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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

للنرش .
د ـ 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.
د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

13- ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة
)turath@alkafeel.net (، أو عىل موقع املجلة
/http://karbalaheritage.alkafeel.net

او موقع رئيس التحرير
 drehsanalguraifi@gmail.com

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 الثالث
تراث كربالء ... مسؤولية البحث العلمي

عن  أبناؤها  يبحث  التي  األماكن  هي  ،وكثرية  املدن  هي  كثرية 
ورشائحها  كربالء  مع  أنَّنا  غري  لذاكرهتا،  وترميم  هلويتها  صياغة 
نرضب صفحًا عن ذلك، ونتجاوزه  ملهمة أكرب ،وأعظم تلك هي 
مهّمة إعادة إنتاج الرتاث وتثويره عىل نحو يتساوق ومبادئ البحث 
خماضًا  تشهد  التي  املرحلة  هذه  يف  األّمة  حاجة  ليالمس  العلمي 
عسريًا ينبغي أن ال يشهد والدات مشوهة ال متت لرتاثها بصلة من 

قريب أو من بعيد . 
رئيسًا  كربالء  تــراث  جملة  عىل  القائمون  يعّول  ذلــك  ألجــل 
واستشاريني وحمررين عىل أن ينظر األكاديميون واملهتمون بالرتاث 
تراثي  ثقل  املدينة من  ما ورثته هذه  نظرة علمية يف كّل  الكربالئي 
املعادالت  وفق  عىل  فجواته  ويرمموا  صياغته  ليعيدوا  وحضاري 
املنسجمة  مقوالهتا  وللمعارصة  هيبته  للرتاث  حتفظ  التي  العلمية 

وروح العرص .
الرتاث  يعنيه  ما  تعي  قــراءات  إىل  نتطلع  فإنَّنا  املناسبة  وهبذه 
الكربالئي الذي ارتبط باحلسني )( سرية وشهادة وبقاء ال تنفد 
موارده الفكرية والثقافية العقدية إىل ما شاء اهلل هلذه املدينة من بقاء . 
ونتوسم يف الباحثني الكرام العمل معا عىل حتقيق تراث كربالء عىل 
وفق أسس علمية ليتسنى قراءته قراءة علمية هتدف إىل إعادة إنتاجه 



. )( بام ينسجم وطبيعة املدينة وعنواهنا املتمثل باإلمام احلسني
واليوم نضع بني يدي قراء )تراث كربالء( ومتابعيها من الباحثني 
والفضالء واملهتمني عددًا جديدًا يتضمن جمموعة قراءات ملجموعة 
والرتاث  املجتمعي  والرتاث  التارخيي  الرتاث  أبواب  يف  مقوالت 
األديب عىل أمل تنال القبول والرضا وتنجح يف استنهاض الباحثني 
وعلينا  كربالء  برتاث  صلة  هلا  ُأخر  مقوالت  اختيار  عىل  وحثهم 

مجيعًا تقع مسؤولية البحث يف تراث كربالء.



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 
الذي  النظام  بمجموعها  تشّكل   . وتفكريًا  وفعاًل،  قواًل،   : الفرد 
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. 
الرتكة  بأنه   : ذكره  مر  ما  بحسب  الرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
املادية واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني 

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

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

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



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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الملخ�ص
شهد العراق حروبًا كثرية بني عشائره حول املياه وتوزيع حصصها 
عىل األرض الزراعية، وكانت منطقة فرات اهلندية قد تركزت فيها حروب 
من هذا الطراز بني العشائر فيام بينها وأخرى بني احلكومة والعشائر لتمرد 
ما  وكثريًا  )رضائب(،  للحكومة  مبالغ  من  بذمتها  ما  دفع  عدم  يف  األخرية 
عملت احلكومة عىل بناء سدود عىل جمرى األهنر الكبرية لتسيطر من خالهلا 
املائية التي  عىل املناطق املتمردة او لتجفيف مياه املستنقعات او املسطحات 
الوصول  من  وحصانتها  ملناعتها  احلكومة  عىل  املتمردة  العشائر  اليها  تلجأ 

اليها.
عملت احلكومة العثامنية إزاء تلك احلالة عىل تأسيس اسطول بسيط 
من )املشاحيف( والسفن الصغرية الستخدامها يف املناطق املائية، اذ متكنت 
عملت  وكذلك  اهلندية،  منطقة  عشائر  اخضاع  من  1831م  عام  احلكومة 
سدًا عىل هنر فرات اهلندية عام 1841م لتجفيف مياه هور العوينة ثم اخضاع 

عشرية بني حسن عام 1849م.
استخدمت احلكومة العثامنية قطع املياه عن األرايض الزراعية عقوبة 
قوات  فعلت  وكذلك  1869م،  عام  والدغارة  عفك  عشائر  مترد  عىل  منها 
بالثورة  قيامهم  يف  ملعاقبتهم  كربالء  املياه عن  قطع  الربيطاين عىل  االحتالل 
اهلندية يف تسيري سفنها احلربية ورضب  ضدها، فضاًل عن استخدام فرات 
العشائر الثائرة يف منطقة الكوفة والتي فجرها الثوار بعد اغتنامهم مدفعًا يف 
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معركة الرارنجية خالل ثورة العرشين.
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Abstract
     Iraq has witnessed many combats among its tribes because 

of the distributed water shares which are devoted for the irrigated 
lands that belong to these tribes. Furat Al-Hindiya was one of these 
regions of Iraq that had fights for this reason and its population 
were also in constant  revolts against paying taxes to the authority. 
This obliged the government to build dikes on the banks of the 
great rivers to control the rebelled regions or to dry up the marshes 
that were used by the aggressive tribes there.

 In this province, the Ottomans had already worked to establish 
some simple harbors to contain canoes and tiny ships used in 
waterier regions. So, they could have subdued the tribes in 
Hindiya. In addition, In 1841, they built a dike on Furat Al-Hindiya 
River to dry up the Uwaina marsh and then to subjugate Bani 
Hassan tribes there, as in 1849.

 The Ottomans themselves tried to punish tribes of Affak and 
Daghaara in 1869 by blocking out the waters and preventing 
the cultivated lands there from irrigation. Similarly, the British 
occupiers used the waters as a punishment over the tribes of 
Kerbala, for the latter revolted against them, used Furat Al-Hindiya 
in propulsion of their warships and hit the revolted tribes in Kufa. 
A British warship was bombed and ruined by the revolted tribes in 

Al-Raranjiya battle near Kufa during the revolution of 1920. 
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المقدمة
الظروف  بحكم  إلنشائها،  ختطيط  غري  من  تلقائيًا  اهلندية  مدينة  ظهرت 
عىل  ساعد  إذ  أرضها،  يف  املياه  قناة  اهلندية  أوده  دولة  حفر  بعد  اجلغرافية 
تنشيط الزراعة يف منطقتها، وغمرت املياه الفائضة املناطق املنخفضة، مكونة 
األهوار واملستنقعات مّما أكسبها قوة ومناعة طبيعية وقت احلروب، إذ شجع 

بعض العشائر عىل احلروب فيام بينها حول السيادة واحلصة املائية.
املائية  احلروب  مشكلة  موضوع  إىل  اجلغرافية  التارخيية  الدراسات  لقلة 
يف العراق، وجدنا اخلوض فيه إلظهار تلك احلالة يف منطقة عرفت بنموها 
احلربية  العشائرية  والرصاعات  احلديث،  التاريخ  يف  املتميز  االجتامعي 
عام  العراقية  اململكة  قيام  وحتى  نشأهتا  منذ  املنطقة  شهدهتا  التي  التقليدية 

