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قواعد النرش يف املجلة

تستقبل جملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة وفق القواعد اآلتية:

 -1يشرتط يف البحوث أو الدراسات أن تكون وفق منهجية البحث العلمي
وخطواته املتعارف عليها عاملي ًا .
 -2يقدم البحث مطبوع ًا عىل ورق  ،A4وبنسخ ثالث مع قرص مدمج ( )CD

بحدود (  )10000 -5000كلمة وبخط  simplified Arabicعىل أن ترقم
الصفحات ترقي ًام متسلس ً
ال .
ملخص للبحث باللغة العربية ،وآخر باللغة اإلنكليزيةّ ،
-3تقديم ّ
كل يف حدود

صفحة مستقلة عىل أن حيتوي الثاين عنوان البحث ،ويكون امللخص بحدود

( )350كلمة.

 -4أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/أو من شارك
معه يف البحث إن وجد ،وجهة العمل ،والعنوان الوظيفي ،ورقم اهلاتف ،والربيد

االلكرتوين لكل منهم مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب

البحث أو أي إشارة إىل ذلك .

 -5يشار 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
تكرر
عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة ،ويذكر اسم الكتاب ،ورقم الصفحة عند ّ

استعامله .

يزود البحث بقائمة املصادر واملراجع منفصلة عن اهلوامش ،ويف حالة وجود مصادر
َّ -6
ومراجع أجنبية فأنه تضاف هلا قائمة إخرى تسمى بقائمة املصادر واملراجع األجنبية

وتكون منفصلة عن قائمة املراجع واملصادر العربية ،ويراعي يف إعدادمها الرتتيب

األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.

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

 -8إرفاق نسخة من السرية العلمية إذا كان الباحث ينرش يف املجلة للمرة األوىل،
وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقدّ م 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.

منشورا وليس مقدّ ًما إىل أ َّية وسيلة نرش أخرى.
-9أن ال يكون البحث
ً

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

 -11ختضع 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
التس ّلم .
ب ـ يبلغ أصحاب البحوث املقبولة للنرش بموافقة هيأة التحرير عىل نرشها وموعد

نرشها املتو ّقع .

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

للنرش .

د ـ البحوث املرفوضة يبلغ أصحاهبا من دون رضورة إبداء أسباب الرفض .

هـ-يشرتط يف قبول النرش موافقة خرباء الفحص.

و ـ يمنح ّ
كل باحث نسخة واحدة من العدد الذي نرش فيه بحثه ،ومكافأة مالية
قدرها ( )150ألف دينار عراقي .

 -12يراعى يف أسبقية النرش  :ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار .

ب ـ تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث .

جـ ـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.

د ـ تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك .

 -13ترسل البحوث عىل الربيد األلكرتوين للمجلة

(  ،) turath@alkafeel.netأو عىل موقع املجلة

/http://karbalaheritage.alkafeel.net
او موقع رئيس التحرير

drehsanalguraifi@gmail.com
أو ُت َس َّلم مبارش ًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التايل:

الكبري/جممع
( العراق/كربالء املقدسة /حي اإلصالح/خلف متنزه احلسني
َّ
الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء).

كلمة العدد الثاني
التنافس وآليات والبحث والتواصل

التواصل مع البحث ،والبحث عن التواصل ،ثنائية حضارية

تستعني هبا املجتمعات الواعية للنهوض بواقعها ،واالرتقاء بسبل
االتصال املجتمعي عىل خمتلف ُص ُع ِ
ده الطبيعية منها العلمية

والعملية وسواها.
تنو ًعا مثر ًيا للمجتمع العام
ومن املس َّلم به أن هذه الثنائية تصنع ّ
التنوع املتأصل فيهام عرب تبادل
واألكاديمي ،ويف الوقت نفسه تثري ّ
اخلربات ،وتالقح األفكار ،والعمل اجلامعي الفاعل.

ويسعى مركز ت��راث كربالء التابع لقسم ش��ؤون املعارف

اإلسالمية واإلنسانية يف العتبة العباسية املقدّ سة عرب نافذته البحثية
ّ
املحكمة–أعني  :جملة تراث كربالء–إىل استقطاب
األكاديمية
املتخصصني عرب التواصل معهم ،وجيتهد أعضاء اهليأتني
الباحثني
ّ

"االستشارية والتحريرية" إىل تنويع نوافذ التواصل تلك وعدم
االكتفاء بالتواصل التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحا َثهم ،أو
استكتاهبم بشكل مبارش ،بل العمل عىل تنويعها ،ولعل أوىل تلك

النوافذ هي اإلعالن عن (مسابقة الساقي لألبحاث األكاديمية)

التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :

 -تفعيل روح التنافس بني الباحثني عرب املشاركة يف إطار

املتخصص.
املسابقات العلمية ذات الطابع البحثي
ّ

املتخصصة بأفكار ورؤى جديدة يصنعها
 إثراء املكتبة الرتاثيةّ
سعي الباحثني إىل استكشاف ّ
كل ما هو جديد.
دافعا من دوافع
 -تكريم األقالم التي تستحق التكريم بوصفه ً

التفوق
التعزيز االجيايب لدى الباحثني ،وتأشري األقالم اجلا ّدة ذات ّ

العلمي.
ّ

ومن اجلدير بالذكر ّ
أن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب

يب و الفني"اجلاميل"
(املجتمعي و
املجلة اخلمسة
العلمي و األد ُ
ُ
ُ
والتارخيي) ،وتكون رشائط الصياغة البحثية فيها هي نفسها رشائط
صياغة البحوث يف املجلة ّ
ألن مخُ رجات اجلائزة هي ُمدخالت

سيتم نرش األبحاث الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار
املجلة ،إذ ّ
إىل كوهنا من األبحاث الفائزة تكريماً هلا ولقلم كاتبها.

