
د الثالث/ العدد االول السنة الثالثة/املجلَّ
مجادى اآلخرة 1437هـ /آذار  2016م



 

 العتبة العباسية المقدسة
 : Karbala heritageتراث كربالء : مجلة فصلية محكمة تعنى بالتراث الكربالئي = 

Quarterly Authorized Journal Specialized in Karbala Heritage/  العتبة العباسية 
 .6102كربالء : االمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة , –المقدسة. 

 سم62ايضاحيات ؛ مجلد : 
 (-6102السنة الثالثة , المجلد الثالث , العدد االول ) –فصلية 

ISSN 2312-5489 
 المصادر.

 النص باللغة العربية ؛ مستخلصات بالعربية واالنجليزية.
.بحر العلوم , 3دوريات  –كربالء  –العراق  –.السياحة 6دوريات.  –تاريخ  --.كربالء )العراق(0

 دوريات .الف .  –نقد وتفسير  –هجريا  0606 – 0011تضى بن محمد , محمد مهدي بن مر
 Karbala heritage  Quarterly Authorized Journalالعنوان . ب.العنوان: 

 Specialized in Karbala Heritage 
DS79.9.K37 A8 2016.V3 

 الفهرسة والتصنيف في العتبة العباسية المقدسة



E.mail: turath.karbala@gmail.com





املرشف العام

سامحة السيد أمحد الصايف

املتويل الرشعي للعتبة العباسية املقدسة 

رئيس التحرير

د. احسان عيل سعيد الغريفي)دكتوراه يف اللغة العربية من جامعة كراتيش (

مدير التحرير

أ. م. د. نعيم عبد جوده الشيباوي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

اهليأة االستشارية

أ. د. فاروق حممود احلبويب )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.د. محيد محدان التميمي )كلية الرتبية للعلوم االنسانية /جامعة البرصة(

أ.د. عباس رشيد الددة  )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة بابل(

أ. د. عيل كسار الغزايل  )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ. د. زمان عبيد وناس املعموري   )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء(

أ.د. عادل نذير بريي )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية /جامعة كربالء( 

أ.د. مشتاق عباس معن ) كلية الرتبية ابن رشد للعلوم االنسانية/ جامعة بغداد (

أ .د. عادل حممد زيادة  )كلية اآلثار/ جامعة القاهرة(

أ.د. حسني حامتي  )كلية احلقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواين )كلية اخلليج / سلطنة عامن(

أ.د. إسامعيل إبراهيم حممد الوزير )كلية الرشيعة والقانون/جامعة صنعاء(



سكرتري التحرير
يارس سمري هاشم مهدي البناء

 ) بكالوريوس علوم حياة من كلية الرتبية للعلوم الرصفة / جامعة كربالء (

اهليأة التحريرية
أ. م. د. ميثم مرتىض مصطفى نرص اهلل )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م.د. عيل طاهر تركي احليل ) كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(
أ.م.د. عدي حاتم املفرجي ) كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(

أ. م. د. زين العابدين موسى جعفر )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
أ.م. د. عيل عبدالكريم آل رضا )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

أ.م.د. شوقي مصطفى املوسوي )كلية الفنون اجلميلة/جامعة بابل(
م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(
م. د. سامل جاري هدي عكيد )كلية العلوم االسالمية/جامعة كربالء(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فالح رسول احلسيني)كلية الرتبية للعلوم االنسانية / جامعة كربالء(

مدقق اللغة اإلنكليزية
م. د. غانم جويد عيدان )كلية الرتبية للعلوم اإلنسانية/جامعة كربالء(

اإلدارة املالية 
حممد فاضل حسن محود )بكالوريوس علوم فيزياء من جامعة كربالء(

املوقع اإللكرتوين  
حسن عيل عبد اللطيف املرسومي

)ماجستري من املعهد العراقي للدراسات العليا/قسم االقتصاد/بغداد(



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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

     قدرها )150( ألف دينار عراقي .



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

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

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

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

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

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. 





كلمة العدد  
شمعة ثالثة ...

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

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

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



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

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

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

الطاهرين



كلمة الهيأتين االستشارية والتحريرية
لماذا التراث ؟ لماذا كربالء ؟

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

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

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

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

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

بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف  توّلد  فمرة  منهم،  املسلمني 



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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 
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اأ.د. �سادق يا�سني احللو

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

الملخ�ص :
تعرضت مدينة كربالء يف القرن التاسع عرش اىل غزوات نجدية )وهابية( 
تلك اهلجامت يف عام 1806  توالت  ثم  اوهلا يف عام 1801،  ابتدأت  عّدة 
فهامجوا سكاهنا وهنبوا حقوهلا ويف عام 1807 وصلت غزوة نجدية وهابية 
اىل احللة اوالً  ثم اىل كربالء إذ دمهوها يف وضح النهار عىل حني غرة فتصدى 
هلم الكربالئيون وأجربوهم عىل الرتاجع، ثم حصلت اغارة نجدية وهابية 
الغازية  القوات  وفرضت  والنجف  واحللة  كربالء  مدينة  عىل   1810 عام 

طوقاً  عىل املثلث الواقع بني هذه املدن الثالث .
سيتم الرتكيز يف هذا البحث عىل الغزو الوهايب النجدي لعام 1801 م من 
خالل ما كتبه الرحالة الفرنسيون والرسميون الفرنسيون كالقنصل الفرنيس 

يف بغداد والقنصل الفرنيس يف حلب.
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Abstract
In the nineteenth century، Karbala City was attacked
many times by the Najdi ( Wahabi's), the first of which was 

in 1801 . The attacks successively continued in 1806 as its 
inhabitants were killed and its agricultural fields were despoiled 
. In 1807 another Najdi Wahabi invasion reached Hilla first and 
then extended to Karbala . The invaders surprisingly attacked 
it in the day light and the people of Karbala stood against them 
and forced them to retreat . In 1801 another Najdi Wahabi 
invasion took place on Karbala، Hilla and Najaf cities and the 
invaders surrounded the triangle incorporating the three cities.

In the present research, emphasis would be on the Najdi 
Wahabi invasion in 1801 relying on what the French explorers 
and French officials wrote down such the French consuls in 
Baghdad and Aleppo .
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اأ.د. �سادق يا�سني احللو

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

اهمية كتابات الم�سادر الفرن�سية 
عن الغزو النجدي الوهابي 

اتسمت الكتابات الفرنسية عن الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء عام 
1801 بقلتها وذلك بسبب إنشغال فرنسا بأحداث الثورة الفرنسية يف هذه 

احلقبة، فضال عن قلة اهتاممها باملنطقة إذ ال توجد مصالح واسَعه هلا فيها .
لذلك فكتابات الرحالة والكتاب الفرنسيني والقنصلني الفرنسيني ومها:

 Jean Baptiste Louis روســو  ــارون  ب جــاك  لــوي  باتيست  جــان 
Jacques baron Rousseau، القنصل الفرنيس يف بغداد ثم يف حلب، 

وكورانسز Corancez، القنصل الفرنيس يف حلب ارتكزت عىل ماشاهدوه 
وسمعوه عن حادثة الغزو النجدي الوهايب وما رافقه من قسوة وقتل لسكان 

.  املدينة وهتديم للبيوت وهنب للكنوز يف مرقد االمام احلسني
تلك الكتابات تنبع امهيتها من ان قساًم من كاتبيها، وبخاصة القنصليني 
الفرنسني، كانت ال تفصلهم عن تلك احلادثة سوى مدة سبع سنوات، كام ان 
وصف الوهابيني وعقيدهتم يف نجد من جانب روسو جاء نتيجة قيامه برحلة 

من بغداد اىل حلب، ومن حلب اىل اجلزيرة العربية.
النجدي  الغزو  عن  كتب  مما  السابقة  الدراسات  عن  التقيص  وعند 
دراسة  توجد  ال  انه  ظهر  الفرنسية  املصادر  خالل  من  لكربالء  الوهايب 
دراسة  يف  ضمنًا  جاءت  احلادثة  عن  الكتابات  ان  بل  ذلك  يف  متخصصة 

