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

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

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

الصفحات ترقياًم متسلساًل.
يف . 3 كّل  اإلنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملّخص  تقديم 

حدود صفحة مستقلة عىل أن حيتوي ذلك عنوان البحث، ويكون امللخص 
بحدود )350( كلمة.

أن حتتوي الصفحة األوىل من البحث عىل عنوان واسم الباحث/الباحثني، . 4
والربيد  املحمول،  أو  اهلاتف  ورقم  الوظيفي،  والعنوان  العمل،  وجهة 
االلكرتوين مع مراعاة عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثني يف صلب البحث 

أو أي إشارة إىل ذلك.
أواخر . 5 يف  تنرش  التي  اهلوامش  بأرقام  مجيعها  واملصادر  املراجع  إىل  يشار 

البحث، وتراعى األصول العلمية املتعارفة يف التوثيق واإلشارة بأن تتضمن: 
سنة  الطبعة،  رقم  النرش،  مكان  النارش،  اسم  املؤلف،  اسم  الكتاب،  اسم 
النرش، رقم الصفحة، هذا عند ذكر املرجع أو املصدر أول مرة، ويذكر اسم 



الكتاب، ورقم الصفحة عند تكّرر استعامله.
حالة . 6 ويف  اهلوامش،  عن  منفصلة  واملراجع  املصادر  بقائمة  البحث  د  يزوَّ

منفصلة  واملراجع هبا  املصادر  قائمة  ُتضاف  أجنبية  وجود مصادر ومراجع 
عن قائمة املراجع واملصادر العربية، ويراعي يف إعدادمها الرتتيب األلفبائي 

ألسامء الكتب أو البحوث يف املجالت.
أسفل . 7 يف  ويشار  مستقّلة،  أوراق  عىل  واللوحات  والصور  اجلداول  تطبع 

الشكل إىل مصدرها، أو مصادرها، مع حتديد أماكن ظهورها يف املتن.
للمرة . 8 املجلة  يف  ينرش  الباحث  كان  إذا  العلمية  السرية  من  نسخة  إرفاق 

األوىل، وأن يشري فيام إذا كان البحث قد ُقّدم إىل مؤمتر أو ندوة، وأنه مل ينرش 
ضمن أعامهلام، كام يشار إىل اسم أية جهة علمية، أو غري علمية قامت بتمويل 

البحث، أو املساعدة يف إعداده.
ة وسيلة نرش أخرى.. 9 أن ال يكون البحث منشوًرا وليس مقّدًما إىل أيَّ

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

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

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

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



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

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

يراعى يف أسبقية النرش:. 12
البحوث املشاركة يف املؤمترات التي تقيمها جهة اإلصدار. -
تاريخ تسليم رئيس التحرير للبحث. -
تاريخ تقديم البحوث كلام يتم تعديلها. -
تنويع جماالت البحوث كلام أمكن ذلك. -

13 .)turath@alkafeel. للمجلة  األلكرتوين  الربيد  عىل  البحوث  ترسل 
http://karbalaheritage.alkafeel.net أو  (net، أو عىل موقع املجلة 
املقدسة/حي  )العراق/كربالء  التايل:  العنوان  املجلة عىل  مقر  إىل  مبارشًة  ُتَسلَّم 
ع الكفيل الثقايف/مركز تراث كربالء(. اإلصالح/خلف متنزه احلسني الكبري/جممَّ





كلمة العدد االول

اإيقاد ال�شمعة الثاين

تتأخر  أن  املعيب  من  وليس  متواضعة،  بخطوة  تبدأ  الكبرية  املشاريع 
امُلنَْطِلُق  ينهي  أّن  املعيب  لكن  املسري،  يف  التعثرات  بعض  وتصدر  االمتيازات، 
بمرشوعه اجلديد انطالقَتُه مع أول تعّثر، أو شعور بخيبة أمل، فعليه أن يداوم 
يتحقق  ال  واإلرصار  املداومة  دون  ومن  هدفه،  بلوغ  عىل  ويرّص  حماولته،  يف 

الوصول.
هكذا خياطب فريق اهليأتني التحريرية واالستشارية خطواهتم وهم يبدؤون 
سنتهم الثانية مع وليدهم الغّض جملة )تراث كربالء( املحّكمة، فام زالت أمامهم 
رصينة  جملة  بتأسيس  طموحهم  حتقيق  نحو  طريقهم  تفرتش  جسام،  عقبات 
ذات ُبعد عاملي يقصدها عّشاق املعارف الرتاثية من كّل حدب وصوب، لكّن 

الطموح لوحده ال يكفي، فهو به حاجة هلمم عاليات، وذوات بدافعية بالغة.
الذي  اجلليل  ْفر  السِّ هذا  واالستشارية  التحريرية  اهليأتني  لطائف مهم  ومن 
بحسب  ودراساهتم،  األكاديميني  الكّتاب  أبحاث  من  طيبة  جمموعة  حوى 
ختّصص أبواب املجلة اخلمسة، مع حلاظ االشتغال عىل األبعاد الزمنية بمنظار 
)الذي مىض( ومزجه بمعطيات احلارض، أو حتى استرشاف املستقبل، كّل ذلك 

التشابك الزمني حمصور يف دائرة مكان واحد هو )كربالء(.



وقد ضّم هذا العدد أنظارًا منهجية متنّوعة بحسب طبيعة البحث املقّدم أو 
البحثي،  لبلوغ هدفه  منهًجا  الوصف  اعتمد  الباحثني من  فهناك من  الدارسة، 
ومنهم من داخلت كتابَته املنهجيُة التجريبيُة فنحى املنحى التطبيقي، ومنهم من 
خطواته  يف  قارن  من  ومنهم  املعريف،  للكشف  ُمْسَتنًَدا  التارخيي  املنهج  إىل  مال 
املنهجية بني موضوعتني تنتميان إىل حيزين متباينني لبلوغ ما يصبو إليه بحثه، 
ومنهم من مجع يف أنظار منهجه بني أكثر من ُبعد منهجي من املناهج املذكورة يف 

األسطر السابقة.
هذا العدد األول من السنة الثانية جاء مزداًنا بكتابات الباحثني األكاديميني، 
من  نأمل  لذا  الكتابات؛  هذه  باستمرار  إالّ  مديًدا  يكون  ال  املجلة  عمر  لكن 
الباحثني والسيام املعنيون برتاث كربالء أن يرفدونا بجديد كتاباهتم من األبحاث 

والدراسات.



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية

ملاذا الرتاث؟ ملاذا كربالء؟

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

ومن ذلك تأيت ثنائية: السعة والضيق، والطول والقرص، يف دورة حياهتا.
املادية  الرتكة  بأنه  ذكــره:  مر  ما  بحسب  الــرتاث،  توصيف  يمكننا  لذا 
واملعنوية لساللة برشية معينة، يف زمان معني، يف مكان معني. وهبذا الوصف 

يكون تراث أي ساللة:
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها. -
املادة األدق لتبيني تارخيها. -
احلفرية املثىل لكشف حضارهتا. -

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



دراسة تراث الرشق وال سيام املسلمني منهم، فمرة توّلد االنحراف لضعف 
املعرفة بتفاصيل كنوز لساللة الرشقيني، ومرة توّلد بإضعاف املعرفة؛ بإخفاء 

دليل، أو حتريف قراءته، أو تأويله.
كربالء: ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب، بل هي . 2

كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها، وتتشّكل مع جماوراهتا 
وهبذا  والــرشق،  العراق،  أي:  إليها؛  تنتمي  أوسع  لساللة  األكرب  الرتاث 
الرتاتب تتضاعف مستويات احليف التي وقعت عليها: فمرة؛ ألهّنا كربالء 
بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ، ومرة؛ألهنا كربالء اجلزء 
الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات،ومرة؛ألهنا اجلزء الذي ينتمي 
إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات، فكل مستوى من هذه املستويات 
واُخزلت  تراثها،  وُغيِّب  ُغيِّبت  حتى  تراثها،  عىل  احليف  من  طبقة  أضفى 

بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو املنزوع عن سياقه.
العباسية . 3 التابع للعتبة  بيانه، تصدى مركز تراث كربالء  وبناًء عىل ما سبق 

مهومًا  لتحمل  كربالء؛  برتاث  متخصصة  علمية  جملة  تأسيس  إىل  املقدسة 
متنوعة، تسعى إىل:

ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها الثالثة:  -
املدنية، واجلزء من العراق، واجلزء من الرشق.

مراقبة التحوالت والتبدالت واإلضافات التي رشحت عن ثنائية الضيق  -
والسعة يف حيزها اجلغرايف عىل مدى التاريخ، ومديات تعالقها مع جماوراهتا، 
ومعرفيًا. ثقافيًا  حركيتها؛  عىل  إجيابًا  أو  سلبًا  التعالق  ذلك  وانعكاس 



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

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

تعزيز ثقة املنتمني إىل ساللة ذلك الرتاث بأنفسهم؛ يف ظل افتقادهم إىل  -
السعي  هذا  يسجل  مما  الغربية؛  باملركزية  واعتقادهم  املعنوي،  الوازع 

مسؤولية رشعية وقانونية.
التوعية الرتاثية وتعميق االلتحام برتكة السابقني؛ مما يؤرش ديمومة النامء  -

يف مسرية اخللف؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت.
التنمية بأبعادها املتنوعة : الفكرية، واالقتصادية، وما إىل ذلك، فالكشف  -

عن الرتاث يعزز السياحة، ويقوي العائدات اخلرضاء.
فكانت من ذلك كله جملة "تراث كربالء" التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون.
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امللخ�ص

التاسع  القبائل النجدية عىل كربالء يف مطلع القرن  تعد االعتداءات التي شنتها 
عرش بشكل غارات وهجامت أنموذجا لنزاعات وحروب قبلية محلت يف طياهتا غايات 
شتى، وتركت اثارًا واضحة وعميقة يف جممل االوضاع السياسية واالقتصادية لسكان 
املنطقة. وقد حاول الباحث القاء نظرة ممهدة عىل العالقات العراقية النجدية يف املدة 
السابقة ألحداث موضوع البحث اهلدف منها معرفة االسباب احلقيقية التي ادت اىل 
تلك اهلجامت، وهي اسباب متشابكة ومتنوعة، فيها ما هوسيايس وآخر اقتصادي.
فيها  ناقش  ما حدث عام 1802،  وأقساها  اوالها  كانت  فقد  الغارات  أّما 
مقاتليها  عدد  مثل  شك  موضع  سابق  وقت  يف  كانت  كثرية  مسائل  الباحث 
وقع  التي  األخطاء  بعض  بموضوعية  شّخص  ثم  ضحاياها،  وعدد  وتوقيتها 
فيها الباحثون أواملؤرخون الذين سبقوه مع اإلقرار بقيمة ما كتبوه. واستعرض 
عمليات القتل والنهب التي اقرتفت يف الغارة، كام ناقش املواقف التي اختذهتا 
والدولة  العراق  يف  املامليك  حكومة  مثل  آن��ذاك  واالسالمية  الدولية  القوى 
العثامنية، والدولة القاجارية، والربيطانيون جتاه حوادث كربالء، وانعكاس ذلك 
عىل عالقات بعضها بالبعض اآلخر. ثم درس الباحث الغارات الالحقة والتي 
وقعت يف االعوام 1803 و1804 و1805 و1807 و1810 والتي تعرضت 

هلا كربالء والنجف واحللة والبرصة وقبائل املنتفق جنوب العراق.
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Abstract

The attacks the Najd tribes launched against Karbala’ 

at the outset of the nineteenth century are considered an 

example of tribal disputes and wars that concealed different 

aims and left clear and deep effects on the whole political 

and economic conditions of the area population. The 

researcher has attempted to give a prefatory view about the 

Iraqi-Saudi relations during the period that preceded the 

events in study. It aimed at knowing the real reasons that 

caused those attacks which were various and interlinked, 

including what is political, economic and sectarian. As for 

the raids launched, the first and most severe one was that 

of 1802, in which the researcher discussed so many affairs 

such as number of fighters, its timing, and its victims. Then 

he identified the errors made by the previous researchers. He 

displayed the murder and plunder operations committed in 

the raid, discussed the attitudes the international and Islamic 

forces adopted at that time against Karbalaa’ events, such 

as the Memalik government in Iraq, the Ottoman state, and 
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the British, and explained the effect of that on each other 

relations. The researcher then studied the following raids 

happened in the years 1803, 1804, 1805, 1807 and 1810, 

and invaded Karbalaa’, Najaf, Basrah, and the Muntafiq tribes 

in the south of Iraq.
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اأواًل: اأ�ضواء على العالقات العراقية
النجدية قبل االعتداءات

تعدُّ رصاعات القبائل وحاالت االقتتال املستمرة بينها ظاهرة مهمة مّيزت 
تاريخ شبه اجلزيرة العربية يف القرن الثامن عرش وأوائل القرن التاسع عرش، فقد 
خيمت بظالهلا املعتمة عىل العراق -السيام مدنه اجلنوبية والغربية- وطالت أكثر 
بلدان اخلليج العريب، بغض النظر عن موقعها ومعتقدات أبنائها ومدى ثرائهم، 
نحاول  والتي  عرش  التاسع  القرن  مطلع  يف  كربالء  شهدهتا  التي  اهلجامت  فإّن 
توضيحها تعد أنموذجًا لنزاعات وحروٍب قبلية حتمل يف طياهتا غايات شتى، 
تركت آثارا واضحة وعميقة يف األوضاع السياسية واالقتصادية لسكان املنطقة.
الكبري  باشا  سليامن  واليه  عهد  يف  العراق  بني  السياسية  العالقات  اتسمت 
األوىل  السعودية  الدولة  عهد  يف  نجد  وقبائل  جهة،  من   )1()1802-1779(
)1745-1818()2( من جهة أخرى بالفتور، وعدم الثقة بني الطرفني، وذلك 
يف ظل عدٍد من النقاط اخلالفية التي أثارت الشحناء بني اجلانبني ودفعت تلك 
الثامن  القرن  العقد األخري من  بداية  التدهور بدرجة خطرية مع  العالقات إىل 
النفوذ  السلفية يف نجد عىل  الدعوة  الذي شكلته  عرش، يأيت يف مقدمتها اخلطر 
العثامنيون  رآه  العامل االسالمي)3(، حسبام  العثامنية يف  للدولة  والديني  السيايس 
أنفسهم يف أقل تقدير. فضال عن رغبة الدولة السعودية األوىل يف التوسع خارج 
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حدودها منذ نشأهتا وتصدير حركتها يف املنطقة.
بني  املشرتك  التحالف  عىل  اجلديدة  السلفية  الدعوة  نرش  يف  النجاح  اعتمد  وقد 
آل سعود)4(. السياسية ألُمراء  والزعامة  الدينية  بن عبدالوهاب  الشيخ حممد  تعاليم 

بن  حممد  الشيخ  دعوة  مّتهمة  ملحاربتها،  جهدًا  العثامنية  الدولة  تدخر  فلم 
عبدالوهاب)5( فكريًا وسياسيًا ووصفتها بأهنا فكرة »مشبوهة، خارجة عن إطار 
الدين اإلسالمي« وإهنا تعمل من أجل »هدم الكعبة والقبة املنيفة عىل قرب سيد 
املرسلني«)6(. وبعثت اسطنبول توجيهات مشددة إىل وايل بغداد الختاذ إجراءات 
صارمة ضد السعوديني هبدف القضاء عليهم)7(. ومتثلت اخلطوة األوىل فكري 
إىل  )السلفيون()8(  التي ساقها  االهتامات  بغداد عىل  السنة يف  أهل  رّد علامء  يف 
والضالل«)9(  ب�»الزيغ  ُأهتموا  الذين  العراق،  يف  الشيعة  سيام  ال  املسلمني  فرق 
العلامء  أولئك  رسائل  كانت  فقد  احلقيقة  ويف  رأهي��م)10(،  يرون  ال  أهنم  ملجرد 
والتحذير من  الطائفي،  والتشدد  التكفري  العامل االسالمي حازمة يف رفض  إىل 
مغبة تفريق كلمة املسلمني وشّق وحدهتم، جمسدين اعتداهلم وخطهم الوطني 
الثانوية البنائه،  الطائفية  النظر عن االنتامءات  العراق، بغض  لبلدهم  املخلص 
والبد من التشديد عىل نقطة بالغة االمهية يف هذا الصدد اليمكن املرور هبا من 
دون التفكري جديًا يف مدلوالهتا، وهي ان الرد املشار اليه مل يكن بإيعاٍز من سليامن 
باشا -حسبام توّهم البعض- بل كان تعبريًا صادقًا وتضامنًا أصياًل مع زمالئهم 
العضوي  االرتباط  حلقيقة  ادراكهم  اّن  أي  النجف،  يف  الدينية  املرجعيات  من 
جلسد الوطن الواحد كان أقوى بكثري من احلرص املزعوم للحكم األجنبي فيه.
أّما موقف املرجعية الدينية الشيعية. فعىل الرغم من نظرة الدعوة السلفية اىل 
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الشيعة بأن مراقد أئمتهم جتسد »إحياء للوثنية«)11( فقد جرت مراسالت عدة بني 
حممد بن سعود )1745-1765()12(، احلليف الرئيس للدعوة يف نجد والشيخ 
جعفر اجلناجي امللقب ب�)كاشف الغطاء()13(، املرجع الديني يف النجف، متيزت 
باملوضوعية واملنهجية العلمية، لكن من دون أن يقتنع أحدمها برأي اآلخر، أوأن 
يتوصال اىل نتيجة حمددة)14(. وبشكل عام مل يتمكن دعاة الفكر السلفي من شق 
طريقهم بني العراقيني مثلام فعلوا مع قبائل نجد بل واجهوا نبذًا من فئاهتم كافة 

