-1889(  باقر  الشيخ حممد  الثائر  الشاعر  اهلاليل، 

والنرش االهلية، 1965.
عبدالرزاق ال وهاب، املصدر السابق، ص 79.( 62)
عبداهلل الفياض املصدر السابق، ص 276.( 63)
عبداالمري هادي العكام، املصدر السابق، ص41؛ عبداهلل الفياض، املصدر السابق، ص276.( 64)
ولد يف مدينة الكاظمية ونشأ فيها، ودرس العلوم احلوزوية يف مدينة النجف ثم عاد ( 65)
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اجلمعية اإلسالمية يف كربالء 1918-1920 )دارسة تارخيية(

الساعد  وكان  البارزين،  الدين  رجال  من  أصبح  حتى  دراسته  فيها  وأكمل  مدينته  اىل 
األقوى واملفوض املعتمد للشيخ حممد تقي الشريازي والذي كان يتكل عليه ويستشريه 
يف القضايا الدينية والسياسية فاصبح حمرك فاعل يف ثورة العرشين ومساندة اهايل كربالء. 

حممد حرز الدين، املصدر السابق، ص 150-147
(66 ) 1920 سنة  العراقية  الثورة  يف  الناصعة  احلقائق  الفرعون،  املزهر  فريق  من  مقتبس 

عيسى،  نديم  من  ومقتبس  151؛  ص   ،1952 النجاح،  مط  بغداد،  ج1،  ونتائجها، 
املصدر السابق، ص69؛ كامل سلامن اجلبوري، املصدر السابق، ص 89.

نديم عيسى، املصدر السابق، ص 70.( 67)
ولد بمدينة سامراء عام 1884 ودرس عىل يد علامئها، وبعدها توجه إىل مدينة كربالء ( 68)

ثم مدينة النجف عام 1902 فنهل من معارفهام وعلومهام، واخذ اجلانب اإلصالحي يف 
االيرانية 1906-1905(  )الدستورية  للحركات اإلصالحية  مؤيدا«  كان  بل  تدريسه، 
وزير  منصب  تقلد  واالسالم(  )اهليئة  أمهها  مؤلفات  وله   )1909-1908 و)العثامنية 
الثانية، وغريها من املناصب اإلدارية، تويف عام  النقيب  املعارف يف حكومة عبدالرمحن 
1967. حممد باقر البهاديل، السيد هبة الدين الشهرستاين أثاره الفكرية ومواقفه السياسية 
1884-1967، ايران، مط دلتا، 2002، ص 25-33؛ عدي حاتم عبدلزهرة، السيد 
 ،6 ع   ،2 مج   ،2004 »جملة«  كربالء  جامعة  وجمددا،  مصلحا  الشهرستاين  الدين  هبة 

2005، ص 215.
فريق املزهر الفرعون، املصدر السابق، ص156.( 69)
(70 ) ،1954 اللواء،  مط  بغداد،  العراقية،  الثورة  يف  احلقيقية  الوقائع  البازركان،  عيل 

ص119؛ عبدالرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، املصدر السابق، ص164-163.
بذلك ( 71) تعني جنود واملقصود  والتي   soldiery االنكليزية  الكلمة  قادمة من  السوجر 

اجلنود الربيطانيني فمعنى اهلوسة الشعبية )يا عبداجلنود الربيطانيني(.
كامل سلامن اجلبوري، املصدر السابق، ص14.( 72)
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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.

Edition & Advisory Boards



 - Watching the changes, the alternations and additions which 

show duality of the guest and luxury in Karbala' geographic 

area all through history and the extent of the relation with 

its neighbours and then the effect that such a relation has, 

whether negatively or positively on its movement culturally 

or cognitively.

 - having a look at its treasures: materialistic and moral and 

then putting them in their right way and positions which it 

deserves through evidence.

 - The cultural society: local, national and international should 

be acquainted with the treasures of Karbala' heritage and 

then introducing it as it is.

 - To help those belonging to that heritage race consolidate 

their trust by themselves as they lack any moral sanction 

and also their belief in western centralization. This records 

a religious and legal responsibility.

 - acquaint people with their heritage and consolidating the 

relation with the descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



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.



 - 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 its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



Issue Prelude

Why Heritage? Why Karbala'?

(1)

Human race is enriched with an accumulation both 

materialistic and moral, which diagnoses, in its behaviour, 

as associative culture and by which an individual's activity is 

motivated by word and deed and also thinking; it comprises, 

as a whole, the discipline that leads its life. And as greater as 

the activity of such weights and as greater their effect be as 

unified their location be and as extensive their time strings 

extend; as a consequence, they come binary: affluence and 

poverty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 

looked at as a materialistic and moral inheritance of a particular 

human race, at a certain time, at a particular place. By the 

following description,the heritage of any race is described:

 - The most important way to know its culture.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts 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:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), http://karbalaheritage.

alkafeel.net, or Delivered directly to the Journal's 

headquarters at the following address: Karbala heritage 

center, Al-Kafeel cultural complex, Hay Al-Eslah, behind 

Hussein park the large, Karbala, Iraq.



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 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 is 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 researchers 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 



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 cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being 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, 
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