مشرتكة للدكتور قيس جواد العزاوي، والدكتور نصيف اجلبوري
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وعنواهنا : كربالء كام وصفها بعض املسترشقني الفرنسيني )1(، ورد فيها 
اسطر قليلة يف مصدرين منها، والدراسة االخرى هي للدكتور جليل العطية 
املعنونة : كربالء يف عيون الرحالة الغربيني، فال يوجد شئ فيها عن الغزو 
النجدي الوهايب لكربالء، وكذلك ماكتبه الدكتور حممد صادق الكربايس يف 
موسوعته العتبة احلسينية عند املسترشقني مل يكن فيها من الفرنسيني سوى 

جاك بريك)Jacq Bierk(، الذي مل يكتب شيئًا عن احلادثة املذكورة.
ادب  اهلل، كربالء يف  آل نرص  نارص  الصاحب  السيد عبد  كتاب  اما 
الرحالت فام جاء فيه من رحالة فرنسيني مل يتطرقوا اىل احلادثة، غري ان اوسع 
الفياض  باقر  مقدام عبد احلسني  للدكتور  كانت  احلادثة  دراسة واسعة عن 
بعنوان : الغزو النجدي الوهايب ملدينة كربالء املقدسة يف مطلع القرن التاسع 
الرغم من كثرة مصادرها وتنوعها لكن  عرش دراسة تأرخيية حتليلية، وعىل 

الباحث مل يرجع فيها اىل اي مصدر فرنيس .
: كربالء يف  املعنونة  ياسني احللو  الدكتور صادق  تأيت دراسة  وأخريًا 
عام  وحتى  عرش  التاسع  القرن  يف  الفرنسيني  والرسميني  الرحالة  كتابات 
1914، )قيد النرش( تناول حادثة الغزو النجدي الوهايب فيها ضمنًا َويعوزها 

التفصيل، وهذا ما اختصت هبا هذة الدراسة .
الفرنسية  الكتابات  فيه  اتصفت  ما  ان  املطاف  التأكيد يف هناية  والبد من 
عن الغزو النجدي الوهايب لكربالء من خالل كتب الرحالت او الكّتاب أو 

الرسميني الفرنسيني )القناصل( يتمثل يف :
أواًل : ان كتابات القناصل الفرنسيني اقرب اىل شهود العيان لقرص املدة 
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الزمنية بني حصول ذلك احلدث وكتاباهتم عنه فرحلة اجلزيرة لروسو بدأت 
يف 22 ترشين األول وانتهت يف 23 كانون االول 1808 )2(.

كّتاهبا  ألن  املوضوعية  اىل  واقرب  حمايدة  الفرنسية  الكتابات  تعد  ثانيًا: 
املذاهب  أو منتمني اىل اي جهة من  الرحالة والكّتاب مل يكونوا قريبني  من 
عىل  االعتامد  تم  لذا  واالنحياز  التعصب  عن  بعيدة  بذلك  فهي  االسالمية 
مؤلفاهتم األصلية باللغة الفرنسية او املرتجم منها لإلضاءة من خالهلا عىل 
والرحالة  الكتاب  اقالم  كتبتها  كام  لكربالء  الوهايب  النجدي  الغزو  طبيعة 

والرسميون الفرنسيون عىل حد سواء .

ظهور العقيدة الوهابية ومبادؤها 
باإقالم القنا�سل الفرن�سيين 

جان  بغداد  يف  الفرنيس  القنصل  وصف  حسب  دينية،  عقيدة  الوهابية 
باتيست لوي جاك روسو، وسميت بالوهابية نسبة اىل حممد بن عبد الوهاب 
عىل  وترتكز  نجد،  وسط  يف  الُعيّينة  بلدة  يف  ولد  الذي   )1792-1703(
رضورة االعرتاف بوحدانية اهلل وعىل تطبيق اركان العقيدة التي يّدرسها عىل 

وفق كتاب اهلل .
اكثر، ويمنع كل مظاهر   فعّده رجاًل حكياًم ال  النبي حممد  اما عن 
االجالل التي يظهرها املسلمون له، ويرفض بالشّدة نفسها تبجيل املسيحيني 
واليهود واالتراك )املسلمني( لألنبياء معلنًا ان اهلل يغضب من طريقة العبادة 
وال  بيده،  اهلل  خلقها  التي  البسيطة  املخلوقات  هلذه  البرش  يوليها  التي  هذه 
يربطها مع جوهره االبدي يشء مشرتك، فليس هناك ما يمّيزه عّنا عىل وفق 
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رأي حممد بن عبد الوهاب . وقد ارسله اىل االرض ليقيض عىل عبدة االصنام 
وليقود شعبه اىل الطريق املستقيم .

ضد  يتشددون  املسلمني  بعض  ان  الوهاب(  عبد  بن  )حممد  وأضاف 
وملحدين  ككفار  اليهم  ينظر  ان  جيب  لذا  عامهم،  عىل  ويعربون  التعاليم 
اإلهليه  الــذات  هيينون  ألهنم  مجيعًا  ابادهتم  من  بد  وال  القتل،  يستحقون 
وجيعلون هلل رشكاء . فاخللق من صفاته وحده وقد بدأ الشيخ حممد دعوته 
الرسية باالرشاد ومجع حوله بعض االنصار، لكن اعدادهم كانت حمصورة 

ضمن نطاق قبيلتهم املتنقلة وكان يشعر بالراحه وبحاجه اىل قوة اكرب)3( .
 Voyage )1808 واضاف روسو يف كتابه )رحلة اىل اجلزيرة العربية سنة

1808 a la pensula Arabic dans، L annee

عن حماولة حممد عبد الوهاب نرش عقيدته خارج نجد قائاًل :
" انطلق )حممد بن عبد الوهاب ( يف البالد فطاف يف نجد وسوريا والعراق 
العريب بحثًا عن سلطة يعتمد عىل محايتها له، تساعده من أجل حتقيق اهدافه لكنه 
باء بالفشل فقد تعب جدًا بأسفاره هذه التي مل تأِت بفائدة، واذ شعر باليأس 

لتحقيق التغري الذي كان يأمله وخيطط له، فقد انسحب اىل الدرعية ..")4( .
بن سعود يف  بمحمد  الوهاب  بن عبد  التقاء حممد  ثم وصف روسو 
الدرعية فقال : " هناك يف الدرعية وجد يف شخص االمام بن سعود حاكمها 
آراءه، وسهل  وتبنى  باحرتام،  فأستقبله  الذي طاملا بحث عنه،  السند  ذلك 
عىل مجاعته فهم التعاليم التي كان يطرحها فالتزم كل واحدمنهم  ان يدافع 
بكل الوسائل التي تتاح له عن مباديء احلركة اجلديدة التي اختذت منذ ذلك 
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" وهكذا ظهر زعيم هذه الطائفة حممد بن سعود  احلني اسم الوهابية" )5( . 
من  يرفع  ما  املباديء  هذه  يف  ووجد  العرب،  بالد  وسط  من  فائقة  برسعة 
شأنه فاعتنق العقيدة اجلديدة . لقد شعر بأنه يستطيع استخدام مباديء هذا 
املصلح ) حسب رواية روسو ( ذرائع ملهامجة االمم االخرى التي مل ختضع 

الستعباده " )6(.
واعلن  للوهابيني،  العام  والقائد  االمري  لقب  سعود  بن  أختذ  لِذلك 
القسمة  للوهابيني وهكذا كانت  العام  القائد  الوهاب  بن عبد  الشيخ حممد 
عاصمة  الدرعية  واختريت  والزمنية  الروحية  والسيادة  بالسلطة  الطبيعية 

للدولة اجلديدة)7( .
الوهابيني  نظر  يف  واالئمة  املشايخ  ذكرى  احرتام  كان  ذلك  عن  وفضاًل 
يعد انتهاكًا للحرمات فالواجب يفرض عليهم هتديم كل املساجد التي بناها 
املسلمون االتقياء الوليائهم وهم يعيبون عىل االمم التي تزين قبور موتاهم )8(.
يف هذا االطار يمكن فهم احد االسباب التي دفعت بالوهابيني اىل غزو 
مدينة كربالء لتهديم العتبات املقدسة فيها وقد اشار القناصل الفرنسيون اىل ان 
الوهابيني رفضوا املذاهب السنية االربعة ومذهب االمامية االثني عرشية )9(. 
باعتبار اهنم يعّدون القبور دوارس وجيب ازالة مايقام عليها حتى وان كانت 

شواهد بسيطة .
هلذا ال ُيستغرب تعرض مدينة كربالء املقدسة يف القرن التاسع عرش اىل 
ابتدأت اوالها يف عام 1801، ثم توالت تلك  غزوات نجدية وهابية عدة 
اطرافها وهنبوا حقوهلا، ويف عام  اهلجامت منها يف عام 1806 هجموا عىل 
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1807 وصلت غزوة نجدية وهابية اىل احللة أواًل ثم اىل كربالء اذ دمهوها 
عىل  واجربوهم  الكربالئيون  هلم  فتصدى  غرة  حني  عىل  النهار  وضح  يف 
كربالء  مدينة  عىل   1810 عام  وهابية  نجدية  اغارة  حصلت  ثم  الرتاجع، 
واحللة والنجف وفرضت القوات الغازية طوقًا عىل املثلث الواقع بني هذه 

املدن الثالثة .
سيتم الرتكيز يف هذا البحث عىل الغزو النجدي الوهايب لعام 1801 م من 
خالل ما كتبه الرحالة الفرنسوين والرسميون الفرنسيون كالقنصل الفرنيس 

يف بغداد والقنصل الفرنيس يف حلب .

