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قواعد النرش يف جملة تراث كربالء

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

)simplified Arabic( عىل أن ترقم  بحدود )10000-15000( كلمة بخط 
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:

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

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



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

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

مالية.
يراعى يف أسبقية النرش:. 12

البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.أ. 
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. ب. 
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. ت. 
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك.ث. 

ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة )turath@alkafeel.net( او . 13
ترسل عىل املوقع الرسمي للمجلة )http://karbalaheritage.alkafeel.net(، أو 
ُتَسلَّم مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل: )العراق/كربالء املقدسة/

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





كلمة العدد

اخلطوة الثانية

كانا  إذا  والسيام  واحدة،  بعني  خمتلفني  عاملني  إىل  تنظر  أن  السهل  من  ليس 
ينتميان إىل حقبتني زمنيتني خمتلفتني، وإذا أضفنا إىل هذه العقبِة عقبَة أّن الناظر 
ال ينتمي إىل مكان ذلك العامل املنظور إليه من زمن الحق، ستكون العقبُة عقبتني 
حتاًم. هاتان العقبتان كانتا مالزمتني لتفكري اهليأتني القائمتني عىل املجلة ؛ أعني 
تفعيلها،  وآليات  املجلة،  يناقشان صورة تصميم  والتحريرية ومها  االستشارية 

وتقنية ديمومتها يف اإلصدار.
ُذلَِّلت مصاعبه،  لكن اخلطوة األوىل ما أن تبدأ حتى جيد السائر أن الطريق 
وبدأت أقدامه تعتاد عىل الطريق، عىل الرغم من متاعبه، لذا وجدت اهليأتان أّن 
الطريق بدأ يتيّس أمام خطواهتا بالرشوع، والسيام بعد أن قطعت املجلة اخلطوة 

األوىل من مشوارها.
أن  دلياًل عىل  املجلة،  إصدار  الثاين من مسرية  العدد  أعني  الثانية؛  اخلطوة  وتأيت 
الطريق سيسهل وأن اخلطوات سترتى وال تقف عن عقبة أو عقبتني كام هو الظّن.

وقد احتوت أبواب املجلة اخلمسة ؛ أعني الباب املجتمعي، والباب التارخيي، 
والباب األديب، والباب الفني، والباب العلمي، عىل جمموعة طيبة من البحوث 
الذين قّيموها  العلمي املحّكم، وقد كانت مثار استحسان اخلرباء  الطابع  ذات 



بالكفاءة  هلم  املشهود  اجلامعات  أساتذة  من  االختصاص  ذوي  األساتذة  من 
والعلمية، فضاًل عند تنّوع كّتاب أبحاث عدد املجلة من جامعاتنا العراقية.

وتقّدم املجلة دعوة عامة إىل األساتذة األكاديميني املعنيني باملستوى الرتاثي 
وفق  عىل  املكتوبة  البحوث  يبعثوا  أن  وخارجه  العراق  داخل  من  الكربالئي 
رشائط البحث العلمي عىل عنوان املجلة؛ ألّن ديمومة املجلة بام تنتجه أقالمهم.

واهلل املوفق



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.



تراث كربالء
للشاعر عيل الصفار

ادرِة عن مركز  مة الصَّ ِة ُتراِث كربالء الفصليِة املحكَّ ُخ صدوَر جَمَلَّ َقصيدٌة ُتؤرِّ
للعتبِة  العامِة  لألمانة  التابعة  افيِة  والَثقَّ الفكرية  الشؤون  كربالء/قسم  تراث 

العباسيِة املقدسِة وذلك يف سنة 1435هـ.

ــا ُمـــنَـــاَهـــا ــ ــَه ــ ــوُف ــ ــُف ــ ــٌة ُط ــ ــ ــلَّ ــ ــ جَمَ
ــال ــرَب ــِق ك ــ ــُأْف ــ ــو بِ ــم ــُس ــٌة َت ــيَّ ــل ــص َف
ــا ــه ــَل ــا أمَج ــ ــُة َم ــَسـ ــْمـ ــا اخَلـ ــ ـ ــواُبَ ــ َأْبـ
ــَا ــ ـ ــوُل إِنَّ ــصـ ــُفـ ــا الـ ــ ــْت َك ــ َع ــوَّ ــ ــنَ ــ َت
ــدا ــوِر َبـ ــل ــك ــل ــف ــال ــاُب ُتــــــراٍث بِ ــ بـ
ــى بِـــَتـــاريـــخ َمـــَى ــن ــع وآَخـــــــٌر ُي
ــاٍد َأْيــنَــَعــْت ــَضـ ــصَّ لِـ ــ َوثـــاِلـــٌث ُخ
ــــــــاٌل، ُصـــــَوٌر ، مَجَ ورابِــــــــٌع َفــــــنٌّ
ــى ــن ــَت ــِم فــيــِه جُمْ ــل ــع ــل وَخــــاِمــــٌس لِ
ــاٍت َأرَشَقـــــْت ــح ــف ــْن ص ــ ــا ِم ــاهل ــي َف
ــٍب ُمـــغـــَرٍم ــل ــَق ُث الـــَعـــْقـــَل ب ــــــدِّ ُتَ
ــًة ــَم ــْت ــبِّ ُع ــِحـ ــِر امُلـ ــك ــْن ف ــ ُتــيــُط َع
َشــمــُســَهــا ــنِي  ــَسـ ــاحُلـ وبِـ وكــيــَف ال 
ــا بِـــاْســـِم الــكــفــيــل ُمــقــِمــر ــَه ــُل ــي َول
ــا َفـــاْرَتـــَوْت ــاَب ظــَاَه ــَس بِـــُجـــوِدِه اْن

ــا ُخــطــاَهــا ــَه ــلِ ــي ــف ــا ك ــطـ َعــــى ُخـ
ــنَـــاَهـــا وِمــــــْن َســـنَـــا ُتـــراثِـــهـــا َسـ
ــاِب الــَعــبــا َنـــراهـــا ــ ــح ــ َكـــَعـــدِّ َأص
ُرَبــــاَهــــا يف  َهــــــلَّ  َربــــيــــٌع  ُكــــــلٌّ 
ــا ــ ــ ُساَه يف  ــاَر  ــ ــ َسـ جُمْـــَتـــَمـــِعـــيَّـــًا 
ــا ــَراَهـ ــاَر ِمــــْن َثـ ــ ــ َويــــُـــْخـــِرُج اآلث
َجـــنَـــاَهـــا ملَِــــــْن  طـــوبـــى  َأدٍب  يف 
َنـــاَلـــْت ِمــــَن اإلْبـــــــداِع ُمــبــَتــغــاهــا
ــا ــاَه ــس ــِه َك ــتـ ـ ــلَّ ــْن ُحـ ــ ــُم ِمـ ــلـ ــِعـ والـ
بِـــــَا َمـــــى؛ َفـــــَا َمــــى َهـــواَهـــا
ــا ــ ــواَه ــ س أبــــــــدًا  َأرادا  َوَمــــــــا 
ــْن ُدَجـــاَهـــا ــ ــَس ِم ــ ــُف ــ ـــــــِرُج األَْن َوُتْ
ــا ــاَه ــي ِض َســـاطِـــٌع  َســـطـــٍر  ُكــــلِّ  يف 
ِرَضـــاَهـــا أحــــــــَرَزْت  َهــــــواُه  ويف 
ــا ــاَهـ ــقـ َسـ ــِه  ــنـ ــيـ عـ ــَض  ــ ــي ــ ف ألنَّ 
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ــَســَقــْت واتَّ ــْت  ــَم َن يِه  كفَّ فــضــِل  ِمـــْن 
ــا ــ ــه ــ ــاٌء دائِـــــــُم َوإرُث ــ ــط ــ ــَي َع ــ ــْه ــ َف
خـــًا: ُمـــَؤرِّ ــْل  ــ َوُق منها  ــًة  ــَع َســب ــْذ  ُخـ

ــا ــداَهـ َيـ امَلــــــَدى  إىل  وانـــَطـــَلـــقـــْت 
ــا ــ ــَراَه ــ ِق دائِـــــــٌم  َأرٍض  ُتـــــــراُث 
ــا أحـــالهـــا( ــ )ُتـــــــراُث كـــربـــالَء َم
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امللخ�ص

باملواقف  اتسم  إذ  هبا  اخلاص  السيايس  تارخيها  املقدسة  كربالء  ملدينة  كان 
الرصحية والواضحة ال عىل مسار املدينة فحسب بل هو عامل مؤثر يف تاريخ العراق 
السيايس املعارص. فهي املدينة املخططة والراعية لثورة العرشين وهي املدينة التي 
انجبت رجاالً كان هلم الرأي يف مصري العراق وقراره السيايس وهي املدينة التي 
حج اليها رجال السياسة وتناولت اخلطب من عىل منابرها مصري العراق وأهله.
اللغة  يف  كربالء  اسم  األول  رئيسة:  حماور  ثالثة  عىل  الدراسة  هذه  قسمت 
واالصطالح، والتسميات األخرى وموقعها اجلغرايف، واملحور الثاين عن تاريخ 
مدينة كربالء السيايس بعد احلرب العاملية األوىل وحتى قيام ثورة العرشين، وفيه 
دراسة للواقع السيايس بعد وصول أنباء تقدم االحتالل الربيطاين باجتاه البرصة، 
هذا  من  املوقف  يف  االنقسام  معرفة  عن  فضاًل  املجاهدين،  مجوع  وتشكيل 
العثامين  الوجود  بعد طرد  الكربالئيون  الذي مارسه  الذايت  االحتالل، واحلكم 
اثر انتفاضة 1915، إذ أصبحت هذه املدينة مشعاًل اهتدت به القوى الوطنية يف 

بغداد والنجف وعشائر الفرات األوسط.
واملحور الثالث حول زعامة كربالء املقدسة للمدن العراقية يف ثورة العرشين 
واختيارها منطلقًا لتحرير العراق من اإلحتالل الربيطاين ملكانتِها دينيًا وسياسيًا.
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Abstract

The city of Karbala had its distinctive political history which is charac-

terized by the frank and obvious standpoints. Those standpoints played a 

significant role not only in the history of the city but in that of the modern 

politics of Iraq, for the planning of the revolution of 1920 which brought 

outstanding figures took place in this city. Most of those outstanding fig-

ures dealt with Iraq and its people.