1921م.
األفضل  باختيار  للحقيقة  استقصائية  حتليلية  بطريقة  البحث  جرى 
بالتوضيح والعرض واالصالة، الذي ينبع من دراسة تاريخ املنطقة يف العهد 
الرئيسة  العثامنية  املصادر  عىل  وباالعتامد  الربيطاين،  واالحتالل  العثامين 
عىل  الغالبة  السمة  إىل  مشريين  العراقية،  والصحف  الربيطانية  والوثائق 
األفكار واخلطط واملشاريع التي استخدمها املحتلون يف مناطق العراق عامة 

ومنطقة اهلندية بصورة خاصة.
املار  الفرات  هنر  جمرى  حفر  بدايتها  خصصنا  حماور،  عدة  البحث  ختلل 
عىل  االستحواذ  يف  العشائر  ورصاعات  اهلندية  مدينة  نشوء  ثم  املنطقة،  يف 
مدحت  الوايل  وسياسة  واملياه،  السيادة  حول  حروهبا  يف  الزراعية  األرض 
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باشا املنضبطة يف معاجلة مشكلة األرايض يف منطقة اهلندية، وأضافت سياسة 
االحتالل الربيطاين سوًء ملشكلة األرايض وما صاحبها من حروب مائية.

تطورات التكوينات الجغرافية المائية في منطقة الهندية
الغريب،  الرسويب  السهل  وسط  يف  تقع  التكوين  حديثة  اهلندية  منطقة 
الفرات  هنر  ترسبات  من  معظمها  العصور،  أقدم  منذ  أرضها  تربة  ظهرت 
وزادت مساحتها تدرجييًا بفعل القوة الطاردة ملوجة املد مع موجة اجلزر يف 
اخلليج العريب)1(، وأشار الباحث الفرنيس )ديمورغان( يف دراسة للمنطقة، 
بأن السهل الرسويب يف عصور ما قبل التاريخ كان مغمورًا باملياه مع امتداد 
العالقة  املواد  ترسبات  من  السهل  أرض  تكونت  ثم  ومن  العريب،  اخلليج 
حوايل  بنسبة  والطني   %74.8 بنسبة  الغرين  من  والفرات  دجلة  بنهري 
مياه  تراجعت  الزمن  وبمرور   ،)2( املستمرة  الفيضانات  حدوث  عند   %20
غرينية   – مزجيية  تربة  مكونة  الرتسبات  تلك  تراكم  بفعل  جنوبًا  اخلليج 
Silt-Loams بمعدل ميل واحد من اليابس يف كل ثالثني سنة، وأظهرت 
األبحاث اآلثارية ان دلتا العراق تقدمت زهاء مائة وعرشين مياًل نحو البحر 
خالل اخلمسة والعرشين قرنًا املاضية، ويف الوقت احلارض بلغ معدل الدلتا 
األهوار  املنخفضات من  تتخلله  واحدًا كل سبعني سنة  مياًل  اجلنوب  نحو 

واملستنقعات التي ال تزال بعضها شاخصة يف املنطقة )3(.
وتدل آثار املنحوتات األكدية أن مدينة أور تقع عىل البحر وهي تبعد اآلن 
العريب  اخلليج  مياه  أن  يفرس  مّما  كيلو مرت،  العريب بحدود 300  اخلليج  عن 
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كانت تغمر املنطقة اجلنوبية من العراق )4(.
وجد هنر الفرات منذ األزل عىل أرض العراق، ينبع من األرايض الرتكية 
مارًا بسوريا، ثم يتجه نحو اجلنوب الرشقي للعراق ليصب يف اخلليج العريب، 
وقد غري النهر جمراه كثريًا خالل الفرتات التارخيية القديمة يف املنطقة الواقعة 
شامل اهلندية وحتى جنوب مدينة الكوفة، بسبب رخاوة الرتبة التي سهلت 
عىل النهر عملية النحت والنقل والرتّسب، فضاًل عن الفيضانات الشديدة 
التي جيري فيها والبالغ )10.5سم( مقارنة  التي ساعدها انحدار األرض 
مرت  الكيلو  يف  )6.9ســم(  أقصاه  يف  يبلغ  الذي  دجلة  هنر  جمرى  بانحدار 

الواحد )5(.
تل  )كوثى(  نحو  بابل  من  الــرشق  باجتاه  القديم  الفرات  جمرى  كان 
إبراهيم ونفر، ثم حتول باجتاه مدينة بابل يف العهد البابيل القديم )1988-

1850ق.م( واستقر عىل ذلك ما يقارب الفي سنة )6( جيري حول مدينة بابل 
وتقع مدينة احللة إىل غربه .

حتول هنر الفرات إىل املجرى احلايل املار يف منطقة اهلندية يف عهد اإلسكندر 
املقدوين )331-323ق.م( باسم )باالكوباس( عند الكتاب الكالسيكيني، 
)وليام  الربيطاين  املهندس  اعتقد  إذ  العربية،  املراجع  يف  الفلوجة  وباسم 
)7(، والذي كان  التكوين  الوارد ذكره يف سفر  انه هنر جيحون  ويلكوكس( 
الربك  إىل  الزائد  املاء  يرصف  ومنه   ،)8( الشاملية  بابل  بالد  خالل  قناة جتري 
والبحريات التي متتد عىل طوله، فعمل اإلسكندر عىل إكامل حفره بانتخاب 
اهلندية احلايل، والذي  به يف موقع صدر  النهر والتحكم  أرض قوية جلريان 
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كان فمه من السعة والعمق بحيث يسمح فيه مرور املياه من هنر الفرات وقت 
وتوزيع  بضبط  للتحكم  عليه  والسدود  القناطر  بناء  عن  فضاًل  الصيهود، 

مياهه، بني فرع بابل ومستنقعات النجف شامل مدينة الشنافية احلالية )9(.
املياه  تأمني  خميلته،  يف  ما  حتقيق  اىل  املائي  مرشوعه  يف  اإلسكندر  هدف 
والسيطرة عليها يف مدينة بابل التي رشحها عاصمة إلمرباطوريته، ومبتغيًا 
أن يستفيد من النهر يف توجيه محالت جيوشه إلخضاع املناطق املحيطة به، 
كونه أسهل وأرسع طريق حيقق من خالله السيطرة عىل جنوب العراق حتى 

