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  واالنقسامالوحدةسياقاتالعراق
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٢١٩:الصفحاتعدد-

رةهالقاالشروق،دار  :الناشر-

٢٠٠٦األوىلالطبعة-
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  واالنقسامالوحدةسياقاتالعراق

٢٠ /٢٠٠٦/١٠--نتاجلزيرة :املصدر

  

واالنقسامالوحدةسياقات ..العراق :الكتاب-

وسى نافعمبشير :املؤلف-

  ٢١٩:الصفحاتعدد-

  رةھالقاالشروق،دار :الناشر-

٢٠٠٦األوىل :الطبعة-

  اجلزيرة نت :عرض

،والتركيبالفكمجع لعبةشكلعلىالغالف يفالعراقخريطةلرسمالناشراختياريعربرمبا

يفحبذراملؤلف مشمراً  يسيرتتخيلجتعلكالكتابقراءةولكنالعراقي،تعقيدات  املشهدعن

  !!ألغامأوأشواكحقل

تاريخيفوالشيعةالسنة :مهاالشأن العراقييفحساستينأساسيتينقضيتينالكتابيناقش

عرضاًلنايقدموأن) يغرقأندون(األمرينيغوص يفأنيفجنحوقد .العراقوعروبةالعراق،

.وجدتهأمهيتهالكتابيكُسبماولعل هذاً.موثقاوموضوعيامهجياً سلساً،

البداية ..والشيعةالسنة

عشرية،االثناالشيعةوتكونالسنةأهلتكونّعنالكتابمناألولاجلزءيفحتدث املؤلف

أناملؤلفويلُاحظ .أرض العراقعلىللمجموعتينوالسياسيةالدينية واالجتماعيةوالتفاعالت
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هأنويرىاهلجري،الثالثالقرنمناألولالنصفيفمعناه احملددأخذواجلماعةالسنةأهلتعبير

.اإلنسانومصيرلإلسالمالتفاؤليةالرؤيةخلف

القرنايةمنذباطرادينمووسطياعتدايلفكريتيارهناككانالتعدد،منواسعةأجواءويف

خيروأمالصحابةبعدالةاوقبوهلاجلماعة،وحدةعلىاحلثيثميزه إصرارهوقدللهجرة،األول

اهلجري،الثالثالقرنبداياتيفللمصطلح كانتاألوىلاإلشاراتلكن .املسلمينأجيال

هذاعربوقد .خلق القرآنوفتنةاملعتزلةهوجيفاملذهبعنعربالذيحنبلبنأًمحدوخصوصا

السياسية، آراءهمعنبغض النظروتابعيهمالتابعينأجيالعلىالغالبالعقدياالجتاهعناملذهب

هوأنهلا،استجابةوليسالدولةمواجهةيفجرىألنفسهمالسنةأهلتصورأناملؤلفوالحظ

.التشيعمواجهةيفوليساملعتزيل،التطرفمواجهةيفجرى

البوتقةهنفسوهوواجلماعة،السنةأهلرؤيةفيهاتبلورتاليتالساحةكانالعراقأنوذكر

حمددتيارأوفرقةهناكتكنملهأنإىلاملؤلفونبه .عشرياالثناظهور التشيعإىلأدتاليت

متعاطفأوسياسيكتياروجدالتشيعلكنعشرية،االثناباسماألوىلالثالثةالقرونيفاملعامل

اهلجري،الثالثالقرنايةيففكانعشريةاالثناالشيعةتبلوربدايةأما .الكربىالفتنةمنذ

  .اإلمامةفكرةاستقرتحينما

 "االعتقاداترسالة"حىتالظهوريفيبدأملمعظمهمأوالصحابةمبصداقيةرفض التسليملكن

الغيبةفكرةشيوعبعدالتبلوريفأخذتالغيبةفكرةأنحينيف،ھ٣٨١سنة املتوىفهبابويالبن

انشقاقإىليؤدملالشيعيةللطائفةاأليديولوجيالتبلورإنوقال.ھ٢٦٠سنةمنذالصغرى

ويفالنهاروضحيفحدثالتبلورهذاأنذلكالسنية،اجلماعةجسمعناجتماعيأوسياسي

السيناجلسمداخلوتنحسرتنموظلتالطائفةأنوأضاف .والفكريةالسياسيةالسنيةاهليمنةظل

منحىإىلالتشيعالصفويةالدولةأخذتعندماامليالدي،عشرالسادس/اهلجريالعاشرالقرنحىت

اإلسال ميةاملدنمنأييفاهلجرياخلامسالقرنيفأكثريةيكونواملالشيعةأنإىلمشيراآخر،

.والريالكوفةسوى

صفيإىلتعودواليتبعد،فيماالصفويةالدولةأسستاليتالصفويةالطريقةأناملؤلفويالحظ

السنيةالعالقاتوعلىالتشيععلىأثرااألكثركانت)م–١٣٣٤ھ٧٣٥ت(إسحقبنالدين

.سينمناخيفعاشه نفسالدينصفيأنإىلهينبهلكن،الشيعية



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي

alkashif.org: العنوان األلكتروين للمركز

مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٨من ٤                                      ٢٠١٠-االولانون ك

