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قواعد النرش يف املجلة
تستقبل ملة تراث كربالء البحوث والدراسات الرصينة  التي تعنى بالتاث 

الفكري والثقايف ملدينة كربالء عىل وفق القواعد اآلتية:
العلمي  البحث  منهجية  وفق  تكون  أن  الدراسات  أو  البحوث  يف  يشتط   -1

وخطواته املتعارف عليها عامليًا.
2- يقدم البحث مطبوعًا عىل ورق A4، وبنسخ ثالث مع قرص مدمج )CD( 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 
بحدود  امللخص  ويكون  البحث،  عنوان  الثاين  حيتوي  أن  عىل  مستقلة  صفحة 

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

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

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



العربية، ويراعي يف إعدادمها التتيب األلفبائي ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل  يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع   -7

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، 
ضمن  ينرش  مل  وأنه  ندوة،  أو  مؤمتر  إىل  ّدم  قجُ قد  البحث  كان  إذا  فيام  يشري  وأن 
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 يبلغ الباحث بتسليم املادة املرسلة للنرش خالل مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ 
التسّلم.

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

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

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

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



قدرها )150( ألف دينار عراقي.
12- يراعى يف أسبقية النرش: ـ

أـ البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار.
ب تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث.

جـ تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها.
د تنويع ماالت البحوث كلام أمكن ذلك.

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

)turath@alkafeel.net(
 drehsanalguraifi@gmail.com او موقع رئيس التحرير 

م مبارشًة إىل مقر املجلة عىل العنوان التال: َسلَّ أو تجُ
ع  الكبري/ممَّ احلسني  متنزه  اإلصالح/خلف  املقدسة/حي  )العراق/كربالء 

الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(.





بسم اهلل الرمحن الرحيم

           احلمد هلل ربِّ العاملني والصالة والسالم عىل أفضل األنبياء 
ا بعد فقد أخذت ملة  واملرسلني حممد وآل بيته الطيبني الطاهرين. أمَّ
تراث كربالء عىل عاتقها مهمة إحياء تراث مدينة كربالء الَّتي تتمّيز 
بطابع روحّي فريد، فهي املدينة التي استوطنْت قلَب كلِّ مؤمن يف 
العامل، فاحلفاظ عىل تراثها وإحياؤه مسؤولية عاّمة، ومسؤولية القلم 
والرؤى  األفكار  بتبنِّي  املجلة  هيأيت  تسعى  لذا  خاّصة  األكاديمي 
التاثية املتخصصة  من خالل تشجيع  املكتبة  إثراء  الَّتي من شأهنا 
التاث  إحياء  يف  لتساهم  العلمّي  التفوق  ذات  الرصينة  األقالم 
ل  تشكِّ متينة  علمية  قاعدة  وبناء  كربالء،  ملدينة  والثقايف  الفكري 
ا مهاماًّ ال يستغني عنه الباحث يف التاريخ أو التاث،  مصدًرا معرفياًّ
بالتعاون  عة  املوسَّ العلمّية  الندوات  بإقامة  رشوعها  إىل  إضافة 
وستطبع  العراق،  يف  العلمية  واملؤسسات  اجلامعات  بعض  مع 
كربالء  تراث  ة  ملَّ من  القادمة  األعداد  يف  الندوات  هذه  خمرجات 
ل  األوَّ العدد  هو  فهذا   ، عمرها  من  الرابعة  الشمعة  أوقدت  الَّتي 
عة  متنوِّ احتوى عىل مموعة  الرابعة، وقد  للسنة  الرابع  د  املجلَّ من 
عىل  اشتملت  املّحكم  العلمّي  الطابع  ذات  التاثية  األبحاث  من 
مباحث قرآنيَّة و عقائدّية و تارخيية وتراثية و أدبيَّة نالت استحسان 
اخلرباء الذين قيموها من األساتذة اجلامعيني املشهود هلم بالكفاءة، 

كلمة العدد



االستشارية  اهليأة  ألعضاء  الذاتية  السرية  دفتيه  بني  العدد  ضمَّ  كام 
والتحريرية للمجّلة.   ونأمل أن يستمّر تواصل الباحثني مع املجّلة 
لدعم  والثقافية  الفكرية  األبحاث  من  نتاجاهتم  بجديد  لرفدها 

املسرية العلمية وضامن استمرارية املجّلة.
واحلمد هلل ربِّ العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا ونبيِّنا حممد 

وآل بيته الطيبني الطاهرين.  
رئيس التحرير



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

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

السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا. 
التكة  بأنه  ذكره:  مر  ما  بحسب  التاث،  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 لتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل 
محولتها، كان وعيه بمعطياهتا، بمعنى: أّن التعالق بني املعرفة بالتاث 
والوعي به تعالق طردي، يقوى الثاين بقوة األول، ويضعف بضعفه، 
التي تولدت يف كتابات  التعرف عىل االنحرافات  ومن هنا يمكننا 
بعض املسترشقني وسواهم مّمن َتَقّصَد دراسة تراث الرشق وال سيام 

املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف املعرفة بتفاصيل



بإخفاء  املعرفة،  بإضعاف  توّلد  ومرة  الرشقيني،  ساللة  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  التاث  مع ماوراهتا  وتتشّكل  بعينها، 
مستويات  تتضاعف  التاتب  وهبذا  والرشق،  العراق،  أي:  إليها، 
احليف التي وقعت عليها: فمرة، ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات 
ينتمي  الذي  اجلزء  كربالء  ومرة،ألهنا  التاريخ،  مدى  عىل  متناسلة 
ينتمي  العراق بام يعتيه من رصاعات، ومرة،ألهنا اجلزء الذي  إىل 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه 
يِّب  يِّبت وغجُ املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها، حتى غجُ
أو  املقتطع  إال  واقعها  من  متثل  ال  بتوصيفات  زلت  واخجُ تراثها، 

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

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

بأبعادها الثالثة: املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.
-مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن 



التاريخ،  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس  ماوراهتا،  مع  تعالقها  ومديات 

إجيابًا عىل حركيتها، ثقافيًا ومعرفيًا. 
-اجراء النظر إىل مكتنزاهتا: املادية واملعنوية، وسلكها يف مواقعها 

التي تستحقها، بالدليل. 
والعاملي:  واإلقليمي،  املحيل،  الثقايف:  املجتمع  -تعريف 

بمدخرات تراث كربالء، وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا. 
ظل  يف  بأنفسهم،  التاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  -تعزيز 
مما  الغربية،  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الــوازع  إىل  افتقادهم 

يسجل هذا السعي مسؤولية رشعية وقانونية. 
يؤرش  مما  السابقني،  بتكة  االلتحام  وتعميق  التاثية  -التوعية 
ديمومة النامء يف مسرية اخللف، بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
-التنمية بأبعادها املتنوعة: الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، 

فالكشف عن التاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء. 
الباحثني  تدعو  التي  كربالء"  "تراث  ملة  كله  ذلك  من  فكانت 

املختصني إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون. 



املحتويات

اسم الباحثعنوان البحثص
علومجُ القرآن الكريم

يف خمطوطات أعالم كربالء املقّدسة
-السّيد هبة الدين احلسينّي الشهرستايّن 

أنموذًجا-
نصوٌص خمتارة يف املحكم واملتشابه "مجع وحتقيق 

وتعليق"

الدكتور الشيخ عامد الكاظمي
اجلامعة العاملّية للعلوم اإلسالمّية 

)لندن( فرع العراق 25
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امللّخص
أعطى مرقدجُ اإلمام احلجُسني ملدينة كربالء أمهّيًة خاّصة ليس يف نظر الشيعة فحسب 

أو املسلمني عاّمة بل عىل مستوى اإلنسانّية مجعاء، ملا محله اإلمام احلجُسني من مبادئ 

وقيم أرادت لإلنسانّية احلرّية ورفض الظلم واالستبداد فأصبح منارًا يستضاء منه وقبسًا 

ينري دروب األجيال مهام تقادم الزمن، فأصبحت كربالء بفضل وجود مرقده فيها قبلًة 

بيته   له وألهل  العداء  املبغضني وناصبي  أغاظ  األمر  إّن ذلك  العامل،  لكّل األحرار يف 

إذ أهّنم أرادوا  الثامن عرش  القرن  التي ظهرت منتصف  الوّهابّية  أتباع احلركة  والسّيام 

أن يمحوا قربه وهتديمه وسرّيوا احلملة تلو األخرى وفعلوا كّل األفعال املشينة كالقتل 

والسلب والتدمري واحلرق، واحلقيقة إّن تلك األعامل قد ذكرها األعداء قبل األصدقاء، 

وعىل هذا األساس يتناول بحثنا واحدًة من تلك الغزوات التي حصلت عام 1802م 

من خالل كتابات الرّحالة واملسؤولني األجانب الذين زاروا العراق يف فتات تارخيّية 

الوّهابّيون خالل تلك  التي قام هبا  الشنيعة  التفاصيل األفعال  بأدّق  خمتلفة وأوضحوا 

الغزوة، حيث بنّي بعضهم األسباب والنتائج التي متّخضت عنها.  
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Abstract.
 The Wahabi Invasion of the Holy Shrine of Imam
 Hussein )pbuh( in 1802 in the Books of the Foreign
Travelers and Officials.

 The Holy Shrine of Imam Hussein )pbuh( has grant-
 ed the city of Karbala' a particular importance not in the
 eyes of the Muslim Shi'ahs or other Muslims alone،but
 of the humanity in general. This due to the fact that
Imam Hussein )pbuh( had high principles and val-
 ues for liberty and for rejecting tyranny. However،in
 the course of time، Imam Hussein )pbuh( became the
 center of the freedom for all the Muslim generations
 that the malicious and Al- Nawasib the Hostile to the
Mohammedan House were so motivated to demol-
 ish his shrine at Karbala' in the mid of the Eighteenth
 Century. They prepared many successive campaigns
 to achieve this goal. Beside that،they exercised the
most awful and shameful deeds as looting،assassin
 ations،destruction and burning. Hence،this article
 sheds lights on one of such invasions that aimed to
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 destroy the Holy Shrine of Imam Hussin )pbuh( in
 1802 throughout the books of the external travelers
and officials who visited Iraq in various historical pe-
 riods. They have mentioned،in details،the ugly enmity
  of the Wahabis in that invasion and its later results.
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املقّدمة
  تجُعّد كتابات الرّحالة األجانب ماّدة أساسّية وثائقّية للتعّرف اىل األحداث 
التي مّرت هبا البلدان، يف الوقت الذي مل تكن هنالك وثائق حملّية تبنّي تلك 
الرّحالة وكتبوا  أّن العراق كان حمّطًة توّقف فيها الكثري من  األحداث، وبام 
املعنون:  بحثنا  موضوع  كان  لذا  اجلوانب،  بمختلف  دقيقة  تفاصيل  عنه 
السالم- عام 1802م كام وصفه  )الغزو الوّهايب ملرقد اإلمام احلجُسني-عليه 
الرّحالة واملسؤولون األجانب(. ويدف البحث اىل بيان وتوضيح كتابات 
الرّحالة واملسؤولني األجانب حلقيقة تلك احلادثة التي وقعت عام 1802م 
واملسؤولون  الرّحالة  أولئك  أطلقها  التي  األوصاف  اىل  التعّرف  وكذلك 
البحث عىل  العمل. قسم  بذلك  قامت  التي  الوّهابّية  احلركة  األجانب عىل 
ثالثة مباحث تناول األّولجُ منها املبادئ واألفكار واملعتقدات التي يؤمن هبا 
أتباع احلركة الوّهابّية التي أعطت انطباعًا واضحًا أّن أفكارهم تشّجع عىل 
الغزو والسلب والنهب والقتل، يف حني تناول املبحثجُ الثاين كتابات الرّحالة 
التي  األوصاف  وتوضيح   احلجُسني اإلمام  ملرقد  الوّهايب  للغزو  األجانب 
القتل  وأعامل  هجومهم  كيفّية  وبيان  اهلجوم  لذلك  الرّحالة  أولئك  قّدمها 
والنهب والسلب والتدمري الذي تعّرض له املرقدجُ الرشيف، واىل جانب ذلك 
كتابات  خالل  من  احلجُسني  اإلمام  ملرقد  الوّهايب  الغزو  الثالثجُ  املبحثجُ  بنّي 
املسؤولني األجانب الذين تناولوا أسباب تلك احلادثة، كام أهّنم تطّرقوا اىل 
نتائجها وآثارها، فضاًل عن ذلك إدانتهم لذلك الغزو وكذلك بيان األرضار 
التي تعّرض هلا املرقد الرشيف. وممّا جيدر ذكره أّنه مع أّن العديد من الرّحالة 
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واملسؤولني األجانب قد ذكروا أّن تلك احلادثة حصلت عام 1801م، لكنّنا 
اعتمدنا عام 1802م تارخيًا حلصول تلك احلادثة استنادًا اىل الوقائع التارخيّية 
التي حدثت قبل وبعد تلك احلادثة، ومن خالل الربط بني األحداث اّتضح لنا 

جلّيًا أهّنا كانت يف عام 1802م.