ا�سباب الغزو 
دفع  يف  ودينية  وجغرافية  واقتصادية  سياسية  عديدة  عوامل  اسهمت 
العامل  اوهلا  كان  املقدسة  كربالء  غزو  واىل  لإلغارة  الوهابيني  النجديني 
السيايس حيث كانت كربالء املقدسة جزءًا من والية بغداد اخلاضعة للسيطرة 
العثامنية، ويدخل ذلك يف اطار الرصاع بني النجديني الذين اعتنقوا مذهب 
حممد بن عبد الوهاب منذ هناية النصف االول من القرن التاسع عرش حيث 
نشأت الدولة السعودية االوىل 1745- 1818 فشكلت خطرًا عىل النفوذ 
االقتصادي  العامل  فهو  العوامل  تلك  ثاين  اما  العثامنية،  للدولة  السيايس 
حيث ان النجديني اجتهوا اىل املدينة ألهنا كانت مستودعًا ملا حتويه مراقدها 
من كنوز نفيسة فذكر الرحالة نيبور : " ان هناك كام يقال عّدة حاجات ثمينة 

قرب رضيح احلسني .." )10( .
وقد جاء يف املوسوعة االسالمية باللغة الفرنسية : " واستولوا )الوهابيون( 
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ــروا  ودّم اخلزائن  وبقية  النفيسة  والفضة  الذهبية  والقطع  الذخائر  عىل 
القبور")11( .

اكد ذلك الرحالة الفرنيس دوبرية )Dupree( عند زيارته للمدينة يف عام 
املكدسة خالل سنني طويلة  الثروة  اهلائل من  الكم  ان   ..."  : 1809 فذكر 
متتابعة أصبحت يف حلظة هنبًا للوهابيني اولئك قطاع الطرق واللصوص")12(.

تقارب روسو يف الرأي مع ما ذهب اليه دوبريه يف وصف الثراء بمرقد 
التي  اهلائلة  الثروات  اصبحت  طويلة  مّدة  "منذ  فذكر:    احلسني  االمام 
تكّدست تدرجييًا يف حرم االمام احلسني  هدفًا ملطمع الوهابيني وجشعهم 
وبدأوا يفكرون بنهبها دومًا معلقني آمااًل كبرية إلنجاح مرشوعهم يقصدون 
التي  الكنوز  بكثرة  جدًا  املغري  املوقع  هذا  عىل  فيه  يسيطرون  الذي  اليوم 

يضمها بداخله" )13( .
االمام  رضيح  يف  الثروة  مصادر  بعض  ذكر  بل  روسو  بذلك  يكتف  مل 
احلسني  قائاًل : "اصدر الشاه اسامعيل مؤسس الساللة الصفوية يف بالد 
فارس أمرًا ملكيًا بتعمري وجتميل املدينة )يقصد كربالء ( ورضيح االمام ايضًا 
احلامس  اسامعيل،  بعد  العرش  تّولوا  الذين  نفسها  الطائفة  ملوك  اتبع  وقد 
والورع نفسه جتاه احلسني، واصبح هذا الورع مثااًل يتبعه امللوك الالحقون 
الذين حكموا بالد فارس وكل منهم يأمل من خالل اهلدايا الثمينة التعبري 
احلسني  ان مسجد رضيح  لدرجة  الصغري،  النبي  اِلبن  إجالله  عن خالص 
اصبح مستودعًا ألنفس حمتويات خزائن هؤالء امللوك .وكام هو معلوم، فإن 
حممد آغا خان انفق خالل نحو اثنتي عرشة سنة مخسة ماليني قرش إلكساء 
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. )14(. الطابوق بالنحاس الذهبي، وأنفق مبلغًا مساويًا ملنائر وقبة االمام احلسني
غري ان ما موجود من اموال وخزائن يف رضيح االمام احلسني  مل يكن 
هو السبب االقتصادي الوحيد الذي حّرك شهية النجديني الوهابيني لغزو 
املؤرخ  وأرّشه  الفرنسية  املصادر  اغفلته  آخر  جانب  هناك  كان  بل  كربالء 
النجدي الوهايب  الرتكي ويلك فايا، حيث رأى ان السبب املبارش للهجوم 
عىل كربالء يتصل ايضًا بدافع اقتصادي آخر فقال : " وقع اول هجوم وهايب 
الوهابيني  عىل مدينة كربالء عندما حدث ِصداٌم بني عشرية اخلزاعل وبني 
وقتل  التجارة،  هبدف  هناك  واملوجودين  النجف  اىل  متجهني  كانوا  الذين 
ان  اعتقد  باشا  سليامن  وألن  رجل  ثلثامئه  نحو  الصدام  اثناء  الوهابيني  من 
يف  ومشكالت  توتر  خلق  يف  هلم  حّجة  اهلجوم  هذا  سيتخذون  الوهابيني 
طلبوا  اهنم  حتى  العشرية،  لتلك  التابعة  الطوائف  تلك  بتأديب  قام  املنطقة 
من الدولة العثامنية ان متنحهم منطقة الشاميه املمتدة من مقاطعة عنه حتى 
يعرب  الطلب  هذا  النجف، وكان  عاّم حدث هلم يف  تعويضًا  ذلك  و  البرصة 
بشكل واضح عن نّية الوهابيني يف اهلجوم، ويف النهاية قاموا باهلجوم عىل ديار 
عشائر املنتفك الواقعة جنوب العراق عام 1799، ويف عام 1801 هجموا 
عىل قصبات النجف وكبيسة وعنه، اما اعنف هجوم قام به الوهابيون فقد 

كان عىل كربالء يف 20 نيسان 1801" )15( .
السابق فرّسه مؤرخ تركي آخر هو زكريا كوشون  واجلانب االقتصادي 
بشكل اوضح فقال : "مثلام مل يكن الوهابيون عىل وئام مع اهل السنة فإهنم 
كانوا ينفرون من الشيعة ايضًا بسبب معتقداهتم .فكيفام كانوا ممنوعني عىل 
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اىل احلج بدعوى اهنم كفرة كذلك  الذهاب  املكرمة من  ايدي ارشاف مكة 
الشيعة  وكذلك  ايران  من  القادمني  الشيعة  يمنعون  ايضًا  الوهابيون  كان 
املقيمون يف انحاء بغداد من العبور عرب اراضيهم والذهاب اىل احلج . وكان 
احلجاج القادمون من اطراف بغداد مضطرين للمرور بنجد، فكان الوهابيون 
يستغلون ذلك لإلغارة عىل قوافلهم وهنبها ورغم ان هذه الظاهره كانت تبدو 
دينيه اال اهنا كانت تنطوي ايضا عىل دوافع اقتصاديه الن الوهابيني كانوا كلام 
نشاطهم  ساحات  وانحرست  معارضيهم  عدد  يزداد  كان  شوكتهم  قويت 
االقتصادي وخاصه قبل احتالهلم االحساء ومن ثم كانوا يصادرون اموال 
والسلب  النهب  عمليات  البسوا  ان  بعد  ارواحهم  عىل  ويعتدون  الشيعه 
حّله دينيه هذه املره وهذا بالطبع قد ولد نزاعًا من النفور والعداوه الشيعية 