This study is divided into three chapters. The first one is about the name 

of city Karbala in language and terminology, its other names and geographical 

position. The second one deals with the political history of the city after first 

world war until the revolution of 1920. In this chapter we have a study of the 

political reality after getting news of the British forces heading towards Basra 

and forming groups of activists, let alone understanding the divisions concern-

ing the invasion and the autonomy practiced by the people of Karbala after 

expelling Othman authority as a result of the 1915 uprising. For this reason, 

the city became the centre of attention leading other nationalistic forces in 

Najaf, Karbala and the tribes in the centre of Iraq.tribes in the centre of Iraq.
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املبحث األأول

مدخل معريف عن مدينة كربالء
تسميات مدينة كربالء يف التاريخ وموقعها اجلغرايف:

أي  )الكربله(،  من  كربالء  السم  االصطالحي  اللغوي  املدلول  يرجع 
الرخاوة يف القدمني، ألن األرض التي تقوم عليها كربالء ارض نقية مصفاة من 
احلىص، وقيل إن أصل التسمية جاءت من )كربل( وهو اسم نبات مشهور يشبه 
نبات احلامض، وهو نوع يكثر وجوده يف هذه املنطقة لونه امحر)1(. وقيل ايضًا إهنا 
لفظة مدجمة من مقطعني مها )كرب - بالء( وكرب يف اللغة العربية تعني الغم إذا 
اشتد عىل صاحبه، أما البالء فتعني املصائب املتواترة)2( واألمر املشجع يف إيراد 
ذلك املعنى هو ما أشار إليه اإلمام احلسني بن عيل حينام سأل عن اسم هذا 
املكان فقيل له كربالء فقال: ))اللهم إين أعوذ بك من الكرب والبالء، ثم قال 
انزلوا، هاهنا حمط رحالنا ومسفك دمائنا، وهنا حمل  هذا موضع كرب وبالء، 

.)3())...قبورنا، هبذا حدثني جدي رسول اهلل
من  بابلية  أهنا  فوجدت  التأريخ.  قدم  قديمة  كربالء  مدينة  تسميات  ولكن 
كور  من  وهي  بابل(  و)كور  اهلل،  حرم  أي  -حرم-  يعنى  كرب  اإلله(  )كرب 
قرية  منها  القرى  من  جمموعة  تضم  بابلية  مدينة  أي  القرى-  من  -جمموعة 
)نينوى( وهي اآلن أطالل تارخيية تقع شامل رشق كربالء احلالية، وباآلشورية 
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اهلل،  يقصد هبا حرم  أي  يعنى -حرم-  أييل( وهنا كرب  أو)كرب  أيل(  )كرب 
وبالفارسية قبل اإلسالم )كـار بـاال( فكلمة )كار( يعنى هبا العمل و)باال( يعنى 
العبادة( و)النواويس( هي  )العمل األعىل( أي )حمل  املعنى  فيكون  به األعىل، 

مقربة للنصارى قبل جميء اإلسالم قرب نينوى املذكورة آنفًا)4(.
وسميت بتسميات عديدة هي )طف الفرات( أو)طف العلقمي()5( لوقوعها 
إىل جانب هنر العلقمي، و)احلري( ألن املاء حار حول مرقد اإلمام )احلسني بن 
عيل(فلم يصل املاء للقرب فدار حوله وحار بمحيطه، واليوم يعرف املحيط 
كثريون  أناس  له  وينتسب  باحلائر)6(   احلسني اإلمام  بصحن  حييط  الذي 
اسمها  واستقر  به،  فيلقبون  املقدس  املحيط  هذا  قرب  باحلائري، ألهنم سكنوا 

القديم كربالء هلا وتعرف به اليوم دون غريه.
تقع مدينة كربالء يف وسط العراق، جنوب غرب مدينة بغداد ملسافة مائة ومخسة 
كم، حتيط هبا البساتني من ثالث جهات اما اجلهة الرابعة وهي الغربية فتطل عىل 
صحراء، وتقع هذه املدينة ما بني خط طول )10-20( درجة، وعىل خط عرض 
الصيف،  يف  واجلــاف  احلار  الصحراوي  املناخ  هو  ومناخها  درجــة،   )33-32(
والبارد شتاًء، ومعتدل يف فصيل الربيع واخلريف، واغلب رياحها شاملية غربية)7(.
بن  )احلسني  اإلمام  قول  من  كربالء  ملدينة  اجلغرايف  املوقع  استنتاج  ويمكن 
عيل(: ))كأن بأوصايل تقطعها عسالن الفلوات)8( بني النواويس وكربال(()9( 
فالنواويس هي مقابر املسيحيني الواقعة يف قرية )نينوى( شامل رشق كربالء احلالية 
أما كربال)10( فهو من مكان )الكربله( -أي أرضها  البعد اجلغرايف االول،  وهو 
)احلموي(  ذكره  ما  والدليل  امليش  القدمني عند  ارختاء يف  تسبب  راخية-  رملية 
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)ارض نقية مصفاة من احلىص()11( وهذا الوصف يطابق تسمية -طف العلقمي- 
الذي يمر من موقع استشهاد العباس بن عيل ومرقده -النه دفن يف مكان 
استشهاده- فيكون املكان الرخوي الواقع املار هبذه املنطقة، وهو البعد اجلغرايف 
الثاين، فيظهر ان كال البعدين يمتد من مكان االستشهاد إىل اجتاه مقابر املسيحيني 

الواقعة شامل رشق كربالء باجتاه مدينة احللة حاليا.
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املبحث الثاين

التاريخ السيايس ملدينة كربالء 1914 - 1920
االحتالل الربيطاين للعراق 1914:

كان العراق عند اندالع احلرب العاملية األوىل احد الواليات التابعة للحكومة 
العثامنية التي دخلت يف هذه احلرب ضد ما يعرف بالوفاق الودي)12( وبسبب تلك 
الربيطانيون  قام  عندما  األوىل  العاملية  احلرب  زوبعة  يف  العراق  دخل  التحالفات 
بإرسال محلة عسكرية بحرية من البحرين، والبدء باحتالل العراق)13( فنزلت تلك 
القوات يف قرية الفاو يوم السادس من ترشين الثاين لعام 1914)14(. ويف الوقت 
نفسه قامت احلكومة العثامنية باستغالل العاطفة اإلسالمية ملواجهة هذا االحتالل، 
والكفار  ووالياهتا(  العثامنية  )احلكومة  املسلمني  بني  احلــرب  بتصوير  وذلــك 
خليفة  بوصفه  رشــاد(  )حممد  السلطان  إعالن  إىل  األمر  ووصل  )الربيطانيني( 

املسلمني )فتوى اجلهاد( يف احلادي عرش من شهر ترشين الثاين لعام 1914)15(.
مغطاة  إعالمية  بحملة  العثامنية  احلكومة  قيام  السلطان  فتوى  أمر  وسبق 
الدين،  رجال  طريق  عن  وذلك  الناس،  مشاعر  كسب  بغية  الدينية  بالعاطفة 
سيام  وال  كربالء،  مدينة  ومنها  العراقية  املدن  أهايل  مشاعر  هياج  زادوا  الذين 
بعد وصول برقية من مدينة البرصة يف يوم التاسع من ترشين الثاين لعام 1914 
نصت: ))ثغر البرصة الكفار حميطون به اجلميع حتت السالح نخشى عىل باقي 
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بالد اإلسالم ساعدونا بأمر العشائر بالدفاع(()16( وهذا النداء قرئ عىل أسامع 
أهايل مدينة كربالء فزادهم محاسًا)17(.

البرصة  من  القادم  االستغاثة  نداء  سامع  بعد  الكربالئيني  بعض)18(  اخذ 
أوساط رجال  ان  معرفتهم  بعد  الربيطاين وال سيام  االحتالل  ملقاتلة  يستعدون 
كاظم  )حممد  السيد  الديني  املرجع  فيهم  بام  االرشف  النجف  مدينة  يف  الدين 
اليزدي()19( قد أفتى باجلهاد ملقاتلة االحتالل الربيطاين)20( وأرسل ابنه )حممد( 

لينوب عنه يف محلة اجلهاد، واستنهاض العشائر)21(.
ازداد هياج الكربالئيني ضد االحتالل الربيطاين بعد زيارة رجل الدين السيد 
)إسامعيل الصدر()22( للمدينة والقيام بنشاط سيايس ملقاومة الربيطانيني، وكان 
واستطاع  عنه،  والدفاع  اإلسالم  محاية  ألجل  الدينية  بالعاطفة  يستظل  نشاطه 
بن  احلسني  اإلمام  صحن  يف  واألدباء  الشعراء  من  واملثقفني  الدين  رجال  مجع 
الكربالئيني  الشعراء  احد  وانشد  الربيطانيني)23(  مواجهة  أمر  ملناقشة   عيل
ويدعى )حممد حسن أبو املحاسن()24( قصيدة استنهض هبا احلارضين، وذكرهم 

بمآثر العرب، ومن قصيدته:

ــف بــالــعــرب ــشــعــب هيــت احلــســبال اويل  ــاة  ــ احل أيـــن 

بــســيــوفــهــم األوىل  ــن  ــ تثبأيـ ــا  ــى وهبـ ــوغ ال تــطــغــى 

ــأن يف ــ ــوا احلـــــام ك ــاضـ اربخـ هلـــم  احلــــام  ــوض  ــ خ

نتيجة هذا املخاض السيايس ظهر ثلة من املثقفني الكربالئيني ينادون باسم 
العثامنية،  احلكومة  جانب  اىل  الوقوف  برضورة  العامة  بإقناع  وبدؤوا  الدين، 
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مىض)26(  فيام  احلكومة  هذه  إســاءات  جتاوز  عىل  تعمل  مسوغات  واخرجوا 
اىل  األمر  وصل  بل  اإلســالم،  حوزة  عن  الدفاع  بحجة  جانبها  اىل  والوقوف 
العثامنيني  ّأنَّ  كربالء  أهايل  يذّكر  أخذ  احلويزي(  )عبداحلسني  وهو  احدهم  أن 
دينية واحدة  بعقيدة  العرب  يرتبطون مع  العثامنيني  باإلسالم، وان  إخواننا  هم 
وهي اإلسالم، والذي يزول بزوال دولتهم التي وصفها بدولة اإلسالم، وانشد 

أفكاره يف قصيدته التي قال فيها:

غضبوا وان  نــرىض  إخواننا  حلمواالقوم  وان  نأبى  أعداؤنا  االنكليز 

دولــتــنــا اهلل  مــعــاذ  تـــداعـــت  يعتصم)27(إذا  اإلســالم  حرم  من  بظل 

مقاتلة  وهو  كربالء  أهايل  عىل  غالب  موقف  السيايس  احلراك  هذا  عن  تبلور 
االحتالل الربيطاين يف البرصة، والسيام بعد أن تنادى باجلهاد مجلة من رجال الدين 
السيد )عيل التربيزي( والشيخ )مهدي كاظم اخلراساين( والشيخ )حممد باقر اهلر( 
والشيخ )بدر الدين حممد( وانتمى هلذا املوقف العشائر املحيطة بمدينة كربالء)28(.