إال النزر اليسري)15(.
من  السعوديني  خصوم  بعض  انتقال  بعد  تتضح  الدامية  احلرب  نذر  بدأت 
من  الغربية  اجلنوبية  اجلهات  إىل  قبائلهم  مع  واألحساء  حائل  منطقتي  زعامء 
السعوديني-  -بقيادة  شنّت  التي  النجدية)16(  القبائل  ضغط  من  هربًا  العراق 
وألغراض سياسية واقتصادية ودينية وثأرية سلسلة من الغزوات عىل األرايض 
والعشائر العربية يف البلدان املجاورة)17(. وازدادت األمور تعقيدًا مع إهتام األمري 
السعودي عبدالعزيز بن حممد آل سعود )1765-1803()18( القبائل امللتجأة اىل 
جنوب العراق بأهنا تقف وراء االضطرابات الكثرية التي تنشب بني حني وآخر 
كالسعدون  العراقية  القبائل  وأن  سيام  ال  النجدية)19(  املدن  وبعض  األحساء  يف 
وقامت  زعامئهم،  وآوت  نجد  عشائر  لبعض  العون  يد  مدت  وغريها  والظفري 
بدور فعال يف مساندة بني خالد يف األحساء ضّد العمليات السعودية)20(. لذلك 
فقد بدأ النجديون بشن غارات اختذت شكل محالت عسكرية رسيعة عىل املنطقة 
املتامخة للعراق يف حماولة منهم لنرش دعوهتم السلفية، ول�»تطهري« اجلزيرة العربية 
مما يعدونه »بدعاً وخرافات« عىل حد فهمهم، واحلصول عىل مغانم مادية ايضًا.
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تأّزم  يف  التحريضية-  -بسياستها  أسهمت  قد  العثامنية  الدولة  أّن  شك  وال 
النجاح الذي  التدهور، منطلقة من خشيتها من  العالقات وإيصاهلا اىل مرحلة 
يشكله  وما  األحساء،  سيام  ال  العربية،  اجلزيرة  رشق  يف  السعوديون  حّققه 
أقنعت  فقد  لذلك  االسفل)21(.  الفرات  حوض  ومدن  البرصة  عىل  خطر  من 
و1797   1786 عامي  يف  واسعة  هجامت  بشن  املنتفق  قبيلة  شيوخ  من  عددًا 
أدخلت  أهنا  سوى  أهدافها)22(،  من  أيا  حتقق  مل  لكنها  نجد،  وسط  اىل  وصلت 
القبائل النجدية من جهة وعشائر جنوب العراق وحكومة املامليك فيه من جهة 
عليها  غلبت  غارات  يف  جتسد  املتبادل،  والعداء  باملشاكل  يغيل  إتوٍن  يف  أخرى 
الفوىض  وإشاعة  الغنائم)23(.  عىل  واحلصول  القوة  واستعراض  االنتقام  روح 
أّن لنجد  يف الطرق التجارية. لكنها يف الوقت نفسه أثبتت للعثامنيني واملامليك 
املعاناة واإلرباك يف حياة  املراس، كام سّببت قدرًا كبريًا من  قبائل قوية، صعبة 
العثامنيون بحملة واهنة، غري معّدة إعدادًا جيدًا، وال  رّد  العراقية)24(.  العشائر 
شك أن املتتبع لسري املفاوضات بني الطرفني، وتوسالت املبعوث العثامين البن 
سعود، وَبْذل العثامنيني كّل ما يف وسعهم لتجنب احلرب، يظهر بداللة قاطعة 
أن السعوديني كانوا يف موضع املقتدر الذي هُياب يف بأسه وعنفه، وأن العثامنيني 
أدركوا بعد محلتهم األخرية أن ال طاقة هلم عىل حتمل النفقات املالية الثقيلة التي 
والرضب  واملباغتة  املناورة  جتيد  والتي  النجدية  القبائل  عىل  محالهتم  تتكفلها 
وال  يتحملونه،  وال  جنودهم  جييده  ال  مما  الصعبة،  الصحراء  طرق  يف  برسعة 

يمتلكون احلامسة العالية التي متيز هبا مقاتيل نجد.
صلٍح  بنود  حطمت  والتي  اجلانبني،  بني  احلقيقية  االف��رتاق  نقطة  كانت 
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مّدة  قبل  السعودي  واألمري  باشا  سليامن  بغداد  وايل  بني  إنعقد  ومؤقت  هٍش 
وجيزة)25(، هواالشتباك الدامي الذي اندلع بني عشرية تابعة للخزاعل )احللف 
القبيل العراقي( وقافلة نجدية جتارية قرب النجف عام 1799، أسفر عن وقوع 
خسائر فادحة يف كال اجلانبني)26(. وعىل الرغم مما أورده اخلزاعل بأن دخوهلم 
املعركة جاء دفاعا عن النفس وانتقامًا ملقتل زعيمهم عىل أيدي عدٍد من حراس 
القافلة، فإن اثنني من املصادر الربيطانية أحدمها كتبه القنصل الربيطاين يف بغداد 
هارفرد جونز)27( أوردت سبب املعركة بشكل مغاير، وهوقيام البعض بمهامجة 
احللة  بني  الواقعة  املنطقة  يف  النجديون  حيرسها  كان  الفرس  احلجاج  من  قافلة 
قام  من  بالضبط  يسميا  مل  لكنهام  فنهبوها  بالدهم  إىل  رجوعهم  أثناء  والنجف 
باهلجوم، هل هم اخلزاعل أم غريهم، ويف الوقت ذاته أكدا أن مئات القتىل الذين 
طالب بدياهتم عبدالعزيز مل هيامجوا النجف وإنام كانوا حيرسون احلجاج الفرس.
وعىل العموم فأن عبدالعزيز آل سعود اختذ من احلادثة ذريعة لنقض اهلدنة)28(. 
كام رفض عروض الصلح املتضمنة استعداد املامليك »تأديب« اخلزاعل، ودفع 
ديات القتىل، وطلب بدالً عن ذلك أن ختضع له مجيع االرايض العراقية الواقعة 
غرب الفرات، بني عانه شامالً إىل البرصة جنوبًا، ونظرًا أىل أنه كان مطلبًا تعجيزيًا 

ومهينًا وغري قابل للتفاوض فقد أدرك وايل بغداد أّن احلرب واقعة ال حمالة)29(.
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ثانيًا: درا�ضة تاريخية حتليلية للغارات النجدية

نّفذ السعوديون هتديداهتم حينام هامجت جمموعة من القبائل النجدية يقودها 
عانه  بلديت  من  بدًء  الغربية،  األعىل  الفرات  مدن  عبدالعزيز  األمري  بن  سعود 
وكبيسه، فقتل من أبنائهام العرشات)30(. ثم انحدر جنوبًا ملهامجة مدينة كربالء 
)110 كم اىل اجلنوب الغريب من بغداد()31(، مقّساًم -بذكاء- جيشه إىل قسمني، 
وّجه االول منهام، وفيه حوايل الف فارس إىل واحة شفاثا )65 كم اىل الغرب من 
كربالء()32(، ومتكن بمهارة من مشاغلة قوات الوايل سليامن باشا هناك واهناكها 
اشتباك  يف  معها  الدخول  دون  من  الليلية  والغارات  باملناوشات  عدة  أيامًا 
حاسم)33(، فيام توجه سعود شخصيًا بمن معه من مقاتلني نحوكربالء ليكمن 

عىل مقربة منها لياًل يف انتظار الفرصة املناسبة لالنقضاض عليها)34(.
ونظرًا اىل التباين الكبري بني املصادر يف ذكر هذه الواقعة نجد من اجلدير أن 

نحاول إجياد إجابة دقيقة لثالث أسئلة مهمة متعلقة هبا هي:
العدد احلقيقي ملقاتيل نجد.. 1
التوقيت الفعيل لغاراهتم.. 2
أسباب اختيارهم كربالء.. 3

وبصدد النقطة األوىل فقد تراوح ماذكرته املصادر)35( عن عددهم أنه يرتاوح 
بكثري من  أعىل  كانت  التقديرات  ويبدوأن هذه  مقاتل،  ألف  مابني )25-10( 
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الرقم الفعيل، وال يمكن القبول هبا بأي حال ألهنا ختالف ما اعتاد عليه سعود يف 
حروبه األخرى؛ اذ كان يشن الغارات عىل طريقة الكر والفر واحلركة الرسيعة 
األمر الذي يتطلب التقليل من العدد إىل احلد املمكن. فمثاًل أن جامع الوثائق 
القنصل  جونز  هارفرد  من  ألفًا(   20( ال�  رواي��ة  نقل   saldunha الربيطانية 
الربيطاين يف عاصمة الوالية بغداد، الذي سمعها بدوره من املصادر احلكومية 
»قوة غري نظامية من  العثامنية يف املكان نفسه، وهي تبالغ أيضًا، وأورد ما نصه 
-من  أرادت  عنها،  اوالناقلة  العثامنية،  املصادر  أن  املالحظ  ومن  نجد«.  عرب 
مبالغتها يف عدد املقاتلني- تربير عجز حكومة املامليك يف العراق وفشلها الذريع 
جهود  تضافر  ويتطلب  طاقتها،  فوق  كان  األمر  وأن  الغزوة،  تلك  صد  عن 

العثامنيني يف اسطنبول والعشائر العراقية مع حكومة بغداد.
أما القسم اآلخر من املصادر)36( فهوُمقّل بشكل ُيل بحجم االستعدادات 
التي اسفرت  التي أعّدها األمري عبدالعزيز لتلك احلملة والنتائج  واإلمكانات 
عنها يقول صاحب )غاية املرام(: »ويف هذه السنة قدم ركب الوهايب يف ثامنامئة 
بعري عىل كل بعري اثنان، وأغاروا عىل مشهد احلسني)37(. فمن املستبعد جدًا ان 
يبعث غارة مكونة من ألف مقاتل فقط وهوينوي –حسبام نقلت املصادر نفسها- 
أن يستويل عىل مجيع املدن العراقية الواقعة غرب الفرات، فضاًل عن ذلك فإن 
املصادر املقّربة من السعوديني ال تقلل من شأن احلملة أوعدد مقاتليها، واتفقت 
عىل أهنا »مجوع كثرية وقوة عظيمة..«)38( توجهت إىل العراق »من مجيع حارض 
املواقف  نجد وبادهيا واجلنوب واحلجاز وهتامة وغري ذلك«)39(. ويف مثل هذه 
احلّساسة يلتزم احلذر الشديد واملقارنة بني ما ورد يف املصادر مجيعها مع حماولة 
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االستنتاج للخروج بنتيجة متوازنة هي أقرب إىل احلقيقة، وعىل الرغم من صعوبة 
اجلزم برقم معني، لكن، ونظرًا اىل حجم احلوادث الدامية التي جرت يف كربالء، 
التي شنّها السعوديون عىل خصومهم  وإىل ان بعض الغزوات املشاهبة الكبرية 
يف اجلزيرة العربية قد عاملتها املصادر املحلية بالعبارات نفسها تقريبًا متكننا من 
ترجيح أن الغزوة كانت تضم عددًا ال يقل عن بضعة آالف من املقاتلني قد ال 

يتجاوز اخلمسة آالف يف حده األعىل.
ويف النقطة الثانية املتعلقة بذكر تاريخ احلملة فإن املصادر )40( تورد تناقضًا 
1216ه�(  احلجة  ذي  أو18   17( بني  ما  ترتاوح  والروايات  حتديدها،  يف  بّينًا 
و)18ذي احلجة 1217ه�(، وكذلك مابني )نيسان 1801( و)20 و22 نيسان 
الدقيق بني  أومايس 1802( األمر الذي يوّلد إرباكًا وعدم توافق يف احلساب 
التوقيتني اهلجري وامليالدي. ولتحديد وقتها بشكل أكثر دقة يمكن االستعانة 
الكبري  باشا  وفاة سليامن  البحث، ال سيام  احلادثة، موضع  من  القريبة  بالوقائع 
التي ال ختتلف املصادر عىل ثبوتيتها وأمهية توقيتها ووقوعها يف )8 ربيع االول 
املصادر-  ذكرت  حسبام  بالتأكيد  وأهنا-   ،)1802 آب   7( املوافق  ه�(   1217
دون  من  القول-  يمكن  هذا  وعىل  احلادثة)41(.  من  أشهر  ثالثة  بعد  وقعت 
عام  وليس  ه�،  احلجة من عام 1216  اواخر ذي  الغزوة وقعت يف  أن  شك- 
1217 ه��، والذي يتطابق يف التاريخ امليالدي )أواسط نيسان 1802( وليس 

عام 1801.
نيسان( جاء  ليوم )18 ذي احلجة-22  اختيار سعود  أن  القول  املهم  ومن 
وفق معلومات أفادت أن معظم أهايل كربالء مشغولون بإحياء مراسم عيد بيعة 
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الناحية وأغار مع أتباعه عليها بغتة يف  الغدير يف النجف)42(، فاستفاد من هذه 
وقت الفجر، مهامجني أحد اخلانات التي تظلل إحدى األبواب، ففتحوه عنوة 
الالفت  ومن  حصارها)43(.  من  فقط  ساعات  بعد  املدينة  اقتحام  يف  ونجحوا 
للنظر أن دخوهلم كربالء قد تم برسعة ولكن سيطرهتم عليها بشكل كامل كان 
عملية صعبة، عىل عكس ما حاولت أن تلمح إليه بعض املصادر)44(، فضال عن 
املدينة  فاعلة يف شوارع  مقاومة  قيام عمليات  إىل  أشارت  املعلومات  أن بعض 
وأزقتها، وأن حوايل مخسني رجاًل مسلحًا حتّصنوا يف إحدى الدور عالية البناء، 
عليهم  ُيقىض  أن  قبل  النجديني  من  الكثري  قتل  فيها  بصمودهم  واستطاعوا 
مجيعًا)45(، وكذلك حتدثت بعض املصادر املهمة جيدة االطالع عن قتاٍل شديٍد 
فيه  الغلبة  املهامجة، استمر مدة قصرية كانت  املدينة والقوات  جرى بني سكان 
للمهامجني الذين ساعدهم تفوقهم العددي عىل املدافعني ورشاستهم يف القتال 

وتسليحهم اجليد وضعف أسوار املدين�ة يف إنجاز مهمتهم)46(.
النجديني  اختيار  فهم سبب  الصعب  من  فليس  الثالث،  للتساؤل  بالنسبة  أما 
كربالء مدينًة جيسدون فيها مقدرهتم يف تدمري احلوارض التي يستولون عليها. فكربالء 
-بسبب موقعها اجلغرايف- تعّد من مدن العراق الغربية القريبة نسبيًا من شامل نجد، 
العراقية والنجدية، وكانت كذلك  القبائل  الرعي املشرتكة بني  وقريبة من مناطق 
مشتهرة بام حتويه مراقدها من كنوٍز نفيسة، والنجديون يعرفون ذلك جيدًا، من خالل 
زياراهتم املعتادة إىل العراق هبدف التجارة. ومهم أيضًا أن حتصينات املدينة الدفاعية 
تكاد  الطرق  وقّطاع  األعراب  حتركات  لرصد  االحرتازية  واستحكاماهتا  ضعيفة 
تكون غائبة متامًا. ولعل ذلك يرجع إىل وقوعها عىل شاطئ النهر وانتشار البساتني بني 
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أحيائها، لدرجة أن النجديني مل جيدوا صعوبة يف كرس األبواب فحسب بل صعدوا 
عىل أسوارها بل »جدراهنا« عىل حد قول ابن برش)47(، وتلك اجلدران وصفت بأهنا 
مكونة من جذوع النخل مرصوفة حول حائط من الَلْبن)48(، ومن املمكن االستفادة 
مما اورده نيبور )الرحالة االملاين الذي زار كربالء سنة 1765( بقوله إْن املدينة كانت 
حماطة بسور من اللبن املجفف بالشمس غري املشوي، والحظ أنه متهدم من بعض 
جوانبه أيامئذ)49(، ونميل إىل أن هذا بقي من دون تغيري حتى مطلع القرن التاسع 
عرش خالفًا للحالة يف النجف )املدينة املقدسة القريبة( التي تتمتع بوجود وسائل 
نحوالعراق  حتركوا  الوهابيني  أن  إىل  العثامنية  املصادر  وتشري  منيعة  ذاتية  دفاعية 
ووجهتهم األصلية هي النجف األرشف، للثأر ملقتل رجاهلم بالقرب منها، إال أهنم 
جتنبوها الستحكاماهتا الدفاعية القوية، وفضلوا كربالء ألّن الوضع فيها خمتلف، 
الدينية خارج مدينتهم)50(. بإحياء شعائرهم  كام أن معظم أهلها كانوا مشغولون 
فضاًل عن ذلك فإن الدافع الطائفي كان حارضًا بشكل فاعل، ومل يكن أقل 
أمهية من هذا كّله؛ اذ ان القبائل الغازية التي يعتنق معظمها الفكر السلفي ترفض 
لزيارهتا  إليها  الرحال  وشد  عليها  القباب  وتشييد  واملراقد  األرضحة  بناء  متامًا 
ينظرون  الذين  املسلمني  تعاىل، خالفًا ملفهوم عامة  باهلل  بأهنا رشك  إياها  مّتهمة 
تستحق  واألولياء  االئمة  مراقد  ألن  الدين،  شعائر  من  جزءًا  بوصفها  إليها 
العقيدة  نرش  سبيل  يف  أولئك  قدمها  التي  بالتضحيات  يليقان  واحرتامًا  تقديرًا 
االسالمية وتثبيتها، واملرقد فوق كل هذا بيت من بيوت اهلل تعاىل. األمر الذي 
ال يرفضه الوهابية فحسب، بل اتضح إهنم يذهبون اىل تكفري أهايل كربالء ومن 
عىل مّلتهم، وأعلنوا ذلك رصاحة يف اثناء ختريبهم لعتباهتا)51(. وذكرت مصادر 