وهذه النافذة ليست األخرية ،بل سيعمل أعضاء اهليأتني ومن
خالل إمكانات املركز املادية واملعنوية عىل تنشيط ّ
كل ما ينفع
املتخصصني.
الباحثني
ّ

واهلل من وراء القصد

كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

 -1تكتنز السالالت البرشية مجل ًة من الرتاكامت املادية واملعنوية
التي تشخص يف سلوكياهتا بوصفها ثقاف ًة جامعة ،خيضع هلا حراك
الفرد قو ً
ّ
ال ،وفع ً
وتشكل بمجموعها النظام الذي يقود
ال ،وتفكري ًا ،

حياهتا ،وعىل قدر فاعلية تلك الرتاكامت ،وإمكاناهتا التأثريية التي

تتحدّ د رقعتها املكانية ،وامتداداهتا الزمانية ،ومن ذلك تأيت ثنائيتي :
السعة والضيق ،والطول والقرص ،يف دورة حياهتا.

لذا يمكننا وصف ال�تراث ،بحسب ما مر ذكره  :بأنه الرتكة

املادية واملعنوية لساللة برشية معينة ،يف زمان ومكان معنيني .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) عارف ًا بتفاصيل
محولتها كان له وعي ًا بعطياهتا ،بمعنى ّ :
أن التعالق بني املعرفة بالرتاث
والوعي به تعالق ط��ردي ،يف الضعف والقوة ،ومن هنا يمكننا

ان نعرف االنحرافات التي تولدت يف كتابات بعض املسترشقني
وسواهم ممّن َق ّصدَ دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم،
فمرة حصل عندهم االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل كنوز

لساللة الرشقيني ،ومرة حدث بوجود ضعف باملعرفه من خالل

إخفاء دليل ما أو حتريف قراءته ،أو تأويله .

 -2إن كربالء ال متثل رقعة جغرافية حتدها حدود مكانية مادية
فحسب ،بل هي كنوز مادية ومعنوية ّ
تشكل بذاهتا تراث ًا لساللة

ّ
وتتشكل مع جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي
بعينها،

إليها أي  :العراق ،والرشق ،وهبذا الرتاتب تتضاعف مستويات
احليف التي وقعت عليها  :فمرة ،ألنهّ��ا 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 أضفى طبقة من احليف عىل تراثها ،حتى ُغ ِّيبت

ُ
وغ ِّيب تراثهاُ ،
واخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع

أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه .

 -3وبنا ًء عىل ما سبق بيانه ،تصدى مركز تراث كربالء التابع

للعتبة العباسية املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث
كربالء لتحمل مهوم ًا 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 إنبثقت من

ثنائية الضيق والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ ،ومديات

تعالقها مع جماوراهتا ،وانعكاس تلك العالقة سلب ًا أو إجياب ًا عىل
حراكها الثقايف واملعريف .

 -اج��راء النظر إىل مكتنزاهتا  :املادية واملعنوية ،وصبها يف

مواقعها التي تستحقها بالشكل القائم عىل الدليل.

 التعريف باملجتمع الثقايف  :املحيل ،واإلقليمي ،والعاملي :بمدخرات تراث كربالء ،وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقع ًا .

 -تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم يف ظل

افتقادهم إىل الوازع املعنوي ،واعتقادهم باملركزية الغربية مما يسجل

هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية .

 -تعزيز التوعية الرتاثية وتأصيل االلتحام برتكة املاضني

بالشكل الذي جيعل هذا األرث التجدد ومؤهال للتعامل به مع
احداث املستقبل.

 -التنمية بأبعادها املتنوعة  :الفكرية ،واالقتصادية ،وما

إىل ذلك ،فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة ،ويقوي العائدات

اخلرضاء .

فكانت حصيلة ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون .
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الملخ�ص
خلف االحتالل الربيطاين للعراق اواخ��ر عام  1914تداعيات

عديدة عىل مستوى الفعل ورد الفعل ،فالعراق يضم بني طيات سكانه اناس
ٌ
اهل لرد الفعل املناسب ملثل تلك التجاوزات عىل االرض والكرامة ،فكانت

اجلمعيات االسالمية يف املدن املقدسة باكورة العمل التنظيمي لبدء التعبئة
املضادة ومقاومة االحتالل الربيطاين حيث كان وجود اجلمعية االسالمية يف

كربالء له صداه يف حركة املقاومة التي خلفت رد فعل عنيف من لدن املحتل
جماهب ًا اياها بشتى االساليب لعل منها هتجري قادهتا ونفيهم إلفراغ املحتوى
القيادي للمقاومة ،فكانت جزيرة هنجام احدى تلك املنايف وكان اهل

كربالء جزء من اولئك املنفيني نتيجة لوقفتهم املرشفة ضد املستعمر ،وعىل
هذا االساس جاء البحث بعنوان الكربالئيون املنفيون اىل جزيرة هنجام عام
1919متناغام مع ما سبق ذكره ومن اهلل التوفيق والسداد.
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Abstract
British occupation of Iraq in the late 1914 resulted in many
positive and negative reactions .Among its people , there were
so many who are qualified enough to react suitably against
the transgression on the land and dignity. Consequently
, the Islamic societies in the holy cities initiated opposing
mobilization and counteraction against the British occupation
as the existence and availability of the Islamic society in Karbala
had the echo and impact in the resistance movement which
caused a violent reaction directed by the occupants and it
adopted different ways among which was the displacing of
its leaders and exceling them so as to leave them without
leaders. Hanjam island was one place of exile and the citizens
of Karbala were among those exiled to it in view of their
honorable attitude against the occupants. Therefore, this is
the title of the paper , The Karbala citizens Exiled to Hanjam
Island' has been specified in harmony with what has been just
said. May Allah , the Most High , bless!
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المقدمة
لطاملا ارتبط التاريخ االجتامعي بالتاريخ السيايس ،ألن األح��داث

االجتامعية تنصهر وتتفاعل مع الشأن السيايس ،ولعل العشائر العربية
ومواقفها الوطنية من األحداث يف العراق شكلت حمطة مضيئة من هذا
التاريخ .وكانت كربالء وعشائرها جز ًء مه ًام وحيوي ًا وحموري ًا من منظومة
احلركات والثورات واالنتفاضات التي شهدها تاريخ العراق عمو ًما.