سعيد  )حممد  السيد  بقافلة  الربيطانيني  بجهاد  الراغبون  الكربالئيون  والتحق 
شهر  من  عرش  اخلامس  يوم  االرشف  النجف  مدينة  من  خرجت  التي  احلبويب()29( 
ترشين الثاين لعام 1914 عىل شكل موكب جهادي استنهض فيه العشائر التي تقع 
واخلرض  الساموة  وعشائر  رايض  سيد  وآل  والشامية  والشنافية  )غامس،  طريقه  يف 
والنارصية وبني سعد( إذ استطاع هذا املوكب من اإلقامة يف هذه املناطق وإقامة منرب 
خطايب للناس يذكرهم بأيام الفتوحات اإلسالمية ومآثر العرب، واستطاع هذا املوكب 
من جتنيد مئات املقاتلني الذين يملكون يف األساس األسلحة والذخرية اخلاصة هبم)30(.
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قيام احلكم الذايت يف مدينة كربالء:
التصدي  الفشل يف  ثم  الشعيبة، ومن  منطقة  اجلهاد يف  كان النتكاسة محالت 
 ،1915 نيسان   14-12 ليومني  امتدت  معارك  يف  الربيطاين  االحتالل  لقوات 
األثر النفيس السيئ عىل املجاهدين، ويبدو ان هذا األثر قد وَلد احباطًا يف نفوس 
أهايل مدينة كربالء، وال سيام ان احلكومة العثامنية قد فقدت قدرهتا اإلدارية عىل 
مدينة كربالء، وخاصة إذا ما أدركنا ابتعاد هذه املدينة عن ساحات املعارك احلربية 
وخطوط القتال والسلطة املركزية يف بغداد، كل هذه املعطيات السياسية أثمرت عن 
والدة انتفاضة شعبية يف األول من حزيران لعام 1915وفيها هجوم األهايل عىل 
دوائر احلكومة وثكنة اجلند وثكنة اخليالة وإحراق بلدية كربالء واقتحام السجن 
أرسة  حتملها  واحدة  راية  حتت  يستظلون  املنتفضون  وكان  فيه،  من  كل  وإخراج 
دعاية  الربيطانيني  بث  األمر  هذا  مع  وتزامن  كمونة)31(  آل  وهم  عريقة  كربالئية 
العراق  العراق( وهي والية مناطقية مقتطعة من  املقدسة يف  املدن  بتكوين )إمارة 
والنجف)32(. كربالء  إىل  وصــوالً  والكاظمية  سامراء  من  املقدسة  املدن  تشمل 
ومن هذا األمر نستنتج َأنَّ االحتالل الربيطاين للعراق امتاز باملكر واخلبث 
الذي تالعب عىل وتر مشاريع التقسيم املناطقي الطائفي، بغية تشتيت قوى هذا 
البلد وخرياته، وال سيام ان تلك املدن )سامراء والكاظمية وكربالء والنجف( 

تعد النبع الروحي لشيعة العراق، ومن ثم السيطرة عليهم.
كانت انتفاضة كربالء واحدة من االنتفاضات األهلية ضد الوجود العثامين يف مدن 
وقرى الفرات األوسط يف )احللة واهلندية والنجف وصوالًاىل الديوانية والدغارة()33(.

قام الكربالئيون بمناوشات قتالية بني أزقة املدينة، وتكبيد القوات العثامنية 
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خسائر يف األرواح وحترير الطرف الغريب من املدينة، وأصبح العثامنيون بموقف 
الرملية  باألكياس  حّصنوها  إذ  الرشقية  العباسية  حملة  يف  أنفسهم  عن  الدفاع 
بغية صد هجامت األهايل، حتى قيام الكربالئيني بفتح املاء عىل مواقع القوات 
العثامنية التى الذت بالفرار حتت نريان األهايل، وعند فرارهم يرددون مذعورين 

))إمام عباس كلدي(()34( ويقصد هبا )جاءنا اإلمام العباس()35(.
وبعد هجامت الكربالئيني عىل القوات العثامنية، اضطرت تلك القوات اىل 
قائد  من  أوامر  جميء  حتى  حرجة  ظروف  وحتت  املدينة،  أزقة  من  االنسحاب 
مدينة  من  الكيل  االنسحاب  باشا(  )خليل  القائد  العراق  يف  السادس  اجليش 
ومساندة  الفلوجة  منطقة  يف  اوراق(  بك  )امحد  بالضابط  وااللتحاق  كربالء، 

اجليش املرابط هناك)36(.
أصبحت السلطة اإلدارية يف مدينة كربالء بيد املنتفضني الذين سيطروا عىل 
خمازن األسلحة والذخرية وتقاسموها بينهم، وقاموا برتتيب شؤون املدينة من 

إرجاع املوظفني اإلداريني واالهتامم بجباية الرضائب)37(.
)حصار  معركة  يف  الربيطانية  القوات  انتكاسة  استغلوا  العثامنيني  ولكن 
مدينة  عىل  عثامنية  قوات  فأغارت   ،1916 عام  نيسان  شهر  يف  الكوت()38( 
كربالء وخربت ممتلكات املدينة حتى أصابت العتبات املقدسة فيها، وأرجعت 

احلكومة العثامنية سلطتها عىل املدينة)39(.

االستفتاء يف شكل احلكم:
قام الربيطانيون بعد احتالل بغداد يف 11 آذار 1917 برتتيب أمور السيطرة 
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نفسه  الشهر  من   19 يف  بيان  بإصدار  وعواطفهم  الناس  مشاعر  كسب  ومنها 
حامل توقيع اجلنرال )الفريد موند( إذ أصبح وسيلة لكسب مشاعر العراقيني 
ومنهم أهايل كربالء ونص البيان: ))... الغرض من معاركنا احلربية دحر العدو 
وإخراجه من هذه األصقاع... اال ان جيوشنا مل تدخل مدنكم وأراضيكم بمنزلة 
قاهرين او أعداء بل بمنزلة حمررين لقد خضع مواطنوكم منذ ايام هوالكو الظامل 
وأسالفكم  أشخاصكم  وأّنت  حدائقكم  وجتردت  قصوركم  فتخربت  للغرباء 
ارشافكم  بوساطة  بدعوتكم  مأمور  إنني  عليه  فبناء  االسرتقاق...  جور  من 
واملتقدمني فيكم سنًا وممثليكم اىل االشرتاك يف ادارة مصاحلكم امللكية ]املدنية[ 
ملعاضدة ممثيل بريطانيا السياسيني املرافقني للجيش كي تنضموا مع ذوي قرباكم 

شامال وجنوبا ورشقا وغربا يف حتقيق اطامحكم القومية(()40(.
علق )منشور موند( عىل جدران أزقة مدينة كربالء، وأخذ الناس عىل قراءته، 
فانقسم الرأي إىل قسمني األول متفائل بسبب تصديقهم نية القوات الربيطانية 
من دخول العراق، وهو قسامن القضاء عىل االستبداد والتسلط العثامين، يف حني 
اخذ القسم الثاين بعدم االرتياح والتشاؤم بسبب مقارنة ما كتب يف هذا املنشور 

ووعود بريطانيا)41( يف بدايات احلرب)42(.
العراق  يف  الربيطانية  للحملة  السيايس  احلاكم  كوكس(  )بريس  السري  أرسل 
هذه  إىل  يانغ(  )هلتن  امليجر  وهو  ضابطًا  كربالء،  مدينة  يف  املنشور  هذا  نرش  بعد 
الوجهاء  العام لألهايل، واستقبله احد  املزاج  بغية االطالع عليها، ومعرفة  املدينة 
وهو الشيخ )فخري آل كمونة()43( وكان يعّد نفسه متحدثًا باسم أهل املدينة وتم 
االتفاق عىل إدارة املدينة بصورة مؤقتة)44( إِنَّ العشائر فتحت جبهة موحدة، بعقد 
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اجتامع يف )قرص الدراويش( الذي يقع يف خارج املدينة يف منطقة احلسينية، بحضور 
الفرات للسيطرة عىل كربالء)45(. عشرية )بني ِحسن(، ودعى املجتمعون عشائر 

هلذه  ما  تعلم  اهنا  سيام  وال  العشائر  حركة  من  بالتخوف  الربيطانيون  اخذ 
عام  العثامنيني  وطرد  الكوت  وحصار  الشعيبة)46(  معركة  يف  أثر  من  العشائر 
1915 يف مدينتي النجف)47( وكربالء، وهذا التخوف أوقعهم يف خطأ كلفهم 
فيام بعد، وهو االعتامد عىل سكان املدن بدل العشائر.فقام الربيطانيون بسلسلة 
عىل  األمان  وفرضت  ساندهتم،  التي  )الشبانة()48(  شكلوا  إذ  اإلجراءات،  من 
املدينة، فضاًل  والسكينة يف  اهلدوء  للمدينة، وفرض  الداخلة واخلارجة  الطرق 
أيضًا  واألهلية  )العثامنية(  الرسمية  األمالك  بجرد  الربيطانيون  قام  ذلك  عن 
املدينة  يف  العشائري  املد  ظهر  الربيطانيون  وقصَم  واإلدارة،  التنظيم  من  كنوع 
عشرية  من  وكالمها  والــدة(  ابو  و)ابراهيم  املرسهد(  )رشيد  الشيخ  باعتقال 
]وهبام  اهلند  إىل  وأرسلوهم  الكوام  عشرية  من  العيفان(  و)شعالن  املسعود 
أخافت العشائر[ وتقع مضارب العشريتني يف حميط كربالء باجتاه مناطق الفرات 
مدنية  حكومة  شكل  الذي  سيايس  كحاكم  )بويل(  امليجر  وإرسال  األوسط، 

وإدارة جباية وهيأة انضباط)49(.
قام الربيطانيون بإجراء عىل صعيد العراق بشكل عام، وهو وضع صيغة قانونية 
حكومة  بأوامر  قادمة  الربيطانية  القوات  ان  إذ  املبارش،  باالحتالل  العراق  لربط 
اهلند - الربيطانية، فقد أمرت هذه احلكومة يف الثالثني من شهر ترشين الثاين لعام 
1918 وكيل احلاكم املدين يف العراق )ارنولد تالبوت ويلسون()50( بإجراء استفتاء 
يف شكل احلكومة اجلديدة يف العراق وكانت أسئلة هذا االستفتاء قد نصت عىل:
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حدود . 1 من  متتد  الربيطانية  اهليمنة  حتت  عربية  حكومة  قيام  يف  ترغبون  هل 
والية املوصل الشاملية حتى اخلليج العريب.