اخلليج العريب)10(.
الفرات،  لنهر  الرئيس  املجرى  )باالكوباس(  هنر  استقر  الزمن  بمرور 
الغرب، وبقي هنر فرات احللة )سورا(  باجتاه  انخفاض منطقة جمراه  بحكم 
طمر  عندما  )اإلسكندر(  حكم  هناية  وحتى  الــرشق  يف  له  موازيًا  فرعًا 
هنر  ملياه  املرصف  وظيفة  يؤدي  وصار  مناطقه  بعض  من  )باالكوباس(  هنر 
أصاب  وما  السنوات  ميض  وبعد   ،)11( الفيضان  موسم  يف  الزائدة  الفرات 
منطقة اهلندية من إمهال واضح يف مشاريع الري يف عهود االحتالل األجنبي 
للعراق، انحرست مياه حوض هنر فرات احللة )سورا( واجتهت نحو الغرب 
)627-628م(  سنة  الكبري  الفيضان  بسبب  الساساين  العهد  أواخــر  يف 
فرات  لنهر  الرئيس  املجرى  ليصبح  )باالكوباس(  هنر  إىل  املياه  وحتولت 
اهلندية احلايل، إذ )خرب اجلداول والسدود واستوىل عىل األرايض املنخفضة 
بني الكوفة والبرصة فجعل منها منطقة واسعة من البحريات واملستنقعات 
العرب  البطائح( ( )12(، ووقتها شيد  العرب باسم )منطقة  سميت يف زمن 
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وبعض  الكوفة(،  )هنر  باسمها  وسمي  الكوفة  مدينة  ضفافه  عىل  املسلمون 
قد  النهر  أجزاء  بعض  أن  إال   ،)13( )العلقمي(  اسم  عليه  أطلقوا  املؤرخني 
طمرت وحتولت قسم من مياهه إىل فرات احللة، وربام شق النهر جمرى آخر 
له باجتاه الغرب نحو منطقة كربالء، حماذيًا إىل أطراف الصحراء الغربية، ال 
تزال آثاره واضحة للعيان، ونتائج الفيضانات العديدة الالحقة هناك زادت 
وفرحية  )الاليح  أهوار  منها  كربالء  قرب  عنها  الناشئة  األهوار  انتشار  يف 

وجباس وسوف واهلنيدية والعوينة()14(.
األرايض  عىل  االستحواذ  يف  العشائر  ورصاعــات  اهلندية  مدينة  نشوء 

الزراعية.
نتج عن قساوة االحتالل األجنبي املتواصل للعراق أن يصبح )أشبه برشك 
ثقاًل  املتبادلة،  العشائرية  والغارات  الغزوات  عليه  زادت  ثم   ،)15( املوت( 
كبريًا يف االزدراء والعصيان عىل أغلب مناطقه، خملفًا وراءه تبعات معقدة 
يف اإلدارة والسياسة واالقتصاد، وإمهااًل واضحًا يف مشاريع الري وتبعاهتا 
يف ختريب البنى الزراعية بانتشار املسطحات املائية يف أغلب مناطق اهلندية 
الواصلة  واملياه  السيادة  حول  العشائر  بني  ما  احلروب  وكثرة  سكنها،  قبل 
إىل أراضيهم الزراعية، ابتدأهتا عشرية آل فتلة اهلندية يف قتاهلا لعشرية الزابية 
التي سبقتها يف السكن يف بداية القرن التاسع عرش، والتي أفادت احلكومة 
املنطقة كوهنا أكرب مردود مايل جلني األموال، حيققه  العثامنية يف اهليمنة عىل 

اإلنتاج الزراعي وطريقًا مائيًا يسهل اجتيازه إلخضاع العشائر املتمردة)16(.
السلطان سليم  اهلندية منذ عهد  التوجه واالهتامم احلكومي ملنطقة  ظهر 
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الثاين )1566-1574م( اذ أمر وايل بغداد عيل باشا بتنظيف وكري القناة 
فيه حتقيق هدفني، األول  متأمال  النجف،  إىل  الفرات  املياه من  التي توصل 
التي تسكن عىل  العشائر  استقرار سكان النجف يف مدينتهم، والثاين ثبات 
جانبيه بغية سهولة السيطرة احلكومية عليهم، لكن مرشوعه فشل بعد مدة 
قصرية )17( ملروره يف منطقة رملية عالية، كام طمرت القناة التي شقها الشاه 
)عباس األول الصفوي( عند احتالله بغداد سنة 1623م بذات اهلدف من 
العثامين  الوايل  حفرها  التي  القناة  اندثرت  ثم  النجف)18(،  إىل  الفرات  هنر 
إبراهيم باشا )1681-1683م( بعد إنجازها الرتفاع األرض الرميلة التي 

جتري املياه فيها باجتاه النجف)19(.
الوايل  عهد  يف  الكوفة  إىل  الفرات  هنر  من  املياه  إيصال  مرشوع  نجح 
تنفيذ  عىل  وافق  الذي  )1802-1870م(  الكبري  باشا  سليامن  اململوكي 
إىل  املياه  بإيصال  الشيعية،  )أودة()20(  دولة  قبل  من  نفقاته  املقدمة  املرشوع 
وإخضاع  إشغال  فيه  ابتغوا  املامليك  ان  املوافقة  وحصلت  النجف،  مدينة 
العشائر التي سيمر فيها ويبعدها عن احلروب، فضاًل عن السيطرة عىل املدن 
واهلنود  )الفرس  األجنبية  السياسة  بتدخالت  تتأثر  ما  كثريًا  التي  املقدسة 

والربيطانيني()21(.
اإلسكندر  هنر  آثار  منخفضات  من  النهر  حلفر  املمولة  الرشكة  افادت 
املقدوين القديم )باالكوباس( املشار إليه سابقًا، والذي كان جافًا ومطمورًا 

منذ القرن الرابع عرش امليالدي)22(.
ما  وبقيت  م،  بحدود سنة 1800  طبيعية  بصورة  القناة  املياه يف  تدفقت 
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بني سنة 1865م إىل سنة 1890م فرعًا تستنزف القسم األعظم من مياه هنر 
الفرات سنة  ملياه  الرئيس  فرات احللة)23(، مغرية جمراه حتى أصبح املجرى 
1880م، يدخل حدود املدينة التي أخذت اسمها من الرشكة اهلندية املمولة 

حلفر النهر باسم )اهلندية(.
منطقة  اىل  املهاجرة  العشائر  بني  ما  احلروب  من  الكثري  النهر  نجاح  ولد 
النهر، وكذلك  مياه  اهلندية للحصول عىل االرض اجلديدة وما حتتاجه من 
املياه  حتول  بسبب  احللة  هنر  من  املياه  عنها  انحرست  التي  املناطق  يف  االمر 
نحو هنر اهلندية، اّدى اىل ترك العشائر ارضها يف الديوانية واهلجرة اىل منطقة 

اهلندية، مصطدمة مع العشائر التي سبقتها لالستحواذ عىل االرض)24(.

نزوح الع�صائر العراقية اإلى منطقة الهندية وحروبها حول 
ال�صيادة والمياه

الديوانية  هنر  عىل  احلسكة  منطقة  يف  األرايض  عن  املياه  انحسار  إزاء 
املياه  التاسع عرش امليالدي لتحول  القرن  الثالثينيات من  والدغارة يف هناية 
منطقة  صوب  عشائرها  بعض  هاجرت  اهلندية،  هنر  نحو  وتوجهها  عنها 
اهلندية لوفرة املياه ووجود األرض الزراعية، األمر الذي سبب االقتتال بني 
املنطقة )بني  فتلة وزبيد وجليحة( واملستقرة قبلها يف  املهاجرة )آل  العشائر 