أ. م. د. مقدام عبداحلسن باقر الفياض

175 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

والشوائب، وهي  البدع  الدين من  تنقية  تدعوإىل  الوهابية  ))الطائفة  أن  أجنبية 
املريعة  املذبحة  هذه  يف  السبب  هي  تكون  وربام  ثمينة،  غنائم  كسب  إىل  تتطلع 
نفسه بشكل جيل يف  املتشدد  املسلك  ب��ريء(()52(. وظهر  ورسقة ملكية شعب 
رسالة سعود بن عبدالعزيز الطائفية إىل عيل باشا قائد احلملة العثامنية الزاحفة 
نحواإلحساء يف ربيع عام 1799؛ اذ جاء يف رسالته متهاًم أهل االحساء بالقول: 
اهل  فأما  منوال جئتم.  أي  االحساء وعىل  إىل  ما عرفنا سبب ميئكم  بعد  »أما 

اإلحساء فإهنم ارفاٌض)53( مالعني ونحن جعلناهم مسلمني بالسيف...«)54(.
وتتطابق كلامت سعود هذه مع ما مارسه فعليًا يف كربالء، حينام رأى غزوه 
هلا واجبًا مقدسًا، وأباح ألتباعه هنب ممتلكاهتا بوصفها غنائم، وقّسمها- بعد أن 
عزل أمخاسها– للراجل سهم وللفارس سهامن)55(، مثلام تقسم أموال املرشكني 

يف األرض املفتوحة عنوة.
اليمكن  نقطة  عند  الوقوف  علينا  حيتم  الطائفي  الدافع  عن  احلديث  لكن 
وسنته،  العراق  شيعة  بني  غزواهتم-  يف  يميزوا-  مل  النجديني  أن  وهي  جتاوزها، 
العداء، وال ادل عىل ذلك غاراهتم عىل  السلفي متساوين يف  الفكر  فالطوائف يف 
العرشات  وقتلهم  البحث،  موضع  الغزوة  من  وجيزة  مدة  قبل  األنبار  نواحي 
من بلديت عانه وكبيسه)56(، وهدمهم مرقدي طلحة بن عبيد اهلل والتابعي احلسن 
مقدسان  أهنام  املعروف  ومن  البرصة)57(.  نواحي  من  الزبري  بلدة  يف   البرصي
لدى أهل السنة خصوصا ومصانان لدى إخوهتم من ابناء الطوائف االخرى مثلام 
فإن أحداث كربالء مل تظهر فجأة  العموم  أيضًا. وعىل  هي كربالء مقدسة لدهيم 
أظهرت  تاريية خمتلفة،  ملعطيات  تدرجيي  تراكم  نتيجة  بل  مفرد،  أونتيجة حلدث 
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أن املسألة ليست مذهبية يف أعامقها، بل هي تعبري عن طموح سيايس ونزعة بدوية 
متأصلة وجدت متنفسا هلا يف هذه الدعوة التي جتيز قتل من خالفها كائنا من كان.



أ. م. د. مقدام عبداحلسن باقر الفياض

177 مجادى األوىل 1436هـ /آذار 2015مالسنة الثانية/املجلَّد الثاين/العدد األول 

ثالثًا: اعمال القتل والنهب يف غزوة كربالء

ال يشء أرّض بسمعة الدولة السعودية األوىل ودعوهتا السلفية يف أنحاء العامل 
أعنف  بأهنا  ُوصفت  التي  الدموية،  كربالء  أحداث  فعلت  ما  بقدر  اإلسالمي 
قتل  عمليات  جرت  فقد  املجاورة،  البالد  عىل  غزوات  من  نجد  قبائل  ماشنته 
واسعة النطاق بأبعد مدًى من القسوة)58(، باستخدام السالح األبيض والناري 
ومالحقة أهايل املدينة اهلاربني عىل وجوههم إىل االزقة والدهاليز وقتلهم ذبحًا 
األمور  القتىل)59(. ومن  بني  ُوجد بعض األطفال من  أوبأية طريقة أخرى، كام 
ذات املغزى أن كّل عمليات القتل واالعتداء نفذت بإسم الدين؛ إذ كان عدٌد 
من النجديني -حسبام أفاد شهود عيان-)60( يرصخون لتأليب رفاقهم لالنغامس 
يف عمليات التصفية اجلسدية قائلني: »اقتلوا الشيعة... اقطعوا رقاب الكفرة«. 
كبري  بعدد  االعناق  قطع  أمر  نفذ  بل  فحسب  للرتويع  الكلامت  تلك  تكن  ومل 
أن  زاعمني  الرئيس،  وفنائه  املطهر  احلسيني  احلرم  أروقة  الناس، السيام يف  من 
ذلك ما أوصاهم به اهلل تعاىل، حسبام ذكر بعض املعارصين للحادثة)61(، أكدته 
بعض املصادر التي أوردت أسامء عدٍد ليس بالقليل من الضحايا، وفيهم العلامء 
الروضة  وسدنة  الدينية  العلوم  وطلبة  واألدباء  الكبار  واملحققون  املعروفون 
احلسينية)62(. منهم الشيخ عبدالصمد اهلمداين أحد املحققني الكبار، وقد أخرج 
من داره باحليلة ثم قتل، وقتل معه معه مجاعة من الطلبة والرجال، وقتل موسى 
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بن حممد احلائري سادن الروضة احلسينية ومعه مخسة من أخوته وأقربائه، والسيد 
عىل بن حممد أيب املعايل الكبري الطباطبائي وهومن العلامء أيضًا)63(. فضاًل عن 
ذلك فقد متكن النجديون من القبض عىل مجاعة ال يعرف عدد أفرادها من العبيد 

األحباش واقتادوهم ضمن الغنائم)64(.
أما بشأن عدد الضحايا فليست هناك أرقام حمددة، ويستحيل اآلن التحقق 
هنائيًا مما توفر منها، وعىل كّل حال وعىل الرغم من أحداث العنف القاهرة التي 
وقعت يف كربالء فإن ما ذكرته املصادر من االعداد الكبرية للضحايا هي عديمة 
الدقة، وأقل ما يقال عنها إهنا تبقى موضع شك، فاملبالغة جلية يف الروايات التي 
حتدثت عن )ثامنية( آالف و)عرشين( الف قتيل، فاألرقام كبرية جدًا ملدينة مثل 
كربالء ال يزيد عدد سكاهنا آنذاك عىل مخسة االف نسمة)65( مما يدفعنا إىل بحث 

النقاط اآلتية:
إن مقدار ما لبثه النجديون يف املدينة كان زمنًا قصريًا جدًا، نستطيع تقديره . 1

التي  املصادر  معظم  روايات  فحوى  إىل  استنادًا  تقريبًا،  ساعات  ب�)7-6( 
ضحى  يف  املدينة  داخل  إىل  العبور  عملية  استكامل  يف  نجحوا  أهنم  أفادت 
أخذنا  وإذا  اليوم)66(.  ذلك  عرص  حتى  فيها  وأقاموا  احلجة(،  )18/ذي 
األسالب  مجع  يف  وقٍت  من  النجديون  استغرقه  ما  مقدار  االعتبار  بنظر 
اهتاممهم  أمور رّكزوا  املزارات وهتديم األرضحة -وهي  واستخراجها من 
عليها يف احلقيقة- فلن يبق هلم إال اليشء اليسري من الوقت الذي ال يكفي 
القتل  أن  ورد  الروايات  إحدى  ففي  الناس.  من  الكبري  العدد  هذا  لقتل 
والنهب استمر يومني)67(، وهذا ليس صحيحًا، إذ إنه يالف ما اعتادت عليه 
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القبائل النجدية يف كل غزواهتا وتكتيكاهتا العسكرية- إن صح القول- التي 
املناورة واالنتقال من مكان اىل آخر بأقىص رسعة ممكنة جتنبًا  تعتمد عنرص 

للصدام مع القوات النظامية.
ومن اجلدير بالذكر –لتعزيز هذا االعتقاد- أن احلرم الذي يرقد فيه ابوالفضل 
العباس بن عيل بن ايب طالب مل يُمس بسوء)68(، عىل الرغم أنه اليبعد 
عن املرقد الرئيس يف املدينة ألخيه االمام احلسني اكثر من )300( مرت. 
ومن املمكن إعطاء اجابة هبذا اخلصوص، اذ ربام يكون النجديون قد جهلوا 
موقعه أساسًا ألنه يقع آنذاك خلف عدٍد كبري من احلوانيت واألزقة والدور 
امللتصقة به، ولعلهم مل جيدوا الوقت الكايف لينالوا منه كام نالوا من الرضيح 

اآلخر، ولعله جاء نتيجة األمرين معًا.
واألس��واق . 2 الساحات  يف  إالّ  ترتكب  مل  القتل  عمليات  أّن  املرّجح  من 

واألرضحة، وليس يف البيوت، وأن رواية اأيب طالب خان الذي زار كربالء 
الثاين 1804( أي بعد مرور سنة وسبعة اشهر فقط من احلادثة  يف )كانون 
الاليت  رفيقاهتا  من  وع��دٍد  عاّمته  بإحدى  التقى  أنه  فيذكر  ذلك،  إىل  تشري 
إليه  أثناء احلادثة، فتحدثن  استوطنَّ كربالء منذ زمن وكنَّ موجودات فيها 
عن سلب النجديني ألمواهلن وما يملكن من أشياٍء ثمينة فأعاهنن بام يستطيع 
البيوت،  بعض  اقتحموا  وإْن  النجديني  أن  عرضه  من  فيظهر  مال)69(.  من 
فإهنم مل يقرتفوا عمليات قتل داخلها، بدليل أن النساء املشار إليهن بقني عىل 

قيد احلياة، عىل الرغم من امتداد ايدهيم إليهن لرسقتهن.
وأفاد مصدر آخر)70( يف اجلانب نفسه ان عددًا من االشخاص املعروفني مل 
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ُيقتلوا إال عند خروجهم من منازهلم ووقوعهم يف ايدي النجديني خارجها. 
فسادًا  فيها  املتوحشون  الغزاة  عاث  فقد  البلدة  »أما  )لونكريك(:  يقول 
ومل  دار.  كل  رسقوا  كام  صادفهم  من  مجيع  رمحة  دون  من  وقتلوا  وختريبًا، 
أحد  يسلم  فلم  الرجال  النساء، وال  الطفل، ومل حيرتموا  الشيخ وال  يرمحوا 
من وحشيتهم وال من إساءهتم)71(. ووصف ما حدث يف كربالء بأنه »فاجعة 
باسم  استعمل  الذي  والطمع  والوحشية  القسوة  منتهى  عىل  دلت  كربى 
أن  أواملنحازة هلم  السعوديني  املحسوبة عىل  املصادر  تستطع  ومل  الدين«)72( 
ختفي حقيقة األمر أوتتهرب من نرش تفاصيل مركزة عن رضاوة الوهابيني 
وحوادثهم اجلارية يف كربالء، ولكنها يف الوقت نفسه مل تفعل شيئًا إلدانتها، 
الصندوق  أن  وهبتانًا  ظلاًم  فذكرت  الوسائل،  بشتى  تربيرها،  إىل  سعت  بل 
املوضوع عىل قرب اإلمام احلسني يشابه )األنصاب( التي يقوم املرشكون 

عىل ركنها قرابينهم قبل اإلسالم...!!)73(.
وهذه النقطة هامة، اذ تشري بعض الدالئل إىل انَّ اعرابًا من البادية القريبة . 3

يقتلون  املدينة  فهامجوا  فيها  الفوىض  حلول  فرصة  انتهزوا  قد  كربالء  من 
هذا  واستمر  السكان،  لرتويع  نجد  أهل  أردي��ة  يرتدون  وهم  وينهبون، 
الوضع ليوم واحد أوأكثر بعد رحيل النجديني)74(. بل أن أحد املعارصين 
ذكر أن األعراب استفادوا من الذعر الذي عّم كربالء ونواحيها، فدخلوها 
وهنبوا مجيع ما مل متد إليه ايدي الوهابيني، وقتلوا ايضًا عددًا كبريًا من الناس، 
»ولبثوا يف املدينة هنارين وليلة واحدة«)75(. ومن املحتمل ان بعض املؤرخني 
وبعيدًا  بينهام.  يميز  فلم  االمر  عليه  اوالتبس  العمليتني  ضحايا  بني  مجع  قد 
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عن االندفاعات الشخصية وعدم الدقة فان اكثر الروايات قبوالً وعقالنية، 
تؤكد أّن عدد الضحايا كان ُيقدر ما بني ألف إىل ألفي شخص)76(، وهوعدد 

هائل أيضًا.
وقد صّور أحد الشعراء املعارصين )وهوحممد رضا األزري البغدادي( )ت 
1240ه�( مشاهد القتل والرعب التي كان الوهابيون أبطاهلا يف كربالء، يومئذ، 
ووصفها وصفًا دقيقًا ومؤملًا جاء يف بعضها ثنايا قصيدته التي ناهزت 103 بيتًا.

لوسمعت الــرهــبــان  بــه  ــار  حت رزٌء 
نحة جــا  لـــأرحـــام  اهلل  ـــرية  غ يــا 
لدٍم املصطفى،  بنت  ابن  قرب  لنبش 
عىل وهــي  ــالــدم  ب خضبت  لشيبة 

من دير سمعان ال بل من دير سمعان
بعصياِن ــًا  ــوم ي أتـــوا  ــا  م ــٍع  ــرض ل
ــان ــت ــق وهب ــرشي ــت ــه ب ــي ــل ــــري ع جي
ــــرآن مـــراهبـــا بـــني مــصــبــاح وق

وفضاًل عن قتل املصلني كام يقول الشاعر فإن الغزاة مل يتورعوا عن ترويع 
النسوة بقتل ذوهيا وأوالدها أمام عينيها، فيقول:

غسلوا ــا  م ــري  غ ــن  م ــوا  ــن دف لفتية 
هــدأت كلام  الــلــوايت  للمرضعات 
بــــآونــــٍة آالف  ـــة  ـــس مخ لـــقـــتـــل 

وأكـــفـــان ـــور  كـــاف ــــــزودوا  ت وال 
ـــرى مــصــارع أشــيــاخ وولــــدان ت
من النهار سوى املسترشف الفاين)77(

وغريهم من الشعراء املربزين مثل أمحد بن الشيخ كاظم الرشتي وأمحد بن 
احلكيم احليل)78(.  بن سليامن  البغدادي، وحسني  درويش  داوود وأمحد  الشيخ 
وذكر الشاعر هاشم الكعبي املتوىف سنة 1231ه� مشاهد أكثر دقة وأشمل يف 
يقول  إذ  عارمة،  وبوحشية  رمحة  دونام  الدماء  سفك  عن  التفصيلية  معلوماهتا 

خماطبًا كربالء املنكوبة يف قصيدة شعرية ناهزت ال�سبعة وثامنني بيتًا من الشعر:
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كرهبا غاية  أن  أحسب  كنت  قــد 
بربعها ــــزال  ت ال  الـــرزايـــا  ــــإذا  ف
مستضعفًا وال  ــركــوا  ت أشــيــبــًا  ال 
ــة ــروب ــة م ــوب ــح ــس ــــرة م ـــم ح ك
عنوًة أخــرجــوهــا  ــدر  خ ذات  كــم 
زعمه يف  لرشكهم  ــال  ــرج ال قتل 

ظام فيها  مــمــد(  ـــن  )اب قــى  يــوم 
ــوب وتــوأمــا ــط ــاخل قـــد تــطــرق ب
مــســتــســلــاًم مـــتـــرعـــًا  وال  ـــال  ك
اإلمــا سلب  قناعها  اللئام  سلب 
مرما حريقًا  فغدا  خــدرهــا  مــن 
أجــرمــا)79( قــد  جرمة  أيــة  فالطفل 
ويف أثناء عرضه لرتمجة السيد عيل بن حممد بن أيب املعايل الكبري الطباطبائي 
املستوطن يف كربالء قال املؤرخ باقر اخلونساري: »وكان قتل الوهابية امللعونة 
يف السنة السادسة عرشة واملائتني واأللف كام مر يف باب العبادلة وذلك يف عيد 
 الغدير منها املتوجه غالب أهل البلد )كربال( فيه إىل خمصوصة أمري املؤمنني
ومن عجيب االتفاق يف تلك الواقعة العظيمة أيضًا بالنسبة إىل سيدنا صاحب 
الرتمجة أنه ملا وقف عىل قصدهم اهلجوم عىل داره بعزيمة قتله وقتل عياله 
وهنب أمواله فأرسل بحسب اإلسكان أهاليه وأمواله يف اخلفاء عنهم إىل مواضع 
مأمونة وبقي هووحده مع طفل رضيع يف الدار.. ثم أن أولئك الفجرة الفسقة.. 
ملا فعلوا ما فعلوا وقتلوا ما قتلوا وهنبوا ما هنبوا من املؤمنني واملسلمني... وهتكوا 
حرمة ابن بنت رسول اهلل األمني بحيث ربطوا الدواب الكثرية القذرة يف الصحن 
املطهر وأخذوا مجيع ما كان من النفائس يف احلرم املنور، قلعوا رضحيه الرشيف 
وكرسوا صندوقه املنيف، ووضعوا هاون القهوة فوق رأس احلرضة املقدسة عىل 
وجه التخفيف ودقوها وطبخوها. ورشبوها وسقوها كل شقي غريب وفاسق 
غري عفيف ومل يرتكوا حرمة إال هتكوها وال عدواة إال أنموها خافوا عىل أنفسهم 
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اخلبيثة من سوء عاقبة هذه األطوار ومن هجوم رجال احلق عليهم بعد ذلك من 
األقطار فاختاروا الفرار عىل القرار، ومل يلبثوا يف البلد إال بقية ذلك النهار«)80(.