الوهابية )16( .
نيبور  فوصفه  واملخرب  الضعيف  املدينة  سور  الغزو  عوامل  رابع  كان 
قبل الغزو النجدي الوهايب عندما زار كربالء عام 1765 قائاًل " هناك مخسة 
ابواب لسور املدينه ولكن السور هو االخر مشيد باللبن والطابوق املجفف 
يف الشمس، وقد خترب بامجعه االن " )17(. وان النجديني الوهابيني قد رصدوا 

ذلك وقدروا اهنم يستطيعون النفاذ منه .
أّما السبب اخلامس للغزو فكان اجلانب الديني فالوهابيون كانوا ال يعرتفون 
بكل املذاهب االسالميه ومنهامذهب الشيعه االثني عرشية والسيام ان احد 

ركائز العقيده الوهابية يقوم عىل رفض زيارة القبور وعّدها دوارس )18( .
الوهابيني  هجوم  عن  بريين  جاكلني  الباحثه  ايضا  الرأي  ذلك  واكدت 
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بإقدامه  امجع  والعامل  االتراك  انظار  لفت سعود   "  : قائلة  كربالء  مدينة  عىل 
فجأة عىل مهامجة كربالء واحلدود العراقية بني سنتي 1801و 1802 يف هذه 
 حفيد النبي حممد املدينة املقدسة يف نظر الشيعة مرقد )االمام( احلسني

يف مسجد رائع ميلء بالكنوز من تركيا ومن فارس .
فيام خيص الوهابيني فأن هذه التقاليد الدينية هي جمرد هرطقة، فال جيب 
ان يبجل احد عىل االرض حتى النبي حممد ال ينبغي ان ينزع من اهلل جزءًا 

آخر من العبادة الواجبة له وحده دون سواه)19( .
الوهايب  النجدي  الغزو  تاريخ  حتديد  حول  الفرنسية  املصادر  اختلفت 
االول لكربالء املقدسه، فالرأي االول ذكر انه وقع يف نيسان 1801 يف حني 
رأى اخرون انه حصل يف نيسان 1802 فالرأي االول قاله كل من دوبريه 
الرحاله  الثاين  قال  بينام   ) حلب  يف  الفرنيس  القنصل   ( وكورانسز  روسو 
الفرنيس )oliver( اوليفيه . لكن املؤرخ العراقي مقدام عبد احلسني الفياض 
ساق ادلة أكد فيها الرأي الثاين اي ان الغزو كام استنتج حصل يف نيسان عام 
1802 حيث ذكر : تورد املصادر تناقضا بينا يف حتديده سنة الغزو النجدي 
الوهايب ملدينة كربالء فالروايات ترتاوح ما بني 17 او 18 ذي احلجة 1216 
هـ و 18 ذي احلجة 1217 هـ كذلك ما بني نيسان 1801 و 20 و 22 نيسان 
الدقيق  او مايس 1802، االمر الذي يوّلد إرباكًا وعدم توافق يف احلساب 
يمكن  دّقة  اكثر  بشكل  وقتها  ولتحديد  وامليالدي  اهلجري  التوقيتني  بني 
االستعانة بالوقائع القريبة من احلادثة، موضع البحث والسيام زيارة سليامن 
يف  ووقوعها  توقيتها  وامهية  ثبوهتا  عىل  املصادر  ختتلف  ال  التي  الكبري  باشا 
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8 ربيع االول 1217 هـ املوافق 7 آب 1802 واهنا بالتأكيد حسبام ذكرت 
املصادر وقعت بعد ثالثة اشهر من احلادثة .

ذي  أواخر  يف  وقعت  الغزوة  ان  شك  دون  من  القول  يمكن  هذا  ومع 
التأريخ  يف  يتطابق  والذي  هـ   1217 عام  يف  وليس  هـ   1216 عام  احلجة 

امليالدي أواسط نيسان 1802 وليس عام 1801 م )20(.
ان  اعتربت  التي  الفرنسية  املصادر  غالبية  اعتمدته  ما  اىل  نميل  اننا  غري 
نيسان عام 1801 م وال سيام  الوهايب لكربالء كان يف  النجدي  الغزو  سنة 
ان روسو الذي كتب عن الوهابيني صدرت كتبه عام 1808 و1809 وهو 

اقرب اىل احلدث من غريه .

اعداد النجديين الغزاة وق�سوتهم 
الف  عرش  "بخمسة   : املهامجني  روسو  بغداد  يف  الفرنيس  القنصل  قّدر 
الشيوخ  يسلم  فلم  جــدًا،  فظيعة  ارتكبوها  التي  القسوة  وكانت  مقاتل، 
التي ال ترحم  بالكامل بسيوفهم  أبيد اجلميع  والنساء واالطفال منها، وقد 
بالدم  امللطخة  بأيدهيم  احلوامل وذبحوا  بطون  بقروا  املجازر  .وخالل هذه 

ثمرات أكبادهم إربًا إربًا .."
 "  : فقال  كربالء  جمزرة  اسامها  بام  به  قاموا  بام  هلؤالء  وصفًا  روسو  وزاد 
نيسان  العرشين من  ففي  يتمنونه كثريًا،  الذي كان  املحدد  اليوم  أخريًا جاء 
1801، باغتوا املدينة بينام كان معظم سكاهنا قد ابتعدوا عنها فراسخ الداء 
مراسم الزيارة لرضيح والد سيدهم )يقصد زيارة االمام عيل  يف ذكرى 
سفك  اىل  متعطشني  وكانوا  النريان،  الربابرة  هؤالء  فارضم   ) الغدير  عيد 
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الدماء والسلب ومل يرمحوا احدًا وذبحوا كل من سقطوا يف أيدهيم وقد رأى 
بعض الناجني هؤالء املتوحشني يرشبون دماء ضحاياهم املساكني، وقد قدر 

عدد القتىل يف هذه الكارثة الفظيعة باكثر من اربعة االف شخص " )21(.
روسو  ذكرها  التي  كربالء  سكان  جتاه  تلك  الوهابيني  النجديني  وقسوة 
 Fernand Tomiche تومش  فرناند  هو  معارص  فرنيس  مؤرخ  أكدها 
 ،1802 اذار  يف  كربالء  وهنب  العراق،  سعود  بن  العزيز  عبد  غزا  قائاًل:" 
يف  املوّقرة  االرضحة  بتدمري  يكتفوا  مل  فالوهابيون  املقدسة،  الشيعية  املدينة 
املدينة فقط، لكن قتلوا النساء والرجال يف الشوارع، فالفظائع التي ارتكبوها 
العامل  الشيعة، وانطباعًا مضيًا يف كل  اثارت بغضاء شديدة لدى  يف كربالء 

االسالمي " )22( .
حلب  اىل  بغداد  من  رحلة   : معنونة  له  أخــرى  رحلة  يف  روســو  لكن 
voyage de bagdad a alep روى رواية غريبة عن النجديني الوهابيني 

تعاملهم مع سكان كربالء ختتلف عام رواه يف كتابه : وصف )باشوية(  يف 
قوم  :"أي  فقال  املدينة  نساء  مع  الغزاة  تعامل  صورة  من  َل  مَجّ حيث  بغداد 
هؤالء الوهابيون، الأثر للرمحة يف نفوسهم، اهنم عطاشى اىل سفك الدماء 
واالستحواذ عىل الغنائم، فال يستثنون احدا من القتل، بل يذبحون بال رمحة 
. وقد  النساء عادة  يراعون  بايدهيم لكنهم  يقعون لسوء حظهم  اللذين  كل 
علمت أهنم عندما دخلوا كربالء وهنبوها عام 1801 كانوا يدخلون البيوت 
من اجل ان يفرغوا جام غضبهم عىل الناس ويشبعوا جشعهم من الغنائم، 
لكنهم كانوا يضعون النساء جانبًا، وبعد قتلهم للرجال واستيالئهم عىل كل 
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شئ كانوا يأمرون النساء بنزع كل ماعليهن من البسة، وكانوا يف اثناء خلع 
االلبسة يديرون وجوههم كي الينظروا اىل عورات االناث، ثم جيمعون كل 

البستهن وينرصفون هبدوء " .
ثم يتسآءل روسو : " فكيف نوفق ياترى بني املوقف العفيف وبني سفك 
الدماء بالرمحة الذي يقوم به هؤالء اللصوص ؟؟ اال يظهر يف هذا املوضوع 
مايدعو اىل الدهشة حقًا بالنسبة ملن يدرس يف طبيعة هؤالء الناس ؟ فيقّيمون 