م،١٥٠١سنةتربيزعلىاستوىلالذيإمساعيلقيادةحتتكاناحلاسمالشيعيالتحوللكن

دماءإهدارويفالتشدد،يفبالغوقدإيران،ومعظمالعراقعلىسيطرقدكانعاما١٥وخالل

ولذلكالسنة،املسلمينمنكانتعليهااليت استوىلالبالدسكانغالبيةولكن .الشيعةغير

املؤسسةلبناء-لبنانيفعاملجبلبعلماء)١٥٢٤/١٥٧٦(طهماسبهابنبعدهاستعان

  .الشيعية

مناًلتشيعناقالذاا،علىالشيعيةالطائفةبإغالققامالصفوياملشروعأناملؤلفويستنتج

إىلاملهدي،ظهورهسيحملالذيالعدلبوعدواالرتباطالداخلياإليماينالعنصرعلىالتوكيد

.هباملرتبطالطائفيواخلطاباخلارجيالطقوسيالعنصرعلىالتوكيد

هوقيام،١٥٠٨سنةيفالعراقعلىاالستيالءمنالصفويإمساعيلمتكنإىلاملؤلفويشير

أيبقربنبشذلكيفمباالسنة،منأهلهايفالسيفوإعمالالعلماءاألئمة وكبارمشاهدبتخريب

سنةالعراقعلىالسيطرةمنومتكنتاحلنفياملذهبتبنتاليتالعثمانيةالدولةاستفزمماحنيفة،

.القانوينسليمانبقيادة١٥٣٤

بإعمارأمروكماللجميع،سلطاناًهنفسعدهولكنالسين،حامياًً لإلسالمهنفسالقانوينقدم

املقاماتوزار،الكاظميةاحلضرةبناءبإمتامكذلكأمراجليالين،القادروعبدحنيفةأيبمقامي

العثمانيةالدولةوحتت .كربالءمدينةإىلاملياهإليصالاحلسينيةرحبفروأمروالشيعية،السنية

.االستقاللمنكبيربقدرهشئونمديراالعراقيفالشيعيالفضاءانفصل

بسببهأنيلُاحظإذالطائفي،التعصبوطأةحتتتقعملالعثمانيةالدولةأناملؤلفويذكر

فقداملتأخرة،الوسيطةاإلسالميةالعصوريفالصغرىآسيايفوالتصوفالتشيعبينالتداخل

أنإىلهوينب .املبكرةالعثمانيةالثقافةيفبارزاًموقعاالبيتآللوالوالءالشيعيةاحتلت الرموز

صراعايكنوملاجليوش؛ه قادتْمستوىالدولة،علىصراعاكانالعسكريالشيعيالسينالصراع

الناس،حياةيفيتدخلواوملمركزيةالبطريقةالعثمانيونمكما حك.هنفساتمعصعيدعلى

 "شيعيةمسحات"تصرفامتشوبمتصوفةأحناف،سنةأمرغمالعثمانيين،الوالةأغلبوكان

.وكربالءوالنجفبغداديفاألئمةمبراقديعتنونفكانوا

إىلاألمراء،وحروبلألمنفقدانمنهصاحبوما،م ١٧٢٢إيرانيفالصفويةالدولةايارأدى

علىاألصويلالتيارانتصاروأدى .وكربالءالنجفإىلالشيعةالعلماءمنمتزايدةأعدادهجرة
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الحيثالشيعي،واتمعاتهدبينالعالقةيفمهمتطورإىلالشيعيالوسطيفاإلخباريالتيار