هل ترغبون يف تنصيب رئيس عريب عىل هذه احلكومة.. 2
و إذا كان األمر كذلك فمن هو الذي ترونه مناسبًا بمنصب رئيس عريب عىل . 3

هذه احلكومة)51(.
عقد اجتامع يف مبنى رساي احلاكم السيايس يف السادس عرش من شهر كانون 
تردد بني األهايل عند توجيه تلك  لعام 1918 ألخذ اإلجابات، وظهر  األول 
يف  يتداولوا  لكي  أيام  ثالثة  مهلة  السلطات  من  الكربالئيون  فطلب  األسئلة، 
اجتامعًا يف  الكربالئيون  فعقد  الربيطانيون،  عليها  وافق  التي  املدة  األمر، وهي 
الشريازي(  الشيخ )حممد تقي  دار  الطباطبائي( ثم يف  السيد )حممد صادق  دار 
ووضع جواب واحد ليس غري وهو الطلب بإقامة حكومة عربية مسلمة يرأسها 
احد أنجال الرشيف )احلسني بن عيل()52(. ويبدو أنَّ هذا الرأي هو من مؤثرات 

اإلسالميني السياسيني يف كربالء.
كان )ارنولد تالبوت ويلسون( ينظر إىل مدينة كربالء نظرة توجس وحذر، 
بسبب التخوف من قيام أهاليها بنشاط يعرقل خطط الربيطانيني يف العراق، ولذا 
الربيطانية،   - اهلند  حكومة  لسياسة  مرضية  نتائج  اخذ  برضورة  أوامره  اصدر 
تؤيد وجهة  نظموا مضبطة  الذين  الكربالئيني  بعض  مع مصالح  التقت  والتي 
النظر الربيطانية يف االستفتاء)53( وأول من صّد هذه الرغبات هم رجال الدين يف 
مدينة كربالء، إذ أفتوا بأن: ))كل من يرغب يف حكومة غري مسلمة من الناس 
املجتمع  من  تردد  هناك  أصبح  الفتوى  هذه  وبسبب  الدين(()54(.  عن  مارٌق 
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بالتحريض  الكربالئي يف إعطاء رد يتجاوب مع االستفتاء بسبب قيام األهايل 
عىل رفض االستفتاء، وبسبب موقفهم اعتقل الربيطانيون يف 1 متوز 1919 ستة 
أشخاص بتهمة اثارة النشاط العدائي ضد الوجود الربيطاين وهم )عمر احلاج 
علوان وعبدالكريم العواد وطلفيح احلسون وحممد عيل ابو احلب والسيد حممد 

مهدي املولوي والسيد حممد عيل الطباطبائي()55(.
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املبحث الثالث

مدينة كربالء زعيمة املدن العراقية يف ثورة العرشين
أصيب املجتمع الكربالئي باإلحباط بسبب اإلجراءات الربيطانية االستفزازية، 
إذ وصلت إىل حد تقرير املصري بوضع العراق حتت االنتداب الربيطاين اثر عقد 
)مؤمتر سان ريمو( يف ايطاليا يف اخلامس والعرشين من شهر نيسان لعام 1920، 
إذ صوره العراقيون جمرد ضم العراق اىل املستعمرات الربيطانية واحلكم املبارش، 
الربيطاين،  االحتالل  مواجهة  عىل  العمل  اخذوا  الذين  الكربالئيون  ومنهم 
العشائرية)56(. والقوى  وبغداد،  النجف  مدينة  يف  املثقفة  النخبة  مع  باالتفاق 

وكانت النجف عانت ويالت نتيجة اعدام رجاهلا بفعل انتفاضة 1918)57( 
وهذا األمر اجرب الوطنيني يف مدينة النجف والفرات نقل نشاطهم إىل مدينة كربالء، 
وتنصيب زعيم ديني بمستوى مرجع ديني، ثم التعاون مع الوطنيني يف بغداد.

وسبب اختيار مدينة كربالء يرجع اىل:
التأثري العاطفي الديني الذي تتمتع به مدينة كربالء عىل عشائر وسط العراق . 1

وجنوبه ومن ثم إمكانية جعل هذه املدينة قاعدة للنشاط السيايس الوطني.
تقبل أهايل مدينة كربالء النشاط السيايس الوطني. 2
بني . 3 التعاون  إمكانية  ثم  ومن  والنجف  بغداد  مدن  من  كربالء  مدينة  قرب 
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سياسيي تلك املدن)58(.
الرأي  كان  فقد  السيايس،  نضاهلم  قيادة  عىل  قادر  ديني  مرجع  تنصيب  ا  أمَّ
سامراء  مدينة  من  الشريازي()59(  تقي  )حممد  الشيخ  الديني  املرجع  جلب  عىل 

وإسكانه يف كربالء)60(.
كربالء  مدينة  أنَّ  للباحث  ظهر  الشريازي(  تقي  )حممد  الشيخ  وباستقدام 
يف موقفها السيايس املهم يف تاريخ العراق املعارصقد أصبحت املحرك الفاعل 
يستظل  ديني  زعيم  من  الثورة  عنارص  وفرت  إذ  العراق،  يف  الوطنية  للحركة 
وطنيي  مع  متعاونة  كربالئية  وطنية  نخبة  وجود  اىل  السيايس  نشاطهم  بعباءته 

النجف وبغداد، فضاًلعن تعاون بعض شيوخ العشائر.
النجف  مدينة  يف  اليارسي(  )علوان  السيد  دار  يف  الوطنيني  بعض  اجتمع 
املكملة  السياسية  اخلطوات  من  عدد  اختاذ  فيه  وتم   1920 نيسان   16 بتاريخ 
اإلسالمية(  الوطنية  )اجلمعية  باسم  مجعية  تأسيس  وهي  املحتلني.  مواجهة  يف 
مركزها كربالء وهلا فروع يف كل العراق ويرأسها الشيخ )حممد تقي الشريازي( 
وتوزيع منشور بتوقيعه يأمر بالوحدة ومجع الشمل والتساند يف كل املهام ]وهو 
دليل عىل ريادة مدينة كربالء للنشاط الوطني فعىل الرغم من عقد االجتامع يف 
اإلسالمية(  )اجلامعة  تأسيس  وأهلها  كربالء  ملدينة  أعطى  قد  انه  اال  النجف، 
وتبني مناشري الشيخ )حممد تقي الشريازي( ومن ثم التفويض هلذه املدينة قيادة 
ويرتك  املكاسب  فيه  تعطل  الشعب  يوم  اجلمعة  يوم  وجعل  الوطنية[.  احلركة 
يستلزم  بام  فوقها  اخلطباء  ليتبارى  الساحات  يف  املنابر  وتنصب  والرشاء،  البيع 
اإلثارة والتحريض. وتبع هذا االجتامع اجتامع ثاٍن للوطنيني يف النجف بتاريخ 
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20 نيسان 1920 وقرروا إرسال )هادي زوين()61( اىل بغداد لعرض التعاون 
مع النخبة البغدادية املثقفة)62(.

اجتمع رجال احلركة الوطنية يف كربالء مع شيوخ عشائر الفرات األوسط يف 
السيد  إيفاد  نيسان 1920، ووافقوا وأيدوا  الشريازي( يف  تقي  الشيخ )حممد  دار 
اإليفاد،  ذلك  وأثمر  الوطنية)63(  بشخصياهتا  واالتصال  بغداد  إىل  زوين(  )هادي 
شهر  من  األول  يف  كربالء  اىل  التمن()64(  ابو  )جعفر  احلاج  البغداديون  أوفد  اذ 
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()65( إذ تكلل بالنجاح حيث وصل األمر بأهايل كربالء إىل نعت 
قوة  كربالء  يف  الوطنية  احلركة  املؤمتر  هذا  وزاد  والصليبيني،  بالكفار  الربيطانيني 
ورصانة باتفاق النخبة املثقفة ورجال الدين والعشائر يف تنسيق العمل الوطني)66(.
)مؤمتر  تأثري  تبني  الربيطانية  السلطات  من  صادرة  -منشورة-  وثيقة  ففي 
القيام  وقرروا  والفرات...  بغداد  مندوبو  ))واجتمع  بالنص:  ُذكر  ما  كربالء( 
املنشودة،  واحلرية  التام  االستقالل  الربيطانية  السلطة  متنحهم  مل  ان  بالثورة 
غايتهم.  عن  يرتاجعوا  ال  ان  عيل  بن  احلسني  اإلمــام  رضيح  عند  وتعاهدوا 
وهذا  1337هــــ...(()67(.  رمضان  شهر  هناية  حتى  االجتامعات  واستمرت 
الدين  رجال  بني  اتصاالت  وجود  معرفة  بعد  واضح  بشكل  تعزز  التخوف 
احلكم. العراق وشكل  مصري  احلسني( يف شأن  بن  )فيصل  واألمري  كربالء  يف 

األمري  إىل  رسالة   1920 أيار   26 يف  الشريازي(  رضا  حممد  )الشيخ  كتب  اذ 
فيصل عكس فيها خماوف العراقيني من االحتالل وعجزهم يف إيصال صوهتم 
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وأهداف احلركة الوطنية يف كربالء، ومن نصوص تلك الرسالة: ))... ال ريب 
يف إنكم تدركون ان موقف العراقيني إزاء احلكومة املحتلة موقف ملؤه املخاوف 
واألَخطار لذلك يصعب عليهم مبارشة رفع أصواهتم إىل مؤمتر الصلح وعصبة 
األمم واىل الصحافة احلرة واحلكومات الديمقراطية ومن اجل ذلك فقد انتدب 
أيب حرضة الفاضل الشيخ حممد باقر الشبيبي)68( ليفدكم شفاهًا عام ينبغي عمله 
بالفعل النقاذ هذه البالد الطاهرة التي عاث فيها اعداء االسالم فسادًا وضيقوا 
ومن  العجيب  والظلم  الغريب  التحكم  اهنكهم  الذين  اخوانكم  عىل  اخلناق 
جراء افاعيل حكومة االحتالل التي اعتدت ظلام وعدوانا عىل االماكن املقدسة 

مقامات اجدادكم الطاهرين واهانت مراكز العلامء الروحانيني...(()69(.
كان شيوخ العشائر من الفرات األوسط وجنوب العراق يأتون دومًا لزيارة 
بيوتًا وخدمًا ملدة  امتالكهم  املقدسة، واإلقامة يف مدينة كربالء بسبب  العتبات 
األيام املعدودة يف زياراهتم الدينية، فيستغلوهنا باللقاء مع رجال الدين وال سيام 
ابو طبيخ ونور  السيد )حمسن  الشيوخ  الوطني، بل هؤالء  للعمل  املؤيدين  من 
االجتامع  عن  يتوانون  ال  اجلون(  ابو  وشعالن  سكر  ال  وعبدالواحد  اليارسي 
الشريازي( يف سبيل مناقشة واقع  الشيخ )حممد تقي  الديني  املرجع  حتى دون 
الواقع  الكاشاين(  القاسم  )أيب  السيد  منزل  يف  اجتامعهم  مثل  الوطنية،  احلركة 
قرب احلرم احلسيني املقابل لشارع السدرة يف الثالث من شهر أيار عام 1920 إذ 
تبعه يف الليلة التالية عقد اجتامع يف دار السيد )نور اليارسي( الذي يقع يف )حملة 

السالملة( وأثمرت االجتامعات عىل رضورة إعالن الثورة()70(.
وناقش املجتمعون يف اجتامعاهتم مرشوع القيام بعمل مسلح ضد االحتالل 
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الربيطاين وبغية اخذ غطاء رشعي من مرجع ديني، أرسلوا مرشوعهم إىل املرجع 
عام 1920  أيار  من شهر  الرابع  بتاريخ  الشريازي(  تقي  )حممد  الشيخ  الديني 
الذي جوز مرشوعهم، وكان الوسيط بينهم نجل الشيخ )حممد تقي الشريازي( 

الشيخ )حممد رضا()71(.
وبذلك استطاعت احلركة الوطنية يف مدينة كربالء مجع احلركة الوطنية من 
وسط العراق وجنوبه، وخاصة إذا كان هذا التجمع من النخبة املثقفة وشيوخ 
وهي  املواجهة  أداة  استعامل  عىل  اتفقوا  أهنم  سيام  وال  الدين،  ورجال  العشائر 