املبحثجُ األّول: ملحٌة اىل مبادئ احلركة الوّهابّية - 

والتكفري  القتل  مبدأ  عىل  قامت  الوّهابّية  العقيدة  أّن  فيه  الشّك  ممّا    
واإلرهاب، تلك املبادئ األساسّية التي اخّتذهتا تلك احلركة يف سبيل االنتشار 
والتوّسع، وهذا األمر أشار اليه الرّحالة األجانب الذين تناولوا تلك احلركة 
تفض  الوّهابّية  الديانة  »إّن  بوركهارت)1(:  السويسي  الرّحالة  قال  حيث 
باحلرب املستمّرة ضّد كّل من مل يعتنق العقيدة الوّهابّية، وبام أهّنم أخضعوا 
اىل  رئيسة  بصفٍة  موّجهة  أصبحت  غزواهتم  فإّن  تقريبًا  العربّية  اجلزيرة  كّل 
وهم يامجون  اىل سوريا،  البرصة  من  الفرات  عىل طول  الشاملّيني  جرياهنم 
العراق وما بني النهرين وسوريا من أجل النهب، وكانت الغزوات املفاجئة 
أفضل يشء لذلك الغرض، وَمْن عارضهم أصبح عرضًة هلجامهتم، وكانوا 

خيّربون املزارع والنخيل ويأخذون املوايش«)2(.

ويّتضح من ذلك النهج الواضح الذي قامت عليه تلك احلركة التي كانت 
والنهب  السلب  عىل  قائمة  الواقع  يف  هي  إّنام  إصالحّية،  حركة  أهّنا  تّدعي 
والقتل وترويع األطفال والنساء، وبذلك فإهّنا حركة دموّية عدوانّية إرهابّية.

وللتدليل عىل سياسة الرعب التي اّتبعها الوّهابّيون ذكر بوركهارت: »أّن 
الوّهابّيني كانوا عىل العموم يف حالة حرب مستمّرة فقد اعتاد سعود أن يقوم 
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سنوّيًا بغزوتني أو ثالث غزوات كبرية، وكانت اجلهات املجاورة للبرصة الغنّية 
الفرات حتى منطقة عانة مسحًا  العرب وهنر  باملوايش والتمر وضفتا شّط 
هلجامته السنوّية، وإّن جنوده عربوا الفرات ونرشوا الرعب فيام بني النهرين«)3(.

الكريم ما أورده  القرآن  بتعاليم  يلتزمون  الوّهابّيني ال  أّن  أكثر  يؤّكد  وممّا 
الوّهابّيون هبجامهتم يف كّل شهٍر من  الرّحالة بوركهارت عندما قال: »يقوم 
شهور السنة حتى يف شهر رمضان املبارك، وقد أظهر سعود ولعًا كبريًا بشهر 
ذي احلّجة ويّدعي أتباعه أّنه مل يزم أبدًا يف أّي غزو قام به خالل ذلك الشهر«)4(. 
وهذا دليٌل آخر عىل جتاوز تلك احلركة ملبادئ اإلسالم التي أنزهلا اهلل سبحانه وتعاىل يف 

وِر ِعنَد  هحُ َة الشُّ م التي حّرم فيها القتال: إِنَّ ِعدَّ كتابه الكريم عندما  قال يف األشهر احلجُرجُ

ٌم َذلَِك  رحُ اَمَواِت َواألَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ححُ اهلل اْثنَا َعرَشَ َشْهًرا يِف كَِتاِب اهلل َيْوَم َخَلَق السَّ
ًة  ْم َكآفَّ َقاتِلحُوَنكحُ ًة َكاَم يحُ كنَِي َكآفَّ ْم َوَقاتِلحُوْا امْلحُرْشِ َسكحُ وْا فِيِهنَّ َأنفحُ ينحُ اْلَقيِّمحُ َفاَل َتْظلِمحُ الدِّ
املبادئ  بتلك  تلتزم  الوّهابّيني ال  امْلحُتَِّقنَي﴾)5(، لكن عقيدة  َمَع  اهلل  َأنَّ  وْا  َواْعَلمحُ

ألهّنا خارجة عن العقيدة اإلسالمّية.

ويف السياق ذاته، أّكد الرّحالة الفنلندي فالني)6( ومن حيث ال يشعر ذلك 
امتدح  فالني قد  أّن  الرغم من  السلب والنهب، وعىل  الوّهايب يف  األسلوب 
احلركة الوّهابّية لكنّه مل يتّدد عن ذكر حقيقتهم عندما قال: »بحّجة احلرب 
املقّدسة ضّد الكفار الذين ال يؤّدون الزكاة وال يعملون بالتعاليم األخرى من 
القرآن الكريم  يوال احلجازيون  اإلغارة -ويعّدون هذا من واجبهم- عىل 
مجيع القبائل التي ال تذهب بمذهب الوّهابّيني ويضطهدوهنا وينهكوهنا حّتى 
يرغموها عىل حمالفة شمر بتأديتها الزكاة لشيخهم وبمواالهتا إّياه، ويف هذا 
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ا من  غزت مجاعاٌت هلم واحدهتجُ الصيف –أي يف وقت كان الرّحالة هناك– 
مائة مقاتل -الرشارات)7(- مخس غزوات وأخذ منهم ما يفوق ألفي مجل«)8(.

فضاًل عن ذلك، أشار بوركهارت اىل أن الوّهابّيني اعتادوا خالل حروهبم 
وغزواهتم وبخاصة عىل سوريا والعراق إبادة كّل الذكور، وبنّي أيضًا أّن سعود 
قام عام 1810م هبجوٍم عىل 35 قرية وتّم هنبها وحرق بيوت السّكان وحقول 

الذرة وقتل رجاهلا)9(.

ولتأكيد ذلك النهج ذكر الرّحالة الربيطايّن وليم جيفورد بلجريف)10( قائاًل: 
»لقد ذكرت التاريخ املتقّدم للفرقة الوّهابّية يف املجّلد األّول الذي يبدو كافيًا 
الوّهاب وأتباعه وقائد  ّمد بن عبد  للقارئ إلظهار العدوانّية والغزو عند حمجُ
ليس  رؤية  لديم  محاسة،  أشّد  بعدهم  ومن  الرجلني  هذين  وإّن  سعود،  آل 
إلجياد فرقة ولكن امرباطورّية إلخضاع جرياهنم«)11(، وفوق ذلك أّكد املقيم 
الربيطايّن يف اخلليج العريب لويس بييل)12( كذلك سياسة الغزو قائاًل:»لقد وجد 
ّمد بن عبدالوهاب املفعم محاسًة يف زعيم الرياض املجاور املسّمى )سعود(  حمجُ

أداًة للغزو والغنائم«)13(.

الربيطانّيني  املسؤولني  أحد  كتبه  الذي  الربيطانّية  التقارير  أحد  يف  وجاء 
قائاًل: »وعند تتّبع تاريخ الوّهابّية نرى ما هو إاّل سجّل لوقائع مشاهبة لتلك 
التي حتدث يومّيًا يف الصحراء، أهّنا قبيلة ذات حّظ وصلت اىل السلطة فأخذت 

تغزو لتحصل عىل الغنائم وتبسط نفوذها عىل اآلخرين بالقّوة«)14(.

عندما  الوّهايّب  اخلطر  اىل  الربيطانّية  التقارير  أشارت  ذلك،  عن  فضاًل 
نرشت مقاالً صحفّيًا يف صحيفة بنجال هور كارو يف 30 كانون األّول 1865 
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تعّسفية مع سكان  فيه اىل خماطر تلك احلركة الستخدامها أساليب  أشارت 
القبائل وجلوئها اىل القّوة والرعب يف فرض نفوذها)15(.

ويستدّل ممّا سبق أّن األفكار التي يؤمن هبا الوّهابّيون كّلها تدعو لالعتداء 
كربالء  ملدينة  غزوهم  فإّن  لذا  والنهب،  والسلب  والقتل  الدماء  وسفك 
واهلجوم عىل مرقد اإلمام احلجُسني ال خيرج عن هذا اإلطار املعرّب عن احلقد 
والكراهية التي يكنّها أصحاب هذه احلركة ملذهب أهل البيت)عليهم السالم( 

وأتباعهم.

املبحثجُ الثاين: وصف الغزو الوّهايّب ملدينة كربالء  - 

ممّا الشّك فيه أّن العراق بجميع مدنه كان حمّط أنظار العديد من الرّحالة 
األجانب الذين توافدوا اىل الشـرق لعّدة دوافع، إذ زار أولئك الرّحالة أغلب 
للمسؤولني  كان  ذلك  عن  فضاًل  عنها،  وكتبوا  فيها  وجتّولوا  العراقّية  املدن 
األجانب نصيب آخر من تلك الكتابات بحكم املناصب واملسؤولّيات التي 
للتعّرف  األصلّية  املصادر  أصبحت  الكتابات  تلك  فإّن  َثمَّ  ومن  توّلوها، 
الرّحالة واملسؤولني قد عارص  أّن أولئك  اىل تاريخ العراق احلديث، لكون 
بعضهم األحداث التي كتبوا عنها، ومن ثّم فإّن كتاباهتم متيل يف أغلبها اىل 

املصداقّية عىل الرغم من األهداف التي جاءوا من أجلها.

واستنادًا لذلك، تجُعّد مدينة كربالء من املدن العراقّية املهّمة التي اكتسبت 
تارخيًا مرّشفًا بوجود مرقد اإلمام احلجُسني وأخيه أيب الفضل العّباسوأهل 
لالّطالع  املدينة  تلك  قصدوا  الرّحالة  من  العديد  فإّن  لذا  وأصحابه،  بيته 
التي تعّرضت هلا  الوّهايب  الغزو  عىل املرقد الرشيف وفوق هذا كان حلادثة 
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مدينة كربالء ومرقد اإلمام احلجُسنيعام 1802م أثر كبري يف نفوس أغلب 
الرّحالة الذين كتبوا عن تاريخ العراق أو اجلزيرة العربّية أو احلركة الوّهابّية، 
وعىل هذا األساس قّدم لنا أولئك الرّحالة أوصافًا متعّددة عن ذلك الغزو وما 

أحدثه يف املدينة واملرقد الرشيف.

اهلجوم  ذلك  عن  وكتب  كربالء  مدينة  اىل  وصل  رّحالة  أّول  أّن  الواقع 
الذي  خان)16(  طالب  أبو  اهلندي  الرّحالة  هو  له  تعّرضت  الذي  الوحيّش 
وصلها بعد حادثة الغزو الوّهايب التي حصلت عام 1802م بعّدة أشهر حيث 
قال: »حصل قيام الوّهابّيني لكربالء قبل سبعة أشهر من بلوغي إّياها، وكان 
ذلك يوم الثامن عرش من ذي احلّجة 1217هـ املوافق لنيسان 1802م بينام 
-يقصد مرقد  كان معظم أتقياء السّكان من كربالء يف زيارة مشهد النجف 
ومجال  خيٍل  عىل  وّهايّب  ألف  وعرشون  مخسٌة  خرج  حيث   -عيل اإلمام 
عربّية بغتًة من الصحراء ودخلوا املدينة وساعدوهم عىل ذلك أشخاٌص من 
والتخريب  للتأليب  يرصخون  الوّهابّيون  »وكان  قائاًل:  وأضاف  الغاوين« 
قائلني: اقتلوا الشيعة واقطعوا رقاب الكفرة، فذبحوا السّكان وهنبوا ما يف 
جّدًا  مثّبتة  وكانت  املشهد  من  الذهب  صفائح  يقلعوا  أن  وحاولوا  منازهلم 
فلم يستطيعوا ذلك، ومع ذلك فلم يتحّرجوا من إخراب املشاهد والعبث 

بالقبور األخرى، ثّم انرصفوا من تلقاء أنفسهم عند أفول الشمس«)17(.

ويّتضح من ذلك، أّن تاريخ وصول أيب طالب خان اىل كربالء كان قريبًا 
من حصول تلك احلادثة، ومن ثّم فإّن ما نقله عنها يكون صحيحًا ألّنه شاهد 
آثار تلك اهلجمة الرشسة التي طالت املرقد الرشيف، فضاًل عن ذلك فإّنه 
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حتّدث عن عملّيات السلب التي تعّرض هلا املرقد وأيضًا سّكان املدينة حينام 
قال: »إّن الوّهابّيني كانوا قد سلبوا منهّن -يقصد نساء أقاربه- ما يملكن، 
وقد أعنتهّن مجيع ما أستطيعه إذ ذاك من العون املاّل«، واحلقيقة أّن أبا طالب 
كربالء  حاكم  »إّن  قائاًل:  احلادثة  تلك  يف  بضلوعه  كربالء  حاكم  اهّتم  خان 
عمر أغا -وكان ذا اعتقادات باطلة جّدًا- قام بمواطأة الوّهابّيني وامليل اىل 
فسادهم، بداللة أّنه عند أّول روٍع هرب اىل قريٍة ماورة لكربالء من غري أن 
يقاوم البّتة« وبغّض النظر عن صّحة ذلك االّدعاء من عدمه لكن يّتضح أّن 
حاكم كربالء مل يدافع عنها خالل ذلك اهلجوم، ممّا يدّل عىل النهج العثاميّن 
جتاه املدن التي كان يقطنها الشيعة واّتباع سياسة الالمباالة يف الدفاع عنها، 
ولتأكيد اخللل أو تقصري حاكم كربالء أو إمهاله بواجبه فإّن أبا طالب خان 
أضاف: »إّن حاكم كربالء دجُعي اىل حمكمٍة وحوكم، وأصدر سليامن باشا)18( 
اىل عدد  أبو طالب خان  أشار  فقد  فأجُعدم«، فضاًل عن ذلك  بإعدامه  حكاًم 
القتىل جّراء ذلك اهلجوم مبّينًا: »وقد قتل الوّهابّيون يف الوقت الذي لبثوه يف 
املدينة مخسة آالف إنسان وجرحوا عرشة آالف آخرين وقد أخذوا الذهب 
والفّضة واألشياء األخرى الثمينة التي وجدوها، وهذا احلادث ال يزال عىل 
احلوادث،  من  سواه  بام  يتحّدثون  وال  غريه  عىل  الناس  يتكّلم  فال  حداثته 
إقفافًا«)19(. رأيس  شعر  أقفت  الوّهابّية  والوحشّية  القسوة  تلك  وحكاية 
األملاين   واملسترشق  الرّحالة  أّكد  والسلب  النهب  عملّيات  عىل  وللتدليل 
قرية  اىل  وصل  وعندما  العربّية  اجلزيرة  يف  رحلته  أثناء  اوتينج)20(  يوليوس 
كاف)21( ذكر قائاًل: »نصبت عّدة خيام خارج القرية واحدٌة منها كان رواقها 
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عبارة عن بساٍط إيرايّن كبري، والشّك أّنه كان فيام مىض إحدى التحف التي 
رّبام تنتمي اىل كربالء جاء مع احلملة الوّهابّية عام 1801م، وعىل الرغم من 

حالته الرّثة  إاّل أّن ألوانه ال تزال زاهية«)22(.