ومن ناحية اخرى بذل املهامجون ما يف وسعهم النتزاع ما امكنهم من مرقد 
قد  كانت  املقدسة  روضته  أن  سيام  ال  منه،  القريبة  واملباين   احلسني االمام 
استقبلت من اهلدايا والتحف ما قلَّ نظريه يف العامل، فاستولوا مثاًل عىل كميات 
مهداة  ثمينة،  ومصاحف  ن��ادرة  وحتٍف  النفيسة  واجلواهر  الذهب  من  كبرية 
وكانت  قرون)81(،  لعدة  وغريهم  وامرائها  االسالمية  البلدان  ملوك  بعض  من 
فقط  أعوام  مخسة  قبل  الذهبية  بالصفائح  أكسيت  قد  الرشيفة  احلسينية  العتبة 
حسني  حممد  األمري  من  مبارش  بإرشاف  1216ه���-1797  عام  الغزوأي  من 
أيضّا  واستولوا   ،)82()1834-1797( قاجار  شاه  عيل  فتح  إيران  حاكم  ابن 
فيها مئات االالف  إذ وجدوا  الزائرين؛  املتربعني من  بأموال  عىل خزائن مليئة 
حوايل  محلوا  اهنم  كام  والفضية(،  منها  )الذهبية  وأجنبية  املحلية  النقد  قطع  من 
السيوف  وعرشات  خمتلفة  بأحجام  الكشمريي  السجاد  من  قطعة  آالف  أربعة 
امُلحاّلت بالذهب واملرصعة باالحجار الكريمة، ومئات السيوف الفضية وعدد 
الفضة وستائر  اخلالص وصناديق  الذهب  املصنوعة من  والقناديل  األواين  من 
إعطاء  حقًا  املتعذر  ومن  املزينة)83(.  واملرايا  املرّصعة  واالبواب  فاخرة  حريرية 
وصف كامل ملا هُنب، لعدم وجود احصائيات دقيقة اوجهات رسمية متخصصة 

ارشفت عىل جرد حمتويات احلرم املطهر.
 )84(ويف السياق نفسه، وحتت زعم أن يف ذلك قرة لعني اإلمام احلسني
الشباك والصندوق  قلع  الروضة احلسينية، ال سيام  تم ختريب أجزاء مهمة من 
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جدرانه  صفحات  عىل  امللّون  اآلجر  وهدم  القرب،  عىل  املوضوعني  الثمينني 
عهد  عىل  وأهدي  ُصنع  قد  كان  الرائع  اخلشبي  الصندوق  أن  ويذكر  الفخمة. 
الشاه طهاسب الثاين عام 1133ه�، وتذكر املصادر أن الوهابيني مل يتمكنوا من 
سحبه إىل نجد ففككوه وأحرقوه)85(. وهدمت أيضًا أوُأحرقت بعض املشاهد 
امللحقة به وحاولوا أيضًا قلع صفائح الذهب املرصوفة عىل القبة)86( فلم يوفقوا 
كانت  الصفائح  تلك  ان  إىل  حاهلا  عىل  بقائها  سبب  إرجاع  ويمكن  ذلك،  يف 
مثبتة جيدًا حسبام ذكرت إحدى املصادر)87(، ويبدوأّن األجواء كانت مشحونة 

وشديدة التوتر، فلم جيد النجديون الوقت الكايف ليفعلوا كل ما يريدون.
وعىل الرغم من أّن غزوة كربالء عّدت عديمة األمهية من الناحية االقتصادية 
أّن  الحقًا  سيتضح  كام  يشعر،  أن  إالّ  للمرء  فليس  املؤرخني)88(  بعض  نظر  يف 
االموال الوفرية والنفائس الثمينة التي غنمها النجديون من مدينة اإلمام احلسني 
قد شّدت عزيمتهم ومنحتهم »درجة عالية من الزهووالشهرة والثقة بالنفس«)89( 
وشجعت الكثري من القبائل البدوية املتعطشة للغزوعىل االنضامم إىل صفوفهم 
البرصي  سند  ابن  يقول  وحسبام  إعتيادية،  وغري  ضخمة  غنائم  عىل  للحصول 
»بأموال كربالء استفحل أمر سعود وطمع يف ملك احلرمني ورشع يف مارصة 

املدينة املنورة...«)90(.
قلوب  يف  الدينية  بقدسيتها  كربالء  احتفاظ  من  الرغم  وعىل  املقابل،  ويف 
هنب  أن  بعد  والسوقية،  التجارية  مكانتها  تفقد  أخذت  أهنا  إال  املسلمني،  أكثر 
وعاثوا  سكاهنا،  من  الكبري  العدد  وقتلوا  وخزائن  كنوز  من  فيها  ما  الوهابيون 
الكبار واألثرياء وهم عصب احلياة  التجار  الفساد. ومن الطبيعي أن  البالد  يف 
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االقتصادية مل يكونوا بعيدين عن هذه احلقيقية، فأخذ معظمهم هياجرون عنها 
إىل مناطق أخرى بحثًا عن مدن أكثر أمنًا)91(. وبعد أن كانت كربالء إحدى منائر 
الثامن عرش  القرن  العراق خالل  التجارية يف  العلم وواحدة من حماور احلركة 
العرب  والتجار  والطلبة  العلامء  من  لكثري  وقبلة  عرش،  التاسع  القرن  ومطلع 
من  شديدة  حالة  يف  الالحقة  القليلة  السنني  يف  املدينة  أصبحت  واألجانب)92( 
اخلدمية  مؤسساهتا  يف  شديد  وضعف  أسواقها،  وخراب  اقتصادها  تدهور  من 
التجار  لفقدان  فقط  ليس  قاهرة،  معيشية  واحلكومية، وعاشت ظروفًا  األهلية 
الثقة واألمان والقانون الذي حيميهم فيها، بل لإلمهال الذي طاهلا، واستمرار 

الغارات القبلية النجدية وغريها)93(.
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رابعًا: املوقف الدويل جتاه غزو كربالء

موقف املامليك والدولة العثامنية من الغزو:. 1
التي تدار من  تابعًا لوالية بغداد  الناحية اإلدارية ))سنجقًا((  كانت كربالء من 
قبل الوالة العثامنيني ))املامليك آنذاك((، إال أن نفوذ الدولة كان هشًا مزعزعًا، ويكاد 
يكون نفوذ املامليك يف كربالء مقترصًا عىل السيادة االسمية، واالكتفاء بام تدفعه من 
الرضيبة السنوية، التي تقدر بحوايل )35( ألف قران فاريس)94(. ومل تتخذ حكومتهم 
التي أبقت سلطتها الفعلية حمصورة يف بغداد وأمهلت شؤون السكان يف باقي انحاء 
البالد خطوات جادة للحيلولة دون تعرض املناطق الغربية من العراق، وكربالء عىل 
نحواخلصوص، لغزوات القبائل النجدية)95(. فمن املالحظ أن القوة العسكرية التي 
أرسلها الوايل سليامن باشا هبدف صد الغارة األخرية قد تباطأت باملسري، وعسكرت 
)الدورة( جنوب غرب  االستغراب، يف  يثري  اسبوع، وبشكل  إىل  ملدة طويلة تصل 
بغداد، بحجة انتظار من يلتحق هبا من قوات العشائر)96(. وبدالً عن التوجه -بشكل 
مبارش- نحوكربالء عسكرت مرة أخرى يف احللة، وهناك تلقى قائدها )عيل باشا( 
خرب اهلجوم املدمر الذي اجتاح املدينة)97(. وبعدها متكن النجديون، بام يتمتعون به 
أنفسهم،  تلقاء  من  )االبّيض(  يسمى  نحوموضٍع  االنسحاب  احلركة،  رسعة  من 
ومن دون أن تنازهلم قوة ما، يسوقون أمامهم مئتي مجل حمملة باألسالب)98(. يقول 
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املؤرخ البرصي عثامن بن سند يف كتابه )مطالع السعود( منشدًا شعرًا جاء يف نصه((.
وظن  الــدمــاء  سفك 
ــد جتــــاوز حــّده ــق ول
أغوى الورى وأظّلهم

ينجيه صــنــيــعــه  أن 
جيــنــيــه مــــا  كــــل  يف 
تــيــه يف  ـــه  غـــي ــــن  م

قائاًل  وجنده  عسكره  من  صدر  بام  متبجحًا  نجد  إىل  العود  عنان  ثنى  ثم 
بلسان املقال واحلال: لومل نكن عىل احلق ملا انترص عسكرنا وما درى أن الدوائر 
تدور... وإن إراقة الدماء أعظم اجلرائم... وأن من قال ال إله إال اهلل عصم نفسه 

وماله...(()99(.
بعد  اختاره )سعود(  الذي  املوضع  املؤرخني والكتاب يف  اختلف عدد من 
الواقعة لتقسيم األسالب بني مقاتليه. فمنهم من ذكر أنه أجرى تلك العملية يف 
واحة )االبّيض( قرب الساموة غرب العراق حسبام ورد يف: عثامن بن عبداهلل بن 
برش. بينام أوردت املصادر التالية: يوسف كركروش، رسول حاوي الكركوكيل،؛ 
عالء موسى كاظم نورس، أنه استقر بجوار قرص )االخيرض( األثري. ويف ضوء 
عدٍد من االعتبارات اجلغرافية والتاريية يمكن القول أن الرأي االول يبدواكثر 
أن »ابن  املذكورة األخرى إال  املصادر  الرغم من قوة  الثاين، فعىل  رجحانًا من 
النجدية  العاصمة  يف  جيري  ملا  عيانيًا  وشاهدًا  األحداث  إىل  أقرب  ُيعد  برش« 
)الدرعية(، بوصفها موطنه وملتقى الغزاة اآليبني من غزواهتم، ومن املؤكد أنه 
نقل هذه املعلومات عنهم ولوبعد حني. أما يف احلسابات العسكرية فال يمكن 
ل�)سعود( املعروف بحنكته امليدانية أن يتار االخيرض موضعًا الستقراره كونه 
قريب نسبيًا من كربالء )80 كم غربًا(، ومن املحتمل جدًا أن يكون هدفًا للقوات 
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عكس  عىل  به،  اللحاق  عىل  عزمت  إْن  به  املحيطة  العراقية  أوالقبائل  العثامنية 
املوضع الثاين )االبّيض( الذي سيكون فيه سعود يف موقف املطمئن؛ اْذ انه يبعد 
حوايل )280 كم( اىل اجلنوب الغريب، وسبق للنجديني أن خربوه وعرفوه بعد 
أن خاضوا فيه معارك ناجحة هلم ضد خصومهم من أبناء عشائر )املنتفق( قبل 
أشهر قليلة. واألهم من ذلك أن الشواهد التاريية -كام سيتضح الحقًا- أثبتت 
نجد.  إىل  توجهها  قبل  عليها  لالغارة  النجف  إىل  عّرجت  النجدية  القوات  أن 
االخيرض  إىل  شامالً  يرجع  ثم  النجف  سعود  هياجم  ان  جدًا  املستبعد  من  فإذًا 
لتقسيم ما غنمه من كربالء وبعدها جنوبًا إىل نجد، واألحرى أن يواصل سريه 
من النجف نحونجد مرورًا ببادية الساموة وواحاهتا)100(. ومل جيرؤ عيل باشا عىل 
مالحقتهم يف البادية، أوحتى مواصلة املسري نحوكربالء، بل بقيت قواته تنتقل 
االحتياطات  باختاذ  القيام  يسعه  ومل  شهرين،  من  ألكثر  وتلك  املنطقة  هذه  بني 
الالزمة جتاه االزمة، سوى احلفاظ عىل املظاهر التي تطلبت املبارشة ببناء سور 
للمدينة وإرسال قوات عشائرية مؤقتة)101(، مل تكن كافية حلاميتها من الغارات 
النجدية، بل حتى من قطاع الطرق الذين ُيرجفون املدينة بني الفينة واألخرى 

لنهب أمالك أبنائها)102(.
وعىل العموم فقد بقيت باشوية بغداد، بحكم عالقاهتا السلبية غالبًا مع قبائل 
التستطيع  طويلة،  حلقبة  الطرفني  بني  الثقة  توافر  وعدم  وجنوبه  العراق  وسط 
نفسها  عن  بالدفاع  القبائل  لتلك  تسمح  مل  وقٍت  يف  العراق  حدود  عن  الدفاع 
أيضًا، ومل توكل محاية املدن املقدسة للقبائل العراقية، مما جعل القوات النجدية 

تعود إليها غري مرة ويف أوقات متقاربة)103(.
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النجف،  يف  احليدرية  الروضة  خزائن  نقل  املامليك  قرار  إىل  النظر  ويمكن 
أن حيدث هلا  بغداد خشية من  الكاظمية يف  الروضة  بناية  إىل  كافة،  بمحتوياهتا 
مثلام حصل لكنوز كربالء)104(، بوصفه دلياًل يثبت عجزهم وواقعهم املرتدي، 
كيف  يفكروا  مل  اهنم  اْذ  النجديني؛  لغارات  التصدي  عىل  قدرهتم  عدم  ويفرس 
بكيفية  بل  العراق،  مدن  عىل  املعتدية  القبائل  وردع  األرواح  إنقاذ  يمكن 
القبائل  ردع  وليس  الناس،  أرواح  وليس  واملجوهرات«  »التحف  عىل  احلفاظ 
املعتدية عىل مدن العراق. فضاًل عن ذلك فقد أظهر ممثلهم يف كربالء عمر اغا 
اْذ  الصورة؛  بجيل  للموقف  التصدي  عن  التقاعس  روح   )1802-1800(
النجديون عىل  ألقاه  أول روٍع  املجاورة عند  الريفية  القرى  اىل  املواجهة  فرَّ من 
اهتامه  عىل  أهلها  محل  الذي  األمر  بنفسها،  مصريها  تواجه  إياها  تاركًا  املدينة، 
بالتواطؤ مع الغزاة)105(. فأمر سليامن باشا بأن ُيساق اىل حمكمة خاصة، حكمت 
عليه باإلعدام فُأعدم)106(. وسواء أكان هروب املسؤول امرًا مدبرًا سلفًا أم كان 
والتسليم  اجلديد،  القادم  رضاوة  من  واخلوف  االهنزامية  من  نوعًا  -ببساطة- 
علمه  كيفية  تساؤال حول  أثار  املحنة  املتعمد يف ساعة  تغيبه  فإن  الواقع  باألمر 
بأمر اهلجوم قبل مدة من وقوعه بالشكل الذي يكفي هلروبه ؟ مع عدم إخبار 
السكان لكي يتخذوا االحتياطات املمكنة. وعىل العموم فإن إعدام الشخص 
أجهزهتا عن  به فشل  اململوكية  بغداد  إليه كان جمرد ستار ختفي حكومة  املشار 

محاية حدود العراق وحرص التقصري يف ذلك الشخص فقط.
الظروف  بحسب  الوهابية  الدعوة  إىل  العثامنية  الدولة  نظرة  اختلفت 
قبيلة  انتفاضة  جمرد  نجد  قبائل  مع  حتركها  تعد  كانت  البدء  ففي  واألولويات، 
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ما  نوعًا  بعيدة  االسرتاتيجية  الناحية  من  فنجد  املنطقة،  يف  القبائل  كعادة  عابرة 
الدعوة  العثامنية ولكن حينام حتولت  للدولة  السياسية واالقتصادية  املراكز  عن 
والدولة السعودية األوىل إىل حتٍد ديني وسيايس خطري وأخذت هتدد طرق احلج 
وامتدت إىل إمارة حائل واإلحساء، جردت الدولة العثامنية جهودها املتواضعة 

للوقوف بوجهها)107(.