تنمومؤسسةوهيأيضاً،هومقلديهوأتباعهطالببعددوإمنافقط،وتقواههبعلماتهدهالفقييوزن

كمااالجتماعية،واخلدماتالتعليملرعايةبدورهاتوظفاليتواهلباتواخلمسالزكاةبأموال

.والعشرينعشرالتاسعالقرنينيفالعراقجنوبيفالتشيعنشريفهللفقيالنشطالدورهذاأسهم

  العراقيفالتشيعتغلغل

االنتشاريففبدأالعراق،جنوبعشائربيناالنتشاريفالتشيعأخذم١٨القرنمنتصفمنذ

مطلعمنذبغدادشرقالنازلةوربيعةكعبوبين،١٨القرنمنتصفمنذاخلزاعلعشائربين

العمارة،يفبوحممدوآلومتيم،زبيدمنبطونبينهنفسالقرنيفانتشركما،١٩القرن

القرنايةيففتلةآلوتشيعاهلندية،روعشائراجلبور،منفرعذلكيفمباالديوانيةوعشائر

يفللتشيعالرئيساإلجنازوكان .طويلزمينمدىعلىاملنتفقعشائريفالتشيعانتشركما،١٩

.العراقمشاليفالغاليةالتركمانيةالعشائرتشييعجهودالعشرينالقرن

أًماشيعياالعراقشرقجنوبيفربيعةجناحأصبحفقد،وشيعةسنةبينانقسمتعشائروهناك

عشائربينماالنجف،منطقةيففتلةآلوتشيعتسننه،علىحافظفقدبغدادغربيفجناحها

،اجلنابييناجلبوربعض تشيعكما .سنيةظلتالفراتأعلىيفإليها،ينتموناليتاألخرى،الدليم

عشائرتشيعاكتملتسننها،وعندماعلىزوبعومشرجربامشرحافظتبينما،طوقةمشروتشيعت

.سنةمازالوااملنتفقشيوخالسعدونآلكانكاد،أواملنتفق

األصويلالتيارصعودومن،الصفويونأحدثهااليتالتبشيريةالروحمنالتشيعحركةاستفادت

،التدينقيمةنشرأنالعثمانييناملسؤولينورؤية،العثماينالتسامحومنالشيعة،العلماءوسط

ولذلك .والنهبواإلغارةالغزوعنويردعهااستقرارهاعلىيساعدالعشائربينسنية،أوشيعية

يفرجاهلاومبوافقةوبصرها،العثمانيةالدولةمسعحتتمتالعراقجنوبيفالتشيعانتشارفإن

.األحيانمعظم

١٨القرنايةيفالوهايب-السعوديالعسكريوالتوسعالوهابيةاحلركةأناملؤلفويرى

بينتضامنحالةأحدثقدالعثمانية،للدولةوحتديهاالعراقجنوبوديدها٩١القرنوبداية

التشددمقابلالشيعيالتساهلإىلمالتاليتوالعشائرالشيعة،والعلماءالعثمانية،اإلدارة
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حادة،العراقجنوبيفالتشييععملياتجتاهالشعبيةأوالرمسيةالفعلردودتكنمل.الوهايب