ويف هذا البحث نسلط الضوء عىل نخبة خرية من شيوخ وأبناء العشائر

وتعرضوا
الذين سطروا مالمحهم البطولية والفدائية عندما قاوموا اإلحتالل ّ

لشتى أنواع الضغوط لتحييدهم وعرقلة دورهم الوطني يف مواجهة االحتالل
الربيطاين ،ومنهم من ُن ِف َي اىل بالد الغربة حيث سجل التاريخ له هذا النفي
عالمة فارقة من عالمات اجلهاد والتضحية.

تناول هذا البحث شخصيات كربالئية ،قاومت االستعامر بكل ما

متلك حتى ال تدنّس َ
أرض العراق أقدام الغزاة اهلمجية ،وكذلك معرفة

دور العوائل يف هذه املدينة األصيلة التي وقفت موقف املقاوم ضد أعداء
العراق ،لكي متيز أجيال العراق يف احلارض واملستقبل الفرق بني َم ْن ارتقى
ُس ّل ْم املجد ،وبني تلك العوائل اهلزيلة التقوى ،والتي هتاونت وساومت
ِ
وأهله.
ووقفت إىل جانب من أراد الرشّ بالعراق

مهام يكن الباحث جريئًا ورص ًحيا ،يف كتابة احلقائق التي عثر عليها بني
سطور الكتب واملخطوطات واملقابالت الشخصية ،إ ّ
ال إنه ال يمكن كتابة
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جزئيات احلقائق ،خو ًفا عىل حلمة الصف الوطني ،واملس بالعوائل الكريمة،
التي ال ذنب هلا سوى أهنا أحفاد ذلك السلف الذي باع دينه ووطنه إىل
ٍ
املستعمر األجنبي الكافر ٍ
بخس .
بثمن

تناول البحث الكربالئيني املنفيني إىل جزيرة هنجام عام 1919م ،وقد

استخدم الباحث طريقة معارف الرجال ،ورشح دور كل واحد من املنفيني،
وكذلك انتامئه األرسي والعشائري.

1.1طليفح الحسون.
2.2محمد علي أبو الحب.
3.3عبد الكريم العواد.
4.4محمد مهدي المولوي.
5.5السيد محمد علي الطبطبائي.
6.6عمر العلوان(.)1
"كربالء واالستفتاء العام"

كانت كربالء تابعة إىل احللة إدار ًّيا ،حيكمها الرائد (بوفل) ،واستعد هذا
احلاكم إلجراء االستفتاء فدعا عدد ًا من وجهاء املدينة ورؤساء العشائر إىل
اجتامع ُع ِقدَ يف الرساي احلكومي يوم  16كانون األول 1918م( ، )2حرضه

من احللة احلاكم السيايس للمنطقة الرائد (تيلر) ،الذي حتدث للحضور من
أهل املدينة قائ ً
ال(( ّ
رب بوعدها للعرب ،وهلذا فهي تريد
إن بريطانيا قررت أن َت َّ

أن تتعرف إىل رأيكم يف نوع احلكم الذي ترغبون فيه ،ويف الشخص الذي
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ختتارونه لإلمارة عليكم)) (.)3

قام السيد عبد الوهاب الوهاب ّ
فتكلم نياب ًة عن احلارضين قائ ً
ال (( ّ
إن
هذه اجلمعية ال متثل مدينة كربالء متثي ً
صحيحا ،وأن هناك طبقات خمتلفة
ال
ً
جيب أن تستشار يف هذا املوضوع ،وأنه البد من إمهال املجتمعني ثالثة أيام
عىل األقل ،للبحث يف هذا األمر)) .وقد وافق الرائد ((تيلر)) عىل ذلك وغادر

كربالء عائدً ا إىل مقره يف احللة(.)4

عقد اجتامع آخر يف دار السيد حممد ص��ادق الطباطبائي للتداول يف
ٍ
اجتامع ٌ
ثالث يف دار اإلم��ام حممد تقي الشريازي،
بعدئذ
األم��ر ،ثم ُعقد
ٌ

وحصل اختالف وجدال بني احلارضين ،اقرتح بعضهم اختيار أحد أفراد
ريا عىل العراق ،واقرتح آخرون أمري ًا عثامني ًا،
األرسة القاجارية يف إيران أم ً

لكن األكثرية أعلنوا رغبتهم الختيار عبد اهلل أو زيد من أنجال الرشيف
حسني ،استقر رأهيم عىل األخري فنظموا مضبطة وقع فيها أغلب احلارضين

هذا نصها ((حسب تبليغ حاكم احللة لنا ...وقد اجتمعنا نحن أهايل كربالء
امتثا ً
ال ألمركم وبعد مداولة اآلراء ومالحظة األصول اإلسالمية وتطبيقها،

تقرر رأينا عىل أن نستظل بظل راية عربية إسالمية فانتخبنا أحد أنجال سيدنا

ريا ومقيدً ا بمجلس منتخب من أهل العراق ،لتسنني
الرشيف ليكون علينا أم ً

القواعد املوافقة لروحيات هذه األمة وما تقتضيه شؤوهنا ،يف اخلامس عرش
من شهر ربيع األول لسنة 133هـ (.)5

مل يهَ ُ ْن عىل بعض عمالء االنكليز يف كربالء تنظيم هذه املضبطة ،فنظموا

مضبطة مضادة هلا ،طلبوا فيها احلكم الربيطاين املبارش للعراق وهذا جزء
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من نص الوثيقة((:حلرضة األجل األكرم احلاكم امللكي بكربالء املحرتم،

معروضات عموم أه��ايل كربالء املقدسة ،هو أنه حسب األم��ر الصادر

إلينا من حكومتنا العادلة الربيطانية العظمى دامت عدالتها باالنتخاب

باختيار أم ٍ
ري للعراق من خليج فارس إىل املوصل ...صار نظرنا عىل ما فيه

صالح العموم ،بأن نكون حتت ظل حكومتنا العطوفة ،الرؤوفة الربيطانية

العظمى ...يف احلادي والعرشين من ربيع األول 1337هـ)) (.)6

وملا قدّ مت املضبطة األوىل إىل الرائد ((بوفل)) رفض تسلمها بحجة أهنا مل

تقدم يف الوقت املعني ،أما املضبطة الثانية إحتفظ هبا ،لكنه أعادها بعد يومني.