الدولة القاجارية:. 2
انباء واقعة  فارس  القاجارية )1795م-1925()108( يف بالد  الدولة  تلقت 
كربالء باهتامم بالغ، واصفة اياها إعتداءات صارخة عىل املقدسات، ومعلنة أهنا 
تركت وقع مؤمل يف نفوس املسلمني مجيعًا، وأمر حاكمها فتح عيل شاه )1797-

1834( باعالن احلداد العام يف أرجاء بالده وإقامة املآتم)109(. واألهم من هذا 
أنه أرسل إىل الوايل سليامن باشا احتجاجًا شديد اللهجة ملقيًا تبعة ما حصل عىل 
»الوهابيني«  سعود  آل  ل�»سحق«  بالده  استعداد  ومبديًا  العثامنية،  الدولة  عاتق 
موقفه  عىل  الوايل  استمر  ما  اذا  العراقية  األرايض  تعرب  بقواٍت  تعبريه،  حسب 
مالية  بتعويضات  ومطالبا  املقدسة)110(،  للعتبات  احلامية  توفري  عن  »املتخاذل« 
كبرية عن بعض رعاياه الذين قتلوا أوأرسوا، وعام هنب من الكنوز الثمينة التي 
قدمها أسالفه للروضة احلسينية، وعام ادعاه من اخلسائر املالية التي تعرض هلا 

التجار الفرس)111(.
ومن الواضح أن الشاه استغل هذه احلادثة وأخذ يركز عىل نقطة هي عجز 
الوايل عن توفري احلامية الالزمة للعتبات املقدسة، وهدد بأن استمرار هذه املوقف 
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سوف يدفعه إىل قيادة محلة انتقامية عىل نجد عرب العراق لردع الوهابيني)112(.
عمل سليامن باشا عىل منع الدولة القاجارية من استغالل احلادثة، ورفض 
بغداد وحدها من سيقوم  أن حكومة  إرسال احلملة، موضحًا  -بلباقة- طلبها 
إليه  أرسل  الفاريس  البالط  غضب  ولتفادي  العراق)113(.  حدود  محاية  بمهمة 
أفقده فرصة  ثاٍن  الشاه خرب  مثلام ذكر )جونز()114(. وتلقى  اهلدايا  جمموعة من 
التدخل الثمينة ومل يمكنه من تنفيذ هتديده، أاّل وهواهلجوم الرويس عىل حدود 
وتدهور  الثقة  هز  يف  أسهمت  كثرية  عوامل  هناك  ولعل  الشاملية)115(.  فارس 
املتفاقمة  احلدود  مشاكل  منها  والعثامنية،  القاجارية  الدولتني  بني  العالقات 
هجوم  أدى  وقد  العراق،  كردستان  يف  بابان  آل  ألمراء  املتأرجحة  واملواقف 
أررضوم  مدينة  يف  آنذاك  اجلارية  املفاوضات  وقف  إىل  كربالء  عىل  الوهابيني 
الرتكية من قبل اللجنة الرباعية بالتعاون مع بريطانيا وروسيا لتسوية املشكالت 

احلدودية بني الدولتني منذ أمد طويل)116(.
بذلت حكومة السلطان العثامين سليم الثالث )1789-1807( يف اسطنبول 
سلبية  يف  كربالء  أح��داث  تزيد  أن  دون  للحيلولة  رصحية  مساٍع  جهتها  من 
العراق،  يف  املامليك  سلطة  فيه  ضعفت  وقٍت  يف  الدولتني)117(،  بني  العالقات 
السابع من آب 1802)118(، فخلفه  باشا( يف  القوي )سليامن  الرجل  بفقداهنم 
عيل باشا )1802-1807( الذي أصبحوا يف عهده أبعد من أن يكونوا مدافعني 
وألن  االضطرابات)119(،  قمع  يف  اجلديد  الباشا  النشغال  البالد،  أطراف  عن 
الباب العايل أضاف عىل كاهله ثقاًل جديدًا؛ اْذ طلب منه أن يسعى بجٍد لإلبقاء 
عىل عالقات ودية بني الدولتني )العثامنية والقاجارية(، وذلك من خالل طرح 
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

مسألة التصدي ملن أسامه »اخلارجي« ابن سعود، وإعالن احلرب ضد النجديني 
بوصفها مهمة ملحة)120(.

كربالء  عىل  أغاروا  فالسعوديون  عليه،  حيسدون  ال  وضع  يف  املامليك  كان 
وما زالوا يغريون عىل العراق البالد الغربية، وهلم دعاهتم يف قلب العراق نفسه، 
اجلنوب  ومن  هناك،  الكردية  القبائل  بإثارة  الشامل  من  به  يتحرشون  والفرس 
كانت العشائر تعلن العصيان باستمرار، وقد ورث عيل باشا مشكلة اعتداءات 
الدخول يف  مل جترؤ عىل  لكنها  فجرد محلة ضدهم  مراحلها،  أدق  الوهابيني يف 
تكون  أن  إىل  أقرب  وكانت  نجاح،  أي  حتقيق  دون  وعادت  النجدية  األرايض 
العراق  مماليك  وأثبت  العايل،  الباب  ترضية  استهدفت  رمزية،  عسكرية  حركة 
حتى  للفتن  املثرية  الوهابية  احلركة  وقمع  محايته  عىل  القادرة  بالقوة  ليسوا  أهنم 
لوأنه استطاع  يتمنى  العايل  الباب  يقول هارفرد جونز: ))لقد كان  داخله)121(. 
الباشا،  املحزنة والثقيلة عن طريق عزل  تبعات هذه احلوادث  يتخلص من  أن 
ولكن الباشا يعلم جيدًا أنه عىل الرغم من أن الرغبة يف القيام بعمل كهذا مل تكن 
غائية، إال ان القوة الالزمة لتنفيذه كانت أكثر من أن تكون جمرد مشكلة، إال يف 
حالة وعد بالد فارس باملساعدة. وبناء عىل ذلك مل يضيع الباشا الوقت حيث 
العثامين  البالطني  كال  غضب  لتسكني  لديه  املتوافرة  الوسائل  كّل  استخدم  إنه 

والفاريس(()122(.
ويف الواقع ال يمكن النظر اىل مبادرة الباب العايل هذه إاّل بأهنا دعوٌة إىل نزاع 
قاتل، نظرًا إىل وضع املامليك الذي الحُيسدون عليه، وهووضع ميلء بمشاكل 
النمواملضطرد لقوة  يقابله  العراق وجنوبه،  القبائل وحركاهتا املسلحة يف شامل 
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السعوديني وحتقيقهم املكاسب عىل القوى املجاورة، السيام استيالئهم عىل مكة 
يف نيسان عام 1803)123(.

موقف بريطانيا:. 3
الدعوة  نرش  حماولة  أن  كربالء  حادثة  بعد  تام  اقتناع  عىل  بريطانيا  اصبحت 
عىل  والسيطرة  التوسع  يف  طموحها  تقلق  سوف  نجد  حدود  خارج  السلفية 
منطقة اخلليج العريب ومن ضمنها العراق الذي كان حمط اهتاممها االستعامري، 
الربيطانيون يف  نجح  وقد  التجارية)124(،  الطرق  الفوىض يف  اشاعة  اىل  وتؤدي 
الدرعية وحثهام للقضاء عليهم،  امراء  العثامنية والقاجارية ضد  الدولتني  إثارة 
 Harfor جونز  )هارفورد  بغداد.  يف  قنصلهم  خمططاهتم-  -لتنفيذ  مستخدمني 
بإصدار  باشا(  )سليامن  بغداد  وايل  اقنع  الذي   ،)125(1806-1798  )Jones

وعد يقيض بمعاملة القنصلية الربيطانية يف بغداد بكل احرتام وتقدير عىل وفق 
يطلبوهنا  التي  االمتيازات  الربيطانيني  ومنح  الطرفني،  بني  املتبادلة  املنافع  مبدأ 
املتوجهة  الفرنسية  املخططات  بوجه  للوقوف  معهم  يتعاون  وان  العراق،  يف 
االسلحة  عىل  حصوله  استمرار  يف  منهم  وع��ٍد  مقابل  يف  ن��ح��وال��رشق)126(، 
والذخائر التي تقدمها له حكومة اهلند الربيطانية منذ عام 1799، ملساعدته يف 

صد اخلطر السعودي الذي عجزت قواته عن وضع حٍد له)127(.
ونجد أن هارفرد جونز قد خصص يف كتابه )موجز لتأريخ الوهايب( حوايل 
عرشة صفحات حتت عنوان )حادثة كربالء املحزنة(، أشار فيها اىل تربع الرشكة 
املنكوبة،  املدينة  لضحايا  مالية  بمساعدات  االنكليزية(  الرشقية  اهلند  )رشكة 
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

والقاجارية.  العثامنية  والدولتني  السكان  نفوس  يف  إجيابيًا  ذلك  أثر  عىل  مركزًا 
الكاظمية  تلقاها من أحد جتار مدينة  العربية  وأورد تفاصيل رسالة ترمجها من 
آخرين  كّتاب  من  نقلها  ومالحظات  كربالء،  عىل  الوهايب  اهلجوم  فيها  يصف 
عن املنهوبات التي أخذها الوهابيون من تلك البلدة، لكنه يف الوقت ذاته خرج 
عن املوضوع الرئيس وأسهب يف احلديث يف إيراد اقتباسات من تأريخ املسلمني 
وكيفية استشهاد االمام احلسني وأهل بيته عىل يد األمويني. وعىل العموم 
فإن كتابته تشري بدون أدنى شك إىل أمور منها عالقته الوثيقة مع الفئات املتنفذة 
واملؤثرة يف بغداد، بحيث يتلقى الرسائل من أعياهنم، كام أن الربيطانيني كانوا 
حريصني عىل تلميع صورهتم يف أعني الناس بالشكل الذي يقرهبم من العامة 

باعتبارهم ))أسخياء(( ويبذلون ما يف وسعهم جتاه الضحايا)128(.
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خام�ضًا: الغارات الالحقة

انتصارهم  يعززوا  ان  وأرادوا  كربالء،  يف  غنموه  بام  النجديون  يكتف  مل 
بمهامجة النجف )80 كم جنوبًا( اليقاعها يف قبضتهم، ولكنهم تفاجئوا بوضع 
الكثيفة  النجفيني والنريان  املدينة ويقظة  إْذ أجربهتم مناعة اسوار  خمتلف متامًا، 

التي أطلقوها عليهم؛ عىل االنسحاب والتقهقر إىل الصحراء)129(.
وفيام عدا ذلك االنكسار اجلزئي فإن الغارات النجدية سببت خسائر فادحة 
وكبرية لسكان املناطق اجلنوبية والغربية وخلفت وراءها قدرًا اكرب من مشاعر 
السخط واالستياء لدى العراقيني، لدرجة أن رجاًل انطلق من العراق اىل نجد 
عام )1218ه� - 1803( هبدف قتل األمري سعود بن عبدالعزيز يف عقر داره 
ته  )الدرعية(، واختلفت املصادر يف حتديد هوية الرجل ودوافعه، ففي حني عدَّ
دمار)130(،  من  بمدينتهم  حلق  مما  االنتقام  يف  الراغبني  كربالء  أبناء  من  بعضها 
قالت عنه أخرى إنه فاريٌس)131( أوأفغايٌن درس العلوم الدينية يف بغداد، وتوافق 
النجديني،  يد  عىل  ذبحًا  فُقتلوا  غزوها،  أيام  كربالء  واطفاله  زوجته  زارت  أْن 
فرحل والدهم بطريقٍة ما إىل الدرعية واّدعى اعتناقه الفكر السلفي، وعمل هناك 
حوايل عام منتظرًا الفرصة ألخذ ثأر أطفاله)132(. وذهبت مصادر نجدية أومقربة 
منها إىل انه من أكراد العراق يسكن بلدة العامدية قرب دهوك)133(، يف حني متيز 
صاحب )ملع الشهاب( بتسميته للقاتل بأسم »عيل البغدادي« وأن عيل باشا وايل 
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

بغداد أرسله للقيام باملهمة)134(.
العراق، سواء  الرجل وهي  انطالقة  اتفقوا عىل مكان  أّن اجلميع  واملالحظ 
السلفية وارحتل اىل نجد، ومن  تنّكر بزي دعاة  افغانيًا،  أم  أكان كرديًا أم عربيًا 
األمور ذات املغزى أن ابن برش)135( تعّمد تضعيف الرواية القائلة بأنه )كردي(، 
فاألكراد ليسوا من الشيعة عىل الدعوة السلفية -حسب رأيه وتعبريه-، بل هم 
أّن  يف  )فلبي()136(  وتبعه  امامها،  قتل  يف  مصلحة  هلم  ليس  وبالتايل  الُسنة،  من 
مرتزقًا  يكون  أن  يستبعد  ومل  املوضوع،  يف  طائفية  دوافع  لدهيم  ليست  األكراد 

استؤجر ليقوم هبذا العمل.
يكون  أن  ُيستبعد  ال  اذ  الرأيني؛  أحد  اىل  الركون  يمكن  ال  حال  كل  وعىل 
كرديًا خرج لالنتقام، فإْن كان أكثرية االكراد ُسنة فإن فيهم الشيعة أيضًا املنتمني 
أما  بالتقديس.  أئمتهم  مراقد  إىل  ينظرون  عرشي،  االثني  اإلمامي  املذهب  إىل 
القول ان القاتل »مرتزق« فقول ضعيف؛ إذ ان مهمته ُحددت بالضبط لتكون 
مهمة انتحارية، ليس من ورائها إالّ األجر يف احلياة اآلخرة حسب فهم الرجل، 
ألنه قد أنجزها وهوبني مئات من املصلني النجديني، وحال قتله )عبدالعزيز بن 

سعود)137( انقضوا عليه اتباعه وقتلوه يف 2 ترشين الثاين 1803)138(.
عىل  وغاراهتم  النجديني  هجامت  تراجع  اىل  تؤدَّ  مل  االغتيال  عملية  لكن 
ثباتًا للزعيم اجلديد األمري  القيادة األكثر  العراق، وال حتى إضعافها، نظرًا اىل 
احلركة  لدعاة  هتتز  مل  التي  واهليمنة   ،)1818-1803( عبدالعزيز  بن  سعود 
بقيت  ذلك  ضوء  ويف  ألفكارهم.  املؤيدة  القبلية  والقاعدة  بالده،  يف  السلفية 
 ،)139(1805-1804 عامي  بني  تلوالرضبة  الرضبة  تتلقى  العراقية  األرايض 
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الغربية،  البادية  يف  املقاتلني  من  كبرية  جمموعات  ظهور   1806 عام  شهد  بينام 
وصفت بأهنا »مجوع عظيمة«)140( دامهت يف أوائل شهر صفر 1221ه�-نيسان 
1806 القرى املتامخة لكربالء وهددت املدينة نفسها)141(. فيام نجح قسٌم منها 
يف التوجه اىل )شفاثا( واالستيالء عىل حقوهلا وهنبها. وكان األمر األكثر داللة 
أّن أهايل بغداد خشوا عىل انفسهم من جراء تلك االعتداءات فأخذوا بالتسلح 

واالستعداد لتوقعهم بأن مدينتهم ليست يف مأمن من الغزوات)142(.
ويذكر أن رشاسة الوهابيني يف البادية وسطوهتم فيها قد أتاحت هلم املجال 
للضغط عىل املناطق الواقعة غرب الفرات، ومنها عشائر غرب كربالء، وأخذوا 
يبعثون وكالئهم إىل تلك األماكن جلباية الرضائب املرهقة، وقد يعدها الوهابيني 

نوعًا من اجلزية بدفعها غريهم من الذين ال يدينون باإلسالم)143(.
ومن ناحية أخرى مل تستفز تلك اهلجامت يف باشوية بغداد ردة فعل مناسبة، 
وأثبتت ان إدارهتا اآلن أقّل مقاومة للضغط السعودي من أّي وقٍت مىض، فكّل 
دون  من  احللة  يف  ويعسكر  بقواته  يسري  هوأن  فعله  باشا(  )عيل  استطاع  الذي 
أن يتخطاها)144(. ويف تلك األثناء دخلت قبائل نجدية يف اشتباكات دامية مع 
قبائل )املنتفق( قرب النارصية والبرصة والزبري)145(، ويف الوقت نفسه تعرضت 
مدينة النجف هلجوم نجدي مفاجئ من أربع جهات، استطاع أبناؤها من صده 
)كاشف  اجلناجي  جعفر  الشيخ  للمرجع  العالية  واهلمة  حتصيناهتم  قوة  بفضل 
تباعًا  العراق  املتواصل بإرسال احلمالت اىل  الغطاء)146(. وكان لذلك الضغط 
حرمان  يف  الدامهة  واألخطار  االضطراب  سبب  فلقد  البعيد،  السلبي  تأثريه 
املصدر  تعد  التي  الغربية  البادية  العراقية من رعي مواشيها يف  الرعوية  القبائل 
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األساس لرزقها ومعيشة حيواناهتا، وذلك خلشيتها من ظهور قوة نجدية يف أي 
وقت تقوم بالقتل والنهب)147(.