على فكرة١٩٠٩-١٨٧٦احلميد عبدالسلطانعهديفالرئيسالعثمانيةالدولةتركيزوكان

  .لإلسالمالغربيةالتحدياتمواجهةيف)شيعيةأوسنية(اإلسالميةوالوحدةاإلسالميةاجلامعة

حدةختفيفيفدورهاوالشيعيالسينالوسطينيفاإلسالميةواإلحياءاإلصالححركاتولعبت

.مشتركةالتقاءنقاطوإيجادالطرفينبيناالحتكاك

واالنصهارالتعريب

منهمحلوماللعراقاإلسالميبالفتحويبدأ،العراقعروبةعنالكتابمنالثايناجلزءيتحدث

وقضاعةوطيءوخشعموأزدوأسدومتيموقيسوربيعةمضرمنالفتحيفشاركتقبائل

.واألنصاراملهاجرينعنفضالً …وكندةوجبيلة

وصحراءاحليرةمنطقةسكنتعربيةلعشائرسابقعريبوجودإىلالقبائلهذهانضمتوقد

القائدوشجع .الحقةهلجراتمشرعةتظلهأبوابألنبسرعةالعراقفتعرباجلنوبية،العراق

شجعكما،املوصلمنطقةيفاالستقرارتغلب علىالسيماربيعةقبائلحممدبنمرواناألموي

بديارعرفتاليتاملنطقةوهي،املوصلغربومشايلمشالاالستقرارعلىوائلبنبكرعشائر

املدنيةبينالبشريالتفاعلخاللمنالعراقعاشهااليتالفاعلةالدينامكيةأنالكاتبيرى .بكر

عروبةعلىاحملافظةيفأسهمتأخرى،ناحيةمنالعربيةاجلزيرةوبينناحية،منوالباديةوالريف

منالثاينالنصفحىتتوقفبالالعراقإىلالعربيةاجلزيرةمناالنتقالحركةإذ استمرتالعراق،

.العشرينالقرن

قداجلزيرةإىلإضافةالرومبالدحىتودجلةالفراتأعايلمناطقكانتاهلجريالرابعالقرنويف

عشائرسيطرتبينما،األخرىربيعةوعشائروبكروتغلبومضرلكلبموطناًأصبحت

يفالقيسوعبدوإيادومهدانمتيموجودمع،والبصرةبغدادبينالواقعةاملنطقةعلىقضاعة

الشامصحراءعربواسعاًانتشاراطيئوانتشرت. وخصوصاً الكوفة والبصرةنفسهااملنطقة

بيدبغدادسقوطأدىوقد .والكوفةبغدادجنويببينأسدبنوانتشركما،العراقوجنوب

بقدوماألمنوغياباملركزياحلكمتراخيومسح،احلضاريدورهاتراجعإىل١٢٥٨سنة املغول

.جديدةهجرةموجات
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زبيدعنوتفرعتالبصرة،علىسيطرتكمااألوسط،الفراتيفنفوذهااملنتفقعشائروأكدت

وامتدت .وكركوكاملوصلحىتودياىلبغدادمندجلةامتدادعلىوالعزةوالعبيداجلبورعشائر

العهدبدايةيفالعراققشعمقبيلةودخلتعانة،الفلوجة إىلمنالفراتامتدادعلىالدليمعشائر

عيسى،رجهةاألوىلمشر للمرةظهرت١٦٩٠ويف .والنجفالكوفةجنويبواستقرتالعثماين

العمارة،بينماكوتإىلدياىلمناملمتددجلةجبانبذلكبعد)طوقةمشر(منهاقسمواستقر

بغدادغربزوبعمشرسكنتكماوكربالء،املسيبأطرافيفمسعودمشرهوآخرقسماستقر

.الفلوجةباجتاه

 .العراقيةالصحراءيفاستقرتحيث١٨القرناياتيفالظهوريففبدأتعنزةعشائرأما

خمتلفةقومياتمنعناصرفيهادخلتاليتواالنصهارالتعريبعن عمليةمناذجاملؤلفويطرح

البياتعشائرأنفيالحظ .ذلكيفدوره احليوياإلسالميواالنتماءاإلسالملعبحيث

.الديوانيةكرد لواءعشائرتعربتوكذلكالعربية،اللغةتبنتالتركمانية

واألنصاري،العلوم،كبحرشهيرةعلمائيةعائالتالفارسيةاجلاليةبينبالتعرأمثلةومن

 .واخلوئي،)الطبطبائي(واحلكيموالشهرستاين،جنف،وآلوالكرباسي،واملامقاين،واخلليلي،

بكروكانتركمانيان،السعيدونوريفجعفر العسكرياحلديثةالعراقيةالدولةيفاألمثلةوتتعدد

.األصلكردياحلديثالعربتاريخيفانقالبأولصاحبصدقي

حركةكانتنشأاعندأافيالحظالعراق،يفالعربيةالقوميةاحلركةنشأةعناملؤلفويتحدث

إىلباإلشارةهدراستوينهي،١٩٤٠سنةحنوإالباالنغالقتبدأملوأامتعددة األعراق،ضوية

١٩٤٩.سنة العراقفرعالبعثحزبنشأة

الديينالعرقيالتنوع

احلديثمبفهومهاالدولةيعرفملالعراقأنويالحظمهمة،خالصةهكتابخامتةيفاملؤلفيقدم

أحدا الولكناستثناء،ليسوالديينالعرقيهتنوعوأن،األوىلالعامليةاحلربأعقابيفإال

الفتنةمنذاحلديثةبداللتهااألهليةاحلربمل يعرفالعراقوأنالعراق،وجوديفاجلداليستطيع

املعاييرأنمؤكديف العراقواجلمهوريامللكياحلكمينعناملالحظاتمنعدداًويقدم.الكربى

نظام أنهعلىالبعثنظامتصويروأناملسؤولين،اختياريفاحلكمهيتكنملوالشيعيةالسنية

.األدلةتنقصهتصويرهوواألكرادالشيعةاضطهدسينعريبحكم



التحدي الصهيوين         كتب إستراتيجية                                                  التحدي االمريكي
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مركز الكاشف للمتابعة و الدراسات االستراتيجية                         ٨من ٨                                      ٢٠١٠-االولانون ك

القضية :األولالكتاب،موضوعصلبيفيدخالنحساسينجبانبيننفسهاملؤلفيشغلمل

ملاماً يفإليهاأشاراليتواجلمهوريامللكيالعهدينيفواالنقسامسياقات الوحدة :والثاينالكردية،

 .الكتابهذايفلن يناقشهماأنهالبدايةمنذأعلنجانبانومها .اخلامتة

لكن وغيرهم،واإلسالميينوالعروبيينوالشيعةالسنةمنوناقدينمعجبينالكتابهذاسيلقى

الشأنيعنيهمنلكلمهمامرجعاوسيكونتقدير،حمليكونأنإاليمكنالفيهاملبذولاجلهد

  .العراقي