الثورة املسلحة.
حلضور  كربالء  أهــايل  إىل  دعــوات  بإرسال  الكربالئيون  الوطنيون  وقــام 
االحتفاالت واملناسبات يف صحن العتبات املقدسة، وكانت تلك االحتفاالت 
الربيطاين  االحتالل  ضد  وتعبئتهم،  وحتشيدهم،  الناس  حتريض  مضموهنا  يف 
ووصل األمر إىل إرسال أهايل كربالء يف 4 حزيران 1920 مضبطة اىل الربيطانيني 
تطالب باستقالل العراق، وتشكيل جلنة تنظيم املظاهرات برعاية الشيخ )حممد 
رضا الشريازي( التي استضافت رجاًل ذا هنج ثوري وهو الشيخ )حممد مهدي 
بالصحن احلسيني الرشيف يف 21 حزيران 1920  الذي خطب  اخلاليص()72( 
اذ  البالد  من  وإخراجهم  الربيطانيني  ملقاومة  اهلمم  فيها  استنهض  ثورية  خطبة 
قال: ))..نحن اهيا السادة متمسكون بحبل اإلسالم واإلسالم ال يرىض بنا الذل 
ُة َولَِرُسولِِه َولِْلُمْؤِمننَِي﴾... فكونوا ممن ال  فقد حرص العزة بنا اذ قال ﴿َوهللِ اْلِعزَّ
خيشى اال اهلل... املوت ادنى لك يا بريطانيا من ان نذل لك ونخزى وان وسوسة 
الشيطان ال تقف أمام أمر الرمحن... ان احلياة حلوة ولكنها مع الذل مّرة قذرة 
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اجداثنا  عىل  ستدوس  بل  احياء  ونحن  تغلبنا  ال  فسوف  بريطانيا  نغلب  مل  إذا 
ونحن مستشهدون يف سبيل اهلل والعز والرشف(()73( وهذه التطورات السياسية 
التي صنعها أهايل كربالء أزعجت الربيطانيني، فأصوات التكبري التي قاطعت 
خطبة اخلاليص بني فرتة وأخرى والقائلة )اهلل اكرب إىل ساحات العز واجلهاد اهيا 
املسلمون واملوت لالنكليز( ووصف الربيطاين بالكافر بل ظهور مفهوم فقهي 
بأن اإلدارة الربيطانية والعاملني معها بمثابة وصاية مسيحية عىل العراقيني، ومن 
ثم يعني خيانة للدين والوطن)74( 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 
الربيطانيني،  قبضة  وتشدد  األهايل،  تدابريعسكرية تكرس شوكة  واختاذ  كربالء 
طوقت  والتي  والرشاشات  واملدافع  املصفحة  السيارات  من  بقوات  فدخل 
أهاليها  من  مجلة  تسليم  أو  باقتحامها  وخمارجهاوهدد  مداخلها  بغلق  املدينة 
املثريين للنشاط الوطني، وهم )الشيخ حممد رضا الشريازي والشيخ عبدالكريم 
العواد وحممد شاه امللقب باهلندي وامحد القنرب والشيخ هادي آل كمونة والشيخ 
كاظم ابو ذان والسيد حممد عيل الطباطبائي والشيخ عمر احلاج علوان وابراهيم 
حممد  والسيد  العلوان  وعثامن  البري  امحد  والسيد  القنرب  وعبداملهدي  والدة  ابو 
تقي  )حممد  الشيخ  أمرهم  وهؤالء  الشهرستاين()75(  احلسني  الدين(  )هبة  عيل 
بطش  من  املدينة  عىل  اخلشية  اهنا  ]ويبدو  والتفاوض  بالذهاب  الشريازي( 
الدين  )هبه  عيل  حممد  هبة  )السيد  باستثناء  التايل  اليوم  يف  فذهبوا  الربيطانيني[ 
)بويل(  اهتمهم  حضورهم  وعند  بالرمد،  إصابته  بسبب  الشهرستاين(  احلسني 
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بالنشاط ضد الربيطانيني فاعتقلوهم ونفوهم اىل جزيرة هنجام يف اهلند)76(.
هذا العمل كان شديد الوطأة عىل أهايل كربالء، فتوجه سادة وشيوخ عشائر 
الفرات األوسط إىل مدينة كربالء يف زيارة النصف من شعبان 1338 واملصادف 
28 حزيران 1920 ومناقشة التطورات السياسية يف اعتقال ونفي مجع من أهايل 
هم  االوسط  الفرات  ورجال  الشريازي(  رضا  حممد  )الشيخ  وبخاصة  كربالء 
الصايف  رضا  وحممد  زوين  وهادي  العوادي  وكاطع  اليارسي  علوان  )السادة 
وعلوان  الفرعون  وجمبل  سكر  آل  عبدالواحد  والشيوخ  طبيخ  ابو  وحمسن 
وسعدون  العطية  وشعالن  العواد  ومــرزوك  احلسني  وعبادي  سعدون  احلاج 
الرسن وشعالن ابو اجلون وغثيث احلرجان وشعالن اجلرب( واجتمعوا يف دار 
جهة  من  الرشيف  احلسيني  للصحن  املالصقة  الكاشاين(  القاسم  ايب  )السيد 
باب السدرة، وتبعه اجتامع آخر يف دار )الشيخ حممد تقي الشريازي( وحرضه 
من النجف )الشيخ عبدالكريم اجلزائري( وبغداد )حممد جعفر ابو التمن( فقد 
اقسم املجتمعون عىل حترير العراق وختليصه من الربيطانيني ]ويبدو انه تنسيق 
مسلح للقيام بالثورة[ الن املجتمعني خططوا للثورة ففي نفس اليوم كتبوا كتابًا 
ً إىل حاكم )الشامية والنجف( )نوربري( يطالبونه باإلفراج عن نجل الشريازي 
والوطنيني واال القيام بالثورة املسلحة)77(. ويبدو أن هذا األمر من ترتيب رجال 

الدين يف املدينة الذين وجهوا العشائر للتصعيد السيايس واالجتاه املسلح.
فبعد  العامة،  احتقان  العوامل جمتمعة قد ساعدت عىل تصاعد  وكانت هذه 
يومني من هتديد العشائر ويف الثالثني من شهر حزيران عام 1920 انطلقت رشارة 
الثورة من مدينة الرميثة التي حسمت سياسات املامطلة بني الوطنيني والربيطانيني، 
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وأصبحت العشائر العراقية بمثابة الذراع العسكري للوطنيني الذين اختذوا من 
كربالء مركزًا لنشاطهم، فشكلت يف مدينة كربالء حكومة حملية، وعمل الوطنيون 
الكربالئيون عىل تسخري كل ما يف مدينتهم ملصلحة الثورة فسيطروا بتاريخ 7 متوز 
1920 عىل حامية طويريج العسكرية، وامتد تأثري الثورة عىل معظم مدن وقرى 
ورضهبا  الربيطانية  احلاميات  حمارصة  إىل  أّدت  التي  األوسط  الفرات  وأريــاف 
والسيطرة عليها، وأرسل الثائرون يف 24 متوز 1920مندوبًا عنهم اسمه )جدوع ابو 
زيد( اىل عشائر اجلنابيني يف املحمودية وزوبع يف الفلوجة استنهض مههم ودعاهم 
للمشاركة يف الثورة وعرض عليهم فتوى الشريازي يف اجلهاد، وكتاب استنهاض 
اهلمم بتوقيع السيد )هبة الدين الشهرستاين( وأثمر األمر اذ وافق الشيخ )خرض 
العايص( من عشرية اجلنابيني، وذهب الثائرون يف مدينة كربالء اىل معاون احلاكم 
السيايس )حممد خان هبادر( وطلبوا التنازل عن ادارة املدينة فطلب منهم يومني 
وكان ينوي استغالهلام لالستعداد ملواجهة احلركة الوطنية، فخرجت مظاهرة تندد 
به وتكيل التهم والسب ومنها ))ما نطيك يا عبدالسوجر(()78( والذي يقصد ]عدم 
إعطاء إدارة املدينة يا خادم اجلنود الربيطانيني[ وأثمر هذا النشاط اذ اضطرت تلك 
االدارة للهرب اىل احلامية الربيطانية يف املسيب يف 25 متوز 1920، ودفع هذا احلدث 
اهايل كربالء اىل احتفال واطالق االهازيج، ويف اليوم التايل اجتمع رجال احلركة 
الوطنية يف دار الشيخ )حممد تقي الشريازي( ملناقشة إدارة مدينة كربالء وحفظ األمن 
واالتفاق عىل تنصيب شخصية من احلركة الوطنية واملعروف بثقله العشائري وهو 
)السيد حمسن ابو طبيخ( مترصفًا ملدينة )طويريج( يف 6 ترشين األول 1920)79(.
االعتقال  أساليب  وممارسة  الربيطانية،  للقوات  العسكري  الرد  وبسبب 



1435-1436هـ/2014مالسنة األوىل/املجلَّد األّول/العدد الثاين

أ. م. د. عدي حاتم عبدالزهرة أملفرجي

125

والنفي، وال سيام بعد اعتقال الشيخ )حممد رضا الشريازي( اخذ بعض رجال 
القنصلية  اىل  وبعضهم  العشائر  اىل  وااللتجاء  اهلرب  للثورة  املساندين  الدين 

اإليرانية يف بغداد ومنهم السيد )حممد عيل الطباطبائي()80(.
ال  الذي  الوطني  املرشوع  قادهتا  اتباع  هو  العرشين  ثورة  يميز  ما  أكثر  كان 
الشريازي(  تقي  )حممد  الشيخ  فتوى  ففي  وملله،  العراق  طوائف  بني  يفرق 
إذ  الطائفية  من  والتحذير  الوطنية  باحلقوق  طالب   1920 مايس   30 بتاريخ 
حذَر: ))... وإياكم واإلخالل باألمنية والتخالف والتشاجر بعضكم مع بعض 
فإن ذلك مرض بمقاصدكم اإلسالمية ومضيع حلقوقكم التي آن أوان حصوهلا 
بأيديكم، وأوصيكم باملحافظة عىل مجيع امللل والنحل التي يف بالدكم يف نفوسهم 

وأعراضهم وأمواهلم وال تنالوا واحدًا منهم بسوء ابدًا(()81(.
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اخلامتة

ظهر من هذه الدراسة مجلة من االستنتاجات هي:
أوال: كان ملدينة كربالء تأريخ سيايس زاخر باملواقف الداعمة للعراق بشكل 
االستفتاء  غرار  األمهية عىل  بالغة  إدارة شؤون سياسية  يف  الفضل  هلا  بل  عام. 