سالة واهلالالت واجلبور وغريها( حول األرض واملياه)25(.
كان النقل املائي هو السائد يف املنطقة، منذ أن سكنتها عوائل فالحية 
إىل  املقدسة  العتبات  زائري  ونقل  األسامك،  وصيد  الزراعة  حرفة  امتهنت 
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كربالء من خالل هنر اهلندية، فنهر ايب سفن غربًا إىل سدة السليامنية الرتابية 
حلامية  )1520-1566م(،  القانوين  سليامن  العثامين  السلطان  أقامها  التي 
مدينة كربالء من دخول مياه الفيضانات، اذ وصف املنطقة بعد عدة سنوات 
الرحالة )جلان( خالل رحلته إىل العراق سنة 1866م صورة سطح املنطقة 
املائية، بأن الطريق بني برس واحللة خيلو من البيوت، ويف مسريه الذي بلغ 
10-15 ساعة مل جيد أثرًا لإلنسان إال قبور بعض الشيوخ الصاحلني وخيامًا 
سودًا لبدويني ضعاف البنية قساة الطبع، وتظهر يف األفق نحو الغرب )بحرية 
فيه  بام  اهلندية  اهلندية ويشبه هنر  قناة  الفائضة من  املياه  املتكونة من  اهلندية( 
شعاب اهلور بالسور احلصني لألعراب املانع لوصول العثامنيني، واألرايض 
التي متتد وراء هنر اهلندية جرداء ال أثر فيها لنبت أو أكام )احلامد( )26(، ويذكر 
املتمّردين  مقاتلتهم  )املشاحيف( يف  يستخدمون  العثامنيني  أن  فيه مشاهدته 
وحتقيق  الرضائب  مجع  بغية  عليهم،  مستحقة  ورضائب  ديون  بذمتهم  ممن 
استخدمت  عسكرية  محلة  العثامنية  احلكومة  اعدت  اذ  واالستقرار،  االمن 
دفع  عن  املمتنعة  عشائرها  الخضاع  اهلندية  يف  للتوغل  مشحوفا(   236(

الرضائب)27(.
بمنطقة  املحيطة  واألهــوار  اجلديد  النهر  وجود  العثامنية  احلكومة  افاد 
ضدها،  املتمردة  العشائر  إخضاع  يف  لقواهتا  ورسيع  سهل  كطريق  اهلندية، 
وأمرت والهتا يف املنطقة عىل بناء اسطول من )املشاحيف(والسفن الصغرية 
لالستخدامها يف القتال والتموين والتنقل يف املنطقة، اذ متكن القائد )عثامن 
بك( يف عهد الوايل )رضا باشا الالذ( )1831-1842م( من إخضاع عشائر 
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منطقة اهلندية بواسطة االسطول املائي، الستحصال األموال األمريية كأمر 
مستمر تتقدم به السلطات العثامنية، يتوجب عىل العشائر دفعها، حيث ُجبي 
بعض  مع  عديدة  معارك  بعد  شامي،  آالف  عرشة  دفعها  عن  املمتنعني  من 
واوكل   ،)28( عوائل  من  بينهم  ما  وأصلح  أهلها  من  قساًم  وامهل  العشائر، 
القائد العثامين حكم املنطقة بكبري عشائر زبيد )وادي الشفلح( حكاًم مطلقًا 
حيمل مجيع صالحياته العسكرية واالدارية عىل العشائر املستقرة يف األرايض 

الواقعة من جنوب مدينة بغداد وحتى مدينة الساموة )29(.
مستغلة  احلكومة،  لسلطة  اخلضوع  من  اهلندية  منطقة  يف  احلالة  هتدأ  مل 
نباتات  من  حتويه  وما  الكبرية  املائية  املساحات  وجود  يف  احلصني  موقعها 
)القصب والربدي( املعيقة بعضها لتقدم القوات العسكرية، األمر الذي دفع 
الوايل رضا باشا الالذ سنة 1841م أن يعمل سدًا عىل هنر فرات اهلندية يف 
أواًل، وجتفيف  اهلندية  منطقة  النهر عن  مياه  لتحويل جريان  املسيب  منطقة 
هور )العوينة( ثانيًا )30( الذي تتحصن به وقت احلروب عشائر )بني حسن، 
آل فتلة، كريط، طفيل، الزابية وجليحة( بالتجائهم داخل اهلور، متخذة منه 
خري حصن منيع يقيهم وقت املخاطر واألزمات، لكن الوايل نجح يف اخرتاق 
والكعود(  )املشاحيف  باستخدامه  )العوينة(  هور  يف  العشائر  حتصينات 

وإجالئهم إىل منطقة )األمحر( جنوب رشق منطقة اهلندية)31(.
وبغية تأمني القوات العسكرية العثامنية سيطرهتا عىل املنطقة، سعى الوايل 
نجيب باشا )1842-1848م( بعد انتصاره عىل فرقة الريمازية املتمردة يف 
كربالء وإباحة أهلها قتاًل وهنبًا، توجه سنة 1843م إىل منطقة اهلندية التي 
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تبعد عرشين كيلو مرتًا عن رشق كربالء، مستعماًل مع العشائر سياسة فرق 
ثم  والكرافة(  طرف  بني  )الزابية،  لسيادته  احلويزة  عشائر  باستاملة  تسد، 
هاجم العشائر اأُلخر املتمردة وانترص عليهم وأجالهم عن مواطنهم، وبنى 
يف مدينة اهلندية قالعًا للعشائر املوالية للحكومة وأمر بإنشاء قلعتني إحداها 
املتمردة  العشائر  من  قريبة  لتكون  احلامية  وأفراد  )للكهية()32(  مكانًا  تتخذ 
عىل السلطة، واألخرى ألمري زبيد الشيخ وادي الشفلح وأتباعه من العساكر 

الالنظامية)33(.
هجامت  لوقف  كافية  العسكرية  احلكومية  اإلجـــراءات  تلك  تكن  مل 
العشائر يف املنطقة، إذ شهدت السنة األخرية من حكم الوايل )نجيب باشا( 
سلامن  بن  )غضب  اهلندية  يف  اجلراح  عشرية  شيخ  انتفاضة  1848م،  سنة 
الشفلح  ووادي  باشا  نجيب  حكومة  عىل  عصيانه  احلسناوي(،  العجة 
أواًل)34(، وعدم دفع ما بذمته من )املريي( ثانيًا، والبالغة عرشون أو ثالثون 
ألف شامي )35(، واهنزم وعشريته إىل منطقة هور الدخن )العباسية( فأجارته 
عىل  وفرقها  هناك  للحكومة  العائدة  األطعمة  خمازن  عىل  وسيطر  عشائرها 
اهلندية  منطقة  نحو  عاد  بل  بذلك  يكتِف  ومل  العشائر،  من  وحلفائه  أتباعه 
)تل  القريبة من  منطقة )حرقة(  )الشلب( احلكومية يف  واستوىل عىل خمازن 
فيها  )الشلب(  الدمار وغاناًم خمازن  ُمنِزاًل هبا  اهلندية  برس(، ووصل مدينة 
البالغ ثامنية آالف طن، ومنترصًا عىل قوة حاكمها الشيخ وادي الشفلح يف 

منطقة الطنبي، بعد حصار للمدينة دام عرشين يومًا )36(.
استعدت احلكومة العثامنية يف إجراءاهتا العسكرية ملجاهبة عصيان الشيخ 
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)عجة( يف توجيه جيٍش بقيادة الكهية يف عهد الوايل عبد الكريم نادر باشا 
)1848-1850م(، وكانت خطته للوصول إىل املنطقة املتحصنة هبا العشائر 
)37( عىل صدر هنر اهلندية الشاميل يف يوم 26   ٍ املنتفضة برشوعه بوضع سّد 
ذي احلجة 1266هـ/1849م، بمساعدة عشائر شمر املتعاونة مع احلكومة 
وبضعة آالف جندي، لغلق جمرى هنر اهلندية وحتويل مياهه باجتاه هنر فرات 
العوينة  هور  وعن  اهلندية  هنر  عن  املياه  جتفيف  ذلك  يف  ان  معتقدًا  احللة، 
املتحصن به الشيخ )عجة( وحلفاؤه من العشائر )38( يف جنوب غريب املدينة، 
والذي سينتج عنه وقف زراعة األرض، وبقلة وجود املياه سيؤثر سلبًا عىل 