موقف االحرتام الذي يلتزمون به جتاه النساء " )23(
لقد انفرد روسو هبذه الرواية عن غريه من الرحالة والرسميني والكتاب 
مع  الوهابيني  النجديني  انسانية  وعدم  قسوة  عىل  أمجعوا  الذين  الفرنسيني 
من  جزءًا  النساء  مع  ترصفهم  عىل  أضفى  اذا  واالطفال،  والشيوخ  النساء 
االنسانية اي اهنم كانوا يديرون وجوههم عن االناث عند خلع مالبسهن 
تظهر  حتى  النساء  كل  مالبس  سلب  يف  رجولتهم  عدم  أظهر  انه  رغم  و 
: كيف يمكن  الرواية  انه تساءل يف نفس  عوراهتن طمعًا يف مالبسهن، كام 
ان يترصف اولئك اللصوص هبذا االسلوب احلضاري يف طريقة هنب حيل 

ومالبس النساء وتركهن دون ان يقوموا بقتلهن .
النجديني  عن  ذكره  ما  ايضًا  الرواية  هبذه  خالف  قد  روسو  ان  ويبدو 
بقتل  يكتفون  ال  أهنم   : اىل  أشار  عندما  اوليفيه  الفرنيس  الرحالة  الوهابيني 

النساء وأنام يبقرون بطوهنن ويقتلون اجنتهن)24(.
علم  انه  شك  وال  )علمت(  احلادثة  هلذه  روايته  يف  جاء  آخر  جانب  من 
بذلك من القبائل التي مّر هبا يف رحلته من بغداد يف طريقه اىل حلب ويف بداية 
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الثاين  بتأريخ 24 ترشين  الشام( وكانت  بادية   ( الشامية  باجلزيرة  ما يسمى 
يغزوهنا  الوهابيون  كان  حيث  هيت،  منطقة  يف  رحلته  يوميات  من   1808
هي ومنطقة عانه بني فرته واخرى، وال بد ان يكون فيها بعض من افراد تلك 
القبائل الذين تأثروا باملذهب الوهايب وحاولوا من خالل هذه الرواية حتسني 
صورة النجديني الوهابيني بإعطائها بعدًا يضفي عليها مسحة انسانية دينية، 
لكن غاب عن ذهن اولئك من الذي رووا لروسو تلك الرواية . ان سلب 
مالبس النساء ترّصف ال يدّل عىل االستقامة وحسن االخالق العربية التي 
ال جتيز معاملة النساء والشيوخ واالطفال بمثل تلك املعاملة السيئة والقاسية 

البعيدة عن الفروسية .
النجديون  تركه  الــذي  والتدمري  ــراب  اخل وصــف  يف  روســو  يستطرد 
ــة( بــغــداد ــوي ــاش ــن خـــالل كــتــابــة وصـــف )ب ــيــون يف املــديــنــة م  الــوهــاب
: وعند خروجهم  قائاًل   Description de Pachlike de Baghdad  
من )مدينة( االمام احلسني، التي حارصوها عىل مدى هنارين وليلتني، إقتاد 
الوهابيون مائتي بعري حمّمل بالغنائم النفيسة، ومل يكتفوا بصب جام غضبهم 
وقباب  بمنائر  ارضارًا  واحلقوا   ... ايضًا  البيوت  هبدم  فقاموا  االهايل،  عىل 
ان  وما   . اخلالص  بالذهب  املطعم  طابوقها  عىل  استولوا  ان  بعد  املسجد 
عرفوا انه نحاس ذهبي )يقصد مطليًا بالذهب( حتى هدموا تلك الرصوح 

بالكامل، فأنقاضها ال متثل هلم اي يشء")25( .
غري ان اوليفيه يف كتابه رحلة اوليفيه يف االمرباطورية العثامنية قال : " ان 
صحيفة املونتري Le moniter الصادرة يف بربريال السنة 12 بحسب تقويم 
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بن عبد  بقيادة سعود  املدينة  امام  الوهابيني ظهروا فجأة  إن   " نابليون االول 
الغدير  عيد  لالمام عيل إلحياء ذكرى  املدينة  اهل  زيارة  العزيز مستغلني 
فطبقوا خطتهم للغزو حيث واجهتهم مقاومة ضعيفة من اهل املدينة الباقني 
فقتلوا مجيع ما وجدوا من الرجال يف االمام احلسني دون متييز وحتى النساء 
احلوامل قتلوهنَّ وبقروا بطوهنن وذبحوا اجنتهنَّ وبلغ عدد القتىل الضحايا يف 

ذلك اليوم ثالثة آالف )26(.
من جانب آخر فإن دائرة املعارف االسالمية باللغة الفرنسية ) وهي مصدر 
بأكثر من 2000 من سكاهنا وحطموا وخربوا  القتىل  قّدرت عدد  معارص( 

البيوت واالسواق منها)27( .
الرحاّلة الفرنيس )دوبريه( مل خيتلف عن اآلخرين يف وصف قسوة الغزاة 
نيسان  يف  احلسني  االمام  مدينة  الطرق  قطاع  اولئك  غزا   "  : فذكر  النجديني 
1801 فأحرقوا كل يشء يف املكان وسفكوا الدماء، وبعد ان اشبعوا جنوهنم 

بقتل عدد كبري من السكان من اجلنسني هنبوا كل يشء يثري طمعهم ...)28( .
ويظهر ان بعض الرحالة الفرنسيني واملؤرخني املعارصين قد بالغوا يف أعداد 
من قتلهم النجديون إذ قدرهم بعضهم بني 8-20 ألف وهي ارقام كبرية ال 
تتناسب مع عدد سكان املدينة الذي قّدر يف تلك املدة بام ال يزيد عن سبعة 
آالف نسمة . لذلك ال يعقل ان يقتل النجديون يف خالل مدة 6-7 ساعات 
سيطروا فيها عىل املدينة ما يقارب نصف سكان املدينة . حيث قدرهم القنصل 
كان  الغزاة  من  االكرب  العدد  ان  والسيام  آالف،  بثالثة  كورانسز(   ( الفرنيس 
مشغواًل بنهب رضيح االمام احلسني وعتبته ومنائره إلخراجها من املزارات .
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الموقف العثماني والفار�سي 
من الغزو النجدي الوهابي 

اختلف الرحالة والقناصل الفرنسيون فيام بينهم يف وصف مقاومة اهل 
املدينة للغزو النجدي لكربالء فيصفها القنصل الفرنيس يف حلب كورانسز 

بأهنا كانت ضعيفة لكنها مع ذلك كانت خميفة للوهابيني .
فرّس ذلك الضعف يف مقاومة اهل املدينة للغزو النجدي القنصل الفرنيس 
يف بغداد )جان بابتيست جاك لوي روسو( قائاًل " معظم سكاهنا قد ابتعدوا 
 ،)29()  لعّدة فراسخ ألداء مراسم الزيارة لرضيح والد سيدهم )االمام عيل
وكان ذلك إلحياء مناسبة عيد الغدير .أرّضت غزوة كربالء بسمعة الدولة 
بإستخدام  النطاق  واسعة  قتل  عمليات  من  فيها  جرى  ملا  االوىل  السعودية 
املهامجني للسالح االبيض والناري ومالحقة اهل املدينة يف األزقة والدهاليز 
وقتلهم ذبحًا . لكنها يف الوقت نفسه أّدت اىل تزايد نفوذ سعود بن عبد العزيز 
وأصبح بعد غزوة مدينة االمام احلسني  أكثر رهبة جتاه املدن االخرى التي 

كانت حتى ذلك احلني تعاين من رضاوته")30( .
كانت بغداد مركز الوايل العثامين قد اصاهبا الذعر عند انتشار خرب كارثة 
غزو مدينة االمام احلسني ، وشعر الوايل العثامين بطعن هليبة الدولة العثامنية 
وسمعتها بني املسلمني من رعاياها يف العراق واجلزيرة العربية، والسيام ان 
عاصمة  طهران  يف  البالط  داخل  اىل  وصلت  قد  الوهابيني  جريمة  أخبار 
االمرباطور  كتب  حيث  العثامنية،  للدولة  اآلخر  اخلصم  الفارسية  الدولة 
الفاريس فتح عيل شاه )1791-1824( اىل سليامن باشا )وايل بغداد( رسالة
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مليئة بالعتاب املر، عرب له فيها عن سخطه من السلوك املتهاون واملستحق 
العقاب للكهية عىل ما قام به يف محلته عىل الدرعيه وهدده بأنه سيتوىل بنفسه 
ارسال جيش إلبادة هذه الطائفة اجلديدة التي هتدف عقيدهتا اىل احلاق رضر 