 وبالقدر الكبري الذي حظيت به مدينة  كربالء من األمّهية أّدى ذلك اىل 
نتيجًة لوجود مرقده الرشيف  الرّحالة مدينة احلجُسني  أن أطلق عليها بعض 
كربالء  ملدينة  وصفه  يف  دوبريه)23(  الفرنسـي  الرّحالة  ذكره  ما  وهذا  فيها، 
ومرقد اإلمام احلجُسني بعد تعّرضه للغزو الوّهايب قائاًل: »لكن هذه الكنوز 
املكّدسة خالل سنني كثرية متتالية حتّولت يف حلظة من الزمن اىل لقمة سائغة 
نيسان   20 يف  احلجُسني  اإلمام  مدينة  الّلصوص  هؤالء  غزا  فقد  للوّهابّيني، 
1801م، وبعد أن أجروا فيها الدم والنار وأشبعوا هيجاهنم بقتلهم السّكان 
من اجلنسني دون متييز محلوا كّل ما وصلت اليه أيديم من  آثار جشعهم«)24(.

وهنا يجُالحظ أّن الوّهابّيني كانوا معروفني بطريقة تعاملهم التي ال تؤمن 
سوى بالقتل والتخريب والدمار، األمر الذي أشار اليه الرّحالة دوبريه السّيام 
أّنه كان دقيقًا يف وصفهم بأهّنم يستهدفون اجلميع من دون متييز بني الصغري 
بالّلصوص  أّنه كان موّفقًا وصائبًا يف وصفهم  املرأة، كام  أو  الرجل  والكبري 
التي  األخرى  والعقائد  املذاهب  كبقّية  إنسانّية  مبادئ  يمتلكون  ال  الذين 
اليه أّن دوبريه أخطأ يف حتديد  حتتم األطراف األخرى. وممّا جتدر اإلشارة 
تاريخ تلك احلادثة التي وقعت يف عام 1802م عندما حّدد وقوعها يف عام 
يثبت  ما  لكن  الرّحالة،  من  العديد  فيه  أخطأ  الذي  التاريخ  ذلك  1801م، 
بعد  أيب طالب خان  الرّحالة  كانت يف عام 1802م هو وصول  احلادثة  أّن 
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عّدة أشهر من وقوعها، فضاًل عن ذلك أثبت الباحث مقدام يف بحٍث له أّن 
احلادثة قد وقعت يف عام 1802م)25(.

جاك  لوي  بغداد  يف  الفرنيّس  القنصل  وصف  فقد  نفسه  السياق  ويف   
قال:  ملدينة كربالء حيث  بالقساة، السّيام عند غزوهم  الوّهابّيني  روسو)26( 
»أّي قوٍم قساة هؤالء الوّهابّيون الذين ال أثر للرمحة يف نفوسهم، إهّنم عطاشى 
اىل سفك الدماء واالستحواذ عىل الغنائم فال يستثنون أحدًا من القتل، بل 
يذبحون بال رمحة كّل الذين يقعون لسوء حّظهم بأيديم، وقد علمت أهّنم 
عندما دخلوا كربالء وهنبوها سنة 1801م كانوا يدخلون البيوت من أجل 
الغنائم«)27(. من  جشعهم  ويشبعوا  الناس  عىل  غضبهم  جام  يفرغوا  أن 

فضاًل عن ذلك، فقد حتّدث لوي عن أعامل النهب التي قاموا هبا يف ذلك 
باسم  املعروفة  بنهٍب مهول لكربالء عام 1801م  قاموا  بقوله:»إهّنم  الغزو 
اإلمام احلجُسني، ذلك املكان املقّدس الذي حيظى باحتام القزلباش الذين ما 
زالوا اىل اليوم –وقتذاك- ليكون ذلك احلادث املؤمل وما حلقه الوّهابّيون من 

االنتهاك للمكان املقّدس«)28(.

الواقع أّن تلك املأساة أقّر هبا األعداء قبل األصدقاء وهذا ما ذكره املؤّلف 
ّمد بقوله:»غزا عبدالعزيز بن سعود العراق وأناخ يف  السعودي عثامن بن حمجُ
قال إّنه غنم  كربالء وأذاقهم كأس البالء، فقتل أكثرهم وهنب البلدة، حتى يجُ
من  كربالء  غنائم  من  أكثر  املنّورة  املدينة  خزائن  بعد  ملكه  مّدة  سعود  ابن 
اجلواهر واحليّل والنقد، ثّم قفل اىل نجد متبّجحًا بام فعله من سفك دماء، ال 

إله إاّل اهلل وإن كانوا روافض«)29(.
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ويف الشأن نفسه عن تلك املأساة واإلرهاب الذي بّثه الوّهابّيون يف ذلك 
بمذبحٍة يف  الوّهابّيون  »قام  قائاًل:  بوركهارت  الرّحالة جوهان  ذكر  الغزو، 
منطقة اإلمام احلجُسني عام 1801م فزرعوا الرعب يف قلوب كّل املسلمني، إذ 
صّب الوّهابّيون جام غضبهم عىل رضيح حفيد الرسول يف هذه البلدة« كام 
أّنه حتّدث عن عملّيات القتل والنهب بالقول: »ذبح الوّهابّيون مخسة آالف 
رجل وتعّرض رضيح اإلمام احلجُسني للهدم والتدمري« كام أّن بوركهارت 
أوضح طريقة دخوهلم اىل مدينة كربالء: »دخل الوّهابّيون هذه القرية بعد أن 
النخيل عىل حيطان األسوار وتسّلقوها ومل تستطع  وضعوا جذوع أشجار 
القبائل إبعاد الوّهابّيني«)30(. وعىل الرغم من صّحة املعلومات التي ذكرها 
بوركهارت لكنّه أخطأ يف مسألة أّن القبائل مل تستطع صّد اهلجوم الوّهايّب، 
وهذا عكس الواقع ألّن يوم اهلجوم وافق يوم الغدير الذي ذهب فيه أغلب 
الرجال من مدينة كربالء لزيارة مرقد اإلمام عيل، وهذا يؤّكد أّن املدينة 
كانت خالية من الرجال، ومن ثّم أّن املتواجدين يف املدينة مل يستطيعوا صّد 

اهلجوم الوّهايّب الذي حصل فجأة.

األجانب  الرّحالة  اهتامم  تنل  مل  كربالء  ملدينة  الوّهايب  الغزو  حادثة  إّن 
بشّتى  ووصفوها  احلادثة  تلك  تناولوا  األجانب  املسؤولني  إّن  بل  فحسب 
بغداد هارفور جونز  الربيطاين يف  املقيم  املسؤولني  أولئك  األوصاف، ومن 
بريدجز)31( الذي كتب عنها قائاًل: »ويف عام 1801م حدثت تلك األعامل 
اإلسالمّي  العامل  حول  الكآبة  من  جّوًا  نشـرت  التي  كربالء  يف  املؤسفة 
أّن  وبام  والشهرة«)32(.  الزهو  من  عاليًة  درجًة  الطائفة  تلك  أتباع  ومنحت 
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بريدجز كان مسؤوالً حكومّيًا فقد حتّدث عن أثر تلك احلادثة عىل العالقات 
بني الدولة العثامنّية وبالد فارس قائاًل: »ولقد أعطى االستيالء املشؤوم عىل 
الكيفّية  منهام  األّول  الشديد،  باخلطر  للشعور  سببني  باشا  سليامن  كربالء 
التي ستتلّقى احلكومة العثامنّية األمر عىل ضوئها، والثاين منهام املنظار الذي 
بدون  سيجُطالب  الذي  فارس  بالد  ملك  نفسه  األمر  اىل  خالله  من  سينظر 
ب من  تلوا أو أجُرسوا وعاّم هنجُ شّك بتعويضات كبرية عن بعض رعاياه الذين قجُ
القرابني الثمينة التي قّدمها لألرضحة املقّدسة عدٌد من امللوك الفرس الذين 
الباب  الفرس، لقد كان  التّجار  التي تعّرض هلا  املالّية  سبقوه وعن اخلسائر 
املحزنة  احلوادث  هذه  تبعات  من  يتخّلص  أن  استطاع  أّنه  لو  يتمنّى  العال 
والثقيلة عن طريق عزل الباشا، ولكّن الباشا يعلم جّيدًا أّنه عىل الرغم من أّن 
الرغبة للقيام بعمٍل كهذا مل تكن غائبة إاّل أّن القّوة الاّلزمة لتنفيذه كانت أكثر 
من أن تكون مّرد مشكلة، إاّل يف حالة وعد بالد فارس باملساعدة، وبناًء عىل 
ذلك مل يضع الباشا الوقت حيث استخدم كّل الوسائل املتوافرة لديه لتسكني 
غضب كال البالطني -العثامين والفاريّس- وهلذا الغرض تّم إرسال اهلدايا اىل 
االستعدادات إلرساله محلة أخرى ضّد  فارس وبدأت  العال وبالد  الباب 

الدرعّية مكّونة من قّوات العرب«)33(.

ويروي لويس دو كورانيس تفاصيل دقيقة عن تلك احلادثة املؤملة بقوله: 
»انتظر عبدالعزيز حلول موعد العيد)34( ملحاولة االستيالء عىل البلدة، وقام 
بتنفيذ خّطته يف 20 نيسان 1801م وكان ذلك اليوم يوم احلّج)35( اىل مقام 
اثنا  يمتطيها  ناقة  آالف  سّتة  ظهرت  وفجأة  مقفرة  شبه  البلدة  فكانت  عيل، 
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عرش ألفًا من الوّهابّيني الذين قضوا بسهولة عىل املقاومة التي واجهتهم وقد 
أثارهتم املقاومة فعمدوا اىل القتل بدون متييز حتى أهّنم بقروا بطون النساء 
بقوا عىل أّي ذكٍر يف البلدة، وقد قيل إّن عدد الضحايا يف  احلوامل لكي ال يجُ
ذلك اليوم بلغ ثالثة آالف وكانت األسالب هاّمة لدرجٍة كبرية«)36(، وأعطى 
دوكورانيس تفاصيل عن عملّيات السلب التي قام هبا الوّهابّيون ملرقد اإلمام 
باملجوهرات  مطّعمة  بسّجاد  مغّطى  اإلمام  قرب  »وكان  قائاًل:   احلجُسني
من  الواردة  الكنوز  من  وغريه  الكنز  هذا  فأصبح  احلجم،  نادرة  وبعضها 
فارس غنيمًة للوّهابّيني، وهدموا املسجد واملآذن كام جّردوا القّبة من صفائح 
ناقة  مائتا  ومحلت  اخلالص،  الذهب  من  اعتقدوه  الذي  املذّهب  النحاس 

بالكنوز وسيقت اىل الدرعّية«)37(.

ضّباط  أحد  رفعها  التي  املذّكرة  دوكورانيس  نقل  فقد  ذلك،  عن  فضاًل 
املدفعّية الفرنسّية يف حلب اىل وزير اخلارجّية يف حكومة نابليون مشريًا فيها 
اىل تلك احلادثة بالقول: »قام عبدالعزيز بعّد العّدة لالقتصاص من الرفض 
الذي قابله به سليامن باشا، فاختار يوم 20 نيسان 1802م لتنفيذ غزو مقام 
اإلمام احلجُسني، وهو مكان مشهور بتدّفق احلّجاج الدائم اليه من اهلند وإيران 
وكان اليوم يوم عيد اإلمام عيل حيث جتّمع عند مقامه غالبّية سّكان اإلمام 
املوقع،  عن  للدفاع  ضعيفة  حامية  سوى  هناك  يبَق  ومل  التعّبد  بغية  احلجُسني 
فتقّدم سعود وفقًا لتعليامت والده حتى أسوار املدينة التي كانت شبه خالية 
يرافقه جيٌش مكّون من )7000(  آالف مردوفة أي )14000( ألف رجل 
التعليق  من  ّد  البجُ وهنا  احلجُسني خالل حلظات«)38(،  اإلمام  مقام  فاحتّلوا 
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عىل هذه املذّكرة باآليت:

بشأن - 1 الدوّل  االهتامم  مدى  عىل  واضحًة  إشارًة  املذّكرة  تلك  أعطت 
عرّبت  التي  احلادثة  عىل  وتركيزها  بل  املنطقة،  يف  حصلت  التي  التطّورات 
يعطي صورة  بالغزو، وهذا  بام أسمته  الوقت  الكربى يف ذلك  القوى  عنها 
املرقد  هامجوا  وقد  دوّل،  باعتاٍف  املعتدون  هم  الوّهابّيني  أّن  اىل  واضحة 

الرشيف بدافع الغزو واالنتقام ال بدافع دينّي كام يّدعون.