السكان واحليوانات، حينها ستستسلم العشائر وختضع إلرادة احلكومة)39(.
فشلت القوات العثامنية يف السيطرة عىل املنطقة وعادت منكرسًة لوعورة 
العشائر، ولتدخل شيخ اخلزاعل )كريدي آل ذرب(  وحصانة أماكن جلوء 
عسكريًا يف نرصة عشائر اهلندية ومساعدهتم يف التصدي للقوات العثامنية، 
أهازيج،  )عجة(  انتفاضة  يف  وقيل  واملؤن،  واخليم  املدافع  بعض  غنمت  إذ 

منها )40(:
يا ام عبيد اكل���ي ام ب��ربويت   مثل النس����������ر عليها فويت  
اذكري جوعي واذكري مويت   واذكري لبكات الش�����اطي  

اهتمت احلكومة العثامنية بأمر عشائر منطقة اهلندية التي زادت يف عصياهنا 
ومتردها وامتناعها عن دفع ما بذمتها من أموال مستحقة للحكومة، مستفيدة 
وبغية  تلك  وإزاء  واملستنقعات(  املائية)األهوار  الطبيعية  التحصينات  من 
استعادة احلكومة هيبتها وسلطاهنا يف املنطقة، اعدت قوة عسكرية بقيادة )عيل 
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املشري( جمهزًا بسالح كثري وإعداد بعض )املشاحيف والكعود( يف االستخدام 
املائي يف هور العوينة، إلخضاع العشائر املتوطنة يف جنوب مدينة اهلندية، يف 
عهد والية )حممد وجيه باشا( عام 1850م، فحقق نرصًا كبريًا عىل العشائر 
مع  حتالفهم  عن  وطفيل  احلويزة  عشائر  لتخيل  ومؤهنا،  حتصيناهتا  ودمر 
)عجة( واهنزام عشائر اخرى اىل الديوانية واطراف الشامية والساموة )41(، 
وتم أرس عدد من النساء واألطفال والرجال يف املعارك، بعضهم أرسل إىل 
عاصمة العثامنيني )االستانة(، وآخرون اسكنهم يف املنطقة بام خيدم ويؤمن 
فخذ  باشا(  )نامق  الزعيم  أنزل  إذ  عليهم،  الكاملة  السيطرة  يف  احلكومة 
)البو عريف( من عشرية )بني حسن( يف منطقة العوينة، وعهد إليهم برتبية 
انتهت  وبذلك  اهلندية،  أهل  احلكومة من  الذي غنمته  والبقر(،  )اجلاموس 
متردات العشائر يف منطقة اهلندية إىل حني، وتأييدًا إلجراءات احلكومة هبذا 
الشأن أرخ أحد األدباء هذه الواقعة ومادحًا قائد اجليش العثامين قائاًل: )أجل 

لقد فتح العراق بسيف نامق( )42(.
وباهنيار السد الذي أقامه الوايل )عبد الكريم( ورحيل القائد )عيل املشري( 
عن منطقة اهلندية، عادت العشائر املنهزمة من املعركة )من بني حسن وآل 
فتلة وكريط( إىل منطقة العوينة، جممعني رأهيم عىل ترك احلروب والرضوخ 
وشيخ  العجة(  )غضب  اجلراح  شيخ  نرصة  عن  والتنصل  احلكومة  أمر  إىل 
من  مطاردين  وبقيا  الشيخني  قوة  اضعف  الذي  األمر  )كريدي(  اخلزاعل 
قبل احلكومة، حتى إصدار الوايل )حممد رشيد باشا الكوزلكي( )1851-
1856م( العفو عنهام، لكن رسعان ما غري الوايل رأيه وامر بالقبض عليهام 
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و)علوان(  حسن  بني  شيخ  )صبار(  أوالد  من  آخرين  شيوخ  مع  حني  بعد 
شيخ طفيل، لوشاية اهنم يسعون اىل التمرد وعدم دفع ما بذمتهم من رضائب 

وأبعدوا إىل العاصمة )االستانة( )43(
عىل  مستقرة  وغري  اهلندية  منطقة  يف  وخطرة  صعبة  العامة  احلياة  بقيت 
الرغم من االنتصارات واالهتاممات العثامنية يف املنطقة، الستمرار احلكومة 
العشائر  بأن  وقناعتها  الرضائب،  استحصال  طريقة  يف  القرسي  بتمسكها 
والعبث()44(، يف وقت  لألذى  قصدًا  احلكومة  يعارضون  )وحوش كوارس 
امكانية  عىل  )1850-2851م(  باشا  نامق  حممد  الــوايل  وقناعة  اعــرتاف 
األرض  يف  قبائلهم  )وطنوا  أن  عىل  تفهمه  خالل  من  العشائر  مشاكل  حل 
منهم  وامجعوا  متلكها،  وأّمنوهم عىل  الرتع،  بشق  إسقائها  وساعدوهم عىل 
الرضائب اخلفيفة بعدالة وال تسمحوا بوقوع تعّد ٍ عىل من توطن منهم، ثم 
كافئوا بسخاء وعاقبوا بروح إصالحية()45(، بقبوهلا نموذجا سياسيا يف حل 
التذمر  حالة  وبقيت  واليته،  مدة  لقرص  تطبيقها  يستطع  مل  لكنه  مشاكلهم، 
العثامنيني، وزادت اكثر يف  الثائرة عىل سياسة  والعصيان يف نفوس العشائر 
غيها ردًا عىل سياسة الوالة املتعجرفني واملناوئني للعشائر، الطامعني يف املال 

والفساد اإلداري.

�صيا�صة الوالي مدحت با�صا )1869-1872م( المن�صبطة في 
منطقة الهندية

يف  اهلندية،  منطقة  يف  سابقيه  عن  باشا  مدحت  الوايل  سياسة  اختلفت 
تنظيم دعائم اإلدارة احلديثة يف العراق، عن طريق إصالح النظام اإلداري 
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التي أصبحت والية بغداد مركزها يف تويل اإلرشاف عىل باقي  والسيايس، 
الواليات املرتبطة هبا من األلوية واألقضية، إذ رفعت مركز اهلندية إىل قضاء 
من الدرجة األوىل مرتبط بلواء احللة سنة 1870م )46(، وجل أعامل الوايل 
اإلدارية، معاجلة مشكلة العشائر بحذر وذكاء، مقنعًا زعامئها بفوائد التجديد 
األرايض  بيع  قواعد  إرساء  خالل  من  احلكومية  املراكز  يف  واالصالحات 
املائية،  احلصص  وتنظيم  )الطابو()47(  بدائرة  وتسجيلها  احلكومية  الزراعية 
بانقاصها  ووعد   %50 إىل  األمريية  احلصة  وإنزال  الرضائب  بعض  وإلغاء 
العشائر وتأييدها  )48(، وبذلك كسب ود  إذا ملس منهم االستقامة واهلدوء 
املعنية  احلكومية  اجلهات  إىل  بكاملها  األمريية  احلصة  وتأدية  لسياسته 
باألمر، التي سدت النقص احلاصل يف ميزانية حكومته وزادت خزانتها من 