نشأة الحركة الوطنية في كربالء:

نشأت يف كربالء عىل أثر االستفتاء حركة الوطنية شأهنا شأن بغداد(،)7

ويظهر إن موايس تلك احلركة هو املريزا حممد رضا نجل اإلمام حممد تقي
الشريازي ،وكان والده يؤيده يف ذلك.

أسس املريزا حممد رضا يف كربالء مجعية باسم ((اجلمعية اإلسالمية)) ،انتمى

اليها عدد من رؤساء كربالء وسادهتا ،منهم هبة الدين الشهرستاين وحسني
القزويني ،عبد الوهاب الوهاب ،طليفح احلسون ،عمر العلوان ،عثامن
العلوان ،عبد الكريم العواد ،عبد املهدي القنرب ،حممد عيل أبو احلب(.)8

كان هدف اجلمعية رفض احلكم الربيطاين واملطالبة باستقالل العراق،

واختيار ملك مسلم له ،وأصدر الشريازي فتواه املشهورة لتأييد هذه اجلمعية
ٍ
ألحد من املسلمني أن ينتخب وخيتار غري املسلم لإلمارة والسلطنة عىل
((ليس
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املسلمني)) (،)9يف العرشين من ربيع الثاين 1337هـ املوافق الثاين والعرشين

1919م (.)10

وعندما صدرت فتوى اإلمام الشريازي أيدها سبعة عرش من علامء كربالء،

ووضعوا أختامهم عليها ،ثم أرسلت نسخ منها إىل بعض مدن وعشائر الفرات

األوسط ،كان الغرض من ذلك ترويج الدعاية للجمعية اإلسالمية ،ومنع
الناس من قبول احلكم الربيطاين ،وحثهم عىل املطالبة باالستقالل(.)11

رئيسية هي :اإلسالميون
انربت ملعارضة االحتالل الربيطاين ثالثة فصائل
ّ

والوطنيون والعروبيون ،وكان اإلسالميون وخاصة الشيعة يف كربالء
ريا ونفو ًذا ،وقاموا بدور مهم يف إشعال
والنجف من أكثر هذه الفصائل تأث ً

هليب الشعور الشعبي وحتريض أبناء البالد ضد الربيطانيني ،وقد تكون هذه
التجمع السيايس األول الذي تب ّنى أعضاؤه الكفاح املسلح وسيلة
اجلمعية
ّ

لتحقيق استقالل العراق ،ازداد أعضاء اجلمعية من أهايل كربالء ،وكذلك
دورا رئيس ًيا يف إشعال
انتمى هلا رجال الدين والعشائر يف النجف ،ولعبت ً
ثورة النجف(.)12

الكربالئيون المنفيون إلى جزيرة هنجام قبل إعالن ثورة العشرين

من املعلوم ّ
املنفيني) إىل جزيرة هنجام عام 1919م ،هم
أن(الكربالئيني ّ
ستة أشخاص ،وقد تم ذكرهم يف مقدمة البحث ،وسنتناول شيئ ًا يسري ًا من

سريهتم باستثناء عمر العلوان ،وقد ذكر سبب ذلك.

الشيخ طليفح الحسون النصراوي
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نسبه وحياته االجتماعية:

ينتمي إىل عشرية النصاروة ،وهي من عشائر كربالء املعروفة ،يرجع

نسبها إىل قبيلة ((عبادة)) نسبة إىل جدهم األعىل عبادة بن عقيل العامري

من هوازن ،ارحتلوا من شبه جزيرة العرب إىل العراق ،واستقروا يف سوق
الشيوخ إحدى مدن الفرات األسفل يف بادئ األمر(.)13

نزح قسم كبري منهم إىل املسيب ،استولوا عىل أرايض زراعية واسعة

هنرا اسموه((شط النارصية)) تيمنًا بجدهم األمري نارص،
هناك ،حفروا فيها ً

عندها ل ّقبوا بالنصاروة .انترشوا يف الفرات األوسط ،أصبح ثقلهم يف كربالء
واملسيب وعدد من مدن العراق(.)14

واثر هناية القرن التاسع عرش امليالدي ،كان رئيس النصاروة رايض العبد

األمري ،ويف بداية القرن العرشين استلم مشيخة النصاروة حسون احلسن
ِ
وفاته انتقلت املشيخة إىل ولده طليفح احلسون.
النرصاوي العبادي ،بعد
انتقلت رئاسة العشرية بعد وفاة حممد أمني إىل املال خضري شويله ،ومن

بعده إىل حممد صالح شويله أصغر أوالد الشيخ طليفح احلسون وأوالد أخيه

حممد أمني( .)15يف عام 1968م ،قرر وجهاء العشرية إعادة رئاسة عشرية
النصاروة إىل أوالد الشيخ طليفح احلسون ،عبد الواحد وعبد العزيز ،توفيّ

عبد الواحد يف 1991/7/29م ،خلفه أخوه عبد العزيز حتى وفاته يف
2009/9/5م ،عىل أثر إصابته بجلطة دماغية( .)16أصبح الشيخ حممد عبد
الواحد طليفح احلسون هو الشيخ العام لعشرية النصاروة.
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تتكون عشيرة النصاروة في كربالء من األفخاذ التالية:ـ

شويلية.
.1البو نغيمش  .2البو محد .3 .بيت احلاج محادي .4.بيت
ّ

 .5بيت البو شكري (بيت املجاهد) .6 .بيت البو طه  .7 .بيت الشمخي

 .8بيت احلواري  .9بيت اخللف(.)17

((اتجاههم السياسي ودورهم في ثورة العشرين))

دور
كان لعشرية النصاروة متمثلة بالشيخ طليفح احلسون احلسن ٌ
اجتامعي وسيايس ،واضح يف الفرات األوسط ،وكانت له صالت واسعة مع
أبناء عمومته من عشائر قبيلة عبادة يف العراق ،ونتيج ًة هلذه العالقة احلميمة