 بالرغم ممّا نقله ذلك التقرير أو املذّكرة من حقائق بخصوص تلك احلادثة - 2
إاّل أّن هناك بعض اإلشكاالت بخصوص بعض املعلومات التي من أمّهها 
أّن اليوم الذي حصل فيه ذلك احلادث يوافق يوم عيد اإلمام عيل، والصحيح 
أّنه عيد الغدير وهو يوم املبايعة لإلمام عيل أو تنصيبه خليفًة للمسلمني 
أهل كربالء  أّن  املذّكرة هو  اليها  التي أشارت  والنقطة األخرى  النبّي،  بعد 
يّتجهون اىل اإلمام عيّل لغرض احلّج والصحيح أهّنم يذهبون للزيارة وليس 
للحّج، وهذا خلٌط وقع فيه ليس الرّحالة واملسؤولون األجانب الذين كتبوا 
يف تلك املوضوعات فقط بل إّن الذين ترمجوا تلك الرحالت أيضًا تومّهوا 
يف طرح ذلك املصطلح، ومن ثّم فإهّنم نقلوا معلومات غري صحيحة رّبام مل 

يكن يقصدها الرّحالة أو املسؤولون األجانب عند تدوين تلك األحداث.

بخصوص  أخرى  تفاصيل  اىل  أيضًا  أشارت  املذّكرة  تلك  أّن  الواقع 
اهلجوم الوّهايّب ونتائجه عىل كربالء، حيث ذكرت »أّن احلامية قاومت بشّدة 
لكن كان عليها اخلضوع للقّوة الوّهابّية ممّا أتاح للوّهابّيني الدخول اىل املقام 
املقّدس«)39(. وهنا رّبام يقصد الضابط الفرنيّس أّن احلامية قاومت حّتى مقتل 
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رجاهلا وليس خضوعهم واستسالمهم.

أّما عن عملّيات السلب والنهب والقتل فقد أشارت تلك املذّكرة بالقول: 
»مل يجُعَف عن الرجال وال عن النساء واألطفال ومل ينججُ منهم إاّل من استطاع 
تفادي النقمة باهلرب، وبعد أن توّقفت املجزرة فّكر البعض يف االستيالء عىل 
الكنوز الفخمة التي ساقها اىل املكان تدّين أعمى -نذورات- وظّن البعض 
بالذهب فتكوا ما  قّبة املسجد مغّطاة بصفائح من نحاس مطلّية  أّن  اآلخر 
تبّقى منها« وأضافت املذّكرة: »مل يدم حصار املدينة واالستيالء عليها سوى 
تّم  كام  بطريقتهم،  الطالع  سوء  أرسله  من  اغتيال  خالهلا  ّتم  ساعات  مخس 
جتريد مقام اإلمام احلجُسني من كنوزه فحملوا هذه الكنوز الثمينة عىل إبلهم 

واختفوا«)40(.

ويبدو أّن وقع تلك احلادثة ومأساهتا أّدت اىل أن يتناقلها أغلب الرّحالة 
تاريخ  من  طويلة  سنوات  بعد  املنطقة  زاروا  الذين  األجانب  واملسؤولني 
حدوثها، ومنهم عىل سبيل املثال  الرّحالة سوانسن كوبر)41( الذي قام برحلته 
اىل اجلزيرة العربية عام 1893م وأشار اىل حادثة الغزو الوّهايّب ملرقد اإلمام 
1801م  عام  بت  وهنجُ لبت  سجُ عندما  ّرة  مجُ نكسة  من  املدينةجُ  »عانت  احلجُسني: 
بح الكثري من سّكاهنا عىل يدي سعود بن سعود الزعيم الوّهايب«)42( وهنا  وذجُ
ّد من القول: إّن الرّحالة قد أخطأ يف اسم الزعيم الوّهايّب إذ أّنه عبد العزيز  البجُ

ّمد بن سعود وليس )سعود بن سعود(. بن حمجُ

واىل جانب كوبر قّدم ماكس اوبنهايم إشارًة بسيطة لتلك احلادثة قائاًل: 
-يقصد الوّهابّيني- فسادًا يف املدن التي وقعت يف أيديم  »وقد عاث البدو 
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»اجتاح  قائاًل:  أضاف  أّنه  كام  هلم«)43(  ضحّيًة  والنجف  كربالء  فسقطت 
وهنبوا  1801م  نيسان  يف  املقّدسة  الشيعّية  املدينة  سعود  بقيادة  الوّهابّيون 
الكنوز املوجودة يف رضيح اإلمام احلجُسني وقتلوا من صادفوه من السكان. 
سائر  عّمت  والغضب  االستياء  من  موجة  حدوث  اىل  األعامل  هذه  أّدت 

البلدان اإلسالمّية«)44(.

الواقع أّن تلك اإلشارة رغم أهّنا كانت بسيطة ومل يذكر اوبنهايم تفاصيل 
تلك  ترّصفات  عن  ومؤّثرًا  بالغًا  وصفًا  أطلق  لكنّه  احلادثة  تلك  عن  كثرية 
كلمة  فإّن  ثّم  ومن  أفسدوا  بأهّنم  هلم  وصفه  خالل  من  وأساليبها  احلركة 
فساد حتمل مدلوالت عّدة وتؤّكد اجلرائم التي ارتكبها الوّهابّيون ضّد أبناء 
وتأّثروا  املسلمني  غري  حّتى  معها  تعاطف  التي  احلوادث  تلك  املدن،  تلك 
تلك  جّراء  عليهم  تنطبق  بمواصفات  الوّهابّيني  ووصفوا  عنها  وحتّدثوا  هبا 
هبا  يؤمنون  التي  ومبادئهم  احلقيقّية  صورهتم  أظهرت  إهّنا  بل  الترّصفات 

والتي هي بعيدة عن الدين اإلسالمّي.

كتابات  يف   احلجُسني اإلمام  ملرقد  الوّهايب  الغزو  الثالث:  -املبحثجُ 
املسؤولني األجانب 

الرّحالة  اهتامم  تكن حمّل  مل  فإهّنا  املؤملة  احلادثة  لتلك  الكبري  األثر  بسبب 
املنطقة  يف  عملوا  الذين  األجانب  املسؤولني  أقالمجُ  تناولتها  بل  فحسب 
القرن  بداية  املّدة والسّيام يف  تلك  العراق خالل  أو  العريب  اخلليج  سواًء يف 
حكومة  يف  عمل  الذي  لوريمر)45(  الربيطايّن  مقّدمتهم  يف  ويأيت  العرشين، 
اهلند الربيطانّية وأجرى مسحًا شاماًل عن منطقة اخلليج العريّب وكتب عنها 
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يتجاوز  أن  يستطع  مل  فإّنه  ثّم  ومن  املختلفة،  بجوانبها  تفصيلّية  معلومات 
قال:  الوّهابّيني عىل مرقد اإلمام احلجُسني عام 1801م عندما  اعتداءات 
وفيها  التكّي  العراق  يف  البعيدة  كربالء  مدينة  فوجئت  1801م  سنة  »ويف 
حمّج الشيعة احلجُسني هبجوٍم ساحق من جانب الوّهابّيني الذين أوقعوا مزرًة 
رهيبة بالسّكان العزل بعد أن تّم هلم االستيالء عىل املدينة، وقد أثارت تلك 
احلادثة سخطًا عظياًم يف إيران عىل باشا بغداد الفتقاره اىل اليقظة واحلذر«)46(.

فضاًل عن ذلك، فقد بنّي لوريمر تفاصيل تلك احلادثة قائاًل: »يف صباح  
الوّهابّيني  حشود  ظهرت  1801م  نيسان   20 املوافق  احلّجة  ذي   18 يوم 
فجأة يف كربالء، وكان الكثري من أهلها قد هجروها يف ذلك الوقت للحّج 
قّوة  قّدرت  وقد  عليها،  خّطته  بنى  العدّو  أّن  ّد  البجُ فرصٌة  وهي  النجف  اىل 
ِعل  يقّل عن سّتة آالف مجل، وقد ججُ بام ال  الغزاة حسبام تقول عّدة مصادر 
معسكرًا  وأقاموا  قلياًل  الوّهابّيون  توّقف  أن  وبعد  رجالن،  مجٍل  كّل  عىل 
يف  مواقعهام  اخّتذتا  فرقتني  أرسلوا  املدينة،  غريّب  الواقعة  احلدائق  يف  صغريًا 
الشامل واجلنوب وبدأوا بمهامجة بّوابة املدينة، ومل يمِض وقٌت طويل حّتى 
استطاعت مدفعّيتهم إحداث ثغرات يف سور املدينة واستطاع النقيب السيد 
مرتىض واحلاكم املديّن يف كربالء اهلرب عن طريق بّوابة أخرى وساد املدينة 

ذعٌر شامل«)47(.

وعىل الرغم من أّن لوريمر ذكر يف وصفه لعملّية هجوم الوّهابّيني للمدينة 
الروايات  إّن  بقوله:  أخرى  مّرًة  أشار  لكنّه  باملدفعّية  هلا  اقتحامهم  وكيفّية 
تقول إّن الوّهابّيني كانت لديم مدفعّية لكّن الواقع عكس ذلك إذ قال إهّنم 
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ال توجد لديم مدفعّية)48(. واحلقيقة أّن رأي لوريمر يبدو صائبًا إذ أّن من 
املرّجح أّن الوّهابّيني خالل تلك املرحلة مل يمتلكوا أسلحًة متطّورة كاملدافع 

بل إّن سالحهم األساس كان السيوف والرماح يف تلك املعارك.

يف  الرويّس  القنصل  اداموف)49(  ألكسندر  عّد  يجُ لوريمر  جانب  واىل 
العراق،  يف  مهّمة  مناصب  تقّلدوا  الذين  األجانب  املسؤولني  من  البرصة 
إّنه  بل  كربالء،  ملدينة  غزوها  أثناء  فعلته  وما  الوّهابّية  احلركة  عن  وحتّدث 
بنّي أسباب ذلك الغزو قائاًل: »مل يكن األمري الوّهايّب عبدالعزيز قد فّكر بعد 
له ثروات  يأمل أن يوّفر  البرصة بل كان عنده مرشوع آخر  باالستيالء عىل 
كربالء«)50(. يف   احلجُسني اإلمام  مرقد  يف  املحفوظة  بالكنوز  تتمّثل  طائلة 

بالقول:   احلملة  تلك  أسباب  عن  اداموف  أضاف  ذلك،  عن  فضاًل 
»رفعت محلة العثامنّيني الفاشلة عىل األحساء لدرجٍة تفوق املعتاد من اعتداء 
عبدالعزيز بنفسه، يف حني عّجل رفض سليامن الكبري ترضيته عن مقتل عّدة 
وّهابّيني سقطوا يف ِصداٍم مع عرب العراق بقراره بمهامجة كربالء، وهكذا 
باغت سعود بن عبدالعزيز يف 20 نيسان 1806م مدينة كربالء وكان أغلب 
دون  كت  فتجُ  عيل اإلمام  رضيح  لزيارة  النجف  اىل  ذهبوا  قد  سّكاهنا 
الغزو  فيها  حصل  التي  السنة  يف  أخطأ  ادموف  بأّن  نعتقد  محاية«)51(.وهنا 
وهي عام 1801م وليس عام 1806 والدليل عىل ذلك أّن أغلب الرّحالة  
التاريخ  الغزو حصل يف عام 1801م، وأيضًا ما يؤّكد ذلك  أّن  أشاروا اىل 
اّتفاق اجلميع عىل وقوع احلادثة يوم 20 نيسان، األمر الذي جيعلنا نقول: إّن 
أّنه أعطى تفاصيل مشاهبة  الغزو السّيام  تاريخ  تثبيت  ادموف رّبام توّهم يف 
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للتفاصيل التي ذكرها الرّحالة واملسؤولون األجانب.

باإلضافة اىل ذلك، تطّرق اداموف اىل القّوة الوّهابّية التي هامجت مدينة 
كربالء وعن أعامل السلب والنهب التي طالت املدينة ومرقد اإلمام احلجُسني 
مردوف)52(  آالف  سبعة  من  يتأّلف  السعودّي  الفصيل  كان  »لقد  بالقول: 
أتباع عبد  الَعْدو- حيمل كلٌّ منها راكَبنْي مسّلَحنْي، وقد عاث  -مجل رسيع 
أرضارًا  وأحدثوا  كاملني  يومني  طيلة  املدينة  يف  هؤالء  املتعّصبني  الوهاب 
النحاسّية هي من  أّن كسوهتا  اعتقدوا  التي  املذّهبة  املرقد  بقّية  املنائر ويف  يف 
الذهب اخلالص، لكّن مجيع كنوز هذا املرقد التي جتّمعت من هدايا وترّبعات 
الذين  الوّهابّيني  أيدي  باملقابل يف  السنني وقعت  املسلمني عشـرات  الزّوار 
تتأّلف  بثمن والتي  تقّدر  التي ال  الغنيمة  لنقل هذه  مائتي بعري  اىل  احتاجوا 
وأسلحة  والفضة  الذهب  من  وأواٍن  وسّجاد  وأغطية  كريمة  أحجار  من 
النقود الذهبّية والفّضية  خمتلفة عليها نقوش ثمينة ولوازم وكّمية كبرية من 
األجنبّية«)53(. ويبدو أّن اداموف أخطأ أيضًا يف املّدة التي قضاها الوّهابّيون 
عند غزوهم لكربالء، إذ أهّنم مل يبقوا سوى يوٍم واحد، وهذا ما أشارت اليه 
أغلب املصادر التارخيّية عىل عكس ما ذكره ادموف بأهّنم ظّلوا فيها يوَمنْي.