السيايس وثورة العرشين.
ثانيا: كانت هناك صالت سياسية بني مدينة كربالء وبقيةاملدن العراقية وهذا 
االمر وجدناه اسبق من موقعة ثورة العرشين ترجع إىل محلة اجلهاد العثامين 1914 
الصدر(. إسامعيل  )السيد  وأبرزهم  الدين  رجال  بوساطة   1919 واالستفتاء 
ثالثا: أصبحت مدينة كربالء يف ثورة العرشين مهد احلركة الوطنية يف العراق، 
يتجمعون  العراق  وجنوب  األوسط  الفرات  وعشائر  والنجفيون  فالبغداديون 

فيها بني احلني واآلخر، ويلتقون برجال الدين يف املدينة.
للنشاط  مراكز  املقدسة  العتبات  من  الكربالئيني  الوطنيني  اختــاذ  رابعا: 
العراق  ألجل  ليس  منها،  والتحذير  والطائفية  التعصب  ونبذهم  السيايس 

ووحدته فحسب، بل هو التخوف من املحتل االصطياد يف املاء العكر.
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(16 ) )1967 )النجف،  احليدري،  مهدي  السيد  الثائر  اإلمام  احلسيني،  امحد  من  مقتبس 

ص29.
)بريوت، ( 17) احلديث،  السيايس  العراق  تطور  يف  الشيعة  دور  النفييس،  فهد  عبداهلل 

1979(، ص85.
انقسمت اآلراء بني صفوف املجتمع الكربالئي بشأن االحتالل الربيطاين اىل قسمني ( 18)

)الثاين(  بالربيطانيني  الظن  بحسن  العتقادهم  االحتالل  بذلك  الراغبون  )األول( 
الرافضون لذلك االحتالل ألهنم يظنون بأنه هيدد بيضة اإلسالم وهم مؤيدون للحكومة 

العثامنية. عبدالرزاق آل وهاب، كربالء يف التاريخ، ج3 )بغداد، 1935(، ص8.
ولد يف مدينة )يزد( عام 1820، قرأ مقدماته العلمية فيها ثم هاجر إىل أصفهان إلكامل ( 19)

حتصيله، ومنها هاجر إىل النجف عام 1864م، ودرس فيها ومن شيوخه السيد )حممد 
حسن الشريازي( حتى حصوله عىل درجة االجتهاد، ثم ما لبث ان نال شهرة واسعة، 
وعقدت له الزعامة الدينية أواخر حياته، تويف يف النجف، اشهر مؤلفاته )العروة الوثقى( 
جعفر الدجييل، موسوعة النجف االرشف )املراجع( ج11 )بريوت، 1998( ص192.

للمزيد من التفاصيل عن قوافل اجلهاد التي خرجت من املدن العراقية باجتاه البرصة ( 20)
)بريوت،  اإلصالحي  التيار  وحركة  االرشف  النجف  عبدالزهرة،  حاتم  عدي  ينظر: 

2005( ص244-243.
املصدر نفسه، ص242.( 21)
هو السيد اسامعيل بن السيد صدر الدين العاميل االصفهاين من مراجع التقليد يف كربالء، ( 22)

ولد عام 1831 يف اصفهان ونشأ وتتلمذ فيها، فعرف علوم الفقه عىل يد شيخه )حممد 
باقر االصفهاين( وهاجر الجل العلم اىل مدينة النجف عام 1844 فدرس عىل يد الشيخ 
)رايض بن حممد آل خرض اجلناجي( وهاجر ايضا اىل مدينةسامراء وكربالء ليكون داعية 
للدين، تويف يف مدينة الكاظمية 1920. سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص293.

آالء عبدالكاظم جبار، موقف الفئة املثقفة يف حركة كربالء من التطورات السياسية يف ( 23)
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العراق 1908-1932، )كربالء، 2008(، ص97.
عام 1875 ( 24) املولود  الكربالئي  اجلناجي  بن حمسن  بن محادي  احلاج حممد حسن  هو 

ويعد من شعراء مدينة كربالء وأشهرهم تويف عام 1926 ومن أوالده كامل وحممد حسني 
وفاضل وعبدالرزاق وحممد رشيف. سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص199.

آالء عبدالكاظم جبار، املصدر السابق، ص97.( 25)
كربالء، ( 26) مدينة  يف  العثامنية  السلبية  واألساليب  املامرسات  عن  التفاصيل  من  ملزيد 

ينظر: جاسم حممد اليساري، تاريخ كربالء اواخر العهد العثامين 1869-1914، رسالة 
ماجستري، معهد التاريخ العريب والرتاث يف بغداد، 2003.

آالء عبدالكاظم جبار، املصدر السابق، ص98.( 27)
املصدر نفسه، ص98.( 28)
ونـشأ ( 29)  1857 سـنة  االشـرف  النجف  يف  علوية  أرسة  من  احلبويب  سعيد  حممد  ولد 

وتلـقى علومه فيها إىل ان أصبح مـن مشـاهري عصـره، فـقـيه كـبري وأديب وشاعر مبـدع. 
الـربيطاين  الغـزو  اثر  األوىل  العاملية  احلرب  يف  اجلـهـاد  محالت  يف  مرشفــة  مواقـف  له 
جنوب  النارصية  مدينة  يف  م   1915 عـام  تـويف  الشـعـيـبة.  مديـنة  يف  قـاتل  إذ  للـعراق، 
العراق.عيل اخلاقاين، شعراء الغري او النجفيات، ج9 )النجف، 1956(، ص147 - 
التاريخ كلية اآلداب  150. وحاليا تكتب عن هذه الشخصية رسالة ماجستري يف قسم 

جامعة الكوفة للطالب عيل احلبويب.
املصدر ( 30) عبدالزهرة،  حاتم  عدي  ص86؛  السابق،  املصدر  النفييس،  فهد  عبداهلل 

السابق، ص243.
سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف الذاكرة، )بغداد، 1988(، ص34؛ حممد الفاطمي ( 31)

االهبري، االحداث التي تعرضت هلا كربالء اىل ثورة العرشين، دراسات حول كربالء 
آذار   31-30 للمدة  لندن  يف  عقدت  التي  العلمية  الندوة  )وقائع  احلضاري  ودورها 

1996 )بريوت، د. ت( ص186.
سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف الذاكرة، ص34.( 32)
مقتبس من عبدالرزاق احلسني، ثورة النجف بعد مقتل حاكمها املارشال، )بريوت، ( 33)

1972( ص9.
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سلامن عبداهلادي آل طعمة، حكايات من كربالء )بريوت، 2006( ص16.( 34)
أمري جخيم اخلالدي )استاذ اللغة الرتكية يف كلية اآلداب جامعة الكوفة( مقابلة معه، ( 35)

1 أيلول 2008.
عبدالرزاق آل وهاب، املصدر السابق، ص13.( 36)
املصدر نفسه، ص9.( 37)
وهو حمارصة القوات العثامنية للجيش الربيطاين املتقدم باجتاه بغداد يف مدينة الكوت، ( 38)

بعد بدء اهلجوم العثامين يف 24 كانون االول 1916 املتمتع بالعدة والعدد يقابله نقصان 
التي تضافرت  اجليش الربيطاين يف جنوده وذخائره. السيام ظهور األمراض واإلرهاق 
واوقفت زحفهم ومتركزهم يف مدينة الكوت.ستيفن مهسيل لونكريك، العراق احلديث 

من سنة 1900-1950، ترمجة سليم طه التكريتي، ج1 )بغداد، 1988( ص148.
املنري، ( 39) مط  )بغداد:  ج1  الربيطاين،  واالحتالل  العراق  رجال  زميزم،  رشيد  سعيد 

1990( ص34.
تقديم ( 40) فؤاد مجيل،  ترمجة  النهرين بني والءين،  ما بني  تالبوت ويلسون، بالد  ارنولد 

ومراجعة عالء نورس، ج1، ط2 )بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1991( ص30-29.
تعهد احللفاء للعرب مجلة من العهود برشط تعاوهنم ضد اجليش العثامين هي:( 41)

وفق أ.  عربية،  حكومة  بتحقيق  مكة(  )رشيف  عيل  بن  احلسني  للرشيف  الربيطانيني  تعهد 
تعهدات عرفت بمراسالت )حسني مكامهون( عام 1916.

منشور اجلنرال )مود( الذي القي عىل أهايل بغداد 1917 بأن الربيطانيني جاؤوا حمررين ب. 
ال فاحتني.

العهد الربيطاين للسوريني 1918 بحكومة عربية مستقلة.ج. 
البالغ الفرنيس الربيطاين 1918 بضامن مصري العرب باالستقالل. للمزيد من التفاصيل د. 

عن فحوى تلك الوعود ينظر عبدالرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، ط6 )بغداد، 
1992( ص42-30.

عبدالرزاق آل وهاب، املصدر السابق، ص 9.( 42)
هو الشيخ فخر الدين بن احلاج حسن مهدي كمونة وتعد أرسة آل كمونه من األرس ( 43)

الكربالئية املعروفة التي ترجع اىل قبيلة بني اسد، ولد عام 1886 وآلت إليه رئاسة عائلته 
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يف كربالء بعد وفاة والده وعدم وجود شخصية تقود هذه العائلة بعد مقتل شيخها حسني 
االول  ترشين  منذ  اتصاالت  ذا  عيل  حممد  الشيخ  أخوه  كان   .1909 كمونه  حممد  بن 
والجل  كوكس(،  )بريس  للعراق  املحتلة  الربيطانية  للحملة  السيايس  بالضابط   1915
ذلك اعتقل الشيخ فخر الدين يف نيسان 1916 من قبل العثامنيني، وبعد احتالل بغداد 
يف 11 آذار 1917، اهتمه الربيطانيون بتموين العثامنيني فاعتقل يف 1 ايلول 1917 ونفي 
اىل اهلند تويف يف 14 ترشين الثاين 1936. مري برصي، أعالم الوطنية والقومية العربية 

)لندن: دار احلكمة، 1999( ص254.
عدنانية ( 44) أصول  إىل  وترجع  للعراق  الوافدة  احلجازية  القبائل  من  املسعود  قبيلة  تعد 

آل  اما  والضبور(  واهلنداس  والفرحان  والكوام  عواد  )آل  وعشائرها  النسب،  شمرية 
عمران يبدو من العشائر الساكنة معهم واملتعاقدة معهم اضافة اىل )املعامرة والزهريات 
والزميالت والعناز واخلطاطية واجلبور والسعيد(. طه الديباج احلسيني، قبيلة آل مسعود، 
صدى كربال »جملة« كربالء، ع )2( س )1( متوز 2006، ص21. وللمزيد من التفاصيل 

عن عشائر كربالء وأرسها ينظر سلامن هادي آل طعمة )بريوت، 1997( جزءان.
عبدالرزاق آل وهاب، املصدر السابق، ص 17-18 ص 13.( 45)
وانكسار ( 46) فشل  واسباب  واحداثها  الشعيبة  معركة  عن  التفاصيل  من  للمزيد 

الدين  هبة  ينظر:  التفصيلية  باخلرائط  معززة  العراقيني  من  اجلهاد  ومحلة  العثامين  اجليش 
الشهرستاين، معركة الشعيبة 1915 )ارسار اخليبة من فتح الشعيبة(، حتقيق وتعليق عالء 

حسني الرهيمي، اسامعيل طه اجلابري)النجف، 2008(.
اندلعت انتفاضة النجف ضد العثامنيني 1915 بسبب:( 47)

انكسار محلة اجلهاد يف الشعيبة ومن ثم الشعور باإلحباط.أ. 
اإلجراءات االستفزازية التي قام هبا العثامنيون وبخاصة ضد نساء مدينة النجف.ب. 
وتقديمها ج.   عيل اإلمــام  كنوز  لنهب  قادمة  العثامنية  القوات  بأنَّ  شائعات  ظهور 