مستمر بالدين االسالمي)31( .
فأورد )روسو( رد الفعل العثامين ضد ذلك الغزو وظهر ذلك من خالل 
رد سليامن باشا عىل رسالة فتح عيل شاه برسالة يظهر فيها استياء العثامنيني من 
حادثة غزو الوهابيني لكربالء حيث عرب عن عظيم تأثره ملا سببه هذا احلدث 
املشؤوم الذي اصاب املدينة املقدسة وعزاه اىل عدم ادراك االمور واالجراءات، 
واضاف بأنه مل يتوقع مثل هذا اهلجوم الذي مل يتمكن من تداركه للرسعة التي 
تم هبا، ووعده باالنتباه واليقظة إزاء حتركات الوهابيني يف املستقبل والتعامل 
ضدهم بأقىص حزم ومع ذلك مل يكن هلذه التطمينات اي أثر، لقد واظبت هذه 

الطوائف عىل طريقها الطموح واملتعصب دون عوائق)32( .
كان فتح عيل شاه يذكر الوايل سليامن باشا باهلجوم الذي شنه عيل باشا 
تتزايد  قوهتم  بدأت  عندما  الوهابيني  عىل   1801 عام  يف  الــوايل(  )نائب 
بأستمرار مسببة بإستمرار القلق للباب العايل العثامين، الذي كان ينظر اليهم 
وعقيدهتم،  اسلحتهم  يف  الرسيع  بالتقدم  وال  احلني،  ذلك  حتى  مباالة  بال 
لوي  جاك  بابتيست  )جان   : قال  كام  ذهوهلم  من  العثامنيون  افاق  وعندما 
روسو( : قرروا أخريًا وقف هذا السيل املدمر الذي كان يتزايد يومًا بعد يوم، 
حتى اصبح هيدد تركيا كلها بطوفان وشيك، فام هو العمل مع احلالة املحرجة 
هذه ؟ فيام انه كان يفتقر اىل وسائل النهوض باجليش، اصدر اوامره اىل وايل 
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بغداد سليامن باشا بالذهاب ملهامجتهم، فجمع هذا الوزير كل ما يمكن من 
قطعات وأوكل قيادهتا بالكهية عيل باشا الذي اصطحب العرب الذين ظلوا 
خملصني لعقيدة اسالفهم وعاداهتم، ورفضوا تبني العقيدة وتوىل قيادة احلملة 
زعيمهم حممد بن شاوي زادة وبرسعة وخالل أقل من شهرين كان اجليش 
الذي يتألف من العثامنيني والعرب قد وصل اىل أرايض االحساء، وهو يف 
حالة وهن شديد بعد مسرية مضنية عرب الصحراء الرملية اجلرداء والشمس 

املحرقة، وقلة املياه واملجاعة التي عجزت عن أبادهتم بالكامل.
 مع ذلك فان هذا اجليش املدمر متامًا نرش الرعب حاملا وصل املدينة فقد 
يف  هومجوا  الذين  لالعداء  ساحقة  رضبة  توجيه  من  باشا  عيل  الكهية  متكن 
عقر دارهم ألول مرة، بعد ان كانوا هم املهاجني حتى ذلك احلني عاصمة 
بأية  القيام  يستطيعون  وال  االهنيار  وشك  عىل  )الدرعية(  امرباطوريتهم 
حماولة النقاذها أطالقًا وأغتنم عبد العزيز الفرصة للهرب، بعد ان رأى بأن 
بأية  القيام  عن  والعاجزة  املبعثرة  جيوشه  بجمع  بالتفكري  يسمح  ال  الوقت 
مقاومة استخدم الدهاء يف انقاذ جمد بالده فنجح يف تقديم الرشوة اىل حممد 
االمور  ليقلب  بنصائحه  عيل  الكهية  اقناع  يف  نجح  الذي  زادة  شاوي  بك 
عبد  دفع  فقد  املعركة،  ويصبح وسيطًا الحتواء هذه  رأسا عىل عقب  فجأة 
العزيز مبلغًا كبريًا من املال الحد القادة األتراك ومتكن من حتقيق السالم بني 
الطرفني، فتخىل الكهية عيل عن متابعة محلته العسكرية ضد الوهابيني بعد ان 
كان باستطاعته تدمريهم بعد الرعب الشديد الذي استوىل عليهم عند اقرتابه 
منهم، فعاد اىل بغداد ورسعان ما اكتشف خيانة حممد بن شاوي زادة وندم 
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عىل االصغاء لنصائحه يف البداية )33( .
وبعد ميض اشهر عدة عىل هذه احلادثة، فأن عبد العزيز كان متأثرًا جدًا من 
هذه املشاريع العدائية )حسب وجهة نظره(، بعد الدرس القوي الذي تلقاه 
  االمام احلسني   ) املتوقع عىل )مشهد  املفاجئ وغري  اىل االستيالء  مشريًا 
وباختصار فان الوهابيني بعد ان ارتكبوا جمزرة رهيبة وغريبة يف هذه املدينة 
املسكينة وهنبوا ودمروا املسجد الذي يضم رضيح ابن االمام عيل  الذي 

يقدسه الشيعة كثريًا عادوا اىل الدرعية منترصين )34(.
عىل أي حال مل يقم سليامن باشا بأي محلة جديدة ضد الوهابيني حسب ما 
ذكر القنصل الفرنيس يف حلب كوارنسزسوي مجع اعداد كثرية من القوات يف 

)باشوية( بغداد لكنه مل يرسلها مرة اخرى لقتال الوهابيني )35( .
غري ان املوقف العثامين مل يقترص عىل ذلك بل كان هناك رد فعل أخر أغفلته 
املصادر الفرنسية وجاء ذكره يف االرشيف العثامين وبعض املصادر العثامنية حيث 
أشارت اىل ان الدولة العثامنية حاولت التفاوض مع سعود بن عبد العزيز أمري 
اىل  استانبول  املشهورين يف  املدرسني  احد  أفندي وهو  آدم  فأرسلت  الوهابيني 
نجد للتفاوض مع سعود بن عبد العزيز الذي كان معيشه عىل اطاف احلجاز، 
والتقى به آدم أفندي يف الثامن من حمرم 1803 م بالقرب من الطائف وخالل 
اقامة آدم أفندي التي استمرت هناك ثالثة عرش يومًا اجتمع باالمري السعودي 
مخس مرات، وحاول ان يرشح له مدى أمهية ان تبعث الدولة اليهم رسواًل الول 
مرة . لكن األمري سعود بن عبد العزيز راح يتحدث اليه عن الوهابيني انفسهم، 
وعن احلروب التي خاضها هو ووالده ضد الرشك والبدع )كام يدعي( ويروي له 
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كفاحهم الذي قاموا به النقاذ املسلمني من االحتالل اىل الطريق القويم . وعىل 
ذلك اضطر ادم افندي هو االخر ان خيوض يف املوضوعات الدينيه، ويفند له 
بمختلف االدلة مدى هتافت معتقداهتم يف مواجهة املذاهب السنيه االربعة . )36(

املؤرخ الرتكي  بتعصبه( كام يصفه  املعروف  لقد كان رد سعود عليه )وهو 
زكريا كورشون قائاًل " هاهي اقوالكم تلك التي اضلت املسلمني " ثم راح حيدثه 
عن متسكه بتعاليم الوهابية . وملا ذكره ادم افندي بانه ُسئل يف اخلطاب الذي 
محله اليه من الصداره العظمى عن اسباب اعتدائه عىل كربالء، رَد عليه سعود 
باهنم فعلوا ذلك بسبب ان وايل بغداد كان يعمل عىل تعجيزهم والضغط عليهم 
بوساطة عساكرهم احيانًا وبوساطة القبائل املوجوده يف حميطه احيانًا اخرى . كام 
رصح له بان الشيعة املقيمني يف النجف وكربالء قد خرجوا عن الدين بسبب 
اساليب عبادهتم ومعتقداهتم، وان امواهلم وارواحهم ُأحلت للوهابيني بل وذكر 
له ان االيرانيني لو فكروا باالرضار بالدوله العثامنية بسبب هؤالء فانه سوف 