بينه وبني عشائر و قبائل عبادة يف العراق ،واحرتامهم له ازداد نفوذه ليس
عىل مستوى كربالء فحسب بل يف كل مناطق الفرات األوسط ،حيث أصبح

ديوانه يف ساحة البلوش احلالية يف كربالء ،وقربه من املرقدين الرشيفني،
مقرا لشيوخ عشائر عبادة ،ورجال السياسة ووجهاء كربالء(.)18
ً

يكن البغض والعداء لالستعامرين العثامين والربيطاين
كان طليفح احلسون ُّ

من بعده ،وال خيضع ألوامرهم لذا وصف بأنه ((الشيخ املتمرد عىل أحكامهم
وأوامرهم)) (.)19

كانت مدة رئاسة الشيخ طليفح احلسون لعشرية النصاروة حافلة

باألحداث السياسية ،هناية االحتالل العثامين وبداية االحتالل الربيطاين،

الذي كان تأثريمها عىل العشائر العراقية ،وزعاماهتا ومنها عشرية النصاروة

وكام مبينّ يف الوقائع واألحداث اآلتية:ـ
ال�سنة الثانية/املجلَّد الثاين /العدد الثاين
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 -1واقعة محزة بيك 1915م.

بعد ضعف وسقوط احلكومة العثامنية وانسحاهبا من كربالء ،حصل

فراغ إداري وأمني ،اجتمع وجهاؤها لتأسيس جملس حميل إلدارة شؤون
ِ
اعضائه ،وتّم تكليفه وعشريته
املدينة ،وكان الشيخ طليفح احلسون أحد

بحفظ األمن واالنضباط يف املدينة ،ومل يدم سوى أربعني يو ًما ،إذ وجهت

احلكومة العثامنية قواهتا نحو كربالء بقيادة محزة بيك ،حدث قتال بني القوة

احلسينية،
املهامجة وعشرية النصاروة ،يف منطقة القنطرة البيضاء عىل هنر
ّ

شامل املدينة ،استشهد فيها ظاهر املحسن بن الشيخ طليفح ،وجرح العديد
منهم عبد عيل الشمخي .وقد بسط العثامنيون نفوذهم عىل املدينة من جديد،
وتعيني حممود بابان مترص ًفا يف 25رمضان 1333هـ1915/7/29 ،م(.)20
 -2واقعة عاكف بيك 1916م.

دخلت القوات العثامنية مدينة احللة بقيادة عاكف بيك يف  8حمرم 1335هـ

1916/م ،إلع��ادة األم��ن ،وقامت بقتل الكثري من أبناء املدينة ،بعدها
توجهت إىل مدينة كربالء ،وقبل وصول تلك القوات إليها ،طلب الشيخ

طليفح احلسون من أحد وجهاء عشريته (مهدي محادي السهيل) بالذهاب
إىل أخواله شيوخ عشرية العامرية (آل كريدي) بني كربالء واهلندية ،فطلب

منهم فتح مياه األهنار املوجودة يف مناطقهم ،لعرقلة زحف القوات العثامنية
إىل كربالء ،وتم ذلك ومل يدخلوا املدينة فأنقذ كربالء من هجوم أكيد(.)21
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ويف 12آب 1919

()22

القت السلطات الربيطانية القبض عىل عمر

العلوان ،وعبد الكريم العواد ،طليفح احلسون ،حممد عيل أبو احلب ،السيد
حممد مهدي املولوي ،السيد عيل الطباطبائي ،وقامت بنفيهم إىل بغداد ومن

هناك إىل جزيرة هنجام(.)23

أرسل الشريازي إىل ولسن يف 5آب 1919م ،كتا ًبا حيتج فيه عىل نفيهم،

ويطلب منه إخالء سبيلهم حيث وصفهم بأهنم مل يفعلوا شيئًا ،سوى القيام

باملطالبة السلمية بحقوق البالد املرشوعة ،فأجاب احلاكم العسكري ارنولد

تالبوت ولسن بكتاب هذا نصه(( :حرضة آية اهلل العظمى حجة اإلسالم
املريزا حممد تقي احلائري الشريازي دامت بركاته ،يل الرشف أن أعرض

لكم أنه وصلنا كتابكم املؤرخ  8ذي العقدة سنة 1337هـ ،تذكرون فيه
ٍ
أسف أن األعامل التي أقدمت عليها حكومة بريطانيا العظمى إلجراء
بكل
واجبات وظائفها ،وحلفظ أحكام القوانني واألنظمة ،أوجبت تشويش

واستياء العلامء األعالم دامت بركاهتم يف كربالء .

أثبتت لدى حرضتكم ومتعلقيكم بأن احلكومة الربيطانية ،أعلنت

اهتاممها بصيانة وسالمة العتبات املقدسة أكثر من أية دولة أخرى ،كانت

كربالء منذ مدة طويلة بؤرة لالغتشاشات والثورات بني األهايل واحلكومة،
أرضارا وخسائر وتلفيات
وكام ال خيفاكم بأن هذه الثورات ،كانت حتدث
ً

كثرية من قبل اجلنود العثامنيني عىل األه��ايل واملدينة ،والسيام أن رشف
العلم والعلامء كان غري مصون يف تلك العصور ،مما أدى إىل تيقظ احلكومة

الربيطانية و اهتاممها بمثل هذه األحوال املخالفة للعادات الربيطانية ،لقد

ال�سنة الثانية/املجلَّد الثاين /العدد الثاين
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شهرا املاضية ثبتت أن بعض
حصلت لنا اطالعات كافية يف مدة االثني عرش ً

أخبارا غري
األشخاص يف كربالء يقومون بتشويش األذه��ان ،وينرشون
ً
مرضية ،وغايتهم من ذلك تشويش أفكار الناس ضد احلكومة الربيطانية،

منتظرا من مدة طويلة انتهاء هذه اإلشاعة غري املرضية بعد إعالن
وكنت
ً

الصلح ،ولكن أالحظ أن األمر قد انعكس وان بعض اجلاهلني قد زادت
جسارهتم وكثر سعيهم يف تشويش الناس ،فلذا الحظت أن من الواجب
القبض عىل بعض األفراد ،وان االشخاص الذين ُقبض عليهم هم أربعة