كتابه  يف  زويمر  »أشار  قائاًل:  زويمر  اىل  نسبها  معلومًة  اداموف  وذكر   
-islam of cradle the Arabia- يف الصفحة 195 أّن العملة األجنبّية 
التي استوىل عليها الوّهابّيون بلغت )6000( دوبلون أسباين و)350000( 
قطعة من نقد فينيسا الفّض و)400000( دوكات  هولندي و)250000( 

دوالر أسباين«)54(.
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 وإىل جانب اداموف أعطى لونكريك)55( أحد موّظفي القنصلّية الربيطانّية 
يف بغداد أوصافًا عن ذلك الغزو عندما قال: »إّن تلك الفاجعة الكربى دّلت 
عىل منتهى القسوة واهلمجّية والطمع واستعملت باسم الدين« كام أّنه أعطى 
تفاصيل عّدة عن تلك احلادثة بالقول: »حدث يف أوائل 1801م أن تفّشى 
الطاعون يف بغداد، فاضطّر الباشا وحاشيته لاللتجاء اىل اخلالص حيث ابتعد 
عن منطقة املرض، وما استتّب حاله هناك حّتى فوجئ بنبأ من املنتفك علم به 
أّن اجليوش الوّهابّية حتّركت للغزو، فأرسل الكهية اىل اهلندّية إاّل أّنه ما كاد 
يغادر بغداد حّتى وافت أخبار هجوم الوّهابّيني عىل كربالء وهنبهم إّياها«)56(.

حيث  احلادثة  تلك  تفاصيل  ذكر  يف  لونكريك  أسهب  ذاته  السياق  ويف 
من  الثاين  اليوم  عشّية  يف  كربالء  من  الوّهابّيني  اقتاب  خرب  »انترش  قال: 
بالزيارة، فسارع  النجف يقومون  البلدة يف  نيسان عندما كان معظم سّكان 
بسّتامئة  ّدروا  قجُ وقد  الوّهابّيني  أّن  غري  األبواب  إلغالق  املدينة  يف  بقي  َمْن 
ثالثة  اىل  قّوهتم  وقسموا  خيامهم  فنصبوا  نزلوا  فارس  وأربعامئة  هّجان 
أقسام، ومن ظّل أحد اخلانات هامجوا أقرب باٍب من أبواب البلد فتمّكنوا 
دى بل  هش السّكان وأصبحوا يفّرون عىل غري هجُ من فتحه عسفًا ودخلوا فدجُ
أّما الوّهابّيون فقد شّقوا طريقهم اىل األرضحة املقّدسة  كيفام شاء خوفهم، 
القّوة  عدد  ذكر  يف  أخطأ  قد  لونكريك  أّن  خيّربوهنا«)57(.ويبدو  وأخذوا 
اليه  أشار  ما  وهذا  ذكره  الذي  العدد  من  بكثري  أكثر  كانت  أهّنا  إذ  املهامجة، 
احلادثة. تلك  عن  الكتابة  يف  سبقوه  الذين  اآلخرون  واملسؤولون  الرّحالة 

قام  التي  التخريب  عملّيات  اىل  لونكريك  أشار  فقد  ذلك،  عن  فضاًل 
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املرايا اجلسيمة  ثّم  والسياج  املعدنّية  القضب  قائاًل:»فاقتجُِلعت  الوّهابّيون  هبا 
وملوك  واألمراء  الباشوات  هدايا  من  الثمينة  واحلاجات  النفائس  بت  وهنجُ
وأجُخذت  السقوف  ذهب  وقجُلع  اجلدران  زخارف  لبت  سجُ كذلك  الفرس، 
املرّصعة  واألبواب  الثمينة  واملعّلقات  الفاخر  والسّجاد  الشمعدانات 
تطّرق  فقد  ذلك  اىل  يجُضاف  اخلارج«)58(.  اىل  ونجُقلت  املواّد  تلك  حبت  وسجُ
لونكريك اىل عملّيات القتل التي رافقت تلك احلادثة بالقول: »وقتل زيادًة 
ومخسامئة  الضـريح  من  بالقرب  شخصًا  مخسني  قرابة  األفاعيل  هذه  عىل 
الغزاة  عاث  فقد  نفسها  البلدة  أّما  الصحن،  يف  الرضيح  خارج  أيضًا 
صادفوه  َمْن  مجيع  رمحة  دون  من  وقتلوا  وختريبًا  فسادًا  فيها  املتوّحشون 
وال  النساء  حيتموا  ومل  الطفل  وال  الشيخ  يرمحوا  ومل  دار  كّل  رسقوا  كام 
الرجال فلم يسلم الكّل من وحشّيتهم وال من أرسهم، ولقد قّدر بعضهم 
ذلك«)59(. أضعاف  بخمسة  اآلخرون  وقّدر  نسمة  بألف  القتىل  عدَد 

بومباي  يف  الربيطانّية  احلكومة  سكرتري  أشار  فقد  ذلك  اىل  باإلضافة 
أّما  احلركة،  تلك  اىل  حكومته  اىل  ورسائله  تقاريره  يف  واردن)60(  فرنسيس 
قائاًل:  عنها  ذكر  فقد  1801م  عام  لكربالء  الوّهايّب  الغزو  عملّية  خيّص  ما 
فاعل  نحٍو  عىل  يّتبعها  الوّهايّب  الزعيم  كان  التي  اإلجراءات  »استمّدت 
تعاليمه، دعاًم كبريًا من نجاح احلملة ضّد  لتوسيع سلطانه وممتلكاته ونرش 
كربالء التي هامجها يف احلادي والعرشين من نيسان وهنبها برّمتها كام هنب قرب 
احلجُسني وذبح يف ذلك اليوم بوحشّية الفتة مخسة آالف من سّكاهنا«)61(. كام 
أشار املستشـرق الربيطايّن جورج فاسيليف)62( اىل ذلك الغزو قائاًل: »رأينا 
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مؤّخرًا املصري الرهيب الذي كان من نصيب اإلمام احلجُسني مثاالً مرعبًا عىل 
قساوة وتعّصب الوّهابّيني، فمن املعروف أّنه جتّمعت يف هذه املدينة ثروات ال 
ىص«)63( وأضاف قائاًل: »وها هي الثروات اهلائلة التي جتّمعت يف  تجُعّد وال حتجُ
الرضيح تجُثري شهّية الوّهابّيني وجشعهم من أمٍد طويل، إذ كانوا دومًا حيلمون 
حّددوا  دائنيهم  أّن  لدرجة  نجاحهم  من  واثقني  وكانوا  املدينة  هذه   بنهب 
موعد تسديد الديون يف ذلك اليوم السعيد الذي حتّققت فيه أحالمهم«)64(.

»أّن  فيلبي)65(:  الربيطايّن  املسترشق  أشار  نفسه،  السياق  ويف 
هّزت  كربالء  عىل  الوّهابّيني  بمعّية  سعود  بن  عبدالعزيز  اإلمام  غزوة 
كام  الوّهابّيني،  عىل  لالنقالب  انطالق  نقطة  كانت  فقد  كّله،  العامل 
العواقب  تلك  ومن  الدرعّية،  دولة  عىل  وخيمة  عواقب  اىل  أّدت 
1803م«)66(. عام  سعود  بن  ّمد  حمجُ بن  العزيز  عبد  مقتل  هي  الوخيمة 

يّتضح من ذلك أّن فيلبي أراد أن يجُعطي صورًة بأّن مصري املعتدي أو الظامل 
اخلراب والدمار الذي سيلحقه مهام طال به الزمن، وهذا ما حصل مع عبد 
العزيز آل سعود الذي غزا كربالء وأحدث فيها القتل والتويع والدمار ال 
ليشء سوى ألطامع شخصّية وأهواء ورغبات حّب السلطة والنفوذ والتفّرد 
يف  واضح  أثٌر  وسلوكه  وتصـّرفاته  لسياساته  فكان  اآلخر،  احتام  وعدم 

املصري الذي آل اليه.

الربيطايّن  واإلعالمّي  والصحفّي  املستشـرق  ذكر  فقد  ذلك،  عن  فضاًل 
جون كييل)67( يف كتاباته عن ذلك الغزو قائاًل: »تضاعفت غارات الوّهابّيني 
والنهب  للسلب  وأعامٍل  رهيبة  بمجزرٍة  وانتهت   1801-1800 شتاء  يف 



411

أ.م.د.عامد جاسم حسن املوسوي

�سهر جمادى الخرة 1438هـ /اآذار  2017مال�سنة الرابعة/املجلَّد الرابع/العدد الأول

وكان ذلك يف ربيع 1801م، ففي صباح يوم 20 نيسان ظهرت فجأًة قّوٌة 
من الوّهابّيني تقّدر بـ12 ألف رجل أمام املدينة وقد صادف أْن كان معظم 
عىل  الوّهابّيون  انقّض  وقد  احلّج،  لتأدية  النجف  يف  املدينة  خارج  السّكان 
احلجُسني«وأضاف  اإلمام  رضيح  اىل  واندفعوا  الغريّب  املدخل  من  املدينة 
وهنبًا  فسادًا  فيها  عاثوا  »حيث  بالقول:  حصل  الذي  التدمري  عن  يتحّدث 
اهلل  احلجُسني-ريض  لرضيح  الذهبّية  القّبة  نصف  ّمرت  دجُ كام  وتدمريًا، 
سلبًا  فيها  وعملوا  املدينة  من  األخرى  األحياء  اىل  الغزاة  انتقل  ثّم  عنه- 
أمامهم،  يشء  كّل  ويدّمرون  يصادفونه  من  كّل  يقتلون  وكانوا  وقتاًل  وهنبًا 
معهم  حاملني  الوّهابّيون  انسحب  اليوم  ذلك  من  التاسعة  الساعة  ويف 
املدينة  تاركني  األرسى  جانب  اىل  عليها  استولوا  التي  الغنائم  من  الكثري 
قتيل«)68(. آالف  مخسة  عن  يقّل  ال  ما  حتتها  تضّم  وأنقاضًا  حطامًا  وراءهم 

قائاًل:  كييل  جون  أشار  فعل  رّدة  من  أحدثه  وما  الغزو  ذلك  أثر  وعن 
أنباء  وصول  بعد  الذعر  من  موجٌة  الشيعّي  العامَلَ  اجتاحت  الفور  »وعىل 
بالوّهابّيني  الشديد  العقاب  بإنزال  فارس  شاه  طالب  فقد  املجزرة،  تلك 
باشا  سليامن  أّما  عليها،  استولوا  التي  واألسلحة  الغنائم  واستعادة 
وعرض  إجراء  أّي  اخّتاذ  عن  عجز  أّنه  لدرجة  بالذهول  أجُصيب  فقد 
لدى  ليتوّسط  بغداد  يف  الربيطايّن  املقيم  جونز  هارفورد  عىل  املوضوع 
الفدية«)69(. دفع  طريقة  عىل  والتفاهم  األرسى  عن  لإلفراج  الوّهابّيني 
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اخلامتة
بزيارة عدٍد كبري من  مدينة كربالء حظيت  أّن  البحث  اّتضح من خالل 
كانوا  الرّحالة  أولئك  وإّن  العراق،  عىل  توافدوا  الذين  األجانب  الرّحالة 
مدينة  شهرة  أّن  كام  يشاهدوهنا،  التي  واحلوادث  املظاهر  مجيع  عن  يكتبون 
وحافزًا  دافعًا  وأعطاهم  بل  دفعهم   احلُسني اإلمام  مرقد  بوجود  كربالء 
الوّهايّب  الوحيّش  اهلجوم  اىل  تعّرضت  أن  بعد  والسّيام  املدينة  تلك  لزيارة 
غري  كوهنم  -مع  األجانب  واملسؤولون  الرّحالة  أعطى  إذ  1802م،  عام 
مسلمني- أوصافًا دقيقة عن تلك احلادثة ووصفوها بشّتى األوصاف، بل 
أشاروا اىل املبادئ التي يؤمن هبا أصحاب تلك احلركة القائمة عىل السلب 
والنهب والقتل واإلغارة والغزو، وجاءت تلك التوصيفات متشاهبة نوعًا 
أّن  كام  احلادثة،  لتلك  تطّرقوا  الذين  األجانب  واملسؤولني  الرّحالة  بني  ما 
واألمم  احلضارات  اىل  املأساوّية  احلادثة  تلك  بنقل  سامهت  الكتابات  تلك 
احلقد  مدى  هلا  اّتضح  التي  الغربّية  الدول  والسّيام  األخرى  والشعوب 

والقسوة والسلوك الوحيّش ألولئك التابعني لتك احلركة.
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اهلوامش
جوهان لودفيتج بوركهارت: ولد يف سويسا عام 1784م يف مدينة لوزان، سافر اىل (1)

أملانيا وبريطانيا، وقام بزيارة اىل القاّرة األفريقّية ثّم عاد اىل سوريا وقام بدراسة الّلغة 

انتقل  القاهرة وبعدها  زار  والدين اإلسالمّي،  الرشقّية  احلياة  اىل  والتعّرف  العربّية 

اىل أثيوبيا ومنها عرب البحر األمحر اىل مدينة جّدة عام 1814م، كام زار مّكة وأطلق 

ابراهيم بن عبداهلل األلباين، حيث كتب عن اجلوانب االقتصادّية  عىل نفسه احلاج 

ّمد عيل وال مرص جتاه اجلزيرة العربّية،  هلاتني املدينتني كام أّنه كتب عن طموحات حمجُ

وقام بوصف مسجد مّكة وحتّدث عن طقوس احلّج خالل العام الذي أمضاه فيها، 

ّمدa واحلرم املّكي وأعطى معلومات مفّصلة عن احلركة  كذلك وصف قرب النبّي حمجُ

الوّهابّية. تويّف عام 1817م بعد إصابته بمرض الطاعون: مرسال عبداهلل مرسال، 

ونقد، رسالة  بن عبدالوهاب.. عرض  ّمد  حمجُ اإلمام  املستشـرقني من دعوة  موقف 

ماجستري مقّدمة اىل جامعة أّم القرى، كلّية الدعوة وأصول الدين، السعودّية، ص52.