يتصدى هلم دون انتظار اي مساعدةمن الدولة )37( .
وهكذا فشلت الدوله العثامنية يف اقامة اول حوار مبارش مع الوهابيني، اذ 
يبدو ان الوهابيني قد اصاهبم الغرور بعد نجاحهم يف عملية غزو كربالء حتى 
اهنم عّدوا انفسهم يمتلكون امكانية قوة عسكرية اكرب من امكانية الدولة العثامنية 
التي مل حتقق النجاح يف محالهتا العسكرية السابقة ضدهم واكثر من ذلك فقد 
وصل هبم االمر اىل اخبار ادم افندي بان لدهيم ما يكفي من القوه يف مواجهة 
الدوله الفارسيه القاجاريه اذا ما فكرت بمهامجتهم من جانب اخر بلغت اجلرأة 
يف سعود بن عبد العزيز اىل كتابة اخلطابات اىل السلطان والوالة يدعوهم فيها اىل 
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االيامن ويقصد بذلك اهنم مرشكون وعليهم اعتناق العقيده الوهابية، فعىل سبيل 
املثال ورد يف خطاب كتبه سعود بن عبد العزيز اىل وايل بغداد عيل باشا )وحيتمل 
انه عقب مدامهته كربالء( ذكر فيه انه اذا صدق معتقداهتم ودخل االسالم فان 
سعود بن عبد العزيز سوف يقدم اليه مائتي الف جندي بغري اجر كام زعم له يف 
اخلطاب ان رشيف مكة املكرمة وكذلك وايل الشام عظم زاده عبد اهلل باشا قد 

لبيا دعوته ودخال االسالم)38(.
عىل ذلك يمكن القول ان الوهابيني قد بالغوا يف ثقتهم بانفسهم ويف امكانية 
أمر  أوكل  قد  العايل  الباب  ان  يعرفون  كانوا  ولعّلهم  جندي  الف  مائتي  مجع 
حماربتهم لوايل بغداد الذي فشل يف اكثر من مره يف محالته العسكرية للقضاء 
عليهم، كام إن الدولة العثامنية كانت مشغولة بتلك احلقبة يف نزاعاهتا مع روسيا 
يف  لقتاهلم  متفرغة  تكن  فلم  مرص  عىل  احلملة  بسبب  فرنسا  وقبلها  والنمسا 

صحراء نجد الواسعة .
من  مهمة  اجزاء  ختريب  من  لكربالء  الوهايب  النجدي  الغزو  أسفر  أخريًا 
الروضة احلسينية وال سيام قلع االشياء الثمينة كالشبابيك والصناديق وكانت 
تغطية سجادة موشاه باللؤلؤ وقسم منها كان كبريًا ونادرًا جلب من بالد فارس، 
واصبحت هنبًا للوهابيني الذين مل يتوانوا ايضًا عن حماولة قلع صفائح الذهب 
القبة فلم يوفقوا يف ذلك ولعّل ان بقاءها كان بسبب اهنا مثبتة  املرصوفة عىل 
جيدًا، ومع ذلك قد ذكر كوارنسز ان ما اخذه النجديون الوهابيون من رضيح 
اىل  اخذوها  املنهوبات  من  مجل  مائتي  محل  ومنائره  وقبته    احلسني  االمام 

الدرعية )39(.
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اآثار ونتائج الغزوات النجدية الوهابية 
لمدينة كربالء على االو�ساع ال�سيا�سية 

املستوى  عىل  الوهايب  النجدي  الغزو  أفرزها  التي  النتائج  أهم  من  كان 
ذكر  ما  حسب  يوميًا  قواته  عدد  بزيادة  العزيز  عبد  نفوذ  تصاعد  السيايس 
روسو فاصبح "بعد محلته عىل مدينة االمام احلسني والثروات التي غنمها 
والقسوة التي يامرسها عساكره أكثر رهبة جتاه املدن االخرى التي كانت حتى 
ذلك احلني بمأمن من رضاوته . فنجاحاته جردهتا حتى من وسائل الدفاع 
بسبب الرعب الشديد الذي اصاهبا فلم جترأ عىل مقاومته لئال يكرر ما قام به 
جتاه مدينة احلسني وكلها عىل ما يظهر انقادت لإلستسالم للمنترص الواحدة 

تلو االخرى)40(.
ومن اآلثار السياسية االخرى ان باشا بغداد أحسَّ بتقصري عمر آغا ممثل 
املواجهة عىل  العثامنيني يف كربالء يف سنتي )1800-1802( حيث فرض 
القرى الريفية املجاورة مما دفع االهايل اىل اهتامه بالتواطىء مع الغزاة مما دفع 
سليامن باشا اىل احالته اىل املحكمة فأدانته وحكمته باالعدام فأعدم وبذلك 

حّلت عليه لعنة املدينة )كربالء( .
اما سعود بن عبد العزيز الذي قاد عملية غزو كربالء فقد قتل والده عام 
وايل  ان  اىل  الروايات  البغدادي وتشري  ُيدعى عيل  قبل شخص  1803 من 
او  فاريس  البغدادي  عيل  ان  اخرى  مصادر  بينت  بينام  لقتله،  ارسله  بغداد 
افغاين قتلت زوجته واطفاله عىل أيدي الوهابيني عند غزوهم املدينة، فرحل 
والدهم بطريقه اىل الدرعية واّدعى اعتناقه املذهب الوهايب ليدخل يف خدمة 
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الزعيم وعمل هناك حوايل عام منتظرًا الفرصة ألخذ ثأر زوجته وفعاًل قتل 
عبد العزيز والد سعود وهو يصيل خلفه فأنقضَّ عليه اتباعه وقتلوه يف 13 

ترشين الثاين 1803)41(.
" وقد   : القاتل  قتل  كيفية  الوهابيني يف  فظاعة  ايضًا وبنّي  أضاف روسو 
القي القبض عىل القاتل واحرق حيًا، مع ان املسلمني رّسهم ان يعّدوه شهيدًا 
بحسب عقيدهتم، مّدعني بأن اللهب مل يلتهمه . فاضطر الوهابيون اىل وضعه 

بني يدي اجلالد الذي قطع رأسه)42(.
لكن هناك آراء اخرى غري ما جاء يف املصادر الفرنسية حول حادثة قتل 
عبد العزيز اعتمدت عىل ما جاء يف االرشيف العثامين فأحد اآلراء ذكر ان : " 
شخصًا يدعى حاجي عثامن ُأِمَر بالتوجه اىل الدرعية متخفيًا يف زي درويش 
العزيز بن حممد وهو  الوهابيني عبد  بتحريض من وايل بغداد، ثم قتل امري 

داخل اجلامع )43(.
يف حني ورد يف رأي آخر ان الشخص املذكور هو الذي طلب من الوايل 
القيام هبذه املهمة من تلقاء نفسه معتربًا اياها واجبًا دينيًا، وان الوايل عرض عليه 
تقديم مساعدة مالية لكنه مل يقبل بذلك، وان الذي فعله الوايل هو فقط حثه عىل 
القيام هبذه املهمة وهناك من يقول ان تلك احلادثة كانت من ترتيب إيران )44( .
البغدادي  عيل  من  أكان  سواء  العزيز  عبد  قتل  وراء  الدافع  يكن  ومهام 
انتقامًا لعائلته أم من حاجي عثامن بدفع من وايل بغداد أم كان برتتيب من 
آغا ممثل  قد وقعت عليه كام وقعت عىل عمر  مدينة كربالء  لعنة  فان  إيران 

العثامنيني يف كربالء .