األموال)49(.
العشائر)50(  بالضآلة وساد االستقرار ملعظم  العشائرية  اتسمت احلروب 
وكثر اإلعامر واإلسكان يف املنطقة وزاد عدد سكاهنا وكثرت مساحة أراضيها 
إليها  العوائل املهاجرة  النشاطات االقتصادية واحتضان  املسكونة، وبرزت 
لذة  لسكاهنا  وحتقق  واملوظفني،  والتجار  واحلرفيني  والفالحني  العامل  من 
التوطن واالستقرار الذي أبعدهم عن التفكري بالثورات أو العصيان ألوامر 

احلكومة.
حربه  يف  بعضها  تشارك  أن  اهلندية  لعشائر  املرضية  الوايل  سياسة  كانت 
البو  اجلبور،  )اخلزاعل،  وحليفاهتا  والدغارة(  )عفك  الدغارة  عشائر  ضد 
سلطان وبني حجيم(، واضعًا خطة تقتيض بسد هنر الدغارة )51(، أحد فروع 



78

حروب املياه فـــــــي منطقـــــة فرات الهنديــــة

)بني  اهلندية  بعشائر  فاستعان  املجاورة،  األهوار  تنتهي يف  التي  الفرات  هنر 
وبذلك  السدود،  وتنظيم  بناء  يف  ومعرفة  دراية  هلا  التي  والكرافة(  طرف 
نجح الوايل يف خطته اهلادفة اىل قطع املياه عنهم وبذلك جفت املياه عن هنر 
العشائر جّراء عصياهنا  بسببه غالبية  الزراعية، وترضرت  واملناطق  الدغارة 
مقاومتها  أسلوب  لقساوة  عنها  قيل  التي  االنتفاضة  وانتهت  الدولة،  عىل 
بان الوايل )مثل دور االرهاب يف حميط الديوانية( )52(، وبعد ذلك شهدت 
بعض مناطق العراق التي طبق فيها متليك االرض الزراعية )الطابو( حالة 
من االستقرار والتفهم ما بني العشائر حول استخدام املياه وتوزيعها بشكل 
يف  العشائر  بني  القتال  حتريم  فتوى  الدين  رجال  اصدار  فضال عن  منتظم، 

عهد الوايل )ناظم باشا( سنة 1911م)53(.
قلت احلروب املائية يف منطقة اهلندية بعد عرشينيات القرن العرشين، إذا 
وبني  والدليم،  شمر  عشائر  بني  السيادة  حول  الشديدة  املعارك  استثنينا  ما 
اهلندية مطلع  أهوار  منطقة  )بني حسن( يف  اهلندية وعشرية  فتلة  آل  عشرية 

القرن العرشين )54( .

الحتالل البريطاني ونتائجه على �صيادة الأر�ص الزراعية
مناطق  أغلب  يف  إداريــة  وفوىض  سيايس  فــراٌغ  1917م  عام  ساد 
بريطانيا  استكامل  لعدم  األوســط،  الفرات  وريف  مدن  وبخاصة  العراق 
ترك  عن  فضاًل  العراق،  مناطق  بعض  يف  ــة  واإلداري العسكرية  سيطرهتا 
العسكرية  دولتهم  خسارة  بعد  مواقعهم،  األتراك  والعسكريني  املوظفني 
واالستحواذ  واالنتقام  التمرد  عىل  العشائر  شجع  الذي  األمر  العراق،  يف 
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يف  والفوىض  املرتوكة،  أو  بالدولة  اخلاصة  الزراعية  األرايض  عىل  بينها  فيام 
وصفت  إذ  )الرشن(،  املائية  احلصص  عىل  والتجاوز  املياه  عىل  احلصول 
التقارير الربيطانية عن األوضاع الزراعية يف منطقة اهلندية أهنا )حمرومة من 
املاء، ومل يكن يف قضاء اهلندية أي حمصول باملرة وعىل امتداد فرع احللة من 
النهر ... وكانت غلة احلاصل الناضج ضئيلة جدًا... وقد غمرت املياه مدينة 

كربالء واألرايض املحيطة هبا ( )55(.
سعت حكومة االحتالل عىل تنظيم املشاريع اإلروائية يف منطقة اهلندية، 
مبتغية من ذلك إجياد أكرب عدد منتج من األرض الزراعية وجتفيف املساحات 
املائية من الربك واألهوار وحتويل أرضها للزراعة، فكلفت قائمقامها )الشيخ 
وغربًا،  رشقًا  اهلندية  لنهر  موازيني  جدولني  حلفر  السعدون(  احلاج  عمران 
قلت  حفرها،  وباكتامل  1917م،  سنة  فيه  العمل  بورش  قبلها  من  وبتمويل 
املياه وجفت بعضها من األهوار، وكان من بينها هوري )البو حسني والبو 
سوف( يف منطقة )شط اهلل(، األمر الذي ولد أرايض زراعية واسعة كانت 
تابعة إىل فخذ )البو سوف( احلسناوية، نتج عنها أن طالب البو سوف عشرية 
)بني حسن( عىل تنظيم حصة مائية الراضيهم اجلديدة واثبات عائديتها هلم، 

وإبعاد شيخ )بني حسن( عن االستحواذ عليها.
إليه،  املقدم  للطلب  اهلندية  قضاء  قائممقام  حسن(  )بني  شيخ  يمتثل  مل 
املتنازعني، فجرت معارك  االمر الذي نتجت عنه االستعدادات احلربية بني 
شديدة يف املنطقة بني املتحالفني مع فخذ )البو سوف( وقوات الشيخ احلكومية 
وأنصاره يف مكان التحصن )تل الصنكر(، اذ قتل الكثري من الطرفني، والح 
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النرص يف امليدان إىل )البو سوف( النسحاب فخذ )البو مجيل( من حتالفها مع 
الشيخ، الرتباطهم مع البو سوف باتفاق وحتالف مسبق بعدم مقاتلتهم، وأنشد 
مهوال البو سوف )اجريت عليه ماي عيوين(، ثم جرى تقسيم أرض اهلور 
بني املتحاربني املنترصين، فحصل فخذ )البو حسني( عىل جزٍء من اهلور سمي 
)بأرض السبعة( تكرياًم ملوقفهم مع )البو سوف( يف املعركة، كام وهب نصف 

اهلور إىل فخذ )البو مجيل( تقديرًا ملوقفهم والتزامهم بالعهود )56(.
سوء  بسبب  قائمة  اهلل(  )شط  منطقة  يف  العشائر  بني  التوتر  حالة  بقيت 
توزيع احلصة املائية عىل األرايض الزراعية املستحدثة، والتجاوزات األخرى 
من قبل العشائر املجاورة، فولدت من جديد رصاعات و حروب قتل فيها 
أن  املنطقة  شيوخ  وجد  وبذلك  املتحاربة  األطــراف  رجال  من  العرشات 
)البو  فخذي  بمعاقبة  إال  املنطقة،  إىل  اهلدوء  وإعادة  النزاع  لوقف  سبيل  ال 
أرض  يف  الشامية  منطقة  إىل  املنطقة  عن  بجلوهم  هالل(،  )آل  و  سوف( 
األرض  من  خيوط  سبع  فالحة  عىل  هناك  فعملوا  الذهب(،  )أم  فتلة  آل 
الزراعية، ثم عادوا بعد عدة سنني إىل موطنهم األصيل يف هور )البو سوف( 
املتنازعني  بني  الصلح  إبــرام  عند  101و102و103،  مقاطعات  ضمن 
ألصحاهبا  األرض  عائدية  وتسوية  حسن،  وبني  فتلة  آل  شيوخ  بواسطة 
يف  العشائرية  اخلالفات  انتهت  وبذلك  ألراضيهم،  املائية  احلصص  وإقرار 
املنطقة بسبب التجاوزات عىل احلصص املائية بعد تأسيس اململكة العراقية 