للمجهود احلريب. عبداهلل النفييس، املصدر السابق، 91-90.
الشبانة هم تشكيل شبه عسكري أنشأه الربيطانيون من أفراد العشائر العراقية 1917، ( 48)

وظيفتهم واجبات احلراسة والدورية عىل الطرقات واألهنر والسكك احلديدية واملخازن 
مجع  مثل  مهامت  يف  السياسيني  املسؤولني  من  استخدامهم  إمكانية  حتى  بل  احلكومية 
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العوائد ومنع االضطرابات القبلية ومسببي املشاكل.
(49) The British Occupation Folds 1914–1918, TRIBAL POLICE 

)MEMORANDUM ON SHABAH IN MESOPTAMIA(

عبدالرزاق آل وهاب، املصدر السابق، ص 18 ص 22.( 50)
ولد يف بريطانيا عام 1884 وهو قائد عسكري يف اجليش الربيطاين وشغل مناصب ( 51)

الربيطاين  والقنصل  العريب  اخلليج  يف  الربيطاين  السيايس  كاملقيم  السياسية  منها  عديدة 
العريب  بثقافة عالية وبخاصة يف شؤون اخلليج  العام يف بالد فارس وخوزستان ويتمتع 
واهلند وافغانستان، كان عضو جلنة تثبيت احلدود بني بالد فارس واالمرباطورية العثامنية 
الضابط  مساعد  بمنصب  للعراق  املحتلة  الربيطانية  احلملة  مع  كان   ،1914-1913
السيايس االول لبرييس كوكس ثم نائبه وبعد هناية احلرب، أصبح األخري احلاكم املدين 
العام يف العراق ولكن احلكومة الربيطانية دفعته اىل طهران كمقيم سيايس فأصبح ارنولد 
ثورة  وبعد  العراق(  يف  العام  املدين  احلاكم  )وكيل  بمنصب  له  وكياًل  ويلسون  تالبوت 
االنكليزية  النفط  رشكة  يف  ليعمل  خوزستان  اىل  الربيطانية  احلكومة  أبعدته  العرشين 
الثانية  العاملية  أثناء احلرب  الفارسية، تطوع كجندي يف سالح الطريان امللكي الربيطاين 
)اخلليج(  أمهها  مؤلفات  له  لندن،  سامء  يف  حملقة  طائرة  جناح  من  يسقط  ان  له  وُقــّدر 
ويلسون،  تالبوت  ارنولد  النهرين 1917-1914(.  بني  ما  فارسية( و)بالد  و)فهارس 

املصدر السابق، ص338-337.
وميض مجال عمر نظمي، ثورة العرشين )اجلذور السياسية والفكرية للحركة القومية ( 52)

العربية واالستقاللية(، ط2 )بغداد، 1985(، ص297.
187-188؛ ( 53)  )1990 )بريوت،  ج2  املعارص،  السيايس  العراق  تاريخ  شرب،  حسن 

آالء عبدالكاظم جبار، املصدر السابق، ص108.
عيل الوردي، املصدر السابق، ص80-79.( 54)
مقتبس من سلامن هادي آل طعمة، تراث كربالء، ص36؛ ينظر استفتاء أهايل كربالء ( 55)

للمرجع الديني الشيخ )حممد تقي الشريازي( )ملحق رقم 1(.
املصدر نفسه، ص36؛ عبدالرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، ص150-149. ( 56)

ينظر جواب أهايل كربالء عن أسئلة االستفتاء )ملحق رقم 2(.
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وللمزيد ( 57) )بريوت، 1965(، ص54؛  الكربى،  العراقية  الثورة  احلسني،  عبدالرزاق 
من التفاصيل عن اسباب ثورة العرشين يف العراق ينظر: وميض مجال عمر نظمي، ثورة 
العرشين )اجلذور السياسية والفكرية للحركة القومية العربية واالستقاللية( ط2 )بغداد: 
املكتبة العاملية، 1985(؛ عبداهلل الفياض، الثورة العراقية الكربى، ط 2 )بغداد، 1975(.

للمزيد من التفاصيل عن فلسفة هذا التيار ومواقفه من التطورات السياسية يف العراق ( 58)
ينظر: عدي حاتم عبدالزهرة، املصدر السابق، ص306-223.

املصدر نفسه، ص271-270.( 59)
الشريازي. ولد يف ( 60) ب عيل بن أيب احلسن بن حممد عيل احلائري  حُمِ هو حممد تقي بن 

مدينة )شرياز( يف إيران سنة 1840 ينتسب ألرسة ذات علم وأدب، فكان والده املريزا 
ب عيل من أهل الورع والدين، أما أخوه األكرب حممد عيل فكان من كبار رجال الدين  حُمِ
التدريس  لشؤون  فيها  وتصدى  )شرياز(  موطنه  اىل  عاد  ثم  سامراء  يف  درس  إيران.  يف 
والفتاوى الرشعية طوال حياته وكانت له املرجعية العليا فيها، استقر قبل وفاته يف مدينة 
كربالء ليقود ثورة ضد االحتالل الربيطاين يف ثورة العرشين.تويف 1920. عالء عباس 
نعمة، حممد تقي الشريازي احلائري ودوره السيايس يف مرحلة االحتالل الربيطاين للعراق 

1918-1920، رسالة ماجستري، كلية الرتبية - جامعة بابل، 2005، ص18.
عدي حاتم عبدالزهرة، املصدر السابق، ص269.( 61)
زوين ( 62) )بآل  املعروفني  حسني  بن  حسن  السيد  بن  حممد  السيد  بن  هادي  السيد  وهو 

النجفية( وهو أديب ومن وجهاء النجف وذو تأثري عىل عشائر الفرات االوسط وكان هو 
وابوه مؤثرين يف األوساط الرسمية يف احلكومة العثامنية وهتدئة النفور بني تلك احلكومة 
يف  هلم  وكالء  فأصبحوا  زراعية  رشاكة  يف  العشرية  هذه  مع  ودخلوا  اخلزاعل  وعشرية 
أرايض احلرية، وكان مسامهًا يف انتفاضة النجف وثورة العرشين تويف 1925. حممد حرز 
الدين، معارف الرجال يف تراجم العلامء واألدباء، ج3 )قم: مط الوالية، 1984( ص 

.231-228
عيل الرشقي، األحالم )بغداد، 1963( ص108؛ حسن شرب، تاريخ العراق السيايس ( 63)

املعارص )التحرك االسالمي 1900-1957( )بريوت، 1990( ج2، ص226-227؛ 
نديم عيسى، الفكر السيايس لثورة العرشين )بغداد، 1992( ص66.
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من ( 64) رسالة   )4( رقم  ملحق  ص63؛  الكربى،  العراقية  الثورة  احلسني،  عبدالرزاق 
عالقة  عىل  الدالة  الشريازي(  تقي  حممد  بن  رضا  )حممد  الشيخ  اىل  التمن(  ابو  )جعفر 

احلركة الوطنية بني مدينتي كربالء وبغداد.
هو من التجار املعروفني يف مدينة الكاظمية ويمتلك تعلياًم جيدًا وكان معروفًا بتنوره اذ ( 65)

كان له الفضل يف تأسيس )مكتب الرتقي اجلعفري العثامين( او بام يعرف )املدرسة اجلعفرية( 
وكان دعمه ماديا ومعنويا وكان من املجاهدين ضد االحتالل الربيطاين يف محلة اجلهاد 1915 
وثورة العرشين. للمزيد من التفاصيل عن هذه الشخصية ينظر: عبدالرزاق عبدالدراجي، 

جعفر ابو التمن ودوره يف احلركة الوطنية يف العراق، ط2 )بغداد، 1980(.
هو االجتامع الرسي الذي عقد يف 3 آيار 1920يف منزل السيد أيب القاسم الكاشاين، ( 66)

الفرات  مناطق  خمتلف  من  والوجهاء  الدين  ورجال  العشائر  شيوخ  من  عدد  حرضه 
احلاج  عبدالواحد  طبيخ،  ابو  حمسن  اجلزائري،  عبدالكريم  اليارسي،  )نور  األوسط 
بغداد  الشهرستاين( وموفد  الدين  هبة  الوهاب،  اجلون، عبدالوهاب  أبو  سكر، شعالن 
)جعفر أبو التمن( تداولوا فيه مسألة استخدام القوة ضد االحتالل الربيطاين يف العراق، 
وتم االتفاق أخريًا عىل رضورة أخذ رأي الشيخ )حممد تقي الشريازي( فاختاروا مخسة 
التمن،  أبو  جعفر  اجلزائري،  عبدالكريم  )الشيخ  وهم  الشريازي  ملقابلة  منهم  مندوبني 
نور اليارسي، علوان اليارسي، عبدالواحد احلاج سكر( واجتمع املندوبون اخلمسة مع 
الشريازي يف منزله بتاريخ 4 آيار 1920 وُيعد هذا االجتامع من أهم االجتامعات التي 

ُعقدت قبل الثورة.وميض مجال عمر نظمي، املصدر السابق، ص374.
عبداالمري هادي العكام، املصدر السابق، ص 39؛ سلامن هادي آل طعمة، املصدر ( 67)

السابق، ص 60-61؛ حسن الشيخ عبداالمري، العالمة املجاهد الشيخ رحوم الظاملي 
سريته وجهاده )قم، 2005( ص68؛ ينظر الرسالة بني حممد جعفر ابو التمن والشيخ 

حممد رضا الشريازي )ملحق رقم 4(.
مقتبس من كامل سلامن اجلبوري، وثائق مل تنرش عن الثورة العراقية الكربى 1920، ( 68)

افاق عربية »جملة« بغداد، ع )8( س )4( نيسان 1978، ص11.
ولد يف مدينة النجف 1889 وهو من عائلة عرفت بالعلم وريادة األدب وصنوفه، أبوه من 
فحول الشعر يف العراق وهو )الشيخ جواد الشبيبي( لدهيم جملس اديب ضم خمتلف شعراء 
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يف  الوطنية  احلركة  بني  الوصل  وحلقة  االستقالل،  حرس  كان عضو  وأدبائها،  النجف 
بن احلسني، تويف  اىل األمري فيصل  الوطنيني  كربالء والبغداديني، وهو من محل رسائل 
عبدالرزاق  ينظر:  السيايس  ودورها  الشخصية  هذه  عن  التفاصيل  من  للمزيد   .1960

اهلاليل، الشاعر الثائر الشيخ حممد باقر الشبيبي )1889-1960( )بغداد، 1965(.
عبدالرزاق آل وهاب، املصدر السابق، ص79.( 69)
عبداهلل الفياض، الثورة العراقية الكربى، ط2 )بغداد، 1975(، ص 276.( 70)
)النجف ( 71)  )1933-1921( العراق  يف  الوطنية  احلركة  العكام،  هادي  عبداالمري 

1975( ص41؛ عبداهلل الفياض، املصدر السابق، ص276.
ولد يف مدينة الكاظمية ونشأ فيها، ودرس العلوم احلوزوية يف مدينة النجف ثم عاد اىل ( 72)

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

حممد حرز الدين، املصدر السابق، ص150-147
(73 ) 1920 سنة  العراقية  الثورة  يف  الناصعة  احلقائق  الفرعون،  املزهر  فريق  من  مقتبس 

السابق،  املصدر  عيسى،  نديم  من  ومقتبس  ص151؛   )1952 )بغداد،  ج1  ونتائجها، 
ص69؛ كامل سلامن اجلبوري، املصدر السابق، ص89.