52

مالمح من الغزو النجدي الوهابي ملدينة كربالء املقد�سة لعام 1801 يف امل�سادر الفرن�سية

لقد أثارت الغارة عىل كربالء سخطًا عظياًم يف العامل االسالمي، سواء أكان 
بني السنة أو بني الشيعة، أما الدولة العثامنية فكانت ال تزال تعقد آماهلا عىل وايل 
بغداد سليامن باشا، وملا تويف الرجل فجأة تبدلت طبيعة املسألة، وبناءًا عىل ذلك 

تم عقد جملس الشورى يف استنانبول مرة اخرى )45( .
وكانت هناك نتيجة اخرى برزت بعد سنوات من الغزو النجدي الوهايب 
لكربالء، فاملسلمون بدأوا بالتربع بتعويض ما هنب الغزاة من كنوز يف رضيح 
األمام احلسني  فأشارت املوسوعة االسالمية بالفرنسية اىل ذلك بالقول : 
"ولكن بعد هذه الكارثة قام الشيعة يف كل مكان يف العامل بتقديم العطايا والنذور 

بكميات هائلة إلعادة اعامر وترميم القرب الرشيف وملحقاته)46( .
مل يثن مقتل عبد العزيز بن سعود النجديني الوهابيني عن مواصله هجامهتم 
عام  ويف  عام 1806  يف  حقوهلا  وهنبوا  فهامجوا  وأطرافها  كربالء  مدينة  عىل 
النهار  كربالء وهامجوها يف وضح  اىل  ثم  احللة  اىل  النجديون  1807 وصل 
وفرضوا عليها حصارًا شديدًا لكن اهل كربالء استامتوا يف الدفاع عن مدينتهم 
فقتلوا عددًا من املهامجني واجربوهم عىل الرتاجع، لكنهم اغاروا مّرة اخرى 
عام 1810 عىل مدينة كربالء واحللة والنجف، وقد وصفت السائحة الفرنسية 
الوهابية  النجدية  الغارات  تلك   )Madam Dieu la foy ديوالفوا  )مدام 
والعتبات  املزارات  من  تعّد  التي  كربالء  مدينة  عىل  الوهابيون  أغار   " قائلة: 
املقدسة لطائفة الشيعة ومنعوا املسلمني من زيارة هذه املدينة املقدسة مّدة عرش 
سنني من 1801-1811 وقتلوا الكثريين منهم حتى قيل أنه قلام جتد مسلاًمً 
منهم ومل يكن فيه مأتم من جّراء حركات الوهابيني تلك ولكن يف االخري يف 
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)بقيادة  املرصي  باجليش  تستعني  ان  العثامنية  الدولة  استطاعت   1813 عام 
ابراهيم باشا( لطرد الوهابيني النجديني من احلجاز وتعيد مكة املكرمة واملدينة 

اىل املمتلكات العثامنية )47(.
لكن املصادر الفرنسية مل يرد فيها تفصيالت عن الغزوات النجدية الوهابية 
عام  كربالء  غزو  تلت  التي  املجاورة  االخرى  واملدن  والنجف  كربالء  عىل 

.)48(1801
ويف هناية القرن التاسع عرش وصفت السائحة الفرنسية الوجود النجدي 
الوهايب يف العراق قائلة : " ومازال عدد الوهابيني يف بلدة العراق وما جاورها 
كبريًا ولكن الدولة العثامنية تراقبهم وترقبهم بحذر وحتيص عليهم انفاسهم ال 
ألن عقائدهم وآراءهم سخيفة وفاسدة بل ألهنا ختشى بأن يقوموا بحركات 
واضطرابات جديده كالتي كانت يف مطلع هذا القرن وتركت اسوأ اآلثار يف 

قلوب املسلمني امللتاعه")49( .
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الخاتمة 
من خالل القراءة الفاحصة للمصادر الفرنسية عام كتبته عن حادثة الغزو 

النجدي الوهايب ملدينة كربالء عام 1801 تبني االيت :
ركزت املصادر الفرنسية عىل رفض النجديني الوهابيني املذاهب السنية 
االربعة ومذهب الشيعة االمامية االثني عرشية وكان ذلك الغزو احد االمثلة 

التأرخيية عىل االرهاب الفكري وحماولة فرض العقيدة بقوة السيف .
اظهرت كتب الرحالة والرسميني والكتاب االخرين من الفرنسيني 	 

القريبني من احلقبة الزمنية حلادثة الغزو النجدي الوهايب ان اسباب 
دعاة  يسّوقها بعض  ان  أراد  ما  مثل  فقط  دينية  اسبابًا  تكن  مل  الغزو 
الوهابية بل كانت وراءها دوافع سياسية تتمثل بالرصاع مع الدولتني 
العثامنية والفارسية فضاًل عن االسباب االقتصادية املتعلقة بالرصاع 
عليها،  الرسوم  واخذ  واحلج  التجارية  القوافل  طرق  محاية  عىل 
يف  املوجودة  واخلزائن  لالموال  هنب  من  الغزاة  به  ماقام  وكذلك 
رضيح االمام احلسني  برغم ما للمرقد الرشيف من مكانة دينية 
مقدسة لدى كل املذاهب االسالمية حتى غري الشيعية منها بوصفه 

.  حفيد النبي حممد
وصفت املصادر الفرنسية القسوة التي استخدمها الغزاة النجديون 	 

وشيوخًا  شبابًا  الرجال  من  يصادفهم  من  مجيع  قتل  يف  الوهابيون 
حد  اىل  قسوهتم  وصلت  بل  النساء،  قتل  لتشمل  قسوهتم  وطالت 
قتل احلوامل منهن وبقر بطوهنم وتقطيع اوصال اجنتهن مما يّدل عىل 
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جمافاة هذا الترصف أخالق الفروسية العربية التي تقيض بتجنب قتل 
النساء والشيوخ واالطفال .

ذكرت بعض املصادر الفرنسية خطًأ ان اهايل مدينة كربالء مل يقاوموا 	 
مل  الذي  منهم  الباقي  القليل  ألن  احلقيقة  جيانب  ذلك  وكان  الغزاة 
يذهب لزيارة االمام عيل  بمناسبة عيد الغدير، قاوم اولئك الغزاة 

لكن التفوق العددي كان لصالح االخريين .
النجديني الوهابيني مل يقترص غزوهم 	  الفرنسية ان  أظهرت املصادر 

عانة  مثل  أخرى  عراقية  مدنًا  شمل  بل  املقدسة  كربالء  مدينة  عىل 
املذاهب  من  خليط  املــدن  تلك  وسكان  والبرصة  واملثنى  وهيت 

والطوائف املختلفة وليسوا من مذهب واحد فقط .
بلعنة كربالء 	  تسميته  يمكن  ما  اىل  الفرنسية  املصادر  أشار قسم من 

فقد قتل عبد العزيز بن سعود زعيم الوهابيني عىل يد احد املترضرين 
من الغزو النجدي الوهايب ملقتل عائلته عىل أيدي الغزاة عندما كانوا 
العثامنيني  ممثل  آغا  عمر  مع  احلال  وكذلك  الزيارة  مراسيم  يؤدون 
الدفاع عنها فصدر عليه احلكم  بالتقصري يف  أهتامهم  بعد  املدينة  يف 

باالعدام من وايل بغداد .
من 	  االسالمي  العامل  واستياء  سخط  عىل  الفرنسية  املصادر  اكّدت 

الفارسية  الدولة  ان  النجدي والوهايب لكربالء، حتى  الغزو  حادثة 
عند بلوغها اخلرب اعلنت احلداد ولبس االيرانيون املالبس السوداء 
فضال عن ارسال فتح عيل شاه رسالة اىل وايل بغداد يبنّي فيها استياءه 
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من احلادثة وال سيام قد تم قتل عدد من الزوار االيرانيني خالهلا .
االخرين 	  واملسلمني  املدينة  اهل  بأن  ذكر  الفرنسية  املصادر  احد 

رسقه  ما  لتعويض  الثمينة  اهلدايا  من  بالعديد  تربعوا  خارجها  من 
النجديون الوهابيون من خزائن رضيح االمام احلسني  ومل متض 
سوى مّدة قصرية حتى زادت اهلدايا اجلديدة عىل ما رسقه الغزاة من 

كنوز واموال .
ان اهم ما يمكن االستفادة منه الكتابة عن االحداث التأرخيية هو أخذ 
العربة ومعرفة تأثري املايض باحلارض حيث إنَّ ما حيصل اليوم من تعصب 
وتطرف وارهاب فكري والسعي إللغاء اآلخر بالقتل واحلرق والقسوة 
وهنب االموال واستخدام الدين لتسويغ كل ذلك يذكر بام حصل ملدينة 
ومدعوين  مسؤولني  اجلميع  وجيعل   1801 عام  يف  املقدسة  كربالء 
إلشاعة روح التسامح واحرتام اآلخر فالدين االسالمي هو دين الرمحة 
واملحبة واإلخاء واملساواة ال يقوم عىل اإلكراه والقتل والتمثيل بجثث 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



The Issue Word
A Third Candle.

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original scientific 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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