جتىل اخلطر النجدي بوضوح بالرتافق مع هذه املخاوف، حينام خرجت محلة 
قوية عام )1223ه�-1807(، ُقّدر عدد مقاتليها بحوايل مخسة آالف)148(، اجتهوا 
صمود  لكن  سورها،  منهم  البعض  وتسلق  تطويقها  من  ومتكنوا  نحوالنجف 
أهايل املدينة الذين جاءهتم االخبار يف الوقت املناسب، جعلت الغزاة يقتنعون 

بأن اقتحامها امٌر مستحيل متامًا، فانسحبوا من دون أن يظفروا بشئ)149(.
مواصلة  عىل  جّرأهتم  املرتدية  وأوضاعها  املامليك  حكومة  ضعف  ويبدوأن 
الزحف إىل احللة اوالً، ثم اىل كربالء التي دمهوها عىل حني غرة يف وضح النهار 
استامتوا  الكربالئيني  لكن  شديدًا،  حصارًا  عليها  ففرضوا  معتاد،  غري  وبشكل 
ُبني قبل مدة وجيزة، ومن  الدفاع عن مدينتهم باالستفادة من السور الذي  يف 
غري  عىل  برصاصها  املدينة  ترمي  النجدية  القوات  وراحت  السابقة،  جتربتهم 
ج���دوى)150(،  دون  لكن  السالمل  وضع  بعد  السور  تتجاوز  وك��ادت  طائل، 
أحد  قول  حد  وعىل  متحريًا،  سبق-  ملا  -خالفًا  عبدالعزيز  بن  سعود  فوقف 
خائبًا«.  ورجع  وقتلوامنه  منهم  وقتل  السور  خلف  له  »فثبتوا  املعارصين)151(: 
وهكذا ُأجرب النجديون عىل الرتاجع، لكنهم أغاروا عىل مضارب القبائل القريبة 

من كربالء واحللة، وقتلوا عددًا من أبنائها وسلبوا ما أمكنهم من أمالكها)152(.
أدى تكرار الغارات النجدية التي متيزت بالعنف والقسوة املتصاعدتني إىل 
اهناك القوى العشائرية يف األنحاء اجلنوبية والوسطى من العراق، وإشاعة جٍو 
من التوتر واإلرباك فيها، وتوقف إرسال احلجيج العراقيني إىل الديار املقدسة يف 
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احلجاز ثالث سنني )1804-1807()153(. وفقدت كربالء الكثري من نشاطها 
التجاري، وأصاب حياهتا االقتصادية خلل كبري، فبعد أن كانت مقامًا للعديد 
ترتاجع  الوهابية  الغزوات  بعد  نجدها  ووجهاء  العرب  واألثرياء  التجار  من 
مكانتها السوقية تدرجييًا، وأخذ أعيان سكاهنا يرحلون عنها إىل مناطق عراقية 
أكثر أمنًا)154(. ورسعان ما تعالت نداءات الباب العايل يف اسطنبول ملقية اللوم 
عىل السلفيني فيام حصل، ومطالبًة وايل العراق )عيل باشا( بإعادة السيطرة عىل 
سعود«  ابن  للخارجي  التخريبي  »النشاط  املربم عىل  والقضاء  اجلنوبية،  البادية 
عىل حد تعبريه)155(. وال شك فإن مكانة الدولة العثامنية يف العراق قد تصدعت 
كثريًا، ومل يعد حكامه شبه املستقلني هيتمون كثريًا بام تصدره اسطنبول، كام كان 
عىل  الواقعية  اىل  يفتقر  أمرًا  األخرية  دعوهتا  يف  ورأوا  خلت،  عقود  قبل  االمر 
املهامجني  أثر  بإرسال قوة عسكرية القتفاء  باشا(  االطالق، لذلك تظاهر )عيل 
بعد فوات األوان، وعادت القوة بخطى متعثرة -مثلام جاءت- إىل احللة ومنها 

إىل بغداد)156(.
ومنها  الفرات  غرب  الواقعة  العراقية  املناطق  عىل  النجديني  ضغط  وتواصل 
القتالية  وقابليتهم  بداوهتم  خشونة  من  مستفيدين  بكربالء،  املحيطة  العشائر 
العنان  فأطلقوا  املكاسب)157(.  عىل  احلصول  يف  والرغبة  الطموح  بروح  املشبعة 
ألنفسهم بشّن غارات واسعة النطاق بقيادة عبداهلل )النجل االكرب لالمري سعود( 
)كربالء،  م��دن  عىل   1810 شباط   - ه�   1225 ع��ام  شعبان  شهر  اواس��ط  يف 
الثالث. املدن  الواقع بني هذه  املثلث  النجف(، وفرضت طوقًا حمكاًم عىل  احللة، 
زيارة  من  الناس  رجوع  وافق  فقد  بحذاقة،  اهلجوم  توقيت  اختيار  تم  وقد 
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الدينية  املناسبات  أح��دى  وه��ي  شعبان،  منتصف  يف   احلسني االم��ام 
الرئيسة  الطرق  عىل  قبضتها  حُتكم  أن  املغرية  القبائل  واستطاعت  املهمة)158(، 
التي تصل كربالء بكٍل من مدينتي احللة والكوفة)159(، فضاًل عن قيامها بمدامهة 
كربالء،  من  املنرصفني  الزائرين  قوافل  عىل  واالنقضاض  هبام  املحيطة  القرى 
مع االستيالء عىل ممتلكاهتم)160(. ويف تلك األثناء رصدوا قافلة كبرية متوجهة 
من املدينة نحوبالد فارس بعد انتهاء الزيارة، فاستولوا عليها وقتلوا الكثري من 
من  معظمهم  ومخسني،  مائة  من  بأكثر  عددهم  املصادر  بعض  قدرت  أفرادها، 
الفرس. ويف النص اآليت يصف أحد العلامء املعارصين)161( الوضع املضطرب 

الذي خلفته الغارة النجدية عىل تلك املناطق بالقول:
واختالف  البال  تشويش  مع  الكرامة...  مفتاح  كتاب  من  اجلزء  هذا  »تم 
اخلارجي  الوهايب  بمقالة  القائلني  عنزة  من  ــراب  األع أحاطت  وقد  احلــال، 
بالنجف االرشف ومشهد احلسني وقد قطعوا الطريق وهنبوا الزوار وقتلوا 
منهم مجاعة غفرية... وبقي مجلة من زوار العرب يف احللة ما قدروا أْن يأتوا إىل 
كانوا  الزائرين  بعض  أن  النص  ويبدومن  احللة...«.  يف  صام  فبعضهم  النجف 
قد ُأجربوا عىل الرشوع بنية االقامة يف احللة لعرشة ايام يف أقل تقدير بعد حلول 
شهر رمضان لكي ُيتاح هلم الصيام رشعًا بوصفهم مسافرين »مقيمني«، وفضلوا 
ذلك عىل اخلروج والوقوع يف أيدي رجال القبائل املرتبصني هبم. وبلغت األزمة 
اشدها عندما حورصت إحدى أهم القوافل اآلتية من كربالء، ويف ركبها زوجة 
»الشاهنشاهي«،  البالط  من  ومرافقيها  القاجارية،  الدولة  حاكم  شاه  عيل  فتح 
وكان من املؤكد ان يسبب هذا املوقف إحراجًا غاية يف القسوة للدولة العثامنية، 
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وان يتعلق أمر انقاذ سمعتها وسمعة باشوات بغداد بفك احلصار عن كربالء، 
بقيادة  محلة   )162()1810-1807 الصغري  باشا  )سليامن  اجلديد  الوايل  فجهز 
مساعده االول داوود باشا عسكرت يف احللة، وأرسلت قسم منها إىل كربالء، 
لكنها -كاملعتاد- وصلت متأخرة بعد أن هرب األعراب نحوالصحراء وارتفع 
اخلطر عن املدينة، إالّ أن )داوود( أمر قواته بتوفري احلامية للقافلة ومرافقتها يف 

مسريها إىل النجف والكاظمية، ومنها إىل احلدود الفارسية)163(.
ومل يكن هناك أمٌر يقف بوجه التوسع السعودي وال يضع حدًا لغارات اتباعهم 
من القبائل النجدية عىل البالد املجاورة سوى انشغاهلم بمقاومة طموحات وايل 
بشكل  قواته  حرك  الذي   )1848-1805( باشا  عيل  حممد  مرص  يف  العثامنيني 
فعيل منذ عام 1811 لنزع احلجاز من سلطاهنم األمر الذي مل يكن سوى اخلطوة 
األوىل باجتاه القضاء عىل الدولة السعودية االوىل عىل يد ولده وقائده العسكري 
الغزوالوحيش  لتنتهي مرحلة مهمة من مراحل  باشا عام 1818)164(.  ابراهيم 
كربالء  سيام  ال  العراق  مدن  عىل  الوهابية  للدعوة  املعتنقة  القبائل  شنته  الذي 
اقرتفته من سلٍب وهنب وتدمري وقتٍل بحقها، وانتهاكات فظيعة  املقدسة، وما 

خيمت بظالهلا عىل العتبات اآلمنة وأبقت ذكريات مؤملة تتناقلها األجيال.
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اخلامتة

والسجاد  املجوهرات  ))هنــبــوا  الوهابني  أن  إيـــزارد  مــويل  ــؤرخ  امل يقول 
واألسلحة... وقاموا بذبح عدد كبري من الرجال والنساء واألطفال باسم الدين 

فقطعوا رقاهبم زاعمني أن ذلك ما أوصاهم به اهلل...((.
فيها وقراءة  التأمل  فبعد  النص أعاله هوالكلامت األخرية،  إن ما هيمنا من 
هذا البحث ومقارنة أحداثه بام حيصل اليوم من أحداث دامية ومآيس وجرائم 
يقرتفها املتطرفون يندى هلا جبني االنسانية يف عراقنا العزيز يدفعنا إىل القول )ما 
أشبه اليوم بالبارحة( فالقوم أبناء القوم، يتسللون خلسة من وراء احلدود ليفرقوا 
بني أبناء البلد الواحد والبيت الواحد، وليزرعوا احلقد والكراهية بني طوائف 
نميل  لسنا  واملكرمات.  املقدسات  تربة  عىل  بسالم  زالت  وما  عاشت  وأعراق 
إىل القول بأن التطرف الديني شأن خمتص بمدة زمنية حمددة وانام هوكاإلرهاب 
الوطن والزمان معني له بل هواإلرهاب بعينه، ألن من الواضح جدا أنَّ هناك 
هذا  لبعث  املناسب  واملناخ  واألج��واء  الظروف  تتوفر  معينة  ومراحل  فرتات 

الغول واملسخ الكريه املعادي للدين نفسه وللقيم اإلنسانية مجعاء.
وجيب مالحظة أن العراق آنذاك مل يوفر البيئة احلاضنة لدعاة الفكر السلفي 
يعط  ومل  ب�«الزكاة«،  ماسّموه  دفع  عىل  الناس  جيربون  أخذوا  الذين  وسعاهتم 
البعض  ويشري  وفزعهم،  العراقيني  استياء  سبب  مما  هلم  صاغية  أذنا  العراقيون 
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اىل ان اخلالف املذهبي بني النجديني )منارصي الدعوة السلفية(، وقبائل جنوب 
العراق التي يتبع معظمها مذهب الشيعة االمامية، بوصفه سببًا فاعاًل يف املوضوع، 
وعامالً عىل تذكية النزاعات وتأجيجها ودفع الوهابية اىل االفراط يف التجاوزعىل 
العراقيني والتمثيل هبم، بحجة اهنم اليشاركوهنم االيامن باالفكارالتي يدعون 
اىل اعتناقها. لكننا نجد يف الوقت نفسه إّن عددًا من القبائل الُسنية العراقية كانت 
تقطن املنطقة نفسها وتعاين من االعتداءات الوهابية املجرمة نفسها التي تطال 
النفس وحياض  الدفاع عن  الشيعة، مثل ما سامهت هي يف عملية  اخوهتا من 

الوطن املوحد جنبًا اىل جنب.
ومن اجلدير بالذكر أن التطرف الديني الذي صار ظاهرة خميفة هيدد السالم 
واألمن واالستقرار يف املنطقة بصورة خاصة يستغل املصالح السياسية املتقاطعة 
والتفسريات الرشعية املتباينة حلوهلا إىل رصاع واقتتال بني الطوائف، ليخرس فيها 
اجلميع، فعرص االعرتاف باآلخر، واحلريات والديمقراطية واالتصاالت، اطلق 
وسيطلق ما اختزنه التاريخ واحلياة، وال مفر من ذلك.. رغم ما جرنا وسيجرنا 
إليه الغالة واملتعصبني من أرضار وخسائر.. والتي نأمل أن يتداركها العقالء.. 

الذين ال يعني دفاعهم عن حقوقهم، اإلعتداء وانكار حق غريهم.
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الهوام�ص

سيطر املامليك الكرجية من ذوي األصل اجلورجي عىل حكم العراق منذ عام 1749، ( 1)
عندما تسنم منهم سليامن )ابوليلة( باشوية بغداد واليًا عن العثامنيني، ومنذ ذلك الوقت 
ينظر: عالء  للتفاصيل  اسطنبول.  العايل يف  الباب  باالستقاللية عن سلطة  متيز حكمهم 
احلرية  دار  )بغداد،  ال��ع��راق1830-1750،  يف  املامليك  حكم  ن��ورس،  كاظم  موسى 

1975(، ص ص18-12.
عن تاريخ نشوء الدولة السعودية األوىل وعالقاهتا مع دول اجلوار، ينظر: عبدالرحيم ( 2)

املطبعة  )القاهرة،   ،1818-1745 األوىل  السعودية  الدولة  عبدالرحيم،  عبدالرمحن 
العاملية 1969(.

سنت جون فلبي، تاريخ نجد ودعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب السلفية، ترمجة عمر ( 3)
الديراوي، )بريوت، مطبعة دار الشاميل، د »ت«(، ص ص99-98.

)بريوت، ( 4) محاد،  خريي  ترمجة  العربية،  اجلزيرة  لشبه  الرشقية  احلدود  كييل،  يب.  جون 
مكتبة احلياة 1971(، ص 215.

حممد بن عبدالوهاب )1703-1792(: ولد يف بلدة الُعيينة بوسط نجد، قاد حركة دينية ( 5)
تدعواىل تنقية االسالم مما سامه »الشوائب واخلرافات« وإخالص العبادة هلل تعاىل. وركز 
اهتاممه عىل تكفري املسلمني الذين يتوسلون باالنبياء واألولياء الصاحلني، عادًا ذلك »رشك 
مبطن«. للتفاصيل ينظر: حسني بن ايب بكر بن غنام، تاريخ نجد: روضة األفكار واالفهام 
ملرتاد حال االمام وتعداد غزوات ذوي االسالم(، حتقيق نارص الدين االسد، )القاهرة 
الشيخ حممد  الشهاب يف سرية  1961(، اجلزء1، ص ص55-57؛ مؤلف جمهول، ملع 
ابوحاكمة، )بريوت 1967(، ص ص19-15. بن عبدالوهاب، حتقيق امحد مصطفى 

وثائق عثامنية، أرشيف رئاسة الوزراء يف استنبول، خطي مهايوين: رقم البحث 580، ( 6)
دفرت مهمة200، اواسط ربيع االول 1208ه�، ص18.
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املصدر نفسه، ص19.( 7)
ُأطلقت مصطلحات خمتلفة للتدليل عىل معتنقي هذه الدعوة، فقد استخدمت املصادر ( 8)

العثامنية والربيطانية ومعظم الكتابات العربية لفظ »الوهابيني« نسبة اىل ارتباطهم الوثيق 
بتعاليم الشيخ حممد بن عبدالوهاب، فيام استخدم انصارها لفظة الوهابية أو »املوحدين« 
احيانًا اخرى. وبني هذه وتلك رأى الباحث ان »احلركة السلفية« مصطلح أكثر حيادية 
اىل  املسلمني  دعوة  عىل  يرون-  -حسبام  أساسًا  تعتمد  التي  افكارهم  عن  تعبريًا  وأشد 
التمسك بالقرآن والرجوع هبم اىل سرية النبي األعظم والسلف الصالح )الصحابة 
بن  حممد  بن  عبداهلل  بن  سليامن  ينظر:  خمتلفة  نظر  وجهات  عىل  لالطالع  والتابعني(. 
عبدالوهاب، »ت1819«، التوضيح عن توحيد اخلالق يف جواب أهل العراق )القاهرة 
نجاح  السابق، ص ص15-16؛  املصدر  الشهاب...،  ملع  1901(، ص ص12-13؛ 
امليزان 2005(، ص ص 170- دار  أم سنة ؟، )بريوت،  الوهابيون: خوارج  الطائي، 

.171
سليامن بن عبدعبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب، املصدر السابق، ص16؛ صادق حسن ( 9)

اجلاحظ  مطبعة  )بغداد،   ،1958-1920 العراقية   - السعودية  العالقات  السوداين، 
1976(، ص ص26-25.

املعروف ( 10) العراقي  الدين  التي جرت بني حممد بن عبدالوهاب وعامل  املراسالت  عن 
عبدالرمحن السويدي، ينظر: عبداهلل بن صالح العثيمني، الشيخ حممد بن عبدالوهاب - 

حياته وفكره، )الرياض، دار العلوم 1401ه(، ص ص63-60.
ينظر أمحد عبدالغفور عطار، حممد بن عبدالوهاب، )الرياض 1397ه�(، ص12.( 11)
عليه ( 12) قدم  ملا  م،   1745 عام  الدرعية  إمارة  توىل  العنزي:  مقرن  بن  سعود  بن  حممد 

حممد بن عبدالوهاب الجئا عام 1762م اكرم منزله وحتالف معه وتعهد له بنرصة دعوته 
وإعالن احلرب عىل مجيع أمراء نجد ممن يأبون الدخول يف طاعته، مقابل أن تكون االمرة 
عبدالعزيز  بن  مقبل  ينظر:  ونشأته  أحواله  عن  للتفاصيل  م.   1765 عام  تويف  عليهم، 
الذكري النجدي، العقود الدرية يف تاريخ البالد النجدية، القسم 2، اجلزء 7 من كتاب: 

خزانة التواريخ النجدية، )د »ط« 1999(، ص ص 124-121.
جعفر بن الشيخ خرض بن حييى اجلناجي )1743-1814 م(: أحد أبرز أعالم قبيلة ( 13)
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

بني مالك العراقية، توىل املرجعية الدينية العامة يف النجف بعد وفاة استاذه السيد حممد 
الكالمية  وامكانيته  العالية  الفقهية  بمقدرته  وعرف  م،   1797 سنة  العلوم  بحر  مهدي 
األمر  يف  بتصلبه  ومتيز  اإلسالمية،  امل��دارس  خمتلف  مع  الناجحة  ومناظراته  الواسعة 
والفقه.  العقيدة  علوم  يف  ورسالة  كتابًا  عرش  تسعة  اّلف  املنكر.  عن  والنهي  باملعروف 
املعارف 1983(، اجلزء 4، ص ص  الشيعة، )بريوت، دار  أعيان  ينظر: حمسن األمني، 

.106-99
للتفاصيل عن موقف علامء الدين يف النجف من الدعوة السلفية أبان تلك احلقبة ينظر: ( 14)

 ،1831-1759 املامليك  عهد  يف  الفكري  النجف  تاريخ  أبوصيبع،  مرزه  نجاح  سيف 
املستنرصية(،  )اجلامعة  والدولية  السياسية  للدراسات  العايل  املعهد  ماجستري،  رسالة 

2005، ص ص 55-50.
ال نتفق مع الرأي القائل بأن العراقيني قابلوا الفكر السلفي باالحتضان والتأييد، إذ أنه ( 15)