من أهايل املدينة الذين مل تكن هلم اية عالقة معكم وال مع العلامء االعالم
والروضات املطهرة ،واالثنان اللذان من السادة ،وإن مل يكونا من ذوي
األمهية إال إهنام كانا ينرشان اإلشاعات الكاذبة ضد االنكليز ،وهو باعث

ونظرا إلقداماتكم فقد عزمنا عىل ترسيح حممد عيل
لتشويش أفكار األهايل،
ً
الطباطبائي وإرساله إىل سامراء عىل ان يسكن هناك وال خيرج منها بدون

اجازة م ّنا  .فأرجوكم إعادة هذا األمر حترير ًّيا عند وصول كتابنا هذا إليكم
ّ
ختلف
مع اخباره بأن يبقى هناك ساكنا وان ال يتدخل يف أمور الناس ،وإذا

التقيد هبذا األمر فأننا بكامل حريتنا ننفيه عن هذه اململكة ،إىل حمل ال
عن ّ
يتمكن فيه أحداث تشويش.

أما السيد حممد مهدي املولوي فإن له اليد الطوىل يف تشويش افكار

العموم ،وبام أنه هندي األصل ،فقد استحسنا إرساله إىل وطنه األصيل حيث
يعيش بكامل احلرية ،ألنه ال يمكن ابقاؤه يف كربالء حيث وجوده موجب

لعدم اسرتاحة الناس.

78

م .د� .صالح عبا�س نا�رص الطائي

لنا وثيق الرجاء أن بعض األشخاص يف كربالء قد انتبهوا واحرتزوا من

بعض أعامهلم التي توجب عليهم املسؤولية ،إن حكومة بريطانيا ترغب يف
اعطاء مجيع الناس الرفاهية التامة .لكن ال تود أن يستعمل بعض االشخاص

هذه احلرية والرفاهية ألغ��راض تولد االغتشاشات والتشويشات بني
الناس .وقد ُقدّ مت هذه الرسالة بواسطة النائب حممد خان املعروف باخلدمة

لدينا ،ويف احلقيقة إنّه الرجل الوحيد الذي تعتمد عليه ،وقد زودته ببعض

املعلومات الشفهية ليعرضها عىل حرضتكم والسالم)).
لفتنت كولونيل أي  .يت  .ولسن.

القائم بأعامل احلاكم امللكي العام يف العراق(.)24

ريا ،وأعلن
عندما وصل هذا الكتاب إىل اإلمام حممد تقي الشريازي تأمل كث ً

عن عزمه اهلجرة إىل إيران لكي يفتي من هناك باجلهاد ضد اإلنكليز.

وملا انترش خرب عزم اإلمام عىل اهلجرة ،أخذت الرسائل والوفود ترد

عليه من الكاظمية والنجف ووسط وجنوب العراق يبدي أصحاهبا عزمهم
اهلجرة معه ،مل يطل األمر باملبعدين سوى أربعة أشهر ،فقد وجد ولسن أن
من املصلحة اسرتضاء اإلمام حممد تقي الشريازي ،فأوعز بإعادهتم ،كام إنه

أرسل بيد معتمده حممد حسني خان الكابويل ً
ريا من املال إىل اإلمام
مبلغا كب ً
الشريازي ،وقد رفض اإلمام قبول املبلغ(.)25

كانت عودة املبعدين إىل كربالء يف  2كانون األول 1919مُ ،
استقبلوا فيها
استقبا ً
رائعا ،وقد ظن ولسن أن الوضع هدأ بإعادهتم ،وما درى أنه ازداد
ال ً
ال ،ألهنم اصبحوا أبطا ً
اشتعا ً
ال وطنيني يشار إليهم بالبنان ،وهبذا صاروا
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وطنيا مثلهم ،لكي ينال
قدوة لغريهم إذ أخذ كل شخص حياول أن يكون
ًّ

السمعة التي حصلوا عليها.

ولكن أولئك املشبوهني أطلق رساحهم
تقول املس بيل يف ذلك ما نصهّ (( :
بكفالة املريزا حممد تقي نفسه ،فعادوا الدسائس بد ً
ال من ايقافها عند حدها)) (.)26

وتضيف املس بيل إىل ذلك قائلة (( :ويف أوائل آذار 1920م ،قيل أن املريزا
حيرم فيها توظيف املسلمني يف اإلدارة
حممد تقي الشريازي أصدر فتوى ّ
الربيطانية ،وكتب احلاكم السيايس يف الديوانية يقول إن جثة أحد أفراد

الشبانة مل يسمح بدفنها حسب األصول الشيعية املتبعة ،وأن االستقاالت من

خدمة احلكومة تزداد يو ًما بعد يوم)) (.)27

لقد أكدت املس بيل يف قوهلا السابقّ ،
إن أهل كربالء الستة الذين ُألقي

��م تسفريهم إىل هنجام وهم (عمر العلوان وطليفح
القبض عليهم وت َّ
احلسون ،وعبد الكريم العواد ،وحممد عيل أبو احلب ،والسيد حممد مهدي
مولوي ،والسيد حممد عيل الطباطبائي) عندما ُأفرج عنهم وعادوا إىل كربالء
مل هينوا ويضعفوا بل ازدادوا قوة وعزيمة يف مقاومة االحتالل الربيطاين،
وذلك بشهادة املس بيل.