عبداهلل (2) ترمجة  الوّهايّب،  للتاريخ  مواّد  بوركهارت،  لودفيتج  جوهان  عن:  نقاًل   

الصالح العثيمني، د.ن، 1985، ص68.

 نقاًل عن: املصدر نفسه، ص70.(3)

 نقاًل عن: املصدر نفسه، ص72.(4)

سورة التوبة، اآلية 36.(5)

جورج اوغانيت فالني: ولد عام 1811م يف إحدى جزر ارخبيل اوالند الواقعة بني (6)

فنلندا والسويد، انتقل اىل العاصمة الفنلندّية هلنسكي وقام بدراسة الّلغات الرشقّية 
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العربّية  العربّية وحضارهتا، فكانت أطروحته األوىل مقارنات يف  الّلغة  مرّكزا عىل 

بني الفصحى والعامّية، ثّم انتقل اىل جامعة لينغراد يف روسيا واستمّر يف دراسة الّلغة 

العربّية أيضًا، حصل عىل منحة من بالده للذهاب اىل البالد العربّية، فوصل القاهرة 

عام 1843 ثّم غادرها اىل مّكة حيث أّنه طاف مع احلّجاج وأقام الصالة ولّقب نفسه 

باحلاج عبد الول ثّم عاد اىل القاهرة وغادرها اىل فلسطني عام 1846 وبعدها انتقل 

اىل بريوت ودمشق، عاد اىل بالده عام 1850 وناقش أطروحته عن ابن الفارض، 

وبعد عام أصبح أستاذًا لكريّس الدراسات الرشقّية يف جامعة هلنسكي لكنّه مل يعّمر 

طوياًل حيث تويّف يف عام 1852، كتب خالل رحلته وجتواله يف البالد العربّية عن 

طبيعتها وسّكاهنا ولغتها وحضارهتا وطقوسها. عامد جاسم حسن، أهداف الرّحالة 

األجانب يف رحالهتم اىل املناطق الرشقّية، بحٌث خمطوط غري منشور، ص6.    

يف (7) العربّية  اجلزيرة  من  الشاملّية  األجزاء  تسكن  التي  العربّية  القبائل  إحدى  وهي 

اىل  وتنتهي  مكلب  بن  هالل  بن  سلامن  بن  رشار  اىل  تنتسب  والتي  اجلوف  منطقة 

عبس بن بغيض: للتعّرف أكثر ينظر جوار ماين، كارلو كالوديو، نجد الشامل )رحلة 

من القدس اىل عنيزة يف القصيم عام 1864م/1280هـ(، ترمجة أمحد ايبش، ط1، 

هيأة )أبو ظبي( للثقافة والتاث، أبو ظبي 2009، كذلك جاكلني بريبني، اكتشاف 

جزيرة العرب. مخسة قرون من املغامرة والعلم، ترمجة قدري قلعجي، دار الكتاب 

ّمد أنعم غالب،  العريب، بريوت، د.ت. وأيضًا آن بلنت، رحلة اىل بالد نجد، ترمجة حمجُ

ط2، الرياض، 1978.   

نقاًل عن: جورج اوغانيت فالني، صور من شامل جزيرة العرب يف منتصف القرن (8)

التاسع عرش، ترمجة سليم شلبي، هلنسكي، 1991، ط2، ص76.
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جوهان بوركهارت، مالحظات عن البدو والوّهابّيني، ترمجة غاندي املهتا، مؤّسسة (9)

االنتشار العريب، بريوت، 0520، ص191.

عامل (10) ألب  بربيطانيا  ويستمنست  يف  1826م  عام  ولد   بلجريف:  جيفورد  وليم 

مشهور جّدًا، قام بدوٍر كبري يف تأسيس دائرة املعارف الربيطانّية، انضّم اىل مجاعة 

ثّم  العربّية،  الّلغة  اهلندّية وتعّلم  القاّرة  املسيحّية، وبقي يف شبه  اليسوعّيني  اآلباء 

جاء اىل اجلزيرة العربّية وجتّول فيها، إذ التقى بعبداهلل بن فيصل وكتب معلوماٍت 

نّي يف منصب قنصل بريطانيا  تفصيلّية عن تلك الرحلة، وبعد عودته اىل بالده عجُ

انتقل اىل  الغربّية وبعدها  ثّم نقل عمله اىل جزر اهلند  يف مقاطعة رشق أناضوليا 

الفارس،  عيد  أسعد  1888م.  عام  هناك  تويّف  حيث  مونتفديو  اىل  ثّم  الفلّبني 

العربّية أهدافهم وغاياهتم، ج1، بحوث ندوة  الغربّيون يف شبه اجلزيرة  الرّحالة 

رجب   27-  24 للمّدة  الرياض  يف  املنعقدة  العربّية  اجلزيرة  شبه  اىل  الرحالت 

1421هـ /21-24 اكتوبر 2000م، ص604-603.

ّمد بن عبدالوهاب حياته ودعوته (11) الشيخ حمجُ التويم،  ابراهيم  بن  نقاًل عن: نارص 

العربّية  اململكة  سعود،  اإلمام  جامعة  نقدّية،  دراسة  االسترشاقية..  الرؤية  يف 

السعودّية، ص70.

الكلّية (12) ودخل  1825م  عام  يف  إنكلتا  جنويب  اكست  مدينة  يف  ولد  بييل:  لويس 

اىل  واالنضامم  الرشقّية  الّلغات  بتعّلم  مولعًا  وكان  كامربج،  بجامعة  امللكّية 

املحافل السياسّية لربيطانيا، كام أّنه عمل رّحالًة ثّم أصبح املقيم السيايّس لبالده 

يف اخلليج العريّب خالل املّدة 1862-1873، كام جاء اىل الرياض وقابل األمري 

السعودّي فيصل بن تركي وطالبه بعدم اإلرضار باملصالح الربيطانّية، كانت لديه 
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سعود  وابن  الوّهابّية  وقّصة  تاريخ  منها  العريّب  اخلليج  منطقة  عن  كتابات  عّدة 

السابق،  املصدر  الفارس،  تويّف عام 1892. أسعد عيد  الربيطانّية،  مع احلكومة 

دار  القاهرة،  املسترشقني،  موسوعة  بدوي،  عبدالرمحن  ينظر  كذلك  ص143، 

نظر عبداهلل بن ابراهيم  العلم للماليني، د.ت، ص224-225. وللتعرف أكثر يجُ

السعودّي يف عامن 1862-1873، مّلة  النفوذ  بييل من  لويس  التكي، موقف 

الدارة، العدد 1، السنة 35، دارة امللك عبدالعزيز، الرياض.

نقاًل عن: لويس بييل، رحلة اىل الرياض، ترمجة عبدالرمحن عبداهلل، جامعة امللك (13)

سعود، الرياض، 1991، ص69.

احلركة (14) خماطر  بشأن  لبيل  اىل  ويلر  إدوارد  من  رسالة  بومباي،  حكومة  سجاّلت 

املوقع  عىل  الرقمّية  قطر  مكتبة  عىل  منشورة   ،1865 سبتمرب   4 يف  الوّهابّية 

  www.qdl.qa  Accessed-in:15 12/2016/

)1(Bombay Government Selection from the Records 

of Bombay Government، No.xxiv،:» Historical 

Sketch of the Wahabai «، 1856، p.428- 460.

ّمد خان وأصله تركّي لكّن والده هاجر اىل اهلند أّوالً ثّم اىل (15) هو أبو طالب بن حمجُ

البنغال، ثّم تويّف يف مقصود آباد عام 1768، ولد أبو طالب يف لكنو عام 1751 

وبعضهم يقول 1753، حيث هاجر مع عائلته اىل بانتا ثّم اىل مقصود آباد وكان 

عمره آنذاك 14 عامًا، وعمل يف وظيفة استيفاء الضـرائب مّدًة من الزمن ثّم هاجر 

هو وعائلته اىل كلكتا عام 1787، وكان أبو طالب بليغًا يف الّلغة الفارسّية وآداهبا، 

حيث أّلف كتابا يف املختارات الشعرّية الفارسية، سافر أبو طالب من كلكتا اىل 
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أوربا فزار إنكلتا وفرنسا والدولة العثامنّية ثّم رجع اىل اهلند عام 1803، وخالل 

ّمدa وأّنه علوّي، ودّلت  تواجده يف الدولة العثامنّية اّدعى أّنه من ساللة النبّي حمجُ

األخبار يف رحلته أّنه كان شيعّيًا، وقد تنّقل يف مدن الدولة العثامنّية وجاء اىل العراق 

عام 1803 وزار املراقد املقّدسة يف النجف وكربالء والكاظمية وأعطى معلومات 

كثرية عن املدن التي مّر فيها خالل رحلته. أبو طالب خان، رحلة أيب طالب خان 

اىل العراق وأوربة، ترمجة مصطفى جواد، الوراق، بريوت، 2007، ص18-16.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص269.(16)

وهو أحد احلّكام املامليك الذين حكموا العراق منذ عام 1750 وقد امتّد حكمه (17)

يف  املامليك  حلكم  الذهبّي  بالعصـر  ه  عهدجُ دَّ  عجُ والذي   1802-1780 املّدة  يف 

العراق، ويف أواخر سنّي حكمه أخذ الوّهابّيون يغريون عىل املدن العراقّية املتامخة 

العراق  يف  املامليك  حكم  نورس،  كاظم  موسى  عالء  نظر:  يجُ أكثر  للتفصيل  هلم، 

1750 -1830، بغداد، دار احلّرّية، 1975.

نقاًل عن: أيب طالب خان، املصدر السابق، ص270.(18)

أملاين حاصل عىل (19) مدينة شتوتغارت، وهو مسترشق  ولد يف 11متّوز 1839 يف 

شهادة الدكتوراه يف ترمجة وتفسري بعض السور من القرآن الكريم، وبعد انتهاء 

احلرب الفرنسّية الربوسّية عام 1871 أصبح أمني مكتبٍة يف جامعة ستاسبورغ، 

نّي أستاذًا فخرّيًا يف تلك اجلامعة، قام بعّدة رحالت استكشافّية  ويف عام 1880 عجُ

عام  ويف  ومرص،  وسوريا  وتونس  صقلية  زار  حيث  املتوّسط  البحر  منطقة  يف 

عىل  العربّية  الصحراء  داخل  هوبر  تشارلز  مع  كبرية  بحثّية  برحلة  قام   1883

بني  وتنّقل  اإلسالم  قبل  ما  والنقوش  اآلثار  وتسجيل  لدراسة  واجلمل  احلصان 
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حائل، اجلوف، تيامء، احلجاز، لديه العديد من املؤّلفات، تويّف يف 2 كانون الثاين 

1912. عامد جاسم حسن، املصدر السابق، ص5.

اململكة (20) شامل  اجلوف  منطقة  يف  تقع  التي  القديمة  األثرّية  القرى  إحدى  وهي 

النخيل  مزارع  فيها  تنتشـر  متالصقة  طينّية  بيوت  من  وتتأّلف  السعودّية  العربّية 

وتوجد فيها مموعٌة من العيون الكربيتّية وتعّد حاليًا من املناطق السياحّية. عىل 

 Accessed-i.www.sauditourism.sa  15/12/2016  املوقع

نقاًل عن: يوليوس اوتيج، رحلة داخل اجلزيرة العربّية، ترمجة سعيد فايز السعيد، (21)

الرياض، دارة امللك عبدالعزيز، 1999، ص26.

ال توجد معلومات عن تاريخ والدته، وهو فرنيّس اجلنسّية، كان مولعًا بالّلغات (22)

السّكان  مع  التحّدث  يستطيع  كان  إذ  رحالته،  يف  قّوته  مصدر  وهي  الرشقّية 

املحلّيني، ويبدو أّن نظرته  يف رحلته كانت جتارّية ألّنه أعطى معلوماٍت وتفاصيل 

املهّمة  والطرق  بلد  كّل  املتوافرة يف  والسلع  واملواد  واملكاييل  األوزان  كثرية عن 

وقيمة النقود، كذلك تطّرق اىل الرضائب واملكوس، وما يثبت اهتاممه باملعلومات 

من  رحلته  بدأ  والتجارة،  اجلغرافية  خدمة  رحلته  هدف  بأّن  قوله:  التجارّية 

القسطنطينّية عام 1807 ثّم اىل ديار بكر وماردين ونصيبني واملوصل وبقّية املدن 

العراقّية وتوّجه بعد ذلك اىل بالد فارس. عامد جاسم حسن، املصدر السابق، ص6.

نقاًل عن: دوبريه، رحلة دوبريه اىل العراق 1807-1809، ترمجة بطرس حّداد، (23)

الوراق للنرش، بريوت، 2013، ص169-168.

نظر: مقدام عبد احلسن، الغزو الوّهايّب ملدينة كربالء املقّدسة يف (24) يجُ للتفصيل أكثر 
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مطلع القرن التاسع عرش، مّلة تراث كربالء، العدد1، املجّلد2، السنة2، 2015.