يتجاهل متامًا الردود الشديدة التي جوبه هبا كتاب الدعوة السلفية الرئيس )التوحيد الذي 
هوحق اهلل عىل العبيد( يف العراق يف عهد سليامن باشا وما بعده. للتفاصيل واملقارنة ينظر: 
الوهابيون  رسول،  حممد  رسول  ص 62؛  السابق،  املصدر  العثيمني،  صالح  بن  عبداهلل 
والعراق: عقيدة الشيوخ وسيوف املحاربني، )بريوت 2005(، ص92. وحول الدعاة 
يف العراق وموقف العراقيني جتاههم من منظور احد املعارصين ينظر: ياسني العمري، 
غرائب األثر يف حوادث ربع القرن الثالث عرش، )املوصل، مطبعة ام الربيعني 1940(، 

ص ص 36-34.
سنت ( 16) 188؛   -177 ص  ص  السابق،  املصدر  عبدالرحيم،  عبدالرمحن  عبدالرحيم 

جون فلبي، املصدر السابق، ص 99.
)مجاعة ( 17) السوداين،  حسن  صادق  ينظر:  سعود  آل  المراء  العسكرية  االمكانات  عن 

العدد  البرصة،  جامعة  العريب،  املؤرخ  جملة  النظامي،  شبه  سعود  ابن  جيش  االخوان( 
هلم  املجاورة  البلدان  عىل  غاراهتم  وعن   .101-99 ص  ص   ،)1978 )ايلول   ،10
ينظر: حسني بن ايب بكر بن غنام، املصدر السابق، اجلزء 2، ص ص 165- 172؛ امحد 
مصطفى ابوحاكمة، تاريخ الكويت 1750-1965، مطبعة حكومة الكويت، اجلزء 1، 

ص ص 333-328.
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دخلت الدعوة السلفية يف مرحلة جديدة بتحالٍف تم بني حممد بن عبدالوهاب وأمراء ( 18)
الدرعية ال سيام عبدالعزيز بن االمام حممد آل سعود مثلام مر، وخلفائه حتى سقوط الدولة 
السعودية االوىل عام 1818 م. ينظر: امني الرحياين، تاريخ نجد احلديث وملحقاته وسرية 
عبدالعزيز بن عبدالرمحن الفيصل آل سعود، )بريوت 1954(، اجلزء1، ص 36؛ جون 

يب. كييل، املصدر السابق، ص ص 85-84.
عن تلك االهتامات ينظر: عثامن بن عبداهلل بن برش النجدي احلنبيل، عنوان املجد يف ( 19)

تاريخ نجد، الطبعة4، )الرياض، دارة امللك عبدالعزيز1982(، اجلزء 1، ص81. ومن 
اجلدير بالذكر أن الدولة السعودية حققت آنذاك توسعًا مهاًم نحوالرشق؛ إذ وقعت منطقة 
االحساء حتت هيمنتها بعد ازاحة حكامها من بني خالد. للتفاصيل ينظر: امحد مصطفى 
)القاهرة  احلديثة،  العصور  يف  العربية  اجلزيرة  رشقي  تاريخ  يف  حمارضات  ابوحاكمة، 
1967( ص ص 140-142؛ ميمونة خليفة الصباح، عالقات الكويت اخلارجية خالل 
القرن الثامن عرش، جملة املؤرخ العريب، بغداد، العدد 34، السنة 13، 1988، ص ص 

.75-73
سنت جون فلبي، ص 99.( 20)
ينظر: صادق حسن السوداين، العالقات السعودية-العراقية....، ص ص 28-27.( 21)
لالطالع عىل تفاصيل وافية للعمليات العسكرية بني اجلانبني ينظر: عباس العزاوي، ( 22)

تاريخ العراق بني احتاللني: حكومة املامليك1749-1831، اجلزء 6، )بغداد 1954(، 
ص ص 122-124؛ عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص ص 81-80.

الوايل ( 23) أخبار  السعود بطيب  »1250هـ«، خمترص مطالع  البرصي، ت  عثامن بن سند 
داوود، بغداد، ص ص 147-150؛ عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص ص 

.119-112
عبدالعزيز سليامن نوار، داوود باشا وايل بغداد، القاهرة، دار الكتاب العريب، 1968، ( 24)

ص29. وينظر عن ذلك ايضًا: عثامن بن سند البرصي، املصدر السابق ص 72؛ عباس 
العزاوي، املصدر السابق، ص ص 141-139.

لالطالع عىل بنود الصلح االربعة ينظر: ستيفن هيمسيل لونكريك، أربعة قرون من ( 25)
تاريخ العراق احلديث، ترمجة جعفر اخلياط، الطبعة 5، )بغداد 1985(، ص ص 213-
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

214؛ عبدالرحيم عبدالرمحن عبدالرحيم، املصدر السابق، ص 191.
لالطالع عىل تفاصيل تلك املعركة الدامية التي راح ضحيتها200-300 قتيل ينظر: ( 26)

رسول حاوي الكركويل، دوحة الوزراء يف تاريخ بغداد الزوراء، ترمجة عالء موسى كاظم 
العمري،  ياسني  212-213؛  ص  ص  د”ت«،  العريب،  الكتاب  دار  بريوت،  نورس، 
املصدر السابق، ص ص 53-54. واشار إليها أيضا: جعفر باقر حمبوبة، مايض النجف 

وحارضها، الطبعة2، )النجف، مطبعة االداب 1958(، اجلزء1، ص325.
ينظر: ج. ج. لوريمر، دليل اخلليج، القسم التاريي، ترمجة مكتب الرتمجة يف ديوان ( 27)

برجيز،  جونز  هارفرد  السري  ص1583؛   ،3 اجلزء  )الدوحة1975(،  قطر،  دولة  حاكم 
موجز لتاريخ الوهايب، ترمجة عويضة بن مترييك اجلهني، )الرياض، دارة امللك عبدالعزيز 

2005(، ص 97.
االشتباك ( 28) أشعل  الذي  احلقيقي  السبب  حول  املتباينة  اجلانبني  دعاوى  عىل  لالطالع 

ينظر: امحد عبدالغفور عطار، املصدر السابق، ص 97؛ رسول حاوي الكركوكيل، املصدر 
السابق، ص 213؛ عبدالرحيم عبدالرمحن عبدالرحيم، املصدر السابق، ص 193.

للتفاصيل عن املفاوضات ينظر: عباس العزاوي، املصدر السابق، اجلزء 6، ص ص ( 29)
139-140؛ عثامن بن سند البرصي، املصدر السابق، ص 37.

ياسني العمري، املصدر السابق، ص ص 56-57؛ عيل الوردي، ملحات اجتامعية من ( 30)
تاريخ العراق احلديث، )بريوت 1969(، اجلزء 1، ص 188.

تاريخ ( 31) من  ومضات  الطعمة،  هادي  سلامن  ينظر:  الدينية  ومكانتها  كربالء  نشأة  عن 
كربالء، )النجف، مطبعة االداب 1378ه�(، اجلزءآن 2-1.

الرحالية، ( 32) )شفاثة،  هي  نواحي  مخس  تضم  العثامين  العهد  أواخر  يف  كربالء  كانت 
غريبة، الكفل، املسيب( وثالثة اقضية هي )الرزازة، النجف، اهلندية(. ينظر: عبدالعظيم 
)قم،  تاريية،  دراسة   1918-1534 العثامين  العهد  يف  العراق  بلديات  نصار،  عباس 

1427ه�(، ص 213.
عباس العزاوي، املصدر السابق، اجلزء 6، ص 146؛ عثامن بن سند البرصي، املصدر ( 33)

السابق، ص37.
ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص 218.( 34)
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(35 ) J.A;  61 ص  السابق،  املصدر  العمري،  ياسني  ينظر:  املصادر  تلك  عىل  لالطالع 
 Saldanha, Persian Gulf précis, (vol.VI), Precis of Turkish Arabia affairs

السابق، ص 89؛  الشهاب...، املصدر  p.23 ,(London, 1986) 1901-1801؛ ملع 

العراق واوربة، ترمجة مصطفى جواد، بغداد، مطبعة االيامن،  اىل  رحلة ايب طالب خان 
ال »ت«، ص 386. ويقول )غلوب باشا( إن قوة »الوهابيني« كانت عرشة االف رجل 
يركبون ستة االف مجل. ينظر: جون غلوب باشا، حرب الصحراء: غارات الوهابيني عىل 

العراق، ترمجة صادق عبدالركايب، )عاّمن 2004(، ص 41.
ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص 026.( 36)
عز الدين عبدالعزيز بن عمر بن حممد بن فهد اهلاشمى القريش )ت 922 ه�(، غاية ( 37)

العلمي  البحث  مركز  شلتوت،  حممد  فهيم  حتقيق:  احلرام،  البلد  سلطنة  باخبار  املرام 
واحياء الرتاث االسالمي، مكة املكرمة، 1986م، ص 61.

ملع الشهاب...، املصدر السابق، ص 89.( 38)
عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص 275.( 39)
(40 ) ،)1849 )ت:  اجلواهري  النجفي  حسن  حممد   ;Saldanha,Op. cit.,p23 ينظر: 

سلامن  11؛  ص  اجلزء1،   ،)1948 )طهران  االسالم،  رشائع  رشح  يف  الكالم  جواهر 
هادي الطعمة، تراث كربالء، )بريوت 1983(، ص 369؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، 
عالء  196؛  ص   ،1 اجلزء  السابق،  املصدر  ال��وردي،  عيل  215؛  ص  السابق،  املصدر 
املصدر  الكركوكيل،  حاوي  رسول  57؛  ص  السابق،  املصدر  ن��ورس،  كاظم  موسى 

السابق، ص 54؛ هارفرد جونز، املصدر السابق، ص 97.
السابق، ( 41) املصدر  جونز،  هارفرد  386؛  ص  السابق،  املصدر  خان،  طالب  أيب  رحلة 

ص 98.
رحلة أيب طالب خان، املصدر السابق، ص 383.( 42)
ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص ص 261-260.( 43)
لوتسكي، ( 44) بوريوفيتش  السابق، ص 99؛ فالديمري  املصدر  فلبي،  ينظر: سنت جون 

تاريخ االقطار العربية احلديث، )موسكو، دار التقدم 1971(، ص 80.
ياسني العمري، املصدر السابق، ص 61.( 45)
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص 257؛ حممد جواد بن حممد العاميل، ( 46)
مفتاح الكرامة يف رشح قواعد العاّلمة، )القاهرة، مطبعة الشورى 1327ه�(، اجلزء 6، 
انه كان فقيهًا شهريًا، ثقة،  الثاين معارص لالحداث، ويذكر  ص 652. ومؤلف املصدر 
ولد يف جبل عامل بلنان عام 1751، ودرس يف كربالء والنجف، خّلف مؤلفات قيمة، 
أشهرها كتابه املشار إليه، تويف يف النجف عام 1811. ينظر: حممد باقر اخلوانساري، ت 
»1313«، روضات اجلنات يف احوال العلامء والسادات، )طهران 1888(، اجلزء 2، ص 

ص 158-157.
عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر، السابق، ص 257.( 47)
حول ( 48) دراسات  كتاب:  يف  بحث  الغربيني،  الرحالة  عيون  يف  كربالء  العطية،  جليل 

كربالء ودورها احلضاري، )الكويت، دار الصفوة 1996(، ص 117.
عبداحلسني بن عيل الكليدار آل طعمة، بغية النبالء يف تاريخ كربالء، )النجف، املطبعة ( 49)

احليدرية 1349ه�(، ص10.
(50 ) ،1840–17 مج  العثامين،  األرشيف  يف  سعود  وآل  العثامنيون  قورشون،  زكاريا 

بريوت، الدار العربية للموسوعات، 2005، ص61.
رحلة أيب طالب خان، املصدر السابق، ص 386.( 51)

(52) saldanha،p.23.

اهنا ( 53) قاطبة مع  الشيعي  املذهب  باتباع  نكاية  الكلمة  او)روافض( ُعممت  »ارفاٌض«   
ُأطلقت فقط عىل جمموعة صغرية يف مطلع القرن الثاين للهجرة، انشقت عن ثورة زيد بن 
عيل بن االمام احلسني، الهنا رفضت االقرار برشعية بيعة ايب بكر وعمر للتفاصيل 
عن تلك احلوادث وأصل التسمية ينظر: حممد بن جرير الطربي ت »310 ه�«، تاريخ 
الرسل وامللوك »تاريخ الطربي«، الطبعة4، )القاهرة، دار املعارف 1977(، اجلزء7، ص 

ص 181-180.
اجلزء 6، ( 54) السابق،  املصدر  العزاوي،  ينظر: عباس  الرسالة كامال  لالطالع عىل نص 

ص 131.
ياسني العمري، املصدر السابق، ص 57؛ عيل الوردي املصدر السابق، اجلزء 1، ص 188.( 55)
عباس العزاوي، املصدر السابق، اجلزء 6، ص 161.( 56)
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املصدر نفسه.( 57)
ينظر: سنت جون فلبي، املصدر السابق، ص 99؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر ( 58)

السابق، ص 216.
عبدالوهاب، ( 59) بن  حممد  اتباع  يف  االرتياب  كشف  العاميل،  احلسيني  االمني  حمسن 

املصدر  العاميل،  حممد  بن  جواد  حممد  15؛  ص  زي��دون1991(،  ابن  مطبعة  )دمشق، 
السابق، اجلزء 6، ص 604.

رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص 386.( 60)
الثقاة االتقياء ومن ( 61) أورد اهنم من  املعلومات من علامٍء  املؤلف اآليت ذكره تلك  نقل 

اهايل املدينة. ينظر: حممد باقر اخلونساري، املصدر السابق، اجلزء2، ص 516، اجلزء4، 
ص 198. وحتتفظ بعض ارس الضحايا بذكريات تناقلتها اجياهلا عام جرى السالفهم من 
عمليات قتل. ينظر: سلامن هادي الطعمة، عشائر كربالء وارسها، بريوت، دار املحجة 

البيضاء، 1998، ص226، ص 575.
دروب ( 62) شهداء  االميني،  امحد  بن  عبداحلسني  516؛  ص   ،353 ص  نفسه،  املصدر 

بأسامء  قوائم  عىل  ولالطالع   .287 ص  الغري1936(،  مطبعة  )النجف،  الفضيلة، 
اهل  مطبعة  )كربالء:  احلسني،  مدينة  الكليدار،  مصطفى  حسن  حممد  ينظر:  الضحايا 

البيت 1969(، ص 78، 127.
))هنبوا ( 63) الوهابني  أن  إي��زارد  مويل  يقول  ص516.  السابق،  املصدر  اخلونساري، 

املجوهرات والسجاد واألسلحة... وقاموا بذبح عدد كبري من الرجال والنساء واألطفال 
باسم الدين فقطعوا رقاهبم زاعمني أن ذلك ما أوصاهم به اهلل...(( ص48.

االجتامعية- ( 64) العلوم  جملة  االوىل،  السعودية  والدولة  بريطانيا  ياغي،  امحد  اسامعيل 
جامعة الرياض، العدد 1، السنة 1977، ص 424.

عن عدد سكان كربالء ينظر: عبدالعظيم عباس نصار، املصدر السابق، ص 214.( 65)
املصدر ( 66) اخلوانساري،  باقر  حممد  61؛  ص  السابق،  املصدر  العمري،  ياسني  ينظر: 

السابق، اجلزء 2، ص 516؛ عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص 257؛ جون 
غلوب باشا؛ املصدر السابق، ص 41.

لوتسكي، املصدر السابق، ص 80.( 67)
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

اجلعفرية، ( 68) الطبقات  يف  العنربية  العبقات  الغطاء،  كاشف  آل  حسني  حممد  ينظر: 
النجف، 2002، اجلزء 1، ص 136.

رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص 386.( 69)
عبداحلسني بن عيل الكليدار آل طعمة، املصدر السابق، ص 287.( 70)
سستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص 261.( 71)
املصدر نفسه، ص260.( 72)
عثامن بن برش، ص258.( 73)
املصدر ( 74) خان،  طالب  ايب  رحلة  196؛  ص   ،1 اجلزء  السابق،  املصدر  الوردي،  عيل 

السابق، ص 283.
رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص 387.( 75)
ينظر: رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص 217؛ عثامن بن عبداهلل بن برش، ( 76)

املصدر السابق، ص 258؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص 216.
ينظر: شهداء الفضيلة، ص303-302.( 77)
ينظر: باقر أمني الورد، ج 1، ص 81، الوائيل، ص 123، 142-141.( 78)
شهداء الفضيلة، ص 293-292.( 79)
احممد باقر اخلونساري، الروضات..، ص516.( 80)
عن تاريخ الروضة احلسينية ينظر: امري جواد كاظم عيل بيج، احلائر احلسيني 680-( 81)

1258م دراسة تاريية، رسالة ماجستري، كلية االداب/جامعة الكوفة، 2007، ص ص 
.88-49

حممد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احلسني...، ص39.( 82)
هناك عدد من املصادر ذكرت اوصاف املنهوبات بشكل جزئي، لالطالع عليها ينظر: ( 83)

Saldanha, Op. Cit., P. 23; عثامن بن سند البرصي، املصدر السابق، ص ص 28-

29؛ حممد حسن مصطفى الكليدار، املصدر السابق، ص ص 37-39؛ عبداحلسني بن 
السالم،  مدينة  بغداد  كوك،  رجيارد  ص10؛  السابق،  املصدر  طعمة،  آل  الكليدار  عيل 

ترمجة فؤاد مجيل ومصطفى جواد، )بغداد، مطبعة شفيق 1967(، اجلزء2، ص 104.
يف ( 84) يرى  لكنه  والصاحلني  لألولياء  السامية  باملنزلة  عبدالوهاب  بن  حممد  يعرتف 
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فهمه.  حسب   احلسني االمام  مبادئ  ومنها  الدينية  ملبادئهم  خمالفة  اهنا  أرضحتهم 
ينظر: عبداهلل بن صالح العثيمني، املصدر السابق، ص ص 59-58.