نديم عيسى، املصدر السابق، ص70.( 74)
ولد يف مدينة سامراء عام 1884 ودرس عىل يد علامئها، وبعدها توجه إىل مدينة كربالء ( 75)

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(  )اهليأة  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 آثاره الفكرية ومواقفه السياسية 
عبدالزهرة،  حاتم  عدي  ص25-33؛   )2002 دلتا،  مطبعة  )ايران،   1967-1884
السيد هبة الدين الشهرستاين مصلحا وجمددا، جامعة كربالء »جملة« 2004، املجلد )2( 

العدد )6(، ص215.
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فريق املزهر الفرعون، املصدر السابق، ص156.( 76)
ص119؛ ( 77)  ،)1954 )بغداد،  العراقية،  الثورة  يف  احلقيقية  الوقائع  البازركان،  عيل 

عبدالرزاق احلسني، الثورة العراقية الكربى، ص164-163.
اجلنود ( 78) بذلك  واملقصود  جنود  ومعناها   soldiery االنكليزية  الكلمة  من  السوجر 

الربيطانيون فمعنى اهلوسة الشعبية )يا عبداجلنود الربيطانيني(.
كامل سلامن اجلبوري، املصدر السابق، ص14.( 79)
املصدر نفسه، ص14.( 80)
مقتبس من املصدر نفسه، ص14.( 81)
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امل�صادر واملراجع

أوال: الوثائق غري املنشورة:
املكتبة الشخصية للباحث.- 

 - (The British Occupation Folds 1914-1918, TRIBAL POLICE 

(MEMORANDUM ON SHABAH IN MESOPTAMIA).

ثانيا: املراجع:
امحد احلسيني، اإلمام الثائر السيد مهدي احليدري، )النجف: مط االداب، 1967(.. 1
)طهران: . 2 هارون  عبدالسالم  ارشاف  الوسيط،  املعجم  واخــرون،  الزيات  حسن  امحد 

املكتبة العاملية، د.ت(.
تقديم . 3 مجيل،  فؤاد  ترمجة  والءيــن،  بني  النهرين  بني  ما  بالد  ويلسون،  تالبوت  ارنولد 

ومراجعة عالء نورس، ج1، ط2 )بغداد: دار الشؤون الثقافية، 1991(.
آالء عبدالكاظم جبار، موقف الفئة املثقفة يف حركة كربالء من التطورات السياسية يف . 4

العراق 1908-1932، )كربالء: مكتبة احلكمة، 2008(.
االضواء، . 5 دار  )بريوت:  ج11  )املراجع(  االرشف  النجف  موسوعة  الدجييل،  جعفر 

.)1998
6 . 1 ج  اخلياط،  جعفر  ترمجة:  العاملية،  الشؤون  يف  األوسط  الرشق  لتشوفسكي،  جورج 

)بغداد: دار املتنبي، 1964(.
ط2 . 7 العراق،  يف  الوطنية  احلركة  يف  ودوره  التمن  ابو  جعفر  عبدالدراجي،  عبدالرزاق 

)بغداد: دار احلرية، 1980(.
حسن شرب، تاريخ العراق السيايس املعارص، ج2 )بريوت: دار املنتدى للنرش، 1990(.. 8
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حسن الشيخ عبداألمري، العالمة املجاهد الشيخ رحوم الظاملي سريته وجهاده )قم: مط . 9
زيتون، 2005(.

سلامن هادي آل طعمة، دليل كربالء املقدسة )بريوت: دار املرتىض، 2001(.. 10
للمطبوعات، . 11 االعلمي  مؤسسة  )بــريوت:  كربالء  تراث  طعمة،  آل  هادي  سلامن 

.)1983
سلامن هادي آل طعمة، كربالء يف الذاكرة )بغداد: مط العاين، 1988(.. 12
سلامن هادي آل طعمة، حكايات من كربالء )بريوت، 2006(.. 13
املنري، . 14 مط  )بغداد:  ج1  الربيطاين،  واالحتالل  العراق  رجال  زميزم،  رشيد  سعيد 

.)1990
طه . 15 سليم  ترمجة   ،1950-1900 سنة  من  احلديث  العراق  لونكريك،  مهسيل  ستيفن 

التكريتي ج 1 )بغداد: منشورات الفجر، 1988(.
ثورة . 16  ،)1965 العرفان،  مط  )بريوت:  الكربى،  العراقية  الثورة  احلسني،  عبدالرزاق 

النجف بعد مقتل حاكمها املارشال، )بريوت: مط العرفان، 1972(.
العراق قديام وحديثا )بريوت: مط العرفان، 1980(.. 17
الثورة العراقية الكربى، ط6 )بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة، 1992(.. 18
عبدالرزاق ال وهاب، كربالء يف التاريخ، ج3 )بغداد: مط الشعب، 1935(.. 19
عبدالرزاق عباس حسني، نشأة املدن العراقية وتطورها )بغداد: املطبعة الفنية احلديثة، . 20

.)1973
العراق )1921-1933( )النجف: مط . 21 الوطنية يف  العكام، احلركة  عبداالمري هادي 

اآلداب، 1975(.
عبداهلل الفياض، الثورة العراقية الكربى، ط2 )بغداد: مط دار السالم، 1975(.. 22
دار . 23 )بريوت:  احلديث،  السيايس  العراق  تطور  يف  الشيعة  دور  النفييس،  فهد  عبداهلل 

النهار، 1979(.
دار . 24 )بــريوت:  االصالحي  التيار  وحركة  االرشف  النجف  عبدالزهرة،  حاتم  عدي 

القارئ، 2005(.
الطفوف . 25 قتىل  يف  اللهوف  احلسيني،  طاووس  بن  حممد  بن  جعفر  بن  موسى  بن  عيل 
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)النجف: املطبعة احليدرية، 1950(.
عيل البازركان، الوقائع احلقيقية يف الثورة العراقية، )بغداد: مط اللواء، 1954(.. 26
عيل اخلاقاين، شعراء الغري او النجفيات، ج9 )النجف: املطبعة احليدرية، 1956(.. 27
عيل الرشقي، األحالم )بغداد: رشكة الطبع والنرش األهلية، 1963(.. 28
عيل الوردي، ملحات اجتامعية من تأريخ العراق )حول ثورة العرشين(، 5 )بغداد: مط . 29

املعارف، 1977(.
فريق املزهر الفرعون، احلقائق الناصعة يف الثورة العراقية سنة 1920 ونتائجها، ج1 . 30

)بغداد: مط النجاح، 1952(.
احلرية . 31 دار  )بغداد:   ،1930-1905 الربيطانية  الوثائق  يف  العراق  قزانجي،  فؤاد 

للطباعة، 1989(.
مط . 32 )بريوت:  السامرائي  عبود  سعيد  ت:  العرشين،  القرن  يف  العامل  شنايدر،  لويس 

سميا، 1960(.
العرشين، . 33 ثــورة  اىل  كربالء  هلا  تعرضت  التي  االحــداث  االهبــري،  الفاطمي  حممد 

لندن  يف  عقدت  التي  العلمية  الندوة  )وقائع  احلضاري  ودورها  كربالء  حول  دراسات 
للمدة 30-31 اذار 1996)بريوت: دار الصفوة، د. ت(.

حممد بن ايب بكر، خمتار الصحاح )بريوت: دار الكتاب العريب، 1981(.. 34
العلامء واالدباء، ج3 )قم: مط الوالية، . 35 الدين، معارف الرجال يف تراجم  حممد حرز 

.)1984
حممد الصدر، أضواء عىل ثورة احلسني، ط2 )بريوت: دار االضواء، 1996(.. 36
مري برصي، أعالم الوطنية والقومية العربية )لندن: دار احلكمة، 1999(.. 37
العامة، . 38 الثقافية  الشؤون  دار  )بغداد:  العرشين  لثورة  السيايس  الفكر  عيسى،  نديم 

.)1992
هربرت. ل. فيرش، تاريخ اوربا يف العرص احلديث 1786-1950، ط4)القاهرة: دار . 39

املعارف، 1964(.
هبة الدين الشهرستاين، معركة الشعيبة 1915 )ارسار اخليبة من فتح الشعيبة(، حتقيق وتعليق . 40

اإلسالمية، 2008(. اجلامعة  مط  )النجف:  اجلابري  طه  اسامعيل  الرهيمي،  حسني  عالء 
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وميض مجال عمر نظمي، ثورة العرشين )اجلذور السياسية والفكرية للحركة القومية . 41
العربية واالستقاللية( ط2 )بغداد: املكتبة العاملية، 1985(.

ياقوت احلموي، معجم البلدان، مج 4 )طهران: مكتبة االسدي، 1965(.. 42

ثالثا: الرسائل واالطاريح:
أمري جواد كاظم، احلائر احلسيني 61هج-656 هج )681م-1258م( رسالة ماجستري، . 1

كلية اآلداب–جامعة الكوفة.
رسالة . 2  ،1914-1869 العثامين  العهد  أواخر  كربالء  تاريخ  اليساري،  حممد  جاسم 

ماجستري، معهد التاريخ العريب والرتاث يف بغداد، 2003.
االحتالل . 3 مرحلة  يف  السيايس  ودوره  احلائري  الشريازي  تقي  حممد  نعمة،  عباس  عالء 

الربيطاين للعراق 1918-1920، رسالة ماجستري، كلية الرتبية - جامعة بابل، 2005.

رابعا: البحوث املنشورة:
طه الديباج احلسيني، قبيلة آل مسعود، صدى كربال "جملة" كربالء، ع )2( س )1( متوز . 1

.2006
2 . )3( س   )9( ع  كربالء،  "جملة"  كربال  صدى  وبدوهنا،  اهلمزة  بني  كربال  الربيعي،  طه 

حزيران 2008.
عربية . 3 آفاق  الكربى1920،  العراقية  الثورة  عن  تنرش  مل  وثائق  اجلبوري،  سلامن  كامل 

“جملة” بغداد، ع )8( س )4( نيسان 1978.
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املالحق

ملحق )1(
استفتاء مدينة كربالء يف شأن شكل احلكم يف العراق.
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ملحق)2(
إجابات مدينة كربالء عن أسئلة السلطات الربيطانية بشأن االستفتاء.
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ملحق)3(
رسالة من البغدادي )جعفر ابو التمن( إىل )الشيخ حممد رضا بن حممد تقي الشريازي(.
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أ. م. د. عدي حاتم عبدالزهرة أملفرجي
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ملحق)4(
الشيخ حممد تقي الشريازي



َمٌةُتَراُث َكْرَبَلء ٌة َفْصليٌة ُمكَّ َمَلَّ
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ملحق )5(
فتوى الشيخ حممد تقي الشريازي

يف ثورة العرشين وفيها تأكيد عىل الوحدة اإلسالمية والتحذير من التفرقة