محمد علي أبو الحب:

ينتمي إىل بيت عريب عريق يف مدينة كربالء املقدسة ،أصل هذا البيت من

((احلويزة)) العربية من عربستان ،ففي أواخر القرن الثاين عرش اهلجري،
هاجر الشقيقان ((حسن)) و((حسني)) من اجلزيرة إىل كربالء لغرض جماورة
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قرب اإلمام احلسني( ،)8والسكن فيها ومها من قبيلة كعب العربية(.)28

كان هلذا البيت دور يف إغناء املجال العلمي والفكري واألديب والسيايس

يف مدينة كربالء ،ولعل اشهرهم الشيخ حمسن أبو احلب الكبري الذي كان
خطيب كربالء يف زمانه ،وأشهر من اعتىل املنرب احلسيني ،والشيخ حمسن هو

ابن احلاج حممد بن الشيخ حسن أبو احلب احلويزاوي اجلشعمي احلائري
ىّ
واملتوف يف ليلة االثنني سنة
املولود يف كربالء ،سنة 1244هـ ،1828 /
1887م(.)29

واشتهر من آل احلب الفقهية والشاعر حممد حسن بن الشيخ حمسن أبو

احلب املتوىف سنة 1357هـ 1937 /م ،واملدفون يف صحن العباس ()8
يف مقربة آل (أبو احلب) (.)30

أما من شارك يف ثورة العرشين من هذا البيت العريب ،فهو حممد عيل أبو

احلب ،الذي ولد يف كربالء سنة 1890م ،وتويف فيها سنة 1939م(،)31

والذي شارك يف مجيع االجتامعات واملظاهرات التي سبقت الثورة مما أغاض
اإلنكليز ف ّتم إلقاء القبض عليه مع مخسة من أحرار كربالء وتم نفيه إىل جزيرة

هنجام ،ومن ثم إعادهتم ،كام جاء يف الصفحات السابقة.

محمد علي أبو الحب ومجلس إدارة كربالء أثناء الثورة

كان يوم  25متوز  1920يوم إع�لان الثورة يف كربالء ،وك��ان يو ًما

صاخ ًبا ،فقد خرج الكثري من سكان البلدة يف الشوارع وهم حيملون بنادقهم
وأسلحتهم األخرى ،ويف صباح يوم اليوم التايل أي يف 26متوز 1920م،
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اجتمع رؤساء البلدة ووجهاؤها عند اإلمام حممد تقي الشريازي يف داره

وبعد مداولة طويلة تقرر تشكيل جملسني إلدارة البلدة مها املجلس العلمي
واملجلس املايل.

الدينية للثورة والنظر يف القضايا
كانت مهمة األول ترويج الدعاية
ّ
املتنازع عليها ،يف داخل املدينة ،وبني العشائر ،وقد تألف هذا املجلس من
مخسة أعضاء هم :السيد هبة الدين الشهرستاين ،السيد أبو القاسم الكاشاين،
املريزا أمحد اخلراساين ،السيد حسني القزويني ،املريزا عبد احلسني الشريازي.
أما املجلس املايل ،كانت مهمته اإلرشاف عىل إدارة البلدة من حيث جباية

الرضائب وتعيني املوظفني والرشطة وتأمني الطرق ،وتألف هذا املجلس من
عضوا .كان ثامنية منهم من السادة وهم  :عبد الوهاب الوهاب،
سبعة عرش
ً

أمحد الوهاب ،حسن نرص اهلل ،أمحد ضياء ،عبد احلسني ال��دده ،إبراهيم

الشهرستاين ،حممد عيل ثابت ،حممد حسن آل طعمة ،أما الباقون فكانوا
من رؤساء املحالت وهم حممد عيل أبو احلب وكان أمينًا عام ًا للصندوق

املايل ،عبد عبد النبي العواد ،هادي احلسون ،علوان جار اهلل ،حممد الشهيب،

قمر النايف ،عبد عيل احلمريي ،عبد العزيز املهر ،عيل أمحد املنكويش ،عزيز

علوان الزنكي ،أما الشاعر حممد حسن أبو املحاسن فكان ممثل الشريازي يف
املجلس(.)32

وقد عينّ خليل عزمي سكرتري ًا للمجلس ،كام عني مهدي السامرائي

حماس ًبا له ،وعبد ال��رزاق افندي كات ًبا ،وبارش املجلس املايل عمله بتعيني
واحلراس واجلباة ،كام شكل قوة من الرشطة تضم مائة من
موظفي البلدية
ّ
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املشاة وثالثني خيا ً
آمرا لرشطة كربالء براتب شهري
ال ،وعينّ رسمد اهلتيمي ً
آمرا ثاني ًا يف
قدره مائة روبية ـ وهو شيخ عشائر املسعود ،وعبد الرمحن العواد ً
الرشطة وبراتب مماثل .ودخل حممد عيل أبو احلب احلياة السياسية بعد ثورة

عضوا ً
بارزا يف حزب اإلخاء الوطني(.)33
العرشين وكان
ً

عبد الكريم العواد

ينتمي إىل أرسة عربية عريقة نزحت إىل كربالء يف منتصف القرن

(شحر -خليل) ،كانت عشرية آل عواد
التاسع اهلجري ،ويرجع نسبهم إىل ّ

تسكن حائل يف اجلزيرة العربية قبل القرن الثامن عرش امليالد ،وجرى بينهم

وبني عمومتهم خالف ،فهاجر منهم ثالثة إخوة إىل العراق مع أبنائهم،
فدخلوا (عني متر) وتفرقوا فسكن أحدهم كربالء والثاين احللة والثالث

النارصية( ،)34فسكن الشيخ عواد بن سامل بن سهيل بن نجم الدين بن هالل
كربالء املقدسة( ،)35يف أواسط القرن التاسع عرش اهلجري ،اختذوا حم ّلة آل
فايز(باب بغداد احلالية) سكنا هلم ،وهلم فيها زقاق(عكد البو عواد) ،مقابل
مضيف العباس ( ،)8ويعدون من رؤساء كربالء يف القرنني الثالث عرش
والرابع عرش اهلجري ،آل عواد كان هلم دور يف واقع مدينة كربالء ،ففي

واقعة الوهابيني التي حدثت سنة 1216هـ 1801 /م ،كان من شهداء

كربالء املدافعني عن املدينة مهدي بن احلاج أمحد بن مصطفى بن حممد بن
عبد العزيز بن عبيد بن عواد(.)36

أما دور عبد الكريم العواد يف اجلهاد ضد االنكليز قبل ثورة العرشين فقد
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ذكرته صفحات البحث السابقة ،أما دوره يف ثورة العرشين ،فقد واصل