وتشكيل وزارة للزراعة والري لالهتامم وتنظيم ذلك)57(.
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ال�صاليب البريطانية في العراق وما �صاحبها من حروب 
ومنازعات مائية

)جسني()58(  بعثة  خالل  من  العثامنية،  بالدولة  نشاطها  بريطانيا  عززت 
النقل يف هنري دجلة والفرات ومسحهام ألغراض املالحة  ملعرفة صالحية 
ظاهرًا وألغراض سياسية عسكرية باطنًا، من خالل بسط نفوذها عىل العراق 
ذلك  عىل  ساعدها  مستقباًل،  العراق  احتالل  يف  عمله  هلا  يتيرّس  ملا  متهيدًا 
االرساليات الربيطانية الطبية والتبشريية إليه، ثم رسمت سياستها املستقلة 

فيام تراه ممكنًا عىل نظام سيايس هيكيل يف حتقيق مآرهبا االستعامرية)59(.
منها  رغبة  املامليك،  بالوالة  عالقتها  بومبي  يف  بريطانيا  حكومة  حسنت 
يف تطوير العالقات التجارية والسياسية معهم، ويف املقابل سيحصل الوالة 
عىل املساعدات العسكرية أحيانًا، لتؤمن هلم قوة يف إسناد حكمهم ومقاومة 

املناوئني هلم.
منطقة  يف  ألسطوهلا  ومقرًا  جتاريًا  مركزًا  البرصة  مدينة  الربيطانيون  اختذ 
اخلليج العريب، ومن خالل ذلك قدمت مساعدهتا العسكرية للعثامنيني خالل 
األعوام )1761-1765م(، بإرسال عدة سفن حربية لقمع سلطة عشرية 
املواصالت  طرق  قطع  يف  نشاطها  ووقف  العرب،  شط  منطقة  يف  )كعب( 
الصعبة  املائية  مواقعهم  بسبب  إخضاعهم  يف  فشلت  أهنا  إال  البرصة،  مع 
واستيالئهم عىل بعض السفن الربيطانية، إىل جانب تردد العثامنيني يف إيصال 
إذ  اهلجوم،  لشن  بغداد  من  واالمــدادات  للمعركة  العسكرية  املستلزمات 

كلفت اجليش الربيطاين خسائر كثرية )60(.
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باستخدام  العريب،  العراق عن طريق اخلليج  بريطانيا الحتالل  خططت 
املواصالت  العراق كوهنا سهلة  أهنار  النفاذ يف  تستطيع  التي  احلربية  سفنها 
وقريبة من مدنه، مستفيدة من شيوخ العشائر املوالني هلا من الذين هادنتهم 

واغدقت عليهم األموال هلذا الغرض.
استخدمت القوات الربيطانية يف احتالهلا لواء العامرة سنة 1915م السفن 
املياه يف  منسوب  ارتفاع  املحافظة عىل  وبغية  وفروعه،  دجلة  احلربية يف هنر 
النهر عملت سدودًا عىل فروعه يف العامرة وسوق الشيوخ، لتجنب احتكاك 
أسفل السفن بقاع النهر والسري وسطه بعيدًا عن العشائر املقاومة الحتالهلم 
يف تلك املناطق، مّما أثر سلبًا عىل شبكات الري واألرايض الزراعية املستفيدة 
الفرات  باجتاه هنر  املياه يف اإلرواء)61(، كام احتلت قوة عسكرية أخرى  من 
متت  وبذلك  نفسها،  السنة  يف  وشديدة  دامية  معارك  بعد  النارصية  مدينة 
السيطرة الربيطانية الكاملة عىل املثلث اجلنويب العراقي بني البرصة والعامرة 

والنارصية )62(.
سنة  األول  ترشين  يف  الساموة  إىل  بريطانية  صغرية  هنرية  قوة  وصلت 
النهرية،  املواصالت  يف  دجلة  من  الفرات  هنر  أفضلية  بسبب  1915م، 
الفرات، الندالع  بواسطة هنر  القوة دون االستمرار يف االحتالل  وتوقفت 

الثورة ضدهم يف املراكز الشيعية املقدسة )63(.
حقق احتالل بغداد من قبل الربيطانيني يف 1917/3/11م آثارًا سلبية 
العراق،  مناطق  باقي  يف  العثامين  الوجود  عىل  ونفسية  وعسكرية  سياسية 
والرمادي  سامراء  حمتلني  العراق  شامل  نحو  تقدمهم  الربيطانيون  فواصل 
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وتكريت حتى الفتحة جنوب الرشقاط يف أواخر ترشين األول 1918م وعىل 
بعد 12 مياًل من مدينة املوصل عند عقد معاهدة اهلدنة لوقف احلرب)64(.

ترقب الشعب العراقي ما ستؤول إليه احلكومة اجلديدة من خالل وعودها 
بإقامة حكومة عربية مستقلة يف العراق، وما أصدره اجلنرال مود يف بيانه : 
)جئنا نحميكم من الظلم والغزو ونضمن حرية جتارتكم( )65(، ومل ندخل 

مدنكم واراضيكم بصفة قاهرين أو أعداء بل بصفتنا حمررين.
حتققها  مل  التي  الكاذبة  الوعود  بسبب  العراق  يف  السياسية  احلالة  هتدأ  مل 
العراق  مناطق  معظم  يف  الثورة  روح  لألفق  والحــت  املحتلة،  احلكومة 
أبو اجلون( من  الظوامل )شعالن  نارها إطالق رساح شيخ  املختلفة، أشعل 

معتقله يف الرميثة، ليمتد هليب الثورة أغلب مدن العراق )66(.
إضافة إىل الطرق الربية استخدمت القوات الربيطانية املواصالت النهرية 
يف إمخاد الثورة، السيام وان هنري دجلة والفرات وقتها وصلت مياههام إىل 
جانب  إىل  فكانت  بانتظام،  فيهام  السري  احلربية  السفن  وتستطيع  الــذروة، 
وجلب  املناورة  يف  تستخدمها  هنرية  كتائب  األهنر  من  القريبة  املعسكرات 
العتاد والذخرية وغريها من معسكراهتا القريبة يف املدن الكربى، فضال ًعن 
حتكمها يف مستوى املياه بواسطة بوابات السدود، لذا كانت الباخرة احلربية 
بقصف  استخدمت  رشاشًا،  عرشة  واثني  بمدفعني  املجهزة  افالي(  )فاير 
يف  الثوار  انتصار  حتى  نرياهنا  هتدأ  ومل  العرشين،  ثورة  خالل  الكوفة  مدينة 
معركة الرارنجية وغنمهم املدفع الذي استخدموه يف قصفها وإغراقها)67( .