من (25) مّدة  واستقّر  التجارة  يف  والده  عمل  الفرنسّية،  روسو  أرسة  اىل  أصلجُه  يعود 

يجُعرف تاريخ والدته لكنّه شغل عّدة وظائف  الزمن يف بندر عّباس، واحلقيقة مل 

املّدة  خالل  الفرنسّية  الرشقّية  اهلند  رشكة  يف  للحسابات  مساعدًا  كان  أّنه  ومنها 

ذلك  وبعد  بغداد  يف  لبالده  قنصاًل  أصبح   1772 عام  ويف   ،1770-1762

لكن  البرصة،  يف  لبالده  قنصاًل  ليصبح  العراق  اىل  بعدها  ليعود  بالده  اىل  عاد 

خّلصه  أن  ولوال  أمواله،  وهنب  طرده  اىل  أّدى   1798 عام  ملرص  فرنسا  احتالل 

 1803 عام  عاد  ذلك  ومع  القتل،  اىل  تعّرض  قد  لكان  بغداد  وال  باشا  سليامن 

ممّثاًل دبلوماسّيًا ووكياًل جتارّيًا يف بغداد من قبل حكومته، له العديد من الكتابات 

اىل  رحلته   ،1807 عام  اجلزيرة  طريق  عن  املوصل  اىل  حلب  من  رحلته  منها 

))معلومات  بعنوان:  الوّهابّيني  عن  كتاباته  كذلك  بغداد،  طريق  عن  فارس 

حتى  األّول  ترشين   22 من  استمّرت  التي  رحلته  خالل  الوّهابّيني((  عن 

وفاته  حّتى  احلكومّية  ووظائفه  تنّقالته  يف  واستمّر   ،1808 األّول  كانون   30

ترمجة   ،1808 سنة  العربّية  اجلزيرة  اىل  رحلة  روسو،  جاك  لوي   .1831 عام 

ص16-14. بريوت،   ،2010 للموسوعات،  العربّية  الدار  حّداد،  بطرس 

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص109.(26)

نقاًل عن: املصدر نفسه.(27)

ّمد بن أمحد بن سند البرصّي، مطالع السعود بأخبار الوال (28) نقاًل عن: عثامن بن حمجُ

داود، د.ت، ص289.
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املهتا، (29) غاندي  ترمجة  والوّهابّيني،  البدو  عن  مالحظات  بوركهارت،  عن:  نقاًل 

2005، ص185-184.

ولد عام 1764 يف بلدة برستني يف مقاطعة بويز رشق ويلز، انخرط يف بداية حياته (30)

يف خدمة رشكة اهلند الرشقّية اإلنكليزّية، وقد متّكن خالل تلك املّدة من تعّلم عدٍد 

البرصة  الّلغات الرشقّية وإتقاهنا والتحّدث فيها، ويف عام 1784 أرسل اىل  من 

للعمل يف وكالة رشكة اهلند الرشقّية يف تلك املدينة، وأمضـى يف العمل فيها عرش 

ثّم  الكويت عام 1795،  اىل  الربيطانّية  الوكالة  مقّر  بعدها مع  انتقل  ثّم  سنوات 

غادرها اىل بالده بعد ذلك بسبب سوء حالته الصّحية، وبعد غزو نابليون ملرص عام 

1798، تّم تعيني جونز مقياًم لبالده يف بغداد، وخالل تواجده يف بغداد كتب عن 

األحداث التي حصلت يف العراق واجلزيرة العربّية والسّيام احلركة الوّهابّية، تويّف 

عام 1847. أحالم بنت عيل، الدولة السعودّية األوىل من خالل كتابات الرّحالة 

1157-1233هـ/1744- ونقد  وحتليل  عرض  الربيطانّيني..  واملسترشقني 

السعودّية،  العربّية  اململكة  القرى،  أّم  جامعة  دكتوراه،  أطروحة  1818م، 

نظر: عبد الرمحن بدوي، املصدر السابق، ص317. ص164-166، كذلك يجُ

بن (31) عويضة  ترمجة  الوّهايّب،  للتاريخ  موجز  بريدجز،  جونز  هارفورد  عن:  نقاًل 

مترييك اجلهني، منشورات دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 2005، ص98-97.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص98.(32)

يقصد الرّحالة بذلك العيد عيد الغدير الذي يجُوافق يوم 18 ذي احلّجة وحيتفل به (33)

.aخليفًة لرسول اهلل أبناء الشيعة بمناسبة تنصيب اإلمام عيل
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ال (34) الرّحالة  بعض  أّن  ذكره  جيدر  وممّا   ،gعيل اإلمام  مرقد  زيارة  الرّحالة  يقصد 

يطلقون  ما  غالبًا  املتمجني  بعض  وأيضًا  والزيارة  احلّج  مصطلحي  بني  يفّرقون 

تسمية احلّج عىل مجيع الزيارات التي يقوم هبا الناس لزيارة مراقد األئّمة واألولياء 

والصاحلني.

نقاًل عن: لويس دوكورانيس، الوّهابّيون تاريخ ما أمهله التاريخ، ترمجة مموعة (35)

من الباحثني، رياض الريس للنرش، بريوت، ص77.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص78.(36)

نقاًل عن: املصدر نفسه ص26.(37)

نقاًل عن: املصدر نفسه، 27.(38)

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص28.(39)

ال توجد معلومات عن تاريخ والدته أو وفاته سوى أّنه قام برحلته عام 1893 (40)

اىل  وصل  حيث  العراقّية،  األرايض  دخل  وبعدها  سوريا  اىل  واجّته  مرص  من 

بغداد ومروره بعد ذلك باحلّلة وكربالء والنجف والبرصة، تضّمن كتابه وصفًا 

لألوضاع السياسّية واالقتصادّية والتارخيّية للمناطق التي مّر هبا يف ذلك دون أن 

التارخيّية  واملواقع  البسيطة  العربّية  واملجتمعات  والقبائل  القرى  ذكر  عن  يغفل 

ووصف  واحليوانات،  النباتات  وكذلك  هبا  مّر  التي  املناطق  يف  املنترشة  واآلثار 

املتواجدة  واجلاليات  أعدادهم  عن  إحصائّيات  وأعطى  وعاداهتم  السّكان  أزياء 

البحر  العربّية اخلاضعة لألتراك من  البالد  ا.ج.سوانسن كوبر، رحلة يف  معهم. 

املتوّسط اىل بومبي عن طريق مرص والشام والعراق واخلليج العريّب حّتى 1893، 
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ترمجة صادق عبد الركايب، األهلّية للنرش، عامن، 2004، ص 10-7.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص271.(41)

وبالد (42) ديار شّمر  اىل  البدو، ج2، رحلة  اوبنهايم،  فون  فرايري  ماكس  نقاًل عن: 

الشام، الوّراق للنرش، 2009، ص172.

اجلنويّب، (43) والعراق  العربّية  اجلزيرة  ووسط  شامل  ج3،  نفسه،  املصدر  عن:  نقاًل 

الوّراق، لندن، 2007.

وهو أحد موّظفي حكومة اهلند الربيطانّية، أرسلته احلكومة الربيطانّية عام 1904 (44)

إىل منطقة اخلليج العريّب للتحّري عن معلومات مفّصلة عن املنطقة، فزار أغلب 

مدن املنطقة وكتب عنها، كام أّنه كتب عن املدن العراقّية وجاءت كتاباته بشكٍل 

أبرز  عّد  يجُ فإّنه  وبذلك  واالجتامعّية،  واالقتصادّية  السياسّية  األوضاع  يف  مسهب 

مصدٍر وثائقّي عن تاريخ اخلليج العريّب، اعتمد فيه كاتبه عىل سجاّلت حكومة 

اهلند وعىل املعلومات السّية التي وضعتها بكاملها حتت تصـّرفه، وقد طجُبِع قسٌم 

منه عام 1908، أّما القسم اآلخر فطجُبِع يف عام 1915 وبقي وثيقًة رّسيًة ال جيوز 

بنرشه،  الربيطانّية  احلكومة  سمحت  حيث   ،1960 عام  حّتى  عليها  االّطالع 

ويتكّون من قسمني: القسم التارخيّي والقسم اجلغرايّف، وقسم الكتاب عىل أربعة 

عرش جزًء سبعٌة منها للقسم التارخيّي طجُبعت يف الدوحة عام 1967 ومثلها للقسم 

اجلغرايّف طجُبعت يف بريوت عام 1970، أمحد حاشوش، سوق الشيوخ مركز إمارة 

املنتفك 1761-1869، رسالة ماجستري غري منشورة، كلّية اآلداب/ جامعة ذي 

قار، 2010، ص9.
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نقاًل عن: ج.ج. لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيّي، ج1، ترمجة مكتب أمري (45)

دولة قطر، د.ت، ص287.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ج3، ص1583.(46)

نقاًل عن: املصدر نفسه.(47)

العرشين (48) القرن  التاسع عرش وبداية  القرن  دبلومايّس رويّس عمل يف هناية  وهو 

البصـرة  بعنوان: )والية  البرصة  كتابًا ضخاًم عن  أّلف  البرصة،  لبالده يف  قنصاًل 

مؤّلفه  أّن  كون  يف  تكمن  كبرية  علمّيٌة  قيمٌة  وللكتاب  وحارضها(  ماضيها  يف 

يعتمد  ومل  مبارش  بشكٍل  مالحظاته  سّجل  وأيضًا  األحداث  بعض  عارص  قد 

املصادر  من  كبري  عدٍد  عىل  مّطلعًا  كان  أّنه  كام  معلوماته،  تسجيل  يف  النقل  عىل 

واملراجع الروسّية والفرنسّية واألملانّية واإلنكليزّية التي تتعّلق باملواضيع املختلفة 

اجلوانب  بكّل  بل  معنّي  جانٍب  عىل  معلوماتجُه  تقتصـر  ومل  كتابه،  يف  عاجلها  التي 

لذا  السّكان،  واجلغرافّية وأوضاع  واإلدارّية  واالقتصادّية واالجتامعّية  السياسّية 

واملدن  واملناطق  البرصة  والية  عن  حتّدثت  التي  باملوسوعة  أشبه  كان  كتابه  فإّن 

واملسؤولني  الرّحالة  كتابات  الشيوخ يف  منها. عامد جاسم حسن، سوق  القريبة 

اآلداب،  كّلية  يف  اآلثار  مّلة  يف  للنرش  مقبول  بحٌث   ،1920-1761 األجانب 

جامعة بغداد، ص43.

نقاًل عن: ألكسندر اداموف، والية البرصة يف ماضيها وحارضها، ترمجة هاشم (49)

صالح التكريتي، دار الوّراق للنرش، بريوت 2009، ص438.

نقاًل عن: املصدر نفسه.(50)
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مردوف: كلمٌة تجُطلق عىل الراكب الثاين الذي يردف الراكب األصيّل خلفه عىل (51)

احلصان أو اجلمل. املصدر نفسه، ص157.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص438.(52)

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص438.(53)

وهو بريطايّن األصل عمل يف العراق بمناصب عّدة يف القنصلّية الربيطانّية يف بغداد (54)

أّيام الدولة العثامنّية، حيث أّنه قام بتأليف كتاٍب شامل ملسرية العراق واألحداث 

التي مّر هبا عىل مدار أربعة قرون، إذ أعطى تفصيالت مهّمة عن املدن واألحداث 

واملعارك والشخصّيات والعشائر والرصاعات التي كانت قائمة خالل تلك املّدة، 

فضاًل عن الرصاع بني الدولتني العثامنّية والصفوّية عىل العراق، وكان ذلك العمل 

جاسم  عامد   .1921 عام  العراق  يف  امللكّي  النظام  قيام  بعد  به  قام  قد  الضخم 

حسن، سوق الشيوخ يف كتابات الرّحالة واملسؤولني األجانب 1920-1761، 

بحٌث مقبول للنرش يف مّلة اآلثار يف كلّية اآلداب، جامعة بغداد، ص45.

احلديث، (55) العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك،  هيمسيل  ستيفن  عن:  نقاًل 

ترمجة جعفر اخلّياط، املكتبة احليدرّية، 1425هـ، ص260.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص261.(56)

نقاًل عن: املصدر نفسه.(57)

نقاًل عن: املصدر نفسه.(58)

املناصب يف لندن حّتى ذاع (59) بريطايّن األصل درس يف جامعة كامربج وتدّرج يف 

صيته فاستدعته حكومتجُهجُ ليكون عضوًا وسكرتريًا مهاّمً يف ملس حكومة بومباي، 
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يف  والسّيام  وحقيقتها،  الوّهابّية  احلركة  فيها  تناول  ورسائل  كتابات  عّدة  ولديه 

كتابه )ملحة تارخيّية عن الوّهابّية( وهو عبارة عن التقارير السّية التي كان يكتبها 

احلركة:  تلك  عليها  وصلت  التي  التطّورات  حول  لندن  حكومة  اىل  ويرسلها 

عبدالرمحن بدوي، املصدر السابق، 326-325.

)1( Bombay Government Selection from the Records
 of Bombay Government، No.xxiv،:» Historical Sketch
of the Wahabee Tribe of Arabs «، p416

مسترشٌق بريطايّن من أصٍل فرنيّس ولد يف فلورنسا ونال تعليمه فيها وال يعرف (60)

مكان وفاته، له الكثري من املؤّلفات يف مال التاريخ القديم واحلديث، من أشهرها 

بدوي،  عبدالرمحن  والعربّية(:  اإلسالمّية  وكذلك)الوّهابّية  والعرب(  )بيزنطة 

املصدر السابق، 307-305.

)61(Joarage faseeleiv  ،Wahhabism Arabia  ،past and present، 

p.d.theisis Oxford University ،1953 ،p.458.     

)62(Ibid ،p459.     