جهاده ضد اإلنكليز حتى اعتقل مرة ثانية من قبل اإلنكليز يف  21حزيران

1920م مع رفاقه ثوار كربالء وهم يعدّ ون العدّ ة إلعالن الثورة ،وتّم نفيهم
إىل جزيرة هنجام للمرة الثانية ،ومل يطلق رساحه إ ّ
ال بعد انحسار الثورة،

وإعالن العفو العام يف  30أيار 1921م(.)37
توفيّ عبد الكريم العواد يوم االثنني  27رمضان سنة 1353ه��ـ 3 /

كانون الثاين 1935م ،وأعقب ولده عبد العزيز الذي مات بال عقب(،)38
ومن إخوته املجاهدين :عبد الرمحن العواد ،الذي شارك أخاه يف كل أدوار
الثورية من أصل العراق أو ً
عضوا يف املجلس البلدي،
ال وكربالء ثان ًيا ،عني
ً
توفيّ عام 1933م وأعقب ولده بدري(.)39

وعبد اجلليل العواد ،شارك مع إخوته يف مقاومة االستعامرين العثامين

والربيطاين ،مل يستطع اإلنكليز إلقاء القبض عليه ،فهدمت داره من قبلهم،

وفر إىل (أبو صخري) ومنها إىل النجف.
ّ

السيد محمد علي الطباطبائي

يرجع نسب السيد حممد عيل إىل اإلمام احلسن بن عيل بن أيب طالب(عليهم

السالم) ( ،)40هاجر األعىل السيد مرتىض حممد الطباطبائي الربوجردي من
مدينة (زواره) ،إحدى ضواحي مدينة أصفهان اإليرانية( ،)41وذكر آخرون

أنّه أول من هاجر إىل العراق واستوطن كربالء يف القرن الثاين عرش اهلجري.
والسيد حممد عيل بن حممد عبد الكريم بن السيد مراد الطباطبائي ،والد
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السيد عيل الطباطبائي صاحب كتاب ((الرياض يف فقه اإلمامية)) ،وينسب
إىل السيد عيل صاحب (الرياض) أنه استلم أموا ً
ال من إيران لبناء سور حديد

لكربالء سنة 1802م ،بعد واقعة الوهابيني .

السيد محمد مهدي المولوي.

ولد السيد حممد مهدي بن السيد حسني التقوي املولوي املوسوي يف
كربالء سنة 1897م ،وتوفيّ فيها سنة 1953م .كان من رجال ثورة العرشين

وقادهتا ،ومن املمهدين هلا ،نفي إىل جزيرة هنجام 1919م ،شارك يف ثورة

العرشين بعد العفو عنه من قبل ولسن احلاكم العسكري الربيطاين(.)42
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الخاتمة
لقد تبني من هذا البحث أن سادات كربالء وزعامء عشائرها ورؤساء

حمالهتا ،حافظوا عىل كربالء من كل عدو أراد بكربالء سوء ،واستمر هذا

اجلهاد ضد العثامنيني إىل أن جاء دور االحتالل الربيطاين ،فقاوموه بكل
ما يملكون ،فأخذت هذه الثّلة املؤمنة بدينها ومدينتها بحمل لواء الدفاع

عن كربالء املقدسة ،وعندما رفض املستعمر إعطاء أهل العراق حقوقهم
املرشوعة ،ثار أبناؤه عىل اإلنكليز ،فكانت أوىل هذه الثورات عندما قام

رجال النفي بتحريض أبناء املدينة من خالل اخلطب واالجتامعات والقصائد
التي أهلبت ضمري الرشفاء ،وخاصة تلك التي كانت تلقى يف صحن اإلمام

احلسني وأخيه العباس ( ،)Cفقامت بريطانيا باعتقال قادة املظاهرات

وإرساهلم إىل بغداد ،ومنها إىل جزيرة هنجام ،حيث الصرب واألمل من احلفاظ

عىل تربة العراق طاهرة طهر من ضمه ثراها.

لكن علامء الدين مل هينوا ومل يستكينوا حتى تم اإلفراج عنهم وعودهتم

إىل كربالء ،حيث تّم استقباهلم استقبال األبطال ،فكان كل واحد من أهل
كربالء يريد أن يكون بط ً
ال مثلهم ،وهكذا تّم االستعداد لثورة العراق
الكربى ثورة العرشين.
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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 decentants 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

It is worth noting that the topics and sections for which the
award is given are the five sections of the journal ( the Society
section the Science section the Literature section the Art
(Aesthetic) section and the History section ) ; the same conditions
of research writing are the same as those given and followed as
suggested in the journal due to the fact that the outcomes of the
award are the incomes of the journal .
The researches winning will be edited in the forthcoming
issues of the journal and will be referred to as being awarded
winners as a sort of honour for their writers and also writings .
This is not the last window (look) but rather the members
of the two boards through the financial and moral abilities of
the centre activate and encourage all that is of advantage for
specialist researchers .
May Allah the Most High bless

Second Issue Word
Competition
The Techniques of Researching and Communication
communicating with the research and persuing communication
is a cultural duality which educated societies resort to for
improvement and for developing ways of society communication
on all its levels : the naturalistic the scientific the practical and
else .
It is postulated that this duality makes up an enriching variety
for both the public and academic society and at the same time
it enriches their built–in variety through exchanging experiences
exchanging thoughts and the active collective work .
Karbala heritage centre as part of the Islamic and human
knowledge affairs department in the Al-Abbas holy shrine
through its academic research and authorized window: Imean
Karbala Heritage Journal proceeded further to attract the
specialist researchers through communicating with them.
Members of the two boards the advisory and the editorial boards
made every effort to vary the ways of communication without
limiting it to traditional communication such as waiting for
researchers to send their researches or directly requesting them
to write about a certain topic but rather they varied such ways of
communication the most prominent of which is to announce for
(Al- Saqy competition for Academic Researches ) ; the following
are among the reasons for such an announcement:
-To help activate the spirit of competition among researchers
through scientific competition of a specialized research writing
type .
- Enriching the specialized heritage library with new thoughts
and viewpoints given by researchers to discover what is new .
-Honouring those deserving honour as encouragement and
impetus for recognized researchers and good writings .

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
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 scopes of the research when possible.
13- Receiving researches 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.
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
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