من  الكثري  وغنمهم  الرارنجية  معركة  يف  العراقية  العشائر  نجاح  بعد 
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اهلندية  ثم سيطروا عىل سدة  اهلندية  مدينة  توجهوا نحو  والذخرية  السالح 
بقيادة الشيخ)عبد الكاظم سكر( ووضعت خطة لتوزيع املهام العسكرية بني 
العشائر الثائرة إلحكام السيطرة عىل املناطق املحررة تضمنت تكليف عشائر 
)بني حسن وآل فتلة وحلفائهم( السيطرة عىل طريق احللة – طويريج وصد 
أي هجوم يتحرك هبذا االجتاه، بينام تتوىل بعض أفخاذ عشرية بني حسن يف 
طويريج وعشرية البوكريدة اجلربية محاية سدة اهلندية، ومنع احلامية العسكرية 
إليها، والتحكم بمياه هنر اهلندية من خالل السيطرة  التقرب  الربيطانية من 
عىل بوابات السد، معتقدة بان ذلك سيشل حركة السفن احلربية الربيطانية 
وانخفض  األبواب  أغلقت  وفعاًل  والتمويني،  العسكري  نشاطها  ويوقف 
املياه  منسوب  يسمح  ال  بحيث  الكوفة،  مدينة  حتى  اهلندية  فرات  منسوب 
استخدام السفن الكبرية، كذلك األمر ساعد يف ركود الباخرة )فاير افالي( 

يف هنر الفرات يف الكوفة وسهل عىل الثوار قصفها )68(.
هنر  يف  افالي(  )كرين  الربيطانية  الباخرة  الثوار  هاجم  الساموة  جبهة  يف 
الفرات، مستخدمني )املشاحيف والكعود( يف حمارصهتا، ثم السيطرة عليها 

وأرس جنودها، وبقيت خاضعة لسلطة الثوار حتى انتهاء الثورة )69(.
التجويع  منها  املياه،  أساليب أخرى يف حرب  املحتلة  السلطة  ومارست 
واحلرمان من خالل قيامهم بإتالف املزارع والبساتني، مستخدمني اسلوب 
قطع مياه االهنر عن مدينة كربالء إليقاع األذى بسكاهنا ومزارعها التي قال 
فيها اجلنرال )هالدن( )ملا كانت كربالء مسؤولة إىل حد غري قليل عن قيام 
الثورة فاين رغبت باالستيالء عىل ناظم احلسينية الذي كان يبعد عن الفرات 
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املاء(  من  احلرمان  بعذاب  يشعرون  البلدة  أجعل سكان  لكي  ياردة،  مائتي 
وتشفى بمعاناة ومشّقة سكان كربالء قائاًل: )فالضغط املعنوي الذي نتج عن 

إظهار مقدريت عىل حرماهنم معني احلياة كان بال شك عظياًم ( )70(.
العراق  عىل  بريطانيا  وسيطرة  العرشين  ثورة  بعد  املائية  احلروب  قلت 
عسكريًا بعد تأسيس أول حكومة عراقية يف ترشين األول 1920م وبقيت 
ما  كثريًا  التي  املائية  احلصة  حول  العشائر  بعض  عند  واخلالفات  التوترات 
لالرايض  املائية  احلصص  الدولة  تنظيم  عن  فضال  حللها،  الدولة  تتدخل 

الزراعية وبسط االمن والقانون يف معظم انحاء العراق.
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الخاتمة
كانت العشائر املهاجرة للمنطقة هتدف للحصول عىل األرض الزراعية ال 
التطلعات السياسية او الدينية، األمر الذي أّدى يف توطنها مع األرس النازحة 
املدينة، وحتمت عليها ظروف  ميالد شكل  أو  اجلديد  املجتمع  تشكيل  إىل 
معارك  تبدأ  أن  وجودها،  استجد  ألرايض  السقي  مياه  إىل  احلاجة  يف  بيئية 
بينها حول السيادة والسقي )الرشن(، فضال ًعن وجود  وحروب كثرية ما 
ابعدهتا عن غزوات  اذ  العشائر،  التي احتمت هبا  الواسعة  املائية  املساحات 
الدولة العثامنية باستحصال الرضائب أو اخلضوع لسيادهتا وتنفيذ أوامرها، 

ويف بعضها استخدمت سد النهر وقطع مياهه عن العشائر الثائرة.
التي  األهوار  بمياه  استظلت  كوهنا  حروهبا  بعض  يف  العشائر  انترصت 
محتها من دخول القوات النظامية لوعورهتا وحصانتها، يف حني جرى نزاع 
جفاف  بعد  تولدت  التي  الزراعية  األرض  حول  أخرى  مناطق  يف  واسع 

األهوار واملستنقعات حول السيادة والتوزيع والشمول باحلصة املائية.
واثناء االحتالل الربيطاين للعراق استخدمت السفن احلربية يف مياه هنري 
دجلة والفرات إلخضاع العشائر الثائرة واملنتفضة ضد االحتالل وسياسته 
املتفرع  احلسينية  هنر  بسد  املياه  من  احلرمان  سياسة  عن  فضاًل  االستعامرية، 
من هنر اهلندية عن مدينة كربالء وحرمان أهلها ومزارعها من املاء، وسعت 
للتحكم بمنسوب مياه األهنار لتوفري املياه الالزمة لسري السفن احلربية فيه، 

غري آهبة بنتائج ذلك عىل الزراعة وخطورة تأثريها عىل البيئة.
اهتمت احلكومات الوطنية يف العراق برضورة تنظيم املياه يف أهنار العراق 
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بإقامة السدود املنتظمة، ووضع القوانني واألنظمة يف خدمة تنظيم األرايض 
الزراعية، وحتديد ماهية العالقة بني الفالح والدوائر احلكومية بذات الشأن 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



At This time , we introduce , for readers and those honourable 
researchers concerned with ( Karbala Heritage ) , a new issue 
containing a number of readings of some articles and essays 
under history heritage section , society heritage section and 
literature heritage section hoping that they will contribute to 
obtaining satisfaction and will help stimulating and urging 
researchers to choose and write new articles related to Karbala 
heritage , we all have the responsibility of writing researches on 
Karbala heritage .



Third Issue Word
Karbala Heritage... Scientific Research 

Responsibility
A great many are the cities and a great many are the areas 

whose people look for originating its identity and for making whole 
its memory , but we , in Karbala with its variations , look at things 
differently and we ignore it for the sake of a more honourable 
mission and greater is the responsibility of reoriginating the 
heritage and stimulating it into revolution so as to go hand in 
hand with the fundamentals of the Scientific research in order 
to fulfil the need of Ummah at this stage which witness severe 
travail , which is supposed to give birth to no deformed newborns 
which have no relation with its heritage neither close nor far .

Accordingly , all those in charge of Karbala heritage journal , 
editor -in-chief , consultants and editors wish that all academics 
and those concerned with the Karbala heritage would 
scientifically consider all that this city . has inherited both heritage 
and cultural so as to reframe and refill the gaps in accordance 
with the scientific equations which give heritage its prestige and 
solemnity and which give modernism its essays and articles 
which are in harmony with the spirit of the modern age .

On this occasion , we look for readings and productions 
which comprehensively consider what karbalai heritage means 
, which is absolutely related to Imam Husain ( p,b,u,h ) , both his 
biography and martyrdom and perpetuity .

The intellectual , cultural and doctrinal resource of which have 
no end as Allah, the most High gives existence to this city . We 
wish that all specialist researchers work together to verify Karbala 
heritage on scientific bases so as to be read scientifically aiming 
to reproduce it in order to be in agreement with the nature of 
the city and its typical example represented by Imam Husain ( 
p,b,u,h).



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 approved is to be apprised of the edition 
chief approval and the eminent date of publication.

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

3. Delivering the abstracts, Arabic or English, not exceeding a page,350 
words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the researcher/
researchers, occupation, address, telephone number and email, and taking 
cognizance of averting a mention of the researcher / researchers in the 
context.

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

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

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached papers, and 
making an allusion to their sources at the bottom of the caption, in time 
there should be 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, or 
submitted to any means of publication.
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