لِد يف عام 1885 يف سيالن )سريالنكا حالّيًا( وعرف بـ”جاك” أو الشيخ عبداهلل (63) وجُ

فيام بعد، انتقل اىل بريطانيا وأتّم دراسته يف كلّية ويستمنست ثّم يف كّلية الثالوث 

األقدس يف جامعة كامربج، ودرس الّلغات الرشقّية، بعدها التحق باخلدمة املدنّية 

الربيطانّية  املستعمرات  يف  عمل  كام  بومباي،  اىل  ووصل  اهلندّية  القاّرة  شبه  يف 

يف  اجلمعة  وخطب  إسالمه  فأعلن  العربّية  واجلزيرة  اخلليج  منطقة  اىل  ووصل 

صديقًا  وكان  كيم،  الوحيد  ابنه  أنجبت  نجدّية  امرأٍة  من  وتزّوج  املّكي  احلرم 
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القّوات  العربّية عندما دخلت  البالد  أّول جتربٍة له يف  جلواهر الل هنرو، وكانت 

به  وأجُنيطت  التال  العام  يف  فيلبي  جاء  حيث   1914 عام  البرصة  اىل  الربيطانّية 

مهّمة مجع الرضائب، وعن اندالع الثورة العربّية يف احلجاز عام 1916 أجُرسل اىل 

هناك، وبعدها عمل مستشارًا للملك السعودّي وأصبح له دوٌر كبري يف السياسة 

اجلزيرة  قلب  عربّية،  أّيام  اخلال،  الربع  كتاب:  منها  عّدة  مؤّلفات  له  السعودّية، 

العربّية، حاج يف اجلزيرة العربّية.. وغريها. تويّف يف عام 1960 ودجُفن يف بريوت. 

نظر: راشد شاز، الطريق اىل اجلزيرة العربّية، الدار العربّية  للتعّرف أكثر عن حياته يجُ

نظر: اليزابث مورنو، فيلبي العرب ترمجة  للموسوعات، بريوت، 2007. كذلك يجُ

قدري قلعجي، لندن، 1973.

ّمد بن عبد الوّهاب، تعريب عمر (64) جون سنت فيلبي، تاريخ نجد ودعوة الشيخ حمجُ

الديراوي، بريوت، د.ت، ص57-55.

دراسات (65) ملعهد  البحوث  قسم  رئيس  منصب  شغل  األصل،  بريطاين  وهو 

الكومنولث بجامعة أكسفورد، كانت كتاباته عبارة عن أطروحة دكتوراه تقّدم هبا 

بعنوان: السياسة الربيطانّية يف اخلليج الفاريّس عام 1955، اعتمد يف كتاباته عىل 

نظر: جون كييل،  الوثائق الربيطانّية من منابعها األصلّية، للتعّرف أكثر عن حياته يجُ

ّمد أمني عبداهلل، وزارة التاث  بريطانيا واخلليج 1797-1870، ج1، ترمجة حمجُ

القومّي والثقافة، عامن، د.ت.

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص69.(66)

نقاًل عن: املصدر نفسه، ص70.(67)
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املصادر واملراجع

الوثائق:	•

العربّية:. أ

احلركة (1) خماطر  بشأن  لبيل  اىل  ويلر  إدوارد  من  رسالة  بومباي،  حكومة  سجاّلت 

الوّهابّية يف 4 سبتمرب 1865. منشورة عىل مكتبة قطر الرقمّية عىل املوقع:

www.qdl.qa  Accessed-in:15/ 12/ 2016 

األجنبّية:())

)2(  Bombay  Government  Selection  from  the  Records  of  

Bombay Government ،No.xxiv »:،Historical Sketch of the 

Wahabia ،»  Bombay1856.  

الرسائل واألطاريح بالّلغة العربّية:	•

أحالم بنت عيل، الدولة السعودّية األوىل من خالل كتابات الرّحالة واملسترشقني (3)
1157-1233هـ/1744-1818م،  ونقد  وحتليل  عرض  الربيطانّيني.. 

أطروحة دكتوراه، جامعة أّم القرى، اململكة العربّية السعودّية، 2010.

(4) ،1869-1761 املنتفك  إمارة  مركز  الشيوخ  سوق  حاشوش،  أمحد 
رسالة ماجستري غري منشورة، كلّية اآلداب/ جامعة ذي قار، 2010.

بن (5) ّمد  حمجُ اإلمام  دعوة  من  املسترشقني  موقف  مرسال،  عبداهلل  مرسال 
القرى،  أّم  عبدالوهاب عرض ونقد، رسالة ماجستري مقّدمة اىل جامعة 
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كلّية الدعوة وأصول الدين، السعودّية.

ّمد بن عبدالوهاب حياته ودعوته يف الرؤية (6) نارص بن إبراهيم التويم، الشيخ حمجُ
االسترشاقّية.. دراسة نقدّية، جامعة اإلمام سعود، اململكة العربّية السعودّية.

الرسائل بالّلغة اإلنكليزّية:(2)

)7(Joarage faseeleiv ،Wahhabism Arabia ،past and pres-
ent ،PH. D theisis, Oxford University, 1953, p.458.

الكتب العربّية واملعّربة:	•

أبو طالب خان، رحلة أيب طالب خان اىل العراق وأوربة، ترمجة مصطفى (8)
جواد، الوّراق، بريوت، 2007.

ا.ج.سوانسن كوبر، رحلة يف البالد العربّية اخلاضعة لألتراك من البحر (9)
العريّب  واخلليج  والعراق  والشام  مرص  طريق  عن  بومبي  اىل  املتوّسط 

حّتى 1893، ترمجة صادق عبد الركايب، األهلّية للنرش، عامن.

ألكسندر اداموف، والية البرصة يف ماضيها وحارضها، ترمجة هاشم (10)
صالح التكريتي، دار الوّراق للنرش، بريوت 2009، 

اليزابث مورنو، فيلبي العرب ترمجة قدري قلعجي، لندن، 1973.(11)

ّمد أنعم غالب، ط2، الرياض، (12) آن بلنت، رحلة اىل بالد نجد، ترمجة حمجُ
.1978

املغامرة (13) من  قرون  مخسة  العرب..  جزيرة  اكتشاف  بريبني،  جاكلني 
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والعلم، ترمجة قدري قلعجي، دار الكتاب العريّب، بريوت، د.ت.

ج.ج.لوريمر، دليل اخلليج، القسم التارخيّي، ج1، ترمجة مكتب أمري (14)
دولة قطر، د.ت.

جوار ماين، كارلو كالوديو، نجد الشامل )رحلة من القدس اىل عنيزة (15)
يف القصيم عام 1864م/1280هـ(، ترمجة أمحد ايبش، ط1، هيأة )أبو 

ظبي( للثقافة والتاث، أبو ظبي 2009.

منتصف (16) يف  العرب  جزيرة  شامل  من  صور  فالني،  اوغانيت  جورج 
القرن التاسع عرش، ترمجة سليم شلبي، هلنسكي، 1991.

ّمد بن عبد الوّهاب، (17) جون سنت فيلبي، تاريخ نجد ودعوة الشيخ حمجُ
تعريب عمر الديراوي، بريوت، د.ت.

ّمد أمني (18) جون كييل، بريطانيا واخلليج 1797-1870، ج1، ترمجة حمجُ
عبداهلل، وزارة التاث القومّي والثقافة، عامن.

عبداهلل (19) ترمجة  الوّهايّب،  التاريخ  مواّد  بوركهارت،  لودفيتج  جوهان 
الصالح العثيمني د.ن، 1985، 

جوهان بوركهارت، مالحظات عن البدو والوّهابّيني، ترمجة غاندي (20)
املهتا، مؤّسسة االنتشار العريّب، بريوت، 2005، 

دوبريه، رحلة دوبريه اىل العراق 1807-1809، ترمجة بطرس حّداد، (21)
الوّراق للنرش، بريوت، 2013، 

للموسوعات، (22) العربّية  الدار  العربّية،  اجلزيرة  اىل  الطريق  شاز،  راشد 



430

الغزو الوّهايّب ملرقد اإلمام احلجُسنيعام 1802م يف كتابات الرّحالة واملسؤولني األجانب

بريوت، 2007.
احلديث، (23) العراق  تاريخ  من  قرون  أربعة  لونكريك،  هيمسيل  ستيفن 

ترمجة جعفر اخلّياط، املكتبة احليدرّية، 1425هـ.
عبدالرمحن بدوي، موسوعة املسترشقني، القاهرة، دار العلم للماليني، (24)

د.ت. 
ّمد بن أمحد بن سند البرصي، مطالع السعود بأخبار الوال (25) عثامن بن حمجُ

داود، د.ت. 

عالء موسى كاظم نورس، حكم املامليك يف العراق 1750 -1830، (26)
بغداد، دار احلرية، 1975.

بن (27) عويضة  ترمجة  الوّهايّب،  التاريخ  موجز  بريدجز،  جونز  هارفورد 
مترييك اجلهني، منشورات دارة امللك عبد العزيز، الرياض، 2005. 

لويس بييل، رحلة اىل الرياض، ترمجة عبدالرمحن عبداهلل، جامعة امللك (28)
سعود، الرياض، 1991.

لويس دوكورانيس، الوّهابّيون تاريخ ما أمهله التاريخ، ترمجة مموعة (29)
من الباحثني، رياض الريس للنرش، بريوت. 

لوي جاك روسو، رحلة اىل اجلزيرة العربّية سنة 1808، ترمجة بطرس (30)
حّداد، الدار العربّية للموسوعات، 2010، بريوت.

ديار شّمر وبالد (31) اىل  البدو، ج2، رحلة  اوبنهايم،  فرايري فون  ماكس 
الشام، الوّراق للنرش، 2009.
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ماكس فرايري فون اوبنهايم، البدو ج3، شامل ووسط اجلزيرة العربّية (32)
والعراق اجلنويّب، الوّراق، لندن، 2007، 

يوليوس او تيج، رحلة داخل اجلزيرة العربّية، ترمجة سعيد فايز السعيد، (33)
الرياض، دارة امللك عبدالعزيز، 1999.

• البحوث 

أسعد عيد الفارس، الرّحالة الغربّيون يف شبه اجلزيرة العربّية أهدافهم (34)
وغاياهتم، ج1، بحوث ندوة الرحالت اىل شبه اجلزيرة العربّية املنعقدة 

يف الرياض للمّدة 24 -27 رجب 1421 /21-24 أكتوبر 2000. 
واملسؤولني (35) الرّحالة  كتابات  يف  الشيوخ  سوق  حسن،  جاسم  عامد 

كلّية  اآلثار يف  للنرش يف مّلة  مقبول  األجانب 1761-1920، بحث 
اآلداب/ جامعة بغداد.

عامد جاسم حسن، أهداف الرّحالة األجانب يف رحالهتم اىل املناطق (36)
الرشقّية، بحث خمطوط غري منشور.

مقدام عبد احلسن، الغزو الوّهايّب ملدينة كربالء املقّدسة يف مطلع القرن (37)
التاسع عرش، مّلة تراث كربالء، العدد1، املجّلد2، السنة2، 2015.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial & Advisory Boards



Issue Prelude
Why Heritage ? Why Karbala' ?

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

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

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

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

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



journal. So،we hope that there will be a constant academic 
communication with the journal for more cultural and thinking 
results in our scientific academic march.

 Finally،praise be to Allah the Lord of the Worlds and may 
the blessings and peace of Allah be upon the most honored 
messengers،our master Muhammad and upon all the members 
of his household.

Editor-in-Chief



The Issue Word:-

In the Name of Allah،the Beneficent،the Merciful

     
   Praise and gratitude be to Allah،the Lord of the Worlds 

and prayers،peace and greetings upon the most noble of the 
prophets and messengers،Muhammad. So،this journal،the 
journal of Karbala's heritage has assumed the responsibility 
of reviving the legacy of the Holy City of Karbala' which is 
characterized in a unique spiritual impression. As this town lives 
in a heart of every real Muslim believer in the world،protecting its 
heritage is a public responsibility. In addition،the academics are 
invested a special participation in this magazine. Therefore،both 
of the editorial and the advisory bodies of the journal make 
efforts to advocate the thoughts and ideas that could enrich 
the traditional libraries with legacy of Karbala'. This way could 
be done throughout encouraging the prominent academic 
scholars to contribute in activating the cultural and thinking 
heritage of Karbala' as well as building a discreet scientific base. 
It is intended to make this base as an indispensable source of 
knowledge so that every researcher in history or legacy could 
make full use of it. Furthermore،the journal has initiated holding 
seminars in cooperation with some of the Iraqi universities and 
other scientific foundations and it is going to publish the sessions 
of these seminars in the next volumes.

 As this volume is the first one of the fourth year،it is given 
a name،the Fourth Candle. It contains a set of various referred 
researches and articles in the Qura'nic،doctrinal،historical and 
literary studies. So،these articles could gain the admiration of 
the proficient professors who have assessed them. Moreover،it 
is،for the first time،the volume contains the curriculum vitas of 
the professors in the editorial and the advisory boards of the 



vicinity، in time، the research stratification is subject to technical
priorities.
11. All researches are exposed to confidential revision to state their 

reliability for publication. No research retrieved to researchers، whether they 
are approved or not; it takes the procedures below:

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

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

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

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

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

f. A researcher  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@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 discreet researches and articles 

concerned with the intellectual and cultural thinkimg of the Holy Karbala city 
according to the following regylation :

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 areference 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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In the Name of Allah

The Most Gracious The Most Merciful

But We wanted to be gracious to those abased in the land 

 And to make them leaders and inheritors
Qur'an Al-Qasas. Verse-5
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