حممد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احلسني...، ج� 2، ص119.( 85)
القبة: ُسّمي هذا اجلزء من القرب الرشيف ب�»الوثن االكرب« عند النجديني. ينظر: حممد ( 86)

حامد الفّقي، اثر الدعوة الوهابية يف اجلزيرة العربية، )بريوت 1354ه�(، ص 84.
رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص 386؛ جون غلوب باشا، املصدر السابق، ( 87)

ص 41.
ينظر: عبدالعزيز سليامن نوار، املصدر السابق، ص 39.( 88)
هارفرد جونز، املصدر السابق، ص 98.( 89)
عثامن بن سند البرصي، املصدر السابق ص 38؛ حممد حامد الفقي، املصدر السابق، ( 90)

ص ص 86-85.
رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص384-383.( 91)
حممد حسن مصطفى الكليدار، مدينة احلسني...، ج 2، ص121.( 92)
عبداحلسني بن عيل الكليدار آل طعمة، املصدر السابق، ص 10؛ عبدالرزاق احلسني، ( 93)

تسخري كربالء تسخري كربالء، )بريوت، مطبعة دار الكتب 1978(، ص14-13.
يعرف ( 94) ما  أما   .9 ص  السابق،  املصدر  كربالء،  تسخري  احلسني،  عبدالرزاق  ينظر: 

السابع  القرن  منذ  العراق  تداولت يف  فارسية  (Crowns) فهوعملة فضية  أو  ب�»القران« 
اللرية  من  جزء  مائة  من  واحدًا  تساوي  القرش  وقيمة  قرشًا،   21 حوايل  يساوي  عرش، 
الذهبية العثامنية. ينظر: يعقوب رسكيس، مباحث عراقية يف اجلغرافية والتاريخ واآلثار 

وخطط بغداد، )بغداد، دار احلرية للطباعة1981(، ص ص68-66.
)ايالة( ( 95) منها  واحدة  يطلق عىل كل  كبرية  ادارية  وحدات  اىل  العراق  العثامنيون  قّسم 

كربالء  كانت  وقد  )سناجق(.  عليها  يطلق  اصغر  ادارية  وحدات  اىل  بدورها  وتقسم 
ينظر:  االلتزام  بنظام  تعطى  وارداهتا  وكانت  بغداد  لوالية  تابعًا  سنجقًا  العهد  ذلك  يف 
عبدالعظيم عباس نصار، املصدر السابق، ص ص 50-51. وعن االوضاع االدارية يف 
كربالء وتقسيامت العثامنيني غري املستقرة هلا ينظر: جاسم حممد ابراهيم سعد اليساري، 
تاريخ كربالء يف العهد العثامين االخري 1869-1914، رسالة ماجستري، معهد التاريخ 
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

العريب والرتاث العلمي للدراسات العليا )بغداد(، 2003، ص ص 12-9.
املصدر ( 96) لونكريك،  هيمسيل  ستيفن  214؛  ص  السابق،  املصدر  الكركوكيل،  رسول 

السابق، ص 260.
يوسف كركوش، املصدر السابق، ص 131.( 97)
جون غلوب باشا، املصدر السابق، ص 41.( 98)
عثامن بن سند، املصدر السابق، ص241.( 99)
يوسف ( 100) وكذلك:   .258 ص  السابق،  املصدر  برش،  بن  عبداهلل  بن  عثامن  ينظر: 

السابق، ص  املصدر  الكركوكيل،  السابق، ص131؛ رسول حاوي  املصدر  كركروش، 
217؛ عالء موسى كاظم نورس، املصدر السابق، ص 57.

ينظر: عثامن بن سند البرصي، املصدر السابق، ص 30؛ رسول حاوي الكركوكيل، ( 101)
املصدر السابق، ص 217؛ يعقوب رسكيس، املصدر السابق، ص 333.

رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص 283.( 102)
ينظر: رياض االسدي، حماوالت االستقالل املحيل يف العراق 1750-1817، جملة ( 103)

اجلندول االلكرتونية للعلوم االنسانية، العدد 25، السنة 3، 2005، ص 6.
املصدر ( 104) لونكريك،  هيمسيل  ستيفن  131؛  ص  السابق،  املصدر  كركوش،  يوسف 

السابق، ص 261.
رحلة ايب طالب خان، املصدر السابق، ص 386.( 105)
عيل الوردي، املصدر السابق، اجلزء 1، ص 196.( 106)
عبدالفتاح حسن أبوعلية، تاريخ الدولة السعودية االوىل ص45.( 107)
يعد القاجاريون أقوى القبائل القبلية يف اقليم مازندران شامل بالد فارس، توصلت ( 108)

احدى عشائرهم املتنفذه إىل حكم إيران يف أواخر القرن الثامن عرش، وذلك بفضل ثرائها 
وقوهتا ومتتعها بتأييد الكثري من القبائل والستغالهلا ظروف التسّيب االقطاعي يف عهد 
خلفاء كريم خان الزند. ويعد اغا حممد خان )1795-1797( املؤسس األول للدولة 
القاجارية. للتفاصيل ينظر: كريم حسن اجلاف، الوجيز يف تاريخ ايران، )بغداد، مطبعة 

الزمان 2005(، اجلزء 3، ص ص 236-177.
ينظر: حسن جميد الدجييل، ايران والعراق خالل مخسة قرون، )بريوت، دار االضواء ( 109)
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1999(، ص 100؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، املصدر السابق، ص 292.
العراق 1831-1798، ( 110) الربيطاين يف  النفوذ  تغلغل  الطعمة،  باسم حطاب حبش 

رسالة ماجستري، )كلية االداب/جامعة بغداد(، 1985، ص ص 57-58؛ عبدالرحيم 
عبدالرمحن عبدالرحيم، املصدر السابق، ص ص 196-195.

هارفرد جونز، املصدر السابق، ص 98.( 111)
باسم احلطاب، ص58-57.( 112)
املصدر نفسه، ص 39؛ عبدالرحيم عبدالرمحن عبدالرحيم، املصدر السابق، ص 196.( 113)
ينظر: هارفرد جونز، املصدر السابق، ص 98.( 114)
رجاء حسني حسني اخلطاب، العراق والرصاع العثامين الفاريس، )بغداد2001(، ( 115)

ص ص 124-122.
األضواء، ( 116) دار  بريوت،  قرون،  مخسة  خالل  والعراق  إيران  الدجييل،  جميد  حسن 

1999، ص423.
ولعل هناك عوامل أخرى فعلت فعلها يف هز الثقة بني الدولتني، منها مشكالت احلدود ( 117)

املختلفة،  ووالءاهتم  العراق  كردستان  يف  بابان،  آل  المراء  املتأرجحة  واملواقف  املستعصية، 
الرتكية  اررضوم  مدينة  يف  ان��ذاك  اجلارية  املفاوضات  لتوقف  كربالء  أح��داث  ج��اءت  ثم 
بني  املشاكل  لتسوية  –الفارسية(  العثامنية  الروسية-  )الربيطانية-  الرباعية  اللجنة  بواسطة 
ص101-100. ص  السابق،  املصدر  الدجييل،  جميد  حسن  ينظر:  طويل.  امد  منذ  اجلانبني 

املصدر ( 118) العزاوي،  عباس  63؛  ص  السابق،  املصدر  نورس،  كاظم  موسى  عالء 
السابق، اجلزء 6، ص 146.

املصدر ( 119) العزاوي،  عباس  227؛  ص  السابق،  املصدر  الكركوكيل،  حاوي  رسول 
السابق، اجلزء 6، ص 147.

وثائق عثامنية: ارشيف رئاسة الدولة يف استنبول، خطي مهايوين: رقم البحث 533، ( 120)
دفرت مهمة 220، ذي احلجة 1217 ه�، ص 66.

عبدالعزيز نوار، ص45-46؛ عبدالرحيم عبدالرمحن، ص198.( 121)
هارفرد جونز، ص98.( 122)
حسني بن غنام املصدر السابق، ص 180؛ عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ( 123)
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الغزو الوهايب ملدينة كربالء املقدسة  يف مطلع القرن التاسع عرش )دراسة تارخيية-حتليلية(

ص ص 149-148.
رياض االسدي، املصدر السابق، ص 9.( 124)
باشا ( 125) املامليك حتى وفاة سليامن  العراق وعالقته مع  للتفاصيل عن دور )جونز( يف 

جونز،  هارفرد  53-62؛  ص  ص  السابق،  املصدر  الطعمة،  حبش  حطاب  باسم  ينظر: 
املصدر السابق، مقدمة الكتاب بقلم املرتجم عويضة بن مترييك اجلهني، ص ص 32-17.

املصدر ( 126) ياغي،  امحد  اسامعيل  44؛  ص  السابق،  املصدر  نوار،  سليامن  عبدالعزيز 
السابق، ص ص 425-424.

رياض االسدي، املصدر السابق، ص 7.( 127)
جونز، ص97.( 128)
ناهدة حسني عيل ( 129) النجف جتدها يف:  النجديني عىل  غارة  وافية عن  تفاصيل  هناك 

ويسني، تاريخ النجف يف العهد العثامين االخري 1831-1917، اطروحة دكتوراه، كلية 
الرتبية - ابن رشد/ جامعة بغداد، 1999، ص ص 32-31.

ذكر ابن برش عن القاتل ما نصه: »رافيض خبيث من أهل بلد احلسني )كربالء( خرج ( 130)
من وطنه هلذا القصد«. ينظر: عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص 266.

ايضا: هارفرد ( 131) السابق، ص 42؛ وينظر  باشا، املصدر  عىل حد قول: جون غلوب 
جونز، املصدر السابق، ص 105.

رسول حاوي الكركوكيل، املصدر السابق، ص 227؛ ستيفن هيمسيل لونكريك، ( 132)
املصدر السابق، ص 262.

مقبل بن عبدالعزيز الذكري النجدي، املصدر السابق، ص 147؛ سنت جون فلبي، ( 133)
املصدر السابق ص ص 103-102.

ملع الشهاب...، ص 102.( 134)
ينظر: عثامن بن عبداهلل بن برش، املصدر السابق، ص 266.( 135)
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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.

Edition & Advisory Boards



 - 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 descentdant's heritage, which signals the 

continuity of the growth in the descentdant's mode of life 

so that they will be acquainted with the past to help them 



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 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.



 - 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 its materialistic and moral 

treasures constituting, by itself, a heritage of a particular 

race, and together with its neighbours, it forms the greatest 



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.



contained a good number of researches and studies of some 

academic writers according to the five sections of the journal 

with a view of working the domains of the past with mixing it with 

the present data or even looking up to the future. All this time 

intertwisting is kept within the bounds of one circle which is Karbala.

This issue has included various academic viewpoints 

according to the research or study provided. A number of 

researches have adopted description as a method for achieving 

their research aim; some others have followed or adopted 

the experimental method and accordingly have followed 

the practical approach. Still some others have tended to the 

historical approach as a way for knowledge detecting. Others 

have combined two approaches belonging to two different 

periods to achieve what their researches aiming to. Others 

have adopted more approaches of the above mentioned ones.

This issue of the second year has come full of academic 

researchers writings but the continuity or age of the journal cannot 

be long without continuing such writings. Accordingly, it is our 

hope that the researchers, especially those specialists in Karbala 

heritage, provide us with their new researches and studies.



First Issue Word

The Second Lighting of the Candle

Great projects start with a humble step and it is no harm 

that the privileges come late or some hinderences arise. It 

is shameful that the initiator, in his new project, quits with 

the first hinderence or feels disappointed. He is supposed 

to continue trying and to insist on achieving his goal. Without 

persistence and insistence no access is achieved.

This way the team of the two boards, the editorial and 

the advisory, address their steps as they start their second 

year with their fresh newborn, Karbala Heritage Authorized 

Journal. In their way, there may still be obstacles furnishing a 

grave journal with an international horizon pursued by heritage 

knowledge seekers from everywhere. But ambition alone is 

not sufficient; it needs strong determination with high impetus.

As an outcome of the determination of the two boards, the 

editorial and the advisory, is this magnificent book which has 



wherefores of the disapproval.

e. Researches to puplished are only those given consent by 

experts 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:

 - Research participated in conferences and adjudicated By 

the issuing vicinity.

 - The date of research delivery to the edition chief.

 - The date of the research that has been renovated.

 - Ramifying the scope of the research when possible.

13. Receiving research be by correspondence on the E-mail 

of the Journal: (turath@alkafeel.net), 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.



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 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 is 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 researchers 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 



publication place, version number, publication year and 

page number. Such is for the first mention to the meant 

source, but if being iterated once more, the documentation 

should be only as; the title of the book and the page 

number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes, 

in the case of having foreign sources, there should be a 

bibliography apart from the Arabic one, and such books 

and researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached 

Papers, and making an allusion to their sources at the 

bottom of the caption, in time there should be a reference 

to them in the context.

8. Attaching the curriculum vitae, if the researcher cooperates 

with the journal for the first time, so it is to manifest 

whether the actual research submitted to a conference 

or a symposium for publication or not. There should be 

an indication to the sponsor of the project, scientific or 

nonscientific, if any.

9. For the research should never have been published before, 



Publication Conditions

Karbala Heritage Quarterly Journal receives all the original 

scientific researches under the provisos below:

1. Researches or studies to be published should strictly be 

according to the globally –agreed– on steps and standards.

2. Being printed on A4, delivering three copies and CD 

Having, approximately, 5000-10,000 words under Simplified 

Arabic or times new Roman font and being 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, 



Editon Secretary
Hasan Ali Abdul-Latif Al-Marsoumy

(M. A. From Iraqi Institute For Gradurate Studies, Baghdad, Dept. of Economics)

Executive Edition Secretary
Alaa Hussein Ahmed (B. A. in History From Karbala University)

Edition Board
Asst. Prof. Dr. Shawqi Mostafa Ali Al-Mosawi

(Babylon University, College of Fine Arts)

Asst. Prof. Dr. Maithem Mortadha Nasroul-Lah
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof. Dr. Oday Hatem
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof. Dr. Mohammad Nazim Bahgat
(Karbala University, College of Education for Pure Sciences)

Asst. Prof. Dr. Zainol-Abedin Mosa
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Asst. Prof. Dr. Ali Abdul-Karim
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Dr. Ghanim Jwaid Idan
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Syntax checking
Asst. Prof. Dr. Amin Abid Al-Dulaimy (Babylon University)

Dr. Falah Rasol Al-Husani (Karbala University)

Administration and Finance
Mohammed Fadel Hassan Hammoud

(B.Sc. in Physics Science from Karbala University)

Electronic Website
Mohammed Fadel Hassan Hammoud

(B.Sc. in Physics Science from Karbala University)

Design & Printing Production
Mohammad Qasim Arafat



General Supervision
Seid. Ahmad Al-Safi

Secretary General of Al-Abbass Holy Shrine

Editor-in-Chief
Dr. Ehsan Ali Saeed Al-guraifi

(Ph. D. from Karachi University)

Editon Manager
Prof. Dr. Mushtaq Abbas Maan

(Baghdad University, College of Education / Ibn-Rushd)

Advisory Board
Prof. Dr. Abdul-kareem Izzul-Deen Al-Aaragi

(Baghdad University, College of Education for Girls)

Prof. Dr. Abbas Rashed Al-Dada
(Baghdad University, College of Education for Human Sciences)

Prof. Dr. Ali Kassar Al-Ghazaly
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Prof. Dr. Adil Natheer
(Karbala University, College of Education for Human Sciences)

Prof. Dr. Adel Mohammad Ziyada
(Cairo University, College of Archaeology)

Prof. Dr. Hussein Hatami
(Istanbul University, College of Law)

Prof. Dr. Taki Bin Abdul Redha Al.Abduwani
( Gulf College / Oman)

Prof. Dr. Ismaeel Ibraheem Mohammad Al-Wazeer
(Sanaa University, College of Sharia and Law)



In the Name of Allah
Most Gracious Most Merciful

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

make them leaders and inheritors
(Al-Qasas-5)



PRINT ISSN: 2312-54889

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Consignment Number in the Housebook and Iraqi Documents: 1912-2014.

Holy Karbala–Iraq

Phone No: 310058

Mobile No: 07700479123

Web: http://karbalaheritage.alkafeel.net

E.mail: turath@alkafeel.net



Al-Abbas Holy Shrine

Karbala heritage: Quarterly Authorized Journal Specialized in Karbala Heritage /

Al-Abbas Holy Shrine. - Karbala: secretary general for Al-Abbas Holy Shrine, 2015.

Volume: pictures; 24 cm

Quarterly - first number second year (2015-)

PRINT ISSN: 2312-54889

ONLINE ISSN: 2410-3292

ISO: 3297

Bibliography.

Text in Arabic; and summaries in English and Arabic

1.Karbla (Iraq) - History - periodicals 2.Husayn ibn Ali, - 680 - periodicals - 3.karabala 

(Iraq) - History - Wahhabi invasion - periodicals 4.Karbala (Iraq) - social aspect - periodicals.

A8 2015.V2 DS79.9.K37

Classification and Cataloging Unit of Al-Abbas Holy Shrine



Issued by:

Al-Abbas Holy Shrine

Division Of Islamic And Human Knowledge Affairs

Karbala Heritage Center

Licensed by Ministry of Higher Education and Scientific Research

Reliable For Seientific Promotion

Quarterly Authorized Journal

Specialized in Karbala Heritage

Republic of Iraq  Shiite Endowment

Second Year, Second Volume, First Issue
March, 2015 A.D. Jumada Al-Ula, 1436 A.H.




